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Η Εκκλησία είναι αλάθητη;
Απάντηση: Η Ορθόδοξη Εκκλησία, η μοναδική Αγία, Καθολική και Αποστολική
Εκκλησία, εφόσον αποτελεί το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού και συνεχίζει το
λυτρωτικό έργο Εκείνου, είναι όχι μόνο ο φορέας της χάρης Του και η βέβαιη κιβωτός
της σωτηρίας, αλλά και ο αλάθητος διδάσκαλος της αλήθειας, αντλώντας το κύρος
και την αυθεντία της από τον αλάθητο Αρχηγό της, ο οποίος της έστειλε το Πνεύμα
Του, τον Παράκλητο, για να την οδηγεί πάντοτε «σε όλη την αλήθεια» (Ιω. 16:13). Γι’
αυτό ο απόστολος Παύλος ονομάζει την Εκκλησία «στύλο και θεμέλιο της αλήθειας
(Α’ Τιμ. 3:15). Και ο άγιος Ειρηναίος γράφει: «Δεν πρέπει να αναζητάς την αλήθεια
στους άλλους, αλλά να τη διδαχθείς από την Εκκλησία, στην οποία, σαν σε
ευρύχωρο θησαυροφυλάκιο, οι απόστολοι τοποθέτησαν όλα όσα είναι αληθινά».

Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού;
Απάντηση: Επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο αυτή είναι η Μία, Αγία, Καθολική
και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως.
Αναλυτικότερα:
Η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο αυτή είναι η μία Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός,
είναι το ένα και μοναδικό θεανθρώπινο σώμα του ενός και μοναδικού Θεανθρώπου
Ιησού, καθώς α) έχει μία πίστη, διαφυλάσσει δηλαδή ανόθευτο το σύνολο των
δογματικών αληθειών, όπως αυτές παραδόθηκαν από τον Κύριο και τους
αποστόλους, ερμηνεύθηκαν θεόπνευστα από τους θεοφόρους πατέρες και
διατυπώθηκαν αλάθητα από τις άγιες Οικουμενικές Συνόδους, β) έχει μία λατρεία,
κέντρο της οποίας είναι η θεία Ευχαριστία, και γ) έχει ένα διοικητικό πολίτευμα,
πολίτευμα ιεραρχικό και συνοδικό. Έτσι, τόσο οι αιρετικοί, εκείνοι δηλαδή που
διαστρεβλώνουν μία ή περισσότερες αλήθειες της θείας αποκαλύψεως, όσο και οι
σχισματικοί, εκείνοι δηλαδή που προσβάλλουν το διοικητικό πολίτευμα της
Εκκλησίας, θέτουν τον εαυτό τους έξω από την αληθινή Εκκλησία.
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Η Ορθόδοξη Εκκλησία, και μόνο αυτή, είναι αγία, επειδή αγία είναι η κεφαλή της, ο
Χριστός, άγιο το Πνεύμα που τη ζωοποιεί, αγία η χάρη που κατέχει και μεταδίδει
στους πιστούς, άγια τα Μυστήριά της και αγιαστικός ο σκοπός της, η σωτηρία των
ανθρώπων.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο αυτή είναι καθολική, τοπικά αφενός, επειδή
επιδιώκει να εξαπλωθεί σ’ όλον τον κόσμο και να περιλάβει ολόκληρη την
ανθρωπότητα, και τροπικά αφετέρου, επειδή, όπου κι αν βρίσκεται στη γη, κατέχει
την ολότητα εκείνη που απαρτίζει την ενότητα της Εκκλησίας, δηλαδή τη μία πίστη,
τη μία λατρεία και το ένα διοικητικό πολίτευμα. Επομένως, κακώς λέγεται
«καθολική» η παπική «Εκκλησία», αφού, διαστρεβλώνοντας κορυφαίες
δογματικές αλήθειες της πίστεως (Filioque κ.ά.), εισάγοντας πολλούς
νεωτερισμούς στη λατρεία και αλλοιώνοντας το συνοδικό πολίτευμα της
Εκκλησίας με το παπικό πρωτείο και αλάθητο, έγινε αιρετική.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο αυτή είναι αποστολική, επειδή έχει οικοδομηθεί
πάνω στο θεμέλιο των αποστόλων, με ακρογωνιαίο λίθο τον Ιησού Χριστό (Εφ. 2:20).
Η αποστολικότητα πιστοποιείται εξωτερικά με τη λεγόμενη αποστολική διαδοχή,
δηλαδή με την αδιάκοπη σειρά των χειροτονιών των επισκόπων από τους
αποστόλους μέχρι σήμερα, και εκφράζεται στη συνέχεια της αποστολικής
διδασκαλίας. Έτσι, τόσο ο προτεσταντισμός, που έχει χάσει την αποστολική
διαδοχή, όσο και ο παπισμός, που έχει χάσει τη συνέχεια της αποστολικής
διδασκαλίας, στερούνται τα χαρακτηριστικά της αληθινής Εκκλησίας. Αυτά
υπάρχουν μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

(Από το βιλίο: Γέροντος Ευστρατίου (Γκολοβάνσκι), "Απαντήσεις σε ερωτήματα
χριστιανών". Ιερά Μονή Παρακλήτου, 2012. Ερωτήσεις 125 και 140, σελ. 130 και
149)

(Πηγή ηλ. κειμένου: koinoniaorthodoxias.org)
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