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ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΑΟΣΕΩΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΥΟ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ * *

1.- Το μέγα Πρόβλημα τής Οικουμενικής Κινήσεως είναι : Πώς 
είναι δυνατόν ή «Una Sankta»** νά καταστή μία πραγματικοτης δια 
τον Κόσμον ; Ή άπάντησις, την όποιαν δίδει ή Καθολική ’Ορθόδοξος 
’Εκκλησία τής ’Ανατολής καί ή απ’ αυτής ανεξάρτητος Ελληνική ’Ε
πιστημονική Θεολογία είναι, οτι ή έπανένωσις τής Εκκλησίας δυ
νατοί νά πραγματωθή μόνον επί του εδάφους τής ’Αρχαίας Καθολι
κής ’Εκκλησίας.

2.- 'Όθεν τό υπό έξέτασιν θεμελιώδες Οικουμενικόν Πρόβλημα 
είναι πρό πάντων πρόβλημα, άναγόμενον εις τήν Καινοδιαθηκικήν 
καί 'Ιστορικήν αλήθειαν, τήν οποίαν μόνον οί περί τήν ’Επιστήμην 
τής Καινής Διαθήκης καί τήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν ενδιατρί- 
βοντες δύνανται νά εξακριβώσωσι. Οΰτοι φερουσι μειζονα πάντων1 
τών λοιπών θεολόγων, μείζονα ή οί Δογματικοί λ.χ., τήν ευθύνην 
διά τήν επίλυσιν του προβλήματος ημών τούτου. Τούτο δε καθ’ οσον 
οΰτοι είναι οί κατ’ εξοχήν προς τά γεγονότα τών πηγών τών δύο 
πρώτων αιώνων συνδεδεμένοι. Έν ταύταις δε κατά τήν Άποστολι- 
κήν καί Μεταποστολικήν Εποχήν, ώς καί κατά τήν ’Εποχην τών 
σταθερωτέρων μορφών τής Καθολικής Εκκλησίας (προς ύπερνίκη-

* Περίληψις Άνακοινώσεως, γενομένης εν τφ 2φ Συνεδρίφ 
’Εκκλησιαστικών Ιστορικών, υπό τήν αιγίδα του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου τών Εκκλησιών έν Bossey τής Ελβετίας «28 Αύ
γουστου - 3 Σεπτεμβρίου 1959». Το εύρΰτερον κείμενον εις την 
Γερμανικήν δέν ετυχε τελειωτικής επεξεργασίας διά νά δημοσίευ
σή, δΓ ο καί έδημοσιεύΟ-η έν τή «Θεολογία» του Δ)βρίου του 
1960, ή μεταχεΐρας περίληψις.

* * Εννοείται ή Μία Αγία Καθολική Άποστ. Εκκλησία. Ταϋτα γράφο- 
μεν χωρίς νά θίγωμεν τό θέμα : διατί θεωροδμεν τήν ήμετέραν ‘Εκκλησίαν
ώς τήν Μίαν Άγ. Καθ. καί Άπ. Εκκλησίαν.



σιν τής εκ του Γνωστικισμού, Μαρκιωνιτισμου και του Μοντανισμού 
κρίσεως), κεΐται το θεμέλιον και ή βάσις διά την Έπικράτησιν τού 
Χριστιανισμού. Έπί τοΰ προκειμένου βεβαίως προϋποτίθεται, δτι οι 
’Εκκλησιαστικοί ιστορικοί, ευρίσκουν εαυτούς συμφώνους ώς προς τό 
θέμα, δτι ό ’Ιησούς Χριστός «ήθέλησε» καί «ίδρυσε» την Εκκλησίαν 
Του, επί τφ σκοπώ τοΰ εις ολόκληρον την ’Ανθρωπότητα Ευαγγελι
σμού τής Βασιλείας τοΰ Θεοΰ καί τής διά τοΰ Σταυρού Λυτρώσεως. 
Δυστυχώς την θέσιν τής «Μιας» Εκκλησίας τούτης κατέχει σήμερον 
ή Διεσχισμένη Εκκλησία.

Οι Εκκλησιαστικοί Ιστορικοί καί οι περί την Επιστήμην τής 
Κ.Δ. ενδιατρίβοντες είναι, ως εκ τούτου, υπεύθυνοι να μάς προσφέ- 
ρωσι μίαν αντικειμενικήν καί έν ταυτώ ζωηράν εικόνα τοΰ Πρωταρ
χικού Χριστιανισμού, ώς οΰτος προβάλλεται έν ταΐς, δυστυχώς, άπο- 
σπασματικαϊς (ό όρος λαμβάνεται ενταύθα έν διττή έννοια : φιλολο- 
γικώς καί Ιστορικώς δηλονότι) πηγαΐς1.

Έν τή ύπ’ δψει εποχή ή Ένότης τής Εκκλησίας ήτο μία πρα- 
γματικότης, την οποίαν εδει να σπουδάσωμεν έν τή Οικουμενική Κι
νήσει. Περί τό τέλος τής έποχής ταύτης περί τό 200 μ.Χ., ή Ένό
της αύτη κατορθοΰται ον μόνον έν τώ συνδέσμφ τής Χριστιανικής 
’Αγάπης, άλλα προσέτι καί έν τώ θεμελίω τής Πίστεως καί τοΰ εκ
κλησιαστικού Πολιτεύματος, παρά την ύφισταμένην ποικιλίαν καί 
έλευθερίαν έν ταΐς έκδηλώσεσι τής πίστεως, τών ήθών καί τών τά
σεων έν τή Ελληνική Θεολογία. Εύρισκόμεθα εις εποχήν, καθ’ ήν 
τό ελληνικόν καί τό ρωμαϊκόν Πνεύμα δεν εχουσιν είσέτι κερδίσει 
την μεγίστην αυτών έπί τής Καθολικής Εκκλησίας έπίδρασιν. Τούτο 
συμβαίνει τό πρώτον κατά τό διάστημα μεταξύ τού γ' καί τού ε' 
αιώνας. Εις την έν λόγω έποχήν άπ’ έναντίας εύρίσκονται έπί κεφα
λής τής ’Εκκλησίας «άπλούστεροι» καί «ταπεινόφρονες» ανδρες - έξαι- 
ρέσει τών ’Απολογητών - οΐτινες διαμόρφωσαν σταθερώτερον την Κα
θολικήν Εκκλησίαν.

Τό έργον τούτο, δπερ αποτελεί καί τήν προϋπόθεσιν διά τήν 
έπικράτησιν τού Χριστιανισμού, ήτοι τής Καθολικής Εκκλησίας, κατά 
τόν γ' αιώνα, έπετεύχθη διά τών υπευθύνων άνδρών τής έκκλησια-

1 Δύναται ίσως νά χαρακτηρισθ-ή ώς μία μεγάλη απώλεια διά τήν επι
στήμην τό γεγονός, ότι τό Περί ’Εκκλησίας έργον Μελίτωνος τοΰ Σάρδεων 
άπωλέσΟη, τά δέ ’Απομνημονεύματα τοΰ Ήγησίππου μόνον έν άποσπάσμασιν 
έφθασαν μέχρις ημών.



στικής Κοινότητας, και έπ'ι τοΰ εδάφους τής vit’ αυτών φρουρουμενης 
'Ιστορικής Παραδόσεως τής εν Χριστώ Ιησού Άποκαλυψεως. Η 
Ιστορική αυτή Παράδοσις διεστρεβλοόθη υπό των Αιρέσεων ή και 
άπώλετο όλοκληρωτικώς εις αυτός. Είναι δέ προβληματική ή αποψις 
τοΰ Harnack, καθ’ ήν α) κατά τον γ' αιώνα ένίκησεν ή τυφλή II ί- 
στις, περί ής πληροφορεί ή μας δ Κέλσος καί β) ή άρίστη έφησυχα- 
σις τής Λφλής πίστεως τότε υπάρχει το πρώτον, οτε η αυθεντία εί
ναι ζώσα.

Διότι δ Harnack2 φρονεί δτι «μία τοιαΰτη αυθεντία υπήρξε κατά 
τάς τρεις πρώτος χριστιανικός γενεάς, δσον αυτή ευρίσκετο εις χεϊρας 
τών ’Αποστόλων, Προφητών καί Διδασκάλων, οΐτινες δμως βαθμηδόν 
έξηφανίσθησαν, άποθανόντες. Βαθμηδόν όμως καί κατ’ ολίγον, κατα 
τήν διάρκειαν τοΰ β' καί μέχρι καί τών μέσων τοΰ γ' αίώνος, άνέκυ- 
ψε μία αυθεντία, ή αυθεντία τής έν τώ Έπισκοπάτω εκπροσωπού
μενης Εκκλησίας. Ή νέα αΰτη αυθεντία δεν απώθησε βιαίως τάς λοι
πός, τό Σωτηριώδες Θέλημα τοΰ Θεοΰ καί τήν 'Αγίαν Γραφήν, αλλά, 
ενώ ετίθετο παρ’ αΰταΐς άπώθει καί έπεσκίαζε ταΰτας. Ή έρμηνεύου- 
σα αυθεντία είναι πάντοτε ή ύι^στη καί μοναδική αυθεντία. ’Από τών 
μέσων τοΰ γ' αίώνος ή ’Εκκλησία καί τό Έπισκοπδτον εΐχον ήδη το- 
σοΰτον άναπτυχθή, ώστε να λειτουργούν πλέον ως θεία αυθεντία».

Αί δόξαι αΰται τοΰ Harnack, εξεταζόμενοι εν ταϊς πηγαϊς, εΰ- 
ρίσκονται, καθ’ ημάς, ανυπόστατοι.

α) ’Ήδη έν ταϊς άρχαίαις πηγαϊς καί παρ’ αΰτφ τώ Παπί g, 
δστις δέον να συγκαταριθμηθή εις τούς εκπροσώπους τής πρώτης με- 
ταποστολικής γενεάς, άναφέρεται ρητώς, δτι «ή Παράδοσις τών Πρε
σβυτέρων» είναι ένα γεγονός έν τή ’Εκκλησία. Ή 'Ιστορική Παράδο- 
σις άπετέλει ύπόθεσιν, έμπεπιστευμένην τή έν τή ’Εκκλησία ίσχυούση 
αυθεντία τών Πρεσβυτέρων. ’Εάν καί κατά πόσον παρά τοϊς Πρεσβυ- 
τέροις τούτοις υπήρχε καί εις ’Επίσκοπος3, τοΰτο αποτελεί πρόβλημα,

2 «Mission . ...» 1924, σ. 242 έξ.
» Qi Πρεσβύτεροι καλούνται δυτικώς τής Εφέσου καί Επίσκοποι, εν φ 

έξ άλλου ό όρος >Ό Επίσκοπος», εκ τής Π. Δ., χρησιμοποιείται μόνον διά 
τόν Θεόν. (Α'. Κλήμεντος) Οί Χριστιανοί τής Δύσεως αισθάνονται δέος όσον 
αφορά εις τήν χρησιμοποίησιν τοΰ όρου, έν φ χρησιμοποιούν τόν πιθανώς έχ 
τής Μικρασίας προερχόμενων διπλοΰν terminum technician «επίσκοποι καί 
διάκονοι» μόνον διά σόμπαν τα τόν Κλήρον. Τούς δισταγμούς τούτους είχεν ύ- 
περβή ή Εκκλησία τής ‘Αντιόχειας ήδη πρό τοΰ 100. (ίδέ επιγραφήν τού Ι
γνατίου προς Πολύκαρπον, ένθα ό ’Ιγνάτιος γνωρίζει τούς δισταγμούς τούτους 
τού Πολυκάρπου καί υπολογίζει τούτους.)



εις τό όποιον άπήντησα καταφατικώς έν ταΐς Έρεύναις μου περ'ι του 
Πρωταρχικού Πολιτεύματος τής Πρώτης Εκκλησίας4. Έκκλησίαι έν 
Συρία (’Ιγνάτιος Φιλαδ.), Μικρά ’Ασία (Έφεσος, Πόντος), Κρήτη, 
Μακεδονία καί τινες έν Έλλάδι καί ’Ιταλία, διετήρουν την μόνιμον τακ
τήν όργάνωσιν καί αυθεντίαν ήδη μεταξύ των έτών 35 καί 96 σχετικώς 
δε καί μέχρι του 110 μ.Χ. Επομένως, μεταξύ των έτών 64 καί 140, ο ύ- 
δ έ ν χάσμα ύφίσταται έν τ ή υπάρξει αυθεντίας έν 
τή Εκκλησία, ως ένόμισεν ό Harnack. Ή αυθεντία αύτη των έν τή 
Κοινότητι λειτουργούντων αρχηγών, τών Πρεσβυτέρων, έρείδετο έπί 
τής ορθής διαφυλάξεως τής 'Ιστορικής Παραδόσεως, τής χριστιανι
κής ’Αλήθειας, τής Άποκαλύψεως έν Χριστώ Ίησοϋ καί ακριβώς εις 
την Άποκάλυψιν ταΰτην ανήκε καί ή έν τή Έκκλησίοι Τάξις, ή θεό
θεν Κατάστασις τών «Πρεσβυτέρων - Επισκόπων» έν τφ Άξιώματι 
αυτών έν τή Λειτουργία (θεία Ευχαριστία). Ήσαν δέ σίτοι τοσοϋτον 
ταπεινόφρονες, ώστε ουδέ τα ονόματα αυτών άφήκαν μέχρις ημών. 
At Πηγαί έχουν χαρακτήρα «τυχαϊον» καί τα έλάχιστα μέχρις ημών 
διασωθέντα ονόματα τινών έκ τών υπευθύνων τούτων άνδρών, κατά 
τύχην καί αυτά διεσώθησαν.

β) Μόνον διά τής αποδοχής ύπάρξεως διαρκούς όργανώσεως 
καί αυθεντίας έν τή ’Εκκλησία, ήτις είναι ή «Καθολική ’Εκκλησία» 
(Ίγν. Σμυρν. κεφ. δον) είναι δυνατόν να ερμηνευθή το γεγονός τής 
έκ μέρους τού Χριστιανισμού ύπερνικήσεως τής Κρίσεως τού Β' αιώ
νας. ’Εάν δεν ύφίστατο ή ’Εκκλησία, ό Χριστιανισμός καί σύμπασα ή 
Γραμματεία αυτού θά ειχον άφανισθή υπό τό ρεύμα τού Συγκρητι
σμού. Καί αύταί αί 'Άγιαι Γραφαί θά ήτο αδύνατον να συγκεντρω- 
θώσι καί να κλεισθώσιν εις Κανόνα. (Ιί.Δ.).

γ) Τα αποσπασματικόν καί πρακτικό - έποικοδομητικόν χαρα
κτήρα φέροντα γραπτά μνημεία τού Πρωταρχικού Χριστιανισμού ά- 
ποδεικνύουν εις ημάς, δτι ή ύπαρξις μιας απλώς ώργανωμένης ’Εκ
κλησίας, καί δή καί άπ’ αυτής τής Άναστάσεως καί προ τής Πεν
τηκοστής, αποτελεί θεμελιακόν φαινόμενον έν τή 'Ιστορία τού Χρι
στιανισμού.

Τό γεγονός τούτο ένισχύεται έν ταΐς πηγαΐς καί έξ ετέρου τί
νος. Ό Ήγήσιππος, ζήσας έν τοίς χρόνοις τής πρώτης άποστολικής 
διαδοχής καί γράψας τό έργον «’Απομνημονεύματα» έν πέντε βιβλί-

4 Ίδέ έν περιοδικόν Zeitschrift Savigny - Stiftung für Rechtsge- 
shichte Kanonistische Abtalung 1958 σελ. 337 έξ.



οις, έρείδει την υπέρ του Χριστιανισμού Απολογίαν αυτού επί ιστορι
κού εδάφους. Επιχειρεί επί τη βάσει του ιστορικού αυτοί ύλικοϋ καί 
των επισκοπικών Καταλόγων, να απόκρουση τους διϊσχυρισμούς των 
αιρετικών καί απόδειξη, δτι ή αληθής εν τη Εκκλησία Παράδοσις 
διεφυλάχθη μόνον διά τής κανονικής καί διαρκούς καί άδιακόπου 
Διαδοχής τών Επισκόπων, ήδη από τής εποχής τών ’Αποστόλων («την 
απλανή ΙΙαράδοσιν τοΰ ευαγγελικού κηρύγματος...»).

δ) Ή θέσις αυτή, δτι δηλαδή ή διαφύλαξις τής ορθής ΙΙαρα- 
δόσεως τής εν τώ Ίησοϋ γενομένης Άποκαλύψεως, είναι έμπεπιστευ- 
μενη τη Εκκλησία, βασίζεται καί επί τών Πηγών τής Κ.Δ., επί τών 
ούτω καλούμενων Άποστολικών Πατέρων καί επί τών Ειρηναίου 
καί 'Ιππολύτου. Παρεκτός τού γνωστού χωρίου Α' Τιμ. 3,15, ε- 
χομεν καί τα εδάφια Β' Θεσ. 2,3—16, Μάρκ. 4,34 (ή προφορική Πα- 
ράδοσις ανάγεται μέχρις αυτού τού ’Ιησού) καί Α' Κορινθ. 11,23, 
26 καί 15,1—5 καί 11,2). Ό Παύλος αγωνίζεται διά την αληθή ΙΙα- 
ράδοσιν, την Άποστολικότητα αυτού καί την εν τη Έκκλησίφ Τά- 
ξιν (Α' Κορ. 14,40 καί κεφ. 2). Ή προς τούς Πρεσβυτέρους προσ
λαλιά αυτού άπό τής Μιλήτου (προς τούς πρεσβυτέρους τής ’Εφέ
σου) χαρακτηρίζεται άπό τά περί τού «ποιμαίνειν την ’Εκκλησίαν 
τού Θεού» καί τά περί τής ευθύνης αυτών διά τήν διαφύλαξιν τής 
άνοθεύτου Παραδόσεως αναγραφόμενα ( Πράξ. Άποστ. 20,17—38).

Ή «κατάστασις» τών 7 τού «διακονειν Τραπέζαις» εξ ενός, καί 
έξ ετέρου ή έμφάνισις τών Πρεσβυτέρων εν τη Άποστολική Συνόδφ, 
ώς συνεργών τών ’Αποστόλων (συμμετοχή έν τή εκκλησιαστική αυθεν
τία), ή χειροτονία τών Πρεσβυτέρων κατά τήν πρώτην άποστολικήν 
'Ιεραποστολήν εν τή Ν.Α. Μικρασία υπό τού Βαρνάβα καί Παύλου καί, 
μεταξύ τών ετών 52 καί 62, ή Κατάστασις τών Πρεσβυτέρων εν Έφέ- 
σφ, Κρήτη καί Φιλίπποις (ένθα ούτοι Επίσκοποι εκαλούντο), έν Πόντω 
(προ τού 64) καί ικανόν πρό τού 96 εν Ρώμη καί Κορίνθω, καταδει- 
κνύουσιν ήμϊν τήν έναρξιν τής άποδόσεως τής ίδιαιτάτης σημασίας, ήν 
έσχε τό 'Τπούργημα τούτο διά τόν Χριστιανισμόν. Κατά τήν Άποστο
λικήν ’Εποχήν οι ’Απόστολοι δεν ήδύναντο νά παραμένωσιν εις μίαν 
Κοινότητα, εί μή επ’ ολίγον χρόνον, έν φ έξ άλλου οί μηδεμίαν Όρ- 
γάνωσιν άποτελοΰντες Χαρισματοΰχοι ήσαν άπροσφυεΐς διά τήν σταθε- 
ροποίησιν τών απειλούμενων ’Εκκλησιών. Διό καί έγκαθίστανται παν- 
ταχοΰ «οι Πρεσβύτεροι», ών είς ήτο ο «κατ’ εξοχήν» Πρεσβύτερος - 
Προεστός, δ στις καί έλάμβανεν τήν θέσιν τών ’Αποστόλων. (Πρβλ. 
σχετικήν μνείαν τής Διδαχής, κεφ. 15, ένθα ούτοι, ως καί έν Φιλ. 31.



μόνον Επίσκοποι καλούνται). ’Ήδη από τού 42 μ.Χ. εύρίσκομεν έν 
Ιερουσαλήμ τό προανάκρουσμα διά την μέλλουσαν διοικητικήν τριτήν 
Όργάνωσιν τών Κοινοτήτων, των κατά τόπους Εκκλησιών. Εις τήν
θέσιν τών :

’Απόστολοι ’Ιάκωβος

Πρεσβύτεροι έχομεν τό σχήμα Πρεσβύτεροι

Διάκονοι Διάκονοι

Ή Μία 'Ορατή Εκκλησία υπάρχει ήδη. Εύρίσκετο δε έν δικαίψ 
δ Kattenbusch (Festgabe für Harnack, 1921) δτε παρετήρει δτι : «Ό 
Πρωταρχικός Χριστιανισμός, χωρίς έν ταύτω να ποιήται διάκρισιν με
ταξύ Κοινωνίας και Κοινότητας, ήσθάνετο εαυτόν ως Societas in Cor- 
dibus και Societas Externarum Kerum Rituum, ως Ενότητα δέ προς τόν 
Κύριον αυτού και προς άλλήλους : σύνοιδε δέ εαυτόν υπόχρεων να αι
σθάνεται ούτω πως». (Πράξ. Άποστόλ. 2,42 και 2,46). Ή Ένότης 
τής Εκκλησίας ως «Σώματος Χριστού» απαντάται τόσον παρά Παύλψ 
(προς Κορ. και Έφεσ.), όσον και παρά Κλήμεντι Ρώμης, Ίγνατίφ, 
Διδαχή και αλλαχού.

Έξετάζων τις άπροκαταλήπτως πάσας τάς πηγάς μέχρι τού Ειρη
ναίου καί 'Ιππολύτου, διαπιστοΐ, δτι ή Εκκλησία, ώς ζώσα Δύναμις τού 
Χριστιανισμού, κατείχε πάντοτε αυθεντίαν. Άλλα τή Εκκλησία δεν 
προσιδιάζει μόνον αυθεντία, άλλα καί Τάξις καί Ευθύνη διά τήν δια- 
φύλαξιν τής 'Ιστορικής Παραδόσεως περί τής έν Χριστώ ’Ιησού, τώ 
Κυρίω καί Λυτρωτή Άποκαλύψεως. Συγχρόνως ανήκει ταύτη καί ή 
υπό τού Χριστού καί τών ’Αποστόλων άναληφθεϊσα «κατάστασις» τών 
Λειτουργημάτων έν τή Εκκλησία καί ή μετά τής Θ. Ευχαριστίας σύν- 
δεσις αυτών, καθ’ όσον ή Ευχαριστία αποτελεί τό Κέντρον πάσης Ζωής 
έν τή ’Εκκλησία. Κλήμης δ Ρώμης αναφέρει ρητώς, δτι ή Τάξις καί 
«έγκατάστασις» αύτη δεν αποτελεί νεωτερισμόν τινα έν τή Εκκλησία. 
Άλλ’ ή Εκκλησία τού Θεού έχει καί προΰπαρξίν τινα (Β' Κλημ. 14, 
3—4). Ή Ένότης τής επί τής Παραδόσεως έρειδομένης Εκκλησίας α
ποτελεί σταθερόν πεποίθησιν τών Χριστιανών τής πρώτης Χριστιανικής 
γενεάς. (Ίδέ πρό πάντων Κλήμεντα, ’Ιγνάτιον, Ποιμένα τού Έρμα 
καί Ειρηναίον). Ή Ένότης καί Καθαρότης τής Εκκλησίας έβασί- 
ζετο επί τής άνοθεύτου διαφυλάξεως «τής αληθούς Παρα
δόσεως» περί τού ’Ιησού καί τών ’Αποστόλων Αυτού καί έπί τού 
σωτηριώδους Κανόνος τού Ευαγγελικού Κηρύγματος. (Άποσπάσμ.



Ήγησίππου III καί V. Ευσέβιος III, 32, Θεοφίλ. Προς Αύτόλυκον 
3.15. Άθηναγόρ. Περί Άναστάσεως II. Άριστείδ. 16,5).

ε). Ή συνάρτησις τών γεγονότων καί ή ιδέα τής ΙΙαραδόσεως 
αναπτύσσεται καθαρώτατα, ιδία παρά τώ Είρηναίφ. Εκκλησία, Τα- 
ξις, Λειτούργημα, Ευθύνη διά την ορθήν διαφύλαξιν τής αληθούς 
'Ιστορικής ΙΙαραδόσεως, περί τού ’Ιησού Χριστού ,διά τών Αποστο
λών καί τών τούτιον Διαδόχων καί Ένότης τής Εκκλησίας, ταΰτα 
πάντα είναι αντίστοιχα προς αλληλα. Δύναταί τις να παρακολούθηση 
έπαρκώς την ιστορικήν τούτην γραμμήν τού Χριστιανισμού απο τού 
Ειρηναίου μέχρι τού βάθους τής Καινής Διαθήκης. Το θέμα τούτο 
θά διαπραγματευθω έν διεξοδική ειδική μελέτη. Ή Εκκλησία μετά τών 
Πρεσβυτέρων αυτής παρέλαβεν ήδη προ τού θανάτου τών ’Αποστό
λων τήν επί τής Ιστορικής ΙΙαραδόσεως έρειδομένην Χριστιανικήν 
’Αλήθειαν καί διεφύλαξεν άνόθευτον τούτην. Ένεκα ακριβώς τού
του αύτη, ώς Κυρία έν τή Ιστορία μέχρι καί τών ’Εσχάτων Ημερών :

1. Συνεκέντρωσε καί συνέκλεισεν εις Κανόνα καί κατά το διά
στημα άπδ τού 2ου μέχρι καί τού 4ου αίώνος τήν 'Αγίαν Γραφήν.

2. Προσδιώρισε τήν Άποστολικήν Regula Eidei (Κανόνα τής 
ΙΙίστεως: Βαπτιστικ-, Σύμβολα).

3. Προσδιώρισε μετ’ έξαιρέτου οξύνοιας καί ιστορικής παρα
δοσιακής συνειδήσεως τήν Άποστολικήν Διαδοχήν, έν τώ άγώνι Αυ
τής κατά τού άνιστορήτου Χριστιανισμού, όπως προσε- 
φέρετο υπό τού Γνωστικισμού, καί έναντίον τού Μαρκιωνιτισμοΰ καί 
Μοντανισμού.

Ή ’Εκκλησία, διά τού άγώνος τής υπευθύνου καί συνειδητής 
διοικήσεως, τής διά τών Πρεσβυτέρων ώργανωμένης Κοινότητας, υ
πέρ ίσχυσε τής Κρίσεως τού β' αίώνος, ούτω δε έτέθησαν αι προϋπο
θέσεις διά τήν νίκην καί έπικράτησιν τής Χριστιανικής Θρησκείας 
κατά τον β' αιώνα. Ή Νίκη όμως καί ’Επικράτησις αύτη θά ήτο τι 
ανέφικτου, εάν ή ’Εκκλησία τού γ' αίώνος δεν ήτο ιστορικόν Μέγε
θος, έρειδόμενον έπί τής συγκεκριμένης ιστορικής Παραδόσεως τής 
Άποκαλύψεως έν Χριστώ ’Ιησού.

Μετάψρασις έκ του Γερμανικού πρωτοτύπου 
υπό ’Αντωνίου Κ. ΓΙαπαντωνίου πτ. Θ. 

έγκριθ-εΐσα υπό του συγγραφέως
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