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Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους 

 

Ἡ Ἐκκλησία κατά τήν Ὀρθόδοξο Πίστι μας εἶναι προϋπόθεσις τῆς σω-

τηρίας μας. Γι' αὐτό καί στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἀφοῦ ὁμολογοῦμε πίστι στά 

τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁμολογοῦμε ὅτι πιστεύουμε καί «εἰς Μίαν, 

Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». 

Εἶναι γνωστός ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ ὅτι: «ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας 

δέν ὑπάρχει σωτηρία» ἤ ὅτι «δέν δύναται νά ἔχῃ τόν Θεόν πατέρα ἐκεῖνος, ὅσ-

τις δέν ἔχει τήν Ἐκκλησίαν μητέρα». 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στό ὁποῖο ὁ Χριστός διά τῶν 

Ἁγίων Μυστηρίων μᾶς συσσωματώνει καί μᾶς κάνει μέλη Του. ∆ιά τοῦ Χρι-

στοῦ ἑνωνόμεθα καί κοινωνοῦμε μέ τήν Ἁγίαν Τριάδα καί μεταξύ μας. Ἔτσι 

τά πρώην διασκορπισμένα τέκνα τοῦ Θεοῦ συνάγονται ἀπό τόν Χριστό εἰς ἕν 

(Ἰωάν. ια΄ 52). Γινόμεθα πάλι οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, λαός τοῦ Θεοῦ, βασίλειον ἱερά-

τευμα. 

... Ὁ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία, ἀπο-

καταλάσσεται (συμφιλιώνεται) μέ τόν Θεό, δικαιώνεται, ζωοποιεῖται, φωτίζε-

ται, ἁγιάζεται, σώζεται, γίνεται Θεός κατά χάριν, ἐφ' ὅσον βέβαια καί ὁ ἴδιος 

προσφέρει διά τῆς ἀσκήσεως καί τῆς ὑπακοῆς στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ τήν ἐλευ-

θερία του στόν Θεό. Στήν Ἐκκλησία ὁ Χριστιανός ξεπερνᾶ τόν νοσηρό ἀτομι-

κισμό, τήν φιλαυτία καί ἀποκτᾶ τήν ἁγίαν ἐν Χριστῷ κοινωνικότητα καί ἀ-

δελφωσύνη... 

Γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους προηγεῖται ἡ Ἐκκλησία καί ἕπεται ἡ σωτηρία. 

∆ικαιούμεθα καί σωζόμεθα, ἐπειδή ὁ Χριστός μᾶς κάνει μέλη τοῦ Σώματός 

Του... 

Σωζόμεθα στήν Ἐκκλησία, πού κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο εἶναι «στῦλος 

καί ἑδραίωμα τῆς Ἀληθείας» καί πού κατά τόν ἀψευδῆ λόγο τοῦ Κυρίου εἶναι 

θεμελιωμένη «ἐπί τήν πέτραν» (τήν ὁμολογία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ) καί 

γι' αὐτό οὔτε αἱ πῦλαι τοῦ Ἅδου θά κατισχύσουν αὐτῆς. 
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