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Όταν βλέπει κάποιος την κατακερματισμένη χριστιανοσύνη εγείρεται αυθόρμητα το 
ερώτημα:

• Γιατί υπάρχουν τόσες διαφορετικές χριστιανικές ομάδες;
• Πού θα βρω χριστιανούς, οι οποίοι ζουν την κοινωνία έτσι όπως την θέλει ο Θεός; 
• Υπάρχει τρόπος να ζήσει κανείς την χριστιανική ενότητα κατά τις σκέψεις του Θεού;

Σ’ αυτό το βιβλιαράκι εξετάζουμε αρχικά, πώς εξελίχθηκε ο κατακερματισμός της 
χριστιανοσύνης. Μετά δείχνουμε, πώς μπορεί κάποιος να ζήσει την εκκλησιαστική 
ενότητα με τον Κύριο Ιησού στο μέσον.

Αυτό το βιβλιαράκι δεν διαφημίζει κάποια χριστιανική οργάνωση, αλλά στοχεύει να 
βασιστεί απλώς στο Λόγο του Θεού.

Τα γραφήματα μπορούν ν’ απεικονίσουν τις σκέψεις μόνο σε περιορισμένο βαθμό, 
μπορούν όμως να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των σκέψεων. Γι’ αυτό τα 
χρησιμοποιούμε. Συνιστούμε να διαβάζετε τις αναφερθείσες παραπομπές παράλληλα με 
ολόκληρο το κείμενο μέσα στο Λόγο του Θεού.

Είναι επιθυμία μας, ο Θεός να ενισχύσει την αγάπη μας προς τον Κύριο Ιησού μέσω του 
Λόγου Του. Εκείνος μας αγάπησε πρώτος και παραδόθηκε για μας, την Εκκλησία Του 
(Εφεσίους 5:25).

Κατ’ οίκον 
εκκλησίες

Ποιά είναι 
η σωστή 

Εκκλησία;

Αιρέσεις

Απομόνωση

Ορθόδοξες 
Εκκλησίες Εκκλησίες  

μεταρρυθ
μιστών

Ανεξάρτητες 
εκκλησίες

Ευαγγελικές 
Εκκλησίες

Ποιό είναι το θέμα
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Ποιά εκκλησία 
αναλογεί στις σκέψεις 

του Θεού;

Τί λέει ο 
Λόγος του 

Θεού;
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Ο Θεός μιλάει μόνο 
για μια και μοναδική 

Εκκλησία!

Τί είναι η Εκκλησία

«...τους οποίους εκάλεσεν ουχί μόνον εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ 
των εθνών» (Ρωμαίους 9:24).

«Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός; Ουχί δε και των εθνών; Ναι, και των 
εθνών, επειδή είς είναι ο Θεός όστις θέλει δικαιώσει...» (Ρωμαίους 3:29-30).

«Ο δε Κύριος προσέθετε καθ’ ημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζομένους» 
(Πράξεις Αποστόλων 2:47).

«Προεφήτευσεν ότι έμελλεν ο Ιησούς να αποθάνη ... δια να συνάξη εις έν τα 
τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα» (Κατά Ιωάννη 11:51-52).

«... ημείς οι πολλοί έν σώμα είμεθα εν Χριστώ, ο δε καθείς μέλη 
αλλήλων» (Ρωμαίους 12:5).

«...  την εκκλησίαν του Θεού ... την οποίαν απέκτησε δια 
του αίματος του ιδίου αυτού» (Πράξεις Αποστόλων 20:28).

Ο όρος «Εκκλησία» σημαίνει «καλεσμένοι εκ» και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συνά-
θροισης ανθρώπων. Η χριστιανική Εκκλησία δηλαδή αποτελείται απ’ όλους τους ανθρώπους, οι 
οποίοι σώθηκαν μέσω του Κυρίου Ιησού.

Ο Λόγος του Θεού λέει:

Η Εκκλησία

εκ των Ιουδαίων εκ των εθνών

Γραφή
Η Αγία
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Ο Κύριος Ιησούς 
συγκεντρώνει 

και διευθύνει την 
Εκκλησία Του!

Ποιός διευθύνει την 
Εκκλησία;

«Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας ... δια να γείνη αυτός 
πρωτεύων εις τα πάντα ... ειρηνοποιήσας δια του αίματος του σταυρού αυ-
τού» (Κολοσσαείς 1:18-20).

«... και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και 
πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ’ αυτής» (Κατά Ματθαίον 16:18).

«... και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και έδωκεν αυτόν 
κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν, ήτις είναι το σώμα αυ-
τού...» (Εφεσίους 1:22-23).

«Διότι όπου είναι δυο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, 
εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών» (Κατά Ματθαίον 18:20).

Ο Λόγος του Θεού λέει:

Γραφή
Η Αγία

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ

10 11



Αύξηση

Τί εκδηλώνεται στη 
συλλογική ζωή της 
Εκκλησίας;

«Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών. Δια να 
ήναι πάντες έν ... δια να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με απέστειλας» (Κατά Ιωάννη 17:20-21). 
 
«Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει, δια να ήναι η αγάπη, με την οποίαν με 
ηγάπησας, εν αυτοίς, και εγώ εν αυτοίς» (Κατά Ιωάννη 17:26). 
 
«Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήτο μια, και ουδέ είς έλεγεν ότι είναι εαυτού τι εκ 
των υπαρχόντων αυτού αλλ’ είχον τα πάντα κοινά» (Πράξεις Αποστόλων 4:32). 
 
«Η μεν λοιπόν εκκλησία καθ’ όλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάρειαν είχεν ειρήνην, οικοδομούμενη  
και περιπατούσα εν τω φόβω του Κυρίου, και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνετο» 
(Πράξεις Αποστόλων 9:31). 
 
«Σεις όμως είσθε ... λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, δια να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας 
εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως» (Α΄ Πέτρου 2:9).

Οι πιστοί είναι ένα δώρο του Πατέρα προς τον Υιό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μαζί με αγάπη, 
αγιασμό, ενότητα, πίστη, κοινωνία και ειρήνη – μια ορατή μαρτυρία του χαρακτήρα και της 
δράσης του Θεού στον κόσμο.

«...τους οποίους μοι έδωκας» (Κατά Ιωάννη 17:24).

Ο Λόγος του Θεού λέει:
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  ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ
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Πώς προέκυψαν οι 
διαφορές μέσα στην 

Εκκλησία κατά το 
πέρας των αιώνων;

Τί λέει ο 
Λόγος του 

Θεού;
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Το ξεκίνημα των 
διαφορών...

Ήδη στην αρχή της 
ιστορίας της Εκκλησίας 

υπήρχαν πιστοί, οι οποί-
οι έκαναν διαιρέσεις!

«... ότι είναι έριδες 
μεταξύ σας»  

(Α΄ Κορινθίους 1:11).

«Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγητε 
πάντες το αυτό, και να μη ήναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να ήσθε εντελώς ηνωμένοι 
έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμην» (Α΄ Κορινθίους 1:10)

«Διότι εφανερώθη εις εμέ παρά των εκ της οικογενείας της Χλόης, περί υμών, αδελφοί μου, ότι 
είναι έριδες μεταξύ σας» (Α΄ Κορινθίους 1:11).

«Λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει: Εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, 
εγώ δε του Κηφά, εγώ δε του Χριστού» (Α΄ Κορινθίους 1:12).

«Διότι όταν λέγη τις: Εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε: Εγώ του Απολλώ, δεν 
είσθε σαρκικοί;» (Α΄ Κορινθίους 3:4).

«Τίς λοιπόν είναι ο Παύλος, και τίς ο Απολλώς, παρά υπηρέται;» (Α΄ Κορινθίους 3:5).

«Διεμερίσθη ο Χριστός;» (Α΄ Κορινθίους 1:13).

Ο Λόγος του Θεού λέει:

Γραφή
Η Αγία

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ

του Παύλου
του Απολλώ

του Κηφά
του Χριστού

του ...
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«... τους ποιούντας 
τας διχοστασίας και τα 
σκάνδαλα εναντίον της 

διδαχής» 
(Ρωμαίους 16:17).

Οι διαφορές  
οδήγησαν σε σχίσματα...

Τί σκέφτεται ο Κύριος 
γι’ αυτές τις ομάδες, οι 
οποίες δημιουργήθη-

καν στη συνέχεια;

«Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι ... έριδες, ζηλοτυπίαι ...  
διχοστασίαι, αιρέσεις» (Γαλάτας 5:19-20).

«Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, να προσέχητε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα 
εναντίον της διδαχής...» (Ρωμαίους 16:17).

«... όταν συνέρχησθε εις την εκκλησία, ακούω ότι 
υπάρχουσι σχίσματα μεταξύ σας...» (Α΄ Κορινθίους 11:18).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Με το πέρας του χρόνου εισήχθηκαν πράγματα τα οποία δεν αναλογούν 
στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και προκάλεσαν έτσι χωρισμούς:

• Κλήρος
• Χωρισμένες «εκκλησίες» λόγω διαφόρων:

– διδασκαλιών
– κανόνων
– χαρισματούχων και επιβλητικών προσώπων
– κ.τ.λ.

Ο Λόγος του Θεού λέει:

Γραφή
Η Αγία

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ

Ανήκω στην  
Β Εκκλησία

Ανήκω στην  
Γ Εκκλησία

Ανήκω στην  
Α Εκκλησία
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Άπιστοι άνθρωποι οι οποίοι 
αυτοαποκαλούνται «χριστιανοί».

Πιστοί χριστιανοί.

«Χριστιανοί» οι οποίοι ζουν σε 
ανομία διδασκαλίας ή ηθικής.

ΑΝΟΜΙΑ:  
όλα όσα δεν 

αναλογούν στον Θεό 
και το θέλημά Του 

(=αμαρτία)

Ταυτόχρονα εισήλθαν 
άλλα ακόμη είδη 
ανομίας...

«... Καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, 
αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην... και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών, δια 
τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθή» (Β΄ Πέτρου 2:1-3).

«Τίς σας ημπόδισεν ώστε να πείθησθε εις την αλήθειαν; ... Ολίγη ζύμη καθιστά όλον το φύραμα ένζυμον... Όστις 
όμως σας ταράττει, αυτός θέλει υποφέρει την ποινήν, όποιος και αν ήναι» (Γαλάτας 5:7-10).

«Γενικώς ακούεται ότι είναι μεταξύ σας πορνεία...» (Α΄ Κορινθίους 5:1).
 
«Σας έγραψα εν τη επιστολή να μη συναναστρέφησθε με πόρνους, και ουχί διόλου με τους πόρνους του 
κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτας ή άρπαγας ή ειδωλολάτρας, επειδή τότε πρέπει να εξέλθητε από του 
κόσμου. Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφησθε, εάν τις αδελφός ονομαζόμενος ήναι πόρνος ή 
πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λοίδορος ή μέθυσος ή άρπαξ, με τον τοιούτον μηδέ να συντρώγητε»  
(Α΄ Κορινθίους 5:9-11).

«Διότι εισεχώρησαν λαθραίως τινές άνθρωποι, οίτινες ήσαν παλαιόθεν προγεγραμμένοι εις ταύτην την καταδίκην, 
ασεβείς, μεταστρέφοντες την χάριν του Θεού ημών εις ασέλγειαν, και αρνούμενοι τον μόνον Δεσπότην και Κύριον 
ημών Ιησούν Χριστόν» (Ιούδα 4).

Ανομία διδασκαλίας

Ανομία ηθικής

Άπιστοι, άθεοι άνθρωποι

Τί είναι  
η ανομία;

Ο Λόγος του Θεού λέει:

Γραφή
Η Αγία

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ
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Γιατί εισήλθαν 
όλα αυτά στις 

Εκκλησίες;

Προστέθηκαν 
θρησκευτικές 
πρακτικές...

«Τί ... υπόκεισθε εις διατάγματα ... κατά τα εντάλματα και τας διδασκαλίας των 
ανθρώπων ... έχοντα την ευχαρίστησιν της σαρκός;» (Κολοσσαείς 2:20-23).

«Αλλά δια τους παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οίτινες παρεισήλθον δια να κατασκοπεύσωσι 
την ελευθερίαν ημών, την οποίαν έχομεν εν Χριστώ Ιησού, δια να μας καταδουλώσωσιν» 
(Γαλάτας 2:4).

«Τη ελευθερία λοιπόν ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός. Μένετε σταθεροί, και μη 
υποβληθήτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας» (Γαλάτας 5:1).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Παραδείγματα θρησκευτικών πρακτικών:

Ακολουθία σε νόμους ανθρώπων Ακολουθία του Χριστού μ’ ελευθερία
1. Εκκλησιαστικά κτήρια Οι πιστοί είναι ο Οίκος του Θεού (Εφεσίους 2:19-22, Α΄ Πέτρου 2:5).

2. Εγγραφή μελών Κάθε πιστός είναι μέλος του Σώματος του Χριστού (Α΄ Κορινθίους 12:27).

3. Διορισμένοι ιερείς Ο Χριστός έκανε ιερείς όλους τους πιστούς (Α΄ Πέτρου 2:5+9, Αποκάλυψη 1:6).

4. Ανθρώπινη χειροτονία Ο Χριστός δίνει αποστολές (Γαλάτας 1:1, Εφεσίους 4:11-12, Πράξεις Αποστόλων 13:1-4).

5. Λειτουργία / πρόγραμμα Ο Χριστός διευθύνει μέσω του Πνεύματός Του (Α΄ Κορινθίους 12:4-11, Α΄ Κορινθίους 14:26).

6. Ιερατικά ενδύματα Ο Χριστός είναι το ένδυμα κάθε πιστού (Γαλάτας 3:27, Εφεσίους 4:24, Κολοσσαείς 3:12).

7. Το Δέκατο Όλα ανήκουν στον Κύριο (Β΄ Κορινθίους 8:9-14, Α΄ Κορινθίους 16:2).

8. Εορτές Καθημερινή ζωή μαζί με τον Κύριο (Γαλάτας 4:10, Κολοσσαείς 2:16-17, Πράξεις Αποστόλων 2:46).

9. Θυσιαστήρια Ο Χριστός είναι το «Θυσιαστήριο» (Εβραίους 13:10-13).

10. Ανθρώπινοι μεσίτες Ο Χριστός είναι ο Μεσίτης (Α΄ Τιμόθεον 2:5).

Ο Λόγος του Θεού λέει:

Γραφή
Η Αγία22 23



Άπιστοι άνθρωποι οι οποίοι 
αυτοαποκαλούνται «χριστιανοί».

Πιστοί χριστιανοί.

«Χριστιανοί» οι οποίοι ζουν σε 
ανομία διδασκαλίας ή ηθικής.

}

DIE 
BIBEL

Τί λέει ο Θεός γι’ 
αυτήν την αταξία;

ΑΝΟΜΙΑ

«Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχον την σφραγίδα ταύτην: Γνωρίζει ο Κύριος τους 
όντας αυτού, και: Ας απομακρυνθή από της αδικίας πας όστις ονομάζει το όνομα του Κυρίου.  
 
Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και 
άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, αλλά δε προς άτιμον» (Β΄ Τιμόθεον 2:19-20).

«Δεν επενθήσατε μάλλον, δια να εκβληθή εκ μέσου υμών ο πράξας το έργον τούτο»  
(Α΄ Κορινθίους 5:2).

«Εάν τις έρχηται προς εσάς και δεν φέρη την διδαχήν ταύτην, μη δέχεσθε αυτόν εις οικίαν και μη 
λέγετε εις αυτόν το χαίρειν, διότι ο λέγων εις αυτόν το χαίρειν γίνεται κοινωνός εις τα πονηρά αυ-
τού έργα» (Β΄ Ιωάννου 10-11).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Η αδιαφορία απέναντι στην ανομία μέσα στον Οίκο του Θεού είναι επίσης αμαρτία: είναι αδιαφορία 
απέναντι στον Κύριό μας και απέναντι στους αδελφούς της πίστης. Ο πιστός χριστιανός δεν μπορεί να 
παραμείνει αδιάφορος απέναντι στην ανομία (αμαρτία).

Ο Λόγος του Θεού λέει:

Γραφή
Η Αγία

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ
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Άπιστοι άνθρωποι οι οποίοι 
αυτοαποκαλούνται «χριστιανοί».

Πιστοί χριστιανοί.

«Χριστιανοί» οι οποίοι ζουν σε 
ανομία διδασκαλίας ή ηθικής.

Στην αρχή της Εκκλησίας:  
ο «Οίκος του Θεού»!  

(Α΄ Τιμόθεον 3:15). 

Σήμερα:  
ένας «μεγάλος Οίκος»!  

(Β΄ Τιμόθεον 2:20).

Η αρχή της Εκκλησίας 
«Οίκος του Θεού»

Σήμερα* 
«Μεγάλος Οίκος»

Ιστορικές  
εξελίξεις

Η Α΄ επιστολή προς Τιμόθεον δείχνει τον «Οίκο του Θεού, ο οποίος αποτελείται αποκλειστικά από πιστούς 
χριστιανούς και εξωτερικά δεν ήταν φανερός καθαυτός στην αρχή της Εκκλησίας (Α΄ Τιμόθεον 3:15). Η Β΄ 
επιστολή αντίθετα αναφέρει ένα «μεγάλο Οίκο», μέσα στον οποίο βρίσκονται όλοι όσοι «επικαλούνται» το 
όνομα του Κυρίου (Β΄ Τιμόθεον 2:19), δηλαδή όλοι όσοι αποκαλούνται χριστιανοί, είτε είναι πιστοί ή όχι, 
είτε ζουν για την δόξα του Κυρίου ή όχι.

Η διδασκαλία για τα σκεύη του «μεγάλου» οίκου το δείχνει με μεγαλύτερη ακόμη λεπτομέρεια:

• Στα χρυσά και ασημένια σκεύη διακρίνει κανείς τους πιστούς, διότι χαρακτηρίζονται από θεία δικαιοσύνη 
και αγιότητα (χρυσό) και την απολύτρωση (ασήμι).

• Στα ξύλινη και οστράκινα σκεύη βλέπει κανείς τους άπιστους, διότι χαρακτηρίζονται απκλειστικά από την 
επίγεια φύση τους.

• Τα σκεύη δεν διακρίνονται μόνο ως προς το υλικό, αλλά επίσης ως προς τη χρήση για τον Κύριο: μερικά 
Τον τιμούν, μερικά Τον ατιμάζουν.

• Στο «μεγάλο» οίκο, τη χριστιανοσύνη, εισήχθηκαν λοιπόν άλλα στοιχεία, τα οποία δεν προέρχονται από 
τον Θεό, αλλά Τον ατιμάζουν.

*  Ο Οίκος του Θεού σήμερα συνεχίζει ν’ αποτελείται από 
όλους τους πιστούς χριστιανούς. Ακόμη κι αν δεν είναι 
φανερό για μας τους ανθρώπους – ο Θεός έτσι το βλέπει.

Σύνοψη: Ο Λόγος του Θεού λέει:

Γραφή
Η Αγία

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ
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Τί κάνουμε 
μέσα σε τέτοιο 

κατακερματισμό και 
ανομία μέσα στην 

Εκκλησία;

1η Δυνατότητα:

Πώς μπορώ να ζήσω 
μαζί με άλλους την 

ενότητα γύρω από τον 
Κύριο Ιησού;

2η Δυνατότητα:

Ζούμε την ενότητα 
«αφαιρώντας τοίχους»

Ζούμε την ενότητα 
«χωριζόμενοι  

από την ανομία»
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Ζούμε την ενότητα  
«αφαιρώντας τοίχους»

1η Δυνατότητα:

Μερικοί λένε:

Πρέπει  
ν’ ανταμώνουμε  

με αγάπη.

Ας συνενώσουμε 
τις Εκκλησίες 

μας.

Ας είμαστε 
ανεκτικοί.

Σημαντικά είναι τα 
κοινά στοιχεία μας. 
Ας ξεχάσουμε όσα 

μας χωρίζουν.

Στον ουρανό δεν θα 
υπάρχουν πλέον διαφορές 

στη διδασκαλία –  
γιατί να μην τις 

απαλείψουμε ήδη τώρα;

Όταν είμαστε 
ενωμένοι, είμαστε 

αξιόπιστοι.

Οι διαφορές μας 
προσδιορίζουν τον 

πλούτο μας.

Κάθε ομάδα είναι  
ένα άνθος,  

μαζί αποτελούν μια 
όμορφη ανθοδέσμη.

Ας είμαστε  
ένα.

1η
 Δ

υν
ατ

ότ
ητ

α

Ας  
εξετάσουμε την  
1η Δυνατότητα 

στις επόμενες 
σελίδες.
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Άπιστοι άνθρωποι οι οποίοι 
αυτοαποκαλούνται «χριστιανοί».

Πιστοί χριστιανοί.

«Χριστιανοί» οι οποίοι ζουν σε 
ανομία διδασκαλίας ή ηθικής.

Ας γκρεμίσουμε  
τα τείχη ανάμεσα 

στις Εκκλησίες,  
για να ζήσουμε  

την ενότητα!

Αποτέλεσμα

1η
 Δ

υν
ατ

ότ
ητ

α

Ζούμε την ενότητα  
«αφαιρώντας τοίχους»

1η Δυνατότητα:

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ
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Άπιστοι άνθρωποι οι οποίοι 
αυτοαποκαλούνται «χριστιανοί».

Πιστοί χριστιανοί.

«Χριστιανοί» οι οποίοι ζουν σε 
ανομία διδασκαλίας ή ηθικής.

Σύγκριση 
με την πρώτη εποχή Εξωτερικά φαίνεται  

να υπάρχει μια ενότητα... 
αλλά αυτή η «ενότητα» 
υπάρχει με αδιαφορία 
απέναντι στην ανομία.

ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΡΟΣ 

ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ.

1η
 Δ

υν
ατ

ότ
ητ

α

Ζούμε την ενότητα  
«αφαιρώντας τοίχους»

1η Δυνατότητα:

«Τίνα μετοχήν έχει η 
δικαιοσύνη με την ανομίαν; ... 

 Ή τίνα μερίδα ο πιστός  
με τον άπιστον;»  

(Β΄ Κορινθιους 6:14-15).

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ
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Ζούμε την ενότητα  
«χωριζόμενοι από την ανομία»

2η Δυνατότητα:

Ας  
εξετάσουμε την  
2η Δυνατότητα 

στις επόμενες 
σελίδες.

2η
 Δ

υν
ατ

ότ
ητ

α

«Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα,  
και άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. 

Εάν λοιπόν καθαρίση τις εαυτόν από τούτων, θέλει είσθαι σκεύος τιμίας χρήσεως, 
ηγιασμένον και εύχρηστον εις τον δεσπότην, ητοιμασμένον εις παν έργον αγαθόν»  
(Β΄ Τιμόθεον 2:20-21).

Το πρώτο ζητούμενο είναι να εξομολογηθούμε την ανομία στη ζωή μας και να χωριστούμε απ’ 
αυτήν. Ύστερα πρόκειται για άλλα πρόσωπα: Η Αρχαία Ελληνική λέξη είναι: «εκκαθαίρω».

•  Στο Α΄ Κορινθίους 5:7 πρόκειται για ένα άτομο το οποίο ζούσε στην αμαρτία. Για να μπορέσουν 
οι Κορίνθιοι να είναι «νέα ζύμη», δεν υπήρχε άλλος τρόπος από την απομάκρυνση της ζύμης, 
δηλαδή του χωρισμού απ’ αυτό το άτομο και της διακοπής της κοινωνίας (εκκλησιαστική 
πειθαρχία). 

• Στο Β΄ Τιμόθεον 2:21 έχουμε την αντίστροφη περίπτωση: Εάν οι χριστιανοί, με τους οποίους 
έχω κοινωνία, δεν εκκαθαρίσουν την αδικία (ελλιπής εκκλησίαστική πειθαρχία), πρέπει εγώ ο 
ίδιος να χωριστώ από τα σκεύη άτιμης χρήσης, δηλαδή να μην έχω κοινωνία με αυτά τα άτομα. 
Μόνον έτσι γίνομαι «σκεύος τιμίας χρήσεως, ηγιασμένον και εύχρηστον εις τον δεσπότην, 
ητοιμασμένον εις παν έργον αγαθόν».

«... Ας απομακρυνθή από της αδικίας πας όστις 
ονομάζει το όνομα του Κυρίου» (Β΄ Τιμόθεον 2:19).

Ο Λόγος του Θεού λέει:
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Άπιστοι άνθρωποι οι οποίοι 
αυτοαποκαλούνται «χριστιανοί».

Πιστοί χριστιανοί.

«Χριστιανοί» οι οποίοι ζουν σε 
ανομία διδασκαλίας ή ηθικής.

«Ας απομακρυνθή  
από της αδικίας πας 

όστις ονομάζει το 
όνομα του Κυρίου!»  

(Β΄ Τιμόθεον 2:19).

«Ζήτει την δικαιοσύνην, 
την πίστιν, την αγάπην, 
την ειρήνην μετά των 

επικαλουμένων τον Κύριον 
εκ καθαράς καρδίας»  

(Β΄ Τιμόθεον 2:22).

2η
 Δ

υν
ατ

ότ
ητ

α

Αποτέλεσμα

Αυτή δεν είναι μια παρότρυνση να εγκαταλείψει κανείς άμεσα «την εκκλησία του». 
Αυτή η εικόνα δείχνει το όμορφο τελικό αποτέλεσμα το οποίο δημιουγείται, όταν 
χωρίζεται κανείς από την ανομία και αναζητάει κοινωνία με όλους όσοι επικαλούνται 
τον Κύριο με καθαρή καρδιά.

Ζούμε την ενότητα  
«χωριζόμενοι από την ανομία»

2η Δυνατότητα:

Γραφή
Η Αγία

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ
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Άπιστοι άνθρωποι οι οποίοι 
αυτοαποκαλούνται «χριστιανοί».

Πιστοί χριστιανοί.

«Χριστιανοί» οι οποίοι ζουν σε 
ανομία διδασκαλίας ή ηθικής.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ  
γύρω από τον 
Κύριο Ιησού!

«Διότι όπου είναι δυο ή  
τρεις συνηγμένοι εις το  

όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν 
τω μέσω αυτών»  

(Κατά Ματθαίον 18:20).

«Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς 
σας με την υπακοήν της αληθείας 
προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, 
αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους  

εκ καθαράς καρδίας»  
(Α΄ Πέτρου 1:22).

2η
 Δ

υν
ατ

ότ
ητ

α

ΣΥΝΕΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΚΟΜΗ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ 

ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΜΕΝΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ.

Σύγκριση 
με την πρώτη εποχή

Ζούμε την ενότητα  
«χωριζόμενοι από την ανομία»

2η Δυνατότητα:

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ
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Άπιστοι άνθρωποι οι οποίοι 
αυτοαποκαλούνται «χριστιανοί».

Πιστοί χριστιανοί.

«Χριστιανοί» οι οποίοι ζουν σε 
ανομία διδασκαλίας ή ηθικής.

«Διότι όπου είναι δυο ή τρεις 
συνηγμένοι εις το όνομά μου,  

εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών» 
(Κατά Ματθαίον 18:20).

«Ζήτει την δικαιοσύνην, την πίστιν, την αγάπην, 
την ειρήνην μετά των επικαλουμένων τον 

Κύριον εκ καθαράς καρδίας» 
(Β΄ Τιμόθεον 2:22).

Ή ίσως  
ακόμη εδώ;

Εδώ;

Εδώ;

Εδώ;

Πού 
βρίσκομαι;!

Και τώρα...

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ
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«Κάμετε πλήρη την χαράν μου, να φρονήτε 
το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες 
ομόψυχοι και ομόφρονες, μη πράττοντες 
μηδέν εξ αντιζηλίας ή κενοδοξίας, αλλ’ εν 
ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους 

υπερέχοντας εαυτών»
 (Φιλιππησίους 2:2-3).

Τί κάνουμε για την 
εφαρμογή βιβλικής 

ενότητας;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

«Προ πάντων δε έχετε 
ένθερμον την εις αλλήλους 
αγάπην, διότι η αγάπη θέλει 
καλύψει πλήθος αμαρτιών» 

(Α΄ Πέτρου 4:8).

Τί κάνουμε για την 
εφαρμογή βιβλικής 
ενότητας;

Μιλάω προσωπικά με τον αδελφό ή την αδελφή μου, για να τους βοηθήσω ν’ απέχουν από  
την ανομία.

«Αδελφοί, και εάν άνθρωπος απερισκέπτως πέση εις κανέν αμάρτημα, σεις οι πνευματικοί 
διορθώνετε τον τοιούτον με πνεύμα πραότητος, προσέχων εις σεαυτόν, μη και συ πειρασθής» 
(Γαλάτας 6:1).

«Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου.  
Εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου» (Κατά Ματθαίον 18:15).

Απέχω από την προσωπική ανομία μου εξομολογώντας την.

«Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας 
αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας» (Α΄ Ιωάννου 1:9).

«Έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε θέλεις ιδεί καθαρώς δια να εκβάλης 
το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδελφού σου» (Κατά Ματθαίον 7:5).

Εάν ο αδελφός ή η αδελφή σου δεν θέλει ν’ ακούσει, τότε μίλα του/της μαζί  με 1 ή 2 άτομα, για να 
βοηθηθούν  ν’ απομακρυνθεί από την ανομία.

«Εάν όμως δεν ακούση, παράλαβε μετά σου ένα ή δυο, δια να βεβαιωθή πας λόγος επί στόματος 
δυο μαρτύρων ή τριών» (Κατά Ματθαίον 18:16).

«Εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ’ αλλήλων, 
και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας» (Α΄ Ιωάννου 1:7).

Ο Λόγος του Θεού λέει:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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5.

4.

5.

4.

Τί κάνουμε για την  
εφαρμογή βιβλικής  
ενότητας; (Συνέχεια)

«Και εάν παρακούση αυτών, ειπέ τούτο προς την εκκλησίαν. Αλλ’ εάν και της εκκλησίας παρακούση,  
ας είναι εις σε ως ο εθνικός και ο τελώνης» (Κατά Ματθαίον 18:17).

«Δεν εξεύρετε ότι ολίγη ζύμη κάμνει όλον το φύραμα ένζυμον; Καθαρίσθητε λοιπόν από της παλαιάς 
ζύμης, δια να ήσθε νέον φύραμα, καθώς είσθε άζυμοι» (Α΄ Κορινθίους 5:6-7).

«Δεν κρίνετε σεις τους έσω; Τους δε έξω ο Θεός θέλει κρίνει. Όθεν εκβάλετε τον κακόν εκ μέσου υμών» 
(Α΄ Κορινθίους 5:12-13).

«Διότι όπου είναι δυο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών»  
(Κατά Ματθαίον 18:20).

«Κατά πάντα απεδείξατε εαυτούς ότι είσθε καθαροί εις τούτο το πράγμα» (Β΄ Κορινθίους 7:11).

Εάν δεν ακούσει, αλλά θέλει να παραμείνει στην αμαρτωλή ζωή, η Εκκλησία δεν έχει άλλη επιλογή 
από την διακοπή της κοινωνίας.

Εάν μια ομάδα πιστών ξεχωριστεί από άλλους πιστούς επιλέγοντας ν’ ασπαστεί ορισμένες μόνο 
«αλήθειες» ή θρησκευτικές πρακτικές (παράδειγμα: εγγραφή μελών, ανθρώπινη χειροτονία), τότε ο 
δρόμος επιστροφής προς τη βιβλική ενότητα είναι ν’ απέχει κανείς συλλογικά από την ανομία αυτή και 
να συναθροιστεί πάλι αποκλειστικά γύρω από τον Κύριο Ιησού.

«Διεμερίσθη ο Χριστός;» (Α΄ Κορινθίους 1:13).

«Λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει: Εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ,  
εγώ δε του Κηφά, εγώ δε του Χριστού» (Α΄ Κορινθίους 1:12).

«Τί ... υπόκεισθε εις διατάγματα ... κατά τα εντάλματα και τας διδασκαλίας των ανθρώπων;» 
(Κολοσσαείς 2:20-22).

Ο Λόγος του Θεού λέει:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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6.

6.

Εάν οι χριστιανοί, με τους οποίους έχω κοινωνία δεν θέλουν ν’ απέχουν από την ανομία, δεν έχω 
άλλη επιλογή από το χωριστώ απ’ αυτούς και ν’ αναζητήσω κοινωνία με όσους επικαλούνται τον 
Κύριο με καθαρή καρδιά, για να ζήσω την ενότητα κατά τις σκέψεις του Θεού με επίκεντρο τον 
Κύριο Ιησού.

«Ας απομακρυνθή από της αδικίας πας όστις ονομάζει το όνομα του Κυρίου... Ζήτει την 
δικαιοσύνην, την πίστιν, την αγάπην, την ειρήνην μετά των επικαλουμένων τον Κύριον εκ 
καθαράς καρδίας» (Β΄ Τιμόθεον 2:19).

«Τίνα δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος; ... Δια τούτο: Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και 
αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος ... και θέλω είσθα Πατήρ σας, και σεις θέλετε είσθαι υιοί μου και 
θυγατέρες, λέγει Κύριος παντοκράτωρ» (Β΄ Κορινθίους 6:14 + 17-18).

Τί κάνουμε για την  
εφαρμογή βιβλικής  
ενότητας; (Συνέχεια)

Κάθε συζήτηση, κάθε απόφαση και κάθε πράξη από το 1) έως το 6) 
απαιτεί εντατική προσευχή και θα είναι ευλογία, όταν γίνεται με 

πραγματική αγάπη, μακροθυμία, υπομονή και ταπεινότητα.

Ο Λόγος του Θεού λέει:

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ

«Έχοντες λοιπόν, αγαπητοί, ταύτας τας επαγγελίας, ας καθαρίσωμεν εαυτούς από παντός 
μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνην εν φόβω Θεού» (Β΄ Κορινθίους 7:1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Πώς θα 
είναι στον 
ουρανό...;

«... καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλη-
σίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, δια 
να αγιάση αυτή, καθαρίσας με το λουτρόν 
του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστή-
ση αυτήν εις εαυτόν ένδοξον εκκλησίαν, 
μη έχουσαν κηλίδα ή ρυτίδα ή τι των τοι-
ούτων, αλλά δια να ήναι αγία και άμωμος» 

ΚΥΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ

(Εφεσίους 5:25-27).
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Τί μπορείς να κάνεις, εφ’ όσον κατανόησες ότι υπάρχει όντως μόνο μια μοναδική Εκκλησία και ότι είναι δυνατό να ζήσεις 
την ενότητά της κατά τις σκέψεις του Θεού;

• Εξέτασε με προσευχή και μελέτη του Λόγου Του, ποια ευθύνη έχεις ενώπιον του Θεού.

• Εξέτασε τις διδασκαλίες και πρακτικές της χριστιανικής ομάδας, στην οποία ανήκεις. Ακολουθούν τις σκέψεις του Θεού 
ή τις σκέψεις των ανθρώπων;

• Αναζήτησε την κοινωνία με όλους όσοι επιδιώκουν να έχουν αποκλειστικά τον Κύριο Ιησού ως επίκεντρο και εξουσία 
για τις συναθροίσεις γύρω Του και για τη συλλογική ζωή υπό την οδηγία Του.

• Μοιράσου με τους αδελφούς και τις αδελφές σου όσα σου έδειξε ο Κύριος, για να μπορέσουν κι εκείνοι να ζήσουν αυτή 
την ενότητα!

«Διότι εκεί διώρισεν ο Κύριος την ευλογίαν, ζωήν έως του αιώνος» (Ψαλμός 133:3).

Διάβασες αυτό το έντυπο και ίσως:

• Είσαι μέλος μιας «Εκκλησίας»;
• Είσαι ποιμένας, πρεσβύτερος ή διάκονος;
• Είσαι πιστός απομονωμένος, γιατί είσαι απογοητευμένος απ’ όλες τις Εκκλησίες όσες γνωρίζεις;
• Έχεις την επιθυμία να γνωρίσεις άλλους πιστούς, οι οποίοι συανθροίζονται συνειδητά γύρω από τον Κύριο;

«Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και 
περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου 
αυτών, δια να ήναι πάντες έν, καθώς 
συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να ήναι και 
αυτοί εν ημίν έν, δια να πιστεύση ο κόσμος ότι συ 

με απέστειλας» 
(Κατά Ιωάννη 17:20-21).

Το επόμενο βήμα
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Ευχαρίστως πάρε με τηλέφωνο ή στείλε μου ένα email, θα χαρώ! 

ka l i .angel ia_cfu@yah oo.com

«... του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όστις έδωκεν 
εαυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώση από πάσης ανομίας και να μας 

καθαρίση εις εαυτόν λαόν εκλεκτόν, ζηλωτήν καλών έργων» 
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