Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον
παρόντα τρόνο
Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ
Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο θόζκνο,
ε νξαηή θαη αόξαηε δεκηνπξγία, ε αλζξώπηλε θαη ε ζεία πξαγκαηηθόηεηα
ελνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηεο Δθθιεζίαο (Παηξώλνο, 2002, ζ.250). Ζ Δθθιεζία
κπνξεί λα βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θόζκν, αιιά δελ είλαη από απηόλ ηνλ θόζκν. Δίλαη ην
κέγα κπζηήξην πνπ απνθαιύπηεη ηνλ ηειηθό πξννξηζκό ηνπ θόζκνπ. Γηόηη ν θόζκνο,
κόλν αλ γίλεη Δθθιεζία, κπνξεί ηειηθά λα ζσζεί (Εεδηνύιαο, 2003, ζ.174).
Ζ Δθθιεζία "ζεκαίλεηαη", νξίδεηαη ζηελ Δπραξηζηία. Ζ θξάζε "ελ ηνηο
κπζηεξίνηο" δελ ζεκαίλεη γηα ηνλ Καβάζηια ζηα επηά κπζηήξηα, αιιά κόλνλ ζηελ
Δπραξηζηία ε νπνία ζηελ αξραία ιεηηνπξγηθή γιώζζα θαιείηαη "ηα θξηθηά θαη
δωνπνηά κπζηήξηα". Μεηαμύ Δπραξηζηίαο θαη Δθθιεζίαο δελ πθίζηαηαη "αλαινγία
νκνηόηεηνο" αιιά "πξάγκαηνο ηαπηόηεο"(Εεδηνύιαο, 2004, ζ.31). Γηα ηελ νξζνδνμία ε
Δθθιεζία δεη ελ ηε Δπραξηζηία θαη δηα ηεο Δπραξηζηίαο. Ζ αξραία αληίιεςε πεξί
Δπραξηζηίαο ηελ αληηκεησπίδεη όρη κόλν, νύηε θπξίσο, ζαλ πξάγκα αιιά σο πξάμε,
σο ιεηηνπξγία, θαη κάιηζηα σο πξάμε ζπλάμεσο, σο θνηλή θαζνιηθή εθδήισζε ηεο
όιεο Δθθιεζίαο (Εεδηνύιαο, 1998, ζ.17-20). Γηα ηνλ ιόγν απηό εμαξρήο ε Θεία
Δπραξηζηία ηαπηίζζεθε κε ην γεγνλόο ηεο Δθθιεζίαο σο ν θαηεμνρήλ ηξόπνο θαη
ηόπνο πξαγκάησζήο ηνπ (Γηαγθάδνγινπ, 2009, ζ. 4). Γηαηί ε Δθθιεζία είλαη ε ζύλαμε
ζην Γείπλν ηεο Δπραξηζηίαο, είλαη ε απνδνρή ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, δειαδή ε πξάμε
ηεο "θιάζεωο ηνπ άξηνπ θαη ε επινγία ηνπ πνηεξίνπ". ην Γείπλν ηεο Δπραξηζηίαο ε
Δθθιεζία πξαγκαηνπνηεί κηα πξόζβαζε ζηε δσή ξηδηθά αληίζεηε από απηή ησλ
πξσηνπιάζησλ. Πξνζιακβάλεη ηελ ηξνθή όρη ζην πιαίζην ηεο αηνκηθήο δηεθδίθεζεο
ηεο δσήο, αιιά γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε δσή σο αλαθνξά ζηνλ Θεό θαη θνηλσλία
καδί ηνπ. Ζ κεηνρή ηνπ αλζξώπνπ ζην Γείπλν ηεο Δπραξηζηίαο είλαη θνηλσλία κε ηνλ
ζπλάλζξσπό ηνπ θαη κε ηνλ Θεό, θνηλσλεί ηε δσή θαη δέρεηαη λα ππάξρεη κόλν
αγαπώληαο θαη αγαπόκελνο. Γηα απηό θαη ε Δθθιεζία απνδείρλεηαη εηθόλα θαη
θαλέξσζε ηνπ Σξηαδηθνύ ηξόπνπ ππάξμεσο, απνθάιπςε ηεο όλησο δσήο ηεο
Βαζηιείαο ηνπ Θενύ (Γηαλλαξάο, 1999, ζ. 184-188).
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Ζ Δπραξηζηία είλαη εηθόλα ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ, εηθόλα ησλ εζράησλ. Ο
Μπζηηθόο Γείπλνο ήηαλ έλα εζραηνινγηθό γεγνλόο ζπλδεδεκέλν αδηάξξεθηα κε ηε
Βαζηιεία ηνπ Θενύ. ην πιαίζην απηό, ηνπ έληνλα εζραηνινγηθνύ ραξαθηήξα πνπ
έρεη ν Μπζηηθόο Γείπλνο, ε εληνιή ηνπ Χξηζηνύ πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ "ηνύην πνηείηε
εηο ηελ εκήλ αλάκλεζηλ" δελ κπνξεί λα είλαη άζρεηε κε ηε Βαζηιεία. Ζ επραξηζηηαθή
αλάκλεζε, είλαη νπζηαζηηθά κηα αλάκλεζε, κηα πξνηύπσζε, πξόγεπζε θαη "πξνδωξεά" ηεο κειινληηθήο Βαζηιείαο ηνπ Χξηζηνύ, πξάγκα πνπ ηειείηαη ζηελ
Δθθιεζία. Ζ αλάκλεζε ηνπ Μπζηηθνύ Γείπλνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο Δπραξηζηίαο
είλαη αλάκλεζε, όρη κόλν ησλ παξειζόλησλ γεγνλόησλ, αιιά θαη ησλ κειινληηθώλ
γεγνλόησλ, δειαδή ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ σο ηνπ απνθνξπθώκαηνο θαη ηνπ
πιεξώκαηνο ηεο όιεο ηζηνξίαο ηεο ζσηεξίαο (Εεδηνύιαο, 1994α ζ.7-9). Όηαλ ν
Ηεζνύο ιέγεη θαηά ην Μπζηηθό Γείπλν "ηνύην εζηί ην ζώκα κνπ" θαη "ηνύην εζηί ην
αίκα κνπ" αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηό ηνπ σο ηνλ παζράιην ακλό. Ζ ζπζία ηνπ Ηεζνύ σο
ηνλ παζράιην ακλό απνηειεί ηελ εθπιήξσζε ηνπ εζραηνινγηθνύ ζθνπνύ ηεο ζπζίαο,
ηόζν ηνπ αξρηθνύ παζράιηνπ ακλνύ ηεο Δμόδνπ, όζν θαη όισλ ησλ κεηέπεηηα ζπζηώλ,
ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνύζαλ νη Ηνπδαίνη θαη’ απνκίκεζε ηεο ζπζίαο ηνπ ακλνύ
απηνύ. Όηαλ ε Δθθιεζία επαλαιακβάλεη ηηο παξαπάλσ θξάζεηο ηνπ Ηεζνύ θαηά ηελ
ηέιεζε ηεο Δπραξηζηίαο, ε ζθέςε ηεο θαηεπζύλεηαη πξνο ηελ έιεπζε θαη εγθαζίδξπζε
ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ θαη όρη απιώο πξνο έλα γεγνλόο πνπ ζπλέβε θαηά ην
παξειζόλ. Ζ ζηαπξηθή ζπζία ηνπ Χξηζηνύ δελ κπνξεί λα απνκνλσζεί από ηελ
εζραηνινγηθή ζεκαζία. Γηα απηόλ ην ιόγν ε Δπραξηζηία είλαη ζπζία. Γηόηη ηειώληαο
ηελ Δπραξηζηία ε ζηαπξηθή ζπζία ηνπ Χξηζηνύ, πνπ παίξλεη ην λόεκά ηεο από ηελ
Αλάζηαζε, είλαη ε πξώηε πξαγκάησζε ηεο κειινύζεο Βαζηιείαο κέζα ζηελ ηζηνξία
(Εεδηνύιαο, 1994β, ζ. 84-87). ηελ Δπραξηζηία ε Δθθιεζία γίλεηαη απηό πνπ είλαη,
θαλεξώλεηαη θαη πιεξώλεηαη σο ζώκα Χξηζηνύ θαη λαόο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, σο
πξαγκαηνπνίεζε ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ ζε απηόλ ηνλ θόζκν (κέκαλ, 1990, ζ.165).
Παξόια απηά ε Δπραξηζηία δελ είλαη κόλν εηθόλα ηεο Βαζηιείαο, αιιά θαη
θαλέξσζε ηεο ίδηαο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνύην δηόηη ε Δθθιεζία δελ εμαληιείηαη ζηελ
πεξίνδν ηεο επίγεηαο δσήο ηνπ Χξηζηνύ θαη ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο, αιιά
πξνϋπήξρε ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξναηώληα βνπιή ηνπ Θενύ γηα ηελ πνξεία θαη ηελ
έθβαζε ηεο ζείαο νηθνλνκίαο θαη ζα πξνεθηαζεί ζηνπο αηώλεο ησλ αηώλσλ. Ζ
Δθθιεζία κεηαβάιιεηαη ζε Δπραξηζηία θαη ε Δπραξηζηία πξαγκαηνπνηεί ηελ
Δθθιεζία θαη ηελ απνθαιύπηεη σο θνηλσλία θαη θνηλόηεηα ησλ εζράησλ (Εεδηνύιαο,
1994γ ζ. 81-82). Γηόηη ν ηειηθόο ζηόρνο, ε ππέξηαηε θιήζε ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ
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αλζξώπνπ, είλαη ε ελόηεηα ηνπ θαζελόο θαη ηνπ θαζεηί κε ηνλ Θεό. Απηή ε νκόλνηα, ε
θνηλσλία, είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε Βαζηιεία ηνπ Θενύ θαη αθξηβώο απηή ηελ
θαηλνύξγηα πξαγκαηηθόηεηα, θαιείηαη ε Δθθιεζία λα θαλεξώζεη, λα ππεξεηήζεη θαη
λα πξαγκαηνπνηήζεη ζε θάζε ηόπν θαη ρξόλν (κέκαλ, 1998, ζ.144).
Ζ θνηλσλία απηή ησλ εζράησλ, ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ, βαζίδεηαη ζηε ζρέζε
κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ηνπ Θενύ. Καη ζρέζε ρσξίο
αγάπε δελ λνείηαη. ηελ Δπραξηζηία πξαγκαηώλεηαη ε αγάπε, δηόηη ε Δπραξηζηία
είλαη κπζηήξην αγάπεο (Α΄ Κνξ. 13, 8-13). Δίλαη αδηαλόεηε ε πξαγκάησζε ηεο
Δπραξηζηίαο ρσξίο ηελ αγάπε. Ζ αγάπε ηεο Δπραξηζηίαο, δελ είλαη απιώο κηα αξεηή
θαη εζηθή θαηεγνξία, αιιά είλαη νληνινγία. Ζ αγάπε είλαη ε πξνζθνξά αίκαηνο ησλ
αλζξώπσλ ζηελ Δπραξηζηία γηα ηνλ ζπλάλζξσπό ηνπο, πξνζθέξνληαο έζησ θαη
ειάρηζηα, ζηελ αδηάθνπε αηκνδνζία ηνπ Χξηζηνύ πξνο ηνπο αλζξώπνπο. Χσξίο ηελ
αγάπε, ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ζρεηηζζεί νύηε κε ηνπο αλζξώπνπο αιιά νύηε θαη
κε ηνλ Θεό. Θα απνκνλσζεί ζηε κνλαμηά ηνπ, ηελ πξνζσξηλή εδώ ζηε γε, θαη ηελ
αηώληα ζηε κέιινπζα δσή.
Ζ Δπραξηζηία σο εηθόλα ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ, θάλεη ηνλ άλζξσπν λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη βαζύηεξα ηελ αληίζεζε κεηαμύ ηνπ θόζκνπ όπσο είλαη θαη ηνπ
θόζκνπ όπσο ζα είλαη ζηα έζραηα. Γηόηη απνθαιύπηεη ζηνλ άλζξσπν, όηη νιόθιεξε ε
θηίζε είλαη πξννξηζκέλε από ηελ αγάπε ηνπ Θενύ λα απαιιαγεί από ηε θζνξά θαη ην
ζάλαην θαη λα δήζεη αηώληα έρνληαο σο θεθαιή ηνλ Χξηζηό, ηνλ έζραην Αδάκ. Απηόο
πνπ έθαλε πξαγκαηηθόηεηα ό,ηη αξλήζεθε θαη απέηπρε λα θάλεη ν πξώηνο Αδάκ: ηελ
θνηλσλία ηνπ θηηζηνύ κε ηνλ Θεό (Εεδηνύιαο, 1994γ, ζ. 90-95).
Ζ Δθθιεζία πξαγκαηώλεη ζην κπζηήξην ηεο Δπραξηζηίαο ηε Βαζηιεία ηνπ
Θενύ. Πξαγκαηώλεη ην αηώλην γεγνλόο ηνπ κέιινληνο, ζην παξνδηθό παξόλ. Σν
παξόλ θαζαγηάδεηαη θαη ελώλεηαη κε ην κέιινλ ζε ηέηνην βαζκό πνπ δελ δηαθξίλνληαη
νύηε ζρηζκέο νύηε απνζηάζεηο. Ζ Βαζηιεία ηνπ Θενύ θαζίζηαηαη παξόλ ζηελ ηέιεζε
ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο θαη ην παξόλ θαζίζηαηαη αηώλην ζην πνηήξηνλ ηεο
Δπραξηζηίαο. Ζ Δθθιεζία είλαη ην κπζηήξην ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ ζηνλ παξόληα
ρξόλν, ζηελ θηηζηή θαη θζαξηή θύζε ηνπ θόζκνπ, έρνληαο κνλαδηθό ζθνπό ηνλ
αγηαζκό, ηε ζέσζε θαη ηε δόμα ηνπ αλζξώπνπ. Σα έζραηα γίλνληαη παξόληα θαη ηα
παξόληα έζραηα. Ο άλζξσπνο γεύεηαη απηό πνπ ζα δεη ζην αηώλην κέιινλ, σο κέινο
ηεο θνηλσλίαο ησλ εζράησλ. Απηό δηόηη ε Γεπηέξα Παξνπζία δελ είλαη απιώο έλα
γεγνλόο ηνπ κέιινληνο, επεηδή ζηε δσή ηεο Δθθιεζίαο ν κέιινληαο αηώλαο έρεη ήδε
πξνβάιιεη κέζα ζηνλ παξόληα αηώλα. Οη έζραηνη ρξόλνη έρνπλ ήδε ηεζεί ζε ελέξγεηα,
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θαζόηη εδώ θαη ηώξα απνιακβάλνπλ ηνπο πξώηνπο θαξπνύο ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ.
"Ναη έξρνπ Κύξηε Ιεζνύ" (Απνθ. 22, 20). Έρεη ήδε έξζεη, ζην κπζηήξην ηεο Θείαο
Δπραξηζηίαο (Ware, 1998, ζ.417).
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