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ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ
Όταν κουβεντιάζουµε για Ιεραποστολή, η συζήτηση στρέφεται συνήθως γύρω από µια
δραστηριότητα της Εκκλησίας, γύρω, δηλαδή, από κάτι που µπορεί να «πράξει» η
Εκκλησία. Αυτό είναι βέβαια σωστό, δεν είναι όµως πλήρες. Η Ιεραποστολή δεν είναι
απλώς µια από τις πολλές πρωτοβουλίες στις οποίες µπορεί να προβαίνει ή να µην
προβαίνει µια εκκλησιαστική κοινότητα. Είναι κάτι που σχετίζεται µε την ίδια τη φύση
της Εκκλησίας, δηλαδή µε το τι «είναι» η Εκκλησία.
Ας το σκεφτούµε: Η Εκκλησία είναι η συνάντηση Θεού και κόσµου, είναι το κορµί του
σαρκωµένου και αναστηµένου Χριστού, το οποίο συνεχίζει να συγκροτείται και να
«αυξάνεται» αδιάκοπα µέσα στην ιστορία, προσλαµβάνοντας την κτίση και
µεταµορφώνοντάς την σε µέλη αυτού του κορµιού. Αν (υποθετικά µιλώντας)
καταργούσαµε αυτή την πρόσληψη, τότε η Εκκλησία δεν θα γινόταν απλώς οκνηρή,
αλλά – πολύ περισσότερο – θα έπαυε να είναι Εκκλησία. Πόσο «Χριστός» θα απέµενε ο
Χριστός, αν έπαυε να έχει την ανθρώπινη φύση Του; Το να ανοίγεται, λοιπόν, η Εκκλησία
στον κόσµο, το να απευθύνεται στους ανθρώπους κάθε εποχής, το να τους προσκαλεί
στην πίστη και να τους καλοδέχεται στο σώµα της, δεν είναι ένα παραπανίσιο ή
προαιρετικό έργο. Έχει να κάνει µε το µεδούλι της ίδια της τής ύπαρξης.
Η Εκκλησία οραµατίζεται ένα τέλος της ιστορίας, τα Έσχατα, όπου το σύµπαν ολόκληρο
θα ανακαινιστεί, θα γίνει Σώµα του χριστού και µέτοχος της Βασιλείας του Θεού (πρβλ.
Α΄ Κορ.15:24-28, Εφεσ.. 1:20-23, Κολ. 1:18-20). Αυτό είναι η ευχή της, αυτό είναι και η
διακονία της. Μέσα στο εκάστοτε παρόν, πασχίζει να διατυπώσει µε πνεύµα ελευθερίας
την πρόσκλησή της προς τις παρούσες γενιές, να σαρκώσει το αιώνιο µήνυµά της µέσα
στα ποικίλα δεδοµένα των διαφορετικών πολιτισµών και των διαφορετικών εποχών.
Αποτολµά, δηλαδή, κάτι αντίστοιχο προς αυτό που έκαµε ο Υιός όταν σαρκώθηκε στα
δεδοµένα του ανθρώπου.
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