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(Συνέχεια από τή σελ. 141 του προηγούμενου τεύχους) 

4. θεολογικές διαφορές μέ δάση ζή σημερινή κατάσταση. 

Ή Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία περιγράφει τόν εαυτό της 
ώς «μιά ελεύθερη οργάνωση λουθηρανικών Εκκλησιών» (αρθ. I I I , 1 ) . 
Ή έκφραση «ελεύθερη οργάνωση» αντιστοιχεί στόν δρο «σωματείο» 
(Körperschaft ) , που χρησιμοποιείται επίσης (αρθ. 1)· Τυχόν προσπά
θεια προσεγγίσεως καϊ κατανοήσεως της αύτοπεριγραφής αυτής μέ βάση 
τίς καθιερωμένες έκκλησισλογικές κατηγορίες της αρχαίας Εκκλησίας 
ή και της σύγχρονης Όρθόδοξης Εκκλησίας είναι καταδικασμένη ν' α
ποτύχει. Οι "Ορθόδοξες Εκκλησίες αποτελούν μ ι ά Ε κ κ λ η σ ί α , 
τιόύ τή διακρίνει ή εσωτερική συνοχή κι ενότητα πίστεως, λατρείας κι 
εκκλησιαστικού δικαίου· Παρόμοια διαπίστωση δέν είναι δυνατόν νά γί
νει σέ σχέση με τήν Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία. Αντίθετα ή 
Όμοσπονδία κάνει ανοικτά λόγο γιά μιά οργάνωση, « σ ύ ν θ ε σ η α
π ό Ε κ κ λ η σ ί ε ς » (Zusammensetzung v o n K i r c h e n ) . Είναι ή 
ενότητα των Εκκλησιών, πού αντιπροσωπεύονται στήν Παγκόσμια Λου
θηρανική Όμοσπονδία, απλώς καϊ μόνο σωματειακή κι εξωτερική; Μιά 
απεριόριστα καταφατική απάντηση στήν ερώτηση αυτή δέν θά ήταν όρθή, 
γιατί ή «σύνθεση Εκκλησιών» δέν γίνεται τελείως χωρίς θεολογικές 
προϋποθέσεις. Ή Ιδιότητα του μέλους προϋποθέτει τήν αποδοχή της 
καθορισμένης «Βάσεως διδασκαλίας» του αρθρου I I του Καταστατικού. 
ΟΙ παρατηρήσεις αυτές γύρω άπό τήν £ννοια τής εκκλησιαστικής συνει
δήσεως της Όμοσπονδίας αποβλέπουν στήν έξαρση της Έκκλησισλογίας 
Kai της αυθεντικότητας της Εκκλησίας ώς κεντρικού προβλήματος του 
μελλοντικού όρθσδοξολουθηρανικου διαλόγου, θεωρείται πάντως σκό
πιμο νά παρατεθεί έδώ τό αρθ|ρο 11 : « Ή Παγκόσμια Λουθηρανική Ό 
μοσπονδία αναγνωρίζει τήν \Αγία Γραφή της Παλαιάς καϊ Καινής Δια
θήκης ώς τήν μοναδική πηγή καϊ τόν αλάθητο κανόνα κάθε διδασκαλίας 
καϊ πράξεως της Εκκλησίας. Τά τρία Οίκουμενικά Σύμβολα Πίστεως 
καϊ τΙς Όμολσγίες τής Λουθηρανικής Εκκλησίας, Ιδιαίτερα τό αρχικό 
κείμενο τής Αύγσυσταίας Όμολογίας καϊ τή Μικρή Κατήχηση του Λου
θήρου, θεωρεί ώς επιτυχή ερμηνεία του λόγου του θεου» . 
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Τό αξίωμα τής Μεταρρυθμίσεως sola s c r i p t u r a εκφράζεται στο άρ-
θρο αυτό μέ πολλή σαφήνεια καϊ έμφαση* Δέν χρησιμοποιείται μάλιστα 
στά αρχικά του πλαίσια τής Μεταρρυθμίσεως, άλλά στή μορφή τής ε
ποχής τής Άντιμεταρρυθμίσεως καϊ τής λουθηρανικής Όρθοδοξίας, δταν 
δηλαδή τά πνεύματα Kdl τά πράγματα είχαν οξυνθεί σοβαρά· Ή 'Αγία 
Γραφή ισχύει σύμφωνα μέ τό άρθρο αυτό «ώς ή μ ο ν α δ ι κ ή πηγή 
καϊ ό αλάθητος κανόνας κάθε διδασκαλίας καϊ κάθε πράξεως τής Ε κ 
κλησίας». ν Ετσι δμως θεωρείται ή *Αγία Γραφή κατά τρόπο τόσο νσμι-
κιστικό-φορμαλιστικό, ώστε νά παραθεωρσυνται επιστημονικές Ιστορικές 
γνώσεις σχετικές μέ τήν εμφάνιση, των κωνοδιαθηκικών βιβλίων καϊ τή 
σύσταση του Κανόνα στή ζωή τής αρχαίας Εκκλησίας. Σ τ ό αλάθητο δι
δακτικό αξίωμα του Πάπα μέσα στή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία άντι-
προβάλλεται ένας «χάρτινος Πάπας» τής Μεταρρυθμίσεως, γιά νά χρη
σιμοποιήσουμε μιά πετυχημένη έκφραση του γνωστού λουθηρανού θεολό
γου Georg K r e t s c h m a r . O l Λουθηρανικές Εκκλησίες δέν πρόσεξαν στό 
σημείο αυτό, κατά. τήν γνώμη μου, δσο θά έττρεπβ, τό αδιέξοδο, στό ό
ποιο οδηγεί ή καινοδιαθηκική έρευνα, δταν περιορίζει τό αξίωμα τής 
sola s c r i p t u r a στό ακόμη πιό αποσπασματικό ερώτημα γύρω άπό τό 
«κέντρο» ( M i t t e ) τής "Αγίας Γραφής καϊ κατακερματίζεται έτσι σ* ένα 
πλήθος απαντήσεων : τό «κέντρο» τής Αγίας Γραφής είναι o i επιστο
λές του Παύλου, τό πρόσωπο του Χρίστου, τά λόγια του Χρίστου κτλ. 

Παρόμοια φορμαλιστικά χαρακτηριστικά παρουσιάζει καϊ ή δεύτερη 
πρόταση του άρθρου I I . Καταρχή πρέπει νά παρατηρηθεί, δτι μεταξύ 
τών δύο προτάσεων υπάρχει κάποια ένταση. Γιατί μέ τήν παραδοχή των 
τριών Οικουμενικών Συμβόλων Πίστεως καϊ τών συμβολικών βιβλίων 
τής Λουθηρανικής Εκκλησίας, Ιδιαίτερα τής Αύγουσταίας Όμολογίας 
καϊ τής Μικρής Κατηχήσεως του Λουθήρου, ώς «μιας επιτυχούς ερμη
νείας του λόγου του θεσυ» σχετικσπσιεϊται ή αξία τής Α γ ί α ς Γραφής 
ώς «μοναδικής πηγής καϊ αλάθητου κανόνα», πού τονίστηκε στήν πρώτη 
πρόταση. Είναι έξαλλου γνωστό πώς στά σύμβολα πίστεως χρησιμοποι
ούνται δροι (π.χ. Τριάς, ομοούσιος), πού δέν βρίσκονται στήν \Αγία 
Γραφή καϊ πού αποτελούν τήν εκπλήρωση* τής υποσχέσεως του ' Ιησού 
Χρίστου, δτι ό Παράκλητος θβ οδηγήσει τήν Εκκλησία «είς πασαν τήν 
άλήθειαν» ( Ί ω ά ν . 16, 13). 

Αυτό πού μας ενδιαφέρει στήν συνάφεια αυτή δέν είναι ασφαλώς 
ή άσκηση κριτικής χάρη τής κριτικής, άλλά ή επισήμανση ενός ακόμη 
σημαντικού θέματος του μελλοντικού θεολογικού διαλόγου : είναι ή 
σχέση Γραφής, Παραδόσεως καϊ ζωντανής πίστεως τής Εκκλησίας, " Ο 
λα αυτά αποτελούν κατά τήν ορθόδοξη άποψη ένα αδιάσπαστο σύνολο, 
μιά ενότητα, πού δέν άποδίνεται σωστά οΰτε μέ τό αξίωμα τής sola 
s c r i p t u r a ο(5τε μέ τή διαρχία Γραφής καϊ Παραδόσεως, πού υπογραμ
μίστηκε στή σύνοδο της Τριδέντου. Συνεπής λύση φαίνεται νά είναι ή 
χαλάρωση τής εκφραστικής σχέσεως τών δύο προτάσεων του άρθρου 
I I τοο Καταστατικού τής Παγκόσμιας ΛουθΙηρανικής Όμοσπσνδίας. Γιατί 
καϊ κατά τήν ορθόδοξη διδασκαλία τό δόγμα τής Εκκλησίας δέν μπορεί 
ν' αντιφάσκει πρός τήν Αγ ία Γραφή, άλλά προϋποθέτει τή μαρτυρία 
της καί, προπαντός, τό γεγονός τής θείας ενανθρωπήσεως, πού περιγρά-
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φεται στήν Αγία Γραφή. Ή εξέλιξη του δόγματος τής Εκκλησίας, δταν 
κι δπου υπάρχει, απαιτεί συνέχεια καϊ δέν είναι εφεύρεση δόγματος. 

"Ενα αλλο θέμα, πού προκύπτει άπό τή σπουδή τής «Βάσεως διδα
σκαλίας» του Καταστατικού τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής "Ομοσπον
δίας, είναι ή αξία τών συμβολικών κειμένων στή ζωή τής Εκκλησίας. 
Ή συζήτηση, πού έχει τελευταία ανακύψει, γύρω άπό μιά τυχόν ανα
γνώριση τής Αύγουσταίας Όμολσγίας άπό τήν πλευρά τής Ρωμαιοκα
θολικής Εκκλησίας είναι ασφαλώς σ* δλους γνωστή. Ή πρωτοβουλία 
πάρθηκε άπό ρωμαιοκαθολικούς θελόγους. Πρέπει νά ελπίζουμε και νά 
εύχόμαοτε, δτι οί σχετικές συζητήσεις θά οδηγήσουν σ* ένα στενότερο 
σύνδεσμο τών λουθηρανών αδελφών μας πρός τις χριστιανικές αλήθειες, 
πού εμπεριέχονται στά συμβολικά κείμενα. Πρόκειται γιά* αλήθειες, οτίς 
οποίες δέν άποδίνεται ή δέουσα προσοχή, δταν εξετάζονται π.χ. ώς μύ
θοι. ν Ετσι, ένώ κατά τήν Αύγουσταία "Ομολογία ή γέννηση ταυ Ίησοο 
Χρίστου ομολογείται σύμφωνα μέ -ή μαρτυρία τής Αγίας Γραφής «έκ 
τής αγνής Παρθένου Μαρίας», πολλοί σύγχρονοι θεολόγοι χαρακτηρί
ζουν τήν γέννηση, «έκ τής Παρθένου» ώς «μύθο» (π.χ. W . Tr i l lhaas , 
Κ· B u l t m a n n ) , «θρύλο» (π.χ. Μ· D ibe l ius ) , «κηρυγματική έκφραση» (π.χ, 
Ο. W e b e r ) , «παραβολή» (π.χ. Ρ. A l t h a u s ) κτλ. Στίς εκφράσεις αυτές 
καταφαίνεται ή προσπάθεια λογικής διαλευκάνσεως καϊ αναλύσεως ενός 
μυστηρίου του θεου , πού απαιτεί τήν κατάφαση μέσα στήν πίστη. "Ομως 
άπό τήν προοπτική αυτή καϊ ενώπιον τής πολυδιάστατης καϊ διχασμένης 
«καθηγητικής θεολογίας» έχει ή Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία 
μεταξύ άλλων τό σημαντικό στόχο τής «ενότητας τής πίστεως, τής ομο
λογίας καϊ του συμβόλου τής πίστεως ανάμεσα στίς λουθηρανικές Εκ
κλησίες του κόσμου» (αρθ. I I I , 2, β ' ) . 

Ή Όρθόδοξη Εκκλησία δέν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου —έκτος 
άπό τήν περίπτωση του Πατριάρχη Ι ε ρ ε μ ί α — μέ τό θέμα αυτό μιας εν
δεχόμενης αναγνωρίσεως τής Αύγουσταίας Όμολογίας, Δέν είναι δμως 
τυχαίο τό γεγονός δτι στήν Όρθόδοξη Εκκλησία καταφάσκεται κυρίως 
τό Σύμβολο Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως καϊ μόνο αυτό χρησιμοποι
είται στή ζωή τής Εκκλησίας. "Αλλα συμβολικά κείμενα, πού έχουν 
συγγραφεί άπό Όρθοδόξους, έχουν μάλλον σχετική αξία κι αναγνωρί
ζονται ώς έκφραση τής ορθόδοξης πίστεως, καθόσον συμφωνούν μέ τήν 
'Αγία Γραφή καϊ τήν πίστη τής αρχαίας Εκκλησίας καϊ Ιδιαίτερα μέ τίς 
αποφάσεις τών έπτά Οίκουμενικών Συνόδων. Ή «Βάση διδασκαλίας» 
too Καταστατικού τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής "Ομοσπονδίας υπο
γραμμίζει σωστά τό χαρακτήρα τών συμβολικών βιβλίων γενικά ώς «ε
πιτυχούς ερμηνείας» του λόγου τοο θεου , παραθεωρεϊ δμως τελείως 
τΙς αποφάσεις τών έπτά Οίκουμενικών Συνόδων. 

O i έπτά Οίκουμενικές Σύνοδοι απέδωσαν κατά τήν όρθόδοξη άποψη 
επιτυχώς τήν πίστη τής καθολικής Εκκλησίας καϊ έχουν γι* αυτό δεσμευ
τικό χαρακτήρα. Πσιά είναι ή θίέση τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής "Ο
μοσπονδίας πάνω στό ζήτημα αυτό; Υπάρχουν προοπτικές προσεγγίσεως 
στό σημείο αυτό; Σ τ ό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών διεξάγονται 
μερικές ενδιαφέρουσες συζητήσεις σχετικά μέ τό θέμα τής συνοδικότη-
τας τής Εκκλησίας, πού θά μπορούσαν ν* αποβούν χρήσιμες στόν όρθο-
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δοξσλουθηρανικό διάλογο. Στήν περίπτωση πάντως πού θά υπάρξει συμ
φωνία πάνω στο ζήτημα τής αξίας τών Οίκουμενικών Συνόδων, τότε 
διευκολύνεται αποφασιστικά ή διαπραγμάτευση καϊ μερικών άλλων δια
φορών, δπως ή διαγραφή καταρχή του f i l ioque άπό τά Σύμβολο Νικαίας-
Κωνσταντινουπόλεως —κάτι πού πραγματοποίησαν ήδη οί Παλαιοκαθο-
λικοί καϊ δέχθηκαν καϊ οί Άγγλικανοί—, ή ή προβληματική γύρω άπό 
τή θεομήτορα, τούς αγίους, τΙς εικόνες κτλ. Ω σ τ ό σ ο δέν πρέπει νά λη
σμονηθεί πώς ή προβληματική αυτή είναι ριζωμένη βασικά στά πρόβλη
μα τής Έκκλησολογίας. 

Έκτος άπό τά θέματα αυτά, πού αντιμετωπίζει κάθε ορθόδοξος με
λετητής τής «Βάσεως διδασκαλίας» τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής "Ομο
σπονδίας, θά μπορούσαμε αναμφίβολα νά προσθέσουμε μερικές άπό ε
κείνες τΙς διαφορές, πού έθιξε ό Πατριάρχης Ιερεμίας καϊ γίνονται εύ
κολα φανερές μετά άπά μιά προσεκτική ανάγνωση τής Αύγουσταίας Ό -
μολογίας, Α σ φ α λ ώ ς δέν έχουν δλα αυτά τά θέματα τήν.ϊδια προτεραιό
τητα. ΙΥ αυτά καϊ δ έ χρειάζεται νά τά επαναλάβουμε καϊ πάλι έδώ. Με
ρικά μνημονεύτηκαν —καίτοι έμμεσα— στά τελευταίο αυτά τμήμα τής 
εισηγήσεως αυτής. Πρέπει πάντως νά εξαρθεί τά κεντρικό πρόβλημα τής 
σωτηρίας του άνθρωπου μέ τΙς ανθρωπολογικές του διαστάσεις : δι
καίωση, πίστη καϊ έργα, αυτεξούσιο, φύση καϊ χάρη. Είναι θέματα πού 
θά απασχολήσουν έξάπαντσς τόν όρθοδοξσλσυθηρανικό διάλογο. 

Ή Όρθόδοξη Εκκλησία άρχισε, δπως είναι γνωστό, νά διεξάγΐει θεο
λογικούς διάλογους μέ τΙς Άντιχαλκηδόνιες Εκκλησίες, καθώς καϊ μέ 
τήν Παλαιοκαθολική καϊ τήν Αγγλικανική Εκκλησία. Ό διάλογος μέ 
τή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία βρίσκεται στό ϊδιο προπαρασκευαστικά 
στάδιο, δπως καϊ ό διάλογος μέ τήν Παγκόσμια Λουθηρανική "Ομοσπον
δία, γιά τόν οποίον έχουμε σταλεί έδώ ώς αντιπρόσωποι τών Εκκλησιών 
μας. Ό όρθοδοξαλσυθηρανικός διάλογος προετοιμάστηκε μέχρις ενός ση
μείου καϊ μέ τΙς διμβρεϊς θεολογικές συζητήσεις (π.χ. τής Ευαγγελι
κής Εκκλησίας τής Γερμανίας μέ τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο, μέ τό 
Πατριαρχείο Μόσχας κτλ. ) . "Ενα άπό τά πρώτα καθήκοντα μας θά είναι 
ή επισταμένη καϊ λεπτομερειακή αξιολόγηση τών συζητήσεων αυτών σέ 
ξεχωριστές καϊ σέ κοινές μέ τούς αντιπροσώπους τής Παγκόσμιας Λου
θηρανικής Όμοσπσνδίας συσκέψεις. Αναμφισβήτητα θά μπορέσουμε νά 
ωφεληθούμε καϊ άπό κάθε άλλο διάλογο, πού διεξάγει ή Εκκλησία μας 
μέ άλλες Εκκλησίες. "Ομως ό καθένας άπ* αυτούς τούς διάλογους έχει 
τά δικά του χαρακτηριστικά προβλήματα. Γι* αυτό πρέπει σοβαρά νά 
διερωτηθούμε, δ ν ή επεξεργασία κοινών κειμένων, δπως γίνεται στόν 
όρθοδοξσπαλαιοκαθολικό διάλογο, είναι έξίασυ εΰκολη καϊ κατορθωτή 
καϊ στόν όρθοδοξσλσυθηρανικό· ή, ένώ ό όρθοδοξοαγγλικανικός διάλογος 
κινδυνεύει νά διακοπεί, γιατί οί Άγγλικανοί επέτρεψαν τήν χειροτονία 
γυναικών, στήν περίπτωση του όρθοδοξολουθηρανικου διαλόγου πρέπει 
νά δεχθούμε νά αρχίσουμε τό διάλογο παρά τό γεγονός, δτι oi Λουθη
ρανοί χειροτονούν γυναίκες έ δ ώ καϊ πολλές δεκαετίες. 

Πάντως γιά μδς τσύς Όρθοδόξους σκοπός του θεολογικού διαλόγου 
είναι, κατά γενική ομολογία καϊ πεποίθηση, ή δ ο γ μ α τ ι κ ή σ υ μ 
φ ω ν ί α . Ή πολυθρύλητη καϊ μεταξύ τών Λσιφηρανών διαδομένη 
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ιδέα μιας «συμφιλιωμένης διαφορότητας» (Versöhnte Verschiedenheit) 
δέν αποτελεί γιά μας παρά μόνο πρόχειρο καϊ παροδικό σκοπό, πού τε
λικά οφείλει νά οδηγήσει στήν πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία. Μολα
ταύτα δέν επιτρέπεται έμεϊς οι Όρθόδοξοι νά παραβλέψουμε τά γεγονός 
πώς τά σημεία πού μας ενώνουν μέ τούς Λουθηρανούς, καϊ γενικά δλους 
τούς χριστιανούς, είναι ποσοτικά και ποιοτικά πολύ περισσότερα άπό ε
κείνα, πού μας χωρίζουν. Ή «συμφιλιωμένη διαφορότητα» θά μπορού
σε νά νοηθεί ώς όλόθυμη καϊ συνειδητή κατάφαση τών σημείων πού μας 
ενώνουν. Τά σημεία αυτά.δέν θ* αποτελέσουν μόνο τήν αφετηρία του 
διαλόγου μας, άλλά καϊ τή δυνατότητα καϊ πιθανότητα καϊ εύθετη βάση 
επιτυχίας του διαλόγου, πού κληθήκαμε νά προετοιμάσουμε. 

Οί παρατηρήσεις, πού προηγήθηκαν, είχαν ώς αντικειμενικό σκοπό 
νά παρουσιάσουν μέ αδρές γραμμές τό μελλοντικό συνομιλητή μας, τήν 
Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία, καϊ νά εισάγουν γενικότερα στή 
δυσχερή προβληματική του μελλοντικού όρθοδοξολουθηρανικου διαλό
γου. Γνωρίζω πολύ καλά, πώς ένας τέτοιος σκοπός είναι σχεδόν ανεκ
πλήρωτος μέσα στά στενά πλαίσια μιας εισηγήσεως. "Οταν δμως πρίν 
άπό μερικές εβδομάδες μου πρότεινε ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σηλυβρίας κ. Αιμιλιανός ν' αναλάβω τήν παρούσα εισήγηση, προτίμησα 
τό τόλμημα. Τό συνέδεσα δέ μέ τήν ελπίδα —πού θά ήθελα καϊ τώρα 
νά εκφράσω — , πώς οί γραμμές αυτές θά μπορούσαν νά φάνουν ωφέλι
μες στήν πρώτη μας αυτή συνάντηση. 

Β ' . Τό Καταστατικό τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής Όμοαηονδίας 
(μετάφραση arcb τά Γερμανικά: Daressalam 1977. 

Sechste Vollversammlung... , σ. 259—263). 

I. Όνομασία. 

Τό σωματείο (Körperschaft) , πού ιδρύεται μέ βάση τό παρόν Κα
ταστατικό, φέρνει τήν ονομασία καϊ τόν τίτλο «Παγκόσμια Λουθηρανική 
Όμοσπονδία». 

I I . Βάση διδασκαλίας. 

Ή Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία αναγνωρίζει τήν *Αγία 
Γραφή τής Παλαιάς καϊ Καινής Διαθήκης ώς τή μοναδική πηγή και τόν 
αλάθητο κανόνα κάθε διδασκαλίας καϊ κάθε πράξεως τής Εκκλησίας. 
Τά τρία Οικουμενικά Σύμβολα Πίστεως καϊ τΙς Όμολογίες τής Λουθη
ρανικής Εκκλησίας, ιδιαίτερα τό αρχικό κείμενο τής Αύγουσταίας Ό -
μολογίας καϊ τήν Μικρή Κατήχηση του Λουθήρου, θεωρεί ώς επιτυχή 
ερμηνεία του λόγου του θεου . 

I I I . Ουσία, καθήκοντα και τομέας αρμοδιοτήτων. 

1. Ο υ σ ί α . 
Ή Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία είναι μιά ελεύθερη οργά

νωση άπό λουθηρανικές Εκκλησίες. Ενεργεί ώς δργανό τους σέ τέτοιες 
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υποθέσεις πού τής αναθέτουν οί Εκκλησίες· Δέν άσκεϊ εκκλησιαστικά 
καθήκοντα μέ βάση δικό της δίκαιο Δέν έχει επίσης τά δικαίωμα νά 
φτιάχνει νόμους, πού ίσχύουν γιά τΙς Εκκλησίες - μέλη, ή νά περιορί
ζει μ' οποιονδήποτε τρόπο τήν αυτονομία μιας Εκκλησίας - μέλους. 

2. Κ α θ ή κ ο ν τ α . 
Σ έ συμφωνία μέ τά παραπάνω άρθρα ή Παγκόσμια Λουθηρανική 

Όμοσπονδία οφείλει 
α ' νά προάγει μέσα στόν κόσμο τήν ομόφωνη μαρτυρία του Ευαγ

γελίου γιά τάν Ί η σ ο υ Χριστά ώς τή σωστική δύναμη του θεου· 
β ' νά φροντίζει γιά τήν ενότητα τής πίστεως, τής ομολογίας καϊ 

του συμβόλου πίστεως ανάμεσα στίς λουθίηρανικές Εκκλησίες του κό
σμου* 

γ ' νά συμβάλλει στήν ανάπτυξη τής άδερφοσύνης και τής συνερ
γασίας σέ θέματα μελετών ανάμεσα στους Λουθηρανούς· 

δ 7 νά ενθαρρύνει τήν ευνοϊκή τοποθέτηση τών λουθηρανικών Ε κ 
κλησιών απέναντι στΙς οίκουμενικές προσπάθειες, τή συνείδηση, τής ευ
θύνης τους γι' αυτές τΙς προσπάθειες καϊ τή συμμετοχή τους σ' αυτές· 

ε ' νά υποστηρίζει τΙς λουθηρανικές Εκκλησίες καϊ ομάδες στίς 
προσπάθειες τους νά βοηθήσουν τΙς πνευματικές ανάγκες άλλων Λου
θηρανών καϊ νά διαδώσουν τά Ευαγγέλιο· 

* σ τ ' νά δημιουργήσει ένα δργανο τών λουθηρανικών Εκκλησιών 
γιά κοινή αντιμετώπιση υλικών αναγκών. 

3. Τ ο μ έ α ς α ρ μ ο δ ι ο τ ή τ ω ν . 
Σύμφωνα μέ τήν ουσία,, τά καθήκοντα καϊ τή δομή της ή Παγκόσμια 

Λουθηρανική .Ομοσπονδία μπορεί νά ενεργήσει γιά υποθέσεις μιας ή πε
ρισσότερων Εκκλησιών -μελών , πού θά τής αναθέσουν οί ϊδιες. 

IV. Μέλη. 

Ή Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία αποτελείται άπδ Εκκλη
σίες, πού δέχονται τή «Βάση διδασκαλίας» του άρθρου I I του παρόντος 
Καταστατικού. Κάβε Εκκλησία, πού υποβάλλει αίτηση γιά νά γίνει μέ
λος τής Όμοσπσνδίας, πρέπει νά δηλώσει, δτι υίοθετεί τά παράν Κατα
στατικό. Γιά τήν αποδοχή της ώς μέλους τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής 
^Ομοσπονδίας αποφασίζει ή Γενική Συνέλευση ή κατά τό μεσοδιάστημα 
ή Εκτελεστική Επιτροπή, αν μέσα σ' ένα χρόνο δέν κάνουν ένσταση 
περισσότερες άπδ τά ένα τρίτο τών Εκκλησιών - μελών. Ή Ιδιότητα του 
μέλους είναι δυνατά νά λήξει μέ απόφαση; τής Γενικής Συνελεύσεως τής 
Όμοσπονδίας ή μέ αποχώρηση. 

V. 9 Οργάνωση. 

Ή Παγκόσμια Λουθηρανική Όμοσπονδία άσκεϊ τά καθήκοντα της 
μέσω : 1. τής Γενικής Συνελεύσεως, 2. τής Εκτελεστικής Επιτροπής, 
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3. Επιτροπών, 4, σχετικών ιδρυμάτων τών Εκκλησιών - μελών, π.χ. τών 
Εθνικών Συμβουλίων. Σ* δλα τά Ιδρύματα και δργανα τής Παγκόσμιας 
Λουθηρανικής Όμοσπσνδίας είναι δυνατό νά εκλέγονται μέλη ιερείς 
καϊ λαϊκοί. 

VI. Ή Γενική Συνέλευση. 

1. Ή Γενική Συνέλευση, πού κατά κανόνα συγκαλείται άπό τσ 
προεδρείο, πραγματοποιείται κάθε έξι χρόνια. Ό χρόνος, ό τόπος καϊ το 
πρόγραμμα κάθε Γενικής Συνελεύσεως καθορίζονται άπό τήν Εκτελε
στική Επιτροπή. Ή Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί νά συγκαλέσει καϊ 
ειδικές συνεδριάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως. 

2. Ή Γενική Συνέλευση αποτελείται άπά αντιπροσώπους τών Ε κ 
κλησιών - μελών τής Όμοσπονδίας. Οι αντιπρόσωποι γιά τήν Γενική 
Συνέλευση εκλέγονται άπό τΙς ϊδιες τΙς Εκκλησίες - μέλη. Ό αριθμός 
τών αντιπροσώπων καθορίζεται άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή. 

Ή διανομή τών εδρών τής Γενικής Συνελεύσεως πράς τις Εκκλη
σ ίες -μέλη γίνεται άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή, άφου συμβουλευ
τεί τά Εθνικά Συμβούλια. Κατά τή διανομή πρέπει νά ληφθούν υπόψη 
δεοντολογικοί παράγοντες, δπως τό αριθμητικό μέγεθος τών Εκκλησιών 
και ή γεωγραφική τους κατανομή σέ ηπείρους καϊ χώρες, ή εκπροσώπη
ση δλων τών Εκκλησιών καϊ τό δίκαιο κάθε αυτόνομης Εκκλησίας -μέ
λους νά αντιπροσωπευτεί στή Γενική Συνέλευση τουλάχιστο μ* δνα εκ
πρόσωπο. Αλλαγές σχετικά μέ τή διανομή εδρών στή Γενική Συνέλευ
ση μπορεί νά γίνουν κατόπιν προτάσεως τής Εκτελεστικής Επιτροπής 
ή τών εθνικών ή τοπικών ομάδων τών Εκκλησιών - μελών. Οί αλλαγές 
Ισχύουν, δταν εγκριθούν άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή καϊ τις Ε κ 
κλησίες - μέλη, πού συμμετέχουν. 

"Αν λουθηρανικές κοινότητες, πού διαβιούν στά πλαίσια Ενωμένων 
Εκκλησιών (Un ie r t e K i r c h e n = Εκκλησίες, στΙς όποιες δέν ανήκουν 
μόνο Λουθηρανοί, άλλά καϊ άλλες προτεσταντικές ομάδες), ζητήσουν νά 
εκπροσωπηθούν στή Γενική Συνέλευση, είναι δυνατό νά κληθούν άπό 
τήν Εκτελεστική Επιτροπή νά στείλουν αντιπροσώπους μέ συμβουλευ
τική ψήφο στή Γενική Συνέλευση. Τόν αριθμό τών άντιπρσώπων καθα
ρίζει ή Εκτελεστική Επιτροπή. 

3. Ή Γενική Συνέλευση είναι τό ανώτατο όργανο τής Όμοσπον
δίας. Εκλέγει τόν Πρόεδρο τής Όμοσπονδίας καϊ τά άλλα μέλη τής 
Εκτελεστικής Επιτροπής, δέχεται τΙς εκθέσεις τών Εθνικών Συμβου
λίων, μπορεί νά συστήνει επιτροπές καϊ ορίζει τϊς βασικές γραμμές γιά 
τήν εργασία τής Όμοσπονδίας. 

VII. Εκτελεστική Επιτροπή. 

1. Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει 29 πρόσωπα πού, μαζί μέ τόν 
Πρόεδρο, αποτελούν τήν Εκτελεστική Επιτροπή. Στήν Εκτελεστική 
Επιτροπή μπορεί νά εκλεγεί μόνο δποιος ανήκει σέ μαά Εκκλησία-μέ 
λος τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής Όμοσπονδίας. Χωρίς προηγούμενη 
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σύσκεψη μέ τήν αντίστοιχη Εκκλησία - μέλος δέν μπορεί νά διοριστεί 
κανένα πρόσωπο. Τουλάχιστο έπτά άπ' αυτούς, πού έκλέγηκαν έτσι, 
πρέπει νά είναι λαϊκοί. Κατά τή διανομή τών εδρών τής Εκτελεστικής 
Επιτροπής πρέπει νά ληφθούν υπόψη δεοντολογικοί παράγοντες, δπως 
τά αριθμητικό μέγεθος τών Εκκλησιών καϊ ή γεωγραφική κατανομή σέ 
ηπείρους καϊ χώρες. Πρέπει νά επιδιωχτεί ώστε σέ κάθε Γενική Συνέ 
λευση νά επέρχεται μιά τέτοια μεταβολή, πού θά διευκολύνει τήν κα
τάλληλη διαδοχική εναλλαγή εκπροσώπων στή Γενική Συνέλευση. 

2 Ή Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστο μιά φορά τό 
χρόνο. Εκλέγει άπό τά μέλη της τρεις Αντιπροέδρους ώς αξιωματού
χους τής Όμοσπσνδίας, Επίσης εκλέγει ένα Ταμία τής Όμοσπονδίας. 
Καθήκοντα τών αξιωματούχων αυτών είναι αυτά, πού συνήθως συνδέ
ονται μέ τά ανάλογα αξιώματα. 

3. Ή Εκτελεστική Επιτροπή διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Παγ
κόσμιας Λουθηρανικής Όμοσπονδίας κατά τό χρόνο, πού μεσολαβεί με
ταξύ τών Γενικών Συνελεύσεων. Προάγει τή σύσταση καϊ εργασία τών 
'ΕΟνικών Συμβουλίων καϊ δέχεται τΙς ετήσιες έκθέσβις τους. Εκλέγει 
ένα Γενικό Γραμματέα καϊ καθορίζει τά καθήκοντα του αξιώματος αύτου. 
Δίνει σ* δλες τΙς Εκκλησίες - μέλη μιά αναλυτική ετήσια έκθεση (μέ 
πλήρη οίκσνσμικά στοιχεία). Δύναται νά συστήνει Επιτροπές ή καϊ 
Συμβούλια, αν δέν έχει καθοριστεί κάτι διαφορετικό. Διορίζει τά μέλη 
τών Επίτροπων καϊ τών Συμβουλίων αυτών καϊ εκπροσωπεί τήν Ό μ ο 
σπονδία σ' δλες τΙς εξωτερικές υποθέσεις. 

4. Ελεύθερες έδρες τής Εκτελεστικής Επιτροπής πληρώνονται 
στό μεσοδιάστημα άπό τήν ϊδια. 

5. Οί Πρόεδροι τών Επιτροπών παίρνουν βασικά μέρος στίς τακτι
κές συνεδριάσεις τής Εκτελεστικής Επιτροπής μέ συμβουλευτική ψήφο. 

VIII. Επιτροπές. 

Επιτροπές συστήνονται ύπά τήν αιγίδα τής Παγκόσμιας Λουθηρα
νικής Όμοσπονδίας εϊτε άπό τή Γενική Συνέλευση εϊτε άπό τήν Εκτε 
λεστική Επιτροπή. "Εχουν τήν εντολή νά διαχειρίζονται συγκεκριμένα 
ζητήματα τής Όμοσπσνδίας. Παραδίνουν κάθε χρόνο έκθεση στήν Εκτε 
λεστική Επιτροπή, στής οποίας τήν επίβλεψη γενικά υπόκεινται. 

IX. Εθνικά Συμβούλια. 

Σ έ κάθε χώρα παροτρύνεται ή Εκκλησία - μέλος ή of Εκκλησίες -
μέλη νά εκλέξουν μιά ομάδα άπό πρόσωπα ή νά μεριμνήσουν γιά μιά 
αλλη υπόθεση. Τά πρόσωπα (πού εκλέγονται στήν περίπτωση αυτή) 
μπορούν μαζί μέ τά μέλος ή τά μέλη τής Εκτελεστικής Επιτροπής άπό 
τή χώρα αυτή ν ' αποτελέσουν ένα Εθνικό Συμβούλιο γιά τήν Παγκό
σμια Λουθηρανική Όμοσπονδία. Σ τ ά συμβούλιο αυτά είναι δυνατό ν ' 
ανατεθεί ή εύθόνηι γιά τΙς σχέσεις μεταξύ τής Εκκλησίας - μέλους ή τών 
Εκκλησιών -μελών καϊ τής Παγκόσμιας Λουθηρανικής Όμοσπονδίας. 
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Κάθε Εθνικό Συμβούλιο παρακαλείται νά υποβάλλει στήν Εκτελεστική 
Επιτροπή μιά ετήσια έκθεση, 

Χ. Αξιωματούχοι. 

Αμέσως μετά τή λήξη κάθε Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται διά 
ψήφου ένας Γενικός Γραμματέας* γιά τήν εκλογή του απαιτείται ή άπλή 
πλειοψηφία τών ψήφων, πού παραδόθηκαν. Ό Πρόεδρος αναλαμβάνει 
τό άξίωμά του αμέσως μετά τή λήξη τής Γενικής Συνελεύσεως, πού τόν 
εξέλεξε καϊ πριν συνέλθει ή καινούργια Εκτελεστική Επιτροπή. Ό 
Πρόεδρος είναι ό ανώτατος επίσημος εκπρόσωπος τής Όμοσπονδίας, Ό 
Πρόεδρος παραμένει στό αξίωμα ώς τή λήξη τής επόμενης Γενικής 
Συνελεύσεως καϊ δέν μπορεί νά ξαναβκλεγεϊ γιά μιά δεύτερη περίοδο. 
"Αλλοι αξιωματούχοι, πού εκλέγονται άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή, 
είναι οί Αντιπρόεδροι καϊ ό Ταμίας. 

XI. Γενικός Γραμματέας. 

Αμέσως μετά τή λήξη κάθε Γενικής Συνελεύσεως εκλέγει ή Εκτε
λεστική Επιτροπή ένα Γενικό Γραμματέα, πού απασχολείται στή θέοη 
αυτή κυρίως καϊ μέχρι τή λήξη τής επόμενης Γενικής Συνελεύσεως. 
Ό Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος γιά τήν εργασία του απέναντι 
στήν Εκτελεστική Επιτροπή. Καθήκον του Γενικού Γραμματέα είναι ή 
εφαρμογή τών αποφάσεων τής Γενικής Συνελεύσεως καϊ τής Εκτελε
στικής Επιτροπής κάτω άπό τή γενική εποπτεία του Προέδρου καϊ ή υ
ποβολή εκθέσεως ύπό τής Εκτελεστικής Επιτροπής στή Γενική Συνέ
λευση τής Όμοσπονδίας. 

XII. Οικονομικά. 

Ή Εκτελεστική Επιτροπή δέχεται αΐτήσεις άπό επιτροπές καϊ συμ
βούλια, μέ βάση τΙς οποίες καταρτίζεται άπό τή Γενική Γραμματεία ένας 
γενικός κατάλογος αναγκών. Εγκρίνει ετησίως τήν αποστολή του γε
νικού αύτου καταλόγου αναγκών στίς Εκκλησίες - μέλη, στά Εθνικά 
Συμβούλια καϊ στους λοιπούς οργανισμούς καϊ συστήνει τή χρηματική 
υποστήριξη μέ συγκεκριμένο ή μή συγκεκριμένο σκοπό. 

Ή Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει τό ΰψος τής είσφορας κάθε 
μιας Εκκλησίας - μέλους καϊ αποφασίζει γιά τή διάθεση τών χρημάτων 
αυτών σέ συγκεκριμένους τομείς δράσεως τής Όμοσπονδίας, 

Ό Ταμίας είναι εξουσιοδοτημένος γιά καταθέσεις σέ διάφορες 
χώρες. 

XIII. "Αλλαγές. 

Αλλαγές στό Καταστατικό αυτό μπορούν νά επιφέρουν τά δύο τρίτα 
τών παρόντων αντιπροσώπων, πού δικαιούνται ψήφο, σέ κάθε Γενική 
Συνέλευση, πού συγκλήθηκε κανονικά, εφόσον κοινοποιήθηκε ή πρόθε
ση αυτή τήν προηγούμενη ήμερα. Α λ λ α γ έ ς το»υ Καταστατικού, πού 
πραγματοποιήθηκαν κατ' αυτό τόν τρόπο, Ισχύουν μετά άπό παρέλευση 
ένας έτους άπά τότε πού έγιναν αποδεκτές, αν πιό πρίν δέν κατέθεσαν 
διαμαρτυρία τουλάχιστον τό ένα τρίτο τών Εκκλησιών - μελών στήν 
Εκτελεστική Επιτροπή, 


