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Κυκλοφόρησε τὸ 4ο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία (Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2009), μὲ θέμα «Θεία Εὐχαριστία
καὶ Ἐκκλησία». Στὸ προλογικὸ σημείωμα τοῦ τεύχους μὲ τίτλο «Ἡ Εὐχαριστία ὡς τὸ καθολικὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας»
ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου ἀποτυπώνει μὲ συνοπτικὸ τρόπο τὶς βασικὲς παραμέτρους μεταξὺ
Εὐχαριστίας καὶ Ἐκκλησίας. Τὸ ἀφιέρωμα τοῦ τεύχους ξεκινᾶ μὲ τὸ ἄρθρο τοῦ Μητροπολίτη
Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, «Ἡ εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία στὴν ὀρθόδοξη παράδοση».
Μέσα ἀπὸ βιβλικές, πατερικές, λειτουργικὲς κ.ἄ. μαρτυρίες ὁ Μητροπολίτης Περγάμου, ὑπερ-
βαίνοντας τὶς μονομέρειες τῆς εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας τοῦ Ρώσου θεολόγου Af-
fanasiev, ἐπισημαίνει τὶς θεολογικὲς προϋποθέσεις μὲ τὶς ὁποῖες ἡ Εὐχαριστία ἐκφράζει καὶ
πραγματώνει τὴν Ἐκκλησία ἐν χρόνῳ καὶ ἐν τόπῳ. Ὁ Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος
καὶ Ὑμηττοῦ Δανιήλ στὸ ἄρθρο «Ἐκκλησία καὶ θεία Λειτουργία» ἐξετάζει ποικίλες ἐκφάνσεις
τῆς εὐχαριστιακῆς σύναξης σχετικὰ μὲ τὴν ταυτότητα καὶ τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλη-
σίας. Στὴ μελέτη μὲ τίτλο «Ἐκκλησιολογικὲς διαστάσεις τῆς εὐχαριστιακῆς θεολογίας» ὁ
Εὐάγγελος Θεοδώρου προσφέρει μέσα ἀπὸ βιβλικὲς καὶ πατερικὲς ἀναφορὲς τὶς χαρακτηρι-
στικὲς μαρτυρίες γιὰ τὴν Θεία Εὐχαριστία καὶ τοὺς κεντρικοὺς ἄξονες τῆς σχέσης της πρὸς τὴν
Ἐκκλησία. Ὁ Παναγιώτης Σκαλτσῆς στὸ ἄρθρο του «Ἡ θεία Λειτουργία: Συγκεφαλαίωση τοῦ
μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ οἰκονομίας» παρουσιάζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἡ Λειτουργία πα-
ροντοποιεῖ συνεχῶς στὴν Ἐκκλησία τὸ ὅλο μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας. Ὁ Γεώργιος Φίλιας στὸ ἄρθρο του «Πτυχὲς τῆς
εὐχαριστιακῆς Πνευματολογίας. Σχόλια μὲ ἀφορμὴ τὴν εὐχαριστιακὴ ἐπίκληση στὶς Λειτουργίες Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου» ἐξετάζει ἐπιμέρους ζητήματα σχετικὰ μὲ τὴν κατανόηση τῆς ἐπίκλησης καὶ ἀναδεικνύει σημα-
ντικὲς διαστάσεις τῆς εὐχαριστιακῆς πνευματολογίας γιὰ τὴ διαμόρφωση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιολογίας. Ὁ Νέναντ Μι-
λόσεβιτς στὴ μελέτη «Ἡ εὐχαριστιακὴ συγκρότηση τῶν μυστηρίων» ἐξετάζει ἱστορικὰ καὶ θεολογικὰ τὸ ζήτημα τῆς σχέσης
τῶν μυστηρίων πρὸς τὴν Θεία Εὐχαριστία μὲ ἐπίκεντρο τὸ Βάπτισμα καὶ τὸ γάμο. Ὁ π. Χρυσόστομος Νάσσης στὸ ἄρθρο
«Ὕδωρ καὶ αἷμα. Κριτικὲς παρατηρήσεις, ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις καὶ ἐκκλησιολογικὲς προεκτάσεις μὲ ἀφορμὴ τὸ ἐδά-
φιο Ἰω. ιθ΄, 34», παρουσιάζει συνοπτικὰ τὴν πράξη κράσεως τοῦ οἴνου κατὰ τὴν Πρόθεση, προσφέροντας ἐνδιαφέρουσες θε-
ολογικὲς καὶ λειτουργικὲς παρατηρήσεις. Ὁ π. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης στὴ μελέτη του μὲ τίτλο «Ἐκκλησία, λατρεία καὶ
εὐχαριστία στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ιωάννη» σκιαγραφεῖ τὴν εἰκόνα ποὺ παρέχει τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως γιὰ τὴν εὐχαρι-
στιακὴ ἔκφραση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη στὸ κείμενό της «‘Ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου’: ἡ ἐμφάνιση τοῦ
Ἀναστάντος στὴν Ἐμμαοῦς (Λκ. 24, 13-35) ὡς τύπος τῶν εὐχαριστιακῶν συνάξεων τῆς πρώτης Ἐκκλησίας» ἐπιχειρεῖ νὰ δι-
ερευνήσει τὸ ἐρώτημα κατὰ πόσο ἡ σχετικὴ ἀφήγηση μπορεῖ νὰ ἀναγνωσθεῖ στὸ ἐπίπεδο τῆς ἱστορικῆς ἐκκλησιαστικῆς κοι-
νότητας. Ἡ Ἑλένη Κασσελούρη – Χατζηβασιλειάδη στὸ ἄρθρο της «Ἡ εὐχαριστιακὴ ἐμπειρία τῶν πρώτων κοινοτήτων καὶ
ἡ συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν» δίνει βιβλικὲς μαρτυρίες σχετικὰ μὲ τὸν καθοριστικὸ ρόλο ποὺ διαδραμάτισαν οἱ γυναῖκες στὴν
ἐξάπλωση τῶν πρώτων χριστιανικῶν κοινοτήτων. Ὁ π. Νικόλαος Λουδοβίκος μὲ τὸ κείμενό του «Εἰκὼν καὶ Μίμησις: Ἡ
εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὀντολογία τῆς διαλογικῆς ἀμοιβαιότητας» ἐπιχειρεῖ μιὰ κριτικὴ ματιὰ σὲ
βασικὲς θέσεις καὶ ἐκπροσώπους τῆς εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας. Ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου στὸ ἄρθρο του «Εὐχαρι-
στιακὴ ἐκκλησιολογία καὶ μοναστικὴ πνευματικότητα στὴ νεώτερη ὀρθόδοξη θεολογία» παρουσιάζει μιὰ περιεκτικὴ θεώ-
ρηση τῆς εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας καὶ τῶν παρεκτροπῶν μιᾶς μονοσήμαντα θεραπευτικῆς θεώρησης τῆς
ἐκκλησιολογίας, ἐπιχειρώντας τὴν ἀνάδειξη τῆς σύνθεσης εὐχαριστιακοῦ καὶ ἀσκητικοῦ στοιχείου στὴν Ὀρθόδοξη Παρά-
δοση. Ὁ Θεόφιλος Ἀμπατζίδης στὸ ἄρθρο του «Εὐχαριστία καὶ ἄσκηση, εὐχαριστιακὴ καὶ μοναστικὴ πνευματικότητα» προσ-
    εγγίζει τὴν ὀργανικὴ σχέση μεταξὺ Εὐχαριστίας καὶ ἄσκησης, ἐκλαμβάνοντας τὴν ἄσκηση ὡς ἀναπόσπαστο στοιχεῖο γιὰ τὴν
ὀρθὴ κατανόηση του εὐχαριστιακοῦ γεγονότος. Τέλος, ὁ Νικόλαος Ἀσπρούλης στὸ κείμενό του «Ἁγία Τριάδα, Ἐκκλησία,
Ἔσχατα. Συμβολὴ στὴν εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα» προσφέρει μιὰ ἱστο-
ρικο-συστηματικὴ προσέγγιση τῆς διττῆς πρότασης τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου γιὰ τὴνἘκκλησία ὡς εἰκόνας τῆς Ἁγίας
Τριάδος καὶ τῶν ἐσχάτων τῆς Βασιλείας.

Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συμπληρώνεται μὲ τὶς πλούσιες μόνιμες στῆλες, ὅπως τὰ Θεολογικὰ Χρονικά, ὅπου περι-
λαμβάνονται ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια, θεολογικὰ γεγονότα, ἀνακοινωθέντα καὶ πορίσματα συνοδικῶν συνδια-
σκέψεων, τὰ Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα, ὅπου γίνεται σύντομη ἐπισκόπηση τῶν ἑλληνικῶν καὶ ξένων θεολογικῶν περιοδικῶν, τὸ
Βιβλιοστάσιον, ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκριτικὰ δοκίμια καὶ παρουσιάσεις θεολογικῶν μονογραφιῶν, βιβλίων καὶ λοιπῶν
ἐκδόσεων καί, τέλος, τὸ Ἀναλόγιον, ὅπου δημοσιεύεται ἐνημερωτικὸ δελτίο πρόσφατων θεολογικῶν ἐκδόσεων. 

Τὸ ἑπόμενο 1ο τεῦχος γιὰ τὸ 2010 θὰ εἶναι ποικίλης ὕλης καὶ θὰ κυκλοφορήσει τὸν προσεχῆ Μάιο.
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