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ΠΡΟΛΟΓΟΣ   
 

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΣΤΗΝ  Ο∆Ο   
 
"Εγώ ειµί η οδός και η αλήθεια και η ζωή". (Ιωαν. 14,6) 
 
"Η Εκκλησία δεν µας δίνει ένα σύστηµα, αλλά ένα κλειδί· δεν µας δίνει ένα σχέδιο της Πολιτείας 

του Θεού, αλλά το µέσο για να µπούµε σ' αυτήν. Ίσως κάποιος χάσει το δρόµο µου γιατί δεν έχει σχέδιο. 
Αλλά ό,τι δει, θα το δει δίχως µεσολαβητή, θα το δει άµεσα, θα είναι πραγµατικό γι' αυτόν· ενώ αυτός που 
έχει µελετήσει µόνο το σχέδιο κινδυνεύει να µείνει απ' έξω και να µη βρει πράγµατι τίποτα". 
(π. Γεώργιος Florovsky) 

Ένας από τους φηµισµένους Πατέρες της Ερήµου στην Αίγυπτο του 4ου αι., ο αγ. Σεραπίων ο 
Σινδωνίτης, ταξίδευε µια φορά για προσκύνηµα στη Ρώµη. Εκεί του είπαν για µια περίφηµη έγκλειστη, µια 
γυναίκα που ζούσε πάντα σ' ένα µικρό δωµάτιο, χωρίς ποτέ να βγαίνει έξω. ∆υσπιστώντας για τον τρόπο της 
ζωής της -γιατί ο ίδιος ήταν ένας µεγάλος περιπλανώµενος- ο Σεραπίων την επισκέφθηκε και τη ρώτησε: 
«Γιατί κάθεσαι εδώ;» κι εκείνη του απάντησε: «∆εν κάθοµαι. Ταξιδεύω». 

∆εν κάθοµαι. Ταξιδεύω. Ο κάθε Χριστιανός θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει αυτά τα λόγια για τον 
εαυτό του. Το να είσαι Χριστιανός σηµαίνει να είσαι ταξιδιώτης. Η κατάστασή µας, λένε οι Έλληνες 
Πατέρες, είναι σαν κι' αυτή του Ισραηλιτικού λαού µέσα στην έρηµο του Σινά. Ζούµε σε σκηνές, όχι σε 
σπίτια γιατί πνευµατικά είµαστε πάντα σε κίνηση. Ταξιδεύουµε µέσω του εσωτερικού χώρου της καρδιάς, σ' 
ένα ταξίδι που δεν µετριέται µε τις ώρες του ρολογιού µας ή µε τις µέρες του ηµερολογίου γιατί είναι ένα 
ταξίδι έξω απ' το χρόνο και µέσα στην αιωνιότητα. 

Έν' από τ' αρχαιότερα ονόµατα για τον Χριστιανισµό ήταν απλώς «η οδός». «Εγένετο δε κατά τον 
καιρόν εκείνον», λέγεται στις Πράξεις των Αποστόλων, «τάραχος ουκ ολίγος περί της οδού» (19,23)· ο 
Φήλιξ, ο Ρωµαίος κυβερνήτης της Καισάρειας, αναφέρεται «ακριβέστερον ειδώς τα περί της οδού» 24,22). 
Είναι µια ονοµασία που δίνει έµφαση στον πρακτικό χαρακτήρα της Χριστιανικής πίστης. Ο Χριστιανισµός 
είναι κάτι περισσότερο από µια θεωρία για το σύµπαν, κάτι περισσότερο από διδασκαλίες γραµµένες στα 
χαρτιά· είναι ένα µονοπάτι που παίρνουµε ταξιδεύοντας -µε τη βαθύτερη και ουσιαστικώτερη έννοια, η οδός 
της ζωής. 

Υπάρχει µόνο ένα µέσο για ν' ανακαλύψουµε την αληθινή φύση του Χριστιανισµού. Πρέπει ν' 
ανοίξουµε το βήµα σ' αυτό το µονοπάτι, να συντονιστούµε σ' αυτόν τον τρόπο ζωής και µετά θ' αρχίσουµε ν' 
αντιλαµβανόµαστε µόνοι µας. Όσο παραµένουµε έξω, δεν µπορούµε να κατανοήσουµε σωστά. Βέβαια είναι 
ανάγκη να µας δοθούν οδηγίες πριν ξεκινήσουµε· είναι ανάγκη, να µας πουν ποιους δείκτες ν' 
αναζητήσουµε, και πρέπει να έχουµε και συντρόφους. Πράγµατι, χωρίς καθοδήγηση από άλλους είναι 
σχεδόν αδύνατο ν' αρχίσουµε το ταξίδι. Αλλά οδηγίες που έδωσαν άλλοι ποτέ δεν µπορούν να είναι 
υποκατάστατο για την άµεση, την προσωπική εµπειρία. 

Ο καθένας καλείται να επαληθεύσει για τον εαυτό του ό,τι έχει διδαχθεί, ο καθένας χρειάζεται να 
ξαναζήσει την Παράδοση που έχει λάβει. «Το Σύµβολο της Πίστεως», είπε ο Μητροπολίτης Φιλάρετος της 
Μόσχας, «δεν σου ανήκει αν δε το έχεις ζήσει». Κανείς δεν µπορεί να ταξιδεύει µ' όλη του την άνεση σ' 
αυτό το ταξίδι που είναι το πιο σηµαντικό απ' όλα. Κανείς δεν µπορεί να είναι Χριστιανός από δεύτερο χέρι. 
Ο Θεός έχει παιδιά, αλλά δεν έχει εγγόνια.  

Σαν Χριστιανός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, επιθυµώ να υπογραµµίσω ιδιαίτερα αυτή την ανάγκη για 
ζωντανή εµπειρία. Στη ∆ύση του 20ου αιώνα σε πολλούς η Ορθόδοξη Εκκλησία φαίνεται κυρίως αξιόλογη 
για το πνεύµα της αρχαιότητάς της και για τον συντηρισµό· το µήνυµα των Ορθοδόξων στους ∆υτικούς 
αδελφούς τους µοιάζει να είναι: «είµαστε το παρελθόν σας». Για τους ίδιους τους Ορθοδόξους όµως η 
προσήλωση στην Παράδοση δεν σηµαίνει κατά κύριο λόγο την αποδοχή των τύπων ή των εθίµων από τις 
περασµένες γενιές, αλλά µάλλον την πάντοτε νέα, προσωπική και άµεση εµπειρία του Αγ. Πνεύµατος στο 
παρόν, εδώ και τώρα. 

Περιγράφοντας µιαν επίσκεψη σ' ένα ξωκκλήσι στην Ελλάδα, ο John Betjeman τονίζει το στοιχείο 
της αρχαιότητος, αλλά τονίζει επίσης και κάτι περισσότερο: 
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[...] Μες το θολόχτιστο εσωτερικό η µέρα χάνεται. Εδώ, όπου προσεύχεσαι όταν ανάβεις ένα κερί, η 
φλόγα του κεριού φωτίζει τ' αµυγδαλωτά µάτια των αγίων του τόπου που αντικρύζουν δίχως έκπληξη στους 
τοίχους ιστορηµένα τα µαρτύριά τους, κι όπου φιλτραρισµένο, πέφτει αχνό το πρωϊνό φως της ηµέρας. Η 
φλόγα αποκαλύπτει εδώ τις ραγισµένες ζωγραφιές- γαλαζοπράσινο της θάλασσας, χρυσό και κόκκινο κι 
ανάµεσα να ξεχωρίζουν οι ίνες του ξύλου- µε άπειρα (ίσως απ' τον 14ον αιώνα ως σήµερα) φιλήµατα επάνω 
τους. Έτσι γεναία υψώνεται το αρχαίο δένδρο µε κλαδεµ' απ' τους διωγµούς και µ' αίµα ποτισµένο, 
βυθίζοντας τις ζωντανές του ρίζες ίσαµε την προχριστιανικήν ιλύ. ∆εν του χρειάζεται καµιά γραφειοκρατική 
πρόνοια. Είναι η δική του συνεχής ανάσταση... 

Ο Betjeman εδώ επισύρει την προσοχή σε πολλά από κείνα που ένας Ορθόδοξος θεωρεί πολύτιµα: 
την αξία των συµβολικών χειρονοµιών, όπως είναι το άναµα του κεριού· το ρόλο των εικόνων που 
εκφράζουν µιαν έννοια της τοπικής εκκλησίας σαν «ουρανού επί γης»· τη σηµασία του µαρτυρίου µες την 
Ορθόδοξη εµπειρία κάτω από τους Τούρκους από το 1453, κάτω από τον Κοµµουνισµό από το 1917. Η 
Ορθοδοξία στο σύγχρονο κόσµο είναι πράγµατι ένα «παλιό δένδρο». Αλλά περ' απ' την ηλικία υπάρχει 
ακόµη ζωτικότητα, µια «συνεχής ανάσταση»· και αυτό είναι που µετράει και όχι µόνη η αρχαιότητα. Ο 
Χριστός δεν είπε, «Εγώ ειµί το έθιµον»· είπε, «εγώ ειµί η Ζωή». 

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι ν' αποκαλύψει τις βαθειές πηγές γι' αυτή την αδιάκοπη ανάσταση. 
Το βιβλίο επισηµαίνει µερικούς απ' αυτούς τους αποφασιστικούς δείκτες και τα ορόσηµα στην πνευµατική 
οδό. Εδώ δεν γίνεται προσπάθεια να δοθεί µία αναφορά γεγονότων της ιστορίας του παρελθόντος και η 
σύγχρονη κατάσταση του Ορθόδοξου κόσµου. Πληροφορίες γι' αυτά µπορεί να βρει κανείς στο 
προηγούµενο έργο µου «The Orthodox Church» (Penguin Books), που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 
1963· και, όσο είναι δυνατό, έχω αποφύγει να επαναλάβω ό,τι αναφέρεται εκεί. 

Πρόθεσή µου σ' αυτό το βιβλίο είναι να δώσω µια σύντοµη αναφορά των θεµελιωδών διδασκαλιών 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προσεγγίζοντας την πίστη ως τρόπο ζωής και τρόπο προσευχής. Όπως ο Tolstoy 
τιτλοφόρησε µία από τις σύντοµες ιστορίες του «Πώς ζουν οι άνθρωποι», έτσι θα µπορούσε κι αυτό το 
βιβλίο να ονοµασθεί «Πώς ζουν οι Χριστιανοί». Σε προγενέστερη και πιο τυπική εποχή θα µπορούσε να είχε 
πάρει τη µορφή µιας «κατήχησης για ενηλίκους», µε ερωτήσεις και απαντήσεις. Αλλά δεν υπάρχει πρόθεση 
να είναι διεξοδικό. Πολύ λίγα αναφέρονται εδώ για την Εκκλησία και τον «συνοδικό» της χαρακτήρα, για 
την κοινωνία των αγίων, τα µυστήρια, την έννοια της λειτουργικής λατρείας· ίσως µπορέσω αυτά να τα 
κάνω θέµα ενός άλλου βιβλίου. Όποτε αναφέροµαι περιπτωσιακά σε άλλες χριστιανικές κοινωνίες, δεν 
επιχειρώ καµιά συστηµατική σύγκριση. Επιθυµία µου είναι να περιγράψω µε όρους θετικούς την πίστη µε 
την οποία ζω ως Ορθόδοξος, παρά να υποδείξω περιοχές συµφωνίας ή διαφωνίας µε το Ρωµαιοκαθολικισµό 
ή τον Προσταντισµό. 

Επιθυµώντας ν' ακουστεί η φωνή άλλων και καλυτέρων µαρτυριών εκτός απ' τη δική µου, έχω 
συµπεριλάβει πολλά αποσπάσµατα, ιδιαίτερα στην αρχή και στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Τα περισσότερα 
από τα παραθέµατα, είναι από τα ορθόδοξα λειτουργικά βιβλία που χρησιµοποιούνται καθηµερινά στη 
λατρεία µας, ή απ' αυτούς που ονοµάζουµε Πατέρες -συγγραφείς κυρίως των οκτώ πρώτων αιώνων της 
Ιστορίας του Χριστιανισµού, αλλά, σε µερικές περιπτώσεις, και µεταγενέστεροι· γιατί ένας συγγραφέας στις 
µέρες µας µπορεί επίσης να είναι «Πατήρ». Αυτά τα αποσπάσµατα είναι τα «λόγια» που έχουν αποδειχθεί 
τα πιο πολύ βοηθητικά σε µένα προσωπικά σαν δροµοδείχτες για τις προσωπικές µου εξερευνήσεις στην 
Οδό. Εκτός από τα κείµενα των Πατέρων της Εκκλησίας, συµπεριλαµβάνω επίσης µερικά αποσπάσµατα 
από µη ορθόδοξους, ή ακόµη κι από µη Χριστιανούς συγγραφείς, που φυσικά βρίσκονται σε τελείως 
διαφορετικό επίπεδο από τους Ορθοδόξους Πατέρες. Αν χρησιµοποιώ αυτά τα µη ορθόδοξα συγγράµατα, 
τούτο γίνεται µόνο µε σκοπό διευκρινιστικό, όπως οι Πατέρες αναφέρονταν µερικές φορές στον Όµηρο ή 
στον Πλάτωνα· αντίθετα, τα ορθόδοξα κείµενα τα παραθέτω σαν αυθεντικές πηγές. Υπάρχουν βέβαια 
πολλοί άλλοι συγγραφείς, που δεν έχουν αναφερθεί εδώ ονοµαστικά, από τους οποίους επίσης έχω 
αντλήσει. Ω, Σωτήρα,που ταξίδεψες µαζί µε τον Λουκά και τον Κλεόπα στους Εµαούς· ταξίδεψε µε τους 
δούλους σου καθώς τώρα ξεκινούν το δρόµο τους και υπεράσπισέ τους από κάθε κακό.  
(Προσευχή στην αρχή ταξιδιού) 

Εορτή του Αγίου Αποστόλου του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, 26 Σεπτεµβρίου 1978. 
Αρχιµανδρίτης Κάλλιστος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ   
 

Ο  ΘΕΟΣ  ΩΣ  ΜΥΣΤΗΡΙΟ   
 
«...ως αγνοούµενοι και επιγινωσκόµενοι...»(Β' Κορ. 6,9) 
"Ο Θεός δεν µπορεί να συλληφθεί µε το νου. Αν µπορούσε να συλληφθεί δεν θα ήταν Θεός". 

(Ευάγριος ο Ποντικός) 
"Μια µέρα µερικοί από τους αδελφούς ήρθαν να δουν τον Αββά Αντώνιο και µεταξύ τους ήταν και ο 

Αββάς Ιωσήφ. Θέλοντας να τους δοκιµάσει, ο γέροντας ανέφερε ένα κείµενο από τη Γραφή, και αρχίζοντας 
από τον νεώτερο τους ρωτούσε τι σήµαινε. Ο καθένας το εξήγησε όσο καλύτερα µπορούσε. Αλλά στον καθένα 
ο γέροντας έλεγε· «∆εν βρήκες ακόµη την απάντηση». Τέλος είπε και στον Αββά Ιωσήφ· «Και συ τι νοµίζεις ότι 
σηµαίνει το κείµενο;» Εκείνος απάντησε· «∆εν ξέρω...» Τότε ο Αββάς Αντώνιος είπε: «Στ' αλήθεια ο Αββάς 
Ιωσήφ βρήκε το δρόµο, γιατί είπε: δεν ξέρω»".(Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου) 

"Σαν ένα φίλο που µιλάει µε το φίλο του, µιλάει ο άνθρωπος µε το Θεό, και πλησιάζοντας µ' 
εµπιστοσύνη στέκεται µπροστά στο πρόσωπο του Ενός, που κατοικεί απρόσιτος µες το φως".  
(Αγ. Συµεών ο Νέος Θεολόγος) 

 
Η ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ. 

 
Τι ή ποιος είναι ο Θεός; 

 
Ο ταξιδιώτης στην πνευµατική Οδό, όσο µακρύτερα προχωρεί, αποκτά βαθµιαία συνείδηση δύο 

διαφορετικών γεγονότων -της ετερότητας και της εγγύτητας του Αιωνίου. Στην πρώτη θέση, αντιλαµβάνεται 
όλο και περισσότερο ότι ο Θεός είναι µυστήριο.Ο Θεός είναι «ο τελείως Άλλος», αόρατος, ασύλληπτος, 
τελείως υπερβατικός, πέρα απ' όλα τα λόγια, πέρα από κάθε κατανόηση. «Σίγουρα το νεογέννητο µωρό», 
γράφει ο Ρωµαιοκαθολικός George Tyrell, «ξέρει τόσα για τον κόσµο και τους δρόµους του, όσα ο πιο 
σοφός από µας µπορεί να ξέρει για τις οδούς του Θεού, που ο δρόµος του εκτείνεται στον ουρανό και στη 
γη, στο χρόνο και στην αιωνιότητα». Ένας Χριστιανός της Ορθόδοξης Παράδοσης θα συµφωνήσει µ' αυτό 
απόλυτα. Όπως οι Έλληνες Πατέρες τόνιζαν: «Ένας Θεός, δηλαδή, που απαιτούµε να τον καταλαβαίνουµε 
εξονυχιστικά µε τις δυνατότητες του λογικού µας µυαλού, καταντάει να µην είναι τίποτε περισσότερο από 
ένα είδωλο, σχηµατοποιηµένο κατά τη δική µας εικόνα. Ένας τέτοιος Θεός οπωσδήποτε δεν είναι ο 
αληθινός και ζωντανός Θεός της Βίβλου και της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, αλλά το 
αντίθετο δεν αληθεύει. 

Κι όµως, στη δεύερη θέση αυτός ο Θεός του µυστηρίου είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά κοντά µας, 
γεµίζοντας όλα τα πράγµατα, όντας παντού γύρω µας και µέσα µας. Και είναι παρών, όχι απλώς σαν µια 
ατµόσφαιρα ή µια ανώνυµη δύναµη, αλλά µ' έναν τρόπο προσωπικό. Ο Θεός που είναι άπειρα πιο περ' από 
την κατανόησή µας, µας αποκαλύπτει τον εαυτό του σαν πρόσωπο· µας καλεί τον καθένα µε τ' ονοµά µας 
και µεις του απαντούµε. Ανάµεσα σε µας και τον υπέρτατο Θεό υπάρχει µια σχέση αγάπης, παρόµοια µ' 
εκείνη που υπάρχει ανάµεσα στον καθένα µας και στους άλλους, που µας είναι πάρα πολύ αγαπητοί. 
Γνωρίζουµε τους άλλους ανθρώπους µέσω της αγάπης µας γι' αυτούς και µέσω της δικής τους για µας.Έτσι 
είναι και µε το Θεό. Με τα λόγια του Νικολάου Καβάσιλα, ο Θεός ο Βασιλιάς µας είναι: 

Πιο στοργικός από κάθε φίλο, πιο δίκαιος από κάθε κυβερνήτη, πιο τρυφερός από κάθε πατέρα, πιο 
πολύ ένα µέλος από µας από όσο τα ίδια µας τα µέλη, πιο αναγκαίος σε µας από την ίδια την καρδιά µας. 

Αυτοί λοιπόν, είναι οι δύο «πόλοι» της εµπειρίας του ανθρώπου για το Θείο. Ο Θεός είναι και 
µακρύτερα από µας, και κοντύτερα σε µας, απ' ο,τιδήποτε άλλο. Και βρίσκουµε, παράδοξα, ότι αυτοί οι δύο 
πόλοι δεν αλληλοκαταργούνται· αντίθετα, όσο πιο πολύ µας ελκύει ο ένας «πόλος» τόσο πιο ζωντανά 
αποκτούµε αντίληψη του άλλου ταυτόχρονα. Προχωρώντας στην οδό, ο καθένας βρίσκει ότι ο Θεός γίνεται 
όλο και πιο οικείος και όλο πιο µακρινός, πολύ γνωστός και όµως άγνωστος -πολύ γνωστός στο πιο µικρό 
παιδί, ακατανόητος στον πιο λαµπρό θεολόγο. Ο Θεός κατοικεί σε «φως απρόσιτο», ενώ ο άνθρωπος 
βρίσκεται µέσα στην παρουσία του µε τρυφερή εµπιστοσύνη και τον προσφωνεί σαν φίλο. Ο Θεός είναι και 
τέρµα και αφετηρία. Είναι ο οικοδεσπότης που µας καλωσορίζει στο τέρµα του ταξιδιού, αλλά είναι και ο 



Σελίδα 7 από 79 

σύντροφος που περπατάει δίπλα µας στο κάθε βήµα πάνω στην Οδό. Όπως το θέτει ο Νικόλαος Καβάσιλας, 
«Αυτός είναι και το πανδοχείο όπου ξεκουραζόµαστε για µια νύχτα και το οριστικό τέρµα του ταξιδιού 
µας». Μυστήριο, κι όµως πρόσωπο· ας δούµε αυτές τις δύο όψεις µε τη σειρά. 

 
Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟ 

 
Αν δεν ξεκινήσουµε µ' ένα αίσθηµα σεβασµού και έκπληξης -µ' αυτό που συχνά ονοµάζεται αίσθηµα 

δέους- µικρή πρόοδο θα κάνουµε στην Οδό. Όταν ο Samuel Palmer επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον 
William Blake, ο γέροντας τον ρώτησε πώς προσέγγιζε το έργο της ζωγραφικής. «Με φόβο και τρόµο», είπε 
ο Blake. 

Οι Έλληνες Πατέρες παροµοιάζουν τη συνάντηση του ανθρώπου µε το Θεό µε την εµπειρία κάποιου 
που περπατάει πάνω στα βουνά µέσα στην οµίχλη· κάνει ένα βήµα µπροστά και ξαφνικά βρίσκει ότι είναι 
στην άκρη ενός γκρεµού, δίχως στέρεο έδαφος κάτω απ' τα πόδια του, παρά µόνο µιαν απύθµενη άβυσσο. 
Ή, αλλού, χρησιµοποιούν το παράδειγµα ενός ανθρώπου που στέκεται τη νύχτα, σ' ένα σκοτεινό 
δωµάτιο· ανοίγει το παραθυρόφυλλο σ' ένα παράθυρο, και καθώς κοιτάζει έξω, µια ξαφνική λάµψη 
αστραπής τον κάνει να οπισθοχωρήσει τροµαγµένος και για µια στιγµή τυφλωµένος. Αυτό είναι το 
αποτέλεσµα όταν έρχεται κανείς πρόσωπο µε πρόσωπο µε το ζωντανό µυστήριο του Θεού.Μας φέρνει 
ίλιγγο· όλα τα γνώριµα πατήµατα εξαφανίζονται, και φαίνεται να µην υπάρχει για µας τίποτε για να 
πιαστούµε· τα εσωτερικά µας µάτια είναι τυφλωµένα, οι φυσικές µας δυνατότητες κλονίζονται. 

Οι Πατέρες επίσης θεωρούν σύµβολα της πνευµατικής Οδού, τις δύο µορφές της Π. ∆ιαθήκης, Τον 
Αβραάµ και το Μωϋσή. Ο Αβραάµ, όταν ζούσε ακόµη στο προγονικό του σπίτι, στην Ουρ των Χαλδαίων, 
άκουσε από το Θεό το: «...έξελθε εκ της γης σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δευρο εις την γην, ην 
αν σοι δείξω». (Γεν. 12,1). ∆εχόµενος το θείο κάλεσµα, ξεριζώνεται από το γνώριµό του περιβάλλον και 
ριψοκινδυνεύει στο άγνωστο, δίχως καµιά καθαρή αντίληψη του τελικού του προορισµού. Έχει απλώς πάρει 
τη διαταγή, «έξελθε...» και υπακούει µε πίστη. 

Ο Μωϋσής δέχεται διαδοχικά τρία οράµατα από το Θεό: πρώτα βλέπει το Θεό σ' ένα όραµα φωτός 
στην Φλεγοµένη Βάτο (Έξοδ. 3,2)· έπειτα ο Θεός του αποκαλύπτεται µέσα από ένα φως ανακατεµένο µε 
σκοτάδι, στη «στήλη νέφους και πυρός» που συνοδεύει τους Ισραηλίτες µέσα στην έρηµο (Έξοδ. 13,21)· και 
τέλος συναντά το Θεό σ' ένα «µη όραµα», όταν µιλάει µαζί του µέσα στο «γνόφο», στην κορφή του Όρους 
Σινά (Έξοδ. 20,21). 

Ο Αβραάµ ταξιδεύει από το γνώριµο σπίτι του µέσα σε µιαν άγνωστη χώρα· ο Μωϋσής προχωρεί 
από το φως στο σκοτάδι. Κι έτσι αποδεικνύεται πως συµβαίνει µε τον καθένα που ακολουθεί την 
πνευµατική Οδό. Φεύγουµε από το γνωστό προς το άγνωστο, προχωρούµε από το φως στο σκοτάδι. ∆εν 
προχωρούµε απλώς από το σκοτάδι της άγνοιας στο φως της γνώσης, αλλά κατευθυνόµαστε από το φως της 
µερικής σε µια µεγαλύτερη γνώση που είναι τόσο πολύ βαθύτερη ώστε µπορεί µόνο να περιγραφεί σαν 
«σκοτάδι του αγνώστου». Σαν το Σωκράτη αρχίζουµε ν' αντιλαµβανόµαστε πόσο λίγα καταλαβαίνουµε. 
Βλέπουµε ότι το έργο του Χριστιανισµού δεν είναι να παρέχει εύκολες απαντήσεις σε κάθε ερώτηση, αλλά 
να µας κάνει προοδευτικά γνώστες ενός µυστηρίου. Ο Θεός δεν είναι τόσο το αντικείµενο της γνώσης µας 
όσο η αιτία του θαυµασµού µας. Αναφερόµενος στον Ψαλµό 8,1, «Κύριε, ο Κύριος ηµών, ως θαυµαστόν το 
όνοµά σου εν πάση τη γη», ο Άγ. Γρηγόριος Νύσσης διαπιστώνει: «Το όνοµα του Θεού δεν είναι 
γνωστό· είναι διαπορούµενο». 

Αναγνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι ασύγκριτα µεγαλύτερος απ' ο,τιδήποτε µπορούµε να πούµε ή να 
σκεφτούµε γι' αυτόν, το βρίσκουµε αναγκαίο ν' αναφερόµαστε σ' αυτόν όχι µόνο µεσ' από άµεσες αναφορές 
αλλά µεσ' από εικόνες και απεικονίσεις. Η θεολογία µας είναι συµβολική κατά µία µεγάλη έκταση. Όµως τα 
σύµβολα µόνα τους δεν είναι αρκετά να εκφράσουν την υπερβατικότητα και την «ετερότητα» του Θεού. Για 
να στραφούµε προς το Mysterium Tremendum (το φοβερό µυστήριο) έχουµε ανάγκη να χρησιµοποιήσουµε 
όχι µόνο αρνητικές αλλά και καταφατικές διατυπώσεις, λέγοντας µάλλον τι δεν είναι ο Θεός, παρά το τι 
είναι. ∆ίχως αυτή τη χρήση του αρνητικού τρόπου, που ονοµάζεται αποφατική προσέγγιση, η οµιλία µας για 
το Θεό γίνεται σοβαρά παραπλανητική. 

Όλα όσα βεβαιώνουµε σχετικά µε το Θεό,όσο σωστά κι αν είναι, υστερούν από τη ζωντανή αλήθεια. 
Αν πούµε ότι είναι καλός ή δίκαιος, πρέπει αµέσως να προσθέσουµε ότι η καλωσύνη του ή η δικαιοσύνη δεν 
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πρέπει να µετρηθούν µε τ' ανθρώπινά µας δεδοµένα. Αν πούµε ότι υπάρχει, πρέπει αυτό να το 
προσδιορίσουµε αµέσως, προσθέτοντας ότι δεν είναι υπαρκτό αντικείµενο ανάµεσα σε άλλα, ότι στην 
περίπτωσή του η λέξη «υπάρχω» έχει µια µοναδική σηµασία. Έτσι ο καταφατικός τρόπος εξισορροπείται 
από τον αρνητικό. Όπως το θέτει ο Καρδινάλιος Newman, συνεχώς «φάσκουµε και αντιφάσκουµε για ένα 
θετικό αποτέλεσµα». Έχοντας κάνει µια κατάφαση σχετικά µε το Θεό, πρέπει να την προσπεράσουµε: η 
διατύπωση δεν είναι αναληθής, αλλά ούτε αυτή, ούτε καµιά άλλη µορφή λέξεων µπορεί να περιλάβει την 
πληρότητα του υπέρτατου Θεού. 

Έτσι η πνευµατική Οδός αποδεικνύεται ότι είναι ένα µονοπάτι µετάνοιας µε την πιο ριζική έννοια. Η 
µετάνοια σηµαίνει στην κυριολεξία «αλλαγή του νου». Προσεγγίζοντας το Θεό, πρέπει ν' αλλάξουµε το νου 
µας, απογυµνώνοντας τους εαυτούς µας απ' όλους τους συνηθισµένους τρόπους σκέψης. Πρέπει να 
µεταστραφούµε όχι µόνο ως προς τη θέλησή µας αλλά και ως προς τη διάνοιά µας. Χρειάζεται ν' 
αντιστρέψουµε την εσωτερική µας προοπτική, να στηρίξουµε την πυραµίδα στην κορφή της! 

Κι όµως ο «γνόφος» όπου µπαίνουµε µαζί µε τον Μωϋσή γίνεται ένα φωτεινό ή ένα εκθαµβωτικό 
σκοτάδι. Ο αποφατικός τρόπος του «αγνοείν» µας φέρνει σε πληρότητα και όχι σε κενότητα. Οι αρνήσεις 
µας στην πραγµατικότητα είναι υπερκαταφάσεις. Καταστροφική στην εξωτερική µορφή, η αποφατική 
προσέγγιση είναι καταφατική στα τελικά της αποτελέσµατα: µας βοηθεί να πλησιάσουµε περ' από κάθε 
διατύπωση θετική ή αρνητική, περ' από κάθε γλώσσα και κάθε σκέψη, προς µιαν άµεση εµπειρία του 
ζωντανού Θεού. 

 
Αυτό αποδίδεται πράγµατι µε την ίδια τη λέξη «µυστήριο». Στην κανονική θρησκευτική έννοια του 

όρου, «µυστήριο» σηµαίνει όχι µόνο απόκρυψη αλλά και αποκάλυψη. Το ελληνικό ουσιαστικό µυστήριον 
σχετίζεται µε το ρήµα µύω που σηµαίνει «κλείνω τα µάτια ή το στόµα». Στον υποψήφιο να µυηθεί, σε 
ορισµένες από τις παγανιστικές µυστηριακές θρησκείες, πρώτα έδεναν τα µάτια και τον οδηγούσαν µέσα 
από ένα λαβύρινθο διαδρόµων· έπειτα ξαφνικά του ξεσκέπαζαν τα µάτια και έβλεπε, εκτεθειµένα γύρω του 
τα µυστικά εµβλήµατα της λατρείας. Εποµένως, στο χριστιανικό πλαίσιο, δεν εννοούµε µ' ένα «µυστήριο» 
απλώς αυτό που είναι δυσνόητο και µυστηριώδες, ένα αίνιγµα ή ένα άλυτο πρόβληµα· αντίθετα ένα 
µυστήριο είναι κάτι που αποκαλύπτεται για να το κατανοήσουµε, αλλά που ποτέ δεν κατανοούµε διεξοδικά, 
γιατί µας οδηγεί στο βάθος ή στο σκοτάδι του Θεού. Τα µάτια είναι κλειστά -αλλά είναι επίσης ανοιχτά. 

 
Έτσι, µιλώντας για το Θεό ως µυστήριο, ερχόµαστε στο δεύτερο «πόλο» µας. Ο Θεός είναι κρυµένος από 
µας, αλλά επίσης µας αποκαλύπτεται: αποκαλύπτεται ως πρόσωπο και ως αγάπη. 

 
Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 
Στο «Σύµβολο της Πίστεως» δεν λέµε, «Πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος Θεός»· λέµε, «Πιστεύω εις ένα 

Θεόν». Ανάµεσα στην πίστη ότι και στην πίστη εις υπάρχει µια κρίσιµη διάκριση. Μου είναι δυνατό να 
πιστεύω ότι κάποιος ή κάτι υπάρχει κι όµως αυτή η πεποίθηση να µην έχει πρακτικό αποτέλεσµα στη ζωή 
µου. Μπορώ ν' ανοίξω τον τηλεφωνικό κατάλογο του Wigan και να διαβάσω εξονυχιστικά τα ονόµατα που 
είναι καταχωρηµένα στις σελίδες του· και καθώς διαβάζω, είµαι προετοιµασµένος να πιστέψω ότι µερικοί (ή 
ακόµη κι οι περισσότεροι) απ' αυτούς τους ανθρώπους πράγµατι υπάρχουν. Αλλά δεν γνωρίζω κανέναν απ' 
αυτούς προσωπικά, ποτέ δεν έχω επισκεφθεί το Wigan, κι έτσι η πεποίθησή µου ότι υπάρχουν δεν έχει για 
µένα καµιά σηµασία. Αντίθετα, όταν λέω σ' ένα πολυαγαπηµένο φίλο, «σε πιστεύω», κάνω κάτι πολύ 
περισσότερο από το να εκφράσω την πεποίθηση ότι αυτό το πρόσωπο υπάρχει. «Σε πιστεύω» σηµαίνει: 
στρέφοµαι σε σένα, ακουµπώ πάνω σου, σ' εµπιστεύοµαι απόλυτα και ελπίζω σε σένα. Και αυτό είναι που 
λέµε στο Θεό µέσα στο «Πιστεύω». 

Η πίστη στο Θεό, λοιπόν, δεν µοιάζει καθόλου µε το είδος της λογικής βεβαιότητας που 
πετυχαίνουµε στην Ευκλείδεια γεωµετρία. Ο Θεός δεν είναι το συµπέρασµα σε µιά σειρά συλλογισµών, η 
λύση σ' ένα µαθηµατικό πρόβληµα. Το να πιστεύεις στο Θεό δεν είναι το να δέχεσαι τη δυνατότητα της 
ύπαρξής του επειδή µας έχει «αποδειχθεί» µε κάποιο θεωρητικό επιχείρηµα, αλλά είναι το να εµπιστευτούµε 
τον Ένα που ξέρουµε και αγαπάµε. Η πίστη δεν είναι η υπόθεση πως κάτι ίσως είναι αλήθεια, αλλά η 
βεβαιότητα ότι κάποιος είναι εκεί. 
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Επειδή η πίστη δεν είναι λογική βεβαιότητα αλλά προσωπική σχέση, και επειδή αυτή η προσωπική 
σχέση είναι ακόµη πολύ ατελής στον καθένα µας κι έχει ανάγκη να εξελίσσεται συνέχεια είναι δυνατό να 
συνυπάρχει η πίστη µε την αµφιβολία. Αυτά τα δύο δεν αποκλείονται αµοιβαία. Ίσως υπάρχουν µερικοί που 
µε τη χάρη του Θεού κρατούν σ' όλη τους τη ζωή την πίστη ενός µικρού παιδιού, που τους δίνει την 
ικανότητα να δέχονται ανερώτητα όλ' αυτά που έχουν διδαχτεί. Για τους περισσότερους όµως, από εκείνους 
που ζουν σήµερα στη ∆ύση, µια τέτοια διάθεση απλώς δεν είναι δυνατή. Πρέπει να οικειοποιηθούµε την 
κραυγή, «Κύριε, πιστεύω· βοήθει µου τη απιστία» (Μαρκ. 9,24). Για πάρα πολλούς από µας αυτή θα 
παραµείνει η διαρκής µας προσευχή ως αυτές τις πύλες του θανάτου. Κι όµως η αµφιβολία καθαυτή δεν 
δείχνει έλλειψη πίστης. Ίσως σηµαίνει το αντίθετο -ότι η πίστη µας είναι ζωντανή και αυξανόµενη. Γιατί η 
πίστη δεν συνεπάγεται µακαριότητα αλλά ριψοκινδύνευµα, όχι αποµόνωση από το άγνωστο αλλά πορεία 
άφοβη για να το συναντήσουµε. Εδώ ένας Ορθόδοξος Χριστιανός θα µπορούσε πρόθυµα να οικειοποιηθεί 
τα λόγια του Επισκόπου J.Α.Τ. Robinson: « Η πράξη της πίστης είναι ένας ασταµάτητος διάλογος µε την 
αµφιβολία». Όπως σωστά λέει ο Thomas Merton· Η πίστη είναι µια πηγή αµφιβολίας και πάλης πριν γίνει 
µια πηγή σιγουριάς και γαλήνης.» 

 
*** 

Η πίστη, λοιπόν, δείχνει µια προσωπική σχέση µε το Θεό· µια σχέση που, αν και είναι όλο ατέλεια 
και δισταγµό, δεν είναι καθόλου λιγότερο πραγµατική. Είναι το να γνωρίσεις το Θεό όχι σαν θεωρία ή σαν 
µια αφηρηµένη αρχή, αλλά σαν ένα πρόσωπο. Το να γνωρίζεις ένα πρόσωπο είναι κάτι πολύ περισσότερο 
από το να γνωρίζεις γεγονότα σχετικά µ' αυτό το πρόσωπο. Το να γνωρίζεις ένα πρόσωπο ουσιαστικά 
σηµαίνει να το αγαπάς· δεν µπορεί να υπάρξει αληθινή γνώση των άλλων προσώπων δίχως αµοιβαίαν 
αγάπη. ∆εν έχουµε καµιάν άληθινή γνώση εκείνων που µισούµε. Εδώ, λοιπόν, είναι οι δυο λιγότερο 
παραπλανητικοί τρόποι να µιλάµε για το Θεό που υπερβαίνει την αντίληψή µας: είναι προσωπικός, και είναι 
αγάπη. Και αυτοί βασικά είναι δυό τρόποι για να πούµε το ίδιο πράγµα. Ο τρόπος µας για να µπούµε στο 
µυστήριο του Θεού είναι µέσω της προσωπικής αγάπης. Όπως λέγει ο Γνόφος Αγνωσίας, «Θα µπορούσε να 
γίνει αντικείµενο αγάπης αλλά όχι αντικείµενο σκέψης. Με την αγάπη µπορεί να τον συλλάβουµε και να τον 
κρατήσουµε αλλά µε τη σκέψη ποτέ». 

Σα µιαν αµυδρή ένδειξη αυτής της προσωπικής αγάπης που επικρατεί ανάµεσα στον πιστό και στο 
Αντικείµενο της πίστης του, ας πάρουµε τρία παραδείγµατα ή λεκτικές εικόνες. Το πρώτο είναι από µιαν 
αφήγηση του 2ου αι., από το µαρτύριο του αγ. Πολυκάρπου. Οι Ρωµαίοι στρατιώτες µόλις έχουν φτάσει για 
να συλλάβουν τον ηλικιωµένον Επίσκοπο Πολύκαρπο, και να τον πάρουν εκεί όπου ξέρει ότι πρέπει να 
είναι ο θάνατός του: 

Όταν άκουσε ότι είχαν φτάσει, κατέβηκε και µίλησε µαζί τους. Όλοι τους έµειναν έκπληκτοι από τη 
µεγάλη του ηλικία και την ηρεµία του, και απορούσαν γιατί οι αρχές ήθελαν τόσο επίµονα να συλλάβουν 
έναν ηλικιωµένο σαν κι αυτόν. Αµέσως έδωσ' εντολή να τους φέρουν φαγητό και ποτό, όσο ήθελαν, αν και 
ήταν αργά· και τους ζήτησε να του επιτρέψουν να προσευχηθεί µία ώρα ανενόχλητος. Όταν συµφώνησαν, 
σηκώθηκε όρθιος και προσευχήθηκε, και ήταν τόσο γεµάτος απ' τη χάρη του Θεού, ώστε για δυο ώρες δεν 
µπορούσε να σιωπήσει. Καθώς εκείνοι άκουγαν είχαν γεµίσει από θαυµασµοό, και πολλοί απ' αυτούς 
λυπόντουσαν που είχαν έρθει να συλλάβουν ένα τέτοιο άγιον άνθρωπο. Εκείνος θυµήθηκε ονοµαστικά 
όλους όσους είχε ποτέ συναντήσει, µεγάλους και µικρούς, φηµισµένους ή άγνωστους, και ολόκληρη την 
Καθολική Εκκλησία σ' όλο τον κόσµο. 

Τόσο φλογερή είναι η αγάπη του για το Θεό, και για όλο το ανθρώπινο γένος εν Θεώ, ώστε αυτή τη 
στιγµή την κρίσιµη ο άγ. Πολύκαρπος σκέφτεται µόνο τους άλλους και όχι τον προσωπικό του κίνδυνο. 
Όταν ο Ρωµαίος κυβερνήτης του λέει να σώσει τη ζωή του αρνούµενος το Χριστό, απαντά: «Ογδονταέξη 
χρόνια τον υπηρέτησα και δεν µ' έβλαψε σε τίποτε. Πώς µπορώ λοιπόν να βλαστηµήσω το Βασιλιά µου, που 
µ' έσωσε;» 

Το δεύτερο παράδειγµα το δίνει ο άγ. Συµεών ο Νέος Θεολόγος τον 11ον αιώνα, που περιγράφει πώς 
ο Χριστός του αποκαλύφθηκε σ' ένα όραµα φωτός: 

Έλαµψες πάνω µου µ' εκτυφλωτική λαµπρότητα και, έτσι φάνηκε, µου παρουσιάστηκες µέσα στην 
ολότητά σου καθώς µ' όλο µου το είναι σε ατένιζα διάπλατα. Και όταν είπα , «Κύριε, ποιος είσαι»; τότε 
ευαρεστήθηκες να µιλήσεις για πρώτη φορά µε µένα τον άσωτο. Με τι απαλότητα µου µίλησες, καθώς 
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στεκόµουν έκπληκτος και γεµάτος τρόµο, καθώς στοχάστηκα για λίγο µέσα µου, στον εαυτό µου και είπα: 
«Τι σηµαίνει αυτή η δόξα και αυτή η εκθαµβωτική λαµπρότητα; Πώς συµβαίνει να έχω διαλεχτεί εγώ για να 
δεχτώ τόσο µεγάλη ευλογία;» «Είµαι ο Θεός », απάντησες, «που έγινα για χάρη σου άνθρωπος· και επειδή 
µ' έχεις αναζητήσει µ' όλη σου την καρδιά, από τώρα και πέρα θα είσαι ο αδερφός µου, ο συγκληρονόµος 
µου και ο φίλος µου». 

Το τρίτο είναι µια προσευχή γραµµένη από ένα Ρώσσο Επίσκοπο του 17ου αι., τον άγ. ∆ηµήτριο του 
Rostov: 

Έλα, Φως µου, και φώτισε το σκοτάδι µου. 
Έλα, Ζωή µου, και αναζωογόνησέ µε απ' το θάνατο. 
Έλα, Γιατρέ µου, και γιάτρεψε τις πληγές µου. 
Έλα, Φλόγα της Θείας αγάπης και κάψε τ' αγκάθια των αµαρτιών µου, φωτίζοντας την καρδιά µου 

µε τη φλόγα της αγάπης σου. 
Έλα, Βασιλιά µου, κάθησε πάνω στο θρόνο της καρδιάς µου κι εκεί βασίλεψε. 
Γιατί εσύ µόνος είσαι ο Βασιλιάς µου κι ο Κύριός µου. 
 

ΤΡΕΙΣ ∆ΕΙΧΤΕΣ 
 
Ο Θεός, λοιπόν, είναι ο Ένας που αγαπάµε, ο προσωπικός µας φίλος. ∆εν χρειάζεται ν' αποδείξουµε 

την ύπαρξη ενός προσωπικού φίλου. Ο Θεός, λέει ο Olivier Clement, «δεν είναι εξωτερική µαρτυρία, αλλά 
το µυστικό κάλεσµα µέσα µας». Αν πιστεύουµε στο Θεό, είναι γιατί τον γνωρίζουµε άµεσα από τη δική µας 
εµπειρία και όχι από λογικές αποδείξεις. Παρ' όλ' αυτά, είναι ανάγκη να γίνει εδώ µια διάκριση ανάµεσα 
στην «εµπειρία» και στις «εµπειρίες». Άµεση εµπειρία µπορεί να υπάρξει χωρίς να συνοδεύεται 
αναγκαστικά από ιδιαίτερες εµπειρίες. Υπάρχουν πράγµατι πολλοί που έφτασαν να πιστέψουν στο Θεό από 
κάποια φωνή ή από κάποιο όραµα, σαν κι αυτό που δέχθηκε ο Απ.Παύλος στο δρόµο για τη ∆αµασκό 
(Πραξ. 9, 1-9). Υπάρχουν όµως πολλοί άλλοι που ποτέ δεν έχουν περάσει από ιδιαίτερες εµπειρίες αυτού 
του τύπου αλλά µπορούν να βεβαιώσουν ότι, σ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και στο σύνολό της, 
αισθάνονται µια ολοκληρωτική εµπειρία του ζωντανού Θεού, µια πεποίθηση που υφίσταται σ' ένα επίπεδο 
πιο στέρεο απ' όλες τις αµφιβολίες τους. Ακόµη κι αν δεν µπορούν να δώσουν µαρτυρία για µιαν ορισµένη 
θέση ή στιγµή, όπως µπόρεσε ο άγ. Αυγουστίνος, ο Pascal ή ο Wesley, µπορούν να ισχυριστούν µ' 
εµπιστοσύνη: Ξερω το Θεό προσωπικά. 

Τέτοια εποµένως, είναι η βασική «µαρτυρία» για την ύπαρξη του Θεού: µια πρόσκληση για άµεση 
εµπειρία (αλλά όχι αναγκαστικά για εµπειρίες). Όµως, ενώ δεν µπορούν να υπάρξουν λογικές αποδείξεις για 
τη θεία πραγµατικότητα, υπάρχουν ορισµένοι «δείχτες». Στον κόσµο γύρω µας όπως επίσης µέσα µας, 
υπάρχουν γεγονότα, που ζητούν µιαν ερµηνεία, αλλά που µένουν ανερµήνευτα, αν δεν αφεθούµε στην πίστη 
σ' ένα προσωπικό Θεό. Τρεις τέτοιοι δείχτες πρέπει ν' αναφερθούν ιδιαίτερα. 

 
* 

 
Πρώτος, είναι ο κόσµος γύρω µας. Τι βλέπουµε; Πολλή ακαταστασία και φανερή φθορά, πολύ 

τραγική απελπισία και φαινοµενικά άχρηστο πόνο. Αυτό είναι όλο; Βέβαια όχι. Αν υπάρχει ένα «πρόβληµα 
κακού», υπάρχει επίσης κι ένα «πρόβληµα καλού». Οπουδήποτε κοιτάξουµε, δεν βλέπουµε µόνο σύγχυση 
αλλά και οµορφιά. Στη χιονονιφάδα, στο φύλλο ή στο έντοµο, ανακαλύπτουµε σχέδια δοµηµένα µε µιαν 
ευαισθησία και ισορροπία που τίποτε φτιαγµένο απ' την ανθρώπινη επιδεξιότητα δεν µπορεί να το φτάσει. 
∆εν πρόκειται να ερµηνέψουµε συναισθηµατικά αυτά τα πράγµατα αλλά δεν µπορούµε να τ' αγνοήσουµε. 
Πώς και γιατί εµφανίστηκαν αυτά τα σχέδια; Αν πάρω ένα πακέτο µε κάρτες µόλις φερµένες από το 
εργοστάσιο, µε τις τέσσερις άκρες τακτικά τοποθετηµένες σε σειρά κι αρχίσω να το ανακατεύω, τότε όσο 
ανακατεύονται τόσο το αρχικό σχέδιο θα εξαφανίζεται και θ' αντικαθίσταται από µιαν ανόητη 
αντιπαράθεση. Αλλά στην περίπτωση του σύµπαντος έχει συµβεί το αντίθετο. Μεσ' από ένα χάος αρχικό 
έχουν ξεπηδήσει σχέδια µε πολυµορφία και νόηµα που ολοέν' αυξάνουν, κι ανάµεσα σε όλ' αυτά τα σχέδια 
το πιο πολύµορφο και το πιο σηµαντικό είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Γιατί θάπρεπε η διαδικασία που συµβαίνει 
στο πακέτο µε τις κάρτες ν' αντιστραφεί ακριβώς στο επίπεδο του σύµπαντος; Τι ή ποιος είναι υπεύθυνος γι' 
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αυτή την κοσµική τάξη και το σχέδιο; Τέτοια ερωτήµατα δεν είναι παράλογα. Είναι η ίδια η λογική που µε 
σπρώχνει να ψάξω για µιαν ερµηνεία οπουδήποτε διακρίνω τάξη και νόηµα.  

«Το Καλαµπόκι ήταν Ανατολή και Αθάνατο Σιτάρι που ποτέ δεν θάπρεπε να θεριστεί, µήτε ποτέ είχε 
σπαρθεί. Νόµιζα πως ήταν εκεί αιώνια. Η Σκόνη και οι Πέτρες του ∆ρόµου ήταν πολύτιµα σαν Χρυσάφι... 
Τα Πράσινα ∆ένδρα, όταν τα πρωτοείδα µέσα από µια Πύλη µε γήτεψαν και µε µάγεψαν· η Γλύκα τους και 
η αλλόκοτη Οµορφιά τους έκαναν την καρδιά µου να πηδήξει, και σχεδόν τρελός από Έκσταση που 
υπήρχαν τέτοια περίεργα και θαυµάσια Πράγµατα...» Η αντίληψη της παιδικής ηλικίας του Thomas 
Traherne για την οµορφιά του κόσµου µπορεί να παραλληλιστεί µε πολυάριθµα κείµενα από Ορθόδοξες 
πηγές. Εδώ π.χ. είναι τα λόγια του Πρίγκηπα Vladimir Monomakh του Κιέβου: 

Κοίταξε τον ουρανό, τον ήλιο και τη σελήνη και τ' αστέρια, το σκοτάδι και το φως, και τη γη που 
είναι απλωµένη πάνω στα νερά, πώς είναι ρυθµισµένα, Κύριε, από την πρόνοιά σου! 

Κοίταξε τα διάφορα ζώα και τα πουλιά και τα ψάρια πώς στολίζονται µε τη στοργική σου φροντίδα, 
Κύριε! Και γι' αυτό το θαύµα, επίσης απορούµε: πώς έχεις δηµιουργήσει τον άνθρωπο από τη σκόνη και 
πόσο διαφέρουν στην εµφάνιση τ' ανθρώπινα πρόσωπα: ακόµη κι αν µπορούσαµε να συγκεντρώσουµε 
όλους τους ανθρώπους απ' όλο τον κόσµο, δεν θα υπήρχε ούτε ένας µε την ίδια εµφάνιση αλλά ο καθένας, 
µε τη σοφία του Θεού, έχει τη δική του εµφάνιση. Ας θαυµάσουµε ακόµη πώς τα πουλιά τ' ουρανού 
φεύγουν απ' τον παράδεισό τους: δε µένουν σε µια χώρα αλλά φεύγουν δυνατά και αδύνατα µαζί, προς όλες 
τις χώρες στην προσταγή του Θεού, σ' όλα τα δάση και τους αγρούς. 

 
* 

 
Αυτή η παρουσία του νοήµατος µέσα στον κόσµο µαζί µε τη σύγχυση, της συνοχής και της οµορφιάς 

µαζί µε την ασηµαντότητα µας δίνει ένα πρώτο «δείχτη» προς το Θεό. Βρίσκουµε ένα δεύτερο «δείχτη» 
µέσα µας. Γιατί, περ' απ' την επιθυµία µου για ευχαρίστηση και την απαρέσκειά µου για τον πόνο, να έχω 
µέσα µου ένα αίσθηµα καθήκοντος και ηθικής υποχρέωσης, µιαν αίσθηση του σωστού και του λάθους, µια 
συνείδηση; Και αυτή η συνείδηση δεν µου λέει απλώς να υπακούω σε κανόνες που µε δίδαξαν άλλοι· είναι 
προσωπική. Γιατί, επί πλέον, έτσι καθώς είµαι τοποθετηµένος µέσα στο χρόνο και στο χώρο, βρίσκω µέσα 
µου αυτό που ο Νικόλαος Καβάσιλας ονοµάζει «απέραντη δίψα» ή δίψα για ό,τι είναι αιώνιο; Ποιος είµαι; 
Τι είµαι; 

Η απάντηση σ' αυτές τις ερωτήσεις κάθε άλλο παρά φανερή είναι. Τα όρια του ανθρώπου είναι 
εξαιρετικά πλατιά· ο καθένας από µας ξέρει πολύ λίγα για τον αληθινό και βαθύ εαυτό του. Με τις 
εξωτερικές κι εσωτερικές αντιληπτικές µας ικανότητες, µε τη µνήµη µας και µε τη δύναµη του ασυνειδήτου, 
εκτεινόµαστε πάνω απ' το διάστηµα, απλωνόµαστε προς τα πίσω και προς τα εµπρός µέσα στο χρόνο, και 
φτάνουµε περ' απ' το χώρο και το χρόνο µεσ' την αιωνιότητα. «Μέσα στην καρδιά είναι απύθµενα βάθη», 
βεβαιώνουν Οι Οµιλίες του Αγ. Μακαρίου. «∆εν είναι παρά ένα µικρό σκεύος: κι όµως υπάρχουν εκεί 
δράκοι και λιοντάρια και δηλητηριώδη πλάσµατα και όλοι οι θησαυροί της κακίας: άγρια, απότοµα 
µονοπάτια υπάρχουν εκεί και ανοιχτά χάσµατα. Εκεί επίσης υπάρχει ο Θεός, υπάρχουν οι άγγελοι, υπάρχει 
ζωή και Βασιλεία, υπάρχει φως και οι Απόστολοι, οι ουράνιες πολιτείες και οι θησαυροί της χάριτος: τα 
παντα υπάρχουν εκεί» 

Μ' αυτό τον τρόπο έχουµε ο καθένας µέσα στη δική µας καρδιά, ένα δεύτερο «δείχτη» Τι σηµαίνει η 
συνείδησή µου; Ποια είναι η ερµηνεία για την αίσθηση του απείρου που έχω; Μέσα µου υπάρχει κάτι που, 
συνέχεια, µε κάνει να κοιτάζω περ' απ' τον εαυτό µου. Μέσα µου φέρνω µια πηγή θαύµατος, µια πηγή για 
µια συνεχή αυτοϋπέρβαση. 

 
* 

 
Ένα τρίτος «δείχτης» πρέπει να βρεθεί στις σχέσεις µου µε τους άλλους ανθρώπους. 
Για τον καθένα από µας -ίσως µία ή δύο φορές µόνο σ' όλη την πορεία της ζωής µας- έχουν υπάρξει 

ξαφνικές αποκαλυπτικές στιγµές, όπου µας φανερώθηκε η πιο βαθειά ύπαρξη και η αλήθεια ενός άλλου, και 
αποκτήσαµε εµπειρία της εσωτερικής του ζωής σαν να ήταν δική µας. Και αυτή η συνάντηση µε την 
αληθινή προσωπικότητα ενός άλλου είναι, γι' άλλη µια φορά, µια επαφή µε το υπερβατικό και το άχρονο, µε 



Σελίδα 12 από 79 

κάτι πιο δυνατό απ' το θάνατο. Το να πούµε στον άλλο, µ' όλη µας την καρδιά, «Σ' αγαπώ», είναι σαν να 
λέµε, «∆εν θα πεθάνεις ποτέ». Σε τέτοιες στιγµές προσωπικής µετοχής ξέρουµε, όχι από επιχειρήµατα αλλ' 
από άµεση βεβαιότητα, ότι υπάρχει ζωή περ' απ' το θάνατο. Γι' αυτό στις σχέσεις µας µε άλλους, καθώς και 
στην εµπειρία µας µε τους εαυτούς µας, έχουµε στιγµές υπερβατικότητας που µαρτυρούν ότι κάτι βρίσκεται 
πιο πέρα. Πώς θα µπορέσουµε να είµαστε πιστοί σ' αυτές τις στιγµές και να τις νοιώθουµε; 

Αυτοί οι τρεις «δείχτες» - στον κόσµο γύρω µας, στον κόσµο µέσα µας, και στις διαπροσωπικές µας 
σχέσεις- µπορούν να βοηθήσουν όλοι µαζί, σαν ένας τρόπος προσέγγισης, φέρνοντάς µας στο κατώφλι της 
πίστης στο Θεό. Κανείς απ' αυτούς τους «δείχτες» δεν αποτελεί µια λογική απόδειξη. Αλλά ποια είναι η 
άλλη εκλογή; Μπορούµε να πούµε ότι η φανερή τάξη στο σύµπαν είναι απλή σύµπτωση, ότι η συνείδηση 
είναι µόνο το αποτέλεσµα του κοινωνικού εθισµού, και ότι, όταν η ζωή σ' αυτό τον πλανήτη τελικά 
εκλείψει, όλ' αυτά που το ανθρώπινο γένος έχει ζήσει ως εµπειρίες και όλες οι δυνατότητές µας θα είναι σαν 
να µην είχαν υπάρξει ποτέ; Μια τέτοια απάντηση µου φαίνεται όχι µόνο καθόλου ικανοποιητική και 
απάνθρωπη, αλλά και τροµερά παράλογη. 

Είναι βασικό στοιχείο στο χαρακτήρα µου σαν ανθρώπου να ψάχνω παντού για σηµαντικές 
ερµηνείες. Το κάνω αυτό και µε τα µικρότερα πράγµατα στη ζωή µου: δεν θα το κάνω µε τα µεγαλύτερα; Η 
πίστη στο Θεό µε βοηθάει να καταλάβω γιατί ο κόσµος θάπρεπε νάναι όπως είναι, όχι µόνο µε την οµορφιά 
του αλλά και µε την ασχήµια του· γιατί θάπρεπε νάµαι όπως είµαι, όχι µόνο µε την ευγένειά µου αλλά και 
µε την ευτέλειά µου και γιατί θάπρεπε ν' αγαπώ τους άλλους, βεβαιώνοντας την αιώνιαν αξία τους. ∆ίχως 
την πίστη στο Θεό δεν µπορώ να δω άλλη ερµηνεία για όλ'αυτά. Η πίστη στο Θεό µε κάνει ικανό ν' 
αντιλαµβάνοµαι τα πράγµατα, να τα βλέπω σαν ένα σύνολο αρµονικό, µ' ένα τρόπο που τίποτε άλλο δεν 
µπορεί να µου το δώσει. Η πίστη µε κάνει ικανό να κάνω από τα πολλά το ένα. 

 
ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 
Για να δείξει τους δύο «πόλους» που έχει η σχέση του Θεού µε µας -άγνωστος κι όµως καλά 

γνωστός, κρυµένος κι όµως αποκαλυµένος- η Ορθόδοξη παράδοση κάνει µια διάκριση ανάµεσα στην ουσία, 
τη φύση ή την εσώτερη ύπαρξη του Θεού από τη µια πλευρά και στις ενέργειές του, τις λειτουργίες ή τις 
πράξεις της δύναµής του από την άλλη. 

«Είναι έξω απ' όλα τα πράγµατα σύµφωνα µε την ουσία του», γράφει ο άγ. Αθανάσιος, «αλλά είναι 
µέσα σ' όλα τα πράγµατα µε τις πράξεις της δύναµής του». «γνωρίζουµε την ουσία από την ενέργεια», 
βεβαιώνει ο άγ. Βασίλειος. «Κανείς δεν έχει δει ποτέ την ουσία του Θεού, αλλά πιστεύουµε στην ουσία 
γιατί παίρνουµε εµπειρία της ενέργειας». Με την ουσία του Θεού εννοείται η ετερότητά του, µε τις 
ενέργειες, η εγγύτητά του. Επειδή ο Θεός είναι ένα µυστήριο περ' από τη δική µας κατανόηση, ποτέ δεν θα 
µάθουµε την ουσία του ή την εσώτερη ύπαρξή του, ούτε σ' αυτή τη ζωή ούτε στο Μέλλοντα Αιώνα. Αν 
ξέραµε τη θεία ουσία, αυτό θα σήµαινε ότι θα ξέραµε το Θεό µε τον ίδιο τρόπο που εκείνος γνωρίζει τον 
εαυτό του· και αυτό δεν µπορούµε να το κάνουµε ποτέ, αφού αυτός είναι ο ∆ηµιουργός κι εµείς τα 
δηµιουργήµατα. Αλλά, ενώ η εσώτερη ουσία του Θεού είναι για πάντα περ' από την αντιληπτική µας 
ικανότητα, οι ενέργειές του, η χάρη, η ζωή και η δύναµη γεµίζουν όλο το σύµπαν και µας είναι άµεσα 
προσιτές.  

Η ουσία, εποµένως, δηλώνει την απόλυτη υπερβατικότητα του Θεού, οι ενέργειες την εγγύτητα και 
την πανταχού παρουσία. Όταν οι Ορθόδοξοι µιλούν για τις θείες ενέργειες, δεν εννοούν µ' αυτό µιαν 
εκπόρευση απ' το Θεό, ένα «µεσάζοντα» µεταξύ Θεού και ανθρώπου, ή ένα «πράγµα» ή «δώρο» που 
παρέχει ο Θεός. Αντίθετα, οι ενέργειες είναι ο ίδιος ο Θεός µέσα στη δραστηριότητά του και την 
αυτοαποκάλυψή του. Όταν ένας άνθρωπος ξέρει ή µετέχει στις θείες ενέργειες, αυτός αληθινά ξέρει ή 
µετέχει στον ίδιο το Θεό, όσο αυτό είναι δυνατό για ένα δηµιούργηµα. Αλλά ο Θεός είναι Θεός κι'εµείς 
είµαστε άνθρωποι· κι έτσι, ενώ εκείνος µας κατέχει, εµείς δεν µπορούµε να τον κατέχουµε κατά τον ίδιο 
τρόπο. 

Όπως θα ήταν λάθος να θεωρήσουµε τις ενέργειες σαν ένα «πράγµα» που µας παρέχει ο Θεός, έτσι 
θα ήταν το ίδιο παραπλανητικό να πάρουµε τις ενέργειες ως ένα «µέρος» του Θεού. 

Η θεότητα είναι απλή και αδιαίρετη και δεν έχει µέρη. Η ουσία σηµαίνει τον όλο Θεό όπως είναι 
στον εαυτό του· οι ενέργειες σηµαίνουν τον όλο Θεό όπως είναι σε δράση. Ο Θεός µέσα στην ολότητά του 
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είναι απόλυτα παρών σε κάθε µια από τις θείες ενέργειές του. Εποµένως η διάκριση ουσία - ενέργειες είναι 
ένας τρόπος να καθορίσουµε ταυτόχρονα ότι ο όλος Θεός είναι απρόσιτος και ότι ο όλος Θεός, 
εξωτερικεύοντας την αγάπη του, έχει γίνει προσιτός στον άνθρωπο. 

Λόγω αυτής της διάκρισης ανάµεσα στη θεία ουσία και στις θείες ενέργειες µπορούµε να 
βεβαιώσουµε τη δυνατότητα µιας άµεσης ή µυστικής ένωσης ανάµεσα στον άνθρωπο και το Θεό -αυτό που 
οι Έλληνες Πατέρες ορίζουν ως θέωση του ανθρώπου- αλλά ταυτόχρονα αποκλείουµε οποιαδήποτε 
πανθεϊστική ταύτιση µεταξύ των δύο: γιατί ο άνθρωπος µετέχει στις ενέργειες του Θεού, όχι στην ουσία. 
Υπάρχει ένωση αλλά όχι συγχώνευση ή σύγχυση. Αν και «ενωµένος» µε το θείο, ο άνθρωπος ακόµη 
παραµένει άνθρωπος· δεν εξαφανίζεται ούτε εκµηδενίζεται, αλλ' ανάµεσα σ' αυτόν και το Θεό συνεχίζει 
πάντα να υπάρχει µία σχέση προσώπου προς πρόσωπο «Εγώ-Σύ». 

Τέτοιος, λοιπόν, είναι ο Θεός µας: ακατανόητος στην ουσία του, όµως γνωστός στις ενέργειές 
του· πέρα και πάνω απ' όλα όσα µπορούµε να σκεφτούµε ή να εκφράσουµε, κι' όµως κοντύτερα σε µας απ' 
όσο η ίδια η καρδιά µας. Με τον αποφατικό τρόπο κατακοµµατιάζουµε όλα τα είδωλα ή τις νοητικές εικόνες 
που σχηµατίζουµε γι' αυτόν, γιατί ξέρουµε ότι όλα είναι ανάξια της υπερβατικής µεγαλοσύνης του. 

Όµως, ταυτόχρονα µε την προσευχή µας και µε τη δραστήρια υπηρεσία µας µέσα στον κόσµο, 
ανακαλύπτουµε κάθε στιγµή τις θείες ενέργειές του, την άµεση παρουσία του σε κάθε πρόσωπο και σε κάθε 
πράγµα. Καθηµερινά, την κάθε ώρα, τον αγγίζουµε. Είµαστε, όπως είπε ο Francis Thompson, «σε γνωστή 
γή». Τα πάντα γύρω µας είναι το «πολυθαύµαστο πράγµα»· η σκάλα του Ιακώβ είναι «στηµένη ανάµεσα 
στον ουρανό και στο Charing Cross»: 

Ω κόσµε αόρατε σε θεωρούµε, 
κόσµε ανέγγιχτε σ' αγγίζουµε, 
κόσµε ακατανόητε, σε γνωρίζουµε, 
Ασύλληπτε, σφιχτά σε κρατούµε. 
Με τα λόγια του John Scotus Eriugena, «κάθε ορατό και αόρατο πλάσµα είναι µια θεοφάνεια ή 

εµφάνιση του Θεού». Ο Χριστιανός είναι εκείνος που, οπουδήποτε κοιτάξει, βλέπει παντού το Θεό και 
αγάλλεται µ' αυτόν. ∆ικαιολογηµένα οι πρώτοι Χριστιανοί αποδίδουν στο Χριστό αυτή τη ρήση: «Σήκωσε 
την πέτρα και θα µε βρεις· κόψε το ξύλο στα δυο και θα είµαι εκεί». 

"Φαντάσου έναν κατακόρυφο απόκρηµνο βράχο, µε µιαν άκρη να προεξέχει στην κορφή. Τώρα 
φαντάσου τι θα αισθανόταν ίσως ένα πρόσωπο, αν έβαζε το πόδι του στην άκρη αυτού του γκρεµού και, 
κοιτάζοντας κάτω προς το χάος, δεν έβλεπε ούτε στέρεο πάτηµα ούτε κάτι για να πιαστεί. Αυτό είναι, νοµίζω, η 
εµπειρία της ψυχής όταν πηγαίνει περ' απ' το πάτηµα στα υλικά πράγµατα, στην αναζήτησή της γι' αυτό που δεν 
έχει διάσταση και υπάρχει προαιώνια. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε απ' όπου να µπορεί να κρατηθεί, ούτε χώρος, 
ούτε χρόνος, ούτε µέτρο, ούτε τίποτε άλλο· το µυαλό µας δεν µπορεί να το προσεγγίσει. Κι έτσι η ψυχή, 
γλιστρώντας σε κάθε σηµείο απ' όπου δεν µπορεί να πιαστεί, ζαλίζεται και παθαίνει σύγχυση και ξαναγυρίζει 
γι' άλλη µια φορά σ' αυτό που της είναι σύµφυτο, ευχαριστηµένη τώρα που ξέρει απλώς αυτό για το Υπέρτατο, 
ότι είναι τελείως διαφορετικό από τη φύση των πραγµάτων που η ψυχή γνωρίζει".  
(Άγ. Γρηγόριος Νύσσης) 

"Σκέψου έναν άνθρωπο που στέκεται τη νύχτα µέσα στο σπίτι του, µ' όλες τις πόρτες κλειστές· κι έπειτα 
υπόθεσε ότι ανοίγει ένα παράθυρο ακριβώς τη στιγµή που παρουσιάζεται µια ξαφνική λάµψη αστραπής. 
Ανίκανος ν' ανεχτεί τη λαµπρότητα, αµέσως προφυλάσσεται κλείνοντας τα µάτια του και φεύγοντας προς τα 
πίσω, µακριά απ' το παράθυρο. Έτσι συµβαίνει µε την ψυχή που είναι κλεισµένη µέσα στο βασίλειο των 
αισθήσεων· αν ποτέ κρυφοκοιτάζει µεσ' απ' το παράθυρο του νου κατακλύζεται από τη λαµπρότητα, σαν την 
αστραπή, της βεβαιότητας ότι το Άγιο Πνεύµα είναι µέσα της. Μη µπορώντας να υποφέρει το θάµπος από το 
φως που αποκαλύφθηκε, αµέσως παθαίνει σύγχυση στο νου της και αποσύρεται ολοκληρωτικά στον εαυτό της 
καταφεύγοντας καταφεύγοντας σαν σ' ένα σπίτι, ανάµεσα στα αισθητά και ανθρώπινα πράγµατα". 
(Άγ. Συµεών ο Νέος Θεολόγος) 

"Όποιος προσπαθεί να περιγράψει το άφατο µε λόγια είναι πράγµατι ψεύτης -όχι επειδή µισεί την 
αλήθεια, αλλά επειδή είναι ακατάλληλος για την περιγραφή".(Άγ. Γρηγόριος Νύσσης) 

"Άφησε τις αισθήσεις και τις εργασίες του νου, και όλα όσα οι αισθήσεις και ο νους µπορούν να 
διακρίνουν, και όλα όσα δεν υπάρχουν και όσα υπάρχουν· και µεσ' από την αγνωσία πλησίασε, όσο αυτό είναι 
δυνατό, την ταυτότητα µ' αυτόν που είναι πέρα από κάθε ύπαρξη και γνώση. Μ' αυτό τον τρόπο, µε µιαν 
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ασυµβίβαστη, απόλυτη και καθαρή αποδέσµευση από τον εαυτό σου και απ' όλα τα πράγµατα, ξεπερνώντας 
όλα τα πράγµατα και απαλλαγµένος απ' όλα, θα οδηγηθείς προς τα πάνω, προς αυτή τη λαµπρότητα του θείου 
γνόφου που είναι πάνω από κάθε ύπαρξη.  

Μπαίνοντας στο γνόφο που υπερβαίνει την κατανόηση, θα βρεθούµε σε µια κατάσταση όπου όχι µόνο 
δεν θα µπορούµε να πούµε πολλά, αλλά θα είµαστε σε τέλεια αγνωσία. 

Αδειανός απ'όλες τις γνώσεις, ο άνθρωπος ενώνεται στο υψηλότερο µέρος του εαυτού του, όχι µε 
κάποιο δηµιούργηµα, ούτε µε τον εαυτό του, ούτε µε κανέναν άλλο, αλλά µε τον Ένα που είναι τελείως 
ακατάληπτος και µη ξέροντας τίποτε, γνωρίζει µ' έναν τρόπο που ξεπερνάει την κατανόηση." 
(Άγ. ∆ιονύσιος ο Αεροπαγίτης) 

 
"Η µορφή του Θεού είναι άφατη και απερίγραπτη, και δεν µπορεί να θεαθεί µε τα µάτια της σάρκας. Είναι 
απεριχώρητος στη δόξα, ακατανόητος στη µεγαλειότητα, ασύλληπτος στην επιβλητικότητα, ασύγκριτος στη 
δύναµη, απρόσιτος στη σοφία, αµίµητος στην αγάπη, ανέκφραστος στη φιλανθρωπία. 

Όπως η ψυχή µέσα στον άνθρωπο δεν φαίνεται αφού είναι αθέατη στους ανθρώπους, αλλά ξέρουµε την 
ύπαρξή της από τις κινήσεις του σώµατος, έτσι ο Θεός δεν µπορεί να ιδωθεί µε ανθρώπινα µάτια, αλλά 
βλέπεται και γνωρίζεται από την πρόνοιά του και τα έργα του." (Θεόφιλος Αντιοχείας) 

"∆εν γνωρίζουµε το Θεό στην ουσία του. Τον ξέρουµε µάλλον από το µεγαλείο της δηµιουργίας του και 
από την προνοητική φροντίδα του για όλα τα πλάσµατα. Γιατί µ' αυτό το µέσο, σαν να χρησιµοποιούµε 
καθρέφτη, αποκτούµε επίγνωση της άπειρης καλωσύνης του, της σοφίας και της δύναµής του". (Άγ. Μάξιµος ο 
Οµολογητής) 

"Το πιο σηµαντικό πράγµα που συµβαίνει ανάµεσα στο Θεό και την ανθρώπινη ψυχή είναι το ν' 
αγαπάει και ν' αγαπιέται." (Κάλλιστος Καταφυγιώτης). 

"Η αγάπη για το Θεό είναι εκστατική, και µας κάνει να βγούµε από τον εαυτό µας· δεν επιτρέπει στον 
εραστή ν' ανήκει στον εαυτό του, αλλ' ανήκει µόνο στον Αγαπηµένο." (Άγ. ∆ιονύσιος ο Αεροπαγίτης). 

 
Ξέρω ότι ο Ακίνητος κατεβαίνει· 
Ξέρω ότι ο Αόρατος εµφανίζεται· 
Ξέρω ότι αυτός που είναι έξω απ' όλη τη δηµιουργία 
Με παίρνει µέσα του και µε κρύβει στην αγκαλιά του,  
Και τότε βρίσκοµαι έξω απ' όλο τον κόσµο. 
Βλέπω τον ∆ηµιουργό του κόσµου, ολόκληρο µέσα σε µένα τον ίδιο· 
Και ξέρω ότι δεν θα πεθάνω, γιατί είµαι µέσα στη ζωή, 
Έχω ολόκληρη τη Ζωή που ξεπηδάει από µέσα µου σαν πηγή. 
Αυτός είναι στην καρδιά µου, είναι στον ουρανό:  
Κι εκεί κι εδώ µου φανερώνεται µε την ίδια δόξα. 
(Άγ. Συµεών ο Νέος Θεολόγος) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆ΕΥΤΕΡΟ   
 

Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΤΡΙΑΣ  
 

 
Η ελπίς µου ο Πατήρ, καταφυγή µου ο Υιός, σκέπη µου το Πνεύµα το Άγιον, Τριάς αγία, δόξα σοι. 

(Προσευχή του Αγ. Ιωαννικίου) 
Άναρχε άκτιστε Τριάς, αµέριστε Μονάς, η τρία ούσα και εν Πατήρ, Υιός και Πνεύµα, εις ο Θεός, 

προσδέχου τον ύµνον, εκ των πηλίνων γλωσσών, ως εκ στοµάτων φλογερών. (Από το Τριώδιο) 
 

Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΓΑΠΗ 
 
«Πιστεύω εις ένα Θεόν»: έτσι βεβαιώνουµε στην αρχή του «Πιστεύω». Αλλ' αµέσως µετά 

συνεχίζουµε για να πούµε πολύ περισσότερ' απ' αυτό. Πιστεύω, συνεχίζουµε, σ' ένα Θεό που είναι 
ταυτόχρονα τρεις, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύµα. Υπάρχει µέσα στο Θεό πραγµατική διαφοροποίηση 
αλλά και αληθινή ενότητα. Ο Θεός των Χριστιανών δεν είναι µόνο µία µονάδα αλλά µία ένωση, όχι µόνο 
ενότητα αλλά και κοινότητα. Υπάρχει µέσα στο Θεό κάτι ανάλογο προς την «κοινωνία». ∆εν είναι ένα 
πρόσωπο µόνο του, που αγαπάει µόνο τον εαυτό του, δεν είναι µία µονάδα που αυτοπεριέχεται ή «Ο Ένας». 
Είναι ενότητα τριών: τρία ίσα πρόσωπα, που το καθένα κατοικεί µέσα στ' άλλα δύο µε τη δύναµη µιας 
αέναης κίνησης αµοιβαίας αγάπης. Amo ergo sum, «Αγαπώ γι' αυτό υπάρχω»: ο τίτλος του ποιήµατος της 
Kathleen Raine µπορεί να χρησιµέψει σαν ένα υπόδειγµα για το Θεό -την Αγία Τριάδα. Κάτι που ο 
Shakespeare λέει σχετικά µε την αγάπη δύο ανθρώπων θα µπορούσε ν' αποδοθεί επίσης και στη θεϊκή αγάπη 
των αιωνίων Τριών: 

Έτσι αγαπούσαν, σαν η αγάπη µέσα στο ζευγάρι να µην είχε παρά στο ένα την ουσία· οι δυό τους 
διαφορετικοί, αδιαίρετοι ωστόσο ο αριθµός ήταν νεκρός εκεί, µέσ' στην αγάπη! 

Ο τελικός σκοπός της πνευµατικής Οδού είναι: εµείς οι άνθρωποι να γίνουµε µέρος αυτής της 
Τριαδικής περιχώρησης, συνεπαρµένοι τελείως µέσα στον κύκλο της αγάπης που υπάρχει µέσα στο Θεό. 
Έτσι προσευχήθηκε ο Χριστός στον Πατέρα του, τη νύχτα πριν από τη Σταύρωσή του: «ίνα πάντες εν ώσιν, 
καθώς, συ, πάτερ, εν εµοί καγώ εν σοι, ίνα και αυτοί εν ηµίν ώσιν» (Ιωαν. 17,21). 

Γιατί να πιστεύουµε ότι ο Θεός είναι τρία; ∆εν είναι πιο εύκολο να πιστεύουµε απλά στη θεϊκή 
ενότητα, όπως οι Εβραίοι και οι Μωαµεθανοί; Φυσικά είναι ευκολότερο. Το τριαδικό δόγµα βρίσκεται 
µπροστά µας σαν µια πρόκληση, σαν ένα «πρόβληµα» στην κυριολεξία: είναι, µε τα λόγια του Vladimir 
Lossky, «ένας σταυρός για τους τρόπους της ανθρώπινης σκέψης», και απαιτεί από µας µια ριζική πράξη 
µετάνοιας -όχι µόνο µια χειρονοµία τυπικής συγκατάθεσης, αλλά µία αληθινή αλλαγή νου και καρδιάς. 

Γιατί, λοιπόν, να πιστεύουµε στο Θεό ως Τριάδα; Στο προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε, ότι οι δύο 
τρόποι που µπορούν να µας βοηθήσουν πιο πολύ για να µπούµε στο θείο µυστήριο είναι, να βεβαιώσουµε 
ότι ο Θεός είναι προσωπικός και ότι ο Θεός είναι αγάπη. Τωρα και οι δυό αυτές γνώσεις προϋποθέτουν 
συµµετοχή και αµοιβαιότητα. Πρώτον, ένα «πρόσωπο» δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγµα µ' ένα «άτοµο». 
Αποµονωµένοι, ανεξάρτητοι, -κανείς από µας δεν είναι έν' αυθεντικό πρόσωπο αλλ' απλώς ένα άτοµο, µία 
απλή µονάδα όπως καταγράφεται στην απογραφή. Ο εγωκεντρισµός είναι ο θάνατος της αληθινής 
προσωπικότητας. Ο καθένας γίνεται αληθινό πρόσωπο µόνο όταν σχετίζεται µε άλλα πρόσωπα, όταν ζει γι' 
αυτά και µέσα σ' αυτά. ∆εν µπορεί να υπάρξει άνθρωπος, όπως πολύ σωστά έχουν πει, µέχρι να 
επικοινωνήσουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι. Το ίδιο αληθεύει, κατά δεύτερο λόγο, και για την αγάπη. Η 
αγάπη δεν µπορεί να υπάρξει στην αποµόνωση αλλά πρϋποθέτει τον άλλο. Η αγάπη για τον εαυτό µας είναι 
η άρνηση της αγάπης. Όπως ο Charles Williams δείχνει µε τόσον αποστοµωτικό τρόπο στο µυθιστόρηµά 
του «Κατέβασµα στην Κόλαση», η αγάπη του εαυτού µας είναι κόλαση· γιατί, σ' έσχατη ανάλυση, η αγάπη 
του εαυτού µας δείχνει το τέλος κάθε χαράς και κάθε νοήµατος. Κόλαση δεν είναι οι άλλοι 
άνθρωποι· κόλαση είναι ο εαυτός µου, όταν είναι αποκοµένος απ' τους άλλους µε τον εγωκεντρισµό. 

Ο Θεός είναι πολύ καλύτερος απ' το καλύτερο που ξέρουµε για τον εαυτό µας. Αν το πιο πολύτιµο 
στοιχείο στην ανθρώπινη ζωή µας είναι η σχέση του «Εγώ και Σύ», τότε δεν µπορούµε παρά ν' αποδώσουµε 
αυτή την ίδια σχέση, ως ένα σηµείο, στην αιώνια ύπαρξη του ίδιου του Θεού. Και αυτό είναι ακριβώς που 
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εννοεί το δόγµα της Αγίας Τριάδος. Στο εσώτατο της θεϊκής ζωής, προαιώνια ο Θεός ξέρει τον εαυτό του ως 
«Εγώ και Συ», µε τριπλό τρόπο και χαίρεται διαρκώς µ' αυτή τη γνώση. 

Όλα , λοιπόν, όσα εννοούνται από την περιορισµένη δυνατότητα κατανόησης του ανθρώπινου 
προσώπου και της ανθρώπινης αγάπης, αυτά τα βεβαιώνουµε επίσης και για τον θεό-Τριάδα, προσθέτοντας 
ότι σχετικά µ' αυτόν αυτά τα πράγµατα σηµαίνουν άπειρα περισσότερα απ' αυτά που µπορούµε να 
φανταστούµε ποτέ. 

Προσωπικότητα και αγάπη σηµαίνουν ζωή, κίνηση, ανακάλυψη. Εποµένως το Τριαδικό δόγµα 
εννοεί ότι θάπρεπε να σκεφτόµαστε τον Θεό µε δυναµικούς παρά µε στατικούς όρους. Ο Θεός δεν είναι 
µόνο ακινησία, γαλήνη, αναλλοίωτη τελειότητα. Για τις εικόνες που θα µας έδειχναν τον Τριαδικό Θεό, 
θάπρεπε να παρατηρούµε πιο πολύ τον άνεµο, το νερό που τρέχει, τις φλόγες της φωτιάς που δεν ησυχάζουν 
ποτέ. Μια προσφιλής αναλογία για την Τριάδα υπήρξε πάντα εκείνη µε τους τρεις δαυλούς που καίνε µε µια 
µόνο φλόγα. Μας λένε τα Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου πως ένας αδελφός ήρθε κάποτε να 
µιλήσει µε τον Αββά Ιωσήφ του Πανεφώ. «Αββά» είπε ο επισκέπτης, «ανάλογα µε τη δύναµή µου τηρώ ένα 
ταπεινό κανόνα προσευχής και νηστείας, µελέτης και σιωπής, και όσο µπορώ κρατώ τον εαυτό µου αγνό ως 
προς τις σκέψεις. Τι περισσότερο µπορώ να κάνω;» Σε απάντηση, ο Αββάς Ιωσήφ σηκώθηκε και ύψωσε τα 
χέρια του προς τον ουρανό· και τα δάχτυλά του έγιναν σαν δέκα δάδες αναµένες. Και ο γέροντας είπε στον 
αδελφό: «Αν επιθυµείς, µπορείς να γίνεις ολόκληρος σαν µια φλόγα». Αν αυτή η εικόνα της ζωντανής 
φλόγας µας βοηθάει να καταλάβουµε τη φύση του ανθρώπου στο ύψιστό της σηµείο, δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί και για το Θεό; Τα τρία πρόσωπα της Τριάδος είναι «απόλυτα σαν µια φλόγα». 

Αλλά τελικά η λιγότερο παραπλανητική εικόνα θα βρεθεί όχι στο φυσικό κόσµο, έξω από µας, αλλά 
στην ανθρώπινη καρδιά. Η καλύτερη αναλογία είναι αυτή µε την οποία αρχίσαµε: η εµπειρία που έχουµε 
όταν ενδιαφερόµαστε έντονα για ένα άλλο πρόσωπο, και η γνώση ότι η αγάπη µας βρίσκει ανταπόκριση. 

 
ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ. 

 
«Εγώ και ο Πατήρ εν εσµέν», είπε ο Χριστός (Ιωαν. 10,30). Τι εννοούσε; Για µιαν απάντηση 

κοιτάζουµε αρχικά στις δύο πρώτες από τις εφτά Οικουµενικές Συνόδους: στη Σύνοδο της Νικαίας (325), 
στην πρώτη Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη (381), και στο Σύµβολο της Πίστεως που διαµόρφωσαν. Η 
κεντρική και αποφασιστική κατάφαση στο «Πιστεύω» είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι «Θεός αληθινός εκ 
Θεού αληθινού», «οµοούσιος» µε τον Θεό Πατέρα. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός είναι ίσος µε τον 
Πατέρα: είναι Θεός µε την ίδια έννοια που ο Πατέρας είναι Θεός, κι όµως δεν είναι δύο Θεοί αλλά ένας. 
Αναπτύσσοντας αυτή τη διδασκαλία, οι Έλληνες Πατέρες του τέλους του 4ου αιώνα είπαν τα ίδια για το 
Άγιο Πνεύµα: είναι επίσης αληθινά Θεός, «ένας στην ουσία» µε τον Πατέρα και τον Υιό. Αλλά αν και ο 
Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύµα είναι ένας µόνο Θεός, όµως ο καθένας τους προαιώνια είναι ένα πρόσωπο, 
ένα σαφές κέντρο συνειδητής ατοµικότητας. Ο Τριαδικός Θεός εποµένως πρέπει να περιγραφεί ως «τρία 
πρόσωπα σε µια ουσία». Υπάρχει αιώνια στο Θεό αληθινή ενότητα συνδυασµένη µε αυθεντικά προσωπική 
διαφοροποίηση: ο όρος ουσία δείχνει την ενότητα και ο όρος πρόσωπον δείχνει τη διαφοροποίηση. Ας 
προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τι υποδηλώνεται µ' αυτή την κάπως δυσνόητη γλώσσα, γιατί το δόγµα της 
Αγίας Τριάδος είναι ζωτικό για τη σωτηρία µας. 

Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύµα είναι ένα στην ουσία όχι µόνο υπό την έννοια ότι και οι τρεις είναι 
πρότυπα της ίδιας οµάδας ή γενικής κατηγορίας, αλλά υπό την έννοια ότι σχηµατίζουν µία, µοναδική, 
ιδιαίτερη πραγµατικότητα. Σ' αυτή την άποψη υπάρχει µία σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην έννοια, κατά 
την οποία τα τρία θεϊκά πρόσωπα είναι ένα, και στην έννοια κατά την οποία τρία πρόσωπα ανθρώπινα θα 
µπορούσαν να οριστούν ως ένα. 

Τρία ανθρώπινα πρόσωπα, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ανήκουν στην ίδια γενική κατηγορία 
«άνθρωπος». Όµως όσο στενά κι αν συνεργάζονται, ο καθένας διατηρεί τη δική του θέληση και τη δική του 
ενέργεια, δρώντας σύµφωνα µε τη δική του χωριστή δύναµη πρωτοβουλίας. Με δυο λέξεις είναι τρεις 
άνδρες και όχι ένας. Αλλά στην περίπτωση των τριών προσώπων της Τριάδος, δεν συµβαίνει αυτό. Υπάρχει 
διάκριση, αλλά ποτέ χωρισµός. ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύµα, έτσι βεβαιώνουν οι άγιοι, ακολουθώντας 
τη µαρτυρία της Γραφής -έχουν µόνο µία θέληση και όχι τρεις, µόνο µία ενέργεια και όχι τρεις. Κανείς από 
τους τρεις δεν ενεργεί ποτέ χωριστά, δίχως τους άλλους δύο. ∆εν είναι τρεις Θεοί, αλλά ένας Θεός. 
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Όµως, αν και τα τρία πρόσωπα ποτέ δεν ενεργούν χωριστά το ένα από το άλλο, υπάρχει στο Θεό 
πραγµατική διαφοροποίηση όπως και ιδιαίτερη ενότητα. Από την εµπειρία που έχουµε για το Θεό στο έργο 
της ζωής µας, ενώ βρίσκουµε ότι οι τρεις ενεργούν πάντα µαζί, όµως ξέρουµε ότι ο καθένας ενεργεί µέσα 
µας µε διαφορετικό τρόπο. Αισθανόµαστε το Θεό σαν τρεις µέσα σ' ένα και πιστεύουµε ότι αυτή η τριπλή 
διαφοροποίηση στην εξωτερική ενέργεια του Θεού αντανακλά µια τριπλή διαφοροποίηση στην εσωτερική 
του ζωή. Η διάκριση µεταξύ των τριών προσώπων πρέπει να θεωρηθεί σαν µια αιώνια διάκριση που 
υφίσταται µέσα στη φύση του ίδιου του Θεού· δεν έχει σχέση µόνο µε την εξωτερική του δραστηριότητα 
µέσα στον κόσµο. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύµα δεν είναι µόνο «τρόποι» ή «διαθέσεις» της θεότητας, 
δεν είναι µόνο µάσκες που ο Θεός προσλαµβάνει για ένα διάστηµα για τις συναλλαγές του µε τη δηµιουργία 
και µετά τις εγκαταλείπει. Αντίθετα είναι τρία, ισότιµα και συναΐδια, πρόσωπα. Ένας ανθρώπινος πατέρας 
είναι µεγαλύτερος απ' το παιδί του, αλλά όταν µιλάµε για το Θεό ως «Πατέρα» και «Υιό» δεν πρέπει να 
κατανοούµε τους όρους στην κυριολεξία. Βεβαιώνουµε για τον Υιό, «∆εν υπήρξε χρόνος κατά τον οποίο 
δεν υφίστατο». Και το ίδιο λέγεται για το Πνεύµα. 

Ο καθένας από τους τρεις είναι πλήρης και τέλειος Θεός. Κανείς δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο 
Θεός από τους άλλους. Ο καθένας κατέχει όχι το ένα τρίτο της θεότητας, αλλά ολόκληρη τη θεότητα στην 
ολότητά της· όµως, ο καθένας ζει και είναι αυτή η ίδια η θεότητα, µε το δικό του διακριτικό και προσωπικό 
τρόπο. 

Τονίζοντας αυτή την τριαδική ενότητα µέσα στη διαφοροποίηση, ο άγ. Γρηγόριος Νύσσης γράφει:  
Όλα όσα είναι ο Πατέρας, τα βλέπουµε αποκαλυµένα στον Υιό· όλα όσα είναι του Υιού, είναι επίσης 

και του Πατέρα· γιατί όλος ο Υιός κατοικεί µέσα στον Πατέρα, και έχει ολόκληρο τον Πατέρα που κατοικεί 
µέσα του... Ο Υιός που υπάρχει πάντα µέσα στον Πατέρα δεν µπορεί ποτέ να χωριστεί απ' αυτόν, ούτε 
µπορεί το Πνεύµα ποτέ να χωριστεί από τον Υιό, που ενεργεί το κάθε τι µέσω του Πνεύµατος. Αυτός που 
δέχεται τον Πατέρα, δέχεται ταυτόχρονα και τον Υιό και το Πνεύµα. Είναι αδύνατο ν' αντιµετωπίσουµε 
οποιοδήποτε είδος διαίρεσης ή διάζευξης ανάµεσά τους: δεν µπορούµε να σκεφτούµε τον Υιό χωριστά από 
τον Πατέρα, ούτε να χωρίσουµε το Πνεύµα από τον Υιό. Υπάρχει ανάµεσα στους τρεις µία µετοχή και µία 
διαφοροποίηση που είναι πέρα από λόγια και κατανόηση. Η διάκριση ανάµεσα στα πρόσωπα δεν βλάπτει τη 
µοναδικότητα της φύσης, ούτε η µετεχόµενη ενότητα της ουσίας οδηγεί σε µια σύγχυση ανάµεσα στα 
διακριτικά, χαρακτηριστικά των προσώπων. Μην εκπλήττεσαι που θα µιλήσουµε για τη θεότητα σαν να 
ήταν ταυτόχρονα και ενοποιηµένη και διαφοροποιηµένη. Χρησιµοποιώντας γρίφους αντιµετωπίζουµε µία 
παράξενη και παράδοξη διαφορά µέσα στην ενότητα και ενότητα µέσαστη διαφοροποίηση. 

«Χρησιµοποιώντας γρίφους...»: Ο άγ. Γρηγόριος προσπαθεί να τονίσει µε έµφαση, ότι το Τριαδικό 
δόγµα είναι «παράδοξο» και βρίσκεται «πέρα από λόγια και κατανόηση». Είναι κάτι που µας έχει 
αποκαλυφθεί από το Θεό και όχι κάτι που αποδείχθηκε από τη δική µας λογική. Μπορούµε να το 
υπαινιχθούµε µε ανθρώπινη γλώσσα, αλλά δεν µπορούµε να το εξηγήσουµε µε πληρότητα. Οι λογικές µας 
δυνάµεις είναι ένα δώρο του Θεού και πρέπει να τις χρησιµοποιήσουµε όλες· αλλά θάπρεπε ν' 
αναγνωρίσουµε τα όριά τους. Η Τριάς δεν είναι µια φιλοσοφική θεωρία αλλά ο ζωντανός Θεός που 
λατρεύουµε· και έτσι φτάνουµε σ' ένα σηµείο καθώς πλησιάζουµε προς την Τριάδα όπου η 
επιχειρηµατολογία και η ανάλυση πρέπει να δώσουν τη θέση τους στη σιωπηλή προσευχή. Σιγησάτω πάσα 
σαρξ βροτεία και στήτω µετά φόβου και τρόµου» (Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου). 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Το πρώτο πρόσωπο της Τριάδος,, ο Θεός Πατέρας, είναι η κρήνη της Θεότητας, η πηγή, αιτία ή αρχή 

της προέλευσης για τα άλλα δύο πρόσωπα. Είναι ο σύνδεσµος της ενότητας ανάµεσα στους τρεις: Υπάρχει 
ένας Θεός επειδή υπάρχει ένας Πατέρας. «Η ένωση είναι ο Πατέρας, από τον οποίο και προς τον οποίο η 
τάξη των προσώπων διανύει την πορεία της» (άγ. Γρηρόριος ο Θεολόγος). Από τα άλλα δύο πρόσωπα το 
καθένα ορίζεται µε όρους, ανάλογα µε τη σχέση τους προς τον πατέρα: ο Υιός «γεννάται» από τον Πατέρα, 
το Πνεύµα «εκπορεύεται» από τον Πατέρα. Στη Λατινική ∆ύση, συνήθως πιστεύεται ότι το Πνεύµα 
προέρχεται «από τον Πατέρα και από τον Υιό»· και η λέξη filioque («και εκ του Υιού») έχει προστεθεί στο 
Λατινικό κείµενο του «Πιστεύω». Η Ορθοδοξία θεωρεί το filioque όχι µόνο µιαν ανεύθυνη προσθήκη -γιατί 
εισχώρησε στο «Πιστεύω» δίχως τη συναίνεση της Χριστιανικής Ανατολής- αλλά επίσης φρονεί ότι το 
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δόγµα της «διπλής εκπόρευσης» όπως κοινά λέγεται, είναι θεολογικά ανακριβές και πνευµατικά βλαβερό. 
Σύµφωνα µε τους Έλληνες Πατέρες του 4ου αι., που η Ορθόδοξη Εκκλησία ακολουθεί ως σήµερα, ο 
Πατέρας είναι η µόνη πηγή και το πεδίο της ενότητας µέσα στη Θεότητα. Με το να θεωρήσουµε τον Υιό 
πηγή όπως τον Πατέρα, ή σε συνδυασµό µ' αυτόν, ριψοκινδυνεύουµε µία σύγχυση στα διακριτικά 
χαρακτηριστικά των προσώπων (ιδιώµατα) 

Το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος είναι οΥιός του Θεού, ο «Λόγος» του. Μιλώντας µ' αυτό τον 
τρόπο για το Θεό ως Υιό και Πατέρα, πρέπει αµέσως να υπονοήσουµε µια κίνηση αµοιβαίας αγάπης, σαν 
αυτή που σηµειώσαµε προηγουµένως. Συνεπάγεται ότι προαιώνια ο ίδιος ο Θεός, ως Υιός, σε υιϊκή υπακοή 
και αγάπη αποδίδει στο Θεό Πατέρα την ύπαρξη που ο Πατέρας από πατρική αυτοδιάθεση αιώνια τον 
γεννά. 

Είναι µέσα και µέσω του Υιού που ο Πατέρας µας αποκαλύπτεται: «Εγώ ειµί η οδός και η αλήθεια 
και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει µη δι' εµού» (Ιωαν. 14,6). Αυτός είναι που γεννήθηκε στη γη 
σαν άνθρωπος από την Παρθένο Μαρία, στην πόλη της Βηθλεέµ. Αλλά ως Λόγος του Θεού εργάζεται 
επίσης και πριν από την Ενσάρκωση. Αυτός είναι η αρχή της τάξης και του σκοπού που διαπερνά όλα τα 
πράγµατα έλκοντάς τα σε ενότητα µε το Θεό και κάνοντας έτσι το σύµπαν έναν «κόσµο», έναρµονικό και 
ολοκληρωµένο σύνολο. Ο ∆ηµιουργός-Λόγος έχει προσδώσει σε κάθε δηµιούργηµα τον δικό του 
ενυπάρχοντα λόγο ή εσωτερική αρχή που το διαφοροποιεί απόλυτα, και που ταυτόχρονα το ελκύει και το 
κατευθύνει προς τον Θεό. Το ανθρώπινο έργο µας ως τεχνιτών ή κατασκευαστών είναι να διακρίνουµε 
αυτόν το λόγο που κατοικεί στο κάθε πράγµα και να τον αφήσουµε να εκδηλωθεί· δεν προσπαθούµε να 
κυριαρχούµε αλλά να συνεργαζόµαστε. 

Το τρίτο πρόσωπο είναι το Άγιο Πνεύµα, ο «άνεµος» ή η «αναπνοή» του Θεού. Ενώ 
αντιλαµβανόµαστε την ανισότητα των τυπικών κατατάξεων, θα µπορούσαµε ίσως να πούµε ότι το Πνεύµα 
είναι ο Θεός µέσα µας, ο Υιός είναι ο Θεός µαζί µας, και ο Πατέρας, ο Θεός πάνω ή περ' από µας. Όπως και 
ο Υιός µας δείχνει τον Πατέρα, έτσι και το Πνεύµα µας δείχνει τον Υιό, παρουσιάζοντάς τον σε µας. Όµως 
η σχέση είναι αµοιβαία. Το Πνεύµα µας παρουσιάζει τον Υιό, αλλά ο Υιός ειν' εκείνος που µας στέλνει το 
Πνεύµα. (Σηµειώνουµε ότι υπάρχει µία διάκριση ανάµεσα στην «αιώνια εκπόρευση» του Πνεύµατος και 
στην «εγκόσµια αποστολή» του. Το Πνεύµα στέλνεται στον κόσµο, εν χρόνω, από τον Υιό, αλλά, όσον 
αφορά την προέλευσή του µέσα στην αιώνια ζωή της Τριάδος, το Πνεύµα εκπορεύεται από τον Πατέρα 
µόνο). 

Χαρακτηρίζοντας το καθένα από τα τρία πρόσωπα, ο Συνέσιος Κυρηνείας γράφει:  
Χαίρε, Πατέρα, πηγή του Υιού, Υιέ, εικόνα του Πατέρα· 
Πατέρα, το έδαφος όπου στέκεται ο Υιός, Υιέ, η σφραγίδα του Πατέρα· 
Πατέρα, η δύναµη του Υιού, Υιέ, η οµορφιά του Πατέρα· 
Πάναγνο Πνεύµα, σύνδεσµε ανάµεσα στον Πατέρα και τον Υιό. 
Στείλε, ω Χριστέ, το Πνεύµα, στείλε τον Πατέρα στην ψυχή µου· 
πότισε τη στεγνή µου καρδιά µ' αυτή τη δροσιά, το πιο καλό απ' όλα τα δώρα σου. 
 

* 
Γιατί να µιλάµε για το Θεό ως Πατέρα και Υιό και όχι ως Μητέρα και Θυγατέρα; Η ίδια η Θεότητα 

δεν έχει ούτε ανδρικότητα ούτε θηλυκότητα. Αν και τ' ανθρώπινα χαρακτηριστικά του φύλου µας σαν άνδρα 
και γυναίκας αντανακλούν, στο υψηλότερο και πιο αληθινό σηµείο τους, µιαν άποψη της θείας ζωής, όµως 
στο Θεό δεν υπάρχει κανένα στοιχείο φύλου. Όταν, εποµένως, µιλάµε για το Θεό ως Πατέρα, δεν µιλάµε 
κατά κυριολεξία, αλλά συµβολικά. Όµως γιατί θα πρεπε νάναι τα σύµβολα αρσενικά παρά θηλυκά; Γιατί να 
καλούµε το Θεό «αυτός» και όχι «αυτή»; Πράγµατι, οι Χριστιανοί µερικές φορές έχουν προσδώσει 
«µητρική γλώσσα» στο Θεό. Ο Αφραάτ, ένας από τους πρώτους Σύρους Πατέρες, µιλάει για την αγάπη του 
πιστού προς «τον Θεό Πατέρα του και το Άγιο Πνεύµα Μητέρα του», ενώ στη Μεσαιωνική ∆ύση, βλέπουµε 
την Lady Julian του Νοrwich να βεβαιώνει: «Ο Θεός αγάλλεται που είναι ο Πατέρας µας, και ο Θεός 
αγάλλεται που είναι η Μητέρα µας». Αλλ' αυτές είναι εξαιρέσεις. Σχεδόν πάντα ο συµβολισµός που 
χρησιµοποιήθηκε για το Θεό από τη Βίβλο και µέσα στη λατρεία της Εκκλησίας υπήρξε αρσενικού γένους. 

∆εν µπορούµε ν' αποδείξουµε µ' επιχειρήµατα γιατί αυτό θάπρεπε νάναι έτσι· ωστόσο, παραµένει 
ένα γεγονός στη Χριστιανική µας εµπειρία, ότι ο Θεός έχει βάλει τη σφραγίδα του πάνω σε ορισµένα 
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σύµβολα και όχι πάνω σε άλλα. Τα σύµβολα δεν τα διαλέγουµε εµείς· µας έχουν αποκαλυφθεί και δοθεί. 
Ένα σύµβολο µπορεί να επαληθευθεί, να βιωθεί, να γίνει αντικείµενο προσευχής -αλλά όχι ν' αποδειχτεί 
λογικά. Αυτά τα «δεδοµένα» σύµβολα, όµως, ενώ δεν µπορούν ν' αποδειχτούν δεν είναι καθόλου αυθαίρετα. 
Όπως τα σύµβολα στο µύθο, στη φιλολογία και την τέχνη, τα θρησκευτικά µας σύµβολα φτάνουν βαθιά 
µέσα στις κρυµένες ρίζες της ύπαρξής µας και δεν µπορούν ν' αλλάξουν δίχως βαρυσήµαντες συνέπειες. Αν, 
για παράδειγµα, αρχίζαµε να λέµε«Μήτερ ηµών η εν τοις ουρανοίς», αντί του «Πάτερ ηµών», δεν θ' 
αλλοιώναµε µόνο ένα συµπτωµατικό κοµµάτι µιας φαντασίας αλλά θ' αντικαθιστούσε το Χριστιανισµό µ' 
ένα νέο είδος θρησκείας. Μία Μητέρα Θεά δεν είναι ο Κύριος της Χριστιανικής Εκκλησίας. 

Γιατί θάπρεπε ο Θεός νάναι µια κοινωνία τριών θεϊκών προσώπων, ούτε περισσοτέρων ούτε 
λιγοτέρων; Εδώ πάλι δεν µπορεί να υπάρξει λογική απόδειξη. Το τριαδικό του Θεού είναι κάτι δεδοµένο ή 
αποκαλυµένο σε µας µέσα στη Γραφή, στην Αποστολική Παράδοση, και στην εµπειρία των αγίων διά 
µέσου των αιώνων. Ό,τι έχουµε να κάνουµε είναι να επαληθεύσουµε αυτό το δεδοµένο γεγονός µεσ' από τη 
δική µας ζωή προσευχής. 

Ποια είναι ακριβώς η διαφορά ανάµεσα στη «γέννηση» του Υιού και στην «εκπόρευση» του 
Πνεύµατος; «Ο τρόπος της γέννησης και ο τρόπος της εκπόρευσης είναι ακατανόητος», λέει ο άγ. Ιωάννης ο 
∆αµασκηνός. «Μας έχουν πει ότι υπάρχει µία διαφορά ανάµεσα στη γέννηση και την εκπόρευση, αλλά δεν 
καταλαβαίνουµε καθόλου ποια είναι η φύση αυτή της διαφοράς». Αν ο άγ. Ιωάννης ο ∆αµασκηνός 
οµολογούσε τη σύγχυση του, πόσο µάλλον εµείς. Οι όροι «γέννηση» και «εκπόρευση» είναι συµβατικά 
σηµάδια για µια πραγµατικότητα περ' απ' την αντίληψη του λογικού µας µυαλού. «Το λογικό µας µυαλό 
είναι αδύνατο, και η γλώσσα µας ακόµη πιό αδύνατη», παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος. «Είναι πιο εύκολο να 
µετρήσεις ολόκληρη τη θάλασσα µ' ένα µικροσκοπικό κουπάκι, από το να συλλάβεις την άφατη 
µεγαλειότητα του Θεού µε το ανθρώπινο µυαλό». Αλλά, ενώ δεν µπορούν να ερµηνευτούν πλήρως αυτά τα 
σηµάδια (όπως είπαµε), µπορούν να επαληθευτούν. Στη συνάντησή µας µε το Θεό την ώρα της προσευχής 
ξέρουµε ότι το Πνεύµα δεν είναι το ίδιο µε τον Υιό, ακόµη κι αν δεν µπορούµε να ορίσουµε ακριβώς µε 
λόγια ποια είναι η διαφορά. 

 
ΤΑ ∆ΥΟ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟY 

 
Ας προσπαθήσουµε να διευκρινήσουµε το Τριαδικό δόγµα κοιτάζοντας τα Τριαδικά σχήµατα στην 

ιστορία της σωτηρίας και στη δική µας ζωή προσευχής. 
Τα τρία πρόσωπα, όπως είδαµε, εργάζονται πάντα µαζί κι έχουν µια θέληση και µιαν ενέργεια. Ο άγ. 

Ειρηναίος µιλάει για τον Υιό και το Πνεύµα, σαν τα δυο «χέρια» του Θεού Πατέρα· και σε κάθε 
δηµιουργική και αγιαστική πράξη ο Πατέρας χρησιµοποιεί ταυτόχρονα και τα δυο αυτά «χέρια». Η Γραφή 
και η λατρεία δίνουν επανειληµένα παραδείγµατα γι αυτό. 

 
1. ∆ηµιουργία. 
 
«Τω λόγω του Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και τω πνεύµατι του στόµατος αυτού πάσα η 

δύναµις αυτών» (Ψαλµ. 32,6). Ο Θεός Πατέρας δηµιουργεί µε το «Λόγο» του (το δεύτερο πρόσωπο) και µε 
το «Πνεύµα» του (το τρίτο πρόσωπο). Τα «δύο χέρια» του Πατέρα εργάζονται µαζί για τη διαµόρφωση του 
σύµπαντος. Για το Λόγο λέγεται, «πάντα δι' αυτού εγένετο»), για το Πνεύµα λέγεται ότι στη δηµιουργία 
«εκάλυπτε» ή «επεφέρετο επάνω του ύδατος» (Γεν. 1,2). Όλα τα δηµιουργήµατα έχουν τη σφραγίδα της 
Τριάδος. 

 
2. Ενσάρκωση. 
 
Στον Ευαγγελισµό ο Πατέρας στέλνει το Άγιο Πνεύµα στην Υπερευλογηµένη Παρθένο Μαρία, και 

αυτή συλλαµβάνει τον αιώνιο Υιό του Θεού (Λουκ. 1,35). Εποµένως, η πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης 
µας από το Θεό είναι Τριαδικό έργο. Το Πνεύµα στέλνεται από τον Πατέρα για να πραγµατοποιήσει την 
παρουσία του Υιού µέσα στη µήτρα της Παρθένου. Η ενσάρκωση, θα έπρεπε να προστεθεί, δεν είναι µόνο 
έργο της Τριάδος αλλά επίσης έργο της ελεύθερης θέλησης της Μαρίας. Ο Θεός περίµενε την εκούσια 
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συγκατάθεσή της που εκφράστηκε µε τα λόγια: «Ιδού η δούλη του Κυρίου· γένοιτό µοι κατά το ρήµα σου» 
(Λουκ. 1,38)· και αν αυτή η συναίνεση δεν είχε δοθεί, η Μαρία δεν είχε γίνει Μητέρα του Θεού. Η θεία 
Χάρη δεν καταστρέφει την ανθρώπινη ελευθερία αλλά την επιβεβαιώνει. 

 
3. Η Βάπτιση του Χριστού. 
 
Στην Ορθόδοξη παράδοση αυτή θεωρείται αποκάλυψη της Τριάδος. Η φωνή του Πατέρα από τον 

ουρανό µαρτυρεί για τον Υιό λέγοντας, «Ούτός εστιν ο υιός µου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα». και την ίδια 
στιγµή το Άγιο Πνεύµα, µε τη µορφή ενός περιστεριού κατεβαίνει από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό 
(Ματθ. 3, 16-17). Έτσι η Ορθόδοξη Εκκλησία ψάλλει τα Θεοφάνεια (6 Ιανουαρίου), στη γιορτή της 
Βαπτίσεως του Χριστού: 

 
Εν Ιορδάνη βαπτιζοµένου σου, Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις· 
του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεµαρτύρει σοι, αγαπητόν σε Υιόν ονοµάζουσα· 
και το Πνεύµα εν είδει περιστεράς εβεβαίου του λόγου το ασφαλές. 
Ο επιφανείς, Χριστέ ο Θεός, και τον κόσµον φωτίσας, δόξα σοι. 
 
4. Η Μεταµόρφωση του Χριστού. 
 
Κι αυτή επίσης είναι ένα τριαδικό γεγονός. Η ίδια σχέση επικρατεί ανάµεσα στα τρία προσωπα όπως 

στο βάπτισµα. Ο Πατέρας µαρτυρεί από τον ουρανό, «ούτός εστιν ο Υιός µου ο αγαπητός, εν ω 
ευδόκησα· αυτού ακούετε» (Ματθ. 17,5), ενώ, όπως πριν το πνεύµα κατέρχεται στον Υιό, αυτή τη φορά 
κατέρχεται σαν ένα σύννεφο φωτός (Λουκ. 9,34). Καθώς βεβαιώνουµε σ' έναν από τους ύµνους γι' αυτή τη 
γιορτή (6 Αυγούστου): 

 
Φως αναλλοίωτον, Λόγε, φωτός Πατρός αγεννήτου, εν τω φανέντι φωτί σου σήµερον εν Θαβωρίω, 
φως είδοµεν τον Πατέρα, φως και το Πνεύµα, φωταγωγούν πάσαν κτίσιν. 
 
5. Η Ευχαριστιακή Επίκληση. 
 
Το ίδιο Τριαδικό σχήµα που εµφανίζεται στον Ευαγγελισµό, τη Βάπτιση και τη Μεταµόρφωση, 

παρουσιάζεται µε τον ίδιο τρόπο στην κορυφαία στιγµή της Ευχαριστίας, στην επίκληση του Αγίου 
Πνεύµατος. Με λόγια που απευθύνονται στον Πατέρα, ο ιερέας που ιερουργεί λέει στη Λειτουργία του αγ. 
Ιωάννου του Χρυσοστόµου: 

 
Έτι προσφέροµέν σοι την λογικήν ταύτην και αναίµακτον λατρείαν, και παρακαλούµεν σε, και 

δεόµεθα και ικετεύοµεν· κατάπεµψον το Πνεύµά σου σου το Άγιον εφ' ηµάς και επί τα προκείµενα δώρα 
ταύτα. Και ποίησον τον µεν Άρτον τούτον, τίµιον Σώµα του Χριστού σου, το δε εν τω Ποτηρίω τούτω 
τίµιον Αίµα του Χριστού σου, µεταβαλών τω Πνεύµατί σου τω Αγίω. 

 
Όπως στον Ευαγγελισµό, έτσι και στην προέκταση της Ενσάρκωσης του Χριστού στην Ευχαριστία, 

ο Πατέρας στέλνει το Άγιο Πνεύµα, για να τονίσει την παρουσία του Υιού στα καθαγιασµένα δώρα. Εδώ, 
όπως πάντα, τα τρία πρόσωπα της Τριάδος εργάζονται µαζί. 

 
ΙΚΕΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ∆Α 

 
Όπως υπάρχει µια Τριαδική δοµή στην ευχαριστιακή επίκληση, έτσι επίσης υπάρχει σ' όλες σχεδόν 

τις προσευχές της Εκκλησίας. Οι εναρκτήριες επικλήσεις που χρησιµοποιούνται από τους Ορθοδόξους στις 
καθηµερινές τους προσευχές κάθε πρωΐ και βράδυ, έχουν ένα απαράβατο Τριαδικό πνεύµα. Είναι τόσο 
οικείες αυτές οι προσευχές και επαναλαµβάνονται τόσο συχνά που είναι εύκολο να παραβλέψουµε τον 
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αληθινό τους χαρακτήρα, που είναι δοξολογία της Αγίας Τριάδος. Αρχίζουµε οµολογώντας το Θεό -τρεις σε 
ένα- καθώς κάνουµε το σηµείο του Σταυρού µε τις λέξεις: 

 
Εις το όνοµα του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύµατος. 
 
Έτσι, την αρχή-αρχή κάθε καινούργιας µέρας τη θέτουµε κάτω από την προστασία της Τριάδος. 

Έπειτα λέµε, «∆όξα σοι, ο Θεός ηµών, δόξα σοι» -η νέα µέρα αρχίζει µε γιορταστική διάθεση, χαρά, 
ευχαριστία. Ακολουθεί µια προσευχή στο Άγιο Πνεύµα, «Βασιλεύ ουράνιε...». Έπειτα επαναλαµβάνουµε 
τρεις φορές: 

 
Άγιος ο Θεός,  
Άγιος Ισχυρός, 
Άγιος Αθάνατος, 
ελέησον ηµάς. 
 
Το τριπλό «άγιος» υπενθυµίζει τον ύµνο «Άγιος, άγιος, άγιος», που έψαλαν τα Σεραφίµ στο όραµα 

του Ησαΐα (Ησ. 6,3), και τα τέσσερα αποκαλυπτικά θηρία στην Αποκάλυψη του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου 
(Αποκ. 4,8). Σ' αυτό το «άγιος» που επαναλαµβάνεται τρεις φορές, υπάρχει µια επίκληση των αιωνίων 
Τριών. Αυτό ακολουθείται, στις καθηµερινές µας προσευχές, από την πιο συχνή απ' όλες τις λειτουργικές 
φράσεις, «∆όξα Πατρί, και Υιώ, και Αγίω Πνεύµατι...» Εδώ, πάνω απ' όλα, δεν πρέπει να επιτρέψουµε στην 
εξοικείωση να προκαλέσει περιφρόνηση. Κάθε φορά που χρησιµοποιείται αυτή η φράση, είναι ζωτικό να 
ξαναθυµόµαστε το πραγµατικό του νόηµα που είναι η δοξολογία της Τριάδος. Η ∆οξολογία, ακολουθείται 
από µιαν άλλη προσευχή στα τρία πρόσωπα: 

 
Παναγία Τριάς, ελέησον ηµάς. 
Κύριε, ιλάσθητι ταις αµαρτίαις ηµών. 
∆έσποτα, συγχώρησον τας ανοµίας ηµίν. 
Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ηµών, ένεκεν του ονόµατός σου. 
 
Έτσι συνεχίζονται οι καθηµερινές µας προσευχές. Σε κάθε βήµα υπονοείται ή εκφράζεται καθαρά 

µία Τριαδική δοµή, µια διακήρυξη του Θεού ως ενός µέσα σε τρεις. Σκεφτόµαστε την Τριάδα, 
απευθυνόµαστε στην Τριάδα, αναπνέουµε την Τριάδα. 

Υπάρχει επίσης µια Τριαδική διάσταση στην πιο αγαπηµένη από τις σύντοµες Ορθόδοξες 
προσευχές, στην Προσευχή του Ιησού, µία «προσεύχη βέλος» που χρησιµοποιείται και όταν εργαζόµαστε 
και στις ώρες της ησυχίας. Στην πιο κοινή της µορφή είναι: 

 
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν µε τον αµαρτωλόν. 
 
Αυτή είναι, στην εξωτερική της µορφή, µια προσευχή στο δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, τον Κύριο 

Ιησού Χριστό. Αλλά τα δυο άλλα πρόσωπα είναι επίσης παρόντα, αν και ονοµάζονται. Γιατί, µιλώντας για 
τον Ιησού ως «Υιό του Θεού», υποδηλώνουµε τον Πατέρα του· και το Πνεύµα επίσης συµπεριλαµβάνεται 
στην προσευχή µας, αφού «ουδείς δύναται ειπείν, Κύριος Ιησούς, ει µη εν πνεύµατι αγίω» (Α' Κορινθ. 12,3). 
Η Προσευχή του Ιησού δεν είναι µόνο Χριστοκεντρική, αλλά Τριαδική. 

 
ΖΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ∆Α 

 
«Η προσευχή είναι δράση» (Tito Colliander). «Τι είναι καθαρή προσευχή; Η προσευχή που είναι 

σύντοµη σε λόγια αλλά πλούσια σε πράξεις. Γιατί αν οι πράξεις σου δεν ξεπερνούν τις ικεσίες σου, τότε οι 
προσευχές σου είναι απλές λέξεις και ο σπόρος των χεριών δεν υπάρχει µέσα τους» (Αποφθέγµατα των 
Πατέρων της Ερήµου) 
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Αν η προσευχή πρόκειται να µεταβληθεί σε πράξη, τότε αυτή η Τριαδική πίστη που εµποτίζει όλη 
την προσευχή µας πρέπει να διακηρύσσεται στην καθηµερινή µας ζωή. Λίγο πριν απαγγείλουµε το 
«Πιστεύω» στην Ευχαριστιακή Λειτουργία, λέµε αυτά τα λόγια: «Αγαπήσωµεν αλλήλους, ίνα εν οµονοία 
οµολογήσωµεν, Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύµα, Τριάδα οµοούσιο και αχώριστον». Σηµειώστε τη λέξη 
«ίνα». Μία γνήσια οµολογία πίστης στον Τριαδικό Θεό µπορεί να γίνει µόνο από εκείνους που, 
ακολουθώντας το παράδειγµα της Τριάδος, δείχνουν αµοιβαία αγάπη µεταξύ τους. Υπάρχει µία 
αναπόσπαστη σχέση ανάµεσα στην αγάπη του ενός για τον άλλο και στην πίστη µας στην Τριάδα· η πρώτη 
είναι προϋπόθεση για τη δεύτερη και µε τη σειρά της η δεύτερη δίνει απόλυτη δύναµη και νόηµα στην 
πρώτη. 

Εποµένως το Τριαδικό δόγµα, αντί να το παραµελούµε και να το αντιµετωπίζουµε σαν ένα θέµα 
δυσνόητης θεολογικής σκέψης που ενδιαφέρει µόνο τους ειδικούς, θα έπρεπε να το βάλουµε στη ζωή µας 
έτσι ώστε να έχει µιαν επίδραση επαναστατική. Φτιαγµένοι κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού, οι άνθρωποι 
καλούνται να αναπαράγουν στη γη το µυστήριο της αµοιβαίας αγάπης που η Τριάς βιώνει στον ουρανό. Στη 
µεσαιωνική Ρωσία ο άγ. Σέργιος του Radonezh αφιέρωσε το νέο µοναστήρι που είχε ιδρύσει στην Αγία 
Τριάδα, ακριβώς επειδή ήθελε οι µοναχοί του να δείχνουν ο ένας στον άλλο, µέρα τη µέρα, την ίδια αγάπη 
που υπάρχει ανάµεσα στα τρία πρόσωπα. Και αυτή είναι η κλήση όχι µόνο των µοναχών αλλά του καθενός. 
Κάθε κοινωνική µονάδα, -η οικογένεια, το σχολείο, το εργοστάσιο, η ενορία, η καθολική Εκκλησία- πρέπει 
να γίνει µια εικόνα της Τριάδος. Επειδή ξέρουµε ότι ο Θεός είναι τρεις σε ένα, ο καθένας µας είναι ταγµένος 
να ζει µε θυσία µέσα στον άλλο και για τον άλλο· ο καθένας είναι ταγµένος αµετάκλητα σε µια ζωή 
πρακτικής υπηρεσίας, ενεργητικής συµπάθειας. Η πίστη µας στην Τριάδα µας υποχρεώνει να παλεύουµε σε 
κάθε επίπεδο, από το αυστηρά προσωπικό ως το καλύτερα οργανωµένο, αντίθετα σ' όλες τις µορφές 
καταπίεσης, αδικίας και εκµετάλλευσης. Στη µάχη µας για κοινωνική δικαιοσύνη και «ανθρώπινα 
δικαιώµατα» ενεργούµε ιδιαίτερα στο όνοµα της Αγίας Τριάδος.  

«Ο πιο τέλειος κανόνας του Χριστιανισµού, ο ακριβής ορισµός του, η πιο ψηλή του κορφή, είναι 
αυτή: να ψάχνουµε ό,τι είναι για το καλό όλων», λέει ο άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστοµος. «... ∆εν µπορώ να 
πιστέψω ότι είναι δυνατό για έναν άνθρωπο να σωθεί αν δεν κοπιάσει για τη σωτηρία του διπλανού του». 
Αυτές είναι οι πρακτικές υποδείξεις του Τριαδικού δόγµατος. Αυτό σηµαίνει να ζεις την Τριάδα. 

 
*** 

"Ου τρεις Θεούς αλλά Θεότητα µίαν δοξάζοµεν, ην και προσκυνούµεν εν τρισί προσώποις αληθώς 
υπάρχουσαν· Πατέρα αγέννητον, Υιόν εκ του Πατρός γεννηθέντα,και Πνεύµα Άγιον, εκ του Πατρός 
εκπορευόµενον, εν τρισίν ένα Θεόν· αληθώς πιστεύοµεν δε και δοξάζοµεν, εκάστω προσώπω αποδίδοντες τον 
τίτλον της Θεότητος". (Από το Τριώδιο) 

"∆εύτε λαοί την τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωµεν, Υιόν εν τω Πατρί, συν Αγίω Πνεύµατι. 
Πατήρ γαρ αχρόνως εγέννησεν Υιόν, συναΐδιον και σύνθρονον, και Πνεύµα Άγιον ην εν τω Πατρί, συν Υιώ 
δοξαζόµενον· µία δύναµις, µία ουσία, µία Θεότης, ην προσκυνούντες πάντες λέγοµεν· Άγιος ο Θεός, ο τα 
πάντα δηµιουργήσας δι' Υιού, συνεργεία του Αγίου Πνεύµατος· Άγιος ισχυρός, δι' ου τον Πατέρα εγνώκαµεν, 
και το Πνεύµα το Άγιον επεδήµησεν εν κόσµω· Άγιος Αθάνατος, το Παράκλητον Πνεύµα, το εκ Πατρός 
εκπορευόµενον και εν Υιώ αναπαυόµενον· Τριάς Αγία, δόξα σοι". (Από τον Εσπερινό της Πεντηκοστής). 

"Μονάδα εν τρισίν υποστάσεσιν, υµνώ την Θεότητα· φως γαρ ο Πατήρ, φως ο Υιός, φως το Πνεύµα, 
του φωτός αµερούς διαµένοντος, ενότητι φυσική και ακτίσι τρισί προσώπων λάµποντος."(Από το Τριώδιο) 

"Η αγάπη είναι η βασιλεία που ο Κύριος µυστικά υποσχέθηκε στους αποστόλους, όταν τους είπε ότι θα 
τρώνε στη Βασιλεία του: «ίνα έσθητε και πίνητε επί της τραπέζης µου εν τη βασιλεία µου» (Λουκ. 22,30). Τι θα 
έτρωγαν και θα έπιναν, αν όχι αγάπη; Όταν φτάσουµε στην αγάπη φτάσαµε στο Θεό και το ταξίδι µας 
τελειώνει. Έχουµε περάσει αντίπερα στο νησί που βρίσκεται πέρα από τον κόσµο, εκεί όπου είναι ο Πατέρας.ο 
Υιός και το Άγιο Πνεύµα, του οποίου είναι η δόξα και το κράτος. Είθε ο Θεός να µας κάνει άξιους να τον 
φοβόµαστε και να τον αγαπάµε. Αµήν."(Άγ. Ισαάκ ο Σύρος) 

"Όσο σκληρά κι αν προσπαθώ, το βρίσκω αδύνατο να φτιάξω τίποτε µεγαλειωδέστερο απ' αυτές τις 
δύο λέξεις: «Αγαπάτε αλλήλους» -µέχρι το τέλος και δίχως εξαιρέσεις· τότε όλα είναι δικαιολογηµένα και η 
ζωή φωτίζεται, ενώ διαφορετικά είναι µια ντροπή κι ένα βάρος." (Μοναχή Μαρία των Παρισίων). 

"∆εν µπορεί να υπάρξει Εκκλησία δίχως αγάπη." (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης) 
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"Πιστέψτε µε, υπάρχει µια αλήθεια που βασιλεύει υπέρτατη από τις παρυφές του θρόνου της δόξας ως 
την ελάχιστη σκιά του πιο ασήµαντου απ' τα πλάσµατα· κι αυτή η µόνη αλήθεια είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι η 
πηγή απ' όπου τ' άγια ρεύµατα της χάρης ρέουν ακατάπαυστα από την πόλη του Θεού, ποτίζοντας τη γη και 
κάνοντάς τη γόνιµη. «Άβυσσος άβυσσον επικαλείται» (Ψαλµ. 42,7)· σαν ένας γκρεµός ή µια άβυσσος, µέσα 
στην απεραντοσύνη της η αγάπη µας βοηθάει να παρουσιάσουµε στους εαυτούς µας το τροµερό όραµα της 
Θεότητος. Είναι η αγάπη που διαµορφώνει όλα τα πράγµατα και τα κρατάει σε ενότητα. Είναι η αγάπη που 
ζωοποιεί και θερµαίνει, που εµπνέει και καθοδηγεί. Η αγάπη είναι η σφραγίδα που µπήκε πάνω στη 
δηµιουργία, η υπογραφή του ∆ηµιουργού. Η αγάπη είναι η ερµηνεία του χειροτεχνήµατός του. 
Πώς µπορούµε να κάνουµε τοΧριστό να έρθει και να κατοικήσει µέσα στις καρδιές µας; Πώς αλλιώς παρά µε 
την αγάπη;"(π. Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης) 

"∆ώσε ανάπαυση στον κουρασµένο, επισκέψου τον άρρωστο, υποστήριξε το φτωχό· γιατί κι αυτό 
επίσης είναι προσευχή." (Αφραάτ) 

"Τα σώµατα των συνανθρώπων µας πρέπει να τα µεταχειριζόµαστε µε περισσότερη φροντίδα από τα 
δικά µας. Η χριστιανική αγάπη µας διδάσκει να δίνουµε στους αδελφούς µας όχι µόνο πνευµατικά δώρα, αλλά 
επίσης και υλικά δώρα. Ακόµη και το τελευταίο µας ρούχο, το τελευταίο µας κοµµάτι ψωµί πρέπει να δοθεί σ' 
αυτούς. Η προσωπική ελεηµοσύνη και η πιο πλατιά απλωµένη κοινωνική εργασία είναι το ίδιο δικαιολογηµένη 
και αναγκαία.Ο δρόµος προς το Θεό βρίσκεται µεσ' από την αγάπη για τους άλλους ανθρώπους και δεν 
υπάρχει άλλος δρόµος. Στην Έσχατη Κρίση δεν θα ερωτηθώ αν πέτυχα στις ασκητικές µου δοκιµασίες ή πόσες 
µετάνοιες έκανα καθώς προσευχόµουν. Θα ερωτηθώ, αν έθρεψα τους πεινασµένους, αν έντυσα τους γυµνούς, 
αν επισκέφθηκα τους αρρώστους και τους φυλακισµένους· αυτά είναι όλα που θα ερωτηθώ." (Μοναχή Μαρία 
των Παρισίων) 

"Ω Τριάς υπερούσιε, Μονάς συνάναρχε, σε υµνεί και τρέµει, πλήθος Αγγέλων, ουρανός και η γη, 
άβυσσοι φρίττουσιν, άνθρωποι ευλογούσι, πυρ δουλεύει, πάντα υπακούει σοι, Τριάς αγία, φόβω τα εν τη 
κτίσει."(Από το µηνιαίο Σεπτεµβρίου, όρθρος της 8ης Σεπτ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ   
 

Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ  
 
"Ήρθε κάποτε στον Άγ. Αντώνιο, στην έρηµο, ένας από τους σοφούς της εποχής και είπε: «Πάτερ πώς 

µπορείς και αντέχεις να ζεις εδώ, στερηµένος απ΄όλη την παρηγοριά των βιβλίων». Ο Αντώνιος απάντησε: « 
Το βιβλίο µου, φιλόσοφε, είναι η φύση των δηµιουργηµάτων, και οποτεδήποτε επιθυµήσω, µπορώ να διαβάσω 
µέσα σ' αυτήν τα έργα του Θεού»." (Ευάγριος ο Ποντικός) 

"Κατανόησε ότι έχεις µέσα σου -σε µικρή κλίµακα- ένα δεύτερο σύµπαν: µέσα σου υπάρχει ένας ήλιος, 
υπάρχει µια σελήνη και υπάρχουν κι αστέρια." (Ωριγένης) 

 
 

ΚΟΙΤΑΞΕ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ 
Η ηθοποιός Lillah McCarthy περιγράφει πώς κάποτε πήγε σε µεγάλη δυστυχία να δει τον George 

Bernard Shaw, όταν την εγκατέλειψε ο άντρας της:  
Έτρεµα. Ο Shaw καθόταν πολύ ήσυχος. Η φωτιά µου έφερνε ζεστασιά... ∆εν ξέρω πόση ώρα 

καθήσαµε έτσι, αλλά σε λίγο βρέθηκα να περπατώ µε σερνάµενα βήµατα έχοντας δίπλα µου τον Shaw... 
πάνω-κάτω στην Adelphi Terrace. Το βάρος που µε πίεζε, έγινε ελαφρύτερο κι έτσι άφησε τα δάκρυα να 
κυλήσουν, που ποτέ δεν θα ερχόντουσαν πριν. Μ' άφησε να κλάψω. Ύστερα άκουσα µια φωνή µε την οποία 
µιλούσε όλη η απαλότητα και η τρυφερότητα του κόσµου. Έλεγε: «Κοίταξε, αγαπητή, κοίταξε ψηλά στον 
ουρανό. Υπάρχουν περισσότερα στη ζωή απ' αυτό. Υπάρχουν πολύ περισσότερα». 

Οποιαδήποτε κι αν ήταν η πίστη του στο Θεό ή ακόµη κι αν δεν πίστευε καθόλου, ο Shaw εδώ δίνει 
µια µαρτυρία για κάτι που είναι θεµελιακό για την πνευµατική Οδό. ∆εν πρόσφερε αβρά λόγια παρηγοριάς 
στη Lillah McCarthy ούτε προσποιήθηκε ότι ο πόνος της θα ήταν εύκολος να τον σηκώσει. Αυτό που έκανε 
ήταν πιο διορατικό. Της είπε να κοιτάξει για µια στιγµή έξω από τον εαυτό της, από την προσωπική της 
τραγωδία και ν' αντικρύσει τον κόσµο µέσα στην αντικειµενικότητά του, να νιώσει το θαύµα και την 
ποικιλία του, την «κατάστασή» του. Και η συµβουλή του εφαρµόζεται σε όλους µας. Όσο κι αν πιέζοµαι απ' 
τη δική µου ή των άλλων τη στενοχώρια, δεν πρέπει να ξεχνώ ότι υπάρχει πολύ περισσότερη απ' αυτή στον 
κόσµο, πολύ περισσότερη. 

Ο άγ. Ιωάννης της Κροστάνδης λέει: «η προσευχή είναι µια κατάσταση από συνεχή ευγνωµοσύνη». 
Αν δε νιώθω ένα αίσθηµα χαράς µέσα στη δηµιουργία του Θεού, αν ξεχνώ να προσφέρω τον κόσµο πίσω 
στο Θεό µ' ευγνωµοσύνη, έχω προχωρήσει πολύ λίγο στην Οδό. ∆εν έχω µάθει ακόµη να είµαι αληθινά 
ανθρώπινος. Γιατί µόνο µε την ευγνωµοσύνη µπορώ να γίνω ο εαυτός µου. Η χαρούµενη ευγνωµοσύνη 
χωρίς να είναι συναισθηµατική ή µε διάθεση φυγής απ' την πραγµατικότητα, είναι αντίθετα ρεαλιστική 
απόλυτα -αλλά µε το ρεαλισµό ενός που βλέπει τον κόσµο µέσα στο Θεό, σαν θείο δηµιούργηµα. 

 
Η ∆ΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΓΕΦΥΡΑ. 

 
«Συ εκ του µη όντος εις το είναι ηµάς παρήγαγες» (Λειτουργία του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόµου). 

Πώς µπορούµε να καταλάβουµε τη σχέση του Θεού µε τον κόσµο που έχει δηµιουργήσει; Τι εννοείται µε τη 
φράση «εκ του µηδενός», ex nihilo; Γιατί, αλήθεια, ο Θεός δηµιούργησε; 

Οι λέξεις «εκ του µη όντος» δηλώνουν, πρώτο και κύριο, ότι ο Θεός δηµιούργησε το σύµπαν µε µια 
πράξη της ελεύθερης θέλησής του. Τίποτε δεν τον πίεσε να δηµιουργήσει· το διάλεξε να το κάνει. Ο κόσµος 
δεν δηµιουργήθηκε άσκοπα ή από ανάγκη· δεν είναι µια αυτόµατη απόρροια ή ξεχείλισµα από το Θεό, αλλά 
η συνέπεια της θεϊκής εκλογής. 

Αν τίποτε δεν ανάγκασε το Θεό να δηµιουργήσει, γιατί τότε αποφάσισε να το κάνει; Αν µπορούµε να 
δώσουµε µιαν απάντηση σ' αυτή την ερώτηση, η απάντησή µας πρέπει να είναι: το κίνηρο του Θεού για 
δηµιουργία είναι η αγάπη του. Αντί να πούµε ότι δηµιούργησε το σύµπαν από το µηδέν, θάπρεπε να πούµε 
ότι το δηµιούργησε από τον ίδιο τον εαυτό του, που είναι αγάπη. ∆εν θάπρεπε να σκεφτόµαστε το Θεό σαν 
Κατασκευαστή ή το Θεό σαν Τεχνίτη, αλλά τον Θεό σαν Εραστή. Η δηµιουργία δεν είναι τόσο µια πράξη 
της ελεύθερης θέλησής του, όσο της ελεύθερης αγάπης του. Το ν' αγαπάς σηµαίνει να µοιράζεσαι, όπως 
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τόσο καθαρά µας έχει δείξει το τριαδικό δόγµα: ο Θεός δεν είναι µόνο ένας άλλά ένας µέσα σε τρεις, επειδή 
είναι µια κοινωνία προσώπων, που µετέχουν µε αγάπη το ένα στο άλλο. Ο κύκλος της θεϊκής αγάπης όµως 
δεν έχει παραµείνει κλειστός. Η αγάπη του Θεού είναι, στην κυριολεκτική σηµασία της λέξης, «εκστατική» 
- µια αγάπη που κάνει το Θεό να βγαίνει από τον εαυτό του και να δηµιουργεί πράγµατα διαφορετικά από 
τον ίδιο. Από εκούσια εκλογή ο Θεός δηµιούργησε τον κόσµο µε «εκστατική» αγάπη, έτσι ώστε να 
υφίστανται εκτός από τον ίδιο άλλες υπάρξεις για να µετέχουν στη ζωή και στην αγάπη που είναι δικά του. 

Ο Θεός δεν δηµιούργησε από εξαναγκασµό· αλλ' αυτό δε σηµαίνει ότι υπήρξε κάτι τυχαίο ή 
ασυνεπές σ' αυτή την πράξη της δηµιουργίας. Ο Θεός είναι όλ' αυτά που κάνει, και έτσι η πράξη της 
δηµιουργίας δεν είναι κάτι ξεχωριστό απ' τον εαυτό του. Στην καρδιά του Θεού και στην αγάπη του ο 
καθένας από µας πάντα υπήρχε. Προαιώνια ο Θεός είδε τον καθένα µας σαν µια ιδέα ή σκέψη µε το θεϊκό 
του νου, και για τον καθένα προαιώνια έχει ένα ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό σχέδιο. Πάντοτε υπήρχαµε γι' 
αυτόν· η δηµιουργία σηµαίνει ότι σε κάποια ορισµένη χρονική στιγµή αρχίζουµε να υπάρχουµε και για τους 
εαυτούς µας. 

Σαν καρπός της ελεύθερης θέλησης και της ελεύθερης αγάπης του Θεού, ο κόσµος δεν είναι 
αναγκαίος, δεν είναι αυτάρκης, αλλά είναι σχετικός και εξαρτηµένος. Σαν δηµιουργήµατα ποτέ δεν 
µπορούµε να είµαστε µόνο οι εαυτοί µας µόνοι· ο Θεός είναι ο πυρήνας της ύπαρξής µας, διαφορετικά 
παύουµε να υπάρχουµε. Την κάθε στιγµή εξαρτώµεθα για την ύπαρξή µας από την αγαπητική θέληση του 
Θεού. Η ύπαρξη είναι ένα δώρο από το Θεό -ένα ελεύθερο δώρο της αγάπης του, ένα δώρο που ποτέ δεν 
παίρνεται πίσω αλλ' οπωσδήποτε ένα δώρο, όχι κάτι που κατέχουµε µε τη δική µας δύναµη. Ο Θεός µόνος 
έχει την αιτία και την πηγή της ύπαρξής του µέσα στον εαυτό του, όλα τα δηµιουργήµατα έχουν την αιτία 
τους και την πηγή τους όχι στους εαυτούς τους αλλά σ' αυτόν. Ο Θεός µόνος είναι αυτοπηγή.· όλα τα 
δηµιουργήµατα πηγάζουν απ' το Θεό, έχουν τις ρίζες τους στο Θεό και βρίσκουν την προέλευσή τους και 
την πλήρωσή τους σ' αυτόν. Ο Θεός µόνο είναι το ουσιαστικό όνοµα, όλα τα δηµιουργήµατα είναι επίθετα.  

 
* 

Λέγοντας ότι ο Θεός είναι ∆ηµιουργός του κόσµου δεν εννοούµε απλώς ότι θέτει τα πράγµατα σε 
κίνηση µε µιαν αρχική πράξη «εν αρχή», µετά την οποία συνεχίζουν να λειτουργούν µόνα τους. Ο Θεός δεν 
είναι µόνο ένας ωρολογοποιός του σύµπαντος, που κουρδίζει το µηχανισµό και ύστερα τον αφήνει να 
χτυπάει µόνος του. Αντίθετα η δηµιουργία είναι συνεχής. Αν πρέπει να είµαστε ακριβείς, όταν µιλάµε για τη 
δηµιουργία δεν θάπρεπε να χρησιµοποιούµε τον αόριστο αλλά το συνεχιζόµενο ενεστώτα. Θάπρεπε να λέµε, 
όχι ότι «ο Θεός έφτιαξε τον κόσµο, και µένα µέσα σ' αυτόν», αλλά ότι «ο Θεός φτιάχνει τώρα τον κόσµο, 
και µένα µέσα σ' αυτόν, εδώ και τώρα, τούτη τη στιγµή και πάντα». Η δηµιουργία δεν είναι ένα γεγονός 
παρελθοντικό, αλλά µια σχέση στο παρόν. Αν ο Θεός δε συνέχιζε ν' ασκεί τη δηµιουργική του θέληση την 
κάθε στιγµή, το σύµπαν θα έπεφτε αµέσως σε ανυπαρξία· τίποτε δεν θα µπορούσε να υπάρξει ούτε για ένα 
δευτερόλεπτο αν ο Θεός δεν το ήθελε να υπάρχει. Όπως ο Μητροπολίτης Φιλάρετος της Μόσχας το θέτει 
«όλα τα πλάσµατα ισορροπούν πάνω στο δηµιουργικό λόγο του Θεού, σαν σε µια διαµαντένια 
γέφυρα· πάνω τους είναι η άβυσσος της θεϊκής απεραντοσύνης, κάτω η άβυσσος της δικής τους 
µηδαµινότητας». 

Αυτό αληθεύει ακόµη και για το ∆ιάβολο και τους πεπτωκότες αγγέλους στην κόλαση· κι αυτοί 
επίσης εξαρτούν την ύπαρξή τους από τη θέληση του Θεού. 

Ο σκοπός της διδασκαλίας για τη δηµιουργία, εποµένως, δεν είναι να προσγράψουµε ένα 
χρονολογικά εναρκτήριο σηµείο στον κόσµο, αλλά να βεβαιώσουµε ότι αυτή εδώ τη στιγµή, όπως σ' όλες 
τις στιγµές, ο κόσµος εξαρτά την ύπαρξή του από το Θεό. Όταν η Γένεση διατυπώνει: «Εν αρχή εποίησεν ο 
Θεός τον ουρανόν και την γην» (Γεν.1,1), η λέξη «αρχή» δεν πρέπει να εκληφθεί απλώς µε τη χρονική 
σηµασία αλλά ως δηλωτική του ότι ο Θεός είναι η διαρκής αιτία και το στήριγµα όλων των πραγµάτων. 

Σαν δηµιουργός, λοιπόν, ο Θεός βρίσκεται πάντα στην καρδιά κάθε πράγµατος διατηρώντας το στη 
ζωή. Στο επίπεδο της επιστηµονικής έρευνας, διακρίνουµε ορισµένες εξελίξεις ή συνέπειες της αιτίας και 
του αποτελέσµατος. Στο επίπεδο της πνευµατικής όρασης, που δεν αντιστρατεύεται την επιστήµη αλλά 
βλέπει πέρ' απ' αυτή, διακρίνουµε παντού τις δηµιουργικές ενέργειες του Θεού που φροντίζουν όλα όσα 
υπάρχουν, που διαµορφώνουν την εσώτατη ουσία όλων των πραγµάτων. Αλλά, ενώ είναι παρών παντού 
στον κόσµο, ο Θεός δεν πρέπει να ταυτιστεί µε τον κόσµο. 
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Σαν Χριστιανοί καταφάσκουµε όχι τον πανθεϊσµό αλλά τον «πανενθεϊσµό». Ο Θεός είναι µέσα σ' 
όλα τα πράγµατα, επίσης όµως πέρα και πάνω απ' όλα τα πράγµατα. Είναι «µεγαλύτερος από το µεγάλο» 
και «µικρότερος από το µικρό». Με τα λόγια του Αγ. Γρηγορίου Παλαµά, «είναι παντού και πουθενά, είναι 
το κάθε τι και τίποτε». Όπως το τοποθέτησε ένας Κιστερσιανός µοναχός του Νέου Clairvaux, «ο Θεός είναι 
στον πυρήνα. Ο Θεός είναι διαφορετικός από τον πυρήνα. Ο Θεός είναι µέσα στον πυρήνα και τον 
διαπερνάει ολόκληρο, και είναι περ' απ' τον πυρήνα, πιο κοντά στον πυρήνα από τον ίδιο το πυρήνα». 

«Και είδεν ο Θεός τα πάντα, όσα εποίησε, και ιδού καλά λίαν» (Γεν. 1,31). Η δηµιουργία στο 
σύνολό της είναι χειροτέχνηµα του Θεού· στην εσώτερη ουσία τους όλα τα δηµιουργήµατα είναι «καλά 
λίαν. Η Χριστιανική Ορθοδοξία αποκηρύσσει το δυαλισµό στις διάφορες µορφές του: τον οξύ δυαλισµό των 
Μανιχαίων που αποδίδουν την ύπαρξη του κακού σε µια δεύτερη δύναµη, συναΐδια µε το Θεό της 
αγάπης· το λιγότερο ριζοσπαστικό δυαλισµό των Γνωστικών Βαλεντιανών, που βλέπουν την υλική τάξη, 
συµπεριλαµβάνοντας και το ανθρώπινο σώµα, να δηµιουργείται σαν συνέπεια µιας προκοσµικής 
πτώσης· και τον πιο λεπτό δυαλισµό των Πλατονιζόντων, που θεωρούν την ύλη όχι ως κακό αλλά ως µη 
πραγµατική. 

Απέναντι σε κάθε µορφή δυϊσµού ο Χριστιανισµός βεβαιώνει ότι υπάρχει ένα summum bonum, ένα 
«ύψιστο αγαθό» -δηλ. ο ίδιος ο Θεός- αλλά δεν υπάρχει και δεν µπορεί να υπάρξει summum malum (ύψιστο 
κακό). Το κακό δεν είναι συναΐδιο µε το Θεό. Στην αρχή υπήρχε µόνο ο Θεός: όλα τα πράγµατα που 
υφίστανται είναι δηµιουργία του, είτε στον ουρανό, είτε στη γη, είτε πνευµατική είτε υλική και εποµένως 
στη βασική τους «κατάσταση» όλα τους είναι καλά. 

Τι πρέπει λοιπόν να πούµε για το κακό; Αφού όλα τα δηµιουργήµατα είναι από τη φύση τους καλά, η 
αµαρτία ή το κακό δεν είναι πράγµα, δεν είναι υφιστάµενη ύπαρξη ή ουσία. «∆εν είδα αµαρτία», λέει η 
Julian του Norwich στις Αποκαλύψεις της, «γιατί πιστεύω ότι δεν έχει κανένα είδος υπόστασης, δεν έχει 
µερίδιο στην ύπαρξη ούτε µπορεί ν' αναγνωριστεί παρ' από τον πόνο που προκαλεί». «Η αµαρτία είναι 
µηδέν» λέει ο Άγ. Αυγουστίνος. «Αυτό που είναι κακό υπό αυστηρή έννοια», παρατηρεί ο Ευάγριος, «δεν 
είναι µία υπόσταση αλλά η απουσία του καλού, όπως το σκοτάδι δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απουσία του 
φωτός». Και ο αγ. Γρηγόριος ο Νύσσης διατυπώνει, «η αµαρτία δεν υφίσταται στη φύση δίχως την 
ελεύθερη θέληση· δεν είναι µία υπόσταση πραγµατική». «Ούτε και οι δαίµονες είναι από τη φύση τους 
κακοί», λέειο άγ. Μάξιµος ο Οµολογητής, «αλλά γίνονται κακοί από την κακή χρήση των φυσικών τους 
δυνάµεων». Το κακό είναι πάντα παρασιτικό. Είναι η διαστροφή και η κατάχρηση αυτού που είναι 
καθεαυτό καλό. Το κακό δεν παραµένει στο ίδιο το πράγµα αλλά στη συµπεριφορά µας προς το πράγµα -
δηλ. στη θέλησή µας. 

Ίσως φανεί ότι, ορίζοντας το κακό ως «µηδέν», υποτιµάµε την ισχύ και το δυναµισµό του. Αλλά, 
όπως είχε παρατηρήσει ο C.S.Lewis, «το µηδέν είναι πολύ δυνατό». Λέγοντας ότι το κακό είναι η 
διαστρέβλωση του καλού και εποµένως, στην τελική ανάλυση, µία απάτη και µη-πραγµατικότητα, δεν 
πρέπει ν' αρνηθούµε τη δυνατή επιρροή του πάνω µας. Γιατί δεν υπάρχει µεγαλύτερη δύναµη µέσα στη 
δηµιουργία από την ελεύθερη θέληση των όντων που είναι προικισµένα µε αυτοσυνειδησία και πνευµατική 
ευφυΐα, και εποµένως η κακή χρήση αυτής της ελεύθερης θέλησης µπορεί να έχει ολοκληρωτικά τροµερές 
συνέπειες. 

 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΣΩΜΑ, ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ. 

 
Και ποια είναι η θέση του ανθρώπου µέσα στη δηµιουργία; «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσαι 

υµάς ολοτελείς, και ολόκληρον το πνεύµα και η ψυχή και το σώµα αµέµπτως εν τη παρουσία του Κυρίου 
ηµών Ιησού Χριστού τηρηθείη» (Α' Θεσσ. 5, 23). Εδώ ο Απ. Παύλος αναφέρει τα τρία στοιχεία ή όψεις που 
συνιστούν το ανθρώπινο πρόσωπο. Αν και διαφορετικές, αυτές οι όψεις είναι αυστηρά αλληλένδετες· ο 
άνθρωπος είναι µία αναπόσπαστη ενότητα, όχι ένα σύνολο αθροιστικό χωριστών µερών. 

Πρώτα είναι το σώµα, «χους από της γης» (Γεν. 2,7), η φυσική ή υλική όψη της ανθρώπινης φύσης. 
∆εύτερη είναι η ψυχή, η δύναµη της ζωής που ζωοποιεί και εµψυχώνει το σώµα, κάνοντάς το να µην 

είναι µόνο ένας βώλος ύλης, αλλά κάτι που µεγαλώνει και κινείται, που αισθάνεται και αντιλαµβάνεται. Και 
τα ζώα έχουν ψυχή και ίσως και τα φυτά. Αλλά στην περίπτωση του ανθρώπου η ψυχή είναι προικισµένη µε 
συνείδηση· είναι µια λογική ψυχή που έχει την ικανότητα γι' αφηρηµένη σκέψη, και τη δυνατότητα να 
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προχωρεί µε απέραντα επιχειρήµατα από συλλογισµούς σ' ένα συµπέρασµα. Αυτές οι δυνάµεις υπάρχουν 
στα ζώα -αν όχι καθόλου- µόνο σε πολύ περιορισµένο βαθµό. 

Τρίτο είναι το πνεύµα, η «αναπνοή» από το Θεό (βλ. Γεν. 2,7), που δεν έχουν τα ζώα. Είναι 
σηµαντικό να διαχωρίσουµε το «Πνεύµα» µε κεφαλαίο το αρχικό γράµµα, από το «πνεύµα» µε µικρό π. Το 
δηµιουργηµένο πνεύµα του ανθρώπου δεν πρέπει να ταυτιστεί µε το αδηµιούργητο ή Άγιο Πνεύµα του 
Θεού, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος· αν και τα δυο τους σχετίζονται στενά, γιατί µε το πνεύµα του ο 
άνθρωπος αντιλαµβάνεται το Θεό και επικοινωνεί µαζί του. 

Με την ψυχή του ο άνθρωπος ασχολείται µε την επιστηµονική ή φιλοσοφική έρευνα αναλύοντας τα 
δεδοµένα της αισθητικής του εµπειρίας µεσ' απ' τον απέραντο λόγο. 

Με το πνεύµα του, που µερικές φορές ονοµάζεται νους, καταλαβαίνει την αιώνια αλήθεια για το θεό 
ή για τους λόγους ή τις εσώτερες ουσίες των δηµιουργηµάτων, όχι µε παραγωγικούς συλλογισµούς, αλλά µε 
άµεση κατανόηση ή πνευµατική αντίληψη, µ' ένα είδος διαίσθησης που ο άγ. Ισαάκ ο Σύρος καλεί «απλή 
νόηση». Το πνεύµα ή ο νους είναι εποµένως διαφορετικό από τις λογικές δυνάµεις του ανθρώπου και τις 
αισθητικές συγκινήσεις, και ανώτερο και από τις δύο. 

Επειδή ο άνθρωπος έχει µια λογική ψυχή κι ένα νου, κατέχει τη δύναµη του αυτεξούσιου και της 
ηθικής ελευθερίας, δηλ. την αίσθηση του καλού και του κακού, και τη δυνατότητα να διαλέγει ανάµεσά 
τους. Εκεί όπου τα ζώα ενεργούν από ένστικτο, ο άνθρωπος µπορεί να πάρει µία ελεύθερη και συνειδητή 
απόφαση. 

Μερικές φορές οι Πατέρες δέχονται όχι ένα τριµερές αλλά ένα διµερές σχήµα, περιγράφοντας τον 
άνθρωπο απλώς σαν µια ενότητα σώµατος και ψυχής· σ' αυτή την περίπτωση θεωρούν το πνεύµα ή το νου 
ως την υψηλότερη όψη της ψυχής. Αλλά το τριπλό σχήµα σώµατος, ψυχής και πνεύµατος είναι ακριβέστερο 
και πιο διαφωτιστικό, ιδιαίτερα στην εποχή µας όπου η ψυχή και το πνεύµα συχνά συγχέονται, και όπου οι 
περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν καλά-καλά ότι έχουν νου. Η κουλτούρα και το εκπαιδευτικό σύστηµα 
στη σύγχρονη ∆ύση βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην εξάσκηση του λογικού µυαλού και, σε λιγότερο 
βαθµό, στις αισθητικές συγκινήσεις. Οι περισσότεροι από µας έχουµε ξεχάσει ότι δεν είµαστε µόνο µυαλό 
και θέληση, αισθήσεις και συναισθήµατα· είµαστε επίσης πνεύµα. Ο σύγχρονος άνθρωπος, κατά το 
µεγαλύτερο µέρος, έχει χάσει την επαφή µε την γνησιότερη και υψηλότερη πλευρά του εαυτού του· και το 
αποτέλεσµα αυτής της εσωτερικής αλλοτρίωσης µπορούµε να το δούµε πολύ απλά στην ανησυχία του, στην 
έλλειψη ταυτότητας και στην απώλεια της ελπίδας. 

 
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 

 
Σώµα, ψυχή και πνεύµα, τρία µέσα σ' ένα, ο άνθρωπος κατέχει µια µοναδική θέση στη δηµιουργία. 
Σύµφωνα µε την Ορθόδοξη άποψη για τον κόσµο, ο Θεός είχε διαµορφώσει δύο επίπεδα 

δηµιουργηµάτων: πρώτα το «νοητικό», «πνευµατικό» ή «διανοητικό» επίπεδο, και µετά, το υλικό ή 
σωµατικό. Στο πρώτο επίπεδο ο Θεός έφτιαξε τους αγγέλους που δεν έχουν υλικό σώµα. Στο δεύτερο 
επίπεδο έφτιαξε το φυσικό σύµπαν -τους γαλαξίες, τ' αστέρια, τους πλανήτες, µε τις διάφορες µορφές ζωής 
στα ορυκτά, τα φυτά και τα ζώα. Ο άνθρωπος και µόνον ο άνθρωπος υφίσταται ταυτόχρονα και στα δύο 
επίπεδα. Με το πνεύµα του ή την πνευµατική του διάνοια µετέχει στο νοητικό βασίλειο και είναι σύντροφος 
των αγγέλων- µε το σώµα του και την ψυχή του, κινείται και αισθάνεται και σκέπτεται, τρώει και πίνει, 
µετατρέποντας την τροφή σ' ενέργεια και µετέχοντας οργανικά στο υλικό βασίλειο που το διαπερνά µε τις 
αισθήσεις του. 

Η ανθρώπινη φύση µας είναι λοιπόν πιο περίπλοκη από την αγγελική, και προικισµένη µε 
πλουσιώτερες δυνατότητες. Ιδωµένος µ' αυτό το πρίσµα, ο άνθρωπος δεν είναι χαµηλότερα αλλά υψηλότερ' 
απ' τους αγγέλους· όπως το βαβυλωνιακό Ταλµούδ βεβαιώνει, «Οι δίκαιοι είναι µεγαλύτεροι από τους 
διακονούντες αγγέλους» (Sanhedrin 93a). Ο άνθρωπος βρίσκεται στην καρδιά της δηµιουργίας του Θεού. 
Μετέχοντας και στο νοητικό και στο υλικό βασίλειο, είναι µια εικόνα ή ένας καθρέφτης όλης της 
δηµιουργίας, imago mundi, ένα «µικρό σύµπαν» ή µικρόκοσµος. Όλα τα δηµιουργήµατα συναντώνται σ' 
αυτόν. Ο άνθρωπος θα µπορούσε να πει για τον εαυτό του, µε τα λόγια της Kathleen Raine: 
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Επειδή αγαπώ Ο ήλιος ρίχνει τις ακτίνες του από ζωντανό χρυσάφι, ρίχνει το χρυσάφι και τ' ασήµι 
του πάνω στη θάλασσα...Επειδή αγαπώ οι φτέρες πρασινίζουν και πρασινίζει η χλόη και πρασινίζουν τα 
διάφανα ηλιόλουστα δέντρα... 

Επειδή αγαπώ όλη νύχτα το ποτάµι κυλάει στον ύπνο µου, χιλιάδες ζωντανά πλάσµατα κοιµούνται 
στην αγκαλιά µου, και καθώς κοιµούνται ξυπνούν, κι ενώ ρέουν αναπαύονται. 

Όντας µικρόκοσµος, ο άνθρωπος είναι επίσης µεσάζοντας. Είναι θεόδοτο έργο του να διευθετεί και 
να εναρµονίζει το νοητικό και το υλικό βασίλειο, να τα ενώνει, ν' αποπνευµατοποιεί την ύλη και να 
φανερώνει όλες τις κρυµένες δυνατότητες της δηµιουργίας. Όπως το Εβραϊκό Hasidim το έχει εκφράσει, ο 
άνθρωπος καλείται «να προοδεύει σκαλί-σκαλί µέχρις ότου, µέσω αυτού, να ενωθεί το κάθε τι». Σαν 
µικρόκοσµος λοιπόν ο άνθρωπος είναι ο µόνος µέσα στον οποίο ο κόσµος συνοψίζεται· σαν µεσάζοντας 
είναι ο µόνος µέσω του οποίου ο κόσµος αντιπροσφέρεται στο Θεό. 

Ο άνθρωπος µπορεί να εξασκήσει αυτό το µεσολαβητικό ρόλο µόνον επειδή η ανθρώπινη φύση του 
είναι ουσιαστικά και βασικά µία ενότητα. Αν ήταν µόνο µια ψυχή κατοικώντας προσωρινά σ' ένα σώµα, 
όπως πολλοί από τους Έλληνες και τους Ινδούς φιλοσόφους έχουν φανταστεί -αν το σώµα του δεν ήταν 
µέρος του αληθινού εαυτού του, αλλά µόνο ένα κοµµάτι ύφασµα που τελικά θα το παραµερίσει, ή µια 
φυλακή απ' όπου προσπαθεί να δραπετεύσει,- τότε ο άνθρωπος δεν θα µπορούσε να δράσει σωστά σαν 
µεσολαβητής. Ο άνθρωπος αποπνευµατοποιεί τη δηµιουργία, πρώτ' απ' όλα αποπνευµατοποιώντας το ίδιο 
το σώµα του και προσφέροντάς το στο Θεό: «ή ουκ οίδατε ότι το σώµα υµών ναός του εν υµίν αγίου 
πνεύµατός εστιν;» γράφει ο Απ. Παύλος. «∆οξάσατε δη τον Θεόν εν τω σώµατι υµών... Παρακαλώ ουν 
υµάς, αδελφοί, δια των οικτιρµών του Θεού, παραστήσαι τα σώµατα υµών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον 
τω Θεώ» (Α' Κορ. 6,19-20· Ρωµ. 12,1). Αλλά µε το ν' «αποπνευµατοποιεί» το σώµα, ο άνθρωπος, δεν το 
εξαϋλώνει: αντίθετα, είναι η ανθρώπινη κλήση να διακηρύξει το πνευµατικό µέσα και µέσω του υλικού. Οι 
Χριστιανοί είναι µ' αυτή την έννοια, οι µόνοι αληθινοί υλιστές. 

Το σώµα, λοιπόν, είναι έν' αναπόσπαστο µέρος της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο χωρισµός 
σώµατος και ψυχής στο θάνατο είναι αφύσικος, κάτι αντίθετο από το αρχικό σχέδιο του Θεού, που έχει 
επέλθει σα συνέπεια της πτώσης. Επί πλέον, ο χωρισµός είναι µόνο προσωρινός: προσδοκούµε, περ' απ' το 
θάνατο, την τελική ανάσταση «εν τη εσχάτη ηµέρα», όταν σώµα και ψυχή ξαναενωθούν γι' άλλη µια φορά. 

 
ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ 

 
«Η δόξα του Θεού είναι ο άνθρωπος», βεβαιώνει το Ταλµούδ (Derech Eretz Zutta, 10,5)· και ο αγ. 

Ειρηναίος διαπιστώνει το ίδιο: «Η δόξα του Θεού είναι ένας ζωντανός άνθρωπος». Το ανθρώπινο πρόσωπο 
σχηµατίζει το κέντρο και την κορωνίδα της δηµιουργίας του Θεού. Η µοναδική θέση του ανθρώπου στον 
κόσµο φαίνεται πάνω απ' όλα, από το γεγονός ότι έχει φτιαχτεί «κατ' εικόνα και καθ' οµοίωσιν» του Θεού 
(Γεν. 1,26). Ο άνθρωπος είναι µια περιορισµένη έκφραση της άπειρης αυτοέκφρασης του Θεού. 

Μερικές φορές οι Έλληνες Πατέρες συσχετίζουν τη θεϊκή «εικόνα» στον άνθρωπο µε την ολότητα 
της φύσης του που θεωρείται ενότητα των στοιχείων: πνεύµατος, ψυχής και σώµατος. Άλλοτε συνδυάζουν 
την εικόνα πιο ειδικά µε την υψηλότερη πλευρά του ανθρώπου, µε το πνεύµα του ή την πνευµατική νόηση 
µε την οποία αποκτά γνώση του Θεού και ενώνεται µαζί του. Βασικά, η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο 
υποδηλώνει το κάθε τι που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζωά, που τον κάνει µε την πλήρη και αληθινή 
έννοια ένα πρόσωπο -έναν ηθικό παράγοντα ικανό για το σωστό και για το λάθος, ένα πνευµατικό ον 
προικισµένο µ' εσωτερικήν ελευθερία. 

Η άποψη της ελεύθερης εκλογής είναι ιδιαίτερα σηµαντική για να κατανοήσουµε τον άνθρωπο που 
είναι φτιαγµένος κατ' εικόνα Θεού. Αφού ο Θεός είναι ελεύθερος και ο άνθρωπος επίσης είναι ελέύθερος. 
Και όντας ελεύθερη κάθε ανθρώπινη ύπαρξη συνειδητοποιεί την θεϊκήν εικόνα µέσα της µε το δικό της 
διακριτικό τρόπο. Οι ανθρώπινες υπάρξεις δεν είναι αντίθετες έτσι ώστε να µπορούν ν' ανταλλαγούν µεταξύ 
τους, ή ανταλλακτικά µιας µηχανής. Ο καθένας, όντας ελεύθερος είναι ανεπανάληπτος· και ο καθένας όντας 
ανεπανάληπτος είναι άπειρα πολύτιµος. Τ' ανθρώπινα πρόσωπα δεν πρέπει να τα µετράµε ποσοτικά: δεν 
έχουµε δικαίωµα να δεχτούµε ότι ένα συγκεκριµένο πρόσωπο έχει µεγαλύτερη αξία απ' οποιοδήποτε άλλο 
συγκεκριµένο πρόσωπο, ή ότι δέκα πρόσωπα υποχρεωτικά πρέπει να έχουν µεγαλύτερη αξία από ένα. 
Τέτοιοι υπολογισµοί είναι µια προσβολή για την αυθεντική προσωπικότητα. Ο καθένας είναι 
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αναντικατάστατος και εποµένως ο καθένας πρέπει ν' αντιµετωπίζεται σαν ένας σκοπός για τον εαυτό του και 
ποτέ σαν ένα µέσο για κάποιον απώτερο σκοπό. Ο καθένας δεν πρέπει να θεωρείται αντικείµενο αλλά 
υποκείµενο. Αν βρίσκουµε τους ανθρώπους ανιαρούς και πληκτικά όµοιους, είναι γιατί δεν έχουµε φτάσει 
στο επίπεδο της αληθινής προσωπικότητας για τους άλλους και για τους εαυτούς µας, όπου δεν υπάρχουν 
στερεότυπα αλλ' ο καθένας είναι µοναδικός. 

Πολλοί από τους Έλληνες Πατέρες, αν όχι και όλοι, διακρίνουν µια διαφορά ανάµεσα στην «εικόνα» 
του Θεού και στην «οµοίωση» του Θεού. Η εικόνα για κείνους που ξεχωρίζουν τους δύο όρους, υποδηλώνει 
τη δυνατότητα του ανθρώπου να ζήσει µέσα στο Θεό, ενώ η οµοίωση τη συνειδητοποίηση αυτής της 
δυνατότητας. Η εικόνα είναι αυτό που ο άνθρωπος κατέχει απ' την αρχή και που του δίνει τη δύναµη να 
ξεκινήσει από την αρχή στην πνευµατική Οδό· η οµοίωση είναι αυτό που ελπίζει ν' αποκτήσει στο τέρµα του 
ταξιδιού του. Με τα λόγια του Ωριγένη, «Ο άνθρωπος έλαβε την τιµή της εικόνας στην πρώτη του 
δηµιουργία, αλλά η πλήρης τελείωση στην οµοίωση του Θεού θα του παρασχεθεί στη συντέλεια των 
πάντων». Όλοι οι άνθρωποι είναι φτιαγµένοι κατ' εικόνα του Θεού και, όσο διεφθαρµένη κι αν είναι η ζωή 
τους, η θεϊκή εικόνα µέσα τους είναι απλώς συσκοτισµένη και καλυµένη, ποτέ όµως ολότελα χαµένη. Η 
οµοίωση όµως ολοκληρώνεται µόνο από τους εκλεκτούς της ουράνιας βασιλείας του Μέλλοντος Αιώνος. 

Κατά τον αγ. Ειρηναίο, ο άνθρωπος στην πρώτη του δηµιουργία ήταν «σαν ένα µικρό παιδί», και 
χρειαζόταν ν' «αυξηθεί» προς την τελείωσή του. Με άλλα λόγια ο άνθρωπος στην πρώτη του δηµιουργία 
ήταν αθώος και ικανός ν' αναπτυχθεί πνευµατικά (η «εικόνα»), αλλ' αυτή η ανάπτυξη δεν ήταν 
αναπόφευκτη ή αυτόµατη. Ο άνθρωπος κλήθηκε να συνεργαστεί µε τη χάρη του Θεού και έτσι, µε τη σωστή 
χρήση της ελεύθερης θέλεησής του, αργά και µε προοδευτικά βήµατα έπρεπε να γίνει τέλειος κατά Θεό (η 
«οµοίωση»). 

Αυτό δείχνει πως η γνώση ότι ο άνθρωπος δηµιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, µπορεί να ερµηνευτεί 
µε µια δυναµική παρά µε µια στατική έννοια. ∆εν σηµαίνει ότι ο άνθρωπος ήταν προικισµένος από την αρχή 
µε µιαν απόλυτα συνειδητοποιηµένη αγιότητα και γνώση, αλλ' απλώς ότι του είχε δοθεί η ευκαιρία ν' 
αναπτυχθεί σε απόλυτη κοινωνία µε το Θεό. Η διάκριση στην εικόνα-οµοίωση δεν υπονοεί βέβαια την 
αποδοχή καµιάς «εξελικτικής θεωρίας»· αλλά δεν είναι και αταίριαστη µια τέτοια θεωρία. 

Η εικόνα και η οµοίωση σηµαίνουν προσανατολισµό, σχέση. Όπως παρατηρεί ο Philip Sherrard, «Η 
ίδια η ιδέα του ανθρώπου υπονοεί µια σχέση, ένα σύνδεσµο µε το Θεό. Όπου καταφάσκεται ο άνθρωπος 
καταφάσκεται και ο Θεός». Το να πιστεύουµε ότι ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί κατ' εικόνα Θεού είναι το να 
πιστεύουµε ότι ο άνθρωπος έχει δηµιουργηθεί για επικοινωνία και ένωση µε το Θεό, και ότι, αν απωθήσει 
αυτή την επικοινωνία παύει να είναι σωστός άνθρωπος. ∆εν υπάρχει τέτοιο πράγµα, όπως ο λεγόµενος 
«φυσικός άνθρωπος», που να υφίσταται χωριστά απ' το Θεό· άνθρωπος που είναι αποκοµένος απ' το Θεό, 
είναι σε πολύ αφύσικη κατάσταση. Η διδασκαλία της εικόνας εννοεί εποµένως, ότι ο άνθρωπος έχει το Θεό 
ως το εσώτατο κέντρο της ύπαρξής του. Το θεϊκό στοιχείο είναι το αποφασιστικό στην ανθρωπότητά 
µας· χάνοντας την αίσθηση του θεϊκού, χάνουµ' επίσης και την έννοια του ανθρώπινου. 

Αυτό έχει επιβεβαιωθεί εκπληκτικά από τα όσα συνέβησαν στη ∆ύση από την εποχή της 
Αναγέννησης, και πιο ευδιάκριτα από τη βιοµηχανική επανάσταση. Μια αυξανόµενη κοσµικότητα έχει 
συνοδευθεί από µιαν απανθρωποποίηση της κοινωνίας που συνεχώς µεγαλώνει. Το σαφέστερο παράδειγµα 
γι' αυτό µπορεί να το δει κανείς στη Λενινιστική-Σταλινική µορφή του Κοµµουνισµού, όπως είναι στη 
Σοβιετική Ένωση [το βιβλίο αυτό µε τον τίτλο Orthodox Way γράφτηκε, πριν από την πτώση του 
κοµµουνισµού, το 1979]. Εδώ η άρνηση του Θεού συµβαδίζει µε µια σκληρή καταπίεση της προσωπικής 
ελευθερίας του ανθρώπου. Αυτό δεν είναι καθόλου εκπληκτικό. Η µόνη σίγουρη βάση για ένα δόγµα 
ανθρώπινης ελευθερίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι η πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος είναι κατ' 
εικόνα Θεού. 

Ο άνθρωπος είναι φτιαγµένος όχι µόνο κατ' εικόνα Θεού, αλλά πιο συγκεκριµένα, κατ' εικόνα του 
Τριαδικού Θεού. Όλα όσα ειπώθηκαν νωρίτερα για τη «βίωση της Τριάδος» αποκτούν πρόσθετη δύναµη, 
όταν εκφράζονται µε όρους του δόγµατος της εικόνας. Αφού η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο είναι 
Τριαδική, συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος, όπως ο Θεός, συνειδητοποιεί την αληθινή του φύση µε την αµοιβαία 
ζωή. Η εικόνα σηµαίνει σχέση όχι µόνο µε το Θεό, αλλά και µε τους ανθρώπους. Όπως τα τρία θεϊκά 
πρόσωπα ζουν µέσα και το ένα για το άλλο, έτσι και ο άνθρωπος -έχοντας φτιαχτεί κατ' εικόνα τριαδική- 
γίνεται πραγµατικό πρόσωπο βλέποντας τον κόσµο µέσ' απ' τα µάτια των άλλων, κάνοντας δικές του τις 
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χαρές και τις λύπες των άλλων. Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι µοναδική, αλλ' όµως ο καθένας µέσα στη 
µοναδικότητα έχει δηµιουργηθεί για να επικοινωνεί µε τους άλλους. 

«Εµείς που πιστεύουµε πρέπει να θεωρούµε όλους τους πιστούς σαν ένα µόνο πρόσωπο... και 
θάπρεπε να είµαστε έτοιµοι να δώσουµε τη ζωή µας για χάρη του διπλανού µας» (αγ. Συµεών ο Νέος 
Θεολόγος). «∆εν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθούµε παρά µόνο µέσω του διπλανού µας. Αυτό είναι 
καθαρότητα καρδιάς: όταν βλέπεις τον αµαρτωλό ή τον άρρωστο, να νιώθεις συµπόνοια γι' αυτούς και να 
τους δείχνεις τρυφερότητα» (Οι Οµιλίες του αγ. Μακαρίου). «οι γέροντες συνήθιζαν να λένε ότι θάπρεπε ο 
καθένας µας να παρατηρεί τις εµπειρίες του διπλανού του, σαν να ήταν δικές του. Θάπρεπε να υποφέρουµε 
µαζί µε το διπλανό µας στο κάθε τι και να κλαίµε µαζί του, και να συµπεριφερόµαστε σαν να είµασταν µέσα 
στο σώµα του· κι αν τον βρει κάποια στενοχώρια, θάπρεπε να νιώσουµε τόση θλίψη, όση θα νιώθαµε για 
τον εαυτό µας» (Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου). Όλ' αυτά αληθεύουν, ακριβώς επειδή ο 
άνθρωπος είναι φτιαγµένος κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού. 

 
ΙΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ 

 
Φτιαγµένος κατά την θεϊκήν εικόνα, µικρόκοσµος και µεσάζοντας, ο άνθρωπος είναι ιερέας και 

βασιλιάς µέσα στη δηµιουργία. Συνειδητά και µε σοβαρή πρόθεση µπορεί να κάνει δύο πράγµατα που τα 
ζώα µπορούν µόνο ασυνείδητα και από ένστικτο να κάνουν. Πρώτον, ο άνθρωπος µπορεί να ευλογήσει και 
να αινέσει το Θεό για τον κόσµο. Ο άνθρωπος ορίζεται καλύτερα όχι ως ένα «λογικό», αλλ' ως ένα 
«ευχαριστιακό» ζώο. ∆εν ζει απλώς µέσα στον κόσµο, σκέπτεται γι' αυτόν και τον χρησιµοποιεί, αλλά 
µπορεί να δει τον κόσµο σαν δώρο Θεού, σαν ένα µυστήριο της παρουσίας του Θεού, κι' ένα µέσο 
επικοινωνίας µαζί του. Έτσι µπορεί ν' αντιπροσφέρει τον κόσµο στο Θεό σ' ευχαριστία: «Τα σα εκ των σων 
σοι προσφέροµεν κατά πάντα και διά πάντα» (Λειτουργία του αγίου Ιω. Χρυσοστόµου). 

∆εύτερον, εκτός από την ευλογία και την αίνεση του Θεού για τον κόσµο, ο άνθρωπος µπορεί επίσης 
ν'ανασχηµατίσει και ν' αναπτύξει τον κόσµο· κι έτσι να του δώσει καινούργιο νόηµα. Με τα λόγια του π. 
∆ηµητρίου Staniloae, «ο άνθρωπος θέτει τη σφραγίδα της κατανόησής του και του πνευµατικού του έργου 
στη δηµιουργία... . Ο κόσµος δεν είναι µόνον ένα δώρο, αλλά κι ένα έργο για τον άνθρωπο». Είναι η κλήση 
µας να συνεργαστούµε µε το Θεό· κατά τη φράση του Απ. Παύλου, «Θεού γάρ εσµεν συνεργοί» (Α' Κορ. 
3,9). Ο άνθρωπος δεν είναι µόνο ένα λογικό και ευχαριστιακό ζώο, αλλά είναι επίσης και δηµιουργικό ζώο: 
το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού σηµαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ένας δηµιουργός κατά την 
εικόνα του Θεού ∆ηµιουργού. Αυτό το δηµιουργικό ρόλο τον εκπληρώνει όχι µε άγρια δύναµη, αλλά µε τη 
διαύγεια της πνευµατικής του όρασης· η κλήση του δεν είναι να κυριαρχεί και να εκµεταλλεύεται τη φύση, 
αλλά να την µεταµορφώνει και να την καθαγιάζει. 

Με µια ποικιλία τρόπων -µε την καλλιέργεια της γης, µε την καλλιτεχνία, µε τη συγγραφή βιβλίων 
και την εικονογράφηση- ο άνθρωπος δίνει φωνή στα υλικά πράγµατα και κάνει τη φύση να εκφράζεται µε 
δοξολογία του Θεού. Είναι σηµαντικό ότι το πρώτο έργο του πρωτόπλαστου Αδάµ ήταν να ονοµάσει τα ζώα 
(Γεν. 2, 19-20). Η ονοµατοθεσία είναι από µόνη της µια δηµιουργική πράξη· µέχρις ότου βρούµε ένα όνοµα 
για κάποιο αντικείµενο ή εµπειρία, µια «αναπόφευκτη» λέξη που να δίνει τον πραγµατικό χαρακτήρα αυτού 
του πράγµατος, δεν µπορούµε ν' αρχίσουµε να το κατανοούµε και να το χρησιµοποιούµε. Είναι επίσης 
σηµαντικό ότι, όταν στην Θ. Ευχαριστία αντιπροσφέρουµε στο Θεό τις απαρχές της γης, δεν τις 
προσφέρουµε στην αρχική τους µορφή αλλά µετασχηµατισµένες από το χέρι του ανθρώπου: δεν φέρνουµε 
στο θυσιαστήριο δεµάτια σιτάρι αλλά «πρόσφορα», δεν φέρνουµε σταφύλια αλλά κρασί. 

Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος είναι ιερέας της δηµιουργίας µε τη δύναµη που έχει να ευχαριστεί και ν' 
αντιπροσφέρει τη δηµιουργία στο Θεό· και είναι βασιλιάς της δηµιουργίας µε τη δύναµη που έχει να 
κατασκευάζει και να σχηµατοποιεί, να συνδέει και να διαφοροποιεί. Αυτή η ιερατική και βασιλική 
λειτουργία περιγράφεται ωραία από τον άγιο Λεόντιο Κύπρου: 

Με τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα, µε το ξύλο και την πέτρα, µ' όλη την ορατή και αόρατη 
δηµιουργία, προσφέρω λατρεία στο ∆ηµιουργό και Κύριο και Ποιητή των όλων. Γιατί η δηµιουργία δε 
λατρεύει άµεσα και µόνη της τον Ποιητή, και είναι µε το δικό µου στόµα που οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα 
του Θεού, που η σελήνη τον λατρεύει, που τ' αστέρια τον δοξάζουν, που τα νερά και οι σταγόνες και όλη η 
δηµιουργία λατρεύει το Θεό και τον δοξάζει. 
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Παρόµοιες ιδέες εκφράζονται από το διδάσκαλο των Χασιδαίων Abraham Yaakov του Sadagora: 
Όλα τα πλάσµατα, και τα φυτά και τα ζώα φέρνουν και προσφέρουν τους εαυτούς τους στον 

άνθρωπο, αλλά µέσω του ανθρώπου φέρνονται όλα και προσφέρονται στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος 
εξαγνίζεται κι εξαγιάζεται σ' όλα τα µέλη του σαν µια προσφορά στο Θεό, εξαγνίζει κι εξαγιάζει όλα τα 
πλάσµατα. 

 
ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 
«Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται» (Ματθ. 5,8). Φτιαγµένος κατ' εικόνα 

Θεού, ο άνθρωπος είναι ο καθρέφτης του Θείου. Γνωρίζει το Θεό γνωρίζοντας τον εαυτό του, βλέπει το Θεό 
ν' αντανακλάται στην καθαρότητα της δικής του καρδιάς. Η διδασκαλία της δηµιουργίας του ανθρώπου 
σύµφωνα µε την εικόνα σηµαίνει ότι µέσα σε κάθε άνθρωπο -µέσα στον πιο αληθινό κι εσωτερικόν εαυτό 
του, που συχνά ορίζεται ως «βάθος καρδίας» ή «έδαφος της ψυχής» -υπάρχει ένα σηµείο άµεσης 
συνάντησης και ένωσης µε τον Άκτιστο. «Η βασιλεία του Θεού εντός υµών εστιν» (Λουκ. 17, 21).  

 
Αυτή η αναζήτηση για την εσωτερική βασιλεία είναι έν' από τα κύρια θέµατα µέσα στα συγγράµατα 

των Πατέρων. 
«Το µεγαλύτερο απ' όλα τα µαθήµατα» λέει ο αγ. Κλήµης Αλεξανδρείας, «είναι να γνωρίσει κανείς 

τον εαυτό του· γιατί, αν κάποιος γνωρίσει τον εαυτό του, θα γνωρίσει το Θεό· και αν γνωρίσει το Θεό θα 
γίνει σαν το Θεό». Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Όταν ο νους παύει να διασκορπίζεται στα εξωτερικά 
πράγµατα και να διασπάται από τον κόσµο µε τις αισθήσεις, επιστρέφει στον εαυτό του· και µέσω του 
εαυτού του ανεβαίνει στη σκέψη του Θεού». «Αυτός που ξέρει τον εαυτό του, ξέρει τα πάντα», λέει ο άγ. 
Ισαάκ ο Σύρος· και κάπου αλλού γράφει: 

Ειρήνευε στην ψυχή σου· τότε ο ουρανός και η γη θα βρίσκονται σε ειρήνη µε σένα. Μπες µε 
λαχτάρα στο θησαυροφυλάκιο που βρίσκεται µέσα σου, κι έτσι θα δεις αυτά που βρίσκονται στον 
ουρανό· γιατί υπάρχει µόνο µια είσοδος που οδηγεί και στα δύο αυτά. Η κλίµακα που οδηγεί στη Βασιλεία 
είναι κρυµένη µέσα στην ψυχή σου. Φύγε από την αµαρτία, βυθίσου στον εαυτό σου και µέσα στην ψυχή 
σου θ' ανακαλύψεις τα σκαλοπάτια απ' όπου θ'ανεβείς. 

Και σ' αυτά τ' αποσπάσµατα θα µπορούσαµε να προσθέσουµε τη µαρτυρία ενός ∆υτικού µάρτυρα 
των ηµερών µας, του Thomas Merton: 

Στο κέντρο της ύπαρξής µας υπάρχει ένα σηµείο µηδαµινότητας που είναι ανέγγιχτο από αµαρτία 
και πλάνη, ένα σηµείο καθαρής αλήθειας, ένα σηµείο ή σπινθήρας που ανήκει αποκλειστικά στο Θεό, που 
δεν είναι ποτέ στη διάθεσή µας, από το οποίο ο Θεός ρυθµίζει τις ζωές µας, που είναι απρόσιτο στις 
φαντασίες του λογισµού µας ή τις βαρβαρότητες της θέλησής µας. Αυτό το µικρό σηµείο του τίποτε και της 
απόλυτης φτώχειας είναι η καθαρή δόξα του Θεού µέσα µας. Είναι, σαν να λέµε, το όνοµά του γραµµένο 
µέσα µας, όπως η φτώχεια µας, όπως η ανέχειά µας, όπως η εξάρτησή µας, όπως η υιϊκότητά µας. Είναι σαν 
ένα καθαρό διαµάντι που λαµποκοπάει µε το αόρατο φως τ' ουρανού. Είναι µέσα στον καθένα, και, αν 
µπορούσαµε να το δούµε, θα βλέπαµε αυτά τα τρισεκατοµµύρια φωτεινές αιχµές να έρχονται µαζί µε τη 
µορφή και τη λαµπρότητα ενός ήλιου που θάκανε όλο το σκοτάδι και τη σκληρότητα της ζωής να χαθεί 
πέρα για πέρα... Η πύλη τ' ουρανού βρίσκεται παντού. 

Φύγε από την αµαρτία, επιµένει ο άγ. Ισαάκ· και αυτή η φράση θάπρεπε να σηµειωθεί ιδιαίτερα. Αν 
πρόκειται να δούµε το πρόσωπο του Θεού ν' αντανακλάται µέσα µας, ο καθρέφτης πρέπει να καθαριστεί. 
∆ίχως µετάνοια δεν µπορεί να υπάρξει αυτογνωσία και ανακάλυψη της εσωτερικής βασιλείας. Όταν µου 
λέγεται, «Γύρισε στον εαυτό σου, γνώρισε τον εαυτό σου», είναι ανάγκη να ρωτήσω: Ποιον «εαυτό» 
πρόκειται ν' ανακαλύψω; Τι είναι ο αληθινός εαυτός µου; Η ψυχανάλυση µας φανερώνει έναν τύπο του 
«εαυτού»· πάρα πολύ συχνά, όµως, αυτή µας οδηγεί όχι στην «κλίµακα της βασιλείας», αλλά στη σκάλα 
που κατεβαίνει σε κάποιο υγρό και γεµάτο φίδια υπόγειο. «Γνώρισε τον εαυτό σου» σηµαίνει «γνώρισε τον 
εαυτό σου έτσι όπως έχει τις ρίζες του στο Θεό· γνώρισε τον εαυτό σου µέσα στο Θεό». Από την άποψη της 
Ορθόδοξης πνευµατικής παράδοσης θάπρεπε να τονιστεί, ότι δεν θα τον ανακαλύψουµε, τον αληθινό εαυτό 
µας «σύµφωνα µε την εικόνα», παρά µόνο µεσ' από ένα θάνατο του ψεύτικου και έκπτωτου εαυτού µας· «... 
ος δ' αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εµού ευρήσει αυτήν» (Ματθ. 16,25): µόνον εκείνος που βλέπει 
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ποιος πραγµατικά είναι ο ψεύτικος εαυτό του και τον απορρίπτει, θα µπορέσει να ξεχωρίσει τον αληθινό 
εαυτό του, τον εαυτό που βλέπει ο Θεός. Υπογραµµίζοντας αυτή τη διάκριση µεταξύ του ψεύτικου και του 
αληθινού εαυτού, ο άγ. Βαρσανούφιος παραγγέλνει: «Ξέχνα τον εαυτό σου και θα τον γνωρίσεις». 

 
ΤΟ ΚΑΚΟ, Ο ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 

 
Στο µεγαλύτερο µυθιστόρηµα του Dostoevsky, Οι Αδελφοί Καραµάζοφ, ο Ιβάν προκαλεί τον 

αδελφό του: «Ας υποθέσουµε ότι δηµιουργείς το οικοδόµηµα της ανθρώπινης µοίρας µε τον αντικειµενικό 
σκοπό να κάνεις τους ανθρώπους επί τέλους ευτυχισµένους και να τους δώσεις ειρήνη και ανάπαυση· όµως, 
για να το κάνεις αυτό είναι ανάγκη να βασανίσεις ένα µόνο µικρούλικο µωρό... και να ιδρύσεις το 
οικοδόµηµά σου πάνω στα δάκρυά του· -θα συµφωνούσες ν' αναλάβεις το οικοδόµηµα υπ' αυτό τον όρο;» 
«Όχι, δε θα συµφωνούσα», απαντάει ο Alyosha. Και αν εµείς δεν θα συµφωνούσαµε να το κάνουµε, γιατί, 
λοιπόν, προφανώς το κάνει ο Θεός; 

Ο Somerset Maugham µας λέει, ότι αφότου είχε δει ένα µικρό παιδί ν' αργοπεθαίνει από µηνιγγίτιδα, 
δεν µπορούσε πια να πιστέψει σ' ένα Θεό αγάπης. Άλλοι έπρεπε να δουν ένα σύζυγο, ή µια σύζυγο, ένα 
παιδί ή ένα γονιό να καταρρέουν σε µιαν ολοκληρωτική κατάθλιψη: σ' ολόκληρο το βασίλειο του πόνου 
ίσως δεν υπάρχει τίποτε τόσο τροµερό να δει κανείς, όσο µία ανθρώπινη ύπαρξη µε χρόνια µελαγχολία. 
Ποια είναι η απάντησή µας; Πώς θα µπορέσουµε να συµβιβάσουµε την πίστη σ' ένα Θεό αγάπης, που 
δηµιούργησε όλα τα πράγµατα και είδε ότι ήταν «καλά λίαν», µε την ύπαρξη του πόνου, της αµαρτίας και 
του κακού; 

Αµέσως πρέπει να γίνει παραδεκτό ότι δεν είναι δυνατή µια εύκολη απάντηση ή ένας φανερός 
συµβιβασµός. Ο πόνος και το κακό µας αντιµετωπίζουν ασύµµετρα. Η δυστυχία η δική µας και των άλλων, 
είναι µία εµπειρία που πρέπει να ζήσουµε και όχι ένα θεωρητικό πρόβληµα που µπορούµε να λύσουµε. 

Αν υπάρχει µια εξήγηση είναι σ' ένα επίπεδο βαθύτερο απ' τα λόγια. Η δυστυχία δεν µπορεί να 
«δικαιωθεί»· µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί, να γίνει αποδεκτή -και µέσω αυτής της αποδοχής να 
µεταµορφωθεί. «Το παράδοξο της δυστυχίας και του κακού», λέει ο Nicolas Berdyaev, «λύνεται µε την 
εµπειρία της ευσπλαχνίας και της αγάπης». 

Αλλά ενώ δικαιολογηµένα υποπτευόµαστε κάθε εύκολη λύση του «προβλήµατος του κακού», 
µπορούµε να βρούµε στη διήγηση για την πτώση του ανθρώπου που δίνεται στο γ' κεφάλαιο του βιβλίου 
«Γένεση» -άσχετ' αν αυτό ερµηνευτεί κυριολεκτικά ή συµβολικά- δύο ζωτικά σηµεία, που πρέπει να 
διαβαστούν µε προσοχή. 

Πρώτον, η αφήγηση στη Γένεση αρχίζει κάνοντας λόγο για τον «όφιν» (Γεν. 3,1), δηλ. το διάβολο -
τον πρώτον από τους αγγέλους εκείνους που έφυγαν απ' το Θεό προς την κόλαση του δικού τους θελήµατος. 
Έγινε διπλή πτώση: πρώτα των αγγέλων και ύστερα του ανθρώπου. Για την Ορθοδοξία η πτώση των 
αγγέλων δεν είναι γραφικό παραµύθι αλλά πνευµατική αλήθεια. Πριν από τη δηµιουργία του ανθρώπου, 
είχε ήδη συµβεί ένας χωρισµός στους δρόµους του νοητικού βασιλείου: µερικοί από τους αγγέλους 
παρέµειναν σταθεροί υπακούοντας στο Θεό, ενώ άλλοι τον αρνήθηκαν. Σχετικά µ' αυτό τον «πόλεµον εν τω 
ουρανώ» (Αποκ. 12,7) έχουµε µόνον απόκρυφες αναφορές µέσα στη Γραφή· δεν µας λέγεται µε 
λεπτοµέρειες τι συνέβη· και ακόµη λιγότερα ξέρουµε για το τι σχέδια έχει ο Θεός για µια δυνατή 
συµφιλίωση µέσα στο νοητικό βασίλειο, ή πώς (αν όχι καθόλου) ο διάβολος θα µπορούσε τελικά να σωθεί. 
Ίσως, όπως υπαινίσσεται το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ, ο ∆ιάβολος δεν είναι τόσο µαύρος όπως 
συνήθως τον ζωγραφίζουν. Για µας σ' αυτό εδώ το στάδιο της γήϊνης ύπαρξής µας, ο ∆ιάβολος είναι ο 
εχθρός· ο ∆ιάβολος όµως έχει επίσης µιαν άµεση σχέση µε το Θεό, για την οποία δεν ξέρουµε τίποτε και για 
την οποία δεν είναι σοφό από µέρους µας να φανταζόµαστε. 

Παρ' όλ' αυτά θάπρεπε να σηµειωθούν τρία σηµεία που µας αφορούν, στις προσπάθειές µας να 
καταπιαστούµε µε το πρόβληµα του πόνου. Πρώτον, εκτός απ' το κακό, για το οποίο εµείς οι άνθρωποι 
είµαστε προσωπικά υπεύθυνοι, υπάρχουν στο σύµπαν δυνάµεις µε τεράστια ισχύ, που η θέλησή τους είναι 
στραµµένη στο κακό. Αυτές οι δυνάµεις, αν και µη ανθρώπινες, είναι µολαταύτα προσωπικές. Η ύπαρξη 
τέτοιων δαιµονικών δυνάµεων δεν είναι µια υπόθεση ή ένας µύθος αλλά -για πολλούς από µας, αλλοίµονο!- 
ένα ζήτηµα άµεσης εµπειρίας. ∆εύτερο, η ύπαρξη των εκπτώτων πνευµατικών δυνάµεων µας βοηθάει να 
καταλάβουµε γιατί, σε κάποιο χρονικό σηµείο προφανώς πριν απ' τη δηµιουργία του ανθρώπου, θάπρεπε να 
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επικρατούσε στο φυσικό κόσµο αταξία, φθορά και σκληρότητα. Τρίτο, η ανταρσία των αγγέλων 
αποδεικνύει πολύ καθαρά ότι το κακό προέρχεται όχι από κάτω αλλ' από πάνω, όχι από την ύλη, αλλ' από το 
πνεύµα. Το κακό, όπως έχει ήδη τονιστεί, είναι «τίποτε»· δεν είναι µια υφιστάµενη ύπαρξη ή ουσία, αλλά 
µια λανθασµένη στάση απέναντι σ' αυτό που είναι απ' τη φύση του καλό. Η πηγή του κακού βρίσκεται 
εποµένως στην ελεύθερη θέληση των πνευµατικών υπάρξεων, που είναι προικισµένες µε ηθική εκλογή και 
που χρησιµοποιούν αυτή τη δύναµη της εκλογής λανθασµένα. 

Αυτά σχετικά µε το πρώτο σηµάδι, τον υπαινιγµό για τον «όφιν». Αλλά (κι αυτό ίσως χρησιµέψει 
σαν δεύτερο σηµάδι) η διήγηση στη Γένεση διασαφηνίζει ότι, αν και ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή µέσα σ' 
ένα κόσµο ήδη φθαρµένο από την πτώση των αγγέλων, όµως ταυτόχρονα τίποτα δεν ανάγκασε τον άνθρωπο 
ν' αµαρτήσει. Η Εύα ελκύστηκε από τον «όφιν», αλλά ήταν ελεύθερη ν' αποκρούσει τις προτάσεις του. Το 
δικό της και του Αδάµ το «προπατορικό αµάρτηµα» ήταν µια συνειδητή πράξη ανυπακοής, µία εσκεµµένη 
απόκρουση της αγάπης του Θεού, µια ελεύθερα διαλεγµένη στροφή από τον Θεό στον εαυτό µας (Γεν. 3: 
2,3,11). 

Στην κατοχή και άσκηση της ελεύθερης θέλησης του ανθρώπου δεν θα βρούµε καθόλου µια πλήρη 
εξήγηση αλλά τουλάχιστον την αρχή για µια απάντηση στο πρόβληµά µας. Γιατί ο Θεός άφησε τους 
αγγέλους και τον άνθρωπο ν' αµαρτήσουν; Γιατί ο Θεός επιτρέπει το κακό και τη δυστυχία; Απαντάµε: Γιατί 
είναι ένας Θεός αγάπης. Η αγάπη προϋποθέτει µετοχή, και η αγάπη επίσης προϋποθέτει ελευθερία. Σαν µια 
Τριάς αγάπης ο Θεός επιθύµησε να µοιραστεί τη ζωή του µε δηµιουργηµένα πρόσωπα, φτιαγµένα κατά την 
εικόνα του, που θα µπορούσαν να του ανταποκριθούν ελεύθερα και εκούσια σε µια σχέση αγάπης. Όπου δεν 
υπάρχει ελευθερία, δεν µπορεί να υπάρξει αγάπη. Ο καταναγκασµός αποκλείει την αγάπη· όπως συνήθιζε να 
λέει ο Paul Evdokimov, ο Θεός µπορεί να κάνει το κάθε τι εκτός από το να µας εξαναγκάσει να τον 
αγαπάµε. Ο Θεός, εποµένως -επιθυµώντας να µοιραστεί την αγάπη του- δεν εδηµιούργησε ροµπότ που θα 
τον υπάκουαν µηχανικά, αλλ' αγγέλους και ανθρώπινες υπάρξεις προικισµένες µ' ελεύθερη εκλογή. Και µ' 
αυτό, για να θέσουµε το ζήτηµα µε ανθρωποµορφικό τρόπο, ο Θεός ριψοκινδύνεψε: γιατί µαζί µ' αυτό το 
δώρο της ελευθερίας δόθηκε επίσης και η δυνατότητα της αµαρτίας. Αλλ' αυτός που δεν ριψοκινδυνεύει, δεν 
αγαπάει. ∆ίχως ελευθερία δεν θα υπήρχε αµαρτία. Αλλά δίχως ελευθερία ο άνθρωπος δεν θα ήταν κατ' 
εικόνα Θεού· δίχως ελευθερία ο άνθρωπος δεν θα µπορούσε να επικοινωνήσει µε το Θεό µε µια σχέση 
αγάπης. 

 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ 

 
Αν και δηµιουργήθηκε για µια κοινωνία µε την Αγία Τριάδα, αν και κλήθηκε να προκόψει µε αγάπη 

από τη θεϊκή εικόνα στη θεϊκή οµοιότητα, ο άνθρωπος διάλεξε αντί γι' αυτό ένα µονοπάτι που δεν οδηγούσε 
ψηλά αλλά χαµηλά. Απέρριψε τη θεϊκή σχέση που είναι η αληθινή του ουσία. Αντί να ενεργήσει σαν 
µεσάζοντας και σαν ενωτικό κέντρο, δηµιούργησε διάσπαση: διάσπαση µε τον εαυτό του, διάσπαση µεταξύ 
του εαυτού του και των άλλων ανθρώπων, διάσπαση µεταξύ αυτού και του φυσικού κόσµου. Ενώ ο Θεός 
του εµπιστεύθηκε το δώρο της ελευθερίας, αυτός αρνήθηκε συστηµατικά την ελευθερία στους 
συνανθρώπους του. Αν και ευλογήθηκε µε τη δύναµη να µεταµορφώνει τον κόσµο και να του χαρίζει 
καινούργιο νόηµα, έκανε κακή χρήση αυτής της δύναµης για να φτιάξει όργανα ασχήµιας και καταστροφής. 
Οι συνέπειες αυτής της κακής χρήσης, ιδιαίτερα από την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης, έχουν γίνει 
τώρα φρικιαστικά φανερές µε τη ραγδαία ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Το «προπατορικό αµάρτηµα» του ανθρώπου, η στροφή του από το θεοκεντρισµό στον 
εγωκεντρισµό, σήµαινε πρώτο και κύριο ότι δεν κοίταζε πια τον κόσµο και τις άλλες ανθρώπινες υπάρξεις µ' 
έναν ευχαριστιακό τρόπο, σαν ένα µυστήριο επικοινωνίας µε το Θεό. Έπαψε να τις θεωρεί ένα δώρο που θ' 
αντιπροσφερόταν µ' ευγνωµοσύνη στο ∆οτήρα και άρχισε να τις µεταχειρίζεται σαν ιδιοκτησία του, από την 
οποία µπορούσε να επωφελείται, να την εκµεταλλεύεται και να τη ρηµάζει. Έτσι δεν έβλεπε πια τ' άλλα 
πρόσωπα και πράγµατα όπως είναι πράγµατι µέσα τους και µέσα στο Θεό, αλλά τους έβλεπε µόνον υπό τον 
όρο της ευχαρίστησης και της ικανοποίησης που θα µπορούσαν να του δώσουν. Και το αποτέλεσµα αυτού 
ήταν ότι πιάστηκε στο φαύλο κύκλο της δικής του ακολασίας, που γινόταν όλο και πιο αχόρταγη όσο την 
ικανοποιούσε. Ο κόσµος έπαψε να είναι διάφανος -ένα παράθυρο απ' όπου αντίκριζε το Θεό- κι έγινε 
σκοτεινός· έπαψε νάναι ζωογόνος κι άρχισε να υπόκειται στη φθορά και στο θάνατο. «Ότι γη ει και εις γην 
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απελεύση» (Γεν. 3,19). Αυτό αληθεύει για τον πεπτωκότα άνθρωπο και για κάθε δηµιούργηµα, µόλις 
αποκοπεί από τη µόνη πηγή ζωής, τον ίδιο το Θεό. 

Τ' αποτελέσµατα της πτώσης του ανθρώπου ήταν και φυσικά και ηθικά. Στο φυσικό επίπεδο οι 
άνθρωποι άρχισαν να υπόκεινται στον πόνο και στην αρρώστια, στην αδυναµία και στη σωµατική 
αποσύνθεση της γεροντικής ηλικίας. Η χαρά της γυναίκας που φέρνει στον κόσµο µια νέα ζωή αναµίχτηκε 
µε τις ωδίνες του τοκετού (Γεν. 3,16). Τίποτε απ' αυτά δεν ήταν µέρος του αρχικού σχεδίου του Θεού για 
την ανθρωπότητα. Σα συνέπεια της πτώσης, άντρες και γυναίκες επίσης υπόκεινται στο χωρισµό ψυχής και 
σώµατος µε το φυσικό θάνατο. Κι όµως ο φυσικός θάνατος θάπρεπε να ιδωθεί, όχι αρχικά σαν τιµωρία, 
αλλά σαν ανακουφιστικό, δοσµένο από ένα Θεό που αγαπάει. Μέσα στο έλεός του ο Θεός δεν θέλησε να 
συνεχίσουν να ζουν οι άνθρωποι απεριόριστα µέσα σ' ένα πεπτωκότα κόσµο, δεµένο για πάντα στο φαύλο 
κύκλο των δικών τους επινοηµάτων, κι έτσι έδωσε ένα τρόπο φυγής. Γιατί ο θάνατος δεν είναι το τέλος της 
ζωής αλλά η αρχή της ανανέωσής της. Αποβλέπουµε, περ' από το φυσικό θάνατο, στη µελλοντική 
επανασύνδεση σώµατος και ψυχής στην καθολική ανάσταση την Έσχατην Ηµέρα. Χωρίζοντας λοιπόν το 
σώµα µας και την ψυχή µας στο θάνατο, ο Θεός ενεργεί όπως ο αγγειοπλάστης· όταν το σκεύος πάνω στον 
τροχό του έχει παραµορφωθεί κι έχει στραβώσει, σπάζει τον πηλό σε κοµµάτια για να το φτιάξει πάλι (πρβλ. 
Ιερ. 18, 1-6). Αυτό τονίζεται στην Ορθόδοξη Ακολουθία της κηδείας:  

Ο πάλαι µεν, εκ µη όντων πλάσας µε και εικόνι σου θεία τιµήσας· παραβάσει εντολής δε, πάλιν µε 
επιστρέψας εις γην εκ ης ελήφθην, εις το καθ' οµοίωσιν επανάγαγε το αρχαίον κάλλος αναµορφώσασθαι. 

Στο ηθικό επίπεδο, σαν συνέπεια της πτώσης, οι άνθρωποι απογοητεύονται,πλήττουν, 
καταθλίβονται. Η δουλειά που προοριζόταν να είναι πηγή χαράς για τον άνθρωπο κι ένα µέσο επικοινωνίας 
µε το Θεό, έπρεπε τώρα να γίνεται κατά το µεγαλύτερο µέρος απρόθυµα, «εν ιδρώτι του προσώπου σου» 
(Γεν.3,19). Και δεν ήταν µόνον αυτά. Ο άνθρωπος έχει υποστεί εσωτερικήν αλλοτρίωση· καθώς η θέλησή 
του αδυνάτισε κι ο ίδιος διασπάστηκε µε τον εαυτό του, έγινε ο εχθρός και ο δήµιος του ίδιου του του 
εαυτού. όπως λέει ο απ. Παύλος, «οίδα γαρ ότι ουκ οικεί εν εµοί, τουτ' έστιν εν τη σαρκί µου, αγαθόν· το 
γαρ θέλειν παράκειταί µοι, το δε κατεργάζεσθαι το καλόν ου· ου γαρ ο θέλω ποιώ αγαθόν, αλλ' ο ου θέλω 
κακόν τούτο πράσσω... ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος· τις δε ρύσεται;...» (Ρωµ. 7: 18,19,24). Εδώ ο απ. Παύλος 
δε λέει µόνον ότι υπάρχει µια σύγκρουση µέσα µας, ανάµεσα στο καλό και στο κακό. Λέει ότι, πάρα πολύ 
συχνά, βρίσκουµε τους εαυτούς µας ηθικά παραλυµένους· ειλικρινά επιθυµούµε να διαλέξουµε το καλό, 
αλλά βρισκόµαστε αιχµαλωτισµένοι σε µια κατάσταση όπου όλες οι επιλογές µας καταλήγουν στο κακό. 
Και ο καθένας µας ξέρει από προσωπική πείρα τι ακριβώς εννοεί ο απ. Παύλος. 

Ο απ. Παύλος όµως είναι προσεκτικός λέγοντας «οίδα γαρ ότι ουκ οικεί εν εµοί, τουτ' έστιν εν τη 
σαρκί µου, αγαθόν». Η ασκητική µας διαµάχη είναι εναντίον της σάρκας και όχι εναντίον του σώµατος. Η 
«σάρκα» δεν είναι το ίδιο µε το «σώµα». Ο όρος «σάρκα», όπως έχει χρησιµοποιηθεί στο κοµµάτι που µόλις 
αναφέρθηκε, σηµαίνει ο,τιδήποτε µέσα µας είναι αµαρτωλό και αντίθετο προς το Θεό. Εποµένως δεν είναι 
µόνο το σώµα αλλά και η ψυχή, στον πεπτωκότα άνθρωπο, που έχει γίνει σαρκική και αισθησιακή. Πρέπει 
να µισούµε τη σάρκα αλλά δεν πρέπει να µισούµε το σώµα που είναι έργο του Θεού και ο ναός του Αγίου 
Πνεύµατος. Η ασκητική αυταπάρνηση είναι λοιπόν ένας αγώνας εναντίον της σάρκας· και όχι εναντίον του 
σώµατος αλλά υπέρ του σώµατος. Όπως ο π.Σέργιος Bulgakov συνήθιζε να λέει· «Σκότωσε τη σάρκα για ν' 
αποκτήσεις ένα σώµα». Ο ασκητισµός δεν είναι η σκλαβιά του εαυτού µας αλλά ο δρόµος για την 
ελευθερία. Ο άνθρωπος είναι ένα µπερδεµένο δίχτυ από αυτοαντιφάσεις· µόνο µε τον ασκητισµό µπορεί να 
κερδίσει τον αυθορµητισµό. 

Ο ασκητισµός, όταν κατανοηθεί έτσι, σαν µια µάχη εναντίον της σάρκας, εναντίον της αµαρτωλής 
και πεπτωκυίας πλευράς του εαυτού, είναι σαφώς κάτι που ζητείται απ' όλους τους Χριστιανούς και όχι 
µόνον από τους µοναχούς. Η µοναστική κλήση και η κλήση στο γάµο -η οδός της άρνησης και η οδός της 
κατάφασης- πρέπει να ιδωθούν σαν παράλληλα και συµπληρωµατικά. Ο µοναχός ή η µοναχή δεν είναι ένας 
δυαλιστής, αλλά, στον ίδιο βαθµό που το κάνει ο Χριστιανός µέσα στο γάµο, προσπαθεί να διακηρύξει την 
έµφυτη καλοσύν η της υλικής δηµιουργίας και του ανθρωπίνου σώµατος· και µε το ίδιο τεκµήριο, ο έγγαµος 
Χριστιανός καλείται στον ασκητισµό. Η διαφορά βρίσκεται µόνο στις εξωτερικές συνθήκες κάτω από τις 
οποίες διεξάγεται ο ασκητικός πόλεµος. Και οι δύο είναι εξ ίσου ασκητικοί και εξ ίσου υλιστές 
(χρησιµοποιώντας τη λέξη στην αληθινή χριστιανική έννοια). Και οι δύο αρνούνται την αµαρτία και 
καταφάσκουν τον κόσµο. 
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Η Ορθόδοξη παράδοση, χωρίς να υποτιµά τ' αποτελέσµατα της πτώσης, δεν πιστεύει παρ' όλ' αυτά 
ότι η πτώση είχε σαν αποτέλεσµα µιαν «ολική διαφθορά», όπως τη βεβαιώνουν οι Καλβινιστές στις πιο 
απαισιόδοξες στιγµές τους. Η θεϊκή εικόνα µέσα στον άνθρωπο είχε κρυφτεί, αλλά δεν είχεν εξαφανιστεί. Η 
ελεύθερη εκλογή του έχει περιοριστεί στην εξάσκησή της αλλά δεν έχει καταστραφεί. Έστω και µέσα σ' 
έναν κόσµο πεπτωκότα ο άνθρωπος διατηρεί ακόµη κάποια γνώση του Θεού και µε τη θεία χάρη µπορεί να 
επικοινωνήσει µαζί του. 

Υπάρχουν πολλοί άγιοι µέσα στις σελίδες της Παλιάς ∆ιαθήκης, άντρες και γυναίκες, όπως ο 
Αβραάµ και η Σάρρα, ο Ιωσήφ και ο Μωϋσής, ο Ηλίας και ο Ιερεµίας· και έξω από τον εκλεκτό λαό του 
Ισραήλ υπάρχουν µορφές όπως του Σωκράτη, που όχι µόνο δίδαξαν την αλήθεια αλλά την έζησαν. Όµως 
παραµένει αληθινό, ότι η ανθρώπινη αµαρτία -το προπατορικό αµάρτηµα του Αδάµ, ενωµένο µε τις 
προσωπικές αµαρτίες της κάθε διαδοχικής γενιάς- έχει δηµιουργήσει ένα τέτοιο χάσµα ανάµεσα στο Θεό 
και στον άνθρωπο, που ο άνθρωπος µε τις δικές του προσπάθειες δεν θα µπορούσε να το γεφυρώσει. 

 
ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΠΕΦΤΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 

 
Για την Ορθόδοξη παράδοση, λοιπόν, το προπατορικό αµάρτηµα του Αδάµ επηρεάζει το ανθρώπινο 

γένος ολόκληρο κι έχει συνέπειες και στο φυσικό και στο ηθικό πεδίο· έχει αποτελέσµατα όχι µόνο ως προς 
την αρρώστια και το φυσικό θάνατο, αλλά και ως προς την ηθική αδυναµία και παράλυση. Αλλά µήπως 
προϋποθέτει επίσης µια κληρονοµηµένη ενοχή; Εδώ η Ορθοδοξία είναι πιο επιφυλακτική. Το προπατορικό 
αµάρτηµα δεν πρέπει να ερµηνεύεται µε νοµικούς ή µισο-βιολογικούς όρους, σαν να ήταν κάποιο φυσικό 
«όνειδος» ενοχής, που µεταβιβάζεται µε τη σεξουαλική σχέση. Αυτή η εικόνα, που φυσικά θεωρείται 
Αυγουστινιακή άποψη, είναι απαράδεκτη στην Ορθοδοξία. Η διδασκαλία του προπατορικού αµαρτήµατος 
εννοεί µάλλον ότι γεννιόµαστε µέσα σ' ένα περιβάλλον όπου είναι εύκολο να κάνεις το κακό και δύσκολο 
να κάνεις το καλό· εύκολο να πληγώνεις τους άλλους και δύσκολο να γιατρεύεις τις πληγές τους· εύκολο να 
δηµιουργείς υποψίες στους ανθρώπους και δύσκολο να κερδίσεις την εµπιστοσύνη τους. Σηµαίνει ότι ο 
καθένας µας εξαρτάται από την ενότητα του ανθρώπινου γένους ως προς την καθολικά λαθεµένη πράξη και 
λαθεµένη σκέψη και µετά τη λαθεµένη ύπαρξη. Και σ' αυτή τη συσσώρευση των λαθών εµείς οι ίδιοι 
έχουµε προσθέσει τις δικές µας επιτηδευµένες αµαρτωλές πράξεις. Το χάσµα όλο και πλαταίνει. 

Εδώ, στη συµπαράσταση του ανθρώπινου γένους, είναι που βρίσκουµε µιαν εξήγηση για τη 
φαινοµενική αδικία της διδασκαλίας του προπατορικού αµαρτήµατος. Γιατί -ρωτάµε- θάπρεπε να υποφέρει 
όλο το ανθρώπινο γένος από την πτώση του Αδάµ; Γιατί θάπρεπε να τιµωρηθούν όλοι για την αµαρτία ενός 
ανθρώπου; Η απάντηση είναι ότι οι άνθρωποι φτιαγµένοι κατά την εικόνα του Τριαδικού Θεού, 
αλληλοεξαρτώνται και είναι συγκληρονόµοι. Κανείς άνθρωπος δεν είναι ένα νησί. Είµαστε «αλλήλων 
µέλη» (Εφεσ. 4,25), κι έτσι κάθε πράξη που διαπράττει οποιοδήποτε µέλος του ανθρώπινου γένους, 
επηρεάζει αναπόφευκτα όλα τ' άλλα µέλη. Ακόµη κι αν δεν είµαστε, µε τη στενή έννοια, ένοχοι για τις 
αµαρτίες των άλλων, κατά κάποιον τρόπο είµαστε πάντοτε ανακατεµένοι. 

«Όταν κάποιος πέφτει», διαπιστώνει ο Aleksei Khomiakov, πέφτει µόνος του· αλλά κανείς δεν 
σώζεται µόνος του». ∆εν θα µπορούσε να είχε πει επίσης ότι κανείς δεν πέφτει µόνος του; Ο στάρετς 
Ζωσιµάς στους Αδελφούς Καραµάζοφ του Dostoevsky πλησιάζει περισσότερο την αλήθεια, όταν λέει ότι ο 
καθένας µας είναι «υπεύθυνος για τον καθένα και για το κάθε τι»: «Υπάρχει µόνο ένας δρόµος για τη 
σωτηρία κι αυτός είναι το να καταστήσεις τον εαυτό σου υπεύθυνο για τις αµαρτίες όλων των ανθρώπων. 
Μόλις νιώσεις υπεύθυνος για όλη την αµαρτωλότητα, για το κάθε τι και για τον καθένα, θα δεις αµέσως ότι 
έτσι είναι πράγµατι, και ότι εσύ πρέπει να κατηγορηθείς για τον καθένα και για όλα τα πράγµατα». 

 
ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΕΙ 

 
Η αµαρτία µας θλίβει την καρδιά του Θεού; Αυτός υποφέρει όταν εµεις υποφέρουµε; Έχουµε 

δικαίωµα να πούµε στον άνθρωπο που υποφέρει: «Ο ίδιος ο Θεός, αυτήν εδώ τη στιγµή, υποφέρει ό,τι 
υποφέρεις κι εσύ, και το ξεπερνά»; 

Επιθυµώντας να διαφυλάξουν τη θείαν υπερβατικότητα, οι πρώτοι Πατέρες, Έλληνες και Λατίνοι, 
επέµειναν στο «απαθές» του Θεού. Αυστηρά ερµηνευόµενο, αυτό σηµαίνει ότι ενώ ο ενσαρκωµένος Θεός 
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µπορεί να υποφέρει, ο ίδιος ο Θεός δεν υποφέρει. Χωρίς ν' αρνηθούµε την Πατερική διδασκαλία, δεν θα 
µπορούσαµε να πούµε κάτι περισσότερο απ' αυτό; Στην Π.∆ιαθήκη, πολύ πριν από την ενσάρκωση του 
Χριστού, βρίσκουµε να διατυπώνεται σχετικά µε το Θεό: «... και ωλιγώθη η ψυχή αυτού εν κόπω Ισραήλ» 
(Κριτ. 10,16). Αλλού, στην Π. ∆ιαθήκη, τοποθετούνται λόγια σαν κι αυτά στο στόµα του Θεού· «υιός 
αγαπητός Εφραίµ εµοί, παιδίον εντρυφών, ότι ανθ' ων οι λόγοι µου εν αυτώ, µνεία µνησθήσοµαι αυτού· διά 
τούτο έσπευσα επ' αυτώ, ελεών ελεήσω αυτόν» (Ιερεµ. 31, 20: 38,20). «Τι σε διαθώµαι, Εφραίµ; υπερασπιώ 
σου, Ισραήλ, ... µετεστράφη η καρδία µου εν τω αυτώ, συνεταράχθη η µεταµέλειά µου» (Ωσηέ, 11,8). Αν 
αυτά τ' αποσπάσµατα έχουν κάποια έννοια, πρέπει να σηµαίνουν ότι ακόµη και πριν από την Ενσάρκωση ο 
Θεός αναµιγνύεται άµεσα στις δυστυχίες της δηµιουργίας του. Η αθλιότητά µας προκαλεί θλίψη στο 
Θεό· τα δάκρυα του Θεού ενώνονται µε τα δάκρυα του ανθρώπου. Ένας κατάλληλος σεβασµός για την 
αποφατική προσέγγιση θα µας έκανε βέβαια επιφυλακτικούς στο ν' αποδώσουµε ανθρώπινα συναισθήµατα 
στο Θεό µε βάναυσο ή κακόγουστο τρόπο. Αλλ' αυτό τουλάχιστον είµαστε υποχρεωµένοι να το 
βεβαιώσουµε. «Η αγάπη κάνει τις δυστυχίες των άλλων δικές της», διατυπώνει το βιβλίο των πτωχών τω 
Πνεύµατι. Αν αυτό αληθεύει για την ανθρώπινη αγάπη, αληθεύει πολύ περισσότερο για τη θεϊκή αγάπη. 

Αφού ο Θεός είναι αγάπη και δηµιούργησε τον κόσµο σαν µια πράξη αγάπης -και αφού ο Θεός είναι 
προσωπικός, και η προσωπικότητα προϋποθέτει µετοχή- ο Θεός δεν παραµένει αδιάφορος στις λύπες αυτού 
του πεπτωκότος κόσµου. Αν εγώ ως ανθρώπινη ύπαρξη µένω ανεπηρέαστος από την αγωνία ενός άλλου, µε 
ποιαν έννοια τον αγαπώ γνήσια; Σίγουρα λοιπόν ο Θεός ταυτίζεται µε τη δηµιουργία του στην αγωνία της. 

Έχουν πει σωστά ότι υπήρχε ένας σταυρός στην καρδιά του Θεού πριν φυτευτεί ένας άλλος έξω απ' 
τα Ιεροσόλυµα· κι ενώ τον ξύλινο σταυρό τον έχουν κατεβάσει, ο σταυρός στην καρδιά του Θεού παραµένει 
ακόµη. Είναι ο σταυρός του πόνου και του θριάµβου, και των δύο µαζί. Κι εκείνοι που µπορούν να το 
πιστέψουν αυτό θα βρουν ότι η χαρά είναι ανακατεµένη µε το ποτήρι της πίκρας τους. Θα µετέχουν, σ' έν' 
ανθρώπινο επίπεδο, στη θεϊκή εµπειρία του νικηφόρου πάθους. 

 
*** 

 
"Ο στεγάζων εν ύδασι τα υπερώα αυτού, ο τιθείς θαλάσση όριον ψάµµον, και συνέχων το παν, σε υµνεί 

ήλιος, σε δοξάζει σελήνη, σοι προσφέρει ύµνον πάσα κτίσις, τω ∆ηµιουργώ και Κτίστη, εις τους αιώνας. " 
(Από το Τριώδιο) 

"Μέγας ει, Κύριε, και θαυµαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύµνον των θαυµασίων 
σου.Σύ γαρ βουλήσει εξ ουκ όντων εις το είναι παραγαγών τα σύµπαντα, τω σω κράτει συνέχεις την κτίσιν και 
τη ση προνοία διοικείς τον κόσµον. Συ εκ τεσσάρων στοιχείων την κτίσιν συναρµόσας τέτταρσι καιροίς τον 
κύκλον του ενιαυτού εστεφάνωσας. Σε τρέµουσιν αι νοεραι πάσαι δυνάµεις· σε υµνοί ήλιος· σε δοξάζει 
σελήνη· σοι εντυγχάνει τα άστρα· σοι υπακούει το φως· σε φρίττουσιν άβυσσοι· σοι δουλεύουσιν αι πηγαί. Συ 
εξέτεινας τον ουρανόν ωσεί δέρριν· συ εστερέωσας την γην επί των υδάτων· συ περιετείχισας την θάλασσαν 
ψάµµω· συ προς αναπνοάς τον αέρα εξέχεας. Αγγελικαί δυνάµεις σοι λειτουργούσιν, οι των αρχαγγέλων χοροί 
σε προσκυνούσι· τα πολυόµµατα Χερουβείµ, και τα εξαπτέρυγα Σεραφείµ, κύκλω ιστάµενα και περιϊπτάµενα, 
φόβω της απροσίτου σου δόξης κατακαλύπτεται... διά στοιχείων και δι' αγγέλων και δι' ανθρώπων και διά 
ορωµένων και δι' αοράτων δοξάζηταί σου το πανάγιον όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύµατος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν." (Ευχή του Μεγάλου Αγιασµού των Υδάτων. 
Εορτή των Θεοφανείων.) 

"Το θεϊκό ριψοκινδύνεµα που υπάρχει µέσα στην απόφαση του Θεού να δηµιουργήσει υπάρξεις κατ' 
εικόνα και οµοίωση του Θεού, είναι το αποκορύφωµα της παντοδυναµίας, ή καλύτερα, η υπέρβαση αυτής της 
κορφής µε την εκούσια ανάληψη αδυναµίας. Γιατί «το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων» (Α' 
Επιστολή προς Κορ. 1,25)." (Vladimir Lossky) 

Το σύµπαν είναι ο αµπελώνας που δόθηκε στους ανθρώπους από το Θεό. «Όλα τα πράγµατα είναι 
για µας, όχι εµείς γι' αυτά», λέει ο Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστοµος. Το κάθε τι είναι δώρο του Θεού στον 
άνθρωπο, ένα σηµάδι της αγάπης του. Όλα τα πράγµατα µαρτυρούν τη δύναµη της αγάπης του Θεού, την 
καλή του θέληση ή τη χάρη, και µας τη µεταβιβάζουν. Κατά συνέπεια το κάθε τι είναι ένα όχηµα γι' αυτό το 
θεϊκό δώρο της αγάπης, όπως το κάθε δώρο που κάνουµε ο ένας στον άλλο είναι ένα σηµάδι και ένας 
φορέας της µεταξύ µας αγάπης. Αλλά ένα δώρο απαιτεί έν' αντίδωρο, ώστε αυτή η αγάπη να γίνει αµοιβαία 
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και να πραγµατωθεί. Προκειµένου, όµως, για το Θεό, ο άνθρωπος δεν µπορεί να επιστρέψει τίποτε απ' όσα 
έχει λάβει απ' το Θεό για τις ανάγκες του· κατά συνέπεια, το δώρο του ανθρώπου στο Θεό είναι η θυσία, κι 
αυτός την προσφέρει µ' ευχαριστία κι ευγνωµοσύνη. Το δώρο του ανθρώπου στο Θεό είναι θυσία και 
«ευχαριστία» µε την ευρύτερη έννοια. 

"Ακόµη, µε την προσφορά του κόσµου στο Θεό, σαν ένα έργο θυσίας,επιθέτουµε σ΄αυτό τη σφραγίδα 
του δικού µας έργου, της κατανόησής µας, του πνεύµατος της θυσίας µας και της κίνησής µας προς το Θεό. 
Όσο περισσότερον αντιλαµβανόµαστε την αξία και τον πλούτο της θείας Χάριτος, και αναπτύσσουµε τις 
δυνατότητές της αυξάνοντας έτσι τα τάλαντα που µας έχουν δοθεί, τόσο περισσότερο υµνούµε το Θεό και του 
δίνουµε χαρά, αποδεικνύοντας µ' αυτό τον τρόπο, ότι συµµετέχουµε ενεργά στο διάλογό µας της αγάπης µ' 
Εκείνον." (π. ∆ηµήτυριος Staniloae) 

"Στον τεράστιο καθεδρικό ναό που είναι το σύµπαν του Θεού, ο κάθε άνθρωπος είτε είναι λόγιος είτε 
είναι χειρώνακτας, καλείται να ενεργήσει σαν ιερέας ολόκληρης της ζωής του - να πάρει ό,τι είναι ανθρώπινο 
και να το µετατρέψει σε µια προσφορά και σ' ένα ύµνο δόξας." (Paul Evdokimov) 

"Αν λίγοι άνθρωποι γίνουν προσευχή -προσευχή που είναι «αγνή» και τελείως άχρηστη κατά τα 
φαινόµενα- µεταµορφώνουν το σύµπαν µε µόνο το γεγονός της παρουσίας τους, µε την ίδια τους την ύπαρξη." 
(Olovier Clement) 

"Είσ' ένας κόσµος µέσα σ' ένα κόσµο· κοίταξε µέσα σου και θα δεις εκεί όλη τη δηµιουργία. Μην 
κοιτάζεις τα εξωτερικά πράγµατα, αλλά στρέψε όλη σου την προσοχή σ' αυτό που βρίσκεται µέσα. 
Συγκέντρωσε όλο το νού σου µέσα στο πνευµατικό θησαυροφυλάκιο της ψυχής σου κι ετοίµασε για τον Κύριο 
ένα ναό δίχως εικόνες." (Άγ. Νείλος Αγκύρας) 

"Ο Ρώσος νοµίζει ότι µπορεί κανείς να γνωρίζει ένα πράγµα, σαν άνθρωπος, µόνο µέσω συµµετοχής. 
Το καλό και το κακό, εδώ στη γη, είναι αδιάσπαστα δεµένα µαζί. Αυτό για µας είναι το µεγάλο µυστήριο της 
ζωής πάνω στη γη. Εκεί όπου το κακό είναι στη µεγαλύτερή του ένταση, εκεί επίσης πρέπει να υπάρχει το 
µεγαλύτερο καλό. Αυτό για µας δεν είναι καν υπόθεση. Είναι αξίωµα. Το κακό δεν πρέπει να το αποφεύγουµε 
αλλά πρώτα να συµµετέχουµε σ' αυτό και να το κατανοούµε µεσ' από τη συµµετοχή, και µετά µε την κατανόηση 
να το εξαγιάζουµε και να το µεταµορφώνουµε." (Julia de Beausobre) 

"Οι άγιοι πρέπει να µετανοούν όχι µόνο για τους ίδιους αλλά επίσης και για χάρη των διπλανών τους, 
γιατί δίχως πρακτική αγάπη δεν µπορούν να γίνουν τέλειοι. Έτσι διατηρείται ολόκληρο το σύµπαν κι ο καθένας 
µας βοηθιέται προνοητικά από τον άλλο. " (Άγ. Μάρλος ο Μοναχός) 

"Ο Θεός δεν επιµένει ή επιθυµεί να θρηνούµε µε αγωνία καρδιάς· µάλλον είναι δική του ευχή ότι από 
αγάπη γι' αυτόν θάπρεπε να χαιρόµαστε µε γέλιο στην ψυχή µας. Πέταξε την αµαρτία και τα δάκρυα είναι 
περιττά· όπου δεν υπάτρχει πληγή, δεν χρειάζεται αλοιφή. Πριν από την πτώση ο Αδάµ δεν έχυνε καθόλου 
δάκρυα και κατά τον ίδιο τρόπο δεν θα υπάρχουν πια δάκρυα µετά την ανάσταση των νεκρών, όπου η αµαρτία 
θα έχει καταστραφεί. Γιατί τότε ο πόνος, η λύπη και ο θρήνος θα έχουν φύγει µακριά." (Άγ. Ιωάννης της 
Κλίµακος) 

"Η δόξα στην οποία καλείται ο άνθρωπος είναι να µοιάσει περισσότερο στο Θεό µε το να γίνει πιο 
ανθρώπινος." (π. ∆ηµήτριος Staniloae) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ  
  

Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ  
  
«... Θεός ην εν Χριστώ κόσµον καταλλάσσων εαυτώ...» (Β' Κορ. 5,19) 
 
∆ίψασε τον Ιησού και θα σε ξεδιψάσει µε την αγάπη του. (Άγ. Ισαάκ ο Σύρος) 
 
Ο Αββάς Ισαάκ είπε: «Κάποτε καθόµουνα µε τον Αββά Ποιµένα και είδα ότι βρισκόταν σε 

έκσταση· κι επειδή συνήθιζα να του µιλώ µε παρρησία, του έβαλα µετάνοια και τον ρώτησα: «Πες µου, πού 
ήσουνα;» Κι εκείνος δεν ήθελε να µου πει. Αλλά όταν τον πίεσα, απάντησε: «Οι σκέψεις µου ήταν στην 
Παρθένο Μαρία, τη Μητέρα του Θεού, που στεκόταν κι έκλαιγε µπροστά στο Σταυρό του Σωτήρα· και θα 
επιθυµούσα να µπορώ να κλαίω πάντα όσο έκλαιγ' εκείνη τότε». (Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου). 

 
Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆Ο. 

 
Πρός το τέλος της Έρηµης Χώρας του ο T.S. Eliot γράφει: 
Ποιος ειν' ο τρίτος που πάντα περπατάει δίπλα σου; 
Όταν µετρώ, είµαστε µόνο εσύ κι εγώ µαζί. 
Μα σαν κοιτάζω µπρος, στον άσπρο δρόµο είναι πάντα κάποιος που περπατάει δίπλα σου... 
 
Εξηγεί στις σηµειώσεις ότι έχει στο νου του την ιστορία που λέγονταν για την εξευρενητική 

αποστολή του Shackleton στην Ανταρκτική· πώς η οµάδα των εξερευνητών όταν βρισκόταν στο έσχατο 
σηµείο της δυνάµεώς της επανειληµένα ένιωσε ότι υπήρχε έν' ακόµη µέλος που πράγµατι µπορούσε να 
υπολογιστεί µαζί τους. Πολύ πριν απ' τον Shackleton, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ της Βαβυλώνας είχε µια 
παρόµοιαν εµπειρία: «ουχί άνδρας τρεις εβάλοµεν εις το µέσον του πυρός πεπεδηµένους; ... ιδού εγώ ορώ 
άνδρας τέσσαρας λελυµένους και περιπατούντας εν µέσω του πυρός, και διαφθορά ουκ έστιν εν αυτοίς, και 
η όρασις του τετάρτου οµοία υιώ Θεού» (∆αν. 3, 24-25). 

Τέτοια είναι για µας η έννοια του Ιησού, του Σωτήρα µας. Είν' αυτός που περπατάει πάντα δίπλα µας 
όταν έχουµε φτάσει στο έσχατο όριο της δύναµής µας, αυτός που βρίσκεται µαζί µας στην αγριάδα του 
πάγου ή στη λαύρα της φωτιάς. Στον καθένα µας, στην ώρα της πιο µεγάλης µας µοναξιάς ή δοκιµασίας, 
αυτός ο λόγος λέγεται: ∆εν είσαι µόνος· έχεις ένα σύντροφο. 

Τελειώσαµε το προηγούµενο κεφάλαιο µιλώντας για την αλλοτρίωση και την εξορία του ανθρώπου. 
Είδαµε πώς η αµαρτία η προπατορική και η προσωπική έχει δηµιουργήσει ένα χάσµα µεταξύ Θεού και 
ανθρώπου, που ο άνθρωπος δεν µπορεί να γεφυρώσει µε τις δικές του δυνάµεις δίχως βοήθεια. Αποκοµένος 
απ' το ∆ηµιουργό του, χωρισµένος απ' τους συνανθρώπους του, εσωτερικά διασπασµένος, ο πεπτωκώς 
άνθρωπος δεν είχε τη δύναµη να θεραπεύσει τον εαυτό του. Πού -έτσι ρωτήσαµε- θα µπορούσε να βρεθεί 
µια γιατριά; 

Είδαµε ακόµη πως η Τριάς, σαν Θεός προσωπικής αγάπης, δεν µπορούσε να µείνει αδιάφορη στη 
δυστυχία του ανθρώπου αλλά µπήκε µέσα σ' αυτήν. Ως ποιο σηµείο έχει φτάσει αυτή η θεϊκή ανάµιξη; 

Η απάντηση είναι ότι έχει φτάσει ως το πιο µακρινό δυνατό σηµείο. Αφού ο άνθρωπος δεν µπορούσε 
να έρθει στο Θεό, ο Θεός ήρθε στον άνθρωπο, ταυτίζοντας τον εαυτό του µε τον άνθρωπο µε τον πιο άµεσο 
τρόπο. Ο αιώνιος Λόγος και Γιος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, έγινε αληθινός άνθρωπος, 
ένας από µας· γιάτρεψε και ζωογόνησε την ανθρώπινη φύση µας παίρνοντάς την όλη µέσα στον εαυτό του. 
Με τα λόγια του «Πιστεύω»: «Πιστεύω ... και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν... Θεόν αληθινόν εκ Θεού 
αληθινού... οµοούσιον τω Πατρί... τον δι' ηµάς τους ανθρώπους και διά την ηµετέραν σωτηρίαν κατελθόντα 
εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύµατος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου...» Αυτός λοιπόν είναι ο 
σύντροφός µας στην παγωνιά και στη φωτιά· ο Κύριος Ιησούς που έλαβε σάρκα από την Παρθένο, ένας από 
την Τριάδα και συγχρόνως ένας από µας, ο Θεός µας κι 'αδερφός µας. 
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ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ. 

 
Σε µια προηγούµενη ενότητα ερευνήσαµε την Τριαδική σηµασία της Προσευχής του Ιησού, «Κύριε 

Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν µε τον αµαρτωλόν». Ας εξετάσουµε τι έχει να µας πει αυτή η προσευχή 
για την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού και για τη θεραπεία µας απ' αυτόν και µέσα σ' αυτόν. 

Υπάρχουν στην Προσευχή του Ιησού δύο «πόλοι» ή δύο ακραία σηµεία. «Κύριε...Υιέ του Θεού»· η 
Προσευχή µιλάει πρώτα για τη δόξα του Θεού, διακηρύσσοντας τον Ιησού σαν Κύριο όλης της δηµιουργίας 
και σαν τον αιώνιο Υιό. Έπειτα στο κλείσιµό της η Προσευχή στρέφεται στην καταστασή µας ως 
αµαρτωλών -αµαρτωλών εξ αιτίας της πτώσης, αµαρτωλών από τις προσωπικές µας πράξεις τις λαθεµένες: 
«... µε τον αµαρτωλόν». Είναι σηµαντικό το ότι λέµε «ελέησόν µε τον αµαρτωλόν»- σα να ήµουν εγώ ο 
µοναδικός αµαρτωλός. 

Έτσι η προσευχή αρχίζει µε λατρεία και τελειώνει µε µετάνοια. Ποιος ή τι µπορεί να συµφιλιώσει 
αυτά τα δύο άκρα της θείας δόξας και της ανθρώπινης αµαρτωλότητας; Υπάρχουν τρεις λέξεις στην 
Προσευχή που δίνουν την απάντηση. 

Η πρώτη είναι «Ιησούς», το προσωπικό όνοµα που δόθηκε στο Χριστό µετά την ανθρώπινη γέννησή 
του από την Παρθένο Μαρία. Αυτό το όνοµα έχει την έννοια του Σωτήρα· καθώς είπε ο άγγελος στο θετό 
πατέρα του Χριστού, τον άγ. Ιωσήφ: «και καλέσεις το όνοµα αυτού Ιησούν, αυτός γαρ σώσει τον λαόν 
αυτού των αµαρτιών αυτών» (Ματθ. 1, 21). 

Η δεύτερη λέξη είναι ο τίτλος «Χριστός», η αντίστοιχη ελληνική απόδοση του «Μεσσίας», που 
σηµαίνει Αυτός που έχει χριστεί από το Άγιο Πνεύµα του Θεού. Για τους Εβραίους της Π. ∆ιαθήκης ο 
Μεσσίας ήταν ο αναµενόµενος λυτρωτής, ο µελλοντικός βασιλιάς που µε τη δύναµη του Πνεύµατος θα τους 
ελευθέρωνε από τους εχθρούς τους. 

Η τρίτη λέξη είναι «έλεος», ένας όρος που σηµαίνει αγάπη στην πράξη, αγάπη που εργάζεται για να 
φέρει τη συγχώρεση, την απελευθέρωση, την ολοκλήρωση. Το να έχεις έλεος σηµαίνει ν' απαλλάξεις τον 
άλλο από την ενοχή που δεν µπορεί να εξαλείψει µε τις δικές του προσπάθειες· να τον απαλλάξεις από τα 
χρέη που ο ίδιος δεν µπορεί να πληρώσει· να τον γιατρέψεις από την αρρώστεια, για την οποία δεν µπορεί 
να βρει αβοήθητος καµµιά γιατριά. Ο όρος «έλεος» σηµαίνει ακόµη ότι όλ' αυτά προσφέρονται σαν ένα 
ελεύθερο δώρο· αυτός που ζητάει έλεος δεν έχει απαιτήσεις απ' τον άλλο, δεν έχει δικαιώµατα για να τα 
επικαλεστεί. 

Η προσευχή του Ιησού λοιπόν δείχνει και το πρόβληµα του ανθρώπου και τη λύση του Θεού. Ο 
Ιησούς είναι ο Σωτήρας, ο κεχρισµένος βασιλιάς, αυτός που έχει το έλεος. Αλλά η προσευχή µας λέει ακόµη 
κάτι περισσότερο για το πρόσωπο του ίδιου του Ιησού. Προσφωνείται «Κύριος» και «Υιός του Θεού»· εδώ 
η Προσευχή µιλάει για τη θεότητά του, για την υπερβατικότητα και για την αιωνιότητά του. Προσφωνείται 
όµως εξ ίσου «Ιησούς», δηλ. µε το προσωπικό όνοµα που η µητέρα του και ο θετός του πατέρας του έδωσαν 
µετά την ανθρώπινη γέννησή του στη Βηθλεέµ. Έτσι η Προσευχή µιλάει επίσης για την ανθρώπινη φύση 
του, για την γνήσια πραγµατικότητα της ανθρώπινης γέννησής του. 

Η Προσευχή του Ιησού είναι εποµένως µια κατάφαση της πίστης στον Ιησού Χριστό που είναι και 
αληθινός Θεός και απόλυτα άνθρωπος. Είναι ο Θεάνθρωπος που µας σώζει από τις αµαρτίες µας, ακριβώς 
επειδή είναι ταυτόχρονα και Θεός και άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν µπορούσε να έρθει στο Θεό, έτσι ο Θεός 
ήρθε στον άνθρωπο -κάνοντας τον εαυτό του ανθρώπινο. Μέσα στην «εκστατική» του αγάπη, ο Θεός 
ενώνεται µε τη δηµιουργία του πιο στενά από την κάθε δυνατή ένωση, καθώς γίνεται ο ίδιος αυτό που 
δηµιούργησε. Ο Θεός σαν άνθρωπος εκπληρώνει το µεσολαβητικό έργο που ο άνθρωπος απέκρουσε κατά 
την πτώση. Ο Ιησούς, ο Σωτήρας µας, γεφυρώνει την άβυσσο ανάµεσα στο Θεό και στον άνθρωπο γιατί 
είναι ταυτόχρονα και Θεός και άνθρωπος. Όπως λέµε σ' έναν από τους ορθόδοξους ύµνους της παραµονής 
των Χριστουγέννων, «Ο ουρανός και η γη σήµερον ηνώθησαν, τεχθέντος του Χριστού. Σήµερον Θεός επί 
γης παραγέγονε, και άνθρωπος εις ουρανούς αναβέβηκε». 

Η ενσάρκωση λοιπόν είναι η υπέρτατη πράξη του Θεού για να µας απολυτρώσει και να 
ξανασυνδέσει την επικοινωνία µας µαζί του. Αλλά τι θα είχε γίνει αν δεν είχε συµβεί ποτέ µια πτώση; Θα 
είχε διαλέξει ο Θεός να γίνει άνθρωπος ακόµη κι αν ο άνθρωπος δεν είχε αµαρτήσει ποτέ; Θάπρεπε να 
θεωρηθεί η ενσάρκωση απλώς σαν απάντηση του Θεού στη δύσκολη θέση του πεπτωκότος ανθρώπου, ή 
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είναι κατά κάποιο τρόπο µέρος της αιώνιας πρόθεσης του Θεού; Μήπως θάπρεπε να κοιτάξουµε πίσω από 
την πτώση και να δούµε την πράξη της ενανθρώπισης του Θεού σαν την εκπλήρωση της αληθινής µοίρας 
του ανθρώπου;  

Σ' αυτή την υποθετική ερώτηση δεν µπορούµ' εµείς, στην τωρινή µας κατάσταση, να δώσουµε καµιά 
τελική απάντηση. Αφού ζούµε µέσα στην πτωτική κατάσταση, δεν µπορούµε να φανταστούµε καθαρά ποια 
θάταν η σχέση του Θεού µε το ανθρώπινο γένος αν δεν είχε συµβεί η πτώση. Οι χριστιανοί συγγραφείς έτσι, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν περιορίσει την εξέταση του θέµατος της ενσάρκωσης στο πλαίσιο της 
πτωτικής κατάστασης του ανθρώπου. Αλλά υπάρχουν µερικοί που ριψοκινδύνεψαν µιαν ευρύτερη θεώρηση, 
ιδιαίτερα ο άγ. Ισαάκ ο Σύρος και ο άγ. Μάξιµος ο Οµολογητής στην Ανατολή, καθώς και ο Duns Scotus 
στη ∆ύση. Η Ενσάρκωση, λέει ο άγ. Ισαάκ, είναι το πιο ευλογηµένο και το πιο χαρµόσυνο πράγµα που θα 
µπορούσε να είχε συµβεί στο ανθρώπινο γένος. Μπορεί λοιπόν νάναι σωστό, το να ορίσουµε σαν αιτία γι' 
αυτό το χαρµόσυνο γεγονός κάτι που ίσως ποτέ να µη συνέβαινε και που στ' αλήθεια δεν θάπρεπε ποτέ να 
έχει γίνει έτσι; Βέβαια ο άγ. Ισαάκ πιστεύει, ότι η πρόσληψη της ανθρωπότητάς µας απ' το Θεό πρέπει να 
κατανοηθεί όχι µόνο σαν µια απάντηση στην αµαρτία του ανθρώπου, αλλά επίσης και κυρίως σαν µια 
πράξη αγάπης, σαν µια έκφραση της ίδιας της φύσης του Θεού. Ακόµη κι αν η πτώση δεν είχε γίνει, ο Θεός, 
µέσα στην απεριόριστη, εκστατική του αγάπη θα είχε πάλι διαλέξει να ταυτίσει τον εαυτό του µε τη 
δηµιουργία του µε το να γίνει άνθρωπος. 

Η Ενσαάρκωση του Χριστού, ιδωµένη µ' αυτό τον τρόπο, έχει περισσότερη σηµασία από µια 
αναίρεση της πτώσης ή από µια αποκατάσταση του ανθρώπου στην αρχική του κατάσταση µέσα στον 
Παράδεισο. Όταν ο Θεός γίνεται άνθρωπος, αυτό σηµαδεύει την αρχή ενός ουσιαστικά νέου σταδίου στην 
ιστορία του ανθρώπου και όχι µόνο µια επιστροφή στο παρελθόν. Η Ενσσάρκωση ανεβάζει τον άνθρωπο σ' 
ένα καινούργιο επίπεδο· η τελευταία κατάσταση είναι υψηλότερη από την πρώτη. Μόνο µέσα στον Ιησού 
Χριστό βλέπουµε ν' αποκαλύπτονται όλες οι δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης µας· µέχρι να γεννηθεί, η 
αληθινή σηµασία της προσωπικότητάς µας µας ήταν κρυµένη. Η γέννηση του Χριστού, όπως λέει ο Μ. 
Βασίλειος, είναι «η γενέθλια ηµέρα όλου του ανθρώπινου γένους». Ο Χριστός είναι ο πρώτος τέλειος 
άνθρωπος -τέλειος δηλ. όχι µόνο δυναµικά, όπως ήταν ο Αδάµ µε την αθωότητά του πριν από την πτώση, 
αλλά µε την έννοια της απόλυτα πραγµατοποιηµένης «οµοίωσης». Η Ενσάρκωση λοιπόν δεν είναι µόνο 
ένας τρόπος για ν' απαλειφθούν τα αποτελέσµατα του προπατορικού αµαρτήµατος, αλλά είναι ένα 
ουσιαστικό στάδιο στο ταξίδι του ανθρώπου από τη θεία εικόνα στη θεϊκή εξοµοίωση. Η αληθινή εικόνα και 
οµοίωση του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός· κι έτσι, από την πρώτη-πρώτη στιγµή της δηµιουργίας του 
ανθρώπου κατ' εικόνα, η Ενσάρκωση του Χριστού, κατά κάποιο τρόπο είχε υπονοηθεί. Η αληθινή αιτία 
λοιπόν για την Ενσάρκωση δεν βρίσκεται στην αµαρτωλότητα του ανθρώπου αλλά στη µη πεπτωκυία φύση 
του, στην ύπαρξή του που έγινε σύµφωνα µε τη θεϊκή εικόνα και είναι ικανή να ενωθεί µε το Θεό. 

 
∆ΙΤΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 

 
Η Ορθόδοξη πίστη στην Ενσάρκωση συγκεφαλαιώνεται στην επωδό του Χριστουγεννιάτικου ύµνου 

του Ρωµανού του Μελωδού: «Παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός». Σ' αυτή τη σύντοµη φράση περιέχονται 
τρεις διαβεβαιώσεις: 

1. Ο Ιησούς Χριστός είναι πλήρης και τέλειος Θεός. 
2. Ο Ιησούς Χριστός είναι πλήρης και τέλειος άνθρωπος. 
3. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι δύο, αλλά ένα πρόσωπο. 
Αυτό ερµηνεύτηκε µε λεπτοµέρειες από τις Οικουµενικές Συνόδους. Όπως ακριβώς οι δύο πρώτες 

από τις εφτά ασχολήθηκαν µε το Τριαδικό δόγµα, έτσι και οι υπόλοιπες πέντε ασχολήθηκαν µε το δόγµα της 
Ενσάρκωσης. 

Η τρίτη Σύνοδος (Έφεσος, 431) διατύπωσε ότι η Παρθένος Μαρία είναι Θεοτόκος ή «Μητέρα του 
Θεού». Σε συνάρτηση µ' αυτό τον τίτλο υπάρχει µια διαβεβαίωση, όχι κυρίως για την Παρθένο, αλλά για το 
Χριστό: Ο Θεός γεννήθηκε. Η Παρθένος είναι Μητέρα όχι ενός ανθρώπινου προσώπου ενωµένου µε το θείο 
πρόσωπο του Λόγου, αλλ' ενός µοναδικού, αχώριστου προσώπου που είναι ταυτόχρονα Θεός και άνθρωπος. 
Η τέταρτη Σύνοδος (Χαλκηδόνα, 451) διακήρυξε ότι υπάρχουν µέσα στον Ιησού Χριστό δύο φύσεις, η µία 
θεία και η άλλη ανθρώπινη. Σύµφωνα µε τη θεϊκή του φύση ο Χριστός είναι οµοούσιος µε τον Θεό 
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Πατέρα· σύµφωνα µε την ανθρώπινη φύση του είναι οµοούσιος µε µας τους ανθρώπους. ∆ηλαδή σύµφωνα 
µε τη θεϊκή του φύση είναι πλήρης και τέλειος Θεός· είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγ. Τριάδος, ο 
µοναδικός «µονογενής» και αιώνιος Υιός του αιωνίου Πατρός, που γεννήθηκε από τον Πατέρα προ πάντων 
των αιώνων. Σύµφωνα µε την ανθρώπινη φύση του είναι πλήρης και τέλειος άνθρωπος· αφού γεννήθηκε στη 
Βηθεέµ σαν έν' ανθρώπινο παιδί από την Παρθένο Μαρία, δεν έχει µόνο έν' ανθρώπινο σώµα σαν το δικό 
µας, αλλά και µια ψυχή ανθρώπινη και νου. Όµως, αν και ο ενσαρκωθείς Χριστός υφίσταται «µε δύο 
φύσεις» είναι ένα πρόσωπο, µόνο και αχώριστο και όχι δύο πρόσωπα που συνυπάρχουν στο ίδιο σώµα. 

Η πέµπτη Σύνοδος (Κωνσταντινούπολις, 553), αναπτύσσοντας ό,τι είχε ειπωθεί από την τρίτη, 
δίδαξε ότι «ένας από την Αγ. Τριάδα υπέφερε ως προς τη σάρκα». Ακριβώς όπως είναι εύλογο να πούµε ότι 
ο Θεός γεννήθηκε, έτσι µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι Ο Θεός πέθανε. Στην κάθε περίπτωση βέβαια 
προσδιορίζουµε ότι αυτό λέγεται για το Θεό που έγινε άνθρωπος. Ο Θεός µέσα στην υπερβατικότητά του 
δεν υπόκειται ούτε σε γέννηση ούτε σε θάνατο, αλλ' αυτά τα πράγµατα τα έχει όντως υποφέρει ο 
ενσαρκωθείς Λόγος. 

Η έκτη Σύνοδος (Κωνσταντινούπολις, 680-681), λαµβάνοντας υπ' όψη ό,τι είχε ειπωθεί στην 
τέταρτη, βεβαίωσε ότι, όπως ακριβώς υπάρχουν µέσα στο Χριστό δύο φύσεις, η θεϊκή και η ανθρώπινη, έτσι 
υπάρχει στο Χριστό όχι µόνο µια θεϊκή αλλά και µια ανθρώπινη θέληση· γιατί, αν ο Χριστός δεν είχε 
θέληση ανθρώπινη σαν τη δική µας, δεν θάταν στ' αλήθεια άνθρωπος σαν και µας. Παρ' όλ' αυτά οι δύο 
αυτές θελήσεις δεν είναι αντίθετες και δεν συγκρούονται η µια µε την άλλη, γιατί η ανθρώπινη θέληση 
πάντοτε υποτάσσεται ελεύθερα στη θεία. 

Η έβδοµη Σύνοδος (Νίκαια, 787), επισφραγίζοντας τις τέσσερις προηγούµενες, διακήρυξε ότι, αφού 
ο Χριστός έγινε αληθινός άνθρωπος, είναι εύκολο ν' απεικονίζουµε το πρόσωπό του πάνω στις άγιες 
εικόνες· και, αφού ο Χριστός είναι ένα και όχι δύο πρόσωπα, αυτές οι εικόνες δεν µας δείχνουν µόνο την 
ανθρωπότητά του σε διαχωρισµό από τη θεότητά του, αλλά µας δείχνουν το ένα πρόσωπο του αιώνιου 
Λόγου που σαρκώθηκε. 

Εποµένως υπάρχει µία αντίθεση στην τεχνική διατύπωση του τριαδικού δόγµατος και της 
διδασκαλίας για την ενσάρκωση. Στην περίπτωση της Τριάδος, βεβαιώνουµε µία µόνη συγκεκριµένη ουσία 
ή φύση σε τρία πρόσωπα· και είναι χάρη σ' αυτή τη ρητή ενότητα της ουσίας που τα τρία πρόσωπα έχουν 
µια µόνη θέληση ή ενέργεια. Στην περίπτωση του ενσαρκωθέντος Χριστού, αντίθετα, υπάρχουν δύο φύσεις, 
µία η θεϊκή και η άλλη, η ανθρώπινη· αλλά υπάρχει ένα µόνο πρόσωπο, ο αιώνιος Λόγος που έχει γίνει 
άνθρωπος. Και ενώ τα τρία θεία πρόσωπα της Τριάδος έχουν µόνο µια θέληση και ενέργεια, το ένα 
πρόσωπο του Ενσαρκωθέντος Χριστού έχει δύο θελήσεις και ενέργειες, που αντιστοιχούν στις δύο του 
φύσεις. Όµως αν και υπάρχουν στον ενσαρκωθέντα Χριστό δύο φύσεις και δύο θελήσεις, αυτό δεν 
καταστρέφει την ενότητα του προσώπου του· µέσα στο Ευαγγέλιο το κάθε τι που λέει, κάνει ή υποφέρει ο 
Χριστός, πρέπει να προσγράφεται στο ένα και στο ίδιο προσωπικό υποκείµενο, τον αιώνιο Λόγο του Θεού 
που τώρα έχει γεννηθεί σαν άνθρωπος, µέσα σε τόπο και χρόνο. 

Υπογραµµίζοντας τους συνοδικούς ορισµούς για το Χριστό ως Θεό και άνθρωπο, βλέπουµε πως 
υπάρχουν δύο βασικές αρχές που αφορούν τη σωτηρία µας. Πρώτο, µόνον ο Θεός µπορεί να µας σώσει. 
Ένας προφήτης ή δάσκαλος της ηθικής δεν µπορεί να γίνει ο λυτρωτής του κόσµου. Αν, λοιπόν, ο Χριστός 
πρέπει να είναι ο Σωτήρας µας, πρέπει να είναι πλήρης και τέλειος Θεός. ∆εύτερο, η σωτηρία πρέπει να 
φτάσει στο σηµείο της ανθρώπινης ανάγκης. Μόνο αν ο Χριστός είναι πλήρης και τέλειος άνθρωπος όπως 
κι' εµείς, µπορούµε εµείς οι άνθρωποι να µετέχουµε σ' αυτά που έχει κάνει για µας. 

Θα ήταν λοιπόν µοιραίο για τη διδασκαλία τη σχετική µε τη σωτηρία µας, αν έπρεπε να θεωρούµε το 
Χριστό µε τον τρόπο των Αρειανών, σαν ένα είδος ηµιθέου που βρίσκεται σε µια σκοτεινή ενδιάµεση 
περιοχή ανάµεσα στην ανθρωπότητα και τη θεότητα. Η Χριστιανική διδασκαλία για τη σωτηρία µας απαιτεί 
να τονίζουµε και τα δύο µέρη στον ύψιστο βαθµό. ∆εν πρέπει να τον σκεφτόµαστε σαν «µισό και µισό». Ο 
Ιησούς Χριστός δεν είναι µισός Θεός και µισός άνθρωπος, αλλά τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Στην 
επιγραµµατική φράση του αγ. Λέοντος του Μεγάλου είναι totus in suis, totus in nostris: «τέλειος σε ό,τι 
είναι δικό του, τέλειος σε ό,τι είναι δικό µας».  

Τέλειος σ' ότι είναι δικό του:Ο Ιησούς Χριστός είναι για µας το παράθυρο προς το θεϊκό βασίλειο, 
που µας δείχνει τι είναι ο Θεός. «Θεόν ουδείς εώρακε πώποτε· ο µονογενής Θεός ο ων εις τον κόλπον του 
Πατρός εκείνος εξηγήσατο» (Ιω. 1,18). 
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Τέλειος σε ό,τι είναι δικό µας: Ο Ιησούς Χριστός είναι ο δεύτερος Αδάµ, που µας δείχνει τον 
αληθινό χαρακτήρα της ανθρώπινης προσωπικότητάς µας. Ο Θεός µόνος είναι ο τέλειος άνθρωπος. 

Ποιος είναι ο Θεός; Ποιος είµαι εγώ; Στις δύο αυτές ερωτήσεις ο Ιησούς Χριστός µας δίνει την 
απάντηση. 

 
Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΩΣ ΜΕΤΟΧΗ 

 
Το Χριστιανικό µήνυµα της σωτηρίας µπορεί να συνοψιστεί πιο καλά µε τους όρους µετοχή, 

συµπαράσταση και ταύτιση. Η έννοια της µετοχής ειν' ένα κλειδί παρόµοιο µε το δόγµα του Τριαδικού 
Θεού και µε τη διδασκαλία για την ενανθρώπιση του Θεού. Το Τριαδικό δόγµα βεβαιώνει ότι, όπως 
ακριβώς ο άνθρωπος είναι αυθεντικά προσωπικός µόνον όταν µοιράζεται τα πάντα µε τους άλλους, έτσι και 
ο Θεός δεν είναι ένα µόνο πρόσωπο που κατοικεί µόνο του, αλλά τρία πρόσωπα που συµµετέχουν το ένα 
στη ζωή του άλλου µε τέλεια αγάπη. Η Ενσάρκωση είναι επίσης µια διδασκαλία µετοχής ή συµµετοχής. Ο 
Χριστός συµµετέχει απόλυτα στο κάθε τι που µας αποτελεί κι έτσι µας δίνει τη δυνατότητα να 
συµµετέχουµε σ' αυτά που τον αποτελούν στη θεϊκή ζωή του και στη δόξα του. Έγινε ό,τι είµαστε για να 
µας κάνει ό,τι είναι αυτός. 

Ο Απ. Παύλος το εκφράζει αυτό µεταφορικά µε όρους του πλούτου και της φτώχειας: «γινώσκετε 
γαρ την χάριν του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ότι δι' υµάς επτώχευσε πλούσιος ων, ίνα υµείς τη εκείνου 
πτωχεία πλουτήσητε» (Β'Κορ. 8,9). Τα πλούτη του Χριστού είναι η αιώνια δόξα του· η φτώχεια του 
Χριστού είναι η απόλυτη ταύτισή του µε την ξεπεσµένη ανθρώπινη κατάστασή µας. Με τα λόγια ενός 
Ορθόδοξου Χριστουγεννιάτικου ύµνου: «Καθώς πέρα για πέρα ντύθηκες τη φτώχεια µας, έκαµες θεία τη 
γήινη φύση µας µε την ένωσή σου και τη µετοχή σου σ' αυτήν». Ο Χριστός µετέχει στο θάνατό µας, κι εµείς 
µετέχουµε στη ζωή του· «εκένωσεν εαυτόν», ενώ εµάς µας «υπερύψωσεν» (Φιλ. 2,5-9). Η κάθοδος του 
Θεού καθιστά δυνατή την άνοδο του ανθρώπου. Ο άγ. Μάξιµος ο Οµολογητής γράφει: «Με άφατο τρόπο το 
άπειρο περιορίζεται, ενώ το πεπερασµένο εκτείνεται στο µέτρο του απείρου». 

Όπως είπε ο Χριστός στο Μυστικό ∆είπνο: «καγώ την δόξαν ην δέδωκάς µοι δέδωκα αυτοίς, ίνα 
ώσιν εν καθώς ηµείς εν, εγώ εν αυτοίς και συ εν εµοί, ίνα ώσι τετελειωµένοι εις εν» (Ιω. 17,22-23). Ο 
Χριστός µας ικανώνει να συµµετέχουµε στη θεϊκή δόξα του Πατέρα. Είναι ο σύνδεσµος και το σηµείο 
επαφής· επειδή είναι άνθρωπος, είναι ένα µε µας· επειδή είναι Θεός, είναι ένα µε τον Πατέρα. Έτσι µέσω και 
εν αυτώ είµαστε ένα µε το Θεό, και η δόξα του Πατέρα γίνεται δική µας δόξα. Η Ενσάρκωση του Θεού 
ανοίγει το δρόµο για τη θέωση του ανθρώπου. Το να θεωθεί κανείς σηµαίνει, µε µεγαλύτερη σαφήνεια, να 
«χριστοποιηθεί»· η θεϊκή οµοιότητα που καλούµαστε να φτάσουµε είναι η οµοίωση του Χριστού. Μέσω του 
Ιησού που είναι Θεάνθρωπος εµείς οι άνθρωποι «θεούµεθα», θεοποιούµαστε, γινόµαστε «θείας κοινωνοί 
φύσεως» (Β'Πετρ. 1,4). Προσλαµβάνοντας την ανθρώπινη φύση µας, ο Χριστός που είναι Γιος του Θεού 
από τη φύση του µας έχει κάνει γιους του Θεού κατά χάρη. Εν αυτώ είµαστε «υιοθετηµένοι» από το Θεό 
Πατέρα, και γινόµαστε γιοι εν τω Υιώ. 

Αυτή η αντίληψη για τη σωτηρία ως συµµετοχή προϋποθέτει δύο πράγµατα ιδιαίτερα σε σχέση µε 
την Ενσάρκωση. Πρώτο, προϋποθέτει ότι ο Χριστός δεν πήρε µόνο έν' ανθρώπινο σώµα, σαν το δικό µας, 
αλλά κι ανθρώπινο πνεύµα, νου και ψυχή σαν τα δικά µας. Η αµαρτία, όπως είδαµε, έχει την πηγή της όχι 
µόνο εκ των κάτω αλλά κι εκ των άνω· δεν είναι υλική ως προς την προέλευσή της, αλλά πνευµατική. Η 
πλευρά του ανθρώπου λοιπόν που έχει ανάγκη να λυτρωθεί δεν είναι κατά κύριο λόγο το σώµα του αλλά η 
θέλησή του και το κέντρο της ηθικής εκλογής του. Αν ο Χριστός δεν είχε ανθρώπινο νου, τότε αυτό µοιραία 
θα κλόνιζε τη δεύτερη αρχή της σωτηρίας, το ότι δηλ. η θεϊκή σωτηρία πρέπει να φτάσει στο σηµείο της 
ανθρώπινης ανάγκης. 

Η σπουδαιότητα αυτής της αρχής ξανατονίστηκε κατά το δεύτερο µισό του 4ου αι., όταν ο 
Απολλινάριος έφτιαξε τη θεωρία για την οποία γρήγορα καταδικάστηκε ως αιρετικός -ότι στην Ενσάρκωση 
ο Χριστός πήρε µόνο ανθρώπινο σώµα και όχι ανθρώπινο νου ή λογική ψυχή. Σ' αυτό απάντησε ο άγ. 
Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Το απρόσληπτον και αθεράπευτον». Ο Χριστός δηλαδή µας σώζει µε το να γίνει 
ό,τι είµαστε κι εµείς· µας θεραπεύει παίρνοντας τη διασπασµένη µας ανθρώπινη φύση µέσα στον εαυτό του, 
«προσλαµβάνοντάς» την, έτσι που νάναι δική του, µπαίνοντας στην ανθρώπινη εµπειρία µας και 
γνωρίζοντάς την εκ των έσω, γιατί ο ίδιος είναι ένας από µας. Αλλ' αν αυτή η συµµετοχή του στην 
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ανθρωπότητά µας ήταν κατά κάποιο τρόπο ατελής, τότε και η σωτηρία του ανθρώπου θα ήταν επίσης 
ατελής. Αν πιστεύουµε ότι ο Χριστός µας έχει φέρει καθολική σωτηρία, τότε συνάγεται ότι έχει προσλάβει 
τα πάντα. 

∆εύτερο, αυτή η αντίληψη για τη σωτηρία ως συµµετοχή προϋποθέτει -αν και πολλοί δίστασαν να το 
πουν ανοιχτά- ότι ο Χριστός έχει προσλάβει όχι µόνο τη µη πεπτωκυία αλλά και την πεπτωκυία ανθρώπινη 
φύση. Όπως τονίζει η Επιστολή προς Εβραίους (και σ' όλη την Κ. ∆ιαθήκη δεν υπάρχει πιο σηµαντικό 
Χριστολογικό κείµενο απ' αυτό): «ου γαρ έχοµεν αρχιερέα µη δυνάµενον συµπαθήσαι ταις ασθενείαις ηµών, 
πεπειρασµένον δε κατά πάντα καθ' οµοιότητα χωρίς αµαρτίας» (Εβρ. 4, 15). Ο Χριστός ζει τη ζωή του πάνω 
στη γη κάτω από τις συνθήκες της πτώσης. Ο ίδιος δεν είναι αµαρτωλό πρόσωπο, αλλά µέσα στη 
συµπαράστασή του για τον πεπτωκότα άνθρωπο δέχεται ως έσχατο όριο τις συνέπειες της αµαρτίας του 
Αδάµ. ∆έχεται απόλυτα όχι µόνο τις φυσικές συνέπειες, όπως είναι η κούραση, ο σωµατικός πόνος και 
προσωρινά ο χωρισµός σώµατος και ψυχής µε το θάνατο. ∆έχεται επίσης τις ηθικές συνέπειες, τη µοναξιά, 
την αλλοτρίωση, την εσωτερική σύγκρουση. Ίσως φανεί τολµηρό να τ' αποδώσουµε όλ' αυτά στο ζωντανό 
Θεό, αλλά µια συνεπής διδασκαλία για την Ενσάρκωση δεν απαιτεί τίποτε λιγότερο. Αν ο Χριστός είχε 
προσλάβει απλώς τη µη πεπτωκυία ανθρώπινη φύση, ζώντας την επίγεια ζωή του στην κατάσταση του Αδάµ 
µέσα στον Παράδεισο, τότε δεν θα τον είχαν αγγίξει οι αδυναµίες µας, ούτε θα είχε νιώσει πειρασµό στο 
κάθε τι όπως ακριβώς εµείς. Και σ' αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν ο Σωτήρας µας. 

Ο Απ.Παύλος προχωρεί ως το σηµείο που να γράψει: «τον µη γνόντα αµαρτίαν υπέρ ηµών αµαρτίαν 
εποίησεν, ίνα ηµείς γενώµεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτώ» (Β' Κορ. 5,21). ∆εν πρέπει εδώ να σκεφτούµε 
µόνο µε όρους κάποιας νοµικής διαδικασίας, σύµφωνα µε την οποία ο Χριστός, αθώος ο ίδιος, έχει κατά 
κάποιο τρόπο «αποδώσει» στον εαυτό του την ενοχή µας µ' ένα τρόπο εξωτερικό. Εδώ έχει συντελεστεί κάτι 
πολύ περισσότερο απ' αυτό. Ο Χριστός µας σώζει αποκτώντας εµπειρία εκ των έσω, σαν ένας από µας, για 
όλ' αυτά που υποφέρουµε εσωτερικά καθώς ζούµε µέσα σ' ένα κόσµο αµαρτωλό. 

 
ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΘΕΝΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 

 
Στην Καινή ∆ιαθήκη διατυπώνεται µε σαφήνεια ότι η Μητέρα του Ιησού Χριστού ήταν παρθένος 

(Ματθ. 1: 18,23,25). Ο Κύριός µας έχει έναν αιώνιο Πατέρα αλλά όχι πατέρα επίγειο. Γεννήθηκε έξω από το 
χρόνο από τον Πατέρα δίχως µητέρα· και γεννήθηκε µέσα στο χρόνο από τη Μητέρα του δίχως πατέρα. 
Αυτή η πεποίθηση στην Παρθενική Γέννηση όµως δεν µειώνει καθόλου την πληρότητα της ανθρώπινης 
φύσης του Χριστού. Αν και η µητέρα ήταν Παρθένος, έγινε µια πραγµατική ανθρώπινη γέννηση ενός γνήσια 
ανθρώπινου βρέφους. 

Όµως γιατί -ρωτάµε- η γέννησή του σαν ανθρώπου θάπρεπε νάχει πάρει αυτή την ιδιαίτερη µορφή; 
Σ' αυτό ίσως θα µπορούσε να δοθεί ως απάντηση το ότι η παρθενία της Μητέρας εξυπηρετεί σαν ένα 
«Σηµείο» της µοναδικότητας του Υιού. Αυτό γίνεται µε τρεις στενά συνδεδεµένους τρόπους. Πρώτο, το 
γεγονός ότι ο Χριστός δεν έχει επίγειο πατέρα σηµαίνει ότι ειναι στραµένος πάντα πέρ' απ' την κατάστασή 
του µέσα στο χώρο και το χρόνο προς την ουράνια και αιώνια προέλευσή του. Το παιδί της Μαρίας είναι 
αληθινά άνθρωπος, αλλά δεν είναι µόνο άνθρωπος· είναι µέσα στην ιστορία αλλά είναι και πέρα' από την 
ιστορία.. Η γέννησή του από µια παρθένο τονίζει το ότι αν και περιχωρούµενος είναι επίσης 
υπερβατικός· αν και τέλειος άνθρωπος είναι και τέλειος Θεός. 

∆εύτερο, το γεγονός ότι η Μητέρα του Χριστού ήταν παρθένος δείχνει ότι η γέννησή του πρέπει ν' 
αποδοθεί µε µοναδικό τρόπο σε θεία πρωτοβουλία. Αν και είναι τέλειος άνθρωπος, η γέννησή του δεν ήταν 
το αποτέλεσµα της σεξουαλικής ένωσης ανάµεσα σ' 'εναν άντρα και µια γυναίκα, αλλά ήταν µ' ένα τρόπο 
ιδιαίτερο το άµεσο έργο του Θεού. 

Τρίτο, η γέννηση του Χριστού από µια παρθένο υπογραµµίζει ότι η Ενσάρκωση δεν έχει καµιά 
σχέση µε τη δηµιουργία ενός νέου ανθρώπου. Όταν γεννιέται ένα παιδί από δυο ανθρώπινους γονείς µε το 
συνηθισµένο τρόπο, αρχίζει να υφίσταται µια καινούργια ύπαρξη. Αλλά το πρόσωπο του ενσαρκωµένου 
Χριστού δεν είναι άλλο από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εποµένως, στη γέννηση του Χριστού 
δεν άρχισε να υφίσταται ένα νέο πρόσωπο, αλλά το πρόσωπο του Υιού του Θεού που προϋπήρχε άρχισε 
τώρα να ζει όχι µόνο µε θεϊκό αλλά και µε ανθρώπινο τρόπο ύπαρξης. Έτσι η Παρθενική Γέννηση 
αντανακλά την αιώνια προΰπαρξη του Χριστού. 
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Επειδή το πρόσωπο του ενσαρκωµένου Χριστού ταυτίζεται µε το πρόσωπο του Λόγου, η Παρθένος 
Μαρία δίκαια µπορεί να πάρει τον τίτλο Θεοτόκος. Είναι µητέρα όχι ενός ανθρώπινου γιου που έχει ενωθεί 
µε το θείο Υιό, αλλ' ενός ανθρώπινου γιού που είναι ο µονογενής Υιός του Θεού. Ο γιος της Μαρίας είναι το 
ίδιο πρόσωπο µε το θείο Υιό του Θεού· κι έτσι, χάρη στην Ενσάρκωση, η Μαρία είναι πραγµατικά «Μητέρα 
του Θεού». 

Η Ορθοδοξία, ενώ έχει σε µεγάλη υπόληψη το ρόλο της Παρθένου ως Μητέρας του Χριστού, δεν 
βλέπει το λόγο να υπάρχει κανένα δόγµα για την «άµωµη Σύλληψη». Όπως καθορίστηκε από τη 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία το 1854, αυτό το δόγµα διατυπώνει ότι η Μαρία, από «την πρώτη στιγµή της 
σύλληψής της» από τη µητέρα της την αγ. Άννα, εξαιρέθηκε «από κάθε κηλίδα προπατορικής ενοχής». Εδώ 
πρέπει να προσεχθούν δύο σηµεία. 

Πρώτο, όπως ήδη σηµειώθηκε, η Ορθοδοξία δεν αντιµετωπίζει την πτώση µε Αυγουστινιανούς 
όρους, σαν κηλίδα κληρονοµηµένης ενοχής. Αν εµείς οι Ορθόδοξοι είχαµε αποδεχτεί τη Λατινική άποψη 
για την προπατορική ενοχή, τότε ίσως να είχαµε νιώσει την ανάγκη να διατυπώσουµε ένα δόγµα για την 
άµωµη Σύλληψη. Έτσι όπως είναι, οι όροι της αναφοράς µας είναι διαφορετικοί· το Λατινικό δόγµα δεν µας 
φαίνεται τόσο πολύ λανθασµένο, όσο περιττό. ∆εύτερο, για την Ορθοδοξία η Παρθένος Μαρία αποτελεί, 
µαζί µε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, την κορωνίδα και την κορύφωση της αγιότητας της Παλαιάς ∆ιαθήκης. 
Είναι µια συνδετική φυσιογνωµία· η τελευταία και η µεγαλύτερη από τους ενάρετους άνδρες και γυναίκες 
της Παλαιάς ∆ιαθήκης, είναι ταυτόχρονα η κρυµένη καρδιά της Αποστολικής Εκκλησίας. Το δόγµα όµως 
για την άµωµη Σύλληψη µας φαίνεται σαν να βγάζει την Παρθένο Μαρία από την Παλαιά ∆ιαθήκη και να 
την τοποθετεί προκαταβολικά και αποκλειστικά στην Καινή. Σύµφωνα µε τη Λατινική διδασκαλία δεν 
στέκεται πια στο ίδιο βάθρο µε τους άλλους αγίους της Παλαιάς ∆ιαθήκης κι έτσι ο ρόλος της ο συνδετικός 
µειώνεται. 

Αν και δεν δέχεται το Λατινικό δόγµα για την άµωµη Σύλληψη, η Ορθοδοξία στη λειτουργική της 
λατρεία καλεί τη Μητέρα του Θεού «άχραντο», «παναγία», «πανάµωµο». Εµείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουµε 
ότι µετά το θάνατό της αναλήφθηκε στον ουρανό, όπου τώρα κατοικεί -µε το σώµα της, και µε την ψυχή 
της- µέσα σ' αιώνια δόξα µε τον Υιό της. Για µας είναι «η χαρά πάσης της κτίσεως» (Λειτουργία του Μ. 
Βασιλείου), «άνθος του ανθρώπινου γένους και πύλη του ουρανού» (∆ογµατικόν του α' ήχου), «πολύτιµος 
θησαυρός όλου του κόσµου» (άγ. Κύριλλος Αλεξανδρείας). Και µαζί µε τον άγ. Εφραίµ το Σύρο λέµε κι 
εµείς: 

Εσύ µόνε, ω Ιησού, µαζί µε τη Μητέρα σου είστε ωραίοι µε κάθε τρόπο· 
Γιατί δεν υπάρχει σε Σένα κανένα ψεγάδι, Κύριέ µου, και καµιά κηλίδα στη Μητέρα Σου. 
 
Από αυτό µπορεί να φανεί πόσο υψηλή θέση τιµής, εµείς οι Ορθόδοξοι, αποδίδουµε στην Αγία 

Παρθένο µέσα στη θεολογία µας και στην προσευχή µας. Αυτή είναι για µας η ύψιστη προσφορά του 
ανθρώπινου γένους προς το Θεό. Με τα λόγια ενός ύµνου των Χριστουγέννων ψάλλουµε: 

Τι σοι πεοσενέγκωµεν, Χριστέ, ότι ώφθης επί γης ως άνθρωπος δι' ηµάς; 
Έκαστον γαρ των υπό σου γενοµένων κτισµάτων την ευχαριστίαν σοι προσάγει· 
οι άγγελοι τον ύµνον, οι ουρανοί τον αστέρα, οι µάγοι τα δώρα, οι ποιµένες το θαύµα, η γη το 

σπήλαιον, η έρηµος την φάτνην, ηµείς δε µητέρα Παρθένον...(Εσπερινός Χριστουγέννων). 
 

ΥΠΗΚΟΟΣ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 
 
Η Ενσάρκωση του Χριστού είναι ήδη µια πράξη σωτηρίας. Προσλαµβάνοντας τη διασπασµένη 

ανθρώπινη φύση µας, ο Χριστός την ανακαινίζει και, µε τα λόγια ενός άλλου Χριστουγεννιάτικου ύµνου, 
ανασταίνει «την πριν πεσούσαν εικόνα». Αλλά τότε γιατί ήταν αναγκαίος πάνω στο Σταυρό; ∆εν ήταν 
αρκετό για έναν από την Τριάδα να ζήσει σαν άνθρωπος πάνω στη γη, να σκέπτεται, να αισθάνεται και να 
επιθυµεί σαν ένας άνθρωπος, χωρίς να πρέπει επίσης να πεθάνει σαν άνθρωπος; 

Σ' ένα κόσµο που δεν θα είχε πέσει, η Ενσάρκωση του Χριστού πραγµατικά θα ήταν αρκετή σαν 
τέλεια έκφραση της αγάπης του Θεού που εκτείνεται προς τα έξω. Αλλά µέσα σ' ένα πεσµένο και αµαρτωλό 
κόσµο η αγάπη του έπρεπε να φτάσει ακόµη πιο πέρα. Εξ αιτίας της τραγικής παρουσίας της αµαρτίας και 
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του κακού, το έργο της αποκατάστασης του ανθρώπου χρειαζόταν µια θυσιαστική πράξη θεραπείας, µια 
θυσία τέτοια που µόνον ένας οδυνώµενος και σταυρωµένος Θεός µπορούσε να προσφέρει. 

Η Ενσάρκωση, έχει ειπωθεί, είναι µια πράξη ταύτισης και µετοχής. Ο Θεός µας σώζει καθώς 
ταυτίζεται µαζί µας, γνωρίζοντας την ανθρώπινη εµπειρία µας εκ των ένδον. Ο Σταυρός συµβολίζει µε τον 
πιο τέλειο και απόλυτο τρόπο, ότι αυτή η πράξη της µετοχής φτάνει ως τα έσχατα όρια. Ο ενσαρκωµένος 
Θεός εισχωρεί σ' όλες µας τις εµπειρίες. 

Ο Ιησούς Χριστός, ο σύντροφός µας, δεν µετέχει µόνο σ' ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή αλλά και 
σ'ολόκληρο τον ανθρώπινο θάνατο: «ούτος τας αµαρτίας ηµών φέρει και περί ηµών οδυνάται» (Ησ. 53,4) -
σ' όλες τις θλίψεις µας, όλες τις λύπες µας. 

«Το απρόσληπτον και αθεράπευτον»· ο Χριστός, όµως, ο γιατρός µας, έχει επωµισθεί το κάθε τι, 
ακόµη και το θάνατο. 

Ο θάνατος έχει και φυσική και πνευµατική όψη, και από τις δυο η πνευµατική είναι η πιο τροµερή. 
Φυσικός θάνατος είναι ο χωρισµός της ψυχής του ανθρώπου από το σώµα του - πνευµατικός θάνατος είναι ο 
χωρισµός της ψυχής από το Θεό. Όταν λέµε ότι ο Χριστός έγινε «υπήκοος µέχρι θανάτου» (Φιλ. 2,8), δεν 
πρέπει να περιορίσουµε αυτά τα λόγια µόνο στο φυσικό θάνατο. ∆εν θάπρεπε ν' αναλογιζόµαστε µόνο τις 
σωµατικές οδύνες που ο Χριστός υπέφερε στο Πάθος του -το µαστίγωµα, το τρέκλισµα κάτω απ' το βάρος 
του Σταυρού, τα καρφιά, τη δίψα και τη ζέστη, το µαρτύριο του να κρέµεται τεντωµένος πάνω στο ξύλο. Το 
αληθινό νόηµα του Πάθους πρέπει να βρεθεί όχι µόνο µέσα σ' αυτό, αλλά πιο πολύ µέσα στην πνευµατική 
οδύνη- στο συναίσθηµα της αποτυχίας, της αποµόνωσης και της έσχατης µοναξιάς, τον πόνο της αγάπης 
που προσφέρθηκε κι αποκρούστηκε. 

Τα Ευαγγέλια είναι, δικαιολογηµένα επιφυλακτικά όταν µιλούν γι' αυτή την εσωτερικήν οδύνη, αλλά 
µας δίνουν ορισµένες νύξεις. Πρώτα, υπάρχει η Αγωνία του Χριστού στον κήπο της Γεθσηµανή, όπου 
κατακλύζεται από τρόµο και απόγνωση, όταν προσεύχεται µε αγωνία στον Πατέρα του, «ει δυνατόν 
παρελθέτω απ' εµού το ποτήριον τούτο» (Ματθ. 26,39), και όταν ο ιδρώτας του πέφτει στο έδαφος «ωσεί 
θρόµβοι αίµατος» (Λουκ. 22,44). Η Γεθσηµανή, καθώς τόνισε ο Μητροπολίτης Αντώνιος του Κιέβου, δίνει 
το κλειδί για όλο το δόγµα της εξιλαστήριας θυσίας του Θεού. Εδώ ο Χριστός έρχεται αντιµέτωπος µε µια 
εκλογή. ∆ίχως νάναι καταναγκασµένος να πεθάνει, διαλέγει ελεύθερα να το κάνει· και µ' αυτή την πράξη 
της εκούσιας αυτοπροσφοράς µεταβάλλει αυτό που θα µπορούσε να είχε γίνει µια αυθαίρετη βία, µια 
δολοφονία από δικαστική πλάνη, σε µια λυτρωτική θυσία. Αλλ' αυτή η πράξη της ελεύθερης εκλογής είναι 
τροµερά δύσκολη. Αποφασίζοντας να προχωρήσει στη σύλληψη και τη σταύρωση, ο Ιησούς νιώθει την 
εµπειρία, µε τα λόγια του William Law, «του γεµάτου αγωνία τρόµου µιας χαµένης ψυχής... της 
πραγµατικότητας του αιώνιου θανάτου». Πρέπει να δοθεί πολύ βάρος στα λόγια του Χριστού στη 
Γεθσηµανή: «Περίλυπός εστιν η ψυχή µου έως θανάτου» (Ματθ. 26,38). Ο Ιησούς αυτή τη στιγµή αποκτά 
ολοκληρωτική εµπειρία του πνευµατικού θανάτου. Αυτή τη στιγµή ταυτίζεται µ' ολόκληρη την απόγνωση 
και την πνευµατική οδύνη της ανθρωπότητας κι αυτή η ταύτιση είναι πολύ πιο σηµαντική για µας από τη 
συµµετοχή του στο φυσικό µας πόνο. 

Μια δεύτερη νύξη µας δένεται στη Σταύρωση, όταν ο Χριστός φωνάζει δυνατά: «Θεέ µου, Θεέ µου, 
ίνα τι µε εγκατέλιπες;» (Ματθ. 27,46). Άλλη µια φορά, µεγάλη σηµασία θάπρεπε να δοθή σ' αυτά τα λόγια. 
Εδώ είναι το έσχατο σηµείο της απελπισίας του Χριστού, όταν νιώθει αποδιωγµένος όχι µόνο από τους 
ανθρώπους αλλά κι απ' το Θεό. ∆εν µπορούµε ν' αρχίσουµε να εξηγούµε πώς είναι δυνατόν, για κάποιον 
που είναι ο ίδιος ο ζωντανός Θεός, να χάσει την επίγνωση της θείας παρουσίας. Αλλά τουλάχιστον αυτό 
είναι φανερό. Στο Πάθος του Χριστού δεν παίζεται θέατρο, δεν γίνεται τίποτε για εξωτερική επίδειξη. Η 
κάθε λέξη από το Σταυρό εννοεί αυτό που λέει. Κι αν η κραυγή: «Θεέ µου, Θεέ µου...» θέλει κάτι να δείξει, 
πρέπει να σηµαίνει ότι αυτή τη στιγµή ο Ιησούς αληθινά νιώθει την εµπειρία του πνευµατικού θανάτου που 
είναι ο χωρισµός από το Θεό. ∆εν χύνει µόνο το αίµα του για µας, αλλά για χάρη µας δέχεται ακόµη και την 
απώλεια του Θεού. 

«Κατήλθεν εις τον Άδην» (Αποστ. Σύµβολο). Αυτό σηµαίνει απλώς ότι ο Χριστός πήγε να κηρύξει 
στα πνεύµατα των κεκοιµηµένων, στο διάστηµα ανάµεσα στη Μ. Παρασκευή και την Κυριακή του Πάσχα 
(βλ. Α' Πετρ. 3,19); Σίγουρα έχει κι ένα βαθύτερο νόηµα. Η κόλαση είναι ένα σηµείο όχι µέσα στο χώρο 
αλλά µέσα στην ψυχή. Είναι ο τόπος όπου δεν βρίσκεται ο Θεός. (Κι όµως ο Θεός βρίσκεται παντού!) Αν 
στ' αλήθεια ο Χριστός «κατήλθεν εις τον Άδην», αυτό σηµαίνει ότι κατέβηκε στα βάθη της απουσίας του 
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Θεού. Ολοκληρωτικά, ανεπιφύλακτα, ταυτίστηκε µε όλη την αγωνία και την αλλοτρίωση του ανθρώπου. 
Την προσέλαβε και προσλαµβάνοντάς την τη γιάτρεψε. ∆εν υπήρχε άλλος τρόπος να τη γιατρέψει παρά 
κάνοντάς την δική του. 

Αυτό είναι το µήνυµα του Σταυρού στον καθένα µας. Όσο µακριά κι αν πρέπει να ταξιδέψω µεσ' από 
την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, δεν είµαι ποτέ µόνος. Έχω ένα σύντροφο. Κι αυτός ο σύντροφος δεν 
είναι µόνο ένας αληθινός άνθρωπος όπως εγώ, αλλά και Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Τη στιγµή της 
πιο βαθειάς ταπείνωσής του πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός είναι ο ίδιος αιώνιος και ζωντανός Θεός όπως στη 
Μεταµόρφωσή του µέσα σε δόξα στο Όρος Θαβώρ. Ατενίζοντας το σταυρωµένο Χριστό, δεν βλέπω µόνο 
έναν οδυνώµενο άνθρωπο αλλά ένα Θεό οδυνώµενο. 

 
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΑΝ ΝΙΚΗ 

 
Ο θάνατος του Χριστού πάνω στο Σταυρό δεν είναι µια αποτυχία που αποκαταστάθηκε κάπως µετά την 
Ανάστασή του. Ο ίδιος ο θάνατος πάνω στο Σταυρό είναι µια νίκη. Νίκη τίνος πράγµατος; Μόνο µια 
απάντηση µπορεί να υπάρξει: Η νίκη της οδυνώµενης αγάπης. «Κραταιά ως θάνατος αγάπη...ύδωρ πολύ ου 
δυνήσεται σβέσαι την αγάπην» (Άσµα Ασµ. 8, 6-7). Ο Σταυρός µας δείχνει µιαν αγάπη που είναι δυνατή 
σαν το θάνατο, µιαν αγάπη ακόµη πιο δυνατή. 

Ο άγ. Ιωάννης κάνει την εισαγωγή της διηγήσης του για το Μυστικό ∆είπνο και το Πάθος µ' αυτά τα 
λόγια: «...αγαπήσας τους ιδίους τους εν τω κόσµω, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς» (Ιω. 13,1). Το ελληνικό 
κείµενο λέει εις τέλος, που σηµαίνει «ως το τέλος», «ως το έσχατο σηµείο». Κι αυτή η λέξη τέλος 
επαναλαµβάνεται αργότερα στην τελευταία κραυγή του Χριστού πάνω στο Σταυρό: «Τετέλεσται» (Ιω. 
19,30). Αυτό πρέπει να εννοηθεί όχι σαν κραυγή αυτοεγκατάλειψης ή απόγνωσης, αλλά σαν κραυγή νίκης: 
Τελείωσε, κατορθώθηκε, εκπληρώθηκε! 

Τι εκπληρώθηκε; Απαντάµε: Το έργο της οδυνώµενης αγάπης, η νίκη της αγάπης πάνω στο µίσος. Ο 
Ιησούς, ο Θεός µας, αγάπησε τους δικούς του ως το έσχατο σηµείο. Από αγάπη δηµιούργησε τον κόσµο, 
από αγάπη γεννήθηκε σαν άνθρωπος µέσα σ' αυτό τον κόσµο, από αγάπη πήρε πάνω του τη διασπασµένη 
ανθρώπινη φύση µας και την έκανε δική του. Από αγάπη ταυτίστηκε µ' όλη µας την απελπισία. Από αγάπη 
πρόσφερε τον εαυτό του θυσία, διαλέγοντας στη Γεθσηµανή να πάει εκούσια προς το Πάθος του: «...την 
µου τίθηµι υπέρ των προβάτων... ουδείς αίρει αυτήν απ' εµού, αλλ' εγώ τίθηµι αυτήν απ' εµαυτού» (Ιω. 10: 
15,18). Ήταν θεληµατική αγάπη κι όχι καταναγκασµός αυτό που έφερε τον Ιησού στο θάνατό του. Στην 
αγωνία του µέσα στον κήπο και στη Σταύρωσή του οι σκοτεινές δυνάµεις του επιτίθενται µ' όλη τους την 
ορµή, αλλά δεν µπορούν ν' αλλάξουν τη συµπόνια του σε µίσος· δεν µπορούν να εµποδίσουν την αγάπη του 
να συνεχίσει να είναι η ίδια. Η αγάπη του δοκιµάζεται ως το έσχατο σηµείο, αλλά δεν καταπνίγεται. «Το 
φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν» (Ιω. 1,5. Στη νίκη του Χριστού πάνω στο Σταυρό 
θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε τα λόγια που ειπώθηκαν από κάποιο Ρώσο ιερέα, όταν απελευθερώθηκε 
από το στρατόπεδο συγκεντρώσεως: «Ο πόνος έχει καταστρέψει τα πάντα. Ένα µόνο πράγµα έχει µείνει 
σταθερό, η αγάπη». 

Ο Σταυρός σαν νίκη µας θέτει το παράδοξο της παντοδυναµίας της αγάπης. Ο Dostoevsky πλησιάζει 
την αληθινή έννοια της νίκης του Χριστού µε µερικά λόγια, που βάζει στο στόµα του στάρετς Ζωσιµά:  

Μπροστά σε µερικές σκέψεις ο άνθρωπος στέκεται µπερδεµένος, ιδίως µπροστά στη θέα της 
ανθρώπινης αµαρτίας, και αναρωτιέται αναρωτιέται αν θα την πολεµήσει µε βία ή µε ταπεινή αγάπη. 

Παντα ν' αποφασίζεις: «Θα την πολεµήσω µε ταπεινή αγάπη». Αν αποφασίσεις πάνω σ' αυτό µια για 
πάντα, µπορείς να κατακτήσεις ολόκληρο τον κόσµο. Η γεµάτη αγάπη ταπείνωση είναι µια τροµερή 
δύναµη: είναι το πιο δυνατό απ' όλα τα πράγµατα και δεν υπάρχει τίποτε άλλο σαν κι αυτή. 

Η γεµάτη αγάπη ταπείνωση είναι µια τροµερή δύναµη· όποτε θυσιάζουµε κάτι ή υποφέρουµε όχι µ' 
αίσθηση επαναστατικής πίκρας, αλλά µε τη θέλησή µας και από αγάπη, αυτό µας κάνει πιο δυνατούς κι όχι 
πιο αδύνατους. Αυτό σηµαίνει προπάντων στην περίπτωση του Ιησού Χριστού. «Η αδυναµία του ήταν από 
δύναµη», λέει ο άγ. Αυγουστίνος. Η δύναµη του Θεού φαίνεται όχι τόσο πολύ µέσα στη δηµιουργία του 
κόσµου ή µέσα στα θαύµατά του, όσο στο γεγονός ότι από αγάπη ο Θεός «εκένωσεν εαυτόν» (Φιλ. 2,7), 
πρόσφερε τον εαυτό του, µε γενναιόδωρη αυτοδιάθεση, µε τη δική του ελεύθερη εκλογή συγκατανεύοντας 
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να υποφέρει και να πεθάνει. Κι αυτό το άδειασµα του εαυτού είναι συνάµα µία πλήρωση: η κένωση είναι 
πλήρωση. Ο Θεός δεν είναι ποτέ τόσο δυνατός, όσο όταν βρίσκεται στην έσχατη αδυναµία. 

Η αγάπη και το µίσος δεν είναι απλώς υποκειµενικά συναισθήµατα που επηρεάζουν το εσωτερικό 
σύµπαν αυτών που τα αισθάνονται, αλλά είναι και αντικειµενικές δυνάµεις που αλλάζουν τον κόσµο έξω 
από µας. Αγαπώντας ή µισώντας τον άλλο, τον κάνω, ως ένα σηµείο, να γίνει αυτό που εγώ βλέπω µέσα 
του. Όχι µόνο για τον εαυτό µου, αλλά και για τις ζωές όλων γύρω µου, η αγάπη µου είναι δηµιουργική, έτσι 
όπως το µίσος µου είναι καταστροφικό. Κι αν αυτό αληθεύει για τη δική µου αγάπη, αληθεύει σε ασύγκριτα 
µεγαλύτερη έκταση για την αγάπη του Χριστού. Η νίκη της γεµάτης πόνο αγάπης του πάνω στο Σταυρό δεν 
είναι απλώς ένα παράδειγµα για µένα που µου δείχνει τι θα µπορούσα να πετύχω εγώ ο ίδιος αν µπορούσα 
να τον µιµηθώ µε τις δικές µου δυνάµεις. Πολύ περισσότερο απ' αυτό, η πονεµένη του αγάπη έχει πάνω µου 
ένα δηµιουργικό αποτέλεσµα, µεταµορφώνοντας την καρδιά µου και τη θέλησή µου, ελευθερώνοντάς µε 
από τα δεσµά, ολοκληρώνοντάς µε, κάνοντας δυνατό για µένα ν' αγαπώ µ' ένα τρόπο που θα ήταν τελείως 
περ' από τις δυνάµεις µου, αν πρώτα δεν ειχ' αγαπηθεί απ' αυτόν. Γιατί µέσα στην αγάπη ταυτίστηκε µαζί 
µου· και η νίκη του είναι νίκη µου. Κι έτσι ο θάνατος του Χριστού πάνω στο Σταυρό είναι πράγµατι, όπως 
τον περιγράφει η Λειτουργία του Μ. Βασιλείου, ένας «ζωοποιός θάνατος». 

Εποµένως η οδύνη του Χριστού και ο θάνατος έχουν αντικειµενική αξία· έκανε για µας κάτι που 
θάµασταν τελείως ανίκανοι να κάνουµε δίχως αυτόν. Ταυτόχρονα δεν θάπρεπε να λέµε ότι ο Χριστός 
υπέφερε «αντί για µας», αλλ' ότι υπέφερε για χάρη µας. Ο Υιός του Θεού υπέφερε «έως θανάτου», όχι για ν' 
απαλλαγουµ' εµείς απ' την οδύνη, αλλά για νάναι η οδύνη µας σαν τη δική του. Ο Χριστός δεν µας 
προσφέρει ένα δρόµο που παρακάµπτει την οδύνη, αλλά ένα δρόµο µέσα απ' αυτήν· όχι υποκατάσταση, 
αλλά λυτρωτική συµπόρευση. 

Αυτή είναι η αξία του Σταυρού του Χριστού για µας. Αν τη συνδέσουµε µε την Ενσάρκωση και τη 
Μεταµόρφωση που προηγήθηκε, και µε την Ανάσταση που την ακολουθεί -γιατί όλ' αυτά είναι αχώριστα 
µέρη µιας µοναδικής πράξης ή «δράµατος»- η Σταύρωση πρέπει να κατανοηθή σαν ύψιστη και τέλεια νίκη, 
θυσία και πρότυπο. Και σε κάθε περίπτωση η νίκη, η θυσία και το πρότυπο είναι της αγάπης που πάσχει. 
Έτσι βλέπουµε το Σταυρό: 

την τέλεια νίκη της ταπείνωσης που ξέρει ν' αγαπάει πάνω στο µίσος και το φόβο· 
την τελεία θυσία ή την εκούσια αυτοπροσφορά της συµπόνιας που ξέρει ν'αγαπάει· 
το τέλειο πρότυπο της δηµιουργικής δύναµης της αγάπης. 
Με τα λόγια της Julian του Norwich: 
Θάθελες να µάθεις το νόηµα του Κυρίου σου πάνω σ' αυτό το πράγµα; Μάθε το καλά: Η αγάπη ήταν 

το νόηµά του. Ποιος στο έδειξε; Η αγάπη. Τι σου έδειξε εκείνος; Αγάπη. Γιατί στο έδειξε; Από αγάπη. 
Κρατήσου απ' αυτό και θα µάθεις περισσότερα. Αλλά ποτέ δεν θα ξέρεις ούτε θα µάθεις µέσα σ' αυτό τιποτ' 
άλλο. 

Τότε είπε ο καλός µας Κύριος Ιησούς Χριστός: Είσαι ευχαριστηµένος που υπέφερα για σένα; Είπα: 
Ναί, Κύριέ µου, σ' ευχαριστώ· ναι, Κύριέ µου, ας είσαι ευλογηµένος. Τότε είπε ο Ιησούς, ο Κύριος: Αν εσύ 
είσαι ευχαριστηµένος, είµαι κι εγώ ευχαριστηµένος: είναι µια χαρά, µια ευδαιµονία, µια ατέλειωτη 
ικανοποίηση για µένα το ότι κάτι υπέφερα για σένα· κι αν µπορούσα να υποφέρω περισσότερο, θα υπέφερα 
περισσότερο. 

 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 

 
Επειδή ο Χριστός, ο Θεός µας, είναι αληθινός άνθρωπος, πέθανε µ' ένα πλήρη και γνήσιο ανθρώπινο 

θάνατο πάνω στο Σταυρό. Αλλά επειδή δεν είναι µόνο αληθινός άνθρωπος αλλά και αληθινός Θεός, επειδή 
είναι η ίδια η ζωή και η πηγή της ζωής, αυτός ο θάνατος δεν ήταν, και δεν θα µπορούσε να είναι, το τελικό 
κλείσιµο. 

Η ίδια η Σταύρωση είναι µια νίκη· αλλά ενώ τη Μ. Παρασκευή η νίκη είναι κρυµένη, το πρωΐ του 
Πάσχα διακηρύσσεται. Ο Χριστός ανασταίνεται από τους νεκρούς και µε την ανάστασή του µας λυτρώνει 
από την αγωνία και τον Τρόµο· η νίκη του Σταυρού βεβαιώνεται, η αγάπη φανερώνεται ανοιχτά, ότι είναι 
πιο δυνατή απ' το µίσος και η ζωή πιο δυνατή απ' το θάνατο. Ο ίδιος ο Θεός πέθανε και αναστήθηκε από 
τους νεκρούς κι έτσι δεν υπάρχει πια θάνατος· ακόµη κι ο θάνατος γέµισε από το Θεό. Αφού ο Χριστός 
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αναστήθηκε, δεν είναι ανάγκη πια να φοβόµαστε καµιά σκοτεινή ή δαιµονική δύναµη µέσα στο σύµπαν. 
Όπως διακηρύττουµε κάθε χρόνο στην Πασχαλινή λειτουργία τα µεσάνυχτα, µε λόγια που αποδίδονται στον 
άγ. Ιωάννη το Χρυσόστοµο: 

 
Μηδείς φοβείσθω θάνατον· 
ηλευθέρωσε γαρ ηµάς ο του Σωτήρος θάνατος· 
Ανέστη Χριστός, και πεπτώκασι δαίµονες· 
Ανέστη Χριστός, και χαίρουσιν άγγελοι... 
 
Εδώ, όπως και αλλού, η Ορθοδοξία τονίζει το απόλυτο. Επαναλαµβάνουµε µε τον Απ. Παύλο, «ει δε 

Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγµα ηµών, κενή δε και η πίστις ηµών» (Α' Κορ. 15,14). Πώς θα 
συνεχίσουµε να είµαστε Χριστιανοί, αν πιστεύουµε ότι ο Χριστιανισµός έχει θεµελιωθεί πάνω σε µια 
πλάνη; Έτσι, όπως δεν είναι σωστό ν' αντιµετωπίζουµε το Χριστό απλώς σαν ένα προφήτη ή δάσκαλο 
ηθικής και όχι σαν ενσαρκωµένο Θεό, έτσι δεν είναι αρκετό να ερµηνεύουµε την Ανάσταση, λέγοντας ότι 
«το πνεύµα» του Χριστού κατά κάποιο τρόπο συνέχισε να ζει ανάµεσα στους µαθητές του. Κάποιος που δεν 
είναι «Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού», που δε νίκησε το θάνατο πεθαίνοντας και ανασταίνοντας τον 
εαυτό του από τους νεκρούς, δεν µπορεί να είναι η σωτηρία µας και η ελπίδα µας. Εµείς οι Ορθόδοξοι 
πιστεύουµε ότι υπήρξε αληθινή ανάσταση εκ των νεκρών, µε την έννοια ότι το ανθρώπινο σώµα του 
Χριστού ξαναενώθηκε µε την ανθρώπινη ψυχή του και ότι ο τάφος βρέθηκε αδειανός. Για µας τους 
Ορθόδοξους, όταν ασχολούµεθα µε «οικουµενικούς» διαλόγους, µια από τις πιο σηµαντικές διαιρέσεις 
ανάµεσα στους σύγχρονους Χριστιανούς ειν' εκείνη µεταξύ αυτών που δεν πιστεύουν. 

 
«Υµείς δέ εστε µάρτυρες τούτων» (Λουκ. 24,48). Ο αναστηµένος Χριστός µας στέλνει µέσα στον 

κόσµο να µοιραστούµε µε άλλους τη «µεγάλη χαρά» της Ανάστασής του. Ο πατήρ Alexander Schmeman 
γράφει: 

Από την αρχή-αρχή ο Χριστιανισµός υπήρξε η διακήρυξη της χαράς, της µόνης δυνατής χαράς πάνω 
στη γη... ∆ίχως τη διακήρυξη αυτής της χαράς ο Χριστιανισµός είναι ακατανόητος. Μόνον ως χαρά η 
Εκκλησία έγινε νικήτρια µέσα στον κόσµο· κι έχασε τον κόσµο όταν έχασε τη χαρά, όταν έπαψε να είναι 
µάρτυρας αυτής της χαράς. Απ' όλες τις κατηγορίες εναντίον των Χριστιανών, η πιο τροµερή εκφράστηκε 
από τον Nietzsche όταν είπε ότι οι Χριστιανοί δεν είχαν χαρά ... «Μη φοβείσθε· ιδού γαρ ευαγγελίζοµαι 
υµίν χαράν µεγάλην» -έτσι αρχίζει το ευαγγέλιο και τελειώνει: «και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν 
υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήµ µετά χαράς µεγάλης...» (Λουκ. 2,10,24,52). Κι εµείς πρέπει να επανακτήσουµε 
το µήνυµα της µεγάλης χαράς. 

 
*** 

 
"Ένας γέροντας συνήθιζε να λέει: Πρόφερε το όνοµα του Χριστού µε ταπείνωση και µε καθαρή 

καρδιά· δείξε του την αδυναµία σου, και αυτός θα γίνει η δύναµή σου." (Αποφθέγµατα των Πατέρων της 
Ερήµου) 

"Πόσο εύκολο είναι να λες µε κάθε αναπνοή: «Κύριε Ιησού µου, ελέησέ µε! Σ' ευλογώ, Κύριε, Ιησού 
µου, βοήθησέ µε!» " (Αγ. Μακάριος Αιγύπτιος) 

"Μέσα στο µαύρο, ανοιχτό τάφο πετούν όλες οι ελπίδες, τα σχέδια, οι συνήθειες, οι υπολογισµοί, και 
- πάνω απ' όλα- το νόηµα: το νόηµα της ζωής. Το νόηµα έχει χάσει το νόηµά του, και κάποιο άλλο 
ακατανόητο Νόηµα έκανε να φυτρώσουν φτερά στην πλάτη... Και σκέπτοµαι ότι, όποιος απόκτησε αυτή την 
εµπειρία της αιωνιότητας µόνο µια φορά· όποιος έχει καταλάβει το δρόµο που βαδίζει, µόνο µια 
φορά· όποιος έχει δει τον Ένα που πηγαίνει µπροστά του, µόνο µια φορά -ένα τέτοιο πρόσωπο θα το βρει 
πολύ σκληρό να παρεκκλίνει απ' αυτό το µονοπάτι· σ' αυτόν όλες οι ανέσεις θα φαίνονται εφήµερες, όλοι οι 
θησαυροί δίχως αξία, όλοι οι σύντροφοι αχρείαστοι, αν ανάµεσά τους δεν µπορεί να δει τον Ένα Σύντροφο 
που φέρει το Σταυρό του". (Μοναχή Μαρία των Παρισίων -κοµάτι γραµένο µετά το θάνατο του παιδιού της)  
"Για µας η Αλήθεια δεν είναι ένα σύστηµα σκέψης. Η Αλήθεια δεν δηµιουργείται. Η Αλήθεια υπάρχει. Ο 
Χριστός είναι η Αλήθεια. Η αλήθεια είναι ένα πρόσωπο. Η Αλήθεια δεν περιορίζεται ως εκεί που εµείς την 
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κατανοούµε. Η αλήθεια µας ξεπερνάει· ποτέ δεν µπορούµε ν' αποκτήσουµε πλήρη αντίληψη της Αλήθειας. 
Η έρευνα για την Αλήθεια είναι η αναζήτηση του προσώπου του Χριστού. Η Αλήθεια είναι το Μυστήριο 
του προσώπου του Χριστού· και, επειδή είναι πρόσωπο, το Μυστήριο είναι αναπόσπαστα δεµένο µε το 
γεγονός: το γεγονός της συνάντησης. Το Μυστήριο και το γεγονός είναι ένα πράγµα. 

Το Μυστήριο, για το Ορθόδοξο πνεύµα, είναι µια ακριβής και αυστηρή πραγµατικότητα. Είναι ο 
Χριστός κι είναι και το να συναντήσουµε το Χριστό." (Μοναχή Μαρία της Normandy) 

"Ο Κύριος έχει γίνει το παν για σένα· και συ πρέπει να γίνης το παν για τον Κύριο." (Άγ. Ιωάννης 
της Κροστάνδης) 

"Ολόκληρος ο άνθρωπος δεν θα είχε σωθεί παρά µόνο όταν Αυτός είχε επωµισθεί όλο τον 
άνθρωπο." (Ωριγένης) 

"Παράδοξον Μυστήριον οικονοµείται σήµερον! Καινοτοµούνται φύσεις, και Θεός άνθρωπος 
γίνεται· όπερ ην µεµένηκε, και ο ουκ ην προσέλαβεν, ου φυρµόν υποµείνας, ουδέ διαίρεσιν. Πώς εξείπω το 
µέγα Μυστήριον; ο άσαρκος σαρκούται· ο Λόγος παχύνεται· ο αόρατος οράται· και ο αναφής 
ψηλαφάται· και ο άναρχος άρχεται. Ο Υιός του Θεού Υιός ανθρώπου γίνεται· Ιησούς Χριστός, χθες και  
ήµερον ο αυτός, και εις τους αιώνας." (Από τον Εσπερινό της ηµέρας των Χριστουγέννων) 

"Ποιόν έχουµε, Κύριε, σαν εσένα, 
Τον Μεγάλο που έγινε µικρός, τον Άγρυπνο που κοιµήθηκε, 
τον Καθαρό που βαφτίστηκε, τον Ζωντανό που πέθανε, 
Το Βασιλιά που ταπεινώθηκε για να εξασφαλίσει σ' όλους τιµή, 
Ευλογηµένη ας είναι η δόξα σου! 
Είναι δίκαιο να γνωρίζει ο άνθρωπος τη θεότητά σου, 
Είναι δίκαιο οι ουράνιες υπάρξεις να λατρεύουν την ανθρωπότητά σου. 
Οι ουράνιες υπάρξεις θαµπώθηκαν όταν είδαν πώς έγινες µικρός, 
και οι γήϊνες, όταν είδαν πώς εξυψώθηκες." 
(Άγ. Εφραίµ ο Σύρος) 
 
"Επειδή ο Χριστός είναι τέλεια Αγάπη, η ζωή του πάνω στη γη δεν µπορεί να γίνει ποτέ µια ζωή 

παρελθόντος. Παραµένει παρών σ' όλη την αιωνιότητα. Τότε ήταν µόνος και βάσταξε τις αµαρτίες των 
ανθρώπων όλων µόνος. Αλλά, στο θάνατο, µας πήρε όλους στο έργο του. Γι'αυτό το Ευαγγέλιο είναι τώρα 
εδώ µαζί µας. Μπορούµε να µπούµε µέσα στη θυσία του." (Μοναχή Μαρία της Normandy) 

"Φοβερόν και παράδοξον µυστήριον σήµερον ενεργούµενον καθοράται· ο αναφής 
κρατείται· δεσµείται ο λύων τον Αδάµ της κατάρας· ο ετάζων καρδίας και νεφρούς αδίκως ετάζεται· ειρκτή 
κατακλείεται ο την άβυσσον κλείσας· Πιλάτω παρίσταται, ω τρόµω παρίστανται ουρανών αι 
δυνάµεις· ραπίζεται χειρί του πλάσµατος ο Πλάστης· ξύλω κατακρίνεται ο κρίνων ζώντας και 
νεκρούς· τάφω κατακλείεται ο καθαιρέτης του Άδου. Ο πάντα φέρων συµπαθώς και πάντας σώσας της αράς, 
ανεξίκακε Κύριε, δόξα σοι."(Από τον Εσπερινό της Μ. Παρασκευής) 

"Η βαθειά προέλευση της ελπίδας και της χαράς που χαρακτηρίζουν την Ορθοδοξία και που 
εισχωρούν σ' όλη τη λατρεία της είναι η Ανάσταση. Το Πάσχα, το κέντρο της Ορθόδοξης Λατρείας, είναι 
µία έκρηξη χαράς, είναι η ίδια χαρά που ένιωσαν οι Απόστολοι όταν είδαν τον αναστηµένο Σωτήρα. Είναι η 
έκρηξη της χαράς του σύµπαντος στο θρίαµβο της ζωής, έπειτα από τη συντριπτική θλίψη για το θάνατο -το 
θάνατο που ακόµη και ο Κύριος της ζωής έπρεπε να υποφέρει όταν έγινε άνθρωπος. «Ουρανοί µεν επαξίως 
ευφραινέσθωσαν, γη δε αγαλλιάσθω· εορταζέτω δε κόσµος, ορατός τε άπας και αόρατος· Χριστός γαρ 
εγήγερται, ευφροσύνη αιώνιος». Τώρα όλα τα πράγµατα έχουν γεµίσει µε τη βεβαιότητα της ζωής, ενώ πριν 
όλα πήγαιναν σταθερά προς το θάνατο. Η Ορθοδοξία δίνει έµφαση µε ιδιαίτερη επιµονή στην πίστη του 
Χριστιανισµού για το θρίαµβο της ζωής." (π. ∆ηµήτριος Staniloae) 

"Μόνον όταν είναι κανείς φυλακισµένος για θρησκευτικές πεποιθήσεις σ' ένα Σοβιετικό στρατόπεδο, 
µπορεί πράγµατι να καταλάβει το µυστήριο της πτώσης του πρώτου ανθρώπου, το µυστικό νόηµα της 
απολύτρωσης όλης της δηµιουργίας, και τη µεγάλη νίκη του Χριστού πάνω στις δυνάµεις του κακού. Μόνο 
όταν υποφέρουµε για τα ιδανικά του Ευαγγελίου µπορούµε να συνειδητοποιήσουµε την αµαρτωλή µας 
αδυναµία, και την αναξιότητά µας σε σύγκριση µε τους µεγάλους µάρτυρες της πρώτης Χριστιανικής 
Εκκλησίας. Μόνο τότε µπορούµε να συλλάβουµε την απόλυτη αναγκαιότητα της βαθειάς υποταγής και 
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ταπείνωσης, χωρίς τα οποία δεν µπορούµε να σωθούµε· µόνο τότε µπορούµε ν' αρχίσουµε να διακρίνουµε 
την περαστικήν εικόνα του ορατού, και την αιώνια ζωή του Αόρατου. 

Την ηµέρα του Πάσχα, όλοι εµείς που είχαµε φυλακιστεί για τις θρησκευτικές µας πεποιθήσεις, 
ενωθήκαµε µέσα στη µόνη χαρά του Χριστού. Όλοι συνεπαρθήκαµε από ένα συναίσθηµα, από έναν 
πνευµατικό θρίαµβο, δοξάζοντας τον ένα αιώνιο Θεό. ∆εν υπήρχε πανηγυρική Πασχαλινή λειτουργία µε τα 
χτυπήµατα της καµπάνας, δεν υπήρχε δυνατότητα στο στρατόπεδό µας να συγκεντρωθούµε για τη λατρεία, 
να ντυθούµε διαφορετικά για τη γιορτή, να ετοιµάσουµε τα Πασχαλινά φαγητά. Αντίθετα υπήρχε ακόµη πιο 
πολύ δουλειά και περισσότερη παρέµβαση από τη συνηθισµένη. Όλοι οι φυλακισµένοι εδώ για 
θρησκευτικές πεποιθήσεις, οποιουδήποτε δόγµατος, ήταν περικυκλωµένοι από περισσότερη κατασκοπεία, 
από περισσότερες απειλές της µυστικής αστυνοµίας. 

Κι όµως, το Πάσχα ήταν εκεί: µεγάλο, άγιο, πνευµατικό, αξέχαστο. Ήταν ευλογηµένο από την 
παρουσία του αναστηµένου µας Χριστού ανάµεσά µας -ευλογηµένο από τα ήσυχα άστρα της Σιβηρίας και 
από τις θλίψεις µας. Πώς χτυπούσαν χαρούµενα οι καρδιές µας συµµετέχοντας στη µεγάλη Ανάσταση! Ο 
θάνατος νικήθηκε, δεν υπάρχει πια φόβος, µας δόθηκε ένα αιώνιο Πάσχα! Γεµάτοι απ' αυτό το θαυµάσιο 
Πάσχα, σας στέλνουµε από το στρατόπεδο-φυλακή µας το νικηφόρο και χαρούµενο νέο: Χριστός ανέστη!" 
(Γράµµα από ένα Σοβιετικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως). 

 



Σελίδα 51 από 79 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΕΜΠΤΟ   
 

Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑ  
 
"Το Πνεύµα του Θεού που έχει δοθεί σ' αυτή τη σάρκα µας δεν µπορεί να υποµείνει λύπη ή 

περιορισµό."Ο ποιµήν του Ερµά) 
"Όταν το πνεύµα του Θεού κατέρχεται σ' έναν άνθρωπο και τον επισκιάζει µε την πληρότητα της 

έκχυσής του, τότε η ψυχή του ξεχειλίζει από µια χαρά απερίγραπτη, γιατί το Άγιο Πνεύµα χαροποιεί ό,τι 
αγγίζει.Η Βασιλεία των ουρανών είναι ειρήνη και χαρά εν Αγίω Πνεύµατι. 
Απόκτησε εσωτερική ειρήνη, και χιλιάδες γύρω σου θα βρουν τη σωτηρία τους." (Άγ. Σεραφείµ του Sarov) 

 
ΣΦΙΓΜΕΝΗ ΓΡΟΘΙΑ Η ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΕΡΙΑ; 

Στους τοίχους των κατακοµβών στη Ρώµη υπάρχει µερικές φορές ζωγραφισµένη η µορφή µιας 
γυναίκας που προσεύχεται, η ∆εοµένη (Orans). Ατενίζει προς τον ουρανό, µε τα χέρια της ανοιχτά και 
υψωµένα µε τις παλάµες προς τα επάνω. Αυτή είναι µία από τις αρχαιότερες Χριστιανικές εικόνες. Ποιαν 
απεικονίζει: την Παρθένο Μαρία, την Εκκλησία ή την προσευχόµενη ψυχή; Ή ίσως και τα τρία µαζί; Όπως 
κι αν ερµηνευτεί αυτή η εικόνα απεικονίζει µία βασική Χριστιανική στάση: τη στάση της επίκλησης, της 
πρόσκλησης, της προσµονής του Αγίου Πνεύµατος. 

Υπάρχουν τρεις κύριες στάσεις που µπορούµε να πάρουµε µε τα χέρια µας κι η κάθε µια έχει τη δική 
της συµβολική σηµασία. Τα χέρια µας µπορεί να είναι κλειστά, οι γροθιές µας σφιγµένες σαν µια 
χειρονοµία πρόκλησης ή σε µια προσπάθεια ν' αρπάξουµε και να κρατήσουµε σφιχτά, εκφράζοντας έτσι 
επιθετικότητα ή φόβο. Στο άλλο άκρο, τα χέρια µας µπορεί να κρέµονται άτονα στις δυο πλευρές µας, ούτε 
προκλητικά ούτε δεητικά. Ή αλλιώς, σαν µια τρίτη δυνατότητα, τα χέρια µας µπορεί νάναι σηκωµένα ψηλά 
όπως αυτά της ∆εοµένης, όχι πια σφιγµένα αλλ' ανοιχτά, όχι πια άτονα αλλά έτοιµα να δεχτούν τα δώρα του 
Πνεύµατος. Ένα πολύ σηµαντικό µάθηµα για την πνευµατική Οδό είναι το να καταλάβουµε πώς να 
ξεσφίγγουµε τις γροθιές µας και να ανοίγουµε τα χέρια µας, Κάθε ώρα και λεπτό πρέπει να 
οικειοποιούµαστε την ενέργεια της ∆εοµένης· αόρατα να σηκώνουµε τ' ανοιγµένα µας χέρια στον ουρανό, 
λέγοντας στο Πνεύµα: Ελθέ. Όλος ο σκοπός της Χριστιανικής ζωής είναι να γίνει Πνευµατοφόρα, να ζει 
µέσα στο Πνεύµα του Θεού, ν' αναπνέει το Πνεύµα του Θεού. 

 
Ο ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΩΤΙΑ. 

Υπάρχει µια µυστική και κρυµένη ιδιότητα στο Άγιο Πνεύµα που µας δυσκολεύει να µιλήσουµε ή να 
γράψουµε γι' αυτό. Όπως το λέει ο Άγ. Συµεών ο Νέος Θεολόγος: 

Παίρνει τ' ονοµά του από την ύλη όπου αναπαύεται, Γιατί δεν έχει διακριτικό όνοµα ανάµεσα στους 
ανθρώπους. 

Αλλού ο Άγ. Συµεών γράφει (στην πραγµατικότητα, όχι µε ειδική αναφορά στο Πνεύµα, αλλά τα 
λόγια του εφαρµόζονται πολύ καλά στο τρίτο πρόσωπο της αγ. Τριάδος): 

Είναι αόρατο και κανένα χέρι δεν µπορεί να το πιάσει· 
Αψηλάφητο, κι όµως νιώθεται παντού... 
Τι είναι αυτό; Ω θαύµα! Τι δεν είναι. Γιατί δεν έχει όνοµα. 
Μέσα στην τρέλλα µου προσπάθησα να το αρπάξω, 
Κι' έκλεισα το χέρι µου, νοµίζοντας ότι το κρατώ σφιχτά· 
Αλλά ξέφυγε και δεν µπορούσα να το κρατήσω στα δάχτυλά µου. 
Γεµάτος λύπη, ξέσφιξα την παλάµη µου και το είδα άλλη µια φορά µέσα στο χέρι µου. 
Ω άφατο θαύµα! Ω παράξενο µυστήριο! 
Γιατί µάταια ταλαιπωρούµαστε; Γιατί όλοι πλανιόµαστε; 
 
Αυτό το ξεγλίστρηµα είναι φανερό στα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στη Γραφή για ν' 

απεικονήσουν το πνεύµα. Είναι σαν «βίαια πνοή» (Πραξ. 2,2)· ο ίδιος ο τίτλος του στα ελληνικά πνεύµα 
υποδηλώνει τον άνεµο ή την πνοή. Όπως λέει ο Ιησούς στο Νικόδηµο: «το πνεύµα όπου θέλει πνει, και την 
φωνήν αυτού ακούεις, αλλ' ουκ οίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει» (Ιω, 3,8). Ξέρουµε ότι ο άνεµος είναι 
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εκεί· τον ακούµε µέσα στα δέντρα, καθώς ξαγρυπνούµε τη νύχτα, τον αισθανόµαστε στα πρόσωπά µας 
καθώς περπατάµε στους λόφους. Αλλ' αν προσπαθήσουµε να τον πιάσουµε και να τον κρατήσουµε µέσα 
στα χέρια µας χάθηκε. Έτσι συµβαίνει και µε το πνεύµα του Θεού. ∆εν µπορούµε να ζυγίσουµε κασί να 
µετρήσουµε το Πνεύµα ή να το φυλάξουµε µέσα σ' ένα κουτί µε κλειδαριά και κλειδί. Σ' ένα από τα 
ποιήµατά του ο Gerard Manley Hopkins παροµοιάζει την Παρθένο Μαρία µε τον αέρα που αναπνέουµε· η 
ίδια αναλογία µπορεί να εφαρµοστεί το ίδιο και για το πνεύµα. Σαν τον αέρα, το Πνεύµα είναι πηγή 
ζωής· «πανταχού παρών και τα πάντα πληρών»· πάντοτε γύρω µας, πάντοτε µέσα µας. Όπως ακριβώς ο 
αέρας παραµένει ο ίδιος αθέατος σε µας αλλά δρα σαν το µέσο µε το οποίο βλέπουµε και ακούµε άλλα 
πράγµατα, έτσι το Πνεύµα δεν µας αποκαλύπτει το αληθινό του πρόσωπο, αλλά µας δείχνει πάντα το 
πρόσωπο του Χριστού. 

Στη Βίβλο το Άγιο Πνεύµα παροµοιάζεται επίσης µε τη φωτιά. Όταν ο Παράκλητος κατέρχεται 
στους πρώτους Χριστιανούς την ηµέρα της Πεντηκοστής είναι «διαµεριζόµεναι γλώσσαι ωσεί πυρός» 
(Πραξ. 2,3). Σαν τον άνεµο, κι η φωτιά είναι άπιαστη· ζωντανή, ελεύθερη, αεικίνητη, δεν µπορεί να 
µετρηθεί, δεν µπορεί ζυγιστεί ή να περιοριστεί σε στενά όρια. Νιώθουµε τη ζέστη από τις φλόγες αλλά δεν 
µπορούµε να τις κλείσουµε και να τις κρατήσουµε στα χέρια µας. 

Τέτοια είναι η σχέση µας µε το Πνεύµα. Έχουµε συνείδηση της παρουσίας του, ξέρουµε τη δύναµή 
του, αλλά δεν µπορούµε ν' απεικονίσουµε εύκολα το πρόσωπό του. Το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος 
ενσαρκώθηκε, ζώντας σαν άνθρωπος πάνω στη γη· τα Ευαγγέλια µας λένε για τα λόγια του και τις πράξεις 
του, το πρόσωπό του µας κοιτάζει από τις άγιες εικόνες κι έτσι δεν είναι δύσκολο να το απεικονίσουµε µέσα 
στις καρδιές µας. Αλλά το Πνεύµα δεν ενσαρκώθηκε· το θείο του πρόσωπο δεν µας αποκαλύφθηκε µ' 
ανθρώπινη µορφή. Στην περίπτωση του δεύτερου προσώπου της Τριάδος, ο όρος «γενεά» ή «γεννάται», που 
χρησιµοποιείται για να δείξει την αιώνια προέλευσή του από τον Πατέρα, φέρνει στο νου µας µια 
συγκεκριµένη ιδέα, ένα ορισµένο σχήµα αν και αντιλαµβανόµαστε ότι αυτή η έννοια δεν ερµηνεύεται 
κυριολεκτικά. Ο όρος όµως που χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει την αιώνια σχέση του Πνεύµατος προς 
τον Πατέρα, -«εκπόρευση»- δεν δίνει σαφή και συγκεκριµένη ιδέα. Είναι σαν ιερό ιερογλυφικό που δείχνει 
κάποιο µυστήριο που δεν έχει ακόµη αποκαλυφθεί τελείως. Ο όρος δείχνει ότι η σχέση ανάµεσα στο 
Πνεύµα και στον Πατέρα δεν είναι η ίδια όπως αυτή ανάµεσα στον Υιό και στον Πατέρα· αλλά τι µπορεί να 
είναι η ακριβής φύση της διαφοράς δεν µας έχει ειπωθεί. Αυτό είναι αναπόφευκτο γιατί η ενέργεια του 
Αγίου Πνεύµατος δεν µπορεί να οριστεί µε λόγια. Πρέπει να βιωθεί ως εµπειρία άµεσα. 

Όµως, παρ' όλη αυτή τη µυστική ιδιότητα στο Άγιο Πνεύµα, η Ορθόδοξη παράδοση διδάσκει 
σταθερά δυο πράγµατα γι' αυτό. Πρώτο, το Πνεύµα είναι ένα πρόσωπο. ∆εν είναι µόνο µια «θεία ριπή» 
(όπως άκουσα κάποτε κάποιον να το περιγράφει), δεν είναι µόνο µία αναίσθητη δύναµη, αλλά ένα από τα 
τρία αιώνια πρόσωπα της Τριάδος· κι έτσι, παρ' όλη τη φαινοµενική αδυναµία σύλληψής του, µπορούµε και 
µπαίνουµε σε µια προσωπική «Εγώ-Συ» σχέση µαζί του. ∆εύτερο, το Πνεύµα σαν το τρίτο µέλος της Αγίας 
Τριάδος είναι ισότιµο και συναΐδιο µε τ' άλλα δύο· δεν είναι απλώς µια λειτουργία που εξαρτάται απ' αυτά ή 
ένας µεσάζοντας που χρησιµοποιούν. Μία από τις κύριες αιτίες, για την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία 
απορρίπτει τη Λατινική προσθήκη του Filioque στο «Πιστεύω», όπως επίσης τη ∆υτική διδασκαλία για τη 
«διπλή εκπόρευση» του Πνεύµατος που βρίσκεται πίσω απ' αυτή την προσθήκη, είναι ακριβώς ο φόβος µας 
ότι µια τέτοια διδασκαλία ίσως οδηγήσει τους ανθρώπους ν' αποπροσωποποιήσουν και να υποβιβάσουν το 
Άγιο Πνεύµα. 

Η συναϊδιότητα και η ισοτιµία του Πνεύµατος είναι ένα θέµα που επαναλαµβάνεται στους 
Ορθόδοξους ύµνους της Γιορτής της Πεντηκοστής: 

Το Πνεύµα το άγιον ην µεν αεί και έστι και έσται, ούτε αρξάµενον, ούτε παυσόµενον, αλλ' αεί Πατρί 
και Υιώ συντεταγµένον και συναριθµούµενον· ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγόν, αυτάγαθον και 
πηγή αγαθότητος· δι' ου Πατήρ γνωρίζεται, και Υιός δοξάζεται, και παρά πάντων γινώσκεται· µία δύναµις, 
µία σύνταξις µία προσκύνησις της αγίας Τριάδος. 

 
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ 

 
Ανάµεσα στα «δύο χέρια» του Πατέρα, τον Υιό του και το Πνεύµα του, υφίσταται µία σχέση 

αµοιβαία, ένας σύνδεσµος αµοιβαίας εξυπηρέτησης. Συχνά υπάρχει µια τάση να εκφράζουµε την εσωτερική 
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σχέση ανάµεσα στους δύο µ' έναν τρόπο µονόπλευρο, που κρύβει αυτή την αµοιβαιότητα. Ο Χριστός, 
λέγεται, έρχεται πρώτος· έπειτα, µετά την Ανάληψή του στον ουρανό, στέλνει το Πνεύµα την Πεντηκοστή. 
Στην πραγµατικότητα όµως οι αµοιβαίοι δεσµοί είναι πιο πολύπλοκοι και πιο εξισορροπηµένοι. Ο Χριστός 
µας στέλνει το Πνεύµα, αλλά ταυτόχρονα το Πνεύµα είναι που στέλνει το Χριστό. Ας θυµηθούµε κι ας 
αναπτύξουµε µερικά από τα Τριαδικά σχήµατα που δώσαµε πιο πάνω σε γενικές γραµµές. 

 
1. Ενσάρκωση. Στον Ευαγγελισµό το Άγιο Πνεύµα κατέρχεται στην Παρθένο Μαρία κι αυτή 

συλλαµβάνει το Λόγο· σύµφωνα µε το Σύµβολο της Πίστεως, ο Ιησούς Χριστός «εσαρκώθη εκ Πνεύµατος 
Αγίου και Μαρίας της Παρθένου». Εδώ είναι το Πνεύµα που στέλνει το Χριστό στον κόσµο. 

2. Βάπτιση. Η σχέση είναι η ίδια. Καθώς ο Ιησούς βγαίνει από τα ύδατα του Ιορδάνη το Πνεύµα 
κατέρχεται σ' αυτόν µε τη µορφή περιστεριού· έτσι είναι το Πνεύµα που «εντέλλεται» το Χριστό και τον 
στέλνει στη δηµόσιαν αποστολή του. Αυτό γίνεται πολύ σαφές στα γεγονότα που ακολουθούν αµέσως τη 
Βάπτιση. Το πνεύµα οδηγεί το Χριστό µέσα στην έρηµο (Μάρκ. 1,12), για να περάσει µια περίοδο 
δοκιµασίας σαράντα ηµερών, πριν αρχίσει να κηρύττει. Όταν ο Χριστός επιστρέφει στο τέλος της πάλης 
του, «υπέστρεψεν εν τη δυνάµει του Πνεύµατος» (Λουκ. 4,14). Τα πρώτα-πρώτα λόγια του κηρύγµατός του 
υπαινίσσονται άµεσα το γεγονός ότι το Πνεύµα τον στέλνει· διαβάζει το κοµµάτι από τον Ησαΐα (61,1), 
εφαρµόζοντας το κείµενο στον εαυτό του: «Πνεύµα Κυρίου επ' εµέ, ου είνεκεν έχρισέ µε, ευαγγελίσασθαι 
πτωχοίς απέσταλκέ µε...» (Λουκ. 4, 18). Ο τίτλος του «Χριστός» ή Μεσσίας» δείχνει ακριβώς ότι είναι ο 
κεχρισµένος από το Άγιο Πνεύµα. 

3. Μεταµόρφωση. Για άλλη µια φορά το Πνεύµα κατέρχεται στο Χριστό, αυτή τη φορά όχι σαν 
περιστέρι αλλά σαν ένα σύννεφο από φως. Όπως ακριβώς προηγουµένως το Πνεύµα έστειλε τον Ιησού στην 
έρηµο και µετά στο δηµόσιο κήρυγµά του, έτσι τώρα τον στέλνει στην «έξοδό» του ή στο θάνατο-θυσία, 
στα Ιεροσόλυµα (Λουκ. 9, 31). 

4. Πεντηκοστή. Η αµοιβαία σχέση εδώ αντιστρέφεται. Ως τώρα ήταν το Πνεύµα που έστελνε το 
Χριστό· τώρα είναι ο αναστηµένος Χριστός που στέλνει το Πνεύµα. Η Πεντηκοστή αποτελεί το σκοπό και 
τη συµπλήρωση της Ενσάρκωσης· µε τα λόγια του αγ. Αθανασίου: «Ο Λόγος έλαβε σάρκα, ώστε να 
δεχτουµ' εµείς το Πνεύµα». 

5. Η Χριστιανική Ζωή. Όµως, η συνεργασία των «δυο χεριών» δεν τελειώνει εδώ. Όπως το Πνεύµα 
στέλνει τον Υιό στον Ευαγγελισµό, στη Βάπτιση και τη Μεταµόρφωση, και όπως ο Υιός µε τη σειρά του 
στέλνει το Πνεύµα στην Πεντηκοστή, έτσι µετά την Πεντηκοστή είναι έργο του Πνεύµατος να φέρει τη 
µαρτυρία του Χριστού, καθιστώντας τον αναστηµένο Κύριο πάντοτε παρόντα ανάµεσά µας. Αν ο σκοπός 
της Ενσάρκωσης είναι η αποστολή του Πνεύµατος κατά την Πεντηκοστή, ο σκοπός της Πεντηκοστής είναι 
η συνέχιση της Ενσάρκωσης του Χριστού µέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό ακριβώς κάνει το Πνεύµα, 
κατά την επίκληση, στον καθαγιασµό της Θ. Ευχαριστίας και αυτή η καθαγιαστική επίκληση λειτουργεί σαν 
ένα πρότυπο και παράδειγµα για ό,τι συµβαίνει σ' ολόκληρη την εν Χριστώ ζωή µας. 

Ου γάρ εισι δύο ή τρεις συνηγµένοι εις το εµόν όνοµα, εκεί ειµί εν µέσω αυτών» (Ματθ.18,20). Πώς 
ο Χριστός είναι παρών ανάµεσά µας; Μέσω του Αγίου Πνεύµατος. Εξ αιτίας της παρουσίας του 
Παρακλήτου στην καρδιά µας, δε γνωρίζουµε απλώς το Χριστό από τέταρτο ή πεµπτο χέρι σα µια µορφή 
µακρινή από τα παλιά, για την οποία έχουµε τεκµηριωµένες πληροφορίες από γραπτές µαρτυρίες· αλλά τον 
γνωρίζουµε άµεσα, εδώ και τώρα, στο παρόν, σαν τον προσωπικό µας Σωτήρα και φίλο µας. Μαζί µε τον 
Απόστολο Θωµά µπορούµε να βεβαιώσουµε: «Ο Κύριός µου και ο Θεός µου» (Ιω. 20,28). ∆ε λέµε απλώς, 
«ο Χριστός γεννήθηκε» -κάποτε, πολύ παλιά· λέµε «Χριστός γεννάται» -τώρα τούτη τη στιγµή, µέσα στη 
δική µου καρδιά. ∆ε λέµε απλώς, «ο Χριστός πέθανε», αλλά «ο Χριστός πέθανε για µένα». ∆ε λέµε απλώς, 
«ο Χριστός αναστήθηκε», αλλά «ο Χριστός είναι αναστηµένος» -ζει τώρα για µένα και µέσα µου. Αυτή η 
αµεσότητα και η προσωπική ευθύτητα στη σχέση µας µε τον Ιησού είναι ακριβώς το έργο του Πνεύµατος. 

Το Άγιο Πνεύµα λοιπόν δε µας µιλάει για τον εαυτό του, αλλά µας µιλάει για το Χριστό. «Όταν δε 
έλθει εκείνος, το Πνεύµα της αληθείας», λέει ο Ιησούς στο Μυστικό ∆είπνο, «οδηγήσει υµάς εις πάσαν την 
αλήθειαν· ου γαρ λαλήσει αφ' εαυτού ... εκ του εµού λήψεται και αναγγελεί υµίν» (Ιω. 16,13-14). Εδώ 
βρίσκεται η αιτία της ανωνυµίας ή, για µεγαλύτερη ακρίβεια, η διαφάνεια του Αγίου Πνεύµατος· δε δείχνει 
προς τον εαυτό του, αλλά προς τον αναστηµένο Χριστό. 
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ΤΟ ∆ΩΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 
 
Σχετικά µε το δώρο του Παρακλήτου την ηµέρα της Πεντηκοστής τρία πράγµατα είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακά: 
Πρώτο, είναι ένα δώρο σ' όλους τους ανθρώπους του Θεού: «και επλήσθησαν άπαντες Πνεύµατος 

Αγίου» (Πραξ.2,4). Το δώρο ή χάρισµα του Πνεύµατος δεν απονέµεται µόνο στους επισκόπους και τον 
κλήρο, αλλά σε κάθε βαπτισµένο. Όλοι είναι Πνευµατοφόροι, όλοι είναι -µε την κατάλληλη έννοια της 
λέξης -«χαρισµατικοί». 

∆εύτερο, είναι ένα δώρο ενότητας: «ήσαν άπαντες οµοθυµαδόν επί το αυτό» (Πραξ. 2,1). Το Άγιο 
Πνεύµα κάνει τους πολλούς να είναι ένα Σώµα εν Χριστώ. Η κάθοδος του Πνεύµατος την Πεντηκοστή 
αντιστρέφει το αποτέλεσµα του πύργου της Βαβέλ (Γεν. 11,7). Όπως λέµε στο Κοντάκιο της Γιορτής της 
Πεντηκοστής: 

 
Ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχεε, διεµέριζεν έθνη ο Ύψιστος· 
ότε του πυρός τας γλώσσας διένειµεν, εις ενότητα πάντας εκάλεσε· 
και συµφώνως δοξάζοµεν το πανάγιον Πνεύµα. 
 
Το Πνεύµα φέρνει ενότητα και αµοιβαία κατανόηση, ικανώνοντάς µας να µιλάµε «εν µια φωνή». 

Μεταµορφώνει τα άτοµα σε πρόσωπα. Για την πρώτη Χριστιανική κοινότητα στα Ιεροσόλυµα, στην 
περίοδο αµέσως µετά την Πεντηκοστή, λέγεται ότι «είχον άπαντα κοινά» και ότι «του πλήθους των 
πιστευσάντων ην η καρδία και η ψυχή µία» (Πραξ. 2,44· 4,32)· κι αυτό θάπρεπε νάναι το σηµάδι της 
κοινότητας του Χριστού της Πεντηκοστής σε κάθε εποχή. 

 
Τρίτο, το δώρο του Πνεύµατος είναι ένα δώρο διαφοροποίησης· οι γλώσσες της φωτιάς 

«διαµερίζονται» ή «χωρίζονται» (Πραξ. 2,3) και κατανέµονται άµεσα στον καθένα. Το Άγιο Πνεύµα δε µας 
κάνει µόνο όλους ένα, άλλά κάνει και τον καθένα µας διαφορετικό. Στην Πεντηκοστή η πολλαπλότητα των 
γλωσσών δεν καταργήθηκε αλλά έπαψε να είναι η αιτία του χωρισµού· όπως προηγουµένως, ο καθένας 
µιλούσε στη δική του γλώσσα, αλλά µε τη δύναµη του Πνεύµατος ο καθένας µπορούσε να καταλάβει τους 
άλλους. Για µένα το να είµαι Πνευµατοφόρος σηµαίνει ν' αντιλαµβάνοµαι όλα τα διακριτικά 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς µου· σηµαίνει να γίνω αληθινά ελεύθερος, αληθινά ο εαυτός µου µέσα 
στη µοναδικότητά µου. Η ζωή µέσα στο Πνεύµα έχει µι' ανεξάντλητη ποικιλία· είναι σφάλµα και όχι 
αγιότητα, ότι είναι ανιαρή και µονότονη. Όπως συνήθιζε να παρατηρεί µε ανία ένας φίλος µου ιερέας, που 
αφιέρωνε πολλές ώρες κάθε µέρα ακούγοντας εξοµολογήσεις: «τι κρίµα που δεν υπάρχουν καινουργι' 
αµαρτήµατα!» Υπάρχουν, όµως, πάντα νέες µορφές αγιότητας. 

 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΟΙ 

 
Στην Ορθόδοξη Παράδοση η άµεση δράση του Παρακλήτου µέσα στη Χριστιανική κοινότητα ειν' 

εντυπωσιακά φανερή σε δύο «Πνευµατοφόρες» µορφές· τους γέροντες ή πνευµατικούς πατέρες και τους διά 
Χριστόν σαλούς. 

Ο γέροντας, γνωστός στα ελληνικά ως «γέρων» και στα Ρωσσικά ως στάρετς, δεν είναι ανάγκη να 
είναι οπωσδήποτε ηλικιωµένος, αλλά να είναι σοφός ως προς την εµπειρία του για τη θείαν αλήθεια και 
ευλογηµένος µε τη χάρη της «Πνευµατικής πατρότητας», µε το χάρισµα να καθοδηγεί άλλους στην Οδό. 
Αυτό που προσφέρει στα πνευµατικά του παιδιά δεν είναι κυρίως ηθικές οδηγίες ή ένας κανόνας ζωής, αλλά 
µια προσωπική σχέση. «΄Ενας στάρετς», λέει ο Dostoevsky, «είν' αυτός που παίρνει την ψυχή σου, τη 
θέλησή σου µέσα στη δική του ψυχή και θέληση». Οι µαθητές του π. Ζαχαρία συνήθιζαν να λένε γι' αυτόν: 
«Ήταν σαν να κρατούσε τις καρδιές µας µέσα στα χέρια του». 

Ο στάρετς είναι ο άνθρωπος της εσωτερικής ησυχίας που δίπλα του µπορούν χιλιάδες να βρουν 
σωτηρία. Το Άγιο Πνεύµα του έχει δώσει, σαν καρπό της προσευχής του και της άρνησης του εαυτού του, 
το δώρο της διόρασης ή διάκρισης που τον κάνει ικανό να διαβάζει τα µυστικά στις καρδιές των 
ανθρώπων· κι έτσι απαντάει, όχι µόνο στις ερωτήσεις που οι άλλοι του θέτουν, αλλά επίσης στις ερωτήσεις -
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συχνά πολύ πιο θεµελιώδεις- που ούτε καν είχαν σκεφτεί να ρωτήσουν. Σε συνδυασµό µε το δώρο της 
διόρασης έχει και το δώρο της πνευµατικής θεραπείας, τη δύναµη ν' αποκαθιστά τις ψυχές των ανθρώπων 
και µερικές φορές και τα σώµατά τους. Αυτή την πνευµατική θεραπεία την παρέχει όχι µόνο µε τα 
συµβουλευτικά του λόγια αλλά και µε τη σιωπή του και µε την ίδια την παρουσία του. Όσο σηµαντική 
µπορεί νάναι η συµβουλή του, πολύ πιο σηµαντική είναι η µεσολαβητική του προσευχή. Ολοκληρώνει τα 
παιδιά του µε το να προσεύχεται διαρκώς γι' αυτά, µε το να δέχεται τις χαρές και τις λύπες τους σαν νάταν 
δικές του, µε το να παίρνει στους ώµους του το φορτίο της ενοχής τους ή της ανησυχίας τους. Κανείς δεν 
µπορεί να είναι στάρετς, αν δεν προσεύχεται επίµονα για τους άλλους. 

Αν ο στάρετς είναι ιερέας, συνήθως η αποστολή του της πνευµατικής καθοδήγησης είναι στενά 
συνδεδεµένη µε το µυστήριο της εξοµολόγησης. Αλλά ένας στάρετς, στην πλήρη έννοια, όπως περιγράφεται 
από τον Dostoevsky ή εξηγείται µε το παράδειγµα του π. Ζαχαρία, είναι κάτι περισσότερο από έναν ιερέα-
εξοµολόγο. Ένας στάρετς, στην πλήρη έννοια, δεν µπορεί να διοριστεί από κάποια ανώτερη εξουσία. Αυτό 
που συµβαίνει είναι απλώς ότι το Άγιο Πνεύµα, µιλώντας κατευθείαν στις καρδιές των Χριστιανών, 
αποκαλύπτει ότι αυτό ή εκείνο το πρόσωπο έχει ευλογηθεί από το Θεό µε τη χάρη να καθοδηγεί και να 
θεραπεύει άλλους. Ο αληθινός στάρετς µε αυτή την έννοια είναι µια προφητική και όχι κάποιος επίσηµος 
αξιωµατούχος. Αν και συνηθέστατα είναι ιεροµόναχος, µπορεί επίσης να είναι έγγαµος ιερέας κάποιας 
ενορίας, ή ένας απλός µοναχός που δεν είναι ιερέας, ή άλλοτε -αλλ' αυτό είναι λιγότερο συχνό- µια µοναχή 
ή ένας λαϊκός, άνδρας ή γυναίκα, που ζει έξω στον κόσµο. Αν ο στάρετς δεν είναι ο ίδιος ιερέας, αφού 
ακούσει τα προβλήµατα των ανθρώπων και δώσει συµβουλές, συχνά τους στέλνει σε κάποιον ιερέα για το 
µυστήριο της εξοµολόγησης και την άφεση. 

Η σχέση ανάµεσα στο παιδί και τον πνευµατικό πατέρα ποικίλλει πάρα πολύ. Μερικοί επισκέπτονται 
ένα στάρετς ίσως µόνο µια ή δυο φορές σ' όλη τους τη ζωή, σε µια στιγµή ιδιαίτερα κρίσιµη, ενώ άλλοι είναι 
σε συχνή επαφή µε τον στάρετς τους βλέποντάς τον κάθε µήνα ή κάθε µέρα. Κανόνες δεν µπορούν να µπουν 
από πριν· ο σύνδεσµος µεγαλώνει µόνος του κάτω από την άµεση καθοδήγηση του Πνεύµατος. 

Πάντοτε η σχέση είναι προσωπική. Ο στάρετς δε δίνει αφηρηµένους κανόνες µαθηµένους από 
κάποιο βιβλίο -όπως στην «περιπτωσιολογία» της Αντιµεταρρύθµισης των Καθολικών-, αλλά βλέπει σε 
κάθε περίπτωση αυτόν τον συγκεκριµένο άνδρα ή γυναίκα που βρίσκεται µπροστά του· και, φωτισµένος από 
το Πνεύµα, προσπαθεί να µεταδώσει το µοναδικό θέληµα του Θεού ειδικά γι' αυτό το ένα πρόσωπο. Έπειδή 
ο αληθινός στάρετς καταλαβαίνει και σέβεται τον ξεχωριστό χαρακτήρα του καθενός, δεν καταπιέζει την 
εσωτερική ελευθερία αλλά την ενδυναµώνει. ∆ε σκοπεύει στο ν' αποσπάσει µια µηχανική υπακοή, αλλά 
οδηγεί τα παιδιά του ως το σηµείο της πνευµατικής ωριµότητας, όπου µπορούν ν' αποφασίσουν µόνα τους. 
Στον καθένα δείχνει το αληθινό του ή αληθινό της πρόσωπο, που πριν ήταν κατά το µεγαλύτερο µέρος 
κρυµένο απ' αυτό το πρόσωπο· και ο λόγος του είναι δηµιουργικός και ζωοποιός, ικανώνοντας τον άλλο να 
κατορθώσει έργα που πριν φαίνονταν αδύνατα. Αλλά όλ' αυτά ο στάρετς µπορεί να τα πετύχει µόνο επειδή 
αγαπάει τον καθένα προσωπικά. Επιπλέον η σχέση είναι αµοιβαία· ο στάρετς δεν µπορεί να βοηθήσει τον 
άλλο αν εκείνος δεν επιθυµεί σοβαρά να αλλάξει τον τρόπο της ζωής του και ν' ανοίξει την καρδιά του µε 
τρυφερή εµπιστοσύνη στο στάρετς. Αυτός που πηγαίνει να δει ένα στάρετς µε πνεύµα κριτικής περιέργειας, 
είναι πιθανό να επιστρέψει µε άδεια χέρια, χωρίς να έχει εντυπωσιαστεί. 

Επειδή η σχέση είναι πάντα προσωπική, ένας ορισµένος στάρετς δεν µπορεί να βοηθήσει εξίσου τον 
καθένα. Μπορεί να βοηθήσει µόνον εκείνους που έχουν σταλεί ειδικά σ' αυτόν από το Πνεύµα. Το ίδιο και ο 
µαθητής δεν θάπρεπε να λέει, «Ο δικός µου στάρετς είναι καλύτερος απ' όλους τους άλλους». Θάπρεπε να 
λέει µόνο: «Ο στάρετς µου είναι ο καλύτερος για µένα». 

Στην καθοδήγηση των άλλων, ο πνευµατικός πατέρας περιµένει το θέληµα και τη φωνή του Αγίου 
Πνεύµατος. «∆ίνω µόνο ό,τι ο Θεός µου λέει να δώσω», είπε ο άγ. Σεραφείµ. «Πιστεύω ότι ο Πρώτος λόγος 
που µου έρχεται είναι εµπνευσµένος από το Άγιο Πνεύµα». Είναι φανερό ότι κανείς δεν έχει το δικαίωµα να 
ενεργεί µ' αυτό τον τρόπο, παρά µόνο αν, µε ασκητική προσπάθεια και προσευχή, έχει αποκτήσει µια 
εξαιρετικά έντονη επίγνωση της παρουσίας του Θεού. Για τον οποιοδήποτε που δεν έχει φτάσει σ' αυτό το 
επίπεδο, µια τέτοια συµπεριφορά θα ήταν θρασεία -και ανεύθυνη. Ο π. Ζαχαρίας µιλάει όπως ο άγ. 
Σεραφείµ: 

Μερικές φορές ένας άνθρωπος δεν ξέρει ούτε ο ίδιος τι θα πει. Ο ίδιος ο Κύριος µιλάει µε τα χείλη 
του· έτσι πρέπει κανείς να προσεύχεται: «Ω Κύριε, ας ζήσεις µέσα µου, ας µιλήσεις µεσ' από µένα, ας 
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δράσεις µεσ' από µένα». Όταν ο Κύριος µιλάει µεσ' από τα χείλη ενός ανθρώπου, τότε όλα τα λόγια αυτού 
του ανθρώπου έχουν αποτέλεσµα και ό,τι λέει εκπληρώνεται. Ο ίδιος ο άνθρωπος που µιλάει εκπλήσσεται µ' 
αυτό ... Μόνο δεν πρέπει κανείς να επαφίεται στη σοφία. 

Η σχέση ανάµεσα στον πνευµατικό πατέρα και το παιδί εκτείνεται περ' από το θάνατο, στην τελική 
Κρίση. Ο π. Ζαχαρίας επιβεβαίωσε τους µαθητές του: «Μετά το θάνατο θα είµαι πολύ πιο ζωντανός, απ' 
όσο τώρα, γι' αυτό µη λυπηθείτε όταν θα πεθάνω... Την ηµέρα της κρίσης οι γέροντες θα πουν: Ιδού εγώ και 
τα παιδία µου.» Ο άγ. Σεραφείµ ζήτησε να σκαλιστούν στον τάφο του αυτά τ' αξιόλογα λόγια: 

Όταν πεθάνω, ελάτε σε µένα στον τάφο µου, και όσο συχνότερα τόσο καλύτερα. Ό,τι είναι µέσα 
στην ψυχή σας, ό,τι τυχόν σας συµβεί, ελάτε σε µένα, όπως όταν ήµουν ζωντανός, και γονατίζοντας στο 
έδαφος, ρίξτε όλη σας την πίκρα πάνω στον τάφο µου. Πέστε µου το κάθε τι και θα σας ακούσω· και όλ' η 
πίκρα θα φύγει µακριά σας. Και όπως µου µιλούσατε όταν ήµουν ζωντανός, κάντε το και τώρα. Γιατί ζω και 
θα ζω παντοτεινά. 

Οπωσδήποτε, όλοι οι Ορθόδοξοι δεν έχουν το δικό τους πνευµατικό πατέρα. Τι πρέπει να κάνουµε 
όµως αν ψάχνουµε για έναν οδηγό και δεν µπορούµε να βρούµε κάποιον; Βέβαια είναι δυνατό να µάθουµε 
από βιβλία· είτε έχουµε είτε δεν έχουµε ένα στάρετς, κοιτάζουµε τη Γραφή για συνεχή καθοδήγηση. Αλλά η 
δυσκολία µε τα βιβλία είναι να γνωρίσουµε ακριβώς τι εφαρµόζεται σε µένα προσωπικά σ' αυτό το 
συγκεκριµένο σηµείο στο ταξίδι µου. Εκτός από τα βιβλία κι εκτός από την πνευµατική πατρότητα, υπάρχει 
επίσης πνευµατική αδελφότητα -η βοήθεια που µας δίνεται όχι από διδασκάλους εν Κυρίω, αλλ' από τους 
συµµαθητές µας. ∆εν πρέπει ν' αµελούµε τις ευκαιρίες που µας προσφέρονται σ' αυτή τη µορφή. Εκείνοι 
όµως που ακολουθούν σοβαρά την Οδό, θα πρέπει επί πλέον να κάνουν κάθε προσπάθεια για να βρουν έναν 
πατέρα εν Αγίω Πνεύµατι. Αν ψάχνουν ταπεινά, αναµφίβολα θα τους δοθεί η καθοδήγηση που ζητούν. Όχι 
βέβαια ότι θα βρουν συχνά ένα στάρετς όπως ο άγ. Σεραφείµ ή ο π. Ζαχαρίας. Θα πρέπει να προσέχουµε 
µήπως καθώς περιµένουµε κάτι πιο εντυπωσιακό εξωτερικά, παραβλέψουµε τη βοήθεια που πράγµατι µας 
προσφέρει ο Θεός. Κάποιος που στα µάτια των άλλων είναι ασήµαντος ίσως αποδειχθεί ότι είναι εκείνος ο 
πνευµατικός πατέρας που µπορεί να πει, σε µένα προσωπικά, τα φλογερά λόγια που πάνω απ' όλα έχω 
ανάγκη ν' ακούσω. 

 
* 

 
Ένας δεύτερος προφητικός Πνευµατοφόρος µέσα στη Χριστιανική Κοινότητα είναι ο διά Χριστόν 

σαλός, όπως λέγεται στα ελληνικά -iurodivyi στα ρωσικά. Συνήθως είναι δύσκολο ν' ανακαλύψουµε ως ποιο 
σηµείο η «σαλότητά» του είναι ενσυνείδητη και εσκεµένη και ως ποιο σηµείο είναι αυθόρµητη και ακούσια. 
Εµπνευσµένος από το Πνεύµα, ο σαλός φτάνει τη µετάνοια ως το απώτερο σηµείο· ριζικώτερ' απ' 
οποιονδήποτε άλλο αναποδογυρίζει το κατεστηµένο. Αποτελεί ο ίδιος µια ζωντανή µαρτυρία της αλήθειας, 
ότι η βασιλεία του Χριστού δεν είναι «εκ του κόσµου τούτου»· επιβεβαιώνει την πραγµατικότητα του «αντι-
κόσµου», τη δυνατότητα του αδύνατου. Εξασκεί µιαν απόλυτη εκούσια πτωχεία, ταυτίζοντας τον εαυτό του 
µε τον ταπεινωµένο Χριστό. Όπως λέει η Julia de Beausobre: «∆εν είναι κανενός γιος, κανενός αδελφός, 
κανενός πατέρας και δεν έχει σπίτι». Εγκαταλείποντας την οικογενειακή ζωή, είναι ο περιπλανώµενος ή ο 
οδοιπόρος που νιώθει το ίδιο άνετα παντού, κι όµως πουθενά δεν κατασταλάζει. Ντυµένος µε κουρέλια, 
ακόµη και µέσα στο κρύο του χειµώνα, ακουµπώντας για να κοιµηθεί σε κάποιο σταύλο ή στο νάρθηκα της 
εκκλησίας, απορρίπτει όχι µόνο τα υλικά αποκτήµατα αλλά κι ό,τι οι άλλοι θεωρούν πνευµατική υγεία και 
διανοητική ισορροπία. Κι όµως, έτσι γίνεται ένα κανάλι για την υψηλότερη σοφία του Πνεύµατος. 

∆ε χρειάζεται να πούµε ότι ο διά Χριστόν σαλός είναι µια εξαιρετικά σπάνια κλήση· ούτε είναι 
εύκολο να ξεχωρίσουµε το κίβδηλο από το γνήσιο. Υπάρχει στο τέλος µόνο ένα πειστήριο: «Άρα γε από των 
καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς» (Ματθ. 7,20). Ο ψευτικός σαλός είναι ανωφελής και καταστρεπτικός 
και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Ο πραγµατικός δια Χριστόν σαλός, µε την αγιότητα της καρδιάς, 
έχει στους γύρω του µια επίδραση που κάνει τη ζωή καλύτερη. Από πρακτικής πλευράς, δεν εξυπηρετείται 
καµιά χρήσιµη πρόθεση απ' ότιδήποτε κάνει ο σαλός. Κι όµως, µεσ' από µια εκπληκτική ενέργεια ή 
αινιγµατική λέξη, συχνά εσκεµένα προκλητική και συγκλονιστική, ξυπνάει τους ανθρώπους από την 
αυταρέσκεια και τον φαρισαϊσµό. Παραµένοντας ο ίδιος αφηρηµένος, εξαπολύει αντιδράσεις στους άλλους, 
κάνοντας το υποσυνείδητο ν' ανέβει στην επιφάνεια, ώστε να µπορέσει να καθαρθεί και να εξαγιαστεί. 
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Συνδυάζει το θράσος µε την ταπείνωση. Όπως ο σαλός Nicolas του Pskov, που έβαλε στα χέρια του Ιβάν 
του Τροµερού ένα κοµάτι κρέας που έσταζε αίµα, ο διά Χριστόν σαλός µπορεί να επιτιµήσει µε δριµύτητα 
τους ισχυρούς αυτού του κόσµου µε µια τόλµη που λείπει από τους άλλους. Αυτός είναι η ζωντανή 
συνείδηση της κοινωνίας. 

 
ΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ 

 
Μόνο µερικοί Χριστιανοί σε κάθε γενιά γίνονται γέροντες και ακόµη λιγότεροι γίνονται διά Χριστόν 

σαλοί. Αλλά όλοι όσοι έχουν βαπτιστεί, δίχως εξαίρεση, είναι Πνευµατοφόροι. «∆εν εννοείς και δεν 
καταλαβαίνεις την ευγένειά σου;» ρωτούν Οι Οµιλίες του αγ. Μακαρίου: «... Ο καθένας από σας έχει 
χριστεί µε το ουράνιο Χρίσµα κι έχει γίνει ένας Χριστός κατά χάρη· ο καθένας είναι βασιλιάς και προφήτης 
των ουρανίων µυστηρίων». Ό.τι συνέβη στους πρώτους Χριστιανούς την ηµέρα της Πεντηκοστής συµβαίνει 
και στον καθένα µας όταν, µετά το βάπτισµα, κατά την Ορθόδοξη πράξη, χριόµαστε µε Χρίσµα, ή µύρο. Ο 
νεοβαπτισµένος -είτε παιδί, είτε ενήλικος- χρίεται από τον ιερέα στο µέτωπο, στα µάτια, στη µύτη, στο 
στόµα, στ' αυτιά, στο στήθος, στα χέρια και στα πόδια µε τα λόγια: «Σφραγίς δωρεάς Πνεύµατος Αγίου». 
Αυτό είναι για τον καθένα µια Προσωπική Πεντηκοστή· το Πνεύµα που κατήλθε ορατά στους Αποστόλους, 
σαν γλώσσες φωτιάς, κατέρχεται στον καθένα µας αόρατα, όχι όµως µε λιγότερη πραγµατικότητα και 
δύναµη. Ο καθένας γίνεται ένας «κεχρισµένος», ένας «Χριστός» καθ' οµοίωση του Ιησού, του Μεσσία. Ο 
καθένας σφραγίζεται µε τα χαρίσµατα του Παρακλήτου. Από τη στιγµή του Βαπτίσµατός µας και του 
Χρίσµατος το Άγιο Πνεύµα, µαζί µε το Χριστό, έρχεται να κατοικήσει στον εσώτατο ναό των καρδιών µας. 
Αν και λέµε στο Πνεύµα «Ελθέ», αυτό είναι ήδη µέσα µας. 

Όσο απρόσεκτοι ή αδιάφοροι και να είναι οι βαπτισµένοι στην επόµενη ζωή τους, αυτή η παρουσία 
του Πνεύµατος που εγκαταβιώνει µέσα τους ποτέ δεν αποσύρεται ολοκληρωτικά. Αλλά είναι πιθανό η 
παρουσία του Πνεύµατος µέσα µας να παραµείνει κρυµένη και ασύνειδη, εκτός εάν συνεργαστούµε µε τη 
χάρη του Θεού, εκτός εάν, µε την εξάσκηση της ελεύθερης θέλησής µας, αγωνιστούµε να εφαρµόσουµε τις 
εντολές. Σαν οδοιπόροι πάνω στην Οδό, λοιπόν, έχουµε πρόθεσή µας να προχωρήσουµε από το στάδιο όπου 
η χάρη του Πνεύµατος παρευρίσκεται και ενεργεί µέσα µας µε κρυφό τρόπο, προς το σηµείο της συνειδητής 
γνώσης, όπου γνωρίζουµε τη δύναµη του Πνεύµατος ανοιχτά, άµεσα, µ' όλη την αντίληψη των καρδιών µας. 
«Πυρ ήλθον βαλείν επί την γην», είπε ο Χριστός «και τι θέλω ει ήδη ανήφθη!» (Λουκ. 12,49). Η σπίθα του 
Πνεύµατος της Πεντηκοστής που υπάρχει στον καθένα µας από το βάπτισµα πρέπει ν' αναφτεί σαν µια 
ζωντανή φλόγα. Πρέπει να γίνουµε αυτό που είµαστε. 

«Ο δε καρπός του Πνεύµατός εστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, µακροθυµία, χρηστότης...» (Γαλ. 5,22). Η 
συνειδητή γνώση της ενέργειας του Πνεύµατος θάπρεπε νάναι κάτι που να διαπερνά ολόκληρη την 
εσωτερική µας ζωή. ∆εν είναι ανάγκη ο καθένας να υποστεί µια εκπληκτική «εµπειρία µεταστροφής». 
Ακόµη λιγότερο είναι αναγκαίο για τον καθένα «λαλείν γλώσσαις». Οι περισσότεροι σύγχρονοι Ορθόδοξοι 
βλέπουν µε πολύ µεγάλη επιφύλαξη αυτό το µέρος από την «Πεντηκοστιανή Κίνηση» που αναφέρεται 
στις«γλώσσες» σαν την αποφασιστική και απαραίτητη απόδειξη ότι κάποιος είναι πράγµατι ένας 
Πνευµατοφόρος. Το δώρο των «γλωσσών» ήταν βέβαια συχνό την εποχή των Αποστόλων· αλλά από τα 
µέσα του β' αιώνα έχει πολύ λιγοστέψει, αν και ποτέ δεν εξαφανίστηκε ολοκληρωτικά. Οπωσδήποτε, ο Απ. 
Παύλος τονίζει ότι αυτό είναι ένα από τα λιγότερο σηµαντικά πνευµατικά δώρα (βλ. Α' Κοριν. 14,5). 

Όταν είναι αληθινά πνευµατικό, το «λαλείν γλώσσαις» µοιάζει ν' αντιπροσωπεύει µια πράξη 
«ξεσπάσµατος» -την κρίσιµη στιγµή που καταρρέει η αµαρτωλή µας αυτοπεποίθηση και η αντικατάστασή 
της από µια προθυµία ν' αφήσουµε το Θεό να ενεργήσει µέσα µας. Στην Ορθόδοξη παράδοση αυτή η πράξη 
του «ξεσπάσµατος» πολύ συχνά παίρνει τη µορφή του δώρου των δακρύων. «Τα δάκρυα», λέει ο άγ. Ισαάκ 
ο Σύρος, «σηµαδεύουν το σύνορο ανάµεσα στη σωµατική και στην πνευµατική κατάσταση, ανάµεσα στην 
κατάσταση της υποταγής στα πάθη και σ' αυτήν της καθαρότητος». Και σ' ένα αξιοµνηµόνευτο απόσπασµα 
γράφει: 

Οι καρποί του εσωτερικού ανθρώπου αρχίζουν µόνο µε το χύσιµο των δακρύων. Όταν φτάσεις στον 
τόπο των δακρύων, τότε να ξέρεις ότι το πνεύµα σου έχει βγει από τη φυλακή αυτού του κόσµου κι έχει 
αρχίσει να βαδίζει στο µονοπάτι που οδηγεί προς τη Νέα Εποχή. Το πνεύµα σου αρχίζει αυτή τη στιγµή ν' 
αναπνέει το θαυµάσιο αέρα που υπάρχει εκεί κι αρχίζει να χύνει δάκρυα. Η στιγµή για τη γέννηση του 
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πνευµατικού παιδιού έχει φτάσει και οι ωδίνες του τοκετού γίνονται έντονες. Η Χάρις, η κοινή µητέρα όλων 
µας, βιάζεται να γεννήσει µυστικά την ψυχή, την εικόνα του Θεού, φέρνοντάς την στο φως του Μέλλοντος 
Αιώνος. Και όταν έχει φτάσει η ώρα για τη γέννηση, ο νους αρχίζει να νιώθει κάτι από τα πράγµατα εκείνου 
του άλλου κόσµου -σαν ένα λεπτό άρωµα ή σαν την πνοή της ζωής που ένα νεογέννητο παιδί δέχεται µέσα 
στο σώµα του. Αλλά δεν είµαστε συνηθισµένοι σε µια εµπειρία· και, βρίσκοντάς την σκληρή να την αντέξει, 
το σώµα µας ξαφνικά πιέζεται από ένα κλάµα ανακατεµένο µε χαρά. 

Υπάρχουν όµως πολλά είδη δακρύων και δεν είναι όλα δώρο του Πνεύµατος. Εκτός από τα 
πνευµατικά δάκρυα, υπάρχουν δάκρυα θυµού και δάκρυα για κάποια µαταίωση, δάκρυα που χύνονται από 
οίκτο για τον εαυτό µας, αισθηµατικά και δάκρυα συγκίνησης. Χρειάζεται διάκριση· από εδώ αρχίζει η 
σπουδαιότητα του να ζητήσουµε τη βοήθεια ενός έµπειρου πνευµατικού οδηγού, ενός στάρετς. Η διάκριση 
είναι ακόµη πιο αναγκαία στην περίπτωση των «γλωσσών». Συχνά δεν είναι το Πνεύµα του Θεού που µιλάει 
µεσ'από τις γλώσσες, αλλά το τελείως ανθρώπινο πνεύµα της αυθυποβολής και της οµαδικής υστερίας. 
Υπάρχουν ακόµη και περιπτώσεις όπου το «λαλείν γλώσσαις» είναι µια µορφή δαιµονικής κατοχής. 
«Αγαπητοί, µη παντί πνεύµατι πιστεύετε, αλλά δοκιµάζετε τα πνεύµατα ει εκ του Θεού εστιν» (Α' Ιω. 4,1). 

Η Ορθοδοξία, εποµένως, ενώ τονίζει την ανάγκη µιας άµεσης εµπειρίας του Αγίου Πνεύµατος, 
τονίζει επίσης την ανάγκη για διάκριση και νηφαλιότητα. Το κλάµα µας, όπως και η συµµετοχή µας στ' 
άλλα δώρα του Πνεύµατος, είναι ανάγκη να καθαρθεί από κάθε φαντασία και συναισθηµατική έξαρση. Τα 
δώρα που είναι αυθεντικά πνευµατικά δεν πρέπει ν' απωθούνται, αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να επιδιώκουµε 
τέτοια δώρα σαν αυτοσκοπό. Σκοπός µας µέσα στη ζωή της προσευχής δεν είναι να κερδίσουµε αισθήµατα 
ή «αισθητές» εµπειρίες κάποιου ορισµένου είδους, αλλ' απλώς και µόνο να συσχηµατίσουµε το θέληµά µας 
µε το θέληµα του Θεού. «Ου ζητώ τα υµών αλλά υµάς», λέει ο Απ. Παύλος προς τους Κορινθίους (Β'Κορ, 
12,14)· κι εµείς λέµε το ίδιο στο Θεό. ∆ε ζητάµε τα δώρα, αλλά το ∆οτήρα. 

 
*** 

 
Μία Επίκληση στο Άγιο Πνεύµα 

 
Έλα, φως αληθινό. 
Έλα, ζωή αιώνια. 
Έλα, κρυµένο µυστήριο. 
Έλα, ακατανόµαστε θησαυρέ. 
Έλα, πραγµατικότητα πέρ' από κάθε λόγο. 
Έλα, πρόσωπο πέρ'από κατανόηση. 
Έλα, ατελεύτητη αγαλλίαση. 
Έλα, άδυτο φως. 
Έλα, αδιάψευστη προσδοκία των σωσµένων. 
Έλα, ανύψωση των πεσµένων. 
Έλα, ανάσταση των νεκρών. 
Έλα, παντοδύναµε, γιατί ακατάπαυστα δηµιουργείς,  

µεταµορφώνεις και αλλάζεις όλα τα πράγµατα µε µόνη τη θέλησή σου. 
Έλα, αόρατε, που κανείς δεν µπορεί ν' αγγίξει και να ψηλαφήσει. 
Έλα, γιατί συνεχίζεις πάντα να είσαι ακίνητος, κι όµως σε κάθε στιγµή βρίσκεσαι ολοκληρωτικά σε 

κίνηση· έρχεσαι κοντά σε µας που είµαστε στην κόλαση, αλλά παραµένεις πιο πάνω κι απ' τον ουρανό. 
Έλα, γιατί το όνοµά σου γεµίζει τις καρδιές µας µ' επιθυµία και είναι πάντα στα χείλη µας· κι όµως, 

ποιος είσαι και ποια είναι η φύση σου, δεν µπορούµε να πούµε ή να γνωρίζουµε. 
Έλα, Μόνε στο µόνο. 
Έλα, γιατί συ ο ίδιος είσαι η επιθυµία που βρίσκεται µέσα µου. 
Έλα, αναπνοή µου και ζωή µου. 
Έλα, η παρηγοριά της ταπεινής µου ψυχής. 
Έλα, χαρά µου, δόξα µου, ατέλειωτή µου απόλαυση. (Άγ. Συµεών ο Νέος Θεολόγος). 
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"Το Πνεύµα το Άγιον φως και ζωή, και ζώσα πηγή νοερά· Πνεύµα σοφίας, Πνεύµα συνέσεως, αγαθόν, 
ευθές, νοερόν, ηγεµονεύον, καθαίρον τα πταίσµατα· Θεός και θεοποιούν, πυρ εκ πυρός προϊόν, λαλούν, 
ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσµατα, δι ου προφήται άπαντες και Θεού απόστολοι µετά µαρτύρων εστέφθησαν. 
Ξένον άκουσµα, ξένον θέαµα, πυρ διαιρούµενον εις νοµάς χαρισµάτων." (Από τον Εσπερινό της 
Πεντηκοστής). 

"Ο καθένας που έχει βαφτιστεί µε τον ορθόδοξο τρόπο, έχει δεχτεί µυστικά το πλήρωµα της χάρης· και 
αν έπειτα συνεχίζει να τηρεί τις εντολές, θ' αποκτήσει συνειδητά τη γνώση αυτής της χάρης· και αν έπειτα 
συνεχίζει να τηρεί τις εντολές, θ' αποκτήσει συνειδητά τη γνώση αυτής της χάρης µέσα του. 
Όσο κι αν προχωρήσει κάποιος στην πίστη, όσο µεγάλες ευλογίες κι αν αποκτήσει, ποτέ δεν ανακαλύπτει, ούτε 
θα µπορέσει ποτέ ν' ανακαλύψει τίποτε περισσότερο απ' ό,τι ήδη έχει λάβει µυστικά µε το βάπτισµα. 
Ο Χριστός, όντας τέλειος Θεός, χορηγεί στον βαπτισµένο την τέλεια χάρη του Πνεύµατος. Εµείς, από την 
πλευρά µας, δεν µπορούµε να προσθέσουµε τίποτε σ' αυτή τη χάρη, αλλά µας αποκαλύπτεται και µας 
φανερώνεται βαθµιαία, ανάλογα µε την εκπλήρωση των εντολών. Ο,τιδήποτε, λοιπόν, του προσφέρουµε µετά 
την αναγέννησή µας, ήταν ήδη µέσα µας και προήλθε απ' αυτόν." (Άγ. Μάρκος ο Μοναχός). 

"Τα θεία πρόσωπα δεν επιβάλλονται, αλλά το ένα µαρτυρεί το άλλο. Γι' αυτό το λόγο ο άγ. Ιωάννης ο 
∆αµασκηνός είπε ότι «ο Υιός είναι η εικόνα του Πατρός και το Πνεύµα η εικόνα του Υιού». Κατά συνέπεια το 
τρίτο πρόσωπο της Τριάδος είναι το µόνο που δεν απεικονίζεται σ' έν' άλλο πρόσωπο. Το Άγιο Πνεύµα, ως 
πρόσωπο, παραµένει αφανέρωτο, κρυµένο, συγκαλύπτοντας τον εαυτό του µόλις εµφανιστεί. 
Το Άγιο Πνεύµα είναι το βασιλικό χρίσµα του Χριστού και όλων των Χριστιανών που έχουν κληθεί να 
βασιλέψουν µαζί του στον Μέλλοντα Αιώνα. Τότε αυτό το θείο πρόσωπο, άγνωστο τώρα, χωρίς να έχει την 
εικόνα του σε κάποιο άλλο µέλος της Τριάδος, θα φανερωθεί σε θεοποιηµένα πρόσωπα· γιατί το πλήθος των 
αγίων θα είναι η εικόνα του." (Vladimir Lossky). 

"Πάντα χορηγεί το Πνεύµα το Άγιον· βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραµµάτους σοφίαν εδίδαξεν, 
αλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλον συγκροτεί τον θεσµόν της Εκκλησίας. Οµοούσιε και οµόθρονε τω Πατρί και 
τω Υιώ, Παράκλητε, δόξα σοι."(Από τον Εσπερινό της Πεντηκοστής). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΚΤΟ   
 

Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ  
 
«Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εµοί Χριστός» (Γαλ. 2,3). 
"∆εν υπάρχει ζωή χωρίς προσευχή. Χωρίς προσευχή υπάρχει τρόµος. Η ψυχή της Ορθοδοξίας είναι 

φτιαγµένη από το δώρο της προσευχής. " (Vasilii Rozanov) 
"Οι αδελφοί ρώτησαν τον Αββά Αγάθωνα: Πάτερ, ανάµεσα σ' όλες τις διάφορες δραστηριότητές µας, 

ποια είναι η αρετή που απαιτεί την πιο µεγάλη προσπάθεια; Εκείνος απάντησε: «Συχωρέστε µε, αλλά νοµίζω 
ότι δεν υπάρχει µεγαλύτερος µόχθος από το το να προσεύχεσαι στο Θεό. Γιατί κάθε φορά που ένας άνθρωπος 
θέλει να προσευχηθεί, οι εχθροί του οι δαίµονες προσπαθούν να τον εµποδίσουν· γιατί ξέρουν ότι τίποτε δεν 
τους είναι µεγαλύτερο εµπόδιο από την προσευχή στο Θεό. Σ' ο,τιδήποτε άλλο αναλάβει ο άνθρωπος, αν 
επιµείνει, θα µπορέσει να ξεκουραστεί. Αλλά για να προσευχηθεί κανείς πρέπει να παλεύει ως την τελευταία 
του αναπνοή»." (Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου). 

 
ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΣΤΗΝ Ο∆Ο. 

 
Λίγο µετά τη χειροτονία µου σε ιερέα, ζήτησα από έναν Έλληνα επίσκοπο συµβουλές για τη 

διδασκαλία του κηρύγµατος. Η απάντησή του ήταν ακριβής και περιεκτική. «Κάθε κήρυγµα», είπε, 
«θάπρεπε να περιλαµβάνει τρία σηµεία· ούτε λιγότερα, ούτε περισσότερα». 

Κατά τον ίδιο τρόπο συνηθίζεται να χωρίζουµε την πνευµατική Οδό σε τρία στάδια. Για τον Αγ. 
∆ιονύσιο τον Αρεοπαγίτη αυτά είναι κάθαρση, έλαµψη και ένωση -ένα σχήµα που συχνά υιοθετήθηκε στη 
∆ύση. Ο Αγ. Γρηγόριος Νύσσης, παίρνοντας για πρότυπό του τη ζωή του Μωυσή, µιλάει για φως, σύννεφο 
και σκοτάδι. Σ' αυτό το κεφάλαιο όµως θ' ακολουθήσουµε το κάπως διαφορετικό τρίπτυχο σχήµα που 
επινόησε ο Ωριγένης, απέδωσε µε µεγαλύτερη ακρίβεια ο Ευάγριος και ανέπτυξε τέλεια ο Άγ. Μάξιµος ο 
Οµολογητής. Εδώ το πρώτο στάδιο είναι η πρακτική ή η εξάσκηση των αρετών· το δεύτερο στάδιο είναι η 
φυσική ή η θεωρία της φύσης· το τρίτο και τελικό στάδιο, το τέλος του ταξιδιού µας, είναι η Θεολογία µε 
την αυστηρή έννοια του όρου, δηλαδή, η θεωρία του ίδιου του Θεού. 

Το πρώτο στάδιο, η εξάσκηση των αρετών, αρχίζει µε τη µετάνοια. Ο βαφτισµένος Χριστιανός, 
ακούγοντας τη συνείδησή του και ασκώντας τη δύναµη της ελεύθερης θέλησής του, αγωνίζεται µε τη 
βοήθεια του Θεού να ξεφεύγει την υποδούλωση σ' εµπαθείς ορµές. Εκπληρώνοντας τις εντολές, 
αναπτύσσοντας τη διαίσθησή του για το καλό και για το κακό και εξελίσσοντας την αίσθηση του 
καθήκοντος, αποκτά καθαρότητα καρδιάς· κι αυτό είναι ό,τι αποτελεί τον απώτερο σκοπό του πρώτου 
σταδίου. Στο δεύτερο στάδιο, τη θεωρία της φύσης, ο Χριστιανός οξύνει την αντίληψή του για την ύπαρξη 
των δηµιουργηµάτων κι έτσι ανακαλύπτει ότι ο ∆ηµιουργός βρίσκεται µέσα στο κάθε τι. Αυτό τον οδηγεί 
στο τρίτο στάδιο, την άµεση θέα του Θεού, που δεν είναι µόνο µέσα στο κάθε τι, αλλά πάνω και πέρ' από το 
κάθε τι. Σ' αυτό το τρίτο στάδιο, ο Χριστιανός δεν έχει πια εµπειρία του Θεού µόνο µε µεσολαβητή τη 
συνείδησή του ή τα δηµιουργήµατα, αλλά συναντά το ∆ηµιουργό πρόσωπο µε πρόσωπο σε µιαν άµεση 
ένωση αγάπης. Η τέλεια θεωρία της θεϊκής δόξας έχει κρατηθεί για το Μέλλοντα Αιώνα, αν και ακόµη και 
σε τούτη τη ζωή οι άγιοι απολαµβάνουν τη σίγουρη υπόσχεση και τις απαρχές της µελλοντικής συγκοµιδής. 

Συχνά το πρώτο στάδιο ορίζεται σαν «πρακτική ζωή», ενώ το δεύτερο και το τρίτο ενώνονται και 
µαζί αποτελούν τη «θεωρητική ζωή». Όταν αυτές οι φράσεις χρησιµοποιούνται από Ορθόδοξους 
συγγραφείς, φυσικά αναφέρονται σε εσωτερικές πνευµατικές καταστάσεις και όχι σε εξωτερικές συνθήκες. 
∆εν είναι µόνο ο κοινωνικός εργάτης ή ο ιεραπόστολος που ακολουθεί την «πρακτική ζωή»· και ο ερηµίτης 
ή ο έγκλειστος την ακολουθεί όσο διάστηµα παλεύει να ξεπεράσει τα πάθη και ν' αναπτύξει τις αρετές του. 
Και κατά τον ίδιο τρόπο η «θεωρητική ζωή» δεν περιορίζεται στην έρηµο ή στον περίβολο του 
µοναστηριού· ένας µεταλλωρύχος, µια δακτυλογράφος ή µια νοικοκυρά µπορούν επίσης να κατέχουν 
εσωτερική σιωπή και καρδιακή προσευχή και εποµένως µπορούν να είναι «θεωρητικοί» µε την αληθινή 
έννοια. Στα Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου βρίσκουµε την ακόλουθη ιστορία για τον Αγ. Αντώνιο, 
τον µεγαλύτερο των µοναστών: Αποκαλύφθηκε στον Αββά Αντώνιο στην έρηµο: «Στην πόλη υπάρχει 
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κάποιος που είναι ίσος σου, ένας γιατρός το επάγγελµα. Ο,τιδήποτε εξοικονοµεί το δίνει σ' αυτούς που 
έχουν ανάγκη κι όλη τη µέρα ψάλλει τον Τρισάγιο Ύµνο µαζί µε τους αγγέλους». 

Η εικόνα των τριών σταδίων σ' ένα ταξίδι, αν και χρήσιµη, δεν θάπρεπε να παίρνεται τόσο πολύ 
κυριολεκτικά. Η προσευχή είναι µια ζωντανή σχέση ανάµεσα σε πρόσωπα και οι προσωπικές σχέσεις δεν 
µπορούν να ταξινοµηθούν µ' ακρίβεια. Ιδιαίτερα θάπρεπε να τονιστεί ότι τα τρία στάδια δεν είναι αυστηρά 
εξακολουθητικά έτσι ώστε το ένα να τελειώνει πριν αρχίσει το άλλο. Άµεσες λάµψεις της θείας δόξας 
χαρίζονται µερικές φορές από το Θεό σ' ένα πρόσωπο σαν ένα απρόσµενο δώρο πριν ακόµη αυτό το 
πρόσωπο αρχίσει καν να µετανοεί και να µπαίνει στον αγώνα για την «πρακτική ζωή». Αντίθετα, όσο βαθιά 
κι αν έχει µυηθεί ένας άνθρωπος από το Θεό στα µυστήρια της θεωρητικής ζωής, όσο ζει πάνω στη γη 
πρέπει να συνεχίσει να µάχεται εναντίον των πειρασµών· ως το τέλος της επίγειας ζωής του ακόµη µαθαίνει 
να µετανοεί. «Ο άνθρωπος θα πρέπει να περιµένει πειρασµούς µέχρι την τελευταία του αναπνοή», τονίζει ο 
άγ. Αντώνιος της Αιγύπτου. 

Αλλού πάλι στα Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου υπάρχει µια περιγραφή του θανάτου του 
Αββά Σισώη, ενός από τους αγιότερους και πιο αγαπητούς «γέροντες». Οι αδελφοί που στέκονταν γύρω από 
το κρεββάτι του είδαν τα χείλη του να κινούνται. «Σε ποιον µιλάς, πάτερ;» ρώτησαν. «Κοιτάξτε», απάντησε, 
«οι άγγελοι έχουν έρθει να µε πάρουν κι εγώ τους ζητώ περισσότερο καιρό -περισσότερο καιρό για να 
µετανοήσω». Οι µαθηταί του είπαν: «∆εν έχεις ανάγκη να µετανοήσεις». Αλλά ο γέροντας είπε: «Στ' 
αλήθεια, δεν είµαι σίγουρος αν άρχισα καλά-καλά, να µετανοώ». Έτσι τελειώνει η ζωή του. Στα µάτια των 
πνευµατικών του παιδιών ήταν ήδη τέλειος· αλλά στα δικά του µάτια ήταν µόλις στην αρχή. 

Κανείς λοιπόν δεν µπορεί να ισχυριστεί σ' αυτή τη ζωή ότι έχει περάσει το πρώτο στάδιο. Τα τρία 
στάδια δεν είναι τόσο διαδοχικά, όσο ταυτόχρονα. Πρέπει να σκεφτόµαστε την πνευµατική ζωή µε όρους 
τριών επιπέδων που βαθαίνουν, που είναι ανεξάρτητα και που συνυπάρχουν. 

 
ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
Πριν µιλήσουµε περισσότερο γι' αυτά τα τρία στάδια ή επίπεδα, θα ήταν φρόνιµο να µελετήσουµε 

τρία απαραίτητα στοιχεία που προϋποτίθενται σε κάθε σηµείο της πνευµατικής Οδού. 
Πρώτο, προϋποτίθεται ότι ο ταξιδιώτης στην Οδό είναι µέλος της Εκκλησίας. Το ταξίδι επιχειρείται 

σε συνοδοιπορία µε άλλους, όχι σε αποµόνωση. Η Ορθόδοξη παράδοση έχει έντονη τη συνείδηση του 
εκκλησιαστικού χαρακτήρα όλου του αληθινού Χριστιανισµού. Ας επαναλάβουµε κι ας συµπληρώσουµε 
µια προηγούµενη περικοπή από τον Aleksei Khomiakov: 

Κανένας δε σώζεται µόνος του. Αυτός που σώζεται, σώζεται µέσα στην Εκκλησία σαν µέλος δικό 
της κι ενωµένος µ' όλα τ' άλλα µέλη της. Αν κάποιος πιστεύει, είναι µέσα στην κοινωνία της πίστης· αν 
αγαπά είναι µέσα στην κοινωνία της αγάπης· αν προσεύχεται, είναι µέσα στην κοινωνία της προσευχής. 

Όπως παρατηρεί ο π. Alexander Elchaninov: 
Η άγνοια και η αµαρτία είναι χαρακτηριστικά αποµονωµένων ατόµων. Μόνο µέσα στην ενότητα της 

Εκκλησίας µπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα ελαττώµατα. Βρίσκει κανείς τον αληθινό εαυτό του µόνο µέσα 
στην Εκκλησία· όχι στην ανικανότητα της πνευµατικής αποµόνωσης, αλλά στη δύναµη της επικοινωνίας 
του µε τους αδελφούς του και το Σωτήρα του. 

Βέβαια, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί που ενσυνείδητα απωθούν το Χριστό και την Εκκλησία 
του, ή άλλοι που δεν έχουν ακούσει ποτέ γι' αυτόν· κι όµως, αν και οι ίδιοι δεν το ξέρουν, αυτοί οι άνθρωποι 
είναι αληθινοί δούλοι του ενός Κυρίου µέσα στα βάθη της καρδιάς τους και στην ακόλουθη πορεία 
ολόκληρης της ζωής τους. Ο Θεός µπορεί να σώσει αυτούς που σ' αυτή τη ζωή ποτέ δεν ανήκαν στην 
Εκκλησία του. Αλλά, βλέποντας το θέµα από τη δική µας πλευρά αυτό δε δίνει το δικαίωµα σε κανένα µας 
να πει: «Η Εκκλησία δεν µου είναι απαραίτητη». Μέσα στο Χριστιανισµό δεν υπάρχει κάτι σαν µια 
πνευµατική elite, που να εξαιρείται από τις υποχρεώσεις ενός κανονικού µέλους της Εκκλησίας. Ο µοναστής 
µέσα στην έρηµο είναι ο άνθρωπος της Εκκλησίας όσο και ο τεχνίτης µέσα στη πόλη. Το ασκητικό και 
µυστικό µονοπάτι, ενώ από µιαν άποψη είναι «η φυγή του µόνου προς το Μόνο», ταυτόχρονα είναι 
ουσιαστικά κοινωνικό και κοινοτικό. Ο Χριστιανός είν' εκείνος που έχει αδελφούς και αδελφές. Ανήκει σε 
µια οικογένεια -την οικογένεια της Εκκλησίας. 
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∆εύτερο, η πνευµατική Οδός δεν προϋποθέτει µόνο ζωή µέσα στην Εκκλησία αλλά ζωή µέσα στα 
µυστήρια. Όπως βεβαιώνει µε µεγάλη έµφαση ο Νικόλαος Καβάσιλας, τα µυστήρια είν' αυτά που συνιστούν 
την εν Χριστώ ζωή µας. Εδώ πάλι δεν υπάρχει τόπος για τους «κοινούς» Χριστιανούς -το µονοπάτι της 
κοινής λατρείας µε κέντρο τα µυστήρια- κι έν' άλλο µονοπάτι για µερικούς εκλεκτούς που έχουν κληθεί σ' 
εσωτερική προσευχή. Αντίθετα υπάρχει µόνο ένας δρόµος: ο δρόµος των µυστηρίων και ο δρόµος της 
εσωτερικής προσευχής δεν είναι εναλλακτικοί, αλλ' αποτελούν µια µοναδική ενότητα. Κανείς δεν µπορεί να 
είναι αληθινά Χριστιανός δίχως να µετέχει στα µυστήρια, όπως ακριβώς κανείς δεν µπορεί να είναι 
αληθινός Χριστιανός αν µεταχειρίζεται τα µυστήρια απλώς σαν µία µηχανική τελετουργία. Ο ερηµίτης µέσα 
στην έρηµο µπορεί ίσως να κοινωνεί λιγότερο συχνά από τον Χριστιανό στην πόλη· αυτό δε σηµαίνει όµως 
ότι τα µυστήρια είναι λιγότερο σηµαντικά για τον ερηµίτη, αλλ' απλώς ότι ο ρυθµός της µυστηριακής του 
ζωής είναι διαφορετικός. Βέβαια, ο Θεός µπορεί να σώσει αυτούς που δεν βαφτίστηκαν ποτέ. Αλλά ενώ ο 
Θεός δεν είναι δεµένος µε τα µυστήρια, εµείς είµαστε δεµένοι µ' αυτά. 

Νωρίτερα παρατηρήσαµε µαζί µε τον Άγ. Μάρκο το Μοναχό, πώς ολόκληρη η ασκητική και 
µυστική ζωή περιέχεται ήδη µέσα στο µυστήριο του Βαπτίσµατος· όσο µακριά κι αν προχωρήσει κάποιος 
στην Οδό, όλ' αυτά που ανακαλύπτει δεν είναι τίποτ' άλλο από την αποκάλυψη ή την διακήρυξη της χάρης 
του βαπτίσµατος. Το ίδιο µπορούµε να πούµε για τη Θεία Κοινωνία· όλη η ασκητική και µυστική ζωή είναι 
µια εµβάθυνση και συναίσθηση της ένωσής µας της Ευχαριστιακής µε τον Χριστό Σωτήρα. Στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία η Θ. Κοινωνία δίνεται στα παιδιά από τη στιγµή του βαπτίσµατός τους και µετά. Αυτό σηµαίνει 
ότι οι πιο πρώϊµες αναµνήσεις της παιδικής ηλικίας από την Εκκλησία, που έχει ένας Ορθόδοξος, ίσως να 
συνδέονται µε τον ερχοµό του για να πάρει το Σώµα και το Αίµα του Χριστού· και η τελευταία συνειδητή 
πράξη της ζωής του, όπως ελπίζει, θα είναι επίσης η µετάληψη των Τιµίων ∆ώρων. Έτσι η εµπειρία του ως 
προς την Θ.Κοινωνία εκτείνεται σ' όλη την έκταση της συνειδητής του ζωής. Πάνω απ' όλα, µέσω της 
Κοινωνίας είναι που ο Χριστιανός γίνεται ένα µε το Χριστό και εν Χριστώ· «Χριστοποιείται», 
«θεώνεται»· πάνω απ' όλα µέσω της Κοινωνίας είναι που δέχεται τις απαρχές της αιωνιότητας. 
«Ευλογηµένος είναι εκείνος, που έφαγε τον Άρτο της αγάπης που είναι ο Χριστός», γράφει ο Άγ. Ισαάκ ο 
Σύρος. «Ενώ βρίσκεται ακόµη σ' αυτό τον κόσµο, αναπνέει τον αέρα της ανάστασης, όπου οι δίκαιοι θα 
ευφραίνονται µετά την έγερσή τους από τους νεκρούς». «Όλ' η ανθρώπινη προσπάθεια φτάνει εδώ στον 
τελικό της σκοπό», λέει ο Νικόλαος Καβάσιλας. «Γιατί σ' αυτό το µυστήριο φτάνουµε στον ίδιο το Θεό, κι' 
ο ίδιος ο Θεός γίνεται ένα µαζί µας στην πιο τέλεια απ' όλες τις δυνατές ενώσεις... . Αυτό είναι το τελικό 
µυστήριο· περ' απ' αυτό δεν είναι δυνατό να πάµε, ούτε µπορεί να προστεθεί τίποτε σ' αυτό». 

Η πνευµατική Οδός δεν είναι µόνο εκκλησιαστική και µυστηριακή· είναι και ευαγγελική. Αυτή είναι 
η τρίτη απαραίτητη προϋπόθεση για έναν Ορθόδοξο Χριστιανό. Σε κάθε βήµα στο µονοπάτι, στρεφόµαστε 
για καθοδήγηση στη φωνή του Θεού που µας µιλάει µεσ' από τη Γραφή. Σύµφωνα µε Τα Αποφθέγµατα των 
Πατέρων της Ερήµου, «οι γέροντες συνήθιζαν να λένε: Ο Θεός δεν ζητάει τίποτε άλλο από τους 
Χριστιανούς εκτός από το ν' ακούνε µε προσοχή τις Γραφές και να εφαρµόζουν αυτά που λέγονται µέσα σ' 
αυτές». (Αλλού όµως Τα Αποφθέγµατα επιµένουν στη σηµασία της καθοδήγησης από έναν πνευµατικό 
πατέρα για να µας βοηθεί να εφαρµόζουµε σωστά τη Γραφή). Όταν ο Άγ. Αντώνιος της Αιγύπτου 
ρωτήθηκε, «Τι κανόνες πρέπει να τηρώ για να ευαρεστώ στο Θεό;» απάντησε: «όπου πηγαίνεις, νάχεις 
πάντα το Θεό µπροστά στα µάτια σου· για ο,τιδήποτε κάνεις ή λες, νάχεις ένα παράδειγµα από την Αγ. 
Γραφή· κι οποιοδήποτε είναι το µέρος που κατοικείς, µη βιάζεσαι να πας αλλού. Τήρησε αυτά τα τρία 
πράγµατα και θα ζήσεις». «Η µόνη αγνή και πιο επαρκής πηγή για τα δόγµατα της πίστης», γράφει ο 
Μητροπολίτης Μόσχας Φιλάρετος, «είναι ο Λόγος του Θεού, που έχει αποκαλυφθεί και περιέχεται στην 
Αγία Γραφή». 

Σε κάποιον που έµπαινε στο µοναστήρι σαν δόκιµος, ο Επίσκοπος Ignatii Brianchaninov δίνει αυτές 
τις οδηγίες, που οπωσδήποτε εφαρµόζονται εξ ίσου και στους λαϊκούς: Από την αρχή της εισόδου του στο 
µοναστήρι ο µοναχός θα πρέπει ν' αφιερώνει κάθε δυνατή φροντίδα και προσοχή στην ανάγνωση του 
Ευαγγελίου. Θα πρέπει να µελετά το Ευαγγέλιο τόσο προσεκτικά, ώστε να είναι πάντοτε παρόν στη µνήµη 
του. Σε κάθε ηθική απόφαση που παίρνει, για κάθε πράξη, για κάθε σκέψη, θα πρέπει πάντα να έχει έτοιµη 
στη µνήµη του τη διδασκαλία του Ευαγγελίου... Συνέχιζε να µελετάς το Ευαγγέλιο ως το τέλος της ζωής 
σου. Ποτέ µη σταµατάς. Μη σκεφτείς ότι το ξέρεις αρκετά, ακόµη κι αν το ξέρεις όλο απ' έξω. 
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Ποια είναι η τακτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως προς την κριτική µελέτη της Βίβλου, όπως εφαρµόστηκε 
στη ∆ύση κατά τους δύο τελευταίους αιώνες; Αφού το λογικό µας µυαλό είναι δώρο του Θεού, αναµφίβολα 
υπάρχει µια νόµιµη θέση για επιστηµονική έρευνα στις βιβλικές πηγές. Αλλά, αν και δεν πρέπει ν' 
αποκρούσουµε αυτή την έρευνα ολοκληρωτικά, δεν µπορούµε ως Ορθόδοξοι να τη δεχτούµε στην ολότητά 
της. Πάντα είναι ανάγκη να θυµόµαστε, ότι η Βίβλος δεν είναι µόνο µια συλλογή ιστορικών ντοκουµέντων, 
αλλά είναι το βιβλίο της Εκκλησίας που περιέχει το λόγο του Θεού. Κι' εποµένως δε διαβάζουµε τη Βίβλο 
σαν µεµονωµένα άτοµα, ερµηνεύοντάς την µόνο µε το φως της προσωπικής µας κατανόησης ή µε όρους 
συγχρόνων θεωριών. Τη διαβάζουµε σαν µέλη της Εκκλησίας, επικοινωνώντας µ' όλα τ' άλλα µέλη διά 
µέσου των αιώνων. Το τελικό κριτήριο για να ερµηνεύσουµε τη Γραφή είναι το πνεύµα της Εκκλησίας. Κι 
αυτό σηµαίνει να έχουµε συνεχώς υπ' όψη µας πώς εξηγείται και εφαρµόζεται το νόηµα της Γραφής στην 
Ιερά Παράδοση· δηλαδή πώς η Βίβλος κατανοείται από τους Πατέρες και τους αγίους και πώς 
χρησιµοποιείται µέσα στη λειτουργική λατρεία. 

Όταν διαβάζουµε τη Βίβλο, συνέχεια µαζεύουµε πληροφορίες, παλεύοντας µε την έννοια των 
σκοτεινών προτάσεων, συγκρίνοντας και αναλύοντας. Αλλ' αυτό είναι κάτι δευτερεύον. Ο πραγµατικός 
σκοπός της µελέτης της Βίβλου είναι κάτι περισσότερο απ' αυτό -είναι να θρέψει την αγάπη µας για το 
Χριστό, να φλογίσει τις καρδιές µας σε προσευχή και να µας δώσει καθοδήγηση στην προσωπική µας ζωή. 
Η µελέτη των λέξεων θάπρεπε να δώσει τη θέση της σ' έναν άµεσο διάλογο µε τον ίδιο το ζωντανό Λόγο. « 
Οποτεδήποτε διαβάζεις το Ευαγγέλιο», λέει ο Άγ. Τύχων του Zadonsk, «ο ίδιος ο Χριστός σου µιλάει. Κι 
ενώ διαβάζεις, προσεύχεσαι και µιλάς µαζί του». 

Μ' αυτό τον τρόπο οι Ορθόδοξοι ενθαρρυνόµαστε στο να εξασκούµε µια αργή και προσεκτική 
ανάγνωση της Γραφής, µε την οποία η µελέτη µας µας οδηγεί κατευθείαν σε προσευχή, όπως µε τη lectio 
divina (θεία ανάγνωση) των Βενεδικτίνων και των Κιστερσιανών µοναχών. Συνήθως όµως στους 
Ορθοδόξους δεν δίνονται λεπτοµερείς κανόνες ή µέθοδοι γι' αυτή την προσεκτική ανάγνωση. Η Ορθόδοξη 
πνευµατική παράδοση κάνει πολύ λίγη χρήση των συστηµάτων της «Παρεκβατικής µεσολάβησης», όπως 
εκείνα που δηµιουργήθηκαν στην Αντιµεταρρύθµιση στη ∆ύση από τον Ignatius Loyola ή τον Francois de 
Sales. Μία αιτία, για την οποία οι Ορθόδοξοι συνήθως δεν έχουν αισθανθεί την ανάγκη για τέτοιες 
µεθόδους, είναι ότι οι λειτουργικές ακολουθίες που παρακολουθούν, ιδιαίτερα τις Μεγάλες Γιορτές και τη 
Σαρακοστή, είναι πολύ µακρές και περιέχουν συχνές επαναλήψεις κειµένων-κλειδιών και εικόνων. Όλ' αυτά 
είναι αρκετά για να θρέψουν την πνευµατική φαντασία του προσευχόµενου πιστού κι έτσι δεν έχει ανάγκη 
επί πλέον να ξανασκέφτεται και να αναπτύσσει το µήνυµα των εκκλησιαστικών ακολουθιών καθηµερινά σε 
µια τυπική αυτοσυγκέντρωση. 

Όταν πλησιαστεί µε τρόπο γεµάτο προσευχή, η Βίβλος βρίσκεται πάντα σύγχρονη -όχι απλώς 
κείµενα που γράφτηκαν στο µακρινό παρελθόν, αλλά ένα µήνυµα που απευθύνεται άµεσα σε µένα, εδώ και 
τώρα. «Αυτός που κάνει ταπεινές σκέψεις και απασχολείται µε πνευµατική δουλειά», λέει ο Άγ. Μάρκος ο 
Μοναχός, «όταν διαβάζει την Αγία Γραφή θα εφαρµόσει το κάθε τι στον εαυτό του και όχι σε κάποιον 
άλλο». Σαν ένα βιβλίο µοναδικά εµπνευσµένο από το Θεό που απευθύνεται προσωπικά στον καθέν' απ' τους 
πιστούς, η Γραφή κατέχει µυστηριακή δύναµη που µεταβιβάζει χάρη στον αναγνώστη και τον φέρνει σ' ένα 
σηµείο συνάντησης και αποφασιστικής αντιµετώπισης. Η κριτική έρευνα οπωσδήποτε δεν αποκλείεται, 
αλλά το αληθινό νόηµα της Βίβλου θα φανερωθεί µόνο σ' εκείνους που τη µελετούν όχι µόνο µε τη λογική 
αλλά και µε το πνεύµα. 

Η Εκκλησία, τα Μυστήρια, η Γραφή -αυτές είναι οι προϋποθέσεις για το ταξίδι µας. Ας δούµε τώρα 
τα τρία στάδια: την πρακτική ζωή ή εξάσκηση των αρετών, τη θεώρηση της φύσης και τη θεώρηση του 
Θεού. 

 
Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ 

 
Όπως φανερώνει ο τίτλος της, η πρακτική ζωή απαιτεί από τη δική µας πλευρά προσπάθεια, πάλη, 

επίµονη εξάσκηση της ελεύθερης θέλησής µας· «... στενή η πύλη και τεθλιµµένη η οδός η απάγουσα εις την 
ζωήν... ου πας ο λέγων µοι, Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ'ο ποιών το 
θέληµα του Πατρός µου του εν ουρανοις» (Ματθ. 7, 14,21). Πρέπει να κρατάµε σε ισορροπία δύο 
συµπληρωµατικές αλήθειες· δίχως τη χάρη του Θεού δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτε· αλλά δίχως την 
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εκούσια συνεργασία µας ούτε ο Θεός θα κάνει τίποτε. «Η θέληση του ανθρώπου είναι ένας ουσιαστικός 
όρος, γιατί δίχως αυτόν ο Θεός δεν κάνει τίποτε» (Οι Οµιλίες του Αγ. Μακαρίου). Η σωτηρία µας αποτελεί 
τη σύγκλιση δύο παραγόντων, που είναι άνισοι ως προς την αξία αλλά και οι δύο απαραίτητοι: θεϊκή 
πρωτοβουλία και ανθρώπινη αναταπόκριση. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι ασύγκριτα πιο σηµαντικό, αλλά 
και η συµµετοχή του ανθρώπου είναι απαραίτητη. 

Σ' ένα µη πεπτωκότα κόσµο η απάντηση του ανθρώπου στη θεϊκή αγάπη θα ήταν τελείως αυθόρµητη 
και χαρούµενη. Ακόµη και σ' ένα πεπτωκότα κόσµο το στοιχείο του αυθορµητισµού και της χαράς 
παραµένει, αλλά υπάρχει επίσης και η ανάγκη της αποφασιστικής µάχης εναντίον των βαθιά ριζωµένων 
συνηθειών και κλίσεων που είναι αποτέλεσµα της αµαρτίας και της προπατορικής και της προσωπικής. Έν' 
από τα πιο σηµαντικά προσόντα που χρειάζεται ο ταξιδιώτης στην Οδό είναι πιστή επιµονή. Η επιµονή που 
απαιτείται από κάποιον που σκαρφαλώνει σ' ένα γήινο βουνό, απαιτείται επίσης κι από κείνους που θ' 
ανέβουν το όρος του Θεού. 

Πρέπει κανείς να βιάζει τον εαυτό του -δηλαδή τον πεπτωκότα εαυτό του- γιατί «η βασιλεία των 
ουρανών βιάζεται, και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν» (Ματθ. 11,12). Αυτό µας το έχουν επαναλάβει πολλές 
φορές οι οδηγοί µας στην Οδό· και µιλάνε, θάπρεπε να το θυµόµαστε, όχι µόνο σε µοναχούς και σε µοναχές, 
αλλά και σε εγγάµους Χριστιανούς. «Ο Θεός ζητάει τα πάντα απ' τον άνθρωπο -το νου του, το λογικό του, 
όλες τις πράξεις του... Επιθυµείς να σωθείς όταν πεθάνεις; Πήγαινε και εξάντλησε τον εαυτό σου· πήγαινε 
και µόχθησε· πήγαινε ψάξε και θα βρεις· αγρύπνα και κτύπα και θα σου ανοιχτεί η θύρα» (Τα Αποφθέγµατα 
των Πατέρων της Ερήµου). «Τούτος ο αιώνας δεν είναι ο καιρός γι' ανάπαυση και ύπνο, αλλά είναι µια 
πάλη, µια µάχη, µια αγορά, ένα σχολείο, ένα ταξίδι. Γι' αυτό πρέπει να εξασκηθείς και να µην είσαι κατηφής 
και οκνηρός, αλλά ν' αφιερώνεις τον εαυτό σου σε πράξεις άγιες» (Σταρετς Ναζάριϊ τουValamo). «Τίποτε 
δεν έρχεται χωρίς προσπάθεια. Η βοήθεια του Θεού είναι πάντα έτοιµη και πάντα κοντά, αλλά δίνεται µόνο 
σ' αυτούς που ψάχνουν και δουλεύουν, και µόνο σ' εκείνους τους αναζητητές που, αφού έχουν δοκιµάσει 
όλες τους τις δυνάµεις, φωνάζουν µ' όλη τους την καρδιά: Κύριε, βοήθησέ µας». (Επίσκοπος Θεοφάνης ο 
Έγκλειστος). «Όπου δεν υπάρχει λύπη, δεν υπάρχει σωτηρία» (Άγ. Σεραφείµ του Sarov). «Το ν' αναπαύεσαι 
είναι το ίδιο σαν να υποχωρείς» (Tito Colliander). Όµως, για να µη γίνουµε πολύ κατηφείς απ' αυτή την 
αυστηρότητα, µας λέγεται: «Όλ' η ζωή του ανθρώπου δεν είναι παρά µια µόνο µέρα γι' αυτούς που µοχθούν 
µε ζήλο» (Τα Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου). 

Και τι σηµαίνουν στην πράξη όλες αυτές οι λέξεις για προσπάθεια και οδύνη; Σηµαίνουν ότι κάθε 
µέρα πρέπει ν' ανανεώνουµε τη σχέση µας µε το Θεό µε τη ζωντανή προσευχή· και το να προσευχόµαστε, 
όπως µας θυµίζει ο Αββάς Αγάθων, είναι το πιο σκληρό απ' όλα τα έργα. Αν δεν βρίσκουµε δυσκολία στην 
προσευχή, ίσως είναι επειδή δεν έχουµε αρχίσει πραγµατικά να προσευχόµαστε. Σηµαίνουν επίσης ότι κάθε 
µέρα πρέπει ν' ανανεώνουµε τη σχέση µας µε τους άλλους µε µεγάλη συµπάθεια, µε πράξεις συµπόνιας 
έµπρακτης, και κόβοντας το προσωπικό µας θέληµα. Σηµαίνουν ότι πρέπει να σηκώσουµε το Σταυρό του 
Χριστού, όχι µια φορά σαν µια µόνη ποµπώδη χειρονοµία, αλλά κάθε µέρα, πάλι και πάλι: «...ει τις θέλει 
οπίσω µου έρχεσθαι απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού καθ' ηµέραν» (Λουκ. 9,23). Κι 
όµως αυτό το καθηµερινό σήκωµα του Σταυρού είναι ταυτόχρονα µια καθηµερινή µετοχή στη 
Μεταµόρφωση και στην Ανάσταση του Κυρίου: «... ως αποθνήσκοντες και ιδού ζώµεν... ως λυπούµενοι αεί 
δε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως µηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες» (Β' Κορ. 6: 
9,10). 

 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΥ. 

 
Τέτοιος είναι ο γενικός χαρακτήρας της πρακτικής ζωής. Σηµαδεύεται, πάνω απ' όλα, από τέσσερις 

ιδιότητες: µετάνοια, εγρήγορση, διάκριση και φρούρηση της καρδιάς. Ας κοιτάξουµε σύντοµα την κάθε µια 
από αυτές. 

«Η αρχή της σωτηρίας είναι το να καταδικάσουµε τον εαυτό µας» (Ευάγριος). Η µετάνοια ορίζει το 
σηµείο εκκίνησης του ταξιδιού µας. Ο ελληνικός όρος µετάνοια, όπως είπαµε, δηλώνει αρχικά «αλλαγή του 
νου». Αν κατανοηθεί σωστά, η µετάνοια δεν είναι αρνητική αλλά θετική. Σηµαίνει όχι οίκτο για τον εαυτό 
µας ή τύψεις συνειδήσεως, αλλά µεταστροφή, την επαναφορά του κέντρου όλης της ζωής µας στην Τριάδα. 
Σηµαίνει να κοιτάζουµε όχι µε θλίψη προς τα πίσω, αλλά προς τα εµπρός µ' ελπίδα· -όχι προς τα κάτω, στις 
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ατέλειές µας, αλλά προς τα πάνω, στην αγάπη του Θεού. Σηµαίνει να δούµε όχι ό,τι δεν καταφέραµε να 
είµαστε αλλ' ότι µε τη θεία χάρη µπορούµε να γίνουµε τώρα· και να δράσουµε γι' αυτό που βλέπουµε. Το να 
µετανοήσουµε σηµαίνει ν' ανοίξουµε τα µάτια µας προς το φως. Μ' αυτή την έννοια η µετάνοια δεν είναι 
µόνο µια µοναδική πράξη, έν' αρχικό βήµα, αλλά µια συνεχιζόµενη κατάσταση, µια στάση της καρδιάς και 
της θέλησης που χρειάζεται ν' ανανεώνεται ασταµάτητα ως το τέλος της ζωής. Με τα λόγια του αγ. Ησαΐα 
της Σκήτης, «Ο Θεός µας ζητάει να συνεχίζουµε να µετανοούµε ως την τελευταία µας αναπνοή». «Αυτή η ζωή 
σου έχει δοθεί για µετάνοια», λέει ο άγ. Ισαάκ ο Σύρος, «µην τη σπαταλάς σε άλλα πράγµατα». 

Το να µετανοήσεις σηµαίνει να ξυπνήσεις. Η µετάνοια, η αλλαγή του νου, οδηγεί στην εγρήγορση. 
Ο ελληνικός όρος που χρησιµοποιείται εδώ, νήψη, σηµαίνει στην κυριολεξία νηφαλιότητα και επαγρύπνηση 
-το αντίθετο από µια κατάσταση ναρκωτικής ή αλκοολικής αναισθησίας κι εποµένως, σε συνάρτηση µε την 
πνευµατική ζωή, σηµαίνει προσοχή, επαγρύπνηση, ανάµνηση. Όταν ο άσωτος υιός µετενόησε, λέγεται ότι 
«ήλθεν εις εαυτόν» (Λουκ. 15,17). Ο «νηπτικός» άνθρωπος είναι αυτός που έχει έρθει στον εαυτό του, που 
δεν ονειροπολεί παρασυρόµενος άσκοπα κάτω από την επίδραση περαστικών ορµών αλλά που έχει αίσθηση 
της κατεύθυνσης και του σκοπού. Όπως Το Ευαγγέλιον της Αληθείας (µέσα 2ου αι.). το εκφράζει, «Είναι 
σαν κι' αυτόν που ξυπνάει από µεθύσι και ξανάρχεται στον εαυτό του... Ξέρει από πού ήρθε και πού πηγαίνει». 

Επαγρύπνηση σηµαίνει, ανάµεσα στ' άλλα, να είµαστε παρόντες εκεί που είµαστε -σ'αυτό το 
συγκεκριµένο σηµείο στο χώρο, σ' αυτή την ιδιαίτερη στιγµή στο χρόνο. Πάρα πολύ συχνά είµαστε 
αφηρηµένοι και διασκορπισµένοι· ζούµε όχι µ' εγρήγορση µέσα στο παρόν αλλά µε νοσταλγία για το 
παρελθόν ή µε προαισθήσεις κακού και σκέψεις επιθυµίας για το µέλλον. Ενώ πράγµατι µας ζητείται να 
κάνουµε υπεύθυνα σχέδια για το µέλλον -γιατί η επαγρύπνηση είναι το αντίθετο της µαταιοπονίας- πρέπει 
να σκεφτούµε για το µέλλον µόνον όσο εξαρτάται από την παρούσα στιγµή. Η ανησυχία για µακρινές 
πιθανότητες που βρίσκονται τελείως περ' από τον άµεσο έλεγχό µας είναι ολοκληρωτική φθορά των 
πνευµατικών µας ενεργειών. 

Ο «νηπτικός» άνθρωπος λοιπόν συγκεντρώνεται στο εδώ και στο τώρα. Είν' εκείνος που αρπάζει τον 
καιρό, την αποφασιστική στιγµή της ευκαιρίας. Ο Θεός, έτσι παρατηρεί ο C.S. Lewis στο έργο του The 
Screwtape Letters,θέλει να προσέχουν οι άνθρωποι κυρίως δύο πράγµατα: «στην ίδια αιωνιότητα, και σ'αυτό 
το σηµείο του χρόνου που ονοµάζουν Παρόν. Γιατί το Παρόν είναι το σηµείο όπου ο Χρόνος αγγίζει την 
αιωνιότητα. Οι άνθρωποι έχουν πείρα τούτης της στιγµής, και αυτής µόνο,όπως ο Θεός έχει για την 
πραγµατικότητα σαν σύνολο· µέσα σ' αυτή µόνο τους προσφέρεται ελευθερία και πραγµατικότητα». Όπως 
διδάσκει ο Meister Eckhart, «Σ' Αυτόν που µένει πάντοτε σ' ένα τώρα παρόν, σ' αυτόν ο Θεός γεννά τον Υιό 
του αδιάκοπα». 

Ο «νηπτικός» άνθρωπος είν' εκείνος που καταλαβαίνει αυτό «το µυστήριο της παρούσας στιγµής» 
και που προσπαθεί να ζει απ' αυτό. Λέει στον εαυτό του, µε τα λόγια του Paul Evdolimov: «Η ώρα που 
περνάς τώρα, ο άνθρωπος που συναντάς τώρα και εδώ, το έργο µε το οποίο είσαι απασχοληµένος αυτή εδώ 
τη στιγµή - αυτά είναι πάντοτε τα πιο σηµαντικά σ' ολόκληρη τη ζωή σου». Οικειοποιείται το motto που 
είναι γραµµένο στο οικόσηµο των Ruskin: Σήµερα, σήµερα, σήµερα. «Υπάρχει µια φωνή που φωνάζει στον 
άνθρωπο ως την τελευταία του αναπνοή και λέει: Μεταστρέψου σήµερα» (Τα Αποφθέγµατα των Πατέρων 
της Ερήµου). 

Καθώς αυξάνεται ως προς την επαγρύπνηση και την αυτογνωσία, ο ταξιδιώτης στην Οδό αρχίζει ν' 
αποκτά τη δύναµη της διάκρισης. Αυτό δρα σαν πνευµατική αίσθηση γεύσης. Όπως η φυσική αίσθηση της 
γεύσης, αν είναι υγιής, λέει αµέσως σε κάποιον αν η τροφή είναι µουχλιασµένη ή υγιεινή, έτσι και η 
πνευµατική γεύση,αν έχει αναπτυχθεί µε ασκητική προσπάθεια και προσευχή, ικανώνει τον άνθρωπο να 
ξεχωρίζει τις ποικίλες σκέψεις και ορµές µέσα του. Μαθαίνει τη διαφορά µεταξύ του κακού και του καλού, 
µεταξύ του περιττού και του ουσιαστικού, µεταξύ των φαντασιών που εµπνέει ο διάβολος και των εικόνων 
που σηµαδεύονται στη δηµιουργική του φαντασία από ουράνια αρχέτυπα. 

Με τη διάκριση, τότε, ο άνθρωπος αρχίζει να προσέχει περισσότερο τι συµβαίνει µέσα του, κι έτσι 
µαθαίνει να φρουρεί την καρδιά, κλείνοντας την πόρτα στους πειρασµούς και τις προκλήσεις του εχθρού. 
«Πάση φυλακή τήρει σην καρδίαν» (Παροιµ. 4,23). Όταν αναφέρεται η καρδιά στα Ορθόδοξα πνευµατικά 
κείµενα, πρέπει να κατανοείται µε την πλήρη βιβλική έννοια. Η καρδιά υποδηλώνει όχι µόνο το φυσικό 
όργανο µέσα στο στήθος, όχι µόνο τις συγκινήσεις και τα αισθήµατα, αλλά το πνευµατικό κέντρο της 
ύπαρξης του ανθρώπου, το ανθρώπινο πρόσωπο όπως είναι φτιαγµένο κατ' εικόνα Θεού -τον βαθύτερο και 
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γνησιότερο εαυτό, τον εσωτερικό ναό, όπου µπαίνει κανείς µόνο µε θυσία και θάνατο. Η καρδιά εποµένως 
έχει στενή σχέση µε το νου, πράγµα για το οποίο ήδη µιλήσαµε. Σε µερικές εκφράσεις οι δύο όροι 
αλληλοαντικαθίστανται. Η «καρδιά» όµως έχει συχνά µια πιο περιεκτική έννοια από το «νου». «Προσευχή 
της καρδιάς» στην Ορθόδοξη παράδοση σηµαίνει την προσευχή που προσφέρεται απ' ολόκληρο το 
πρόσωπο, συµπεριλαµβάνοντας το νου, τη λογική, τη θέληση, τα συναισθήµατα κι επίσης το φυσικό σώµα. 

Μια ουσιαστική πλευρά στην περιφρούρηση της καρδιάς είναι ο πόλεµος κατά των παθών. Λέγοντας 
εδώ «πάθος», δεν εννοούµε µόνο τη σεξουαλική επιθυµία, αλλά οποιαδήποτε άλογη επιθυµία κατακτά βίαια 
την ψυχή· το θυµό, τη ζήλεια, τη λαιµαργία, την επιθυµία για δύναµη, την υπερηφάνεια και τα υπόλοιπα. 
Πολλοί από τους Πατέρες θεωρούν τα πάθη σαν κάτι βασικά κακό, δηλαδή σαν εσωτερικές αρρώστιες, 
ξένες προς την αληθινή φύση του ανθρώπου. Μερικοί απ' αυτούς όµως υιοθετούν µια πιο θετική άποψη, 
θεωρώντας τα πάθη δυναµικές ωθήσεις, βαλµένες µέσα στον άνθρωπο από το Θεό, κι εποµένως καλές στο 
βάθος τους, αν και προς το παρόν έχουν διαστραφεί από την αµαρτία. Πάνω σ' αυτή τη δεύτερη και πιο 
λεπτή άποψη, σκοπός µας δεν είναι να εξαλείψουµε τα πάθη, αλλά ν' αλλάξουµε κατεύθυνση στις ενέργειές 
τους. Η ανεξέλεγκτη οργή µπορεί να µετατραπεί σε δίκαιη αγανάκτηση, η γεµάτη κακεντρέχεια ζήλεια, σε 
ζήλο για την αλήθεια, η σεξουαλική επιθυµία σ' έναν έρωτα αγνό µέσα στη ζέση του. Τα πάθη εποµένως 
πρέπει να εξαγνιστούν κι 'οχι να σκοτωθούν· να παιδαγωγηθούν κι όχι να ξεριζωθούν· να χρησιµοποιηθούν 
θετικά και όχι αρνητικά. Στους εαυτούς µας και στους άλλους λέµε: όχι «καταπίεση» αλλά «µεταµόρφωση». 

Αυτή η προσπάθεια να εξαγνίσουµε τα πάθη πρέπει να γίνεται στο επίπεδο και της ψυχής και του 
σώµατος. Στο επίπεδο της ψυχής, εξαγνίζονται µε την προσευχή, µε τη χρήση των µυστηρίων της 
Εξοµολόγησης και της Θ. Κοινωνίας, µε την καθηµερινή ανάγνωση της Γραφής· τρέφοντας τη σκέψη µας 
µε ό,τι είναι καλό, µε τις έµπρακτες εκδηλώσεις προσφοράς αγάπης στους άλλους. Στο επίπεδο του 
σώµατος, τα πάθη εξαγνίζονται, πάνω απ' όλα, µε νηστεία κι εγκράτεια και µε συχνές µετάνοιες την ώρα της 
προσευχής. Ξέροντας ότι ο άνθρωπος δεν είναι άγγελος αλλά µια ενότητα σώµατος και ψυχής, η Ορθόδοξη 
Εκκλησία επιµένει στην πνευµατική αξία της σωµατικής νηστείας. ∆ε νηστεύουµε γιατί κάτι είναι ακάθαρτο 
στην πράξη του φαγητού και του ποτού. Αντίθετα, η τροφή και το ποτό είναι δώρα του Θεού, στα οποία 
πρέπει να µετέχουµε µε απόλαυση κι ευγνωµοσύνη. Νηστεύουµε όχι γιατί περιφρονούµε τα θεϊκά δώρα του 
Θεού, αλλά για ν' αποκτήσουµ' επίγνωση του ότι είναι πράγµατι δώρο, ώστε να εξαγνίσουµε το «τρώγειν» 
και το «πίνειν» και να τα καταστήσουµε όχι πια µιά υποχώρηση στη λαιµαργία µας, αλλά ένα µυστήριο κι 
ένα µέσο επικοινωνίας µε το ∆οτήρα. Αν κατανοηθεί έτσι, η ασκητική νηστεία δεν εναντιώνεται στο σώµα, 
αλλά στη σάρκα. Σκοπός της δεν είναι να εξασθενίσει το σώµα καταστροφικά, αλλά να το καταστήσει 
δηµιουργικά πιο πνευµατικό. 

Η κάθαρση από τα πάθη οδηγεί τελικά, µε τη χάρη του Θεού, σ' αυτό που ο Ευάγριος ονοµάζει 
απάθεια. Μ' αυτήν δεν εννοεί µια αρνητική κατάσταση αδιαφορίας ή αναισθησίας όπου πια δεν 
αισθανόµαστε πειρασµό, αλλά µια θετική στάση αναδιοργάνωσης και πνευµατικής ελευθερίας όπου δεν 
υποκύπτουµε πια στον πειρασµό. Ίσως, η απάθεια µπορεί να µεταφραστεί πιο καλά σαν «καθαρότητα 
καρδιάς». Σηµαίνει το προχώρηµα από την αστάθεια στη σταθερότητα, από τη διπροσωπία στην απλότητα ή 
τη µοναδικότητα της καρδιάς, από την ανωριµότητα του φόβου και της υποψίας στην ωριµότητα της 
αθωότητας και της εµπιστοσύνης. Για τον Ευάγριο, η απάθεια και η αγάπη είναι απόλυτα συνδεδεµένες σαν 
τις δυο όψεις ενός νοµίσµατος. Αν επιθυµείς, δεν µπορείς ν' αγαπάς. Απάθεια σηµαίνει ότι δεν 
κυριαρχούµαστε πια από τον εγωϊσµό και ανεξέλεγκτη επιθυµία κι έτσι γινόµαστε ικανοί γι' αληθινή αγάπη. 

Ο άνθρωπος που έχει φτάσει στην απάθεια -κάθε άλλο παρά απαθής- ειν' εκείνος που η καρδιά του 
καίγεται από αγάπη για το Θεό, για τους άλλους ανθρώπους, για κάθε ζωντανό πλάσµα, για όλα όσα έχει 
φτιάξει ο Θεός. Όπως γράφει ο αγ. Ισαάκ ο Σύρος: 

«Όταν ένας άνθρωπος µε µια τέτοια καρδιά σκέφτεται τα δηµιουργήµατα και τα κοιτάζει, τα µάτια του 
γεµίζουν µε δάκρυα από το συντριπτικό βάρος που πιέζει την καρδιά του. Η καρδιά ενός τέτοιου ανθρώπου 
γίνεται τρυφερή και δεν µπορεί ν' αντέχει ν' ακούει ή να βλέπει καµιά πληγή.ούτε την παραµικρή δυστυχία, να 
κάνει κακό σ' οτιδήποτε µέσα στη δηµιουργία. Γι' αυτό ποτέ δεν σταµατάει να προσεύχεται µε δάκρυα ακόµη 
και για τα βουβά ζώα, για τους εχθρούς της αλήθειας και για όλους όσοι τη βλάπτουν, παρακαλώντας να 
περιφρουρούνται και να δεχτούν το έλεος του Θεού. Ακόµη και για τα ερπετά προσεύχεται µε µεγάλη συµπόνια, 
που αναβλύζει αδιάκοπα στην καρδιά του, ακολουθώντας το παράδειγµα του Θεού." 
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ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟ. 

 
Το δεύτερο στάδιο της τριπλής Οδού είναι η θεώρηση της φύσης -για µεγαλύτερη ακρίβεια, η 

θεώρηση της φύσης εν Θεώ, ή η θεώρηση του Θεού µέσα και µέσω της φύσης. Εποµένως το δεύτερο στάδιο 
είναι µια εισαγωγή κι ένα µέσο εισόδου στο τρίτο· θεωρώντας τα πράγµατα που έχει φτιάξει ο Θεός, ο 
άνθρωπος της προσευχής φέρεται στη θεώρηση του ίδιου του Θεού. Αυτό το δεύτερο στάδιο της «φυσικής 
θεώρησης», όπως είπαµε, δεν ακολουθεί υποχρεωτικά την «πρακτική» αλλά µπορεί να είναι ταυτόχρονο. 

Καµιά θεώρηση κανενός είδους δεν είναι δυνατή δίχως νήψη ή επαγρύπνηση. ∆εν µπορώ να 
µελετήσω ούτε τη φύση ούτε το Θεό δίχως να µάθω να είµαι παρών εκεί που είµαι, συγκεντρωµένος σ' 
αυτήν εδώ τη στιγµή, σ' αυτήν εδώ τη θέση. Σταµάτησε, κοίταξε κι άκουσε. Αυτό είναι το πρώτο ξεκίνηµα 
για τη θεώρηση. Η θεώρηση της φύσης αρχίζει όταν ανοίγω τα µάτια µου στην κυριολεξία και πνευµατικά, 
κι αρχίζω να παρατηρώ τον κόσµο γύρω µου -να παρατηρώ τον πραγµατικό κόσµο, δηλαδή τον κόσµο του 
Θεού. Ο θεωρητικός ειν' αυτός που, όπως ο Μωϋσής µπροστά στην Καιοµένη Βάτο (Εξοδ. 3,5), βγάζει τα 
υποδήµατά του -δηλαδή απελευθερώνεται από τα δεσµά της εξοικείωσης και της ανίας- κι αυτός που 
αναγνωρίζει έπειτα ότι ο χώρος που στέκεται είναι ιερός. Το να θεωρήσει κανείς τη φύση σηµαίνει ν' 
αποκτήσει επίγνωση των διαστάσεων του ιερού χώρου και του ιερού χρόνου. Αυτό το υλικό αντικείµενο, 
αυτό το πρόσωπο µε το οποίο µιλώ, αυτή η στιγµή του χρόνου -το καθέν' απ' αυτά είναι άγιο, µε το δικό του 
τρόπο· το καθένα είναι ανεπανάληπτο κι έτσι έχει άπειρη αξία· το καθένα µπορεί να γίνει ένα παράθυρο 
στην αιωνιότητα, Και καθώς γίνοµαι ευαίσθητος ως προς τον κόσµο του Θεού γύρω µου αποκτώ 
µεγαλύτερη συνείδηση του κόσµου του Θεού µέσα µου. Αρχίζοντας να βλέπω τη φύση εν Θεώ, αρχίζω να 
βλέπω τη θέση µου σαν ανθρώπινου προσώπου µέσα στη φυσική τάξη· αρχίζω να καταλαβαίνω τι σηµαίνει 
µικρόκοσµος και µεσολαβητής. 

Σε προηγούµενα κεφάλαια δείξαµε τη θεολογική βάση γι' αυτή τη θεώρηση της φύσης. Όλα τα 
πράγµατα έρχονται και διατηρούνται στην ύπαρξη χάρη στις άκτιστες ενέργειες του Θεού· κι' έτσι όλα τα 
πράγµατα είναι µια θεοφάνεια που οδηγεί στην παρουσία του. Στην καρδιά του κάθε πράγµατος υπάρχει η 
εσωτερική του αρχή ή ο λόγος, που τον έχει εµφυτεύσει ο ∆ηµιουργός Λόγος· κι έτσι µεσ' από τους λόγους 
ερχόµαστε σ' επικοινωνία µε το Λόγο. Ο Θεός είναι πάνω και περ' απ' όλα τα πράγµατα, αλλά σαν 
∆ηµιουργός ειν' επίσης και µέσα σ' όλα τα πράγµατα -«πανενθεϊσµός», όχι «πανθεϊσµός». Το να θεωρήσει 
κανείς εποµένως τη φύση σηµαίνει, µε τη φράση του Blake, να καθαρίσει «τις θύρες της ενόρασής µας» και 
στο φυσικό και στο πνευµατικό επίπεδο και -έτσι- να διακρίνει τις ενέργειες ή τους λόγους του Θεού σε 
κάθε τι που έχει φτιάξει. Πρέπει ν' ανακαλύψουµε όχι τόσο µε τη λογική µας όσο µε το πνεύµα µας, ότι όλο 
το σύµπαν είναι µία κοσµική φλεγόµενη βάτος, γεµάτο από το θείο πυρ, δίχως όµως να καταστρέφεται. 
Αυτή είναι η θεολογική βάση. Αλλά η θεώρηση της φύσης απαιτεί και µια ηθική βάση. ∆εν µπορούµε να 
προχωρήσουµε στο δεύτερο στάδιο της Οδού αν δεν προοδέψουµε στο πρώτο στάδιο, εξασκώντας τις 
αρετές κι εκπληρώνοντας τις εντολές. Η φυσική µας θεώρηση, αν της λείπει ένα γερό θεµέλιο στην 
«πρακτική ζωή», γίνεται απλώς αισθητική ή ροµαντική και δεν πετυχαίνει ν' ανυψωθεί στο επίπεδο το 
αυθεντικά νοητό ή πνευµατικό. ∆εν µπορεί ν' αντιληφθεί τον κόσµο εν Θεώ δίχως ριζική µετάνοια, δίχως 
συνεχή αλλαγή του νου. 

Η θεώρηση της φύσης έχει δυο σχετικές πλευρές. Πρώτο, σηµαίνει να εκτιµάµε την «ετερότητα» και 
την «ταυτότητα» ορισµένων πραγµάτων, προσώπων και στιγµών. Πρέπει να βλέπουµε κάθε πέτρα, κάθε 
φύλλο, κάθε κοµµατάκι χλόης, κάθε βάτραχο, κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, όπως πραγµατικά είναι, µ' όλη τη 
διακριτικότητα και την ένταση της ιδιαιτερότητας της ύπαρξής τους. «Αληθινός µυστικισµός», λέει ο 
Olivier Clement, «είναι ν' ανακαλύψουµε το εξαιρετικό µέσα στο κοινό». Τίποτε απ' ό,τι υπάρχει δεν είναι 
ασήµαντο ή ευκαταφρόνητο, γιατί σαν έργο του Θεού το καθένα έχει τη µοναδική του θέση στην τάξη της 
δηµιουργίας. Μόνο η αµαρτία είναι ευτελής και µηδαµινή, όπως είναι τα περισσότερα προϊόντα µιας 
πεπτωκυίας και αµαρτωλής τεχνολογίας· -αλλά η αµαρτία, όπως έχουµε ήδη σηµειώσει, δεν είναι κάτι 
πραγµατικό και τ' αποτελέσµατα της αµαρτωλότητας, παρά τη φαινοµενική τους στερεότητα και 
καταστροφική δύναµη, συµµετέχουν επίσης στην ίδια µη πραγµατική κατάσταση.  

∆εύτερο, η θεώρηση της φύσης σηµαίνει ότι βλέπουµε όλα τα πράγµατα, πρόσωπα και στιγµές σαν 
σηµεία και µυστήρια του Θεού. Με την πνευµατική µας όραση δεν πρέπει µόνο να βλέπουµε το κάθε 
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πράγµα σαν καθαρό ανάγλυφο, να ξεχωρίζει µ' όλη τη λαµπρότητα της ιδιαιτερότητάς του, αλλά πρέπει 
επίσης να βλέπουµε το κάθε πράγµα σαν νάναι διάφανο· µέσα και µέσω κάθε δηµιουργήµατος πρέπει να 
διακρίνουµε το ∆ηµιουργό. Ανακαλύπτοντας την ανοµοιότητα κάθε πράγµατος, ανακαλύπτουµ' επίσης πως 
το καθένα προσανατολίζεται, περ' απ' τον εαυτό του, προς αυτόν που το δηµιούργησε. Έτσι µαθαίνουµε, µε 
τα λόγια του Henry Suso, να βλέπουµε το εσωτερικό στο εξωτερικό: «Γι' αυτόν που µπορεί να δει το 
εσωτερικό µέσα στο εξωτερικό, το εσωτερικό είναι πιο εσωτερικό απ' όσο για κείνον που µπορεί µόνο να 
δει το εσωτερικό µέσα στο εσωτερικό». 

Αυτές οι δύο όψεις της φυσικής θεώρησης φαίνονται ακριβώς στο ποίηµα του George Herbert «Το 
Ελιξήριο»: 

∆ίδαξέ µε, Θεέ µου και Βασιλιά, να σε βλέπω σ' όλα τα πράγµατα, και ό,τι κάνω, σαν νάτανε για 
σένα το κάνω. 

Κάποιος που το τζάµι κοιτάζει, το µάτι εκεί µπορεί να σταµατήσει· ή, αν θέλει, να το διαπεράσει, κι 
ύστερα να θωρεί τον ουρανό. 

Το να κοιτάζουµε πάνω στο τζάµι σηµαίνει ν' αντιληφθούµε την ύπαρξη, την έντονη 
πραγµατικότητα κάθε πράγµατος· το να κοιτάζουµε µεσ' απ' το τζάµι κι έτσι «να θωρούµε» τον ουρανό, 
σηµαίνει να διακρίνουµε την παρουσία του Θεού µέσα και όµως περ' απ' αυτό το πράγµα. Αυτοί οι δυο 
τρόποι κοιτάγµατος του κόσµου επιβεβαιώνουν και συµπληρώνουν ο ένας τον άλλο. Η δηµιουργία µας 
οδηγεί στο Θεό και ο Θεός µας στέλνει πάλι πίσω στη δηµιουργία, ικανώνοντας µας να κοιτάξουµε στη 
φύση µε τα µάτια του Αδάµ στον Παράδεισο. Γιατί, βλέποντας όλα τα πράγµατα εν Θεώ, τα βλέπουµε µε 
µια ζωντάνια που δεν θα µπορούσαν ποτέ να έχουν µ' άλλο τρόπο. 

∆εν πρέπει να περιορίσουµε την παρουσία του Θεού στον κόσµο σε µια περιορισµένη κλίµακα 
«ευσεβών» αντικειµένων και περιπτώσεων, αποκαλώντας κάθε τι άλλο «κοσµικό»· αλλά πρέπει να 
βλέπουµε όλα τα πράγµατα σαν ουσιαστικά ιερά, σαν ένα δώρο από το Θεό κι ένα µέσο επικοινωνίας µαζί 
του. ∆εν συνεπάγεται όµως τούτο, ότι πρέπει να δεχτούµε τον πεπτωκότα κόσµο έτσι όπως είναι. Αυτό είναι 
το ατυχές λάθος µεγάλου µέρους του «κοσµικού Χριστιανισµού» στη σύγχρονη ∆ύση. Όλα τα πράγµατα 
είναι στ' αλήθεια ιερά µέσα στη γνήσιά τους ύπαρξη, σε συµφωνία µε την εσώτατη ουσία τους· αλλά η 
σχέση µας µε τη δηµιουργία του Θεού έχει διαστραφεί από την αµαρτία, την προπατορική και την 
προσωπική, και δεν θα ξαναβρούµε αυτή την αληθινή ιερότητα αν δεν εξαγνιστεί η καρδιά µας. ∆ίχως ν' 
αρνηθούµε τον εαυτό µας, δίχως ασκητική πειθαρχία, δεν µπορούµε να βεβαιώσουµε την αληθινή οµορφιά 
του κόσµου. Γι' αυτό δεν µπορεί να υπάρξει γνήσια θεώρηση δίχως µετάνοια. 

Φυσική θεώρηση σηµαίνει να βρίσκουµε το Θεό όχι µόνο σε όλα τα πράγµατα αλλά εξίσου σ' όλα τα 
πρόσωπα. Όταν αποδίδουµε σεβασµό στις άγιες εικόνες, στην εκκλησία ή στο σπίτι, πρέπει να 
συλλογιζόµαστε ότι κάθε άνδρας και γυναίκα είναι µια ζωντανή εικόνα του Θεού: «...εφ' όσον εποιήσατε ενί 
τούτων των αδελφών µου των ελαχίστων, εµοί εποιήσατε» (Ματθ. 25,40). Για να βρούµε το Θεό, δεν είν' 
ανάγκη να εγκαταλείψουµε τον κόσµο, ν' αποµονωθούµε από τους συνανθρώπους µας και να βυθιστούµε σε 
κάποιο είδος µυστικού κενού. Αντίθετα, ο Χριστός µας κοιτάζει µεσ' από τα µάτια όλων εκείνων που 
συναντάµε. Αν αναγνωρίσουµε την παγκόσµια παρουσία του, όλες οι πράξεις µας που έχουν πρακτική υφή 
γίνονται πράξεις προσευχής. 

Είναι κοινό να πιστεύουµε ότι η θεώρηση είναι ένα σπάνιο και εξαιρετικό δώρο, κι έτσι είναι 
αναµφίβολα στην τέλεια µορφή του. Κι όµως τα σπέρµατα ενός θεωρητικού τρόπου ζωής υπάρχουν µέσα σε 
όλους µας. Απ' αυτή την ώρα και στιγµή µπορώ ν' αρχίσω να βαδίζω µέσα στον κόσµο, έχοντας τη 
συναίσθηση ότι αυτός είναι ο κόσµος του Θεού, ότι εκείνος είναι κοντά µου σε κάθε τι που βλέπω κι αγγίζω, 
στον καθένα που συναντώ. Όσο κι αν αυτό το κάνω σπασµωδικά και µε ατέλειες, έχω κιόλας πάρει το 
µονοπάτι της θεωρίας. 

Πολλοί άνθρωποι, που βρίσκουν τη δίχως εικόνες προσευχή της σιωπής τελείως περ' από την τωρινή 
τους δυνατότητα και που γι' αυτούς οι γνωστές φράσεις της Γραφής ή του προσευχηταρίου έχουν γίνει 
πληκτικές και στεγνές, µπορούν ν' ανανεώσουν την εσωτερική τους ζωή µε την εξάσκηση της φυσικής 
θεώρησης. Μαθαίνοντας να διαβάζω το λόγο του Θεού µέσα στο βιβλίο της δηµιουργίας, ανακαλύπτοντας 
την υπογραφή του σ' όλα τα πράγµατα, τότε βρίσκω -όταν ξαναγυρίσω για να διαβάσω το λόγο του στη 
Γραφή και στο προσευχητάρι- ότι οι τόσο γνωστές φράσεις έχουν για µένα ένα καινούργιο βάθος νοήµατος. 
Έτσι η φύση και η Γραφή συµπληρώνουν η µία την άλλη. Με τα λόγια του αγ. Εφραίµ του Σύρου: 
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Όπου κι' αν γυρίσεις τα µάτια σου, υπάρχει του Θεού το σύµβολο· 
Όπου διαβάσεις, θα βρεις εκεί τα ίχνη του... 
Παρατήρησε και δες πώς η Φύση κι η Γραφή συνδέονται... 
Αίνος για τον Κύριο της Κτίσεως, 
∆όξα για τον Κύριο της Γραφής. 
 

ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ 
 
Όσο ο άνθρωπος θεωρεί το Θεό µέσα στη φύση, τόσο περισσότερο αντιλαµβάνεται ότι ο Θεός είν' 

επίσης πάνω και περ'από τη φύση. Καθώς βρίσκει ίχνη του θείου σ' όλα τα πράγµατα λέει: «Κι αυτό είσαι 
εσύ». Έτσι το δεύτερο στάδιο της πνευµατικής Οδού οδηγεί, µε τη βοήθεια του Θεού, στο τρίτο στάδιο, 
όπου ο Θεός γνωρίζεται πια µόνο από τη µεσολάβηση αυτών που έχει φτιάξει, αλλά µε άµεση και δίχως 
µεσολάβηση ένωση. 

Η µετάβαση από το δεύτερο στο τρίτο επίπεδο κατορθώνεται, όπως µαθαίνουµε από τους 
πνευµατικούς µας δασκάλους µέσα στην Ορθόδοξη παράδοση, σαν εφαρµόζουµε στη ζωή της προσευχής 
τον τρόπο της άρνησης ή της αποφατικής προσέγγισης. Στη Γραφή, στα λειτουργικά κείµενα και στη φύση 
µας προσφέρονται αµέτρητες λέξεις, εικόνες και σύµβολα του Θεού· και διδασκόµαστε να δίνουµε απόλυτη 
αξία σ' αυτές τις λέξεις, τις εικόνες και τα σύµβολα όταν τα σκεφτόµαστε στην προσευχή µας. Αλλ' αφού 
αυτά τα πράγµατα δεν µπορούν ποτέ να εκφράσουν ολόκληρη την αλήθεια για τον ζώντα Θεό, 
ενθαρρυνόµαστε επίσης να εξισορροπούµε αυτή την καταφατική προσευχή µε αποφατική προσευχή. Όπως 
το λέει ο Ευάγριος: «Προσευχή είναι το παραµέρισµα των σκέψεων». Βέβαια, αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί 
πλήρης ορισµός της προσευχής, αλλά δείχνει πράγµατι το είδος της προσευχής που οδηγεί έναν άνθρωπο 
από το δεύτερο στο τρίτο στάδιο της Οδού. Πλησιάζοντας προς την αιώνιαν Αλήθεια, που βρίσκεται πέρ' 
απ' όλες τις ανθρώπινες λέξεις και σκέψεις, ο αναζητητής αρχίζει να περιµένει το Θεό στην ησυχία και τη 
σιωπή, δίχως πια να µιλάει για το Θεό ή στο Θεό, αλλά µόνο ακούγοντας. «Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ 
ειµί ο Θεός» (Ψαλµ. 46,10). 

Αυτή η ηρεµία ή η εσωτερική σιωπή είναι γνωστή στα Ελληνικά ως ησυχία κι αυτός που αναζητεί 
την προσευχή της σιωπής ονοµάζεται ησυχαστής. Ησυχία σηµαίνει συγκέντρωση σε συνδυασµό µ' 
εσωτερική γαλήνη. ∆εν πρέπει να κατανοείται απλώς µ' αρνητική έννοια, σαν απουσία του λόγου και της 
εξωτερικής δραστηριότητας, αλλά δηλώνει µε θετικό τρόπο το άνοιγµα της ανθρώπινης καρδιάς προς την 
αγάπη του Θεού. ∆εν είναι ανάγκη να πούµε ότι, για τους περισσότερους αν όχι για όλους τους ανθρώπους, 
η ησυχία δεν είναι µόνιµη κατάσταση. Ο ησυχαστής, µαζί µε την είσοδό του στην προσευχή της σιωπής, 
χρησιµοποιεί κι άλλες µορφές προσευχής, µετέχοντας στη σύσσωµη λειτουργική λατρεία, διαβάζοντας τη 
Γραφή, παίρνοντας τα Μυστήρια. Η αποφατική προσευχή συνυπάρχει µε την καταφατική και η µια 
δυναµώνει την άλλη. Ο δρόµος της άρνησης και ο δρόµος της κατάφασης δεν είναι εναλλακτικοί· είναι 
συµπληρωµατικοί. 

Αλλά πώς θα σταµατήσουµε να µιλάµε και θ' αρχίσουµε ν' ακούµε; Απ' όλα τα µαθήµατα στην 
προσευχή, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Λίγα θα κερδίσουµε λέγοντας στους εαυτούς µας «µη σκέπτεσαι», 
γιατί η αναχαίτιση της λογοκρατούµενης σκέψης δεν είναι κάτι που µπορούµε να το καταφέρουµε µόνο µε 
µια προσπάθεια της θέλησής µας. Ο νους που δεν αναπαύεται ποτέ απαιτεί από µας κάποιο έργο για να 
ικανοποιήσει την αδιάκοπη ανάγκη του να είναι σε δράση. Αν η πνευµατική µας στρατηγική είναι τελείως 
αρνητική -αν προσπαθούµε να εξαλείψουµε όλες τις ενσυνείδητες σκέψεις χωρίς να προσφέρουµε στο νου 
µας καµιά εναλλακτική δραστηριότητα- είναι πολύ πιθανό να καταλήξουµε σε κάποιο αόριστο 
ονειροπόληµα. Ο νους χρειάζεται κάποιο έργο που να τον απασχολεί και συγχρόνως να τον ικανώσει να 
φτάσει περ' από τον εαυτό του στην ησυχία. Στην Ορθόδοξη ησυχαστική παράδοση, η εργασία που συνήθως 
του δίνεται είναι η συχνή επανάληψη κάποιας σύντοµης «προσευχής-βέλους»· συνηθέστατα η προσευχή του 
Ιησού: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν µε τον αµαρτωλόν. 

Έχουµε διδαχτεί, όταν λέµε την Προσευχή του Ιησού, ν' αποφεύγουµε όσο είναι δυνατόν 
οποιαδήποτε ορισµένη εικόνα ή απεικόνιση. Με τα λόγια του αγ. Γρηγορίου Νύσσης: «Ο Νυµφίος είναι 
παρών αλλά δε φαίνεται». Η προσευχή του Ιησού δεν είναι µια µορφή φανταστικής εµβάθυνσης σε διάφορα 
γεγονότα στη ζωή του Χριστού. Αλλά εδώ παραβλέπουµε τις εικόνες, πρέπει να συγκεντρώσουµε ολόκληρη 
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την προσοχή µας επάνω, ή καλύτερα µέσα στις λέξεις. Η Προσευχή του Ιησού δεν είναι ένα υπνωτικό 
µαγικό άσµα, αλλά µια φράση γεµάτη νόηµα, µια παράκληση που απευθύνεται σ' ένα άλλο Πρόσωπο. 
Αντικείµενό της δεν είναι η ανάπαυση αλλά η εγρήγορση, δεν είναι ο ληθαργος αλλά η ζωντανή προσευχή. 
Έτσι η Προσευχή του Ιησού δεν πρέπει να λέγεται µηχανικά αλλά µ' εσωτερική πρόθεση· ταυτόχρονα όµως 
οι λέξεις θάπρεπε να προφέρονται δίχως ένταση, βία ή άπρεπη έµφαση. Το σκοινί γύρω στο πνευµατικό µας 
δέµα θα πρέπει νάναι τεντωµένο κι όχι αφηµένο να κρέµεται χαλαρά· αλλά και δε θάπρεπε να δεθεί τόσο 
σφιχτά ώστε να χαρακώνει τις άκρες του δέµατος. 

Συνήθως διακρίνονται τρία επίπεδα ή βαθµοί στην εκφώνηση της Προσευχής του Ιησού. Αρχίζει σαν 
«προσευχή µε τα χείλη», προφορική προσευχή. Έπειτα γίνεται πιο εσωτερική, καταλήγοντας σε «προσευχή 
του νου», νοητική προσευχή. Τελικά ο νους «κατέρχεται» στην καρδιά κι ενώνεται µαζί της κι έτσι η 
προσευχή γίνεται «προσευχή της καρδιας», ή για µεγαλύτερη ακρίβεια, και «προσευχή του νου µέσα στην 
καρδιά». Σ' αυτό το επίπεδο γίνεται προσευχή ολόκληρου του προσώπου -όχι πια κάτι που σκεφτόµαστε ή 
λέµε, αλλά κάτι που είµαστε· γιατί η απώτερη πρόθεση της πνευµατικής Οδού δεν είναι µόνο ένα πρόσωπο 
που λέει προσευχές, από καιρό σε καιρό, αλλά ένα πρόσωπο που είναι προσευχή όλο τον καιρό. Η 
Προσευχή του Ιησού δηλαδή αρχίζει σαν µια σειρά από συγκεκριµένες πράξεις αλλ' ο τελικός της σκοπός 
είναι να θεµελιώσει σ' αυτόν που προσεύχεται µια κατάσταση προσευχής που είναι αµείωτη, που 
συνεχίζεται αδιάλειπτα ακόµη κι ανάµεσα σε άλλες δραστηριότητες. 

Έτσι η προσευχή του Ιησού αρχίζει σαν προφορική προσευχή, όπως κάθε άλλη. Αλλ' η ρυθµική 
επανάληψη της ίδιας σύντοµης φράσης ικανώνει τον ησυχαστή, χάρη στη µεγάλη απλότητα των λέξεων που 
χρησιµοποιεί, να προχωρήσει περ' από κάθε γλώσσα και εικόνες στο µυστήριο του Θεού. Μ' αυτό τον τρόπο 
η Προσευχή του Ιησού εξελίσσεται, µε τη βοήθεια του Θεού, σ' αυτό που οι ∆υτικοί συγγραφείς καλούν 
«προσευχή της τρυφερής προσοχής» ή «προσευχή της απλής µατιάς», όπου η ψυχή αναπαύεται µέσα στο 
Θεό δίχως µια αδιάκοπα εναλλασόµενη διαδοχή εικόνων, ιδεών και συναισθηµάτων. Περ' απ' αυτό υπάρχει 
ακόµη ένα στάδιο, όπου η προσευχή του ησυχαστή παύει να είναι το αποτέλεσµα των δικών του 
προσπαθειών και γίνεται -οπωσδήποτε από καιρό σε καιρό- αυτό που οι Ορθόδοξοι συγγραφείς ονοµάζουν 
«αυτενέργεια» και οι ∆υτικοί το λέγουν «έκχυση». Παύει, µ' άλλα λόγια, να είναι η προσευχή «µου» και 
γίνεται, σε µεγαλύτερη ή µικρότερη έκταση, η προσευχή του Χριστού µέσα µου. 

Βέβαια δεν πρέπει να φανταστεί κανείς ότι αυτή η µετάβαση από την προφορική προσευχή στην 
προσευχή της σιωπής ή από την «ενεργητική» στην «αυτενεργό» προσευχή γίνεται γρήγορα κι εύκολα.Ο 
ανώνυµος συγγραφέας του βιβλίου Ο ∆ρόµος ενός προσκυνητή δέχτηκε σαν δώρο τη συνεχή «αυτενεργό» 
προσευχή, µετά από λίγες µόνο βδοµάδες εξάσκηση στην Επίκληση του Ονόµατος του Ιησού, αλλά η 
περίπτωσή του είναι τελείως εξαιρετική και δεν θάπρεπε καθόλου να θεωρηθεί κανόνας. Αντίθετα, σ' 
αυτούς που απαγγέλουν την προσευχή του Ιησού δίνονται από καιρό σε καιρό στιγµές «αρπαγής» που 
έρχονται απρόσµενα σαν ελεύθερο δώρο, όπου τα λόγια της προσευχής υποχωρούν στο βάθος ή 
εξαφανίζονται τελείως και τ' αντικαθιστά µι' άµεση αίσθηση της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Αλλά, 
για τη µεγάλη πλειονότητα, αυτή η εµπειρία είναι µόνο µια σύντοµη λάµψη και όχι µια συνεχής κατάσταση. 
Οπωσδήποτε θα ήταν κάθε άλλο παρά σοφό να προσπαθήσουµε να επιφέρουµε µε τεχνητά µέσα αυτό που 
µπορεί να έρθει µόνο σαν καρπός της άµεσης ενέργειας του Θεού. Ο καλύτερος τρόπος, όταν 
επικαλούµαστε το Άγιο Όνοµα, είναι να συγκεντρώνουµε όλες µας τις προσπάθειες στην απαγγελία των 
λέξεων· αλλιώς, µε τις πρόωρες προσπάθειές µας ν' αποκτήσουµε τη δίχως λόγια προσευχή της καρδιάς, 
ίσως δούµε να καταλήγουµε στο να µη προσευχόµαστε καθόλου στην πραγµατικότητα, αλλά να καθόµαστε 
απλώς µισοκοιµισµένοι. Ας ακολουθήσουµε τη συµβουλή του αγ. Ιωάννου της Κλίµακος: «Περιόρισε το 
µυαλό σου στα λόγια της προσευχής». Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Θεός, αλλά µε το δικό του τρόπο και στο 
δικό του χρόνο. 

 
ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ. 

 
Η αποφατική µέθοδος, είτε στη θεολογική µας συζήτηση είτε στη ζωή µας της προσευχής, είναι 

φαινοµενικά αρνητική ως προς το χαρακτήρα, αλλά στον τελικό της σκοπό είναι εξαιρετικά θετική. Το 
παραµέρισµα των σκέψεων και των εικόνων δεν οδηγεί σε κενό αλλά σε µια αφθονία που ξεπερνάει όλα 
όσα µπορεί να συλλάβει ή να εκφράσει ο ανθρώπινος νους. Ο δρόµος της άρνησης δε µοιάζει τόσο µε το 
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ξεφλούδισµα ενός κρεµµυδιού, όσο µε το χάραγµα ενός αγάλµατος. Όταν ξεφλουδίζουµε ένα κρεµµύδι, 
βγάζουµε τη µια φλούδα µετά την άλλη, ώσπου τελικά δεν µένει καθόλου κρεµµύδι· τελειώνουµε και δεν 
έχουµε τίποτα. Ο γλύπτης όµως, όταν πελεκάει ένα κοµµάτι µάρµαρο, αφαιρεί για ένα θετικό αποτέλεσµα. 
∆ε λιγοστεύει το κοµµάτι κάνοντάς το ένα σωρό τυχαίων κοµµατιών, αλλά µε τη φαινοµενικά 
καταστροφική ενέργεια του σπασίµατος της πέτρας σε κοµµάτια καταλήγει στο ν' αποκαλύψει ένα λογικό 
σχήµα. 

Έτσι συµβαίνει, σ' ένα επίπεδο ανώτερο, µε τη χρήση του αποφατισµού που κάνουµε. Αρνούµεθα, 
για να επιβεβαιώσουµε. Λέµε ότι κάτι δεν υπάρχει για να πούµε ότι κάτι υπάρχει. Ο δρόµος της άρνησης 
καταλήγει να είναι ο δρόµος της υπερ-κατάφασης. Το παραµέρισµά µας στις λέξεις και τις ιδέες είναι σαν 
ένα εφαλτήριο, απ' όπου πηδάµε µέσα στο θείο µυστήριο. Η αποφατική θεολογία, στην αληθινή και πλήρη 
έννοιά της, δεν οδηγεί σε µιαν απουσία αλλά σε µια παρουσία· δεν οδηγεί σε αγνωστικισµό αλλά σε µια 
ένωση αγάπης. Εποµένως η αποφατική θεολογία είναι κάτι πολύ περισσότερο από µία καθαρά προφορική 
άσκηση όπου εξισορροπούµε θετικά αξιώµατα µε αρνήσεις. Σκοπός της είναι να µας φέρει σε µιαν άµεση 
συνάντηση µ' ένα προσωπικό Θεό, που ξεπερνάει άπειρα ο,τιδήποτε µπορούµε να πούµε γι' αυτόν, είτε 
αρνητικό είτε θετικό. 

Αυτή η ένωση της αγάπης που αποτελεί τον αληθινό σκοπό της αποφατικής προσέγγισης είναι µια 
ένωση µε το Θεό ως προς τις ενέργειές του και όχι την ουσία του. Φέρνοντας στο νου ό,τι ειπώθηκε 
νωρίτερα για την Τριάδα και την Ενσάρκωση, είναι δυνατό να ξεχωρίσουµε τρία διαφορετικά είδη ένωσης: 

Πρώτο, υπάρχει ανάµεσα στα τρία πρόσωπα της Τριάδος µια ένωση ως προς την ουσία· Πατήρ, Υιός 
και Άγιο Πνεύµα είναι «οµοούσιοι». Αλλ' ανάµεσα στο Θεό και τους αγίους δεν γίνεται τέτοια ένωση. Αν 
και «θεούµενοι» οι άγιοι δεν γίνονται πρόσθετα µέλη της Τριάδος. Ο Θεός παραµένει Θεός κι ο άνθρωπος 
παραµένει άνθρωπος. Ο άνθρωπος γίνεται Θεός κατά χάρη, αλλ' όχι Θεός ως προς την ουσία. Αυτή η 
διάκριση µεταξύ ∆ηµιουργού και δηµιουργήµατος συνεχίζεται ακόµη· γεφυρώνεται µε την αµοιβαία αγάπη 
αλλά δεν εξαφανίζεται. Ο Θεός, όσο κοντά κι αν έρθει στον άνθρωπο, πάντα παραµένει ο «Όλως Έτερος». 
∆εύτερο, υπάρχει ανάµεσα στη θεία και την ανθρώπινη φύση του ενσαρκωθέντος Χριστού µια ένωση ως 
προς την υπόσταση, µια «υποστατική» ή προσωπική ένωση· η θεότητα και η ανθρώπινη φύση µέσα στο 
Χριστό είναι τόσο ενωµένες που αποτελούν ή ανήκουν σ' ένα µόνο πρόσωπο. Γι' άλλη µια φορά, η ένωση 
ανάµεσα στο Θεό και τους αγίους δεν είναι αυτού του είδους. Στη µυστική ένωση ανάµεσα στο Θεό και την 
ψυχή, υπάρχουν δύο πρόσωπα, όχι ένα (ή για µεγαλύτερη ακρίβεια, τέσσερα πρόσωπα: έν' ανθρώπινο, και 
τα τρία θεία πρόσωπα της αχώριστης Τριάδος). Είναι µια σχέση «Εγώ-Συ»· το «Συ» πάντα παραµένει «Συ», 
όσο κοντά κι αν έρθει το «Εγώ». Οι άγιοι βυθίζονται στην άβυσσο της θείας αγάπης αλλά δεν 
εξαφανίζονται. «Χριστοποίηση» δεν σηµαίνει εκµηδένιση. Στον Μέλλοντα αιώνα ο Θεός είναι «τα πάντα εν 
πάσιν» (Α' Κορ. 15,28)· αλλά «ο Πέτρος είναι ο Πέτρος, ο Παύλος είναι ο Παύλος, ο Φίλιππος είναι ο 
Φίλιππος. Ο καθένας διατηρεί τη φύση του και την προσωπική του ταυτότητα αλλά όλοι είναι γεµάτοι από 
το Πνεύµα» (Οι Οµιλίες του Αγ. Μακαρίου). 

Αφού λοιπόν η ένωση ανάµεσα στο Θεό και στις ανθρώπινες υπάρξεις, που αυτός έχει δηµιουργήσει, 
δεν είναι µια ένωση ούτε ως προς την ουσία ούτε ως προς την υπόσταση, µένει το τρίτο, ότι θα πρέπει νάναι 
µια ένωση ως προς τις ενέργειες. Οι άγιοι δεν γίνονται Θεός κατά την ουσία ούτε ένα πρόσωπο µε το Θεό, 
αλλά συµµετέχουν στις ενέργειες του Θεού, δηλαδή, στη ζωή του, στη δύναµη, στη χάρη, στη δόξα. Οι 
ενέργειες, όπως έχουµε τονίσει, δεν πρέπει ν' «αντικειµενοποιηθούν» ή να θεωρηθούν σαν µεσάζοντες 
ανάµεσα στο Θεό και τον άνθρωπο· ένα «πράγµα» ή δώρο που ο Θεός απονέµει στη ∆ηµιουργία του. Οι 
ενέργειες είναι πραγµατικά ο ίδιος ο Θεός -όχι όµως ο Θεός όπως υφίσταται εν εαυτώ, στην εσωτερική του 
ζωή, αλλά ο Θεός όπως επικοινωνεί µε τον εαυτό του µε την αγάπη που εξωτερικεύεται. Αυτός που 
συµµετέχει στις ενέργειες του Θεού συναντά εποµένως τον ίδιο το Θεό πρόσωπο µε πρόσωπο µεσ' από µιαν 
άµεση και προσωπική ένωση αγάπης, όσο µπορεί να είναι ικανός γι' αυτό σαν δηµιουργηµένη ύπαρξη που 
είναι. Το να λέµε ότι ο άνθρωπος συµµετέχει στις ενέργειες αλλ' όχι στην ουσία του Θεού είναι σαν να λέµε 
ότι ανάµεσα στον άνθρωπο και το Θεό υπάρχει ένωση µα όχι σύγχυση· εννοεί ότι επιβεβαιώνουµε σε σχέση 
µε το Θεό, µε τον πιο κυριολεκτικό κι εµφατικό τρόπο, ότι «Η ζωή του είναι δική µου», ενώ ταυτόχρονα 
αποκηρύσσουµε τον πανθεϊσµό. Βεβαιώνουµε την εγγύτητα του Θεού και συνάµα διακηρύσσουµε την 
ετερότητά του. 
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ΣΚΟΤΑ∆Ι ΚΑΙ ΦΩΣ. 

 
Όταν αναφέρονται οι άγιοι σ' αυτή «την ένωση ως προς την ενέργεια» που βρίσκεται πολύ πιο πέρ' 

απ' όλ' αυτά που κανείς µπορεί να φανταστεί ή να περιγράψει, έχουν χρησιµοποιήσει αναγκαστικά τη 
γλώσσα του παράδοξου και του συµβολισµού. Γιατί ο ανθρώπινος λόγος είναι προσαρµοσµένος ν' 
απεικονίζει ό,τι υφίσταται µέσα στο χώρο και το χρόνο: κι ακόµη κι εδώ ποτέ δεν µπορεί να δώσει µια 
εξαντλητική περιγραφή. Όσο για το άπειρο και το αιώνιο, εδώ ο ανθρώπινος λόγος δεν µπορεί να κάνει 
τίποτε περισσότερο από την υπόδειξη ή τον υπαινιγµό. 

Τα δύο κύρια «σηµάδια» ή σύµβολα που µας παρέχουν οι Πατέρες είναι το σκοτάδι και το φως. Όχι 
βέβαια ότι ο Θεός είναι ή φως ή σκοτάδι -µιλάµε µε παραβολές ή αναλογίες. Ανάλογα µε την προτίµησή 
τους στο ένα ή στο άλλο «σηµάδι», οι µυστικοί συγγραφείς µπορούν να χαρακτηριστούν είτε «νυχτερινοί» 
είτε «ηλιακοί». Ο άγ. Κλήµης Αλεξανδρείας (αναφερόµενος στον Εβραίο συγγραφέα Φίλωνα), ο άγ. 
Γρηγόριος Νύσσης και ο άγ. ∆ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης προτιµούν το «σηµάδι» του σκοταδιού· ο Ωριγένης, 
ο άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ευάγριος, Οι Οµιλίες του Αγ. Μακαρίου, ο άγ. Συµεών ο Νέος Θεολόγος και 
ο Άγ. Γρηγόριος Παλαµάς χρησιµοποιούν κυρίως το «σηµείο» του φωτός. 

Η γλώσσα «του σκότους», όπως αναφέρεται σχετικά µε το Θεό, έχει την προέλευσή της στη βιβλική 
περιγραφή του Μωυσή πάνω στο Όρος Σινά, όπου λέγεται ότι µπήκε στο «γνόφο», όπου ήταν ο Θεός (Έξοδ. 
20,21). Είναι σηµαντικό ότι σ' αυτό το κοµµάτι δεν λέγεται ότι ο Θεός είναι σκοτάδι, αλλ' ότι κατοικεί στο 
σκοτάδι· το σκοτάδι δεν υποδηλώνει την απουσία ή τη µη πραγµατικότητα του Θεού, αλλά την ανικανότητα 
του ανθρώπινου νου µας να συλλάβει την εσώτερη φύση του Θεού. Το σκοτάδι είναι µέσα µας και όχι µέσα 
σ' αυτόν. 

Η αρχική βάση για την γλώσσα του «φωτός» είναι η φράση του αγ.Ιωάννου «...ο Θεός φως εστι και 
σκοτία εν αυτώ ουκ έστιν ουδεµία» (Α' Ιω. 1,5). Ο Θεός αποκαλύπτεται ως φως, κυρίως, κατά τη 
Μεταµόρφωση του Χριστού στο Όρος Θαβώρ, όπου «... έλαµψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιµάτια 
αυτού εγένετο λευκά ως το φως» (Ματθ. 17,2). Αυτό το θείο φως που είδαν οι τρείς µαθητές πάνω στο 
βουνό -και που είδαν επίσης πολλοί από τους αγίους την ώρα της προσευχής- δεν είναι τίποτε άλλο από τις 
άκτιστες ενέργειες του Θεού. Το φως του Θαβώρ, δηλαδή, δεν είναι ούτε φυσικό ούτε κτιστό φως, κι ακόµη 
ούτ' ένα καθαρά µεταφορικό «φως του νου». Αν και όχι υλικό, είναι οπωσδήποτε µια πραγµατικότητα που 
υφίσταται αντικειµενικά. Όντας θείες, οι άκτιστες ενέργειες ξεπερνούν τις ανθρώπινές µας δυνάµεις 
περιγραφής· κι έτσι ονοµάζοντας αυτές τις ενέργειες «φως» αναπόφευκτα επιστρατεύουµε τη γλώσσα του 
«σηµείου» και του συµβόλου. Όχι ότι οι ενέργειες είναι οι ίδιες απλώς συµβολικές. Υφίστανται πραγµατικά 
αλλά δεν µπορούν να περιγραφούν µε λέξεις· όταν αναφερόµαστε σ' αυτές σαν «φως» χρησιµοποιούµε τον 
λιγότερο παραπλανητικό όρο, αλλά η γλώσσα µας δεν πρέπει να ερµηνεύεται µε κυριολεξία. 

Αν και µη φυσικό, το θείο φως µπορεί να το δει ένας άνθρωπος µε τα φυσικά του µάτια µε την 
προϋπόθεση ότι οι αισθήσεις του έχουν µεταµορφωθεί από τη θεία χάρη. Τα µάτια του δεν βλέπουν το φως 
µε τις φυσικές δυνάµεις της αντίληψης, αλλά µε τη δύναµη του Αγίου Πνεύµατος που ενεργεί µέσα του. 

«Το σώµα θεώνεται ταυτόχρονα µε την ψυχή» (Άγ. Μάξιµος ο Οµολογητής). Αυτός που βλέπει το 
θείο φως διαχέεται ολόκληρος απ' αυτό, έτσι το σώµα του λάµπει µε τη δόξα που θεωρεί. Ο ίδιος γίνεται 
φως. Ο Vladimir Lossky δεν µιλούσε µόνο µεταφορικά όταν έγραφε: «Η φωτιά της χάριτος που έχει ανάψει 
το Άγιο Πνεύµα στις καρδιές των Χριστιανών, τους κάνει να λάµπουν σαν κεριά µπροστά στον Υιό του 
Θεού». Οι Οµιλίες του Αγ. Μακαρίου βεβαιώνουν σχετικά µ' αυτή τη µεταµόρφωση του σώµατος του 
ανθρώπου: Όπως ακριβώς το σώµα του Κυρίου δοξάστηκε, όταν ανέβηκε στο Όρος και µεταµορφώθηκε 
µέσα στη δόξα του Θεού και στο άπειρο φως, έτσι και τα σώµατα των αγίων δοξάζονται και λάµπουν σαν 
αστραπή... «και εγώ την δόξαν ην δέδωκάς µοι δέδωκα αυτοίς» (Ιω.17,22)· όπως πολλές λάµπες ανάβονται 
από µια φλόγα, έτσι τα σώµατα των αγίων,που είναι µέλη του Χριστού, πρέπει να είναι ό,τι είναι ο Χριστός 
και τίπο' άλλο.... Η ανθρώπινη φύση µας µεταµορφώνεται µέσα στη δύναµη του Θεού και ανάβει σα φλόγα 
και φως. 

Στους βίους των αγίων, και των ∆υτικών και των Ανατολικών, υπάρχουν πολυάριθµα παραδείγµατα 
τέτοιου σωµατικού δοξασµού. Όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το σκοτάδι του Σινά, το πρόσωπό του έλαµπε 
τόσο πολύ, που κανείς δεν µπορούσε να το ατενίσει κι έπρεπε να βάλει ένα κάλυµµα επάνω του όταν 
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µιλούσε µε τους άλλους (Έξ. 34, 29-35). Στ' Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου λέγεται πως ένας 
µαθητής κοίταξε µεσ' από το παράθυρο του κελλιού του Αββά Αρσενίου και είδε το γέροντα «ωσεί φλόγα 
πυρός». Για τον Αββά Παµβώ λέγεται: «Τόσο τον δόξασε ο Θεός, ώστε κανείς δεν µπορούσε να κοιτάξει 
στο πρόσωπό του από τη δόξα που είχε». ∆εκατέσσερις αιώνες αργότερα ο Nicolas Motovilov χρησιµοποιεί 
αυτά τα λόγια για να περιγράψει µια συνοµιλία µε τον στάρετς του Άγ. Σεραφείµ του Sarov: «Φαντάσου 
µέσα στο κέντρο του ήλιου, στην εκθαµβωτική λαµπρότητα που έχουν οι ακτίνες του το µεσηµέρι, το 
πρόσωπο ενός ανθρώπου να σου µιλάει». 

Σε µερικούς συγγραφείς οι ιδέες του φωτός και του σκότους είναι συνδυασµένες. Ο Henry Vaughan 
µιλάει για ένα «εκθαµβωτικό σκοτάδι» εν Θεώ, ενώ ο άγ. ∆ιονύσιος χρησιµοποιεί χρησιµοποιεί τη φράση 
«λαµπρότητα του θείου Γνόφου». Αλλού ο άγ. ∆ιονύσιος λέει: «Το Θείο σκότος είναι το απρόσιτο φως 
όπου λέγεται ότι κατοικεί ο Θεός». ∆εν υπάρχει αντίφαση σ' αυτή τη γλώσσα, γιατί για το Θεό: «ότι σκότος 
ου σκοτισθήσεται από σου, και νυξ ως ηµέρα φωτισθήσεται· ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής» 
(Ψαλµ. 139,12). Καθώς το θέτει ο Jacob Boehme, «το σκοτάδι δεν είναι απουσία του φωτός, αλλά ο τρόµος 
που προέρχεται από το εκτυφλωτικό φως». Αν λέγεται ότι ο Θεός κατοικεί στο σκοτάδι, αυτό δε σηµαίνει 
ότι υπάρχει στο Θεό κάποια έλλειψη ή στέρηση, αλλά ότι είναι ο ίδιος µία πληρότητα δόξας και αγάπης περ' 
από τη δική µας αντίληψη. 

 
*** 

 
Η προσευχή είναι η δοκιµή για το κάθε τι.  
Αν η προσευχή είναι σωστή, το κάθε τι είναι σωστό. 
(Επίσκοπος Θεοφάνης ο Έγκλειστος). 
 
«Εγγίσατε τω Θεώ, και εγγιεί υµίν» (Ιακ. 4,8). Εµείς πρέπει ν' αρχίσουµε. Αν κάνουµε ένα βήµα προς 

τον Κύριο, κάνει δέκα αυτός προς εµάς -αυτός που είδε τον Άσωτο Υιό ενώ ήταν ακόµη σε απόσταση, και 
ένιωσε συµπάθεια κι έτρεξε και τον αγκάλιασε. (Tito Colliander). 

"Όσο πιο πολύ η ψυχή προχωρεί, τόσο µεγαλύτεροι είναι οι εχθροί που εναντίον τους πρέπει να 
µάχεται Είσαι ευλογηµένος, αν η πάλη γίνεται πιο άγρια εναντίον σου την ώρα της προσευχής. 
Μη νοµίσεις ότι απόκτησες καµιάν αρετή, πριν χύσεις το αίµα σου στην πάλη σου γι' αυτήν. Ως το θάνατο 
πρέπει να πολεµάς εναντίον της αµαρτίας, αντιστεκόµενος µ' όλη σου τη δύναµη. 
Μην επιτρέπεις στα µάτια σου να κοιµηθούν ή στα βλέφαρά σου να κλείσουν ως την ώρα του θανάτου σου, 
αλλά δούλεψε δίχως σταµατηµό, ώστε ν' απολαύσεις ζωή δίχως τέλος." (Ευάγριος ο Ποντικός). 

"Κάποτε ρωτήθηκε ένας µοναχός: Τι κάνετε εκεί στο µοναστήρι; Κι αυτός απάντησε: Πέφτουµε και 
σηκωνόµαστε, πέφτουµε και σηκωνόµαστε, πέφτουµε και πάλι σηκωνόµαστε." (Titο Colliander). 

"Αν κάποιος δεν δώσει τον εαυτό του ολοκληρωτικά στο Σταυρό, µ' ένα πνεύµα ταπείνωσης και 
αυταπάρνησης· αν δεν ρίξει τον εαυτό του κάτω να ποδοπατηθεί απ' όλους και να περιφρονηθεί, δεχόµενος την 
αδικία, την καταφρόνια και την κοροϊδία· αν δεν υποστεί όλ' αυτά τα πράγµατα µε χαρά για χάρη του Κυρίου, 
δίχως ν' απαιτεί κανένα είδος ανθρώπινης ανταµοιβής για ό,τιδήποτε -δόξα ή τιµή ή τις ευχαριστήσεις της 
τροφής, του ποτού, των ρούχων- δεν µπορεί να γίνει ένας αληθινός Χριστιανός." (Άγ. Μάρκος ο Μοναχός) 

"Αν θέλεις να γίνεις νικητής, δοκίµασε τα µαρτύρια του Χριστού στο πρόσωπό σου, ώστε να διαλεχτείς 
για να γευτείς τη δόξα του. Γιατί, αν υποφέρουµε µαζί του, και θα δοξαστούµε µαζί του. Ο νους δεν µπορεί να 
δοξαστεί µε τον Ιησού, αν το σώµα δεν υποφέρει για τον Ιησού. Ευλογηµένος είσαι αν υποφέρεις για χάρη της 
δικαιοσύνης. Κοίταξε, από χρόνια και γενιές ο δρόµος του Θεού έχει λειανθεί από το Σταυρό και το θάνατο. Ο 
δρόµος προς το Θεό είναι ένας καθηµερινός Σταυρός. Ο Σταυρός είναι η πύλη των µυστηρίων." 
(Άγ. Ισαάκ ο Σύρος) 

"Το να γίνεις «απαθής» -µε την Πατερική και όχι τη Στωική έννοια του όρου- παίρνει καιρό και θέλει 
σκληρή δουλειά, µε αυστηρή ζωή, νηστεία και αγρυπνία, προσευχή, ιδρώτα αίµατος, ταπείνωση, την 
καταφρόνια του κόσµου, σταύρωση, τα καρφιά, τη λόγχη στην πλευρά, το ξύδι και τη χολή, εγκατάλειψη απ' 
τον καθένα, προσβολές από τρελλούς αδελφούς συσταυρωµένους, βλαστήµιες απ' τους περαστικούς: και µετά -
ανάσταση εν Κυρίω, την αθάνατη αγιότητα του Πάσχα." (π. Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης) 
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"Να προσεύχεσαι απλά. Μην περιµένεις να βρεις µες στην καρδιά σου κανένα αξιόλογο δώρο της 
προσευχής. Να θεωρείς τον εαυτό σου ανάξιο γι' αυτό. Τότε θα βρεις γαλήνη. Χρησιµοποίησε την άδεια, 
παγωµένη ξηρασία της προσευχής σου σαν τροφή για την ταπείνωσή σου. Να επαναλαµβάνεις συνεχώς: ∆εν 
είµαι άξιος, Κύριε, δεν είµαι άξιος! Αλλά να το λες ήρεµα, δίχως ταραχή. Αυτή η ταπεινή προσευχή θα γίνει 
δεκτή απ' το Θεό. Όταν εξασκείσαι στην Προσευχή του Ιησού, να θυµάσαι ότι το πιο σηµαντικό απ' όλα είναι η 
ταπείνωση· έπειτα η ικανότητα -όχι µόνον η απόφαση- να διατηρείς πάντα ένα οξύ αίσθηµα ευθύνης απέναντι 
στο Θεό, απέναντι στον πνευµατικό οδηγό, στους ανθρώπους, ακόµη και στα πράγµατα. Να θυµάσαι, επίσης, 
ότι ο Ισαάκ ο Σύρος µας προειδοποιεί πως η οργή του Θεού επισκέπτεται όλους όσοι αρνούνται τον πικρό 
σταυρό της αγωνίας, το σταυρό του πραγµατικού πόνου, και που, πασχίζοντας µε οράµατα και ιδιαίτερα 
χαρίσµατα στην προσευχή, πεισµατικά γυρεύουν να οικειοποιηθούν τη δόξα του Σταυρού. Επίσης, λέει, «η 
χάρη του Θεού έρχεται µόνη της, ξαφνικά, δίχως εµείς να τη δούµε να πλησιάζει. Έρχεται όταν ο τόπος είναι 
καθαρός». Γι' αυτό προσεκτικά, µ' επιµέλεια, συνεχώς να καθαρίζεις τον τόπο· σάρωσέ τον µε το σάρωθρο της 
ταπείνωσης." (Στάρετς Μακάριος του Optino) 

"Όταν έχουµε φράξει όλα τ' ανοίγµατα µε την ενθύµηση του Θεού,ο νους µας ζητάει απαιτητικά κάποιο 
έργο που θα ικανοποιήσει την ανάγκη του για δραστηριότητα. Για την τέλεια εκπλήρωση του σκοπού του, δεν 
θάπρεπε να του δώσουµε τίποτε άλλο παρά την προσευχή «Κύριε Ιησού». Άφησε το νου συνέχεια να 
συγκεντρώνεται σ' αυτές τις λέξεις µέσα στο εσωτερικό του άδυτο µε τέτοια ένταση, ώστε να µη στρέφεται σε 
διανοητικές εικόνες. Όπως µια µητέρα διδάσκει στο µικρό της το όνοµα «πατέρας» και βάζει το παιδί να 
επαναλαµβάνει τη λέξη µαζί της πάλι και πάλι, µέχρις ότου το καταφέρει να χρησιµοποιεί αυτό το όνοµα 
περισσότερο από κάθε άλλη παιδική κραυγή, έτσι ώστε ακόµη κι όταν είναι κοιµισµένο να φωνάζει δυνατά τον 
πατέρα του, έτσι πρέπει η ψυχή να µάθει να επαναλαµβάνει και να κραυγάζει: «Κύριε Ιησού!»" (Άγ. ∆ιάδοχος 
Φωτικής) 

"Η Προσευχή του Ιησού βοηθάει στο να υψωθεί ολόκληρη η ζωή, το σώµα και η ψυχή σ' ένα επίπεδο 
όπου οι αισθήσεις και η φαντασία δεν αναζητούν πια εξωτερική αλλαγή ή ερεθισµό· όπου όλα υπόκεινται στον 
ένα σκοπό: του να συγκεντρωθεί όλη η προσοχή του σώµατος και της ψυχής πάνω στο Θεό, υπό την έννοια ότι 
ο κόσµος αναζητείται και γνωρίζεται µέσα στην οµορφιά του Θεού και όχι ο Θεός µέσα στην οµορφιά του 
κόσµου." (µοναχή Μαρία της Normandy) 

"Τι σηµαίνει τώρα το ότι ο Μωυσής µπαίνοντας στο σκοτάδι, είδε έτσι το Θεό µέσα σ' αυτό; 
Το κείµενο της Γραφής µας διδάσκει εδώ ότι, όπως ο νους προοδεύει και µε µια µεγαλύτερη και τελειότερη 
προσοχή κατορθώνει να κατανοήσει τι είναι η γνώση της πραγµατικότητας, όσο περισσότερο πλησιάζει στη 
θεωρία τόσο βλέπει ότι η θεία φύση δεν µπορεί να γίνει αντικείµενο στοχασµού. Γιατί, αφήνοντας πίσω κάθε 
εξωτερική εµφάνιση, όχι µόνον εκείνα που µπορούν να συλλάβουν οι αισθήσεις, αλλά κι εκείνα που η λογική 
νοµίζει ότι βλέπει, προχωρεί συνεχώς προς αυτό που βρίσκεται πιο µέσα, ωσότου µε τη δράση της διανοίας 
εισχωρεί µέσα σ' αυτό που δεν µπορεί να θεαθεί ή να κατανοηθεί· και εκεί βλέπει το Θεό. Η αληθινή γνώση 
και το αληθινό όραµα αυτού που ψάχνουµε συνίστανται ακριβώς σ' αυτό -στη µη όραση· γιατί αυτό που 
ψάχνουµε υπερβαίνει όλη τη γνώση, και παντού είναι αποκοµένο από µας µε το σκοτάδι της ακαταληψίας. " 
(Άγ. Γρηγόριος Νύσσης) 

"Στη µυστική θεωρία ένας άνθρωπος δεν βλέπει ούτε µε το νου ούτε µε το σώµα, αλλά µε το 
Πνεύµα· και µε πλήρη βεβαιότητα ξέρει ότι κοιτάζει υπερφυσικά ένα φως που ξεπερνάει όλα τ' άλλα φώτα. 
Αλλά δεν ξέρει µε ποιο όργανο βλέπει αυτό το φως, ούτε µπορεί ν' αναλύσει τη φύση του οργάνου· γιατί οι 
δρόµοι του Πνεύµατος µέσω του οποίου βλέπει, είναι ανεξιχνίαστοι. Και αυτό είναι που ο Απ. Παύλος 
βεβαίωσε, όταν άκουσε πράγµατα που δεν είναι θεµιτό για τον άνθρωπο να εκφράσει και είδε πράγµατα που 
κανείς δεν µπορεί να δει: «...είτε εν σώµατι είτε χωρίς του σώµατος ουκ οίδα» (Β' Κορ. 12,3) -δηλαδή, δεν 
ήξερε αν ήταν ο νους του ή το σώµα του που τα είδαν. Γιατί δεν διέκρινε αυτά τα πράγµατα µε την αίσθηση, κι 
όµως το όραµά του ήταν τόσο καθαρό όσο εκείνο µε το οποίο βλέπουµε τ' αντικείµενα της αισθητής όρασης, 
και ακόµη πιο καθαρό. Είδε τον εαυτό του να µεταφέρεται µέσα στη µυστηριώδη γλυκύτητα του οράµατός 
του· δεν µεταφέρθηκε µόνο έξω από κάθε αντικείµενο και σκέψη αλλ' ακόµη έξω κι απ' τον εαυτό του. Αυτή η 
ευτυχισµένη και χαρούµενη εµπειρία που κατέκλυσε τον Παύλο και έκανε το νου του να περάσει περ' απ' όλα 
τα πράγµατα σε έκσταση, που τον έκανε να στραφεί ολοκληρωτικά στον εαυτό του, αυτή η εµπειρία πήρε τη 
µορφή φωτός -φωτός αποκαλυπτικού, αλλά τέτοιου που δεν του αποκάλυψε τ' αντικείµενα της αισθητής 
όρασης. Ήταν ένα φως δίχως σύνορα ή περιορισµό κάτω ή πάνω ή στα πλάγια· δεν είδε κανένα όριο στο φως 
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που του παρουσιάστηκε κι έλαµψε γύρω του, άλλά ήταν σαν ένας ήλιος άπειρα λαµπρότερος και µεγαλύτερος 
από το σύµπαν· και στη µέση σ' αυτό το φως στεκόταν ο ίδιος, έχοντας γίνει όλος µάτια. Τέτοιο, λίγο-πολύ, 
ήταν το όραµά του." (Άγ. Γρηγόριος Παλαµάς) 

"Όταν η ψυχή κρίνεται άξια ν' απολαύσει την κοινωνία µε το Πνεύµα του φωτός του Θεού, και όταν ο 
Θεός λάµπει πάνω της µε την οµορφιά της άφατης δόξας του, ετοιµάζοντάς την για θρόνο και κατοικία δική 
του, γίνεται όλη φως, όλη πρόσωπο, όλη µάτια· και δεν υπάρχει µέρος σ' αυτή που να µην είναι γεµάτο από τα 
πνευµατικά µάτια του φωτός. ∆εν υπάρχει µέρος σ' αυτή που νάναι στο σκοτάδι, αλλά έχει γίνει ολότελα και σε 
κάθε µεριά φως και πνεύµα." (Οµιλίες του Αγ. Μακαρίου) 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ   
 

Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ  
«Μνήσθητί µου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου» (Λουκ. 23,42). 
 
"Σ' όλες τις ψυχές που αγαπούν το Θεό, σ' όλους τους αληθινούς Χριστιανούς, θάρθει κάποιος πρώτος 

µήνας του Χρόνου, σαν τον Απρίλη, µια µέρα ανάστασης." (Οµιλίες του Αγ. Μακαρίου) 
 
"Όταν ο Αββάς Ζαχαρίας επρόκειτο να πεθάνει, τον ρώτησε ο Αββάς Μωϋσής: «Τι βλέπεις;» Και ο 

Αββάς Ζαχαρίας απάντησε: «Πάτερ, δεν είναι καλύτερα να µην πω τίποτε;» «Ναι, παιδί µου», είπε ο Αββάς 
Μωϋσής, «είναι καλύτερα να µην πεις τίποτε»." Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου) 

 
"Ο λόγος είναι το όργανο αυτού του κόσµου. Η σιωπή είναι το µυστήριο του µέλλοντος αιώνος." (Άγ. 

Ισαάκ ο Σύρος) 
 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ 
 
«Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του Μέλλοντος Αιώνος». Στραµένο προς το µέλλον, το 

«Πιστεύω» τελειώνει µε µια νότα προσδοκίας. Αλλά, αν και τα Έσχατα πράγµατα θάπρεπε ν' αποτελούν το 
σηµείο για µια συνεχή αναφορά σ' όλη αυτή την επίγεια ζωή, δεν µπορούµε να µιλήσουµε µε καµιά 
λεπτοµέρεια για την πραγµατικότητα του Μέλλοντος Αιώνος. «Αγαπητοί», γράφει ο άγ. Ιωάννης, «νυν 
τέκνα Θεού εσµέν, και ούπω εφανερώθη τι εσόµεθα» (Α' Ιω. 3,2). Μεσ' από την πίστη µας στο Χριστό, 
αποκτάµε πότε-πότε µια ζωντανή, προσωπική σχέση µε το Θεό· και ξέρουµε, όχι σαν υπόθεση, αλλά σαν 
πραγµατικό γεγονός εµπειρίας, ότι αυτή η σχέση ήδη έχει µέσα της τα σπέρµατα της αιωνιότητας. Αλλά σαν 
τι µοιάζει το να µη ζει κανείς µέσα στη ροή του χρόνου παρά µέσα στο αιώνιο Τώρα, όχι κάτω από τις 
συνθήκες της πτώσης αλλά µέσα σ' ένα σύµπαν όπου ο Θεός είναι «τα πάντα τοις πάσι» -απ' αυτό έχουµε 
µόνο µερικές λάµψεις µα όχι καθαρή αντίληψη· κι έτσι θάπρεπε πάντα να µιλάµε µε προσοχή, σεβόµενοι 
την απαίτηση της σιωπής. 

Υπάρχουν όµως τουλάχιστον τρία πράγµατα που έχουµε το δικαίωµα να βεβαιώσουµε δίχως 
αµφιβολία· ότι ο Χριστός θα ξανάρθει µέσα σε δόξα· ότι µε τον ερχοµό του θ' αναστηθούµε από τους 
νεκρούς και θα κριθούµε· και ότι «της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος» (Λουκ. 1,33). 

Πρώτα, λοιπόν, η Γραφή και η Ιερή Παράδοση µας µιλούν πολλές φορές για τη ∆ευτέρα Παρουσία. 
∆εν µας δίνουν λαβές για να υποθέσουµε ότι, µέσω µιας σταθερής προόδου µέσα «στον πολιτισµό», ο 
κόσµος θα καλυτερεύει, βαθµιαία, µέχρις ότου το ανθρώπινο γένος καταφέρει να εγκαταστήσει τη βασιλεία 
του Θεού πάνω στη γη. Η Χριστιανική άποψη για την ιστορία του κόσµου είναι τελείως αντίθετη σ' αυτό το 
είδος της εξελικτικής αισιοδοξίας. Αυτά που διδαχτήκαµε να περιµένουµε είναι: καταστροφές στο φυσικό 
κόσµο, συνεχείς πόλεµοι µεταξύ των ανθρώπων, σύγχυση και απόσταση ανάµεσα σ' αυτούς που καλούν 
τους εαυτούς τους Χριστιανούς (βλ. ιδιαίτερα Ματθ. 24,3-27). Αυτή η περίοδος της αναταραχής θα 
κορυφωθεί µε την εµφάνιση του «ανθρώπου της αµαρτίας» (Β' Θεσ. 2,3-4) ή Αντίχριστου, που, σύµφωνα µε 
την παραδοσιακή ερµηνεία στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν θα είναι ο ίδιος ο ∆ιάβολος, αλλά ένας 
άνθρωπος, ένας αληθινός άνθρωπος, στον οποίο θα είναι συγκεντρωµένες όλες οι δυνάµεις του κακού και 
που για ένα διάστηµα θα κρατήσει ολόκληρο τον κόσµο κάτω από την εξουσία του. Η σύντοµη βασιλεία 
του Αντιχρίστου θα τερµατιστεί απότοµα µε τη ∆ευτέρα Παρουσία του Κυρίου, τούτη τη φορά όχι µε τρόπο 
κρυφό, όπως στη γέννησή του στη Βηθλεέµ, αλλά καθηµένου εκ δεξιών της δυνάµεως και ερχοµένου επί 
των νεφελών του ουρανού»(Ματθ. 26,64). Έτσι η πορεία της ιστορίας θα φτάσει σ' ένα ξαφνικό και 
δραµατικό τέλος, µε µιαν άµεση παρέµβαση από το θείο χώρο. 

Ο ακριβής χρόνος της ∆ευτέρας Παρουσίας µας είναι κρυφός: «ουχ υµών εστι γνώναι χρόνους ή 
καιρούς ους ο Πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία» (Πραξ. 1,7). Ο Κύριος θα έρθει «ως κλέπτης εν νυκτί» (Α' 
Θεσ. 5,2). Αυτό σηµαίνει ότι, αποφεύγοντας την καιροσκοπία για την ακριβή ηµεροµηνία, πρέπει να 
είµαστε πάντα έτοιµοι και σε κατάσταση αναµονής. « Α δε υµίν λέγω, πάσι λέγω· γρηγορείτε» (Μαρκ. 
13,37). Γιατί, άσχετ' αν το Τέλος έρθει αργά ή γρήγορα, στην ανθρώπινη χρονική κλίµακα είναι πάντα 
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επικείµενο, πνευµατικά πάντοτε πολύ κοντά. Πρέπει να έχουµε στις καρδιές µας µια αίσθηση ετοιµότητας. 
Με τα λόγια του Μεγάλου Κανόνος του Αγ. Ανδρέου Κρήτης, που διαβάζεται κάθε Τεσσαρακοστή, λέµε: 

Ψυχή µου, ψυχή µου, ανάστα, τι καθεύδεις; 
Το Τέλος εγγίζει, και µέλλεις θορυβείσθαι. 
Ανάνηψον ουν, ίνα φείσηταί σου Χριστός ο Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. 
 

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 
 
∆εύτερο, σαν Χριστιανοί πιστεύουµε όχι µόνο στην Αθανασία της ψυχής αλλά και στην Ανάσταση 

του σώµατος. Σύµφωνα µε την υπόδειξη του Θεού στην πρώτη µας δηµιουργία, η ανθρώπινη ψυχή και το 
ανθρώπινο σώµα είναι αλληλεξαρτώµενα και κανένα δεν µπορεί να υφίσταται σωστά δίχως το άλλο. Σα 
συνέπεια της πτώσης, µε το σωµατικό θάνατο, αυτά τα δύο χωρίζονται, αλλ' αυτός ο χωρισµός δεν είναι 
τελικός και διαρκής. Στη ∆εύτερη Έλευση του Χριστού, θα εγερθούµε απ' τους νεκρούς µε την ψυχή µας 
και το σώµα µας· και έτσι, έχοντας ξανά ενωµένη την ψυχή µε το σώµα, θα παρουσιαστούµε µπροστά στον 
Κύριό µας για την Τελική Κρίση. 

Η Κρίση, όπως τονίζει µε έµφαση το Ευαγγέλιο του Αγ. Ιωάννου, συνεχίζεται όλον τον καιρό σ' όλη 
τη διάρκεια της επίγειας ζωής µας. Όποτε, συνειδητά ή ασύνειδα διαλέγουµε το καλό, ήδη εισερχόµαστε 
προκαταβολικά στην αιώνια ζωή· όποτε διαλέγουµε το κακό παίρνουµε µια πρόγευση από την κόλαση. Η 
Τελική Κρίση κατανοείται καλύτερα σαν η στιγµή της αλήθειας, οπότε το κάθε τι έρχεται στο φως, όταν 
όλες οι πράξεις της εκλογής µας αποκαλύπτονται µ' όλες τους τις συνέπειες, όταν αντιλαµβανόµαστε µε 
απόλυτη διαύγεια ποιοι είµαστε και ποιο υπήρξε το βαθύ νόηµα και ο σκοπός της ζωής µας. Κι έτσι, 
σύµφωνα µ' αυτή την τελική διευκρίνιση, θα εισέλθουµε -µε την ψυχή και το σώµα ξαναενωµένα- στον 
ουρανό ή στην κόλαση, στην αιώνια ζωή ή στον αιώνιο θάνατο. 

Ο Χριστός είναι ο κριτής· κι όµως, από µιαν άλλη άποψη, εµείς εκφέρουµε την κρίση για τους 
εαυτούς µας. Αν κάποιος είναι στην κόλαση, δεν είναι γιατί ο Θεός τον φυλάκισε εκεί, αλλά γιατί εκεί είναι 
ο τόπος που ο ίδιος διάλεξε να βρίσκεται. Οι χαµένοι στην κόλαση είναι αυτοκαταδικασµένοι, 
αυτοσκλαβωµένοι· σωστά έχει ειπωθεί ότι οι πύλες της κόλασης είναι κλειδωµένες από µέσα. 

Πώς µπορεί ένας Θεός αγάπης να δεχτεί ότι ακόµη κι ένα µόνο από τα πλάσµατα που έχει φτιάξει θα 
µπορούσε να µείνει για πάντα στην κόλαση; Εδώ υπάρχει ένα µυστήριο που, από τη δική µας άποψη στην 
παρούσα ζωή, δεν µπορούµε να ελπίζουµε ότι θα βυθοµετρήσουµε. Το καλύτερο που έχουµε να κάνουµε 
είναι να κρατάµε σε ισορροπία δυο αλήθειες αντίθετες αλλά όχι αντιφατικές. Πρώτο, ότι ο Θεός έχει δώσει 
στον άνθρωπο ελεύθερη θέληση κι έτσι αιώνια είναι στην εξουσία του ανθρώπου ν' απωθήσει το Θεό. 
∆εύτερο, ότι αγάπη σηµαίνει συµπάθεια, συµµετοχή, κι έτσι, αν υπάρχουν κάποιοι που µένουν αιώνια στην 
κόλαση, κατά κάποιο τρόπο και ο Θεός βρίσκεται εκεί µαζί τους. Είναι γραµένο στους Ψαλµούς, «εάν 
καταβώ εις τον άδην πάρει» (Ψαλµ. 139,7)· και ο αγ. Ισαάκ ο Σύρος λέει: «Είναι λάθος να φανταζόµαστε ότι 
οι αµαρτωλοί στην κόλαση είναι αποκοµένοι από την αγάπη του Θεού». Η θεϊκή αγάπη βρίσκεται παντού 
και δεν αποδιώχνει κανένα. Εµείς, όµως, από τη δική µας πλευρά, είµαστ' ελεύθεροι ν' απωθήσουµε τη 
θεϊκή αγάπη: δεν µπορούµε ωστόσο να το κάνουµε δίχως να προξενήσουµε πόνο στους εαυτούς µας, και 
όσο πιο τελική είναι η απώθησή µας, τόσο πιο πικρή είναι η οδύν η µας. 

«Στην ανάσταση» λένε Οι Οµιλίες του αγ. Μακαρίου, «όλα τα µέλη του σώµατος θ' αναστηθούν: 
ούτε µια τρίχα δεν θα χαθεί» (πρβλ. Λουκ. 21,18). Ταυτόχρονα λέγεται ότι το αναστηµένο σώµα θα είναι 
«πνευµατικό σώµα» (βλ. Α' Κορ. 15,35-46). Αυτό δεν σηµαίνει ότι στην ανάσταση τα σώµατά µας κατά 
κάποιο τρόπο θα εξαϋλωθούν· αλλά θα πρέπει να θυµόµαστε ότι η ύλη, όπως την ξέρουµε σ' αυτό τον 
πεπτωκότα κόσµο, µ' όλη της την αδράνεια και αδιαφάνεια δεν είναι η ίδια εκείνη ύλη, που ο Θεός την 
προόριζε να είναι. Ελευθερωµένο από την πλαδαρότητα της πεπτωκυίας σάρκας το σώµα στην ανάσταση θα 
µετέχει στις ιδιότητες του ανθρώπινου σώµατος του Χριστού κατά τη Μεταµόρφωση κι έπειτα στην 
Ανάσταση. Αλλά, αν και µεταµορφωµένο, το σώµα µας στην ανάσταση θα αναγνωρίζεται ακόµη σαν το ίδιο 
σώµα, που έχουµε τώρα· θα υπάρχει µια συνέχεια ανάµεσα στα δύο. Με τα λόγια του αγ. Κυρίλλου 
Ιεροσολύµων: 

Είναι αυτό το ίδιο σώµα που θ' αναστηθεί, αν και όχι στην τωρινή του κατάσταση της 
αδυναµίας· γιατί θα ενδυθεί «αφθαρσία» (Α' Κορ. 15,53) κι έτσι θα µεταµορφωθεί... ∆εν θα χρειάζεται πια 
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τις τροφές που τρώµε τώρα για να το διατηρήσουµε ζωντανό, ούτε σκάλες για να το ανεβάσουµε· γιατί θα 
γίνει πνευµατικό και θα είναι κάτι το θαυµάσιο, τέτοιο που δεν µπορούµε να το περιγράψουµε όπως πρέπει.  

Και ο άγ. Ειρηναίος µαρτυρεί: 
Ούτε η δοµή ούτε η ουσία της δηµιουργίας καταστρέφεται. Είναι µόνο το «σχήµα του κόσµου 

τούτου» (Α' Κορ. 7,31) που περνάει -δηλαδή οι συνθήκες που δηµιούργησε η πτώση. Και όταν αυτό το 
«σχήµα» θα έχει παρέλθει, ο άνθρωπος θ' ανανεωθεί και θα ανθίσει σε µια ακµή ζωής που θα είναι 
άφθαρτη,έτσι ώστε να µη µπορεί πια να γεράσει. Θα υπάρξει «ουρανός καινός και γη καινή» (Αποκ. 
21,1)· και σ' αυτό τον καινούργιο ουρανό και την καινούργια γη ο άνθρωπος θα κατοικεί πάντα νέος και για 
πάντα συνοµιλώντας µε το Θεό. 

«Ουρανός καινός και γη καινή»: ο άνθρωπος δεν σώζεται από το σώµα του αλλά µέσα σ' αυτό· δεν 
σώζεται από τον υλικό κόσµο αλλά µαζί µ' αυτόν. Επειδή ο άνθρωπος είναι ο µικρόκοσµος και ο σύνδεσµος 
της δηµιουργίας, η σωτηρία του έχει σχέση επίσης µε τη συµφιλίωση και τη µεταµόρφωση όλης της 
έµψυχης και της άψυχης δηµιουργίας γύρω του -τη λύτρωσή του «από της δουλείας της φθοράς» και την 
είσοδο «εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού» (Ρωµ. 8,21). Στην Καινή γη του Μέλλοντος 
Αιώνος υπάρχει σίγουρα µία θέση όχι µόνο για τον άνθρωπο αλλά και για τα ζώα: µέσα και µέσω του 
ανθρώπου θα µετέχουν κι αυτά στην αθανασία, όπως και οι βράχοι, τα δέντρα και τα φυτά, η φωτιά και το 
νερό. 

 
ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ 

 
Τρίτο, αυτό το βασίλειο της ανάστασης, όπου µε το έλεος του Θεού θα κατοικούµε µε την ψυχή και 

το σώµα µας ξαναενωµένα, είναι ένα βασίλειο που «δεν θα έχει τέλος». Η αιωνιότητά του και το άπειρό του 
είναι πέρ' απ' τη σκοπιά της πεπτωκυίας µας φαντασίας· αλλά για δυο πράγµατα οπωσδήποτε θάπρεπε 
νάµαστε σίγουροι. Πρώτα, η τελειότητα δεν είναι οµοιογενής αλλά διαφοροποιηµένη. ∆εύτερο, η 
τελειότητα δεν είναι στατική αλλά δυναµική. 

Πρώτα, αιωνιότητα σηµαίνει µία ανεξάντλητη ποικιλία. Αν είναι αλήθεια, από την εµπειρία µας σ' 
αυτή τη ζωή, ότι η αγιότητα δεν είναι µονότονη αλλά είναι πάντοτε διαφορετική, δεν πρέπει αυτό ν' 
αληθεύει, και µάλιστα σε ασύγκριτα µεγαλύτερο βαθµό, για τη µέλλουσα ζωή; Ο Θεός µας υπόσχεται: «Τω 
νικώντι δώσω αυτώ... ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνοµα καινόν γεγραµµένον, ο ουδείς οίδεν ει µη ο 
λαµβάνων» (Αποκ. 2,17). Ακόµη και στον Μέλλοντα Αιώνα, το εσωτερικό νόηµα της µοναδικής µου 
προσωπικότητας θα συνεχίσει να είναι αιώνια ένα µυστικό ανάµεσα στο Θεό και σε µένα. Στη βασιλεία του 
Θεού ο καθένας γίνεται ένα µε όλους τους άλλους, αλλ' ο καθένας είναι ξεχωριστά ο εαυτός του, φέρνοντας 
τα ίδια χαρακτηριστικά που είχε σ' αυτή τη ζωή, αλλά µε τα χαρακτηριστικά αυτά θεραπευµένα, 
ανανεωµένα και δοξασµένα. Με τα λόγια του αγ. Ησαΐα της Σκήτης:  

Ο Κύριος Ιησούς µέσα στο έλεός του δίνει ανάπαυση στον καθένα σύµφωνα µε τα έργα του -στο 
µεγάλο σύµφωνα µε το µεγαλείο του, και στο µικρό σύµφωνα µε τη µικρότητά του· γιατί είπε «εν τη οικία 
του Πατρός µου µοναί πολλαί εισίν» (Ιω. 14,2). Αν και το βασίλειο είναι ένα, ακόµη και σ' αυτό το ένα 
βασίλειο ο καθένας βρίσκει τη δική του ιδιαίτερη θέση και το δικό του ιδιαίτερο έργο. 

Ύστερα, αιωνιότητα σηµαίνει ατέλειωτη πρόοδο, ασταµάτητη πορεία προς τα εµπρός. Όπως το είπε 
ο J.R.R. Tolkien, «οι δρόµοι παντα συνεχίζονται». Αυτό αληθεύει για την πνευµατική Οδό, όχι µόνο σε 
τούτη τη ζωή, αλλά και στο Μέλλοντα Αιώνα. Συνέχεια κινούµαστε προς τα εµπρός. Ο Μέλλοντας Αιώνας 
δεν είναι απλώς µία επιστροφή στην αρχή, µία αποκατάσταση στην αρχική κατάσταση της τελειότητας στον 
Παράδεισο, αλλά είναι ένα ολοκαίνουργο ξεκίνηµα. Θα υπάρξει ένας καινός ουρανός και µια καινή γη· και 
τα έσχατα πράγµατα θα είναι µεγαλύτερα από τα πρώτα. 

«Εδώ κάτω», λέει ο Newman, «το να ζης σηµαίνει ν' αλλάζεις, και το να είσαι τέλειος σηµαίνει να 
έχεις αλλάξει πολλές φορές». Αλλ' αυτό συµβαίνει µόνο εδώ κάτω; Ο άγ. Γρηγόριος Νύσσης πίστευε ότι 
ακόµη και στον ουρανό η τελειότητα είναι ανάπτυξη. Λέει ότι σαν ένα τέλειο παράδοξο η ουσία της 
τελειότητας συνίσταται ακριβώς στο ότι ποτέ δεν γίνεται κανείς τέλειος, αλλά στο ότι πάντα προχωρεί 
µπροστά σε κάποια µεγαλύτερη τελειότητα που βρίσκεται πιο πέρα. Αφού ο Θεός είναι άπειρος, αυτή η 
συνεχής «προς τα πρόσω πορεία» ή «επέκτασις», όπως την ονόµασαν οι Έλληνες Πατέρες, αποδεικνύεται 
ότι δεν έχει όρια. Η ψυχή κατέχει το Θεό κι όµως ακόµη ψάχνει γι' αυτόν· η χαρά της είναι απόλυτη, κι 
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όµως ολοένα γίνεται πιο έντονη. Ο Θεός όλο και µας πλησιάζει κι όµως ακόµη παραµένει ο Άλλος· τον 
ατενίζουµε πρόσωπο µε πρόσωπο, κι όµως ακόµη συνεχίζουµε να προχωρούµε όλο και πιο βαθιά µέσα στο 
θείο µυστήριο. Αν και δεν είµαστε πια ξένοι, δεν παύουµε να είµαστε οδοιπόροι. Προχωρούµε «από δόξης 
εις δόξαν» (Β' Κορ. 3,18), κι ύστερα σε µια δόξα που είναι ακόµη µεγαλύτερη. Ποτέ, σ' όλη την αιωνιότητα, 
δεν θα φτάσουµε στο σηµείο όπου θα έχουµε εκπληρώσει όλα όσα πρέπει να γίνουν, ή θα έχουµε 
ανακαλύψει όλα όσα µπορούν να γίνουν γνωστά. «Όχι µόνο στον παρόντα αιώνα αλλά και στον 
Μέλλοντα», λέει ο Άγ. Ειρηναίος, «ο Θεός πάντα θα έχει να διδάξει τον άνθρωπο κάτι περισσότερο, κι ο 
άνθρωπος πάντα θα έχει να διδαχθεί κάτι περισσότερο απ' το Θεό». 


