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τ

ό βιβλίο αύτό δεν ζητάει να πείσει για τις θέσεις .του,
οvτε να μεταπείσει ύποθετικοvς άντιπάλους. Δεν εlναι μια
«άπολογητικη)) τfις χριστιανικfις πίστης και δeν έπιδιώκει
να προσηλυτίσει .στις άπόψεις του τον άναγνώστη. 'Έχει
μια και μόνη φίλοδοξία: Να ξεχωρίσει αύτό ποv εlναι ή
χριστιανικη πίστη, άπ ' δ, τι δεν εlναι χριστιανικη πίστη.
Να άναιρέσει, δσο το μπορεί, τη σύγχυση ποv μοιάζει να
ύπάρχει σήμερα στις συνειδήσεις σε σχέση με την άλήθεια
τfις χριστιανικfις 'Εκκλησίας. Να ξεκαθαρίσει αύτη την
άλήθεια άπό άλλότριες και ξένες προσμείξεις ποv τείνουν να
την ύποκαταστήσουν.
Κι δλα αύτα να γίνουν με τρόπο άπλό, κατανοητό,
προσιτό στο «μέσο &νθρωπο)) , δπως λέμε, και είδικότερα στο
μέσο «διανοούμενο)) &νθρωπο. Γιατι κυρίως αύτός, ό διαιιο
ούμενος, εlναι ό φορέας και το θύμα τfις σύγχυσης. Άπα
κομμένος, κατα κανόνα, άπό τις βιωματικες ρίζες τfις πί
στης, ίσως και καταπιεσμένος ψυχολογικα άπό μια τυπο
λατρικη οίκογενειακη θρησκευτικότητα, με μ νfιμες συνήθως
άρνητικες άπό ενα άνούσιο μάθημα κατήχησης στο σχολειό,
άπορρίπτει ό σημερινός διανοούμενος αύτό ποv νομίζει πwς
εlναι ή πίστη, ένω στην πραγματικότητα άγνοεί την πίστη.
Αν δμως θελήσει κάποτε να πληροφοpηθεί, τί εlναι άκρι
βώς αύτό ποv άπορρίπτει, άς ύπάρχει ενα άκόμα μικρό
βιβλίο -άλφαβητάρι fι στοιχειώδες έγχειρίδιο- γραμμένο
στη δική του γλώσσα, δπου να μπορεί να καταφύγει.
Παράτολμο, όπωσδήποτε, το έ-:;ιχείρημα. Γιατι εlναι
μiiλλον άδύνατο να μιλήσει κανεις για βεβαιότητες ζωfις μ€
τη γλώσσα τοv μυαλοv, τη γλώσσα τfις διανόησης. Άλλα ό
εύαγγελισμός τfις έκκλησιαστικfις πίστης εlναι, πριν άπό
ολα, ή ίδια ή άγάπη τfις 'Εκκλησίας ποv «πάντα στέγει)).
•
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Πρέπει λοιπον να στεyάσει και αύτη την «ταλαίπωρη yε
νιά, τη θρεμμένη με λοyικη και Διαφωτισμό», καθwς λέει ό
ποιητης1• Να στοχεύσει στον όρθολοyιστή, ποv σήμερα πια
βρίσκεται μέσα σε ολου<; μα<;, εlναι λίyο-πολv ό έαυτό<; μα<;.
Και να μιλήσει ή άγάπη μια yλώσσα, ποv δίχως να άλ
λοιώνει την πίστη σε όρθολοyικο σύστημα, να εlναι μια
yλώσσα κατανοητi] στον έyκλωβισμένο μέσα στη λοyική
του σημερινό &νθρωπο -να ρίχνει κάποια yέφυρα προς τη
μεριά του.
Κοντολοyίς: 'Εδώ προσφέρεται {να «άλφαβητάρι τij<;
πίστης», οχι το πληρέστερο, οvτε το καλύτερο.

Ή πίστη

ποv έκθέτει εlναι ή όρθόδοξη πίστη τij<; 'Εκκλησίας -δεν
λέει δικά του πράyματα.

Άλλα ό τρόπος τ1jς έκθεσης και

προσφορiiς εlναι όπωσδήποτε άτομικο έyχείρημα, με σί
yουρε<; άδυναμίες και έλλείψεις. Είπαμε: yια να βρεις το
σωστο τρόπο στην παρουσίαση τij<; πίστη<; χρειάζεται άyά
πη πολλή. Και ή άyάπη δεν εlναι οvτε συναισθηματισμός,
οvτε μόνο καλέ<; προθέσεις, άλλα ΤΟ μέyιστο &θλημα τij<;
αύθυπέρβαση<; -δηλαδij τij<; άyιότηται;, ποv λέει ή 'Εκ
κλησία.
�Αν, παρ' ολα αύτά, κάποιος

fι κάποιοι κατορθώσουν

να συλλαβίσουν τijν πίστη μέσα άπο αύτο το άλφαβητάρι,
θα έχει έπαληθευθει, yια &λλη μια φορά, το παράδοξο τij<;
Σιλωάμ: Με λίyο πηλο τij<; yijς, ν' άνοίyουν μάτια άνθρώ
πινα στijν lκπληξη τ1jς ζω1j<;.

I. . wretched generation of enlightened men , T.S.
. .

from ''τhe Rock", ΙΙΙ.

. .

Ειιοτ, Choruses

1. «ΘΕΤΙΚΉ» ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΤΣΙΚΗ

'Υπάρχουν γνώσεις Ύ) επιστΎjμες ποu τ!.ς όνομάζουμε
θετικέι;: Διεχοιχοuν τη θετιχόητα, ΟΎ)λαοη τη σιγουριά,
το χαραχτ�ρα τΎjς άναμφισβ�τψΎJς βεβαιόητας. Κάθε
όίν θρωπος μπορεϊ νιΧ τ!.ς έπαλΎ)θεύσει μέ την παρατ�ρΎ)σΎ),
το πείραμα η τον μαθΎJματιχο λογισμό . ' Αναφέρονται
στην πραγματιχότΎ)τα τοu κόσμου ποu μας περιβάλλει,
είναι γνώσεις η έπιστΎjμες τΎjς φvσικijι; πραγματιχότΎ)
τας.
'Εξίσου θετικ€ι; έμφανίζονται χα!. ο[ έπιστΎjμες ποu
άσχολοuνται μέ το φαινόμενο τοu χοινωνιχοu βίου των
άνθρώπων, την όργάνωσΎ) χα!. λειτουργία του, η μέ τ!.ς
άξιόπιστες ΠλΎ)ροφορίες γιιi το παρελθον -την 'Ιστορία
τοu άνθρώπου. Κα!. έοω ή γνώσΎJ είναι όίμεσα χα!. έμπει
ριχα. έπαλΎ)θεύσψΎ), έπομέν ως σίγουρΎ) χα!. ύποχρεωτιχη
για. ολους.
Αύτη ή σίγουρΎ), θετιχη χα!. άναμφισβ�τψΎ) γνώσΎ)
μοιάζει να. είναι ή βασιχότερΎ) έπιοίωξΎ) τοu πολιτισμοί)
μας σ�μερα. Κάθε πτυχη τοu τρόπου τΎjς ζωΎjς μας, άπο
την οίχογενειαχη άγωγη ι;)ς τη σχολιχη έχπαίοευσΎ) χα!.
wς το έπάγγελμα χα!. την όργάνωσΎ) των οομων χα!.
θεσμων τοu χοινοu μας βίου, προϋποθέτουν , άλλιΧ χα!.
στοχεύουν σέ αύτο ποu λέμε ά ντικειμεvικότητα : τη φα
νερη σέ ολους, χειροπιαστ� , στέρεα γνώσΎ).
ΣιΧν νοοτροπία, άτμόσφαιρα, αύτονόΎ)τΎ) άνάγχΎ), ή
άπαίτΎ)σΎ) τΎjς άντιχειμενιχότΎ)τας σφραγίζει τον όίνθρωπο
τΎjς έποχΎjς μας. Μεγαλώνουμε, μαθαίνοντας νιΧ έχτιμiiμε
ο,τι εΙναι λογικό, άναμφισβ�ητα όρθό. 'Εξοπλιζόμαστε
μέ την άντιχειμενιχη όρθόητα, γιατ!. αύτη μόνο έπιβάλ-
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λετα.ι χα.!. όδηγε"ι στ�ν χοιν� άνα.γνώριση χα.!. στ�ν έπί
τευξη συγκεκριμένων στόχων.
Κι ομως, ταυτόχρονα., μέσα. στ�ν όρθολογιχα όργα.
ν ωμένη ζωγ) μα.ς παραμονεύουν μεριχα έρωτγ)μα.τα. ποu
εΙνα.ι άδύνα.το να ύποτα.χθοuν στ�ν άπα.ίτηση για θετιχ�
γνώση . Μια πρώτη όμάδα. τέτοιων έρωτημάτων συν
δέεται με τl.ς έμπειρίες ποu εχουμε άπο το χωρο τΥjς
Τέχνης: Τί εΙνα.ι α.ίιτο ποu δια.φοροποιει if.να.ν πίνακα. τοu
Rembrand άπο if.να.ν πίνακα. τοu Van Gogh, τ� μουσιχ�
τοu Bach άπο τ� μουσιχ� τοu Mozart; Πως γίνεται να
μένει άνυπότα.χτη σε κάθε θετιχο προχα.θορισμο χα.!. σε
κάθε άντιχεψενιχ� ταξινόμηση ή χα.λλιτεχνιχ� δημιουρ
γία. τοu άνθρώπου; Κα.Ι. πως το μάρμαρο, το χρω μα. Ί) ο ί
λέ ξεις «φυλάγουν τ� μορφ� τοu άνθρώπουη, χα.θως λέει ό
ποιητ�ς -σώζουν τ� μοναδικότητα. χα.!. άνομοιότητα. τοu
κάθε καλλιτέχνη άn:οτυπωμένη στο if.ργο του;
Τέτοια. έρωτγ)μα.τα., άνα.πάντητα. άπο τ� «θετιχ�
γνώσψ>, γεννάει χα.!. ή ϊδια. ή πα.ρα.τγ)ρηση τΥjς φύσης,
οτα.ν ξεπεράσουμε τ�ν ά.πλ� πιστοποίηση των άντιχεψέ
νων χα.!. άνα.ρωτηθοuμε για τ�ν άρχιχγ) τους α.tτία. χα.!. τον
τελικό τους σκοπό: Πως if.γινα.ν ολα. οσα. ύπάρχουν γύρω
μα.ς χα.!. ποu κατατείνουν; 'Έγιναν άπο κάποιον, εγινα.ν
στ�ν τύχη , ύπάρχουν πάντα. χα.!. θα ύπάρχουν με τον ϊδιο
rJ.λογο χα.!. άνεξγ)γητο τρόπο; 'Όποια. άπάντηση χι &ν
δεχθοuμε, εΙνα.ι έξίσου α.ίιθα.ίρετη χα.!. άνα.πόδειχτη -πάν
τοτε με τα χριτγ)ρια. τΥjς θετικryς γνώσης. Κα.!. πως έ ρμη
νεύετα.ι το κάλλος τοu κόσμου, ή ά.ρμονία., ή τάξη , ή
όργα.νιχ� λειτουργικότητα. ποu ύπηρετε"ι κάθε έλάχιστη
λεπτομέρεια. τοu φυσιχοu κόσμου;
Πέρα. χι άπο ολα. α.ίιτά, σε κάποια. στιγμ� τΥjς ζωΥjς
μα.ς, κάποια. ιιστροφ� τοu δρόμου μα.ςη, συνα.ντιώμα.στε
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άναπόφευκτα μΕ: τ�ν άρρώστια, τ� φθορά, τ ο θάνατο. Και
π '
'
' λ ικτα ερωτηματα:
οια
τοτε προ β αλλ ουν τα' πιο' αμει
είναι � λογικ� αύτοu τοu έφ�μερου κύκλου τΊjς β ιολογι
κΊjς μας uπαρξης; Τελειώνουν λοιπον ολα σε δυο μέτρα
γΊjς; Και τί εΙναι αύτο ποu σβuνει μΕ: το θάνατο και
άφ�νει το κορμι σιΧν ούδέτερο άντικείμενο νιΧ λιώσει στο
χ&ψα; τί εΙναι το βλέμμα τοu άνθρώπου, ό λόγος, το
γέλιο του, ο ί χειρονομίες, � « έ:κφρασ�η του; Αύτο ποu
σβuνει μΕ: το θάνατο εΙναι ο,τι τον κάνει μοναδικό, άνό
μοιο και άνεπανάληπτο -ό τ ρόπος ποu άγαπάει, ποu
χαίρεται, ποu πονάει, ό ξεχωριστος τρόπος με τον όποϊο
κάθε <Χνθρωπος πραγματοποιεϊ τ� ζω� . 'Όλα αύτιΧ και
οσα <Χλλα προσπαθεϊ νιΧ τιΧ σπουδάσει σ�μερα με έπι
στημοσuνη � «ψυχολογ ία τοu βάθους», οπως τ� λέμε, �
συνείδηση και το ύποσυνείδητο και το άσυνείδητο και
τελικιΧ το «έγώη, � ταυτότητα τοu άνθρώπου, εΙναι
λειτουργ ίες βιολογικές, οπως � πέψη και � άναπνο� και�
κυκλοφορ ία τοu αϊματος; 'Ή μ�πως ό <Χνθρωπος ε lναι,
ύπάρχει, με τρόπο ποu δεν έξαντλεϊται στις β ιολογικΕ:ς
λειτουργίες του και αύτος ό τρόπος κάνει άληθινιΧ ύπαρ
κτΟ τΟν ΟCνθpωπο χωρtς νcΧ θ ίγεται ά.πΟ τΟ χρόνο και τΟ
θάνατο;
I

I

>

I

ΣΕ: κάποια στιγμ� τΊjς ζωΊjς του, καμπ� Ί\ « στροφ�
τοu δρόμου» του, ύποψιάζεται ό <Χνθρωπος πως � θετικiι
γνώση άπαντάει μόνο σε έλάχιστα άπο τιΧ έρωτ�ματά
του. Κι οτι ύπάρχει ενας χiiφος μετ&-τ1]-φυσική, ό μετα
φυσικος χwρος ( ό χwρος τΊjς τέχνης, του έ:ρωτα, του
μυστηρ ίου τΊjς uπαρξης) ποu γιιΧ νιΧ τον γνωρ ίσει κανεις
πρέπει νιΧ τ ον προσεγγ ίσει με «μέτρα και σταθμιΧη πολU
διαφορετιχιΧ άπο αύτιΧ ποu έ ξασφαλίζουν τ�ν ά.πλ� πι
στοπο ίηση τwν αtσθητwν δεδομένων τΊjς φύσης.
Αtwνες όλόκληρους πάλεψε και παλεύει ό <Χνθρωπος
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με τcΧ μετα-φυσικcΧ έρωτήματα. 'Η φιλοσοφία, ή τέχνΥ),
OL θρΥ)σΚε"Lες, είναι μορφες αύτ-Υjς τΎjς άοιάκΟΠΥ)ζ και
άέναΥ)ς πάλΥJς, ποu ξεχωρίζει τον ανθρωπο ά.πο κάθε
αλλο uπαρκτο και όΥJμιουργει τον πολιτισμό του. Σήμε
ρα ζοuμε σε εναν πολιτισμο ποu προσπαθει νcΧ θεμελιω
θει στήν ιιά.πώθΥ)σψ>, τή λΥ)σμονιcΧ των μεταφυσικων
έριι.>τΥ)μάτων, άλλcΧ και αύτή ή στάσΥ) πάλι μεταφυσική
είναι και θεμελιώνει κι αύτή (η ξεθεμελιώνει) εναν πολι
τισμό.
Έξ αλλου, οσο κι αν προσπαθει νcΧ άποφύγει ό
ανθρωπος τcΧ άμείλικτα έρωτήματα τΎjς μεταφυσικΎjς,
οσο κι αν έπιχειρει νcΧ τcΧ ξεχάσει μέσα στον πυρετο τΎjς
έπαγγελματικΎjς οραστΥ)ριότψας, τΎjς πολιτικΎjς στράτευ
σΥ)ς η στήν άκόρεστΥ) άναζήησΥ) τΎjς �οονΎjς, οσο κι αν τcΧ
περιφρονε( και τcΧ χλευάζει στο ονομα μιiΧς μυθοπΟιΥ)μέ
νΥ)ζ uέπιστήμΥ)ς» ποu uσε ολα άπαντiΧ» η «κάποτε θcΧ
άπαντήσει», τcΧ έρωτήματα καιροφυλαχτοuν σε κάποια
στιγμή τοu ορόμοu. 'Η ξαφνική uβλάβψ>, ποu λέει ό
Dϋrrenmatt: αύτοκινΥJτιστικο ουστύχΥJμα, ενας καρκίνος,
κάποιο καροιακο uέπεισόοιοn. Και ή πανοπλία τΎjς αύ
τάρκειας καταρρέει, ή γυμνότΥ)τα τοu άνθρώπου άπο
οείχνεται σπαραχτική. Το χάος των άναπάντΥ)ΗιJν έρω
τΥ)μάτων άνοίγεται άοόκΥ)τα μπροστά μας και οεν είναι
άπορίες τοu μυαλοu αύτcΧ τcΧ έρωτήματα, άλλcΧ φοβερcΧ
κενcΧ στήν uπαρξή μας.
Σε αύτες τις άπροσΟόκΥJτες στιγμες τΎjς «μεταφυσι
κΎjς άφύπνισΥJς», θcΧ ελεγε κανεις πι�ς ολα μας τcΧ έρω
τήματα συνοψίζονται αύτόματα σε μιcΧ σΥ)μαοιακή λέξΥ),
αύτονόΥJτα γνωστή και άπροσμέτρΥJτα αγνωστΥJ: ό Θεός-.
Ποιος μiΧς πρωτομίλΥ)σε γι. αύτόν, τ[ είναι και ποu είναι;
Πλάσμα τΎjς φαντασίας των άνθρώπων, άναγκαιότΥJτα
ποu τήν uπαγορεύει το μυαλό μας η πραγματική uπαρξΥ),
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κρuμμένΥ) ομως, οytως ό ποιψ�ς μέσα στ!.ς λέξεις καΙ. ό
ζωγράφος μέσα στ� ζωγραφιά τοu; ' Υπ άρχει τελικιΧ �
όΕ:ν ύπάρχε ι; ΕΙναι αuτος � αίτία καΙ. ό σκοπος τΊjς
uπαρξΥ)ς κοι!. τοϋ κόσμοu; "Εχει ό &νθρωπος μέσα τοu
κάτι άπο οιuτόν, κάτι ποu ξεπερνάει το χωρο, το χρόνο,
τ� φθοριΧ κοι!. το θάνατο;
·

2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΤ ΘΕΟΤ

"Αν οιερωτ-ηθοuμε , πως ΓJ.ρχισα.ν οί ΓJ.νθpωποι νιΧ μιλοcνε
γιιΧ το Θεό , π ως μπ�χε στ� ζω� τοuς α.ύτο το πρόβλημα.,
θιΧ οια.πιστώσοuμε μοcλλον τρεϊς βα.σιχες ά.φετ'Υ)ρ[ες, τ1.ς
σποuοα.ιότερες:

α.

Ή θpησκευτ ικfι άφε τ η pία

Πρώτ'Υ) ά.φετ'Υ)ρLα., ή θρησκεvτικry ά.νάγκ'Υ) . 'Υπάρχε ι μέσα.
στον ΓJ.νθρωπο, στ�ν l'Οια. τ� «φuσψ> τοu οπως λέμε , μιιΧ
α.ύθόρμψ'Υ) ά.νάγκ'Υ) νιΧ ά.να.φερθεϊ σε κάτι ποu τον ξεπερ
νάει, σε κάποια. ϋπα.ρξ'Υ) πολu άνώτεp'Υ) ά.πο τ� οικ� τοu.
'Ίσως αύτ� ή ά.νάγκΎJ νιΧ ξεκινάει ά.πο το φόβο τοu
ά.νθρώποu μπροστιΧ σε φuσιχες οuνάμεις ποu εΙναι ά.πειλ�
χα.!. κ [νοuνος γιιΧ τ� ζω� τοu. Θέλει νιΧ έξεuμεν [σει α.ύτες
τ1.ς οuνάμεις, νιΧ σuμφιλιωθεϊ μα.ζ[ τοuς κι έτσι νιΧ ά.να
χα.ιτ [σε ι το φόβο ποu τοu π ροξενοuν . ' ο τρόπος τοu γιιΧ
νιΧ το κάνει εΙνα.ι νιΧ τοuς ά.ποοώσει λογικό, νιΧ τ1.ς θεω
ρ�σει λογικες ύπάρξεις ποu μποροuν νιΧ τον άκοuσοuν, νιΧ
τον χα.τα.λάβοuν, .ν ιΧ οεχθοuν τ ιΧ οωρα τοu ποu με θuσ[ες
τοuς προσφέρει. 'Έτσι βλέπε ι ό &νθρωπος μιιΧ λογιχ�
ϋπα.ρξ'Υ) , ά.νώτερ'Υ), ύπέpμετρα. μεγάλ'Υ), ποu ρ [χνε ι τοuς
κερα.uνοuς χα.!. ά.ναταράζει τ1.ς θάλασσες χα!. σε [ε ι τ� γ�
χα.!. γονψοποιεϊ τιΧ σπέρματα. κα.t οιαιων [ζε ι τ� ζω� .
Αύτ� τ� οuνα.μ'ΥJ τ� λέει Θεο χα.!. σuχνιΧ τ�ν πολuμε ρ [ζει,
βλέπει μέσα. στον κόσμο τόσοuς θεοuς ο σε ς χα.!. ο ί οuνά
μεις ποu τον έντuπωσιάζοuν .
" Αν α.ύτ� εΙνα.ι ή πιθανότερ'Υ) ά.φορμ� γιιΧ τ� γένεσ'Υ)
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τΥjς θρΎJ σχείας, οΕ:ν το ξέρουμε . Σίγουρα ομως ενα τέτοω
έπίπεοο θρΎ)σΧ.ευηχότΎ)τας το συναντοcμε συχνα μέσα στl.ς
άνθρώπινες κοινωνίες, άχ.όμα χα!. σ� μερα. ΕΙναι μια
άνθρωποχεντριχ� θρΎ)σΧ.ευηχότΎ)τα: θέλει να έξασφαλίσει
χα!. να κατοχυρώσει τον ι:Χνθρωπο στ�ν άουναμία του, να
κατασιγάσει τοuς φόβους του. Γι' αύτο χα!. οΕ:ν περωρί
ζεται σε μια θεωρψιχ� μόνο πίστη σΕ: άνώτερες δυνά
μεις άλλα προσφέρει στον ι:Χνθρωπο χα!. συγχεχρψένους,
πραχηχ.οuς τρόπους γι ' αύτ� τ�ν έγωχεντριχ� έξασφά
λισΎ) χα!. τ�ν ψυχολογιχ� του ι:Χμυνα . Tou προσφέρει μια
λατρεία μΕ: αύστΎ) ρα καθορισμένους τύπ.ους, ποu έξασφα
λίζουν κάποια έπ ιχοινωνία χα!. τον έξευμενισμο τοu θεί
ου, οπως τοu προσφέρει χα!. μια ήθική, δΎJλαο� εναν
χώοιχ.α έντολwν χα!. uποχρε ώσε ων -τί εΙναι άρεστο στο
Θεο χα!. τί οΕ:ν εΙναι.
" Αν ό ι:Χνθρωπος άχ.ολουθεί μΕ: συνέπεια τοuς τελε
τουργιχοuς τύπους χα!. έφαρμόζει μΕ: άχ.ρίβεια τ�ν �θιχ�
ποu έπιβάλλει ή θρΎ)σχεία του, τότε πια «Εχε ι τ ον Θεο
στ�ν τσέπΎJ τουη, εΙναι ΟΎJλαο� έφΎ)συχασμένος on χ.αλα
τα καταφέρνε ι στ� σχέσΎJ του μΕ: το θείο. ΔΕ:ν φοβοc τ αι
� ψωρία, άντίθετα, περιμένει μόνο άμοιβΕ:ς χα!. έξυπΎ)ρε
τ�σεις άπο τον Θεό. Συν�θως αύτος ό τύπος τοu θρΎJ
σχευηχοu άνθρώπου εχει μεγάλΎ) επαρσΎ) για τ�ν εύσέ
βεια χα!. τ�ν άρετ� του χα!. γίνεται σχ.λΎ)ρος για οσουι:;
συνανθρώπους του οΕ:ν εχουν να έπιοείξουν άνάλογα θρΎ)
σχευηχ.α χα!. �θιχ.α κατορθώματα .

β.

Ή άναζήτηση τfί ι; άλήθειαι;

Δεύτερη άφεηρία τΥjς άνθρώπινΎJς άναφοριΧς στο Θεό,
εΙναι ή άναζ�τΎ)σΎ) τΥjς άλ�θειας χα!. ή δίψα τΥjς γνώσΎ)ς.
ΣΕ: ολους τοuς μεγάλους πολιησμοuς ποu γνώρισε ή
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' Ιστορ ία, ο ί άναζψ�σεις τΎjς άνθρώπινης σκέψης γιά τη
οιασάφηση των θεμελιωοων φιλοσοφικων έρωτημάτων
καταλ�γουν σΕ: μια θεολογία, οηλαοη σΕ: ενα ιιλόγο περι
τοu Θεοuη. Το χαρακτηριστικότερο, άλλα και πληρέστε
ρο παράοειγμα είναι ή περ ίπτωση των άρχαίων ' Ελ
λ�νων.
Στην άρχαία Έλλάοα ή άναφορα στο Θεο είναι
λογικ-1) συνέπε ια τΎjς παρατ�ρησης τοu κόσμου. Π αρατη
ρώντας τον κόσμο οιαπιστ ώνουμε , πως ολα οσα ύπάρ
χουν άκολουθοuν μια λογικη σεφα και τ άξη . Τίποτα οΕ:ν
είναι τυχαιο � αύθαίρετο. 'Έτσι, εϊμαστε ύποχρεωμένοι
να οεχθοuμε οη και ή ϊοια ή καταγωγη τοu κόσμου
πρέπε ι να άκολουθει μια λογικη συνέπεια, οηλαοη ό
κόσμος να είναι άποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αίτ ίας.
Αύτη την Π ρ ώτη Αtτ ία � ' Αρχη τοu κόσμου την όνομά
ζουμε Θεό.
τι είναι άκριβως αύτη ή Πρώτη Αtτ ία � ' Αρχη τοu
κόσμου, οΕ:ν μποροuμε να το ξέρουμε . Μποροuμε ομως μΕ:
τη λογικ� μας να συναγάγουμε μερικα συμπεράσματα
για τις tοιότητες (tοιώματα ) ποu πρέπει να εχει: Για να
είναι Π ρ ώτη Αtτ ία, σημαίνει οη ή ϊοια οΕ:ν όφείλει την
ϋπαρξ� της σΕ: χάη προγενέστερο άπο αύτ�ν, έπομένως
πρέπει ν α την ύποθέσουμε Αύτοαιτία, αίτία και τοu
έαυτοu της και ολων των ύπαρκτων .
Και άφοu ως Αύτοαιτία οΕ:ν έξαρτιiται άπο τ ίποτε
&λλο, πρέπει να τη θεωρ�σόυμε μέγεθος ά πόλυ το (άπο
λελυμένο - έλεύθερο άπο κάθε περιορισμό ) . Ώς άπόλυτο
μέγεθος ό Θεος όφείλει να είναι &χρονος, παντοΟύναμος,
άπε ριόριστος. Π ρέπε ι ό ϊοιος να είναι ή άρχη τΎjς κίνησης
ποu συνιστα το ιιγ ίγνεσθαιη τοu κόσμου και μετρ ιέται ως
χρόνος. "Αρα ό ϊοιος ως άpχΎι τΎjς κίνησης, είν�ι όπωσ
ο�ποτε άκίνητος, άφοu τ ίποτα οΕ:ν προϋπάρχε ι τοu Θεοu
για να τον θέσει σΕ: κίνηση . Και ώ ς άκίνψος είναι και
_
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άμετά.βλητος. ' Επομένως κα.t άπα.θ�ς κα.t τέλεια. μα.κά.
ριος.
'Όλα. α.ύτιΧ τιΧ συμπερά.σμα.τα. (κα.t &λλα. πολλ ιΧ ) ποu
μποροuμε μΕ: τ� σκέψη νιΧ συνα.γά.γουμε , οΕ:ν μiΧς κά.νουν
γνωστο τον Θεό, πε [θουν μόνο τ� λογικ� μα.ς κα.t τ-Υjς
έπιβά.λλουν νιΧ οεχθεί ώς πραγματικότητα. τ� νοητικ�
ύπόθεση τ-Υjς uπα.ρξ�ς του. 'Όπως αν περπα.τiΧμε στ�ν
έ:ρημο κα.t συνα.ντ�σουμε ξα.φνικιΧ μπροστά. μα.ς ενα. σπ[τι,
εϊμα.στε ύποχρεωμένοι νιΧ οεχθοuμε οτι κά.ποιος το έ:χτισε
-σπ [τια. οΕ:ν φυτρ ώνουν, οϋτε στ�νοντα.ι άπο μόνα. τους
μέσα. στ�ν έ:ρημο. ' Αγνοοuμε ομως ποιοι; εΙνα.ι ό κα.τα.
σκευα.στ�ς . ' Απο τιΧ χα.ρα.κτηριστικιΧ τοu κτ[σμα.τος μπο
ροuμε νιΧ ύποθέσουμε μερικΕ:ς ίοιότητες � γνωρ [σμα.τα.
τοu κα.τα.σκευα.στ-Υj, αν εχει κα.λα.ισθησ[α. λ.χ. , � άρκετ�
εύφυ·tα. στ�ν έφα.ρμογ� τ-Υjς στα.τικ-Υjς, � άκόμα. ποιΕ:ς
άνά.γκες έξυπηρετοuσε μΕ: τοuς χώρους ποu κα.τα.σκεύα.σε .
' ΑλλιΧ το πρόσωπό του μiΧς μένει &γνωστο, οΕ:ν τον
συνα.ντ�σα.με ποτέ, οΕ:ν τον ξέρουμε. Σ [γουρα. ύπα.ρκτός,
εΙνα.ι άπρόσιτος στ�ν &μεση γνώση .

'Υ·

Ή προσωπικfι σχέση

Τ�ν τρίτη άφετη ρ [α. τ-Υjς άνθρώπινης άνα.φορiΧς στο Θεο
τ� οια.σώζει μιιΧ κext μόνη ίστορικ� πα.ρά.οοση , � πα.ρά.οο
ση τοu λα.οu των ' Εβρα.[ων.
Ο ί ' Εβραίοι άρχ[ζουν νιΧ μιλiΧνε γιιΧ τον Θεο μΕ:
άφορμ� Ενα. συγκεκριμένο ίστορικο γεγονός: Χ[λια. ένια.
κόσια. περ[που χρόνια. πρtν άπο τον Χριστό, στ� χώρα.
των Χα.λοα.[ων (σΕ: μιιΧ περιοχ� τ-Υjς κά.τω Μεσοποτα.μ[α.ς,
' περσικο' κο'λ πο ) ο' Θ εος α.ποκα.
'
κοντα.' στον
λ'υπτετα.ι σε'
ενα. συγκεκριμένο &νθρωπο, τον ' Αβρα.ά.μ. ' Ο ' Αβρα.ιΧμ
συνα.ντά.ε ι τον Θεό, οπως συνα.ντiΧμε ενα. άνθρώπινο πρό•

'
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σωπο, μια uπα.ρξη με την όπο ία. μποροuμε να δια.λεχ
θοuμε , να στα.θοuμε άπενα.ντ ί της πρόσωπο με πρόσωπο.
Κα.!. καλεί ό Θεος τον ' Αβρααμ να έγκαταλείψει τη χώρα
του, να έγκατα.σταθεί στη γ� Χαναά.ν, γιατl. αύτη η γ'fj
εΙναι προορισμ�νη για το λαο ποu θα προέλθει άπο τοuς
άπογόνους του -τα παιδια ποu θα γενν�σε ι η άνίκανη
πια για τεκνογονία Σά.ρρα.
'Η γνώση τοu Θεοu ποu προκύπτει άπο την προσω
πικη συνά.ντηση τοu ' Αβ ρααμ μαζί του, δεν εχει τίποτε
να κά.νει με θεωρητικες ύποθέσεις, άναγωγικοuς συλλογι
σμοuς καΙ. λογικες άποδείξεις. ΕΙvαι μόνο μια έμπειρία.
σχέσης, καΙ. οπως κά.θε άληθινη σχέση βασίζεται μόνο
στην π ίστη - έ μπιστοσύνη ποu γεννιέται άνά.μεσα στοuς
σχετιζόμενους. 'Ο Θεος άποδεικνύει τη θεότητά. του
στον ' Αβρααμ με μόνη την πιστότητά. του στl.ς έπαγ
γελ ίες του. ΚαΙ. ό ' Αβρααμ έμπιστεύετα.ι τον Θεό, ιi)ς το
σημείο να εΙναι έ:τοιμος να θυσιά.σει το παιδl. ποu τοu
χά.ρισε στα γερά.ματά. της η Σά.ρρα -αύτο το παιδl. ποu
εΙναι προϋπόθεση για την έκπλ�ρωση των έπαγγελιων
τοu Θεοu .
την ϊδια γνώση τοu Θεοu ά.� ο μιαν cΧμεση έμπειρία
προσωπικ�ς σχέσης μα.ζί του εχουν καΙ. ό ' Ισαακ καΙ. ό
' Ιακώβ, το παιδl. καΙ. το έγγόνι τοu ' Αβραά.μ. 'Έτσι, για
τοuς άπογόνους αύτ�ς τ'fjς ο ίκογένε ιας, άπο την όποία
προκύπτει ό λαος τοu ' Ισρα�λ, ό Θεος δεν εΙναι οuτε μια
άφηρημένη εννοια, οuτε μια άπρόσωπη δύναμη . 'Όταν ο ί
' Εβραίο ι μιλοcνε για τον Θεό, λένε: ιι ό Θεος των πατέ
ρων ημων». ΕΙναι ιι ό Θεος τοu . Αβραά.μ, τοu ' Ισαακ καΙ.
τοu ' Ιακώβ», έ:να συγκεκριμένο πρόσωπο ποu το γν ώρι
σαν καΙ. το συναναστρά.ψηκαν ο ί πρόγον οί τους. ΚαΙ. η
γνώση τοu Θεοu βασίζεται στην πίστη- έμπιστοσύνη στοuς
προγόνους -στην άξιοπιστία τ�ς μαρτυρ ίας τους.
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δ.

Έπιλογι) στόχου κα ι δ ρόμου

Λύτες οί τρείς άφετΎJρ ίες τΎjς άνθρώπινΎJς άναφοριΧς στο
Θεο δεν άν�χουν άποχλεισηχα στο παρελθόν. 'Υπάρχουν
σαν πραγμαηχες δυνατότΎ)τες σε κάθε έποχη χαt σε κάθε
τόπο. Πάντοτε ύπάρχουν ι:Χνθρωποι ποu δέχονται την
ϋπαρξΎJ τοu Θεοu, χωρtς να πολυενδιαφέρονται για την
άλ�θεια του χαt τα θεωρΎ)ηχα προβλ�ματα ΠΟU γεννάει.
τη δέχονται μόνο άπο ψυχολογιχη άνάγχΎ) άναφοριΧς σε
χάη το «ύπερβατ ιχό», άνάγχΎ) άτομιχΎjς τους χατοχύ
ρωσΎ)ς άπέναντι στο ι:Χγνωστο -οπως χαt άπο άνάγχΎ)
για την έπιβολη χαt διατ�ρΎ)σΎ) μιιΧς ήθιχΎjς τάξΎ)ς μέσα
στον κόσμο.
ΠαράλλΎ)λα, ύπάρχουν πάντοτε ι:Χνθρωποι ποu δέχον
ται την ϋπαρξΎ) τοu Θεοu, μόνο έπειδη � λογιχ� τους
τοuς ύποχρεώνει να τη δεχθοuν . Π ιστεύουν , οπως λένε,
«σε μια άνώτερΎ) Ούναμψ>, « Ενα άνώτατο " Ον » ποu πρέ
πει να εφηαξε τα οσα ύπάρχουν χαt να τα συντΎJ ρεί. Δεν
μποροuν να ξέρουν, οuτε χαt τοuς ένδιαφέρει ϊσως, τ[
άχριβως είναι αύτη � « άνώτερΎ) δύναμψ> η το «άνώτατο
'Όν». 'Έστω χι αν συνδυάζουν την ά.πλη νΟΎ)τLΧ� τους
βεβαιότΎ)τα χαt με μεριχες «θρΎ)σχευηχες» συν�θειες -με
την προσαρμογ� τους στοuς τελετουργιχοuς τύπους χαt
στtς ήθιχες έπ ιταγες τΎjς χαθιερωμένΎ)ς στο χοινωνιχο
περιβάλλον ποu ζοuν θρφχε ίας- μέσα τους ύπάρχει
Ενας βαθuς άγνωστιχισμός, ποu δεν συμβιβάζεται παρα
μόνο με τη γενιχη χαt άφΎ)ρΎ)μένΎ) lδέα τοu « άν ώτατου
'Όντος».
' Υπάρχει έπ ίσΎJς χαt � τρ ίτΎJ μορφη άναφοριΧς στο
Θεό, � πίστΎ) -έμπιστοσύνΎ) στην ίστοριχη έμπειρ[α τΎjς
άποχάλυψ�ς του. τα «τέκνα τοu ' Αβραάμ», ό λαος τοu
' Ισρα�λ, συνεχίζουν μέσα στοuς αlωνες τη στάσΎ) άποδο
χΎjς τΎjς άλ�θειας τοu Θεοu, οχι με χριτ�ρια συναισθΎ)μα-
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τικα η λογικά, άλλα με μόνη τη βεβαιότητα για την
άξιοπιστία των πατέρων τους. ' Ο Θεος άποδείχνει την
uπαρξ� του με τtς παρε μβολές του μέσα στην ' Ιστορ ία,
έπαληθεύει την παρουσία του μέσα στα ορια τΊjς προσω
πικΊjς πάντοτε σχέσης. ' Αποκαλύπτεται στο Μωυση καt
μιλάει μαζί του «ένώπιος ένωπί<{), ώς εϊ τις λαλ�σαι
προς τον έαυτοu φ ίλον» ( Έξοδ. 33, 1 1 ) . ΚαλεΊ: τοuς προ
φΊjτες καt τοuς έπιστρατεύει στο εργο τΊjς ύπόμνησης
των έπαγγελιων, στtς όποϊες ό Θεος μένει πάντα πιστός.
'Όσοι έμπ ιστεύονται την ίστορ ικη έμπεφία των άπα
καλύψεων τοu Θεοu, δεν εΙναι δύσκολο να δεχθοuν καt μια
άκό μα παρεμβολ� του στη ζωη των άνθρώπων, αύτη τη
φορα « έν σαρκί», στο πρόσωπο τοu ' Ιησοu Χριστοu .
Βέβαια, για την όρθολογιστικη σκέψη ο ί Εννοιες θεότητα
καt έι.ισάρκωση ε'ίναι άντ ιφατικές, ή μια άποΚλείει τfιν
οcλλη : Δεν εΙναι νοητο ό Θεος ποu άπο τη φύση του
όφε ίλει να εΙναι οcπειpος, άπεριόριστος, παντοδύναμος
κλπ. να ύπάρξει ώς περατ�, άποσπασματικη άνθρώπ ινη
μονάδα ύποταγμένη στοuς περιορισμοuς τοu χώρου καt
τοu χρόνου. Γι ' αύτο καt για τοuς 'Έλληνες τΊjς έποχΊjς
τοu Χρ ιστοu το κ�ρυγμα τΊjς ένανθρώπισης τοu Θεοu
Υιταν πραγματικα « μωρία» ( I Kop. 1 ,2 3 ) .
'Όμως, για να δεχθεϊ κανεtς η για να άπορρίψει αύτη
τη « μωρία», πρέπει να εχει άπαντ�σει σε μερικα θεμε
λιώδη έρωτ�ματα, ποu κρ ίνουν πολU γενικότερα το νόη
μα καt περιεχόμενο ποu δίνει στη ζω� του : Κάθε τι ποu
ύπάρχει εΙναι προκαθορ ισμένο καt όφε ίλει να ύπάρχε ι με
τον τρόπο ποu έπιβάλλει ή άνθρώπινη λογικ� ; 'Ή ή
uπαρξη εΙναι ενα γεγονος ποu ξεπερνάει τοuς προκαθο
ρισμοuς καt τα σχ�ματα τΊjς διάνοιας καt μόνο με την
οcμεση έ μπεφία μποροuμε να το οεχτοuμε καt να το
σπουοάσουμε ; Τί εΙναι άληθινα ύπαρκτό : ο,τι άντιλαμβα
νόμαστε με τtς α ίσθ�σεις μας, ο,τι βεβαιώνει ή λογικ�
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μας, η υπάρχουν χα!. πραγματικότητες ποu τ!.ς γνωρί
ζουμε μέσα στα ορια μιας άμεσότερης χα!. καθολικότε ρης
σ χέσης; Ηjς σχέσης ποu μας έπιτρέπει λ.χ. να διακρ ί
νουμε ποιοτικες διαφορές, να συλλαμβάνουμε το «νόημα»
τΊjς πο ίησης πέρα ά.πο τ!.ς λέξεις, να συνειδητοποιοuμε τ�
λειτουργία τών συμβόλων, να βεβαιωνόμαστε για τ�ν
uποκεψενικ� μας «ταυτότητα», να ά.νακαλύπτουμε τ�ν
cΧρρητη μοναδικότητα ένος προσώπου, να άντ ιλαμβανό
μαστε τοuς ά.φορισμοuς τΊjς σύγχρονης φυσιχ.Ίjς για το
ιιτετραδιάστατο συνεχεςη η για το δισ� μαντο τΊjς φύσης
τοu φωτός;
Αύτα τα έ ρωτ�ματα άξίζουν πολλ� μελέτη χα!. λε
πτομερ� ά.νάλυση , θα μας άπομάκρυναν ομως ά.πο το
βασικο θέμα ποu έδω μας άπασχολεϊ:. ' Εδώ πρέπει να
ξεκαθαρ ίσουμε καταρχ�ν τοuς τρόπους χα!. δρόμους ποu
θα άχολουθ�σουμε για τ� γνώση τοu Θεοu. " Αν θέλουμε
να γνωρίσουμε τ�ν άφηρημένη εννοια τοu Θεοu ποu
έπιβάλλει � λογικ� άναγκαιότητα, πρέπει να άκολουθ�
σουμε με συνέπεια τοuς κανόνες άκριβώς τΊjς λογιχ.Ίjς.
" Αν θέλουμε να γνωρ ίσουμε τον Θεο τΊjς θρησΧευτιχ.Ίjς
ψυχολογίας χα!. τοu συναισθ�ματος, πρέπει να καλλιερ
γ�σουμε μέσα μας τα ψυχολογικα χα!. θρησκευτιΚα κίνη
τρα γι ' αύτ� τ� γνώση . Κι Γlν θέλουμε να γνωρ ίσουμε τον
Θεο τΊjς tουδαιοχριστιανιχ.Ίjς παράδοσης, πρέπει να άχο
λουθ�σουμε τ�ν όοο τΊjς προσωπιχ.Ίjς σχέσης χα!. έμπει
ρ ίας, τ�ν όδο τΊjς π ίστης. Να άχολουθ�σουμε χα!. τον ενα
χα!. τον cΧλλο δρόμο, να συνδυάσουμε τοuς τρόπους τΊjς
γνώσης, εΙναι � πιο σ ίγουρη πορεία προς τ� σύγχυση χα!.
το άδιέξοδο.
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3.

Η ΠΙΣΤΗ

Στη συνε ίδηση των περισσότερων οcνθρώπων σ�μερα �
λέξη πίστη εχει ενα πολu συγκεκριμένο περιεχόμεν ο :
Σημαίνει την οcνεξέταστη οcποδοχη οcρχων κ α ι οcξιωμοc
των, τη συγκατάθεση σε μια θεωρία � διδαχη ποu παρα
μένε ι οcναπόδεικτη . Π ιστεύω σε κάτι, πάει ν α πεί οτι το
οcποδέχομαι, εστω κι cΧν δεν το καταλαβαίνω. Σκύβω το
κεφάλι και ύποτά.σσομαι σε μιαν αύθεντ ία, ποu δεν εΙναι
πάντοτε θρησκευτικ�, οcλλα μπορεί να εΙναι και ίδεολο
γικη � πολιτικ�. Συχνα κάτω οcπο τον κοινο μανδύα τΎjς
πίστης καλύπτονται έ ξ ίσου και � θρησκευτικη οcφοσίωση
και � ίδεολογικη πειθαρχία και � κομματικη ύποταγ�.
'Έχει καθιερωθεί και ενα σύνθημα όίγνωστης προέλευσης,
ποu πολλοι το θεωροuν (�ζ πεμπτουσία τΎjς μεταφυσικΎjς,
ένω δεν εΙναι παρα � προϋπόθεση κάθε όλοκληρωτισμοu:
« Π ίστευε και μη έρεύνα»!
Πρέπει να ποuμε οcπε ρ ίφραστα οτι μια τέτοια έκδο
χη τΎjς π ίστης δεν εχει καμια σχέση με το νόημα ποu
εδωσε στη λέξη � ίουδαιοχριστιανικη τουλάχιστον παρά
δοση . Στα πλαίσια αύτΎjς τΎjς παράδοσης � π ίστη λει
τουργεί πολU περισσότερο με το πε ριεχόμενο ποu δια
τηρεί οcκόμα σ�μερα � λέξη στο έμπόριο και στην οcγορά.,
παρα με την εννοια ποu τΎjς οcποδίδουν OL ίδεολογικα
στρατευμένο ι.
Π ραγματικά., οταν μ ιλιiμε στο έμπόριο για π ίστη ,
έννοοuμε οcκόμα σ�μερα την έμπιστοσύνη ποu έμπνέει
στοuς κύκλους τΎjς οcγοριiς ενας εμπορος. ·ολοι τον
ξέρουν, ξέρουν τον τρόπο και το �θος των συναλλαγων
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τοu, τΥj σuνέπειά τοu στΥjν έκπλήρωσ'Υ) των ύποχρεώσεών
τοu. " Αν ποτΕ: άναγκασθε"ϊ νcΧ. ζψήσει χρήματα, θcΧ. βρεΙ
άμέσως δανειστή, ϊσως ΚΙΧt χωρtς άπόδειξ'Υ) γιcΧ. τcΧ. χρή 
ματα ποu θα. πάρει, γιατt το πρόσωπό τοu καt ό λ όγος
τοu άρκοuν σcΧ.ν έχέγγuο.
ΜΕ: τον ϊδιο αuτον τρόπο τοu εμπορ ίοu καt τΎjς
άγοριΧς λειτοuργε"ϊ Υι π ίστ'Υ) καt στcΧ. πλαίσια τΎjς ίοuδαιο
χριστιανικΎjς παράδοσΥJς. Καt έδω το άντικε ίμενο τΎjς
π ίστΥ)ς δΕ:ν είναι άφΥ)ρΥ)μένες ίδέες ποu άντλοuν το κύρος
τοuς άπο κάποια άλάθΥJτΥJ αuθεντ ία. ' Αντικε ίμενο τΎjς
π ίστΥ)ς είναι συγκεκριμένα πρόσωπα, ποu καλε"ϊσαι νcΧ. τcΧ.
έμπιστεuθε"ϊς στcΧ. πλα ίσια μιιΧς ιΧμεσΥ)ς έμπειρικΎjς σχέ
σΥ)ς.
Καt πιο συγκεκριμένα: " Αν πιστεύε ις στο Θε ό, δΕ:ν
το κάνεις έπειοΥj κάποιες θεωρΥ)τιΚΕ:ς άρχΕ:ς στο ύπαγο
ρεύοuν η κάποιος lδρuματικος θεσμος σοu έγγuιΧται τΥjν
ϋπαρξή τοu. Τον πιστεύεις, γιατt το πρόσωπό τοu, -η
προσωπικΥj ϋπαρξΥJ τοu Θεοu, σοu γεννάει έμπιστοσύνΥJ.
τα. εργα τοu καt Υι lστορική τοu «πράξψι -ol παρεμ' ' Ι στορια- σε' κανοuν
να' θ'λ
ε εις μια'
β ο λ'ες τοu μεσα στ'Υ)ν
'
σχέσ'Υ) μαζί τοu.
Βέβαια, Υι σχέσΥ) ποu θεμελιώνει τΥjν π ίστ'Υ) , μπορε"ϊ
να. είναι ιΧμεσΥ), μπορε"ϊ ομως να. είναι καt εμμεσ'Υ) σχέσΥ).
'Όπως καt μΕ: ενα άνθρώπινο πρόσωπο: Π ιστεύω σΕ:
κάποιον, τον έμπιστεύομαι, οταν τον εχω συναντήσει,
τον γνωρίζω, σχετ ίζομαι ιΧμεσα μαζ ί τοu. ' ΑλλcΧ. πι
στεύω καt σε κάποιον ποu δΕ:ν τον γνωρίζω προσωπικά,
ο ταν ο l μαρτuρίες εμπιστων σε μένα άνθρώπων έγγuων
ται τΥjν άξιοπιστία τοu. 'Όπως πιστεύω καt σΕ: ενα
καλλιτέχν'Υ) ΠΟU ποτ€: οΕ:ν γνώρισα, οταν το ϊοιο το εργο
τοu γεννάε ι μέσα μοu έμπιστοσύνΥ) καt θαuμασμο για. το
πρόσωπό τοu.
'

'
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'Υπάρχουν λοιπον βαθμίοες στ�ν πίστΥ) -προχωράει
κανεlς άπο λιγότερΥJ σΕ: περισσότερΥJ πίστΥJ. Καl αuτ� �
πρόοοος μοιάζει νιΧ εΙναι μιιΧ ά.τέλειωτΥJ πορεία. 'Όσο
όλοκλΥ)ρωμένΊj κι &ν έμφανίζεται μιιΧ πίστΥ), ύπάρχουν
πάντοτε περιθώρια αlίξΥJσΥ)ς καl ώριμότψας. ΕΙναι μιιΧ
ουναμική, πάντοτε «ά.τέλεστΥJ τελειότΥJταJJ . ΣχΥJματικιΧ
θιΧ μπορούσαμε νιΧ πουμε οτι ξεκινάει μΕ: τ�ν έμπιστο
σύνΥ) στ� φήμΥJ ένος προσώπου. Προχωρεί στ� γνωριμία
μΕ: το Ε:ργο καl τ�ν πολιτεία του. Γίνεται όίμεσΥJ βεβαιό
τΥJτα, οταν ύπάρξει προσωπικ� συνάντΥ)σΥ), ά.ναστροφή,
ά.πευθείας σχέσΥJ. 'Απο ιiπλ� έμπιστοσύνΥJ μεταμορφώ
νεται σΕ: ά.πόλυτΥJ παράοοσΥ) του έαυτου μας, σΕ: ά.φειοώ
λευτΥ) αuτοπροσφορά, οταν γεννΥ)θεί ά.γάπΥ) ά.νάμεσά. μας
καl Ε:ρωτας. Καl στον ά.λΥJθινο Ε:ρωτα, οσο περισσότερο
ά.γαπω τόσο περισσότερο γνωρίζω τον όίλλο, και πι
στεύω σ' αuτον καl παραοίοομαι στ�ν ά.γάπΥ) του. 0\.ίτε
εχει τέλος ποτΕ: � ά.λΥ)θιν� έρωτικΎ] πίστΥ) καl ά.φοσίωσΥ),
ά.λλιi εΙναι μιιi ά.οιάκΟΠΥ) Ε:κπλΥ)ξΥ) ιιά.νακαλύψεωνJJ του
ΓJ.λλου, μιιΧ πάντοτε ά.ξεοίψαστΥ) σπουδΎ] τΎjς μοναοικό
τΥ)τας του προσώπου του.
'Έτσι καl � πίστΥJ στο Θεό. Μπορεί νιΧ ά.ρχίσει μΕ:
μόνΥ) τ�ν έμπιστοσύνΥ) στ� μαρτυρία των ά.νθρώπων ποu
τον γνώρισαν καl τον ά.ναστράφψαν καl ά.ξιώθψαν τ�
θέα του Προσώπου του. 'ΕμπιστοσύνΥJ στ� μαρτυρία τΎjς
έμπεφίας των προπατόρων, των άγίων, των προφΥ)των,
των 'Αποστόλων. Μπορεί νιΧ προχωρήσει στ� σπουο�
τΎjς ά.γάπΥJς ποu φανερώνουν τιΧ Ε:ργα του, οί παρεμβολΕ:ς
των ά.ποκαλύψεών του μέσα στ�ν 'Ιστορία, ό λόγος του
ποu μiiς χειραγωγεί στ�ν ά.λήθεια. Καl μεταμορφώνεται
� πίστΥ) σΕ: α.μεσΥ) βεβαιότψα καl παράοοσΥ) του έαυτου
μας στ�ν ά.γάπΥ) του, οταν ά.ξιωθουμε νιΧ γνωρίσουμε το
Πρόσωπό του, το ΓJ.κτιστο κάλλος του φωτος τΎjς Οόξας
του. Τότε ό ιιθείος Ε:ρωςJJ ποu γεννιέται μέσα μας εΙναι
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μια ουναμιχη μεταμορφώσεων τΊjς πίστΥ)ς ιιάπο οόξΥ)ς εtς
οόξαν» (2 Κορ. 13,18), μια άοιοcχΟΠ'Υ) Ε:χπλ'Υ)ξ'Υ) άποχαλύ
ψεων ποu καταργεί το χρόνο.
Σε όποιαοήποτε βαθμίοα � στοcοω, ή πίση εΙναι
γεγονος χα!. έμπεφία σχέσ'Υ)ς -ίtνας ορόμος ριζιχα οιαφο
ρετιχος άπο τη νο'Υ)ηχή βεβαιόητα χα!. τήν ((άντιχειμε
νιχη» γνώσ'Υ). "Αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεο τΊjς
βιβλιχΊjς παροcοοσ'Υ)ς, τον Θεο τΊjς 'ΕχχλΥJσίας, πρέπει να
τον άναζψήσουμε άπο το σωστο ορόμο, το ορόμο τΊjς
πίστΥJς. OL λογιχες ((άποοείξεις» για την uπαρξή του, τα
άντιχειμενιχα έπιχεφήματα τΊjς 'Απολογ'Υ)ηχΊjς, ή lστο
ριχη άξιοπιστία των ΠΥ)γων τΊjς χριστιανιχΊjς παροcοΟσΥ)ς,
μποροuν να εΙναι χρήσιμα βο'Υ)θήματα για να γενν'Υ)θεί
μέσα μας ή άνοcγΧΥ) τΊjς πίστ'Υ)ς. 'Αλλα στην πίστ'Υ) οεν
όοΥ)γοuν, οϋτε μποροuν να την uποχαταστήσουν.
'Όταν ή ΈχχλΥJσία μiΧς καλεί στ'f)ν άλήθεια ης, οεν
μiΧς προτείνει χοcποιες θεωρ'Υ)ηχες θέσεις ποu πρέπει
χαταρχην να οcποοεχθοuμε. Μας καλεί σε μια προσωπική
σχέσ'Υ), σε ίtνα τρόπο ζωΥjς ποu συνιστα σχέσ'Υ) με τον Θεο
� όο'Υ)γεί προοοευηχα χα!. βιωμαηχα στη σχέσ'Υ) μαζί του.
Αύτος ό τρόπος μεταμορφώνει τη σύνολ'Υ) ζωη άπο άτο
μιχή έπιβίωσ'Υ) σε γεγονος κοινωνίας. 'Η Έχχλ'Υ)σία εΙναι
ftνα σiiJμα κοινωνίας, ΟΠΟυ τα μέλη ζοuν οχι το καθένα
για τον έαυτό του, άλλα το καθένα σε όργανιχη ένότψα
άγοcπ'Υ)ς με τα uπόλοιπα μέλ'Υ) χα!. τήν κεφαλry τοu σώμα
τος, τον Χριστό. Πιστεύω στην άλήθεια τΊjς 'ΕχχλΥJσίας,
σ'Υ)μαίνει ΟτL οέχομαι να ένταχθω στο ιισύνοεσμο τΊjς
άγΟCΠ'Υ)ζ» ΠΟU τη συνιστiΧ, έμπιστεύομαι στην άγοcΠΥ) των
ά.γίων χα!. τοu Θεοu, χα!. αύτοl. με οέχονται με πίστ'Υ) 
έμπιστοσύν'Υ) στο πρόσωπό μου.
Φτοcνουμε στον Θεο μέσα άπο ίtνα τρόπο ζωΊjς, οχι
μέσα i.πο ίtνα τρόπο σχέψΥJς. Τρόπος τΊjς ζωΥjς εΙναι χοcθε
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όργανιχ� λειτουργ(α αuξΎ)σΎ)ς χαl ώριμότΎ)τας -είναι ό
τρόπος λ.χ. ποu συγχροτε"L τ� σχέσΎ) με τ� μψέρα χαl
τον πατέρα μας. 'Απο το θΎJλασμο χάl το χάδι χαl τ�
στοργ� χαl φροντ(δα, wς τ� συνειδΎ)τ� χοινων(α χαl
ά.ποδοχ� τΥjς ά.γάπΎ)ς τους, βλαστα(νει σιωπΎ)λcΧ χι ά.νε
πα(σθψα στ�ν ψυχ� τοu παιδωu ή π(στΎ) στ� μψέρα χαl
τον πατέρα του. Δεν χρειάζεται λογιχες ά.ποδε(ξεις η
θεωρΎ)τιχες κατοχυρώσεις αuτος ό δεσμός, παρcΧ μόνο αν
διαταραχθε"L ή ϊδια ή σχέσΎ). Μόνο τότε τ�ν πραγματιχό
τΎ)τα τΥjς ζωΥjς προσπαθοuν νcΧ uποχαταστήσουν τα έπι
χεφήματα τΥjς σχέψΎ)ς.

4.

Η ΑΠΟΦΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

α . Δόγμα και αί'ρεση
Κι ομως, ολοι ξέρουμε οτι � 'Εκκλησία εχει καΙ. τl.ς
θεωρητ ικές της άρχές, τα « δόγματα τΎjς π ίστης » οπως τιΧ
λέμε σ�μερα. Αuτο δεν ε ρχεται σε άντίθεση με ολα οσα
παραπάνω εϊπαμε;
" Ας δοuμε τα πράγματα άπο την iστορικ� τους άρχη .
Σ ίγουρα, στοuς τρεϊς πρώτους α ίωνεζ τΎ)ς iστορ ίας της �
'Εκκλησία δεν εχει να παρουσιάσει θεωρητικες διατυπ ώ
σεις τ-Υjς άλ�θειας της, δόγματα ποu καθορ ίζουν την
π ίστη της. Ζεϊ την άλ�θεια της έμπειpικα -αuτο ποu
εlναι � άλ�θεια της β ι ώνεται άπο τα μέλη τοu σώματός
της Οίμεσα καΙ. καθολικά, δ ίχως θεωρητικες έπεξεργασίες.
'Οπωσδ�ποτε, uπάρχει μια γλώσσα με την όπο ία έκφρά
ζεται � έκκλησιαστιΥ.Υj έμπειρία -οροι, έκφράσεις, είκό
νες- γλώσσα διαμο ρφωμένη άπο τl.ς πρωτες κιόλας
δεκαετίες τοu χριστιανικοu β ίου. ΕΙναι � γλώσσα των
Εuαγγελ ίων, των έπιστολων των ' Αποστόλων, των κει
μένων ποu συγγράφουν oi 'Επ ίσκοποι των πρώτων αίώ
νων για να καθοδηγ�σουν καΙ. χειραγωγ�σουν το σωμα
των πιστων . 'Όμως αύτη � γλώσσα δεν όδηγεϊται σε
θεωρητ ικες σχηματοποι�σεις καΙ. άξιωματικες διατυπ ώ
σεις. 'Εκφράζει μόνο καΙ. έπιση μαίνει τη βιωματικη βε
βαιότητα.
'Ό,τι όνομάζουμε σ�μερα δόγμα, έ μφαν ίζεται μόνο
οταν την έμπειρ ία τ-Υjς έκκλησιαστικΎ)ς άλ�θειας ερχεται
να άπειλ�σει � αίρεση. 'Η λέ ξη αl'ρεση σημαίνει την
έκλογ�, έπιλογη καΙ. προτίμηση ένος μέρους τ-Υjς άλ�-
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θειας, είς βάρος τjjς όλόκληρΊ)ς άλ�θειας, τjjς καθολικjjς
άλ�θειας. 'Η αίρεση εΙναι το άντίθετο τjjς καθολικό
τηται;. Ol αlρετικοι άπολυτοποιοuν μια μόνο πτυχ� τjjς
βιωματικjjς βεβαιότψας τjjς ΈκκλΊJσίας και ετσι σχε
τ ικοποιοuν άναπόφευκτα ολες τις &λλες. 'Η οιαοικασία
αύτjjς τjjς άπολυτοποίΊ)σΊ)ς ·εΙναι πάντοτε οιανΟΊ)τLΚ� -μια
θεωρΊ)ΗΚ� προτ ίμΊ)σΊ) ΠΟU συν�θως άπλουστεύει και σχΊ)
ματοπο ιεL τ�ν κατανόΊ)σΊ) τjjς έκκλήσιαστικjjς άλ�θειας.
Κλασικα στ�ν ' Ιστορία παραοείγματα εΙναι ό νεστορια
νισμοι; και ό μονοφυσιτισμόι; . • ο πρωτος άπολυτοποιεϊ:
τ�ν άνθρωπόητα τοu Χρ ιστοu, ό οεύτερος τ� θεότψά
του. Και στις ουο περιπτώσεις σχετικοποιεϊ:ται, και τε
λικα άναιρεϊ:ται, +ι μία και όλόκλΊ)ρΊ) άλ�θεια τjjς σάρ
κωσΊ)ς τοu Θεοu , τjjς θεανθρωπότΊ)τας τοu Χριστοu . • ο
νεστοριανισμος ΚΊ)ρύττει Ενα �θικο ύπόοειγμα τέλειου
άνθρώπου, ό μονοφυσιτισμος μια άφΊ) ρΊ)μένΊJ ίοέα &σαρ
κου Θεοu.
'Η ΈκκλΊJσία άντιορii στις αίρέσεις έπισΊJμαίνοντας
τα ορια τjjς άλ�θειας ης, όρ ιοθετώντας ΟΊ)λαο� τ� βιω
ματικ� έμπειρ ία τΊJς. ΕΙναι πολu χαρακτΊ) ριστικό , πως ή
πρώτΊ) όνομασία ποu οόθψε σΕ: ο ,τι σ�μερα όνομάζουμε
δόγμα, �ταν όροι;, ΟΊJλαο� οριο, σύνορο τjjς άλ�θειας
(λατιν. terminu� ) . τα σΊJμερινα ιιοόγματαη εΙναι ol όροι
των Οίκουμενικων Συνόοων -ol θεωρΊJηκΕ:ς έκεϊ:νες ά
ποφάσεις ποu οιατυπώνουν τ�ν άλ�θεια τjjς 'ΕκκλΊJσίας,
βάζοντας ενα όριο άνάμεσα σε αύτ� τ�ν άλ�θεια και στ�ν
παραφθορά ης άπο τ�ν αϊρεσΊJ.

β. τα ορια τ i'j ς έμπειρίας
'Ίσως ενα προσιτο στ�ν έμπειρ ία παράοειγμα θα μπο
ροuσε να οιευκριν ίσει σαφέστερα τ� λειτουργία τ ων ό-
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ρωι.ι - όρ ίων τ-Υjς άλήθειας. " Ας ύποθέσουμε οτι έ μφαν ίζε
ται κάποιος ποu ίσχυρίζεται πως μητρικi'J ά γ ά πη σ'Υ) μαί
νει μιαν όίτεγκτ'Υ) αuστ'Υ)ρότ'Υ)τα καt όίγριο καθ'Υ) μερινο
ξυλοδαρμο τοu παιδιοu . " Ολοι οσοι έ:χουμε διαφορετικη
έμπεφ ία τ-Υjς μψρικ-Υjς άγάπΊ)ς θα διαμαρτυρ'Υ)θοuμε γι .
αύτη τη διαστρέβλωσ'Υ) καt θα τ-Υjς άντιτάξουμε εναν
όρισμο τ-Υjς δικ-Υjς μας έμπε φ ίας : Για μiΧς ή μψρ ικη
άγάπΊJ εΙναι στοργή , τρυφερ ότΊJτα, φροντίδα, συνδυασμέ
να ολα αuτα με συνετη καt οίκοδομψικη αuσηρ ότψα.
" Ως τη στιγμη ποu έ μφαν ίστψε ή παραπο ί'Υ)σ'Υ) τ-Υjς
άλήθειας για τη μψρικη άγάπΊJ , δεν εΙχε ύπάρξει άνάγκΊJ
να όρίσουμε την έμπεφ ία μας. 'Η μψρικ-Υj άγάπΊJ �ταν
για ολους μας κάτι αuτονόΊ)τΟ, μια βιωματικ-Υj γνώσ'Υ)
άντικειμενικα άπροσδιόριστ'Υ) κι ομως κοινα κατανΟΊ)τή .
' Η άνάγκ'Υ) τοu ό ρ ίου - όρισμοu εΙναι συνάρτ'Υ)σ'Υ) τ-Υjς άπει
λ-Υjς, να άρχίσει να θεωρε'Lται μψρικη άγάπΊ) κάτι όίλλο
άπο αuτο ποu ολοι πιστεύουμε.
'Όμως ό ό ρισμος ά.πλως σΊJμαίνει - έπισΊJμαίνει τα
ορια τ-Υjς έμπεφ ίας μας, δεν μπορε'L να την ύποκαταστή
σει . 'Ένας όίνθρωπος ποu δεν γνώρισε ποτε στη ζωή του
τη μψρικη άγάπ'Υ) ( άπο ό ρφάνια � οποιο όίλλο λόγο ) ,
μπορε'L ν α ξέρει τον όρισμό, άλλα δεν γνω ρ ίζε ι τ-Υjν ϊδια
τ-Υj μψρ ικη άγάπΊJ. Με όίλλα λόγια: ή γνώσΊJ των διατυ
πώσεων καt ό ρισμων τ-Υjς άλήθειας δεν ταυτ ίζεται με τ-Υj
γνώσΊJ τ-Υjς ϊδιας τ-Υjς άλήθειας. Γι ' αuτο καt ενας όίθεος
μπορε'L να εχει μάθει καt να ξέρει καλα οτι ό Θεος τ-Υjς
ΈκκλΊJσίας εΙναι τριαδικός, οτι ό Χριστος εΙναι τέλειος
Θεος καt τέλειος όίνθρωπος, άλλα αuτο δεν σΊJμαίνει καt
οτι γνω ρ ίζε ι αuτες τlς άλήθειες.
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γ.

Άποφα τισμ ο ς

'Έτσι φτάνουμε να άντιληφθοuμε τη στάση 'Υ] τον τρόπο
μΕ: τον όποίο ή ' Εκκλησία άντιμετωπ ίζε ι τη γνώση τΥjς
άλ�θειας της - στάση και τρόπο ποu καθιερ ώθηκε να
όνομάζουμε ά ποφατισμο τΥjς γνώσης. ' Αποφατισμος ση
μαίνει την rΧρνηση να έξαντλ�σουμε τη γνώση τΥjς άλ�
θειας στη διατύπωσ� της. 'Η διατύπωση εΙναι άναγκα ία
χαt άπαραίτητη , γιατt όρίζε ι την άλ�θε ια, την ξεχωρ ίζει
καt τη διαστέλλει άπο κάθε παραφθορα καt άλλο ίωσ�
της. Γ ι ' αuτο καt για τα μέλη τΥjς Έκκλφίας ο ί οροι 
δόγματα εΙν αι ο ί δεδομένες « στ αθερΕ:ς» τΥjς άλ�θειας,
ποu δΕ:ν έπιδέχονται μετατροπΕ:ς 'Υ] διαφοροποιημένες έκ
δοχΕ:ς στη διατύπωση . Ταυτόχρονα ομως αuτη ή διατύ
πωση δΕ:ν ύποκαθιστιi, οϋτε έξαντλεί τη γνώση τΥjς άλ�
θειας, ποu παραμένει βιωματικα έμπε ι ρ ικη -Ιtνας τρό
πος ζωΥjς και οχι μια θεωρητικη κατασκευ� .
' Η στάση τοu άποφατισμοu όδηγεί τη χριστιαν ικη
θεολογία να χρησιμοποιεί για την έ ρ μηνεία των δογμά
των πολU περισσότερο τη γλώσσα τΥjς ποίησης και τ ων
ε ίκόνων, παρα τη γλώσσα τΥjς συμβατικΥjς λογικΥjς καt
των σχηματοπο ιη μένων έννοιων. 'Η συμβατικη λογικη
τΥjς καθημερινΥjς συνεννόησης και ο ί σχηματοποιημένες
Ιtννοιες μΕ: τtς όποίες 'λειτουργεί αύτη ή λογικη δ ίνουν
πολu εϋκολα στον rΧνθρωπο την ψευδαίσθηση μιιiς σ ίγου
ρης γνώσης, ποu αν την κατακτ�σει μΕ: τη διάνοια, την
Ιtχει κιόλας έξαντλ�σε ι, την κατέχε ι όλοκληρωτικά. Ένω
ή ποίηση, μΕ: τοuς συμβολισμοuς καt τtς ε ίκόνες ποu
χρησιμοποιεί, δηλώνει πάντοτε Ιtνα νόημα μέσα άπο τtς
λέξεις χαt πέρα άπο τtς λέξεις, νόημα ποu άνταποκρί
νεται περ ισσότερο σε κοινΕ:ς έμπειρίες ζωΥjς και λιγότερο
σε έγκεφαλικΕ:ς συλλ�ψεις.
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δ. Ε l κονολογικfι γλώσσα
ΣτιΧ κε tμενα των θεολόγων καt Π ατέρων τ-1)ς ' Εκκλησtας
σuχνιΧ ο [ εννοιες άλληλοαναφοuνται νοημαηκιΧ γιιΧ νιΧ
γ [νει Ουνατη ή uπέρβαση κάθε σχηματοπο [ησης τοu πε
ριεχομένου τους. ΝιΧ οιαφανεϊ μέσα άπο τtς έννωολογικΕ:ς
άνηθέσεις +ι δυνατότητα έμπε φικΎjς μέθεξης όλόκληροu
τοu άνθρ ώποu (καt οχι μόνο τΎjς σκέψης) στην έκφραζό
μενη άλ�θεια. ' Ο Θεος τΎjς ' Εκκλησ[ας εΙναι ύπερούσιοι;
Ο ύσία, ύ πέρθεοι; θε6τηι;, το ά ιιώιιυμοιι όιιομα, ή ύπερ
άρχιοι; άρχή, vovι; ά ιι6ητοι; καt λ6γοι; ά ρρητοι; καt
περιληπτικον ά περίληπτον. 'Η γνώση τοu Θεοu εΙναι
έν άγνωσί� γ νωσιι;, άμέθεκτοι; μετοχή. Η Θεολογ[α
εΙναι μ6ρφωσιι; των άμορφώτων, τύποι των ά τυ πώτων,
'

σχήματα των άσχημα τίστων, προτέλειο<; τελεσιουργία,
)

(

I

I

)

I

εκφραl.,ει α νομοιου<; ομοιοτηται;, πα ντων ασχετψ σvνoXfi περιδε δρα γμένη . 'Η άλ�θεια ταυτ[ζεται μΕ: την &με
ση έμπεφtα, ή Θεολογ[α μΕ: την θεοπτία ν, αύτη την
t

IV

J

ά τέλεστον τελει6τητα. Οί θε6πτει; θεολ6γοι όρωσιν άο
ράτωι; α ύτοv τοv Θεοv το &φραστον κά λλος · κρατοvσιν
ά νε πάφω<;, κατα νοοvσιν άκατα νοήτω<; το ά νίδεον εlδοι;
α ύτοv, τΎιν &μορφον μορφΎJν κα ι το άσχημά τιστο ν
σχ1jμα έιι άθεάτψ θέ� και άσυνθέτψ κάλλει ά ποικίλ τω<;
πεποικιλμένον 1 •

ΔΕ:ν εΙναι τυχαϊο π ο u ή άοια tρετη ' Εκκλησtα των
όκτω πρώτων α ίώνων καt ή ό ρθόοοξη ίστορικ� της συνέ
χεια στην ' Ανατολ� , βάσισε την κατήχηση, οπως λέμε,
των π ιστων, οηλαοη τη γνωστ οπο[ηση καt μετάοοση τΎjς
άλ�θειας της, κuρ tως στη λατρεtα. Μέσα στο λε ιτοuργικο
1. ο ι τελευταίες φριΧσεις εrνcχι τοu Σ rΜΕΩΝ τοu Νέου Θεολόγου
(Βίβλος τών ήθικών, Λόγος Δ ' , 'ΈκοοσΊ) Sources chretiennes, 1 29, σελ.
68-70).
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κύκλο των άκολουθιων τ-Υjς Έκκλησ[ας (τον έσπερινό,
τον ορθρο, τ� λειτουργια, τ!.ς wρες) � Θεολογια γ[νεται
πο[ημα χα!. τραγούόι -βιώνεται περισσότερο, παροc νο
είται με συλλογιστικ� συνέπεια. 'Η μύηση στ�ν άλ�θεια
τ-Υjς 'Εκκλησ[ας εΙναι μετοχ� στον τρόπο τ-Υjς ζω-Υjς της,
στη γιορταστικΥ) σύναξη των πιστων, στΥ)ν όρατΥ) πραγ
ματοπο[ηση χα!. φανέρωση τ-Υjς καινούργιας άνθρωπότη
τας ποu εχει νικ�σει το θοcνατο.

ε. Έλληvικfι φιλοσοφία και χριστιαvικfι έμπειρία
'Ίσως εΙναι περιττ� � προσθ�κη, άλλοc γιοc νοc άποφύγου
με κοcθε ένόεχόμενη παρερμηνεια, πρέπει νοc ποuμε τοu
το: 'Ότι � προτεραιότητα τΥ)ς έμπειρικΥ)ς μετοχΎjς σε
σχέση με τ� νοητικ� προσέγγιση τΎjς έκκλησιαστικ-Υjς
άλ�θειας όεν σημα[νει οuτε νεφελώόη μυστικισμο χα!.
καταφυγ� σε συναισθηματικες έξοcρσεις, οuτε παραθεώ
ρηση χα!. uποτιμηση τΎjς λογικΥ)ς σκέψης. Δεν πρέπει νοc
ξεχναμε οτι � πρώτη 'Εκκλησ[α γενν�θηκε χα!. άνα
πτύχθηκε μέσα στοc ορια τοu έλληνικοu κόσμου, τΎjς
έξελληνισμένης ρωμα·ίκΎjς αuτοκρατορ[ας. Κα!. � νοοτρο
πια χα!. ψυχοσύνθεση των 'Ελλ�νων όεν συμβιβαζόταν με
σκοτεινοuς μυστικισμοuς χα!. άφελ� συναισθ�ματα. 'Αν
τιθετα, ό 'Έλληνας ζητοuσε μέσα άπο τ�ν καινούργια
έμπειρ[α τΎjς έκκλησιαστικΎjς ζωΎjς νοc άπαντ�σει στοc
όικοc του προβλ�ματα χα!. έρωτ�ματα -αuτοc ποu �
άρχαιοελληνικ� χα!. έλληνιστικ� φιλοσοφικ� παροcόοση
είχε όιατυπώσει χα!. έρευν�σει με τρόπο θαυμαστο χα!.
μοναόικο στ�ν ίστορ[α τοu άνθρώπου.
'Η άπα[τηση τΎjς έλληνικ-Υjς σκέψης νοc έκφροcσει με το
όικό της λόγο τ�ν άλ�θεια τΎjς 'Εκκλησ[ας άποτέλεσε
μιοc όξύτατη ίστορικ� πρόκληση τόσο γιοc τον 'Ελληνι-
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σμο οσο καl για τ�ν 'Εκκλησία. 'Ήταν μια δραματικ�
συνάντηση δυο καταρχ�ν άσύμπτωτων στάσεων ζωΎjς,
ποu γέννησε τlς μεγάλες αίρέσεις των πρώτων αtώνων.
'Αλλα οί διεργασίες ποu προκλήθηκαν με άφορμ� αuτες
τlς αίρέσεις, έ:κριναν τlς δυνατότψες έπιβίωσης τΎjς έλ
ληνιχ.Ύjς φιλοσοφίας μέσα στα ορια ζωΎjς τοu χριστιανικοί)
κόσμου. Καl τα δυο συναντώμενα μέρη (έλληνικ� φιλο
σοφία καl χριστιανικ� έμπειρία) άντιπροσώπευαν μια
έκπληκτικ� δυναμικ� ζωΎjς, ποu μετασκεύασε τελικα τ�ν
άντίθεση σε δημιουργικ� σύνθεση: 'Η χριστιανικ� 'Εκ
κλησία κατόρθωσε να άπαντήσει με τα δεδομένα τΎjς
δικΎjς της έμπειρίας στα φιλοσοφικα έρωτγ)ματα των
'Ελλήνων. Καl � έλληνικ� φλοσοφία άπέδειξε τlς δυνα
τότψες τΎjς δικΎjς της γλώσσας καl μεθόδου στ+ιν έπαλγ)
θευση τΎjς καινούργιας άντίληψης για τ+ιν ϋπαρξη, τον
κόσμο καl τ�ν 'Ιστορία. Το άποτέλεσμα �ταν ενα κορυ
φαίο έπίτευγμα τοu έλληνικοu λόγου, ποu χωρlς να προ
δίδει τη χριστιανικη άλγ)θεια καl τ�ν άποφατικΥι γνώση
αuτΎjς τΎjς άλήθειας, μένει άπόλυτα συνεπ�ς στlς άπαι
τήσεις τΎjς φιλοσοφικΎjς διατύπωσης, πραγματοποιώντας
έ:τσι μια ριζοσπαστικη τομ� στη σύνολη 'Ιστορία τΎjς
Φιλοσοφίας. Καl πρωτεργάτες αuτοu τοu έπιτεύγματοc;
εΙναι οί 'Έλληνες Πατέρες τΎjς 'Εκκλησίας, σε μιαν
άδιάκοπη διαδοχ� άπο τον 2ο ως καl τον 15ο αtώνα.
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5 . Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ

α.

Ή βιβλικfι μαρτυρία

' Ο Θεος τΎjς ' Εκκλη σίας εΙνα.ι ό Θεος τΎjς ίστο ρικΎjς
έμπε φ ία.ς, οχι ό Θεος τ wν θεωρητικwν ύποθέσεων κα.ι
τwν άφηρημένων σuλλογισμwν . Κα.ι ή έμπ ε φ ία. άκριβwς
τΎjς ' Εκκλησίας βεβαιώνε ι οτι ό Θεος ποu άποκα.λύπτε
τα.ι στην ' Ιστο ρ ία. οεν εΙνα.ι μια μονα.χικη " Υπα.ρξη,
α.uτόνομη Μονάοα. η άτομικη Οuσία.. ΕΙνα.ι Τριάοα. ' Υπο
στάσεων, Τρ ία. Π ρόσωπα. με άπόλuτη ύπα.ρκτικη έτερό
τητα. , άλλα κα.ι κοινότητα. Οuσία.ς, Θέλησης κα.ι ' Ενέρ
γειας.
Στην Πα.ράοοση τοu ' Ισρα.�λ, την καταγραμμένη
στα β ιβλία. τΎjς Πα.λα.ιiΧς Δια.θ�κης, ίf.χοuμε σα.φεϊ:ς προ
τυπώσεις κα.ι προεικον ίσε ις τΎjς άλ�θε ια.ς τοu Τρια.οικοu
Θεοu. Στη οι�γηση τΎjς οημιοuργία.ς τοu κόσμοu, ένw τα
πάντα. σuντελοuντα. ι με μόνο το λόγο τοu Θεοu -το
οημιοu ργικό τοu πρόσταγμα.- ή άπόφα.ση για τη οη
μιοuργία. τοu άνθρώποu έκφράζετα.ι άνα.πάντεχα. σε πλη
θuν'ηκο άριθμο -ίf.κφρα.ση τοu κοινοu θελ�μα.τος περισ
σότερων προσώπων : « Πο ι� σωμεν ιΧνθρωπον, κα.τ ' ε ίκόνα.
ήμετέρα.ν κα.ι κα.θ ' όμο ίωσιν » ( Γεν. 1 ,26) . Κα.ι οτα.ν ό
' Αβρα.αμ σuνα.ντάει τον Θεο κοντα στη ορu Μα.μβρΎj, εχει
μπροστά τοu τ ρεϊ:ς όίνορες, ποu ο μως τοuς προσφωνεί σαν
να εΙνα.ι ίf.να.ς: « " Ωφθη α.uτ<ϊ> ό Θεος προς τγj ορuι· τγj
Μα.μβργj, κα.θημένοu α.uτοu έπι τΎjς θύρας τΎjς σκηνΎjς
α.uτοu μεσημβ ρ ίας. ' Ανα.βλέψα.ς οε τοϊ:ς όφθα.λμοϊ:ς α.uτοu
εΙοε, κα.ι toou τρεϊ:ς όίνορες ε ίστ�κεισα.ν έπάνω α.uτοu · κα.ι
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tδων προσέ δραμε ε ίς συνάντΥJσιν αvτοϊς ά.πο τΎjς θύρας
τΎjς σχψΎjς αύτοu χαt προσεχύνΥJσεν έπ1. τ-Υ)ν γΎjν, χα1. εΙ
πε· κύριε, εί όίρα εuρον χάριν έναντ ίον σου . . . » ( Γεν. 1 8, 1 -3 ) .
Ο ί ε ίχόνες αύτΕ:ς χα1. προτυπώσεις γ ίνονται όίμεσΥJ
ίστο ριχ-1) ά.ποχάλυψΥJ στο χώρο τΎjς ΚαινΎjς Διαθ�ΧΥJ ζ . Ο ί
ΜαθψΕ:ς ά.χοuνε τον Χρ ιστο να μιλάει γ ι α τ ο ν Θεο
Π ατέρα του χα1. για το Πνεuμα τοu Θεοu, τον Παρά
χλΥJτο. Τρεϊς ά.πο αύτούς, ό Πέτρος, ό ' Ιάκωβος χα1. ό
' Ιω άννΥJς ά.ξιώνονται να ά.χούσουν τ-Υ) φων-1) τοu Θεοu
Π ατέρα, πάνω στο ορος Θαβώρ, χα1. να β ρεθοuν μέσα στο
φωτεινο γνόφο τΎjς παρουσίας τοu Πνεύματος. Το ϊδιο ό
' ΙωάννΥJς ό Π ρόδρομος χα1. ο ί δικο ί του μαθψέ ς, τ-Υ)ν w ρ α
π ο u βαφτίζεται ό Χρ ιστος στον ' ΙορΟάνΥJ , ά.χοuνε τ-Υ)
φων-1) τοu Πατρος ποu βεβαιώνει τ-Υ)ν υ ίόητα τοu ' IYJσOu,
χα1. βλέπουν το Πνεuμα να κατέ ρχεται στον βαφτ ιζόμενο
-χάη σαν λευχο φτερούγισμα ποuλιοu, σαν περιστέ ρ ι .
' Εμπε ιρ ίες παρουσίας μ Ε: αίσθψ-1) ά.μεσότψα, άλλα δ ί 
χως τον περιορ ισμο τΎjς μορφΎjς τ ο υ ά.ντιχε ίμενου χαt
ά.τομιχοu. Γι ' αύτο χα1. μόνο μΕ: ε ίχόνες μποροuν να
δΥJλωθοuν : φων� , σαν βροντ-1) ά.πο τον ούρανο ( Ίωαν.
1 2,27) χα1. κάθοδος τοu Πνεύματος σαν να ά.νο ίγοuν ο ί
ούρανοί, ν α σχίζονται ( Ματθ. 3 , 1 6 - Μάρκ. 1 , 1 0) η σαν
νεφέλΥJ φωτε ιν-1) ποu χατασχεπάζει τοuς μαθΥJτΕ:ς ( Ματθ.
1 7,5 - Μαρκ. 9,7 - Λουκ. 9,34) η σαν φύσΥJμα β ίαιο τοu
ά.νέμου χα1. γλώσσες φωτιιΧς ποu καθ ίζουν ά.πάνω τους
( Πρ. 2,2-3 ) .
. Η χαταγραφ-1) τών έμπεφιών χα1. τοu ΧΥjρύγματος
τΎjς πρώτΥJς ά.ποστολιχΎjς χο ινότΥJτας θα διασώσε ι παράλ
λΥJλα τ-Υ) διδαχ-1) τοu Χριστοu για τ-Υ)ν ά.λ�θεια τΎjς Τρια
διχΎj� Θεότψας. ' Ο Χριστος διαστέλλε� σαφώς τον έαυ
τό του ώς Υίο ά.πο τον Π ατέρα του : � ρθε στ-Υ) γη ιιέν τι:;J
όνόματι τοu Πατρος» ( 'Ιωαν. 5,43) χα1. για να πραγμα-
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τοποι�σει το θέλημα τ ο u Π ατρος και τ t ς έντολΕ:ς του
Π ατρος ( 'Ιωαιι. 4,24 - 5 , 30 - 1 5 , 1 0 ) , να φανερώσει το
'Όνομά του στοuς άνθρώπους και να έ ργασθει το εργο
Του ( Ίωαιι. 1 7 ,5-6 ) . Διαλέγεται μΕ: τον Π ατέρα του
προσευχόμενος ( Ματθ. 1 1 ,25 - 26,39 - 'Ιωα ιι. 1 7, 1 -25) και
σε αύτον παραδίδει το πνεuμα του πεθαίνοντας στο
Σταυρο ( Λουκ. 23,46) .
Ταυτόχρονα ομως βεβαιώνει οτι «εγω και ο πατΥ)ρ
μου εν έσμεν»' ( 'Ιωάιι. 1 0,3 1 ) καt «πάντα οσα ftχε ι ό πατ�ρ
έμά έσην» ( 'Ιωαιι. 1 6, 1 5 ) , χωρtς αύτΥ) Υ) ένότητα να
καταλύε ι τΥ)ν ξεχωριστΥ) ύπαρκτικ� τους ταυτότητα, ά
φοu και για τοuς μαθητΕ:ς ζητάει ό Χριστος άπο τον
Πατέρα του ιιϊνα ωσιν εν, καθως σu πάτε ρ έν έμοt κάγω
έν σο[, ϊνα και αύτοι έν Υjμιν εν ω σι . . . καθ ως Υ) μεις εν
έσμεν» ( 'Ιωαιι. 7,2 1 -23 ) .
Μ Ε: τΥ)ν ϊδια σαφ�νεια διαστέλλει ό Χρ ιστος τόσο
άπο τον Π ατέρα οσο και άπο τον έαυτό του τΥ)ν uπαρξη
τοu Παρακλ�του, ποu εΙναι το Πνεuμα το " Αγιον, το
Πνεuμα τΥjς άληθε ίας. Π ρ ο αναγγέλλει τΥ)ν ελευσ� του και
βεβαιώνει οτι ιιαύτος μαρτυρ�σει περt έμοu» ( 'Ιωαιι.
1 5,26) , ιιέκε"ινος ύμας διδάξει πάντα» ( 'Ιωαιι. 1 4,26 ) , ιι ό
δηγ�σει ύμας είς π<Χσαν τΥ)ν άλ�θειαν » ( 'Ιωαιι. 1 6, 1 3 ) .
' Αλλα οπως ό Υίος ιιού δύναται ποιειν άφ ' έ αυτοu
ούδΕ:ν» ( 'Ιωαιι. 5 , 1 9 ) , ετσι και ό Π αράκλητος « Ού λαλ�σει
άφ ' έ αυτοu» ( Ίωαιι. 1 6, 1 3) . ' Ο Χριστος λέει on «έκ τοu
έμοu λ�ψεται και άναγγελε"ι ύμ"ιν » ( 'Ιωαιι. 1 6, 14 ) . ΕΙναι
πολu χαρακτηριστικΥ) στο εύαγγελικο κε ίμενο Υ) έπιλογΥ)
έκφράσεων ποu δηλώνουν άπερ ίφραστα τρεις διαφορεη
κΕ:ς ' Υπάρξεις, τρία Π ρ ό σωπα τΥjς Θεότητας, χωρtς να
έμφαν ίζεται οτι ol ' Υπάρξεις αύτΕ:ς συν ιστοuν αύτόνομες
άτομικότητες. τα Π ρόσωπα τΥjς Τριάδας δΕ:ν ύπάρχουν
το καθένα για τον έ αυτό του, δΕ:ν διεκδικοuν ύπαρκτικΥ)
αύτονομ ία. ' Αντ ίθετα, γ ίνεται εκδηλη στα λόγια τοu
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Χριστου "Υ) ενΟτ"Υ)τα ζωΥjς, θελ�ματος καt ενεργειας του
Τριαοικου Θεου, των τριων θείων Προσώπων.
'Έτσι, ό Χριστος βεβαιώνει οη γι' αύτον τον ϊοιο ό
Θεος εΙναι Πατ�ρ, γενν�τορας, καt έπομένως Π"Υ)γη καt
Αtτία τΥjς ϋπαρξ�ς τοu ώς ΥLου καt Λόγοu του Θεου.
'Αλλrχ καt τΥjς ϋπαρξ"Υ)ς του Παρακλ�τοu Π"Υ)γη καt Αtτία
εΙναι ό Πατ�ρ. "Αν ό ΥLος εΙναι ό Λόγος του Θεου, ό
Παράκλ"Υ)τΟς εΙναι το Πνευμα τοu Θεου, «Ο παρα. του
Πατρος έκπορεύεται>> ( 'Ιωαν. 15,26) -εχει την έκπό
ρεuσ� τοu, την ύπαρκηκ-1) καταγωγη καt προέλεuσ� τοu
ά.πο τον Πατέρα. 'Όμως � ά.ποστολη του Παρακλ�τοu
στον κόσμο έκφράζει την κοινη θέλ"Υ)σ"Υ) καt ένέργεια τΥjς
ΤριαοικΥjς Θεότψας. Οί έκφράσεις του εύαγγελικου κει
μένου εΙναι καt πάλι χαρακτ"Υ)pισηκές: «ό Παράκλ"Υ)τος,
δν έγώ πέμψω ύμϊν παρα. του Πατρος» ( Ίωαν. 15,26),
«έγώ έρωτ�σω τον πατέρα καt Cί..λλον παράκλ"Υ)τΟν οώσει
ύμίν, το Πνευμα τΥjς ά.λΥJθείας» ( 'Ιωαν. 14,16-17), «το
Πνευμα το 'Άγιον δ πέμψει ό Πατηρ έν τ<{} όνόματί μοu»
( 'Ιωαν. 14,26). 'Αντίστοιχες βιβλικες έκφράσεις τΥjς κοι
νΥjς θέλφ"Υ)ς καt ένέργειας τΥjς Τριάοας ά.ναφέρονται καt
στη σάρκωσΥJ του Λόγοu, την ένανθρώπισ"Υ) του Χριστου:
'Ο Θεος- Πατηρ στέλνει τον ΥLό τοu στον κόσμο καt το
Πνευμα το 'Άγιο ένεργεϊ τη σάρκωσΥJ «έπισκιάζοντας»
τ-1)ν Παρθένο Μαρία.

β.

Ή φιλοσοφικry πρόκληση

'Όλες αύτες OL έκφράσεις καt οιατuπώσεις τΥjς ΓραφΥjς, OL
σχεηκες με τον Τριαοικο Θεο τΥjς ΈκκλΥJσίας, οεν εχοuν
σχέσ"Υ) με φιλοσοφικα. προβλ�ματα, οεν φιλοοοξουν να.
ά.παντ�σοuν σε θεωp"Υ)ηκα. έρωτ�ματα, οϋτε άντλουν o
pouς καt εννοιες ά.πο τη γλώσσα τΥjς φιλοσοφίας. ΕΙναι
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μια ά:πλη καταγραφη της ιστο ρικης εμπε ιρ ίας τ-Υjς πρώ
της ά.ποστολικ"Υjς κοιν ότητας κα1. τ"Υjς π αράSοσης των
λόγων τοu Χριστοu ποu Sιαφωτ ίζουν αύτη την έ μπ ε φ ία.
'Όμως ό rtεφασμος των ά.παιτ�σεων τ-Υ)ς φιλοσοφίας
παραμονεύει σΕ: κάθε πτυχη ζω-Υjς τοu έλληνικοu κόσμου
μέσα στον όποιο γεννιέται κα1. ά:πλώνεται η ' Εκκλησία.
' Υπάρχε ι εν α ά.νυπέρβλητο σκάνSαλο οπου προσκρούει η
γυμνασμένη σκέψη των ' Ελλ�νων: ' Ο Θεός, για να είναι
Θεός, πρέπει να είναι εν α ά.πόλυτο κα1. ά.πε ριόριστο " Ον .
Πως γ ίνεται λοιπον να ύπάρχουν τρία ά.πόλυτα 'Όντα;
Το κάθε ενα, για να είναι ά.πόλυτο, πρέπει να ά.ναφει τον
ά.πόλυτο χαρακτ�ρα τοu (iλλου -το ά.πόλυτο κα1. η πολ
λότητα είναι Sυο εννο ιες ά.νηφαηκές.
Την εύφυέστε ρη κα1. πιο συμβιβασηκη ά.πάντηση
στο έρώτημα Sιατυπώνε ι πρωτος ό Σαβέλλιος, ενας έ
ξελληνισμένος ρ ωμαιος Sιανοούμενος στ1.ς ά.ρχΕ:ς τοu 3ου
α ίώνα . Για τον Σαβέλλιο ό Θεος τ"Υjς έλληνικ"Υjς φιλοσο
φ ίας, το ά.πόλυτο κα1. ά.περιόριστο " Ον , είναι ό ϊSιος μΕ:
τον Θεο τΊjς ' Εκκλησίας. τα τ ρ ία Π ρόσωπα τα όποια
βεβαιώνει η lστορικη έμπεφ ία τΊjς ' Εκκλησίας, SΕ:ν είναι
παρα τ ρ ία π ροσωπεια, τρεις Sιαφορεηκο1. τρόποι φανέ
ρωσης καt ένέργειας τοu ένος Θεοu: Συγκεκριμένα, ό
Θεος έ μφανίζεται καt ένε ργει στην Π αλαια Δ ιαθ�κη (�ς
Π ατ�ρ , στην Καινη Διαθ�κη ώς Υ lός, στη ζωη τΊjς
' Εκκλησίας ώς Πνεuμα 'Άγιο.
Βέβαια, η ά.πάντη ση αύτη τοu Σαβέλλιου δΕ: ν ε ίνα ι
πρωτότυπο δικό του έπινόημα. ' Ο Σαβέλλιος συνοψ ίζει
μόνο καt συστηματοποιει ενα θεολογικο π ρ ο βλημαησμο
ποu �ταν γνωστος την έποχη έκε ίνη στη Δύση μΕ: το
Όνομα μοναρχιανισμός. ' Ο μοναρχιανισμος (ά.πο τη λέ
ξΊJ μοναρχία - μονάδα ) προσπαθοuσε να συμβιβάσει την
ΤριαSικότητ� τοu χρισηανικοu Θεοu μΕ: τη λογικη ά.παί-
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τ-ησΎ) : μια καt μόν-η uπερβαηκη Άρχi) να σuνιστα την
«κu ρ ίως Θεότ-ητα». 'Η προσπάθεια ένος τέτοιοu σuμβι
β ασμοu όΕ:ν επαψε ποτ€: να ,-χαρακτ-ηρ,ίζει τη ρωμα'ίκη
σκέψ-η , Π ΟU είχε π άντοτε μια ροπη προς τον όρθbλογισμο
κ�ι τη σχ-η ματοπο ί-ησ-η -γι ' αuτο έ ξ &.λλοu καλλιέργ-ησε
τόσο άποόοηκα καt τη νομικη έπιστήμ-η .
Έπι πλέον ό Σ αβ έλλιος όΕ:ν εκανε τ ίποτε περισ
σότερο άπο το να χρ-ησιμοποιήσει για την ' Αγ ία Τριάόα
τον ορο πρ6σωπο μΕ: τη σημασία ΠΟU είχε την έποχη
έκε ίν-η και στην έλλψικη και στη λαηνικη γλώσσα : ' Η
έλλψικη λέξ-η πρ6σωπο (οπως και � μετάφρασή τ-η ς μΕ:
το λαηνικο persona) σήμαινε άκρ ιβως το προσωπε'ϊο , τη
μάσκα ποu φοροuσαν ο ί �θοποιοι στο θέατρο.
Ο ί χριση αν ικ€:ς ' Εκκλ-ησίες άρνήθ-ηκαν άπερ ίφραστ α
την έρμ-ηνε ία τ ο u Σαβέλλιοu -και � άντίόρασ-η Ίjταν
ίόιαίτερα εντον-η στην ' Ανατολή . ' Η έμπε φ ία τΊjς ' Εκ
κλ-ησίας και � μαρτυρία τΊjς ' Αγίας ΓραφΊjς βεβαίωνε την
πραγμαηκη όιαφοροποί-ησ-η τριων ' Υπάρξεων, την ξε
χωρ ιστη uπαρκηκη ταuτότψα τΊjς κάθε μιιiς - ' Υπάρ
ξεων ποu όιαλέγονται μεταξύ τοuς και � μια άναφέρεται
στην rί..λλ-η όιαστέλλοντας μΕ: σαφήνε ια τον έ αuτό τ-ης, την
«uπόστ ασή» τ-ης, ό-ηλαόη την πραγματ ική τ-ης όντότψα .
• Η θεω ρ ία των «προσωπείων» άνα φοuσε και το σαφέ
στατο νό-ημα των λόγων τοu Χριστοu στα Εuαγγέλια, και
τη βιωμαηκη άναφορα τΊjς ' Εκκλ-ησ ίας στο Π ρόσωπο
τοu Π ατρος και στο Π ρόσωπο τοu Υίοu και στο Π ρ ό 
σωπο τοu Παρακλήτου.
'Όμως ό σαβελλιανισμος (� όιόαχη τοu Σαβέλλιοu ) ,
?J.ν καt άπο ρ ρίφθ-ηκε άπο την ' Εκκλ-η σ ία, έ ξακολοuθοuσε
σαν θεω ρ ία να όιαόίόεται και να κερόίζει όπαόοuς. Είχε
το προσον οη ίκανοπο ιοuσε εί.ίκολα την άνθρ ώπιν-η λογι
κή , γιατ ι πρόσφερε μια άπλοuστεuμέν-η σχ-ημαηκη έ ρμ-η-
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νε (α, γιά το πως ό Θεος τΥjς ' Εκκλησ(ας εΊ:ναι καt 'Ένας
καt Τριαδικός.
Στά τέλη τοu 3ου αίώνα ό σcχβελλιανισμος διαδό
θψε στη Λιβuη χαt οί Ε:ριδες ποu έκεί δημιούργησε
προκάλεσαν την έπέμβαση των θεολόγων και κληρ ικων
τΥjς γειτονικΥjς ' Αλεξάνδρειας. Τώρα 7' ιά στtς συζητή
σεις χρησιμοποιοuσαν ολο ι τοuς ορους τΥjς έλληνικΥjς
φιλοσοφ (ας . Οί ' Αλεξανδριν ο ( μιλοuσαν γιά τη μ(α Ού
σία τοu Θεοu καt τtς τρείς 'Υποστάσε ις: τοu Π ατρός,
τοu Υ ίοu καt τοu Πνεύματος. Ένω οί δυηκ ο t έπέμεναν
στη μ(α 'Υπόσταση τοu Θεοu καt στά τ ρ (α Πρόσωπα
τΥjς ίστορικΥjς του άποκάλυψης. ΣΕ: αύτη τη διατύπωση
των δυηκων ο ί ' Αλεξανδρινοt Ε:βλεπαν νά έπιβιώνει ή
αί'ρεση τοu Σαβέλλιου, ένω ο ί δυηκοt στη διατύπωση
των ' Αλεξανδρινων φοβόντουσαν τον κtνδυνο τΥjς Τρι
θεtας.
Μέσα άπο αύτΕ:ς τtς συζητήσεις, στtς ά ρχΕ:ς τοu 4ου
πιά αίώνα, γεννήθηκε ό άρειανισμόι;, ή αί'ρεση ποu συγ
κλόνισε γιά δεκαετ(ες όλόκλη ρη τη ρωμαϊκη αύτοκρατο
ρ (α. ' Ο " Αρειος �ταν πρεσβύτερος στην ' Αλεξάνδρεια
καt ένθουσιώδης άντ (παλος των ίδεων τοu Σαβέλλιου.
Θέλοντας νά uπερασπ(σει την πραγμαηκη uπαρξη των
τριων Π ροσώπων τΥjς ά:γ(ας Τριάδας, άλλά καt νά με(νει
ταυτόχρονα συνεπης στtς άπαιτήσεις τΥjς φιλοσοφικΥjς
σκέψης, cΧρχισε νά διδάσκε ι οη πρέπει νά διακρ(ν ουμε οχι
άπλως δ ιαφορεηκΕ:ς ' Υποστάσε ις, άλλά καt διαφορεηκΕ:ς
Ούσ(ες στην περ tπτωση των Π ρ οσώπων τΥjς θε tας άπο 
κάλυψΎJς.
'Έλεγε λο ιπον οη ό l ίος δΕ:ν εΊ:ναι όμοούσιοι; {τΥjς
ϊδιας Ούσ (ας) μΕ: τον Π ατέρα, άλλά διαφορεηκΥjς ούσtας
«κηστΥjς» -τον δημιούργησε καt αύτον ό Θεος πρtν άπο
κάθε cΧλλο πλάσμα. 'Έτσι, ένω πολεμοuσε τον σαβελ-
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λLανLσμό, έ:πεφτε ΚαL αuτος στ�ν roLα παγίοα των άπαL
τ�σεων τ�ς όρθολογLκΥjς σκέψης, Οεχόμενος μLα μόνο θεία
,
'
ο'uσLα
'
βLβα'ζ. οντας τον
καL' uπο

Υ'''
1 ω

,
'
,
"'
σε
«κησμα»οημωuρ-

γημα.
ΔΕ:ν θα έπψείνοuμε περLσσότερο στα ίστορLκα οεοο
μένα. 'Όσα μέχρLς έοω άναφέραμε, μiiς χρεLάζονταν μόνο
γLα να οείξοuμε,

μέσα άπο ποLα

ίστοpLκ� άνάγκη �

'Εκκλησία όοηγ�θηκε να έρμηνεύσεL τ�ν έμπεφία τοu
TpLαOLκou Θεοu μΕ: τ� γλώσσα τ�ς ψLλοσοφίας. ΓLατί,
πραγμαηκά, ο[ 'Έλληνες Πατέρες :r�ς 'Εκκλησίας κα
τόρθωσαν τελLκα αuτ� τ�ν έρμηνεία, χωρίς να παpαβLά
σοuν στο παραμLκpο τ�ν έμπεφLκ� βεβαLότητα τ�ς 'Εκ
κλησίας, άλλα ΚαL χωρLς να άρνηθοuν τ� βο�θεLα τ�ς
έλληνLκ�ς ψLλοσοφίας, κυρίως στ� γλώσσα- όρολογία καt
στ� μέθοοο.
ΚορuφαiοL αuτοu τοu κατορθώματος εΙναL όπωσο�
ποτε ο[ τρε'ϊς μεγάλοL Καππαοόκες Πατέρες: Βασίλεως
ΚαLσαρείας, Γρηγόρως ΝαζLανζηνος καt Γρηγόρως Νύσ
σης. Θα έ:πρεπε ομως να σημεLώσοuμε ώς πρόορομοuς
καt θεμελLωτΕ:ς τοu έ:ργοu των Καππαοοκων τον 'Ιγνάηο
'Ανηοχείας, τον Είρηνα'ϊο Λοuγοούνοu καt τον 'Αθανά
σω

'Αλεξανδρείας.

•

Ως σuνεχLστ� και οημωuργό τ�ς

πληρέστερης ψLλοσοφα�ς σύνθεσης τον Μάξψο

•

Ομολο

γητ�, ποu καt το ΟLΚό τοu έ:ργο προετοψάζοuν ό Λεόν
ηος Βuζάνηος καt ό Θεόοωρος Ραϊθοu καt το όοηγοuν σΕ:
σuστημαηκ� όλοκλ�ρωση ό 'Ιωάννης Δαμασκηνος καt ό
Μέγας

Φώηος.

ΓLα να καταλ�ξοuμε στ�ν τελευταία

μεγάλη άκμ� τ�ς έλληνLκ�ς Θεολογίας, στον 14ο αίώνα,
μΕ: τον Γρηγόρω Παλαμii καt τοuς Νε'ϊλο καt ΝLκόλαο
ΚαβάσLλα.
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γ.

Ή γλωσσικfι « σάρκα» τ rj ς άλήθειας

O t Ο tκουμενικες Σύνοδοι υ tοθέτησαν τ� διδασκαλία των
' Ελλ�νων Π ατέρων καl τ�ν καθιέρωσαν ώς ο ρ ο - οριο τΎjς
άλ�θειας τΥjς ' Εκκλησ ίας. Καl � συνε ίδΥ)σΥ) των πιστων
ά.ναγνώρισε στά. πρόσωπά τους ενα έ:ργο ά.νάλογο με
αuτο τ�ς Π αναγίας Θεοτόκου : 'Όπως έκε ίνΥ) πρόσφερε
το σωμα τΥ)ζ γιά. τ�ν tστο ρικ� σάρκωσΥ) τοu Ytou καl
Λόγου τοu Θεοu, ετσι καl OL Π ατέρες πρόσφεραν τά.
έκπλΥ)κηκά. διανοΥ)ηκά τους χαρ ίσματα , με ά.γιότΥ)τα καl
καθαρότψα κριτΥ) ρίων, γιά. νά. π ροσλάβει � ά.λ�θεια τΥjς
ά.ποκάλυψΥJς τοu Θεοu τ�ν tστορικ� << σάρκαη τΥjς γλώσ
σας των ά.νθρώπων .
Έδω ο μως θά. χρειαστε'ί καl μιά. ά.κόμα π αρέκβασΥJ :
Γιατί o t Π ατέρες νά. προσλάβουν τ� γλώσσα τΥjς έλλΥ)
νικΥjς φιλοσοφίας; Δεν δυσκόλευαν ετσι τ� διατuπωσΥ) τΥjς
ά.λ�θειας τ ων Εuαγγελίων, δεν τ�ν εκαναν δυσπρόσιτΥ)
στοuς ά.πλοuς ά.νθρώπους ;
τα έ ρωτ�ματα αuτά. γεννιοuνται σ�μερα, ποu �
φιλοσοφ ία καl � γλώσσα τΥjς φιλοσοφ ίας εΙναι ά.ντικεί
μενο ένασχόλΥ)σΥ)ς λ ίγων σχετικά. ά.νθρώπων με ε tδ ικες
σπουδες καl ά.καδΥJμα'ίκά, οπως λέμε συν�θως, ένδιαφέ
ροντα. Δεν συνέβαινε ομως το ϊδιο καl στ�ν έποχ� των
Π ατέρων . Θά. μποροuσε νά. tσχυρισθε'ί καν ε ίς, οτι στον
έλλψικο κόσμο, ά.πο τ�ν κλασικ� ά.ρχαιότΥ)τα ως καl τ�
βυζαντιν� περ ίοδο, τά. προβλ�ματα τΥjς φιλοσοφίας έν
διέφεραν εuρuτατα στρώματα λαοu καl προκαλοuσαν συ
ζψ�σεις ά.νάμεσα σε ά.νθρώπους ολων των μορφωτικων
έπιπέδων καl των κοινωνικων τάξεων. ' ΟλόκλΥJρος ό
πολιτισμος των ' Ελλ�νων καl στ�ν προχριστιανικ� , άλ
λά. καl στ� χριστιαν ικ� περ ίοδο, θεμελιωνόταν στ�ν ά.πό
λυτΥ) προτεραιότψα τΥjς άλήθειαι; καl στ�ν ά.ναζ�τΥ)σΥ)
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τ'Υjς άλ�θειας. Σ�μερα ζοuμε σε έ:ναν πολ�τισμο ποu δίνει
προτεραιότ-ητα στ� χρησιμ6τητα καΙ. οχι στην άλ�θεια,
γι' αuτο καΙ. το ένόιαφέρον ολων των κοινωνικων στρω
μάτων το κερδίζει � πολιτικ� καΙ. οχι � φιλοσοφία.
'Έτσι, δυσκολευόμαστε να κατανο�σουμε, πως �ταν δυ
νατο τ�ν έποχη των Πατέρων &νθρωποι άπλοl. να συζΥJ
τοuν στοuς δρόμους καΙ. στα μαγαζια για τον όμοούσιο
καΙ. τρισvπ6στατο Θεο η για τ� διαφοpα Ούσίας καΙ.
'Ύ'ποστάσεως. 'Αλλα τ�ν ϊδια εκπλΥ)ξΥJ θα είχε ϊσως καΙ.
ενας βυζαντινός, iΧν &κουγε σ�μεpα να συζ"Υ)τοuν ενας
κόpθόδοξος» μαρξιστης έργάτΥJς με έ:να συνάδελφό του
τροτσκιστη η μαοϊκο για τl.ς εννοιες της κύπεραξίας» η
τ'Υjς κσυσσώρευσΥ)ς τοu κεφαλαίου».
Θα προσπαθ�σουμε τώρα να έκθέσουμε έδω τ� δι
δασκαλία τ'Υ)ς χριστιανικης ΠαράδοσΥJς (τη όιδαχη των
Πατέρων καΙ. τl.ς άποφάσεις των Συνόδων) για τον Τρια
δικο Θεό, με γλώσσα οσο γίνεται άπλη καΙ. προσιτ� στο
σ"Υ)μερινο &νθρωπο.

δ. Ούσία και ύπ6σταση

'Ο Θεος της έκκλΥ)σιαστικης έμπειpίας είναι 'Ένας καΙ.
Τριαδικ6ς. Για την κατανόΥ)σ"Υ) τ'Υjς άλ�θειας τοu Ένός
Θεοu, � 'ΕκκλΥ)σία χρ"Υ)σιμοποιεί καταχp"Υ)στικα τ� φι
λοσοφικη εννοια τ'Υjς μιiiς Ούσίας. ΚαΙ. για τον προσδιο
ρισμο τ'Υjς τριαδικότΥ)τας τοu Θεοu, χρ"Υ)σιμοποιεί τ�ν
εννοια των τριων 'Ύ'ποστάσεων η Προσώπων. 'Έτσι για
τ�ν Έκκλφία ό Θεος είναι όμοούσιος (μία Οuσία) καΙ.
τρισvπ6στατος (τρείς 'Υποστάσεις η Πρόσωπα).
Χρ"Υ)σιμοποιοuμε καταχρ"Υ)στικα τ�ν εννοια της ού
σίας, γιατl. � λέξ"Υj αύτη σ"Υ)μαίνει το γεγονος της μετοχrjς
στο ιlναι -παράγεται � λέξΥ) οuσία άπο το θΥ)λυκο της
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μετοχΥjς τοu ρήματος είμί. Στ�ν πε ρ ίπτωση ομως τοu
Θεοu δΕ:ν μΠοροuμε να. μιλιΧμε για. μετο χ rι στο εlναι,
άλλα. για. το ϊδιο το ΕΙναι, το πλήρωμα κάθε δυνατότ-ητας
γιιΧ ϋπαρξη και ζωή . Γι ' αuτο και � οcποφατ ικ� διατύ
πωση ύπερούσιοι; ούσία ποu συχνιΧ χρησιμοπο ιοuν ο ί
Πατέρες εΙναι π ι ο κοντιΧ στ�ν εκφραση τΥjς οcλ ήθε ιας τοu
Θεοu τΥjς ' Εκκλησίας.
' Ωστόσο, � δ ιάκριση Ο ύσίαι; και 'Υποστάσεων τΥjς
Οuσίας εuκολύνει τ�ν ' Εκκλησία νιΧ ιιό ρ ίσειη και περι
γράψει τ�ν έμπε ι ρ ία τΥjς οcποκάλυψης τοu Θεοu. Κατα
νοοuμε κάπως σαφέστερα το τ ί θέλει νιΧ όρ ίσε ι αuτ� �
δ ιάκριση, αν σκεφθοuμε οτι και ό ιΧνθρωπος, πλασμένος
ιικατ ' ε ίκόναη τοu Θεοu, εΙναι έπ ίσης μία ούσία (όμοού
σιος} και πάμ πολλει; ύποστάσειι; η πρόσωπα ( μυριυπό
στατος ) . Συνάγουμε τ�ν εννοια τΥjς μιιΧς οuσ ίας ΟCΠΟ το
σύνολο των tδιοτήτων και γνω ρισμάτων ποu χαρακτηρ ί
ζουν κάθε ιΧνθρωπο : Κάθε ιΧνθρωπος εχει λόγο, σκέψη,
βούληση, κρ ίση , φαντασία, μνήμη κλπ . " Ολοι ο[ ιΧνθρω
ποι μετέχουμε μΕ: αuτοuς τοuς κο�οuς τρόπους στ�ν
ϋπαρξη , στο εΙναι -εχουμε καιν� ούσία. ' ΑλλιΧ κάθε
έπιμέρους π ραγματοποίηση ( ύπ6στασrι) αuτΥjς τ·ϊj ς οu
σ ίας, δηλαδ� ό κάθε ιΧνθρωπος χωρ ιστά, ένσαρκώνει ολα
τα. κοινιΧ γνω ρ ίσματα τΥjς οuσίας μΕ: τρόπο μοναδικό ,
οcνόμοιο καl οcνεπανάληπτο : Μ ιλάε ι, σκέφτεται, κρίνει,
φαντάζεται μΕ: τρόπο οcπόλυτα έτερον (διαφορετικο οcπο
κάθε ιΧλλον ιΧνθρωπο} -κάθε οcνθρώπινη ϋπαρξη εχει
οcπόλυτη έτερ6τrιτα.
ΜιλιΧμε λοιπον για. ούσία, � όπο ία ομως, τόσο στ�ν
περ ίπτωσ'ΥJ τοu Θεοu οσο και τοu οcνθρώπου, οΕ:ν ύπάρχει
ξέχωρα οcπο τιΧ συγκεκριμένα πρόσωπα ποu τ�ν κάνουν
ύπαρκτή . τα. πρόσωπα ύποστασιάζουν τ�ν οuσία, τΥjς
δ ίνουν ύ π6στασrι, δηλαδ� πραγματικ� καl συγκεκριμένη
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ϋπα.ρξΥJ . ' Η οuσια uπάρχε ι μόνο ((έν προσώποιςη, τα.
πρόσωπα εΙναι ό τρόπος ύπάρξεως τΊjς οuσίας.
Αuτο πάλι όΕ:ν σΥJμαίνει οτι � οuσία. εΙναι ά.πλwς μια.
άφΥJρΥJμένΥJ εννοια ( � εννοια τΊjς Θεόητας η τΊjς άνθρω
πότΥJτας ) ποu σuγχροτεϊται μόνο στο νοu τοu άνθρώποu
σα.ν σύνοψΥ) χοινwν ίόιωμάτων χαt γνωρισμάτων. Λέμε
οτι � ούσ-ία όΕ:ν uπάρχε ι πα.ρα. μόνο ένσαρχωμένΥ) στα.
σuγχεχριμένα π ρόσωΠα, ομως, ε ίόιχα. στ�ν πε ρ ίπτωσΥJ
του άνθρώποu, τα. σuγχεχριμένα. πρόσωπα (ολοι μας)
εχοuμε μια. π ραγμα.τιχ� έμπειρία όιαφοροπο ίΥ)σΥ)ς τΊjς
προσωπιχΊjς μα.ς uπόστασΥ)ζ cΧΠΟ τ�ν οuσία η ψUσΥ) I μα.ς:
Νιώθοuμε σuχνα. να. ύπάρχοuν μέσα μας όuο έπιθuμίες,
όuο θελ�σεις, δuο άνάγχες ποu ζΥJτοuν ίχανοπ ο ίΥJσΥJ . ' Η
μια. έπιθuμία, θέλΥ)σΥ) η άνάγχΥ) έχφράζει τ�ν έλεύθερΥ)
προσωπική μας έπιλογ� χαt προτίμΥ)σΥ) , ένw � IJ..λ λYJ
εΙναι μια. φυσικry παρόρμΥ)σΥ) (τάσΥ) η ροπ� ) ποu άντιμά
χεται τ�ν πρώτΥ), έμφανίζεται σα.ν ά πρόσωπη ( ένστι
χτώδΥ)ς, οπως λέμε ) άπα ίησΥ) ποu δΕ: ν άφ�νει περιθώρια
έλεύθερΥJς σχέψΥJς, χρ ίσΥJς χα.t άπόφασΥJς. Αuτον το διχα
σμο έπισΥJμαίνει ό ' Απόστολος Π αuλος οταν γ ράφει
στοuς Ρωμαίοuς: (( Βλέπω έ:τερ ον νόμον έν τοϊς μέλεσί
μοu άντ ιστρατεuόμενον τ � νόμ<j) τοu νοός μοu . . . Ou γα.ρ
ο θέλω τοuτο πράσσω, άλλ ' δ μισω τοuτο ποιω
Το γα.ρ
θέλειν παράχειτα ί μοιη ( Ρωμ. 7 , 1 5-2 3 ) .
ΣΕ: έπόμενες σελ ίόες αuτοu τ ο u βιβλίοu θα. μιλ�
σοuμε άναλuτιχότερα γι ' αuτ� τ�ν (( άνταρσία.η τΊjς άν
θρώπινΥ)ς φύσΥ)ς ένάντια. στ�ν έλεuθερ ία τοu προσώπου
-τ�ν όρμ� τΊjς φύσΥ)ς να. ύπάρξει, να. σuντΥ)ρΥ)θεϊ χαt να.
όιαιωνισθεϊ χαθεαuτ�ν, μόνο ώς φύσΥ) , οχι ώς προσωπιχ�
έτερόητα χαt έλεuθερ ία.. Κα.t θα. όοuμε οτι α.uτος ό
. . .

1 . οι ouo οροι: ούσία χοιl φύση χρησιμοποιοuντοιι σuν�θως μΕ: το ϊδιο
νοημοιτιχο περιεχόμενο.
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δLχασμος ψuσεως και προσώπου συνLστοc τ-Υ)ν άποτυχ(α
( « ά.μαρτία » ) τΊjς uπαρξΎ)ς τ οu άνθρώπου, με έσχατΎJ συ
νέπεLα το θάνατο. ' Αλλά. π ρος το παρον μοcς ένοLαφέρεL
έδ(;.) ή άλ�θεLιi τΊjς ψUσΎJς � οuσ(ας, ΠΟU τ-Υ)ν σπουδάζουμε
στ-Υ)ν Π'ερ ίπτωσΎ) τοu άνθρώπου ώς uπαρκηκ-1) έμπεφία
άντ ίθεσΎJς στ-Υ)ν έλευθερία τοu προσώπου. Στ-Υ)ν περίπτω
σΎJ ομως τοu Θεοu δεν έχουμε κανένα δεδομένο γLά. τη
σπουδ-1) τΊjς Οuσίας του, ΠLστεuουμε μόνο οη έκεϊ: δεν
uπάρχεL άντLθεσΎ) Φuσεως και Π ροσώπου , άφοu δεν u
πάρχεL άποτυχία και θάνατος. Τολμοuμε νά. ποu με (πάν
τοτε σχεηκά, με τις περLΟρLσμένες δυνατότΎ)τες τΊjς άν
θρώπLνΎJς γλώσσας ) οτί ή uπαρκηκ-1) ΠλΎ)ρότψα τΊjς θε ίας
ΦuσΎ)ς έναρμονίζεταL άπόλυτα με τ-Υ)ν έλευθερία των
θε ίων Π ροσώπων, γL ' αuτο και εΙναL ΚΟLν-1) +ι θε ία θέλΎ)σΎ)
και ένέργεLα και άοLάρρψτΎJ +ι ένότψα ζωΊjς τΊjς ΤρLά
οας. ' Ενότψα και Φuσεως και έλευθερ ίας, έλευθερ ίας
ποu ένοποLεϊ: τ-Υ) φuσΎJ στή ζω-Υ) τΊjς άγάπΎJς -ή άγάπΎJ
συνLστοc το εlvαι τΊjς Θεότψας. ' Αλλά. τί άκρLβως εΙναL
+ι Οuσία τΊjς Θεότψας τ-Υ)ν όποία uποστασLάζουν τιΧ τρία
Πρόσωπα, δεν εΙναL ουνατο νιΧ το γνωρ ίσουμε . Ξεπερνάε L
O:X.L μόνο τις δυνατότψες τΊjς γλώσσας μας, άλλιΧ και τις
άνηλΎJΠτLΚές μας LΚανότΎ)τες και τιΧ ορLα τΊjς έ μπεφίας
μας. ΜLλοcμε λωπον γLά. το άπερLνόψο μυστ�ρLΟ τΊjς
Θεότψας, τ-Υ)ν άνεξLχνίαστΎJ άλ�θεLα τΊjς θείας Οuσίας.

ε. Το πρόσωπο
' Αγνοοuμε τ ί εΙναL στ-Υ)ν Οuσία του ό Θεός, γνωρίζουμε
ομως τον τρ6πο ύπάρξεώι; του . • ο Θεος εΙναL προσω
πικrι uπαρξΎ) , τρεi:ς συγκεκρψένες προσωπLκες uπάρξεLς,
ποu ή ' ΕκκλΎ)σία έχεL τ-Υ)ν ιΧμεσΎJ tστορLκ-1) έ μπεφία τΊjς
προσωπLκΊjς τους έτερότΎ)τας.
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Έόω πρέπει να στα.θουμε κα.l πάλι : Τί εΙνα.ι άκριβως
μια προσωπικry ϋπα.ρζη , τ ί σημα.ίνει πρόσωπο; ' Ο όρι
σμος μοιάζει όύσκολος, ϊσως τελικα άνέφικτος . ' Ακόμα.
κα.l στ�ν περίπτωση του �νθρώπου, οπου ή σωμα.τικ�
άτομικότητα. κάνει συγκεκριμένη κα.l όίμεσα. προσιτ� τ�ν
«προσωπικότητα. » , τα προσωπικό στο ιχεi:α. τ-ϊjς άνθρώ
πινης ϋπα.ρζης, μοιάζει σχεόΟν άκα.τόρθωτο να ό ρ ίσουμε
άνηκεψενικα τί εΙνα.ι α.ύτο ποu σvιιιστα τ�ν προσωπι
κότητα. -α.uτο ποu προσόίόει προσωπικό χα.ρα.κτ�ρα.
στ�ν ϋπα.ρζη.
Βέβα.ια., ύπάρχει μια κα.τα.ρχ�ν άπάντηση ποu ό ίνε
τα.ι συν�θως σε α.uτα τα έρωτ�μα.τα.: " Ολοι κα.τα.λα.βα.ί
νουμε οτι α.uτο ποu όια.φοροποιεi: τ�ν προσωπικ� ϋπα.ρζη
άπο κάθε όίλλη μο ρφ� ύπάρζεως, εΙνα.ι ή α ύτοσvιιειδησία
κα.l ή έτερότητα. Αύτοσυνε ιόησία. λέμε τ�ν α.ύτεπίγνωση
τ-ϊjς ϋπα.ρζης, τ� βεβα.ιότητα. ποu εχω on ύπάρχω, κα.l
οτι εΙμα.ι έγω ποu ύπάρχω, ενα. ον με τα.υτότητα., τα.υτό 
τητα. ποu με όια.φο ροποιεi: άπο κάθε όίλλο ον. Κα.l α.ύτ� ή
όια.φοροπο ίηση ε Ιν α. ι μια άπόλυτη έτερότητα, ενα.ς μο
να.όικός, άνόμοως κα.l άνεπα.νάληπτος χα.ρα.κτ�ρα.ς ποu
κα.θ ο ρ ίζει τ�ν ϋπα.ρζ� μου .
' Ωστόσο, ή α.uτεπ ίγνωση τ-ϊjς ϋπα.ρζης, τ ο έγώ, ή
τα.υτότητα., ή συν ε ίόη ση τ-ϊjς άπόλυτης έτερότητα.ς, όεν
εΙνα.ι ά:πλα κα.l μόνο ενα. προ·ί ον τ-ϊjς σκέψης, άποτέλεσμα.
μιiΧς λε ιτουργία.ς του έγκεφάλου ποu τ� λέμε νόηση . 'Η
α.uτοσυνειόησία. εΙνα.ι κάτι πολU περισσότερ ο άπο μιιΥ,
νοηηκ� βεβα.ιότητα., εχει «uποστρώμα.τα.» ποu σ�μερα.
τα όιερευνα: μια όλόκληρη έπιστ� μη , ή ψυχολογία. του
βάθους, κα.l τα όνομάζε ι ύποσυνε ίόητο, άσυνε ίόητο, έγώ,
ύπε ρεγω -με μύριους τρόπους προσπα.θεi: να κα.θορίσει
α.uτο το τελικα όίπια.στο κα.l άπροσόιόριστο ποu εlιιαι ό
όίνθρωπος, πέρα. άπο λε ιτουργ ίες σωμα.ηκες κα.l βωχη μι-
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κΕ:ς άντιόράσεις κα!. έρεθισμοuς κυττάρων η οποιες rί..λ λες
άντικε ιμενοποιΎ)μένες έρμΎ)νε"ιες.
Μέσα άπο τ!.ς άναλύσεις των όνε ίρων, των συνειp
μων, των αύτοματισμων τΎjς συμπεριφο ριiς, τ�ν άναγωγ�
σε παιόικα βιώματα, στ!.ς π ρωτογενεις σχέσεις μΕ: το
ο ίκογενειακο περιβάλλον, ή ψυχολογ ία του βάθους προ
σπαθει να άνιχνεύσει τον τ ρόπο συγκρότΎ)σΎ)ς κα!. ώρί
μανσΎ)ς του έγώ -κα!. αύτος ό τρόπος (τόσο τΎjς συγ
κρότφΎ)ς οσο κα!. τΎjς ώ ρ ίμανσΎ)ς του έγώ ) όΕ:ν είναι
rί..λ λος άπο τ� σχέσΎ) , τ�ν άναφορά. Είναι ή όυνατότψα
ΠΟU σvν ιστα τον rί..ν θρωπο : να βρ ίσκεται ά πέναντι σΕ:
κάποιον η σΕ: κάτι, να εχει όψη - προ<; κάποιον η κάτι, vα
είναι πρόσ-ωπον 1 • Να λέει : έγώ, άπευθυνόμενος σΕ: ενα
σύ, να διαλέγεται, να κοινωνει. Το πρόσωπο όΕ:ν είναι μια
άριθμΎ)τιΚ� μονάόα, rί..τ ομο ένος συνόλου, μια όντότΎ)τα
καθεαυτ�ν. Είναι, μόνο ώς αύτοσυνε ιόΎ)σία έτερότΎ)τας,
έπομένως μόνο έναντι κάθε rί..λ λΎ)ς uπαρξΎ)ς, μόνο σΕ:
σχέσΎ) , σε άναφορά.
Γι ' αύτο κα!. μόνο ή rί.. μ εσΎ) σχέσΎ) , ή συνάντΎ)σΎ), ή
άναστροφ� μπορει να μιiς κάνει γνωστο ενα πρόσωπ ο .
Καμια άντικε ιμενικ� πλΎ) ροφορ ία όΕ:ν είναι όυνατο να
έξαντλ�σε ι τ�ν άνομο ιότΎ)τα του προσώπου, να μιiς γνω
ρ ίσει το πρόσωπο. ' Οσεσό�ποτε λεπτομερειακΕ:ς περι
γραφΕ:ς κι ?λν δώσουμε , οσο κι αν έπιμε ίνουμε στ!.ς ποσο
τικΕ:ς άποχρώσεις άτομικων γνωρισμάτων κα!. ίόιοτ�των
(φυσιογνωμικα χαρακτΎ)ριστικά, ψυχοσύνθεσΎ) , χαρακτ� 
ρας κλπ . ) , ο [ προσδιορισμοί μας θα άντιστοιχουν όπωσ
ό�ποτε σΕ: περισσότερα rί..τ ομα, γιατ!. είναι άόύνατο μΕ: τ!.ς
άντικε ιμενικΕ:ς διατυπώσεις τΎjς καθΎ)μερινΎjς μας γλώσ
σας να έπισΎ)μάνουμε τ� μοναόικόητα κα!. άνομοιότΎ)τα
1 . ' Η πρόθεση προς μιχζt με το ούσιιχστιχο dJ ψ (γενιχ�: ώπος) ποu
σΎ)μιχίνει όμμιχ, όφθιχλμός, όψις, σχημιχτίζοuν τ� σύνθετΎ) λέξΎ) πρόσ-ωπον.
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ενος προσωπου . ι οιυτο' κοιι πρεπει ξ εχωριστοι νοι εκημ�σουμε τη σπουδοιιότητοι τfjς λειτουργ ίας τοu όν6μα
τοι;, ποu μόνο οιύτό, πέρσι άπο εννοιες κοιt προσδιορι
σμούς, μπο ρεϊ να ση μάνει τη μονοιδικότητοι, να έκφράσει
κοιt φανε ρώσει ενοι πρόσωπο.

στ.

Ή έμπειρία τi]ι; σχ έ σηι;

'' Αν μέσοι άπο ολες οιύτες τtς περιγροιφες κοιt άνοιλύσε ις
σχεδιάζεται κάπως κοιt περιγράφεται � έμπέ:φ ίοι τΎjς
πρόσβασης στην άλ�θειοι τοu προσώπου, τότε μπο ροuμε
να ποuμε οη οιύτη την έμπεφίοι εχε ι � ' Εκκλησία στη
συνάντηση κοιt σχέση της με τtς ' Υποστάσεις τΎjς Θεό
τητας. Εϊδοι μ ε οη άρχικα τον προσωπικο χοιροικτ�ρ οι τΎjς
Θεότητας βεβαιώνει � έμπεφίοι τ ων πατέρων τοu ' Ισ
ροι�λ : Τον συνοιντοuν ((πρόσωπο με πρόσωπο η, μιλ<Χνε
μοιζί του (( ένώπιος ένωπ ίψη. ' ο Θεος τοu ' Ισροιηλ εΙνοιι
ό άληθ ινος Θεός, δηλοιδη ό προιγμοιηκα ύποιρκτός, ό ζων
Θεός, έπε ιδη εΙνοιι ό Θεος τΎjς σχέσηι;, τΎjς προσωπικΎjς
άμεσότητοις. 'Ό,τι· εΙνοιι πέρσι άπο τη δυνοιτότητοι τΎjς
σχέσης, το Cί.. σχετο, εΙνοιι κοιt άνύποιρκτu, έ:στω κι α.ν το
βεβαιώνει � άνθρώπινη λογικ� . Π άνω στο ορος Χωρηβ ό
Μωυσης ζητάει άπο τον Θεο να άποκοιλύψε ι ό 'Ίδιος στο
λοιό του την προσωπικ� ΤΟυ τοιυτότητοι δηλώνοντας το
'Όνομά του ( Έξοδ. 3, 1 3- 14 ) . (( ' Εγώ ε lμι ό ωνη, άποιντάει
ό Θεός, κοιt ό Μωυσης άνοιγγέλλει στο λοιο οη τον
στέλνει ό Γιαχβε (ό ((έγώ ε lμιη ) κοιt κοιλεϊ τοuς ' Ισραη
λίτες να λατρέψουν τ ον (( οιύτός έστ ι η . Το θεϊκο 'Όνο μοι
οεν εΙνοιι ενοι ούσιαστικό , ποu θα κοιτέτοισσε τον Θεο
άνάμεσοι στα οντοι, οϋτε ενοι έπίθετο, ποu θα τοu πρόσ
δ ιδε εν οι χοιροικτηp ιστικο γνώρισμα. ΕΙνοιι εν οι ρΎjμοι, ε Ινοιι
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στα χε ίλη τwν άνθρώπων � �χω τοu Λόγοu μΕ: τον όποίο
ό Θεος αύτοορίζεται ώς ύπαρκτός, ώς ό μόνος κατεξοχljν
ύπαρκτός.
Ό Θεος αύτοορ ίζετα ι ώς ύπαρκτος μέσα στα ορια
μιας σχέσης μΕ: το λαό τοu --� άποκάλuψη τοu ' Ονό
ματός τοu c�ς ύπαρκτοu είναι μια σχέση - Διαθήκη μΕ: τον
' Ισραήλ. Για τοuς ' Iσραηλ ίτες ό Θεος οΕ:ν είναι ύπο
χρεωμένος άπο την Ούσία τοu να είναι ύπαρκτός, �
uπαρξή τοu οΕ:ν είναι μια λογικη άναγκαιότητα. Είναι
ύπαρκτός, γιατt είναι π ιστος στη σχέση - Δ ιαθήκη τοu μΕ:
το λαό τοu, � uπαρξή τοu βεβαιώνεται άπο τη σχέση 
πιστότητα, οηλαοη άπο την προσωπικη άμεσότητα τΊjς
άποκάλuψής τοu καt τtς παρεμβολές τοu στην ίστορία
τοu ' Ισραήλ.

ζ.

Ή ά ποκάλυψη τijς ζωijς

Στην Καινη Διαθηκη όλοκλη ρ ώνεται αύτη � άποκάλuψη :
' Ο Θεος είναι ό πραγματικα ύπαρκτός, έπειοη είναι ό
Πατήρ, είναι ό προσωπικος Θεος --προσωπικος οχι μόνο
«έ:ναντ ι η τοu άνθρ ώποu, άλλα στο ϊοιο το Είναι τοu :
<<έ:ναντιη τοu Υ ίοu τοu καt τοu Πνεύματός τοu. 'Ό,τι
άφορα στο Θεό , πηγάζε ι άπο αύτη τη σχέση τΊjς πατρό
τητας, τΊjς u ίότητας καt τΊjς έκπόρεuσης, άπο την άλή
θεια τwν Προσώπων ποu προϋποθέτει αύτη � σχέση
--οχι άπο τtς λογικΕ:ς σuνέπειες τΊjς έ:ννοιας Θεός, οχι
άπο τα άναγκαία καt ύποχρεωτικα ίοιώματα τΊjς ούσίας
Θεός.
Φανε ρ ώνοντας ό ' Ιησοuς τον έ αuτό τοu ώς τον Υ ίο
τοu Θεοu, άποκαλύπτε ι οτι ό Πα η)ρ είναι τ ο ονομα ποu
έκcρράζει μΕ: τον βαθύτε ρο τρόπο την ύπόσταση τοv Θεοu,
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αuτο ποu πραγματικα. εlναι ό Θεός: ΕΙναι γεννήτορας και
ζωοποιος άρχή, � άφετΎ)ριακ� δuνατότψα μιiΧς σχέσΎ)ς
ποu ύποστασιάζει (κάνει ύπόστασΎJ) το εΙναι. Στα. Εύαγ
γέλια ό Χριστος άποκαλύπτει οτι � πατρότΎ)τα τοu Θεοu
εχει καταρχΥ)ν μοναδικο χαρακτήρα: άντιστοιχεί στον
μονογενry Υίό, ποu εΙναι ό ιιάγαπψος» (Ματθ. 3,17), ό
ιιέν <{'> εύόόκΥ)σεν» ό Πατ-Υ)ρ (Λουκ. 3,22), αuτος τον όποίο
ιιήγάπΥ)σε προ καταβολης κόσμοu» ( 'Ιωαν. 17,24). Και ή
άγάπΎ) εΙναι � κατεξοχήν βεβαίωσΎ) της έλεuθερίας, �
κατεξοχήν άποκάλuψΎ) της πpοσωπικij<; uπαρξΎ)ς, της
έλεύθερΥ)ς άπο κάθε προκαθορισμο οuσίας � φύσεως.
'Ο Θεος- Πατήρ ιιγεννiΧ» τον Θεο- Υίο μονογενή, ποu
θα. πεϊ:: το Πρόσωπο τοu Πατρος ύποστασιάζει το ϊδιο
τοu το ΕΙναι (τή Θεότψα) σΕ: σχέσΎJ άγαπψική μΕ: τον
Υίό. 'Η ένότψα τοu θείοu ΕΙναι (ό 'Ένας Θεος) δεν
σuνιστiΧ λογική άναγκαιότΥ)τα, άλλιΧ ένόητα έλεuθερίας
και άγάπΥJς. ΕΙναι ένότψα των βουλήσεων ( 'Ιωαν. 5,30)
και των ένεργειων ( Ίωαν. 5,1 7-20) τοu Πατρος και τοu
Υίοu, � άμοιβαία ένύπαρξή τοuς ( 'Ιωαν. 1 0,38 - 1 4,1 0 1 7,21), � άμοιβαία στενή σχέσΎ) της γνώσΎ)ς και της
άγάπΥ)ς ( 'Ιωαν. 12,28 - 1 3,31 - 1 7,4).
'Ωστόσο, ό μοναδικος χαρακτήρας της πατρότΎ)τας
τοu Θεοu δΕ:ν έξαντλεϊ:ται στή δuαδική σχέσΎJ μΕ: τον
μονογενή Υίό, αύτη � σχέσΥ) δΕ:ν εΙναι μια. πόλωσΥ) της
ζωης σΕ: δuο άλλΎJλοπεριχωρούμενα μέρΥJ. 'Η ένότψα
τοu Πατρος μΕ: τον Υίο εΙναι καθολικα. ζωοποιός, εΙναι �
ιιοντως ζωη» και το πλήρωμα της ζωης, γιατι ό Πατηρ
εΙναι αuτος ποu έπίσΥJς έκπορεύει το Πνεuμα το 'Άγιο.
ΜΕ: ίtνα ύποθετικο σχημα της δικης μας' άνθρώπινΥ)ς
λογικης θα. μπορούσαμε να. ποuμε οτι: Δίχως τή γέννΎJσΥJ
τοu Υίοu, ό Θεος θιΧ �ταν μια. ύπερβατικη Μονάδα. Και
δίχως την έκπόρεuσΎ) τοu Πνεύματος, θα. �ταν ftνα πρό-
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σωπο «Κεκρυμμένοη σΕ: μιιΧ α.uστΎ]ρtΧ ίοιωηκ� σχέσΎJ,
σχέσΎJ όίσχετΎJ μΕ: όηο�ποτε οΕ:ν εΙνα.ι ό Θεός, άλλιΧ κα.Ι.
σχέσΎJ ποu όρίζει άπλως τ�ν α.ίτία., χωρl.ς νιΧ συνιστιΧ τον
τρ6πο τΎjς ζωΎjς.
Το λέμε α.ύτό, οχι γιιΧ νιΧ έπιβάλουμε στ�ν άλ�θεια.
τοu Θεοu ενα. σχΎjμα. τΎjς δικΎjς μα.ς λογικΎjς, άλλιΧ γιιΧ νιΧ
έκφράσουμε τ�ν ίστορικ� έμπεφία. τΎjς άποκάλυψΎJς: Το
Πνεuμα. το "Αγιο ένεργεί μέσα. στ�ν 'Ιστορία. τ� φα.νέ
ρωσΎJ τοu Λόγου τοu Θεοu κα.Ι. τ� σάρκωσΎJ τοu Προσώ
που τοu Λόγου κα.Ι. τ� σύστα.σΎJ τοu Σώματος τοu Λόγου
(ποu εΙνα.ι ή Έκκλφία.). Κα.Ι. ολα. α.uτιΧ ώς γεγονότα.
πάντοτε ζωοποίηση<; τοu κηστοu κα.Ι. τελικΎjς άνα.φορiΧς
στο Πρόσωπο τοu Πατρός, τοu όποίου είκόνα. κα.Ι. φα.νέ
ρωσΎJ εΙνα.ι ό Υίος κα.Ι. Λόγος. Στ�ν άποκάλυψ� του διιΧ
τοu Λόγου μέσα. στ� δΎ]μωυργία. κα.Ι. τ�ν 'Ιστορία. κα.Ι.
μέσα. άπο τιΧ κείμενα. τΎjς Γρα.φΎjς ό Θεος βεβαιώνεται ώς
Πα.τ�ρ κάθε προσωπικΎjς ί.ίπα.ρξΎ]ς ποu θιΧ δεχθεί τ�ν
vίοθεσία: θιΧ δεχθεί νιΧ πρα.γμα.τοποι�σει μΕ: τον Θεο τ�ν
ί'Οια. σχέσΎJ ζωΎjς ποu εχει ό Υίος μΕ: τον Πατέρα.. 'ΑλλιΧ ή
σχέσΎJ τΎjς υίοθεσία.ς εΙνα.ι εργο τοu Πνεύματος, ή δικ�
του έκπόρευσΎJ άπο τον Πατέρα. κα.θιστiΧ τ�ν υίότΎJτα.
σχέσΎJ ζωοποιο γιιΧ κάθε ύπα.ρκτό. ΕΙνα.ι το «Πνεuμα.
υίοθεσία.ς, έν ()) κράζομεν άββiΧ, ό πα.τ�ρ. Αύτο το πνεuμα.
συμμα.ρτυρεί τι:;J πνεύμα.η ήμων οη έσμΕ:ν τέκνα. Θεοu...
συγκλΎ]ρονόμοι Χριστοuη (Ρωμ. 8,1 5-17)

η.

Ή ζωοποιος άρχfι

'ΕκκλΎJσία., περνώντας άπο το έπίπεδο τΎjς ένέργεια.ς
στο έπίπεδο τΎjς ί.ίπα.ρξΎ]ς, άνηλα.μβάνετα.ι τιΧ κείμενα.
τΎjς 'Αγίας Γρα.φΎjς ώς μαρτυρία. κα.Ι. άποκάλυψΎJ τοu
τρ6ποv με τον όποίο οχι μόνο ένερ-γεϊ, άλλιΧ κα.Ι. εlναι ό
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Θεός. Εϊπαμε κάπου παραπάνω οη πρωτοι οί Καπ
παόόκες Πατέρες πραγματοποιοuν μΕ: τ� Θεολογία τους
μια ριζοσπαστικ� τομ� στ� σύνολη ίστορία τΎjς φιλοσο
φίας. 'Αλλα αuτ� ή καινούργια έλληνικ� φιλοσοφικ�
σύvθεση ποu κατορθώνουν οί Πατέρες, είναι πρtν άπο
ολα itνας σχολιασμος των βιβλικων κειμένων, με άπόλυτΥJ
πιστότΥ)τα καt στο πνεuμα καt στο γράμμα των κειμέ
νων.
ΣΕ: τί έ:γκειται ή ριζοσπασηκ� τομ� για τ�ν όποία
μιλαμε; ΜΕ: μια φράσΥJ θα λέγαμε: στ�ν ταύησΥJ τΎjς
ύπόστασης μΕ: το πρόσωπο. Το πρόσωπο για τοuς
't
πατερες ειναι Υ) vποσταση του ειvαι, Υ) προσωπικΥ) υπαρξΥ) κάνει πραγμαηκότΥJτα το εlvαι. Για πρώτΥJ φορα
μέσα στ�ν άνθρώπινΥJ 'Ιστορία, το εlvαι, ή ίίπαρξΥJ γενι
κά, δεν θεωρεί:ται οuτε κάτι αuτονόΥ)τα δεδομένο, οuτε
ύποταγμένο σε itνα προκαθορισμένο λόγο� τρόπο πραγ
ματοποίΥ)σΥJς (ύπόστασΥ)ς) -το ύπαρκτο δεν προκαθορί
ζεται στ�ν ύπόστασή του άπο τ� δεδομένΥ) ούσία του.
'Ένα ά.πλο παράδειγμα θα μας δείξει, πως λειτουρ
γοuσε ή άρχαιοελλΥJνικ� σκέψΥJ στο θέμα αuτο -καt πως
έξακολούθΥ)σε να λειτουργεί: ή φιλοσοφία, σε άρκετΕ:ς
περιπτώσεις, στ� ΔύσΥ):
'Όταν θέλω να κατασκευάσω itνα χαρτοκόπτΥJ, πρέ
πει πρωτα να συλλάβω με το νοu μου τ�ν έvvοια χαρτο
κόπτΥ)ς, το σύνολο των γνωρισμάτων (λόγων) ποu χαρα
ΚτΥ)ρίζουν ftνα χαρτοκόπη, δΥ)λαδ� τ� δεδομένΥ) ούσία
του. ΠροΥJγεί:ται ή οuσία «χαρτοκόπτΥJς» καt άκολουθεί: ή
κατασκευ� τοu συγκεκριμένου χαρτοκόπτΥ) -ή κατασκευ�
ύποστασιάζει (κάνει ύπόστασΥ), συγκεκριμένΥ) uπαρξΥ))
τ� δεδομένΥ) οuσία τοu zαρτοκόπτΥJ.
"Αν διευρύνουμε το παράδειγμα, θα πρέπει να δε
χθοuμε οη κάθε ύπαρκτο είναι ή ύπόστασΥ) (πραγματο
ποίΥ)σΥ)) μιας καθολικΎjς οuσίας. Αuτ� προΥJγεί:ται καt
ι

":"

�

ι

�

.....

(

\

rι

59

καθορίζει τον τρόπο και λόγο τΊjς ίόιαιτερότψας τοu
κάθε uπαρκτοu. Και ό Θεος λοιπόν, ιΧν εΙναι πραγμαηκcΧ
uπαρκτός, εΙναι και αuτος uπόσταση μια:ς όεόομένης οu
ρ-ίας -� uπαρξ� τοu πραγματοποιεί: (uποστασιάζει} τον
όεοομένο τρόπο και λόγο τΊjς οuσίας τοu.
ΜΕ: Γί..λλα λόγια: αuτο ποu uπάρχει πρ"iv άπο τη
σuγκεκρψέν-η uπαρξη (� όuνατότητα τΊjς uπαρξ-ης, �
όuνατότ-ητα τοu εlvαι} εΙναι μιcΧ λογικΎ] άναγκαιότητα,
κάποιοι όεόομένω λόγοι η τρόποι η ούσίει; η ίδέει; στtς
όποϊες UΠΟτάσσεται � πραγματοποίηση (uπόσταση) κάθε
σuγκεκρψένης uπαρξης, άκόμα και τοu ϊόιοu τοu Θεοu.
'Ο Πλάτων μίλησε πολU σuγκεκρψένα γιcΧ ενα «κόσμο
ίόεων- οuσιωνη ποu περιλαμβάνει τcΧ λογικcΧ «uποόείγμα
ταη κάθε uπαρξης και προϋπάρχει και αuτοu τοu Θεοu.
'Η 'Εκκλησία, μΕ: τη όιόασκαλία των Πατέρων της,
άρνεϊται ριζικcΧ αύτη τη θεώρηση. ΔΕ:ν εΙναι ή ούσία ποu
προηγεϊται και προκαθορίζει την uπαρξη, άλλcΧ εΙναι το
πρόσωπο ποu σuνιστα: την άρχικη όuνατότητα τΊjς uπαρ
ξ-ης, την άφετη!Jιακη όuνατότητα τοu εlvαι. Προηγεϊται
το πρόσωπο ώς αuτοσuνειό-ησία μΕ: άπόλuτ-η έτερότ-ητα,
ό-ηλαό-)j μΕ: άπόλuτη έλεuθερία άπο κάθε άναγκαιότψα,
άπο κάθε προκαθορισμο λόγοu, τρόποu η οuσίας.
, Αφετηριακ-)j όuνατότψα τΊjς uπαρξης, πηγη και αt
τία τοu εlvαι, εΙναι γιcΧ την 'Εκκλησία ό προσωπικος
Θεός. 'Ο Θεος όΕ:ν εΙναι καταρχην μιcΧ όεόομένη Οuσία,
ποu έν σuνεχεί� ύπάρχει ώς Πρόσωπο. 'ΑλλcΧ εΙναι
καταρχην ενα Πρόσωπο, ΠΟU άπόλuτα έλεuθερο άπο κάθε
άναγκαιότητα και κάθε προκαθορισμο uποστασιάζει (κά
νει uποστάσεις) το Εlvαι τοu, την Οuσία τοu, γεννώντας
ά"ίόίως τον Υίο και έκπορεuοντας το Πνεuμα το 'Άγιο.
Το Πρόσωπο τοu Θεοu- Πατρος προ-ηγεϊται και καθορί
ζει την Οuσία τοu, όΕ:ν προκαθορίζεται άπο αuτ�ν. 'Ο
Θεος όΕ:ν εΙναι uποχρεωμένος άπο την Οuσία τοu νcΧ εΙναι
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Θεός, όΕ:ν είναι uποταγμένος στ�ν άναγκαιότητα τΊjς
ϋπαρξής του. 'Ο Θεος uπάρχει, έπειό� είναι ό Πατήρ:
αuτος ποu βεβαιώνει έλεύθερα τ� θέλησή του νιΧ uπάρχει,
γεννώντας τον Ylo κα1. έκπορεύοντας το Πνεuμα. ' Υπάρ
χει, έπειό� άγαπάει κα1. -ή άγάπη είναι μόνο γεγονος
έλευθερίας. 'Ελεύθερα χα1. άπο άγάπη ό Πατ�ρ («άχρό
νως κα1. άγαπητικωςη) uποστασιάζει το Είναι του σ€:
Τριάόα Προσώπων, συνιστii το λ6γο-τρ6πο τΊjς "Υ
παρξής του ώς κοινωνία προσωπικΊjς έλευθερίας κα1. ά
γάπης.

θ.

'Ελευθερία και &γάπ η

Ol συνέπειες αύτΊjς τΎjς άλήθειας είναι καίριες. 'Αρχή,
αίτία, πηγή, άφετηρία τΎjς ϋπαρξης όΕ:ν είναι μιιΧ άπρό
σωπη λογικ� άναγκαιότητα, όΕ:ν είναι -ή άνερμήνευτη
προuπαρξη μιiiς θείας Ούσίας, όΕ:ν είναι -ή τυφλ� όρμ�
μιiiς άπροσόιόριστης, άπόλυτης Φύσης. Είναι -ή έλευθερία
ένος Προσώπου, ποu πραγματοποιεϊ: τ�ν ϋπαρξη, έπειό�
άγαπάει. 'Απο κεϊ: κα1. πέρα, οί ίόιότητες ποu άποόί
όουμε στον Θεο μ€: το μέτρο των όυνατοτήτων τΎjς όικΎjς
μας λογικΎjς κα1. γλώσσας, όΕ:ν πρέπει νιΧ θεωροuνται
γνωρίσματα ποu έπιβάλλονται στ� θεία 'Ύπαρξη άπο
τ�ν Ούσία η Φύση της, άλλιΧ συνέπειες τοu τρόπου τΎjς
προσωπικfις uπάρξεως.
'Έτσι, ό Θεος είναι άκτιστοι;, οχι γιατ1. -ή Ούσία του
όφεLλει νιΧ είναι όίκτιστη, άλλιΧ γιατ1. είναι «οντως Πρό
σωπον», ενα 'Εγώ uπαρκτικΎjς αuτοσυνειόησίας έλεύθε
ρης άπο κάθε προκαθορισμό, έπομένως κα1. άπο κάθε
προέλευση, κτιστότητα η άπορροή. Είναι &χροιιοι;, άL'όιος
κα1. αίώνιος, άκριβως έπειό� -ή προσωπική του "Υ'παρξη
συνιστii τ�ν άρχη κα1. το τέλοι; (σκοπο) τοu Είναι του
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-οΕ:ν τείνει να γίνει αuτο ποu � οuσία του προοιαγράφει,
ωστε � τάση καt φορα τΎjς ϋπαρξής του προς το οuσια
στικό τ-ης τέλος (σκοπο) να συνιστιΧ χρονικ� οιάρκεια.
Είναι άπειρος καt άπεριόριστος, «ύπΕ:ρ το πoun, γιατt ό
προσωπικοι; τρόπος ύπάρξεώς του είναι ή άοιάστατη
κοινωνία τΎjς άγάπης ύπάρχει ώς άγάπη, οχι ώς αuτό
νομη άτομικότητα, γι ' αuτο καt οΕ:ν άντι-τLθεται οη
μιουργώντας άπόσταση καt έπομένως μετρητα μεγέθη
-ή ϋπαρξη τοu Προσώπου τοu Θεοu είναι μια άοιά
στατη έyyύτητα, οίχως πέρας, οριο Υ) μέγεθος.
'Η 'Αγία Γραφ� μιΧς βεβαιώνει οτι «ό Θεος άγάπη
έστιη (1 Ίωαν. 4,16}. ΔΕ:ν μιΧς λέει οτι ό Θεος έχει άγάπη,
οτι � άγάπη είναι ftνα προσόν, μια ίοιότητα τοu Θεοu.
ΜιΧς βεβαιώνει οτι αuτο ποu εlvαι ό Θεος είναι � άγάπη,
οτι ό Θεος εlvαι ώς άγάπη, οτι ό τρόπος μΕ: τον όποίο
εlναι ό Θεος είναι ή άγάπη. Ο Θεος είναι Τριάοα
Προσώπων καl αuτ� ή Τριάοα είναι Μονάοα ζωΎjς, γιατt
� ζω� των ' Υποστάσεων τοu Θεοu οΕ:ν είναι ά.πλ� έπι
βίωση, ftνα παθητικο γεγονος συντήρησης στ�ν ϋπαρξη,
άλλα μια ουναμικ� πραγματοποίηση άγάπης, μια άοιάρ
ρηκτη ένότητα άγάπης. Το κάθε Πρόσωπο ύπάρχει οχι
για τον έαυτό του, άλΛα ύπάρχει προσφερόμενο στ�ν
κοινωνία τΎjς άγάπης μΕ: τα &λλα Πρόσωπα. 'Η ζω� των
Προσώπων είναι μια «άλληλοπεριχώρηση» τΎjς ζωΎjς,
ποu θα πεί: ή ζω� τοu ένος γίνεται ζω� τοu &λλου, �
'Ύπαρξή τους άντλείται άπο τ�ν πραγματοποίηση τΎjς
ζωΎjς ώς κοινωνίας, άπο τ� ζω� ποu ταυτίζεται μΕ: τ�ν
αuτοπροσφορά, τ�ν άγάπη.
"Αν λοιπον ό Θεος είναι� οντως 'Ύπαρξη καt ζωή,�
'
αιτια
και' πηγη' και' αφετηρια
του..... ειναι,
τοτε
σε' καμια
ι
'
ι
τ
ι
περίπτωση το εlvαι, � ϋπαρξη καt ή ζωή, οΕ:ν μπορεί να
χωριστεί άπο τ� ουναμικ� τΎjς άγάπης. 'Αφοu ό τρόπος
μΕ: τον όποίο εlναι ό Θεος είναι ή άγάπη, καt άπο αuτο
'

'
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τον τp6πο ΠΎ)γάζει κάθε Ουνα.τότψα. Κα.L Εκφρα.σΎ) ζωΊjς,
τότε για να πρα.γμα.τοποιΎ)θεϊ � ζω�, πρέπει να λειτουρ
γ�σει ώς άγάπΎ). "'Αν όεν λειτουργ�σει ώς άγάπΎ), τότε�
uπα.ρξΎJ οεν συνιστα ζω�, κα.!. α.ύτο το ένοεχόμενο εΙνα.ι
μια ουνα.τότΎ)τα. έλευθερlα.ς τοu προσώπου, άφοu μόνο το
πρόσωπο κα.!. μόνο ώς κατόρθωμα. έλευθερία.ς μπορεϊ να
πρα.γμα.τοποι�σει τ� ζω� ώς άγάπΎ). "'Αν � έλευθερία.
των προσωπικων uποστάσεων θελ�σει να πρα.γμα.τοποι�
σει τ�ν uπα.ρξΎ) οχι με τον τρ6πο τΊjς ζωΊjς, τον τρόπο
τοu τρια.οικοu πλΎ)ρώμα.τος τΊjς ζωΊjς, άλλα με τρόπο
οcλλον άπο α.ύτον ποu συνιστα τ� ζω�, τότε � ϊοια. �
uπα.ρξΎ) όεν κατορθώνει το τέλος (σκοπό) τΎ)ς ποu είναι�
ζω�, άποτυχα.ίνει ώς προς τον ϊόιο το σκοπο για τον
όποϊο uποcρχει, κα.!. τότε ό θάνατος φανερώνεται ώς �
εσχα.τΎ) συνέπεια. τΊjς έπα.να.στα.τΎ)μένΎ)ς έλευθερία.ς.
'Η άλ�θεια. τοu τρια.οικοu Θεοu τΊjς ΈκκλΎJσία.ς οεν
είναι μια έπιμέρους «θρΎ)σκευτικ�» άλ�θεια., μια κα.λύ
τερΎ) � χειρότερΎ) άπάνησΎ), άπο τ!.ς τόσες ποu έ:χουν
οοθεϊ, στο πρόβλΎJμα. τοu Θεοu. 'Η άλ�θεια. τοu τρια.όι
κοu Θεοu είναι � άπάντφΎ) τΊjς ' ΕκκλΎ)σία.ς για τ� ζω�
κα.!. το θάνατο, εΙνα.ι ό φωτισμος τοu μυστΎJρίου τΊjς
uπα.ρξΎ)ς, � άποκάλυψΎ) τΊjς ουνα.τότψα.ς για τ�ν οντως
ζω�, τ�ν έλεύθερΎ) άπο το χρόνο κα.!. τ� φθορά.

6. Ο ΚΟΣΜΟΣ

α. Το έπιστημο ν ικο κοσμοείδωλο

Για τον &νθρωπο ποu ά.ρνεϊται � ά.πωθεϊ τα μεταφυσικα
έρωτ�ματα, ποu οΕ:ν έμπιστεύεται τ�ν έμπε φία τΥjς προ
σωπικΥjς ά.ποκά.λυψης τοϋ Θεοϋ, γι ' αύτον ό κόσμος, ή
uλικ� πραγματικότητα, γ ίνεται συχνα καταφύγιο � &λ
λοθι για τ�ν ά.πόορασ� του ά.πο το πρόβλη μα τοϋ Θεοu .
Έπικαλεϊται τις βεβαιότητες τΥjς φυσικΥjς, για ν ' άπο
οε ίξει ά.βέβαιες και ά.ναξιόπιστες τις προτάσεις τΥjς με
ταφυσικΥjς. Καταφεύγε ι στ�ν ένά.ργεια των ποσοτικων
μετρ�σεων, για ν , ά.ποφύγει τ� ουσκολία των ποιοτικων
προκλ�σε ων πΌu έπαληθεύουν τ� ζω� .
Σίγουρα, ή γνώση τΥjς φυσικΥjς πραγματικότητιΧς
μοιάζε ι ά.ντικειμενικ� , &μεσα έπαληθεύσιμη , προσιτ� σΕ:
κάθε ά.το μικ� οιά.νοια. τα οεοομένα τΥjς φύσης εΙναι
α ίσθητά., ψηλαφητά., μποροϋν να μετρηθοϋν, να ά.ποτυ
πωθοϋν σΕ: μαθηματικΕ:ς σχέσε ις, να έρμηνευθοuν λογικά..
' Η ίστορικ� πε ίρα, κυρίως στοuς ουο τελευτα ίους αίω
νες, εοειξε οτι ή ά.νθρώπινη οιά.νοια μπορεϊ να uποτά.ξει
τ� φυσικ� πραγματικότητα: να ά.ποκρυπτογραφ�σε ι τα
μυστικά. της, να ά.ναγκά.σει τις ουνά.μεις τΥjς φύσης να
uπηρετ�σουν τις ά.νά.γκες και έπιθυμίες τοu ά.νθρώπου.
Να οώσουν στ� ζω� του &νεση , εύμά.ρεια, ά.πολαύσεις.
'Έτσι Ε:γινε και μυθοποι�θηκε στις μέρες μας ή ά.πο
τελεσμαηκ� γνώση , ή κατεξοχ�ν «έπιστ� μηη . Πο ιος
ά.ρνεϊται οτι μΕ: τ� οικ� της βο�θεια έρευνα ό &νθρωπος
σ� μερα το &πεφο οιά.στημα, άλλα και το έλά.χιστο &τομο
τΥjς uλης; ΜΕ: τ� Ούναμ� της κατάργησε τις ά.ποστά.σεις
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στην έπιφάνεια τοu πλαν�τη μας, ηθάσσευσε τtς άρ
ρώσηες, αϋξησε το μέσο ορο διάρκειας τοu άνθρώπινου
βίου. Εϋκολα λοιπον μπορεϊ να έπαρθεϊ ό tΧνθρωπος καt
να πιστέψει, πwς o,n tΧλλοτε μάταια προσπαθοuσε να
πετύχει με προσευχες στο Θεό, σ�μερα το κατορθώνει
χάρη στην «έπιστ�μψ>. Κι ιΧν δεν Ε:λυσε άκόμα ολα του
τα προβλ�ματα, εrναι σίγουρο, με το ρυθμο ποu έμφανί
ζει η έπιστημονικη πρόοδος, πwς σύντομα Θα τα λύσει.
Εύφάνταστοι άρθρογράφοι σε περιοδικα λα·cκης κυκλοφο
ρίας καλλιεργοuν σε άκόμα άφελέστερους άναγνωστες
αύτη τη βεβαιότητα, μεταθέτουν στην παντοδυναμία της
«έπιστ�μης» κάθε πρόβλημα καt κάθε άναπάντητο έρώ
τημα τοu άνθρώποu. Με ενα γερο ποσο χρημάτων στην
'Αμερικη μπορεϊς να έξασφαλίσεις άπο τώρα καt την
όρισηκη κατάργηση τοu θανάτου ποu Θα πετύχει σε λίγα
χρόνια η «έπιστ�μη», παραμένοντας στο μεταξu κατε
ψυγμένος σε έτοψότητα έπαναβίωσης. Χωρtς tΧλλο, αύτη
η καινούργια άπρόσωπη θεότητα, η μυθοποιημένη «έπι
στ�μψ>, εrναι σ�μερα το οπιο για τη μεταφυσικη άπα
χαύνωση των μαζων.
Για να εϊμαστε, ώστόσο, άκριβέστεροι, πρέπει να
όμολογ�σουμε on η uπερεκτίμηση των δυνατοτ�των της
έπιστ�μης καt η άναζ�τηση έρεισμάτων άθε·tας στο χωρο
της φυσικης, �ταν σύμπτωμα ποu έμφανίστηκε με Ε:ξαρση
κυρίως στον περασμένο αtώνα. Σ�μερα πια το σύμπτωμα
έπιβιώνει οχι τόσο στα έπιστημονικα έργαστ�ρια, οσο
στο έπίπεδο της φαντασίας των άδαων, τοuς όποίους καt
έκμεταλλεύονται τα έμπορικα κυκλώματα συντηρώντας
το μύθο της παντοδυναμίας καt των θαυματουργικων
δυνατοτ�των της «έπιστ�μης».
Στον αtώνα μας, η πρόοδος άκριβως των έπιστημων
�ρθε να φωτίσει το μυστ�ριο τοu κόσμου ποu μα:ς περι-
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βάλλει, νά άπανη)σε ι σε έρωτήματα ποu εμεναν αίωνες
άναπάντ-ητα, άλλά και νά φανερώσει το σχετικο χαρα
κτήρα τΊjς γνώσΥ)ς μας, τ�ν έλάχιστΥ) θετικότψα των
ιιθετικων» έπιστΥ) μων μας.
Δεν εΙναι έόω ό χωρος νά άναλύσουμε διεξοόικά
αύτ� τ� όιαπίστωσΊJ . Θά θυμήσουμε μόνο οτι τά και
νούργια έπιστΥ)μονικά συμπεράσματα. ποu προέκυψαν στον
α.ίώνα. μα.ς, άπα.ιτοuν νά πα.ρα.ιτΊJθοuμε άπο τ� βεβα.ιό
τψα. τΊjς γν ώσΥ)ς ποu έξασφα.λίζουν οί α.ίσθήσε ις μα.ς �
τά σχήματα τΊjς λογικΊjς μα.ς. Αύτ� ή βεβα.ιότψα. έκφρά
στηκε κυρίως με τ� γεωμετρ ία. τοu Εύκλε ίόΊJ κα.t τ�
φυσικ� τοu Νεύτωνα.. Κα.t ο ί όυο ώστόσο άποόε ίχτΊJκα.ν
όυνα.τότΥ)τες περιορισμένες κα.t άνεπα.ρκείς γιά τ�ν έρμΥ)
νεία. τΊjς κοσμικΊjς πραγματικότητας. ΕΙνα.ι σίγουρα χρή 
σιμες, προκε ιμένου νά έρμηνεύσουμε τ�ν περιορισμένη
αίσθψ� έμπε ιρία. μα.ς. ' Αλλά όεν ίσχύουν οuτε στο χωρο
των μέγιστων οuτε στο χωρο των έλάχιστων όια.στά
σεων.
τ� σχετικότητα. ποu εχει +ι έπιστημονική μα.ς γνώση
σε σχέση με τ1jν άλήθεια. τοu κόσμου, κα.τέόειξε πρωτος
με ένάργεια. ό Albert Einstei n . Οί όυο θεωρίες τfίι; σχετι
κ6τηται; (είόικ� κα.t γενικ� ) εόειξα.ν οτι +ι έπ ιστημονικ�
παρατήρηση όεν μπορεί νά όόηγήσει πα.ρά μόνο σε σχε
τικά συμπεράσματα., για.τt τά συμπεράσματα. α.ύτά εΙνα.ι
πάντοτε συνάρτηση τΊjς θέσΥ)ς κα.t τΊjς κίνησης τοu πα.ρα.
τη ρητΊj. Ταυτόχρονα., ή άρχη τfίι; άπροσδιοριστίαι; τοu
Werner Heisenberg άπέκλεισε τ�ν όρ ιστικ� πρόβλεψΎJ
(έπομένως κάθε ένόεχόμενο α.ίτιοκρα.τ ία.ς) στο χωρο τΊjς
μικροφυσικΊjς, κα.t συνέόεσε το άποτέλεσμα. τΊjς έπιστη
μονικΊjς παρατήρησης οχι άπλως με τον παράγοντα. ιιπα.
ρα.τηρητής», άλλά με το rόιο το γεγονος τΊjς παρατή
ρησης, όηλα.ό� με τ�ν έκάστοτε σχέση πα.ρα.τηρψΊj κα.t
πα.ρα.τηρουμένων . Παράλληλα., ή άνάλυση των φα.ινομέ-
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νων θερμικΎjς άκηνοβολ[ας άπο τον Max Planck και �
θεωρ[α των κβάντα (quanta) του Niels Boh r κατέδειξαν
οτι � συμπεριφορα του φωτος ταυτ[ζεται μΕ: τη σύσταση
� δομη του άτόμου τΎjς ί.ίλης, δηλαδη μΕ: ενα τρόπο μΕ: τον
όποϊο � έλάχιστη ποσότητα τΎjς ένέργειας προσφέρεται
στην παρατ�ρηση . ' Εμφανιζό μενη Ι.ί..λ λοτε μΕ: τον τρόπο
του σωματιδίου και Γί.λλοτε μΕ: τον τρόπο του κύματος �
έλάχιστη «μονάδα» τΎjς ί.ίλης � του φωτος εΙναι ενα
γεγονος μεταβ[βασης ένέργε ιας. Ποu σημα [νει, οτι � ϊδια
� ύπόσταση τΎjς ί.ίλης εΙναι ένέργεια, on � uλη ένέχει τις
ίδιότητες τις συσταηκΕ:ς του φωτός, on το φως εΙναι �
ίδανικη ί.ίλη .
β.

Ή « λο Ύ ικi}» σύσταση τfjς ϋλης

Στο έρώτημα : τι εΙναι � ί.ίλη, σταματουσε αιωνες όλό
κλη ρους � φιλοσοφια. Μια εί.ίκολη λύση ήταν να παρα
κάμψουμε το έρώτημα, να θεωρ�σουμε την ί.ίλη αuτο
νόητα και άνέκαθεν ύπαρκτ�, � να πουμε on τη δημιούρ
γησε ό Θε ός, χωρις να έρμηνεύουμε πως άπο το &υλο
προκύπτει το ύλικό, άπο το Γί.φθορο και &χρονο το φθαρτο
και έφ�μερο. Και στις δυο περιπτώσεις (τόσο τΎjς αuθυ
παρξ [ας της οσο και τΎjς δημιουργιας της άπο τον Θεο ) �
ί.ίλη έ:μενε έξ [σου άνε ρμ�νευτη. Και ήταν πραγματικα
τραγικο να παρακολουθεΊ: κανεις τις διενέξεις ύλιστων
και ίδεαλιστων (διενέξεις πληρωμένες κάποτε μΕ: πολu
αΙ μα ) , άφου και ο ί δυο ύποστ�ριζαν μια θέση το ϊδιο
αuθα[ρετα μεταφυσικ� , δ [νοντάς της μόνο διαφορετικο
ον ο μα.
Π ροτου φθάσουμε στις έρμηνεϊες τΎjς σύγχρονης φυ
σικΎjς, � μοναδικη μέσα στην ίστορ[α τΎjς φιλοσοφ[ας
πρόταση ποu έρμηνεύει τη σύσταση τΎjς uλης, διατυπώ-
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θΥJΚε άπο τοuς "Ελλψες Πατέρες τ�ς Έκκλφίας. • ο
όίγως Γρ'Υ)γόρως Νύσσ'Υ)ς χα!. ό όίγως Μάξψος ό 'Ομο
λογψης εΙδαν την uλYJ ώς γεγονος ένέργε�ας, εΙδαν τη
σύστασή τ'Υ)ζ ώς σvνδpομfι ΚαL Ενωσ'Υ) <<λογ�κων

ΠΟLΟ

τήτων». • ο κόσμος στο σύνολό του χα!. σΕ: κάθε πτυχή
του εΙνα� ένεργούμενος λόγος, προσωπ�κη δΥJμωυργ�κη
ένέργε�α τoiJ Θεοu. Σύμφωνα μΕ: τη δ�ήγΥJσ'ΥJ τ�ς Γένεσης,

ό Θεος δΥJμωύργΥJσε τα πάντα μΕ: μόνο το λόγο του:
«ΕΙπε χα!. έγεννήθΥJσανη. 'Ο λόγος τοu Θεοu δΕ:ν παρέρ
χετα�,

άλλα ύποστασ�άζετα� σΕ: ένεργούμενο γεγονός,

«εύθuς φύσ�ς γ�νόμενοςη. 'Όπως ό άνθρώπ�νος λόγος ένος
ποι'ΥJτ� συν�στ&: μ�α κα�νούργ�α πραγματ�κότΥJτα, ποu
εΙνα� το ποίΥJμα, έ:ξω άπο αύτόν, άλλα ταυτόχρονα άπο
τέλεσμα χα!. φανέρωσ-η τοu δ�χοu του λόγου, ετσ� χα!. ό
λόγος τοu Θεοu ένεργε'i:τα� δυναμ�χα «είς ύπόστασ�ν χα!.
μόρφωσ�ν κτίσεως».
Κα!. γ�α να έπψείνουμε στην είχόνα: Το ποίημα τοu
πο�ψ� εΙνα� συνδρομη χα!. ενωσΥJ λόγων. r�α να ύπάρξε�
ποί'Υ)μα δΕ:ν άρχεΙ: ή
συνδρομή, ή

ά.πλη συνάθρο�σ'ΥJ λόγων, άλλα ή

«μόρφωσψ>- μορφοποί'Υ)σ'ΥJ, ή σύνθεση χα!.

δόμΥJσΊJ τους. Αύτη ή συνδρομη των λόγων ποu συν�στοuν
το ποίΥJμα εΙνα� μια καινούργια πραγματικότητα, &λλΥJς
«ούσίαςη άπο την «ούσίαη τοu ποι'Υ)τ�, χι ώστόσο άποχα
λυπτιχη πάντοτε τοu λόγου τ�ς διχ�ς του προσωπιχ�ς
έτερότψας, άλλα χα!. δΥJμωυργιχη άδιάχοπα νέων πραγ
ματοποιήσεων ζω�ς: 'Ένα ποίΥJμα εΙναι λόγος ποu ένερ
γε'i: χαf. ένεργε'i:ται δυναμ�χα μέσΙΧ στο χρόνο, κάθε άνά
γνωσή του εΙναι χα!. μ�α καινούργ�α β�ωματικη άνάπλα
σ'ΥJ, μ�α διαφορετιχη λογιχη σχέσΥJ, άφετηρία καινούργιων
δΥJμ�ουργικων προκλήσεων.
τίποτε άπο οσα συν�στοuν ενα ύλικο σωμα δΕ:ν εΙναι
σωματικό, λέει ό ΝύσσΥJς, οuτε το σχ�μα, οuτε το χρω
μα, οuτε το βάρος, οuτε ή πυχνότΥJτα, οuτε ή ποσοτιχη
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άναλογ[α, οuτε οί διαστάσεις του, οuτε ή ξηρότητα Ύ) ή
ύγρασια, ή ψυχρότητα Ύ) ή θερμότητά του, άλλα. ολα αύτα.
εΙναι λόγοι, ΠΟU οταν συνδράμουν χαt συναχθοuν σε ένό
τητα, uλη γtνονται. Στη γλώσσα τΊjς σύγχρονης φυσικΊjς
θα έπαναλαμβάναμε τη διαπtστωση τοu Νύσσης χρησι
μοποιώντας μια. διαφορετικη ά.πλως όρολογtα: Θα. άνα
φερόμασταν σε συχνότητες κυμάτων, σε �λεκτρομαγνη
τικά πεδ[α, σε θερμικη άκτινοβολ[α, σε συσχετισμοuς
φορτίων, δηλαδη σε μετρ�σεις ένέργειας, σε λόγους καl
πάλι, προσδιοριστικοuς ένος ένεργούμενου γεγονότος ποu
εΙναι ή uλη. 'Ο τρόπος για. να. ποuμε αύτο ποu εlvαι ή
uλη, εΙναι σ�μερα τα. μαθηματικά, δηλαδη ή ύπαγωγη
των tδιοτ�των σΕ: λογικεs- σχέσεις καt των ποιοτικων
καθορισμων σε άvα-λογίεs- μεγεθων. 'Ερευνώντας τη
σύσταση τΊjς uλης ή σύγχρονη φυσικη δεν περιγράφει μια.
δεδομένη όντότητα, άλλα. έπισημα[νει ένεργητικες κατα
στάσεις ποu «άναδύονταιη στην πρόκληση τοu πεφαμα
τισμοu. Οί παραλλαγες τΊjς uλης συνοψtζονται στη δια
φοροπο[ηση κατηγοριων των άτόμων τΊjς uλης, καt τα.
ιΧτομα παραλλάζουν άνάλογα μΕ: τη σύνθεση θετικοu καt
άρνητικοu �λεκτρισμοu, εΙναι δηλαδη έκφάνσεις ένος καt
μόνο γεγονότος ένέργειας.
Εtτε μΕ: τη γλώσσα των 'Ελλ�νων Πατέρων μιλ�
σουμε εϊτε με τη γλώσσα τΊjς σύγχρονης φυσικΊjς, ή
πραγματικότητα τΊjς uλης εΙναι Ιf.να ένεργούμενο γεγονος
προσιτο στον ιΧνθρωπο ώς δυνατότητα λόγου. ο άνθρώ
πινος λόγος συναντάει στη φύση Ιf.ναν ιΧλλο λόγο, ή γνώση
τΊjς φύσης εΙναι μόνο άνα-λογικη �, καλύτερα, δια-λο
γικ�. Καt ό λόγος εΙναι το χαρακτηριστικο τοu προσώ
που, ή φανέρωση τΊjς άφετηριακΊjς δυνατότητας τοu ύ
παρκτοu, πρtν άπο κάθε ιΧλλο ένδεχόμενο ύποστατικΊjς
πραγματοποtησης. ΕΙναι το πρωταρχικο καt άπερtγρα
πτο, ή προσωπικη αύτοσυνε[δηση, έτερότητα καt έλευθε.
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ρία στ�ν αuτοφανέρωσή της και τ� δημιουργική της
εκφανση.
Μέσα στα ορια τοu κόσμου ό προσωπικος cΧνθρωπος
συναντάει τον προσωπικο Θεό. Τον συναντάει οχι πρό
σωπο μΕ: πρόσωπο, άλλα κpυμμένον, οπως συναντάει και
τον ποιητ� κρυμμένον μέσα στο λόγο τΎjς ποίησης και το
ζωγράφο μέσα στο λόγο των χρωμάτων. ΕΙναι «ό Θεος ό
εtπων έκ σκότους φως λάμψαιη, άλλα για να γίνει άλη
θινα γνωστος στ�ν προσωπική του έτερότητα δΕ:ν άρκοuν
οuτε και τα συγκλονιστικα συμπεράσματα τΎjς σύγχρονης
φυσικΎjς. Μόνο «έν ταις καρδίαις �μωνη μπορει να λάμψει
«ό φωτισμος τΎjς γνώσεως τΎjς δόξης τοu Θεοuη, και αuτο
μόνο «έν προσώπy

'lησοu Χριστοuη (2 Κορ. 4,6). Το

ονομα εΙναι � μόνη δυνατ� άποκάλυψη τοu προσώπου,
και το ονομα τοu Θεοu μίiς χαρίστηκε στο lστορικο
πρόσωπο τοu Ί ησοu -<<το ύπΕ:ρ πίiν ονομαη- δόξα 
φανέρωση τοu Θεοu Πατρος ( Φιλιπ. 2,9-11 ).
«'Ο

Θεος ό εtπων έκ σκότους φως λάμψαι,

δς

ελαμψεν έν ταις καρδίαις �μων προς φωτισμον τΎjς γνώ
σεως τΎjς δόξης τοu Θεοu έν προσώπy 'Ιησοu Χριστοuη.
'Ο Θεος μίiς άποκαλύπτει τον Θεο -αuτοαποκαλύπτε
ται μΕ: το φωτισμο μιίiς γνώσης ποu δΕ:ν εΙναι νόημα 
εννοια, άλλα ονομα- πρόσωπο, εΙναι ό Ίησοuς Χριστός,
� δόξα- φανέρωση τοu Θεοu.

Ό φωτισμος αuτΎjς τΎjς

γνώσης γίνεται στις «καρδιές» μας, στα μύχια τΎjς προ
σωπικΎjς μας ταυτότητας, έχει ποu ό καθένας μας δΕ:ν
εΙναι οuτε � άγωγή του, οuτε ό χαρακτήρας του, οuτε �
κληρονομικότητά του � � ψυχολογία του � το κοινωνικό
του προσωπειο, άλλα μόνο � ταυτότητα του οvοματόι;
του.

Έχει το ονομα

Ίησοuς δηλώνει τ�ν προσωπικ�

ύπόσταση τοu Θεοu, και αuτ� � δήλωση- άποκάλυψη
εΙναι το κατεξοχ�ν γεγονος σχέσης, υlοθεσίας, κλήσης
«έκ τοu μ� οντος είς το εΙναιη.
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'

Ο άποχαλυπτόμενος στtς καρδιές μας Θεος είναι

αύτος ποu είπε να. λάμψει το φως ά.πο το σκότος, άπο το

μry-όν να. παραχθεί το όν, ή πρώτη χαt lδεατη uλη. Το

.
δημιουργιχό του πρόσταγμα γίνεται uλη, χτιστη ένέρ

γεια, φορέας τοu λόγόυ του -τοu Λόγου ποu λάμπει χαt
στtς καρδιές μας το φωτισμο τΊjς γνώσης τοu Προσώπου
του. Το πρωτο έχείνο δημιουργιχο πρόσταγμα: «Γενη
θήτω φωςη, έμπεριέχει χά.θε δυνατότητα για. την χτιστη
πραγματοποίηση τοu ύπαρχτοu, τη δυνατότητα της ϋ
παρξης τοu κόσμου χαt της uπαρξης τοu καθενός μας,
τοu όστράχινου σκεύους μας. 'Αλλa αύτο το πρόσταγμα,
ποu περικλείνει το νόημα τοu κόσμου χαt τΊjς χρονιχΊjς
του άρχΊjς, έστω χι αν άπέχει άπο μιΧς δισεκατομμύρια
χρόνια, το συναντιΧμε στο μύχιο πυρήνα τΊjς διχΊjς μας
προσωπιχΊjς ταυτότητας, γιατt έχεί άποχαλύπτεται ό
προσωπιχος φορέας αύτοu τοu προστάγματος, ό Θεος
Λόγος

'Η

'lησοuς.
άλήθεια τοu κόσμου είναι για. την

Έχχλησία

άχώριστη άπο τη Θεογνωσία, χαt ή Θεογνωσία άχώρι
στη άπο το πρόσωπο τοu Χριστοu, χαt το πρόσωπο τοu
Χριστοu άπο το πρόσταγμα τοu Λόγου στην άρχη τοu
χρόνου χαt στα. βάθη των χαρδιων μας, άχώριστο άπο το
φωτισμο τΊjς γνώσης ποu μιΧς άνασταίνει στη ζωή, στην
υίοθεσία μας άπο τον Θεό.

y. ΦvσικιΞς ένέρyειες
Μιλώντας σε προηγούμενες σελίδες για. τον Τριαδιχο
Θεο χαt για. τον τρόπο με τον όποίο μποροuμε να. ποuμε
την uπαρξή του, ξεχωρίσαμε την πραγματικότητα ποu
δηλώνει ή λέξη ούσία η φύση, άπο την πραγματικότητα
ποu δηλώνει ή λέξη πρόσωπο η ύπόσταση. Μιλώντας
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τώρα για τον κόσμο χρΎ)σψοποιήσαμε τη λέξΎ) ένέρyεια,
για να δΎ)λώσουμε μια τρ ίτΎ) πραγματικότΎ)τα, ποu ξεχω
ρίζει τόσο άπο τήν ούσία οσο καΙ. άπο την ύπόστασΎ) καΙ.
ποu εΙναι έξ ίσου συστατική τοu ύπαρκτοu οσο καΙ. o l
Cί.λλες δυό , καΙ. ταυτόχρονα συνά.ρησή τους.
Πραγματικά., ή Θεολογία τϊjς ' ΕκκλΎ)σίας έρμψεύει
την πραγματικόητα της ϋπαρξΎ)ς, την έμφά.νισΎ) καΙ.
φανέρωσΎ) τοu ε lναι, ξεκινώντας ά.πο τl.ς δυο αύτΕ:ς θεμε
λιώδεις διακρίσεις: Διακρίνει την ούσία � φύσΎ) άπο το
πρόσωπο � τήν ύπόστασΎ) , οπως διακρίνει καΙ. τl.ς ένέρ
γειες τόσο ά.πο τη φύσΎ) οσο καΙ. άπο την ύπόστασΎ) . ΣΕ:
αύτΕ:ς τΙ. ς τρεϊς βασικΕ:ς κατΎ)γορ ίες: φύσΎ) - ύπόστασΎ) 
ένέργειες, συνοψίζε ι ή Θεολογία τον τρόπο τfίι; ύπάρ
ξεωι; τοu Θεοu, τοu κόσμου καΙ. τοu άνθρώπου.
' Αλλα τί άκριβως προσδιορ ίζουμε μΕ: τή λέξΎ) ε νερ
yειει;; Προσδιορίζομε τl.ς δυνατότψες έκεϊνες της φύσΎ)ς
� ούσίας να γνωστοποιεί την ύπόστασΎ) καΙ. ϋπαρξή τΎ)ς,
να την κάνε ι γνωστη καΙ. μεθεκτή . ' Ο όρισμος αύτος θα
γίνει σαφέστερος, ?lν χρΎ)σψοποιήσουμε καΙ. πάλι ftνα
παράδειγμα ά.πο τήν Cί.μεσΎ) έμπεφία μας, ?lν μιλήσουμε
για τl.ς ένέργειες της ά.νθρώπ ινΎ)ς φύσΎ)ς � ούσίας μας.
Κάθε Cί.νθρωπος εχει νόΎ)σΎ), λόγο, βούλΎ)σΎ) , έπιθυ
μία, φαντασία, κάθε Cί.νθρωπος κατασκευάζει, άγαπάει,
δΎ)μιουργεϊ. 'Ό λες αύτΕ:ς ol lκανόητες, καΙ. Cί.λλες ά.κό μα
ά.νάλογες, εΙναι κοινΕ:ς σΕ: ολους τοuς άνθρώπους, γι ' αύτο
καΙ. λέμε οτι ά.νήκουν στην ά.νθρώπινΎ) φύση � ούσία, εΙναι
φυσικει; δυνατότΎ)τες � ένέρyειει; ποu διαφοροποιοuν τον
Cί.νθρωπο ά.πο κάθε Cί.λλο ον.
Ol φυσικΕ:ς ομως αύτΕ:ς ένέργειες, ένω εΙναι κοινΕ:ς
σε κάθε Cί.νθρωπο , φανερώνονται καΙ. πραγματοποιοuνται
άπο τον κάθε Cί.νθρωπο μΕ: τρόπο μοναδικό, άνόμοιο καΙ.
ά.νεπανάλΎ)πτο. " Ολοι o l Cί.νθρωποι εχουν νόΎ)σΎ) , βούλΎ)σΎ) ,
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έπιθυμία, φαντασία, άλλα ό κάθε έπιμέρους &νθρωπος
νοεϊ, βούλεται, έπιθυμεϊ, φαντάζεται μΕ: τρόπο ά.πόλυτα
όιαφορεηκό. Γι' αύτο καt λέμε οη οί φυσικΕ:ς ένέργειες
οχι μόνο Dιαφοροποιοuν τον cΧνθρωπο ά.πο κάθε &λλο ον,
άλλα καt έκόηλώνονται μΕ: τρόπο ποu όιαφοροποιεϊ κάθε
&νθρωπο ά.πο ολους τοuς &λλους συνανθρώπους του. Οί
φυσικΕ:ς ένέργειες εΙναι ό τρόπος μΕ: τον όποϊο ά.ποκαλύ
πτεται καt φανερώνεται ή έτερ6τητα τΎjς κάθε ά.νθρώ
πινης uπόστασης, όηλαό� τοu κάθε ά.νθρώπινου προσώ
που.
ΔΕ:ν uπάρχει &λλος τρόπος για να γνωρίσουμε τ�ν
προσωπικ� έτερότητα τοu ά.νθρώπου, έ:ξω ά.πο τ�ν έκόή
λωση τών φυσικών ένεργειών. Οί φυσικΕ:ς ένέργειες μας
έπιτρέπουν να γνωρίσουμε τ�ν έτερότητα τοu προσώπου
μετέχοντας στον τρόπο Ύ) στο πwς τΊjς έκδήλωσής τους.
'Ο τρόπος Ύ) το πiiJς διαφέρει ό λόγος τοu Καβάφη ά.πο
το λόγο τοu Σεφέρη, ή ά.γάπη τοu πατέρα μας ά.πο τ�
στοργ� τΎjς μητέρας μας, εΙναι χάη ποu δΕ:ν μπορεϊ να
προσόωριστεϊ ά.νηκειμενικά, παρα μόνο μΕ: σχεηκΕ:ς έκ
φράσεις καt ά.ναλογικΕ:ς είκόνες. Για να γνωρίσουμε αuτ�
τ� διαφορά, πρέπει να μετάσχουμε, να έ:χουμε τ�ν έμ.;.
πεφία τΎjς μετοχfίς, στο λόγο Ύ) στ�ν ά.γάπη τοu &λλου
προσώπου. Λέγαμε σΕ: κάποιες προηγούμενες σελίόες,
on για να γνωρίσουμε ενα πρόσωπο πρ-έπει να έ:χουμε
μια σχέση μαζί του. Τώρα συμπληρώνουμε αύτ� τ�ν
έ:ννοια, λέγοντας on ή σχέση όΕ:ν σημαίνει ά:πλ� συνάν
τηση, &μεση θέα η παρατήρηση, άλλα μετοχ�- μέθεξη
στtς ένέργειες ΠΟU ά.ποκαλύπτουν τ�ν έτερότητα τοu
προσώπου: στ� φυσιογνωμικ� έ:κφραση, στο λόγο, στ�ν
ά.γαπηηκ� έκόήλωση κλπ.
'Ο &γιος Μάξιμος ό 'Ομολογητ�ς κάνει μια πολU
σημανηκ� παρατήρηση στο θέμα αύτό: Διαπιστώνει οη
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uπάρχουν δύο εϊόη ένεργειwν· OL όμογενείς, οπως τtς
χαρακτηρίζει, χαt OL έτερογενείς προς τ� φύση τοu ένερ
γοuντος ένέργειες. 'Υπάρχουν όηλαό� ένέργειες ποu έχ
όηλώνονται μΕ: τρόπο όμογεν� (τοu ϊόιου γένους, τοu
ϊόιου χαραχτήρα, τΎjς ϊόιας ποιότητας) προς τ� φύση τοu
ένεργοuντος. Καt uπάρχουν ένέργειες ποu φανερώνονται
μέσα ά.πο ούσίες γένους όιαφορετιχοu ά.πο τ� φύση τοu
ένεργοuντος. 'Η ά.νθρώπινη φων� λ.χ., � εναρθρη ΕΚ
φραση, εΙναι μιιi ένέργεια λόγου <<όμογεν�ς» προς τ�
φύση τοu ά.νθρώπου. Μπορεί ομως νιi uπά.ρξει χαt φανέ
ρωση τΎjς ένέργειας τοu λόγου μέσα ά.πο ούσίες «έτερο
γενείς» προς τ� φύση τοu ά.νθρώπου -� δυνατότητα νιi
μορφωθοuν σΕ λόγο Οuσίες rί.λλες, ΟΠως � γραφή, το
χρwμα, το μάρμαρο, � μουσική.
'Έτσι μποροuμε νιi καταλάβουμε, πwς εΙναι όυνατο
νιi γνωρίζουμε έ:να πρόσωπο χαt &μεσα χαt έ:μμεσα: Το
γνωρίζουμε &μεσα, οταν το συναντοuμε, ά.χοuμε το λόγο
του, βλέπουμε τ�ν εχφρασή του, το βλέμμα του, το γέλιο
του, οταν το ά.γαπiiμε χαt μiiς ά.γαπάει. 'Αλλιi γνωρί
ζουμε ενα πρόσωπο χαt εμμεσα, οταν μόνο διαβάζουμε
τιi οσα έ:γραψε, οταν ά.χοuμε τ� μουσιχ� ποu συνέθεσε �
βλέπουμε τοuς πίνακες ποu ζωγράφισε.
Καt στtς όυο περιπτώσεις � γνώση εΙναι ά.σύγχριτα
πληρέστερη ά.πο κάθε ιιά.ντιχειμενιχ�» πληροφόρησή μας
γιιi ενα πρόσωπο. Μπορεί νιi συγκεντρώσουμε ολες τtς
πληροφορίες ΠΟU uπάρχουν γιιi τ� ζω� λ.χ. τοu Van
Gogh, νιi διαβάσουμε ολες τtς βιογραφίες του ΠΟU εχουν
γραφτεί. 'Αλλιi γνωρίζουμε το πρόσωπο τοu Van Gogh,
το μοναδικό, ά.νόμοιο χαt ά.νεπανάληπτο τΎjς uπαρξής
του, μόνο οταν όοuμε τοuς ζωγραφικούς του πίνακες.
'Εκεί συναντiiμε ενα λόγο ποu εΙναι μόνο δικός του χαt
τον ξεχωρίζει ά.πο κάθε &λλον ζωγράφο. 'Όταν έ:χουμε
δεί ά.ρχετοuς πίνακες τοu Van Gogh χαt έ:πειτα συναντή-
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σουμε έ:ναν άχόμη, τότε λέμε άμέσως: Αύτος εlιιαι Van
Gogh. Ξεχωρίζουμε άμέσως την έτερότητα τοu προσω
πιχοu του λόγου, τη μοναδικότητα τΥjς δημιουργιχΥjς του
εχφρασης.
'Οπωσδ�ποτε, χαt αύτη -ή γνωριμία μΕ: το πρόσωπο
τοu Van Gogh μέσα άπο τη σπουδη των έ:ργων του, έ:στω
χι ?lν εΙναι άσύγχριτα πληρέστερη άπο τtς βιογραφιχΕ:ς
πληροφορίες για το πρόσωπό του, όΕ:ν παύει να εΙναι μια
έ:μμεση γνώση. Θα �ταν ιΧμεση -ή γνώση, ?lν συναντού
σαμε τον ϊδιο τον Van Gogh, μιλούσαμε μαζί του χαt
ζούσαμε μαζί του, τον άγαπούσαμε χαt μιΧς άγαποuσε.
Έδω ομως θέλουμε να έπψείνουμε στη δυνατότητα ποu
ύπάρχει να γνωρίσουμε έ:να πρόσωπο μΕ: τη φανέρωση
τοu λόγου του (τΥjς ύπαρχτιχΥjς του έτερότητας) μέσα
άπο ούσίες έτερογειιεϊ<; προς την ούσία τοu ϊδιου τοu
προσώπου. 'Ο Van Gogh χατα την ούσία του εΙναι
ιΧνθρωπος, ένω έ:νας πίνακάς του εΙναι χατα την ούσία
του μουσαμας μΕ: χρώματα. 'Όμως αύτα τα χρώματα
πάνω στο μουσαμα γίνονται λόγο<; ποu άποχαλύπτει το
«μυστ�ριοη τοu προσώπου, τη μοναδικότητα χαt άνο
μοιότητα τΥjς ϋπαρξης τοu Van Gogh. 'Η δημιουργιχ-1)
έιιέργεια τοu Van Gogh, ή ζωγραφιχ� του δημιουργία,
χάνει δυνατη τη διχ� μας μετοχη - μέθεξη στη γνώση τοu
προσώπου του.
Καt μια άχόμα παρατ�ρηση μέσα άπο το ϊδιο παρά
δειγμα: "Ολοι οσοι άναγνωρίζουμε τη μοναδικότητα τοu
λόγου τοu Van Gogh άντιχρύζοντας έ:ναν άπο τοuς πί
νακές του, μετέχουμε σε αύτον το λόγο μΕ: τρόπο ό
καθένας μας προσωπικό, δηλαδη μοναδικό, άνόμοιο χαt
άνεπανάληπτο, χωρtς αύτη +ι προσωπικΎι τοu καθενός
μας μετοχη να «τεμαχίζει» το λόγο τον άποχαλυπτιχο
τΥjς έτερότητας τοu Van Gogh σΕ: τόσα μέρη οσοι οί
μετέχοντες μέσω τοu πίνακα σΕ: αύτον το λόγο. Προσω-
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πικα έκφερόμενος ό λόγος παραμένει ένοειο�ς κα.t ά.μέ
ριστος, ένω ταυτόχρονα. «προς πάντων ένικως μετέχε
τα.ιη . • ο ζωγρα.φικος π[να.κα.ς (οπως κα.t το πο[Ί]μα., το
&γα.λμα.,

�

μουσική,

�

ά.νθρώπινΊJ φων�) άντιπροσωπεύει

τ�ν ένέργεια. τοu λόγου ένος ά.νθρώπου, ΟΊJλα.ο� τ� ουνα.
τότΊJτα. να μετάσχουμε στ� γνώσΊJ τΎjς προσωπικΎjς έτε
ρότΊJτα.ς τοu άνθρώπου -να μετάσχουμε ολοι οσοι βλέ
πουμε τον ϊοιο π[να.κα. στ�ν ϊοια. έτερότΊJτα. του ένος
προσώπου.

δ.

Φvσικfι θεωρία

Μποροuμε ϊσως τώρα. να κατανοήσουμε πλΊ]ρέστερα., τ[
ά.κριβως θέλει να πει:

�

'Εκκλφία., οτα.ν όρίζει οτι ό

κόσμος εΙνα.ι ά.ποτέλεσμα. των

'Ενεργειων τοu Θεοu,

φα.νέρωσΊJ τοu δΊJμιουργικοu λόγου του Θεοu (του Προ
σώπου του Θεοu Λόγου) μέσα. ά.πο ούσίες «έτερογενεϊςη
προς τ�ν Ούσία. τοu Θεοu.
κόσμου κα.t

�

'

Η uλικ� πρα.γμα.τικότψα. τοu

ά.πειρ[α. των εtοων- ούσιων ποu μορφο

ποιοuν α.ύτ� τ�ν πρα.γμα.τικότΊJτα., εΙνα.ι ά.ποτέλεσμα. τΎjς
έλεύθερΊJς προσωπικΎjς -δΊJμιουργικΎjς ένέργεια.ς τοu Θεοu.
'Ο κόσμος εΙνα.ι ούσιαστικα (κα.τα τ�ν ούσία. του) οια.
φορετικος ά.πο τον Θεό, ένω τα.υτόχρον:χ εΙνα.ι λόγος
ά.ποκα.λυπτικος τΎjς προσωπικΎjς έτερότ ητα.ς του Θεοu.
Οί Πατέρες τΎjς 'ΕκκλΊJσ[α.ς, όνομάζουν

φυσικΎι θεω

ρία τ� σπουο� τοu λόγου τοu Θεοu μέσα. στ� φύσΊJ,
τ�ν ά.νεύρεσΊJ τΎjς προσωπικΎjς του έτερότΊJτα.ς μέσα. σε
κάθε πτυχ� τοu κάλλους κα.t τΎjς σοφ[α.ς τοu κόσμου. 'Η
ϊοια.

�

ϋλΊJ τοu κόσμου εΙνα.ι ενα. ουνα.μικα ένεργούμενο

γεγονός, μια «έτερογεν�ςη προς τ� ΦύσΊJ τοu Θεοu ένέρ
γεια., ένέργεια. κτιστ� τοu cΧκτιστου Θεοu. Κα.t οια.στέλ
λουμε τ�ν κτιστ� ένέργεια. τοu Θεοu τ� συστα.τικ� τοu
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κόσμου, α.πο τl.ς όίκτιστες

'Ενέργειές του, ποu εΙνα.ι

«έτερογενείςη των κτισμάτων κα.Ι. «όμογενείςη τοu Θεοu
-τl.ς 'Ενέργειες, ποu με κοινο ονομα. τl.ς όνομά.ζουμε
Χάρη -χάρισμα. ζωΎjς τοu Θεοu στον όίνθρωπο.
Γνωρίζουμε εμμεσα. το Πρόσωπο τοu Θεοu σπουοά.
ζοντα.ς την κοσμικη πρα.γμα.τικότητα., την έτερότητα. τοu
λόγου των κτιστών θείων ένεργειών ποu συνιστοuν κα.Ι.
συγκροτοuν το φυσικο σuμπα.ν. Κα.Ι. γνωρίζουμε όίμεσα. το
Πρόσωπο τοu Θεοu μέσω των όίκηστων 'Ενεργειών του,
με τl.ς όποίες ό Θεος «όλικώς μετέχετα.ιη κα.Ι. ιιμετέχετα.ι
προς πάντων ένικώςη μένοντα.ς άπλοuς κα.Ι. άμέριστος,
προσφέροντας στον μετέχοντα. ο,τι Αύτος εχει ιικα.τιΧ
φuσινη έκτος ιιτΎjς κα.τ

ουσια.ν τα.υτότητοςη, κα.ι α.να.

οείχνοντα.ς τον όίνθρωπο, κα.τιΧ το λόγο τΎjς Γρα.φΎjς,
«κοινωνον θεία.ς φuσεωςη (2 Πέτρου 1,4).

ε. «Μεσίτης» - «μικρόκοσμος»
'Αλλά., γιιΧ την

'Εκκλησία., ή ϋπα.ρξη κα.Ι. άλ�θεια. του

κόσμου οεν άντιπροσωπεuει, άπλιΧ κα.Ι. μόνο, μιιΧ ουνα.τό
τητα. εμμεσης γνώσης τοu Θεοu άπο τον όίνθρωπο. Το
«τέλοςη � ό σκοπος τοu κόσμου οεν εΙνα.ι μόνο εμμεσος.
'Ότα.ν στην 'Εκκλησία. λέμε οτι ή ϋλη τοu κόσμου εΙνα.ι
ένέργεια. κα.Ι. το σuμπα.ν ενα. ουνα.μικιΧ ένεργοuμενο γεγο
νός, προϋποθέτουμε ενα. «τέλοςη � σκοπο γιιΧ τον όποίο
ιιένεργείτα.ιη το γεγονος τοu κόσμου.
Τουλάχιστον γιιΧ τοuς 'Έλληνες Πα.τέρες τΎjς Έκ
κλησία.ς ή πρα.γμα.τικότητα. τοu κόσμου εΙνα.ι ένέργεια.,
έπειοη ό κόσμος εΙνα.ι κτιστός, εΙνα.ι κτίσμα.- δημιούρ
γημα. τοu Θεοu. Κα.Ι. κτιστο γιιΧ τοuς Πα.τέρες εΙνα.ι ενα.
ον ποu εχει την α.ίτία. του κα.Ι. το σκοπό του εξω άπο τον
έα.υτό του -σε άντιοια.στολη με την άκτιστη ϋπα.ρεη τοu
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Θεοu ποu εΙναι ή ϊδια χαl αtτία χαl σχοπος τοu έαυτοu
τΎ)ς, αuτ� χαl μόνΎ) συνιστα το άπόλυτο χαl άπεριόριστο
τ

ειναι.

'Όταν λέμε οτι τα χτιστα οντα εχουν τ�ν αtτία χαl
το σχοπο τ-Υjς uπαρξής τους εξω ά.πο τον έαυτό τους,
θέλουμε να έχφράσουμε τοuτο: 'Ότι ό Θεος δΎJμιοuργΎJσε
τα οντα (εΙναι Αuτος ή αtτία τους} χαl on τα δΎJμιοuρ
γΎJσε για ενα σκοπό. 'Η φuσΎJ των οντων εΙναι έvεργη
τική, γιατl ή ϊδια ή uπαρξή τους κατατείνει σΕ: χάη ποu
δΕ:ν εΙναι ά:πλως το γεγονος on ύπάρχουν, άλλα ή πραγ
ματοποίΎJσΎJ ένος σχοποu για τον όποιο ύπάρχουν.
Μέσα άπο τ�ν ά.ποχάλυψΎJ τοu Θεοu στ�ν 'Ιστορία
χαl στ� Βίβλο, οί Πατέρες συνάγουν το σχοπο για τον
όποιο εχησε ό Θεος τα πάντα: Να μετάσχουν ολα τα
οντα στ� ζωή τοu Θεοu, να ά.ποτελέσουν «όόξαη, δΎJλαδ�
φανέρωσΎJ τοu Θεοu, ετσι ωστε να εΙναι ό Θεος «τα
πάντα έν πιΧσι» (Ι Κορ. 11,28). ΜΕ: τ1.ς περιορισμένες
δυνατότψες τ-Υjς γλώσσας μας λέμε on ό Θεος είναι ή
ΠλΎ)ρότψα τ-Υjς uπαρξΎ)ζ χαf. τ-tjς ζω-Υjς, χαf. σΕ: αuτ� τ�ν
ΠλΎ)ρότΎ)τα θέλει να μετάσχουν ολα τα ύπαρχτά, να εΙναι
κάθε ύπαρχτο μια εχφρασΎ) τ-Υjς θείας ζω-Υjς, μια μέθεξΎ)
στ�ν κοινωνία τ-Υjς ά.γάΠΎ)ζ ΠΟU συνιστιΧ τον τρόπο ύπάp
ξεωι; τοu Θεοu, το ΕΙναι τοu Θεοu.
'Αλλα το ένεργοuμενο γεγόνος τοu κόσμου δΕ:ν όδΎJ
γειται αuτομαηχα στο σχοπο η «τέλος» τ-Υjς μετοχ-Υjς στ�
ζωή τοu Θεοu -ή ένέργεια ποu συνιστα τ�ν uλΎJ τοu
κόσμου δΕ:ν εΙναι μια αuτονομΎJμένΎJ χαl αuτοδύναμΎJ φορα
προς τ�ν ύπαρχηχ� ΠλΎ)ρότψα Η ενταξΎ) τ-Υjς φuσΎ)ς
τοu χτιστοu στ-1) ζω� τοu άχτίστου δΕ:ν μπορει να εΙναι
ά.ποτέλεσμα ά.ναγχαιότψας, άλλα γεγονος έλευθερίας.
Καl ή μόνΎJ χηστ� uπαρξΎJ ποu μπορει να πραγματο
ποιήσει τ� ζω� ώς έλευθερία, εΙναι ό &νθpωπος. Γι' αύτο
.

•
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και � 'Αγία Γραφή, οπως και � πατερικ� έρμψεία της,
βλέπουν στον Οίνθρωπο τον «μεσίτη» (μεσάζοντα η με
σιτεύοντα) για τ�ν πραγματοποίηση τοu uπαρκτικοu «τέ
λουςη και σκοποu τΊjς κτίσης όλόκληρης. ·Η άνθρώπινη
έλευθερία παρεμβάλλεται στ� φύση τοu κτιστοu σαν
ρωγμ� δυνατότητας άνάμεσα στο δεδομένο και στο σκο
πούμενο, άνάμεσα στ�ν ϋπαρξη και στο «τέλος» τΊjς
ϋπαρξης.
ΜΕ: τ� γλώσσα τΊjς 'Εκκλησίας, ό Οίνθρωπος εΙναι ό

ίερέας τΊjς σύνολης δημιουργίας τοu Θεοu, αύτος ποu εχει
τΥj δυνατότητα να άναφέρει και προσαγάγει στο Θεο τΥjν
κτιστ� φύση, να ένθρονίσει στο θρόνο τΊjς Θεότητας τ�ν
ιιπ-ηλονη τοu κόσμου. Συχνα στοuς Πατέρες βρίσκουμε
τ�ν εκφραση οτι ό Οίνθρωπος εΙναι μικρόκοσμος: 'Ως
φυσικ� κατασκευ� συγκεφαλαιώνει τα στοιχεϊα τοu σύμ
παντος κόσμου. 'Αλλα τα στοιχεϊα αύτα μετα τ�ν πτώ
ση τοu άνθρώπου, τ�ν ιιπαρα φύσινη άλλοίωσή του (οπως
θα δοuμε σε έπόμενο κεφάλαιο), βρίσκονται μέσα του και
στο γύρω του κόσμο σε κατάσταση τεμαχισμοu και διαί
ρεσης. Παραμένοντας ομως ϋπαρξη προσωπικi'ι και μετα
τ�ν πτώση του, λογικ� ψυχοσωματικ� uπόσταση, διατη
ρεϊ ό Οίνθρωπος τ� δυνατότητα να πραγματοποιήσει δυ
ναμικα στο πρόσωπό του τ�ν ένότητα τοu κόσμου, να
συγκεφαλαιώσει το λόγο τοu κόσμου σε μια προσωπικi'ι
άπάντηση στ�ν κλήση τοu Θεοu για κοινωνία και σχέση
τοu κτιστοu μΕ: το Οίκτιστο. Να φανερώσει τον καθολικο
λόγο τοu κόσμου ώς προσωπικο λόγο δοξολογίας τοu
κτίσματος προς τον κτίστη. Να δώσει στ�ν ένέργεια ποu
συνιστα τον κόσμο τ� σωστ� κατεύθυνση και φορα προς
το uπαρκτικό της τέλος. Γι' αuτο και κατα το λόγο τΊjς
ΓραφΊjς ιι � άποκαραδοκία τΊjς κτίσεως τ�ν άποκάλυψιν
των υtων τοu Θεοu άπεκδέχεται... και αύτ� � κτίσις
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έλεuθερωθ�σεται άπο τΎjς δοuλείας τΎjς φθορiiς είς τ�ν
έλεuθερίαν τΎ)ς δόξΎJς των τέκνων τοu Θεοu. οϊδαμεν γαρ
on πάσα � κτίσις σuστενάζει χαt σuνωδίνει όίχρι τοu νuν»
(Ρωμ. 8,19-24).
Στtς μέρες μας, μια λαθεμένΎJ θρΎ]σχεuηχ� άγωγ�
Ιf.χει όδΎJγ�σει πολλοuς άνθρώποuς να θεωροuν τ�ν 'Εχ
χλΎJσία σαν μέσο η οργανο για τ�ν έξασφάλισΎJ τΎjς
άτομιχΎjς σωτΎ]ρίας του καθενός μας -χαt ο ταν μιλοuν
για ιισωτΎJρίαη έννοοuν Ιf.να άπροσδιόριστο είδος έπιβίω
σΎJς μετα το θάνατο σΕ: κάποιον ιιόίλλο» κόσμο. Στ�ν
πραγμαηχότΎJτα ομως � 'ΕχχλΎJσία άποθέτει σΕ: κάθε
όίνθρωπο τ�ν πελώρια τιμ� χαt εύθύνΎJ για τ� σωτΎ]ρία
τοu σύμπαντος χόσμοu, αύτοu τοu χόσμοu ποu � σάρκα
τοu είναι σάρκα μας χαt � ζω� τοu ζω� μας. Καt
σωτηρία για τ�ν ΈχχλΎJσία είναι � άπελεuθέρωσΎJ τΎjς
ζωΎjς άπο τ� φθορα χαt το θάνατο, � μεταμόρφωσΎJ τΎjς
έπιβίωσΎJς σΕ: πλΎ]ρότψα ύπαρχτιχ�, � μετοχ� τοu χτι
στοί) στον τρόπο ύπάρξεως τοu άχτίστοu.

στ. Άσκητικη μαθητεία
'Η άλ�θεια τΎ)ς 'ΕχχλΎJσίας για τον κόσμο δΕ:ν είναι μια

θεωρψιχ� θέσΎJ, μια άφΎ]ρΎ]μένΎJ θεώρΎ]σΎJ, μια ιιδογμα
τικf)» έρμψεία τΎjς πραγματιχότΎJτας. Είναι μια γνώσΎJ
ποu κερδίζεται δuναμιχά, Ιf.να κατόρθωμα σχέσης μΕ: τον
κόσμο . • ο όίνθρωπος δΕ:ν μπορεί να φτάσει στ�ν άλ�θεια
τοu χόσμοu οσο άντιμετωπιζει τci δεδομένα τΎjς φuσιχΎjς
πραγματιχότΎJτας σciν ούδέτερα άντι-κείμενα, χρήσιμα
γιci την ίχανοποίΎJσΎJ των διχων τοu άναγχων χαt έπιθu
μιων. "Αν περιοριστοuμε στ� διαπιστωτιχ� χαt χρΎJστιχ�
αύτ� έχδοχ� τοu χόσμοu, μπορεί να άναπτuξοuμε σΕ:
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θα.uμαστο βαθμο τ!.ς «θετικές» μας έπιστΎjμες χα!. τ!.ς
τεχνολογικές τοuς έφαρμογές. 'Αλλα ό χόσμος θα παρα
μένει για. μας ενα !J.λογο όεόομένο, μια άπλ� φα.ινομε
νιχότ'Υ)τα αίωροίιμεν'Υ) στο μ'Υ)όΕ:ν η στο τ(ποτα.
Τ�ν «άντιχειμενιχ�» άντιμετώπισ'ΥJ τοu χόσμοu τ�ν
ξεπερνάει χαταρχ�ν χάθε άλ'Υ)θινος χαλλιτέχν'Υ)ς.

'Ένα.ς

ζωγράφος λ.χ., ζ'Υ)τάει να άποτuπώσει στοuς π(ναχές τοu
τ� μοναόιχότ'Υ)τα ποu έ:χει Ενα άντιχε(μενο, πρόσωπο '1)
τοπ(ο, στα όιχά τοu μάτια. Μέσα άπο τ�ν αίσθ'Υ)τιΧ�
έντίιπωσ'Υ) ίόρίιει χα!. άναπαριστάνει τ� όιχ� τοu άνόμοια
χα!. άνεπανάλ'Υ)Πτ'Υ) σχέσ'Υ) με τα πράγματα. ΔΕ:ν ένόια.φέ
ρεται για τ� φωτογραφιχ� άποτίιπωσ'Υ) τΎjς πραγμα.τι
χότ'Υ)τας -τότε θα γινόταν <<θετιχος έπιστ�μονας» χα.!.
οχι ζωγράφος.

Είναι ζωγράφος, γιατ!. κατορθώνει να

άνα.χαλίιπτει χα!. στα πιο εuτελ� άντιχε(μενα τΎjς χαθ'Υ)
μερινΎjς χρήσ'Υ)ς τ� «λάμψψ>

τΎjς μοναόιχότψας

λόγου ποu άπεuθίινεται στον rόιο προσωπικά.

ένος

Κα!.

ή

άποόοχ� αuτοu τοu λόγοu είναι ενα.ς !J.λλος λόγος προ
σωπικός:

ή

άνόμοια χαf. άνεπανάλ'Υ)Πτ'Υ) είχαστιχ� Εχφρα

σ'Υ) τοu ζωγράφοu.
'Ένα βΎjμα πιο πέρα άρχ(ζει έχε(ν'Υ)
χα!. σποuό� τοu χόσμοu, ποu

άσκηση.

ή

ή

άντιμετώπισ'Υ)

'Εχχλ'Υ)σια τ�ν όνομάζει

"Ασχφ'Υ) είναι το !J.θλ'Υ)μα για τ�ν άπάρν'Υ)σ'ΥJ τΎjς

έγωχεντριχΎjς τάσ'Υ)ς να βλέπω τα πάντα σαν οuόέτερα
άντιχε(μενα, ύποταγμένα στ!.ς άνάγχες χα!. έπιθuμ(ες μοu.
ΜΕ: τ� στέρ'Υ)σ'ΥJ χα!. τ�ν ύποταγ� στοuς χοινοuς κανόνες
τΎjς !J.σχ'Υ)σ'Υ)ς χαταπολεμω τ�ν έγωχεντριχή μοu άχριβως
άπα(τ'ΥJσ'ΥJ, μεταθέτω τον !J.ξονα τΎjς ζωΎjς μοu άπο το έγώ

σχέση μοu μΕ: τον
ή σχέση άρχ(ζει μόνο

μοu στ�

χόσμο πού με περιβάλλει.

Γιατ!.

οταν παραιτ'ΥJθω έ:μπραχτα

άπο τ�ν τάσ'ΥJ να ύποτάσσω τα πάντα. Τότε άρχ(ζω να
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σέβομαι τcΧ οσα. με περιβάλλουν, νιΧ άνα.κα.λuπτω πως δεν
εΙνα.ι ά.πλcΧ άντι-κείμενα άπρόσωπα. χρήματα (άντικε(
μενα. χρ�σ"Υ)ς), άλλιΧ πράγματα, δΥJλα.δη άποτελέσμα.τα.
πράξ"Υ)ς, πεπραγμένα. ένος δ"Υ)μιουργου Προσώπου. 'Ανα.
κα.λUπτω τον προσωπικό χα.ρα.κτ�ρα. των δεδομένων του
κόσμου, μιcΧ μονα.δικότ"Υ)τα. λόγου στο κάθε τι, μιιΧ δυνα.
τότψα. σχέσ"Υ)ς, μιιΧ άφορμη έρωτικΊjς άνα.φοριΧς στον
Θεό.

'Η

σχέσ"ΥJ μου με τον κόσμο γ(νετα.ι τότε μιcΧ

εμμεσ"ΥJ σχέσ"ΥJ με τον Θεό, τον ποιψη του κόσμου, κα.t +ι
εμπρα.Κτ"Υ) χρ�σ"Υ) του κόσμου μιcΧ άδιάΚΟΠ"ΥJ σπουδη τΊjς
άλ�θεια.ς του κόσμου, μιιΧ ολο κα.t βα.θuτερ"Υ) γνώσ"Υ) άπρό
σιτ"Υ) στη ιιθετικη» έπιστ�μ"Υ).
ΘιΧ άποτολμ�σω κα.t πάλι ενα. παράδειγμα.:

'Ένα.

εuτελες άντικε(μενο κα.θ"Υ)μερινΊjς χρ�σ"Υ)ς -μιcΧ πένα., ενα.
μολύβι- περνάει άπο τcΧ χέρια. μου άδιάφορα., το χρ"Υ)
σψοποιω, δ(χως νcΧ του δ(νω ξεχωριστη σ"Υ)μα.σια., κι α.ν
το χάσω, το άντικα.θιστω χωρtς δεuτερ"ΥJ σκέψΥJ.

"Αν

ομως το ϊδιο α.uτο εύτελες άντικειμενο συμβε'L νcΧ εΙνα.ι
γιcΧ μένα. ένθύμιο, οπως λέμε, &ν εΙνα.ι δωρο ποu μου
χάρισε πρόσωπο άγα.π"Υ)μένο, τότε γιιΧ μένα. +ι άξ[α. του
εΙνα.ι τόσο μεγάλΥJ, οσ"ΥJ κα.t +ι άγάπ"Υ) μου γι' α.uτον ποu
μου θυμ(ζει. Κάθε φορcΧ ποu το χρφψοποιω, δεν έκμε
τα.λλεuομα.ι ά.πλως τη χρ"Υ)σψόητά του, άλλcΧ εΙνα.ι σιΧν
νιΧ δέχομαι τη βο�θεια. ποu α.uτο μου προσφέρει άπ'
εuθε(α.ς άπο το πρόσωπο ποu άγα.πω. 'Έτσι, ενα. ούοέ
τερο κα.τcΧ τcΧ Cί.λλα. άντικε(μενο γ(νετα.ι γεγονός σχέσ"Υ)ς,
άφορμη Οεσμου Κα.L προσωπικΊjς άνα.φοριΧς, άοιάΚΟΠ"ΥJ έ
πα.να.βεβα.Lωσ"Υ) άγάπΥJς. Κα.t το παράδειγμα. εΙνα.ι όπωσ
ο�ποτε λειψό, για.τt ό κόσμος δεν εΙνα.ι ά.πλως ενα. οώ
ρ"Υ)μα.- ένθuμιο του Θεου στον Cί.νθρωπο, άλλιΧ μιιΧ ουνα.
μικιΧ ένεργοuμεν"Υ) πολυφων(α. λόγων ποu σα.ρκώνει σε
uπόστα.σ"Υ) κτ(σεως τη θε(α. άγάπ"Υ), ένω ταυτόχρονα. κα.λε'L
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την άνθρώπινΥ) έλευθερία να συντονίσει την κηστη πολυ
φωνία σε κατάφασΥ) καt άποδοχη τΥjς θείας άγάπΥJς.
ζ. Χρ ήση το v κόσμο υ

έκκλΥ)σιασηκη κοσμολογία ποu σπουδάζεται έ:μπρα
κτα με την ι:ΧσκΥJσΥJ , μπορεϊ να εΙναι ό καθολικος τρόπος
ζωΥjς καt χρ�σΥJς τοu κόσμου. Καt αύτο οχι μόνο στον
πυρ�να � στη «ζuμψ> τΥjς εύχαρισηακΥjς κωνότΥ)τας,
άλλα καt στtς εύρύτερες διαστάσεις ένος κωνωνικοu συ
νόλου σε κάποια ίστορικη περίοδο -να συνιστα δΥJλαδη
έ:κφρασΥ) ένος άνθρώπινου πολι τισμοv. "ΕκφρασΥJ τέχνΥ)ς
καt τεχνικΥjς καt ο ίκονομίας καt πολιηκΥjς, ποu σέβεται
τον κόσμο καt τον χρΥ)σψοποιεϊ ώς δώρΥ)μα άγάΠΥ)ζ καt
σπουδάζε ι το λόγο τΥjς μοναδικότΥ)τας των πραγμάτων,
οπως καt τη δυνατότψα τΥjς uλΥJς ν α δώσει σάρκα στη
σχέσΥJ τοu άνθρ ώπου με τον Θεό, να μετάσχει στη ζωη
τοu άκτίστου.
'Ένας τέτοιος πολιησμος ι:Χνθισε σίγουρα στη λεγό
μενΥJ βυζανηνη καt μεταβυζανηνη περίοδο τοu ' ΕλλΥJ
νισμοu. Δεν εΙναι ή θέσΥJ έδω για να δε ίξει κανεtς το πως
ο ί διοιΚΥ)τLΚοt θεσμοt στο Βυζάνηο καt το Δίκαιο καt ή
όργάνωσΥJ τΥjς ο ίκονομίας καt ο ί ίδιωηκες συναλλαγες
έκφράζουν σε πράξΥ) ζωΥjς την έκκλΥ)σιασηκη κοσμολο
γία. 'Έχουν πολλα γραφτεϊ, α.ν καt θα άρκοuσε να σπου
δάσει κανεtς εστω καt μόνο την άρχιτεκτονικη μιας βυ
ζανηνΥjς έκκλΥ)σιiΧς � καt μόJJο την τεχνικη τΥjς ά.ρμογΥjς
των λίθων. Για να ΨΥJλαφ ίσει ι:Χμεσα έκεϊ το �θος αύτοu
τοu πολιησμοu. Το π ως ό ι:Χνθρωπος σέβεται καt σπου
δάζει το λόγο τοu ύλικοu, δεν βιάζει την ϋλΥ) για να την
πε ιθαρχ�σει στη σκοπιμότΥ)τα ποu συνέλαβε ή δικ� του
διάνοια. ΧρΥJσψοποιώντας τα ύλικα τοu κόσμου άσκεϊται

'Η
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σε αuτοπαραίτηση χαl άπάρνηση τΊjς έγωχεντριχΊjς μα
ταιοδοξ ίας, άναδε ίχνει τlς δυνατότητες ποu εχει το ϊδιο
το uλιχο να «λογοποιηθειη, να σuστήσει ενα «διάλογο» με
τον τεχνίτη �διάλογο ποu χαμια όρθολογιστ ιχη τεχνιχη
δεν μπορει να έπαναλάβει.
Σή μερα ζοuμε σ ε εναν πολιτισμο ποu βρ ίσκεται
στοuς άντ ίποδες τοu βuζαντινοu, γι ' αuτο χαl εΙναι σχε
δον άδόνατο να παραχολοuθήσοuμε το �θος έχεhης τΊjς
χρήσης τοu χόσμοu χαl τΊjς άλήθειας ποu την uπαγόρεuε .
Σήμερα Υ; σχέση μας με τον κόσμο γίνεται ολο χαl
περ ισσότερο μια εμμεση σχέση -εΙναι Υ; μηχανη ποu
παρεμβάλλεται uποτάσσοντας τη φόση χαl τlς δuνάμε ις
της στlς άπαιτήσε ις τΊjς διάνοιας, έξοuδετερώνοντας τlς
άντιστάσεις ποu μπορει να προβάλλει το uλιχο στην
άποτελεσματιχότητα τοu διχοu μας προγραμματισμοu.
Μας εΙναι τελείως αuτονόητη -γι ' αuτο χαl περνάει στο
χαραχτήρα � στο �θος μας- αύτη Υ; άτομιχη έπιβολη
πάνω στη φόση : Γuρνώντας � πιέζοντας ενα κοuμπl
εχοuμε φως, θερμότητα, ψόξη , αuτοχίνηση , τηλεπικοινω
νία χαl πλΊjθος αλλα αμεσα άποτελέσματα. Δεν uπάρχει
τ ίποτε χαχο σε ολα αuτά, ολα εΙναι έπιθuμητα χαl
σεβαστα ένεργήματα, εuχολόνοuν τη ζωη τοu άνθρώποu,
μει ώνοuν το μόχθο ποu άπαιτοuσε αλλοτε Υ; έπιβ ίωση.
' Ελεuθερώνοuν ο μ ως χαl την άχόρεστη έγωχεντριχη βου
λιμία τοu άνθρώποu, την ένστ ιχτώδη τάση τ οu να κατέ
χε ι, να καταναλώνει χαl να εuφραίνεται αiσθησιαχά, δί
χως ορια χαl φραγμοός.
Καί, όπωσδήποτε, Υ; άτομοχεντριχη έπ ιβολη πάνω
στον κόσμο , οπως μας την έξασφαλίζε ι σήμερα Υ; τεχνι
κή, εΙναι εμπραχτη έφαρμογη μιας κοσμολογίας ποu
έχδέχεται τη φόση σαν άπρόσωπο χαl οuδέτερο δεδομένο
uπηρετιχο των θελημάτων χαl άναγχων τοu άνθρώποu.
Οϋτε Υ; παραμιχρη uποψία για προσωπιχη σχέση με τον
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κόσμο, για τΥ;ν πραγματοπο ίηση τΥjς ζωΥjς ώς γεγονότος
κοινωνίας χα.!. σχέσης. ' Αλλα � έμπρακτη έφα.ρμογΥ; μιιΧς
τόσο ριζιχα άνηχρισηα.νιχΥjς κοσμολογίας άποοείχνετα.ι
άπερίφρα.στα. άνα.φεηχΥ; τΥjς ζωΥjς, &μεση άπειλΥ; θα
νάτου για τΥ; φύση χα.!. τον &νθρωπο. ΑύτΥ; τΥ;ν άπε ιλΥ;
τΥ;ν όνομάζουμε σήμερα. : μόλυνση τοϋ φυσιχοϋ περιβάλ
λοντος, έξάντληση των ένεργεια.χων πηγων , νοσογόνο
οια.τροφή. Η δηλητηριασμένη άτμόσφα.φα. των μεγα
λουπόλεων χα.!. τα σαπισμένα. νερα χα.!. τα νεκρωμένα.
έΟάφη χα.!. τα νοσογόνα. φυτοφάρμακα. χα.!. τα οσα. &λλα.
έφια.ληχα συμπτ ώματα. ζεϊ ό σημερινος &νθρωπος των
βιομηχα.νιχων χο ινωνιων, ολα. άποοε ίχνουν ένα. τραγιχο
λάθος στΥ; σχ.έση του μΕ: τον κόσμο, λάθος ποu παίρνει
ρα.γοα.ϊα. τ1.ς οια.στάσεις θα.να.τερΥjς άπειλΥjς. 'Ό,τι όνομά
σα.με «πρόοοοη χα.!. ιαχνάπτυξψ>, άποοε ίχθηχε βιασμος
τΥjς φύσης χα.!. οια.φθορά της, ποu εΙνα.ι άνα.πόφευχτα.
βα.σα.νισμος χα. Ι. άπειλ Υ; θανάτου για τον &νθρωπο.
' Η άνάγχη να σπουοάσουμε μΕ: σεβα.σμο χα.!. ταπεί
νωση τΥ;ν άλήθεια. τοϋ κόσμου, να ξα.να.βροϋμε τΥ; σωστΥ;
σχεση μα.L, ι του, ε ινα.ι σημερα. -χα.ι για. πρωτη φορα. στην
ίστορία. τοϋ άνθρώπου- πpόβλημα., χυριολεχηχά, ζωΥjς
χα.!. θανάτου.
'

ι

vι

7

ι

'

\

ι

'

'

7 . Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

α. Ε l κό ιι α

Στ�ν Π αράοοσΎ) τΊjς άοιαίρετΎJς Έχχλ Ύ)σίας και στην
' ΟρθόοοξΎ) ίστοριχ� ης συνέχεια μαθαίνουμε την άλ�
θεια γιcΧ τον dίνθρωπο σπουδάζοντας την άποχάλυψΎ) τΊjς
άλ�θειας γιcΧ τον Θεό. Κι αuτό, γιατι οεν μας άρχεϊ μιcΧ
περιγραφιχη άνθρωπολογ[α (ποu μπορουν νcΧ μίΧς την
οώσουν και ο [ λεγόμενες σ�μερα « έπιστΊjμες του άνθρώ
που η ) , άλλcΧ ζΎ)τίΧμε μια ερμψε ία του γεγονότος τΊjς
άνθρώπινΎ)ζ uπαρξΎ)ς, το ψωnσμο έχε (νων των πτυχων
του άνθρώπινου ε!ναι, ποu μένουν άπρόσιτες στην άνη
χεψενιχη α ίηολόγΎ)σΎ) .
Μέσα άπο τη γραπτη παράοοσΎJ των άποχαλUψεων
του Θεου, την Άγια Γραφη τΊjς ΈχχλΎJσίας, ό Θεος
βεβαιώνεται ώς προσωπικi'ι "ΎπαρξΎJ , και ό dίνθρωπος
ΟΎ)μLΟυργΎ) μένος κατ ' ε ίκόνα του Θεου - προσωπικi'ι
uπαρξΎ) και αuτός, ιΧν και χηστη φύσΎ) . • Η άφετΎ)ριαχη
αuτη σχέσΎJ τοu άνθρώπου με τον Θεό, ποu συνιστα τον
ϊοω τον τρόπο με τον όποϊο uπάρχε ι ό dίνθρωπος, είχο
ν[ζεται στις πρωτες σελ[οες τΊjς ΠαλαιίΧς Διαθ�ΚΎ)ζ, σε
μιcΧ οι�γΎ)σΎ) πο ιψιχη και συμβολιχ� , άπ ' οπου dίντλΎ)σε
πάντοτε ή χρισηανιχη σχέψΎ) τις θεμελιώδεις προϋπο
θέσεις τΊjς έχχλΎ)σιασηχΊjς άνθρωπολογ[ας.
Διαβάζουμε λοιπον στο βιβλίο τΊjς Γένεσης on ό
Θεος επλασε τον κόσμο σε έ:ξι μέρες. " Ο λα ο σα συγχρο
τοuν τον κόσμο, τcΧ ΟΎ)μιούργΎ)σε ό Θεος με μόνο το
πρόσταγμα του λόγου του. Και την έ:χη μέρα, την ϊοια
μέρα ποu όλοχλ�ρωσε τη ΟΎ)μιουργ[α χαλώντας στην
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uπαρξΎ) τα θΎ) p ία και τα κτ�νΎ) και τα έρπετα τΊjς γης, και
άφοu είδε ό Θεος το κάλλος της σuνΟλΎ)ς κτ ίσΎ)ς, προχώ
pΎ)σε στην πλάσΎJ τοu άνθρώπου. ΜΕ: την είκονολογικ�
ης γλώσσα ή βιβλικη δι�γφΎ) έπισΎ)μαίνει μια ξεχωρι
στη ένέργεια τοu Θεοu για τη δΎJμιουργία τοu άνθρώπου:
ΔΕ:ν είναι πια το δΎJμιουργικο πρόσταγμα, άλλα καταρχην
ή έ:κφρασΎJ μιας άπόφασΎJς τοu Θεοu -στην όπο ία ή
χριστιανικη έpμ Ύ)νευτικη (Ο Πως ε'ίδαμε σΕ προΎ)γοuμενες
σελ ίδες) διέκρινε πάντοτε την πρώη άποκάλυψΎ) της
τριαδικότΎJτας τοu Θεοu : « Ποι�σωμεν ciίνθρωπον κατ '
ε ίκόνα ήμετέραν και καθ . όμοίωσιν, και άρχέτωσαν των
ίχθuων της θαλάσσΎ)ς και των πετειν ων τοu ούρανοu και
των κτψων και πάσΎ)ς της γης και πάντων των έρπετων
των έρπόντων έπι της γηςη ( Γεν. 1 ,26) .
ΔΕ:ν πρόκειται πια έδω για ενα άκόμΎJ άπο τα κτ ί
σματα ποu συγκροτοuν τον κόσμο, άλλα για ενα κτ ίσμα
ποu ή βούλΎJσΎJ τοu Θεοu το διαστέλλει άπο ολα τα ciίλλα,
για να εΙναι αύτο ε ίκόνα τοu Θεοu μέσα στον κόσμο, ποu
θα πεϊ:: ciίμεσΎ) φανέρωσΎ), έμφάνισΎ) , άντιπροσώπευσΎ) τοu
Θεοu 1 • Γ ι ' αύτο και άρχει ό ciίνθρωπος μέσα στη δΎJ
μιουργ ία, οχι μΕ: την εννοια ένος προικισμένου έπιστάτΎ) η
έπιβεβλΎ)μένου άφέντΎ), άλλα μΕ: την εννοια τοu όδΎ)γοu
ποu κατευθύνε ι τη σuνολΎ) κτίσΎ) στον τελικό τΎ)ζ λόγο η
σκοπό.
Και ή εκφρασΎJ της ίδιαίτερΎJς βοuλφΎJς και άπόφα
σΎJς τοu Θεοu για τη δΎ)μιουργία τοu άνθρώπου συμ
πλΎ)ρώνεται στη β ιβλικη είκόνα μΕ: μια πράξΎ) ξεχωρ ιστη
τοu Θεοu : « Επλασεν ό Θεος τον ciίνθρωπον, χοuν άπο της
γης, και ένεφύσΎ)σεν ε ίς το πρόσωπον αύτοu πνοην ζωης,
1 . ΜΕ: τ � λέξη εΙκόνα ο ί Έβδομήχοντιχ μετιχφριχστ1:ς τ η ς Π . Δ .
μετιχφέροuν στιi έ:λληνιχιi τον έ:βριχϊκο ορο tselem, ποu σημαίνει ιiκριβwς:
έμφάνιση, ιiντιπροσώπεuση, tσοτψίιχ, uποκιχτάστιχτο .
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και εγενετο ό ιΧνθρωπος είς ψυχΥ)ν ζωσαν η ( Γειι. 2,7 ) .
Κανένα ιΧλλο κτίσ-μα στη βιβλικη διήγησ-η δΕ:ν το «πλά
θει» ό Θεός. Το ύλικο για την πλάση τοu άνθρ ώπου δΕ:ν
εΙναι ιΧλλο άπο το χωμα τΎjς γΎjς -καt αύτη � ίδιότητα
τοu χο·ίκοu θα εΙναι καt το ονομα τοu πρώτου άνθρώπου :
' Αδά.μ (=χο·ίκός). ' Αλλα � χο·ίκη άνθρώπινη φύση κατα
σκευάζεται μΕ: μια ξεχωριστη θεία ένέργεια, ccπλάθεταιη
άπο τον Θεό. Για να δεχθεί στη συνέχεια το έμφύσημα
τΎjς πνοΎjς τοu Θεοu καt να άναδειχθεί ό ιΧνθρωπος σΕ:
ccψυχη ζωσαη.
Να φυσήξεις στο πρόσωπο τοu ιΧλλου �ταν για τοuς
' Εβραίους πάντοτε (καt τοuς Σημίτες γενικότερα) μια
πράξη μΕ: βαθύτατο συμβολισμό : Σήμαινε οη μεταδίνεις
στον ιΧλλο την πνοή σου, κάτι πολu έσωτερ ικα δικό σου,
την ϊδια την αύτοσυνείδηση Ύ) το πνεuμα σου. Κι αύτο
γιατt � άναπνοη εΙναι προϋπόθεση τΎjς ζωΎjς, το στοιχείο
ποu σΕ: καθιστα ένεργο ον, καt ολα τα βιώματα -φόβος,
όργή, χαρά, περηφάνια- ολα έπηρεάζουν την άναπνοή ,
δε ίχνουν μια σχέση τΎjς άναπνοΎjς μΕ: το βαθύτερο εΙναι
σου, τον ϊδιο τον έαυτό σου. 'Όταν λο ιπον � Γραφη λέει,
οη φυσάει ό Θεος στο χο·ίκο πρόσωπο τοu άνθρώπου τη
δική Του πνοή, εΙναι αύτη μια ε ίκόνα για να φανερωθεί �
μετάδοση στον ιΧνθρωπο κάποιων γνωρισμάτων τΎjς ϊδιας
τΎjς uπαρξης τοu Θεοu. Στη βιβλικη γλώσσα το άποτέ
λεσμα αύτΎjς τΎjς μετάδοσης εΙναι οη ό ιΧνθρωπος γίνεται
Ψvχi'ι ζωσα.

β . Ψ v χfι

λέξη Ψvχi'ι εΙναι άπο τ tς πιο δύσκολες καt στη Β ίβλο
καt στη χρ ισηανικη γραμματε ία. ' Επιπλέον, προστέθηκε
καt μια σύγχυση στο νόημα τΎjς λέξης, γιατt ο ί 'Έλληνες

'Η
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τη χρΎJσψοποιοuσαν μΕ: οιαφορετικη σΎJμασία. Σ�μερα, ο ί
περ ισσότεροι όίνθρωποι, σχεοον αuτονόΎ)τα, κατανοοuν τη
λέξΎJ ΨvχΎι περισσότερο μΕ: το οcρχαιοελλψικο (κuρίως
το πλατωνικο) καt λιγότερο μΕ: το βιβλικο νόΎ)μά ης :
Π ιστεuοuν οτι, οπως ύπάρχει μέσα στο σ<7ψα τοu οcν
θρώποu το αίμα, η λέμφος, ό μuελος των όστwν, ετσι
ύπάρχει καt ενα όίuλο στοιχε'i:ο, πνεuματ ικό , οuσιαστι
κοc οιαφορετικο οcπο τοc uλικοc σuστατικά μας, κι αu
το οcκριβwς είναι η ψuχη -κάτι οcε ρwοες καt οcπροσοιό
ριστο, ποu οταν πεθαίνοuμε βγαίνει οcπο μέσα μας μαζt
μ€: την τελεuτα ία Πνοη ΚαL ΠΎ)γαίνε ι «ΚάΠΟU ocλλoiJ».
ΔΕ:ν είναι ο μως αuτο το β ιβλικο νόΎJμα τ'Υjς λέξΎJς.
Οί ' Εβοομ�κοντα μεταφραστΕ:ς τ'Υj ς Π.Δ. μετέφεραν στοc
έλλΎ)νικοc με τη λέξΎJ ΨυχΎι το έβρα'ίκο nephesch ποu
εΙναι ενας πολuσ�μαντος ορος. Ψuχη όνομάζεται κάθε τι ·
έ:μβιο, κάθε ζι7>ο, σUνΎJθέστερα ομως μέσα στη Γραφη
πρόκε ιται γιοc τον όίνθρωπο. ΔΎJλώνει τον τρόπο μΕ: τον
όπο'i:ο ή ζωη έΚΟΎJλώνεται στον όίνθρωπο. ΔΕ:ν οcναφέρεται
σε ενα μόνο τμ'Υjμα τ'Υjς οcνθρώπινΎ)ς uπαρξΎ)ς -το πνεu
ματικό , σε οcντίθεσ"Υ) προς το uλικο- οcλλοc σ"Υ)μαίνει τον
όλόκλΎ)ρο &νθρωπο, ώς ένια ία ζωντανη ύπόστασΎ) . ' Η
ψuχη οΕ:ν κατοικε'i: οcπλwς στο σwμα, οcλλοc έκφράζεται με
το σwμα, ποu κι αuτό, οπως καt η σάρκα � η καρδία,
οcντιστοιχε'i: στο έγώ μας, στον τρόπο μΕ: τον όπο'i:ο
πραγματοπο ιοuμε τη ζω�. Ψuχη εΙναι ενας όίνθρωπος,
εΙναι κάποιος, γιατt αύτη σuνιστα το σΎJμε'i:ο τΥjς ζω 'Υj ς
τόσο ώς έξωτ'έρ ικη έκο�λωσ"Υ) οσο ΚαL ώς έσωτερικότΎ)τα
καt ύποκεψενικότψα. ' Αλλοc οcν η ψuχη εΙναι το σΎJμε'i:ο
τ'Υjς ζω'Υjς, οΕ:ν σ"Υ) μαίνει οτι εΙναι καt η ΠΎ)γη � αίτία τ 'Υj ς
ζωΥjς, οπως πίστεuαν οί " Ελλψες. ΕΙναι, περισσότερο, ό
φορέας τ'Υjς ζω'Υjς, γι ' αuτο καt σuχνοc στην Π.Δ. ταuτί
ζεται μΕ: την έκο�λωσΎJ τ 'Υj ς έπίγειας μόνο ζω'Υjς (πεθαίνει
η ψuχ�, παραδίνεται στο θάνατο, οcλλοc καt οcν ίσταται,
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οταν � ζω� έπανέρχεται στο νεχρο σwμα) , ένw στ�ν Κ.Δ.
έμφαν ίζεται ώς φορέας χαt τΊjς α ίώvιας ζωης, γι ' αύτο
χαt � σωτηρία της Ψυχiίς ταυτίζεται με τ� δυνατότ-ητα
τΊjς ζωΊjς πόu δεν γνωρίζει φθορcΧ. καt θάνατο.
Οί Πατέρες τΊjς χριστιανικΊjς ' Εκκλησίας έρμηνεύον
τας τ� Γραφ� σεβάστηκαν άπόλυτα το πολυσήμαντο
νόημα τΊjς λέξης Ψυχrι καt δεν προσπάθησαν νcΧ. το όρι
στικοποιήσουν σε μιcΧ. καt μόνη έκδοχή . Είδαν τόσο στ�ν
ψυχ� οσο καt στο σwμα τοu άνθρώπου δυο διαφοροποιη
μένους καt συχνcΧ. άλληλοπεριχωρούμενους τρόπους με
τοuς όπο ίους φανερώνεται � είκόvα τοu Θεοu στi-:ν &ν
θρωπο. ' ΑλλcΧ. καt το περιεχόμενο τοu «Κατ ' ε ίχόναη
άπέφυγαν νcΧ. το σχηματοποιήσουν σε συγκεκριμένο όρι
σμό , ζήτησαν νcΧ. διαφυλάξουν άπο τον κίνδυνο νΟΎ)τιΚwν
σχηματοποιήσεων το μυστήριο τοu τρόπου τΊjς θε ίας
' Υπάρξεως καt τ�ν άποτύπωσή του στ�ν άνθρώπινη
ϋπαρξη .
Π ολu άργότερα, κυρ ίως άπο το μεσαίωνα καt μετά,
καt ίδιαίτερα στ�ν εuρωπα·ίκ� Δύση, οταν � χριστιανικ�
θεολογία &ρχισε νcΧ. ύποκύπτει στον πειpασμο των νοη
τικwν σχηματοποιήσεων , έρμηνεύτηκε ΚαL το «Κατ ' είκό
ναη με κατηγορίες « άντικειμενικέςη, ταυτίστηκε με συγ
κεκριμένα ίδιώματα ποu χαρακτηρίζουν τ�ν «πνευματικ�
φύση η τοu άνθρώπου. 'Η γενικότερη άντίληψη γιcΧ. τον
&νθρωπο δέχτηκε στ� Δύση έ:ντονη τ�ν έπίδραση τΊjς
άρχαιοελληνικΊjς σκέψης, με ύπερβολικες όπωσδήποτε cΧ.
πλουστεύσεις. ' ο έλληνικος όρισμος τοu άνθρώπου ώς
«ζώου λόγον έ:χοντοςη (animal rationale είπαν οί δυτικοt }
έρμηνεύτηκε μ ε τ ο σχΊjμα μιiΧς πραγματικΊjς, άντιθετικΊjς
διαστολΊjς ψυχΊjς καt σώματος, uλης καt πνεύματος. ' ο
&νθρωπος θεωρήθηκε ώς καταρχ�ν βιολογιχο ον, προι
κισμένο έπιπλέον με ψυχ� � με ψυχ� καt πνεuμα.
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Μέσα στο σχημα αuτης της άντίθεσ'Υ)ς, το «κατ'
εtκόναη περLΟρ ίστ'Υ)Κε στο ενα άπο τα Ούο αuτα <ψέρψ>
της φuσ'ΥJς τοu άνθρώποu: στο πνεuματικο «μέρος», Ο'ΥJ
λαοΥj στΥjν ψuχ� -άφοu το σωματικο- uλικο «μέρος η
εΙναι έξ όρισμοu ά.Ούνατο να εικονίζει τον όίuλο και πνεu
ματικο Θεό. 'Η ψuχΥj λοιπον τοu άνθρώποu -� ά.τομικ�
τοu καθενος ψuχΥj- προικίστ'Υ)κε με τρία tοιώματα ποu
χαρακτ'Υ)ρίζοuν και τον ϊοιο τον Θεό, γι' αuτο και άποτu
πώνοuν τΥjν εtκόνα Tou στον όίνθρωπο. Πρόκειται για το

λογικόν, το αύτεξούσιον και το άρχικόν.

γ. Λογικο - αύτεξούσιο - άρχικο
Χωρις να ταλαιπωρ'Υ)θεϊ: ό άναγνώστ'ΥJς με έκτεταμένες
άναλύσεις, θα σ'Υ)μειώσοuμε τοuτο μόνο: τα τρία αuτα
κατ'Υ)γορήματα χρ'Υ)σψοποιήθ'Υ)καν και 'ά.πο τοuς 'Έλλ'Υ)νες
Πατέρες για τ�ν έρμψεία τοu «Κατ.

είκόναη, άλλα

κuρίως στΥjν προσπάθεια να προσΟLΟριστεϊ: ό τρόπος ύ

πάρξεως όλόκλ'Υ)ρΟu τοu άνθρώποu, οίχως τεμαχισμοuς
και οιαιρέσεις της φuσ'ΥJς τοu σε «μέρψ>. Το λογικό, το
αuτεξοuσιο και το άρχικο οεν εΙναι άπλως «πνεuματικαη
η «ψuχικαη ίοιώματα, άλλα μια σuνοπτικΥj σuγκεφαλαίω
σ'Υ) τοu τρόπου με τον όποϊ:ο uπάρχει ό όίνθρωπος ώς
προσωπικΥj έτερότ'Υ)τα -ποu εΙναι καταρχ�ν έτερότ'Υ)τα
ώς προς τΥj φuσ'ΥJ: "Αν και κτιστ� � φύση τοu άνθρώποu,
προικίστηκε με τΥj οuνατότητα ένος τρόπου ύπάρξεω<;
ποu εΙναι έτερος, οιαφορετικος άπο τον τρόπο ύπάρξεως
τοu κτιστοu. Προικίστηκε με τΥj οuνατότητα τοu τρόποu
της θείας uπάρξεως, ποu έκοηλώνεται κατεξοχΥjν στο
χάρισμα τοu λογικοu, τοu αuτεξοuσίοu και τοu άρχικοu.
'Όμως τα χαρίσματα αuτα φανερώνουν, χωρις να έξαν
τλοuν, τ�ν είκόνα τοu Θεοu στον όίνθρωπο, γι' αuτο και
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ή διατάραζΥ) τΎjς λειτουργίας τους δΕ:ν άναιρεί τον τρόπο
τΎjς προσωπικfι� uπάρζεως μΕ τον όποίο προικίστΥ)Κε ή
φύσΥ) τοu άνθρώπου.
Μπορεί να μοιάζει θεωρΥ)τικη αuτη ή διατύπωσΥ),
άλλα ό άναγνώστ-ης θα άντιλΥ)φθεί τη σΥ)μασία τΥ)ς, ιΧν
υίοθετήσουμε τη διαφοροποιΥ)μένΥ) έΚδοχη ποu άποδέχτΥ)
καν οί δυτικοί: "Αν δεχθοuμε οτι το λογικό, το αuτε
ζούσιο και το άρχικο όρίζουν και έζαντλοuν το <<Κατ,
είκόνα» ώς δεδομένα tδιώματα τΎjς ψυχΎjς � τΥjς «πνευ
ματικΥjς φύσΥJς» τοu άνθρώπου, τότε οί συνέπειες εΙναι
κυριολεκτικα άπάνθρωπες: Γιατι τότε θα πρέπει σΕ: κάθε
περίπτωσΥ) ψυχασθένειας � τράυματικων κακώσεων τοu
έγκεφάλου ποu συνεπάγονται διαταραχη � άπώλεια τοu
λογικοu, τοu αuτεζουσίου και τοu άρχικοu, να ύποβιβά
ζεται ό Οίνθρωπος άπο το έπίπεδο τΥjς είκόιια� τοu Θεοu
στο έπίπεδο τοu ά:πλοu ζώου -και οταν εΙναι έκ γενετΥjς
βαρυμένος μΕ: μια τέτοια άπώλεια, να μη λογαριάζεται
για άνθρώπινΥ) ϋπαρζΥ).
'Η χριστιανικη ΔύσΥ) όδΥ)γήθψε σΕ: τέτοιες άδιέζοδες
τελικα θεωρήσεις (θα δοuμε παρακάτω και την dίλλΥ)
άδιέξοδΥ) σύγχυσΥ) ποu προκαλεί ή διδασκαλία των δυτι
κων για τον άπόλυτο προορισ μ ο τοu άνθρώπου), έπειδη
στα πνευματικά τΥ)ζ περιβάλλοντα άτόνΥ)σε και προοδευ
τικα άγνοήθΥ)Κε ή άλήθεια τοu προσώπου, ποu εΙναι
θεμελιακη προUπόθεσΥ) για την προσέγγισΥ) τΥjς χριστια
νικΥjς άποκάλυψΥJς. Και ή άπώλεια τΥjς άλήθειας τοu
προσώπου δΕ:ν εΙναι άποτέλεσμα περιστατικων συμπτώ
σεων, νοοτροπίας � ρευμάτων και τάσεων ποu καλλιερ
γήθψαν στη ΔύσΥ) -τΎjς νοΥ)σιαρχίας λ.χ. και των άπαι
τήσεων για «άντικειμενικΕ:ς» βεβαιότΥJτες. Αuτα ολα εΙναι
συνέπειες μιιiς καταρχην ήθικfι� άποτυχίας: ΤΎjς άδυ
ναμίας των δυτικων, άπο κάποια στιγμη και πέρα, να
ύπάρζουν και να έκφραστοuν έκκλησιαστικά, δΥJλαδη να
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πραγματοποι�σουν τη ζωη καΙ. την έ:κφραση τΥjς ζωΥjς ώς
γεγονος κοινωνίας. Ξεχώρισαν την 'Εκκλησία άπο τον
τριαδικο τρόπο τΥjς uπάρξεως, τη μεταποίησαν σε «θρη
σκεία» ποu τΊ]ν άποδέχεται ό καθένας άτομικά καΙ. άπο
φασίζει νά πειθαρχεί ώς ατομο στα δόγματα, τΊ]ν όργά
νωση καΙ. τοuς κανόνες της. 'Έτσι ή ζωΊ] καΙ. ή άλήθεια
άπο γεγονος σχέσης καΙ. κοινωνίας μετασκευάστηκε σε
εναν άνθρωποκεντρικό uποκεψενισμό. 'Η άλ�θεια �γινε
γνώση uποταγμένη στl.ς νοητικες άπαιτ�σεις τοu uπο
κεψένου καΙ. ή ζωη μια έπίσης uποκεψενικi] πραγματο
ποίηση χρησψοθηρικων στόχων. 'Ο ϊδιος ό Θεος κατα
νο�θηκε σαν άπόλυτο 'Υποκείμενο (ποu με τη νόηση ό
όίνθρωπος το μεταβάλλει σε άντικείμενο, uπερβατικο βέ
βαια, άλλά uποταγμένο στοuς κανόνες τΥjς όρθΥjς συλ
λογιστικΥjς). Την uπαρξ� του ό Θεος την όφείλει στη
δεδομένη Οuσία του, ένω τά Πρόσωπα τΥjς τριαδικΥjς
άποκάλυψης λειτουργοuν άπλως ώς τρόποι (modi) ένέρ
γειας � ώς «έσωτερικες σχέσεις» τΥjς Οuσίας, προκει
μένου νά άποοοθεί -οπως εΙναι λογικά άναγκαίο- ένι
κος χαρακτ�ρας σε αuτο το άντικεψενοποιημένο'Υπο
κείμενο. Κι οταν τόσο ό Θεος οσο καΙ. ό όίνθρωπος
κατανοοuνται ώς uποκείμενα- άτομικότητες, ώς οντα κα
θεαυτά πέρα άπο κάθε δυναμικη σχέσης καΙ. κοινωνίας,
τότε το έ:να «είκονίζει» το όίλλο με άντικεψενικά δεδο
μένες άναλογίες ίδιωμάτων -άνάγουμε στο άπόλυτο καΙ.
άποδίδουμε στο Θεο τl.ς ίδιότητες ποu χαρακτηρίζουν το
άνθρώπινο uποκείμενο- καΙ. τελικά μιΧλλον ό Θεος δη
μιουργείται «κατ. είκόνα καΙ. καθ, όμοίωσιν» τοu άν
θρώπου, παρά το άντίστροφο.
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δ. Πρόσωπο
Θα τολμούσΙΧμε να συνοψίσουμε τ�ν όρθόδοξη έκκλησιΙΧ
στικ� έρμηνείΙΧ τοϋ «κΙΧτ' είκόνΙΧ» στ�ν έξΎjς διΙΧτύπωση:

'ο cΧνθρωπος προικίστηκε ά.πο τον Θεο μΕ: το χάρισμΙΧ να

πρόσωπο, προσωπικότητΙΧ, δηλΙΧδ� να ύπάρχει μΕ:
τον ί'διο τρόπο ποu ύπάρχει κΙΧt ό Θεός. Αuτο ποu
συνιστα τ� θεότητΙΧ τοϋ Θεοϋ εΙνΙΧι ή προσωπική Του
"ΥπΙΧρξη, ή ΤριάδΙΧ των Προσωπικων 'Υποστάσεων ποu
συγκροτοϋν το θειο ΕΙνΙΧι, τ� θείΙΧ Φύση η ΟuσίΙΧ, σε ζω�
εΙνΙΧι

ά.γάπης, δηλΙΧδ� έλευθερίΙΧς ά.πο κάθε ά.νΙΧγκΙΧιότητΙΧ.
'Ο Θεος εΙνΙΧι Θεος έπειδ� είνΙΧι Πρόσωπο, δηλΙΧδ�

ή

έπειδ�

'ΎπΙΧρζή του δΕ:ν έξΙΧρτατΙΧι ά.πο τίποτΙΧ, οϋτε

ΚΙΧt ά.πο τ� Φύση

η

ΟuσίΙΧ του. 'ο rδιος ώς Πρόσωπο,

δηλΙΧδ� έλεύθερΙΧ, συνιστα τ�ν ΟuσίΙΧ
εΙνΙΧι

ή

Φύση

η

η

Φύση του, δΕ:ν

ΟuσίΙΧ του ποu κάνει ύποχρεωτικ� τ�ν

'ΎπΙΧρξή του. 'Υπάρχει, έπειδ� έλεύθερΙΧ

θέλει

να ύπάρ

ή θέληση πρΙΧγμΙΧτοποιε"ϊτΙΧι ώς ά.γάπη, ι�ς
τριΙΧδικΊ] κοινωνίΙΧ. Γι' ΙΧuτο ό Θεος εlιιαι ά.γάπη (Ι Ίωαι.ι.

χει, κΙΧt ΙΧUτ�

4,16),

το rδιο το ΕΙνΙΧι του εΙνΙΧι ά.γάπη.

ΚΙΧt τ�ν rδιΙΧ ΙΧUτ� δυνΙΧτότητΙΧ προσωπικfις ύπάρΗ
,
'
Θ '
'
ΙΧνc,εως ΙΧποτυπωσε
ο "εος στην ΙΧνθ ρωπινη φυση.

t:

I

'

(

'

θρώπινη φύση εΙνΙΧι κτιστή, δεδομένη, δΕ:ν εΙνΙΧι
πικ� έλευθερίΙΧ τοu ά.νθρώπου ΠΟU συνιστα το
ποu συγκροτε"ϊ τ�ν οuσίΙΧ

η

φύση του.

κηστ� φύση ύπάρχει μόνο ώς
ζωΎjς, κάθε cΧνθρωπος εΙνΙΧι μια

'

,

ή προσω
ε[ιιαι του,

'Όμως ΙΧuτ� ή

προσωπικi'J ύπόστΙΧση
προσωπικiΊ uπΙΧρξη ποu

μπορε"ϊ να ύποστΙΧσιάσει τ� ζω� ώς ά.γάπη, δηλΙΧδ� ι�ς
έλευθερίΙΧ ά.πο τοuς περιορισμοuς τΎjς κτιστΎjς του φύσης,
ώς έλευθερίΙΧ ά.πο κάθε

ά.νΙΧγκΙΧιότητΙΧ -οπως κΙΧt ό

cΧκτιστος Θεός.
'ΑκόμΙΧ πιο σχημΙΧτικα λέμε: 'Ο Θεος εΙνΙΧι μίΙΧ Φύση
κΙΧt τρίΙΧ ΠρόσωπΙΧ, ό cΧνθρωπος μίΙΧ φύση κΙΧt «μύριΙΧ»
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πρόσωποc. 'Ομοούσιος κoct τρισυπόστοcτος ό Θεός, όμο
ούσιος κoct ιιμυριuπόστοcτος» ό &νθρωπος.
των φύσεων,

�

'

Η διοcφορα

διοcφορα άκτίστου κoct κτιστοu, μπορεί να

τρόπου τ1'jς ύπάρ
προσωπικ1'jς ύπάρξεως -κι ocuτ�
τ�ν άλήθειοc μ&:ς τ�ν άποκάλυψε � σάρκωση τοu Θεοu, το
Πρόσωπο τοu 'lησοu Χριστοu. 'Ο &νθρωπος εΙνοcι είκό
να τοu Θεοu, σημοcίνει οτι κάθε &νθρωπος μπορεί να
ύπερβοcθεί στο έπίπεδο τοu κοινοu

ξεως,

τοu τρόπου τΥjς

προcγμοcτοποιήσει τ�ν uποcρξή του οπως ό Χριστός, δη
λοcδ� ώς πρόσωπο, οπως τα Πρόσωποc τΥjς τριοcδικΥjς
Θεότητοcς, να προcγμοcτοποιήσει τ� ζω� ώς άγάπη, δη
λοcδ� ώς έλευθερίοc κoct οχι ώς φυσικ� άνοcγκοcιότητοc,
έπομένως ώς οcίωνιότητοc κoct άφθοcρσίοc, οπως εΙνοcι οcίώ
νιοc κoct &φθοcρτη

�

θείοc ζω� τΥjς τριοcδικΥjς άλληλοπερι

χώρΎ)σης κoct κοινωνίοcς.

ε.

Ή

έπιστημονικfι γλώσσα

'ο άνοcγνώστης ποu οcίσθάνετοcι &βολοc μΕ: ocuτ� τ�ν όρολο
γίοc: φύση, πρόσωπο, ύπόστοcση, θα άποcιτοuσε ϊσως ά
ποcντήσεις σΕ: πιο συγκεκριμένοc έρωτήμοcτοc: "Αν ό &ν
θρωπος εΙνοcι

είκόνα

τοu Θεοu, πως φοcνερώνετοcι ocuτ�

�

είκόνοc στο σωμοc του κoct πως στ�ν ψυχ� η στο πνεuμοc
του, κoct τί γίνετοcι μΕ: τ�ν

είκόνα

τοu Θεοu στον &νθρωπο

οτοcν το σωμοc πεθοcίνει κoct σοcπίζει στ� γΥj κoct σβύνει
μοcζt μΕ: το τελευτοcίο βλέμμοc η χοcμόγελο κάθε σημάδι
τΥjς ψυχΥjς η τοu πνεύμοcτός του;
Αuτα τα έρωτήμοcτοc εΙνοcι κοcίριοc, κι rlν δΕ:ν άποcν
τηθοuν, ολοc μένουν έκκρεμ� κoct φοcντοcσιώδη.
ομως να κοcτοcλάβει ό άνοcγνώστης οτι

�

Πρέπει

γλώσσοc για να

άποcντήσουμε σΕ: τέτοιοc έρωτήμοcτοc δΕ:ν μπορεί να εΙνοcι
γλώσσοc τΥjς φυσικΥjς κoct τΥjς γεωμετρίοcς,

�

�

γλώσσοc των
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ογκων καt των ποσοτήτων καt των μετρητων μεγεθων.
'Αλλα μια &λλη γλώσσα, ίκανη να άρθρώσει έμπεφίες
ποιοηκων διαφοροποιήσεων καt βιώματα σχέσεων και
εuαισθησίες άποκαλυπηκες μιιiς γνώσης ποu δεν την
έξασφαλίζουν οί αίσθήσεις. Ή 'Εκκλησία μίλησε γι'
αuτα τα θέματα με μια τέτοια γλώσσα, ποu fιταν καταρ
χην δανεισμένη άπο τη δραματικη πάλη αίώνων τΊjς
έλληνικΊjς φιλοσοφίας για το νόημα τΊjς ζωΎjς και τΊjς
uπαρξης, μόνο ποu ή έκκλησιαστικη γλώσσα δεν εμεινε
νοησιαρχικα φιλοσοφική, άλλα εγινε και τραγούδι, uμνος,
λατρεία, πράξη δηλαδη κοινωνίας και γιορτΊjς. Έδω
κρατιiμε μόνο το φιλοσοφικο κέλυφος αuτΊjς τΊjς γλώσ
σας, υπογραμμίζουμε ομως on το πλήρωμα τΎjς <<σημαν
ηκΊjςη της θα το βρεϊ ό άναγνώστης στην έκκλησιαστικη
πράξη τΊjς λατρείας, στην έμπεφία κοινωνίας του έκ
κλησιασηκου σώματος.
Το έρώτημα λοιπον εΙναι: Τί γίνεται με την είκόνα
του Θεου στον &νθρωπο, οταν το σωμα πεθαίνει και
χάνεται κάθε έ:κφραση τΊjς ψυχΊjς; Πρέπει να δουμε ίΧν
ύπάρχουν λόγια για να πουμε καταρχην τί εΙναι το σωμα
και τί εΙναι ή ψυχη � το πνευμα, και ποιο άπο τα δυο
συνιστιi αuτο ποu λέμε ύπαρξη του άνθρώπου, προσω
πική του ταυτότητα, έγώ, αuτοσυνειδησία.
'ο σύγχρονος όρθολογιστης &νθρωπος εχει την τάση
νιΧ ταυτίσει την άνθρώπινη uπαρξη -το έγώ, την ταυτό
τητα, την ψυχή, την αuτοσυνειδησία, το πνευμα- με το
συγκεκριμένο και άπτο άνηκείμενο ποu εΙναι ό βιολο
γικος όργανισμος του άνθρώπου και οί ποικίλες λειτουρ
γίες του: 'Όλα έξαρτωνται άπο τη λειτουργία των «κέν
τρων» του έγκεφάλου, και ό τρόπος λειτουργίας αuτων
των κέντρων προκαθορίζεται άπαρέγκλιτα άπο τη βιο
χημική τους σύσταση � άπο την έπίσης βιοχημικη γενε-
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τικ� καταβολ� τοu άτόμου, τιΧ χρωματοσώματα -DNA
πou έ μπεριέχουν τον «κώδικα» γιιΧ τ�ν έξέλιξ"Υj τΎjς προ
σωπικότψας. Δεν ύπάρχουν λοιπον περιθώρια γιιΧ νιΧ
ύποθέσουμε τ�ν uπαρξ"Υj ψυχΎjς, έπομένως οuτε και δυ
νατότΎ)τες νιΧ έπιζεϊ «κάτι» άπο τον &νθρωπο μετιΧ το
θάνατο τοu βιολογικοu του όργανισμοu.
Δυστυχως ο μως αuτ� � τόσο άπλουστευτικ� έκδοχ�
-οσο κι αν είναι εuρύτατα διαδεδομέν"Υ) σ�μερα καt τόσο
βολικιΧ έπαναπαυτικ�- άφ�νει πελώρια κενιΧ στ�ν έρμΊ)
νεία τοu άνθρώπου, τουλάχιστον οσα καt ό έκλα'ίκευμένος
πλατωνισμος τΎjς ιι άθανασίας τΎjς ψυχΎjς». Καταρχ�ν, �
έπιστ�μ"Υ) τΎjς βιοχ"Υ)μείας, οπως καt κάθε άλΎ)θιν� έπι
στ�μ"Υ), είναι μόνο διαπιστωτικ� καt περιγραφικ� , άκόμα
και στοuς πιο συγκεκριμένους άναλυτικοuς προσδιορισμούς
τΥJς. ΈπισΥJμαίνει λ.χ. οτι οί δυνατότΥJτες άνάπτυξΥJς τοu
όργανισμοu έμπεριέχονται στον ιικώδικα» τοu άρχικοu
χρωματοσώματος, διαπιστ ώνε ι τις όργανικες ένώσεις μέ
σω των όπο ίων ένεργεϊται � λειτουργία των έγκειΡαλικων
κέντρων κλπ. ' ΑλλιΧ θιΧ ύπε ρβεϊ τιΧ aριά τΥJς ώς αύσηρΎjς
έπιστ�μΥ)ς, αν προχωρ�σει στ� διατύπωσ"Υ) άναπόδεικτων
μεταφυσικων συμπερασμάτων καt tσχυρισθεϊ οτι � βιο
χ'Υ) μικ� σύστασ'Υ) των χρωματοσωμάτων καt � λειτουργία
έπιμέρους όργάνων η όργανικων ιικέντρων» τοu βιολο
γικοu όργανισμοϊί τοu άνθρώπου οχι άπλως ένεργοϊίν καt
φανερώνουν, άλλ . οτι καt ίδρύουν καt συνιστοϊίν τον
τρ6πο τΎjς ύποστατικΎjς έτερότΥ)τας κάθε άνθρ ώπινου
προσώπου.
Γιατί ομως νιΧ άποκλείσουμε οτι αυτο ποu εlναι ό
κάθε ιΧνθρωπος ώς μοναδικ� , άνόμοια καt άνεπανάλΎ)ΠτΥ)
προσωπικi) uπαρξ'Υ) όφείλεται άποκλε ιστικιΧ καt μόνο
στ� διαφοροποίΎ)σΥ) τΎjς βιοχΥ)μικΎjς σύστασΎ)ς των χρω
ματοσωμάτων του και κατιΧ προέκτασ'Υ) στ� λειτουργία
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των ποικίλων «κέντρων» τοu έγκεφάλοu τοu; Γιατί πε
ριορίζουμε το ρόλο της βιοχημικης σύστασης καt των
βιολογικων λειτοuργιων μόνο στ�ν ένέργεια καt φανέ
ρωση της ύποστατικης έτερότητας τοu κάθε άνθρώποu,
καt δεν το') έπεκτείνοuμε καt στ�ν ίδρυση καt σύστασή
ης;
Για τον άπλούστατο λόγο οτι μια τέτοια προέκταση
άποκλείεται άπο τ�ν ϊδια τ� λογικ� της έπιστημονικης
μεθοδολογίας σήμερα. ''Αν δεχθοuμε οτι ή βιοχημικ�
σύσταση των χρωματοσωμάτων καt ή λειτουργία των
έγκεφαλικων «κέντρων» οχι άπλως ένεργοuν καt φανερώ
νουν, άλλα είναι ή αlτία της ύποστατικης έτερότητας τοu
κάθε άνθρώποu, τότε δεχόμαστε οτι αύτ� ή ύποσταηκ�
έτερότητα (ή προσωπικότητα, ό ψuχισμός, ή ταuτότητα,
το έγω) τοu άνθρώποu καθορίζεται με αύστηρ� νομο
τέλεια άπο το βιολογικο όργανισμο καt τtς λειτουργίες
τοu. Δεχόμαστε δηλαδ� οτι οί βιολογικες καταβολες καt
λειτουργίες ποu σuγκροτοuν καt σuντηροuν τ� σωματικό
τητα τοu άνθρώποu, αύτες όρίζοuν καt έξαντλοuν άπο
μόνες τοuς όλόκληρο το ύπαρκτικο γεγονος � τ�ν ύπό
σταση τοu άνθρώπινοu ύποκεψένοu καί, έπομένως, κανέ
νας <<ψuχογεν�ς» παράγων δεν θα μποροuσε να περιορίσει
� να άναστείλει τ�ν αύτονομία αύτων των λειτοuργιων.
'Αλλα Ενας τέτοιος lσχuρισμος άνατρέπεται καt μόνο
με ενα έλάχιστο παράδειγμα άπο το χωρο μιiΧς cΧλλης
«θεηκηςη έπιστήμης, της κλινικης ψuχολογίας σήμερα:
'Ένα άνορεξικο βρέφος όδηγεϊται άπο μόνο τοu στο
θάνατο, άποδείχνοντας πως ή «ψuχήη τοu είναι καθορι
στικ� της ϋπαρξης � ύπόστασής τοu άσύγκριτα περισ
σότερο άπο το ρuθμιστικο μηχανισμο των βιολογικων
τοu λειτοuργιων. Καt στtς πιο θετικιστικες έκδοχές της ή
σύγχρονη έπιστήμη της ψuχολογίας καt ψuχανάλuσης κα
τέδειξε άπερίφραστα -με πληθος άποκαλuπτικων, οπως
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τοu ά.νορεξικοu βρέφους, παραδειγμάτων- πως ο,τι όνο
μάζουμε uποκεψενικότητα � έγω προηγε'Lται και καθο
ρίζει τ� λειτουργία τΎjς βιολογικΎjς σωματικότητας. "Αν,
παρ ' ολα αύτά, θελήσουμε να έπψε ίνουμε οτι ά.κόμα και
ή ψυχογεν�ς .ά.νορε ξία τοu βρέφους εχε ι τ�ν αίτ ία της σε
βιοχη μικΕ:ς ά.ντιδράσεις, τότε όφε ίλουμε να καταδε ίξουμε
τοuς λόγους για τοuς όποίους γίνεται δυνατο στ�ν περί
πτωση αύτ� ό βιολογικος παράγων να αύτοαναιρε'Lται
-να ά.ντιστρατεύεται ό βιολογικος παράγων το βιολο
γικο παράγοντα. Και λόγους ποu να αίτιολογοuν μια
τέτοια ά.ντίφαση, δΕ:ν εΙναι δυνατο να υ lοθετήσει μια
συνεπ�ς στον έαυτό της έπιστημονικ� λογική .
στ .

Ή έκκλησιαστικΎ} γλώσσα

βιβλικ� και έκκλησιαστικ� ά.νθρωπολογία δΕ:ν ά.ντιτίθεται στις διαπιστώσεις και στ� γλώσσα ποu χρησψο
ποιε'L ή σύγχρονη βιολογία, οuτε uπονομεύεται ά.πο αύτήν.
Θορυβοuνται μόνο ο ί όπαδοι τοu έκλα.ίκευμένου πλατω
νισμοu ποu ντύθηκε συχνα ( ίδιαίτερα στ� Δύση ) χριστια
νικο ενδυμα, ζήτησε να uποκαταστήσει τ�ν ά.λήθεια τΎjς
' Εκκλησίας για τον ιΧνθρωπο.
Πραγματικά, i'J.ν δεχθοuμε οτι το ά.νθρώπινο σ&ψα
εΙναι μια όντότητα καθεαυτ�ν και ή ά.νθρώπινη ψυχ� μια
ιΧλλη όντότητα καθεαυτ�ν και οτι μόνο ή δεύτε ρη (ή
ψυχ� ) συνιστιi τον ιΧνθρωπο, αύτ� ά.πο μόνη της συγκρο
τε'L τ�ν προσωπικότητα, το έγώ, τ�ν ταυτότητα τοu
uποκειμένου -ένω το σωμα εΙναι μόνο το κέλυφος � το
οργανο τΎjς ψυχΎjς ποu εμμεσα μόνο τ�ν έπηρεάζει
τότε, σίγουρα, ή σύγχρονη βιολογία θα εΙχε πολλΕ:ς ά.ν
τιρρήσεις γι ' αύτ� τ�ν έκδοχή μας και ή γλώσσα της θα
Υ)ταν ά.συμβ ίβαστη μΕ: τ� δική μας.

'Η
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'Όμως μια τέτοια πλατωνίζουσα έκδοχ� δεν βρίσκει
έρείσματα στ� βιβλικ� καΙ. πατερικ� παράδοση. Στο
έρώτημα: τί εΙναι το σwμα καΙ. τί εΙναι ή ψυχ� τοu
άνθρώπου, με τα κριτήρια τΊjς έκκλησιαστικΊjς παράδο
σης θα ά.παντούσαμε: Τόσο το σwμα οσο καΙ. ή ψυχ� εΙναι
ένέργειε<; τΊjς άνθρώπινης φύσης, δηλαδ� ο ί τρόποι με
τοuς όποίους ένεpγεϊται το γεγονος τΊjς ύπόσταση<; (ή
προσωπικότητα, το έγώ, ή ταυτότητα τοu ύποκειμένου).
Αύτο ποu εlναι ό κά.θε συγκεκριμένος όίνθρωπος, ή πραγ
ματική του vπαρξη η ύπόστασή του, αύτο το μύχιο έγω
ποu τον συνιστii (�ζ ύπαρκτικο γεγονός, δεν ταυτίζεται
οϋτε μΕ: το σwμα του οϋτε καl με τ-f)ν ψυχή του. 'Η ψυχ�
καΙ. το σwμα άποκαλύπτουν μόνο καΙ. φανερώνουν αύτο
ποu εlναι ό όίνθρωπος, ά.ποτελοuν ένέργειες, έκδηλώσεις,
έκφά.νσεις, λειτουργίες φανέρωσης τΊjς ύπόστασης τοu
άνθρώπου.

"Ας θυμηθοuμε καΙ. έδw τα οσα εϊπαμε για τl.ς ένέρ
γειε<> στο προηγούμενο κεφάλαιο: ΕΙναι κοινα ίδιώματα
τΊjς φύσης τοu άνθρώπου, ποu ώστόσο ένεργοuν καΙ. έκ
φρά.ζουν τον μοναδικό, άνόμοιο καΙ. άνεπανά.ληπτο χαρα
κτήρα τΊjς κά.θε συγκεκριμένης άνθρώπινης ύπόστασης.
"Ολοι οί όίνθρωποι εχουμε τl.ς ϊδιες λειτουργ'ίες, σωμα, και' ψυχικες: αναπνοη, πεΨ η, μεταβολισμο,
' νοηση,
ηκες
κρίση, φαντασία, κι ομως αύτες οί κοινες λειτουργίες
διαφοροποιοuν όριστικα κά.θε άνθρώπινο ύποκείμενο. Το
διαφοροποιοuν τόσο οί σωμαηκες οσο καΙ. οί ψυχικές του
λειτουργίες, τόσο τα ά.μιγwς σωματικα η ψυχικα χαρα
κτηριστικά. του (τα δαχτυλικά. του ά.ποτυπώματα λ.χ. η
τα αίσθήματα μειονεξίας του) οσο καΙ. ή ιιάλληλοπερι
χώρησήη τους: το βλέμμα, ό λόγος, ή φυσιογνωμία, οί
χειρονομίες -ολοι έκεϊνοι οί τρόποι τΊjς ύποκειμενικΊjς
'

'

I

'

'
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εχφρα.σ-ης, ποu μας δυσκολεύουν νιΧ ξεχωρ ίσουμε τιΧ ορια.
άνάμεσα. στην ψυχη χα.t το σωμα..
Αύτο λοιπον ποu εlναι ό &νθρωπος, ή uπόστα.σή του,
όεν ταυτίζεται οϋτε με το σωμα. οϋτε χα.t με την ψυχή
του, άλλιΧ μόνο ένεργε ίται, έχφράζετα.ι χα.t φανερ ώνεται
με τtς σωμα.ηχες χα.t ψυχικές του λειτουργ ίες . Γ ι ' α.ύτο
χα.t χα.μιιΧ σωματική άνα.πηρ ία., χάχωση � όυσπλα.σία. χα.t
χα.μιιΧ ψυχασθένεια., άφα.σία. � &νοια. όεν θ ίγε ι την άλήθεια.
τοu κάθε άνθρώπου, το μύχιο έγw ποu τον συνιστα ώς
uπα.ρχτιχο γεγονός.
' Εξ &λλου, χα.t γιιΧ την &με ση έμπε φ ία. μα.ς ο,τι
όνομάζουμε σωμα. όεν εΙνα.ι ενα. όριστιχο όεόομένο, μιιΧ
άμετάβλητη όντότητα., άλλιΧ Ενα. όυνα.μιχιΧ ένεργούμενο
γεγονός, ενα. σύνολο άπο άόιάχοπα. ένεργούμενες λειτουρ
γ ίες (χα.t στη ό ια.π ίστωση χα.t περιγρα.φη των β ιοχημιχων
ένώσεων, μηχα.νισμων, έξελίξεων ποu συνιστ οuν α.ύτες
τtς λειτουργ ίες, θιΧ μπορούσαμε χωρtς όυσχολ ία. νιΧ υ lοθε
τήσουμε τιΧ συμπεράσματα. τΎjς σύγχρονης β ιολογίας �
τtς ένόεχόμενες βελτιώσε ις χα.t πα.ρα.λλα.γές τους στο
μέλλον ) . Κα.t ο ,τι όνομάζουμε ψυχη εΙνα.ι έπίση ς έ:να.
όυνα.μιχιΧ ένεργούμενο γεγονός, ενα. σύνολο άπο άόιάχοπα.
ένε ργούμενες λειτουργίες ποu φανε ρ ώνουν χα.t έχφράζουν
τη ζωντα.νη ϋπα.ρξη τοu άνθρώπου. Στtς λειτουργ ίες
α.ύτες ό ίνουμε όιάφορες όνομα.σίε ς : μιλιΧμε γιιΧ λ ογική ,
φα.ντα.σία., χρίση , δημιουργικότητα., άγα.πηηχη όύνα.μη
χλπ . , οπως χα.t γιιΧ συνε ίδηση , uπο συνε ίόητο, άσυνε ίόητο .
Στη όια.π ίστωση χα.t περιγρα.φη α.ύτ ων των λειτουργιων
θιΧ μπο ρούσαμε χωρtς όυσχολία. νιΧ υ lοθετή σουμε τιΧ συμ
περάσματα. χα.t τη γλώσσα. τΎjς σύγχρονης ψυχολογ ίας χα.t
ψυχανάλυσης � τtς ένόεχόμενες μελλοντιχες βελτ ιώσεις
τους -με την προϋπόθεση πάντοτε τοu σεβα.σμοu των
όρ ίων τΎjς έπιστήμης ποu άνα.γνωρίζει τον όια.πιστωτιχο
χα.t περιγρα.φιχο χα.ρα.χτή ρα. της. 'Έτσι, με όποια.όήποτε
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γλώσσα χι ιΧν έχφραστοuμε , θιΧ μπορούσαμε νιΧ διατυπώ
σουμε το συμπέ ρασμα, Π<�ς τόσο ή βιολογιχη - σωματιχη
οσο χαt ψυχολογιχη άτομιχότητα τοu άνθρώπου δεν εlιιαι,
άλλιΧ σvιιτελέίται δυναμικά. Συντελεϊται με μιιΧ προο
δευτιχη άνέλιξη χαt μετιΧ κάμψη χαt έξασθένιση , ι.3ς την
τελιχη ιι άπόσβεση » των ψυχοσωματιχων ένεργειων με το
θάνατ ο . 'Όμως, αύτο ποu εlιιαι ό ιΧνθρωπος μένει άπρό
σιτο στη διαδικασία τΊjς άνάπτυξης, τΊjς ι.ι'> ρίμανσης, των
γειρατιων χαt τοu θανάτου .
ΓιιΧ την ' Εκκλησ ία χαt την άλ�θεια της αύτο ποu
εlιιαι ό ανθρ ωπος ώς προσωπικi} ϋπαρξη ιι εναντι η τοu
Θεοu, δηλαδη αύτο ποu συνιστα: την ε lκόιια τοu Θεοu
στον ανθρωπο, δεν μπορεϊ νιΧ άχινητοποιηθεϊ σε κάποια
χρονιχη στ ιγμη Ύ) περίοδο . Το βρέφος ποu ιι δεν καταλα
βαίνει» χαt ό ι;J ριμος ανθρωπος στην ά.χμη των ψυχο
σωματιχων του δυνάμεων χαt ό βυθισμένο ς στη γερον
τ ιχη άδυναμία Ύ) χαt ανοια, είναι το ί'διο πρόσωπο άπέ
ναντι στο Θεό . Γ ιατt αύτο ποu συνιστα: τον ιΧνθρωπο ι�ς
ύπόσταση , ποu τ οu δίνει έγω χαt ταυτότητα, δεν είναι ο ί
ψυχοσωματιχες λειτουργίες , άλλιΧ 'ή σχέση του με τον
Θεό, το γεγονος οτι ό Θεος τον ά.γαπάει με μιιΧ έρωτιχη
μοναδικότητα: αύτη καλ ε ί το μη - ον ι�ς ον ( Ρωμ. 4, 1 7) ,
ίδρύει χαt θεμελιώνει την προσωπιχη έ τε ρότητα τοu
άνθρώπου. • ο ανθρωπος είναι πρόσωπο, ε lκόιια τοu
Θεοu, έπε ιδη ύπάρχε ι ώς δυνατότητα άπόχριση ς στην
έρωτ ιχη χλ�ση τοu Θεοu. Με τtς ψυχοσωματικές του
λε ιτουργ ίες «διαχειρίζεται» ό ανθρωπος αύτη τη δυνατό
τητα, ά.παντάει θετιχιΧ Ύ) ά.ρνητιχιΧ στην χλ�ση τοu Θεοu,
όδηγεϊ την ϋπαρξ� του στη ζω� , ποu είναι ή σχέση , Ύ) στο
θάνατο , ποu είναι ό χωρισμος ά.πο τον Θεό.
'Η χλ�ση τοu Θεοu, ή ίδρυτ ιχη τΊjς προσωπιχΊjς
ύπόστασης τοu άνθρ ώπου, δεν ά.λλοιώνεται οϋτε παραλ-
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λάζει άνάλογα. μΕ: τ-fιν άρτιότητα. λειτουργίας τwν ψυχο
σωμα.τικwν λειτουργιwν. Οuτε κα.Ι. έπηρεάζετα.ι άπο τl.ς
έπιστημονικΕ:ς έρμηνε'ϊες γιά τ-fιν πρόοδο η έξέλιξη α.uτΊjς
τΊjς άρτιότητα.ς. 'Η παρέμβαση τΊjς κλήσης τοu Θεοu
συνιστα τον ά'νθρωπο, γι' α.uτο κα.Ι. ή 'Εκκλησία. δΕ:ν
θορυβε'ϊτα.ι, οuτε προσβάλλεται ή ά.λήθεια. της, α.ν ή έπι
στήμη δεχθεΊ: τ-fιν ((έξέλιξη τwν είδwν» κα.Ι. άποδειχθε'ϊ οτι
ό ά'νθρωπος κατάγεται βιολογικά ά.πο τον πίθηκο. 'Η
διαφορά τοu ά.νθρώπου ά.πο τον πίθηκο δΕ:ν βρίσκεται
στ"f;ν ποσοτικ-fι διαφοροποίηση τΊjς άρτιότητα.ς τwν ψυχο
σωμα.τικwν λειτουργιwν, άλλά στ-fιν ποιοτικ"f; διαφορο
ποίηση: Στο γεγονος οτι μΕ: τl.ς ψυχοσωμα.τικΕ:ς λειτουρ
γίες του ό ά'νθρωπος ((διαχειρίζεται» -εϊτε το παραδέ
χεται εϊτε οχι- τ-fιν ύπα.ρκτική του άπάντηση στ-fιν κλή
ση ποu τοu ά.πευθύνει ό Θεος γιά τη ζωή. 'Η βιβλικη
είκόνα. γιά την πλάση τοu άνθρώπου άπο τον Θεο κα.Ι.
την έμφύσηση τΊjς θείας πνοΊjς στο άνθρώπινο πρόσωπο
δηλώνει οχι όπωσδήποτε τη βιολογικΎ) καταβολή, άλλά
σίγουρα. τΎ)ν ά.ρχΎ) τΊjς προσωπικΊjς α.uτοσυνειδησία.ς κα.Ι.
ταυτότητας κα.Ι. έλευθερία.ς κα.Ι. α.uτοδια.χείρισης. 'Άν αύ
τη ή άρχη συνδυάζεται κα.Ι. μΕ: τη βιολογικΎ) έμφάνιση τοu
άνθρώπινου εϊδους η α.ν παρεμβάλλεται σε κάποιο κρίκο
τΊjς άλυσσιδωτΊjς έξέλιξης τwν είδwν, ή άλήθεια. τΊjς
βιβλικΊjς κα.Ι. έκκλησια.στικΊjς άνθρωπολογία.ς δΕ:ν ά.λλάζει.

ζ. Μετdι θάνατον ζωi]
Μέσα. άπο ολα. α.uτά φωτίζεται ϊσως κα.Ι. ή πίστη τΊjς
'Εκκλησίας στην ά.θα.να.σία. τοu ά.νθρώπου, στη ((μετά
θάνατον ζωή». ΠολλΕ:ς θρησκε'ϊες κα.Ι. φιλοσοφίες κηρύτ
τουν τ"f;ν ((άθα.να.σία. τΊjς ψυχΊjς», άλλά ή 'Εκκλησία. δια.
φοροποιε'ϊτα.ι ά.πο ολ�ς α.uτές, για.τl. κα.τα.λα.βα.ίνει την
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άθανασία οχι ώς άνερμ-ήνευτο εΙδος «έπιβίωσηςη μετα το
θάνατο, άλλα ώς uπέρβαση του θανάτου μέσα άπο τ�
σχέση με τον Θεό. Θάνατος εΙναι για τ�ν 'Εκκλησία ό
χωρισμος άπο τον Θεό, � ιΧρνηση τΎjς σχέσης μαζί Του,�
άναίρεση τΎjς ζωΎjς ώς άγάπης καt έρωτικΎjς κοινωνίας.
'Απο μόνος του ό ιΧνθρωπος, με τtς δικές του uπαρκτικες
δυνατότητες ποu εΙναι κτιστες (δεν έμπεριέχουν οϋτε τ�ν
αίτία τους οϋτε καt το σκοπό τους), πως εΙναι δυνατο να
έπιβιώνει αίώνια; 'Όταν ολες οί ψυχοσωματικες λειτουρ
γίες σβύνουν με τ�ν τελευταία πνοή, � κτιστ� φύση του
άνθρώπου εχει πια έξαντλ-ήσει τtς δικές της δυνατότητες
για' επι
' β'ιωση.
'Η πίστη τΎjς 'Εκκλησίας στ�ν αίωνιότητα του άν
θρώπου δεν εΙναι � πεποίθηση οτι uπάρχει όπωσδήποτε
μια μελλοντικ� «κατάσταση» οπου έπιβιώνει «κάτι» άπο
τον ιΧνθρωπο -� «ψυχ�η Ύ) το «πνευμαη του. 'Αλλα εΙναι
� βεβαιότητα οτι τ�ν uπόσταση τΎjς uπαρξής μου δεν τ�ν
έξασφαλίζει � φύση μου καt οί uπαρκτικές της δtJνατό
τητες, τ�ν έξασφαλίζει καt τ� συνιστιΧ � σχέση μου με
τον Θεό, � έρωτική Του άγάπη για μένα. Πίστη στ�ν
αίωνιότητα εΙναι � έμπιστοσύνη οτι αύτ� � άγάπη δεν θα
σταματήσει, άλλα θα συνιστιΧ πάντοτε τ� ζω-ή μου, εrτε
λειτουργουν εrτε δεν λειτουργουν οί ψυχοσωματικές μου
ίκανότητες.
'Η πίστη στ�ν αίώνια ζωry δεν εΙναι μια ίδεολογικ�
βεβαιότητα, δεν κατοχυρώνεται με έπιχειρήματα. ΕΙναι
μια κίνηση έμπιστοσύνης, έναπόθεσης των έλπίδων καt
τΎjς δίψας μας για ζω� στ�ν άγάπη του Θεου. Αύτος ποu
μιΧς χαρίζει έδω καt τώρα τόσον πλουτο ζωΎjς, παρα :rtς
δικές μας ψυχοσωματικες άντιστάσεις στ�ν πραγματο
ποίηση τΎjς ζωΎjς (τΎjς οντως ζωΎjς ποu εΙναι άγαπητικ�
αύθυπέρβαση καt κοινωνία), αύτος μιΧς εχει uποσχεθεί
καt το πλήρωμα τΎjς ζωΎjς, τ�ν ιΧμεση υίοθεσία, τ�ν
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πρόσωπο- μΕ:- πρόσωπο σχέσΥJ μαζί Του, οταν σβύσουν
στο χ<7>μα καt οί Ιtσχατες άνηστάσεις τΊjς άνταρσίας μας.
Πως Θα έvεργείται αύτ� � καινούργια σχέσΥJ μαζί
Του, μέσα άπο ποιΕ:ς λειτουργίες, δΕ:ν το ξέρω. Μόνο
έμπιστεύομαι. Αύτο ποu ξέρω, άπο οση άποκάλυψΥJ άλή
θειας μiΧς χάρισε, εΙναι οτι � σχέσΥJ Θα εΙναι πάντα

προσωπική, οτι άπέναντί Του Θα εΙμαι έγώ, οπως μΕ:
ξέρει καt μΕ: άγαπάει ό Θεός, Θα εΙμαι μΕ: το ονομά μου
καt μΕ: τ� δuνατόητα τοu διαλόγου μαζί Του, οπως ό
Μωυσ�ς καt ό 'Ηλίας στο ορος Θαβώρ. Τόσα άρκοuν,
ϊσως καt περισσεύουν.

η.

Ή διάκριση των φύλων

Στ� βιβλικ� διήγΥJσΥJ για τ� δΥJμιουργία τοu άνθρώπου, �
άλήθεια τΊjς είκόvας τοu Θεοu, ποu άποτuπώνεται στον
όίνθρωπο, άκολουθεϊται Ύ) συμπλΥ)ρώνεται άπο τ� διά
κρισΥJ των φύλων, τ� διαφοροποίΥjσΥJ όίνδρα καt γυναίκας.
«Καt έποίΥJσεν ό Θεος τον όίνθρωπον, κατ' εlκόνα Θεοu
έποίΥjσεν αύτόν, όίρσεν καt ΘΊjλυ έποίΥ)σεν αύτοuς» (Γεν.
I ,27).

Στ� φράσΥJ αύτ� � έκκλφιασηκ� έρμΥ)νευηκ� εΙδε

τ� σύνδεσΥ) το\J «Κατ' ε[κόνα» μΕ: τ�ν «άγαΠΥJτLΚ� δύ
ναμψ> τοu άνθρώπου, τ� δύναμΥJ ποu τον ώθεϊ να πραγ
ματοποιήσει τ� ζω� (�ζ κοινωνία μΕ: το όίλλο φύλο, ένω
ταυτόχρονα � ϊδια αύτ� δύναμΥJ εΙναι καt συσταηκ� τΊjς
ζωΊjς, εΙναι ό τρόπος για να συσταθεί � άνθρώπινΥJ ζω�
σε καινούργιες προσωπικΕ:ς uποστάσεις καt Ιtτσι να αύξΥj
θεϊ καt να ΠλΥjθυνθεί ό όίνθρωπος, να ΠλΥjρώσει τ� γΊj καt
να τ�ν κατακυριεύσει (Γεν. I ,28).
'Υπάρχει ομως καt μια δεύτερΥJ περιγρ�φ� τΊjς δΥJ
μιουργίας τοu άνθρώπου, ποu μiΧς τ� διασώζει το δεύ-
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τερο κεφάλαιο τοu βιβλίου τΊjς Γένεσης- (στ.

4-25) και

ποu

οί φιλόλογοι τη θεωροuν άρχαιότφη σαν γραπτη διατύ
πωσΎ). 'Εκεί, ή πλάση τοu άνθρώπου δεν συνδέεται άπο
την άρχη με τη διαφοροποίηση των φύλων.

'Ο Θεος

δημιουργεί τον πρωτο &νθρωπο, ποu έχει ονομα άρσενι
κό, εΙναι ό 'Αδάμ, άλλα το ονομα δηλώνει την tοιότητα
τοu χο·ίκοu, οχι το φύλο του. Σε αύτο τον πρωτο και
καθολικο &νθρωπο ό Θεος έμφυσα την πνοή Του και τον
καθιστιi «ψυχη ζωσαη.

'Η διαφοροποίηση τοu φύλου

άκολουθεί, μόνο για να ύπηρετήσει την άνάγκη τΊjς κοι
νωνίας: «Ού καλον εΙναι τον &νθρωπον μόνον· ποιήσωμεν
αύτ<{) βοηθον κατ' αύτονη

(2,18).

Και πραγματοποιείται

ή διάκριση των φύλων με την παρεμβολη μιιiς tδιαίτερης
δημιουργικΊjς ένέργειας τοu Θεοu, μιιiς δεvτερης πλάσης:
'Επιβάλλει «έκσταση» ό Θεος στον 'Αδαμ και παίρνει μία
άπο τις πλευρές του και οίκοδομεί τη γυναίκα

(2,21- 22).

Στη δεύτερη αύτη περιγραφή, ή συνειδητοποίηση
τοu φύλου εΙναι και

ή

πρώτη έκφραση αύτογνωσίας τοu

άνθρώπου: 'Αντικρύζοντας την uπαρξη ποu προΊjλθε άπο
την πλευρά του ό 'Αδαμ δίνει στον έαυτό του ονομα,
ονομα ποu προκύπτει άπο την άναφορά του στη σύντροφό
του. Δεν εΙναι πια άπλως ό 'Αδάμ, γίνεται is και έκείνη
issah -γίνεται άνδρας, γιατι έκείνη εΙναι γυναίκα

(2,23).

Με τα κριτήρια τΊjς έκκλησιαστικΊjς έρμηvευτικΊjς πρέπει
να δοuμε στην είκόνα τοu πρώτου και καθολικοu άνθρώ
που την άδιαίρετη ένότητα τΊjς άνθρώπινης φύσης. 'Αλλα
ή φυσιχ-Ιj όμοείδεια σαρκος και όστέων

(Γεv. 2,23)

δεν

άρχεί για να έξασφαλίσει έκείνη την ένόfητα τΊjς φύσης
ποu θα καθιστοuσε τον &νθρωπο είκόνα τΊjς θείας τριαδι
κΊjς ένότητας. Το τριαδικο πρωτότυπο τΊjς ζωΊjς εΙναι ή
ένότητα ώς κοινωνία άγάπης, κοινωνία ξεχωριστων και
έλεύθερων ύποστάσεων, οχι μια φυσικα δεδομένη ένό
τητα. 'Έτσι ξαναγυρίζουμε στην άνάγκη τΊjς διάκρισης
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των φύλων προκειμένου να πραγματοποιηθεί μέσα στα
ορια τοu κτιστοί) ή είκόνα -φανέρωση τΎjς ζωΎjς τοu άκτί
στου.
'Αντικρύζοντας τη γυναίκα ό 'ΑΜμ προφητεύει: « 'Έ
νεκεν τούτου καταλείψει &νθρωπος τον πατέρα αύτοu και
την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα
αύτοu και εσονται οί δύο είς σάρκα μίανη (Γεν. 2,24). 'Η
κοινωνία &νδρα και γυναίκας προορίστηκε να εΙναι γεγο
νος έλευθερίας ποu όλοκληρώνεται σε φυσικη ένότητα.
'ο φυσικα δεδομένος δεσμος μΕ: τοuς γεννήτορες θραύε
ται, για να δημιουργηθεί ενας καινούργιος δεσμος έλεύ
θερης έπιλογΎjς και άφοσίωσης, ποu καταλήγει οχι άπλως
σε συμβίωση, φιλία, ήθικη και πνευματικη σχέση, άλλα
σε σαρκικη ένότητα, ποu θα πεί: ένότητα ζωΎjς, κυριο
λεκτικη συν-ύπαρξη. Αύτος εΙναι ό τρόπος ποu μέσα στα
ορια τΎjς κτιστΎjς φύσης πραγματοποιείται το τριαδικο
πρωτότυπο τΎjς ζωΎjς.
Στη βιβλικη έπομένως προοπτικη "ή διάκριση των
φύλων, ένω εχει την καταβολή της στη φύση τοu άνθρώ
που -εΙναι εκφανση � έκδήλωση τΎjς φύσης του- δΕ:ν
σκοπεύει καταρχην στις άνάγκες και σκοπιμότητες τΎjς
φύσης, άλλα σΕ: έκείνη την ένότητα τΎjς φύσης ποu εΙναι
καρπος έλευθερίας άπο τη φύση, καρπος άγάπης προ
σωπικΎjς. ΜΕ: &λλα λόγια: ή διάκριση των φύλων δΕ:ν
λειτουργεί στον &νθρωπο οπως λειτουργεί στα ζωα, οπου
εΙναι άποκλειστικά ύποταγμένη στη φυσικη άναγκαιό
τητα τοu πολλαπλασιασμοu. Στην προφητεία τοu 'Αδαμ
ποu έρμηνεύει το λόγο- σκοπο τΎjς διάκρισης των φύλων,
ή φυσικη σκοπιμότητα τοu πολλαπλασιασμοί) δΕ:ν έμφα
νίζεται καθόλου -μοναδικος σκοπος όρίζεται ή φυσικη
ένότητα «είς σάρκα μίανη, στην όποία καταλήγει ή έλεύ
θερη «προσκόλληση» στο έτερόφυλο πρόσωπο. 'Αλλα
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και στ�ν περιγραφ� τΎjς δημιουργίας τοu άνθρώπου ποu
μας δίνει το πρωτο κεφάλαιο τΎjς Γέιιεσης (στ. 26-29), ή
προοπτικ� τΎjς αϋξησης και τοu πολλαπλασιασμοί) των
άνθρώπων έμφανίζεται ι�ς άποτέλεσμα μιας ίδιαίτερης
εύλογίας τοu Θεοu (στ. 28), δηλαδ� είοικοu χαρίσματος
ποu προσφέρεται στον c<νθρωπο, και οχι (�ζ οεοομένη
φυσικ� άναγκαιότητα, οπως στcΧ ζωα. Μόνο ή άμαρτία,
ή άποτυχία τοu άνθρώπου νcΧ πραγματοποιήσει τ� ζω�
σύμφωνα μΕ: το τριαδικό της πρωτότυπο, θcΧ διαταράξει
αύτή τήν τάξη και θcΧ μεταθέσει το στόχο τΎjς οιάκρισης
των φύλων άπο τον είκοιιισμο τοu Θεοu στήν άμείλικτη
άναγκαιότητα τΎjς φυσικΎjς οιαιώνισης.

θ.

Ή ά-yαπητικi] δύναμη

διάκριση των φύλων εχει τήν καταβολή της στή φύση,
άλλcΧ οΕ:ν ταυτίζεται μΕ: τή φύση, οπως δΕ:ν ταυτίζεται και
μΕ: τ�ν ύπόσταση τοu άνθρώπου. ΕΙναι και αύτή μ�ςΧ άπο
τις έιιέργειες τΎjς φύσης, γιcΧ τις όποϊ:ες μιλήσαμε πιο
πάνω, ενας άπο τοuς τρόπους μΕ: τοuς όποίους έιιερ
γείται ή ύπαρκτική πραγματικότητα τΎjς φύσης, ό μονα
δικός, άνόμοιος και άνεπανάληπτος χαρακτήρας τΎjς κάθε
συγκεκριμένης άνθρώπινης ύπόστασης. 'Η έπιστήμη τΥjς
ψυχολογίας σήμερα μας βεβαιώνει οτι ή έρωτικ� όρμ�
οΕ:ν έμφανίζεται στον c<νθρωπο στήν ήλικία ά.πλως ποu
χρειάζεται γιcΧ νcΧ ύπηρετήσει τον πολλαπλασιασμο τοu
εϊοους. 'ΑλλcΧ άπο τήν πρώτη στιγμ� τΎjς γέννησής του ή
έρωτικ� φορcΧ προς τή μητέρα συνιστα τήν πρώτη δυνα
τότητα ζωτικΥjς σχέσης -δυνατότητα ποu συγκροτεί:
τήν rοια τήν προσωπικότητα τοu άνθρώπου και τήν άφε
τηρία γιcΧ τήν εrσοοό του στον κόσμο των άνθρώπων, στο
χωρο τΎjς ζωΥjς ώς κοινωνίας.

'Η
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Δίχως τη διάκριση τών φύλων καl την έρωτικη φορΟ:
ποu τη συνοδεύε ι, το γεγονος τΎjς σχέσης, τΎjς κοινων ίας,
τΎjς άγάπης, τοu ερωτα, θα περιο ριζόταν ί:σως στο έπί
πεδο τΎjς συμπεριφορiiς, τΎjς άναστροφΎjς, τοu ψυχολογι
κοu ά.πλώς δεσμοu. Χάρη στη διάκρ ιση τών φύλων ό
ερωτας εΙναι φορΟ: καl προϋπόθεση ζωΎjς, ή θεμελιακη
προϋπόθεση γιΟ: την πραγματοπο ίηση καl φανέ ρωση τΎjς
προσωπικΎjς ύπόστασης τΎjς ζωΎjς . Η προσωπικη ύπό
σταση τοu άνθρώπου, άκόμα καl στη βιολογική της κα
ταγωγή, εΙναι καρπος τοu ερωτα δυο ΓJ.λλων άνθρώπων.
' ΑλλΟ: καl ή ί:δια ή συγκρότηση καl φανέρωση τΎjς προ
σωπικότητας τοu ύποκειμένου εΙναι άποτέλεσμα τΎjς δυ
νατότητας τΎjς σχέση ς, τΎjς κοινωνίας, τΎjς έρωτικΎjς άνα
φορiiς. ' Η σχέση τοu βρέφους μΕ: τη μητέρα εΙναι έρω
τική , οχι βέβαια γιατl σκοπεύει στη διαιώνιση τοu εί:
δους, άλλΟ: γιατl εΙναι μιΟ: σχέση συστατικη τΎjς ζωΎjς . ' Η
μάνα μεταδίνε ι στο βρέφος τη ζωή, οχι μεταφορικΟ: καl
συμβολικά, άλλΟ: κυ ριολεκτ ικΟ: καl πραγματικά : Tou δίνει
την τροφη - προϋπόθεση τΎjς ζωΎjς, καl μαζl το χάδι, τη
στοργή , τΟ: πρώτα λόγια ποu άπευθύνονται σ ' αύτό,
δηλαδη την πρ ώτη δυνατότητα τ Ύj ς σχέσης, την αί:σθηση
μιiiς προσωπικΎjς παρουσίας ποu δίχως αύτην το βρέφος
δΕ:ν θΟ: μπεΙ ποτΕ: στον κόσμο τών άνθρώπων, στον κόσμο
τΎjς γλώσσας καl τών συμβόλων, τΎjς ύπαρκτικΎjς ταυτό
τητας καl τών όνομάτων.
'

ΔΕ:ν εΙναι λοιπον οuτε τυχαία, οuτε μεταφορικη ά.
πλώς Ύ) άναλογικη ή σύνδεση τΎjς διάκρ ισης τών φύλων μΕ:
την «Κατ . ε ίκόνα Θεοuη δημιουργία τοu άνθρώπου. ο
ΓJ.νθρωπος ε ίκονίζε ι τον Θεο έπειδη εΙναι πρόσωπο, ϋ
παρζη προσωπική . ' ΑλλΟ: το πρόσωπο διαφέ ρει άπο το
βιολογικο ΓJ.τομο, άκριβώς έπειδη ή ί:δια ή ϋπαρζή του δΕ:ν
εΙναι φυσικΟ: δεδο μένη, άλλΟ: πραγματοποιεί:ται ώς γεγο.
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νος έρωτιχΊjς σχέσης χα!. χο ινων [ας. Κα!. ή διάκριση των
φύλων έπιτρέπε ι σ-τον cΧνθρωπο να δ [νε ι φυσιχη ύπόσταση
(ύπόσταση φύσεως} στην προσωπική του uπαρξη -να
ένερΎε ίται ή πpοσωπιχη άναφορα (�ς γεγονος συστατιχο
τΊjς ύπόστασης χα!. ένοποιητιχο τΊjς φύσης του άνθρώπου.
Γι ' αύτο χα!. δεν εΙναι έπ[σης τυχαϊ:ο , οτι ή σχέση
του Θεου με τον cΧνθρωπο (ή χατεξοχην σχέση ή συστα
τιχη τΊjς ζωΊjς ώς προσωπιχ-ϊjς ύπόστασης ) είχον[στηχε
πάντοτε με την έρωτιχη σχέση του cΧνδρα χα!. τΊjς γυ
να[χας. 'Όταν ό Ίσραηλ άπιστεϊ: στο Θεο χα!. λατρεύε ι
τα εϊδωλα, ο ί προφΊjτες του χαταλογ[ζουν οτι μοιχεύε ι
( 'Ι ε ρ. 1 3,27 } , άτιμάζει τη μοναδικότητα τΊjς σχέσης με
την όπο[α ό Θεος τον άνέδειξε στη θέση τΊjς «�γαπη
μένηςη ( Ώσ. 2,23 Ρωμ. 9,25 } . 'Η σχέση του Θεου με το
λαό του, με κάθε μέλος του λαου του, εΙναι ενα μυστήριο
γαμήλιο, έρωτιχό , χι αύτος εΙναι ό μόνος λόγος, για την
έχχλησιαστιχη τουλάχιστον έρμηνευτιχή, ποu ενα χαθαρα
έρωτικο τ ραγούδι, το �Ασμα 'Ασμάτων, πΊj ρε θέση μέσα
στα βιβλ[α τΊjς Παλαιας Διαθήκης.
-

'Αλλα ή έρωτιχη σχέση του Θ ου με τον ' Ισραηλ
εΙναι ε ίχόνα μόνο χα!. προτύπωση τΊjς ενωσης ποu πραγ
ματοπο [ησε ό Θεος με την άνθρωπότητα στο Πρόσωπο
του Χριστου χα!. μέσω του σώματός του ποu εΙναι ή
Έχχλησ[α. Αύτο εΙναι το « μέγα μυστήριο» ποu περι
γράφει ό ' Απόστολος Παυλος στην Προς Έφεαίοvς
έπιστολη (χεφ. 5, στ. 23-33} χα!. είχονογραφουν οί παρα
βολες των Εύαγγελ[ων με σχηνες παρμένες άπο γαμήλια
δεϊ:πνα χα!. συμπόσια. Στην Καινη Διαθήκη ό Χριστος
εΙναι ό νυμφ ίος τΊjς Έχχλησ[ας χα!. ό νυμφ[ος τΊjς ψυχΊjς
του καθενός μας -ό Θεος μανιχα έρωτευμένος με το
πρόσωπο του κάθε άνθρώπου. Κα!. είδιχα στο Εύαγγέλιο
του ' Ιωάννη ή αίώνια ζωη ποu ε ρχεται να μας χαρ [σει ό
ε
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Χριστος όρ [ζεται μΕ: το ρΎjμα γιιιώσκω, μΕ: το όποίο στη
βιβλικη γλώσσα άποο[οεται πάντοτε ή έβρα·cκη λέξΎJ ποu
σΎ)μα[νει την έρωτικη σχέσΎ) τοu όίν ορα Καt τΎjς γuνα[κας :
«αuτΎJ έστtν ή αίώνιος ζωή , l'ν α γινώσκωσ[ σε τον μόνον
άλΎJθινον Θεον καt δν άπέστειλας ' IΎJσοuν Χριστον» ( 'Ιωαν.
17, 3 } .
Στην πατε ρικη παράοοσΎJ ό ϊοιος ό Θεός, στην έσω
τερικη τρ ιαδική τ οu ζωή , θα όριστεϊ ώς <<το ολον τοu
Ερωτος», το πλή ρωμα τΎjς άοιάστατΎ)ς έρωτικΎjς ένόη
τας: «ό έ:ρως αuτός έστιν ή άγάπΎJ , γέγραπται οέ , οτι ό
Θεος άγάπΎJ έστ [ » 1 • Και αuτος ό έ:ρως εΙναι έκστατικόι;,
«έγερτικος τΎjς έφέσεως του Θεοu τΎjς έρωτικΎjς» ΠΟU
ίορύε ι καt σuνιστ α τα «έκτος αuτοu» οντα: « Αuτός, ό
πάντων αϊτιος . . . οι ' ύπερβολην τΎjς έρωτικΎjς άγαθόητος
έ:ξω έαuτοu γ [νεται . . . καt οΙ ον άγαπήσε ι καt έ:ρωτι θέλγε
ται. Και έκ τοu ύπΕ:ρ πάντα καt πάντων έξηρΎJμένοu προς
το έν πασι κατάγεται»2. ' ο μόνος τρόπος για να περι
γράψει ό όίν θρωπος την έμπε ιρ[α τΎjς άποοοχΎjς αuτοu του
έ: ρωτα καt τΎjς άνταπόκρισής τοu σ ' αuτόν , εΙναι ή σχέσΎ)
καt πάλι τοu όίνορα καt τΎjς γuνα[κας: (( ' Επέπεσεν ή
άγάπΎJσ[ς σοu έπ ' έ μΕ: ώς ή άγάπΎJσις των γuναικwν »3•
Στην άσκψικη γραμματε [α, το πρότυπο τΎjς άγάπΎJς του
Θεοu για τον όίνθρωΠο καt τοu άνθρώποu για τον Θεο θα
άναζψΎ)θεϊ έπ [σΎ)ς στtς μορφΕ:ς τοu άνθρώπινοu έ:ρωτα
Καt μάλιστα τοu σωματικοί) Ερωτα, οχι τwν ίοεαλιστικwν
σχΎJμάτων τΎjς πλατωνικΎjς νοσταλγ[ας : « Πόθοu του προς
τον Θεον ό των σωμάτων έ:ρως τύπος γινέσθω σοι»4•
1. Μ ΆΞ Ι ΜΟΥ Όμολογ'Υ)τοϊί, Σχόλια είς τό περi θείων όνομάτων 4 , 1 7,
P.G. 4, 268 - 269.
2. Άpεοποιγιτικες Συγγpοιφές, Περi θείων όνομάτων IV, P.G. 3,
7 1 2ΑΒ.
3 . Ό.π. 709C - Βλ. κοιt 2 Βασιλ. 1 ,26.
4 . I ΩΑΝΝΟΥ τοϊί Σιvοιtτου Κλfμαξ, Λόγος ΚΣΤ ', § λοι.
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«Ούχ οuτως έραστ�ς μανιχώτατος τΥjς έαυτy έρωμένΊJς
έπιθυμεί, c�ς ό Θεος έφίεται ψυχfjς τΥjς βουλομένΊJς μετα
νοείν»1. «Μακάριος οστις τοιοuτον προς Θεον έχτήσατο
ερωτα, οίον μάνιχος έραστ�ς προς τ�ν έαυτοu έρωμένψ
χέχτΊ)ταιη2•
"Αν ό ερωτας, οπως συνήθως τον γνωρίζουμε, έχφρά
ζει περισσότερο μιά τυφλ� και ένστιχτώδΊJ όρμ� αύτο
Ί)δονισμοu και οχι τ�ν άπελευθέρωσΊJ τοu προσώπου άπο
τις άναγχαιότΊJτες και άπαιτήσεις της φύσΊ)ς προκειμένου
νά κατορθωθεί ή ζω� c�ς άγαπψιχ� άλλΊJλοπεριχώρΊ)σΊJ
δύο προσώπων, εΙναι γιατι γνωρίζουμε τον ερωτα στ�ν
εχπτωσή του, τον γνωρίζουμε ώς άμαρτία, δΊJλαδ� ώς
ύπαρχτιχ� άποτυχία και άπώλεια τοu σχοποu χα( τοu
στόχου του. Κι ομως, άχόμα χαι στ�ν χατάστασΊJ της
πτώσΊ)ς και της άμαρτ[ας, ό ερωτας χάνει δυνατ� τ�
φυσιχ� ενωσΊJ δυο διαφορετιχων ύποστάσεων και τ� σύ
στασΊ) καινούργιων προσωπιχων ύποστάσεων. Γιατ( δια
σώζει χάη άπο τ�ν άγαπrιτικiι δύναμη ποv ώς είκόvα
τοu Θεοu άποτυπώθψε στ� φύσΊJ μας. Τ� δύναμΊJ ποv
μπορεί νά χάνει δυνατ� τ�ν ενωσΊJ οχι μόνο διαφορετιχων
ύποστάσεων, άλλά και διαφορετιχων φύσεων, νά άναδε[
ξει τον όίνθρωπο «χοινωνο θείας φύσεως», ccολον ολ<])
περιχωρούμενον όλιχως τy Θεy, και γινόμενον παν εϊ τί
πέρ έστιν ό Θεός, χωρ(ς της κατ' ούσίαν ταυτότΊJτΟς»3•
'Ο συγγραφέας των 'Αρεοπαγιτιχων συγγραμμάτων βλέ
πει Ηάμυδρον άπήχΊ)μα» αύτης της άγαπψιχΥjς δύναμΊJς
άχόμα και στον άχόλαστο «τον της χειρ[στΊ)ς ζωΥjς έφιέ-

1. ΝΕΙΛΟΥ το\ί 'Ασκητο\ί,

Έπιστολαί, P.G. 79, 464.

2. Κλίμαξ IΩΑΝΝΟΥ, Λόγος Λ', §

ε.

3. ΜΆΞΙΜΟΥ, Περi διαφόρων άποριών, P.G. 91, 1308ΑΒ.
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μενον, κατιΧ τ�ν Ιί..λογον έπιθυμ(αν»1• Και ό Ιί..γιος Μά
ξιμος

ό

'Ομολογψ�ς

άναγνωρ(ζει και στ�ν έρωηκ�

ελξΥJ των Ιί..λογων ζώων, οπως και στ�ν έλκηκ� δύναμΥJ
ποu συγκροτεΊ: τ�ν «κοινωνικ� άλλΥ)λουχ(α» τΥjς σύνολΥ)ς
κτ(σΥJς, μια. ένια(α έρωηκ� φοριΧ και κ(νΥ)σΥ) έπιστρεπηκ�
στ�ν ένοε(δεια τΥjς θε(ας ζωΥjς2•
ΑύτιΧ ολα σΥJμα(νουν οη για. τ�ν έκκλΥJσιασηκ� άν
θρωπολογ(α � διάκρισΥ) των φύλων δεν UΠΥ)ρετεΊ: οuτε
ά.πλως τ� φυσικ� σκοπψότΥ)τα τΥjς ΟιαιώνισΥ)ς τoiJ ε(
ΟΟυς, οuτε μόνο μια. διαστολ� κοινωνικων ρόλων -δια
στολ� ποu έπιτρέπει τΎ) σύστασΥ) τoiJ <<κυττάρου>> τΥjς
κοινωνικΥjς ζωΥjς ποu εΙναι � οίκογένεια. Πριν άπο κάθε
η Ιί..λλο, � διάκρισΥ) των φύλων στον Ιί..νθρωπο και �
έρωηκ� ελξΥ) των έτερόφυλων ύπάρξεων όδΥ)γεΊ: στο «φυ
σικό» τΥJς τέλος και σκοπο τΎ)ν έναποτεθειμένΥ) στ� φύσΥ)
καθολικ� έρωτικ� φορά: 'lΠΥ)ρετε'i: τον εtκονισμο στ� φύ
σΥ) τoiJ τριαδικοu τρόπου τΥjς ζωΥjς - τ�ν προσωπικ� άλ
λΥ)λοπεριχώρΥ)σΥ) τΥjς ζωΥjς μέσα στα. ορια τΥjς κηστΥjς
φύσΥ)ς- σκοπεύει τελικιΧ στ�ν έκθεωηκ� τoiJ άνθρώπου
ενωσΥJ με τον Θεό.
"Αν άpνΥJθεΊ: ό Ιί..νθρωπος αύτο το στόχο και σκοπό, ό
ερωτας παραφθε(ρεται σε άδιέξοδο πάθος τΥjς φύσΥJς: 'Η
φύσΥ) πάσχ,ει τον ερωτα, τον ύφ(σταται ώς βασανιστικ�
και άνεκπλήρωτΥ) πάντοτε έπιθυμ(α uπαρκτικΥjς ΠλΥ)ρό
τΥ)τας και άδυσώπΥ)τΥ) σκοπψότΥ)τα διαιώνισΥ)ς τoiJ ε(
δους. 'Αμαρτ(α εΙναι άκριβως � άποτυχ(α τοu ερωτα να.
πραγματοποιήσει το στόχο στον όποιο σκοπεύει, δΥJλαδ�
τ�ν ενωσΥJ τοu άνθρώπου με τον Θεό. ΜεταποιεΊ:ται ό
ερωτας σε άέναΥJ άνακύκλΥJσΥJ τΥjς τραγωδ(ας των Δαναί:
δων, σε άκόρεστΥ) φοf>ιΧ αύτοϊκανΟΠΟLΥ)σΥ)ς τΥjς φύσΥ)ς,

I. Περί θείων όνομάτων IV, P.G. 3, 720BC.
2. Σχόλια ε/ς τό περί θείων όνομάτων, P.G. 4, 268CD-269A.
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�οονισμόu χα.l τέρψΎJς τών άτομικών α.ίσθήσεων. Δεν
είναι πιιΧ γεγονος κοινωνίας κα.ι άγα.πΎ)ηκΎjς σχέσΎ)ς, άλ
λιΧ ύποτα.γΎjς τοu .ΙJ.λλου στην ύποκεψενικη άπα.ίτΎ)σΎ) κα.ι
ά.νάγκΎ) �οονΎjς.
Μόνο οτα.ν ό ερωτα.ς ποu κατευθύνεται στο έτερό
φυλο πρόσωπο όοΎ)γήσει στην ά.γα.πψικη α.ύθυπέρβα.σΎ)
τΎjς φυσικΎjς ά.τομικότψα.ς (ποu θιΧ πε'i:: νιΧ ξεπεράσει ό
IJ.νθρωπος το IJ.τομό του, τις άτομικές του έπιθυμίες,
ά.νάγκες κα.ι ά.πα.ιτήσεις, νιΧ πάψει νιΧ σκοπεύει στην
ά.τομικΎ) έπιβίωσΎ) κα.ι νιΧ άρχίσει νιΧ ζεί γιιΧ χάρΎ) τοu
ΙJ.λλου, άπο άγάπΎ) γιιΧ τον ΙJ.λλον), μόνο τότε έλευθερώ
νετα.ι ό ορόμος για την ά.ντα.πόκρισΎ) τοu άνθρώπου στην
έρωτικη κλήσΎJ τοu Θεοu κα.ι γίνεται ό ερωτα.ς όοος ζωΎjς
κα.ι χάρισμα. ζωΎjς. Γι' α.ύτο κα.ι τύπος τοu συζυγικοu
έ:ρωτα. είναι ό στα.υρικος ερως τοu Χριστοu γιιΧ την
ΈκκλΎ)σία. ( Έφεσ. 5,23-33), � έκούσια. νέκρωσΎ) τΎjς φυσι
κΎjς άτομικότΎ)τα.ς προκειμένου νιΧ πρα.γμα.τοποιΎ)θεί �
ζωη μόνο ι�ς άγάπΎ) κα.ι α.ύτοπροσφορά. Πρώτος ό Χρι
στός ένσα.ρκώνει τό ύπόοειγμα. τοu «οντως ερωτοςη κα.ι
κάνει ουνα.τη κα.ι τη οική μα.ς έρωτικη άνα.φορα στο
Πρόσωπό του: «Αύτος �μών ήράσθΎ) πρώτος», λέει ό
Μέγα.ς Φώτιος, «ημών έχθρών κα.ι πολεμίων ύπα.ρχόν
των. Κα.ι ούκ ήράσθΎ) μόνον, ά.λλιΧ κα.ι ήτψά.σθΎ) ύπΕ:ρ
�μών κα.ι έρα.πίσθΎ) κα.ι έστα.υρώθΎ) κα.ι έν νεκροίς έλογί
σθΎ)· κα.ι οιιΧ τούτων ά.πά.ντων τον περι ημα.ς α.ύτοu
Πα.ρέστΎ)σεν Ερωτα.η I.
Μέσα. στην 'ΕκκλΎ)σία., ποu είναι ό χώρος τΎjς Βασι
λείας τοu Θεοu -ό χώρος οπου πραγματοποιείται ό
τρια.οικος τρόπος τΎjς «οντως ζωΎjςη- «ούκ ενι ΙJ.ρσεν κα.ι
θΎjλυη (Γαλ. 3,28).
I.

'Η ποιροιπομπ� άπο το Συμβουλευτικοv

ΝΙΚΟΔΗΜΟΤ 'Αyιορείτοu, σελ.

183, σημ. 1.

'Εγχειρίδιον τοϋ 'Ayίou

114

Μέσα στήν ' Εκκλησία ύπάρχουμε με τον τρόπο ποu
θιΧ ύπάρξουμε καl μετιΧ το θάνατο τΎjς φυσικΎjς μας
άτομικότητας: 'Όχι με τlς δυνάμεις καl ίκανότητες τΎjς
φύσης μας, τlς ψυχοσωματικές της ένέργειες, άλλιΧ χάρη
στήν άγάπη τοu Θεοu «τοu καλοuντος τα μή οντα ώς
ονταη ( Ρωμ. 4, 1 7 ) -χάρη στή δική Του έρωτική κλ�ση
ποu συνιστα: τήν ϋπαρξ� μας ώς γεγονος κοινων ίας μαζί
Του.
Αύτο δεν ση μαίνει οτι άναιρείται ή φύση μας μέσα
στο χi;ψο τΎjς Βασιλε ίας. Σημαίνει οτ ι μεταβάλλεται ό
τρόποι; με τον όποίο ύποστασιάζεται (γίνεται ύπόστα
ση ) ή φύση μας. 'Η φύση οΕ:ν γίνεται πια ύπόσταση
(συγκεκριμένη ζωντανή ϋπαρξη ) χάρη στlς δικές της
λειτουργίες χαl ένέργειες, άλλα χάρη στήν κλ�ση τΎjς
άγάπης τοu Θεοu. Γι ' αύτο καl δεν ιl:χουμε πια άνάγκη
να περάσουμε άπο τή φυσικ:Υ) δυνατότητα τΎjς �ιάκρισης
των φύλων , για να πραγματοπο ι�σουμε τή φυσικ� μας
ϋπαρξη ώς ύπόσταση ζωΎjς, δηλαδή άγάπης καl κοινω
νίας.
Αύτή τήν πραγματικότητα θέλει να έπ ισημάνει ό
εύαγγελικος λόγος οταν βεβαιώνει οτι στο χωρο τΎjς
«οντως ζωΎjςη ή σεξουαλικότητα καταργείται, καταργεί
ται καl ή διάκρ ιση των φύλων : « 0 1 υ ίοl τοu α tωνος
τούτου γαμοuσι καl έκγαμίζονται· ο ί δε καταξιωθέντες
τοu αtωνος έκείνου τυχείν καl τΎjς άναστάσεως τΎjς έκ
νεκρων οuτε γαμοuσιν οuτε γαμίζονται· οuτε γαρ άπο
θανείν ετι δύνανται· ίσάγγελο ι γάρ ε ίσι καl υ ίο ί ε ίσι τοu
Θεοu, τΎjς άναστάσεως υ ίοl οντεςη ( Λουκ. 20,34-36 ) .
' Η άνάσταση π ο u καταργεί τ ή γαμική σχέση , οπως
καταργεί καl το θάνατο, εΙναι άνάσταση «έκ νεκρωνη.
Π ροϋποθέτει τ ή νέκρωση τ οu αύτονομημένου φυσικοu
τρόπου για τή σύσταση τΎjς ύπόστασ�ς μας -τήν άκού-
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σια η έκοuσια νέκρωση τοu ά.τόμου ποu ά.ντλε'i: τ-1-jν uπό
στασή του ά.πο τ!.ς δυνάμεις χα!. ένέργειες τΎjς φuσΥ)ς του.
Πρέπει να παρεμβλΊJθε'i: ενας θάνατος για να ιικαταποθ?j
το θνψον uπο τΎjς ζωΎjςη (2 Κορ. 5,4). Αύτον το θάνατο
τολμοuν έκοuσια ot μοναχοι τΎjς 'ΕκκλΥ)σίας. 'Αρνοuν
ται το γάμο, το φυσικο τρόπο για τ-1-jν έρωτικ-1-j αύθυπέρ
βασΥ) τΎjς ά.τομικόητας, χα!. έπιχειροuν το ιΧλμα να uπο
στασιάσουν τον έ:ρωτα χα!. το σωμα με τον τρόπο τΎjς
Βασιλείας: Να uπάρξουν μόνο μΕ: τ-1-jν uπακο-1-j χα!. τ-1-jν
aσΚΥ)σΥ), μόνο μΕ τ-1-jν αύτοπαραίησΥ) ά.πο τ-1-j ψUσΥ), να
ά.ντλήσουν uπαρξΥ) χα!. ζω-1-j μόνο ά.πο τ-1-jν κλήσΥ) τΎjς
ά.γάΠΥ)ζ ποu ά.πευθuνει ό Θεος στον &νθρωπο.
Κατα τοuτο OL μοναχο!. τΎjς ΈκκλΥ)σίας εΙναι OL
πρωτοπόροι χα!. OL ά.παρχΕ:ς των καρπων τΎjς Βασιλείας
-τΎjς Βασιλείας ποu κυοφορε'i:ται μυστικα μέσα στοuς
κόλπους τΎjς ΈκκλΥ)σίας. Έμε'i:ς ot &λλοι, ot πολλοί,
έ:χουμε ά.νάγκΊJ ά.πο τον έτερόφυλο ιιβοΊJθοη (Γεv. 2, 18)
για να φτάσουμε, μΕ: το σταυρικο uπόδειγμα τοu Χρι
στοu, στ-1-j νέκρωσΥ) χα!. ά.νάστασΥ) ποu OL μοναχο!. μΕ: ιΧλμα
κατορθώνουν. Κα!. OL δυο δρόμοι -χα!. των μοναχων χα!.
των έγγάμων- εΙναι έξίσου σεβαστο!. χα!. καταξιωμένοι
μέσα στ-1-jν ΈκκλΊJσία, ά.φοu ό στόχος χα!. των δυο εΙναι
κοινός: 'Η ζω-1-j έλεuθερΊJ ά.πο το χωρο, το χρόνο, τ-1-j
φθορα χα!. το θάνατο.

ι.

Ή πτώση

'Η συνείδΊJσΊJ μιιΧς πτώσηι; ποu εχει uποβιβάσει τον &ν

θρωπο σε έπίπεδο uπάρξεως διαφορετικο ά.πο αύτο για
το όποιο αίσθάνεται πλασμένος, δΕ:ν εΙναι ά.ποκλειστικό
τΊJτα τΎjς ίουδαιοχριστιανικΎjς παράδοσΥ)ς. ΕΙναι μια πα
νανθρώπινΥ) συνείδΥ)σΥ) ποu έκφράζεται μΕ: μύθους χα!.
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σύμβολα σΕ: ολες σχεδον τl.ς θρΎ)σχείες χα!. εχει έμπνεύσει
καίριες πτυχΕ:ς προβλΎ)ματισμοu σΕ: πολλά φιλοσοφικά
συστ�ματα.
' Οπωσδ�ποτε ομως για τ-f) χριστιανιχη παράδοσΎJ η
άναφοριΧ στΥjν πτώση τοu άνθρώπου δΕ:ν εΙναι άπλως μια
έπψέρους πτυχη των άνθρωπολογιχων τΎ)ς θεωρ�σεων,
άλλά ό ιΧξονας η το «χλειδl.η για την χατανόΎ)σΎ) τοu
άνθρ ώπου , τοu κόσμου χα!. τΎjς ' Ι στορίας. ' Απο τη μια
με ριά η άλ�θεια τΎjς πτώσης χα!. άπο την ιΧλλΎ) η άλ�θεια
τΎjς θέωσης τοu άνθρώπου όρ ιοθετοuν το ϊδιο το γεγονος
τΎjς ΈχχλΎ)σίας χα!. δίνουν νόΎ)μα στην uπαρξ� τΎ)ς χαl.
στην ίστοριχ� τΎ)ς άποστολ�.
ΚαΙ. για το θέμα τΎjς πτώσης η διδασκαλία τΎjς
ΈχχλΎJσίας άντλείται χαταρχην άπο την έρμψεία των
κε ιμένων τΎjς ΠαλαιiΧς Διαθ�χΎ)ς. ' Η δι�γΎ)σΎ) τΎjς δΎ)
μιουργ ίας τοu άνθρώπου στl.ς πρωτες σελ ίδεc; τοu βιβλίου
τΎjς Γένεσης συμπλΎJ ρώνεται άπο την άναφοριΧ στο γε
γονος τΎjς πτώσης, μΕ μια έχΠλΎ)Χτιχη σΕ νΟΎ)ματιΧΟ
πλοuτο ε lχονολογία χα!. άνεπανάλΎ)πτους άρχετυπιχοuς
συμβολισμούς.
Διαβάζουμε στο β ιβλίο τΎjς Γένεσης οτι ό Θε ός,
άφοu δΎ)μιούργΎ)σε τον ιΧνθρωπο, φύτεψε γιά χάρΎ) του
έ:ναν παράδε ισο , δΎ)λαδη έ:ναν πανέμορφο χΎjπο , στην ' Ε
δέμ, χι έχεί τον έγχατέστΎ)σε . ' Η ε lχόνα τοu χ�που σΕ:
ολες τl.ς μεσανατολιχΕ:ς θρΎ)σχείες λειτουργεί ώς σύμβολο
μιiΧς lδε ώδους εύτυχίας -ϊσως σΕ: άντ ίθεσΎ) μΕ: την ξΎ)ρα
σία χα!. τη γυμνότΎ)τα των έρ�μων ποu άφθονοuν στl.ς
περιοχΕ:ς αύτές. Σ ίγουρα, το ιΧνυδρο τΎjς έρ�μου εΙναι
σύμβολο τοu θανάτου, ένω τα ποτάμια ποu άρδεύουν τον
παράδεισο τΎjς ' ΕδΕ:μ χα!. ό πλοuτος τΎjς βλάστΎ)σΎ)ς ποu
τον στολ ίζε ι, δίνουν την ε[χόνα μιiΧς ΠλΎ)σμονΎjς ζωΎjς.
Μέσα σΕ: αύτο τον «παράδεισο τΥjς τρυφΎjςη, οπως
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τον χαρακτ"Υ)ρ[ζει � Γραφ-ή, τοποθετεϊ ό Θεος τον πρω
τόπλαστο άνθρωπο «έργάζεσθαι αύτον καΙ. φυλάσσεινη
(Γεν. 2,15). 'Η έργασ[α στ'fΊν πρώτ"Υ) αύτη φάσ"Υ) τοu
άνθρώπινου β[ου δΕ:ν εΙναι «δουλειιΧη -δουλε[α στην
άνάγκ"Υ) τ�ς φυσικ�ς έπιβ[ωσ"Υ)ς- άλλιΧ � όργανικΥj συνέ
χεια καl προέκτασΥJ τοu δΥJμιουργικοu έ.:ργου τοu Θεοu, �
άνθ"Υ)σ"Υ) τ�ς δΥ)μιουργικότψας ποu χαρακτ"Υ)ρ[ζει τον άν
θρωπο ώς είκόιια τοu Θεοu, δΥJλαδη ώς πρόσωπο.
Ταυτόχρονα, ολοι οί καρποf. τι7Jν φυτwν τοu παρα
δε[σου προσφέρονται άπο τον Θεο στον άνθρωπο «εlς
βρwσινη (Γεν. 1,29). 'Η παραδε[σια ζωη τοu άνθρώπου
δΕ:ν ά.ντιπροσωπεuει μιιΧ «ά.ποπνευματωμένψ> κατάστασ"Υ)
� lδεαλιστικη μεταρσ[ωσ"Υ), οπως συχνιΧ φαντάζονται ο[
ήθικολόγοι. Η ζωη τοu ά.νθρώπου, ά.πο την πρώτΥJ
στιγμ-ή, πραγματοποιεϊται μΕ: τη λΊ)ψ"Υ) τ�ς τροφ�ς, την
άμεσ"Υ) πρόσλ"Υ)ψ"Υ) τ�ς ϋλ"Υ)ζ τοu κόσμου. 'ο &νθρωπος ζεϊ:
καΙ. uπάρχει μόνο σε &μεσ"Υ) καΙ. όργανικη σχέσ"Υ) με τον
κόσμο, μΕ: την ϋλΥJ τοu κόσμου. 'Όχι σε μιιΧ σχέσΥJ
νο"Υ)τικη καΙ. θεωρ"Υ)τικ-ή, ό &νθρωπος δΕ:ν εΙναι άπλwς ό
θεατης καΙ. παρατ"Υ)ρ"Υ)της η ό έρμ"Υ)νευτης τοu κόσμου,
ά.λλιΧ αύτος ποu προσλαμβάνει ιΧμεσα τον κόσμο <;;ς
τροφ-ή, τον πα[ρνει μέσα του καΙ. τον κάνει κορμ[ του, καΙ.
μόνον έ.:τσι, μόνο με την όργανικη αύτη κοινων[α με τον
κόσμο πραγματοποιεϊται � ά.νθρώπιν"Υ) ζω-ή.
Το ξεχωριστο στην παραδε[σια κατάστασ"Υ) τοu ά.ν
θρώπου εΙναι, οτι αύτη � λΊ)ψΥJ τ�ς τροφ�ς ποu έξασφα
λ[ζει στον άνθρωπο τη ζω-ή, δεν συνιστά μόνο μιιΧ εμ
πρακτ"Υ) σχέσ"Υ) καΙ. κοινων[α με τον κόσμο, ά.λλιΧ καΙ. μιιΧ
έ.:μπρακτΥJ καΙ. ζωτικη σχέσ"ΥJ μΕ: τον Θεό. Ο Θεος εΙναι
ποu χορ"Υ)γεϊ στον &νθρωπο την τροφ-ή, δ"Υ)λαδη την προϋ
πόθεσ"Υ) τ�ς ζω�ς, Αύτος τοu προσφέρει κάθε καρπο καΙ.
σπέρμα «εlς βρwσινη. Κάθε λΊ)ψ"Υ) τροφ�ς εΙναι έ.:να δώ
ρ"Υ)μα τοu Θεοu, μιιΧ «εύλογ[αη τοu Θεοu, δΥJλαδΥj μιιΧ
'

'
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πραγματοποίηση σχέσηι; μαζί Του -μια πραγματοποίη
ση τΎjς ζωΎjς ώς σχέσηι;. 'Η παραδείσια σχέση τοu
άνθρώπου μΕ: τον Θεο δΕ:ν εΙναι μια σχέση Ύjθικη και
θρησκευτική, ποu θα πεϊ: δΕ:ν πραγματοπωεϊται εμμεσα
μΕ: την τήρηση κάποιου νόμου η μΕ: άναφορΕ:ς προσευχwν
και θυσιwν. ΕΙναι ή ϊδια ή ζωη τοu άνθρώπου ποu
πραγματοποιεϊται c�ς σχέση και κοινωνία μΕ: τον Θεό, ή
<Χμεση πραγματοποίηση τΎjς ζωΎjς, δηλαδη ή λήψη τΎjς
τροφΎjς, ή βρώση και ή πόση.
την ϊδια αύτη άλήθεια των πρώτων σελίδων τΎjς
Γέιιεσηι; την ξαναβρίσκουμε στην έκκλησιασηκη πράξη

τΎjς Εύχαριστίας, οπου ή σχέση τοu άνθρώπου μΕ: τον Θεο
-Ε:τσι οπως άποκαταστάθηκε c�ς σχέση ζωΎjς «έν τΊJ
σαρκι)) τοu Χριστοu- πραγματοποιεϊτα.ι και πάλι καθο
λικα μέσα άπο ένα γεγονος βρώσης και πόσης: ο <Χν
θρωπος ξαναπαίρνει την τροφη -τα βασικα εϊδη τΎjς
τροφΎjς, ποu εΙναι το ψωμι και το κρασι- c�ς γεγονος
κοινωνίας, ύποσταηκΎjς πια θεανθρώπινης κοινωνίας: Σw
μα κα.ι ΑΙμα Χριστοu. 'Η θεία Κοινωνία, ή κοινωνία τοu
άνθρώπου μΕ: τον Θεό, εΙναι και πάλι μια σχέση ζωΎjς
μέσω τΎjς τροφΎjς. 'Ο <Χνθρωπος δΕ:ν ά.ντλεϊ τη ζωη άπο
την τροφη καθεαυτήν, ά.λλα ά.πο την τροφη ώς σχέση και
κοινωνία μΕ: τον Θεό. Προσλαμβάνει την τροφη c�ς δώρη
μα ζωΎjς ποu τοu προσφέρει ό Θεός, ά.ντλεϊ τη ζωη και
την uπαρξη άπο το γεγονος τΎjς κοινωνίας μαζί Του και
οχι άπο την lκανότητα τΎjς φύσης του να έπιβιώνει έφή
μερα μέσω τΎjς θρέψης. "Ο μως αύτη ή άλλαγη τοu
τρόπου τΎjς uπαρξης περνάει όπωσδήποτε μέσα ά.πο τη
φυσικη πράξη τΎjς βρώσης και τΎjς πόσης. 'Η μετοχη
στον τρόπο τΎjς Βασιλείας δΕ:ν εΙναι μετάβαση σΕ: κάποια
«<Χλλψ> ζωή, άλλα ή άφθαρτοποίηση αύτΎjς τΎjς ϊδιας
ζωΎjς ποu πραγματοποιεϊται ώς κοινωνία τροφΎjς. Γι'
.
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α.uτο κα.!. ή εtκόνα. τΊjς Βασιλείας τοu Θεοu στην Κα.ινη
Διαθήκη ε[να.ι συχνα μια εtκόνα. δείπνου, οπου οί dίνθρω
ποι «έσθίοuν κα!. πίνουν έπ!. τΊjς τραπέζης» ποu τοuς
παραθέτει ό Θεος

(Λουκ. 22,30).

'Ο Θεος πρόσφερε στοuς πρωτόπλαστους ά.νθρώπους
τη δυνατότητα. τΊjς ζωΊjς, τΊjς «οντως ζωΊjς», τΊjς ά.φθα.ρ
σίας κα.!.

ά.θα.να.σία.ς,

χαρίζοντάς τους τον κόσμο, την

τροφή, ώς γεγονος κοινωνίας μαζί Του. 'Αλλα ή πραγ
ματοποίηση τΊjς ζωΊjς ι�ς γεγονότος κοινωνίας κα!. σχέ
σης εrναι όπωσδήποτε καρπος έλεuθερία.ς -δεν uπάρχει
ά.ναγκα.ία. η έπιβεβλημένη κοινωνία κα.!. ά.γα.πητικη σχέση.
Αuτο σημαίνει οτι ή παραδείσια ζωη των πρωτοπλάστων
περιλάμβανε κα!. τη δυνατότητα για μια διαφορετικη
χρήση τΊjς έλευθερία.ς: τη δυνατότητα. νcΧ πραγματοποιη
θεί: ή ά.νθρώπινη ί.ίπαρξη οχι ι�ς γεγονος κοινωνίας κα!.
σχέσης με τον Θεό, άλλα να πραγματοποιηθεί: ά.πο μόνη
της, καθεαυτήν, ά.ντλώντα.ς uπα.ρκτικες δυνάμεις ά.πο τον
έαυτό τ-ης, ά.πο την κτιστη φύση της κα.!. μόνο.
Αύτη τη δυνατότητα. την εtκονίζει παρα.στα.τικcΧ ή
βιβλικη διήγηση χρησιμοποιώντας το σύμβολο τοu δέν
τρου «τοu γινώσκειν καλον κα!. πονηρον»

(Γεν. 2,9 κα.!. I 7).

Εrναι δέντρο τοu παραδείσου κι αuτό, ά.λλcΧ δεν περιλαμ
βάνεται στην ιιεuλογία.η ποu πρόσφερε ό Θεος στον α.ν
θρωπο -ή βρώση των κα.ρπων του δεν συνιστα κοινωνία
κα!. σχέση με τον Θεό.

'Αντιπροσωπεύει ά.κριβως τη

δυνατότητα νcΧ προσλάβει ό dίνθρωπος την τροφή του
-νcΧ πραγματοποιήσει τη ζωή του- οχι ι�ς κοινωνία. με
τον Θεό, ά.λλcΧ dίσχετα. κα.!. ά.νεξάρτητα ά.πο τον Θεό, νcΧ
τραφεϊ μόνο γιcΧ τη συντήρηση τοu έα.υτοu του, για την
έπιβίωση τΊjς φυσικΊjς του ά.τομικότητας. ΝcΧ ύπάρξει ό
dίνθρωπος οχι ι�ς πρόσωπο, ά.ντλώντας uπόσταση ζωΊjς
ά.πο την ά.γα.πητικη κοινωνία., ά.λλα νcΧ uπάρξει ι�ς φυσικο
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άτομο, c�ς ύπαρκτικΎ) μονάδα ποu άντλεί τΎ)ν έπιβ ίωσΎ)
τΎjς ύπόστασής τΎ)ς άπο τtς δικές τΎ)ς δυνάμεις, τtς κτι
στΕ:ς ένέργειες καt λε ιτουργίες τΎ) ς.
' Ο Θεος ζψάει άπο τοuς πρωτοπλάστους νι.Χ μΎ)ν
φανε καρποuς άπο το δέντρο ιιτοu γινώσκειν καλον καt
ΠΟνΎ)ρόνη. " Αραγε θέλει νι.Χ τοuς άποκλε ίσε ι άπο τΎ)
γνώσΎ) των ήθικων διλΎ) μμάτων, νι.Χ τοuς κρατήσε ι ήθικι.Χ
ιιμονοδιάστατουςη; Π ρέπει νι.Χ ξεκαθαρ ίσουμε, οτι έδω o l
οροι ι<χαλον » καt ιιπονΎ) ρον η δΕ:ν εχουν το συμβατικο
περιεχόμενο τοu καλοu καt τοu κακοu, οπως σ� μερα το
καταλαβαίνουμε, δΕ:ν εΙναι κατΎ)γορ ίες συμπεριφορας, δΕ:ν
έκφράζουν τΎ) νομικΎ) άντ ίλΎ)ψΎ) τοu κοινωνικι.Χ χρήσιμου
καt τοu κοινωνικι.Χ βλαβε ροu. ' Εδω, οπως καt σε όλό
κλΎ)ρΎJ τΎ)ν ' Αγ ία Γραφή, ο[ οροι ιικαλονη καt ((ΠΟνΎ) ρΟν»
δΎ)λώνουν τΎ) δυνατότψα τΎjς ζωΎjς καt την άλλοτρ ίωσΎ)
τΎjς ζωΎjς, δΎJλαδΎ) το ένδεχόμενο τοu θανάτου. ' Ο Θεος
το διευκρινίζει στοuς πρωτοπλάστους καt τοuς πrοειδο
ποιεί: ιιfJ αν ήμέρq. φάγψε άπ ' αuτοu, θανάτ c.r-> άποθα
νείσθε η ( Γεν. 2, 1 7 ) .
Στι.Χ λόγια αuτι.Χ τοu Θεοu δΕ:ν εχουμε μιι.Χν άπε ιλΎ)
τιμωρίας, άλλι.Χ μιι.Χ πρόγνωσΎ) καt προειδοποίΎ)σΎ) . " Αν ο [
πρωτόπλαστο ι φανε άπο αuτο τ ο δέντρο, δεν κάνουν
ιΧπλως μιι.Χ παρεκτροπή , δΕ:ν παραβαίνουν κάποια έντολη
ποu πρέπει νι.Χ τΎ)ρΎ)θεί γιατt εΙναι ιι cΧνωθενη δεδομένΎ) .
' Η βρώσΎ) των καρπων αuτοu τοu δέντρου θι.Χ άν αφέσει
τtς προϋποθέσε ις τΎjς ζωΎjς, θι.Χ τοuς όδΎ)γήσε ι στο θά
νατο. Θι.Χ εχουν προσπαθήσει νι.Χ πραγματοποιήσουν τΎ)
ζωη οχι μΕ: τον τρόπο ποu συνιστα τη ζωη (τον τρ ιαδικο
τρόπο τΎjς άγάπΎ) ς καt κοινων ίας ) , άλλι.Χ τελε ίως άντί
θετα : ζΎ)τώντας νι.Χ άντλήσουν ζωη άπο τtς κτιστΕ:ς καt
γι ' αuτο έφήμερες δυνατότψες τΎjς φυσικΎjς τους άτομι
κότΎ)τας, νι.Χ ύπάρξουν σι.Χν νι.Χ εΙναι ή κάθε φυσικη άτο
μικότΎ)τα αuτοαιτία καt αuτοσκοπός. Το ιικαλονη καt το
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«πονηρονη δΕ:ν συνιστοuν έδω μια. νοημα.τικη ιΧπλως ά.ντί
θεση -το «πονηρονη δΕ:ν εΙνα.ι ή ά.προκάλυπτη ά.να.ίρ εση
τοu «κα.λοuη, ά.λλιΧ ή παραπο ίηση κα.ι διαστροφή του.
' Υπάρχε ι ιtνα.ς «κα.λοςη κα.ι ενα.ς «πονηροςη τρόπος για
την πρα.γμα.τοπο ίηqη τΥjς ζωΥjς: α.uτο εΙνα.ι το δίλημμα.
ΠΟU τίθεται στοuς πρωτόπλαστους άνθρώπους. ' 0 «ΠΟ
νηρος» τρόπος προβάλλει (�ζ έφικτη τη δυνατότητα. τΥjς
α.uτοζωΥjς, τη δυνατότητα. να έμπεριέχει το κτιστο δη
μιούργημα. κα.ι την α.ίτία. κα.ι το σκοπό του, νιΧ φτάνει
δηλα.δη άπο μόνο του στην ίσοθεί'α. κα.t α.uτοθέωση . ' Αλ
λιΧ α.uτο εΙνα.ι ψέμμα., μιιΧ ψεύτικη έπιδίωξη, ποu έκδέ
χετα.ι (�ζ ζωη την ιΧρνηση τΥjς ζωΥjς κα.t όδηγεΊ άνα.πό
τρεπτα. στο θάνατο. Στη βιβλικη ε ίκόνα. ό Θεος θέλει νιΧ
άποτρέψει τον ιΧνθρωπο άπο τη γνώση άκριβως τοu
θανάτου -για.τt ό θάνατος εΙνα.ι μιιΧ τελεσίδικη γνώση ,
ποu οτα.ν άποκτηθεΊ εΙνα.ι πιιΧ πολU άργιΧ γιιΧ να άνα.
στα.λοuν ol τραγικές της συνέπειες.
'Όμως ol πρωτόπλαστοι έπιλέγουν τελικιΧ τον τρόπο
τοu «Πονηροu η, τον τρόπο τοu θανάτου. 'Η προειδο
ποίηση ποu τοuς άπευθύνει ό Θεός, uπογρα.μμίζει στη
βιβλικη διήγηση οτι ή έπ ιλογή τους γίνεται μΕ: πλήρη
έπίγνωση των συνεπειων της. Παρεμβάλλεται ώστόσο
ιtνα. κάποιο έλα.φρυντικό : Στην άπόφα.σή τους παρασύρον
ται άπο το φίδι, το άρχετυπικο α.uτο σύμβολο τοu κα.κοu .
ΓιιΧ την έκκλησια.στικη έρμηνευτικη το φ ίδι έδω εΙνα.ι ή
Ιtκφρα.ση τΥjς πα.ρεμβολΥjς τοu διαβόλου Ί) σατανii, ποu
άποτελεΊ προ σωπικη uπα.ρξη, πνευματική , ομοια. μΕ: τοuς
άγγέλους τοu Θεοu -τιΧ λειτουργικιΧ πνεύματα. ποu δη
μιούργησε ό Θεος πριν άπο τον κόσμο- uπα.ρξη (� στόσο
έπα.να.στα.τημένη ό διάβολος, άποκλε ισμένη άπο τη ζωή ,
α.uτοκα.τα.δικα.σμένη νιΧ διαιων ίζε ι το θάνατο ποu πρωτος
\
' \
α.υτος
ε' λ ευ' θ ερα. τον
επε' λ ε ξ ε.
'
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Το φίοι άπεuθύνει την πρόκλησή τοu άρχικα στη
yuνα.ίκα.. Κα.t έοω ό σuμβολισμος οΕ:ν εΙνα.ι τuχαϊ:ος. Στη
γλώσσα. των άρχετύπων τΎjς ζωΎjς ποu χρησψοποιεϊ: η
Γρα.φη (τη γλώσσα. των άρχέτuπων εtκόνων ποu «σημα.ί
νοuν» πολu περισσότερα. άπο τtς εννοιες), η γuνα.ίχα. εΙνα.ι
η εtκόνα. τΎjς φύσηι;, σΕ: άντιοια.στολη προς τον cΧνορα. ποu
εΙνα.ι το σύμβολο τοu λόγου.

Αύτη η άντιπα.ράθεση

φύσηι; κα.t λόγου, θηλuκοu κα.t άρσενικοu, οΕ:ν άντιπρο
σωπεύει μιαν άξιολογικη οιάκριση, άλλα εtκονίζει την
έμπεφία. ποu εχει ό cΧνθρωπος για τον τρόπο μΕ: τον
όποϊ:ο πρα.γμα.τοποιεϊ:τα.ι η φuσικη ζωή: 'Η φύση εχει
μια «θηλuκη» έτοψότητα. να σα.ρκώσει το γεγονος τΎjς
ζωΎjς, χρειάζεται ομως το σπέρμα. τoiJ λόγου για να
πρα.γμα.τοποιηθεϊ: αύτη η σάρκωση. Δίχως το ζευγάρωμα.
άρσενικοu κα.t θηλuκοu οΕ:ν μπορεϊ: να uπάρξει ζωή. Δίχως
την πα.ρεμβολη τοu λόγου, η φύση εΙνα.ι μόνο μια οuνα.
τότητα., οχι ftνα. uπα.ρκτικο γεγονός κα.t οίχως τη σάρκω
σή τοu στη φύση, ό λόγοι; εΙνα.ι μόνο ftνα. άφηρημένο
νόημα., άνuπόστα.το.
'Έτσι ό πεφα.σμος για τη οιάστροφη πραγματοποίη
ση τΎjς ζωΎjς, άκριβως έπειοη οΕ:ν άποτελεϊ: θεωρητικη
μόνο πρόκληση, άλλα φυσικiι οuνα.τότητα., γίνεται άρχικα
άποοεκτος άπο τη γuνα.ίκα.. τα λόγια. ποu τΎjς άπεuθύνει
το φίοι εΙνα.ι άποκα.λuπτικα τΎjς «λογικΎjς» παραποίησης
τoiJ «κα.λοu» -άποκα.λuπτικα ένος λόγου ποu θέλει να
άπα.τήσει τη φύση, να παραχαράξει τtς οuνα.τότητες τΎjς
ζωΎjς: «Τί εΙνα.ι α.ύτο ποu σiΧς εΙπε ό Θεός, να μη φιiτε
άπο κανένα. οέντρο τοu πα.ρα.οείσοu;» 'Η γuνα.ίκα. άν
τιορiΧ: « 'Απο τοuς κα.ρποuς των οέντρων τοu πα.ρα.οείσοu
μποροuμε να φιiμε, άλλα ci.πo τον κα.ρπο τoiJ οέντροu ποu
εΙνα.ι στη μέσΥJ τοu πα.ρα.οείσοu εΙπε ό Θεος να μη φιiμε,
για να μην πεθάνουμε». Το φίοι οΕ:ν έπψένει στην ώμη
οια.βολή, πα.ρα.ιτεϊ:τα.ι άμέσως κα.t περνάει σΕ: οεύτερη:
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<<Δέν θα πεθάνετε», λέει. ιι Για.τt ξέρει ό Θεός, πwς τη
μέρα. ποu θα φcχτε ά.πο α.ύτο το όέντρο, θα ά.νοίξουν τα
μάτια. σοcς κα.t θα γίνετε σαν θεοt γνωρίζοντας το χα.λο
χα.t το πόνη ρό1>. 'Η βιβλιχη είχόνα. όέν προχωρεΊ: περισ
σότερο . Στο δεύτερο α.ύτο πε ιρα.σμο τΎjς ίσοθε't' α.ς χα.t τΎjς
α.ύτοθέωσης η γυνα.ίχα. ύποχωρε'l -η φύση ά.ποδέχετα.ι να
έΠιχε ψήσει την α.ύτοζωή. Ο ί πρωτόπλαστοι γεύονται τον
χα.ρπο τΎjς α.ύτονομία.ς χα.t τΎjς ύπα.ρχτιχΎjς α.ύτοτέλε ια.ς.
ια . Σ v νέπειε � τη� πτώση �: ή γυμ νότητα

'Έτσι συντελε'lτα.ι η πτώση τοu ά.νθρώπου. Μιλcχμε για
πτώση, για να δηλώσουμε οχι μιαν ά.ξιολογιχη ά.πλwς
ύποβάθμιση , άλλα μιαν ά.λλα.γη τοu τρόπου τi]ι; ύπάρ
ξεωι;, μιαν εχπτωση ά.πο τη ζωή . 'Η βιβλιχη διήγηση
ε ίχονογρα.φε'l χα.t αύτη την ύπα.ρχτιχη ά.λλα.γή, τtς συνέ
πειες τΎjς πτώσης, μέ ά.νεπα.νάληπτους συμβολισμούς:
Π ρώτη συνέπεια. εΙνα.ι η α.ϊσθηση τΎjς γυμνότητας:
ιιδιηνο ίχθησα.ν οί όφθα.λμοt των όύο, χα.t εγν ωσα.ν οτι
γυμνοt Υjσα.ν, χα.t ερρα.ψα.ν φύλλα. συχΎjς χα.t έπο ίησα.ν
έα.υτο'lς περιζώματα.» ( Γεv. 3 ,7 ) . " Ως την ωρα. τΎjς πτώ
σης «Υjσα.ν ο ί όύο γυμνο ί, ο τε ' Αδαμ χα.t η γυνη α.ύτοu,
χα.t ούχ iJσχύνοντοη ( Γεv. 2,25 ) . τι εΙνα.ι λοιπον η α.ϊσθηση
τΎjς γυμνότητας, η ντροπη για τη γυμνότητα., ποu συνο
δεύε ι την πτ ώση ; ΕΙνα.ι η έπίγνωση οτι το βλέ μμα. τοu
&λλου ποu πέφτει έπάνω μου, όΕ:ν εΙνα.ι το βλέμμα. τοu
ά.γα.πημένου, τοu ά.νθρώπου ποu μέ ά.γα.πάει, ποu τον
έμπιστεύομα.ι. ΕΙνα.ι το βλέμμα. ένος ξένου· όέν μέ κοι
τάζει μέ ά.γάπη, άλλα μέ βλέπει σαν ά.ντιχε ίμενο τΎjς
όιχΎjς του μόνο έπιθυμία.ς χα.t ηόονΎjς. Το βλέμμα. τοu
&λλου μέ ά.ντιχε ιμενοποιε'l , μέ μεταβάλλε ι σέ ούόέτερο
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&τομο, νιώθω νcΧ μοu άφαιρεϊ την uποκεψενικότητα, τη
βαθύτερη καt μοναοικ-ή μου ταυτότητα. ΝcΧ αlσθάνομαι
γυμνός, εΙναι ή ρ-ήξη τΎjς σχέσης, ή άναίρεση τΎjς άγάπης,
ή άνάγκη νcΧ άμυνθώ στην άπειλη ποu άποτελεϊ πιcΧ ό
&λλος γιcΧ μένα. Καt άμύνομαι με την ντροπ-ή. Ντύνομαι,
γιcΧ νοc περισώσω την uποκεψενικότητά μου, νcΧ προστα
τευθώ άπο το βλέμμα τοu &λλου, νcΧ μη μεταβληθώ σε
άνηκείμενο uπηρετικο τΎjς άτομικΎjς ήοονΎjς καt αuτάρ
κειας τοu &λλου.
Πρtν άπο την πτώση το σώμα Ύjταν όλόκληρο μιcΧ
εκφραση καt φανέρωση τΎjς προσωπικrjς μοναοικότητας,
ουναμικη κλ-ήση γιcΧ κοινωνία ζωΎjς, γιcΧ άγαπητικη αuθυ
πέρβαση καt αuτοπροσφορά. 'Η αϊσθηση τΎjς γυμνότητας
καt ή ντροπη γιcΧ τη γυμνότητα άρχίζουν άπο τη στιγμη
ποu ή ζωη παύει νcΧ άποβλέπει στην άγάπη, καt στοχεύει
μόνο στην αuτάρκεια τϊjς άτομικότητας -στην άτομικη
άνάγκη, στην άτομικη ήοον-ή. Γι' αuτο καt μετcΧ την
πτώση, μόνο στον άληθινο ερωτα ή γυμνότητα παύει νcΧ
εΙναι ντροπη καt γίνεται κίνηση εσχατης έμπιστοσύνης
καt αuτοπροσφοριiς. ((Στον άληθινο ερωτα ή ψυχη σκεπά
ζει το σώμαη, ελεγε ό ietzsche, ποu το πεϊσμα τΎjς
άθεtας του οεν άχρ-ήστευε πάντοτε το αlσθητ-ήριο τΎjς
άλ-ήθειας μέσα του. Κι άπο την &λλη οχθη, ενας &γιος, ό
ΊσαcΧκ ό Σύρος, συμπληρώνει το λόγο: ((ή άγάπη ou
γινώσκει την αlοώ... ή άγάπη φυσικώς εχει το μη αlοεϊ
σθαι καt λαθεϊν το μέτρον αuτΎjςη 1•
'Η αϊσθηση τΎjς γυμνότητας καt ή ντροπη γιcΧ τη
γυμνότητα εΙναι ή έναργέστερη φανέρωση τΎjς άλλοίωσης
ποu uφίσταται ή άνθρώπινη φύση με την πτώση: Α
'

1.

Τά εύρεθέντα dσκητικά, Λόγος ΝΗ '.

-
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χρε ιώνεται καt παραφθε ίρεται (οίχως ομως να έξαλε ίφε
ται) ή είκόvα τοv Θεοv ή άποτυπωμένΎJ στ� φύσΎJ τοv
άνθρώπου, ΟΎ)λαο� ό προσωπικΌς τρόπος της ύπάρξεως,
ό τρόπος της Τρ ιάοας, της άγάπΎJς των προσώπων -της
άγάπΎ)ς ποu μόνΎ) αuτ� μπορεϊ να ένοποιεϊ τ� ζω� ><.αt τ�
θέλΎ)σΎ) καt τ�ν ένέργε ια της φύσΎ)ς. ' Η προσωπικ� έλευ
θερία ύποτάσσεται (&ν καt ποτΕ: όλοκλΎ)ρωηκα ) στ�ν
άτομικ� άνάγκΎ) της φυσικης αuθυπαρξίας, γίνεται ενση
κτο, όρμή , άουσώπ� το πάθος. Κι ετσι τεμαχίζεται ή
φύσΎ), κομματιάζεται σε άτομικότΎ)τες ΠΟU ζοvν για τον
έαυτό ης ή καθεμια καt μόνο -άτομικόητες άλλΎ)λοε
πίβουλες καt άντψαχόμενες στ� οιεκοίκΎ)σΎ) της ζωης.
ιβ.

Ή ένο χΎι

ΔεύτερΎ) παρασταηκ� ε lκόνα για τtς συνέπειες της πτώ
σΎ)ς στ� βιβλικ� οιήγφΎ) , εΙναι ή έμφάν ισΎJ της ένοχης καt
ή προσπάθεια για άτομικ� οικαίωσΎJ : Οί πρωτόπλαστοι
άκοvνε τα βή ματα τοv Θεοv ποu περπατάει στον παρά
δεισο το οειλινο καt τοuς κυριεύει ό φόβος -τόσος
φόβος, <;)στε να σπεύσουν να κρυφτοvν «άπο προσώπου
Κυρίου τοv Θεοvη μέσα στα οέντρα τοv παραδείσου.
Τότε ό Θεος καλεϊ τον ' Αδάμ, τον ρωτάει γιατ ί φοβή
θΎJκε , καt ό ' Αδαμ έπ ικαλεϊται σαν αlτία τοv φόβου τ�
γυμνόητά του. ' Ακόμα καt άπένανη στο Θεο ό ' Αδαμ
νιώθει τώρα γυμνός, άκόμα καt το βλέμμα τοv Θεοv το
αlσθάνεται να τον γυμνώνει, το αlσθάνεται σαν έπιβουλ�
για τ�ν άτομικότψά του. ' Ο Θεος οΕ:ν εΙναι πια ό
οlκεϊος, ό άγαπΎJμένος, ή σχέσΎJ μαζί Του οΕ:ν εΙναι οε
σμος άγάπΎ)ς καt ΠΎ)γ� ζωης. ' Ακόμα καt ό Θεος εΙναι
ενας ((( Χ λλοςη, μια οεύτερΎ) uπαρξΎ) ποu καt μόνο μΕ: τ�ν
παρουσία τΎ)ς άπε ιλεϊ να άναφέσει τ�ν αuτονομία της
άτομικότΎ)τας.
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« 'Έφαγες λοιπον ά.πο τοuς καρποuς τοu δέντρου πΌu
σοu παράγγε ιλα ά.πο αύτο μόνο νά μ�ν φiΧςη, λέει ό Θεός.
ΚαΙ. ό ' Αδαμ σπεύδει νά ά.ποσείσει τ�ν εύθύν-η : « ' Η
γυναίκα ποu έσu μοu εδωσες, ά.παντάει, αύτ� μοu πρό
σφε ρε τον καρπο καΙ. εφαγαη. Κι οταν ό Θεος ρωτάει τ�
γυνα ίκα : «γιατ ί τ ο εκανες αύτό;η, εΙναι καΙ. ή δική τ-ης
ά.πόκριση μιά ύπεκφυγή : «το φίδι με ξεγέλασε καΙ. εφα
γαη ( Γεν. 3,8- 1 3 ) . ' Η πτώση ποu εχει συντελεστεί:, φανε
ρώνεται τώρα με τ�ν αύτοάμυνα τΎjς ά.τομικότητας, τ�
μετάθεση τΎjς εύθύν-ης, τ�ν προσπάθεια γιά ά.τομικ� δι
καίωσ-η .
''Αν ή αί'σθηση τΎjς γυμνότ-ητας και η ντροπ� εΙναι
φανέρωση τΎjς ά.πώλειας τοu πpοσωπικοv χαρακτήρα τ-9)ς
ϋπαρξης, ή αϊσθηση τΎjς ένοχΎjς, ό φόβος, ή προσπάθειιχ
γιά μετάθε ση τΎjς εύθύν-ης καΙ. ά.τομικ� δικαίωση εΙναι
φανερώματα τΎjς ά.γωνίας γιά τ�ν ά.πώλε ια τΎjς ζωΎjς, τΎjς
ά.ληθινΎjς, δηλαδ� τΎjς ά.θάνατης ζωΎjς. ΕΙναι ά.γωνία μπρο
στά στο θάν ατο. Φτάνουμε σε ενα τέτοιο συμπέρασμα οχι
αύθαίρετα, ά.λλα με τά κριτήρια τΎjς έκκλησιαστ ικΎjς έρμ-η
νευτικΎjς των ε tκόνων τΎjς Βίβλου. Νά διερωτ-ηθοuμε κα
ταρχήν : Τί πραγματικά φοβiΧται ό ' Αδαμ οταν κρύβε
ται ά.πο τον Θεό , ά.πο τί θέλει νά προστατευθεί: οταν
μεταθέτει τ�ν εύθύν-η στ� γυναίκα ; Μήπως φοβiΧται κά
ποια έξωτερικ� ά.πειλή , μήπως νιώθει κάποιον ά.ντικε ι
μενικο κίνδυνο ; ' Μά δεν εχε ι καμιά προγενέστερη έμπει
ρία ά.πειλΎjς καΙ. κινδύνου -κανονικά θά επρεπε νά εΙναι
τόσο &φοβος οσο καΙ. το νήπιο ποu άπλώνει το χέρι νά
πιάσει τ� φωτιά.
' Η εϋκολη ά.πάντηση των ήθικολόγων εΙναι συνήθως:
' Ο ' Αδαμ φοβiΧται, γιατl. παραβίασε τ�ν έντολ� τοu
Θεοu καΙ. τώρα περιμένει τ�ν τιμωρία. ' Αλλά ή εννοια
τΎjς παράβασης καΙ. τΎjς τιμωρ ίας εΙναι κι αύτ� μιιΧ ε tκό-
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να., παρμένη α.πο τ!.ς μεταγενέστερες έμπειρίες τοu κό
σμου τΎjς πτώσης. " Αν τ-Υjν ά.πολυτοποιήσουμε κα.!. τ-Υj
θεωρήσουμε μονα.δικ-Υj έρμηνεία. τοu φόβου τοu ' Αδάμ,
ά.φήνουμε κενcΧ: κα.!. δημιουργοuμε ά.να.πά.ντητα. έρωτήμα.
τα.: Πως εΙνα.ι δυνα.το να. φοβiΧτα.ι ό ' Αδα.μ τον Θεό, ποu
τον ξέρει μόνο ώς <ιέρα.στ-Υj μα.νικότα.τοη τοu ά.νθρώπου
κα.!. χορηγο ζωΎjς; " Αν 'ή ά.γάπη ένος ά.νθρώπου ά.ληθινcΧ
έρωτευμένου, ά.κομα. Κα.!. μετcΧ τ-Υjν πτώση, εΙνα.ι έ!τοιμη
να. συχωρέσει κα.!. να. ξεχάσε ι κάθε παράπτωμα. τοu ά.γα.
πημένου προσώπου, 'ή ά.γάπη τοu Θεοu δΕ:ν καταφέρνει να.
φτάσει οϋτε wς α.ύτcΧ τα. ά.νθρώπινα. μέτρα.; ΕΙνα.ι 'ή ά.γάπη
τοu Θεοu λιγότερη κι ά.πο τ-Υjν ά.νθρώπινη ά.γάπη τοu
ά.ληθινοu έρα.στΎj, τοu στοργικοu πατέρα., τΎjς ά.νεξάντλη'
'
ουτε κα.ν
τα. α.νε ξ ικα.κης
μα.να.ς; Δ'εν κα.τορθ ωνει ο Θ εος
α.ύτο ποu ζητάε ι ά.πο μiΧς: νcΧ <ιά.φίεμεν τοίς όφειλέτα.ις
'ή μωνη οσες φορΕ:ς κι i'/..ν μiΧς φτα.ίξουν , <ιέ!ως κα.!. έβδομη
κοντάκις έπτάη;
•

I

I

'

"

\

•

ΜcΧ ό Θεος εΙνα.ι κα.!. δίκαιος, ά.πα.ντοuν ο [ ήθικολό
γοι, πρέπει νcΧ ά.πονέμει δικαιοσύνη, νcΧ τιμωρεί τ-Υjν
παράβαση . ' Απο ποu ομως ά.ντλοuν α.ύτο το πρέπει στο
όποίο uποτάσσουν κα.!. τον Θεό; ' Υπάρχει λοιπον κάποια.
ά.να.γκα.ιότητα. ποu περιορίζε ι τ-Υjν ά.γάπη τοu Θεοu, δηλα.
δ-Υj τ-Υjν έλευθερία. Του ; " Αν uπάρχει, τότε ό Θεος δΕ:ν
εΙνα.ι Θεος η, τουλάχιστον, δΕ:ν εΙνα.ι ό Θεος ποu γνωρίζει
'ή ' Εκκλησία.. 'Ένα.ς Θεος δίκαιοι;, έ!να.ς ούράνcος χωρο
φύλακας ποu έποπτεύει τ-Υjν τήρηση των νόμων μιiΧς
uποχρεωτικΎjς κα.!. γι ' α.ύτον δικαιοσύνης, εΙνα.ι μόνο πλά
σμα. τΎjς φα.ντα.σία.ς τοu ά.νθρώπου τΎjς πτώσης, προβολ-Υj
τΎjς ά.νάγκης του για. μια. uπερφυσικ-Υj ά.τομική του κατο
χύρωση μέσα. στ!.ς ά.λληλοεπιβουλΕ:ς τΎjς συλλογικΎjς συμ
βίωσης. 'Όσα. τεχνάσματα. σοφιστικΎjς κι i'l.. ν έφευρ ίσκουν
ο [ ήθικολόγοι γιcΧ νcΧ συνταιριάξουν λογικcΧ τ-Υjν ά.γάπη
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τοu Θεοu με τ� δικαιοσύνη , τιΧ οlκοδομ�ματα τΊjς συλ
λογιστ ικΊjς τους μένουν σαθρά. « 'Ώσπερ ού συσταθμ ίζε
ται κόκκος ψάμμου προς βάρος πολu χρυσίου , οuτως �
χρε ία τΊjς δικαιοκρισίας τοu Θεοu ού συσταθμίζεται προς
όμο ίωσιν τΊjς έλεημοσύνης αύτοu», λέει ό &γιος ' Ισαακ ό
Σύρος. Ο Θεος τΊjς βιβλικΊjς άποκάλυψης καΙ. τΊjς έκ
κλη σιασηκΊjς έ μπειρίας δεν εΙναι δίκαιος, «μ� καλέσης
τον Θεον δίκαιον, οτι � δικαιοσύνη αύτοu ού γνωρ ίζεται
έν τοϊς πράγμασί σου . . . Ποu έστ1.ν � δικαιοσύνη τοu
Θεοu; ' Αγαθός έση, φησί, τοϊς πονηροϊς καΙ. άσεβέσι » 1 •
'

LΎ.

Ή τρα Ύ ωδία τ η ς κτίσης

Σε αύτ� τ� θεμελιώδη άλήθεια, ποu εΙναι έμπε ιρία καΙ.
βεβαιότητα τΊjς ' Εκκλησίας, άνητάσσουν πολλο1. πλΊjθος
παραδειγμάτων τΊjς ΓραφΊjς άπο τιμωρίες ποu έπιβάλλει
η έπαγγέλλεται ό Θεός: ' Ο χατακλυσμος ποu πνίγει
κάθε ζωνταν� uπαρξη πάνω στ� γΊj, έκτος άπο τ�ν
κιβωτο τοu Νωε · � φωηα καΙ. το θειάφι ποu άφανίζουν
τα Σόδομα καΙ. τα Γόμορρα· o l πληγες τοu Φαραώ · ό
Δαβ1.δ ποu τιμωρείται για το άμάρτημά του με το θά
νατο τοu ' Αβεσαλώμ· καΙ. στ�ν Καιν� Διαθ�κη � κυρίαρ
χη ε lκόνα τΊjς μέλλουσας κρ ίσης καΙ. άνταπόδοσης, ό
χωρισμος σε δικαίους καΙ. άδίκους, � άπειλ� τΊjς κόλασης
οπου «ό κλαυθμος καΙ. ό τριγμος των όόόντων ». Στα
βιβλικα αύτα παραδε ίγματα προσθέτουν ol &νθρωποι καΙ.
ολα τα φυσικα κακά, ποu τα βλέπουν σαν ((θεομηνίες»,
τιμωρ ίες άποκαλυπηκες τΊjς όργΊjς τοu Θεοu : σεισμούς,
πλημμύρες, έπιδημίες κ.τ.ο.

1 . ΤΟ. εύρεθέvτα dσκητικά, Λόγος Ν Η

'

χοιt Λόγος Ξ ' .
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'Όμως

�

Έχχλησία ξεχωρίζει τ!.ς παραδειγματιχΕ:ς

είχόνες ά.πο τ�ν ά.λ�θεια ποu δηλώνουν αύτΕ:ς ο[ είχόνες.
'Αλ�θεια εΙναι

� πτώση

τοu ά.νθρώπου, χα!.

�

πτώση δΕ:ν

εχει ά.πλως νομιχο περιεχόμενο, άλλά. οπως προσπαθοu
με νά. ποuμε έδω, εΙναι μιά. διαστροφ� τΊjς ζωΊjς, στ�ν
όποία

�

έλευθερία τοu ά.νθρώπου συμπαρασύρει τ� σύμ

πασα χτίση -ά.φοu

�

ά.νθρώπινη έλευθερία εΙναι

�

μονα

διχ� δυνατότητα γιά. νά. πραγματοποι�σει � νά. μ�ν πραγ
ματοποι�σει το σχοπο τΊjς uπαρξ�ς του χάθε χτιστό. Κα!.
διαστροφ� τΊjς vωΊjς σημαίνει ά.λλοίωση χα!. παραφθορά.
των νόμων- τρόπων λειτουργίας τΊjς ζωΊjς. ΣΕ: ο λα τά.
βιβλικά. παραδείγματα τιμωρίας τοu ά.νθρώπου χα!. σε
ολες τ!.ς «θεομηνίες»

�

Έχχλησία βλέπει τ!.ς συνέπειες

τΊjς ά.λλοιωμένης λειτουργίας των νόμων- τρόπων τΊjς
ζωΊjς, τ!.ς συνέπειες τΊjς ά.πόστασης τοu χτιστοu ά.πο τ�ν
((()ντως ζω�», το χάσμα ποu "δημιούργησε

�

ά.νταρσία τοu

ά.νθρώπου ά.νάμεσα στο χτιστο χα!. στο όίχτιστο. Τ!.ς
συνέπειες αύτΕ:ς

�

παιδαγωγιχ� γλώσσα τΊjς ΓραφΊjς, χα!.

tδιαίτερα τΊjς Παλαιιiς Διαθ�χης ποu ά.πευθύνεται σΕ: ενα
σκληροτράχηλο λαό, τ!.ς έρμηνεύει μΕ: τ�ν χατεξοχ�ν
χατανοητ� ά.πο τον όίνθρωπο τΊjς πτώσης είχόνα: τ�ν
είχόνα τοu όργισμένου Θεοu ποu τψωρεϊ τ�ν παράβαση.
'Αλλά. ό Θεος δΕ:ν εΙναι τιμωρός, σέβεται μόνο ά.πό
λυτα τ�ν έλευθερία τοu ά.νθρώπου χα!. τ!.ς συνέπειες τΊjς
έλευθερίας αύτΊjς. ΔΕ:ν παρεμβαίνει νά. ά.ναιρέσει τοuς
πιχρότατους χαρποuς τΊjς έλεύθερης έπιλογΊjς τοu ά.ν
θρώπου, γιατ!. τότε θά. ά.ναιροuσε τ�ν ϊδια τ�ν ά.λ�θεια
τοu ά.νθρώπινου

προσώπου

χα!. τ!.ς πραγματικά. έχπλη

χτιχες χοσμιχΕ:ς διαστάσεις αύτΊjς τΊjς ά.λ�θειας. 'Η ά.γά
πη τοu Θεοu παρεμβαίνει μόνο γιά. νά. μεταποιήσει τΥ)ν
έλεύθερη αύτοτψωρία τοu ά.νθρώπου σε παιδαγωγία σω
τηριώδη. Το κορύφωμα αύτΊjς τΊjς παρέμβασης εΙναι
σάρκωση τοu ϊδιου τοu Θεοu,

�

�

ά.ποδοχ� στ� θεανθρώ-
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πινη σάρκα τοu Χριστοί) ολων των συνεπειων την ά.ν
ταρσίας τοu ά.νθρώποu «μέχρι θανάτου σταυροuη χα/. �
μεταμόρφωση αύτων των συνεπειων σε σχέση χα/. κοι
νωνία με τον Πατέρα, οηλαοη σε ζωη αίώνια.
'Απο κε'ϊ καΙ. πέρα, χωρ1.ς να ά.ναιροuνται οί συνέπειες
τ�ς πτώσης με τρόπο καταλυτικο τ�ς ά.νθρώπινης έλευ
θερίας, ά.ποοίοεται χαt πάλι στον όίνθρωπο � παραοείσια
ουνατότψα έχλογ�ς ά.νάμεσα στη ζωη χαt στο θάνατο:
Τ�ς μετατροπ�ς τοu θανάτου σε ζωη χατα το ύπόοειγμα
τοu οεύτερου 'Αοάμ, τοu Χριστοu, Ύ) τ�ς έμμον�ς στο
θάνατο, στην κόλαση ποu εΙναι «το μαρτύριο τoiJ νι:Χ μ-Υ)ν
ά.γαπάει κανείςη.
Για τ-Υ)ν 'Εκκλησία � πτώση τοu 'Αοάμ, στ1.ς συγ
χλονιστικες για τον άνθρώπινο νoiJ κοσμικες χαt οιαχρο
νικές της οιαστάσεις, εΙναι μια μεγαλειώοης τραγωοία
ά.ποκαλυπτικη των ά.περιόριστων όρίων τ�ς προσωπικης
έλευθερίας, των συμπαντικων οιαστάσεων τ�ς ά.λήθειας
τoiJ προσώπου -ά.ποχαλυπτικη τελικα τ�ς «οόξαςη τoiJ
Θεοu, τoiJ ά.οιάστατου μεγέθους τ�ς είκόνα<; Του ποu την
ά.ποτύπωσε στην ά.νθρώπινη φύση. Αύτη την ά.ποκάλυψη
οιαβλέπει � 'Εκκλησία μέσα ά.πο την τραγωοία τ�ς
πτώσης, ά.ποχάλυψη ποu οίνει νόημα στη σύμπασα χτίση.
<<'Η γαρ ά.ποκαραοοκία τ�ς κτίσεως την ά.ποκάλυψιν των
υίων τοu Θεοu ά.πεκΟέχεται... Οϊοαμεν γαρ οτι πα.σα �
κτίσις συστενάζει και συνωοίνει όίχρι τoiJ νuν» (Ρωμ. 8,19
χα1. 22). 'Η συμπαντικη περιπέτεια ποu άρχίζει στον
χ�πο τ�ς . Εοέμ, οεν εΙναι μια άποτυχία τοu εργου τoiJ
Θεοu -αύτος ό κόσμος των φυσικων καταστροφων, των
πολέμων, των λοιμων, τΊjς άοικίας, των έγκλημάτων, ό
κόσμος ό γεμάτος οίμωγες άθώων θυμάτων, χραυγες
βασανισμένων παιοιων, ποτισμένος κυριολεκτικα με αΙμα
χαt οάκρυα, αύτος ό κόσμος, όπωσοήποτε, οεν εΙναι
θρίαμβος οικαιοσύνης, εΙναι ομως, στα μάτια τοu πιστοu,
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θρίαμβος έλεuθερίας ποu χερόίζει βΎjμα μΕ: βΎjμα, σπιθα
μ-1) μΕ: σπιθαμή, τ-Υ)ν πορεία προς τη θέωσΊ') χειραγωγού
μενος άπο τ-Υ)ν άγάπΊ'J τοu Θεοu. «Λογίζομαι γαρ οτι ούχ
cΧξια τα παθήματα τοu νuν χαιροu προς την μέλλοuσαν
όόξαν άποχαλuφθΎjναι είς ήμiΧς... οτι χαl αύτη ή κτίσις
έλεuθερωθήσεται άπο τΎjς όοuλείας τΎjς φθορiΧς είς τ-Υ)ν
έλεuθερίαν τΎjς όόξΊ'Jς των τέκνων τοu Θεοu» (Ρωμ. 8,18
χαl 21). Μια θέωσΊ') τοu άνθρώποu χαl τοu χόσμοu ποu
όΕ:ν θα Ί)ταν γεγονος έλεuθερίας, νά ποια θα μποροuσε να
είναι ή άποτuχία τοu εργοu τοu Θεοu -μια. άνελεύθερΊ'J
θέωσΊ') είναι χάτι τόσο άντιφατιχο οσο χαl μια Εννοια
άνελεύθεροu Θεοu: Ενας παραλογισμός, ή ζω-Υ) όίχως λόγο
χαl νόΊ')μα.

ιδ.

Ή άγωνία μπροστα στο θάνατο

Ξαναγυρίζοντας τώρα στο φόβο ποu χάνει τον 'Αόαμ να
κρύβεται άπο τον Θεο μετα τ-Υ)ν πτώσΊ'J, μποροuμε να
ποuμε: Αύτος ό φόβος όΕ:ν είναι γέννΊ')μα νομιχΎjς ένοχΎjς,
όΕ:ν εΙναι άναμον-1) τιμωρίας. ΕΙναι ή άπώλεια τΎjς ιιπαρ
ρφίας προς τον Θεονη για τ-Υ)ν όποία μιλάει ή Γραφ-1) (ι
'Ιωαν. 3,21) : ή ρήξΊ'j τΎjς σχέσΊ')ς μαζί Tou, ή έπίγνωσΊ')
τΎjς εύθύνΊ')ς για τ-Υ)ν πραγματοποίφΊ') τΎjς ζωΎjς ξέχωρα
άπο τον Θεο -ή πρώτΊ'J βίωσΊ'J τΎjς ύπαρχτιχΎjς μοναξιiΧς
ποu εΙναι χαl πρώτΊ') γεύσΊ') θνψόητας. 'Ο φόβος τοu
'Αόαμ εΙναι άγωνία μπροστα στο θάνατο.
'Απο όρόμοuς πολu διαφορετικούς, ή σύγχρονΊ') ψuχα
ναλuτιχ-1) έμπειρία όιατuπώνει την cΧποψΊ') οτι το πρωτο
βίωμα ένοχΎjς χαl άγωνίας γεννιέται στον cΧνθρωπο μΕ: το
γεγονος τΎjς γέννΊ')σής τοu, την άποχοπ-1) άπο το μψριχο
σωμα. "Αν άλΊ')θεύει αύτ-1) ή cΧποψΊ'J, τ/;τε όΕ:ν θα πρέπει
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νcΧ βρ ίσκεται πολu μαχρυα απο τη βιβλικη ε ίκόνα τοu
πρώτου έκε ίνου φόβου τοu ' ΑΟά.μ: ' Η πρώτη, εστω και
ά.συνε ίδητη αϊσθηση τοu ιι ά.τομικως ύπάρχειν» εΙναι και
πρώτη αϊσθηση τΊjς θνητότητας, πρώτη έμπειρία μιiΧς
βαθύτατης μοναξιiΧς, δηλαδη ά.δυναμ ίας τοu ά.τόμου νcΧ
ά.ντλ�σει ζωη ά.π ' όπουδ�ποτε ά.λλοu εξω ά.πο τον έαυτό
του. Μέσα στην ϊδια τη φύση τοu ά.νθρώπου φαίνεται πως
ύπάρχει ενα ενστικτο διάκρισης τοu τρόπου τΊjς ζωΥjς
ά.πο τον τρόπο τοu θανάτου -διαστολΊjς τΊjς «οντως
ζωΊjς» ποu κοινωνεϊται και μετέχεται, άπο τη θνητη
έξατομίκευση τΊjς uπαρξης. " Αν αύτο ά.ληθεύει, τότε ό
ά.ρχέγονος φόβος τοu ' Αδαμ δεν είναι μόνο είκόνα και
σύμβολο, άλλcΧ πραγματικότητα ποu σφραγίζει τον α.ν
θρωπο στcΧ μύχια τΊjς ψυχΊjς του ά.πο την πρώτη στιγμη
τοu έ ρχομοu του στον κόσμο.
' Ο διάλογος τοu Θεοu και των πρωτοπλάστων στην
' Εδεμ τελειώνει με την έξαγγελ ία και προφητικη περι
γραφη άπο τον Θεο των ύπόλοιπων συνεπειων τΊjς πτώ
σης . ΝcΧ τις άπαριθμ�σουμε :
'Έχθρα άγεφύρωτη στ�νεται άνάμεσα στη γυναίκα
και στο φίδι, στην άνθρώπινη φύση και στο διάβολο. ' Η
έ:χθρα θcΧ κορυφωθεϊ στο πρόσωπο κάπο ιου άπογόνου τΊjς
γυναίκας, ποu θcΧ συντρ ίψε ι το κεφάλι τοu φιδιοu, τη
δύναμη τοu διαβόλου, ένω το φίδι μόλις και θcΧ κατορ
θώσει νcΧ τοu πληγώσει «την πτέρναν». Αύτος ό άπό
γονος τΊjς Εuας εΙναι γιcΧ την ' Εκκλησία ό Χρ ιστος και �
πρώτη αύτη προαγγελία τΊjς ν ίκης του καταπάνω στο
διάβολο είναι το πρωτευαγγέλιο τΊjς ΓραφΊjς, το πρωτο
χαρμόσυνο μ�νυμα τΊjς σωτηρίας τοu άνθρώπου.
Πληθύνονται οί λύπες και οί στεναγμοι τΊjς γυναί
κας, γίνεται σκεuος εύαίσθητο , εύεπίφορο στην όδύνη .
Δεν παύει νcΧ εΙναι ό φορέας τΊjς ζωΥjς, άλλcΧ ζωη τώρα
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ε'ίναι � όιαιώνιση της φύσης, οχι τοu προσώπου. Γεννάει
λοιπον με πόνο πολU ή γυναίκα τα παιόιά της τώρα,
γιατt κάθε γέννα ε'ίναι χαt ενας έπιπλέον τεμαχισμος τοu
χορμιοu της, τεμαχισμος της φύσης, προσθήκη αuτόνο
μων άτομιχοτήτων, θνητων. Η σχέση της με τον &ντρα
της, ό ερωτας ό άποχαλυπτιχος τοu τριαόιχοu Πρωτο
τύπου της ζωης, μεταβάλλεται σε ρήξη με τον &νόρα
-«προς αuτον ή άποστροφή σου χαt αuτ ός σου κυριεύ
σει» ( Γειι. 3 , 1 6 ) .
' Αλλα χαt ή πρόσβαση τοu &νδρα στη ζωή, ή σχέση
του με τη γη, τη φύση , την τροφη - ζωή του θα ε'ίναι
άφορμη πόνου χαt άδιάχοπης όδύνης. ' Η σχέση τοu
άνθρώπου με την ύλιχη φύση του κόσμου δεν μπορει να
ε'ίναι σχέση προσωπική, σχέση με το λόγο της άγάπης
τοu Θεοu ποu συνιστιΧ τον κόσμο. ' Ο κόσμος γίνεται
οuδέτερο άντιχε ίμενο ποu άντιστέχεται στην προσπάθε ια
του άνθρώπου να τον ύποτάξει στην άνάγκΥ) χαt έπιθυμία
της άτομιχης του έπιβ ίωσης. ' Η γη ιι άνατέλλει άχάνθας
χαt τριβόλους» χαt ό &νθρωπος κερδίζε ι το ψωμί του ιιέν
τc;> ίδρωτι του προσώπου του», ωσπου να έπιστρέψει χι ό
ϊδιος στην άπρόσωπη οuδετερότητα της άντιχεψενοποιη
μένης γης, να διαλυθει το κορμί του στο χωμα: ιι οτι γη εΙ
χαt ε ίς γην άπελεύση » ( Γειι. 3, 1 9 ) .
'

ιε. Οί «δερμάτι ν οι χιτω νες ))

' Η όιήγηση της πτώσης τοu άνθρώπου στην ' Αγ ία Γραφη
τελε ιώνει με την άποπομπή του άπο τον παράόεισο της
τρυφης, τον άποχλε ισμό του άπο το ιιξύλον της ζωης»,
άπο τη όυνατότητα της άθανασίας. ' Αλλα χαt αύτη ή
τραγιχη κατάληξη έπισφραγίζεται με μια ε ίχόνα άποχα
λυπτ ιχη της άγάπης τοu Θεοu, της άγάπης ποu χατορ-
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θώνει νιΧ άναφέσει τον τελε σίδικο χαρακτήρα τΊjς πτώ
σ-ης, να περιορ ίσει το κακο ποu π ροκλήθ-ηκε , να σχετικο
ποιήσει το άνεπανόρθωτο . ΕΙναι � ε tκόνα των δερματί
ιιωιι χιτώιιωιι ποu εχε ι tοιαίτερα προσελκvσε ι την προσο 
χη των χριστιανων έρμψευτων : «ΚαL έπο ί-ησεν Κvριος ό
Θεος τ ι{) ' ΑΟcΧμ καt τyj γυνα ικt αύτοu χιτωνας οερματί
νους καt ένέουσεν αύτοuς» ( Γεν. 3,2 1 ) .
ΓιιΧ την έκκλ-ησιαστικη έρμψευτικη o l οερμοcτ ινοι
χιτωνες με τοuς όπο ίους ντvνει ό Θεος τοuς π ρωτοπλοc
στους, συμβολίζουν τη β ιολογικη ύπόστασ-η ποu έπικα
λVπτει την προσωπικry έτε ρότ-ητα τοu άνθρώπου. Π ρtν
άπο την πτώσ"Υ) , κοcθε ένέργεια τΊjς βιολογικΊjς - χο'ίκΊjς
φvσ-ης τοu άνθρ ώπ ου ύποcρχει (πραγματοποιείται καt φα
νερώνεται) μόνο ώς άποκοcλυψ-η τΊjς θε ίας ε ίκόνας: συνι
στiΧ την προσωπικη έτερότψα, τη ζωη ώς άγαπψικη
κοινωνία καt σχέσ-η . ΜεηΧ την πτώσ-η , � ύπόστασ-η τοu
άνθρώπινου ύποκε ιμένου εΙναι β ιολογ ική , καt ο [ ένέργειες
τΊjς φvσ"Υ)ς (ol ψυχοσωματικες ένέ ργειες) ύπ-ηρετικες τΊjς
ζωΊJς ώς άτομικΊjς άπλως έπιβ ίωσ-ης. Ό ιΧνθρωπος οεν
παvει νιΧ εΙναι πρόσωπο, ε tκόνα τοu Θεοu, μόνο π οu αύτη
� ε ικονα ντvνεται τώρα τον «οε ρμοcτινο χιτ ώνα» τΊjς
άλογίας, τΊjς φθορiΧς καt τΊjς θνψότψας.
' Αλλα αύτη � ενουσ-η με τη φθορα καt το θοcνατο
άποοε ίχνεται μέγιστ-η φιλανθρωπία τοu Θεοu καt .π ρόνοια
τΊjς άγοcπ-ης Του. Ντvνοντας το άνθ ρ ώπινο πρόσωπο με
β ιολογικη ύπόστασ-η άνέχεται ό Θεος τη συνέπεια τΊjς
πτώσ-ης: Ol φυσικες (ψυχοσωματικες ) ένέργειες οεν ύπο
στασιοcζουν την προσωπ ικη έτερότ-ητα τΊjς ζωΊjς ώς άγοc
ΠΊ)ζ, άλλα τη θνψη άτομικότψα ΚαL τον έφήμερο β ίο
τΊJς. ' Επιτρέποντας ομως καt το θοcνατο ώς συνέπεια
αύτΊjς τΊjς ενουσ1)ς, τον περιορίζει στη βιολογικη άκρ ιβως
άτομικότψα, βοcζοντας οριο καt τέρμα στην άμαρτία -
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άποτυχία τΥjς ζωΥjς καΙ. τη φθορ ά : « f:να μη το κακον
άθά.νατον γένΥJταιη.
'Έτσι ό θά.νατος άναφε ι οχι τον l'οιο τον όίνθρωπο,
άλλά τη φθορ � ποu τον περιβάλλει. ΔΕ:ν θίγει το άνθρώ
πινο πρόσωπο ποu ό Θεος κά.λεσε στο εlναι· άναφεϊ καΙ.
καταλύει την ψευοη ύπόστ ασΥJ ζωΥjς, τη βιολογικη άτομι
κότψα ποu ένδύθΥJΚε ό όίνθρωπος μΕ: την πτώσΥJ . ' Ο
θά.νατος, άποτέλεσμα τΥjς άμαρτ ίας, στρέφεται ένά.ντια
στο φαινομενικο θρ ίαμβο τΥjς άμαρτίας -την αuτονομΥJ' καταλ υει.
μενΥJ
'
β ιο λ ογικΥJ' ατομικοτΥJτακαι' τον
'
'
'
κ αταργεϊ ό θά.νατος το περ ίβλΥJμα τΥjς φθορiΧς, έλευθερώ
νοντας τl.ς ύπαρκτικΕ:ς ουνατότΥJτες του άνθ ρ ώπινου προ
σώπου.
' Ο δρόμος λο ιπον μένει άνοιχτος μετά την πτώσΥJ γιά
νά γ ίνει καΙ. πά.λι το πρόσωπο του άνθρώπου ύπόσταση
ζωΥjς, οχι πιά β ιολογικΥjς, φθαρτΥjς καΙ. έφ� μερΥJς, άλλά
όίφθαρτΥJς καΙ. άθά.νατΥJς. Αύτη την καινούργια ύπαρκτικη
ουνατότψα θά την έγκαινιά.σει ό l'οιος ό Θεος μΕ: την
ένανθρ ώπισ� του, γινόμενος άπαρχη τΥjς σωτΥJ ρ ίας καΙ.
άνακαίνισΥJς του γένους των άνθρώπων.

8 . ΙΗΣΟΊ'Σ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

α. Το σκάνδαλο
Το ονομα: ' lησοuς ό Χριστός, τέμνει στοc δυο την ' Ιστο
ρ ία των άνθρώπων. ' Αλλά, ταυτόχρονα, άποτέλεσε καt
άποτελεί το μέγιστο σκάνδαλο γιοc την άνθ ρ ώπινη σκέψη .
ΕΙναι ό Θεος ποu εγινε &νθρωπος, καt μιοc τέτοια Ιtνωση
μένε ι άκατανόητη γιοc τη λογικη καt όπωσδ�ποτε άπρό
σιτη στη «θετικ� » μας γνώση .
Π ρ ωτος ό ' Απόστολος Παuλος έπιση μα ίνει πwς
τουλάχιστον γιοc τοuς 'Έλληνες η εννοια τΊjς θεανθρωπό
τητας εΙναι πραγματικοc μωρία ( Ι Kop. 1 ,23 ) . O t 'Έλ
ληνες δ ίδαξαν τοuς άνθρ ώπους τη σωστη σκέψη, τη μεθο
δ ικη γν ώση , ποu δεν μπορεί νοc λε ιτουργ�σει δ ίχως τον
όpισμο των πραγμάτων. Καt τοc πράγματα , ολα τοc u
παρκτά, όρ ίζονται άπο την ούσία τους, δηλαδη άπο ltνα
σύνολο ίδιωμάτων ποu κάνουν το κάθε uπαρκτο νοc εΙναι
αύτο ποu εΙναι. 'Ένα λουλούδι εΙναι λουλούδι, γιατt εχει
μίσχο καt πέταλα καt σέπαλα καt στ�μονες καt ϋπερο
-δεν μπορεί νοc εΙναι λουλούδι καt ταυτόχρονα νοc εχε ι
πόδια � φτερά, μάτια νοc βλέπε ι � φωνη γιοc νοc μιλάει .
'Έτσι καt ό Θεος γ ι οc νοc εΙναι Θεός, πρέπει ν οc εΙναι
&πειρος, άπε ριόριστος, π αντογνώστης καt π αντοδύναμος,
αύτοζωη καt αύτοκίνηση -δεν μπο ρεί νοc εΙναι Θεος καt
ταυτόχρονα νοc εχει uλικο καt περατο σωμα, νοc χρειάζε
ται ό ξυγόνο γιοc ν ' άναπνεύσει καt φαγητο γιοc νοc τραφεί,
, .., ι, ν α' θλ ι' β εται, να' ποναει
, ..,.
' σωνα' κουραι.,εται,
να' νυσται.,ε
ματικά.
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' Η ά.ντ[στασ'Υ) τΎjς έλλ'Υ) νικΎjς σκέψΊJς στ�ν εννοια τΎjς
θεανθρωπόητας έκο'Υ)λώθ'Υ)κε ουναμικά μέσα στοuς rοιουc,
τοuς κ ό λπους τΎjς χριστιανικΎjς ΈκκλΊJσίας. Οί χαρ ακτΊJ
ρ ιστικότερες έκφρά.σεις αύτΎjς τΎjς ά.ντ ίστασ'Υ)ς �ταν ο [ ουο
α ίρέσεις, ό νεστοριανισμός και ό μονοφυσιτισμός, π οu
ταλαιπώρ'Υ)σαν αίωνες όλόκλ'Υ)ρους τ� χριστιανικ� ο ίκου
μέν'Υ) και ποu οΕ:ν επαψαν νά ά.ντιπρ οσωπεuουν π άντοτε
ουο τάσεις � ά.ποκλίσεις τΎjς νοοτροπ ίας των χριστιανων.
' Q νεστοριανισμος 1 έκφράζει τ�ν τάσ'Υ) νά Οοuμε στο
πρόσωπο τοu ' I'Y) σOU Χριστοu μιά uπαρξ'Υ) ά.νθρ ώπιν'Υ)
κατά τ�ν ούσία � φuσ'Υ) τ'Υ) ς --νά οοuμε άπλά και μόνο
έ:ναν ιΧνθρωπο, Ενα συγκεκριμένο ιΧτομο τΎjς ά.νθρώπιν'Υ)ζ
φuσΊJς, προικισμένο ώστόσο ά.πο τον Θεο μΕ: ξεχωριστά
χαρ ίσματα και εκτακτα προσόντα. Αύτ� ή τάσΊJ έπιβ_ι ώ
νει εύρuτατα σΕ: εναν μεγάλο ά.ριθμο ά.νθρ ώπων ποu
μιλανε μΕ: σεβασμο γιά τον Χριστό, ά.ναγνωρίζοντας ο
μως στο πρόσωπό του μόνο εναν μεγάλο ήθικοοιοάσκαλο ,
Εναν σ'Υ) μαντικότατο &νθρωπο ποu ϊορυσε τ�ν πο ιοτικά
ά.νώτερ'Υ) ως τώρα θρ'Υ)σκε ία � και εναν κοινωνικο μεταρ
ρυθμιστ� ποu όοήγ'Υ) σε τ�ν ά.νθρωπότψα σΕ: καίρια ήθικά
έπιτεuγματα.
' Αντ ίστοιχα ό μονοφυσιτισμος2 έκφράζε ι τ�ν τ άσ'Υ) νά
οοuμε στο πρόσωπο τοu Ί'Υ)σΟU Χριστοu μόνο μιά πα
ρεμβολ� τοu Θεοu στ�ν ' Ιστο ρ ία --νά οοuμε άπλά και
μόνο τον Θεο ποu φαινομενικά παρου σιάζεται ώς &ν
θρωπος, ποu εΙναι ΟΊJλαο� ενα «φάντασμα » ά.νθρ ώπου και
οχι κατά τ� φuσ'Υ) � ούσία του &νθρωπος. Και αύτ� ή
τάσ'Υ) έπιβιώνει στοuς ά.νθρ ώπους έκε ίνους ποu θέλουν νά
συντ'Υ)ρήσουν μέσα ά.πο το χριστιανισμο μια μορφ� φιλο1 . Ίδρυτ�ς τ ο υ ό Νεστόριος, Πσιτριά.ρχης Κωνστσιντινουπόλεως
(38 ό-45 1 ) .
2 . ' lδρυτ�ς του ό Εuτυχ�ς, πρεσβύτερος στ-Υjν Κωνστσιντινοuπολη
( 378-454).
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σοφικοu κάt �θικοu δυαλί_σμοv. Να σuντΎ)p�σοuν δΎ)λα.δ�
την τόσο βολικη για την άνθ ρ ώπινΎ) σκέψΎ) άγεφuρωτΎ)
πόλωσΎ) τοu θε ίοu κα.ι τοu άνθρώπινοu, τοu πνεuμα.τικοu
κα.ι τοu uλικοu, τοu α.ίώνιοu κα.t τοu χρονικοu, τοu ίεροu
κα.ι τοu βέβΎ)λοu.
ΕΙνα.ι χα.ρα.κτΎJ p ιστικο οτι άπο τη σκοπια τοu ψu
χία.τροu ό lgor Caruso, ποu κα.t σε πpοΎJγοuμενο κεφάλαιο
τον άνα.φέ ρα.με, βλέπει στις δuο α.ύτες α. ίρέσεις να έκδΎ)
λώνοντα. ι δuο κα.θολικότερες τάσεις Ύ) ροπες τοu άνθρώ
πινοu ψuχισμοu. Κα.θεμια άπο α.ύτες ?Χ.ν άπολuτοπο ιΎ)θεϊ,
όδΎ)γεϊ στην α. ίρετικη έκε ίνΎ) ε ίκόνα. τΎjς ζωΎjς, ποu τη
λέμε νεuρωσΎJ . ' Ιστορικα γεννή ματα. τέτοιων νεuρωτικων
άποκλίσεων άνα.γνωρίζει ό Caruso σε πολλες έκδΎJλώσεις
ένος άπολuτοποιΎ)μένοu άνθρωποκεντρισμοu Ύ) μιας έ ξ ί
σοu άπολuτοπο ιΎ)μένΎ)ς ίδεα.λιστικΎjς έκδοχΎjς τΎjς ζωΎjς
κα.t τΎjς άλήθεια.ς. Πραγματ ικά, μποροuμε ν α δια.κρίνοuμε
itνα.ν σα.φη νεστο ρια.νισμο στην α. ίσιοδοξ ία. τοu όρθολο
γισμοu, στην ιιάποτελεσμα.τικότΎ)τα.» τοu ήθικισμοu, στην
uπερτ ίμΎ)σΎ) τΎjς ίστο ρικΎjς κρ ι τικης, στη μuθοπο ίΎ)σΎ) της
άνθρώπινΎ)ς έπιστή μΎ)ς, στην έπιστΎ) μονικη άπομuθεuσΎ)
της μετα.φuσικης, στην άπολuτοπο ίΎ)σΎ) της πολιτικης
κα.ι της ό ργάνωσΎ)ς, στην προτερα.ιότΎ)τα. των ο ίκονο
μικων - πα.ρα.γωγικων σχέσεων . " Οπως μποροuμε να δοu
με κα.t τη μονοφuσιτικ� άντ ίδρα.σΎ) να έκδΎ)λώνετα.ι στον
ποuριτα.νικο ίδεα.λισμό , στην περιφρόνΎ)σΎ) τοu φuσικοu
άνθρώποu, στη δuσπ ιστ ία. για το σωμα. κα.t τtς λει
τουργίες τοu, στη φοβία. για τον itρωτα. κα.t τ� γενετήσια.
ζωή , στην ιι άποπνεuμάτωσψ> των δομων, στη μuθοποίΎ)
σΎ) μιας ό ρα.της α.ύθεντία.ς, στο μuστικισμο μιας άλάθψΎ)ζ
ήγεσία.ς.
Με δεδομένες λοιπον τtς άντιθετικες α.uτες τάσεις
τοu άνθρ ώπινοu ψuχισμοu, ή γλώσσα. της ΈκκλΎ)σία.ς
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ζητάει να όρ ιοθετήσε ι τ-f)ν άλήθεια τΥjς έμπειρίας Η)ζ για
τ-f) σάρκωσΎ) TOU Θεοu -τ-f)ν ένα� θρώπισή Του στο ίστο
ρ ικο πρόσωπο τοu ' IΎJσOu Χριστοu. Στ-f)ν τρίτΎJ , τ-f)ν
τέταρτΎ) , τ-f)ν ΕΚΤΎ) καt τΥjν έ:βδομΎ) Ο ίκουμεν ικΥj Σύνοδο,
τέσσερις όλόκλΎ)ρους α lωνες, ά.γων ίστΎ)Κε ή ' ΕκκλΎ)σία να
σώσε ι τΥjν ά.λήθεια τΥjς σάρκωσΎJς τοu Θεοu ά.πο τΥjν
ά.λλο ίωσή τ-f)ς σε διανοητικο σχΥjμα καt ά.ξιωμαηκΥj ιι ά.ρ
χή η .• ο Χριστος των α ίρέσεων Υjταν έ:να ήθικο ύπόδε ιγμα
τέλειου ά.νθρώπου η μια ά.φΎ)ρΎ)μένΎJ lδέα cΧσαρκου Θεοu.
Καt στtς δυο περιπτώσεις ή ζω-f) των ά.νθρώπων δΕ:ν
ά.λλάζει ούσιασηκα σε τ ίποτα, το ζωντανο κορμt τοu
ά.νθρώπου μένει καταδικασμένο να λι ώσει στο χωμα, καt
ο ί ά.τομικΕ:ς η συλλογικΕ:ς ιιβεληώσειςη τοu ά.νθρ ώπινου
β ίου εΙναι φενάκΎJ καt παραλογισμος Ύ) γυμνΥj ά.πάτΎJ .
Τέσσε ρ ις όλόκλΎ)ρους α lωνες ή ' ΕκκλΎ)σία δΕ:ν ά.γω
ν ίζεται για μια ά.φΎ)ρΎ)μένΎ) μεταφυσική , οuτε για να
κατοχυρώσει έ:να ήθικο ύπόδειγμα. ΔΕ:ν ά.γων ίζεται καν
για το ιιπνεuμα» τοu ά.νθρώπου· παλεύει για να σώσε ι το
κορμί του. Μπορεϊ το κορμt τοu ά.νθρώπου -ή σάρκα, κι
οχι μονάχα το πνεuμα- να ένωθεϊ μΕ: τον Θεο ιι ά.συγ
χύτως, ά.τρέπτως, ά.ναλλοιώτως καt ά.χωρ ίστωςη; Μπο
ρεϊ ή ά.νθρώπινΎ) φύσΎ) να ά.ποτελέσει ένιαϊο γεγονος ζωΥjς
μαζt μΕ: τΥj θεία φύσΎ) ; '' Αν ναί, τότε θάνατος δΕ:ν ύπάρχε ι .
Τότε το κορμt σπέρνεται στΥj γ Υj οπως το στάρ ι, για ν α
φ έ ρ ε ι καρπο έκατονταπλασίονα, να πραγματοποιήσει ό
cΧνθρωπος το πλή ρωμα τΥjς ζωΥjς.
Τέσσε ρ ις α lωνες π άλΎJς για να σωθεϊ το κορμt τοu
ά.νθρώπου ά.πο τον παραλογισμο τ οu θανάτου. Να φανε
ρωθεϊ ή δυνατότΎ)τα ΠΟU Εχει το ταπεινο uλικο τοu
κόσμου, ή σάρκα τΥjς γΥjς καt τοu ά.νθρώπου, να ένωθεϊ μΕ:
τΥj θεία ζωή, να ένδυθεϊ το φθαρτο ά.φθαρσία. Π άλΎJ καt
cΧθλΎ)μα για να μπο ρέσει ή συμβαηκ-f) καθΎ) μερ ινή μας
γλώσσα να σΎ)μάνει τΥj δυναμικ-f) τΥjς ζωΥjς ποu ά.ποκά-
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λυψε � σάρκωση τοu Λόγου. Καt μαζt με τη γλώσσα �
&σχ.ηση τοu ζωγράφου να πεϊ την ϊδια άλήθεια με το
χρωστ�ρα, οχι ε ίχ.ονιχ.α χ.αt συμβολικά, άλλα άπ οτυπ ώ
νοντας στο σχέδιο χ.αt στο χρωμα την άφθαρτοπο ίηση χ.αt
τη δόξα τΊjς άνθρώπινης σάρχ.ας. Καt μαζt το πλαστιχ.ο
τραγούδι τοu άρχιτέχ.τονα ποu «λογοπο ιεϊη την πέτρα
χ.αt τον πηλό , χ.αt στο χτ ίσμα του χωρεϊται ό άχώρητος
χ.αt σαρκώνεται ό &σαρχ.ος, χ.αt δικαιώνεται � σύμπασα
χτίση χ.αt το χ.άλλος τΊjς χ.τίσης. Μ αζt χ.αt ό ϋμνος τοu
ποιητΊj χ.αt � μελωδία τοu μουσουργοί), μια τέχνη ποu
ύποτάσσε ι τtς α ίσθ�σεις άντt να ύποταχθεϊ σε αύτές,
άποχ.αλύπτοντας σε αύτη την ύποταγη το μυστ ιχ.ο τΊjς
ζωΊjς ποu νικάει το θάνατο.

β. Κ έν ωση
Στην άντ ίρρηση των ' Ελλήνων για τη δυνατότητα να
ένωθοuν δύο δ ιαφορετιχ.ες φύσεις � ούσίες σε μία ένιχ.η
ϋπαρξη, � Θεολογία των Π ατέρων χ.αt των Οίχουμενιχ.ων
Συνόδων άπαντάει: Αύτη � δυνατότητα ύπάρχε ι προκει
μένου περt τοu Θεοu χ.αt τοu άνθρώπου, γιατt τόσο �
Θεότητα οσο χ.αt � άνθρ ωπότητα έ:χουν χ.οινο τρόπο
ύπάρξεωι;, το π ρόσωπο . Ε ϊδαμε στα προηγούμενα οτι
τρόπος ύΠCΧρξεως τοu Θεοu, σύμφωνα με την έ μπειρία
τΊjς ' Εχ.χ.λησίας, εΙναι � προσωπιχ.η έτερότητα χ.αt έλευ
θερ ία άπο χ.άθε φυσιχ.ο προκαθορ ισμό : το Π ρόσωπο προη
γείται τΊjς Ούσίας, αύτο ύποστασιάζε ι την Ούσία, την
χάνει ύπόσταση - συγκεκριμένη ϋπαρξ η. Καt � ε ίχ.όνα αύ
τοu τοu θε ίου τρόπου τΊjς ύπάρξεως εχε ι άποτυπωθεϊ
στην άνθρώπινη φύση . " Αν χ.αt χ.τιστη χ.αt δεδομένη ,
ύπάρχε ι χ.αt � άνθρώπινη φύση μόνο ώς προσωπιχ.η έτε
ρότητα χ.αt δυνατότητα έλευθε ρ ίας άπο την χ.τιστότητά
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της -άπο κάθε φuσικο προκαθορισμό. ' Ο όίνθρωπος
πλάστηκε όχι μόνο «κα.τ ' ε lκόνα.η, άλλα κα.t «κα.θ ' ό
μο ίωσιν η Θεοu ( Γεν. 1 ,26) : ' Η προσωπική τοu ί.ίπα.ρξη
σuν ιστii τη δuνα.τότητα. να φτάσει κάποτε κα.t ό όίνθρωπος
στην έλεuθερία. τΎjς ζωΎjς ποu χαρακτηρ ίζει τον Ίδιο τον
Θεό, δηλα.δη στην αίώvια ζωΎι την άδέσμεuτη άπο φuσι
κοuς περιορισμούς. Αuτη τη δuνα.τότητα. άρν�θηχε να την
πρα.γμα.τοπο ι� σε ι ό πρι7ηος ' Αδάμ. Π αρεμβαίνει λοιπον
ό Θεος όχι για να έπιβάλει στον όίνθρωπο να όμοιωθεϊ
μα.ζ ί Tou, άλλα για να όμο ιωθεϊ ό ϊδιος με τον όίνθ ρωπο,
όδηγώντα.ς την προσωπικΎι δuνα.τότητα. τΎjς άνθρώπινης
φύσης στο άκρα.ϊο έπ ίτεuγμα. τΎjς ύποστατικηι; ενωσης με
τη Θεότητα. -έπ ίτεuγμα. άνέφικτο άκόμα. κα.t για τον
π ροπτωτικο όίνθρ ωπ ο .
" Ομως ό Θεος δεν ένώνετα.ι μ ε τον όίνθρωπο άπεu
θε ία.ς στην κα.τάστα.ση έκε ίνη , οποu μπο ροuσε να όδηγ�
σε ι τον ' Αδαμ -ή δuνα.μικη κατάλη ξη τΎjς πορε ίας προς
την όμοίωσή τοu με τον Θεό. Το lστορικο πρόσωπο τοu
' Ιησοu Χριστοu εΙνα.ι μια άνθρ ώπινη άτομικότητα. οπως
ολες ο[ άτομικότητες μετα την πτώση -άτομικότητα.
δια.στα.τ� , περα.τ�, σύμμορφη κα.τα πάντα. με τα μέτρα.
τΎjς κτιστότητα.ς τΎjς άνθρώπ ινης φύσης κα.t τοuς περιορι
σμοuς τΎjς φύσης. Μόνο σε κάποιες έλάχιστες στιγμές,
πάνω στο ορος Θαβ ώ ρ , άποκα.λύπτει ό Χρ ιστος το πρα.γ
μα.τικο άποτέλεσμα. τΎjς ενω·:: ης τοu Θεοu με τον όίν
θρωπο -τη μετα.μό,ρφωση τοu άνθρ ώποu σε «δόξα. η 
φανέρωση τοu Θεοu. Σε ολο τον ύπόλοιπο έπίγειο β ίο
τοu Χριστοu +ι ύπα.ρκτικη φανέρωση τΎjς ζωΎjς τοu Θεοu
εΙνα.ι «έν κα.τα.στολ(j η . ' Η ' Εκκλησία. μιλάε ι για «κέ
νωσψ> τοu Θεοu στο π ρόσωπο τοu Χριστοu, για ενα.
έκούσιο « όίδεια.σμα.η � πα.ρα.ίτηση άπο κάθε στο ιχεϊο
όίμεσα. άποκα.λuπτικο τΎjς θεότητάς τοu : « έκένωσεν έα.u-
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τον μο ρφ�ν δούλοu λαβών, σύμμορφος γενόμενος τ ι{) σώ
ματι της ταπεινώσεως ήμωνη ( Φιλιπ. 2,7 - 3 ,2 1 } .
Αύτ� ή «χένωσψ> της θεότητας στο π ρόσωπο τοu
Χριστοu εΙναι χαρπος της θε ίας προσωπιχης έλεuθερ ίας,
της έλεuθερ ίας τοu σαρχωθέντος Y lou χαι Λόγοu τοu
Θεοu. Δεν άλλο ιώνει , οuτε έπηρεά.ζει τ�ν πραγματιχ�
ftνωση της θε ίας χαι της άνθρώπινης φύσης στον Χριστό.
' Ελεύθερος άπο χάθε προχαθορ ισμο Ούσίας η Φύσης ό
Θεός, μπορει να uποστασιάσει στο Π ρόσωπό τοu οχι
μόνο το δ ιχό τοu ΕΙναι (τ�ν Ούσία η Φύση τοu } , άλλα χαι
το εΙναι τοu άνθρώποu. Και uποστασιάζοντας ταυτό
χρονα τις δύο φύσεις σε μία προσωπιχ� uπόσταση , δια
σώζει τα φuσιχα tδιώματα της χάθε μιας, χωρl.ς να
uποτάσσεται σε χαμια άναγχαιότητα uπαρχτιχης πραγ
ματοπο ίησης αύτων των tδιωμάτων : Γ ι ' αύτο χαι μπορει
να <<χαταστέλλειη η να «χενώνειη τ� «δόξαη της Θεό
τητάς τοu, οπως μπορει να άναιρει χαι τ� βαρύτητα της
uλικϊjς τοu άνθρωπότητας οταν βαδίζει πάνω στα νερα
της λίμν"ΙJς. " Αν το Πρόσωπο χα!. μόνο εΙναι αύτο ποu
uποστασιάζει το ΕΙναι, τότε χαμια άναγχαιότητα της
φύσης (θε ίας η άνθρ ώπινη ς } δεν π ροηγε"ιται για να περιο
ρ ίσει τ�ν uπαρχτιχ� φανέρωση της προσωπιχης έλεuθε
ρ ίας.

y . « Άσυ y χ ύτωs-» και «άδιαιρέτως»
' Ο Θεος προσλαμβάνει τ�ν άνθρώπ ινη φύση χαι τ�ν χάνει
μέτοχο της δ ιχης τοu θε ίας Φύσ"ΙJς, uποστασιάζοντας τον
χοινο προσωπιχο τρόπο uπάρξεως των δύο φύσεων σε
μία ένιχ� uπαρξη, σε ftνα πρόσωπο. Αύτο το ftνα πρό
σωπο εΙναι ό �νσαρχος Λόγος, το δεύτερο Π ρόσωπο της
' Αyiας Τριάδος «έν σαρχίη, ό Υlος ό μονογεν�ς τοu
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Π ατρος «σαρξ γενόμενος». Είναι ό ' I'Υ)σοuς, ό Χριστος
τοu Θεοu

. Η Ενωσ'Υ) των δύο φύσεων στον Χριστο είναι άσύγ
χ vτη καt άδιαίρετη. Ο ί δύο φύσεις δΕ:ν συγχέονται, ή
διαφορα των δύο φύσε ων δΕ:ν άναφείται. Τόσο ή Θεότψα
οσο καt ή άνθρωπ ότψα διατ'Υ) ροuν ή κάθε μια τα ίδιώ
ματά τ'Υ)ς σε μία καt άδιαίρετ'Υ) ύπαρκηκη πραγματο
ποί'Υ)σ'Υ) , στο ενα π ρόσωπο τοu Χριστοu. • Η Εκκλ'Υ)σία
ό μολογεί τον Χριστο τέλεω Θεο καt τέλεω όίν θρωπο
-δΕ:ν ύπάρχουν άλλοιώσε ις � μετριασμοt � παραπ ο ιήσεις
οϋτε στο άνθρ ώπ ινο οϋτε στο θείο είναι του.
'Όμως ολες αuτΕ:ς οί διατυπώσεις κινδυνεύουν να
έκλ'Υ)φθοuν σαν άφ'Υ)ρ'Υ)μένες έ:ννοιες, αν άγνοήσουμε τον
τρόπο μΕ: τον όποίο το πρόσωπο ύποστασιάζε ι (κάνει
πραγμαηκη uπαρξ'Υ) ) τη φύσ'Υ) , όίρα καt την ενωσ'Υ) των
φύσε ων. ΔΕ:ν πρέπει να ξεχν&:με on ή φύσ'ΥJ ύπάρχε ι μόνο
ώς προσωπικη ύπόστασ'Υ) , μόνο « έν προσώποις». Καt το
πρόσωπο ύποστασιάζε ι τη φύσ'Υ) , έπε ιδη συγκεφαλαιώνει
σΕ: ενα ένιαίο ύπαρκηκο γεγονός, στο γεγονος τΥjς δικΥjς
του έτε ρότ'Υ)τας καt έλευθερ ίας, ολες τtς ένέργειε<; τΥjς
φύσ'Υ)ς του: τη θελψική , λογική , δ'Υ)μωυργική, άγαπψικη
καt οποια όίλλ'Υ) ένέργεια. Γνωρ ίζουμε τη φύσ'Υ) μόνο ώς
ένεργούμενο γεγονός, μόνο μέσω των ένεργειων τ'Υ)ς, ποu
uπαρκηκος φορέας καt έκφραστής τους είναι το πρό
σωπο. ' Η φύσ'Υ) δίχως ένέ ργειες είναι μόνο μια άφ'Υ) ρ'Υ)
μέν'Υ) έ:ννοια, μια άνυπόστατ'Υ) νο'Υ)τη << Οuσία». " Οπως καt
το πρόσωπο δ ίχως φύσ'Υ), τΥjς όπο ίας τtς ένέργειες να
ύποστασιάζει ύπαρκηκά , είναι μόνο μια άφ'Υ) ρ'Υ)μέν'Υ) «άρ
χή » .
Τον κίνδυνο ν α έκλάβουμε την ενωσ'Υ) των δύο φύ
σεων στον Χριστο ώς άφ'Υ)ρ'Υ)μέν'ΥJ θεωρψικη « άρχη » μΕ:
άναφορα σΕ: νοψΕ:ς άπλως «Οuσίες>> όίσχετα μΕ: κάθε
•

145

ύπαρκτικη πραγματοπο ίηση , τον έπισ� μανε η ' Εκκλησία
στην περ ίπτωση τΊjς αϊρεσης τοu μοvοθελητισμοv και
τοu μοvοε vεργητισμοv1 • • Η αϊρεση αuτη οεχόταν οτι ό
Χριστος είχε ούο φύσε ις, τη θε ία καt την άνθρ ώπινη ,
ύποστ�ριζε ο μως οτι η ενωση των Ούο φύσεων κατέληγε
σε μ ία προσωπικΥ) θέληση και ένέργεια τοu σαρκωμένου
Θεοu Λόγου.
' Αλλa μία μόνο θέληση καt ένέργεια σημαίνει καt μία
μόνο φύση , γιατt μια. οεύτερη φύση ποu οεν ένεργείται ώς
ύπαρκτικο γεγονος είναι πραγματικα. άνύπαρκτη. '' Αν ό
Χριστος είχε θε ία μόνο θέληση καt ένέ ργεια, τότε η
άνθρώπινη φύση του είναι πραγματικa άνυπόστατη, ό
ϊοιος ήταν ενα ύπαρκτ ικα. άνεξ�γητο φάντασμα άνθρώπου
χαt η άνθρ ωπότητα εμε ινε άπρόσληπτη άπο τη Θεότητα
καt άθεράπευτη .
Για. την ' Εκκλησία ό Χριστος είναι το πρόσωπο τοu
σαρκωμένου Θεοu Λόγου , πρόσωπο ποu ύποστασιάζε ι σε
συγκεκριμένο ύπαρκτικο γεγονος καt τη θ ε ία καt την
άνθρώπινη φύση . Το συγκεκριμένο ύπαρκτικο γεγονος
είναι η προσωπικ� του έτερότητα καt έλευθε ρ ία ποu
συγκεφαλαιώνει και έκοηλώνε ι τtς ένέργειες και των Ούο
φύσεων. Το πρόσωπο εχει προτεραιότητα ι�ς προς τ-f)
φύση ( αuτο οίνει uπαρξη - ύπόσταση στη φύση ) , η προ
σωπικη έτερότητα καt έλευθερ ία συγκεφαλαιώνει καt
έκοηλώνε ι τtς φυσικες ένέργειες ο ίχως να. ύποτάσσεται σε
αuτές. 'Έτσι και τοu Χριστοu η προσωπικη έλευθε ρ ία
οεν ύποτάσσεται στtς ένέργειες των Ούο φύσεων, άλλa τ tς
ύποτάσσει, γι ' αuτο και τtς iεραρχεί και έμφαν ίζε ι «έπό
μενον το άνθρ ώπινον αuτοu θέλημα και μη άντιπίπτον η
1 . Κύριος έχπρόσωπος ό ΠιχτριάρχΎ)ς Κωνσταντινουπόλεως Σέργιος
( 6 1 0-638).
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άντιπα.λα.ϊον, μiΧλλον μεν οuν κα.t ύποτα.σσόμενον τι{} θεί�
α.ύτοu κα.t πα.νσθενεϊ θελ�μα.η».
Το προβάδισμα. έπομένως τοu θείου θελ�μα.τος στον
Χριστο δεν εΙνα.ι μια φυσικη άνα.γκα.ιότητα., δεν εΙνα.ι η
θεία. θέληση ποu έπιβάλλετα.ι στην άνθρώπινη με την
iσχu τΊjς φυσικΊjς της πα.ντοδυνα.μία.ς. 'Αλλα το προβά
δισμα. α.ύτο εΙνα.ι κα.,όρθωμα. τΊjς προσωπικΊjς έλευθερία.ς
τοu Χριστοu, γι' α.ύτο κα.t 1) 'Εκκλησία. το προβάλλει ώς
άντίθεση στη χρ�ση τΊjς έλευθερία.ς ποu εκα.νε ό πρωτος
'Αδάμ. 'Ο πρωτος 'Αόαμ άρν�θηκε να πρα.γμα.τοποι�
σει τη ζωη (την προσωπικη uπα.ρξη τΊjς φύσης του) με
.....
Υ
'
τον τροπο της ι.,ωης: ως κοινωνια. α.γα.πης
κα.ι ερωηκης
α.ύθυπέρβα.σης. 'Η προσωπικ� του έλευθερία. (έκδ�λωση
κα.t διαχείριση των φυσικων ένεργειων ποu συγκροτοuν το
γεγονος τΊjς uπα.ρξης) εστρεψε τη θελητικη ένέργεια. τΊjς
φύσης άπο τον τρόπο τΊjς ζωΊjς στον τρόπο τοu θανάτου:
Διέστρεψε τη ζωη σε άτομικη έπιβίωση, σε α.ύτονομη
μένη φυσικη α.ύθυπα.ρξία.. Κα.t η φύση α.ύτονομημένη ύ
πα.ρκτικα ένεργεϊτα.ι ώς άνα.γκα.ιότητα. iύτοζωΊjς, ώς έν
στικτώδης θέληση έπιβίωσης, έπιβολΊjς, διαιώνισης. Αύ
τονομεϊτα.ι η φύση άπο την προσωπικry δυνατότητα. τΊjς
ζωΎjς, άποδεσμεύοντα.ι οί φυσικες ένέργειες άπο την έ
λευθερία. τοu προσώπου (την προσωπικη διαχείριση κα.t
έκφορά τους), γίνονται ύπα.ρκτικος α.ύτοσκοπός, άδυσώ
πητη άνα.γκα.ιότητα.. 'Η προσωπικη uπα.ρξη ένεργεϊτα.ι
ύποτα.γμένη στη φύση, <Χρα. κα.t στην κτιστότητά της, γι
α.ύτο κα.t κα.τα.λ�γει στο θάνατο -την εσχα.τη φυσικη
άνα.γκα.ιότητα. τοu κτιστοu.
'Αντίθετα., ό δεύτερος 'Αδάμ, ό Χριστός, ύποτάσσει
με την προσωπικ� του έλευθερία. το θέλημα. τΎjς άνθρώ
πινης φύσης του στο θέλημα. τΎjς θεία.ς φύσης του, στο
θέλημα. τΎjς οντως ζωΊjς ποu ένεργεϊτα.ι ώς κοιν.ωνία.
ύπα.κοΊjς στον Πατέρα., ώς α.ύτοπα.ράδοση στην άγάπη
\
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Του. Το θέλημα τΊjς θείας φύσης τοu Χριστοu εΙναι το
χοινο θέλημα των Προσώπων τΊjς 'Αγίας Τριάδος, το
θέλημα τΊjς ζωΊjς, � έλευθερία τΊjς ά.γάπης -έλευθερία
ά.πο χάθε ά.ναγχαιότητα, γι' αύτο χαt ταυτόσημη μΕ: τ�ν
αίώνια ζωή. ΣΕ: αύτο το θέλημα τΊjς έλευθερίας ποu
πραγματοποιεί τ� ζω� (�ς αύθυπέρβαση χαt ύποταγ�
ά.γάπης, ύποτάσσει ό Χριστος τ� φυσιχ� ά.νθρώπινη θέ
λησή του, χαt μΕ: αύτ� τ�ν ύποταγ� έπιφέρει τ�ν ϊαση, τ�
θεραπεία τΊjς ά.νθρώπινης φύσης: 'Η ά.νθρώπινη φύση δΕ:ν
εΙναι πια μια αύτονομημένη ά.ναγχαιότητα αύτοσυντή
ρησης, δΕ:ν εΙναι � προσπάθεια αύθυπαρξίας τοu χηστοu,
ποu καταλήγει ά.ναπόφευχτα στο θάνατο. τώρα ύπάρχει
ενα Πρόσωπο ποu συγκεφαλαιώνει τtς ένέργειες τΊjς
ά.νθρώπινης φύσης στ�ν έλεύθερη πραγματοποίηση τΊjς
ζωΊjς -τώρα � ά.νθρώπινη φύση μετέχει μέσω τΊjς θέλη
σης τοu lίou στ� ζω� τΎjς Τριάδος. 'Ο χηστος χαρα
χτήρας της, � ύλιχότητά της, δεν έμποδίζει τ�ν ύπο
σταηχ� χαt ύπαρχηχή της ενωση μΕ: τ� Θεότητα, ά.φοu
αύτο ποu συνιστα τ�ν ϋπαρξη δΕ:ν εΙναι � φύση χαθεαυτ�ν
χαt οί ένέργειές της (� ύλιχότητα η � πνευματικότητα
χαt ά.Uλότητα), άλλα το πρόσωπο ποu την ύποστασιάζει.

δ. Τέλειος Θεοs- και τέλειος άνθρωπος

ΕΙναι έχπληχηχη � προσοχη τΊjς 'Εχχλησίας στην προ
σπάθεια να έπισημάνει μΕ: οση γίνεται ά.χρίβεια λόγου τα
ορια τοu γεγονότος ποu συντελέστηκε στο πρόσωπο τοu
Χριστοu. 'Όχι να έξαντλήσει μΕ: το λόγο η να έπαλη
θεύσει μΕ: κατηγορίες τΊjς συμβαηχΊjς λογιχΊjς την ενωση
τοu Θεοu μΕ: τον όίνθρωπο. 'Αλλα να προφυλάξει τη
διατύπωση αύτΊjς τΊjς ά.λήθειας ά.πο χάθε παρερμηνεία
ΠΟU θα ά.λλοίωνε τη δυνατότητα μετοχΊjς τοu ά.νθρώπου
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στ+; συντελούμενη με τη σάρκωση τοu Λόγου άφθαρτο
πο ίηση τοu θνητοu.
Μ ιλαμε λο ιπον καταρχην για σάρκωση τοu Θεοu
στο πρόσωπο τοu Χριστοu, για ένανθρώπηση τοu Θεοu.
<<Θεον ένανθρωπ-ήσαντα λέγομεν, οuκ ιΧνθρωπον άποθεωθέν
τ α η 1 . 'Όταν άναφερό μαστε στον Χριστό, οεν π ροσοιο
ρ ίζουμε εναν καταρχην ιΧνθρωπο με τον όποϊο ένώθηκε �
Θεότητα, οεν προϋπ-ϊjρξε μια άνθρώπινη uπόσταση στην
όπο ία π ροστέθηκε ό Θεος Λόγος. ' Αλλα ό Θεος Λόγος
«συνέπηξεη για τον έ αυτό του σάρκα εμψυχη «έκ των
άγνων τ-ϊjς παρθένου α lμάτων η , οντας ό ϊοιος � uπόσταση
ποu σαρκώνεται με αύτη ·την παράοοξη σύλληψη . ' Η
πρόσληψη τ-ϊjς άνθρώπινης φύσης άπο τον Λόγο άκολού
θησε τον τρόπο με τον όποϊο ένεργεϊται � φύση ώς
ύπαρκτικο γεγονός: 'Έχει ώς άφετηρία τη μ-ήτρα μιας
γυναίκας, έκεϊ συγκροτεϊται καl αuξάνε ι � εμψυχη σάρκα
� άποκαλυπτ ικη τ-ϊjς uπόστασης � τοu προσώπου.
Μιλeiμε για τη σάρκωση τοu Y lou καl Λόγου τοu
Θεοu, τοu οεύτερου Προσώπου τ-ϊjς ' Αγ ία ς Τριάοος.
Αuτο οεν σημα ίνε ι οτι αuτονομεϊται ό Λόγος άπο τα
ιΧλλα Π ρόσωπα καl ένεργεϊ μόνος αuτος την πρόσληψη
τ-ϊjς άνθρωπότητας. ' Η ' Εκκλησία άναγνωρίζει στο γε
γονος τ-ϊjς σάρκωσης τοu Θεοu Λόγου μια κο ινη ένέργεια
των Π ροσώπων τ-ϊjς ' Αγίας Τριάοος. 'Όχι δτι σαρκώ
νεται μαζl με τον Λόγο κατιΧ όπο ιοο-ήποτε τρόπο καl ό
Π ατηρ � το Πνεuμα. ' ΑλλιΧ ένω � οιάκριση των θε ίων
' Υποστάσεων οεν άναιρεϊται καl μόνη � ' Υπόσταrη τοu
Λόγου προσλαμβάνε ι την άνθρ ώπινη σάρκα, ομως -η βού
ληση καl ένέργε ια τΊjς Τριάοος παραμένει κοινη καl κατιΧ

1 . I Ω ΑΝ Ν Ο Τ Δαμασκηνοϋ, Περi πίσ τεω ς όρθοδόξου Ι Ι Ι , 4 7 .

149

τη σά.ρκωσΎJ -όιατΎJρείτα ι το ένιαίον τοu Θεοu, � ενο
τητα τΎjς θε ίας ζωΎjς. Αύτη την ένιαία όλότητα τΎjς ζωΎjς
καl τΎjς θέλησης καl τΎjς ένέργε ιας τΎjς Θεότητας συγκε
φαλαι ώνει στη θεανθρ ώπινη ύπόστασή του ό Χριστός :
<«)η έν αuτ iJ} κατοικεί πίiν το πλήρωμα τΎjς θεότΎ) τΟζ
σωμαηκwς» ( Κολ. 2,9) .
' Ομολογοuμε τον Χριστο τέλειο Θεό, άλλοc καl τέ
λειο &νθρωπο . ' Η ολ!J Θεότητα ένώθηκε στο πρόσωπό
του με την ολη άνθρ ωπότητα. Κάθε tόίωμα καl κάθε
ένέργεια τΎjς καθολικΎjς άνθ"ρώπινης φύσης εχει προσλη
φθεί άπο τον Χριστό, τ ίποτα το άνθρ ώπινο όεν εμεινε
εξω άπο αύτη την πρόσληψη. ' Η πρωτοβουλία τΎjς πρόσ
ληψΎJς ε!ναι όπωσόήποτε στον προσλαμβάνοντα, ποu
ένεργεί έ ιιικώς κατοc την ύπόσταση καl τριαδικiii ς κατοc
τη βούλησΎJ καl εuόοκία. ' Αλλοc καl το π ρόσλημμα όεν
εΙναι παθηηκος συντελεcrτης τΎjς πρόσλΎ)ψης. Σαρκού
μενος ό Θεος όεν έκβιάζει την �y θρώπινη φύση , όεν
χρησιμοποιεί τη φύση σοcν ούόέτερο ύλικο γιοc την πραγ
ματοπο ίηση τΎjς βουλΎjς του. ' Η άνθρώπινη φύση προ
σφέ ρεται νοc προσλΎJφθεί άπο τον Θεο με μιοc έλεύθερη
προσωπικη συγκατάθεση -προσφέ ρεται όλικώς � φύση
καl ένεργείται έ ιιικώς � αuτοπροσφορά της ( άφοu μόνο
προσωπικa έκφέρεται καl ύπάρχει � φύση ) : ΕΙναι �
συγκατάθεση τΎjς Π αρΘένου Μαρ ίας, � έλεύθερη άποόοχη
Χπο μέρους της τοu θελήματος τοu Θεοu, ποu κάνει
όυνατη τη συνά�τηση τΎjς θε ίας με την άνθρώπινη θέληση
στο γεγονος τΎjς σάρκωσης τοu Υ ίοu καl Λόγου. « ' Ιόοu �
όούλη Κυρ ίου· γένοιτό μοι καηχ το ρΎjμά σου» ( Λουκ.
1 ,3 8 ) .
Στοc λόγια αύτοc έκφράζεται μ ι οc στάση αuτοπαρά
όοσης καl αύτοπροσφορίiς, άποόοχΎjς τοu θελήματος τοu
Θεοu καl άπόλυτης έμπιστοσύνης στην άγάπΎJ του. Κα-
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μια ά.πα.ίτ'Υ)σ'Υ) α.ύτονομία.ς, κα.μια διεκδ ίκ'Υ)σ'Υ) α.ύτοκα.το
χύρωσ'Υ) ς . ' Η Μαρία. π ροσφέρεται γι ' α.ύτην τη σύλλ'Υ)ψ'Υ)
κα.Ι. κύ'Υ)σ'Υ) μόνο ά.πο uπα.κοη στο Θεό, διαθέτει την
ϋπα.ρξή τ'Υ)ς για να γίνει το δ ικό του θέλ'Υ)μα.. 'Έτσι ή
σύλλ'Υ)ψ'Υ) ΠΟU συντελείται εΙνα.ι έλεύθερ'Υ) ά.πο κάθε φυσικη
σκοπιμότ'Υ)τα., έλεύθερ'Υ) ά.πο κάθε ά.να.γκα.ιότ'Υ)τα. κα.Ι. δέ
σμευσ'Υ) έπ ιθυμία.ς, πόθου, ήδονΎjς, ά.πο κάθε ενστικτο
ά.να.πα.ρα.γωγΎjς, δια.ιώνισ'Υ)ς. ' Η φυσικη ένέργεια. τΎjς μ'Υ)
τ ρότ'Υ)τα.ς, ά.πο α.ύτονομ'Υ)μέν'Υ) βιολογικη λειτουργία. με
ταποιείται σε προσωπικο γεγονος έλεύθε ρ'Υ)ς συγκα.τά
θεσ'Υ)ς, uπα.κοΎjς στο Θεό, έγκα.τάλειψ'Υ)ς στη δ ική του
πρόνοια.. Κα.!. εΙνα.ι ά.κριβwς ή έλευθερία. ά.πο τη φυσικη
ά.να.γκα.ιότ'Υ)τα. ποu ά.να.δε ίχνει την Π α.να.γία. «κα.Ι. μετα
τόκον Π α.ρθένον » .
Λέ με στη γλώσσα. τ Ύj ς ' Εκκλ'Υ)σία.ς, π ω ς ή έ:νωσ'Υ) τοu
Θεοu με τον dίνθρωπο, ή σάρκωσ'Υ) τοu Θεοu Λόγου εΙνα.ι
γεγονος <<uπερ φύσιν » . Κι α.ύτο κα.τα.ρχην σ'Υ)μα.ίνει: γεγο
νος ά.μο ιβα.ία.ς έλευθερ ία.ς (του Θεοu κα.Ι. του ά.νθρ ώπου )
ά.πο κάθε φυσικο προκαθορισμό. Στο πρόσωπο τΎjς Πα.
να.γία.ς Θεοτόκου «νενίκψτα.ι τΎjς φύσε ως οί οροιη, ά.να.ι
ρέθ'Υ)κα.ν ο [ προϋποθέσεις κα.Ι. ά.να.γκα.ιότ'Υ)τες ποu διέπουν
το κτιστο στην α.ύτονόμ'Υ)σή του ά.πο το dίκτιστο. ' Αλλα
κα.Ι. ό "Άκτιστος, στη σάρκωσή του ά.πο την Π αρθένο,
uπε ρβα.ίνει τον τρόπο τοu ά.κτ ίστου κα.Ι. ά.ρχίζε ι ν α uπάρ
χε ι με τον τρόπο τοu κτιστοί) : χρονοuτα.ι ό ι:Χχρονος κα.Ι.
χωρείτα.ι ό ά.χώρ'Υ)τος κα.Ι. ν'Υ)πιάζει ό προαιώνιος κα.Ι.
προσλαμβάνει δια.στα.τη ά.τομικότψα. ό ά.να.φής. Το «uπερ
φύσιν» για την ά.νθρωπότψα. εΙνα.ι ή ά.ποδέσμευσή τ'Υ)ς
ά.πο τοuς περιορισμοuς τΎjς κτιστότ'Υ)τα.ς κα.Ι. τl.ς ά.να.γκα.ι
ότ'Υ)τες τΎjς μετα.πτωτικΎjς α.ύτονο μία.ς. Κα.!. το «uπερ
φύσιν» για τη Θεότψα. εΙνα.ι ή έλευθε ρ ία. κα.Ι. ά.πο την
έλευθερ ία. τΎjς ά.πε ριόρισης uπέρβα.σ'Υ)ς κάθε προκαθορι
σμοί) -Υ) ά.νάγκ'Υ)ς -εΙνα.ι «uπερ φύσιν» το γεγονος οτι ό
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Θεος «Εως φύσεως έλήλυθεν, τοuτέστιν, εως έκε ίνου ε
φθασε τοu άτψοτέρου και οuπερ αuτος ΟUΚ έκέΚτΊ)τΟ η 1 •
Μέσα άπο τη όιπλη αuτη uπέρβασΊJ άποκαλuπτεται το
μόνο γιοc την Έκκλ ΊJσία άπόλυτο uπαρκτικο γεγονός,
ποlι εΙναι το Π ρόσωπο τοu Θεοu και ή ε tκόνα του ή
άποτυπωμένΊJ στην προσωπικη uπαρξΊ) τοu άνθρώπου.

ε.

Ή Θεοτόκος

' Η ΈκκλΊ)σία άναγνωρίζει στό πρόσωπο τΎjς Π αναγίας
Θεοτόκου έκεϊνο το κτίσμα, ποlι -μόνο αuτο μέσα σΕ:
ολΊJ τη όΊJμιουργία τοu Θεοu, την uλικη και πνευματ ικη
έ:φτασε στην ΠλΊ) ρότΊ)τα τοu σΚΟΠΟU γιοc τον όποίο uπάρ
χει ή κτ ίσΊ) : στην ΠλΊ) ρέστερΊ) Ουνατη ένόητα μΕ: τον
Θεό, στην ΠλΊ) ρέστερΊ) π ραγματοπο ίΊ)σΊ) τ ων όυνατοτ�
των τΎjς ζωΎjς. ' Η συγκατάθεσ� τΊJς στη σάρκωσΊJ τοu
Y Lou οΕ:ν ήταν μόνο ενας συντονισμος τΎjς άνθρ ώπινΊ)ς
θέλφΊ)ς με τ ό θέλΊ)μα τοu Θεοu, άλλοc ενα μοναόικο
uπαρκτικο γεγονος άλλΊ)λοπεριχώρφΊ)ς τΎjς ζωΎjς τοu
κτιστοu και τΎjς ζωΎjς τοu άκτ ίστου : ' Αξ ιώθψε ή Π ανα
γ ία νοc μετάσχει κατοc τη φυσικ� ης έιιέργεια (την
ένέργε ια τΎjς θέλΊJσΊJς, άλλοc και τΎjς μψρότψας ) στην
κοινη ένέργεια τΎjς Θεότψας, όΊJλαόη στην rόια τη ζωη
τοu Θεοu. ' Η φυσικ� τΊJς ζω� , το αΙμα τΊJς, ή βιολογικη
λειτουργία τοu σώματός τΊJς, ταυτίστψε μΕ: τη ζωη την
ένεργοuμενΊJ στη σαρκωμένΊJ uπόστασΊJ τοu Θεοu Λόγου.
' Ο Θεος Λόγος εζφε uποστατικοc ώς μέρος τοu σώμα
τός τΊJς μΕ: τη ό ικ� τΊJς σάρκα και το αΙμα, μέσα στη
μ�τρα ης, έ:ζΊ) σε ό Θεός, ταυτίστψε ή όικ� τΊJς φυσικη
1 . Μ ΑΞΙΜΟr Όμολο y"Ι) τοu, Σχόλια εlς τό περi θείων όνομάτων, P.G. 4,
229C.
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κτ�στΊ) ενεpγεια μΕ: τ�ν ένέργεια ζωΎ)ς τοU ά.κτ ίστοu.
Και όεν « όάνε ισεη ά.πλως τις β ιολογικές Η)ς λει
τουργ ίες στον Θεο Λόγο � Θεοτόκος -γιατι οεν « Οανε ί
ζειη μιά. μάνα το σωμα Η)ζ στο παιόί της, άλλά. ο ίκΟΟΟ
με'i: με τ� σάρκα και το αίμα της τ�ν uπαρξ� του, οπως
συγκροτεΊ: και τ�ν « ψυχ�» τοu παιοιοu της με το θηλα
σμό, το λόγο , το χάόι, τ� στοργ� της. ' Η ' Εκκλησία
έπιμένει οτι ό Υ ίος και Λόγος τοu Θεοu όεν προσέλαβε
ά.πλως σάρκα κατά. τ�ν ένανθρ ώπησ� του, άλλά. « σάρκα
έμψυχωμένην ψυχ?j λογ ικ'(j τε και νοερq.η Ι , οπως είναι -ή
σάρκα κάθε άνθρώπινου έμβρύου. ' Ο Χριστος προσέλαβε
τ�ν άνθρώπινη φύση με το σύνολο των ένεργειων ποu τ�
συνιστοuν και τ�ν έκφράζουν, σωματικων και ψυχικων .
Και � συμβολ� τ'fjς Θεοτόκου όεν σταματάει στ�ν ο lκο
οομ� τ'fjς σαρκος τοu Χριστοu, άλλά. έκτείνεται και σε
ο,τ ι θά. μπορούσαμε νά. όνομάσουμε συγκρότηση τ'fjς ψυ
χ'fjς του, τοu άνθρ ώπινου ψυχισμοu του -άφοu Υ; μάνα
είναι Υ; πηγ� και άφορ μ� γιά. τ�ν ιΧρθρωση των π ρ ώτων
ψυχικων β ιωμάτων, των πρώτων έπιγν ώσεων, των πρώ
των ψελλισμάτων , τ'fjς προοοευτικ'fjς ε tσόοου τοu παιοιοu
στον κόσμο των όνομάτων και των συμβόλων, τον κόσμο
των άνθρώπων.
Μητέρα τοu Θεοu λο ιπον � Π αρθένος Μαρία ταύ
τισε στ�ν uπαρξ� της τ� ζω� τοu κτιστοu με τ� ζω� τοu
άκτ ίστου, ενωσε στ� οικ� της ζω� τ�ν κτ ίση με τον
κτ ίστη της. 'Έτσι κάθε κτίσμα, � σύμπασα δημιουργία
τοu Θεοu, β ρ ίσκε ι στο Π ρόσωπό της τ�ν πύλη τ'fjς « Ον
τως ζω'Ιjςη, τ�ν εϊσοοο προς το πλ�ρωμα των uπαρ
κτικων όυνατοτ�των. « Έπ ' αuτ'(j χαίρει πfί.σα � κτίσις,
άγγέλων το σύστημα και άνθ ρ ώπων το γένος». Με τ�

1 . I ΩΑΝΝΟΊ' Δσ:μσ:σκψοu, Περi πίστεως όρθοδόξου l l l , 4 6 .
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γλώσσα. τΎjς έκκλησια.σηκΎjς ποίησης, κάθε ε ικονα. συμ
περιληπηκ� τΎjς φύσης άποόίόετα. ι στ�ν Π αναγία., για ν α
όηλωθεϊ άκριβως � συμπα.νηκ� άνα.κα.ίνιση τ ο u κηστοu
ποu συντελέστηκε στο Π ρόσωπό της. ΕΙνα.ι ιιούρα.νοςη
κα.t ιιγΎj άγα.θ� η κα.t ιι ορος άλα.τόμητονη κα.t ιιπέτρα.
ποτ ίζουσα. τοuς όιψωντα.ς τ�ν ζω�ν η κα.t ιψ�τρα. εύθη 
νοuσα.η κα.t ιι όίρουρα. βλα.στάνουσα. lλα.σμοuς η . Κα.t � άπα. 
ράμιλλη ιι σημα.νηκ� η τ Ύj ς όρθόδοξης ά.γιογρα.φ ία.ς μετα
φέρει τ�ν ε ίκα.σηκ� uποτύπωση α.ύτων των ε ίκόνων όίλ
λοτε στο σχέδιο κα.t όίλλοτε στο χρωμα., εϊτε β ρεφοκρα.
τοuσα. παριστάνει τ� Θεοτόκο κα.t θρόνο τΎjς Θεότητας,
εϊτε δεομένη , εl'τε γλυκοφιλούσα., ε ϊτε ιικεκλιμένη η στ�
Γέννηση τοu Χριστοu η στ� όικ� της κο ίμηση . ΕΙνα.ι �
νέα. Εuα. ποu συγκεφαλαι ώνει τ� φύση οχι στ�ν ιιπα.ρα
φύσινη αύτονομία κα.t στο θάνατο, άλλα στ�ν ιιuπΕ: ρ
φύσινη μέθεξη τΎjς Θεότητας κ α. t στ�ν πραγματοπο ίηση
τΎjς α.ίώνια.ς ζωΎjς. Γ ια.τt το δικό ης θέλημα άποκα.θιστιΧ
το uπα.ρκηκο ιιτέλοςη η σκοπο τΎjς κα.θολικΎjς δημιουρ
γίας, ό ίνε ι νόημα κα.t έλπίόα στ�ν ιι άποκα.ρα.όοκία. τΎjς .
κτ ίσε ωςη. 'Όταν o l π ιστοt ζητοuν τtς πρεσβείες τΎjς
Θεοτόκου για τ� σωτηρ ία. τους, όΕ:ν ζητοuν κάποιο είδος
δικα.νικΎjς μεσιτείας, άλλα τ� συμπερ ίληψη κα.t τΎjς δικΎjς
τους άτελέσφορης θέλησης στο δικό της ζωοποιο θέλημα.
ποu καταφάσκε ι τ� σωτ�ρια. άγάπη τοu σα.ρκωθέντος
Θεοu.

στ .

Ί στορικ Ε ς σ v ντετα 'Ύ μένες

Προσλαμβάνοντας τ�ν άνθρ ώπινη φύση ό Θεος παρεμ
βαίνει στο χρόνο, έντάσσετα.ι στ�ν άνθρώπινη ' Ιστο ρ ία. .
Ό Ίησοuς Χριστος εΙνα.ι πρόσωπο lστορικό : Γεννιέται
σΕ: συγκεκριμένο χρόνο κα.t τόπο, άπο μητέρα. ποu το

154

γενεαλογικό της όέντρο ριζώνει καt Οιακλαόώνεται σε
συγκεκριμένη ψυλη τοu ' Ισραήλ, τη β ασιλικη γενια τοu
Δα.β [ό. 'Έτσι καt ό ί.'ό ως είναι • Ε β ρ αίος το γένος, ένταγ
μένος στtς κοιν ωνικες συνθηκες τοu έ ξελληνισμένου κό
σμου της ρωμα·ίκης αύτοκρατορ [ας, ύποταγμένος καt αύ
τος στtς πολιηκες καt έ ξουσιασηκες όομες της κατεχό
μενης άπο τοuς Ρωμα[ους γης των ' Εβρα[ων.
Το ί.'ό ιο το ονομά του είναι σύνθεση των όύο γλωσ
σων καt παραόόσε ων ποu συγκροτοuν τtς ίστορικες συν
τεταγμένες της έποχης του καt θα άποτελέσουν την
ίστορικη σάρκα της πρώτης Έκκλησ[ας: 'Ιησοvς, ε ίναι
ονομα έβρα·ίκό · Χριστ6ς, είναι λέξη έλληνική . Με το
'Ιησοvς έξελλην[ζουμε το έβρα·ίκο Γ ιεσούα, παράγωγο
ρημαηκης ρ [ζας ποu σημα[νει σώζω, βοηθω. Καt � λέξη
Χριστός είναι στα έλληνικα έπLθετο ποu π α[ρνε ι τη θέση
οuσιαστLΚΟU, παράγωγο τΟU ρήματος χρίω καt ση μα[νει
τον κεχρισμένο, αuτον ποu όέχτηκε χρίσμα, ποu εχει
χρισθεί. Για την έβρα·ίκη παράόοση το χρ [σμα, με λάόι �
μύρο, Ίjταν το ό ρατο σημάόι της άνάόε ιξης στο άξ[ωμα
τοu β ασιλια � τοu ίερέα -σημάόι ΟτL ό χριόμενος Υjταν
όιαλεγμένος άπο τον Θεο για να όιακονήσε ι την ένότητα
τοu λαοu � τη σχέση τοu λαοu με τον Κύριο των όυνά
με ων. ' Αλλα ό κατεξοχην Χριστος τοu Θεοu Ίjταν μέσα
στtς Γ ρ αφες ό άναμενόμενος Μεσσ[ας, γι ' αύτο καt
νοημαηκα � λέξη Χριστος είχε φτάσε ι να ταυτ[ζεται με
τη λέξη Μεσσ[ας. Συνόυάζοντας το κύριο ονομα - ' Ιη
σοuς- με τ-ο ονομα τοu άξιώματος - Χριστος- � Έκ
κλησ[α έπισημα[νει το ίστορ ικο πρόσωπο καt έρμηνεύει
το γεγονος ΠΟU αuτο ένσαρκώνει.
' Ο εύαγγελιστης ΛουκίΧς μας ό [νει τtς χρονολογικες
συντεταγμένες της έμφάνισης τοu κηρύγματος τοu Προ
όρόμου καt συνακόλουθα της έ:ναρξης το\J όημόσιου β [ου
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τοu Χριστοu. Προσδιορ ίζει χα.τα.ρχην τ η χρονια π ο u όια.
νύε ι .στο θρόνο ό ρωμα.ϊος α.uτοχράτορα.ς: « έν ετει πεν
τεχα.ιόεχάτ<)) τΥjς �γεμον ία.ς Τιβερ ίοu Κα.ίσα.ρος». Το ί
στοριχο α.uτο ιι στ ίγμα.» eα άρχοuσε για ενα.ν ά.χριβέστα.το
χρονολογιχο προσδιορισμό. ' Αλλα ό ΛοuχιΧς έπιμένε ι μΕ:
σχολαστικότητα. εμπε φοu ίστορ ιογράφοu , ποu προβλέπει
ένόεχόμενες ά.μφισβητήσεις τΊjς ίστοριχότητα.ς τοu Ί η
σοu -χα.τοχuρώνει τη χρονολόγηση χα./. μΕ: ά.να.φορα στοuς
τοπιχοuς �γεμόνες: ιι�γεμονεύοντος Π οντ ίοu Π ιλάτοu
τΊjς Ίοuόα.ία.ς, χα./. τετρα.ρχοuντος τΊjς Γα.λιλα.ία.ς ' Ηρ ι}>
όοu, Φιλίπποu όΕ: τοu ά.όελφοu α.uτοu τετρα.ρχοuντος τΊjς
Ίτοuρα.ία.ς χα./. Τρα.χωνίτιόος χώρας, χα./. Λuσα.νίοu τΊjς
' Αβ ιληνΊjς τετρα.ρχοuντοςη. Κα./. όΕ:ν ά.ρχεϊτα.ι στοuς πο
λιτιχοuς �γεμόνες, άλλα π ροσθέτει χα./. το χρονιχο χα.θο
ρισμο ποu έξα.σφα.λ ίζε ι � θητε ία. τΊjς θρησχεuτιχΊjς ήγε
σ ία.ς τοu ' Ισραήλ : ιιέπ ' ά.ρχιερέως "Αννα. χα./. Κα.'ί άφα.»
( Λουκ. 3, 1 -2 ) .
' Η εuα.ισθησία. τοu ΛοuχιΧ γ ι α την ά.χριβη χρονολόγη
ση Θα ό ιχα.ιωθεϊ πολλοuς α.ίωνες μετά, οτα.ν το χύμα. τοu
ά.θε'ί σμοu στην Εuρ ώπη μετα την ιι ' Ανα.γέννησψ> Θα
προσπαθήσει να ά.ποόε ίξε ι μuθιχο χα./. ά.νύπα.ρχτο το πρό
σωπο τοu Χριστοu, όίνοντα.ς ετσι μιαν εϋχολη λύση στην
ά.να.μέτρηση μΕ: τη «μω ρ ία.» χα./. το ιισχάνόα.λ ο η τΊjς θεα.ν
θρώπινης ύπόστα.σής τοu. Δ ια.όοχιχΕ:ς γενιΕ:ς έ ρεuνητων
τοuς τελεuτα.ίοuς α.ίωνες Θα ά.ποόuθοuν σΕ: μια έχτετα.
μένη χα./. πολύπτυχη ερεuνα. τΊjς ίστοριχΊjς ά.ξιοπιστία.ς
των Εuα.γγελ ίων : Χρονολογήσε ις, ά.να.φορΕ:ς σΕ: πρόσωπα.,
σΕ: ά.ξιωμα.τούχοuς τΊjς έποχΊjς, σΕ: τοποθεσίες, σΕ: σuγ
χuρ ίες γεγονότων, Θα μποuν κάτω ά.πο τον Ελεγχο τΊjς
φιλολογιχΊjς χα./. ίστοριχΊjς χριτιχΊjς των κε ιμένων, Θα
ζητηθεϊ ή έπα.λήθεuσή τοuς μΕ: τα εύρήμα.τα. τΊjς ά.ρχα.ιο
λογιχΊjς σχα.πάνης. ' Η χριστια.νιχη ' Απολογητιχη Θα
έπιχα.λεσθεϊ μια σεφα ά.πο έ ξωχριστια.νιχΕ:ς ά.να.φορΕ:ς στο
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πρόσωπο τοu Χρ ιστοu ποu ερχοντα ι να έπιβεβαιώσουν
τΥjν παρεμβολή του στΥjν ' Ιστορ ία : ' Ο Πλίνιος ό νεώ
τερος (γuρω στο 1 1 2 μ . Χ . ) , ό Τάκιτος (γu ρ ω στο 1 1 5) , ό
Σουετώνιος (γuρω στο 1 20 ) -άλλα καt προγενέστερες
ά.ναφορές, οπως το περ ίφημο test imonium τοu Φλάβιου
' Ι ωσΥjφ (γuρω στο 9 3 ) , το χρονικο τοu Σαμαρ ε ίτη Thal·
lus γραμμένο στ� Ρώμη (λίγο πρtν � λ ίγο μετα το 6 0 ) , �
έπιστολ� τοu Σuρου Mara Bar Sara p ion (το 73 μ . Χ. ) .
' Απο ποικ ίλους δρόμους � έπιστημονικ� ερευνα έπαλη 
θεuει τ�ν ίστορικότητα τοu προσώπου τοu ' Ιησοu Χρι
στοu -χωρtς καt να έρμηνεuει το γεγονος ποu το Πρό
σωπο αuτο ένσαρκώνε ι .
Σ Ε: δεuτερη «γραμμ� &μυναςη ό δυτικος όρθολογι
σμος των τελευτα ίων αίώνων έπικαλέστηκε τ� « μυθο
ποίηση» τοu ίστορικοu προσώπου τοu Χριστοu ά.πο τΥjν
π ρώτη χριστιανικ� κοινότητα. ' Η «λογικ� η αuτΊjς τΎjς
έκδοχΊjς δΕ:ν Ίjταν εuκαταφρόνητη : Το σuνολο σχεδον τΊjς
πληροφόρησής μας για το ίστο ρικο π ρόσωπο τοu ' Ιησοu
Χριστοu το ά.ντλοuμε ά.πο τα κε ίμενα ποu συνέγραψε γι '
αuτον � πρώτη χριστιανικ� κοινότητα : Εuαγγέλια, Πρά
ξεις, ΈπιστολΕ:ς των ' Αποστόλων . ' Αλλα ο ί πληροφο
ρ ίες αuτΕ:ς έκφράζουν ά.ποκλειστικα τ�ν κη ρυγματικ� έξι
δανίκευση τοu προσώπου τοu Χριστοu, τΥjν ταuησή του
μΕ: τtς μεσσιανικΕ:ς προσδοκίες, τtς θρησκευτικΕ:ς έπιδιώ
ξεις, τtς ίεραποστολικΕ:ς σκοπ ιμότητες τΊjς πρώτης χρι
στιανικΊjς κοινότητας. Πρέπει να ύπάρχε ι έπομένως μια
διαφορα καt ά.πόσταση ά.νάμεσα στον ιι ίστορικο ' Ιησοuη
καt στον ιι Χριστο τοu ά.ποστολικοu κη ρuγματοςη ποu
διασώζουν τα Εuαγγέλια. Για να ξεπεράσουμε αuτΥj τΥjν
ά.πόσταση καt να ά.ποκαταστήσουμε τ�ν ίστο ρικ� ά.λή 
θεια γ ι α το πρόσωπο τοu ' Ιησοu, εΙναι ά.νάγκη ν α καθά
ρουμε τα εuαγγελικα κε ίμενα ά.πο τα π ιθανα στοιχεϊα
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«έξιδα.νίκευσΎ)ς» κα.1. να. κρατήσουμε μόνο τ1.ς πλΎ) ροφορ ίες
έκεϊνες ποu μποροϋν νιΧ άποδε ιχθοϋν ίστορικιΧ άνα.μφι
σβήτψες. Βέβαια., το πρόβλΎJμα. ποu έ:τσι γεννιέται εΙνα.ι:
με ποια. κριτήpια. θα. έπιχε ιpΎ)θεϊ: � «κάθα.ρσψ> των εύα.γ
γελικων κειμένων κα.1. wς ποια. ορια. θα. έπεκτα.θεϊ:. ' Η
ά.ντψετώπισΎ) α.ύτοϋ τοϋ έ ρωτήμα.τος στ�ν πράξΎ) εΙχε
ώς ά.ποτέλεσμα. τ� δΎ)μιουργία. μιιΧς ποικιλ ίας σχολων,
τάσεων κα.1. μεθόδων έρμΎ)νεία.ς, στον π ροτεστα.νηκο κυ
ρ ίως κόσμο, ποu � κάθε μια. ά.νηπροσώπευε κα.1. δια.φο
ρετικο ποσο στο ά.μφισβψήσεων τΎjς εύα.γγελικΎjς διήγΎ)
σΎ)ς -φτάνοντας κάποτε κα.1. wς τ�ν όλοκλΎ) p ωηκ� ιΧpνΎ) 
σΎ) τοϋ « ύπερφυσικοϋη στοιχε ίου : των θαυμάτων κα.1. τΎjς
' Ανάστα.σΎ)ς τοϋ Χριστοϋ.
'Όλος α.ύτος ό προβλΎ)μα.ησμος εΙνα.ι όπωσδήποτε
συνέπεια. μιιΧς όρισμένΎ)ς ά.ντ ίλΎ)ψΎ)ς για. τ� γνώσΎ) ποu
χα.ρα.κτΎ) ρ ίζει ε ίδικα. το δυηκοευρωπα.ϊ:ο ιΧνθρωπο κα.ί,
κα.τα. προέκτα.σΎ) , τον τύπο τοϋ ά.νθρ ώπου ποu διαμορ
φώνει ό δυηκος τρόπος τοϋ β ίου. Μ ιλήσαμε κα.1. σε
προΎ)γούμενες σελίδες γι ' α.ύτ� τ�ν ά.πα. ίτΎ)σΎ) « θεηκΎjςη
γνώσΎ)ς, τ�ν έκζήτΎ)σΎ) βεβαιοτήτων ποu κάθε ά.τομικ�
δ ιάνο ια. μπορεί να. τ1.ς κατέχει με σιγουριά, δίχως τ�ν
ά.να.σφάλεια. ά.μφισβΎ)τήσεων. Π ροϋποθέτε ι μια. ά.τομοκεν
τρικ� στάσΎ) ζωΎjς, μιιΧ νοοτροπία. ά.τομικων έξα.σφα.λί
σεων, κα.τοχυρ ωμένΎ)ς α.ύτάρκε ια.ς, έ:να.ν πολιησμο «δι
καιωμάτων τοϋ ά.τόμουη -δΎJλα.δ� ενα.ν τρόπο β ίου στοuς
ά.ντ ίποδες τοϋ έκκλΎ)σια.στικοϋ τρόπου τΎjς ύπάρξεως.
Βέβαια., σε π ροΎ)γούμενες κα.1. πάλι σελίδες έπισΎ)μάνα.με
δη τα. συμπεράσματα. των rδι ων των «θεηκων η λεγό
μενων έπιστΎ)μων (τόσο τΎjς φυσικΎjς, οσο κα.1. τΎjς ίστο
ρικΎjς κα.1. ά.νθρωπολογικΎjς έ:ρευνα.ς ) συγκλίνουν σήμερα.
πια. σε μια. γνωσιοθεω ρ ία. ποu κα.τα.δε ίχνει το άνέφικτο
τΎjς «θεηκΎjςη -ά.νηκεψενικΎjς � όρ ισηκΎjς- γνώσΎ)ς.
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'Όμως ή άπα.ίτηση τοu ounκou άνθρ ώποu νοc κuρια.ρχεί
ώς cΧ.τομο στη γν ώση κα.t νοc την έξα.ντλε'!: μέσα. στοc ορια.
των ύποκειμενικων γνωστικων τοu οuνα.τοτήτων, εΙνα.ι
ούσκολο νοc άνα.στα.λεί με θεωρητικες οιεργα.σίες, για.τt
σuνιστiΧ κα.ρπο μιiΧς κα.θολικΎjς νοοτροπ ία.ς κα.t τρόποu
τοu β ίοu. Σε σύγκριση με την έκκλησιαστικΎι π ραγμα
τοποίη ση τΎjς ζωΎjς (τη ζωη ώς οuνα.μικο κατόρθωμα.
έ ρωτικΎjς α.ύθuπέρβα.σης κα.t άγα.πητικΎjς κοινωνίας ) εΙνα.ι
μιοc κuριολεκτικοc αίpετικΎι άντίληψη τοu ζείν κα.t τοu
άληθεύειν.
' Οπωσοήποτε, μέσα. στοc rοια. τοc ο ρ ια. τΎjς οuηκΎjς
θεολογ ίας πολλοt έ ρεuνητες κα.τέοειξα.ν με έμβρ ίθεια. κα.t
με έ ξ ίσοu όρθολογικοc έπιχειρήμα.τα. την lστορικη άξιοπι
στία. των εύα.γγελικων οιηγήσε ων κα.t το άσύστα.το )ς
οια.στολΎjς τοu « lστορικοu Ίησοuη άπο τον « Χρ ιστο τοu
άπο στολικοu κη ρύγμα.τοςη. Γ ιοc τον οuτικοu τύποu κα.t
νοοτροπίας cΧ.νθρωπο α.ύτη ή άπολογητ ικη κατοχύρωση
τΎjς άξιοπιστ ία.ς των Εύα.γγελίων εχε ι , χωρ ίς cΧ.λλο, μιοc
πα.ιοα.γωγικη χρησιμότητα. κα.t μπορεί νοc στηρ ίξει τ tς
«άσθενείς σuνειοήσεις η . 'Όμως ή στήριξη των ιιάσθενων
σuνειοήσεωνη με την άπολογητικη εχει σα.φη κα.t πολU
περιορισμένα. ορια.: Μπορεί νοc κα.τα.οε ίξει οτι τοc Εύα.γ
γέλια. οεν οιηγοuντα.ι μύθοuς, άλλοc π ρα.γμα.τικοc γεγονότα.
βεβαιωμένα. με μα.ρτuρ ίες πολλα.πλοc έπα.ληθεuμένες. Δεν
μπορεί ομως ή άπολογητικη νοc έρμηνεύσει τοc γεγονότα.
των εύα.γγελικων οιηγήσεων, νοc φωτίσει τtς α. ίτ ίες κα.t το
σκοπο α.ύτων των συμβάντων. Κα.μιοc άπολογητικη οεν
μπο ρε'!: νοc βεβαιώσει τη θεα.νθρωπότητα. τοu Χριστοu,
την ύπερν ίκηση τοu θα.νάτοu κα.t την άνα.κα.ίνιση τοu
κτιστοu ποu πραγματοποιήθηκε στο lστορικο πρόσωπο
τοu Ίησοu. Κα.t οίχως το θεμέλιο τΎjς άλήθεια.ς γιοc την
ένα.νθρώπιση τοu Θεοu κα.t τη θέωση τοu άνθρώποu, ή
εύα.γγελικη οιοα.χη μένε ι μιοc άξιοθα.ύμα.στη, άλλοc τελικοc
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χρησιμοθηρικη �θικολογία, καt οί άναφορες στα θαύματα
τοu Χριστοu άντιπροσωπεύουν μόνο ενα ύπερφυσικο «Πα
ράδοξΟ>> οuσιαστικα άνερμήνεuτο.

'Αμφισβητώντας ριζοσπαστικα την άντικειμενοποιημένη
«αuθεντίαη τοu παπισμοu, πρόβαλε ό προτεσταντισμος
σαν άποκλειστικη
Βίβλο.

πηγη

τ�ς χριστιανικ�ς άλήθειας τη

'Η Βίβλος περιέχει όλόκληρη την άλήθεια τ�ς

άποκάλυψης τοu Θεοu με τρόπο άντικειμενικο καt όρι
στικό. Είναι ενα κείμενο ποu μιΧς κάνει άπευθείας προ
σιτο το λόγο τοu Θεοu, σαν άντικειμενικο δεδομένο,
δίχως να χρειαζόμαστε συμπληρώματα άποκάλυψης

η

μεσάζοντες στην πίστη καt την άποδοχη τοu θείου λόγου.
Σε αύτη την άπολυτοποίηση τ�ς αuθεντίας τ�ς Βί
βλου cΧΠΟ τον προτεσταντισμό, -ή ρωμαιοκαθολικη «cΧν
τιμεταρρύθμισψ> άντέταξε οτι οί

πηγες τ�ς

χριστιανικ�ς

άλήθειας είναι δύο: 'Η 'Αγία Γραφη καt -ή 'Ιερη Παρά
δοση. 'Εκφραστης καt διαχειpιστης τ�ς 'lερ�ς Παράδο
σης είναι ό <<σύλλογος των

'Επισκόπων», άλλα μόνο

μέσω τ�ς «άλάθητης» κεφαλ�ς του, τοu Πάπα τ�ς Ρώ
μης, ποu όρίζεται ώς «άπόλυτος κύριος τ�ς παγκόσμιας
'Εκκλησίας»

(visibile caput totius Ecclesiae).

Με τη δική

του έπικύρωση άποκτιΧ αuθεντικο κύρος +ι έκκλησιαστικη
Παράδοση -ολοι έκε"ίνοι οί τρόποι με τοuς όποίους
διατυπώνεται καt διερμηνεύεται -ή άποκάλυψη τοu Θεοu:
Οίκουμενικες Σύνοδοι, γνwμες Πατέρων, λειτουργικη πρά
ξη, σύμβολα, κανόνες βίου.
Εϊτε μόνη -ή Γραφή, εrτε -ή

Γραφη μαζt με την

Παράδοση, πρόκειται πάντως για την

πηγη η

τtς

πηγες
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α.π οπου το α.τομο άντλε'ϊ «έξ άντιχειμένου» τ�ν άλ�
θεια., πρόκειται όηλα.ό� γιοc τ�ν άνάγκη άντικειμενικΎjς
α.uθεντία.ς, τ�ν άνάγκη τοu όυτικοu άνθρώπου νοc έξα.σφα.
λίζετα.ι άτομικοc κατέχοντας μιοcν άόια.μφισβ�τητη άλ�
θεια. -Εστω κι i'Χν α.uτ� � έξα.σφάλιση πληρώνεται μΕ: τ�ν
ύποτα.γ� του σΕ: είόωλοποιημένες σχημα.τοποι�σεις τοu
«άλα.θ�του»: στ�ν α.uθεντία. τΎjς ύπερφυσικΎjς άποκάλυψης
Ί) στ�ν α.uθεντία. τΎjς έπιστ�μης, στ� θεοπνευστία. των
κειμένων τΎjς Γρα.φΎjς Ί) άργότερα. των κειμένων τοu
Μοcρξ κα.Ι. οποια.ς aλλης ίόεολογία.ς, στο «άλάθητο» τοu
Βα.ηκα.ν.οu Ί) στο «άλάθητο» τΎjς Μόσχας κα.Ι. κάθε aλλης
ι<χα.θέόρα.ςη. 'Η ίστορία. τοu όυτικοu άνθρώπου εΙνα.ι μιοc
όια.λεκτικ� ύποτα.γΎjς κα.Ι. άντα.ρσία.ς, οπου � άντα.ρσία.
σημαίνει κάθε φοροc τ�ν έπιλογ� κα.Ι. μιiΧς όια.φορετικΎjς
α.uθεντία.ς, έπομένως κα.Ι. μιiΧς καινούργιας ύποτα.γΎjς, ένω
ό στόχος παραμένει πάντοτε ό ϊόιος: � άτομικ� έξα.σφά
λιση, � κατοχύρωση τΎjς άτομικΎjς βεβαιότητας γιοc τ�ν
πιστευόμενη άλ�θεια..
Χώρια. άπο το α.Ιμα. ποu χύθηκε (μΕ: τοuς «ίεροuς
πολέμους», τl.ς ((. lερΕ:ς 'Εξετάσεις», τοc βα.σα.νιστ�ρια.
ποu καθιερώθηκαν ώς «άνα.κριτικ� μέθοόος στl.ς όίκες
των α.ίρετικωνη), χύθηκε κα.Ι. aφθονο μελάνι γιοc νοc κα.το
χυρωθε'ϊ � α.uθεντία. τοu Βα.τικα.νοu, το «άλάθητοη τοu
Πάπα.. 'Επιστρατεύθηκαν κραυγαλέες πλα.στογρα.φ�σεις
τΎjς 'Ιστορίας: οτι ό Πέτρος ύπΎjρξε πρωτος 'Επίσκοπος
τΎjς Ρώμης, οτι άσκοuσε πρωτε'ϊο έξουσία.ς πάνω στοuς
aλλους Άποστόλους κα.Ι. έπομένως κληροόότησε α.uτ�
τ�ν έξουσία. κα.Ι. στοuς όια.όόχους του 'Επισκόπους τΎjς
Ρώμης, οτι ό Μέγας Κωνσταντίνος παραχώρησε στον
Πάπα. τ� όιοίκηση τοu όυτικοu ρωμα."ίκοu κράτους μΕ:
α.uτοκρα.τορικοc όικα.ιώμα.τα. («ψευόοκωνστα.ντίνειος όωρεάη),
οτι άρχα.ιότα.τοι κανόνες έπιβάλλουν τον Πάπα. ώς άνώ
τα.τη κεφα.λ� τΎjς έκκλησια.στικΎjς, άλλοc κα.Ι. τΎjς πολιτικΎjς
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έξουσ[α.ς ( «ψευδο 'ί σιδώρειες διατάξεις»), ο τι ό Κυπρια.νος
ά:ι:cο τον 3ο κιόλας α.ίώνα. κηρύσσει το πα.πικο πρωτείο
( ιιψευδοκυπρια.νικες συγγρα.φες») κα.t Cί..λ λα. πολλά. ' Αλλ α
έξ[σου Cί..φ θονο μελάνι ξοδεύτ'Υ)Κε κα.t άπο τοuς προτε
στάντες για να κατοχυρωθεί -ή θεοπνευστία τΎjς Γρα.φΥjς,
-ή Cί.. μ εση άποκάλυψη τοu Θεοu μέσα. άπο το β ιβλικο
κε [μενο κα.t μόνο. ' Υποστηρ[χθηκε οτι ο ί συγγραφείς τΥjς
Β[βλου �τα.ν ά.πλως πα.θψικα οργα.να., δ[χως να α.ύτενερ
γοuν στ-ή συγγρα.φη οuτε καν για να έπηρεάσουν το ϋφος
� τη στ[ξη των κειμένων, μόνο δάνειζαν το χέρι τους
γράφοντας μηχα.νικα τα οσα. το Πνεuμα. το '' Αγιο τοuς
uπα.γόρευε. Κι α.ύτό, για.τt μόνο μια τέτοια. όρθολογιχη
θεοπνευστ [α. έξα.σφάλιζε uπερφυσικα κα.t άνα.ντ[ρρητα. το
άλάθητο τΥjς α.ύθεντ[α.ς των κειμένων κα.t εδινε στον
πιστο τη σιγουρια οτι διαβάζοντας τη Β [βλο μποροuσε
να κατέχει κ.α.t την άλήθε ια..
Μέσα. σε ενα. τέτοιο κλ [μα. -ή έπιστημονικη άμφισβή
τηση τΥjς ίστορικΥjς άξιοπιστ [α.ς των Γρα.φων � των έρει
σμάτων τΥjς Πα.ράδοσ'ΥJς άφα.ιροuσε το ϊδιο το βάθρο τΥjς
«π[στης», δηλα.δη τΥjς uποτα.γΥjς στην α.ύθεντ[α.. 0 δυτι
κος Cί..ν θρωπος είχε να έπιλέξει άνάμεσα. στην άθε'tα. κα.t
στον α.ύτοευνουχισμο τΥjς λογικΥjς του, � να δεχθεί το
συμβιβα.σμο με μια λογοκριμένη έκδοχη τΥjς εύα.γγελικΥjς
διήγησης, άπογυμνωμένη άπο κάθε ιιuπε ρφυσικο» στοι
χείο, κατάλληλη μόνο για ήθικοπλα.στικη χρήση , � εστω
κα.t για πολιτικη έκμετάλλευση .
'

' Η ζωη κα.t -ή πράξη τΥjς άδια.[ρετης ' Εκκλησ[α.ς,
οπως κα.t -ή ίστοριχή της προέκταση στη Θεολογια. κα.t
πνευματικότητα. των ' Ορθόδοξων ' Εκκλησιων, δεν γνω
ρ [ζει οuτε μια., οuτε Ούο πηγες άλάθψης α.ύθεντ[α.ς.
Αύτο δεν σημα.[νει οτι πα.ρα.γνωρ[ζει � uποημάει τη
σημα.σια. κα.t το κύρος τΥjς Άγ[α.ς Γρα.φΥjς κα.t τΥjς Ί ερΥjς
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ΠοcράοοσΥ)ς.

, Αρνεϊ:τοcι ομως να ξεχωρίσει την άλ�θειοc

άπο την προcγμοcτοποίΥ)σΥ) κocl. έμπεφίοc τΎjς άλ�θειοcς, την
«κοcτ' άλ�θειοcνη προcγμοcτοποίΥ)σΥ) τΎjς ζωΎjς.

Πρl.ν άπο

κάθε οιοcτuπωσΥ) ή άλ�θειοc εΙνοcι Ύ€Ύοι.ιός: ή ίστορικη
προcγμοcτοποίΥ)σΥ) τοu τρια.οικοu τρόπου τΎjς «οντως ζω
Ύjςη· εΙνοcι το σ&μοc τοu Χριστοu, ή ΈκκλΥJσίοc. Το γεγο
νος ζωΎjς ποu εΙνοcι ή
Γρα.φΎjς κocl. τΎjς

, ΕχκλΥ)σίοc, προΥ)γεϊ:τα.ι κocl. τΎjς

Ποcροcοόσεως -οπως προΥ)γεϊ:τοcι τΎjς

οιοα.χΎjς τοu Χριστοu ή θεοcνθρώπινΥ) ύπόστοcσ� του, κα.Ι.
οίχως α.ύτη την ύπόστΟCσΥ) τΎjς ζωΎjς ό εύα.γγελικος λόγος
μένει μια άξωθοcύμοcστΥ) ϊσως οιοοcσκοcλίοc, άνίκοcνΥ) ομως
να σώσει άπο το θάνοcτο το γένος των άνθρώπων.

'Η Γροcφη χocl. ή ΠοcράοοσΥJ όρίζουν, χωρl.ς να έξοcν
τλοuν, την άλ�θεια. χocl. άποχάλυψΥJ τοu Θεοu στοuς άν
θρώπους. Οί λέξεις άλήθεια χα.!. άποκάλvψrι οΕ:ν σΥJμοcί
νοuν για την ΈκκλΥ)σίοc κάποω <<συμπλ�ρωμοcη στl.ς γνώ
σεις μοcς άνέφικτο μΕ: τl.ς έπιστΥ)μονικΕ:ς � οποιες &.λλες
γνωστικές μα.ς μεθόοους -οΕ:ν εΙνοcι κάποια. «!ί..ρθρα. πί
στεως» ΠΟU πρέπει άνοcντίρρΥ)τΟC να τα άποοεχθοuμε,
γιοcτf. μιΧς οόθΥ)ΚΙΧν μΕ: τρόπο «ύπερφυσικοη ΚOCL πωος
τολμάει να τα άμφισβψ�σει. Γ\α την Έκκλφίοc ή άλ�' ( '
θειοc κοcι Υ) οcποκοc'λ υψΥ) οcνα.φεροντοcι
στον
"εο,
'
'
' Θ
' που φοcνε'

ρώνετοcι στοuς άνθρώπους ώς ή «οντως ζω�». Kocl. ή ζωη
οΕ:ν μπορεϊ: να φοcνερωθεϊ: με έ:ννοιες «περl.η τΎjς ζωΎjς,
πα.ρα μόνο ώς ύπα.ρκηκη προcγμοcτοποίΥ)σΥ) προσιτΎJ στον
όίνθρωπο.

'Αλ�θειοc κocl. άποκά.λυψΥJ τΎjς ζωΎjς εΙνοcι για

την ΈκκλΥJσίοc ό τρόπος ύπάρξεως τοu Θεοu έ:νσοcρκος
σΕ: έ:να. ίστορικο πρόσωπο, στο Πρόσωπο τοu Χριστοu,
ποu προcγμοcτοπωεϊ: τη ζωη έλεύθερΥ) άπο το θά.νοcτο .• ο
Χριστος εΙνοcι «ή όοος κocl. ή άλ�θειοc κocl. ή ζωηη ( Ίωαν.

14,6) κocl. πα.ρα.μένει «χθΕ:ς κocl. σ�μερον ό οcύτοςη ( Έβρ.
13,8) ώς όδος κα.Ι. τρόπος ύπά.ρξεως τοu σώμοcτός του,
τΎjς

ΈκκλΥ)σίοcς.
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Γνωρίζουμε έπομένως τ�ν άλήθεια και άποκάλυψΎJ
οχι διαβάζοντας ά.πλώς τ�ν 'Αγία Γραφ� και ηχ <ισυμ
βολικαn κείμενα τΎjς ΠαράδοσΎ)ς, άλλα έπαλΎ)θεύοντας
αύτα τα κείμενα μΕ: τ� μετοχ� μας στον τρόπο ύπάρξεως
τΎjς ΈκκλΎJσίας, στ-fιν όδο τοu τριαδικοu πρωτοτύπου τΎjς
ζω� ς. Μεταβάλλουμε τ�ν άτομικ� μας πρόσβασΎJ στα
κείμενα σΕ: έκκλΎ)σιαστικ� κοινωνία τΎjς άλ�θειας ποu τα
κείμενα έπισΎJμαίνουν. 'Έξω άπο αύτ� τ�ν κοινωνία, τον
έκκλΎ)σιαστικο τρόπο τΎjς ύπάρξεως, δΕ:ν ύπάρχει άλ�θεια
και άποκάλυψΎ), άλλα μόνο κάποιες θρΎ)σκευτικΕ:ς γνώ
σεις, καλύτερες � χειρότερες άπο &λλες άνάλογες γνώ
σεις. Για να γνωρίσουμε το λόγο τΎjς 'Αγίας ΓραφΎjς
πρέπει να τον σπουδάσουμε ενσαρκον στο έκκλΎ)σιαστικο
Σώμα τοu Χριστοu, στα πρόσωπα τών ά.γίων, τών πνευματικων μας πατερων που μας «γεννουν» στΎJ ι.,ωΎ) τΎ)ς
έκκλΎ)σιαστικΎjς κοινωνίας.
'Η άνάγνωσΎJ τΎjς 'Αγίας ΓραφΎjς στ�ν άδιαίρετΎJ και
μετα στ-fιν ΌρθόδοξΎ) ΈκκλΎ)σία συνιστiΧ λατρευτικ�
πράξΎ): δΎ)λαδ�, πράξΎ) κοινωνίας τοu έκκλΎ)σιαστικοu
σώματος. Κοινωνοuμε μΕ: το λόγο τών 'Αποστόλων, ποu
εγιναν «μάρτυρεςη και ιιέπόπτες» τΎjς ιιέπιφανείαςη τοu
Θεοu (&κουσαν και εΙδαν και ψΎJλάφΎ)σαν τ�ν ίστορικ� του
φανέρωσΎ)), κοινωνοuμε μαζί τους διαβάζοντας τα κεί
μενά τους ο χι σαν ίστορικΕ:ς ΠλΎ)ρΟψορίες, άλλα δεχόμενοι
τ� μαρτυρία τους ώς πιστοποίΎ)σΎ) ζωΎjς και ένότΎ)τας τοu
εύχαριστιακοu σώματος. Κάθε εύχαριστιακ� σύναξΎ) εΙναι
και μια εμπρακτΎ) φανέρωσΎ) τοu εύαγγελικοu λόγου:
εΙναι ή πραγματοποίΎ)σΎ) τΎjς ζωΎjς τών άνθρώπων, ζών
των και τεθνεώτων, κατα το πρότυπο τΎjς τριαδικΎjς
ένόητας, πέρα άπο φθορα και θάνατο. Αύτο εΙναι το
Εύαγγέλιο, ποu το γιορτάζουμε κάθε φορα στ�ν Εύχαρι
στία, δεχόμενοι τ�ν άνάγνωσΎJ τοu λόγου τών 'Αποστό
λων ώς έπιβεβαίωσΎ) τΎjς &μεσΎ)ς έκεί έμπεφίας μας.
.....
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Kocl. ό εύοcγγελικος λόγος των ' Αποστόλων εΙνοcι
λόγος - φοcνέρωσΎJ τοu Χριστοu, οχι γιοcτl. τοuς τον ύποc
γόρεuσε ό Χριστος μΕ: κάποιο εΙοος μ'Υ)χοcνισηκΥjς «θεο
πνεuστ ίοcς», άλλcΧ γιοcτl. ο ί ' Απόστολοι κοcτέγροcψοcν τ�
σχέσ'Υ) ζωΥjς ποu προcγμοcτοποίΎ)σοcν μοcζί Tou, τ�ν 'i oιoc
σχέσΎ) ζωΥjς ΠΟU συγκροτεί σΕ: ένότΎ)τΟC ΚOCL το εύχοcρι
στιΟCΚΟ σωμοc. Κοcτέγροcψοcν το λόγο - φοcνέρωσ'Υ) οcύτΥjς τΥjς
σχέσΎ)ς, ποu θcΧ πεί: τόσο τ� οιοοcκτικ� έπισήμοcνσ'Υ) των
όρίων - προϋποθέσεων τΥjς έ:νωσΎJς τοu Θεοu μΕ: τον α.ν
θρωπο, ο σο κocl. τα γεγονότοc - « σ'Υ)μείοc» τα άποκοcλuπηκcΧ
τοu τρόπου τijς ύπάρξεως ποu οcύτ� � ενωσ'Υ) έγκοcινιά
ζει.
'Ότοcν � ' ΕκκλΎJσίοc ζεί στ�ν Εύχοcριστίοc το θocuμoc
τΥjς ζωΥjς τΥjς έλεuθερωμένΎ)ς άπο κάθε φuσικ� άνοcγκοcιό
τ'Υ)τοc, τότε τcΧ θocuμocτoc τοu Χριστοu ποu ίστορεί �
εύοcγγελικ� οιήγΎJσΎJ οΕ:ν εΙνοcι ποcρcΧ έπιμέροuς έκφάνσεις
κocl. πτuχΕ:ς τοu roιou οcύτοu θοcuμοcτος. " Αν το άφετΎJριοcκο
θocuμoc άλΎ)θεuει - αν το κτιστο μπορεί νcΧ ύπάρξει μΕ: τον
τρόπο τοu άκτίστοu- τότε κοcνένοc rJ.λλο θocuμoc οΕ:ν εΙνοcι
άοuνοcτο: τότε <<νενίκψτοcι τΥjς φύσεως οί οροι», άνοcιροuν
τοcι οί περιορισμοl. κocl. οί άνοcγκοcιότ'Υ)τες ποu οιέποuν το
κτιστό. Τότε «τuφλοl. άνοcβλέποuσι, χωλοl. περιποcτοuσι,
λεπροl. κοcθοcρ ίζοντοcι, κωφοl. άκοuοuσι, νεκροl. έγε ίροντοcιη
( Λουκ. 7,22) . ΓιcΧ τ�ν Έκκλ'Υ) σίοc ο[ εύοcγγελικΕ:ς Οι'Υ)γή σε ις
των θοcuμάτων τοu Χριστοu οΕ:ν �σοcν ποτΕ: άπολοyΎJηκΕ:ς
άποοε ίξεις ποu έκβιάζοuν τ� λογικ� κocl. άποcιτοuν τ�ν
πίστ'Υ) στ� θεοcνθρωπότΎ)τΟC τοu Χριστοu. ' ΑλλcΧ �σοcν
«σ'Υ)μείοcη, ΟΎ)λΟCΟ� ένοεικτικcΧ σ'Υ)μάοιοc τοu γεγονότος ποu
το βιώνει � ' ΕκκλΎJσίοc κάθε φορcΧ «έν τjj κλάσει τοu
rJ.ρτoun : ' Η ζω� άφθοcρτ ίζετοcι κocl. το θνψο άθοcνοcτίζετοcι
«θ ε ο π ρεπέστοcτοc » .
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η.

' Εκούσιος θά νατος

'Ο Χριστος ένώνε ι στο Πρόσωπό του τ-Υ) θε [α και τ-Υ)ν

άνθρώπινΥJ φύσΥJ. ' Ως Θεός, είναι «ό σαρκωθεις οι ' ήμii.ςη.
' Ως όίνθρωπος, είναι «ό άποθανών τε και άναστάςη. ' Η
σάρκωσΥJ τοu Θεοu δίχως τ-fιν άνάστασΥJ τοu άνθρώπου,
τ-fιν άναίρεσΥ) τοu θανάτου, θα ήταν μια άλήθεια λειψ� ,
μι ιi θεοφάνεια μii.λλον άοιάφορΥ) για τον όίνθp ωπο _:_ όπωσ
ο�ποτε όίσχετΥ) μΕ: τ-Υ)ν uπαρκτικ-fι περιπέτεια τοu κάθε
άνθρώπου, τη ζω-fι και το θάνατό του.
Το μυστ�ριο τοu θανάτου και τ-ϊjς άνάστασΥJς τοu
Χριστοu το βιώνει ή ' ΕκκλΥJσία ώς όοο και τρόπο ποu
κάνει τον κάθε όίνθρωπο μέτοχο τ-ϊjς θείας ζω-ϊjς, τ-ϊjς
άθανασίας και άφθαρσίας. Μιλii.με για όδΟ και τρόπο,
και πρέπει να ποuμε, Ιtστω και μΕ: τα συμβαηκα νο� ματα
τ-ϊjς καθΥ) μερινΊjς μας γλώσσας, τί έννοοuμε:

' Ο θάνατος τοu Χριστοu ήταν ltνας έκούσιος θάνατος
-«παρέοωκεν έαυτονη ( Έφεσ. 5,25 ) . ΔΕ:ν ·ηταν ό θάνατός
του ή άναπόφευκτΥ) κατάλΥ)ξΥ) τ-ϊjς κτιστΎj ς φύσΥ)ς, ποu
τε[νει να ένεργεί το uπαρκτικο γεγονος μΕ: μόνες τις δικές
ης λειτουργ [ες, και όδΥ)γείται βαθμιαία στ-Υ)ν έξασθένΥ)σΥ)
και τε�ικα στ-fιν άπόσβεσΥ) των ψυχοσωμαηκων ένερ
γειων τΥJς. ' Ο Χρ ιστος παραδίνεται στο θάνατο παραι
τούμενος όλοκλΥ) ρωηκα άπο κάθε τάσΥ) και έπιο ίωξΥ)
φυσικΎjς αύθυπαρξ[ας τοu κηστοu και μεταθέτοντας το
γεγονος τΎjς uπαρξΥ)ς και τ-ϊjς ζωΎjς στ-Υ) σχέσΥ) μΕ: τον
Πατέρα, στ-fιν έγκατάλειψ� του στο θέλΥJμα τοu Πατρός,
στ-fιν παράοοσΥ) τοu «πνεύματός» του «είς χείρας» τοu
Πατρός.
Ο ί όίνθρωποι πεθαίνουμε, γιατι μετα τ-fιν πτώσΥ)
είναι ή κηστ� μας φύσΥ) ποu δίνει uπαρξΥ) στ-Υ)ν uπόστασΥ)
η στο έγώ μας -άντλοuμε τ-Υ)ν uπαρξΥ) άπο τις δυνατό-
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τ-ητες - ένέργειες τ� ς φύσης μας, ποu ο Ε: ν ε Ιναι οuνατο ά.πο
μόνες τοuς νcΧ σuστ�σοuν αύθuπαρξία και αύτοζω� , γι '
αύτο φθε ίρονται και κάποτε τελε ιώνουν . ' Η uπόσταση
ομως τοu Χριστοu ά.ντλεί ϋπαρξη και ζωη οχι ά.πο την
ά.νθρώπινη και κτιστ� , ά.λλcΧ ά.πο τη θε ία και &κτιστη
φύση τοu, ποu uπάρχε ι ώς έλεuθερία τοu θελ�ματος τοu
Πατρος και ά.νταπόκριση τ�ς ά.γάπης τοu Ylou σΕ: αύτο
το θέλημα. Ή ϊοια ή γέννηση τ�ς σωματικ�ς ά.τομικό
τητας τοu Χριστοu οΕ:ν είναι ά.ποτέλεσμα τ�ς αύτονομη
μένης φορας για τη διαιώνιση τ�ς χτιστ�ς φύσης -<ωύκ
έξ α ίμάτων, ούοΕ: έκ θελ�ματος σαρκός, ούοΕ: έκ θελ�
ματος ά.νορός, ά.λλ' έκ Θεοu έγενν�θη». ' Επομένως και
μόνο ή uπερφuσικ� , μΕ: τcΧ μέτρα τοu κτιστοu, γέννηση
ά.ρκοuσε γιcΧ νcΧ έξασφαλίσει την έλεuθερία τ�ς σαρκος
τοu Χριστοu ά.πο τη φθορα και το θάνατο.
' ΑλλcΧ το θέλημα τ�ς ά.γάπης τοu Θεοu Ίjταν να
μεταποι�σει την ά.ναγκαιότητα τοu θανάτοu, ΠΟU έπέ
βαλε στην καθολικη ά.νθρώπινη φύση ή πτώση , σΕ: έπ ίσης
καθολικη οuνατότητα ά.φθαρσίας και ά.θανασίας. Γ ι ' αύτο
ό Χριστος ά.ποοέχεται έκούσια και το θάνατο, κι Ε:τσι
έντάσσε ι και την Ε:σχατη σuνέπεια τ�ς ά.νταρσίας τοu
ά.νθρώποu στην έλεuθερία τ�ς ά.γάπης και uπακο�ς στο
θέλημα τοu Πατρός, οηλαοη στον τρόπο uπάρξεως τοu
ά.κτίστοu. ' Απο οω και πέρα κάθε &νθρωπος μπορεί νcΧ
μεταποι�σει την ά.ναγκαιότητα τοu θανάτοu σε έλεuθερία
αύτοπαραίτησης ά.πο κάθε ά.παίτηση αύθuπαρξίας, νcΧ
έπαναλάβει την κίνηση τοu Χριστοu, κίνηση ά.ντίστροφη
προς την ά.νταρσία τοu ' Αοάμ, έναποθέτοντας τη οuνα
τότητα τ�ς ϋπαρξης οχι πιcΧ στη θνητη φύση , ά.λλcΧ στην
προσωπικη σχέση μΕ: τον Πατέρα. Στο πρόσωπο τοu
Χρ ιστοί) ή ά.νθρώπινη φύση ά.ξιώθηκε την ϊοια σχέση
ζω�ς μΕ: τον Θεο ποu Ε:χει ό Υίος μΕ: τον Πατέρα -κι
αύτο είναι το νόημα τ�ς «uίοθεσίας» στο όποίο έπιμένει
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ό Παuλος ( Έφεσ. 1,5 - Γαλ. 4,5). Τώρα, μέσα απο την
έκούσLα «άπώλεLα» τΊjς ζωΊjς «σώζουμε» τη ζωη (Ματθ.
16,25), «συναποθν�σκοντες» μΕ: τον ΧρLστο «συζοuμε» μΕ:
αύτον (2 Τιμ. 2;11) στοuς αίωνες. Αύτο εΙναL το νόημα τΊjς
&σκησης ποu όρίζεL ή 'Εκκλησία ώς μίμηση τοu σταυροu
τοu ΧρLστοu, αύτη εΙναL ή μαρτυρία των μαρτύρων ποu
παραμένουν «ύπογραμμος» γLιΧ την 'Εκκλησία καt νοη
ματοοοτοuν την όίσκηση: Ζωη οΕ:ν εΙναL ή βωλογLκη
έπLβίωση, άλλιΧ ή σχέση μΕ: τον Θεό, ή παραίτηση άπο
τ�ν ά.παίτ1)σ"1) τής α.ύτοζω-1)ς, � πραγμα.τοποί"f)σΎ) τΎ]ς
ϋπαρξης ώς άγαπηηκΊjς κοLνωνίας.
Αύτιi Ολα. όΕν σΎ)μαίνουν Οτι ό θάνατος γιcΧ. τΟν
ΧρLστο �ταν άπαλλαγμένος άπο την όούνη καt τη φρίκη
ΠΟU ΕχεL καt γLιΧ κάθε άνθρώπLνΟ πλάσμα ή άποσύνοεση
τΊjς ύπόστασ�ς του ά.πο τον τρόπο μΕ: τον όποίο ή φύση
ένεργεί ύπαρκηκιΧ αύτη την ύπόσταση . • ο ΧρLστος οχL
άπλως πεθαίνεL, ά.λλιΧ συνοψ[ζεL στο θάνατό του ολη την
τραγLκότητα ΠΟU μπορεί νιΧ συσσωρεύσεL σΕ Ενα θάνατο ή
άμαρτία τοu ά.νθρώπου, ή ύπαρκηκη ά.ποτυχία καt ά.στο
χία τΊjς φύσης του: Τον θανατώνουν ο[ συνάνθρωπο[ του,
τοu άνταποοίοουν μίσος καt θάνατο αύτοt ποu εισέπρα
ξαν ά.πο αύτον μόνο ά.γάπη καt εύεργεσίες. Τον θανατωνουν
'
β'LαLα καL' ε'ξευτελLσηκα, με τον τροπο που εκτελοuν τοuς κακούργους, τοuς κατεξοχην άποτυχημένους
τΊjς ά.νθρώπLνης ΚΟLνωνίας, τον στ�νουν ά.νάμεσα σΕ ΟυΟ
ληστές, σιΧν κακοuργο ΚL αύτόν. ΠεθαίνεL μΕ: τον μαρτυ
ρLΚΟ θάνα":ο τοu σταυροu -θάνατο Εσχατης όούνης, οταν
το σωμα μην ύποφέροντας ΠLιΧ νιΧ στηρ[ζεταL στtς πληγΕ:ς
των καρφLων, γLιΧ νιΧ ά.νασηκωθεί το στΊjθος καt νιΧ είσ
πνεύσεL, παραδίνεταL στην ά.σφυξία καt τον πνLγμό. «Καt
ΟLιΧ τούτων άπάντων τον περt ήμiΧς αύτοu παρέστησεν
ερωτα».
ι

'

'

ι

'

'
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θ. «Αύτρο» κα ι «έξαγορeχ>>
' Η έρωτικ� οcύτοπροσφορα τοu Χριστοu εΙνοcι «λύτρο» για

τ�ν « έξοcγοpα» κάθε άνθρώπινου θοcνάτου . ' Απο τα χρό
νιοc κιόλοcς τΊjς πρ ώτης άποστολικΊjς κοινότητοcς +ι ' Εκ
κλησ[οc πpοσποcθεϊ να πεϊ ΚOCL να περιγράψει τ�ν έμπειρ[οc
τΊjς σωτηρ [οcς ποu μiiς χάρισε ό στοcυρικος θάνοcτος τοu
Χριστοu . Koct χρη σιμοποιεΊ: άνοcπόφευκτοc ε tκόνες κoct κοc
τηγορ[ες τοu κοcθη μερινοu μοcς β [ου, ποcρόλο ποu +ι κοcθη
μερινότητοc τοu β [ου μοcς εΙνοcι uποτοcγμένη στ�ν πτώση .
'Έτσι, για να κοcτοcνο�σουμε οcύτο ποu θέλει ν α σημάνει +ι
' Εκκλησ[οc μέσοc άπο τtς ε tκόνες τΊjς πτωτικΊjς μοcς έμ
πειρ[οcς, πρέπει να τtς κοcθάρουμε οσο μποροuμε άπο
κάθε έκοοχlj άτομοκεντρικ�, νοησιοcpχικ�, χρησιμοθηρικ� ,
οηλοcο� άπο κάθε στο ιχεϊο άνοcστοcλτικο τΊjς ζωΊjς.
Μιλiiμε για ιω ίοθεσ[οc», για ιικοcτοcλλοcγ� », για ιιλu
τρο», για ιιέξοcγορά», για ιιοικοc[ωσψ>. Στον κοcθημερινό
μοcς β [ο ο ί ε tκόνες οcύτες λειτουργοuν μiiλλον uποτοcγ
μένες στ� νοοτροπ[οc των σχέσεων οοσοληψ [οcς, άτομικΊjς
άποκοcτάστοcσης, uποκεψενικΊjς κοcτοχuρωσης. ' Η ' Εκ
κλησ[οc ομως με τtς ϊοιες οcύτες έ:ννοιες θέλει να σημάνει
το θυσιοcστικο έ:ρωτοc τοu Θεοu για τον όίνθρωπο, τ�ν
ποcλινόρθωση τοu κτιστοu στ� ζωοποιο σχέση με το
όίκτιστο, τ�ν ποcροc[τηση άπο τ�ν uποcρκτικ� οcύτονομ[οc
τΊjς άτομικότητοcς, τ�ν όίντληση ζωΊjς άπο τ�ν άγοcπητικ�
κοινων[οc. ΕΙνοcι λοιπον κοc[ριο πρόβλημοc, το πως θα
έκλάβουμε οcύτες τtς ε tκόνες: με τ�ν πτωτικ� σημοcσ[οc
τους � στ�ν έκκλησιοcστικ� τους προοπτικ�.
Μια μεγάλη ποcροcνόηση ΚOC L οιοcστροφ� τΊjς έκκλη
σιοcστικΊjς άλ�θειοcς για τ�ν κοcτάργηση τοu θοcνάτου με
το Στοcυρο τοu Χριστοu , έμφοcνLστηκε στ� Δύση άπο τοuς
πρώτους κιόλοcς οc tωνες ΚOCL προοοευτικα κυριάρχησε στο
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πνευματικό της κλίμα. ' Ο Τερτυλλιανός, ό Αuγουστίνος,
ό 'Άνσελμος καt ό Θωμας ' Ακινάτης εΙναι οί μεγάλοι
σταθμοt στ� διαμόρφωση καt έπιβολ� αuτ�ς τ�ς δια
στροφ�ς, ΠΟU άνακηρύχθηκε τελικά σε έπ ίσημη οιδασκα
λία τ�ς δυτικ�ς ' Εκκλησίας με τ� σύνοδο τοϋ Τριδέντου
( 1 545 - 1 56 3 ) . Πρόκειται γιά μιά νομικισηκ� έρμηνεία
των βιβλικων ε tκόνων γιά το «λύτροη ποu κατέβαλε ό
Χριστος με το σταυρικό του θάνατο προκειμένου νά
«έξαγοράσειη τ�ν άνθρωπότητα άπο τ� δουλεία καt ύπο
ταγ� στ�ν άμαρτία καt στο θάνατο -μιά έκδοχ� προ
σαρμοσμένη στ�ν έμπαθ� έμπεφία τοϋ μεταπτωτικοϋ
άνθρ ώπου .
Σύμφωνα με αυτη τ�ν έκοοχή , � άμαρtία του αν
θρώπου εΙναι μιά διαταραχ� καt παραβίαση τ�ς θε ίας
«τάξεως δικαίου» καt ταυτόχρονα προcrβολ� τ�ς τψ�ς
καt μεγαλειότητας τοu Θεοϋ. Το μέγεθος τ�ς ένοχ�ς γι '
αuτ� τ� διατάραξη καt προσβολ� μετριέται άνάλογα με
το μέγεθος τ�ς άξίας τοu προσβληθέντος -οπως καt στο
άνθρώπινο δίκαιο . ' Η όίπεφη λοιπον μεγαλειότητα καt
δικαιοσύνη τοu Θεοu άπαιτοuσε όίπεφο άντάλλαγμα έξι
λέωσης. • ο πεπερασμένος ομως όίν θρωπος δεν μποροuσε
νά προσφέρει τέτοιο όίπεφο άντάλλαγμα, εστω κι ιΧν
όλόκληρη � άνθρωπότητα θυσιαζόταν γιά νά ίκανοποιη
θεϊ: � θε ία Δικαιοσύνη. Γι ' αuτο καt ό ϊδιος ό Θεος
άνέλαβε νά πληρώσει, στο πρόσωπο τοu Υ ίοu του, το
όίπε φο λύτρο γιά τ�ν ίκανοποίηση τ�ς Δικαιοσύνης του.
' Ο Χρισ-;ος τιμωρήθηκε με το σταυρικο θάνατο στ� θέση
τ�ς άμαρτωλ�ς άνθρωπότητας καt γιά νά έξιλεωθεϊ: �
άμαρτωλ� άνθρωπότητα. Καt στ� διδασκαλία τοu Λού
θηρου καt τοu Καλβίνου άργότερα δεν εΙναι άπλως � θε ία
Δικαιοσύνη, άλλά � όpγη τοu Θεοu ποu καταπραuνεται
με τ� σταυρικ� θυσία τοu Χριστοu.
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Οί άλλο ιώσεις ποu έπιφέρει αύτ� � θεωρία στ�ν
π ίστ-η τΊjς ' Εκκλη σίας εΙναι κυριολεκτικά άπροσμέτρη
τες. ' Αλλο ιώνε ι τ�ν άλήθεια τοu Θεοu ύποτάσσοντας τ�ν
έλευθερία τΊjς άγάπη ς Του στ�ν όίτεγκτη άναγκαιότητα
μιιΧς έγωκεντρικΊjς και θηριώδους δικαιοσύνης ποu άπαι
τεϊ σαδιστικά ίκανοποίηση. Ό Θεος τΊjς ' Εκκλησίας,
άπο Πατέρας και « έραστ�ς μανικώτατοςη τοu άνθρώπου,
μεταβάλλεται σε άμε ίλικτο δικαστ� και άπειληηκο η
μωρο ποu � δικαιοσύνη του εύφραίνεται (κατά τ�ν όίποψη
τοu Αύγουστ ίνου ) οταν βλέπει τοuς άμαρτωλοuς νά βα
σανίζονται στ�ν κόλαση .
Τά άλλεπάλληλα κύματα άθε"ί σμοu στον πνευμαηκο
β ίο τΊjς Δύσης τοuς τελευταίους αtωνες, οί έπαναστα
ηκες έκρ�ξεις άπελευθέρωσης άπο το « σαδιστ� Θεο η
τΊjς ρωμα"ίκΊjς δικανικΊjς παράδοσης, δεν ε Ιναι φ α ι νόμενα
όίσχετα με τ� θεωρία γιά τ�ν « ίκανοπο ίηση τΊjς θε ίας
δικαιοσύνης άπο το σταυρικο θάνατο τοu Χριστοuη -ο
πως δεν εΙναι όίσχετη και � σύνδεση τΊjς χρισηανικΊjς
άλ�θειας στLς συνειδ�σε ις με άξεπέραστα πλέγματα ένο
χΊjς. ' Αλλοιώνει αύτ� � θεωρία το έκκλησιασηκο νόημα
τΊjς άμαρτίας, ώς άστοχίας και άποτυχίας τοu άνθρώπου ·
τ�ν έκδέχεται ώς νομικ� παράβαση και άξιόποινη πα
ρεκτροπ� , πρόξενο έγωκεντρικΊjς ένοχΊjς ΚΙΧL άφορμ� έξί
σου έγωκεντρ ικΊjς δικαίωσης. Γιατt ο ί ψυχικοt μηχανι
σμοt τοu άνθρώπου τΊjς πτώσης χρειάζονται άκόμα και
τ�ν ένοχ� και συχνά τ�ν προκαλοuν, προκειμένου νά
κατορθώσουν μέσα άπο μιά άνηκεψενικ� και άδιαμφι
σβ�τητη « έξαγοράη τ� ν έγωκεντρικ� ίκανοπο ίηση τΊjς
άτομικΊjς «δικαίωσης». Το σχΊjμα «ένοχ� - έξαγορά - δικαί
ωσψ> εΙναι τυπικο σύμπτωμα κάθε ιιφυσικΊjς θρησκε ίας»,
έ:κψραση τοu άνθρ ώπ ινου ψυχισμοu ΠΟU άρνεϊται νά πα
ραιτηθεϊ άπο τ�ν άτομοκεντρικ� έκδοχ� τΊjς ϋπαρξης και
ζητάει νά νικ�σε ι το θάνατο με τά δικά του άξιόμισθα
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κατορθώματα, εστω ένισχυμένα ά.πο τΎ)ν ά.νταλλακτικΎ)
άξία κάποιου uπερβαηκοu «λύτρου».
'Έτσι ή 'Εκκλησία μεταβάλλεται σΕ: �θικισηκΎ) θρ'Υ)
σκεία, UΠ'Υ)ρεηκΎ) τΎjς ά.τομικΎjς αύτοκατοχύρωσ'Υ)ς τοu
ά.νθρώπου. 'Ο Σταυρος τοu Χριστοu παύει να ένσαρκώνει
καl να

ά.ποκαλύπτει τον πυρ�να τοu εύαγγελίου τΎjς

σωηρίας: ΤΎ)ν παραίτ'ΥJσ'ΥJ

ά.πο τΎ)ν αύτοζω�,

για να

κατορθωθεϊ: ή ζω�· τΎ)ν ά.ποδοχΎ) τοu θανάτου προκειμέ
νου να καμφθεϊ: καl ή εσχατ'Υ) uπαρκτικΎ) ά.ντίστασ'Υ) τΎjς
ά.τομικότψας καl να ά.ντλ'Υjθεϊ: ή ϋπαρξ'Υ) οχι ά.πο τΎ)ν
κτιστΎ) φύσ'ΥJ, άλλα ά.πο τΎ)ν προσωπικΎ) σχέσ'ΥJ μΕ: τον Θεο
Πατέρα, το χορ'Υ)γο τΎjς ζωΎjς.
'Άν ό Σταυρος τοu Χριστοu εγινε το κατεξοχΎ)ν σύμ
βολο τΎjς Έκκλφίας, αίσθψΎ) εκφρασ'ΥJ καl δ�λωσ'ΥJ τΎjς
πίστ'ΥJς τwν Χριστιανwν, δΕ:ν ήταν για να θυμίζει άπλwς
το πάθος τοu θεανθρώπου καl το ά.ντίτιμο ποu καταβλ�
θ'Υ)Κε στΎ)ν όργισμέν'Υ) δικαιοσύν'Υ) του Θεοu. Οί Χριστιανοl
ά.ποτυπώνουν πάνω στο σwμα τους το σ'Υ)μεϊ:ο τοu σταυ
ροu, Ο'Υ)λώνοντας τΎ)ν έκούσια αύτοπαραίτ'Υ)σ'ΥJ ά.πο τΎ)ν
ά.τομικΎ) αύτοτέλεια, τΎ) θυσιαστικΎ) ά.ναφορα τΎjς ζωΎjς
τους στο θέλ'Υ)μα τοu Πατρός. «Τα φαινόμενα πάντα
δεϊ:ται σταυροu», γράφει ό όίγιος Μάξιμος ό 'Ομολογ'Υ)
τ�ς, «καl τα νοούμενα πάντα δεϊ:ται ταφΎjς» 1• 'Όλα τα
φαινόμενα, κάθε τι ποu μιΧς γίνεται προσιτο μέσα ά.πο τlς
ά.τομικΕ:ς αίσθ�σεις καl κάθε γνώσ'Υ) ποu κατακτιΧμε μΕ:
τΎ)ν ά.τομική μας διάνοια,

ολα οσα μοιάζουν να μιΧς

uποτάσσονται χάρ'Υ) στlς ά.τομικές μας tκανότ'Υ)τες, πρέ
πει νά σταυρωθοuν και να ταφοuν, να νεκρωθοuν ώς
ά.τομικΕ:ς βεβαιότ'Υ)τες και θωρακίσεις του εγώ, προκει
μένου να λειτουργήσουν ώς έρωτικΎ) σχέσ'Υ) και αύθυ
πέρβασ'ΥJ.

1. Κεφάλαια θεολογικά, ΞΖ', P.G. 90, 11088.
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Γι' αύτο και οί Χριστιανοι σφραγίζουν το σωμα
τους με το σημείο τοu σταυροu, οχι μόνο οταν προσεύ
χονται, άλλcΧ <<οuτινοσοuν προκαταρχόμενοι πράγματος»1:
«έπι όίρτων βιβρωσκομένων, και έπι ποτηρίων πινομέ
νων· έν είσόδοις, έν έξόδοις ... κοιταζόμενοι και διανι
στάμενοι»2. Κάθε φάση και κάθε πτυχ� τ-ϊjς καθημερι
νότητας σφραγίζεται με το σημάδι τοu ζωοποιοu θανά
του, τΥjς uπακοΥjς στο θέλημα τοu Πατρός, το θέλημα τΥjς
ζω-ϊjς. Γιατι ό Σταυρος δεν εΙναι σημείο άνάμνησης και
συναισθηματικΥjς � �θικοδιδακτικ-ϊjς άναφορiiς, άλλcΧ σύμ
βολο και δήλωση συσχηματισμοu με τον τρ6πο ύπάρ
ξεωι; τοu Χριστοu, τον τρόπο τ-ϊjς ζωΥjς. Και σcΧν τέτοιο
σύμβολο, άποκαλυπτικο τ-ϊjς ζωΥjς ποu συνιστii τ�ν 'Εκ
κλησία και τ�ν έλπίδα των πιστων, άποτυπώνεται τελικcΧ
ό σταυρος και πάνω στcΧ μνήματα των κεκοιμημένων,
βεβαιώνοντας τ�ν εϊσοδό τους στ� «χώρα των ζώντων>> .

ι.

Ό

Άναστeχι;

'Ο Χριστος άνασταίνεται τ�ν τρίτη μέρα μετcΧ τ�ν ταφή

του. Τόσο οί βιβλικες μαρτυρίες οσο και� έκκλησιαστικ�
είκονογραφία και uμνολογία άργότερα, uποδηλώνοuν τ�ν
άνάσταση έ:μμεσα, θcΧ έ:λεγε κανείς, μέσα άπο σημεία,
οπως το κενο μνημείο, ό όίγγελος τοu Θεοu ποu έλευθε
ρώνει τ�ν εϊσοδο τοu τάφου, τcΧ «όθόνια» τΥjς ταφΥjς
«κείμενα μόνα». Δεν προσδιορίζεται οuτε περιγράφεται
κάποια συγκεκριμένη στιγμ� ποu το νεκρο σωμα τοu
Χριστοu ζωοποιείται και πάλι και έπαναλειτουργεί βιο
λογικά, οπως συνέβη με τοuς νεκροuς ποu άνέστησε ό
I. ΩΡΙΓΕΝΗΣ,
2.

ΕΙς τον Ίζεκιήλ, 9,4-P.G. 13, 801Α.
Κατηχήσεις 13,36.

Κ Ύ'ΡΙΛΛΟΣ 'Iεροσολύμων,
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ϊδιος ό Χριστος στη διάρκεια τοu δημόσιοu β ίοu τοu.
' Υπάρχε ι ομως η έμπε φία και μαρτuρία τ ων σωματ ικων
τοu έμφαν ίσεων μετα την άνάσταση : ' Ο άναστη μένος
Χριστος έμφαvίζεται στις μuροφόρες γuναίκες και στοuς
όδοιπόροuς τΎjς Έμμαοuς και στη σύναξη των μαθητων
στο ύπερωο τΎjς ' lεροuσαλημ η στις οχθες τΎjς Τιβεριά
δας.
Για την έμπεφ ία και βεβαιότητα τΎjς ' Εκκλησίας, η
άνάσταση τοu Χριστοu διαφέρει άπο τις άναστάσε ις νε
κρων ποu πραγματοπο ίησε ό ϊδιος στον έπίγειο βίο τοu.
Στο νεκρο σωμα τοu Λαζάροu η τοu γιοu τΎjς χ�ρας στη
Να'ίν η τΎjς θuγατέρας τοu ' Ιαε ίροu, το κuριαρχικο πρό
σταγμα τοu Χριστοu άποκαθιστα τις νεκρωμένες λει
τουργ ίες τΎjς ζωΎjς -οπως στις περιπτώσεις των &λλων
θαuμάτων άποκαθιστοuσε κάποιες έπιμέροuς λειτοuργίες:
την οραση τοu τuφλοu η την άκοη και τη λαλια τοu
κωφαλάλοu η τη βάδιση τοu παραλύτοu- ομως το σωμα
των άναστη μένων παραμένει φθαρτο και θνητό. " Ολοι
αύτοι πέθαναν κάποτε και πάλι, γιατι το σωμα τοuς ποu
άναστ�θηκε μια φορά, Ίjταν ύποταγμένο, οπως και πριν
άναστηθεί, στις σuνέπειες τΎjς άνθρώπινης πτ ώσης, στην
άναγκαιότητα τΎjς φθορiΧς και τοu θανάτοu. Oi άναστά
σεις των νεκρων ποu περιγράφονται στην ' Αγία Γραφ� ,
εΙναι για τα άνθρώπινα μάτια όείγμα έκπληκτικο τΎjς
δύναμης τοu Θεοu, δηλαδη τΎjς έλεuθερίας τοu άπο κάθε
φuσικο περιορισμό. Αύτη η δύναμη μπορεί να άνατρέψει
τοuς νόμοuς τΎjς φύσης, άλλα δεν μπορεί να μεταβάλει
τον τρόπο ύπάρξεωι; τΎjς φύσης. Μια τέτοια μεταβολη
δεν έπιβάλλεται έξωτερικά, εΙναι μόνο καρπος τΎjς προ
σωπικΎjς έλεuθερίας , κατόρθωμα έλεuθερίας. 'Όπως σu
χνα τονίσαμε σε προηγούμενες σελίδες, το πρόσωπο εΙναι
ποu ύποστασιάζε ι τη ζωΥj και την uπαρξη -και την
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ύποστα.σιαι,ει η ώς φυσικη αύτοτέλεια (ύποτάσσοντας
την ϋπαρξη στις άναγκα.ιότητες τοu κηστοu) η ώς γε
γονος άγαπηηκΥjς σχέσης και έρωηκΥjς κοινων(ας μΕ: τον
Θεο (έλευθερώνοντας την ϋπαρξη άπο τη φθορα. και το
θάνατο). 'Αλλ!Χ. ή ά.γάπη και ό έ:ρωτας οΕ:ν έπιβάλλονται
έξωτερικά, εΙνα.ι μόνο κατόρθωμα προσωπικΥjς έλευθε
ρ(ας.
Αύτο το κατόρθωμα τΥjς έλευθερ(ας όλοκληρώθηκε
ά.πο τον Χριστο πάνω στο Σταυρο και φανερώθηκε ύπαρ
κηκα. μΕ: την ά.νάστασΊ) του. ΜΕ: την ύπακοΊ) του μέχρι
θανάτου στο θέλημα τοu Πατρος όοΊ)γησε ό Χριστος την
ά.νθρώπινη φύση του στην τέλεια παρα(τηση ά.πο κάθε
οιεκο(κηση ύπαρκηκΥjς αύτοτέλειας, μετέθεσε την ϋπαρ
ξη τΥjς φύσης στη σχέση ά.γάπης και στην έλευθερ(α τΥjς
ύπακοΥjς στον Θεό. Και αύτη ή φύση ποu άντλεϊ την
ϋπαρξΊ) της άπο τη σχέση μΕ: τον Θεό, οΕ:ν πεθα(νει.
Γιατι αν και κηστΊ), ύπάρχει πια. μΕ: τον τρόπο τοu
ά.κτ(στου, οχι μΕ: τον τρόπο τοu κηστοu. Το άνα.στημένο
σωμα τοu Χριστοu εΙναι σωμα ύλικό, φύση κηστΊ). Δια
φέρει ομως άπο τα. σώματα των IJ.λλων άνα.στημένων,
για.τι αύτο ύπάρχει τώρα πια. μΕ: τον τρόπο τοu άκτ(στου,
τον τρόπο τΥjς έλευθερ(ας άπο κάθε φυσικη άναγκαιό
τητα. 'Έτσι, ένω εΙναι αίσθητο και ά.πτό, μΕ: σάρκα και
όστ!Χ. (Λουκ. 24,30), ένω μπορεΊ: να. πάρει τροφη οπως ολα
τα. IJ.λλα σώματα. (και ό άναστημένος Χριστος τρώει μέλι
και ψάρι μπροστ!Χ. στα. μάηα των μαθητων του -Λουκ.
24,42) και ένω τα. σημάοια των πληγων ποu οέχθηκε εΙναι
ψηλαφητα. έπάνω του, ομως το ίοω αύτο σωμα μπα(νει
στο ύπερωο «των θυρων κεκλεισμένων» ( 'Ιωαν. 20, ι) και
γ(νεται IJ.φαντο στην 'Εμμαοuς μετα. την κλάση τοu
IJ.ρτου (Λουκ. 24,31) και τελικ!Χ. άναλαμβάνεται στοuς
ούρανοuς (Μαρκ. 16,19 Λουκ. 24,51) ένθρον (ζοντας την
άνθρώπινη «πηλοη στη οόξα τΥjς θε(ας ζωΥjς.
-
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μεταβολ� στον τρόπο ύπάρξεως τΊjς άνθρώπινης
φύσης τοu Χριστοu μετιΧ τ�ν άνάστασ� του όηλώνεται
στα Εuαγγέλια έ:μμεσα καΙ. πάλι -όΕ:ν εΙναι όυνατο να
όριστεϊ καΙ. περιγραφεϊ μΕ: τl.ς άντικειμενικΕ:ς κατηγορίες
ποu προσόιορίζουν τl.ς κοινΕ:ς καθημερινές μας έμπεφίες.
'Επισημαίνεται μια «έτερότηταη: εΙναι ό γνώριμος ιωtος
τοu άνθρώπουη, άλλα «έν έτέρ� μορφΊJη (Μαρκ. 16,12).
'Η Μαρία ή Μαγόαλην�, στον κΊjπο τοu μνημείου, τον
νομίζει για κηπουρό. ω όυο όόοιπόροι στο όρόμο για τ�ν
Έμμαοuς τον νομίζουν τυχαϊο όιαβάτη. ω μαθητΕ:ς ποu
ψαρεύουν στ�ν Τιβεριάόα, τον άκοuνε να τοuς ζητάει
'
\ '\:'\
t ψ
κατι « βρωσιμονη και οεν υπο ιαι,ονται πα' λι πως ειναι
αuτος ποu τοuς περιμένει στ�ν οχθη. "Ολοι τον &να
καλύπτουν ξαφνικα καΙ. αuτονόητα, άλλα άφοu άρχικα
πλανηθοuν. τι εΙναι αuτο ποu τον όιαφοροποιεϊ καταρχ�ν
καΙ. πρέπει να το ύπερβεϊ κανεl.ς για να τον άναγνωρίσει;
που' οεν
Σ'ιγουρα κατι
'
'1>'
λεγεται,
'
'
β ιωνεται.
'
α'λλ'α μονο
'Ίσως &ν ή σχέση μαζί του σταματ�σει στ� φαινόμενη
άτομικότητα όΕ:ν κατορθώνει να άναγνωρίσει τ�ν ύπό
σταση, τήν έλευθερωμένη άπο τ�ν ά.τομικ� αuτοτέλεια.
ΔΕ:ν ξέρουμε καΙ. όΕ:ν μποροuμε να περιγράψουμε τ�ν
έμπεφία, τολμοuμε μόνο να τ�ν προσεγγίσουμε έρμη
νευτικα μέσα ά.πο τα γεγονότα ποu τή συνοόεύουν: Το
σωμα τοu άναστημένου Χριστοu εΙναι ή άνθρώπινη φύση
έλεύθερη ά.πο κάθε περιορισμο καΙ. κάθε ά.νάγκη, εΙναι έ:να
ά.νθρώπινο σωμα μΕ: σάρκα καΙ. όστά, ποu ομως όΕ:ν
ά.ντλεϊ ζωή ά.πο τl.ς βιολογικές του λειτουργίες, άλλα
ύποστασιάζεται σΕ: πραγμαηκ� ϋπαρξη χάρη στ�ν προ
σωπικ� σχέση μΕ: τον Θεό, ΠΟU αύτή καΙ. μόνη το συνιστιΧ
καΙ. το ζωοποιεϊ.
'Η

I

'Υ

'

Τ
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ια .

Ή σ v να νάσταση το v yένο v ι;

Χριστος ((συνανέστησε παγγενΎj τον ' Αόαμ άναστας έκ
τοu τάφουη -ολο το γένος, τον κάθε ιΧνθρωπο. Ο ί
έμπεφ ίες τοu άτομοκεντρικοu β ίου τΎjς πτώσης μιΧς
έμποόίζουν να κατανοήσουμε την ύπαρκηκη αύτη σχέση
ένος άνθρώπου μΕ: την ολη άνθρωπότητα, ένος προσώπου
με την καθολικη φύση : Πως στο πρόσωπο τοu ' Αόαμ �
καθολικη άνθρώπ ινη φύση άποκόβεται άπο τη όυνατό
τητα τΎjς ζωΎjς, καf. πως στο πρόσωπο τοu Χριστοu �
καθολικη καf. πάλι φύση ((συνανίσταταιη καf. ζωοποιε'i:τ αι.
Ο ί φιλοσοφικές μας κατηγορίες έλάχιστα μποροuν να
βοηθήσουν στην κατανόηση αύτοu τοu γεγονότος, ποu
εΙναι ώστόσο ιΧξονας καf. θεμέλιο για την προσέγγιση τΎjς
άλήθειας τΎjς ά.μαρτίας καf. τΎjς σωτηρίας, προϋπόθεση
για την εϋρεση νοήματος στην τραγωόία τΎjς ' Ιστορ ίας.
(( 'Ώσπερ έν τ ψ Άόαμ πάντες άποθνήσκουσιν, οϋτω
καf. έν τψ Χριστ ψ πάντες ζωοποιηθήσονταιη -(( έπειόη
γαρ όι ' άνθρώπου ό θάνατος, καf. όι ' άνθρώπου άνά
στασις νεκρωνη ( Ι Kop. 1 5,2 1 -22) . ' Ο 'Απόστολος Παu
λος έπιμένει στη συμπερίληψη τΎjς καθολικΎjς φύσης σε
ενα πρόσωπο, άλλα τον τρόπο η το πwς αύτη συντε
λείται, μόνο με ε ίκόνες το έπισημαίνει. Μιλάει για το
((μεσότοιχον τοu φραγμοuη ποu καταλύθηκε ((έν τjj σαρκf.
τοu Χριστοuη ( Έφεσ. 2, 1 4 ) , για την ((άγριέλαιοη ποu
έγκεντρ ίσiηκε στην ((Καλιέλαιοη ( Ρωμ. 1 1 , 1 7 ) . ' Η έμμονή
του ώστόσο στη ((όια θανάτου» κατάργηση τοu θανάτου
-στην όπο ία άόιάκοπα έπανέρχεται καf. � ' Εκκλησ ία
μας έπιτρέπει να άρθρώσουμε μια προσπάθεια έρμηνε ίας,
πέρα άπο τη συμβολικη των ε ίκόνων: Να ποuμε, με
όεόομένη την άνεπάρκε ια τΎjς γλώσσας μας, on � προ
σωπικη έλευθε ρία τοu Χριστοu, άποόεχόμενη έκούσια το
θάνατο , όόηγε'i: την άνθρώπινη φύση στην όλοκληρωηκη
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παραίτ'Υ)σ'Υ) ά.πο κάθε ά.παίτΥ)σ'Υ) αύθυπαρξίας. Και έπειό�
κάθε ά.νθρώπινος θάνατος εΙναι � ύποχρεωηκ� και όε
δομένη ά.ναίρεσ'Υ) τΎjς ύπαρκηκΎjς αύτονομ ίας τΎjς ά.τομι
κότψας, � ά.γάπΥJ τοu Θεοu δέχεται τον κάθε θάνατο με
τον τρόπο ποu δέχθΥJκε τ� θυσία τοu σαρκωμένου Υίοu
του: ώς ά.ναίρεσ'Υ) των ά.νηστάσε ων τοu κηστοu στ�ν
πρόσλΥJψ� του ά.πο τον Θεό.
'Έτσι στο πρόσωπο τοu Χρ ιστοu, τοu ά.ναστΥ)μένοu
και «έν σαρκι» ά.ναλ'Υ)φθέντος, προσλαμβάνει ό Θεος
ιιπaσαν σάρκα», οταν αύτ� ά.ποθέτει με το θάνατο τις
ά.παιτ�σεις αύθυπαρξίας τ'Υ)ς -ένώνεται ό Θεος με κάθε
όίνθρωπο και τον ζωοποιεϊ. ' ο θάνατος ποu Ίjταν ό
ιιεσχατος έχθρος» ( I Kop. 1 5 ,26) ά.ποδείχνεται τώρα
θρ ίαμβος τΎjς ά.γάπΥ)ς τοu Θεοu, εϊσοδος στ� ζω�. Γι '
αύτο και ιιεύδοκοuμεν μaλλον έκδ'Υ)μΎjσαι έκ το\3 σώματος
και ένδΥ)μΎ)σαι προς τον Κύρων . . . εtδότες οη ένδ'Υ)μοuντες
έν τ ι;:> σώμαη έκδΥJμοuμεν ά.πο τοu Κυρίου . . . Οϊδαμεν γαρ
οη έαν � έπίγεως �μων οtκία τοu σκ�νους καταλυθyj,
οtκοδομ�ν έκ Θεοu εχομεν, ο tκίαν ά.χεφοποίΥ)τΟν αtώνων
έν τοϊς ούρανοϊς» (2 Kop. 5 , 1 ,8 ) .
Άλλα και προτοu «καταποθyj τ ο θνΥJτον ύπο τΎjς
ζωΎjς» με το θάνατο (2 Kop. 5,4 ) , κάθε έκούσια παραί
τ'Υ)σ'Υ) τοu ά.νθρώπου ά.πο τ�ν ύπαρκηκ� του αύτονομία
λειτουργεΊ: για τ�ν ά.γάπΥJ τοu Θεοu ώς έπανάλΥJΨΥJ και
μίμ'Υ)σ'Υ) τΎjς σταυρικΎjς αύτοπαραίτ'Υ)σ'Υ)ς τοu Υ ίοu. Γιατι �
ϊδια � σάρκα Π ΟU ψοροuμε, εστω κι !Χν έξακολουθεϊ να
ά.ντλεϊ uπαρξ'Υ) και ζω� ά.πο τις βωλογικές τ'Υ)ς λειτουρ
γίες, εΙναι � ϊδια φύσΥ) με τ� σάρκα τοu ά.ναστ'Υ) μένου
Χριστοu ποu μετέχει στ� ζω� τΎjς Τριάδος. Στο πρό
σωπό του � κο ιν� μας φύσΥ) εχει με τον Θεο τ�ν ϊδια
σχέσΥJ ποu εχε ι και ό Υίος με τον Πατέρα. Και � ά.γάπΥJ
τοu Πατέρα για το σαρκωθέντα Υ ίό του δεν εΙναι
συναίσθ'Υ)μα και ύποκεψενικο β ίωμα, ά.λλα ζωοπωος και
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οuσιοποιος ένέργεια, συστατιχ-Υj τοϋ ύπαρχτοϋ. Γι ' αuτο
χα!. οταν � άτομιχή μας σάρκα άποθέσει άχούσια (με το
θάνατο) � έχούσια (με το βάπτισμα, την άσκηση � το
μαρτύριο) τ!.ς άντιστάσεις αuθυπαρξίας της, � χτιστή μας
ύπόσταση ένώνεται με το ρεϋμα τΊjς ζωΊjς πού διατρέχει
τη φύση μας μετιΧ άπο την ύποστατιχή της ltνωση με τη
Θεότητα στο πρόσωπο τοϋ Χριστοϋ. 'Όπως λοιπον «δια
τοϋ Λόγουη � άγάπη τοϋ Θεοϋ εχτισε τα πάντα, ετσι χα!.
«δια τοϋ ένσάρχου Λόγουη άναχαινίζει τα πάντα χα!. τα
άφθαρτοποιεϊ:.
ιβ.

Ή «ογδοη ή μ έρα »

' Η ' Εκκλησία προσδοχιΧ « άνάστασιν νεχρων κα!. ζωην τοϋ

μέλλοντος αίωνοςη. Αuτος ό κόσμος τΊjς φθοριΧς χα!. τοϋ
θανάτου θα όλοκληρώσει κάποτε τον ύπαρχτιχό του
κύκλο, οχι για να βυθιστεϊ: στην άνυπαρξία άπο την όπο ία
προΊjλθε, άλλα για να φανερωθεϊ: «έν έτέρ� μορψ{jη -να
φανερωθεϊ: � άναστημένη σάρκα τοϋ Χριστοϋ στ!.ς καθο
λικές, κοσμικές της διαστάσεις, να άποκαλυφθει ό κόσμος
σάρκα τοϋ Θεοϋ, «'ίνα ΊJ ό Θεος τα πάντα έν πιΧσιη ( ι
Κορ. 1 5,28 ) .

Αύτη θα εΙναι � « ογδοη �μέρα» τΊjς δημιουργίας: Σε
άντίθεση προς την «έβδομάδα την έκμετροϋσαν τον
χρόνονη, � ογδοη �μέρα «τΊjς ύπερ φύσιν κα!. χρόνον
ύποδηλοϊ: καταστάσεως τον τρόπον η 1 • Θα εΙναι Ιtνας
χρόνος οχι πια φθαρτικΊjς διαδοχΊjς, άλλα πληρωματικΊjς
έρωτικΊjς σχέσης, πού τελειοϋται άδιάχοπα σε μια δυνα
μικη μεταμορφώσεων <<άπο δόξης είς δόξαν » (2 Κορ.

1. ΜΆΞΙΜΟΥ · ΟμολογΊ)τοu, Κεφάλαια θεολογικa 1 , 5 1 , P.G. 90, I I O I C .
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3 , 1 8) . 'Ό,τι κι &ν ποuμε τώρα γι αυτη τη μέλλουσα
δόξα , θα είναι μόνο άμυδρο άπείκασμα έκε ίνης τΊjς
πραγματ ικότητας. «Βλέπομεν γαρ όίρη οι ' έσόπτρου έν
αίνίγματι, τότε οΕ: πρόσωπον προς πρόσωπον η ( Ι Kop.
1 3 , 12) .
Στ!.ς διαστάσεις τΊjς ((( 5γδοης ημέραςη φανερώνεται η
πραγματικότητα τΊjς ' Αν άστασης, � ενωση τοu Θεοu μΕ:
«παγγενΊj τον ' Αδαμη -μΕ: ολους άνεξαφέτως τοuς
άνθρώπους. ' Αλλα αύτη � ενωση, ένω θα καταργεί τη
φυσικη άπόσταση τοu άνθρ ώπου άπο τον Θεό, οΕ:ν θα
παραβιάζει, οϋτε χα!. τότε, την έλευθε ρία τοu κάθε
προσώπου. 'Έτσι, για τοuς «άξίουςη, οπως λέει ό όίγ ιος
Μάξιμος, οσους δέχονται την άγάπη τοu Θεοu, � ενωση
μαζί Του θα είναι «θεία χα!. άνεννόητος �οον�η , ένω για
τοuς «άναξίουςη, αuτοuς ποu εχουν άρνηθεί τη δυνατό
τητα τΊjς άγάπης, θα είναι « άνεκλάλητος όδύνψι 1. 'Άλλη
πο ιότητα ζωΊjς οΕ:ν uπάρχει στην « ογδοη �μέραη : η
άγάπη κρίνει, � άγάπη δικαιώνει.
Μέχρι τότε προγευόμαστε τα προσδοκώμενα μέσα
στα ορια τΊjς ουναμικΊjς «ζύμηςη πόu έτοιμάζει το
φύραμα τοu κόσμου για τη συντέλεια τΊjς «ογοοης
ημεραςη -τα ορια τΊjς ' Εκκλησίας. Το σωμα τΊjς
' Εκκλησίας είναι � « άπαρχη η χα!. ό « άρραβών αςη τΊjς
μελλούμενης δόξας. ' Εκεί ζοuμε κοινωνώντας την τρο
φη - ζω� μας, μεταποιώντας (μΕ: την Εύχαριστ ία, την
όίσκηση, τη λιχτρε ία) -rην άτομικη έπιβ ίωση σε άγαπη
τικη σχέση -uπάρχουμε μΕ: το ονομα ΠΟU μιΧς χαρίζει η
' Εκκλησία, δηλωτικο τΊjς προσωπικΊjς μας uπόστασης,
χα!. μΕ: το όποίο μιΧς άγαποuν οί όίγιοι, η Θεοτόκος, ό
1 . Κεφάλαια θεολογικά IV, P.G. 90, 1 3 1 2C
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Χριστός. ΔΕ:ν ξεχωρίζουμε ζωντες χα.t χεχοιμΎ)μένους,
προσφέρουμε ά.πο χοινοu την Εύχα.ριστία. μα.ς στον Θεό,
για.τt α.ύτο ποu μ!Χς χάνει ύπα.ρχτοuς εΙνα.ι ή όιχ� Του
ά.γάπΎ) -ά.χόμα. χα.t πρtν ά.πο την χοινη ά.νάστα.σΎ) ή
ά.γάπΎJ τοu Θεοu συνιστα χα.t ζωοποιεϊ: την uπα.ρξΎJ ολων
μα.ς, ζώντων χα.t χεχοψΎ)μένων : « Ούόε tς γαρ ήμων έα.υτψ
ζyj χα.t ούδεtς έα.υτψ ά.ποθν�σχε ι. ' Εάν τε γαρ ζω μεν , τψ
Κυρίψ ζωμεν· έάν τε ά.ποθν�σχωμεν , τψ Κυρίψ ά.πο
θν�σχομεν. ' Εάν τε οuν ζωμεν έάν τε ά.ποθν�σχωμεν, τοu
Κυρίου έσμΕ:ν» ( Ρωμ. 1 4,2-8 ) .
Ποιος εΙνα.ι ό τpόπος μ Ε: τον όποϊ:ο ή ύπόστα.σΎJ των
ΧεΧΟψΎ)μένων, αν χα.t φύσΎ) χτιστ�, ένεργεϊ:τα.ι χα.t ζεϊ:
πρtν ά.πο την χοινη ά.νάστα.σΎ), χα.t μΕ: ποιο τρόπο δια.σω
ζότα.ν ή ά.νθρώπινΎ) ύπόστα.σΎ) πρtν ά.πο τη σάρχωσΎ) τοu
Χριστοu χα.t την χάθοδό του στον "ΑδΎJ , χα.t πως έχδΎJλω
νότα.ν χα.t έχδΎ)λώνετα.ι ή έλευθερία. των προσωπιχων μα.ς
ύποστάσε ων μετα τη διάλυσΎ) τΎjς βιολογιχΎjς ά.τομιχό
τΎ)τα.ς; Αύτα ολα. τα έρωτ�μα.τα. πα ίρνουν ά.πάντΎJσΎJ οχι
μΕ: λογιχΕ:ς προτάσεις ποu δΕ:ν ξεπερνοuν τtς όυνα.τότΎ)τες
των έμπειpιχων π ιστοποι�σεων, άλλα μΕ: την χίνΎ)σΎ) τΎjς
έμπιστοσύνΎ)ς χα.t τΎjς α.ύτοπα.ράδοσ�ς μα.ς στην ά.γάπΎ)
τοu Θεοu. ' Η ά.τομιχ� μα.ς διάνοια. έπα.λΎJθεύει την ά.το
μιχ� μα.ς πρόσβα.σΎ) στη ζω� , τον ά.τομιχο τρόπο τΎjς
ύπάρξεως. ' Η π ίστΎJ στον Θεο εΙνα.ι ά.λλα.γη τοu τρόπου
τΎjς ύπάρξεως, γι ' α.ύτο χα.t ή γλώσσα. τΎjς πίστΎ)ς εΙνα.ι
ιΧσχετΎ) μΕ: την ά.τομιχη χα.τα.νόΎ)σΎ), την ά.τομιχη δια.νοΎ)
τιχη α.ύτάρχεια.. ΕΙνα.ι γλώσσα. ύμνψιχη τΎjς ά.γάπΎ)ς τοu
Θεοu, γλώσσα. έπ ίχλΎJσΎJς τοu έλέους Του. ' Η διχ� Του
ά.γάπΎ) ίδρύει την προσωπιχ� μα.ς ύπόστα.σΎ) «δι ' ύπερ
βολην μα.νιχοu ερωτος» -χα.t ό μα.νιχος έρα.στης δΕ:ν
έγχα.τα.λε ίπει ποτΕ: στην ά.νυπα.ρξία. τον έρώμενο. Δίχως
ά.να.γνώρισΎ) χα.t ά.ποδοχη α.ύτοu τοu θείου. ερωτα., ό θά-
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νατος είναι μόνο Ενας άποτpόπαιος καt άνεpμ�νευτος
παραλογισμός. ' Αντίθετα για. τοuς πιστοuς είναι ή εσχα
τη καt άκpαία οοκιμασ ία τΊjς έμπιστοσuνης καt αύτοπα
ράοοσ�ς τους στον Θεό, τον Θεο «τον καλοvντα τα. μή
οντα ώς ονταη ( Ρω μ. 4, 1 7 ) .

9. Η ΕΚΚΛΗΣΙΆ

α. Κλήση-σύναξη
'Η πρώτΎJ κοινότΎ)τΙΧ των μα.θΎ)των τοu Χριστοu έμφα.νί

ζετα.ι στ�ν 'Ιστορία. μΕ: το ονομα. έκκλησία. ΜΕ: τ� λέξΎJ
α.ύτ� ΟΎJλώνει τ�ν τα.υτότψά τΎJς κα.t τ�ν άλήθεια. τΎJς.
'Εκκλησία. (άπο το ρ-Υ)μα. έκ-κα.λω) σΎ)μα.ίνει τ� σύ
να.ξη ποu είνα.ι άποτέλεσμα. μιας κλήσης- πρόσκλησΎJς.
Είνα.ι συνα.γωγ�- συνάθροιση κεκλημένων. Οί πρωτοι μα.
θητΕ:ς τοu Χριστοu εχουν τ� συνείδηση οτι είνα.ι ιικλη
τοtη -κα.λεσμένοι ά.πο α.ύτον σε μιοc συνάθροιση ένότητα.ς,
σΕ: μιοc έκκλησία.. 'Όχι πιστοt μιας κα.ινούργια.ς ((θρη
σκεία.ςη, οϋτε όπα.οοt μιας κα.ινούργια.ς ίοεολογία.ς η κοι
νωνικ-Υjς οιοα.χ-Υ)ς. Αύτο ποu τοuς ένώνει οΕ:ν είνα.ι

�

ά.πο

οοχ� κάποιων θεωρψικων ιιά.ρχωνη η ιιά.ξιωνη, ά.λλοc

�

ά.ποοοχ� τ-Υ)ς κλήσης ποu ά.λλάζει ριζικοc τ� ζωή τους:
Μετα.ποιεϊ: τοc cΧτομα., τtς ά.ποσπα.σμα.τικΕ:ς μονάοες, σΕ:
ένια.ϊ:ο σωμα., σΕ: 'Εκκλησία.. 'Η σύνα.ξή τους οΕ:ν έξα.ν
τλεϊ:τα.ι στ�ν ά.πλ� συνάθροιση, οΕ:ν είνα.ι πα.ροοικό, περι
πτωτικο γεγονός. Ζοuν ώς έκκλησία., ώς ένια.ϊ:ο σωμα.
ζω-Υ)ς, κοινωνοuν τ� ζω� ώς ιιά.οελφοtη -οπως τοc ά.
οέλφια. ποu ά.ντλοuν τ�ν uπα.ρξη ά.πο τ�ν ϊοια. μήτρα.
είνα.ι ((μέλη» ένος όργα.νικοu, ζωντα.νοu ιισώμα.τοςη.
Κάποια.ν ά.νάλογη α.ύτοσυνειοησία. έξέφρα.ζε στ�ν ί
στορία. του κα.t ό λα.ος τοu 'lσρα.ήλ. ΔΕ:ν έκπροσωποuσε
οϋτε α.ύτος μιοc ((θρησκεία.», εστω τ� σωστ� η τ�ν κα.λύ
τερη ά.πο ολες τtς cΧλλες. 'Ήτα.ν, πρtν ά.πο ολα., ενα.ς λα.ος
ιικεκλημένωνη: λα.ος ποu ό ((ζων Θεοςη -ό γνωστος ά.πο
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τ�ν οcμεσΎ) tστορικ� έμπεφία. -τον κάλεσε να πρα.γμα.
τοποι�σει μια συγκεκριμένΎJ άποστολ�. 'Όχι θεωρΎ)τικΕ:ς
πεποιθ�σεις η θρΎ)σκευτικΕ:ς οοξα.σίες, άλλα ή κλ�σΎ) τοu
Θεοu συνάγει κα.Ι. ένοποιεϊ τ!.ς οώοεκα. φυλΕ:ς τοu 'Ισρα.�λ
σε ενα., περιούσιο λα.ό, οεσμευμένον στ� σχέσΎ) του μΕ: τον
Θεο μέσω τΎjς «Δια.θ�κΎJς». Αύτ� ή συνείοφΎ) έκφρά
ζετα.ι στ� λέξΎJ <ισυνα.γωγ�η, ποu ΟΎJλώνει τ� συνάθροισΎ)
τΎjς ίσρα.Ύ)λιτικΎjς κοινότψα.ς. Τόσο ή σvναγωγi'ι οσο κα.Ι.
ή έκκλησία μεταφράζουν τον ϊοιο έβρα.ϊκο ορο: qahal.
Δια.φοροποιοuντα.ι ώστόσο νΟΎ)μα.τικα ot ούο λέξεις, οτα.ν
ot μα.θψΕ:ς τοu Χριστοu έπιλέγουν τ� οεύτερΎJ για τ�ν
όνομα.σία. τΎjς οικΎjς τους κοινόητα.ς, άποοίοοντα.ς τ�ν
πρώτΎJ άποκλειστικα στοuς 'Εβραίους.
'Η ΈκκλΎJσία. εΙνα.ι κα.Ι. α.ύτ� ενα.ς λα.ος έκλεγμένος, ό
«νέος 'Ισρα.�λη, μΕ: μια καινούργια. tστορικ� άποστολ�:
Να φανερώσει στον κόσμο τ� νέα. σχέσΎ)- Δια.θ�ΚΎJ τοu
Θεοu μΕ: τοuς άνθρώπους «έν Χριστιf> 'IΎJσoun. 'Η ένό
τΎJτα. α.ύτοu τοu καινούργιου ιιλα.οu τοu Θεοuη οΕ:ν έξα.ρ
τiΧτα.ι καθόλου πια άπο φυλετικα στοιχεϊα.. 'Αντίθετα.,
εΙνα.ι μια κοινότΎJτα. άνοιχτ� ιιείς πάντα. τα εθνψ>. Κα.!.
θεμελιώνεται στ� νέα. «Δια.θ�κψ> μΕ: τον Θεό, τ� σφρα.γι
σμένΎJ μΕ: το α.Τμα. τΎjς στα.υρικΎjς θυσία.ς τοu Χριστοu. Ν α
μετέχεις σΕ: α.ύτον το λα.ό, να εΙσα.ι μέλος τοu σώματος
τΎjς Έκκλφία.ς, εΙνα.ι μια πράξΎJ άποοοχΎjς τΎjς «Κα.ινΎjς
Δια.θ�ΚΎJςη: ή πράξΎJ τΎjς «κλάσεως τοu οcρτουη κα.Ι. τΎjς
«εύλογία.ς τοu ΠΟτΎ)ρίουη, ή συμμετοχ� στο Οεϊπνο τΎjς
Εύχα.ριστία.ς.
Πολλο!. οcνθρωποι σ�μερα. μοιάζουν να εχουν λΎJσμο
ν�σει τ� θεμελιώΟΎJ α.ύτ� άλ�θεια. ποu όρίζει κα.Ι. φανε
ρώνει τ�ν 'ΕκκλΎJσία.: 'ΕκκλΎJσία. εΙνα.ι ή σύνα.ξΎJ στο
οεϊπνο τΎ)ς Εύχα.ριστία.ς. Οϋτε l'Ορυμα., οϋτε θεσμος θρΎJ
σκευτικός, οϋτε ΟιοιΚΎ)τιΚ� Lερα.ρχία., οϋτε κτίρια. Κα.L
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γραφε'ί:α καt όργανωτικη οcρθρωση. ΕΙναι ό λαος τοu Θεοu
συναγμένος στην «κλάση τοu οcρτου» καt την «εύλογία
τοu ποτηρίου». ΕΙναι τα «τέκνα τοu Θεοu τα πρtν όιε
σκορπισμένα» ( 'Ιωαν. 11,52) ποu συνάζονται τώρα στην
ένότητα ζωΊjς τοu έκκλησιαστικοu σώματος. Στtς Πρά
ξω; των 'Αποστόλων εχουμε την πρώτη καταγραφη
αύτΊjς τΊjς άφετηριακΊjς καταβολΊjς ποu συνιστιΧ καt συγ
κροτεΊ: την 'Εκκλησία: 'Όσοι πιστεύουν στο κ�ρυγμα
των 'Αποστόλων, συναθροίζονται «προσκαρτεροuντες τΊJ
όιόαχΊJ και τΊJ κοινωνί� και τΊJ κλάσει τοu οcρτου» (2,42)
-«πάντες οί πιστεύοντες ήσαν έπt το αύτό... καθ, �μέ
ραν προσκαρτεροuντες όμοθυμαόΟν έν τ<{) ίερ<{), κλωντες
τε κατ ο!κον οcρτον, μετελάμβανον τροφΊjς έν άγαλ
λιάσει» (2,44-46).

β. Πασχάλισ δείπνο
'Αλλα καt το όε'ί:πνο τΊjς Εύχ_αριστίας, ποu συνιστιΧ καt
φανερώνει την 'Εκκλησία, όΕ:ν εΙναι ενας θεωρητικα άποφασισμένος θεσμος με τον όπο'ί:ο καινοτομοuν ίστορικα οί
μαθητ€:ς τοu Χριστοu. 'Όπως ό ϊόιος ό Χριστος προ
σέλαβε τη όεόομένη άνθρώπινη σάρκα καινοποιώντας το
πρόσλημμα, έ:τσι καt ή 'Εκκλησία του προσέλαβε την
ίστορικη σάρκα τΊjς έποχΊjς μεταμορφώνοντας το πρόσ
λημμα.
Το όε'ί:πνο της Εύχαριστίας εΙναι συνέχεια καt προέ
κταση τοu πασχάλιου όείπνου των 'Εβραίων. Πάσχα για
τοuς 'Εβραίους σημαίνει πέρασμα, όιάβαση. Η ταν �
μεγαλύτερη γιορτη τοu χρόνου, ή άνάμνηση τΊjς όιάβασης
τΊjς έρυθριΧς θαλάσσης, ό πανηγυρισμος για την άπελευ
θέρωση τοu 'Ισραηλ άπο τη όουλεία στοuς Φαραώ, την
αiχμαλωσία τους στ-f)ν Αϊγυπτο. Κάθε χρόνο, την παρα.,.
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μονη τΊjς γιορτΊjς, το βράόυ, η έβρα'ίκη ο ίκογένεια μα
ζευόταν σ€:. ενα γιορηνο όεϊπνο. Στη όιάρκεια αύτοu τοu
όείπνου, κάποια σηγμ� , ό πρεσβύτερος τΊjς οίκογένειας
επαφνε στα χέρ ια του το ποτ�ρ ι μ€:. το κρασι να άπαγ
γείλει μια πρόποσΥJ. ' Η πρόποσΥJ �ταν προσευχη στο
Θεό : η Ε ύχαριστία. Εύχαριστοuσε τον Θεο για τα οσα
εΙχε χαρ ίσει και uποσχεθεϊ στοuς πατέρες τοu ' Ισραηλ
και σε όλόκλΥ)ρΟ το λαό Του, ίόιαίτερα ομως για τη
θαυματουργικη όιάβασΥ) τΊjς έρυθριΧς θαλάσσΥ)ς και τη
σωτΥJρ ία άπο τοuς Α ίγυπτίους. " Ύ'στερα έ:πινε πρωτος
αύτός, και το ποτ�ρι περνοuσε άπο χέρι σΕ: χέρ ι για να
πιοuν ολοι συμμετέχοντας έ:τσι στην Εύχαρ ιστ ία.
' Ο Χριστος τέλεσε μΕ: τοuς μαθψές του το πασχάλια
αύτο όεϊπνο των ' Εβραίων την παραμονη τοu σταυρικοu
του θανάτου, στο uπερωο τΊjς ' Ιερουσαλ�μ. ' Αλλα οχι
πια για την ά.νάμνΥJσΥJ και έπαναβ ίωσΥJ τΊjς Π αλαιιΧς
Διαθ�ΚΥ)ζ τοu Θεοu μΕ: το λαό Του και των θαυματουρ
γικων έπιβεβαιώσεων τΊjς πιστότΥJτας τοu Κυρίου σΕ:
αύτη τη Διαθ�ΚΥ) . ' ο Χριστος όίνει στο πασχάλια όεϊπνο
ενα καινούργιο περιεχόμενο, το περιεχόμενο τΊjς ΚαινΊjς
Διαθ�κΥ)ς. Το Πάσχα τώρα όΕ:ν εΙναι πέρασμα ένος μόνο
λαοu ά.πο την αίχμαλωσία στην έλευθερ ία, άλλα όιάβασΥ)
όλόκλΥ)ρΟυ τοu γένους των ά.νθρώπων ά.πο το θάνατο στη
ζω� . « ' Εν τyj σαρκιη τοu Χριστοu και «έν τ ι{) αϊματ ί του η
καταργείται «το μεσότοιχον τοu φραγμοuη ά.νάμεσα στο
κηστο και στο ιΧκηστο. Τώρα το κηστο μπορεί να
uπάρχε ι μ€:. τον τρόπο τοu ά.κτ ίστου, τον τρόπο τΊjς
« οντως ζωΊjςη.
' Η σάρκα και το αΙμα τοu Χριστοu εΙναι κόσμος,
κτ ίσΥ), άλλα οχι ό κόσμος και η κτ ίσΥ) στην ά.νταρσία τΊjς
αύθυπαρξίας. ΕΙναι η κηστη uπαρξΥJ ώς ά.ναφορα και
προσφορα στο Θεό, ώς κατάφασΥ) εύχαριστίας στη ζωο-
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ποιο ά.γάπΥJ τοu Ποcτρός. Kocl. � τροφ� τοu εύχοcριστιοcκοu
δείπνου τΊjς ΈκκλΥJσίοcς -το ψωμl. κocl. το κροcσl.- είνοcι
έπ ίσΥJς � κτίσΥJ ώς ά.νοcφορ Οι κocl. προσφορΟι στο Θεό, κοcτΟι
το ύπόδειγμα: τοu τρόπου ύπάρξεως τΊjς σοcρκος τοu
Χριστοu. Προσλοcμβάνει � ' ΕκκλΥJσίοc τον κόσμο ύπο τΟι
εϊδΥJ τοu &ρτου κocl. τοu οϊνου -εtδΥJ σuμπεριλΥJπτικΟι
κάθε τροφΊjς κocl. δυνοcτότψοcς ζωΊjς τοu ά.νθρώπου- κocl.
τΟι ά.νοcφέρε ι στο Θεό. ' Ανοcφέρει κocl. προσφέ ρει τ� ζω�
τοu κτιστοu στο θέλΥJμΟC τΊjς ά.γάπΥJς τοu Ποcτρος κocl.
εύχοcριστει γιΟι τ�ν ύποcρκτικ� δυνοcτότψοc οcύτΊjς τΊjς
ά.νοcφοριiς ποu προcγμοcτοποιήθΥJΚε με τον Χριστό .
ιι Τοuτο ποιεΙτε ε ίς τ�ν έμ�ν ά.νάμνΥ)σινη, είπε ό
Χριστος στοuς μοcθψές του μοφάζοντοcς τ ο ψ ωμl. κocl. το
κροcσl. το β ράδυ τοu Μuστικοu Δείπνου ( Λουκ. 22, 1 9 ) .
' ΑνάμνΥJσΥJ , σΥJμοcίνει στ� Γροcφ� οχι τ�ν Οιπλ� ά.νοcδρομ�
τΊjς μνή μΥJς, τ�ν ά.νοcπόλΥJσΥJ περοcσμένων συμβάντων, άλ
λΟι τ�ν έποcνοcβ ίωσΥJ κocl. ά.νοcνέωσΥJ μιiΧς σχέσΥJς, ένος
γεγονότος ζωΊjς. ' Η κοινωνίοc τοu &ρτου κocl. τοu οϊνου
τΊjς Εύχοcριστίοcς είνοcι � έποcνοcβ ίωσΥJ κocl. ά.νοcνέωσΥJ τΊjς
σχέσΥjς τοu κτιστοu με το &κτιστο ποu ποcροcγμοcτοποιή
θΥjκε ιιέν τΊJ σοcρκl. κocl. τ cj) οcϊμοcτι» τοu Χριστοu. Το ψωμl.
κocl. το κροcσl. τΊjς Εύχοcριστ ίοcς δεν είνοcι ούδέτεροc ά.ντικε ί
μενοc ποu ύπΥJρετοuν τ� θρέψΥJ κocl. έπιβ ίωσΥJ τΊjς θνψΊjς
ά.τομικότΥJτοcς, άλλΟι είνοcι � κτ ίσΥJ ποu κοινωνεΙτοcι κocl.
μετοcλοcμβάνετοcι ι�ς ζωοποιος σχέσΥJ με τον Ποcτέροc,
είνοcι το Κτιστο σε ένότΥJτΟC ζωΊjς με το &κτιστο, είνοcι το
Σι;ψοc κα:Ι. το ΑΙμοc τοu Χριστοu, οπως ό ϊδιος το βε
β οcίωσε : ιιλάβετε φάγετε , τοuτό έστι το σc7ψά μοu · πίετε
έξ οcύτοu πάντες, τοuτό έστι το οcίμά μου».
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Ύ· 'Ανακαίνιση

τfjς ζωfjς

'Η 'Εκκλησία εΙναι Ενα Δε'Lπνο, μιcΧ πράξη βρώσης καt

πόσης. 'Η βρώση καt ή πόση εΙναι ή προϋπόθεση τΎjς
ζωΎjς τοu'άνθρώποu, ό τρόπος τΎjς μετοχΎjς τοu στή ζω� .
Η όιαστροφή τΎjς ζωΎjς καL ή εϊσοόος τοu θανάτοu στον
κόσμο εγινε έπίσης μΕ: μιcΧ πράξη βρώσΥ)ς -τή βρώσ'Υ)
τοu καρποu «τοu ξύλοu τοu γινώσκειν καλον καL ΠΟνΥ)
ρόνη. 'Ο πρωτόπλαστος cΧνθρωπος ξεχώρισε τήν πρόσ
λΥ)ψΥ) τΎjς τροφΎjς -τή όuνατότητα τΎjς ζωΎjς- άπο τήν
κοινωνία καt σχέση μΕ: τον Θεό. ΠΎjρε τήν τροφή γιcΧ τον
έαuτό τοu καt μόνο, γιcΧ τή σuντ�ρησ'Υ) τΎjς άτομικότητάς
τοu, θέλησε νcΧ πραγματοποι�σει τή ζωή οχι ώς κοινωνία
καt σχέση, άλλcΧ ώς άτομική-φuσική έπιβίωση καt αύθu
παρξία.
Στο Δε'Lπνο τΎjς Εύχαριστίας ή 'Εκκλησία πραγμα
τοποιε'L μιcΧ πρόσβασ'Υ) στή ζωή ριζικcΧ άντίθετη άπο αύτή
των πρωτοπλάστων. Προσλαμβάνει τήν τροφή οχι στcΧ
πλαίσια τΎjς άτομικΎjς όιεκόίκ'Υ)σΥ)ς τΎjς ζωΎjς, άλλcΧ γιcΧ νcΧ
πραγματοποι�σει τή ζωή ώς άναφορcΧ στο Θεο καt κοι
νωνία μαζί Tou. Αύτή ή άλλαγή τοu τρόποu πραγματο
ποιήσεως τΎjς ζωΎjς όΕ:ν εΙναι οuτε μιcΧ �θική άπλως
πειθαρχία σε έντολές, οuτε μιcΧ σuναισθ'Υ)ματική εξαρση �
μuστικιστικο βίωμα. ΕΙναι ή πράξη τΎjς βρώσης καt τΎjς
πόσης 7tOU μεταποιε'Lται σΕ: άγαΠΥ)τLΚή άλληλοπεριχώ
ρηση τΎjς ζωΎjς, σε παραίτ'Υ)σ'Υ) άπο τήν άνταρσία τΎjς
αύθuπαρξίας. 'Η μετοχή μας στο Δε'Lπνο τΎjς Εύχαρι
στίας εΙναι κοινωνία μΕ: τοuς άόελφούς μας καt μΕ: τον
Θεο -χοινωνοuμε τή ζωή, όεχόμαστε νοc uπciρχοuμε
μόνο άγαπώντας καt άγαπόμενοι. Γι' αύτο καt ή έκ
κλησιαστική Εύχαριστία άποόείχνεται εlκόνα καt φανέ
ρωση τοu τριαόικοu τρόπου τΎjς uπάρξεως, άποκάλuψΥ)
τΎjς <<οντως ζωΎjςη, τΎjς Βασιλείας τοu Θεοu.
•
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' Ακρ�βως έπε�όΎJ � πραγματοποίησΎ) χαt φανέρωσΎ)
τΊjς Βασ�λε ίας τοu Θεοu στΎ)ν Είιχαρ�στ ία όεν εΙνα� οϋτε
�θ�κο έπ ίτευγμα οϋτε μυσηκ�σηκο ά:πλως β ίωμα, γ� '
αuτο χαt ξεπερνάε� τtς όυνατότΎ)τες τοu άνθρώπ�νου κα
τορθώματος. ΕΙνα� όωρο, χάρ�σμα, άνάπλασΎ) τΊjς ζωjjς,
άναχαίν�σΥJ των δυνατοτήτων τΊjς ζωΊjς. Το χάρ�σμα μα:ς
όόθΥ)κε καt μα:ς όίνετα� ιιέν τ?) σαρκt καt τ<{) αί.'μαη» τοu
Χριστοu, με τΎ)ν πραyματικΎ) ενωσΥJ κηστοu καt άκτί
στου. 'Όπως � ϊό�α � ϋπαρξή μας, � έτερότψα τοu
προσώπου μας, όεν εΙνα� ό�κό μας κατόρθωμα, άλλα
όωρο χαt χάρ�σμα, ετσ� καt � άφθαρτοπο ίΥ)σΥ) τΊjς θνψΊjς
μας ζωjjς, � άλλαyΎ) τοu τρ6ποv τΊjς uπαρξής μας. Ζωο
πο�ος όύναμΎJ χαt άρχΎ) εΙνα� ό Θεός, το Πνεuμα το '' Αγιο
τοu Θεοu· αuτο χορΎJyεϊ: τΎ)ν uπαρξΎJ , ίόρύε� τΎ)ν προσω
π�κή μας ύπόστασΥ) ώς ύπαρκηκΎ) άπάντΎ)σΥ) στΎ)ν κλήσΎ)
τΥ)ς μαν�κΥ)ς του αγαπΥ)ς, αυτο κα� ανακα�ν �ι.,ε� τΥ)ν κηστότΎ)τά μας ο ίκοόομώντας τον ιικα�νον όίνθρωπον» -τΎ)ν
ενωσΎJ ΘεότΥJτας καt άνθρωπότΎJτας- ιιέν τ?) σαρκt» τοu
Χρ�στοu.
' Η άνακαίν�σΥ) τΊjς ζωΊjς τοu κηστοu με τΎ)ν παρέμ
βασΥ) τοu Παρακλήτου Πνεύματος, εΙνα� προϋπόθεσΎJ y�α
τ-Υ) σύστασΎ) τΊjς ΈκκλΎ)σίας καt τ-Υ) μετοχή μας στΎ)ν
ΈκκλΥ)σία. 'Όταν μ�λα:με γ�α άνακαίν�σΥ) τΊjς ζωjjς όεν
έννοοuμε οϋτε τΎ)ν �θ�κη ιι βελτίωσψ> τοu άνθρώπου, οϋτε
τη νομ�κη ιιάποκατάστασή» του, άλλα ενα γεγονος τόσο
πραγμαηκο οσο καt � ϊό�α � σύστασΎ) τΊjς ζωjjς μας, �
συγκρότΥ)σΥ) τοu ύπαρκτοu. r�α να συσταθεϊ: � ιικα�νη
κτίσψ> τΊjς ' Εκκλησίας όεν άρκοuσε � ό�όαχΎ) τοu Χρ�
στοu στοuς μαθψές του η � έπανάλΥ)ψΥ) καt μίμΥ)σΥ) τοu
Μυσηκοu Δε ίπνου. 'Έπρεπε να συμβεϊ: � ζωοπο�ος ιιέ
πέλευσψ> τοu Πνεύματος τοu Θεοu στΎ)ν άνθρώπ�νΥ) σάρ
κα -οπως ιιέπjjλθε» το Πνεuμα στΎ)ν Παρθένο y�α να
συμβεϊ: � σάρκωσΎ) τοu Χρ�στοu . ΑίιτΎ) τΎ)ν παρεμβολΎ)
.....
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τοu Παρακλ�τοu τη σuσταηκη της «καLνης σαρκος» τη
βίωσε ίστοpLκα � ΈκκλΥ)σία τη μέρα της Πεντηχοστης.
τη βLώνεL καl σε κάθε ΕύχαρLσηακο Δεϊ:πνο, μΕ: τη
ζωηκη μεταβολη τοϋ ιΧρτοu καl τοu οϊνοu σΕ: Σ&ψα καl
ΑΙμα XpLστou. ' Η ϊοLα παρεμβολη εΙναL καl άφεηρία
της μετοχης τοϋ καθενός μας στην ΈκκλΥ)σία, μέσα άπο
το γεγονος τοϋ Βαπτίσματος.
δ. Π ε ντηκοστ Ύι

Μετα την ' Ανάσταση καl ' Αν άληψη τοϋ XpLστou, �
εύρύτερη όμάοα τών μαθητwν τοu -«οχλος όνομάτων ώς
έκατον εϊκοσLν» - «�σαν προσκαρτεροϋντες όμοθuμαοον
τΊJ πpοσεuχΊJ καl τΊJ οε�σεLη ( Πραξ. 1 , 1 4- 1 5) στο uπεpwo
της Ίεροuσαλ�μ. 'Όμως αύτη � σύναξη οΕ:ν άποτελοuσε
άκόμα 'Εκκλησία . ., Ήταν μLα σuνάθροLση άνθρώπων ποu
τοuς ενωναν ΚΟLν€:ς μνημες καl ΚΟLν€:ς έλπ ίοες, άνθp ώπων
Πτοημένων, οίχως σαφη έπίγνωση γLα το τί προσκαρτε
pοuν καl γLα ΠΟLΟ εργο εχοuν κληθεϊ:. Π ρlν άπο λίγες
άκόμα μέρες ρ ωτοuσαν τον ΔLοάσκαλό τοuς, &ν μέσα
στην ϊοLα αuτη χρονLα θα έλεuθέpωνε τον ίοuοα·L ΚΟ λαο
άπο το ζuγο των Ρωμαίων καl θα άποκαθLστοϋσε το
Βασίλεω τοu Ίσραηλ ( Πραξ. 1 ,6 ) . ' Ακόμα καl μετα την
έμπεφία της ' Ανάστασης, ο ί προσδοκίες τοuς φαίνεταL
πώς οΕ:ν ξεπεpνοuσαν τα OpLα έγκόσμLων προγραμμάτων
καl ψLλοοοξLών.
Οί ιΧνθρωπο L αύτοl καl � σuνάθpοLσ� τοuς μεταμορ
φώνονταL pLζLκα μΕ: το γεγονος της Πεντηκοστης. • ο
ΛοuκiΧς έπLχεφεϊ: να μiΧς πεpLγράψεL την έμπεφ ία της
μέρας έκείνης, χpησψΟΠΟLώντας ε [κόνες ΠΟU μποροuν να
σuστ�σοuν μLα κάπΟLα άναλογία: Η σαν καl πάλL « όμο
θuμαοον έπl το αuτο ιiπαντες» -σuναγμένΟL στο γνωστο
.,.
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ύπερωο τΎjς Ιερουσαλήμ. Και «&φνω εγενετο έκ του
ούρανοu �χος, ωσπερ φερομένΎ)ς πνοΎjς βιαίας και έπλή
ρωσεν ολον τον οΙκον ou �σαν καθήμενοιη (Πραξ. 2,1-2)
-κάτι σιΧν θόpυβος βίαιου άνέμου, ποu μοιάζει νιΧ έρχε
ται άπο ψΎJλιΧ και γεμίζει το χωρο τΎjς σύναξΎJς των
μαθψων. Και μαζι κάποιο εΙδος όπτικΎjς έμπειρίας, σιΧν
νιΧ μοιράζονται πύρινες γλωσσες -«γλωσσαι ώσει πυ
ρος»- πάνω στοuς συναγμένους μαθΎ)τές, <<Και έπλή
σθΎ)σαν &παντες Πνεύματος 'Αγίου».
'ΑλλιΧ &.ν οί έμπειρίες των συμβάντων μόνο μΕ: άνα
λογικΕ:ς είκόνες μποροuν νιΧ διατυπωθοuν, ή μεταβολη
ποu συντελείται στοuς μαθΎJτΕ:ς μΕ: την «πλήρωσή» τους
άπο το Πνεuμα το 'Άγιο έχει πολu συγκεκριμένες, αί
σθΎJτΕ:ς σΕ: ολους έκδΎ)λώσεις: «'Ήρξαντο λαλείν έτέραις
γλώσσαιςη -άρχίζουν ξαφνικιΧ νιΧ μιλανε ολες τις γλωσ
σες των λαων και των φuλων ποu έχουν μαζευτεί στην
Ίερουσαλημ γιιΧ τη γιορτη τΎjς ΠενηκοστΎjς. Καθένας
άπο το πλΎjθος άκούει άπο το στόμα των μαθΎ)των και τij
δική του διάλεκτο, «έξίσταντο δε πάντες καl έθαύμαζον».
Και αύτοι οί κατατρομαγμένοι ως τότε μαθΎJτές, &νθρω
ποι ά.πλοί, οχι διανοούμενοι -«άγράμματοι και ίδιωταιη,
καθως σΎ)μειώνει ό Λουκας- άρχίζουν νιΧ ΚΎ)ρύττουν
στοuς οχλους «τιΧ μεγαλεία τοu Θεοuη, μΕ: την &νεσΎJ και
τη σοφία πολύπειρων ρΎJτόρων. Τώρα πιιΧ ξέρουν τί εΙναι
και τί έπαγγέλλονται, γνωρίζουν το νόΎ)μα των γεγονό
των ΠΟU προΎ)γήθΎ)Καν και σΕ ποιιΧ προοπτικη ζωΎjς κα
λοuν μΕ: το κήρυγμά τους τοuς άνθρώπους. Τοuς καλοuν
νιΧ βαφτιστοuν γιιΧ νιΧ λάβουν και αύτοι «την δωρειΧν τοu
'Αγίου Πνεύματος» -νιΧ μετάσχουν στην πάντοτε άνοι
χτη πιιΧ δυνατότΎ)τα τΎjς ΠεντΎJΚΟστΎjς. Και τοuς «τρισ
χιλίουςη ποu βαφτίζονται την πρώτΎ) μέρα, τοuς συνάζουν
στην τράπεζα τΎjς Εύχαριστίας -«έν τn κλάσει τοu
&ρτουη. Ταυτόχρονα, «πολλά τε τέρατα καt σΎ)μεία διιΧ
•
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των άποστόλων έγίνετοη -θεραπείες άσθενων, tάσεις
δαιμονισμένων, άκόμα και άναστάσε ις νεκρων, οπως τ�ς
Ταβιθά: στ�ν ΊόππΥJ .
' Η έπιφο ίτΥJσΥJ τοϋ ' Αγίου Πνεύματος δΕ:ν είναι μιά:

μαγικ� προσθήκΥJ ίκανοτήτων και χαρισμάτων στον ΙJ.ν
θρωπο. Είναι μιά: άπελευθέρωσΥJ των δυνατοτήτων τ�ς
ζω�ς ποu δΕ:ν εχει τ ίποτα το ΙJ.λογο και «ύπερφυσικόη. Το
Πνεϋμα έπιφοιτii στ� φύσΥJ μας μεταβάλλοντας οχι το
λόγο τ�ς φύσΥJς ( αuτο ποu είναι � φύσΥ) μας } , άλλά: τον
τρόπο ύπάρξεώς τΥJς, τον τρόπο συστάσεως τ�ς ύπό
στασής μας. Δεχόμενοι το Πνεϋμα τοϋ Θεοϋ παύουμε νά:
ύπάρχουμε άντλώντας ύπόστασΥJ άπο τ�ν άναγκαιότΥJτα
τ�ς β ιολογικ�ς διαοοχ�ς και τ�ς αuτονομΥ)μένΥJς άτομι
κότψας. ' Υπάρχουμε, έπειο� το θέλΥJμα τ�ς άγάπΥJς τοϋ
Θεοϋ ζωοποιεί και συνιστii και ύποστασιάζε ι το είναι
μας; Αuτ� � έλευθερία άπο τ� φυσικ� άναγκαιότΥJτα και
ό συντονισμος τ�ς uπαρξής μας μΕ: το ζωοποιο θέλΥ)μα
τοϋ Θεοϋ εχε ι ώς όργανικο άποτέλεσμα ολα τά: «σΥJ μείαη
ποu άναφέρει � Γραφ-Υj στ� ζω� τοϋ Χριστοϋ και των
' Αποστόλων -«σΥ) μείαη ποu τά: ζεί άοιάκοπα � ' Εκ
ΚλΥJσία και στά: πρόσωπα των ά:γίων τΥJς.
Ο ί θεραπείες των άσθενων και � γλωσσολαλία και �
θεολογικ� σοφία και οποια ΙJ.λλα χαρ ίσματα, είναι ο ί
καρποι τ�ς άναγέννΥ)σΥJς τοϋ άνθρώπου «έν ' Αγί'J) Πνεύ
ματι». 'Όπως στ� γέννΥ)σΥJ τοϋ άνθρ ώπου είναι μιά: θαυ
μαστ� έ:κπλΥJξΥJ οί πρωτες έκόΥJλώσεις τ�ς ζω�ς: � πρώ
τΥJ άνάσα και το πρωτο κλαυθμύρισμα, και άργότερα το
πρωτο χαμόγελο και � εκφpασΥJ στο βλέμμα και ο ί
πρωτες λέξε ις ποu άρθρώνε ι τ ο βρέφος -θαυμαστές,
άλλά: και αuτονόΥJτες φανερώσεις τ�ς προσωπικότΥ)τας
ΠΟU γεννιέται- ετσι θαυμαστοί, άλλά: και αuτονόΥ)τΟι
είναι και ο ί καρποι τ�ς άναγέννΥ)σΥ)ς τοϋ άνθρώπου ιιέν
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' Αγί<J.> Πνεύματι». Κι &ν οεν γίνονται ποcν τοτε φανεροl.
αuτο/. ο ί καρπο ί, οεν ε'Lναι γιατ/. το Πνεuμα χορ"Υ)γεϊται με
ποσοηκες οιαφοροποι�σεις -«ou γaρ έκ μέτροu οίοωσιν
ό Θεος το Πνεuμαn ( Ίωα ι.ι. 3,34)-, οcλλa γιατ/. εΙναι
ΟιαφοροπΟιΥ)μένες όπωσΟ�ΠΟτε ο[ οcνηστοc σ ε ις θανοcτοu
ποu οcναπτύσσε ι � έλεuθερία μας.
ε.

"'f'παρκτικfι μεταβολfι

' Η Πεντηκοστ� -� έπιφοίτΥJσΥJ τοu ' Αγ ίοu Πνεύματος

είναι το ίορuηκο καΙ. σuσταηκο τΥjς ' ΕκκλΥJσίας γεγονός.
Δεν ίορύεται ενας θεσμός, οcλλa γεννιέται � «καιν� κτίσις
τΥjς Χοcριτοςn, � οuνατότψα τΥjς άθοcναης ζωΥjς � χαρι
σμένΥJ άπο τον Θεο στον &:νθρωπο. Γι ' αuτο καΙ. �
Πεντ"Υ)ΚΟστ� -� έπιφο ίτ"Υ)σ"Υ) τοu • Αγίοu Πνεύματος
οεν είναι γεγονος ΠΟU σuντελέστ"Υ)Κε «έφ ' ι:Χπαξn, άλλa ΤΟ
γεγονος ποu ποcν τοτε καΙ. σuνεχώς σuνιστιi καΙ. σuγκροτεϊ
τ�ν ΈκκλΥ)σία.
Ή Έκκλ"Υ)σία είναι ενα Δεϊπνο, μια. προcξ"Υ) βρώσ"Υ)ς
καΙ. πόσΥJς. 'Όμως για. να. χορΥJγεϊ τ� ζω� (καΙ. οχι να.
UΠΥ)ρετεϊ τ�ν έφ�μερ"Υ) έπιβ ίωσ"Υ) ) αuτ� � β ρώσ"Υ) καΙ. �
πόσΥJ προϋποθέτει τ� ζωοποιο έπενέργεια τοu ' Αγίοu
Πνεύματος, τ� μεταβολ� τΥjς φθαρτΥjς τροφΥjς σε τροφ�
άφθαρσίας, σε οuνατότψα αiώνιας ζωΥjς, σε «φοcρμακον
άθανασίαςn. Σε κοcθε σύναξΥJ εuχαρισηακ� � ' ΕκκλΥJσία
έπικαλεϊται το 'Άγιο Πνεuμα τοu Θεοu, για. να. τελέσει
αuτ� τ�ν uπαρκηκ� μεταβολ� : « Κατοcπεμψον το Πνεuμα
σοu το 'Άγιον έφ ' �μιiς καΙ. έπ/. τα. προκε ίμενα οώρα
ταuτα. Κα/. ποί"Υ)σΟν τον μεν &:ρτον τοuτον τίμιον Σώμα
τοu Χριστοu σοu, το σε έν τ cfi ΠΟτ"Υ)ρί<j.> τούτ<j.> τίμιον
ΑΙμα τοu Χριστοu σοu, μεταβαλων τ cfi Πνεύματ ί σοu τcfi
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' Αγί<f>». Κα.t � σuνα.γμένΊJ γύρ ω ά.πο τ�ν Τράπεζα. χοινό
τψα. έπιχuρώνει τ�ν έπίχλΊ)σΊ) μΕ: τ�ν ά.να.φ ώνΊ)σΊJ τ�ς
χα.τάφα.σΊJς ιι ά.μήν». Αύτ� � μιχρ� λέ ξΊJ , το να!. τ�ς
έλεuθερ ία.ς τοu ά.νθρώποu στ�ν ά.γάπΊJ τοu Θεοu, εΙνα.ι,
ώς λειτοuργιχ� εχφρα.σΊJ , � σuλλογιχ� οέσμεuσΊJ στ� Δια.
θήχΊJ, όλοχλΊJpωηχ� προσχώpΊJσΊJ μα.ζt χα.t εύλογία. ά.πο
έχείνον στον όποίο uποτάσσετα.ι χα.νείς. ' Η χα.τάφα.σΊJ
τ�ς εύχα.ριστια.χ�ς χοινότψα.ς στ�ν έπ ίχλΊJσΊJ τοu ' Αγίοu
Πνεύματος γίνεται ιιέν τψ Χριστ y» ποu εΙνα.ι ιι ό ά.μήν, ό
μάρτuς ό πιστος κα.t ά.λΊJθινος» ( Άποκ. 3, 1 4) : ιιοσα.ι γαρ
έπα.γγελ ία.ι Θεοu έν α.ύτ y το να.t χα.t έν α.ύτy το ά.μήν, τy
Θε y προς Οόξα.ν οι ' �μωνη ( 2 Κορ. 1 ,20) . Ζψοuμε ά.πο
τον Πατέρα. το Πνεuμα. προφέροντας το άμ1)ν ποu εΙνα.ι ό
ϊοιος ό Χριστός, � τέλεια. uπα.χο� στο θείο θέλΊJμα. τ�ς
ζω�ς.
' Η uπα.ρκτικ� μετα.βολ� ποu συντελείται μΕ: τ�ν κά
θοδο τοu ' Αγ ίοu Πνεύματος στ�ν Εύχα.ριστία. οΕ:ν άφορα
οϋτε σε ά.ντικε ίμενα. χα.θεα.uτα οϋτε σε ατομα. χα.θεα.uτά,
άλλα στ� σχέσΊ) των ά.τόμων μΕ: τα ά.ντιχε ίμενα. , σχέσΊ)
ά.να.φορας χα.t προσφορας τ�ς χτίσΊJς στο Θεο άπο τον
&νθρωπο, σχέσΊJ ποu μεταμορφώνει τον τρόπο τ�ς ζω�ς
μεταβάλλοντας τ�ν ϋπα.ρξΊ] κα.t των ά.τόμων κα.t των
πραγμάτων σΕ: εύχα.ριστια.κ� κοινωνία. μΕ: τον Θεό, σΕ:
μετοχ� στο τρια.οικο πλήρωμα. τ�ς ζω�ς . ' Επικαλούμα
στε το Πνεuμα. το "Αγιο ιιέφ ' �μας και. έπt τα προκείμε
να. οωρα.» ζψώντα.ς ά.κριβως τ� μετα.μόρφωσΊ) τ�ς ζω�ς,
τ�ν ά.φθα.ρτοπο ίφΊ) τ�ς ζω�ς: να μετα.βλΊ)θοuν τα οωρα.
κα.t οί μετέχοντες στα οωρα. σε κτ ίσΊ) χα.ινή, έλεuθερω
μένΊ) ά.πο το θάνατο -σΕ: Σωμα. Χριστοu .
Αύτο ποu μεταβάλλεται μΕ: τ� ζωοποιο έπιφο ίησΊ)
τοu Πνεύματος οΕ:ν εΙνα.ι � φύση των ά.τόμων χα.t των
πραγμάτων, άλλα ό τρόποι; ύπάρξεωι; τ�ς φύσΊJς. ' Ο
ανθρωπος παραμένει φύσΊ) χτιστή , το ϊοιο κα.t τα προ-
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σφερόμενα όωρα. 'Όμως αύτ� � κτιστ� φύσΊJ προσφέ
ρεται να υπάρχει καl άξιώνεται νιΧ ύπάρχει άντλώντας
ζω� οχι άπο τlς όικές τΊJς ζωτικΕ:ς όυνατότψες -ποu
εΙναι έφ�μερες καl φθαρτΕ:ς- άλλιΧ άπο τ�ν άναφοριΧ καl
παράόοσ� ης στ�ν άγάπΊJ του Θεου καl τ�ν κο ινωνία
μαζί Του -οπως � κτιστ� σάρκα του όίκτιστου Λόγου,
το Σωμα καl το ΑΙμα του Χριστου. ' Ο Χριστος έναν
θρ ώπΊJσε οχι φαινομενικά, οχι σε έπίπεόο συναισθΊ)μα
ηκων καl Ίjθικων άναλογιων, άλλιΧ μΕ: τον τρόπο ποu
κτίζεται καl έπιβ ιώνει � άνθρώπινΊJ σάρκα. 'Έτσι καl ό
όίνθρωπος στ�ν Εύχαριστ ία προσφέρει στο Θεο οχι τιΧ
συναισθ�ματά του η τιΧ Ίjθικά του κατορθώματα, άλλιΧ
τον τρόπο μΕ: τον όποϊο πραγματοποιεϊται � ζω� του :
τ�ν πρόσλΊJΨΊJ τΎJς τροφΎJς ποu τον συντΊJ ρεϊ στ�ν uπαρξΊJ.
Προσφέρει τ�ν τροφ� - ζω� του, ποu σΊ)μαίνε ι: όΕ:ν τ�ν
όιεκόικεϊ γιιΧ όικ� του, άλλιΧ τ�ν άναγνωρίζει ώς όωρο
τΎ)ς άγάπΊJς του Θεου -«τιΧ σιΧ έκ των σων σοl προσφέ
ρομεν». Καl αύτ� � προσφοριΧ συναντάει τ� ζωοποιο
άνταπόκρισΊJ του ' Αγίου Πνεύματος, ποu μεταβάλλει
τον τρόπο συντηρ�σεως τΎjς ζωΎjς σε τρόπο άφθαρσ ίας
τΎjς ζωΎjς. 'Έτσι � τροφ� του άνθρώπου -το ψωμl καl το
κρασl- άναόε ίχνεται στ�ν Εύχαριστία σΕ: όυνατότητα
αίώνιας ζωΎjς, όηλαό� ένόητας του κηστου μΕ: το όίκη
στο, άναόε ίχνεται καl άποόε ίχνεται γεγονος ζωΎjς ταυτι
ζόμενο μΕ: τ�ν κοσμικ� Σάρκα του Θεου Λόγου, το Σωμα
καl το ΑΙμα του Χριστου. Συντελεϊται στ�ν έκκλΊJσια
στικ� Εύχαριστία αύτο ποu συντελέστΊJκε καl μΕ: τ�ν
«έπέλευσψ> του Πνεύματος στ� Θεοτόκο, αύτο ποu θιΧ
συντελεστεϊ καl στ� σύνΟλΊJ κτίσΊJ , οταν θι): «άνακεφα
λαιωθουν τιΧ πάντα έν τ ι{) Χριστy» ( Έφεσ. 1 , 10 ) : Το
κτιστο ένώνεται μΕ: το όίκτιστο, το ψωμl καl το κρασl
εΙναι Σωμα καl ΑΙμα Χρ ιστου, � έκκλΊJσιαστικ� σύναξΊJ
πραγματοποίΊJσΊJ καl φανέρωσΊJ τΎjς Βασιλε ίας του Θεου.
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στ. «Με το υσίωση» κα ι «σύμβολο»
' Η χριστιανιχ� Δύση δΕ:ν κατόρθωσε ποτΕ: να έχφράσει τ�

ζω� μΕ: μια γλώσσα έλευθερωμένΊJ ά.πο τα διανοητικα
σχήματα, ά.πο τ�ν ά.νάγκη προσδιορισμοί) «ά.ντιχειμενι
χων πραγματικοτ�των». ' Αρν�θηχε τ� δυναμικ� τΥjς ζωΥjς,
μένοντας προσΚολλημένη στ�ν « ά.ντικε ιμενικότητα» των
έννοιων - ούσιων . Προσδιόρισε πάντοτε τ�ν uπαρξη μΕ: τα
ά.ντιχειμενικα ίδιώματα τΥjς ούσίας -στάθηκε ά.δύνατο
για τοuς δυτικοuς να κατανο�σουν, πως δύ ο διαφορετικΕ:ς
ούσίες � φύσεις (το κ τι στο Και το όίκτιστο) μπο ροuν να
εχουν κοινο τον τρόπο τΎ]ι; ύπάpξεωι;. Γι ' αύτο χαι δΕ:ν
μπόρεσαν να δοuν τ�ν έχκλησιαστικ� Εύχαρ ιστ ία ώς
ύπαpκτικό γεγονός, ώς μεταβολ� ά.κρ ιβως ·τοu τρόπου
τΥjς ύπάρξεως, ποu δΕ:ν συνεπάγεται και μεταβολ� των
ούσιων � φύσε ων .
'Έτσι, ο ί ρωμαιοχαθολικοι μ ίλησαν για μετουσίωση
(transubstantiat i o ) τοu όί ρ του και τοu οϊνου τΥjς Εύχαρι
στ ίας : τα προσφε ρόμενα εϊδη (ό όίρτος και ό οΙνος)
μετουσιώνονται, ά.λλάζουν ούσία, μεταβάλλεται � φύση
τους. «Δια τΥjς εύλογίας τοu όίρτου και τοu οϊνου μετα
βάλλεται ή ολη ούσία τοu όίρτου ε ίς ούσίαν τοu σώματος
τοu Χριστοu και ή ολη ούσία τοu οϊνου είς ούσίαν τοu
αί'ματος αuτΟU»1, ένω τα αίσθητα γνωρίσματα τΟU όίρτου
και τοu οϊνου μόνο φαινομενικως παραμένουν, μεταποιού
μενα σΕ: ιιέξωτερικα συμβεβηκότα» (accident ia ) .
' Οπωσδ�ποτε, αύτ� ή ούσιαστικ� μεταβολ� δΕ:ν εχει
σχέση μΕ: το υπαρχτικο γεγονός, τ�ν ά.νθρώπινη περι
πέτεια �Υjς ζωΥjς και τοu θανάτου -δΕ:ν έγγ ίζε ι και δΕ:ν

1 . Σύνοδος Τριδέντου, Sess.

ΧΙΙΙ,

Cap. 4.
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διαφωτίζει τον τρ6πο τΥjς ζωΥjς, τον φθοι ρ το η CΧ:φθοιρτο,
τον θνΎ)τΟ η άθάνοιτο. ΕΙνοιι μια διοινΟΎ)τιΚά προσδιορι
ζόμενΎ) κοιt σuνοιισθΎ)μοιτικά πιστεuόμενΎ) «uπε ρφuσικlj »
(τελικά μοιγιχ� ) άλλοιγ� τΥjς φύσΎ)ς των άντικεψένων
-οπως εΙνοιι <<uπερφuσικ� » (τελικά μοιγικ� ) κοιt ή σω
τΎ)ρίοι τοu άτόμοu ποu προσέρχεται στ�ν κοινωνία τwν
μετουσιωμένων ε tδων. ΔΕ:ν μεταβάλλει ή Εύχοιρ ιστίοι τον
τρ6πο ύπάρξεωι;; τοu άνθρώποu -δΕ:ν άλλάζε ι τον άτο
μικο σΕ: έκκληαιαατικο - τριαδικο τρόπο. Γ ι ' οιύτο κοιt
δΕ:ν τοιuτίζετοιι ή ΈκκλΎ)σίοι μΕ: τ�ν Εύχοιριστίοι κοιt τ�
Βασιλε ία, άλλά μετοιποιεϊτοιι ή ΈκκλΎ)σίοι σΕ: θεσμικο
άπλwς πλαίσιο, ΟΠΟU το CΧ:τομο «ο[κειώνετοιι» τ�ν uπερ
φuσιΚ� μετοuσίωσΎ) . 'Έτσι ε ίσάγει κοιt uποθάλπει ό ρω
μοιωκοιθολικισμος μιά άτομοκεντρικ� θρΎ)σκεuτικότΎ)τΙΧ,
οπως κοιt τ� διοιστολ� τΥ)ς ΈκκλΎ)σίοις άπο το λοιϊκο
σwμοι, τ�ν ταύτισή ης μΕ: τ� δωικψικ� άπλwς ίεροιρχίοι
-σΕ: ριζικ� άντίθεσΎ) μΕ: τ�ν άποστολικ� άλήθειοι κοιt
φοινέρωσΎ) τΥjς ' ΕκκλΎ)σίοις.
Φuσικ� σuνέπειοι εΙνοιι κοιt ή προσπάθεια τwν ρω
μοιωκοιθολικwν νά έξοιUλώσοuν, οσο γίνεται, τά προσφε
ρόμενοι εϊδΎJ τΥjς Εύχοιριστίοις, προκειμένου νά ύποτu
πώσοuν κοιt συμβολικά τ� σuντελούμενΎ) μετοuσίωσΎ) . ' Ο
CΧ:ρτος τΥjς Εύχοιριστίοις δΕ:ν εΙνοιι το κοιθΎ)μερινο ψωμt τwν
άνθρώπων- τον άντικοιθιστοuν μΕ: τ�ν «οστιοιη, ενοι CΧ:ζuμο
διοιφοινΕ:ς σχεδΟν σκεύασμα. Κοιt άποστεροuν τοuς λοι'ίκοuς
άπο τ� μετοχ� στο Ποτήρω, γιοιτt ή γεύσΎJ τοu κροισωu
άντιστέκετοιι έπ ικίνδuνοι στ�ν tδέοι τΥjς μετοuσίωσΎ)ς.
Τ�ν tδέοι τΥjς μετοuσίωσΎ)ς άπέρριψε άπο τ�ν πρώτΎ)
στιγμ� ό προτεσταντισμός, άλλά μΕ: τ�ν ϊδιοι δuτικ�
νοοτροπ ία έ μμονΥjς στ�ν «άντικε ψενικότΎ)τΙΧ» τwν ού
σιwν. Για τοuς προτεστάντες δΕ:ν εΙνοιι δuνοιτο να άλλάζει
ή ούσίοι η φύσΎ) τwν ε tδων τΥjς Εύχοιριστ ίοις: ό CΧ:ρτος
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παραμένεL καηΧ τ�ν ούσία όίρτος καt ό οΙνος παραμένεL
οΙνος. ' Ωστόσο κοLνωνοϋμε τοϋ σώματος καt τοϋ α!:μα
τος τοϋ ΧρLστοϋ, γLατt ό όίρτος καt ό οίνος λεLτοuργοϋν
ώς τύποι, σύμβολα καt είκ6ιιει;, � ώς μέσο, όργαιιο καt
έχέγγυο ((πνεuμαηκΊjςη μετάδοσ-ΥJς καt κοLνωνίας τοϋ
ΠLστοϋ με τον Κuρω. Καt έδω � γλώσσα γ ίνεταL τελείως
όίσχετΥ) με το uπαρκηκο γεγονος καt τ�ν πραγμαηκό
τψα τΊjς ζωΊjς: ' Ο ΧρLστος εΙναL παρών στ�ν ΕύχαρL
στία οχL με τ� σωμαηκ� τοu ούσία ΠΟU παραμένεL στον
ούρανό, άλλtΧ μόνο με τ� ζωοπωό τοu δύναμΥ) ποu μετα
δίνεταL άποκλεLσηκα σε οσοuς προσεγγίζουν στ�ν Εύ
χαρLστία με π ίστΥ) . " ΟσοL δεν δLαθέτοuν πίστΥ) , κωνωνοϋν
itνα ά:πλο ψωμt καt κρασt καt μάλLστα ((είς κατάκρLσLν».
'ΈτσL, στ� θέσΥ) τΊjς ιιuπερφuσLκΊjςη μετοuσίωσΥ)ς, ό
προτεστανησμος ε ίσάγεL μLtΧ δLανοΥ)ηκtΧ σLγοuρότερΥ) ΟLα
φuγ� στ�ν άτομLΚ� έμπεφία -έπLτείνοντας τον έγκλωβL
σμο στ�ν άτομοκεντp Lκ� θρΥ)σκεuηκότΥ)τα. ' Η άλ�θεLα
τΊjς ' ΕκκλΥ)σίας γ ίνεταL άφΥ)ρΥ)μένΥ) καt δεuτερεuοuσα,
άφοϋ � ΚΟLνωνία με τον ΧρLστο μέσω τΊjς ΕύχαρLστίας
εΙναL γεγονος uποκεψενLκΊjς έτοψότΥ)τας καt πίστΥ)ς -δεν
προϋποθέτεL οuτε καν θεσμLΚΟ φορέα - μεσολαβψ� γLα τ�
μεταβολ� των δώρων. ' Η βLβλLκ� έπαγγελία τΊjς σωτΥ)
ρίας δLαστέλλεταL στεγανα άπο τ�ν uπαρκηκ� περLπέ
τεLα τοu άνθρώποu, μετασκεuάζεταL σε νομLΚ� κατΥ)γορία
((δLκαίωσΥ)ς» καt βLώνεταL ώς άτομLκ� ψuχολογLκ� βε
βαLότΥ)τα καt σuναLσθΥ)μαηκ� ΙtξαρσΥ) , με πρακηκο άπο
τέλεσμα τ�ν �θLκ� ιι βελτίωσψ> τοϋ χαρακτ�ρα καt τΊjς
σuμπερLφορiΧς. ' Η ϊδLα � άλ�θεLα τοϋ ΤρLαδLκοϋ Θεοϋ,
χωρLσμένΥ) άπο τ�ν εύχαρLσηακ� έμπεφία τοϋ έκκλΥ)
σLασηκοϋ τρ6ποv τfίι; ύπάρξεωι;, άπομένε L ltνα άφΥ)ρΥ)
μένο ιιδόγμαη, όίσχετο με τ� ζω� καt τ�ν έλπίδα τοϋ
άνθρώποu.
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ζ. Μ υστήρια

Για την άποστολικη και πατε ρικη Παράδοση και την
όρθόδοξη ίστορ ικ� της συνέχεια, � ' Εκκλησία πραγμα
τοποιεϊται και φανε ρώνεται στο γεγονος τΊjς Πεντηκο
στΊjς, και το γεγονος τΊjς ΠεντηκοστΊjς συντελεϊται και
βιώνεται σΕ: κάθε σύναξη Εύχαριστίας.
' Ολόκληρη � ζωη τοu πιστοu , κάθε πτυχη τοu βίου
του, εΙναι προετωμασία μετοχΊjς η γεγονος μετοχΊjς στα
χαρίσματα τοu ' Αγίου Πνεύματος, στην άνάπλαση τΊjς
ζωΊjς. Αύτη � άνάπλαση itχε ι τη δυναμικ� της άφετηρία
στην πράξη ε ίσόδου στην ' Εκκλησία, στην πράξη μΕ: την
όποία γινόμαστε μέλη τοu έκκλησιασηκοu σώματος -στο
Βάπησμα καt το Χρ ίσμα.
Γινόμαστε μέλη τΊjς ' Εκκλησίας οχι μΕ: την άποδοχη
θεωρηηκwν άρχwν και άξιωμάτων η �θικwν δεσμεύσεων,
άλλά, πρtν άπο ολα, μΕ: μια σωμαηκη πράξη : την τριπλη
κατάδυση και άνάδυση στο νερο τοu Βαπτ ίσματος -itναν
Ιtμπρακτο, αtσθητο συσχημαησμο μΕ: το θάν ατο καt την
άνάσταση τοu Χριστοu. ' Ο προσερχόμενος στην ' Εκ
κλησία «θάβεται» ώς «παλαιος ιΧνθρωποςη και ιιάνασταί
νεταιη, μΕ: τριπλη άνάδυση, στη ζωη τοu Τριαδικοί) Πρω
τοτύπου. ' Η «ταφη η αύτη εΙναι έκούσια, κατα το uπό
δειγμα τοu Χριστοu , άφετηρία άφθαρσίας τοu κηστοu
και οχι διάλυσης καt άφανισμοu του. Και γίνεται μέσα
στο νερό, ποu εΙναι σύμβολο και μ�τρα τΊjς ζωΊjς, συ
σταηκη άπαρχη τΊjς itμβιας φύσης.
Μέσα άπο το νερο ξεπ�δησε � πρώτη ζω�, � πρώτη,
άσύλληπτη για τη σκέψη, διαφοροποίηση τΊjς itμβιας
φύσης άπο την ιΧζωη ϋλη. Και μέσα άπο το νερο τοu
Βαπτίσματος άναδύεται � καινούργια ζω� , � ριζικη δια
φοροποίηση τΊjς προσωπικfις uπόστασης άπο τη συνε-
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χόμενη στα ορια τοu θανάτου άτομικη έπιβίωση. • ο
'Επίσκοπος η ό Πρεσβύτερος τοu εuχαριστιακοu σώμα
τος έπικαλεϊται τη ζωοποιο έπενέργεια τοu 'Αγίου Πνεύ
ματος; για να μεταβάλει τον αlσθητο τύπο τΎjς ταφΎjς καt
άνάστασης σΕ: ύπαρκτικο γεγονός: « 'Απόδυσον αuτοu την
παλαιότητα, καt άνακαίνισον αuτον εlς την ζωην την
αlώνιον, καt πλ�ρωσον αuτον τΎjς τοu 'Αγίου σου Πνεύ
ματος δυνάμεως, εlς ίtνωσιν τοu Χριστοu σου, l'να μηκέτι
τέκνον σώματος ΊJ άλλα τέκνον τΎjς σΎjς βασιλείας».
Στα αlσθηηΧ δεδομένα τΎjς φυσικΎjς ζωΎjς έπενεργεϊ
το Πνεuμα το "Αγιο τοu Θεοu τη μεταβολη τοu τρόπου
τΎjς ύπάρξεως, τον έγκεντρισμο τοu φθαρτοu στην άφθαρ
σία. ΣΕ: άντίθεση μΕ: τη φυσικη γέννηση ποu φέρνει στη
ζωη μια βιολογικη μονάδα ύποταγμένη στην άναγκαιό
τητα τΎjς προοδευτικΎjς φθορας καt τοu θανάτου, το Βά
πτισμα άναγεννa την uπαρξη (Ι Πέτρ. 1,3) σΕ: έπώνυμη
προσωπικη έτερότητα, ποu ύφίσταται ώς ύπόσταση ζωΎjς
χάρη στην κοινωνία καt σχέση μΕ: την άγάπη τοu Πατρός.
Παύει ό ιΧνθρωπος να εΙναι άτομικο άπλως εΙδος, κρίκος
βιολογικΎjς μόνο διαδοχΎjς, μονάδα ένος συνόλου. 'Εντάσ
σεται στην κοινωνία των άγίων, την τριαδικη πραγμα
τοποίηση τΎjς ζωΎjς. Παίρνει ό καθένας μας το ονομα ένος
άγίου, πραγματοποιεϊ δυναμικα στο πρόσωπό του την
άποκάλυψη τΎjς άγάπης τοu Θεοu.
Στην πρώτη 'Εκκλησία ο[ 'Απόστολοι «έπετίθουν
τας χεϊρας έπt τοuς βεβαπτισμένους καt έλάμβανον Πνεu
μα 'Άγιον» (Πράξ. 8,17). Αύτη � προσωπικΊ) μετάδοση
των χαρισμάτων τοu 'Αγίου Πνεύματος στον άναγεν
νημένο άπο το Βάπτισμα πιστό, συνεχίζεται μέσα στΊ)ν
'Εκκλησία μΕ: το Χρίσμα.
ΜΕ: το Χρίσμα ό προσερχόμενος στΊ)ν 'Εκκλησία
μετέχει οχι μόνο στtς ζωτικΕ:ς δυνατότητες τΎjς καινΎjς
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άνιχγ εννημένης κτ ίσης του σώμιχτος του Χριστου, ιΧλλιΧ
σφριχγ ίζετιχι κιχt με τ� σφριχγίδιχ τΎjς προσωπικΎjς υίοθε
σίιχς, σφριχγίδιχ σχέσης προσωπικΎjς Mt μονιχδικΎjς με τ�ν
' Αγ ίιχ Τριάδιχ, μέσω τΎjς προσωπικΎjς πιχρουσίιχς του
' Αγ ίου Πνεύμιχτος στιΧ μυστικιΧ βάθη τΎjς uπιχρξ�ς του,
τον πυρ�ν(Χ τΎjς ύπόστιχσ�ς του.
' Η χρίση γίνετιχι πιιΧ οχι με έπίθεση των χειρων,
άλλιΧ με μύρο, με τον τρόπο ποu έ:χρ ιζιχν τοuς βιχσιλεϊ:ς
του Ίσριχ�λ στ�ν ΠιχλιχιιΧ Διιχθήκη. Ή χρ ίση των βιχσι
λέων δεν εΙχε ώς άποτέλεσμιχ μιιΧν άλλιχγ� στ� φύση ,
άλλιΧ στ� σχέση του χριόμενου προσώπου με το σύνολο
σωμιχ του λιχου: Στ�ν έτε ρότητιχ του βιχσιλικου προ
σώπου έ:βλεπε ό λιχος το κέντρο η τον cΧξονιχ τΊjς ζωΊjς ώς
κοινων ίιχς κιχt ένότητιχς, κιχt τιχυτόχρονιχ τ�ν προτύπωση
του άνιχμενόμενου Μεσσίιχ, ποu εΙνιχι ό κιχτεξοχΥjν << Χρι
στος του Κυρίου», ιχύτος ΠΟU έλευθερώνει κιχt άποκιχθι
στα τ� ζω� στ�ν πληρότητιχ των έπιχγγελιων του Θεου.
' Αντ ίστο ιχιχ, στ�ν προσωπικ� έτερότητιχ του κάθε χρισ
μένου βλέπει ή Έκκλησίιχ μιιΧ κιχινούργιιχ δυνιχτότητιχ νιΧ
πριχγμιχτωθεϊ: κιχt φιχνερωθεϊ: ή οντως ζω� των χιχρισμά
των του Πνεύμιχτος, κιχt τιχυτόχρονιχ ή ε ίκόνιχ του Χρι
στου ποu έλευθερώνει κιχt ιΧποκιχθιστιΧ τ� ζω� στ�ν
πληρότητιχ του τρόπου τΎjς θείιχς ύπάρξεως.
' Η Εύχιχριστίιχ, το Βάπησμιχ, το Χρίσμιχ, εΙνιχι ο ί

τρόποι με τοuς όπο ίους πριχγμιχτοποιεϊ:τιχι κιχt φιχνερώ
νετιχι το συνεχιζόμενο γεγονος τΊjς ΠεντηκοστΊjς, ή έπι
φοίτηση του ' Αγίου Πνεύμιχτος ή συστιχτ ίκ� τΊjς Έκ
κλησίιχς. Αύτοuς τοuς τρόπους κιχθιερώθηκε νιΧ τοuς όνο
μάζουμε μ υστήρια κιχt δεν τιΧ περιορίζουμε στα τρίιχ ποu
πιχριχπάνω άνιχφέριχμε. Σuμπληρώνοντιχι με τ�ν ' Εξομο
λόγηση , τ�ν ' Ιερωσύνη, το Γάμο, το Εύχέλιχιο. ΕΙνιχι
έφτιΧ συγκεκριμένες δυνιχτότητες όργιχνικΊjς έ:ντιχξης η
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δυναμικης έπαvένταξης τοϋ άτομικοϋ μας β ίου στη ζωη
τοϋ έκκλησιαστικοϋ σώματος. Καt ταυτόχρονα εΙναι γε
γονότα πραγματοποίησης καt φανέρωσης της ' Εκκλη
σίας, χαρισματικης σύστασης της χαινης κτίσης ποu ζωο
πο ιεϊται άπο το Πνεϋμα.
" Αν χρησψοποιοϋμ� για τα γεγονότα αuτα την έλ
ληνικη λέξη μυστήριο, δΕ:ν εΙναι για να τοuς άποδώσουμε
άποκρυφιστικο χαρακτ�pα, άλλα για να δηλώσουμε οτι ή
έ:νταξη καt &uναμικη πρόσβαση στη ζωη της ' Εκκλησίας
δΕ:ν έξαντλείται στη φαινομενολογία των αίσθητ ων συμ
βόλων. ' Η συμβατικη γλώσσα της καθημερ ινΎjς μας συ
νεννόησης καt τΎjς έπιστημονικης μας σχετικότητας δΕ:ν
έπαρκεί για τον προσδιορισμό της. Π ροϋποτίθεται ή
καθολικη έμπε φικη μετοχη τοϋ άνθρ ώπου για να κατορ
θώσει τη γνώση των δυνατοτ�των της ζωης ποu τελε
σιουργείται μέσα στην ' Εκκλησία.
ΜΕ: τη δυτικη -θεσμικη καt γραφειοκρατικη- άν
τίληψη για την ' Εκκλησία, πολλοt cΧνθρωποι σ�μερα
οταν λένε μυστ� ρια, έννοοϋν τυπικΕ:ς ίεροπραξίες, με τtς
όποίες ό κλη ρος μεταδ ίνει στοuς πιστοuς κάποια ((ύπερ
φυσικη » (τελικα μαγικη ) χάρη η δικαίωση η καταξίωση η
άφηρημένη ((εuλογία». " Ύστερα άπο ολα οσα παραπάνω
άναφέραμε, μοιάζει μιΧλλον περιττο να τονίσουμε οτι μια
τέτοια άντίληψη εΙναι όλότελα cΧσχετη μΕ: τη ζωη καt τη
δυναμικη άναγέννηση της ζωης, την άφθαρσία καt άθανα
σία ποu χορηγεί το Πνεϋμα το "Α γιο τοϋ Θεοϋ συνι
στώντας την ' Εκκλησία.
η.

Έκκλησια στικiι ίεραρχ ία

ΜΕ: την ϊδια δυτικη άντ ίληψη, πολλοt cΧνθρωποι σ�μερα
ταυτ ίζουν την ' Εκκλησία μΕ: μόνο τον κληρο, δηλαδη
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το � ς ' Επισκόπους, Π ρεσβυτέρους καt Διακόνους, δια
στέλλοντας το σωμα τοu λαοu άπο τοuς λειτουργοuς των
έκκλησιαστικων μυστηρ ίων. Πρέπει να όοuμε &ν μια
τέτοια όιαστολ� μπορεϊ να άληθεύει, πως προέκυψαν
αuτα τα άξιώματα μέσα στ�ν ' Εκκλη σία και τ[ σχέση
εχουν με τ�ν άλήθεια της, τον εuαγγελισμο τΥjς «οντως
ζωΥj ς» .
Θα χρε ιαστεϊ να ξαναγυρ ίσουμε στον άφετη ριακο
όρισμό μας: Π ρtν άπο κάθε τι IJ.λλο, ή ' Εκκλησία είναι
ενα Δεϊπνο , το Δεϊπνο τΥjς Εuχαριστ[ας. 'Όπως στο
πασχάλια όεϊπνο των • Εβραίων, ετσι καt στ�ν έκκλη
σιαστικ� Εuχαριστία ύπάρχει κάποιος ποu εuλογεϊ το
ποτήρια και άναπέμπει τ�ν εuχαριστιακ� εuχ� -ό «πρε
σβύτερος» τΥjς ο lκογένειας � ό «προεστwς» τΥjς συνά
ξε ως. τ� θέση αuτ� τοu «πρεσβυτέρου» � «προεστωτος»
είχε στο Μυστικο Δεϊπνο τΥjς Μεγάλης Πέμπτης ό Χρι
στός. Μετα τ�ν Πεντηκοστ� τ�ν ϊόια αuτ� θέση πΥjραν ο ί
' Απόστολοι. Ο ί ' Απόστολοι «προtσταντο» τοu εuχαρι
στιακοu Δείπνου, αuτοt άνέπεμπαν τ�ν εuχαρ ιστία εuλο
γώντας το ποτήρια και «κλωντες τον ΙJ.ρτον» . Καt οταν
«όιεσπάρησαν » στtς περιοόεϊες τους, σε κάθε σχεόον
γωνια τοu τότε γνωστοu κόσμου , l'όρυαν <<χατα πόλιν»
' Εκκλησίες, όηλαό� τοπικες εuχαριστιακες συνάξε ις, ο
που, τουλάχιστον στ�ν άρχή , ο ί ϊόιοι καt πάλι «ήγοuντο
τΥjς Εuχαριστίας».
Για τον τρόπο ίόρύσεως των πρώτων χριστιανικων
Έκκλησιων εχουμε άρκετες πληροφορίες άπο τον Λουκii
στtς Πράξεις τwιι Άποστ6λωιι, άλλα και άπο τον Παu
λο στtς 'Επιστολές του : ' Αφετηρία Ύjταν όπωσόήποτε
το κήρυγμα. Φθάνοντας όηλαό� σε μια πόλη για πρώτη
φορα κάποιος άπο τοuς ' Αποστόλους, έπ ισκεπτόταν τ�ν
έβρα"ίκ� συναγωγ� � τ�ν έλληνικ� « άγορα» καt έκεϊ εκανε
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μια ΟΎ)μόσιοc όμιλ [α έξοcγγέλλοντας τ� «ΚιΧιν� οιοαχΥ) η για
τη σάρκωσΎJ τοu Θεοu κoct τ� σωηρ[οc τοu άνθρώπου.
'Όσοι ά.πο τοuς ά.κροατες τοu πρώτου αύτοu ΚΎ)ρύγματος
εοε ιχνοcν ξεχωριστο ένοιαφέρον καt �θελοcν να μάθουν
περισσότερα για τ�ν καινούργια οιοαχή , συγκεντρώνον
ταν σε ίοιωτικοuς κυρ tως χώρ ους, οπου ο ί ' Απόστολοι
συνέχιζαν ΠλΎ)ρέστερα καt ά.ναλυτικότερα τ�ν ΕΚθεσΎ) των
ά.λΎJθειων τοu Εύαγγελ[ου. Στο στενότερο οcύτο κύκλο
έτοψάζοντοcν ο ί πρωτοι πιστο t, για να οεχθοuν το Βά
πτισμοc καt τ� ιι οωρεα τοu ' Αγtου Πνεύματος» -να τα
οεχθοuν ιιέκ των χεφων των ' Αποστόλων», ποu μόνοι
οcύ τοt τα χορΎJγοuσοcν. Οί βαπτισμένοι συγκροτοuσαν ά.
μέσως τ�ν εύχοcριστιακή τους σύνοcξΎJ, ΟΎJλαο� τ�ν τοπική
τους ΈκκλΎ)σLα, οπου προεστως κoct τελετουργος �ταν ό
ίορυτής τΎJς ' Απόστολος.
' Αλλα ή ά.ποστολικ� περωοε tα επρεπε να συνεχιστεϊ,
ό εύαγγελισμος να έπεκταθεϊ κoct σε &λλες πόλεις. ' Υπο
χρεωμένος λοιπον να έγκατοcλε tψει τ� νεοσύστατΎJ Έκ
κλΎJσια ό ίορυτής τΎJς, έπέλεγε ενοcν ά.πο τοuς πιστούς,
στον όποϊο, ιιοι , έπιθέσεως των χεφωνη καt πάλι, χορΎ)
γοuσε το ξεχωριστο χάρισμοc να είνοcι αύτος πια ό προε
στως τΎjς τοπικΎjς ' ΕκκλΎJσtοcς: να ιιπροεορεύει» τΎjς Εύ
χαριστ tας, να τελεϊ το Βάπτισμα, να χορΎJγεϊ τ� ιιοωρεα
τοu Πνεύμοcτοςη -να είνοcι ό πνευμαηκος πατέρας στο
εργο τΎjς ά.ναγέννΎ)σΎ)ς κoct τΎjς ιιαύξήσεως έν χάριη κoct
γν ώσει » των π ιστων. Στα κε[μενοc τΎjς ΚαινΎjς ΔιαθήΚΎ)ζ
οί πρωτοι αύτοt προεστωτες των έπψέρους τοπικων
ΈκκλΎ)σιων όνομάζονται 'Επίσκοποι η Πρεσβύτεροι.
Οί Ούο οροι οεν οιοcφοροποωuνται νοΎ)μοcηκά, γιατt οεν
Οιαφοροποιεϊται καt το λειτούργΎ)μΙΧ ΠΟU έπισΎ)μαLνουν :
Π ρόκε ιται για τον ενα καt μοναοικο προεστωτα τΎjς μιας
καt ένια [οcς τοπικΎjς εύχαρισηοcκΎjς σύνοcξΎ)ς -τΎjς το
πικΎjς ' ΕκκλΎ)σLοcς.
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' Απο αύθεντιχες ώστόσο ίστοριχες μαρτυρίες τΊjς
άποστολιχΊjς περιόδου συνάγουμε οτι ύπΊjρχε άπο τΊ]ν
άρχΊ] σε κάθε τοπιχη ' Εκκλησία χα!. ενα ((συμβούλιο
Πρεσβυτέρων» -έ:να εΙδος διοιχητιχων συμβούλων ποu
περ ιστοίχιζαν τον προεστ ωτα τΊjς τοπιχΊjς Εύχαριστίας1•
'Έτσι, οταν ό άριθμος των πιστων μιiiς τοπικΥjς ' Εκ
κλησίας αύξανόταν σημανηχ� χα!. �ταν πια άδύνατο να
συyχεντρωθοuν ολο ι σε μία εύχαρισηαχη σύναξη, ό προε
στwς είχε τη δυνατότητα να μοιράσει τοuς πιστοuς σε
έπψέρους συνάξεις τοποθετώντας εναν ά.πο τοuς πρε
σβυτέρους σε κάθε μια ά.πο αύτές. ο ί'διος διατηροuσε
την ((έπισχοπη η ολων των έπψέρους συνάξεων, �ταν ό
'Επίσκοπος τΊjς τοπιχης ' Εκκλησίας, χα!. ο ί συνάξε ις
βρ ίσκονταν ((έν τοίς όρίοις» της διχης του δικαιοδοσίας
-�ταν έπψέρους ιιένορίες». Οί πρεσβύτεροι τελοuσαν
την Εύχαριστία μόνο με έντολη τοu ' Επισκόπου χα!. έξ
όνόματος τοu ' Επισκόπου, μνημονεύοντας το ονομά του
χατα τη σηyμη της ά.ναφορiiς τwν δώρων, yιατ1. αύτος
παρέμενε πατέρας χα!. χορηyος των χαρισμάτων, διάδο
χος των ' Αποστόλων χα!. τοu Χριστοu .
' Η χατανομη των πιστων σε έπψέρους ένορ ίες χα!. ή
τέλεση τΊjς Εύχαριστίας ά.πο τοuς πρεσβυτέρους δεν δια
σπα τΊ]ν ένότητα της τοπιχης ' Εκκλησίας, δεν ά.ναφεί το
χαραχτήρα της ώς μιiiς Εύχαριστίας χα!. ένος σώματος
με χεφαλη τον ενα ' Επ ίσκοπο ιιε tς τύπον χα!. τόπον
Χριστοu». Ό ' Επίσκοπος δεν είναι άπλως διάδοχος τοu
Χριστοu χα!. των ' Αποστόλων με τη νομιχη εννοια της
μεταβίβασης δικαιωμάτων, οuτε σύμβολο άπλως της πα
ρουσίας τοu Χριστοu. ' Η ιιδωρεα τοu ' Αγίου Πνεύμα.

I. Βλ. τ-!Jv έμπεpιστσιτωμένΊ) ίστοpικ-1) μελέτΊ) τοu Ίωσιν. Ζ ΗΖΙΟΥΛ Α ,
Ή έvότης τής 'Εκκλησίας f.v τfί θείq. Εύχαριστίq. καi τ ψ Έπισκόπφ κατιi τούς

τρείς πρώτους αΙώνας , ' ΑθΊjνσιι 1 965.
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τοςη ποu δέχετοcι κοcτα τ� χεφοτονίοc του, χοcθιστιΧ ίκοcνο
τον 'Επίσκοπο (πέροc άπο τ�ν άτομικ� του άξιότητοc �
άνοcξιότψοc} να τελεσιουργεί το έργο τΎjς ϊδιοcς τΎjς ΠΙΧ
ρουσίοcς τοu Χριστοu στ�ν 'Εκκλησίοc: Να συγκροτεί τ�ν
ένότητοc τοu εuχοcρισηοcκοu σώμοcτος. Koct ένότητοc για
τ�ν 'Εκκλησίοc σημοcίνει, οχι άπλwς διοcρθρωηκ� «συ
νοχ�η, «όμοψυχίοcη � «όμοφωνίοcη, άλλα μετοcβολ� τοu
τρόπου τfίς ύπάρξεως, άλλοcγ� τΎjς άτομικΎjς έπιβίωσης
σε ζω� άγοcπηηκΎjς κοινωνίοcς, ζω� οciώνιοc.
'Ο 'Επίσκοπος «εiς τύπον κoct τόπον Χριστοuη κoct οί
πρεσβύτεροι «εiς τύπον κoct τόπονη τοu 'Επισκόπου
<<ήγοuντοcι τΎjς Εuχοcριστίοcςη -δεν προί"στοcντοcι ένος θρη
σκευηκοu «τυπικοuη λοcτρείοcς, δεν εΙνοcι το «ίεροcτείοη
ποu «μεσολοcβείη κoct έξευμενίζει το θείο- εΙνοcι οί &ξο
νες τΎjς ένότητοcς ποu μετοcμορφώνει τ� ζω�, εΙνοcι οί
«ποcτέρεςη ποu «γεννιΧνεη τοuς άνθρώπους στ�ν άθοcνοcσίοc
κoct άφθοcρσίοc. 'Η ζω� ένοποιείτοcι κoct κοινωνείτοcι έμ
προcκτοc, οπως σε μια οtκογένειοc. Δεν εΙνοcι τυχοcίο ποu ή
πρώτη Έκκλησίοc έξέφροcσε τοuς οεσμοuς τΎjς εuχοcρι
σηοcκΎjς κοινότητοcς με τοuς ορους ποu έκφράζουν τοuς
δεσμοuς ζωΎjς τΎjς οiκογένειοcς: ό προεστwς τΎjς Εuχοc
ριστίοcς εΙνοcι «ποcτ�ρη κoct τα μέλη τοu εuχοcρισηοcκοu
σώμοcτος «άδελφοίη. Με τ� διοcφορα οη στ�ν οlκογένειοc
ή ζω� ένοποιείτοcι κoct κοινωνείτοcι, γιοcτt εΙνοcι δεδομένη
ή συγγένειοc τοu οcϊμοcτος ποu λειτουργεί ώς φυσικος
δεσμός προστοcσίοcς, ένw στ�ν 'Εκκλησίοc ή ένότητοc κoct
κοινωνίοc τΎjς ζωΎjς εΙνοcι κοcτόρθωμοc έλευθερίοcς.
'Έκφροcση έμπροcκτης ένότητοcς κoct προcγμοcτοποίηση
έλευθερίοcς εΙνοcι ή κοινωνίοc των άνοcγκwν τΎjς ζωΎjς, τα
συγκεκριμένοc έργοc άγάπης μέσοc στ�ν Έκκλησίοc, στα
όποίοc προtστοcντοcι πρόσωποc με εiοικο χάρισμοc, οί διά
κονοι. 'Απο τtς πρwτες μέρες τΎjς ζωΎjς τΎjς 'Εκκλησίοcς
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έμφανίζονται οί διάκονοι τοu εuχαριστιακοu σώματος
(Πραξ. 6, 1 -7 ) , ποu τοuς έκλέγει ό λαος καt τοuς χειρο
τονοuν οί ' Απόστολοι, γιcΧ. νcΧ. προtστανται στο εργο τΎ)ς
διακονίας των φτωχων , των άσθενων , ολων έκε ίνων των
μελων τΎjς έκκλησιαστικΎjς κοινότητας ποu εχουν ξεχωρι
στ� άνάγκη φροντίδας καt πρόνοιας. Ο ί διάκονοι δεν
τελοuν τ�ν Εύχαριστία, οuτε καt τcΧ. μυστ�ρια, εστω καt
έξ όνόματος τοu ' Επ ισκόπου. Διακονοuν στ�ν τέλεση
τΎjς Εύχαριστίας, άλλcΧ. ό κύριος ρόλος τους εΙναι -ή πρό
νοια καt φροντ ίδα γιcΧ. τοuς ένδεεϊς. Καt εχουν άνάγκη
άπο ξεχωριστ� χειροτονία για. νcΧ. έπιτελοuν αuτο το εργο
-άπο ξεχωριστο χάρίσμα, με., τ� ζωοποιο παρεμβολ�
τοu ' Αγ ίου Πνεύματος- γιατt στ�ν ' Εκκλησία -ή προ
νοιακ� δραστηριότητα εΙναι φανέρωση άλ�θειας καt πραγ
ματοποίηση ζωΎjς, οχι άλτρου 'ί σμος καt ώφελψιστικ�
φιλαλληλία.
Το χάρισμα ποu δέχονται οί διάκονοι με τ� χειρο
τονία τους εΙναι νcΧ. ύπηρετοuν τ� δυναμικ� προέκταση
τΎ)ς Εύχαριστίας στ� σύνολη ζω� τοu εύχαρ ιστιακοu σώ
ματος: NcX. μεταμορφώνουν τ�ν έξυπη ρέτηση των πρα
κηκων άναγκων τΎ)ς έπιβ ίωσης σε ιι οντως ζω�» άγαπη
ηκ�ς κοινων ίας -κατcΧ. το τριαδικο πρωτότυπο τΎjς ζωΎ)ς .
' Η πρόνοια - καt φροντίδα γιcΧ. τοuς ένδεεϊς μέσα στ�ν
' Εκκλησία εΙναι ό όpγανικος καρπος 7Ύ) ς με:-:χμc;ρ<;:ιωσης
των άτομικοτ�των σε πρόσωπα ποu κοινωνοuν τ� ζω� ,
σε μέλη ένος σώματος ζωΎ)ς. ιι Εrτε πάσχει εν μέλος,
συμπάσχε ι πάντα τcΧ. μέλη» ( Ι Κορ. 1 2,26) . Στ�ν ' Εκ
κλησία φροντ ίζουμε τοuς ένδεεϊς οχι για. νcΧ. νικ�σουμε καt
έξαλε ίψουμε τ� φτώχε ια, τ�ν άρρώστ ια, τ�ν άνάγκη , οχι
για. νcΧ. πολεμ�σουμε το κακό, οχι γιατt όρθολογικcΧ. καt
προγραμματισμένα θέλουμε νcΧ. ιι βελτιώσουμε » � διευκο
λύνουμε τtς συνθΎjκες έπιβ ίωσης, άλλcΧ. cΧ.πλcΧ. καt μόνο
γιατt άγαπιiμε. Αuτ� εΙναι -ή ριζικ� διαφορά μας άπο
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κάθε κρατικ� πρόνοια καl �θικισηκ� «φιλανθρωπία». ' Η
διαφοριΧ αϊρεται ιΧν άρν'Υ)θοuμε τ�ν άλ�θεια τΥjς Έκ
κλ'Υ)σίας, αν τ�ν έκλάβουμε μόνο σιΧν «θρ'Υ)σκε ία» καl
θεσμο γι� τ�ν έ ξυπ'Υ)ρέτφ'Υ) εύλαβων διαθέσεων καl συ
ναισθ'Υ)ματικων άναγκων. Τότε θιΧ χρ'Υ)σψοποι�σουμε το
προνο ιακό ης έ: ρyο μόνο yιιΧ νιΧ άποδε ίξουμε τ�ν πρα
κηκ� χρ'Υ)σψότ'Υ)τα τοu ιιθεσμοu» -άνταyωνιζόμενοι τοuς
κραηκοuς όργανισμοuς κοινΥjς ώφελε ίας καl τον ούτοπικο
άλτρουϊσμο των �θικολόyων. Τότε καl το χάρισμα τΥjς
διακον ίας θιΧ μένει άνερμ�νευτο μέσα στ�ν Έκκλ'Υ) σία: ο ί
διάκονοι θιΧ διακοσμοuν φων'Υ)ηκιΧ τ�ν τέλεσ'Υ) τΥjς Εύχα
ριστίας, σιΧν κατώτερος βαθμος στ�ν uπαλλ'Υ)λικ� ίεραρ
χία τοu Lερατε ίου, Κλ'Υ)τΥjρες των έπισκοπικων γραφε ίων.
θ. Σ ύ ν οδοι, πρωτε ία και αύθει.ιτία

' Η ' Εκκλ-ησία εχει τ�ν ίεραρχικ� τ'Υ)ς όίρθρωσ'ΥJ καl δομ� .
ΕΙναι όίρθρωσ'Υ) καl δομ� πqu uπ'Υ)ρετε'i: τ�ν πραγματο
πο ί'Υ)σ'Υ) καl φανέρωσ'Υ) τΥjς ' Εκκλ'Υ) σίας, δ'Υ) λαδ� τ�ν τέ
λεσ'Υ) τΥjς Εύχαρ ιστίας. 'Άλλ'Υ) διοικψικ� η όρyανωτικ�
σκοπψόητα δεν uπάρχει, η τουλάχιστον δεν προ'Υ)yε'i:τ αι,
καl αν προ'Υ)y'Υ)θε'i:, φέρνει σύγχυσ'Υ) καl άλλοίωσ'Υ) τΥjς
άλ�θε ιας τΥjς Έκκλ'Υ)σίας, τΥjς ταυτότψάς ης. ' Η διοι
κψικ� όίρθρωσ'Υ) καl όργανωτικ� δομ� καl ίεραρχία άξιω
μάτων στ�ν Έκκλ'Υ)σία προκύπτουν άπο τ�ν τέλεσ'Υ) τΥjς
' και' σε' αυτ'Υ)
' απο
'
Ευχαρισηας
.
. ' μονο
. βλ επουν.
'I' '
κ ατα' οευτερο λόγο uπ'Υ)pετοuν τlς δυναμικες προεκτάσεις τΥjς Εύ
χαρ ιστ ίας, τ�ν εύχαριστιακ� μεταμόρφωσ'Υ) τΥjς ζωΥjς των
πιστων, τ�ν προς τιΧ έ:ξω φανέρωσ'Υ) καl μαρτυρ ία τΥjς
πίστ'Υ)ς τους.
' Αφετ'Υ) pιακες προϋποθέσεις yιιΧ τ�ν τέλεσ'Υ) τΥjς Εύ
χαρ ιστ ίας εΙναι ή σύναξ'ΥJ των βαπησμέyων πιστων καl ή
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παρουσία τοu προεστι7>τος τΥjς συνάξεως, τοu ' Επισκό
που � τοu έντολοόόχου του πρεσβυτέρου. ' Απο τ� στιγ
μ� ποu ύπάρχουν βαπτισμένοι πιστοί, μοναδικ� προϋπό
θεση γιcΧ τ� συγκρότησ-η ' Εκκλησίας είναι ή ϋπαρξη
' Επισκόπου. Τοuς πρώτους ' Επισκόπους έγκατέστησαν
ot ' Απόστολοι. ' Η διαδοχ� των ' Επισκόπων πρέπει νcΧ
Ύjταν το πρωτο συνθετότερα πρόβλημα όργανωτικοu χα
ρακτ�ρα ποu άντιμετώπισε ή ' Εκκλησία.
O t ' Απόστολοι μετέδωσαν στοuς πρώτους ' Επι
σκόπους το χάρισμα τΥjς εuχαριστ ιακΥjς μεταμόρφωσης
τΥjς ζωΥjς, οπως το παρέλαβαν κα1. αuτο1. όίμεσα άπο τον
Χριστό. ' Η μετάδοση τοu χαρ ίσματος γινόταν μΕ: τ�ν
πράξη τΥjς ιιέπιθέσεως των χε ιρωνη, τ�ν πράξη τΥjς
χειροτοιιίαι;, τ�ν έπ ίκληση τΥjς ζωοποιοu ένεργε ίας τοu
' Αγ ίου Πνεύματος. 'Όταν έ:λειψε ή γενεcΧ των ' Απο
στόλων, μοναδικ� δυνατότητα για τ� μετάδοση τοu χα
ρ ίσματος Ύjταν ή άνάθεση αuτΥjς τΥjς πράξης στοuς κατό
χους τοu χαρίσματος, τοuς ύπάρχοντες ' Επ ισκόπους.
Δίχως ξεχωριστΕ:ς θεωρητικΕ:ς έπεξεργασίες, καθιερώθη
κε έ:μπρακτα νcΧ χε ιροτονείται ό κάθε καινούργιος ' Επί
σκοπος άπο τοuς ' Επισκόπους των όίμεσα γειτονικων
περιοχων (τοuς όμορους ' Επ ισκόπους) -τουλάχιστον
άπο τρείς. ' Η έκλογ� τοu νέου ' Επισκόπου γινόταν άπο
το λαο τΥjς «χηρεύουσας» έπισκοπΥjς, � κα1. μόνο άπο τοuς
ομορους ' Επισκόπους, � άκόμα άπο τον προγενέστερο
στ�ν ϊδια τοπικ� ' Εκκλησία ' Επίσκοπο. ' Η χειροτονία
ομως γινόταν μόνο κα1. άποκλειστικcΧ άπο ' Επ ισκόπους,
τρείς το λιγότερο.
' ΑλλcΧ ή συνάντηση τριων ' Επισκόπων γιcΧ τ� χει
ροτονία ένος τετάρτου άποτ�λοuσε γεγονος συγκρότησης
ένος καινούργιου σώματος -γεγονος συνεδρ ίας � συνό
δου, οπως καθιερώθηκε νcΧ όνομάζfται, ' Επ ισκόπων. ' Η
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σuνοοος �ταν καταρχ�ν γεγονος λε ιτουργικο -εΙχε πρω
τ ίστως χαρακτή ρα εύχαριστιακό, οχι χαρακτήρα συσκέ
ψεως. Συνερχόμενοι ο[ τρε'i:ς (� περισσότε ροι ) ' Επ ίσκο
ποι καταρχ�ν ιισυλλειτουργοuσαν» : τελοuσαν άπο κοινdu
τ�ν Εύχαριστ ία. Στ�ν Εύχαριστία ομως εΙναι ff.vας πάν
τοτε αύτος ποu προσφέρει και ε ύχ αριστε ί ώς προεστως
τΎjς συνάξε ως. ' Απο τιΧ πράγματα λοιπον προέκυπτε το
πρόβλημα: ποιος άπο τοuς συνερχόμενους σε σuνοοο ' Ε
πισκόπους θιΧ εΙχε τ�ν προεορε ία -ποιος θιΧ προήορευε
τΎjς κοινΎjς Εύχαριστίας.
Και στο θέμα αύτο � πράξη τΎjς ' Εκκλησίας άκο
λοuθησε , οίχως θεωρητικιΧ σοφίσματα, τ� νοοτροπία και
πρακτικ� τΎjς έποχΎjς και τοu ίστορικοu της περίγυρου :
' Η προεορεία τΎjς συνόοου καθιερ ώθηκε νιΧ προσφέρεται
στον ' Επίσκοπο τΎjς μεγαλύτερης πόλης, τοu οιοικητικοu
και πολιτιστικοu κέντρου τΎjς περιοχΎjς. Το οιοικητικο
κέντρο το θεωροuσαν συνήθως μητρόπολη (μητέρα - πόλη )
τΎjς περιοχΎjς, και προοοευτικιΧ ό ' Επ ίσκοπος αύτΎjς τΎjς
πόλης πΎjρε τον πρόσθετο τίτλο τοu Μητροπολίτη άνα
λαμβάνοντας και μερικες είοικες uποχρε ώσεις. Μέσα στις
uποχρεώσεις τοu Μητροπολίτη, έκτος άπο τ�ν προεορεία
τΎjς τοπικΎjς συνόοου, �ταν και κάποιο εΙοος οιαιτησίας
σε περιπτώσεις οιαφωνιων � άσυμφων ίας των έπιμέρους
' Επισκόπων � και των πρεσβυτέρων με τοuς ' Επισκό
πους τους .
. ο θεσμος των μητροπόλεων (το ιψητροπολιτικο
σύστημα» ) άναπτuχθηκε πληρέστερα και μεθοοικότερα
μετιΧ τ� λήξη των οιωγμων και τ�ν άναγνώριση τΎjς
χριστιανικΎjς ' Εκκλησίας ώς έπ ίσ'f)μης θρησκείας τΎjς ρω
μα 'ίκΎjς αύτοκρατορ ίας (religio imperii ) . Παράλληλα άνα
πτuχθηκε και ό θεσμος των συνόοων , μέσα στις όποtες �
ίεράρχηση των ' Επισκόπων πΎjρε και όριστικότερη μορ-
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φή. Μετα τον 5ο αίώνα, ο ί ' Επίσκοποι των τεσσάρων
μεγάλων διοικητικων κα1. πολιτιστικων κέντρων τΎjς αύ
τοκρατορίας, ΡώμΊJς, Κωνσταντινουπόλεως, ' Αλεξάνδρειας
κα1. ' Αντιόχε ιας, πΎjραν τον τ ίτλο τοu Πατριάρχη κα1.
προβάδισμα τιμΎjς Ιtναντι ολων των ΓJ.λλων ΜΊJτροπο
λιτων. Στοuς τέσσε ρις προσετέθΊJ για λόγους σεβασμοu
κα1. ίστορικΎjς καταξίωσΊJς κα1. ό ' Επίσκοπος Ίεροσο
λύμων . 'Έτσι διαμορφώθΊJκε ό θεσμος τΎjς Πεvταρχίας
τiJv Πατριαρχωv ποu ΓJ.ρθρωσε την έκχλΊJσιαστικη ζωη
σε όλόχλΊ)ρΊ) την περίοδο τΎjς ένιαίας χα!. άδιαίρετΊ)ς
«κατα την ο ίχουμένψη χριστιανοσύνΊJς.
' Αλλα � διαφοροπο ίΊJσΊJ τοu τιμψιχοu προβαδίσμα
τος και. των διοιΚΊJηΚων εύθυνων των ΜΊ)τροπολιτων και.
Πατριαρχων δΕ:ν μετέβαλε ποτΕ: στο παραμικρο το ού
σιαστ ικο περιεχόμενο τοu άξιώματος τοu ' Επισκόπου :
' Ανεξάρτψα άπο τη γεωγραφικη ΙtκτασΊ) Ύ) την πολιτικη
σπουδαιότΊJτα τΎjς έπισκοπΎjς του κα1. πέρα άπο κάθε
πρόσθετο τ ίτλο ΜψροπολίτΊJ Ύ) ΠατριάρχΊ) , ό ' Επίσκο
πος παραμένει -πρ!.ν άπο κάθε τι ΓJ.λλο -προεστως κα1.
προεδρεύων τΎjς Εύχαριστ ίας.
Γ ι ' αύτο κα1. σΕ: κάθε είδος συνόδου των ' Επισκό
πων -εϊτε τοπικfι (σύνοδο των ' Επισκόπων μι&:ς περιο
ρισμένΊ)ς γεωγραφικΎjς περιφέρειας) εί.'τ ε οίκουμεvικfι
(σύνοδο τοu συνόλου των ' Επισκόπων τΎjς χριστιανικΎjς
οίκουμένΊJς)- δΕ:ν ύπάρχε ι διάκρισΊJ ψήφων Ύ) έγκυρότΊJ
τας τΎjς γνώμΊJς μεταξu Π ατριαρχων, Μψροπολιτων κα1.
απλων ' Επ ισκόπων . ' Ο ΠατριάρχΊ)ς τΎjς ΡώμΊJς Ύ) τΎjς
Νέας ΡώμΊJς ( Κωνσταντ ινούπολΊ)ς) Ιtχει την !.'δ ια ψΎjφο
κα1. � γνώμΊJ του την !.'δ ια ίσχu μΕ: την ψΎjφο κα1. τη γνώμΊJ
τοu ' Επ ισκόπου τΎjς πιο μικρΎjς κα1. ΓJ.σΊ) μΊJς έπισκοπΎjς.
Κα!. τοuτο γιατ1. σΕ: μια σύνοδο έκχλΊJσιαστιχη ό κάθε
' Επίσκοπος ποu συμμετέχει δΕ:ν έκφράζει κα1. δΕ:ν άντι
προσωπεύει ποσότΊJτα πλΊJθυσμοu Ύ) γεωγραφικη ΙtκτασΊ)
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η πολιτικη ίσχu -οπως δΕ:ν έκφρά.ζε ι και ατομικές του
γν&ψες κα1. ά.πόψεις περισσότερο η λιγότερο εύφυείς,
περισσότερο η λιγότερο μελετΎ)μένες κα1. κατοχυρωμένες.
' Ο Έπ[σκοπος προσκομ[ζει στη σύνοδο τη μαρτυρ[α κα1.
β ιωματικη βεβαιότΎ)τα τοu λα'ίΚΟU σώματος στο όποίο
«προεδρεύε ι τ-Υjς Εύχαριστ[ας». ΕΙναι ό φορέας μιας λαϊ
κ-Υjς έμπεφ [ας, έ μπεφ [ας ζω-Υjς. Κα1. � γνΎ)σιότψα αύτ-Υjς
τ-Υjς έμπεφ[ας εΙναι � άλήθεια τ-Υjς καθολικ7'j� (δΎ)λαδη
τ-Υjς σύνολΎJς ) ' ΕκκλΎ)σ[ας, εΙναι το πλήρωμα κα1. � όλο
κλήρωσΎ) τ-Υjς άλήθεια.ς ποu εύαγγελ[ζεται � ' Εκκλφ[α
-άνεζά.ρτψα ιΧν β ιώνεται άπο λ[γους η πολλούς, σε
λα.μπρη μεγαλούπολΎ) η σε τα.πεινη πολ[χνΎ) .
Το εl'δαμε κα1. σΕ: προΎJγούμενες σελ[δες: o i σύνοδοι
διατύπωσαν τοuς όρου� - ορια τ-Υjς άλήθειας τ-Υjς ΈκκλΎJ
σιας, δΎJλαδη τα σύνορα η το περ[γραμμα μιας άλήθειας
ποu δΕ:ν έζαντλείται στη διατύπωσή τΎ)ς, γιατ1. δΕ:ν εΙναι
θεωρΎ)τικο «σύστΎ)μα» η «uπερβα.τικη ίδεολογ[α», άλλα
βιώνεται κα1. πραγματοποιείται uπαρκτικα στη δυναμικη
τ-Υjς ζω-Υjς τοu εύχαριστιακοu σώματος.
" Αν λοιπον σΕ: μια σύνοδο κάποιοι ' Επίσκοποι η κα1.
το σύνολο των ' Επισκόπων έκφρά.ζουν γνωμες, άπόψεις
κα.1. τελικα άποφά.σεις όίσχετες μΕ: την έμπεφ[α τοu εύχα
ριστιακοu σώματος, τότε καταργείται � σύνοδος κα1. έκ'
' ' το' αc,ιωμα
' t:' '
πιπτουν απο
-γιατι'
ι τους οι ' Ε πισκοποι
τελικος κριτης κα1. φύλακας τ-Υjς έκκλΎ)σιαστικ-Υjς άλήθειας
εΙναι ό λαός, ό λα ο ς - φορέας τ-Υjς εύχαριστιακ-Υjς έμπεφ[ας
τ-Υjς «οντως ζω-Υjς».
'Έτσι, μέσα στην ' Ιστορ [α, σύνοδοι ποu φιλοδόξΎ)σαν
να εχουν καθολικο κύρος για τη σύνολΎ) χριστιανοσύνΎ)
-συγκλήθΎ)Καν ώς << Ο ίκουμενιΚΕζ» κα1. θέλΎ)σαν να έπι
βλΎ)θΟuν ώς <<ΟίκουμενιΚΕζ» -άπορρ (φθΎ)Καν rΧΠΟ το λαό,
χαρακτΎ)ρ LστΎ)Καν «λΎ)στρικΕ:ς» κα1. «ψευδοσύνοδοι». ' Ενω
όίλλες, πολu μετριοπαθέστερες στ1.ς προθέσεις τους, άναι
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γνωρ ίστηκαν άπο το λα.ο ώς ο ίκοuμενικές, για.τι �τα.ν
οίκοuμενικ� κα.t κα.θολικ� � άλήθεια. ποu έξέφρα.σα.ν κα.t
διατύπωσαν.
τα ίστορικα α.uτα οεοομένα., � ιΧρνηση κάθε θεσμο
ποιημένης α.uθεντ ία.ς κα.t � άπόρριψη κάθε άλάθητης έ
ξοuσια.στικΥjς άρχΥjς μέσοι στ�ν ' Εκκλησία., πα.ρα.μένοuν
όπωσο'ήποτε άκα.τα.νόητα. κα.t οuσερμήνεuτα. σήμερα., ο 
ποu όλόκληρος ό πολιτισμός μα.ς -ό τρόπος τΎjς ζωΎjς
μας- προϋποθέτει τ�ν ύποτα.γ� στ� οεοομένη α.uθεντία.
θεσμwν κα.ι οομwν κα.ι ίδεολογιwν κα.ι προγραμμάτων κα.ι
τον άποκλεισμο τοu λα.οu άπο τ� διαχε ίριση τ ων οuσιω
δwν τοu β ίοu.
Μήτρα. α.uτοu τοu α.uτα.ρχικοu πολιτισμοu εΙνα.ι ό
δuτικοεuρωπα. 'ί κος μεσα.ίωνα.ς. ' Εκεί, προοδεuτικα κα.t με
κορύφωμα. τ�ν όριστικ� άπόσχιση τΎjς Δύσης άπο τ�ν
' Ανα.τολ� ( 1054), � άλήθεια. τΎjς Έκκλησ ία.ς χωρίστηκε
άπο το γεγονος τΎjς Εuχα.ριστία.ς κα.t τ�ν έμπειρία. τοu
λοι'ίκοϋ σώματος. Χωρίστηκε � άλήθεια. άπο τ�ν έμπειρ ία.
τΥjς ζωΎjς, έγινε θεωρηηκ� διοα.χή, δεδομένο ιιδόγμα.».
Κα.t το δόγμα. έχει θεσμικο φορέα., τον κλΎjρο. Τα.uτί
στηκε το γεγονος ' Εκκλησία. με μόνη τ�ν ίερα.ρχία. τοu
κλήροu, τ� διο ικητικ� όργάνωση τοu ίερα.τε ίοu , έγινε
έξοuσιοιστικ� δομ� κα.t τελικα κράτος.
'Έτσι, για το δuηκοεuρωπα.ϊο χριστια.νο μοιάζε ι ά
δια.νόητο μια ο ίκοuμενικ� σύνοδος ' Επισκόπων να ύπό
κειτα.ι στ�ν έγκριση τοu λα.'ί κοu σώμα.τος, άφοu για τ�
δική τοu ίστορία. (άλλα κα.t νοοτροπία. κα.t ψuχοσύνθεση )
� άλήθεια. εΙνα.ι δεμένη με τ�ν έξοuσία., με μια διαδικασία.
άντικειμενικΎjς έπιβολΎjς, έπομένως κα.L με τ�ν ϋπα.ρξη
δεδομένης α.uθεντ ία.ς, στ�ν όποία. ό λα.ος σκύβει το κεφάλι
και ύποτάσσετα.ι -� κάποτε έποινα.στοιτεί κα.t τ�ν κα.ρα.
τομεί.
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Θρ'Υ)σκευτικ-1) παράόοσ'Υ) αίώνων διαμόρφωσε αύτ-1) τ-Υ)
νοοτροπία καl ψυχοσuνθεσ'Υ) τοu δυτικοευρωπαίου χρι
στιανοu, τον Ε:φτιαξε να εχει όπωσόήποτε άνάγκ'Υ) άπο
κάποια άντικε ιμενικ-1) αύθεντ ία για τον καθορισμο τ�ς
άλήθειας -κάποια άλάθψ'Υ) καθέδρα Ί) θεόπνευση Γρα
φi} ποu να τον κατοχυρ ώνε ι ψυχολογικα στ-Υ)ν άτομικ-1)
κατοχ-1) τ�ς άλήθειας. Καl τον όόήγ'Υ)σε στ-Υ)ν τραγικ-1)
όιαλεκτικ-1) uποταγ�ς καl άνταρσίας, έθελοόουλε ίας καl
έπανάστασ'Υ)ς, ποu σ'Υ) μαόεuει όλόκλ'Υ)ρ'Υ) τ-Υ) νεώτερ'Υ) εύ
ρωπαϊκ-1) ίστορία.
Για τ-Υ)ν παράόοσ'Υ) ομως τ�ς άόιαίρετΎJς χριστια
νοσuν'Υ)ς καl τ-Υ)ν όρθόόοξ'Υ) ίστορική ης συνέχε ια, � άλή 
θεια τ�ς Έκκλ'Υ)σίας όεν εΙναι όυνατο να ταυτιστεί με
άλάθψους θεσμοuς καl έξουσιαστικες όομές, χωρl.ς να
άλλοτριωθεί ούσιαστικά. Γιατl � αύθεντία καl � έξουσία
παρέχουν τ-Υ)ν «έξ άντικειμένουη κατοχuρωσ'Υ) τ�ς άτο
μικ�ς βεβαιότψας για τ-Υ)ν ccάλήθειαη, έπομένως θωρα
κίζουν το έγώ, έγκλωβ ίζουν τον &νθρωπο στ-Υ)ν πτ ώσ'Υ) ,
τον άποκλε ίοuν άπο τον έκκλ'Υ)σιαστικο τρόπο τ�ς uπάρ
ξεως. Καl � κατοχuρωσ'Υ) τοu έγω εΙναι τόσο πλ'Υ)ρέστερ'Υ)
καl στεγανότερ'Υ) , οσο άμεσότερ'Υ) εΙναι � έπένόυσ'ΥJ τ�ς
αύθεντίας καl τοu ccάλαθήτουη σε θεσμοuς καΙ. όομες
κυριαρχικ�ς έπιβολΥjς, όίχως περιθώρια για προσωπικες
διακινδυνεύσεις.
Για τ-Υ)ν παράόοσ'Υ) τ�ς άόιαίρετ'Υ)ς χριστιανοσύν'Υ)ς
καl τ-Υ)ν όρθόόοξ'Υ) ίστορική ης συνέχε ια, � άλήθεια τ�ς
Έκκλ'Υ)σίας εΙναι το γεγονος τ�ς Εύχαριστίας : � μετα
μόρφωσ'ΥJ τ�ς άτομικης έπιβ ίωσ'Υ)ς σε ζω-Υ) ποu κοινωνεί
ται ώς όώρ'Υ)μα άγάπ'Υ)ς καl αύθυπέρβασ'Υ)ς -� έρωτικ-1)
παραίησ'Υ) άπο το έγω προκειμένου να άντλήσε ι ό &ν
θρωπος ϋπαρξ'Υ) καl ταυτόητα άπο το γεγονος οτι άγα
πιΧται καl άγαπιΧ. Πρέπει να ά πωλέσειι; για να σώσειι;,

215

λέει το Εύαγγέλιο, να άπωλέσεις την ψuχ� σοu (Λουκ.
9,24). 'Η άλήθεια τ"Υjς Έχχλησ[ας είναι � άπώλεια κάθε
έφ�μερΎ)ς αύτοχατοχuρωσΎ)ς χαt βεβαιότψας για να σω
θεί � ζω�, είναι κατόρθωμα ζω-ϊjς χαt γι' αύτο άόιάχοΠΎ)
όιαχινόύνεuσΎ), περιπέτεια έλεuθερ[ας. "Αν ύποχαταστ�
σοuμε τη όuναμιχη τοu κατορθώματος μΕ: εναν άπολιθω
μένο στην έξοuσιαστιχή τοu αύτάρχεια θεσμό, τότε έχοu
σια έ:χοuμε άνταλλάξει τη ζωΥj μΕ: το θάνατο, τΥjν άλ�θεια
μΕ: την ψεuόα[σθΎ)σΎ) Ύ) τΥjν άπάη.

ι.

'

Ή θρησκεvτικi] άλλοτρίωση

Ο Θεος προσέλαβε τη σάρκα τοu άνθρώποu για να τΥjν
άφθαρτοποι�σει χαt να την άθανατ[σει -χι αύτη� πρόσ
λΎ)ψΎ) είναι το ύπαρχτιχο γεγονος ποu σuνιστiΧ την 'Εχ
χλΎ)σ[α, την άναόε[χνει σώμα Χριστοv. 'Όμως σάρκα όΕ:ν
είναι μόνο το χορμt τοu άνθρώποu, είναι χαt όλόχλΎ)ρΟ το
πλέγμα των σχέσεων για τη σuντ�ρΎ)σΎ) χαt έπιβ[ωσ�
τοu, την [χανοπΟLΎ)σΎ) των πολuπο[χιλων άναγχων τοu.
Ζωη χαt άλ�θεια
� τ"Υjς Έχχλφ[ας είναι ολες αύτΕ:ς οί
σχέσεις μεταποιΎ)μένες σΕ: Εύχαριστ[α χαt ά.γαπΎ)τιχη
χοινων[α. 'Η 'ΕχχλΎ)σ[α προσλαμβάνει για να μεταμορ
φώσει τον σύνολο άνθρώπινο β[ο, τη βιολογιχη χαt ίστο
ριχΥj χαt πολιτιστιχη «σάρχαη τοu άνθρώποu.

ΜΕ: την χαθιέρωσ� τΎ)ς ώς «έπ[σΎ)μΎ)ς θρΎ)σχε[αςη τ"Υjς
ρωμα·ίχ"Υjς αύτοχρατορ[ας (religio imperii) 1, � 'ΕχχλΎ)σ[α
προσλαμβάνει χαt τη «σάρχαη τ"Υjς θρΎ)σΚεuτιχότΎ)τας τοu
χόσμοu, οcλλοτε μεταμορφώνοντας το πρόσλΎ)μμα χαt

1.

'Απο τον Θεοδόσιο τον Μέγοι, στtς

27

Φεβροuοιρίοu τοu

380.
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&.λλοτε uποτασσό μενη στο πρόσλημμα. ' Η μεταμόρφωση
η � uποταy-Υj είναι φάσεις στ-Υjν περιπέτεια τΎjς άνθρώ
πινης έλευθερίας, τΎjς ά πώλειαι; και τΎjς σωτηρίαι;, τΎjς
άμαρτίας και τοu άyιασμοu τοu άνθρώπου . Στο ποσοστο
ΠΟU πραyματοποιεϊ:ται � οcλήθεια τΎjς , Εκκλησ ίας, με
κέντρο ζωΎjς τ-Υjν εύχαριστιακ-Υ) μεταμόρφωση τοu κτι
στοu, έμφαν ίζονται στ-Υjν ' Ιστορ ία τι:Χ θεολοyικι:Χ και λει
τουρyικι:Χ κορυφώματα τΎjς πατερικΎjς σοφίας και άyιό
τΎJτας, � οcπαράμιλλη <<ση μαντικ-Υj» των Είκόνων και τΎjς
οcρχιτεκτονικΎjς των ναων, το οcσυμβ ίβαστο με έξουσια
στικες δομες κίνημα τοu μοναχισμοu. Και στο ποσοστο
ποu ύποτάσσουμε οί &.νθρωποι (κλη ρικοι και λα"iκοL) τ-Υjν
οcλήθεια τΎjς ' Εκκλησίας στη φυσική μας οcνάyκη yιι:Χ
«θρησκεία» -μεταφυσικη αύτοκατοχύρωση τοu οcτόμου
μας- έμφαν ίζεται στην ' Ιστορία � ' Εκκλησία uποταy
μένη στις σκοπιμότητες τοu θρησκευτικοu ιιθεσμοu», στη
νοοτροπία τοu «κύρους» και τΎjς ιιοcποτελεσματικότητας»,
στις μυωπικες έπιδιώξεις τΎjς κοινωνικΎjς �θικΎjς η τΎjς
περιστασιακΎjς πολι τικΎjς.
Με την καθιέρωση τΎjς ' ΕκκλΎJσίας ώς ιιεπ ισΎ)μης
θρΎ)σκε ίας» οcρχίζουν νι:Χ έμφαν ίζονται στη θέση των τί
τλων τοu ' Επισκόπου και Πρεσβυτέρου οί θρησκευτ ικες
διαβαθμίσε ις τοu « ' Αρχιερέως» και ιι ίερέως». Δημιουρ
yεϊ:ται μιι:Χ πολύπτυχη διοικητικη ίεραρχία και καθιερώ
νονται θέσεις και τ ίτλοι &.σχετοι με την εύχαριστιακη
προέλευση των έκκλησιαστικων οcξιωμάτων - χαρισμάτων,
τίτλοι οπως ιι οcρχιεπ ίσκοπος», ιιεξαρχος», ιι οcρχψανδρί
της», «πρωτοσύyκελλος», «πρωτοπρεσβύτερος », ιιοcρχιδιά
κονος» -με οcντικε ίμενο πάντοτε τη διαφοροποίηση των
προσβάσεων προς κάποια μορφη έξουσίας. Μιμοuνται ο ί
κληρικοι τις πομπώδεις προσφωνήσεις των οcξιωματού
χων τΎjς αύτοκρατορ ίας και με αύξημένη δόση οcφελοuς
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uπερβολΊjς καθιερώνουν προσαγορεύσεις διαβαθμίσεων τΊjς
άγιότΎJτα.ς χα. Ι. τ�ς όσιότητα.ς, ο πως « Π α.ν α.γιώτα.τοςη ,
« Πα.νοσιολογιώτα.τοςη, «Αίδεσιμολογιώτα.τος», . Μέγας Οt
κονόμος, Μέγας Δευτερεύων χα.!. πλ�θος �χηρα παρό
μοια..
Παράλληλα. άρχίζουν οί έ:ριδες για τ� διαβάθμιση
των πρωτείωv των ' Επισκόπων χα. Ι. έπισχοπων, ή δια
μάχη των «έπιφα.νων θρόνωνη Ρώμης χα.!. Κωνσταντινού
πολης, Κωνσταντινούπολης χα.!. ' Αλεξάνδρειας, ' Αλεξάν
δρε ιας χα.!. ' Αντιόχεια.ς. ' Η σύνδεση των ο ίχουμενιχων
πρωτε ίων με τ�ν tδέα. τ�ς α.uτοκρα.τορ ία.ς θα όδηγ�σει
στ�ν uποτα.γ� τΊjς ρωμα.·ίχ�ς ' Εκκλησίας στ!.ς πολιτιχες
φιλοδοξίες των Φράγκων χα.!. άργότερα. στο μεγάλο Σχί
σμα. τ�ς χριστιανοσύνης. ' Η ϊδια. σύνδεση τΊjς tδέα.ς τΊjς
α.uτοκρα.τορία.ς με τα έπισκοπικα πρωτεϊα. θα έμφα.νιστεϊ
χα.!. στ!.ς έθνικες φιλοδοξίες των σλα.βικων λα.ων, για να
κα.τα.λ�ξει στο έπηρμένο ορα.μα. τ�ς Μόσχας - Τρ ίτης Ρώ
μης χα.!. στον α.uθα.ίρετο πολλα.πλα.σια.σμο του θεσμου των
Πατριαρχε ίων . Στοuς δυο τελευταίους α.tωνες ή tδέα. τ�ς
religio imperii θα ξαναπάρει ίστορικ� σάρκα. με τ� μορφ�
των κρα.τικων έθνικισμων , ποu uποτάσσουν τ!.ς τοπικες
' Εκκλησίες στα χριτ�ρια. χα. Ι. τ!.ς σκοπιμότΎJτες του φυλε
τισμου χα.!. τΊjς πολιτικΊjς των κα.τα κα.φοuς καθεστώτων
χα. Ι. κυβερν�σεων
1•

Αuτα ολα., χα.!. ΙJ.λλα. πολλα άνάλογα., άποτελουν το
«θρησκευτικοη μέρος τ�ς ίστορικΊjς σάρκας τΊjς ' Εκκλη
σίας, το έπικα.φικο χα.!. έφ�μερο. Δεν έ:χουν σχέση με την
άλ�θεια. τΊjς Εuχα.ριστ ία.ς ποu συγκροτεϊ τ�ν ' Εκκλησία.
σε δυνατότητα. « ζω�ς α.ίωνίουη πέρα. άπο τόπο χα.!. χρόνο.
1 . Β λ . Χ . Γ ιΑΝΝΑΡΆ, 'Αλήθεια καΙ ένότητα τής 'Εκκλησίας, ' Αθ�νιχ
( Έχδ. Γp1)yόp1J) 1 9 7 7 , § 1 2 : Ό θεσμός τΎjς Πεντιχpχίιχς σ�μεpιχ.
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'Όμως αuτη τη διάκριση την ά.γνοοuν ο ί όίνθρωποι ποu
κρ ίνοuν την ' Εκκλησία με το μέτρο τwν ίστορ ικwν λαθwν
καt τΎjς ά.ποτuχίας θεσμwν καt δομwν η με το κριτήριο
τΎjς ήθικΎjς ά.ζωλόγφης τwν μελwν της καt τΎjς �γεσίας
της . Προσπαθοuν να καταμετρήσοuν τα ίστορικα δεδο
μένα, προκε ιμένοu να καταλήζοuν σε σuμπέρασμα, ιΧν
είναι πε ρισσότε ρες ο ί θετικες η περισσότερες ο ί ά.ρνη
τικες πτuχες τοu ίστορ ικοu βίοu τΎjς ' Εκκλησίας.
Ο ί όίνθρωποι ποu κρίνοuν τον ((χριστιανισμοη για την
ήθική τοu ά.πόδοση καt την ίστορική τοu χρησιμότητα,
δεν ζέροuν τί είναι � ' Εκκλ-ησία καt ποια � ά.λήθεια της.
τη θεωροuν ((θρησκε ία» καt θεσμο ίκανοποίησης τwν
<ψεταφuσικwν ά.ναγκwν τοu λαοuη, γι ' αύτο καt την
κρίνοuν με το μέτρο τΎjς ((βελτίωσης» τwν ήθwν καt
σuνθηκwν τοu θνητοu μας β ίοu. Δεν ύποψιάζονται οτι
πέρα ά.πο έφήμε ρες (( βελτιώσεις» η ά.ποτuχίες, σε κάθε
εύχαριστιακή σύναξη ό θνητος ά.νθρ ώπινος βίος μετα
ποιεϊται σε ζωη ά.θανασίας καt ά.φθαρσίας. Καt αύτη τη
μεταπο ίηση δεν την ά.ναστέλλει � ά.ναζιότητα τwν ά.τό
μων, οί ά:μαρτ ίες λαϊκwν καt κληρικwν, τα σκάνδαλα τwν
�γετικwν τΎjς ' Εκκλησίας προσώπων -ά.ρκεϊ να ύπάρχει
εστω καt έλάχιστη ζύμη λα"ίκοu σώματος ποu μετέχει
σuνειδητα στην Εύχαριστία.
Το Εύαγγέλω προειδοποιεί: οτι ή ' Εκκλησία - Βασι
λεία τοu Θεοu είναι ((σαγήνη» με (( σαπρα καt ά.γαθαη
( Ματθ. 1 3,47) , ((ά.γροςη με σιτάρι καt ζιζάνια ( Ματθ.
1 3,25 ) . "Αγιοι καt ά:μαρτωλοt εϊμαστε έζίσοu μέλη τΎjς
' Εκκλησίας -δίκαιοι, οσιοι, ά.σκητές, μαζt με ληστές,
πόρνες καt όίσωτοuς. 'Όλοι βρισκόμαστε μέσα στην ' Εκ
κλησία, οχι για να καλuτερέψοuμε τtς (( ά.ρετέςη μας η να
((δωρθώσοuμε τοuς χαρακτΎjρεςη μας, άλλα γιατt διψcχμε
τη ζωη έλεύθερη ά.πο τη φθορα καt το θάνατο. Ξέροuμε,
πως εϊτε ένάρετο ι ε ϊτε ά:μαρτωλοt εϊμαστε έζ ίσοu θνητοt
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-κοινη άμαρτία ολων μας εΙναι ό θάνατος, το γεγονος
οτι ή φυσική μας άτομικότψα και ύπόστασΎ) θα σβuσει
μια μέρα στο χωμα (μια και ((αμαρτία» δΕ:ν σΎ)μαίνει
παράβασΎ) νόμων η έντολων, άλλα άστοχία και άτεvξία,
άποτυχία ώς προς το σκοπο η ((τέλος» τΎjς ϋπαρξής μας).
Μετέχουμε στην 'ΕκκλΎJσία γιατι διψiΧμε τη ζωή, την
έρωτικη πληρότ-ητα τΎjς ζωΎjς. ΔΕ:ν μiΧς ένδιαφέρει ή
άρετη τοu θνψοu άνθρώπου, άλλα ή αίωνιότψα τοu
μετανοΎ)μένου άνθρώπου.
Μέσα στην ΈκκλΎ)σία ή δύναμή μας ιιέν άσθενεί�
τελειοuται» (2 Κορ. 12,9) -ή μεγάλΎJ οuναμΎJ τΊjς Έκ
κλΎJσίας εΙναι οί ίστορικΕ:ς άποτυχίες και αμαρτίες μας.
Γιατί ιιοuναμψ> οί ά.μαρτίες; Πριν άπο ολα, γιατt ή
άναγνώρισΎ) τΊjς δικΊjς μας άποτυχίας και άδυναμίας οπως
και ό σεβασμος τΊjς άποτυχ[ας και άδυναμίας τοu !J..λλου,
εΙναι ή θεμελιακη προϋπόθεσΎ) τΊjς έλευθερίας, εΙναι !J..ρ
νΎ)σΎ) τοu όλοκλΎ)ρωτισμοu ποu συνεπάγεται κάθε <<τε
λειότ-ητα» μΕ: όρθολογικΕ:ς προδιαγραφές. 'Άς τολμήσει
να. Ηάμαρτήσει» όποιοσδήποτε μέσα σΕ: itνα πολιτικο
κόμμα, σΕ: μια όργανωμένΎJ ίδεολογία, σΕ: κάποια έπιχει
ρΎ)σιακη δραστΎ)ριότΎ)τα: θα. πλΎ)ρώσει άμείλικτα (κάποτε
και μΕ: το αlμα του) την παραβίασΎ) τΊjς ιιγραμμΊjς» η των
ιιέντολων τοu κέντρου» η των συμφερόντων τΊjς έπιχεί
ρΎ)σΎJς. Σήμερα είδικά, μέσα σΕ: itνα κόσμο και πολιτισμο
ποu θΎ)ρεuει παντοu την έπιτυχία, την άκρίβεια και την
ιιτελειότΎ)τα», ή 'ΕκκλΎ)σία εΙναι ή μόνΎ) ποu σώζει την
εσχατΎ) δυνατότψα έλευθερίας τοu άνθρώπου, την έλευ
θερία τΊjς άποτυχίας και άδυναμίας του.
'Αλλα ή οuναμΎJ τΊjς ΈκκλΎJσίας τελειοuται στην
άσθένεια, κυρίως, γιατι μόνο μΕ: την άναγνώρισΎ) τΊjς
άνθρώπινΎ)ς άνεπάρκειας μποροuμε να. μεταθέσουμε τη
δυνατότ-ητα τΊjς ζωΊjς στην άγάπΎ) τοu Θεοu τοu Ηέγεί-
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ροντος τοuς νεκρούς» .

.

ο

έγκλωβισμος στ�ν αυταρκεια,

� lκανοποίηση άπο τ�ν άρετή μας, τ�ν άποτελεσμαη

κότητα, συνέπεια, όρθοφροσύνη μας, δεν άφήνει περιθώ
ρια γιcΧ το όίλμα της αύτοπαραίτησης και αύθυπέ ρβασης
ποu έλευθε ρώνει τ� ζωοποιο δυνατότητα της άγάπης.
'Όσο περιμένουμε καρποuς ζωης ( σωτηρία, δικαίωση,
άθανασία) άπο τ� θρησκευτικότητά μας, τ�ν ήθική μας,
τ�ν άποδοτικότητα τwν θεσμwν μας, τόσο άπομακρυ
νόμαστε άπο τ� δυνατότητα της « οντως ζωης». ' Αντί
θετα, ol άτομικες τοu καθενός μας άμαρτίες, μαζι με
κάθε φάση και πτυχ� χρεωκοπίας στ�ν άνθρώπινη έκ
προσώπηση της ' Εκκλησίας -φαuλοι ' Επίσκοποι, λη
στρικες Σύνοδοι, πολιτικ� καπηλεία της έκκλησιαστικης
άλήθε ιας- μιΧς άπελπ ίζουν γονιμότατα, καθώς βεβαιώ
νουν τον ούτοπικο χαρακτήρα τwν ήθικιστικwν μας όρα
μάτων και τwν �ρησκευτικwν φιλοδοζιwν ιι άνακαίνισηςη
τοu άνθρώπου.
' Η αίώνια ζω� ποu εύαγγελίζεται ή ' Εκκλησία άρχί

ζει άπο το σημείο ποu τελειώνουν ol uπαρκηκεc; δυνατό
τητες τοu κτιστοu -κάΟz -:-άση αύθυπαρζίας και κάθε
άτομικ� διεκδίκηση της ζωης. ' Η σωτηρία άπο το θά
νατο είναι έ:ργο τοu άκτίστου, οχι έ:ργο τοu κηστοu, είναι
Χάρη - χάρισμα και οχι έπίτευγμα της φύσης. Χαρίζεται
σε έκεϊ:νο το έπίπεδο uπάρζεως, οταν ή φύση έλευθερώ
νεται άπο τ�ν άνάγκη , τ�ν άνάγκη αύθυπαρζίας - αύτο
συντήρησης. Τότε άνο ίγεται και στον όίνθρωπο ή δυνατό
τητα τοu τριαδικοu τρόπου τijς ύπάρξεως: ή ζω� (�ς
αύθυπέρβαση άγάπης.
Αύτ� είναι ή μαρτυρία της ' Εκκλησίας και βρηκε
τ�ν lστορική της σάρκωση κατεζοχ·Ιjν στα πρόσωπα τwν
μαρτύρωv και τwν άσκητωv: ' Η έ:μπρακτη μαρτυρία
τwν μαρτύρων και ή lστορική της προέκταση , ή όίθληση
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των άσκητwν, σφραγίζουν όριστικιΧ τον έκκλησιαστικο
βίο, άκριβwς γιατt διασώζουν άλώβητη άπο παραφθορΕ:ς
τΥjν άλήθεια τΊjς 'Εκκλησίας: ΖωΥj δΕ:ν εΙναι η άτομικΥj
έπιβίωση, άλλιΧ η εσχατη, μέχρι θανάτου αύτοπαpαίτηση,
άπο «παραφοριΧν έ:ρωτοςη γιιΧ το Πρόσωπο τοu Θεοu έν
Χpιστψ

'lησoiJ.

10. Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

α.

Άποφατισμος κα ι τυπολατρεία

Στ� γλώσσα. των ση μερινων ά.νθρ ώπων -ή λέξη όρθοδοξία
εχει το νόημα. της προσκόλλησης σε κάποιο οόγμα., στο
γράμμα. μιας ίοεολογία.ς. ΕΙνα.ι περίπου ταυτόσημη με τ�
συντηρητικότητα., τ�ν έμμον� σε πα.ρα.οεοομένους τύπους.
' Ορθόδοξος εΙνα. ι α.ύτος ποu μένει πιστος στ� γν�σια. χα.t
α.ύθενηχ� οια.τύπωση μιας οιοα.χης, σε ά.ντ ίθεση με οσους
παρεκκλίνουν χα.t άλλοιώνουν τ�ν άφετηρια.χ� έχοοχ� της.
'Έτσι, κάθε οογμα.ηχ� ίοεολογία. -θρησχευηχ�, χοι
νωνιχ� η πολιηχ�- εχε ι χα.t τ�ν όρθοδοξία. της. Μιλαμε
λ.χ. γιιΧ τ� λουθηρα.νιχ�, τ� φροϋδιχ� η τ� μα.ρξισηχ�
όρθοοοξία., προκειμένου νιΧ δηλώσουμε τ�ν έμμον� (συν
τηρηηχ� χα.t συν�θως όίγονη ) στtς οια.τυπώσεις τοu ϊδιου
τοu Λουθ�ρου, τοu Φρ6ϋντ η τοu ΜιΧρξ -τ�ν ά.νηπα.ρά
θεση α.ύτΊjς της έμμονΊjς σε μεταγενέστερες έχδοχες χα.t
δη μιουργιχες ά.να.πλάσεις των ά.ρχιχων ίο ε ων .
Συν�θως -ή έπ ίχληση τΊjς όρθοδοξία.ς γίνεται με καύ
χηση γιιΧ τ�ν πιστότητα. στο γν�σιο χα.t α.ύθενηχό. Κα.t -ή
καύχηση σημαίνει ά.πα.ίτηση γιιΧ χοιν� ά.να.γνώριση χα.t
σεβα.σμο των πα.ρα.δεδομένων, ά.λλιΧ χα.t των ά.νθρώπων
ποu τιΧ συντη ροuν χα.t τιΧ έχπροσωποuν. 'Έτσι -ή όρθο
δοξία. φτάνει νιΧ λειτουργεϊ σιΧν μέσο γιιΧ τ� δικαίωση οχι
τόσο ίοεων συντηρηηχων, οσο συντηρηηχων ά.νθρώπων
-χρησιμεύει συχνιΧ γιιΧ τ�ν ψυχολογιχ� έπιχάλυψη της
ά.τολμία.ς η της πνευμα.ηχης στεφότητα.ς. 'Όσοι δεν
τολμοuν η δεν μποροuν νιΧ δημιουργ�σουν χάη καινούργιο
μέσα. στ� ζω� , προσχολλωντα.ι φα.να.ηχιΧ σε κάποια. όρ-
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θοοοξία.. ' Αντλοuν κύρος, α.ύθεντία. χα.t τελιχα έξουσία.
ώς έχπρόσωποι χα.t οια.χειριστΕ:ς τΎjς γνΎ)σιότΎ)τα.ς -ύπε
ρα.σπιστΕ:ς των τύπων , έρμΎJνευτΕ:ς τοu γράμματος. Τελι
χιΧ μεταβάλλουν τ�ν οποια. όρθοοοξία. σΕ: «προκρούστε ια.
χλίνψ>, οπου άχρωτΎ) ριάζουν τ� ζω� γιιΧ νιΧ τ�ν προσαρ
μόσουν στtς άπα.ιτήσεις τοu οόγμα.τος.
Αύτ� ή έχοοχ� τΎjς όρθοοοξ ία.ς χα.t τιΧ συμπτώματα.
ποu τ� συνοοεύουν εΙνα.ι συνέπεια. μιiiς όρισμένΎJς άντί
λΎJψΎJς για τ�ν άλήθεια. χα.t γιιΧ τ tς ουνα.τότψες πρό
σβα.σΎ)ς στ�ν άλήθεια.. Προϋποθέτει τ�ν ίχα.νότψα. τοu
άνθρώπου νιΧ κατέχει άτομιχιΧ τ�ν άλήθεια. χα.t έπομένως
νιΧ τ�ν μεταβάλλει σΕ: άντιχε ίμενο ποu μπορεί νιΧ το
, .,.
ε' ξ ουσια.ι,ει.
ΓιιΧ να μετα.βλΎJθεί σΕ: άντιχε ίμενο χα.τοχΎjς ή άλή 
θεια., πρέπει νιΧ εχε ι χαραχτήρα. οεοομένο χα.t όριστ ιχό, νιΧ
ταυτίζεται μΕ: τ� οια.τύπωσή �τΎ)ς, μΕ: το <<γράμμα.» τΎjς
οια.τύπωσΎ)ς -νιΧ βρίσκει στ� οια.τύπωσή τΎ)ς ή άλήθεια.
τιΧ άμετάθετα. aριά τΎJς. ' Η τα.ύτισΎJ μΕ: τ�ν όριστιχ�
οια.τύπωσΎ) άντιχε ψενοποιεί τ�ν άλήθεια.: τ�ν χάνει άντι
κε ίμενο ποu μπορεί νιΧ το κατέχε ι ή οιάνοια. χα.t νιΧ το
έξουσιάζει. Κα.t πλΎ)ρέστερΎ) μορφ� χα.τοχΎjς τΎjς άλήθεια.ς
εΙνα.ι ή έμμον� στ�ν όρθοοοξία., στ�ν πρώτΎ) χα.t α.ύθεν
τιχ� άντιχεψενοπο ίΎ)σΎJ .
ΜιιΧ τέτοια. άντίλΎ)ψΎ) γιιΧ τ�ν άλήθεια. χα.t γιιΧ τtς
ουνα.τότψες πρόσβα.σΎ)ς στ�ν άλήθεια. χα.ρα.χηρίζει, άλ
λιΧ χα.t θεμελιώνει τον πολιτισμό μα.ς σήμερα. -τον
λεγόμενο ουτιχοευρωπα. 'ίχο πολιτισμο στtς παγκόσμιες
πιιΧ οια.στάσεις του. ΕΙνα.ι ομως όλότελα. ιΧσχετΎJ μΕ: τ�ν
ΈχχλΎ)σία. χα.t τ�ν έχχλΎ)σια.στιχ� όρθοοοξία..
' Ο άποφατισμος τΎjς έχχλΎ)σια.στιχΎjς άλήθεια.ς, γιιΧ
τον όποίο μιλήσαμε σΕ: προΎ)γούμενες σελίοες, άποχλείει
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όποια.όήποτε άντικειμενοποιΎ)μένΎ) άντίλΎ)ψΎ) όρθοόοξία.ς.
'Η άλήθεια. όεν έξα.ντλείτα.ι στ� όια.τuπωσή τΎ)ς, � όια.
τuπωσΎ) εΙvα.ι άπλως οριο - σύνορο της άλήθεια.ς, ιιitνόυ
μα.» � ιιφρουρα» της άλήθεια.ς. 'Αλήθεια. εΙνα.ι � πρα.γμα.
τικότΎ)τα. ποu όΕ:ν α.uτοόια.ψεuόετα.ι -Ιtσχα.τΎ) άλήθεια.
εΙνα.ι � ζω-Υ) ποu όεν άνα.ιρείτα.ι με το θάνα.το. Γι' α.uτο
κα.L ή γνώσΎ) της άλήθεια.ς όΕ:ν κα.τορθώνετα.ι με τ�ν
κα.τα.νόΎ)σΎ) των όια.τυπώσεων, άλλα. με τ� μετοχ� στο
γεγονος τΥjς άλήθεια.ς, στ-Υ)ν άλήθεια. της ζωης, στ�ν
άμεσότψα. της έμπειρία.ς.

β.

Αϊρεση και καθολικότητα

Στ�ν ίστορία. της ΈκκλΎJσία.ς ό ορος όρθοδοξία έμφα.νί
ζετα.ι για να όια.στείλει τ�ν άλήθεια. άπο τ�ν αίρεση.
'Αλλα τόσο � α.ϊρεσΎJ οσο χα.!. � όρθοόοξία. άνα.φέροντα.ι
σε γεγονότα., οχι σε θεωρψικες άρχές. Αί'ρεσΎJ εΙνα.ι το
γεγονος της άπόσχισΎ)ς άπο το έκκλΎ)σια.στικο σωμα., �
σuμπΎ)ξΎ) όμάόα.ς ιΧσχετΎ)ς με τ�ν τοπικ� εuχα.ριστια.κ�
σuνα.ξΎ), � itμπρα.κτΎ) ιΧρνΎ)σΎ) τοu έκκλΎ)σια.στικοu τρόπου
τijι; ύπάρξεωι;, ποu εΙνα.ι � ένότΎ)τα. χα.!. κοινωνία. της
άγάπΎ)ς. 'Αντίθετα., όρθοόοξία. εΙνα.ι � άλήθεια. της κα
θολικijι; ΈκκλΎJσία.ς, οπως πρα.γμα.τοποιείτα.ι χα.!. φα.νε
ρώνετα.ι σε κάθε τοπικ� εuχα.ριστια.κ� σuνα.ξΎJ. Κάθε το
πικ� ΈκκλΎ)σία. εΙνα.ι � καθολικΎι ΈκκλΎ)σία. (γεγονος
χα.!. έμπειρία. κα.θολικότΎ)τα.ς), οτα.ν συγκεφαλαιώνει χα.!.
ένσα.ρκώνει τ�ν καθόλου άλήθεια. της ΈχκλΎJσία.ς, το
ολον της άλήθεια.ς, όΎ)λα.ό� τ� ζω� στ�ν ΠλΎ)ρότψά τΎ)ζ
ιιέν τ<;> Χριστ<;'>» -ολα. τα χα.ρίσμα.τα. ζωης ποu χορΎ)γεί
το Πνεuμα. το 'Άγιο.
ΕΙνα.ι σα.φέστα.τες οί μαρτυρίες άπο τα κείμενα. των
πρώτων α.ίώνων ΠΟU βεβαιώνουν οτι � καθολικΎι 'Εκ-
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κλησία εΙναι το κριτ�ριο τΎjς όρθοοοξίας, κα!. οχι � όρθο
οοξία κριτ�ριο τΎjς καθολικfίς Έκκλησίας1• Προϋπόθεση
όρθοοοξίας εΙναι� μετοχη στην καθολικη 'Εκκλησία, οχ ι
� έμμονη στην όρθότητα θεωρητικων οιατuπώσεων. Το
γεγονός και � έμπεφ[α τΎjς καθολικότητας προηγοuνται
των θεωρητικων οιατuπώσεων -οί θεωρητικΕ:ς οιατu
πώσεις προκλ�θηκαν ά.πο τις αίρέσεις, αύτΕ:ς ά.νάγκασαν
την 'Εκκλησία να έκφράσει μΕ: όριστικΕ:ς οιατuπώσεις
την έμπεφία τΎjς άλ�θειας της. 'Η όρθότητα τΎjς άλ�
θειας και τΎjς πίστης προηγεΙται κα!. χρονικα και ούσια
στικci. 'Εξασφαλίζεται μΕ: τη μετοχη στην έμπεφία τΎjς
καθολικfίς 'Εκκλησίας κα!. βρίσκει στη οιανοητικη δια
τύπωση άπλως το ενοuμα Ύ) τα οpια προστασίας της.

Ύ· Το

κριτήριο τijι; όρθοδοξίαι;

'Οπωσο�ποτε, � αί:ρεση έκοηλώνεται οχ ι μόνο ώς γεγονος
(μΕ: την πράξη τοu σχίσματος), άλλα και ώς θεωρητικη
οιοαχ�. Οί αίρετικοι οιόάσκοuν μιαν ιιάλ�θειαη ποu οΕ:ν
άνταποκρίνεται στην έμπεφία και πίστη τΎjς καθολικΎjς
'Εκκλησίας. Αύτη � μη-άνταπόκριση στην έμπεφία κα!.
πίστη τΎjς καθολικΎjς ΈκΥ.λησίας εΙναι το κριτ�ριο για τη
διαφοροποίηση τΎjς αίρ
: εσης άπο την όρθοοοξία. Κριτ�ριο,
ποu γίνεται προσπάiJεια νά άντικειμενοποιηθει στοuς
όρους των Σuνόοων και στά συγγράμματα των έκκλη
σιαστικων Πατέρων, ένω οΕ:ν παύει νά προϋποθέτει πάν
τοτε τη οuναμικη άπροσοιοριστία τΎjς ζωΎjς, την άμεσό
τητα τΎjς έμπεφίας.

1. Βλ. I. ΖΗΖΙΟΥΛΑ,

Ή ένότης τής

'Εκκλησίας . . , σελ. 126 κ.έ.
.
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OL όρLστικΕ:ς ΟLα.τuπώσεLς της άλήθεLα.ς κα.L � οuνα.
μLκ� άπροσοLορLστία. της έμπεφία.ς της άλήθεLα.ς εΙνα.L
OUO στοLχεϊ:α. όπωσοήποτε άσuμβίβα.στα. στο έπίπεοο της
λογLκης σκέψης. Μποροuν ώστόσο να ένα.ρμονLστοuν στο
έπίπεοο της ζωης κα.t τοu uποστα.τικοu φορέα. της ζωΊjς
ποu εΙνα.L το πρόσωπο: ΓL' α.ύτο κα.L κρLτήρLο της έκ
κλησLα.στικης όρθοοοξία.ς εΙνα.L � έμπεφία. κα.t πίστΎ) της
κα.θολLκΊjς ΈκκλΎ)σία.ς ενσα.ρκΎ) στα πρόσωπα. των ά:γίων.
Κα.t οί όίγLοL της ΈκκλΎ)σία.ς οΕ:ν άνα.ΟεLκνύοντα.L μΕ: βάσΎ)
τα �θLκά τοuς προτερήματα., άλλα μΕ: βάσΎ) τ� φανέρωση 
είκονLσμο της άλήθεLα.ς στα πρόσωπά τοuς. ΚpLτήρLο της
άλήθεLα.ς εΙνα.L � έκκλΎ)σLα.στικ� κα.θολLκότΎ)τα., κα.t μέτρο
της κα.θολLκότψα.ς � όλοκλήρωσΎ) των χα.ρLσμάτων της
ζωης στα πρόσωπα. των ά:γίων.
'Η έφα.ρμογ� α.ύτων των μέτρων κα.t κρLτΎ)ρίων γLα
το ΟLα.χωρLσμο της όρθοοοξία.ς άπο τ�ν α.ϊρεσΎ) εΙνα.L
άφόρψο σκάνδαλο γLα τ�ν όρθολογLκ� σκέψΎ): 'ΑφήνεL
άνερμήνεuτες πληθος πτuχΕ:ς της έκκλΎ)σLα.στικης ίστο
ρία.ς η τοuλάχLστον περLπλέκεL ο,τι έμεi:ς θα θεωρούσαμε
λογLκ� έρμψεία. α.ύτων των πτuχων. Σuχνα λ.χ. οί α.ίρε
τLΚΟL uπερτεροuν σΕ: άρLθμό, ΚL ομως καθολικi'J άνα.γνω
ρίζετα.L τελLκα κα.L εΙνα.L � ΈκκλΎ)σία. της άρLθμψLκης
μεLοψηφία.ς. ΜLλιiμε γLα άνα.γνώρLσΎ) της όρθοοοξία.ς άπο
το σωμα. τoiJ λα.οiJ, ΚL ομως το ΚρLτήρω της άνα.γνώρLσΎ)ζ
οΕ:ν είνα.L άντικεψενLκο κα.L κα.θορLσμένο, οΕ:ν είνα.L �
γνώμΎ) της πλεωψΎ)φία.ς. Κάποτε � α.ϊρεσΎ) έπLβάλλετα.L
οχL μόνο άρLθμψLκά, άλλα κα.L χρονLκά, έμφα.νίζετα.L γLα
μα.κρο χρονLκο ΟLάστΎ)μα. σαν α.ύθεντικ� άλήθεLα. κα.t πί
ση της 'Εκκλησίας. KL ομως � όρθοοοξία. έπLστρέφεL
στο τέλος θρLα.μβεuτικά, εστω ΚL αν εχεL ΟLα.σωθεϊ: στο
πρόσωπο ένος μόνο άνθρώποu. Αύτοκράτορες μάχοντα.L
τ�ν όρθοοοξία. κα.L έξα.πολύοuν ΟLωγμοuς ένα.ντίον των
όρθοδόξων, σύνοΟΟL 'ΕπLσκόπων εύα.ρLθμότα.τες οογμα.-
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7ίi:: ο uν μέ τρόπο άντορθόδοξο κα!. α ίρεηκό , άλλα κα!. το
Ί·, -:- (ι;τροφο : κοσμικο!. ιΧρχοντες Υ) κα!. κληρικο!. έπιβάλ
λ ο uν μέ τ� β ία τ� δογμαηκ� όρθοδοξία, την όρθοδοξία
τοu γράμματος, ένω οί ϊδιοι στεροuνται τραγικα το �θος
τΥjς όρθόδο ξης άλήθε ιας. Κα!. μέσα άπο ολες αύτές τ!.ς
«έ:ξωθενη κα!. «έ:νδοθενη ύπονομεύσε ις, +ι όρθοδοξία τελι
κα διασώζεται -Υ) τουλάχιστον διασώθηκε έπ!. αίωνες ώς
ζωνταν-Υ) λαϊκ-Υ) συνείδηση πιστότ-η-:-ας στ-Υ)ν έμπε φ ία κα!.
μαρτυρία των ' Αποστόλων κα!. των ά:γίων .
Πως λοιπον κατορθώνεται 'ή διάσωση αύτοu τοu
άπροσδιόριστου κρ ιτηρίου ποu ξεχωρίζει τ-Υ)ν όρθοδοξία
άπο τ-Υ)ν αϊρεση , πως έρμηνεύονται ολα τα παραπάνω
συμπτώματα κα!. πάμπολλα ιΧλλα συναφή, ένω άπουσιά
ζει όποιοδήποτε μέτρο άνηκεψενικΥjς κα!. αύθενηκΥjς
έπιβολΥjς τΥjς άλήθειας; ' Η άπάντηση βρ ίσκεται στ-Υ)ν
έμμονη τΥjς ' Εκκλησίας να ταυτ ίζει τ-Υ)ν άλήθεια μέ τ�
ζω-Υ) κα!. τη ζω-Υ) μέ τον μόνο ύποστατικο φορέα της ποu
εΙναι το πρόσωπο -στ-Υ)ν ιΧρνηση τΥjς ' Εκκλησίας να
ύποκαταστήσει τ�ν άμεσότητα τΥjς έμπεφίας κα!. τΥjς
σχέσης μέ διανοηηκα σχήματα, �θικοuς κώδικες, έξου
σιασηκές δομές αύθεντ ίας. 'Έτσι +ι όρθοδοξία κερδίζεται
η χάνεται, οπως κε ρδίζεται η χάνεται κάθε χάρισμα
ζωΥjς: ενας αύθενηκος έ:ρωτας, ενα κατόρθωμα καλλιτε
χνικΥjς εκφρασης, μια δυναμικ-Υ) άφετηρία γνώσης.
Κι αύτη 'ή διάσωση Υ) 'ή άπώλεια παραμένει άπρό
σιτη στα « άνηκεψενικαη κριτήρια τΥjς έπιστήμης κα!.
ίστοριογραφ ίας -οπως ιΧλλωστε παραμένει άπρόσιτη
στα ϊδια αύτα κριτήρια κα!. +ι ζωνταν-Υ) λειτουργία τΥjς
γλώσσας μέ τοuς ίστο ρικοuς μετασχηματισμούς της, η τα
δημ � ουργικα φανερ ώματα τΥjς τέχνης κα!. +ι κοινωνική
τους « σημανηκή η.
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δ.

Ή έ λληνικry σ v μβολfι

' Οπωσό�ποτε, όεν πρέπει να λησμονιiμε, πως ή ' Εκ
κλησtα άναπiύχθηκε ίστορικα μέσα σε ίtνα κόσμο καΙ.
πολιτισμο έλληνικο Ί) έξελληνισμένο, ποu εΙχε μιαν άν
τ Lληψη για τ�ν άλ�θεια πολU όιαφορετικ� άπο αύτ�ν των
άπαιτ�σεων « άντικειμεν ικότηταςη. ' Απο τον ' Ηράκλει
το wς τοuς νεοπλατωνικούς, ή γνώση έπαληθεύεται ώς
γεγονος κο ινων [ας : «καθ ' ο,τι α.ν κοινων�σωμεν, άλη
θεύομεν, α. όε ίΧν ίόιάσωμεν, ψεuόόμεθαη ' Η γν ώση
άληθεύε ι, μόνο οταν έπαληθεύεται άπο τ�ν κο ιν� έμ
πεφ[α -μόνο οταν με τ�ν κοινοπο[ησ� της κοινωνοvμε
με τοuς &λλοuς, κατανοοuμε καΙ. κατανοούμαστε, συντο
νιζόμαστε με τ�ν κοιν� έμπε ιρικ� βεβαιότητα.
Δεν εΙναι λοιπον ή άτομικ� κατανόηση ποu σuνιστιi
πρόσβαση στ�ν άλ�θε ια, άλλα μόνο ή κοινωνικ� της
έπαλ�θεuση , το γεγονος τΊjς μέθεξης στον κοινο λόγο.
Χωρl.ς αύτ� τ� γνωσιολογ[α ποu σκοπεύει στ� όuναμικ�
τΊjς κοινωνtας, όεν μποροuμε να προσεγγtσοuμε οϋτε τ�ν
έλληνικ� φιλοσοφ[α, οϋτε τ�ν έλληνικ� τέχνη, οϋτε το
κο ινωνικο κατόρθωμα τΊjς πόλεως, το ίόεωόες τΊjς δημο
κρατίας των ' Ελλ�νων.
' Η έκκλησιαστικ� όρθοόοξ[α όιαμόρφωσε καΙ. άνά
πτuξε τον άποφατικο χαρακτ�ρα της, μέσα σε ίtνα κόσμο
καΙ. πολιτισμο ποu έναρμον ιζόταν σε κάθε σχεόον πτuχ�
τοu με τα κριτ� ρια τΊjς άποφατικΊjς γνώσης. ΚαΙ. ο ί πιο
μεγάλες αίρέσεις των όκτω πρώτων α lώνων -μεγάλες
σε ποσοστα όπαόων καΙ. σε χρονικ� όιάρκε ια- όεν εθιξαν
ποτε αύτ� τ� θεμελι ώόη προϋπόθεση των ίστορικων
φανερώσεων της όρθοόοξ[ας, ποu εΙναι ό ά ποφατισμος
1•

1 . Η ΡΑΚΛΕΙτΟΣ, Frgm. Έχδ. Diels- Kranz Ι , σελ. 1 48, 29-30.
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τΥjς έκκλησια.σηκΥjς θεολογίας. Γι ' α.uτο κα.t δέν έπι
βιώσα.νε ίστο ρικcΧ α.uτές οί α.ίρέσεις ( οί κάποιες έλάχιστες
όμάδες μονοφuσιτ(;)ν ΠΟU δια.σώθΊ)ΚΙΧν ως τ(ς μέρες μα.ς,
δέν άντιπροσωπεύοuν παρcΧ μιιΧ φανατικη προσκόλλΊJσΊ)
σέ κάποια έλλειπτ ικη όρολογία καt γλώσσα ) : Γ ιατt δέν
έ:θιγα.ν και δέν παραχάραζαν τον τρόπο τοu βίοu, τη
δuναμικη - κο ινων ικη έκδοχη τΥjς άλήθεια.ς ποu θεμελίωνε
και όργάνωνε τη ζωη τοu έλλψικοu -η έξελλΊ)νισμένοu
κόσμοu.
ε.

Ή δ υ τικiι ά πόκλ ιση

' Η πρώτΊJ α. ίρετικη διαφοροπο ίΊJσΊJ ποu οχ ι ά:πλως έπι
βιώνει ίστορικά, άλλιΧ μεταβάλλε ι ρ ιζικιΧ την πορε ία τΥjς
άνθρώπινΥ)ς ' Ιστορίας, εΙναι αύτη ποu άρνεϊ:ται τη θεμε
λι ώδΥ) προϋπόθεσΥ) τΥjς όρθοδοξ ίας, τον άποφατισμο τΥjς
άλήθε ια.ς. Γεννιέται στο χωρο τΥjς δuτικΥjς ΕuρώΠΥ)ζ,
θεμελιώνει τtς καινοτομίες καt δοξασίες τΥ)ς σέ μιιΧ και
νούργια άντ ίλΊJΨΊJ γιιΧ τη γνώσΥ) καt την έπαλήθεuσΥ) τΥjς
γνώσΊ)ς, όδΊ)γεϊ: στο μόνο σχίσμα ποu άποδε ίχνεται ίστο
ρικιΧ άθεράπεuτο, και διαμορφώνει τελικιΧ εναν &λλο
τρόπο β ίοu, δΊ)λα.δη εναν &λλο πολιτισμο όριστικιΧ άσuμ
β ίβαστο μέ τη δuνα.μικη τΥjς όρθόδοξΥ)ς έκκλΥ)σιαστικΥjς
άλήθειας.
' Οπωσδήποτε , ΊJ αρνΥ)σΥ) τοu αποφατισμοu τΥjς γνώ
σΥ)ς uπΥjρχε ώς καταβολη Ύ) σπέρμα. στη νομικη νοοτροπία
τΥjς ρωμαϊκΥjς παράδοσΥ)ς. ' Η ΡώμΥ) εΙναι ή κοιτίδα τΥjς
έπιστήμΥ)ς τοu Δικαίοu, τΥjς σuστΥ)ματικΥjς τοu άνάπτu
ξΥ)ς καt καλλιέργειας. Καt ή έμμονη στtς δικανικές θεω
ρήσεις έθίζει άνα.πόφεuκτα σέ μιιΧν άντικειμενοπο ίΊ)σΥ)
των περιπτώσε ων, στην uποκατάστασΊ) τ� ς δuναμικΥjς
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άπροσοωριστίοcς τ1jς ζω1jς μΕ: σχήμοcτοc κoct όρισηκcΧ. ύπο
οε ίγμοcτοc β ίου . • Η μονοcοικότΥ)τΙΧ τοu γεγονότος κοcτοc
νοεϊ:τοcι μΕ: τ�ν ύποcγωγή του στ�ν άνηκε ιμενικότΥ)τΙΧ τ1jς
γενικ1jς περιπτώσεως -� έποcλήθευσΥ) τ1jς έμπεφίοcς έ
ζοcσφοcλίζετοcι μΕ: τ�ν κοcτοcφυγ� στον σχΥ)μοcηκο όρισμό
τΥ)ς.
Ο Αύγουστίνος εΙνοcι σίγουροc ό πρωτος μεγάλος
στοcθμος στ� θεωρψικ� θεμελίωσΥ) τ1jς &ρνΥ)σΥ)ς τοu ά
ποφοcησμοu. ΔΕ:ν εΙχε έλλΥ)νικ� ποcιοείοc -οΕ:ν γνώριζε
κcΧ.ν τ� γλώσσοc τ�ν έλλΥ)νική. Μοcθήτευσε κυρ ίως στ�
νομικ� σκέψΥ) τοu Κικέρωνοc, τοu Τερτυλλιοcνοu ΚΙΧL τοu
' Αμβροσίου Μεοωλάνων. Koct μετέφερε τ� νοοτροπίοc
των άποcιτήσεων άντικεψενικότΥ)τΙΧς τοu Οικοcίου στο χω
ρο των άποcιτήσεων γιcΧ. σίγουρΥJ γνώσΥJ : 'Όπως οί νόμοι
τοu οικοcίου όρωθετοuν τ�ν άνηκειμενικ� - άποτελεσμοc
ηκ� έ ζοcσφάλισΥ) τ1jς κοινωνικ1jς εύρυθμίοcς, Εtτσι κoct �
όρισηκή , άνοcπόφευκτοc σχΥ)μοcηκή, άλλcΧ. κοινcΧ. άποοεκτ�
όρωθέτΥ)σΥ) τ1jς άλήθειοcς έζοcσφοcλ ίζε ι τ�ν άποτελεσμοc
ηκ� άνηκειμενικότΥ)τΙΧ τ1jς γνώσΥ)ς -συνιστCΧ: ftνoc εΙοος
οικοcίου τ1jς άλήθειοcς.
'Έτσι, γιcΧ. πρώη φορcΧ. στ�ν ' Ιστορ ίοc, � άλήθειοc
τοcυτίζετοcι μΕ: τ� οιοcτύπωσή τΥ)ς κoct � γν ώσΥ) η κοcτοχ�
τ1jς άλήθειοcς μΕ: τ�ν άτομικ� κοcτοcνόΥ)σΥ) οcύτ1jς τ1jς οιοc
τύπωσΥ)ς. ' Η άλήθειοc χωρίζετοcι άπο τ� ουνοcμικf) τ1jς
ζω1jς, τοcυτίζετοcι μΕ: το έννόΥ)μΙΧ, τ�ν όρθ� συλλογιστική .
ΣτcΧ. συγγράμμοcτοc τοu Αύγουστίνου έμφοcν ίζοντοcι κιόλοcς
οί θεμελιώοεις συνέπειες οcύτ1jς τ1jς ρ ιζικ1jς άλλοcγ1jς στ�ν
'
'
,
' oc'λ Υ)' θ ειοc -συνεπειες
, 'ιλ Υ) ψΥ) γιοc' τΥ)ν
οcντ
λ επου' θ oc' οcποτε
σουν τ� μετοcγενέστε ρΥ) β άσΥ) τοu κοινων ικοu ΚΙΧL πολιη
σηκοu β ίου τ1jς Δ�σΥ)ς: ' Η όρθ� συλλογιστ ικ� ύποκοc
θιστCΧ: τ� ! ουνοcμικ� άπροσοωριστ ίοc τ1jς ζω1jς, � ζω�
μποc[νει στο νάρθΥ)ΚΙΧ τ1jς «λογικ1jς» (ratίo ) , � λογικ�
'
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αναγεται σε τελικ� αύθεντία, εϊτε με τ� μορφ� �θικων
κανόνων εϊτε ώς πρόσταγμα κοινωνικΎjς κα!. πολιηκΎjς
πρακηκΎjς. ' Ο �θικισμος κα!. ό πολιηκος όλοκληρωη
σμός, τα όuο αuτα τuπικα προ"ί όντα τοu όuηκοεuρω
πα"ίκοu πολιτισμοu, €χοuν τ!.ς σαφέστατες ρίζες τοuς στ�
σκέψΥJ τοu Αύγοuστίνοu.
' Ωστόσο ό Αύγοuστίνος θα παρέμενε μiΧλλον €νας
μεμονωμένος αίρετικος στοχαστ�ς, με τ!.ς καινοτομίες
τοu uπερκαλuμμένες ά.πο το θαuμαστο παράδειγμα τΎjς
μετάνοιας κα!. �θικΎjς μεταστροφΎj ς τοu, rlν στον 9ο αlώνα
δεν <<ά.νακάλuπταν» τ� σΥ)μασία των αίρετικων όιόαχων
τοu ο ί Φράγκο ι: ' Η φιλοόοξ ία τοu Καρλομάγνοu να
ίδρύσει μια όεύτερΥ) ρωμα·ίκ� αύτοκρατορία στ� ΔύσΥ) ,
τελε ίως αύτονομΥ)μένΥ) ά.πο τ�ν έξελλψισμένΥ) ά.νατολική,
όόΥ)γοuσε, πρ!.ν ά.πο ολα, στ�ν ά.ναζ�τΥ)σΥ) μιiΧς όιαφο
ροπΟιΥ)μένΥ)ς πολιηστικΎjς βάσΥJς -ά.φοu τ�ν έποχ� έκεί
νΥJ ή πολιηστικ� βάσΥ) �ταν χα!. προUπόθεσΥ) τΎjς πολι
τικΎjς ένότΥJτας. Κα!. ή μαρτuρία των ίστορικwν εΙναι
όμόφωνΥJ, οτι ώς τέτοια βάσΥ) -ά.ποκλειστικα λατινικ�,
όίχως έλλψικες έπιόράσεις- χρΥ)σψοποιεϊται ό Αύγοu
στίνος.
' Απο τον Αύγοuστ ίνο ά.ντλοuν οί Φράγκοι τα στοι
χεία θρήσκεuτικΎjς όιαφοροποίΥ)σΥ)ς ποu όόΥ)γοuν στο με
γάλο Σχίσμα ΔύσΥJς κα!. ' ΑνατολΎjς το 1 054. Δεν εΙναι
ά:πλως το γράμμα των α ίρετικων ά.ποκλίσεων � μόνο ή
νομικ� νοοτροπ ία χα!. ό σuνακόλοuθος όρθολογισμος ποu
προσφέρονται γι ' αύτ� τ� διαφοροποίΥ)σΥJ . ' Υπάρχει,
μέσα ά.πο ολα αύτά, κάτι πολU όραστικότερο στ�ν αύ
γοuστ ίνεια όιόαχ� : ή uπεροχ� τοu θρηακευτικοv στοι
χε ίοu ε lς βάρος τοu έκκληαιαατικοv στοιχε ίοu. ' Η με
τοχ� στ�ν ά.λ�θεια τΎjς ΈκκλΥ)σίας προϋποθέτει τ�ν
qπάρνΥ)σΥ) τΎjς ά.τομικότψας, τοu έγώ, τ� μεταμόρφωσΥ)
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τ'Υjς ζω'Υjς σε ά.γα.ΠΎ)τLΚη κοινωνία., κα.τα το τ ρια.ΟιΚΟ πρω
τότυΠΟ τ'Υjς οντως ζω'Υjς Αντ ιθετα., � θρΎ)σκέυηκότΥJτα.
εΙνα.ι πάντα. ά.τομική : « βεληώνει η , πα.ρΎ)γορεϊ:, ίκα.νοπωεϊ:
κα.t κατοχυρώνει το όίτομο. ' Ο Αύγουστ ίνος ά.νηλα.μβά.
νετα.ι κα.t ΚΎ)ρύττει την ΕκκλΥ)σία. σαν θρΎ)σκε ία., ποu
πε ιθει ό ρθολογικα την ά.τομικη οιά.νοια., βοΎ)θά.ει στην
ά.τομικη α.ύτοκυρια.ρχία. κα.t ήθική, π ροσφέρει στο όίτομο
την προστα.σία. κα.Ι. έ ξα.σφά.λισΎ) μιiΧς ά.νώτα.τΎ)ς α.ύθεντία.ς .
.

•

•

Το Σχίσμα. τοu 1 054 ά.νο ίγει το ορόμο για τη ριζι
κότερΎ) ϊσως ίστορικη ά.λλο ίωσΎ) τοu χρισηα.νισμοu, ποu
εΙνα.ι � «θρΎ)σκειοπο ίΎ)σή η του. Γ ι ' α.ύτο κα.Ι. � όλοκλή
ρωσΎ) των οια.φοροποιήσεων ΠΟU ε ίσήγα.γα.ν ο[ Φρά.γκο ι
θα φέρει στο φως οχι άπλως μια καινούργια. α.ύτοκρα.
τορία. Υ) μια καινούργια. έφήμερΎ) α.ϊρεσΎ) , ά.λλα ενα.ν όίλλο ,
πρωτόγνωρο στην ' Ιστορία. πολ ιησμό .

' Ο σχολαστικισμοι; εΙνα.ι � έπόμενΎJ φ ά.σΎJ α.ύτων των
Οια.φοροπωήσεων, έκπλΎ)Κηκη σε Ουνα.μικότΎ)τα. φά.σΎ) ά.
ξιοπΟίΎ) σΎ)ζ τ'Υjς α.ύγουστ ίνεια.ς ΚλΎ)ρονομιiΧς. Μέσα. σε ουο
μόλις α. tωνες, 1 2ο κα.Ι. 1 3ο, όλοκλΎ)ρ ώνουν ο[ σχολα.σηκοt
τη ριζικη ά.νηστροφη τ ων κριη ρίων κα.t προϋποθέσεων
τ'Υ)ς έκκλΎJσια.σηκ'Υ)ς Θεολογία.ς, προκειμένου να ά.ρνΎJθοuν
την έλλΎ)νικη κα.τα.γωγη κ α. Ι. σφρα.γίοα. α.ύτων των προϋ
ποθέσεων: ' Αρνοuντα.ι τον ά.ποφα.ησμο τ'Υjς θεολογικ'Υ)ς
οια.τύπωσΎ)ζ, την προτερα.ιότΎ)τα. τ'Υjς ζω'Υjς κα.t τοu ύπο 
στα.ηκοu φορέα. τ'Υjς ζω'Υjς π ο u εΙνα.ι το πρόσωπο στην
ύπα.ρκηκή του έτερότητα κα.Ι. έλευθερ ία. . ' Επιστρέφουν
στην ά.ρχα.ιοελλψικη όντολογία (στην π ροτερα.ιότψα.
ποu εχει � νοψικη σύλλΎ)ψΎ) τ'Υjς ούσίαι;, στον ούσια.ση
κο - λογικο προκα.θορισμο τ'Υjς ϋπα.ρξΎ)ς, τον « ά.πόλυτο προο
ρισμό η τΎ)ς ) . ' Αλλα ένω έπιστρέφουν στην ά.ρχα.ιοελλψι-
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χ� όντολογία, ποu ο ί 'Έλληνες Πατέρες εχουν άπορρίψει 1,
άπορρ ίπτουν ο ί σχολαστιχο1. τ�ν ά ρχαιοελληνιχ� γνωσιο
λογία, ποu οί 'Έλληνες Π ατέρες εχουν υ ίοθετήσει . Προ
σοικει ώνονται τ�ν αύγουστίνεια άvτίληψη για τ� γνώση ,
τ�ν έξάντληση τΎjς γνώσης στ1.ς ίχανότητες τΎjς άτομιχΎjς
Sιάνοιας. ' Ορ ίζουν τ�ν άλήθεια ώς « σύμπτωση τΎjς εν
νοιας μΕ: το νοούμενο» --ή γνώση άληθεύει μΕ: μόνη αύτ�
τ� σύμπτωση, -ή άλήθεια μεταβάλλεται σΕ: Sιανοητιχο
έπίτευγμα.
' ΕπιλογΕ:ς χα!. άπο ρ ρ ίψεις ποu γίνονται άπο τοuς
σχολαστικούς, καινοτομίες χα!. θεωρητιχΕ:ς σχηματοποιή
σεις, uπηρετοuν ολες τ� συντελούμενη άλλαγ� στο έπί
πεSο τΎjς έμπεφίας χα!. τοu βιώματος: το πέρασμα άπο
το έχχλησιαστιχο στο θρησχευτιχο έπίπεόο. ' Η τέχνη
τΎjς έποχΎjς καθρεφτίζει έναργέστερα χα!. άπο τ1.ς θεωρη
τιχΕ:ς δ ιατυπώσεις τ� συντελούμεν'Υ) μεταβολή, τ� ιιθρη
σχειοποίηση» τΎjς ' Εκκλησίας στ� Δύση . 'Όταν στ1.ς
άρχΕ:ς τοu 1 2ου αtώνα έμφαν ίζεται ό γοτθιχος ρυθμος
στ�ν άρχιτεχτονιχ� των ναων, εΙναι φ ανερο οτι ε ρχεται
να έχφράσει { μΕ: τρόπο όπωσόήποτε μεγαλοφυ� ) μιαν
άλλαγή , ποu εχει Ύ)Sη συντελεστεϊ στα οσα τελοuνται
μέσα στο ναό. Κα!. οταν άπο τον 13ο αtώνα -ή έχχλη
σιαστιχ� ε tχονογραφία έγχαταλε ίπεται όριστιχα για χά
ρη τΎjς θρησχευτιχΎjς ζωγραφιχΎjς {τΎjς τέρψης των άτο
μιχων αtσθήσεων χα!. τΎjς πρόκλησης άτομιχων συγκινή
σεων ) , εΙναι χα!. πάλι φανερο οτι το γεγονος άνταναχλιΧ
μια μεταβολ� στον τρόπο θέασης τΎjς ζωΎjς χα!. τοu
κόσμου.

1. Βλ. στα προ-ηγούμενοι, σελ. 58 χ.έ. ' Εκτενέστερη άνά.πτuξη στο
βιβλίο: Σχεδίασμα Είσαγωγijς στή Φιλοσοφία, ' Αθήνοι ( Έχδ. Δόμος) 1 98081.
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στ.

Ή ίστορικry μεταβολry

' Ο σχολαστικος όρθολογισμός, στοuς αιωνες τΥjς άκμΥjς
του, οΕ:ν εΙναι άπλως ενα φιλοσοφικο � θεολογικο ρεuμα
χα!. σύστ-ημα. ΕΙναι μιιΧ «Κλειστ�» οογματιχ.η lοεολογία,
μΕ: έπ ίσ"Υ)μο lορυματικο φορέα τη ρωμαιοκαθολικη έκ
κλΥ)σία: ' Ερμψεύε ι όριστικιΧ χα!. τελειωτικιΧ τη σύνολΊJ
φυσικη χα!. lστο ρικη πραγματ ικόητα χα!. μεθοδεύε ι αύτη
την έ ρμψε ία μΕ: «άξιώματα», « άρχΕ:ςη χα!. «νόμους» όρ
θολογιστικΥjς θετικότΥ)τας. ' Η όρθολογικη άντικε ιμενι
κότψα προσοίοει κύρος στον lορυματικο φορέα τΥjς tοεο
λογίας, χα!. � αύθεντ ία τοu ίορυματικοu φορέα καταξιώ
νει την όρθολογ ικη μεθόοευσ"Υ).
' ο οιπλος αύτος συσχετισμος βρίσκει την πολιτική
του έ:κφρασ"Υ) στο θεοκρατ ικο οραμα τΥjς κοσμοκρατορ ίας
τοu παπισμοu, στη συγκέντρωσ"Υ) κάθε έξουσίας πνευμα
τικΥjς, νομοθετικΥjς, οικαστικΥjς χα!. πολιτικΥjς ( p lenitudo
p otestatis ) στα χέρια τοu ρωμα ίου ποντ ίφ"Υ)κα . ' ο Θω
μας ' Ακινάης προσοίοει στ�ν έξουσία αύτη καθαριΧ
μεταφυσικο χαρακτήρ α : μΕ: τ� Summa Γheologiae ( 1 266 1 2 7 2 ) ε lσάγε ι την άρχη τοu παπικοv άλαθήτοv, καθιε
ρ ώνοντας έ:τσι το άξ ίωμα τΥjς άλάθψ"Υ)ζ �γεσίας, το
άπόλυτο προνόμιο οιαχε ίρισ"Υ)ς τΥjς άλήθειας, ποu οΕ:ν
έπιοέχεται άμφισβήτΊJ σΊJ . ΜερικιΧ χρόνια νωρίτερα, το
1 233, ό πάπας ΓρΊJγόρως 9ος εΙχε lορύσει το θεσμο τΥjς
Ίερ7]ς- 'Εξέτασης- ( lnquisitio ) έφαρμόζοντας στην πράξΥ)
το προνόμιο τοu άλαθήτου. Κα!. το 1 252 ό ' Ιννοκέντιος
4ος, μΕ: β ούλα παπική, εΙχε καθιερ ώσει τιΧ βασανιστήρια
ώς άνακριτικη μέθοοο στ!.ς ο ίκες των αlρετικων, όλοκλ"Υ)
ρ ώνοντας το π ρότυπο ολων των μεταγενέστερων όλο
Κλ"Υ)ρωτισμων γιιΧ την έξουοετέρωσ"Υ) των άντιφρονούν
των.
' ΑλλιΧ χα!. � τόσο άκριβιΧ πλ"Υ)ρωμέν"Υ) μεταρρύθμιση,
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τρεϊς αtωνες άργότε ρα, ένω άμφισβήτΊJσε ρ ιζικά, σχεοον
στο σύνολό τοuς, ολες τtς πτuχΕ:ς των ίστορ ικων άλ
λοιώσεων τοu χρισηανικοu μψύματος τ�ς σωτΊ) ρ ίας, οΕ:ν
κατόρθωσε νcΧ άγγ ίξει τον πuρήνα � τ� γενεσιοuργο α tτ ία
αύτων των άλλο ιώσεων: ΔΕ:ν έ:θιξε τ�ν όντολογία καt
γνωσιολογία τοu ρωμαιοκαθολικισμοu, έ:με ινε τuφλcΧ ύ
ποταγμένΊJ στον Αύγοuστίνο , άνηκατέστΊJσε τ�ν ίορuμα
ηκ� αύθεντία μΕ: το « άλάθΊJτΟ» των κεψένων.
' ΑπΟ τΟν Αύγουστ ίνο Wς τΟν Θωμά ' ΑκινάτΊ) καL
ε ως τον Καλβ ίνο εχε ι όλοκλΊ)ρωθεϊ στ� ΔύσΊJ ή καινούρ
για έκοοχ� έκκλΊJσιασηκ�ς όρθοοοξίας: ' Ορθοοοξία σΊJ
μαίνει τώρα τ� σuμμόρφωσΊJ μΕ: τ� θεσμοποιΊ)μένΊJ , κu
ρ ίαρχΊ) ίοεολογία -ποu είναι κuρίαρχΊJ , γ ιατt είναι λογι
κcΧ καl κο ινωνικcΧ καt μεταφuσικcΧ ύποχρεωηκή . ΣΊ)μαίνει
άκόμα τ�ν πιστότψα στο γράμμα τ�ς ίοεολογικ�ς οια
τύπωσΊJς, άφοu αύτο έ ξασφαλίζει τ�ν άτομικ� κατοχ�
τ�ς άλήθε ιας. ΣΊ)μαίνει τέλος τ�ν ύποταγ� στtς έξοuσια
σηκΕ:ς οομΕ:ς μΕ: τtς όποϊες έκφράζεται καt κατοχυρώ
νεται ή αύθεντ ία τ�ς όρθοοοξίας.
ΘcΧ μποροuσε ώστόσο νcΧ θεωρΊJθεϊ χαρακτΊ) ρισηκο
το γεγονος on ή ΔύσΊJ οΕ:ν οιεκοίκΊ)σε γιcΧ λογαριασμό
τΊJς το χαρακτΊ)ρισμο τ�ς ό ρθοοοξ ίας. Π ροτ ίμΊ)σε το
χαραΚτΊ)ρ ισμο τ� ς καθολικ6τηται;, ο ίνοντας στον ο ρ ο
άποκλεισηκcΧ ποσοηκο - γεωγραφικο κ α t σuγκεντρωηκο 
ό ργανωηκο περιεχόμενο . ' Η λέξΊJ όρθοδοξία οιασώθΊJκε
γιcΧ νcΧ χαρακηρ ίζει τtς έκκλΊJσίες τ�ς ' Ανατολ�ς, ποu
έ:μειναν πιστΕ:ς στ�ν άποστολικ� καt πατερικ� Π αρά
οοσΊJ , Θεολογία καl π ρακηκ� τοu έκκλΊ)σιασηκοu β ίοu.
' ΑλλcΧ ή πιστότΊJτα τοu έλλψικοu � έ ξελλψισμένοu
κόσμοu τΎjς χρισηανικ�ς ' Ανατολ�ς στ�ν άρχέγονΊJ έκ
ΚλΊJσιασηκ� όρθοοοξία έ:παψε πολu νωρtς νcΧ σαρκώνεται
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σε συγκεκριμένο ίστορικο σχΥjμα πολιηκΥjς καt πολιη
σηκΥjς αύτονομίας. ' Αρχες τοu 1 3ου αlώνα ο ί όρόες των
Φράγκων σταυρ οφόρ ων καταλύουν καt uποτάσσουν στ�
λατινικ� κυριαρχία τ�ν όρθόόοξΊJ έλλψιχ� Ανατολ� ( 1 204).
Ο ί όυνάμεις τοu ΈλλΊJνισμοu προβάλλουν μια τελευταία
άντίστασΊJ , κατορθώνουν να έπανακη)σουν τον ίστορικό
τους &ξονα η κέντρο, τ�ν ΚωνστανηνούπολΊJ, άλλα εΙναι
πια άνεπανόρθωτα έξαντλΊJμένες.
' ΑκολουθεΊ: � τουρκικ� κατάκτφΊJ ( 1 45 3 ) καt για
τέσσερις α lωνες ό έλλψικος κόσμος βυθίζεται σε μια
όόυνΊJρ� ίστο ρικ� άφασία, κάτω άπο το πέλμα τ'Υjς πιο
ώμ�ς βαρβαρότψας. Π ρόκειται για πολιηκ� (καt πολι
τισηκ� άκόμα, σε μεγάλο ποσοστ ο ) έξαφάνισΊJ των ' Ελ
.
λ ήνων άπο το ίστορικο προσκήνιο. ' Η έκκλΊJσιασηκ�
όρθοόοξία όιασώζεται, παρα τοuς θρΊ)σκευηκοuς όιωγ
μοuς ποu έ ξαπολ � ουν κατα καφοuς οί Τοuρκοι καt τtς
π ροσπάθειες β ίαιου έξισλαμισμοu των χρισηανικων ΠλΊJ
θυσμων ποu ξαναζωντανεύουν π ρωτοχρισηανικες σελίόες
μαρτυρίου. Ταυτ ίζεται � ό ρθοόοξία ό ργανικα με τ� λα"ίκ�
πολιησηκ� συνείόΊJσΊJ καt ταυτότΊJτα, γ ίνεται �θος λα·ί
κό, όιαφοροποιεϊ ζωηκα τον 'Έλλψα τόσο άπο τον
άλλόθρΊ)σΚΟ Τοuρκο οσο καt άπο τον έτερόόοξο Φράγκο .
Στοuς τέσσερις αύτοuς μαρτυρικοuς α lωνες, � μόνΊJ
ίστο ρικ� σχέσΊJ τΎjς εύρωπα·ίκΎjς ΔύσΊJς με τ�ν έλλψικ�
' Ανατολ� εΙναι τα άπανωτα κύματα των μισιοναρ ίων,
ποu πασχίζουν άκούραστα για τον προσΊJλυησμο των
όρθοόόξων στα ρ-ωμαιοκαθολικα η προτεστανηκα όόγ
ματα. Οί κοσμο "ίστορικες έξελίξεις ποu στο όιάστΊ)μα
αύτο συντελοuνται στ� ΔύσΊJ καt άλλάζουν κυρ ιολεκηκα
τ�ν πορε ία τΎjς άνθρώπινΊJς ' Ιστορίας, όεν παρακολου
θοuντα ι άπο τοuς uπόόουλους " Ελλψες πiχρα μόνο σαν
άπόΊJχος θαυμαστων έπιτευγμάτων -όεν εΙναι όυνατο να
άξιολογΊ)θοuν καt κριθοuν τα έπιτεύγματα με τα κριτήρια
·,
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ζω-Υjς καt άλήθειας της ό ρθόοοξΎJς έκκλφιαστικης Π αρά
οοσΎJς.
Δ ίχως ύπερβολ� θα μπορουσε να μιλήσει κανεtς για
κοσμογον ία ποu συντελείται στ� ΔύσΎJ στα τετρακόσια
χρόνια της ίστο ρικ-Υjς άφασίας τοu ' Ελλψισμου. " Ας
θυμΎ)θοuμε έπιγραμματικα τ�ν άνάπτυξΎJ των φυσικων
έπιστΎ) μων καt της τεχνικης, τtς άνακαλύψεις των νέων
χωρων καt τ�ν ε ίσρο� πλούτου στ�ν ΕύρώπΎ) , τtς ρ ιζο
σπαστικΕ:ς φιλοσοφικΕ:ς ίοέες καt τον συνακόλουθο πολι
τικο καt κοινωνικο φιλελευθερισμό, τ� οιεύρυνσΎ) της
άστικης τ άξΎ)ς καt τtς έπαναστάσεις για τ� οιεκοίκΎ)σΎ)
των οικαιωμάτων τΎJς, τ�ν καινούργια άντίλΎJΨΎJ κράτους
καt έξουσίας, τ�ν έμφάνισΎ) του καπιταλισμοu καt τ�ν
έκπλψτικ� οιάοοσΎ) της χρήσΎ)ς των μΎ)χανων στ�ν πα
ραγωγή.
Κύριο χαρακτΎJριστικο αύτων των ίστο ρικων μετα
βολων εΙναι � προσπάθεια του εύρωπαίου άνθρ ώπου να
κυριαρχήσει πάνω στ� φυσικ� καt ίστο ρικ� πραγματικό
τΎ)τα μΕ: τtς οικές του ουνάμεις καt ίκανόητες, ο ίχως
προσφυγ� σΕ: μεταφυσικΕ:ς έξαρτήσεις καt θρΎ)σκευτικΕ:ς
οικαιώσεις των έγχειpΎJ μάτων του. ' Η προοοευτικ� άπο
οέσμευσΎJ άπο τ�ν αύθεντ �α της ρωμα·ίκης ' ΕκκλΎJσίας
καί, τελικά, � άντιθετικ� οιαστολ� θρΎ)σκευτικου καt
έγκόσμιου στοιχείου της ζωης γ ίνονται τα βασικα γνω ρ ί
σματα της έποχης των «νέων χρόνων» στ�ν Εύρ ώπΎJ . ' Η
αύγουστίνεια παράοοσΎ) καt ό σχολαστικισμος οίοαξαν
τ�ν αύτονομία της νΟΎ)τιΚης [κανότΎ)τας τοu άτόμου, καt
ό εύρωπαϊ:ος &νθρωπος οιεκοίκΎ)σε μΕ: συνέπεια αύτ� τ�ν
αύτονομία άπορρίπτοντας καt τ� μεταφυσικ� άναφορα η
οέσμευσΎJ . ΜΕ: σαφέστατες καt πανθομολογούμενες θρΎJ
σκευτικΕ:ς βάσεις ό ουτικοευρωπα"ίκος πολιτισμος έμφα
ν ίζεται, μετα τ� λεγόμενΎJ « ' ΑναγέννΎJσψ> τοu 1 4ου -
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15ου αιωνα, αν οχι ριζικα άντιθρησκευτικός, πάντως με
χαρακτηριστικό του γνώρισμα τις πολωτικΕ:ς άντιθέσεις
ύπερβατικοu και έγκόσμιοu, πίστης και γνώσης, ίεροu και
«κοσμικοuη, αuθεντίας κα!. ερευνας, άποκάλυψης κα!. έμ
πειρίας, ύποταγΎjς κα!. άμφισβήτησης.

ζ.

Ό έκδvτικισμος τΎjς ΆνατολΎjς

'ο άπόηχος των ίστορικων έξελίξεων τοu δυτικοευρω

πα'ίκοu χώρου φθάνει στον ύπόδουλο 'Ελληνισμο μέσα
άπο ενα κυρίως κανάλι: Τοuς λόγιους τΎjς έποχΎjς ποu
εχουν σπουδάσει στci Πανεπιστήμια τΎjς Εύρώπης, δια
τηροuν έπαφη με τα εύρωπα'ίκα κέντρα κα!. παρακολου
θοuν τα πνευματικα ρεύματα και τ!.ς κοινωνικΕ:ς μεταλ
λαγές. 'Όλοι αύτοί, χωρ!.ς έξαίρεση, τρέφουν Εναν άπε
ριόριστο θαυμασμο για τα συντελούμενα στη Δύση. ΣΕ:
άντίθεση με το «σκοτάδι» τΎjς δουλείας, τΎjς φτώχειας κα!.
τΎjς άπαιδευσιiΧς ποu κυριαρχεϊ στην άνατολή, � Εύρώπη
εΙναι � «φωτισμένη»: έκεϊ εΙναι «τα φωταη τοu πολιτι
σμοu, � πρόοδος, � άνωτερότητα. ΔΕ:ν ύπάρχει κριτικη
άντίστασ-η, έπιφυλακτικότητα Ύ) άμφισβήτηση στοuς λό
γιους 'Έλληνες των χρόνων έκείνων, παρα μόνο &μετρη
κατάφαση κα!. ένθουσιασμος για ότιδήποτε δυτικό.
Μόνο οταν άρχίζουν να έμφανίζονται καθαρα άθε·ί
στικΕ:ς ίδέες στη Δύσ-η, άρχίζουν κα!. κάποιες έπιφυλάξεις
Ύ) κα!. άντιδράσεις των έκκλησιαστικων κυρίως κύκλων
για τ!.ς «νέες ίδέεςη, οπως κα!. για τ!.ς έπιστΎjμες (όπωσ
δήποτε τις θετικΕ:ς) ποu όδ-ηγοuν σε αύτΕ:ς τ!.ς ίδέες.
'Αλλα οί τέτοιες άντιδράσεις δΕ:ν εχουν σχέση μΕ: τις
διαφορΕ:ς 'Ελλ-ηνισμοu κα!. Δύσ-ης Ύ) έκκλησιαστικΎjς όρ
θοδοξίας κα!. αϊρεσ-ης. ΕΙναι τυπικα συμπτώματα ένος
ίδεολογικοu κα!. κοινωνικοu συντ-ηρητισμοu, πανομοιότυ-

240

που με το συντηρητισμο τοu κλή ρου και των θρησκευ
τικων άτόμων στ� Δύση . Δεν προέρχεται ή άντίοραση
άπο κριτικ� άντιπαράθεση οιαφορετικων κριτηρ ίων �
μέτ ρων άξιολόγησης των πολιτιστικων έπιτευγμάτων.

' Η στάση των ' Ελλήνων λογ ίων άπέναντι στ� Δύση
οεν περιορ ίζεται στον &κριτο ένθουσιασμο και τον άπε
ριόριστο θαυμασμο για τα «φωτα» τΎjς Εuρ ώπης. Προ
χωράε ι και σε μια έξίσου &κριτη πρόσληψη των tοεων,
άλλα και των κριτηρ ίων και τΎjς νοοτροπ ίας των ουτικων.
Πρόκε ιται για ενα καθολικο φαινόμενο έκουτικισμοu τΎjς
έλληνικΎjς οιανόησης, οίχως τ�ν παραμικρ� ύποψ ία για
τ�ν ένοεΧ,όμενη ουναμικ� τΎjς έλληνικΎjς πολιτιστικΎjς πα
ράοοσης, τις καίριες οιαφορες ποu χωρ ίζουν τ�ν έλληνικ�
άπο τ� ουτικ� όντολογία και γνωσιοθεω ρ ία, και τις
κοινωνικες - πολ ιτικες συνέπε ιες αuτων των οιαφορων .
. ο έκουτικισμος τΎjς πνευματικΎjς ήγεσίας του ύπό
οουλου ' Ελληνισμοu σφραγίζει τις ίστορικες έξελ ίξεις
τοu 1 9ου αίώνα : Το συμβατ ικο έλληνικο κρατ ίοιο ποu
προκύπτε ι άπο τ�ν άπελευθερωτικ� έ ξέγερση τοu 1 82 1
ό ργανώνεται με π ιστ� άντιγραφ� των θεσμων και οομων
τοu ουτικοευρωπα'ί κοu β ίου και β ρ ίσκεται κάτω άπο τ�ν
έξάρτηση και των &μεσο Ελεγχο των εuρωπα'ίκων ουνά
μεων. Μαζι με ολους τοuς &λλους θεσμοuς -πολιτικούς,
οιοικητικούς, παιοευτικοuς- έκουτικίζονται οuσιαστικα
και OL οομες τοu έκκλησιαστικοu β ίου, οπως και O L
προϋποθέσεις καλλιέργειας τΎjς Θεολογ ίας. ' Επ αναλαμ
βάνεται έ:τσι το φαινόμενο ποu εΙχε προηγηθεί στ�ν
ό ρθόοοξη Ρωσία, με τ� μεταρρύθμιση τοu Μεγάλου Π έ ' να υφι, 1 8 ο αιωνα:
' '
" Ενας ο' ρ θ οοο
τρου στον
' "' ξ ος λ αος
'
σταται τ�ν &νωθεν έπιβολ� τοu ουτικοu τρόπου ό ργά
νωσης και οιοίκησης τΎjς ' Εκκλησίας, με συνακόλουθη
άλλοτρ ίωση τΎjς θεολογίας και τΎjς λα'ίκΎjς εuσέβε ιας.
'

'
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η.

'Ορθοδ οξ ία και Δύση σήμερα

Αύτ� � έπιγραμματικ� και ϊσως ύπερβολικcΧ σχηματικ�
ίστο ρικ� ά.ναόρομ� θέλε ι ά:πλwς να έπισημάνει τα προ
βλ�ματα ποu συνόέονται μΕ: τ� όιασάφηση , παρουσία και
μαρτυρ ία τής έκκλησιαστικΎjς ό ρθοόοξίας στις μέρες μας.
' Η ά.ντ ιόιαστολη ' Ορθοόοξ ίας και Δύσης εχει πάψει να
είναι εύόιάκριτη -δΕ:ν είναι κaν αύτονόψΥJ. ' Η Δύση δΕ:ν
εχει πια γεωγραφικα ο ρ ια, είναι παντοu, είναι ό πρwτος
στην ' Ιστο ρ ία πολιτισμος μΕ: πραγματικΕ:ς διαστάσε ις
παγκοσμιότητας. Και πολιτισμος σημ'α ίνει : συγκεκρψέ
�ες θεωρητικΕ:ς προϋποθέσεις, ίδεολογικΕ:ς η δογματικές,
ποu μεταφράζονται συνε ιδΥJτα η ά.νεπ ίγνωστα σΕ: στάση
ζωΎjς, σΕ: καθημερινο τρόπο β ίου.
Σ� μερα, ά.κόμα και στις λεγόμενες ό ρθόδοξες χCψ ες
,
ό πολιτισμ b ς είναι δυτικός, ό καθΥ)μερινος τρόπος τοu
β ίου εχει τις ρ ίζες τΎjς ίστορικΎjς του διαμό ρφωσης στη
δυτικη μ�ταφυσικ�, φτάνοντας ως τον ' Ακινάτη και τον
Αύγουστ ίν ο . 'Έτσι � όρθοδοξία μοιάζει να περιορίζεται
μόνο στις ά.τομικΕ:ς πεποιθ�σεις, ά.φ�νοντας ά.νεπηρέαστη
την πράξη τΎjς ζωΎjς, τ�ν ίστορικη σάρκωση τΎjς ά.λ�
θειας. Μεταβάλλεται � όρθοδοξία σΕ: ά.φηρΥ)μένη δ ιδαχ� ,
&σαρκο δόγμα, συντ�ρΥ)σΥJ λατρευτικwν τύπων και έξω
τερικwν σχημάτων.
' Αλλά, ιΧν αuτα είναι τα « ά.ντικε ψενικαη δεδομένα
για τον προσδιορισμο τοu προβλ�ματος, � πραγματικό
τητα τΎjς ζωΎjς δΕ:ν έξαντλείται όπωσδ�ποτε στ� φαινο
μενολογία τ ων συμπτωμάτων. Σ ίγουρα, � δυναμικ� τΎjς
έκκλησιαστικΎjς ά.λ�θειας μπορεί να παραμε ίνει σΕ: ά.να
στολη και � ό ρθοδοξ ία σΕ: ά.φασία για πολλΕ:ς δεκαετίες η
και αίwνες. 'Όμως � ά.πουσία συγκεκριμένης ίστορικΎjς
δυναμικΎjς -ά.πουσία έπίκαιpΥJς μαρτυρ ίας τΎjς όρθοδο-
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ξίας, ενσαρκης σε συγκεκριμέν"Υ) πολιτιστικ� π ραγματο 
ποί"Υ)σ"Υ)- δεν σ"Υ)μαίνει π ω ς νεκρώνεται ό σπόρος τΎjς
έκκλ"Υ)σιαστικΎjς ά.λήθε ιας καl � βλαστική του ίκμάοα.
Κάπου μυστικά κυοφορείται � ζω� καl κάποτε το θαμ
μένο σπέρμα θά τινάξει το βράχο.
Στο μεταξύ, γιά τ�ν παρούσα τουλάχιστον γενιά
των ό ρθοδόξων, δεν ύπάρχε ι παρά ενα κεντρ ικο θέμα
σπουοΎjς καl ζωΎj ς : ' Η ά.ναμέτρ"Υ)σ"Υ) ' Ορθοδοξ ίας καl
ΔύσΥJς, � ά.νάλυσΥJ καl διερεύνΥJσ"ΥJ τ ων πολύπτυχων προε
κτάσε ων αύτΎjς τΎjς ά.ναμέτρ"Υ)σ"Υ)ς καί, κυρ ίως, � ταπειν�
καl σταυρικ� β ίωσή ης, � ά.ναζ-ήτ"Υ)σ"Υ) λύσΥJς ενσαρκ"Υ)ς σε
ύποσταηκες φανερ ώσεις ζωΎjς, σε πρόσωπα άγίων . Νά
μ�ν ξεχν<iμε, ΟτL κριτήριο όρθοδοξ ίας είναι � έκκλ"Υ)σια
στ ικ� καθολικότ"Υ)τα καl μέτρο τΎjς καθολικότ"Υ)τας � όλο
κλήρωσ"Υ) των χαρ ισμάτων τΎjς ζωΎjς στά πρόσωπα τ ων
άγ ίων .

' Η ά.ναμέτρφ"Υ) ' Ορθοδο ξίας καl Δύσ"Υ)ς δεν είναι
ύπόθεσ"Υ) ά.φ"Υ) ρ"Υ) μένων θεωρ"Υ)τικων ά.νταγωνισμων , οϋτε
ίστορικΎjς άντ ιδικίας θεσμων, γι ' αύτο καl δεν μπορεί νά
παρακαμφθεί με φιλάδελφες π ροσπάθε ιες .σ υμφιλ ίωσ"Υ)ς
των διαιρεμένων χρισηανικων έκκλΥJσιων. Δεν ένδιαφέ
ρ ουν καταρχ�ν ο ί θεολογ ικες διαφορες καθεαυτές, άλλά ο ί
όίμεσες συνέπε ιές τους στ� ζω� καl τ�ν ίστο ρικ� π ράξΥJ .
' Η ό ρθόδοξ"ΥJ συνείδΥJ σ"ΥJ εχει νά άπαντήσει τουλάχιστον
στ�ν πρόκλ"Υ)σ"Υ) τοϋ δυηκοϋ άθεϊσμοϋ καl μ"Υ)δενισμοϋ,
ποu σάρωσε κυριολεκτικά -καl όχι τυχαία- τ� «θρ"Υ)
σκε ωπω"Υ)μένψ> χρισηανοσύν"Υ) τΎjς ΔύσΥ)ς. ' Η κριηκ�
τΎjς θρ"Υ)σκε ίας άπο το διαφωησμο καl φιλελευθερισμό, το
μαρ ξισμό, το φροϋοισμό, τον όίθεο ύπαρξισμό, τον έπι
στ"Υ)μονικο άγνωστικισμό, μοιάζει άμε ίλιχτα έμπεριστα
τωμέν"Υ) καl ίστο ρ ικά δικαιωμένΥJ . Καl το έ ρ ώημα είναι :
ποιες άπαντήσεις ζωΎjς καl ποιά δυναμικ� ζωΎjς εχε ι νά
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άντιτάξεL � ό ρθόοοξΊJ έκκλΊ)σLα.στικ-Υ) συνε ίΟΊ) σΊ) σε α.ύτ-Υ)
τ-Υ)ν κρLτικ� .

. Η άνα.μέ"τ ρφΊ) μοLάζεL φοβερα ουσα.νάλοyΊ) , ετσL
κα.θως άντιπα.ρα.τάσσοντα.L άπο τ-Υ) μLα μερLα ot σκλΊJρυ
μένες όομες ένος πολLτισμοu με πα.ν ίσχυpΊJ έξουσLα.στικ-Υ)
έπLβολ-Υj στ-Υjν ό ρyάνωσΊ) τοu άνθρώπLνου β ίου, κα.t άπο
τ-Υ)ν ιΧλλΊJ � όρθόόοξΊJ συνε ίόΊJσΊJ ποu μόλLς ΟLα.σώζετα.L
στ-Υ) λεLτουργLκ-Υj έμπεφία. κα.t το θεολογLκο λόγο . Πρόκε Lτα.L, π ρ α.γμα.ηκα., yLα. τον «κοκκο του σ Lτουη που
λLώνεL χαμένος μέσα. στ-Υ) γΥj -α.ύτο ε'ίνα.L � ' Ορθοδοξ ία.
στtς μέρες μα.ς. Μόνο ποu α.ύτος ό θάνατος ε'ίνα.L � έλπίοα.
κα.t π ίστΊJ τ ων ' Ορθοδόξων. Το πρόβλΊJ μα. τΥjς ό ρθόοοξΊJς
μα.ρτυρ ία.ς σ� μερα. ε'i:να.L πρόβλΊJμα. ΟLάκρLσΊJς άνάμεσα.
στ-Υ) ζωΊ)φόρο τα.φ-Υ) τοu «κόκκου τοu σίτου » κα.t στ-Υ)ν
άνέλπLΟΊJ κα.t άοLέξοόΊJ φθορα ποu οLα.βρώνεL άπροκάλυ
πτα. τtς Οομες τοu ΠΟλLτισμοu τΥjς α.ί'ρεσΊ)ς.
Σ�μερα. πLα το άοLέ ξοόο τοu ουτικοu πολLτισμοu οεν
ε'ίνα.L θεωρΊ)τικό· περLέχετα.L ώς άγωνία. κα.t πα.ρα.λογL
σμος στον κα.θΊ)μερLνο τρόπο τοu β ίου. 'Έφτασε να άπεL
λεϊ: κα.θολLκα τ-Υ) ζω-Υ) α.ύτος ό πολLησμος τΥjς « ίσορροπ ία.ς
τοu τρόμου», των όρθολογLκων προγραμμάτων «γενLΚΥJζ
εύτυχία.ςη , των φα.ρμα.κερων άποβλ�των, τΥjς κα.τα.να.λω
ηκΥjς άποχα.uνωσΊJς, τοu έ ξ α.νορα.ποοLσμοu τΥjς άνθρώ
ΠLνΊJς ϋπα.ρξΊJς άπο τl.ς όλοκλΊJρωτικες ίοεολογίες.
Κα. Ι. μέσα. σε α.ύτον το θάνατο � ' ΕκκλΊJσ ία. έπψένεL
να προσοοκιΧ άνάστα.σΊJ νεκρων. 'Όσο � όρθόοοξΊJ λεL
τουργLκ-Υj πα.ράοοσΊ) ΟLα.σώζετα.L κα.Ι. «λε Lτουργεϊ:η, εστω
κρυμμένΊJ σε Ciγνωστες ένο ρ ίες η έπLσκοπές, κα.J. � θεο
λογLκ-Υj μαρτυρία. άρθρώνετα.L με Ciξονα. τον τρόπο ζωΥjς
ΠΟU σώζεL � λατρεία., Ενα.ς ΠΟλLτισμος στοuς άντ ίποοες
τοu ΟυτιΚΟU έπLβLώνεL μυστικα κα.J. Ενα.ς λόγος ο ίκουμε
νLκός, σωστικος τοu άνθρώπου, κυοφορεί:τα.L Ουνα.μLκά.
'

'
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