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ΠΡΟΑοrΟΣ
ΕΤναι πολύ τολμηρό νά δμιλη κάποιος
Υιά n]v θέωσι, σταν δέν π]ιι εχει Υευθη. Τολμήσοφε ομως τά ύπέρ δύιιαμιιι θαρροϋιιτες
εΙς τιΧ έλέη τοϋ μεΥάλου θεοϋ κα( Σωτηρος
ήμωι; 'Ιησοϋ Χριστοϋ.
, μη"Φ
1."
'ΟΡθOQO~,
lΓ"cα ιια
κρυ ουμε (Χ,ποτους
ξους Χριστιαιιούς «δελφούς μας τόιι σφιστο
κα( τελικό σκοπό της ζωης μας, Υιά τόιι όποίο πλασθήκαμε.
rcft vft Υ(ιιη σαφές στι ή μόιιη όρθόδοξος
ποιμαιιτική είιιαι ή ποιμαιιτική της θεώσεως
κα( οχι της κατά τft δυτικά πρότυπα ήθικης
τελειοποιήσεως τοϋ «ιιθρώπου χωρ(ς π]ιι Χάριιι τοϋ Θεοϋ.
rcft νά ποθήσουμε σλοι τft κρε(ττοιια κα(
ετσι vft «Υωνισθοϋμε Υιά τά ύφηλά κα( μόνα
δυιιάμειια νά «ιιαπαύσουιι κατά βάθος π]ιι δ(φα της φυχης Υιά τό 'Απόλυτο, τόιι Τριαδικό Θεό.
Γcά νά πλημμυρ(σουμε «πό εύΥιιωμοσύιιη πρός τόιι Πλftστη κα( Δ ημιουΡΥό μας Υιά
τό μεrftλο δώρο Του, τήιι κατά Χάριιι θέωσ(
μας.
1.
'
Γ",
cα να ιιοιωσουμε το, (Χ,ιιαιιτικαταστατο
της ~y(ας μας 'Εκκλησ(ας, ώς της μόιιης έπ(

1Ο
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Ύfjςκοινων{ας θεώσεως.
Γιά νά φ«νη τό μεγ«λείο κ«{ ή άλήθει«
τfjς Όρθο8όξου Π{στεώς μ«ς, πού μόνη «ύτή 8ι8άσκει κ«{ π«ρέχει τήν θέωσι στά μέλη
της.
Γιά νά π«ρηγορηθοσν οΙ ψυχές μ«ς πού,
οσο κ«{ αν έχουν 8ηλητηρι«σθη κ«{ σκοτισθη
άπό π]ν άμ«ρτ{«, λ«χτ«ροσν τό φως τοσ προσώπου τοσ Χριστοσ.
'Ελεήμων Κύριε, εύόόκησε, έν τϋ άπε{ρφ άγάπυ Σου, νά μας άξιώσης νά εΙσέλθουμε στήν δόό τfjς θεώσεως, πρ{ν νά άπέλθουμε άπό τόν π«ρόντ« πρόσκ«ιρο κόσμο.
'Ελεήμων Κύριε, δ8ήγησε στήν άν«ζήτησι τfjς θεώσεως τούς Όρθο8όξους ά8ελφούς μ«ς, πού 8έν χ«{ροντ«ι γι«τ{ άγvooσν
τό μεγ«λείο Πjς κλήσεώς των ώς "κεκελευσμένων θεών".
'Ελεήμων Κύριε, δ8ήγησε κ«{ τά βήμ«τ« των έτεροόόξων Χριστι«νων στήν έπ{γνωσι τfjς 'Αληθε{«ς Σου, γιά νά μή με{νουν
έξω τοσ Νυμφώνος Σου, στερημένοι τfjς Χάριτος τfjς θεώσεως.
'Ελεήμων Κύριε, έλέησον ήμας κ«{ τόν
κόσμον Σου! 'Αμήν.

Ό Κ«θηγούμενος τfjς Ίερας Μονης
τοσ Όσ{ου Γρηγορ{ου ~γ{oυ 'Όρους
t 'Αρχιμ. Γεώργιος
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Σημε{ωσιt;: Τό κείμειιο «ύτό ι%ποτελεΤέπε-

ξεΡΥασί«δμιλιώιι μου πού κ«τά Κ«ιΡούςέξεφωιιήθησ«ιι σέ διάφορες πόλεις Πjς Έλλάδος
κ«τόπιιι προσκλήσεως όπό τωιι οΙκείωιι Σεβ«σμιωτάτωιι Μητροπολιτώιι.
'Έτσι κ«τ«ιιοεΤτ«ι τό ύφος του ποιιήμ«τος πού περιέχει ι%πομ«Υιιητοφωιιημέιι«ι%ποσπάσμ«τ« τωιι δμιλιωιι.
,." οτι το θ'εμ« «υτο
" ~ιιεπτυσ1. '
Σ ημειωτεοιι
σ«, οπόυ Υιά πρώτη φορά ώμιλουσ«, θε, ,
, , ,
ωρωιιτ«ς «υτο πρωτ«ρχικο ΎΙ« τηιι ΠVευμ«,~ '
ΤΙΚ1} "ωη.

-

Η ΘΕΩΣΙΣ
ΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΩΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

c:r

ό θέμα του προορισμου της ζωης
~ μας είναι πολό σοβαρό, διότι άφορα τό σποuδαιότερο ζήΤ'ημα γιά τόν
,
,
, t,
,
θρωπο: Γ ια ποιο σχοπο εuρισκομαστε πανω στήν γη. 'Άν ό ανθρωπος τοποθεΤ7jθη
σωστά στό θέμα αυτό, αν εUΡ7jτόν πραγ,
,,,
ματικο τοΙ) προορισμο, τοτε μπορει να τοποθεΤ7jθη σωστά καί στά έ.πί μέροuς καί
καθ7jμερινά ζ7jτήματα της ζωης τοu, οπως
είναι οΙ σχέσεις τοΙ) μέ τοός αλλοuς άνθρώποuς, οι, σποΙ)δΙες τοu, το",επαγγε λ μα, οt, γαμος, Τι άπόΚΤ7jσις καί άνατροφή των παιδιων. 'Άν ομως δέν τοποθεΤ7jθη σωστά σ'
, , το, βασικο, θ'εμα, τοτε
, θ'α ~ΠΟΤUΧ7j
1.
'
αuτο
και,
στοός έ.πί μέροuς σκοποός της ζωης. Διότι
ι,
_,,,
(",
-τι νΟ7jμα μποροuν να εχοuν οι επι μεροuς
(ι
, αν
, θρωπιν7j
'
σκοποι,, οταν
στο1,σuνολ'ο Τ7jς7j
ζωή δέν εχει νό7jμαj
'Ήδ7j άπό τό πρωτο κεφάλαιο της Άίίας Γραφης δ7jλώνεται ό σκοπός της ζωης
μας, οταν ό Ιερός σuγγραφεός μας λέγει,
c' Ο
'Θ'''λ
'''θ''
()τι
.•εος επ ασε τον
αν ρωπο κατ ",εικο-

αν-
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ι
ι
Ι" Του. Δ ιαπιστωνουι
να Χ<ΧΙ
Κotθ'.ομοιωσιν
με ετσι τήν μεγάλη άγάπη ποό εχει ό Ιν
' ~ Θ ι γιαι τον
ι
"θ ρωπο. εν τον
ι θ'
αν
εΤΡΙ<Χσι••εος
λει άπλως ενα
μέ κάποια χαρίσματα,
,
"1." ΚotΠOια~νωτερoτητα αΚotΠOια
προσοντα,
ι υπο
•
'λ οιπη κτισι,
ι,
ι θ'λ
ποι την
α λλ αι τον
ε ει θεοι
, VI.
ΚotΤ<X
.Λα.ριν.
'0 αν
" θ ρωπος φαινεται
ι,
t:
ει.ωτεριΚotοτι
εΤνocιμία βιολογική άπλως υπαρξις οπως τά
α"λλ α "β"
εμ ια οντα, τα ζ-ωα. ΕΤ:
~ναι β/β
ε αια
ζωον, άλλά "ζωον... τϋ πρός Θεόν νεόσει
θεοόμενον", οπως χαρακτηριστικά λέγει ό
αγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος (Λόγος εΙς
τά Θεοφάνεια, MPG 36, 324, 13). Είναι
τό μ.όνο ποό ξεχωρίζει άπ' ολη τήν δημιουργία, τό μόνο ποό μπορεί νά γίνη θεός.
, 1'" σημαινει
,
,
ΤΙ"
ο ΚotΤε~κoνα
τα, χαρισμα,,, αν θρωπο,
τα που εσωσε ο Θ"
••εος μονο στον
t: .
ι 1. , .Ιλ
ι
ι Τ
.,
ι.εχωριστα
~π ο α ται π λ ασματα
ου, ωστε νά άποτελη εΙκόνα του Θεου. Αύτά τά
χαρίσματα είναι: ·0 λογικός νους, ή συνείδησις, τό αύτεξοόσιο, δηλ. ή Ιλευθερία, ή
δημιουργικότης, ό ερως Κotίό πόθος του άπολUτου Κotίτου Θεου, ή προσωπική αυ", αντοσυνεΙσησια ΚotΙο,τι α"λλ'ο Κotνειτον
θρω-πο νά είναι ύπεράνω ολης της λοιπης
δημιουργίας των Ιμβίων οντων Κotίτόν κάτ
"θ ρωπος ΚotΙπροσωπικοτης.
ι
ι
νει να, ειναι
αν
ΔΙ

ον

Ι.Ι

Ι

ον

,

,,~

~,

t

,

'Ι
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"0 ,τι V'I
~λ' • κανει τον
,., α;νθρωπο προσωπο,
'
, , t:
" χα;ρισμα;τα;του
-", κατ ειχονα;
"
".
α;υτα;ε~να;ι
τα;
'Έχοντα;ς τό "κατ' εΙχόνα;" καλείτα;ι δ
άνθρωπος νά &ποκτήση τό "καθ' δμοίωσιν", δηλ. τήν θέωσι. Ό Δημιουργός, Θεός κατά φόσιν, καλεί τόν άνθρωπο νά γίνει
' κατα;, .Λα.ριν.
V!.
θεος
'E~'θ
1.
' τον
,
Θ'
, χα;00 ησα;ν λ'οιπον ~πo
••εο τα;
ρίσμα;τα;τοί) "κατ' είκόνα;" στόν άνθρωπο
γιά νά φθάση πολό δψηλά, νά πετόχη μέ
αυτα; την ομοιωσι του με"Θ"
τον ••εο και Πλ'α;στη του, νά εχη μία; οχι έξωτερική, ~θική
, μα;ζ'ι Τ ου, α;
' λλ'α;μια;προσωπικη
,
, "ενωσχεσι
σι μέ τόν Δημιουργό του.
Είνα;ι ϊσως πολό τολμηρό &κόμη καί νά
,
,
u
,
λ εγωμε και" να; σκεπτωμα;στε,
οτι σκοπος
τ1jς ζω1jς μα;ς είνα;ι νά γίνουμε θεοί κατά
Χάριν. "Ομως ή Άγία; Γραφή καί οΙ Πα;τέρες τ1jς Έκκλησία;ς δέν μας τό &πέκρυΨα;ν.
Ύ πάρχει δυστυχως άγνοια στοός &νθρώπους έκτός τ1jς Έκκλησία;ς, άλλά καί σέ
, 'Ε κκ λ ησια;.
' Δ'ιοτι νομι-,
πο λλ"ους μεσα;στην
,

,

,

t

"

ζουν οτι σκοπός τ1jς ζω1jς μα;ς είνα;ι, στήν
)(tXλλίτερηπερίπτωσι, &πλως ή ~θική βελτίωσίς μα;ς, τό νά γίνουμε καλλίτεροι άνθρω1.'
, Π
ποι. 'Ενω-, α;πο, το, Ε'υα;γγε'λιο, ~πo
την
α;ράδοσι τ1jς Έκκλησία;ς καί &πό τοός &γίους
Πα;τέρα;ς, μας πα;ρα;δίδετα;ι οτι σκοπός τ1jς
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ζωης μ(Χςδέν εΙν(Χι(Χυτό. Τό νά γίνη δηλ.
δ άνθρωπος μόνο XCXλλίτερος&π' ο,τι εΙι
διxcxιοτερος,
ι
1
ι
ν(Χι,7J'θ ιχωτερος,
~γκρ(Xτεστε.
ρος, προσεκτικώτερος. "Όλ(Χ (Χυτά πρέπει
νά γίνουν, άλλά δέν εΙν(Χιδ μεγάλος σκοπός,
δ τελικός σκοπός, γιά τόν δποίο δ Πλάστης
xcxcΔημιουργός μ(Χςεπλ(Χσετόν άνθρωπο.
ι
τ
,ι
δ σχοπος;
ι
cH θ εωσις.
ι
Τ οι
ειν(Χι(Χυτος
Π οιος
νά έΥωθη δ άνθρωπος μέ τόν Θεό, οχι μέ
~
't
ι "
θ
ι
ι
1_λ ~ν(Xε<:,ωτεριχοη
συν(Χισημ(Χτιχο
τροπο,
σο
λ
ι
ι
λ/(ΧΟΥΤΟorLxcx,πρ(Χγμ(Χτιxcx.
Τόσο δφηλά τοποθετεί ή όρθόδοξος &νι
ι"
ι
τον
(Χνθρωπο. "Α.
rιν συγκρινουθρωπο λ ογι(Χ
με τίς &νθρωπολογίες ολων των φιλοσοφικών, κοινωνικών, Φυχολογικών συστημάτων μέ τήν όρθόδοξη &νθρωπολογί(Χ, θά
ι
,ι
"λ (Χποσο
ι
ΠΟΛυευχο
πτωχεςι
δι(Χπιστωσουμε
εΙν~ι, πόσο δέν &ντ(Χποκρίνοντ(Χιστόν μεγάλο πόθο του &νθρώπου γιά κάτι πολό μεγάλο κι &ληθινό στήν ζωή του.
'Ε πει δηι ο (Χνθρωπος ειν(Χι
τ." κεκε λ ευσμει
νος θεός", εχει δηλ. πλ(Χσθη γιά νά γίνη
θεός, άν δέν εδρίσκετ(Χι στήν πορεί(Χτης θει
, θ'
ωσεως,
(Χισ
(Χνετ(Χιεν(Χκενο μεσ(Χτου, οτι
ι
~
ι
ι
ι
,
xcxτι οεν πηγ(Χινει
xcxλ(Χ.
εν χ(Χιρετ(Χι,(Χκόμη κι οτ(Χνπροσπ(Χθη νά xcxλόΦητό κενό
μέ άλλες δρ(Χστηριότητες. Μπορεί νά ν(Χρι
Ι!
ι
ι
'ζ η ~εν(Χ
κωνη
τον
~(Xυτoτου,
ν(Χxcxτ(Χσκευ(Χ
C

"

U

Ι

Ι,

ΔΙ

el
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κόσμο φανταχτερό άλλά ταuτόχρονα πτω" και να" εγκ λ ω β'ιχο," μικρο, περιωρισμενο,
ζεται, νά φuλακίζεται μέσα σ' αότόν κι ό ϊδιος. Μπορεί νά όργανώνη ετσι τήν ζωή
τοu, ωστε νά μή μένη ποτέ σχεδόν ησuχος,
μόνος μέ τόν e.αuτό τοu. Μπορεί μέ τοός
θορuβοuς, τήν εντασι, τήν τηλεόρασι, τό
ραδιόφωνο, τήν σuνεχη πληροφόρησι γιά
ό,τιδήποτε, νά προσπαθη σάν μέ ναρκωτικά νά ξεχάση, νά μή σκέφτεται, νά μή άνησuχη, νά μή θuμαται στι δέν πορεόεται
σωστά, στι εχει ξεστρατίσει cXπότόν σκοπό
τοu.
Τελικά σμως δέν cXναπαόεται ό ταλαίπωρος σόγχρονος ανθρωπος, εως στοΙ) tu, , το, κατι
, α"λλ ο, τοΙ" ανωτερο ΠΟι), u(
ρη αuτο
,
,
, ζ'ωη τοu, το"λθ
παρχει
πραγματι
στην
α η ινά ομορφο καί δημιοuργικό.
Μπορεί ό ανθρωπος νά Ινωθη μέ τόν
Θεό; Μπορεί νά χοινωνήση μαζί Tou; Μπορεί νά γίνει θεός κατά Χάριν;

Η ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Α έγουν οΙ Πατέρες

τ1jς 'Εκκλησίας
Ιοτι ό Θεός εγινε άνθρωπος, γιά
νά κάνη τόν άνθρωπο θεό. Δέν θά μποροuσε ό άνθρωπος νά πετόχη τήν θέωσι, άν
ό θεός δέν εΤχεσαρκωθ1j.
Στοός πρό Χριστοί) χρόνους άνεφάνησαν 'Πολλοί σοφοί καί ένάρετοι άνθρωποι.
Γιά παράδειγμα, οΙ άρχαίΌι <Έλληνες εΤχαν φθάσει σέ άρκετά ύφηλά μέτρα φιλοσοφίας περί τοί) άγαθοί) καί περί τοί) ΘεοU.
Ή φιλοσοφία τους μάλιστα περιείχε σπέρ' τον
, λ'"
ματcx α'λ η θειας,
εγομενο σπερματικο,
,
"ΤΗ
"λλ
σαν α ωστε πο λ'1.) θ ρησκευτικοι'
λ ογο.
άνθρωποι, δέν ησαν καθόλου άθεοι, οπως
προσπαθοuν νά τοός παρουσιάσουν μερικοί
σόγχρονοι ποό δέν γνωρίζουν καλά τά πράγμα"tα. Δέν έγνώριζαν βεβαίως τόν άληθινό θεό, ησαν είδωλολάτρες, ομως ησαν πολό ευλαβείς, θεοφοβοόμενοι. Γι' αυτό οσοι
παιοαγωγοί, δάσκαλοι η πολιτικοί καί πολιτει.ακοί άρχοντες, άσυνεπείς πρός τίς μν1jμες -τοί) γένους των Έλλήνων έπιχεφοuν
νά βγάλουν άπό τήν φυχή τοί) εuσεβοuς

V
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λαοί) μας τήν πίστι του πρός τόν Θε.ό, χω"λ μα ιστα και" την συγκατα'θ'ε.σιτου, αυ,
ρις
τοί άποτολμοuν μίαν "δβριν", μέ τήν άρχαία σημασία της λέξε.ως. 'Αποτολμοuν ούσιαστικά τόν άφε.λληνισμό του, άφοί) ή Παράδοσις των Έλλήνων, της άρχαίας με.ταγε.νε.στέραςκαί νε.ωτέρας Ιστορίας μας, ε.ίναι
Παράδοσις ε.ύλαβε.ίας καί σε.βασμοί) πρός
Ο'Θ"
,. οποια'β'θ ασισ ηκε. και'
τον ••ε.ο, παν ω στην
βασίζε.ται ολη ή παγκόσμιος πολιτιστική
προσφορά τοί) έλληνισμοU.
Στήν φιλοσοφία των άρχαίων Έλλήνων
διακρίνε.ται μία νοσταλγία γιά τόν άγνωστο Θε.ό, γιά τήν έμπε.ιρία τοί) Θε.οU.ΤΗ_
σαν πιστοί, ε.ύλαβε.Τς,άλλά δέν ε.ίχαν τήν
σωστή, όλοκληρωμένη γνωσι τοϊ>Θε.οU,ελε.ιπε.ή κοινωνία τοί) Θε.οU.Δέν ηταν δυνατή ή θέωσις.
Στήν Παλαιά Διαθήκη έπίσης εχουμε.
δικαίους καί έναρέτους άνθρώπους. "Όμως
ή πλήρης ενωσις μέ τόν Θε.ό, ή θέωσις, γίνε.ται δυνατή, κατορθωτή, μέ τήν σάρκωσι
τοϊ>Θε.οϊ>Λόγου.
ι
τ
Α'υτος
ε.ιναι
και, ο σκοπος της ε.νανθ ρωπήσε.ως τοί) Θε.ου. 'Άν σκοπός της ζωης
του άνθρώπου ηταν νά γίνη ιΧπλως ήθικά
καλλίτε.ρος, δέν ηταν άνάγκη νά ελθη στόν
,
ι
" 'ή •ιστοκοσμο
ο, χ ριστος,
να" γινη οe.'λ η αυτη
f.'

Ι

-,
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, ρία τijς θείας ΟΙκονομίας, της σαρχώσεως
του Θεου, δ σταυρός, δ θάνατος, ή &νάστασις του Κυρίου, ολα οσα πιστεύουμε οΙ
Χριστιανοί οτι εγιναν διά του Χριστου.
Διότι καί μΙ τούς Προφήτας, μΙ τούς φιλοσόφους, μΙ τούς δικαίους &νθρώπους καί
διδασκάλους θά μπορουσε νά διδαχθη τό &νθρώπινο γΙνος νά γίνεται ήθικά καλλίτερο.
Γνωρίζουμε οτι δ 'Αδάμ καί ή EΊSαπαρεσύρθησαν &πό τόν διάβολο καί θΙλησαν
νά γίνουν θεοί, οχι ομως συνεργαζόμενοι
,
με"Θ'"
τον" εο, οχι με, ταπεινωσι,
με υπακοη,
μΙ &ίάπη, άλλά βασιζόμενοι στ/ν δική τους
δόνα μι, στό δικό τους θΙλημα, έ.γωιστικά
"
'Η'ουσια
, ~λ
- πτωσεως
,
και, Oitυτονομα.
U'I • της
είναι' δ έ.γωισμός. 'Έτσι υΙοθετώντας τόν έ.γωισμό καί τήν αυτάρκεια χωρίστηκαν &, Θ'
1.
"
,
,
θ'εωπο, τον
.•εο, και, ~ντι
να πετuχoυν
την
,
1.
β-ως το"'θαντι ετο: η"
σι, πετυχαν
~κρι
ι.ον πνευ,
θ'
ματι.κο ανατο.
'Όπως λΙγουν οΙ ΠατΙρες της 'Εκκλησίας, δ Θεός είναι ζωή. 'Όποιος λοιπόν
χωρίζεται &πό τόν Θεό, χωρίζεται &πό τήν
,
ζωη.'''Ά ρα δθ' ανατος και'J,'1 πνευματικη , νεκρωσις, δ φυσικός δηλ. καί δ πνευματικός
θάνOitτος,ηταν τό &ποτΙλεσμτα της παρακοηι; των πρωτοπλάστων.
Γνωρίζουμε ολοι τίς συνΙπειες της πτώIf.

,
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σεως. cO χωρισμός &πό τόν Θεό ερριφε
τόν άνθρωπο στήν σαρκική, κτηνώδη χιχί
δαιμονιώδη ζωή. Τό λαμπρό δημιοόργημα
του Θεου επεσε βαρειά αρρωστο, σχεδόν
νεκρό. Τό "χιχτ' εΙκόνα" &μαUΡώθηκε. cO
άνθρωπος μετά τήν πτωσι δΙν εχει τίς προυποθΙσεις, ποό είχε πρίν νά &μαρτήση, γιά
νά προχωρήση στήν θΙωσι. Σ' αύτήν τήν
χιχτάστασι της βαρειας &σθενείας, σχεδόν
νεκρός, δΙν μπορεί πλιον νά &παναπροσανατολισθη πρός τόν Θεό. Χρειάζεται μία
, ρι'ζα στην
"θ αν ρωποτητα.
'
Χ'ρεια ζεται "ενεα
νας νΙος άνθρωπος, δ δποίος θά είναι υγιής
JCιXίθά μπορη νά προσανατολίση πάλι τήν
έλεuθερία του &νθρώποι) πρός τόν Θεό.
"θ ρωπος, ειναι
τ
Α,uτη, ή'νεα ρι'ζα, δ'νεος αν
ό Θεάνθρωπος, δ Ίησους Χριστός, δ ΥΙός
JCιXί
Λόγος του Θεου, ποό σαρχώνεται γιά
,
,
' την
" νεα ρι'ζα, την
, νεα
, απαρ,
να αποτε λ εση
χή, τό νΙο φόραμα της &νθρωπότητος.
ΜΙ τήν σάρχωσι του Λόγοu, οπως θεολογεί δ αγιος Γρηγόριος δ Θεολόγος, πραΎματοποιείται μία δεuτΙρα κοινωνία Θεου
, αν
, θ'ρωπων. ·Η'πρωτη κοινωνια
, ηταν
)((χι
Α"
.,
~
'
cxuτηστον αραυεισο. uτη ομως υιασπασθηκε. Χωρίσθηκε δ άνθρωπος &πό τόν
'·0 παναγα
' θος Θ'
,
•.•εο.
..•εος ο Ι'κονομησε τωΘ
,
"λλ
~,
,,,
~
ρα μια α η, υεuτερα κοινωνια, ενωσι υηΤ

"

, π '~
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λαδή Θε.ου κcxί&νθρώπων, ποό νά μή μποp7j πλΙον νά διασπαθ7j. Διότι αίιτή ή δε.uτΙρα κοινωνία Θε.ου κcxί&νθρώπων γίνε.ται
στό πpόσωπ~ του Χριστου.
Ό Θε.άνθρωπος Χριστός, δ ΥΙός κcxί
Λόγος του Θε.ου κcxίΠατρός, εχε.ι 060 τΙι
ΤΙην θ'ε.ια κcxιτην
ι,
ι
λ ε.ιε.ςφuσε.ις:
αν θ ρωπινη.
"'λ τε. ε.ιε.ςφuσε.ις
'
ε.νωνονται αΟ,Ι δ'υο αuτε.ς
ι
,
,
"
"δ ιτρε.π-τως, ασuγχuτως, αχωριστως κcxια
αιρΙτως", στό ενα πρόσωπο του Χριστου,
κcxτocτόν πε.ρίφημο ορο τ7jς Άγίας Δ' ΟΙκοuμ.ε.νικ7jςΣuνόδοu τ7jς Χαλκηδόνος, ποό
Ιν σuνόφε.ι &ποτε.λε.Ττήν Ιν Πνε.όματι Άγί~ θε.ολογική πανοπλία τ7jς ΌρθοδόξοΙ)
'Εκκλησίας μας κcxτά των παντός ε.Ι'δοuς
Χριστολογικων αΙρΙσε.ων ολων των αΙώνων. 'Έτσι εχοuμε. ενα Χριστό μΙ 860 φόσε.ις, τήν θε.ία κcxίτήν &νθρωπίνη.
T~pα πλιον ή &νθρωπίνη φόσις διά τ7jς
uποσ-τατικ7jς ένώσε.ως των 060 φόσε.ων στό
πρόσωπο του Χριστου ε.ίναι τε.λε.σίδικcxένωμε.νη μΙ τήν θε.ία φόσι. Διότι δ Χριστός
τ
,
ι
Θ/θ
ε.ιναι
αιωνιως
.•ε.αν ρωπος. 'ΩΘ/θ
ς" ε.αν ρω~
λ
ι θ
ι
,
ι 'Ω
ι θ
πος cxνε.ηφ η στον OUpcxvO. ς"Θ ε.αν
ρωπος κάθε.ται στά δε.ξιάτου Πατρός. 'Ως Θε.άνθpιuπoς θά ελθη νά κρίνη τόν κόσμο στήν
δε.uτε.Ρα ΠαΡοuσία. 'Άρα λοιπόν ή &νθρωπίνη φόσις ε.ίναι τώρα ΙνθρονισμΙνη στοός
Ι

f

1

'"
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κόλποuς της Άγίας Τριάδος. Δέν μπορε.ί
πλέον τίποτε. νά χωρίση τήν &νθρωπίνη ψό1. '
,
Θ
' Γ'ι αυτο
, " τωρα με.τα" την ε.,
σι αΠΟτον
••ε.ο.
νανθρώπησι τοί) Κuρίοu, -οσο κι αν ώς ανθρωποι αμαρτησοuμε., οσο και αν αποσπα- απο
" τον
, Θ'
"θ ε.
'λ ουμε. ε.ν
' με.σθοuμε.
••ε.ο-, αν
τανoί~ νά e.νωθοUμε.πάλι μέ τόν Θε.ό, μποροUμε.νά τό πε.τόχουμε.. ΜΠΟΡοUμε.νά e.νωθοUμε. μαζί Tou, νά γίνοuμε. θε.οί κατά
Χάριν.
t

Ι

U

,,,,

ΗΣΤΜΒΟΛΗΤΗΣΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΗΝΘΕΩΣΙΤΟΥΑΝΘΡΩΠΟΤ

I~

Κόριος 'Ιησους λοιπόν μ(iς δίδει

V ιχότήν τήν δυνιχτότητιχ, νά Ινωθου-

με μέ τόν Θεό χιχί νά έπιχνέλθουμε στόν
πρωτιχρχικό σκοπό πού είχε τάξει δ Θεός
γιά τόν άνθρωπο. Γι' ιχότό &νιχγγέλλετιχι
&πό τήν Άγίιχ Γριχφή ώς Τι δδός, Τι θύριχ, δ
ποιμήν δ χιχλός, Τι ζωή, Τι &νάστιχσις, τό
φως. Είνιχι δ νέος 'Αδάμ, δ δποίος διορθώνει τό λάθος του πρώτου 'Αδάμ. ·0 πρωτος
'Αδάμ μ(iς χώρισε &πό τόν Θεό μέ τήν &1
' του. ·0 δευ'
νυπακοη , του χιχι" τον ~γωισμo
τερος 'Αδάμ, δ Χριστός, μ(iς έπιχνιχφέρει
πάλι στόν Θεό μέ τήν &γάπη Tou χιχί τήν
υπotκοή Του πρός τόν Πιχτέριχ, υπιχκοή μέχρι θιχνάτου, "θιχνάτου δέ στιχυρου". Προσιχνotτολίζει πάλι τήν έλευθερίιχ μιχς πρός
τόν Θεό, ετσι ώστε προσφέροντάς την σ'
l'
,., rr
Α',υτον νιχ, ~νωνωμιxστε
μιχ"ι .ι OU.
Τό εργο δμως του νέου 'Αδάμ προυποθέτει τό εργο της νέιχς Εσιχς, της ΠιχνιχγίΙΧς, Τι δποίιχ χιχι ιχότή διώρθωσε τό λάθος
της πιχλιχι(iς Εσιχς. "Η Euιx ώθησε τόν 'Α, "Η νειχ
' Ε"UΙX"I
J. Π ιχνιχ• δ"ιχμ. στην πιχρΙΧκοη.
γίot, συντελεί στό νά σιχρχωθη δ νέος 'Α-
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οάμ, δ δπο Τος θά δοηγήση τό &νθρώπινο
γένος στήν υπιχκοή τοϊ> Θε.οU. Γι' ιχότό ή
ΚupίΙXΘε.οτόκος, ώς χιχί τό πρώτο &νθρώ,
'
,
θ'ε.ωσι-χιχτ ,
πινο προσωπο
που, 1~πε.τuχε.την
'
, ,
,,
'λ
έΙ:~ιxιpε.τoχιχι
ιχνε.πιχνΙΧΛηπτομιχ
ιστιχ τρο-'
πο-, Οιε.Οριχμάτισε.στό εργο της σωτηρίιχς
μιχς οχι &πλώς βΙΧσικό ρόλο, άλλά &νιχγχιχ1Όχιχί &νιχντιχιχτάστιχτο.
'Εάν ή Πιχνιχγίιχ οέν ε.ίχε.προσφέρε.ι μέ
~ήν υπιχκοή της τήν Ιλε.υθε.ρίιχ της στόν
" χιχι, χιχτιχ".,τον ιχγιο Ν'λικο ιχο Κιχβ,ΙΧσιΘ••ε.ο
λιχ, τόν με.γάλο θε.ολόγο τοί) ΙΔ' ιχίώνος,
~,
τ
-,,,,,,
,
Θ
' ο'ε.νθ'ιχ μποVtv
ειχε.πε.ι
το νιχι στον
...ε.ο,
ΡοUσε.νά σιχρκωθη δ Θεός. Διότι δ Θε.ός
'Ποό εΟωσε. τήν Ιλε.υθε.ρίιχ στόν άνθρωπο
δέν θά μΠΟΡοUσε.νά τήν πιχριχβιάση. Δέν
θά μποροuσε νά σιχρκωθη, έάν οέν ε.υρίσκε.το μίιχ τέτοιιχ &γνή, πιχνιχγίιχ, &κηλίοωτη
'
ήδ ποιιχ
' θ'ιχ προσε.-:,
Φυχη" σιχν την, Θ...ε.οτοχο,
φερε. δλοκληρωτιχά τήν έλε.υθε.ρίιχτης, τήν
, ~ιxυτoτης
5.
'
' Θ ε.ο,
' ω.,
θ!',
~ησι της, τον
ο"λ ο στον'"
στε. νά Τόν έλκόση πρός τόν έιχυτό της χιχί
πρός ήμας.
'Οφε.ίλουμε. πολλά στήν Πιχνιχγίιχ μιχς.
Γι' ιχότό ή 'Εκκλησίιχ τιμα χιχί ε.όλιχβε.Ττιχι
, πο λ"u την Θ...ε.οτοκο.
'
Γ'"ι ιχυτο δ ιχγιος
.,
1:0σο
ΓΡTJγόριος δ Πιχλιχμας, συνοΦίζοντιχς τήν
ΠΙΧτε.ρική θε.ολογίιχ, λέγε.ι οτι ή Πιχνιχγίιχ
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μας εχει τά δεuτερεία της Άγίας Τριάδος,
οτι είναι θεός μετά τόν Θεόν, μεθόριον μεταξυ κτιστοίί καί &κτίστοu. "Προ'ισταται
των σωζομένων", κατ' &λλ'ηώραία εκφρασι θε.ολόγοι) της Έκκλ'ησίας μας. Ό δέ
γιος Ν ικόδ'ημος δ ΆγιορείΤ'ης, δ νεώτερος
αότόι; &πλανής φωστήρ καί διδάσκαλος της
'Ε ΚΧΑ'ησιας,αναφερει οτι και αuτα ται, αγγελικά τάγματα φωτίζονται &πό τό φως
'λ αμ β'ιxvouv απο
", Τ'ην Παναγια.
'
ΠΟι)
'
,ι
"
,
,
'Ε
λ'
,
ΓΙ. αuτο και απο τψ
κκ 'ησια μας εγκωμl.άζεται ώς "τιμιωτέρα των Χε.ροuβείμ
καί ένδοξοτέρα &σuγκρίτως των Σεραφείμ".
Ή σάρκωσις τοίί Λόγοι) καί ή θέωσις
τοίί ιΧνθρώποι) εΤναι το μέγα μuστήριο της
Πίστεως καί Θεολογίας μας.
Αίιτό ζη κάθε ήμέρα ή 'Ορθόδοξος Έκκλ'ησία μας μέ τά μuστήριά Τ'ης, τήν υμνολογία Τ'ης, τίς εΙκόνες Τ'ης, μέ ολ'η τήν ζωή
Τ'ης. Άκόμ'η καί ή &ρχιτεκτονική ένός όρθο06ξοι) Ναοίί αότό μαρτuρε1ΌΌ τροίίλλος
των έκκλ'ησιων, πάνω στόν δποίο εΤναιζωγραφισμένος δ Παντοκράτωρ, σuμβολίζει
τήν κάθοδο τοίί Οόρανοίί στήν γη. 'Ότι δ
v..
~
""
'
, και, κατε, β'η." ~'O.NJριος
εκλινεν οuρανοuς
'/θ ρωπος "",
τι ο'Θ'"
••εος εγινε αν
και εσΚ'ηνωσεν
έν ήμΤν", οπως γράφει δ Εόαγγελιστής Ίωάνν'ης (Ίω. α', 14).

α-

Η'"

Ι

,

,

e./

",
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'Επειδ-ή δέ εγινε άνθρωπος διά της Θε,
"ζ
, Θ'
" ΧΟγοτοΧΟυ,ειχονι
ουμε την
••εοτοκο σΤ'1}ν
Χ'1}τοϊ>ttpOU,Υιά νά δείξουμε ΟΤΙδι' αύτης
δ Θεός ερχεται στ-ήνγη κιχί στοός &νθρώ, τ
"('
~ ,
πους. Α,υτ'1)ειναι
'1}γεφυρα οι
'1}ςκιχτε'β'1}
,,, κιχι, πα, λ ι "J.'
, ,
δ Θ••εος
'1 μεταγουσα τους εκ
γης πρός ουρανόν", Τι Πλατυτέρα των ouρανων, '1)χωρα του-" αχωρ'1}του, που", εχωρ'1}σεμέσα Τ'1}ςτόν &χώρ'1}ΤΟΘεό γιά τ-ήν
,
σωΤ'1}ριαμας.
Στ-ήν συνέχεια δείχνει Τι 'Εκκλ'1}σία μας
, θεωμενους
'
1. θ'ρωπους. Α"υτους που, ε"
τους
~ν
,
,
Vl.
,
~, δ Θ ' "
γιναν θεοι κιχτα .Λσ.ριν,επειο'1} .•εος εγινε
" θρωπος. Γ ι' αυτο
" στις, ορ
, θ'~
t
'Ε καν
οοΟι.ες
κλ'1}σίεςμας μποροuμε κιχί είκονίζουμε ΟΧΙ
μόνο τόν σαρκωθέντα Θεό, τόν Χριστό, κιχί
τ-ήν&χραντο Μ'1}τέραΤου, τ-ήν Κυρία Θεο, α, λλ'α κιχι, τους
ι CA, '
,
τοκο,
Λγιους, γυρω
κιχι" κιχ, , τον
, Π αντοκρατορα.
'
Σ' "λ
'
τω απο
ο ους τους
τοίχους τοϊ>Ναοϊ> ζωγραφίζουμε τά &ποτελέσματα της σαρκώσεως τοϊ> Θεοu: Τοός
&γίους κιχί θεωμένους &νθρώπους.
'Άρα είσερχόμενοι μέσα σέ ενα όρθόδοξο Ναό κιχί βλέποντας τήν ώραία &γιογράφ'1}-σι,&μέσως λαμβάνουμε μία έμπεφία:
Μα-θαίνουμε ποιό είναι τό εργο τοϊ> Θεοϊ>
γιά τόν άνθρωπο, ποιός είναι δ σκοπός της
ζω-ης μας.
Τ

-

(',
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'Όλα στήν 'Εκκλησία δμιλουν ίΙιΧ τήν
έναν(jρώπησι του Θιου καί τήν θέωσι του
, θ ρωπου.
'
αν

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΩΣΕΩΣΤΟΤΑΝΘΡΩΠΟΤ
I~ σοι θέλοuν νά ενωθουν μέ τόν Χρικαί διά του Ίησου Χριστου μέ
,
Θ'Π'
ο, ocuτη
, '.$.0,
τον ••ιο ocτιρocγνωρι 'ζouv οτι
'1 e.νωσις γίνιτocι στό σώμoc του Χριστου, πού
ιΤνocιή &γίoc μocς 'Ορθόδοξος 'Εκκλησίoc.
UE νωσις οχι
"β e.,βocιocμε."Θ"την ••ιιoc ouaLOC,
,
άλλά μέ τήν θιωμένη &νθρωπίνη φύσι του
Χριστου. <Η ενωσις ομως ocύτή μέ τόν Χριστό δέν ιΤνocιέξωτιρική, οϋτε. &πλώς ήθική.
Δέν ιϊμocστε. όπocδοί του Χριστου, οπως
"ισως οΙ"θocν ρωποι ι~νocιΟΠOCοΟΙ
τ.'
~'O' ινος φι λ 0σόφοι,) η ενός διδocσκάλοu. Εϊμocστε. μέλη
του σώμocτος του Χριστου, της 'Εκκλησίocς.
ΟΗ'Εκκλησίoc ιΤνocιτό σώμoc του Χριστου,
ο,
λocντο, πρocγμocτικο'''''θ
κι οχι το η ικο,' οπως
θocσμένocεγρocφocνμιρικοί θιολόγοι μή έμβocθύνοντocςστό πνιυμoc της &γίocς'Εκκλησίocς. <ο χριστός μας πocίρνιι, τούς Χρι,
"l~
f:'
e
στιocνοuς,
πocρocτην
~νOCι.ιoτητoc
και" την ocμocρτωλότητά μocς, καί μας ένσωμocτώνιι
στό σώμoc Του. Μας κάνιι μέλη Tou. Καί
γινόμocστε. πρocγμocτικά μέλη του σώμocτος
-του Χριστου, οχι ήθικά. ΟΌπως λέγιι δ &πόστολος
, _,πocυλος:
_ "μέληι, έσμέν_ του"σώμoc_
-τος ocuτοu, ικ της σocρκος ocuτοu και ικ των

V στό
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όστέ(,Ι)ναότου" (Έφεσ. ε', 30).
Βεβαίως &νιχλογα μέ τήν πνεuματιχή
,
κcxταoτασι
ΠΟι),"
εχοuν οι Χ ριστιανοι,' α"λ ;..
λοτε είναι ζωντανιχ μέλη του σώματος του
Χρισ'tου κcxίό(λλοτε νεκριχ. Άλλιχ κcxίνεκριχ 8έν παuοuν νιχ είναι μέλη του σώματος
του Χριστου. "Ένας π.χ. ποό είναι βαπτισμένος, εχει γίνει μέλος του σώματος του
Χρισ'tου. "Ανδέν έξομολογTjται, δέν κοινωvTj,δεν ζΤ}πνεuματιχή ζωή, είναι νεκρό μέλος του σώματος τοί) Χριστου. "Όταν 0μως μετανοήση, &μέσως δέχεται τήν θεία
,. , Α'uτη, τον
, οιαποτι
~
'ζει κcxιγινεται
"
,.
ι,ωη.
ι,ωντανό μέλος του σώματος τοί) Χριστου. Auτός δεν χρειιχζεται νιχ &ναβαπτισθTj. ·0 &βιχπτιστος ομως δέν είναι μέλος του σώματος του Χριστου, &κόμη κcxίό(νζΤ}ήθική
κcxτ' ~νθpωπoν ζωή. Χρειιχζεται νιχ βαπτισθTj, ΎΙιχ νιχ γίνη μέλος τοί) σώματος του
Χριστου, γιιχ νιχ ένσωματωθΤ}στόν Χριστό.
ΈΧειδή λοιπόν είμεθα μέλη του σώματος του Χριστου, προσφέρεται ~ ζωή του
Χριστου κcxί γίνεται δική μας ζωή. Καί
'.!
. ,.
,
,,.,
, θ
~τσι ι,ιuοποιοuμαστε κcxισωι,ομαστε κcxι εωνόμαστε. Δέν θιχ μποροόσαμε νιχ θεωθουμε, ό(\Ι ό Χριστός δέν μας εκcxνεμέλη του
1.'
,
, Τ
~γΙOI)
σωματος
ou.
Δέν θιχ μποροόσαμε νιχ σωθοuμε, έιχν
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δΙν δπηρχαν τά αγια Μυστήρια της ΈκκλΤ}σ(αςμας, τά δποία μας συσσωματώνουν μΙ τόν Χριστό κιχ( μας κάνουν, κατά
τους αγιους
ατερας, συσσωμους κιχιIt 0μα(μους ΧΡιστοU. Νά είμαστε δΤ}λ. ενα
σώμα κιχ( ενα αΤμα μΙ τόν Χριστό.
Τ( μεγάλΤ} εύλογ(α, νά κοινωνοuμε τά
ιΧχραντα Μυστήρια! Ό Χριστός γ(νεται
δικός μας, ~ ζωή του Χριστου γ(νεται δική
τ
Τ'ου γινεται αιμα
τ
,
μας, το, αιμα
μας. Γ'ι αυτό λΙγει δ αγιος ΊωάννΤ}ς δ Χρυσόστομος,
ΟΤΙ δ Θεός δΙν εχει νά δώσΤ}στόν ιΧνθρωπο
τ(ποτε περισσότερο &π' αύτό που του δ(δει
στήν θε(α Κοινων(α. Οϋτε δ ιΧνθρωπος μπορεί νά ζΤ}τήσΤ}
&πό τόν Θεό τ(ποτε περισσό, , αυτο
" που'λ αμ β'ανει απο
", τον Χ ριτερο, απ
'θ'Κοεια
'
στο, στΤ}ν
ινωνια.
'Έτσι λοιπόν βαπτισμΙνοι, χρισμΙνοι, e.ξομολογουμενοι, κοινωνουμε τό Σώμα κιχ(
τό ΑΤμα του Κup(oυ κιχ( γινόμαστε κιχ( e.μείς θεο( κιχτά Χάριν, ε.νωνόμαστε μΙ τόν
' οεν
~,,, ειμαστε π λ'εον ξ'ενοι, ~l_λλ'α οικειοι
, ••εο,
Θ
Του.
, στην
, 'Εκκ λ'Τ}σια,στΤ}ν
, οποια
(
ενωΜεσα
νόμαστε μΙ τόν Θεό, ζοuμε αύτή τήν νΙα
πραγματικότητα που εφερε δ Χριστός στόν
ι
,
,
ι
Α"υτΤ}ειναι
τ
t ζ
κοσμο:
τΤ}νκιχινΤ)κτισι.
Τ}
ωη,
της ΈκκλΤ}σ(ας, του Χριστου, που γ(νεται

,.,

π'

,

Ι

t
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καί δική μotςώς δωρεά τοί) ΆγίοΙ) Πνεόμotτος.
'Όλot μέσot στήν 'Εκκλ7jσίot όδ7jγοuν
, θ'εωσι. 'Η θ'ειot Λειτοuργιot,
" τot ΜuσΤ7jν
στήριot, ή θείot Λotτρείot, τό κήρuγμot τοί)
Εuotίίελίοu, ή ν7jστείot, ολot έκεί όδηγοUν.
'Η 'Εκκλησίot είνotι ό μονotδικός χώρος της
θεώσεως.
'Η 'Ε κκ λησιot
' οεν
~' εινotι
Τ., ενot κοινωνικο,,
πολιτιστικό ~ Ιστορικό ΙΌρuμotποό μπορεί
" ομ.ΟΙotι,η
,~ με' ot
"λλot ,~
,
" κοσμο.
νot
ιορuμotτot
στον
Δέν είνotι οπως οΙ διάφοροι θεσμοί τοί)
,
'Ο' κοσμος ."
κοσμοu.
ισως "εχει ωρotιοuς θεσμοόι;, ώΡotίες όργotνώσεις, ώΡotίotΙδρόμotΤot, Κotί άλλot ώΡotίot πράγμotτot. Ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησίot μotς ομως είνotι ό &νεπotνάληπτος, μονotδικός χώρος της κοινώνίotς τοί) Θεοί) μέ τόν άνθρωπο, της θεώσεως τοσ &νθρώποu. Μόνο μέσot στήν 'Εκκλησίot ό άνθρωπος μπορεί νά γίνη θεός,
ποuθενά &λλοU. Οuτε στά Πotνεπιστήμιot,
οuτε στά Ιδρόμotτotκοινωνικων υπηρεσιών,
οuτε σέ ό,τιδήποτε άλλο ώΡotίο καί καλό ειι
"
χει ο" Χοσμος. "Ολ"ot otuτot, οσο
κα λ"otκαι otν
είνotι, ομως δέν μποροuν νά προσφέροuν otuτό πού προσφέρει ή 'Εκκλ7jσίot.
ΓΙ' otuτο οσο και otν προοοεuσοuν οι κοσμικο ί θεσμοί καί τά σuστήμotτot, δέν μποt

,Ιι/

,,,

~,

,

t
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pouv ποτέ νά άντικαταστ~σοuν τ~ν 'Εκκλησία.
Είναι θuνατόν, έμεΤς οΙ άθόνατοι καί
&μαρτωλοί ανθρωποι, νά περνοuμε κρίσεις
" μεσα στην
"Ε κκαι, ~
ouaxoλ'ιες κατα, καιροuς,
' ΕΤιναι οuνατον
~
' να, σuμβ'ottvouv και,
κλησια.
σκάνθαλα μέσα στοός κόλποuς της 'Εκκλη,
v_.""
~ '
"Ε κσιας.
~ι αuτα γινονται, οιΟΤΙστην
κλησία είμαστε σέ πορεία πρός τ~ν θέωσι
τ
και, ειναι
πο λ'u φuσικο" να uπαρχοuν οι αν,
,~
, Γ'ινομαστε, α, λλ'α οεν
~,
θρωπιγες αοuναμιες.
είμαστε θεοΙ 'Όσο ομως καί νά σuμβαίvouv αυτά, έμεΤς ποτέ θέν θά φuγοuμε άπό
τ~ν 'Εκκλησία, θιότι στ~ν 'Εκκλησία εχοuμε τ~ν μoναθικ~ θuνατότητα νά ένωθοuμε
, Θ
'
με, τον
...εο.
'Όταν π.χ. πηγαίνοuμε στόν Ναό γιά
νά έκκλησιασθοuμε, καί σuναντοuμε έκεΤίσως μερικοός ποό θέν προσέχοuν στή Ιερά
άκολοuθία καί σuζητοuν μάλιστα μεταξό
τοuς, "c/
ετσι ωστε και",να αποσποuν
προς στιγ,
ι
Ι,","
μην την προσοχη μας απ αuτη, ερχεται ενας, ευλογος τάχα, λογισμός ποό μας λέ~'ζεις τε λ'ικα ΠΟι)
, οιερχεσαι
γει: - "Τ'ι κεροι
στήν 'Εκκλησία; Δέν κάθεσαι καλλίτερα
στό σπίτι aou, οποΙ) θά εχης καί περισσότε,
",
",
ρη ησuχια και ανεσι για να κανης προσεut

,

t

,

1

ΙΙ

(

,"
χη;
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'Εμε.ίς δμως πρέπε.ι μέ σύνε.σι νά άντι-

' πονηρο" αuτον
, λ ογισμο:'
λ'l:
ε.ι..Ο1Jμε.
στo~

, θ'"''
,
- "Ν'αι με.ν,
α ε.χω ισως πε.ρισσοτε.ρη
έξωτε.ρική ήσuχ(α στό σπίτι μοu, άλλά δέν
θά εχω τήν Χάρι τοί) Θε.οU, νά μέ θε.ώνη
κcx(."ά μέ &γιάζη. Δέν θά εχω τόν Χριστό,
δ Όποίος ε.Τναιπαρών στήν 'Εκκλησ(α Tou.
Δέν θά εχω τό αγιο Σώμα Tou κcx(τό τ('ι'ε.ρο
μιο Ατιμα Τou, ποΙ)'('ε.uρισκονται στον
'
Τ
"
,
(
,
Τ'
ζ
Ν<χο ou, ε.πανω στην αγια ραπε. α. Δ'ε.ν
θά σuμμε.τέχω στόν μuστικό Δε.ίπνο της
,
Λ ε.ιτοuργιας."
'
Θ'α ε.ιμαι
τ, αποκομμε.νος
,
θε.ιας
άπό τούς έν χ.ριστi!> άδε.λφούς μοu, μέ τούς
δπο(()uς μαζί σuναποτε.λοUμε.τό σώμα τοί)
ΧριστοΙ)-".
'Έτσι λοιπόν δ,τι κι αν σuμβη, έμε.ίς δέν
θά φUγοuμε. άπό τήν 'Εκκλησ(α, διότι σ'
αίιτήν μόνο ε.Uρ(σκοuμε.τόν δρόμο της θε.ώσε.ως.

Η ΘΕΩΣΙΣ ΔΥΝΑΤΗ ΔΙΑ ΤΩΝ
ΑΚΤΙΣΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΤΟΤ ΘΕΟΤ
(

τήν 'Ορθόδοξο 'Εκκλησί<Χ του Χριδ ανθρωπος νά πιτύχη
τήν θέωσι, έπιιδή ~ Χάρις του Θιου, σύμφων<Χμέ τήν διδ<χσκιχλί<Χτης Άγί<χς Γρ<χφης κιχί των Π<Χτέρων της 'Εκκλησί<χς, ιίν<Χιακτιστος. «ο Θιός δέν ιίν<Χιμόνο οόσί<Χ,
οπως νομίζοuν οί Δuτικοί, άλλά ιίν<Χικιχί
, ,
'Ε <χν
' ο«Θ'
ινιργιι<Χ.
••ιος ητ<Χνμονο oucrL<X,
δέν θά μπορούσ<χμι νά Ινωθουμι, νά κοινωνήσοuμι μ<χζίTou, διότι ή οόσί<Χτου Θιου
ιίν<Χιφοβιρή κιχί άπρόσιτη στόν ανθρωπο,
κιχτά τό ''οό γάρ μή ί'δυ ανθρωπος τό πρόσωπόν μοι) κιχί ζήσιτ<χι" ("Εξ. λγ', 20).
'Άς άν<χφέροuμι εν<Χκάπως σχιτικό π<χράδιιγμ<χ &πό τά άνθρώπιν<Χ. 'Άν πιάσοuμι
"'λ
,~ γuμνο,, θ'<Χπι θ'<xvouιν<Χη ικτρικο' κιχλωοιο
μι. 'Ότ<Χν ομως Ινώσοuμι μί<χλάμπ<Χστό
κιχλώδιο, φωτιζόμ<χστι. Τήν ένέργιι<Χ του
ήλΙΚΤρΙΧΟυ ριύμ<χτος τήν βλέποuμι, τήν
χ<χφόμ<χστι, μας βοηθιί. Τήν οόσί<ΧΤΟι)
δέν μπορουμι νά τήν πιάσοuμι. Κάτι Π<Χρόμοιο, ας μας έπιτρ<Χπηνά πουμι, σuμβ<χίνιι κιχί μέ τήν ακτιστο ένέργιι<Χ του Θιου.

;;ι.ι στου μποριί

Τ

Ι

"
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'Εάν θά μποροόσαμε νά ένωθουμι μέ
τήν ουσία του Θεου, θά έ.γ~νόμαστε χαί έ.μεΤς )(otτ' ουσίαν θεοΙ Δηλ. ολα θά έ.γίνοντο θε()ί, θά δπηρχε μία σόγχυσ~ς, χαί τίπο~' θ'α ηταν
τ
,
, θ'
τε οεν
oυσ~αστ~χα
εος. "0 ,τ~ π~στεόο\)ν μέ λίγα λόγ~α στίς άνατoλ~κές θρησκεΤε.ς, π.χ. στόν Ίνοουϊσμό, οπου δ θεός
οέν είνα~ πpoσωπ~κή ϋπαpς~ς, άλλά συγκεχυμένη δόναμ~ςσκoρπ~σμένη σ' ολον τόν κόσμο,καί στοός άνθρώπους χαί στά ζώα χαί
στά πράγματα (Πανθεϊσμός).
'Εάν πάλ~ δ Θεός είχε μόνο τήν άμέθεκτη θεία ουσία χωρίς τίς έ.νέργε~έςΤου, θά
παρέμενε ενας θεός αίιτάρκης, κλε~σμένoς
, έ'αυτο του, ακo~νωνητoς
"
στον
στα, π λ'ασματά το\).
Ό Θεός, χατά τήν όρθόοοςο θεoλoγ~κή
θεώΡ'Υ}ση,είνα~ Μονάς έ.νTp~άo~χαί Tp~άς
έ.ν MoνάO~. 'Όπως λέγουν χαpακτηρ~στ~κά
δ &γ~oς MάςLμOςδ Όμολογητής χαί δ &γ~ος Δ~oνόσ~oςδ Άρεοπαγίτης καί &λλo~&γ~o~
Πατε.ρες, δ Θεός έ.μφopεΤτα~άπό μία &γία
άγάπη, ενα &γ~o ερωτα γ~ά τά πλάσματά
,,, απεφη χα~" εκστατ~Του. 'Ά'"
πο αυτην την
κή άΎάπη Του έ.ςέpχετα~ άπό τόν Έαυτό
του καί ζητεΤνά ένωθη μαζί τους. Τουτο έ.κφpάζε.τα~καί πpαγματoπoεΤτα~ μέ τήν έ.νέργε~ά του, η χαλλίτερα μέ τίς έ.νέpγε~έςΤου.
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Μέ τίς άχτιστες ιχυτές ινέΡΎειές Tou ό
Θεός δημιοόΡΎησε τόν χόσμο ΧCXί
σuνεχίζει
νά τόν σuντηρTj. Δίδει ουσίιχ χcxί δπόστιχσι .
" χοσμο μιχς με",τις οuσιοποιητιχες", ενερστον
, '1'
"" στην φuσι χcxισuνΎειες
.ι ou. ΕΤ:ινιχι πιχρων
τηρεί τό σόμπιχν μέ τίς σuντηρητιχές ΙνέρΎειές Tou. Φωτίζει τόν άνθρωπο μέ τίς
φωτιστιχές τοι> ένέΡΎειες. Τόν &Ύιάζει μέ
τις αΎιιχστιχες ενεΡΎειες. Τ'ον θ'εωνει, τε-,
λος, μέ τίς θεωτιχές ένέΡΎειές 'tou. 'Άριχ μέ
τίς άχτιστες ένέΡΎειές Tou ό αΎιος Θεός
μπιχίνει στήν φόσι, στόν χόσμο, στήν Ιστορίιχ, στήν ζωή των &νθρώπων.
ΟΙ ένέΡΎειες τοί) Θεοί) είνιχι θείες ένέρΎειες..Είνιχι χι ιχυτές Θεός χωρίς νά είνιχι Τι
"
Τ OU.LVCXL"
ΕΤ
Θόε ς χcxι""θ'
οuσιcx
ΎΙ cxuτο εωvouv τόν άνθρωπο. 'Εάν οΙ ΙνέΡΎειες τοί)
Θεοί) δέν ~σιxν θείες, άχτιστες ένέΡΎειες,
τότε δέν θά~σιxν Θεός; δέν θά μποροuσcxν
νά μας θεώσοuν, νά μας ένώσοuν μέ τόν
Θεό. Θά uπTjρχε μίιχ &Ύεφόρωτη &πόστιχσις μετιxςU Θεοί) χcxί&νθρώπων. Μέ τό νά
εχη ομως δ Θεός θείες ένέΡΎειες χcxίμέ τίς
ένέΡΎειες ιχυτές νά ένώνετΙΧι μιχζί μιχς, μποροuμε νά χοινωνοuμε μιχζί τοι> χcxίνά ένω,
V 1~
νωμΙΧστε
με" την ΛαρΙ
'tou, χωριςι νιχ, τcxuτι,.,
"
ι,ωμΙΧστε
με" τον Θ
••ε ό!l
, υπως θ'"
cxεΎινετο ιχν
l'
~νωνωμιxστε
με""Τ
την οuσιcx ou.
,

,

t

,

,

,
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CE'νωνομocστε. λ'"οιπον με. τον Θ'δ'
••ε.ο ιoc
των άχτίστων θε.ίων έ.νε.ργε.ιων του χι οχι
διιχ της οόσίocς Του. Αότό ε.Τνocιτό μυστήριο τ7jς 'Ορθοδόξου Πίστε.ως xoctζωης μocς.
Αίιτό δέν μποροuν νιχ τό δε.χθοUν οΙ Δυτικοί ocΙρε.τικοί.Έπε.ιδή ε.Τνocιόρθολογιστocί,
~, ΧCXνOυν
,
'
. t' ουσιocς
"
1
οε.ν
ο~ιocχρισι
με.ΤOCς,υ
xocί ~νεργείocς τοί) Θε.οU, XOCtλέγουν ΟΤΙδ Θε.ός
τ.
'
"
Γ'ι ocυτο
" XOCL
,~,
ε.Lνocι
μονο
ουσιoc.
οε.ν μπορουν
νιχ δμιλοuν πε.ρί θε.ώσε.ως τοί) &νθρώπου.
Διότι πως θιχ θε.ωθη xocτ' ocότοός δ άνθρωπος, &φοί) δέν δέχοντocι άx~ιστε.ς &λλιχ χτιστές τίς θε.Τε.ςένέργε.Ι&ς; ~ί πως μπορε.Τ
, Χτιστο,'δλ"t'
'Θ ••ε.xocτι
η . ε.ς,ωocπο'ό'~
τ ν ΙοΙΟτον
ο,"θ"ν~ ε.ωση τον χτιστο ''''θ
OCνρωπο;
Γιιχ νιχ μή πέσουν στόν πocνθε.ϊσμό δέν
δμιλοuν χocθόλOυγιιχ θέωσι. ~ί ποιός τότε. &πομένε.ι xocτ' ocότοός ώς σχοπός της ζωης τοί) &νθρώπου; Άπλως μίoc ήθιχή χocλλιτέρε.υσις. Άφοί) δηλocδή δ άνθρωπος δέν
μπορε.Τ νιχ θε.ωθη μέ τήν θε.ίocΧιΧρι, τίς θε.Τl'
ε.ς ~vε.ργε.ιε.ς,
τι, σχοπο,,,ε.χε.ι,ιJ.ζ'ωη του; Ά πλως νιχ γίνη ήθιχιΧ XOCλλίτε.ΡΟς.Άλλιχ ~ ήθιχή τε.λε.ιοποίησις ε.Τνocιπολό λίγο γιιχ τόν
άνθρωπο. Δέν μας &ρχε.Τνιχ γίνουμε. &πλως
1."
" χocνOυμε.η
, θιχε.ς
'
XOC
πριν, νoc
λλ'ιτε.ροι .~πo
πριχςε.ις. Έμε.Τς ώς τε.λιχό στόχο μocς εχουμε. νά ΙνωθοUμε. μέ τόν αγιο Θε.ό. Αότός
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είναι δ σκοπός τ1jς οημιουργίας του σόμ' , θ'λ
' , ειναι η< χαρα,
παντος. Α υτο
ε ουμε. Α υτη
μας, ~ εότυχία μας, ~ δλοκλήρωσίς μας.
<Η Φ υχη, του- κατ ", εικονα και, κα θ' δ -μοι-'
ωσιν Θεου πλασθέντος άνθρώπου λαχταρα τόν Θεό, ποθεΤ τήν ενωσι μαζί Του.
<Όσο ήθικός, οσο καλός κι
είναι δ
θρωπος, οσες καλές πράξεις κι
κάνη,
οέν εΒρη τόν Θεό,
οέν ε.νωθ1jμαζί Του,
οέν άναπαόεται. Διότι δ ΙΌιος δ αγιος Θεός
εβαλε μέσα του αυτήν τήν άγία οίΦα, τόν
θεΤο ερωτα, τόν πόθο γιά τήν ενωσι μαζί
Του, τήν θέωσι. "Εχει τήν Ιρωτική Οόναμι
, του, που, λαμ β'ανει απο
", τον Δ ημιουρμεσα
,
",
-'λ
' ουνατα,
~
" αγο του, για να αγαπα α η θινα,
νιοιοτελως, οπως δ αγιος Δημιουργός του
Ιρωτεόεται τόν κόσμο Του, τά πλάσματά
,
"(,,,
,
Του. Να" ερωτευεται
με την αγια αυτη ερωτική φορά καί άγαπητική Οόναμι τόν
Θεό. 'Άν οέν είχε δ ανθρωπος τήν είκόνα
του Θεου μέσα του, οέν θά μπορουσε νά άναζητ1j τό πρωτότυπό της. Ό καθένας μας
είμαστε είκόνα του Θεου, κι δ Θεός είναι
τό πρωτότυπο. Ή είκόνα ζητεΤ τό πρωτό,
τυπο, και''"'
μονο οταν το'"''ευρη αναπαυεται
σ,
, ,
αυτο.
Τόν ΙΔ'αίωνα εγινε μία μεγάλη άναταραχή στήν 'Εκκλησία, τήν δποία προκάλεΤ

αν

αν

αν

αναν
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σε. ενας Δυτικός μοναχός, ό Βαρλαάμ. 'Άκοuσε. αυτος οτι OLαγLΟΡε.LταLμοvαΧΟLωμLλουσαν πε.ρί θε.ώσε.ως. ΠλTjροcpορήθTjΚε.ΟΤL
έ.γίνοντο αζLΟLμε.τά &πό πολό &γωνα, χάθαρσι &πό τά πάθΤ} καί πολλή προσε.υχή,
νά ένωθουν μέ τό Θε.ό, νά λάβουν έ.μπε.φία
του Θε.ου, νά οουν τόν Θε.ό. 'Άκουσε. ΟΤLεβλε.παν τό ακτιστο φως, τό όποίο ε.ίΟαν οί
CXrLOL'ΑπόστολΟL κατά τήν Με.ταμόρcpωσL
του Σωτηρος ΧΡLστου στό ορος Θαβώρ.
'Έχοντας ομως ό Βαρλαάμ τό ουτικό,
αίρε."ηκό, όρθολογLστικό πνε.υμα &ουνατουσε. ",ά &VΤLλTjcpθητήν γVTjσLόΤTjτααυτων
των θε.ίων έ.μπε.ιΡLωv των ταπε.Lvωv μονα..""
-,
χων,
XLε.τσLιxpXLcre.
να, καΤTjγΟρTjτους
αγLορείτας ώς τάχα πλανε.μένους, αίΡε.ΤLκοός καί ε.ίΟωλολάτρας. 'Έλε.γε. ΟTjλ.ΟΤLε.ΤVΙXLάOUνατο νά βλέπΤ) κανε.ίς τήν XftpL του
Θε.ον, έ.πε.LΟήοέν γvώΡLζε. τίποτε. πε.ρί OLΙX,
"
,
,
ΚΡLσε.ως
ουσLας
και", αΚΤLστου ε.vε.Ργε.Lας
, Θ
'
στο'"
...ε.ο.
Τότε. ή ΧάΡLς του Θε.ου &vέΟε.Lζε.
ενα με.γάλο καί φωτισμένο ΟLοάσκαλο της ΈκκλTjσίας μας, τόν &γLΟΡε.ίΤTjCXrLOΓρTjγόΡLΟ
τόν Παλαμα, 'ΑΡΧLε.πίσκοπο Θε.σσαλονίΚTjς. Αυτός μέ πολλή σοφία καί cpώΤLσL&πό
το, Θ
•.•εο,' α, λλ'α xαL",απο προσωπικΤ}" του ε.μπε.ιΡία, ε.ίπε. καί εγραφε. πολλά καί έ.ΟίΟα"fl

ff

_

Ι(

(
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ξε, σόμφων<Χχαί μέ τίς αγιες Γρ<χφές χαί
τήν 'Ιερά Π<χράδοσι της 'Εκκλησί<χς, ΟΤΙ
ε.ίν<Χι
ακτιστο τό φως της Χάριτος του Θεου, είν<Χιθεί<Χένέργει<χ. 'Ότι οντως βλέπουν τό φως <ΧότόοΙ θεωμένοι ανθρωποι
ώς &νωτάτη, δφίστη έμπειΡί<χ της θεώσεως, χαί βλέποντ<Χι μέσ<χστό φως <Χότότου
Θεου. Αότό είν<ΧιΤι δόξ<χτου Θεου, Τι λ<χμπρότης Του, τό Θ<χβώρειο φως, τό φως της
Άν<Χστάσεωςτου Χριστουχαί της Πεντηκοστης, χαί Τι φωτεινή νεφέλη της Π<Χλ<Χιας
Δι<Χθήκης.Πρ<χγμ<χτικόακτιστο φως Θεου,
κι οχι συμβολικό, οπως πλ<Χνεμέν<Χ
νόμιζε
Ο'Βλ'
<Χρ<Χ<χμ
χαι οι ομοιοι του.
Στή συνέχει<χ ολη Τι 'Εκκλησί<χ, μέ τρείς
μεγάλες Συνόδους στήν Κωνστ<Χντινοόπο"'Γ'<Χγιο ρηγοριο τον
'Πλ <Χ<Χλ~'
ι, οιχαιωσε τον
μα χαί κήρυξε πώς Τι έν Χριστ<i'>ζωή δέν είν<Χιάπλως ηθικοποίησις του &νθρώπου &λλά θέωσις, ποό σημ<χίνει συμμετοχή στήν
δόξ<χτου Θεου, θέ<Χτου Θεου, της Χάριτος Του, του &κτίστου φωτός Του.
'Οφείλουμε μεγάλη εόγνωμοσόνη στόν
αγιο Γρηγόριο τόν Π<Χλ<χμα,διότι μέ τήν
,
β' <Χπο
, τον
'Θ'.•εο, με, την
, r.fL1
φωτισι
που'''λ
ε <Χε
πειΡί<χχαί θεολογί<Χτου μας π<χρέδωσε τήν
οιο<Χσχαλί<Χ
χαί <Χίώνιοπείρ<χ της 'Εκκλησί<χςσχετικά μέ τήν θέωσι του &νθρώπου.
I((f

,
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CQ Χ ριστιανος' Oe.V
~, e.LVΙXL
Τ
Χ ριστιανος" e.πe.ΙΟ'η
~, .

μπορe.ί &πλως vcxδμιλη γιιχ τόν Θe.ό. ΕΤναι
Χριστιανός διότι μπορe.ί vcx εχ'η έ.μπe.ιρία
του ee.oG. Κι οπως οταν &γαπεχς πραγματιxcXενα πρόσωπο καί σuvομιλης μαζί τοu,
, θ'ιxve.aΙXL,
,
το, αισ
το" χαιρe.σαι, "e.τσι σuμ βΙXLve.L
καί στήν κοινωνία του &vθρώποu μέ τόν
Θ e.ό. Δέν UπcXρχe.ιμία έ.ξωτe.ρική &πλως
σχέαις, &λλιχ μuστική ενωσις ee.oG καί &v'CA.'
Π ve.uματι.
'
θ,ρω1tΟUe.vn.rL~
Μέχρι σήμe.ρα οΙ Δuτικοί θe.ωρουv κτιστή -τήν θe.ία Χά:ρι, τήν έ.vέργe.ια του ee.oU.
ΕΤvQtιδuστuχως καί τοίίτο μία &πό τίς πολλές διαφορές μας, ποό πρέπe.ι vcxλαμβιΧνε.ται σοβαρως δπ' οφιν στόν θε.ολογικό διιχλογο μέ τοός Ρωμαιοκαθολικοός. Δέν ε.Τναι
μόνο τό filioque, τό πρωτε.ίο έ.ξοuσίας καί
τό "&λιχθ'ηΤΟ" τοίί πιΧπα, &πό τίς βασικές
διαφορές με.ταξό της 'Oρθοδόξοu Έκκλ'ησίας καί των Παπικων. ΕΤναι καί τιχ &νωτέρω. "Avδέν δε.χθοίίν οΙ Ρωμαιοκαθολικοί
ΟΤΙ iJ Χά:ρις τοίί Θε.οίί ε.Τναιακτιστος, δέν
μποροίίμε. vcxε.νωθοίίμε. μαζί τοuς, εστω κι
αν δεχθοίίν ολα τιχ αλλα. Διότι ποιός θιχ έ.νε.ΡΥήσ'η τήν θέωσι, αν ή θε.ία Χά:ρις ε.Τναι
κτίσμα κι οχι ακτιστος έ.νέργε.ιατοίί Πανα, Πνε.uματος;
'
rLou

npor ΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ ΘΕΩΣΙ

Α έγουν βέβαLα οΙ CirLOLΠατέρες
V Ι ΟΤLμέσα στήν 'Εκκλησία μποροuμε νά ΙΠLτuχοuμε τήν θέωσL. 'Όμως ή
θέωσLς ttVΙXLδώρο τοϊ> ΘεοU. Δέν ttVΙXLκά'tLποό ΙΠLτuγχάνοuμε Ιμείς μόνΟLμας. ΦυσLκάπρέπεL νά θέλουμε, νά &γωνLζώμαστε
κιχί νά προεΤΟLμαζώμαστε, γLά νά είμαστε
&ξLΟL,Ικιχνοί κιχί δεΚΤLκοίνά δεχθοuμε κιχί
νά φυλάξουμε τό μεγάλο αυτό δώρο τοϊ>
- εφ
, ,,,οσf?ν ο• Θ
~' θ'λ'
Θ
" εου,
"εος' οεν
ε tL ΤLποτε να,
κάνη σ' Ιμας χωρίς τήν Ιλευθερία μας.
Πλήν ομως ή θέωσLς tLVΙXL
δωρεά τοϊ> ΘεoU. η' αυτό οΙ CirLOLΠατέρες λέγουν ΟΤLΙμείς μέν πάσχουμε τήν θέωσL, ό Θεόςδέ Ινεργεί τήν θέωσL.
ΔLακρίνοuμε δέ ώρLσμένες &παραίτητες
προί)ποθέσεLς στήν πορεία τοϊ> &νθρώπου
'Πρός τήν θέωσL.
α) Ή ταπείvωσις.
Πρώτη κιχτά τοός ιΧγίους Πατέρας προί)πόθεσLς γLά τήν θέωσL ttVΙXLή ταπείνωσLς.
Χωρίς τήν ευλογημένη ταπείνωσL ό &νθρω'Πος δέν μπορεί νά τεθη στήν ΤρΟΧLάτης
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θεώσεως, νά δεχθη τήν θεία Xάρ~, νά ένωθη μ.έ τόν Θεό. Καί μόνο γ~ά νά &ναγνωρίση oτ~ σκοπός της ζωης ΤΟ1JεΤνα~ή θέωσ~ς, χρε~άζετα~ ταπείνωσ~ς. Γιατί πως χωρίς 'Cαπείνωσ~ θά &ναγνωρίσης oτ~ δ σκοπός -της ζωης σΟ1JεΤνα~εξω &πό τόν έα1Jτό
τ
, Θ
'
σΟ1J,ε~να~στο
••εο;
'Όσο δ άνθρωπος ζη έγωκεντρ~κά, &νθρωπoκεντρ~κά, αότόνομα, τοποθετεί τόν
έα1Jτό ΤΟ1Jώς κέντρο χαί σκοπό της ζωης
ΤΟ1J.Π~στευε~oτ~ μπορεί νά αότoτελε~ωθη,
νά α,jτοορ~σθη, νά αότοθεωθη. Αότό εΤνα~
άλλωστε χαί τό πνευμα του σ1JγχρόνΟ1Jπολ~τ~σμoυ, της σ1JγχρόνΟ1Jφ~λoσoφίας, της
σ1JγχρόνΟ1Jπoλ~ταης. Νά κάνΟ1Jμεενα κό'
,
σμο "εστω χα λλ'~τερo, ~
o~χα~oτερo,
α, λλ'α CX1Jτόνο μα. 'Ένα κόσμο που θά εχη κέντρο
τόν ανθρωπο χωρίς &ναφορά στόν Θεό,
χωρες νά &ναγνωρίζη oτ~ δ Θεός εΤνα~ή
πηγ1j κάθε χαλου. Αότό τό λάθος εχανε κ~
δ 'Αδάμ, που πίστεΦε πώς μόνο μέ τίς δ~κές ΤΟ1Jδ1Jνάμε~ςμπορουσε νά γίνη Θεός,
νά δλοκληρωθη. Τό λάθος του 'Αδάμ κάV01JVoλo~οΙ oδμαν~σμoί ολων των αΙώνων.
Δέν θεωρουν &παραίτητη τήν κo~νωνία μέ
τόν Θεό γ~ά τήν δλoκλήρωσ~ του &νθρώΠΟ1J.
'Όλα τά όρθόδοξα εΤνα~θεανθρωποκεν-
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τριχά, txOUVκέντρο τόν Θεάνθρωπο Χριι: Π ροτεσταντιστο., "Ολ α τα' μη"θ'~
ορ OOO~α,
σμός, Παπισμός, Μασωνισμός, Χιλιασμός,
&θε'ίσμός, ο,τι άλλο έκτός 'Ορθοδοξίας,
,ι" τον κοινο παρονομαστη , "txouv: Κ'εναuτον
τρο εΤναιό άνθρωπος. Σέ μας κέντρο εΤναι
'Θ'••εαν θρωπος Χ'ριστος. Γ'ι αuΤΟειναι
}.' τ
.,
Ο
tUκολο νά γίνη χocνείς αίρετιχός, χιλιαστής,
μασωνος, ό,τιδήποτε άλλο, άλλά εΤναιδύσκολο νά γίνη Χριστιανός 'Ορθόδοξος. Γιά
νά γίνης Χριστιανός 'Ορθόδοξος, πρέπει
νά δεχθης οτι κέντρο τοί>κόσμοι) δέν εΤσαι
, "λλ'
'
εσι)
α α ο, Χ ριστος.
'Άρα Τι &ρχή της όδοϊ> πρός τήν θέωσι
τ
~λ .
ειναι
η ταπεινωσις, να αναγνωρισοuμε οη
οτι ό σκοπός της ζωης μας εΤναι εξω &πό
lt'
'Π' ατερα μας, τον
,
τον
εαuτο μας, ειναι στον
Πλάστη χocίΔημιοuργό μας.
Χρειάζεται &κόμη ταπείνωσις, γιά νά
οοuμε οτι εΥμαστε άρρωστοι, οτι εΥμαστε
έμπαθείς, γεματοι &δuναμίες χocίπάθη.
Κι αύτός πάλι ποό &ρχίζει τήν πορεία
της θεώσεως, πρέπει νά εχη διαρκη τήν ταπείνωσι, γιά νά διατηρηται σuνεχωςστήν
πορεία αύτή. Διότι άν δεχθη τόν λογισμό
οτι μέ τίς δικές τοι) οuνάμεις τά χocταφέρνει χocλά χocί προχωρεί, τότε εΙσέρχεται
μέσα τοι) Τι υπερηφάνεια. Χάνει ο,ΤΙ κέρδιf

Ι

"

Τ

,
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σε χαί χρε~άζετα~ νά &ρχίση πάλ~ &πό τήν
&pxr], νά ταπε~νωθTj, νά oTjτήν &οuναμία
τοu, τήν &νθρωπίνη &σθένε~άΤΟι) χιχί νά μή
'., εαuτο τοu. Χ'ρε~αζετα~ να,
β'ζ
α-σ~ ετα~ στον
βα-σίζετιx~ στήν Xάρ~ τοί> Θεοu, γ~ά νά
μπορTj νά βρίσκετα~ σuνεχως στήν πορεία
τ1jς ΙΙε-ώσεως.
Γ~'αότό στοός βίοuς των Άγίων μας κά"
"
νε~ εντuπωσ~
ηt μεγα'λ η ταπε~νωσ~ς
τοuς.
Ένω ΤΙσανκοντά στόν Θεό, ελαμπαν μέσα
στό φως τοί> Θεοu, ΤΙσαν θαuματοuργοί,
μuροβλuτες, τήν ΙΌ~αστ~γμή έπίστεuανγ~ά
τόν έιχuτό τοuς oτ~ ΤΙσανπολό χαμηλά, ποι Θ ,.,
λ,u μακρuα",απο τον'"
εο, oτ~ ησαν οΙ χεφο-'
, , τοuς
"θ'αν ρωποuς. Α'uτηι η ταπε~τεροι απο
νωσες τοuς ΤΙτανποό τοός εχιχνε θεοός χιχτά
Τ

t

,

Χάριν.
β) Ή ασκησις.
Μας λέγοuν έπίσης οΙ Πατέρες oτ~ Τι θέ, ~ 'Ά ρχ~'ζε~απο
, " τα χιχμηλ0'
ωσ~ς "εχε~ σταo~α.
τερα χιχί προχωρεί πρός τά υΦηλότερα. 'Έχοντας τήν ταπείνωσ~, &ρχίζοuμε μέ μετάνo~α χιχί πολλή υπομονή τόν χιxθ'7)μερ~νό
μας έν Xρ~στ~ &γωνα, τήν ασκησ~ τTjς έ- .
φαρμ.ογTjς των &γίων έντολων τοί> Xρ~στοu, γ~ά νά χιχθαρ~σθοuμε &πό τά πάθη.
Λέγοuν δέ οΙ αγ~o~ Πατέρες oτ~ μέσα στίς
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έ.ντολέςΤου κρύβεται ό Ι'Οιοςδ Θεός, κι 0'Χ
' , 1.,,
Ι,
,
ταν ο ριστιανος από αγαπη και πιστι στον
Χριστό τίς τηρη, τότε ε.νώνεται μαζί Του.
Αότό κατά τούς &γίους Πατέρας είναι
τό πρώτο στάδιο της θεώσεως, τό όποίο ό-Ι:" ΕΤ'
νομα'ζεται και,,,πραι.ις.
ιναι η πρακτικη ,
άγωίή, ή άρχή τοί) δρόμου πρός τήν θέωσι.
~, ειναι
τ
"λ ο,
Φ υσικα", αυτο οεν
κα θο'λ ου ευκο
διότι δ άγώνας γιά νά ςερριζωθοuν τά πάθη άπό μέσα μας είναι μεγάλος. Χρειάζεται κόπος πολύς, ωστε σιγά-σιγά δ χέρσος
έ.σωτεριχός μας άγρός νά καθαρίζεται άπό
τά άγκάθια καί τίς πέτρες τών παθών καί
νά καλλιεργηται πνευματικά, ωστε νά μποpTj νά πέφτη δ σπόρος τοί) λόγου τοί) Θεοί)
καί νά καρποφορη. 'Απαιτείται μεγάλη καί
συνεχής βία στόν ε.αυτό μας γιά ολα αότά.
Γι' αότό δ Κόριος είπε οτι "ή βασιλεία τοί)
Θεοί) βιάζεται καί οΙ βιασταί &ρπάζουσιν
αότήν". (Ματθ. ια', 12). Κιχί πάλι οΙ
γιοι Πατέρες μας διδάσκουν: "Δώσε αίμα
καί λάβε Π νεuμα", δηλ. δέν μπορείς νά
λάβης τό 'Άγιο Πνεuμα, αν δέν δώσης τό
αίμα της καρδιας σου στόν άγώνα γιά νά
καθαρισθης άπό τά πάθη, νά μετανοήσης
πραγματικά καί σέ βάθος, καί νά άποκτή" αρετες.
,
σης τις
'Όλες δέ οΙ άρετές είναι οΦεις της μιας

α-
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κιχί !J.ε.γάλης ιΧρε.της,της ιΧρε.τηςτης ιΧγά, την
" απης. "0 ταν ο• χ ριστιανος" αποκτηση
γάΠ7J, εχε.ι Ολε.ςτίς ιΧρετές. Ή ιΧγάπη εΤναι
έκείιιη ποό έκδιώκει ιΧπότ~ν φυχ~ τοίί ιΧνθρώπου τ~ν αΙτία ολων των κιχκιων κιχί 0λων -των παθων, ή δποία κιχτά τοός ιΧγίους
Πατέρας εΤναι ή φιλαυτία. 'Όλα τά κιχκά
μέσα; μας πηγάζουν ιΧπότ~ν φιλαυτία, ποό
τ
(,
,
"
-(
ειναι η αρρωστημενη αγαπη του ε.αυτου
μας. Γι' αυτό ή 'Εκκλησία μας εχει τ~ν ασκησι. Χωρίς ασκησι δέν υπάρχει πνε.υματικ~ ζω~, οϋτε ιΧγώνας, οϋτε πpoκoπ~.
Ύ παχοόομε, νηστεόουμε, ιΧγρυπνοίίμε, κοπιάζουμε μέ μετάνοιες, όρθοστασίες, γιά
νά μ.ποροίίμε νά κιχθαριζώμαστε ιΧπό τά
πάθη μας. 'Άν ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία
,
ιΤ'
"/τ
παυση να ειναι ασκητικη, παυει να ειναι
κιχί 'Ορθόδοξος. Παόει νά βοηθη τόν ανθρωπο νά ιΧπαλλάσσεται ιΧπότά πάθη του
κιχί ιιά γίνεται θεός κιχτά Χάριν.
ΟΙ Πατέρες της 'Εκκλησίας ιΧναπτόσσουν μεγάλη κιχί βαθειά ιXνθpωπoλoγικ~
διδασκαλία γιά τ~ν φυχ~ κιχί τά πάθη τοίί
, θ'pιuπoυ . V
__""
ι;:.
,
αν
.NJ.Τ αυτους η
υχη υιακρινεται στό λογιστικό κιχί παθητικό μέρος. Τό
παθητικό πάλι περιέχει τό θυμοειδές κιχί τό
, θυμητικο.' Σ'λ
επι
το ογιστικο" περιεχονται οι•
λογικές ένέργειες της Φυχης, δηλ. οΙ λογι-

Φ ,
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σμοί, οΙ σκέΦεις. Τό θυμοειοέι; είναι τά θετικά η άρνητικά συναισθ~ματα, ή άγάπη,
Τ' οι κcxλ/ες ετο μισος. ο επι θυμητιχο ειναι
πιθυμίες των άρετων κcxίοΙ κcxκέςΙπιθυμίες των ήοονων, των άπολαύσεων, ή φιλοχρηματία, ή χοιλιοοουλία, ή σαρχολατρεία,
τά σαρκικά πάθη. 'Άν αύτά τά τρία μέρη
της Φυχης, τό λογιστικό, τό θυμοειοές κcxί
τό Ιπιθυμητιχό, οέν κcxθαρισθoυν,οέν μπορεΤδ άνθρωπος νά οεχθη μέσα του τ~ν, ΧιΧρι του Θεου, νά θεωθη. Τό λογιστικό κcxθαρίζεται μέτ~ν νηφι, πού είναι ή συνεχ~ς
τ~ρησις του νοός άπό τούς λογισμούς, μέ
τό νά κρατη Οηλ. τούς κcxλoύι;λογισμούς
κcxινα αποοιωχνη τους κcxκoυς. ο θυμοειοές πάλι κcxθαρίζεται μέ τ~ν άγάπη. Καί
τό Ιπιθυμητικό, τέλος, κcxθαρίζεται μέ τ~ν
Ιγκράτεια. "Όλα αύτά πάντως άπό κοινου
κcxθ αρι'ζ ονται κcxιαγια ζονται με την προσευχη.
Ι

Ι

Ι

Ι,

ΤΙ'

~

Ι

Ι

Ι

Ι.

Ι

Ι

ΤΙ

Ι

Ι

Ι

r) Τά αΥια Μυστήρια καί ή προσευχή.
Ό Χριστός Ιγκcxθίσταται στ~ν κcxρoιά
του άνθρώπου μέ τά αγια Mυστ~ρια. Μέ
τό αγιο Βάπτισμα, τό ΧρΤσμα, τ~ν Ιερά Ιξομολόγησι, τ~ν Θεία Εύχαριστία. Στούς
ΌρθοΟόξους Χριστιανούς πού είναι Ιν κοι-. ο Θ
VI.
Τ ου, ειτ
-νωνι~ Χ ριστου,
.•εος, η Λα.ρις
Ι

Ι

•
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,
,~,~,ΚΙΧροΙΙΧ
νιχι μεσΙΧτους,
στην
τους, οΙΟΤΙεΤ νιχι βΙΧπτισμένοι, χρισμένοι, Ιξομολογημέ,
νοι, κοινωνημενοι.
Τ'
, θ .,
, θ'ειιχ ΛαV 1.
.ι.ιχ ΠΙΧη
ομως κιχλ'υπτουν την
eι
,
.
,
, ιχ"
ρι, οπως
ηt στιχκτη
την
σπι'θΙΧ.Μ'ε την
σκησι κιχί τήν προσευχή ή κιχρδιά κιχθιχρίζετQtι &πό τά πάθη, ή σπίθιχ τTjς θείιχς Μριτ~ &νιχζωπυρουτιχι κιχί ό πιστός ιχίσθά, Χ
,,~,
, τ
νετQtι τον ριστο στην ΚΙΧροΙΙΧ
του, που εινιχι -τό κέντρο τTjςδπάρξεώς του.
Κάθε προσευχή τTjς 'Εκκλησίιχς βοηθεί
στήν κάθιχρσι τTjς κιχρδιας. 'Ιδιιχιτέρως 0μωι; βοηθεί ή λεγομένη μονολόγιστος εόχή
η νοερά προσευχή η χιχρδιιχκή προσευχή,
- Χ ριστε' ε'λ"εησον με τον
,. ιχτο, "ν.~
.NJpLt '1ησου
,
"
Α'
,
(
"
, ,
μιχρ-τωλον.
υτη η προσευχη, που ιχνεκιχθεν πιχριχδίδετιχι στό "Αγιον "Ορος, εχει
τό έξTjς πλεονέκτημιχ: Ιπειδή είνιχι μονολόγιστος, δηλ. μόνο μίιχ πρότιχσις, μας βοηθεΤ νά συγκεντρώνουμε ευκολιχ τόν νου
μιχς. Συγκεντρώνοντιχς τόν νου μιχς τόν
βυθ(ζουμε στήν κιχρδιά κιχί προσέχουμε Ικεί νά μή &πιχσχολTjτιχιμέ άλλιχ πράγμιχτιχ κιχί νοήμιχτιχ, οϋτε κιχλά, οϋτε κιχκά,
ιχ
τον ••εο.
'λλ"α μονο με"Θ'
Ή άσκησις στήν κιχρδιιχκή ιχότή προσευχή, που μπορεί νά γίνη μέ τήν Χάρι του
Θεου συν τ'i'> χρόν~ συνεχής, είναι όλό-
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κληρη Ιπιστήμη, τέχνη Ιερά, πού 'Άγιοι
της Πίστεώς μας λεπτομερώς περιγράφοuν
στα ιερα τοuς σuγγραμματα, οπως και σε
μιά μεγάλη σuλλογή πατερικων κειμένων,
, "Φ ιλοκα λ'"
την
ια .
Βοηθεί καί χαροποεί λοιπόν τόν ιΧνθρωπο Τι προσεuχή αύτή. Κι οταν προχωρήση
ό Χριστιανός στήν προσεuχή αύτή, καί
ταuτοχρόνως Τι ζωή τοι> είναι σύμφωνη μέ
τίς αγιες Ιντολές τοσ Χριστοσ καί της 'Εκκλησίας, τότε άξιώνεται νά λάβη Ιμπειρία
της θείας Χάριτος. 'Αρχίζει νά γεύεται τήν
γλuκύτητα της κοινωνίας τοσ Θεοσ, νά
γνωρίζη Ικ πείρας τό "γεύσασθε καί Ι'Οετε
οτι χρηστός ό Κύριος" (Ψαλμ. λγ', 9).
Γιά μας τούς Όρθοδόξοuς ό Θεός δέν είναι
Ιδέα, κάτι πού τό σκεφτόμαστε μόνο η γιά
τό όποίο σuζητοuμε η διαβάζοuμε, άλλά
είναι Πρόσωπο, μέ τό Όποίο Ιρχόμαστε
σέ ζωντανή καί προσωπική κοινωνία, Υ.άτι
πού τό ζοσμε, τοσ (Οποίοι> λαμβάνοuμε Ιμπεφία.
Τότε βλέποuμε τί μεγάλη καί ιΧρρητη
, , ,
"Τ'
"
και ανεκφραστη εuτuχια ειναι να εχοuμε
τόν Χριστό μέσα μας καί νά είμαστε 'Ορθόδοξοι ΧριστιανοΙ
Πολύ βοηθεί τούς Χριστιανούς πού είναι
στόν κόσμο, μέσα στίς διάφορες μέριμνες
Ι(

Ι

,

ΙΙ

"
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καί άπασχολήσεις της κάθε ~μέρας, νά βρίσκουν τουλάχιστον λίγα λεπτά ~συχίας γιά
,
να" <Χσκουνταισ""αυΤ7}νΤ7}νπροσευΧ7}.
τους &γιάζουν βέβαια κι ολες οΙ κατά
Θεόν έ.ργασίες καί καθήκοντα, οταν γίνωνται ταπεινά καί μέ &γάΠ7}.'Όμως χρειάζεται χαί ~ προσευχή. Σ' ενα ησυχο οωμάτιο
(θα.ναι καλό ϊσως μετά &πό κάποια μελέΤ7}
πνεuματική 11 &φοσ&νάφουν τό καντήλι έ.μπρός στίς είκόνες καί θυμιάσουν), οσο γίνετ<Χιμακρυά &πό θορυβους καί &πασχολήσεις, καί &φοσ ~συχάσoυν &πό &λλες σκέΦεις καί λογισμους, νά βυθίζουν τόν νοσ
τους στήν καροιά λέγοντας τήν ευχή "Κόριε Ί7}σοσ Χριστέ έ.λέ7}σόνμε τόν &μαρτωλόν (11 τήν &μαρτωλήν)". Πόσ7}είρήν7}
καί δυναμι &ντλοσν οΙ Φυχές μ' αυτήν τήν
κατά Θεόν ~συχία! Πόσο τίς έ.νισχυει καί
στίς δπόλοιπες ώρες της ~μέρας νά οιαΤ7},
,
,
,"
ρουνται ειρ7}νικες, χωρις νευρα και εντασι
καί αγχος, άλλά νά εχουν ολες τίς ουνάμεις τους σέ &ρμονία καί ένόΤ7}τα!
Μερικοί &ναζ7}τοσνλίγ7} φυχική ~συχία
μέ τεχν7}τά μέσα σέ &λλους χώρους, πλανεμένους καί οαιμονικους, οπως στίς &νατολιχές λεγόμενες θΡ7}σκεΤες.Προσπαθοσν
νά εδρουν κάποια ~συχία μέ έ.ξωτερικές &,
~λ ογισμο'λκ. π., για""να επιτuσΚ7}σεις,οια

-

-
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χουν κάποια Ισορροπία φυχης ΚCXί
σώματ οτι σ e.'λ.
, , ο( αν"
τος. Τ,ο λ'α θος ειναι
ο α αυτα
θρωπος, που προσπαθεΊ νά λ1)σμoν~σ1)τίς
~ιαφορες
'
, ut λ ιχο" Χοσμο, OU,
σχε'φ'εις κcxιτον
σιαστικά δέν κάνει διάλογο μΙ τόν Θεό,
α, λλ'α μονο'λ ογο με".τον εαυτο, του. Κιχτα λ'1)~"
'λ ι στον
"θ αν ρωποΧεντρισμο' κcxι
,
γει ο1)Λ.πα
,
,
αποτυγχανει.
U

,

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
(~

ΤΗΣ ΘΕΩΣΕΩΣ

ί έμπειΡίες Πjς θεώσεως είνιχι ιΧνάμέ τ~ν χάθιχρσι τοί) ιΧνθρώποu. "Όσο περισσότερο χιχθιχρισθη δ αν""θ'" τιχ πιχ η, το σο ιχνωτερη εμπει,
θρωπος ιχπο
ρίιχ λιχμβάνει τοί) Θεοu, βλέπει τόν Θεό,
, , "Μ'ιχχιχριοι οι• χιχθΙΧροι
' ΤΤL- χιxpoι~,
~,
χιχτOtτο
οι
",
Θ
'''Φο οντιχι"(Μ ιχτθ. ε' , 8) .
οτι
Otuτοιτον
••εον
"Ότιχν ιΧρχίζει δ ανθρωπος νά μετιχνοη,
νά έ.ξομολογητιχι χιχί νά κλιχίη γιά τίς &μιχρ-τίες'tou, λιχμβάνει τίς πρώτες έμπειρίες τΤίς χάριτος τοί) ΘεοU. Τέτοιες δέ έμπειρίες είνιχι πρώτιχ τά δάκρuιχ της μετιχνοίΙΧς,πού φέροuν χιχρά &νεκλάλητη στ~ν φu.χ~, χιχί ή βιχθειά είp~νη ή δποίιχ ιΧκολοu-Γ'" ι ιχuτο χιχι"'θ
""t γιιχ τις ιχτο πεν ος ιχuτο
θει.
, μιχς λ'εγετΙΧι " χιχροποιον
"θ πεν ος " ,
μιχρ-τιες
t
V..
~
'
οπως ειπε χιχι ο n.uριος στοuς Μ ιχχιχρισμοuς Tou: "Μιχχάριοι οί πενθοuντες, ΟΤΙ
ιχότοί πιxpιxκληθ~σoντιxι" (Μιχτθ. ε7, 4).
Μετά προχωρεί σέ ιΧνώτεριχστάδιιχ, 0πως είνιχι δ θείος φωτισμός, μέ τόν δποίο
φωτίζετιχι δ νοuς χιχί βλέπει μέ αλλη χάρι
" κοσμο, τοuς
"θ' ιχν ρωτιχ1, πριχγμιχτιχ, τον
ποuς.
-, τοτε ο• Χ ριστιιχνος
" τον Θ"εο' πε, 'Ά γιχπιχ

U λογες

~

Τ

,
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ρισσότερο. Ι(αί ερχονται άλλα δάκρυα, άνώτερα, ποό είναι δάκρυα άγάπης γιά τόν
Θεό, θείου ερωτος. 'Όχι πιά γιά τίς άμαρτίες του, διότι εχει τήν βεβαιότητα ΟΤΙ ό
Θεός συγχώρησε τίς άμαρτίες του. Τά δάκρυα αότά, ποό φέρουν μεγαλότερη εότυχία, χαρά καί είρήνη στήν φυχή, είναι άι
,
ι
θ ι
νωτερη εμπεφια εωσεως.
Άποκτα μετά ό άνθρωπος τήν άπάθεια,
τήν ζωή χωρίς τά διαβλητά πάθη, τίς έφάμαρτες άδυναμίες. Ι(αί είναι τότε είρηνικός
καί άτάραχος σέ κάθε προσβολή έξωτερική, άπαλλαγμένος άπό ύπερηφάνεια, μίσος, μνησικακία, σαρκικές όρέξεις.
Αότό είναι τό δεότερο στάδιο της θεώι
"θ εωρια,
,,, κατα" το ο(
σεως, τοι κα λουμενο
ποίο ό άνθρωπος καθαρισμένος ηδη άπό τά
πάθη φωτίζεται άπό τό <Άγιο Πνευμα, έλλάμπεται καί θεώνεται. Θεωρία σημαίνει
θέα. Θεωρία του Θεου σημαίνει θέα του
Θεου. Γιά νά μπορη ομως κανείς νά βλέπη
ι
Θ'
, να, ειναι
τ
θεωμενος
ι
"θ ρω-τον
•..εο, πρεπει
αν
'Πος. 'Άρα θεωρία του Θεου σημαίνει καί
6έωσις.
<Όταν μάλιστα καθαρισθη τελείως, προσφερθη τελείως στόν Θεό, τότε λαμβάνει
:χαί τήν μεγαλότερη στοός άνθρώπους έμ'Πειρία της θείας Χάριτος, ποό κατά τοός ά-
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γίους Πατέρας εΤνα~ή θέα του &χτίστου
φωτός του Θεου. Αότό τό φως τό βλέπουν
οί πολό πρoχωρημένo~ στήν θέωσ~, έλάχ~στοι σέ κάθε γενεά. Τό βλέπουν οί 'Άγ~o~
του Θεου, χιχί φαίνoντα~ μέσα σ' αότό, 0πως άλλωστε είχoνίζoντα~ στίς αγ~ες είχό, ,
,
νες -τους με τα φωτοστεφανα.
Στόν βίο π.χ. του Άγίου Bασ~λείoυ του
ΜεΎάλου &ναφέρετα~ oτ~ οταν ό Μ. Βασίλε~oς προσευχόταν στό χελλί του, τόν εβλεπαν οί &λλo~, oσo~ βέβα~α μπορουσαν νά
τόν οουν, νά λάμπη ολος αυτός χιχί τό χελλί του μέσα σ' αυτό τό&χτιστο φως του
Θεου, τό φως της θείας Xάρ~τoς. Στοός
βίους πολλων άγίων Ν εομαρτόρων της Πίστεώς μας, o~αβάζoυμε πώς &φου οί τουρχo~ μετά &πό φρατά βασαν~στήρ~α χρεμουσαν τά σώματά τους στίς πλατείες των
πόλεων πρός έχφoβ~σμό των λo~πων Xρ~στ~ανων, πολλές φορές τίς νόχτες φα~νόταν ενα φως νά τοός περ~λάμπη. K~ ε.'λαμπε
τόσο φανερά χιχί εντονα, ποό οί ί'δ~o~οί χιχταχτητές, έπε~oή &πooε~χνυόταν ετσ~περίτρανα ή &λήθε~ατης Πίστεώς μας, o~έτασσαν χιχί τά χιχτέβαζαν, ωστε νά μή ντρoπ~άζωντα~ στοός Xρ~στιανOός, οί όπoίo~ εβλεπαν πως ό Θεός Οόξαζε τοός άγίους Μάρτυράς Του.
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Ή Χάρις της θεώσεως οιατηρεί αφθαρτα καίτά σώματα των Άγίων, τά άγια λείΦανα, μuροβλuζοντιχ καί θαuματοuργουντα. 'Όπως λέγει ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμας, Τι Χάρις του Θεου &φου πρωτα ένωθη μέ τίς Φuχές των Άγίων, κατόπιν
σκηνωνει και στα αγια σωματα τοuς, και
, κι αuτα.
, , Κ"ι οχι μονο
, στα" σωμαχαριτωνει
, ταφοuς
,
,
τα, τοuς, α, λλ'α και, στοuς
τοuς, στις
εΙκόνες τοuς καί στοός Ναοός τοuς.; Νά
ιιατί προσκuνουμε καί &σπαζόμαστε τίς εΙ" ταφοuς, τοuς
,
χονες, τα αγια λ'Φ
ει ανα, τοuς
Ναοός των Άγίων. Διότι ολα αυτά txouv
χcXτι&πό τ~ν Χάρι του Θεου ποό είχε ό 'Άιιος στ~ν φuχή ΤΟι) λόγ~ της ένώσεώς ΤΟι)
μέ τ6ν Θεό, λόγ~ της θεώσεώς τοu.
[' Ι αuτο
, " μεσα στην
"Ε κκ λησια
' ~πo
1.
λαμβάνοuμε τ~ν Χάρι της θεώσεως οχι μόνο
μέ τ~ν φuχ~, άλλά καί μέ τό σωμα μας, e.πειo~ καί τό σωμα σuγκοπιάζοντας μέ τ~ν
φuχ~, &σφαλως καί σuνοοξάζεται, ώς ναός
του Ινοικουντος σ' αυτό ΆγίοΙ) Πνεόματος.
Aυτ~ Τι Χάρις πηγάζοντας &πό τόν άγιο
v.~ τον
'Θ'θ
nuptO,
••εαν ρωπο Χ'"ριστο, εκχuνεται
στ~ν Παναγία μας, στοός Άγίοuς καί ερχει
,
_,
,
ται και σε μας τοuς ταπεινοuς.
'Αξίζει νά σημειωθη βέβαια ΟΤΙ ολες οΙ
τuχόν Ιμπειρίες του Χριστιανου οέν είναι
,

,

οΙ,

Ir.I

~,

"

,
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έκ τοί) &σφιχλοuς Ιμ.πειρίες θεώσεως κιχί
πvεuμιχτικές. Πολλοί e.πλιχvήθησιχv &πό
οιχιμοvικές η Φυχολογικές Ιμ.πειρίες. Γιά
vά μ-ή δπάρχη λοιπόv κίvοuvος πλάvης κιχί
οιχιμοvικης έπηρείιχς, πρέπει vά &vιχφέρωv" στοv Π vεuμ.ιχτικο,
' ο• ο•
τιχι οeιλ ες τΙΧπειvΙΧ
ποίος κιχί μ.έ τόv πιχρά Θεοί) φωτισμ.ό θά
οιιχκρίVTjτήv γVTjσιότητιχ η μ.ή ιχuτωv τωv
e.μ.πε.ιριωv κιχί θά κιχθοοτιγήσΤ)&vιχλόγως
τήv έ.ξομ.ολογοUμ.εVTj
φυχή. [tvtxώt; οέ Τι uπιχκοή μ.ιχςστόv Πvεuμ.ιχτικό tTvιxtέκ τωv
πλέοv βΙΧσικωv σTjμ.είωvτης πvεuμ.ιχτικης
μ.ιχς πορείιχς, οιά της όποίιχς &ποκτοUμ.ε
έκκλ'7)σιΙΧστικόπvεUμ.ιχμ.ιχθητείιχς e.vΧριστ<i'>κιχί Ιξιχσφιχλίζετιχι Τι vόμ.ιμ.ος άθλτισίς
μ.ιχςποό θά μ.ας όοτιγήσΤ)στήv εvωσί μ.ιχςμ.έ
, Θ
'
τοv
••εο.
'Ένιχς Ιοιιχίτερος χωρος θεώσεως, e.vτός
πάvτοτε της 'Εκκλησίιχς, tTvιxtκιχί ό Μοvιχχισμ.ός, οπου οΙ μ.οvιχχοί άγιιχζόμ.εvοι
λιχμ.βάvοuv δΦτιλές Ιμ.πειρίες έvώσe.ως μ.έ
, Θ
τοv
••εο.'
'Έτσι, οσοι μοvιχχοί μ.ετέχοuv στήv θέωσι χιχί τόv άγιΙΧσμ.ό,βΟTjθοuvκιχί ολΤ)τήv
'Εκκλησίιχ. Διότι οπως πιστεόουμ.ε οΙ Χριστιιχνοί, &κολοuθωvτιχς τήv μ.ιχκριχίωvιχ'Ιερά Πιχράοοσι της 'Εκκλησίιχς, ό &γώvιχς
τωv μ.οvιχχωv εχει θετική έπίοριχσι στήv
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ζωή τοί) κάθε αγωνιζομένοΙ.) πιστοί) μέσα
" κοσμο. Γ'"ι αuτο στην
"0 Ρθooo~ια
'i:' 1:' μας
στον
ό λαός τοί) Θεοί) εχει πολλή ευλάβεια στόν
Μοναχισμό.
Στήν 'Εκκλησία μας έξ αλλοΙ.)σuμμετέχοuμε στήν χοινωνία των Άγίων, εχοuμε
τήν έμπεφία καί χαρά της έν Χριστ(i> ένότητος. Μέ αυτό έννοοuμε ΟΤΙ μέσα στήν
'Εκκλησία δέν είμαστε ατομα μεμονωμένα, αλλά μία ένότης, μία αδελφότης, μία
άδελφική κοινωνία. Κι οχι μόνο μεταξυ
μας άλλά κιχί μέ τους Άγίοuς τοί) Θεοί)
που ζοuν έπί γης σήμερα η εχοuν κοψηθη.
'Αφοί) κιχί μέ τόν θάνατον ακόμη δέν χωρίζονται οΙ ΧριστιανοΙ Ό θάνατος δέν μπορεΊ νά χωρίση τους Χριστιανους, διότι είναι ολοι τους ένωμένοι στό άναστημένο
σώμα τοί) ΧριστοU.
Γι' αυτό κάθε Κuριακή, κιχί κάθε φορά
που τελεΊται ή θεία Λειτοuργία, είμαστε σ'
αυτήν ολοι παρόντες, μαζί μέ τους 'Αγγέλους κιχί τους Άγίοuς ολων των αίώνων.
Είναι ακόμη κιχί οΙ συγγενεΊς μας που εχουν πεθάνει,
βέβαια είναι ένωμένοι μέ
τόν Χριστό. "Όλοι έκεΊ είμαστε κιχί κοινωνοuμε μεταξυ μας μuστικά, οχι έξωτερικά
άλλά έν Χριστ4}.
Αυτό φαίνεται κιχί στήν Προσκομιδή, 0-

αν
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που στό αγιο Δισχάριο, γύρω &πό τόν 'Αμνό
Χριστό, τοποθετουνται οΙ μερίοες τΤΊςΠαναγία~, των Άγίων χαί των ζώντων χαί κεκοιμYjμένων Χριστιανων. 'Όλες αότές οΙ
μερίδες έμβάπτονται, μετά τό χαθαγιασμό
των Τιμίων Δώρων, στό Αίμα του Χριστου.
Αίιτή είναι ή μεγάλη εόλογία τΤΊς'Εκκλησίας, τό ΟΤΙ είμαστε μέλη της χαί μπορουμ.ε νά κοινωνουμε Όχι μόνο μέ τόν Θεό,
&λλά::χαί μεταξύ μας ώς μέλη του σώματος
του Χριστου.
Κεφαλή του &γίου αότου σώματος είναι
ό Ι'Οιος ό Χριστός. Ή ζωή ερχεται &πό τήν
κεφαλή στό σωμα. Τό σωμα βέβαια εχει
ζωντανά μέλη, άλλά εχει χαί μέλη πού οέν
εχουν τήν Ι'Οιαζωντάνια, οέν εχουν ολα τε, , Τ'
λ,εια υγεια.
ετοιοι ειμαστε οι περισσοτεροι &πό έμας. 'Από τόν Ι'Οιοτόν Χριστό 0μως χαί &πό τά ζωντανά μέλη του ερχεται
ή ζω-ή, τό αίμα τό ύγιές, χαί στά άλλα μέλη τά λιγώτερο ύγια, ωστε σιγά-σιγά νά
(:,
, ~,
, , Ν'α
υγιαι.νουν και ουναμωνουν κι αυτα.
γιατ( πρέπει νά είμαστε μέσα στήν 'Εκκλησία! Γιά νά λαμβάνουμε ύγεία χαί ζωή,
&φου εξω &πό τό σωμα τΤΊς'Εκκλησίας οέν
ύπάρχει αότή ή ουνατότης νά &ναρρώσουμε και νά ζωοποιηθουμε.
Αύτά ολα φυσικά οέν ερχονται &μέσως.
<JI

(

,
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Σ' δλη του τήν ζωή πpέπε~ νά άγωνίζετα~
δ 'Ορθόδοξος Xp~στ~ανός, Ύ~άνά μπορη
σ~γά-σ~γά μέ τήν Xάp~ τοί> Θεοu, μέσα
, 'Ε κκ λ'ησ~α, με" την ταπε~νωσ~,
,
, μεστην
την
τάνo~α, τήν προσευχή, τά αγ~α Mυστήp~α,
"θ
'
να"'ζαγ~α ετα~ κα~να
εωνετα~.
Αύτός δμως εΤνα~δ σκοπός της ζωης
μας, δ στόχος δ μεγάλος. Δέν εχε~ τόση
σημασία ποί> άκp~βως θά φθάσουμε. Άξία
εχε~ δ άγώνας- μας, τόν δπο1Ό δ Θεός εύλογεΤ πλουσίως καί στόν παρόντα καί στόν
μέλλοντα αΙωνα.

ΑΠΟΤΎΧΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΝΑ ΦΘΑΣΟΎΝ ΣΤΗΝ ΘΕΩΣΙ

(-:J ν& λοιπόν

εχουμε κληθ1j γι' αύτόν
τόν μεγάλο σκοπό, νά ένωθοuμε μέ
,
Θ'
τον ••εο, να" γινουμε Θ'
•.εοι κατα, VI.
.Λα.ρινκαι'
νά &πολαόσουμε αύτή τήν μεγάλη εύλογία, ϊιά τήν οποία μας επλασε ο Πλάστης
καί Δημιουργός μας, έμείς πολλές φορές
ζοuμε σάν νά μή δπάρχη αύτός ο μεγάλος,
"Φλ' ηος στοχος.
,
Κ"ι ετσι γεμι'ζ'ει αποτυχια,
ου
ή ζω'ι1 μας.
Ό αγιος Θεός μας επλασε γιά τήν θέωσι. "Αν λοιπόν δέν θεωθοuμε, ολη ή ζωή
τ,
,
μας ε.ιναι αποτυχια.
"Ας &ναφέρουμε μερικές αΙτίες γι' αύτό.

U

<Χ. Ή προσήλωσις στίς βιοτικέ.ςμέ.ριμνες.
Μ-πορεί νά κάνουμε καλά καί ώραία
πράγματα. Σπουδές, έπάγγελμα, οΙκογένεια, περιουσίες, φιλανθρωπίες. <Ότιχν βλέ-:-", τον κοσμο ευπουμε και, χρησιμοποιουμε
χαριστιακά ώς δώρο τοϊ) Θεοu, τότε ολα
~,.
~,.
συνοεονται
μα ζ'ι Τ ου και" γινονται ορομοι
ε,
• θ-ουνωσεως
με".,τον αγιο Θ'
•.εο. "Άν ~,
υεν ενω
( , με"Θ'"
με ωστοσο
τον •.εο, αποτυχαμε, f./λ
ο α
τ
"
ειναι ΙΧχρηστα.
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Σuν~θως οΙ ανθρωποι άποτuγχάνοuν,
~,
,
, Ι"
, ~
οιοτι παρασuροντοη απο αuτοuς τοuς οεu-·
τερεόοντες σχοποός στ~ν ζω~ τοuς. Δέν
βάζοuν ώς πρωτο καί χόριο στ~ν ζω~ τοuς
τ~ν θέωσι. 'Απορροφοuνται άπό τά ώραΤα
-,κοσμο\) το\)τοu
,
το\)
και" χανο\)ν τα", αιωνια.
Δίοονται όλοκληρωτιχά στά οεuτερεuοντα
- το, ""εν ο\)'εστι
τ,
, "(βλ . Λο\)κ.
και, ξεχνοuν
χρεια

ι', 42).
'Υπάρχει σ~μερα ίοίως μία oιαρκ~ς άπασχόλησις, σ\)νεχεΤς οραστηριότητες, -ίσως είναι καί τέχνασμα τοϊ> οιαβόλοu γιά
νά πλανα καί τοός έχλεκτοός- ενεκα των
όποίων παραμελοuμε τ~ν σωτηρία μας.
Π .χ. τώρα εχο\)με σπο\)οές, μελέτες, οιάβασμα' οέν εuκαφοuμε νά προσε\)χώμαστε,
νά έκκλησιαζώμαστε, νά έξομολογοόμαστε,
νά χοινωνοUμε. Αϋριο θά εχοuμε σ\)νέορια,
σ\)μβοόλια, κοινωνικές καί προσωπικές εόθuνες πως νά βροuμε χρόνο γιά τόν Θεό!
Μεθαόριο γάμο, οίκογενειακές μέριμνες
άOUνατο νά άσχοληθοuμε μέ τά πνεuματικά. Σ\)νεχως έπαναλαμβάνο\)με καί έμεΤς
, Χ ριστο:,,,, ο\) οuναμαι
~,
- ... 'Ε ρωστον
ε,λθ ειν
τω σε, εχε με παΡΌτημένον" (βλ. Aoux.

ιΟ',19-20).
Κι ετσι χάνο\)ν καί τ~ν άξία το\)ς ολα
, , τα, ωραια
(α\)τα
και" νομιμα. C'Ολ" α\)τα, "ε-
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xouv πραγματική, ούσιαστική άξία, οταν
γ(νωνται μέ τήν Χάρι τοσ Θεοσ, οταν δηλ.
προσπαθοσμε νά τά κάνοuμε ολα πρός δόξαν Θεοσ. Άλλά κα( οταν δέν παύοuμε νά
νοστιχλ γοσμε, νά έπιδιώκοuμε αύτό πού είναι πέρα ιΧπότ(ς σποuδές, πέρα ιΧπότό έπάγγελμα, πέρα άπό τήν οΙκογένεια, πέρα
ιΧπό τ(ς οποιες καλές κα( Ιερές εύθσνες κα(
δραστηριότητες: νά ποθοσμε τήν θέωσι.
Τότε βρ(σκοuν κι ολα αύτά τό πραγματικό
,
τοuς νοημα
και""την αιωνιο προοπτικη , τοuς
κα( μας ώφελοσν.
Είπε ό Κύριος: "Ζητείτε δέ πρώτον τήν
βασιλε(αν τοσ Θεοσ κα( ταστα πάντα προστεθήσεται δμίν" (Ματθ. στ', 33). Ή βασιλε(ιχ τοσ Θεοσ είναι ~ θέωσις, τό νά λάβωμε τήν Χάρι τοσ Παναγ(οu Πνεύματος.
'Όταν ελθη ~ θεία Χάρις κα( βασιλεύση
μέσα στόν άνθρωπο, ό άνθρωπος βασιλεύεται Otπότόν Θεό. Κα( διά των θεωμένων
άνθρώπων ερχεται ~ Χάρις τοσ Θεοσ κα(
στούς άλλοuς ιΧνθρώποuς κα( στήν κοινω, 'Αλλ'
"
<::- <::-'
'
νια.
rι α κι οπως
οιοασκοuν
οι• Πατερες,
στήν Κuριακή Προσεuχή τό "έλθέτω ~ βασιλε(ιχ aou" σημαίνει "έλθέτω ~ Χάρις τοσ
Άγ(ου Πνεύματος", πού οταν ελθη θεών ει
τόν άνθρωπο.
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β. Ό ήθικισμός
Τό πνευμιχ δυστυχώς του ήθ~κ~σμoυ ποό
προιχνιχφέριχμε, τό νιΧ πεp~opίσoυμε δηλ.
τήν χp~στ~ιxνική ζωή στήν ήθ~κή βελτίωσ~,
εχε~ έ.πηpειXσε~&pνητ~κιX,&ρκετιΧ κιχί στόν
, μιχς, την
"'βευσε ε~ιxκιx~την
ι
ι
τοπο
πνευμιxτ~κότητιχ των Xp~στ~ιxνων. Λόγ~ δυτ~κης θεoλoγ~κης έ.Π~δpιXσεωςπολλές φορές πιχόου~ ι
με νιχι, επ~o~ωκoυμε
τηνι θΙεωσ~.
Ή &γωγή ομως της ήθικης ΚΙXλλ~τεpεόσεως εΤνιx~&γωγή &νθpωπoκεντp~κή, μέ
κέντρο τόν ανθρωπο. Σ' ιχότήν πpoέχε~ ~
&νθρωπίνΤ) πpoσπιXθε~ιx κ~ δχ~ ~ XιXp~ςτοϊ>
Θεου. Φιxίνετιx~ oτ~ μας σώζε~ ~ ήθ~κή μιχς
κ~ δχ~ ~ XιXp~ςτου Θεου. Γι' ιχότό κιχί σέ
μ~ιXτέτo~ιx κιxτιXστιxσ~κιχί ζωή δέν εχουμε
&ληθ~νές έ.μπεφίες του Θεου, κιχί ~ φυχή
δέν &νΙXΠΙXόετιx~
πpιxγμιxτ~κιX, δέν ξεδ~φα.
'/f'
,
't:'
"
A υτη η ιχγωγη, που,,,~εοωσε ει.ετιxσε~ςκιx~ιχι
_
πετuχε,
μη" εκπροσωπωντιχς
το" γνησ~o πνευμιχ της ΈκκλΤ}σίιχς του Xp~στoυ, εΤνιx~έ.ν
πολλοίς δπεόθυνΤ} κιχί γ~ιXτήν &θε-ιιχκιχί τήν
&δ~ιxφopίιxπρός τήν πνευμιxτ~κή ζωή πολλών συνιχνθρώπων μιχς κιχί δή νέων.
'Αντί νιΧμ~λoυμε οΙ γονείς, οΙ δ~διXσκιxλo~, οΙ κλT}p~κoί κιχί oλo~ οΙ έ.ργιΧτες της
ΈκκλΤ}σίιχς, στιΧΚιxΤT}ΧT}Τ~κιX
μιχς, στιΧΚΤ}ρόγμιχτιχ κιχί &λλου, γ~ιXμ~ιXστείριχ βελ-
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τίωσL του &νθρώπου, ας παLδαγωγουμε
τούς ΧρLσΤLανούςμας πρός τ~ν θέωσL, 0πως ttvaL τό rv~aLO πνευμα χιχί ~ Ιμπεφία
της 'Εκκλησίας. ΟΙ &ρετές αλλωστε, οσο
μεγάλες XL.αν tIvaL, δέν &ποτελουν τόν
σκο'Πό της ΧρLσΤLανLΚηςζωης μας, άλλά
μέσα χιχί τρόπους πού μας προεΤΟLμάζουv
νά 8εχθουμε τ~ν θέωσL, τ~ν XΆpLτου Άγίου Πνεόματος, οπως ΙΠLγραμμαΤLχιΧδLδάσχεL ό αγLος Σεραφείμ του Σάρωφ.
γ. Ό άνθρωποκεντρικός ούμανισμός.
CPL'
,
,
λ οσΟCPLΚΟΚΟLνωνLΚΟ
συστημα, χωρLσμενο,
αύτονομημένο &πό τόν Θεό, όδηγεί σέ ενα
' λ '
, α'δ Lες,Οου
t 'δ
' σuγ,
πο λ ΙΤLσμοcpLαυΤLαςXΙXL
τον
χρονο ανθρωπο. ΘέλεL νά μας &πομακρόνη ιΧπό τ~ν 'Ορθόδοξο ΠίσΤL μας έ.ν όνόμαη τάχα της &ξLΟΠΟL~σεως
χιχί &πελευθερώσε.ως του &νθρώπου. tyπάρχε.L ομως
μεγαλότε.ρη &ξLοποίησLςrLιXτόν ανθρωπο
1.
'
,
θ'εωσL;
~πo
την

to αυτονομος
' ,
(
" πα λ Lωςt
ουμανLσμος

Σ1"ΝΕΠΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΣΕΩΣ

&γωγή ποό δίδει Τι 'Ορθόδοξος
ΟΤ 'Εκκλησία μας μέ τήν Θεία Λα, την
, Πατερικη'θ εολ'ογια, τον
, Μονατρεια,
χισμό, είναι &γωγή θεώσεως, &γωγή θεανθρωποκεντρική, μέ κέντρο τόν Θεάνθρωπο Χριστό ..
Αύτή δίδει μεγάλη χαρά στήν ζωή μας,
οταν γνωρίζουμε τί μεγάλο προορισμό εχουμε, τί μακαριότης μας &ναμένει.
' τον
, πονο
, σε" κα θε ~οοκιμασια
,
Γλ uκαινει
καί στενοχώρια της ζωης μέ τήν'προοπτική της θεώσεως.
"Οταν &γωνιζώμαστε μέ προοπτική τήν
θέωσι, &λλάζει πρός τό καλλίτερο καί Τι
στάσις μας εναντι των συνανθρώπων μας.
CΙOταν δηλ. βλέπουμε ό ενας τόν όtλλo ώς
• Φ ηφιους
, θ'εους. Π'οσο βα θαινει
' και" ουυπο
σιαστιχοποιείται τότε καί Τι &γωγή ποό δίδουμε στά παιδιά μας! Πόσο θεάρεστα &Ύαπουν τότε καί σέβονται ό πατέρας καί Τι
μητέρα τά παιδιά τους, αΙσθανόμενοι τήν
εύθόνη καί Ιερή &ποστολή ποό εχουν &πέναντί τους, νά τά βοηθήσουν νά πετόχουν
-τήν θέωσι, τόν σκοπό γιά τόν όποίο μέ τήν
C)

Ι
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Χάρι του Θεου τάεφερ«ν στόν κόσμο! Κιχί
cpuσι~ πως θά τά βοηθήσοuν, &ν οΙ ίδιοι
"" «uτον τον σΧΟπο,
,
διεν χrιτεu θ'uνωντ«ι προς
ι
ι{),Ι
'Άλλ
Ι
Ι
1
ι
θ'
"
'« χrιι ποση ~χτιμησι «ετην νεωσι;
χοuμε στόν Ι«uτό μ«ς, χωρίς έΎωισμό χrιί
c
,
"θ" εη, οτ«ν σuν«~σθ«νω-ι
UΠεΡηcp«νε~««ντ~
μ«στε oτ~ είμ«στε πλ«σμΙνo~ Ύ~' «ύτόν τόν
μεΎ~λo σΧΟπό!
Atoyouv μάλ~στ« οΙ "AΎ~O~Π«τΙρες χrιί
θεoλόΎO~τ7jς Έχχλησί«ς ΟΤΙ ετσ~, ξεπερνωντ«ς τήν &νθρωπoχεντρ~χή φ~λoσoφί«
του έΎω~σμoυ χrιί τ7jς cp~λ«uτί«ς μ«ς, Ύ~νόμΙΧστε ΠΡ«Ύμ«τ~xά πρόσωπ«, &ληθ~νoί
&νθpωπo~. Σuν«ντουμε τόν Θεό μΙ σεβ«σμό χ~ &γάπη, άλλά χrιί τόν σuνάνθρωπο
μΙ έ:xτίμησ~ χ~ &ληθ~νή&ξιoπρΙπε~«, βλΙποντάς τον oχ~ ώς σχευος ήδον7jς χrιί έχμετ«λλεόσεως άλλά ώς είχόν« του Θεου
πρooρ~σμΙνo γ~ά τήν θΙωσ~.
"Όσο είμ«στε χλε~σμΙνo~ στόν Ι«uτό
μ«ς, στό έγώ μ«ς, είμ«στε &τομ«, oχ~ 0μως πρόσωπ«. Mόλ~ς έξΙλθοuμε &π6 τήν
χλε~στή &τoμ~χή μ«ς δπ«ρξ~ χ~ &ρχίσοuμε,
σόμφων« μΙ τήν &Ύωγή «ύτή τ7jς θεώσεως
-μΙ τήν Xάρ~ του Θεου άλλά χrιί τήν δική
μ«ς σuνΙργει«- νά &γ«πουμε, νά προσφερώμαστεολο χrιί περ~σσότερo σ' Αύτόν χrιί
τόν πλησίον μ«ς, Ύ~νόμ«στεπρόσωπ« &λη-
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θινά. "Όταν δηλ. τό έγώ μας συναντήση τό
Σύ του Θεου χαί τό σύ του &δελφου, τότε
&ρχίζουμε χαί βρίσκουμε τόν χαμΙνο έαυτό
μας. Άφου μΙσα στήν κοινωνία της θεώσεως, γιά τήν δποία πλασθήχαμε, μπορουμε νά &νοιγώμαστε, νά έπικοινωνουμε, νά
χαιρώμαστε δ ενας τόν άλλον πραγματικά
" φιΙλ αυτα.
κι οχι
Αότό εΤναι χαί τό ηθος της θείας Λειι
ι
δ ποια
ι
τουργιας,
στην
μα θ αινουμε να't ~επερνουμε τό στενό, &τομικό μας συμφΙρον,
στό δποίο μας έξωθεί δ διάβολος, Τι &μαρτία χαί τά πάθη μας, χαί νά &νοιγώμαστε
σΙ κοινωνία θυσίας χαί &γάπης έν Χριστ&>.
Άναπαύει χαί δλοκληρώνει πραγματικά
τόν άνθρωπο Τι αίσθησις αότης της μεγά- .
λης κλησεως του, δηλ. της θεώσεως.
·0 όρθόδοξος &νθρωπισμός της 'Εκκλησίας μας βασίζεται σ' αότήν τήν μεγάλη
κλησι του &νθρώπου, γι' αότό χαί &ξιοποιεί στό επακρο ολες τίς δυνάμεις του.
Ποιός άλλος &νθρωπισμός, οσο προοδευτικός χαί φιλελεύθερος κι άν φαίνεται,
εΤναι τόσο έπαναστατικός οσο δ &νθρωπισμός της 'Εκκλησίας, πού μπορεί νά κάνη
ι
,,' θρω-πο
. Θ••εο;
ι ΤΙετοιο υντως
!l
• η λ'ο
τον
αν
U
&νθρωπισμό μόνο Τι 'Εκκλησία εχει.
Γι' αότό Ιδιαίτερα σήμερα, πού πολλοί
Ι
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προσπαθοσν νά ξεγελάσοuν τοός &νθρώποuι;, καί χuρίως τοός νέ.οuς, προβάλλοντας
τοός Φεuτοανθρωπισμοuς τοuς, οΙ δποΤοι
κατ' οόσίαν χολοβώνοuν τόν ιχνθρωπο καί
δέ.ν τόν δλοχλTjρώνοuν, εχει μεγάλΤ) σTjμασία δ τονισμό ς αότης της &γωγης της ΈχχλTjσίας.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΩΣΙ
{
ήμε.ρot οί νέοι άνθρωποι ζΤ)τουν έμ~πε.ιρ(ε.ς.
Δέν &ρχοuντotι σέ μ(ot δλιστική ζωή, σέ μ(ot όρθολογιστική χοινωv(ot,
οπως τοός τήν πotρotδ(δοuμε. οί με.γotλότε.ροι. τιχ πotιδιιχ μotς, ποό tIvotι ε.ίκ6νε.ς Θε.-" κε.κε.λ ε.uσμε.νοι
ι
θε.ο(" , ι"Τ)Τοuvκ<χτιπε~ - ι
ι
ou,
pot &π6 τιχ λογικά σχήμotτot μιας δλιστικTjς
φιλοσοφ(otς Κ<Χ(&θέοu πotιδε(otς ποό τοός
'Προσφέροuμε. ιΤ)τουν έμπειρ(ες &λΤ)θινTjς
ζωTjς. Δέν τοός &ρκεί μιχλιστot νιχ &χουν
ΎΙιχ τ6ν Θε6. 'Επιθuμοuν τήν έμπειρ(ot
Tou, τ6 φως Tou, τήν ΧιΧρι Tou. Κι έπει~ ι δι
Ι1'"
λλ ΟΙι α.π
1.'
,
ι
VT) εν γνωρΙι"οuν πο
ΙΧuτοuς,
οτι ή
ΈκκλΤ)σ(ΙΧ εχει τήν δuνιχτ6τΤ)τιχ νιχ τοός &νιχπιχόσΤ), εχει τήν έμπειρ(ιχ ποό διφουν,
μιχτιχιot &νotζΤ)τοuνΚ<Χ(
Κ<Χτotφεόγοuvσέ διιχφοριχ άλλιχ φθΤ)νιχ δποΚ<Χτιχστιχτιχ,προ κειι
1••
ι
11: λ
με.νοu
να.
εuροuv κ<χτι
τοι ~~ω
ογικο,ι το Uπέρλογο.
Κιχ( άλλοι μέν δδΤ)γουντιχι σέ &νotτολιχοός μuστικισμοός, τόποu γι6γκ<χ. 'Άλλοι
στ6ν &ποκρuφισμ6 11 στ6ν γνωστικισμ6,
τε.λεuτotίot δέ δuστuχως Κ<Χ(σέ &προκάλuπτο σιχτιχνισμο.ι
U

Ι
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Άλλά κα( στήν ήθιχή δέν γνωρ(ζουν κανένα φραγμό, &φοί>αότή χωρισμένη κα(
, απο
",
"
στερημε.νη
την ουσια
και" τον σχοπο,
,
'1'
της, να τους ~νωση με τον αγιο Θ'
••εο, καταν-τα χωρ(ς κανένα &πολότως νόημα.
'Έτσι πλεονάζουν τραγικά φαινόμενα 0πως δ &ναρχισμός καΙ ή τρομοχρατ(α, μέ
τά όποία πολλο( νέοι άνθρωποι ποό κατά
βάθος θέλουν νά ίκανοποιήσουν ενα δυναμισμό ποό εχουν μέσα τους, -κα( ποό δέν
1
λ'ηρωνεται βα θεια' αυτος
, , ο• πο'θος τους,
~xπ
για-τ( δέν ετυχαν αότης της &γωγης της θε,
, ~,~
, ,
ωσεως-,
επιοισονται
σε" κα θ'~
ε εΙσους αΧροτητες κα( βιαιότητες κατά των συνανθρώπων τους.
Ή πλειονότης των νέων, κα( οχι μόνο,
τόν πολότιμο χρόνο της ζωης τους κα( τ(ς
δυνάμεις τους, ποό εδωσε ό Θεός γιά τήν
έπιτυχ(α στόν σχοπό της θεώσεως, τά καταcrnαταλοuν στήν ήδονοθηρ(α κα( σαρχολατρε(α, ποό, μέ τήν &νοχή δυστυχώς κα(
της πολιτε.(ας πολλές φορές, γ(νονται τά
,
~ λ"α, οι συγχρονοι "θ εοι,,,,
συίχρονα
εΙσω
προκαλωντας ετσι με.γάλη φθορά στά σώματα κα( τίς Φυχές τους.
'Άλλοι ζώντας χωρ(ς καθόλου ίδανικά
ι ~ '
"
κατατρι 'βονται σε.υιαφορε.ς
ασΧΟπε.ς,
α"νουσιες κα( βλαβερές &σχολ(ες, άλλοι αίσθά,ΙCΙ
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νονται &π6λαυσι τρέχονταςδπέρμετρα
στούς δρ6μους- μέ τραΎικές πολλές φορές
κατα λ't'
η~εις τους τραυματισμους" και "t6ν
θ«νατο-, κι άλλοι π«λι μετ« &π6 πολλές
περιπλανήσεις παραδίδονται άνευ δρων
στήν δαιμονική έξ«ρτησι των ναρκωτιχων,
τήν νέα αύτή μ«σΤΙΎατου αιωνος μας.
Καί τέλος &ρκετοί,.μετ« &π6 μι« σχετιχ« σύντομη ζωή, Ύεμ«τη &π6 &ποτυχίες
χαί &ΠΟΎοητεύσεις,συνειδητ« 11 &συνείδητα δίδουν τέλος στ6 μαρτύριο της ματαίας
άναζητήσεώς τους καταφεύΎοντας δυστυχως στήν εσχατη μορφή &πελπισίας, τήν
αύτοκτονία.
Δέν είναι &λητες δλα αύτιΧ τ« παιδι«
πού καταφεύΎουν σ' αύτ« τ« παριΧλΟΎακαί
τραΎΙχιΧ. Είναι νέοι, παιδι« του Θεου καί
παιδι« μας, πού &ΠΟΎοητευμένα&π6 τήν
uCλ ιστικη,", αυταρκη χοινων ί"α που τους παραδίδουμε, δέν βρίσκουν αύτ6 ΎΙιΧτ6 όποίο
&χουν πλασθη, τ6 &ληθιν6, τ6 αΙώνιο, που
~, τους
, το, δ ωσαμε
'
" και"1.ΤΟαοεν
κα ί'ΎΙ αυτο
ΎΥοουν.ΆΎΥοουντ6ν μεΎ«λο σκοπ6 της ζωTjςτου &νθρώπου, τήν θέωσι. Γι' αύτ6 καί
μή βρίσκοντας &ν«παυσι σ' δ,τιδήποτε άλλο καταφεύΎουν στήν άπελπισία μέ τίς μορφές πού &ναφέρθηκαν.
Σήμερα άρκετοί Ποιμένες της &Ύίας
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'Εκκλησίας μας, &ρχιερείς, Ιερείς, πνεuματιχοί, άλλά καί λα'ίχοί &δελφοί, &πό &γάπη &νιδιοτελη &ναλώνονται καθημερινως στήν καθοδήγησι των νέων μας μέ σΧΟ-.
, θ"εωσι τοuς. Τ'"
"
πο, ΤΥ)ν
οuς εLμαστε εuγνωμονες; γιά τήν θuσία καί προσφορά τοuς,
γιά τό θεάρεστο αότό εργο τοuς, μέ τό δποίο διά της Χάριτος του Θεου σώζονται
καί ιΧγιάζονται Φuχές δπέρ
Χριστός &πέθανε.
Τocπεινά βοηθεί καί σuμπαραστέκεται
στόν μεγάλο αότόν πόνο της 'Εκκλησίας
καί τό <Άγιον 'Όρος. Τό Περιβόλι της Παναγίocς μας οντας ενας Ιδιαίτερος χωρος
ιΧγιασμου χotί κατά Θεόν ήσuχίας, &πολαμβάνει τήν ευλογία της θεώσεως, ζη τήν
κοινωνία του Θεου, εχει εντονη χotί έναργη
τήν έμπεφία της Χάριτός Tou, του Φωτός
, θρωποι'
Τou. Γ",
Ι αuτο και, πο λλ'οι auvιxv
μας, στήν πλειοΦηφία τοuς νέοι, ώφελουνται, έ.νισχόονται, &ναγεννωνται έν Xριστι'i'>
μέ κόtπoιo προσκόνημά τοuς στόν 'Άθωνα ~
καί οιατηρωντας πιό Ιδιαιτέροuς δεσμοός
,
'Θ"••εο στην
μα ζι, "tou. Κ"
ι ετσι χαφονται
τον
ζωή -τοuς χotί &ρχίζοuv νά καταλαβαίνοuν
τ
'0 ΡθΟοΟι.ια,
~ 1:' Χ ριστιανικη ' r\ιωη,' α,
τι, ειναι
ι
""" και τι χαρα χotι μεγαγωνιχς
πνεuματικος,
'
~,~
" στην
,,, uπαρι.Ι
1:'
λΟ νοημα oLoouv αuτα
τοuς.

ων
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Γεόονται δηλ. κάτι ιΧπό τό μεγάλο δώρο
αυτό τοί) Θεοί) στόν άνθρωπο, τήν θέωσι.
'Άς μή ξεχνοuμε λοιπόν ολοι οΙ Ποιμένες της 'Εκκλησίας, οΙ θεολόγοι, οΙ ΚOtτ/χηταί, τήν ιΧγωγή της θεώσεως διά της δι
ι
"θ ρωποι, α' λλ αι ΚOtΙ
ι ο
·'λ ΟΙ e,1
ποιας
οΙ νεοι
αν
μείς οΙ ταπεινοί, μέ τήν Χάρι τοί) ΘεοuΚOtί
μέσα στόν ΚOtθημεpινόμας ιΧγώνα,τόν ιΧ,
ι_
,
_
γωνα της μετανοιας ΚOtΙτης τηρησεως των
&γίων έντολών Tou, ιΧποκτοuμε τήν BUVOCτότητα νά ιΧπολαuσοuμε αυτήν τήν ευλογία
του Θεου, τήν ενωσι μαζί Tou, νά χαρου~
Ι" σ αuτην
ι
ι
ζωη,ι α, λλ αι
με πο λuι οuνατα
την
,,~,
"
,
, , .,
ΚOtΙνα κεροισοuμε την αιωνιο εuτuχια ΚOtΙ
ι
μαΚOtp
ιοτητα.
'Άς ευχαριστουμε σuνεχώς τόν αγιο Κόριο γιά τό δώρο της θεώσεως, ποό είναι
δώρο της ιΧγάπης Tou. Στήν δική Tou ιΧγάπη άς ιΧνταποκριθουμε μέ τ~ν δική μας
ιΧγάπη. ·0 Κόριος θέλει ΚOtίποθεί νά θεωθουμε. Γι' αυτόν τόν σχοπό άλλωστε εγινε
ιΧνθρωπος ΚOtίιΧπέθανε Ιπί του σταuΡΟU.
Γιά νά λάμπη ώς ηλιος Ιν μέσ<!>ήλίων, ώς
Θεός Ιν μέσ~ θεων.
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