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Σὲ κάθε Θεία ειτουργία ἡ Ἐκκλησία συνάγει τὰ μέλη της, εἰ-
σέρχεται στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ1 καὶ ἀνεβαίνει στὸ ἐπουράνιο 

θυσιαστήριο, στὴν Τράπεζα τοῦ Χριστοῦ2. Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ 
λατρεία ἔχει μιὰ εὐλογημένη ἀποκλειστικότητα: ὑπερβαίνει τὴν κατά-
τμηση τοῦ χρόνου3 μὲ τὸ νὰ μένει ταπεινὰ προσκολλημένη στὴ Θεία 
Εὐχαριστία. Ἡ ταπείνωση στὴ λειτουργικὴ ζωὴ δὲν εἶναι ἀτομικὴ 
ὑπόθεση. ειτουργία σημαίνει «ἔργο τοῦ λαοῦ», ἕνα ἔργο σχηματι-
σμένο ἀπὸ τὴν καθολικὴ συνείδηση τῆς ἀνθρωπότητας4. Ἡ ταπείνω-
ση τῆς Σύναξης δὲν εἶναι κάποιος μέσος ὅρος μεταξὺ τῶν ἐπιμέρους 
ἀτομικῶν συνειδήσεων τῶν μελῶν της, ἀλλὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ θυ-
σιαστικοῦ της ἤθους5. Ἡ πύλη τῆς Βασιλείας ἀνοίγει σὲ ἐκείνους ποὺ 
τὴν πλησιάζουν μὲ ταπεινὴ καρδία6. 

Ἡ Σύναξη λειτουργεῖ τὸ διηνεκὲς θαῦμα τῆς «σκηνώσεως» 
τοῦ Ἁγίου νεύματος στὸν κόσμο7. Ἡ πνευματικὴ λατρεία ὑπερ-
βαίνει κάθε ἑτερότητα8 καὶ ὁδηγεῖ τοὺς πιστοὺς στὴν ἑνότητα τῶν 

1. Ἡ Θεία ειτουργία ἀρχίζει μὲ μιὰ πανηγυρικὴ δοξολογία τῆς Βασιλείας. 
Βλ. Α. Σ Ε Α , Ἡ ἀποστολή, σ. 41.

2. Στὸ ἴδιο, σσ. 41-42. ρβλ. Ἑβρ. 10, 19 κ. ἑξ.
3. Βλ. . ΕΥΔ ΩΦ, Ἡ Ὀρθοδοξία, σ. 325.
4. Στὸ ἴδιο, σ. 323.
5. ρβλ. . Β ΑΧ Υ, Ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία, σ. 79.
6. ΩΑ Υ Σ ΑΪΤ Υ, λῖμαξ, όγος Ε΄, PG 88, 996A.
7. « ύριε... καταξίωσον ἡμᾶς εὑρεῖν χάριν ἐνώπιόν σου... καὶ ἐπισκηνῶσαι τὸ 

νεῦμα τῆς χάριτός σου τὸ ἀγαθὸν ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα, καὶ 
ἐπὶ πάντα τὸν λαόν σου» (εὐχὴ τῆς προσκομιδῆς, Ἱερατικόν, σ. 122), «Εἴδομεν τὸ 
φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν νεῦμα ἐπουράνιον» (Ἱερατικόν, σ. 136).

8. «Ὁ τὰς κοινὰς ταύτας καὶ συμφώνους ἡμῖν χαρισάμενος προσευχάς, ὁ καὶ δυσὶ 
καὶ τρισί, συμφωνοῦσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου, τὰς αἰτήσεις παρέχειν ἐπαγγειλάμενος· 

Ἀθανασίου Γλάρου
Ἐπίκουρου αθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ε Α
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πάντων9. Ἡ ταπείνωση εἶναι ἡ μυστική της δύναμη ποὺ εἰρηνεύει 
μυστηριωδῶς10 τὴ διαλεκτικὴ τῶν ἀντιθέσεων. Εἶναι τό «πνεῦμα τῆς 
παρακλήσεως»11 ποὺ διοχετεύεται στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ μὲ τὰ μυ-
στήρια τῆς Ἐκκλησίας. Στὴ Σύναξη, ὁ πιστὸς διδάσκεται μὲ τὴν 
ὁμοφωνία τῶν θείων ὠδῶν τήν «ὁμοιοφροσύνη» πρὸς τὰ θεῖα, πρὸς 
τὸν ἑαυτό του καὶ πρός «ἀλλήλους»12. Ἡ ὁμοφροσύνη δὲν βασίζεται 
σὲ λογικὲς ἀποδείξεις. Τὸ κοινὸ φρόνημα πηγάζει ἀπὸ τὴν κοινὴ 
μυστηριακὴ ζωή. 

Τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν μία «ἄπλαστη»13 ἁπλότητα 
ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀντικείμενο περαιτέρω ἀνάλυσης. Ἡ ὀρθό-
δοξη θεολογία ἀποφάσκει σὲ κάθε λογικὴ περιγραφὴ τῆς ἀόρατης 
πλευρᾶς τῶν μυστηρίων14. Γιὰ παράδειγμα, δέχεται καὶ ὁμολογεῖ 
τὴν πραγματικὴ μεταβολὴ τῶν Τιμίων Δώρων σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα 
Χριστοῦ χωρὶς νὰ ἐξηγεῖ τὸ πῶς γίνεται αὐτὴ ἡ μεταβολή15. Ἡ σχο-
λαστικὴ θεολογία ἐπιχείρησε νά «χωρέσει» τὸ μυστήριο μέσα στὴν 

Αὐτὸς καὶ νῦν τῶν δούλων σου... τὰ αἰτήματα... πλήρωσον...» (εὐχὴ ἀντιφώνου γ΄, 
μικρᾶς συναπτῆς, Ἱερατικόν, σ. 108).

9. . ΖΗΖ Υ Α, Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας, σ. 189, ὅπου ἀναφέρει ὅτι ἡ 
εὐχαριστιακὴ σύναξη ἐνσαρκώνει τὸν ὅλο καὶ ἕνα ύριο, ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει 
«εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς πολλοὺς ἵνα τοὺς καταστήσει Ἕνα».

10. ρβλ. Δ ΥΣ Υ Α E ΑΓ Τ Υ, ερὶ θείων ὀνομάτων, Α΄, PG 3, 
947-970. Βλ. καὶ τὰ εἰρηνικά, ὅπου ἐπικρατεῖ μιὰ ἱεραρχικὴ δομὴ στὰ αἰτήματα τῆς 
εἰρήνης ἀπὸ τὴν ἄνωθεν εἰρήνη, τὴν εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου, τὴν εὐστὰθεια 
τῶν Ἐκκλησιῶν, τὴν ἑνότητα τῶν πάντων, τὴν προστασία τοῦ ἁγίου οἴκου καὶ 
τῶν «εἰσιόντων ἐν αὐτῷ» μέχρι τὶς εἰρηνικές (εὐνοϊκές) καιρικὲς συνθήκες καὶ τὴν 
ἀποφυγή «πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνὰγκης» (Ἱερατικόν, σ. 106).

11. ΣΑΑ  ΣΥ Y, Ἀσκητικά, ΄, σ. 80.
12. Δ ΥΣ Υ Α Ε ΑΓ Τ Υ, ερὶ ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας, Ε΄, PG 3, 

432A.
13. Τὴ λέξη χρησιμοποιεῖ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος γιὰ νὰ δηλώσει τὸ 

ἀπροσποίητο: «σφόδρα μοι ποθεινὸν τὸ ταπεινὸν καὶ ἄπλαστον» (Εἰς ατθαῖον NH΄, 
PG 58, 569).

14. ΘΕ ΔΩ Υ ΣΤ ΥΔ Τ Υ, Ἀντιῤῥητικὸς Α΄, PG 99, 341Α: «Ἓν γὰρ μόνον 
πάντη ἀπερίγραπτον τὸ Θεῖον... καὶ ἀποφάσκεται ἡ περιγραφή».

15. ΘΕ ΔΩ Υ ΣΤ ΥΔ Τ Υ, Ἀντιῤῥητικὸς Α΄, PG 99, 340B. ρβλ. ΩΑ -
Υ ΔΑ ΑΣ Η Υ, Ἔκδοσις ἀκριβής, Δ΄, ιγ΄, PG 94, 1148A.
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Ἀριστοτελικὴ σκέψη16. ἱ προτεστάντες, προσπαθῶντας νὰ ἀντι-
κρούσουν τοὺς σχολαστικούς, χρησιμοποίησαν ἀποκλειστικὰ τὸν 
ὀρθὸ λόγο καὶ ἀντιμετώπισαν τὸ ἀδιέξοδο, στὸ ὁποῖο ὁδηγοῦσε ἡ 
λογικὴ ἑρμηνεία τοῦ θαύματος μὲ τὴ μεταφορά του ἀπὸ τὸν χῶρο 
τοῦ πραγματικοῦ στὸν χῶρο τοῦ συμβολισμοῦ17. Στὴν προσπάθεια 
ἐξιχνίασης τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἡ δυτικὴ θεολογία 
ὄχι μόνο δὲν κατέληξε κάπου, ἀλλὰ ἔχασε καὶ τὴν ἀφετηρία της18. Ἡ 
Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔδειξε μιὰ πιὸ ταπεινὴ στὰση απέ-
ναντι στὸ θαῦμα· μὲ ἀποφάσεις Συνόδων19 ὁμολόγησε τὴν ἀπόλυτη 
προσήλωσή της στὴν Ἱερὰ αράδοση καὶ ἀπέφυγε νὰ ἀναπτύξει θε-
ωρία ἀποδεικτικὴ γιὰ ἕνα γεγονὸς ἀναπόδεικτο20. Ἡ μυστηριακή της 
ζωὴ ὁδηγεῖ τοὺς πιστοὺς σὲ ἕνα γόνιμο ἀδιέξοδο: τὴ συνειδητοποί-
ηση τῆς ἀνικανότητάς τους νὰ ἀποδείξουν μὲ λογικὰ ἐπιχειρήματα 

16. Βλ. γιὰ τὸ θέμα . ΤΖ Α Η, ετουσίωσις, σ. 243 κ. ἑξ.
17. Στὸ ἴδιο. σ. 12.
18. Ὁ Ἀλέξανδρος Σμέμαν ἀναφέρει γιὰ τὴ Θεία Εὐχαριστία τὸν 

ἀποπροσανατολισμὸ τῆς σχολαστικῆς θεολογίας ἀπὸ τὸ νόημα τοῦ μυστηρίου στόν 
«τρόπο» ἐκτέλεσής του. Βλ. Α. Σ Ε Α , Εὐχαριστία, σ. 94.

19. Γιὰ τὶς Συνόδους αὐτὲς ποὺ ἔλαβαν χώρα τὰ ἔτη 1638, 1642, καὶ 1672, βλ. 
. ΤΖ Α Η, ετουσίωσις, σ. 238 κ. ἑξ.

20. Στὸ ἴδιο. σ. 246.
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τὸν ἁγιασμό τους. Ἡ σκέψη αὐτὴ τοὺς ἀσκεῖ στὴν ταπείνωση καὶ 
τοὺς κάνει ἰδιαίτερα θελκτικοὺς πρὸς τὴ Θεία Χάρη, διότι -ὅπως 
λέει καὶ ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος- στοὺς ταπεινοὺς ἀποκαλύπτονται 
τὰ μυστήρια21. 

Ι. Ἡ ὑποδειγματικὴ ταπείνωση τοῦ Θεανθρώπου ὡς λειτουρ-
γικὴ ἀρχή. 

Στὸν υστικὸ Δεῖπνο, ὁ Χριστὸς πρῶτα πλένει τὰ πόδια τῶν μα-
θητῶν του καὶ μετὰ παραδίδει τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα του. Ἡ εἰκόνα 
τοῦ «νιπτῆρος» εἶναι, μετὰ τὴν εἰκόνα τῆς Σταύρωσης, μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ 
ἐμφατικὲς ἐποπτεῖες τῆς Θείας Ταπείνωσης22. Ὁ Χριστὸς ἔμπρακτα 
διδάσκει πὼς ἡ «ἀνυψωτική» δύναμη τῆς λατρείας ὀφείλεται στὴν 
ταπεινή της διάσταση23. Δὲν ὑπάρχει τίποτε τὸ λαμπρὸ καὶ ἐπιτηδευ-
μένο στὴν πρώτη Σύναξη. Τὸ ἐκτυφλωτικὸ φῶς τῆς εταμόρφωσης 
ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴ μορφὴ τοῦ Θεανθρώπου. Ἀντίθετα, ὁ ύριος, δια-
κονεῖ24, συμμετέχει στὴ λιτὴ τράπεζα καὶ μὲ λόγια ἁπλὰ παραδίδει τὸ 
ὑπερφυὲς μυστήριο: «λάβετε, φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου... πίετε 
ἐξ᾽ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου»25. Ὁ Χριστὸς δὲν ἐπέλε-
ξε κάποια χρονικὴ στιγμὴ μετὰ τὴν Ἀνάστασή του γιὰ νὰ ἱδρύσει τὸ 

υστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τὸ υστήριο παραδίδεται πρὶν τὸ 
σταυρικὸ πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση. Ἴσως, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, γιὰ νὰ 
μᾶς διδάξει ὅτι τὸ υστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὁδηγεῖ στὴν ἄκρα 

21. ΣΑΑ  ΣΥ Y, Ἀσκητικά, K΄, σ. 80.
22. «... ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὁ ἐφορῶν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, κλίνει 

ἑαυτόν, καὶ ἰχνῶν ἅπτεπται χοϊκῶν» (Ἰδιόμελον ἀκολουθίας ιπτῆρος, Ἑσπερινοῦ 
. έμπτης, Τριῴδιον, σ. 388).

23. «Τῇ μυστικῇ ἐν φόβῳ τραπέζῃ προσεγγίσαντες πάντες... συμπαραμένοντες 
τῷ Δεσπότῃ, ἵνα ἴδωμεν τοὺς πόδας πῶς ἀπονίπτει τῶν αθητῶν, καὶ ἐκμάσσει τῷ 
λεντίῳ, καὶ ποιήσωμεν ὥσπερ κατίδωμεν, ἀλλήλοις ὑποταγέντες καὶ ἀλλήλων τοὺς 
πόδας ἐκπλύνοντες...» ( ἶκος Ὄρθρου . έμπτης, Τριῴδιον, σ. 382). ρβλ. ἀκο-
λουθία Ἱεροῦ ιπτῆρος, Τριῴδιον, σσ. 388-389.

24. Βλ. ρ. 10, 45: «... οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι...». ρβλ. 
καὶ θ. 20, 28.

25. θ. 26, 26-27.
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ταπείνωση καὶ τὴν τέλεια δόξα. Ἡ Σταύρωση εἶναι ἡ ἄκρα ταπείνωση 
καὶ ἡ Ἀνάσταση ἡ τέλεια δόξα. Σταύρωση καὶ Ἀνάσταση δεσπόζουν 
στὴν ὀρθόδοξη συνείδηση, ὄχι ὡς διαδοχικὰ στὰδια, ἀλλὰ ὡς ἑνιαῖο 
γεγονὸς ποὺ φανερώνει τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ26. 

Ὁ Σταυρὸς ἀποτελεῖ συγκλονιστικὴ στιγμή· ὁ Χριστὸς πάνω 
στὸν Σταυρὸ ὑποφέρει ὡς ἄνθρωπος, συγχωρεῖ ὡς Θεός, προσεύχεται 
ὡς ἄνθρωπος, εἰσάγει στὸν αράδεισο ὡς Θεός, καὶ παραδίδοντας τὸ 
πνεῦμα ὡς ἄνθρωπος προκαλεῖ κοσμογονικὸ συγκλονισμὸ ὡς Θεός27. 
Γιὰ τὸν χριστιανὸ ὁ Σταυρὸς γίνεται τὸ αἰώνιο σημεῖο ἐπαφῆς τοῦ 
θείου καὶ τοῦ ἀνθρώπινου θελήματος. όγῳ τοῦ αὐτεξουσίου, ἡ ὑπο-
ταγὴ τοῦ θελήματος τοῦ πιστοῦ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι πράξη 
ἐλευθερίας28. Ἡ ἄσκηση αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἐπώδυνη γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο ποὺ εἶναι προσκολλημένος στόν «φιλόϋλο καὶ φιλοκτήμονα 
βίο»29. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ λατρεία τὸν καλεῖ νὰ πτερωθεῖ στὸ ἱστίο τοῦ 
Σταυροῦ30 καὶ νὰ ἀποτινάξει τὸν ζυγὸ τῆς ἁμαρτίας. 

Γιὰ νὰ φτάσει κανεὶς στὴ μετάνοια πρέπει νὰ ὑπερισχύσει στὰ πάθη 
του ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστό. Ἡ αναγία καὶ οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, 
τὶς στιγμὲς τοῦ Σταυρικοῦ θανάτου καὶ τῆς Ταφῆς Του γεύονται τὴν ὀδύ-
νη τῆς ἀπουσίας Του. Ὁ ἐσωτερικὸς σπαραγμὸς τοῦ χωρισμοῦ ἀπὸ τὸν 
Χριστὸ εἶναι γιὰ κάθε χριστιανὸ ὁ μισὸς δρόμος πρὸς τὴν ταπείνωση. 
Ὁ ἄλλος μισὸς εἶναι ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ γεμίζει τὴν καρδία 
μὲ νεῦμα Ἅγιο. ἱ ὕμνοι τῆς υριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως εἶ-
ναι χαρμόσυνοι καὶ σχεδὸν ἀναστάσιμοι. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς θυμίζει ὅτι 
ἡ ὑπακοὴ τοῦ Χριστοῦ μετέτρεψε τὸν Σταυρὸ ἀπό «ὄργανον τῆς θνητό-
τητος» σέ «ζωῆς ἐργαστήριον»31 καὶ μᾶς μεταφέρει στὸν χῶρο τοῦ ἱεροῦ 
δέους, τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἀγαλλίασης μπροστὰ στὴ θέα Του. 

26. Α ΑΣΤΑΣ Υ Γ Α Υ ΑΤ Υ, αγκοσμιότητα, σ. 129.
27. θ. 27, 32-54.
28. Α. Γ Α Υ, Θεία αιδαγωγία, σ. 130.
29. έγας ανών, β΄ ᾠδή, τροπάριο 17, Τριῴδιον, σ. 273.
30. Β΄ Τροπάριον, γ΄ ᾨδῆς, ανόνος Σταυροῦ, Ὄρθρου Τετάρτης, Δ΄ 

Ἑβδομάδος ηστειῶν, Τριῴδιον, σ. 228.
31. Τροπάριον 3, ζ΄ ᾨδῆς, ανόνος Ὄρθρου υριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 

Τριῴδιον, σ. 214.
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ετὰ τὴν Ἀνάσταση τὸ πολίτευμα τοῦ Σταυροῦ γίνεται τό «καύ-
χημα»32 τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἀναστημένος Χριστὸς ἐξακολουθεῖ νὰ 
ἐμφανίζεται στοὺς μαθητές Του μὲ ἁπλότητα καὶ νὰ συμπεριφέρεται 
ταπεινά. Ἀντιμετωπίζει μὲ συγκατάβαση τὴν ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ. Ἡ 
πραγματικότητα τῆς Ἀνάστασης καὶ βέβαια τῆς πρόσληψης τῆς ἀν-
θρωπότητας στὴν Ἐνανθρώπηση φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι συντρώγει μὲ 
τοὺς μαθητές του ψάρι και κηρύθρα33 καὶ δέχεται τὸ ψηλάφισμά τους34. 
Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ μὲ αὐτὴ τὴ στάση διδάσκει ὅτι ἡ ταπείνωσή Του μὲ 
τὴν Ἐνανθρώπηση καὶ τὴ Σταυρικὴ Θυσία δὲν ἦταν μιὰ παρένθεση, 
ἀλλὰ ἔκφραση τοῦ σχεδίου τῆς Θείας ἰκονομίας, ποὺ συνεχίζεται 
στοὺς αἰῶνες μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας: «ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, 
τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ 
ὁ θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν»35. Ἡ καθολικότητα καὶ ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὴν ὑποταγὴ τὴν ἀπαξιωτικὴ χροιὰ τῆς ἀνελευθερίας 
καὶ τῆς δουλικότητας. Ὁποιαδήποτε μορφὴ δουλείας θὰ καταργηθεῖ 
ὅταν οἱ πάντες γίνουν δοῦλοι τῶν πάντων. Ἡ καθολικὴ ὑποταγὴ ἀποτε-
λεῖ ἀπάντηση τοῦ Θεανθρώπου στὴ συμπαντικὴ ἁμαρτία. 

ΙΙ. Ἡ ταπείνωση τῆς Σύναξης.

Στὴ Θεία ειτουργία κάθε πνεῦμα τετελειωμένο, σύσσωμος ὁ 
σύλλογος τῶν ἁγίων36, οἱ στρατιὲς τῶν ἀγγέλων, τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκ-
κλησίας, συνάγονται γύρω ἀπὸ τὸ θυσιαστήριο μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν α-
ναγία, ἡ ὁποία κρατᾶ τὰ σκῆπτρα τῆς παραμυθίας, μεσιτεύοντας ἀκα-
τάπαυστα γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων τῶν πιστῶν. 
Ὁ ἅγιος Σιλουανὸς σὲ μία του προσευχὴ προβάλλει τὴν ταπείνωση ὡς 
καθολικὸ αἴτημα: « ροσευχήθητε, δι᾽ ἐμὲ πάντες οἱ Ἅγιοι καὶ πάντες οἱ 
λαοί, ἵνα ἔλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ κατὰ Χριστὸν ἁγία ταπείνωσις»37.

32. ρβλ. Γαλ. 6, 14.
33. κ. 24, 42.
34. κ. 24, 36.
35. Α΄ ορ. 15, 28.
36. Α Υ ΑΒΑΣ Α, Ἑρμηνεία τῆς θείας ειτουργίας, Γ΄, PG 150, 

441D.
37. ΣΩΦ Υ ΣΑΧΑ ΩΦ, Ἅγιος Σιλουανός, σ. 391.
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Ἡ Παναγία.

Σὲ κάθε βῆμα μέσα στὴ Θεία ειτουργία προπορεύεται τῶν νο-
ερῶν δυνάμεων, τῶν ἁγίων καὶ τῶν πιστῶν στὴν ἱερὰ πομπὴ πρὸς τὴ 
Βασιλεία, ἡ Θεοτόκος. Ὁ ἔσχατος πόνος μπροστὰ στὰ άθη τοῦ υἱοῦ 
της, τὴν τοποθετεῖ πρώτη στὴ χαρὰ τῆς Βασιλείας, καὶ πρώτη στὴν 
παρηγορία καὶ βοήθεια κάθε πονεμένου ἀνθρώπινου πλάσματος38. Ἡ 
ἐξαίρετη θέση τῆς Θεοτόκου στὴ λατρεία, δὲν ὀφείλεται στὴν ὑπέρβα-
ση τῶν κοινῶν σ᾽ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὁρίων τῆς ἁγιότητας, ἀλλὰ 
στὴν ἐνεργὸ συμμετοχή της στὸ μυστήριο τῆς Ἐνανθρώπησης. Εἶναι 
ἡ ἐπουράνιος κλίμακα, ἡ γέφυρα μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς, τῶν ἀγγέ-
λων τὸ πολυθρύλητο θαῦμα39. Ἡ αναγία εἶναι «ἅπαν τὸ μυστήριον 
τῆς οἰκονομίας»40. ἱ πιστοί «ἐξαιρέτως» προσφέρουν τὴν ἀναίμακτη 
θυσία «ὑπὲρ τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης Θεοτόκου». Τὰ 
ἐπίθετα Ὑπερευλογημένη, Ἄχραντος καὶ αναγία προσδιορίζουν τὸ οὐ-
σιαστικὸ Θεοτόκος. Τὸ προβάδισμά της στὴ λατρευτικὴ ζωὴ πηγάζει 
ἀπὸ τὴ θεομητορική της ἰδιότητα41, ἡ ὁποία ἐκβλάστησε τὴ στιγμὴ ποὺ 
ἐκφώνησε τό «ἰδοὺ ἡ δούλη υρίου»42 καὶ ἔγινε δούλη τοῦ Θεοῦ περισ-
σότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο δοῦλο. Εἶναι ὑπερευλογημὲνη γιατί εἶναι σκεῦος 
ἐκλογῆς43. ετὰ τὸν Εὐαγγελισμὸ ἡ ἄχραντος αρθένος ἀπαλλάσσε-
ται ἀπὸ τὶς συνέπειες τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος44, ἐνῷ μέχρι τὸ 
τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς της προοδεύει στὴν ἁγιότητα καὶ γίνεται α-
ναγία, μετέχει στὴ θέωση «ὅσον ὁ πηλὸς ἐδίδου»45. Εἶναι γεγονὸς ὅτι 
ἡ ὀρθόδοξη πατερικὴ παράδοση χρησιμοποιεῖ συχνὰ τὸν συγκριτικὸ 

38. « ὐ σιωπήσωμέν ποτε, Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι...» 
(Θεοτοκίον ικροῦ αρακλητικοῦ ανόνος, Ὡρολόγιον τὸ έγα, σ. 545).

39. Α΄ στάση Ἀκαθίστου Ὕμνου, Ὡρολόγιον τὸ έγα, σ. 530.
40. ΩΑ Υ ΔΑ ΑΣ Η Υ, Ἔκδοσις ἀκριβής, Γ΄, ιβ΄, PG 94, 1029C.
41. « υρίως Θεοτόκον, σὲ ὁμολογοῦμεν Δέσποινα...» (Θεοτοκίον, Ὄρθρου Δ΄ 

υριακῆς ηστειῶν, Τριῴδιον, σ. 254). Τὰ θεοτοκία εἶναι στὴν πλειοψηφία τους 
σαφῶς ἐπικεντρωμένα στὸ μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ όγου.

42. κ. 1, 38. 
43. Ὄχι ἐξαιτίας ἀπόλυτου προορισμοῦ, ἀλλὰ θεϊκῆς πρόγνωσης. Γιὰ 

περισσότερα, βλ. Α. Σ Υ Α Υ - ΕΥΤΥΧ ΑΔ Υ, Ἡ αναγία, σσ. 448-450.
44. Στὸ ἴδιο, σ. 557 κ. ἑξ.
45. Σ ΔΩ Υ ΘΕΣΣΑ ΗΣ, Εἰς τὸν Εὐαγγελισμόν, Α΄, PG 139,101C.
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βαθμὸ τῶν ἐπιθέτων ὅταν θέλει νὰ παραθέσει τὴν αναγία δίπλα στοὺς 
ὑπόλοιπους Ἁγίους. Ἡ αναγία εἶναι «ἁγίων ἁγιωτέρα, καὶ ἱερῶν ἱε-
ρωτέρα καὶ ὁσίων ὁσιωτέρα»46, «φιλοθέων φιλοθεωτέρα»47, «μειζοτέ-
ρα ἁπάντων»48. Σύγκριση μπορεῖ νὰ γίνει μόνο μεταξὺ μεγεθῶν ποὺ 
ἔχουν φυσικὴ συγγένεια49, καὶ στὴν προκειμένη περίπτωση τὸ κοινὸ 
τῆς ἀνθρώπινης φύσης τῆς αναγίας καὶ τῶν ἁγίων ἐπιτρέπει αὐτὴ τὴ 
σύγκριση. Συνεπῶς, ἡ χρήση συγκριτικοῦ βαθμοῦ ὑποδηλώνει τὴν ἰσο-
τιμία τῆς αναγίας ἀπέναντι στοὺς ἄλλους ἁγίους, ὡς πρὸς τὴν κοινὴ 
δυνατότητα ἁγιασμοῦ50. Ἡ παναγιότητά της δὲν εἶναι ἀπόρροια μιᾶς ἐκ 
γενετῆς φυσικῆς ὑπεροχῆς, ἕνα προνόμιο ἐκ Θεοῦ, ἀλλὰ καρπὸς τῆς δε-
κτικότητάς της στὴ θεία Χάρη, ὅπως αὐτὴ ἐκδηλώθηκε καὶ ἐξελίχθηκε 
σὲ ὅλη τὴν πορεία τῆς ζωῆς της, ἀπὸ τὴ γέννηση ὡς τὴν κοίμησή της51. 

Ἡ αρθένος αρία γνωρίζει ὅτι εἶναι ἡ μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ 
Θεοῦ καὶ διατηρεῖ μιὰ διακριτικὴ καὶ ταπεινὴ παρουσία στὴ ζωή Του. 
Ὅταν βλέπει τὸν καρπὸ τῆς κοιλίας της πάνω στὸν Σταυρὸ αἰσθάνε-
ται τὸν ἔσχατο ἀνθρώπινο πόνο52. Ὁ πόνος, ὅμως, ἀντικαθίσταται ἀπὸ 
τὴν ἡδονὴ τῆς θέας τοῦ Ἀναστάντος. ἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ πρῶτοι χρι-
στιανοὶ ἀναγνωρίζουν στὸ πρόσωπό της τὴ μητέρα Ἐκείνου ποὺ συνέ-
χει τὰ σύμπαντα. Ὡστόσο ἔχει πάντα διακριτικὴ παρουσία στὴ ζωὴ τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ δὲν λαμβάνει κάποιο ἐκκλησιαστικὸ ἀξίωμα. έχρι τὴ 
στιγμὴ τοῦ θανάτου της ζεῖ ταπεινά. Ἡ « λατυτέρα τῶν οὐρανῶν» δὲν 
γνωρίζει καμιὰ δόξα ἐπὶ τῆς γῆς. 

46. ΩΑ Υ ΔΑ ΑΣ Η Υ, Εἰς τὴν Θεοτόκον Β΄, δ΄, PG 96, 729A, 
ρβλ. Α Δ Ε Υ ΗΤΗΣ, Εἰς τὴν κοίμησιν Γ΄, PG 96, 1108B, ΓΕ Α Υ 
Ω ΣΤΑ Τ Υ ΕΩΣ, Εἰς τὴν Θεοτόκον Α΄, PG 98, 308B.

47. ΓΕ Α Υ Β΄ Ω ΣΤΑ Τ Υ ΕΩΣ, Εἰς τὸν Εὐαγγελισμόν, 
Γ΄, PG 140, 692C.

48. ΘΕ ΔΩ Υ ΣΤ ΥΔ Τ Υ, Ἐγκώμιον εἰς τὴν κοίμησιν, γ΄, PG 99, 728C.
49. Βλ. Α. Σ Υ Α Υ - ΕΥΤΥΧ ΑΔ Υ, Ἡ αναγία, σ. 431.
50. Στὸ ἴδιο.
51. «Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν αρθενίαν ἐφύλαξας· ἐν τῇ οιμήσει ....» (Ἀπολυτί-

κιον τῆς οιμήσεως, Ὡρολόγιον τὸ έγα, σ. 428).
52. Στὴν ἀκολουθία τῶν αθῶν καὶ τὰ ἐγκώμια τῆς . αρασκευῆς, 

συναντᾶμε τὶς πιὸ δραματικὲς ἐκφράσεις γιὰ τὸ άθος καὶ τὴν Ταφὴ τοῦ υρίου, 
ὅταν ὁ ὑμνωδὸς ἀναφέρεται στὸν πόνο τῆς αναγίας.
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Οἱ στρατιὲς τῶν Ἀγγέλων. 
Τὰ λειτουργικὰ πνεύματα, οἱ ἀσώματες δυνάμεις, «τὰ πιὸ κα-

λόβολα, τὰ πιὸ ταπεινά, τὰ πιὸ ἀγαπητικά, τὰ πιὸ προσηνῆ καὶ φιλικὰ 
ὄντα, [τά] πάντοτε ἕτοιμα νὰ μᾶς ἀκούσουν»53 ψάλλουν μαζὶ μὲ τοὺς 
πιστοὺς τὸν ἐπινίκιο ὕμνο καὶ παραστέκονται στὸν λειτουργὸ μπρο-
στὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα54. Ἡ ταπείνωση τῶν πιστῶν στὸ πρόσωπο 
τῶν Ἀγγέλων ἐκδηλώνεται μὲ τὴν τιμητική τους προσκύνηση55. Ἡ 
ταπείνωση τῶν Ἀγγέλων στὸ πρόσωπο τῶν πιστῶν πηγάζει ἀπὸ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς ἔθεσε στὴν ὑπηρεσία τους, «πιστοὺς ὁδηγούς», 
στὴν ἀνοδικὴ πορεία πρὸς τὸ ὐράνιο Θυσιαστήριο56. ἱ ἀγγελικὲς 
δυνάμεις ποὺ γεύονται σύνεγγυς τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ δὲν μποροῦν 
νὰ λειτουργήσουν τὴν ἀναίμακτη θυσία τῆς ὐράνιας Σάρκας οὔτε 
νὰ τὴν γευτοῦν. Τὸ Ἀλληλούια τῶν Ἀγγέλων συμβαδίζει μὲ τὴ σιγή 
«πάσας σαρκός βροτείας»57 ἐνώπιον τῆς εγάλης Εἰσόδου τοῦ Βασι-
λέα, ἐνῷ οἱ πιστοὶ συμμετέχοντας στὴ Θεία ειτουργία συμψάλλουν 
μὲ τὶς νοερὲς δυνάμεις τὸν ἐπινίκιο ἀγγελικὸ ὕμνο. Σιωπὴ καὶ ὕμνος 
ἀλληλοπεριχωροῦν τὴν ταπείνωση τῶν ὄντων, ὥστε Ἄγγελοι καὶ ἄν-
θρωποι νὰ ὑπερβαίνουν μυστικὰ τὴν ἑτερότητα τῆς φύσης τους. ἱ 
Ἄγγελοι χαίρονται ὅταν βλέπουν στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου τὸν πόθο 
νὰ συμπολιτευτεῖ μαζί τους στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ58. Ἡ χαρά τους 
κορυφώνεται59 ὅταν ἀνοίγουν τὴ θύρα τῆς Βασιλείας στὸν ταπεινὸ 
καὶ μετανοοῦντα60.

ὲ τὴ μίμηση τῆς ταπείνωσης τῶν πνευματικῶν δυνάμεων, ὁ ἄν-

53. ΩΑ Υ ΣΤΑ ΔΗΣ, Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου, σ. 195.
54. Βλ. τὴν Εὐχὴ τῆς Ἀναφορᾶς καὶ τὸν ἐπινίκιο ὕμνο στὴ Θεία ειτουργία 

(Ἱερατικόν, σ. 124).
55. ΩΑ Υ ΣΤΑ ΔΗΣ, Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου, σ. 227.
56. Γ ΗΓ Υ Ε ΑΧ Υ, Ἡ Θεία ειτουργία, σ. 219. ρβλ. Ω-

Α Υ ΣΤΑ ΔΗΣ, Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου, σ. 227.
57. Βλ. Χερουβικὸ ὕμνο εγάλου Σαββάτου «Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ 

βροτεία...» (Ἱερατικόν, σ. 126).
58. ΩΑ Υ ΣΤΑ ΔΗΣ, Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου, σ. 195.
59. κ. 15, 7-10: «χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι... 

χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ». 
60. ΩΑ Υ Χ ΥΣ ΣΤ Υ, Εἰς ατθαῖον Ε΄, 4, PG 58, 623.
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θρωπος ἀσκεῖται μαζί τους στή «θεομιμησία»61 καὶ γίνεται κατοικητή-
ριο νεύματος62. Ὁ ταπεινὸς ἀνοίγει τὴν καρδιά του στὴν κοινὴ θέα 
τῶν Ἀγγέλων καὶ εἰσέρχεται στὸν χῶρο τῆς ἀγάπης. 

Ὁ χορὸς τῶν Ἁγίων.
ἱ Ἅγιοι μέσα στὴ θριαμβεύουσα κατάσταση τῆς παραδείσιας 

ζωῆς παραμένουν ταπεινοί. Γνωρίζουν ὅτι ἡ τελειότητα, στὴν ὁποία 
μετέχει ἡ φύση τους δὲν ὀφείλεται στοὺς ἴδιους, ἀλλὰ στήν «τοῦ Δε-
σπότου φιλοτιμίαν». Ἐξαιτίας τῆς Δεσποτικῆς φιλοτιμίας ἔγιναν «ἀντὶ 
πηλίνων ἥλιοι, ἀντὶ δούλων ἠτιμωμένων υἱοὶ τίμιοι»63. Γι᾽ αὐτὸ δὲν 
ἔχουν «κόρο» στὸ νὰ ὑμνοῦν ἀγγελικὰ τὸν Θεὸ καὶ οὔτε πιστεύουν ὅτι 
αὐτοὶ μόνοι ἐπαρκοῦν γιὰ τὴ δοξολογικὴ Εὐχαριστία64. ροσφέρουν 
τὸ πνεῦμα τους στὴν ὑμνητικὴ συνεργασία μὲ τὰ λειτουργικὰ πνεύ-
ματα καὶ τοὺς πνευματικὰ λατρεύοντες πιστούς65. Συμμετέχουν στὴν 
ἁγιότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τῶν λειψάνων τους δίνουν τὰ μέλη τοῦ 
σώματός τους ὡς πρώτη ὕλη στὸν καθαγιασμὸ τῶν θυσιαστηρίων66. Ὁ 
ἱερέας πρὶν τὴν προσφορὰ τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀναφωνεῖ «Τὰ ἅγια 
τοῖς ἁγίοις», ἐνῷ ἡ σύναξη τῶν πιστῶν, κατάπληκτη ἀπὸ αὐτὴ τὴν 
ἐξίσωση, ἐξομολογεῖται τὴν ἀναξιότητά της: «Εἷς ἅγιος, εἷς ύριος 
Ἰησοῦς Χριστός»67. Ἡ ἀτέλεια τῶν πιστῶν μπροστὰ στὴν τελειότητα 

61. ρβλ. Δ ΥΣ Υ Α Ε ΑΓ Τ Υ, ερὶ oὐρανίας ἱεραρχίας, Γ΄, 3, 
PG 3, 304Α.

62. Ἐφ. 2, 22.
63. Α Υ ΑΒΑΣ Α, Ἑρμηνεία τῆς θείας ειτουργίας, Η΄, PG 

150, 472D. 
64. Α Υ ΑΒΑΣ Α, Ἑρμηνεία τῆς θείας ειτουργίας, Η΄, PG 

150, 472D-473Β. 
65. Α Υ ΑΒΑΣ Α, Ἑρμηνεία τῆς θείας ειτουργίας, Η΄, PG 

150, 473A.
66. Βλ. . ΕΥΔ ΩΦ, Ἡ Ὀρθοδοξία, σ. 273. ρβλ. . ΑΣΧ Υ, Ἅγιοι, 

σσ. 61-62.
67. Βλ. . ΕΥΔ ΩΦ, Ἡ Ὀρθοδοξία, σ. 272. ρβλ. ΕΤ Υ ΔΑ Α-

Σ Η Υ, ερὶ ἀγάπης καὶ συμβουλῆς μετὰ ταπεινώσεως, Φιλοκαλία Γ΄, σ. 94: «... 
ἔστω ἡ εὐχαριστία... ὡς πλείονα πάντων χρεωστοῦσα καὶ ἐξ ἀπορίας εὐχαριστοῦσα 
καὶ ἐκπληττομένη».
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τῶν Ἁγίων εἶναι αὐταπόδεικτη. Ὡστόσο, ἡ Ἐκκλησία, μὲ σαφῆ παιδα-
γωγικὴ προοπτική, πολλὲς φορὲς μέσα στὴ λειτουργικὴ ζωή «ἐξισώ-
νει» τοὺς πιστοὺς μὲ τοὺς Ἁγίους της. ροσφέρει προκαταβολικῶς σὲ 
ὅλους τὸν ἔπαινο τῆς ἁγιότητας καὶ περιμένει ἀπὸ τὸν καθένα χωριστὰ 
νὰ ἀνταποκριθεῖ σὲ αὐτὴ τὴν προσφορά, νὰ ἐπαληθεύσει ἔμπρακτα 
αὐτὸ τὸν ἔπαινο. Ἡ ἄσκηση μιᾶς τέτοιας φιλοτιμίας ἀναζωπυρώνει 
τὸν ζῆλο καὶ τὸν πόθο τῶν πνευματικὰ ἀγωνιζόμενων πιστῶν νὰ μοιά-
σουν στὰ πρότυπα τῶν Ἁγίων.

Ἡ στρατευομένη Ἐκκλησία.
Ὁ καθαγιασμὸς τῆς Ἁγίας Τράπεζας σχίζει τὸ καταπέτασμα με-

ταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς. Τὸ θυσιαστήριο γίνεται μεθόριο ὑλικοῦ καὶ 
πνευματικοῦ κόσμου. Ἐκεῖ στέκεται ὁ λειτουργὸς ἔχοντας ὁλόγυρα 
τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὁ λειτουργὸς 
βρίσκεται κάπου ψηλότερα ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους. Ὁ ἱερέας θὰ κοινω-
νήσει ἀπὸ τὸ ἴδιο οτήριο ὅ,τι ἀκριβῶς κοινωνήσουν καὶ οἱ ἄλλοι68. Ἡ 
ἰσοτιμία καὶ ἀλληλεξάρτηση μεταξὺ λειτουργοῦ καὶ πιστῶν ἐκδηλώ-
νεται μὲ τὴν ἀπαραίτητη συμμετοχὴ τῶν τελευταίων, προκειμένου νὰ 
τελεστεῖ ἡ Θεία ειτουργία69. ἱ πιστοὶ προσφέρουν τὸν ἄρτο καὶ τὸν 
οἶνο, συμψάλλουν καὶ συνδιακονοῦν. Ἡ ἰσότιμη μετοχή τους ἐκδηλώ-
νεται κυρίως στήν «ἰσότητα στὰ κεφάλαια τῶν ἀγαθῶν»70, ἡ ὁποία προ-
κύπτει ἀπὸ τήν «κοινὴν θυσίαν καὶ κοινὴν προσφοράν»71. Τὸ γεγονὸς 
ὅτι ὁ ἱερέας κοινωνεῖ πρῶτος τὰ Ἄχραντα υστήρια, δὲν ἔχει σχέση μὲ 
κάποιο ἀποκλειστικὸ πρωτεῖο ἢ προνόμιο, γιατὶ ἀλλιῶς θὰ μποροῦσε 

68. ιστοὶ καὶ ἱερέας κοινωνοῦν ἀπὸ τὸ ἴδιο οτήριο τὸν καθαγιασμένο 
Ἄρτο καὶ τὸν ἶνο. Βλ. ΩΑ Υ Χ ΥΣ ΣΤ Υ, ρὸς Β΄ ορινθίους, Η΄, 
γ΄, PG 61, 527: «… οὐ καθάπερ ἐπὶ τῆς αλαιᾶς, τὰ μὲν ὁ ἱερεὺς ἤσθιε· τὰ δὲ ὁ 
ἀρχόμενος, καὶ θέμις οὐ τῷ λαῷ μετέχειν ὧν μετεῖχε ὁ ἱερεὺς· ἀλλ᾽ οὐ νῦν, ἀλλὰ 
πᾶσιν ἓν σῶμα πρόκειται καὶ ποτήριον ἕν». 

69. ρβλ. Υ Υ Α Ε Α Δ Ε ΑΣ, ρὸς ορινθίους Α΄, PG 74, 
893Β: «ἵνα τῇ τῶν ἱερέων τελειότητι τὸ δοκοῦν ἐλλείπειν τοῖς τῶν λαῶν ἀναπλήρῳτο 
μέτροις, καὶ οἷον τοὺς μικροὺς μετὰ τῶν μεγάλων ὡς ἑνότητι νεύματος παραδέχοιτο 
Θεός».

70. ΩΑ Υ Χ ΥΣ ΣΤ Υ, ρὸς Β΄ Θεσσαλονικεῖς Δ΄, δ΄, PG 62, 492.
71. ΩΑ Υ Χ ΥΣ ΣΤ Υ, Ὑπὲρ σπουδῆς, PG 63, 487.
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νὰ τελέσει Θεία ειτουργία μόνος του καὶ χωρὶς πιστούς. Ὁ Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος μεταφέρει τὴν πρωτιὰ τοῦ λειτουργοῦ στὸ ἐπίπεδο τῆς 
τάξης, ἀναφέροντας τὸ παράδειγμα τῶν παίδων ποὺ περιμένουν πρῶτα 
τὸν πρεσβύτερο νά «ἐκτείνει τὴν χεῖρα» στὸ κοινὸ τραπέζι καὶ ὕστερα 
μετέχουν καὶ αὐτοὶ τῆς ἴδιας ἀκριβῶς τροφῆς72.

Ὅμως, ὑπάρχει καὶ ἄλλο ἕνα νόημα σ᾽ αὐτὴ τὴν πρωτιά. Τὸ Ἱερὸ 
Βῆμα βαρύνει τὸν λειτουργὸ μὲ τὴν εὐθύνη τῆς ὁμολογίας ποὺ συνα-
ντᾶμε στὶς εὐχὲς τῆς εταλήψεως, ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς ἁμαρ-
τωλούς. ἱ εὐχὲς αὐτὲς ποὺ μιλᾶνε γιὰ τὴν ἀθλιότητα, τὰ ἀμέτρητα 
σφάλματα, τὴν ἀναξιότητα καὶ τὶς ἀνομίες του, τὸν καλοῦν νὰ προτάξει 
τὴν ἁμαρτωλότητά του ἔναντι τοῦ ἐκκλησιάσματος, λειτουργῶντας ὡς 
πρότυπο σωτηρίας. Ὁ Χριστός, σώζοντας τὸν χειρότερο τῶν ἁμαρτω-
λῶν, ἐγγυᾶται τὴ σωτηρία καὶ ὅλων τῶν ὑπολοίπων73. Ἡ παραδειγματι-
κὴ ταπείνωση τοῦ λειτουργοῦ τὸν μεταμορφώνει σὲ ἔμψυχο Εὐαγγέλιο.

Στὴ Θεία ειτουργία ὁ ἱερέας, μιλῶντας ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν 
πιστῶν, λέει χαμηλόφωνα δύο εὐχές, οἱ ὁποῖες τελειώνουν μὲ δοξα-
στικὴ ἐκφώνηση. Σὲ αὐτὲς τὶς δύο εὐχὲς ποὺ προηγοῦνται τοῦ Χε-
ρουβικοῦ Ὕμνου, οἱ πιστοὶ χρησιμοποιοῦν τὸ ρῆμα «προσπίπτω» γιὰ 
νὰ ἐκδηλώσουν τὴν ταπεινὴ διάθεσή τους σὲ σχέση μὲ τὴ διατύπωση 
τῶν αἰτημάτων τους γιὰ ἄφεση ἁμαρτιῶν καὶ ἀκατάκριτη συμμετοχὴ 
στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ δεύτερη μάλιστα εὐχή, μὲ 
τὴ σύντομη φράση «πάλιν καὶ πολλάκις Σοὶ προσπίπτομεν», δηλώνει 
τὴ συνέπεια ποὺ πρέπει νὰ ἔχει κανεὶς στὴν ἄσκηση τῆς ταπείνωσης, 
ὥστε αὐτὴ νὰ ἔχει μόνιμα ἀποτελέσματα στὴ ζωή του. 

Ἐκεῖνο βέβαια ποὺ στηλιτεύεται ἀπὸ τοὺς ατέρες εἶναι ἡ ἐπι-
τηδευμένη συντριβή, ἡ οἰμωγὴ καὶ οἱ θορυβώδεις ὁλοφυρμοὶ74 κατὰ 
τὴν ὥρα τῆς λατρείας, ὄχι τόσο γιὰ τὴν τήρηση τῆς εὐταξίας καὶ εὐκο-
σμίας, ὅσο γιατὶ τὸ πένθος στὴν Ἐκκλησία εἶναι χαροποιὸ75 καὶ οἱ πα-
ραπάνω ἐκδηλώσεις δείχνουν μικροψυχία καὶ ἀσταθῆ πίστη. Ὁ ἅγιος 

72. ΩΑ Υ Χ ΥΣ ΣΤ Υ, ρὸς Β΄ Θεσσαλονικεῖς Δ΄, δ΄, PG 62, 492.
73. Γ ΗΓ Υ Ε ΑΧ Υ, Ἡ Θεία ειτουργία, σσ. 331-332.
74. ΩΑ OY Χ ΥΣ ΣΤ Υ, ρὸς Ἑβραίους Ϛ΄, PG 63, 179.
75. Ἰω. 16, 20: «Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ 

κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται».
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Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, παρατηρεῖ ὅτι οἱ «τυφλοὶ νεανικῶς» λογίζουν 
γιὰ πολὺ μεγάλο κάτι ποὺ εἶναι πολὺ μικρό, καὶ συγχέουν τὴν ταπεί-
νωση μὲ τὴν ταπεινολογία. Ὅμως, γιὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο ἡ ταπείνωση 
δὲν ταπεινοσχημονεῖ οὔτε βιάζεται «φρονεῖν ταπεινά» γιατὶ ἡ ταπεινο-
φροσύνη εἶναι «δωρεὰ ἄνωθεν» παρεχόμενη76. 

Ἡ τυποποίηση τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς καταλήγει στὸν 
εὐσεβισμὸ καὶ τὴν ὑποκρισία. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς ρονστάνδης, 
μάλιστα, ἀναφέρει ὅτι ἡ ἀναισθησία τῆς καρδίας κατὰ τὴν προσευχὴ 
ὀφείλεται στὴν ὑπερηφάνεια, ἐνῷ ἡ θέρμη της δείχνει ταπείνωση77. Ἡ 
παιδαγωγὸς εἰς Χριστὸν Ἐκκλησία δὲν ἀγνοεῖ ὅτι ἡ μίμηση τῆς ταπεί-
νωσης τῶν ἄλλων σὲ ἐπίπεδο ἐξωτερικῆς συμπεριφορᾶς μπορεῖ νὰ ὁδη-
γήσει σὲ βαθύτερα ἐπίπεδα ἐποικοδομητικῆς ταύτισης78. Ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ αλαμᾶς συμβουλεύει τοὺς πιστούς, εἰσερχόμενοι στὸν αό, 
νὰ ἀναζητήσουν τοὺς εὐλαβέστερους, οἱ ὁποῖοι διακρίνονται ἀπὸ τήν 
«ἐν σιωπῇ καὶ προσοχῇ» παράστασή τους, καὶ νὰ προσκολληθοῦν σὲ 
αὐτούς79. 

Αὐτὴ ἡ μικρὴ καὶ στέρεη «ζύμη» θὰ τοὺς διδάξει μὲ τὴ στάση 
της ὅτι τὸ νὰ φτάσει κανεὶς στὴν ταπείνωση, ἀναφέρει χαρακτηριστι-
κὰ ὁ Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, εἶναι σὰν νὰ προσπαθεῖ νὰ μετρήσει τὴν 
ἄβυσσο80. Στὴν ὀρθόδοξη λατρεία ἀκόμα καὶ ἡ αὐτοσυγκέντρωση περ-
νᾶ μέσα ἀπὸ τὸν ἄλλο. Δὲν πρόκειται γιὰ ὑποκριτικὴ μίμηση συμπε-
ριφορᾶς οὔτε γιὰ ἕνα εἶδος μύησης, ἀφοῦ ἡ λατρεία εἶναι φανερὴ σὲ 
ὅλους. ρόκειται γιὰ συνομιλία ψυχῶν ποὺ βασίζεται στὸν κοινὸ πόθο 
γιὰ τὸν ύριο. Ἡ λατρεία εἶναι «συμ-παράσταση» ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ81. 
Τὸ πνεῦμα μαθητείας μεταξὺ τῶν συμπαρισταμένων σχετίζεται μὲ τὴν 
ἀλεκτικὴ δύναμη τοῦ παραδείγματος. Ἡ ἀλεκτικὴ γλῶσσα τῶν πρώτων 
χριστιανῶν μαρτύρων, δὲν ἦταν τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὴν ἄκρα ταπείνωση 

76. Γ ΗΓ Υ Σ ΑΪΤ Υ, εφάλαια ριε΄, PG 150, 1280Β.
77. ΩΑ Υ ΣΤΑ ΔΗΣ, Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου, σ. 266.
78. Α. Γ Α Υ, Θεία αιδαγωγία, σ. 350 κ. ἑξ.
79. Γ ΗΓ Υ Α Α Α, Τὸ τοῦ Σαββάτου καὶ τὸ τῆς υριακῆς 

μυστήριον, PG 151, 236B. 
80. Γ ΗΓ Υ Σ ΑΪΤ Υ, εφάλαια ριε΄, PG 150, 1280D.
81. Γ ΗΓ Υ Α Α Α, Τὸ τοῦ Σαββάτου καὶ τὸ τῆς υριακῆς 

μυστήριον, PG 151, 236B. 
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μπροστὰ στὸ ἐπικείμενο μαρτύριο, ποὺ καθρεφτιζόταν τόσο ἔντονα στὸ 
πρόσωπο καὶ τὴ στάση τοῦ σώματός τους, ὥστε πολλοὶ εἰδωλολάτρες 
νὰ πιστεύουν στὸν Χριστὸ καὶ νὰ τρέχουν πρὸς τὸ μαρτύριο82. Τὰ πρό-
σωπα τῶν ταπεινῶν διδάσκουν χωρὶς λόγια. Ἐμπνέουν ἱερὸ δέος καὶ 
πηγαῖο ἐνθουσιασμὸ στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. 

Ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν πάντων, τὴν ἐξά-
λειψη κάθε ἐγωιστικοῦ φρονήματος καὶ συμπεριφορᾶς, ἡ ὁποία θὰ 
ὁδηγήσει σὲ μιὰ λατρεία ἀπρόσκοπτη, ἀδιάλειπτη καὶ γεμάτη ἀπὸ τὸ 
φῶς τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς πού «καλῶς λαμβάνει» τὶς δωρεὲς 
τῆς Χάριτος στὴ λατρεία ὀνομάζεται εὐλαβὴς γιατὶ ἑνοποιεῖται, ἐναρ-
μονίζεται ὡς μέλος πρὸς τὸ Σῶμα σὲ μιὰ ταυτότητα ἄμωμης ζωῆς. Ὁ 
ὑπερήφανος, ἂν καὶ εἰσέρχεται στὸν αὸ τῆς κοινῆς λατρείας, στὴν 
πραγματικότητα ἐκβάλλεται ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Σύναξης. Ἀπομακρύνε-
ται ἀπὸ τὴ θέρμη τῆς ἀγάπης, παραβιάζει τὴ θύρα τῆς ταπείνωσης καὶ 
φορᾶ τὸ ἔνδυμα τῆς ὑποκρισίας. Ὁ εὐσεβισμὸς εἶναι ἄλλη μιὰ ὄψη τοῦ 
ἐγωισμοῦ ποὺ ἐνεργεῖ διασπαστικὰ στὸ ἴδιο τὸ πρόσωπο, στὴν κοινω-
νία του μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἄλλους, στὸν κόσμο ὁλόκληρο. Ἀντίθε-
τα, ἡ ταπείνωση ἐξασφαλίζει τὴν ἀνυπόκριτη λατρεία καὶ ἐγκαθιδρύει 
στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν τὸ πολίτευμα τῆς Βασιλείας, τὸ ὁποῖο θὰ ἀπο-
κτήσει καθολικὴ δοξαστικὴ αἴγλη στὰ ἔσχατα83. 

ΙII. Ἐκκλησιαστικὰ ὑποδείγματα ταπείνωσης στὴν ὀρθόδοξη 
λατρεία.

ιὰ προσευχὴ τοῦ ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου λέει:
«Σηκώνουμαι στὴ μέση τῆς νύχτας γιὰ νὰ Σὲ εὐχαριστήσω. Ἀλλά 

θυμᾶμαι τὶς ἁμαρτίες μου καὶ ταράζουμαι καὶ πιάνω καὶ κλαίγω, καὶ θά 
᾽πεφτα στὴν ἀπελπισία ἂν δὲν τρέχανε νὰ μὲ δυναμώσουνε, ὅπως εἶμαι 
μισοπεθαμένος, ὁ ηστής, ὁ Τελώνης, ἡ Ἁμαρτωλὴ Γυναῖκα, ἡ Χανα-
ναία, ἡ Αἱμορροοῦσα»84. 

82. Βλ. π. Σ. Σ Η Η, «Ἡ ἀλεκτικὴ γλῶσσα», σσ. 56-57.
83. ρβλ. θ. 18, 14˙ 23, 12. κ. 14, 11. Α΄ έτρ. 5, 6. Ἰακ. 4, 10. Φιλ. 3, 21.
84. Ὁ Φώτης όντογλου ἀποδίδει μὲ τὸ ἰδιαίτερο γλωσσικὸ αἰσθητήριο ποὺ 

τὸν χαρακτηρίζει αὐτὴ τὴν ὑπέροχη προσευχὴ τοῦ ὁσίου, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν 
προσευχὴ κάθε χριστιανοῦ. Βλ. Φ. Τ Γ Υ, Ὁ υστικὸς ῆπος, σ. 32.
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Αὐτὰ τὰ διαχρονικὰ πρότυπα ταπείνωσης τὰ συναντᾶ κανεὶς σὲ 
ὅλες τὶς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκεῖ, στὴ Σύναξη, ἀνάμεσα στὶς 
ἀγγελικὲς δυνάμεις, τοὺς ροφῆτες, τὴν αναγία, τοὺς Ἀποστόλους, 
τὸ νέφος τῶν μαρτύρων, τῶν ὁσίων, τῶν ὁμολογητῶν, τῶν ἱεραρχῶν, 
τῶν δικαίων, στέκονται οἱ ἁπλοὶ αὐτοὶ ἄνθρωποι. ἱ ἄσημοι ἀνώνυμοι 
τοῦ Εὐαγγελίου γίνονται διάσημοι πρεσβευτὲς τῆς Βασιλείας ἐξαιτίας 
τῆς ὑποδειγματικῆς τους ταπείνωσης. Τὰ πρόσωπα αὐτὰ μάλιστα μνη-
μονεύονται μέσα στὴ λειτουργικὴ ζωὴ πολὺ πιὸ συχνὰ ἀπὸ πολλοὺς 
μεγάλους ἀσκητές, μάρτυρες καὶ ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ πρωτιὰ 
τοῦ ληστῆ στὸν αράδεισο ἔχει ἕνα συνεχὲς προβάδισμα στὸ λειτουρ-
γικὸ γίγνεσθαι. Στὸν εγάλο ανόνα τοῦ Ἀνδρέα ρήτης, ἐνῷ ὅλες οἱ 
προσωπικότητες τῆς Ἁγίας Γραφῆς παρελαύνουν μὲ χρονολογικὴ σει-
ρά, οἱ μορφὲς αὐτές, συναντῶνται διάσπαρτες σὲ ὅλο τὸ ἔργο85, γιατὶ 
κάνουν αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ ἀνέφερε ὁ Ἐφραὶμ ὁ Σύρος, παραστέκονται 
στὸν ἄνθρωπο ποὺ θρηνεῖ γιὰ τὸν χαμένο αράδεισο.

Τὰ πρόσωπα αὐτὰ λειτουργοῦν ὡς πρότυπα ταπεινῆς προσευχῆς. 
Τὸ Εὐαγγέλιο προβάλλει τὶς διαφορές τους στὸν τρόπο προσέγγισης 
τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ μᾶς διδάξει ὅτι ἡ ταπεινὴ προσευχὴ δὲν ἔχει μα-
νιέρα. Εἶναι ζωντανὸς διάλογος μὲ τὸν Χριστό. Ἀπὸ τὴ σιωπηλὴ ἔκ-
κληση τῆς αἱμορροούσας μέχρι τὴν ἐπίμονη κραυγὴ τῆς Χαναναίας. 
Ἀπὸ τὸν κατ᾽ ἰδίαν σπαραγμὸ τοῦ έτρου μέχρι τὰ δημόσια δάκρυα 
τοῦ τελώνη στὸν αό. Ἀπὸ τὰ λίγα λόγια αὐτομεμψίας τοῦ ληστῆ δί-
πλα στὸν Σταυρὸ τοῦ υρίου μέχρι τὸν παρατεταμένο ὁλοφυρμὸ τῆς 
πόρνης, ἡ ταπείνωση στὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἴδια, ἀλλὰ ὄχι ὅμοια.

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ λατρεία ἀποκαλύπτει στὸν ἄνθρωπο τὴν ἐκ-
δαπάνηση τῆς σύντομης ζωῆς του, ἡ ὁποία καὶ ἂν ἀκόμα εἶναι μεστὴ 
ἀπὸ ἀγαθὲς πράξεις δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὴ σωτηρία: «Ὄμματι εὐσπλάγχνῳ 

ύριε, ἴδε τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, ὅτι κατὰ μικρὸν ἡ ζωή μου δαπανᾶται, 
καὶ ἐξ ἔργων ἐν ἐμοὶ οὐχ ὑπάρχει σωτηρία· διὰ τοῦτο δέομαι. Ὄμματι 
εὐσπλάγχνῳ ύριε, ἴδε τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, καὶ σῶσόν με»86. Ὁ πιστός, 
ἀκούγοντας ἢ ψάλλοντας αὐτὸ τὸ κατανυκτικὸ άθισμα, μαθαίνει πὼς 
δὲν ὑπάρχουν περιθώρια δικαίωσης ἢ θείας ἱκανοποίησης μὲ τὶς πράξεις 

85. Α. Γ Α Υ, Θεία αιδαγωγία, σσ. 265-266.
86. ρβλ. ατανυκτικὸν άθισμα α΄, Ὄρθρου Δευτέρας, Τριῴδιον, σ. 473. 
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του. Ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ θεῖο ἔλεος. Ἡ ἔκκληση πρὸς τὸν Θεὸ νὰ 
δεῖ τὴν ταπείνωσή του καὶ νὰ τὸν σπλαχνιστεῖ, εἶναι ἡ μόνη διέξοδος 
σωτηρίας. Ἡ Ἐκκλησία εἰσάγει τὰ μέλη της στὸ ὁπτικὸ πεδίο τῆς πραγ-
ματικῆς τους κατάστασης καὶ διαλύει τὶς αὐταπάτες γιὰ ἀξιομισθία. Ὁ 
πνευματικὰ ἀτελὴς ἀγωνίζεται νὰ ἀποκτήσει τὴν ταπεινοφροσύνη μὲ δι-
άφορους τρόπους, ὅπως μὲ τὸ νὰ θυμᾶται τὶς ἁμαρτίες του, μὲ τὸ νὰ μὴν 
ἔχει τίποτε καλὸ νὰ πεῖ γιὰ τὶς πράξεις του, μὲ δύο λόγια «τὸ χοῦν ἑαυτὸν 
ἀναλογίζεσθαι»87. Στὶς δικές του προσπάθειες τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησί-
ας προσθέτουν τήν «ἐξ ὕψους» δύναμη τῆς ταπείνωσης, τό «πνεῦμα τῆς 
παρακλήσεως»88. ὲ τὴ δύναμη τῆς Θείας χάρης ὁ ἄνθρωπος προχω-
ρᾶ πρὸς τὴν πνευματικὴ τελειότητα, προοδεύει στὴν ταπεινοφροσύνη. 
Ὁ πνευματικὰ τέλειος «ἑαυτὸν λογίζεται γινώσκοντα μηδὲν ἕν»89. Αὐτὸ 
εἶναι μόνο ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ταπεινόφρονα. Στὴν οὐσία 
της ἡ ταπεινοφροσύνη δὲν μπορεῖ νὰ ὁριστεῖ90. Εἶναι μυστήριο μέγα καὶ 
ἄρρητο91. Ὁ Ἰωάννης τῆς λίμακας τὴν ἀποκαλεῖ «ἀνώνυμο» χάρη τῆς 
ψυχῆς, ὀνομασία καὶ χορηγία Θεοῦ92. Γνωρίζουμε ὅτι κατακτᾶται μὲ τὴ 
δύναμη τῆς ταπείνωσης93, ἀλλὰ πῶς ἀκριβῶς γίνεται αὐτὸ στὴν ψυχὴ 
κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει ἢ νὰ πεῖ. Ἡ δύναμη τῆς ταπείνωσης 
εἶναι δύναμη θεϊκὴ καὶ ἀκατάληπτη94. 

Ἡ «τελωνική» καὶ ἡ «ληστρική» ταπείνωση.
Ἡ πλευρὰ τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ κρατήρας ποὺ ἀναβλύζει, ὁ δι-

πλός «κρουνὸς τῆς ἀφέσεως καὶ γνώσεως»95. Τὰ ταπεινὰ δάκρυα τοῦ 
χριστιανοῦ ἑνώνονται μὲ τὰ νάματα τῆς λειτουργικῆς ζωῆς, ἔτσι ὥστε 

87. ΣΑΑ  ΣΥ Y, Ἀσκητικά, ', σ. 79.
88. ΣΑΑ  ΣΥ Y, Ἀσκητικά, ', σ. 80.
89. ΣΑΑ  ΣΥ Y, Ἀσκητικά, ', σσ. 79-80.
90. ΩΑ Υ Σ ΑΪΤ Υ, Kλῖμαξ, όγος KΕ΄, PG 88, 989C: « ερὶ μὲν 

οὖν τῆς ποσότητος τῆς οὐσίας ταύτης λέγειν οὐ δυνατόν· περὶ δὲ τῆς ποιότητος 
ἀδυνατώτερον φράσαι».

91. ΣΩΦ Υ ΣΑΧΑ ΩΦ, Ἅγιος Σιλουανός, σ. 391.
92. ΩΑ Υ Σ ΑΪΤ Υ, Kλῖμαξ, όγος KΕ΄, PG 88, 1004Α.
93. ΣΑΑ  ΣΥ Y, Ἀσκητικά, ΄, σ. 79.
94. ΑΒΒΑ ΔΩ ΘΕ Υ, Ἔργα Ἀσκητικά, σ. 126.
95. έγας ανών, δ΄ ᾠδή, τροπάριον 22, Τριῴδιον, σ. 277.
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ἡ ταπείνωση νὰ γίνεται περισσότερο καρπὸς παρὰ προϋπόθεσή της. 
Εἶναι γνωστὸ τὸ παράδειγμα τοῦ τελώνη ποὺ ἐπιδοκιμάστηκε ἀπὸ τὸν 

ύριο γιὰ τὴν ταπεινή του προσευχὴ στὸν αό. Ὁ τελώνης ἀπὸ τὴν 
πρώτη στιγμὴ ποὺ φτάνει στὸν αὸ συμπεριφέρεται ταπεινά. Χτυπᾶ 
τὸ στῆθος του ζητῶντας τὸν ἱλασμὸ τοῦ Θεοῦ. Στὸ στῆθος βρίσκε-
ται ἡ καρδιά, τὸ κέντρο ὅπου ἑδράζεται ἡ συνείδηση96. Ὁ τελώνης 
διακρίνεται ἀπὸ μιὰ ἐπιθετικότητα ὡς πρὸς τὶς ἁμαρτίες του. Ἡ ὅλη 
του στάση εἶναι ἕνα παρατεταμένο «ἐγὼ φταίω». Ἡ παραδοχὴ τῆς 
ἁμαρτωλότητάς του εἶναι ἐπαναλαμβανόμενη καὶ δημόσια. ρόκειται 
γιὰ τὸ πρῶτο εὐαγγελικὸ ὑπόδειγμα ἐξομολόγησης. Στὴν Ὀρθοδοξία 
ἡ ἐξομολόγηση ἀποτελεῖ μέρος τῆς Θείας ατρείας. Εἶναι μυστήριο 
τῆς Ἐκκλησίας ποὺ γίνεται πρόσωπο μὲ πρόσωπο μὲ τὸν πνευματικὸ 
πατέρα. ιὰ τέτοια ἐξομολόγηση «δημοσιοποιεῖ» τὴν ἁμαρτία καὶ τα-
πεινώνει τὸν πιστό. Ὁ αράκλητος θά «αἰφνιδιάσει» εὐχάριστα τὸν 
μετανοοῦντα ἀφαιρῶντας του τὸ φορτίο τῆς ἁμαρτίας, ἂν ὁ τελευταῖος 
ἐξομολογηθεῖ ταπεινὰ καὶ ἀνεπιφύλακτα τὶς ἁμαρτίες του97. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ θερμὲς ἐκδηλώσεις ταπείνωσης στὴ δη-
μόσια λατρεία, ὅταν φτάνουν σὲ σημεῖο ὑπερβολῆς, δὲν ἀποκλείεται 
νὰ εἶναι ἕνα ἀκόμα προσωπεῖο ποὺ φορᾶ κανεὶς γιὰ νὰ κρύψει τὴν 
ἔπαρση καὶ τὴν ὑψηλοφροσύνη του. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐπισημαί-
νει αὐτὸ τὸν κίνδυνο καὶ συμβουλεύει τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ δείχνουν 
τὴν ταπείνωσή τους «διὰ τὸ ἀποδέξασθαι ἀνθρώπους καὶ οὐχὶ Θεόν, 
ὅταν πρὸς τὸ ἐπαινεῖσθαι καὶ μεγαλοφρονεῖν»98. Ὁ ὑμνωδὸς ἐπαινεῖ τίς 
«ἐν κρυπτῷ ἀρετές» καὶ παρατηρεῖ ὅτι «οὐ μέσῳ τῶν πλατειῶν θριαμ-
βεύουσι ταύτας»99.

96. έγας ανών, β΄ ᾠδή, τροπάριον 39, Τριῴδιον, σ. 274. Βλ. ωμ. 2, 15. 
ρβλ. Β. ΤΣΑ Ω Α, Ἡ περὶ συνειδήσεως διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου αύλου, σ. 

80.
97. ΣΑΑ  ΣΥ Υ, Ἀσκητικά, Θ΄, σ. 125: « αὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ 

ἄνθρωπος, μνημονεύων τοῦ προτέρου βάρους, καὶ τῆς ἐπελθούσης ἐλαφρότητος καὶ 
δυνάμεως, καὶ τὴν διαφορὰν καὶ ἐλαφρότητα ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως ἐδέξατο 
ἀλλοίωσιν».

98. ΩΑ Υ Χ ΥΣ ΣΤ Υ, ρὸς Φιλήμονα Β΄, PG 62, 711.
99. Στιχηρὸν Ἰδιόμελον β΄, Ἑσπερινοῦ Τετάρτης, Δ΄ Ἑβδομάδος ηστειῶν, 

Τριῴδιον, σ. 233.
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Ὁ τελώνης ἐπιλέγει μιὰ διακριτικὴ γωνιὰ τοῦ αοῦ. Στὴν προ-
σευχή του ἀπουσιάζει ὁ αὐτοέπαινος καὶ κυριαρχεῖ ἡ αὐτομεμψία. Ἐν-
θυμούμενος τὶς ἁμαρτίες του γνωρίζει ὅτι ἔχει κάθε λόγο νὰ ψέγει τὸν 
ἑαυτό του. Ἡ ταπείνωσή του δὲν ἑρμηνεύεται ἀπὸ τὸν ἱερὸ Χρυσόστο-
μο ὡς ταπεινοφροσύνη, διότι αὐτὴ εἶναι γνώρισμα ἐκείνων ποὺ ἔχουν 
κατακτήσει τὴν ἁγιότητα καὶ ὅμως ζοῦν «ἐπιλανθανόμενοι» αὐτὴ τὴν 
πραγματικότητα καί «εἰς τοὺς ἐσχάτους ἑαυτοὺς ἀριθμοῦντες», ἀλλὰ 
ἑρμηνεύεται ὡς εὐγνωμοσύνη, ἀφοῦ «ἁμαρτωλὸς ὤν, αὐτὸ τοῦτο ὁμο-
λογῇ»100. Ἡ εὐγνωμοσύνη ὁλοκληρώνεται ὡς αἴσθημα ὅταν ὁ ἁμαρτω-
λὸς λαμβάνει τὸ δῶρο τῆς ἄφεσης. Ἡ ταπείνωσή του ἐπιβραβεύεται μὲ 
τὸν πολυπόθητο ἱλασμὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ πρόσωπό του. Ὁ τελώνης 
κατεβαίνει στὸν οἶκο του «δεδικαιωμένος»101.

Ὁ τελώνης εἶναι ὁ ἀντίποδας τοῦ Φαρισαίου, τοῦ οὐμανιστι-
κοῦ προτύπου τοῦ θρησκευτικοῦ ἀνθρώπου102, ὁ ὁποῖος βιώνει τὴ 
θρησκευτικότητά του ὡς αὐτονομημένη λειτουργικὴ ὕπαρξη103. Ἡ 
αὐτονομία προϋποθέτει μία ἐσωτερικὴ αἴσθηση αὐτάρκειας, ἡ ὁποία 
πηγάζει ἀπὸ τὴν ὑψηλοφροσύνη. Στερεῖ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ κάθε αἴ-
σθημα εὐγνωμοσύνης καὶ ταπείνωσης πρὸς τὸν Θεό. αταιώνει κάθε 
προσπάθεια μετοχῆς στὰ μυστήρια ποὺ εἶναι ὀργανικὰ δεμένα μὲ 
τὴν Ἐκκλησία104. Ὁ σύγχρονος Φαρισαῖος παραμένει περιχαρακω-
μένος μέσα στὰ πλαίσια τῆς ἀξιοπρεποῦς κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς. 
Συνήθως ἀποφεύγει τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας ἀρκούμενος σὲ μία 
ἀτομικὴ τακτοποίηση τῶν συνειδησιακῶν του προβλημάτων. Ἀλλὰ 
καὶ ὅταν ἀκόμα προσέρχεται στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης, τὸ κά-
νει μὲ μία ἀπολογιστικὴ ψυχραιμία, χωρὶς συντριβὴ καὶ ταπείνωση. 

100. ΩΑ Υ Χ ΥΣ ΣΤ Υ, Ἐπιτίμησις ἀπολειφθέντων, PG 51, 154.
101. κ. 18, 14.

102. Βλ. . Α Α Η, «Ὁ ἄνθρωπος τοῦ οὐμανισμοῦ καὶ ὁ ἄνθρωπος τῆς 
Ὀρθοδοξίας», σ. 271. 

103. Στὸ ἴδιο, σσ. 261-262.
104. Ὁ ικόλαος αβάσιλας ὀνομάζει τὰ μυστήρια μέλη τῆς καρδιᾶς, κλαδιὰ 

φυτοῦ καὶ κλήματα ἀμπέλου: « ὐ γὰρ ὀνόματος ἐνταῦθα κοινωνία μόνον, ἢ ἀνα-
λογία ὁμοιότητος, ἀλλὰ πράγματος ταυτότης. αὶ γὰρ σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ τὰ 
μυστήρια· ἀλλὰ τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ ταῦτα βρῶσίς ἐστι καὶ πόσις ἀληθινή». Βλ. 

Α Υ ΑΒΑΣ Α, Ἑρμηνεία τῆς θείας ειτουργίας, Η΄, PG 150, 452CD.
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Ἀντιμετωπίζει τὴ μετάνοια ὡς «δικαίωμα» καὶ ὄχι ὡς ἐπίγνωση ἁμαρ-
τίας105. Δὲν περιμένει νὰ λάβει τὴν ἄφεση ἀπὸ τὸν πνευματικό, τὸν 
ὁποῖο βλέπει ὡς ἕνα γραφειοκράτη ποὺ θὰ πιστοποιήσει τὴν καλή του 
πρόθεση. Δημιουργεῖ στὸν ἑαυτό του μία ψευδαίσθηση ταπεινοφρο-
σύνης ποὺ ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὴν αὐθεντικὴ ταπείνωση τοῦ τελώνη. 
Ὁ Φαρισαῖος αὐτοδικαιώνεται. Ἡ αὐτοδικαίωση εἶναι ψευδοδικαίω-
ση γιατὶ δὲν βασίζεται στὴ λυτρωτικὴ δύναμη τοῦ μυστηρίου. Ὅ,τι 
ἰσχύει στὴν ἐξομολόγηση ἀφορᾶ καὶ στὰ ἄλλα μυστήρια. Ἀπὸ τὴ μία 
πλευρὰ ἡ ταπείνωση εἶναι δύναμη ποὺ παρέχεται καὶ αὐξάνει μὲ τὰ 
μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη χωρὶς αὐτὴ τὰ μυστήρια 
παραμένουν ἀνενέργητα. 

Ἕνα βῆμα πρὸ τῶν Ἀχράντων υστηρίων, ἡ Ἐκκλησία φέρνει 
στὸ προσκήνιο τὸ πρόσωπο τοῦ ἐκ δεξιῶν ηστῆ. Ὁ πιστὸς ὁμολογεῖ 
τό « νήσθητί μου ύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου». αμία ἄλλη 
ὁμολογία πίστεως δὲν χρειάζεται πλέον, ὅταν πλησιάσει ὁ ἄνθρωπος 
τόσο κοντὰ στὸν Θεό του. ὲ τό «μνήσθητι» ἱκετευτικὰ ζητεῖ τὴ συγκα-
ταρίθμησή του ἀνάμεσα στοὺς καλεσμένους τοῦ Γαμήλιου Δείπνου106. 
Ὁ ληστὴς δὲν ζητᾶ σὰν τὸν τελώνη τὸν ἱλασμὸ καὶ τὴ συμπάθεια τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλὰ τὴν ἀναίρεση τῆς τυραννίδας τοῦ ἐχθροῦ107, τὴν κατάφλεξη 
τῆς ἁμαρτίας108, τὸ ἄνοιγμα τῶν κρουνῶν τῆς ζωῆς109. 

Ὁ ληστής «ληστεύει» ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐναρέτους τὴν πρωτιὰ στὴ 
Βασιλεία. ὲ τὴν ἁπλῆ καὶ ἀνεπιφύλακτη παραδοχὴ τῆς ἐνοχῆς του γί-
νεται δωρεοδόχος τῆς χάριτος. Βρίσκεται σὲ μία ὁριακὴ ὑπαρκτικὴ συ-
νάντηση μὲ τὸν Χριστὸ καὶ κερδίζει «αὐθημερόν»110 τὴν αἰώνια συντρο-
φιά Του. Ἔχει τή «μικρὰν φωνήν» τοῦ μελλοθανάτου, ποὺ λίγο πρὶν 

105. ΣΥ ΕΩ  . ΘΕ Γ Υ, ατήχησις Γ΄, σ. 305.
106. Βλ. Ἀντίφωνο ιδ΄, Ἀκολουθία τῶν αθῶν: « ύριε, ὁ τὸν ηστὴν συνοδοι-

πόρον λαβών, τὸν ἐν αἵματι χεῖρας μολύναντα, καὶ ἡμᾶς σὺν αὐτῷ καταρίθμησον...» 
(Τριῴδιον, σ. 394).

107. άθισμα Σταυρώσιμο α΄, Ὄρθρου αρασκευῆς, Ἦχος α΄, Τριῴδιον, σ. 449.
108. άθισμα Σταυρώσιμο α΄, Ὄρθρου αρασκευῆς, Ἦχος βαρύς, Τριῴδιον, 

σ. 471.
109. Τροπάριον ϛ΄, ακαρισμῶν ἀκολουθίας αθῶν, Τριῴδιον, σ. 395.
110. Ἐξαποστειλάριον, ἀκολουθίας αθῶν, Τριῴδιον, σ. 398.
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σβήσει, βρίσκει τὴ δύναμη νὰ ἐκφράσει «μεγάλην πίστην» καὶ τελείως 
ἀναπάντεχα σῴζεται111. Σ’ αὐτὸ τὸ ὁριακὸ σημεῖο μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ 
γῆς βρίσκεται ὁ κοινωνὸς τῶν Ἀχράντων υστηρίων. ροσέρχεται στὸ 
μυστήριο «ληστρικὰ θεολογῶν»112 τό « νήσθητί μου ύριε». αμία ἀξι-
οσύνη, καμία δικαίωση τῶν πράξεών του δὲν δικαιολογεῖ τὴν εἴσοδο 
στὴ Βασιλεία. άθε αἴσθημα ἀξιομισθίας ἐκμηδενίζεται ἀπὸ τήν «ἐξα-
γορά» του «ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου». Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἐλπίδα του προσφέ-
ρεται στὸν φιλάνθρωπο Δεσπότη ὡς παρακαταθήκη ἐμπιστοσύνης113. 

ἱ ἀκροώμενοι τῆς Θείας ειτουργίας, ἐκεῖνοι ποὺ τὴν παρακο-
λουθοῦν, ἀλλὰ δὲν γεύονται τὴ Θεία οινωνία, βρίσκονται περισσό-
τερο στὴ θέση τοῦ τελώνη παρὰ τοῦ ληστῆ. ροσεύχονται στὸν Θεὸ 
ποὺ βρίσκεται «ἀπέναντί» τους καὶ ὄχι μέσα τους114. αλοῦνται νὰ 
βιώσουν μέ «τελωνική» ταπείνωση τὴν ἀποχή τους ἀπὸ τὸ μυστήριο. 
Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ ταπείνωση τοῦ τελώνη ἔχει μικρότερη ἀξία 
στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ ἀπὸ αὐτὴ τοῦ ληστῆ. αὶ οἱ δύο, ὅπως ἐπισημαίνει 
ὁ Ἰωάννης τῆς λίμακος, λαμβάνουν περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ζη-
τοῦν, ὁ τελώνης ἀντὶ γιὰ ἱλασμὸ δικαίωση καὶ ὁ ληστὴς ἀντὶ γιὰ μνήμη 
εἴσοδο στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν115. Ἡ ζωὴ μέσα στὴν Ἐκκλησία δὲν 
εἶναι ἐπιβίωση, ἀλλὰ βίος πνευματικῆς ἀφθονίας καὶ πλούτου. Στὴν 
παραβολὴ τοῦ αλοῦ οιμένος ὑπογραμμίζεται ὅτι ὁ οιμένας ἦλθε 
«ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν»116. ἱ μιμητὲς τῆς ταπείνω-
σης τοῦ τελώνη ἔχουν ὅλες τὶς προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἐξελιχθοῦν σέ «ἐκ 
δεξιῶν ληστὲς τῆς χάριτος» καὶ νὰ ὁδηγηθοῦν ἀπὸ τὴ δικαίωση στὸν 

111. Ἀντίφωνον ιδ΄, ἀκολουθίας αθῶν, Τριῴδιον, σ. 394.
112. έγας ανών, θ΄ ᾠδή, τροπάριον 22, Τριῴδιον, σ. 287.
113. ρβλ. τὴ χαμηλόφωνη εὐχὴ τοῦ ἱερέα πρὶν τὴν ἐκφώνηση τοῦ άτερ 

ἡμῶν: «Σοὶ παρακατιθέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα, Δέσποτα φιλάν-
θρωπε...» (Ἱερατικόν, σ. 129). 
114. « ὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσε-

ται, ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι 
ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς» (Στιχηρὸν Ἰδιόμελον α΄, Ἑσπερινοῦ υριακῆς Τελώ-
νου καὶ Φαρισαίου, Τριῴδιον, σ. 5).
115. ΩΑ Υ Σ ΑΪΤ Υ, Kλῖμαξ, όγος KΕ΄, PG 88, 1000D.
116. Ἰω. 10, 10. 
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ἁγιασμό. 

Ἡ «συγκύπτουσα» στάση τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος

Ἂν ἐξετάσει κανεὶς τὶς λατρεῖες τῶν θρησκειῶν θὰ βρεῖ ἕνα κοινὸ 
σημεῖο: τὴν προσπάθεια ἀνάτασης τῆς ψυχῆς πάνω ἀπὸ τὰ γήινα. Σὲ 
ὅλες σχεδὸν τὶς λατρεῖες, ἐνῷ ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ σηκωθεῖ λίγο 
ψηλότερα, τοποθετεῖ τὸ σῶμα του σὲ μία στάση πολὺ κοντὰ στὴ γῆ. Τὸ 
χαμήλωμα τῶν βλεφάρων, ἡ κάμψη τοῦ αὐχένα, ἡ γονυκλισία, ἀκόμα 
καὶ ἡ πρηνηδὸν προσκύνηση προδίδουν τή «συγκύπτουσα» ψυχή. 

Ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἀφυπνιστεῖ, νά «ἀνορθωθεῖ» πνευματικά, 
πρέπει νὰ στραφεῖ πρὸς τὸν ἐσωτερικό του κόσμο, νὰ ἀναδιπλωθεῖ συ-
νειδησιακὰ καὶ ὑπαρκτικά. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ρήτης ἑρμηνεύει ἀλλη-
γορικὰ τὴ θεραπεία τῆς συγκύπτουσας ὡς τὴν ὑπαρκτικὴ ἀναδίπλωση 
τῆς ψυχῆς, ποὺ ἐπειδὴ στρέφεται πρὸς τὸν Χριστὸ σώζεται117. Ἡ εἴσο-
δος στὴν Ἐκκλησία θὰ φέρει πνευματικοὺς καρποὺς ἂν συνδυαστεῖ 
μὲ τὴν εἴσοδο τῆς συνείδησης στὰ ἐνδότερα τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία προ-
απαιτεῖ τὴν ἔξοδό της ἀπὸ τὸ ἐπηρμένο φρόνημα τοῦ ἐγώ118. Ὁ ἐγωι-
στὴς ἀπομονώνεται ἀπὸ τὴ σκέψη καὶ τὴ φροντίδα γιὰ τοὺς ἄλλους119. 
Ἀντίθετα, ὁ ταπεινὸς ἀπομακρύνεται ἀπὸ τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμοὺς 
καὶ τὶς φιλήδονες ἐπιθυμίες, ποὺ τοῦ ἐπιτίθενται «ληστρικῶς»120 καὶ 
τοῦ προκαλοῦν σύγχυση121 καὶ ἀναταραχή122. 

117. «Τὴν χαμαὶ συγκύπτουσαν μιμοῦ, ὦ ψυχή· πρόσελθε, πρόσπεσον τοῖς ποσὶ 
τοῦ Ἰησοῦ, ἵνα σε ἀνορθώσῃ, καὶ βηματίσῃς ὀρθῶς τὰς τρίβους τοῦ υρίου» ( έγας 

ανών, ε΄ ᾠδή, τροπάριον 19, Τριῴδιον, σ. 279).
118. Βλ. θ. 10, 39: «... ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει 

αὐτήν». ρβλ. . Γ ΗΓ ΑΔΗ, Ἡ θεολογικὴ καὶ ἀνθρωπολογικὴ θεώρηση τῆς 
Ἀγωγῆς, σ. 123. 

119. «Τὸν Χὰμ ἐκεῖνον, ψυχή, τὸν πατραλοίαν μιμησαμένη, τὴν αἰσχύνην οὐκ 
ἐκάλυψας τοῦ πλησίον ὀπισθοφανῶς ἀνακάμψασα» ( έγας ανών, γ΄ ᾠδή, τροπά-
ριον 13, Τριῴδιον, σ. 275). 

120. «... ἅς μοι ἔνδον μιαιφόνοι λογισμοὶ λῃστρικῶς ἐναπέθηκαν» ( έγας α-
νών, α΄ ᾠδή, τροπάριον 11, Τριῴδιον, σ. 272).
121. «Ἐν νυκτὶ τὸν βίον μου διῆλθον ἀεί· σκότος γὰρ γέγονε καὶ βαθεῖά μοι ἀχλὺς 

ἡ νὺξ τῆς ἁμαρτίας» ( έγας ανών, ε΄ ᾠδή, τροπάριον 1, Τριῴδιον, σ. 278).
122. «Ζάλη με τῶν κακῶν περιέχει» ( έγας ανών, β΄ ᾠδή, τροπάριον 4, Τ -
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Ἡ συγκύπτουσα στάση εἶναι πρῶτα στάση ψυχῆς καὶ μετὰ σώμα-
τος. Βοηθὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ δεῖ τὶς πληγές του καὶ νὰ κλάψει γι’ αὐτές, 
ν’ ἀποκτήσει μία καρδιακὴ καρτερικότητα πρὸς τὰ ἄνω. Τό «ἄνω σχῶ-
μεν τὰς καρδίας» δὲν σημαίνει τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὴν ταπεινὴ διάθεση 
κατάδυσης στὸν βυθὸ τῆς ψυχῆς, ἐκεῖ ποὺ δὲν ἀκούγεται τίποτα πλέον 
ἀπὸ τοὺς βιοτικοὺς καὶ πειρασμικοὺς θορύβους. ρέπει κανεὶς νὰ βυ-
θιστεῖ πολὺ χαμηλὰ γιὰ νὰ φτάσει «εἰς τὰ ἄνω», ἐκεῖ ποὺ ἡ Χάρις τοῦ 
Θεοῦ ἀνασύρει τόν «ὑποβρύχιο νοῦ»123 ἀπὸ τὴν ἄβυσσο τῶν παθῶν 
καὶ τῆς ἠθικῆς ἀναισθησίας. έσα στὰ ὀρθόδοξα λειτουργικὰ κείμενα 
κατοικεῖ ἕνας Ἀδὰμ ποὺ ἀπὸ τὴ μία μεριὰ κλαίει γοερὰ τὸν Χαμένο 

αράδεισο καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐλπίζει νὰ τὸν κερδίσει: «Ἐκάθισεν Ἀδὰμ 
τότε, καὶ ἔκλαυσεν ἀπέναντι τῆς τρυφῆς τοῦ αραδείσου, χερσὶν τύπτων 
τὰς ὄψεις, καὶ ἔλεγεν. Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα»124. Ὁ 
Ἀδὰμ δὲν βιάζεται νὰ ἀφήσει πίσω του τὸν αράδεισο, κάθεται ἀπέ-
ναντι στὴ θύρα ποὺ μόλις πρὶν λίγο ἔκλεισε καὶ ὀδύρεται χτυπῶντας 
τὸ πρόσωπό του. Δὲν δείχνει νὰ ἔχει κανένα ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν κόσμο 
ποὺ ἀνοίγεται μπροστά του. Ὁ Ἀδὰμ τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ στὸ πεζο-
ποίημά του Ἀδαμιαῖος Θρῆνος δὲν μπορεῖ οὔτε στιγμὴ νὰ ξεχάσει τὸν 
Θεό125. έσα στὸν αράδεισο κατοικεῖ τὸ κάλλος καὶ ἡ ὀμορφιά. Ἔξω 
ἀπὸ αὐτὸν ὁ κόσμος εἶναι μιὰ ἔρημος ποὺ ἀντηχεῖ τοὺς λυγμούς του126. 

Θὰ συγκρίνουμε αὐτὸν τὸν Ἀδὰμ μὲ τοὺς ρωτόπλαστους ποὺ 
πρωταγωνιστοῦν στὸν Χαμένο αράδεισο τοῦ Milton: «Βλέποντας 
πίσω ἀντίκρυσαν ὅλη τὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ αραδείσου, τόσο πρό-
σφατη ἡ εὐτυχισμένη του θέση, ζωσμένη ἀπὸ τρομερὲς πύρινες φλόγες... 
Αἰσθάνθηκαν νὰ κατρακυλοῦν ἀργὰ δάκρυα, ἀλλὰ ἀμέσως σκούπισαν 
τὰ μάγουλά τους: μπροστά τους ἀνοιγόταν ὁ κόσμος ὅλος, νὰ διαλέξουν 
ἐκεῖ τὴ θέση τῆς ἡσυχίας τους -καὶ ἡ θεία πρόνοια ὁδηγός τους. [ ίγο 

ῼΔ , σ. 273). ρβλ. ΣΑΑ  ΣΥ Υ, Ἀσκητικά, Α΄, σ. 312: «Ἐὰν κολληθῇ ὁ 
οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων, οὐ θροεῖται... ὅτι οὐκ ἔστι τὶ κινοῦν, ἢ θροοῦν τὴν 
διάνοιαν αὐτοῦ».
123. έγας ανών, ε΄ ᾠδή, τροπάριο 13, Τριῴδιον, σ. 279.
124. ἶκος Ὄρθρου, υριακῆς Τυρινῆς, Τριῴδιον, σ. 68.
125. ΣΩΦ Υ ΣΑΧΑ ΩΦ, Ἅγιος Σιλουανός, σ. 561.
126. Στὸ ἴδιο, σ. 391.
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πρὶν ὁ ιχαὴλ εἶχε πεῖ στὸν Ἀδάμ:] « όνο νὰ προσθέσεις τὴν ὑπεύθυ-
νη γνώση, τὶς πράξεις, τὴν πίστη, τὴν ἀρετή, τὴ χριστιανικὴ ἀγάπη καὶ 
τὴ λιτότητα... δὲν θ᾽ ἀφήσεις ἀπρόθυμα αὐτὸν τὸν αράδεισο, ἀλλὰ θ᾽ 
ἀποκτήσεις ἕναν αράδεισο μέσα σου, πολὺ εὐτυχέστερο»127. 

όσο πιό «ψύχραιμη» καί «καθωσπρέπει» εἶναι αὐτὴ ἡ ἐκδοχὴ 
τῆς φυγῆς τῶν ρωτοπλάστων ἀπὸ τὸν αράδεισο! Ἀφήνουν πίσω 
τους ἕνα κατεστραμμένο τοπίο γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο. ιώθουν μία 
στιγμιαία στενοχώρια, ὄχι γιατὶ ἀποχωρίζονται τὸν Θεό, ἀλλὰ γιατὶ 
εἶναι ἀκόμα νωπὴ ἡ ἀνάμνηση τῆς παραδείσιας τρυφῆς. Ὁ πόνος δὲν 
εἶναι ἀβάσταχτος. Τὸ κλάμα δὲν εἶναι γοερό, μόνο λίγα δάκρυα κυ-
λοῦν ἀργὰ στὰ μάγουλα καὶ ὄχι γιὰ πολύ. Βιάζονται νὰ φύγουν πρὸς 
τὸν καινούριο κόσμο ποὺ ἀνοίγεται μπροστά τους. Ὁ Ἀδὰμ ἐπιστρα-
τεύει ὅλα τὰ ἐφόδια μιᾶς αὐτοφυοῦς θρησκευτικότητας ὕστερα ἀπὸ 
μία διαφωτιστικὴ συζήτηση μὲ τὸν ιχαὴλ περὶ τῆς τεχνικῆς καὶ 
τῆς μεθόδου ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει στὴν καινούργια του 
πολὺ ἐνδιαφέρουσα ζωή. Δίπλα στὶς ἄλλες ἀρετὲς παρατίθεται καὶ ἡ 
χριστιανικὴ ἀγάπη, ὡς αὐτονομημένο ἀγαθό. 

Γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους, ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ διηνεκὴς ὁρμὴ πρὸς τὸν 
Θεὸ ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ νόστο τῆς παραδείσιας θέας Του128. αζὶ μὲ 
τὶς συνέπειες τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος ὁ Ἀδὰμ κληροδότησε 
στὶς ἑπόμενες γενιὲς καὶ αὐτὴ τὴ νόστο. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ ὀρθοῦ λόγου 
προσπάθησε νὰ θάψει καλὰ μέσα του κάθε αἴσθημα ἀπωλείας καὶ ξε-
ριζωμοῦ. Ὁ ἅγιος Σιλουανὸς παρομοιάζει τὴ θλίψη τοῦ Ἀδὰμ μὲ ὠκε-
ανό129. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος κολυμπᾶ μέσα σὲ αὐτὸν τὸν ὠκεανὸ 
χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ αἰσθανθεῖ τὴν ὑγρασία του. Ἔχει χάσει τὴν αἰτία 
καὶ τὴν πηγὴ τῶν δακρύων του. Ἔχει χάσει τὰ ἴδια τὰ δάκρυα. όσο 
ἐπίκαιρος μοιάζει σήμερα ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ρήτης ποὺ παρακαλεῖ τὸν 
Θεὸ νὰ τοῦ χαρίσει ὡς δῶρο δάκρυα130. Ἐκεῖνος ποὺ δὲν αἰσθάνεται 

127. ετάφραση . υπραίου, στό, M. WEBER, Ἡ προτεσταντικὴ ἠθική, σ. 
77. ρβλ. J. MILTON, Paradise Lost, σσ. 1609-1610. 
128. ΣΩΦ Υ ΣΑΧΑ ΩΦ, Ἅγιος Σιλουανός, σσ. 561-562.
129. Στὸ ἴδιο, σσ. 560-561.
130. έγας ανών, η΄ ᾠδή, τροπάριο 15: «Τὴν σηπεδόνα, Σωτήρ, θεράπευσον, 

τῆς ταπεινῆς μου ψυχῆς, μόνε ἰατρέ· μάλαγμά μοι ἐπίθες καὶ ἔλαιον καὶ οἶνον, ἔργα 
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τὴν ἀνάγκη νὰ κλάψει γιὰ τὸν χαμένο αράδεισο, δὲν θὰ προσπαθήσει 
καὶ νὰ τὸν ξανακερδίσει. Ἡ ὀρθόδοξη λατρευτικὴ ζωὴ μᾶς θυμίζει δι-
αρκῶς ὅτι ὅλοι εἴμαστε πολιτογραφημένοι στήν «ποθεινὴ ατρίδα»131 
τοῦ αραδείσου καὶ μᾶς ἀνοίγει μὲ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας διό-
δους ἐπιστροφῆς. Ὁ πόνος καὶ τὰ δάκρυα ποὺ προκαλεῖ ἡ μνήμη τῆς 
ἀπώλειας τοῦ αραδείσου εἶναι ἡ μεγαλύτερη εὐλογία ποὺ μπορεῖ νὰ 
δοθεῖ στὸν ὀρθόδοξο χριστιανό. Τὸ αἴσθημα αὐτὸ ὠφελεῖ τὸν πιστὸ 
μὲ δύο τρόπους, ἀφενὸς τὸν κρατᾶ σὲ ἐγρήγορση, ἀπαλλάσσοντάς τον 
ἀπὸ τὴ νωχέλεια καὶ τὴν ἀκηδία καὶ ἀφετέρου τὸν βάζει στὸ κλίμα τῆς 
ταπείνωσης. Ἐκεῖνος ποὺ ἀγωνίζεται πνευματικά, καὶ ἰδίως αὐτὸς ποὺ 
προσέρχεται στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ λειτουργηθεῖ, κινδυνεύει νὰ πιστέ-
ψει φαρισαϊκὰ ὅτι ἐπιδιώκει κάτι ὑψηλὸ καὶ ἀνώτερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους. 
Ὅταν ὅμως βλέπει τὴ συμμετοχή του στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ὡς τὸ 
ἐλάχιστο ὅριο γιὰ νὰ κρατηθεῖ στὴ ζωή, ὡς τὸν μόνο τρόπο γιὰ νὰ ἀπο-
φύγει τὸν κίνδυνο τοῦ πνευματικοῦ του θανάτου, ἀπομακρύνεται ἀπὸ 
τὸν πραγματικὸ κίνδυνο ποὺ εἶναι ἡ οἴηση καὶ ἡ ὑπερηφάνεια. Γιὰ τὸν 
λόγο αὐτὸ ἡ ταπείνωση ταυτίζεται μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος. 

Ἐκεῖνος ποὺ ἀφενὸς θεωρεῖ τὴν πτώση ὡς ἐξέλιξη, ἀφοῦ πιὰ 
δὲν πιστεύει στὴ δυνατότητα ἐπιστροφῆς στὴν Ἐδέμ, καὶ ἀφετέρου 
βιώνει τὴν ἐγκόσμια ζωὴ ὡς καθῆκον εἶναι πουριτανός132. Ὁ πουρι-
τανισμός «ἀπάλλαξε» τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ νόστο τοῦ αραδείσου, 
ἐνῷ ἡ μετεξέλιξή του, ὁ μεθοδικὸς πιετισμός, ἔφτασε στὸ σημεῖο νὰ 
ἀφαιρέσει κάθε νόημα στὴ λέξη «συντριβή»133. Στὴ Δύση, ὁ μεθοδι-
κὸς προσανατολισμός, ἡ λογιστικὴ ἀντίληψη περὶ ἠθικῆς, ἡ προβολὴ 
μίας ἀριστοκρατίας σεσωσμένων καὶ ἡ εὐσεβιστικὴ κατάταξη τῶν 
πιστῶν σὲ πρώτης καὶ δευτέρας κατηγορίας δημιούργησε ἕνα συλλο-
γικὸ ἀσυνείδητο γεμάτο πολώσεις καὶ διαχωρισμοὺς134 ποὺ ἐκδηλώ-

μετανοίας, κατάνυξιν μετὰ δακρύων», Τριώδιον σ. 284.
131. Βλ. ικρόν Εὐχολόγιον, σ. 240, ἀπὸ τὰ νεκρώσιμα Εὐλογητάρια: «... τὴν 

ποθηνὴν πατρίδα παράσχου μοι, αραδείσου πάλιν ποιῶν πολίτην με». ρβλ. έγας 
ανών, α΄ ᾠδή, τροπάριο 6, Τριώδιον σ. 271. 
132. ρβλ. M. WEBER, Ἡ προτεσταντικὴ ἠθική, σ. 77.
133. Στὸ ἴδιο, σ. 117.
134. Στὸ ἴδιο, σσ. 104 – 106˙ 222 (ὑποσ. 100)˙ 219 (ὑποσ. 84).
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θηκαν καὶ στὴ λατρεία. Στὴ σύγχρονη ἐποχὴ διαφημίζεται ἰδιαίτερα 
ἡ ὑπέρβαση ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιθέσεων καὶ τῶν συγκρούσεων μέσα 
ἀπὸ τὴν τεχνολογική, τεχνοκρατικὴ καὶ οἰκονομικὴ συνύπαρξη καὶ 
συνεργασία τῶν λαῶν. 

Ὁ δυτικὸς τρόπος ζωῆς ἔχει πλέον ἐπιβληθεῖ σχεδὸν σὲ ὅλα τὰ 
μήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς. έσα στήν «ἐρημία τῶν πόλεων» καὶ τὸ 
ψυχρὸ τοπίο τοῦ τεχνολογισμοῦ, ἡ ὀρθόδοξη λατρεία, ὅταν βιώνεται 
ταπεινά, παραμένει μία ὄαση. Ἡ γόνιμη συγκατάμειξη τῆς μυστηρι-
ολογικῆς καὶ τῆς ἀσκητικῆς εὐσέβειας135 τὴν προστατεύει ἀπὸ τὴν 
ἰσοπεδωτικὴ ψυχραιμία τοῦ ὀρθοῦ λόγου. Στὴν ὀρθόδοξη λατρεία ἡ 
μόνη θεμιτὴ ψυχραιμία εἶναι ἐκείνη ποὺ βοηθᾶ τὸν πιστὸ νὰ ἀκολου-
θήσει τὴν κοινότητα καὶ νὰ μὴν ξεστρατίσει στὸν δρόμο τοῦ ἀτομι-
σμοῦ136. Τὰ ὀρθόδοξα λατρευτικὰ κείμενα δὲν ἐπιχειρηματολογοῦν 
ὀρθολογικά, ἀλλὰ προσπαθοῦν νὰ κλυδωνίσουν συναισθηματικὰ τὸν 
πιστό. Ταυτόχρονα παραθέτουν γνωσιολογικὰ στοιχεῖα, ὅπως τὸ δόγμα 
καὶ τὴν ἱστορία, ὥστε νὰ δώσουν διέξοδο στὴν ὑπαρξιακὴ ἀγωνία τοῦ 
ἀνθρώπου. ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀναβαθμίζουν τὸν συναισθηματικὸ 
κλυδωνισμὸ ποὺ προκαλοῦν σὲ δοξολογικὴ ἀνιδιοτέλεια137. 

Γιὰ τὴν ὀρθοδοξία, ἡ συγκύπτουσα ψυχὴ καὶ ἡ συγκύπτουσα 
στάση τοῦ σώματος εἶναι μία ἀδιάκοπη μάχη μὲ τὸν πειρασμό. ἱ 
μετάνοιες καὶ γονυκλισίες εἶναι τρόπος καὶ στάση προσευχῆς τόσο 
κατ’ ἰδίαν ὅσο καὶ στὴ ατρεία. Ἕνα μόνο γεγονὸς ἀνορθώνει τὸν 
πιστό, ὅπως ὁ Χριστὸς ἀνόρθωσε τὴ συγκύπτουσα: Ἡ Ἀνάσταση. Γι᾽ 
αὐτὸ στὶς υριακάτικες ειτουργίες ποὺ ἡ Ἐκκλησία γιορτάζει τὴν 
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, οἱ πιστοὶ δὲν κλίνουν γόνυ138. Ἡ Ἀνάστα-
ση τοῦ υρίου προσδίδει θριαμβευτικὴ καὶ ἀγωνιστικὴ ἀτμόσφαιρα 

135. Γ. ΕΤΑ Η Υ (πρωτ.), Ἡ θεολογικὴ μαρτυρία, σ. 15.
136. ΩΑ Υ Χ ΥΣ ΣΤ Υ, ερὶ Ἀκαταλήπτου Γ΄, PG 48, 725: «Oὐχ 

οὕτως εἰσακούῃ κατὰ σ᾽ αὐτὸν τὸν Δεσπότην παρακαλῶν, ὡς μετὰ τῶν ἀδελφῶν τῶν 
σῶν. Ἐνταῦθα γάρ ἐστί τι πλέον, οἷον ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ συμφωνία, καὶ τῆς ἀγάπης ὁ 
σύνδεσμος, καὶ αἱ τῶν ἱερέων εὐχαί». 
137. Α. Γ Α Υ, Θεία αιδαγωγία, σ. 69.
138. Ἡ γονυκλισία κατὰ τὴν εὐχὴ τῆς Ἀναφορᾶς δὲν ἔχει τὸ νόημα τῆς συντρι-

βῆς, ἀλλὰ τοῦ ἱεροῦ δέους ἐνώπιον τῶν φρικτῶν υστηρίων. 
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στὴ ατρεία. Ἡ ταπείνωση χαρίζει πνευματικὴ εὐλυγισία στὴν ψυχή, 
ὥστε μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ σηκωθεῖ καὶ νὰ πολεμήσει τὰ πάθη 
καὶ τοὺς πειρασμούς, ἀκούγοντας τὰ προστάγματα τοῦ ὑμνῳδοῦ της: 
«Ἀνάστηθι καὶ καταπολέμησον, ὡς Ἰησοῦς τὸν Ἀμαλήκ, τῆς σαρκὸς τὰ 
πάθη, καὶ τοὺς Γαβαωνίτας τοὺς ἀπατηλοὺς λογισμοὺς ἀεὶ νικῶσα»139. 

ἱ πιστοὶ ποὺ μετέχουν στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας εἶναι δοῦλοι 
τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Ὅσοι ἔχουν χαμηλὰ τὴν αὐτοεκτίμηση δὲν κιν-
δυνεύουν νὰ πέσουν ἀπὸ τὸ ὕψος αὐτῆς τῆς ἀγάπης140. Χωρὶς ταπείνωση 
καὶ ἀγάπη ἡ διαβάθμιση μεταξὺ τῶν μετεχόντων στὴ Θεία ειτουργία 
σὲ κατηχούμενους, μετανοοῦντες καὶ κοινωνοὺς ἐκλαμβάνεται ὡς δια-
χωρισμός. Ὁ ταπεινὸς δὲν θεωρεῖ τὶς διακρίσεις αὐτὲς ὡς διαχωριστικὲς 
γραμμές, ἀλλὰ ὡς ἕνα τρόπο γιὰ νὰ φέρει ἡ Ἐκκλησία στὸ προσκήνιο 
τὴν ἀνθρώπινη ἀτέλεια καὶ νὰ κάνει ὁρατὸ καὶ ποθούμενο τὸν στόχο τῆς 
Βασιλείας. Τὸ κριτήριο τῆς διάκρισης δὲν βασίζεται στὴν ἠθικὴ ἀξιολό-
γηση, ἀλλὰ στὴ δυνατότητα τῆς ἀκατάκριτης μετοχῆς στὴ Θεία οινω-
νία. Ὁ πιστός, χωρὶς νὰ παύει νὰ ἀντιμετωπίζει τὴν ἁμαρτία ὡς παρανο-
μία, τὴ βιώνει κυρίως ὡς στέρηση τοῦ οινοῦ οτηρίου τῆς Ζωῆς. Ὁ 
Χριστὸς εἶναι μία συνεχὴς κρίση στὴ ζωὴ τοῦ πιστοῦ, γιατὶ τὸ Σῶμα του 
καὶ τὸ Αἷμα του εἶναι μία συνεχὴς ἀσυλία. 

Ἕνα ἄλλο μεγάλο ἐμπόδιο στὴν ταπεινὴ λατρεία εἶναι ἡ ἀθυμία. 
Ἡ συνείδηση βρίσκεται σὲ σύγχυση, ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νὰ συ-
γκρατήσει τὰ θεῖα νοήματα. Αἰσθάνεται αἰχμάλωτος τῆς ἀκαταστα-
σίας τοῦ νοῦ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κινηθεῖ καρδιακὰ πρὸς τὰ ἄνω. Ἡ 
ταπείνωση εἶναι τὸ φάρμακο γι’ αὐτὴ τὴν πνευματικὴ ἀκαμψία141. ἱ 
πιστοὶ δὲν θὰ ἀναζητήσουν τὴ λύση στὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ στὸ πρό-

139. έγας ανών, ϛ΄ ᾠδή, τροπάριον 11, Τριῴδιον, σ. 280.
140. Ὁ Ἰωάννης τῆς λίμακος ἀναφέρει ὅτι ἀγάπη καὶ ταπείνωση ἀποτελοῦν 

ἱερὸ ζεῦγος. Ἡ πρώτη ἀνυψώνει καὶ ἡ ἄλλη τοὺς συγκρατεῖ ἐκεῖ ποὺ ὑψώθηκαν 
γιὰ νὰ μὴν πέσουν. Βλ. ΩΑ Υ Σ ΑΪΤ Υ, Kλῖμαξ, όγος KΕ΄, PG 88, 997A.
141. ρβλ. ΗΣΥΧ Υ ΕΣΒΥΤΕ Υ, ρὸς Θεόδουλον ιγ΄-ιϛ΄, PG 93, 

1485AB: «... τρόποι εἰσὶ κατ’ ἐμὲ τῆς νήψεως... τὸ παρακαλεῖν τὸν Ἰησοῦν εἰς βοήθει-
αν συνεχῶς ἐν ταπεινώσει».
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σωπο τοῦ Χριστοῦ142, τῆς αναγίας143 καὶ τῶν Ἁγίων144. Τὴν ἀθυμία 
δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν νικήσει μὲ τὴ λογική, ἀλλὰ μὲ τόν «ἐν τῇ ἀγά-
πῃ»145 φόβο. Ὅπως διδάσκει ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ έος Θεολόγος, «ὁ φο-
βούμενος τὸν ύριον, δαιμόνων ὁρμὰς οὐ φοβεῖται, οὐδὲ τὰς ἀσθενεῖς 
ἐφόδους αὐτῶν»146. Ἀκόμα καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν καταφέρει νὰ προοδεύ-
σουν στὴν πνευματικὴ ζωὴ καί «ἀφράστως ἡδόμενοι» ἀναπαύονται «ἐν 
εἰρήνῃ βαθείᾳ» πρέπει νὰ προσέχουν τὶς παγίδες τοῦ ονηροῦ, γιατὶ ἡ 
ψυχή τους «πέφυκε τρεπτή», ὁ δὲ πειρασμὸς εἶναι «ἀνένδοτος ἀντικεί-
μενος, καὶ δὴ λαβὰς προστακτικὰς πολλαχόθεν πρὸς ὄλισθον»147. 

Ἡ Θεία ειτουργία εἶναι μία ἄσκηση βαθιᾶς πνευματικῆς ταπεί-
νωσης ποὺ ἀρχίζει πρὶν ἀκόμα φτάσει ὁ πιστὸς στὸν ναὸ καὶ συνεχίζει 
μετὰ τὴν ἀπόλυση. ετὰ τὴ Θεία οινωνία, ἡ δύναμη ποὺ συγκρα-
τεῖ τὴ γεύση τῆς ὐράνιας Τροφῆς, ποὺ κρατᾶ νωπὴ στὴ μνήμη τὴν 
Ἀνάμνηση καὶ διατηρεῖ τὸν πόθο τῆς ἐπανάληψης τοῦ Δείπνου εἶναι 
ἡ ταπείνωση. Στὸν ἔρωτα τὸν μανικὸ τῆς Θείας Ἀγαθότητας ἡ ταπεί-
νωση κατευνάζει τή «ζήλια» τοῦ υμφίου. Ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς 
μιλῶντας γι’ αὐτὴ τὴ ζήλια, μᾶς λέει πὼς ἡ αὐθάδεια καὶ ἡ αὐταρέ-
σκεια ἀποτελοῦν πνευματικὴ μοιχεία τῆς καρδίας: « ὴ εἰσαγάγῃς 
ἄλλον υμφίον ἐν τῇ παστάδι τῆς καρδίας σου»148. Στὸν θεῖο ἔρωτα 

142. «Ἁμαρτημάτων ἀμαυρότητι, καθ᾽ ἑκάστην τυφλούμενος, ἀδυνατῶ κατανο-
εῖν, τὰ θαυμάσιά Σου ύριε· διό μου τῆς καρδίας τοὺς ὀφθαλμοὺς διάνοιξον...» (Τρο-
πάριον γ΄, η΄ ᾨδῆς, Ὄρθρου Τρίτης, Ε΄ Ἑβδομάδος ηστειῶν, Τριῴδιον, σ. 261).
143. «Τῶν οἰκτιρμῶν σου ταῖς ῥανίσιν, Ἀειπάρθενε ἀμόλυντε, τοὺς μολυσμοὺς 

τοὺς ἐμπαθεῖς τῆς καρδίας μου ἀπόπλυνον, δακρύων ὀχετούς, παρεκτικούς, καθάρσε-
ως ψυχικῆς δωρούμενη» (Τροπάριον δ΄, η΄ ᾨδῆς, Ὄρθρου Τρίτης, Ε΄ Ἑβδομάδος 

ηστειῶν, Τριῴδιον, σ. 261).
144. Βλ. β΄ άθισμα αρτυρικόν, Ὄρθρου . Σαββάτου, Τριῴδιον, σ. 476.
145. Βλ. Α ΣΤ Υ ΑΤ Α Χ Υ, ερὶ προσευχῆς με΄, Φιλοκαλία Δ΄, σ. 

329. 
146. ΣΥ ΕΩ  . ΘΕ Γ Υ, εφάλαια πρακτικὰ να΄, PG 120, 624C.
147. Βλ. Α ΣΤ Υ ΑΤ Α Χ Υ, ερὶ προσευχῆς με΄, Φιλοκαλία Δ΄, σσ. 

329-330. ρβλ. «Τὸ πῦρ οὐ σβεσθήσεται, καὶ ὁ σκώληξ φησὶν οὐ τελευτᾶ. Φοβοῦ τὴν 
ἀπείλησιν, ὦ ψυχή μου, θεραπεύουσα Χριστὸν, ἵνα εὕρῃς ἀπόλαυσιν...» (Εἱρμὸς ἄλ-
λος, η΄ ᾨδῆς, ανόνος Ὄρθρου Τρίτης, Ε΄ Ἑβδομάδος ηστειῶν, Τριῴδιον, σ. 261).
148. ΩΑ Υ ΔΑ ΑΣ Η Υ, Εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν συκῆν, PG 96, 588B.
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ὁ ἄνθρωπος παραμερίζει κάθε ἐγωισμό, μπροστὰ στὴν ἐκζήτηση τοῦ 
ἀγαπημένου: «Τετρωμένης καρδίας εἰμί ἐγώ· ἐξέστησέ με ὁ πόθος σου· 
ἠλλοίωσέ με ἡ ἀγάπη σου, Δέσποτα...»149. Ὁ πιστὸς ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ 
ἐπιζητεῖ τὴ Θεία οινωνία150. Ἡ μητέρα Ἐκκλησία προσφέρει ἀφει-
δῶς τὸ καινοδιαθηκικὸ μάννα στὰ μέλη της, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀκόμα 
τὸ στερεῖ προσωρινὰ μὲ τὰ ἐπιτίμια δὲν τὸ κάνει γιὰ νὰ τιμωρήσει. 
Ἀσκεῖ τὰ παιδιά της στὴν ταπείνωση, δίνοντάς τους τὴν εὐκαιρία 
νὰ ἐντείνουν τὴν ἀγάπη τους στὸν Χριστὸ καὶ τὴν πίστη τους στὸ 
μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. 

έσα σὲ κύκλους ἑορταστικούς, νυχθήμερο, ἑβδομαδιαῖο καὶ 
ἐτήσιο, ἡ Ἐκκλησία πλέκει τὸ πλάσμα μαζὶ μὲ τὸν λάστη καὶ φτιά-
χνει μία Θεανθρώπινη ἁλυσίδα σωτηρίας πρὸς τὸ ἄπειρο. Σ᾽ αὐτὴ 
τὴν ἁλυσίδα, ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ φῶτα, δὲν 
ἔχει σημασία ποῖος εἶναι φωστῆρας καὶ ποῖος φλόγα. Σημασία ἔχει 
ὅτι εἶναι ἡ ία, Ἁγία, αθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ποὺ ξε-
φεύγει ἀπὸ τὴ χοάνη τῆς παγκόσμιας ἑορτῆς151 καὶ ἔχει τὴ δική της 
μοναδικὴ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴν Τρισήλιο Θεότητα.

149. ΩΑ Υ ΔΑ ΑΣ Η Υ, Εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν συκῆν, PG 96, 588C. 
150. ρβλ. Α ΣΤ Υ ΑΤ Α Χ Υ, ερὶ προσευχῆς ι΄, Φιλοκαλία Δ΄, σ. 

297 «Τρωθεῖσα γὰρ ἡ ψυχὴ τῷ θείῳ ἔρωτι τοῦ Χριστοῦ... τούτῳ γε κατακολουθεῖ», 
Τ Υ Δ Υ, ερὶ προσευχῆς β΄, Φιλοκαλία Δ΄, σ. 297 «Ψυχὴ γὰρ θείῳ ἔρωτι ἁλοῦ-
σα κατάκρας, στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω οὐ δύναται. “Ἐκολλήθη γάρ, φησὶν ὁ θεῖος 
Δαβίδ, ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου”».
151. Βλ. Δοξαστικὸν η΄ ᾨδῆς, ανόνος Ὄρθρου υριακῆς άσχα, εντηκο-

στάριον, σ. 4, ὅπου ὁ ποιητὴς παρακινεῖ τὴ έα Σιὼν νὰ ἀπεγκλωβίσει τὸ βλέμμα 
της ἀπὸ τὴν κυκλικὴ τροχιὰ τοῦ κόσμου: «Ἆρον κύκλῳ, τοὺς ὀφθαλμούς σου Σιὼν 
καὶ ἴδε· ἰδοὺ γὰρ ἥκασί σοι, θεοφεγγεῖς ὡς φωστῆρες, ἐκ δυσμῶν καὶ ἐκ βορρᾶ, καὶ 
θαλάσσης, καὶ ἑῴας τὰ τέκνα σου, ἐν σοὶ εὐλογοῦντα, Χριστὸν εἰς τὸν αἰῶνας».
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ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

1. Πη γές.
Ἁγία Γραφή - . Διαθήκη, ὑπὸ Ε. Nestle – . Aland, ἐκδ. Deutsche 

Bibelstiftung, Stuttgart 198527.
Α Δ Ε Υ ΗΤΗΣ, Εἰς τὴν οίμησιν τῆς Ὑπε ρα γί ας Δε σποί νης 

ἡμῶν Θε ο τό κου Α΄ – Γ΄, PG 97, 1045-1110.
ΓΕ Α Υ Ω ΣΤΑ Τ Υ ΕΩΣ, Εἰς τὴν εἴσοδον τῆς ὑπε-

ραγίας Θεοτόκου A΄, PG 98, 292 – 308.
ΓΕ Α Υ Β΄ Ω ΣΤΑ Τ Υ ΕΩΣ, Εἰς τὸν Εὐαγγελι-

σμόν, PG 140, 677-736. 
Γ Η Γ  Υ Σ  Α Ϊ Τ Υ, ε φά λαια πά νυ ὠφέ λι μα, PG 150, 1101-

1118.
Γ ΗΓ Υ Α Α Α, Ὁμιλία Ζ΄, Δεικνῦσα τὸ τοῦ Σαββάτου 

καὶ τὸ τῆς υριακῆς μυστήριον· καὶ εἰς τὸ τῆς καινῆς υριακῆς 
εὐαγγέλιον, PG 151, 219-236.

Δ  Υ Σ Υ Α Ε  ΑΓ Τ Υ, ερὶ τῆς ἐκκλη σια στι κῆς ἱε ραρ χί ας, 
PG 3, 369-584.

– ε ρὶ θεί ων ὀ νο μά των, PG 3, 585-996.
– ε ρὶ oὐρανίας ἱεραρχίας, PG 3, 119-370.

ΔΩ ΘΕ Υ ΑΒΒΑ, Ἔρ γα Ἀ σκη τικά, ἐκ δ. Ἑ τοιμα σί α, Ἱερᾶς ονῆς 
Τι μί ου ρο δρό μου, α ρέ ας 1993.

Η ΣΥ Χ Υ Ε ΣΒΥΤΕ Υ, ρὸς Θε ό δου λον λόγος ψυ χω φελὴς περὶ νή-
ψε ως καὶ ἀρετῆς, PG 93, 1479-1544.

ΘΕ  ΔΩ Υ ΣΤ Υ Δ  Τ Υ, Ἀντιῤῥη τικὸς πρῶτος κατὰ εἰκο νο μά χων, 
PG 99, 327-352.

– Ἐγκώμιον εἰς τὴν κοίμησιν τῆς ἁγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτό-
κου, PG 99, 720-729.

Ἱερατικόν. Αἱ Θεῖαι ειτουργίαι Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Βασιλείου 
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τοῦ εγάλου καὶ τῶν ροηγιασμένων μετὰ τῆς τυπικῆς αὐτῶν 
Διατάξεως καί τινων ἀπαραιτήτων ἱερῶν ἀκολουθιῶν, τάξεων 
καὶ εὐχῶν, ἔκ δ. Ἀ πο στο λι κῆς Δια κο νί ας τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς 
Ἑλλά δος, Ἀθή να 1998 (ἀνατύπωσις ΣΤ΄).

ΣΑΑ  ΣΥ Υ, Tὰ Εὑρεθέντα Ἀσκητικά, ἔκ δ. Ἰ. Σπε τσιέ ρη, Ἀθῆναι 
1895.

 Σ  ΔΩ Υ ΘΕΣ ΣΑ   ΗΣ, Εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς πανυπερ-
δόξου καὶ κεχαριτωμένης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου 

αρίας, όγος Γ΄, PG 139, 71-164.
Ω Α  Υ ΔΑ Α Σ Η Υ, όγος δεύτερος εἰς τὴν ἔνδοξον κοί-

μησιν τῆς παναγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου αρίας, PG 96, 
721-753.

– όγος εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν συκῆν, καὶ εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ 
ἀμπελῶνος, PG 96, 576-588.

– Ἔκ δο σις ἀ κρι βὴς τῆς ὀρ θο δό ξου πί στε ως, PG 94, 789-1228.
Ω Α Υ  ΣΤΑ  ΔΗΣ, Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου, ἐκδ. Ἀστήρ, 

Ἀθῆ ναι 1985.
ΩΑ Υ Σ ΑΪΤ Υ, λῖμαξ. Εἰς λόγους ΄, PG 88,631-1209.
ΩΑ Υ X ΥΣ ΣΤ Υ, Ὑ πό μνη μα εἰς τὸν ἅ γιον ατ θαῖον τὸν 

Εὐαγ γε λι στὴν εἰς ὁ μι λίας Ϟα΄, PG 57,13-472, PG 58, 471-794.
– Ἐπι τί μη σις κατὰ τῶν ἀπο λει φθέ ντων, πα ραί νε σις πρὸς τοὺς πα-

ρό ντας..., PG 51, 143-155.
– ε ρὶ Ἀ κα τα λή πτου, ὁμιλία Γ΄, PG 48, 719-728.
– Ἑρμη νεί α εἰς τὴν πρὸς Ἑ βραί ους ἐ πι στολὴν..., εἰς ὁ μιλίας Δ΄, PG 

63, 9-236.
– Ὑπό μνη μα εἰς τὴν πρὸς ο ριν θί ους Β΄ ἐ πι στολήν, εἰς ὁμιλίας ΄, 

PG 61, 381-610.
– Ὑ πό μνη μα εἰς τὴν πρὸς Θεσ σα λο νι κεῖς ἐ πι στο λὴν δευτέ ραν εἰς ὁ μι-

λίας Ε΄, PG 62, 467-500.
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– Ὑπό μνη μα εἰς τὴν πρὸς Φι λήμονα ἐπιστολὴν εἰς ὁμιλίας γ΄, PG 62, 
703-721.

– Ὁμιλία, λεχθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Είρήνης, ὑπέρ τε τῆς σπου-
δῆς τῶν πα ρό ντων..., PG 63, 485-492.

Α   ΣΤ Υ Α Τ Α  Χ Υ, ε φά λαια περὶ προ σευχῆς, Φι λο κα λί α 
Δ΄, ἔκδ. Ἀστήρ, Ἀθῆναι 19915, σσ. 296-367.

Υ Υ Α Ε Α Δ Ε ΑΣ, Ἑρμηνεία εἰς τὴν πρὸς ορινθίους 
Α΄ ἐπιστολήν, PG 74, 856-916.

ικρὸν Εὐχολόγιον, ἔκ δ. Ἀ πο στο λικῆς Δια κο νί ας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, Ἀθῆ ναι 199612.

  Α Υ Α ΒΑΣ Α, Ἑρ μη νεί α τῆς θεί ας ει τουρ γί ας, PG 
150,367-492.

εντηκοστάριον Χαρμόσυνον, ἔκ δ. Ἀ πο στο λι κῆς Δια κο νί ας τῆς Ἐκ κλη-
σί ας τῆς Ἑλλά δος, Ἀθῆ ναι 1990 (ἀνατύπωσις Δ΄).

ΕΤ Υ ΔΑ ΑΣ Η Υ, Ὅτι μέγα ἀγαθὸν ἡ ἀγάπη καὶ ἡ συμβουλή 
μετὰ ταπεινώσεως, Φι λο κα λί α Γ΄, ἔκδ. Ἀστήρ, Ἀθῆναι 19915, 
σσ. 92-94. 

ΣΥ Ε Ω  . ΘΕ   Γ Υ, ε φά λαια πρα κτι κὰ καὶ θε ο λο γι κὰ ἑ κα-
τὸν πε ντή κο ντα πέ ντε, PG 120, 603-688.

– α τη χή σεις Γ΄- Δ΄, Syméon le Nouveau Théologien, 
Catéchèses III, ἔκδ. B. Krivochéine, SCh 113 (1965), σσ. 11-
303.

Τριῴδιον α τα νυ κτι κόν, ἔκ δ. Ἀ πο στο λι κῆς Δια κο νί ας τῆς Ἐκ κλη σί ας 
τῆς Ἑλλά δος, Ἀθῆ ναι 19932.

Ὡρολόγιον τὸ έγα, ἔκ δ. Ἀ πο στο λι κῆς Δια κο νί ας τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς 
Ἑλλά δος, Ἀθῆ ναι 19724.
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2. Βο η θή μα τα
Β Α Χ Υ Ε  ΘΕ Υ, Ὀρ θό δο ξη Ψυ χο θε ρα πεί α. ( α τε ρι κή θε ρα-

πευ τι κή ἀ γω γή), ε βα δειά 19955.
Γ Α Υ Α., Θεί α αι δα γω γί α. αι δα γω γι κά στοι χεί α στο ε γά λο 

α νό να του Αν δρέ α ρή της, ἐκδ. Ἀκρί τας, [Ψυ χο λο γί α, αι δα-
γω γι κή, οι μα ντι κή αρ. 10], Ἀθή να 2000.

Γ Α  Υ Α Τ Υ Α ΑΣΤΑΣ Υ, α γκο σμιό τη τα καί Ὀρθο δο ξί α, 
ἐκδ. Ἀκρί τας, Ἀθή να 2000.

Γ Η Γ  Α ΔΗ ., Ἡ θε ο λο γι κὴ καὶ ἀν θρω πο λο γι κὴ θε ώ ρη ση τῆς 
Ἀγωγῆς, Ἀθῆ ναι 1975.

Γ Η Γ  Υ Ε   Α Χ Υ, Ἡ Θεί α ει του ργί α. Σχόλια, ἐκδ. 
Δόμος, Ἀθή να 1987 (πρώ τη ἐπα νέκ δο ση).

ΕΥ Δ   ΩΦ ., Ἡ Ὀρ θο δο ξί α, μτφρ. Α. ουρ τζο πού λου, ἐκδ. Β. 
η γο πούλου, Θεσ σα λο νί κη 1972.

ΖΗ Ζ Υ Α Ω Α  Υ ( η τρο πο λί του ερ γά μου), Ἡ ἑνό της τῆς 
Ἐκκλη σί ας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχα ρι στίᾳ καὶ τῷ ἐπι σκόπῳ κατὰ τοὺς 
τρεῖς πρώ τους αἰώ νας, ἐκδ. Γρη γό ρη, Ἐν Ἀθή ναις 19902.

Τ Γ Υ Φ., Ὁ υ στι κὸς ῆ πος, ἔκδ. Ἀστήρ, Ἀθῆναι 19863.
 Α Α Η ., «Ὁ ἄν θρω πος τοῦ οὐ μα νι σμοῦ καί ὁ ἄν θρω πος τῆς 
Ὀρ θο δο ξί ας», ρα κτι κά ΣΤ΄ α νελ λη νί ου Θε ο λο γι κοῦ Συ νε δρί-
ου 5-7 Σε πτεμβρί ου 1986, Ἀθῆ ναι 1988, σσ. 257-276.

Ε ΤΑ  Η Υ ΓΕ Ω  Γ Υ, Ἡ θε ο λο γι κὴ μαρ τυ ρί α τῆς Ἐκ κλη σια-
στικῆς α τρεί ας, ἐκ δ. Ἁρ μός, Ἀθή να 1995.

MILTON J., «Paradise Lost», Τhe Norton Anthologie of English 
Literature, vol. 1, ἐκδ. W. W. Norton & Conpany, New York – 
London 19936, σσ. 1474-1610.
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