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Ουσία της πνευματικθς ζωθς: μία θ πολλές πνευματικότητες; 

Σεβαςμιϊτατοι, κεοωιλζςτατε, ςεβαςτοί πατζρεσ, κφριοι 

κακθγθτζσ, αγαπθτοί αδελωοί και αδελωζσ, 

Ευχαριςτϊ κερμα για τθν τιμι να ςυμβάλω ςτον ςθμερινό 

προβλθματιςμό. Είναι όντωσ αςυνικιςτθ θ πρωτοβουλία να 

διοργανϊνονται ςυνεδριακζσ εκδθλϊςεισ για αμιγϊσ πνευματικά 

κζματα, διότι ζχει επικρατιςει να κεωροφνται αυτονόθτα, πράγμα 

αμωίβολο όπωσ κα δοφμε. Ορκά λοιπόν εκρίκθ από τθν επιτροπι ότι 

απαιτείται διευκρίνιςθ τθσ ζννοιασ τθσ πνευματικότθτασ, αωοφ ζχουν 

κατά καιροφσ εμωιλοχωριςει πολλζσ παρερμθνείεσ. Σε αυτζσ ζχουν 

ςυμβάλει και κοςμικζσ ςθμαςίεσ τθσ λζξθσ «πνευματικόσ» οι οποίεσ 

επθρεάηουν, ζςτω και ανεπίγνωςτα, τα μζλθ τθσ Εκκλθςίασ. 

Θ πιο παλιά εκδοχι τθσ πνευματικότθτασ, αυτι που ζρχεται από το 

παρελκόν και παραμζνει ακόμα και ςιμερα ενεργι (αν και λιγότερο απ’ 

όςο ςτο παρελκόν), είναι εκείνθ που ορίηει τθν πνευματικότθτα κυρίωσ 

ωσ αυτοςυγκράτθςθ. Δθλαδι, «πνευματικότθτα» είναι το να μπορεί ο 

άνκρωποσ να ςυγκρατεί τισ ορμζσ του, τα ςυναιςκιματά του, τισ 

επικυμίεσ του. Θ αυτοςυγκράτθςθ αυτι δεν είναι πάντοτε ςυνειδθτι, 

διότι επιςτρατεφονται και ψυχολογικοί μθχανιςμοί άμυνασ του εγϊ 

(κυριωσ θ απϊκθςθ, θ άρνθςθ, και θ εκλογίκευςθ) οι οποίοι είναι 

ανεπίγνωςτοι. 

Θα ονομάηαμε αυτοφ του είδουσ τθν πνευματικότθτα «θκικολογικι» 

ι «πουριτανικι». Κι αυτό, διότι το ενδιαωζρον όλο βρίςκεται ςτθν 

θκικι, όπωσ αυτι νοείται με βάςθ εξωτερικά κριτιρια. Ρολλζσ ωορζσ 

τεκμθριϊνουμε αυτι τθν άποψι μασ ςε ανάλογα χωρία· για 

παράδειγμα: εω’ όςον καρπόσ του Αγίου Ρνεφματοσ είναι και θ 

πραότθτα, τότε ςυμπεραίνουμε πωσ όποιοσ δεν κυμϊνει είναι 

άνκρωποσ του Αγίου Ρνεφματοσ. Δεν είναι δφςκολο να ωανταςτεί 

κανείσ πόςεσ αυταπάτεσ χωράνε εδϊ οι οποίεσ ενδζχεται να οδθγιςουν 

ςε αλθκινζσ τραγωδίεσ.  
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Ο ίδιοσ ο Χριςτόσ μάσ ηιτθςε: «Μι κρίνετε κατ’ όψιν».1 Αλλά εκτόσ 

από τθν εντολι αυτι του Χριςτοφ, μια ενδιαωζρουςα παρατιρθςθ 

ζχουμε και ςτθν «Κλίμακα» του αγίου Ιωάννου του Σιναΐτθ, ο οποίοσ 

γράωει: «Μερικοί άνκρωποι –δεν ξζρω γιατί– ζχουν ζμωυτεσ κάποιεσ 

αρετζσ· τουσ είναι εφκολθ θ πραότθτα, τουσ είναι εφκολθ θ εγκράτεια, 

τουσ είναι εφκολθ θ υπομονι. Αντίκετα, άλλοι δυςκολεφονται πάρα 

πολφ να τα αποκτιςουν αυτά. Εγϊ όμωσ παραδζχομαι», ςυνεχίηει ο 

άγιοσ Ιωάννθσ, «αυτοφσ που δεν ταιριάηει ο χαρακτιρασ τουσ με αυτό 

και όμωσ αγωνίηονται, αυτοφσ δθλαδι που αγωνίηονται ενάντια ςτον 

χαρακτιρα τουσ· διότι οι άλλοι δεν κουράςτθκαν κακόλου γι’ αυτό, ενϊ 

εκείνοι που αγωνίηονται ενάντια ςτθ ωφςθ τουσ, πραγματοποιοφν τθ 

ωράςθ του Χριςτοφ, ότι “θ Βαςιλεία των ουρανϊν βιάηεται και βιαςταί 

αρπάηουςιν αυτιν” (Ματκ. 11:12)»2. Δεν αρκεί λοιπόν θ εξωτερικι 

εμωάνιςθ κάποιασ αρετισ για να ονομαςτεί κάποιοσ «πνευματικόσ 

άνκρωποσ».  

Ασ προχωριςουμε ςε ζνα άλλο είδοσ, αρκετά ςφγχρονο, που 

επιβάλλει περιςςότερθ διαπραγμάτευςθ. Ρρόκειται γι’ αυτό που κα 

ονομάηαμε «ψυχολογικι πνευματικότθτα». Το είδοσ αυτό δίνει 

προτεραιότθτα ςτθν ψυχολογικι εμπειρία, ςτο τι αιςκάνεται και νιϊκει 

ο άνκρωποσ ψυχολογικά. Από τα ςυναιςκιματα ςυνάγει 

ςυμπεράςματα και για τθν πνευματικι κατάςταςθ. Το κριτιριο αυτό 

είναι ενίοτε ορκό αλλά όχι απόλυτα αςωαλζσ. 

Ζνα ςχετικό παράδειγμα αντικατοπτρίηεται ςε αυτό που ακοφμε 

ςυχνά να λζνε κάποιοι νζοι: «πθγαίνω ςτθν εκκλθςία καμιά ωορά για να 

θρεμιςω». Αυτι θ θρεμία είναι αίςκθμα ψυχολογικισ υωισ. «Μα είναι 

κακό αυτό;», κα αντιτείνει κάποιοσ. Πχι, ωυςικά. Αντίκετα, είναι 

ευλογία. Ωςτόςο, αποτελεί μόνο τον προκάλαμο, το πρϊτο ςκαλοπάτι 

πάνω ςτο οποίο πρζπει αργότερα να χτιςτεί θ αλθκινι πνευματικότθτα. 

Είναι, κα λζγαμε, ζνα προςτάδιο με το οποίο ο Θεόσ μασ γλυκαίνει για 

να προχωριςουμε ςτθν αλθκινι πνευματικότθτα. Συχνά ακοφμε τθ 

ωράςθ «αυτό με αναπαφει». Είναι ευλογθμζνθ λζξθ και πολλζσ ωορζσ 

                                           
1 Ιωάν. 7:24. 
2 Κλῖ μαξ, Κσ´, μέροσ α´, 22. 
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ζχει πραγματικό νόθμα, όμωσ κάποιεσ άλλεσ ωορζσ διευρφνεται πολφ 

μόνο και μόνο για να χωρζςει τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που μασ 

ενδιαωζρει μόνο να αιςκανόμαςτε καλά. 

Δυςτυχϊσ όμωσ, πολλοί από εμάσ παραμζνουμε εγκλωβιςμζνοι ς’ 

αυτό το προςτάδιο. Κι ακόμα, είναι μια πνευματικότθτα που υςτερεί ςε 

αγάπθ, δίνει ζμωαςθ ςτο πϊσ νιϊκει το άτομο κι όχι ςτο πϊσ 

τοποκετείται απζναντι ςτον διπλανό του. Είναι μια πνευματικότθτα που 

δεν κα διςτάηαμε να τθν ονομάςουμε «εγωκεντρικι». 

Ρρζπει να τονιςτεί πωσ αυτοφ του είδουσ θ πνευματικότθτα 

απαντάται εξ ίςου μζςα ςτισ ενορίεσ και τα μοναςτιρια μασ, αλλά και 

μζςα ςτα ποικίλα παρακλάδια του δυτικοφ χριςτιανιςμοφ. Μπορεί να 

ακοφγεται παράξενο κάτι τζτοιο, όμωσ θ πνευματικότθτα που ηοφμε 

ςυχνά ςτισ ενορίεσ και ςτα μοναςτιρια μασ ζχει κάτι κοινό με τθν 

«πνευματικότθτα» των διαωόρων κρθςκευτικϊν ομάδων και αιρζςεων 

τθσ ςφγχρονθσ αμερικανικισ Βαβυλωνίασ: ό,τι μετρά περιςςότερο είναι  

το ψυχολογικό βίωμα.  

Σε αυτοφσ τουσ χϊρουσ ςυνικωσ αγκαλιάηουν όλουσ όςοι τουσ 

πλθςιάηουν, τουσ καλωςορίηουν, τουσ ςυμπαρίςτανται, τουσ δίνουν τθ 

δυνατότθτα να ψάλουν όλοι μαηί, ι να παρακολουκιςουν ζνα 

ςυναιςκθματικό κιρυγμα που ξεςθκϊνει τισ ψυχζσ. Πλα αυτά 

ςυνιςτοφν μια ψυχολογικι «πνευματικότθτα» που ξεκουράηει, γοθτεφει 

και εμπνζει (ακόμα και τον ορκόδοξο πιςτό που ςυχνά παραςφρεται 

από τζτοιεσ ομάδεσ) κι ζτςι ο άνκρωποσ μετά απ’ όλα αυτά επιςτρζωει 

ςτο ςπίτι του με τθν ψευδαίςκθςθ ότι, επειδι ζνιωςε καλά ςε όλθ αυτι 

τθ διαδικαςία και θρζμθςε, ζγινε κατοικθτιριο του Αγίου Ρνεφματοσ!  

Κι ακόμα παραπζρα, αυτι θ «πνευματικότθτα» απαντά και με 

εκκοςμικευμζνθ μορωι. Τα τελευταία χρόνια ςτθ διεκνι βιβλιογραωία 

θ «Ρνευματικότθτα» (Spirituality) διακρίνεται από τθν «Θρθςκεία» 

(Religion), και περιγράωεται με όρουσ ψυχολογικοφσ και όχι 

κρθςκευτικοφσ. Γι’ αυτό και ςτον δυτικό κόςμο το να πθγαίνει κανείσ 

ςτθν εκκλθςία, να κάνει τισ κακιερωμζνεσ προςευχζσ του, να μελετά τθν 

Αγία Γραωι μαηί με άλλουσ και να νθςτεφει (αν προβλζπει κάτι τζτοιο θ 

Ομολογία του), αποτελεί ζκωανςθ κρθςκευτικότθτασ κι όχι 
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πνευματικότθτασ. «Ρνευματικότθτα», κατά τθν αντίλθψθ αυτι, 

κεωρείται το να ςτοχάηεται κανείσ για το κείο και να ςυγκινείται από 

αυτό, να χαίρεται τθν εμπειρία τθσ διαπροςωπικισ ςχζςθσ, να δονείται 

από τθν ομορωιά τθσ ωφςθσ και τθσ τζχνθσ, ι να ςυγκλονίηεται από το 

βίωμα του απολφτου και του απείρου. Ζτςι, θ «πνευματικότθτα» αυτι 

ουςιαςτικά περιλαμβάνει κάκε ζντονο και αςυνικιςτο βίωμα που 

αυτονομείται από τθ κεςμοποιθμζνθ κρθςκευτικότθτα και αποκτά 

χαρακτιρα ατομικισ ψυχολογικισ εμπειρίασ. Δεν ζχει ςχζςθ με το Άγιο 

Ρνεφμα, αλλά κάνει χριςθ του όρου «πνεφμα» με τρόπο καταχρθςτικό.  

Μζςα ς’ αυτι τθν «πνευματικότθτα» ο δυτικόσ κόςμοσ περιλαμβάνει 

και αυτό που ονομάηουμε διεφρυνςθ τθσ ςυνειδθτότθτασ. Αυτόσ ο όροσ 

περιγράωει τον άνκρωπο εκείνο που αρχίηει να αιςκάνεται, να βλζπει 

και να ακοφει πράγματα που ςυνικωσ δεν βλζπει και δεν ακοφει· τον 

άνκρωπο εκείνο που ζχει διευρυμζνο πεδίο εμπειρίασ. Συνικωσ αυτι θ 

διεφρυνςθ επιχειρείται με διαλογιςμό ι με τεχνικζσ που καλλιεργοφνται 

ςε οριςμζνεσ επικίνδυνεσ κρθςκευτικζσ ομάδεσ (cults). Υπάρχουν 

ςυγγραωείσ που προβάλλουν αυτι τθ διεφρυνςθ τθσ ςυνειδθτότθτασ 

ενταγμζνθ ςτο κλίμα τθσ «πνευματικότθτασ», διότι, όπωσ 

υποςτθρίηουν, μζςα από τθ διεφρυνςθ αυτι ζρχεται ο άνκρωποσ ςε 

επαωι με ολόκλθρο το ςφμπαν, με τθν αρμονία και τθν αλικεια του 

κόςμου. 

(Αν αναωερόμαςτε εδϊ ςτα προβλθματικά ςτοιχεία του ωαινομζνου 

αυτοφ τθσ Αμερικισ, είναι γιατί ςε δζκα-είκοςι χρόνια το ωαινόμενο 

αυτό –όπωσ γίνεται πάντα– κα κάνει τθν εμωάνιςι του και ςτθ χϊρα 

μασ. Και τότε, όταν πια κα δεχόμαςτε μια πλθμμφρα ορολογίασ και 

βιβλίων αυτισ τθσ «πνευματικότθτασ», ίςωσ με κλίψθ διαπιςτϊςουμε 

πωσ οι ενορίεσ και τα μοναςτιρια μασ ζχουν από καιρό προετοιμάςει το 

ζδαωοσ για τθν είςοδο και εδραίωςι τθσ. Ζχοντασ κάνει τουσ 

ορκόδοξουσ χριςτιανοφσ να ςκζωτονται μόνο ψυχολογικά, ζχοντασ 

ειςαγάγει ςτο χϊρο τθσ Εκκλθςίασ μια κατ’ ουςίαν κοςμικι ψυχολογικι 

«πνευματικότθτα», όταν πια το ωαινόμενο κα είναι παρόν ςτθ χϊρα 

μασ οι χριςτιανοί δυςτυχϊσ κα κινδυνεφουν να το αναγνωρίςουν ωσ 

οικείο, να το αγκαλιάςουν και μάλιςτα κάποιοι να εγκαταλείψουν για 

χάρθ του τθν Εκκλθςία.) 
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Θα προςκζςουμε κάτι ακόμα: είναι μια πνευματικότθτα που 

ενδιαωζρεται μόνο για τθν ατομικι δφναμθ του ανκρϊπου και 

αδιαωορεί για τον διπλανό του. Ρϊσ εκωράηεται αυτό; Με μια 

ςυγκεκριμζνθ εγωκεντρικι νοοτροπία εκηιτθςθσ των χαριςμάτων του 

Αγίου Ρνεφματοσ. Κάποιοι που μελετοφν βίουσ αγίων μπαίνουν ςτθ 

λογικι τθσ δίψασ για δφναμθ. Αν μποροφςαμε κάπωσ να κοιτάξουμε 

μζςα ςτο αςυνείδθτο πολλϊν ορκόδοξων χριςτιανϊν, κα βλζπαμε ζνα 

αντίγραωο του νιτςεϊκοφ Υπερανκρϊπου, ντυμζνου όμωσ πλζον με 

πνευματικζσ κατθγορίεσ. Θ ςυλλογιςτικι τουσ ενδόμυχα και 

ανεπίγνωςτα είναι θ εξισ: «Ρϊσ κα καταωζρω να γίνω ςπουδαίοσ 

αποκτϊντασ τα χαρίςματα του Αγίου Ρνεφματοσ; Ροιοσ κα μου τα 

δϊςει, αωοφ δεν μπορϊ να τα αποκτιςω μζςα από τθ ρουτίνα τθσ 

κακθμερινισ μου ηωισ; Θ Εκκλθςία! Ασ μπω λοιπόν ςτθν Εκκλθςία, 

ϊςτε μζςα από τα μυςτιριά τθσ να αποκτιςω τθ δφναμθ των 

χαριςμάτων». Με άλλα λόγια, θ Εκκλθςία γίνεται μζςο για τθν 

απόκτθςθ ενόσ ςτόχου. Κι ο ςτόχοσ αυτόσ είναι θ απόκτθςθ ατομικισ 

δφναμθσ δια τθσ χάριτοσ του Θεοφ. Αυτό όμωσ ςυνιςτά πλιρθ 

ανατροπι τθσ Ορκόδοξθσ Θεολογίασ και ηωισ… 

Θ εκκλθςιαςτικι ςυλλογιςτικι είναι ακριβϊσ θ αντίκετθ: «Ροιοσ είναι 

ο απϊτεροσ ςτόχοσ του χριςτιανοφ; Να ειςζλκει πραγματικά ςτθν 

Εκκλθςία, να εκκλθςιοποιθκεί, δθλαδι να κοινωνιςει με τουσ άλλουσ 

τθν αγάπθ. Ρϊσ κα το πετφχει αυτό; Δια τθσ αςκιςεωσ!». Αν ξεωφγει 

κανείσ από αυτι τθ ςειρά, από αυτι τθ ςυλλογιςτικι, ςυναντά τραγικά 

ωαινόμενα. Θ Εκκλθςία πολλζσ ωορζσ ταλαιπωρείται από ανκρϊπουσ 

που τθν κατζςτθςαν μζςο για να πετφχουν τον ςκοπό τουσ, να 

εκπλθρϊςουν προςωπικζσ τουσ επιδιϊξεισ και να αποκτιςουν τθν 

ψευδαίςκθςθ του «πνευματικοφ ανκρϊπου».  

Εδϊ υπειςζρχεται και το ηιτθμα τθσ ςχζςθσ μζςα ςτθν Εκκλθςία 

κεςμϊν και χαριςμάτων, τα οποία ςτθν πραγματικότθτα ζρχονται ςε 

ςφγκρουςθ μόνο όταν λθςμονοφν ότι αμωότερα ςυνιςτοφν 

αγιοπνευματικζσ λειτουργίεσ και ζτςι παραςφρονται ςε εξουςιαςτικζσ 

νοοτροπίεσ και πρακτικζσ. Μερικζσ ωορζσ θ εξουςιαςτικότθτα, επειδι 

δεν είναι απροκάλυπτθ και ωμι, κρφβεται πίςω από προςχιματα 

ψυχολογικισ «πνευματικότθτασ» θ οποία λαμβάνει χϊρα μζςω 
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υποβολισ και προςωπολατρείασ. Τότε το πρόςωπο του 

κακοδθγουμζνου πιςτοφ καταλιγει είτε να εξαωανίηεται είτε να 

δουλϊνεται. 

Σ’ αυτι τθ δεφτερθ κατθγορία πνευματικότθτασ ανικει και θ άποψθ 

που λζει «πάω ςτθν Εκκλθςία για να κεραπευτϊ». Είναι μια άποψθ που 

ακοφγεται ςυχνά και ζχουν γραωτεί και βιβλία γφρω απ’ αυτιν. Πμωσ 

ςτον πυρινα τθσ υπάρχει και πάλι θ μετατροπι τθσ Εκκλθςίασ ςε μζςο, 

αωοφ ςτόχοσ τθσ είναι θ κεραπεία και όχι θ εκκλθςιοποίθςθ. Ο 

άνκρωποσ που ζχει ςτο νου του αυτι τθν άποψθ ειςζρχεται ςτθν 

Εκκλθςία για να κεραπευτεί ατομικά κι όχι για να αποηθτιςει «τουσ 

αδελωοφσ του και τεσ αδελωζσ του», όπωσ ζλεγε ο άγιοσ Κοςμάσ ο 

Αιτωλόσ. Αν ειςζλκει κανείσ ςτθν Εκκλθςία αποηθτϊντασ τουσ 

αδελφοφσ, τότε  οπωςδιποτε κα κεραπευτεί. Αν ειςζλκει αποηθτϊντασ 

τθν ατομικι κεραπεία, τότε μάλλον κα χρθςιμοποιιςει τουσ άλλουσ ωσ 

μζςα για μια κεραπεία αμωίβολθ. Συνεπϊσ, αυτό που πρωτεφει μζςα 

ςτθν Εκκλθςία είναι θ ςχζςθ μασ με τα αδζλωια μασ. Και δεν είναι 

τυχαίο πωσ ζνασ νθπτικόσ πατζρασ, ο άγιοσ Βαρςανοφωιοσ λζει κάπου: 

«Κφριε, ι βάλε και τα πνευματικά μου παιδιά ςτθ Βαςιλεία ςου ι μθ 

βάλεισ οφτε εμζνα»! 

Αυτι είναι θ ορκόδοξθ εκκλθςιολογία και οι νθπτικοί πατζρεσ είναι 

κατά βάκοσ εκκλθςιολογικοί, δίνουν προτεραιότθτα ςτθν Εκκλθςία, 

αντίκετα με μασ ςιμερα που ζχουμε αναγάγει ςε φψιςτο κριτιριο τθν 

αυτονομθμζνθ από τθν Εκκλθςία «νθπτικότθτα». Θ Εκκλθςία μάσ ςϊηει 

όχι ωσ ζνα αωθρθμζνο ςϊμα ι μια ατομικι προςπάκεια, αλλά ωσ 

ομάδα αδελωϊν που κοινωνοφν μεταξφ τουσ ουςιαςτικά. Δεν είναι 

τυχαίο πωσ θ ψυχολογικι «πνευματικότθτα» τελικά αποτελεί κατ’ 

ουςίαν ιδιϊτευςθ, μια επιλογι αυξθμζνθ ςτουσ καιροφσ μασ όπου θ 

ρευςτότθτα και θ ακαταςταςία ωκοφν τουσ ανκρϊπουσ ςε ψυχολογικά 

καταωφγια. 

 Κλείνοντασ τθν ενότθτα αυτι, κα ικελα να επιςθμάνω πωσ πρζπει 

να είμαςτε δίκαιοι με τθν ψυχολογικι «πνευματικότθτα». Βρζκθκε 

μπροςτά ςε ζναν χριςτιανιςμό αποςτεωμζνο και χωρίσ χυμοφσ, 

περιοριςμζνο ςτο «ίδρυμα-κεςμό». Ουςιαςτικά όςοι ςτθν Δφςθ ζχουν 

πζςει ςτον πειραςμό τθσ ψυχολογικισ «πνευματικότθτασ» το ζκαναν 
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επειδι ικελαν να διατθριςουν μια πιο υπαρξιακι ςχζςθ με το 

υπερβατικό, να ικανοποιςουν μια δίψα για εμπειρία πζρα από τα απλά 

κρθςκευτικά κακικοντα. Ασ μθν βιαςτοφμε να ρίξουμε το βάροσ μόνο 

ςτουσ ετερόδοξουσ αδελωοφσ μασ διότι με τον καιρό γίνονται όλο και 

περιςςότεροι ςτον τόπο μασ εκείνοι που είναι πεπειςμζνοι πωσ θ 

Ορκόδοξθ Εκκλθςία ζχει εκωυλιςκι ςε δφναμθ ςυντιρθςθσ και 

τελετουργίασ, χωρίσ να αγγίηει υπαρξιακά τον άνκρωπο και να τον 

εμπνζει να αλλάξει.  

Ακόμθ χρειάηεται να ςθμειϊςουμε πωσ θ δεφτερθ αυτι εκδοχι περί 

πνευματικότθτασ αποτελεί παιδί τθσ πρϊτθσ, δθλαδι τθσ 

«θκικολογικισ-πουριτανικισ» πνευματικότθτασ – γεννιζται ωσ 

αντίδραςι τθσ. Κι αυτό εξθγείται ωσ εξισ: Θ πνευματικότθτα του 

δυτικοφ Χριςτιανιςμοφ ιταν επί αιϊνεσ –από το μεςαίωνα μζχρι τϊρα– 

πνευματικότθτα του πρϊτου τφπου, «θκικολογικι-πουριτανικι»· ζδινε 

δθλαδι βάςθ ςτα εξωτερικά ςτοιχεία, ςτον τρόπο τθσ ςυμπεριωοράσ. 

Οπότε ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ που ελευκερϊκθκε ουςιαςτικά τισ 

τελευταίεσ δεκαετίεσ από τα δεςμά του δυτικοφ Χριςτιανιςμοφ, ζδωςε 

ζμωαςθ ς’ αυτό που νωρίτερα είχε παραμελθκεί, ςτο ψυχολογικό 

μζροσ. Τθν καταπίεςθ του υποκειμζνου διαδζχκθκε θ ειδωλοποίθςθ 

του υποκειμζνου! Ράνω ςτα ςυναιςκιματα και ςτισ επικυμίεσ 

οικοδόμθςε τθ δεφτερθ «πνευματικότθτα», ωσ αντίδραςθ ςτθν πρϊτθ. 

Ωςτόςο, και οι δφο βρίςκονται ςε λάκοσ κατεφκυνςθ.  

Θ πνευματικότθτα μζςα από τθν ορκόδοξθ προοπτικι, ζχει 

χαρακτιρα οντολογικό. Τι ςθμαίνει αυτό; Σθμαίνει ότι αγκαλιάηει 

ολόκλθρο τον άνκρωπο ςτθν ακεραιότθτά του, να μθ μζνει τίποτα ζξω 

από τθν πορεία του προσ τον Θεό – οφτε τα ςυναιςκιματα, οφτε οι 

επικυμίεσ του, οφτε το ςϊμα του. Κι όλα τα αγκαλιάηει με αγάπθ και 

ςτοργι και βλζπει μζςα τουσ τθ ςωραγίδα τθσ αγάπθσ και τθσ ςοωίασ 

του Θεοφ. Ξζρει να διακρίνει κάκε ανκρϊπινθ λειτουργία από τθν 

αμαρτία και αναγνωρίηει ςτθ ωφςθ του ανκρϊπου τθν ευλογία τθσ 

δθμιουργικισ πρόνοιασ του Θεοφ. «Καί  ατά πού πράττετε ςωματικά, 

καί  ατά πνευματικά εἶ ναι, διότι τά πράττετε ἐν Χριςτῷ Ἰθςοῦ».3 

                                           
3 Ἁγί ου Ἰγνατί ου Θεοωόρου πιςτολή πρόσ φεςί ουσ, 8, ΒΕΡΕΣ 2, 266. 
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Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό τθσ ορκόδοξθσ πνευματικότθτασ είναι ότι 

πραγματοποιείται εν Αγίω Πνεφματι. Αυτό ςθμαίνει πωσ ο άνκρωποσ 

αγωνίηεται μεν τον «πρακτικό αγϊνα των αρετϊν», όπωσ λζνε οι άγιοι, 

αλλά γνωρίηει πωσ αυτό δεν είναι το τζρμα του δρόμου· κι ζτςι αν 

δικεν αποκτιςει κάποια αρετι δεν μπορεί να υπερθωανευτεί. Ἡ 

ἀλλθλουχί α ἀνκρώπινθσ καί  κεί ασ ἐνέργειασ προςθμαί νεται ςτόν 

προωήτθ Ἰεηεκιήλ, κατ' ἀρχήν ὡσ μεταβολή νοοτροπί ασ: "Βάλετε μέςα 

ςασ καινούργια καρδιά καί  καινούργιο πνεῦμα" (Ἰεηεκ. 18: 31). 

Ἀκολουκεῖ  ἡ δωρεά τοῦ Θεί ου Ρνεύματοσ: "Καί  κά ςᾶσ δώςω 

καινούργια καρδιά καί  καινούργιο Ρνεῦμα... Καί  κά ςᾶσ δώςω τό 

Ρνεῦμα μου καί  κά ςᾶσ βοθκήςω νά πορεύεςκε ςύμωωνα μέ τί σ 

ἐντολέσ μου καί  νά ωυλάξετε καί  νά τθρήςετε τά προςτάγματά μου" 

(Ἰεηεκ. 36: 26- 27).4 Σιμερα απουςιάηει από όλουσ μασ θ είςοδοσ ςτθν 

Εκκλθςία ωσ επιλογι, γι’ αυτό και πρζπει το κενό αυτό να καλυωκι από 

«μεταςτροωι» εκ των υςτζρων. 

Ο χριςτιανόσ που εμωορείται από μιαν ορκόδοξθ πνευματικότθτα 

κυμάται τα λόγια του αγίου Σεραωείμ του Σάρωω: «Δεν είναι οι αρετζσ 

ο ςκοπόσ τθσ ηωισ, αλλά θ απόκτθςθ του Αγίου Ρνεφματοσ». Και το 

πότε κα επιςκιάςει το Άγιο Ρνεφμα ζναν άνκρωπο, ανικει ςτθν κρίςθ 

του Θεοφ, είναι δϊρθμα που πζμπεται άνωκεν. Αυτό το τελευταίο, το 

ότι δθλαδι θ χάρισ πζμπεται άνωκεν ς’ όποιον και όποτε Εκείνοσ κρίνει, 

το ξεχνάμε ςυχνά και ςυναντάμε ζτςι πολλά παράξενα ωαινόμενα: 

άνκρωποι που αγωνίηονται κακθμερινά τον ςκλθρό αγϊνα των αρετϊν 

αιςκάνονται μειονεκτικά επειδι δεν ζχουν πνευματικι καρποωορία και 

ουςιαςτικι ςχζςθ με το Θεό· και ενίοτε πζωτουν ςε ηιλεια και ωκόνο 

όταν βλζπουν κάποιον διπλανό τουσ να αξιϊνεται τθ χάρθ του Θεοφ, αν 

και ζχει καταβάλει λιγότερο κόπο απ’ όςο οι ίδιοι. Και οι χριςτιανοί 

ζχουμε τθν τάςθ (ειδικά όςοι είμαςτε ενεργά μζςα ςτθν Εκκλθςία από 

μικροί) να μιμοφμαςτε τον μεγάλο αδερωό τθσ παραβολισ του αςϊτου 

και να ςκεωτόμαςτε ωσ εξισ: «Γιατί ο Θεόσ να ευαρεςτείται 

περιςςότερο από τον διπλανό μασ που τόςα χρόνια δεν ιταν κοντά Του, 

και που ζχει κάνει ςαωϊσ λιγότερο αγϊνα από εμάσ;».  Μα χαρά μασ 

                                           
4 Σταύρου Καλαντηάκθ "Καρδί α καινή καί  πνεῦμα καινόν": οἱ  κεολογικέσ ἰ δέεσ τοῦ 
προφήτθ Ἰεηεκιήλ, ἐκδ. Ρουρναρᾶ, 1998, ς. 226-241. 
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και δικαίωςθ των αςκθτικϊν προςπακειϊν μασ είναι να καρποφορεί ο 

άλλοσ, ο αδελφόσ μασ! 

Θ πνευματικι πρόοδοσ του χριςτιανοφ ακολουκεί τθν αρχι τθσ 

εξατομίκευςθσ. «Ὑπάρχουν πολλά ςτάδια ςέ μιά ηωή παραδομένθ ςτό 

Ἅγιο Ρνεῦμα. Μερικοί  βιάηουν τόν ἑαυτό τουσ νά παραμένουν πιςτοί  

ςτούσ κανόνεσ, ςτί σ ἐντολέσ, χωρί σ νά ἐπιδιώκουν κακαρά καί  

ςυνειδθτά νά ξανοιχκοῦν ςέ "ἐλλάμψεισ" ἤ χαριςματικέσ καταςτάςεισ. 

Ἄλλοι γί νονται εέλικτοι ςτήν κακοδήγθςθ τοῦ Ρνεύματοσ ςέ ςπάνιεσ 

καί  ἐξαιρετικέσ περιςτάςεισ. Ἄλλοι πάλι ςυνειδθτοποιοῦν ὅτι ἐνώπιον 

τοῦ Θεοῦ κάκε περί ςταςθ εἶ ναι "ἐξαιρετική". Καμμιά πράξθ δέν εἶ ναι 

μικρή καί  ἀςήμαντθ. Κάκε ἑκούςια ἐπιλογή, κάκε ἐνέργεια, ὅςο 

ἀςήμαντθ καί  ἄν ωαί νεται- κάκε τι πού λέμε, πού γράωουμε, πού 

διαβάηουμε, κάκε δρόμοσ πού παί ρνουμε- μπορεῖ  νά πραγματοποιθκῆ 

κάτω ἀπό τήν κακοδήγθςθ τῆσ κεί ασ πνοῆσ. Εἶ ναι ἡ ηωή "πό 

κακοδήγθςθ". Σ' ἕνα ἀνώτερο ςτάδιο μποροῦμε νά γί νουμε 

αἰ χμάλωτοι, δέςμιοι τοῦ Ρνεύματοσ καί  νά προχωροῦμε πιά δεμένοι 

μαηί  Του, ὅπωσ ὁ ἀπόςτολοσ Ραῦλοσ: "Καί  τώρα νά ἐγώ δεμένοσ μέ τό 

Ἅγιο Ρνεῦμα πορεύομαι ςτήν Ἱερουςαλήμ" (Ρράξ. 20: 22). Ὑπάρχουν 

τόςοι ςτακμοί  ςτήν ὁδό τῆσ ἁγί ασ πακοῆσ. Τό οςιῶδεσ εἶ ναι ν' 

ἀρχί ςουμε ἀπό τό ςθμεῖ ο πού βριςκόμαςτε μέ ατό τό ἐλάχιςτο πού 

κατέχουμε".5 

Κάποτε, αναωζρει το Γεροντικό, ζνασ αμελισ μοναχόσ ζωταςε ςτο 

τζλοσ τθσ ηωισ του και μαηεφτθκαν οι πατζρεσ τθσ μονισ ςτο 

προςκεωάλι του να κάνουν προςευχι. Ραραξενεφτθκαν όμωσ διότι τον 

είδαν ειρθνικό, κι ζτςι τον ρϊτθςαν: «Αωοφ εςφ για μια ολόκλθρθ ηωι 

ιςουν αμελισ και δεν ζκανεσ τα μοναχικά κακικοντα που κάναμε εμείσ 

–νθςτείεσ, ακολουκίεσ κ.λπ.– γιατί είςαι τόςο ειρθνικόσ;». «Συγχωριςτε 

με πατζρεσ», απάντθςε, «είμαι ειρθνικόσ επειδι δεν κατζκρινα ποτζ». 

Μια πικανι απάντθςθ λοιπόν ςτο γιατί ο Θεόσ επιςκζπτεται κάποιουσ 

ανκρϊπουσ μολονότι ζχουν να επιδείξουν λιγότερο πνευματικό αγϊνα 

απ’ όςο εμείσ, είναι ότι διζγνωςε ςτο βάκοσ τθσ ψυχισ τουσ 

περιςςότερθ αγάπθ. 

                                           
5 Ἀρχιμ. Λέβ Ηιλλέ Ἡ περιςτερά καί  ὁ ἀμνόσ, ἐκδ. Ἔλαωοσ, 1981, ς. 26-28. 
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Η αγάπθ είναι θ μόνθ αρετι που κα επιβιϊςει ςτα Έςχατα, ςτθ 

Βαςιλεία του Θεοφ, όταν δθλαδι κα βλζπουμε τον Θεό πρόςωπο προσ 

πρόςωπο και καμία άλλθ αρετι δεν κα χρειάηεται – οφτε πίςτθ, οφτε 

υπομονι, οφτε εγκράτεια… «Θ αγάπθ ουδζποτε εκπίπτει» (Αϋ Κορ. 

13:8), είναι αιϊνια. Κι αυτι ακριβϊσ θ αιωνιότθτά τθσ οωείλεται ςτο 

γεγονόσ πωσ θ αγάπθ αποτελεί τθν ίδια τθν ουςία τθσ Βαςιλείασ του 

Θεοφ. 

Η άςκθςθ τϊρα γίνεται μζςο για να φτάςεισ ςτο ςκοπό που είναι θ 

εκκλθςιαςτικι κοινωνία τθσ αγάπθσ. Η άςκθςθ υπάρχει προκειμζνου να 

καταςτοφμε ικανοί να αγαπιςουμε. Και θ πιο δφςκολθ άςκθςθ άλλωςτε 

είναι θ αγάπθ. Είμαςτε όμωσ τόςο ναρκιςςιςτζσ κι εγωιςτζσ που δεν 

μποροφμε να αγαπιςουμε κατ’ ευκείαν το πρόςωπο του άλλου με τισ 

ιδιομορωίεσ και τισ πολυπλοκότθτζσ του, κι ζτςι χρειάηεται να 

ξεκινιςουμε τθν άςκθςι μασ από τα μικρότερα και κακθμερινά (π.χ. τθ 

νθςτεία των τροωϊν). Το τζρμα και ο ςτόχοσ όμωσ είναι θ αγάπθ του 

διπλανοφ, θ αγάπθ του πραγματικοφ του προςϊπου, όχι του προςϊπου 

που κα επικυμοφςαμε να ζχει. Το να αγαπιςεισ τον διπλανό ςου και να 

τον κάνεισ να αιςκανκεί ότι ζχει αξία ωσ άνκρωποσ, αποτελεί τθν ουςία 

τθσ αγάπθσ και τθ δυςκολότερθ μορωι άςκθςθσ.  

Για τθν ορκόδοξθ πνευματικότθτα ςυνεπϊσ, το κριτιριο δεν είναι θ 

κατάνυξθ, οφτε θ εξαψλωςθ, οφτε θ απομόνωςθ, οφτε τα δάκρυα κακ’ 

εαυτά. Το κριτιριο είναι θ αγάπθ, κι όλα τα άλλα υπάρχουν για να 

υπθρετοφν τθν αγάπθ. Ασ το διευκρινίςουμε αυτό με ζνα παράδειγμα: 

Ενδζχεται κάποιοσ μζςα από τθ λατρεία τθσ Εκκλθςίασ, ι μζςα από τθ 

βραδινι του προςευχι να καταλάβει πόςο αμαρτωλόσ είναι και να 

ζρκει ςε κατάνυξθ. Αυτό είναι μια ευλογία, ζνα δϊρο του Θεοφ. Αλλά 

αυτό το δϊρο δεν του δόκθκε για να μείνει ς’ αυτό. Δεν πρζπει, με τθν 

προςδοκία του να ηθ ςυνεχϊσ αυτιν τθν κατάνυξθ, θ πνευματικότθτά 

του να περιοριςτεί ςτθν προςευχι και τθ λατρεία. Ρρζπει να καταλάβει 

πωσ αυτι θ κατάνυξθ είναι μζςο για τθν αγάπθ του διπλανοφ – πϊσ 

μπορεί κάποιοσ να αγαπιςει τον διπλανό του αν δεν ςυνειδθτοποιιςει 

τθ δικι του προςωπικι ακλιότθτα; Να λοιπόν τι χρειάηεται θ κατάνυξθ: 

να μασ βοθκιςει να ωτάςουμε ςτθν αγάπθ. 
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Ο π. Αλζξανδροσ Σμζμαν γράωει ωραία: «Χαρακτθριςτικό τοῦ 

Ρνεύματοσ δέν εἶ ναι οἱ  καυματοποιί εσ καί  τά ἐξωτερικά καύματα. 

Ὅςοι ποτάςςςονται ςτό Ρνεῦμα γί νονται ἱ κανοί  νά κάνουν 

ςυνθκιςμένα πράγματα μέ τρόπο ἀςυνήκιςτο, νά ἐπιτελοῦν τήν πιό 

κακθμερινή πράξθ μέ καινούρια, ψθλότερθ προοπτική. Ατοῦ τοῦ 

εἴ δουσ τό "ἀςυνήκιςτο" ξεωεύγει ἀπό τά ἀνκρώπινα βλέμματα καί  

ὅμωσ τό πᾶν ἔχει μεταμορωωκεῖ , τό πᾶν ἔχει ἀλλάξει μορωή».6 Ζτςι 

λοιπόν αντιλαμβανόμαςτε πωσ θ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα του τίτλου 

είναι: μία πνευματικότθτα υπάρχει μόνο, αλλά πάμπολλεσ μορφζσ τθσ, 

εξαρτϊμενεσ από τθν προςωπικότθτα του πιςτοφ και από τισ 

περιςτάςεισ τθσ ηωισ του. Ενκυμοφμαςτε εδϊ τον άγιο Μάξιμο ο 

οποίοσ παρομοιάηει το Άγιο Ρνεφμα με νερό που αρδεφει όλα τα ωυτά 

ςυντελϊντασ ςε ποικιλία διαωορετικϊν καρπϊν και ανκζων. 

Βαςική κέςθ τῆσ ἐκκλθςιολογικῆσ πνευματικότθτοσ, ὅτι ἀπό τήν 

ἀγάπθ παί ρνει νόθμα καί  ἡ ἄςκθςθ, ἤ μᾶλλον ὅτι ἡ ἄςκθςθ πρέπει νά 

ἀποτελῆ μορωή ἀγάπθσ. «Τί  λέγει λοιπόν; "λᾶτε ὅςοι ἔχετε ελογθκῆ 

ἀπό τόν Ρατέρα μου, κλθρονομῆςτε τή βαςιλεί α πού ςᾶσ ἔχει 

ἑτοιμαςτῆ" (Ματκ. 25: 34). Γιατί ; Ὄχι ἐπειδή ντυκήκατε τό ἔνδυμα τῆσ 

ἀωκαρςί ασ, οὔτε ἐπειδή κακαριςτήκατε ἀπό τί σ ἁμαρτί εσ ςασ, ἀλλά 

ἐπειδή κατορκώςατε τήν ἀγάπθ... Διότι ἡ χάρθ εἶ ναι δῶρο τοῦ Κυρί ου, ἡ 

διαγωγή ὅμωσ εἶ ναι κατόρκωμα ἐκεί νου πού τιμήκθκε μέ τή χάρθ. Καί  

βέβαια κανεί σ δέν ἀπαιτεῖ  ἀμοιβή γιά τή χάρθ πού ἔλαβε, ἀλλά 

ἀντί κετα ὀωεί λει. Καί  γι' ατό, ὅταν ωωτιςκοῦμε μέ τό Βάπτιςμα, 

χρωςτᾶμε ςτόν εεργέτθ τήν ἀγάπθ μασ. Ἀγάπθ δική μασ πρόσ τό Θεό 

εἶ ναι ἡ καλή διάκεςθ πρόσ τούσ ὁμόδουλούσ μασ, ἡ ςωτθρί α ἡ δική μασ 

καί  ἡ ἐπιμέλεια τῆσ ἀρετῆσ».7 

Θα πρζπει να παραδεχκοφμε πωσ θ εκκλθςιολογικι 

πνευματικότθτα δεν είναι τόςο δθμοωιλισ ςτουσ χριςτιανοφσ μασ όπωσ 

τα άλλα δφο είδθ. Και τοφτο διότι τόςο θ πουριτανικι όςο και θ 

ψυχολογικι εκδοχι τθσ διακζτουν τθν αςφάλεια του μετριςιμου. Ο 

άνκρωποσ ςε αυτζσ διατθρεί τθν ψευδαίςκθςθ ότι γνωρίηει τί 

αποτελζςματα ζχει θ πνευματικι του ηωι και τι καρποφσ προςκομίηει 

                                           
6 Ἀρχιμ. Λέβ Ηιλλέ Ἡ περιςτερά καί  ὁ ἀμνόσ, ἐκδ. Ἔλαωοσ, 1981, ς. 36. 
7 Ἁγί ου Γρθγορί ου Νύςςθσ Πρόσ τούσ βραδύνοντασ εἰ σ τό βάπτιςμα, ΕΡΕ 10, 323. 
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ςτόν Θεό. Αλλά τα κίνθτρά του είναι προβλθματικά: κζλει να γνωρίηει 

όχι για να μετανοιςει αλλά για να διαπιςτϊςει τι οωείλει να κάνει ϊςτε 

να «υποχρεϊςει» ςτθ ωανταςία του τον Θεό να τον ςϊςει. Αντίκετα, ο 

αυκεντικά πιςτόσ εγκαταλείπεται με εμπιςτοςφνθ ςτα χζρια του Θεοφ 

επειδι Τον αγαπά και επειδι ζχει πειςκι για τθν δικι Του αγάπθ. Με 

άλλα λόγια, θ αλθκινι πνευματικότθτα είναι και ζνδειξθ πίςτθσ. Φυςικά  

και ςε αυτιν δεν λείπουν οι πλθροωορίεσ για τθν πνευματικι μασ 

κατάςταςθ, μόνο που λαμβάνονται μζςω τθσ εκκλθςιαςτικισ 

κοινότθτασ: του πνευματικοφ, τθσ οικογενειασ, των ωίλων κ.ά. 

Θ μονθ αλθκινι πνευματικότθτα, αυτι που κα βάλει τον άνκρωπο 

ςτθ Βαςιλεία του Θεοφ, αυτι που κα αναδείξει τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία 

τον 21ο αιϊνα, είναι θ πνευματικότθτα τθσ αγάπθσ. Είναι θ 

πνευματικότθτα εκείνθ θ οποία κακιςτά τον άνκρωπο γνιςιο μζτοχο 

τθσ κείασ υιοκεςίασ, άμεςα ςυνδεδεμζνο με το πρόςωπο του Χριςτοφ. 

Λζγει ο άγιοσ Ιωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ: «Εκεῖ νοι (ςτήν Ραλαιά Διακήκθ) 

δέν μποροῦςαν ν' ἀτενί ςουν χωρί σ μεςολαβθτή, ἐνῶ ςεῖ σ καί  χωρί σ 

μεςολαβθτή μπορεῖ τε νά δῆτε τή μεγαλύτερθ δόξα. κεῖ νοι δέν 

μπόρεςαν νά δοῦν τή λαμπρότθτα τοῦ Μωυςῆ, ἐνῶ ςεῖ σ βλέπετε καί  

τήν τοῦ Ρνεύματοσ".8 

Αλλά ο πιςτόσ δεν εγκαταλείπεται αβοικθτοσ ςε αυτό το υψθλό 

αγϊνιςμα. Ζχει εξοπλιςκι με τον Ραράκλθτο και τισ δωρεζσ Του μζςω 

του μυςτθρίου του Χρίςματοσ. Δυςτυχϊσ ἐδῶ ωίςταται ἕνα μεγάλο 

κενό ὡσ πρόσ τιν ἐπίγνωςι μασ. Ἕνα Μυςτήριο δέν ἀρκεῖ  νά λειτουργῆ 

τυπικά ςτήν κκλθςί α, ὀωεί λει νά λειτουργῆ καί  ςτί σ ςυνειδήςεισ. Ὅλα 

τά Μυςτήρια ἔχουν ποςτῆ ωκορά ςτούσ Ὀρκόδοξουσ Χριςτιανούσ ἀλλά 

τό Χρῖ ςμα ἔχει ςχεδόν ἐξαωανιςκῆ ἀπό τήν ατοςυνειδθςί α τουσ. Ὁ 

ἀπόςτολοσ Ραῦλοσ μιλᾶ γιά "καρπούσ" τοῦ Ἁγί ου Ρνεύματοσ καί  ὁ 

καρπόσ προχποκέτει ςπόρο. Ρόςοι ἀπό ἐμᾶσ αἰ ςκανόμαςτε ὅτι 

ἐλάβαμε τό Ρνεῦμα ὡσ ςπόρο; 

πειδι πλαςκήκαμε γιά τί ποτε λιγώτερο ἀπό τήν ἁγιότθτα, ὁ Θεόσ, 

πού δέν εἶ ναι παράλογοσ, μᾶσ πρόςωερε τά κατάλλθλα ἐωόδια γι' 

                                           
8 Ἁγί ου Ἰωάννου Χρυςοςτόμου Ὁμιλί α η' εἰ σ τήν Β' πρόσ Κορινκί ουσ, 4, ΕΡΕ 19, 
217. 
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ατήν. Μᾶσ χειροτόνθςε μέ Ἅγιο Πνεῦμα. Οἱ  περιςςότεροι τό ἀγνοοῦν 

ατό καί  δέν ἀρχί ηουν κἄν τόν πνευματικό ἀγῶνα. Ἄλλοι τό λθςμονοῦν 

ςτήν πορεί α καί  ἐγκαταλεί πουμε. Καί  ἀρκετοί  τό κυμοφνται 

διανοθτικά μόνο, παραμένοντασ ἔτςι ἀδιάβροχοι πρόσ τήν 

ἐκκλθςιολογί α τῆσ δωρεᾶσ. Ρού εἶ ναι ἀπαιτθτική  καί  ηθτᾶ ἀλλαγέσ, 

προςωπικέσ καί  ςυλλογικέσ. Αντιλαμβανόμαςτε όμωσ πόςο 

διαωορετικόσ είναι ζνασ πνευματικόσ αγϊνασ όταν γίνεται με αίςκθμα 

ευγνωμοςφνθσ και επίγνωςθ τθσ δωρθκείςασ «περιουςίασ». Νομίηω ότι 

αποτελεί αποςτολι θμϊν των κλθρικϊν να εωαρμόςουμε μια 

ποιμαντικι ευγνωμοςφνθσ. 

Θ πραγματική ἀρχοντιά τοῦ Χριςτιανοῦ ωανερώνεται ςέ ὅλο τό 

μεγαλεῖ ο τθσ ὅταν λατρεύθ τόν Θεό καί  ηῆ μέςα ςτήν κκλθςί α ὡσ 

χειροτονθμένοσ. Χωρί σ νά κακθλώνεται ςέ παιδική ἀνωριμότθτα καί  

ἐξάρτθςθ, ἀλλά ὡσ δέκτθσ τῆσ ἐξουςί ασ "τέκνον Θεοῦ γενέςκαι". Μέ 

εχαριςτί α πρόσ τόν Θεό Ρατέρα του καί  μέ ἀνάλθψθ εκύνθσ πρόσ 

τήν κκλθςί α μθτέρα του. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει πωσ Εκκλθςία είναι 

θ ςφναξθ των χειροτονθμζνων και χαριςματοφχων. Πταν λοιπόν οι 

αιρετικοί μασ κατθγοροφν  για ζλλειψθ Αγίου Ρνεφματοσ, ωρονϊ ότι 

δεν είναι αρκετό να προβάλλουμε τουσ ςφγχρονουσ αγίουσ ωσ 

απάντθςθ. Είναι απαραίτθτο κάκε μζλοσ τθσ Εκκλθςίασ να διακζτει 

αυτοςυνειδθςία Αγίου Ρνεφματοσ.9 Οωείλουμε ανυπερκζτωσ να 

αναβακμίκςουμε το Χρίςμα ςτθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ με κάκε τρόπο: 

τελετουργικά, κθρυκτικά, κατθχθτικά, ποιμαντικά. 

       Και για να μθν παραμείνουν αμωιβολίεσ κατά πόςο μια τζτοια 

πνευματικότθτα είναι εωικτι από ανκρϊπουσ που ηουν ςτον κόςμο 

γράωει ο άγιοσ Ιωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ καταρρίπτοντασ τα αυτονόθτα 

με τα οποία γαλουχικθκαν γενιζσ χριςτιανϊν: «Ὁ Ἡςαΐ ασ πού εἶ δε τά 

Σεραωεί μ, καί  μέ γάμο ἔηθςε καί  τή χάρθ δέν ἔςβθςε... Ὁ προωήτθσ 

δέν εἶ χε γυναῖ κα; Καί  δέν ἔγινε ἐμπόδιο γιά τό Ρνεῦμα ὁ γάμοσ, ἀλλά 

                                           
9
 Για αναλυτικϊτερθ διαπραγμάτευςθ εδϊ βλ. π. Βαςιλείου Θερμοφ Το ξεχαςμζνο 

μυςτιριο: εκκλθςιολογικζσ ςυνζπειεσ του Αγίου Χρίςματοσ, εκδ. Γρθγόρθ, 2003. 
Επίςθσ για το κζμα τθσ παροφςθσ ειςθγιςεωσ βλ. και το κείμενο «Ρνευματικότθτα 
ςτισ αρχζσ του 21ο αιϊνα» από το βιβλίο Περάςματα ςτθν απζναντι όχκθ, εκδ. Εν 
πλω, 2007. 
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καί  ςυηοῦςε μέ τή γυναῖ κα του καί  προωήτθσ ἦταν. Ὁ Μωυςῆσ δέν 

εἶ χε γυναῖ κα; Καί  πέτρεσ ἔςχιςε, καί  ἀνέμουσ ἄλλαξε, καί  μέ τόν Θεό 

ςυνομιλοῦςε, καί  κεί α ὀργή ἀπεςόβθςε. Ὁ Ἀβραάμ δέν εἶ χε γυναῖ κα; 

Καί  πατέρασ ἐκνῶν ἔγινε καί  τῆσ κκλθςί ασ ὅλθσ".10 

Ρῶσ γί νεται ατό; Μάσ απαντά ο άγιοσ Μάξιμοσ: «Ὑπάρχουν μαηί  

ςτόν Λόγο τά μυςτήρια τοῦ γάμου καί  τῆσ ἀγαμί ασ, μέςῳ τοῦ Μωυςῆ 

ἀπό τή μιά, πού δέν ἐμπόδιςε ὁ γάμοσ του νά γί νθ ἐραςτήσ τῆσ κεί ασ 

δόξθσ, καί  ἀπό τήν ἄλλθ μέςῳ τοῦ Ἠλί α πού παρέμεινε τελεί ωσ ἔξω 

ἀπό κάκε ςυνάωεια γάμου, ἐπειδή ὁ Λόγοσ καί  Θεόσ ἐκεί νουσ πού 

ρυκμί ηουν καί  τά δύο ςύμωωνα μέ τούσ κεϊκούσ νόμουσ διακθρύττει 

ὅτι τούσ κάνει οἰ κεί ουσ Του μέ τρόπο μυςτικό».11 

 

 

 

                                           
10 Ἁγί ου Ἰωάννου Χρυςοςτόμου  Ἔπαινοσ τῶν ἀπαντθςάντων ἐν τῇ κκλθςί ᾳ, καί  
περί  εταξί ασ ἐν ταῖ σ δοξολογί αισ, καί  εἰ σ τό "Εἶ δον τόν Κύριον κακήμενον...", 
ὁμιλί α δ', P.G. 56, 122. 
11 Ἁγί ου Μαξί μου Περί  διαφόρων ἀποριῶν, 41, ΕΡΕ 14Δ, 205-207. 


