Ἐκκλησιαστικοί Ἀναβαθµοί
Μιά µορφή εὐζωΐας καί εὐθανασίας
Μιά εὐζωΐα µέσα σέ σωµατικές ταλαιπωρίες καί σωµατικές ἀλγηδόνες καί
µιά εὐθανασία, µέσα στήν πολυχρόνια διαδικασία τοῦ θανάτου. Δείχνει τό ποῦ
ἐπεκτείνονται τά ὅρια τοῦ ἀνθρώπου καί πῶς ὁ ἄνθρωπος νοηµατοδοτεῖ τήν ζωή καί
τόν θάνατο καί, βέβαια, πῶς ὑπερβαίνει τόν θάνατο ...
... Μιά ἐπιστήµων µέ πτυχία καί διπλώµατα, Καθηγήτρια Ἀκαδηµίας, στήν
ἡλικία τῶν 50 ἐτῶν προσβλήθηκε ἀπό βαρυτάτη µορφή καρκίνου. Γνώριζε πλήρως
τήν κατάστασή της καί προετοιµαζόταν γιά τήν ἔξοδό της ἀπό τόν κόσµο αὐτόν.
Χρησιµοποίησε ὅλες τίς µεθόδους τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήµης. Ὅσο πλησίαζε πρός τό
τέλος τῆς ζωῆς της, πού ἐρχόταν ἀργά - ἀργά, τόσο καί προετοιµαζόταν µέ τήν
ἐξοµολόγηση, τήν θεία κοινωνία καί τόν ἐκκλησιασµό. Ὁ Θεός τῆς ἔδινε πολύ
µεγάλη ἔµπνευση. Ἔµπαινε στήν θεία Λειτουργία καί συµµετεῖχε κλαίγοντας, γιατί
ἔλεγε: «ἄν αἰσθάνοµαι τέτοια µεγάλη χαρά στήν θεία Λειτουργία, τότε τί χαρά θά
αἰσθανθῶ ἄν µέ ἀξιώση ὁ Θεός τῆς οὐράνιας θείας λειτουργίας». Ἡ µόνη λύπη πού
εἶχε ἦταν ὅτι θά στενοχωριόταν ὁ ἄνδρας της ἀπό τόν χωρισµό. Καί ἐνῶ ὑπῆρχαν
πολλά συζυγικά προβλήµατα, στό τέλος τῆς ζωῆς της ἔλεγε στόν σύζυγό της: «Σέ
εὐχαριστῶ πάρα πολύ γιά ὅ,τι περάσαµε. Περάσαµε πολύ καλά». Καί σέ µένα ἔλεγε:
«Τοῦ τά λέγω αὐτά ἔτσι ὥστε ὅταν πεθάνω νά µήν ἔχη τύψεις».
Ὅταν ἐπρόκειτο νά εἰσέλθη γιά τελευταία φορά στό Νοσοκοµεῖο µοῦ
τηλεφώνησε: «Αὔριο εἰσέρχοµαι στό Νοσοκοµεῖο καί δέν πρόκειται νά ἐξέλθω
ζωντανή. Γι᾽ αὐτό σᾶς παίρνω τηλέφωνο γιά νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά ὅ,τι κάνετε γιά
µένα καί νά σᾶς ἀποχαιρετήσω καί νά εὐχηθῶ καλή ἀντάµωση». Πῆγα στό
Νοσοκοµεῖο νά τήν ἐπισκεφθῶ. Ὑπέφερε ἀπό φοβερούς πόνους, ἀλλά µοῦ ἔλεγε:
«Πονάω, ἀλλά ἔχω µεγάλη χαρά, γιατί θά συναντήσω τήν οὐράνια Ἐκκλησία, τήν
οὐράνια θεία Λειτουργία, τούς ἁγίους καί τόν Χριστό πού ἀγάπησα». Ἡ ψυχική
ἀγαλλίαση µαλάκωνε τήν ὕπαρξή της ἀπό τόν σωµατικό πόνο. Ὁ πόνος ἄνοιξε τά
ὅρια τῆς ὕπαρξής της καί τήν ὁδήγησε σέ µιά ἄλλη ὕπαρξη, µιά συνάντηση. Ὁ
πόνος εἶναι ἕνα ἐκστατικό γεγονός, ἀλλά ταυτόχρονα γνωρίζουµε ὅτι καί ὁ ἔρωτας
εἶναι ἕνα ἐκστατικό γεγονός πού ὑπερβαίνει τόν θάνατο. Γι᾽ αὐτό καί ὁ

Ντοστογιέφσκυ στήν φράση τοῦ διαφωτιστοῦ Ντεκάρτ «σκέπτοµαι, ἄρα ὑπάρχω»,
ἀντέταξε «πονάω, ἄρα ὑπάρχω», ὄχι ὡς σκεπτόµενο ὄν, ἀλλά ὡς ἐρωτικό ὄν. Πόνος
καί ἔρωτας, ἀφοῦ συνδέονται καί τά δύο µέ τήν ἔκσταση σηµαίνει ὅτι ἔχουν κοινό
γνώρισµα ...
... Γιά µένα εὐζωΐα σηµαίνει ζωή µέ νόηµα, καί εὐθανασία σηµαίνει θάνατο
µέ νόηµα, ἔστω καί ἄν περνοῦν τόσο ἡ ζωή ὅσο καί ὁ θάνατος µέσα ἀπό πόνο
ὀδυνηρό. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ δόξα Του καί τό µαρτύριο τῶν ἁγίων εἶναι
ἡ γενέθλια ἡµέρα, ἡ ὀνοµαστήριος ἡµέρα. Στήν πραγµατικότητα δέν ὑπάρχει
εὐθανασία, δηλαδή ἡ εὐθανασία εἶναι ψευτοπρόβληµα. Ἡ εὐζωΐα, µέ τήν ὀρθόδοξη
σηµασία τῆς λέξεως, εἶναι ἡ ἀληθινή ζωή πρό καί µετά τόν θάνατο.
***

«Ἡ Πόλις ἑάλω», ἀλλά καί ζῆ
Τό «πνεῦµα» τῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς Ρωµηοσύνης, δέν χάθηκε µέ
τήν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Διασώθηκε ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
κυρίως ἀπό τόν µαρτυρικό Πρωτόθρονο Οἰκουµενικό θρόνο, ἀπό τόν ὀρθόδοξο
µοναχισµό καί ἀπό τόν πολιτισµό τῆς Ρωµηοσύνης, µέ τήν ἁγιογραφία, τήν
ναοδοµία, τήν µουσική καί τήν ἰατρική ψυχοθεραπευτική µέθοδο πού διασώζει τήν
ἀρχοντιά καί τό µεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως.
Ἡ Ρωµηοσύνη, καί ὅταν ἦταν ὀργανωµένο Κράτος, ἦταν στήν βάση του
πνευµατική, ἀλλά καί τώρα πού καταργήθηκε τό Κράτος, ἀνήκει σέ ὅλο τόν κόσµο,
σέ ὁλόκληρη τήν Οἰκουµένη, ἀφοῦ Ρωµηοί ὑπάρχουν σέ ὅλα τά µέρη τῆς γῆς. Καί
ἐλπίζουµε ὅτι αὐτό τό πνεῦµα τῆς Ρωµηοσύνης µέ τόν πολιτισµό καί τήν
πνευµατική ἰατρική, ὅπως ἐκφράζεται ἀπό τήν νηπτική καί φιλοκαλική παράδοση,
θά κυριαρχήση σέ ὁλόκληρο τόν κόσµο. Ἄλλωστε, σήµερα καί στήν Εὐρώπη, τήν
Ἀµερική καί τήν Ἀνατολή, ὑπάρχουν Ρωµηοί, στό πνεῦµα καί τήν καρδιά, ἐκτός ἀπό
ἑλληνόφωνους, καί ἀραβόφωνοι, σλαβόφωνοι, ἀγγλόφωνοι, γαλλόφωνοι κλπ. Ἡ
ἀγάπη πού δείχνουν ὅλοι στήν Ρωµαίικη παράδοση δείχνει ὅτι ὑπάρχουν δυνάµεις
µεγάλες µέσα στήν Ρωµηοσύνη. Τό «πνεῦµα» τῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, παρά
τήν πτώση τοῦ ὀργανωµένου Κράτους, εἶναι ζωντανό. «Ἡ Ρωµιοσύνη ἔν φυλή

συνόκαιρη τοῦ κόσµου, κανένας δέν ἐβρέθηκεν γιά νά τήν –ι–ξηλείψη, κανένας, γιατί
σκέπει τήν πού τ᾽ ἄψη ὁ Θεός µου. Ἡ Ρωµιοσύνη ἔν νά χαθῆ, ὄντας ὁ κόσµος λείψη!».
Ὅπως τίς παραµονές τῆς πτώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπικρατοῦσαν
τρεῖς τάσεις, ἤτοι ἡ φιλοδυτική, ἡ ἀρχαιοελληνική καί ἡ ἡσυχαστική καί βέβαια
δικαιώθηκε ἡ τελευταία, ἔτσι καί σήµερα ἐπικρατοῦν καί οἱ τρεῖς αὐτές τάσεις,
δηλαδή ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἐκφράζουν καί σήµερα αὐτές τίς τρεῖς παραδόσεις.
Ὅµως, ἐάν θέλουµε νά µεγαλουργήσουµε στήν Οἰκουµένη θά πρέπη νά ἐπιµείνουµε
στήν παράδοση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ, τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ
καί τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου, διότι αὐτή ἡ παράδοση ἀπαντᾶ στά ὑπαρξιακά
προβλήµατα τοῦ ἀνθρώπου, καί αὐτήν τήν παράδοση ἀναζητοῦν οἱ βασανισµένοι
σύγχρονοι ἄνθρωποι καί σέ Ἀνατολή καί σέ Δύση.
Γι᾽ αὐτό σήµερα δέν θρηνοῦµε ἁπλῶς γιά τήν πτώση, ἀλλά δοξάζουµε τό
πνεῦµα καί τήν ὀµορφιά αὐτοῦ τοῦ πολιτισµοῦ καί τῆς παραδόσεως πού µπόρεσε νά
εἰσδύση µέσα στό βάθος τῆς τελευταίας θείας Λειτουργίας στήν Ἁγία Σοφία, καί
ἔτσι εἰσεχώρησε µέσα στό πνευµατικό DNA τῆς ἀνθρωπότητος ...
... Μετά τήν ἅλωση τῆς Πόλης, τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο ἀνέπτυξε
µεγάλη δράση, ὁ δέ Οἰκουµενικός Πατριάρχης ἔγινε ὁ ἐθνάρχης καί µάρτυρας τοῦ
Γένους µας. Μέσα στήν ὀργάνωση τῆς Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας, παρά τά
προβλήµατα πού ἀνεφύησαν, τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο ἀποδείχθηκε ὁ
συνεκτικός δεσµός ὅλων τῶν ἄλλων Πατριαρχείων καί κράτησε ἀναµένη τήν φλόγα
τῆς πίστεως, τῆς θεολογίας καί τῆς κοινοτικῆς ζωῆς. Ἡ Ἐκκλησία ὡς µαρτυρική
ἀνέδειξε νεοµάρτυρες καί πολλοί Πατριάρχες καί Ἐπίσκοποι ἀνεδείχθησαν µάρτυρες
στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας µας. Τό πνεῦµα τοῦ ρωµαίικου πολιτισµοῦ ἐπέζησε
καί ἐπιζῆ.
***

Ὀρθοδοξία καί Πουριτανισµός στό ἔργο τοῦ Παπαδιαµάντη καί τοῦ
Καζαντζάκη
Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἱστορική Ἐκκλησία, πού ἀποτελεῖ συνέχεια
τοῦ πρώτου Χριστιανισµοῦ, ὅπως τόν διέσωσαν οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Ἀποστολικοί
Πατέρες, οἱ µεγάλοι Πατέρες, οἱ Μάρτυρες καί Ὁµολογητές, οἱ Ὅσιοι καί ἀσκητές.

Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό ἀντικείµενο τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Θεός ἀγαπᾶ ὅλους τούς ἀνθρώπους, δικαίους καί ἀδίκους, µέ τήν διαφορά
ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀνάλογα µέ τήν πνευµατική τους κατάσταση ἐκλαµβάνουν καί
βιώνουν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ κατά διαφορετικό τρόπο, εἴτε ὡς Κόλαση εἴτε ὡς
Παράδεισο. Ἡ ἁµαρτία ἐκλαµβάνεται ως ἀσθένεια τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καί
ἑποµένως ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἔγινε γιά νά θεραπεύση τόν
ἄνθρωπο καί νά τόν ἐλευθερώση ἀπό τά συµπτώµατα τῆς ἁµαρτίας πού εἶναι ὁ
θάνατος καί ἡ φθορά. Ἐπίσης στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πιστεύουµε ὅτι ἡ τελική
κρίση θά γίνη κατά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὅτι ὁ Θεός ἔδωσε τήν
κρίση στόν Χριστό πού θά τήν ἐξασκήση κατά τήν Δευτέρα Παρουσία. Ἔτσι ἡ
Ἐκκλησία δέν ἐκλαµβάνεται ὡς νοµικό κατασκεύασµα, οὔτε ὡς ἰδεολογικό
σωµατεῖο γιά τούς καθαρούς καί ἁγίους, ἀλλά ὡς τό πνευµατικό νοσοκοµεῖο
θεραπείας τῶν ἁµαρτωλῶν καί µετανοούντων. Τά κύρια χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα τῶν µελῶν τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωση, ἡ µετάνοια καί
ἡ αὐτοµεµψία.
Ἡ Μεταρρύθµιση πού παρατηρεῖται στήν Δύση ὡς ἀντίδραση στό σκληρό
πνεῦµα τοῦ Παπισµοῦ δηµιούργησε µιά καινούρια ἐπανάσταση καί βέβαια εἶχε
σχέση µέ τήν Ἀναγέννηση πού εἶχε προηγηθῆ ἀπό αὐτήν καί τόν Διαφωτισµό πού
ἀκολούθησε τήν Μεταρρύθµιση. Οἱ Προτεστάντες ἀπέρριψαν ὁλόκληρη τήν
Παράδοση, ἤτοι τά µυστήρια, τίς λειτουργικές τέχνες καί κράτησαν µόνον τήν Ἁγία
Γραφή. Καλλλιέργησαν τόν ὀρθολογισµό καί βεβαίως ἐξέφρασαν τόν ἀπόλυτο
προορισµό, σύµφωνα µέ τόν ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐκ φύσεως προοροσµένοι ἤ γιά
τήν σωτηρία ἤ γιά τήν καταδίκη. Μέσα στά πλαίσια αὐτά ἀναπτύχθηκε ὁ
εὐσεβισµός ὡς προσπάθεια τῆς καθαρότητος τῶν αἰσθήσεων, χωρίς ἄλλη
προσπάθεια καθάρσεως τῆς καρδιᾶς, καί ὁ Πουριτανισµός ...
... Οἱ Πουριτανοί χωρίζουν τούς ἀνθρώπους διαλεκτικῶς σέ καλούς καί
κακούς, ἀπορρίπτοντας τούς µέν καί ἐκθειάζοντας τούς δέ, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι,
ἐπειδή δέν δέχονται τόν ἀπόλυτο προορισµό, θεωροῦν τήν ἁµαρτία ὡς ἀσθένεια πού
ἐνυπάρχει σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, καί ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι πνευµατικό
νοσοκοµεῖο µέσα στό ὁποῖο κατά διαφόρους βαθµούς δεχόµαστε, µέ τήν ἐλεύθερη
θέλησή µας, τήν θεραπεία, διά τῆς ἀκτίστου Χάριτος τοῦ Θεοῦ ...

... Ὁ Παπαδιαµάντης καί ὁ Καζαντζάκης εἶναι δύο µεγέλοι λογοτέχνες, οἱ
ὁποῖοι ἐκφράζουν καί διατυπώνουν στά κείµενά τους ἐκφράσεις τῆς κοινωνίας µας.
Ὅµως διαφορετική εἶναι ἡ προοπτική µέσα ἀπό τήν ὁποία παρατηροῦν τήν κοινωνία
µας, καί βεβαίως ἐφράζουν δύο ἑρµηνευτικές παραδόσεις. Αὐτό φαίνεται σέ ὅλο τό
ἔργο τους. Ὁ Καζαντζάκης ἔχει ἐπηρεασθῆ ἀπό τήν θρησκευτικότητα πού
παρατηρεῖται στήν Δύση, εἴτε µέ τήν µορφή τοῦ Παπισµοῦ, εἴτε µέ τήν µορφή τοῦ
Προτεσταντισµοῦ, ἐνῶ ὁ Παπαδιαµάντης ἔχει ἐπηρεασθῆ ἀπό τίς παραδόσεις τοῦ
λαοῦ, τούς φιλοκαλικοῦς Πατέρες καί τό Ἅγιον Ὄρος, τό πνεῦµα καί τήν ζωή τῆς
Ρωµηοσύνης.
Προσωπικά µέ ἱκανοποιεῖ ἀφάνταστα ὁ Παπαδιαµάντης, γιατί βλέπει τόν
κόσµο µέ φιλανθρωπία, ἀρχοντική ἀγάπη, τρυφερότητα καί εὐαισθησία, ἡ ὁποία
προέρχεται ἀπό τήν ὀρθόδοξη αὐτοµεµψία καί νοµίζω ὅτι, ἄν ἔβαζαν τόν
Παπαδιαµάντη νά κρίνη τόν Καζαντζάκη, θά τόν ἄφηνε στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Αὐτό
δείχνει τήν πνευµατική ἀρχοντιά τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαµάντη.
***

Ἡ Ποιµαντική τῆς Ἐκκλησίας
Θεωρῶ ὅτι τό µεγαλύτερο πρόβληµα τῆς ἐποχῆς µας εἶναι, τό ὅτι πολλοί
Ποιµένες ἔχουν χάσει τόν προσανατολισµό καί τήν αὐτοσυνειδησία τους. Δέν
γνωρίζουν τί εἶναι θεολογία καί τί εἶναι ὀρθόδοξη Ποιµαντική, ἀλλά ἀσχολοῦνται µέ
κοινωνικά θέµατα, ὡσάν νά εἶναι κοινωνιολόγοι καί ἠθικολόγοι. Καί γι᾽ αὐτό εἶναι
ἀνάγκη νά προσανατολισθοῦµε στήν ποιµαντική τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, διαφορετικά θά ἀποτυγχάνουµε νά βοηθήσουµε τόν
σύγχρονο ἄνθρωπο, ἀλλά καί θά µᾶς κατηγοροῦν οἱ πολιτικοί ὅτι ἐµπλεκόµαστε στίς
δικές τους ὑποθέσεις.
***

Θεολογία καί ποιµαντική
Ὁ συνδυασµός θεολογίας καί ποιµαντικῆς εἶναι ἀπαραίτητος, γιατί ὁ
ἄνθρωπος ἀναζητᾶ πληρότητα ζωῆς, ἀναζητᾶ κάτι βαθύτερο καί οὐσιαστικότερο,
ἀναζητᾶ τήν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ τῆς ὑπάρξεώς του. Γι᾽ αὐτό καί σήµερα,

περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, ἐπειδή ἀκούγονται πολλοί ἀνθρωποκεντρικοί
λόγοι, εἶναι ἀπαραίτητο νά θεολογοῦµε ποιµαίνοντες καί νά ποιµαίνουµε
θεολογοῦντες. Θεολογία χωρίς ποιµαντική διακονία καί ποιµαντική διακονία χωρίς
θεολογία δέν βοηθοῦν τόν τραυµατισµένο ἄνθρωπο, δέν τόν ἀναπαύουν καί εἶναι
ἀπότυχηµένα σχήµατα ...
... Πρέπει ἐµεῖς οἱ Κληρικοί καί οἱ θεολόγοι νά θεολογοῦµε, καί δέν ἐννοῶ νά
στοχαζόµαστε σχολαστικά πάνω στά θέµατα τῆς πίστεως, ἀλλά νά ζοῦµε µέσα στήν
ἀποκαλυπτική ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, καί ἔτσι νά ποιµαίνουµε τόν σύγχρονο
ἄνθρωπο, πού δέν ἐνδιαφέρεται γιά γνώσεις, ἀλλά γιά τήν µία καί µοναδική γνώση
τοῦ Θεοῦ, δέν τόν ἱκανοποιεῖ ὁ κοινωνικός ἠθικός καί συναισθηµατικός λόγος, ἀλλά
κατεξοχήν ὁ θεολογικός λόγος. Γιατί µόνον µέσα ἀπό τήν θεολογία µπορεῖ νά γίνη ἡ
µεταµόρφωση τῆς σηµερινῆς κοινωνίας. Καί αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας
νά µεταµορφώνη, δηλαδή, τήν κτίση καί ὄχι νά ἐκκοσµικεύεται ἡ ἴδια στήν
ἐπικοινωνία της µέ τόν κόσµο.
***

Ἡ ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν τῆς θείας Λειτουργίας
Ἡ ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν τῆς θείας Λειτουργίας ὑπό τῶν Κληρικῶν,
µυστικῶς καί χαµηλοφώνως, εἶναι σαφής ἔνδειξη ὅτι ἡ θεία Λειτουργία δέν τελεῖται
ἀπό ὅλους τούς παρευρισκοµένους, ὅπως κακῶς ὑποστηρίζεται ἀπό µερικούς, ἀλλά
τελεῖται ἀπό τούς Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι µέ τήν χειροτονία τους ἀναλαµβάνουν αὐτό
τό ὑπεύθυνο ἔργο. Ἔτσι, µέσα στήν θεία λατρεία, καί ἰδιαιτέρως στήν θεία
Λειτουργία, φαίνεται καί τό ἱεραρχικό σύστηµα τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ κληρικοί ὡς ὁ
Μωυσῆς, ἀνέρχονται στό ὄρος τοῦ µυστηρίου καί ὁ λαός κάθεται στίς ὑπώρειες τοῦ
ὄρους καί δέχεται τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ διά τοῦ θεόπτου Μωυσέως. Ὁ γνόφος µέσα
στόν ὁποῖο εἰσέρχεται ὁ Μωυσῆς, καθώς ἐπίσης καί οἱ βροντές καί ἀστραπές πού
αἰσθανεται ὁ λαός, δείχνουν τά διαχωριστικά σηµεῖα µεταξύ τῶν ποικίλων
χαρισµάτων. Μέσα στήν Ἐκκλησία, ὅπως φαίνεται στήν λατρεία, ὑπάρχει σαφῶς
µιά λειτουργική διάκριση. Οἱ Κληρικοί λέγουν τίς εὐχές µυστικῶς καί
χαµηλοφώνως, ὁ λαός ὑποψάλλει, ὥστε µέ τήν πράξη του αὐτήν νά ἀναγνωρίση ὅτι
εἶναι λαϊκοί καί δέν µποροῦν νά κάνουν τό ἔργο τῶν Κληρικῶν...

... Στό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο διασώζεται ἡ µυστική καί χαµηλόφωνη
ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν τῆς θείας Λειτουργίας, καθώς ἐπίσης στό Ἅγιον Ὄρος ὄχι
µόνον διασώζεται αὐτή ἡ µορφή ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν, ἀλλά κλείονται καί τά
βηµόθυρα ὥστε οἱ παριστάµενοι µοναχοί, καίτοι πολλοί ἀπό αὐτούς βρίσκονται σέ
ὑψηλά στάδια πνευµατικῆς ζωῆς, νά µή βλέπουν τά τελούµενα καί νά µήν ἀκροῶνται
τά λεγόµενα. Αὐτή δέ ἡ σιωπή πού ἐπικρατεῖ ἐκείνη τήν ὥρα πού ὁ Κληρικός
διαβάζει τήν εὐχή εἶναι πάρα πολύ µυσταγωγική, µεταδίδει µεγαλύτερα καί
περισσότερα µηνύµατα ἀπό τήν ἀκρόαση τῶν εὐχῶν. Ὅταν γιά πρώτη φορά
βρέθηκα σέ µιά τετοια ἀτµόσφαιρα, αἰσθάνθηκα περισσότερο τό µεγαλεῖο τῆς
ἐκκλησιαστικῆς λατρευτικῆς ζωῆς. Πρέπει κάποτε νά ἀντιληφθοῦµε ὅτι πολλές
φορές καί αὐτή ἡ σιωπή, πού εἶναι ἡ γλώσσα τοῦ µέλλοντος αἰῶνος, κατά τόν ἅγιο
Ἰσαάκ, εἶναι ἰσχυρότερη ἀπό τόν λόγο.
Tό ἐπιχείρηµα ὅτι πρέπει νά γίνη στήν θεία Λειτουργία, ὅ,τι γίνεται καί στά
ἄλλα µυστήρια, δηλαδή νά διαβάζουµε εἰς ἐπήκοον πάντων τίς εὐχές, δέν εὐσταθεῖ,
γιατί ὑπάρχει σαφής διαφορά. Κατά τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας µετέχουµε
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, κατά ἀναλόγους βαθµούς, καί αὐτό ἔχει σχέση µέ τήν
πνευµατική κατάσταση τῶν παρευρισκοµένων, ἐνῶ αὐτό δέν συµβαίνει µέ τά ἄλλα
µυστήρια.

