
Μεταφράσεις, μυστήρια καί ἄσκηση

Μέσα στήν θεία λατρεία ἐκτός ἀπό τήν λεκτική γλώσσα 
ὑπάρχει καί ἡ γλώσσα τῶν συμβόλων, διά τῆς ὁποίας γίνονται 
κατανοητά καί ὅσα δέν μποροῦν νά κατανοηθοῦν διά τῆς γλωσ
σικῆς διατυπώσεως, ἡ ὁποία, οὕτως ἤ ἄλλως, δέν εἶναι ἀρκετή 
γιά τήν πλήρη κατανόηση τῶν λεγομένων καί γιγνομένων.

Ἡ γλώσσα τῶν συμβόλων βιώνεται μέ τό ἄναμμα τοῦ κεριοῦ, 
τόν ἀσπασμό τῶν ἱερῶν εἰκόνων, τίς κανδῆλες πού φωτίζουν μέ 
τό ἱλαρό φῶς τους, τά ἱερά σκεύη καί ὅλα τά εὑρισκόμενα καί 
τελούμενα στόν Ἱερό Ναό, μέ τόν τρόπο πού γίνεται ἡ Μικρά 
καί ἡ Μεγάλη Εἴσοδος, μέ τήν τυπική διάταξη τῶν ἱερῶν Ἀκο
λουθιῶν, μέ τίς ἱερατικές κινήσεις καί εὐλογίες κ.ἄ.

Ἀξίζει νά σημειωθῆ ὅτι ὁ Ἱερεύς προκειμένου νά ἐκφωνή
ση τήν ἀποστολική εὐλογία ἤ νά εἰρηνεύση τόν λαό, συγχρό
νως, εὐλογεῖ καί διά τῆς χειρός τούς παρευρισκομένους, ὁπό
τε ἡ γλώσσα τῶν λέξεων συμπληρώνεται μέ τήν γλώσσα τῶν 
συμβόλων. Ὑπάρχει δέ περίπτωση κάποιος νά δῆ τήν Χάρη τῆς 
εὐλογίας, ὅπως συνέβη μέ ἕναν Τοῦρκο, τόν Ἀχμέτ, ὁ ὁποῖος 
δέν γνώριζε τήν ἑλληνική γλώσσα, ἀλλά εἶδε τόν Πατριάρχη νά 
εὐλογῆ καί διά τῆς εὐλογίας εἶδε τίς ἀκτίνες τῆς θείας Χάριτος 
νά ἐκπορεύωνται ἀπό τήν εὐλογοῦσα χείρα του καί νά κατευ
θύνωνται στίς κεφαλές ὅλων τῶν παρισταμένων Χριστιανῶν, 
ἐκτός τῆς δικῆς του, πράγμα πού τόν ἔκανε νά πιστεύση στόν 
Χριστό, νά βαπτισθῆ καί στήν συνέχεια νά μαρτυρήση.

Μέσα στήν θεία Λειτουργία καί μόνον μέ τήν γλώσσα τῶν 
συμβόλων μπορεῖ νά συμμετάσχη τό μικρό παιδί, ὁ κωφάλαλος, 
ἀλλά καί ἐμεῖς ὅταν συμμετέχουμε σέ θεία Λειτουργία πού γίνε
ται σέ ξένες γλῶσσες, τίς ὁποῖες δέν κατανοοῦμε λογικά. Ἡ ταύ
τιση τῆς συμμετοχῆς μας στήν θεία Λειτουργία ἤ τήν λατρεία 
μόνον μέ τήν λεκτική γλώσσα, παραθεωρώντας τήν σημασία τῆς 



συμβολικῆς γλώσσας, οὐσιαστικά θεωρεῖ ὅτι πολλές κατηγορίες 
Χριστιανῶν δέν συμμετέχουν στήν θεία Λειτουργία. 

Ἑπομένως, ἡ ὑποτίμηση τῆς γλώσσας τῶν συμβόλων καί ἡ 
ὑπερτίμηση τῆς λογικῆς ἐπεξεργασίας στήν μέθεξη τῆς θείας λα
τρείας ἀποτελεῖ σοβαρό θεολογικό πρόβλημα.

Ἡ γλώσ σα τῶν συμ βόλων
* * *

...Ἡ ἄποψη ὅτι ἀπαιτεῖται ἡ λογική κατανόηση τῶν λειτουρ
γικῶν κειμένων γιά νά συμμετέχουμε στήν θεία λατρεία καί νά 
ἀποκτήσουμε τήν γνώση τοῦ Θεοῦ ἀποκλείει τούς ἀγραμμάτους 
ἀπό τήν λατρεία καί τήν θεογνωσία, στερεῖ τά βρέφη, τά νήπια 
καί τά παιδιά ἀπό τήν λατρεία καί τήν θεία Κοινωνία. Ὁ δυ
τικός σχολαστικισμός εἶναι ἐκεῖνος πού ὁδήγησε στήν πρακτι
κή τῆς ἀποσυνδέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀπό τό 
Μυστήριο τοῦ Χρίσματος καί κατ᾽ ἐπέκταση ἀπό τό Μυστήριο 
τῆς θείας Κοινωνίας μέχρι τήν ἐφηβεία. Ἡ βάση αὐτῆς τῆς πρα
κτικῆς εἶναι ὅτι γιά νά δεχθῆ τό παιδί τό Χρίσμα καί νά λάβη 
τήν θεία Κοινωνία πρέπει νά κατανοῆ μέ τήν λογική του τά γι
νόμενα. Ἐμεῖς χρίουμε τά βρέφη καί τά κοινωνοῦμε τοῦ Σώμα
τος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, γιατί γνωρίζουμε ἀπό τήν θε
ολογία μας ὅτι καί τά βρέφη λαμβάνουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί 
πρίν ἀναπτυχθῆ ὁ ἐγκέφαλος καί ἡ λογική, ἀφοῦ καί τότε ἐνερ
γεῖ μέσα τους ἡ νοερά ἐνέργεια. Ἀκόμη καί τά ἔμβρυα μποροῦν 
νά λαμβάνουν τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως ἔγινε μέ τόν Τίμιο Πρό
δρομο, πού ὅταν ἦταν ἔμβρυο ἕξι μηνῶν ἔγινε ἀπό τότε Προφή
της καί κατέστησε καί τήν Μητέρα του Προφήτιδα, κατά τόν 
ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ.

Αἰσθάνομαι ὅτι μιά σχολαστική νοοτροπία ἐπιχειρεῖται νά 
εἰσαχθῆ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ τίς μεταφράσεις τῶν λει
τουργικῶν κειμένων, ὅτι πρέπει νά καταλαβαίνουμε τά κείμενα 
λογικά γιά νά συμμετέχουμε, πράγμα πού ἀνατρέπει τήν βασική 
θεολογική ἀρχή περί τῆς διπλῆς μεθοδολογικῆς γνώσεως, σύμ



φωνα μέ τήν ὁποία μέ ἄλλον τρόπο γνωρίζει κανείς τήν κτιστή 
ἀλήθεια καί μέ ἄλλον τρόπο γνωρίζει κανείς τήν ἄκτιστη ἀλή
θεια, τόν Θεό, καί μετέχει αὐτῆς. Μέ ἄλλα λόγια, δέν ὑπάρχει 
μιά ἑνιαία ἀλήθεια γιά τόν Θεό καί τόν κόσμο, καί δέν ὑπάρ
χει μιά ἑνιαία μέθοδος γνώσεως τοῦ Θεοῦ καί τοῦ κόσμου, ὅπως 
ὑποστήριζε στήν πράξη ὁ δυτικός σχολαστικισμός.

Ἑπομένως, ἡ λογικοκρατική θεώρηση τῆς θείας λατρείας 
εἰσάγει ἕνα εἶδος σχολαστικισμοῦ στήν ὀρθόδοξη θεολογία.

Ἡ λογικοκρα τική θεώρηση τῆς λατρείας

* * * 

...Ὅ λοι μας πρέ πει νά ἀ πο δε χθοῦ με τήν βα σι κή θέ ση ὅ τι ἡ 
Ἐκ κλη σί α εἶ ναι μιά ζω ν τα νή πραγ μα τι κό τη τα, εἶ ναι τό Σῶ μα 
τοῦ Χρι στοῦ καί ἡ κοι νω νί α θε ώ σε ως καί, ἑ πο μέ νως, ἡ Ἐκ κλη
σί α γεν νᾶ Πα τέ ρες καί ὄ χι οἱ Πα τέ ρες τήν Ἐκ κλη σί α. Αὐ τό ση
μαί νει ὅ τι κά θε ἐ πο χή εἶ ναι πα τε ρι κή ἐ πο χή καί σέ κά θε πε ρί ο δο 
ἐμ φα νί ζο ν ται Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας, οἱ ὁ ποῖ οι εἶ ναι «ζω ν τα
νοί ὀρ γα νι σμοί». 

Ὅ μως, «οἱ ζω ν τα νοί αὐ τοί ὀρ γα νι σμοί» δέν δια φο ρο ποιοῦ ν
ται κα θό λου ἀ πό τούς προ γε νε στέ ρους Πα τέ ρες. Εἶ ναι χα ρα κτη
ρι στι κό ὅ τι ὁ ἅ γιος Ἰ ω άν νης ὁ Δα μα σκη νός, πού ἔ ζη σε τόν 8ο 
αἰ ώ να, ὁμι λώ ν τας γιά τήν Θε ο τό κο καί ἐ πα να λαμ βά νο ν τας τόν 
λό γο τοῦ ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Θε ο λό γου, «εἴ τις οὐ Θε ο τό κον 
ὁ μο λο γεῖ τήν ἁ γί αν Παρ θέ νον, χω ρίς ἐ στι τῆς θε ό τη τος», γρά
φει: «Οὐκ ἐ μός ὁ λό γος, καί ἐ μός ὁ λό γος· κλῆ ρον γάρ τοῦ τον 
ἐκ θε ο λό γου πα τρός Γρη γο ρί ου θε ο λο γι κω τά του δέ δεγ μαι». Δη
λα δή, ὁ ἅ γιος Ἰ ω άν νης ὁ Δα μα σκη νός δέν θε ω ρεῖ δι κό του τόν 
λό γο, ἀ φοῦ τόν πα ρέ λα βε ἀ πό τόν ἅ γιο Γρη γό ριο τόν Θε ο λό γο, 
πού ἔ ζη σε τέσ σε ρεις αἰ ῶ νες πρίν ἀ πό αὐ τόν, ἀλ λά, συγ χρό νως, 
θε ω ρεῖ ὅ τι εἶ ναι καί δι κός του λό γος, ἐ πει δή πρό κει ται γιά κλη
ρο νο μιά –«κλῆ ρον θε ο λο γι κώ τα τον»– τήν ὁ ποί α πα ρέ λα βε «ἐκ 



θε ο λό γου πα τρός» καί τήν ἐ πα λή θευ σε. Ὅ σοι θέ λουν νά εἶ ναι 
θε ο λό γοι, ἀ να γνω ρί ζουν τούς πραγ μα τι κούς θε ο λό γους, ἀ πο δέ
χο ν ται τήν δι δα σκα λί α τους, τούς κα θι στοῦν πα τέ ρες τους καί 
κλη ρο νο μοῦν διά τῆς πνευ μα τι κῆς γεν νή σε ως καί τόν λό γο καί 
τόν τρό πο τῆς ἐν θέ ου ζω ῆς τους.

Μέ αὐ τόν τόν τρό πο με τα δί δε ται ἡ πνευ μα τι κή ζω ή ἀ πό τό 
πα ρελ θόν σέ κά θε ἐ πο χή. Ὅ πως ἡ βιο λο γι κή ζω ή με τα δί δε ται 
ἀ πό γε νιά σέ γε νιά ἀ πό ζω ν τα νούς καί ὄ χι νε κρούς γο νεῖς, ἔ τσι 
καί ἡ ἐν Χά ρι τι πνευ μα τι κή ζω ή, ἡ ἀ λη θι νή θε ο λο γί α, με τα δί δε
ται ἀ πό ζω ν τα νούς καί ὄ χι νε κρούς πνευ μα τι κούς ὀρ γα νι σμούς.

Ὁ ἅ γιος Συ με ών ὁ Νέ ος Θε ο λό γος ἀ να φε ρό με νος στήν ἔλ
λαμ ψη τῶν ἄ νω ἀγ γε λι κῶν δυ νά με ων ἀ πό τόν Θε ό «κα τά τά
ξιν», δη λα δή ἀ πό «τῆς πρώ της τα ξιαρ χί ας ἐ πί τήν δευ τέ ραν καί 
ἀ πό ταύ της ἐ πί τήν ἑ τέ ραν καί κα θε ξῆς», λέ γει ὅ τι τό ἴ διο γί
νε ται καί μέ τούς ἁγί ους. «Ἀ πό γάρ τῶν προ λα βό ν των ἁ γί ων 
οἱ κα τά γε νε άν καί γε νε άν διά τῆς τῶν ἐ ν το λῶν τοῦ Θε οῦ ἐρ
γα σί ας ἐρ χό με νοι ἅ γιοι, τού τοις κολ λού με νοι, ὁ μοί ως ἐ κεί νοις 
ἐλ λά μπο ν ται». Κολ λᾶ κα νείς στούς προ η γη θέ ν τες ἁ γί ους μέ τήν 
ἐρ γα σί α τῶν ἐ ν το λῶν τοῦ Θε οῦ καί ἐλ λά μπε ται ὅ πως ἐ κεῖ νοι. 
Ἔ τσι, δη μιουρ γεῖ ται μιά δια χρο νι κή ἁ λυ σί δα καί κά θε κόμ βος 
συν δέ ε ται μέ τούς ἄλ λους μέ τήν πί στη, τά ἔρ γα καί τήν ἀ γά πη.

Μέ αὐ τήν τήν πα τε ρι κή δι δα σκα λί α ἑρ μη νεύ ε ται ὁ λό γος τοῦ 
Ἀ πο στό λου Παύ λου στούς Κο ριν θί ους: «Ἐ άν γάρ μυ ρί ους παι
δα γω γούς ἔ χη τε ἐν Χρι στῷ, ἀλ λ᾽ οὐ πολ λούς πα τέ ρας. ἐν γάρ 
Χρι στῷ Ἰ η σοῦ διά τοῦ εὐ αγ γε λί ου ἐ γώ ὑ μᾶς ἐ γέν νη σα» (Α΄ Κορ. 
ε΄, 15). Ὑ φί στα ται δια φο ρά με τα ξύ παι δα γω γῶν ἐν Χρι στῷ καί 
Πα τέ ρων ἐν Χρι στῷ. Οἱ Πνευ μα τι κοί Πα τέ ρες γεν νοῦν πνευ μα
τι κά τέ κνα διά τοῦ Εὐ αγ γε λί ου, δη λα δή διά τῆς ἐ φαρ μο γῆς τῶν 
ἐ ν το λῶν τοῦ Χρι στοῦ, ἐ νῶ οἱ παι δα γω γοί ἁ πλῶς δι δά σκουν. 

Ὅ ποιος ζῆ τήν ἴ δια πα ρά δο ση, ἐ φαρ μό ζει τίς εὐ αγ γε λι κές ἐ ν
το λές στήν ζω ή του, ἀ γω νί ζε ται ἐ να ν τί ον τῶν πα θῶν του γιά νά 
ἀ πο κτή ση μέ θε ξη τοῦ Θε οῦ, αὐ τός ἀ πο κτᾶ κοι νω νί α καί μέ τούς 



ἄλ λους ἁ γί ους πού ἔ ζη σαν πρίν ἀ πό αὐ τόν καί ἀ νή κει στήν ἴ δια 
πα ρά δο ση. Εἶ ναι χα ρα κτη ρι στι κός ὁ λό γος τῶν Πα τέ ρων πού 
ὑ πέ γρα ψαν τόν Ἁ γιο ρει τι κό Τό μο: «Ταῦ τα ὑ πό τῶν Γρα φῶν ἐ δι
δά χθη μεν· ταῦ τα πα ρά τῶν ἡ με τέ ρων Πα τέ ρων πα ρε λά βο μεν· 
ταῦ τα διά τῆς μι κρᾶς ἔ γνω μεν πεί ρας».

Οἱ ὂ ροι τῶν Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων 
καί οἱ «ζω ν τα νοί ὀρ γα νι σμοί»


