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 γλώσσα τῶν συμβόλων

***
...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 λογικοκρατική θεώρηση τῆς λατρείας

***
...Ὅλοι μας πρέπει νά ἀποδεχθοῦμε τήν βασική θέση ὅτι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι μιά ζωντανή πραγματικότητα, εἶναι τό Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ καί ἡ κοινωνία θεώσ
 εως καί, ἑπομένως, ἡ Ἐκκλη
σία γεννᾶ Πατέρες καί ὄχι οἱ Πατέρες τήν Ἐκκλησία. Αὐτό ση
μαίνει ὅτι κάθε ἐποχή εἶναι πατερική ἐποχή καί σέ κάθε περίοδο
ἐμφανίζονται Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι εἶναι «ζωντα
νοί ὀργανισμοί».
Ὅμως, «οἱ ζωντανοί αὐτοί ὀργανισμοί» δέν διαφοροποιοῦν
ται καθόλου ἀπό τούς προγενεστέρους Πατέρες. Εἶναι χαρακτη
ριστικό ὅτι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, πού ἔζησε τόν 8ο
αἰώνα, ὁμιλώντας γιά τήν Θεοτόκο καί ἐπαναλαμβάνοντας τόν
λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, «εἴ τις οὐ Θεοτόκον
ὁμολογεῖ τήν ἁγίαν Παρθένον, χωρίς ἐστι τῆς θεότητος», γρά
φει: «Οὐκ ἐμός ὁ λόγος, καί ἐμός ὁ λόγος· κλῆρον γάρ τοῦτον
ἐκ θεολ
 όγου πατρός Γρηγορίου θεολογικωτάτου δέδεγμαι». Δη
λαδή, ὁ ἅγιος Ἰωά
 ννης ὁ Δαμασκηνός δέν θεωρεῖ δικό του τόν
λόγο, ἀφοῦ τόν παρέλαβε ἀπό τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο,
πού ἔζησε τέσσερεις αἰῶνες πρίν ἀπό αὐτόν, ἀλλά, συγχρόνως,
θεωρεῖ ὅτι εἶναι καί δικός του λόγος, ἐπειδή πρόκειται γιά κλη
ρονομιά –«κλῆρον θεολογικώτατον»– τήν ὁποία παρέλαβε «ἐκ

θεολόγου πατρός» καί τήν ἐπαλήθευσε. Ὅσοι θέλουν νά εἶναι
θεολ
 όγοι, ἀναγνωρίζουν τούς πραγματικούς θεολ
 όγους, ἀποδέ
χονται τήν διδασκαλία τους, τούς καθιστοῦν πατέρες τους καί
κληρονομοῦν διά τῆς πνευματικῆς γεννήσεως καί τόν λόγο καί
τόν τρόπο τῆς ἐνθέου ζωῆς τους.
Μέ αὐτόν τόν τρόπο μεταδίδεται ἡ πνευματική ζωή ἀπό τό
παρελθόν σέ κάθε ἐποχή. Ὅπως ἡ βιολογική ζωή μεταδίδεται
ἀπό γενιά σέ γενιά ἀπό ζωντανούς καί ὄχι νεκρούς γονεῖς, ἔτσι
καί ἡ ἐν Χάριτι πνευματική ζωή, ἡ ἀληθινή θεολογία, μεταδίδε
ται ἀπό ζωντ ανούς καί ὄχι νεκρούς πνευματικούς ὀργανισμούς.
Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ἀναφερόμενος στήν ἔλ
λαμψη τῶν ἄνω ἀγγελικῶν δυνάμεων ἀπό τόν Θεό «κατά τά
ξιν», δηλαδή ἀπό «τῆς πρώτης ταξιαρχίας ἐπί τήν δευτέραν καί
ἀπό ταύτης ἐπί τήν ἑτέραν καί καθεξῆς», λέγει ὅτι τό ἴδιο γί
νεται καί μέ τούς ἁγίους. «Ἀπό γάρ τῶν προλαβόντων ἁγίων
οἱ κατά γενεάν καί γενεάν διά τῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἐρ
γασίας ἐρχόμενοι ἅγιοι, τούτοις κολλούμενοι, ὁμοίως ἐκείνοις
ἐλλάμπονται». Κολλᾶ κανείς στούς προηγηθέντες ἁγίους μέ τήν
ἐργασία τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί ἐλλάμπεται ὅπως ἐκεῖνοι.
Ἔτσι, δημιουργεῖται μιά διαχρονική ἁλυσίδα καί κάθε κόμβος
συνδέεται μέ τούς ἄλλους μέ τήν πίστη, τά ἔργα καί τήν ἀγάπη.
Μέ αὐτήν τήν πατερική διδασκαλία ἑρμηνεύεται ὁ λόγος τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου στούς Κορινθίους: «Ἐάν γάρ μυρίους παι
δαγωγούς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλούς πατέρας. ἐν γάρ
Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ εὐαγγελίου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννησα» (Α΄ Κορ.
ε΄, 15). Ὑφίσταται διαφορά μεταξύ παιδαγωγῶν ἐν Χριστῷ καί
Πατέρων ἐν Χριστῷ. Οἱ Πνευματικοί Πατέρες γεννοῦν πνευμα
τικά τέκνα διά τοῦ Εὐαγγελίου, δηλαδή διά τῆς ἐφαρμογῆς τῶν
ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ οἱ παιδαγωγοί ἁπλῶς διδάσκουν.
Ὅποιος ζῆ τήν ἴδια παράδοση, ἐφαρμόζει τίς εὐαγγελικές ἐν
τολές στήν ζωή του, ἀγωνίζεται ἐναντίον τῶν παθῶν του γιά νά
ἀποκτήση μέθεξη τοῦ Θεοῦ, αὐτός ἀποκτᾶ κοινωνία καί μέ τούς

ἄλλους ἁγίους πού ἔζησαν πρίν ἀπό αὐτόν καί ἀνήκει στήν ἴδια
παράδοση. Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ λόγος τῶν Πατέρων πού
ὑπέγραψαν τόν Ἁγιορειτικό Τόμο: «Ταῦτα ὑπό τῶν Γραφῶν ἐδι
δάχθημεν· ταῦτα παρά τῶν ἡμετέρων Πατέρων παρελάβομεν·
ταῦτα διά τῆς μικρᾶς ἔγνωμεν πείρας».
Οἱ ὂροι τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων
καί οἱ «ζωντανοί ὀργανισμοί»

