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Ὁ ἄνθρωπος, πλασµένος «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁµοίωσιν» Θεοῦ δέν εἶναι ὑπό καµία
ἔννοια κάποια στατική ὕπαρξη, ἀλλά µιά δυναµική προσωπική ὕπαρξη πού καλεῖται
σέ συνεχή αὔξηση, «τήν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ»[1].
Ἡ
ἔµπνευση γιά τήν
πραγµατοποίηση τῆς ὑψηλῆς κλήσης τοῦ ἀνθρώπου ἀντλεῖται ἀπό τή συνάντησή καί
τήν ἀποδοχή τοῦ ζωντανοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐκφρασµένος ἀπό τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, µέ τή δύναµη τοῦ
Πνεύµατος τοῦ Ἁγίου εἶναι: «ἡ ἀσύλληπτος καί ἄπειρος ἐκείνη δύναµη, ἥτις
ἐκάλεσεν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ µή ὄντος εἰς τό φῶς τῆς ζωῆς πάντα τά ὄντα, πάντας
τούς ἀναριθµήτους κόσµους, πάντα τά ἀνεξαρίθµητα ἐν τῇ ποικιλοµορφίᾳ αὐτῶν
λογικά καί ἄλογα κτίσµατα»[2]. Ὁ ἴδιος λόγος µέ ἕνα εὐθύ καί ἄµεσο τρόπο
ἠχοῦσε στά αὐτιά τοῦ Ἀδάµ καί τῆς Εὔας δίνοντάς τους ὑπόδειγµα ζωῆς καί τήν
ὅραση τῆς αἰωνιότητας µέσω τῆς ὁποίας προσανατόλιζαν καί κατεύθυναν τίς ὁδούς
τους.
Μετά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, κατά τήν περίοδο τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, κάθε
φορά πού ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔφθανε στούς Προφῆτες καί ἠχοῦσε στίς καρδιές τους,
ἦταν πάντοτε ἕνα γεγονός πού προκαλοῦσε µεταµόρφωση καί ἔκανε γνωστές τίς
ὁδούς τοῦ Ὑψίστου πάνω στή γῆ, προετοιµάζοντας τόν ἐρχοµό Του.
Ὅταν τελικά ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἦρθε µέ τή µορφή τῆς φύσης µας, ἔδειξε ὅτι
Αὐτός ὁ Ἴδιος, «ὁ πλάσας κατά µόνας τάς καρδίας»[3] µας στήν ἀρχή, µᾶς
δηµιούργησε ἔχοντας ὑπόψη τόν µελλοντικό Του ἐρχοµό, καί µέ τρόπο ἀνάλογο µέ
τήν εὐαγγελική Του διδασκαλία, µέσω τῆς ὁποίας µᾶς ἔδιδε ὁδό ἐπανόρθωσης καί
ἀναγέννησης.
Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ἔχει ἕνα σηµατικό λόγο γιά τήν ἑορτή τῆς
Μεταµορφώσεως[4], στόν ὁποῖο λέει ὅτι ὁ Κύριος, πρίν νά δείξει τή δόξα Του στούς
Ἀποστόλους, γιά µία ὁλόκληρη ἑβδοµάδα οὔτε µίλησε, οὔτε ἔκανε θαύµατα, ἀλλά
παρέµεινε σέ προσευχή µέ τούς µαθητές Του. Σκοπός Του ἦταν νά δείξει ὅτι ἡ
ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ δίνεται, ὅταν τό πνεῦµα τοῦ ἀνθρώπου ἡσυχάζει µέσα στό
Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ µέ τήν προσευχή. Οἱ ἀπολογητές Πατέρες λένε ὅτι ὁ Ἴδιος ὁ
Χριστός γεννήθηκε ἀπό τή σιωπή τοῦ Ἀνάρχου Πατέρα. Ἡ Θεοτόκος ἔλαβε τήν
ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελίου, ὅταν ζοῦσε σέ ἡσυχία στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἀσκώντας
τήν καρδιακή προσευχή. Ὁ Μωϋσῆς νήστεψε γιά σαράντα µέρες, πρίν νά εἰσέλθει
στό γνόφο τοῦ Θεοῦ, στή δόξα δηλαδή τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ
πολιόρκησε τήν Ἱεριχώ, ἔδωσε ἐντολή στούς Ἰσραηλίτες νά ἀργήσουν ἀπό ὅλα, ἀλλά
νά παραµείνουν σέ ἡσυχία ἑπτά µέρες. Τήν ἕβδοµη µέρα, ὅταν οἱ σάλπιγγες ἥχησαν
τά τείχη τῆς Ἰεριχώ, ἔπεσαν µόνα τους.[5] Ὑπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγµατα
ἀπό τίς Γραφές πού δείχνουν ὅτι πρίν ἀπό κάθε δηµιουργικό λόγο προηγεῖται ἡ
ἡσυχία. Αὐτό σηµαίνει ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο γιά µᾶς νά βροῦµε πρῶτα τήν καρδιά
µας µέσω τῆς ἡσυχίας, ὥστε νά µπορέσει νά γεννηθεῖ ἐκεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
Κάθε φορά πού ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπευθυνόταν στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου - πρίν τήν
ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ κατά τόν παλαιό καιρό, καί κατά τόν ἔσχατο καιρό ἐν
σαρκί- ὅσο σύντοµο καί ἄν ἦταν τό ρῆµα Του, περιελάµβανε ὅλα ὅσα ἦταν ἅγια καί
σωτήρια γιά τόν ἄνθρωπο. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀποκάλυπτε συγχρόνως τή Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ὁποία προερχόταν, ἀλλά καί τήν κατάσταση τοῦ πεπτωκότος
κόσµου. ∆ύο καταστάσεις πού εἶναι τόσο ἀποµακρυσµένες µεταξύ τους, ὅσο
ἀποµακρυσµένη εἶναι ἡ ἀνατολή ἀπό τή δύση, καί ὁ οὐρανός ἀπό τή γῆ. Μέ ἄλλα

1

λόγια, προφητικά καί ἱστορικά, τό µυστήριο τοῦ Σταυροῦ ἐνεργοῦσε µέσα στό λόγο
τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο.
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι καθ’ ὑπερβολήν µεγαλειώδης, ἀλλά ποτέ δέν ἐκφοβίζει µέ
τήν ἐπίσκεψή του. Καλυµµένος µέ τό πέπλο τῆς ταπεινώσεως, δέν µπορεῖ νά γίνει
εὔκολα κατανοητός, παρά µόνο στό µέτρο τῆς ταπεινώσεως τοῦ ἀνθρώπου, µέ τήν
ὁποία ἀνοίγει ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Ἐµεῖς δέ µποροῦµε παρά µόνο νά ψελλίσουµε
καί νά ψευδίσουµε σχετικά µέ αὐτόν. Ἀλλά στήν ἀληθινή του φύση ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
παραµένει ἄρρητος. Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅταν ἡ ψυχή ἀνοίγει διάπλατα γιά νά συλλάβει
καί νά κυήσει τό λόγο µέ ὠδίνες καί πόνους, ἕνα προφητικό γεγονός λαµβάνει χώρα.
Ὁ Θεός συνάπτει µία ἐφ’ ὅρου ζωῆς διαθήκη µέ τήν ψυχή, καί τότε ἐκείνη γίνεται
«ὡσεί παρακεκληµένη»[6] ἤ σάν ἐκείνους πού ἔχουν µεθύσει µέ τή θεία
παρηγοριά[7]. Ὁ Θεός τότε εἰσέρχεται στήν καρδιά καί ἀναγεννᾶ τήν ψυχή «οὐκ ἐκ
σπορᾶς φθαρτῆς, ἀλλά ἀφθάρτου, διά λόγου ζῶντος Θεοῦ καί µένοντος εἰς τόν
αἰῶνα»[8]. Αὐτή ἡ ἀναγέννηση τῆς ψυχῆς µέσω τοῦ «λόγου τῆς ἀληθείας»[9] εἶναι ἡ
ἐµπειρία τῆς ἐπαφῆς της µέ τή ζωντανή αἰωνιότητα, καί γίνεται γι’ αὐτήν πηγή θείας
ἐµπνεύσεως.
Αὐτό πού µόλις περιγράψαµε εἶναι ὁ τρόπος καί τό µέσο µέ τό ὁποῖο ὁ Θεός
ἀποκαλύπτει τόν Ἑαυτό Του στόν ἄνθρωπο. Γιά νά χρησιµοποιήσουµε τά λόγια τοῦ
Γέροντά µας: «Προφέρει Οὗτος βραχείαν φράσιν, ἀλλά δέν ἐπαρκεῖ ἡ ζωή, ἵνα
ἀφοµοιώσωµεν τό περιεχόµενον αὐτῆς»[10]. Ὁ ζωντανός λόγος τοῦ Θεοῦ ἔρχεται
στόν ἄνθρωπο φορτωµένος µέ αἰωνιότητα καί δίνει τήν αἴσθηση τοῦ ἀπόλυτου
χαρακτήρα τῆς θείας γνώσεως. Καί πάλι µέ τά λόγια τοῦ Γέροντά µας: «Βραχεῖα ἡ
ἀπάντησις, ἀλλ’ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ φέρει εἰς τήν ψυχήν νέαν, ἰδιαιτέραν αἴσθησιν τοῦ
εἶναι. Ἡ καρδία λαµβάνει πεῖραν πληρώµατος φωτοφόρου ζωῆς. Ὁ νοῦς αἴφνης
συλλαµβάνει κεκρυµµένα ἕως τότε νοήµατα. Ἡ ἐγγύτης τοῦ Θεοῦ ἐµπνέει ἡµᾶς. Ἡ
ἐπαφή τῆς δηµιουργικῆς Αὐτοῦ δυνάµεως ζωοποιεῖ ἡµᾶς. Ἡ ἀποκτηθεῖσα διά τῆς
ὁδοῦ ταύτης γνῶσις εἶναι ποιοτικῶς διάφορος τῆς ἀποκτωµένης διά τῆς φιλοσοφικῆς
διανοήσεως: µετά τῆς κατανοήσεως τῶν πραγµατικοτήτων τοῦ πνευµατικοῦ κόσµου
µεταδίδεται εἰς ὅλην τήν ὕπαρξιν τοῦ ἀνθρώπου ἄλλη µορφή ζωῆς, ὁµοία ἴσως πρός
ἐκείνην τοῦ πρωτοπλάστου. Ἡ ὀντολογική αὕτη γνῶσις τοῦ Θεοῦ ἑνοῦται µετά τοῦ
ρεύµατος τῆς εὐχοµένης πρός Αὐτόν ἀγάπης»[11].
Αὐτή ἡ νέα ὑπαρξιακή γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι τό «φῶς τῆς ζωῆς» γιά τό ὁποῖο
µαρτυρεῖ ἡ ἀρχή τοῦ τετάρτου Εὐαγγελίου. Ἡ ἐµπειρία καί ἡ γεύση αὐτῆς τῆς
γνώσεως δίνει στήν ψυχή τή σοφία νά διακρίνει µεταξύ τῆς ἄκτιστης ἐνέργειας πού
εἶναι τό ἄφθαρτο δῶρο τοῦ Θεοῦ, καί τῆς κτιστῆς, θνητῆς καί φθαρτῆς φύσης τοῦ
ἀνθρώπου. Αὐτή ἡ διάκριση προκαλεῖ σέ µᾶς ἕνα διακαή πόθο γιά τό πρῶτο καί ἕνα
ὀδυνηρό ἀποχωρισµό ἀπό τό δεύτερο γεµίζοντας τήν ψυχή µέ ἕνα ρεῦµα
προσευχητικῆς ἀγάπης γιά τόν Θεό. Αὐτά τά δύο στοιχεῖα, ἡ σοφία τῆς διάκρισης
πού φωτίζει τό νοῦ ἀπό τή µιά, καί ἡ ἀναζωπύρωση τῆς καρδιᾶς µέ τήν ἀκόρεστη
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἄλλη, συνιστοῦν αὐτό πού µποροῦµε νά ὁρίσουµε ὡς θεία
ἔµπνευση. Ὁ συνδυασµός αὐτῶν τῶν δύο παραγόντων φλέγει τό πνεῦµα τοῦ
ἀνθρώπου πού ἔχει θεία ἔµπνευση.
Ἡ θεία ἔµπνευση γεννᾶ στόν ἄνθρωπο µία συγκεκριµένη ποιότητα καί προδιάθεση
τοῦ πνεύµατος. Σύµφωνα µέ τόν ὁρισµό τοῦ ἰδίου Γέροντος ἔµπνευση εἶναι ἡ «ἐν
ἡµῖν παρουσία τῆς δυνάµεως τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος»[12]. Αὐτή ἡ χαρισµατική
παρουσία τοῦ Χριστοῦ σέ µᾶς κατευθύνει ὅλα ὅσα παραδίδονται σέ αὐτή πρός ἕνα
συγκεκριµένο σκοπό - τή θέωση ὁλόκληρης τῆς ὕπαρξης.
Μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἔµπνευση καθαίρει ὅλα ὅσα εἶναι ἐπιδεκτικά κάθαρσης - τό σῶµα
καί ὅλες τίς δυνάµεις τῆς ψυχῆς. Ἀναλώνει κάθε ἀκαθαρσία τοῦ νοῦ καί
ἀποµακρύνει κάθε τί πού ἀντιστέκεται στήν πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Κάποιες
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φορές, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, παίρνει µορφή «φοβερᾶς τινός ἐκδοχῆς
κρίσεως καί πυρός ζήλου ἐσθίειν µέλλοντος τούς ὑπεναντίους»[13].
Ἀπό θετικῆς ἀπόψεως, ἡ ἔµπνευση εἶναι ὁ διακαής πόθος καί ἡ προδιάθεση τῆς
καρδιᾶς, µέ τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται µέ ἔντονο πνευµατικό κόπο γιά τή
διατήρηση τῆς δυναµικῆς πίστεως, τήν ὁποία ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χαρακτηρίζει ὡς:
« δι’ ἀγάπης ἐνεργουµένην»[14]. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας στή διήγηση τοῦ βίου
τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου λέει ὅτι ὁ Ἅγιος µετροῦσε τήν πνευµατική του
πρόοδό του ὄχι µέ τόν καιρό πού ἦταν στήν ἔρηµο ἀλλά µέ αὐτό τόν πόθο.
Ξεχνώντας τό παρελθόν καί βάζοντας νέα ἀρχή κάθε µέρα ὁ Ἅγιος κατόρθωνε νά
διατηρεῖ αὐτόν τόν ἅγιο πόθο, ἐφαρµόζοντας τό ρητό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «ἕν
δέ, τά µέν ὀπίσω ἐπιλανθανόµενος τοῖς δέ ἔµπροσθεν ἐπεκτεινόµενος»[15].
Ἐνθυµούµενος ἐπίσης τά λόγια τοῦ προφήτη Ἠλία πού ἔλεγε: «ζῇ Κύριος τῶν
δυνάµεων, ᾧ παρέστην ἐνώπιον Αὐτοῦ, ὅτι σήµερον ὀφθήσοµαι Αὐτῷ»[16]. Αὐτός ὁ
λόγος ἦταν ἡ ἔκφραση τοῦ πόθου καί τῆς ἑτοιµότητας τοῦ Προφήτη νά ὑπακούσει
στό θέληµα τοῦ Θεοῦ σέ κάθε στιγµή. Ὅταν ὅµως αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ζέση καί ἡ
ἔµπνευση ἀπουσιάζει, ὁ ἄνθρωπος πολύ δύσκολα µπορεῖ νά ἀποφύγει τόν πειρασµό
νά γίνει ὑπηρέτης τῆς θρησκείας τοῦ ἰδίου θελήµατος, τῆς «ἐθελοθρησκίας»[17].
Τότε «κεκορεσµένος» καί «πεπλουτισµένος»[18] ζεῖ σέ µιά πλάνη «κατά τήν
παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατά τά στοιχεῖα τοῦ κόσµου καί οὐ κατά Χριστόν»[19].
Ὅπως εἴπαµε στήν ἀρχή, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὄν δυναµικό. Ὅταν εἶναι γεµᾶτος ἀπό
ἔµπνευση, διακατέχεται ἀπό µιά εὐλογηµένη ὁρµή. Ὅπως λέει ὁ ψαλµωδός: «ὁδόν
ἐντολῶν σου ἔδραµον, ὅταν ἐπλάτυνας τήν καρδίαν µου»[20]. Αὐτός ὁ πλατυσµός
τῆς καρδιᾶς προκαλεῖ στόν ἄνθρωπο πείνα καί δίψα γιά τή «δικαιοσύνη τοῦ
Θεοῦ»[21]. Ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου γίνεται ὡς «γῆ ἔρηµος καί ἄβατος καί
ἄνυδρος»[22], πού δέ µπορεῖ νά ξεδιψάσει παρά µόνο µέ τό Ἅγιο Πνεῦµα, τήν «πηγή
ὕδατος ἁλλοµένου εἰς ζωήν αἰώνιον»[23], ὅπως εἶπε ὁ Κύριος.
Ἡ θεία ἔµπνευση τοποθετεῖ τόν ἄνθρωπο διαρκῶς στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ὁ
ἄνθρωπος ποθεῖ ἀκόµα µεγαλύτερο πλήρωµα αὐτῆς τῆς Παρουσίας πού τώρα τόν
κατέχει. Φέρει τόν ἴδιο καθορισµό µέ τόν προφήτη ∆αβίδ πού λέει: «εἰ δώσω ὕπνον
τοῖς ὀφθαλµοῖς µου καί τοῖς βλεφάροις µου νυσταγµόν καί ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις
µου, ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ Κυρίῳ, σκήνωµα τῷ Θεῷ Ἰακώβ»[24]. Ἡ στάση τῶν
Ἀγγέλων µᾶς δείχνει αὐτή τήν τέλεια ἔµπνευση. Οἱ Ἄγγελοι: «ἀνάπαυσιν οὐκ
ἔχουσιν ἡµέρας καί νυκτός λέγοντες ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεός ὁ
Παντοκράτωρ, ὁ Ἦν καί ὁ Ὤν καί ὁ Ἐρχόµενος»[25]. Ἡ ἀληθινή ἔµπνευση
τιτρώσκει τόν ἐκλεκτό της, καί δίνει στόν ἄνθρωπο τό θάρρος νά «πάσχει» τό θεῖο
πάθος πού θά τόν ὁδηγήσει στή θέωση.
Ὡστόσο, στήν παρούσα µας κατάσταση ἡ ἔµπνευση εἶναι «σκληρή». Ἡ ἀγάπη, πού
εἶναι τό κύριο στοιχεῖο της, εἶναι ἄκρως ἀπαιτητική. Ὁ Σολοµών ἐξέφρασε τό
παραπάνω µέ ἕνα θαυµάσιο τρόπο, λέγοντας ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι «κραταιά ὡς θάνατος»
καί ὁ ζῆλος «σκληρός ὡς ἅδης», «ὕδωρ πολύ οὐ δυνήσεται σβέσαι τήν ἀγάπην, καί
ποταµοί οὐ συγκλύσουσιν αὐτή. Ἐάν δῷ ἀνήρ πάντα τόν βίον αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ,
ἐξουδενώσει ἐξουδενώσουσιν αὐτόν»[26]. Ὁ ἄνθρωπος παραµένει µέχρι τέλους
«δοῦλος ἀχρεῖος»[27]. Βέβαια ὁ Σολοµώντας ζοῦσε σέ µιά ἐποχή κατά τήν ὁποία ὁ
θάνατος ἐπικρατοῦσε ἀκόµη. Ἡ Καινή ∆ιαθήκη ὅµως µᾶς διδάσκει ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι
ἰσχυρότερη καί ἀπό τόν θάνατο.
Στίς πράξεις τῶν Ἀποστόλων διαβάζουµε ὅτι στόν κόσµο αὐτόν ὁ Χριστός εἶναι
«παθητός»[28]. Πράγµατι ὁ Κύριος εἶναι «παθητός», παθητή εἶναι καί ἡ ἀγάπη Του.
Ὁ Θεός προσφέρει στόν ἄνθρωπο τήν ἄφατη ἀγάπη Του, τήν ἀγαθή καί ἀναγκαία
«µερίδα» πού ἀνέφερε ὁ Χριστός ἀπευθυνόµενος στήν Μάρθα[29], καί ὁ ἄνθρωπος,
µέ τή σειρά του, προσφέρει τήν καρδιά του ὡς τό ἐλάχιστο µέρος. Ὁ ἄνθρωπος
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βασανίζεται, ἐπειδή ἡ καρδιά του εἶναι τόσο ἀπειροελάχιστη, ἐνῶ «µείζων ἐστίν ὁ
Θεός τῆς καρδίας ἡµῶν»[30]. Ἡ καρδιά του τόν «κατακρίνει» ὄντας ἀνίκανη νά
περιλάβει τό πλήρωµα τῆς θείας ἀγάπης. Ὁ ἄνθρωπος πού θέλει νά ἑνώσει πλήρως
τό δικό του «ἐλάχιστο µέρος» µέ τό «ἄπειρα µεγάλο µέρος» τοῦ Θεοῦ βρίσκεται σέ
µεγάλη ἔνταση. Προφήτης εἶναι αὐτός πού ἐµπνέεται καί ἄγεται ἀπό τό Ἅγιο
Πνεῦµα, πού ὑποφέρει καί πάσχει ἀπό αὐτήν τήν ἔνταση, µέχρις ὅτου καταστεῖ «ναός
Θεοῦ ζῶντος»[31]. Ὁ ἄνθρωπος ἀνίκανος νά περιλάβει τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὑποφέρει
γιά χάρη Του, µέχρι νά γίνει κατοικητήριό Του. Ἀλλά ὑποφέρει καί γιά τούς
συνανθρώπους του, ἐπιθυµώντας νά δεῖ τούς πάντες ὡς ἄµωµες καί ἄσπιλες νύµφες
ἁρµοσµένες στόν Χριστό, ὡσότου ὁ Χριστός µορφωθεῖ στίς καρδιές τους.
Ἡ θεία ἔµπνευση γεννᾶ τόν πόθο νά ἀπαλλάξουµε τήν καρδιά µας ἀπό κάθε κηλίδα,
ὥστε νά ἐπισκιαστεῖ ἀπό τό φῶς τοῦ Μεγάλου Ἐπισκέπτη. Περιεχόµενο αὐτοῦ τοῦ
πόθου εἶναι ὁ θεῖος ζῆλος, µέ τόν ὁποῖο ἀναλώθηκε καί ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ὅταν
ἀνέβηκε στήν Ἰερουσαλήµ γιά νά καθαρίσει τόν οἶκο τοῦ Θεοῦ[32], πού εἶναι
ἀκριβῶς αὐτό πού καλούµαστε καί ἐµεῖς νά γίνουµε. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὁµολογεῖ:
«πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπί τήν γῆν, καί τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!»[33].
Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος λέει ὅτι «ὑπό Πνεύµατος Ἁγίου φερόµενοι ἐλάλησαν
ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι»[34]. Ἑποµένως ἡ προφητική ζωή συνίσταται στό νά βαστάσει
κάποιος τή θεία ἔµπνευση καί νά ἄγεται ἀπό τό Πνεῦµα τό Ἅγιο. Ποιά εἶναι ὅµως ἡ
φύση τῆς πορείας πού κάνει τή ζωή µας προφητική;
Στήν ὁδό τῆς ἐπίγειας ζωῆς µας δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνοῦµε ὅτι ἕνας εἶναι «ὁ
καθηγητής, ὁ Χριστός»[35]. Αὐτός εἶναι ὁ ὑπέρτατος προφήτης, διότι ἦλθε ἐν σαρκί
ὡς «πρόδροµος» τῆς πνευµατικῆς καί ἔνδοξης ∆ευτέρας Παρουσίας Του. Μέ λόγο
καί ἔργο µᾶς δίδαξε καί µᾶς ἔδειξε τόν τρόπο µετάβασης ἀπό τό ψυχικό στό
πνευµατικό. Ὁ πόθος Του ἦταν νά µᾶς προετοιµάσει, ὥστε νά καταστοῦµε ἄξιοι νά
δοῦµε τήν Θεότητά Του, ἡ ὁποία θά ἀποκαλυφθεῖ πλήρως στά τέλη τῶν αἰώνων.
Πῶς τό ἔκανε αὐτό; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐξηγεῖ: «ἀναβάς εἰς ὕψος ἠχµαλώτευσεν
αἰχµαλωσίαν καί ἔδωκε δόµατα τοῖς ἀνθρώποις. Τό δέ ἀνέβη τί ἐστίν εἰ µή ὅτι καί
κατέβη πρῶτον εἰς τά κατώτερα µέρη τῆς γῆς; Ὁ καταβάς αὐτός ἐστί καί ὁ ἀναβάς
ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἴνα πληρώσῃ τά πάντα»[36]. Ἡ κατάβαση τοῦ
Χριστοῦ στά κατώτερα µέρη τῆς γῆς, στά καταχθόνια, ἔγινε πηγή κάθε πνευµατικοῦ
χαρίσµατος. Αὐτή ἡ κάθοδος εἶναι ἡ ἀληθινή προφητική κίνηση. Οἱ ἐθνικοί θέλουν
θρόνους, θέλουν νά ὑψωθοῦν. Αὐτός εἶναι ὁ νοῦς καί ἡ τάση τοῦ πεπτωκότος
κόσµου πού δίδαξε ὁ Ἑωσφόρος, ἀλλά ἡ ὁδός τοῦ Κυρίου εἶναι πορεία πρός τά κάτω.
Στό βιβλίο του γιά τόν ἅγιο Σιλουανό ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ἐξηγεῖ αὐτή τήν πορεία
πρός τά κάτω. Λέει ὅτι ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα σχηµατίζει µιά πυραµίδα. Στήν κορυφή
τῆς πυραµίδας κάθονται οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσµου τούτου πού κατεξουσιάζουν τά
ἔθνη, ὅπως λέει ὁ Κύριος[37]. Τό πνεῦµα τοῦ ἀνθρώπου ὅµως ἐπιθυµεῖ ἐκείνη τήν
ἀρχέγονη ἰσότητα καί δικαιοσύνη πού ἐπικρατοῦσε στόν παράδεισο πρίν τήν πτώση.
Ὁ Κύριος, ἐκτιµώντας αὐτή τή βαθιά ἐπιθυµία τοῦ ἀνθρώπου, ἀναστρέφει τήν
πυραµίδα καί τοποθετεῖ τό ἑαυτό Του στό κατώτερό σηµεῖο της. Παίρνει ἐπάνω του
τίς ἁµαρτίες καί τό βάρος ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας, καί µέ αὐτόν τόν τρόπο
παρέχει τή λύση σέ ὅλα τά προβλήµατα καί ἐρωτήµατα παρουσιάζοντας τόν τέλειο
τρόπο γιά νά ἐπιτευχθοῦν «ὅσα ἐστίν ἀληθῆ, ὅσα σεµνά, ὅσα δίκαια»[38], καί
σωτήρια. Σύµφωνα µέ τόν ἴδιο συγγραφέα ὁ Χριστός ἐγκαθιστᾶ τήν ἔσχατη
τελειότητα. Αὐτή εἶναι ἡ οὐσία τοῦ Πνεύµατός Του. «Ὥσπερ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου
οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί
πολλῶν»[39]. Ὁ Χριστός χάραξε γιά µᾶς τήν ὁδό. Κατέβηκε χαµηλότερα ἀπό
ὁποιονδήποτε ἄλλον, «γενόµενος ὑπέρ ἡµῶν κατάρα»[40]. Ὅλοι ὅσοι ἀκολουθοῦν
τόν Χριστό, διαλέγουν τήν ἴδια ὁδό. Κατεβαίνουν, ὥστε νά συναντήσουν τήν Κεφαλή
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τῆς ἀνεστραµµένης πυραµίδας, γιά νά ἑνωθοῦν µαζί Του. «Ἐν τῷ βυθῷ τῆς
ἀνεστραµµένης πυραµίδος», λέει ὁ Γέροντας Σωφρόνιος, «ἐν τῇ βαθυτάτῃ κορυφῇ,
πυθµήν τῆς ὁποίας τυγχάνει ὁ ἐκ τῆς πρός τόν κόσµον ἀγάπης ἐσταυρωµένος
Χριστός, ἐνεργεῖται ὅλως ἰδιαιτέρα ζωή, φανεροῦται ὅλως ἰδιαίτερον φῶς καί πνέει
ἰδιαιτέρα εὐωδία ἐκεῖ ἐλκύεται δι’ἀγάπης ὁ ἀσκητής»[41]. Ἡ προφητική ζωή
ἀποκτᾶται µέ αὐτή τήν ἔλξη γιά κατάβαση.
Αὐτή ἡ ἔλξη τοῦ ἀνθρώπου γιά κατάβαση, ἡ ἑτοιµότητα νά ἀκολουθήσει τήν ὁδό τοῦ
Χριστοῦ, συνοδεύεται ἀπό µία δίπλευρη ὅραση, µία διπλή συνείδηση. Ἀπό τή µιά
πλευρά ἡ ψυχή βλέπει τό παράδειγµα τοῦ Χριστοῦ, γιά τό ὁποῖο ὁ Κύριος µίλησε
κατά τό Μυστικό ∆εῖπνο. Θεωρεῖ τόν Χριστό νά ἀνεβαίνει στό Γολγοθᾶ γιά νά
προσφέρει τή ζωή Του δεχόµενος τό θάνατο πού µάστιζε τήν ἀνθρωπότητα, γιά νά
µεταδώσει σέ ὅλους τή θεία ζωή, σύµφωνα µέ τούς λόγους «αὕτη ἐστίν ἡ ἐντολή ἡ
ἐµή, ἴνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθώς ἡγάπησα ὑµᾶς...ὅτι πάντα ἄ ἥκουσα παρά τοῦ
πατρός µου ἐγνώρισα ὑµῖν»[42]. Στήν Γεθσηµανῆ ὁ Κύριος προσεύχεται γιά ὅλο τόν
Ἀδάµ. Ἀνεβαίνει στό Γολγοθᾶ µόνος, φέροντας στήν καρδιά του ὁλόκληρη τήν
ἀνθρωπότητα. Παίρνει ἐπάνω Του τίς ἁµαρτίες ὅλου τοῦ κόσµου. Παραδίδει τή ζωή
Του σέ ἄκρα παθήµατα γιά νά µᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν τυραννία τοῦ ἐχθροῦ, πού
εἶχε πέσει τόσο βαριά σέ ὁλόκληρη τήν οἰκουµένη µετά τό προπατορικό ἁµάρτηµα
στόν παράδεισο. Φέρει µέσα Του ὁλόκληρο τόν Ἀδάµ, ὅλους τούς λαούς, ὅλων τῶν
αἰώνων. Ὁ Κύριος πέθανε γιά ὅλους. Κανένας θνητός, ἀσφαλῶς, δέν µποροῦσε νά
Τόν βοηθήσει. Ἀπό τίς περιγραφές τοῦ Εὐαγγελίου βλέπουµε ὅτι ὅλος ὁ νοῦς Του
ἦταν ἑνωµένος µέ τόν Πατέρα. Πρόσφερε τή ζωή Του καί δέχθηκε τόν θάνατο πού
ἔπληττε τήν ἀνθρωπότητα. Ἀσφαλῶς κατά τήν ἀνάστασή Του ἀναστήθηκε φέροντας
µέσα Του ὅλο τό περιεχόµενο τῆς προσευχῆς Του, τῆς ἀγάπης Του καί τοῦ σκοποῦ
Του. Μαζί Του ἀναστήθηκε ὅλος ὁ Ἀδάµ.
Ἡ ὅραση τῆς ἁγιότητας καί τῆς ταπεινῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ Θεοῦ καταπλήσσει τήν
ψυχή καί θερµαίνει τήν καρδιά, ὥστε ὁ ἄνθρωπος µέ βαθιά εὐλάβεια λατρεύει τόν
Σωτήρα µέ εὐγνωµοσύνη καί ἀγάπη.
Κάτω ἀπό τό φῶς αὐτῆς τῆς ὅρασης καί ἐµπειρίας ὁ ἄνθρωπος διακρίνει τή δική του
ψευτιά. Στό βιβλίο «Περί Προσευχῆς» ὁ Γέροντας Σωφρόνιος λέει ὅτι ἡ ὅραση τῆς
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ «περιπτυσσοµένης ἅπασαν τήν κτίσιν ἐν ἀτελευτήτῳ συµπαθείᾳ
πρός πᾶν ὑπαρκτόν ... κατανύσσει τήν ψυχήν, καταπλήττει τόν νοῦν. Αὐθορµήτως
κλίνοµεν γόνυ ἐνώπιον Αὐτοῦ. Ὅσον δέ καί ἄν ἀγωνιζώµεθα νά ὁµοιάσωµεν πρός
Αὐτόν ἐν ταπεινώσει, βλέποµεν ὅτι εἴµεθα ἀνίσχυροι νά φθάσωµεν τό ἀπόλυτον
Αὐτοῦ»[43].
Αὐτή ἡ διπλή ὅραση τῆς ἄφατης καί ταπεινῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν µιά καί τῆς
δικῆς µας ἀναξιότητας καί ἀδυναµίας νά τήν περιλάβουµε ἀπό τήν ἄλλη, εἶναι
ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή δυναµική µας αὔξηση ἐν τῷ Θεῷ, πού εἶναι ὁ σκοπός
τῆς ζωῆς µας. Πράγµατι ἡ διπλή αὐτή ὅραση εἶναι µιά προφητική κατάσταση,
ἀποτελεῖ ἕνα πνευµατικό θαῦµα. Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος περιγράφει αὐτή τήν
κατάσταση ἐπανειληµµένα. Λέει: «Ὅσον ἐναργέστερον βλέπω τόν Θεόν, τοσοῦτον
φλογερωτέρα γίνεται ἡ µετάνοιά µου, διότι τότε συνειδητοποιῶ σαφέστερον τήν
ἀναξιότητά µου ἐνώπιον Αὐτοῦ»[44].
Σέ ἔνα ἄλλο σηµεῖο τονίζει ἀκόµη
περισσότερο τήν ἀνάγκη αὐτῆς τῆς διπλῆς ὅρασης: «Ὀφείλω νά ἴδω τόν Χριστόν
καθώς ἐστιν, ἴνα παραβάλω ἐµαυτόν πρός Ἐκεῖνον καί ἐξ αὐτῆς τῆς συγκρίσεως
αἰσθανθῶ τἠν ἀ - µορφίαν µου. ∆έν δύναµαι νά γνωρίσω ἐµαυτόν, ἐάν δέν ἔχω
ἐνώπιόν µου τήν Ἁγίαν Αὐτοῦ Μορφήν»[45]. Λέει ἐπίσης ὁ ἴδιος Γέροντας ὅτι αὐτή
ἡ διπλή συνείδηση ἐγείρει µέσα µας τήν ἔµπνευση καί τήν εὐγνωµοσύνη πρός τόν
Θεό, τόν Εὐεργέτη µας. Τήν ἴδια στιγµή, ὅπως ἀναγνωρίζει, «εἰς τοῦτο ἔγκειται τό
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παράδοξον, ὅτι ἐγώ ὁ ἴδιος ζῶ διττήν κατάστασιν: τήν ἀπεχθῆ µηδαµινότητά µου ἀφ’
ἑνός, καί τήν ἐλεήµονα συγκατάβασιν τοῦ Θεοῦ ἀφ’ἑτέρου»[46].
Ἔχουµε ὑπόψη τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδροµο καί τήν προφητική του στάση
ἀπέναντι στόν Κύριό του, «Ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐµέ δέ ἐλαττοῦσθαι»[47]. Ὁ
Πρόδροµος µιλάει ἐδῶ γιά αὔξηση καί ἐλάττωση στή δόξα. Ἄς ἐξετάσουµε ἐπίσης τό
λόγο τοῦ προφήτη Ἡσαΐα ὅταν διηγεῖται τήν ὅρασή του: «Εἶδον τόν Κύριον
καθήµενον ἐπί θρόνου ὑψηλοῦ καί ἐπῃρµένου ... καί Σεραφίµ εἱστήκεισαν κύκλω
Αὐτοῦ...καί ἐκέκραγεν ἕτερον πρός ἔτερον Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ,
πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης Αὐτοῦ ... καί εἶπον ὦ τάλας ἐγώ, ὅτι κατανένυγµαι, ὅτι
ἄνθρωπος ὤν καί ἀκάθαρτα χείλη ἔχων ... καί τόν Βασιλέα Κύριον Σαβαώθ εἶδον τοῖς
ὀφθαλµοῖς µου. Καί ἀπεστάλη πρός µε ἕν τῶν Σεραφίµ, καί ἐν τῇ χειρί εἶχεν
ἄνθρακα, ὅ τῇ λαβίδι ἔλαβεν ἀπό τοῦ θυσιαστηρίου, καί ἥψατο τοῦτο τῶν χειλέων
σου καί ἀφελεῖ τάς ἀνοµίας σου καί τάς ἁµαρτίας σου περικαθαριεῖ»[48].
Μέ αὐτή τή δίπλευρη ὅραση καί διπλή συνείδηση ὁ ἄνθρωπος γίνεται προφητικά
ἀληθινός. Αὐτή εἶναι ἡ µοναδική περίπτωση, κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος καθίσταται
ἀλάθητος. Ἀκοῦστε τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο πού βεβαιώνει τό γεγονός: «Ἐάν
εἴπωµεν ὅτι ἁµαρτία οὐκ ἔχοµεν, ἑαυτούς πλανῶµεν καί ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡµῖν.
Ἐάν ὁµολογῶµεν τάς ἁµαρτίας ἡµῶν, πιστός ἐστι καί δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡµῖν τάς
ἁµαρτίας καί καθαρίσῃ ἡµᾶς ἀπό πάσης ἀδικίας. Ἐάν εἴπωµεν ὅτι οὐχ ἡµαρτήκαµεν,
ψεύστην ποιοῦµεν αὐτόν, καί ὁ λόγος Αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡµῖν»[49]. Ὅταν
γινόµαστε ἀληθινοί προσελκύουµε τό Πνεῦµα τῆς Ἀληθείας, τό Πνεῦµα τοῦ Χριστοῦ.
Ἐξοµολογούµαστε τήν ἀλήθεια τοῦ κοσµικοῦ γεγονότος τῆς πτώσεως τοῦ Ἀδάµ, καί
ἐπίσης ἀναγνωρίζουµε τό ὑπερκόσµιο γεγονός τῆς ἀπολυτρώσεως τοῦ Χριστοῦ.
Μαρτυροῦµε τήν αἰώνια ἀλήθεια τοῦ πρώτου ἐρχοµοῦ τοῦ Κυρίου ἐν Σαρκί, καί µέ
τόν ἴδιο τρόπο µαρτυροῦµε καί προσµένουµε τόν δεύτερο ἐρχοµό Του, ἐν δόξῃ.
Γινόµαστε προφῆτες Του καί ὁ λόγος Του πού συλλαµβάνεται στίς καρδιές µας,
γεννιέται πρῶτα γιά τή δική µας σωτηρία καί ἔπειτα γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσµου
διά τῆς χάριτος καί τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ. «Γενέσθω δέ ὁ Θεός ἀληθής, πᾶς δέ
ἄνθρωπος ψεύστης, καθάπερ γέγραπται»[50].
________________________________________
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