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� «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». 
� Θεοφάνους τοῦ ὁμολογητοῦ (818). Γρηγορίου Ῥώμης τοῦ Διαλόγου (604), 
� Φινεὲς τοῦ δικαίου (1430 π.Χ.), Συμεὼν τοῦ νέου Θεολόγου (1022).   
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 ∆∆∆∆εν χωρεί αμφιβολία ότι ένα από τα οξύτερα προβλήματα του καιρού 
μας είναι το πρόβλημα ή μάλλον το δράμα του αθεϊσμού. Κατά βάθος η ε-
ποχή μας δεν είναι καθόλου αντιθρησκευτική. Ίσως μάλιστα είναι μία από τας 
πλέον θρησκευτικάς που εγνώρισε ποτέ ο κόσμος. Ο ιερός ενθουσιασμός, με 
τον οποίον τόσοι εκ των συγχρόνων μας αφιερούνται εις τα παντοειδή κοινωνι-
κά, πολιτικά, εθνικά κλπ. κινήματα, είναι χαρακτηριστικόν σημείον τού ότι μέ-
σα εις την ψυχήν του σημερινού ανθρώπου παραμένει ακοίμητος ο πόθος να 
πιστεύση, να λατρεύση, να αφοσιωθή εις ένα σκοπόν, εις ένα ιδανικόν. Ταυτο-
χρόνως όμως βλέπομεν τον σημερινόν άνθρωπον, όχι απλώς να αδιαφορή, αλ-
λά πολύ συχνά να επαναστατή, να εξεγείρεται, να αγωνίζεται κατά των καθιε-
ρωμένων θρησκειών. Μία εξήγησις του φαινομένου αυτού, ιδίως η ευκολωτέ-
ρα, είναι να το αποδώσωμεν εις την υπεροψίαν του συγχρόνου ανθρώπου, ο ο-
ποίος, μεθυσμένος από τα επιτεύγματα και τας κατακτήσεις του, φαντάζεται ότι 
δεν έχει πλέον ανάγκην του Θεού. Υπάρχει όμως και μία άλλη εξήγησις, την ο-
ποίαν υποστηρίζουν μερικοί από τους πλέον διακεκριμένους θεολόγους και δια-
νοουμένους της εποχής μας, κατά την οποίαν η αιτία του συγχρόνου αθεϊσμού 
πρέπει να αναζητηθή, όχι τόσον εις το ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δεν αισθάνε-
ται πλέον την ανάγκην να πιστεύση και να λατρεύση τον Θεόν, αλλά μάλλον 
εις το ότι δεν ικανοποιείται από ό,τι συχνά του προτείνομεν να λατρεύση και να 
προσκυνήση ως Θεόν. Ιδιαιτέρως ημείς οι χριστιανοί, προκειμένου να εκφρά-
σωμεν την πίστιν και να περιγράψωμεν την ζωήν και την πείραν της Εκκλη-
σίας, χρησιμοποιούμεν πολλάκις θεολογικά και φιλοσοφικά σχήματα, τα οποία 
έχουν γίνει τόσον άκαμπτα και τόσον τυποποιημένα, ώστε όχι μόνον δεν εκπλη-
ρούν την αποστολήν των, δεν φανερώνουν, δηλαδή, εις τους συνανθρώπους 
μας το μυστήριον του ζώντος και αληθινού Θεού, αλλά συχνά το σκιάζουν, το 
παραμορφώνουν, το παραποιούν, το κάμνουν να φαίνεται ως παραλογισμός, ως 
κάτι το ανάξιον της μεγαλωσύνης του Θεού και της αξιοπρεπείας του ανθρώπου. 

ΗΗΗΗ κατάστασις αυτή, κατά τους υποστηρικάς τής ως άνω απόψεως, είναι 
μοιραία  συνέπεια  μιας  τάσεως  που επεκράτησεν εις την Δύσιν μετά το τέλος της 
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μεγάλης σχολαστικής περιόδου – της τάσεως να μεταβάλλωμεν το «ευαγγέλιον 
της ζωής» εις ένα αφηρημένον σύστημα, να φυλακίζωμεν τον Θεόν τον ζώντα 
και αληθινόν μέσα εις τας κατηγορίας και τας εννοίας της ανθρωπίνης σκέψεως.  
 ΦΦΦΦυσικά, προκειμένου να γνωρίσωμεν και να κηρύξωμεν το μυστήριον 
του ενανθρωπήσαντος Θεού, η χρήσις εννοιών και εικόνων, ειλημμένων εκ της 
ανθρωπίνης πείρας, είναι αναγκαία και νόμιμος. Ο ίδιος ο Θεός άλλωστε, όταν 
ηθέλησε να αποκαλυφθή εις τον κόσμον του, παρομοίας ιδέας και εικόνας ε-
χρησιμοποίησε, και τελικώς, διά της προσλήψεως της φύσεως του αληθούς και 
τελείου ανθρώπου, έσωσεν, εθεράπευσεν, ηγίασε και εθέωσεν «ἅπαν τὸ ἀνθρώ-
πινον», ολόκληρον τον άνθρωπον και επομένως τον νουν, την σκέψιν, τας εν-
νοίας και την λογικήν του. Η χρήσις συνεπώς αφηρημένων σχημάτων και λο-
γικών κατηγοριών, προκειμένου να εννοήσωμεν και να εκφράσωμεν το «φρι-
κτόν» μυστήριον του Θεού, όχι μόνον δεν είναι παράνομος, αλλ’ είναι αντιθέ-
τως νόμιμος και επιβεβλημένη εκ της φύσεως του ανθρώπου και εκ του γεγο-
νότος της Ενσαρκώσεως. Όποιος θα ηρνείτο αυτήν την αλήθειαν, θα ήρχετο εις 
αντίθεσιν με τας αποφάνσεις και το παράδειγμα των μεγάλων οικουμενικών 
συνόδων και γενικώς με όλην την θεολογικήν ιστορίαν και παράδοσιν. Αλλ’ η 
αλήθεια αυτή δεν πρέπει να μας κάμνη να παραβλέπωμεν ένα άλλο γεγονός, 
πιστοποιούμενον εξ ίσου από την ιστορικήν πράξιν και την θεολογικήν θεω-
ρίαν, το γεγονός ότι ο πεπερασμένος και πεπτωκώς άνθρωπος έχει μέσα του 
την τάσιν να εκλαμβάνη τα σχήματα και τα συστήματα, που κατασκευάζει ο 
νους του, ως την άρρητον και απερίγραπτον πραγματικότητα του Θεού και 
συχνά να τα λατρεύη ως να ήσαν αυτά ο Θεός. 
 ΑΑΑΑυτή ακριβώς η τάσις εκυριάρχησεν εις την Δύσιν μετά τον θάνατον 
των μεγάλων Σχολαστικών. Η θεολογική επιστήμη εθεωρήθη αυτοσκοπός. Αι 
λαμπραί κατασκευαί της ελατρεύθησαν από πολλούς ως είδωλα. Χάριν της συ-
στηματικής ακριβείας, η οποία εκολάκευε την πεπερασμένην και πεπτωκυΐαν 
λογικήν του ανθρώπου, εθυσιάσθη συχνά η ελευθερία του Μυστηρίου του Θε-
ού. Χάριν του σχήματος παρημελήθη πολλάκις η ζωή και μάλιστα η Αυτοζωή, 
ο Θεός. Και η τραγωδία έφθασεν εις το αποκορύφωμά της με την προτεσταντι-
κήν μεταρρύθμισιν, όταν ο Λούθηρος και οι άλλοι μεταρρυθμισταί, εν ονόματι 
της ελευθερίας του θείου Λόγου και της ανθρωπίνης συνειδήσεως, απέρριψαν 
επισήμως και άνευ περιστροφών την παράδοσιν και την πείραν της ζώσης Εκ-
κλησίας και έβαλαν εις την θέσιν της, συμπληρωμένα και ωλοκληρωμένα, τα 
συστήματα των Σχολαστικών της παρακμής. Εις το εξής, ένα σημαντικόν μέ-
ρος του χριστιανικού κόσμου δεν θα επίστευε και δεν θα εκήρυττε πλέον ό,τι 
λέγει   ο  Λόγος  του  Κυρίου,  ο  ζων  και  πάντοτε  παρών  εν  τη  Εκκλησία·  θα  επί- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ((((Μάρκ. βΜάρκ. βΜάρκ. βΜάρκ. β΄ 1 ΄ 1 ΄ 1 ΄ 1 ---- 1 1 1 12222))))    

                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Καπερναούμ· καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶ-

κόν ἐστι. Καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν 

θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέ-

ροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων· καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄ-

χλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβατ-

τον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει 

τῷ παραλυτικῷ· Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Ἦσαν δέ τινες τῶν 

γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· Τί οὗτος 

οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; Καὶ 

εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν 

ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Τί ἐστιν εὐ-

κοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ 

ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας – λέγει τῷ παραλυτικῷ· Σοὶ λέγω, 

ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Καὶ ἠγέρθη εὐ-

θέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πά-

ντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν. 
 

� � � 
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                ΕΕΕΕκείνον τον καιρόν, ήλθεν ο Ιησούς εις την Καπερναούμ και διαδόθηκε ότι βρί-
σκεται σε κάποιο σπίτι. Και αμέσως εμαζεύθηκαν πολλοί, ώστε να μη τους χωρή 
πλέον ούτε ο χώρος εμπρός εις την πόρτα, και τους εκήρυττε τον λόγον. Και έρχο-
νται και του φέρουν ένα παραλυτικόν, τον οποίον εβάσταζαν τέσσερα πρόσωπα. Και 
επειδή δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν εξ αιτίας τού πλήθους, αφήρεσαν την στέ-
γην, όπου ευρίσκετο, έκαναν ένα άνοιγμα και κατέβασαν το κρεββάτι, όπου ήτανε 
ξαπλωμένος ο παραλυτικός. Όταν ο Ιησούς είδε την πίστιν τους, λέγει εις τον παρα-
λυτικόν, «Παιδί μου, σου συγχωρούνται αι αμαρτίαι». Εκάθοντο δε εκεί μερικοί από 
τους γραμματείς και εσκέπτοντο μέσα τους, «Γιατί λέγει αυτός βλασφημίας κατ’ αυ-
τόν τον τρόπον; Ποιος μπορεί να συγχωρή αμαρτίας παρά μόνον ένας, ο Θεός;». Ο 
Ιησούς αμέσως εκατάλαβε μέσα του ότι αυτά σκέπτονται και τους λέγει, «Γιατί κάνε-
τε τις σκέψεις αυτές μέσα σας; Τι είναι ευκολώτερον να πω εις τον παραλυτικόν, 
“Σου συγχωρούνται αι αμαρτίαι” ή να πω, “Σήκω επάνω και πάρε το κρεββάτι σου 
και βάδιζε”; Αλλά διά να μάθετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσίαν να συγχωρή 
αμαρτίας επί της γης» – λέγει εις τον παραλυτικόν, «Σου λέγω, σήκω επάνω και πάρε 
το κρεββάτι σου και πήγαινε εις το σπίτι σου». Και εσηκώθηκε αμέσως και αφού 
εσήκωσε το κρεββάτι εβγήκε υπό τα βλέμματα όλων, ώστε να εκπλαγούν όλοι και να 
δοξάζουν τον Θεόν και να λέγουν, «Ποτέ δεν είδαμε τέτοια πράγματα».  

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)  

Κυριακή Β΄ των Νηστειών 



στευε και θα εκήρυττεν ό,τι ο άνθρωπος νομίζει ότι λέγει, ή μάλλον ό,τι πρέπει 
να λέγη ο γραπτός λόγος του Θεού. Αντί να προσπαθή ο άνθρωπος εν ησυχία 
και σιωπή να ακούση τον λόγον του Θεού, αντί να περιμένη μετά φόβου και 
τρόμου την «κρίσιν» του Κυρίου, επρόκειτο να γίνη ο ίδιος κριτικός, να κρίνη 
τα του Θεού με τα ιδικά του κριτήρια, να απορρίπτη ή να παραδέχεται μόνον 
ό,τι συμφωνεί με τα ιδικά του σχήματα, να ομιλή με τόσην βεβαιότητα και αυ-
τοπεποίθησιν ώστε να πιστεύση τελικώς ότι ο ιδικός του λόγος, ο λόγος του πε-
περασμένου και αμαρτωλού ανθρώπου, είναι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι λοι-
πόν παράδοξον, ότι κατά τους νεωτέρους χρόνους, εκτός των άλλων ειδώλων, 
ανεφάνησαν και πολυάριθμα «θεολογικά είδωλα», τα οποία όχι σπανίως απέ-
κρυψαν την θέαν του αληθινού Θεού από τους οφθαλμούς των ανθρώπων, χρι-
στιανών και μη χριστιανών, ευλαβών και αρνητών, πιστών και αθέων. 
 ΠΠΠΠαρόμοιαι εξελίξεις δεν εσημειώθησαν εις την ορθόδοξον Ανατολήν. 
Το γεγονός αυτό ημπορεί φυσικά να αποδοθή εις την τουρκικήν εισβολήν, η ο-
ποία επί 400 έτη παρημπόδισε κάθε θεολογικήν ή άλλην ζύμωσιν. Ημπορεί ό-
μως και πρέπει να αποδοθή, τουλάχιστον κατά σημαντικόν μέρος, και εις το ό-
τι, εις μίαν κρίσιμον ιστορικήν στιγμήν, εφάνη ένας φωστήρ της λαμπρότητος 
του Παλαμά, ο οποίος εδίδαξεν, εκήρυξε, και διά των αγώνων του κατέστησεν 
εκ νέου γνωστήν την αρχαίαν πατερικήν διδασκαλίαν περί Θεού του ζώντος. 
 ΩΩΩΩς γνωστόν, οι Πατέρες διέκριναν, χωρίς ποτέ να χωρίζουν, 
μεταξύ της «ουσίας» και των «ενεργειών» του Θεού. Δι’ αυτού του 
τρόπου κατώρθωναν να εξηγούν πώς ο Θεός, ο οποίος ευρίσκεται γύρω μας, 
μέσα μας, πλησίον μας, «πλησιέστερον και από τον ίδιον τον εαυτόν μας», πώς 
ο Θεός αυτός παραμένει πάντοτε διά τον άνθρωπον μυστήριον μέγα και φοβε-
ρόν. Διά των «ενεργειών» του ο Θεός έρχεται μεταξύ μας, εισέρχεται εις την 
καρδίαν μας, φωτίζει τον νουν μας, κατοικεί εις την ψυχήν μας, αγιάζει και με-
ταμορφώνει το σώμα μας, χορηγεί εις τον άνθρωπον την χάριν να ζη όχι πλέον 
με την ιδικήν του ζωήν, αλλά με την ζωήν του Θεού, την ζωήν της αγάπης, την 
ζωήν της αφθαρσίας και της αθανασίας, την «αιώνιον ζωήν». Εις την «ουσίαν» 
του όμως παραμένει πάντοτε αόρατος, ακατάληπτος, αναλλοίωτος. Είναι ο Κύ-
ριος, ο Άγιος, δηλ. ο εντελώς Άλλος, ο ουσιαστικώς και ριζικώς Διάφορος, ο 
Απρόσιτος και Απερίγραπτος. Ενώπιόν Του ο άνθρωπος δεν κρίνει και δεν συ-
ζητεί, αλλά προσπίπτει και προσκυνεί. Τας θείας «ενεργείας» τας βλέπομεν, 
τας γνωρίζομεν, τας περιγράφομεν, τας αισθανόμεθα. Αλλ’ η θεία «ουσία» πά-
ντοτε μας διαφεύγει, είναι απερινόητος και απερίγραπτος. Ομοιάζει με την α-
ντιπέραν όχθην ενός απεράντου και απεριορίστου πελάγους, εις την οποίαν ού-
τε   ο  άνθρωπος  ούτε  κανένα  άλλο  κτιστόν  ον,  έστω  και  ο  κραταιότερος  των  αρ- 
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χαγγέλων, δεν πρόκειται ποτέ να φθάση. Ενώπιον της ιεράς αυτής αβύσσου, 
μας διδάσκουν οι άγιοι Πατέρες, το μόνον που ημπορεί να κάμη ο άνθρωπος 
είναι να σιωπά, να καθαρίζεται, να ανοίγεται διά της προσευχής και της μυστι-
κής θεωρίας, πιστεύων και ελπίζων ότι ο παντοδύναμος και φιλάνθρωπος Θεός 
δεν θα αρνηθή να πληρώση τον νουν και την καρδίαν του, την ψυχήν και το 
σώμα του με το υπέρλαμπρον φως του και την αθάνατον ζωήν του. Οι ανθρώ-
πινοι συλλογισμοί, τα ανθρώπινα σχήματα, αι ανθρώπιναι σκέψεις και ιδέαι δεν 
έχουν εδώ καμμίαν θέσιν. Ο Θεός ευρίσκεται απείρως και ασυγκρίτως υπερά-
νω όλων αυτών. Το μόνον που έχει σημασίαν είναι η «καθαρά καρδία», ο «ά-
δολος νους», η «αγνή σαρξ», η «άσπιλος ψυχή», όλη εκείνη η προετοιμασία του 
ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός καταδέχεται να έλθη και να «ποιήσῃ μονήν». 
 ∆∆∆∆εν είναι δύσκολον να εννοήση κανείς πόσον επίκαιρος είναι διά την ε-
ποχήν μας, –την «εποχήν της αρνήσεως» κατά τους μεν, την «εποχήν των ει-
δώλων» κατά τους δε, την «εποχήν ενός ασκόπου και αλόγου συχνά ακτιβι-
σμού» κατά την ομολογίαν όλων– μία παρομοία αντίληψις περί Θεού. Μας υ-
πενθυμίζει και πάλιν την αρχαίαν αλήθειαν, ότι ο Θεός εις την «ουσίαν» του εί-
ναι ο Κύριος, ένα μυστήριον, το οποίον ούτε οι φίλοι ημπορούν να «καταλά-
βουν», ούτε οι εχθροί να καταστρέψουν, ούτε γενικώς ο άνθρωπος να κατακτή-
ση διά των απλών δυνάμεών του και ακόμη ολιγώτερον να εγκλείση εις τα κα-
τασκευάσματα του νου του. Η «ζήτησις» αυτού του Θεού δεν απαιτεί να κατα-
τρίβεται και να τυρβάζεται ο άνθρωπος περί πολλά. Απαιτεί κυρίως και πρωτί-
στως να τηρή σιωπήν και ησυχίαν μέσα εις τον νουν και την καρδίαν του, να 
διατηρή καθαράν την ακοήν και την όρασίν του, να προσπαθή συνεχώς να α-
παλλαγή από τον περιττόν φόρτον των έργων, των φροντίδων και των επιθυ-
μιών του αιώνος τούτου, διά να δυνηθή να διακρίνη την «εκλεκτήν μερίδα» 
και να δοθή «ξὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ» εις αυτήν…       

Δ. Γ. Κουτρουμπή, από το βιβλίο «Η ΧΑΡΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ», σελ. 172 - 177, 
πρώτη έκδοση, Αθήνα 1995, εκδόσεις Δόμος 
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Τρίτη 14 Μαρτίου 2017, 10 π.μ. - 12 το μεσημέρι. Και κάθε δεύτερη 
Τρίτη του μήνα. Στο Ναό μας στην αίθουσα κατηχητικών. 
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