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       ῷ αἰτοῦντι σε δίδου», Θεέ μου, δώσου σέ μένα. Σέ ἀγαπῶ! Ἄν
         εἶναι λίγη ἡ ἀγάπη μου, θέλω νά τήν κάνω δυνατότερη. Δέν 
μπορῶ νά μετρήσω πόση ἀγάπη μοῦ λείπει γιά νά τήν κάνω ἀρκετή, 
γιά νά τρέξει ἡ ζωή μου στήν ἀγκαλιά σου καί νά μήν ξεμακρύνει 
πρίν βρεῖ καταφύγιο «ἐν ἀποκρύφῳ τοῦ προσώπου σου». Ἕνα μόνο 
γνωρίζω, ὅτι παντοῦ ὅπου δέν εἶσαι ἐσύ – καί ὄχι μόνο ἐκτός μου 
ἀλλά καί ἐντός μου - ὑποφέρω, καί ὅτι γιά μένα κάθε πλοῦτος πού 
δέν εἶναι ὁ Θεός μου εἶναι φτώχεια.E
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pROLOGIKO

       υμπληρώνονται στίς 13 Νοεμβρίου 2022 τριάντα χρόνια 
     ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Ἀρχιμ. Παύλου (Βενέδικτου) Ἐγγλε-

ζάκη. Ὡς δυνατότητα νά γνωρίσουν οἱ νεότεροι, κάπως, τό ση-
μαντικό αὐτό πρόσωπο, γιά τήν Κύπρο καί τήν Ὀρθοδοξία, 
ἀφιερώνεται τό τεῦχος αὐτό.

Ὑπῆρξε θεολόγος πού συνδύαζε τή γνώση μέ τήν πίστη, τή 
μόρφωση μέ τή συνέπεια τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Δοκιμάστηκε 
«ὡς χρυσός ἐν χωνευτήριῳ», μέ πειρασμούς ἀπό «ψευδαδελ-
φούς», ὅπως καί μέ τήν ἀνίατη ἀσθένεια. Φάνηκε, στό τέλος, ἡ 
γνησιότητά του καί ἡ χαρισματική του κατάσταση, ὡς «φίλος 
Χριστοῦ».

Γιά τό πρόσωπό του γράφουν οἱ Ἀρχιμ. Βενέδικτος Ἰωάν-
νου, πνευματικό του τέκνον, καί ὁ καθηγητής Πανεπιστημίου 
Σταῦρος Φωτίου, μαθητής του.

Τά κείμενα πού δημοσιεύονται, γιά διάφορα θέματα, στό 
τεῦχος αὐτό, δείχνουν τή θεολογική του κατάρτιση καί τήν 
εὐρύτητα πνεύματος, ἴδιο μέ τῶν  Πατέρων καί Διδασκάλων.

Τό περιοδικό περιέχει, ἀκόμα, μία μικρή προσευχή τοῦ Ἁγί-
ου Αὐγουστίνου καί ἕνα κείμενο τοῦ π. Νικολάου Χριστοδού-
λου γιά τά Χριστούγεννα. Στό τέλος, τό ποίημα τοῦ Rainer 

S
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Maria Rilke «Γείτονα Θεέ μου» σέ ἀπόδοση Παναγιώτη Κα-
νελλόπουλου.

Ἡ προβολή ἀνθρώπων πού ἔφυγαν πρόωρα ἀπ’ αὐτόν τόν 
κόσμο, ἐνῶ ἡ ζωή καί τό ἔργο τους ὑπόσχονταν οὐσιαστική δι-
ακονία,  προβάλλει καί τό ἐρώτημα: «Γιατί, Θεέ μου, ἐπέτρε-
ψες αὐτό;». Ὅμως, ξέρουμε, ἡ πραγματική ταπείνωση σημαί-
νει νά ὑποτάσσεται ὁ νοῦς μπροστά στά μυστήρια  τοῦ Θεοῦ 
καί νά μήν ρωτᾶ πῶς καί γιατί.

Ὁ Κύριος τῆς Ζωῆς καί τοῦ θανάτου ἄς τόν ἀναπαύσει ἐν 
χώρᾳ ζώντων κι ἄς ἀναδείξει ἰσάξιούς του. E

π. Ἀνδρέας Ἀγαθοκλέους
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MNHMH ARXIMANDRITH pAYLOY
(BENEDIKTOY) EGGLEZAKH

(1947-1992)

     ελειωθείς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς. Ἀρεστή
     γάρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχή αὐτοῦ». Μέ αὐτά τά λόγια παρμέ-

να ἀπό τή Σοφία τοῦ Σολομῶντος ἀποχαιρέτησε πρό εἴκοσι 
ἐτῶν ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Ά  τόν μα-
καριστόν π. Παῦλον (κατά κόσμον Βενέδικτον) Ἐγγλεζάκην, 
τόν λαμπρόν θεολόγον καί πιστόν διδάσκαλον καί μαθητήν 
τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Ἄριστος γνώστης τῶν Ἁγίων 
Γραφῶν, ὁ ἀείμνηστος π. Παῦλος δίδασκε μέ ἀκρίβεια καί 
ἑρμήνευε ὀρθά τά νοήματα τοῦ Εὐαγγελίου ὀρθοτομῶν τόν λό-
γον τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀληθείας. Ταυτόχρονα προσπαθοῦσε νά 
ἐφαρμόζει τό Εὐαγγέλιο στή ζωή του: «Ὅστις ποιήσει καί δι-
δάξει, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν». 

Καθοριστική γιά τή ζωή του καί τήν ἐξέλιξή του ὑπῆρξε ἡ 
συνάντησή του μέ τόν μακαριστό Γέροντα Σωφρόνιο, μαθη-
τή τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ καί ἱδρυτή τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου 
Προδρόμου στό Ἔσσεξ τῆς Ἀγγλίας. Πέραν τῶν λαμπρῶν 
ἀκαδημαϊκῶν σπουδῶν καί τῆς ἐπιστημονικῆς ἐνασχόλησής 
του μέ τά θεολογικά καί ἱστορικά γράμματα (τοῦτο μαρτυ-
ροῦν καί τά ἐκδεδομένα κείμενά του), ὁ π. Παῦλος ἐντρύφησε 
στήν πνευματική ζωή μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Σω-

T
Ἀρχιμανδρίτη Βενέδικτου Ἰωάννου
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φρονίου, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδωσε καί τό μοναχικό σχῆμα καί τό 
ὄνομα «Παῦλος». 

Ἐπιδόθηκε, μεταξύ ἄλλων, στή μελέτη τῆς ἱστορίας τῆς 
Ἐκκλησίας Κύπρου τῶν συγγραμμάτων τοῦ Ἁγίου Νεοφύ-
του τοῦ Ἐγκλείστου. Εἰδικότερα ἡ φράση τοῦ ἁγ. Νεοφύτου 
«Ἀγαθόν ὑπέρτερον παντός ἀγαθοῦ φόβος Θεοῦ καί μνήμη 
θανάτου» εἶχε ἐφαρμογή στή ζωή του. Ἄλλωστε, ἡ μακρά 
ἀσθένεια τοῦ καρκίνου καλλιεργοῦσε σ᾽ αὐτόν τή μνήμη θα-
νάτου, τόν ὁποῖον ἀντιμετώπιζε καρτερικά καί προετοιμα-
σμένα, παρά τούς πολλούς πόνους. Εἶχε μάλιστα τή γενναι-
ότητα καί τό θάρρος νά μειώσει τή δόση τῆς μορφίνης, γιά 
νά ἔχει διαύγεια, οὕτως ὥστε νά μπορέσει νά ὁλοκληρώσει τό 
συγγραφικό του ἔργο. Ἦταν τόσο μεγάλος ὁ πόνος πού μᾶς 
εἶπε μιά μέρα «δέν ἤξερα ὅτι ὑπῆρχε τόσος πόνος πάνω στή 
γῆ». Μάλιστα ἕνα βράδυ γύρω στίς τρεῖς τό πρωΐ τηλεφώ-
νησε στόν γνωστό Γέροντα Πορφύριο, γιά νά τοῦ πεῖ ὅτι δέν 
ἀντέχει ἄλλο καί προσεύχεται νά τόν πάρει ὁ Θεός, γιά νά λά-
βει τήν ἀπάντηση ἀπό τόν ἅγιο Γέροντα: «Νά λές μόνο "γε-
νηθήτω τό θέλημά Σου"». Ὁ π. Παῦλος πίστευε ὅτι δέν εἶχε 
τό δικαίωμα νά παρακαλεῖ νά γίνει καλά, ὅταν ἔβλεπε τόσα 
παιδιά νά πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα, τούς πολέμους κλπ. 

Τέλος, ὡσάν νά εἶχε πληροφορία ἀπό τόν Θεό γιά τόν ἐπι-
κείμενο θάνατό του, τήν προηγούμενη μέρα, ἀφοῦ ἔδωσε τίς 
τελευταῖες ὁδηγίες γιά τήν κηδεία του καί τίς μεταθανάτιες 
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ἐκδόσεις τῶν ἔργων του, ἀποχαιρέτησε κάποια προσφιλῆ του 
πρόσωπα καί ἔδωσε τήν τελευταία εὐλογία στά πνευματικά 
του τέκνα. Ὁ πρόωρος θάνατός του ἄφησε δυσαναπλήρωτο 
κενό μέχρι σήμερα, ἀλλά «πολιά ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις 
καί… βίος ἀκηλίδωτος». 

Ἀξιοσημείωτο ἀπό τή θαυμαστή ζωή τοῦ μακαριστοῦ π. 
Παύλου εἶναι καί τό ἑξῆς: Ἐνῶ θλιβόταν ἐπειδή δέν θά προ-
λάμβαινε νά ὁλοκληρώσει λόγῳ προώρου θανάτου τό ἔργο 
του καί μάλιστα τό συγγραφικό, ὡς γνήσιος μαθητής τοῦ 
Εὐαγγελίου ἀναγνώριζε ὅτι τό πιό σημαντικό εἶναι ὁ λόγος 
τοῦ Θεοῦ καί ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Αὐτό μαρτυροῦν τά 
τελευταῖα γραπτά του λόγια ἀπό τήν Εἰσαγωγή τοῦ ἔργου 

«Εἴκοσι μελέται διά τήν Ἐκκλη-
σίαν Κύπρου», πού ἔδωσε ἐντο-
λή νά ἐκδοθεῖ μετά τό θάνατό 
του: «Δίνω ὅ,τι ἔχω. Ἐπιεικής 
ἄς εἶναι ὁ ἀναγνώστης. Ὁ χρό-
νος ὑπῆρξε σύντομος, οἱ καιροί 
δυσμενεῖς, τό ἔργον πάρεργον. 
Ἔπραξα ὅ,τι ἠμποροῦσα. Διαφο-
ρετικά καί ἐγώ ἤθελα. Ἀλλά ποί-
αν σημασίαν ἔχει τελικῶς αὐτό; 
Ἑνός ἐστι χρεία, Κύριε!»  E
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«IDOY NYN KAIROS EYpROSDEKTOS»

       ά γιορτάσουμε καί φέτος Χριστούγεννα, βυθισμένοι καί
        βολεμένοι, ὡς συνήθως, σέ μία πληθώρα ἄσχετων ἐκδη-

λώσεων, παράταιρων φωτεινῶν ἐπιχρισμάτων, περιττῶν ἐκκω-
φαντικῶν θορύβων. Στοιχείων, πού ἔχουν εἰσβάλει δυναμικά 
στή ζωή μας καί τά ὁποῖα διατηροῦμε αὐτάρεσκα, ἀφοῦ ἱκανο-
ποιοῦν τέλεια τή ματαιοδοξία μας καί ἀποκοιμίζουν ἰδανικά τή 
συνείδησή μας. Παράλληλα, διαιωνίζουν ἀπόλυτα τόν σύγχρο-
νο παραλογισμό: νά μένουμε ἀπομονωμένοι καί μοναξιασμένοι, 
τή στιγμή πού ζοῦμε καί κινούμαστε μέσα σέ ἕνα ἀφόρητο συ-
νωστισμό ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων. 

Οἱ Πατέρες ὀνόμασαν αὐτή τή γιορτή «μητρόπολη τῶν 
ἑορτῶν» γιά νά τονίσουν ὅτι χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς τόν 
ἐρχομό δηλ. τοῦ Χριστοῦ δέν θά εἴχαμε καμιά ἄλλη γιορτή. 
Αὐτό θά καθιστοῦσε τή ζωή μας ἀνυπόφορη, ἀφοῦ «βίος ἀνε-
όρταστος, μακρά ὁδός ἀπανδόχευτος». Συγχρόνως, οἱ ἴδιοι 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ἔπαψαν νά τονίζουν τό ἕνα 
καί μοναδικό, τό μόνο οὐσιῶδες, τό ἀνεπανάληπτο καί κοσμο-
ϊστορικό γεγονός τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Χριστοῦ στή γῆ. «Ἐπε-
σκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν…». Μίας ἐπίσκεψης ὄχι  
ἐθιμοτυπικῆς, σάν τίς δικές μας, ἀλλά ἀληθινῆς, μόνιμης καί 
διαρκοῦς. Τό δηλώνει τό ὄνομα τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτη: Ἐμμα-

U
π. Νικολάου Χριστοδούλου 
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νουήλ, πού σημαίνει «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». Ὁ Χριστός ἦρθε στή 
γῆ γιά νά μείνει μαζί μας, γιά νά μεταμορφώσει τή ζωή μας, νά 
τῆς δώσει καινούριο νόημα καί προσανατολισμό.

Ζώντας ἀνάμεσά μας ὁ Χριστός, ἀντιμετώπισε τήν περιφρό-
νηση, τίς δοκιμασίες, τίς προσβολές, μέ ἀποκορύφωμα τό πάθος 
καί τόν χειρότερο θάνατο. Μέ τόν τρόπο αὐτό συμμετεῖχε στήν 
ὀδύνη σύμπασας τῆς ἀνθρωπότητας, στηρίζοντας καί παρηγο-
ρώντας ἔμπρακτα τόν ἄνθρωπο. Εἶναι δίπλα στόν καθένα μας 
τήν ὥρα τῆς θλίψης καί τῆς ἀποτυχίας, ὅταν ἡ ἀσθένεια καί ὁ 
θάνατος καταπονοῦν τήν ὕπαρξή μας. Ὅμως, δέν μποροῦμε νά 
θυμόμαστε τόν Θεό μόνο στίς ὁριακές καταστάσεις τῆς ζωῆς. 
Δέν γίνεται νά ἐπιζητοῦμε τήν παρέμβασή Του στίς δύσκολες 
ὧρες καί νά ἀδιαφοροῦμε ἤ νά περιφρονοῦμε τίς ἐντολές Του 
τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μας. Ἄν θέλουμε νά νοηματοδο-
τήσουμε τήν ὕπαρξη καί τήν πορεία μας σέ αὐτή τή γῆ, τότε 
τό θέλημά Του πρέπει νά ταυτιστεῖ μέ τή νοοτροπία καί τή συ-
μπεριφορά μας στήν καθημερινή μας ζωή. Μόνο μέ τή διαρκῆ 
συναίσθηση τῆς παρουσίας Του θά ὁδηγηθοῦμε σωστά στίς πε-
ριπέτειες τοῦ βίου μας. Ὅ,τι εἶναι γιά τόν ναυτικό ἡ πυξίδα ἤ ὁ 
πολικός ἀστέρας, εἶναι γιά τούς Χριστιανούς ὁ Χριστός καί ἡ 
διδασκαλία Του. Τά Χριστούγεννα θά τό ὑπενθυμίζουν πάντα, 
ὄχι μόνο σέ ὅσους ἔχουν μάτια γιά νά βλέπουν καί αὐτιά γιά νά 
ἀκοῦνε, ἀλλά κυρίως σέ ὅσους διαθέτουν μία ὑψηλότερη αἴσθη-
ση, ἀφοῦ «νοῦς ὁρᾶ καί νοῦς ἀκούει».   E
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TI SHMAINEI NA LES STON UEO «pATERA»!

      ὐλογημένο παιδάκι. Ὁ Κύριος ὁρκίστηκε πώς ὅποιος δέν
     γίνει καθώς ἐσένα, δέν θά ἰδεῖ τή Βασιλεία Του. Ποιό λοι-

πόν εἶναι τό ἔργο σου; Ποιό τό θεῖο σου μυστικό; Δέν ἔχεις ἀκό-
μη ἀποκτήσει δυό πρόσωπα, δυό ἑαυτούς. Δέν ἔχεις γνωρίσει 
τήν ὑποκρισία, γιατί δέν ξέρεις τή δόξα. Γι’ αὐτό δέ γνωρίζεις 
οὔτε τή μέριμνα, τίς φροντίδες, τόν φόβο, τό ἄγχος. Εἶσαι ἕνα 
μέ τά πουλάκια, μέ τά κρινάκια τοῦ ἀγροῦ, μέ τά λουλούδια 
τοῦ κήπου. Κι ὁ Σολομών δέν ντύθηκε μέ τόση ὀμορφιά μέ 
ὅση σέ ἔχει ντύσει ἐσένα ἡ θεία Χάρη. Μνήσθητί μου, παιδάκι, 

ὅταν θά ἔλθεις στή 
Βασιλεία σου!».

Νά γίνεις ξανά 
παιδί, σημαίνει νά 
μάθεις νά λές τόν 
Θεό: «Πατέρα». 
Κανείς δέν θά μπεῖ 
στή Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ ἀπ’ ὅσους 

δέν ἔνοιωσαν ἀπό τά βάθη τοῦ εἶναι τους νά ἀνεβαίνει πρός 
τόν Θεό ἡ φωνή: «Πατέρα!». Ὅποιος δέν ἄκουσε ἀπό τό 
Πνεῦμα τή μαρτυρία τῆς υἱοθεσίας του ἀπό τόν Πατέρα, ποιά 
θέση θά χ̓ει στό πατρικό τραπέζι; E

E
Ἀρχιμανδρίτη Παύλου Ἐγγλεζάκη



11

GAMOS: UEOSYSTATOS 

GIA OLOKLHRO TON KOSMO

     ν τό βάρος τῆς σάρκας εἶναι τόσο μεγάλο πού γιά νά
       βασταχτεῖ χρειάζονται δυό ἄνθρωποι, φαίνεται πώς 

ἤ ἡ σάρκα δέν ὑπῆρξε ἐλαφρότερη οὔτε στόν παράδεισο ἤ 
ἡ θεία πρόγνωση ἔδωσε τό φάρμακο τῆς φυλογένειας πρίν 
ἀκόμη χρειαστεῖ. Σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή ἡ διάκριση 
καί ἡ ἕνωση τῶν φύλων ἀνήκει στήν ἀρχική τάξη τῆς δημι-
ουργίας, καί ὁ πρῶτος γάμος γιορτάστηκε στή γῆ μέσα στίς 
χλιδές τῆς Ἐδέμ, μέ πρῶτο προξενητή τόν ἴδιο τόν Θεό. Ὁ 
θεσμός εἶναι, λοιπόν, θεοσύστατος γιά ὁλόκληρο τό ἀνθρώ-
πινο γένος, ἔστω καί ἄν δέν εἶναι μυστήριο γιά ὅλους. Καί 
ἀνάγεται, ὅπως καί ὁ ἔρωτας, ὄχι στή διαφορά ἀρσενικοῦ καί 
θηλυκοῦ, ἀλλά στή διάκριση τῆς ἀνθρώπινης αὐτοσυνειδησί-
ας σέ ἀνδρική καί γυναικεία.

Ὁ γάμος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μυστήριο. Αὐτό σημαίνει 
ἐργασία τῆς σωτηρίας καί υἱοθεσίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό 
Πνεῦμα τό Ἅγιο. Πέρα ἀπό τήν περίπτυξη τῶν σωμάτων καί 
τῶν ψυχῶν σημαίνει νοητή καί ἀπόρρητη συμπλοκή τῶν 
ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μέ τή θεία Χάρη πρός σωτηρία καί 
ἁγιασμό. E

A
Ἀρχι. Παύλου Ἐγγλεζάκη
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H ELEYSH TOY YIOY

        ν ἡ πρώτη ἐντολή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τόν
       Θεό, ἡ κεφαλαία ὅμως ἀποκάλυψή Του εἶναι ἡ ἀγάπη 

τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Φαίνεται πτωχό καί λίγο ἴσως. Ἀλλά 
ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει πάντα ἕτοιμος ν’ ἀγαπήσει καί αὐτό πού 
τόν κάνει κάποτε, ἴσως συνήθως, ἀνίκανο ν’ ἀγαπήσει εἶναι τό 
αἴσθημα, ἤ ἡ πλάνη, ὅτι κανείς δέν τόν ἀγαπᾶ αὐτόν. 
«Ἀγαπᾶσαι, ὁ Θεός σου σέ ἀγαπᾶ, σέ ἀγαπᾶ πάντα, 
ἀδιάλειπτα, ἀκόρεστα παρά τήν ἁμαρτία σου, μέσα 
στό λάθος σου, ἕνεκα τῆς πτωχείας σου» - αὐτή εἶναι 
ἡ εὐφρόσυνη ἀγγελία, τό εὐαγγέλιον, τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἁμαρτωλό καί ἀπολωλότα, 
τόν πτωχό καί τό νήπιο, τήν πόρνη καί τόν τελώνη. 
Μία ἀγάπη ἀπρόσμενη, ἀνέλπιδη, παράλογη, ἕνας 
«ἔρως μανικός» (κατά τήν ἔκφραση τοῦ μεγάλου 
βυζαντινοῦ Νικολάου Καβάσιλα) πού δέν ἔπαψε ποτέ νά σκαν-
δαλίζει τούς δικαιωμένους καί αὐτό-ἱκανοποιημένους φαρισαί-
ους. Γιατί γι’ αὐτούς ὁ Θεός μποροῦσε, καί μπορεῖ, νά ἀγαπᾶ 
τόν μετανοημένο ἁμαρτωλό, μά γιά κανένα λόγο καί ποτέ τόν 
ἁμαρτωλό ἔτσι ἁπλῶς.

Στή φάτνη, ἐκεῖ ὅπου θρησκευτικό δόγμα καί ποιητική 
ἀλήθεια ἀγκαλιάζονται, αὐτό εἶναι τό νόημα καί τό μήνυμα, τό 
μέγα καί αἰώνιο εὐαγγέλιον: ὅτι ὁ Θεός τόσο ἀγαπᾶ τόν κόσμο, 

A
Ἀρχιμ.Παύλου Ἐγγλεζάκη
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ὥστε ἔρχεται νά πεθάνει γι’ αὐτόν· καί ὅτι τίποτα δέν χωρίζει 
τόσο τελειωτικά τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό ὅσο ἡ αὐτοεγγυη-
μένη θρησκευτικότης. Τά «Δόξα» τῶν οὐρανῶν δέν εἶναι παρά 
ἡ σωτηριολογική χαρά τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀνατολή τοῦ καιροῦ 
τῆς ἀφέσεως, τῆς καταλλαγῆς καί τῆς εἰρήνης. Ἡ ταραχή τοῦ 
Ἡρώδη, τίποτα παρά ὁ τρόμος τῆς ἐγκόσμιας βασιλείας μπρός 
στήν ἐρχομένη βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποψία τῶν ἀρχιερέων 
καί γραμματέων τοῦ λαοῦ, τίποτα παρά ἡ δικαία ἀνησυχία τῶν 

δικαίων καί συνετῶν γιά τήν ἄδικη ὑπερβολή καί 
σπατάλη τοῦ Δεσπότου.

Τό φῶς τῆς φάτνης εἶναι ἔτσι τό φῶς τῆς λυ-
καυγῆς. Τό νόημα τῶν Χριστουγέννων τό ἐννοοῦμε 
ἀρχίζοντας ἀπό τόν Γολγοθά καί πηγαίνοντας πρός 
τά πίσω. Γιατί τό ἄφωνο βρέφος πού γεννιέται σήμε-
ρα γεννιέται γιά νά πεθάνει γιά μένα, μαζί μέ μένα, 
ἀπό ἀγάπη σέ μένα, ἀντί γιά μένα. Γι’ αὐτό σαρκώ-

νεται ὁ Θεός, γιά νά πεθάνει γιά τόν ἄνθρωπο, ἄνθρωπος αὐτός 
τέλειος, καί νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν θάνατο, τή φθο-
ρά, καί τόν διάβολο. Γι’ αὐτό σήμερα ὁ Λόγος ἄφωνο βρέφος καί 
νήπιο ἀδύναμο ὁ Δυνατός, γιά νά χαρίσει σ’ ὅσους ἀδύνατους 
(πού ξέρουν ὅτι εἶναι ἀδύναμοι καί ἀνήμποροι) τό θαῦμα τῆς ἐκ 
νεκρῶν Ἀναστάσεως. Γιά τοῦτο, οἱ ὕψιστοι οὐρανοί δοξάζουν 
καί οἱ ὅσοι ταπεινοί γήινοι ἀγαλλιάζονται σήμερα. «Ὅτι ἐτέχθη 
ἡμῖν σήμερον Σωτήρ». E
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ARXIMANDRITHS pAYLOS EGGLEZAKHS

O UEOLOGOS THS E¶ISTHMHS KAI THS ZVHS

                ὀρθόδοξη θεολογία εἶναι λόγος καί πράξη γιά τήν
            ἁρμονική κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί, 

κάτ’ ἐπέκταση, μέ τόν ἑαυτό του, τόν συνάνθρωπό του καί τή 
φύση. Θεογνωσία καί αὐτογνωσία, κοινωνικότητα καί φυσι-
κή θεωρία συνιστοῦν τήν ὑπαρξιακή της στοχοθεσία. Ἔργο 
τῆς θεολογίας εἶναι νά νοηματοδοτεῖ τά μείζονα θέματα τῆς 
ὕπαρξης, νά ἀπαντᾶ σέ συγκεκριμένα προβλήματα συγκεκρι-
μένων ἀνθρώπων, ἐδῶ καί τώρα, σ’ αὐτόν τόν τόπο, σ’ αὐτή 
τή ζωή.

Ζητούμενο μία παγκόσμια ἀδελφική κοινωνία, τῆς ὁποίας 
πρώτιστες ἀνάγκες εἶναι ἡ ψυχική μέθεξη καί ἡ πνευματική 
πληρότης, ἡ αὐθυπέρβαση καί ἡ αὐτοπροσφορά. Ζητούμενο 
μία κοινωνία στήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι νιώθουν νεκροί ὅταν 
δέν πεθαίνουν γιά τούς ἄλλους, ὅπου οἱ βαθεῖς ὑπαρξιακοί 
τους δεσμοί φανερώνουν τή μετάβαση ἀπό τή φιλαυτία στη 
φιλαλληλία, τό πέρασμα ἀπό τό ἐγωκεντρικό ἄτομο στό ὑπεύ-
θυνο πρόσωπο.

Κατά συνέπεια ἡ θεολογία εἶναι βάσανος πού ἄγει στήν 
ἐλευθερία. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ θεολογία μορφώνει πρόσω-
πα, ἀνθρώπους πού χαρίζονται στούς ἄλλους. Ἔτσι μορφω-
μένος εἶναι ὁ κηπουρός πού κοσμεῖ το χῶρο, ὁ πολιτικός πού 

H
Σταύρου Φωτίου
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ἑνώνει τούς πολίτες, ὁ γιατρός πού πονεῖ τόν ἀσθενῆ.
Λέγεται συχνά ὅτι ἡ θεολογία εἶναι λειτούργημα. Ἡ θε-

ολογία εἶναι ὄντως λειτούργημα ὅταν κάνει τά πάντα λει-
τουργήματα, ὅταν δηλαδή μεταμορφώνει τήν οἰκονομία σέ 
φιλανθρωπία, τήν ἐργασία σέ δημιουργία, τήν πολιτική σέ 
διακονία, τόν ἔρωτα σέ μέθεξη ψυχῶν καί σωμάτων.

Ἐντέλει, ἡ θεολογία εἶναι γιγαντομαχία γιά τό νόημα τῆς 
ζωῆς: τί εἶναι ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος, ὁ κόσμος· τί εἶναι ἡ ζωή, 
ὁ ἔρωτας, ὁ θάνατος. Συνεπῶς, ἴδιον τῆς θεολογίας εἶναι νά 
ἐνσπείρει ἐσωτερικές συγκρούσεις, να ὑποκινήσει ἐξωτερικές 
μεταβολές. Νά ἀφυπνίσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ὑπαρξιακή 
ἀπάθεια, τήν πολιτισμική ὕπνωση, καί νά τόν ἐγείρει σέ ποι-
ητή, στοχαστή καί προφήτη, πού ἀγωνίζεται γιά τή νίκη τῆς 
ζωῆς πάνω σέ κάθε μορφή θανάτου – βιολογικοῦ, κοινωνικοῦ, 
πνευματικοῦ.

Τή θεολογία αὐτή ὑπηρέτησε πολυμερῶς καί πολυτρόπως, 
ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Παῦλος, κατά 
κόσμο Βενέδικτος Ἐγγλεζάκης. Ὁ π. Παῦλος ἐνδιέτριψε στή 
Βίβλο, τήν ἱστορία, τήν ἁγιολογία, τήν κυπριολογία. ἔστη-
σε γέφυρες μέ τή φιλοσοφία, τή φυσική, τήν παιδαγωγική, 
τή λογοτεχνία. Σέ ὅλα, μέ λαμπρά ἀποτελέσματα καί μέ ὑπο-
δειγματική ἑλληνίδα φωνή, ὥστε ἀπό τότε ἡ θέση του στήν 
ὀρθόδοξη θεολογία νά εἶναι ἄκρως ὑψηλή, φωτεινό παράδειγ-
μα ὑπαρξιακῆς ἑρμηνείας καί ἐπιστημονικῆς ἐγκράτειας. Ὁ 
Θεός τῆς ζωῆς ἄς τόν ἀναπαύει στίς σκηνές τῶν δικαίων.  E



Rainer Maria Rilke 

GEITONA UEE MOY

Gείτονα Θεέ μου,
ἄν μέσα στή νύχτα τήν ἀτέλειωτη

σ’ ἐνοχλῶ καμμιά φορά μέ τούς σκληρούς μου χτύπους
τό κάνω γιατί σπάνια σ’ ἀκούω ν’ ἀνασαίνεις,

καί ξέρω πώς εἶσαι μέσ’ στήν αἴθουσα ὁλομόναχος.
Κι ἄν χρειάζεσαι κάτι, δέν ὑπάρχει κανένας
γιά νά προσφέρει στά χέρια σου ἕνα πιοτό.

Ἐγώ ἀφουγκράζομαι ἀδιάκοπα.
Δός μου ἕνα μικρό σημεῖο. Εἶμαι τόσο κοντά σου…

Ἕνας λεπτός μονάχα τοῖχος μᾶς χωρίζει,
κι αὐτός ἀπό μία σύμπτωση.
Καί θά ᾽φτανε ἕνα κάλεσμα

ἀπ’ τό δικό σου ἤ τό δικό μου στόμα,
γιά νά πέσει ὁ τοῖχος

δίχως τόν παραμικρό κρότο ἤ ἦχο.
Ἀπ’ τίς εἰκόνες Σου εἶναι καμωμένος,

κι αὐτές στέκουν σάν ὀνόματα ἐμπρός Σου.
Μά ἄν κάποτε τό φῶς ἐντός μου ἀνάψει

καί Σέ γνωρίσει ἀπό τά βάθη ὁ ἑαυτός μου,
ξεχύνεται τριγύρω τους σά λάμψη.

(Ἀπόδοση: Παν. Κανελλόπουλου)


