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Α. Προλογικά – Το ἱστορικό τῆς ἐμφάνισης τῆς ἑρμηνείας

OCovid-19 ἀφύπνισε κοιμώμενα ζητήματα ἐκκρεμῆ σέ πολλαπλά ἐπί-
πεδα, πολιτικά, οἰκονομικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά, πολιτισμικά καί

θεολογικά. Οἱ ἀρκοῦδες, ὡστόσο, δέν μένουν γιά πάντα σέ χειμερία νάρκη καί
ἀλίμονό μας, ὅταν κατέβουν στό χωριό καί μᾶς πιάσουν ἀπροετοίμαστους! Μέ
τό κλείσιμο τῶν ναῶν ὁ καισαροπαπισμός ἔδειξε τά δόντια του. Μέ τήν ἔμμε-
ση ἀπαγόρευση τῆς Θείας Κοινωνίας τά ἔτριξε κιόλας. Ἡ ἄθεη καί ἄθρησκη
μετανεωτερική παγκοσμιοποίηση ἔκανε αἰσθητή τήν παρουσία της, αὐτήν
πού οἱ ζηλωτές ἀποκαλοῦν «σκοτεινές δυνάμεις» καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος
«μυστήριον τῆς ἀνομίας» (Β´ Θεσ. 2,7).

Ἕνας γέροντας προφήτεψε στόν γράφοντα πρό ἐτῶν καί σέ ἀνύποπτο
χρόνο τά σήμερον τεκταινόμενα. Προεῖπε δέ καί τό φάρμακο: ἡ Θεία Εὐχαρι-
στία, τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Κυρίου. Αὐτό προσπαθεῖ ὁ διάβολος νά στερήσει
προπαντός ἀπό τούς χριστιανούς καί τό ἀνθρώπινο γένος στό σύνολό του. Ὁ
Χριστός καί ὅλη ἡ θεία Οἰκονομία τῆς Σάρκωσής του φαίνεται πώς ἀπώτερο
καί κύριο στόχο εἶχε αὐτό ἀκριβῶς: τήν θεοβρωσία. Πολλοί μιλᾶνε γιά τήν
ἀπροϋπόθετη Σάρκωση τοῦ Λόγου, δηλαδή γιά τό ὅτι ὁ Χριστός θά γινόταν
ἄνθρωπος ἀνεξάρτητα ἀπό τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ. Φαίνεται νά συνηγορεῖ σέ
αὐτό καί τό γεγονός τῆς πρώτης θείας Εὐχαριστίας, ἡ ὁποία τελέστηκε πρίν
ἀπό τό Πάθος. Αὐτά, βέβαια, ἀνήκουν κυρίως στόν χῶρο τῶν θεολογουμένων,
ὡστόσο δείχνουν πρός τήν κατεύθυνση τοῦ πλέον σημαντικοῦ: τῆς ἐπιθυμίας
τοῦ Κυρίου νά ἑνωθεῖ ὀντολογικά μαζί μας καί τῆς ἡμετέρας ἀνάγκης νά κοι-
νωνήσουμε τόν Θεό, προκειμένου νά ζήσουμε αἰώνια καί νά θεωθοῦμε.
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Προέκυψε, λοιπόν, στίς μέρες τοῦ κορωνοϊοῦ καί τό θέμα τῆς φύσης τῆς
Θείας Κοινωνίας: εἶναι σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ ὄντως ἤ παραμένουν, ὡς ἔχουν,
τά προσφερόμενα ἄρτος καί οἶνος καί ὕδωρ; Μεταβάλλονται στ’ ἀλήθεια σέ
Σάρκα Θεοῦ ἤ μένουν τό ἴδιο ἁπλό κτιστό δοχεῖο-σωλήνας, τό ὁποῖο ὅμως
πλέον μεταδίδει τήν δι’ αὐτοῦ διερχόμενη Χάρη τοῦ Θεοῦ; Ἐκ πρώτης ὄψεως
δέν φαίνεται ἡ σημαντικότητα τῆς διαφορᾶς. Ὅμως, ὅπως θά ἀποδειχθεῖ στήν
συνέχεια, αὐτή ὑφίσταται καί συνιστᾶ σοβαρή ὑπόθεση, ἡ ὁποία δέν μπορεῖ
νά παραβλεφθεῖ χωρίς συνέπειες.

Τό θέμα ξεκίνησε ἀπό τήν προσπάθεια θεολόγων –καί μή– νά «προστατέ-
ψουν» τήν Θεία Κοινωνία ἀπό ὅσους ἔβαλαν εὐθέως ἤ ἐμμέσως κατ’ αὐτῆς
σάν τάχα ἐπικίνδυνης γιά τήν μετάδοση τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὁ Στ. Ζουμπουλάκης
ἔγραψε ἕνα ἄρθρο1 στό ὁποῖο, ἀναφερόμενος στήν θεία Κοινωνία, προβαίνει
σέ ἄμεση ἀμφισβήτηση τῆς θεωμένης καί θεοποιοῦ φύσεώς της –τήν θεωρεῖ
χωρίς περιστροφές (sic) μεταδοτική νοσημάτων– δίνοντας τό πάτημα σέ ἀθέ-
ους καί ἐκκλησιομάχους νά ἀπορρίψουν εὐθέως τήν ὑπόσταση καί τήν χρησι-
μότητα τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί Ἐκκλησίας. Προσπαθῶντας ὁ π. Νικόλαος
Λουδοβίκος, καθηγητής ὀρθόδοξης δογματικῆς (στό ἑξῆς π. Ν.Λ.), νά προστα-
τέψει τόν συνάδελφό του ἀπό τά πυρά ἑνός ἀθέου διανοητῆ, ἔφερε στό προ-
σκήνιο μιά ἑρμηνεία, ἡ ὁποία μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ ὡς τροποϋπαρξιακή2.
Φαίνεται, ὅμως, ὅτι ἤδη εἶχε καταγραφεῖ αὐτή ἡ περσοναλιστική προσέγγιση
τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀπό τόν γνωστό τοῖς πᾶσι θεολόγο-φιλόσοφο Χρῆστο
Γιανναρά (στό ἑξῆς Χρ. Γ.) στό ἔργο του Ἀλφαβητάρι τῆς Πίστης.

Δέν εἶναι κάτι πρωτοφανές στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία τό ἑρμηνευτικό
πρόβλημα τοῦ μέγιστου αὐτοῦ Μυστηρίου. Μιά ἁπλή ἀνάγνωση στά ἀρχαῖα
Γεροντικά καί σέ ἕτερα ἐκκλησιαστικά κείμενα θά μᾶς πείσει ὅτι ἀκόμη καί
πιστοί καί ἅγιοι ἄνθρωποι σκόνταφταν ὡς πρός τήν πίστη τους ἐνώπιον ἑνός
τόσο ὑπερφυοῦς, ἀλλά καί τόσο προσιτοῦ σέ ὅλους μυστηρίου, τοῦ θαύματος
τῆς σωματικῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου καί τῆς κοινωνίας μαζί του. Πολλές
ἑρμηνεῖες προτάθηκαν, εἰδικά ἀπό Ρωμαιοκαθολικούς καί Προτεστάντες. Στόν
χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας ἐτηρεῖτο πάντοτε μιά στάση ἱεροπρεποῦς σιγῆς ἐνώ-
πιον τοῦ Μυστικοῦ (=μυστηριακοῦ) Δείπνου, πού ἐπαναλαμβάνεται σέ κάθε
Λειτουργία. Ὁ μέγας ὀρθόδοξος δογματολόγος ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

1 https://www.lifo.gr/articles/opinions/273761/epidimia-theia-koinonia-kai-metalipsi-toy-stayroy-
zoympoylaki (ἐπίσκεψη 11/9/2020).
2 https://antifono.gr/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%
AC%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%83%CE%B5 (ἐπίσκεψη 22/9/2020).
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πιστεύει καί ὁμολογεῖ τήν μεταβολή τοῦ ἄρτου καί οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα
Χριστοῦ, ἀφήνοντας τά ὑπόλοιπα στήν πίστη μας στήν παντοδυναμία τῆς
Χάρης τοῦ Πνεύματος, διά τῆς ὁποίας τελεσιουργεῖται τό μυστήριο, ὅπως καί
καθετί μέσα στήν Ἐκκλησία.

Ὁ γράφων ὁμολογουμένως ἔνιωσε ἄβολα διαβάζοντας τήν τροποϋπαρξιακή
ἑρμηνεία ἀπό πλευρᾶς Ὀρθοδόξων ἐν μέσῳ καραντίνας. Θεώρησε ὅτι εἶναι
κάτι πρωτόγνωρο καί καινοφανές γιά τήν καθ’ ἡμᾶς Παράδοση. Ἔτσι ἄρχισε
ἕναν κύκλο ἀρθρογραφίας σέ ἐκκλησιαστικά sites (κυρίως στή «Ρομφαία»3),
τά ὁποῖα, ὡστόσο, δέν ἔχουν τόν ἀναλυτικό καί ἐπιστημονικό χαρακτῆρα πού
ἐπιχειροῦμε ἐδῶ, φιλοξενούμενοι ἀπό τό νεότευκτο περιοδικό τῆς Ἱερᾶς
Μητρόπολης Λαρίσης καί Τυρνάβου. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι ἡ πραγμάτευση πού
θά ἀκολουθήσει θά διαφωτίσει ἀρκετά τό ζήτημα καί θά ἀνοίξει ἕνας ἐποικο-
δομητικός διάλογος μεταξύ ἀδελφῶν ὀρθοδόξων, πέρα ἀπό ἐμπάθειες καί
στεῖρες ἀντιπαραθέσεις. Στόχος ὅλων μας ἐξάπαντος ἡ φιλτάτη ἀλήθεια καί
ὄχι ἡ καταβαράθρωση τοῦ κάθε φίλου Πλάτωνος.

Β. Τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ τροποϋπαρξιακή ἑρμηνεία

Μέ λίγα καί ἁπλά λόγια, ἡ ἑρμηνεία αὐτή διατείνεται πώς ὁ προσφερό-
μενος ἄρτος καί οἶνος δέν μεταβάλλονται καθόλου σέ σάρκα καί αἷμα Χρι-
στοῦ, ἀλλά παραμένουν ὡς ἐξαρχῆς ἔχουν: κρασί καί ψωμί. Τό μόνο πού
«μεταβάλλεται» εἶναι ὁ τρόπος τῆς ὕπαρξής τους: ὑπάρχουν δηλαδή μέ τόν
τρόπο τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀκτίστου, τοῦ θεωμένου σώματος τοῦ Χριστοῦ, τοῦ
ὁποίου γίνονται ἀγωγοί μετάδοσης τῆς Χάριτος τῆς ἐξ αὐτοῦ (τοῦ σώματος)
ἐκπηγάζουσας. Εἶναι, βέβαια, ἀλήθεια ὅτι δέν μπορῶ νά προσδιορίσω
ἀκριβῶς τή νεόκοπη αὐτή θεωρία καί ἴσως δέν τή μεταφέρω μέ πληρότητα,
καθώς πιθανότατα βρίσκεται στό βρεφικό στάδιο τῆς δημόσιας ἐκδίπλωσής
της. Ἔτσι θά ἀφήσω εὐθύς ἀμέσως τά ἴδια τά κείμενα τῶν τροποϋπαρ-
ξιστῶν νά μιλήσουν.

Ὁ Χρ. Γ. γράφει: «Τό Πνεῦμα ἐπιφοιτᾶ στήν φύση μας μεταβάλλοντας ὄχι
τό λόγο τῆς φύσης (αὐτό πού εἶναι ἡ φύση μας), ἀλλά τόν τρόπο ὑπάρξεώς
της, τόν τρόπο συστάσεως τῆς ὑπόστασής μας […]4. Αὐτό πού μεταβάλλεται

3 https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/37955-tropo%CF%8Bparjiaki-metaboli-tis-theias-
koinonias καί https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/38654-kainofani-dogmata-peri-theias-
euxaristias (ἐπίσκεψη 19-9-2020).
4 Ὅπως φαίνεται, καί οἱ τρεῖς χρησιμοποιοῦν τή μαξίμεια θεολογία, προκειμένου νά στηρίξουν τίς
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μέ τήν ζωοποιό ἐπιφοίτηση τοῦ Πνεύματος δέν εἶναι ἡ φύση τῶν ἀτόμων καί
τῶν πραγμάτων, ἀλλά ὁ τρόπος ὑπάρξεως τῆς φύσης. Ὁ ἄνθρωπος παραμέ-
νει φύση κτιστή, τό ἴδιο καί τά προσφερόμενα δῶρα»5. Ὁ συγγραφέας δέν
εἶναι τόσο ξεκάθαρος στή θέση του σέ σύγκριση μέ τούς ἕτερους δύο θεολό-
γους – τούς ἐδῶ ἐξεταζομένους, οἱ ὁποῖοι τοποθετοῦνται πιό ξάστερα ὑπέρ
τῆς τροποϋπαρξιακῆς ἑρμηνείας – καί παραδέχεται (λεκτικά τουλάχιστον) τήν
μεταβολή σέ ἀρκετά σημεῖα6. Ἴσως ἀκόμη νά εἶναι καί ὁ ἴδιος μπερδεμένος
μέσα του ἐπί τοῦ θέματος. Φαίνεται πώς ἡ ἀσάφεια ἐπί τοῦ προκειμένου τόν
καθιστά ἀκούσιο πατέρα τῆς σχετικῆς ἑρμηνευτικῆς θεωρίας. Τό βέβαιο εἶναι
πώς πρόκειται γιά μιά περσοναλιστική τοποθέτηση, προφανῶς ἐπηρεασμένη
ἀπό τόν φιλοσοφικό Ὑπαρξισμό τοῦ 20 αἰ., ὁ ὁποῖος ἐπέδρασε στήν ὀρθό-
δοξη θεολογία, κάνοντας πολλούς θαυμαστές του νά προσπαθοῦν νά τόν
παντρέψουν μέ τήν τελευταία, πολλάκις μέ ἀτυχῆ ἀποτελέσματα.

Ὁ π. Ν.Λ. καί ὁ π. Χρυσόστομος Κουτλουμουσιανός7 εἶναι πιό ξεκάθαροι
καί συνειδητοποιημένοι στήν τοποθέτησή τους. Φαίνεται, μάλιστα, ἄν ἀντιπα-
ραβάλλουμε τίς θέσεις τους, ὡσάν ὁ ἕνας νά ἀντέγραψε ἀπό τόν ἄλλον. Αὐτό
ὅμως δέν συνιστᾶ πρόβλημα τῆς δικῆς μας μελέτης. Θά παραπέμψουμε, λοι-
πόν, ἀπό τόν πρῶτο, διότι καί ἀρθρογράφησε σχετικά στό Διαδίκτυο καί ἐξέ-
δωσε προσφάτως σέ βιβλίο τίς θέσεις του: «Γιά νά γίνει αὐτό περισσότερο κατα-
νοητό πρέπει (sic) νά ἐφαρμόσουμε καί στήν Εὐχαριστιακή ἐνσάρκωση τοῦ
Λόγου, τήν θεολογική ἔννοια τῆς μεταβολῆς τοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως (“μετα-
βαλών τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ”, εἶναι ἡ καθαγιαστική ρήση τῆς Λειτουργίας
τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου). Δέν πρόκειται, πράγματι, γιά μετουσίωση· ὁ
Ζουμπουλάκης ἔχει κατά τό ἥμισυ δίκαιο. Ἡ οὐσία τῶν προσφερθέντων ὑλικῶν
στοιχείων, ὅπως ἀκριβῶς καί ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ, παραμένει
ἀναλλοίωτη – καί ὀφείλει νά παραμείνει ἀναλλοίωτη, διότι ἀλλιῶς θά ἦταν
ὡσάν ὁ Θεός νά μετανοεῖ γιά τό εἶδος τῶν ὄντων πού ἔπλασε καί νά ζητᾶ νά
ἀφανίσει ἤ νά ἀλλοιώσει τήν φύση τους. Ὡστόσο, ἡ κτιστή αὐτή ὕλη ὑπάρχει

θέσεις τους. Ὅπως θά δειχθεῖ ὅμως παρακάτω, ἐξάπαντος χωρίς νά ρωτήσουν τόν ἴδιο τόν ἅγιο
Μάξιμο!
5 Χρ. Γιανναρᾶ, Ἀλφαβητάρι τῆς Πίστης, Δόμος, Ἀθήνα 2006, σσ. 192, 194-195.
6 ὅ.π., σσ. 185-198.
7 https://publicorthodoxy.org/el/2020/04/28/%CE%BF-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%
82-%CE%BF-%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%BF (ἐπίσκεψη 22/9/2020). Σέ αὐτήν τήν ἀνάρτηση ὁ π. Χρυσόστομος ἀναλύει διεξοδικά
τήν τροποϋπαρξιακή ἑρμηνεία τῆς μεταβολῆς.
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πλέον, ἐν ἁγίω Πνεύματι, ἐλεύθερη ἀπό τά κτιστά της ὅρια, δηλαδή ὑπάρχει
μέ τόν τρόπο ὑπάρξεως τῆς ἄκτιστης φύσης, “ἐνεργουμένη καί ἐνεργοῦσα
ὑπέρ τόν ἑαυτῆς θεσμόν”, πλήρης τῆς χάριτος τοῦ θεωμένου σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ»8. Βέβαια, ὅπως καί ὁ Χρ. Γ., κλείνει μέ τήν παραδοχή τῆς πλήρους καί
οὐσιαστικῆς μεταβολῆς καί μᾶς μπερδεύει: «Συνεπῶς, γιά νά ἐπιστρέψουμε,
τό Θεῖο ἐπέκεινα ζῆ (τί ἀπόλυτη καί ἐξαίσια καί μοναδική εὐτυχία!) ἀνάμεσά
μας καί ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος ἔχουν μεταβληθεῖ ὄντως καί ἀπολύτως σέ σῶμα
καί αἷμα Χριστοῦ»9.

Εἶναι προφανές ὅτι καί στήν θέση τοῦ π. Ν.Λ. ὑπάρχει μιά «δημιουργική
ἀσάφεια», μέ βάση τουλάχιστον τά γραφόμενά του. Γιά τόν ὑποφαινόμενο ἡ
ἀνάγνωση εἶναι ἡ ἑξῆς: δέν ἀλλάζει σέ τίποτε ἡ οὐσία καί παραμένει ἀναλλοί-
ωτη. Ἄρα ἔχουμε ἄρτο καί οἶνο ἀμετάβλητα. Ἡ μοναδική περίπτωση πού δέν
διαβάζουμε σωστά τόν π. Ν.Λ. καί θά τοῦ ζητούσαμε συγγνώμη –ἐφόσον ἐτο-
ποθετεῖτο σαφέστερα– εἶναι ἡ ἑξῆς: στή θέση τῆς οὐσίας ἤ φύσης ἤ λόγου τῆς
φύσης νά ἐννοεῖ τήν κτιστότητα γενικά. Διότι πράγματι ἡ κτιστότητα δέν μετα-
βάλλεται οὔτε στά εὐχαριστιακά δῶρα οὔτε στήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἐάν, ὅμως, στόν λόγο τῆς φύσης ἐννοεῖ τή συγκεκριμένη φύση –π.χ. τοῦ
ἄρτου– τότε ἔχουμε ἀσάφεια καί μονάχα οἱ «τροποϋπαρξιστές» ἑρμηνευτές
μποροῦν νά μᾶς τή διευκρινίσουν ἐπεξηγηματικά10.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κατά τήν περίοδο τῆς πρώτης φάσης τοῦ κορωνοϊοῦ
ἀκούστηκαν ποικίλες ἀπόψεις, καί δή ἀπό χείλη κληρικῶν πάσης βαθμίδος,
οἱ ὁποῖες ἐμμέσως πλήν σαφῶς προσέγγιζαν τινί τρόπω τήν τροποϋπαρξιακή
ἑρμηνεία. Καί αὐτό, διότι ἀμφισβητοῦσαν τήν πραγματικότητα τοῦ θεωμένου
Σώματος τοῦ Κυρίου καί τό ἔβλεπαν σάν πιθανή ἑστία μετάδοσης καί μόλυν-
σης ἐκ τοῦ ἰοῦ – ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσει... Ἀκούστηκαν καί γράφτηκαν τραγε-
λαφικά πράγματα, ὅπως γιά πιθανή μόλυνση ἐκ τοῦ μάκτρου ἤ καί γιά τήν
ποσότητα ἀλκοόλ πού περιέχεται στή θεία Κοινωνία, ἡ ὁποία (ποσότητα)
εἶναι τάχα ἀπαγορευτική γιά τήν ἐπιβίωση τῶν ἰῶν! Ὁ γράφων, σέ προσωπικές
ἐπαφές μέ ἀρκετούς θεολόγους καί κληρικούς, μάλιστα ὄχι τυχαίους, διαπί-
στωσε εἴτε μιά σιωπηρή συναίνεση μέ τήν τροποϋπαρξιακή ἑρμηνεία εἴτε μιά

8 Ν. Λουδοβίκου (π.), Ἡ ἀνοικτή ἱστορία καί οἱ ἐχθροί της, Ἀρμός, Ἀθήνα 2020, σελ. 310.
9 ὅ.π., σελ. 312.
10 Πιό ξεκάθαρος ἀπό τούς τρεῖς φαίνεται ὁ π. Χρυσόστομος. Νά διευκρινίσω ἐδῶ ὅτι στήν
κατηγορία τῶν τροποϋπαρξιστῶν δέν κατατάσσω μονάχα αὐτούς, ἀλλά καί ὅσους κρυφά ἤ
φανερά, εὐθαρσῶς ἤ διά σιωπῆς συμφωνοῦν μέ αὐτήν τήν καινοφανῆ ἑρμηνεία. Καί, πιστέψτε
με, μιά μικρή προσωπική ἔρευνα ἐξέπληξε τόν γράφοντα ἀρνητικά.
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εὐθεία ἀποδοχή της. Θά μοῦ πεῖτε, καί τί συνέπειες ἔχει αὐτό σε πρακτικό
ἐπίπεδο; Ἔχει, ὅπως θά τό δοῦμε πιό κάτω. Νά θυμηθοῦμε πάντως ἐν προ-
κειμένω ὅτι στήν Ἐκκλησία μας δέν ἀρκεῖ πρός σωτηρία ὁ ὀρθός βίος, ἀλλά
καί ἡ ὀρθή-ὀρθόδοξη πίστη11.

Γ. Τί πιστεύουν οἱ ἑτερόδοξοι χριστιανοί γιά τήν μεταβολή 
καί ἡ συγγένειά τους μέ τούς τροποϋπαρξιστές

Θά ἀρχίσουμε μέ μιά σύντομη καί σχηματική παρουσίαση τῶν θέσεων τῶν
διαφόρων χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν12 καί ὁμολογιῶν ἀναφορικά μέ τή μεταβολή
τῶν εὐχαριστιακῶν δώρων. Προηγοῦνται οἱ θέσεις τῶν ἑτεροδόξων καί ἀκο-
λουθεῖ ἡ ὀρθόδοξη ἑρμηνεία:

α. Μετουσίωση: ἡ ἑρμηνεία τῶν ρωμαιοκαθολικῶν. Πρόκειται γιά ἕνα σχο-
λαστικό πάντρεμα ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας καί χριστιανισμοῦ. Σύμφωνα μέ
τόν ἀρχαῖο φιλόσοφο, τά ὄντα ἔχουν οὐσία (ἀόρατη καί σταθερή – τό εἶδος,
κάτι ἀντίστοιχο μέ τίς πλατωνικές ἰδέες) καί συμβεβηκότα (τά ἐξωτερικά καί
μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά, ἡ ὕλη). Ὁ σχολαστικισμός λοιπόν ἐφευρίσκει
τήν «λύση» μετατροπῆς τῆς οὐσίας τοῦ ἄρτου καί οἴνου σέ σῶμα καί αἷμα,
ἐνῶ τά συμβεβηκότα μένουν ἀμετάβλητα. Ἔτσι ὁ Χριστός παρίσταται μυστη-
ριακά καί πραγματικά στό μυστήριο κατ’ αὐτόν τόν τρόπο13. 

β. Συναρτισμός-συνουσίωση: προτεσταντική θεωρία τοῦ Λούθηρου. Στήν
προσπάθειά του ὁ Λούθηρος νά ἀπορρίψει τή μετουσίωση, μίλησε γιά τήν
πανταχοῦ παρουσία τοῦ Χριστοῦ σωματικῶς (ubiquitas). Δέν δέχεται τή
μυστηριακή μεταβολή, ἀλλά ὅτι ὁ Χριστός εἶναι παρών σωματικά στόν ἄρτο
καί τόν οἶνο τῆς Εὐχαριστίας καί ἑνώνονται οἱ οὐσίες ἄρτου-σώματος καί

11 Στό Γεροντικό ἤ Ἀποφθέγματα Γερόντων ἔχουμε μιά ἐκπληκτική ἱστορία πού ἀφηγεῖται ὁ
ὅσιος Δανιήλ ὁ Φαρανίτης, κατά τήν ὁποία ἕνας ἀσκητής μέ θεῖο ὅραμα πείστηκε γιά τήν
ἀλήθεια τῆς μεταβολῆς. Τό θαυμαστό ἐν προκειμένῳ ἦταν ἡ ἀγάπη τῶν συνασκητῶν του, οἱ
ὁποῖοι προσευχήθηκαν στόν Θεό νά μή χάσει τούς κόπους του ἐξαιτίας τῆς πεπλανημένης
πίστης του γιά τή Θεία Εὐχαριστία. Ἡ σχέση δόγματος καί πράξης στήν Ὀρθοδοξία εἶναι
ἄρρηκτη καί ὀργανική ἑπομένως. Βλ. Ἀποφθέγματα Γερόντων, Πατερικαί ἐκδόσεις Γρηγόριος
Παλαμᾶς (ΕΠΕ), Θεσ/νίκη 1978, σσ. 198-202.
12 Ἡ φράση μας αὐτή ἀποδίδει τήν ἱστορική ἀναγνώριση καί ὄχι τήν δογματική ἀποδοχή τῶν
ἐν λόγῳ χριστιανικῶν ὁμάδων καί παραδόσεων. Ἄς τό ὑπογραμμίσουμε a priori προς ἀπο-
φυγή παρεξηγήσεων γιά ὅσους καιροφυλακτοῦν στήν γωνία, προκειμένου νά βαπτίσουν ἀδια-
κρίτως τούς πάντες οἰκουμενιστές.
13 Εἶναι ἀστεῖο, φυσικά, νά συζητᾶμε σήμερα γιά αὐτές τίς ἐπιστημονικές θέσεις τοῦ Ἀριστοτέλη
καί συνακόλουθα γιά τήν ἀντίστοιχη «θεολογική» ἑρμηνεία τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν.
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οἴνου-αἵματος χωρίς νά συγχέονται. Κατά κάποιον τρόπο γίνεται μυστηριακή
ἕνωση τοῦ Χριστοῦ μέ τά ὑλικά στοιχεῖα τοῦ μυστηρίου.

γ. Καλβῖνος-Ζβίγγλιος: ὁ Ζβίγγλιος θεωρεῖ τά δῶρα τῆς Εὐχαριστίας ἁπλά
σύμβολα καί ὄχι τό πραγματικό σῶμα καί αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Καλβῖνος εἶναι
περισσότερο κοντά στόν Λούθηρο. Δέν δέχεται τόν ἐναρτισμό, ὡστόσο
πιστεύει ὅτι ἔχουμε πραγματικά σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ πού μεταδίδει τίς
θεῖες δωρεές σέ ὅσους κοινωνοῦν.

δ. Μεταβολή: εἶναι ἡ ὀρθόδοξη θέση. Χωρίς νά δέχεται τίς ρωμαιοκαθολι-
κές ὑπερβολές τῆς μετουσίωσης καί τίς προτεσταντικές ἀκρότητες, ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία δέχεται τήν μεταβολή τῶν προσφερόμενων δώρων σέ πραγμα-
τικό Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Τόν τρόπο τῆς μεταβολῆς δέν προσπαθεῖ νά τόν
ἐξηγήσει, ἀλλά συμβουλεύει νά πιστεύουμε πώς τελεῖται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.

Περνᾶμε εὐθύς ἀμέσως στήν κριτική τῆς τροποϋπαρξιακῆς ἑρμηνείας. Πρό-
κειται γιά μιά ἑρμηνεία λογοκρατική κατά βάση. Ἐπειδή οἱ αἰσθήσεις μας μαρ-
τυροῦν καί μετά τήν μυστηριακή μεταβολή τήν παρουσία ἄρτου καί οἴνου, ἡ
ὡς ἄνω ἑρμηνεία συνιστᾶ μιά ἀπό τίς πιό ἔξυπνες «λογικές» λύσεις τοῦ προ-
βλήματος. Στό ἴδιο λογοκρατικό-ἐπιστημονικοφανές πλαίσιο κινεῖται καί ἡ
μετουσίωση14 τῶν Καθολικῶν, σύμφωνα μέ τήν ὁποία τά παραμένοντα συμβε-
βηκότα «δικαιολογοῦν» τά φαινόμενα καί ἡ ἀόρατη ἀλλαγή τῆς οὐσίας ἱκανο-
ποιεῖ τίς ἀπαιτήσεις τῆς πίστεως. Οἱ τροποϋπαρξιστές ὀρθόδοξοι φαίνεται νά
μάχονται καί νά ἀρνοῦνται ριζικά τή μετουσίωση, ἐνῶ κατ’ οὐσίαν τήν ἀποδέ-
χονται μέ ἕναν «ὀρθόδοξο» μανδύα, κάτι σάν παραλλαγμένη ἤ ἡμιτελής καί
κατά τό ἥμισυ μετουσίωση. Ἐνῶ, δηλαδή, τά συμβεβηκότα στήν ἑρμηνεία τῶν
Καθολικῶν δέν μεταβάλλονται, ἐδῶ παραμένει ἀπαράλλακτη καί ἡ οὐσία μαζί
μέ τά συμβεβηκότα. Πρόκειται γιά κατά τό ἥμισυ ἀποδοχή τῆς ἑρμηνείας τῶν
σχολαστικῶν, ἐφόσον γίνεται προσπάθεια νά ἀποδεχθεῖ ἡ λογική μας τήν
«πραγματικότητα» τῶν αἰσθήσεων. Ὡστόσο, καί οἱ τροποϋπαρξιστές καί οἱ
Ρωμαιοκαθολικοί σχολαστικοί καλοῦνται νά μᾶς ἐξηγήσουν οἱ μέν δεύτεροι
πῶς μπορεῖ νά διαχωρίσει κάποιος τό εἶναι ἀπό τό φαίνεσθαι ἤ τήν οὐσία ἀπό
τά συμβεβηκότα καί τήν ἐνέργειά της, οἱ δέ πρῶτοι πῶς γίνεται ἕνα πράγμα νά
εἶναι καί νά μήν εἶναι ταυτόχρονα. Δηλαδή πῶς μπορεῖ ὁ ἄρτος νά εἶναι ἄρτος

14 Ἀναλυτικά μπορεῖ νά δεῖ κάποιος τήν περί μετουσίωσης διδασκαλία στήν Δογματική τοῦ
Ν. Ματσούκα (ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη, στόν Β´ τόμο). Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τίς προ-
τεσταντικές ἑρμηνεῖες. Βλ. ἐπίσης καί http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/th-
eologia_zoi/themata.asp?cat=poim&contents=contents_SymboloPisteos.asp&main=kat002&file=1
3C.htm#s175 (ἐπίσκεψη 22/9/2020).
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καί ταυτόχρονα νά εἶναι σῶμα ἤ ἕνα σῶμα νά εἶναι σῶμα, ἐνῶ εἶναι κατ’ οὐσίαν
ἄρτος!

Οἱ τροποϋπαρξιστές κατάφεραν, ἑπομένως, αὐτό πού δέν πέτυχαν οἱ Καθο-
λικοί στήν ἐντέλειά του. Νά ἐκλογικεύσουν πλήρως τό μυστήριο καί νά συνται-
ριάξουν τίς αἰσθήσεις μέ τήν πίστη καί τό ὑπεραισθητό. Οἱ Καθολικοί δέν μπό-
ρεσαν νά τό ἐπιτύχουν αὐτό, διότι χώρισαν τά συμβεβηκότα ἀπό μιά ἀόρατη ἐσω-
τερική οὐσία, τήν ὁποία προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν νά ἀποδεχθοῦμε ὅτι ἔχει
μεταβληθεῖ. Σέ αὐτό τό σημεῖο, λοιπόν, πρέπει νά παραδεχθοῦμε ὅτι εἶναι πιό
συνεπεῖς στήν λογική ἑρμηνεία τους οἱ τροποϋπαρξιστές ὀρθόδοξοι, ἐφόσον ἀπο-
δέχονται πλήρως τήν μή οὐσιαστική μεταβολή. Ἐκεῖνο πού ἐκκρεμεῖ ἑρμηνευτικά
ἀπό τήν πλευρά τους εἶναι τό πῶς γίνεται ἕνα δοχεῖο χάριτος –περί αὐτοῦ πρό-
κειται γιά τόν ἄρτο καί τόν οἶνο τῆς Εὐχαριστίας κατ’ αὐτούς– ἕνας σωλήνας διά
τοῦ ὁποίου αὐτή διέρχεται, γιά νά ταυτισθεῖ λεκτικά καί κυριολεκτικά μέ τήν
πηγή τῆς Χάριτος, μέ τό ἴδιο δηλαδή τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, χωρίς νά ἔρθουν σέ
σύγκρουση μέ τά ἴδια τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τήν κοινή λογική.

Θά λέγαμε ὅτι στήν προσπάθειά τους οἱ ὀρθόδοξοι αὐτοί περσοναλιστές νά
καταρρίψουν τήν ρωμαιοκαθολική μετουσίωση –στό πλαίσιο τῆς γενικότερης τίς
τελευταῖες δεκαετίες ἀντιδυτικῆς πολεμικῆς ἐκ μέρους τῶν ἡμετέρων θεολόγων–
πέρασαν στό ἄλλο ἄκρο. Νά συμφωνήσουν μέ τίς ἑρμηνεῖες τῶν Προτεσταντῶν.
Τό πρόβλημα εἶναι, βέβαια, καί φιλοσοφικό, ἐφόσον πρέπει πρωτίστως νά ὁρι-
στεῖ ἐκ νέου ἡ ἔννοια τῆς οὐσίας ἐν γένει σήμερα καί εἰδικότερα στήν σκέψη τῶν
τροποϋπαρξιστῶν. Πιό ξεκάθαροι εἶναι, ὡς φαίνεται, οἱ Προτεστάντες. Σέ
αὐτούς βλέπουμε τήν «ἐναρτισμική» ἑρμηνεία τῆς σωματικῆς (Λούθηρος) ἤ συμ-
βολικῆς (Ζβίγγλιος) συμπαρεύρεσης Χριστοῦ καί εὐχαριστιακοῦ ἄρτου. Καί στούς
τροποϋπαρξιστές φαίνεται νά ὑποστηρίζεται κάτι παρόμοιο, ἄν καί ὄχι εὐθέως,
ὅπως εἶναι εὔλογο. Ἡ Χάρις περνάει μέσα ἀπό τόν ἁγιασμένο ἄρτο καί οἶνο, τά
ὁποῖα καθίστανται σύμβολα-φορεῖς αὐτῆς. Ὁ Ζβίγγλιος φαίνεται νά εἶναι παρών.
Θά λέγαμε, ὡστόσο, ὅτι περισσότερο προσεγγίζουν τόν Καλβῖνο, ὁ ὁποῖος «δέχε-
ται μέση ἄποψη ἀνάμεσα στόν Λούθηρο καί τόν Ζβίγγλιο. Πρῶτα πρῶτα
ἀρνεῖται τήν πανταχοῦ παρουσία τοῦ Χριστοῦ σωματικῶς, ὅπως τήν δεχόταν ὁ
Λούθηρος, δέν δέχεται ὅμως τό μυστήριο ὡς ἕνα καθαρό σύμβολο. Ὅταν τελεῖται
τό μυστήριο, ὑποστηρίζει ὁ Καλβῖνος, καθώς οἱ πιστοί παίρνουν τό σῶμα καί τό
αἷμα, παίρνουν τήν ἴδια τήν δωρεά, πού ἀπορρέει ἀπό τόν Χριστό γιά ὅσους
εἶναι σωσμένοι καί προορισμένοι γιά τήν σωτηρία»15.

15 Ν. Ματσούκα, Ὁ Προτεσταντισμός, Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 77.
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Ὁ Λούθηρος, προκειμένου νά ἀποφύγει τήν σχολαστική ἑρμηνεία τῆς
μετουσίωσης, πῆγε στό ἄλλο ἄκρο καί μίλησε γιά τήν πανταχοῦ παρουσία τοῦ
Χριστοῦ σωματικῶς (ubiquitas). Θεμελίωσε λοιπόν τήν θεωρία του αὐτήν πάνω
σε μιά ἐσφαλμένη χρήση τῆς ἀντίδοσης τῶν ἰδιωμάτων τοῦ δόγματος τῆς Χαλ-
κηδόνας κατά τήν ὑποστατική ἕνωση τῶν δύο φύσεων στόν Χριστό. Κατά τόν
Λούθηρο, τό σῶμα τοῦ Κυρίου, ὡς πανταχοῦ παρόν, μπορεῖ νά εἶναι παρόν
μυστηριακά στά προσφερόμενα δῶρα καί κατά κάποιον τρόπο γίνεται ἕνωση
μυστηριακή τοῦ Χριστοῦ μέ τά ὑλικά στοιχεῖα τοῦ μυστηρίου16. Εἶναι ἀξιοση-
μείωτο τό γεγονός ὅτι ὁ Λούθηρος προσπαθεῖ νά προσεγγίσει ἑρμηνευτικά τό
μυστήριο, ἐφαρμόζοντας μέ λάθος τρόπο τό δόγμα τῆς Χαλκηδόνας καί τίς
συνέπειές του. Ὅμως αὐτό δέν μπορεῖ νά πράττεται αὐθαίρετα καί στήν κάθε
περίπτωση. Τό ἴδιο σφάλμα περίπου διαπράττουν καί οἱ τροποϋπαρξιστές
ὀρθόδοξοι. Βλέπουμε ξεκάθαρα νά τό περιγράφει ὁ π. Ν.Λ.: «Ἔχουμε τή δυνα-
τότητα τῆς φύσης αὐτῆς “ἐνεργεῖσθαι καί ἐνεργεῖν ὑπέρ τόν ἑαυτῆς θεσμόν”,
νά ὑποδέχεται δηλαδή τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί νά ἐνεργεῖ
πέρα ἀπό τά φαινόμενα φυσικά της ὅρια, κατά τήν ἀκριβῆ ἔκφραση τοῦ ἁγίου
Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητῆ. Ἡ Χριστολογική αὐτή θεολογία μεταφέρεται αὐτού-
σια στήν θεολογία τῆς Θείας Εὐχαριστίας»17. Ἐρωτᾶται εὐλόγως ὁ π. Ν.Λ. ἐν
προκειμένω: ποῦ ἐρειδόμενος μεταφέρει τήν θεολογία τούτη στήν θεία Εὐχαρι-
στία; Ποιός ἄλλος Πατέρας τό ἐπιχειρεῖ; Καί δή τή στιγμή πού οὔτε ὁ ἴδιος ὁ
ἅγιος Μάξιμος δέν τό πράττει αὐτό, τόν ὁποῖον ὁ π. Ν.Λ. χρησιμοποιεῖ κατά
κόρον; Πρέπει νά γίνει ἐπιτέλους κατανοητό πώς δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά
ἐφαρμόζουμε τίς ὅποιες θεολογικές παραμέτρους ἀπροϋπόθετα καί μοναχά
κατά τήν κρίση μας, χωρίς βάσεις καί πατήματα στήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Σέ ὅλους τούς προηγούμενους ἀπαντάει καθαρά καί ξάστερα στήν Ὁμο-
λογία του ὁ Δοσίθεος Ἱεροσολύμων: «Τούτου ἐν τῇ ἱερουργίᾳ πιστεύομεν
παρεῖναι τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν οὐ τυπικῶς οὐδ’ εἰκονικῶς οὐδέ χάριτι
ὑπερβαλλούσῃ, ὡς ἐν τοῖς λοιποῖς μυστηρίοις, οὐδέ κατά μόνην παρουσίαν,
καθώς τινές τῶν Πατέρων εἰρήκασι περί τοῦ βαπτίσματος, οὐδέ κατ’ ἐναρτι-
σμόν, ὥστε ἐνοῦσθαι τήν θεότητα τοῦ Λόγου τῷ προκειμένω τῆς εὐχαριστίας
ἄρτῳ, καθώς οἱ ἀπό Λουθήρου λίαν ἀμαθῶς καί ἀθλίως δοξάζουσι, ἀλλ’
ἀληθῶς καί πραγματικῶς, ὥστε μετά τόν ἁγιασμόν τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου
μεταβάλλεσθαι, μετουσιοῦσθαι, μεταποιεῖσθαι, μεταρρυθμίζεσθαι τόν μέν

16 ὅ.π., σελ. 65.
17 Ν. Λουδοβίκου (π.), Ἡ ἀνοικτή ἱστορία, ὅ.π., σελ. 308.
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ἄρτον εἰς αὐτό τό ἀληθές τοῦ Κυρίου σῶμα, ὅπερ ἐγεννήθη ἐν Βηθλεέμ (ὑπό)
τῆς ἀειπαρθένου, ἐβαπτίσθη ἐν Ἰορδάνη, ἔπαθε, ἐτάφη, ἀνέστη, ἀνελήφθη,
κάθηται ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, μέλλει ἐλθεῖν ἐπί τῶν νεφελῶν τοῦ
οὐρανοῦ. Τόν δέ οἶνον μεταποιεῖσθαι καί μετουσιοῦσθαι εἰς αὐτό τό ἀληθές
του Κυρίου αἷμα, ὅπερ κρεμαμένου ἀπό τοῦ σταυροῦ ἐχύθη ὑπέρ τῆς τοῦ
κόσμου ζωῆς»18.

Στό σημεῖο αὐτό ἀξίζει νά σημειώσουμε τό γεγονός τῆς σχολαστικῆς ἐπί-
δρασης τῆς ρωμαιοκαθολικῆς θεολογίας σέ βάρος τῆς ὀρθόδοξης. Ἀγωνιζό-
μαστε ἀκόμα νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τίς ἐπιρροές της, ὁρατές καί ὑποδόριες.
Ἀκόμη καί οἱ ὀρθόδοξες Ὁμολογίες τῆς ἐποχῆς φέρουν σημάδια τέτοια, ἄσχε-
τα ἄν τό πνεῦμα τους εἶναι ὀρθόδοξο. Γιά παράδειγμα, τό ρῆμα «μετου-
σιοῦσθαι» δέν μπορεῖ παρά νά ἔχει ληφθεῖ καθ’ ἕλξιν ἀπό τούς Ρωμαιοκαθο-
λικούς. Εἶναι θαυμαστό το γεγονός ὅτι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, προσπαθῶντας
νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν δυτική θεολογική αἰχμαλωσία (τήν ἐπικληθεῖσα καί
βαβυλώνια), πολλάκις δέν διαισθανόμαστε τό προφανές: ὅτι πολεμᾶμε μέ
δικά τους ὅπλα καί ἀποδεχόμαστε δικές τους θέσεις! Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα ὁ καθηγητής Ἀνδρέας Θεοδώρου, τοῦ ὁποίου τό κείμενο χρησιμοποι-
ήσαμε στήν ἀμέσως προηγούμενη ἀνάρτηση στό διαδίκτυο, ἐνῶ βάλλει κατά
τῶν δυτικῶν ἑρμηνειῶν τῆς μεταβολῆς, ὁ ἴδιος τίθεται ξεκάθαρα ὑπέρ τῆς
λατινικῆς μετουσίωσης19!

Ὡραία ἀνάλυση τῶν προηγουμένων καί τοποθέτηση ἐγγύτερα στήν δική
μας παράδοση διαβάζουμε ἀπό τόν διακεκριμένο θεολόγο Παῦλο Εὐδοκίμοφ:
«Ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Θωμά Ἀκινάτη γιά τήν “μεταβολή τῆς οὐσίας”, ὅπως
καί ἡ διδασκαλία τοῦ Λούθηρου γιά τήν “συνύπαρξη τῆς οὐσίας” ἐκφράζουν
ὡς δόγμα μιά φιλοσοφική ἀντίληψη τῶν σχέσεων τῆς οὐσίας καί τῶν “συμβε-
βηκότων” της. Τό θαῦμα ἔγκειται στήν ἐμμονή τῶν συμβεβηκότων, πού συνά-
πτονται σέ μιά ἄλλη οὐσία (μεταβολή τῆς οὐσίας, μετουσίωση) ἤ στήν διαπό-
τιση τοῦ ἄρτου, πού παρουσιάζει τίς δύο πραγματικότητες (συνύπαρξη τῆς
οὐσίας): ὁ ἄρτος ἀντικατασταίνει ἤ στόν ἄρτο προστίθεται μιά πνευματική ἤ
σωματική παρουσία, ἡ οὐσία (substantia). Ἠ οὐσία εἶναι ὁ Christustotusetin-
teger, “πᾶς καί ἀκέραιος ὁ Χριστός”. Χωρίς νά ἐγκαταλείψη τόν οὐρανό, βρί-
σκεται ὡστόσο στήν γῆ καί ἀποτελεῖ τήν οὐσία τῆς Εὐχαριστίας. Ἀπό τήν

18 https://www.sostis.gr/blog/item/398-theiakoinwnia-swmakaiaima (ἐπίσκεψη 15/9/2020).
19 https://www.sostis.gr/blog/item/398-theiakoinwnia-swmakaiaima καί http://www.apostoliki-
diakonia.gr/GR_MAIN/catehism/theologia_zoi/themata.asp?contents=selides_katixisis/contents_T
aIeraMistiria.asp&main=kat010&file=4.4.4.htm (ἐπίσκεψη 15/9/2020).
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ἄποψη τοῦ οὐράνιου σώματος τοῦ Χριστοῦ μετουσίωση καί συναρτισμός
(companatio) εἶναι ἁπλῶς παραλλαγές τοῦ ἴδιου πράγματος: οὐσιαστική
παρουσία τοῦ Χριστοῦ μέσα καί κάτω ἀπό τά εἴδη τοῦ ἄρτου (inpane, subpa-
ne, cumpane) ἤ κάτω ἀπ᾽ τά συμβεβηκότα ἤ τίς μορφές τοῦ ἄρτου. Ἄλλο πράγ-
μα ὅμως εἶναι ἡ μεταβολή τοῦ ἄρτου σέ οὐράνια σάρκα προορισμένη νά ἀνα-
λωθῆ καί ἐντελῶς ἄλλο ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ μέσα στά εἴδη τῆς εὐχαριστίας
καί ἄρα ἡ κάθοδός του στήν γῆ, πού συνεπάγεται λογικά τήν λατρεία τῆς
φυσικῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί ἑπομένως τήν ἄρνηση τῆς Ἀναλήψεως […
] Τό οὐράνιο σῶμα ὅμως δέν εἶναι καθόλου οὔτε κάτω ἀπό τόν ἄρτο, οὔτε μαζί
μέ τόν ἄρτο οὔτε μέσα στόν ἄρτο (συνύπαρξη τῆς οὐσίας) οὔτε καί στήν θέση
τοῦ ἄρτου (μετουσίωση), ἀλλά εἶναι ὁ ἄρτος: ‘τοῦτό μου ἐστί τό σῶμα’. Κατά
τόν ἅγιο Εἰρηναῖο, ὁ ἄρτος τῆς Εὐχαριστίας μέ τήν ἐπίκληση δέν κρύβει μιά
ἄλλη παρουσία, ἀλλά ἑνώνει τήν οὐράνια καί τήν γήινη τροφή ταυτίζοντάς
τες καί ἐδῶ ἔγκειται τό θαῦμα (Ἔλεγχος ψευδωνύμου γνώσεως IV 34). Ὅταν
ὁ ἱερεύς βυθίζει τόν Ἀμνό μέσα στό αἷμα του, πρόκειται γιά σῶμα ζῶν καί ὄχι
γιά ἕνα σύμβολο ἤ μιά παραίσθηση συμβεβηκότων. Ἀκόμη περισσότερο, δέν
πρόκειται γιά μιά ἐπανενσάρκωση τοῦ Χριστοῦ στά εἴδη τῆς εὐχαριστίας,
ἀλλά γιά μιά ὁλική “μεταβολή” καί τῆς οὐσίας καί τῶν συμβεβηκότων σέ σάρ-
κα οὐράνια. Δέν πρόκειται γιά διατήρηση τῶν συμβεβηκότων τοῦ ἄρτου, ἀλλά
γιά τήν διατήρηση ἀνάλλαγων τῶν ὀφθαλμῶν μας, ἀνίκανων νά θεαθοῦν τήν
οὐράνια σάρκα, ἐπειδή διατηροῦν τήν παραίσθηση τῶν φαινομένων. Τό λάθος
τῆς δυτικῆς διδασκαλίας εἶναι ὅτι ἀσχολεῖται μέ τό ἀντικείμενο καί ὄχι μέ τό
ὑποκείμενο, μέ τόν ἄρτο καί ὄχι μέ τόν ἄνθρωπο. Δέν πρέπει ν’ ἀναλύωμε σάν
χημικοί τό θαῦμα κατά τίς αἰσθήσεις μας. Πρέπει μᾶλλον νά αἰτιώμαστε τίς
αἰσθήσεις μας γιατί δέν διακρίνουν τό ἀληθινό θαῦμα, τήν οὐράνια ἀλήθεια.
Ὑπάρχει κάποια ἀναλογία μέ τό θαῦμα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
στό ὄρος Θαβώρ: Αὐτό πού ἀλλάσσει δέν εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλά τά μάτια τῶν
ἀποστόλων, πού ἀνοίγονται γιά μία στιγμή. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός
λέγει: “Διά τῆς ἐπικλήσεως ἡ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐνέργεια… τά ὑπέρ φύσιν
ἐργάζεται, ἅ οὐ δύναται χωρῆσαι, εἰ μή μόνη ἡ πίστις”. Εἶναι λοιπόν ἀνώφελο
νά φιλοσοφοῦμε πάνω σ’ αὐτό τό θέμα. Οἱ δυτικοί μέ τίς διδασκαλίες των
προσπαθοῦν νά εἰσδύσουν στήν καρδιά τοῦ θαύματος καί νά ἐξηγήσουν τί
σημαίνει τοῦτο. Οἱ ἀνατολικοί, παρατηρῶντας μέ τά μάτια τῆς πίστεως, βλέ-
πουν εὐθύς τήν σάρκα καί τό αἷμα καί τίποτε ἄλλο»20.

20 Π. Εὐδοκίμοφ, Ἡ Ὀρθοδοξία, Ρηγόπουλος, Θεσσαλονίκη 1972, σσ. 332-334.
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Δ. Γενικότερη κριτική τῆς τροποϋπαρξιακῆς ἑρμηνείας –
τά ἀδιέξοδα καί οἱ πολυεπίπεδες συνέπειές της

Ὅπως φαίνεται καί ἀπό τά ἀρχαῖα Γεροντικά καί ἄλλα κείμενα πού κατα-
γράφουν τήν λαϊκή καί μοναστική εὐσέβεια (π.χ. Εὐεργετινός), ἡ Θεία Κοινω-
νία ἀποτελοῦσε πάντοτε ἕνα «ἀμφιλεγόμενο σημεῖο» ὡς πρός τήν ὀρθή τοπο-
θέτηση ἀπέναντί της. Καί ἁγιασμένες κατά τά ἄλλα ψυχές σκανδαλίζονταν, μή
ἀντέχοντας τό βάρος τοῦ ἐν λόγῳ Μυστηρίου. Πῶς γίνεται, ἐνῶ ἔβλεπαν καί
γεύονταν κρασί καί ψωμί, αὐτά νά εἶναι σάρκα καί αἷμα Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ; Ἡ
τροποϋπαρξιακή ἑρμηνεία ἔρχεται στίς μέρες μας δι’ ὀρθοδόξων χειλέων νά
ἑρμηνεύσει μέ βελούδινη λογικότητα τό ἀκατάληπτο καί ὑπερφυές τοῦ μυστη-
ριακοῦ εὐχαριστιακοῦ γεγονότος. Αὐτό ὅμως πρέπει πρωτίστως καί κυρίως νά
περάσει ἀπό τήν κρησάρα τῆς Παράδοσής μας, γιά νά γίνει ἀποδεκτό.

Τό πρῶτο λοιπόν πού ἔχουμε νά παρατηρήσουμε εἶναι ὅτι πρόκειται γιά
μιά καινοφανή ἑρμηνεία στό πλαίσιο τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης, μιᾶς Παρά-
δοσης πού δέν τήν ὑποστηρίζει οὔτε στήν πράξη οὔτε καί στίς γραπτές μαρ-
τυρίες της. Ἡ διαχρονική πράξη καί ἡ ἐκκλησιαστική συνείδηση (τῶν ἁπλῶν
πιστῶν κυρίως) ἴσως εἶναι τό ἀσφαλέστερο κριτήριο. Πάντοτε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ
καί ὁ κλῆρος στέκονταν μέ ἀπέραντο σεβασμό, φρίκη καί εὐλάβεια ἔναντι τῆς
Θείας Κοινωνίας, ὡς τοῦ μυστηρίου τῶν μυστηρίων. Ὁ εὐλαβής τρόμος μή
τυχόν καί ὁ ἐλάχιστος θεῖος μαργαρίτης πέσει κάτω, δέν μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ
ἄλλως, παρά μονάχα ἐφόσον πρόκειται γιά τό ἴδιο τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ
Χριστοῦ. Ἔπειτα, ὅλες σχεδόν οἱ λέξεις καί φράσεις τῶν βιβλικῶν, πατερικῶν
καί λειτουργικῶν μας κειμένων ἀναφέρονται εὐθέως σέ σῶμα, σάρκα καί αἷμα
Χριστοῦ. Θά ἦταν τεράστια πλάνη ἤ ἀνακολουθία, ἐάν δέν ἐπρόκειτο γιά αὐτό
τοῦτο τό σῶμα καί αἷμα τοῦ Κυρίου, ἀλλά γιά κάτι πού εἴτε ἀντιστοιχεῖ σέ
αὐτά εἴτε τά ὑποκαθιστᾶ. Τί, ὅμως, θά μποροῦσε νά ἀντικαταστήσει ἤ νά ὑπο-
καταστήσει τήν μοναδική καί ἀνεπανάληπτη ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ;

Ἄς περάσουμε τώρα στά ἴδια τά κείμενα τῶν τροποϋπαρξιστῶν. Συνήθως
εἶναι, ὡς εἴδαμε, ἀσαφῆ. Δέν μιλοῦν ξεκάθαρα περί τῆς μεταβολῆς καί «κρύ-
βονται» κάτω ἀπό τό προφανές: ἀπό τό ὅτι παραμένει ἡ κτιστότητα. Μά καί
ποιός μίλησε γιά πείραγμα καί ὑπονόμευση τῆς κτιστότητας τῶν Δώρων καί
τῆς ἀνθρώπινης φύσης τοῦ Χριστοῦ; Εἷς ἐξ αὐτῶν συγχέει τήν μεταβολή πού
ὑφίστανται τά κτιστά μέ μιά τρόπον τινά «μετάνοια» τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τάχα
δέν θέλει νά ἀλλάξει τήν φύση τῶν δημιουργημάτων του. Πρόκειται γιά μιά
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(θεο)λογική πλάνη ἡ ὁποία ἀκυρώνεται καί μέσα ἀπό τά βιβλικά γεγονότα,
ἀλλά καί ἀπό τήν ἴδια τήν φύση. Γιά παράδειγμα: ὅταν ὁ Θεός ἔκανε τή μετα-
βολή τοῦ νεροῦ σέ κρασί στήν Κανᾶ (προτύπωση τῆς μεταβολῆς τῆς Εὐχαρι-
στίας;), σημαίνει ὅτι μετάνιωσε γιά τήν φύση τοῦ νεροῦ; Μή γένοιτο! Ὅταν ἐπί-
σης βλέπουμε τά ὑλικά τῆς φύσης νά μεταβολίζονται καί νά ἀλλάζουν πολυ-
τρόπως μέσω τῶν ὑπό Θεοῦ τεθέντων φυσικῶν νόμων, αὐτό δείχνει ἀπαξίωσή
τους; Τρῶμε καί τό φαγητό γίνεται μέσα μας σάρκα καί αἷμα. Τί φυσικότερον
ὅλων αὐτῶν; Ὑπάρχει, μάλιστα, μεγαλύτερη τιμή γιά τόν προσφέροντα ἄνθρω-
πο ἀπό τό νά λαμβάνει ὁ Κύριος τά ἔργα τοῦ δούλου του καί νά τά μεταποιεῖ
σέ κάτι πολύ ἀνώτερο, ὅπως εἶναι τό σῶμα καί τό αἷμα Του; Ἔπειτα, δέν τίθε-
ται ἀπολύτως κανένα θέμα θείας «μεταμέλειας» γιά τήν ἄμεση δημιουργία Του
στήν περίπτωσή μας, ἐφόσον τά εὐχαριστιακά δῶρα εἶναι ἤδη μεταλλαγμένος
καρπός τῆς ἀνθρώπινης ἐνέργειας (ἄλεσμα, ζύμωση, ψήσιμο κ.λπ.) ἐπί οὐσιῶν
πού ἐξαρχῆς χρησιμοποιήθηκαν! Παντελῶς ἄτοπο καί λογικά, ἑπομένως, τό
ἐπιχείρημα τοῦτο.

Ἐλέγχονται οἱ τροποϋπαρξιστές καί γιά τήν θεολογική μέθοδο πού ἐφαρ-
μόζουν. Παίρνουν δηλαδή αὐθαίρετα τήν μαξίμεια θεολογία περί λόγου φύσε-
ως καί τρόπου ὑπάρξεως –διά τῆς ὁποίας ὁ ἅγιος πολέμησε τόν Μονοφυσιτι-
σμό– καί τήν προσαρμόζουν στήν Εὐχαριστία. Κάτι πού οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Μάξι-
μος δέν ἔπραξε! Τό ἴδιο εἴδαμε νά κάμει παλαιότερα καί ὁ Λούθηρος μέ τή
θεολογία τῆς ἀντίδοσης τῶν ἰδιωμάτων, τήν ὁποία κακοποίησε, προκειμένου
νά ἑρμηνεύσει καί αὐτός τή θεολογία τῆς μεταβολῆς καί φτάνοντας μέχρι τήν
ubiquitas. Οἱ τροποϋπαρξιστές ἐν προκειμένῳ πέφτουν σέ ποικίλα λογικά καί
θεολογικά ἀδιέξοδα, τά ὁποῖα μόνοι τους κατασκεύασαν. Παραδείγματος
χάριν, μιλᾶνε γιά τρόπο ὕπαρξης. Ποῦ; Στά ἄψυχα πράγματα τοῦ ἄρτου καί
οἴνου; Ὁ ἅγιος Μάξιμος ἀναφέρει τόν τρόπο ὕπαρξης στήν ἀνθρώπινη φύση,
ἡ ὁποία ἔχει ἐκουσιότητα στίς ἐπιλογές της καί εἶναι πλασμένη κατ᾽ εἰκόνα
Θεοῦ. Αὐτό δέν μπορεῖ νά ἰσχύσει γιά ἄβουλα καί ἄψυχα ἀντικείμενα, τά
ὁποῖα δύνανται μόνο νά ἐνεργηθοῦν καί ὄχι νά ἐνεργοῦν. Καί ὅταν ἐνεργοῦν,
τό κάμουν ἀκούσια, βάσει τῶν φυσικῶν τους ἰδιοτήτων. Ἑπομένως, τρόπο
ὑπάρξεως σέ «θεωμένο ψωμί καί κρασί» εἶναι παράλογο νά ἀποδίδουμε.

Ἄς ὑποθέσουμε, ὅμως, ὅτι ἀδικοῦμε ἐν προκειμένῳ τούς τροποϋπαρξιστές,
οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται σέ ἄρτο καί οἶνο – ἀγωγούς τῆς θείας Χάριτος. Τίθεται
λοιπόν τό ἐρώτημα: ὁ Θεός μπορεῖ νά κάνει τήν συγκεκριμένη μεταβολή σέ
σάρκα καί αἷμα Του; Ἤ μήπως ὄχι; Ἐπίσης: ἐάν μπορεῖ, γιατί νά μήν θέλει νά
τό κάμει, τή στιγμή πού ἔχει ἤδη σαρκωθεῖ ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας; Σέ αὐτά
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μποροῦν καί πρέπει νά μᾶς ἀπαντήσουν οἱ ἴδιοι οἱ τροποϋπαρξιστές. Ἀμφι-
σβητοῦν τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ; Ἄν ὄχι, γιατί ὁ Χριστός, ἐφόσον σαρκώ-
θηκε καί μᾶς ἀγαπᾶ τόσο ὑπερβολικά, νά μήν θέλει νά κοινωνήσει ἄμεσα μαζί
μας διά τῆς ἰδίας ἀκριβῶς φύσεώς του καί νά χρησιμοποιεῖ ὑποκατάστατα
αὐτῆς; Καί τί ἀκριβῶς μπορεῖ νά ἀντιστοιχήσει στήν/ἤ νά ὑποκαταστήσει τήν
θεωμένη ἀνθρωπότητα τοῦ Ἰησοῦ, τήν πηγή ὅλης τῆς Χάριτος (Κολοσ. 2,9);
Σέ αὐτά καί πολλά ἄλλα οἱ τροποϋπαρξιστές μποροῦν καί ὀφείλουν νά μᾶς
ἀπαντήσουν, ὥστε νά ξεκαθαρίσουμε ἀμφότεροι τί ἀκριβῶς πιστεύουν.

Θά μπορούσαμε ἐδῶ νά τούς δώσουμε ἕνα ἀκόμη ἐλαφρυντικό, ἀνοίγοντας
μιά κάπως «τραβηγμένη» παρένθεση. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης λέγει κάπου
ὅτι ὁ ἄρτος εἶναι δυνάμει σῶμα, ἐφόσον μέ τήν βρώση μεταποιεῖται σέ σῶμα.
Ἐπίσης, θά μποροῦσε ἀμέσως μέ τήν μεταβολή νά συμβεῖ καί μιά δεύτερη, τοῦ
σώματος δηλαδή καί αἵματος τοῦ Κυρίου σέ ἄρτο καί οἶνο πάλι, ὥστε νά κοι-
νωνοῦν οἱ ἄνθρωποι λόγω τῆς ἀσθένειας τῆς φύσης τους. Ἄν ὅμως ἦταν νά
γίνεται κάτι τέτοιο, ἀφενός δέν μαρτυρεῖται πουθενά στήν παράδοσή μας,
γραπτή καί προφορική, ἀφετέρου δέν ὑπάρχει ἔτσι κἄν λόγος νά γίνει ἡ «πρώ-
τη» μεταβολή, ἐφόσον, αὐτόματα καί ταυτόχρονα, θά τήν ἀκυρώσει κατά
κάποιον τρόπο ἡ δεύτερη. Σέ κάθε περίπτωση, δέν μποροῦμε μέ καμία συλ-
λογιστική νά στηρίξουμε τήν διατήρηση τῆς φύσης τῶν εὐχαριστιακῶν δώρων
καί νά τήν συνδέσουμε μέ τήν ἔννοια τῆς μεταβολῆς. Ἄς ἔχουμε ἐξάπαντος
ὑπόψη μας καί τίς λέξεις. Δέν θά ὑπῆρχε λόγος νά χρησιμοποιηθεῖ τό ρῆμα
«μεταβάλλειν» στό Μυστήριο, ἐφόσον δέν θά ὑφίστατο κάτι τέτοιο στήν πραγ-
ματικότητα. Οἱ λέξεις δέν μπαίνουν τυχαῖα, εἰδικά στά λειτουργικά καί δογμα-
τικά ἐκκλησιαστικά κείμενα. Σέ ποιό ἄλλο μυστήριο χρησιμοποιεῖ ἡ Ἐκκλησία
αὐτήν τήν λέξη καί τήν ἔννοια τῆς μεταβολῆς; Σέ κανένα. Ἀκόμα καί στόν Ἁγια-
σμό, παρόλο πού «μεταποιεῖται» τό ὕδωρ σέ ἁγιασμένο νερό, δέν ἔχουμε τέτοι-
ου εἴδους μεταβολή ὅπως ἐδῶ, πού ἔχουμε ἀπό ἄρτο σάρκα καί ἀπό οἶνο αἷμα!

Τελικά, αὐτό πού ἐπιτυγχάνεται διά τῆς τροποϋπαρξιστικῆς ἑρμηνείας
εἶναι ἡ ὑπονόμευση τῆς Σάρκωσης τοῦ Λόγου. Γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι ὁ Θεός δέν
ἑνώθηκε μέ ἄνθρωπο. Ἔγινε ἄνθρωπος. Αὐτοί, ὡστόσο, μιλᾶνε γιά ἄρτο καί
οἶνο σχεδόν, ἄν ὄχι παντελῶς,τεθεωμένα, φορεῖς – δοχεῖα – ἀγωγούς – ὑπο-
κατάστατα τοῦ θεωμένου σώματος τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Χάρης του, ὅπως
λένε. Αὐτό, ὅμως, δέν θυμίζει κάπως καί Νεστοριανισμό (ἕνωση ἐξωτερική τοῦ
Θεοῦ μέ διαφορετική ἀνθρώπινη ὑπόσταση); Γιά ποιόν λόγο ὁ Χριστός νά
προσλαμβάνει σέ κάθε Εὐχαριστία ἄρτο καί οἶνο καί νά ἑνώνεται μαζί τους;
Δέν ἀρκεῖ ἡ μοναδικότητα τῆς ἅπαξ ἐνσάρκωσης καί θυσίας Του; Αὐτό, λοι-
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πόν, πού ἰσχυρίζονται δέν παραπέμπει σέ ἐναρτισμό, ὅπως σέ γενικές γραμμές
τόν κατέγραψε ὁ Λούθηρος; Ἐάν, ἐπίσης, τά Δῶρα γίνονται ἁπλά φορεῖς
μετάδοσης τῆς Χάρης χωρίς νά ἀποτελοῦν αὐτό τοῦτο τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ
Κυρίου, τότε αὐτονοήτως δέν μᾶς χρειάζεται πλέον ἡ Ἐνσάρκωση. Καί δέν βρί-
σκουμε, βῆμα-βῆμα σκεπτόμενοι, τό νόημα γιά τό ὁποῖο ἐπιτελέστηκε – ἴσως
καί νά μή συνέβη ποτέ! Ὅσο ἀκραῖο καί ἄν ἀκούγεται, ἡ ἀπόληξη τῆς τρο-
ποϋπαρξιακῆς ἑρμηνείας εἶναι ἡ ἀμφισβήτηση καί ἀκύρωση τῆς Σάρκωσης,
ἤτοι ὁ Δοκητισμός. Ἡ θεία φύση φαίνεται πώς εἶναι αὐτή πού «ἀπορροφᾶ»
σιγά-σιγά τά πάντα καί σταδιακά ὁδηγούμαστε, χωρίς νά τό συνειδητο-
ποιοῦμε, σέ ἕναν ὅλο καί πληρέστερο Μονοφυσιτισμό. Ἡ ἀνθρώπινη φύση
τοῦ Χριστοῦ, σχεδόν ἄχρηστη πιά γιά ἐμᾶς καί τήν κτίση –στήν ἀπόλαυση τῆς
μακαριότητάς της μέσα στήν Τριάδα– δέν παίζει οὐσιαστικό ρόλο στήν σωτη-
ρία τοῦ κόσμου. Ἡ θεία Χάρη φαίνεται νά μπορεῖ νά μεταδοθεῖ μέσω ἑνός
οἱουδήποτε ὑλικοῦ στοιχείου θελήσει ὁ Θεός. Μέ ὁποιαδήποτε τροφή, δείγ-
ματος χάριν. Ἴσως καί χωρίς ὑλικό ἀντικείμενο-μεσάζοντα. Καί γιατί ὄχι; Μιά
τόσο ἀνεπαίσθητα ἐπικίνδυνη ὑπονόμευση τῆς Σάρκωσης τοῦ Λόγου ἐξάπαν-
τος δέν θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθεῖ πιό ἀριστοτεχνικά, εἰ μή μόνον μέσω ἐρμη-
νειῶν τροποϋπαρξιστικοῦ καί προτεσταντικοῦ τύπου. Ὅπως θά δοῦμε ὡστό-
σο παρακάτω σε κείμενο τοῦ Δαμασκηνοῦ, διά τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὁ
ἄνθρωπος κοινωνεῖ καί μέ τήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Λόγου. Ἔτσι ξεκαθαρίζει
ἀπόλυτα καί αὐτή ἡ «ἀπορία» καί ἡ θεία Σάρκωση λαμβάνει στή θεολογία μας
τήν ὕψιστη θέση πού τῆς ἁρμόζει21.

Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε καί τά αὐτονόητα. Ἡ σάρκα εἶναι σάρκα καί ὁ ἄρτος
ἄρτος. Τό αἷμα αἷμα καί τό κρασί κρασί. Τό θεωμένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ἀπόλυτα μοναδικό καί συγκεκριμένο καί ἀναντικατάστατη πηγή τῆς θείας
Χάρης, ὡς ἑνωμένο ἀσυγχύτως, ἀχωρίστως, ἀτρέπτως καί ἀδιαιρέτως μέ τήν
θεία φύση στήν ὑπόσταση τοῦ Λόγου. Οὔτε τῆς Παναγίας τό σῶμα καί αἷμα
κοινωνοῦμε οὔτε οἱουδήποτε ἑτέρου ἀνθρώπου, ὅσο ἅγιος καί ἄν ἦταν. Ποιός
ἤ τί μπορεῖ νά πάρει τή θέση τῆς συγκεκριμένης θεωμένης καί θεοποιοῦ
ἀνθρώπινης φύσης τοῦ Χριστοῦ; Τά προβλήματα καί ἀδιέξοδα αὐτά τά ἐπιλύει
ἡ πραγματική μεταβολή ἐν Πνεύματι τῶν εὐχαριστιακῶν δώρων καί τίποτε
ἄλλο. Μέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν μεταβολή ἔχουμε ὄντως τόν Χριστό παρόντα
σωματικῶς καί Πνευματικῶς, ὁλόκληρο καί ἀκέραιο, Θεό καί ἄνθρωπο, κοι-

21 Εἶναι μάλιστα ἰδιαζόντως ἄξιον ἀπορίας πῶς ἡ ὑπονόμευση τῆς Σάρκωσης στηρίζεται ἀπό ἕναν
θεολόγο σάν τόν π. Ν.Λ., ὁ ὁποῖος τήν στήριξε θεολογικά (τήν Σάρκωση) ὅσο κανείς ἄλλος τά
τελευταῖα χρόνια, μαχόμενος τόν χριστιανικό πλατωνισμό καί τίς σημερινές ἐπιβιώσεις του.
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νωνοῦντα μαζί μας μέ ἀμφότερες τίς φύσεις του. Αὐτό δεικνύουν καί τά ἔκτα-
κτα ὁράματα τῆς Εὐχαριστίας πού παραχωρεῖ κατά καιρούς ὁ Κύριος, ἀνοί-
γοντας τούς ὀφθαλμούς κάποιων, ὅπως τῶν μαθητῶν του στούς Ἐμμαούς.
Βλέπουμε σέ αὐτά συνήθως ἕνα βρέφος νά σφαγιάζεται. Ὁ ὅλος Χριστός, ὁ
πάντοτε ἐσθιόμενος καί μηδέποτε δαπανώμενος, παρίσταται ὑποστατικά σέ
κάθε Εὐχαριστία, καθώς καί στόν ἐλάχιστο θεῖο μαργαρίτη τῆς κάθε θείας
Κοινωνίας. Καί μπορεῖ νά δίδει ὅλη τήν Χάρη του, χωρίς νά μειώνεται καί νά
μερίζεται. Καί ὅλα αὐτά τά μπορεῖ μόνον Αὐτός, διότι εἶναι παντοδύναμος καί
πανταχοῦ παρών ὡς Θεός. Ἐδῶ μποροῦμε νά δοῦμε πιό καθαρά τήν ἀντίδοση
τῶν ἰδιωμάτων τῶν δύο φύσεων στόν Θεό Λόγο. Μιά ἀνθρώπινη φύση πού
ἀδιαλείπτως προσφέρεται πρός θέωση τῶν ἀνθρώπων, χωρίς νά ἐλαττώνεται
καί νά φθείρεται. Μά πῶς γίνονται ὅλα αὐτά τά θαυμαστά, θά ἀναρωτηθεῖ
κάποιος. Μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπαντάει ὁ Δαμασκηνός Ἰωάν-
νης. Καί ἐκεῖ σταματᾶ ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός νά τά λιανίζει ὅλα μέ τή λογική
καί ἀρχίζει νά «βλέπει» καθαρότερα διά τῆς πίστεως.

Θά ἤθελα νά κάνω ἐδῶ καί πάλι μιά παρένθεση ἐλαφρῶς φιλοσοφική. Ἡ
οὐσία δέν εἶναι ἄσχετη μέ τήν ἐνέργειά της οὔτε μέ τά συμβεβηκότα της, ἐφόσον
δεχτοῦμε μερικές ἀπόψεις τοῦ Ἀριστοτέλη βασισμένες στήν ἀλήθεια τῶν ἴδιων
τῶν πραγμάτων. Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ οὐσία καί οἱ ἐνέργειες διακρίνονται καί ταυ-
τόχρονα ἑνώνονται. Αὐτό μᾶς δίδαξαν καί οἱ θεολογοῦντες φιλόσοφοι Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ τροποϋπαρξιστές φαίνεται νά ἀγνοοῦν ἤ νά κόβουν αὐτόν
τόν δεσμό οὐσίας καί ἐνέργειας. Ἡ ἐρμηνεία τους μοιάζει μᾶλλον φαντασιακή
καί ἄκρως θεωρητική (ἀνεδαφική καί ἀφηρημένη). Καλό, ἑπομένως, εἶναι νά
λαμβάνουμε ἔννοιες καί ὅρους ἀπό τήν πατερική θεολογία καί φιλοσοφία,
ὡστόσο νά διευκρινίζουμε πῶς τούς κατανοοῦμε καί τούς χρησιμοποιοῦμε ἐμεῖς
οἱ ἴδιοι. Φοβᾶμαι ὅτι σέ ἕνα τέτοιο ξεκαθάρισμα οὐκ ὀλίγοι θά ἐκτεθοῦμε…

Θά γεννηθεῖ εὔλογα κάποια στιγμή ἡ ἀπορία σέ μερικούς: καί τί σημασία
ἔχει πρακτικά ἡ ὀρθή περί τῶν Μυστηρίων πίστη; Πρῶτα ἀπό ὅλα, θά πρέπει
νά ξέρουμε ὅτι στήν Ὀρθοδοξία ἡ σωτηρία ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη
καί τόν ὀρθό βίο. Ὁ δεσμός τους εἶναι ὀργανικός. Τό δόγμα ἐπηρεάζει καί συν-
δέεται μέ τήν ὀρθοπραξία. Ἡ σωστή ἐσωτερική τοποθέτηση-πίστη ἔναντι τοῦ
Μυστηρίου θά γεννήσει καί τήν ἀνάλογη στάση καί ἀγάπη ἀπέναντι στό ἴδιο,
στόν Χριστό δηλαδή. Μέ τί πόθο θά λειτουργήσει ἕνας ἱερέας καί θά κοινω-
νήσει ἕνας πιστός τά Ἄχραντα Μυστήρια, ἐάν δέν πιστεύει ὅτι ἐκεῖ παρίστα-
ται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί ὄχι ἕνα ὑποκατάστατό του, ὅσο τέλειο θά μποροῦσε
νά εἶναι αὐτό; Ἡ ὀντολογική πεῖνα καί δίψα γιά Χριστό, κατά τήν γνώμη τοῦ
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γράφοντος, δέν σβήνουν καί δέν θεραπεύονται παρά μονάχα μέ τόν ἴδιο τόν
Χριστό καί ὄχι μέ ὁποιοδήποτε «γενόσημο», καθώς καί ὁ πόθος νά λειτουρ-
γήσει καί νά λειτουργηθεῖ κάποιος ἐπηρεάζεται ἄμεσα ἀπό τέτοιες ἐσφαλμέ-
νες ἑρμηνεῖες. Δυστυχῶς, ἄν θέλουμε νά παρατηρήσουμε τό φαινόμενο σέ πιό
ἁπτές διαστάσεις, θά τό δοῦμε στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο λειτουργοῦν οἱ ἱερεῖς-
κρατικοί ὑπάλληλοι, πού ἡ πίστη τους στό μυστήριο εἶναι πολυτρόπως ἐπι-
λήψιμη. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τά ἐκκοσμικευμένα λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας,
πού αὐξάνονται δραματικά. Ἄν δέν πιστεύεις στόν Χριστό, ὅτι μέ τήν Σάρκα
καί τό Αἷμα Του ἔρχεται μέσα στό σῶμα καί τήν ψυχή σου, τότε ποιός ὁ πόθος
καί ὁ λόγος νά θές νά κοινωνᾶς συχνά; Μιά, δυό φορές τόν χρόνο, ἐθιμικά
κυρίως, καί ἴσως εἶναι καί πολύ στίς μέρες μας. Αὐτό, ἄλλωστε, δέν παρατη-
ρούμε νά συμβαίνει ἤδη;

Τέλος, θά ἤθελα νά κλείσω μέ τό θέμα τῆς θέωσης. Θεωρῶ ὅτι μαζί μέ τήν
ὑπονόμευση τῆς Σάρκωσης τοῦ Θεοῦ ἔχουμε καί μιά ἀντίστοιχη τῆς ὀντολο-
γικῆς θέωσης τοῦ ἀνθρώπου. Καί αὐτή δέν ἀποτελεῖ πολυτέλεια, ἀλλά τήν
πεμπτουσία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ὁ Θεός σαρκώθηκε ἐν τῇ ὑποστάσει τοῦ
Υἱοῦ του, προκειμένου νά θεώσει τόν ἄνθρωπο καί νά σώσει τό κτιστό ἀπό
τήν ἐπιστροφή στό προκτισιακό μηδέν. Δέν εἰσῆλθε σέ ἤδη ὑπάρχοντα ἄνθρω-
πο, ἄν καί θά μποροῦσε, ἀλλά σαρκώθηκε ὁ ἴδιος, ὥστε ἡ θέωση ὅλων τῶν
ἀνθρώπων πού ἑνώνονται μαζί του νά καταστεῖ ὀντολογική, πέρα γιά πέρα
ἀληθινή, τόσο πραγματική καί δυνατή, πού δέν πάει παραπέρα. Ἄν ὁ Θεός
δέν μπορεῖ νά μεταποιήσει τά ὑλικά στοιχεῖα τῶν προσφερομένων Δώρων σέ
ἀνθρώπινη θεωμένη φύση του, ἡ ὁποία ἑνώνεται πλήρως μεθ’ ἡμῶν διά τῆς
θεοβρωσίας τῆς Εὐχαριστίας, τότε πολύ φοβοῦμαι ὅτι ἀρχίζει νά αἰωρεῖται ἡ
δυνατότητα καί ἡ πραγματικότητα τῆς Σάρκωσης Ἐκείνου καί συνακόλουθα
τῆς δικῆς μας θέωσης. Ὁ Θεός διά τῆς Εὐχαριστίας, ὅπως λέγει ὁ μέγας Γρη-
γόριος Παλαμᾶς, «ἀνακιρνᾶται» μέ ὅλο τό εἶναι μας. Μέ κάθε κύτταρο τῆς
ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας. Ἐνωθέντες, ἑπομένως, ψυχῇ καί σώματι μέ τόν
Χριστό, γινόμαστε πλέον ἀληθῶς μέλη τοῦ Σώματός του, τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι
κατανοεῖται καί αὐτό πού λέγει ὁ Καβάσιλας γιά τήν ταυτότητα Εὐχαριστίας
καί Ἐκκλησίας ὡς Σώματος Χριστοῦ: ἔχουμε ταυτότητα πραγμάτων. Πρόκειται
ὄντως γιά σῶμα, γιά σάρκα, γιά θεωμένη ἀνθρωπότητα Κυρίου Ἰησοῦ μέ ἐμᾶς
μέλη του. Πῶς θά μπορούσαμε νά ἰσχυρισθοῦμε κάτι τέτοιο, ἐφόσον στήν
θέση τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἕνας «θεωμένος ἄρτος καί οἶνος»; Καί τί σημαίνει σέ
τελική ἀνάλυση «θεωμένος ἄρτος καί οἶνος»; Μπορεῖ ποτέ νά συμβεῖ κάτι
τέτοιο; Μονάχα ἔλλογα ὄντα ἔχουν τή δυνατότητα νά θεωθοῦν. Μιά ἐμψώμω-
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ση ἤ ἐνοίνωση τοῦ Κυρίου δέν θά μποροῦσε νά ταυτισθεῖ ποτέ μέ τήν εὐχα-
ριστιακή ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου. Τό γεγονός, ὡστόσο, τῆς πρόσληψης τῶν
Μυστηρίων μέ τίς αἰσθήσεις μας ὑπό τή μορφή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου –ὅπως
δηλαδή ὑφίσταντο πρό τῆς μεταβολῆς τους– ἀνήκει κυρίως στήν οἰκονομία καί
παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ λόγω τῆς ἀνθρώπινης ἀσθενείας στήν παροῦσα φάση
νά κοινωνήσουν αἰσθητά τήν σάρκα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου22.

Γιά ποιόν λόγο, λοιπόν, ὁ Κύριος νά ἐπιτρέπει τό φαίνεσθαι στίς αἰσθή-
σεις ἄρτου καί οἴνου, ἐνῶ κατ’ οὐσίαν ἔχουμε μεταβολή σέ σάρκα καί αἷμα
Θεοῦ; Καί μάλιστα, πολλές φορές ὁ Κύριος ἐπιτρέπει καί φθορές ἐπί τοῦ
ἀχράντου Σώματός του (π.χ. μούχλα στά Τίμια Δῶρα) ἤ ἄλλες παρενέργειες
ἀπό τή θεία Μετάληψη (ὅπως συμπτώματα μέθης στούς κληρικούς), οἱ
ὁποῖες σκανδαλίζουν ὅποιον δέν τίς βλέπει μέ τά μάτια τῆς πίστης; Ἡ πρώ-
τη αἰτία, θά λέγαμε καί μέ βάση τίς ἀπαντήσεις τῶν Πατέρων καί τίς πολλές
μαρτυρίες πού ἔχουμε ἀπό Γεροντικά καί ἄλλα ἀρχαῖα Συναξάρια καί σχε-
τικά κείμενα, εἶναι ἡ ἀδυναμία τῆς φύσης μας νά κοινωνήσει ἄμεσα, στήν
κατάσταση πού ζοῦμε σήμερα, τήν προπτωτική σάρκα καί αἷμα. Ἴσως, ὅμως,
τό κυριότερο εἶναι ἡ θέληση τοῦ Κυρίου νά μήν ἐκβιάσει τήν πίστη τῶν
ἀνθρώπων καί παραβιάσει τήν ἐλευθερία τους πρό τῆς Δευτέρας Παρουσίας.
Μποροῦμε νά φανταστοῦμε πόσο πιεστικά πειστικό γιά τίς συνειδήσεις μας
θά ἦταν ἕνα τέτοιο τρανταχτό θαῦμα, πού θά ἐτελεῖτο ἐπί καθημερινῆς
βάσης σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς; Ὁ Κύριος, ὅμως, ἀνελήφθη σωμα-
τικῶς καί θέλει νά παραμένει ταπεινά κρυπτόμενος μέχρι τήν ἔνδοξη ἐπά-
νοδό του, διότι ποθεῖ νά μᾶς ἑλκύσει διά τῆς ἄμετρης σταυρικῆς ἀγάπης του
καί ὄχι διά τῆς ἀνάγκης καί βίας τῆς δύναμης καί τοῦ ἐντυπωσιασμοῦ. Ὁ
Θεός εἶναι ἄρχοντας καί ὁμόλογη εἶναι ἡ ἀγάπη του. Στό πλαίσιο αὐτό, ἑπο-
μένως, τῆς προστασίας δηλαδή τῆς ἀβίαστης καί ἐλεύθερης σέ αὐτόν πίστης,
«καλύπτεται» ὑπό τά εἴδη τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου, ἐνίοτε μάλιστα, μέσα
στήν ἄκρα ταπείνωση καί κένωσή Tου χάριν ἡμῶν, ἐπιτρέπει καί τήν φθορά
(π.χ. μούχλα) ἐπί τοῦ ἀχράντου Σώματός του, ὅπως δέχθηκε τίς πληγές, τούς
ἐμπτυσμούς, τόν Σταυρό καί κάθε ἀτίμωση ἐπ’ αὐτοῦ κατά τήν ἐν σαρκί
παρουσία Του – συνήθως φαινόμενα φθορᾶς ἐπιτρέπει παιδαγωγικῶς λόγω
τῆς ἀπιστίας καί ἁμαρτωλότητας τῶν ἀνθρώπων (π.χ. ἀπροσεξία καί ἀνευ-
λάβεια τῶν λειτουργῶν).

22 Βλέπε πάλι στήν περίπτωση τοῦ ὁσίου Δανιήλ τοῦ Φαρανίτου στό Γεροντικό τήν ἑρμηνεία
τῶν ἴδιων των ἀββάδων τῆς ἐρήμου.
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Μιά ἀκόμη ἐδῶ ἐπισήμανση. Ὁ π. Ν.Λ. ἰσχυρίζεται ὅτι τά Τίμια Δῶρα,
ἔμπλεα Χάριτος, δέν δύνανται νά καταστοῦν μεταδοτικά ἀσθενειῶν, ἐξαιτίας
τῆς παρουσίας αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς Χάριτος. Ὡστόσο, μᾶς γεννᾶται ἡ ἀπορία
γιά ποιόν λόγο ἡ Χάρη αὐτή νά ἐπιτρέπει φαινόμενα φθορᾶς καί ἄλλων παρε-
νεργειῶν ἐπί καί ὑπό τῶν ἰδίων τῶν Δώρων (π.χ. μούχλα, μέθη κ.λπ). Σέ αὐτό
δέν δίνεται κάποια ἀπάντηση. Ἐπιλέγεται ἁπλῶς ἡ λύση ἐκείνη πού μᾶς
«συμφέρει». Τά ἄλλα ἀφήνονται ἐκκρεμῆ. Θέλω μέ αὐτό νά δείξω τόν διάτρητο
χαρακτήρα μιᾶς θεολογικῆς ἑρμηνείας πού ἔχει κατά βάση λογοκρατικό καί
ὄχι ἁγιοπνευματικό χαρακτήρα.

Τό θέμα λοιπόν θά πρέπει νά ἀπαντηθεῖ εὐθαρσῶς καί σέ ὅλες τίς δια-
στάσεις του: τά δῶρα τῆς Εὐχαριστίας μεταβληθέντα εἴτε α) εἶναι σῶμα καί
αἷμα Χριστοῦ εἴτε β) ἀντιστοιχοῦν σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ εἴτε, τέλος, γ)
σημαίνουν ἤ συμβολίζουν ἤ ἀποτελοῦν τύπο τοῦ θείου σώματος καί αἵμα-
τος. Τό πρῶτο εἶναι ἡ ὀρθόδοξη θέση (καί τῶν ρωμαιοκαθολικῶν, ἀλλά μέ
λάθος προσέγγιση καί ἐξήγηση). Τό δεύτερο ταιριάζει πιό πολύ στούς τρο-
ποϋπαρξιστές καί στούς Προτεστάντες Λούθηρο καί Καλβῖνο. Τό τρίτο εἶναι
καθαρά Ζβίγγλιος. Γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους, ἡ τροποϋπαρξιακή ἑρμηνεία
παραμένει ἐξάπαντος κάτι τό καινοφανές –ἀποκύημα τῶν περιπετειῶν τοῦ
κορωνοϊοῦ μέσα στά ἀπόνερα τοῦ ὀρθόδοξου περσοναλισμοῦ–, ὡς δέ φαί-
νεται, δέν βρίσκει κανένα ἔρεισμα στήν λειτουργική, ἁγιογραφική καί πατε-
ρική ἡμῶν Παράδοση. Ἄς ἀφήσουμε νά τό ἐκφράσει καλύτερα ὁ Εὐδοκίμοφ:
«Ὥς τόν Θ´ αἰῶνα τό σέβας γιά τό εὐχαριστιακό μυστήριο ἦταν τόσο μεγάλο,
ὥστε ποτέ αὐτό δέν ἔγινε ἀντικείμενο συζητήσεων. Μετά τόν ἅγιο Ἀμβρόσιο
(Desacramentis) τό ἐρώτημα τοῦ “τί” καί τοῦ “πῶς” μπαίνει γιά πρώτη φορά
τόν Θ´ καί ΙΑ´ αἰῶνα στή Δύση. Στίς μετέπειτα συζητήσεις τό ρῆμα “εἶναι”
παίρνει τήν ἔννοια τοῦ “σημαίνειν”. “Τοῦτο ἐστί τό σῶμα μου” γίνεται “τοῦτο
σημαίνει τό σῶμα μου”. Ὡστόσο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ἔθεσε ποτέ τό
εὐχαριστιακό ζήτημα, γιατί, ἁπλούστατα, δέν δέχθηκε ποτέ τό ρῆμα “σημαί-
νειν”. Πιστή στό ἱερό κείμενο τῶν Γραφῶν καί σταματῶντας εἰλικρινά ἐμπρός
στό μυστήριο, βεβαιώνει τήν ταυτότητα πού δηλώνεται καθαρά καί ξάστερα:
“Τοῦτο μου ἐστί τό σῶμα”, καί τήν δέχεται ὁλοκληρωτικά ὡς μυστήριο ἄρρη-
το τῆς θείας ἀγάπης. Ἀντίθετα, ἡ ἀνατολική παράδοση εἶναι πλούσια σέ
στοχασμούς γύρω ἀπ’ τήν ἐπίκληση καί τό πνευματικό νόημα τῆς εὐχαρι-
στίας»23.

23 Π. Εὐδοκίμοφ, ὅ.π., σσ. 331-332.
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Ε. Ἡ Βιβλική Παράδοση 
καί ἡ Ὀρθόδοξη Πατερική προσέγγιση τοῦ ζητήματος

Οἱ μαρτυρίες ἀπό τήν Καινή Διαθήκη καί τούς Πατέρες πολλές καί λίαν
σημαντικές. Θά δοῦμε ἐνδεικτικά κάποιες, ἰσχυρές κατά τή γνώμη μας γιά τήν
κάλυψη ὅσων ἐπιθυμοῦν νά ἐγκύψουν λιγάκι μέ φόβο καί τρόμο πάνω ἀπό
τό φρικτό τοῦτο Μυστήριο τῆς ἄπειρης γιά τόν ἄνθρωπο ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Πρῶτα καί κύρια ὁ ἀψευδής λόγος τοῦ Κυρίου: «Τοῦτο ἐστί τό σῶμα μου…
Τοῦτο ἐστί τό αἷμα μου» (Ματθ. 26, 26-29). Ὁ Χριστός δέν παίζει μαζί μας.
Εἶναι ἡ αὐτοαλήθεια. Ἐάν συνέβαινε κάτι ἄλλο, τότε θά μᾶς τό ἔλεγε μέ
κάποιο τρόπο. Ἀντίθετα, ἐπιμένει στό «ἡ γάρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστί βρῶσις
καί τό αἷμα μου ἀληθῶς ἐστί πόσις» (Ἰω. 6, 51-58). Εἶναι ἐπίσης ἄξιος προ-
σοχῆς ὁ ἐνεστώτας, πού δείχνει πράξη ἐπαναλαμβανόμενη: ὁ τρώγων μου τήν
σάρκα, τό σῶμα τό ὑπέρ ὑμῶν διδόμενον, τό αἷμα τό ὑπέρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον
(Λουκ. 22, 15-20) – ὁ ἐνεστώτας αὐτός μονάχα διά τῆς εὐχαριστιακῆς ἐνσάρ-
κωσης μπορεῖ νά γίνει κατανοητός καί ἀποδεκτός. Θά μοῦ πεῖτε: πῶς μπορεῖ
ἕνα σῶμα νά εἶναι ἀδαπάνητο καί τό αἷμα του ἀστείρευτο; Μά εἶναι σῶμα καί
αἷμα Χριστοῦ! Καί ὅλα τελοῦνται ἐν Πνεύματι παντοδυνάμῳ. Γιατί νά ἀπι-
στοῦμε; Ἐδῶ καί τό δικό μας φτωχό, ἀσθενές καί φθαρτό σῶμα τῆς ἁμαρτίας,
συνεχῶς ἀνανεοῦται καί τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό ἀναπληρούμενο αἷμα μας.
Πόσο μᾶλλον αὐτά δύνανται νά ἰσχύουν στό θεωμένο σῶμα τοῦ Κυρίου!
Δυστυχῶς, ἄν καί δέν θέλουμε νά μπαίνουμε σέ τέτοιες λεπτομέρειες, πράγμα
πού παραπέμπει σέ σχολαστική θεολογία –μακριά ἀπό ἐμᾶς!– ἀναγκαζόμαστε
ἐνίοτε νά τό κάνουμε, συρόμενοι ἀπό τούς τροποϋπαρξιστές ἀδελφούς! Τό ἴδιο
περίπου βλέπουμε νά πράττει στή «Δογματική» του καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Δαμασκηνός, μπαίνοντας σέ παραδείγματα εἰλημμένα ἐκ τῆς φύσεως καί τῆς
ἀνθρώπινης φυσιολογίας.

Οἱ Πατέρες εἶναι πιό ξεκάθαροι, χωρίς νά ὑπεισέρχονται σέ λεπτομέρειες
πού θά καταργοῦσαν ἤ θά «πείραζαν» τήν μυστηριακή φύση τῆς Εὐχαριστίας.
Θά ξεκινήσουμε ἀπό τόν τελευταῖο πού ἀναφέραμε, τόν μεγάλο τῆς Ἐκκλη-
σίας δογματολόγο ἅγιο Δαμασκηνό Ἰωάννη: «Εἰ τοίνυν “ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ζῶν
ἐστι καί ἐνεργής” καί “πάντα, ὅσα ἠθέλησεν ὁ Κύριος, ἐποίησεν”… εἰ ὁ οὐρα-
νός καί ἡ γῆ ὕδωρ τε καί πῦρ καί ἀήρ καί πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν τῷ λόγω τοῦ
Κυρίου συνετελέσθησαν καί τοῦτο δή τό πολυθρύλητον ζῶον ὁ ἄνθρωπος. Εἰ
θελήσας αὐτός ὁ Θεός Λόγος ἐγένετο ἄνθρωπος καί τά τῆς Ἁγίας Ἀειπαρθέ-
νου καθαρά καί ἀμώμητα αἵματα ἑαυτῷ ἀσπόρως σάρκα ὑπεστήσατο, οὐ
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δύναται τόν ἄρτον ἑαυτοῦ σῶμα ποιῆσαι καί τόν οἶνον καί τό ὕδωρ αἷμα;…
Σῶμα ἐστιν ἀληθῶς ἡνωμένον θεότητι, τό ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου σῶμα,
οὐχ ὅτι αὐτό τό σῶμα τό ἀναληφθέν ἐξ οὐρανοῦ κατέρχεται, ἀλλ’ ὅτι
αὐτός ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος μεταποιεῖται εἰς σῶμα καί αἷμα Θεοῦ. Εἰ δέ
τόν τρόπον ἐπιζητεῖς, πῶς γίνεται, ἀρκεῖ σοί ἀκοῦσαι, ὅτι διά Πνεύμα-
τος Ἁγίου, ὥσπερ ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου διά Πνεύματος Ἁγίου ἐαυτῷ
καί ἐν ἑαυτῷ ὁ Κύριος σάρκα ὑπεστήσατο» (Μτφρ.: Σῶμα εἶναι ἀληθινά,
ἑνωμένο μέ τή θεότητα, τό σῶμα πού προῆλθε ἀπό τήν ἁγία Παρθένο. Ὄχι
ὅτι κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό τό ἴδιο σῶμα πού ἀναλήφθηκε, ἀλλά ὅτι ὁ
ἴδιος ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος μεταποιοῦνται σέ σῶμα καί αἷμα Θεοῦ. Ἄν ψάχνεις
τόν τρόπο πῶς γίνεται, σοῦ ἀρκεῖ νά ἀκούσεις ὅτι γίνεται διά Πνεύματος Ἁγί-
ου, ὅπως ἀκριβῶς ἀπό τήν ἁγία Θεοτόκο διά Πνεύματος Ἁγίου ὁ Κύριος ὑπο-
στασίασε στόν ἑαυτό του καί μέσα στόν ἑαυτό του τήν ἀνθρώπινη φύση)24…
«Οὐ χεῖρον δέ καί τοῦτο εἰπεῖν, ὅτι, ὥσπερ φυσικῶς διά τῆς βρώσεως ὁ ἄρτος
καί ὁ οἶνος καί τό ὕδωρ διά τῆς πόσεως εἰς σῶμα καί αἷμα τοῦ ἐσθίοντος καί
πίνοντος μεταβάλλεται, καί οὐ γίνεται ἕτερον σῶμα παρά τό πρότερον αὐτοῦ
σῶμα, οὕτως ὁ τῆς προθέσεως ἄρτος, οἶνος τε καί ὕδωρ διά τῆς ἐπικλήσεως
καί ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὑπερφυῶς μεταποιεῖται εἰς τό σῶμα
τοῦ Χριστοῦ καί αἷμα… Οὐκ ἔστι τύπος ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος τοῦ σώματος
καί αἵματος τοῦ Χριστοῦ –μή γένοιτο– ἀλλ’ αὐτό τό σῶμα τοῦ Κυρίου
τεθεωμένον… Μετάληψις δέ λέγεται. Δι’ αὐτῆς γάρ τῆς Ἰησοῦ θεότητος μετα-
λαμβάνομεν. Κοινωνία λέγεται τε καί ἐστίν ἀληθῶς διά τό κοινωνεῖν ἡμᾶς δι’
αὐτῆς τῷ Χριστῷ καί μετέχειν αὐτοῦ τῆς σαρκός (ἡ ὑπογράμμιση δική μου:
πῶς θά μετείχαμε πραγματικά τῆς ἀνθρωπίνης φύσεώς του, ἐάν εἴχαμε ἐνώ-
πιόν μας ἔστω καί ἕνα σοῦπερ ἁγιασμένο ὑποκατάστατο αὐτῆς;) τε καί τῆς
θεότητος»25. Ὁ Δαμασκηνός ἀφήνει τήν ἡμετέρα ἀδυναμία τῆς παρούσης μέ
ἐμπιστοσύνη στήν ἀναπλήρωση τῆς πίστης πώς ὅλα αὐτά τελεσιουργοῦνται
ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. Συγκρίνει μάλιστα τό εὐχαριστιακό γεγονός μέ τήν σάρκωση
τοῦ Λόγου στά σπλάγχνα τῆς Παναγίας πάλι ἐν Πνεύματι. Ἀληθῶς σάρξ τότε,
ἀληθῶς ἡ ἴδια σάρξ καί τώρα. Διόλου τυχαία ἀντιπαραβολή ἀπό τόν ἅγιο.

Ὁ Νύσσης Γρηγόριος ἀναφέρεται ἐπίσης στήν μεταβολή μέ τά ἑξῆς λόγια:

24 Τονίζω μέ ἔντονη γραφή καί σέ κάποιες περιπτώσεις μεταφράζω τά καίρια, κατά τή γνώμη
μου, σημεῖα περί τῆς μεταβολῆς, πρός διευκόλυνση τοῦ σημερινοῦ Νεοέλληνα ἀναγνώστη,
γιά τόν ὁποῖο τά ἀρχαῖα ἑλληνικά ἰσοδυναμοῦν πολλές φορές μέ... κινέζικα.
25 Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, κεφ. «Περί τῶν ἁγίων
καί ἀχράντων τοῦ Κυρίου μυστηρίων».
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«Οὐ διά βρώσεως καί πόσεως προϊών εἰς τό σῶμα τοῦ Λόγου, ἀλλ’ εὐθύς
(δική μου ἡ ὑπογράμμιση) πρός τό σῶμα τοῦ Λόγου μεταποιούμενος»
(Μτφρ.: δέν εἰσέρχεται ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος μέ βρώση καί πόση στό σῶμα τοῦ
Λόγου, ἀλλά εὐθύς ἀμέσως μεταποιοῦνται στό σῶμα τοῦ Λόγου), καθώς εἴρη-
ται ὑπό τοῦ Λόγου ὅτι τοῦτο ἐστί τό σῶμα μου26). Ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσι-
λας, μέσα στά πολλά πού ἔγραψε γιά τή Θεία Λειτουργία, ἐξηγεῖ καί τή μετα-
βολή: «Τούτων ηὐγμένων καί εἰρημένων, τό πᾶν της ἱερουργίας “ἤνυσται καί
τετέλεσται”, καί τά δῶρα ἠγιάσθη καί ἡ θυσία ἀπηρτίσθη καί τό μέγα θῦμα καί
ἱερεῖον τό ὑπέρ τοῦ κόσμου σφαγέν ἐπί τῆς ἱερᾶς τραπέζης ὁρᾶται κείμενον.
Ὁ γάρ ἄρτος τοῦ Κυριακοῦ σώματος οὐκ ἔτι τύπος οὐδέ δῶρον εἰκόνα
φέρον τοῦ ἀληθινοῦ δώρου, οὐδέ γραφήν τινά κομίζων ἐν ἑαυτῷ τῶν
σωτηρίων παθῶν ὥσπερ ἐν πίνακι, ἀλλ᾽ αὐτό τό ἀληθινόν δῶρον. Αὐτό
τοῦ Δεσπότου τό πανάγιον σῶμα τό πάντα ἀληθῶς ἐκεῖνα δεξάμενον τά
ὀνείδη, τούς μώλωπας, τό σταυρωθέν, τό σφαγέν, “τό μαρτυρῆσαν ἐπί
Ποντίου Πιλάτου τήν καλήν ὀμολογίαν”, τό ραπισθέν, τό αἰκισθέν, τό
ἐμπτυσμάτων ἀνασχόμενον, τό χολῆς γευσάμενον. Ὁμοίως καί ὁ οἶνος
αὐτό τό αἷμα τό ἐκπηδήσαν σφαττομένου τοῦ σώματος. Τοῦτο τό σῶμα,
τοῦτο τό αἷμα, τό συστάν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, τό γεννηθέν ἀπό τῆς Μαρίας
Παρθένου, τό ταφέν, τό ἀναστάν τῇ τρίτῃ ἡμέρα, τό ἀνελθόν εἰς τούς οὐρανούς
καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός… Τίς γάρ ἡ τοῦ προβάτου θυσία; ἡ ἀπό
τοῦ μή ἐσφαγμένου πάντως εἰς τό ἐσφαγμένον μεταβολή, τοῦτο καί ἐνταῦθα
γίνεται. Ὁ γάρ ἄρτος ἄθυτος ὤν μεταβάλλει τότε εἰς τό τεθυμένον. Μεταβάλλει
γάρ ἀπό τοῦ ἄρτου μή ἐσφαγμένου· εἰς αὐτό τό σῶμα τοῦ Κυρίου τό σφαγέν
ἀληθῶς. Ὅθεν καθάπερ ἐπί τοῦ προβάτου ἡ μεταβολή θυσίαν ἀληθῶς ἐργάζε-
ται, οὕτω καί ἐνταῦθα διά τήν μεταβολήν ταύτην θυσία τό τελούμενον ἀληθής·
μεταβάλλει γάρ οὐκ εἰς τύπον, ἀλλ᾽ εἰς πράγμα σφαγῆς, εἰς αὐτό τό σῶμα
Κυρίου τό τεθυμένον. Ἀλλ᾽ εἰ μέν ἄρτος μένων ἐγένετο τεθυμένος, ὁ ἄρτος ἄν
ἦν ὁ δεξάμενος τήν σφαγήν καί ἦν ἄν ἡ σφαγή τότε ἄρτου θυσία. Ἐπεί δέ ἀμφό-
τερα μετεβλήθη καί τό ἄθυτον καί ὁ ἄρτος καί γέγονεν ἀντί μέν ἀθύτου τεθυ-
μένος, ἀντί δέ ἄρτου σῶμα Χριστοῦ, διά τοῦτο ἡ σφαγή ἐκείνη οὐκ ἐν τῷ ἄρτω,
ἀλλ᾽ ὡς ἐν ὑποκειμένῳ θεωρουμένη τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ, οὐ τοῦ ἄρτου, ἀλλά
τοῦ Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ θυσία καί ἐστι καί λέγεται»27. Τά λένε ὅλα οἱ ἅγιοι! Τί
παραπάνω νά προσθέσουμε ἐμεῖς οἱ ἐλάχιστοι καί ταλαίπωροι;

26 Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος Κατηχητικός ὁ Μέγας.
27 Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα, Ἑρμηνεία εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν.
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Ἀλλά δέν εἶναι μονάχα αὐτοί. Εἶναι καί οἱ ἀποστολικοί Πατέρες, οἱ ἅγιοι
Κύριλλοι Ἱεροσολύμων καί Ἀλεξανδρείας καί ἀρκετοί ἄλλοι ἅγιοι καί Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας. Δέν ὑπάρχει λόγος νά παραθέσουμε μία μία ὅλες τίς μαρτυ-
ρίες28. Ἀξιοσημείωτη ἴσως ἰδιαίτερα ἡ φράση τοῦ ἁγίου Θεοφυλάκτου Βουλ-
γαρίας: «Οὐ γάρ εἶπε, τοῦτο ἐστίν ἀντίτυπον, ἀλλά τοῦτο ἐστί τό σῶμα
μου· ἀρρήτῳ γάρ ἐνεργείᾳ μεταποιεῖται, κἄν φαίνηται ἡμῖν ἄρτος. Ἐπεί
γάρ ἀσθενεῖς ἐσμέν καί οὐκ ἄν ἐδεξάμεθα κρέας ἐσθίειν ὠμόν καί
ἀνθρώπου σάρκα, διά τοῦτο ἄρτος μέν ἡμῖν φαίνεται, σάρξ δέ τῷ ὄντι
ἐστί» (Μτφρ.: δέν εἶπε ὅτι αὐτό εἶναι ἀντίτυπο, ἀλλά ὅτι αὐτό εἶναι τό σῶμα
μου. Μέ ἄρρητη ἐνέργεια μεταβάλλεται, ἀκόμη κι ἄν σέ μᾶς φαίνεται ἄρτος.
Ἐπειδή εἴμαστε ἀδύναμοι καί δέν θά μπορούσαμε νά δεχθοῦμε νά φᾶμε ὠμό
κρέας καί ἀνθρώπινη σάρκα, γι’ αὐτό μᾶς φαίνεται ἄρτος, ἐνῶ στήν πραγματι-
κότητα εἶναι σάρκα). Ὁ ἅγιος εἶναι σαφέστατος. Ἄλλα βλέπουμε, ὡστόσο ἄλλα
εἶναι στήν πραγματικότητα29. Ἡ διαφορά ἀνάμεσα στό εἶναι καί στό φαίνεσθαι
ἀναφορικά μέ τά εὐχαριστιακά δῶρα εἶναι τό κλειδί τῆς πίστης, διά τῆς ὁποί-
ας ὁ χριστιανός βλέπει καί βιώνει τήν πραγματικότητα ἑνός μυστηρίου πέρα
καί πάνω ἀπό τά ἀπατηλά φαινόμενα καί τήν ἀδυναμία τῶν αἰσθήσεων.

Πρίν κλείσουμε, θά ἤθελα νά προσθέσω καί τή μαρτυρία δύο Ρώσων ἁγίων,
τοῦ Φιλαρέτου Μόσχας30 καί τοῦ μεγάλου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης. Γράφει
ὁ πρῶτος: «Ἡ λέξη μεταβολή δέν ἐξηγεῖ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ ἄρτος καί
ὁ οἶνος μεταβάλλονται στό Σῶμα καί στό Αἷμα τοῦ Κυρίου. Αὐτό δέν μπορεῖ
νά τό κατανοήσει κανείς ἐκτός ἀπό τόν Θεό. Καταδεικνύεται μόνο ὅτι ἀληθι-
νά, πραγματικά καί οὐσιαστικά ὁ ἄρτος γίνεται τό ἀληθινό Σῶμα τοῦ Κυρίου
καί ὁ οἶνος τό ἀληθινό Αἷμα τοῦ Κυρίου». Καί ὁ ἕτερος: «Εἶναι ἀλήθεια ὅτι
συχνά ἡ ἀχρειωμένη καί τυφλή σάρκα μας ἤ ὁ “ἄρχων τοῦ κόσμου τού-
του”, πού ἁλωνίζει μέσα στή διάνοιά μας, μᾶς ψιθυρίζουν ὅτι στό Ἅγιο
Δισκοπότηρο ὑπάρχουν μονάχα ψωμί καί κρασί καί ὄχι τό πραγματικό
Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Κυρίου μας. Ἀλλά ἐμεῖς ἀπορρίπτουμε μέ ἀπέχθεια

28 Εὔκολα σήμερα προσβάσιμες καί ἀπό τό Διαδίκτυο. Βλ. https://www.oodegr.com/oode/orthod/kla-
sis_swma_aima_1.htm καί https://www.impantokratoros.gr/panagopoulos-theia-koinvnia.el.aspx (ἐπί-
σκεψη 19-9-2020).
29 Ὅλα τοῦτα μπορεῖ νά τά βρεῖ κανείς καί σέ ὑπομνήματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἐνδεικτικά: Π.
Τρεμπέλα, Ὑπόμνημα εἰς τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, Σωτήρ, Ἀθήνα 2000, σσ. 461-462.
30 Ὁ ἅγιος στηρίζεται κυρίως στόν Ἰωάννη Δαμασκηνό. Βλ. Ἁγίου Φιλαρέτου, μητροπολίτου
Μόσχας, Ἐκτενής Χριστιανική Κατήχηση τῆς Ὀρθόδοξης Καθολικῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας,
Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὄρος 2019, σσ. 134-135.
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αὐτούς τούς ψιθυρισμούς. Πιστεύουμε καί γνωρίζουμε ὅτι γιά σένα εἶναι
ὅλα κατορθωτά. Σύ εἶσαι ὁ ποιητής τῆς σαρκός τῶν ἀνθρώπων, τῶν κτηνῶν,
τῶν ψαριῶν, τῶν πουλιῶν, τῶν ἑρπετῶν, ὅλων ὅσα ἔχουν ζωή καί κινοῦνται
στήν γῆ, στήν θάλασσα καί στόν ἀέρα. Πῶς μπορεῖ λοιπόν νά μήν ἔχεις τόν τρό-
πο νά δημιουργεῖς καί τώρα σάρκα; Τίποτε δέν εἶναι ἀδύνατο γιά σένα. Μπορεῖς
λοιπόν νά δημιουργήσεις σάρκα ἀπό τό ψωμί καί τό κρασί, πού βρίσκονται τόσο
κοντά στή σάρκα μας, ἐφόσον μᾶς χρησιμεύουν γιά βρῶσι καί πόσι. Δέν ἔφτια-
ξες τό Πανάγιο Σῶμα σου ἀπό τό χῶμα. Τό ἔφτιαξες ἀπό τό εὐλογημένο ψωμί,
πού τόσο γλυκειά καί ποθητή μας εἶναι ἡ γεῦσις του. Καί δέν ἔφτιαξες τό Τίμιο
Αἷμα σου ἀπό τό νερό, ἀλλά ἀπό τό κρασί, πού ἡ Ἁγία Γραφή τό ὀνομάζει
“αἷμα σταφυλῆς” (Σοφ. Σειρ. 39, 26). Τό κρασί, τό κοκκινωπό ἀνάμα τῆς Θείας
Εὐχαριστίας, μοιάζει στό χρῶμα μέ τό αἷμα. Εἶναι εὐχάριστο στή γεῦσι καί στη-
ρίζει τήν καρδιά. Γνωρίζοντας τήν ἀδυναμία μας, τήν λειψή μας πίστι, συγ-
καταβαίνεις καί χρησιμοποιεῖς στό Μυστήριο τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵμα-
τός σου αὐτές τίς ὑλικές οὐσίες, πού μᾶς εἶναι τόσο ἐπιθυμητές. Ἀξίωνέ μας
λοιπόν, Κύριε, νά πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ὑπό τά εἴδη τοῦ ἄρτου καί τοῦ
οἴνου κοινωνοῦμε τό πραγματικό Σῶμα σου καί Αἷμα σου… Ὅταν ὁ Ἀρχέκακος
σέ πειράζει μέ λογισμούς ἀπιστίας γύρω ἀπό τήν θεία Εὐχαριστία, ψιθυρίζοντάς
σου ὅτι εἶναι ἀδύνατο νά μεταβληθεῖ ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος σέ Σῶμα καί Αἷμα Χρι-
στοῦ, ἀπάντησέ του: “ναί, εἶναι ἀδύνατο γιά σένα καί γιά μένα –δίκιο ἔχεις– ἀλλά
ὄχι καί γιά τόν Θεό”… Ὁ ἱερεύς μόνο λέγει τίς εὐχές, μόνο κινεῖ τά χέρια του καί
ὁ Κύριος κάνει τήν θαυμαστή μεταβολή τῶν Τιμίων Δώρων»31.

ΣΤ. Συμπεράσματα –
Γιατί εἶναι τόσο σημαντικό, ἰδιαίτερα σήμερα, νά ξέρουμε τί ἀκριβῶς 

(πρέπει νά) πιστεύουμε ἀναφορικά μέ τήν Θεία Κοινωνία

Ἀπό ὅσα εἴδαμε παραπάνω, μποροῦμε πλέον νά ἐξαγάγουμε μερικά βασι-
κά συμπεράσματα:

• Ἡ τροποϋπαρξιακή ἑρμηνεία ἔχει περσοναλιστικές φιλοσοφικοθεολογι-
κές βάσεις, ὄχι ὅμως βιβλικά καί πατερικά ἐρείσματα. Εἶναι καινοφανής γιά τά
δεδομένα τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης.

• Οἱ τροποϋπαρξιστές μιλᾶνε γιά μεταβολή τοῦ τρόπου ὕπαρξης τῶν
Εὐχαριστιακῶν Δώρων καί δέν διευκρινίζουν μέ σαφήνεια ἄν πρόκειται γιά
ἀληθινή μεταβολή σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ.

31 Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης, Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου, Ἀστήρ, Ἀθήνα 1990, σσ. 22-23, 155-156.
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• Ἡ Εὐχαριστία δι’ αὐτῶν τείνει νά ἐξισωθεῖ μέ τά ὑπόλοιπα ἐκκλησιαστι-
κά μυστήρια καί τό σῶμα τοῦ Κυρίου νά ἰδωθεῖ σάν ἕνας super ἡγιασμένος
ἄρτος (ἐπιπέδου, ὡστόσο, ἀρτοκλασίας, ἤτοι ψιλοῦ τῇ φύσει ἄρτου).

• Ἡ μεταβολή πού πρεσβεύουν εἶναι φαντασιακή-θεωρητική καί σέ κάθε
περίπτωση ἡ ὑποτιθέμενη ἕνωση τῆς Χάρης μέ τά Τίμια Δῶρα ἐξωτερική.

• Παρουσιάζουν συγγένειες κατά βάση μέ τήν λουθηρανική καί καλβινική
προτεσταντική ἑρμηνεία (ἐμψώμωση – ἐνοίνωση – ἐναρτισμός).

• Χρησιμοποιοῦν αὐθαίρετα τήν ἀντιμονοφυσιτική θεολογία καί ὁρολογία
τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ στήν εὐχαριστιακή ἐνσάρκωση, πράγμα
πού δέν ἐπιχείρησε οὔτε ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος.

• Ἀσυνείδητα μᾶλλον ὑπονομεύουν τήν Σάρκωση τοῦ Λόγου καί ὁδηγοῦν
σέ μονοφυσιτικές ἀπολήξεις καί ἀκρότητες.

• Ἡ Σάρκωση τοῦ Λόγου φαντάζει κατ’ αὐτούς ἀχρείαστη, ἐφόσον ἡ Χάρη
θά μποροῦσε καί μπορεῖ νά μεταδοθεῖ μέ κάθε μέσο, αἰσθητό ἤ νοερό. Ἀνοί-
γουν ἔτσι ἐμμέσως τήν πόρτα στόν Δοκητισμό.

• Ἡ Ὀρθοδοξία ἀνέκαθεν ἀντιμετώπιζε τό μυστήριο τῆς μεταβολῆς μέ
εὐλαβῆ σιωπή καί παρέπεμπε στήν πίστη ὅτι ὅλα αὐτά τά θαυμαστά
τελοῦνται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.

• Ἡ διάσταση ἀνάμεσα στό εἶναι (Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ) καί στό φαίνε-
σθαι (ἄρτος καί οἶνος) ἀποτελεῖ τό κλειδί τῆς πίστης, μέ τό ὁποῖο πρέπει νά
προσεγγίζει ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός τό Μυστήριο. Ὁ Θεός ἐπιτρέπει αὐτήν
τήν διάσταση, γιά νά μήν καταργήσει τήν πίστη καί ἐξαιτίας τῆς ἀσθένειας τῆς
ἀνθρώπινης φύσης στήν παροῦσα φάση τῆς θείας οἰκονομίας.

• Εἶναι πολύ σημαντικό σήμερα νά ξέρουμε ἰδιαιτέρως ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι,
λαός καί κλῆρος, τί ἀκριβῶς πιστεύουμε γιά τήν φύση τῆς Εὐχαριστίας, τῆς
Θείας Κοινωνίας. Μονάχα ἔτσι θά ἀντεπεξέλθουμε στίς προκλήσεις τῶν
καιρῶν καί τῶν ἄθεων ἀμφισβητιῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀντιπροτείνοντας τό
μοναδικό διαχρονικό φάρμακο ἀθανασίας καί πάσης ἀσθενείας: τήν θεωμένη
Σάρκα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ ἡμῶν. Στό σημεῖο αὐτό σταμα-
τοῦν οἱ ἀγωνίες καί οἱ ἀμφιβολίες, οἱ συζητήσεις περί ἐπικινδυνότητας τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων καί δίνεται ἡ ὀντολογική ὁριστική ἀπόκριση τῆς
Ἐκκλησίας σέ ὅσα ἀπρόβλεπτα δεινά μέλλει νά ἔρθουν στήν οἰκουμένη στά
Ἔσχατα πού διανύουμε: ἡ κοινωνία μέ τόν Τριαδικό Θεό ἐντός τῆς Ἐκκλησίας
δι’ ὅλων τῶν ἐκεῖ τελουμένων Μυστηρίων, ἰδιαίτερα δέ καί πάνω ἀπό ὅλα διά
τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἀμήν!
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