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Ὀρθόδοξη πνευματικότητα εἶναι ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ, πού τείνει, ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι, νά γίνει πνευματική. Εἶναι ἡ χριστιανική πνευματι-

κότητα. Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλεύθερη ζωή, ἡ θεοειδής καί χριστόμορφη. Ἡ Ὀρθοδο-
ξία εἶναι αὐτή ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα, πού ἐκφράζει τήν πνευματική
παράδοση μέ τίς δογματικές ἀρχές καί τήν ψυχοσωματική ἄσκηση. Ὁ πιστός,
ἐδῶ, βιώνει, τήν ἱστορικοεσχατολογική ἕνωση μέ τήν ζωή τῆς Ἁγίας Τριάδος,
μέσα στό Θεανθρώπινο σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στήν Ἐκκλησία.

Ὀρθόδοξη πνευματικότητα εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία
Του, ἡ ὁποία εἶναι τό Θεανθρώπινο «ἐργαστήριο», ὅπως χαρακτηριστικά τονί-
ζει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος (Πόποβιτς). «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Θεανθρώπινο ἐργα-
στήριο στό ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι, διά τῶν θείων μυστηρίων καί τῶν θείων
ἀρετῶν, θεανθρωποιοῦνται, χριστοποιοῦνται, θεοποιοῦνται, μεταμορφώνονται
σέ κατά Χάριν θεανθρώπους, σέ κατά Χάριν θεούς. Ἐδῶ, ὅλα ὑπάρχουν διά
τοῦ Θεανθρώπου, ἐν τῷ Θεανθρώπῳ, κατά τόν Θεάνθρωπο· ὅλα ὑπάγονται
στήν κατηγορία τοῦ Θεανθρωπίνου καί θεοαιωνίου [Ἁγίου Ἰουστίνου (Πόπο-
βιτς) Δογματική, Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὄρος 2019, σελ. 39]. 

Ὁ πιστός μέσα σέ μία πορεία αὐθεντικῆς δημιουργικότητας, ἀδιαλείπτου
μεταμορφώσεως καί ἀνακαινίσεως, ἀγωνίζεται γιά τήν ἕνωση μέ τόν Θεό. Μέσα
ἀπ’ αὐτήν τήν πορεία καταξιώνεται ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Συνεχής, πολύτρο-
πος ἀγώνας μέ ἐσχατολογική διάσταση καί προσανατολισμό. Ὁ πιστός, γενό-
μενος κοινωνός τῶν θείων καί ἀρρήτων μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, βιώνει τήν
ὀρθόδοξη εὐσέβεια πρός τίς λατρευτικές τελετές, τήν εἰλικρινῆ καί γνησία ἀγά-
πη πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τούς Ἁγίους, τά σεπτά λείψανα καί τά ἱερά
σκηνώματα. Μέ τήν συμμετοχή του στήν εὐχαριστιακή σύναξη ἀποκαλύπτει
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τόν Θεό. Γίνεται μέτοχος μέ ὅλο του «τό εἶναι», μέ ὅλη του τήν ὕπαρξη, γιά νά
συναντήσει τόν Ἀναστημένο Χριστό, θεωρητικῶς καί πρακτικῶς: «Τίς δώσει
μοι πτέρυγας ὡσεί περιστερᾶς καί πετασθήσομαι διά πρακτικῆς και κατα-
παύσω διά θεωρίας καί ταπεινώσεως;» (Ἰωάννου Κλίμακος, Κλίμαξ, ἐκδ.
«Ἀστήρ», Λόγος Δ΄, σελ. 25). Τοῦτο εἶναι ὁλοφάνερο στίς πνευματικές ἐμπει-
ρίες τῶν Ἁγίων καί τῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἐνσαρκώνουν τόν Εὐαγγελικό λόγο
τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ζωή τους Βιβλική καί Χριστοκεντρική.

Πέραν τῶν ἄλλων, στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα ὅλη ἡ πορεία τοῦ
πιστοῦ ἔχει ἕναν μυστικιστικό χαρακτήρα, διά τοῦ μυστηρίου τῆς μετανοίας καί
τῆς ἐπιπόνου καί ἐμπόνου ἀσκήσεως. Μιᾶς ἀσκήσεως κάθαρσης τῶν παθῶν,
φωτισμοῦ καί τελείωσης. Ἐπανόδου στήν προπτωτική κατάσταση, γιά νά το -
νιστεῖ, καί πάλι, τό ξεχωριστό, τό μοναδικό τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου:
«Μεγάλου γάρ ἀξιώματος ἐστίν ὁ ἄνθρωπος. Ἴδε πόσος ἐστίν ὁ οὐρανός καί
ἡ γῆ, ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη, καί οὐκ ηὐδόκησεν ἐν αὐτοῖς ὁ Κύριος, εἰ μή ἐν τῷ
ἀνθρώπῳ μόνῳ ἐπαναπαύεται. Τιμιώτερος οὖν ἐστίν ὁ ἄνθρωπος ὑπέρ πάντα
τά δημιουργήματα» (Μακαρίου Αἰγυπτίου, PG 34, 589). Χωρίς τήν παρουσία
τοῦ ἀνθρώπου, δέν ἔχει νόημα καί ὀμορφιά ὁ κόσμος. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ
ἱερέας, ὁ προφήτης καί βασιλέας, καί μέσῳ τῶν ἀξιωμάτων αὐτῶν, νοηματο-
δοτεῖται ἡ ἀποστολή του.

Στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα ὅλος ὁ ἀγώνας τοῦ πιστοῦ εἶναι ἀγώνας
ἀπεκδύσεως τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καί ἐνδύσεως τοῦ «καινοῦ» ἀνθρώπου,
τοῦ νέου Ἀδάμ, τοῦ Χριστοῦ: «Ἀπεκδυσάμενος τόν παλαιόν ἄνθρωπον σύν
ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, καί ἐνδυσάμενος τόν νέον τόν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπί-
γνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν» (Κολ. 3, 9-10). Εἶναι ἕνας ἀγώνας
«σταυρώσεως» τοῦ κατωτέρου, ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου: «οἱ τοῦ Χριστοῦ τήν
σάρκα ἐσταύρωσαν σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γαλ. 5,24). Ἡ
πνευματικότητα αὐτή δέν εἶναι μία ἠθικολογική καί ἠθικιστική ἀντίληψη, μία
τυπική, ἐξωτερική συμμόρφωση, ἀλλά μία πραγματική ἀλλαγή καί «καλή
ἀλλοίωση», μέ χαρακτήρα ἐσχατολογικό, γι’ αὐτό καί εἶναι ὀντολογική. Ὁ Χρι-
στός καί Θεός Λόγος ἦλθε στή γῆ «ὥστε τήν φύσιν ἀλλάξαι καί μεταβαλεῖν
καί ἀνακαινίσαι καί ἀνακτίσαι τήν ψυχήν ταύτην τήν κατεστραμμένην τοῖς
πάθεσι διά τήν παράβασιν, κεράσας τῷ ἰδίῳ αὐτοῦ πνεύματι τῆς θεότητος.
Καινόν νοῦν καί καινήν ψυχήν, καί καινούς ὀφθαλμούς, καινά ὦτα, καινήν
γλῶσσαν πνευματικήν, καί ἁπαξαπλῶς καινούς ἀνθρώπους τούς πιστεύον-
τας αὐτῷ ἦλθεν ἀπεργάσασθαι» (Μακαρίου Αἰγυπτίου, PG 34,780).

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος τῆς ἀληθινῆς πνευματικότητας, ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ
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Θεία παρουσία. Μέ τήν μορφωτική της δύναμη δίδεται ἡ δυνατότητα ὁ πιστός
ἄνθρωπος νά γευθεῖ τούς ἀγλαούς καρπούς τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τούς
εὐχύμους καρπούς τῆς πνευματικῆς σωτηρίας, τῆς εἰσόδου στήν Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ: «Ὁ δέ καρπός τοῦ πνεύματος ἐστίν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία,
χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια, κατά τῶν τοιούτων οὐκ
ἔστι νόμος» (Γαλ. 5,22-23). Αὐτό πέτυχαν οἱ Ἅγιοί μας, ἐκεῖνοι πού μέ τήν
κατά Χριστόν ἄσκηση καί τήρηση τῶν ἐντολῶν Του ἔφτασαν στήν κατά χάριν
θέωση. Εἶναι οἱ «ἄρτιοι τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι» (Β΄ Τιμ. 3,17). Ὅλη ἡ ὀρθόδοξη
πνευματικότητα συνοψίζεται στήν ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως
ἐνδεικτικῶς: «Χθές συνεθαπτόμην σοι Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάν-
τι σοι· συνεσταυρούμην σοι χθές, αὐτός με συνδόξασον Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ
Σου» (Κανόνας τοῦ Πάσχα, τροπάριο γ΄ Ὠδῆς). 
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