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ΠΡΟΛΟΓΟσ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟυ ΔΙΟΚΛΕΙΑσ ΚΑΛΛΙσΤΟυ (WARE)

Εἶναι μεγάλη χαρά γιά μένα νά χαιρετήσω τή νέα ἔκδοση τοῦ βιβλίου τοῦ ἐπισκόπου Ἱλαρίωνος «Τό μυστήριο τῆς
πίστεως». Ἀποτελεῖ θαυμάσια εἰσαγωγή στή χριστιανική
διδασκαλία, εὐχή καί λατρεία, ἁρμόζουσα τόσο σέ ὀρθόδοξους, ὅσο καί μή ὀρθόδοξους ἀναγνῶστες. Τό βιβλίο εἶναι
βαθύ καί συγχρόνως προσιτό, γραμμένο κατά τό ἁγιοπατερικό πνεῦμα, πιστό στήν Παράδοση καί ἀνοιχτό στό μέλλον.
Κατά τή συγγραφή αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ὁ ἐπίσκοπος Ἱλαρίων βασίστηκε στήν προσωπική του πλούσια ἐμπειρία
ποιμαντικῆς, ἐπιστημονικῆς καί διαχριστιανικῆς δραστηριότητας. Γεννήθηκε τό 1966 στή Μόσχα καί ἀπό τήν παιδική του ἡ λι κί α ἀ νε τρά φη στούς κόλ πους τῆς Ρω σι κῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. σέ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν ἔλαβε τό ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης. Μετά ἀπό ἀρκετά χρόνια ποιμαντικῆς διακονίας στή Λιθουανία, κατά τά ἔτη 1991-1993
δίδαξε στά ἐκκλησιαστικά σχολεῖα τῆς Μόσχας. Πέρασε
τά ἑπόμενα δύο ἔτη (1993-1995) στήν Ὀξφόρδη, ὅπου εἶχα
τή χαρά νά εἶμαι ὁ ἐπιστημονικός του καθοδηγητής. Πόσα
πολλά διδάχθηκα ἀπό τίς συζητήσεις μας! Οὐδέποτε, οὔτε
πρίν, οὔτε μετά ἀπό αὐτόν δέν εἶχα μαθητή τόσο προσηλωμένο στήν ἐπιστημονική ἐργασία καί ἱκανό σέ τόσο σύντομο διάστημα νά τελειώσει τή διδακτορική του διατριβή, ἡ
ὁποία τό 2000 ἐκδόθηκε ἀπό τόν ἐκδοτικό οἶκο Oxford
University Press ὑπό τήν ἐπωνυμία «Ὁ ὅσιος συμεών ὁ Νέος Θεολόγος καί ἡ ὀρθόδοξη Παράδοση». Ὄντας στήν Ὀξφόρ δη, μά θαι νε ἐ πί σης τή συ ρι α κή γλώσ σα μέ τόν δρ
σεβαστιανό Μπρόκ, γεγονός τό ὁποῖο ὁδήγησε στή δημοσίευση ἀπό τόν ἀμερικανικό ἐκδοτικό οἶκο Cistercian Publi11
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cations τοῦ δευτέρου βιβλίου του στήν ἀγγλική γλώσσα:
«Ὁ πνευματικός κόσμος τοῦ ὁσίου Ἰσαάκ τοῦ σύρου».
Καί ὁ συμεών καί ὁ Ἰσαάκ εἶναι μυστικοί συγγραφεῖς καί
ὁ ἐπίσκοπος Ἱλαρίων τρέφει ἰδιαίτερη ἀγάπη πρός τή μυστική θεολογία, πράγμα γιά τό ὁποῖο γρήγορα θά πειστοῦν
οἱ ἀναγνῶστες τοῦ παρόντος βιβλίου.
Ἐπιστρέφοντας στή Ρωσία, ὁ ἐπίσκοπος Ἱλαρίων ἐργάστηκε γιά ἕξι χρόνια (1995-2001) στό τμῆμα τῶν ἐξωτερι κῶν ἐκ κλη σι α στι κῶν σχέ σε ων τοῦ Πα τρι αρ χεί ου
Μόσχας. Ταξίδευε πολύ, συμμετέχοντας σέ διάφορα διαχριστιανικά συνέδρια. Κατά τή διάρκεια ὅλου αὐτοῦ τοῦ
χρονικοῦ διαστήματος ἐξακολουθοῦσε νά γράφει σοβαρά
θεολογικά ἔργα ἐπί θεμάτων, ὅπως: «Βίος καί διδασκαλία
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου» (γιά αὐτό τό βιβλίο
τιμήθηκε μέ τόν τίτλο τοῦ διδάκτορα θεολογίας τοῦ Ὀρθοδόξου Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Ἁγίου σεργίου στό
Παρίσι), «Χριστός-Νικητής» καί «Τό ἱερό μυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας. Εἰσαγωγή στήν ἱστορία καί τήν προβληματική
τῶν ὀνοματολατρικῶν ἐρίδων».
Ἀφοῦ χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος τόν Ἰανουάριο τοῦ 2002,
διορίστηκε ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ρωσικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στούς εὐρωπαϊκούς διεθνεῖς ὀργανισμούς στίς Βρυξέλλες μέ τόν τίτλο τοῦ ἐπισκόπου τοῦ Ποντόλσκ. Τό 2003 δι ορί στηκε ἐπίσκοπος Βιέννης καί
Αὐστρίας. Μεγάλοι ἱεράρχες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὅπως
ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ μακάριος Αὐγουστίνος Ἱππῶνος
συνδύασαν ἐπιτυχῶς τά διοικητικά καί ποιμαντικά καθήκοντα μέ τήν ἐπιστημονική καί συγγραφική δραστηριότητα.
Τό ἴδιο ἄς γίνει δυνατό καί γιά τόν ἐπίσκοπο Ἱλαρίωνα!
Τό βιβλίο «Τό μυστήριο τῆς πίστεως» χαρακτηρίζεται
ἀπό ὁλοκληρωμένη, καθολική ὀπτική. Γιά τόν συγγραφέα
12
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δέν ὑπάρχει διαφορά μεταξύ θεολογίας καί πνευματικότητας, μεταξύ δόγματος καί προσωπικῆς ἐμπειρίας, μεταξύ
πίστεως καί προσευχῆς: ὅλα αὐτά μαζί συναποτελοῦν ἕνα
μοναδικό ἀδιάλυτο σύνολο. Ὁ ἐπίσκοπος Ἱλαρίων εἶναι
σύμφωνος μέ τό ρητό τῶν ἁγίων Πατέρων, ὅτι «θεολόγος
εἶναι ἐκεῖνος πού προσεύχεται ἀληθινά». Δέν τόν ἀπασχολεῖ μόνο ἡ ἀνάλυση (μέ ἀφηρημένο, «σχολαστικό» ὕφος)
αὐτοῦ πού πιστεύουν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Ἀγωνίζεται νά παρουσιάσει τήν ὀρθόδοξο διδασκαλία μέ προσωπικό, πρακτικό καί δυναμικό τρόπο, νά τήν παρουσιάσει ὡς
τρόποζωῆς. Ὁ ἅγιος Φιλάρετος, μέγας μητροπολίτης Μόσχας τοῦ 19ου αἰώνα, ἔλεγε ὅτι τό σύμβολο τῆς Πίστεως ἀνήκει σέ αὐτούς πού ζοῦν σύμφωνα μέ αὐτό. Ἀκριβῶς μέ
αὐτό τό πνεῦμα ἔχει γραφεῖ τό παρόν βιβλίο.
Ἕνα ἀπό τά πιό ἑλκυστικά χαρακτηριστικά αὐτοῦ τοῦ
βιβλίου εἶναι τό ὅτι τό κείμενό του εἶναι πλούσια διακοσμημένο μέ χωρία ἀπό τά ἔργα τῶν Πατέρων καί συγχρόνων θεολόγων. Ὁ ἐπίσκοπος Ἱλαρίων μᾶς παρουσιάζει τήν
Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς σέ ὅλο τόν πλοῦτο
καί τή δημιουργική της ποικιλία.
Ἡ ἀληθινή θεολογία, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ ἐπίσκοπος Ἱλαρίων εἶναι ἀδύνατη χωρίς συναίσθημα καταπλήξεως.
σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Ἄλμπερτ Ἀινστάιν, «ὁ ἄνθρωπος
πού ἔχασε τή δυνατότητα νά ἐκπλήσσεται καί νά νιώθει
δέος εἶναι νεκρός». Εἴθε τό παρόν βιβλίο νά διεγείρει σέ
πολλούς ἀναγνῶστες αὐτή τή ζωογόνο δυνατότητα νά καταπλήσσονται καί νά νιώθουν δέος μπροστά στόν Θεό.
Μητροπολίτης ΔιοκλείαςΚάλλισ τος(Ware)
Ὁμότιμοςκαθηγ ητήςΠαν/μίουτῆςὈξφόρδης
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ΠΡΟΛΟΓΟσ TOY συΓΓΡΑΦΕΑ
Αὐτό τό βιβλίο ἦρθε στό φῶς ἐντελῶς τυχαῖα, ὡς ἀποτέλεσμα περιστάσεων πού ἐξελίχθηκαν ἀτυχῶς· θά μποροῦσα
ἀκόμη νά πῶ, ὡς ἀποτέλεσμα παρεξήγησης. Τότε ἤμουν
καθηγητής ὁμιλητικῆς στό ἐκκλησιαστικό σεμινάριο τῆς
Μόσχας. Κάποια μέρα, ἀργά τό βράδυ μοῦ τηλεφώνησε
στό σπίτι ὁ ἀντιπρύτανης τοῦ σεμιναρίου καί μοῦ εἶπε, ὅτι
λόγω αἰφνιδίων μεταθέσεων προσωπικοῦ μοῦ ἀνατίθεται
νά διδάξω δογματική θεολογία. Ρώτησα: «Πότε εἶναι ἡ
πρώτη μου διάλεξη;». Ὁ ἀντιπρύτανης ἀπάντησε: «Αὔριο
τό πρωί». Ἑπομένως, δέν εἶχα καθόλου χρόνο γιά προετοιμασία καί τό ἑπόμενο πρωί πῆγα στή διάλεξη μέ πολύ
ἀμυδρή ἰδέα περί τοῦ τί πρόκειται νά πῶ στούς μαθητές.
Μπαίνοντας στήν αἴθουσα, εἶδα μπροστά μου σαράντα
νεαρούς μέ σκυθρωπά καί θλιμμένα πρόσωπα. Προτοῦ ἀρχίσω τή διάλεξη, τούς ρώτησα ποῦ εἶχαν φτάσει τήν τελευταία φορά καί ἄν τούς εἶναι ἐνδιαφέρον τό μάθημα. Εἶπαν
ὅτι τό τελευταῖο θέμα ἦταν οἱ «πέντε ἰδιότητες τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ», ἀλλά τό μάθημα ἦταν ἰδιαίτερα ἀδιάφορο, ψυχρό, ἀπωθητικό καί δέν ξέρουν γιατί χρειάζεται
νά διδάσκονται τέτοια μαθήματα. Μίλησα στούς φοιτητές
(αὐτό ἦταν καθαρός αὐτοσχεδιασμός), γιά τή δική μου ὀπτική σχετικά μέ τή δογματική. Εἶπα ὅτι, ὅπως μοῦ φαίνεται, ἡ δογματική θεολογία θίγει τά βασικότερα ζητήματα
τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις-κλειδιά, ὅτι στά δόγματα βασίζεται ὅλη ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό
αὐτά διαπνέεται ἡ λατρεία, αὐτά βρίσκονται στή βάση τῆς
χριστιανικῆς ἠθικῆς, τοῦ μυστικισμοῦ, τῆς πνευματικότητας. Ὅλα αὐτά γιά τούς φοιτητές ἦταν νέα καί ἀσυνήθι-

15
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στα. στό τέλος τῆς διάλεξης τά πρόσωπά τους εἶχαν φωτιστεῖ ἀρκετά καί ἔνιωσα ὅτι φάνηκε κάποια ἐλπίδα γιά ἐπιτυχία.
Κατόπιν μοῦ ἔδωσαν τό ἐγχειρίδιο, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο οἱ φοιτητές διδάσκονταν δογματική θεολογία καί μέ
τό ὁποῖο ἔπρεπε νά κάνω τό μάθημά μου. Ὅλη ἡ διδασκαλία περί Θεοῦ ἀναλυόταν ἐκεῖ κατ’ ἀντιστοιχία μέ μεσαιωνι κά σχή μα τα. Χω ρι ζό ταν στά ἑ πό με να θέ μα τα: ἑ πτά
ἰδιότητες τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ (ἡ ἀπειρία, τό ἀγένητον, τό
ἀνενδεές, ἡ ἀμετρία, ἡ πανταχοῦ παρουσία, ἡ αἰωνιότης,
τό ἀναλλοίωτον, ἡ παντοδυναμία), οἱ δύο ἰδιότητες τοῦ νοός τοῦ Θεοῦ (παντογνωσία, πανσοφία), οἱ πέντε ἰδιότητες
τοῦ θεϊκοῦ θελήματος (ἐλευθερία, ἁγιότης, ἀγαθότης, ἀλήθεια, δικαιοσύνη). σύμφωνα μέ αὐτή τή μέθοδο ἀναλύονταν
καί τά ὑπόλοιπα θέματα. Τό ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ χωριζόταν σέ προφητικό, ἀρχιερατικό καί βασιλικό. Ὑπογραμμιζόταν ὅτι τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας «δέν εἶναι οὔτε
λιγότερα οὔτε περισσότερα ἀπό ἑπτά»· κάθε μυστήριο θεσπίστηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό. Γιά τήν πραγματοποίηση κά θε μυ στη ρί ου ἀ παι τοῦν ται τρί α πράγ μα τα: ὕ λη,
χειροτονημένος ἱερέας καί ἐκφώνηση τῶν διατυπώσεων
πού ἐκτελοῦν τό μυστήριο. Ὅλο τό μάθημα τῆς δογματικῆς
θεολογίας τελείωνε μέ τήν περιγραφή τῆς Φοβερᾶς Κρίσεως καί τῶν αἰωνίων βασάνων τῶν ἁμαρτωλῶν στόν ἅδη.
Βλέποντας αὐτό τό ἐγχειρίδιο, κατάλαβα ὅτι μέ τέτοια
μέθοδο δέν θά μπορέσω νά διδάξω δογματική. Ἀποφάσισα
ὅτι θά χτίσω τό μάθημά μου μέ αὐτά τά θέματα πού συναντῶνται στά ἔργα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι
μέ σχολαστικά σχήματα. Ἄρχισα μέ τό ζήτημα τῆς πίστεως: γιατί πιστεύουμε στόν Θεό; Πῶς ὁ ἄνθρωπος προσέρ-
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