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Παρουσιάσθηκε το βιβλίο του Λαρισαίου
θεολόγου Κώστα Νούση «Όσιος Πορφύριος
Καυσοκαλυβίτης. Εκκλησιολογία, Θεολογία»
/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Ένα

νέο βιβλίο μέσ΄ απ΄ τις σελίδες του οποίου περιγράφονται και αναλύονται οι
παρακαταθήκες που άφησε, ως οδοδείκτες ορθοδοξίας και ορθοπραξίας στη ζωή
του σημερινού χριστιανού, ένας νέος Άγιος Εκκλησίας μας, παρουσιάσθηκε
προχθες βράδυ στο βιβλιοπωλείο «Παιδεία». Ο λόγος για το βιβλίο «Όσιος
Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Εκκλησιολογία, Θεολογία» του Λαρισαίου θεολόγου
και φιλολόγου καθηγητή Κων. Νούση, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις
εκδόσεις «Γρηγόρη».
Πρόκειται για μια από τις πρώτες μελέτες που γράφτηκαν για την προσέγγιση της
εκκλησιολογικής θεολογίας του μακαριστού αγιορείτη π. Πορφυρίου μετά την
αξιοκατάταξή του τον Νοέμβριο του 2013 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με
σκοπό την ανάδειξη, τόσο της προσωπικότητας του νέου Οσίου της Εκκλησίας μας
όσο της μεγάλης σημειολογικής αξίας και συμβολής της εκκλησιοκεντρικής
θεολογίας του για τη ζωή και το έργο της πιστεύουσας κοινότητας.
Τους θεματολογικούς άξονες στους οποίους κινείται το βιβλίο (Ταυτότητα και
Φύση της Εκκλησίας – Η μυστηριολογία του Οσίου Πορφυρίου – Η πορφυριανή
θεολογία ως οδοδείκτης διομολογιακής υπέρβασης, υπέρβασης του Γεροντισμού
και της νοσηρής εκκλησιολογίας – Η εκκλησιολογία του Οσίου Πορφυρίου) ανέλυσε
ο δάσκαλος και θεολόγος Επαμεινώνδας Μανδηλάς. Ο έτερος ομιλητής, ο
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επισημαίνοντας ότι ο Κων. Νούσης με τις σχετικές αναφορές και αναλύσεις που
επιχειρεί στο βιβλίο του, καθιστά τον αναγνώστη κοινωνό της μεθόδου του
Πορφυρίου, μιας μεθόδου η οποία διά των μυστηρίων συνθέτει την ευχαριστιακή
και τη θεραπευτική εκκλησιολογία σ΄ ένα ενιαίο αρμονικό σύνολο ορθοδοξίας και
ορθοπραξίας. Αμφότεροι οι ομιλητές εξήραν την προσφορά του συγγραφέα στην
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Πορφυρίου το παράδειγμα του οποίου και οι διδαχές υποδεικνύουν, όπως τόνισαν
οι ομιλητές, το είδος της «εφαρμοσμένης εκκλησιολογίας» που θα πρέπει ν΄
αποτελεί οδοδείκτη στη ζωή του πιστού, αν θέλει να γνωρίσει την Εκκλησία της
χάριτος. Τέλος, υπογράμμισαν ότι με το βιβλίο του ο Κ. Νούσης προσφέρει τη
δυνατότητα για μια συγκριτική ανάγνωση της εκκλησιολογικής διδασκαλίας του
Πορφυρίου με τα παράλληλά της από τη θεολογική γραμματεία και την πατερική
παράδοση. Στη συζήτηση που ακολούθησε το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε
ζητήματα εκκλησιολογίας τα οποία έθιγε ο Πορφύριος αναφορικώς με τις
θρησκευτικές οργανώσεις, για τον ρόλο των οποίων είχε ενδοιασμούς. Επίσης,
συζητήθηκε και αναλύθηκε ο απόλυτος σεβασμός που έτρεφε ο Πορφύριος στην
ιδιότητα του Επισκόπου ως προεστώτος της ευχαριστιακής συνάξεως «εις τύπον
και τόπο Χριστού» και άρα ως κέντρου ενότητας της τοπικής Εκκλησίας. Ιδιαίτερα

σχολιάσθηκε αυτό που έλεγε ο Πορφύριος ότι «αν τα χαλάσω με τον Επίσκοπο, αν
ο Επίσκοπος είναι θυμωμένος μαζί μου, η προσευχή μου δεν ανεβαίνει στον
ουρανό…», υπονοώντας την οργανική ευχαριστιακή σχέση που θα πρέπει να
συνδέει εξάπαντος τον πιστό με τον Επίσκοπο.
Στην εκδήλωση παρευρέθη και χαιρέτισε ο αιδεσιμολογιότατος πρεσβύτερος της
Αγ. Παρασκευής Γόννων, π. Παύλος Καστανάρας, ως εκπρόσωπος της Ιεράς
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