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ΟΙ ΔΥΟ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΙΑ ΒΕΒΑΙΑ εϊναι η Γεννηση του
Αυτη
Χριστοϋ.
δογματικως
που
κηπιστεϋουμε,
ρϋττουμε και εορταζουμε με χαρα
και αγαπη κα'ι δοξολογιες· η Γεννηση τοϋ Θεοϋ Αδγου, του Σαρκωμενου υπερφυσικα
απδ την Παναγϊα Παρθενο Μαρϊα
και τεχθεντος μια νϋκτα στη Β ηθλεεμ της 'Ιουδαιας προ Ι979 χρδνων.
ΕΙναι αυτη η Γεννηση, που εϊχε
προκηρυχθη απδ τους Προφητες
τοϋ 'Ισραηλ και εϊχε προεικονισθη
με διαφορα σϋμβολα και αλληγορϊες.
Αυτη που ανεπϊγνωστα περιμεναν
σαν λϋτρωση δλοι οι αρχαϊοι λαοϊ, Ιδιαϊτερα δε οι "Ελληνες, οι δποϊοι
ενεπνεϋσθησαν με τον «σπερματικδν»
λδγον κα'ι προετϋπωσαν σε μϋθους,
σε τραγωδϊες, στην ποϊηση και την
φιλοσοφ'ια τους.
ΕΙναι, τελος, αυτη η Γεννηση του
Χριστοϋ, που εορταζει η 'Εκκλησϊα
ως «Μητρδπολιν των εορτων», γιατι
με την Σαρκωση Του δ Θεδς Α^γος,
πρσσελα8ε την κακωθεϊσαν απδ την

παραΑαση ανθρωπινη φϋση και την
εθεωσε. Και δπως λεγει ενας "Υ
μνος, «... ανθρωπος γϊνεται Θεδς, ινα θεδν τδν ανθρωπον απεργασηται...».
Τδ μετρον της απεϊρου σημασϊας
της μιας αυτης Γεννησεως, της δφειλης των ανθρωπων απεναντι στδν
ευ,εργετην Θεδν και της υποδοχης
του Θειου Β ρεφους απδ την 'Εκ
κλησϊα, τδ δϊνουν οι θεσπεσιοι θεολογικοϊ Α6γοι των αγϊων Πατερων
και η 'Τμνολογϊα των Χριστουγεννων και των Θεοφανεϊων.
Πραγματι· στην 'Υμνολογϊα, που
ειναι αντλημενη απδ τους αγϊους
Πατερας, συμπυκνωνεται σ' δλες
τις διαστασεις του τδ «ξενον μυστηριον» της Σαρκωσεως, αλλα και στδ
υιμηλδτερον επϊπεδον η χαρα και η
ευγνωμοσϋνη της ' Εκκλησϊας.
'Αλλα η Γεννηση τοϋ Χριστοϋ εϊναι τδ ιστορικδν και ϋπεριστορικδν
γεγονδς, που συνετελεσθη εφ' απαξ
στδ Σπηλαιον της Β ηθλεεμ και φυσικα εΙναι ανεπαναληπτον, ως αντικειμενικη πραγματικδτης, με τελικδν σκοπδν την θεωση τοϋ κδσμου.
-» σ. 49

Η ΓΝωΟΟΧΟΓΙΑ ΤΗΟ ΛΝΛΓΘΝΝΗΘ6ἰαΗΟ
*
προοωπικοτΗτοο
ΙΟΥΟΤΙΝΟΥ

ΘΕΩΣΙΣ της τιροσωπικδτητος αναγεται εις την απελενϋδριοσιν της ϋεοειδοϋς γυχης απδ της
αμαρτϊας και απδ τοϋ
σατανισμοϋ. "Η ϋεοεϊδεια της ανϋρωπινης προσωπικδτητος αποκαθιοταται δια
της δν τη χαριτι ονμμετοχης δν τη ζωη
τοϋ Θεανϋρωπον. 'Η αναγενηϋ'εϊσα προσωπικδτης αιοϋανεται και γινωοκει δαντην ως ϋεοειδη ατομικδτητα, γινωοκει ἐαυτην δια τοϋ Χριστοϋ και μανϋανει τδ
μδγα μυοτηριον της χριστιανικης γνωσιολογϊας, κατα τδ δποϊον η ϋεογνωσια εγκειται κατ δξοχην εν τη ϋεοειδεϊ επιγνωοει δαντοϋ. Γνοϋσα την τριαδικην ϋεοεϊδειαν της πνενματικης δργανωσεως αντης η αποιϊεωϋεϊσα προοαητικδτης φ9ανει
μεχρι της γνωοεως των μνστηριων της
'Αγιας Τριαδος" «δ γαρ δυνηϋεϊς δπιγνωναι τδ αξιωμα της δαντοϋ γνχης, οντος
δνναται δπιγνωναι την δνναμιν και τα
μυστηρια της ϋε6τητος».
«Η ημετδρα φυσις τδ της Τριαδος...
μνοτηριον» εϊναι, τοϋτον ενεκα «εκ της
δν οοι τριαδος την Τριαδα δπϊγνανϋι»
(Γρ. Ννσ.). 'Η ιδεωδης πραγματικδτης
των αχωρϊοτων και αονγχϋτως ηνωμενων φνοεων τον Θεοϋ και τον ανϋρωσιου
εδδϋη εν τη προσωπικδτητι τον Θεανϋρωπον Χριστοϋ. Και πασα πραξις της δημιονργικδτητος Αντοϋ εϊναι ϋεανδρικη.
* 'Απδ τδ σπἀνιον 6ι6λίον «Θεολογία, (Ιληθεια καϊ ζωη».

ΠΟΠΟΒΙΤΟ

"Οϋεν η χριστιανικη γνωσις εχει ως μδνον κριτηριον την ηροοονπικδτητα τον Θεανδρωπου. Δι' δκεϊνον οστις σνγκεντροϊ
την σννεϊδησϊν του δν τη αμαρτϊα δ Θεδς εϊναι τερατωδδς τι αμειλητικδν δξωτερικδν αντικεϊμενον. Δια τοϋτο η τοϋ Χριοτοϋ ϋεανδρικη μεϋοδος αρχεται απδ της
δσωτερικης πνενμααικης σννενωσεως: τδ
πνεϋμα δνονται μετα τοϋ πνενματος μδχρις
3τον δ Χριστδς και δ ανδρωπος γϊνωσιν
«εν πνεϋμα». Τοιαϋτη προσωπικδτης δντως ονναιοϋανεται την ϋεανδρικην αληϋειαν: «η 6αοιλεϊα τοϋ Θεοϋ δντδς νμων
δστιν», τ.δ. η 6ασιλεϊα τοϋ Θεοϋ εϊναι η
ημετδρα ϋεοειδης οϋο'ια της γνχης" δ
Θεδς δεν εϊναι 6ασιλενς, τϋραννος δξωτερικδς, δ δποϊος δια 6ϊας δπι6αλλεται
ως 6αοιλεϋς, αὶὶ' εϊναι εν τφ περιεχομενφ της ημετδρας προσωπικδτητος, της
ημετερας γνχης, τοϋ νοδς, της 6ονλησεως, και τοιοντοτρδπως δντελως φνσικδς
6ασιλενς εν τη 6αοιλεϊρ. της Ημετδρας δεοειδονς γνχης.
"Οϋεν η αποκατδιστασις της προσατπικδτητος και της γνωοεως αναγεται εις
την σννενωσιν τοϋ ανϋρωπου μετα τοϋ
Χριστοϋ. Δι' δ δ δσιος Μακαριος τδ σωτηριολογικδν πρδβλημα αναγει εις την δνσαρκωσιν τοϋ Χριστοϋ εις την γνχην της
σωζομδνης προσωπικδτητος. "Ολη η ζωη
και ολη η γνωσις της τοιαϋτης προοανπικδτητος σννιοταται δν τη διηνεκεϊ μορφωσει κατ εικδνα τοϋ θεοϋ, δν τφ αγιασμφ παντων των γυχοφυσικων μελων.
'Αλλ' δπειδτ) η γνωσις δριζεται νπδ τον
δργανισμοϋ της προσωπικδτητος, εϊναι φνσικδν τδ σνμπδρασμα 3τι η χριστιανικη
καϋαρα γνωσις εϊναι η δργανικη δκροη
της αναγεννηϋεϊοης προσωπικδτητος. Μδ-

Η ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ

χρι τον Χριστοϋ η ανϋρωπϊνη γνωσις ητο
ἐν τη δονλεϊα της αμαρτϊας. 'Απδ Χριστοϋ δε η καϋαρα γνωοις δνναται να γϊνη προοωπικη Ιδιοκτησϊα και ζωοα πραγματικ6της εΙς ενα Εκαστον, δοτις ίμὶελε σννενατϋ·η μετα τον αγϊον Σωματος τοϋ
Χριστοϋ, μετα της 'Εκκληοιας. Τδ μνοτηριον της προσωπικ6τητος και της γνφοεως ενρϊοκεται δν τοϊς μνοτηρϊοις της
'Εκκληοιας. Σνοοωμος τον Σωματος τον
Χριστοϋ γϊνεταϊ τις δια της δν τη χαριτι
ηϊϊικης τριαδος (δηλαδη της πϊστεως, της
δλπϊδος και της αγαατηςν. 'Εν αντη τη περιπτωσει η γνωσις γινεται π6ρισμα της
ονγχρονον δημιονργ ικ6τητος παντων των
της γνωοεως δργανων της εν τη 'Εκκληοια ζωσης προσωπικ6τητος. 'Εαν ζητηται
η γδνεσις της χριστιανικης γνωοεως, ζητητεον αντην δν τη ηϋτκη τριαδι, ητις αποκαιλιοτα την προοωπικ6τητα.
'Εν τφ 6αϋει της φνσεως αντης η γνω
σις εϊναι ηϋικοοντολογικη πραξις, δηλα
δη η πραξις δν τη δποϊα μνστικως γινε
ται η σννενωσις τοϋ γινωοκοντος μετα
τοϋ γιναισκομενον, τοϋ νποκειμδνον μετα
τοϋ αντικειμενον. 'Η μ6νη μεϋοδος της
αληδινης χριστιανικης γνωοεως εγκειται
δν τη σννενωσει τοϋ νποκειμδνον μετα τοϋ
αντικειμενον δια της δν τη χαριτι ηϊλικης
τριαδος. Δια μδοον της ηϊλικης τριαδος
τδ της γνωοεως νποκεϊμενον ανξανει δν
τη δπιγνωσει πρδς την ϋεϊαν Τριαδα. 'Η
οχδσις τον της γνωοεως αντικειμδνον
πρδς τδ της γνωοεως αντικειμενον εϊναι
κατ' ονσϊαν ηϋ·ικοϋρησκεντικη. Μ6νον δια
της μεϋδδον της χριστιανικης γνωσιολογϊας, τ.ε. δια της ηϋικοϊλρησκεντικης σννδνωσεως τον νποκειμδνον μετα τον αντι
κειμενον εϊναι δννατδν ν' αποφευχϋη η
τραγικη τνχη τοϋ γνωσιολογικοϋ αφελονς
πραγματιομον, τοϋ νπερβατικοϋ δμπειρισμοϋ, τον νπερβατικοϋ δρϋ'ολογισμοϋ καϊ
τοϋ κριτικισμοϋ.
'Η ανξησις της προοονπικδτητος δια της
η·9ικης τριαδος πρδς την ϊϊεϊαν εχει περ'ιπον τρεις κνρϊας 6αϋμϊδας:
'Η πρωτη 6αϋμ'ις εϊναι η απαρνησις
τοϋ δν τη αμαρτϊα νο6ς, της ψνχης και
δλον τοϋ αμαρτωλοϋ περιεχομδνον της
προσωπικ6τητος.

δ

'Εν τη δεντδρα 6αϋ'μϊδι η προσωπικ6της αϊοϋανεται δτι τα της γνωοεως δργανα αντης, δπεξεργασϊλεντα δια της ηϋικης τριαδος, γϊνονται Ικανα δια την
πραγματικην γνωοιν τοϋ αντικειμενον της
πϊστεως.

'Εν τη τρϊτη 6αϋμϊδι δλη η προοωπικ.6της καϊλαϊρεται απδ της αμαρτϊας και
γινεται «δλη δφϋαλμ6ς», δοτις καϋορα τα
ανεκφραοτα μνοτηρια της λατρενομδνης
ϋε6τητος.
'Αλλ' η τελενταϊα βαϋμϊς δν ονδεμιρ,
περιπτωοει δνναται να δξηγηδη ως σνλλογιστικη δπϊγνωσις τον αντικειμενον της
πϊστεως, αλλ' ως πραγματικη δια της χαριτος οννδνωοις τον νποκειμδνον της πϊ
στεως μετα τον αντικειμενον αντοϋ η, δι'
αλλων λδξεων, τδ νποκεϊμενον α'ιοϋανεται
τδ αντικειμενον της πϊστεως τον ως την
ονσϊαν της προσαιπικ6τητος αντοϋ, γινωοκει και 6λδπει εαντδ ως την εϊκ6να τον
Θεοϋ.

'Αλλ' ε'ις αντην την 6αδμϊδα, κατα τδν
δσιον Μακαριον, νψωνονται μ6νον οϊ φωτιοΟεντες, διοτι «οι φωτισϋδντες 6λδπονσι την ε'ικ6να της ψνχης». Αντοι εϊναι οϊ
αληϋ·ινοι γνωσται της ανϋριοπϊνης φνσε
ως, δι6τι 6λεπονοι την ϋεοειδη ψνχην αν
της. 'Η ψνχολογϊα αντων εϊναι αληϋως
πειραματικη. Τδ μνστηριον της ·δεοειδοϋς
ψνχης αποκαλνπτεται εις αντονς δια τοϋ
'Αγϊον Πνενματος. «Οντε δδ σοφοι δια
της σοφϊας οντε φρ6νιμοι δια της φρονησεως αντων ηδννηϋησαν καταλαβεϊν ψν
χης λεπτ6τητα η ε'ιπεϊν περϊ αντης ως
εστιν, ε'ι μη μ6νον οϊς δια τοϋ 'Αγϊον
Πνενματος αποκαλνπτεται η καταληψις
και γνωοις ακριβης περι ψνχης γνωρϊζεται».
"Οϊλεν η κνρϊα δρασις τοϋ ανϋ·ρωπον
εϊναι δπως δ νοϋς αντοϋ «δλος δξ δλον
περϊ ττγν ζητησιν της νοερας ονσϊας της
ψνχης την μεριμναν και ϋ'λϊψιν αναλα6η καϊ τη προοδοκϊα και αναμονη της τοϋ
Πνενματος δπιφοιτηοεως δλος δξ δλον
νπομενη». "Ολη η μδριμνα της φιλοχρϊστον ψνχης οννϊσταται ε'ις την διακ6σμηοιν της ·δεοειδοϋς οϋοϊας αϋτης νταϊς
των αρετων δντολαϊς καϊ τφ δπονρανϊφ
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τον Πνενματος κδσμφ και τη κ,οινωνϊα
της τον Χριοτοϋ Καϋαρδτητος και αγιαομοϋ».
'Ο νους ων μελος της ϋεοειδονς ψνχης ενρισκει την αφϋαρτον αξϊαν αντον
δν τη ϋεδτητι. «'Ο ϋρδνος της ϋεδτητος δ
νοϋς δστι και δ ϋρδνος τον νοϋ η βεδτης
δοτϊ». 'Η ϋεϊα εννοια τον νον σννϊσταται
εις τδ να εχη δπϊ τον ϋρδνον τον την ϋεδτητα ως 6ασιλεα δλοκληρον της γνωοτικης δρασεως αντον. 'Ο Χριστδς ηλϋεν δπως εκ τον ϋρδνον τον νοδς δκϋρονϊση τδν
Σαταναν και «εαντω ϋρδνον» ποιηοη τδν
νονν και ϊνα Αντδς κνβερνα και 6ασιλενη δν τη 6ασιλεϊα της γνωοεως. 'Η νπ
Αντον αροις της αμαρτϊας τον κδσμον ε
χει και γνωοιολογικην σημασϊαν, καϋ' δσον «ηρε την αμαρτϊαν τον κδσμον, τοντεοτι την ακαϋαρτον πηγην των διαλογιομων της ψνχης δξηρανεν». Πασα ψνχη
εχει «τδ ανϊατον τρανμα της αμαρτϊας,
την πηγην των ακαϋαρτων και πονηρων
λογισμων» ως οννεπειαν της παραβασεως
τον "Αδαμ. 'Εν τη ψνχη της αναγεννηϋεϊσης προσωπικδνητος δια της ηϋικης τριαδος «ξηραϊνεται η πηγη δκεϊνη, η τονς
ακαϋαρτονς λογιομονς 6ρνονοα, δια της
δνναμεως Τηοοϋ μδνον». Διδτι «μδνω τω
Κνρϊφ δννατδν δστι» να ϊϊεραπευση τδν
νπδ της αμαρτϊας πληγωϋδντα και σκοτισϋεντα «ηγεμδνα νονν τδν δρωντα Θεδν».

'Η καϊϊαρα γνωοις εϊναι τδ φνσικδν πδρισμα τον νπδ τον Χριστον ια^εντος νοδς.
Δια πασαν πραξιν της ϋεογνωσϊας δ τον
Χριστον ανΟρωπος εχει αναγκην της οννεργασϊας και της δδηγϊας τον 'Αγϊου
Πνενματος, διδτι «ωσπερ τδ μεγεϋος αν
τον (τ. δ. τον Θεοϋ) ακαταληπτον, οντω
και τδ λεπτδν αντον»" «τα τον Θεον ονδεις οϊδεν, ει μη τδ Πνενμα τον Θεον».
'Ο Χριστδς εϊναι η δδδς, ητις αγει εις
«την της αληϋεϊας δπϊγνωοιν». Τδ "Αγιον Πνενμα δν «τδ Πνενμα της αληϋεϊας»
εισαγει τονς αγϊονς «εις πασαν αληϋειαν». Την ημεραν της Πεντηκοοτης τδ "Α
γιον Πνενμα κατα πρωτον αφηρεσεν απδ
της ψνχης των 'Αποστδλων τδ «της κακϊας καλνμμα», κατηργησε τα παϋη και ηνοιξε «τα της καρδϊας δμματα» και «τδτε
οοφϊας πληοϋεντες και τδλειοι κατασταν-

τες νπδ τον Πνενματος δι δκεϊνον μεν
τδ τον Θεον ϋελημα ποιεϊν εγνοοσαν, δι'
δκεϊνον δε και πρδς πασαν αληϋειαν ἐχειραγωγηδησαν ηγεμονενσαντδς τε καϊ
6αοιλενσαντος αντοϊς των ψνχων».
"Ινα δδ δ ανδρωπος καταοτη 'ικανδς
δια την αποδοχην των μνστηρϊων της ϊϊεϊας 'Αληϋεϊας, δφεϊλει τδ πρωτον να αγιαοη παντα τα της γνωοεως δργανα, να
απεκδνϋη τδν παλαιδν και να ενδνϋη τδν
νεον ανϋρωπον, να εχη «δφ9αλμονς πρδς
δφϋαλμονς, κεφαλην πρδς κεφαλην, ωτα
πρδς ωτα, χεϊρας πρδς χεϊρας, πδδας
πρδς πδδας», διδτι «εισϊν δτερα ωτα και
δφϋαλμο'ι και κλανθμοϊ ετεροι, ως δη και
διανοια και ψνχη δτδρα, δπερ δοτιν αντοϊλεϊκδν πνενμα καϊ δπουρανιον τδ ακονδν
τε και κλαϊον ενχδμενδν τε καϊ γινωοκον
καϊ τδ τον Θεοϋ ϋελημα εν αληϋεϊα ποιονν». 'Η πνενματοφδρος προοωπικδτης γινωσκει δτι «εισϊν δφ-ϊϊαλμοϊ δνδδτεροι δφδαλμων τοντων καϊ δστιν ακοη ενδοτερα της ακοης ταντης». Οι Χριοτιανοϊ ἔχονσιν «αλλον νονν», διδτι «Πνενμα Θεοϋ
κοινωνεϊ ταϊς ψνχαϊς αντων». 'Ο Κνριος
ημων Τηοονς Χριοτδς ηλ^ε «την φνσιν αλλαξαι καϊ μεταβαλεϊν καϊ ανακαινϊοαι καϊ
ανακτησαι την ψνχην ταντην την κατεστραμμενην τοϊς παϋεοι δια την παραβαοιν, κεραοας τω Ιδϊω αντον Πνενματι
της ϋεδτητος. Καινδν νονν καϊ καινην ψν
χην καϊ καινονς δφϋαλμονς, καινα ωτα,
καινην γλωτταν, πνευματικην καϊ απαξαπλως καινονς αν^ρωπους τονς πιστενοντας αντω ^λϋεν απεργασασϋ·αι». Τη Ον
τως ανακαινιοϋεϊοη προοοοπικδτητι αποκαλνπτεται η οοφϊα τον Θεον δν τω μνοτηρϊω.

'Ο δοιος Μακαριος εφαρμδζει την της
χριοτιανικης γνοτσιολογϊας αρχην: «τδ
'δμοιον γινωσκει τδ δμοιον», διδτι κατα
τονς λδγονς αντον «δ τδ δμοιον δχων ἐπονρανιον της δεδτητος Πνενμα γινωσκει
τδν δμοιον, ως φησϊν δ 'Απδστολος: πνενματικοϊς πνενματικα ονγκρϊνοντες».

Τδ μνστηριον της χριοτιανικης γνωοιολογϊας εγκειται δν τω γϊνεο'θ·αι «δν πνεν
μα» μετα τον Χριοτοϋ, διδτι μδνον οντως
εϊναι δννατδν να γνιοσϋη τδ ϋ'ανμαοτδν μν-
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στηριον της του Χριοτοϋ προσωπικδτητος.
"Οοτις κοιντονεϊ «τφ Πνευματι τω Παρακλητφ κατα πασαν αϊσϋησιν και πληροφορϊαν» αποκτα «τδ τδλειον μετρον της
απαϋεϊας», γϊνεται αξιος ινα «η ϋεϊα
Τριας ϋνοικη» ϋν τη καϋαρϋεϊση ψυχη αϋ
τοϋ και τοιουτοτρδπως πειραματικως αποκτηση την επϊγνωσιν της αιωνϊου "Αληϋεϊας και οϋτως επιγνΦση «τδ τελειον
τοϋ Χριστιανισμοϋ μδτρον». Τοιαϋτη προσωπικδτης εϊοδρχεται εις την παραδεϊσιον μακαρι6τητα, δπδϋεν αϋτην η αμαρτια ϋξε6αλε, δι6τι «την αιωνϊαν μακαρι6
τητα απολαϋουοι δσοι δια ϋερμης και φιλαρετου διαγωγης των επουρανϊων τοϋ
Πνευματος μυστηρϊων πειρα καϊ αϊοϋηοει
την γνωσιν ειληφασι καϊ τδ πολϊτευμα εν
οϋρανοϊς εχουοιν». Ουτοι 6λεπουσιν «α
δφϋαλμδς οϋκ οϊδε», οϋτοι ακοϋουσιν α
«ους οϋκ ηκουσε», οϋτοι γνωρϊζουσιν α
«ἐπι καρδϊαν ανϋρωπου ουκ ανεβη»" τουτου ενεκα οϋτοι εϊναι «οι εν αληϋεϊα σοφοϊ, οϊ δυνατοι και εϋγενεϊς και φρδνιμοι».

Τδ Πνεϋμα τδ "Αγιον διαφωτϊζει 8λην
την ψυχην των πνευματοφδρων προσοοπικοτητων. «'Η τοϋ Πνευματος ελλαμψις οϋχ
οϊον νοηματων μ6νον αποκαλυψϊς εοτι και
φοπισμδς χαριτος, 6λλ" ϋποστατικοϋ φωτδς εν ταϊς ψυχαϊς 6εβαϊα και διηνεκης
ϋλλαμψις». Αια της τοϋ 'Αγϊου Πνευμα
τος δυναμεως «παοα γνωσις αποκαλϋπτεται και πρδς αληϋειαν Θεδς γνωρϊζεται».
«"Οσοι γαρ ν'ιοϊ ειοι τοϋ φωτδς και της
διακονϊας της Καινης Διαϋηκης εν τω
Πνευματι τφ 'Αγϊφ, ουτοι παρα ανϋρωπων ουδεν μανϋανουσυ ϋεοδϊδακτοι γαρ
εϊσιν». "Εν ταϊς καρδιαις αϋτων η χαρις
τοϋ Θεοϋ «εγγραφει τους νδμους τοϋ
Πνευματος και τα ϋπουρανια μυστηρια».
Οϋτοι κατεχονται παρα της χαριτος και
η χαρις «διερχεται εις δλα τα μελη τοϋ
σωματος και 6ασιλεϋει δλων των μελων
καϊ των λογισμων».

"Εκ των παρα της χαριτος κατεχομενων της γνωσεως πηγων εκρεει η γνω
σις, ητις μδνη ϋπϊσταται τα τοϋ Θεοϋ μυ
στηρια, δι6τι αδϋνατον εϊναι «ανευ τοϋ
Θεοϋ καϊ της ϋκεϊϋεν διδομδνης ενεργεϊας μυστηρϊων κοινωνησαι ϋεϊων καϊ εϊ-
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δεναι Θεοϋ σοφϊαν η κατα πνεϋμα πλουτεϊν». Τας πνευματοφδρους προσωπικδτητας αϋτδς ο Κϋριος ημων "Ιησοϋς Χριοτδς
χρϊει «τω εαυτοϋ φωτϊ της γνωοεωςς καϊ
επιχϋει επ" αϋτων «τδν της ζωης οϊνον,
την καινην τοϋ Πνευματος διδασκαλϊαν».
^4ἐται α'ι προοωπικδτητες «διδασκονται ϋν
κρυπτω α οϋκ οϊδαοιν».
"Η ϋπϊγνωσις της αϊων'ιου "Αληϋεϊας
δρϊζεται αμϋσως δια της Ιστορικης προσανπικοτητος τοϋ Θεανϋρωπου Χριοτοϋ"
«Αϋτδς γαρ η ενυπδστατ6ς τε καϊ δντως
αληΟεια καϊ δϊγα ταϋτης της αληϋεϊας
αμηχανον η αληϋειαν γνωναι η σωτηρϊας
ϋπιτυχεϊν».

"Εκτδς της προσωπικδτητος τοϋ Χρι
οτοϋ καϊ της προσωπικης ουμεμτοχης ϋν
τη ζωη Αϋτοϋ η ανθρωπϊνη γνωσις καταδικαζεται εϊς τδν απελπιστικδν σκεπτικισμδν. Μ6νον τοϊς τοϋ Χριοτοϋ ανϋρωποις
εϊναι εϋπρδσιτος η γνωσις της "Αληϊϊεϊας' «αϋτη γαρ η "Αληϋεια... φανεροϋται
αϋτοϊς καϊ διδασκει αϋτοϋς, 5τι ἐ γ ω
ε "ι μ ι η "Α λ η ϋ ε ι α ».
"Η "Αληθεια δεν εϊναι συλλογιστικη
οϋτε μεταφυσικη εννοια, αλλ" η αϊωνιος
Προσωπικοτης (η "Αληδεια = η Προοωπικ6της), ητις αποκαλϋπτεται μ6νον ταϊς
καϋαρϋε'ισαις προσωπικ6τησιν. «Αϋτη η
αληθεια φανεροϊ δαυτην εϊς τας ψυχας
τας πιστας» καϊ μετ" αϋτων «γϊγνεται εις
μιαν κοινωνϊανο. "Ο Κϋριος «φανεροϋται
ταϊς ηχυχαϊς αϋτων καϊ διδασκει αϋτοϋς
την αναστροφην τοϋ 'Αγϊου Πνευματος».
«'Η ϋϊ'υπ6στατος "Αληθεια», δ Χριοτδς,
ϋνοαρκοϋται εϊς τας ψυχας των φιλοχρϊστων και ουτοι εχουσι «τδν Χριστδν ϋν ϋαυτοϊς ϋλλαμποντα», εχουσι «τδν Κϋριον
εν ταϊς καρδιαις αϋτων ϋλλαμποντα» καϊ
μετ" Αϋτοϋ πασαν την σοφϊαν Θεοϋ "Εν
τω Χριστω καϊ δι" Αϋτοϋ ϋν τη 'Αγϊμ
Τριαδι οϋτοι Εχουσι παντας τους ϋ·ησαυροϋς της γνωσεως καϊ της σοφϊας.
"Οταν η ψυχη τοϋ ανϋρωπου σννενωϋη μετα τοϋ Χριοτοϋ καϊ «κεκρατηται τω
φωτϊ της ^εοτητος», τδτε δδχεται «την
ψυχην τοϋ φωτδς, τουτεστι την δϋναμιν
τοϋ 'Αγϊου Πνευματος», καϊ μεταβαϊνει
«ϋκ της κακϊας τοϋ σκδτους εϊς τδ φως

6

ΙΟΤΣΤΙΝΟΤ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

τοϋ Χριστοϋ» και δ Χριστδς — «τδ 8λον
φως» ·—- ουγκεντροϋται δν τη δεοειδεϊ
ονοϊα αντης και αντη «δλη φως γινεται»,
«δλη δφϋαλμδς». "Οταν τδ φως τον Χρι
στοϋ εϊσηρχετο «ἐν τη καρδϊα φαϊνον, ηνοιγε τδ δνδδτερον και 6αϋντερον και απδκρνφον φως, ωοτε δλον τδν ανϋρωπον
καταπο^δντα εις δκεϊνην την γλυκϋτητα
εϊ*
και ϋεωριαν μηκδτι εχειν εαυτον, αλλ
ναι ως μωρδν και 6αρβαρον τω κδσμφ
τοντω, δια την υπερβαλλονσαν αγδαιην καϊ
γλνκντητα, δια τα απδκρνφα μνστηρια,
ωοτε τδν ανϋρωπον κατ δκεϊνον τδν καιρδν δλενϋερωϋεντα φϋασαι εις τα τδλεια
μετρα και εϊναι καϋαρδν και δλεϋϋερον
εκ της αμαρτϊας». Ἢ εν τη προσενχη ἔκστασις εχει μεγαλην σημασϊαν. 'Ενϊοτε αρπαζεται παρ' αϋτης (τ.ε. της προοενχης)
δ εοω ανϋρωπος και κατοχος απεϊρω 6αϋει τον αϊωνος δκεϊνον γινεται».
"Ανεν της δν τω Χριοτω ζωης αδυνατος εϊναι η γνωοις των ϋεανδρικων μνοτηρϊων τον Χριστοϋ. Δια ταυτην την
γνωοιν δ ανϋρωπος εχει αναγκην τον
φωτδς τον Χριστοϋ, διδτι δ Χριστδς ηλϋεν «Ινα φωτϊση αντδν τω Ιδϊφ φωτι καϊ
αμφιαοη αντδν τα δαντοϋ ενδυματα της
ϋεδτητος τα ονρανια». ΟΙ 'Απ6στολοι εϊ
ναι τρανστατη τοντον απδδειξις. Δια τον
Χριστοϋ οϋτοι γϊνονται «δτρϋαλμοϊ και
φως δλον τον κδσμον». «Οι της αξϊας
και πιστης ψυχης δφϋαλμοϊ πνενματικως
φωτιοϋ·δντες φωτι ϋεϊκω 6λεπονσι και
κατανοοϋσι τδν αληϋινδν φϊλον και γλνκντατον, τδν πολυπδϋητον νυμφιον, τδν
Κϋριον, καταλαμπομενης της ψνχης νπδ
τον προσκυνητοϋ Πνενματος». Οι δφϋαλμοϊ ουτοι 6λεπονσι «νοερως» τδ δπιθνμητδν και μδνον ανεκλαλητον καλλος».

Κατα την διδασκαλ'ιαν τον δσϊον Μακαρϊον νπαρχονοι τρεϊς κνριαι 6αϋμϊδες
δν τη αναητνξει της γνωσεως: «εοτιν αϊσϋησις και δστιν δρασις καϊ δστι φωτισμδς». Φωτιομδς εϊναι η ανωτατη 6αϋμϊς,
επϊ την δποϊαν τδ της γνωσεως νποκεϊμενον αννφονται, δταν δ νους αντοϋ φωτισ9η δια τον φωτδς τον Χριστοϋ και τοϋ
Πνενματος τον 'Αγϊον. 'Ο καϋαρϋεϊς καϊ
φωτισϋεϊς νοϋς δπιστρδφει εις την πρωτδτνπον αντοϋ καϋαοδτητα, δδχεται «την

Ιδ'ιαν φυοιν» καϊ δημιονργεϊ την καϋαραν
καϊ αμϊαντον γνωοιν. 'Ο τοιοϋτος νοϋς
καϋορα «τδν Δεσπδτην», καϋορα δκ,εϊνην
την δδξαν, ην εβλεπε πρδ της παρακοης
δ πατηρ ημων 'Αδαμ. Οι ανϋρωποι τοϋ
καϋαρϋεντος νοδς «πρδς δκεϊνον αρπαζονται τδν αιωνα καϊ τα δκεϊ καλλη καϊ ϋανματα καϋορωσι». «Οϋτοι φωτεινω χρωμενοι καϊ διακεκαϋαρμενω τω νφ τας
αδϋτονς ανγας Κνρϊον δια παντδς κατοπτενονσι». Δια της καϋαρδεϊσης απδ της
αμαρτϊας ϋεοειδοϋς ουοϊας της προοωπικδτητος αντων οι αγιοι καϋορωσι τδ
ανεκφραστον καλλος τοϋ Χριστοϋ δν τον
τω τω 6ϊω, διδτι δ Χριστδς εϊναι «τοϊς
της ψνχης δφϋαλμοϊς ϋεωροϋμενος δν αληϋεϊα εως ημδρας της αναοτασεως». «Τελεϊως διακαϋαρϋεϊς» τδν νοϋν δ αγιος
ανΟρωτιος δια της προσενχης διατηρεϊ την
αγϊαν καϋαρδτητα τοϋ νοδς αντοϋ καϊ «αρηαγεϊς» καϋορα «την ανω πδλιν 'Ιερονσαλημ καϊ τας δκεϊ φωτεινας οϊκϊας καϊ
φως απειρον καϊ απδρρητον». Τδ ανλον
καϊ ϊϊεϊον πϋρ τοϋ "Αγϊον Πνενματος «καϋαρδν τδν νοϋν αποκαϋ'ϊστησιν, ινα αηολα6ων τδ κατα φυοιν διορατικδν δρρ εις τδ
διηνεκδς τα τοϋ Θεοϋ ϋανμαοια». Τα δρια της γνωσεως ενρϋνονται, «πραγματα
μεγαλα καϊ μνστηρια Θεοϋ αποκαλνπτεται
τη ψνχη». Δια της σννεργασιας της ηβικης καϊ ϋεϊας Τριαδος η ϋεοειδης ψυχη
σωζεται δκ τοϋ καταχϊλονϊον, αμαρτωλοϋ
δγωϊομοϋ. «Δια της δνναμεως Θεοϋ» δξολοϋρευονται «τα τεϊχη της κακϊας τα κωλνοντα τδν νοϋ)^ καϊ δ Σατανας παυει να
εϊναι δ δημιονργδς της γνασσεως. 'Η ἄναγεννηϋεϊσα προσωπικδτης δδχεται την
αποκαλνψιν ως την νψϊστην τιηγην της
γνδδσεως, 5δεν δι' αντην η γνωοις σχεδδν δδν εχει 8ρια. "Ο Θεδς «τεϊνει καϊ μηκυνει την τμυχην εΙς απεραντον καϊ αμδτοητον ανξησιν... εως ανξηση αντην τη ιδϊμ αϋξηοει, καϊ δια τοϋτο τ^ν καϋιστμ
Ικανην δι' «απδραντον καϊ αμετρητον αν
ξησιν» δν τη σφαϊρα της γνωσεως. «"Εσεοϋε οϋν ϋμεϊς τελειοι, ωοπερ δ Πατηρ
νμων δ δν τοϊς οϋρανοϊς τδλειδς δστι»"
τοϋτο ισχνει καϊ δια την γνωοιν 'Η χριστοφδρος ψνχτ] «τοσοϋτον πλατννεται τω
φρονηματι, ωοτε πανταχον αϋτην εϊναι
καϊ δπον 6ονλεται καϊ ενΟα 6ονλεται δια-
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"Οταν δ Κνριος καϊ η ψνχη γϊνωσιν
«εις ἔν πνενμα και εις μιαν κρασιν και
εις μιαν διανοιαν», τδτε δ Κνριος μεταφδρει εις την ψνχην την ϋεανδρικην γνωοιν. «Θεωρηοον αρρητα μνοτηρια ψνχης,
ης περιαϊρει Κνριος τδ δπικεϊμενον σκδτος και αποκαλνπτει αντην την αποκαλνπτεται αντη, πως πλατννει και τεϊνει τα
φρονηματα τον νοδς αντης εις τα πλδιτη
και μηκη και 6αδη και νψη πασης δρατης
και αορατον κτϊσεως». "Ο Χριστοφδρος
ανδρωπος εΙς παντα αλλον ανδρωπον κατω παντων των στρωμδ,των των αμαρτιων, 6λδπει την ϋεοειδη ονοϊαν της φνσεως αντον. Ουτος (καδαρφ δφϋαλμφ
παντας δρα και χαϊρει δπϊ δλφ τφ κδσμφ και παντως 9δλει προσκννεϊν και αγαπαν "Ελληνας και 'Ιονδαϊονς». Τοιοντος ανδρωπος εχει ως σκοπδν τον νοδς
την γνωσιν τον Χριοτον και της ϋεοειδεϊας παντων των ανδρωπων, και τοντον ενεκα «δν ονδενι δλως των φαινομδνων δ
νονς ασχολεϊται» και δεν σκδπτεται τα
«οϋκ δντως καλα».

«παντων ανωτεραν». ΟΙ Χριστιανοι «δν
τουτφ εϊσι μεϊζονς και κρεϊττονες τον κδομον, δια τδ τδν νονν αντων και τδ φρδνημα της ψνχης δν τη τον Χριοτον εϊρηνη καϊ δν τη τοϋ Πνενματος αγαπη τνγχανειν». ΟΙ Χριστιανοι γϊνονται «μδτοχοι
τον πνενματικον πλοντον και της δν μνστηρϊφ λαλονμδνης σννεσεως της μη ονοης τον κδσμον τοντον». Οντοι εχονσιν
«αλλο φρδνημα» και δν τφ τον Χριοτον
Πνενματι ενρϊοκονοιν αναπανοιν τον νοδς
αντων «Υϊοϊ φωτδς» δντες, ουτοι ζωσιν
«δν ημδρα τον φωτδς τον ϋεϊκοϋ», τδν
νονν και τα φρονηματα αντων δεν οεϊει
«ανεμος αγριος» της αμαρτϊας, αλλα «α
νεμος ϋεϊος τον 'Αγϊον Πνενματος» αναψνχει τας ψνχας αντων και «διικνονμενος πασαν την νπδοτασιν της ψνχης καϊ
τονς λογισμονς καϊ πασαν την ονοϊαν καϊ
παντα τα μελη τον σωματος αναψυχων καϊ
αναπανων αναπανοει ϋεϊκη καϊ αλαλητφ».
'Ο νονς αντων δν τη χαριτι τον 'Αγϊον
Πνενματος «παντοτε την διατριβην εχει
νενικημδνος τφ δεϊφ καϊ ονρανϊφ ερωτι
καϊ πδδφ πνενματικφ. 'Η ονσϊα της ζωης
αντων εϊναι «δ Κνριος δν τφ νω». Οϋτοι
εχονσι «πλοντον πνενματικδν δν τη ψν
χη τδν 6ρνοντα πασαν αγαϋωοννην λδγων
τε καϊ εργων καϊ ενϋνμηματων δειων καϊ
μνστηρϊων αλαλητων».

'Η δν τη γνδοσει διαφορα μεταξν των
δληϋινων Χριοτιανων και «παντδς τον
γδνονς των ανΦρωπων» εϊναι μεγαλη. Ο'ι
Χριστιανοι δφεϊλονσι «μετατεδηναι και
μεταβηναι τφ νφ εκ τοντον τον αιωνος,
δν φ εγκειται καϊ δελεαζεται δ νονς απδ
της παραβασεως 'Αδαμ, εις αιωνα Ετε
ρον και τφ φρονηματι εϊς τδν ανω της
ϋεδτητος κδσμον εϊναι». 'Αλλ' δπως η ψν
χη πεταξη «πρδς τα νψη των ονρανων»,
αναγκαϊον να γϊνη πνενματοφδρος, να λα6η «πτερνγας περιοτερας τον 'Αγϊον
Πνενματος». Ταντα αποκτωνται δια της
ανεπιφυλακτον παραδδσεοος εαντον τφ
Χριοτφ, διδτι Αντδς μδνος δ'ιδει «πτδρνγας 'Αγϊον Πνενματος προς τδ 'ϊπτασϋαι
ακωλντως εις τδν αερα ϋεδτητος». 'Εφωδιαομδνη δια των πτερνγων τον 'Αγϊον
Πνενματος και «είς τα νψηλα τον ονρανον πετομδνη» η ψνχη αιο9ανεται δαντην

Τδ «ο ν ν α γ ε ι ν τδν νονν καϊ τονς
λογισμονς δν τφ Χριοτφ» σημαϊνει παρδχειν τφ Χριοτφ τδ δννατδν τον δημιονργεϊν την ϋεανδρικην γνωσιν, διδτι δκεϊνος «μεταβαλλει τονς λογισμονς της ψνχης καϊ ποιεϊ αντονς ϋεϊκονς, ονρανϊονς,
αγαϋους». Καϋαρονς λογισμονς, καϋαραν
γνωσιν δημιονργεϊ η προσωπικδτης ητις
«εν τφ εχει... την δνεργειαν τον 'Αγϊον
Πνενματος»· «παντες ο'ι λογισμοϊ αϋτης
ονρανιοι καϊ καϋαροϊ καϊ αγιοι γϊγνονται,
χωρονντες εΙς αερα ϋεϊκδν». ΟΙ καδαροϊ
λογισμοϊ εϊναι ο'ι μδνοι φνσικοϊ καϊ ο'ι μδνοι ϋεϊοι, ο'ι δε ακαϋαρτοι εϊναι παρα φνσιν. «'Ο δφϋαλμδς τον Θεον 6λεπει αντδν
τδν νονν καϊ τας ενδνμησεις καϊ περιβλεπει καϊ παραβλεπει καϊ ον ποιεϊ εν αντοϊς κοινωνϊαηι, εαν εϊναι ακαϋαρτοι καϊ
αμαρτωλοϊ. Τδ Πνενμα τον Κνρϊον «ηνιοχεϊ την ψνχην, ηνιοχοϋν καϊ δδηγονν δ-

κονεϊν τφ Χριοτφ». 'Αλλ' η ενρννοις αντη της γνωσεως κατ ονοϊαν εϊναι δκκληοιαοτικον, καϋολικον χαρακτηρος, διδτι
μδνον «συν παοι τοϊς αγϊοις» δ ανϋραιπος
δνναται να γνωρϊοη τα μνοτηρια τον Χρι
οτον.
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πιοτημδνως τδ 8,ρμα της ψυχης εις τδ
ουρανιον και εν9εον φρδνημα δια παντδς». ΟΙ πνευματοφδροι ανϋρωποι εμβαϋϋνονσιν εΙς «τα επονρδνια μνοτηρια»,
ενϊοτε δε εϊναι «ωσπερ εν μεϋη ποτοϋ,
ενφραινδμενοι και μεϋνοντες τω Πνεϋματι μεϊλην ϋειων μυστηρϊων πνενματικων, μεϋνοντες μεϋην αφραοτον των μνστηρϊων τον Πνενματοςς και «ως μη δ ε ν»
αϊσϋανονται τδ φνσικδν μερος της προοωπικδτητος αϋτων. Αι τοιαϋται προσωπικδτητες υπ αντον τοϋ Θεοϋ δεχονται
«εϊτε χαρϊσματα ιαματων εϊτε γνωοεις
εϊτε αποκαλνψεις» και ενϊοτε «σννεσει και
σοφϊα ϋεϊα και γνωσει Πνεϋματος ανεξερεννητφ τοιαντα πρδς της τον Χριστοϋ
σοφϊζονται χαριτος, α μηδεμια γλωσση δϋναμις εξειπεϊν».
Τοιοντοτρδπως δλη η γνωσις εξαρταται εκ τον Χριστοϋ" τδ λδγιον «χωρις εμοϋ οϋ δϋνασϋε ποιεϊν ονδεν» ισχϋει και
δια την γνωσιν. "Οταν δ ανδρωπος παραδωση τφ Χριστφ τδν νονν και τους λογισμοϋς..., τ6τε «δ Κνριος μνοτηρϊων αξιοϊ τοντον εν αγιδτητι και κα9αρδτητι
πλεϊονι και τροφην ϋπονρανιον δϊδωσιν
Αντδν και πδμα πνευματικδν». «'Ανευ τον
Κνρϊον 'Ιησοϋ και της ενεργεϊας της ·ϊϊεϊας δνναμεως ονκ εοτι γινωσκειν μνοτηρια
και σοφϊαν Θεοϋ».
Την αληϋ·ινην χριστιανικην φιλοσοφιαν δημιονργοϋσιν αι χριστοφδροι και
πνευματοφδροι προσωπικδτητες. Μ6νον
«οϊ δδηγονμενοι και ποιμαινδμενοι κατα
τδν εοω ανϋροσπον νπδ της ϋεϊκης δννα
μεως» εϊναι «αληϋως οοφοϊ και φιλδσοφοι Θεοϋ», ενω «οϊ φιλδσοφοι των 'Ελληνων λδγονς μανϋανονσ ιν», «εν λδγοις ασκοννται και πρδς λογομαχϊας εκϋνμως
ησχδληνται, οϊ δε Θεοϋ δοϋλοι, καν ανομϊλητοι λδγων ιδσιν, αλλ' οϋν ϋεϊα γνω
σει και Θεοϋ χαριτι καταρτϊζονται». 'Ο
τοιοντος φιλδσοφος ενϊοτε «εν σννεσει τιν'ι
και σοφϊα αρρητφ και γνωσει Πνεϋμα
τος ανεξερεννητφ νπδ της χαριτος σοφϊζεται, απερ δια γλωσσης και στδματος
λαλησαι αδννατον». 'Ο αγιος εϊναι δ μδνος αληϋινδς φιλδσοφος, διδτι «δ εν τω
τελεϊφ αγιασμω νπαρχων ονκ ϋνδνμεϊται
πονηρα, ον λογϊζεται φαϋλα». Θεοειδεϊς

δντες οϊ αγιοι εχουσι την γνωσιν της ϋε'ιας αληϋεϊας, διδτι «τδ ϋεϊον και επουρανιον Πνεϋμα επιδημεϊ εν τφ νφ» αντων.
Οϊαδηποτε και αν εϊναι η φιλοσοφϊα
«κατ ανϋρωπον», δεν δνναται αυτη να
παρασχη την απολϋτως αληϋινην γνω
σιν. «Αοιστοτελης η Πλατων η Σωκρατης, φρδνιμοι δντες επιγνατσει, ωσπερ πδλεις μεγαλαι. ετνγχανον, αλλ' ερημοι ησαν
νπδ εχϋρων (τοντεστι των της πονηρϊας
πνενματων) δια τδ μη εϊναι Πνεϋμα Θε
οϋ εν αντοϊς».
"Η της Καινης Διαϋηκης μεϋοδος της
γνωσεως εϊναι 6αϋδως προσωπικη και
πειραματικη συνενωσις μετα Χριστοϋ εν
τη χαριτι. Αυτη η μεϋοδος εϊδικως εκφραζεται εν τω μνστηρϊφ της δεϊας Ε υ χ α ρ ι σ τ ϊ α ς. 'Εν αυτη τδ αντικεϊμενον
της πϊστεως και της γνωσεως σννενοϋται
μετα τοϋ νποκειμενου. «Σωματοποιεϊ γαρ
εαυτδν και εις 6ρωσιν και πδσϊν δ Κν
ριος... και γαρ φησιν 'Εγω ειμι δ αρτος της ζωης». «Ο τρωγων τδν αρτον τοϋτον ζησεται εις τδν αϊωνα, ϊνα αναπαϋση ανεκλαλητως και δμπληση ενφροσϋνης
πνενματϊκης την τρνχην». «Εν τη 'Εκκλη
σϊα προσφδρεται αρτος και οϊνος, αντϊτυπον της σαρκδς Αντον (τουτδστι τοϋ Χρι
στοϋ) και τοϋ αϊματος, και οϊ μεταλαμβανοντες δκ τοϋ φαινομδνου αρτον πνενματικως την σαρκα τοϋ Κνρϊον δσ^ϊουσι».
Δια της ϋειας Μεταληψεως δ Χριστδς
σννενοϋται μετα τοϋ μεταλαμβανοντος και
τοιοντοτρδπως αντδς πρμγματικως αποκτα την επϊγνωσιν τον Χριστοϋ.

«Ο Κνριος οντε τελος εχει οντε καταληψιν. Ονδενϊ εοτι καταληπτδς δ Θεδς κα'ι
μετρητδς, εϊ μη τοϊς γενσαμενοις δξ αντοϋ εκεϊνον, οϋ εδεξαντο, και γνωρϊζονσι
την δαντων ασϋενειαν». «Η τοϋ Θεοϋ γεϋσις» εϊναι η δδδς πρδς την πραγματικην
επϊγνωσιν τοϋ Θεοϋ, πρδς την επϊγνοσσιν τοϋ Χριστοϋ. "Ανευ της προοωπικης
μεταληψεως τον Χριστοϋ εϊναι αδυνατος
η δπϊγνωσις τοϋ μνστηρϊον της προσωπικδτητος Αντοϋ. "Οϊλεν Αντδς — «Θεοϋ
Σοφϊα» — εϊναι «"Ελλησι μωρϊα». «Τδ
εντελδς τοϋ Χριστιανισμοϋ μνστηρϊον» γνω
ρϊζεται δια της πεϊρας. «'Ο γαρ Χριστιανισμδς 6ρωσϊς εοτι και πδοις και δσον
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τις δσϋϊει απ' αυτοϋ, δκ της ηδϋτητος δπϊ
πλεϊον δρεδϊζεται δ νους ακατααχετος καϊ
ακδρεστος νπαρχων καϊ απληστως δπιζητων και δσϋ'ϊων».
Δια της δν τη 9εϊφ Ενχαριοτϊρ δνωσεως μετα τον Χριστοϋ δ Χριστιανδς αποδδχεται τον Χριοτδν ως κριτηριον της γνω
οεως κα'ι της αληϋεϊας. 'Αντϊ τον ανδρωπον ως κριτηριον της γνωοεως καδϊοταται δ θεανδρωπος. "Οταν δ νους, «δ δφδαλμδς γνχης», γϊνη «εν πνεϋμα» μετα
τοϋ Κνρϊον ημων 'Τησοϋ Χριστοϋ, τδτε εϊ
ναι ϊκανδς να διακρϊνη τδ αγαδδν και τδ
κακδν, να διακρινη την αληδειαν απδ τοϋ
γεϋδονς. Ταϋτα κατορδωνονοι μδνον οι τδλειοι. 'Η γνχη αντων γινομδνη «δλη δφδαλμδς» και «δλη φως» 6λδπει τα δρια
τοϋ αγαδοϋ και τοϋ κακοϋ, διακρϊνει τδ
ακαδαρτον απδ τοϋ καδαροϋ, τδ δεϊον απδ
τοϋ διαβολικοϋ. «ΟΙ εχοντες εν αντφ τφ
νφ τδν φωτιομδν» τοϋ Χριστοϋ εϊναι Ικανοϊ να διακρινωσι την λεπτοτατην δραοιν
τοϋ θεοϋ και τοϋ Σατανα δν τη γνχη τοϋ
ανδρωπον, να κατανοηοωοι «την λεπτδτητα της πονηρϊας», την «λεπτδτητα της
κακϊας». "Οδεν «οϊς μδλει τδν τοϋ Χρι
στοϋ 6ϊον ως καλλιστα κατορδοϋν, τοϋτοις
και προοηκει προηγονμενως τοϋ διανοητικοϋ τε και διακριτικοϋ τε και ηγεμονικοϋ μδρονς της γυχης δια παοης δπιμελεϊοδαι της σπονδης, ϊνα την τοϋ κα
λοϋ τε και κακοϋ διακρισιν ακριδιδοαντες
και α παρα φυσιν δπειοηχδη παδη της καδαρας αποκρϊναντες φνοεως απροακδπτως
ζην εχοιεν, ως δφδαλμφ τφ της διακρ'ιοεως μδλει χρωμδνοις, και αοννδετοι
πρδς τας της κακϊας αφορμας εϊναι δνναμενοι». «'Αγωνος πολλοϋ και πδνον κρνπτοϋ καϊ αορατον χρεϊα λογιομων ερενναν ποιεϊσδαι και τα ηοδενηκδτα της γν
χης ημων αισδητηρια γνμναζειν πρδς δια
κρισιν καλοϋ τε καϊ κακοϋ" δει παντοτε
και αναζοχπνρεϊν δια τοϋ νοδς πρδς θεδν
δπεϊξεως τα δςησδενηκδτα τη γνχη μδλη
τον νοϋ ημων προοκαλονμενον μετα τοϋ
Κνριον παντοτε, ϊνα γδνηται εις δν πνεϋ
μα». «ΟΙ τδν 6ϊον τοϋ Χριοτιανιομοϋ δι
πολλη ακριβεϊα κατορδωσαι 6ονλδμενοι
πρδ πδ,ντων τοϋ διανοητικοϋ και διακριτικον μδλονς της γνχης δν παση δυναμει
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δπιμελεϊοδαι δφεϊλουοιν, 'ϊνα την διακρι
σιν τοϋ καλοϋ και τοϋ κακοϋ δν ακρι6εϊρ
κτησαμενοι και τα παρα φνσιν ειοαχδδνια
τη καδαρζϊ φϋοει παντοτε διακρϊνοντες ευδδως και απροοκδπτως πολιτενσωμεδα, ϊ
να ως δφδαλμφ τφ της διακρϊοεως μδλει χρωμενοι, αουνδυαστοι καϊ αοννδετοι
πρδς τας της κακϊας νποδεοεις εϊναι δυνηδωμεν καϊ οντω της δεϊας δωρεας καταζιωδεντες αξιοι τοϋ Κνρϊον γενωμεδα».

Κατα την τοϋ Χριστοϋ οϊκονομιαν της
αποκαταοτασεως της προσωπικδτητος η
ιελενταϊα, η τελικη 6αδμϊς της δεωοεως
αναγεται εις την 'Αποκαλνγιν τοϋ Χριστιανισμοϋ. "Ο,τι Ιογνει δια την προσωπικδτητα Ισχνει καϊ δια την γνωοιν. 'Η
αναοταοις εμφανϊζεται ως η τελικη 6α
δμϊς της δεωοεως της προσωπικδτητος.
Κατα την αναστασιν η γνχη, η γινομδνη
χριοτοειδης εν τη δπϊ της γης ζωη, μεταφερει την χριστοεϊδειαν αυτης καϊ εϊς
τδ οωμα. «Των μεν οϋν αγϊων η δεοειδης
τοϋ Πνενματος εϊκων απδ τον νϋν ενδον,
ωσπερ δντυπωδεϊοα, καϊ τδ σωμα δεοειδδς εξω καϊ οϋρανιον απεργασεται». «''Ο
γαρ νϋν δναπεδηοαϋριοεν ενδον η γνχη,
τδτε αποκαλνφδηοεται καϊ φανησεται εξωδεν τοϋ σωματος». «''Οπερ γαρ εχει νϋν,
αντδ προδρχεται εξωϋεν τοϋ σωματος τδτε». «Πασα γαρ καλλονη λαμπρδτητος καϊ
ωραιδτητος οϋρανϊον εις αυτοϋς (τοντδοτι
τους Χριστιανοϋς) τδ Πνεϋμα της ϋεδτητος γϊνεται τδτε δπερ απδ τοϋ νϋν δδξαοϋαι κατηξιωϋησαν».
Κατα την αναστασιν η ζωη τοϋ Τησοϋ
Χριστοϋ φανεροϋται «δν τη ϋνητη σαρκϊ»,
τδ σωμα διαιωνϊζεται δια τοϋ Χριστοϋ
καϊ η Ιδεωδης Ισορροπϊα μεταξϋ της γυ
χης καϊ τοϋ σωματος αποκαδϊσταται. «Τδ
πνρ τδ οϋρανιον της ·δεδτ·ητος, δπερ δδχονται οϊ Χριοτιανοϊ δντδς αντων δν τη
καρδϊρ νϋν δν τφ αϊωνι τοϋτφ, τοϋτο αντδ
τδ δντδς της καρδϊας αντων διακονονν, δταν αναλυϋη τδ σωμα, δξωτερον γϊνεται
καϊ παλιν σνμπηοοει τα μδλη καϊ ποιεϊ αναστασιν των λελυμδνων μελων». Τοϋτο τδ
πϋρ εϊναι «ανασταοεως δνναμις» καϊ αντδ
«δνακαινϊζει καϊ δνιοτα τα δφδαρμδνα οδδ—τ ο. Ι2

πβρι θθιχο θΝωοβωο

κλι

θθωρπτικογ
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τογ Λπογ κΑΛ,λϊετογ κχτΛφγπωτογ

ΑΘΕ τι που ζεϊ, ε
χει σαν Ιδι6τητα φνσικη την φυοικη του
ενδργεια, στην δποϊαν αναπαϋεται και
ενγαριστεϊται αναλδγως. Και στην ενεργεια του 6ρϊσκει την
χαρα, γι αντδ και δελει να ενεργη. 'Επομενως καϊ δ τλνϋρωπος, δπειδη εχει
νουν και η ζωη του φυσικως 6ρϊσκεται
στην δνεργεια να νοη, ηδϋνεται και ανα
παυεται πιδ εντονα, δταν οι νοησεις του
οτρδφονται πρδς ανωτερα αντικεϊμενα,
που χαρακτηρϊζονται ως καλα καϊ αγαϊλα. 'Η πνενματικη δε ηδονη φδανει οτδ
κατακδρυφον, οταν κανεϊς εχει την μνημη τοϋ Θεσϋ και μελεταει τις αρετδς καϊ
τελειδτητδς του. Τοϋ Θεοϋ, που εϊναι τδ
ακρον αγαϋδν και νοητδν, ϋπερανω της
καταληψεως τοϋ νοϋ, που η αγαπη του
πρδς τδν ανΟρωπον εϊναι νπδρ νοϋν καϊ
χαρϊζει στους αγαπωντες τον αγαδα ασνλληπτα καϊ μαλιστα αϊωνια.
β'. Ἐαν καδε γενηοη κανει εκεϊνο που
γεννιεται να δμοιαζη με εκεϊνο που γενναει, 'δπως εϊπεν δ Κϋριος, δτι «τδ γεγεννημενον δκ της σαρκδς, σαρξ εστι, και τδ
γεγεννημενον δκ τοϋ Πνενματος, πνεϋμα»
('Ιω., γ', 6)" δαν λοιπδν εϊναι πνεϋμα
δ γεννημενος απδ τδ Πνεϋμα, γινεται φανερδν δτι εϊναι καϊ ϋεδς, σνμφωνα με τδ
Πνεϋμα που τδν εγεννησε, δπειδη και τδ
Πνεϋμα εϊναι αληϊλινδς Θεδς, απδ τδ δποϊον γεννηϋηκε κατα χαρη δκεϊνος που με·'Ο αγιος Καλλιστος Καταφυγιότης εϊναι διδασκαλος της αποβλεπτικης μυστικης ξωης. ©α
μεταφρδσωμε, κατα παρακληση, τα φιλοκαλικα ΚεφαλαιΑ του κα'ι ατδ τελος θα τδ. σχολιΑσωμε.

τεχει στη ζωη τοϋ αγϊου Πνενματος.

'Εαν λοιπδν εϊναι θεδς αϋτδς, τδτε κατα ουνεπεια εϊναι και προφανως θεωρητικδς, γιατι δ Θεδς λεγεται Θεδς δκ τοϋ
δεωρεϊν. "Ωστε εϊναι δπδμενον, δτι εκεϊ
νος που δδν «ϋ·εωρεϊ», η ακδμα δεν επετυχε να γεννηδη πνευματικα καϊ να μετδχη οτδ Πνεϋμα, η, δπετνχε μεν, αλλα
απδ αμαδεια κλεϊνει την δπτικη δϋναμη
της ψνχης του καϊ απδ απαιδενσια αποοτρεφεται τις νοητδς δεϊες ακτϊνες, που
λαμπονν γϋρω απδ τδν νοητδν ηλιον της
δικαιοοϋνης. Καϊτοι αντδς κατδστη μετοχος της δννδμεως που δεωνει καϊ νγωνεται πρδς την αγιδτητα, δμως δνοτνχως
οτερεϊται της δνεργειας της.

γ'. "Ολα τα δντα ελα6αν απδ τδν δημιονργδν τους την κϊνηση τους μδ σοφϊαν,
δπως καϊ τις ιδιδτητες τους. Τδ ϊδιο καϊ
δ ανθρωπινος νοϋς. 'Εξαιρδτως δμως δ
νοϋς εχει την αεικινηοϊαν, τδ δδ αεικϊνητον εϊναι απειρον καϊ αδριστον. 'Επομενως δ νοϋς που κινεϊται μ6νον οτδν μη
απειρον καϊ περϊορισμδνον κδσμον, ενρϊσκεται σδ παραφνοικη καταοταση, κατωτερη απδ τις δυνατδτητδς τον. Και αϊηδ
παδαϊνει δταν κινεϊται στα πεπερασμδνα
καϊ περιορισμενα. Γιατι δδν εϊναι δυνατδν, η μδν ονσϊα ενδς δντος να εϊναι πεπερασμενη καϊ περιοριστικη, η δδ κϊνηση
τοϋ νοϋ γνρω απδ αντδ να δδεϋη πρδς τδ
απειρον. 'Επομδνως καϊ αναγκαϊως τδ
αεικϊνητον τον νοϋ χρειαζεται κατι αδριοτον καϊ απειρον, πρδς τδ δποϊον να στρεψη δλλογα τί;ν φνοικη του κϊνηση. 'Αλλα
κανδνα δπειρον καϊ αδριστον πραγματικα
δδν υπαρχει, δκτδς απδ τδν Θεδν, που εϊ
ναι κατα φϋση καϊ κνρϊως δνα. Συνεπως
δ νοϋς πρεπει να ανατεϊνεται, να δπο6λεπει καϊ να κινεϊται πρδς τδ κνρϊως 3π,ει-
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ρον ενα, δηλαδη εΙς τδν Θεον. Και αϋτδ
εϊναι τδ φυοικδν Ιδϊωμα τοϋ νοϋ.
δ'. Τα Ιδιωματα τοϋ Θεοϋ, ποϋ 6λεπει κανεϊς γϋρω απδ τδν Θε6ν, εϊναι απειρα και αδριοτα. 'Αλλα δ νοϋς δδν χαϊρεται τελεϊως σ' αντα γιατϊ ζηταει δκεϊ
νον που εχει αντα. Και αϋτδ ουμ6αϊνει
γιατι καϋε δν χαϊρεται οτδ κατα φϋση δμοι6ν του. 'Ο νοϋς εϊναι απδ την φϋοη του
ενας, αν καϊ πολλα κατα τις νοηοεις τους.
'Ανατεινδμενος και κατα καποιον τρδπον
κινοϋμενος πρδς τδν Θεδν, που κι' αϋτδς
εϊναι ενας κατα τη φυοη καϊ πολλα κατα
την ενεργειαν, εϊναι αδυνατον να χαϊρεται απδλυτα, αν δδν φϋαοη δι αγϊου
Πνευματος εΙς τδ κατα φυοη αδριοτον ε
να, αφοϋ προηγουμδνως ξεπεραοει δλα τα
πραγματα. 'Επειδη δε ενα κατα φυοη εϊ
ναι δ Θεδς, δπδμενον εϊναι να χαιρεται δ
νοϋς απδλυτα σ' αϋτδν. 'Αλλα τα δντα χαϊρονται στϊς φυσικδς τους Ιδιδτητες. 'Επομδνως φυοικη Ιδι6της τοϋ νοϋ εϊναι να κινεϊται, να ανατεϊνεται, να αναπναϋεται καϊ
να χαιρεται απδλυτα μδνον εΙς τδν Θε6ν,
τδν μδνον καϊ αδριοτον ενα.

α'. Καϋε κϊνησις δποιουδηποτε κτιστοϋ
δντος, ακδμη καϊ αϋτοϋ τοϋ νοϋ, γϊνεται
με τδν οκοπδν να οταϋη σε καποιο κτιστδν,
για να ηρεμηοη καϊ αναπαυϋη δριοτικα
κατ' αναλογϊα πρδς την φυοη του. 'Αλλα
δ νοϋς, αν καϊ εϊναι μια κτιοτη οϋοϊα,
δμως δδν ημπορεϊ κινοϋμενος να σταματηοη οτα κτιστα καϊ να ηρεμηοη ο' αϋτα.
Δ ιδτι τδ κτιστδν εχει ως 'ιδιδτητα τδν περιοριομδν εις τδ. κτιστα, επειδη εχει αρχην, δνω δ νοϋς σαν αεικινητος δδν υπδκειται σε περιοριομδν, αλλα ϋα εξακολουϋη να δπιζητη καπου να κινηϋη. Εϊ
ναι αδυνατον δδ να ηρεμηοη, η να δπιτϋχη εκεϊνο που απδ τη φϋση του εϊναι δ
τελικδς σκοπδς του (δ Θεδς) η να εχη
την οιοοτη αεικινηοϊα του, δ νοϋς, εαν
κλειοτη στους περιορισμους των κτιοτων.
Αϋτδ εϊναι εξω απδ τη φϋση τοϋ νοϋ,
που εϊναι φανερα αεικινητος. 'Επομενως
δδν ημπορεϊ δ νοϋς να εϋρη την ηρεμϊαν
η να οταϋη σδ καποιο κτιστδν. Ποϋ λοιπδν
να χρησιμοποιηση δ νοϋς την 'ιδιδτητα του,
δηλαδη να στδκεται δια της κινησεως,
κι' ετοι να ηρεμη, να ε'ιρηνεϋη καϊ να ε-

η

χη οταϋερη την αϊσϋηοη της αναπαϋοεως,
αν δδν φϋαση σδ κατι ακτιστον καϊ μη περιγραπτδν; Αϋτδ εϊναι μδνον δ Θεδς, τδ
εν ϋπερκοομιον ϋπαρχον. ΕΙς αϋτδ συνεπως τδ ενα καϊ απερϊγραπτον πρεπει να
φϋαση δ νοϋς δια κινησεως, ωστε εϋρϊσκοντας τη φυοικη του ηρεμϊα, να ϋπιτϋχη την νοεραν αναπαυοη του, δπως αρμδζει. Γιατϊ εκεϊ ϋπαρχει σταοη δι' αγϊου
Πνευματος καϊ ϋπερφυσικη αναπαυοη καϊ
τελος των πδντων εϊναι τδ απειρον. Καϊ
δδν ϋπαρχει πλεον οϋδεμϊα κϊνηση σδ καϋε νοϋν, ποϋ εφϋαοε τδ ενα, τδ αδριοτον,
τδ απδραντον, τδ απερϊγραπτον, τδ ανεϊδεον, τδ αοχηματιοτον καϊ απδλυτα απλοϋν.
Γιατϊ τετοιο εϊναι τδ ενα, δηλαδη δ Θεδς.
ς'. 'Εαν δ Θεδς «ποιεϊ τους 'Αγγδλους
αϋτοϋ πνεϋματα», δπως λεγει δ Δα6ϊδ,
καϊ εκεϊνους τους ανϋρωπους, που γενναει τδ αγιον Πνεϋμα, τους κανει πνεϋμα,
δπως εϊπεν δ Κϋριος ('Ιω. γ', 6), τδτε
γϊνεται ''Αγγελος δ ανϋρωπος εκεϊνος
ποϋ εχει γεννηϋη απδ την πραγματικη
μετοχη του οτδ αγιον Πνεϋμα. 'Αλλα δ
μως τδ εργον των 'Αγγδλων εϊναι η ϋεωρϊα τοϋ προοωπου «τοϋ Πατρδς ημων τοϋ
εν οϋρανοϊς», δπως παλιν εϊπεν δ Κϋριος.
επομενως καϊ δ μετδχων πραγματικα τοϋ
αγϊου Πνεϋματος πρεπει να ανυψωνεται
στη ϋεωρϊα τοϋ προοωπου τοϋ θεοϋ. Γι'
αϋτδ καϊ δ Δαδϊδ διδασκει καπου λδγοντας: «Ζητηοατε τδν Κϋριον καϊ κραταιωϋητε· ζητησατε τδ πρδσωπον αϋτοϋ δια
παντδς». ''Αρα δεν τηρεϊ τδ πρδπον ϋκεϊνος ποϋ, ενω μετδχει τοϋ αγϊου Πνεϋμα
τος, τοϋ ζεοοποιοϋ καϊ φωτιστικοϋ καϊ ϋρωτοεργοϋ καϊ ελαδε πεϊρα της ανεκφραστου γεννηοεως απδ τδ αγιον Πνεϋμα,
καϊ ανεβηκε οτα νψη της αγγελικδτητος,
αϋτδς απδ αδδκιμη εϋλαδεια αχρηστεϋει
την νοερα αϊοϋηση του πρδς τδν Θεδν καϊ
δεν ϋελει να ανυψωνεται πρδς τδν Θεδν
καϊ τα ϋεϊα. Καϊ τοϋτο, παρα την ϋπιταγη
τοϋ Σοπηρος να «μϋνωμεν εν αϋτω», ϋπειδη καϊ αϋτδς «μενει εν ημϊνυ καϊ παρ'
δτι λεγει δ Δα6ϊδ- «προοελϋετε πρδς αϋ
τδν καϊ φωτϊσϋητε». 'Αληϋινα εαν εχωμε πρδϋεοη να ακολουϋηοωμε με συνδπεια
τδν σωστδ δρδμον μδοα οτδ φως τοϋ Θε
οϋ καϊ Πατρδς, δηλαδη μεοα οτδ δγιον
Πνεϋμα, ϋα 'ιδοϋμε τδ περϊ τδν Θεδν φως,
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ητοι την ϋεϊαν αληϋειαν. Και αϋτδ, εαν
6ε6αια δεν ϋελησωμε απδ αγνωσϊαν να
αποστρεφουμε τδ πρδσωπον απδ τις ϋεϊες
ακτϊνες.
ζ'. Με τρεϊς τρδπους δ νους ερχεται
στη ϋεωρϊα τοϋ Θεοϋ' κινονμενος απδ τδν
δαντδν τον, κινονμενος απδ αλλη δϋναμη
και μεταξϋ των δυο τρδπων. Και δ μεν
πρωτος τρδπος ενεργεϊται μ6νον απδ τη
φνση τοϋ νον με τη ϋεληοη του, χρησιμοποιωντας την φαντασϊα του. Τδ τελος αϋ
τοϋ τον τρδπον ειναι η ϋεωρϊα δχι τον Θε
οϋ, αλλα των περϊ τδν Θεδν. Αϋτα και
παραπληοια εφαντασϋηκαν και οι "Ελλη
νες εϊδωλολατραι οοφοϊ. 'Ο δε δεϋτερος
εϊναι ϋπερφνσικδς, πραγματοποιονμενος
μδ τη ϋεληοη καϊ τδν φωτισμδν μδνο τοϋ
θεοϋ. 'βς εκ τοντον, δ νοϋς, διατελεϊ νπδ
την πληρη κατοχη τοϋ Θεοϋ, αρπαζεται οδ
ιὶεϊες αποκαλνψεις, γενεται τα απδρρητα

μυστηρια τοϋ Θεοϋ και 6λεπει τις εκβαοεις των μελλδντων. 'Ο δδ μεταξϋ των
δυο αϋτων τρδπος, ενωνεται μερικως και
στους δυο τρδπους. 'Αφ
ενδς μεν μδ τη
*
ϋεληοη του και την φανταοια του ενεργεϊ
τδν αϋτοκϊνητον τρδπον, αφ' ϋτερου δε
κοινωνεϊ μδ τδν δτεροκϊνητον, κατα τδ με
τ ρον της χορηγουμενης εις αϋτδν ϋεϊας
ϋλλαμψεως, μδ την δποϊαν ενοϋτατ τδν
δε Θεδν 6λεπει κατα τρδπον ανεκφραοτον
«ϋπεκεινα», δηλ. χωρϊς πραγματικη νοερα ενωοη. Ενριοκδμενος δ νοϋς εξω απ
δλα τα γϋρω απδ τδν θεδν 6λεπδμενα και
λεγδμενα, δδν 6λεπει τις ενδργειες τοϋ
Θεοϋ, δηλ. αγαδδτητα, 96ωοη, σοφϊαν, δν
ναμη, πρδνοια η αλλο τι ιδϊωμα. 'Αλλα γϊ
νεται δ'ιζως πληρης κνρϊως νοεροϋ φωτδς,
χαρας πνενματικης, που ϋνεργεϊ τδ ϋεϊον
πϋρ της αγαπης και ενωνεται μδ δλες αντες τις ϋεϊες ενδργειες.
δ.μ.δ.

Η ΓΝωΟΙΟΛΟΓΙΛ ΤΗϋ ΧΝΛΓ6ΝΝΗΘ6ΙϋΗΟ ΠρΟΟΟΠΙΚΟΤΗΤΟΟ

-> απδ ο. 9
ματα». «Εν τη αναοτασει δλα τα μελη ανϊοτανται και ϋ ρ ι ξ οϋκ απδλλντ α ι και δλα γϊγονται φωτοειδη». "Η
προοωπικδτης οϋχϊ μ6νον δδν εξαφανϊζεται, αλλα καϊ αποκα9ϊσταται μεχρι τοϋ
9ανμαστοϋ πληρωματος: «Π6τρος γαρ Πε
τρος εστϊ καϊ Παϋλος Παϋλος καϊ Φϊλιππος Φϊλιππος, 'εκαοτος εν τη Ιδϊα φυοει καϊ ϋποσταοει μενει πεπληρωμενος
τοϋ Πνευματος». Τα σωματα των αγϊιον
διερχονται δια των μεταμορφωοεων, δια
των δποϊων διηλϋε καϊ τδ σωμα τοϋ Κυρϊον ημων Πησοϋ Χριοτοϋ. «'Ωοπερ τδ
σωμα τοϋ Κυρϊου εδοξαοϋη, δτε ανηλϋεν
εϊς τδ δρος, καϊ μετεμορφω9η εις την ϋεϊκην δ6ξαν καϊ εϊς τδ φως τδ απειρον, οϋτω καϊ τα σωματα των αγϊων δοξαζεται
καϊ εξαοτραπτει. 'Ως γαρ εσωϋ·εν η δδξα τοϋ Χριοτοϋ οϋτως ϋφηπλωϋη τφ οΦ-

ματι αϋτοϋ καϊ δξδλαμ'ψε, τδν αϋτδν τρδ
πον καϊ τοϊς αγϊοις, η εσωϋεν οϋοα τοϋ
Χριοτοϋ 6ϋναμις εν εκεϊνη τη ημερα δξωϋεν εις τα οιϊψατα αϋτων ϋπερεκχεϊται.
Καϊ γαρ εκ της Αϋτοϋ οϋοϊας καϊ φνοεως απδ τοϋ νϋν μετεχουσι εν τω νω αϋ
των. Γ6γραπται γαρ, δτε αγιαζων και
οι αγιαζδμενοι εξ ενδς. Καϊ την δδξαν ην
δεδωκας μοι δεδωκα αϋτοϊς. "Ωσπερ απδ
δνδς πυρδς απτονται λϋχνοι πολλοϊ, αναγκη καϊ τα σωματα των αγϊων μελη Χρι
οτοϋ δντα τδ αϋτδ γϊγνεσϋαι, δπερ εοτϊν
δ Χριοτδς». 'Αποϋεωϋεντες την τμυχην
καϊ τδ σωμα παντες οι αγιοι «εϊς ϋεϊκην
φϋοιν μεταβαλλονται, χριοτοϊ καϊ ϋεοϊ καϊ
τεκνα Θεοϋ γενδμενοι». Δια τοντον η προοωπικδτης αποκτρ τδν τελικδν οκοπδν αϋτης, η ψνχη καϊ τδ σωμα αϋτης γϊνονται
δια παντδς ϋεοειδεϊς καϊ δλη η αιωνϊα
μακαριδτης αϋτης πληροϋται δια της ϋεοειδοϋς ζωης καϊ γνωσεως.

Ο ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝ ΙΕΡΟΝΥΜΟΣ ΣΙΜΟΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΓἘΡΩΝ Τερώνυμος
γεννἠθηκε στο Ρειζἀερἐ Μ. 'Ασίας τὸ
Ι87Ι. Μόλις δεκαεπτἀ ἐτῶν ερχεται στο
"Αγιον Ὅρος, στη
Μονὴ Σίμωνος Πἐτρας. Διετἐλεσε πολλα ετη γραμματεὺς και προϊστἀμενος της
Μονἠς και την ἐξυπηρἐτησε σἐ ἐκτὸς 'Αγίου Ὅρους ἀποστολἐς - διακονίες. Τὸ
Ι9ΙΟ, μετἀ τριανταδόο ετη ϋπακοἠς, ἐκλέγεται ἠγοόμενος ἀφοϋ χειροτονεϊται Ιερεὺς
δντας σαρανταεννἐα ἐτῶν.

Στους πρώτους μἠνες τἠς ὴγουμενίας
του ἐξἐρχεται της Μονἠς και πάλι για ἀνἀγκες της. Φθάνοντας μἐ τὸ πλοῖο στὸν
Πειραιἀ ἀντὶ νἀ πάη στην 'Αθἠνα στὸ
μοναστηριακὸ μετόχι τἠς 'Αναλἠψεως, που
ἠταν δ προορισμός του, πηγαίνει μἐ ἀλλο
πλοῖο στην Αῖγινα. 'Εκεῖ συναντἀται μἐ τὸν
"Αγιο Νεκτἀριο, μἐ τὸν δποῖον εχει γνωρισθεϊ ἀπὸ την πρώτη ἐπίσκεψη τοϋ 'Αγίου στη Μονὴ τἠς Σ. Πἐτρας τὸ Ι898. 'Απὸ
τότε ἀναπτόχθηκε πνευματικὸς σόνδεσμος,
που τὸν στερἐωναν οι ἐπισκἐψεις τοϋ π.
Τερώνυμου, συυδυασμενες παντοτε μἐ ϋπηρεσίες τἠς Μονἠς.

Εϊναι παραμονἠ τἠς ἐορτἠς τἠς 'Αγίας
Τριάδος δπου πανηγυρίζει ἠ Μονὴ τοϋ 'Αγίου. Ὅ “Αγιος, ἀσθενἠς στην κλίνη του,
δἐν δϋναται νὰ χοροστατἠση στην ἀγρυπνία. ΟΙ μοναχἐς τὸν ρωτοϋν αν θἀ σημἀνουν τις καμπἀνες. «Σημἀνατε, λἐγει, και
δ παπἀς ερχεται». Καθὡς σἠμαιναν οῖ
καμπἀνες, δ π. Τερώνυμος ἐ'μπαινε στὸ προαϋλιο τἠς Μονἠς. «Δἐν σας εϊπα πῶς ερχεται δ παπἀς, τους λἐγει, καὶ μἀλιστα ἠγοϋμενος ἀγιορείτης;» 'Ο "Αγιος μετἀ την
ἀγρυπνία ζητἀει ἀπὸ τὸν π. Τερώνυμον νἀ

περἀση ἀπὸ τἀ κελλιἀ δλων τῶν μοναζουσῶν γιἀ νἀ τἀ εϋλογἠση. Καὶ ἐκεῖνος δ εϋλογημἐνος, μπροστἀ στὸν "Αγιο 'Αρχιερἐα,
αισθἀνθηκε τἠν ἀναξιότητἀ του καὶ δἐν θἐλησε νἀ ϋπακοϋση καὶ ἐ'φυγε κρυφἀ. "Οταν
ἀργότερα τὸ «διηγεῖτο, δακρόζοντας ἐ'λεγε: «Ποιὸς ἠμουνα ἐγῶ μπροστἀ σἐ ἐνα
"Αγιο...». Τἠν παρἀκληση δμως τοϋ θεοφόρου Νεκταρίου πἀντοτε τἠν θυμότανε
καὶ τρεις ἠμἐρες πρὸ τἠς κοιμἠσεώς του
πἠγε καὶ εὐλόγησε τἀ κελλιἀ τῶν μοναζουσῶν.

'Ο "Αγιος πολὺ ἀγαποϋσε καὶ ἐκτιμοϋσε τὸν π. Τερώνυμον ι' ἐκεῖνος τὸν "Αγιο.
Συχνἀ δ "Αγιος Πενταπόλεως τοϋ μιλοϋσε γιἀ τὶς θεῖες ἀποκαλόψεις του καὶ τἀ δρἀματἀ του. Χθἐς εϊδα τὸν "Αγιο Διονϋσιο Ζακϋνθου, τοϋ ἐλεγε, καὶ μοϋ εϊπε: «Ἐγῶ ἐποίμαινα τἠν Αῖγινα ἀ.λλἀ ἐσϋ θἀ τἠν
δοξἀσης!...». "Αλλοτε τοϋ ἐλεγε: «Εϊδα
τἠ νϋκτα τἠν Κόλασιν καὶ τὸν Π αοἀδεισον.
Τί ώραῖα που ἠταν εις τὸν Παρἀδεισον...
Ὅμως ἐγῶ εϊμαι διἀ τἠν Κόλασιν... 'Ελπίζω πἀντως εϊς τὸ ελεος τοϋ Θεοϋ...».

Ἢταν κανεὶς νἀ θαυμἀζη πῶς δ ἐνας ἐταπείνωνε τὸν ἐαυτό του μπροστἀ στὸν ἀλλον. Πῶς ἀμιλλῶντο δυο ταπεινώσεις! Σἐ
μια ἐπίσκεψη τοϋ π. Τερωνόμου στἠν Αῖγινα τοϋ ἐλεγε δ "Αγιος: «'Η ἀδελφἠ Εϋφημία θἐλει νἀ μἀθη, τἀ περισσεόματα τἠς
τραπἐζης τί νἀ τἀ κἀνη». Ὅ ἀγιορείτης
Γἐροντας ἀπἀντησε ἐκεῖνο που ἐπρεπε· καὶ
δ "Αγιος λἐγει στἠν ἀδελφἠ: «'Ακοϋς τί λἐγει δ πατἠρ; Τἀ περισσεόματα εϊναι τἠς
τραπεζἀρισσας, ἀν θἐλη νἀ τἀ φἀγη, αν
θἐλη νἀ τἀ μοιρἀση». Καὶ ἐλεγε δ Γἐροντας ἀργότερα, πῶς ἠ Γερόντισσα Εόφημία
ἠτο πολϋ σεμνἠ καὶ ἐγκρατἠς.
Στἠν τελευταία ἐπίγεια ἐορτἠ τοϋ 'Αγίου, στὶς ΙΙ 'Οκτωδρίου τοϋ Ι92Ο, δ π.
Τερώνυμος μετἀ ἀπὸ τἠν λειτουργίαν του
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στο μετόχι τῶν 'Αθηνῶν, τοϋ πἠγε τὸ ϋψωμα, που εϊχε μνημονεϋσει στο δνομἀ του,
στδ νοσοκομεϊο. Συζητἠσανε ἀρκετἀ και. ἀσπἀσθηκαν. 'Ο "Αγιος εϊπε: «"Αν δ Θεδς
μου δώση την ϋγείαν μου, θἀ ξαναἐλθιο
εις "Αγιον Ὅρος». "Ηταν ἠ τελευταία εϋλογημἐνη συνἀντησἠ τους.

σασθε τἀς ψυχἀς υμῶν». Και πἀλιν «Μακἀριοι ἐστἐ, δταν δνειδίσωσιν ϋμἀς καϊδιώξωσι και εϊπωσι παν πονηρδν ρἠμα καθ'
υμῶν ψευδδμενοι ενεκεν ἐμοϋ. Χαίρετε, λἐ
γει, ἐν ἐκείνῃ τἠ ἠμἐρι^ καϊ σκιρτήσατε, ιδοϋ γἀρ δ μισθδς υμῶν πολϋς ἐν τφ οϋρανφ».

Μετἀ την δσία κοίμηση τοϋ θαυματουργοϋ 'Αγίου, δ π. Τερώνυμος, ἀφοϋ τδν εϊχε παρακαλἐσει δ "Αγιος, ἀνἐλαβε την
πνευματικἠ καθοδἠγηση τῶν δρφανῶν μοναζουσῶν της 'Αγίας Τριἀδος Αιγίνης. "Ηταν δ μδνος ἀνδρας που ἐ'μενε
πλἀϊ στον παρθενώνα και στο κελλ' τοϋ
'Αγίου.

Ὅϋδ' εχει τόπον, ἀδελφἠ μου, πἀσα ἀπολογία εΙς τἀς τοιαϋτας σκοτώδεις προκαταλἠψεις, ἀλλἀ νικἀ τις κἀλλιον καϊ περισ
σότερον μἐ τὴν μακροθυμίαν και ὑπομονἠν,
καθῶς λἐγει και δ Παϋλος· «Μὴ νικω ϋπδ
τοϋ κακοϋ, ἀλλ' ἐν τω ἀγαθφ νίκα τδ κακόν...».

Του Σεπτἐμβριο τοϋ Ι929 γρἀφει: «Τή

ἀγαπητἠ εν Χριστω ἀδελφἠ Γ. Κασσιανἠ.
Τδν ἀδελφικδν εν πνεϋματι χαιρετισμδν φιλἀδἐλφως ἀπονἐμω πατρικῶς εϋχδμενος και
ἐπευλογῶν. Εϋχαρίστως ελαβον εν καιρφ
και μετἀ τἠς προσηκοϋσης προσοχἠς ἀνἐγνων την ἀδελφικὴν και φιλόχριστον ἐπιστολἠν σας. Και πρῶτον πἀσης ἀπαντἠσεως ἀρμόδιον νομίζω νἀ προτἀξω τδ Δαϋϊδικδν παρἠγορον και ἀνακουφιστικδν εις πασαν θλϊψιν και περίστασιν ἀσμα· «Κϋριος
φωτισμός μου και Σωτἠρ μου, Κϋριος ϋπερασπιστἠς της ζωἠς μου. Τίνα φοβηθἠσομαι;...».
ΚιὍσα πληροφοροϋμαι παρἀ τῆς ϋμετἐρας δσιότητος, εϊναι μεν λυπηρἀ και ἐπώδυνα, ἀλλ' δχι ἀσυνἠθη εις την ἀνθρωπίνην
ἀδυναμίαν και σφαλερἀν ἀντίληψιν δσω και
ἐπιμονἠν. 'Ο Σοφδς Σἐιρἀχ λἐγει· «Μἠ τἐκταινε ἐπὶ σδν φίλον κακἀ». Καϊ διτοις δ ἀδελφδς ἐξἀγων τδν δφθαλμδν τοϋ ἀδελφοϋ προξενεϊ την μεγἀλην θλϊψιν και δδϋνην. 'Αλλ' δμως, δταν και τοιαϋτα πἀθωμεν, ερχεται εις ἠιιἀς δ Δαυϊδ μἐ τἀ ἀνωτἐρω σημειοϋμενα θεϊα του λδγια. Και εϊναι
ἀληθἠς, διότι τί δϋναται νἀ παραβλἀψη τδν
εχοντα θοηθδν και σκεπαστἠν και σωτηρα
και ϋπερασπιστἠν του αϋτδν τδν Θεδν; Οϋδἐν ἀπολϋτως. Τόσω δε περισσότερον, δταν
δ οίνθρωπος εϊναι ἀπηλλαγμἐνος και ἀθῶος
ἀπδ δσα κατηγορεϊται. 'Αλλἀ τί λἐγει; 'Επαυξἀνει τδ θἀρρος και την παρηγορίαν
καϊ την ψυχἠν καθιστἀ γενναιοτἐραν και
καρτερικἠν, τους οϋτω πἀσχοντας και μακροθυμοϋντας. «Ἐν τῃ ϋπομονἠ υμῶν κτἠ-

^Ταϋτα δἐ δλα οϊκονομεϊ δ Κϋριος πρδς
δφελος ἠμῶν και σωτηρίαν, ἀπδ πολλἀ αλλα ἀπαλλἀττων ἠμἀς ἐν τἠ ἀγαθότητί Του.
Καϊ αν μας ἀποκλείσουν ἀπδ τὴν 'Αγίαν
Κοινωνίαν και αν μἀς διώξουν, ἐχομεν
μεθ' ἠμῶν τδν λἐγοντα" «Εϊ ἐμἐ ἐδίωξαν
και ϋμἀς διώξωσι». Και τι τδ περιπλἐον;
'Επειδἠ δ Κϋριος ἐπιτρἐπει τους πειρασμοϋς και τἀς δοκιμασίας, δφείλομεν τἠν ϋπομονἠν χωρὶς νἀ δαρυνώμεθα, δτι σκληρἀ
και ἀδίκως πἀσχομεν, διότι λἐγει" «Μἠ δλιγώρει, υϊἐ, παϊδειας Κυρίου, μηδἐ ἐκλϋου
ϋπ' αϋτοϋ ἐλεγχόμενος" δν γἀρ ἀγαπἀ Κϋ
ριος παιδεϋει, μαστιγοϊ δἐ πἀντα υιόν, δν
παραδἐχεται».

^Καϊ τδν ἄλλον πειρασμδν μἠ τδν φοθεϊσαι. *Ανθρωποι εϊμεθα και δ ἀντικεϊμενος ἠμῶν ἀκονίζει τἀ βἐλη του ποτἐ μἐν
μαλακώτερον, ποτἐ δἐ ἐντονώτερον, διότι
τοιαϋτη εϊναι ἠ κακία του ἠ μἐ τἀς ἀπειλἀς ἠ μἐ τἠν σκληρότητα τοϋ πειρασμοϋ, ἠ
μἐ τἠν κολακείαν (τἠν μαλακότητα τοϋ πειρασμοϋ) νἀ μἀς ἐξαπατἠση.

^Αλλ' δ καλδς και φρόνιμος στρατιώτης
στἐκεται πἀντοτε προσεκτικδς και πολεμῶν
μἐ τἀ ἀρμόδια δπλα, τδν καταβἀλλει καϊ τδν
καταπατεϊ μἐ τἠν ταπείνωσιν καϊ τἠν πίστιν καϊ τἠν ἐλπίδα εις τδν Θεόν. 'Επειδἠ
δἐ δ Κϋριος εϊναι δικαιοκρίτης, θἀ ἐλθῃ ἠ
ῶρα που θἀ ἀποδώσῃ εϊς τδν καθἐνα κατἀ
τἀ ἔργα αϋτοϋ" «Καϊ ἀπελεϋσονται οι τἀ
ἀγαθἀ ποιἠσαντες εις ἀνἀστασιν ζωἠς, οϊ
δἐ τἀ φαϋλα πρἀξαντες εϊς ἀνἀστασιν κρίσεως».
^Δίκαιον δἐ καϊ φιλἀδελφον καϊ σωτἠρι-
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ον εϊναι νἀ εϋχώμεθα πἀντες ϋπἐρ πἀντων,
κατἀ την θείαν ἐντολῆν, ϊνα χαρί·σῃ εις δλους μας δ Κϋριος χριστιανἀ τἀ τἐλη τῆς
ζωῆς ῆμῶν, «ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εϊρηνικἀ και καλῆν ἀπολογίαν την ἐπϊ τοϋ φοβεροϋ ῆῆματος αϋτοϋ». 'Αμῆν. Χαριτι αϋτοϋ και φιλανθρωπίφ και διἀ πρεσβειῶν
τῆς Κυρίας ῆμῶν Θεοτδκου και τῶν 'Αγίων. Γἐνοιτο».
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φιλἀδελφοι προσευχαὶ ϋμῶν και τῶν ἀλλων
ἀδελφῶν χριστιανῶν μεγἀλως συντελοϋσιν
εϊς τδ ἀγαθδν, κατἀ τδν θειον Παϋλον
(Κορ. Β' α' Ι2).

'Ο ἐλἀχιστος ἐν Χῶ ἀδελφδς ἀρχιμ. 'Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης Συν πδθφ πολλῶ
εϋχόμενος τῆν πρδς ϋμἀς ἐπίσκεψίν μου.
Ὅλα τἀ πνευματικἀ ῆμῶν τἐκνα ἀπεκδἐχονται τἀς μητρικἀς ϋμῶν εϋχἀς».

“'Ετσι παραμυθεϊ ῆ πατρικῆ του ἀγἀπη
Λίγους μῆνες πριν ἀπδ τῆν κοίμησῆ του
τις «ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς» μοναχἐς τῆς
Αϊγίνης. «ΪΙδσον δμοιάζουν οι λόγοι τοϋ π. μἐ τῆν ϊδια πἀντοτε· στοργῆ γρἀφει στῆν
'Ιερωνϋμου και τοϋ 'Αγίου τοϋ αϊῶνος ῆγουμἐνη Χριστοδοϋλη. Εϊναι μεσἀνυκτα
μας!», λἐγει ῆλικιωμἐνη καλογραία. Μἐ την τῆς ποώτης Αϋγοϋστου Ι956. «... ἀναλογιϊδια ἀγἀπη θὰ γρἀψη στην Καθηγουμἐνη ζδμενος και κατἀ νοϋν ἐ'χων τῆν ταπεινδΚασσιανῆ τδν Τανουάριο τοϋ Ι94Ο, μετα- φρονα διἀκρισιν, μεθ' ῆς ἐκφρἀζετε εις τἀς
,δλίγας λἐξεις τῆς ἐπιστολῆς ϋμῶν τδν θηξϋ τῶν αλλων:
σαυρδν τῆς ἀγἀπης και τῆς φιλαδελφίας,
«'Η φιλόχριστος ἀδελφικῆ ἀγἀπη ϋμῶν αϋτῆς τῆς μητρδς τῶν ἀρετῶν, ῶν ῆ κατἀ
και πρδς τδν ἐλἀχιστον ἐμἐ ἀδελφδν ϋμῶν Θεδν ἐργασία συνιστα τδν ἀνθρωπον τοϋ
συγκεντροϋσα ἐν ἐαυτῆ τδν τἐλειον καθ' Θεοϋ, τδ δἐ κορϋφωμα τῶν κατἀ Θεδν
αϋτδ δρον τῆς πρδς τδν πλησίον ἀγἀπης ῶς ἐνεργουμἐνων ἀρετῶν εϊναι ῆ θεοσϋστατος
ῶρισεν αϋτῆ ῆ 'Αγἀπη, δ Θεδς, πληροϊ ἀγἀπη, ῆς χωρ'ς οϋδεϊς δψεται τδν Κϋριον,
τὴν καρδίαν μου ἄφἀτου πνευματικῆς χα- και τῆν δποίαν κατανοῶ και ἐνοπτρίζομαι
ρἀς και εϋφροσϋνης και ἀγαλλιἀσεως πνευ εϊς τῆν ἐπιστολῆν σας, ῆτις και τῆν χαραματικῆς καὶ μἐ ϋποχρεοῖ να εϋγνωμονῶ εϊ- κτηρίζει. Ταϋτην δ εϋτελῆς και. ἐλἀχιστος
λικρινῶς, εϋχαρίστως καϊ δια παντδς και ἐγῶ τῆν θεοδίδασκον ἀρετῆν ἔχων κατἀ
να διἀκειμαι ἀδιασπἀστως μἐ τδ πανίεροι' νοϋν και ϋπ' οψιν, σεβαστῆ μοι Γερδντισϋμῶν προσκϋνημα και ἐνδιαίτημα αγιον σα, ἀρχῆθεν εϋελπιστῶ και διαπιστοϋμαι ἐκ
συν ϋμϊν πνευματτκῶς εϊς τῆν θείαν και ἀ- τοϋ σταθεροϋ, ἀσφαλοϋς καϊ ἀδιασείστου
μἐριστον αϋτῆν χἀριν και εϋλογίαν, εϋερ- θεαελίου τῆς σωτηοίου διδασκαλίας, τδ δγἐτημα ϊερδν και αγιον, Θεοϋ εϋδοκοϋντος, ποῖον εθετο, ῶς δ 'Απ. Παϋλος λἐγει, καϊ
παρ' αϋτοϋ τοϋ ἀοιδίμου 'Αγίου Πατρδς ἐστερἐωσεν δ θεοφδρος "Αγιος Νεκτἀριος,
ῆμῶν Νεκταρίου, τοϋ ἀληθινοϋ 'Αρχιερἐως διἀ τῶν πραγιιἀτων πλποοφορεϊ καϊ ῶκοδδκαι ποιμἐνος τῆς ποίμνης αϋτοϋ, ῶς και μπσε ναδν αγιον τω Κυρίφ, κα' ιιανδραν
τῆς δσίας μητρδς ῆμῶν Ξἐνης, ῶν αϊ θεο- καϊ τροωεϊον ιϊιυνῶν πνευματικδν εϊς εϋαρἐπειθεϊς εϋχαϊ και εϋλογίαι εϊησαν ανωθεν στησιν Θεοϋ τῶν λογικῶν ποοβἀτων, καϊ ἐμεθ' ῆμῶν πρδς εϋθείαν κατευδδωσιν τοϋ φϋτευσεν φυτείαν καϊ ἐκοπίασε καϊ ἐμοϊεροϋ ῆμῶν προορισμοϋ. 'Αμῆν».
χθησε καϊ εϊργἀσατο ῶς δ καλδς καϊ πιστδς
ἐργἀτης τοϋ ἀιιπελῶνος τοϋ Χριστοϋ, οϋκ
Τδν Μἀϊον τοϋ Ι938 ἔγραφε στην ϊδια:
«Φιλαδἐλφως δἐ σας πληροφορῶ τῆν και εϊς εϊς μἀτην" ἀλλἀ καϊ ηϋδοκίμησε καϊ ἐκαλῆμας τους ταπεινοϋς οϊκονομίαν τοϋ Θεοϋ, λιἐργησε καϊ ἐπδτισεν, ἀρδεϋων πρδς ζωογενομἐνην δι' ῆν κα' εϋχαρίστως δοξἀζω γονίαν μἐ τἀ καθαρἀ καϊ ψυχοτοόωα νἀτῆν φιλανθρωπίαν αϋτοϋ, δτι απδ τῆς Μ. ματα τῆς καθημερινῆς ποἀξει καϊ θεωρίμ
Τετἀρτης δι' ϋπερκδπωσιν και ϋπδ γρίπ- διδασκαλίας αϋτοϋ, κα'ι διἀ τῶν ϊερῶν αϋπης προσβληθείς, διεμεινα κλινῆρης ἐπϊ μί- τοϋ λενψἀνων καϊ τῶν θαυαἀτων τἀ δποῖα
δ Θεδς ἐνεργεϊ δι' αϋτοϋ. 'Ο "Αγιος Νεαν ἐβδσμἀδα...
κτἀριος, δστις καϊ ζῶν ἐσϋστησε καϊ μετἀ
Τδ πραγμα στοιχίζει, ἀλλἀ δδξα τφ Θεῶ,
πἀντων ενεκεν, κα'ι ἐν τοῖς δεξιοῖς και ἐν θἀνατον προστατεϋει καϊ ἐπιμελεϊται καϊ
τοῖς ἀριστεροῖς, ἀφοϋ οϋτως ῆ θεία χἀρις θἀ ἐπιμελῆται θείμ προνοία διἀ τῶν εϋπροαϋτοϋ ϊνα δοκιμαζώμεθα. Π ἐπεισμαι δτι αι σδἐκτων πρεσβειῶν αϋτοϋ πρδς Κϋριον».
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'Ο Γἐρων 'Ιερώνυμος ὴταν ἐνας ἀπὸ
τους πρώτους που αισθἀνθηκαν την ἀγιὸτητα τοϋ τιμίου Ιερἀρχου. Την φωτογρα·φία του εϊχε ἀνἀμεσα στις είκὸνες του και
τὸν τιμοϋσε ώς "Αγιο, πολὺ πιο πρ'ν ἀπὸ
τὴν ἐπίσημη ἀνακὴρυξὴ του ἀπὸ την Ἐκκλησία. Τὸν ἀποκαλοϋσε πατἐρα του και δἀκρυζε.

'Απὸ τὸ Ι93Ι μἐχρι τὸ τἐλος του διετἐλεσε πνευματικὸς πατὴρ ἐκατοντἀδων Χριστιανῶν στο μετόχι τῶν 'Αθηνῶν «και δια
τῶν πνευματικῶν πατρικῶν συμ6ουλῶν και
ψυχοφελῶν 'διδαγμἀτων πολλἀς ψυχὰς ώδἠγησεν εϊς τὸν ἀχείμαστον λιμἐνα της σωτηρίας της αίωνίου ζωῆς και της Βασιλείας
τῶν Οϋρανῶν...» κατα εκφραση τοϋ Γεροντος Φιλοθἐου Ζεμ6ἀκου, πνευματικοϋ τἐκνου τοϋ 'Αγίου. Οι ἐπιστολἐς τοϋ π. 'Ιερωνϋμσυ πρὸς πνευιιατικά του τἐκνα μ-τρῶνται σἐ πολλἐς ἐκατοντἀδες ἐκατοντἀ
δων.

'Η μακαριστἠ μοναχὴ Τερωνϋμη, που ἐπισκἐφθηκε τὸν Γἐροντἀ της Τερώνυμο λιγες ὴμἐρες πρὸ της κοιμὴσεώς του, γρἀφει: «Ἐκϋταξεν ἀπ' ἐδῶ, απ' ἐκεῖ, ώς νἀ
ἐζὴτει κἀτι. «Ξεϋρεις, μοϋ λἐγει, ἀπὸψε ὴμην παρἐα μἐ τὸν πατἐρα μου». Ποιὸν πα
τἐρα σας, Γἐροντα, τοϋ λἐγοι». «Τὸν "Αγι
ον Νεκτἀριον και μἐ ἐπἐπληξεν. Πῶε δεν
ὴλθ^ς εις τὸ σπίτι μου, μοϋ εϊπε». Και εμεινε σϋννους. 'Εγὡ ἐταοἀχθηκα. «Βλἐπεις,
παιδί μου, πὸσον ἔσφαλλα», μοϋ εϊπε πἀλιν.
'Αλλἀ δεν ἐπρὸφθασα νἀ ἀρθρώσω λἐξιν
και ίδου ἐμβὴκαν εις τὸν θἀλαμον οι ϊατροί». «Λεν θἀ ἐγχειρισθῶ, τους εϊπε, ἐἀν
δεν ϋπἀγω πρῶτα εις τὴν Αϊγινα εις τὸ
μοναστὴρι νἀ προσκυνὴσω τἀ ἀγια λείψανα
τοϋ 'Αγίου Νεκταρίου». Π ροσεπἀθησαν νἀ
τὸν ἐμποδίσουν, διοτι τῶ δντι δεν ὴτο εις
θἐσιν νἀ κἀμῃ αϋτὸ τὸ θἐλημα, ἀλλ' ἐκεϊνος
*.ἐπἐμεν Φαίνεται δτι τοϋ εϊπαν οϊ ϊατροὶ
δτι δεν θἀ ἀνθἐξῃ νἀ ϋπἀγῃ και νἀ ἐπιστρἐψῃ κα' ἐκεϊνος ἀπὴντησε' «ἐἀν δεν μἐ
ἀφὴσετε νἀ ϋπἀγω, δἐν θἀ κἀμω ἐγχείρισιν, ἀδικα τἀ ἐτοιμἀσατε». ΟΙ ϊατροί, τ'ι
νἀ κἀμοϋν, ϋπἐκυψαν, 'Επϊ τἐλους ἐποοσκϋνησε τἀ ἀγια λείψανα τοϋ 'Αγίου, ἐμβὴκε
και είς τὴν ἐκκλησίαν, ἐπροσκϋνησε και

ἐκεῖ καὶ επειτα μετἀ κόπου ἐπὴγε και εϊς
τὸ κελλ'ι της ὴγουμἐνης, ὴ ὸποία ὴτο και
κλινὴρης. «Βλἐπετε, Γἐροντα, τοϋ εϊπε, δτι
και ἐγὡ εϊμαι πολλἀς ὴμἐρας στὸ κρεββἀτι». 'Απὴντησε δἐ ἐκεϊνος' «Μἐ τὴν δϋναμιν
τοϋ Θεοϋ και ὴμεϊς ἐπερἀσαμε τἀ Χριστοϋγεννα και τὴν ἀρχιχρονιἀ, ἀκὸμη θἀ περἀσωμε και τἀ ἀγια Θεοφἀνεια και ἐπειτα
θἀ πἀρωμεν τὸν δρόμον μας...».
Δυο ὴμἐρες πρὸ τοϋ θανἀτου του καλεϊ
δλα τἀ πνευματικἀ του τἐκνα γιἀ νἀ τους
δώση τὴν εϋχὴ και εϋλογία του. Ὅπως τὸ
εϊχε προείπει, ἐκοιμὴθη μόλις ἐτελείωσε ὴ
Θ. Αειτουργία καϊ δ ἀγιασμὸς τῶν Θεοφανείων.

Σεβαστὸς Γἐρων ἀγιορείτης εϊπε δτι, «δ
"Αγιος Νεκτἀριος και δ π. Τερώνυμος ξαναἐφεραν τὸν μοναχισμὸ στην 'Ελλἀδα. Δἐν
εϊναι τυχαϊον δτι ὴ νὴσος τὴς Αϊγίνης δνομἀζεται τὸ "Αγιον Ὅρος τοϋ γυναικείου
μοναχισμοϋ». 'Ο δἐ π. Τερώνυμος ἐκειρε
πἀνω ἀπὸ τριακδσιες μοναχἐς και ἐστειλε
πολλοὺς νἐους σἐ μοναστὴρια. Δίχως νἀ ϊδρϋση δ ϊδιος μονὴ καθοδηγοϋσε πολλἐς
μοναχἐς. Εϊναι ἐνας ἀπὸ τους πρώτους ἀγιορεῖτες που ἀσχολὴθηκε μἐ αϋτὸ τὸ μεγἀλο θἐμα, προσπαθῶντας νἀ δώση βἀσεις
γιἀ τὴν ἀνθηση τοϋ γυναικείου μοναχισμοϋ,
που εϋκολα μπορεϊ νἀ ξεφϋγη τοϋ ἀγίου
του σκοποϋ. 'Ο π. 'Ιερώνυμος ϋστερα ἀπὸ
τριβὴ σαραντατριῶν χρὸνων στὸ Κοινὸβιο,
σἀν ϋποτακτικὸς και πνευματικὸς, ὴταν δ
κατἀλληλος γιἀ τὸ μἐγα αϋτὸ ἐργο. Μακριἀ
ἀπὸ ὴμερολογιακοϋς ζηλωτισμοϋς και ἀσταθεϊς συναισθηματισμοϋς, φυτεψε εϋσκιὸφυλλο δἐνδρο, που τὴ δροσερὴ του σκιἀ ἀπολαμ6ἀνουν πολλοί. Και ὴ ἐποχὴ που ἐργἀστηκε δ πατὴρ ὴταν καθαρἀ ἀντιμοναχικὴ.
'Η σημερινὴ ἀκμὴ τοϋ γυναικείου δρθοδὸξου μοναχισμοϋ στὴν 'Ελλἀδα, ἀναμφί6ολλα δφείλεται στις πρεσβεϊες τοϋ 'Αγίου
και στὶς εϋχἐς τοϋ Πατρὸς. 'Ο π. Τερώνυμος εϊχε πολλἀ ἀπὸ τἀ χαρίσματα που
εϊχε δώσει δ Θεὸς στον ἀγαπητὸ φίλο του
"Αγιο Νεκτἀριο...
μ.μ.σ.

ΠΧΤβΙΛρΧΙΚΗ θΙΧβΧΙΛ ΟΤΟ ΧΠΟΝ ΟρΟΟ
ΥΔΑΜΩΣ καϊ οϋδδποτε δ ιαχωρϊζεται η
Μεγαλη 'Εκκλησϊα α
πδ τοϋ "Αϋω, ονδ'
αϋτδς Αϋτης. Δι6τι
δδν νοεϊται μοναχισμδς ανευ και εκτδς
της 'Εκκλησϊας. Τ6τε αποβαϊνει ογμομα. 'Ακδμη δε καϊ αϊρεσις».

Μεσα οτα δκκληοιολογικα αϋτα πλαϊσια ζη καϊ κινεϊται τδ "Αγιον "Ορος. 'Ο
δεομδς τοϋ 'Αγϊου "Ορους μδ την Μητδρα Μεγαλην τοϋ Χριοτοϋ 'Εκκλησϊαν εκδηλοϋται, πλην των αλλων οχεοεων, δια
της κατα καιροϋς ουνεργαοϊας οδ μεϊζονος μορφης Συναξεις, δπως εϊναι η "Εκ
τακτος Διπλη, ητοι της 'Ι. Κοιν6τητος
των μονων τοϋ 'Αγϊου "Ορους μετα των
'Εξαρχιων τοϋ ΟΙκουμενικοϋ Θρδνου.

Στις Συναξεις αϋτδς συζητοϋνται οοβαρα ϋεματα που απασχολοϋν τη ζωη τοϋ
"Αϋω, αλλα κυριωτατα δϊδονται λϋοεις
οδ προ6ληματα που εχουν σχδοη μδ την
'Εκκλησιαστικη και ϋεσμικη ϋπδοταοη τοϋ
'Αγϊου "Ορους.
'Η δκαοτοτε παρουοια των Πατριαρχικων 'Εξαρχιων Ανανεωνει τδν δεσμδν Αγαπης μεταξϋ της Μεγαλης 'Εκκλησϊας
και των αγιορειτων, αλλα και ϋνισχϋει
την μνημη των, δτι τελοϋν ϋπδ την πνευματικη εξαρτηοη και στοργη της.

Κατα τις σε Διπλη Σϋναξ·η εργαοιες
δξητασϋησαν εκκρεμοϋντα ϋεματα και ἐπεσημανϋη και παλι η αταξια, οτην δποϊαν εϋρϊοκεται ακ6μη η Μονη 'Εοφιγμδνου,
αλωϋεϊοα πειρατικως Απδ τους ιιζηλω-

τας», ο'ι δποϊοι την δχουν υπαγαγει οτϊς
παραουναγωγδς — «"εκκλησϊες» των 'Αϋηνων, ενω εϊναι Πατριαρχικδν "Ιδρυμα.
''Επιοης τις πολυημερες ουνεδρϊες Απησχδλησε τδ δλον πρ66λημα τοϋ «ζηλωτισμοϋ» εν 'Αγιω "Ορει, οι δποϊοι δδν εϊ
ναι απλως καιρικα οκανδαλιοϋεντες, αὶὶἀ
Αποτελοϋν ενα αϋροιομα μονϊμως πλανωμενων Απδ «οἐ και επϊγνωσιν» ζηλον, λδγω αμαϋεϊας και ϋρησκευτικοϋ φανατισμοϋ, που εϊναι μια μορφη ψυχικοϋ και
διανοητικοϋ σκδτους, δπως Αποκαλϋπτεται στις δϊαιες δκδηλωσεις μισαλλοδοξϊας, μϊοους καϊ ϋ6ρεων κατα των εν Χριοτω αδελφων των. Δηλαδη εϊναι εμμδνως σχιοματικοϊ.

Τδ ϋεμα των «ζηλωτων» οτδ "Αγιον
"Ορος, που εϊναι ενας σημαντικδς Αριϋμδς απλοϊκων μοναχων, Αποτελεϊ τδν πονοκεφαλον των ϋπευϋϋνων, ο'ι δποϊοι κα
τα καιροϋς δοκιμαζουν ποικϊλους τρδπους
ανανηψεως των. Εϊς τα πλαϊσια αϋτων
των δοκιμων εληφϋϊησαν κΑποια μδτρα
καϋαρως παιδαγωγικα ϋπδ της "Εκκλησϊας και της 'Ι. Κοιν6τητος, μηπως οταματηοη δ διαουρμδς τοϋ οωφρονος μοναχιομοϋ Απδ τοϋς συμπαϋεϊς αϋτοϋς «ηρωες» της 'Ορϋοδοξϊας.
Παραϋδτομεν αϋτοϋσιον τδν εναρκτηριον λδγον τοϋ προεδρεϋοαντος στις Συνα
ξεις Μητροπολϊτου Σταυρουπδλεως, Σχολαρχου της Θεολογικης Σχολης της Χαλκης, κ. Μαξϊμου, λδγος - πλαϊσιον των ϋπδ
συζητηοη ϋεματων, που, δπως γϊνεται αισϋητδν, εϊναι αρκετα διανϋιομενος μδ οτοιχεϊα ϋεολογικα, φιλυοσοφικα και ψυχολογικα και στην γνωστη Φαναριωτικη γλωοσα.

Ι8

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
ΔΟΥ και παλιν ημεϊς,
ταπεινοι
δκπρδοωποι
της Μητρδς Μεγαλης
τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησιας, δν μδσω των σε6ασμίων πατερων της 'Αγιωνϋμου ταϋτης Πολιτείας.
'Ιδοϋ ημεϊς, φδροντες δκ της Κι6ωτοϋ τοϋ
Οικουμενικοϋ Θρ6νου, τδν συμπαθη κλαδον
της δλαίας, τδ σϋμβολον τοϋτο της καταλλαγης και εϊρὴνης, δ δποία μετατρεπει τδν καρπδν αϋτὴς εϊς ελαιον θεραπείας και Δγαλλιδσεως των τραυμδτων της ψυχὴς καϊ τοϋ πνεϋματος.

'Ιδοϋ ημεϊς κομίζοντες τδ μηνυμα της Δγαπης και της στοργης πρδς τους δν τη 'Αγιωνϋμω ταϋτη Πολιτειρ εϋλαβως ασκουμδνους.

"Ηλθομεν εν αγαπη καϊ κομϊζομεν τας εϋχδς και την εϋλογίαν τοϋ Οικουμενικοϋ ὴμων
Πατριαρχου Δημητρϊου τοϋ Α' καϊ της 'Αγίας καϊ 'Ιερας Συν6δου, της Πρωτοθρ6νου
ταϋτης καθδδρας της 'Ορθοδ6ξου ὴμων 'Εκκλησίας. Και ὴ πρδς ϋμας αγδπη της Μητρδς
'Εκκληοιας, δδν εϊναι μια δπλη συμπδθεια
καϊ στοργὴ, η δποϊα στερεϊται τοϋ χαρακτηρος
της δκουσι6τητος, οϋτε εμφυτον αϊοΟημα οϊκτδυ καϊ ελεους πρδς πασχοντας καϊ δνδεεϊς,
οϋτε μια δπλη εϋνοια η ακραιφνὴς φιλία, ὴ
δποία προϋποΟϋτει αμοιδαιαν εκτίμησιν καϊ
εϋαρδσκειαν, ως εϋνοια πρδς εϋνοουμδνους
καϊ αγ6πη πρδς δγαπωντας, δλλδ εϊναι δγδπη
πληρης καϊ δλοκληρωμϋνη, ως οϊκείωσις των
ϋλικων, πνευματικων καϊ ηθικων αναγκων τοϋ
αγαπωμενου. Καϊ ως τοιαϋτη, κατα την διδασκαλίαν της θείας 'Αποκαλϋψεως, εϊναι δκουσία, δνδδμυχος καϊ 6νιδιοτελης.
Ναί, δδν εϊναι δπιγεννημα επιπολαίου αϊσθηματος, Δλλδ προϊδν θερμοϋ καϊ εϊλικρινοϋς
διαφδροντος ϋπδρ ϋμων. Οϋτε προδρχεται δξ
Δνυπερ6λὴτου ανδγκης καϊ 6ίας, δλλδ εϊναι
προϊδν δλευθδρας 6ουλησεως. Δδν δπιζητεϊ
ϊδιον συμφδρον, διδτι «ὴ δγαπη οϋ ζητεϊ τδ
δαυτὴς».

Μδ αϋτὴν την αγαπην δρχομεθα πρδς ϋμας,
ϊνα δπδ κοινοϋ μελετὴσωμεν τδ Δπασχολοϋντα ϋμας τε και ημας, Μητδρα δηλ. καϊ προσφιλη Θυγατδρα, προβλὴματα. Τὴν λϋσιν καϊ
διακανδνισιν αϋτων, δπδ κοινοϋ καϊ δν πνεϋματι Δγδπης καϊ δικαιοσϋνης θδ δπιχειρὴσωμεν, διδτι ὴ δικαιοσϋνη δρμηνεϋει καϊ Δξιολογεϊ την πραγματικὴν Δγδπην. θδ ζητὴσωμεν την λϋσιν, δδηγοϋντες τδ προβλὴματα
πρδς την δξιολογικὴν αϋτων πορείαν καϊ διευθδτησιν, διδτι κοινδ τδ αγωνίσματα καϊ παλαίσματα, κοινδ τδ δπαθλα, κοινὴ καϊ ὴ δδξα.
Η ΚΡΙΣΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ

'Η δποχὴ τὴν δποίαν διανϋομεν σὴμερον,
εϊναι ὴ δποχὴ πνευματικης παρακμης καϊ ὴθικοϋ ϋποσιτισμοϋ. 'Η δλλειψις δντολογικοϋ
στοχασμοϋ καϊ μεταφυσικης προσδοκίας, ὴ μηχανοκρατικὴ Δνδλιξις καϊ δ δπιστημονικδς
παγανισμδς, αϊ οίκονομολογικαϊ Δνακαταταξεις καϊ αϊ πολιτειακαϊ θεωρίαι, δ πνευματικδς μηδενισμδς καϊ η ὴθικὴ Δλλοτρίωσις, δημιουργοϋν καϊ αϋξδνουν *καθ ὴμδραν την 6δϋνην καϊ δγωνίαν της ζωης καϊ διαιωνίζουν
τδ αγχος τοϋ εϊναι καϊ της ϋπδρξεως.
'Ο ανθρωπος δγκατελείφθη μδνος καϊ εϊς
την μδνωσίν του. ΑΙ ὴθικαϊ αξίαι ϋπδστησαν
καθίζησιν. 'Ο ανθρωπος δοτραφη πρδς τδν δξω
κδσμον καϊ πρδς τὴν δξωτερικὴν μ6νον πραγματικδτητα καϊ Δπδτρεψε τίϊν ψυχὴν Δπδ τδ
Δπδλυτον καϊ αϊωνιον καϊ δγιον κλϊμα του θεοϋ, δντδς τοϋ δποίου τδ πνεϋμα ζεϊ καϊ ὴ καρδία δπαναπαϋεται.
"Απεμακρϋνθη Δπδ τδν δσωτερικδν του κ6σμον, Δπδ τδν ϊερδν καϊ δγιον χωρον, δντδς
τοϋ δποίου συντελεϊται ὴ κοινωνία τοϋ πεπερασμδνου πρδς τδ δπειρον, τοϋ σχετικοϋ πρδς
τδ Δπδλυτον, τοϋ Δνθρωπου πρδς τδν Θε6ν.

'Ο σϋγχρονος δνθρωπος τοϋ μηχανικοϋ καϊ
ϋλικοϋ πολτπσμοϋ, ζεϊ εϊς τδ δπίπεδον των
ϋλικων μ6νον Δξιων, αϊ δποϊαι σχετίζονται
πρδς τὴν φυσικίϊν μ6νον πλευρδν της ζωης.
"Εχει λησμονησει τὴν ψυχὴν καϊ τδ πνεϋμα
καϊ μδσα εϊς τὴν μδθην καϊ τὴν δκ6Δκχευσιν της τεχνικὴς προ6δου, δλλδ καϊ τὴν δίνην
καϊ τδν ϊλιγγον τοϋ δξωτερικοϋ καϊ δπιφανειακοϋ πολιτισμοϋ, δχει παραθεωρὴσει τὴν
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δλἠθειαν, δτι ἠ ψυχῆ παντδς πολιτισμοϋ, εϊναι 6 πολιτισμδς της ψυχης.
'Η κρίσις της συγχρδνου εποχης, εϊναι κρίσις καθαρως πνευματικῆ και μεταφυσικἠ, εϊ
ναι κρίσις θρησκευπκη καϊ ἠθικἠ. Δδν εϊναι
η κρίσις της πίστεως, δπως λδγουν, εϊναι μαλλον ἠ κρίσις την δποίαν διδρχεται 6 δνθρωπος,
μακρδν καϊ δνευ της πίστεως. Εϊναι κρίσις
τοϋ ανθρωπίνου λδγου, δ δποϊος μακρδν της
πίστεως, κινεϊται δντδς της ϋλης τοϋ φυσικοί5
κδσμου, δρευνα τους νδμους τοϋ σϋμπαντος,
δλλα μδνει ξενος πρδς τδς ϋπερ6ατικδς πτησεις και δπογειωσεις, ξενος πρδς τδν κδσμον
της αληθείας της 'Αποκαλϋψεως, ξενος πρδς
την φωνην τοϋ Εϋαγγελίου, ξενος πρδς τδ
κρδτος των αναλλοιωτων καϊ ακαταλϋτων δξιων.
ΜΟΝΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Και εϊναι εργον καϊ εϋθϋνη της 'Εκκλησίας
καϊ γενικωτερον τοϋ Χρισπανισμοϋ, νδ 6οηθἠση τδν σϋγχρονον ανθρωπον καϊ κατευθϋνη αϋτδν πρδς τδ αληθες ηθικδν καϊ θρησκευτικδν νδημα της ζωης και δδηγηση πρδς την
δληθη τελεολογίαν της ζωης καϊ τοϋ βίου.
Εϊναι εϋθϋνη της 'Εκκλησίας, δπως δναλδβη
την ηθικην ἠγεσίαν τοϋ κδσμου, ϋψωση τδ
πνευματικδν αϋτης δνδστημα καϊ δναλ66η τ^
πνευματικδν προ6αδισμα καϊ δναιχαιτίση την
δδυνηρδν πορείαν των τδκνων τοϋ θεοϋ, τα
6ποϊα παρασϋρονται δπδ τδ διδφορα ρεϋματα της δθεϊας καϊ της αρνἠσεως. Εϊναι χρδος
της 'Εκκλησίας νδ προ66λη την πνευματικῆν
φωτοχυσίαν της μδνης αληθείας, δπιοημδνη
τους πολυμδρφους κινδϋνους των σκοπδλων
και ϋφαλων των αϋτοκαλουμδνων προοδευτικων, οϊ δποϊοι δπδφερον σϋγχυσιν είς τδ πνεϋμα καϊ τῆν καρδίαν τοϋ δνθρωπου, ξηρασίαν
είς τῆν μεταφυσικην δλπίδα καϊ προσδοκίαν
καϊ τελμδτωσιν είς τδς συναισθηματικδς πτησεις καϊ δπογειωσεις, μδ τῆν πλϋσιν τοϋ δγκεφαλου, την δποίαν χρησιμοποιεϊ η αρνησις, ως
την μδνην αποτελεσματικῆν μδθοδον.
'Η 'Εκκλησία τοϋ Χριοτοϋ μετδ συμπαθείας δκοϋει την φωνην τοϋ κδσμου. Δδν εϊναι
ξδνη πρδς την πρδοδον καϊ τδν συγχρονισμδν,
δντιθδτως εϊναι δναντίον της τυποκρατίας καϊ
δποοιεωσεως. Εϊναι ϋπδρ τοϋ συγχρονισμοϋ,
της δνανεωσεως καϊ δνακαινίσεως, δπου καϊ
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δταν ἠ μεταρρϋθμισις κατεργδζεται τϊν δνδπλασιν, αναγεννησιν καϊ δνδρθωσιν τοϋ δνθρωπου.
Ναί, ἠ 'Εκκλησία εϊναι ϋπδρ της συνεχοϋς
δνανεωσεως, δχι δμως της παρακαταθἠκης της
πίστεως, δλλδ των τρδπων και μεθδδων πρδς
κατοχϋρωσιν καϊ δμπδδωσιν τοϋ περιεχομδνου
της πίστεως.

Μετα6δλλει καϊ μεταποιεϊ παν δ,τι δϋναται νδ μεταβληθῆ, δλλδ παραμδνει στερδς καϊ
δκλδνητος 6ρδχος πρδ των αμεταβλητων. Μεταρρυθμίζει και δνακαινίζει δαυτἠν, δλλδ οϊ
ρυθμοϊ αϋτης, δδν συγχρονίζονται πρδς τῆν
εκρυθμον ταχυπαλμίαν τοϋ θεολογικοϋ φετιχισμοϋ, των δτυχων αϋτοκαλουμδνων ϋπερπροοδευτικων της δποχης μας, δλλδ πρδς τοϋς
ίδανικοϋς παλμοϋς της καρδίας τοϋ 'Εσταυρωμδνου.
Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΑΘΕΔΡΑ
ΕΝ ΔΙΑΛΟΓΩι
'Ο Χριστιανισμδς δδν δναζητεϊ τῆν δλἠθειαν, δδν πορεϋεται πρδς τῆν δλἠθειαν, δπως
.η γνωσις καϊ ἠ δπιστημη. 'Ο Χριστιανισμδς
δκκινεϊ απδ την δλἠθειαν. Την δληθειαν δχει ως βδσιν καϊ δφετηρίαν καϊ δρμητἠριον.
'Η πορεία της 'Εκκλησίας δδν εϊναι πορεία
πρδς την δλἠθειαν, εϊναι πορεία αϋτης της
δληθείας, πορεϋεται την δληθειαν, ως δλἠΘεια, κηρϋττει τῆν δληθειαν, κηρϋττει δαυτἠν. Την 'Αληθειαν της Σωτηρίας.

'Εν δψει αϋτης της πραγματικδτητος καϊ αϋτης της πίστεως είς τῆν 'Αληθειαν καϊ ϋπδ
τδ φως αϋτης της 'Αληθείας, δτενίζει τδ σϋγχρονον πνεϋμα, δξιολογεϊ τοϋς καιροϋς καϊ
τδς περιστδσεις, κινεϊται καϊ δνεργεϊ δν πνεϋματι Οίκουμενικψ και Διαχρισπανικφ, διδ νδ
μεταφδρη και μεταλαμπαδεϋση τδ φως της
'Ορθοδοξίας καϊ δρθοπραγίας καϊ τὲν μαρτυρίαν αϋτης δνδ τδν κδσμον.

'Η Οϊκουμενικη Καθεδρα καϊ γενικωτερον
ἠ "Ορθοδοξία, συμπαθεϊ τοϋς δγωνας και συμμερίζεται την δγωνίαν τοϋ δνθρωπου, τοϋ ταλαιπωρουμδνου, τοϋ προ6ληματιζομδνου δνθρωπου, πλην δδν τροποποιεϊ τδ μοναδικδν
αϋτης δνδστημα πρδς τδ κοινδ δναστηματα
της γης κατδ τδ παρδδειγμα τοϋ Προκροϋστου,
δλλδ ζητεϊ καϊ δγωνίζεται, δπως ϋψωση πρδς
τδ μοναδικδν καϊ δμετδβλητον δνδστημα της
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πίστεως, τδ δνδστημα των Ζακχαίων, της συγχρονου δποχἠς. 'Επδκεινα καϊ υπερ6νω της
δπλἠς και κοινἠς συκομωρδας, ϋψοϋται τδ ϋψος της 'Εκκλησίας τοϋ Κυρίου, Εμβλημα τοϋ
δποίου εϊναι δχι τδ «συσχηματίζεσθαι τφ αϊωνι τοϋτω, δλλδ τδ μεταμορφοϋσθαι τἠ δνακαινωσει τοϋ νοδς, εϊς τδ δοκιμαζειν τϊ τδ θδλημα τοϋ θεοϋ» (Ρωμ. Ι2, 2).

των χαλεπων ἠμερων, τδς δποίας διδρχεται
δ κδσμος. Οϊ δείμνηστοι καϊ δθδνατοι πρδγονοι υμων, 8σοι δποτελοϋν τἠν θριαμ6εϋσαν 'Εκκλησίαν, δτδκησαν ωσεϊ κηρδς, διδ
νδ φωτίσουν διδ τἠς δκτινο6ολίας των πνευματικων αϋτων μαρψτρυγων τδ δπισφαλἠ,
δν τἠ δρετἠ καϊ τἠ πίστει, 6ἠματα των δδυνδτων.

ΖΩΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ

Διηϋθυναν δν κδποις καϊ δγρυπνίαις καϊ
γυμνδτητι καϊ δν μδσφ δυσχειμδρων καιρΦν
καϊ περιστδσεων τἠν νοητἠν τἠς 'Εκκλησίας
δλκδδα, δνϋψωσαν εϊς θεωρίας δπί6ασιν τἠν
πραξιν, συνδυδσαντες τδ κοινωνικδν δργον
μετδ τἠς φιλοσοφίας τἠς φυγἠς καϊ αναχωρἠσεως. 'Εγεωργησαν τἠς δρἠμου τδ αγονον ταϊς ροαϊς των δακρϋων αϋτων, εζηοαν
τδ δδναον δδκρυον καϊ χαροποιδν πδνθος καϊ
τἠν χαρμολϋπην του σταυροϋ καϊ τἠς προσευχἠς καϊ δγεϋθησαν τους γλυκασμοϋς τοϋ Πνεϋ
ματος καϊ τδς δναβδσεις τἠς καρδίας.

"Εχομεν καϊ δχετε κληθἠ ϋπδ τοϋ θεοϋ, ω
φιλδσοφοι της φυγης καϊ της δρἠμου, εϊς μιαν
ϋψηλἠν και δλως εϊδικἠν δποστολἠν δν τφ
κδσμω. Καλεϊσθε καϊ καλοϋμεθα εϊς τἠν εϋγενη διακονϊαν τοϋ ανθρΦπου καϊ δχομεν
χρδος, δπως απο6ωμεν φως, δια νδ διαλϋσωμεν την «εν αϋχμηρφ τδπω» παγεραν σκοτϊαν
των ουΥχρδνων καιρων καϊ περιστδσεων.
Πρδπει να δπο6ωμεν δμπελος, δντδς της δποίας καϊ δια της δποϊας, θδ καλλιερΥηθοϋν τδ
κλἠματα, διδ μιαν δαψιλἠ καϊ πλουσϊαν 6λδστησιν, δνθην καϊ καρποφορϊαν. Πρδπει νδ
απο6ωμεν δλας της γης, διδ νδ προφυλδξωμεν τους πιστοϋς, δπδ τἠν ἠθικἠν καϊ πνευ
ματικἠν σἠψιν καϊ δυσοσμϊαν. Πρδπει νδ δπο6ωμεν ἠ ζωἠ, ἠ πραγματικἠ ζωἠ, διδ νδ διασωσωμεν τδ εϋσε6ἠ της 'Εκκλησίας Πληρωματα δπδ τἠν ἠθικἠν νδκρωσιν καϊ τδν πνευματικδν θδνατον. Καλοϋμεθα οϋχϊ απλως νδ
διδδξωμεν, δλλδ νδ ζἠσωμεν καϊ βιωσωμεν
τἠν 'Αλἠθειαν, δνσαρκοϋντες αϋτἠν δν παντϊ καϊ πδντοτε. Αϋτἠν καϊ μδνον αϋτἠν ζωντες, δλλδ καϊ δΓ αϋτἠν καϊ ϋπδρ αϋτἠς εϋθαρσως δποθνἠσκοντες.
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΖΩΗΣ

Σεβδσμιοι πατδρες,
Τἠν δν τφ κδσμω τουτψ ϋψηλἠν ϋμων εϋθϋνην καϊ δποστολἠν, τἠν συνειδητοποίησιν
τοϋ ϋψηλοϋ ϋμων εργου καϊ τἠς ϋπατης εϋθϋνης, τἠν πνευματικἠν υμων δφϋπνισιν των
προ6λημδτων, τδ δποϊα μαστϊζουν καϊ ταλαιπωροϋν τδν σϋγχρονον δνθρωπον, ζητεϊ νδ
υπομνἠση ϋμϊν ἠ Μἠτηρ 'Εκκλησϊα, διδ τἠς
παρουσίας ἠμων δνταϋθα, των δν Χριοτφ ϋμων δδελφων καϊ ϋπευθϋνων.
'Αποτελεϊτε πνευματικδν δτατελεϊον τἠς
'Εκκλησίας, στρατηγικἠν μονδδα, εϊς τἠν γενικἠν μδχην καϊ τδς πολλαπλδς συρρδξεις

'Ενωπιον αϋτων κλίνομεν εϋλα6Φς τδ γδνυ τοϋ πνεϋματος καϊ τἠς καρδίας, τἠν μνἠμην αϋτων γεραίροντες καϊ προβδλλοντες τδ
ϊδανικδ αϋτων πρδτυπα, ως αληθἠ δκμαγεϊα,
πρδς πνευματικἠν δνίσχυσιν, δλλδ καϊ μίμησιν ϋμων, δσοι τδν δρδμον αϋτων 6αδίζετε
καϊ τοϊς ϊχνεσιν αϋτων δκολουθεϊτε.

'Η Μεγδλη τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησία, Λχει
πολλἠν τἠν δγκαϋχησιν, διδ τδ αϊΦνια πρδτυπα τοϋ παρελθδντος, δλλδ καϊ δδξαν δν Κυρίω διδ τδ πνευματικδ αϋτδ σεμνΦματα καϊ
δγκαλωπίσματα τἠς πίστεως καϊ τἠς δρετἠς,
τδ δποϊα ως φωτεινδ μετδωρα καϊ πολικοϊ δστδρες, διδλαμψαν εϊς τδ νοητδν τἠς 'Εκκλησίας στερδωμα. Διδ καϊ εϋλα6ως δξιοι, δπως
καϊ ϋμεϊς δπο6ἠτε ϊσδγγελοι πολϊται τἠς στρατευομδνης 'Εκκλησίας, ἠ δποία καλεϊται δπως προβδλη εϊς τδν σϋγχρονον κδσμον, νδα
ϋποδείγματα πνευματικἠς πανοπλίας δναλδγου των δπαιτἠσεων τἠς συγχρδναυ στρατοσπουδίας καϊ στρατηγικἠς τδχνης.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΙΟΤΗΣ
'Η δν τφ κδσμψ δποστολἠ καϊ ἠ προσφορδ
ϋμων πρδς τδν κδσμον, σεβδσμιοι πατδρες,
πρδπει νδ εϊναι δνδλογος πρδς τδς συγχρδνους δπαιτἠσεις τοϋ πνεϋματος καϊ τἠς καρδίας, τοϋ λδγου καϊ τοϋ συναισθἠματος. 'Η
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'Εκκλησία, μἠ λησμονἠτε, δτι, ἐν μἐσψ της
συγχρ6νου δκαταστασίας των δλληλοσυγκρουομἐνων ὶδεολογιων, ἐν μἐσω τοϋ κυκεωνος
καὶ της συγχϋσεως της συγχρ6νου Βαβἐλ, παραμἐνει 6 μ6νος τηλαυγἠς φ6ρος, 6 6ποϊος
δϋναται νδ διαλϋση τἠν δχλϋν καὶ τδν ζ6φον,
δια νδ προβδλη τδ φως τἠς δληθείας. 'Η 'Εκ
κλησία παραμἐνει ἠ μ6νη πηγἠ, της κατδ θεδν χαρας καὶ εϋδαιμονίας, διδτι αϋτἠ καὶ
μ6νον αϋτἠ, προβδλλει τδ ὶδεωδες πρ6τυπον,
τδν θεδν - δνθρωπον ἐν ω ἠ σωτηρία. Δι6τι
πλἠν τοϋ 6ν6ματος 'Ιησοϋ Χριστοϋ «οϋκ ἐστιν
Ετερον δνομα, ἐν & δεϊ σωθἠναι ἠμας».

“Ο δνθρωπος εϊναι μία τραγικἠ παρδστασις
δθλι6τητος καὶ μεγαλείου καὶ τδ μεγαλεϊ6ν
του κεϊται ἐν τουτιρ δκρι6ως, δτι δναγνωρίζει τἠν δθλι6τητδ του. Πλἠν ἠ δλοκλἠρωσις
τοϋ πραγματικοϋ του μεγαλείου εϊναι ἠ πεποίθησις αϋτοϋ, εὶς τἠν τραγικἠν δντινομίαν,
ἠτις καὶ δποτελεϊ τἠν πηγἠν τοϋ πνευματικοϋ
του μεγαλείου, δτι ἠ 6π6λυτος αϋτοϋ ἐλευθερία, ως σωτηρία αϋτοϋ, δναμἐνεται δπδ Ενα
δἐσμιον καὶ 'Εσταυρωμἐνον.

ΠΟΙΑ Η ΑΛΗΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
'Ο δνθρωπος ἐπλδσθη λογικδς καὶ ἐλεϋθερος, πλἠν ἐλευθερία δἐν σημαίνει δπολυταρχίαν καὶ αϋθαιρεσίαν. Δἐν σημαίνει δνεξαρτησίαν δπ6λυτον καὶ ὶκανοποίησιν τοϋ ἐγω,
των δρἐξεων δηλ. καὶ διαθἐσεων αϋτοϋ. Δἐν
σημαίνει αϋτογνωμοσυνην καὶ αϋτοδιοίκητον
δνεξαρτησίαν, ἠ δποία ἐζασφαλίζει φυγοδικίαν καὶ φυγοποινίαν. Ἐλευθερία σημαίνει δ
νεξαρτησίαν, ἐν σχἐσει πρδς τδ πδθη καὶ τδς
6ρἐξεις τοϋ Εξω δνθρωπου, δλλδ καὶ ϋποταγἠν καὶ ἐξδρτησιν δπδ τοϋ θεοϋ καὶ τοϋ ν6μου αϋτοϋ. Δἐν σημαίνει δεσποτισμδν καὶ δσυδοσίαν, αλλδ δἐσμευσιν δπδ τοϋ θεοϋ καὶ
ἐναρμ6νισιν καὶ ἐνορχἠστρωσιν τἠς βουλἠσεως αϋτοϋ, κατδ τδ δνθρωπίνως ἐφικτ6ν, πρδς
τἠν δπ6λυτον 6οϋλησιν τοϋ θεοϋ. 'Αχαλίνωτος ἐλευθερία, δπολυταρχία ἐν τἠ δσκἠσει
τἠς ϋψηλἠς ἐν τω κδσμω δποστολἠς, γενικωτβρον τοϋ δνθρωπου καὶ εϊδικωτερον ἠμων
των λειτουργων τοϋ 'Υψίστου, σημαίνει δρνησιν καὶ δναίρεσιν τἠς πραγματικἠς ἐλευθερίας, ἠ δποία μετδ τοϋ λ6γου, δποτελεϊ τδν
δνθρωπον, τἠν είκ6να τοϋ θεοϋ, τἠν μοναδικἠν καὶ δναντικατ6στατον αϋτἠν δξίαν, διδ
τἠν δποίαν δ θεδς ἐσαρκαιθη, δπἐθανε καὶ
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δνἐστη.

Η ΑΛΗΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
'Ακολουθεϊν τδς κλίσεις καὶ ροπδς τἠς 6λ6γου αίοθητικ6τητος, δἐν σημαίνει ἐλευθερίαν,
δλλδ ἐσχ6την δουλείαν καὶ αὶχμαλωσίαν, σημαίνει δκρι6ως προδοσίαν τἠς ἐλευθερίας. 'Η
δπ6λυτος αϋτδρκεια καὶ αϋτοτἐλεια, τδ νομοθετεϊν κατδ προσωπικἠν μ6νον 6οϋλησιν καὶ
αϋτογνωμοσυνην, δἐν σημαίνει χρἠσιν, δλλδ
κατδχρησιν τἠς ἐλευθερίας, σημαίνει καταδυν6στευσιν καὶ αϋτοαιχμαλωσίαν, δναιρετικἠν
τἠς ἠθικἠς αϋτονομίας καὶ ϋποδοϋλωσιν εὶς
μιαν 6δ6κιμον ἐτεραρχίαν καὶ δπ66λητον ἐτερονομίαν. Μία τοιαϋτη διδθεσις καὶ 6οϋλησις, δσον καὶ δν φαίνεται ἐζωτερικως, δτι
ρυθμίζεται πρδς τδν ἠθικδν ν6μον καὶ τδς
δπαιτἠσεις αϋτοϋ, ἐν τἠ οϋσίςι στερεϊται αϋτοτελοϋς ἐσωτερικἠς διαθἐσεως καὶ φρονἠματος. Ἐ πραγμαηκἠ ἐλευθερία δἐν εϊναι δπλἠ νομιμ6της, δλλδ ϋπερ6νω καὶ ἐπἐκεινα
δλων, εϊναι ἠθικ6της καὶ ως τοιαϋτη, δξιολογεϊ τἠν πραγματικἠν δξίαν τἠς ἠθικἠς ἐλευθερίας. Τονίζω τοϋτο σε66σμιοι καὶ ἠγαπημἐνοι πατἐρες διδ τἠν δληθἠ Εννοιαν καὶ οϋσίαν τἠς δληθοϋς ἐλευθερίας, δλλδ καὶ τἠς
προνομίας ϋμων τἠς αϋτονομίας καὶ τοϋ αϋδιοικἠτου, περὶ ίδν ἠ Μἠτηρ 'Εκκλησία, δλλδ
καὶ ϋμεϊς αίσθαν6μεθα καὶ αίσθδνεσθε πολλἠν καὶ δικαίαν τἠν ἐγκαϋγχησιν, καὶ ἠ δποία
τ6σον παρεξηγεϊται καὶ ἐπικινδϋνως παρερμηνεϋεται.

Τδ δίκαιον, ϊσως καὶ περισσ6τερον αὶ προνομίαι, δημιουργοϋν ἠθικδς καὶ πνευματικδς
ϋποχρεωσεις. Τδ δίκαιον εϊναι δικαίωμα καὶ
ϋποχρἐωσις, δηλαδἠ ἠθικἠ εϋθϋνη καὶ ἠθικδν χρἐος.
ΔΙΚΑΙΟΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ

Κατδ τἠν χριστιανικἠν Εννοιαν τοϋ δικαίου,
πρωτεϋουσαν σημασίαν Εχει οϋχὶ ἠ διεκδίκησις των δικαιωμδτων τ6σον, δσον ἠ πλἠρωσις
τοϋ καθἠκοντος καὶ τἠς εϋθϋνης ἠμων Εναντι
των δπαιτἠσεων τοϋ δικαίου. Δίκαιον τδ δποϊον δἐν παρἐχει δικαίωμα διεκδικἠσεως τοϋ δικαίου, δσφαλως δἐν εϊναι δίκαιον. 'Αλλδ καὶ
δίκαιον, τδ δποϊον μ6νον διεκδικει, παραμελοϋν ἠ καὶ 6λιγωροϋν, Εναντι τἠς εϋθϋνης
καὶ τοϋ ἠθικοϋ χρἐους, εϊναι καταπδτησις καὶ
δπεμπ6λησις τἠς ἐννοίας τοϋ δικαίου καὶ τἠς
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δικαιοσϋνης.
Τ6σεις καϊ διαθδσεις, δνδργειαι καϊ πρδξεις, αποστασίαι και δνταρσίαι, δποτελοϋν
τοϋτ' αϋτδ, οϋχϊ δπλην καταστρατἠγησιν της
δφειλης καϊ τοϋ ἠθικοϋ χρδους, δλλδ καταπδτησιν καϊ καταστρατἠγησιν της εννοϊας τοϋ
δικαίου, δπερ δποτελεϊ την προϋπδθεσιν της
τδξεως καϊ της αρμονίας καϊ της εϋνομίας, ἠ
δποία δφείλει να ρυθμίζη τδς σχδσεις των δνθρωπων καϊ των λαων καϊ περισσδτερον ακδμη των πνευματικων ανθρωπων καϊ πνευμα
τικων σκηνωμδτων δντδς των «ποιων, τδ πδντα δποσκοποϋν καϊ δποβλδπουν εΙς τὴν λατρείαν καϊ την δδζαν τοϋ θεοϋ.

'Υπαρχουν δικαιωματα, δκεϊ δπου ϋπδρχουν
καθἠκοντα καϊ ϋπδρχουν καθἠκοντα, δκεϊ δ
που ϋπδρχουν δικαιωματα. Δικαϊωμα καϊ καθηκον, δν δπολϋτω δνδτητι καϊ δλληλουχίμ,
συνιστοϋν τδ δίκαιον.
«ΔΫΝΑΣΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΟΦΕΙΛΕΙΣ»

"Υμεϊς και ἠμεϊς, οϊ τδν πνευματικδν δΥωνα
δΥωνιζδμενοι καϊ την ϋψίστην εϋθϋνην, Εναντι θεοϋ καϊ ανθρωπων φδροντες, διατρδχομεν
τδν Εσχατον κϊνδυνον τδ,ς δσχδτης προδοσίας,
της είδικης ἠμων δποστολης καϊ εϋθϋνης, δκ
της δνδεχομδνης παρεζηγἠσεως, της δννοίας
τοϋ δικαιου καϊ της μονομεροϋς, ως δικαιωματος μδνον δντιλήψεως, δφαρμοΥης καϊ 6ιωσεως αϋτοϋ.
Κϋριος φυλδσσοι καϊ σωζοι ϋμας καϊ ἠμας,
μιας τοιαϋτης δρας. Περισσδτερον δλλωστε
τοϋ δικαιωματος, τδ καθηκον περιδχει δν δαυτω καϊ δφ' δαυτοϋ, τἠν δϋναμιν πρδς δκτδλεσιν τοϋ καθἠκοντος. 'Ιδοϋ τδ μεΥαλεϊον
τοϋ δικαιου, ως εϋθϋνης καϊ ἠθικοϋ χρδους,
τδ δποϊον εϊναι δπδρροια της λογτκης καϊ
ἠθικης ταξεως τοϋ κδσμου. «Δϋνασαι δπειδἠ
δφείλεις» δδν δφείλεις διδτι δϋνασαι, δλλδ
δϋνασαι, διδτι δκριδως δφεϊλεις. Αϋτδ η ηθικἠ ϋποχρδωσις της πραΥματοποιἠσεως και
βιωσεως τοϋ ηθικοϋ χρδους καϊ της ϋψηλῆς
εϋθϋνης, δποτελεϊ δΓ δλους, Ιδιαιτδρως δδ
δΓ ϋμας, οϊ δποϊοι Λς σκοπδν τοϋ 6ίου ϋμων
δτδξατε, την ολοκληρωσιν τοϋ μοναχικοϋ ϊδεωδους, μιαν δπδλυτον κατηΥορικῆν προσταΥἠν τοϋ θεοϋ.
Εϊμεθα δνεξδρτητοι, σημαίνει, εϊμεθα δζηρ-

τημδνοι δπδ τοϋ θεοϋ καϊ τοϋ Ν6μου αϋτοϋ
καϊ της 'Εκκλησίας αϋτοϋ. Τοϋτο δδν σημαίνει, ϋπδδουλον αϋτεζοϋσιον, διδτι δξδρτησιν
δπδ τοϋ θεοϋ καϊ της 'Εκκλησίας αϋτοϋ, σημαίνει πνευματικδν δνεξαρτησίαν καϊ δληθη
δλευθερίαν.
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΤΙ Μητηρ ΜεΥόλη τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησία,
είς την πνευματικδν δικαιοδοσίαν της δποίας
δνηκετε καϊ ϋπδ τῆν ϋψηλῆν δποπτείαν της
δποίας διατελεϊτε, δδν δποτελεϊ απλως δνωτικδν κρϊκον, δλλδ δκατδλυτον και αίωνδ6ιον δεσμδν και τῆν δληθη καϊ μδνην πηγην
της αϋτονομίας καϊ δνεζαρτησίας της 'Αυιμνϋμου ταϋτης Πολιτείας.

"Εχετε στερρως καϊ δντλεϊτε δενδως δκ
της πηΥης τοϋ Οίκουμενικοϋ θρδνου, της ΜεΥδλης 'Εκκλησίας, της 'Εκκλησίας των Μαρτϋρων καϊ της Μαρτυρίας, των δΥωνων και
τϊίς δΥωνίας, της προσφορας αιματος καϊ πνεϋματος καϊ ϋπερδνω δλων, Εχετε δμπιστοσϋνην καϊ δη δπδλυτον πρδς αϋτην.
Πεφυτευμδνοι παρδ τδς διεζδδους των ϋδδτων, της ΜεΥόλης 'Εκκλησίας καϊ δρριζωμδνοι είς την αίματοπδτιστον καϊ μαρτυρικἠν
αϋτης γην, δντλεϊτε δξ αϋτης τῆν στερρδν
πίστιν και πατερικἠν παρδδοσιν, την δπαραίτητον ίκμδδα, πρδς δνθην ϋμων καϊ καρποφορίαν.
ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΝ
ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Τδ Οίκουμενικδν Πατριαρχεϊον παρδμεινε
καϊ παραμδνει, διδ μδσου των θυελλων καϊ
των καταιγίδων της Ιστορίας καϊ των αίιονων,
6ρδχος δκλδνητος, διδσωσε και διεφϋλαξεν
δλωβητον την παρακαταθηκην της πίστεως καϊ
της Ιερας Παραδδσεως και πορεϋεται τἠν πνευρατικἠν αϋτοϋ πορείαν, διαλδγεται τἠν δληθειαν της 'Ορθοδοζίας καϊ δρθοπραγίας αϋτης, δρθοτομοϋσα τῆν δλἠθειαν καϊ θδτουσα
αϋτἠν οϋχϊ ϋπδ τδ μδδιον, δλλδ δπϊ την λυχνίαν, ϊνα «λδμπη πασι τοϊς δν τη οίκίρ».

Συζητεϊ καϊ διαλδγεται τἠν δληθειαν, διδτι
δδν φο6εϊται τδν Ελεγχον καϊ τἠν 6δσανον
της δληθείας. Την δλἠθειαν κατδχει καϊ τδ
φως αϋτης φδρει καϊ μεταλαμπαδεϋει πδντο-
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τε καϊ πανταχοϋ, ως τδν μ6νον ίδανικδν πυρσ6ν, δν παρδλαβεν δπδ των 'Αποστ6λων καϊ
διατηρεϊ δπδ τϋς δποχϊίς 'Ανδρδου τοϋ Πρωτοκλἠτου καϊ των ΟΙκουμενικων Συν6δων μδχρι οἠμερον.
Πορεϋεται τἠν πορείαν της δληθείας, φδρει
τδ μαρτυριον καϊ τῆν μαρτυρίαν αϋτης, κηρϋττει τῆν αλἠθειαν αϋτης, δφδβως καϊ μετα θδρρους, μἠ φοβουμδνη τἠν Ερευναν καϊ τδν &λεγχον, διδτι ὴ δλἠθεια δλεγχομδνη, δλδγχει, τοϋς δλδγχοντας αϋτήν.
'Εν τψ πνεϋματι τοϋτψ κινουμδνη ἠ Μἠτηρ 'Εκκλησία διαλδγεται πανορθοδδζως καϊ
διαχρισπαντκως, την μιαν δληθειαν της 'Ορθοδδξου ἠμων 'Εκκλησίας.

'Η δλἠθεια αϋτη δδν δπιδδχεται δμφισβἠτησιν, δμφιταλαντεϋσεις καϊ δνδοιασμοϋς. Καϊ
η μτκροτδρα δμφιταλδντευσις καϊ 6μφι6ολία
δποτελεϊ δσϋγγνωστον, δναντι τῆς δληθείας,
παρδβασιν καϊ δντινομίαν.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ

'Η Μητηρ 'Εκκλησία καϊ είς τδ σημεϊον
τοϋτο δπδδειζε πολλἠν στοργἠν καϊ δγδπην
Εναντι δποπλανἠσεων καϊ δποστασιων, μοναζδντων δδελφων, κατδ τδ τελευταϊον τοϋτο
διδστημα.

'Ανεμενεν δν ϋπομονη πολλη καϊ καρτερία τἠν δι6ρθωσιν καϊ δπιστροφὴν αϋτων. 'Η
Εναντι δν6χων δνοχὴ της 'Εκκλησίας δφθασε τδ 8ρια της παρεξηγησεως, ωστε πολλοϊ
νδ θδτουν δν δμφιβδλψ την δυνατ6τητα δπεμβδσεως κατδ τρ6πον αϋστηρδν καϊ δποτελεσματικδν της Μητρδς 'Εκκλησίας. 'Επισἠμως καϊ δπδ θδσεως ίσχϋος καϊ εϋθϋνης κηρϋσσομεν, δτι οϊ τοιοϋτοι πλανωνται πλδνην
οίκτρδν καϊ τραγικἠν.
'Η Μητηρ δδν δπιδιοικει αναμδτρησιν των
δυνδμεων αϋτης, Εναντι της θυγατρ6ς· δντιθδτως, τἠν δϋναμιν αϋτης διαθδτετ ϋπδρ της
βϋημερίας καϊ προ6δου, της ἠθικης καϊ πνευματτκης τελεκδσεως της θυγατρ6ς. *Δι αϋτἠν
ζεϊ καϊ δΓ αϋτην ϋπδρχει καϊ τδ μεγαλεϊον
αϋτης δν παντϊ καϊ πδντοτε δπιζητεϊ καϊ κατεργδζεται.

'Η Μήτηρ 'Εκκλησία τρδφει πολλὴν στορ-
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γἠν και δπεριδριστον δγδπην πρδς πδντας ϋ
μας, τοϋς δν τψ "Ορει τοϋτψ τψ 'Αγίψ δσκουμδνους. «'Αληθειαν λδγω οϋ ψευδομαι, συμμαρτυροϋσης μοι της συνειδησεως».

Καϊ δμως η δγδπη αϋτη καϊ ἠ δνοχῆ δδν
δκτιμαται πδντοτε καϊ ϋπδ πδντων δεδντως.
'Εντεϋθεν αϊ δνταρσίαι καϊ δποστασίαι, τδ
ποικίλα τραϋματα καϊ αϊ δυσίατοι, δδν μῆ καϊ
δνίατοι, πληγαϊ είς τδ σωμα της Ιερας ταϋτης πολιτείας.
Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ

Μονῆ καϊ Ιερομ6ναχοι δποφευγουν τδ μνημ6συνον τοϋ δνδματος τοϋ Οικουμενικοϋ Πατριδρχου καϊ τοϋτο, παρδ την κανονικἠν τδζιν και τῆν απ' αϊωνων κρατησασαν παρδδοσιν. Περιορίζουν την Εννοιαν της πνευματικης δικαιοδοσίας καϊ κυριαρχίας τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχείου καϊ δρμηνεϋουν την δποπτείαν, δν δννοίςι στενη καϊ περιωρισμδνη,
δνω αυτη σημαίνει δνδοσκ6πησιν καϊ βαθυμδτρησιν, αϋτοπαρατηρησίαν καϊ προ6ολῆν αϋτης πρδς τδ Εξω, δηλ. δτεροπαρατηρησίαν. Σημαίνει διείσδυσιν της Μεγδλης τοϋ Χριστοϋ
'Εκκλησίας εϊς δλας τδς δκφδνσεις καϊ δκδηλωσεις της ζωης καϊ πορείας των Μονων
τοϋ 'Αγίου "Ορους. 'Ο Οίκουμενικδς Πατρι6ρχης εϊναι δ 'Ηγοϋμενος τοϋ 'Αγίου "Ορους.
'Η Μεγδλη 'Εκκλησία φδρει την εϋθϋνην τοϋ
'Αγίου "Ορους. 'Η τοιαϋτη δνττκανονικδτης
καϊ δσδ6εια δδν ἠμπορεϊ νδ διαλδθη καϊ διαφϋγη τῆν Ενδικον μισθαποδοσίαν. 'Η δπιδιωκομδνη, ϊσως, δποδυνδμωσις τοϋ Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχείου καϊ ἠ δκ της κυριαρχίας
αϋτοϋ κατδ τδ δφικτδν δποδεσμευσις, πρδς
δξασφδλισιν ποθητης δσυδοσίας εϊς πδντας
τοϋς τομεϊς δρδσεως καϊ δνεργείας, δσφαλως
θδ συζητηται, ϊσως δδ καϊ θδ δπιδιωκεται, διδ
νδ προκαλη, κατδ τδ τελευταϊα Ετη, τδσα δυσμενη σχδλια καϊ δικαίαν δγανδκτησιν.

ΕΝΟΤΗΣ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
'Εκαστη Μονὴ δι' δαυτἠν καϊ *δφ δαυτῆς
δδν συνιστα τδ "Αγιον "Ορος. Κεχωρισμδνη
των αλλων δποτελεϊ ϊσως Μονην, πλην οϋχϊ
Μονῆν τοϋ 'Αγίου "Ορους, δπερ δπαρτίζεται
δπδ τδ δθροισμα των ίερων Μονων, των δν
δπολυτψ συνοχίϊ καϊ δλληλουχίςι καϊ συναρτήσει εϋρισκομδνων καϊ συνεργαζομδνων. Δδν
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εϊναι αϋτοτελἠ σωματα αί Μοναί. Εϊναι μδλη
δνδς καϊ τοϋ αϋτοϋ σωματος, τοϋ δποίου κεφαλἠ εϊναι ἠ Μεγδλη τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησία. Καϊ ἠ μικροτδρα δκδμη απ6κλισις δπδ
της δρχἠς ταϋτης καϊ παρερμηνεία, δποτελεϊ
κίνδυνον δσχατον διδ τδν 'Αγιωνυμον Τ6πον,
κίνδυνον, τδν δποϊον μδνον πνευματικἠ τϋφλωσις καϊ ἠθελημδνη μυωπία ἠ πρδθεσις καϊ
διδθεσις σκοτεινἠ και δνανδρος, ξενη καϊ δλλοτρία πρδς τἠν δπ' αίωνων κρατἠσασαν παρδδοσιν καϊ γραμμἠν της ίστορικἠς ταυτης
Πολιτείας, τοϋ 'Αγιωνυμου "Ορους, δδν διαβλδπει.

'Αποκλίσεις καϊ παρερμηνεϊαι, δλλωστε, της
κανονικἠς ταυτης δρχης δζημίωσαν και ζημιοϋν τδν ϊερδν τοϋτον χ65ρον, πδλαι τε καϊ
δπ' δσχδτων. Μοναϊ Ιστορικης αϊγλης καϊ πνευματικἠς προσφορας καϊ δκτινοβολίας δπδβησαν δστίαι δνταρσίας, καϊ πεδία διαμδχης καϊ
δλληλοσυγκροϋσεων. Διδτι δποτελεϊ δρχἠν
της ἠθικἠς, δταν τις δδν δκοϋει οΒς πρδπει νδ
δκοϋη, θδ δκουη κατ' δνδγκην ους δδν πρδ
πει νδ δκουη. "Οταν τις βϋη τδ ωτα πρδς
τἠν φωνἠν της δληθείας, θδ δχη δναπεπταμενας τδς δκοδς πρδς τδς σειρἠνας τοϋ ψευδους
καϊ της πλδνης.
Τδ ίδεωδες τοϋ Κοινο6ιακοϋ βίου, παρδ τδ
θετικδ 6ποτελδσματα των τελευταίων καιρων,
δι' 9 χαίρει καϊ συγχαίρει ἠ Μἠτηρ 'Εκκλησία, δδν γενικεϋεται, παρ' δλον δτι πδντες
γνωρίζομεν καϊ γνωρίζετε κδλλιον ἠμων ϋμεϊς, δτι ἠ Ιδιορρυθμία δποτελεϊ δσϋγγνωστον
παραφθορδν τοϋ γνησίου πνεϋματος τοϋ Μοναχισμοϋ καϊ τἠς δσκητικἠς ζωἠς καϊ δντίκειται πρδς τδ πνεϋμα τοϋ Ιδρυτοϋ τἠς 'Αθωνικἠς ταυτης Πολιτείας, 'Αγίου 'Αθανασίου, τοϋ
δποίου αϊ 6αρυταται δκψρδσεις και χαρακτηρισμοϊ κατδ τἠς ίδιορρϋθμου ασκἠσεως δγγίζουν
τδ δρια τἠς δρας. 'Η δνισος κλασις τοϋ δρτου καϊ ἠ δδικος κατανομἠ των δπαραιτἠτων
δγαθων πρδς θεραπείαν καϊ δνακοδφισιν των
δναγκων μοναζδντων δδελφων, δημτουργοϋν
προβλἠματα και κλονίζουν ίδεολογίας. 'Η δντινομία μεταξϋ Μονων εϋμοιρουσων καϊ Μο
νων πενομδνων δδν συγχωρεϊται είς χωρους
δπου κηρυσσεται ἠ δγδπη, ἠ δλληλεγγϋη καϊ
ἠ δδελφωσϋνη.
Μοναϊ μαστιζδμεναι δπδ λειψανδρίας, δποφεϋγουν τἠν δπδνδρωσιν ἠ τουλδχιστον δδν

δνδιαφδρονται δΓ αϋτἠν, δσον καϊ δπως πρδ
πει. Καϊ τοϋτο παρδ τἠν γενικἠν κατακραυγἠν, δτι αίτία τοϋτου εϊναι ἠ μονοπωλειακἠ
οίκονομικἠ διαχείρισις των δλίγων καϊ ἠ ίδιοτελἠς καϊ αϋθαίρετος συμπεριφορδ των ίσχυρων.
Σκδνδαλα ἠθικἠς φϋσεως, δκτροπαί, δτασθαλίαι είς τἠν οϊκονομικἠν διαχείρισιν, εσπευσμδναι δποφδσεις, δν στενω κϋκλψ, δπϊ ζητημδτων δκρως λεπτων καϊ σοβαρων, πωλησις καϊ φυγδδευσις ίερων καϊ τιμαλφων δντικειμδνων καϊ δλλα παρδμοια γεγονδτα προσ6δλλουν καϊ θίγουν δνεπανορθωτως τἠν πνευματικἠν δξιοπρδπειαν τοϋ δγιωνϋμου "Ορους
καϊ τἠν ἠθικἠν ϋπδστασιν καϊ δντδτητα δγίων
καϊ εϋσεβων πατδρων. Πλἠν οί ϋπεϋθυνοι σιωποϋν. Συζἠτοϋνται καϊ κακίζονται ϋπδ πδντων καϊ πανταχοϋ καϊ οϋδεμία ποινἠ καϊ τιμωρία δπιβδλλεται, οϋδεμία πρδνοια καϊ μδριμνα πρδς πδταζιν τοϋ κακοϋ καϊ δναχαίτισιν
αϋτοϋ. Τδ κακδν δποσιωπατατ, επικαλϋπτεται,
διαιωνίζεται, δκ κακως νοουμδνης δλληλεγγϋης καϊ φιλαδελφίας ἠ καϊ διαθδσεως δπδ
κοινοϋ συγκαλϋψεως κοινἠς· δνοχἠς. Πλἠν είς
ζητἠματα ἠθικἠς τδξεως καϊ τιμἠς καϊ πνευ
ματικἠς διαφθορας, είς παραπτωματα βοωντα
καϊ κρδζοντα δνοχἠ σημαίνει δνοχἠ καϊ δνδχομαι σημαίνει δνδχομαι.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

'Η Μἠτηρ 'Εκκλησία μετδ λϋπης καϊ πικρίας παρακολουβ'εϊ καταστδσεις καϊ δτασθαλίας, αί δποϊαι δπδδ'ουν πρδς τδ ίδεωδες τοϋ
Μοναχικοϋ βίου καϊ τἠς 'Αγγελικἠς πολιτείας
καϊ εϋχεται ϋπδρ τἠς κατδ θεδν εϋημερίας,
προδδου καϊ προαγωγἠς τοϋ δργου ϋμων καϊ
προσεϋχεται ϋπδρ συνειδητοποιἠσεως τἠς είδικἠς τιμἠς, δλλδ καϊ ϋψηλἠς ϋμων εϋθϋνης,
δναντι θεοϋ καϊ δνθρωπων, δλλδ καϊ ϋμων
των ίδίων, οί δποϊοι τἠν πνευματικἠν πρδοδ'ον
καϊ ἠθικἠν τελείωσιν Εχετε θδσει ως σκοπδν
τἠς ζωἠς ϋμων, κληθδντες δνωθεν είς τδ ϋψηλδν σχἠμα τἠς Μοναχικἠς ζωἠς καϊ πολιτείας. Είδικἠ κλἠσις σημαίνει είδικἠν εϋθϋνην καϊ είδικἠ εϋθυνη σημαίνει δγιδτητα ζωἠς καϊ βίου, ἠ δποία δν τελευταίςι δναλϋσει,
εϊναι δρθἠ πίστις καϊ δρθἠ δνδργεια καϊ πραξις, δηλαδἠ πίστις δΓ δργων, πίσπς καϊ δρετἠ. Σἠμερον ἠ 'Εκκλησία βδλλεται παντα
χοϋ, δσκεμμδνως καϊ δκ συστἠματος. Παντα-

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
χδθεν δπιδιωκεται η δποδυνδμωσις της κατα
Χριστδν ϊδεολογϊας. Τδ λεγδμενον δδν χρἠζει αποδεϊξεως. Εϊναι ἠλϊου φαεινδτερον. Τδ
Εργον της 'Εκκλησιας, ἠ εϋθϋνη δλων ημων
των ϋπευθϋνων, εϊναι να μη παρϋχωμεν δφορμδς καϊ δναϋσματα και δπλα πρδς ενϊσχυσιν της δρνἠσεως, να μῆ σκανδαλϊζωμεν συνειδησεις καϊ κλονιζωμεν τῆν πιστιν καϊ τδς
παραδδσεις των πιστων, δλλδ νδ μδνωμεν πιστοϊ δχρι θανατου εϊς την διδασκαλιαν 'Εκεϊνου, δγωνιζδμενοι δπϊ των Ιερων της πϊστεως ημων δπδλξεων, ϋπερ Αϋτοϋ, πλησϊον Αυτοϋ καϊ μαζϋ μδ Αϋτδν, διδ τῆν 'Αληθειαν
και μδνον τὸν 'Αλἠθειαν Αϋτοϋ. Τδτε δλη
ὴ φϋσις γϊνεται ναδς καϊ δλαι αϊ καρδιαι θυσιαστηρια, δπϊ των δποϊων εϋωδιδζει ἠ δγιδτης ημων, πρδς δοξαν 'ΕκεΙνου καϊ μδνον
'Εκεινου. 'Η ζωη εϊναι ωραϊα δταν δφιεροϋται εϊς 'Εκεϊνον καϊ δ θανατος εϋγενης, δταν
Ερχεται δι' 'Εκεϊνον. Τδτε δ θδνατος καθαγιδζει καϊ καταζιιδνει τῆν ζωην, τδτε μεταρσϊωνει τὸν ζωην εϊς ζωην αϊωνιον.

ΕΥΧΑΙ ΥΠΕΡ ΕΥΩΔΟΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σεβδσμιοι καϊ λϊαν δγαπητοϊ πατερες, χωρἠσωμεν δπϊ τδ Εργον εν δγδπη καϊ δι' δγδπης, εν δνδματι τοϋ δγαπἠσαντος ημας καϊ καλδσαντος. Χωρησωμεν διδ των πρεσβειων της
'Αγϊας ημων θεοτδκου, των 'Αγι'ων Πατερων
δν τω 'Αγϊψ τοϋτω "Ορει διαλαμψαντων. Χωρἠσωμεν δι' εϋχων τοϋ Παναγιωτδτου ΟΙκουμενικοϋ ημων Πατριδρχου καϊ της 'Αγϊας καϊ
Τερας Συνδδου της Μεγδλης 'Εκκλησιας. Χωρἠσωμεν διδ των προσευχων των δπανταχοϋ
τοϋ 'Αγιου "Ορους ασκουμδνων πατδρων.

'Η δγαστῆ καϊ εϊλικρινῆς συνεργασϊα, η δδολος καϊ δντικειμενικῆ δξδτασις των προβλημδτων της 'Αγιωνυμου ΠολιτεΙας, ἠ μακρδν
των ϋποκειμενικων καϊ ϊδιοτελων δντιληψεων
καϊ ϋπολογισμων αντηιετωπισις της δληθεϊας,
θδ δποδωση δαψιλη την καρποφοριαν καϊ πλοϋσιον τδν δμητδν. Αϋτδ εϋχδμεθα δΓ αϋτδ
προσευχδμεθα καϊ αϋτδ προσδοκωμεν καϊ αναμδνομεν πδντες.

'Η παρατηρουμδνη δπδνδρωσις Ιερων Μονων καϊ η Εξωθεν δγκαταδιωσις εν τω 'Αγιωνϋμω χωρω δμδδων καϊ 'Αδελφοτἠτων, δποτελεϊ εϋοιωνον σημεϊον καϊ δλπιδοφδρον αγγελμα διδ νδαν βνθησιν καϊ καρποφορϊαν της
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παλαιας φυγης καϊ δσκἠσεως. ΒεβαΙως, δληθεϋει τδ δρχαϊον γνωμικδν «οϋ παν τδ νδον
καϊ καινδν, οϋδδ παν τδ καινδν καϊ δδκιμον»,
ως δληθεϋει καϊ τδ Ετερον· δτι δηλ. «οϋχϊ
παν τδ παλαιδν καϊ σοφδν οϋδδ παν τδ δρχαϊον καϊ ϋγιδς». Πλην, η διατηρησις των σοφων
παλαιων καϊ ἠ 6ναβϊωσις της δαψιλοϋς δμπειριας τοϋ παρελθδντος, δι' δγκεντρισμοϋ καϊ
εμβολιασμοϋ νεωτδρου πνεϋματος, ϋγιοϋς δνθουσιασμοϋ εϊλικρινων κατευθϋνσεων καϊ δγϊου φρονηματος, δλλδ καϊ δναχαϊτισις αϋτοϋ
τοϋ νεωτδρου πνεϋματος, δταν καϊ δπου τοϋ
το δδν εμφορεϊται, δδν διατηρεϊ καϊ δδν τρο—
φοδοτεϊ τῆν καθαρδν παρδδοσιν της προγονικης δσκησεως, συνιστα τὸν λυδϊαν λϊθον, πρδς
δκτϊμησιν και δξιολδγησιν της Ιστορικης ταϋτης συναντησεως καϊ συμβιωσεως τοϋ παλαιοϋ
6ιωματος καϊ νεωτδρου πνεϋματος. 'Η Μἠτηρ
'Εκκλησια παρακολουθεϊ μετδ δεους καϊ συγκινησεως τῆν συνδντησιν ταϋτην, εϋχομενη
καϊ προσευχομενη ϋπδρ εϋοδωσεως καϊ δπιτυχϊας αϋτης επ' δγαθω τοϋ 'Αγιωνϋμου Ο
ρους καϊ της Μοναστικης ταϋτης ΠολιτεΙας.
'Αμἠν.

Μετα τδ περας των δργασιων της Διπλης Συναξεως, ελαβε χωραν κατανυκτικδν ουλλεττουργον στον Ναδν τοϋ Πρωτατου, μδ βνζαντινη μεγαλοπρδπεια και σε
κατανυκτικη ατμδσφαιρα.
'Αντ'ι αλλων κρϊσεων και εντνπωσεων
απδ την παρονσια της Πατριαρχικης 'Εξαρχϊας και την σνμβολη της στις δργασϊες της 'Ζ. Κοινδτητος, καταχωρϊζομεν,
δια την Ιστοριαν, την δπιοτολη της 'Ζ. Κοι
νδτητος πρδς τδν ΟΙκουμενικδν Πατριαρχη, στην δποϊα συνοψϊζονται τα αϊο9ηματα τοϋ "Ι. Τ6πον μας.
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Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

Ἐν πρώτοις ἄς ἀποδώσωμεν τὴν ὁφειλομένην δόξαν εἰς τὸν θεόν, τιμὴν
δὲ καὶ εὐγνωμοσὐνην εἰς τὴν Προστάτιδα τοῦ 'Αγίου Ὅρους θεοτόκον Μαρίαν, εὐχαριστίαν δὲ καὶ ἔπαινον εἰς
τὴν 'Υμετέραν Παναγιότητα καὶ τὴν περὶ Αὐτὴν 'Αγίαν καὶ 'Ιερὰν Σὐνοδον
τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας
διὰ τὴν οὐ τυχοῦσαν χαράν, τὴν βαθεῖαν συγκίνησιν καὶ τὰ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ βαθυτάτου σεβασμοῦ, ἄτινα ἐδοκιμάσαμεν άπὸ τὴν παρουσίαν τῆς
ἀποσταλείσης ἠμῖν σεβαστῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας ἐκ τῶν Σε6ασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ
θρόνου κ.κ. Μαξίμου Σταυρουπόλεως,
Πριγκηποννήσων Καλλινίκου καὶ Δέρκων Κωνσταντίνου, γενομένων δεκτῶν
παρ' ἠμῖν μετ' ἰδιαζοὐσης τιμῆς καὶ ἀγάπης.
'Η καθ' ὴμας 'Ι. Κοινότης, εὑρίσκεται εἰς τὴν ἐκτάκτως εὐχάριστον θέσιν,
δπως καθηκόντως πληροφορήσῃ τὴν 'Υμετέραν Παναγιότητα περὶ τῆς ἐπ' αἰσίοις λήξεως τῶν πολυημἐρων ἐργασιῶν τῆς Ἐκτάκτου Διπλῆς Τερἄς Συνάξεως, συγκροτηθείσης ἐκ τῶν ὴγουμένων καὶ προϊσταμένων τῶν Τερῶν ὴμῶν Μονῶν καὶ προεδρευομένης ὑὶιὸ
τῆς ὡς ἄνω σεβαστῆς Πατριαρχικῆς Ἐξ
αρχίας.

Ἐν Καρυαῖς τῆ 25ῃ 'Οκτωβρίου Ι979

Δέον ἐνταῦθα δπως μνημονεὐσωμεν,
Παναγιώτατε, δτι εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν
καὶ εὐτυχὴ λὐσιν τῶν προβλημάτων ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν δημιουργίαν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου πνευματικοῦ κλίματος ἀδελφικῆς ἐν Χριστῶ εἰρήνης καὶ «κατανοή
σεως ἐν παροξυσμῶ ἀγάπης» συνετέλεσεν ἀποφασιστικῶς, πλὴν τῶν μετὰ όρθοφροσὐνης καὶ μετριοπαθείας παρασχόντων τὴν ἐαυτῶν ἀγιορειτικὴν πεῖραν πληρεξουσίων τῶν 'Ιερῶν Μονῶν,
ὴ σὐνεσις καὶ ἐνημερότης τῆς σεβαστῆς
Πατριαρχικῆς ἐξαρχίας καὶ δὴ αἰ ὑπὸ
τοῦ προεδρεὐοντος 'Αγίου Σταυρουπό
λεως κ. Μαξίμου 6αθυστόχαστοι εἰσηγήσεις, αὶ πειστικαὶ ἀναλὐσεις, αἰ θεολογικαὶ τομαὶ καί, συνελόντ' εἰπεῖν, αἰ
σφαιρικαὶ ἐρμηνεῖαι ἐπὶ ὑψίστων ἐκκλησιασττκῶν θεμάτων, αϊτινες ἀποτυποῦνται, εἰ καὶ μὴ ἐπαρκῶς, εἰς τοὺς διασωθέντας λόγους αὐτοῦ.
Δὲν θὰ ὴτο δὲ ὑπερβολὴ ἐὰν ἰσχυριζώμεθα, δτι ὴ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ 'Εκ
κλησία «ἐμορφώθη» πλήρως ἐν ἀγάπῃ
πολλῆ καὶ σεβασμῶ ἐν ταῖς καρδίαις τῶν
ὰγιορειτῶν πατέρων χάρις εἰς τοὺς ἀτρὐτους μόχθους τῆς σεβασμίας Πατρι
αρχικῆς Ἐξαρχίας, νὐκτα καὶ ὴμέραν
ἐργαζομένης καὶ «νουθετοὐσης μετὰ
πολλῶν δακρὐων ἔνα ἔκαστον» τῶν μοναχῶν, δσοι προσέφευγον εἰς τὴν στοργὴν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας.

'Ωσαὐτως, καὶ τοῦτο δέον νὰ λεχθῆ,
Πλὴν τῶν θετικῶν ἀποτελεσμάτων ά- πασαι αἰ 'Ιεραί, Σταυροπηγιακαὶ καὶ
πὸ πάσης πλευρας καὶ τοῦ πλουσίου ἀ- Πατριαρχικαὶ Μοναὶ ἐπεφὐλαξαν εἰς
μητοῦ εἰς πρακτικάς, περιγραπτὸς καὶ τοὺς ἀγίους Ἐξάρχους — ἐπισκεπτομέλυσιτελεῖς ἀποφάσεις ἐπὶ θεμάτων τοῦ νους πατρικῶς αὐτὰς ὑπὸ δυσμενεστάπαρόντος, τὸ πέρα πάσης περιγραφῆς τας χειμερίους συνθῆκας, ἔστι δ' δτε
μεῖζον κέρδος, δπερ προέκυψε κατἀ τὴν καὶ πολὺν τὸν κίνδυνον παρεχοὐσας ἔν
ἐν πνεὐματι ἀγάπης καὶ εἰλικρινείας ὁ- τε ἀξένοις θαλάσσαις καὶ δυσβάτοις τόμόγνωμον καὶ ὁμόψυχον συνεργασίαν, ποις — δλως ἰδιάζουσαν ὑποδοχὴν διὰ
ὴτο ὴ ἀνακάλυψις τῆς πλήρους ἀμοιβαι- πολλῆς ἀγάπης καὶ υἰϊκοῦ σεβασμοῦ καὶ
ότητος καὶ ἐμπιστοσὐνης ἐν πασι μετα- δι' ἐκδήλων συναισθημάτων κατανὐξεξὺ τῆς Μητρὸς 'Εκκλησίας καὶ τοῦ 'Α- ως καὶ δακρὐων χαρἄς, ἀντανακλῶντα
γίου Ὅρους, γεγονὸς ἐξεικονιζόμενον, τὴν ἀφοσίωσιν αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐν
εἰ καὶ μὴ πλήρως. εἰς τὰ ἀποσταλησό- Κυρίω καὐχησιν, δτι τοιαὐτης ἔλαχον
μενα ἐν κατρφ τῆ 'Εκκλησία Πρακτικά. Ἐκκλησίας, «προκαθημένης τῆς πίστε-

ΤΟ ΑΠΟΝ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΤΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ως καὶ τῆς ἀγάπης».
Καὶ τφ ἄντι, Παναγιώτατε Πάτερ,
«βουλὴ θεοῦ ἐτελεῖτο» κατὰ τὴν συνάντησιν τῆς Μητρὸς μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὡς ἐθεασάμεθα ἐν ταϊς μορφαῖς πολιωθέντων ἐν τῆ ἀσκήσει καὶ ταϊς προσευχαῖς Γερόντων καὶ τῶν φιλερήμων
νεωτέρων μοναχῶν, οϊτινες «μείζονα
πλοῦτον ἠγησάμενοι τῶν αἰγυπτίων θησαυρῶν τὸν όνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ' ἀποβλἐπουν γἀρ εἰς μισθαποδοσίαν».
Οἰ ἀγιορεῖται μοναχοί, ἐν τφ προσώπω τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας, δὲν
ἔβλεπον μόνον τὴν ἀγάπην τῆς 'Εκκλησίας των, ἀλλὰ πολλφ μαλλον «ἐθεώρουν ἐν πνευματι» τὸ Κέντρον τῆς 'Ορθοδοξίας, «τὸν όφθαλμὸν τῆς Οἰκουμένης», τὴν θεοφόρον καρδίαν τοῦ 'Ορθοδόξου κόσμου, τὴν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, ἠν ἐκόσμησαν φωτόμορφοι ἄγιοι Πατριάρχαι, ὡς ὁ Χουσόστομος, Γρηγόριος ὁ θεολόγος, Ταρά«τος, Φώτιος, καὶ ἀγιορεῖται ὡς ὁ Φιλόθεος, Νήφων καὶ πλῆθος ἄλλων 'Αρχιερέων.
Καὶ ἐθεώρουν ἄμματι ἐκστατικφ, ἐν
μοναδικαῖς στιγμαῖς χρόνου, τὴν 'Αποστολικὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Πρωτοκλήτου
'Ανδρέου· Ἢτις ἐπὶ μίαν καὶ ἠμίσειαν
χιλιετίαν καὶ δια μέσου σταυρώσεως
καὶ ἀναστάσεως, πληγμάτων καὶ θριάμ βων, «δια δόξης καὶ ἀτιμίας», ἰστορικῶν
ἀναστατώσεων καὶ πειρασμῶν, ἄχι μόνον ἐβάστασε τὸ ἄνομα Κυρίου «ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων υἰῶν τε 'Ισραὴλ» τῆς χάριτος, ἀλλὰ καὶ ἐκόμισεν εἰς
τέως βαρβάρους λαοὺς τὸ ἄκτιστον φῶς
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐχάρισεν εἰς τὸν
κόσμον πλοῦτον 'Ορθοδόξου θεολογίας,
ἀλλὰ καὶ ἐδίδαξε διὰ τῶν θεοφόρων τέκνων Αὐτῆς τὴν ὁδὸν τῆς θεώσεως καὶ
τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, δυναμένη νὰ
λέγῃ μετὰ Παὐλου, ὡς θεοπαγής: «καὶ
ἰδοὺ ζῶμεν» (β' Κορ. ς', 3-ΙΟ).
«Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις»,
Παναγιώτατε· ὴ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησία καλὐπτει τὴν ἐκκλησιολογικὴν ὺπόστασιν τοῦ 'Αγίου Ὅρους καὶ
ἄνευ Αὐτῆς τί θὰ ήτο τοῦτο; 'Ιδοὺ τί
εϊναι ουνείδησις εἰς τοὺς ὰγιορείτας.
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Καὶ «ἐντεῦθεν οὐδαμῶς καὶ οὐδέποτε
δ·αχοιρίζεται ὴ μεγάλη Ἐκκλησία ἀπὸ
τοῦ "Αθω, οὐδ' αὐτὸς Αὐτῆς. Διότι δὲν
νοεϊται μοναχισμὸς ἄνευ καὶ ἐκτὸς τῆς
Ἐκκλησίας. Τότε ἀπο6αίνει σχίσμα. 'Ασφαλῶς δὲ καὶ αϊρεσις», κατὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἔκφρασιν θεολόγου τοῦ Πατριαρχικοῦ κλίματος.
Ταῦτα τελευταῖον ἠθελήσαμεν νὰ εϊπωυεν τῆ 'Υμετέρα Παναγιότητι ὡς διαβεβαίοισιν τῆς πιστότπτος ἐν τῆ ἐκκλησιαστικῆ Παραδόσει. ἀλλὰ καὶ ὡς «παραμὐθιον ἀγάπης», ῆτις, τόσον ἐντόνως
ἐκυριάρχησεν ἐν εἰλικρινεῖ ἀμοιβαιότητι μεταξὺ τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας
καὶ τῶν ἀΥϊορειτῶν πατέρων, ωστε ὁ
πρόεδρος αὐτῆς νὰ δηλώοῃ ἐπανειλημμένως: «ἠΥαπήσαμεν καὶ ἠΥαπήθημεν».
Καὶ πράνματι, αὶ ὑπὸ τὰς εὐχὰς τῆς
Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ διεξαχθεῖσα» καλῶς καὶ περατωθεῖσαι καρποφόρως ἐργασίαι ἐν Καρυαῖς, ἐν αἰς
ἐδέσποσεν ὴ ἐν Κυρίω ἀγάπῃ, ἔσχον,
ὡς ἀποκορὐφωμα καὶ ἐπισφράγισιν τῶν
ἀκαταλὐτων δεσμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ 'Αγίου Ὅρους. τὴν ἐπιτέλεσιν τῆς θείας Εὐχαριστίας ἐν τφ
Πανσέπτω καὶ ὶστορικφ Ναφ τοῦ Πρωτάτου ὑπὸ τῶν ἀγίων Ἐξάρχων, συλλειτουργοὐντων πάντοιν τῶν ἠγουμέ—
νων καὶ προηνουηένων τῶν ἰερῶν μοναστηρίων, καθ' ἠν παρῆσαν πλήθη μοναχῶν καὶ αὶ 'Αρχαὶ τοῦ Τ. ὴμῶν Τόπου, τῆς δλης ἐν 6υζαντινῆ μεγαλοπρεπεία ἰεοοτελεστίας καλυφθείσης ὑπὸ
κλιμακίου τηλεοράσεως, ϊνα καὶ οι ἐγνὺς καὶ οὶ τῆλε ἀποδώσουν δόξαν τφ
θεφ ἐπὶ τοῖς λειτουργικοῖς μεγαλείοις
τῆς 'Ορθοδοξίας.

Ταῦτα καθηκόντως ἔγνωμεν δπως
πληροφορήσωμεν κατὰ μέρος τὴν "Υμετέοαν Παναγιότητα καὶ τὴν περὶ Αὐτὴν 'Αγίαν Σὐνοδον καὶ καταστήσωμεν
'Υμὰς κοινωνοὺς τῆς ἐν Κυρίφ ήμετἐρας χαρας, διατελοῦντες μετὰ 6αθυτάτου σε6ασμοῦ.
"Απαντες οὶ ἐν τῆ κοινῆ Συνάξει 'Αντιπρόσωποι καὶ Προῖστάμενοι τῶν εϊκοσιν Τερῶν Μονῶν τοῦ 'Αγίου Ὅρους
"Αθω.

ΘΝΧ ΧΝ6ΚΑΟΤΟΝ ΓβΑΜΜΛ ΤΟγ ΑΓ, ΝΕΚΤΑ^ΙΟγ
ΔΙΕΥΘΤΝΣΙΣ
ΕΚΚΛ. ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΗΣ
ττ} 23 Ανγονστου Ι9Ο3
Πρδς την Α. Πανοσολογιδτητα
τδν ' Αρχιμανδρϊτην Χιλιανδαρϊον
Κνριον Χρνσανθον

ΑΜ Β ΑΝΟΜΕ Ν
την ευχαρϊστησιν
να αναγγεϊλωμεν
εις την 'Υμετεραν
Πανοσιολογιδτητα
την εκδοσιν θεολογικον εργον μον
νηδ τδν τϊτλον
«Εναγγελικη ϊστορϊα δι' αρμονϊας
των κειμε,νων των ϊερων Εναγγελι
στων Ματθαϊον, Μαρκον, Λονκα και
'Ιωαννον».

'Η «Εναγγελικη Ιστορϊα» ηεριεχει αηασαν την νλην των τεσσαρων
Εναγγελϊων μεχρι κεραϊας χρονολογικως κατεστρωμενην. 'Η χρονολογικη αντη καταταξις της Ιστορικης
νλης των 'Ιερων Εναγγελϊων εϊναι
αναγκαϊα δια την ϊστορϊαν τον 6ϊον
τον Κνρϊον ημων 'Ιησον Χριστον·
διδτι δια ταντης τησ καταταξεως καταρτϊζεται ενιαϊα Ενανγελικη ϊστο
ρϊα, εν η ϊστοροννται δια χρονολογικης σειρας ηανθ' δσα αναφερονται
εν τοϊσ κειμενοις των τεσσαρων 'Γερων Εναγγελιστων ηερϊ τε τησ διδασκαλϊας καϊ των εργων τον Σωτηρος.
"'Ανεν ταντης δ αναγνωστης των
ϊερων κειμενων των Εναγγελϊων α-

δννατεϊ να ενρη την ιστορικην αλληλονχϊαν των γεγονδτων των νηδ
των τεσσαρων Εναγγελιστων ϊστορονμενων, να λαβη εννοιαν της σννεχεϊας καϊ αλληλονχϊας τοντων, να εηιγνω τδν χρδνον, καθ' δν τα ιδιαξοντα τοϊς Εναγγελισταϊς γ,εγονδτα
εγενοντο, ως καϊ να ταξη αντα κατα
χρονολογικην σειραν καϊ να κατανοηση εαν γεγονδς τι ϊδιαξον ενϊ Εναγγελιστη ηροηγεϊται ετϊ,ρον γεγονδτος
μνη μον εν ομεν ον νηδ ενδς η δνο η καϊ
τριων αλλων Εναγγελιστων η επεται
αντω καϊ οντω να εχη την ιστορικην
ακολονθϊαν τοντων.

Δια της Εναγγελικης ϊστορϊας ο
αναγνωστης εχει υπ' διμει ϊστορϊαν
καϊ σνγχρδνως εοαηνεϊαν των κειμε
νων των 'Ιερων Εναγγελϊοον καϊ την
λνσιν δλων των ηερϊ καταταξεως
των γεγονδτων αηοριων αντον.

Τδ εργον τνηωθεν καλλιτεχνικως
εϊς μεγα δγδοον σχημα εη' αρϊστον
χαρτον αηηρτϊσθη εκ 4Ο τνηογραφικων φνλλων καϊ τιμαται φρ. χρ.
4 καϊ αησστελλεται αηηλλαγμενον
ταχνδρομικων τελων. Πεηεϊσμεθα
δτι η 'Υμετερα Πανοσολογιδτης θελει σνστησει τδ εργον ηρδς την διοικονσαν αρχην της 'Υμετερας 'Τεοας
Μονης καϊ σνντελεσει εις την διαδοσιν αντον.
'Εκεοοαξων εκ ηροοιαϊων τας ενγαριστϊας μον ηρδς την 'Υαετεοαν
Πανοσιολογιδτητα δια τας νηερ της
διαδδσεως τον εργον υ.ον ενεργεϊας
σας αναμενεο αηαντησϊν σας και δια·
τελω ηοδα Θεδν ενχδτης.
·^·'Ο Πενταηδλεως Νεκταριος

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ - ΜΟΝΟΛΟΓΙΣΤΟΣ ΕΥΧΗ
ΜΟΝΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Ν ΑΧ 3 Σ και προσευχη
ϊ-ε μυστικα διωματα ει
ναι
εϊναι
ταυτδσημα,
σχημα εν οια Ουοιν. μοναχυς ειναι δ καδαρα
προσευχομενος, δπως και
το αντιυετο. ζιυο ειναι οι
τυιτοι, η μαΛΛον τα επιπεοα της προσευχης: η
κοινη προσευχη - ακΟΛου_
Θια καϊ η κατα μδνας - νοερα προσευχη. Τα δυο
ειδη προσευχης δεν εϊναι ξενα μεταξϋ τους καϊ το
βνα δεν αναιρει το αλλο. "υμως η κοινη ειναι πρα
κτικη δνω η νοερα εισαγει τδν ευχδμενο στη Θεωρια. 'Η νοερα βρϊσκεται σε ψηλδτερο ^πιπεδο απδ
*
μπορεϊ δμως και κοινωνεϊ μ' αϋτην,
την κοινη
ενω τδ Αντιϋετο δεν μττορεϊ να συμδεϊ. 'Η διαφορα ϋπαρχει καϊ στους προσευχομενους. 'Ο δια
των ΑκολουΘιων προσευχομενος χρειαζεται ^ξωτερικα ^ρεθϊσματα (ϋμνους, εϋχες, δοξολογϊες) για
να κινηθεϊ σε πνευματικη ^ργασϊα. 'Αντϊθετα δ
νοερα ττροσευχδμενος κινεϊται αϋτοδϋναμα.

Οϊ Ακολουθϊες μιας κοινης ϊιμερας κατεχουν τδ
1 Μ τοϋ 24ωρου. 'Ο τ^μερησιος κϋκλος της προσ
ευχης αρχϊζει με τδν εσπερινδ της προηγουμενης
^μερα.ς, ωρα 9-ΙΟ (οϊ ωρες εϊναι δοσμενες κα
τα τδ βυζαντινδ τυπικδ: δϋση τ^λϊου Ι2.ΟΟ') καϊ
τελειωνει με την ^νατη ωρα. Τη νυχτα δ δρθρος,
οϊ (βρες καϊ η 0εϊα λειτουργϊα επιτελοϋνται Απδ
τις 7 - 11 η βρα. Τελος η Θ' ωρα διαβαζεται τδ
Απδγευμα, προσαρτημενη στδν Ισπερινδ.
Καθε
Μονη ε^χει διαμορφωσει ελεϋθερα τδ δικδ της Τυττικδ Απδ την ϊ^μερα της ϊδρϋσεως της. "Ολων των
*
Μονων τα τυπικα εϊναι ϊ'δια στην οϋσϊα τους
διαφερουν δμως ως πρδς τις λεπτομερειες. "Ετσι εξηγεϊται καϊ
ιτοικιλϊα στις παραλλαγες των ΑκολουΟιων.
Οι Ακολουθιες Ινδς κοινοβϊου εϊναι μια μικρογραφϊα της οϋρανιας λειτουργϊας. Σ
* αϋτες παϊρνουν μερος ιτολλοϊ *Αδελφοϊ ϋπαρχουν εϋχες καϊ
ϋμνοι που Απαγγελλονται 1] ψαλλλονται απδ τδν
^γοϋμενο, τδν εφημεριο, τδν τυπικαρη, τδν κανοναρχη, τδ διαβαστη, τοϋς ψαλτες, αλλους προστρεξαντες καθως καϊ απδ τοϋς διακονητες τοϋ
καθολικοϋ.
'Η Ακολουθια δεν εϊναι ποτδ μονδτονη, χαλαρη
η Ανιαρη. ' Ϋπαρχουν στιγμες ποϋ γινεται αϋτη

παρακλητικη, αλλοτε δοςο^ογικη, επικη και νευρωοης. ζκνα^ογα με τυ περιεχυμενο της οριςεται καϊ ως προσ^ευχη), ικεσια, ο^ησις, ^ντευςις,
παρακλησις, αιτησις, Λιτη, αινεσις,. οο^ο.^ογια.
Ιο εκκλησιασμα ετικαλειται το Θεο αμεσα με ενα
απεραντο πΛουτο προστακτικων ρηματων, οπως:
Ανες, αντιλαδοϋ, αφες, 6οηδησον, ΟιΟαξον, δυσωπηδητι, εισακουσον, ελεησον, επακουσον, επειδε,
ϊοε, ΪΛασδητ», κατευ6υναι, μνηοϋητι,. οικτειρησον,
πρδσχες, ρυσαι, σωσον, φεϊσαι, φυλαςον, φωτισον.
'Αλλα και εμμεσα επικαΛειται, δια των 'Αγιων,
νρωντας τη μεσιτεια τους: οεηδητι, ϊκετευε, λι^νε^ε, πρ^σοευε. και το εκκλησιασμα διεγειρεται με προστακτικες προς 0εϊα δοξολογϊα: δεη8ητε, αϊνεσατε, ασατε, ψ-,Λατε,. δοξασατε, αλαλαξατε...
'Η ακολουθϊα συνεχϊζεται καϊ στην Τραπεζα,
κατα την ωρα της ^στιασεως. 'Ο διαβαστης διαβαζει εις επηκοον πατερικες διδαχες η συναξαρια.

'Η εϋχη, ποϋ αποτελεϊ τδ Αφρδγαλα δλων των
προσευχων, συνοψϊζεται σε πεντε μδνο λεξεις
σταθερα επαναλαμδανδμενες: «Κυριε 'Ιησοϋ Χριστε, Ελεησον με». 'Ενεργουμενη η εϋχη, χαρϊζει
δαθια καϊ αδιαταρακτη εϊρηνη, γινεται τδ αϊτιο
Απλανοϋς βεϊας θεωρϊας καϊ, τελος, με την τερΑστια αγιοπλαστικη δυναμη της, Αναδεϊχνει Αγιο
εκεϊνον ποϋ την εφαρμδζει. Οι πεντε αυτες λεξεις
περικλεϊουν δλη τη θεολογϊα της σωτηρϊας, γϊνονται κραυγη τοϋ παναγϊου 'Ονδματος τοϋ Κϋρϊου. 'Ο τϋπος της ευχηςς πριν να διαμορφωβεϊ
σε κραυγη νοερα, παραδδθηκε πρωτα στην 'Εκκλησϊα ως αϊσΟητη κραυγη πασχδντων (6λ. τϊς
διηγησεις στα ευαγγελια περϊ: των δυο τυφλων
της Ναζαρετ καϊ της 'Ιεριχοϋς, της Χοτναναϊας,
τοϋ Βαρτϊμαιου, των δεκα λεπρων, τοϋ ληστη).
Πολλοϊ Πατερες της 'ΟρΟοδοξϊας σε σνγγραμματα τους μιλοϋν διεξοδικα για την εϋχη, δινον·
ται Ακομα καϊ δδηγϊες για την πρακτικη ^φαρμογη της. Τεσσερα εϊναι τα σταδια ποϋ παρατηροϋμε στην πρακτικη της *εϋχης α' πληρης Απαγγελϊα των πεντε λεξεων η εϋχη γϊνεται φωνητικα
καϊ τδ σωμα συντρεχει. 6' η εϋχη «κατερχεται
εϊς τδν βυθδν της
καρ5ϊας» (ϊ Χρυσ6στομος,
8ρππα) καϊ γϊνεται καρδιακη, σνγχρονϊζεται δηλαδη με τοϋς χτϋπους της καρδιας. 'Ο συγχρονι·
σμδς αϋτδς κατορθωνεται με φυσικη προσκδλληση
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της καρδιας σε μια 6τδ τις τρεις λεξεις τοϋ
θειου 'Ονδματος η στδ Ελεησδν με. 'Η λεξη, στην
δποια και κλεϊνει η καρδια, αποτελεϊ τδ κριτηριο των αϊσθηματων της απεναντι τοϋ Κυρϊου.
γ' η εϋχη γϊνεται νοερα
*
αναλαμβανει δηλαδη δ
νοϋς τδ εργο της εϋχης. Εϊναι η ωρα που Επερχεται «συμφωνϊα» και ενωσις νοϋ και λδγου και
ψυχης» (θεδληπτος Φιλαδελφεϊας). 'Ο νοϋς φωτϊζεται πρωτος και περισκοπεϊ, για πρωτη φορα,
τα βαθη της καρδιας, Ενω Ελεγχει τους λογισμοϋς και τα νοηματα που εισερχονται *σ αντην.
Τδ ακρδτατο που μπορεϊ να φτασει δ ευχδμενος
εϊναι τδ «εξω σαρκδς και κδσμου γενεσθαι τδν
νοϋν καϊ αϋλον παντη και δνεϊδεον Ιν τφ προσευχεσθαι» (αγ. Μαξιμος 'Ομο.λ.). δ'
φυσικη και
αβιαστη καταργηση της εϋχης. Συγκεκριμενα καταργεϊται δ «νεκρδς» χρδνος στη διαδοχη των
την Επαναληψη
κατα
εϋχης.
στιγμων
της
Τωρα σε δλον τδν ψυχοπνευματικδ ανθρωπο
Επικρατεϊ σιγη (η «σιγη των καθαρων», που λεει
λιτα δ αβ. 'Ισαακ). 'Αποκαλυπτονται δνεκφραστα μυστηρια, τδ: δποια δ νοϋς θεωρεϊ Εκστατικδς. Στδ σταδιο αυτδ κατορθωνει δ εϋχδμενος
να προσεϋχεται, κατα την δποστολικη προτροπη
(Α' Θεσ. ε' Ι7), «αδιαλειπτως» δφοϋ μδνιμα
πλεον «η ψυχη εϋσεβεϊ» (αβ. Παφνοϋτιος, παρα
Μακαριου Αϊγ.)· δλη δε αυτη η Εργασϊα δνομαζεται δδδς, γνωσις, μνημη, δπτασϊα νοερα. Γι
νεται η ζωη τοϋ εϋχομενου δπως γρδφει πρωιμα
δ 'Ωριγενης, «μια συνοιπτομενη εϋχη».
'Ο ευχδμενος σε σχεση με την εϋχη διερχεται
δπδ τις τρεις αϋτες δδοϋς: α' δπαλλαγη της
κατ' Ενεργειαν αμαρτϊας, αμβλυνση των κεντρων
των παθων, πολλαπλασιασμδς της κατανϋξεως
και των δακρϋων, καταβολη των σπερματων της
ταπεινοφροσϋνης β' φωτισμδς της διανοϊας,. δλοκληρωτικη δπδρριψη των κακων λογισμων, εφεση καϊ δυναμικη πορεϊα για την δπδκτηση των
ϋψηλων δρετων. γ' πανευφρδσυνα αϊσθηματα, θει
ος ερως, πνευματικη θεωρϊα καϊ Ενωση, δποκαλυψη της μελλουσας ζωης, φλογερη επιθυμια για
τη σωτηρϊα δλων. Στην δδδ αϋτη, δ νοϋς τοϋ εϋχομενου «μετα καταπληξεως αϋλϊζεται Εν τη εϋφραινουση δδξη τοϋ Θεοϋ»! αβ. 'Ισαακ).
'Η νοερα προσευχη δποτελεϊ τδ θεμελιο της θεωρϊας, τδ κεφαλαιο της μυστικης ζωης, τδ μεσον
για θεωρϊα τοϋ δκτϊστου φωτδς, την προϋπδθεση
για την θεϊα Ενωση Εν 'Αγϊω Πνεϋματι. 'Ονομαζεται καϊ μονολδγιστος η μονολογϊα.

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗΣ ΖΩΗΣ δ χρδνος Ενδς
εϋλαβοϋς μοναχοϋ μοιραζεται στδ τρϊπτυχο: προ
σευχη - μελετη - Εργασϊα. 'Ο μοναχδς δφειλει,
παραλληλα με τϊς Επιδδσεις του στην προσευχη
καϊ τη μελετη, να Εργαζεται. 'Η δκνηρια στδ μοναχδ, ταυτδσημη μΕ την
δκηδϊα, δποτελεϊ δμαρτημα θανασιμο. 'Εργαζεται δ μοναχδς με σκοπδ να νεκρωσει την δμαρτητικη ροπη της ραθυμϊας (δ μη Εργαζδμενος κα

ταντα περιεργαζδμενος, κατα τδν 'Απδστολο),
να Εξασφαλϊσει την αϋταρκεια της τροφης του
και, τελος, με τδ περϊσσεομα τοϋ κδπου του,
να δημιουργησει τϊς δυνατδτητες δσκησεως της
φιλανθρωπϊας
φιλανθρωπϊα δχι μδνο ως συμπαθεια δλλα καϊ ως πρακτικη Εφαρμογη εϋαγγελικης Επιταγης — ως: συνδρομη, βοηθεια, Ελεημοσϋνη — θα δσκεϊται ακδμα καϊ σε κεϊνα τα
οϋτοπιστικα συστηματα που δνειρεϋονται την ιδανικη πολιτεϊα. 'Αλλα, μεχρι να γϊνει πραγματικδτητα η πολιτεϊα αϋτη, δφεϊλουμε να Ελεοομε!).
Την Εργασϊα τους οϊ μοναχοϊ δεν την δργανωνουν δρθολογικα σε βασεις οϊκονομικες οϋτε την
μετατρεπουν σε αγονη Εργασιοθεραπεϊα. Οϊ δυο
αϋτοϊ τρδποι Εκμηδενϊζουν απδ πολλες απδψεις
την ϊερδτητα της Εργασϊας καϊ, εϊτε την εϊσαγουν στδ κϋκλωμα της κεφαλαιοκρατικης ΕπιχεϊΡΠ^ης» εϊτε την μετατρεπουν σε ανδητο σπδρ. 'Η
σωματικη εργασϊα που δσκεϊ δ μοναχδς καθαγιαζεται δπδ την παραλληλη νοερα Εργασϊα της δγρυπνοϋσας συνεϊδησης του, Ενω τδ προϊδν τοϋ
κδπου αϋτοϋ καθαγιαζεται δπδ την καλη χρηση
τον.
Ποτε η εργασϊα δεν γϊνεται — οϋτε καϊ δνομαζεται — *Επαγγελμα ποτε δεν καταντα δραστηριδτητα βιοποριστικης τϋρβης
ποτε δεν δνα*
δεϊχνεται ρυθμιστικδς παραγοντας της ζωης
*
ποτε
δεν Εμπλεκεται στα γραναζια οϊκονομικης μηχανης.
'Η ζωη δεν καταξιωνεται απδ την Εργασϊα, δπως
θελουν δ πουριτανισμδς και δ *μαρξισμδς η ζωη
— μαζϊ καϊ η Εργασϊα — καταξιωνεται καϊ αποκτα νδημα Εν Χριστφ. Αϋτδς εϊναι καϊ δ λδγος που
δ Εν Χριστφ ζων θεωρεϊ ως εργο την προσευχη
και ως παρεργο την Εργασϊα, σϋμφωνα με τδ λδγο
τοϋ Κυρϊου: «ζητεϊτε πρωτον την βασιλεϊαν τοϋ
Θεοϋ...» (Ματθ. στ' 33).

'Ο μοναχδς δεν Εργαζεται για την Εργασϊα
οϋτε για την οϊκονομϊα, δμως καϊ δεν Εργαζεται
α4 ΠΙΣηΟΓΟΠΙ Πβϊ ^ΙΟΠΗΠΙ. 'Ο μοναχδς απλα καϊ
διασαφημενα, Εργαζεται για τις βιοτικες αναγκες
αϋτοϋ καϊ τοϋ πλησϊον του. "Αλλος σκοπδς Εκτδς
απ' αϋτδν εϊτε μειωνει εϊτε ϋπερβαλλει τδν αν
θρωπο η την Εργασϊα. 'Εργασϊα χωρϊς συνδικαλιστικη καλυψη, χωρϊς μανιακα κϊνητρα κερδους,
χωρϊς ϊδεολογικες η πολιτικες Επιδιωξεις, εϊναι
η Εργασϊα τοϋ μοναχοϋ. Οϊ στδχοι της Εργασϊας
εϊναι *περιορισμενοι δϊνουν δμως Ελευθερϊα στδ
μοναχδ *ν αναγκαλιασει τδν κδσμο δια της προ
σευχη ς.

'Η δουλεια με μια αλλαγη στδν τδνο καταντα
σκλαβια καϊ δ «σταχανοβιτισμδς» ϊσως να πλουτϊζει με παρασημα τδν φορεα του, γεμϊζει δμως
με την ϋπεραξϊα της Εργασϊας τδ ταμεϊο τοϋ
εργοδδτη — εϊτε πρδσωπο εϊναι αϋτδς εϊτε 6πρδσωπη αρχη.

"Υστερα διπδ τϊς παραπανω Εξηγησεις δεν εϊναι δυνατδ να Ενταχθεϊ δ μοναχδς οϋτε στην καταναλωτικη οϋτε στην παραγωγικη κοινωνϊα.
'Η Εργασϊα στδ μοναχισμδ εχει δυδ δνοματα:
-> σ. 34
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Ο ΑΓΙΟΟ ΚΟΟΜΛΟ ΚΑ! Η *ΑΘΦΝΙΑΟ
ΑΝΤΟΤΕ δφρδνονν
δτι εις τας αγιορειτικας
πανηγνρεις,
τας τδσον πνενματικως δορταζομδνας,
δι αγρυπνιων, δν
πλησμονη ψυχικης ηδντητος δκ των αφ9ασιων 6υζαντινων μελωδηματων και εκ
ιοϋ πλ,οδτου των νμνολογ ικων οννϋ'εσεων,
επρεπε, πδρα της καϋιερωμδνης δπικαϊρον δν κοινο6ιακη Τραπεζη αναγνωσεως,
να μη δπιτρδπωτνται αλλοι λδγοι επιτραπδζιοι. Τοϋτο μεν, διδτι οι δμοτραπεζοι
αδελφοϊ εϊναι καταπεπονημενοι, αλλα και
διδτι οι δμιλοϋντες κινδυνευονν να αλλοιωσονν και ετσι να φυγαδενσονν την δλην
μνοτικην και αγϊαν ατμδσφαιραν και αϊσδηοιν.
'·42ζ' δμως η ϋδσις μου, ως Ιερονργησαντος 'Επιοκδπον, ?/ προτροπη τοϋ αγϊον
Καϊδηγονμενου, τδ της εϋχαριοτϊας χρδος
των προσφιλων ουμπανηγνριστων και δπϊ
πλδον η πρδοϋετος ιδιδτης μου ως Σχολαρχον της 'Αϋωνιαδος, τοϋ ιστορικοϋ
τοντον 'Ιδρϋματος της και παλαι ποτε
διαλαμψασης, δτε δηλαδη δφοϊτα εις αντην δ "Αγιος Κοσμας δ Αιτωλδς, μδ αναγκαζονν να εϊπω δλϊγα τινα.
Και πρωτϊστως πηγαϊαν ωϋησιν αϊσδανομαι να σνγχαρω τδν 'Ηγουμενον και την
'Αδελφδτητα της 'Ζ. Μονης Φιλοϋεου δια
την ϋεαρεστον πρωτο6ονλϊαν, την δποϊαν
δσχον να καδιεοωοονν πανηγνρικδν εορτασμδν της μνημης τον 'Οσϊον Πατρδς ημων Κοσμα τον ΑΙτωλοϋ και Φιλο9εϊτον,
* 'Ομιλία τοϋ ©εοφιλεστατου Σχολαοχου της
'Αθωνιαδος 'Ακαδημίας κ. Χρυσοστδμου κατα
τἠν πανἠγυριν τἠς 'Ι. Μονἠς Φιλοθεου εϊς τιμἠν
καϊ μνἠμην τοϋ 'Αγϊου Κοσμα.

αρχην ποιοϋντες απδ οημερον δτε οννεπληρωδη η 2ΟΟστη δπδτειος απδ τοϋ μαρτνρικοϋ ϋανατον τον.

"Ηρμοζεν δντως εις την 'Ι. Μονην Φιλοϋεου η τοιαυτη δφειλετικη και αξιεπαινος απδφασις και αναλογος απονομη τιμης
εις τδν "Αγιον, τδν τδσον ηδικημδνον καϊ
παρεξηγημενον.
'χ4λΖἀ σνγχαϊρομεν δξ ϊοου, δια την ευλαβη πρωτο6ονλϊαν τοϋ δπαξϊως και δπϊ
ετη αντ ιπροοωπενοντος την 'Ζ. Μονην Φιλοδδου παρα τη 'Ζερα Κοινδτητι εις τδ να
κτισϋη δν τφ εν Καρναϊς 'Αντιπροοωπεϊω
δκκλησϊδιον δπ' δνδματι τον 'Αγϊον Κο
σμα, τδ μοναδικδν εν 'Αγϊω "Ορει. Και
ϋερμα τα ονγχαρητηρια ημων και δια την
λαμπραν και χαρμδοννον πρδς δδξαν τον
'Αγϊον πανηγνριν ταϋτην πανηγνριν καϊ
εορτην πλουσϊαν εϊς ενγενη α'ιο9ηματα,
εις λεπτδτητα καρδϊας, καϊ, διατι δχι,
πλονοιαν και εις δδδσματα. Σνγχαρητηρια
και εϋχαριστηρια δι' δλα ταϋτα τα δνδεικτικα της πολλης των Φιλο9εϊτων αγαπης.
Γνωρϊζομεν δλοι τδν 6ϊον καϊ την πολιτεϊαν τον αγϊον Κοσμα τοϋ Φιλοϋειτον.
Πολλοϊ, τοϋ δξω τοϋ αγϊον "Ορονς κδσμου κνρϊως, νομϊζουν δτι δ "Αγιος ητο
απλοϋς εις την διδαχην του δξ αγραμματοσυνης, παρεξηγοϋντες τδ απλοϋν της
φρασεολογϊας τον καϊ μη δμ6αδυνοντες
εις την αναγκην, την δποιαν ησϋανετο πιδζονσαν αντδν, εϊς τδ να κατδρχεται εϊς
τδ μορφωτικδν δπϊπεδον τοϋ ακροατηρϊον
του, μαλλον των πολλων ακροατηρϊων τον.
Καϊ δδν εϊναι τοϋτο ενδειξις αδυναμϊας,
αλλ' απ' δναντϊας, δυναμεως. Πρδπει
να εϊναι κανεϊς πολν δννατδς, πολν μορφωμενος, δια να εχη καϊ αντην την ϊκανδτητα: να κατεβαϊνη ταπεινοφρδνως χα-
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μηλα και να δξιοοϋται με τους δκαοτοτε
διδαοκομενους και κατηχονμενους. Και η
το δ αγιος Κοομας πολυ δυνατδς και πολυ
κατηρτιομδνος χαρις εϊς τδ "Αγιον "Ορος
και την 'Αϋωνιαδα 'Ακαδημϊαν.
ΕΙχεν ϋπερβη τδ 3Οδν ετος τι;ς ηλικϊας
του δτε ηλϋεν εις "Αγιον "Ορος δια πλεϊονας οπονδας, οϋδδλως λαμβανων νπ' δψιν τδν μωμον τοϋ δψιμαβοϋς. 'Η 'Αϋωνιας δμως δκεϊνη τον Εϋγενϊου Βονλγαρεως και τον Χεοφυτου Κανοοκαλνδϊτον
και των αλλων οννεργατων καϊ λογιωτατων ουναδελφων των δδν εϊχε μδνον οκοπδν μορφωτικδν, αλλα και τδν προσανατολισμδν των μαϋητων εις τδν μοναχιομδν, πραγμα τδ δποϊον δπεδραοεν δπϊ της
ψνχης τοϋ Κοσμα τον ΑΙτωλον. Διδ και
μετα εξαετη η, κατ αλλονς, επταετη φοϊτηοιν και παιδεϊαν εν αϋτη — δδν ηοαν
δλϊγα αντα τα ετη εις την 'Αϋωνιαδα —
ηγαπηοε την μδνωοιν, την ηονχϊαν, την
προοενχην και αοκηοιν και τδλος δδεχϋη
την μοναχικην κουραν εις την 'Ι. Μονην
Φιλοϋεου.

Πολλοϊ των εξω τοϋ 'Αγιου "Ορονς £γραψαν και παλαιδτερα και δπ δσχατων
περϊ τοϋ αγιον Κοσμα" αλλ' δτερος δξ δτερας πλευρας και οχεδδν δλοι μακραν τοϋ
παραγοντος της δνδοαγιορειτικης αοκησεως του και τοϋ δι αϋτης καταρτισμοϋ
του. ΕΙς τοϋς δπιστημονας και πνευματικοϋς πατδρας της 'Ι. Μονης Φιλοϋεου —
και εχει δδξα τφ Θεω τοιοϋτους οημερον — δναπδκειται να δρεννησονν και αϋτην τοϋ 6ϊου τοϋ αγϊου πλευραν, την παραϋεωρονμδνην και ϊοως οκοηϊμως σιωπωμενην.

Τδν ϋελονν λοιπδν οι πολλοϊ φλογερδν
μοναχδν, προοδεντικδν ανϋρωπον, δ δποϊ
ος ηϋελησε να δνεργι^ση δναντιον τοϋ «κατεστημδνον της τδτε δποχης»· ανϋρωπος
δ δποϊος, μδνος αϋτδς, κατενδησε τδ. ..
περιττδν και ανωφελες, δια τδν πληοϊον,
της αγιορειτικης ζωης· ανϋρωπον, δ δ
ποϊος Εσπανε τα δεομα, δχαραξε νδαν
γραμμην και επομδνως αφηκε τδ κελλϊον
τον, διδτι δγνωριοε την δντως αποοτολην
του!
Λαϋος, αγαπητοϊ μου, καϊ παρεξηγη-

οις και αδικϊα μεγαλη, και πρδς τδν α
γιον Κοομαν καϊ πρδς τδ αναδεϊξαν αϋ
τδν "Αγιον "Ορος.

'Ο αγιος Κοομας μετδ. την αποφοϊτηοϊν του δκ της 'Αϋωνιαδος εζηοεν ὡς μοναχδς εΙς τδ "Αγιον "Ορος δδκα η ενδεκα ετη- ουνολικως δηλαδη δεκα επτα περϊπου ετη. Τδ κελλϊον του δμως εΙς την
'Ι. Μονην Φιλοϋεον ητο δκεϊνο τδ δποϊον
τδν κατηρτιοε καϊ τδν κατηξϊωοε να γϊνη
ανωτερος ανϋρωπος καϊ μοναχδς· τδ μοναχικδν κελλϊον του ητο δκεϊνο, τδ δποϊον
τδν ανεβϊ6αοεν εϊς νψη δυσαναβατα, τδ
κελλϊον του ητο δκεϊνο, τδ δποϊον τδν δδϊδαξε την ϋεολογϊαν καϊ την προοενχην,
να δδχεται τα δνδδτερα καϊ 6αϋντερα των
δνεργειων τοϋ Θεον δν τω νοϊ καϊ τη καρδϊα τον καϊ να αγιαζεται προοευγδμενος.
Λαϋος, λοιπδν, καϊ πολυ μεγαλο μαλιοτα, δκεϊνων πον οοων νομϊζονν δτι ημποροϋν μδνοι των, ανεν πνενματικης προπαιδεϊας καϊ μοναχικης αοκηοεως καϊ δρημην της ϋεϊας Χαριτος καϊ ονρανϊον
κληοεοτς, να προγραμματϊζονν αποοτολας
καϊ κηρνγματα δια να οωοονν τονς ανϋρωπονς.
'Ο αγιος Κοομας μας δϊδει τδ παραδειγμα καϊ τδν κανδνα, δτι δι' δ να Εκα
στον χριοτιανδν, ιδιαϊτερα δε δια τδν μο
ναχδν καϊ ϊεροκηρυκα, πρωταρχικη προνπδϋεσις πρεπει να εϊναι η αγωνϊα καϊ δ
πδνος δια την προσωπικην τον σωτηρϊαν.
Καϊ δταν πειοϋη, κατοπιν μακρας δοκιμης δτι δδν διακινδννενει αμδοως την οωτηρϊαν του, τδτε ϊοως δεχϋ·η τα ϋεϊα μηνϋματα εις τας προσευχας τον, τας δντενξεις του πρδς τδν Σωτηρα Κϋριον, δτι
ϋα αποβη ϊκανδς δια περαιτερω καϊ δπ'
ωιρελεϊα τοϋ πληοϊον δργασϊαν. Τδτε καϊ
μδνον τδτε ϋπαρχει εγγϋησις δπιτνχϊας.
"Οταν αιοϋανϋη κληοιν καϊ δπιταγην απδ
Θεοϋ καϊ δχι αϋτοκληοϊαν δι δν δργον
τδοον νπεϋϋννον, επϊμοχϋον καϊ δπικϊνδυνον.

Δεν ητο δπομδνως δ αγιος Κοομας αϋ
τδς, δ δποϊος περιεφρδνησε τδ κελλϊον
καϊ τδ Μοναοτηρι δια να ϋπαγη να κηρϋξη καϊ να σωοη. "Ητο αϋτδς, δ δποϊος
μδσα εις την προοενχην τον καϊ μδσα εϊς
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τας προοπαδεϊας τον πρδς δξαγιασμ6ν τον,
δδδχδη την κλησιν και προσταγην τον Θε
οϋ. Και ϋπηκονοε· και δστρατεϋδη εν Κνρϊφ. Δια τοντο δδ και δπδτνχε, και εοωοε και δσωδη και δδοξαοδη.

"Εν δμως σημεϊον Ιδιαιτδρως χαρακτηριοτικδν των σκεψεων και δνεργειων τον
αγϊον Κοσμα πρδπει να αποβη αντικεϊμενον της προσοχης και παρατηρησεως μας:
εϊναι η σκδψις δκεϊνη και δνδργεια, δπως
δαΜη εις την αποστολην του δκκλησιολογικην καλνγιν και κατοχυραισιν. Δι6τι ως
πιοτδν τδκνον της 'Εκκληοϊας και γνωοτης της σχετικης διδαοκαλϊας των Πατερων (αγ. 'Ιγνατϊου) εις αναλ6γους περιστασεις, δδν ηδελε ανευ εϋλογϊας να
δκκινηοη. Δεν ηνεϊχετο «κεχωρισμδνως
τφ Θεφ δνσϊαν αναφδρειν», αλλα να Ανερ
γη και διατελη δν στενη αναφορα πρδς
την Μητδρα 'Εκκληοϊαν. Εϊναι αξιον ιδιαιτερας προσοχης τδ δτι, πριν αποδυδη
εϊς τδ κηρνγμα, μετεβη εις τδ ΟΙκονμενικδν Πατριαρχεϊον δια να λαβη την αδειαν και εϋλογϊαν να κηρνξη απδ τδν
τ6τε Πατριαρχην Σεραφεϊμ. Και ηρχισε
τδ εργον τον, τας γνοτοτας περιοδεϊας τον,
τας τ6οον κοπιωδεις και πολνχρονϊονς,
αλλα καϊ τ6οον καρποφ6ρονς και σωτηρϊονς. "Ομως και μετα χρονον Ικαν6ν, αγαπητοϊ μου, παλιν ηδδλησεν Ισχνρδν να αποδεϊξη τδν μετα της Μητρδς 'Εκκληοϊας
δεσμ6ν τον και σννεχη την πρδς Αντην
κανονικην αναφοραν του. 'Επεσκδφδη τδ
Οικονμενικδν Πατριαρχεϊον τονλαχιστον
ακ6μη μϊαν φοραν, τδ δποϊον, πρδς αναγνωρισιν τον τεραστϊον και ισαποστολικοϋ
δργο τον, τοϋ απενειμε τδ δφφϊκιον τον
«Διδασκαλον τοϋ εναγγελικοϋ κηρυγματος».
'Η δποχη κατα την δποϊαν δκτ'ιρνττε;
Γνωστη ειςδλους μας.

'Αγραμματοσϋνη, αφελληνισμ6ς, μωαμεδανικοϊ το6ποι σκεγεως και σννηδειων, δκδϊ δπον αλλοτε ηνδη η αφοσϊωσις
εϊς τδ εναγγδλιον καϊ την 'Εκλησϊαν καϊ
η σταδερ6της της πϊστεως καϊ η αγν6της
τοϋ 6ϊον των χριστιανων. 'Ως αναφερονν
οϊ ιοτορικοϊ της δποχης δκεϊνης καϊ οϊ
6ιογρ6φοι τοϋ 'Αγϊου, τδ κηρνγμα εις τους
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χριστιανοϋς δκεϊνονς τμο αγνωοτον παντελως καϊ 6 κληρικδς φαιν6μενον σπανιον.
'Ιδοϋ διατϊ την Θρακην, την Μακεδονϊαν
καϊ την "Ηπειρον Ιδϊως, ηπεϊλει «χεϊμαρρος δξωμ6σεων», απειλων να μη αφηοη
δρδιον εις τδ περασμα του τϊποτε τδ χριοτιανικ.6ν, τϊποτε τδ δλληνικ6ν.
'Αλλα καϊ 6 π6νος καϊ η δγωνϊα καϊ
η προσοχη πρδς διδγνωσιν των αϊτϊανν
δλης δκεϊνης της ζοφερας καταοταοεως
ητο μδγας απδ της πλενρας τοϋ αγϊον
Κοσμα. Διδγνωσεν, δτι μ6νον μδ τα γραμματα, μδ την μ6ρφωοιν, μδ την γνωσιν
της δλληνικ.6τητ6ς των καϊ την κατηχηοιν
της πϊστεως των δα δσωζοντο δκεϊνοι οϊ
δνδρω·ποι καϊ δκεϊναι α'ι δπαρχϊαι. Καϊ
αϋτη νπηρξεν η μεριμνα τον: «Καλλϊτερον, αδελφε μου, να εχης δλληνικδν σχο
λεϊον εϊς την χωραν σου, παρα 6ρϋσες
καϊ ποταμια. Τδ σχολεϊον ανοϊγει τδς δκκληοϊες, τδ σχολεϊον ανοϊγει τα μοναστηρια», ελεγε σννεχως. Καϊ προσδδετε:
«σαν μαδη τδ παιδϊ σου γραμματα τ6τε λεγεται ανδραιπος», καϊ συνεπληρωνε: «Δδν
6λεπετε που τδ Γενος μας αγρϊεψε απδ
την αμαδεια καϊ γϊναμε σαν τα δηρϊα;»
καϊ, «"Αν δδν ϋμαν σχολεϊον, ποϋ ηδελα
μαδει δγω να σας διδασκω;».

'Ο αγιος Κοσμας δπϊστενεν, δτι η δρησκεντικη ανυηκοσις καϊ η δδνικη αφυπνισις τοϋ λαοϋ δα δπετνγχανετο μ6νον δια
των εϋαγγελικων διδαχων, αϊ 6ποϊαι δμως, δια να προσιτοποιηδοϋν, δπρεπε πρωτα απ' δλα οϊ ακροαταϊ τον να δξδλδονν
απδ τδ σκ.6τος της αμαδεϊας δια της 'ιδρυσεως καϊ λειτουργϊας σχολεϊανν, καϊ εις
τοϋτο δστρεηιεν δλην τον την προσοχην,
δλας τας προσπαδεϊας τον, μδχρι σημεϊον
να επικρατηση η αποψις, δτι προετϊμα
τδ γκρδιιισμα μιας. δκκλησϊας δια τδ κτισιμον δνδς σχολεϊον. Σημεοον βεδαϊως,
η δκδοχη αϋτη μας προκαλεϊ δυμηδϊαν
αλλ' δαν ηδδλαιιεν να εμδαδυνοτμεν εις
αντην, δα ευρϊσκωμεν δικαιολογημενην
την α'ιτϊαν την ωδοϋσαν τδν "Αγϊον εϊς
σχετικην τολμηραν ϋπ6δειξιν.
'Ωριομενοι 6ιογραφοι τον νποστηρϊζονν
δτι 'ϊδρνσε 2ΙΟ σχολεϊα, αλ·λοι δδ περισσοτερα. 'Αναγνωρϊζεται δπομδνως καϊ δμο-
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λογεϊται η σνμβολη τοϋ 'Αγιον εις την σωτηρϊαν και αναγδννησιν τον 'Ελληνικον
"Εϋνονς, της 'Ελληνικης φνλης και φνσικα εις την αναβϊωσιν τϊὶς 'Ορϋοδοξϊας.
Διδ και η ενγνωμοσννη ημων πρδς αντδν, ως δλληνων και μοναχων, μεγαλη.

Φρονω δμως, δτι δ δορτασμδς παντδς
'Αγϊου, Μ6ρτνρος η 'Οσϊου εχει ως σκοπδν την οικεϊωσιν τον πνενματικοϋ ηϋονς
τοϋ δορταζομδνον και την μϊμησιν των αρετων αϋτοϋ. 'Ο 8γιος Κοσμας δ Φιλοϋεϊτης εϊχεν ως μδλημα και κϊνητρον της
δρααεως τον την 'Ορϋ6δοξον πϊστιν και
την σωτηρϊαν των πιστων, δια της μορφωτικης και ηϋικης αναγεννησεως τον
'Ελληνικοϋ Γδνους και της δν6τητοςαντοϋ, καϋως δπεϋυμει την ανϋφωσιν τον
αγιορειτικοϋ μοναχισμοϋ. Εις ταϋτα φρο
νω πρδπει να στραφη μετα σννδσεως η
προσοχη ημων πρδς μϊμησιν κατα τδ δννατδν. 'Εαν δε λαδωμεν ϋπ' σψιν δτι δ αγιος καποτε δσταμΑτησε τας δν τω κδΜΟΝΛὍΤΙΚΧ ΘΘΜΧΤΚ.
-> σ. 3Ο
διακ6νημα καϊ εργδχειρο. 'Η 8ισφορα τοϋ ττρωτου
δπτδ τδ δεϋτερο εϊναι δτι τδ ττρωτο δπιτελεϊται
για τδ κοινδ δφελος, Ινω τδ ϋργδχειρο εχει 6ιοποριστικδ σκοττδ. Τδ διακδνημα εϊναι εργασια
μοναστηρισκη· τδ ϋργδχειρο κελλιωτικη.

Ο! ϊργασιες στδ "Αγιον "ορος εχουν σχεση με
την ττρωτογενη τταραγωγη, της δττοϊας τδ δλο κϋκλωμα (τταραγωγη - ^ττεξεργασϊα - δια9εση) εϊ
ναι ττεριορισμενο. Αϋτοϋ τοϋ εϊδους οϊ 4ργασϊες
εϊναι δυο: Δασικες: η φϋλαξη καϊ ξϋλενση των
δασων γϊνεται τταντοτε με την φροντιδα των Μονων καϊ θεωρεϊται ερνο σο6αρδ, ττον ττρεττει να
γϊνει ιιε μεγαλη δττιυτ.Χεια καϊ ττολλη ι.ιτιστημοσϋνη. Περιττδ να εϊττωθεϊ δτι η ξνλεια αϋτη----- κνριως καστανια — σωζει τδ Κρατος αττδ την 4ξσγωγη ττολϋτιμον συναλλαγματος. Γεωργικες: κα6ε αγιορειτικδ σκηνωμα εχει τδ δικδ τον κηττο,

με ϋττερττλεοναζουσα τταραγωγη λαχανικων, καθως

καϊ δττωροφδρα. 'Ακδμα μττορεϊ να εχει καϊ μια

ϊδιαϊτερη καλλιεργεια: δλαιδδεντρα, αμττελισ, λετττοκαρυες, ϊ;σττεριδοειδη κ.δ.. Πλη9ος εϊναι καϊ οϊ
δλλες ϋργασϊες: ρατττικη, ττλεκτικη, οϊκοδομικη,

Δλιεϊα κ.α. ττολλες.

'Εττϊσης ττληβος εϊναι καϊ εκεϊνες ττοϋ εχουν σχεση με την θρησκεϊα: εϊκονογραφϊα, ξυλογλυτττικη,
χρυσοχοϊα, ττλεξιμο κομδοσχοινϊων, τταρασκευη μο-

σχοθνμιαματος κ.6.

μ.δ.δ.α.

σμω περιοδειας τον, δια να επανδλ9η
εις "Αγιον "Ορος, τδσον πρδς πνευματ ικδν δπανεφοδιασμ6ν, δσον και πρδς δπϊσκειριν απασων των Μονων της αϊλωνικης χερσονησου, ϊνα διδαξη τους μοναχονς, αντδ αποδεικννει δτι δπεσημανε κατι
να χωλαινη και εις τδν ι. Τ6πον μας.
Δια τοϋτο παντες δφεϊλομεν να ,αγωνιζομεϋα, δπως αναδειξωμεν τδν ϊ. Τ6
πον μας ανωτερον ανδρωπϊνων αδυναμιων και ν.σκηνην αντϊτνπον των δπονρν.νϊων».

'Αδελφοϊ και πατδρες. 'Η 'Αϋωνιας
Σχολη της σημερον, αϋτη η ϊστορικη οννδχεια της 'Αϋωνιαδος τοϋ Εϋγενϊον, καϊ
δ ταπεινδς Σχολαρχης της αισϋ'ανονται
πολλην την χαραν και την ηϋικην Ικανοποϊη'σιν δι6τι εν αϋτη δμορφωϋη καϊ εξ
αϋτης προηλϋεν δ αγιος Κοσμας. Μαζι
δε με αντην απαν τδ "Αγιον "Ορος καϊ
δξαιρετως η επαξϊως πανηγνρϊζσυσα δπϊ
τη μνημη τον 'Ι. Μονη Φιλοϋεου, ε'χονν
τδ δικαϊωμα να κανχωνται δν Κυρϊφ διδαπεδωκαν εϊς τδ 'Ελληνικον Γενος δνα
αναμορφωτην, ενα εδνεγερτην, καϊ εις τδ
στερεωμα της ϋριαμβενονσης 'Εκκλησϊας
ενα Ιοαπδστολον καϊ 'Οσιομαρτνρα. "Ας
εϊναι λοιττδν δοξασμενον τδ "Ονομα τοϋ
Κνρϊον.
'Αλλ' δν τελει δς εϋχαριστησωμεν τδν
Θεδν δι' δλα αϋτα, τα δποϊα αναμιμνησκομεϋα καϊ ζωμεν σημερον και δπιπροσϋδτως δι6τι δ) δορτη καϊ // πανηγυρις τοϋ
αγϊον Κοσμα συνεδνοϊσϋη μδ εϊδικην χαρϊτωσιν καϊ απδβη οϋτω μια μικρα Πεντηκοστη, αφοϋ δναλ6γους στιγμας καϊ σνγκινησεις εϊχομεν ζησει 8λοι κατα τ^ν χειροτονϊαν εις Ιερδα τοϋ πατρδς Κοσμα, δ
δποϊος Ιδ'ιως ως δνομα καϊ προσωπον καϊ
ως βϊωμα Ιερωτατης και Ανεπαναληπτον
στιγμης καϊ ϋεϊας καταξιωσεως, οννεδδϋη αιιεοωτατα, προνοϊα τοϋ 'Ηγονμδνον
της Μονης, με αϋτην την διακοσιοστην δπετειον απδ τοϋ μαρτνρικοϋ ϋαν6,τον τοϋ
7ϊατρων6ς του αγϊον Κοσμα τοϋ ΑΙτωλοϋ
καϊ Φιλοϋειτου.

Αι πρεσβεϊαι αντοϋ καϊ της Θεοι6κον
ας εϊναι μετα παντων ημων. 'Αμην.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΝΔΟΞΟΝ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΝ
ΑΓΙΟΝ ΚΟΣΜΑΝ ΤΟΝ ΑΙΤΩΑΟΝ
Σ ΔΙΑΤΤΩΝ ἀστὴρ
ὶτρώτου μεγέθους ἀνέτειλε καὶ διῆλθεν
ἐκ τοῦ νοητοῦ στερεώματος τῆς ἐν
Ἐλλάδι 'Αγίας Ἐκκλησίας, κατὰ τοὺς
ζοφεροὺς χρόνους
τοῦ δεκάτου όγδόου αἰῶνος, ὁ θεοφόρος καὶ θεηγόρος καὶ Τσαπόστολος "Α
γιος Κοσμἄς ὁ Αἰτωλός.

'Αφωρισμένος ἠτο ἐκ κοιλίας μητρὸς
ὁ οὐρανοβάμων Παῦλος νὰ κηρὐξῃ ἐπὶ
πάντα τὰ ἔθνη τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ «σκεῦος ἐκλογῆς» ἀνεδείχθη
ὡς ειπε περὶ αὐτοῦ ὁ ἐκλέξας αὐτὸν
Κὐριος.
'Αλλἀ μήπως καὶ ὁ θεοφόρος καὶ 'Ισαπόστολος Κοσμἄς, ὁ κατὰ πάντα μιμητὴς καὶ όπαδὸς τοῦ Χριστοκήρυκος
Παὐλου, δὲν ἠτο ἀφωρισμένος καὶ προωρισμένος ἐκ κοιλίας μητρὸς εἰς διακονίαν τοῦ κηρὐγματος τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος, ὡς σκεῦος ἐκλογῆς ἐπάξιον πρὸς τοῦτο, καὶ μαθητὴς τοῦ ἀναδείξαντος αὐτὸν Τσαπόστολον:
ΤΙ ζωή του, ἠ ἄνωθεν κλῆσίς του, ὁ
πρὸς τἀ κρείττονα ζῆλός του, ἠ πρὸς
τὸν πλησίον ἀγἀπη του, αἰ 'Αποστολικαί
του πορεῖαι καὶ αἰ σοφώταται διδαχαί,
αϊτινες «ἔρρευσαν ἐκ τοῦ θεορρήμονος
στόματός του ὡς ὕδωρ ἀλλόμενον εἰς
ζωὴν αἰώνιον», ἐπικυροῦν πάντα τὰ ἀνωτέρω, διότι, ὡς εἰπεν ὁ Κὐριος, «ἐκ
τῶν καρπῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτοὐς».
'Απὸ Τερουσαλὴμ μέχρις Τλλυρικοῦ
καὶ πἐραν τοὐτου ἐκήρυξεν ὁ θεηγόρος

Παῦλος, ἠ μεγάλη σάλπιγξ τοῦ Παρακλήτου, κατὰ τὸν θεολόγον μέγαν Γρηγόριον.
'Απὸ Κωνσταντινουπόλεως μέχρις 'Ιλ
λυρικοῦ, διελθὡν πἄσαν σχεδὸν τὴν
Ἐλλάδα, κηρὐττων, εὐεργετῶν ποικιλοτρόπως, καὶ πάσχων ὑπὲρ τοῦ πλησίον,
διέδραμε καὶ ὁ θεῖος Κοσμἄς, ωστε δυνάμεθα νὰ εϊπωμεν καὶ περὶ αὐτοῦ:
«Εἰς πἄσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτοῦ».

Προελθὡν ἐξ εὐσεβῶν γονέων, ἔτυχεν ἐπιμελοῦς χριστιανικῆς ἀνατροφῆς
«ἐν πήσῃ εὐσε6εία καὶ σεμνότητι καὶ ἠθεσι χρηστοῖς» καὶ ἐπεδόθη μετὰ ζήλου
καὶ σπουδῆς εἰς τὴν ἐκμάθησιν τῆς θὐραθεν σοφίας. 'Οξὺς ών εἰς τὸν νοῦν
ἐγένετο κάτοχος πολλῶν γνώσεων, ἀλλ'
ὁ φό6ος τοῦ θεοῦ ἠτο ὁ ὁδηγὸς καὶ
ρυθμιστὴς τῆς ζωῆς του, καὶ ἀνέθετε τὰ
πάντα εἰς τὴν πάνσοφον πρόνοιαν καὶ
ζωοποιὸν χάριν τοῦ παντοδυνάμου Σωτῆρος, παρ' οὐ ἐφωτίζετο καὶ κατευθὐνετο ἀσφαλῶς εἰς τὸ θεῖον θέλημα «ἐν
ὡ ζωὴ αἰώνιος».
Μελετῶν δἐ τὸν θεῖον νόμον, καὶ ἐντρυςοῶν εἰς τὰς ἀναντιρρήτους καὶ ἀδαμαντίνους ἀληθείας τῆς 'Αγίας Γραφῆς,
κατενόει καλλίτερον τὴν σφαλερότητα καὶ ματαιότητα τοῦ φθαρτοῦ τοὐτου
κόσμου, καὶ τὴν μονιμότητα τῶν οὐρανίων, καὶ ἐπὶ πλέον ἀνήγετο εἰς τὸ πρωτόκτιστον καὶ εὐγενὲς καὶ θεῖον ἀξίωμα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου' διὸ καὶ ἐφαίνετο ὕλος μετάρσιος τφ πνεὐματι,
«τὰ ἄνω ποθῶν τὰ ἄνω ζητῶν» καὶ ἐ-
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φλέγετο ὑπὸ τοῦ πυρὸς τῆς πρὸς τὸν
θεὸν καὶ τὸν πλησίον ἀγάπης, διότι ὁ
μὴ ἀγαπῶν τὸν πλησίον, οὕτε τὸν θεὸν
δὐναται νὰ ἀγαπήσῃ, ὡς λἐγει ὁ 'Ηγαπημένος Μαθητής.
Αἰ ἰεραὶ αὐται σκέψεις καὶ μελέται
καὶ στοχασμοὶ ήσαν καθημερινὴ τροφὴ
καὶ τρυφὴ καὶ καλλιέργεια τῆς μακαρίας ψυχῆς του, καὶ ἔζη, λαϊκὸς ἔτι ῶν,
ἐν προοιμίοις καὶ μετέπειτα ἐν Χριστῶ
ὰγίαν ζωήν, μετὰ πολλῆς εὐλαβείας,
καὶ συνέσεως καὶ φόβου θεοῦ, θεόληπτος φαινόμενος καὶ κρινόμενος.
Ἐνταῦθα δὐναται νὰ ἔχῃ ἐφαρμογὴν
τὸ λεχθὲν ὑπὸ τοῦ 'Αγίου καὶ μεγάλου
Γρηγορίου τοῦ θεολόγου' «Πόρρωθεν
καταβάλλεται ή σοφία τοῦ θεοῦ τῶν
μεγάλων πραγμάτων τὰς ὑποθέσεις»,
διότι, δι' δλων τοὐτων ἐδείκνυε καὶ ὁ
"Αγιος Κοσμἄς, οἰος θὰ καταστῆ μετὰ
ταῦτα, καὶ τί θὰ προσφέρῃ εἰς τὸν θεὸν
καὶ εἰς τὸν πλησίον.
'Αλλ' ὁ ἰερὸς Κοσμἄς, ὁ ἀφωρισμένος
καὶ προωρισμένος εἰς διακονίαν τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος, δὲν ήτο ἐκ τοῦ
κόσμου τοὐτου, ὡς λέγει ὁ Κὐριος εἰς
τοὺς 'Αγίους αὐτοῦ 'Αποστόλους' «...δτι
δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ' ἐγὡ
ἐξελεξάμην ὑμἄς ἐκ τοῦ κόσμου... καὶ
ἔθηκα ὑμἄς ϊνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ».

Ὅ Κὐριος, λοιπόν, ἐξελέξατο καὶ τὸν
μηιητὴν τῶν 'Αποστόλων θεῖον Κοσμἄν,
καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν ὡς οἰκεῖον θεράποντα, καὶ ἠκολοὐθησεν οὐτος εἰς τὴν
φωνὴν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ μετὰ τελείας
πίστεως. Καὶ ἰδοὐ. ἀπαρνησάμενος κόσμον καὶ τὰ τοῦ κόσμου καὶ ἐαυτόν, ὡς
ἀετὸς ὑπόπτερος καὶ διψῶσα ἔλαφος ἔδραμεν εἰς τὸ τῆς ὰγιότητος ἐπώνυμον
Ὅρος, τὸν ἰερὸν "Αθω, «τὸ γυμναστήριον τῆς ἐν Χριστῶ φιλοσοφίας καὶ πάσης ἀσκητικῆς ἀρετῆς». Καὶ προσελθὡν
εἰς τὴν Τ. Μονὴν τοῦ Φιλοθέου, καὶ ὑποστὰς ἐν τελεία ὑπακοῆ τὴν καθωρισμέντιν δοκιμήν, ἐκάρη μοναχός, καὶ
ἐνεδὐθη τὸ μέγα καὶ άγγελικὸν σχῆμα,
ὡς ἐπόθει ἠ μακαρία ψυχή του.
'Αφιερωμένος πλέον ἐξ ὁλοκλήρου

εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ θείου θελήματος,
ῆρχισε μετὰ μεγάλου ζήλου τῶν πνευματικῶν τῆς εὐσεβείας ἀγώνων. 'Εν τῆ
ἀσκήσει τῶν πρακτικῶν ἀρετῶν ἀνεδείχθη ἐνθεώτατος, καὶ ἐν τῆ ἀναβάσει
τῶν μυστικῶν θεωριῶν θεόληπτος, προετοιμαζόμενος διὰ τὴν μετέπειτα μεΥάλην ἀποστολήν, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Κὐριος τὸν ἐκάλει.

'Αλλὰ προητοιμάσθη καταλλήλως
πρὸς τοῦτο, καὶ ἔλαβεν ἄνωθεν τὴν θείαν πληροφορίαν «ἐν μυστηρίψ ἀλαλήτω». Ἐνταῦθα ἐκάθηρε, καθήγνισεν, ἐλάμπρυνε καὶ ἐθέωσεν ἐαυτόν. Ὅς ὁ
Μωϋσῆς ἐν τψ Σιναίψ ὑπῆλθεν ἐν
Πνεὐματι 'Αγίω τὸν θεῖον Υνόφον, καὶ
συνωμίλησεν «ἐνώτπος ἐνωπίω» μετὰ
τοῦ Παντοκράτορος θεοῦ. Ὅς ὁ μέΥας
Παῦλος ἠρπάγη εἰς τὸν Παράδεισον,
καὶ «ῆκουσεν ἄρρητα ρήματα», καὶ ἐτρώθη δλως ἀπὸ τὴν θέαν τοῦ ἀμηχάνου κάλλους τῆς θείας δόξης, καὶ ἀνεφλέΥη ὑπὸ τῆς ἀγάπης πρὸς σωτηρίαν
τοῦ πλησίον, ὑπὲρ ής εἰς μεγάλους ἀγῶνας προσεχώρησε καὶ 'Αποστολικὰς
περιοδείας, «θεὶς τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν
ἀδελφῶν».

Ἐνδεδυμένος πλέον τὴν πανοπλίαν
τοῦ θείου Πνεὐματος, καὶ πεφωτισμένος
ὑπὸ τῆς ἄνωθεν ἐπιπνοίας, ὡς ἄλλος
'Απόστολος άπεστάλη εἰς χώρας καὶ
πόλεις καὶ περιοχὰς «ἐν σκότει καὶ
σκιἄ» πάσης ὰμαρτίας καθημένας, «εἰς
τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οϊκου 'Ισραήλ», ῆτοι εἰς λαοὺς πιστεὐοντας μὲν εἰς
Χριστόν, ἀλλὰ ζῶντας μακρὰν τοῦ Χριστοῦ, λόγψ τῆς θλι6ερἄς καταστάσεως,
τὴν ὁποίαν ἐδημιοὐργησεν ὴ μακροχρόνιος καὶ δαρυτάτη τουρκικὴ δουλεία.
Καὶ ἰδοὐ, ὁ θεοφόρος καὶ θεηγόρος
καὶ 'Ισαπόστολος Κοσμἄς, λαβὡν τὴν
ἄνωθεν ἐντολήν, καὶ όχυρωθεὶς μὲ τὰς
εὑχὰς καὶ εὑλογίας τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἐξῆλθε τοῦ 'Αγιωνὐμου Ὅρους ὡς ἄλλη «πηγὴ ἐξ οϊκου Κυρίου»
κατὰ τὸν Προφήτην Τωήλ, καὶ «ὡς δρος σταλάζον γλυκασμὸν» καὶ τὸν ϊδιον
Προφήτην, κηρὐττων τὸν λόγον τῆς πϊ
στεως, στηρίζων ἐν τῆ 'Ορθοδοξίςι τὰς
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κλονουμένας ψυχάς, ἐπαναφέρων εἰς ὁδὸν μετανοίας τοὺς ζῶντας ἐν ὰμαρτίφ, καὶ ἐν ἐνὶ λόγφ «οἰκοδομῶν ἐκ λίθων τιμίων, οϊκον ἔμψυχον τφ Κυρίω»,
δστις άποφαίνεται «ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς
καὶ ἐμπεριπατήσω... καὶ ἔσονταί μοι εἰς
υἰοὺς καὶ θυγατέρας».
'Ο θεῖος Κοσμἄς, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
διὰ τῆς ζωῆς του καὶ τοῦ τρόπου του ὑπέδειξεν εἰς ὴμἄς τὴν ἀληθῆ γραμμήν,
τὸν εὐθὺν δρόμον τῆς ἀΥίας ἐν τφ κόσμω ἰεραποστολῆς, καὶ αὐτὸν θὰ πρέπει νὰ άκολουθήσουν ἐκεῖνοι, οϊτινες
ἐπιθυμοῦν νὰ διδάξουν τοὺς ἐν τφ κόσμω ἀδελφοὐς μας Χριστιανοὐς. "Οχι
ἀκάθαρτοι ψυχικῶς, ἄχι «στοιχοῦντες τφ
ἰδίφ θελήματι». Τί ἔπραξεν οὐτος; Πρῶτον ἐκαθάρθη, ἐφωτίσθη ἄνωθεν, ἔλαβε
θείαν πληροφορίαν, μὴ ἀρκεσθεὶς εἰς
ἀνθρωπίνους συμβουλάς, καὶ μετἀ, πλήρης χάριτος τοῦ Παρακλήτου, ἐξῆλθεν
εἰς τὸ κήρυΥμα, καὶ ὴ καρποφορία του
ἐν τφ θείφ κηρὐΥματι ἠτο πλουσιωτάτη.
"Εθηκε τὴν ψυχήν του ὑπὲρ τοῦ πλη
σίον, ἔσωσε πλήθη πεπλανημἐνων ἀνθρώπων, ἐκαλλιέργησε διὰ τοῦ ἀρότρου
τῶν διδαχῶν του τὰς χερσωθείσας ὑπὸ
τῆς ὰμαρτίας ψυχάς, καὶ διὰ τοῦ μαρτυρικοῦ του τέλους ἐπεσφράγισε τὰς ἰερὰς καὶ ἐπιπόνους 'Αποστολικάς του
πορείας καὶ περιοδείας.

“Ο,τι εϊπεν ὁ Κὐριος εἰς τοὺς 'ΑΥίους
'Αποστόλους, δὐναται νὰ λεχθῆ καὶ διὰ
τὸν θεοφόρον καὶ ἰσαπόστολον Κοσμἄν
«ἘΥὡ ἐξελεξάμην ὑμἄς, καὶ ἔθηκα ὑμἄς, ϊνα ὺμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φἐρητε, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ».
Ὅ ἰερὸς Κοσμἀς ὡς ζῶν ἐν Χριστφ,
ἀπεστάλη παρ' αὐτοῦ, καὶ ἐν 'ΑΥίω
Πνεὐματι κινοὐμενος ὡς θεοφόρος καὶ
θεόληπτος «ἐγένετο τὰ πάντα τοῖς πἄ-
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σιν ϊνα πλείονας κερδήσῃ». "Οχι μόνον
ὁ λόΥος του καὶ αἰ Εὐαγγελικαί του διδαχαί, διὰ τῶν ὁποίων ὡμίλει εἰς τὰς
καρδίας τῶν ἀνθρώπων, διήΥειραν ἀπὸ
τὸν λήθαρΥον τῆς ἀδιαφορίας καὶ ἀμελείας καὶ πλάνης τοὺς δουλεὐοντας τῆ
ὰμαρτίςι, εϊτε ἐν γνώσει, εϊτε ἐν ἀΥνοίμ,
ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἠ ὰΥία ζωή του ἠτο τὐπος καὶ παράδεϊΥμα «εἰς τοὺς θέλοντας
εὐσεβῶς ζῆν».
Κηρὐττων τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἔζη
ἐν πολλῆ ἐΥκρατείςι, ἐν μεγάλη ταπεινοφροσὐνῃ, ἐν Χριστιανικῆ ὰπλότητι
καὶ εὐθὐτητι ψυχῆς. "Οχι μόνον παρὰ
τῶν Χριστιανῶν ηὐλαβεῖτο σφόδρα, ὡς
σαρκοφόρος ἄγγελος καὶ ἄνθρωπος τοῦ
θεοῦ, άλλὰ καὶ εἰς αὐτοὺς τοὺς ἀσεβεῖς
ειχε καταστῆ αἰδέσιμος καὶ σεβάσμιος,
καὶ πάντες εϊλκοντο ἀπὸ τὴν μελίρρυτον Υλῶσσάν του.

'Αλλ' ὡ ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ, τῶν 'Αποστόλων μιμητὰ καὶ ὁμότροπε, 'Ισαπόστολε καὶ Τερομἀρτυς "Αγιε Κοσμἄ,
ἄφωνοι μένομεν πρὸ τοῦ μεγάλου ἔρΥου σου! Πῶς νὰ ὑμνήσωμεν τοὺς 'Αποστολικοὐς σου δρόμους καὶ ΕὐαΥγελικοὺς ἀΥῶνας καὶ πόνους καὶ μόχθους;
Πἄσαν τὴν Ἐλλάδα διῆλθες κηρὐττων,
νουθετῶν καὶ διδάσκων τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην ἀδελφοὐς μας. θράκη, Μακεδονία Ἢπειρος, θεσσαλία, Πελοπόννησος, Νῆσοι τοῦ ΑἰΥαίου καὶ τῆς Σερβίας καὶ 'Αλβανίας περιοχαί, τρανοφθόγγως κηρὐτουν τὴν χάριν σου, καὶ ὁμολογοῦν τὴν εὐεργεσίαν, τῆς ὁποίας ἔτυχον διὰ τῶν 'Αποστολικῶν σου περιοδειῶν. Λοιπόν, ἀπόκειταί σοι, κατὰ τὸν
οὐρανοφοίτην Παῦλον, «ὁ τῆς δικαιοσὐνης ἀμαρἀντινος στέφανος, δν ἀποδώσει σοι ἐν ἐκείνῃ τῆ ὴμέρα ὁ δίκαιος
Κριτής», δν ἰλέωσαι καὶ ὴμῖν τοῖς εὐλαβῶς τιμῶσι τὴν μνήμην σου. 'Αμήν.
μ·Υ·μ.ὑ.

Ο ΑΠΟΟ ΚΟΟΜΧΟ Ο ΜΟΝΧΧΟΟ - ΙβρΜΙΟ6ΤΟΧΟΟ
Α'
ΝΤΤΠΩΣΙΑΚΑ
πολϋς λδγος γινεται και μάλιστα εφετος, δια τδν "Α
γιον Κοσμαν τδν
Αιτωλον. "Αλλος
λεγει ετοϋτο και
άλλος γράφει εκεϊνο, φιλοτιμοϋμενος δ καθενας να αποδωση δια λδγων τδ χρεος της εϋλα6ειας του πρδς τδν "Αγιον.

στη. 'Εσταϋρωσεν εαϋτδν «συν τοϊς
παθημασι και ταϊς επιθυμιαις», και εγερθεις απδ της δουλεϊας των παθων
εϊς την εν Πνεϋματι 'Αγιφ έλευθ'ερϊαν δεν θελει πλεον να γνωριζη αλλο
τι εν τφ κδσμω τοϋτφ, «εϊ μὴ Τησοϋν
Χριστδν και τοϋτον, κατα Παϋλον, εσταυρωμενον». 'Εσταυρωμενην αϊσθάνεται και την πορειαν τοϋ Γενους
του κατω άπδ τδν ζυγδν της δουλεϊας.

'Επι δεκα και πλεον συναπτά ετη,
ως ϊερομδναχος - λειτουργδς πλήρης
χαριτος, μετά πάσης εϋλαβειας, ανα'Ο ϊδιος δ "Αγιος Κοσμἀς δεν εστρέφεται εϊς τδν σεπτδν περιβολον
γραψε τιποτε, σχεδδν τιποτε, με τδ ϊτης σεβασμιας Μονὴς Φιλοθέου. 'Αδιον του τδ χερι. Αϋτδς εγραψε με
νεπνευσε τδν αερα της, ετριψε τα κατην ζωήν του. "Εκαμε την ζωήν του
τωφλια των θυρων της, ιεροϋργησε
έπιστολὴν εμψυχον σταλμενην ἄπδ
τας 'Ακολουθτας της, εϋωδιασε την
Θεοϋ πρδς τδ ϋπδδουλον Γενος του.
ζωήν της, ήγιασεν ετι και ετι την δλην
"Αφησε πρδὶτα τδ χερι τοϋ Θεοϋ να
σϋστασιν των ιερων σκηνωμάτων της.
ϊστορήση μεσα του τδν καινδν ανθρωΘειω ερωτι πτεροϋμενος, ανήλθε μεπον της χαριτος και μετά ταϋτα δ,τι
τα σπουδής πασαν την κλιμακα των
ειπε και εκαμε δεν ήσαν εκ τοϋ κδσμου
θεοειδὡν άρετὡν, άπδ της άγιωτάτης
τοϋτου.
ταπεινωσεως εως της γλυκυτάτης α'Ετοϋτον τδν κδσμον τδν αφησε δια γάπης. 'Αφδρητον εϊς τὴν καρδιαν
παντδς, δταν εϊσήλθε εις τδ "Αγιον του αϋτδ τδ κεντρον της πρδς τδν Θε
"Ορος. Τδ "Αγιον "Ορος τδν εκαμε δν και της πρδς τδν πλησιον ἄγἀπης.
αλλον ανθρωπον. Τδν εμαϋε να φρο«'Εξαγοραζδμενος τδν καιρδν» άπδ
νή τα ανω, μὴ τα έπι της γης· και δια
προσευχής εϊς θεωρϊαν καϊ ἄπδ θεωπαρϋενϊας, ακτημοσυνης, ϋπακοής,
ριας εϊς προσευχήν, αλλος εξ αλλου
δια νηστειας, αγρυπνιας, προσευχής
γϊνεται. Πελαγος νοημάτων δ νοϋς
τδν εκαμε, χάριτι Θεοϋ, οϋρανοπολιτου, θρδνος Θεδτητος ή καρδια του.
την.
Τοϋ έγνωρισεν δ Χριστδς, μεσα εϊς
Εϊς την Τεραν Μονην Φιλδθεου, τδ ανεσπερον φως της 'Αναστάσεως
γενδμενος μοναχδς, ἄπεθανε και ανε- του, τδ αμήχανον κἀλλος της Τριση-
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λιου Θεαρχιας. Τοϋ εδειξε τὴν χαρὰν των 'Αγγελων, τὴν δδξαν τὡν
' Αγιων, τὴν μακαριδτητα των Δικαιων τὴν ὰνεκλὰλητον εὑφροσυνην τοϋ
Παραδεισου, τὴν ὰπερϊγραπτον πικριαν τοϋ "Αδου. Τοϋ ὰπεκὰλυψε μυστὴρια κεκρυμμενα απο καταβολὴς κδσμου· τοϋ έφανέρωσε τὰ μελλοντα νὰ
γινουν επ' έσχὰταις ταϊς γενεαϊς.
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Μελετωντας τδ ὰγιον και ιερδν
Εϋαγγέλιον εὑρον μέσα πολλὰ καϊ
διὰφορα νοηματα· τα δποια ειναι δλα
μαργαριτὰρια, διαμὰντια, θησαυρδς,
πλοϋτος, χαρὰ, εϋφροσὑνη, ζωὴ αϊὡνιος. Σιμὰ εϊς τὰ ὰΛλα εὑρον καϊ τοϋτον τδν λδγον δπου λέγει δ Χριστδς
μας· πὡς δεν πρεπει κανένας Χριστιανδς ὰνδρας ὴ γυναϊκα νὰ φροντϊζη
Τδοϋ προ δφθαλμων και ὴ ταλαι- διὰ τδν ὲαυτδν του μδνον πὡς νὰ σωπωρια τοϋ Γένους του. 'Εναγωνιος θὴ, ὰλλὰ νὰ φροντϊζη καϊ διὰ τους ὰπαρακολουθεϊ τὴν πορειαν του· συστε- δελφοὑς του νὰ μὴ κολασθοϋν. 'Ανὰζει και συνωδινει. "Ομως εκπλη- κοὑοντας καϊ έγω, ὰδελφοϊ μου, τοϋκτος και πλήρης χαρὰς ένθεου παρα- τον τδν γλυκὐτατον λδγον δπου λεγει
τηρεϊ δτι εϊς τὴν 6ουλὴν τοϋ Θεοϋ εϊ- δ Χριστδς μας, νὰ φροντιζωμεν καϊ
ναι μετὰ τρεις γενεὰς νὰ ὰναστηθὴ. διὰ τους ὰδελφοὑς μας, μ' ετρωγεν
Αλλὰ βλέπει έπισης πδις κὰποιος έκεϊνος δ λδγος μέσα εϊς τὴν καρδϊαν
πρέπει νὰ προηγηθὴ, νὰ ὰνοιξη τδν τδσους χρδνους, ιδσὰν τδ σκουλὴκι δ
δρδμον, με τδν Σταυρδν. Χωρϊς που τριδγει τδ ξὐλον, τι νὰ κὰμω καϊ
Σταυρδν και πὰθος ὰνὰστασις δεν ὰ- εγω στοχαζδμενος εϊς τὴν ὰμὰθειὰν
μου. 'Εσυμβουλεὑθηκα τους πνευμακολουθεϊ.
τικοὑς μου Πατέρας, 'Αρχιερεϊς,
Μενει συλλογισμένος. 'Επϊ ετη ὰ- ΙΙατριὰρχας, τους έφανερωσα τδν λοναποφὰσιστος. «Νειδτερος έγδι εϊμϊ
γισμδν μου, ὰνισως καϊ εϊναι θεὰρεκαι εξουδενωμενος», λέγει και ξαναστον τετοιον εργον νὰ τδ μεταχειριλεγει μέσα του. 'Εν τελει ὰποφασιζει· σθατ καϊ δλοι με παρεκινησαν νὰ τδ
ὰλλ' δχι μδνος. Τδετε πδις ὰργδτερα κὰμω· και μοϋ ειπον πως τετοιον ερ
κὰμνει λδγον διὰ τους δισταγμοὑς του
γον καλδν καϊ ὰγιον εϊναι. Μὰλιστα
αὐτοϋς και τὴν ὰπδφασιν, δπου ελαβε, παρακινοὑμενος ὰπδ τδν Παναγιιδταεϊς τες Διδαχες του.
τον Κϋριον Σωφρδνιον, ΙΙατριὰρχην
«Πδθεν παρεκινήΟην, ὰδελφοι μου, — νὰ εχωμεν τὴν εὐχήν του — καϊ
θελω νὰ σὰς φανερὡσω τὴν αϊτιαν.
λαμβὰνοντας τὰς ὰγϊας του εϋχὰς, ὰ'Αναχωρων ὰπδ τὴν πατριδα μου φησα τὴν ϊδικήν μου προκοπήν, τδ ϊδιπρο πενὴντα επδν, έπεριπὰτησα τδ- κδν μου καλδν καϊ έβγὴκα νὰ περιπαπους πολλαυς· κὰστρα, χωρας και χω- ται ὰπδ τδπον εϊς τδπον καϊ νὰ διδὰρια, και μὰλιστα εϊς τὴν Κωνσταντι- σκω τους ὰδελφοὑς μου...».
νοὑπολιν και περισσδτερον εκὰθησα
Β'
εϊς τδ "Αγιον "Ορος, δεκαπέντε χρδνους, και εκλαιον διὰ τὰς ὰμαρτιας
"Εχει καταχρηστικως — καϊ ϊσως
μου. Σιμὰ εϊς τὰ ὰπειρα χαρισματα δ δχι χωρϊς κὰποιαν ὰνὰλογον ὲκὰστοπου μοϋ έχὰρισεν δ Κυριος με ὴξιωσε τε σκοπιμδττηα — εχει καθ' ὑπερβοκαι εμαθα δλιγα γρὰμματα 'Ελληνι- λὴν τονισθὴ δτι πρὡτιστος σκοπδς τοϋ
κὰ· εγινα και καλδγηρος.
' Αγιου Κοσμὰ ὴτο ὴ ὰπδδοσις της ε-
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λευθερϊας εις τδ Γενος δια. τοϋ φωτισμοϋ του με τά ελληνικα γράμματα.
Τοποθὲτησις ὲκουσιως - άκουσιως ὲσφαλμενη.

μὲ τδ να ὲμεινεν χρδνους και χρδνους
άφὡτιστον εϊς τδ σκδτος της δουλειας
και άμαθειας, κινδυνεϋει να λησμονήση τδν ὲαϋτδν του. "Οθεν αναγκη πασα εϊναι να διδαχθη και παλιν, να
φωτισθὴ, νά μάθη γράμματα· νὰ μά
θη δια τὴν 'Ορθδδοξον Πιστιν του,
τὴν μακραιωνα ενδοξον Τστοριαν
του· νά γνωριση τὴν άλήθειαν. Και
δταν μάθη αϋτὴν τὴν αλὴθειαν, αϋτὴ
ὴ άλήθεια, κατα τους λδγους τοϋ Κυριου, θα τδ ὲλευθερὡση· «... καϊ γνὡσεσθε τὴν άλήθειαν και ὴ άλήθεια ελευθερὡση ϋμας».

Πρὡτιστος σκοπδς και μὲλημα κυ
ρ ιον τοϋ Τσαποστδλου δὲν ήσαν αϋτά
ὴ παρδμοια μὲ αϋτα. ^Ητο αϋτδ δπου
συνο-ψιζει δ ϊδιος εϊς τδ άνωτὲρω άπδσπασμα τῆς Διδαχῆς του, ήγουν τδ
πὡς νά σωθοϋν, «νά μὴ κολασθοϋν οι
άδελφοι του». Αϋτδ εϊναι δπου ενδιὲφερε και κατα κϋριον λδγον θα ὲνδιαφὲρη παντοτε και τδν Θεδν και
τους 'Αγιους Του. "Ολα τά αλλα,
-μικρά και μεγάλα, άξιολογοϋνται α"Οθεν ὡσάν μὲσον χρησιμοποιεϊ δ
ναλδγως τοϋ πδσον συγκλινουν πρδς "Αγιος τά γράμματα καϊ ὡσάν συνὲαϋτδν τδν σκοπδν ὴ πδσον άποκλι- πεια άκολουθεϊ ὴ ὲλευθερια τοϋ “Ε
νουν ὲξ αϋτοϋ τοϋ σκοποϋ. "Ολα τά θνους· σκοπδς δμως κϋριος και άμετεαλλα εϊναι ὲκεινων δπου, λανθανδν- ὡριστος εϊς τὴν συνειδησιν του παρατως άπατὡμενοι, ὲργάζονται δΓ εαυ- μὲνει ὴ σωτηρια τὡν άδελφὡν του.
τοϋς και δχι δια τδν Θεδν εν δνδματι Τὡν άδελφὡν του «ϋπὲρ ὡν Χριστδς
τοϋ Θεοϋ, άλλ' δχι δια τὴν δδξαν τοϋ άπὲθανε». 'Τπὲρ ὡν και αϋτδς άγνιΘεοϋ.
ζει ὲαυτδν εϊς ὲκοϋσιον θάνατον.
Λοιπδν άναλογιζδμενος δ σοφδς «Τδν Χριστδν μου παρακαλὡ, αδελΤεραπδστολος τινι τρδπφ θα φθάση φοϊ μου, νά μὲ άξιὡση νά χϋσω και
εις τδν σκοπδν του αϋτδν, εϊς τὴν σω- ὲγὡ τδ αϊμα μου διά τὴν άγάπην του,
τηριαν δηλαδὴ τὡν άδελφων του, ά- καθὡς τδ ὲχυσε και 'Εκεϊνος διά τὴν
φήνει τὴν σκεψιν του, φωτιζομενην α άγάπην μου». Και ετυχε τοϋ ποθουμὲπδ Θεοϋ, νά διαγράψη άνάλογον πρδς νου, «διελθὡν διά πυρδς και ϋδατος
καϊ ὲξελθὡν εϊς άναψυχήν». 'Ετελειωτὴν άκδλουθον πορειαν:
Τδ ζητοϋμενον εϊναι ὴ μετάνοια· δι- σε τδ εργον του,μι μητὴς τοϋ Παϋλου
δτι μδνη ὴ μετανοια σιδζει. “Ητοι, ὲ- γενδμενος.

αν δια μετανοιας άναστηθοϋν ενας ενας οι άδελφοι του απδ της δουλειας
της άμαρτιας, σϋσσωμον επειτα ὡς ενας άνθρωπος άνασταινεται και τδ
“Εθνος και μὲ τὴν πϊστιν εϊς τδν Θεδν
άποτινάσσει τδν ζυγδν της μακραϊωνος τυραννιας του. 'Η πιστις τοϋ λαοϋ
εϊναι ὲκεινη δπου θά ελκϋση τὴν δϋναμιν τοϋ Θεοϋ εϊς βοήθειαν.
Τδοϋ δμως δπου τδ Γενος τοϋτο,

Τδ δνομά του ὲξάκουστον. 'Τπδ
τὴν σκιάν τοϋ δὲνδρου του ὲπισυνάγονται πολλοι λὲγοντες πολλά. Δὲν εϊναι αϋτδς δπου τά ὲζήτησεν τδ μεγαλειὡδες τοϋ ὲργου του εϊναι δπου τοϋ
άποδϊδει πολλοϋς ϋπδ πολλὡν ὲπιζητουμενους ὲπιζήλους τιτλους. Αϋτδς δ
πράος, δ σεμνδς, δ γλυκϋς, δ εϋχαρις,
δ συνετδς, δ πλήρης άγάπης, ενα εζὴτησε· τδν Χριστον και μεσα εϊς τδν
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Χριστὸν τους ἀδελφοϋς του. 'Ο Χρι- ρος τοϋ βιου τοϋ 'Αγιου, ὴγουν διἀ
στδς δπου *εϊπε «ζητεϊτε πρωτον την τὴν μετἀνοιαν και τὸν ἀγιασμδν του
Βασιλειαν τοϋ Θεοϋ... και ταϋτα πἀν- εις τὸ Μοναστήρι, παρἀ κἀμνουν εϋτοϋ εδωκε, θεως λογον διἀ τὸ εργον του εις τὸν
*
τα προστεθήσεται ϋμϊν»
κατἀ τὸν λδγον του, και δλα τἀ ἀλλα κδσμον. Καϊ εϊναι αϋτὸ (δσἀν νἀ πετοϋ κδσμου τοϋτου.
ριμενη κανεις νἀ λἀβη καρπὸν ἀπὸ εΤοϋ εδωκεν δλα έκεϊνα δπου συν- να δενδρον, τὸ δποϊον δἐν εχει φυτεϋθετουν τὴν αϊγλην τοϋ προσὡπου του, σει ὴ νἀ περιμενη ἀπὸ κἀποιον δπου
τὸν φωτοστέφανον της δδξης του.
δεν εμαθε γρἀμματα νἀ τὸν διδἀξη.
Αϋτῆς της δδξης, δπου κἀμνει πολ"Οθεν ἀς ελθωμεν κοντἀ εϊς τὴν
λοϋς νἀ λησμονοϋν τα μετρα των και ἀλήθειαν.
νἀ επιζητοϋν φωτοστέφανον πολϋ με'Ο "Αγιος Κοσμας πρωτα εγινε
γαλϋτερον της κεφαλῆς των, ὸπδτε δ,τι εγινε και επειτα εκαμε δ,τι εκαμε.
τους πέφτει ως χρεος δυσβἀστακτον Με ἀλλους λδγους· εἀν δεν γινη κα
εϊς τους ἀδυνἀτους ωμους των.
νεις "Αγιος Κοσμας εϊς τἀ μέτρα τὴς
ϊδικης του ζωὴς, δεν θἀ ὴμπορέση νἀ
Γ'
εργον 'Αγιου Κοσμα εϊς τἀ με
κἀμη
"Ενας απὸ τους δσιους και θεοφδϊδικων του πἀλιν δυνατοτήτων
τρα
ρους Πατέρας μας λεγει· «μακαριζοτων.
μεν τους ' Αγιους και έπιθυμοϋμεν
Εϊς δλα τἀ πρἀγματα δ Θεὸς εβατους στεφἀνους αϋτων, ἀὶλἀ δἐν θετἀξιν, και, δταν ὴμεϊς χαλοϋμεν
λε
λομεν νἀ μιμηθωμεν τἀ κατορθὡματα
τἀξιν, ὴ θεια χἀρις δἐν προσφετὴν
αϋτων». Καϊ, αλλος πἀλιν λεγεΓ «πολλοι έσμεν οι λεγοντες δλιγοι δὸ οι ποι- ρεται πλεον συνεργὸς εϊς εκεϊνο δπου
εϊναι παρἀκαιρον ὴ πρδωρον. Τἀξις
οϋντες».
Φαντασθὴτε την ϊδικήν μας ἀσυνέ- εϊναι πρωτον νἀ μετανοήση δ ἀνθρωπειαν νἀ εϊχον και οι "Αγιοι· και ὴ νἀ πος διἀ τἀς ἀμαρτιας του και μετἀ
«ελεγον» και νἀ μὴ «έποιουν» τὸ Εϋ- νἀ βοηθήση ἀλλους νἀ μετανοήσουν.
αγγελιον ὴ ἀλλἀσοντες την τἀξιν εις Πρωτον νἀ καθαρισθὴ, νἀ ἀγιασθὴ
τους λδγους τοϋ Κυριου πρωτα νἀ ε- και νἀ φωτισθὴ και μετἀ νἀ βοηθὴση
διδασκον και επειτα νἀ επραττον τἀ ἀλλους νἀ καθαρισθοϋν, νἀ φωτισθοϋν και νἀ ἀγιἀσουν. Αϋτἀ τἀ λδδιδασκδμενα.
Και επι τοϋ προκειμένου, εν σχέσει για εϊναι τδσον εϋκολα εϊς τὴν θεωμὸ τὸν "Αγιον Κοσμἀν, φαντασθὴτε ριαν τους δσον δϋσκολα εϊναι εϊς τὴν
τον πρωτα νἀ διδἀσκη και νἀ επιτελὴ πρἀξιν. Και δ ἀρχαϊος σοφδς, δταν
τἀ θαυμἀσια κατἀ τις περιοδεϊες του τὸν ερωτησαν τι εϊναι εϋκολὡτερον;
και επειτα νἀ ἀποσϋρεται εις τὸ "Α- εϊπε· τὸ νἀ διδἀξη κανεις τους ἀλ
γιον "Ορος διἀ νἀ μετανοὴση, κλαιων λους. Και τι τὸ δυσκολωτερον; τὸ νἀ
κἀμη αϋτὸς αϋτἀ δπου διδἀσκει.
τἀς ἀμαρτιας του.
Βεβαια αϋτὸ εϊναι μια φοβερἀ ἀ'Η χἀρις τοϋ Θεοϋ, δ θειος ζηλος,
νακολουθια μεταξϋ «πρἀξεως» κα'ι ερχεται πρωτα εϊς τὸν ἀνθρωπον αις
«θεωριας», δμως εϋρϊσκονται οϋκ δ «πϋρ καταναλισκον» διἀ νἀ καϋση τὴν
λιγοι οι δποϊοι δεν διδουν τὴν παρα- ἀμαρτιαν, δλην τὴν παλαιδτητα. "Ομικρἀν σημασϊαν διἀ τὸ πρωτον με-> σ. 43
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των 4κδδσεων
«ΑΚΡΙΤΑΣ », πρωτο στη σειρα
«Ψυχολογια - Ποιμαντι
κη», ποϋ εγραψε δ Πανοσιολ^τος ,Αρχιμ. ττ.
δ*
Φιλδθεος Φαρος, κι
ναφερεται στο χωρο της
δπικοινωνιας μας με τους ανθρωπους. Ειναι αληθεια πως δεν ξερουμε οϋτε να συζηταμε, οϋτε
να 6κοϋμε σωστα, *δλλ οϋτε και να κατανοοϋμε
τους συνανθρωπους μας. Γιαυτδ δκριβως, τδ
θαυμασιο αϋτδ βιβλιο — προσφορα 6γαττης και
πδνου για τους δδελφοϋς μας — αποτελει αριστο
6οηθημα στους ποιμενες της 'Εκκλησιας μας, αν
θελονν σωστα να δπιτελεσουν την ποιμαντικη τους
8ιακονια, αλλα και σε καθε ανθρωπο που θελει να
^χει κοινωνια αγαπης με τους δίδελφους του.
ΕΤναι αναμφισβητητο, νομιζουμε, πως δ πονεμενος συγχρονος ανθρωπος, που εϊναι ερμητικα
κλεισμενος στδν εαυτδ του, υποφερει βασικα απδ
την ελλειψη κατζχνδησης, συμπαθειας και 6γαπης.
Χωρϊς αϋτη την κατανδηση του πεσμενου και διχασμενου ανθρωπου της εποχης μας, δεν γινεται
λδγος γιοι ^ποικοδσμητικδ διαλογο.
'Ο σεβαστδς και δγαπητδς δτδελφδς π. Φιλδθεος, με την πλοϋσια ποιμαντικη ^μπειρια του
και την αριστη δπιστημονικη του καταρτιση δλλα
και τα προσωπικα του πνευματ ικα βιωματα, διαπραγματεϋεται τδ θεμα του με τρδπο δπαγωγικδ,
ξεκινωντας απδ τα χσρακτηριστικα της δνθρωπινης φϋσης και φτανοντας στη σημασϊα των διαθεσεων των διαλεγομενων.
'Ιδιαιτερα στεκεται στδ σοβαρδ πρδβλημα της
μερικοϋς καιριους
δπιχοινωνιας, σημαδευοντας
οττοχους, δπως, τδ σοβαρδ λαθος να κρινουμε και
να κατακρινουμε τους Α5ελφοϋς μας — γιατι τδτε χανεται καθε δυνατδτητα προσεγγισης — η,,
παρατηρηση δτι στδ διαλογο υπαρχει συχνα
διαφορα προφορικης διατυπωσεως και ουσιαστικοϋ μηνυματος, δφοϋ δεν εΤναι καθδλου εϋκολο να
δινοϊξει κανεϊς την καρδια του και να δισλεχθει
με εϊλικρινεια και Ιμπιστοσϋνη. Τδ πιδ σημοοντικδ
6ναγκη να
6π' δσα σημειωνονται, ϊσως, εΤναι
μαθονμε να Δκοϋμε και να δπτο5εχωμαστε τους αν
θρωπους, δποιοι *κι αν εΤναι, 6·φηνοντας τους να
πουν δ,τι εχουν, διχως να τους επιβαλουμε τις
δικ^ς μας πρ6καθορισμενες Ιδεες καϊ δπδψεις, η
δν θ'λετε δκσαη καϊ τις συμβουλες μας, δσο *κι
δν τις θεωροϋμε σωστες καϊ δπαραιτητες.
Βεβαια, τδ μυστικδ της Ιπιτυχιας καϊ
καταξϊωση του δποιουδηποτε διαλδγου, εΤναι δ γνησια καϊ δνιδιοτελης δγαπη. Περα απ' αϋτδ θα-

ταν δναγκαια, νομιζουμε, καϊ η μελετη της «τεχνικης» τοϋ διαλδγου, που η πολϋτιμη πεϊρα τοϋ
συγγραφεα καταθετει σ' αϋτη του την ποιμαντικη
μαρτυρια.
Κλεινοντας τϊς δριστες ^ντυπωσεις που μας
δφησε τδ λαμπρδ αϋτδ βιβλιο, τδ δποϊο φερνει
τη σφραγιδα του μδχθου καϊ της δγωνιας του
συγγραφεα για ενα σωστδ καϊ καρποφδρο ποιμαντικδ διαλογο, δκφραζουμε την εϋχη να διαβαστεϊ
δπδ τοϋς ποιμενες μας καϊ τδν πιστδ λαδ τοϋ
Θεοϋ καϊ να βοηθησει για μια καρποφδρο προσεγγιση κατανδησης καϊ δγαπης με τους αδελφους
μας.
ϊ.θ.σ.

ΕΝΙΖΕΙ καπως στϊς μερες μας τδ πραγμα, δταν ακουμε τους Μερω-

μενους μας (καϊ μαλιστα

σϋτους, που βρισκονται
στην κορυφη του 'Ιερατειου μας) να 6σχολοϋνται με τα «καυτα» προβ.ληματα
του
καιρου

μας.
Πολυ δε περισσδτερο ξενιζει τδ πραγμα, δταν
αϋτο.ϊ οϊ 'Ανωτατοι 'Αξιωματουχοι της 'Εκκλη
σιας μας αϋτες τους τϊς σκεψεις, καϊ τα λεγδμενα «καυτα» κοινωνικα προβληματα της Εποχης
μας, τϊς καταχωροϋν στδ χαρτϊ καϊ τϊς μορφοποιουν σε βιβλιο.
"Ετσι, δνφ στην πρωτη περιπτωση (την προφορικη, την χηρυκτικη) τδ θεμα τους γινεται «κτημα» λιγων δκροατων, στην 6ευτερη περιπτωση
(την γραφτη) τδ θεμα τους γινεται εϋρυτατα γνωστδ καϊ μπορει κανεϊς να τδ νοιωσει καϊ να προβληματιστει πανω σ' αντδ.
Γραφοντας αϋτα τα λιγα, σαν προεισαγωγη, θελω ν' αναφερθω στην ^ξαιρετικα αξιοπρδσεκτη περϊπτωση τοϋ Μητροπολιτη Δημητριαδος Σεβασμιωτατου κ. Χριστδδουλου, ποϋ δισχοληθηκε μ' 2να
ωραιδτατο βιβλιο σχετικδ με τδ συγχρονο καρκΙ
νωμα της 7ης Τεχνης: «Τδ σεξ στην δθδνη», δ
πως ^πιγραφεται. Θεμα, ποϋ βασανιζει καϊ δπασχολει, στϊς αμαρτωλες μερες μας, πολϋ κδσμο
καϊ κνρϊως πολλοϋς γονεις με παιδια της ^φηβικης ^λιχϊας.
Κινηματογραφος, η ϋψηλη αϋτη Τεχνη, ποϋ
δϊκαια δνομδ;στηκε 7η Τεχνη, δπειδη δεχτηκε καϊριο «πληγμα» δπτδ την Τηλεδραση, για να ξανακερδισει τοϋς «πιστοϋς» του, καταφυγε σε μια μεθοδο, ποϋ καθε αλλο παρα παραδεκτη εΤναι: στα
λεγδμενα «πορνδ» καϊ στϊς «τσδντες», φϊλμς ποϋ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ
«τραβανε» κδσμο και κυριως τους αγουρους και
δνυποψϊαστους νεους της εφηβικὴς ηλικιας. Και
παρα τδ δτι πολυ ευστοχα παρατηρει στην Κυριακατικη στηλη του, με τδν τιτλο «ΨΥΧΟΡΥΠΑΝΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΣ» 'Ακρσπολις» 253-Ι979), δ γνωστδς διανοητὴς κ. Θεοφ. Παπακωνσταντινου...». 'Ενω τα συγχρονα «δημιουργὴματα» των ασυνειδητων δκμεταλλευτων της ανοχης
και της 6συδοσϊας, εϊναι ψευτικα, εξεζητημενα,
χυδαϊα και Δσφυκτικα, η αϊσχρδτης των δεν εχει
καμμιαν αισθητικὴν δικαϊωσιν. Τα ευρηματα των
εϊναι κτηνωδη. Οι μυθοι των πληκτικοι. Αϊ βωμολοχϊαι των ξεκρεμαστοι. Τα πρδτυπα των μονιμως νοσηρα. Εϊναι κατ' ^ξοχὴν «τεχνη της χαβουζας...», οι αϊθουσες των κινηματογραφων, τδσο
των 6στικων κεντρων, δσο και της αλλοτε Δγνης
^παρχιας, γεμϊξουν ασφυκτικα 6πδ κοσμο, δταν
παιζουνται ταινιες «πορνδ», ταινιες σεξ, και φυσικα μαζι με τις αϊθουσες, καϊ τα θυλακια των
αϊθουσαρχων απδ πολυ καϊ ευπρδσδεκτο γι' αυτους χρὴμα».
'Αλλα δπως επισημαϊνει καϊ δ δμδτιμος καθηγητης της Α.Β.Σ. Θεσσαλονικης κ. 'Ιω. Ξηροτυρης, σε αρθρο του ϊπτδ τδν τιτλο: «Η ΗΘΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ» («Πολιτικα Θεματα» Αϋγ. Ι979), εϊναι «Τδσο απ.λωμενη σε παγκδσμια κλιμακα εϊναι ὴ ὴθικὴ κριση, που για να
κερδισει βιομηχανικα ενα εθνος, μπορεϊ να πουλησει καϊ την ψυχη του στδ διαβολο». Καϊ «ετσι
φτασαμε στδ «πιστευω» των Καρχηδονιων: «Πως
τιποτε δεν εϊναι ^παισχυντο, αρκεϊ να αποφερει
κερδος»! Σοφα λδγια απδ ϊνα σοφδ Πανεπιστη-

Ο ΧΓΙΟΟ ΚΟΟΜΧΟ
-> απδ σ. 4Ι

ταν καή ὴ υλη της άμαρτιας, τοτε ὴ
χαρις απδ πυρ γϊνεται φὡς, και κατα
τδ μἐτρον της προθυμιας αϋξανει και
δ φωτισμδς εις τδν ανακαινιζδμενον
ανθρωπον. Και δλα πλἐον τα εργα
του γινονται φωτεινα και γϊνεται Και
αϋτδς φὡς τὡν ανβρὡπων. Και ζη
περισσοτερον μἐ τδν Θεδν και δια τδν
Θεδν μἐσα του, παρα μἐ τους ἄνθρὡπους και δια τους ἄνθρὡπους ἐξω ἄπδ τδν ἐαυτδν του. Γϊνεται μικρδς Οεδς κατα τὴν χὰριν δπου τοϋ εδδθη
*
γϊνεται αϋτδ δια τδ δποιον εχει πλασθὴ.
Καθως ἐ'γινε χαριτι Θεοϋ και δ
"Αγιος Τσαπδστολος και Τερομἀρτυς Κοσμας και εισελϋὡν εις τὴν δόξαν και εις τὴν χαραν τοϋ Κυριου αγαλλεται απδ τοϋ νϋν και εις αιωνας
μ.λ.φ.
αιωνων.
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μιακδ Δασκαλο, που τα γραφτα του (τοτκτικα
γραφει παρδμοια θεματα καϊ στδ περιοδικδ «ΠΕΙΡΑ·Ι·ΚΗ - ΠΑΤΡΑ·Ι·ΚΗ») νουθετουν καϊ
πλουτιζουν τις ψυχες μας με δ,τι καλδ εχει να
επιδεϊξει η σωφροσυνη καϊ η λ ο γ ι κ η
του 'Ελληνοχριστιανικου μας Πολιτισμου.
"Ας ξαναγυρϊσουμε δμως στδ βιβλιο του Σεβ.
Δημητριαδος κ. Χριστοδουλου, που εϊναι μεν λιγοσελιδο, αλλα γεματο Δλὴθειες καϊ σ ω σ τ ο υ ς
δρισμους, που σκοπευει στδ να καυτηριδκτει καϊ
να Δπομονωσει τδ νοσηρδ αυτδ φαινδμενο της εποχης μας: τδ σεξ στην δθδνη, που με τα «πορνδ»
του τεινει να τιναξει στδν αερα τδν πολιτισμδ
μας, εφ' δσον τδ ανεχδμαστε καϊ δεν τδ πολεμαμε με τδν λδγο καϊ τὴν γραφιδα. 'Η πολεμικὴ
μας δεν πρεπει να περικλειει δυναμικες- Δναμετρὴσεις καϊ πραξεις βιας, αλλα μια συνεχη 'καϊ
αδιαλειπτη διαφωτιση των νεων μας στδ σημεϊο
αυτδ, μεχρις δτου εξαλειφθεϊ και απδ τδν τδπο
μας αυτὴ ὴ «νοσογδνα εστια», που δτπειλεϊ τὴν
ψυχικὴ υγεια δ λ ω ν μας καϊ — κυριως — των
παιδιων μας.
Καϊ θα σνμφωνὴσουμε φυσικα με τις Δνησυχιες
του πολυγραφωτατου, 6π' δ,τι διαπισπωσαμε,
συγγραφεα μας, δτι: «... δσο εϊναι καιρδς χρειαζεται να πολεμὴσουμε ϊναντιον της πλημμυριδος^
συθεμελα τδν πολιτισμδ
που δπειλεϊ να σειση
μας...». Και δίκδμα, δπως λεει δ Σεβ. Δηυητριαδος «δ.λρι οϊ σοβαροϊ "Ελληνες, που πονανε για
τδν τδπο μας να υπερασπιστουμε τὴν ιστορϊα
καϊ τὴν παραδοσὴ μας. Τα παιδια μας κινδυνευουν 6π' αυτδ τδ συνχρονο καρκ ινωμα, που καλεϊται Σεξ στὴν δθδνη».
"Ας αντιδρασουμε, δσο εϊναι καιρδς... α.ϊ.τ.
ΙΑΤΡΙΒΗ διδακΤορικὴ εϊ
ναι τδ περισπουδαστον

συγγραμμα του. φιλου
του αγϊου "Ο ρους Δρχαιολδγου κ. Ν. Νικονανου,
που εξεδωκε τδ 'Υπουρ-

γεϊον Πολιτισμου καϊ 'Επιστημων, με τδν τιτ
λο ν:

«Βυζαντινοϊ

ναοϊ

τὴς Θεσσαλιας».
Πρδκειται για μια
ιπιωδη καϊ με επιστημονικδν ερωτα αρχαιο.λογικὴν ερευνα στὴν περιοχὴ
της Θεσσαλιας για τὴν 6νευρεση ερειπωμενων ναων, μονυδριων και 6σκηταριων μεσα στα δοκραϊα
χρονικα πλαισια του ΪΟου - Ι4ου αϊωνος.
Χαρη στὴν ερευνα αϋτὴν, δ ευλαβὴς επιστὴμων, δίπεκα,λυψε πλὴθος θαυμασϊων βυζαντινων
κτισματων, χαρμα 6φθαλμων αρχιτεκτονικὴς καϊ
δρθο8δξου
ευαισθησιας,
δπως τα χαιρομαστε
στους 7Ο πινακες.
'Εμεϊς δεν εϊ'μαστε αρχαιολδγοι κι' επομενως
αρμδδιοι να κρινουμε τδ σπουδαϊον αδτδ συγ
γραμμα, εις του δποϊου τϊς σελιδες καθοραται ὴ
^πιστημονικὴ ^μβριθεια καϊ εδσυνειδησια του φι
λου σ. 'Ωσαν μοναχοϊ δμως του ε'ϊμεθα ευγνωμονες, που μας κατεδειξε με τδσο δαττα τεκμὴρια τὴν Ανθηση του μοναχισμοϋ στϊς θεσσαλικες
παρυφες καϊ εφερε στδ φως τα θαμενα διπδ τδν
θ.
χρδνο Δγιασμενα δισκηταρια.

εεχχτοχοηκΛ
ωριΠΑΡΧΟΥΝ
σμενοι χριστιανοϊ που
ρεπουν σαν απδ υποχρδωση στην αναζητηση τοϋ τδλους τοϋ
κδσμου, που στην
γλωσσα μας ως πιοτων, δρϊζουμε τδ
τδλος με την Δευτερα Παρουοϊα τοϋ Κυ
ρ ιον.
"Οτι έἀ ελϋη τδ τδλος αυτδ καποτε, εϊναι απολυτως 6εδαιον και αποτελεϊ δδγμα πϊστεως: «Και παλιν δρχδμενον μετα
δδξης κρϊναι ζωντας και νεκροϋς, οϋ της
δασιλεϊας οϋκ εσται τελος». 'Αλλα πδτε
ϋα ελϋη εϊναι αγνωστον, παρ' δτι ϋα προμηνυϋη με καποια σημεϊα, τα «σημεϊα των
καιρων», δπϊ των δποϊων υπαρχουν δμφιγνωμϊες.
Στη διαδρομη των αϊιδνων εγιναν, απδ
την αποστολικην ακδμη εποχη, παρανοησεις και παρερμηνεϊες καϊ φρασεων τοϋ
απ. Παϋλου και γεγονδτων, νπδ την δπηρεια των δποϊων εσημειωϋησαν αταξϊες
και προεκληϋησαν κοινωνικες αρρυϋμϊες,
αλλα καϊ οι διαψεϋσεις εκ των πραγματων δημιουργοϋν ψυχολογικα προδληματα,
που δδηγοϋν πολλες φορες σε απιστϊα.
Γιατϊ, σκεπτονται, αφοϋ δεν εγινε τοϋτο
η δκεϊνο, αρα δεν ϋα γϊνη τϊποτε!
'Υπδ τδ πνεϋμα αυτδ φροντϊζω να αποϋαρρυνω τους ασγολουμενους με τα τελη των α'ιωνων, που παρασυρδμενοι απδ
διαφορα γεγονδτα, ϋελονν ν' αποφαϊνωνται καϊ τδ χειρδτερον, να καϋορϊζουν χρδνον καϊ χρδνους, με συνεπεια, διαψευδδμενοι, να προκαλοϋν ταραχη στϊς ηιυχες,
σνγκροϋσεις με διαφωνοϋντας καϊ αμφιδολϊες.
'Ενδεικτικα αναφδρω: «Συμπερασμα:

Τοϋ 'Ηλϊα μη εισδτι δλϋδντος, καϊ μη προδληϋδντος εϊς τδν ϊστορικδν στϊδον, ϊνα
«αποκαταστηση παντα», εϊναι κατα δασιν
δσφαλμδνη η ερμηνεϊα των σημεϊων των
καιρων, εϊναι πλανη, δτι εις τδ εγγϋς μελλον ϋα καταστραφη δλοσχερως δ κδσμος
καϊ ϋα γϊνη η Δευτερα τοϋ Χριστοϋ Πα
ρουοϊα. Τερμα λοιπδν εις τα κηρυγματα
δτι εϋρισκδμεϋα εγγϋς της Δευτδρας τοϋ
Χριστοϋ Παρουσϊας». Αυτδ τδ κεϊμενον
ανηκει εις τδν φϊλον κ. Κ. Τσαταλδν, ασχολοϋμενον δπϊ χρδνια με τϊς προφητεϊες
καϊ τους «χρησμοϋς» καϊ εϊναι παρμενο
απδ τευχϊδιον με τϊτλον «'Η δαϋυτδρα
α'ιτϊα της συγχϋσεως», Ι974 Βδλος.
ΟΙ δπδψεις τοϋ κ. Τσαταλοϋ εϊναι αντϊϋετες με αϋτες που διετυπωοεν δ π. 'Αροενιος Κουμποϋγιας, στδ 6ιδλιαριδν του
που δσχολιαοαμε συντδμως στδ προηγουμενον τεϋγος. Αοιπδν αν λαδη κανεϊς υπ
δψη, δτι ασχολουμενους με τα εσχατα καϊ
γραφοντας τα συμπερασματα των εχομεν
πολλοϋς στην 'Ελλαδα, αντιλαμδανεται
ποια σϋγχυση προκαλεϊται στους δν Χριστφ αδελφοϋς μας. 'Ακριδως γι' αυτδ
σημεϊωσα την διαφωνϊα μου στδ, κατα *τ
αλλα, καλα κατοχυρωμενον Γραφικως διδλϊον «Σημεϊα της συντελεϊας τοϋ κδ
σμου», αλλα καϊ καϋοριοτικδν των Εσχα
των.
Τδ λαϋος των μελετητων των «σημεϊ
ων των καιρων» εϊναι η σπουδη για τδν
καϋορισμδ τοϋ χρδνου, με τϊς δλαδερες
συνεπειες που ουνεπαγεται η διαψευση
απδ τα πραγματα πλην τοϋ σαρκασμοϋ που
ϋφισταμεϋα με τις αλλεπαλληλες αστοχϊες
απὸ τους πολεμϊους της 'Εκκλησϊας η τους
δδιαφδρους.
'Η σωστη σταση τοϋ 'Ορϋοδδξου εϊναι
τδ: «Γρηγορεϊτε οϋν, δτι οϋκ οϊδατε την
ημδραν οϋδϊ την Φραν δν ϋ) δ υϊδς τοϋ

ΑΘΩΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

ανϋρωπου δρχεται» (Ματϋ. κε', Ι3). Και
για καϋε γριστιανδν η εξοδδς τον απδ
τδν κδσμον αϋτδν και η εϊσοδδς τον οτδν
αϊωνιον, εϊναι μδ δλες τις συνεπειες ( μερικδτερες) η Δευτερα Παρονοια. Οι αναζητησεις και δ καϋοριομδς της ουντελεϊας εχουν δδηγηοει οδ «μωρας ζητησεις
και γενεαλογϊας και μαχας». Μακαριος
εκεϊνος που γρηγορεϊ και προσεϋχεται και
μετανοεϊ καϋε οτιγμη. Μακαριος δκεϊνος
που ευρε τδ «πολϋτιμον ϋηραμα» τδν Χριοτδν και εκαμε «μονην» την καρδϊαν του
τοϋ Πατρδς καϊ τον Πνευματος. Και εϊ
ναι γνωστδν, δτι «ἐν καρδιαις πραεων αναπαϋοεται δ Κϋριος». Μακαριος εκεϊνος
που εχει αδιαλειπτη τη μνημη τοϋ ϋανατον, δπως μας συνιστοϋν οι αγιοι Πατερες. Μακαριος εκεϊνος, δ δποϊος εφαρμδζει οτδν εαυτδν του τδν λδγον τοϋ Κυρϊου: «'Εστωσαν ϋμων αϊ δσφϋες περιεζωομεναι και οϊ λϋχνοι καιδμενοι. Και ϋμεϊς
δμοιοι ανϋρωποις προσδεχομϋνοις τδν κϋριον δαυτων, πδτε αναλϋσει εκ των γαμων,
ϊνα ελϋδντος καϊ κροϋσαντος εϋϋδως ανοϊξωοιν αϋτω. Μακαριοι οϊ δοϋλοι δκεϊνοι,
οϋς ελϋων δ κϋριος εϋρηοει γρηγοροϋντας...» (Αουκ., ιβ, 35 -4Ο).
Νομϊζω, δτι οντε η γνωση της ονντελεϊας προσϋδτει τϊποτε οτδν πιοτδν, οϋτε
η αγνοια της αφαιρεϊ τϊποτε. 'Αλλα δδν
υπαρχει καϊ εντολη ερεννης τοϋ χρδνου
της ονντελεϊας. Πρδς τι λοιπδν να δαπανωμεν πολϋτιμον χρδνον καϊ νοητικδς δυναμεις, με ασφαλδς κερδος τϊς εριδες,
τους ϋυμοϋς καϊ τϊς ϋβρεις μεταξϋ των
διαφωνοϋντων;
Η ΜΟΝΗ Ζ,ΟΧ6ΙΧρϊογ
ΟΡΥΒΟΣ χωρϊς λδ
γον εγινε για την ι.
Μονην Δοχειαρϊου,
ενω μαλλον χαρα καϊ
δοξολογϊα τοϋ Θεοϋ
επρεπε να προκαλϋση η επανδρωση της
καϊ η επανοδδς της
απδ την αρρυϋμη, απδ παραδοσιακης απδψεως, ιδιορρυϋμϊα στην οωφρονα κοινο6ιοποϊηοη της.
Βϋβαια τδν ϋ6ρυβον και τϊς διαμαρτυ-
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ρϊες προεκαλεοαν οϊ αϋτδκλητοι «ζηλωταϊ», οϊ δποϊοι μδ πλαγια μεσα καϊ εν
γνωοει, δτι τα μοναοτηρια εϊναι Ιδρϋματα, που νπαγονται οτδ ΟΙκουμενικδν Πα
τριαρχεϊον, δπεδϊωξαν να αλωοονν τδ «Δοχειαρι», δπως εγινε στην μονην 'Εοφιγμενου.
Οϊ πλανιϋμενοι καλοϊ αδελφοϊ «ζηλωταϊ», νομϊζουμε πως οτδ κεφαλαιον αϋτδ
παρουσιαζονν νποτονικδτητα ϋερμδτητος.
Δι6τι αφοϋ ϋελουν να ακολουϋηοουν τις
αϋϋαϊρετες ιδεες των, εχουν καϋε δικαϊωμα να παραμϋνουν στα κελλϊα των ελεϋϋεροι να προσεϋχωνται να τους φωτϊοη
δ Κϋριος. Δδν εχουν δμως δικαϊωμα, α
φοϋ εχουν αποκοπη απδ την εκκληοιαοτικη κοινωνϊα μδ τϊς ϊ. Μονδς καϊ τδ Οικουμενικδν Πατριαρχεϊον, να ϋελουν μδ
καϋε τρδπον να καταλαβουν ϊδρϋματα αλλοτρϊας 'Εκκληοϊας, δεδομενου δτι παντες οϊ «ζηλωταϊ» εν αγϊφ "Ορει ανηκουν
σδ μια απδ τϊς τρεϊς - τεοοερες παρασυναγωγδς των 'Αϋηνων. "Ας αντιοτρεψουν
τους δρους, δηλαδη ας καταλαβουν ενα
παλαιοημερολογιτικδν μοναστηρι δξω τοϋ
αγϊου "Ορους νεοημερολογϊται, καϊ τ6τε
ϋα φανη τϊ ϋα εκαναν.
Διαμαρτϋρονται καϊ δια τϊς απελασεις
3-4 μοναχων «ζηλωτων». "Ισως εχουν
δλϊγον δϊκαιον. "Αλλα πρεπει να τους δηλωϋη, δτι η "Ι. Κοιν6της τοϋ αγϊου "Ο
ρους μδ κανενα τρδπον δδν ϋα ηϋελε την
απομακρυνση τους απδ τδ αγιον "Ορος,
αν αϋτοϊ «μδ τδ καλδ» εξηρχοντο απδ την
Μονην. Οϊ απελασεις ηταν 6 μδνος δναπομεϊνας νδμιμος τρδπος ελευϋερωοεως της
Μονης απδ τους προταοοοντας 6ιαϊαν αντϊσταοη «ζηλωτας». Καϊ τωρα μαλιστα
κανεϊς δδν πρδκειται να τους δνοχληοη να
παραμεϊνουν αοκοϋμενοι δν μετανοϊα καϊ
κλαϊοντες για τϊς αμαρτϊες τους οτδ "Α
γιον "Ορος, ϋπδ τδν δρον να οταματησουν
την προοηλυτιοτικη τους δραση.
"Ο "Αϋως εϊναι ειρηνικδς καϊ 6 Καταοτατικδς Χαρτης προστατεϋει την ειρηνη του καϊ την δρϋοδοξϊα του απδ τους
ϋορϋβους καϊ τϊς ετεροδοξϊες των διαφδρων αϊρετικων καϊ σχισματικων. Καϊ οϊ
«ζηλωταϊ» εχουν δλα τα χαρακτηριοτικα
των σχισματικων. 'Επειδη δμως εϊναι απλοϊκοϊ καϊ αμαϋεϊς τοϋ πολιτεϋματος της
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'Εκκλησϊας, αλλα και πεφνσιωμενοι εν τη
αγνοϊα των η
Κοιν6της τους ανδχεται
και τους νπομενει εφ' δσον δεν προκαλοϋν
την διαταραξη της εϊρηνης. Γιατι στην
τελευταϊα περϊπτωση αναγκδιζεται να λα6η προστατευτικα μετρα της ησυχϊας τοϋ
Τδπου δια της εσχατης λϋσεως, της απελασεως, δπως προβλεπεται απδ τδν Κ.
Χαρτην τον αγιον "Ορονς.
Και ας μη νομισϋη δτι η απελαοη μοναχων εϊναι ενα σκληρδν νομικιστικδν μετρον. Με απελαοη ηπειλοϋντο και οι εμπορενδμενοι κτηματα μοναχοϊ απδ τδ πρω
τον Τυπικδν τοϋ αγιον "Ορους, τδ δποϊον
υπεγραψε και δ αγιος 'Αϋανασιος δ "Αϋωνϊτης. «"Οσοι των μοναχων αγροϋς
κτησαμενοι πωλοϋσιν αϋτοϋς εϊτα παλιν
αλλονς ωνουμενοι αϋϋις μεταπιπρασκουσι... τοϋτους εϊργεσϋαι της τοιαντης ψυχο6λα6ονς εμπορϊας παντϊ τροπφ διεντελλδμεϋα η παντδς εξελαϋνεσϋαι τον "Ο
ρους...».
Ο ΖΗΛωΤΙΟΜΟΟ

ΗΑΟΣ εϊναι ενας δ
ρυς Γραφικδς με τδν
δποϊον εκφραζεται η
ϋερμδτης της ψνχης
για καποιον σκοπδν.
'Ο Γρηγδριος δ Θεολδγος διακρϊνει τρεις
καταστασεις
ζηλωτας», τους «ζεοντας»
καϊ τοϋς νϋπερζεοντας» καϊ συνιστα στους
πιστοϋς, σαν μεση κατασταση, τοϋς «ζεον
τας», δπειδη αϋτοϊ εϋρϊσκονται μεταζϋ των
δυο ακρων καϊ σνγκρατεϊται η ψνχη σε
ιοορροπϊα.
'Ο αγιος Γρηγδριος αποδϊδει Ιδιαϊτερη σημασϊα στη μεοδτητα της σκεψεως καϊ
δπομενως της ουμπεριφορας, ποϋ κεϊται
μεταξϋ ελλεϊψεως καϊ ϋπερβολης. Καϊ
στη Θεολογϊα πρεπει να τηρηται αϋτδς δ
κανδνας, για να μη εκτραπη σε α'ϊρεση.
Γι αϋτδ λεγει: «Ορϋοδοξεϊν δστι τδ αεϊ
σχοινοβατεϊν».
"Αν λοιπδν τδ ϋεριιομετρον τοϋ ζηλου
ανδ6η επανω απδ την ελεγχομδνη απδ την
λογικη σκεψη, τδτε φυοικα δδηγεϊται κα-

νεϊς σδ παραλογισμοϋς.
'Αλλα καϊ παλιν, αν η ϋυμικη αϋτη δρμη, δ ζηλος, αναψη στην ψνχη, που δδν
εχει απαλλαγεϊ απδ τα διαφορα πω) η της
κακϊας, τδτε δ ζηλος αντϊ να νπηρετη τδ
αγαϋδν, νποταοσεται ανεπιγνωοτα στις ψυχικδς κακϊες.
ΟΙ αγιοι Πατδρες, σαν μοναδικοϊ ψυχαναλυταϊ, ϋπδ τδ φως τοϋ αγϊου Πνεϋματος, δδν αφησαν πτνχη της ανϋρωπινης
ψνχης χωρϊς να αποκαλνψουν τις ασχημϊες της, ποϋ παρουσιαζονται μδ προσωπεϊον απατηλδν. Γι αϋτδ καϊ εχονν ψυχογραφηοει τϊς διαφορες καταστασεις μδ
κα9ε λεπτομερεια.
'Ακδμα καϊ η κλαοσικη αρχαιδτης εχει
ασχοληϋη ιδιαϊτερα μδ τα διαφορα παϋη
καϊ τα σνμπερασματα της, τηρονμδνων των
αναλογιων, εϊναι σπουδαι6τατα.
Λοιπδν δ «ζηλωτισμδς» κατα 6αϋος εϊ
ναι ενα ασϋδνημα ψυχικδν, αφοϋ τρεφεται
απδ την αγνοια καϊ την μισαλλοδοξϊαν.
"Αλλο λελογισμενη καϊ φωτιομενη δρδδδοξη σνμπεριφορα καϊ αλλο αγνωσϊα, πειομονη καϊ σδ καποιο 6αϋμδν δξυχολ'ια.
Αϋτα τα ελαττωματα ανακαλϋπτει κανεϊς στϊς περιπτωσεις των 'Ιονδαϊων, ποϋ
«εϊχαν ζηλον οϋ κατ' επϊγνωσιν», εις τοϋς
Κορινθϊους, ποϋ δημιονργονσαν σχϊσματα,
εις τοϋς παλαιοπασχϊτας, ποϋ εσκανδαλϊοϋησαν απδ τδν πασχαλιον δρον της α'
Οικουμ. Συνδδου, εις τοϋς παλαιοπϊοτονς
στη Ρωοϊα, ποϋ δεν ηϋελαν 6ιβλϊα Εντυ
πα, αλλα χειρδγραφα, εϊς τοϋς παλαιοημερολογϊτας, ποϋ απδ τδ Ι924 ϋεωρησαν
τδ αλμα των Ι3 ημερων σαν αλμα προδοοϊας της πϊστεως.
Συγκεκριμενως για τοϋς «ζηλωτας»
τον αγϊου "Ορους ϋπαρχει ενας ελεγχος:
δτι δταν μερικοϊ απλοϊκοϊ 'ιερομδναχοι καϊ
μοναχοϊ τοϋ αγϊου "Ορονς σκανδαλισϋεντες απδ την μετ-αρϊϋμηση τον ΙΟ σδ 23
εξηλϋαν στδν κδσμον κηρϋττοντες να μην
ακολονϋησουν την «α'ϊρεση» αϋτη, νπηρχαν στδν "Αϋω 5 - 6.ΟΟΟ μοναχοϊ εϋλα6εϊς καϊ αγιοι καϊ λδγιοι, οι δποϊοι αντϊ
να απομακρυνϋοϋν απδ την 'Εκκλησιαν,
διετηρησαν τοϋς κανονικονς δεσμοϋς των,
κρατηοαντες μδνον την παλαια μδτρηση.
'Ημπορεϊ να λδγονν δκεϊνοι οι δ,μαϋδοτατοι η ημιμαϋεϊς, δτι δλες τδτε οϊ Μο-
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ν'ες καϊ οϊ Σκητες εχαοαν τδν νονν τους
και την ευσϋβειαν τους, και δτι μδνον αϋτοϊ διϋκριναν δτι τα Πατριαρχεϊα και οι
Τοπικες 'Εκκλησϊες επεοαν σε αϊρεοη και
δχασαν την Χαρη των Μνστηρϊων, δπως
6λασφημως διατεϊνονται;
Εϊναι φανερδν λοιπδν, δτι οϊ συμπαδεϊς
αυτοι αδελφοϊ εν Χριστω φενακϊζονται
απδ τδν εχϋρδν λδγω οϊησεως και ελλεϊψεως αγαπης. 'Εαν εγνωριζαν δτι αποτελονν μϋλη τον Σωματος τοϋ Χριοτον και
τδ ησϋανοντο, ποτε δεν ϋα αποτολμοϋσαν
να σχϊσονν την 'Εκκλησϊαν και να ενρϊσκωνται τωρα εξω της ποϊμνης τον Χρι
στοϋ. Καϊ γιατϊ; Για τις ημερες! Γι αντδ καϊ δ αγιος 'Ιωαννης δ Χρνσδοτομος
ελεγε στους παλαιοπασγϊτες: «'Ακουσον
γοϋν τϊ φησιν δ Παϋλος· δταν δε τδν Παϋλον εϊπω, τδν Χριστδν λεγω' εκεϊνος γαρ
ϋοτιν δ την Παϋλου κινων ιρυχην. Τϊ οϋν
οϋιος φησιν; «Ημϋρας παρατηρεϊσϋε καϊ
μηνας καϊ καιρονς καϊ ενιαντοϋς. Φο6οϋμαι ϋμας, μηπως εϊκη κεκοπϊακα εις νμας».
Εϊμεϋα νποχρεωμϋνοι με αγαπην καϊ
ϊκεσϊες να λντρωσωμεν απδ τδ σχϊσμα καϊ
τους κινδννους εξω της μανδρας τοϋ Χρι
στοϋ τους απατηϋϋντας αδελφοϋς μας, «ϋπδρ δδν Χριστδς απεϋανε».
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ματικοϊ δνομαζονται σημερα, δχι οϊ μετοχοι τοϋ αγϊον Πνεϋματος -— τδ 'Οποϊον
αγνοοϋν — αλλα οϊ διανοητικοϊ ανϋρωποι.
Εϊναι φανερδν, δτι για να φϋαοη κανεϊς στην κορνφη της πνενματικης πνραμϊδας, πρδπει να νεκρωιση την σαρκα
«ονν τοϊς παϋημασι καϊ ταϊς επιϋνμϊαις»,
να μεταστοιχειωση τδ ϋνμοειδες σε ανδρεϊα καϊ πραδτητα καϊ τδ ϋπιϋνμητικδν
σε ϋεϊον ερωτα, για να απελενϋ·ερατϋ'η τελικα τδ λογιστικδν.
"Ο νονς λοιπδν, ελενϋερωμενος απδ τα
τρεκτα παϋη καϊ τις επιδρασεις των —
που προσδιορϊζονν την ποιδτητα των λογισμων -— καϊ, οε ενα ποικϊλον μετρον,
«ελλαμπδμενος καϊ περιλαμπδμενος», απδ
τδ καλλος των ενεργειων τοϋ αγϊον Πνεϋ
ματος, πλησιαζει καϊ ενωνεται με τδν Θεδν δια της αγαπης, της προοευχης καϊ των
ϋεϊων ·Οεωριων.
Για να επιτϋχη δμως δ χριοτιανδς την
τελεϊωση του, που οννϊσταται στη ϋϋωοη,
της δποϊας χαρακτηοες εϊναι τα παραπανω, χρειαζεται αγωνας αϊματηρδς δια 6ϊου καϊ μαλιστα «νδμιμος», τδ περιεχδμενον
καϊ τις διαστασεις τοϋ δποϊον δϊνουν οϊ
"Αγιοι.
Οϊ "Αγιοι σαν νικηταϊ λοιπδν τοϋ δια6δλου, της σαρκδς καϊ τοϋ κδσμον, παϊρνουν «τδν αμαραντινον στεφανον», τδν
Πθρϊ ΟΤθφΑΝΟγ
«στϋφανον της δικαιοσϋνης», τδν «οτϋφαΕΒΑΙΑ εχονμε μιαν νον της ζωης», «στεφανον χρνσοϋν», «στε
φανον αστερων δωδεκα», «αστερα πρωϊϊεραρχϊαν αξιολογι- νδν», τδ «6ραβεϊον της ανω κλησεως» κλπ.
κων επιπεδων. Σε
Καϊ αυτα εϊναι τα ανεκφραοτον αξϊας
σννοπτικες νποδιαι- 6ραβεϊα τοϋ Θεοϋ, τα αϊωνια, τα αφϋαρρεσεις, οι αγιοι Πα- τα, τα οτεφανια της αληϋινης δδξης, τα
τερες της 'Εκκληοϊ- μδνα ανταξια στην ενγενεια καϊ την αϋανασϊα της ανϋρωπϊνης φϋσεως, η δποϊα
ας, διεκριναν τονς ·9εοποιεϊται με τη Χαρη τοϋ Θεοϋ καϊ τη
ανδρωπονς σε τρια ϊλϋληση τοϋ ανδρδνπον.
ϋπαλληλα επϊπεδα: στους σαρκικοϋς, τονς
'Αλλα καϊ δ «κδσμος», σϋμφωνα μδ τα
γνχικοϋς καϊ τους πνενματικοϋς. Οι πρω- κριτηρια του, που επηρεαζονται απδ την
τοι εϊναι οι δοϋλοι της σαρκδς. οι δεϋτε- πεπτωκυια καϊ μη αναγεννημενη ϋμπαϋη
ροι εϊναι οι δονλεϋοντες στα παϋη της ψυ- φϋση τον, εχει τϊς ποικϊλες επιδδσεις τον
χης· καϊ οϊ τρϊτοι εϊναι οϊ μετϋχοντες α για να επιτϋχη τδ αρχαϊον «σελινον» καϊ
γϊον Πνενματος.
τδν κ.6τινον. Γι' αντδ καϊ αγωνϊζονται οϊ
Για να μεταχειρισϋοϋμε δμως μια συγ- ανδρανποι στα διαφορα αϊλληματα «ϊνα
χρονη δρολογϊα, προκειμϋνου να συνεννο- φϋαρτδν στεφανον λαβοσοιν». Εϊναι δδ τϋηϋοϋμε, οϊ σαρκικοϊ εϊναι οϊ αϊσϋησιακοϊ, τοιες καϊ τδοες οϊ μορφδς της 6ρα6ενοοϊ ψνχικοϊ εϊναι οϊ αιοϋητικοϊ καϊ πνευ- μϋνης «αμιλλαςυ, ωστε δεν ϋ·α ϊμαν νπερ-
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6ολη, αν τις δνδμαζε κανεϊς σωφρων πιστδς δαιμονιωδεις και ιιμανϊας γευδεϊς»,
χαρη επαϋλων γηϊνων.
Μια λοιπδν απδ τις στεφανοϋμενες απδ
τοὺς ανϋρωπους μορφες εϊναι και η πο'ιηοη. Για να εϊμαστε αντικειμενικοϊ πρεπει να δεχϋοϋμε, δτι καϋε ανϋρωπος που
γεννιεται εϊναι κι ενας ποιητης. Κι αντδ γιατι στην τμυχη του και στδν εξω κδομον ϋπαρχουν δλα τα στοιχεϊα για να λεϊτ
τουργηση σαν ποιητης.
Και χαρα και πδνους εχει δ ανϋρωπος,
νοσταλγϊες και επιϋυμϊες, διαφεϋσεις και
ματαιωοεις, φανταοϊες και δνειρα, και
λδγον και συναισϋηματα, και τδ φυσικδν
φως τοϋ αρδσει και δ ηλιος και η σεληνη και τα αοτδρια και τα χρωματα και οϊ
ϋαλασσες και τα ανϋη και τα δενδρα και
τδ καλλος τδ αϊσϋητικδν τδν συγκινοϋν και
η αοχημϊα τδν απονϋεϊ και δλα τα ακουστα ωραϊα τδν ϋελγονν και δλα τα δρατα
δμορφα τδν ϋλκϋουν και τδ καλδν και τδ
κακδν τοϋ γεννονν αναλογες αντιδραοεις.
Σημασια λοιπδν δεν εχει να μας δεϊξη δ ποιητης δτι εϊναι ανϋρωπος σαν τους
λοιπονς, αλλα αν επετυχε κατι αληϋινδν,
μεγαλον, λυτρωτικδν, αϋανατον, αιωνιον,
που μδνον οϊ "Αγιοι κατακτοϋν και που
δποτελεϊ κανδνα οωτηρϊας τοϋ κδσμου.
'Εαν αϋτδ δεν τδ επιτϋχη, τδτε δ ποιητης
δεν διαφερει απδ τους λοιπονς ανϋρωπους, εϊναι αλϋτρωτος, δνστυχης, δμοιοπαϋης με τους αλλους ιιποιητας», που 6αοανιζονται μϋοα στα αδιεξοδα των και
6γαζουν απηλπισμενες κρανγες.
Αϋτα γραφονται για ελεγχον, αν «δοϋοτομοϋμε τδν λδγον της αληϋεϊας», εγκωμιαζοντες και συγχαιροντες τδν «δαφνοστεφη» ποιητην 'Οδυσσεα 'Ελϋτη, χριστιανοι δντες, αρχιερεϊς, ϋεολδγοι και ϋεολογικδς Σχολδς! Γιατι παραμϋνουμε

πραγματικα αναυδοι μπροστα ο' αϋτη την
ακοσμϊα, που αδικεϊ τδν Χριοτιανιομδν
και προκαλεϊ οϋγχυση ως πρδς τους δντως αξϊους ϋαυμασμοϋ ανδρας.
'Εννοοϋμε 6εβαια τδν ενϋουοιαομδν των
διαφδρων «πνευματικων» ανϋρωπων και
'Ιδρυματων για τα Νδμπελ, που αντανακλοϋν στδ ''Εϋνος. 'Αλλα τδ ''ΕιΙνος αϋτδ
ειναι ουνυφασμδνον με την 'Ορϋοδοζϊα,
που εκπροσωπεϊ την ϋψηλδτερη εκφανοη
της ζωης του και την δποια ουμπυκνωνει
η 'Εκκλησϊα τοϋ Χριστοϋ, της δποϊας τα
κριτηρια αξιολογηοεως διαφερουν 6ασικα.
'Επομενως, δ μεν πεπτωκδος κδσμος, ε
χει καϋε λδγον να πανηγυρϊζη για τδν ποιητη, τοϋ δποιου τα συναισϋηματα και οϊ δραματιομοϊ δδν ξεπερνοϋν την αϊσϋητη
πραγματικδτητα, η δε 'Ορϋοδοξϊα τι δουλεια εχει να ϋανμαζη καϊ να στεφανωνη
τδ δυοτνχες αϋτδ πλασμα, που στεναζει
μεσα στδ κϋκλωμα των παϋων του, χωρϊς
η φυσικη ϋεωρϊα του καϊ δ παγανισμδς
του να τδν ωφελοϋν σε τϊποτε, αφοϋ η φϋση εϊναι ανϊκανη να γεμϊση την ψνχη;
'Αλλα και πως δεν αϊρεται, με τους
εν δνδματι της 'Ορϋοδδξου ϋεολογϊας τοιοϋτους ϋαυμασμοϋς, η διαχωριστικη γραμμη μεταξϋ ϋεϊων και ανθρωπϊνων, αϋανατων καϊ ϋνητων, αιωνϊων καϊ προσκαϊρων, φυσικων και ϋπερφυσικων επιτευγματων, με συνεπειαν να πλανωμεν τους
ανϋρωπους, αποκρϋπτοντες την δδδν της
εφικτης ανϋρωπινης τελειωσεως;
Αεν γνωρϊζομεν ποιδν να λυπηϋοϋμε περισσδτερον τους 6ραβεϋσαντας, τους ϋνϋουσιωντας η τδν 6ραβευμενον, που μετα6αϊνει ϋλιμμενος, αλϋτρωτος, αζωος, δυστυχης, ϋνηοκων για να παρη τδ δνδρωπινον 6ρα6εϊον του, που κανεναν δ'εν ωφελεϊ, αλλα μαλλον ε6λαψε!
ϋ.μ.δ.

ΟΙ Αγο Γ6ΝΝΗΟ6ΙΟ ΤΟγ ΧρἰΟΤΟγ
-» απδ σ. 1
'Η δεντερη δμως Γεννηση τον
Χριστοϋ, εϊναι νποκειμενικη, χωρ'ις
την δποϊαν δ σκοπδς της πρωτης δεν
πραγματωνεται στην πληρδτητα τον.
Εϊναι η Γεννηση τον Χριστοϋ, πον
σνντελεϊται στις ανθρωπινες καρδι
ες. Χωρ'ις να γεννηθη δ Χριστδς
στην καρδια μας, .εϊναι σαν να μη
γεννηθηκε για μας.
Και στδ μεν Σπηλαιον δ Χριστδς
γεννηθηκε ως ανθρωπος δντας Θεδς.
Στις δε καρδιες, αντων πον «ελα6ον
αντδν», γεννιεται ως Θεδς οντας καϊ
ανθρωπος. Καϊ ενω στδ Σπηλαιον
δεν χρειαστηκε, για να γεννηθη, πα-

ρα μδνον δλϊγα αχνρα και τη θερμη
αναπνοη των ζωων, στις καρδιες δ
μως για να γεννηθη απαιτεϊ καθαρδτητα, «καρδϊαν καθαραν και πνεϋ
μα σνντετριμμενον».
"Ας παρακαλεσονμε λοιπδν τδν
Γεννηθεντα Θεανθρωπον να καθαρϊση τϊς καρδιες μας «απδ πασης κηλϊδος» καϊ να γεννηθη σ' αντες, ως
Φως καϊ Ζωη καϊ αλλδμενον νδωρ»,
ως «σοφϊα» και «γνωση», ως «αγα
πη, χαρα καϊ εϊρηνη», γιατι σ' Αν
τδν «κατοικει παν τδ πληρωμα της
θεδτητος σωματικως» (Κολ. 2, 9),
' Αμην.
Οι «'Αθωνικοϊ Διαλογοι»
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