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ΛΝΘΟΧΟΓΙΟΝ ΤΗΟ γΜΝΟΧΟΓΙΛΟ
ΤΟγ Π6ΝΤΗΚΟΟΤΛβΙΟγ*
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΗΜΕΡΟΝ εϊναι
ημερα αναστασε
ως. ''Ας λαμπρννθωμεν δλοι οι λαοϊ. Εϊναι Πασχα,
Πασχα.
Κνρϊον
Διοτι δ Χριστδς
μας εφερεν απδ
τον θανατον εις την ζωην και απδ
την γην εις τον ονρανδν, τμαλλοντας
επινϊκιον ασμα.
***
'Ἀς- καθαρϊσωμεν τας σωματικας
και φνχικας αϊσθησεις μας, δια να
ϊδωμεν, μεσα εις τδ απρδσιτον φως
της αναστασεως, τδν Χριστδν εξαστραπτοντα και να ακονσωμεν καθαρα δπον λεγει τδ χαϊρε, τμαλλοντες επινϊκιον ἀσμα.
* * ·Α·
"Ηδη εγεμισαν τα σνμπαντα με
θειον φως· δ ουρανδς, η γη και δ
σκοτεινδς αδης. "Ας εορταζη λοιπδν
η κτϊσις δλδκληρος την αναστασιν
* Η νμνολογια της "Εκκλησϊας αποτελεϊ πηγην δογματων και ζωῆς και χαριν
των μη δνναμενων να ἐννοήσουν τα θεῖα
τροπάρια, ἐτολμήσαμεν τὴν ἐλενθέραν ἀπόδοσίν των.

τον Χριστον, επανω εΙς την δποϊαν
εστερεωθη πλεον.
***
Χθες, Χριστε, σννεθαπτετο μαζν
σον η αμαρτωλη φνσις μον, σημερον
δμως συνεγεϊρεται μαζν σον τεθεωμενη, δια της αναστασεως σον. Χθες
σννεστανροντο μαζη σον η πεπτωκνϊα φνσις μον, αλλα τωρα σννδδξασε
με, Σωτηρ, εις την 6ασιλεϊαν σον.
***
"Ω θεϊας, ω φϊλης, ω της γλνκντατης σον φωνης! Διδτι νπεσχεθης
ατρενδως, Χριστε, δτι θα εϊσαι μαζν
μας μεχρι την χωρ'ις τερμα αϊωνιδτητα. Αντην την νπδσχεσιν κατεχοντες οι πιστοϊ, ως αγκνραν ελπϊδος,
αγαλλδμεθα.

ΤΟΥ ΘΩΜΑ
Α Ρ τρνχων εϊναι
σημερον, διοτι δ
Χριστδς, ανατεϊλας ωσαν ηλιος εκ
της τριημερον ταφης τον, κατηργησε τδν σκοτεινδν χειμωνα της
προπατορικης αμαρτϊας μας. "Ας τδν
αννμνησωμεν ως δεδοξασμενον.
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ἈΝΘΟΑΟΓΙΟΝ ΤΗΟ γΜΝΟΧΟΓΙλΘ...

Ἦ 6ασίλισσα των εποχων, η ανοιξις, συνοδεϋει δορυφοροϋσα αϊσθητως την λαμπροφδρον ημεραν της αναστασεως, που εϊναι η 8ασϊλισσα
δλων των ημερων και τερπει τον εκλεκτδν λαδν της 'Εκκλησϊας, η δποϊα
απαϋστως ανυμνεϊ τον ανασταντα
Χριστδν.
***
Τους μωλωπας και τας πληγας
σου, Χριστε, που εκουσϊως ϋπεστης
υπερ ημων, αφησες αθεραπεϋτους,
ως τεκμηρια της ενδδξου αναστασεως σου, που εδειξες εις τους μαθητας σου.
***

Χαϊρεις, Χριστε, ερευνωμενος.
Δια τοϋτο προτρεπεις τον Θωμαν,
που απιστει, να ερευνηση την λογχευθεϊσαν πλευραν σου, 8εβαιοϋντα
οϋτω τον κδσμον δια την τριημερον
αναστασϊν σου.
***

Σε την φωτεινην λαμπαδα και
Μητερα του Θεοϋ, την μοναδικην δδξαν και ανωτεραν απ' ολην την κτϊσιν, σε μεγαλϋνομεν με ϋμνους.
* ·λ· *

Μεγαλϋνομεν, Χριστε, την φωτεινην καϊ ϋπερλαμπρον ημεραν, κατα
την δποϊαν ενεφανϊσθης εις τους μαθητας σου, με ενα ωραιδτατον και
θεϊκδν καλλος και με χαριν δλδφωτον.
***

Μεγαλϋνομεν εσενα, τον ψηλαφωμενον εΙς την λογχισθεισαν πλευραν
με την χωματενια παλαμην του Θωμα, την δποϊαν δεν επετρεψες να κατακαϋση τδ πυρ της αϋλου και θεϊκης οϋσϊας σου.
ϊ: * *
Με ϋμνους σε μεγαλϋνομεν ως Θεδν, τον ανασταντα εκ του ταφου Χρι
στδν, που δεν εϊδαμε με τα αισθητα
ματια, αλλα επιστεϋσαμε με τον πδθον της καρδϊας μας.

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Α Ν Α ΜΩ ΜΕ
Παρθενε, συ ανετρεψες τους Ο
ρους της θανατωσεως της ανθρωπϊνης
φϋσεως,
δια της κυοφορϊας σου της αϊωνϊου ζωης, του Χριστοϋ, που ελαμψε
σημερον εκ τοϋ ταφου και εφωτισε
τον κδσμον.

***

Μητερα τοϋ Θεοϋ και παναμωμε,
θεοχαρϊτωτε αγνη, χαϊρε μετα των
'Αποστδλων, διδτι πρωτη εϊδες τον
ανασταντα Υϊδν σου και Θεδν και
πρωτη ακουσες τδ χαϊρε απδ τδ στδμα του, επειδη συ υπηρξες και η αιτϊα της χαρας ολου τοϋ κδσμου.

***
Θεοχωρϊτωτε Δεσποινα, εϋφραϊνου καϊ αγαλλου, συ που εγινες η
θεϊα πϋλη τοϋ φωτδς. Διδτι δ 8υθισθεϊς εις τδν ταφον 'Ιησοϋς ανετειλεν ηδη. "Ελαμψε δε χαριεστερα α
πδ τδν ηλιον και ολους τους πιστοϋς
κατηϋγασε.
'Κ
Σημερον επανερχομαι εις την αθανατον ξωην, απδ την αγαθδτητα
τοϋ Υϊοϋ σου, αγνη, που με την ανα
στασϊν του αστραψε φεγγος εις ολα
τα περατα τοϋ κδσμου.

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
Ρ Α Ι Ο Τ Α
ΤΟ Σ ανετειλες
απδ τδν ταφον, ωσαν νυμφϊος απδ
την πασταδα του,
Λδγε τοϋ Θεοϋ
ωραιδτατε, ελυσες
δε την κατηφειαν
τοϋ αδου και ελευθερωσες τους εκεϊ
δεσμωτας, οι δποϊοι σε επευφημοϋσαν με τους λδγους: Δδξα εις την
δδξαν σου, δδξα 'Ιησοϋ Θεε εις την
αναστασϊν σου.

ΛΝΘΟΛΟΓΙΟΝΤ ΗΟ γΜΝΟΛΟΠΛὍ...

Αι μυροφδροι γυναϊκες σου προσεκδμιξαν με σπουδην μϋρα, με στεναγμοϋς και δακρυα. "Οταν δμως εφθασαν εις τδ Παναγιον μνημα σου,
εδιδασκοντο ϋπδ τοϋ 'Αγγελου την
ενδοξον αναστασιν σου, την δποϊαν
ημεϊς με πϊστιν εορταζομεν, ευφραινδμενοι με αγαλλϊασιν ψυχης.
***
Λδγε του Θεοϋ, αφοϋ καθαρϊσης
την λεπρωμενην καρδϊαν μου και
φωτϊσης τα ματια της ψυχης μου,
ϋστερα ανδρθωσε με απδ την κλϊνην
του πδνου, που εϋρϊσκομαι, δπως εσηκωσες τον Παραλυτον, κατακεϊμενον στον κρα83ατδν του.

ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗ ΚΟΣΤΗΣ
ΟΓΕ του Θεοϋ, συ
δ θεραπεϋσας με
τον λδγον σου την
ξηραν χεϊρα, αφοϋ
ιατρεϋσης την ξηρανθεϊσαν απδ χρδ
νια γην της καρδϊας μου, ϋστερα
αναδειξε με καρποφδρον, δια να καλλιεργησω και εγω, Σωτηρ μου, καρποϋς με μετανοιαν θερμην.

***
ΕΙναι αλλδτριον εις τους μη Χριστιανοϋς να σεβωνται την αναρχον
Τριαδα, Πατερα, Υϊδν και "Αγιον
Πνεϋμα, την ακτιστον παντοκρατοριαν, δια της δποϊας εδημιουργηθη η
σϋμπασα κτϊσις με την θε'ιαν δϋναμϊν της.
ΕΙναι αλλδτριον εις τας μητερας
τδ παρθενεϋειν και αφϋσικον εις τας
παρθενους να παιδοποιοϋν. "Ομως
επι σε, Θεοτδκε, αμφδτερα συνεδυασθησαν ϋπερφυσικως. Δια τοϋτο δλαι αι φυλαι της γης, (που επιστεϋσαμεν εις τδν γεννηθεντα εκ σου Χριστδν) ακαταπαϋστως σε μακαρϊξομεν.
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ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΡΙΣΤΕ, αναληφθεις εις τους ουρανοϋς, ανελαΖες
επι των ωμων σου
την πλανηθεϊσαν
ανθρωπϊνην φϋσιν
και την προσεφερες εις τδν Πατερα Θεδν.
*

*

*

Β λεποντες, Χριστε, οι "Αγγελοι,
ϋψουμενην την θεωθεϊσαν σαρκα
σου, μεταξϋ των ελεγον αληθινα αυτδς εϊναι δ Θεδς μας.
* * *
Χαϊρε, Θεοτδκε Μητερα Χριστοϋ

του Θεοϋ, τδν δποϊον εγεννησες.
Β λεπουσα σημερον να ανυτμοϋται
απδ την γην, μαζη με τους Ἀγγέλους τδν εδδξαζες.

ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΑΣΙΛΙΣΣΑ, μητροπαρθενικη δδξα, χαϊρε· δλα τα
εϋστροφα και εϋλαλα στδματα αδυνατοϋν,
ρητορεϋοντα, να σε
ιμαλλουν επαξ'ιως·
δλος δε δ νοϋς ιλιγγια να εννοηση
πως εγεννησες τδν Θεδν δια. τοϋτο
με ενα στδμα σε δοξαζομεν.

ΓΡΧΜΜΧΤΑ ΘΝΟΟ Θ^ΗΜΙΤΟγ
Προσφιλεστατα ὲν Κυριω τὲκνα!
Α ερωτηοετε τωρα
δια τας σννεπειας.
Αι συνέπειαι ἐκ τῆς
ἀπομακρύνσεως ἀπὸ
τὸ ἀσκητικὸν πνεῦμα
καθίστανται τρομακτικαί, διότι νοθεύεται ὁλόκληρος ἡ διδασκαλία τῆς αοκητικης αγιωτατης "Ορδοδοξϊας μας. Χαρις εις τὸν ἀσκητισμὸν
ἡ Ἐκκλησία διετηρήθη ἀνὰ τους αἰῶνας
Ὀρθόδοξος. Διατ'ι; Διοτι, ως εϊπον προηγονμενως, η αγιδτης συνδεεται με την
αοκηοιν ἀρρήκτως και πἀσα ἡ διδασκαλία τῆς "Εκκληοϊας διεμορφώθη ὑπὸ τῶν
ἀσκητικῶν αγϊων Πατερων. 'Εν αλλοις
λδγοις, οι ἄγιοι Πατέρες ἄν ὑπῆρξαν Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας ἀπλανεῖς, τοῦτο
τὸ ῶφειλον εἰς τὴν ἀσκητικὴν ζωήν των.
Ὀ Χριστοκεντρισμός των, ἡ ἐν 'Αγιφ
Πνεδματι ζωη των, υηηρξε καρπὸς τῆς
αγιας αοκηοεως των.
"Εαν λοιπδν πανο η να καλλιεργῆται ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσκητισμός, κατ' ἀνάγκην νοθεύεται τὸ περιεχόμενόν της.
Νεαι διδασκαλϊαι ανακνπτονν, αι φωναι
τον "Αγιον Πνενματος νποκαδϊστανται νπδ φωνων ανδροκιϊνων, ἐστερημένων κύρονς. "Εκαστος εισφερει κατα τδ δοκονν
εις την "ΕκκλησΙαν, προκαλεϊται ονγχνοις
και ἔριδες, αἰ ἑτεροδιδασκαλίαι λυμαίνονται την ζωην της αγιας "Εκκλησιας
μας, τδ πληρωμα της Ἐκκλησίας ἐντεῦθεν συγχέεται και απδλλννται ψνχαϊ, «δι*
ας Χριοτδς απεδανεν».
Αντδ ακριβως σννέβη εἰς τὸν Ρωμαιοκαθολικισμὸν καὶ εἰς μεϊζονα 6αδμδν εις
τδν Προτεοταντιομδν. Ἀπὸ τὶ νομίζετε,
ὅτι ἡ τέως «προκαθημένη τῆς ἀγάπης», ἡ
Τοπικη Ρωμαϊκη "Εκκλησια, κατέπεσεν
εἰς τόσας αἰρέσεις καὶ τόσας κακοδοξιας;

Ἀπὸ την εγκαταλειψιν της καλλιεργεϊας
της αγιδτητος δια της αοκηοεως. 'Ωοαυτως διατι δ προτεοταντιομ6ς, πιστδν τεκνον της Ρωμαϊκης "Εκκληοϊας, πλειοδοτησας εις Ονμανισμδν, εις "Ορϋολογιομ6ν,
ηδη διατελεϊ κατατετμημενος εΙς πλειονας
των τεσσάρων ἑκατοντάδων ὁμολογίας, ἀδυνατῶν νὰ ἐπιτύχη μιαν εοτω πλασματικὴν ουμ6ϊωοιν και μεταξν αὐτῶν μιαν
ονμφιλιωσιν; Ουχι διότι θεωρήσας τον
Μοναχιομδν ως αχρηστον και οννεπως
αὐτὴν τὴν ἀγιάζουσαν ἄσκησιν και στερηθεὶς ούτω κοινης πνευματικῆς πείρας, παρεδὁθη εἰς τὸν ἐκ τῶν εοω προοδιοριζδμενον λδγον, δοτις εξ αυτης της φνοεως
τον, οντε να νποταχδη εις τον θεῖον λόγον
δύναται, ἀλλ' οντε και προνποϋεσεις συμφωνίας νὰ δημιουργήση; Τδ κοντάκιον
τῆς Ἀγίας Πεντηκοστῆς λέγει; «Ὄτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν
'Ἐθνη ὁ "Ϋγιοτος, δτε τον πνρδς τας
γλωοοας διένειμεν, εἰς ἐνότητα πάντας ἐκάλεσεν...».
Τοϋτο σημαίνει, ὅτι ἡ ἑνότης εἶναι καρπὸς τον 'Αγϊον Πνενματος, ὅπερ ἐνεργεῖ
εἰς τὰς καρδίας ἐκείνας, αἲτινες παρέχουν ἑαυτὰς εἰς κατοίκησίν του. Ἀλλὰ
πῶς νὰ λάμψη εἰς καρδίας μη κεκαϋαρμενας τδ "Αγιον Πνενμα και εις εκεϊνονς
οι δποϊοι δεν διδονν οημασϊαν εἰς την δια
της αοκηοεως καθαρότητα; Αντδν τὸν κίνδννον διατρέχει ἡ Ἀγία Ἐκκλησία μας,
ἐὰν στερηθῇ τῆς ἐμμόνου αἰσθῆσεως τῆς
ἀληθείας, τὴν ὁποίαν παρεχει ἡ ἐν Χριστφ πνευματικὴ πεῖρα, καὶ παραδώση ἑαυτὴν ἔκθετον εἰς τὰς ἐπιδράσεις τον, εξ
ακαδαρτον πηγης, αντλουμενου ἀνθρωπίνον λόγον, δοτις εἶναι τδσον διαφορος τον
Λδγον τον Εναγγελιον.
"Η αγια "Εκκλησϊα μας ταλαιπωρεῖται
ἀπὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Γένους ἐκ

ΓΡἈΜΜΧΤΑ. 6ΝΟΘ Θ^ΗΜΙΤΟγ
των επιδρασεων τον προτεσταντιομον και
σνγκεκριμμένως ἀπὸ της εποχης της αντι6ασιλεϊας τον "Οϋωνος. "Αλλα πρεπει νὰ
εἲμεθα ἀντικειμενικοὐ 'Εαν η Προτεσταντικὴ ἀντιβασιλεία καὶ κνρϊως δ Μαουρερ, συνήντων ἀντίδρασιν ἀπὸ μίαν Πατερικως ζωοαν Ἐκκλησίαν, ασφαλως ἡ
κατάλυσις τῶν ΜοναστηρΙων δεν θὰ εἶχε
τὰς τρομακτικὰς συνεπείας της. Θὰ ὑπῆρχε τὸ Πατερικδν πνενμα, τδ ὁποῖον ἄλλα
Μοναστηρια δα ἀνήγειρεν καὶ ἡ πνενματικὴ παράδοσις θὰ σννεχίζετο. Δνστυχῶς
ὁ Προτεσταντιομδς εἶχεν ἐπιφέρει βαθυτάτην φθορὰν ἐντὸς τον χωρον της Εκκλησϊας μας, εκφραστικδν σνμπτωμα της
δποϊας ητο δ περιβδητος *Αρχιμανδρ'ιτης
Θεδκλητος Φαρμακϊδης, ανηρ γυμνὸς πάσης πνευματικῆς γνώσεως, φορεὑς τῆς
Προτεσταντικης νοοτροπϊας, εγβρδς των
"Ορδοδδξοιν παραδδοεων και πολεμιος
τον ασκητικοϋ Μοναστ ικον πνεϋματος. Η
το, ϋα ελεγον, εϊς ανϋρωπος σκοτεινός, δια
τον πρόσθετον λόγον, δτι ἐγεννήθη ἐντὸς
τον κλϊματος της Ὀρθοδοξίας μας. Και
προκειμένον νὰ οικειωϋη την προτεσταντικὴν σκέψιν, εχρειασϋη, 6εβαϊως, δια
Ε απαλλαγη ἀπὸ τὸν φωτεινὸν χιτῶνα τῆς
Ὀρθοδοξίας μας, καποια προοπαδεια.
Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν Φαρμακϊδην τα πράγματα δὲν ὑπῆρξαν εὐτυχέστερα. Ἐτρυγῶμεν τὰς συνεπείας τῆς δουλείας τον
Γενονς, χωρις 6ι6λια πατερικά, μὲ τὴν
μειονεκτικότητα τῶν πρώην ὑποδούλων
καὶ ἀγραμμάτων, κατευθννώμεθα εἰς τὴν
ἀφεγγῆ εσπερϊαν δια να μάθωμεν ἐπιστήμας καὶ θεολογικὰ γράμματα. Και τδ
αποτελεσμα; Να μεταφερεται εις τους
κδλπους της ,ΟρΦοδ6ξου Εκκλησϊας μας
δ δρθολογισμὸς ἀμφοτέρων τῶν ἐκδόσεων. καὶ ὁ προτεσταντικὸς καὶ ὁ ρωμαιοκαβολικδς. Και ἐντεῦθεν νὰ διδάσκεται
εἰς τὰ τέκνα τῆς Εκκλησϊας, εϊς τα τεκνα
του Θεοϋ, μια Θεολογϊα ξένη καὶ πολεμι
ος της Εκκλησϊας. Και αντη η συνήθεια,
δνστυχῶς, νὰ καταφεύγωμεν εἰς τὴν ε
σπεριαν δια Θεολογικας σπονδας, ἔφθασε
μέχρι τῶν ἡμερῶν μας.

Ἀλλὰ ἐὰν τότε ὑπῆρξέ τι τὸ ἐλαφρνντικόν, σημερον ὅμως μὲ τὰ μέσα ἄτινα
διαθέτομεν, εἶναι ἀδικαιολόγητος ἡ προσφυγὴ εἰς ἀνορθόδοξα κλϊματα δια να μα-
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τλωμεν τι; Ὀρθόδοξον Θεολογϊαν; Ἀλλ'
ερωταται: Πως μας διαφεύγη, δτι η Θε
ολογϊα αποτελεϊ τδ θεμέλιον τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἐὰν δὲν ἔχωμεν ὸρθόδοξον
θεολογιαν, η "Εκκλησϊα δεν εἶναι δυνατὸν νὰ ζῇ όρθοδόξως,· Πως επι θεμελίω
Ρωμαιοκαθολικῶ η Προτεσταντικφ δύναται νὰ στηριχθῇ ἡ Ἐκκλησία χωρις
να ἀρνηθῇ εαυτην; Ἀλλ' ἐρωτῶ πάλιν.
Ποιος δ λδγος νὰ διακινδυνεύση τις τὴν
Ὀρθοδοξίαν του, μὲ τὸ ἐνδεχόμενον νὰ
ἀποτελέση ἐξαίρεσιν εἰς τὸν κανόνα; Και
διατϊ, αλλωοτε, αντι της μεταβασεως μας
εἰς Πανεπιστήμια Ρωμαιοκαϋολικα η
προτεοταντικα, να μη ἀνέλθωμεν εἰς τὸ
"Αγιον "Ορος η εις την Μονην τον Σινα, δπον δι' ησυχϊας και περισυλλογῆς,
δια προοευχης και νηστείας, νὰ μελετήσωμεν τους αγϊους Πατερας, να καϊλαρθῶμεν ἐκ τῶν της ιρυχης πα,δων, να ἐθισϋωμεν εις την αγϊαν προσευχην, να ελλαμφθῶμεν εἰς τὸν νοῦν, νὰ δημιουργήσωμεν προῦποθέσεις ἐναρμονώεως μὲ τὴν
διδασκαλίαν τῶν αγϊων Πατερων;

'Η 'Ορϋοδοξϊα διαφερει 6ασικως, μεταξυ των αλλων, απδ τὸν ρωμαιοκαθολικισμὸν καὶ τὸν προτεσταντισμὸν καὶ εἰς
τὸ δτι, ἡ Ὀρθόδοξος Εκκληοϊα εϊναι μοναστικη και ασκητικη, δ δε Δυτικὸς Χριστιανισμὸς εἶναι Ονμανιστικδς. Ἀλλὰ τὶ
εϊναι εν αναλνσει Ονμανισμδς ; Εϊναι η
πϊοτις εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἡ ἀπιστία πρὸς
τὸν Θεδν.
'Αλλα δ Ονμανισμδς δ Προτεσταντικδς
εϊναι διαφορος τον Ρωμαιοκαθολικοϋ κατὰ τοϋτο: "Οτι δ μὲν Ρωμαιοκαϋολικδς
Ονμανισμδς νπερετ'ιμησε τὰς ἀνθρωπίνους
δυνατότητας, αιτινες προσωποποιοῦνται
εἰς ἔνα πρόσωπον, εἰς τὸν Παπαν, δ δε
Προτεσταντικδς, πλανώμενος καὶ φρονῶν, δτι ἡ σωτηρϊα χορηγεϊται μόνον δια
της πϊστεως, ἐγκατέλειψε πἀσαν ἐξ ἀνθρώπου προσπάθειαν, ἐβασίσθη οὐσιαστικῶς εἰς τὰς Ιδϊας τον δνναμεις και παρεδδϊϊη εις την ακα9αρτον διανοιαν του και
εϊς τὰς φαντασιώσεις του. Ἀλλὰ ἡ ζωὴ
τῆς ἀγίας μας Εκκλησϊας μας εϊναι α
σκητικη, εϊναι ἀγῶν δια την διδδευοιν της
στενῆς καὶ τεθλιμμένης ὁδοῦ, εἶναι ἐγρήγορσις καὶ ὑπωπιασμός, εἶναι άγνισμὸς
«ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύ-
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ματος», εἶναι ταπείνωσις.
Οντω πως καθαιρώμενοι, ἐφελκύομεν
τὴν χάριν, ζῶμεν ἐν Χριστῶ, ἀνώτεροι
«σαρκὸς καὶ αἲματος» καὶ ηγιαομενοι μετέχωμεν εἰς τὸ θεωθὲν σῶμα τοῦ Χριστοῦ
καὶ ἐντεῦθεν εξανϋονν παοαι αϊ ϋεϊαι ἀρεταί.
Πρεπει ενταϋϋα να προλαβω μιαν ἔντασιν τινῶν θεολόγων μας, οϊτινες θέλουν νὰ βλέπονν εἰς τὸν ἀσκητισμὸν μιαν
καϋαραν ἀνθρωπίνην προσπαθειαν, η δποϊα, μη βοηθουμένη ὑπὸ τοῦ Ἀγίου
Πνεύματος, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καρποφορηση πνενματικους καρπους. Βε6αϊως
ἐὰν ἐμπιστευθῶμεν εἰς εαυτους τὸ ἔργον
της καθάρσεώς μας της ἐνεργείας τῶν
θείοσν ἐντολῶν, ἀσφαλῶς οὐδένα πνενματικὸν ἀποτέλεσμα εἶναι δννατὸν νὰ ἔχωμεν. Πρεπει να γνωρϊζομεν εκ των προτερων, δτι ουδεν καλὸν ὑπάρχει ἄνευ Χριοτον. Χρειαζονται δυο στοιχεϊα δια την
μετουοϊωσϊν μας: Τδ ενα εϊναι η εν ταπεινδτητι και προσευχῇ ἀγωνιστικὴ ἀνθρωπίνη βία καὶ τὸ ετερον, η διεγεϊρουοα εις ἐργασίαν καὶ τελειοῦσα τὸ ἔργον
θεία χάρις. Οντω εις αὐτὰ τὰ εργα, εις
την 6'ιαν την Ευαγγελικην, εἰς τὰ ἀθλήματα πρὸς ὑπέρβασιν τῶν ἀνθρωπίνων ἀτελειῶν, εἰς τὴν προοπαϋειαν προς ϋεραπείαν ἐκ τῶν ὸλεθρίων παθῶν, εἰς την
ἐργασίαν δλων των εντολων, συνυπαρχει
και η θεία χάρις. "Ωστε, οντε η χαρις
μονη, δια τον κίνδννον τῆς ἀνελευθερίας,
οντε οι ἀγῶνες μδνοι, δια να μη περιπεσωμεν εἰς τὸν ἀνθρωπισμὸν τοῦ αἰρετικοῦ
Πελαγώυ. Εις την πρωτην περϊπτωσιν,
καϋ·' ην πιστευομεν, δτι η χαρις ἀποτελεῖ
τὸ ἄπαντον δια την τελειοτητα μας, ὁδηγοϋμεϋα εις αδρανειαν και εις τδν αντιασκητιομδν. ΕΙς την δεντεραν, δτι δ ἄνθρωπος σώζεται δια των ἔργων του, ἐνεργῶν ἀσκητικῶς τὰς ἀγίας ἀρετάς, πλανἀται δια 6ϊου παντδς, ως αυταρκης.
Θα, ηϋελα λοιπδν, να ερωτησω, πως
εϊναι δυνατὸν νὰ επιλαμψη δ ηλιος της
χαριτος εις ψυχάς, αϊ'τινες δὲν ἐκαθάρθησαν δια προσευχῆς καὶ πένθους πνευματικοῦ καὶ θείεον δακρύων; Πολυ, φο6οϋμαι, αδελφο'ι, δτι εχει εϊσδυοει εν τη
^Ορ9οδ6ξω Θεολογια μας ενας ὸρθολογισμός, ώς λογοκρατία καὶ Οὑμανισμός.
Ἦ ἀγία ^Ορϋοδοξια μας αποδιδει ἰδι-

αιτέραν σημασίαν εἰς τὴν καλλιέργειαν
τῆς ἀγιότητος. Μόνον ώς ἄγιοι ἔχομεν
νόημα, ὅσοι ἐλεηθέντες ἀνήκομεν εἰς τὸ
οωμα του Χριοτοϋ. Και η αγιοτης αυτη
δεν αποτελεϊ ενα γεγονὸς αναιτιολογητον,
μιαν πνευματικοτητα νομοτελῆ. Εϊναι ἀποτέλεσμα μιας αϋ·ληοεως νομιμου, εϊναι
ανϋος τον 'Αγϊον Πνενματος, τδ ὁποῖον
ἐξήνθησεν εἰς καρδίας ἐρήμους ἐμπαθείας καὶ πεπληρωμένας θείας ἐν Χριστφ
αγαπης.
'Αλλα δια να φϋασωμεν εις τοντο τδ
αποτελεσμα χρειαζονται πνενματικοι ἀγῶνες, ὅπως τους 6λεπομεν εἰς τὰς ἰστορίας τῶν αγϊων Πατερων μας. Μ6νον με
την 6αϋεϊαν και ἔντονον ἐσωτερικὴν πεῖραν δυνάμεθα νὰ μάθωμεν τὴν ἀλήθειαν,
νὰ προσεγγώωμεν τὸν Θεόν, νὰ μυηθῶμεν εἰς τὰ μυοτηρια της αγϊας "Εκκλησίας μας, νὰ ἀξιολογήσωμεν τὸ μεγαλεῖον τῆς πϊστεως μας, να ἐλλαμφθῶμεν ὑπὸ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, νὰ ἲδωμεν τὰ
πράγματα καθαρά, δια να διακρίνωμεν
τὰς τόσον ἐξηπλωμένας πλάνας εἰς τὸν
ἀγαθὸν λαόν μας, νὰ θωρακώωμεν εαν
τους ἀπὸ τὴν γοητείαν τῶν τόσων παραδόξων θεωριῶν, αϊτινες πλανοϋν τα τεκνα τοϋ Θεοϋ.
Μ6νον, τεκνα μου, με εμπειριας πνευματικας θὰ ἀποκτήσωμεν διάκρισιν τοῦ
ϊΚϊον πνενματος της 'ΟρϋοδοξΙ,ας, θὰ τὸ
ἀγαπήσωμεν, θὰ πεισθῶμεν, δτι εξω της
"Εκκληοιας μας δεν υπαρχει, εἰμὴ σκότος
καὶ ἔρεβος, πλάνη, σατανικαὶ μαγγανεῖαι, παράδοξοι ϋεωρϊαι, δοον και αν παρουσιάζωνται ὑπὸ μορφὴν ὑψηλῆς θεολογίας η τερπούσης τὰς διανοϊας φιλοσοφϊας.

6ϊἉρΧΙἈ ΤΟΥ ΟΙΚΟγΜ6ΝΙΚΟγ
ΠΛΤρϊΧρΧΘΙΟγ ΘΙΟ ΛΠΟΝ Ο^ΟΟ
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΝ σοβαρον
θέμα της Ἐκτάκτου Διπλἡς Ἰ. Συνάξεως, ττροεδρευομένης
ῖπτδ της
Πατριαρχικῆς 'Εξαρχίας, ῆτο ἡ «Νομοκανονικἡ θεόρησις των όφισταμένων προβλημάτων
και δημιουργηθεισων καταστάσεων». Τά θέμα
τοῦτο άνεφέρετο εις το ζηλωτικδν προβλημα. Συνεστήθη έξαμελἡς Ἐττιτροπἥ, όπδ την προεδρίαν του
Μητροπολίτου Δράμας κ. Διονυσίου, ῆτις κατοπιν μελέτης όπὶβαλλεν εις την Δνττλἡν Συναξιν
την άκολουθον "Εκθεσιν μετά σχετικων εϊσηγόσεων.

ΑΙΜΟΡΡΟΟΤΣΑ ΠΛΗΓΗ

«Τὁ θέμα τῶν λεγομένων ζηλωτῶν ἀποτελεῖ ὅντως αἱμορροοῦσαν πληγὴν δια τό 'Ἁγιον
"Ορος. Μἐ τόν σκοπόν τῆς διαφωτίσεως αὑτῶν ἐν ἔτει Ι947, ἡ ὑπό τὁν Μητροπολίτην Γεννάδιον 'Ηλιουπόλειος Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐπελὴφθη τό πρῶτον σοβαρῶς
τοῦ θέματος τούτου, συγκροτὴσασα Ἐπιτροπὴν ἐξ Ἁγιορειτῶν Ὄγουμένων. Ὡς ὁμολογεῖται εις τά Πρακτικά τῶν Συνεδριάσεων τῶν
Ἐκτάτων Διπλῶν 'Ι. Συνάξεων μετά τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Πατριαρχείου ἐν ἔτει Ι95Ι καὶ
Ι962, ἡ ῶς ὀίνω Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς διαφωτίσεως
τῶν ζηλωτῶν οὑδἐν σχεδόν ἀπέδωσε καὶ συνεστὴθη άπλῶς, ὅπως αἱ 'Ιεραὶ Μοναὶ συναντιληφθοῦν τὴν Ἐπιτροπὴν εις τὁ ἔργον της ἱνα,
διά κοινῆς προσπαθείας καὶ συνεργασίας, ἀπαλλαγῆ ὁ ἱερὁς Τόπος τῆς παραφωνίας τῶν ἐκ
κακῶς ἐννοουμένου ζὴλου καὶ ἀσθενοῦς κρίσεως καὶ περιωρισμένης πνευματικῆς καταστάσεως καὶ εἰς πεπλανημένας ἀντιλἡψεις ἀχθέντων Μοναχῶν...» (ἸΕκτ. Συν. 24-5-5Ι).
Ὡσαύτως ἐν ἔτει Ι962 ἡ 'Ἐκτατος Διπλῆ
Σύναξις, προεδρευομένη ὑπὀ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. 'Ιακῳβου,
ἀναφερομένη πάλιν εἰς τὁ ἔμμονον καταστάν
τοῦτο πρόβλημα τῶν ζηλωτῶν μεταξὑ τῶν ἐίλ-

λων ἀπεφάσισεν: «Ὄ Ἁγιῶνυμος τόπος, πνευματικῶς ἔχει εἰσέλθει εἰς τὴν αἰωνιότητα· τὴν
ἐπ' αὑτοῦ κυριαρχίαν τῶν 'Ιερῶν Πατριαρχικῶν Μονῶν ἐξασφαλίζει ὁ Καταστατικὁς Χάρτης καὶ ἡ μακραίων παράδοσις. Πλὴν ὄμως νομίζομεν, ὅτι δεν ἐπιτρέπεται ἐν εἰκοστῳ αἰῶνι,
ὅτε ἡ τάξις καὶ ἡ πειθαρχία ἀποτελοῦσι τά κύρια γνωρίσματα τῆς εὑνομίας, ζηλωταί, ὀχυρούμενοι ὅπισθεν τῶν δοξασιῶν αὑτῶν, νά ζῶσιν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει κατά τρόπον ἀπάδοντα εἰς
τὀν Καταστατικὁν Χάρτην καὶ τὁ πνεῦμα τῆς
μοναστικῆς Ἁδελφότητος τοῦ Ἁγ. "Ορους, ἧς
κύριον χαρακτηριστικὁν εἱναι ἡ ὑπακοὴ, ἡ πειθαρχία, ἡ ὁποία περικλείει 6αθὑ νόημα καὶ σπουδαιότητα....» Καὶ ἐν συνεχεία τονίζεται, ὅτι
τὁ ζὴτημα τῶν ζηλωτῶν πρέπει νά μελετηθῆ
ἐν σχέσει μἐ τὁ παρελθόν, τὁ παρὁν καὶ τὁ
μέλλον τοῦ Ἁγ. Ὄρους καὶ ληφθῶσιν τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα... Ἐκ τούτων συνάγεται,
ὅτι ἀπὁ τὁ Ι947 ἔως τὁ Ι962 οὑδἐν εἱχε συντελεσθῆ πρός τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἐξυγιάνσεως,
διά τῆς διαφωτίσεως τῶν ζηλωτῶν, σἡμερα δἐ
ἡ κατάστασις ἔχει ἐπιδεινωθῆ. Καὶ τότε μἐν
αἱ 'Ιεραὶ Μοναὶ ἧσαν σύμφωνοι ἐν τῆ προσπαθείφ τῆς διαφωτίσεως τῶν ζηλωτῶν. Σήμερον
ὄμως ἀριθμός τις ἱερῶν Μονῶν, χωρὶς νά συμφωνῆ μἐ τους ζηλωτάς καὶ χωρὶς νά τὁ ἀντιληφθῆ, ἐκ πλαγίου δικαιῶνει αὑτοὑς καὶ κατά
τινα τρόπον ἐνισχύει ἀθελἡτως.
ΔΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΜΗ

ΜΝΗΜΟΝΕΤΟΝΤΩΝ
Μετά δἐ τὴν κοίμησιν τοῦ Πατριάρχου Ἁθηναγόρου καὶ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ τοῦ Α', ἡ 'Ιερά Κοινότης πάλιν ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλίαν
τῆς συστάσεως πρός τάς διακοψάσας τὁ μνημόσυνον τοῦ «οἰκείου Ἐπισκόπου» ἱεράς Μονάς, ὅπως ἐπαναφέρουν τοῦτο, ῶς ἐκλειψάντων
πλέον τῶν ἀσθενῶν λόγιον, οὑς ἐπεκαλοῦντο
διά τὴν ἐνέργειάν των ταύτην. Τινἐς ἐξ αὑτῶν ἐπανῆλθον εἰς τὴν κανονικὴν τάξιν, ὀίλλαι ὄμως παρέμεινον ἐν τῆ ἀντικανονικότητι
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καὶ ἤδη ἀντιμετωπίζεται τὁ πρόβλημα ὄχι μόνον τῶν ἔξω τῶν ἱερῶν Μονῶν ζηλωτῶν, ἀλλά καὶ τῶν διακοψάντων τὁ Πατριαρχικὁν μνημόσυνον Μοναστηρίων, διά νά μὴ ἀναφέρωμεν τὴν Μονὴν Ἐσφιγμένου, ἧτις ἀποτελεῖ διάφορον περίπτωσιν, ἥτις διαφεύγει τῶν ὁρίων
τῆς δικαιοδοσίας τῆς ἡμετέρας Ἐπιτροπῆς.
Εἰναι γνωστόν ἤδη, ὅτι ὑπάρχουν δύο κατηγορίαι μὴ μνημονευόντων τοῦ σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ ὀνόματος ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. 'Η μἐν
μία ἐσχηματίσθη ἀπὁ τὁ ἔτος Ι924, ἐπὶ τῳ λόγῳ τῆς εἰσαγωγῆς ὑπὁ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ λεγομένου νέου ἡμερολογίου,
ὅπερ θεωρηθἐν ῶς άπτόμενον τῆς δογματικῆς
διδασκαλίας καὶ ῶς διασπάσαν τὴν ἐνότητα
τῆς Ἐκκλησίας, ῶδἡγησεν εἱς τὴν ἀπόσπασιν
ἀπὁ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τὴν
ἔνταξιν ἱκανοῦ ἀριθμοῦ Μοναχῶν εἱς τάς καλουμένας παλαιοημερολογιτικάς παρατάξεις.
'Η δἐ ἐν τῆ περιοχῆ τῆς Ἐλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἐτέρα, ἀναφέρεται εἱς ἐνίας ἱεράς Μονάς, αϊτινες χωρὶς νά ἐντάσσωνται εἰς τάς ἀνωτέρω παρατάξεις, δν τρόπον ἡ ἱερά Μονὴ
Ἐσφιγμένου, διέκοψαν τὁ Πατριαρχικὁν Μνημόσυνον ἐκ τοῦ σκανδαλισμοῦ τῆς ἀσθενοῦς
συνειδὴσεως ῶρισμένων ἐκ τῶν ἐν αὑταῖς Μοναχῶν, τόσον ἐκ τῶν κηρυγμάτων τοῦ ἀποιχουμένου Πατριάρχου Ἁθηναγόρου, ὅσον καὶ
ἔκ τινων φιλοφρόνων φοάσεων τοῦ νῦν Παναγιωτάτου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ πρὁς Δυτικοὑς
ἐτεροδόξους.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΠΕΡΤΑΤΟΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ

Πρέπει δἐ νά διευκρινισθῆ, ὅτι ἡ ἀντικανονικὴ πράξις τῆς μὴ ἀναφοράς τοῦ ὀνόματος τοῦ
οἰκείου Ἐπισκόπου, πολλάκις δεν ὁφείλεται εἰς
τὴν πρωτοβουλίαν τῶν διοικἡσεων τῶν ἱερῶν
Μονῶν, ἀλλά εἰς ῶρισμένους, ῶς εἰπομεν, ἀσθενεῖς τὴν συνείδησιν καὶ ἀγνοοῦντας τὁ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας Μοναχοὑς ἐκβιάσαντας
αὑτάς μέ τὴν ἀπειλὴν τῆς ἀναχοιρὴσεῶς των
ἐκ τῶν Μονῶν. Βεβαίως, τὁ πεπλανημένον αύτῶν φρόνημα στηρίζεται ἐπὶ παρερμηνειῶν ἱε
ρῶν Κανόνων, περὶ τὴν ἀγνοιαν τῆς φύσεως
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία καὶ μόνη ἔχει ἀφ' ἐνὁς τό δικαίωμα καὶ τὴν άρμοδιότητα, ὅπως
ἐντοπίση μίαν ἐνδεχομένως κηρυττομένην αῖρεσιν καὶ ἀφ' ἐτέρου, αὑτὴ μόνη δύναται νά
καθορίση τὁν χρόνον, καθ' δν ἐπιβάλλεται ἡ
ἀποκοπὴ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ οἱουδἡποτε κηρύττοντος αἱρεσιν.
'Η ἡμετέρα Ἐπιτροπὴ μελετἡσασα πανταχόθεν τὴν γένεσιν καὶ τὴν ἀχρι τοῦδε ἐξέλιξιν τοῦ λεγομένου ζηλωτικοῦ προβλήματος καὶ
ἔχουσα ὑπ' ὄψιν οὑ μόνον τὁ ἀντικανονικὁν τῆς
διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τοῦ Πατριαρχικοῦ

ὀνόματος, ἀλλά καὶ τὴν μετάστασιν Μοναχῶν
εἰς παρασυναγωγάς καὶ λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν, ἀφ*
ἐνὁς μἐν τους 'Ιεροὑς Κανόνας τῆς άγιωτάτης
ἡμῶν Ἐκκλησίας ἀφ' ἐτέρου δἐ τὁν Καταστατικὁν Χάρτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀποφαίνεται
καὶ προτείνει, 6άσει πληθύος ἱερῶν Κανόνων
ἐν οϊς ὁ ΙΓ' καὶ ΙΔ' τῆς Πρωτοδευτέρας 'Ιεράς Συνόδου, «οἱ διακόπτοντες τό μνημόσυνον
τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου, ἐάν μἐν τυγχάνουσι
κληρικοὶ καθαιροῦνται, ἐάν δἐ λαϊκοὶ ἀφορίζονται», ῶς ἐπὶ λέξει διαλαμβάνουσιν. 'Ωσαύτως
δἐ τό 5ον ὀίρθρον τοῦ Κ. Χάρτου τοῦ Ἁγ. Ὄρους ὅπερ λέγει: «Πάσαι αἱ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
Μοναὶ ῶς Πατριαρχικαὶ καὶ Σταυροπηγιακαί,
ὑπάγονται ὑπὁ τὴν πνευματικὴν διακαιδοσίαν
τῆς Μ. τοῦ Χριστοῦ Ἁνατολικῆς Ἐκκλησίας,
μὴ ἐπιτρεπομένου οὑδενὁς ἀλλου μνημοσύνου
πλὴν τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Εἰς οὑδένα δἐ ἐτερόδοξον ἧ σχισματικόν
ἐπιτρέπεται ἡ ἐν Ἁγ. Ὄρει ἐγκαταβίωσις»: α)
ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΜΕΤΡΩΝ
Λῆψιν αὑστηροτάτων μέτρων κατά παντὁς ὑποπίπτοντος εἰς τὴν ἀνωτέρο) παράβασιν. 6)
"Οπως πάντες οἱ άγιορεῖται Μοναχοὶ ῶσιν ἐφωδιασμένοι μἐ ταυτότητας, ἐκδιδομένας καὶ
κεκυρωμένας ὑπὁ τῆς ἱεράς Κοινότητος ἐπὶ
τῳ σκοπῳ τοῦ εύχεροῦς ἐλέγχου καὶ τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς κανονικότητος, τάξεως καὶ πειθαρχίας. γ) Πιστὴν ἐφαρμογὴν τοῦ αρθρρου
Ι73 τοῦ Κ.Χ. τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἀναφερομένου
εἰς τὴν διαδικασίαν ἐπισκέψεως καὶ εἰσόδου
πάντων τῶν Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν ἐν αὑτῳ.
δ) Κληρικοὶ ἡμεδαποὶ ἧ ἀλλοδαποὶ καὶ Μοναχοί, προκειμένου νά ἐγκαταβιῶσουν ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει, δέον νά ἔχωσιν ἀπαραιτὴτως τά χειροτονητήρια γράμματα τῶν κανονικῶς χειροτονησάντων αὑτοὑς Ἁρχιερέων, τά ἀπολυτὴρια τῶν
ἱερῶν Μητροπόλεων ἤ τῶν Μετανοιῶν των.
Τά στοιχεῖα ταῦτα θά διαβιβάζωνται εἰς τὴν
ἱεράν Κοινότητα ἐκ τῆς ἱεράς Μονῆς εἱς ἥν
ἐπιθυμοῦν νά ἐγκαταβιῶσουν καὶ 0ά ἐγγράφωνται εἰς τά Μοναχολόγια κατόπιν ἐγκρίσεως ὑπὁ
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Διά τοῦ μέτρου τούτου θά ρυθμισθῆ ἡ κανονικότης τῶν
χειροτονιῶν καὶ τῆς κουρἀς. ε) Πας εἰσερχόμενος εἰς τὁ 'Ἁγιον “Ορος λαϊκὁς ἤ Μοναχὁς
πρός ἐγκαταβίωσιν δέον νά γνωρίζη, ὅτι ὀφείλει νά ἧ τέκνον τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μἐ τάς ἀκολουθούσας κανονικάς ὑποχρεῶσεις. Οὅτω πράττοντες θά ἔχουν 6εβαίαν
τὴν σωτηρίαν ὑπὀ τῆς Μιας, Ἁγίας, Καθολικῆς 'Ορθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ θά ἀπολαμ6άνουν τῶν Ἁγιορειτῶν προνομίων καὶ εὑεργετημάτων. στ) Τὁ ατοπον τῆς Μετοχιοποιὴσεως ὑπὁ τῶν 'Ιερῶν Μονῶν ἡσυχαστηρίιον
ἤ Μονιδρύων γυναικείων ἐν τῳ κόσμῳ, ῶς
ἀκρως ἀντικανονικὁν καὶ σκανδαλῶδες, δέον

6ϊΛρΧΙἈ ΤΟΥ ΟΙΚΟγΜ6ΝΙΚΟγ ΠΧΤρϊἈρΧ6ΙΟγ
δπως τάχιον έκλείψτ]. ζ) 'Ως καὶ κατά παρελθόν
συνεστὴθη ὑπὁ ἐτέρων Ἐξαρχιῶν οῦτω καὶ
νῦν συνιστῶμεν, δπως τοῦ λοιποῦ μὴ χορηγῶνται καλῦβαι καὶ ἐξαρτὴματα εἰς δεδηλωμένους
ζηλωτάς ὑπὁ τῶν ἱερῶν Μονῶν. η) Πρός καταστολὴν τοῦ συνεχιζομένου ἀτόπου τῆς προσφυγῆς εἰς τά κοσμικά δικαστὴρια ὴ 'Ι. Κοινότης, πάση δυνάμει, δέον ὅπως τηρῆ ἀπαρεγκλίτως τὴν καλῶς ἀποφασισισθεῖσαν μὴ χορήγησιν ἀδείας εἰς Μοναχοὑς οἱτινες ἐπιθυμοῦν νά λύουν ἐκεῖθεν τάς διαφοράς των».
ΤΟ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΦΤΛΑΞ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Μετά τὴ ἀνάγνωσιν καὶ τὴν εύθὑς ἀμέσως
εὑρεῖαν ἀπὴχησιν, ἥν ἔσχεν εἰς τὴν σκέψιν καὶ
τάς καρδίας πάντιον ἡ εἰσἡγητικὴ ῶς ἀνω "Εκθεσις, ὁ Σεβ. 'Ἁγιος Σταυρουπόλεως παρετἡρησε τά ἀκόλουθα: Συγχαίρω εἰλικρινῶς τὴν
Ἐπιτροπὴν διά τὴν ἐμπεριστατωμένην μελέτην, τὴν ὁποίαν ἐμφανίζουν ένῶπιον τῆς ὁλομελείας τῆς παρούσης ἱεράς ἡμῶν Συνάξεως.
Θέλω νά πιστεύῳ, ὄτι πάντες ἔχουσι κατανόησιν τῆς σοβαρότητος τοῦ ζητἡματος τούτου
καὶ τῆς δημιουργηθείσης καὶ παρατεινομένης
ἔν τισιν ἱεραῖς Μοναῖς ἀντικανονικότητος, ἡ ὁποία προσβάλλει καὶ θίγει τὴν ὑπόστασιν, τό
κῦρος καὶ τό γόητρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐξ ἀγάπης 6αθείας καὶ μακροθυμίας
πολλῆς, ἐπιθυμῶ ἀπὁ τῆς θέσεως ταύτης ἐν τῳ
ἱερῳ τῆς παρούσης Συνάξεως χωρῳ καὶ ἐξ ὀνόματος τῶν Ἁγίων Ἁδελφῶν Ἁρχιερέων νά
παράσχῳ ένῶπιον τῆς ὑμετέρας 'Οσιότητος καὶ
ἀγάπης διαβεβαίωσιν, χωρὶς 6εβαίως νά ὑποχρεοῦμαι οὑδἐ καν νά δικαιοῦμαι ὅπως δίδῳ
ὁμολογίαν πίστεως, ὄτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον μοχθῆ διά μέσου τῶν καταιγίδων τῆς ἱστορίας καὶ τῶν περιστάσεων,
τῶν αἰῶνων καὶ τῶν γενεῶν, τηρεῖ καὶ διαφυλάττει ἀγρύπνως, ἀμετακλὴτως καὶ ἀνενδότως
τους ἱεροὑς θησαυροὑς τῆς πατρῶας πίστεως
καὶ παραδόσεως, διατηρεῖ ὀίσβεστον καὶ ἀμείωτον τὴν φλόγα καὶ τό φῶς τῆς ἱεράς ἡμῶν
παρακαταθὴκης, ἔχεται στερρῶς τῶν δογμάτων
καὶ τῆς παραδόσεως καὶ οὑδἐ διενοὴθη ποτἐ νά
ἀφαιρέση ἤ νά προσθέση «ἰῶτα εν ἥ κεραίαν
μίαν» εἰς τὴν διδασκαλίαν καὶ τὴν ζωὴν τῆς
άγίας ἡμῶν 'Ορθοδόξου Ἐκκλησίας.

ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΤΝ ΤΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Παρερμηνεῖαι καὶ παρεξηγὴσεις φράσεων
τινῶν καὶ λέξεων, ἀπετέλεσαν ἀφορμάς σκανδαλισμοῦ καὶ πλάνης ωρισμένων. Ἐδόθη έξ
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ὀίλλου πολὑς χρόνος καὶ καιρός διά μετάνοιαν
καὶ ἐπιστροφήν. "Ηδη ἔφθασεν ὁ καιρός ἐφαρμογῆς τῶν ἱερῶν Κανόνων καὶ ἐπιβολῆς τῆς
διασαλευθείσης κανονικῆς τάξεως καὶ πειθαρχίας. Δηλῶ εἰσέτι καὶ τοῦτο: Ἐάν κατά καιροὑς ἐλέχθησαν καὶ διετυπιδθησαν ὑπό τινων
λόγοι τινἐς ἀντορθόδοξοι καὶ ἀπάδοντες πρὁς
τὁ ἀλιδβητον καὶ ἀκέραιον πνεῦμα τῆς ὀρθοξου ἡμῶν διδασκαλίας, δεν ἐκπροσωποῦν οὑτοι
καὶ δεν ἐκφράζουν τὁ γνἡσιον καὶ καθαρόν
πνεῦμα καὶ 6ίωμα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Τὁ
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰναι ὀρθοδοξότατον καὶ κηρύσσει τὴν ὀρθοδοξίαν ὄσον ούδείς.
Ἐάν ἤνοιξε διάλογον μετά τῶν έτεροδόξων
τοῦτο ἔπραξε δΤ ενα μόνον ἀποκλειστικόν σκοπόν. Δεν ἡθέλησε καὶ δεν θέλει νά θέση τὁ
φῶς ὑπὀ τὁ μόδιον, ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν. Ἁλλ'
ἐν τῆ 6αθεία αὑτοῦ συνειδὴσει καὶ ἐπιγνῶσει,
ὄτι κατέχει καὶ 6ιῶνει τὴν μόνην καὶ μοναδικὴν
ἀλὴθειαν, ἐπιζητεῖ καὶ ἀγωνίζεται νά κηρύξη
ταύτην μεταξὑ τῶν έτεροδόξων καὶ μάλιστα
μέχρι τοιούτου σημείου, ῶστε σὴμερον ἐξ αἰτίας τῆς μετά τῶν έτεροδόξων ἐπαφῆς καὶ συζητὴσεως ἡμῶν τῶν ὀρθοδόξιον, μέλη τῶν δμολογιῶν ἐκείνων ἐγείρονται, ἀμφιβάλλουν καὶ
6άλλουν ἐναντίον ὄλων ἐκείνων τῶν παραχαράξεων καὶ κακοδοξιῶν, αἱ ὁποῖαι δεν στηρίζονται ἐπὶ τῆς γνησίας παραδόσεως.

Καὶ κατόπιν τῆς διαβεβαιῶσεως αὑτῆς τίθεται τὁ ἐρῶτημα: Ποῖος λογικός, τίμιος, ἐχέφρων καὶ καλῆς πίστεως ανθρ.ωπος καὶ Οελἡσεως δικαιοῦται νά ἐμφιβάλη;».

Οἱ λόγοι τοῦ άγίου Σταυρουπόλεως ἐγένοντο ὑπὁ πάντων δεκτοὶ μετ' ἀνακουφίσεως καὶ
χαράς, διά τὴν ὀρθόδοξον πορείαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπερ ἀποτελεῖ, κατά Χρυ
σόστομον, «τόν ὀφθαλμόν τῆς οἰκουμένης».

ΛθἰὈΝΙΚΟΙ ΛΙΑΧΟΓΟΙ
ΕΝΟΣ μέσα σὲ ξένους, περισσότερον
ἀπὸ ὰλλην φοράν, εἰχα τὴν αἰσθησιν τῆς
ξενιτείας στὴν καρδίαν μου, ποὺ ἀποτελεῖ
τὴν δασικὴν προϋπόθεσιν τοῦ Μονοιχικοῦ
6ίου καὶ τὴν κλίμακα
ἀναβάσεως πρὸς τὰ
ξένα καὶ ὑπερκόσμια θεάμοιτα. Ἐπάνω εἰς
τὴν κορυφὴν ἐνὸς ὑψηλοῦ ὸρους, ἔνας κοινὸς ὰνθρωπος αἰσθάνεται τὴν διαφοράν,
ώς διαφοράν ῦψους. 'Ἐνας Χριστιοαιὸς τοῦ
κδσμου ὑμνεῖ τὸν θεὸν διὰ τῆς ἐποψίας
τῆς κτίσεως. Ἀλλ' ἔνας Μοναχός, οῦτε δψος αἰσθάνεται, ουτε ἐποπτεύει τὴν ἀναπεπταμένην δημιουργίαν τοῦ θεοῦ. Εἰσέρχεται μὲ «γυμνὸν» τὸν νοῦν εἰς τὴν περιοχὴν τῆς πνευματικῆς θεωρίας, δπως λέγει
ὁ θεῖος πατὴρ τῶν Μοναχῶν Μ. Βασίλειος: «ὁ νοῦς ποὺ ἔχει ἀνακραθῆ μὲ τὴν
θεότητα τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ἔχει καταστῆ ἐποπτικὸς τῶν μεγάλων θεωρημάτων καὶ καθορᾳ τὰ θεῖα κάλλη τόσον, δσον ἡ χάρις ἐπιτρέπει». Ὄ Ἅγιος ειχε
τὴν πεῖραν τοῦ φωτός, δπως ἀποκοιλύπτει
ὁ ἀδελφός του “Αγιος Γρηγόριος Νὑσσης· «"Ητο νύκτα, λέγει, καὶ ἐνῶ προσηύχετο ὁ Βασίλειος, αἵφνης τὸν περιέλαμψε
φῶς μέσα στὸ κελλίον του, ἔνα φῶς ὰϋλον ποὺ κατεφώτιζεν δλον τὸν οἵκον».
Ἐπάνω εἰς τὸ ὁρος τῆς Μεταμορφώσεως, ἡ ἀναβᾶσα τὰ δρη τῆς ἀρετής ψυχή,
μεταμορφοῦται καὶ αὐτή. Δὲν θέλει νὰ σκεφθῇ τίποτε γήῖνον, διότι ἔχει μεταθέσει
«τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς». "Ω πόσον ἐπιθυμεῖ καὶ πῶς διαφλέγεται ἀπὸ τὸν πόθον νὰ μὴ ἐπιστρέψη ποτὲ εἰς τοὺς δρους
τῆς γηῖνης ζωῆς, δπως συμ6αίνει μὲ τοὺς
καθαροὺς τῇ καρδίᾳ, ποὺ ἀδιαλείπτως
6λέπουν τὸν θεὸν, δπως λέγει ὁ Ἅγιος
Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος: «Ἀ χώρα ἡ νοητή, ἐκείνου ποὺ εἰναι καθαρὸς εἰς τὴν ψυχήν,

εὑρίσκεται μέσα του. Καὶ ὁ ἥλιος ποὺ
λάμπει εἰς αὐτόν, εἰναι τὸ φῶς τῆς Ἀγίας
Τριάδος. Καὶ ὁ ἀέρας ποὺ ἀναπνέουν οἰ
οἰκήτορες τῆς χώρας αὐτής, ειναι τὸ παρἀκλητον Πνεῦμα. Οὶ δὲ γείτονες αὐτοῦ
εἰναι αἰ ᾶγιαι καὶ ἀσώματοι φύσεις τῶν
Ἀγγέλων. Καὶ ἡ ζωὴ καὶ ἡ χαρὰ καὶ ἡ
εὐφροσύνη των, εἰναι ὁ Χριστός, τὸ φῶς
ἐκ τοῦ φωτός τοῦ Πατρός. Αὐτὸς εὐφραίνεται ἀδιαλείπτως ἀπὸ τὴν θέαν τῆς μεταμορφωμένης ψυχῆς του καὶ θαυμάζει τὸ
κάλλος του, ποὺ λὰμπει ἀπείρως τηλαυγέστερα ἀπὸ τὴν λαμπρότητα τοῦ ὴλίου. Αὐτὴ εἰναι ἡ Ἰερουσαλὴμ καὶ ἡ δασιλεία τοῦ
θεοῦ, πού εἰναι ἐντός μας κρυμμένη, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴ ἡ χώρα
τῆς ψυχῆς . μας ειναι ὴ νεφέλη τῆς θείας
δόξης, ἐντὸς τῆς ὁποίας μὸνοι οἰ καθαροὶ
τῇ καρδίᾳ θὰ εἰσέλθουν, διὰ νὰ ἵδουν τὸ
πρόσωπον τοῦ Κυρίου των καὶ θὰ καταυγασθῇ ὁ νοῦς των διὰ τοῦ θεῖκοῦ φωτός
του».
Ἐκεῖ δπως ἐκάθησα διὰ νὰ ξεκουρασθῶ
εἰς τὸν βρἀχον εὶδον τρεῖς Μοναχοὺς νέους καἰ μέσης ὴλικίας, οὶ ὁποῖοι ήσαν
προσηλωμένοι στὴν ἀκρόασιν ἀναγνώσεως, ἀπὸ τοὺς «“Ϋμνους θείων ἐρώτων» τοῦ
Ἀγίου Πατρός μας Συμεὼν τοῦ Νέου
θεολόγου; Ἐπλησίασα περισσότερον διἀ
νὰ ἵδω τὸ ὼραιότερον ἐγκόσμιον θέαμα:
τὸ κάλλος τῶν δακρύων, τῶν ὁσίων αὐτῶν
ψυχῶν, ποὺ ζοῦσαν ἔξω κόσμου καὶ
μετεῖχον ἀπὸ τώρα τῆς ἀλήκτου θείας
εὐφροσὑνης μέσα εἰς τὴν μετουσίωσιν τῶν
ῦμνων τῶν θείων ἐρώτων των. Ἀποδίδω
ἐλευθέρως τὸ ἐρωτικὸν αὐτὸ κείμενον, ποὺ
ὴλλοίωνε θείως τοὺς μοναχοὺς!
«Ἀξίωσέ με, Λόγε, νὰ δλέπω τὸ πρόσωπόν σου καἰ νὰ ἀπολαμ6άνω τοῦ ἀπορρήτου κἀλλους σου. Νὰ κατανοῶ καὶ νὰ
ἐντρυφῶ εἰς τὴν ἀνέκφραστον καἰ φρικτὴν θέαν σου, δχι εἰς τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ
εἰς τὰς ἐνεργείας τῆς οὐσίας σου. Διότι
σὺ εϊσαι ἐπάνω ἀπὸ τὴν φύσιν καὶ ἐπάνω

ΧΘΟΝΙΚΟΙ ΛΙἈΧΟΓΟΙ
ἀπὸ κάθε οὐσίαν ὁ Κύριος καὶ ὁ θεός
μου. 'Τἱ δὲ αὐγὴ τῆς θείας σου δόξης εἰναι φῶς ἀπλοῦν καὶ ὁρᾶται ἀπὸ ἡμᾶς ὼς
φῶς γλυκύ, ώς φῶς ἀποκαλύπτεται, ὼς
φῶς ἐνοῦται ὁλόκληρον, ὼς νομίζω, εἰς
ὁλοκλήρους τοὺς δούλους σου. Τὸ φῶς
σου φαίνεται πνευμοπικῶς ἔξωθεν καὶ αἵφνης εὑρίσκεται ἐντός μας, ποὺ ἀνα6λύζει
ώς ϋδωρ καὶ ώς πῦρ φλέγον ἀπὸ τὴν καρδίοιν ἐκείνην ποὺ θὰ ἐγγίση. ..
Καὶ πάλιν μὲ φωτίζει τὸ φῶς, πἀλιν ὁρᾶται καθαρἀ, πἀλιν ἀνοίγει οὐρανούς,
πἀλιν σχίζει τὴν νύκτα, πάλιν διέρχεται
παντοιχοῦ, πάλιν φαίνεται μόνον. Πάλιν μὲ
ἀποξενώνει ἀπ' δλα τὰ ὁρώμενα. Πάλιν
τὸ φῶς μὲ ἀπομονώνει ἀπ' ολα τὰ αἰσθητἀ, δπως ὁ θεὸς, ποὺ εἰναι ὑπεράνω δλων
τῶν οὐροινῶν, μένει μόνος καὶ ποτὲ κανένας ὰνθρωπος δὲν τὸν εἰδε. Αὐτὸς, λοιπόν, χωρὶς νὰ ἀνοίγη τοὺς οὐρανοὺς διὰ
νὰ περάση, χωρὶς νὰ σχίζη τὴν νύκτα, ή
τὸν ἀέρα καὶ ν' ἀνοίγη τὴν στέγην μου,
αἰφνιδίως ἐνώνεται μαζὺ μὲ ἐμένα τὸν ὰθλιον ὁλόκληρος μέσα εἰς τὸ Κελλίον μου,
μέσα εἰς τὸν νοῦν μου. Καί, δπως εἰμαι
περιβαλλόμενος ἀπ' δλα τὰ αἰσθητά, αἰσθάνομαι τὸν ἐαυτόν μου, δτι εἰμαι ἔξω
ἀπ' δλα.
Δὲν γνωρίζω ἐὰν εἰς αὐτὸ ποὺ μοῦ συμ6αίνει, εὑρίσκομαι στ' ἀλήθεια μὲ τὸ σῶμα ή χωρὶς τὸ σῶμα μου, πλέων μέσα στὸ
φῶς, τὸ ἀσύνθετον, ποὺ ἀπὸ τὴν θέαν του
γίνομαι ἁπλοῦς καὶ ὰκακος. Πάντως, αὐτὰ εἰναι παράδοξα θαύματα, Χριστέ μου,
ἔργα τῆς δυνάμεως καὶ φιλανθρωπίας σου,
ποὺ κάνεις εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀναξίους».
Καἰ ῦστερα ἐδιάβαζαν οἱ Μονοιχοὶ μὲ
κατάνυξιν ἀπὸ τοὺς «“Υμνους θείων ἐρώτων», τὰς ἐρωτικωτἀτας στροφὰς πρὸς
τὸν Χριστὸν τοῦ «τετρωμένου ἀγἀπης» Ὅσιου Πατρος μας Συμεών, τοὺς ὁποίους
ἀποδίδω ἐλευθέρως. θεέ μου, πῶς ἡλλοιοῦτο τὸ ὼχρὸν πρόσωπόν των! Ὡσἀν νὰ
«ἔπασχον τὰ θεῖα», δπως λέγει ό ᾶγιος
Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καὶ ἐφηρμόζετο εἰς αὐτοὺς τὸ τροπάριον τῆς «Μεταμορφώσεως»; «'Ἐθελδας πόθω με Χριστὲ καὶ
ἡλλοίωσας τῶ θείω σου ἔρωτι.. .». Ἁλλἀ
ποία ψυχή, ἔχουσα τὸ "Αγιον Πνεῦμα τῆς
υὶοθεσίας καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἥἍ «ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν»,
διὰ τοῦ Ἀγίου Βαπτίσματος, δὲν ἀλλοιοῦται θείω ἔρωτι ἀπὸ τἀς κατωτέρω ἐρωτικὰς ἐμπειρίας ἐνὸς Ἀγίου;
«Τόσον περισσότερον πληγώνομαι ἀπὸ
τὴν ἀγάπην Εκείνου, δσον δὲν τὸν βλέπω
καὶ λυώνει ὁ νοῦς μου. Φλέγομαι εἰς τὸν
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νοῦν καὶ τὴν καρδίαν μου καὶ περιπατῶ
στενάζων καὶ κατακαίομαι ζητῶν ἐδῶ κι'
ἐκεῖ τὸν ἐραστὴν τῆς ψυχῆς μου καὶ πουθενὰ δὲν τὸν εὑρίσκω.
"Οταν δὲ ἀρχίσω νὰ κλαίω, ὼς ἀπηλπισμένος, τότε μοῦ φοινερώνεται καὶ μὲ δλέπει αὐτὸς ποὺ δλέπει τὰ πάντα. Ἐγὼ δὲ
θαυμάζω καὶ καταπλἡττομαι ἀπὸ τὴν ώραιότητα τοῦ κἀλλους Του καὶ πὼς ὰνοιξε τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἔσκυψε σ' ἐμένα ὁ
κτίστης καὶ μοῦ ἀπεκὰλυψε τὴν ἀνέκφραστον καὶ ὑπερφυσικὴν δοξοιν του. Καὶ σκεπτόμενος, πῶς τἀχα ὴμπορεῖ κανεἰς νὰ
φθάση πλησιέστερα εἰς Ἐκεῖνον; Ὄ πῶς
νὰ ἀνέλθη εἰς τὸ απειρον ῦψος του; Αὐτὸς
ἐξαίφνης εὑρίσκεται μέσα μου καὶ ἀπαστράπτει εἰς τὴν ταλαίπωρον καρδίαν μου.
Ἀπ' δλα τὰ μέρη μὲ περιλὰμπει μὲ τὴν
ἀθάναπον ἀστραπήν του καὶ μὲ τὰς ἀκτῖνας του καταφωτίζει δλα μου τὰ μέλη καὶ
ὁλὸκληρος μὲ ἀγκαλιὰζει ὁλόκληρον καὶ
μὲ καταφιλεῖ καὶ μοῦ παραδίδεται δλος
εἰς ἐμένα τὸν ἀνὰξιον.
Καὶ ἐγὼ γεμίζω ἀπὸ τὴν ἀγάπην καὶ
τὸ κάλλος του καὶ χορταίνω ἀπὸ ὴδονὴν
καὶ θεῖον γλυκασμόν. Εἰσέρχομαι εἰς τὸ
φῶς του καἰ μετέχω τῆς δοςης του. Καὶ
τότε λἀμπει τὸ πρόσωπόν μου, δπως καὶ
τοῦ 'ΤΙγαπημένου μου καὶ δλα μου τὰ μέλη γίνονται φωτοφόρα. Γίνομαι ὼραιότερος ἀπ' δλους τοὺς ώραίους, πλουσιώτερος ἀπ' δλους τοὺς πλουσίους, δυνατώτερος ἀπ' δλους τοὺς δυνατούς, μεγαλείτερος ἀπό τοὺς 6ασιλεῖς, πολυτιμώτερος ἀπ'
δλην τὴν ὁρατὴν κτίσιν κΤ ἀπ' δσα ὑπάρχουν εἰς τὸν οὐροινόν, διότι ἔχω μαζῆ μου
τόν Κτίστην δλης τῆς δημιουργίας».
Μετἀ τὴν ἀνὰγνωσιν εἰδα τοὺς Μοναχοὐς μέσα στὸ φέγγος τοῦ χαροποιοῦ πένθους...

Πβρι τωὶϊ ΟΙΟΜ6ΝὶἘΝ 6ϊ Θ^ΓΟΝ
ΛΙΚΧΙΟγΘΘΛΙ
ΤΟΥ ΛΓ. Μκρκογ ΤΟγ ΧΟΚΗΤΟγ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΣ τοῦ
νοῦ με γνωσιολογικά
ζητὴματα ῶφελεῖ τόν
ανθρωπο κατά τόν καιρὁν ποὑ ἡ ψυχὴ τελεῖ ὑπὁ τὴν ἐπὴρειαν πειρασμῶν ἤ ἀκηδίας. Ὄταν
ὅμως ἡ ψυχὴ προσεύχεται, οἱ γνωσιολογικοὶ
λογισμοὶ 6λάπτουν, ῶς
ψυχῆς ἐν σχέσει πρὁς
ροστἸ Ἐάν ἔχης διδακτικὀν ἀξίωμα ἀπό τόν
Θεὁν καὶ οἱ ὑπὀ σοῦ διδασκόμενοι ἀνθίστανται
εἰς τά 6ιδασκόμενα, νά θλίβεσαι κατά διάνοιαν,
ὄχι ὅμως καὶ νά ταράττεσαι φανερά. Διότι θλι6όμενος δἐν θά συγκατακριθῆς μέ τους παρακούοντας. Ἐάν ὅμως ταράττεσαι θά ὑποστῆς
τὴν ὶδίαν μέ αύτοὑς τιμωρίαν.
ροζἸ Ὄταν διδάσκης, μὴ ἀποκρύψης ὅ,τι
ῶφελεῖ τοὑς παρόντας. Καὶ ἐκεῖνα μέν, ποὑ δὲν
προσκρούουν εἰς τά πάθη των, νά ἀναλύης μἐ
σαφἡνειαν. Ἐκεῖνα δέ, ποὑ τοὑς θίγουν ἀμέσως,
νά ἀναπτύσσης κατά τρόπον ἀλληγορικὁν καὶ
αἰνιγματῶδη.
ροη,. Μὴ ὑποδείξης κανένα σφάλμα κατά
πρὁσωπον, ἐκείνου ποὑ δἐν εἱναι ὑποτακτικός
σου. Διότι αὑτὁ δὲν ἀποτελεῖ συμβουλὴν, ἀλλά
προϋποθέτει ἐξουσιαστικὁν δικαίωμα.
ροθ' Οἱ ἔλεγχοι, ποὑ διατυποῦνται ἀορίστως
καὶ πληθυντικῶς, ἀποβαίνουν εἰς ὅλους ῶφέλιμοι, διότι ἐκάστου ἀκούοντος ἡ συνείδησις ἐννοεῖ τάς άμαρτίας του, χωρὶς νά ἐξεγείρεται
κατά τοῦ ἐλέγχοντος.
ρπ'. Ὄστις ὁμιλεῖ ὁρθῶς, ὀφείλει νά σκέπτεται, ὅτι δἐν ἀνἡκει εἰς αὑτὁν ἡ τιμἡ, ἀλλ'
εἰς τόν Θεόν. ἀπό τόν ὁποῖον ἀντλεῖ τοὑς λόγους. Διότι ἡ ἀλἡθεια, δἐν εἱναι τοῦ λαλοῦντος,
αλλα. τοῦ ἐνεργοῦντος εἰς τὴν καρδίαν Θεοῦ.
ρπα'. Μὴ φιλονεικῆς μὲ ἐκείνους ποὑ ἀνθίστανται εἰς τοὑς ἀληθεῖς λόγους σου, ἐάν αὑτοὶ δἐν διατελοῦν εἰς τὴν ὑποταγὴν σου, δια

νά μὴ προκαλέσης τὁ μῖσος των, ῶς λέγει ἡ
Γραφὴ. (Παροιμ. θ', 8).
ρπ6Ἰ Ὡ Γέροντας, ποὑ ἀφήνει τόν ὑποτακτικόν του νά ἀντιλέγη σἐ θέματα πνευματικά καὶ δἐν τὁν νουθετεῖ καταλλἡλως, τόν 6οηθεῖ νά πλανἀται ἐπὶ ἐκείνου τοῦ συγκεκριμμένου ζητὴματος καὶ οἱϊτω τὁν καθιστά ἀρνητὴν
τῶν ὑποσχέσεων τῆς ὑποταγῆς.
ρπγ' Ὄστις μέ φόβον Θεοῦ νουθετεῖ ἤ καταλλὴλως τιμωρεῖ τὁν άμαρτάνοντα, αὑτὁς καλλιεργεῖ εἰς τὴν ψυχήν του τὴν ἀρετὴν ἐκείνην,
ποὑ εἱναι ἀντίθετος πρὁς τὴν ἐλεγχομένην άμαρτίαν. Ὄστις δἐ μνησικακεῖ καὶ κακοπροαιρέτως ὀνειδίζει τὁν άμαρτάνοντα, αὑτὁς θά πέση εἰς τὁ ὶδιον πάθος, συμφῶνως μὲ τὁν λειτουργοῦντα ἀλαθὴτως πνευματικὁν νόμον.
ρπδἸ Ἐκεῖνος ποὑ ἔμαθε καλῶς τὁν πνευματικόν νόμον, φοβεῖται τὁν νομοθέτην. Καὶ
φοβούμενος τὁν νομοθέτην, ἀποφεύγει κάθε
κακόν.
ρπε'. Μὴ γίνεσαι δίγλωσσος, ὀίλλα μἐν λέγων διά τοῦ λόγου καὶ ἀλλα κρύπτων εἰς τὴν
συνείδησίν σου. Αὑτὁν τόν τύπον ἡ Γραφὴ θεωρεῖ κατηραμένον. (Σοφ. Σειρ. κη,, Ι3).
ρπστἸ Συμβαίνει νά μισῆται ὑπὁ τῶν ἀφρόνων, ἐκεῖνος ποὑ λέγει τὴν ἀλὴθειαν, κατά τόν
Ἁπόστολον. (Γαλ. δή Ι6). Ἐπίσης δἐ συμβαίνει νά ἀγαπάται ὑπὁ τῶν ἀφρόνων ἐκεῖνος, ποὑ
ἀπὁ σκοποῦ ἀποκρύπτει τὴν ἀλὴθειαν. Ἁλλά
τόσον ἡ πρῶτη περίπτωσις, ὄσον καὶ ἡ δευτέρα,
δἐν διαρκοῦν πολύ, διότι ὁ Κύριος ἐν καιρῳ
ἀποκαθιστά τά πράγματα, ἔκαστος λαμβάνει
τὁν πρέποντα μισθὁν καὶ ἡ ἀλἡθεια ἀποκαλύπτεται.
ρπζἸ Ἐκεῖνος ποὑ θέλει νά λυτρωθῆ ἀπὁ
τάς μελλούσας θλίψεις, ὀφείλει νά ὑπομένη εὑχαρίστως τά θλιβερά τῆς παρούσης ζωῆς. Οὑτω, λοιπόν, ἀνταλλάσσων κανείς, κατά διάθεσιν
ἐσωτερικὴν, τά παρόντα διά τῶν μελλόντων,
μἐ μικράς στενοχωρίας, θά ἀποφύγη μεγάλας
τιμωρίας.
ρπηἸ Πρόσεξε νά διασφαλισθῆς τόσον ἀπὁ
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λόγους καυχἡσεως, ὅσον καὶ ἀπὁ λογισμοὑς οιήσεως ἐξ ἀφορμῆς τῶν χαρισμάτων καὶ τῶν καλῶν ἔργων σου, διά νά μὴ σἐ ἀφὴση ὁ Θεὁς
καὶ πράξης τά ἐντελῶς ἀντίθετα. Διότι τά καλά
ἔργα δἐν τελοῦνται μόνον ὑπὁ τοῦ ἀνθρῶπου,
ἀλλά καὶ ἐκ τῆς 6οηθείας τοῦ 6λέποντος τά
πάντα Θεοῦ.
ρπθ'. Ὡ 6λέπων τά πάντα Θεός, ὅπως κατανέμει δικαίως πειρασμοὑς διά τά κακά ἔργα
μας, οὑτως ἐνεργεῖ καὶ ἐπὶ τῶν λογισμῶν καὶ
τῶν ἐκουσίων κακῶν νοημάτων.
ρΓ· Οἱ μἐν ἀκούσιοι ἀμαρτωλοὶ λογισμοὶ
ἀναφύονται ἀπὁ τὴν ψυχὴν ἐξ ἀφορμῆς προηγουμένων άμαρτιῶν. Οἱ δἐ έκούσιοι γεννῶνται
ἀπὁ τὁ αὑτεξούσιον θέλημα. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ
ἀκούσιοι ἐκ τῶν ἐκουσίων ἔχουν τὴν προέλευσιν.
ρ^α'. Εἰς μἐν τους άμαρτωλοὑς λογισμούς,
που ἔρχονται ἀθελἡτως, ἀκολουθεῖ λύπη, διά
τοῦτο, καὶ μὴ εὑρίσκοντες εὑνοϊκὁν κλῖμα, ταχέως ἐξαφανίζονται. Εἰς δἐ τους θεληματικῶς
ἐρχομένους λογισμούς, ἔπεται χαρά, ἐπειδὴ τὁ
ἔδαφος εἱναι άμαρτωλόν. Διά τὁν λόγον δἐ αὑτόν, οἱ λογισμοὶ αὑτοί, δυσκόλως ἐκδιῶκονται.
ρ^6'. 'Ο μἐν φιλὴδονος λυπεῖται εἰς τάς κατηγορίας καὶ τάς κακοπαθείας. Ὡ δἐ φιλόθεος
ανθρωπος λυπεῖται, ὅταν τὁν ἐπαινοῦν καὶ ὄταν τοῦ προσφέρουν περισσότερα απ' ὅ,τι ἔχει
ἀνάγκην.
ρ^γ'. Ὄστις δἐν γνωρίζει τὴν δικαίαν κρίσιν τοῦ Θεοῦ, 6αδίζει εἰς ἀτραπόν μεταξὑ δύο
κρημνῶν καὶ ἀνατρέπεται εὑκόλως ἀπὁ ὅλους
τους ἀνέμους. Ἐπαινούμενος, ἐπαίρεται θρασέως καὶ κατηγορούμενος πικραίνεται. Ὄταν
εὑωχῆται, ἀκολασταίνει. Καὶ ὅταν ἐννοῆ ἔνα
ὑψηλὁν λόγον, ἐπιδεικνύεται' καὶ ὅταν δἐν τὁν
ἐννοῆ, ὑποκρίνεται. "Οταν πλουτῆ, ἀλαζονεύε
ταΓ καὶ ὅταν πένεται ὑποκρίνεται. Χορταζόμενος, θρασύνεται καὶ νηστεύων, κενοδοξεῖ. Μἐ
τους ἐλέγχοντας αὑτὁν φιλονεικεῖ καὶ ἐκείνους
ποὑ τὁν συγχωροῦν τους 6λέπει ῶς ἀνοἡτους.
ρ^δἸ Ἐάν, λοιπόν, δἐν ἀποκτἡση κανεὶς γνῶσιν ἀληθινὴν καὶ φόβον Θεοῦ, διά τῆς χάριτος
τοῦ Χριστοῦ, αὑτὀς ὄχι μόνον τραυματίζεται
δεινῶς ἀπὁ τά πάθη, ἀλλά καὶ ὑποφέρει ἀπὁ
τους πειρασμοὑς χωρὶς νά ὦφελῆται.
ρ^ε,. Ὄταν θέλης νά λύσης ἔνα περίπλοκον
ζἡτημα ἐρεύνησε καὶ ἐξέτασε, τὶ ἀρέσει εἰς τὁν
Θεόν, ῶς πρός τὁ ζἡτημα αὑτό καὶ θά ευρης
τὴν λύσιν του ῶφελιμοτάτην.
ρ^στἸ Εἰς ἐκεῖνα τά πράγματα, ποὑ ὁ Θεὁς
εὑδοκεῖ, εἰς αὑτά ὑπηρετεῖ ὁλόκληρος ἡ κτίσις.
Εἰς ἐκεῖνα δἐ τά πράγματα, ποὑ ὁ Θεὁς ἀποστρέφεται, ὁλόκληρος ἡ κτίσις ἐξεγείρεται κατ'
αὑτῶν.
ρ^ζ'· Ὄστις ἀνθίσταται εἰς τους πειρασμοὑς,
ἀντιμάχεται εἰς τάς διαταγάς τοῦ Θεοῦ, ἐν
ἀγνοία. του. Ὄστις δέ, ὑποδέχεται τους πει-
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ρασμούς, ἀπὁ ἀληθῆ γνῶσιν, αὑτὁς «ὑπομένει τὁν Κύριον», κατά τὴν Γραφὴν. (Ψαλμ.
25, Ι4).
ρ^ηἸ Ὄταν ἔλθη πειρασμός, μὴ ἐξετάζης
διά ποῖον λόγον ἤ διά ποίου ἀνθρῶπου ἧλθεν,
ἀλλά ἀγωνίσου νά τὁν ὑπομείνης χωρὶς λύπην
καὶ χωρὶς μνησικακίαν, ἀλλά μἐ εὑγνῶμονα διαθεσιν.
ρ^θ'. Ὅ,τι κακὁν ἔρχεται ἔξωθεν ως πειρασμός, εἱναι κακόν ὀίσχετον πρός ἡμἀς, διά τοῦτο
καὶ δἐν προσθέτει καμμίαν άμαρτίαν, ἐάν, 6ε6αίως, τὁ ἀντιμετωπίσωμεν ὄχι μἐ λανθασμένους λογισμούς.
σ'. Ἐάν δἐν εἱναι εἤκολον νά εὑρη κανεὶς άγίους ἀνθρῶπους, ποὑ εὑηρέστησαν τὁν Θεόν,
χωρὶς νά ὑποστοῦν διαφόρους πειρασμούς, πρέπει νά εὑγνωμονῶμεν τὁν Θεόν διά κάθε πειρασμόν ποὑ παραχωρεῖ.
σα'. Ἐάν ὁ Πέτρος δἐν ἀπετύγχανεν, εἰς
τὴν δι' ὄλης τῆς νυκτὁς άλιείαν του, δἐν θά
ἐπετύγχανε τὴν ἐπομένην ἡμέραν. (Λουκ. ε',
5). Καὶ ἐάν ὁ Παῦλος δἐν ἐτυφλῶνετο αὶσθητῶς, δἐν θά ἀνέβλεπε νοητῶς (Πραξ. θ', 8).
Καὶ ἐάν ὁ Στέφανος δἐν ἐσυκοφαντεῖτο ῶς 6λάσφημος, δἐν θά ἔβλεπε τόν Θεόν ἀπὁ τους &νοιχθέντας οὑρανοὑς (Πραξ. ς', Ι3).
σβ'. Ὅπως ἡ πνευματικὴ ἐργασία, ποὑ γίνεται κατά τὁ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὀνομάζεται
ἀρετἡ, οὑτω καὶ ἡ ἀπροσδόκητος θλῖψις ὀνομάζεται πειρασμός.
σγἸ 'Ο Θεός ἐπείραζε τὁν Α6ραάμ, (Γεν.
κβ', Ι) δηλαδὴ τὁν ἔθλιβε διά τὀ συμφέρον
του, ὄχι 6εβαίως, διά νά μάθη ὁ Θεὁς ποῖος ἧτο, διότι ὁ Θεός, ποὑ γνωρίζει τά πάντα πρὁ
τῆς γενέσεῶς των, ἐγνῶριζε καὶ τοῦ Ἁ6ραάμ
τὴν πίστιν. "Πθελεν ὄμως νά τοῦ δῶση ἀφορμάς νά φανερωθῆ ἡ τελεία πρός αὑτὁν
πίστις του.
σδ'. Κάθε θλῖψις ἐλέγχει τὴν προαίρεσιν τοῦ
ἀνθρῶπου, ποῦ θά ἀποκλίνη πρός τά δεξιά ἤ
τά ἀριστερά; Διά τοῦτο καὶ κάθε συμβαίνουσα
θλῖψις ὀνομάζεται πειρασμός, ἐπειδὴ ἀποκαλύπτει εἰς τὁν πειραζόμενον τά ἀνεκδὴλωτα πάθη του.

ΘΚΛΤΟΝΤΑΟ πρίὈΤΗ
πβρϊ ΛΓΑΠΗΟ
ΤΟΥ ἈΓ. ΜΛ3ἸΜΟγ ΤΟΥ ΟΜΟΧΟΓΗΤΟγ
ΣΤΙΣ αγαιτα τδν Θεδν,

ζη επ'ι της γης βιον αγχελικον. Νηστευει, αγρυπνεϊ, ψαλλει και προσευ'χεται και διαλογιζεται
δίγαθα τταντοτε δια καθε
ανθρωιτον.
μγ'. 'Εαν κανεις πρε
πει ν* αγωνιζεται δια να
ετπτυχη ενα ιτρσγμα, που

επιθυμεϊ· και (^ν τδ θειον εϊναι τδ αγαθδτερον και
ειτιθυμητοτερον σσυγκριτως εξ δλων των αγαθων
και ειτιθυμητων τοτε ·πὍσην ττροστταθειαν δφειλομεν να καταβαλωμεν, προκειμενου να ^πιτυχωμεν
του φυσει αγαθοϋ και εττιθυμητοΟ, που εϊναι αυτδς δ Θε6ς;
μδ'. Μη μολυνης την σαρκα σου με αισχρας
ιτραξεις και μη μιανης την ψυχην σου με πονηρους
λογισμοϋς και η ειρηνη του Θεου θα ελθη εις την
καρδιαν σου, κομιζουσα την αγαπην.

με'. Θλιβε την σαρκα σου με την νηστειαν και
την αγρυιτνιαν και παραμενε αοκνως εις την ψαλμωδιαν και την ττροσευχην και δ αγιασμδς της
σωψροσυνης θα επελθη εις την καρδιαν σου, φερων την αγαπην.
μς' "Οστις ηξιωθη της θειας γνωσεως και
εσχε τδν φωτισμδν της δια της αγαπης, δεν θα
ενοχληθη ττοτε αττδ τδν δαιμονα της κενοδοξιας.
'Ο δε μη αξιωθεϊς 6ίκ6μη της θειας γνωσεως,
ευκδλως συρεται υπ* αυτης. "Εαν δμως αυτδς,
εις δλα δσα ττραττει αποβλεπει εις μδνην την δδξαν του Θεοϋ και χαριν του Θεου μ6νον δρα βοηθουσης της χαριτος, χωρις δυσκολιαν θα λυτρωθη
απδ την κενοδοξιαν.
μζ'. "Οστις δεν απεκτησε την ενεργουμενην δια
της αγαπης θειαν γνωσιν, υπερφρονεϊ δι* δσα
πραττει κατα Θε6ν. "Αλλ* εκεινος που ηξιωθη
αυτης της γνωσεως λεγει μετα συντριβης τα λδγια του πατριαρχου "Αβρααμ, δταν απεκαλυφθη
εις αυτδν δ Θε6ς· «εγω ειμι γη και σποδδς».
(Γεν. ιη', 27).
μη'. 'Ο φοβουμενος τδν Θεδν, εχει ηνωμενην
εις την ψυχην του ποίντοτε την ταπεινοφροσυνην.
Κοκ απδ τους αγιους λογισμοϋς, που αναβλυζουν απδ αυτην, προαγεται εις την θειαν αγαπην
και την αεναον ευγνωμοσϋνην. Διοτι ενθυμεϊται

την ιτροηγουμενην εν τω κοσμφ διαγωγην του και
τα ποικιλα τταραπτωματα του και τους εκ νεοτητος πειρασμους του, εκ των διτοιων δ Κυριος
τδν ^λυτρωσε. Και πως, τελος, τδν μετεστησεν
απδ την εμπαθη ζωην του κοσμου εις τδν εν Θεφ
Μοναχικδν βιον. Και αιτδ τας ενθυμησεις αυτας,
ερχεται θεϊος φδβος εις την ψυχην, ακολουθεϊ
η αγαπη προς τδν εϋεργετην και κυβερνητην της
ζωης μας, τδν δττοιον αδιαλειπτως ευχαριστεϊ
με πολλην ταπεινοφροσυνην.
μθ'. Μη ρυπωσης τδν νουν σου ανεχομενος
τους λογισμοϋς των ακαθαρτων επιθυμιων και
του θυμοϋ κατα των αδελφων σου, δια να μη
χασης την καθαραν προσευχην και οϋτω συλληφθης απδ τδν δαιμονα της ακηδιας.
ν'. Τοτε δ νους χανει την αϊσθησιν της οικειδτητος με τδν Θε6ν, δταν δεχεται ακαθαρτους
και πονηρους λογισμοϋς.
να'. 'Ο μεν αφρων Μοναχδς, που ενεργεϊται απδ
τα παθη, δταν μεν ταρασσηται ατνδ την κινησιν
του θυμοϋ, τοτε παρσλδγως σπευδει να χωρισθη
απο τους αδελφους. "Οταν δε παλιν θερμαινεται υπδ εμιταθους ετπθυμιας, τοτε μεταμελουμενος σιτευδει να συναντηση τταλιν τους αδελφους.
'Ο δε φρονιμος ττραττει τδ αντιθετον και εις τας
δυο περιπτωσεις. Εις μεν την περϊπτωσιν του
θυμου, εξουδετερωνει τας αιτιας της ταραχης
και οϋτως ελευθερωνεται αιτο την λυπην ττρδς
τους αδελφους. 'Ως ιτρδς την ειηθυμιαν, χαλιναγωγεϊ τδν εαυτδν του απδ την παραλογον δρμην
της συναναστροφης εξ εμπαθειας.
νβ'. Μοναχε, κατα τδν καιρδν των ττειρασμων
μη εγκσταλειψης τδ Μοναστηρι6ν σου, αλλα υπομενε με γενναιοτητα τα κυματα των λογισμων
καἱ Ιδιως της λυπης και της ακηδιας. "Ετσι δοκιμαζομενος, κατ* οικονομιαν, υιτδ του Θεου, δια
των θλιψεων, θα αττοκτησης σταθεραν ^;λιτιδα
ττρδς τδν Θε6ν. 'Εαν δμως αφηνης τδ Μοναστη
ρι6ν σου τοτε δίποδεικνυεσαι δτι εΤσαι αδοκιμος,
αστατος και χωρις σνδρεϊαν.

νγ'. 'Εαν θελης να μη εκττεσης απδ την αγαπην του Θεου, προσεξε να μη 6ίφηση ς τδν αδελφον σου να κοιμηθη λυπημενος κατα σου, αλλ*
οϋτε και σϋ να κοιμηθης λυπημενος κατα του
αδελφου σου. Καμε διαλλαγην με τδν αδελφον
σου και ϋστερα ιτροσελθε να ττροσφερης εις τδν
Χριστδν, με καθαραν συνειδησιν, τδ δωρον της
αγαπης, δια προσευχης εκτενους (Ματθ. ε', 23).
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ΘΚΧΤΟΝΤΑΟ πρωΤΗ Πθμ χγχπηο
νδ'. "Εαν εκεϊνος που εχει δλα τα χαρισματα
του 'Αγιου Πνευματος, στερεϊται δμως της αγαιτης, εις τιποτε δεν ωφελεϊται, δπως λεγει δ
θειος 'Απ6στολος (Α' Κορ. ιγ' 3), ποσην προσπαθειαν πρεπει να καταβαλλωμεν, δια ν* αποκτησωμεν την αγαιτην;
νε'. 'Εαν η αγαπη δεν ενεργεϊ κακδν εις τδν
ττλησιον (Ρωμ. ιγ', ΙΟ), τδτε εκεϊνος που φθονεϊ τδν 6ίδελφον και λυιτεϊται δια την πρδοδον
του, η με συκοφαντιας σπιλωνει την υποληψιν
του η τδν επιβουλευεται με καποιαν κακοηθη κατηγοριαν, πως δεν αλλοτριωνει τδν εαυτδν του
απδ την αγαττην και δεν τδν καθιστςί ενοχο της
αιωνιου Κρισεως;
νς'. 'Εαν η αγαπη ειναι τδ πληρωμα τοϋ νομου (Ρωμ. ιγ'. ΙΟ) εκεϊνος που μνησικακεϊ δια
τδν δίδελφδν, που επινοεϊ δολους κατ* αυτου,. που
εϋχεται την ζημιαν του και χαιρει εις τας τττωσεις του πως δεν εΤναι τταρανομος και αξιος
της αιωνιου κολασεως;
νζ'. 'Εαν εκεϊνος που καταλαλεϊ και κατακρινε» τδν αδελφδν του, καταλαλεϊ και κατακρινει
τδν νομον (Μακ. δ', ΙΙ), δ δε νομος του Χριστου εΤναι η αγαπη, πως δ καταλαλος δεν εκττιιττει εκ της αγαπης του ΧριστοΟ; Και πως δ
Υδιος δεν γινεται αϊ'τιος της αιωνιου κολασεως;
νη'. Μη προσφερεσαι να ακουης τους λδγους
του καταλαλου οϋτε να δμιλης προς εκεϊνον που
εξ εμπαθειας κατηγορεϊ τους ιταντας. Οϋτε να
δμιλης οϋτε να ακουης με παθος κατα του ττλησιον, δια να μη εκπεσης απδ την θειαν αγαιτην
και οϋτως 6ίλλοτριωθης αττο την αιωνιον ζωην.
νθ'. Μη δεχεσαι τας κατα του πνευματικου ιτατρος σου λοιδορϊας καϊ μη καθιστας πλεον προθυμον τδν τοιουτον εις τδ να υβριζη τδν πατερα
σου, δια να μη δργισθη δ Κυριος εις τα εργα
σου και σε εξολοθρευση Ικ γης ζωντων (Δευτ.
στ', 15).
ξ'. Να ανακοτττης εκεϊνον που καταλαλεϊ τους
αδελφους σου, δια να μη αμαρτανης δι-πλα. Πρωτον διδτι συνειθιζεις εις τδ δλεθριον παθος να α
κουη ς κατηγοριας καϊ δεϋτερον, διδτι δεν τδν
σταματας οπως δφειλεις, σττδ τας φλυαριας κα
τα του ττλησἱον.
ξα'. Ειπεν δ Κυριος· «'Εγω δε λεγω υμϊν αγαπατε τους εχθρους υμων, καλως ποιειτε τοϊς
μισοϋσιν υμας, προσεϋχεσθε υπερ των επηρεαζδντων υμας» (Ματθ. ε', 44). Δια ποιον λογον
διατασσει αυτα; Δια να σε ελευθερωση απδ τα
ττσθη τοϋ μισους, της λυττης, της δργης και της
μνησικακιας καϊ δια να σε αξιωση με τδ μεγιστον αποκτημα της τελειας αγαπης. Την αγαττην αυτην εΤναι αδυνατον να εχη κανεις, εαν δεν
αγαπα εξ ϊ'σου δλους τους ανθρωπους, δπως δ
Θεδς αγαπα εξ ϊσου δλους και θελει παντες να
σωθουν και να ελθουν εις επιγνωσιν αληθειας
(Α' Τιμ. β', 4).
ξβ'. Εϊπεν παλιν δ Κυριος* «^Εγω δε λεγω υ
μϊν, μη αντιστηναι τφ πονηρφ, αλλ* δστις σε
ραττισεἱ επι την δεξιαν σιαγδνα, στρεψον αυτφ
καϊ την αλλην και τφ θελοντ» σοι κριθηναι και
τδν χιτωνα σου λαβεϊν, αφες αυτφ και τδ ιμα
τ ιον καϊ τφ αγγαρευοντι σε μιλιον εν, ϋπαγε
μετ' αϋτοϋ δυο» (Ματθ. ε', 39).
Δια τι δλα αυτα; Δια να σε διαφυλαξη, δ Κυ
ριος, εις καταστασιν αοργησιας, αταραξιας και

αλυπον, αλλα και τδν αδικουντα σε να διδαξη,
δια της ανεξικακιας σου, τδ δρθδν και τελικως,
ως Πατηρ αγαθος, να δδηγηση αμφοτερους εις
την ενδτητα της αγαπης.
ξγ'. "Οσας αμαρτιας εκαμαμεν κατα τδ παρελθον, αυτων των αμαρτιων περιφερομεν τας Ιμιταθεϊς φαντασιας. "Εκεϊνος λοιπδν ττου νικςί τας
Ιμπαθεϊς φαντασιας, ^πομενον εΤναι να δπτορριπτη και τας αμαρτιας εκεινας που εξεικονιζονται εις τδν νουν δια της φαντασιας. Και τουτο,
επειδη δ πολεμος, προς τας εμπαθεϊς μνημας
ειναι τδσον δυσχερεστερος, εν σχεσει προς τδν
πολεμον κατ' αυτων των ιτραγματων, δσον εΤναι
ευκολωτερον να αμαρτανη κανεις δια της φαν
τασιας παρα δια της ιτραξεως.
ξδ'. "Ολα τα παθη διακρινονται εις σωματικα και ψυχικα. Τα μεν σωματικα εχουν τας
αιτιας των εις την σαρκα. Τα δε ψυχικα γεννωνται απδ τα εξω της σαρκδς πραγματα. Και
τα μεν σωματικα θεραπευει η ^γκρατεια εις παντα, τα δε ψυχικα περικοπτει η προς παντας αγαιτη.

ξε'. Τα ανωτερω παθη, αλλα μεν ανηκουν εις
τδ θυμικδν μερος της ψυχης, αλλα δε εις τδ ^πιθυμητικον. 'Αμφ6τερα δε κινουνται δια των αισθησεων, δταν η ψυχη ευρισκεται εξω απδ τους
δρους της ^γκρατειας και της αγαπης.
ξς'. Τα παθη τοϋ θυμικοϋ μερους της ψυχης
ειναι περισσοτερον δυσκαταγωνιστα αιτδ τα παθη
του επιθυμητικου. Δια τουτο και ϋττδ του Κυριου εδδθη η εντολη της αγαπης, ωσαν ισχυρδτατον θεραττευτικδν μεσον.
ξζ'. "Ολα τα αλλα τταθη ενεργοϋν μονον Ιι εις
τδ θυμικδν η τδ επιθυμητικδν η τδ λογιστικδν
μερος της ψυχης, δπως εΤναι η ληθη και η αγνοια.
δΤδ δε παθος της ακηδιας, ^ξαπλουμενον
λων των ψυχικων δυναμεων, κινεϊ σχεδδν δλα τα
τταθη μαζυ. Δια τουτο και η ακηδια εΤναι τδ πλεον
βαρϋ παθος. 'Ο Κυριος, λοιιτον, δωσας τδ αντιφαρμακον της ακηδιας, την υιτομονην, λεγει πρεποντως· «εν τη ϋπομονη υμων κτησασθε τας ψυχας υμων» (Λουκ. 2Ι, Ι9).
ξη'. Μη ιτληξης ποτε, δια των παραλογων
^λεγχων σου, την ψυχην οιουδηττοτε αδελφου, μηττως μη δυναμενος να υπομεινη την θλϊψιν, ^πιστρεψη παλιν εις τδν κδσμον. Διδτι δεν θα 6ποφυγης τδν ελεγχον της συνειδησεως, που εις τδν
καιρδν της προσευχης θα σου φερει τταντοτε λυθεια οικειδτης
πην καϊ ουτω θα απομακρυνεται
του νου ττρδς τδν Θεδν.

αττοδοσις λ.μ.

Πθρϊ ΤΦΝ ΑΙΤϊωΝ
ΤΦΝ ΠβϊρΧΟΜΟΟΝ
ΤΟΥ ΛΓ. Μχρκογ ΤΟγ ΛΟΚΗΤΟγ
ΠΟΚΡΙΣΙΣ. Ἀδελφοί, παντὸς πειρασμοῦ αἰτία εἵναι ὁ λογισμὸς ἐκάστου. θὰ
ἥθελα δὲ νά τονίσω,
δτι καὶ οἱ λόγοι καὶ
αἰ πράξεις ἀποτελοῦν
τάς αἰτίας τῶν θλιβερῶν, ἐπειδὴ οῦτε οὶ
λόγοι οῦτε αἰ πράξεις
προηγηθῇ λογισμός.
Ἐπομένως, πρέπει νὰ ἀναγάγωμεν τό πᾶν
εἰς τοὺς λογισμούς. Τοῦ λογισμοῦ, λοιπόν, προηγουμένου, αἰ πράξεις δημιουργοῦν τὴν προϋπόθεσιν τῆς εἰς ἀλλήλους
κοινωνίας. Καὶ ἐξηγοῦμαι.
Δύο ειναι οἱ τρόποι τῆς ἐσωτερικῆς κοινωνίας μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Ὄ ἔνας συνίσταται ἀπὸ ἀγάπην καὶ ὁ ἔτερος ἀπὸ κακίαν. Διά δὲ τῆς κοινωνίας αὐτῆς, κατἀ ἔνα τρόπον ἀνεξιχνίαστον, ἀναδεχόμεθα ἀλλήλων τάς εὐθύνας. Εἰς τάς ἀναδοχὰς δὲ
αὐτὰς ἀκολουθοῦν οἱ ποικίλοι πειρασμοί,
καθὼς λέγει ἡ Γραφή· «ό ἐγγυώμενος τὸν
ἐαυτοῦ φίλον, ἐχθρῶ παραδίδωσι τὴν ἐαυτοῦ χεῖρα». ΟΪ5τω δὲ ἔκαστος, δχι μόνον
ὑφίσταται ὑπὲρ τοῦ ἐαυτοῦ του τὰ ἐπερχόμενα θλιβερά, ἀλλά καἰ ὑπὲρ τοῦ πλησἰον, κατ' ἀναλογίαν πρὸς τό εἰδος τῆς
ἀναδοχῆς.
Ἐρώτησις. Παρακαλοῦμεν, πἀτερ, νὰ
μάθωμεν τὸν ἔνα τρόπον τῆς ἀναδοχῆς, τὸν
συνιστάμενον ἀπὸ τὴν κακίαν.
Ἀπόκρισις. 'ί-ί ἀπὸ κακίας ἀναδοχὴ ειναι ἀκούσια. 'Ἐτσι δὲ συμβαίνει ἀθελὴτως
νὰ ἀναδέχεται τοὺς πειρασμοὺς τοῦ κλεπτομένου ὁ κλέπτης. Ὄμοίως καὶ ὁ συκοφάντης νὰ ἀναδέχεται τοὺς πειρασμοὺς τοῦ
συκοφαντουμένου, ὁ πλεονέκτης ἐκείνου
ποὺ ἀδικεῖ, ὁ Θλί6ων τοῦ ὑπ' αὐτοῦ θλι6ομένου. Καὶ διὰ ν' ἀποφύγω τὰς λεπτομερείας, πᾶς ὁ ἀδικῶν ἀναδέχεται τοὺς

πειρασμοὺς τοῦ ἀδικουμένου. Τὴν ἀλήθειαν δὲ τῶν λεγομένων μαρτυρεῖ ἡ Ἀγία
Γραφὴ διἀ τῶν ἐξής. «δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει, ἀντ" αὐτοῦ δὲ παραδίδοται ὁ ἀσεβής». Καὶ πάλιν' «ὁ όρύσσων δόθρον τῶ
πλησίον, ἐμπεσεῖται εἰς αὐτὸν καὶ ὁ κυλίων
λίθον, ἐφ' ἐαυτὸν κυλίει». Ὡσαύτως καὶ ὁ
Ἀπὸστολος Παῦλος λέγει· «Εἰ δὲ ἡ ἀδικία ὴμῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησι,
τὶ ἐροῦμεν; μὴ ὰδικος ὁ θεὸς ό ἐπιφέρων
τὴν όργὴν», εἰς ἐκείνους ποὺ δὲν φρονιματίζονται παιδευόμενοι διὰ τῶν πειρασμῶν, ἀλλ' ἀντιθέτως ἐξαγριώνονται ἐξ αἰτίας αὐτῶν; μὴ γένοιτο, νὰ εἵναι ὁ θεὸς
ὰδικος. (Ρωμ. γ', 5).
Ἐρώτησις. Δόξα σοι ὁ θεὸς- πιστεύομεν, δτι αὐτὰ εἵναι ἀληθινὰ δπως τὰ ἐξεθέσατε μὲ πειστικότητα. Παρακαλοῦμεν νὰ
μᾶς ἀναλύσετε καὶ τὴν ἐξ ἀγἀπης ἀναδοχην.
Ἀπόκρισις. Ἀναδοχὴ ἐξ ἀγἀπης εἵναι
αὐτή, τὴν ὁποίαν ὁ Κὑριος ὴμῶν Ἰησοῦς
Χριστὸς μᾶς παρέδωκεν. Πρῶτον ἐθεράπευσε τὰς ἀσθενείας τῆς ψυχῆς μας, κατόπιν ἐθεράπευσε «πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν
μαλακίοιν», αἵρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου. Ἀποκατέστησε καθαρὰν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν. Εἰς ἐκείνους ποὺ πιστεύουν εἰς
αὐτὸν παρέσχε λύτρωσιν ἐκ τοῦ θανάτου.
Παρέδωκε Θεοσέ6ειοιν εἰς τοὺς ἀνθρώπους,
ἐδίδαξεν εὐσέ6ειαν, ἐκακοπάθησεν ἔως
θανάτου ἐξ ἀγάπης καὶ ὑπέδειξεν δπως
ὑπομένωμεν μέχρι θανάτου τοὺς πειρασμοὺς χάριν τῆς πίστεως. Ἐχάρισεν εἰς ἡμᾶς, τά μέλλοντα ἀγαθά, «ᾶ ὸφθαλμὸς
οὐκ εἵδε καὶ οῦς οὐκ ἥκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέ6η». Δι' δλα αὐτὰ
ἀναδέχεται τοὺς ἀναλόγους ὑπὲρ ὴμῶν
πειρασμοὺς. Ὡνειδίζεται, μυκτηρίζεται,
συκοφαντεῖται, ραπίζεται, δεσμεῖται, παραδίδεται, κολαφίζεται, ποτίζεται χολὴν
καὶ δξος, καὶ τὶ νὰ εἵπω περισσότερον;
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κατατρυπᾶται διά τῶν ἥλων καὶ σταυροῦ- ρίζοντο, ὑστεροῦντο, ἐθλί6οντο, ἐκακουχοῦντο, ἐφυλακίζοντο, ἀπέθνησκον, καὶ
ται.
Τοιουτοτρόπως κοινωνήσας μὲ ἡμᾶς διά δσα ὰλλα τοιαῦτα ὑπέστησαν χἀριν ἡμῶν.
ΟΪ5τω, λοιπόν, διὰ τῆς ἐξ ἀγάπης κοισαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐδέχθη καὶ τὰ ὑπὲρ ὴμῶν πάθη. Τὸν πνευματικὸν τοῦτον νωνίας, οἱ “Αγιοι Ἀπόστολοι, ἀνεδέχθηνόμον τῆς ἀναδοχῆς παρέδωκεν ὁ Κύριος σαν τοὺς ἰδικούς μας πειρασμούς, ὼς λέεἰς τοὺς φίλους του Ἀποστόλους, Προφή- γει καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «εἵτε γὰρ
τας, Πατέρας καὶ Πατριάρχας. Εἰς τοὺς θλιδόμεθα, εἵτε παρακοιλοὑμεθα, ὑπὲρ τῆς
μὲν προεδίδαξε διά τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας (Β'
εἰς τοὺς δὲ ὑπέδειξε, διὰ τοῦ ἀχράντου σώ- Κορ. α', 6). "Οπως λοιπόν, ἐδέχθησαν παματός Του, αὐτὴν ταύτην τὴν ἀναδοχήν, ρὰ Κυρίου τὸν Εὐαγγελικὸν νόμον, οἱ Ἅτὴν ὁποίαν ἀποκαλύπτων ἔλεγε· «μὴ φο- γιοι Ἀπόστολοι, οῦτω τὸν παρέδωκαν εἰς
6εῖσθε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωοιν. ἡμᾶς λέγοντες «εἰ ὁ Κύριος τὴν ψυχὴν αὐις', 33). Καὶ πάλιν, «ἐγὼ ὑπὲρ αὐτῶν ἁγι- τοῦ ὑπὲρ ὴμῶν ἔθηκε, καὶ ὴμεῖς, όφείλοάζω ἐμαυτόν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμέ- μεν τὰς ψυχὰς ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ὴμῶν
νοι ἐν ἀληθείᾳ». (Ἰωαν. ιζ', 19). Ὡσαύ- τιθένἀι». (Α' Ἰωαν. γ', 16). Καὶ πάλιν
τως, «μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, «ἀλλὴλων τὰ 6άρη 6αστάζετε καὶ οῦτως
ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φί- ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ».
(Γαλ. ς', 2).
λων αὐτοῦ». (Ἰωαν. ιε', 13).
Ὅθεν καὶ ὁ Ἅγιος Παῦλος, μιμοὐμενος
Ἐάν, ἐπομένως, ἐγνωρίσαμεν τοὺς δὑο
τὸν Κύριον ἔλεγεν «νῦν χαίρω ἐν τοῖς πα- τρόπους τῆς εἰς ἀλλήλους κοινωνίας, ἥτοι
θὴμασί μου ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ διὰ τῆς κακίας καὶ τῆς ἀγάπης καὶ ἀνετά ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν γνωρίσαμεν, δχι μόνον τὴν ἐξ ἀνάγκης ἀτῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, δ κολουθοῦσαν ἀναδοχήν, ἀλλὰ καὶ παρεἐστιν ή Ἐκκλησία». (Κολ. α', 24). Καὶ δέχθημεν τοὺς κατ' ἀναλογίαν συμ6αίνονὰὐτὸς ὑπηνίσσετο τὴν ἐξ ἀγάπης ἀναδοχήν. τας πειρασμούς, τότε πρέπει νὰ μὴ περιθέλεις δὲ νὰ μάθης σαφέστατα, πῶς δλοι εργαζώμεθα τὸ πῶς ἐπέρχονται οἱ πειραοἰ Ἀπόστολοι ἐγένοντο κοινωνοὶ ὴμῶν δι" σμοὶ ή πότε ή διὰ τίνος. Διὸτι μόνον ὁ θεἐννοίας, διὰ λόγου καὶ πράξεως καὶ ἀνε- , ὸς γνωρίζει, οστις παραχωρεῖ εἰς ἔκαστον
δέχθησαν διὰ τῆς κοινωνίας αὐτής τοὺς ἰ- ὴμῶν τοὺς καταλλήλους πειρασμούς, τοὺς
δικούς μας πειρασμούς;
λόγους διὰ τοὺς ὁποίους ἐπέρχονται οδΚαὶ διὰ μὲν τὴν κοινωνίαν, δι' ἐννοίας, τοι ἀνυπερθέτως διὰ τὴν σωτηρἰαν μας καἰ
οἱ Ἀπόστολοι, ὴρμήνευον εἰς ἡμᾶς τὰς πῶς συμ6αίνει ἀκόμη νὰ συνεργῇ εἰς τοῦΓραφἀς, παρέθετον τὰς προφητείας, ἔπει- το καἰ ὁλόκληρος πολλάκις ἡ κτίσις.
Κατόπιν δλων τούτων, ὸφείλομεν νὰ
θον νὰ πιστεύωμεν εἰς τὸν Χριστὸν ώς λυτρωτὴν καὶ νὰ τὸν λατρεύωμεν ὼς κατὰ πιστεύωμεν εἰς τὴν δικαιοσύνην τοῦ θεοῦ
φύσιν Υἰὸν τοῦ θεοῦ. Προσηὑχοντο ὑπὲρ καὶ νὰ εἵμεθα 6έδαιοι, δτι κάθε τι τὸ θλιὴμῶν καὶ ἔκλαιον καὶ ἀπέθνησκον χἀριν δερὸν καὶ πᾶς πειρασμὸς ποὺ ἐπέρχονται
ὴμῶν.
εἰς ἡμᾶς ἀκουσίως, ὸφείλονται ή εἰς τὴν
Ὡς πρὸς τὴν διὰ λόγων κοινωνίαν, οἱ ἀναδοχὴν ἐξ ἀγάπης ή εἰς τὴν ἀναδοχὴν ἐκ
Ἀπόστολοι, παρεκἀλουν, ἐνουθέτουν, ἐπε- τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἀκριδῶς διὰ τοὺς λότίμων, ήλεγχον τὴν όλιγοπιστίαν ἡμῶν, ώ- γους αὐτοὺς πρέπει νὰ ὑπομένωμεν εὐχανείδιζον, σκώπτοντες τὴν ἀγνωσίαν μας, ρίστως καὶ νὰ μὴ ἀνθιστάμεθα εἰς τὰς θλίἀνακηρύττοντες τὴν εὐσέδειαν. Ὡσαύτως ψεις καἰ τοὺς πειρασμούς, διὰ νὰ μὴ προώμολόγουν τὸν Χριστὸν, ἀνέκοπτον τὴν μὴ σθέτωμεν ἐπὶ πλέον ἀμαρτίας ἐπὶ τῶν ἁὸρθὴν πίστιν εἰς πάντα καιρόν, εἰς πάντα μαρτιῶν μας.
Πρέπει ώσαύτως νὰ γνωρίζωμεν, δτι ὑτόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα. Μὲ τὸ ψεῦδος
μὴ συμφωνοῦντες, μὲ τὸν καυχώμενον κατὰ πάρχουν τρεῖς τρόποι Θεοσε6είας, διὰ τῶν
σάρκα μὴ συνομιλοῦντες, μὲ τὸν κενόδο- όποίων δύναται νὰ σωθῇ ὁ ὰνθρωπος. Ὅ
ξον μὴ ἀναστρεφόμενοι, τὸν ἀλαζόνα μη- πρῶτος εῖναι νὰ μὴ ἀμαρτάνη, ὁ δεύτερος,
δόλως φοδούμενοι. Ὅμοίως ἐξουθένουν δπως ὁ ἁμαρτήσας ὑπομένη τοὺς ἀναλότοὺς πονηρευομένους ἐδέχοντο τοὺς ταπει- γους πειρασμούς καὶ ό τρίτος ἐάν δὲν ὑ
νοὑς μὲ ἀγάπην, τοὺς εὐλα6εῖς ἔκαμνον πομένη ἐξ ἐλλείψεως ἀνδρείας τῆς ψυχῆς,
φίλους. "Εδωσαν δὲ ἐντολὴν καὶ ἡμεῖς νὰ τοὐλάχιστον νὰ πενθῇ διὰ τὴν ἔλλειψιν ὑπομονῆς.
ἐφαρμόζωμεν δσα αὐτοὶ ἐδίδαξαν.
Δέον δὲ νὰ γνωρίζωμεν, δτι ὁ ἁμαρτάἉναφορικῶς δὲ μὲ τὴν διὰ πράξεως κοινωνίαν, οἰ Ἀπόστολοι, ἐδιώκοντο, ἐμυκτη- νων καὶ μὴ διορθούμενος ἐδῶ διὰ τῶν κα-
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ταλλήλων πειρασμῶν, οί ὁποῖοι ἐπέχουν
θέσιν φαρμάκων τῆς ψυχῆς, ἐξ ἀνάγκης
θὰ δώση λόγον ἐν ὴμέρᾳ κρίσεως. Ἐκτός,
6ε6αίως, ἐὰν ό θεός, μᾶς ἵδη νὰ πενθῶμεν καὶ νὰ ταπεινούμεθα καὶ οῦτως ἐξαλείψη τὰς ἁμαρτίας μας, δπως αὐτὸς γνωρίζει διὰ τῆς παντοδυνάμου χάριτός Του.
Ἐμεῖς δέ, ἐὰν δὲν ὴμπορέσωμεν, ώς δυσκατόρθωτον, νὰ ἐπιτύχωμεν τὸ πρῶτον, δηλαδὴ νὰ μὴ ἁμαρτάνωμεν, τοὐλὰχιστον δμως νὰ μὴ ἀμελήσωμεν νὰ ἐπιτύχωμεν τὸ
δεύτερον, ὴτοι νὰ ὑπομένωμεν τοὑς διαφόρους πειρασμοὺς ὼς ἐξ αἰτίας μας προερχομένους. Ἀλλ' ἐὰν παρ' ἐλπίδα καὶ τοῦ
δευτέρου ἀποτύχωμεν, πάντως νὰ φροντίσωμεν τοῦ τρίτου τρόπου, δηλαδὴ νὰ λυπώμεθα καὶ νὰ πενθῶμεν διὰ τὴν ἔλλειψιν ὑπομονής, διὰ νὰ μὴ ἐκπέσωμεν τελείως τῆς
σωτηρίας.
Σᾶς παρακαλῶ πρὸ πὰντων, ἀδελφοί,
νὰ προσέχετε ἀκριβῶς εἰς τὰ λεγόμενα, διὰ
νὰ μὴ ὑφίσταμαι καὶ ἐγὼ τοὑς ἀναλόγους
πειρασμοὺς ἀνωφελῶς, (ἐκ τῆς ἐξ ἀγάπης
ἀναδοχῆς) ἀλλὰ καὶ σεῖς νὰ μὴ λησμονήσετε αὐτὰ ποὺ σᾶς ἔγραψα.Διότι ή λήθη εἵναι
θυγάτηρ τῆς ραθυμίας καὶ ἀμφότερα εἵναι
γεννήματα τῆς ἀπιστἰας. Καὶ ὁ όδυνηρὸς
πειρασμὸς παρέχει εἰς τὸν συνετὸν τὴν
δυνατότητα τῆς μνήμης τοῦ θεοῦ, ὴ ὁποία
θλίδει τὴν καρδίαν κατ' ἀναλογίαν τῆς
ἐπιλησμοσύνης τοῦ θεοῦ. Ὡσαὑτως δὲ
κάθε πόνος ἀκούσιος νὰ σᾶς γίνεται διδάσκαλος τῆς μνήμης τοῦ θεοῦ καἰ οϋτω
δὲν θὰ σᾶς λείψη ποτὲ ἀφορμὴ πρὸς μετὰνοιαν.
ἀπόδοσις ὑπὸ μ.μ.

ΝΩΡΙΖΕ, δτι η δδος του
ΧριστιανισμοΟ εϊναι η εξης· δπου ενεργει τδ "Α
γιον Πνεϋμα εκεϊ ακολουθεϊ δ διωγμδς και η παλη, δπως η σκια ακολουθεϊ τον ανθρωπον». Μακαριος δ Αιγ6τττιος.
«Ουδεϊς χωρις πειρασμδν θα δυνηθη να εισελ
θη εις την βασιλειαν των
ουρανων. 'Αφαιρεσε τους
ττειρασμους, αλλα ουδεις θα σωθη». 'Αντωνιος δ
Μεγας.
«Αι θλιψεις δεν παρεχονται υπδ του Κυριου εις
τους δουλους του ανευ λογου, αλλα προς δοκιμην
της αληθινης αγαπης μας προς τον κτιστη
μας». Μ. Βασιλειος.

«Μιμησου Χριστδν τον Θεδν. Παθε δια την σωτηριαν σου δπως εκεινος ετταθε για σενα. Δι6τι
τον ελεγον δαιμονισμενον, πλανον, φαγον και οινοπδτην. . .». Συμεων δ Ν. Θεολ6γος.

«"Οπως δ χρυσδς ττου εσκωριασε ττολυ, δεν εϊ
ναι δυνατδν να καθαρισθη και να επανελθη εις
την λαμπροτητα του, ειμη μονον εαν ριφθη εις
την καμινον και κτυπηθη ττολυ με τα σφυρια, ετσι
και η ψυχη που εδεχθη την σκωριαν της αμαρτιας
και εχασε τδ καλλος της, δεν δυναται κατ* αλλον τροπον να καθαρισθη και να λαβη τταλιν τδ
αρχαϊον καλος της, τταρα μονον εαν υπομεινη ιτολλους ττειρασμους και εισελθη εις την καμινον των
θλιψεων». ΤοΟ Ιδιου.

«Προσευχησου να μη εισελθη ς σε ψυχικοϋς ττεἱρσσμους, αλλα δια τους σωματικους ττειρασμους
ετοιμασου με δλην την ψυχην σου. Δι6τι χωρις
τους -ττειρασμους δεν δυνασαι να προσπελαση ς εις
τον Θεον. Μεσα εις τους ττειρασμους κρυπτεται η
θεια αναπαυσις. 'Εκεινος ττου σττοφευγει τους
ττειρασμους, αποφευγει την αρετην. Πειρασμδν δεν
εννοω εκεϊνον ττου δδηγεϊ εις την αμαρτἈαν, αλλα
τας θλιψεις». 'Ισαακ Συρος.
«"Οπως τδ κερι, εαν δεν θερμανθη και δεν μαλακωση ιτολϋ, εϊναι αδυνατον να αποτυπωση την
σφραγϊδα, ετσι και δ ανθρωπος, εαν δεν δοκιμασθΓι με πονους και θλιψεις και σσθενειας, δεν δυ
ναται να δεχθη την σφραγϊδα των αρετων του
Θεοϋ». Διαδοχος Φωτικης.

«"Οταν μας Υδουν οι δαιμονες να καταφρονωμεν τα κοσμικα ιτραγματα, δια ν' αποφυγωμεν
τας αιτιας του μισους κατα των ανθρωπων και
δια να μη εκττεσωμεν της αγαπης, τοτε διεγειρουν τους ανθρωιτους να μας συκοφαντησουν, με
τον σκοπδν να λυπηθωμεν και να μισησωμεν τους
ανθρωιτους.
Δεν υιταρχει βαρυτερος πονος της ψυχης δίπδ
την συκοφαντιαν, ττου στρεφεται εις την δρθην
ττϊστιν μας η εις την ηθικην μας. Κανεις δεν δυ
ναται να αδιαφορηση εις τας συκοφαντιας αυτας,
ειμη μονον εκεινος που εχει την ελπιδα του εις
τον Θεον. . . "Οσον προσευχεσαι εις τον Θεδν υιτερ του συκοφαντησαντος, τοσον δ Θεδς αποκαλυιττει την αθωοτητα σου εις τους σκανδαλισθεντας». Μαξιμος 'Ομολογητης.

6ΠΙΟΤΟΛΗ ΠΡΟΟ ΜΟΝἈΖΟΝΤἈΘ
ΤΟΥ ΛΠΟγ Ο6ρΛΠϊωΝΟΟ
ΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝ τδ υπολοιπον της "Επιστολης
ττρδς Μοναζοντας του 'Α
γιου Σερσττιωνος, ' Εττἱσκδπου Θμοϋεως της ΑΙγυπτου, ως εκφραστικδν

5εϊγμα της υψηλης τιμης
που εδιδεν η "Εκκλησια
των πρωτων αιωνων εις
τον Μοναχισμδν. 'Ο ϋμνος προς τους Μοναζοντας
υπδ του *Αγιου Σερατηωνος, εξηγεϊται εκ του
γεγονδτος, δτι εζησεν δ ϊδιος ειτι ετη ως Μοναχδς και ητο επομενως εις θεσιν να εκτιμηση
την μεγαλην σημασιαν του Μοναχικοϋ θεσμου εντδς της 'Εκκλησιας. "Οταν δε εγενετο 'Επισκοττος, ιτροστατευει τον μοναχισμδν, εξαιρει τον
βϊον των Μοναχων, απονεμει τιμην προς τους Μο
ναζοντας, ως στηριζοντας τον κοσμον δια των
ττροσευχων των και ττροτρεπει τους χριστιανους
να 6κολουθησουν τον αγγελικδν αυτδν βιον.
'Η 'Εκκλησϊα εστελεχουτο εκ Μοναχων και «ουτη Ενστολη εγενετο 'Επισκοπος η Παδεϊς
τριαρχης, αν μη πρδτερον ητο Μοναχος». Αυτη η
αγια ταξις ειτεκρατει αρχαιοτατα εις την "Εκκλησιαν μεχρι και των τελευταιων αιωνων. Περι
της δποιας λεγει δ "Αγιος Νικ6δημος δ 'Αγιορειτης. «''Ω ποσον ευτυχεϊς και χρυσοϊ αιωνες υττηρξαν εκεϊνοι, καθ* ους επολιτευετο εις την αγιαν του Χριστου "Εκκλησιαν μια εξαιρετος και
καλλιστη συνηθεια, τδ να εκλεγωνται δηλαδη απδ
του σεμνου ταγματος των Μοναχων δλοι εκεϊνοι,
δσοι εμελλον να αναβωσιν εις τους υπεροχικους
θρδνους της 6ίρχιερωσυνης και να εγχειρισθωσι
ιτροστασιαν ψυχων».
"Ηδη η ταξις αυτη εξελιττεν απδ την 'Εκκλησιαν και εντευθεν συνεξελἱιτον τδσα αγαθα, με αποκορυφωμα την διασπασιν της ενοτητος μεταξϋ
'ΕτΓἱσκ6ϊΓου και Μοναχισμου και την εισβολην εις

τας σχεσεις των ενδς πνενματος αντιδικιας, ως
εαν δεν ητο κοινδς δ Χριστος, και κοινη η πιστις.
Τ6τε ητο αρκετη η αρετη και η πνευματικη λαμψις του μοναχου δια να κληθη εις τδ υψος της
6ίρχιερωσυνης και την επισκδπευσιν αθανατων ψυ

χων. Τωρα η αγια'Εκκλησια μας αρκεϊται εις 2να
πιυχιον της ακαδημαϊκης θεολογιας και εις μιαν
τυπικην εξαρτησιν εκ μιας Μονης. * Ιδου διατι δεν
εχομεν «τταϋλαν κακων» εις την "Εκκλησιαν. Πως
η διοικοϋσα "Εκκλησια θα μεθοδευση τδ υπ* 6ριθ.
Ι ιτροβλημα της, ωστε να εχωμεν κληρικους συνδυαζοντας θεολογικην παιδειαν με παιδειαν της
καρδιας, που ανεζητει να εϋρη δ ιτροφητης Δαβιδ; «Κυριε γνωρισον μοι ανδρα πεπαιδευμενον
τη καρδια εν σοφιςί».

ΙΑ' Εισθε λοιπδν μακαριοι, τιμιωτατοι.
Και συνεχως αξιξει ·να επαναλαμβανω αυτδ.
Εισθε μακαριοι, διοτι εστρατεϋθητε εις την δμοουσιον Τριαδα. 'Ο ιδιωτης δεν ξεγελφ τον
στρατιωτην, και ουτε επομενως οι δραπεται δαιμονες την ευλαβειαν σας. Διοτι δταν σας εχαριξεν δ Θεδς τας δωρεας ελεγεν* «ΖΙδου δεδωκα υμϊν την εξουσιαν του πατεϊν επανω οφεων και σκορπιων καϊ επ'ι πασαν την δυναμιν του εχθροϋ, και ουδεν υμας ου μη αδικησει»
(Λουκ. ΙΟ, Ι9). Δεν υπηρετεϊτε εις τον στρατδν ανθρωπινου βασιλεως, δια να βλεπετε εΙς
τον πδλεμον τας σφαγας των δμογενων ανθρωπων, αλλα εΙς τας παραταξεις του Χριστοϋ, δια να αντικρϋξετε τας ηττας των δαιμδνων. Δεν φορεϊτε δπλα απδ χαλκδν και σιδηρον, δια να φονεϋσετε τους δμοδουλους, αλλ*
εχετε Ισχυραν πιστι·ν, δια της δποιας δ διαβολος κατανικαται. Ουτε παλιν εστρατεϋθητε δια
να αϊματοκυλησετε τδ ανθρωπινον γενος, αλλα
δια να εκχεετε ενωπιον του Θεου την δεησιν
σας. «'Οφθαλμοι Κυριου επϊ δικαιους και (δτα
αυτοϋ εΙς δεησιν αυτω·ν» (Ψαλμ. 33, Ι6). Δεηθητε λοιπδν δια τον κοσμον, καθως γνωριζετε
καλα, δτι υπακουει εις τας ευχας των δικαιων
και δτι ισχυει πολυ δεησις δικαιου ενεργουμενη ΓΙακ. 5, Ι6).
Διαρκως να μας ενθυμησθε. Και τας θυρας του παραδεισου που εκλεισεν η παραβασις
του ,Αδαμ, αυτας, δ δικδς σας ερως προς τον
Θεδν θα τας ανοιξη. 'Ιδικδν σας κατοικηιηριον
εϊναι δ ουρανδς, οπου θα συναντησετε τους αποστδλους, δπου θα Ιδητε τους προφητας, οπου
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θά ἀπολαύσετε τους μάρτυρας, ὅπου θά ἐναγκαλισθῆτε τους δικαίους ὅλους, ὅπου θά ζὴσετε
μαζὶ μἐ τους ἀγγέλους. Σεῖς ἐνταῦθα εἰσθε
μακάριοι, καὶ μετά τὴν παροῦσαν ζωὴν μακαριῶτεροι. Ἐκεῖ θά ἰδῆτε τὁν 'Ιωάννην τὁν Βαπτιστἡν, τὁν πατέρα τῆς ἀσκητικῆς σας ζωῆς,
τὁν τραφέντα εἰς τὴν ἔρημον καὶ διαλάψαντα
ἐν τῆ ἀσκὴσει. Ἐκεῖ θά ἰδῆτε τὁν ἀνδρειότατον
'Ιῶβ, στεφανωμένον μἐ πολλὴν δόξαν, τὁν ἐργάτην τῶν ἰδικῶν σας κόπων καὶ τῆς ὑπομονῆς
τὁν φίλον. Ἐκεῖ θά ἰδῆτε τὁν προπάτορά σας
Ἁ6ραάμ, τον γνἡσιον ἐραστὴν τῆς ἰδικῆς σας
φιλοξενίας. Ἐκεῖ θά σας συναντὴση ὁ Δαυίδ,
ὁ πραότατος καὶ ἀσκητικῶτατος, τοῦ ὁποίου ὁ
6ίος καθημερινῶς μας ἐνισχύει. Καὶ, διά νά
μὴ ἀναφέρω κάθε δίκαιον χωριστά, καὶ μακρύνω
τὁν λόγον, θά ἰδῆτε αὑτὁν τὁν Χριστὁν, τὁ κεφάλαιον πάντων τῶν ἀγαθῶν, τὁν εἰπόντα
«Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδίφ, ὅτι αὑτοὶ τὁν
Θεόν ὄψονται» (Ματθ. 5, 8).
ΙΒ' Ποῖος λοιπὁν μακαριῶτερος ἤ εὑτυχέστερος ἀπό σας, ἀφοῦ θά θεωρὴσετε αὑτὁ
τὁ πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ. Εἱσθε μακάριοι ἐν
ἡμέρφ κρίσεως, ποθεινότατοι, ὅταν ὁ Θεός θά
φανερῶση καὶ θά κρίνη τά κρυπτά τῶν ἀνθριίιπων. Διότι γυμνά καὶ ὀλοφάνερα τά πάντα εἱναι ἐνῶπιόν Του (Ἐ6ρ. 4, Ι3). Διότι «πάντας
ἡμιχς παραστῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ 6ὴματος
τοῦ Χριστοῦ, ἱνα κομίσηται ἔκαστος τά διά τοῦ
σῶματος πρός ίὶ ἔπραξεν, εϊτε ἀγαθόν εϊτε φαῦλον» (Β' Κορ. 5, ΙΟ). Δἐν θά σας καταλάβη
κατ' ἐκείνην τὴν στιγμὴν τρόμος, ἀλλ' εὑφροσύνη καὶ χαρά καὶ στέφανος καὶ ἀγαλλίασις
ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. Διά σας ἡ κρίσις δἐν εἱναι φοβερά, οῦτε τό πῦρ τὁ αὶῶνιον (Ματθ. Ι8,
8), οἤτε ὁ σκῶληξ ὁ ἀκοίμητος (Μαρκ. 9, 48),
ἀλλά διά τους ἐχθροὑς καὶ παραβάτας τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Σεῖς, οἱ ἀνεπίληπτοι καὶ φρόνιμοι ἐν Χριστῳ, θά ἀκούσετε τὁ «Δεῦτε οἱ εὑλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομὴσατε τὴν
ἡτοιμασμένην ὑμῖν 6ασιλείαν ἀπό καταβολῆς
κόσμου» (Ματθ. 25, 34). Εἰς τὁν κοινὁν ὅμως
ἐχθρὀν τῶν ὄλων καὶ εἰς ἐκείνους ποὑ τὁν ὴκολούθησαν θά ἀπευθύνη τὁν φρικῶδη ἐκεῖνον
λόγον' «Ἁρθὴτω ὁ ἀσεβἡς, ἱνα μὴ ϊδη τὴν δόξαν Κυρίου» ('Ησ. 26, ΙΟ). Σεῖς θά ἀπέλθετε
καὶ θά φθάσετε μἐ εὑφροσύνην καὶ χαράν ἐκεῖ,
ὅπου ἀπέδρα ὁδύνη καὶ λύπη καὶ στεναγμὁς
('Ησ. 35, ΙΟ, 5, ΙΙ), ὅπου τιμὴ καὶ δόξα καὶ
ἀναφαίρετα χαρίσματα.
ΙΓ' Πράγματι, ἡ χρηστότης σας διαλαλεἰται πανταχοῦ, εἰς ὅλην τὴν οὶκουμένην (Φιλ.
4, 5). Ποία πόλις, ὅταν ἤκουσε τὁν ἐνάρετον
καὶ ἀποστολικόν σας 6ίον, δἐν εῦχεται νά σας
ἰδῆ; Ποῖος 6ασιλεὑς ἀπό τους προγενεστέρους
ἧ καὶ τους συγχρόνους, ἀκούων τὁν θεοτερπῆ
καὶ ἐνάρετον 6ίον σας, δἐν ἐπεθύμησε νά σας

συναντὴση καὶ μἐ πολὑν πόθον νά σας ἐναγκαλισθῆ; Τῆς τάξεῶς σας καρπὁς εἱναι ὁ ἀβ6άς Ἁντῶνιος, ὁ ὁποῖος ἔφθασεν εἰς ἀκρότατον σημεῖον ἀρετῆς καὶ τοῦ ὁποίου ὁ 6ίος διασῶζεται γραπτὁς πλησίον σας. Ἁκόμη καὶ ὁ
ἀββας Ἁμμοῦν καὶ ὁ ἀββἀς Ἰωάννης καὶ ὁ
ἀββάς Μακάριος, οἱ ὁποῖοι καθ' ὑπερβολὴν ἔλαμψαν εἰς τὴν ἀρετὴν. Ἐφανέρωσαν εἰς τους
ἀνθρῶπους ὑπερφυσικά σημεῖα καὶ ὀίλλας δυνάμεις καὶ ἐξεδίωξαν, κατά βούλησιν Θεοῦ,
δαιμόνια καὶ έθεράπευσαν τους πόνους μεγάλων νοσημάτων καὶ ὀίλλας ἀσθενείας καὶ ἀπέδειξαν τὴν ἀδυναμίαν τῶν ἱατρῶν. Διότι τάς
ἀσθενείας ποὑ δἐν ἡδύναντο οἱ ἰατροὶ νά θεραπεύσουν, τάς παρεχῶρουν εἰς τάς άγίας εὑχάς καὶ εἰς τὴν ὶσχυράν πίστιν τούτων, γνωρίζοντες τά χαρίσματα τῶν ἰαμάτων, ποὑ ἔλα6ον ἐκ Θεοῦ. Ταῦτα. ἀκούοντες οἱ 6ασιλεῖς ἐθαύμαζον καὶ ὑμνουν τὀν Θεόν.
ΙΔ' Αύτά σεῖς μἐ περισσοτέραν ἀκρίβειαν
γνωρίζετε παρά ἡμεῖς. Διότι σεῖς ἔχετε ζὴσει
μαζί τους καὶ οἱ πατέρες σας. Ποῖος λοιπὁν θά
δυνηθῆ νά ἀπαγγείλη ἐπαξίως ἐγκῶμια; Ποῖος
δἐν θά δεχθῆ νά ἐπαινέση τὁ φιλόθεον, τὴν
ὑπομονἡν, τὴν διάκρισιν, τό ἀκέραιον ὁμοῦ καὶ
φρόνιμον; Ἁλλά καὶ τὴν πραότητα καὶ τὴν
ὴρεμίαν, καὶ τό ἤρεμον ἧθος, τὁ εἰρηνικόν, τό
ἀνυπόκριτον καὶ άπλοῦν, τό ἀπαθές, τὁ ἀφιλάργυρον, τὀ εῦσπλαγχνον, τὁ ἐλεημονικόν, τὁ
μεταδοτικόν, τό συμπαθές, τό φιλάδελφον καὶ
φιλόξενον, τὁ φιλόπτωχον, ἀλλά καὶ τό εὑπρόσιτον, καὶ τὴν φιλαλὴθειαν, καὶ τὴν πρός ϊόν
Θεόν ὁμοφροσύνην, ἀλλά καὶ τὁν μελιστάλακτον καὶ ἤρεμον λόγον σας, καὶ τὀ ευτακτον
6άδισμα καὶ τὴν ἀναχῶρησιν εἰς τὴν "Ερημον
καὶ τό χρηστόν ὄνομα, καὶ τὀ ὀρθόδοξον φρόνημα καὶ τὴν πρός τὁν Θεόν πίστιν; "Ω μἐ πόσην ἀρετὴν συναναστρέφεσθε! "Ω πόσαι ἀρεταὶ σας στεφανῶνουν, τιμιῶτατοι εἰς τὁν Θεόν!
"Ω ἀπὁ πόσας ἀρετάς ἀποτελεῖται τὁ στέμμα
ποὑ φορεῖτε! Ὄ πόση σταθερότης ἐναρέτων
ἔργων ὑπάρχει σἐ σας! 'Η εὶρὴνη μεταξὑ σας
ἡγεμονεύει μἐ τὴν ἀποχὴν ἐκ τῶν κακῶν. 'Η
ταπεινοφροσύνη σἐ σας ἡγεμονεύει, ποὑ εἱναι
χρηστὁς τύπος τοῦ Κυρίου, εἰς τὁν ὁποῖον προσέκρουσε κατ' ἀρχὴν ὁ διάβολος καὶ δικαίως
κατέπεσεν.
ΙΕ' Εἱναι ἀναγκαῖον καὶ άρμοδιιὄτατον
νά σας γράφῳ καὶ νά ὁμιλῶ τοιουτοτρόπως. Διότι ἔχει γραφῆ' «Μνἡμη δικαίου μετ' ἐγκωμίων» (Παρμ. ΙΟ, 7) καὶ ὅτι «ἐγκωμιαζομένων
δικαίων εὑφρανθἡσονται λαοί» (Παρμ. 29, 2).
"Οταν ἐπομένως κάποιος σας ἀναφέρει εἰς τὴν
μνἡμην του, ὁπωσδὴποτε καὶ θά σας ἐγκωμιάση. Διά τοῦτο, ἀνδρειότατοι, σαφῶς κατανοοῦντες τὁ ἀξίωμά σας καὶ τὴν δόξαν σας,
ἰσχύσατε διά νά τελειῶσετε τὁν μισθόν σας,
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ΘΠΙΟΤΟΧΗ προο ΜΟΝΧΖΟΝΤΧΟ
νηφοντες ακδμη περισσδτερον με την ελπιδα
των μελλοντων. Και ψαλατε τδ του Δαυιδ*
«'ΑνδρΙξου καϊ κραταωυσθω η καρδια σου και
υπομεινον τδν Κϋριον» (Ψαλμ. 26, Ι4). Ουδεποτε, ουτε καποιος κακδς λογισμδς να εμφωλεϋη μεσα σας τελειως, ουτε καϊ η στιγμιαια
και ελαχιστη ραθυμια, καθως θα πνευση εχθρικδς ανεμος κατα των αγαθων της ψυχης σας,
να σβυση τα λαμποντα φωτα που φωτιζουν ως
αστερες τδν κδσμον, δια να ακουσετε μαξϊ με
τους αποστολους* «'Τμεϊς εστε τδ φως του κοσμου» (Ματθ. 5, Ι4). 'Ο δε απδστολος λεγει*
«'Τπομονης γαρ εχετε χρειαν, ϊνα τδ θελημα
του Θεοϋ ποιησαντες κομισησθε την επαγγελιαν» ('Εβρ. ΙΟ, 36). Μη αποκαμετε λοιπον,
τιμιωτατοι, αλλα συναψατε τδ τελος εις την
αρχην, και εΙς τδ τελος την αρχην* «'Ο γαρ
υπομεινας εΙς τελος, οϋτος σωθησεται» (Ματθ.
24, Ι3). "'Ας ευχηθωμεν δε να τυχωμεν, σεις
και ημεϊς, μακαριου και δσιου τελους, εχοντες
τροφην τα θεϊα δδγματα, υπδ την καθοδηγησιν
του Θεοϋ καϊ την διαποιμανσιν αυτοϋ. Και κατορθωσαντες τα ποθουμενα εκεϊνα ρηματα του
Παϋλου να εϊπωμεν μετα παρρησιας* «Τδν αγωνα τδν καλδν ηγωνισμαι, τδν δρδμον τετελεκα, την πιστιν τετηρηκα. Λοιπον απδκειται
μοι δ της δικαιοσυνης στεφανος, δν αποδωσει
μοι Κυριος εν εκεινη τη ημερει, δ δικαιος κριτης» (Β' Τιμ. 4, 7—8).
η δδξα και τδ
κρατος, τφ Πατρι και τω Υιω και τφ 'Αγιω
Πνευματι, εις τους αϊωνας των αιωνων. ^μην.
'Αποδοσις υπδ ε.μ.σ.

περι θθιου βρωτοο
ΕΤΑΞΥ των αλλων ιδιοτητων του, δ θειος ερως,
εϊναι και εκστατικδς. ΟΙ
ερασται των θειων δεν ανηκουν εις τους εαυτους
των, αλλα εις τους αγαπωμενους..
Δια τουτο
και δ μεγας Παυλος, Ο
ταν κατεκτηθη υπδ του
θειου ερωτος και ησθανθη την εκστατικην του
δυναμιν, εΤπε με ενθεον φωνην «Ζω εγω ουκ ετι,
ζη δε εν εμοι Χριστδς». 'Ως αληθινδς εραστης
και, δπως ελεγεν, εκστατικδς προς τδν Θεδν, δεν
ζοϋσε την ιδικην του ζωην, αλλα την ζωην του
εραστοϋ του Χριστου, ως φλογερα αγαπητην.

Χαριν δε της αληθειας πρεπει να εϊττω και του
το τδ τολμηρον δτι και αϋτδς δ αϊτιος των ιταντων Θεδς, απδ τδν καλδν και αγαθδν ερωτα προς
τα κτισματα και την ασυλληπτον ερωτικην του
αγαθδτητα, γινεται εξω εαυτοϋ δια της προνοητικης αγαινης του προς την δημιουργιαν του και
θελγεται απδ αϋτα εξ αγαθδτητος και αγαπης
καὶ ερωτος. Και απδ την υττερουσιοτητα του και,
δπως εϊναι εξω απδ την κτισιν, κατερχεται εκστατικως προς αυτην δια της ακτιστου ενεργειας
του. . .».
'Αγ. Διονυσιου 'Αρεοπαγιτου, Περι θειων

δνοματων.

«Μακαριος εκεϊνος, που απεκτησεν ερωτα προς
τδν Θε6ν, δμοιον με εκεϊνον ιτοϋ εχει δ μανικωτατος εραστης εις την ερωμενην του... 'Εκεϊνος
που πραγματικα αγαιτςί, φανταζεται τταντοτε τδ
ιτροσωπον του αγαπημενου του. Και αυτδ τδ προσωπον αγκαλιαζει με ηδονην μεσα εις την καρδιαν του. Αυτδς ουτε και κατα τδν ϋπνον του δυναται να εϋρη ηρεμιαν εις τδν ποθον του, αλλα
στρεφεται εις την μνημην του ποθουμενου του.
Αυτα συμβαινουν και ειτι των σωματικων και ειτι
των ιτνευματικων ερωτων.

Τραυματισθεϊς καποιος
ελεγε δια τδν εαυτον του
το: «"Εγω κοιμουμαι απδ
καρδια μου αγρυπνει απδ
θον». (^Ασμα ασματων).

απδ τδν θειον ερωτα,
τδ καταπληκτικδν του
φυσικην αναγκην και η
τδν πολϋν ερωτικδν τγο-

'Αγιου *Ιωαννου του Σιναϊτου

του Σ ιναιτου.

«'Ο θεοφορος καϊ θεδφρων νους, ανυψουμενος
και απολαυων της θειας μεθης απδ τα αφορητα
βελη των μανικων καϊ θειων ερωτων και ττληγωμενος αιτδ αγαττην προς τδν Θεδν και βλεττων τδν
εαυτον του να φλεγεται φανερα, ενθουσιαζεται καϊ
εξερχεται εαυτου, δια να εισελθη πλεον με 6λλοιωμενον και ωραϊον προσωπον εις τα αιτοφατικα μυστηρια της θεολογιας».

Καλλιστου Καταφυγιωτου

Π6ρϊ 6Ν ΧρΟΝΙΖΟΝ ΟΧΙΟΜΑ
ΠΕΒΛΗΘΗ εἰς τὴν 'Ι.
Κοινότητα τοῦ Ἁγίου
Ὄρους Ἐκθεσις ὑπὁ
μέλους αὑτῆς ἐπὶ τοῦ
χρονίζοντος σχίσματος
τῶν ζηλωτῶν, κατόπιν
σχετικῆς ἐντολῆς, ἐπὶ
τῳ σκοπῳ, ὅπως ὁ 'Ι. ἡμῶν Τόπος λάβη τά κατάλληλα μέτρα πρὁς
διαφῶτισιν τῶν άπλοῖκῶν τούτων ἀδελφῶν καὶ
ἐπανέλθουν εἰς τους κόλπους τῆς Ἁγιορειτικῆς
ἀδελφότητος έν ένότητι, ἀληθείφ καὶ ἀγάπη.

ΚΙΝΗΜΑ ΛΑΤἘΗΣ ΕΤΣΕΒΕΙΑΣ
Εἰς τὴν “Εκθεσιν χαρακτηρίζεται ὁ ζηλωτισμὁς ῶς «κίνημα λαῖκῆς εὑσεβείας, ἔνθα ἀπουσιάζει ἡ γνῶσις καὶ εἰσβάλλουν αἱ πλέον ἀπίθανοι παρερμηνεῖαι». Τονίζεται δέ, ὄτι τά σχίσματα προκαλοῦν πάντοτε εὑλαβεῖς χριστιανοί,
Μοναχοὶ καὶ λαῖκοί, «δοκοῦντες λατρείαν προσφέρειν τῳ Θεῳ». Ἁναφέρονται δἐ ἐνδεικτικῶς
τὁ σχίσμα τῶν παλαιοπασχιτῶν, ὅπερ προεκλὴθη ὑπὁ «οὑ κατ' ἐπίγνωσιν» ζἡλου κληρικῶν καὶ
λαϊκῶν καὶ ἐκράτησεν έκατόν σχεδόν ἔτη καὶ
τό σχίσμα ἐν Ρωσίφ τῶν ρασκολνίκων-παλαιοπίστων, ὅπερ ἤδη ἀκόμη παραμένει μἐ τρία έκατομμύρια ἐπὶ τρεῖς αἰῶνας. Καὶ τά αϊτια;
Διά τὁ μὲν πρῶτον, ὁ καθορισμὁς τοῦ Πάσχα ὑ
πὁ τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, διά δέ τὁ
δεύτερον, ἀσὴμαντος τυπικὴ μεταρρύθμισις διά
ν' ἀποδειχθῆ, ὄτι «τά σχίσματα δημιουργοῦνται
μὲν ἐξ ἰασίμων ἐκκλησιαστικῶν αἰτιῶν, ἀλλά
καὶ ἐκ τοῦ μηδενός». 'Τποστηρίζεται δέ, ὅτι τὁ
σχίσμα τῶν παλαιοημερολογιτῶν «ὀφείλεται εἰς
ἐλαχίστους, ἀμοίρους θεολογικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς γνῶσεως, ἱερομονάχους τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τινας άπλοῖκοὑς λαϊκούς».

ΑΣΘΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

'Τπενθυμίζεται δἐ ἐν τῆ Ἐκθέσει, ὅτι τό 'Ἁγιον “Ορος εἰς τὁ σύνολόν του, παρ' ὅτι δεν
μετεκινἡθη ὴμερολογιακῶς, διά λόγους ἔξεως,
ὅμως διετὴρησεν ῶς καὶ πρότερον τάς κανονικάς αὑτοῦ σχέσεις μὲ τὁ Οἰκουμενικόν Πατρι-

αρχεῖον καὶ μἐ ὅλας τάς Τοπικάς Ἐκκλησίας
ἀνεξαρτἡτως ἡμερολογίου.
Τά έπιχείρηματα δέ τῶν ζηλωτῶν ἀτινα συνοψίζονται εἰς τέσσαρα, ἀποδεικνύονται ἐντελῶς
ἀνίσχυρα, ὀίσχετα καὶ νοθευμένα. 'Τπὁ τοῦ συντάκτου τῆς Ἐκθέσεως ἀναφέρεται, ὅτι ἡ Ἐπιτροπἡ, εἰς ἥν συμμετέσχε καὶ ὁ τότε Ἁρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, δἐν ἀπεφάνθη, ὄτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος θά καταστῆ σχισματικὴ εἰσάγουσα τάς Ι3 ἡμέρας,
ἀλλά ὅτι «0ά κινδυνεύση νά καταστῆ σχισματικὴ», ἐφ' ὅσον ἡ πράξις αῦτη ἀπεδοκιμάζετο
ὑπὁ τῶν λοιπῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. «Εἱναι ἀδιανόητον νά καταστῆ αύτομάτως μία Τοπικὴ
Ἐκκλησία σχισματικὴ, γράφει ἡ “Ἐκθεσις. Ἐκκλησία, ἐν κοινωνία μἐ ὅλας τάς Τοπικάς Ἐκκλησίας, πῶς δύναται νά ὀνομάζηται σχισματικὴ; Σχίσμα ἐίνευ πραγματικῆς ἀποκοπῆς δεν
νοεῖται, εἱναι ἀνύπαρκτον».
Ὡσαύτως, ἀναφερομένη ἡ Ἐκθεσις, εἰς ἔτερον έπιχείρημα τῶν ζηλωτῶν, διευκρινίζει, ὄτι
αἱ λεγόμεναι ἀποφάσεις ἐπὶ τοῦ Πατριάρχου 'Ιερεμἰου τοῦ Β' εἱναι τελείως άσχετοι μἐ τό ἡμερολογιακόν θέμα καὶ μόνον τά νοθευμένα κείμενα τάς έμφανίζουν οῦτως. 'Η νοθεία ἐγένετο
ὑπὁ τοῦ Μοναχοῦ Ἰακῶβου Νεασκητιῶτου, ῶς
καταφαίνεται εἰς τον ὑπ' ἀριθμ. 772 κῶδικα
τῆς 'Ι. Μ. τοῦ Ἁγίου Παντελεὴμονος Ἁγίου
"Ορους καὶ οἱ 6ουλόμενοι δύνανται εὑχερῶς νά
τό ἐλέγξουν. ("Ιδε «Γρηγόριος Παλαμάς», τεύχη Ι93, Ι94, Ι95ὶΙ932).

Ο ΠΟΛΤΠΑΘΗΣ ΙΕ' ΚΑΝΩΝ

'Ως πρὁς τον ΙΕ' Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ον ἐπικαλοῦνται οἱ ζηλωταί, ἡ
“Ἐκθεσις ἀναφέρει, ὅτι εἱναι ἀσχετος, διότι ὁ
'Ι. Κανῶν ούτος προϋποθέτει «αἵρεσιν κατεγνωσμένην» καὶ ὄχι θέμα ρυθμιστικὁν τῆς λατρείας,
ῶς εἱναι τὁ ἡμερολογιακόν. Παρά τοῦτο ὑποστηρίζεται ὀρθότατα, ὅτι ὁ 'Ι. ούτος Κανῶν,
παρ' ὅτι «εὶσάγει ἐξαίρεσίν τινα, καταλείπων
τὴν διακριτικὴν εὑχέρειαν εἰς τους κληρικοὑς
νά διακόψουν τὴν μνημόνευσιν τοῦ ἐαυτῶν Πρῶτου, ἐν τούτοις καὶ ἡ εὑχέρεια αὑτὴ δἐν εἱναι
πρακτικῶς παραδεκτὴ σἡμερον, ὅτε ὑφίσταται
ἡ δυνατότης εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἐκκλησίαν νά
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πληροφορηθῆ ἀμέσως μίαν ἐνδεχομένως κηρυσσομένην αϊρεσιν. Δηλαδὴ ὁ συντάκτης τῆς Ἐκθέσεως δέχεται, ὅτι ἡ εὑχέρεια διακοπῆς τοῦ
μνημοσύνου ἐδόθη διά λόγους καθαρῶς ἐπικοινωνιακῶν δυσκολιῶν παλαιοτέρων ἐποχῶν». Διότι, ῶς γράφεται, ποῖον νόημα ἔχει ἡ παροχὴ δικαιῶματος διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου, καθ' δν χρόνον, λόγῳ τῶν
συγχρόνων τηλεπικοινωνιακῶν μέσων, σύμπασα
ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει τὶ κηρύσσει ἔκαστος Ἐπίσκοπος ἧ Πατριάρχης; Ἐπομένως, κατά ποίαν λογικὴν θά παρείχετο τὁ δικαίωμα κρίσεως
καὶ ἀξιολογὴσεως μιας ἐνδεχομένως κηρυσσομένης κακοδοξίας εἰς τους κατωτέρους κληρικοὑς, παρασύροντας εἰς σχίσμα καὶ τὁν λαόν,
καὶ δἐν θά ἐπεφυλάσσετο τὁ δικαίωμα τοῦτο εἰς
τὁ πολυάριθμον σῶμα τῶν Ἐπισκόπων», πλαισιουμένων, λέγομεν ἡμεῖς, ὑπὀ θεολόγων καὶ
πιστῶν, δυναμένων ὄχι μόνον νά κρίνουν, ἀλλά
καὶ νά ἐπιλέξουν τὁν πρέποντα τρόπον διασφαλίσεως καὶ τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλά καὶ τῆς ἐνότητος ἀπὀ τὁν κίνδυνο σχισμάτων ;
Ἐν συνεχεία δέ ἡ Ἐκθεσις, ἀναφερομένη εἰς
τὁ δ' ἐπιχείρημα τῶν ζηλωτῶν, λέγει ὅτι, «ῶς
πρὁς τόν προσαγόμενον 'Ι. Κανόνα, οστις ἀναφέρεται εἰς τους «κοινωνοῦντας ἀκοινωνήτοις»,
οὑδαμοῦ ἔχει ἐφαρμογἡν, διότι ἐν τῆ καθόλου
'Ορθοδόξῳ Ἐκκλησίιι οὑδεὶς εϊναι «ἀκοινῶνητος». Ἐπομένως καὶ τὁ ἐπιχείρημα τοῦτο πίπτει
εἰς τὀ κενόν.
ΟΙ «ΟΧΛΟΙ» ΤΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΤΣΙΝ
Παρακατιοῦσα ἡ "Ἐκθεσις συμπεραίνει, «ὅτι
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἐν Ἐλλάδι καὶ εἰς τό 'Ἁγιον "Ορος ἔχει δημιουργηθῆ εν σχίσμα, ὀφειλόμενον εἰς παρανοἡσεις, εἰς νοθείας καὶ εἰς
τὴν ἀγνοιαν τῆς φύσεως τῆς Ἐκκλησίας, ῶς
σιδματος Χριστοῦ, ἀλλά κυριῶτατα εἰς τὴν ἔλλειψιν αὑτογνωσία; καὶ εἰς τὴν ἀπουσίαν άγάπης πρὁς τό πλἡρωμα τῆς Ἐκκλησίας». Δἐν ἀμφισβητεῖται ἡ εὑλάβεια πολλῶν ἐκ τῶν συγκροτούντων τὁ σχίσμα ἀδελφῶν, ἀλλά δἐν παύουν
«νά ἀποτελοῦν, κατά τὴν ἔκφρασιν άγίων Πατέρων καὶ Συνόδων, τους «ὄχλους», τους «χύδην ὄχλους» καὶ τά «ὀίτακτα πλἡθη», ἀπὁ τά
ὁποῖα ἤρθη ὑπὁ τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι μόνον τὀ
δικαίωμα ἀναμίξεως εἰς τοιαύτης σοβαρότητος
θέματα (δ' Κανῶν τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου), ἀλλά καὶ αύτὁ τὁ δικαίωμα ἐκλογῆς ἱερέων καὶ ἀρχιερέων (ιγ' Κανῶν, Συν. Λαοδικείας).

ΤΟ ΜΟΡΜΟΛΤΚΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ
'Τπὁ τὁν ἀνωτέρω ὑπότιτλον, ὁ συντάκτης
τῆς Ἐκθέσεως, ὑποστηρίζει, ὅτι «οἱ ἡγέται τοῦ
σχίσματος — οἱ ὁποῖοι, σημειωτέον, ἔχουν ἀπο-
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κατασταθῆ κοινωνικῶς, δυσαναλόγως πρὁς τά
ἀνύπαρκτα προσόντα των — εἰχον ἀνάγκην Ισχυροτέρων ἐπιχειρημάτων διά νά στηρίξουν
τάς θέσεις των, ἀφοῦ συν τῳ χρόνῳ τά ἰδια
ἀπεδυναμῶθησαν. Καὶ εὑρέθη ὁ Πατριάρχης
Ἁθηναγόρας. Ἁλλά μας ἐλυπἡθη ὁ Θεὁς καὶ
τόν Ἁθηναγόραν διεδέχθη Δημὴτριος ὁ ΑἸ
Ἁνεπνεύσαμεν, ἐλπίσαντες ὅτι ὁ σάλος θά καταπαύση, ἀλλ' ὴπατὴθημεν. Ἐπρεπε νά ὑπάρχη κάποιος ποὑ νά δικαιῶνη τὁ σχίσμα... Δι*
αύτὁ ἔπρεπεν ῶρισμέναι φράσεις τοῦ νέου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νά τὁν καταστὴσουν
συνεχιστὴν τῆς ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς καὶ
τῶν φρονημάτων τοῦ προκατόχου του. Καὶ ουτω πλέον δἐν ὑπάρχει ἐλπὶς ἐξυγιάνσεως τῆς
Ὄρθοδοξίας ἐκ τοῦ μιάσματος τοῦ Οἱκουμενισμοῦ, τοῦ Θεοῦ διαφυλάσσοντος τὴν ἀμῶμητον
Ἐκκλησίαν διά τῶν ἀπεσχισμένων!».
Ἁλλ' ἀντὶ ἀλλης ἀπαντὴσεως εἰς τάς κατηγορίας, ὁ συντάκτης τῆς Ἐκθέσεως ἐπὶ τοῦ ζηλωτικοῦ προβλὴματος, παραθέτει αὑτούσια ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ λόγου τοῦ Ἁγίου Μάρκου
Ἐφέσου, δν ἀπηύθυνεν εἰς τὁν πάπαν, κατά
τὴν συνάντησιν τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν Φλωρεντίφ.
ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΤ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΤ

«Σὴμερον τῆς παγκοσμίου χαράς τά προοίμια' σὴμερον αἱ νοηταὶ ἀκτῖνες τοῦ τῆς εὶρήνης ἡλίου τῆ Οἰκουμένη πάση προσανατέλλουσΓ σὴμερον τά τοῦ Δεσποτικοῦ σῶματος μέλη
πολλοῖς πρότερον χρόνοις διεσπασμένα τε καὶ
διερρηγμένα, πρὁς τὴν ἀλλὴλων ἐπείγεται ἔνωσιν' ού γάρ ἀνέχεται ἡ κεφαλὴ Χριστὁς ὁ
Θεός ἀφεστάναι διηρημένῳ τῳ σῶματι, οὑδἐ
τὁν τῆς ἀγάπης δεσμόν ἐξ ἡμῶν ἀνηρῆσθαι
παντάπασιν ἡ ἀγάπη 6ούλεται» ΡὩ.ΧνϊΙ,
ΘΟΕ. Ι98.
Ὡποῖοι λόγοι ἀγάπης καὶ πόνου ἐν τῆ προσπαθεία τῆς ἐνῶσεως! Πῶς διαφαίνεται ἡ άγία ψυχὴ τοῦ θείου τούτου ἀρχιερέως, ἐλπίζοντος νά ἐπαναφέρη τά πεπλανημένα τέκνα τοῦ
Θεοῦ εἰς τὴν Ὡρθοδοξίαν! Ποίας θεολογικάς
τομάς κατέλιπεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ὁ ὁίγιος
Μαρκος! Καὶ συνεχίζει:
«'Αρα οὑ προφανῶς ταῦτα Θεοῦ δυνάμει καὶ
κρίσει γεγένηται καὶ τὁ πέρας ὁποῖον ἔσται καλὀν καὶ Θεῳ φίλον, ἐντεῦθεν ἤδη προοιμιάζεται; δεῦρο δὴ οὑν, άγιῶτατε πάτερ, ὑπόδεξαι
τά σά τέκνα μακρόθεν ἐξ ἀνατολῶν ἥκοντα' περίπτυξαι τους ἐκ μακροῦ διεστῶτας τοῦ χρόνου
πρὁς τάς σάς καταφυγόντας ἀγκάλας' θεράπευσον τους σκανδαλισθέντας' ἀπαν σκῶλον καὶ
πρόσκομμα τῆς εἰρἡνης κωλυτικόν ἐκ μέσου γενέσθαι κέλευσον' εἱπέ καὶ αυτὁς τοῖς ἀγγέλοις
ῶς τοῦ Θεοῦ μιμητὴς' «ὁδοποιήσατε τῳ λαῳ
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μου, καὶ τους λίθους ἐκ τῆς ὁδοῦ διαρρίψατε»
(Ἐσ. 62, ΙΟ) ΡὩ. ΧνϊΙ, θΟΕ. Ι99).
Διατὶ σἡμερον μία μετριοπαθεστέρα φρασεολογία τοῦ Πατριάρχου τὁν καθιστά αἱρετικόν;
'Ἁς ἀπαλλαγοῦν οἱ καλοὶ ἀδελφοὶ ἀπὁ τάς φανατικάς προκαταλὴψεις των πρός στιγμὴν διά
νά κατανοὴσουν, ὅτι ἡ γλῶσσα τῆς ἀγάπης εἱναι ἡ γλῶσσα τοῦ Θεοῦ. Ἰδοὑ καὶ ἔτερον μάθημα συμπεριφοράς.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

«Ἁρα ψυχῆς ἀποστολικῆς ταῦτα καὶ πατερικῆς γνῶμης καὶ ἀδελφικῆς διαθέσεως ἧ τοὑναντίον σκαιάς καὶ διεστραμμένης καὶ αύθεκάστου καὶ οὑδἐν ἡγουμένης δεινόν, εἰ πάντες ἀπόλλοιντο; ἐγῶ μἐν οἱμαι τὁν τὴν διαίρεσιν ταύτην εἰσαγαγόντα καὶ τὁν ανωθεν ὑφαντὁν χιτῶνα τοῦ Δεσποτικοῦ Σῶματος διασχίσαντα
μείξονα τῶν στρατιωτῶν ὑποστὴσεσθαι δίκην
καὶ τῶν ἀπ' αἰῶνος άπάντων ἀσεβῶν καὶ αἱρετικῶν' ἀλλά σοὶ τοὑναντίον ἔξεστιν, μακαριῶτατε πάτερ, εἰ 6ουληθείης μόνον, τά διεστῶτα
συνάψαι καὶ τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ (Ἐφ.
2, Ι4) καθελεῖν καὶ θείας Οἰκονομίας ἔργον
ἐργάσασθαι» Ρ.Ο. ΧνϊΙ, ΘΟΕ. 2ΟΟ.
"Ετερον κείμενον ἐκφραστικὁν τοῦ πόνου διά
τὁν χωρισμόν. Αἱ ὁίγιαι ψυχαί, διαμένουσαι ἐν
τῆ ἀληθείφ τῆς Ἐκκλησίας, θλίβονται διά τὴν
ἀπῶλειαν τῶν τέως ἀδελφῶν καὶ διά τὴν «διάσχισιν» τῆς Ἐκκλησίας. Ἐνῳ ἡμεῖς ἀγριεύομεν
ἀπό τά δαιμονικά πάθη μας, ὑπό τὁ πρόσχημα
τοῦ κινδύνου τῆς 'Ορθοδοξίας.
«Μέχρι τίνος οἱ τοῦ αὑτοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς αὑτῆς πίστεως 6άλλομεν ἀλλἡλους καὶ κατατέμνομεν; μέχρι τίνος οἱ τῆς αὑτῆς Τριάδος προσκυνηταὶ «δάκνομεν ἀλλἡλους καὶ κατεσθίομεν, ἔως
αν ὑπ' ἀλλὴλων ἀναλωθῶμεν;» (Γαλ. 5, Ι5) καὶ
ὑπό τῶν ἔξωθεν ἐχθρῶν εἰς τό μὴ εἱναι χωρὴσωμεν' μὴ γένοιτο τοῦτο, Χριστἐ Βασιλεῦ, μηδἐ νικὴσει τὴν σὴν ἀγαθότητα τῶν ἡμετέρων άμαρτιῶν ἡ πληθύς' ἀλλ' ωσπερ ἐν τοῖς πρότερον χρόνοις, ὅτε τὴν κακίαν εἱδες ὑπερταθεῖσαν καὶ ἐπὶ
μέγα χωρὴσασαν διά σαύτοῦ καὶ τῶν σῶν ἀποστόλων ἀνέστειλας αὑτὴν τῆς πρόσω φοράς καὶ
πρός τὴν σὴν ἐπίγνωσιν ἐπέστρεψας ἀπαντας,
οῦτω καὶ νῦν διά τῶν σῶν τουτωνὶ θεραπόντων,
οἱ μηδἐν τῆς σῆς ἀγάπης προὑγιαίτερον ἔθεντο,
σύναψον ἡμάς ἀλλὴλοις καὶ σεαυτῳ, καὶ τὴν εὑχὴν ἐκείνην ἐπιτελῆ ποίησον, ἥν ἡνίκα πρός τὁ
πάθος ἀπὴεις εὑχόμενος ἔλεγες' «δὀς αϋτοῖς ἱνα
ῶσιν έν, καθῶς ἡμεῖς ἔν ἐσμέν» (Πω. Ι7, ΙΙ)
Ρ.Ο. ΧνϊΙ, ΘΟΕ. Ι99.
Ἁναμφιβόλως, αἱ παγκοσμίου κλίμακος συναρτήσεις τοῦ Οὶκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ
«ὀφθαλμοῦ τῆς οἰκουμένης», ἐπιτρέπουν εἰς τοῦτο μείζονα ἐλευθερίαν ἐλίξεως ἐν τε τῆ φρασεολογίφ καὶ τῆ ἀναστροφῆ, «ἵνα τους πάντας

κερδὴση». Ἐν τούτοις δἐν τοῦ ἀναγνωρίζεται.
Καὶ ἡ 'Ἐκθεσις συνεχίζει:
ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΙ Ο «ΧΤΔΗΝ
ΟΧΛΟΣ»

Ἁλλ' ὁ Πατριάρχης Δημἡτριος δἐν δικαιοῦται νά εἰπη λέξιν πρός τὀν Πάπαν, χωρὶς νά
θεωρηθῆ καὶ νά ἀποκηρυχθῆ ῶς οἰκουμενιστὴς,
άλλως ὑψῶνομεν μαῦρες σημαῖες! Πόσην τύφλωσιν ἀπεργάζεται ὁ φανατισμὁς εἰς τάς ψυχάς, ἀφοῦ τόσας ὀρθοδοξοτάτας καὶ ἀνδρείας,
θά ἐλέγομεν, ἐκδηλῶσεις τοῦ Πατριάρχου καὶ
τοῦ Πατριαρχείου μας δἐν τάς 6λέπουν. Δἐν
ἀνέγνωσαν ὅσα εἱπεν εἰς τους παπικοὑς ἀπεσταλμένους ὁ ἰδιος ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κατά τὁν παρελθόντα Νοέμβριον; Τὶ μάθημα ρωμαλέον Ὡρθοδοξίας ἧτο αὑτό; Τὶ ἔλεγχος τοῦ Παπισμοῦ; Ἁλλ* εὶπομεν, διά νά
ὑπάρχουν αἱ ἐν Ἁθἡναις παρασυναγωγαὶ πρέπει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νά εἱναι αἱρετικὴ
καὶ ὁ Πατριάρχης οἰκουμενιστὴς. Τὶ σημασίαν
ἔχει, ἐάν ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Παγχριστιανικῶν σχέσεων τοῦ Οἰκουμ. Πατριαρχείου, εἰς
Ἐκθεσίν της ἐξ 27 σελίδων, δίδει κρυσταλλίνην τὴν διδασκαλίαν τῆς 'Ορθοδοξίας πρός
τοὑς Παπικούς; Τι αν ἡ Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία δηλοῖ ἐνῶπιον ὁλοκλὴρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους τὴν ἀμετάθετον στάσιν τῆς Μ. τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἐπὶ τὴν πέτραν τῶν 'Ορθοδόξων Παραδόσεων;
Ἁλλ' ὄχι, πρέπει τό Οἰκ. Πατριαρχεῖον νά
καθορίζη τὁ ἧθός του, τάς ἐκδηλῶσεις του, τὴν
φρασεολογίαν του, τάς μεθόδους του, τάς οἰακοστροφίας του, τὴν πολυσύνθετον πολιτικότητά
του, ἀπὁ τάς φανατικάς διαθέσεις τοῦ «χύδην ὄχλου», ὅπως ἐπισημότατα ἐχαρακτὴρισεν αὑτὴ
ἡ Ἐκκλησία τους άπλοῖκούς, τά πρόβατα, ὅταν, ἐπαιρόμενα καὶ λησμονοῦντα τὴν ἐαυτῶν
τάξιν, μεταβάλλονται εἰς «όίτακτα πλἡθη» καὶ
δημιουργοῦν σχίσματα ἐν ὀνόματι τῆς 'Ορθοδοξίας, ἥν ἀγνοοῦν.
ΕΝΟΤΗΣ ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΝ
ΔΡΑΣΕΙ
Κατόπιν, ὑπό τὁν ὑπότιτλον «ἐνότης ἐν πίστει
ποικιλία ἐν δράσει», ὁ συντάκτης τῆς Ἐκθέσεως, ἀναλύει τὴν φυσιολογίαν τῆς Ἐκκλησίας,
ωστε «νά ἐμφανίζηται καὶ ἐνότης εἰς «τὁ αὑτὁ
φρονεῖν», ἀλλά καὶ ποικιλία σκέψεων καὶ ἐνεργειῶν ἐπὶ Οεμάτων ἀνωδύνων, μὴ ἀπτομένων
τῆς ἐν πίστει ἐνότητος».
«Τὁ φαινόμενον τοῦτο, συνεχίζει, χαρακτηρίζει τὁν ζωντανόν καὶ θεανθρῶπινον ὀργανισμὁν τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως του
μέχρι σἡμερον». Καὶ ἐρωτά: «Τὶ συντηρεῖ τοὑς
πιστοὑς ἐν τῆ τάξει των; 'Η ἐνοποιὁς ἀγάπη
ἐν ἀληθείφ πρός τὁν Θεόν καὶ τὁν πλησίον, ἀλ-
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λά καὶ ἡ ἐν ταπεινῶσει γνῶσις. Ἁπόντων τῶν
στοιχείων αύτῶν, ἀνακύπτουν ἔριδες, «ἐριθεῖαι,
ξῆλοι, Ουμοὶ» καὶ ὅλα αὑτά διασποῦν τὴν ένότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ σχηματίξονται σχίσματα».
'Η Ἐκθεσις περαιτέρω ὑποστηρίζει, ὅτι τὀ
ἡμερολογιακόν σχίσμα θά ἀπεφεύγετο καὶ θά
διεσῶζετο ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐνότης, ἐάν ἐπεκράτει
σύνεσις μεταξὑ τῶν άπλοῖκῶν Μοναχῶν καὶ λαῖκῶν. «Ἁλλά ἀφοῦ ἔγινε τό σχίσμα καὶ ἤρχισε
νά λειτουργῆ ὁ ψυχολογικός νόμος, δημιουργῶν φανατικὁν κλῖμα, ἐπόμενον ἧτο νά ἀκολουθὴση διανοητικὴ τύφλωσις, ὁπότε εἱναι πλέον
ἀργά κάπως νά ὀραθῆ ἡ ἀλἡθεια καὶ ν' ἀποκαλυφθῆ ἡ πλάνη».
Τά ἀνωτέρω, ὁ συντάκτης τῆς Ἐκθέσεως,
ἐντάσσει εἰς τὁ ἀκολουθοῦν κεφάλαιον, διά νά
ὑποστηρίξη, ὅτι ἐντός τῆς Ἐκκλησίας εἱναι ανεκτά τά διάφορα ρεύματα ἀπόψεων, ῶς ἐκφραστικά τῆς ποικιλίας τῶν πιστῶν. Καὶ μόνον, ὅταν αὑτά ὁδηγοῦνται εἰς ἐπιβολἡν, ἡ συζἡτησις περὶ αὑτά ἀναστέλλεται καὶ ἡ Ἐκκλησία διαχωρίζει τοὑς θέλοντας νά ἐπιβάλλουν
νόθα δόγματα καὶ ἤθη. Καὶ ἀναφέρεται εἰς ἔν
σύγχρονον ρεῦμα, τόν οὶκουμενισμόν, ον ἐπικαλοῦνται οἱ ζηλωταὶ πρὁς ἐνίσχυσιν τῶν ἀσθενῶν θέσεῶν των, διά νά τονίση τά ἐξῆς:
ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ
«Κατ' ἀρχὴν ὁ οἰκουμενισμός ἔχει πολλάς
«ἐκδόσεις». Δἐν πολοῦται μόνον μεταξὑ τοῦ
,Ορθοδόξου οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ καταφανοῦς
αἱρετικοῦ, ἀλλά καὶ κλιμακοῦται εἰς μίαν ποικιλίαν ἐκδοχῶν ἐν μέσῳ τῶν δύο ἀκραίων αὑτῶν πόλων. Σκέψεις, ἰδέαι διαφόρων πιστῶν,
κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, σκεπτομένων, προβληματιζομένων, πιθανολογούντων, εύχομένων, ἐλπιζόντων, νοσταλγούντων, μεθοδευόντων, πειραματιζομένων, δοκιμαζόντων, ἐρευνῶντων. Καὶ
ὅλα αὑτά θεωρητικῶς, ἐνῶπιον μιας ἐποχῆς συνεχῶς ἐκπληττούσης μἐ τάς ἀνακατατάξεις της,
μἐ τάς συνθέσεις της, τάς συναρτἡσεις, τοὑς
ἀνταγωνισμούς, τά διασταυρούμενα ρεύματα,
μἐ τὴν ἐκτίμησιν τῶν ἐχθρῶν εἰς μικροὑς καὶ
μεγάλους, μἐ τὴν μἐριμναν ἀμύνης, μἐ τοὑς ὑπολογισμοὑς καὶ τάς διαφόρους προοπτικάς.
Ἐπόμενον εἱναι καὶ τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας
νά μὴ μένουν ἀνεπηρέαστα, πολλῳ μάλλον αἱ
κατά τόπους διοικὴσεις τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἐντεῦθεν σκέπτονται, ἐνεργοῦν, προγραματίζουν
τὴν ἐν τῶ κόσμῳ στράτευσίν των. 'Η Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀπὁ ὀίμεσον ἐξωτερικὁν κίνδυνον, δἐν ἐδιχάσθη κατά τά μέσα
τοῦ Ι5ου αὶῶνος εἰς Ἐνωτικοὑς καὶ Ἁνθενωτικούς; Λόγῳ δἐ τῶν συνθηκῶν τότε δἐν εἱχεν,
ῶς Ἐκκλησία, τά σημερινά προβλὴματα, ὄχι μόνον μἐ τόν «κόσμον», ἀλλά καὶ μἐ ὀίλλας ἐθνι-
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κάς ἐκκλησίας.
Τὶ ἐχῶριζεν τοὑς Ἐνωτικοὑς ἀπὁ τοὑς Ἁνθενωτικούς; Ἁνεπηρέαστοι τάχα ἀντιλὴψεις πρὁς
ενωσιν ἤ μὴ; Οὑχί, ἀλλά ποικίλαι ἀπόψεις ως
πρὁς τὴν ἀντιμετῶπισιν τοῦ κινδύνου. "Ολοι ἐξ
ἰσου πιστοί. Καὶ ἐνόσῳ μἐν οἱ ὑποστηρίζοντες
τὴν αποψιν τῆς σωτηρίας τοῦ Βυζαντίου διά
τῆς ανευ ὅρων ἐνῶσεως εὑρίσκοντο ἐν τῆ ὁδῳ
τῆς προθέσεῶς των, ούδεὶς ἐσκέφθη νά τοὑς
χωρίση ἀπό τὴν Ἐκκλησίαν. Εἱχον τά ἐπιχειρἡματά των, τὴν ἐλευθερίαν τῆς σκέψεως καὶ
τὴν ἀντίληψίν των, ἀλλά παρέμεινον ῶς πιστά
τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἐν ἐνότητι μετά τῶν Ἁνθενωτικῶν, εἰς τὁν νοῦν τῶν ὁποίων ἐκυριάρχει
διάφορος ἀντίληψις. Εἰς δἐ τὴν μεγάλην ἀντιπροσωπείαν, ὑπὁ τόν αυτοκράτορα πρὁς Φλωρεντίαν, περιλαμβάνοντο πρόσωπα διιστάμενα
εἰς τάς ἀπόψεις, ὅπως ἧτο ὁ κατόπιν Πατριάρχης Γενάδιος ὁ Σχολάριος καὶ ὁ άγιῶτατος
Μαρκος ὁ Ἐφέσου. Ἐν τούτοις εἱχον πλἡρη
κοινωνίαν ἐν τοῖς Μυστηρίοις. Πότε ὅμως ἐγένετο ὁ χωρισμὁς τῶν Ἐνωτικῶν ἀπό τὴν Ἐκκλησίαν; Ὄταν πλέον ἡ ἔνωσις ἔπαυσε νά εἱναι πρόθεσις, μελέτη, ἀμφιβολία καὶ κατέστη
πραξις».
Ἐν συνεχεία ὑποστηρίζει ὁ συντάκτης τῆς
Ἐκθέσεως, ὅτι σὴμερον ὑφίσταται ἀναλογία καταστάσεων καὶ θεωρεῖ ἀδιανόητον τὁν σκανδαλισμόν, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ διεξαγομένου εὑαγγελισμοῦ τῆς Ὄρθοδοξίας ὑπὁ πα,σαν πρόσφορον
μορφὴν. Καὶ δι' ἀποστροφῆς πρός τοὑς ζηλωτάς, διαπορεῖ πῶς δἐν ἀντελὴφθησαν ἀκόμη τὁν
6όθυνον τῆς αἱρέσεως, εἰς τὁν ὁποῖον κινδυνεύουν νά πέσουν.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κάτι ἀνάλογον συμβαίνει σὴμερον μἐ τοὑς
Οἰκουμενιστάς, αν 6εβαίως, εἱναι ὄντως Οἰκουμενισταί, ὅσοι ἐκδηλοῦν τάσεις εὑρυτέρας διαδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας ἧ ἐνὁς διαλόγου μἐ ὅλον τόν κόσμον. Κατά ποίαν, ἐπομένως, λογικὴν καὶ συμφῶνως πρός ποῖον 'Ιερὁν Κανόνα
ἀποκόπτονται τινἐς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μέ τὁν ἰσχυρισμόν, ὅτι εἱναι οἰκουμενιστἡς, ἐπειδὴ χρησιμοποιεῖ ἀπὁ τῆς περιωπῆς
τῆς οἰκουμενικότητος ἀνάλογον γλῶσσαν, ἐνθυμίζουσαν τὴν γλῶσσαν τοῦ άγίου Μάρκου Ἐφέσου; Καὶ πότε ἔπαυσεν ἡ Ἐκκλησία εὑαγγελιζομένη καὶ ἀπευθυνομένη πρὁς αἱρετικούς; “Η
πρέπει νά συμμορφοῦται πρὁς τάς σκέψεις ἐκείνων τῶν άπλοῖκῶν, οῖτινες δἐν αἰσθάνονται
ἐαυτοὑς ἀσφαλεῖς εἰς τὴν ἐν εἰρὴνη ἐνότητα
τῆς Ἐκκλησίας εὶ μὴ έν τῳ φανατισμῳ;
Δἐν ἀντιλαμβάνονται οἱ καλοὶ ἀδελφοὶ ζηλωταί, ὅτι κατέστησαν ἐαυτοὑς ἀλλοτρίους τῆς
Ἐκκλησίας ;
μ,ξ.π.

ἈΙἸΛΧΥΟΙ6 ΑΟΚΗΤΙΚζΟΝ
ΚΛΙ ΠΝθγΜΧΤΙΚωΝ ορωΝ
ΕΚΤΟΝ παθος εις την ασκητικην δρολογιαν εΤναι
η δ;σθενεια της ψυχης, η
δποια, λυμαινομενη τας
δυναμεις της, την καθιστςί δυναστευτικως γην
«εκφερουσαν ακανθας και
τριβολους» ('Εβρ. 6, 8).
Τοϋ ιταθους δημιουργδς
και υποκινητης εϊναι δ
δαιμων οϋτω τδ παθος
εΤναι καρπδς δαιμονικος.
Παθη εχουν δλοι οι ανθρωποι — κεκρυμενα η
εμφανη — εκτος, βεβαιως των απαθων. Οι απαθεϊς ευρισκονται εξω απδ τδ πεδιον βολης του
Ιχθρου. Ουτως αι βολαι των δπλων του εχθρου
φθανουν μεχρι του τειχους της διανοιας τοϋ ατταθους απδ δπου και εξοστρακιζονται. Βολη δε εΤ
ναι Ενας ψιλδς λογισμος, που οι πατερες δνομαζουν «ιτροσβολην». "'Ελλειψις οίγωνος παρατηρεϊται παραδδξως και εις τδν αντιποδα του δατσθους, τδν εμιταθη. "Εδω η κατακυριευσις της ψυ
χης υπδ τοϋ τταθους εΤναι δλοκληρωτικη, μη υπαρχουσης αντιστασεως.

Τα Τταθη εχουν δυναμιν γοητευτικην, δελεαστικην, κατα την αρχην της ενριζωσεως· κατοπιν δμως ταϋτα καταντοϋν δ πικρος δεσττδτης, δ απανθρωπος τυραννος, δ δποϊος αϊρων την ελευθεριαν
του ανθρωπου, τδν καθιστα υποχειριον του.
"Ας εξετασωμεν δμως πως εισερχεται τδ ιτα
θος εις την ψυχην. Κατ' αρχην τδ ιταθος εχει την
κλιμακωσιν του, τα ιδιαιτερα γνωρισματα του,
τδν τροττον γενεσεως και εκδηλωσεως. "Εκαστον
ιταθος δυνατδν να εξετασθη κατα την γενεσιν, την
αυξομειωσιν και την σχεσιν του μετ' αλλων παθων. 'Η κατακυριευσις δηλαδη ειτι της ψυχης εϊναι τρισδιαστατος.

Τα τταθη ανταποκρινονται εις τα τρια μερη της
ψυχης, καθως αϋτη διακρινεται, κατα την ιτερι
τριμερους θεωριαν. Ουτως εις μεν τδ λογ ι κ δ ν
μερος της ψυχης ανταποκρινονται τα παθη της
απιστιας, της αιρεσεως, της βλσσφημιας, της
υπερηφανιας κ.α.· εις τδ θυ μ ι κ δ ν τδ μϊσος,
δ φθονος, η μνησικακια, η ασπλαγχνια κ.τ.δ.· ενω εις τδ επιθυμητικον, η φιλαργυρια,
η γαστριμαγια καθως και δλα τα σαρκικα τταθη.
"Ακριβεστερος και ασκητικωτερος εΤναι δ χωρισμδς εις δυο βασικας κατηγοριας, εις παθη ψυ

χικα και εις τταθη σωματικα. 'Ο "Αγιος
Γρηγοριος δ Σιναϊτης (Κεφαλαια, 77. Φιλοκαλϊα
τδμ. Δ' σ. 4Ι-42) κανει και αλλας υποδιαιρεσεις εις τα παθη. Τα σωματικα υποδιαιρεϊ εις αλγεινα και αμαρτητικα, ενω τα ψυχικα εις θυμικα,
ειτιθυμητικα και λογιστικα. Τροπος θεραττειας
δια μεν τα σωματικα, τα δττοϊα λαμβανουν δυνα
μιν εκ της σαρκος, ενδεικνυται η εγκρ6ίτεια* Ινφ
δια τα ψυχικα, τα δττοϊα λαμβανουν δυναμιν εκ
της ψυχης, ενδεικνυται η αγαπη.

Τδ παθος εισερχεται εις την ψυχην κατοπιν
της εξης διαδἱκασιας. "Αρχιζει αττο τδν λογισμδν
δ διτοιος ερχεται εξωθεν — υπδ τοϋ δσιμονος —
καἱ κρουει κατ' αρχην την διανοιαν τον ανθρωπου,
διτερ δνομαζεται «προσβολη». 'Απομενουν δυο τινα: η απορριψις η δ «συνδυασμδς», συνομιλια
δηλαδη μετδί τοϋ λογισμοϋ δίπαθως η εμτταθως.
Κατ6ιτιν τοϋ συνδυασμοϋ 6ίκολουθεϊ η κατανευσις
εισοδου εις την ψυχην και ουτως δλοκληροϋται η
«συγκαταθεσις». Μετα ταϋτα ερχεται η «αϊχμαλωσια». Κατοπιν της αιχμαλωσιας ακολουθεϊ δ
δευτερος γϋρος* η δευτερα συγκρουσις του ηγεμονικου μετδί του λογισμοϋ. Τωρα δχι ως συνο
μιλια αλλα ως βιαιος αγων ειτικρατησεως τοϋ ενδς επι του ετερου. 'Ο αγων αυτδς δνομαζεται
«τταλη». Κατα την παλην εαν δ πονηρδς λογισμδς επικρατηση εισερχεται βαθυτερον εις την
καρδιαν η εαν ηττηθη αποπεμπεται. Εις την ιτρωτην περιπτωσιν εχομεν τδ «παθος», ενφ εις την
δευτεραν την νικην της ψυχης. Θα τταρελθη πολυς
καιρδς δια να επανελθη η σιτωλεσθεϊσα γαληνη
εις την ψυχην.
'Η αμαρτια αρχιζει να συντελητσι απδ του σημειου της συγκσταθεσεως. 'Η συγκαταθεσις εΤναι
τδ σημεϊον, δπου εττισημαινεται εισδοχη του παθους εις την καρδιαν και τταραχωρησις τοπου εις
την καρδιαν δια τδ ιτονηρδν ιτνεϋμα που φερει τδ
ιτσθος. Εισελθδν τδ παθος εις την ψυχην ως νεος
δεσπδτης πραττει δσα εΙναι της αρεσκειας του.
Μετα την ιταραδοσιν του εις αυτο, δ ανθρωπος
ιτσυει να πορευεται κατα τδν δρθδν λδγον. ^λλασσει δχι μονον δ χαρακτηρ του, αλλα και δ νους
του. Τουτο 5ιαπιστοϋται εκ της αναλογου μεγεθυνσεως η σμικρυνσεως τοϋ γυρω κοσμου, λογφ
της υπεισελθουσης προς τδν Θεδν αφοβιας. 'Αλλα δεν σταματα εδω. "Ας παρωμεν π.χ. τδ παθος
του λαιμου. (λαιμαργιαν - γαστριμαργιαν). 'Εξ
αυτοϋ ως εκ πηγης βοθρωδους πηγαζουν η πορ-
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νεια, η ασελγεια, η ακρασια, η σκληροκαρδια και
εν συνεχειςί θαλασσα λογισμων κυμματα μολυσμων βυθδς δίγνωστων και αρρητων ακαθαρσιων
— ^Τϊισης — δκνηρια* πολυλογια' παρρησιοτ γελωτοΤΤΟϊϊα' ευτραπελια· αντιλογια· σκληροτραχηλια' ανηκοΤα' 6ίναισθησια· αιχμσλωσια· μεγαλαυχια' θρασυτης· φιλοκοσμια· πολλακις δε και
συμφοραι ανελιτιστοι και απροσδοκητοι, αις αυθις ανελπιστια επεται». (Κλιμαξ 'Αγ. "Ιωαννου
ΙΔ', 32. εκδ. Σωφρονιου.ΚΠολις Ι883). Εις τδν
ανωτερω πινακα του θειου Πατρδς βλεπομεν, δτι
τα τταθη αποτελοϋν μεταξϋ των αλυσον ενω Εν
παθος εϊναι γδνος ετερου, καταντςί κατοπιν στερεωσεως πατηρ ετερου τταθους. Οϋτω τδ γενεαλογικδν δενδρον της ανελιτιστιας εχει ως προγονον μακρυνδν την γαστριμαργιαν και αυτη εχει με
την σειραν της ως μητερα την επιθυμιαν. 'Ο "Α
γιος Γρηγ6ριος δ Νυσσης (Περι παρθενειας 4, 5)
χρησιμοποιει την εικονα της αλυσου δια να δειξη την αλληλοεξαρτησιν των παθων. Λεγει* διτως
συμβαινει εις την αλυσον, δταν κινοϋμεν τδν ττρωτον κρικον της, κινουνται και οι λοιιτοϊ αναγκαστικως προς τδν πρωτον, δμοιως συμβαινει και
εις τα παθη· δ,ιεγειρομενου εις την ψυχην ενδς
Ιξ αϋτων κινεϊται μετ* αυτου και δλος δ δλκδς
των ιταθων.

ρωσα τας φαντασιας η αισθητας εικδνας του ιταθους, κινεϊται η ταρασσεται η και αισθανεται —
δταν τδ παθος εχει κατακυριευσει της ψυχης —
δυνατδν «σφιξιμο», τοτε εχομεν 6ίσφαλη σημεια
σναγνωρισεως της ιταρουσιας του. "Ετερος αλαθητος τροπος αττοκαλυψεως του παθους εϊναι, δ
ταν δ εχων τδ παθος ταρασσεται ελεγχομενος. 'Η
τοιαϋτη τοποθετησις της ψυχης εναντι του πα
θους και των φσντασιων του, την θετει δχι μδνον
^κτδς των δριων της αιταθειας, αλλα και εκτδς
της δδοϋ της αρετης. 'Ο εμτταθης δεν εΤναι ^λευθερος, δδηγεϊται υπο χαλινοϋ κατα βουλησιν του
αναβατου της ψυχης του, του τταθους.
'Υ·τταρχουν δμως, δοξα τω Θεφ, συνταγαι θεραπειας. Η απαγκιστρωσις κατορθοϋται, πλην μετα
κδπου Σταθερδν σημεϊον εκ του δποιου συμπεραινεται αδιστακτως δτι η ψυχη υγιαινει, εϊναι δταν
αυτη δίτενιζη τδ αντικειμενον του τταθους ἱ^χθρικως. 'Η ενατενισις αϋτη του νου Ιιτι του αντικειμενου του τταθους δεν εχει χαρακτηρα διαλεκτικον
αλλα υπαρξιακον: εϊναι φανερωσις κατισχϋσεως
του ενδς επι του ετερου.
5.μ.δ.

'Ομιλουντες περι κινησεως των παθων εννοουμεν την «παρα φϋσιν κινησιν». Τδ τσραχωδες
τουτο εΤδος της κινησεως σημαινει κινησιν τταθους. Π6ίθη δμως τι να δυνατδν να ενεργουν ειτι
της ψυχης μη γενδμενα αϊσθητα δια κινησεως,
αλλα δΓ ετερου τροπου, π.χ. δια σιωττηρας βαρυνσεως. Τοιαϋτα τταθη ειναι η λυπη, η ακηδια, η
αμελεια κ.τ.δ.
Τδ τταθος μετα απδ μακροχρδνιον τταραμονην
εις την ψυχην μεταδιδει δλας τας θανατηφδρους
ιδιοτητας του εις αυτην. Συγχωνευεται μετ' αυτης και καταντςί «δευτερα φυσις». Ευρισκεται
εντδς της καρδιας, ^ιτηρεαζει τας σκεψεις του ανθρωπου, αποττνιγει την βουλησιν του και θετει
την σφραγϊδα του εις την δλην ψυχολογιαν του
ανθρωπου. Αϋτα περι παθων ενεργοϋντων. 'Ενεργεια δε του παθους εΤναι η αμαρτια' αϋτη εττιβεβαιοϊ την ϋπαρξιν του. Τοιουτοτροπως η ενεργεια του παθους τδ καθιστα φανερον, τδ αττοκαλυπτει εκ των βαθεων της καρδιας. Συμβαινει εν
παθος, αττωθημενον εις τα βσθη της συνειδησεως
να μη διδη σημεϊα υπαρξεως* τοτε δ ανθρωπος
εμφανιζεται οχι με τδ προσωττον του αλλα με ττροσωπεϊον.
Πολλακις, εϊναι δυνατον, να συνυπαρχουν πολλα τταθη εις την ψυχην, δποτε λεγομεν περι της
ψυχης εκεινης, δτι εΤναι καταγωγιον παθων. Ποτε
δμως δεν θα εϋρωμεν ταυτοχρδνως να ενεργουν δυο
αντιθετα τταθη. Γρσφει εν ·π·ροκειμενω δ αγιος
Νεϊλος (Λ6γος δίσκητ. 75. ΡΟ 79, 8Ο9ΑΒ): «'Ηδονη γαρ οϋ παραδεχεται πδνον ουδε λυττην χαρα,
ουδε κατηφειαν ευφροσυνη. Ουδ* αδ τταλιν ττονος
δυναστευων ττροσιεται ηδονην ουδε κρατουσα λυ
πη εχει χαραν παρεζευγμενην, ουδε κατηφεια εγκεκραται ευφροσυνη. 'Ανεπιπλ6κως γαρ εχει προς
σλληλα τα εναντια παθη, και ουκ αν εις ταυτδ
συνελθη ποτε, ουδ* δμηρευσε προς φιλικην κοινωνιαν, δια την εκ φυσεως ασιτονδον εχθραν και αλλοτριωσιν».
Πως αναγνωριζεται εν τταθος; "Οταν η ψυχη δ-

ΕΙς οσων τας καρδιας επνενσεν η
θεδρρυτος χαρις, εϊμεθα λαμηοντες,
αατραπτοντες και μεταμορφωμενοι,
εχοντες μιαν νπερφυσικην και ωραιοτατην μεταμδρφωσιν. Δια τοντο και δοξαζομεν την Ισοδϋναμον,
την σοφην, την τρϊφεγγον και αδιαϊρετον Τριαδα, δηως την εγνωρϊσαμεν.

* * *

* * *

Β ασιλεϋ ουρανιε, Παρακλητε, τδ
Πνενμα της αληθεϊας, δ πανταχον
παρων, και τα παντα πληρων, δ θησανρδς των αγαθων και ζωης χορηγδς· ελθε, και σκηνωσον εν ημϊν,
και καθαρισον ημας απδ πασης κηλϊδος, και σωσον αγαθε τας -ψυχας
ημων.

ΟΥΣΤΙΝΕΙΟΣ καρ
πδς, τδ νεον 6ι6λιον
τον Σερ6ου ιερομοναχου, σημαϊνει καρπὸν θεανθρώπινον,
γεωργηθέντα «ταῖς
τῶν δακρύων του
ροαῖς» καὶ μεστωθέντα ἀπὸ τὸν ἀέρα,
τὴν 6ροχην και τὸν
τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἐπὶ της καδαρας ψυχῆς του.
Τδ 6ι6λιον α Η 'Ορδδδοξος 'Εκκλησϊα και δ οικονμενισμδς» τον π. 'Ζονστίνον Πδπο6ιτς, αποτελεϊ συνεχειαν τον
προηγουμενου 6ι6λϊον τον «"Ανδρωπος
και Θεανδρωπος», με την διαφοραν, δτι
δια τον νεον 6ι6λιον τον «σνστηματοποιεῖ» περισσότερον τὰς προσωπικὰς εμπειρϊας τον.
'Ο π. 'Ιουστϊνος δεν διδασκει ἀπλῶς,
ἀλλ' ἄδει ἐν εὐγνωμοσύνη καὶ ἐξομολογήσει «ἀσμα καινὸν τῶ Σωτηρι Θεω». 'Ολδκληρον τδ 6ι6λιον αποτελεϊ αποτνπωσιν
της Ὀρθοδόξου Πατερικης διδασκαλίας,
ώς 'Εκκλησιολογϊας, ως Αατρεϊας, ως ἀσκήσεως, ώς ἀποφατικῆς καὶ καταφατικῆς Θεολογίας, ώς ἀνθρωπολογίας, Χριστολογίας καὶ Τριαδολογϊας. Και τα δυο
μδνα νεα προσωπικα στοιχεϊα, τα δποϊα
εισαγει, εἶναι δ προσωπικδς τρδπος 6ιωσεως καθολικῶς τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ κριτικὴ τοῦ Ενρωπαϊκοϋ
πολιτισμοῦ ὑπὸ τὸ φῶς της 'Εκκλησϊας,
εξω της δποιας δεν υπαρχει εϊμη δ αιωνιος δανατος.
'Ο σ. ἀναχωρεῖ ἀπὸ θεμελιώδεις ἐκκλησιολογικὰς καὶ θεολογικὰς αφετηρϊας, καθ' ας δ Θεάνθρωπος 'Ιησοϋς απο
τελεϊ τδ οντως μοναδικδν μήνυμα της Θεοπαγονς 'Εκκλησϊας, αλλα καϊ απδ τδ 'ιστορικοδαιμονικδν γεγονδς, δτι δ ανδρωπος
αεϊποτε ηγωνϊζετο, ε'ϊτε ἡθελημένως εἲτε

ἐκ τῆς ἐμπνεύσεως τῶν παθῶν του, νὰ
ἐξασθενήση τὴν ἐνοχλητικὴν παρουσίαν
Του, ως Προσοδπου και ως 'Εκκλησϊας.
Αια τον 6ι6λϊον του δ σ. διακηρυττει,
με τδ αγιον και απαδες παδος τον τεκνον
τοῦ Θεοϋ και με προφητικην διορασιν,
την μοναδικην και ατϊμητον ελπϊδα της
ζωης του και της ζωης δλοκληρου τον
κοσμον ε'ις παντας τους α'ιωνας.
'Ο π. 'Ιονστϊνος τὰ πάντα ζυγίζει καὶ
ἀξιολογεῖ μὲ τὸν Θεάνθρωπον καὶ τὸν
θάνατον. "Ο,τι δεν ἀνήκει εἰς τὸ «πλήρωμα», τοῦ Θεανθρώπου καὶ εἰς τὸ ἦθος
Του, δ,τι δεν αντεχει εις την δοκιμην τον
δανατου, δι' αυτδν εϊναι αναμφισ6ητητον
δαιμονικὸν κατασκεύασμα, ἀσχέτως ἐὰν
ἀποδίδεται εἰς αὐτὸ οἰαδήποτε ἀξία ὑπὸ
τῶν πολλῶν.
Εϊναι αξιοπρδσεκτος δ δργανικδς τρδπος με τὸν ὁποῖον ὁ σ. συνδεει τὸν Θεάνθρωπον μὲ τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Παραδοσιν, τὸν κοσμον, με τας αρετας, με τὸν
ἄνθρωπον, μὲ την κοινωνϊαν, με την λατρείαν. ΤΙαντοϋ αἰσθάνεται ἰστορικὸν ρεαλισμόν; Καϊ ὁ Θεὸς καὶ ὁ ανδρωπος καϊ
ἡ 'Εκκλησϊα καϊ η χαρις καϊ δ ανδρωπος Θεανδρωπος καϊ η κοινωνϊα, τα παντα
εϊναι μϊα Ιστορικη πραγματικ6της, τὰ
πάντα ἔχουν «σάρκα», ἀκριβῶς διότι ὁ
Θεὸς εγενετο «σαρξ».
'Η Ὀρθόδοξος πίστις καὶ ὁ πλοῦτος
τῆς Παραδ6σεως της, με κέντρον τὸν
Θεάνθρωπον 'Ιησοϋν, δεν εϊναι αφηρημεναι ηδικαϊ αρχαϊ, αλλα δ ἀληθὴς ρυθμὸς
τῆς ζωης τον συμπαντος, εϊναι δ πνρην
των πραγματων καϊ τον ανδρωπον ως καϊ
τδ τελος των. 'Ο ανδρωπος καϊ τδ συμ
παν δεον νὰ σνγκεντροῦνται πέριξ αὐτοῦ
τοῦ πυρῆνος καὶ νὰ συμμορφοῦνται πρὸς
αυτδν τδν ρυδμδν. Μ6νον οντως η κτϊσις αποκτα τδ νόημά της καὶ ἀκολουθεῖ
την ὸρθὴν καὶ σωστικὴν πορεϊαν της.
'Εαν, λοιπον, καποιος αποπειραδη να
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ΒΙΒΧΙΟΚΡΙΟΙἈΙ
6εβηλωοη και νποκαταοτηση αὐτὸ μὲ ἄλλον τινὰ ρυθμόν, μὲ συνέπειαν νὰ παραμορφώση τὸ περιεχόμενόν των, δηλαδὴ
τὸ πρόσωπον τοῦ Θεανθρώπου, τότε θὰ
κινδυνεύση νὰ καταστραφῇ ὁλόκληρος ἡ
δημιουργϊα, με επικεφαλης τδν ανϋρωπον
και ὁλόκληρος ἡ οἰκονομία τῆς σωτηρίας.
Ὀ σ. ἀκριβῶς αϋτην την βεβήλωσιν
ἐπεσήμανεν, δτι ἐπεχείρησε ἡ Δύσις διὰ
της θρησκείας της, διὰ τοῦ πολιτισμοῦ
της, τῆς παιδείας της, της ἐπιστήμης της,
τῆς κοινωνίας της, της φιλοσοφίας της
καὶ τῆς τεχνικῆς της. Και επ' αυτης της
6ε6ηλωοεως, δ π. "Ιουστϊνος, εφιστα την
β.μ.δ.
προοοχην των 'Ορϋοδ6ξων.

* * *
ΕΟΝ ΕΚΑΟΓΙΟΝ
εϊναι ενα απδ τα βιβλία που ἐξέδωκεν
ὁ "Αγιος Νικοδημος
ὁ 'Αγιορεϊτης. 'Αποτελεϊ δε οννοψιν τον
«6'ιου και της πολιτείας»
πεντήκοντα
'Αγιων κατ' ἐκλογην και ἐξεδόθη διὰ
τρϊτην φοραν ὑπὸ τον 'Εκδοτικον Οϊκου
«Ἀστήρ», Ἀλ. καὶ Ε. Παπαδημητρϊου.
'Η εκδοοις επιμελημενη μετὰ τῆς γνωστῆς φιλοκαλίας τοῦ «'Αστερος» και μετὰ
κατατοπιστικοῦ προλόγου τοῦ Μοναχοῦ
Θεοκλήτου Διονυσιάτου, καὶ Γλωσσαρίου
ἀποτελεῖ θετικὴν προσφορὰν πρὸς τὸ πλήρωμα τῆς 'Εκκληοϊας, διότι οι «ΒΙοι»
των 'Αγιων ^σαν παντοτε τὰ ἀπλανῆ κριτηρια της πνευματικῆς ζωῆς καὶ ιιοἷον
εἰκόνες τινὲς εμψυχοι» πρὸς μίμησιν.
Πραγματι, δπως λέγει ὁ Μ. Βαοϊλειος:
«Πως γαρ εοομαι μετα τον 'Ιωβ, δ μηδὲ
τὴν τυχοῦσαν θλῖψιν μετὰ εὐχαριστίας δεξαμενος; Πως μετα τοϋ Δανιηλ, δ μη
μετ" ἐγκρατείας διηνεκοῦς καὶ δεήσεως
φιλοπόνου τὸν Θεὸν ἐκζητήσας;. .. «Εκείνων οι καρποϊ, ών καὶ οι πονοι· α'ι
τιμαι και οι στεφανοι των νενικηκότων
εϊοϊν. . .».
Παντοτε η 'Εκκλησϊα εἶχεν ἀνάγκην
τοῦ 6ϊου τῶν 'Αγιων πρὸς μίμησιν, κατα
τδ 'Αποοτολικον «ών ἀναθεωροῦντες τὴν
ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεϊοϋε την πι-

οτιν». ('Ε6ρ. Ι3, 7). 'Ιδιαιτερως οημερον ἔχει μεϊζονα ἀνάγκην, δτε ἡ 'Εκκλησία στρατεύεται ἐν μέσω πολλῆς συγχύσεως καὶ α'ι δννατδτητες ἑτεροδιδασκαλιῶν ὴ ἐθελοδιὸασκαλιῶν ἔχουν αὐξηθῆ
καταπληκτικῶς.
«Οι «Βιοι των 'Αγιων αποτελονν μιαν
Ιδιομορφον "Ορ3δδοξον "Εγκυκλοπαιδεϊαν. 'Ἀνευ τῶν 'Αγιων δεν υπαρχουν αλη·ϋινοι διδαοκαλοι και παιδαγωγοί, οντε
ἀληθινὴ παιδεία ἄνευ αγιοτητος. Μ6νον
δ "Αγιος εϊναι ἀληθινὸς παιδαγωγός. Ἦ
παιδεία εἰς τὴν πραγματικοτητα οημαινει
φωτ ισμόν».
Τδ Ν. "Εκλογιον αποτελεϊ ἀληθὲς ἐντρύφημα γραμμένον εἰς γλῶσσαν συναξαριστικήν, που προσδιορίζεται ἀπὸ τὰς ἐμπειρϊας τοϋ ονγγραφεως του, της ταπεινώσεώς του, τοῦ χαροποιοῦ πένθους του,
τοῦ θεώυ ἔρωτός του καὶ τοῦ δοξολογικοῦ παφλασμοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ του καὶ διατηρεϊ ὅλον τὸ πνευματικὸν κάλλος καὶ τὴν
θελκτικότητά της εἰς τὴν ἐποχήν μας.
Ἀλλ' ἐκεῖνο που ουνταραοοει θείοος, εϊ
ναι τα εν 'Αγϊω Πνευματι παλαϊοματα
και κατορϋωματα των 'Αγιων, οι δποϊοι
ἔλυσαν τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς
ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, διὰ τῆς συμφιλιώσεώς των μετα τοϋ Θεοϋ.
ω.
* * *
ΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ κα
νεις να μη ευχαριστήση τὸν Θεόν, δ
ταν 6λεπη την πλουοϊαν
ουγγραφικην
καρποφορϊαν
των
-κληρικῶν μας, οι δποϊοι μοχϋοϋν εις τδ
ἔργον τῆς διδαχῆς α
πδ την συνείδησιν
ποιμαντικῆς εὐθύνης. 'Ἐχω ἐνώπιόν μου
τρία βασικὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα ἀκολουθεῖ
μία σειρὰ μικροτέρων προορισμένων διὰ
τὸν ἀγαθὸν λαόν μας, διὰ τὰ προβλήματά
του καὶ τὰς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ πονηροῦ ἐπηρείας του.
Εϊναι τρία νέα βιβλία μιας ενλογημενης μοναστικης αδελφοτητος, η δποϊα,
χαρις εΙς την εν Χριστω ενοτητα της και
τα ἀγαθὰ τοῦ μοναστικοῦ πνεύματος, ἔχει
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σκορπώει εἰς τὴν περιοχὴν της 'Ελλαδος χιλιάδας πολλὰς μικρῶν καὶ εὐχρήστων ὶ5ιβλίων, ποὐ φέρουν ὑπὸ ποικϊλην
μορφην τδ ἄγγελμα τῆς σωτηρίας καὶ
σαλπίζονν εἰς τους αν^ρωπονζ τδ Εναγγελικδν: «Γρηγορεϊτε. . .».

Πρόκειται διὰ τὰ βιβλία, τοῦ π. Καλλινϊκου Καρουοου «Οι καρποϊ του Πνεϋματος», τοϋ π. Χριστοδούλον Παραοκευαϊδου «Συνϋηματα απδ τδν ἰερὸν Ψαλτηρα» και τον π. 'Αμ6ροσϊου Αενη «ΤΙ εἶναι ἡ Μασσωνία;». Τα δυο πρωτα εϊναι
εποικοδομητικα, δια της ἐκλαϊκεύσεως
καὶ άπλονστεύσεως δλης της διδασκαλίας
τῆς 'Εκκληοϊας, βοηθούσης εἰς τὴν προσέγγισιν τοῦ μυοτηρϊου της εν Χριστφ ζωης και τδ τρϊτον, εϊναι αποκαλνπτικὸν τῆς
δαιμονικης φυοεως τοϋ μασωνισμοῦ βάσει
τῶν πηγῶν τον.
Ἀναχωρῶν ὁ σ. τοῦ πρώτου βιβλίον
ἀπὸ τὴν φράσιν «'Ο δε καρπὸς τοῦ Πνεύματος, ἀγαθωσύνη, πϊοτις, πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. 5, 22 - 23) αναπτϋσσει
τα χαρακτηριστικα δλων αυτων των ἀρετῶν, ἐπεκτείνων τὰς οκεψεις του εις τὰς
ἐσχάτας σννεπείας των, ἔνθα ευρϊσκονται
αι δογματικαϊ αφετηρϊαι: 'Η δημιονργία, ἡ ἀνθρωπολογία, ἡ πτῶσις, ἡ ἐξαγορά, ἡ 'Εκκληοϊα, τὰ Μυστήρια, ἡ αοκηοις, αϊ ἀρεταί, η ενωοις μετα τοϋ Χριστοϋ. Καϊ αϋτα δλα με τρόπον εύληπτον
καὶ ἐπαγωγόν, χωρὶς ἀκροβασίας.

Τδ δεύτερον 6ιβλϊον «εϊναι μια συμ6ολη στην ἐμβάθυνσι ώρισμένων στίχων
τοῦ Ψαλτηρϊου, που γϊνεται με τρδπο
πρακτικδ κι ἐποικοδομητικό. . . χωρὶς
θεωρητικὲς θεμελιώσεις καὶ θεολογικὰ
σχήματα. . . μὲ ἀπλότητα ἐκφράσεως καὶ
λιτότητα ϋφους. . . πρδς πνευματικδ καταρτισμὸ τῶν ἀναγνωστῶν. . .», τὸν ὁποῖον ἐπιτνγχάνει ἄριστα.

Τδ τρϊτον 6ιβλιον, συνεχεια τοϋ «Τεκτονισμὸς καὶ Φιλικη 'Εταιρεϊα», αποτελεῖ «μιαν προοπαϋειαν παραβιασεως
των ἑρμητικῶς κεκλεισμένων πνλῶν
τῆς Μασσωνίας», μἀλλον ηδη ανοικτων
πυλων απδ πολλοῦ. Χαϊρομεν και συγχαίρομεν σύντρεις τους φιλοπδνουζ καϊ
φιλαδέλφους αγϊους Ιερομοναχους, ών «ὁ
μιοϋδς πολυς ἐν τοῖς οὐρανοῖς».
θ.

ΗΤΕΙΤΑΙ απδ τδν εντεταλμενον υφηγητην τοϋ
Πανεπιστημιου
'ΑΘηνων
κ. 'Η.
Βουλγαρακην η
λϋσις ενδς προβληματος
ττου 6ίφορςί εις την λεγομενην εξωτερικην ιεραποστολην με ποιον δργανον, με ποιαν ερμηνειαν
ττρεπει να κηρυχθη ·τδ
Ευαγγελιον εις τδν συγχρονον ανθρωπον;
Εις τδ ερωτημα δ κ. Βουλγαρακης απαντα* δια
της αγαπη ς. 'Αναχωρων αττδ τδ δεδομενον, δτι
εις τδν 6ίρχεγονον χριστιανισμδν, οι θυσιες τα λυτρα των δουλων, δ νομος, η βασιλεια, αλλα ακομη
και οι αντιληψεις για την φυση (δπως τδ σωμα,
τδ φως, τδ νερδ), δ τροπος ζωης, οι τροφες κλπ.
χρησιμοποιηθηκαν ως μεσα ερμηνευτικα για μια
αναλογικη προσβαση στο μυστηριο της σωτηριας», υποστηριζει δτι η χρησις των τυπων και
των εικονων αυτων εχει χασει την ψυχολογικην
επικαιροτητα της. Και ειτομενως, λογω αλλαγης των τταλαιων δομων, δ σημερινδς ανθρωπος
αιτοδεχεται τδ κηρυγμα της σωτηριας του, δια
της ερμηνειας του ιταρελθδντος. «Αυτη, η αντιφατικη κατασταση δημιουργει κριση. Για να ξεφυγη δ πιστδς απ' αυτδν τδν διχασμδ και για
να βρη παλι τδ σωστδ ττρ6σωττ6 του η ττρεπει να
γυριση στο τταρελθδν η πρεπει να του δοθη μια
νεα ερμηνεια της σωτηριας».
Και δ σ. εις τδ μικρδν δοκιμιον του «'Η αγαπη
ως συγχρονη ερμηνεια τοϋ μυστηριου της σωτη
ριας» εισηγεϊται την χρησιν της αγαιτης του Θεου πρδς τδν ανθρωπον — αφοϋ «δ Θεδς αγαπη
εστιν» — ως αναλογον δργανον πρδς τδν συγχρονον ανθρωπον και ως βασικδν ερμηνευτικδν ιταραγοντα μορφωσεως μιας δρθοδοξου συνειδησεως.
'Ο κ. Βουλγαρακης, κινουμενος μεσα εις τα
ττλαισια των ευγενων ανησυχιων του, προς μειζονα αποδοσιν τοϋ λειτουργηματος της προσφορας τοϋ Ευαγγελιου ιτρδς τους δίνθρωιτους, σκεπτεται, ερευνα, δοκιμαζει διαρκως τας καταλληλους ερμηνειας δια την ειτοχην μας.
Φρονοϋμεν δμως ταπεινως, εχοντες υπ* δψει την
ελευθεριαν επιλογης των 'Αγιων ιεροκηρυκων Πατερων εις δλας τας εποχας, δτι η ερμηνεια του
μηνυματος της σωτηριας αποκειται εις την διακριτικοτητα τοϋ δργανου και προσδιοριζεται δχι μονον απδ την εττοχην, 6ίλλα και απδ την ποιοτητα και την καταστασιν των προς οϋς απευθϋνεται, αν και η διακριτικοτης πολλακις αϊρεται
δια της εκτακτου ενεργειας τοϋ 'Αγιου Πνευματος. Αλλωστε η "Εκκλησια ουδεποτε καθιερωσεν
ενα ωρισμενον ερμηνευτικδν συστημα.
'Επομενως ουσιαστικδν πρδβλημα δεν ιπταρχει.
Αι χρησιμοποιηθεϊσαι εικονες προ εϊκοσιν αιωνων, μεταφερδμεναι αναλογικως εις την ειτοχην
μας, δεν αποτελοϋν πρδβλημα. Τδ προβλημα νομιζομεν ευρισκεται εις τδ δργανον, δια του δποιου προσφερεται τδ μηνυμα της σωτηρηας, αλλα
και οι δεκται. "Εαν τδ δργανον εϊναι εϋηχον,
ωσαν «κιθαρα μουσουργικη», απηχοϋσα τα θεϊα
απηχηματα τοϋ 'Αγιου Πνευματος και οι ανθρω-

« ΙΝΧ Αβ φμθν εκφειο »
ΕΟΝΤΑ τα ανθρωτπνα,
αμεταβλητος η 'Εκκλησια του ΧριστοΟ. Οϊ ανθρωιτοι παρερχονται, συροντες τας περιπετειας
των, αλλα δ «παρατεινομενος Χριστδς εις τους
η
αιωνας»,
'Εκκλησια
Του, μενει εν αληθειςί,
δεν συμμεταβαλλεται με
τα ανθρωττινα, εΤναι η αυτη, «χθες και σημερον
και εις τους αιωνας».
Τδ αμεταβλητον της διδασκαλιας, υπομνηματιζει η "Εκθεσις της Συνοδικης 'Ειτἱτροιτης ειπ
των τταγχριστιανικων ζητηματων του Οικουμενικου Θρονου, εις τας 27 σελιδας της δποιας περιλσμβανεται η αντιφωνησις του Οικ. Πατριαρχου
κ. Δημητριου ττρδς τον Καρδιναλιον Β ιλλεμιτραντς
ως και αι σαφεις και παμφαεις 'Ορθ6δοξοι θεσεις
της εν λογω 'Εττιτροπης.
«"Ινα δε βμεν σαφεις, ειλικρινεϊς και εντιμοι
προς εαυτοϋς και προς 6ίλληλους, αλλα και προς
τον κοσμον απαντα, δφειλομεν Υνα επαναλαβωμεν
και τονισωμεν, δτι ουδεϊς εν τη Χριστιανοσυνη
Ιττισκοπος κεκτηται ιτρονομιον, θειον, η δίνθρωπινον, τταγκοσμιοτητος ειτι της μιας, αγιας, καθολικης και αποστολικης του ΧριστοΟ ^Εκκλησιας, αλλ* δτι τταντοτε ημεϊς, εϊτε εν Ρωμη, εΥτε
Ιν τη Πολει ταυτη, εΥτε εν οιαδητινι πολει, αιτδ
οιαδηποτε εκκλησιαστικως Ιεραρχικης η πολιτικης τοποθετησεως, εσμεν αιτλως και μονον συνεπισκοπο» υπδ τον μονον ακρον αρχιερεα, την κεφαλην της "Εκκλησιας, τον Κϋριον ημων "Ιησοϋ Χριστδν, τταντοτε εν τη ανεκαθεν εκκλησιαστικως ιταραδεδεγμενη ιεραρχικη ταξει...».
Ταϋτα εφθεγξατο δ Οικουμενικδς Πατριαρχης,
διασαφησας, δτι «τδ σημερινδν μηνυμα ημων δεν
εχει τον χαρακτηρα τυπικης αντιφωνησεως προς
δσα προσεφωνησεν ημϊν η υμετερα Σεβασμι6της.
ΕΤναι εν απ' ευθειας μηνυμα, ^λευθερον και ανεξαρτητον της αγιωτατης ταυτης 'Εκκλησιας της
Κωνσταντινουπ6λεως προς την αγιωτατην 'Εκ-

ποι εχουν «ωτα ακουειν», τδ μηνυμα εισερχεται
εις τας καρδιας, χωρις να εμποδιζηται απδ τας
εικονας και τους συμβολικοϋς τυπους. 'Εαν δεν
υπαρχουν αι ιτρουιτοθεσει ς αυται, τιποτε δεν δϋναται να υπερνικηση την νεκροτητα του δργανου
και την κωφοτητα του δεκτου.
θ.μ.δ.

κλησιαν της Ρωμης και τον σεπτδν προκαθημενον
αυτης».
Περαν, λοιπδν, των 6ίναποφεϋκτων λογων αβροφροσυνης, αι διατυπωσεις του Παναγιωτατου ΟΙκουμενικοϋ Πατριαρχου αττοτελοϋν την επισημοτατην γραμμην του Οικουμενικου Θρονου, δπως
εν συνεχειςζ ^κτιθενται εις την "Εκθεσιν, την δττοιαν, λογφ της θεολογικης βαθυνοιας και της
'Ορθοδδξου εκκλησιολογικης δομης αυτης, θα σχολιασωμεν εν εκτασει εις τδ επομενον τεϋχος.

προο θπχΝΑρωοΝ
ΤΟΥ ΧΓΙΟΥ ΟρΟΥΟ
ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΑΝ τα στατιστικα στοιχεϊα περι
του αριθμοϋ των αγιορειτων Μοναχων και των ηλικιων των, τα 6ιτοϊα ενεφανισεν δ Καθηγητης
του Πανεττιστημιου Θεσσαλονικης κ. Γ. Ματζαριδης, δεν εϊναι εντελως απογοητευτικα δια τδ
μελλον του 'Αγιου "Ορους, εν τουτοις δ αριθμδς
των Ι.2ΟΟ Μοναχων ειναι μικρρς δι* δλοκληρον
τδ "Αγιον "Ορος. "'Εστω και αν ληφθη υιτ* δψιν
η εϊσοδος εξωθεν μιας εικοσαδος και τνλεον Μονα
χων νεων προ δλιγων μηνων, τδ προβλημα ττσραμενει 6ξυ και συντονοι καταβαλλονται ενεργειαι
προς επανδρωσιν των 'Ι. Μονων, των Σκητεων
καἱ των Καλυβων.
'Εντδς του κλιματος των ιτροσπαθειων προς
επανδρωσιν του 'Αγιου "Ορους, εϊναι και η ^νεργεια της 'Ι. Κοιν6τητος ττρδς τα αρμοδια 'Υπουργεια, δπως, παραλληλως ττρδς την προνομιακην
απαλλαγην στρατευσεως των κειρομενων Μονα
χων, επιτευχθη απαλλαγη και δια τους εξ 6ναβολης δια λογους σιτουδων, οϊτινες, η μετα τδ τελος των σπουδων των η κατα τα μεσα αυτων,
δίποφασιζουν να μονασουν εις τδ "Αγιον ''Ορος.
"'Ηδη υπεβληθη αρμοδιως διαφωτιστικδν υπομνημα της 'Ι. Κοιν6τητος, Ιν τφ δποιφ εκτιθενται οι λδγοι, δι' οϋς Ιττιβαλλεται η αποδοχη του
αιτηματος τουτου, δχι μονον δια την σωτηριαν
του 'Αγιου "Ορους, αλλα και προς εξαρσιν του
Μοναχικου θεσμου, μεθ* οδ εΤναι συνδεδεμενη η
"Ορθοδοξια θεολογικως και ασκητικως και αυτη
η ζωη του "Εθνους.
"Εαν δεν γινεται αντιληιττη η σημασια του 'Α
γιου "Ορους απδ αϋτην την διδασκαλιαν και την
ζωην της 'Εκκλησιας, ας ληφθη τουλαχιστον 6π*
δψει η αιτοψις του κ. Παναγ. Κανελλοποϋλου
«...'Ωστοσο εγω, επηρεασμενος απδ τδ δασκαλο
μου, σκετττομαι και σημερα ακομα — σημερα, δηλαδη καμποσα χρονια ϋστερ* απδ τδ φοβερδ ετος Ι453 — δτι τδ Γενος μας μπορεϊ ϊσως να
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χρειαζεται ττιο ττολυ τδ "Αγιο "Ορος παρα την
αυτοκρατοριαν». (Γεννηθηκα στο Ι4Ο2). Δια τοϋτο ηλγησαμεν απδ τας σκεψεις της Γνωμοδοτησεως ιτερι ανηλικων Μοναχων του 'Αγιου "'Ορους
του Εισαγγελεως Πλημμελειοδικων Θεσσαλονικης
κ. Τζανακακη, αλλα ττερι τοϋτου εις τδ επομενον.

«ΤΟ θρωΤΗΜΛ Πβρϊ ΘΘΟΥ»
ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ ΑΥΤΟΝ τδ γνωστδν φυλλάδιον νεοελληνικης προβληματισμου. «Ευθυνη» του
φιλου κ. Κ. Τσιροιτουλου, αφιερωσε τδ 28ον τεϋχος του. Τδ ^ρωτημα απηυθυνθη εις 'Ακαδημαϊκοϋς, σοφους, επιστημονας και λογιους, οϊ δποϊοι αιτηντησαν εκαστος με ειλικρινειαν, κατα τας
πειτοιθησεις του, την ιτιστιν του, την αιτιστιαν
του, τας αμφιβολιας του, τον τροπον του.

Τδ φυλλαδιον δεν εϊναι θεολογικδν, οϋτε εκκλησιαστικδν, ενω δ υπευθυνος της «Εϋθυνης» εϊναι
βαθϋτατα τπστδς, ειτομενως τοσον δ ττροσανατολιομδς του, δσον και αι συνεργασιαι του εϊναι αδεσμευτοι απδ δογματισμοϋς και απδ τα 66γματα της "Εκκλησϊας. "Εν τουτοις η ατμοσφαιρα
του φυλλαδιου, που διδει αφορμας ττροβληματισμοϋ, αναδιδει την ιτνοην της εντιμοτητος και
της ανθρωπινης αξιοιτρεπειας και τα θεματα ττου
θιγονται, εξεταζονται απδ ανθρωπιστικης σκοπιας οχι αμοιρου Χριστιανικων στοιχειων.
Εις την ^ποχην μας, δπου η πιστις τοσον δεινως δοκιμαζεται, οχι μονον απδ τα κλασικα αΥτια, αλλα και απδ τα συγχρονα αντιχριστιανικα
ρευματα και απδ αϋτδν τον πληθωρικδν διανοητισμδν και επιστημονισμον, η «Ευθυνη» θετει πολλακις εις δοκιμασιαν τους «παρ' εαυτοϊς σοφους»
με τα κρισιμα θεματα της και αποτελεϊ μιαν γεφυραν μεταξϋ της φιλελευθερας σκεψεως και της
«Οίνελευθερας» 'Ορθοδοξιας.
Αι απαντησεις εις τδ τελευταϊον τευχος τνιστοττοιοϋν την διαστασιν μεταξυ της χρηστευομενης
σκεψεως και της απλοτητος της πιστεως και Ινθυμιζουν: «"Εν αυτη τη ωρα ηγαλλιασατο τφ
πνευματι δ 'Ιησοϋς και εϊπεν ^ξομολογουμαι σοι,
ττατερ, κυριε του οϋρανοϋ και της γης, δτι απεκρυψας ταϋτα απδ σοφων και συνετων και απεκαλυψας αυτα νηπιοις* ναι, δ πατηρ, δτι οϋτως εγενετο ευδοκια εμττροσθεν σου» (Λουκ. ΙΟ, 2Ι).
'Αληθεια, τι μεγας πειρασμδς εϊναι η «αχαλινωτος θεωρια» και η κατ' ανθρωττον γνωσις! Δια
τουτο παλιν δ Κυριος λεγεΓ «'Αμην λεγω υμϊν, ε
αν μη στραφητε και γενησθε ως τα παιδια, ου
μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων»
(Ματθ. 18, 3). Και η βασιλεια των ουρανων αρχιζει απδ την λειτουργικην ενοτητα του θυσιασιηριου, δπου Ινουται και μιγνυται δ υιδς του
Θεοϋ με τους υιους των ανθρωιτων, εις ττεϊσμα της
φιλοσοφιας και του Πλατωνος* «Θεδς ανθρωττοις
ου μιγνυται». Μιγνυται!

ΧΝΟΙΚΘΙΟΝ ΗΘΟΟ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ και η θρησκεια
^μιτιπτουν εις την περιοχην των ανθρωπινων παθων. 'Εγγϋτατα δε ευρισκεται δ κινδυνος της καπηλειας και της μιας και της αλλης. 'Η καπη-

λεια αυτη πολλακις δεν γινεται συνειδητως, αλ
λα αιτδ αϋτα τα τταθη τα δποια ^νεργοϋν λανθανοντως. "Οταν η ψυχη χαση τδ φως του λογου
και ττεριελθη εις
κατοίστασιν φανατισμοϋ, τοτε
«προσκοπτουσα» συγχεει την αληθειαν με τδ ψευδος και δυναται να ενεργηση τα πλεον ατοπα ως
μεγαλα και αληθινα.
Αυτδ συνεβη με ωρισμενους μοναχοϋς της Μ.
Μ. 'Εσφιγμενου. 'Η προθεσις των να αλωσουν
την Μονην και να την ϋττοταξουν εις τας εν ^Αθηναις παρασυναγωγας, προσκροϋσασα εις την
'Ι. Κοινοτητα και τδ Οικουμενικδν Πατριαρχεϊον,
μετεβληθη εις αμυναν της ελεεινοτερας μορφης,
ενθυμισασαν τον ηρωα ισπανου συγγραφεως, διακωμωδουντος τας μεγαλομανεις φαντασιωσεις του.
Πυργοι εκεϊ εις την φαντασιαν του ηρωος, πυργος
και εδω με μαϋρην σημαϊαν. 'Αιτοφασις θανατου
εκε7 μεσα εις την ιδεοληψιαν του «ιιπτ6του», αποφασις θανατου και εδω με τδ υψωθεν εις τον ουρανδν συνθημα! «'Ορθοδοξια η θανατος»!

'Αλλα ποιος τους ηπειλησεν, ωστε να αναμενουν τοσον εϋκολον τον στεφανον του μαρτυριου,
ως εαν δεν υπηρχαν αλλαι δδοι «νομιμου αθλησεως»; Θελουν ζηλωτισμδν, αποδοκιμασθεντα υφ*
δλοκληρου του 'Αγιου "Ορους απδ πεντηκονταετιας; Οϋδεις φθδνος. "'Ας τον εχουν εξω δμως του
Πστριαρχικου Σκηνωματος. Και αυτδ τοϊς εδηλωθη. Και δ μεν δντως ευλαβεστατος. ηγουμενος,
πριν καταστη δεσμιος 4—5 Ι;ξτρεμιστων μονα
χων, ταπεινοτατα εδεχθη να συμμορφωθη ιτρδς την
αποφασιν του Πατριαρχειου. Οι δε αλλοι; Π6σον
ανοικειον ηθος δια μοναχοϋς, ττου τοσον εξεθεσεν
εις τον κοσμον τδ ταιτεινδν και αγγελικδν σχημα
των Μοναχων! Πδση η διοίφορα με τον δσιον Θε6δωρον τον Στουδιτην, δστις, καλουμενος υπδ των
εϊκονομαχων, μετεβαινεν εις ερημον τοττον δια να
δεχθη ωρισμενας μαστιγωσεις, «ουκ ανοιγων τδ
στομα αϋτοϋ»!

Εϊναι εξηκριβωμενον δτι, θελοντες να μιμηθωμεν τους Πατερας μας, ττιπτομεν θυματα των
παθων μας, υπδ τας ενεργειας των διτοιων τους
μεταμορφωνομεν «κατ* εικονα και δμοιωσιν» μας.
Πολυ φοβουμεθα, δτι δ ζηλωτισμδς θα ακολουθηση
τον νομον των ττλανων. Και ακομη δεν ττερασαν τα
εκατδν ετη των παλαιοπασχιτων, οϋτε τα τριακοσια των ρασκολνικων. "Ιλεως, Κυριε!

« ΕΙ και ὲν τἁφοι κατηλθες αθανατε, ἀλλα
τοδ Ἅδου καθεϊλες την δϋναμιν καϊ ὰνἑστης
ώς νικητης, Χριστὲ δ Θεὸς, γυναιξι Μυροφδροις φθεγξαμενος, Χαϊρετε, και τοϊς σοϊς Ἁποστ6λοις εϊρηνην δωροϋμενος, δ τοϊς πεσοϋσι παρεχων αναστασιν »
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