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τά πάντα ·πεπλήρωται, τῆς Ἀναστάσεως τήν πεῖ—
εἰληφότα..."
Ἐἰς τόν νοῦν καί τήν καρδίάν τοῦ ἱεροῦἘμνογράφου ,
"τά πάντα",ώς γεγονός ὑπερφυσικόν,ώς μέθεξις εἰςτήν
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Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ,ώς μεταμόρφωσις τῆς ἀοράτου & ὁρατῆ
κτίσεως,περιλαμβάνουν τούςἈγγέλους,τούς ἀνθρώπους,τόν φυτικόν καί τόν ζωϊκόν ἄλογον κόσμον.
" Χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται" ,ὧς μεθέξαντα εἰς τήνἈνάστασιν τοῦ Χριστοῦ.Χαρά εἰς τούςἈγγέλους,χαρά εἰς τούς ἀν
θρώπους,χαρά εἰς τόν οὐρανόν,χαρά εἰς τήν γῆν,χαρά εἰς τού
ἀστέρας,χαρά εἰς τά ἄνθη,χαρά εἰς τό κτιστόν φῶς,χαρά εἰς
τά δάση,χαρά εἰς τάς θαλάσσας,χαρά εἰς "τά θηρία καί πάντα
τά κτήνη,ἐρπετά καί πετεινά πτερωτά",χαρά εἰς ὅλην τήν κτί
σιν,εἰς ὅλας τάς ἀβύσσους,διότι "καί αὐτή ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπό τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τήν ἐλευθερίαντῇ
δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ."(Ρωμ.η^21)
Χαρά καί φῶς παντοῦ καί μέσα σ'ὅλα.''Τά πάντα πεπλήρωται φωτός,οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια'ἐορταζέτω πᾶ
σα Κτίσις τήν'Ἐγερσιν Χριστοῦ,ἐν ῇ ἐ σ τ ε ρ έ ω τ α ι ".
Τά πάντα,λοιπόν,συναναστάντα καί πλέοντα εἰς μίαν ἄρρητον καί ἀναφαίρετον χαράν,εἰς ἔνα ἀένναον ώκεανόν ἀκτί στου φωτός,εἰς μίαν νέαν,ἐν Χριστῷ ζωήν,εἰς ἀδιάλειπτον ἐν
ἔρωτι θείω λατρείαν,εἰς ἔνα ἄγγελικόν ἐορτασμόν,ἀπαρχήν ἐ—
τέρου καί αἰωνίου ἐορτασμοῦ,δεδομένου ὅτι,''Θανάτου ἐορτάζο
μεν νέκρωσιν,'Ἀδου τήν καθαίρεσιν,ἄλλης βιωτῆς,τῆς αἰωνίου
ἀ π α ρ χ ή ν,καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον..."

Ἀλλά ἡ χαρά καί τό φῶς,πού ἐπλήρωσαν τά πάντα,έκ τῆς
"τῶν πάντων θεώσεως",εἰναι δύο συμφυεῖς πραγματικότητες ὑπερφυσικῆς τάξεως.Καί διά νά βιωθοῦν χρειάζονται τά ἀντί στοιχα πνευμαϊικά ὅργανα,αἰ πνευμαϊικαί αἰσθήσεις.Χωρίς τά
πνευματικάς αἰσθήσεις δέν γίνεται προσιτόν τό φῶς & ἡ χαρα
Ἀκριβῶς διά τόν λόγον αὐτόν ἡἘκκλησία ψάλλει ;''Καθαρθῶμεν
τάς αἰσθήσεις καί ὀψώμεθα,τῷ ἀπροσίτψ φωτί τῆς Ἀναστάσεως,
Χριστόν ἐξαστράπτοντα καί χαίρετε φάσκοντα,τρανῶς ἀκουσώ μεθα,ἐπινίκιον ᾳδοντες".
Τό ἔργον τῆς καθάρσεως τῶν πνευματικῶν αἰσθήσεων,ἐκ τῶ
παθῶν καί τῶν ἐνέργειῶν των,εἰναῖ ἀδιάλειπτον καί δέν προσ
διορίζεται ἀπό περιόδους χρονικάς,δεδομένου ὄντος ὅτι ἡ κα
θαρότης ἀποτελεῖ τόν ὅρον τῆς ἐν πνεύματι ζωῆς ἐντός τῆς ἁ
γίας χαρᾶς καί τοῦ ἀκτίστου φωτός.
Ἐν τούτοις ἡ ἈγίαἘκκλησία εἰς τακτά χρονικά διαστή-
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ματα παιδαγωγεῖ. τά τέκνα της.Καί πρό τοῦ ἁγίου Πάσχα τά κα
θαίρει ἀπό τούς ρύπους τῆς ἁμαρτίας,τά ἁγιάζει δι'ἐντονωτέ
ρων νηστειῶν,διά παρατεταμένων προσευχῶν καί ἀγρυπνιῶν,διά
κατανυκτικῶν ὕμνων,διά τῶν δακρύων καί τοῦ''χαροποιοῦ πέν θους''καί γενικῶς δῖ'ὑερῶν ἀσκήσεων καί τῶν ἁγίων Μυστηρίων
,δι'ὧν ὁ νοῦς γίνεται χερουβικός & δεκτικός "τοῦ ἀπροσίτου
φωτός τῆς Ἀναστάσεως''καί τῆς χαρᾶς τοῦ''Ὀλβίου Τάφὅύ".
Οἱ Χριστιανοί ὅμως ἐν τῷ κόσμω,''ἐμπεπλεγμένοι ταῖς εὐ
περισϊάτοις τοῦ βίου πραγματείαις",ςἰς διάφορον ἔκαστος βα
θμόν,μόλις καί μετά βίας δύνανται νά ἐκμεταλλευθοῦν τά ἁ γνιστικά μέσα πού προσφέρει ἡἘκκλησία καί νά ἀνέλθουν εἰς
τάς κορυφάς τοῦ ἐκπληκτικωτάτου θαύματος τῆςἈναστάσεως.
Μία τάξ.ις μόνον ἐν τῇἘκκλησίᾳ διαφεύγει τάς ταλαιπωρίας τοῦ ἐγκοσμίου περισπασμοῦ'ἡ τάξις τῶν Νοναχῶν. Ἡ ὁποί
α,ἐν γνώσει τῶν ἀδυναμιῶν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί ἀπό ἔφεσιν .τῶν "τελεωτέρων" ,'·τήν ἀγαθήν μερίδα ἐξελέξατο,ἥτις
οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ'αὐτῆς''.Καί ἡ τάξις αὐτή,ήιοῦσα ἐντό νως ἐντός τῶν. ὅρων τῆς ἀπερισπάστου προσευχῆς καί τῆς ἀδιαλείπτου λατρείας,μετέχει ἀμέσως ὅλων τῶν φάσεων τῆς ζωῆς,
τῆς ἀγ.άπης,τοῦ πόνου,τῆς κατανύξεως,τῆς ἐλπίδος,τῆς χαρᾶς
καί τοῦ θείου φωτός τῆςἘκκλησίας.Καί ἐν τῇἘκκλησιαστικῇ
Ἱεραρχίᾳ κατέχει μεσάζουσαν θέσιν μεταξύἈγγέλων καί λαοῦ
τοῦ Θεοῦ:" Φῶς μέν ΜοναχοῖςἜγγελοι"φῶς δέ λαϊκοῖς Μοναχοι
,κατά τόν ἅγιονἹωάννην τῆς Κλίμακος.
Οἱ Μοναχοί ,λοιπόν, ε ἰς τόὍρος τῆς Μεταμορφώσεως ,ἐ ν τῷ
'Ἀθω,καθαι.ρόμενοι συνεχῶς ,μελετῶντες ὅλας τάς ἐκφάνσεις τῆ
φυσικῆς καί τῆς ὑπερφυσικῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ,προσευχόμενοι ἀδιαλείπτως ἐντός τῶν καρδιῶν των,λατρεύοντες ἐν θερ
μότητι ψυχῆς τόν Σταυρωθέντα καίἈναστάνταἹησοῦν,εὔτε εἰς
. τό κατανυκτικόν περιβάλλον τοῦ Μοναστηρίου,εϊτε εἰς τό στα
σίδιον κάποιου κελλίου,εϊτε ἐπί τοῦ''σκίμποδος''τοῦναοῦ θεοκτίστου τινός Σπηλαίου ἐν τῇ Ἐρήμω,εΤναι πάντοτε ἔτοιμοι ὅ
πως -"τάς ὀσφύας περιεζωσμένοι καί μέ τούς λύχνους καιομένους"—ὑποδεχθοῦν τήν ἀνάμνησιν τῶν κρσμοσωτηρίων & Σεπτῶν
Παθῶν τοῦ Χριστοῦ ώς καί τήν ΠάμφωτονἈνάστασίν Του.
Καί τό Πάσχα-Διάβασις,''ἐκ. γάρ θανάτου πρός ζωήν & ἐκ
γῆς πρός Οὐρανόν,Χριστός ὁ Θεός,ἡμᾶς διεβῖβασεν..",οὐσιοῦται,μεταβάλλεται ἀπό δυνάμει εἰς ἐνεργείᾳ,ἀπό εὐαγγέλιον &
προσφορά γίνεται βίωσις καί μετοχή,ὅσον οἴ γήϊνοι ὅροι ἐπι
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τρέπουν,ἐπειδή " ἐν τούτω στενάζομεν,τό οἰκητήριον ἡμῶν τό
ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες". (Β'Κορ.ε ,Ὀ^ιά τοῦτο
καί ἱκετεύουν ψάλλοντες:" Ὅ Πάσχα τό μέγα,καί ἱερώτατον
Χριστέ,ὧ σοφία καί Λόγε τοῦ Θεοῦ καί δύναμις,δίδου ἡμῖν ἐκ
τυπώτερον σοῦ μετασχεῖν ἐν τῇ ἀνεσπέρω ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας
σου''.Τό θαυμάσιον αὐτό τροπάριον,ὧς ἐκφραστικόν τοῦ φλογεροῦ πόθου των,οἱ Μοναχοί τό λέγουν μετά τήν Νετάληψιν τοῦ
Σώματος καί τοῦ Αὕματος τοῦ Χριστοῦ.
Εἰς τήνὈρθοδοξίαν,τό 'Ἀγιον Πάσχα,ἡἈνάστασις τοῦἹη
σοῦ,ἀποτελεῖ τό κέντρον περί ὅ στρέφονται καί καρδία & νοῦ
καί βούλησις.Καί οἱ Μοναχοί μελετοῦν ἀδιαλείπτως τά ἀσύλλη
πτα μεγαλεῖα,πού προέκυψαν διά τόν ἄνθρωπον ἐκ τῆςἈναστάσεώς Του.Καί ἐντεῦθεν ἐρωτοληπτοῦνται.Καί πάσχουν θάμβος ὑ
πέρ ἔννοιαν.Καί ἡ καρδία σκιρτῷ.Καί διερωτῶνται,κατά τόν ἱ
ερόν Αὐγουστῖνϋν, τί νά κάμουν;''Νά ἀγαπήσουν πρῶτον καί ὕ στερα νά ἐννοήσουν ἤ νά ἐννοήσουν καί ὕστερα νά ἀγαπήσουν;
Διά τούς Μοναχούς,ἡἈνάστασις τοῦ ΓλυκυτάτουἹησοῦ,δέν
ἀποτελεῖ γεγονός παρφχημένον καί ἀνανεούμενον εἰς τήν μνήμην διά τοῦ ἐτησίου ἐορτασμοῦ ώς καί κατά Κυριακήν ἡμέραν.
Εἰναι ὑπόθεσις καθημερινῆς εὐ^οσύνης,εἰναι ἀδιάλειπτος μελέτη,εἰναι μυστική κοινωνία,ειναι βίωσις τοῦ Ψαλμικοῦ;'Ἐὐφρανθήσομαι καί ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί'',τό ὁποῖον σημαίνει,κα
τά Χρυσόστομον;''Τί δέ ἐστιν εὐφρανθήσομαι ἐν σοί;τοιοῦτον,
φησίν,ἔχων Δεσπότην.Τοῦτό μοι ἡδονή,τοῦτό μοι ἀγαλλίασις .
Εἴτις οἰδε ταύτην τήν ἡδονήν ώς εἰδέναι χρή,ἔτέρας ἡδονῆς
οὐκ αἰσθάνεται'τοῦτο γάρ ἡδονή κυρίως'ώς τά γε ἄλλα πάντα,
ὀνόματα μόνον ἐστίν ἡδονῆς'αὕτη τόν ἄνθρωπον μετάρσιον ἐργάζεται,αὕτη τοῦ σώματος ἀπαλ^ττει τήν ψυχήν,αὕτη πρός οὐ—
ρανούς πτεροῖ..."
Ἐάν,λοιπόν,οἱ Μοναχοί εἰναι,κατά τόν'Ἀγιον Γρηγόριον
τόν Παλαμᾶν,''οἱ κήρυκες τῆς ἐρχομένης Βασιλείας,οἱ προφῆ ται τῆς Καινῆς Διαθήκης",εἰναι πρόδηλον,ὅτι βιοῦν ἐν ταῖς
καρδίαις αὐτῶν τόἜγιον Πάσχα,τόνἈναστάνταἹησοῦν,ἐπαληθε
ύοντες τήν φωνήν τῆς Ἐκκλησίας:"Ὅ θείας,ώ φίλης,ὧ γλυκυτά
της σου φωνῆς'μεθ'ἡμῶν ἀψευδῶς γάρ,ἐπηγγείλω ἔσεσθαι,μέχρι
τερμάτων αἰώνων Χριστέ,ἥν οἱ πιστοί,ἄγκυραν ἐλπίδος,κατέχο
ντες ἀγαλλόμεθα".
Χριστός Ἀνέστη, Ἀδελφοίί
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Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,ἔ
χει μεγάλην "σημασίαν διά τήνὈ
ρθόδοξονἘκκλησίαν,διότι δι'ὅλης τῆς δ.ιδασκαλίας του,δικαιο^
θείσης Συνοδίκῶς,ἀποδεικνύει ὅ
τι ὑφίσταται ἀδιάρρηκτος σχέ ''
σις μεταξύ τῶν ἁγῖων Πατέρων ,
.
'
ἀπόλυτος''συμφωνία" ,ἐξ οὐ λόγου
ἐδημιουργήθη'η'Ορθόδοξρ·ς πνευματική Παράδοσις,ὧς ἀλήθεια ἀ
νανεουμένη καί συνεχιζομένη,ἐν ἀγίψ Πνεύματι.
Τάς ἀπόψεις του.περί Χριστιανισμοῦ καίἘλληνικῆς φιλοσοφίας,ὁ ἅγιος Γρηγόριος,ἐξέφρασεν ἀντρρητικῶς κατά τοῦ
Καλαβροῦ Βαρλαάμ,ἐραστοῦ τῶν ἐλληνικῶν γ.ραμμάτων.Νομίζω,ὅ·τι καί ὁ ἀπαιτητικώτερος νοσταλγός τῆς ἐλληνοχριστιανικῆς
συνθέσεως,δέν θά ἤθελεν ἱκανώτερον συνήγορον ἀπό τόν διαλε
κτικώτατον Βαρλαάμ,ἀναπτύξαντα ὅλην τήν ὀρθολὀγιστικήν του
δύναμιν καί χρησιμοποιήσαντα ὅλας τάς Πατερ.ικάς πηγάς.
Διότι,ὅπως γίνεται καί σήμερον μέ, τήν. παρερμηνείαν &
τήν διαστροφήν τῶν κειμένων,ἔτσι συνέβαινε καί τότε,ὅπως &
μέ ὅλας τάς αἱρέσεις.Βλέπει κανείς,ὅτι. τό. θέμα τοῦτο ειναι
παλαιόν καί ἀεί νέον καί ἀπό τῆς αὐγῆς τοῦ χριστιανισμοῦ ἐ
ρρίφθη εἰς ἀνυποληψίαν ἡ. φιλοσοφία,διά στόματος ἐνός Παύ λου.Ἀλλ'αἱ τάσεις ἐπανερμηνείας δέν λείπουν ἀπό ἐκείνους,
οιϊινες δέν ἔσχον π ε ῖ ρ α ν Ὀρθοδόξου ζωῆς,ὁπότε γενόμε
νοι "δίψυχοι",περιφἐρονται "παντί ἀνέμφ διδασκάλίας...
Ὁ Βαρλαάμ,Νοναχός τοῦ Βασιλειανοῦ Τάγματος εἰς τήνΚα
λαβρίαν τῆς Σικελίας,ἐμποτισμένος μέ τόν.Ἀριστοτελισμόν,ὅστις ἀπετέλει. μόδαν τῆς ἐποχῆς του,κατά τήν ὁποίαν ἤρχισεν
ἐξαπλούμενον τό ὕστερον ,μέγα Οὑμανιστικόν ρεῦμα,ἐπίστευεν
εἰς τήν καθ'ὑπερβολήν ἀξίαν τῆς. κλασσικῆς παιδείας,χωρίς ὅ
μως νά ἀπαρνῆται τήν Πίστιν εἰς Χριστόν. Ἐνόμιζεν,ὅτι ἡ πί
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στις Ἀέν ήτο ἀρκετή διά. νά ἀπαλλάξη τόν "νοῦν ἀγνοίας καί
ψευδῶν δοξασμάτων",ἔστω καί ἄν ἔφθανε διά τῆς χάριτος εἰς
τήν Πατερικήν "ἀπάθειαν". Ητο ἀδύνατον,ἔλεγε,νά ἔλθῃ εἰς ἄ
κραν τελειότητα ὁ νοῦς κᾳί ἁγιότῃτα,ἄν μή "παγταχόθεν συλλέξη τό εἰδέναι ,μάλιστα τῆς καθ'Ἔλληνας Παιδείας".
Ὁ Βαρλαάμ,ἀνεχώρει ἀπό τήν παράδοξον·ἀντί·ληψιν,καθ'ἥν
ἡ ἀνθρωπίνη φυσική γνῶσις εἰναι δῶρον Θεοῦ,ὁμότιμον τῆς δἰ
ἀποκαλύψεως γνώσεως,ἡ ὁποία ἐδόθη εἰς τούς Προφῆτας καίἈποστόλους. Ἐπόμενον ἠτο νά φρονῇ,ὅτι καί οἱ Μοναχοί "δεῖν
μεταδιώκειν τήν ἔξω σοφίαν''.Διότι,κατά τήν ἄποψιν τοῦ Βαρλαάμ,τό γνωστικόν τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς,ὑπερέχοδ ἁπασῶν τῶν
δυνάμεων αὐτῆς,μόνον διά τῆς θύραθεν γνώσεως- κοσμεῖται καί
δι'αὐτῆς ἀποδιώκεται πᾶσα κακία,ἐπειδή πᾶν πάθος,''ἐξ ἀγνοί
ας φύεταῖ καί κρατύνεται".Ἐπί πλέον δέ ὑπεστήριζεν,ὅτι ἡ
γνῶσις ἡ φυσική ποδηγετεῖ τόν ἄνθρωπον καί εἰς αὐτήν ἀκόμη
τήν γνῶσ.ιν τοῦ Θεοῦ.
Ὁ φυσιοκρατικός δέἈριστοτελισμός τοῦ Βαρλαάμ καταφαί
νεται καί ἐκ τοῦ ἰσχυρισμοῦ του,ὅτι''οὐκ ἔνι γνῶναι τόν Θεόν,εἰ μή διά τῶν αὐτοῦ κτισμάτων".
Τήν ἀπιστίας ἐγγύς αὐτήν ἰδέαν,μᾶλλον δέ πρός τήν ἐαυτοῦ πίστιν ἀντιφάσκουσαν,ἀνέπτυσε κατά τόν ἐξῆς ὀρθολογι κόν τρόπον." Ἡμεῖς λέγει,δέν πολυπραγμονοῦμεν τά μυστήρια
τῆς φύσεως,-ὅπως ἡ καταμέτρησις τόῦ οὐρανίου κύκλού,αἱ κινήσεις τῶν ἀστέρων,αἱ σύνοδοι καί ἀποστάσεις καί ἐπιτολαί
τούτων-θηρώμενοι δόξαν.ἈλλἈπειδή οἱ λόγοι τῶν ὄντων ὑπῆρ
ξαν ὧς εἰκόνες εἰς τόν θεῖον καύ δημιουργικόν Νοῦν,φροντίζομεν νά τάς οἰκειωθῶμεν εἰς τήν ψυχήν μας καί οὕτω,μέ συλ
λογιστικάς καί ἀναλυτικάς μεθόδους,ἀφ'ἐνός νά ἀπαλλάξωμεν
ἐαυτούς "τῶν τῆς ἀγνοίας τύπων",ἀφ'ἐτέρου νά γίνωμεν & ζῶντες καί μετά θάνατον καθ'ὁμοίωσιν Θεοῦ".
Αἱ ἀπόψεις αὐταί τοῦ Βαρλαάμ εϊναι μέχρις ἐνός ὁρίου ἄ
ψργοι ,,ὑπό.· τήν προῦπόθεσιν ὅμως,ὅτι διά τῶν λόγων τῶν ὄντων
δέν φθάνομεν οὔτε εἰς τήν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ,ἀλλ'οὔτε καί ἀπο
κτῶμεν "τό καθὈμοίωσιν".
Εἰναι διάχυτος μεταξύ τῶν Πατέρων ἡ διδασκαλία,καθ'ἥν
τά ὄντα ἀποτελοῦν τήν φυσικήν,λεγομένην,ἀποκάλυψιν τοῦ Θεοῦ καί ὅτι δι'αὐτῶν ἀναβαίνομεν εἰς τόν Κτίστην.Ἀλλ'ἡ φυσική ἀποκάλυψις σχετικήν τινα γνῶσιν περί Θεοῦ δύναται νά
μᾶς παράσχη καί ἐπομένως,οὔτε ἀγνοίας δυνάμεθα νά ἀπαλλαγῶ
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μεν—ἐννοῶ τήν κατά ψυχήν-ἀλλὈὔτε καί τό ,καθ'ὁμοίωσιν δυνά
μεθα νά ἀποκτήσωμεν.'Ἐχομεν δι'ἀμφότερα ἀνάγκην τῆς χάρι τος. Ὁ Θεός εἰναι ἐπάνω παντός συλλογισμοῦ.Διά τῆς κτίσεως
μανθάνομεν σχετικῶς περί.τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ,τῆς δυνάμεως,
τῆς Ἱπειρίας,τῆς ώραιότητος,ἀλλ'αὐτά εἰναι ἁπλαί καταφάσε-ι
,αἱ ὁποῖαι δέν ἐξαντλοῦν τήν γνωστικήν ἱκανότητα τῆς ψυχῆς
καί τάς θείας ἐφέσεις της.
Ἀλλά πέραν τῆς . καταφατικῆς ταύτης γνώσεως,αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκην τῆς ἀποφατικῆς ἀγνωσίας,ἡ ὁποία θά μᾶς ὑψώση ὕπερθεν τῆς φύσεως,θά μᾶς προρεγγίσῃ δι'''ἀγνώστου''τρό
που εἰς τόν Θεόν & θά μᾶς κορέση θαυμασμοῦ καί ἐκστατικοῦ
θείου ἔρωτος καί ἁγίας γνώσεως.Καί θά ἔλθη ὁ Χριστός-" τῆς
Ἐρήμου ὁ φίλος''-ἐντός τῆς ἐρήμου ἐγκοσμίων ἐφέσεων & πα θῶν καρδίας μας,νά "ποιήσῃ μονήν'',κατά τήν''φίλην φωνήν''Του
Καί εἰς τῆς μυστικῆς μας ἐνώσεως τό ὄργιον,θά μᾶς ἀποκαλύψῃ ξ- τόν Πα·τέρα καί τό Πνεῦμα.Καί ἐντεῦθεν θά ἀκούσωμεν ρή
ματα ἄρρητα,''ἅ οὐκ ἐξόν λαλῆσαι ἀνθρώπῷ".Αὐτή εἰναι ἡ Ὀρθόδοξος ὁδός "γνώσεως''καί ἐπιστροφῆς εἰς τό''καθ'ὁμοίωσι ν".
Ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,κατά τήν πρώτην φάσιν τῆς
ἔριδος,ἀπαντῶν εἰς τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Μοναχοῦ Βαρλαάμ,ὅτι διά τοῦ λόγου γνωρίζομεν τά θεῖα καί ὁμοιούμεθα μέ τόν
Θεόν,λέγει,ὅτι "καλόν χάριτι βεβαιοῦσθαι τήν καρδίαν",κατά
Παῦλον.. Διότι μέ τόν λόγον,πῶς δύναται κανείς νά ἀποδείξῃ
τό.ὑπέρ λόγον ἀγαθόν; Ἐκεῖνοι ,οἱ ὁποῖοι θεμελ,ιοῦνται ἐπί ἀ.
ποδείξεων λογικῶν,θά ἀνατραποῦν ἀσφαλῶς ὑπό ἄλλων.Διότι''λό
γω παλαίει πᾶς λόγος".Δηλαδή εϊναι ἀδύνατον νά παραμείνουν
σταθεραί αἱ διά λόγου ἀποδείξεις,ὅπως "ῖοῦτο ἀπέδειξανἘλλήνων παῖδες καί οἱ κατ'ἐκείνους σοφοί,ἀλλήλους ἀνατρέποντες καί ὑπ'ἀλλήλων ἀνατρεπόμενοι".'Ὁσοί δέ θηρεύουν διά βί
ου τήν γνῶσιν "ἐκ τῆς ἔξω παιδείας" ,αὐτοί μᾶλλον ἀγνωσίαν,
πλάνην καί σκότος καρποῦνται.
Ἡ ἄποψις τοῦ Βαρλαάμ,ώς εἴδομεν,ὅτι' διά τοῦ λόγου εὑ
ρίσκομεν τήν ἐν ἡμῖν θείαν εἰκόνα,ἀναζητοῦντες''τούς ἐν τῷ.
δημιουργικῷ νῷ λόγ·.ους",θεολογικῶς εἰναι ἀστήρικτος. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἐπικαλεῦται τό Γραφικόν;''τίς γάρ ἔγνω νοῦν Κυ.,
ρίου;''Ἡ ἀναζήτησις τῆς ἐν ἡμῖν θείας εἰκόνος διά τῆς ἀν θρωπίνης σοφίας,ἄγεται εἰς "ψευδογνωσίαν".Τήν σοφίαν αὐτήν
ὁ μέγας Παῦλος ὀνομάζε ι''σαρκικήν σοφίαν" ,"νοῦν σαρκός" ,καί
(συνεχίζεται) Ἐρημίτης Ν.
"φυσιοῦσαν γνῶσιν".
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λας τάς δυνάμεις τῆς ψυχῆς,τάς ὁποίας ἀφοῦ ἀποκαθάρη προη γουμένως,προσφέρει τῷ Θεῷ πρός ἁγιασμόν.
Βεβαίως,συνεπλήρωσεν ὁ Μοναχός Ν.,ἐάν συνεχίσωμεν τήν
συζήτησιν ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ,θά μάθετε ὅτι ὑπάρχει·περίπτωσις,κατά τήν ὁποίαν ὁ νοῦς,ἐνεργούμενος σφοδρῶς ὑπό. τῆς
χάριτος τοῦ ἁγίου ,Πνεύματος,παύει νά προσεύχεται·Τότε θεολη
πτεῖται καί περιέρχεται εἰς κατάστασιν θείας ἀγάπης,ἐρῶτι κῆς ἐκστάσεως καί φλογεροῦ θαυμασμοῦ.'Ἡδη εὑρισκόμεθα, κατά
τόν ἅγιον Διονύσιον τόν Ἀρεοπαγίτην, "ἐπί τήν τῶν μυστικῶνλο
γίων ὑπεράγνωστον καί ὑπερφαῆ καί ἀκροτάτην Κορυφήν,·ἔνθα τά
ἁπλᾶ,καί ἀπόλὐτα καί ἄτρεπτα τῆς θεολογίας μυστήρἰα..."Βυθι
ζόμεθα μέσα εἰς τόν "γνόφον τῆς ἀγνωσίας",εἰς τήν μυστικήν,
καί θεοποιόν ἔνωσιν μετά τοῦ Θεοῦ,ὁπότε καί ὁ Χόγος σταματῷ
καί ἐνεργεῖ μόνον "ὁ δριμύς καί ἀφόρητος πόθος".Ἀλλά,ἀδελφοί μου,εἰπεν ώς ἐν ἐκστάσει ὁ Μοναχός,νά μέ συγχωρήσητε δι
ότι χωρίς νά θέλω παρεσύρθην εἰς περιοχάς,ὅπου μόνον οἱ τετελειωμένοι ἐν Κυρίω περιπολοῦν.Καί ἡμεῖς οἱ ἐμπαθεῖς,ώνπρῶ
τός εἰμι ἐγώ,πρέπει νά ὁμιλῶμεν περί καθάρσεως ἐκ τῶν παθῶν
-Πάτερ Ν.,παρενέβη ὁ φιλόλογος,φρονῶ ὅτι ειναι ώφέλι μον νά ἀσχολούμεθα καί μέ ὑψηλότερα θέματα,ἐν σχέσει μέ τήν
χαμηλήν κατάστασιν τῆς ψυχῆς μας,διότι ζωντανεύομεν εἰς τήν
μνήμην μας τούς θησαυρούς τῆςὈρθοδόξου πνευματικότητος καί
,ἐν πάσῃ περιπτώσει,ταπεινούμεθα ἐκ τῆς αἰσθήσεως ὅτι εἴμεθα εἰς τόσον ἀξιοθρήνητον ἐπίπεδον. Ἐκτός αὐτῶν,ἡ θεώρησις
τῶν πνευματικῶν''περιοχῶν τῶν τελείων''συντελεῖ καί εἰς τήν ἔ
κκαυσιν τοῦ πόθου πρός τό θεῖον,ἀλλά καί εἰς τήν ζήλωσιν νά
φθάσῃ κάνείς εἰς αὐτάς τάς παραδεισίους περιοχάς,ὑποθέτω...
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-Εἰναι ὀρθά αὐτά πού ει'πατε,ὑπό τόν ὅρον ὅμως,ὅτι τά μελετῷ κανείς διά νά ταπεινοῦται καί νά συντρίβεται ἐκ τῆς ὑ
ψ·ηλῆς κλήσεώς μας καί τῆς ἐρπούσης ζωῆς μας. Ὁ κίνδυνος εὑ
ρίσκεται εἰς τήν πρόθεσιν νά τά διδάξωμεν εἰς ἄλλους,ὅταν
ἡμεῖς δέν τά ἔχωμεν φθάση.Καί ὁ Θεός παραχωρεῖ,εἰς τούς ἀνιέρους αὐτούς,ὅπως τούς ὀνομάζουν οἱ ἅγιο.ι. Πατέρες,τοιούτους πειρασμούς,ὧστε νά ἀναγκασθοῦν νά κατέλθουν τεταπεινω
μένοι ἀπό τά φανταστικά ὕψη,διά νά ἀσχοληθοῦν μέ ἔργα με τα
νοίας,μέ τόν κλαυθμόν καί τό πένθος.Διότι ἡ κίνησις τῆς ψυ
χῆς,ἐν ἐπιθυμίᾳ,πρός τό φως 'τοῦ Θεοῦ,πρίν διέλθη διά παθημάτων καί σταυροῦ,δύναται νά ὁδηγήση εἰς αἱρέσεις καί δαιμονισμόν.'Αλλ'ἄς ἐπανέλθωμεν.
Συμφώνως μέ τήν ἀσκητικήν ἀνθρωπολογίαν,συνέχισεν ὁ
Μοναχός Ἡ.,ὁ νοῦς ώς ἐνέργεια,ὅπως ἤδη ἐλέχθη,δέον νά στρέ
φεται πρός τήν καρδίαν,ἔνθα οἰκεῖ ὁ νοῦς ώς οὐσία.Ἐκεῖ αἰ
σθανόμεθα τό λογιστικόν,τόν ἐνδιάθετον λόγον,ἀπ'ὅπου "ἀναβαίνουσιν οἱ διαλογισμοί",ώς πολλαχοῦ τῆς Γραφῆς ἀναγινώ σκομεν.Ἀνακᾳλύπτων,λριπόν,ὁ νοῦς τόν ἐν τῇ καρδίᾳ ἐνδιάθε
τον λόγον,κατακυριαρχεῖ ἐπ'αὐτοῦ,τόν δεσμεύει,διά τῆς μό νης ἐνεργείας πού ἐπιβάλλει εἰς αὐτόν,δηλαδή τῆς ἀδιαλεί πτου νοερᾶς προσευχῆς,τῆς μονολογίστου,ώς λέγεται,ἐλπίδος;
Ἀλλ'ὑπάρχει καί μία ἐτέρα τῆς ψυχῆς δύναμις,ἡ ὁποία
ἀπαραιτήϊως πρέπει νά συνεργήση εἰς τήν προσπάθειαν ἐνοποι
ήσεως ὅλων τῶν ψυχικῶν δυνάμεων.Ἡ βούλησις.Χωρίς αὐτήν οἱ
αδήποτε νοερά κίνησις θά ήτο ἄτονος,ἀδύνατος,ἄψυχος. Ἡ βού
λησις εἰναι ὁρμή,εἰναι δύναμις.Ἐπάρχει ὅμως ἔνα ἐνδεχόμενον. Ἡ βούλησις,ἡ σπουδαία αὐτή δύναμις τῆς ψυχῆς,δυνατόν
νά ἔχῃ ἐξασθενήση διά πᾶσαν ἀγαθήν κίνησιν.Δηλαδή αἱ ἁμαρτίαι,τά. πάθη,ἡ ἀμέλεια περί τήν πνευματικήν ζωήν,ἔχουν ἐ ξασθενή.σει τήν βούλησιν καί τήν κατέστησαν ἀπρόθυμον πρός
πᾶσαν πνευματικήν.ἐργασίαν.
-Ἀδελφέ,παρετήρησεν ἔνας Μοναχός,διατί μεταξύ τῶν
παραγόντων,πού ἐξησθένηὀαν τήν βούλησιν,δέν ἀναφέρατεδ- τόν
δαιμονισμόν;Σεῖς γνωρίζετε καί ἐκ- τῆς προσωπικῆς σας πεί ρας ἀπό δαιμονικούς πολέμοὐς καί ἀπό τούς ἁγίους Πατέρας,ὅ
τι τάπονηρά πνεύματα ἐπικάθηνϊαι ἐξουσιαστικῶς εἰς τήν ἐμ
παθῆ ταλαίπωρον ψυχήν καί δέν τήν ἀφήνουν νά κινηθῇ εἰς τό
ἀγαθόν,πού θά τῆς ὑποδειχθη εἴτε ἔσωθεν,ἐκ τῆς μόλις ἀκουο
μένης χάριτος,εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔξωθεν.Πῶς,λοιπόν,παραλείπε

- 1Ο τε τό βασικώτερον αἴτιον τῶν ψυχικῶν νόσων;
-Σᾶς εὐχαριστῶ διά τήν παρατήρησιν,ἀπεκρίθη ὁνέοςΜοναχός. 'Εά.ν ὅμως ἐνθυμεῖσθε,πολύ ἐνωρίτερα εἰχα ἀναφέρει πε
ρί ἐμφωλευόντων νοητῶν ὄφεων ἐν ταῖς καρδίαις τῶν ἀνθρώπων
Τώρα ἠθέλησα νά περιορισθῶ εἰς τά ἀπρόσωπα ψυχικά πάθη.Πάν
τως ἔχετε δίκαιον,ὅτι εἰναι ἀπαραίτητος ἡ ἀναφορά εἰς τούς
δαίμονας,ὁσάκις γίνεται λόγος περί-παθῶν καί ψυχικῶν νόσων
δεδομένου ὅτι τά αἔτια εὑρίσκονται κυριώτατα εἰς τά πονηρά
καί ἀκάθαρτα·πνεύματα,πού ἔχουν καταδυναστεύσει τήν γῆν.Αὐ
τά δημιουργοῦν τά πάθη καί αὐτά τά πνεύματα ἄγουν καί φέ ρουν τόν ἄνθρωπον-πλήν ἐλαχίστων φυσικῶν τῆς ψυχῆς νόσων ὅταν ἡγεμονεύσουν ἐπί τῆς ἀθλίας ψυχῆς.Καί ἄς λέγουν, ὅ,τι
θέλουν οἱ ἐμπαι·ζόμενοι καί αῦτοί ἀπό τούς δαίμονας ψυχαναλυταί καί ψυχίατροι·Οὑ ἄνθρωποι πού εὑρίσκονται μακράν τοῦ
Χριστοῦ καί τό Ἀγιον Πνεῦμα ἔπαυσεν ἐνεργοῦν εἰς τάς ψυ χάς των,κυριαρχοῦνται ἀπό τόν σατανᾶν.Καί μόνον οἱ πνευματικοί ἐκ χαρίσματος διακρίνουν τήν παρουσίαν καί τάς ἐνεργείας τῶν δαιμόνων ὑπό τάς ποικίλας ἐξωτερικάς ἐκδηλώσεις.
Ἐγώ προσωπικῶς φρονῶ,ὅτι ἥδη ὑπάρχει ἐκτεταμένος δαιμονισμός εἰς τόν κόσμον,πού μέ ὁδηγεῖ νά πιστεύσω,ὅτι εὑρισκόμεθ·α εἰς τούς "ἐσχάτους καιρούς",κατά τούς ὁποίους "ἐβλήθη
ὁ σα·τανᾶς εἰς τήν γῆν καί ἔχει θυμόν. μέγαν" ,ώς λέγει ἡ Ἀπο
κάλυψις.Ἀλλά ποῖος δέν βλέπει τήν δῦναμιν καί τούς καρπού
τοῦ "ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου^'εἰς τάς ἡμέρας μας;
Ὁ νέος Μοναχός- εἰχε προφανῶς παρασυρθῆ ἀπό τάς νύξεις
τῶν προσφιλῶν εἰς τούς Μοναχούς θεμάτων τῆς δαιμονολογίαςξτῆς ἐσχατολογίας.Πράγματι,ή ἐνασχήλησις μέ τήν δαιμονολογί
αν,κατά βάθος δέν εἰναι εἰμή ἡ ἰσχυροτέρα ἐμπειρία τοῦ καθημερινοῦ ἀγῶνος μέ''τάς ἀρχάς καί ἐξουσίας τοῦ σκότους''τῶν
Μοναχῶν. Ἡ δέ περί ἐσχάτων μελέτη,εἰναι πολύ οἰκεία εἰς ὅλους τούς Μοναχούς,ἀφοῦ συνδέεται μέ τήν ἀδιάλειπτον μελέτην τῆς προσωπικῆς των "ἐξόδου'',μέ τό ἔσχατον τοῦ βίου των
καί τήν πορείαν των πρός τήν "δευτέραν παρουσίαν".Ἀλλ ' ἐν
τῷ μεταξύ ἡ ἀνάπτυξις τοῦ θέματος,περί νοερᾶς προσευχῆς ώς
καί τῶν προβλημάτων μέ αὐτήν,εἰχε διακοπῆ.Διό καί ὁ ὑφηγητής Γ.,παρεκάλεσε τόν νέον Μοναχόν νά συνεχίση.
- Πάλιν παρεσύρθην,εἰπέ μέ ταπείνωσιν,ἀλλ'ἐπανέρχομαι.
Ἔλεγα,ὅτι εἰς τήν περίπτωσιν,πού ἡ βούλησις εἰναι ἀσθενής
ἤ ἀδρανής " ἀπρόθυμος εἰς τό ἀγαθόν,τήν ἐκβιάζομεν.Ἐρημ.Χ
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Ἀλλά καί πρό τῆς ὑπερηφανείας,τό πά
' θος τῆς ἀνθρωπαρεσκείας τόσην βλάβην
.προκἀΧέῖ,ὧστε νά ναυαγεῖ κανείς καί εἰς αὐτήν τήν πίστιν,ὅπως ειπεν ὁ Κύριος;''Πῶς δύνασθε πιστεύειν εἰς ἐμέ,δόξαν πα·ρά ἀνθρώπων λαμβάνοντες καί τήν δόξαν τήν παρά τοῦ μόνου Θε
οῦ οὐ ζητοῦντες ;"( Ἱωάν. ε ' ,44)
ἄνθρωπε,τί σοῦ προσφέρει ἡ ἀνθρωπίνη δόξα,μᾶλλον ἔ
να ονομα δόξης ἄνευ περιεχομένου;Καί οχι μόνον κενόν ὅνομα,
ἀλλά καί στερητικόν τῆς ἀληθόῦς δόξης;Καί οὔτε μόνον αὐτό,ἐ
πί πλέον εἰναι καί γεννητικόν τοῦ φθόνου,.Τοῦ φθόνου,πὅύ ει—
ναι ἄν ὄχι ἐνεργείᾳ,πάντως εἰναι δυνάμει φόνος.Διότι ὁ φθόνος αὐτός προεκάλεσε τόν πρῶτον φόνον τοῦἜβελ καί τήν θεοκτονίαν ὕστερα,τήν σταύρωσιν τοῦ Θεανθρώπου.
Τό πάθος τῆς κενοδοξίας τί ἀρα ώφελεῖ τήν ἀνθρωπίνηνφύ
σιν;Τήν συγκρατεῖ,τήν φυλάσσει ἤ τήν ἐπαναφέρει ὁπωσοῦν εἰς
τήν τάξιν,ἄν συμβῇ νά παρεκκλίνη καί τήν θεραπεύει;Πάντως ,
οὐδείς δύναται νά ὑποστηρίξῃ κάτι σχετικόν.Ἀλλά νομίζω,οτι
ἀκριβῶς ἐπειδή κανένα καλόν δέν ἔχει τό πάθος αὐτό,ἔπεται ὁ
τι ἀποτελέῖ μίαν ἐκτροπήν.Ἐάν δέ θελήσῃ κανείς μέ ἀκρίβεια·ν νά ἐξετάση τήν· κενοδοξίαν ,θά ἀνακαλύψῃ ὅτι ἀποτελεῖ αἰτί
αν ποΗίλων ἀτόπων καί πολλάκις καταισχύνει ἐκείνους πού τήν
ἀγαποῦν,τῶν ὁποίων ἀποκαλύπτει τά κίνητρα,ἔστω καί ἄν οι ελ
ληνες φιλόσοφοι νομίζουν,ὅτι χωρίς τήν φιλοήοξίαν τίποτε μέ
γα δέν κατορθοῦται ἐν βίω,φεῦ τῆς πλάνηςίΚαί δέν αἰσχύνον ὁαι τοιαῦτα ὑποστηρίζοντεςί
Ἀλλ'ἡμεῖς δέν ἐδιδάχθημεν αὐτά.Οἱ φέροντες τό ὄνομα,
. τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα τοῦ Χριστοῦ,πού ἀπό φιλανθρωπίαν ἔχρισεν
δι'ἐαυτοῦ τό ἀνθρώπινον γένος,μάρτυρα τῶν πράξεών μας ἔχο μεν τόν ἴδιον.Πρός τόν Χριστόν ἀποβλέπομεν καί ὅ,τι καλόν ἔ
χομεν καί κατορθώνομεν,διά τῆς δυνάμεως τοῦ Χριστοῦ τό ἐπι-
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τυγχάνομεν καί διά τόν Χριστόν τό κάμνομεν.''Πάντα εἰς δόξαν
Θεοῦ ποιοῦντες",ώς λέγει ὁ Παῦλος,δέν ἐπιθυμοῦμεν ἐντελῶς ὅ
πως ἀρέσωμεν εἰς τούς ἀνθρώπους.Μάλιστα δέ οὕτε ἀρέσκομεν ὅ
λως εἰς τούς ἀνθρώπους,κατά Παῦλον,ὅστις εἰναι ἄκρος μύστης
τοῦ Χριστοῦ καί νομοδότης μας.'Ἐἰ γάρ ἔτι,λέγει,ἀνθρώποις ἤ
ρεσκον,Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἄν ἤμην'^Γαλ.α',ήΟἡ
Ἀλλ'ἄς ἐξετάσωμεν καί τό τρίτον γέννημα τῆς κακῆς ἐπιθυμίας,ἄν ἀναιρεῖται διά τῆς μακαριζομένης πτωχείας.Τρί το.ν,λοιπόν,τέκνον τῆς νοσούσης ἀπό ἐπιθυμίαν ψυχῆς εἰναι ἡ
γαστριμαργία,ἀπό τήν ὁποίαν προέρχεται κάθε σαρκική ἀκαθαρσία.Διατί δέ τόποθετῶμεν ώς τρίτην καί ῖελευταίαν τήν γασ τριμαργίαν,παρ'ὅτι εἰναι ἔμφυτος ἀπό αὐτήν τήν γέννησίν μας
Ὅχι μόνον ἡ γαστριμαργία εἰναι ἔμφυτος,ἀλλά καί τό *
φυσικόν πρός τεκνογονίαν πάθος,τό ὁποῖον φανεροῦται εἰς αὐτά ἀκόμη τά γαλακτοτροφούμενα βρέφη.Πῶς,λοιπόν,ἡμεῖς τήν νό
σον τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας τάσσομεν τελευταίαν;Τοῦτο,τό κάμνομεν ἐπειδή ἐκεῖνα τά πάθη ὑπάρχουν εἰς τούς ,ἀνθρώπους ἐκ
φύσεως.Καί τά φυσικά πάθη ειναι ἀκατηγόρητα,δημιουργηθέντα
παρά τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ,ὅπως δι'αὐτῶν πολιτευθῶμεν μέ ἔργα ἀγα
θά. Ἐπομένως αὐτά δέν ἀποτελοῦν σημεῖα νοσούσης ψυχῆς.Δυνατόν ὅμως νά-γίνουν ὅχι ἐκ τῆς χρήσεως,ἀλλ 'ἐκ τῆς παραχρήσεως.Καί ὅταν,λοιπόν,''ποιούμεθα πρόνοιαν σαρκός πρός ἐπιθυμίας", (Ρωμ. ιγἩ1ή3τότε ἀκριβῶς τό πάθος ειναι κακόν,γίνεται ἐ
πομένως ἀρχή ἐτέρων σαρκικῶν παθῶν καί ἡ φιληδονία ἀποβαί νει εἰς νόσον ψυχῆς.
'Ὁστε εἰς ὅλα αὐτά πρῶτος πάσχει ὁ νοῦς.Διότι πρῶτον
ἀπό τήν διάνοιαν ὁρμῶνται τάπονηρά πάθη καί,ὧς λέγει ὁ Κύριος,ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοί πονηροί καί αὐ τοί εἰναι "οἱ κοινοῦντες τόν ἄνθρωπον'.^ Ματθ. ιε', 195Καί ὁνό
μος τοῦ Μωυσέως λέγει;''Πρόσεχε σεαυτῷ,μήποτε γένηται ἡῆμα
κρυπτόν ἐν τῇ-καρδίᾳ σου ἀνόμημα". (Δευτ. ιε Ἡ9^'·ότι ἐάν πρω
τον κινηθῇ πονηρά ὁ νοῦς,ἐν συνεχείᾳ εἰσάγει εἰκόνας τῶν αἰ
σθητῶν σωμάτων καί διατίθεται πρός αὐτάς ἁμαρτωλῶς,Κυρίως ἡ
ἀποτύπωσις εἰς τόν νοῦν φανταστικῶς εἰκόνων ἐνεργεῖται διά
τῶν ὀφθαλμῶν,οἰ ὁποῖοι δύνανται νά ἐπιτελέσουν τήν ἁμαρτίαν
μακρόθεν,ἐφ'ὅσον δέν "ἴδουν" ὀρθῶς.Καί σαφής ἀπόδειξις τούτου ειναι ἡ προμήτωρ Εὔα.Διότι πρῶῖον εἰδεν,''ὅτι καλόν εἰς
ὅρασιν & ώραῖον τοῦ κατανοῆσαι" καί τότε συγκατετέθη μέ τήν
καρόίαν της καί ἐγεύθη ἀπό τοῦ ἀπηγορευμένου ξύλου.(Γεν.γ,6

Ἱπάρχουν πολλοί νέοι πτυχιοῦχοι τῆς θε
ολὀγίαᾳ ἐπιθυμοῦντες,ὅπως ὑπηρετήσουν ,ὁ ·
λοψύχως τήνἘκ.κλησίαν ώς. ιερομόναχοι.Νή
στέργοντες ὅμως τήν ἀνάληψιν τῆς θειοτά
ἀμέσου.
"δράσεως''πρό ἀσκήσεως καί μερικῆς
της ἱερωσύνης καί
καθάρσεως-αἰδούμενοι τήν Πατερικήν παράδοσιν-περιέρχονται
εἰς ἀμηχανίαν καί ἀδιέξοδον,ἐφ'ὅσον δέν ὑπάρχουν Νοναστήρι
α ἱεραποστολικά,συνδυάζοντα μοναστικήν ζωήν καί δυνατότη τας ἐκκλησιαστικῆς δραστηριότητος.
'Αλλ'ὔσως ἀντείπει κανείς,προκειμένου διά τήν προσωπι
κήν ἔφεσιν ἱεραποστολῆς ,ὅτι''οὐχ'ἐαυτῷ τις λαμβάνει τήν τιμήν,ἀλλά καλούμενος ὑπό τοῦ Θεοῦ,καθάπερ καίἈαρών".(Ἐβρ.
εἈΖ0Συμφωνοῦμεν,ὧς ἄλλωστε ἐδηλώσαμεν,ὅτι ἡ πρός τά ἔξω ἐ
κκλησιαστική διακονία θά ἐπιτρέπεται,ἐφ'ὅσον θά συνέρχων ται αἱ ἀπαραίτητοι προϋποθέσεις καί κυρίως θά ἐξαρτᾶται ἀπό τήν κρίσιν τοῦ Γέρ.οντος καί ἡγουμένου τῆς Ἀδελφότητος ,ἐκδόχἡ ἀπείρως προτῖμοτέρα τῆς ἀπό πολλοῦ ἐπικρατούσης ἀντιπνευματικῆς καταστάσεως,ώς ἤδη ἐμνημονεύσαμεν,καθ'ην πλη
θύς ἱερομονάχων συναγελάζεται μετά γονέων καί συγγενῶν,ἀπο
τέλεσμα τῆς ὁποίας εἰναι ἡ ἐμπλοκή των ὑπό "τῶν τοῦ βίου
πραγματειῶν''καί τῶν ἀκολουθούντων κακῶν.
Ὁς γνωστόν,οἱ ,Προτεστάνται Μονᾳχισμόν δέν ἔχουν. Οἱ
Ρωμαιοκαθολικοί πάλιν,εἰς μεγάλην κλίμακα,ἐξεϊράπησαν εἰς
τάς ἀνίκμους ὁδούς τοῦ ἐπιστημονισμοῦ. Διότι ,συλλαβ-όντες ἐγ
καίρως τό νόημα τῶν "και.ρῶν" καί ὑποτάξαντ.ες,ὀρθότατα, τήν
παιδείαν εἰς σχήματα,καλύπτοντα τάς ἀπαιτήσεις μιας "φωτισμένης''Εὐρώπης,συνεκρότησαν Μονάς ἱεραποστολικάς καί μάλιστα ποικίλης καί διάκεκριμένης ἀποστολῆς,ἀναλόγως μέ τήν ἐ
κάστου κλίσιν.Πάρασυρθέντες ὅμως προφανῶς,τόσον ἀπό τήν ηὐ
ξημένην ἀνάγκην ἐξωτερικῆς δράσεως,ἐντός ἐνός κόσμου μἐ ἰσχυράν ἀφομοιωτικήν ἱκανότητα,ὅσον καί ἀπό τήν θεολογικήν
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τοποθέτησίν των,καθ'ἥν ἐξαίρονται τά "ἔργα" καθἈαυτά,ἐγκα
τέλειψαν οἰ πλεῖστοι τῶν ὑερομονάχων των τήν ἀσκητικήν ἀγω
γήν,τήν λατρείαν καί τήν προσευχήν καί ἔμειναν,σχεδόν,ρασο
φόροι ἐπιστήμονες.Ἀπέβησαν οὕτω καθ'ὑπερβολήν πρακτικοί,ἴ
σως λόγψ τῶν ἱστορικῶν ἀναγκῶν καί τῶν συνθηκῶν τῆς ἐποχῆς
Ἡ ἁγία ΤοπικήἘκκλησία μας,ἐκμεταλλευομένη τήν πεῖραν
τῶν ἰδίων καί τῶν ἀλλοτρίων παθημάτων,ἐκκλίνουσα τῆς ἐλλεί
ψεως τῶν μέν καί τῆς ὑπερβολῆς τῶν δέ,λαμβάνουσα δέ ὑπ'ὄ ψει καί τάς μεθόδους ἄλλωνὉρθοδόξωνἘκκλησιῶν,ἐν αις ἀν θεῖ ἐσχάτως ὁ Νοναχισμός,δέον ὅπως τό ταχύτερον δυνατόν δη
μιουργήση τάς ἀπαραιτήτους προϋποθέσεις πρός συγκρότησιν ἱ
εραποστολικῶν Νοναστηρίων.
Ἐπαναλαμβάνομε ν ὅτι;"ἱεραποστολικά''λέγοντες ,ἐν^οῦμε ν
τά Μοναστήρια ἐκεῖνα,τά ὁποῖα,ἐνῷ θά λειτουργοῦν συμφώνως
μέ τήν μοναστικήνὈρθόδοξον παράδοσιν,θά παρέχουν-τήν δυνα
τότητα ἱεραποστολῆς εἰς τούς ἔχοντας τό χάρισμα τοῦτο, τήν
ἔφεσιν,τήν ἱκανότητα καί τήν δύναμιν.Δυνατόν αἱ Μοναί αὐ ταί νά περιλαμβάνουν Μοὐαχούς καί ἱερομονάχους,οὕτινες κατά τήν "δοκιμασίαν" των ἀπέδειξαν,ὅτι δέν συγκεντρώνουν τά
ἀπαραίτητα προσόντα δι'ἔξω τῆς Μονῆς διακονίας.Αὐτοί,φυσικά,θά παραμένδυν ἐντός "λειτουργοί τοῦ Μωσαϊκοῦ γράμματος:
"πρόόεχε σεαυτῷ'',ἀνεξαρτήτως τῶν προσωπικῶν των ἐφέσεων.Τό
θέλειν ειναι πολύ διάφορον τοῦ δύνασθαι.
Τά ἐν λόγψ Μοναστήρια ἤ Μονήδρια φρονοῦμεν,ὅτι ἀποτελοῦν τό πλέον ἐπιβεβλημένον σχῆμα τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλ
λοντος καί τά ὁποῖα,ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει,δύνανται ἀβιάστω
νά ἐνταχθοῦν εἰς τήν μακράν ὁοήν τῆς Μοναστικῆς παραδόσεως
,τῆς ἀρχαίας καί ἀείποτε νέας,ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἐνεργοίας
τῆς ἀκτίστου χάριτος.
Οὕτω,μέ τά ἐν λόγω Μοναστήρια,ἅτινα θά καλύπτουν τήν
δίδυμον ἐνεργητικόϊητα τῶν Μοναχῶν,τήν θεωρίαν καί τήν πρᾶ
ξιν,τήν πρός τά ἔνδον ἁγιαστικήν ἐργασίαν καί τήν πρός τά
ἔξω εὐεργετικήν πρός τόν πλησίον καί τήνἘκκλησίαν κίνησιν
,θά ὑπάρξῃ ἐλπίς ὑπαγωγῆς εἰς αὐτά τῶν "Θρησκευτικῶν Σωματείων'ἹΚαί ὁ πάσης μορφῆς παρα-μοναχισμός - ἡμι-μοναχισμός
θά ζητήση εἰς αὐτά στέγην καί καταφύγιον,ὧς εἰς γνησίας μο
ρφάς στρατεία^ Ὀρθοδόξου,πολλήν τήν ζωήν & τήν ὄνησιν ὑπο—
σχομένας,ἀλλά θά διακρίνῃ τήν ἀσφαλεστέραν ὁδόν σωτηρίας ,
ἐνω παραλλήλως συνέρχονται οι' πλέον δεδο^σμένοι ὅροι ἀνα—
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δείξεως ἀληθῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου.
Ἡ θεμελιώδης ἐπιδίωξις τοῦ Μοναχισμοῦ,ἐν ἀκραίᾳ ἀναλύ
σει,δέν εἰναι τίποτε ἄλλο ἀπό τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ,τήν προσω
πικήν σωτηρίαν ἐκάστου Νοναχοῦ καί τήν ώφέλειαν τῆςἘκκλησίας-ἄν καί ἡ ἁγιότης μόνη τοῦ Μοναχοῦ συνεπάγεται τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί τήν ώφέλειαν τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀλλ'ἐάν ὁ ἔξω τῆς κοινωνικῆς δραστηριότητος Μοναχισμό
,ὁ ἐνἘρήμω διαβιών καί ἀγωνιζόμενος,καλύπτη καί τούς τρει
αὐτούς σκοπούς,τότε πρός τί εἰσηγούμεθα "νέον" σχῆμα; Κατά
βάθος νέον δέν εἰναι,ἀλλά προσαρμογή τοῦ "παλαιοῦ''εἰς τήν
ἐποχήν μας.Νόνον,ὅτι ἡ ώφέλεια τῆςἘκκλησίας,διά τῶν ἐξωκό
σμων Νοναχῶν,ἐνεργουμένη διά τῆς προσευχῆς των καί τοῦ παραδείγματός των,μεταβάλλεται εἰς ἁπτήν.ώφέλειαν ἐκ τῆς ἀμέ
σου παρεμβολῆς τοῦ ἀνθρωπίνου παράγοντος.
Ἡ μορφή τῶν Μοναστηρίων αὐτῶν,ἐν σχέσει πρός τά ἐν'Ε-'
ρήμοις,εἰναι περισσότερον" Ἐκκλησιαστική''καί ἐπί πλέον ἐντεταγμένη εἰς τήν "ὀργάνωσιν" τῆςἘκκλησιαστικῆς ἱεραρχία^
"Αλλωστε ,ὧς ἐπανειλημμένως ἀνεφέρθημεν, τήν δ·ιαμόρφωσιν τῶν
ἱεραποστολικῶν Μοναστηρίων,πλαστούργοῦν ὄχι "ἰδέαι" καινοτόμοι,ἄσχετοι πρός τήν ζωήν τῆςἘκκλησίας καί τῶν συγχρόν^
συνθηκῶν,ἀλλἈὐτή αὕτη ἡ παροῦσα δυναμική φυσιολογία αὐτῆς
,καθ'ἥν καλεῖταἰ ὅπως "οἰκονομήση''τά φυσικά,τά ἐπίκτητα,ώς
καί τά ὑπερφυσικάχαρίσματα τῶν τέκνων της...
Ταῦτα ἀποτἐλοῦν οἱονεί ἐξόφλησιν τοῦ χρέους,ὅπερ ἀνέλαβον ἔναντι τῆς "Μονίμου Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς προ*αγωγῆς τοῦ Ηοναχικοῦ βίου''-πρός ἥν κυρίως καί τά ὑποβάλλω.
Ἡ ἐν λόγωἘπιτροπή,ὧς καί ἐν ἀρχῇ τῆς πραγματείας ποι
οῦμαι μνείαν,μοί ἀνέθεσεν Εἰσήγησιν "Περί τῶν αἰτίωνἐλλεί
ψεως Μοναχικῶν κλίσεων'',διά τό πρό διετίας συνελθόν''Α'Συνέ
δριον τῶν Μοναστικῶν παραγόνϊων",εἰς τό ὁποῖον δέν ἠδυνή θην νά παραστῶ,ὑποσχεθείς νά γράψω ἀργότερα τήν Εἰσήγησιν.
Αἱ ἐκ τῆς μικράς Μοναχικῆς πείρα,ς σκέψεις,δέν ἔχουν ἀξιώσεις,ὅσον καί ἄν εἰς ὧρισμένα σημεῖα,ἐ·κ τοῦ πόνου τοῦ ὑ
ποφαινομένου διά τόν Μοναχισμόν μας,διαφαίνεταί τις αὐτοπε
ποίθησις.Καί-ι'να εἴπω κατά τόν Ναζιανζηνόν Θεολόγον-''εἰ μέ
τό παρόν τῆς ἀξίας ἐγγύς,τῷ Θεῷ χάρις·εἰ δέ πόρρω'καί πάρα
πολύ τῆς ἐλπίδος,τί χρή παθεῖν νόσψ -καί τῷ πόθωήτοῦ Μοναχι
σμοῦ^ετρυχωμένος.Πλήν καί Θεῷ φίλον τό κατά 'δύνάμιν..."
θ.μ.δ.

ης,' Ὁ ἄνθρωπος μόλις δύναται νά συγκρατήσῃ τόν εαυ τόν του εἰς τήν φυσικήν του τάξιν.Ὁ Χριστός ὅμως δίδει δω
ρεάν τήν υἰοθεσίαν διά τοῦ σταυροῦ Του.
κζ' 'ϊπάρχει ἐντολή μερική καί ὑπάρχει ἄλλη περιεκτική.Διά μέν τῆς πρώτης ὁ Κύρ.ιος ἐντέλλεται νά ἐλεῶμεν τούς
μή ἔχοντας.Διά δέ τῆς δευτέρας,·νά ἀποτασσώμεθα ἐξ ὅλων τῶν
ὑπαρχόντων μας,γενόμενοι τελείως ἀκτήμονες.
κη' Ἱπάρχει ἐνέργεια τῆς χάριτος,τήν ὁποίαν δέν δύνα
ται νά διακρίνη ὁ πνε.υματικῶς νήπιος. Ἐπάρχει δέ καί ἐνέργεια τοῦ σατανᾶ,ὁμοιάζουσα μέ τήν πρώτην.Εἰς τάς περιπτώ σεις αὐτάς δέν πρέπει οὔτε νά τάς ἀποδεχώμεθα,ἐπειδή ὑπάρχει κίνδυνος νά πλανηθῶμεν. ἀπό.τόν σατανᾶν,ἀλλ'οὔτε νά τάς
ἀπορρίπτωμεν,διότι ἐνδέχ·εται νά εἰναι ἡ χάρις.Τό ἀσφαλές ὅ
μως ειναι ἡ προσευχ.ή,διά νά μᾶς ἀποκαλυφθῇ ἡ ἀλήθεια.Διότι
ὁ Κύριος γνωρίζει ποῖον εἰναι τό ώφέλιμον ἀπό αὐτά.
κθ' Ἐκεῖνος π·ού.θέλει νά διαπεράση τήν θάλασσαν τῶν
παθῶν καί τῶν πειρασμῶν,μακροθυμεῖ,ταπεινοφρονεῖ,ἀγρυπνεῖ,
ἐγκρατεύεται.Χωρίς νά χρησιμοποιεῖ αὐτά τά τέσσαρα μέσα,ἐάν θελήσῃ νά περάση εἰς τόν χῶρον τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀπαθείας,δέν θά ἐπιτύχη τίποτε εἰμή μόνον ταραχήν τῆς ψυχῆς .
λ' Ἡ. μάκρυνσις ἀπό τόν κόσμον,ἡ Ἡσυχία,ἀποκόπτει. ἀ
πό τά αἴτια τῆς ἁμαρτίας. Ἐάν εἰς τήνἩσυχίαν προσθέση κανείς,μαζῆ μέ τάς ἀνωτέρω τέσσαρας ἀρετάς,καί τήν προσευχήν
,τότε εὐρε τήν συντομοτέραν ὁδόν διά νά γίνη ἀπαθής.
λα' Ὁ νοῦς εἰναι ἀδύνατον νά "ἡσυχάση''χωρίς τήν συμμετοχήν τοῦ σώματος.Καί χωρίς τήν "ἡσυχίαν''καί τήν προσευχήν,εἰναι ἀδύνατος ἡ ἐναρμόνισις ψυχῆς καί σώματος.
λβ* "Ἡ σάρξ ἐπιθυμεῖ κατά. τοῦ πνεύματος καί τό πνεῦμα κατά τῆς σαρκός'^ Γαλ.ε',1ἴ)Ἐκεῖνοι δέ πού-βιοῦν ἐν ἁγίω Πνεύματι δέν θά πράξουν καἀμίαν σαρκικήν ἐπιθυμίαν.

λγ' Ἡ προσευχή δέν εἰναι τελεία,ἐάν δέν τελῆται νοερά
ἐπίκλησις πρός τόν Κύριον.'Ὁταν ὁ νοῦς βοᾳ,χωρίς νά περι σπᾶται,τότε ὁ Κύριος θά ἐπακούση τόν προσευχόμενον.
λδ' Ὅταν ὁ νοῦς προσεύχεται ἀπερισπάστως,ἡ καρδία πονεῖ,συντρίβεται.''Καρδίανιδέ) συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει'^Ψαλμ.5Ο,19)
λε' Κᾳί ἡ προσευχή ὀνομάζεται ἀρετή,ἔστω καί ἄν εινε ἀ
σφαλής μητέρα τῶν ἀρετῶν.Μέ τήν μυστικήν ἔνωσιν μέ τόν Χρι
στόν,ἡ προσευχή γεννῷ τάς ἀρετάς.
λς' Ὅ,τι καί ἄν κατορθώσωμεν χ.ωρίς τήν προσευχήν καί
τήν ἐν πίστει ἐλπίδα,ἀργότερα θά- βεβαιωθῶμεν ὅτι εἰναι ἀτε
λές καί βλαβερόν.
λζ ' Ὅταν ἀκούσῃς ἥ ἀναγνώσης-εἰς τό ὑερόν Εὐαγγέλιον,
ὅτι "ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καί οἱ πρῶτοι ἔσχατοι" (Τ''ατθ
ιθ' ,3Ο^ρέπε ι νά ἐννοήσης ἐκείνους πού μετέχουν τῶν ἀρετῶν
καί τῆς ἀγάπης.Διότι ἡ ἀγάπη,κατά μέν τήν τάξιν τῶν ἀρετῶν
ειναι ἐσχάτη,ὅμως κατά τήν ἀξίαν εἰναι πρώτη καί ὅλας τάς
προηγηθείσας αὐτῆς ἀρετάς ἀποδεικνύει ἐσχάτας.
λη' Ἐάν κατά τήν προσευχήν σου ἀκηδιάσῃς ἤ στενοχωρεῖ
σαι πολὐτρόπως ἀπό τούς δαίμονας,ἐνθυμήσου τόν θάνατόν σου
καί τάς φοβεράς κολάσεις,πού ἀναμένουν τούς ἁμαρτωλούς.Εἰναι καλύτερον νά προσκολλᾶται κανείς εἰς τόν Θεόν μέ τήν ἐ
λπίδα τῆς σωτηρίας καί τήν προσευχήν,παρά νά μετεωρίζεταιἐ
δῶ καί ἐκεῖ διά τῆς φαντασίας καί μέ διαλογισμούς,ἔστω καί
ἄν εἰναι ώφέλιμόι.
λθ' Καμμία ἀπό τάς ἀρετάς μόνη καί καθ'ε'αυτήν δέν εἰ ναι ἱκανή νά ἀνοίξῃ τήν κεκλεισμένην ἐκ τῶν παθῶν καρδίαν,
αν δέν συνέλθουν ὅλαι αἱ ἀρεταί μαζῆ καί κατά τάξιν.
μ* Δέν ἠμπορεῖ νά θεωρῆται ἐγκρατής 'ἐκεῖνος,πού περι πλανᾶται μέ τόν νοῦν καί τρέφεται μέ ποικίλους διαλογισμού
εστω καί ἀν εἰναι ώφέλιμοι.Διότι ώφελιμωτέρα εἰναι ἡ κατ
αἴσθησιν προσευχή.
μα' Κάθε ἁμαρτία ὁδηγεῖ εἰς τόν αἰώνιον θάνατον,ἐφ'ὅ σον ὁ ἁμαρτάνων δέν μετανοεῖ. Οὔτε'Ἀγιος,ἔάν προσευχηθῇ ὑ πέρ τοῦ ἀμετανοήτου,δέν εἰσακούεται ἀπό τόν Θεόν.
μβ'
Εκεῖνος πού μετανοεῖ σωστά,δέν μετρᾳ τόν κόποντῆς
μετανοίας μέ τάς παλαιάς του ἁμαρτίας,ἀλλά προσπαθεῖ νά ἐξευμενίση τόν Θεόν διά τοῦ κόπου του.
Εάν εχωμεν χρέος νά καλλιεργῶμεν ἀδιαλείπτως ὅλα
μγ
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τά φυσικά χαρίσματά μας,τί ὀφείλομεν νά προσφέρωμεν εἰς τό
Θεόν ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ παρελθόντος;
Ἡ·αὔξησις τῆς ἐπιδόσεώς μας εἰς τάς ἀρετάς τώρα
μδ'
δέν ἀποτελεῖ ἀνταπόδοσιν εἰς τόν Θεόν,ἀλλά ἔλεγχον τῆς προ
γενεστέρας ἀμελείας μας.
με' Ὅστις θλίβεται μέν ἐντός τῆς ψυχῆς του,ἀλλά ζῇ ἄνευ σωματικῆς κακοπαθείας,ἐξισοῦται μέ τόν κακοπαθοῦντα σω
ματικῶς καί ,εἰς τόν νοῦν διαχεόμενον.
μς' Ἡ ἐκούσιος στενοχωρία σώματος καί ψυχῆς σῦνεργεῖ
ἡ μία πρός τήν ἄλλην. Ἡ στενοχωρία τῆς ψυχῆς εἰς τήν στενο
χωρίαν τοῦ σώματος καί τἈνάπαλιν.Ὅταν συμπάσχουν ψυχή &
σῶμα,τότε ἡ κακοπάθεια εἰναι μεγαλειτέρα.
μζ ' Εἰναι μεγάλη ἀρετή τό νά ὑπομένει κανείς τάς ἐπερχομένας θλίψεις,πειρασμούς καί ἀδικίας καί παρά. ταῦτα νά ἀ
γαπῷ ἐκ·εῖνον πού τόν · μισεῖ,ὅπως λέγει ὁ Κύριος.·ίΝατθ. ε '44)
μη* Ἀπόδειξις τῆς ἀληθοῦς ἀγάπης εἰναι ἡ ἐκ καρδίας ἄ
φεσις καί συγχώρησις τῶν ἀδικιῶν τοῦ πλησί.ον μας. Ὁ Κύριος
,διά τῆς συγχωρήσεως ἀπέδειξε τήν ἀγάπην του πρός τόν κόσμον καί τούς σταυρωτάς του.
μθ' Δέν εἰναι δυνατόν νά συγχωρήση κανείς ἐκ καρδίας ἀ
δικίας -τοῦ πλησίον,ἐάν δέν ἔχη γνῶσιν ἀληθῆ.Διότι ἡ γνῶσις
αὐτή μᾶς πείθει,ὅτι ὅσα κακά ὑφιστάμεθα ἀπό τούς συνανθρώπους μας,δέν εἰναι εἰμή ὀφειλαί ἐξ ἁμαρτιῶν μας,πρός συμψη
φισμόν καί ἐξόφλησιν,πού παραχωροῦνται αἀό τόν Θεόν.
ν' Τίποτε δέν θά ζημιωθῇς,ἐάν συγχωρήσῃς οἱανδήποτε ἀδικίαν τοῦ πλησίον,χάριν τῆς ἀγάπης τοῦ Κυ·ρίου.Διότι εἰς ώ
ρισμένον καιρόν θά ἀποζημιωθῇς πολυπλασίως.
να' Ὅταν ὁ νοῦς ἐργάζεται μέν τήν ἀρετήν,λησμονεῖ ὅμω
τόν σκοπόν τῆς ἀρετῆς,τήν σημασίαν της καί τήν ὀφειλομένην
ταπείνωσιν,τότε τό κατά τήν ἐξωτερικήν ὄψιν του ἔργον τῆς
ἀρετῆς ἀποβαίνει ἀνωφελές.
νβ' Ἐάν διά κάθε ἄνθρωπον.ἡ μή μετά ὀρθῆς σκέψεως ἐργασία τῶν ἀρετῶν,ἀποβαίνει βλαβερά,τοῦτο πολύ περισσότερον
συμβαίνει εἰς ἐκείνους πού ἐξέλεξαν τήν τελειότητο^Μοναχούζ
νγ' Φρόντιζε νά φιλοσοφῇς μέ τό ἔργον περί τῆς σημασίας τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καί περί κρίσεως Θεοῦ καί ἀ
νταποδόσεως & ὄχι μέ λόγους κενούς.Διότι ἡ πρᾶξις εἰναι πλ
ον σοφή καί πλεόν ώφέλιμος ἀπό τούς χωρίς πρᾶξιν λόγους.
(συνεχἱζεται) Ἱ.Φ.
μ
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"Οικουμενική Κίνησις,ὁ μέγας πειρασμός τῆς Ὀρθοδοξίας'.'

Οὐχί ἄνευ λόγου συνήψαμεν,εἰς κοινήν παρουσίασιν,τά βιβλι
άρια υπό τούς ἀνωτέρω τίτλους τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Κανονικοῦ Δι
καίου ἐν τῷ ΠανεπιστημίψἈθηνῶν κ.Κ.Μουρατίδου,ἀφοῦ τά θέματα,ατινα πραγματεύεται ὁ σ.ἀποτελοῦν μίαν ἐσωτερικήν ενότητα
Η ἀποδεχόμεθα "τό αἰώνιον κῦρος τῶνἹ.Κανόνων",ὁπότε ἀ
πέπϊη αυτομάτως καί τό θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ—Οἰκουμενικῆς
κινήσεως η ἀπορρίπτομε·ν τό κῦρος τῶν Ἱ.Κανόνων,ὁπότε φυσιολο
γικώτατα ὁδηγούμεθα πρός τήν''Οἰκουμενικήν Κίνησιν'Ἱ πρός πᾶσαν οἰκουμενιστικήν κακόδοξον σύνθεσιν.Τό ὅλον τῆςὈρθοδόξου
Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς,τῆς διοικήσεως,τῆς εὐταξίας,τῆς λατρείας,τοῦ ηθους,τῆς ὀρθοδοξίας καί ὀρθοπραξίας,τῆς θεολογίας &
πνευματικότητος,τῆς ἁγιότητος καί τῆς ἁμαρτωλότητος,κατ'ἔγκυ
ρον τρόπον ἀπέρρευσαν ἐκ τῶν θεοπνεύστων Ἱ.Κανόνων.Δύναται
οἰοσδήποτε πιστόςὈρθόδοξος νά φρονῇ διαφόρως καί νά ἀξιοῖ δ
τι εἰναι ὄντωςὈρθόδοξος;
Νᾶς εἰναι ἀδιανόητον νά δεχθῶμεν,ὅτι ἄνθρωποι πιστοί,εὐ
λαβεῖς,ταπεινοί,φοβούμενοι καί ἀγαπῶντες τόν Θεόν,τρέμοντες
νά παραβοῦν ἐκουσίως καί τήν "ἐλαχίστην ἐντολήν",εἰναι δυνατόν νά φρονοῦν,ὅτι οἱἹ.Κανόνες εἰναι''ἐντάλματα ἀνθρώπων".
Τό ἀναφερόμενον εἰς τούςἹ.Κανόνας βιβλιάριον ἐξ 11Ο σ.
ἀποτελεῖ ἀπάντησιν τοῦ εὐσεβοῦς.Καθηγητοῦ εἰς τόν Σεβ.Θυατεί
ρων κ.Ἀθηναγόραν,στρατεύσαντα κατά τοῦ κύρους καί τῆς θεο πνευστίας αὐτῶν,τούς ὁποίους χαρακτηρίζει κατά τρόπον προκαλοῦντα φρίκην εἰς πᾶσανὈρθόδοξον συνείδησιν.
Τί νά ειἈωμεν;Πῶς νά μή θρηνήση κανείς διά τό κατάντημα
τινῶν*Ὀρθοδόξων";Διότι δέν ειναι μόνος ὁ Σεβ.Θ.,ὅστις'φρο νεῖ καί ἐκφράζεται κατά ἀσεβῆ τρόπον διά τούςἹ.Κανόνας.Εἰνε
καί αλλοι οι πολεμοῦντες."Εκαστος δέ ἀπορρίπτει μέ μανίαν ἐ—
κείνους τούς Ἱ.Κανόνας,οὕτινες ἀντιστρατεύονται εἰς τάς ἐπιθυμίας του.Ἐκεῖνος,ὅστις ἄγεται ἀπό μίαν νοσηράν ἀγάπην,ἀπό
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ἔνα ἀντιευαγγελικόν ἀνθρωπισμόν καί ἐπιθυμεῖ συμπροσευχάς &
συλλειτουργίας μεθ Ἀἱρετικῶν,βάλλει κατἈκείνων,πού ἀποτε λοῦν φραγμόνἹ'Αλλος,"οὐ ὁ Θεός ἡ κοιλία",μάχεται τούς καθορίζοντας νηστείαν.'Ἐτερος δέ,ἐξ ἐρωτισμοῦ πάσχων,διαμαρτύρε
ται κατ'ἐκείνων τῶνἹ.Κανόνων,οἰτινες παιδαγωγοῦν εἰς σωφρο
σύνην ἀγάμους τε καί ἐγγάμους,φθάνων εἰς τό σημεῖον νά χαρα
κτηρίσῃ τούς ἐνἈγίω Πνεύματι θεσπίσαντας ώς κομπλεξικούςί.
( 'Ἱλεως ΚύριεΖἘτερος,ἐτέρψ πάθει δουλεύων,κατἈκείνης τῆς
ὁμάδος τῶν Κανόνων στρατεύεται ,ἥτις ἀναστέλλει καί κολάζειέπαιδαγωγεῖκαταλλήλως τάς ἀτάκτους κινήσεις τῆς ψυχῆς.Πάντως
ὑπό τόν ἄχαρι κατά τῶνἹ.Κανόνων καί ἀνίερον πόλεμον κρύπτε
ται τό ἀντίστοιχον πάθος,''τό ἔδιον νόσημα''ἐκάστου.
Ἀλλά τό. πλέον ἀνίερον εἰς τήν τραγωδίαν τῶν κατά τῶν
Ἱ.Κανόνων μαχομένων,εἰναι ἡ διά θ.εολογικῆς ἐπεξεργασίας θε
μελίωσις τῶν ἀσεβῶν φρονημάτων των.Διότι ὅλοι αὐτοί προσπαθοῦν νά ἐπενδύσουν μέ''ὑψηλήν''θεολογίαν τάς αἱρετίκάς ἐνοράσεις των,πού εἰς τό βάθος δέν.εἰναι εἴμή θεῶρητικαί πομφόλυ
γες,λάμπουσαι εἰς τήν φαντασῖαν τῶν Ἱγεύστων Ὀρθοδοξίας.
Ὁς πρός τό ἔτερον τεῦχος τοῦ κ.Νουρατίδου,δέν γνωρίζο
μεν ἐάν εἰναι.σκόπιμοςμία ἐρώτησις.Δηλαδή,ἐάν τοῦ οἰκουμενι
σμοῦ προηγῆται ἡ καταφρόνησις τῶνἹ.Κανόνων ἤ τῆς καταφρονή
σεως τῶνἹ.Κανόνων προηγήθη ὁ οἰκουμενισμός.Διότι τόσον τό
πρῶτον ὅσον καί τό δεύτερον ἀποτελοῦν καρπούς ἐσωτερικῆς κα
τακορύφου πτώσεως,μία συνάρτησιν αἱρέσεων.
Ὁ κ.Καθηγητής, μέ νηφαλιότητα καί μέ ζῆλον,μέ ἀντικει
μενικότ.ῃτα καίὈρθόδοξον θεολογικήν θωράκισιν ,ἐλέγχε ι καί ἀ
ποκαλύπτει τόν κρυπτόμενον οἰκουμενισμόν συναδέλφων του ὑπό
τήν μορφήν τῆς Οἰκουμε·νικῆς Κινήσεως,ἥν ἐκπροσωπεῖ τό Π.Σ.Ε
καί ἀποδεικνύει διἹσχυροτάτων ἐπιχειρημάτων τό ἔνοχον τῆς
συμμετοχῆς εἰς αὐτό τῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας. Ἡ ἄποψις αὐτή,
ἔχει πλέον συνειδητοποιηθῆ καί κηρύσσεται σήμερον ἀπό σπουδαίουςὈρθοδόξους θεολόγους ἐν τῇ Δύσει.
Ἀνατριχιάζει κυριολεκτ·ικῶς ὁ πιστός,ἀναγινώσκων τάς ἀ
πόψεις καθηγητῶν-θεολόγων,ώς πρός τό πῶς ἐκδέχρνται τήν Μίαν, 'ΑγίανἘκκλησίαν ἤ τί φρονοῦν περί τῶν αἴρετικῶν.'Ἡ ὁ Κύ
ριος νά τούς φωτίση ἤ ἡἘκκλησία νά προστατεύση ἐαυτήν.Ξἰνε
δέ πρός τιμήν τοῦ κ.Μουρατίδου,ὅστις ἤνοιξε πόλεμον ἐν ὀνόματι Κυρίου κατά πάσης αἱρετικῆς διδασκαλίας,''μή ἐπαισχυνόμενος τόν ὀνειδισμόν τοῦ Χριστοῦ''ὐπό ἀφρόνων''ἀδελφῶν''.θ.μ.
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" Τό Ἀγγελικόν πολίτευμα "
Εἰναι ἔνα νέον βιβλίον ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλον τοῦ θεολόγου'Αρχιμ.Χριστοδούλου Παρασκευαῖδου,τό ὁποῖον ἀποτελεῖ ἅν δέν ἠπατήθην-κωδικοποίησιν δημοσιευμάτων εἰς συνεχείας
εἰς τόν "Ἐφημέριον ".
Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου ἐκφράζει τό περιεχόμενόν του.Πραγματεύεται π.ερί τοῦὈρθοδόξου Μοναχισμοῦ,ἐνός θεσμοῦ μέ βαθύ
τατον θεολογικόν ·.καί πνευ.ματικόν βάθος. Ἐάν δέν ἔχη κανείς
προσωπικάς ἐμπειρίας τοῦ Μοναχικοῦ βίου ἀσφαλῶς θά ἀστοχήση
Ὁ σ.εἰναι καί Μοναχός καίἈκ τῶν λίαν φιλομονάχων.Μἔ
προσωπικήν γεῦσιν τοῦ "Ἀγγελικοῦ πολιτεύματος",μέ .μέθεξιν
-τῶν ἐνθέων ἀγαλλιάσεών ..του,μέ πεῖραν τῶν ἐκ Θεοῦ καί ἐκ δαι
μόνων "ἀλλοιώσεων",μέ πικράν πεῖραν τῶν πολέμων ἔκ τε τῆς ἀ
σθενοῦς φύσεως καί τοῦ "ἀνθρωποκτόνου",μέ ἰσχυράν θεωρητι κήν θωράκισιν,μέ θεολογικήν ἐμβάθυνσιν τοῦ "μονοτρόπου βί ου'',μέ γνῶσιν τῶν "πηγῶν'',μέ ἰστορικήν ἀναδρομήν καί κυρίως
μέ προσωπικήν δοκιμήν τῶν διαφόρων φάσεων τῆς Νοναχικ,ῆς ζωῆς,ὁ π.Χριστόδουλος μᾶς ἔδωσεν.ἔνα βιβλίον-ὁδηγόν,δυνάμενον
νά ἀπ,οτελέση πολύτιμον βοήθημα,δι'ὅσους ἐπιθυμοῦν νά πληροφορηθοῦν ἀντικειμενικῶς,κατά θεωρίαν καί πρᾶξιν,τί ειναι ὁ
Ὀρθόδοξος Μοναχισμός.
Ζητῶ μίαν ἐρμηνείαν τοῦ ἀθλήματος τοῦ σεμνοῦ συγγραφέως Μοναχοῦ,ὧστε νά παραδώσῃ εἰς τόὈρθόδοξον πλήρωμα . ἔνα
βιβλίον ἄψογον,κατά τήν γνώμην τοῦ γράφοντος,ἐν τῇ πολυπλεύ
ρω ἐπεξεργασίᾳ τοῦ ὅλου θέματος.Καί αὐτήν τήν εὑρίσκω μέσα
εἰς αὐτήν τήν ἰδιότητα τοῦ Μοναχοῦ,εἰς τόν συμπνευματισμόν
ἐντός τῆς μικρᾶςἈδελφότητος καί τήν ὑπακοήν τῷ Γέροντι.Μόνον ὑπό άὐτάς τάς προϋποθέσεις δύναται.κανείς νά κατανοήση,
"πώς ὁ μοναχισμός εἰναι γέννημα ἐνός πόθου καρδιακοῦ ^ερι κῶν ἁγνῶν καί ἡρωϊκῶν ὑπάρξεων.Τοῦ πόθου νά δώσουν τό στόν
Κύριο,στόν γλυκύτατοὐΙησοῦ'πλούτη,δόξες,τιμές,ἀνέσεις κι'αὐ
τό τό σῶμα τους..."
Ὁ γράφων εὐχαριστεῖ τόν Κύριον,διότι εἰς τήν συγκε κριμένην αὐτήν περίπτωσιν εὑρίσκουν δικαίωσιν,ὅσα εἰς ἄλλην
σελ.τοῦ παρόντος εἰσηγεῖται,περί ἐνός ἐν κόσμω Μοναχισμοῦ.
Τό ὑπ'ὄψει βιβλίον εἰναι μεθοδικῶς διῃρημένον εἰς 25
κεφάλαια,κατανεμημένα εἰς 1ὅ1 σελ.* γραμμένον εἰς ὧραίαν &
καθαράν γλῶσσαν,''ὑματισμένην & σώφρονα''δημοτικήν. θ.μ.δ.
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Ἐρμηνείβ; εἰς τό Τροπάριον τῆς θ'ῷδῆς τοῦ Κανόνος
τοῦ Πάσχα ὑπό τοῦἈγίου Νικοδήμου .
Τοῦτο τό τελευταῖον καί ἐπιλόγου τόπον ἔχον Τροπάριον
ἐν τῷ παρόντι Κανόνι ,ἐρανίσθη ὁ ᾳσματογράφος ἀπό τόνἘπῖλογον τοῦ εἰς τό Πάσχα λόγου. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.Οὕτω γάρ
καί ἐκεῖνος λέγει ἐκεῖ'"Ἀλλ'ώ Πάσχα τό μέγα καί ἰερόν & πα
ντός τοῦ κόσμου καθάρσιδν,ώς γάρ ἐμψύχω σοι διαλέξομαι·ώ Λό
γε Θεοῦ καί Φῶς καί Ζωή καί Σοφία καί Δύναμις'χαίρω γάρ πᾶσι σου τοῖς ὀνόμασι".
Καθώς,λοιπόν,ἐκεῖνος ειπεν ἐκεῖ,οὕτως αὐτολεξεί σχε δον λέγει καί ὁ Μελωδός οὑτρς ἐδῶ'πλήν ὁ μέν Θεολόγος διαλέ
γεται πρός τό Πάσχα τό ἄψυχον,κατά προσωποποιῖαν ρητορικήν'
ἐδῶ δέ ὁ'ϊωάννης διαλέγετάι πρός τό ἔμψυχον Πάσχα τόν Χρι στόν'ἤκουσε γάρ τόν*Απόστολον Παῦλον νά λέγη·''Καῖ γάρ τό Πά
σχα ἡμῶν ὑπέρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστός".Λέγει,λοιπόν,οὕτω-Ὁ Θεάν
θρωπεἹησοῦ Χριστέ,ὅστίς εισαι τό ἀληθινόν καί μέγα Πάσχα &
ὑερώτατον,ώ·Σοφία καί Λόγε τοῦ Θεοῦ καί Δύναμις.Σοφία μέν
ουν λέγεται ὁ Χριστός,κατά τόν Θεολόγον' Γρηγόριον," Ὁς ἐπιστήμη θείων τε καί ἀνθρωπίνων πραγμάτων'πῶς γάρ οἰόν τε.τόν
πεποιηκότα τούς λόγους ἀγνοεῖν ὧν'·πεπόίηκε ;''Λόγος· δέ λέγε ται,κατά τόν αὐτόν Θεολόγον,ὅτι'Ὀὔτως ἔχει πρός τόν Πατέρα,
ώς πρός νοῦν λόγος'καί οὐ μόνον, διά τό ἀπαθές τῆς γεννήσεως
,ἀλλά καί διά τό συναφές καί ἐξαγγελτικόν"τάχα ὁἄν εἴποι τι
ὅτι καί ώς ὅρος πρός' τό ὁριζόμενον,ἐπειδή καί τοῦτο λέγεται
λόγος·ὁ γάρ νενοηκώς,φησί,τόν Υἱόν-τοῦτο γάρ ἐσϊι τό,ἐωρα κώς-νενόηκε τόν Πάτέρα'κ'αί σύντομος ἀπόδειξις καί ἡαδία τῆς
τοῦ Πατρός φύσεως ὁ Υἱός'γέννημα γάρ ἄπαν τοῦ γεγεννηκότος
σιωπῶν Λόγος'εἰ δέ καῖ διά τό ἐνυπάρχειν τοῖς οὔσι λέγοι τι
,οὐχἩμαρτήσεται τοῦ λόγου"τί γάρ ἐστιν,ὅ μή ,λόγω συνέστη κεν;Δύναμις δέ,ὁ συντηρητικός γενομένων,καί Ἱήν τοῦ συνέχεσθαι ταῦτα χορηγων δύναμιν".
Ἀλλά καί ὁ Χρυσορρήμων οὕτως ἐπαινεῖ τήν ἐορτήν τοῦ Πά
σχα·''Ὅ Πάσχα θεῖον ἀπ'οὐρανῶν ὁδεῦσαν μέχρι γῆς,καί ἀπό γῆ
πάλιν ἀναβαίνων εἰς οὐρανούς·ὧ καινόν τῶν ὅλων ἐόρτασμα,κοσμικόν πανηγύρισμα,ὧ τοῦ.παντός χαρά καί τιμή καί τροφή καί
τρυφή,δι'ἡς ὁ μέν σκοτεινός θάνατος κατελύθη,ἡ δέ ζωή τοῖς
ὅλοις ἐφηπλώθη καί ἀνεώχθησαν πῦλαι οὐρανῶν καί Θεός ἄνθρωπος εφάνη καί ανθρωπος Θεός ἀνέβη,δι'ὅν ἐρράγησαν ᾳδου πῦ & κλεῖθρα ἐλύθησαν ἀδαμάντινα"(Ἐκ τοῦἘορτοδρομίου) σ.μ.
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ΤοῦἈγίὀυ Νικοδήμου τοῦ Ἀγιορείτου
' Ἀ ν α σ τ ά σ ι μ ο ν

.. .'Ἀμποτε,λοιπόν,ὅλοι ἄς παρακαλέσωμεν τόνἈναστάντα
Χριστόν,νά νεκρώση μέν τούς ἐν τῇ καρδίᾳ μας παρακαθημένους
ἐμπαθεῖς λογισ.μούς καί δαίμονας,νά ἀναστηθῇ δέ αὐτός μέσα
μας,ὑπερβαίνων ώς σφραγίδας τούς ἐν τῇ ψυχῇ μας εὑρισκομέ νους ἐμπαθεῖς τύπους καί προλήψεις τῆς ἁμαρτίας,ὧς λέγει ὁ
Θεοφόρος Μάξιμος·" Ὁ Κύριος ἀνίσταται,ώσεί νεκρούς μεν ποι
ῶν τούς ὑπό δαιμόνων ἐν τῇ καρδίᾳ παρακαθημένους λογισμούς,
τούς διαμεριζομένους ἐν τοῖς πειρασμοῖς ὧσπερ ἱμάτια τούς
τρόπους τῆς ἠθικῆς εὐπρεπείας,καί ὑπερβαίνων ῶσπερ σφραγί δας τούς ἐπικειμένους τῇ ψυχῇ τύπους τῶν κατά πρόληψιν ἁμαρ
τημάτων".
Ἀλλ'ἄν τινές ἄνθρωποι ὑπερήφανοι ἀπό τόν φθόνον
των πολεμοῦσι τήν ὑπό τῶν θεοφιλῶν ἀνδρῶν λαλουμένην ἀλήθει
αν,καί δταβάλλωσιν αὐτούς ψευδῶς,ἤξευρε,ἀγαπητέ,ὅτι ἀπό τού
τοιούτους σταυροῦται καί,θάπτεται ὁ Κύριος καί μέ σφραγίδας
φυλάττεται'ἀλλἀὅμως ὁ Δεσπότης Χριστός γυρίζει τόν πόλεμον
ἐναντίον των.καί ἀνασταίνεται,φαινόμενος περισσότερον λαμ πρότερος μέ τόν πόλεμον,ἐπειδή εἰναι δυνατώτερος ώς ἀλήθεια
,κατά τόν αὐτόν Μάξιμον.
Ἐάν οὐν ἡμεῖς θεοφιλῶς καί καινῶς πολιτευόμεθα,ἀδελφοί,ώς ἄνωθεν εἴπωμεν,θέλομεν γνωρίσει μέσα εἴς τόν εαυτόν μας- τήν θαυμαστήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἥτις εἰναι ὁ προηγούμενος σκοπός,διά τόν ὁποῖον.'ὁ Θεός τά πά
ντα ἐποίησε ,κατά τόν αὐτόν θεῖον Μάξιμον λέγοντα'''ὁ δέ τῆς
Ἀναστάσεως μυηθείς τήν ἀπόρρητον δύναμιν,ἔγνω τόν ἐφ 'ώ τά
πάντα προηγουμένως ὁ Θεός ὑπεστήσατο σκοπόν''.Καί ἀκολούθως
θέλομεν ἀξιωθῇ νά ἐορτάζωμεν τό 'Ἀγιον Πάσχα τοῦ Κυρίου ,ἐν
τῇ παρούσῃ μέν ζωῇ μέ χαράν πνευματικήν καί ἀγαλλίασιν τῆς
καρδίας μας,ἐν δέ τῇ μελλούση νά ἐορτάζωμεν αὐτό ἐκτυπώτε ρόν τε καί καθαρώτερον,ἐν ΧριστῷἹησοῦ τῷ Κυρίω ἡμῶν,τῷ ἐκ
νεκρῶνἈναστάντι' Ὁ ἡ δόξα καί τό κράτος σύν τῷ Πατρί & τῷ
Ἀγίω Πνεὐματι εἰς τούς αἰῶνας.Ἀμήν.
Οἱ " Ἀθωνικοί Διάλογοι''ἐνώνουν τάς διαπύρους πρός Κύριον εὐχάς των,μέ τάς εὐχάς τοῦ κατ'ἐξοχήνἈθωνίτουἈγίου
Νικοδήμου,τάς Θεοπειθεῖς,πρός τούς ἀγαπητούς ἀναγνώστας καί
ἀπευθύνουν τό κοσμοχαρμόσυνον μήνυμα: Χριστός Ἀνέστη.
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-'Ἀγιε Γέροντα,ἀπεκρίθη ὁ φοιτητής, μέ πείθεέέ,ὅτι
αἱ σκέψεις σας εἰναι Πατερικαί.'Ἐχω διαβάσει,ὅτι μεγάλοι ἀ
σκηταί "ἐβασάνιζαν''πολλάκις ἐπί ἔτη ἔνα λογισμόν των,διότι
ἐφοβοῦντο μήπως προήρχετο εκ δαιμόνων ἤ ἠτο ἀκραῖος.Ἔτσι,
νομίζω,ὅτι ἐξηγεῖται ἐκεῖνο πού λέγει ὁ Θεολόγος Γρηγόριος
"Μεσότητα ὅταν ειἈω,τήν ἀλήθειαν λέγω,πρός ἥν βλέπειν κα λῶς ἔχομεν μόνην''.Τά ἄκρα τῶν δαιμόνων,λέγουν οἱ Πατέρες.
-Τέκνον,μέ αὐτά ὀρθοτομεῖτε τόν λόγον τῆς ἀληθείας.
Ἐάν εἔμεθα ὑπεύθυνοι ,''διά πάντα λόγον ἀργόν,ὅν ἐάν λαλήσω
μεν'Ἱποίαν εὐθύνην ἀναλαμβάνομεν ὅταν διδάσκωμεν χωρίς φόβον Θεοῦ καί ὅταν καινοτομῶμεν εἰς τήνἘκκλησίαν,ἔστω & ἄν
νομίζωμεν ὅτι μετριάζεται ἡ εὐθύνη ήας,ὅταν ὀνομάζωμεν τά
ὑποκειμενικά ἰνδάλματα τῆς ἀκαθάρτου καρδίας μας "δοκίμια;
Ἀφήνω τό ὅτι ἡ μετριοπαθής σημασία τοῦ''δοκιμίου",ἐξαφανίεὐθύς ἀπό τάς πρώτας σελίδας,πού θά ἀναγνώση κανείς,ἐκ5της
ψηλαφητῆς ἀπαφαντικότητος τοῦ συγγραφέως.
-Γέροντα,ποῦ ἀποδίδετε τό σύνηθες φαινόμενον τῶν και
νοτομιῶν- ἀπό θεολόγους,οἰ ὁποῖοι νομίζουν ὅτι δέν καινοτο—
μοῦν,ἀλλ ἈντιθέτωςὍρθοδοξοῦν;
- Εἰς ἐμέ δέν μένει ἀμφιβολία,ὅτι αἱ ἀθέλητοι καινοτόμοι ἰδέαι,ὀφείλονται εἰς τήν μή ἰσόρροπον καλλιέργειαν ἀ
γάπης καί γνώσεως,ἠθικῆς πράξεως καί νοητικῆς θεωρίας.
-Ἀλλά τότε πῶς συμβαίνει ,ἄλλοι θεολόγοι τοῦ ἰδίου ἐ
πιπέδου,σχεδόν,ἠθικῆς πράξεως μέ τούς ἀστοχοῦν.τας καί τοῦ
αὐτοῦ μέτρου θεωρητικῆς ἰκανότητος,νά μή ἐξέρχονται ἐκ τοῦ
Ορθοδόξου χώρου εἰς τάς ἐπιστημονικάς ·ἐργασίας των;
- Τέκνον,ἡ παρατήρησίς σας εἰναι ὀρθή,χωρίς νά ἀνατρέπεται ὅ,τι εἰπα. Ἡ μή ἰσόρροπος καλλιέργεια πράξεως καί
θεωρίας ἀποτελεῖ πηγήν ἀνεξάντλητον ποικίλων πλανῶν,δἰ ἐ κείνους-τούς θεολόγους,πού ἀγνοοῦντες τήν ἄγνοιάν των -καί
"ουδεμία ἄγνοια χειροτέρα ἀπό τήν ἀγνοῦσαν ἐαυτήν''-ἐπιχει-

ροῦν τά ὑπέρ δύναμιν,ἀσκουἡτες κριτικήν ἐπί τῆς ἀπ'αἰώνων
βιουμένης διδασκαλίας τῆςἘκκλησίας.Ἐκεῖνοι πάλιν οἱ θεολόγοι,πού ὅπως ειπατε δέν ἐξέρχονται τοῦὈρθοδόξου χώρου,ἐ
νῷ δέν διαφέρουν ἀπό τούς πρώτους εἰς τήν κατά πρᾶξιν ἠθικήν ζωήν,ἔχουν τήν σύνεσιν νά μή ὑπερβαίνουν τάς δυνατότητάς των καί οὕτω κινοῦνται εἰς περιοχήν ἀσφαλείας. Ἡ διαφο
ρά,ὁπομένως,συνίσταται εἰς τό ὅτι,οἱ μέν ἐνεργοῦνται ὑπό ἐ
ναγοῦς πνεύματος,τῆς οἰήσεως,ἥτις "οὐκ ἐῷ γενέσθαι τό οἰόμενον'',οἱ δέ,ὑπό τῆς ἐξ αὐτογνωσίας συνέσεως.
-'Ἀγιε. Γέροντα,μοῦ φαίνεται ἀρκετά φωτεινή ἡ ἀπάντησις
εἰς τήν ἀπορίαν μου.Ἐπειδή ὅμως ἥδη ἐγένετο λόγος περίἹ.
Κανόνων,ἐξ ἀφορμῆς τῶν ὅσων γράφει ὁ κ.Γιανναρᾶς,θά ἐπεθύμουν νά ἤκουον τήν γνώμην σας ἐπί τῶν ὀλισθημάτων αὐτῶν.
- Τέκνον ἐν Κυρίφ,δέν εἰναι μόνον τόἘκκλησιαστικόν αὐ
τό θέμα τῶνἹ.Κανόνων εἰς τό ὁποῖον ἀστοχεῖ οἰκτρῶς,ἀλλά &
ὅσα ζητήματα θεολογῖκά καί πνευματικά ἠθέλησε νά διαπραγμα
τευθῇ τά ἔχει παραὐοήσει.Δέν ἠδυνήθη ὄχι μόνον νά διαφύγῃ
τόν κίνδυνον τῶν ὑπερβολῶν καί τῶν ἐλλείψεων,ἀλλά παραμορφώνει καί τήν διδασκαλίαν τῆςἘκκλησίας.
- Ποῦ τό ἀποδίδετε αὐτό,Γέροντα,ἀφοῦ ὁμολογουμένως ἔχεώ ἀγάπην διά τήνἘκκλησίαν,ἔχει στοιχείωσιν θεολογικήν &.
εἰς εὐφυῖαν δέν ὑστερεῖ ἄλλων;
- Καί ἐγώ δέν δύναμαι νά ἀμφισβητήσω τά προσόντα αὐτά
,τά.ὁποῖα καλῶς χρησιμοποιούμενα ἠδύναντο νά ώφελήσουν τήν
Ἐκκλησῖαν.Ἐνῷ τώρα,πλήν τῶν ἐντυπωσιαζομένων ἀφελῶν & τι
νων δοκησισόφων, σκανδαλίζει τούς πιστούς καί διαβάλλει τήν
Εκκλησίαν ώς πλανωμένην πρός τούς "περί τήν πίστιν ἀστοχή
σαντας''.Ποῦ ἀποδῖδω τάς φοβεράς αὐτάς ἐκτροπάς;Σᾶς τό ειπα
,εἰς τήν οἔησιν. Ἐάν κανείς ἐνεργεῖται ἀπό πάθος αὐτό, δέν
χρειάζεται ἔτερος δαίμων,λέγουν οἱ Πατέρες.
Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας λέγει ,''Ἔκλυτον ἤ ὑδαρές ουδέν ἐν τῇἘκκλησίᾳ,ἀλλἈστι ῖά πάντα συνεσφιγμένα δἰ
ευσέβειαν". Ἐρχεται τώρα ὁ κ.Γιανναρᾶς καί λέγει,ἡἘκκλη σία σφάλλει,οἰ Πατέρες σφάλλουν,ἔχει διαστραφεῖ ἡὈρθόδο ξος θεολογία,οἰ πιστοί τελοῦμεν ὑπό νομικόνἹουδαϊκόν καθε
στώς,οἱἹ.Κανόνες σκανδαλίζουν καί τόσα ἄλλα βλάσφημα.
-Παρακαλῶ,Γέροντα,νά μοῦ εἴπητε,φρονεῖτε ὅτι τίποτε ἀ
ληθές,κανένα σωστόν δέν ἔγραψεν ὁ κ.Γιανναρᾶς εἰς τά βιβλί
α του,αν τά εχετε διαβάση ὅλα,κανένα δέν εὑρίσκεται εἰς ἐ—
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ναρμόνισιν μέ τήνἘκκλησίαν;Ζητῶ μίαν ἀπάντησιν,διότι ἀγωνι
ῶ μέ τήν γενικήν ἀπόρριψιν τῶν βιβλίων του.
- Εὐλογημένον τέκνον,ὅλα τά βιβλία τοῦ νέου αὐτοῦ θεολόγου δέν ἀνέγνωσα μέν,ἀλλά παρακολουθῶν ἀπό ἔ,τη τήν πορείαν
τῶν σκέψεων καί τῶν θεολογικῶν του πτήσεων,διαπιστώνω συνεχῶς νέα λάθη καί νέα ὀλισθήματα,τά ὁποῖα δύναται νά διακρίνη εὐκόλως κανείς,ἀρκεῖ μόνον νά μή εἰναι ἄγευστος τῆςὈρθο
δόξου πνευματ·ικῆς ζωῆς.
Λαμβάνων σοβαρῶς ὑπἘψιν,πόσην εὐθύνην ἔχε'ι ἔκαστος ἐπιχειρῶν νά κρίνη τό ἔργον οἱουδήποτε ἐντός τῆςἘκκλησίας,ἔ
χω τήν γνώμην,ὅτι ἐάν.τά βιβλία του παρεδίδοντοεἰς τό πῦρ,
θά προέκυπτε ἀσφαλῶς ώφέλεια διά τήνἘκκλησίαν.
Παρά ταῦτα ὅμως,δικαιοῦνται νά ὑπάρχουν μόνον ὑπό τόν
ὅρον,ὅτι θά διαβάζωνται ἀπό δυναμένους νά κρίνουν καί νά δι
ακρίνουν τό ἀληθές ἀπό τό νόθον,τό Πατερικόν ἀπό τό Γιανναρικόν.Διότι ἐπετδή χρησιμοποιεῖ Πατέρας,τούς ὁποίους δέν ἠδυνήθη νά ἀντιληφθῇ,τά βιβλία του παρουσιάζουν μίαν σύνθε σινὈρθοδόξων θέσεων καί ὑποκειμενικῶν ἐρμηνειῶν,ὁμοιάζοντα
μέ τά νόθα νομίσματα.
Διά νά μέ ἀντιληφθῆτε σαφέστερα,κάμετε μίαν δοκιμήν.Πά
ρετε μίανὈρθόδοξον θεολογικήν θέσιν.Τραβήξατέ την ὀλίγον ἀ
ρ.ιστερά,τήν νοθεύσατε-.Τραβήξατέ την ὀλίγον δεξιά,πάλιν ἐνοθεύθη.Καί ἐδῶ ἐνθυμούμεθα πάλιν τόν ἅγιον Γρηγόριον τόν Θεο
λόγον'''Μεσότητα ὅταν εἴπω τήν ἀλήθειαν λέγω,πρός ἥν βλέπειν
καλῶς ἔχομεν μόνην".
- Θά.ἤθελα νά ἐρωτήσω,ἀγις Γέροντα,ἡ θεοἠογία τοῦ κ.Γιανναρᾶ ἀπό ποίαν πλευράν πάσχει,ἐκ δεξιῶν ἤ ἐξ ἀριστερῶν;
- Ἐφ'ὅσον ἔχετε διαβάσει τά βιβλία του,θά ἔπρεπε νά ἔτε ἀντιληφθῇ,ὅτι συνεχῶς ὀλισθαίνει ἐκ δεξιῶν,ἀπό τάς υπερβολάς ἤ ἀπό ἔνα ἀγγελισμόν καί οὕτω καθιστῷ τήν διδασκαλίαν
τῆςἘκκλησίας ἀγνώριστον.'Ἀλλωστε αἰ ἐκ δεξιῶν ἐκτροπαί,ἀπο
τελοῦν φαινόμενον καθαρῶς νεάνικόν.Ἐνθουσιασμοί,ὑπερβολαί,
τόλμη,αὐτοπεποίθησις,ἀχαλίνωτδς φαντασία,κενόδοξος σπουδή ,
οἴησις, ἀρρ ιβ ισμός, ναρκισσισμός, ἅγνοια''ἀγνοοῦσα ἐαυτήν", ὅλα
αὐτά,τέκνον,εἰναι παρακολουθήματα τῆς νεότητος.Καί ἐφ' ὅλων
τῶν ἀσχολιῶν τῶν "νεωτέρων",τά πάθη αὐτά ἐπιθέτουν τήν σφρα
γίδα των. Ἐπομένως καί εἰς τήν ἐνασχόλησιν μέ τά θεολογικά
θέματα,,ἐκτός καί ἄν ἔχη κανείς τόν ὁδηγόν,ὁδηγοῦντα &, ἀνα Μοναχός Β.
στέλλοντα τά νεανικά ἐνεργήματα.
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πβ' Νά προσεύχησαι μέ πραότητα καί ἡσυχίαν καί νά ψά λῃς συνετῶς καί μέ τάξιν καί θά εἰσαι ώσάν νεοσσός ἀετοῦ,ὑ
ψηλά πάντοτε πτερυγίζων.
πγ* Ἡ μέν ψαλμφδία κατευνάζει τά πάθη τῆς ψυχῆς & ἡρε
μεῖ τούς σωματικούς πολέμους. Ἡ δέ προσευχή διεγείρἐι τόν
νοῦν εἰς τήν νοεράν λειτουργίαν του.
πδ' Προσευχή εἰναι ἀνταξία ἐνέργεια τῆς εὐγενείας τοῦ
νοῦ.ἐἩτοι ἡ πλέον καθαρά καί ἀνωτέρα χρῆσις του.
πε' Ἡ μέν ψαλμωδία εἰναι ἔνα ἀπό τά διάφορα χαρίσματα
τῆς ἐκ Θεοῦ σοφίας. Ἡ δέ προσευχή εἰναι εἰσαγωγή εἰς τήν ἄ
Πλον καί ποικίλην γνῶσιν τοῦ Θεοῦ.
πς' Ὁ.φωτισμός τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως εἰναι κάλλιστος
. ο
.
· .
Τ
Ειναι συνεργός τῆς προσευχῆς,διότι διεγείρει τήν- νοεράν δύ
ναμιν τοῦ νοῦ πρός τήν θεωρίαν τῆς θείας γνώσεως.
πζ' Ἐάν δέν ἔλαβες ἀπό τόν Θεόν ποτέ χάρισμα προσευ χῆς ἥ ψαλμωδίας,παρακάλεσε ἐπιμόνως καί θά λάβης.
πη' "Ἔλεγε δέ^ὁἹησοῦς^ὐτοῖς κα^τήν^αραβολήν πρός
τό δεῖν αὐτούς πάντοτε προσεύχεσθαι καί μή ἐκκακεῖν". Ἐπομένως μή ραθυμῇς ἤ μή χάνης τήν ἐλπίδα ἐπειδή ἀκόμη δέν ἔλαβες,διότι θά λάβης ἀργότερα.Καί εἰπεν ἐν συνεχείᾳ,ὁ Κύρι
ος,τά ἐξῆς;''εἰ καί Θεόν οὐ φοβοῦμαι καί ἄνθρωπον οὐκ ἐνϊρέ
πομαι,ἀλλά γε διά τό κόπους μοι παρέχειν τήν γυναῖκα,ποιήσω τήν κρίσιν αὐτῆς.Οὕτως ουν καί ὁ Θεός ποιήσει τήν ἐκδί—
κησιν τῶν βοώντων πρός αὐτόν νυκτός καί ἡμέρας,ἐν τάχει" .
(Λουκ.ιηἹ-8^ιά τοῦτο,λοιπόν,νά εισαι χαρούμενος καί νά ἐ
πιμένης εἰς τήν ἁγίαν προσευχήν μέ πόνον ψυχῆς.
πθ' Νά μή θέλης νά γίνωνται τά πράγματα ὅπως ἐσύ νομίζεις,αλλά οπως αρέσει εἰς τόν Θεόν.Καί τότε θά εἰσαι εἰρη—
νικός εἰς τήν προσευχήν σου καί πλήρης εὐγνωμοσύνης.

28

9ο' Νά φυλάττεσαι ἀπό τόν δαίμονα τῆς πορνεἴας,ἔστω & ἄν
ἀκόμη αἰσθάνεσαι ὅτι εἰσαι πλησίον τοῦ Θεοῦ.Διότι εἰναι πο
λυμήχανος ἀπαταιών καί φθονερώτατος,κινούμενος ταχύτερα ἀπό τήν ἐγρήγορσιν καί τήν κίνησιν τοῦ νοός σου.Δύναται μάλιστα νά χωρίση τόν νοῦν σου ἀπό τόν. Θεόν,ἔστω καί 'ἀν παρί
σταται εἰς τήν προσευχήν μέ φόβό.ν καί. εὐλάβειαν.
91' Ἐάν ἐπιμελῆσαι τῆς προσευχῆς,νά ἐτοιμάζεσαι δι'ἐπι.
θέσεις δαιμόνων καί νά ὑπομείν..ῃς. μέ ἀνδρείαν τά μαστιγώματά των.Διότι θά ἔλθουν ώς θηρία ἄγρια ἐναντίον σου καί θά
σοῦ τραυματίσουν ὅλον τό σῶμα σου.
92' Ὁσάν ἔμπειρος πολεμιστής νά εἰσαι πάντοτε ἔτοιμος.
Καί ἄν αἰφνιδίως,εἰς τήν προσευχήν σου,φανερωθοῦν δαίμονες
,νά μή φοβηθῇς. 'Ἐστω καί ἄν ἴδης γυμνωμένον ξίφος στρεφόμε
νον κα,τά σοῦ ἤ φλόγα κινουμένην πρός τό πρόσωπόν σου,μή τα
ραχθῇς.Καί ἅν ὕδης μορφήν ἀπαισίαν καί αἱματώδη,μή δειλιάσης.Ἀλλά στάσου ἀνδρείως ἀπαγγέλων'τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί ἀμέσως θά ιἈης τούς ἐχθρούς σου ἀφανιζομένους.
93 'Ὁστις ὑπομένει τά λυπηρά θά ἐπιϊύχῃ καί τά εὐχάριστα.Καί ἐκεῖνος πού.ὑποφέρει τά θλιβερά θά ἀπολαύση χαράν.
94 Ἡρόσεχε μή σέ ἀπατήσουν οἱ δαίμονες μέ ὀπτασίας,ἀλλά ἐν αὐτοσυγκεντρώσει νά στραφῇς εἰς τήν προσευχήν,ἐπικαλούμενος τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ.Καί ἄν ἡ ὀπτασία εἰναι θε ία
θά σοῦ ἀποκαλυφθῇ."Αλλως θά διώξη τόν ἀπαταιῶνα ταχέως ἀπό
σοῦ ὁ Θεός.Καί ἔχε θάρρος,ὅτι οἱ δάίμονες δέν θά παραμεί νουν πλησίον σου,σοῦ θερμῶς εὐχομένου.Διότι εὐθέως,μαστιζό
μενοι ἀορά·τως καί ἀφανῶς,ὑπό τῆς θείας δυνάμεως,θά ἀναχωρή
σόυν διωκόμενοι μακράν ἀπό σοῦ.
95 Εἰναι ἀπαραίτητον νά γνωρίζης καί αὐτόν τόν δαιμονι
κόν ,δόλον.Χωρίζονται μεταξύ των εἰς δύο παρατάξεις.Καί μόλις ζητήσῃς θείαν βοήθειαν,ἡ μία παράταξις ἐμφανίζεται μέ
ἀγ.γελικά σχήματα καταδιώκουσα τήν ἄλλην,διά νά σέ ἐξαπατήσουν,ὅτι είσαι ἅξιοςἈγγελικῶν ὀπτασιῶν.(συνεχ.)Ἱουστ.Μον
"ΑΘΩΝΙΚΟΙ Δ Ι Α ΛὉ Γ Ο Ι "
Ὀρθόδοξον Περιοδικόν,ἐκδιδόμενοὐ ὑπόἈγιορ.Μοναχῶν. .
Ἐπεύθυνος;Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης
Διανέμεται δωρεάν & συντηρεῖται διά προαιρετικῶν εἰσφορῶν.
Ἐπιστολαί;Μοναχόν Θεόκλητον Διονυσιάτην,Καρυάς-Ἀγ.Ὅρος.
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