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Τί ΟΟΙ πρΟΟΘΝΘΓΚωΜΘΝ, ΧρΙΟΤΘ!
ΕΥΤΕ
αγαλλιασωμεθα τω Κν(βϊφ,
τδ παρδν μνστηριεκδιηγονμε(ον
(νοι.
Τδ μεσδτοιχον τον
φραγμον διαλελν(ται,
η φλογϊνη βομ(φαϊα τα νωτα δϊδωσι,
και τα Χερον6ιμ παραχωρεϊ,
τον ξνλον της ξωης·
καγω τον Παραδεϊσον,
της τρνφης μεταλαμ6ανω,
ον προεξε6ληθην δια της παρακοης.
'Η γαρ απαραλλακτος εϊκων τον
(Πατρδς,
δ χαρακτηρ της αϊδιδτητος αντον,
μορφην δονλον λαμ6ανει,
εξ απειρογαμον Μητρδς προελθων,
ον τροπην νπομεϊνας·
δ γαρ ην διεμενε,
Θεδς ων αληθινδς·
και δ ονκ ην προσελαβεν,

ανθρωπος γενδμενος δια φιλανθρω(ηιαν.
Αυτω 6οησωμεν
'Ο τεχθεις εκ Παρθενον Θεδς,
ελεησον ημας.

Ι ΣΟΙ προσενεγ(κωμεν, Χριστε,
δτι ωφθης επ'ι της
( της,
ως ανθρωπος δι'
(ημας;
εκαστον γαρ των
(νπδ σον γενομε(νων κτισματων,
την ενχαριστϊαν σοι προσαγει·
οι "Αγγελοι τδν νμνον
οι ονρανοι τδν 'Αστερα·
οι Μαγοι τα δωρα·
οι Ποιμενες τδ θανμα·
η 7ν τδ σπηλαιον
η ερημος την φατνην
ημεϊς δε Μητερα Παρθενον.
'Ο πρδ αιωνων Θεδς,
ελεησον ημας.
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*
Πρδς τδ Περιοδικδν «Α9. Αιαλογοι»
'Εν 'Αϋηναις τη Ι5η Σεητ. Ι98Ο
γαηητοι αδελφοϊ,
Πρδ μηνων εϋρεδην
εϊς τινα 'Ιεραν Μονην, μακραν των 'Α·δηνων κειμδνην. Κατα την αντην ημδραν
σννδπεσε να δλϋ·η ἐκεϊ και μικρα δμας
δκδρομδων δξ 'Αϋηνων. 'Ηοαν ατταντες ενοε6εϊς δτιιοτημονες, αλλοι αγαμοι και νεαροϊ, αλλοι δδ οικογενειαρχαι. 'Εν τη Τρατιεζη, μετα την
αναγνωοιν, ηνοϊγϋη σνζητηοις. Κατ αρτην δτδϋη ντιδ τινος των δκδρομδων τδ δρωτημα: «ΤΙ ηροοφδρει εϊς την ταλαι7ϊωρημδνην Κοινωνιαν δ Μοναχισμδς;
Αδν 9α ητο προτιμδτερον οι Μοναχοι να
ενριοκωνται, ως αγαμοι ΚληρικοΙ η ως
λαϊκοι 'Ιεροκηρυκες, δν τφ κδσμφ και να
ασκωσιν Ιεραηοοτολικδν εργον;»
'Ο 'Ηγουμενος δστραφη πρδς την ταπεινδτητα μου και μδ παρεκαλεσε να αναλαβω δγω την απαντηοιν εϊς τδ διατνπωδδν δρωτημα. "Η δν τη Τραπδζη δμιλϊα μου δκεϊνη, καϊτοι πρδχειρος και αντοσχδδιος και ανεν ονδεμιας προετοιμαοιας γενομδνη, φρονω ταπεινως δτι προσφερει σνμπληρωοεις τινας εις τδ αρϋρον
«Ορ96δοξος Μοναχισμδς και 'Ιεραποοτο* ΟΙ Α.Δ., ως γνωστδν, τροφοδοτοϋνται αϋτοδυναμως δπδ μοναχοϋς τοϋ 'Αγϊου “Ορους,
γι' αϋτδ και δεν δημοσιεϋουν συνεργασιες, που
προερχονται εξωθεν αϋτοϋ. Κατ' εξαιρεσιν καταχωρϊζουν τδ αρθρον τοϋ φιλου πρεσβυτδρου
π. 'ΕπιφανΙου, δχι μδνον για τδ διακεκριμἐνον κϋρος του, αλλα και γιατ'ι εϊναι δπδ πολλδς
πλευρες «σιγης κρεϊττον». Διατηροϋν δμως επιφυλαξεις μδνον εϊς τδν τρδπον δναδειξεως των
«εν τφ κδσμφ εργαζομένων Κληρικων». ΕΙναι
αντιπαραδοσιακδς γι' αϋτδ και δεν α,τοδνδει.

λη», δπερ δδημοοιενϋη προσφατως δν τφ
ϋμετδρω Περιοδικφ (φυλλον 'Απριλϊου 'Ιουνϊον δ.ε.). Στδλλω ταϋτην αυτουαιον
και αν και νμεϊς νομϊζητε δτι περιδχη τι
«σιγης κρεϊττον», δημοσιευσατε αντην.
Μετα της δν Κνρϊφ αγαπης
'Επιφανιος Θεοδωρδπουλος
Πρεοβυτερος
«ΟΙ εν τφ κδσμφ εργαζδμενοι Κληρικοὶ
προσφερουν εργον σπουδαιδτατον, τδ δποϊον
οϋδεὶς επιτρδπεται νδ ϋποτιμμ και νδ περιφρονη. Εινε Οργανα της Χ6ριτος. ΕΙνε «ϋπηρϋται Χριστοϋ καὶ οϊκον6μοι Μυστηρίων θεοϋ». Συνεχϊζουν εϊς τους αϊωνας τδ εργον
των αγίων 'Αποστδλων. Κηρϋττουν Χριστδν
'Εσταυρωμενον καϊ 'Ανασταντα, διδδσκουν
μετδνοιαν καὶ δφεσιν δμαρτιων «ϋπὶ τφ δνδματι Αϋτοϋ». Διδ της διδασκαλϊας καὶ της τελεσεως των δγίων Μυστηρίων δδηγοϋν πληθος ανθρωπων εϊς τῆν ανϋσπερον Βασιλεϊαν
τοϋ θεοϋ. «Χωρὶς τοϋτων 'Εκκλησία οϋ καλεϊται», κατδ τδν θεϊον Τγνδτιον (Τραλλ. Γ',
Ι). 'Αλλ' δν δεν ϋπιτρϋπεται νδ ϋποτιμαται ἠ
αποστολη καὶ τδ 2ργον των ϋν τφ κδσμφ διακονοϋντων Κληρικων (καὶ των ζηλωτων καὶ
χαρισματοϋχων λαϊκων), ϋξ ϊσου δϋν ϋπιτρϋπεται νδ ϋποτιμαται ἠ δποστολη καὶ τδ Εργον
των Μοναχων. Τῆν 'Εκκληοϊαν δδηγεϊ δπλανως τδ Πνεϋμα τδ "Αγιον. "Αν δ Μοναχισμδς ῆτο περιττδν τι καὶ αχρηστον 66ρος, δν
δ το μια καταστασις δνευ οϋσίας καὶ νοηματος,
δδν θδ ϋγίνετο θεσμδς δν τη 'Εκκλησϊςι, δδν
θδ ἠσχολοϋντο περὶ αϋτδν δγιαι Οίκουμενικαὶ καὶ Τοπικαὶ Σϋνοδοι, δδν θδ δγραφον πε
ρὶ αϋτοϋ μεγδλοι καὶ θεοφδροι Πατἐρες. "Αν
δ Μοναχισμδς δδν θδ ῆτο «βργον θεοϋ», δν
δδν ὴτο «καρπδς τοϋ 'Αγϊου Πνεϋματος», δν
δδν ητο «φυτεϊα ῆν ϋφϋτευσεν δ Πατἠρ», θδ
δπε6δλλετο, δμα τη ϋμφανϊσει αϋτοϋ, ϋκ τοϋ
'Οργανισμοϋ της "Εκκλησϊας ως «ξδνον σωμα». 'Αλλ' δ Μοναχισμδς ϋβλδστησεν δν τφ
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«γεωργίψ» Αϋτοϋ, τη αγιωτ6τη 'Εκκλησϊρ, καϊ
εν αϋτω ἠνδρωθη καϊ Εκαρποφ6ρησεν, ακριβως διδτι ὴτο «φυτεία θεοϋ». 'Αμφισβἠτησις
της αξίας του Μοναχισμοϋ εϊνε 6διαν6ητος
απ' 'Ορθοδ6ζου σκοπιας. Πασα κατ' αϋτοϋ,
ως «θεσμοϋ», καταφορδ εϊνε καθαρδ θεομαχία. Καϊ ΕυΦ, αδελφοί μου, εϊς τοϋς Εν τψ
κ6σμφ διακονοϋντας Κληρικοϋς ανἠκω. 'Αλλ'
ως εϋπειθδς τΕκνον τίῖς 'Ορθοδ6ξου Ἐκκλησίας δφείλω νδ Επωμαι τη διδασκαλίςι αϋτης
καϊ να μῆ αμφιοβητω ῆ, πολλΦ μδλλον, νδ
επικρϊνω δ,τι εκείνη, «ϋπδ Πνεϋματος 'ΑΥίου
φερομΕνη», Επεκρ6τησε καϊ ΕνηΥκαλίσθη. 'ΑΥνοοϋμεν δα τδ 'ΑΥϊολόΥϊ6ν μας βρίθει Μοναχων; ΟΙ Μ6ρτυρες και οϊ Μοναχοϊ (Μ6ρτυρες καϊ αϋτοϊ «τη προαιρδσει») δπαρτίζουν
τδ δκτω ῆ ϊσως καϊ τδ ΕννΕα δΕκατα του «ΚαταλδΥου» των αγίων μας! Δεν εϊμεθα ἠμεϊς
θεολοΥϊκιυτεροι καϊ σοφωτεροι της 'Εκκλησίας. Δδν Υνωρίζομεν κ6λλιον αϋτϊῖς τί συμβιβ6ζεται καϊ τί δδν συμβι6αζεται πρδς τδ πνεϋμα τοϋ Εϋαγγελίου. 'Ο 6ρνοϋμενος τδν Μοναχισμδν, ως μῆ συμβιβαζ6μενον πρδς τδ πνεϋμα τοϋ Χριοτιανισμοϋ, καθίσταται αίρετικδς,
διδτι θδτει εαυτδν ϋπερανω της αϋθεντίας της
'Εκκλησίας. Οϋδεϊς επιβ6λλει είς τοϋτον ῆ
εϊς Εκεϊνον νδ Υίνη Μοναχ6ς. "Αν τις Εχη πδθον (δλλδ και κλησιν!) νδ διακονἠση τῆν
'Εκκλησίαν Εν τφ κ6σμω, τδ ΕρΥον εϊνε ϊερδν καϊ ἠ πρδς αϋτδ δδδς 6νοικτῆ καϊ δ κωλϋων οϋδείς. “Οσοι δμως Εχουν τῆν δφεσιν
νδ τραποϋν πρδς τδν Μοναχισμ6ν, 3ς μῆ δεχθοϋν τδς ΕπιθΕσεις μας, δς μῆ συναντἠσουν
τδ εμπδδιϋ μας. 'ΑΥία ἠ Επιθυμία των καϊ μακαρία η δκλοΥἠ των. Τδ Πνεϋμα τδ "ΑΥϊον
«διαιρεϊ τδ χαρίσματα» ϊδίμ 6κ6στψ καθως βοϋλεται».
Δδν θα 6ναπτϋξω δνταϋθα τἠν 6ξίαν τοϋ
Μοναχισμοϋ, ως «τελειοτ6της δδοϋ θεωαεως»,
στηριζδμενος δχι βεβαίως Εω της 6νυπ6ρκτου πείρας μου, δλλ' Επϊ της διδασκαλίας
των αγίων Πατδρων. Δδν θδ δμιλἠσω διδ
τοϋς κοπιωδεις καὶ αϋτδχρημα ἠρωϊκοϋς δγωνας των Μοναχων πρδς κ6θαρσιν δπδ των
«ψεκτων παθων», των δποίων αγωνων ἠμεϊς
οϊ Εν τφ κδομω ῆ οϋδεμίαν ῆ ϋλαχίοτην «γεϋσιν» Εχομεν. Δδν θδ εϊπω τι περϊ τϊῖς δσιγήτου λατρείας τοϋ Εν Τριδδι θεοϋ, ἠ δποία τελείται εν ταϊς ϊεραϊς Μοναϊς καϊ εν τη καρδίμ Εκ6στου Μοναχοϋ. Δδν θδ Επισημ6νω τδ
«οϋρ6νια χαρίσματα», διδ των δποίων πολλοϊ
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Μοναχοϊ κατεκοσμηθησαν. θδ σταθω εϊς Εν
καϊ μδνον σημεϊον, δπερ Εχει δμεσον σχΕσιν
πρδς τδ ϋποβληθδν ΕρΦτημα. Καϊ θδ τολμἠσω νδ ϊσχυρισθω δτι δ Μοναχδς προσφερει
πολλδ «είς τῆν ταλαιπωρουμενην Κοινωνίαν»!
θδ τολμἠσω νδ ϊσχυρισθω δτι δ Μοναχ6ς,
πας Μοναχ6ς, (Εννοεϊται, 6ληθινδς Μοναχ6ς)
εϊνε ϊεραπ6στολος! ΕΙπον «πας Μοναχ6ς», δι6τι πρ6θεσίς μου δδν εϊνε νδ περιορίσω τῆν ϊδι6τητα τοϋ ϊεραποστ6λου εϊς
μ6νους τοϋς Μοναχοϋς εκείνους, οϊτινες, Εχοντες καϊ τδ της 'Ιερωσϋνης Χ6ριομα, εξερχονται της ϊερδς αϋτων Μ6νδρας καί, τη 6δείςι των δκασταχοϋ 'Επισκ6πων, περιοδεϋουν
6νδ τδς π6λεις καϊ τδ χωρία, διδ6οκοντες καϊ
Εξομολογοϋντες, οϋδδ εϊς εκείνους, οϊτινες,
Εχοντες συγγραφικδν χ6ριομα, ϋνίοτε σπανίας δυναμεως, Εκδίδουν θαυμδσια βιβλία καϊ
δι' αϋτων οϊκοδομοϋν χιλι6δας ψυχων καϊ μαλιστα επϊ γενεδς δλοκλἠρους, ως π.χ. δ δγιος
Νικ6δημος. 'Εγω, αδελφοί μου, πιστεϋω —
καϊ μῆ μδ θεωρησετε παραδοξολογοϋντα, δι6τι θδ δικαιολογἠσω τῆν πίστιν μου αϋτἠν —
δτι ϊεραπ6στολοι εϊνε καϊ οϊ Μοναχοϊ Εκεϊνοι,
οϊ δποϊοι οϋδΕποτε εξηλθον Εκ τοϋ περι66λου
της Μονης των οϋδδ Εγραψαν σελίδα τινα.
·— 'Εννοεϊς τῆν προσευχἠν, θδ εϊπουν τινδς
Εξ ϋμων. Βεβαίως Εννοω καϊ τῆν προσευχην, αλλ' δχι μδνον τῆν προσευχἠν. 'Η
δϋναμις της προσευχης καϊ μ6λιστα της προσ
ευχης 6νθρωπων Εχ6ντων «βίον θεφ κεκαθαρμΕνον ῆ καθαιρδμενον», δνθρωπων «πολλἠν πρδς θεδν κεκτημἐνων παρρηοίαν», εϊνε
πανίσχυρος. ''Εν «καρδιοστ6λακτον δ6κρυον>
ἠγιασμΕνης ϋπ6ρξεως εϊνε δυνατδν νδ φΕρη 6ποτελΕσματα διδ τδ δποϊα
θδ 6πητοϋντο πολλδ κηρϋγματα καϊ πολλδ
βιβλία. 'Η προσευχη θαυματουργεϊ. «Πολϋ ϊσχϋει δΕησις δικαίου ΕνεργουμΕνη. 'Ηλίας δνθρωπος ῆν δμοιοπαθῆς ἠμϊν, καϊ προσευχη
προσηϋξατο τοϋ μη βρΕξαι, καϊ οϋκ Ε6ρεξεν
Επϊ της γης Ενιαυτοϋς τρεις καϊ μηνας Εξ·
καϊ π6λιν προσηϋξατο καϊ δ οϋρανδς ϋετδν
Εδωκε καϊ ἠ γη Εβλδστησε τδν καρπδν αϋτης» (Τακ. ε', Ιβ κ.Ε.). Δδν δποτείνομαι
πρδς απίστους ῆ πρδς θρησκευτικως 6διαφ6ρους· δποτείνομαι πρδς πιστοϋς. Καϊ δι' αϋτδ
δδν ϋπδρχει λ6γος νδ Επεκταθω Εν προκειμδνω. Π6ντες 6ποδεχ6μεθα τῆν δϋναμιν της
προσευχης, π6ντες γνωρίζομεν τδ σωτἠρια
6ποτελδσματδ της. 'Επομδνως π6ντες πρδπει
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να 6λδπωμεν ως μεγδλην προσφορδν προς τδν
κ6σμον τας προσευχας των Μοναχων. Σκεφθητε! Δδν ϋπ6ρχει ωρα, δεν ϋπ6ρχει σπΥμῆ τοϋ
εὶκοσιτετραιὶιρου, κατδ την δποὶαν νδ μη ανα6αὶνουν θερμαὶ ϊκεσίαι πρδς τδν Θρ6νον
τοϋ Δυνατοϋ. Καθ' δλον τδ εὶκοσιτετραωρον δ
θεδς «πολιορκεϊται» ϋπδ πυρίνων καὶ δακρυ6ρδκτων δεησεων «νδ ελεἠση» καὶ «νδ σωση»
τδν κ6σμον. Καὶ δταν ἠμεϊς δργαζωμεθα καὶ
δταν τρώΥωμεν καὶ δταν κοιμωμεδα, κ6ποιοι
προσεϋχονται δι' ἠμας, κ6ποιοι «σχολδζουν»
καὶ δΥρυπνοϋν και, εν αγωνιμ ψυχης, κραυΥδζουν τδ «Κυριε, ελδησον!» Μικρδ εὶνε αϋτη ἠ προσφορ6; 'Επεοκδφθην πρδ δτων μεΥόλην Υυναικείαν Μονἠν. Μεταξϋ των μοναζουσων, τδς 6ποὶας εΥνωριζον, ὴτο καὶ μια
σχεδδν αὶων66ιος. "Υπαρξις 6λϊΥΟΥρδμματος,
6λλ' ηΥϊαομενη. Λ6υψ τοϋ γἠρατος δδν ἠΥεὶρετο πλδον δκ της κλὶνης. 'Ανεκαθητο μδνον
δπ' αϋτης. Μετδ6ην εὶς τδ κελλὶον της. Κλαὶουοα μοϋ εϊπε τδ... παρ6πον6ν της: «"Αχ,
αϋτῆ ἠ Γερδντισσα! Τῆν παρακαλω νδ μοϋ
δίνει δουλειδ νδ καμω εδω επανω εὶς τδ κρε66τι, αφοϋ δεν ἠμπορω νδ σηκωθω τὶν δδν
μδ κρατοϋν, καὶ αυτῆ δδν μοϋ δὶνει. 'Ημπορω νδ τυλὶΥω κου6αρια. Δδν μδ δφἠνει δμως.
Μοϋ λέΥει δτι δδοϋλεψα όΥδ6ντα χρ6νια εὶς
τδ Μοναστηρι. (Εϊχε μετα6η δκεϊ εὶς ἠλικὶαν
Ι6 δτων). 'Αλλδ δτσι εΥώ τρωω δωρεδν τδ
ψωμὶ μου. Δουλεϋουν αλλες καὶ ταϊζουν δμδνα. Τὶ νδ κδμω δμως; 'Η Γερδντισσα δδν
ϋποχωρεϊ. Στενοχωρηθηκα τδσο που δδν ῆθελα νδ τρωω. 'Αλλδ μετδ σκδφθηκα κδτι καὶ
δναπαϋθηκα. Σκδφθηκα νδ κδμω συνδχεια
προσευχη Υϊδ δλους. "Ετσι μοϋ φαὶνεται σδν
νδ δουλεϋω καὶ δΥϊὶι. Βλδπεις αϋτδ τδ κομ6οοχοϊνι; (Μοϋ δδειξε κομ6οσχοὶνιον δχον πολυ μεΥδλους κδμ6ους). Δδν τδ δφἠνω καθδλου δπδ τδ χδρια μου ημερα-νυχτα, δκτδς απδ
δυδ-τρεϊς ωρες που κοιμαμαι. Κ6νω συνδχεια
προσευχη Υϊδ τῆν Γερδντισσα καὶ Υϊδ τὶς ΚαλοΥρηδς που δουλεϋουν Υϊδ νδ τρωω εγω.
'Αλλδ κανω καὶ γιδ δλους. Γιδ τδν Δεσπδτη
μας καὶ γιδ τους δλλους 'Αρχιερεϊς, γιδ τοϋς
'Ιερεϊς, γιδ τοϋς Κηρυκες, γιδ τοϋς "Αρχοντες, γιδ τοϋς Δικαστδς, γιδ τδ Στρατδ, γιδ
τοϋς Χωροφϋλακες, γιδ τοϋς Δασκ6λους, γιδ
τοϋς Μαθητδς, γιδ τὶς χηρες, γιδ τδ 6ρφαν6, γιδ δλους δσους θυμηθω. "Ετσι αὶσθδνομαι λιγωτερο 6δρος εὶς την ψυχἠν μου ποϋ
τρωω δὶχως νδ δουλευω...». Δακρϋζω δσδκις

φερω εὶς τῆν μνἠμην μου τὴν σκηνῆν αϋτἠν.
"Εκτοτε δδν δπανεϊδον την δσὶαν δκεὶνην Μοναχἠν. Μετ' δλὶγους μηνας δπηλθεν εὶς βλλους κ6σμους, διδ νδ συνεχὶζη δκεϊθεν τδς
«δκ 6αθδων» προσευχας της «γιδ δλους δσους
θυμηθη» (ελπϊζω καὶ δι' δμε...), καὶτοι δνευ
πλδον τοϋ χονδροϋ κομ6οσχοινὶου της, τδ δποϊον δτδφη μαζὶ μδ τδ ὶερδν σκην6ς της...
'Αλλ' ἠ προσευχη εῖνε ε Ι ς δκ των τρ6πων, δ πρωτος, διδ των δποὶων δ Μοναχδς
ασκεϊ ὶεραποστολτιν, δηλαδη 6οηθεϊ τδς ψυχδς
νδ σωθοϋν. 'Υπαρχουν δ ϋ ο δκδμη τρδποι,
αδελφοὶ μου.

'Ο δεϋτερος: Ποϋ ϋπηρξε Μοναστήριον
καὶ δδν δγινε πδλος δλξεως των ανθρωπων;
Ποϋ ϋπηρξεν δρημὶτης καὶ δδν ἔφθασαν δως δκεϊ, «δν σπηλαὶοις καὶ δρεσι καὶ ταϊς
δπαϊς της γης», στρατιαὶ δπισκεπτων ζητοϋντων παρ' αϋτοϋ εϊτε «λδγον παρακλἠσεως» εϊτε καὶ μδνον τῆν θδαν τοϋ προσωπου του, την
πολλδ διδασκουσαν καὶ μεγδλως οὶκοδομοϋσαν; Αϋτδ δδ δχι μδνον εὶς τῆν παλαιδν δποχην, αλλδ καὶ εὶς τδς ἠμδρας μας. Π6σοι «κοπιωντες καὶ πεφορτισμδνοι» δδοιπδροι τοϋ 6ὶου δδν καταφεϋγουν εὶς τδς ὶερδς Μονδς, ϊνα
ευρουν δλὶγην γαλἠνην ψυχης; Π6σοι δδν ωφελοϋνται δκ της ϋποβλητικης δτμοσφαὶρας,
η δποὶα δπικρατεϊ δκεϊ κατδ τδς ὶερδς 'Ακολουθὶας; Π6σοι δπιστοι ὶὶ καὶ θρησκευτικως
αδιαφοροι, δπισκεπτ6μενοι διδ λ6γους τουριστικοϋς τδ ὶερδ τοϋ Μοναχισμοϋ Σκηνιὶηιατα, δδν αὶσθδνονται νυγμοϋς εὶς την καρδὶαν
των δκ των δσων 6λδπουν δκεϊ; Πολλ6κις
ηρκεσε μὶα δπὶσκεψις διδ νδ τεθη εὶς δοκιμασὶαν ἠ 6πισιὶα ὶὶ ἠ αδιαφορὶα των. "Ειι
πλδον: Δδν εὶνε δλὶγαι αὶ περιπτωσεις κατδ
τδς 6ποὶας τισθ6νθησαν σει6μενον τδν δσωτερικ6ν των κ6σμον, κατδ τδς 6ποὶας ϋπδστησαν την «καλην αλλοϊωσιν», κατδ τδς 6ποὶας
εφυγον εκ των ὶερων Μονων, μετδ δλιγοἠμερον ὶὶ καὶ 6λιγ6ωρον παραμονην, α ν αγεγεννημδνο! Παν Μοναστἠριον 6ποτελεϊ αληθινἠν "Ο α ο ι ν δν τη αϋχμηρα
ερημω της παροϋσης ζωης, καὶ μδλιστα της
συγχρ6νου... Εὶδικωτερον διδ τδς πδριξ π6λεις καὶ τδ πδριξ χωρὶα εκ6στη Τερδ Μονη
6ποτελεϊ πνεϋμονα 6ξυγ6νου, 6ξυγ6νου πνευματικοϋ. (Τδ δδ "Αγιον "Ορος αποτελεϊ «πνεϋμονα 6ξυγ6νου» δΓ δλην τῆν
Ἐλλ6δα, τὶ λδγω; ΔΓ δλην τῆν Οὶκουμενην!). "Ας μῆ δξδρχωνται οὶ Μοναχοὶ εὶς τδν
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κ6σμον. Πορευεται δ κοσμος προς αϋτους.
"Ας κρυπτωνται εντδς περιμανδρωμδνων χωρων οί Μοναχοί. Τδ φως των 6κτινοβολεϊ και
φωτϊζει τδ πἐριξ· ενίοιε φωτίζει καί τα πολυ μακρ6ν. "Ας μἠ λἐγουν πολλδ. 'Υπαρχει
και «ῆ σιωπηλῆ εϋγλωττία τοϋ ἀγίου βίου».
'Αδελφοί, δς δπδρχουν Μοναστἠρια! Μ6νον
δς εϋχφμεθα να εϊνε δξια τοϋ προορισμοϋ
των. Και τ6τε, κατα μιαν θείαν νομοτέλειαν,
Υίνονται αϋτοματως καϊ ίδι6τυπα ίεραποστολικδ Κ6ντρα, απο6αίνουν πνευματικοί φδροι,
καθίστανται ψυχικαί 'Οδσεις, μετα66λλονται
εὶς θεϊα Πανδοχεϊα πολλΦν «περιπεσδντων λησταϊς»... Ουκ δλιγα εχει να ώφεληθῆ δ κ6σμος εκ των Μοναστηρίων.
'Ο τρίτος: 'Ο Μοναχ6ς, κδν σιωπα, κδν
κρ6πτεται, εϊνε τδ πλἐον κραυΥαλἐον κἠρυΥμα. Κηρυγμα δχι λ6Υοις, αλλ' δρΥψ. ΚἠρυΥμα Ισχυρδν και συΥκλονισπκ6ν. Τί κηρυσσουν, δδελφοί μου, οϊ ίεραπδστολοι, δηλαδη
οϊ ερΥδται της 'Εκκλησίας μας, είς τδ κηρυΥματδ των; Τί Υρ6φουν είς τα 6ι6λία των;
Ποϊα εϊνε τδ θεματα των; Τί μας προτρεπουν;
Να όΥαπωμεν τδν θεδν, νδ προσευχωμεθα,
νδ πολεμωμεν τδς κακίας μας, νδ μετἐχωμεν
των ἀΥίων Μυστηρίων, νδ μετανοωμεν διδ τδς
αμαρτίας μας, νδ εϊμεθα ταπεινοί, νδ μῆ προσκολλωμεθα είς τδ ϋλικδ ἀΥαθδ, νδ εχωμεν
τδ πολίτευμα εν οϋρανοϊς κ.τ.λ., κ.τ.λ. ' Αλ
λδ τδ ϊδια ακρι6Φς δεν κηρυσσει καί δ Μοναχδς δχι μδ τδ λδΥϊα του, αλλδ μδ τδ εργα
του, μδ τδ παραδειγεια του; 'Αποφασίζω νδ
γίνω Μοναχ6ς, αληθινδς Μοναχ6ς, σημαίνει:
'Η αγαπη τοϋ θεοϋ, δ θεϊος ερως, κατατρωγει την υπαρξίν μου. (Ἐννοεϊται δτι η τοιαυτη αγαπη απαντμ μδν κυρίως καί κατ' εξοχὴν είς τους Μοναχους, αλλδ δδν δυνδμεθα νδ εϊπωμεν δτι μ6νον καί αποκλεισπκως δ
Μοναχδς εχει τοιαυτην δγαπην καί οϋδείς
ανεξαιρετως δλλος. 'Ο περί τοϋ αντιθετου ίσχυρισμδς θδ απετελει μονομερειαν απαραδεκτον 'Ορθοδ6ξως. Τδ Πνεϋμα τδ "Αγιον, εϊπομεν, διαιρεϊ ως 6ουλεται τα χαρίσματα. 'Ο
'Ιωαννης της Κροστδνδης π.χ. ῆτο «κοσμικ6ς» Τερευς. Τίς θδ ἠδ6νατο νδ αρνηθη τδν
πυριφλεγίϊ θειον ερωτα της ηγιασμενης καρδίας του ;). 'Η προσευχῆ εϊνε τδ ϋδωρ καί
τδ δξυγονον της ψυχης μου. Τα Μυστἠρια της
'Εκκλησίας εϊνε η καθημερινη τροφἠ μου. 'Η
μετδνοια εϊνε υπ6θεσις δλης μου της ζωης.
Τδ «δγω μου» κατεδικ6σθη είς θανατον. Πε-
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ριφρονω τδ υλικδ Δγαθδ «'Ηγοϋμαι π6ντα σκ66αλα ϊνα Χριστδν κερδἠσω». Πλοϋτος, ευμδρεια, δζιώματα, τιμαί καί δ6ζαι, δδν μδ συγκινοϋν. Τδ δντπταρἐρχομαι καί προσηλΦνω
ατενως τδ 6λεμμα μου είς τὴν "Ανω Τερουσαλήμ...
"Οταν λοιπδν δκουσης δτι δ φίλος σου, δ
γείτων σου, δ συγγενης σου, δ γνωρηι6ς σου,
εγκατελιπε τδ δγκ6σμια καί απεσϋρθη είς Μονην, δδν εϊνε ως νδ δκουης δν ηχηρδτατον καί
εκκωφαντικδν κἠρυγμα δι' δλα τδ ως δνω,
αν μ6λιστα δ αναχωρησας εϊχεν δξι6λογα προσδντα καί ἠδ6νατο νδ δχη πολλδς «δπιτυχίας»
δν τω παρ6ντι 6ίω; 'Ο φίλος σου φε6γει σιωπων. Δδν σδ εϊδε πρίν φυγη, δδν σδ δπεχαιρἐτισεν. 'Η πραξις του δμως, πραξις ἠρωικη,
πραξις μεγ6λης θυσίας διδ την δγ6πην τοϋ
θεοϋ, δμιλεϊ αφ' δαυτης. 'Ο ῆχος των ρημδτων της αναχωρησεως του δντηχεϊ εϋκρινεστατα. Καί δδν θδ σβἠση ποτε. θδ τδν 6κο6ης
είς δλην σου την ζωην. "Ας μη ϊδης πδλιν τδν
φίλον σου. "Η καί ας μαθης δτι δπδθανεν.
'Η ενθυμησίς του δδν θδ σδ αφηση η'συχον.
θδ σοϋ φδρη αδιαλείπτως σωτηριον ταραχἠν
καί αγίαν ανησυχίαν. θδ σδ ελεγχη συνεχως.
'Εγω, θα σκδπτεσαι, δυσκολευομαι νδ νηστε6σω Τετ6ρτην καί Παρασκευην, ενω δκεϊνος...
'Εγω δδν δκοινωνησα οϋτε τδ Πασχα δφἐτος,
ενω εκεϊνος... 'Εγω μ6λις καί μετδ 6ίας λἐγω δυο λ6για προσευχης, δνω δκεϊνος... 'Εγω δδν ανεχομαι νδ θίξουν είς τδ ελ6χιστον
τδν εγωϊσμον μου, ενω εκεϊνος... 'Εγω συνδγω χρηματα πολλδ καί σχηματίζω μεγαλην περιουσίαν καί τρεμω νδ δωσω δλίγα είς τους
πτωχους, ενφ εκεϊνος... 'Εγω ψευδομαι καί
κολακευω διδ νδ επιτυχω κοινωνικῆν δνοδον,
δνω εκεϊνος... 'Εγω διψω διδ τιμδς καί δ6ξας, ενω εκεϊνος... 'Εγω εκ6λλησα είς την
γην, ενφ εκεϊνος...

'Αλλδ καί απιστος αν εϊσαι η θρησκευτικως
αδι6φορος, ὴ πραξις τοϋ φίλου ίὶ τοϋ γνωστοϋ
σου, πδρα της καταπληξεως τῆν δποίαν θδ
σοϋ προξενηση, θα δια6ιβρωσκη ακαταπαυστως τδ θεμελια της απιστίας ῆ της αδιαφορίας σου. θδ σκδπτεσαι την πραζχν αϋτην είς
στιγμδς νηφαλι6τητος ῆ καί είς στιγμδς πικρίας καί απογοητευσεων εκ «τΦν τοϋ κοσμου
τερπνων» καί θδ ακο6ης μίαν φωνην νδ σδ
ερωτςί: Μία πίστις, που δμπνδει τοια6τας θυ
σίας, μηπως δδν εϊνε δπλοϋν πλ6σμα της φαν-» είς σελ. 22

ΑΠΟΟΤΟΧΟΟ ΜΧΚρΧΚΗΟ
ΟΙΟΣ ΔΕΝ ἔχει ἀκοὐσει γιὰ τὸν θερμουργὸν αὐτὸν ἐρΛὶ *
,Β
ΒΖΒ νϊ Β'^ γάτην τοῦ Εὐαγγετ Βι^ λίου; Ποιὸς δὲν ἔχει διαβάσει γιὰ τὸν
'Απόστολον Μακρά«ΒϊϊΟ
κην, ποὺ τὸ ἄνομά
του ἐκάλυψε τὴν δεὐτερη πεντηκονταετία τοῦ Ι9ου αἰῶνος, στὸν Ἐλλαδικὸν
χῶρον; Ποιὸς σήμερα δὲν γνωρίζει ἐκεῖνον ποὐ, μὲ τὸν ζῆλον του, τὴν ἰσχὺν
τοῦ λόγου του μὲ τὴν ἀγωνιστικότητά
του, μὲ τὶς θυελλώδεις ἐπικρίσεις του,
μὲ τὶς εὐαγγελικὲς ἐρμηνεῖες του καὶ
τὶς φιλοσοφικὲς ἰδέες του, μὲ τὰ τολμηρὰ σχέδιά του, ἐδημιοὐργησε ρεὐματα καὶ ἀντιρεὐματα, φίλους καὶ ἐχθροὺς στὴν Ἐλλαδικὴν Ἐκκλησία;
Καὶ ποιός, ποὺ κάπως γνωρίζει τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἰστορία τοῦ τελευταίου
αἰῶνος, δὲν ἔμαθε γιὰ τὰ ἀναγεννησιακὰ προγράμματα καὶ τὴν δραστηριότητα τοῦ Μακράκη, γιὰ τὰ μέχρι σήμερα
ἀπηχήματά του στὴν θρησκευτικὴ ζωὴ
τοῦ τόπου μας, καὶ γιὰ τὶς ἀντιλογίες
ποὺ ἐγείρονται στὸ ἄκουσμα τοῦ ἀνόματός του ποὺ, τὸν θέλουν αἰρετικόν;
Πράγματι, ὁ Μακράκης, ἀποτελεϊ
«σημεῖον ἀντιλεγόμενον». Χριστιανὸς
μὲ 6αθειὰ πίστη, μὲ δυνατὸν νοῦν, μὲ
θερμὴ ψυχή, μὲ σχετικὴ θεολογικὴ καὶ
φιλοσοφικὴ παιδεία, αὐστηρὸς στὰ ῆθη,
ἀσκητικὸς στοὺς τρόπους, ἀφιλάργυρος,
ἐμφανιζόμενος ὡς φιλόχριστος, ὡς φιλάνθρωπος, ὡς φιλόκαλος, ὡς διαφλεγόμενος ἀπὸ τὸν πόθον της ἐτακρατήσεως σὲ δλον τὸν κόσμον τοῦ Εὐαγγελίου, δεινὸς ρήτορας, ἀκαταμάχητος ἀντιρρητικὸς ἔναντι τῶν άθέων, εϊχε μάνον ἔνα περιεκτικὸν ἐλάττωμα: τὴν αὐτοπεποίθηση. Κατείχετο ἀπὸ τὸ ψυχικὸν
β
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καὶ διανοητικὸν ἐκεῖνο πάθος, ποὺ ἀμαυρώνει ἄλες τὶς ἀρετές, ποὺ ἀπωθεῖ
τὴν χάρη τοῦ θεοῦ, γυμνώνει τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ κάθε καλὸν καὶ προκαλεῖ
συσκότιση στὸν νοῦ· τὴν οϊηση ποὺ
γεννά τὰ συγγενῆ πάθη τῆς ὑπερηφανείας, τῆς κενοδοξίας καὶ τῆς ἐπάρσεως. Τὰ πάθη αὐτὰ ἀνακαλὐπτει κανεὶς
άμέσως στὸν εἰκοσαετῆ ὶεροκήρυκα ἐν
Κωνσταντινουπόλει 'Απόστολον, ὑπὸ
μορφὴν νεανικοῦ ζήλου καὶ τὰ συναντα, στὴν πλέον τραχεία μορφή τους,
καθ' δλην τὴν δράση του μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς του, στὸν Μακράκη. Κατὰ τοὺς Πατέρας, ὴ ὑπερηφάνεια ἀναπληρώνει δλα τὰ πάθη.
Ὅ ὑποφαινόμενος ὁφείλει ἐνταῦθα
μιὰ ἐξήγηση: δὲν ἀνακινεϊ τὸ θέμα ἀπὸ
ἀντιμακρακισμόν. Δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀναξέση πάθη καὶ νὰ προκαλέση τὴν μῆνιν
τῶν ἀπαδῶν του. Δὲν ἀποβλέπει στὴν
μείωση τοῦ ἀνδρὸς καὶ τοῦ ἔργου του.
'Απλῶς, αἰσθάνεται τὴν ὑποχρέωση νὰ
παρουσιάση συνοπτικὰ τὸν ἄνθρωπον
δπως, κατὰ τὴν γνώμη του, ὴταν, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ γεγονότος, δτι ὁ Μακράκης
ἔχει δημιουργήσει ἔνα εϊδος παραδόσεως, ποὺ τελευταία ἀνα6ιοῦται ἀπὸ
κάποιες χριστιανικὲς κινήσεις, ἔνα ἀλέθριον εϊδος ψευδοπαραδόσεως.
"Αν ὴ Ἐκκλησία ἔχη τὴν παγίαν
πνευματική της παράδοση, δν ὴ παράδοση αὐτὴ εϊναι τὸ ὑπέρτατον κριτήριον ἀληθείας καὶ γνώσεως καὶ 'Ορθοδόξου ὴθους, καὶ αν εϊναι, ἐκ τῶν ὡν οὐκ
ἄνευ, ἀπαραίτητον νὰ διασωθῆ ὴ παράδοση καὶ τὸ κῦρος της, κάθε πιστὸς εϊναι ὑποχρεωμένος νὰ ἐπισημάνη τὶς διάφορες μορφὲς νοθείας, ποὺ προκαλοῦν
ἐκτροπὴ καὶ σὐγχυση καὶ ἀνατρέπουν
τὴν παράδοση.
Μία μορφὴ νοθείας, μόλις διαφαινο-
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μένης, λόγω τῆς «χρηστολογίας» της,
εϊναι, φρονοῦμεν, καὶ ἠ «μακρακικὴ»
παράδοση. Καὶ οἰ σκέψεις ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, ἀποβλέπουν ἀκριβῶς στην
ἀπόδειξη τοῦ ἰσχυρισμοῦ. "Αν κάνουμε
λάθος, θὰ εϊμαστε εὐγνώμονες ἄν μας
ὑποδειχθῆ, ἀσφαλῶς ἀπὸ μόνους τοὺς
κὐκλους τοῦ Μακράκη. Μόνον οι ὑποδείξεις νὰ γίνωνται ἀνεπηρέαστα, ψὐχραιμα, χωρὶς ὕβρεις, ἄπως συμβαίνει
συνήθως. Γιατὶ δὐο παλαιότερα ἄρθρα
μας γιὰ τὸ ϊδιο θέμα, προεκάλεσαν τὴν
συγγραφὴ δὐο βιβλιαρίων, ποὺ ἔγεμαν
ἀκόσμων λέξεων («'Αθωνικὰ "Ανθη»,
σελ. 3ΟΙ - 3Ι7) καὶ ἔδιδαν τὸ μέτρον
τοῦ μακρακικοῦ ῆθους, κληροδοτημένου ἀπὸ τὸν «διδάσκαλον».
Προκειμένου νὰ ἀξιολογηθῆ ὁ Μακράκης, εϊναι ἀπαραίτητον νὰ ψυχογραφηθῆ μὲ βάση τοὺς λόγους καὶ τὶς
πράξεις του καὶ ὑπὸ τὸ φῶς τῆς 'Ορθοδόξου πνευματικῆς παραδόσεως. 'Η λυδία λίθος κρίσεως τῶν λόγων καὶ τῶν
ἔργων τῶν χριστιανῶν εϊναι ὴ πνευματικὴ παράδοσή μας, ποὺ ἐδημιοὐργησαν
ἐν ὰγίφ Πνεὐματι οἰ ἄγιοι Πατέρες.
Χωρὶς αὐτὴ τὰ κριτήριά μας εϊναι σφαλερὰ καὶ ἄγουν σὲ ἀδιέξοδο.
'Η μέχρι σήμερα «γραμματεία» περὶ
τοῦ Μακράκη εϊναι ὑπεραρκετὴ σὲ στοιχεῖα, ῶστε νὰ παρακολουθήση κανεὶς
ἄνετα τὶς ἀφετηρίες του καὶ τὴν ἐξέλιξή του στὴ ζωή, στὶς ἰδέες του καὶ στοὺς
ἀγῶνες του.
Γεννήθηκε κατὰ τὸ Ι83Ι σ' ἔνα χωριὸ
τῆς Σίφνου καὶ ἀνετράφη ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῆς φιλόθρησκης μητέρας
του. Ὅ ϊδιος ἀποκαλὐπτει, δτι ὴ ἀνάγνωση βίων 'Αγίων καὶ Μαρτὐρων τοῦ ἐγέννησε τὸν πόθον νὰ μαρτυρήση ὑπὲρ
τῆς Πίστεως. 'Αφοῦ ἔμαθε τὰ πρῶτα
γράμματα στὴ γεννέτειρά του, μετέβη
στὴν Κωνσταντινοὐπολη σὲ ὴλικία Ι5 ἐτῶν, δπου εἰσήχθη στὴν Μεγάλη τοῦ
Γένους Σχολή. Τὴν Σχολὴ ἐτελείωσε
σὲ ὴλικία 2Ο ἐτῶν καὶ διδάχθηκε μαθήματα φιλοσοφίας, φιλολογίας καὶ θεολσγίας, δηλαδὴ μαθήματα γυμνασιακὰ
καὶ ὴμιπανεπιστημιακά.
Ὅπως διηγεῖται στὴν «'Απολογία»
του, ἐπειδὴ ἔμαθε δτι ὑπάρχουν ἄνθρω-
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ποι ποὺ ἀρνοῦνται τὴν θεότητα τοῦ 'Ιησοῦ Χριοτοῦ, ἐθλίβη καὶ κατεπλάγη.
Γι' αὐτὸ καὶ παρεκάλεσε τὸν θεὸν νὰ
τοῦ δώση «στόμα καὶ σοφίαν» γιὰ νὰ
κλείση τὰ στόματα τῶν ἀθέων. Καὶ τὸ
αϊτημά του, δπως πίστεψε, ἔγινε δεκτὸν
ἀπὸ τὸν θεὸν καὶ «ἔλαβε περισσότερα
ἀπ' δσα ἐζήτησε». Καὶ ἔτσι «ἐξελέγη ὑπὸ τοῦ Κυρίου μαθητὴς καὶ διάκονος αὐτοῦ». Στὴ συνέχεια, εϊδε χωρισμένη τὴν
'Εκκλησία καὶ δυστυχῆ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ὴ ψυχή του συνέλα6ε «τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ εὐδαιμονῆσαι ἐν Χριστφ πασαν
τὴν ἐπὶ γῆς ἀνθρωπότητα»
Τὸ ἔτος Ι85Ο διορίσθηκε δάσκαλος σ'
ἔνα προάστιον τῆς ΚωνΖπόλεως, ἀλλ'
ἀργότερα ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Σίφνον.
Τὸ Ι85Ι ἐπιστρέφοντας πάλι στὴν Κωνσταντινοὐπολη, τὸ δεὐτερο βράδυ τοῦ
ταξειδίου, βλέπει στὸ ἄνειρό του, δτι «ὴ
θεοτόκος, ἐκ τῶν οὐρανῶν κατερχομένη στεφανηφόρος καὶ ὴλιόμορφος, ὑπὸ
πλήθους στρατιας οὐρανίου δορυφορουμένη καὶ φέρουσα ἐπὶ τοῦ στήθους τὸν
νηπιόμορφον Λόγον, ὡς συνήθως εἰκονίζεται ὑπὸ τῶν ζωγράφων, ἔστη πλησίον του καὶ ἐνέσταξεν εἰς τὸ στῆθος
του πνεῦμα δρόσου καὶ ἀπῆλθε»

Τὸ μοιραῖον αὐτὸ ἄνειρον, σὲ συνδυασμὸν μὲ τὴν προϋπάρχουσαν πίστη του,
δτι «ἐξελέγη ὑπὸ τοῦ Κυρίου...> καὶ σὲ
συνάρτηση μὲ «τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ εὐδαιμονῆσαι...», σκιαγραφοῦν σὲ μικρογραφία ὁλόκληρον μέχρι τοῦ θανάτου
του τὸν 'Απόστολον Μακράκην καὶ
προσδιορίζουν τὴν μετέπειτα δράση του,
τὸ ὕφος του, τὴν αὐτοπεποίθηση, τὴν
ἐπιθετικότητα, τὴν ἀκαμψία, τὶς ἀξιοθρήνητα ἐναλλασσόμενες ἰδιότητές του,
τὶς φαντασιώσεις του, τὴν ὑπεροψία
του, τὶς διακηρὐξεις του, τὶς δογματικὲς ἐκτροπές, τὸ ἀντιπνευματικόν του
ὴθος, τὶς ἀσεβεῖς ἐκφράσεις του ἔναντι
τοῦ Κλήρου, τὸ ἀνυποχώρητον παρὰ τὶς
διαψεὐσεις του, τὴν ἄρνηση συμβουλῶν,
τὴν θλιβερὴ αὐτάρκεια, τὴν 6ε6αιότητα ἐπὶ τὴν τελειότητά του, τὴν πίστη
δτι δὲν ἔχριζε μετανοίας, τὴν ἐξίσωση
τῆς ὰγιότητός του μὲ τὴν ὰγιότητα τοῦ
Χριστοῦ, καὶ τέλος τὸ ἀνυποψίαστον δν
κάνη λάθος, δν πλαναται στὶς σκέψεις
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καὶ στὴ δράση του.
'Ακολουθώντας κανεὶς τἠν πορεία τοῦ
Μ. διαπιστώνει, δτι παρ' δλες τὶς διαψεὐσεις τῶν σκοπῶν του δὲν λὐγισε καθόλου, δὲν ἀμφέ6αλλε, δὲν ἀναθεώρησε ποτὲ τὶς πεποιθήσεις του, πλὴν μίας
φορἄς, παρ' δτι ἐξετίθετο τὸ κῦρος του
καὶ γινότανε καταγέλαστος ἀπὸ τοὺς
σώφρονες χριστιανοὺς τῆς ἐποχῆς του.
'Ανιχνεὐοντες τοὺς λογισμοὐς του,
βρίσκουμε δτι ήταν τόσο ἀκράδαντη ἠ
πίστη του στὴ θεία ἀποστολή του, σὐμφωνα μὲ τἠν ἐρμηνεία ποὺ ἔδωσε στὸ
ἄνειρον τοῦ Ι85Ι, ὡστε ἐφρόνει δτι δ,τι
ἔκανε, δ,τι ἐσκέπτετο, δ,τι ἐπιχειροῦσε
ήταν ἔνα εϊδος θεόπνευστον, ή θεοφώτιστον ἠ ἀλάθητον. Γι' αὐτὸ κάθε ἔνας,
ποὺ θὰ ἔφερνε ἀντίρρηση στὶς Βουλές
του, στοὺς λόγους του, στὴ δραστηριότητά του, ήταν ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καὶ ἐνάντιος στὴν ἀποστολή του νὰ σώση τὸν
κόσμον. Οὐδεμία περίπτωση ὑπάρχει,
ποὺ νὰ ὑπανεχώρησε σὲ ὑποδείξεις φίλων ἠ ὁποιουδήποτε καὶ νὰ ἀνεγνώρισε
τὰ τρομερὰ λάθη του. 'Αντιθέτως, παρορμώμενος ἀπὸ τὸ πάθος ὑπεροχῆς,
ποὺ τοῦ εϊχε δημιουργήσει ὴ πίστη του
στὴ θεία ἀποστολή του, ὕβριζε σκαιότατα καὶ τοὺς πλέον στενοὺς φίλους
του.
Ἐὰν ὁ σατανας πολεμἄ τοὺς ἀνθρώπους νὰ τοὺς ἀπολέση μέ κἀθέ τρόπον,
κατὰ τὴν γνώμη μας, τὸν νεαρὸν 'Απόστολον τῶν εϊκοσι χρόνων τὸν ἐπλάνησε μὲ τὸ ἄνειρον, διὰ μέσου τῶν
προσευχῶν του καὶ μὲ τὶς διανοητικὲς
μαγγανεῖες του.
Νέος, όξὐνους, ὁνειροπόλος, ἠθικός,
μὲ κατάρτιση φιλοσοφικὴ καὶ ὴμιθεολογικὴ ἔστω, μὲ πόθον γιὰ τὸ καλό, ἐχθρευόμενος τὴν ὰμαρτία, μὲ ξαναμένη τὴ
φαντασία δτι θὰ εὐεργετήση τὴν ἀνθρωπότητα, ὁ νεαρὸς 'Απόστολος τῶν
εϊκοσι χρόνων, συγκέντρωνε δλες τὶς
προϋποθέσεις γιὰ νὰ παγιδευθῆ ἀπὸ τὸν
πολυμήχανον διάβολον «ἀπὸ τὰ δεξιά»,
δπως λέγουν οι "Αγιοι.
Κι' ἔτσι, βρίσκοντας ὁ πονηρὸς γυμνὴ
τὴν ψυχὴ τοῦ νέου ἀπὸ ταπείνωση καὶ
χωρὶς πνευματικὸν ὁδηγόν, τὸν πλανἄ
μὲ ἔνα ἀπὸ τὰ γνωστὰ παίγνια, ποὺ κά-

νει στὴ φαντασία, διαζωγραφόντας
λαμπρότητες καὶ φῶτα καὶ ἀγγέλους
καὶ τὴν Παναγία' τὸν πλανα μὲ ἔνα
ἄνειρον. «'Ἐχαψε» ὁ ἄπειρος ἀπὸ τὶς τέχνες τοῦ πονηροῦ τὸ ἄγγιστρον, τὸ
«πνεῦμα δρόσου», ποὺ στάλαξε στὴν ψυχή του.
Διατεθειμένη φιλόδοξα ὴ ψυχὴ τοῦ
'Αποστόλου, ἀποφοίτου πλέον ἀπὸ μιὰ
σημαντικὴ Σχολή, ἐνεργουμένη δὲ καὶ
ἀπὸ τὴν νεανικὴ οϊηση, κάπως ηὐξημένη εἰς τοὺς εὐφυεῖς καὶ «πεφυσιωμένη» ἀπὸ τὴν ψιλὴ γνώση, ἔδωσε καὶ τὴν
ἀνάλογη ἐρμηνεία στὸ ἄνειρον: θεία ἀ
ποστολή !
'Η πλάνη συνεχίζεται. 'Αφοῦ ἔπεσε
στὴν παγίδα τὴν πρώτη καὶ τὸ ἔδαφος
πλέον εϊναι ἔτοιμον γιὰ νὰ δεχθῆ τὰ
σπέρματα τῶν λογισμῶν τῆς ὑπερηφανείας καὶ τῆς οἰήσεως, προσεὐχεται νὰ
τοῦ δοθῆ «στόμα καὶ σοφία» καὶ φυσικὰ
τοῦ... ἐδόθη τί; Η βεβαιότης δτι πλέον
«ἐξελέγη ὑπὸ τοῦ Κυρίου μαθητὴς καὶ
διἀκονος αὐτοῦ» μὲ προεκτάσεις παγκοσμίου δράσεως! Ὅλα τὰ ἄλλα, ἠ δράση του καὶ τὰ φρονήματά του, ἐξηγοῦνται πλέον, γιατὶ εϊναι ἀπότοκα τῆς πλανηθείσης ψυχῆς του, κλεισμένης ὲρμητικὰ στὸν ἐαυτό της.
Ἐὰν ὁ νεαρὸς καὶ φιλόδοξος καὶ εὐφυὴς νέος εὶχε στοιχειώδη φρόνηση,
δὲν ἔπρεπε νὰ ρωτήση κάποιον πνευματικόν, ὡς πρὸς τὴν ποιότητα τοῦ όνείρου καὶ τὶς ὑπερφίαλες φαντασιώσεις του, ποὺ τοῦ γεννοῦσαν τὴν ἐπιθυμία «τοῦ εὐδαιμονῆσαι... τὴν ἀνθρωπόϊητα»; "Αν εϊχε ϊχνη ταπεινώσεως, δὲν
ἔπρεπε ν' ἀμφι6άλλη γιὰ τὶς τολμηρὲς
φανταοίες του, νὰ φοβηθῆ ἀπὸ τὰ παραδείγματα τῶν πλανηθέντων «ἀπὸ τὰ δεξιἀ», ποὺ εϊναι γεμάτα τὰ συναξάρια
καὶ τὰ ὰγιολόγια, ἀλλὰ καὶ νὰ μιμηθῆ
τοὺς ὰγίους Πατέρες στὴν ταπείνωση
καὶ αὐτὸν τὸν 'Απόστολον Παῦλον, ποὺ
ἀνέβηκε στὰ Τεροσόλυμα γιὰ νὰ θέση
τὸ Εὐαγγέλιόν του ὑπὸ τὴν κρίση τοῦ
Πέτρου «μήπως εἰς κενὸν τρέχει ή ἔδραμε» ;
Εϊναι πράγματι καταπληκτικόν, δτι
στὰ αὐτο6ιογραφικὰ στοιχεῖα, ποὺ μας
δίνει στὴν «'Απολογία» του, πουθενὰ
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δὲν φαίνεται νὰ ὁμιλῆ γιὰ κάποιον ὁδηγόν του πνευματικόν, γιὰ κάποιους
φίλους του ποὺ μαζὺ ἀνέκριναν τὰ φρονήματά τους ή ἄν ποτὲ διάβασε βιβλία
τῶν 'Οσίων ΙΙατέρων, ποὺ προφυλάσσουν ἀπὸ τὶς πλάνες τοῦ πονηροῦ καὶ
ὁδηγοῦν ἀπλανῶς στὸν ἀγιασμὸν τῆς
ψυχῆς, στὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἀληθινὴ
ἀγάπη στὸν πλησίον καὶ τὸν θεόν. Καμμία παραπομπὴ στὰ θεόσοφα καὶ πλήρη
σοφίας ἐν ἀγίω Πνεὐματι βιβλία των.
Γιατί;
Τὴν ἀπάντηση τὴν δίνει ὁ θεῖος Παῦλος: «οἰ ψυχικοὶ οὐ δέχονται τὰ πνευματικἀ». Καὶ ὁ Μ. ἀπὸ τὴν νεότητά του
δὲν ὴταν «πνευματικός». Ἢταν κι
* ἔμεινε «ψυχικὸς» μέχρι τὸ τέλος του.
Αὐτὸ τοὐλάχιστον ἀποδεικνὐει ὁ βίος
του καὶ ὴ δρἀση του, ποὺ δὲν φαίνονται
πουθενὰ «οι καρποὶ τοῦ Πνεὐματος: ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσὐνη, ταπείνωση. Η στέρηση αὐτῶν τῶν ἐνεργημἀτων τοῦ ἀγίου Πνεὐματος εϊναι καταφανὴς ἀπὸ τὴν
νεότητά του. Καὶ δὲν πρέπει νὰ μας
ἀπατοῦν κάποιες φυοικὲς ἀρετές, ποὺ
ἄλλωστε εϊχαν καὶ οὶ εἰδωλολάτρες.
Ὅσον εἰσδὐω στὴν ψυχὴ τοῦ Μ., τόσο βεβαιοῦμαι, δτι μὲ δλες τὶς προσευχές του καὶ τὴν συχνὴ θεία Κοινωνία
καὶ τὶς ἄλλες ἀρετές του, δὲν ξεπέρασε
τὰ δρια ένὸς τιμίου. καὶ ήθικοῦ ἀνθρώπου, ἀκριβῶς γιατὶ ποτὲ δὲν ἐγνώρισε,
δὲν γεὐτηκε τὶς ἀπεριόριστες διαστάσεις
τῆς πνευματικῆς ζωῆς, γι' αὐτὸ καὶ δὲν
τὴν ἐπεζήτησε, ἀλλ' ἀρκέστηκε στὴν
μάταιη ἐγκαὐχηση τῆς αὐτοσυνειδησίας τῆς ἐνάρετης βιοτῆς του.
Εϊναι έκπληκτικὸν τὸ πῶς ἄνθρωποι
σοβαροὶ ἀκολοὐθησαν καὶ ἀκολουθοῦν
ἔνα «διδἀσκαλον» ποὺ λέγει τὰ τρομακτικὰ αὐτὰ λόγια, καὶ ποὺ ὰρμόζουν σὲ
φρενόληπτον μδλλον παρὰ σὲ στοιχειωδῶς λογικευόμενον: «Κὐριέ μου, Κὐριε, κατὰ τὸ ὕψος σου ὕψωσάς με, κατὰ
τὴν σοφίαν σου ἐσόφισάς με καὶ κατὰ
τὴν δόξαν σου ἐδόξασας με! Καὶ τὶ τῶν
σῶν οὐκ ἔστιν ἐμόν; Παρα6άλλων τὴν
εἰκόνα πρὸς τὸ πρωτότυπον, οὐδεμίαν
διαφορὰν εὑρεῖν δὐναμαι. Ὅρῶ ἐναργῶς μαθηματικὴν ἰσότητα. "Ως 3 = 3,
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οὕτω πρωτότυπον, εἰκών, ϊσα. θεός, ἄνθρωπος ϊσα... Ἐάν τις μὲ ἐρωτήοῃ: πῶς
καὶ διατί πιστεὐεις δτι ἔστι θεός; 'Αποκριθήσομαι. Ἐπειδὴ ἐγὡ γέγονα ὑπ' αὐτοῦ θεός, μὴ ὡν πρότερον, ἐπιστήμῃ
καὶ διδασκαλίςι.
Δὲν ὑπἀρχουν περιθώραι ὲρμηνείας
στὸ σαφὲς αὐτὸ κείμενο. 'Αφορα μόνον
στὸν ὲαυτόν του καὶ δὲν ἐπεκτείνεται
στὴν ἀναγεννηθεῖσα ἀνθρωπίνη φὐση,
ἀφοῦ ἀγνοώντας τὸ ταπεινὸν ὴθος τῶν
'Αγίων, ἐπίστευε τὸν ὲαυτόν του «τελειωθέντα» καὶ φθάσαντα οτὴ «θέωση»,
ὶκανὸν «ἄλλοις τε ἠγεμονεὐειν καί διδάσκειν» καὶ αὐτὰ δλα πρὶν φθἀσει τὰ
τριάντα του χρόνια. Καὶ πέφτοντας ἀπὸ
πλἀνης σὲ πλάνη, ἔφθασε στὸ σημεῖον
νὰ πιστεὐη ἀκλόνητα, δτι τὸ χωρίον τῆς
«'Αποκαλὐψεως» ΙΙ, ΙΙ - Ι3 ἀνεφέρετο
στὸν ϊδιον καὶ στοὺς όλίγους ὁπαδοὐς
του!
Δηλαδὴ δτι θὰ τοὺς ἀνέβαζε ὁ θεὸς στὸν οὐρανόν, δτι θὰ τοὺς ἔβλεπαν
οἰ ἀντιδράσαντες στὰ μεγαλεπίβολα
σχέδιά του καὶ θὰ κατελάμβανε τοὺς ἐχθροὐς του, φόβος καὶ τρόμος καὶ τελικὰ
— γιὰ νὰ ἰκανοποιήση τὸ ἐκδικητικὸν
μένος του — συμπεριλαμβάνει καὶ τὸ
ἐδάφιον Ι3, γιὰ νὰ ἰδῆ τὸν τρομακτικὸν σεισμὸν καὶ ὑπὸ τὰ ἐρείπια τῶν
οἰκοδομῶν νὰ 6λέπει τοὺς ἐχθροὐς του,
ἄλλους νεκροὺς καὶ ἄλλους σφαδἀζοντας (ὲπτὰ χιλιἀδες ἀνθρώπους!).
Καὶ πιὸ ὴταν τὸ σφάλμα τῶν ἀτυχῶν
αὐτῶν θυμάτων τοῦ σεισμοῦ, ποὺ θὰ
τὸν προκαλοῦσε ὁ θεὸς γιὰ νὰ δόξάση
τὸν δοῦλον του 'Απόστολον; Τὸ δτι δὲν
«ἐπίοτευσαν τοῖς λόγοις του» δτι θὰ ἔλυε τὸ «'Ανατολικὸν ζήτημα» καὶ θὰ ἔκανε τὴν ἀνθρωπότητα δλην «εὐδαιμονῆσαι» μὲ τὴν «πρωτότυπη» διδασκαλία
του! 'Αλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἀνανεωθῆ ὴ Ἐκκλησία, ποὺ εϊχε «νεκρωθεῖ», κατὰ τὸν
Μ., ἀπὸ τὴν σιμωνία, «διὰ ποιμένων νέων λαβόντων τὴν χειροτονίαν ἐν τφ οὐρανῶ ἀπ' εὐθείας καὶ ἀμέσως παρὰ τοῦ
θεοῦ» Λ Ἐκεῖνοι δὲ ποὺ διαφωνοῦσαν
στὴν ὲρμηνεία αὐτή, ήσαν «ἄνθρωποι ἀσὐνετοι, μωροὶ καὶ τυφλοί»! Καὶ αὐτὰ
διεκηρὐττοντο στὴν 'Αθήνα — δπου θὰ
ἐγένετο ὁ σεισμὸς — σὲ ήλικία 63 ἐ-

ιο
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τῶν. Παραλείπω νὰ σημειώσω τὴν ἀστεία πλευρὰ αὐτῶν τῶν φαντασιώσεων, ποὺ προκαλεῖ ἀθέλητον γέλωτα μὲ
τὶς φαιδρότητες ποὺ ἀκολοὐθησαν.
Δὲν πρόκειται ἐδῶ νὰ κάμω μελέτη
γιὰ τὸν Μακράκη καὶ γιὰ τὸ ἄηθες στὴν
Ἐκκλησία ήθος του. 'Απλῶς αἰσθάνθηκα τὴν ὑποχρέωση νὰ γράψω μερικὲς
σκέψεις γιὰ τὴν τόσον τελικὰ ἀρνητικὴ
αὐτὴ προσωπικότητα καὶ νὰ προφυλάξω τοὺς νέους μας θεολόγους ἀπὸ τὴν
ἐξ ἀπειρίας μίμησή του.
Ἐπαναλαμβάνω ἄτι δὲν ἀρνοῦμαι τὶς
ἀρετὲς τοῦ ἀνδρὸς — φυσικὲς δέ —, ἀλλὰ φρονῶ πὡς χάνονται δλες μέσα στὸ
κὐκλωμα τῆς δαιμονικῆς του ἐπάρσεως.
Ἐὰν πρὸς στιγμὴν ὑποθέσουμε, δτι ὁ Μ.
εϊναι παράδειγμα γιὰ μίμηση, ἔστω χωρὶς τὶς ἀνθρωπολογικὲς καὶ χριστολογικὲς πλάνες του, νομίζω δτι θὰ φθάναμε
σ' ἔνα όρθόδοξον προτεσταντισμὸν καὶ
μὲ μόνη τὴν ἀνυποληψία, ποὺ εϊχε πρὸς
τοὺς Πατέρας καὶ τὴν 'Ορθόδοξη πνευματικὴ παράδοση.
Ξεκινώντας ἀπὸ τὴν προτεσταντικὴ
ἀντίληψη, δτι «ἐν μόνον κῦρος ἀναγνωρίζει, τὸ τῆς Γραφῆς, ἐρμηνευομένης
κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ μέθοδον καὶ τὸ
τῆς Ἐκκλησίας, ἀποφαινομένης διὰ
Συνόδων» άντιλαμβάνεται κανείς, δτι
άχρηστεὐει δλην τὴν διδασκαλίαν, τὴν
μὴ δογματικὴν — καὶ εϊναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένη ὴ πνευματικὴ ζωὴ μὲ
τὴν δογματικὴ — τῶν ὰγίων Πατέρων
καὶ ἀνοίγει διάπλατα τὶς θέσεις στὴν κατὰ τὸ δοκοῦν ἐλεὐθερη ἐρμηνεία τῆς
ἐν Χριστφ ζωῆς, δπως ἄλλωστε ἔκανε
ὁ ϊδιος.
"Αν, κατὰ τὴν ἄποψή του — τὴν ἐωσφορικὴν — «οἰ Πατέρες ἀσχοληθέντες
μόνον περὶ τὰ δόγματα καὶ περὶ τὴν ἀπόκρουσιν τῶν αὶρέσεων, ἐν τφ περὶ
ψυχῆς ζητήματι ἐσφάλησαν καὶ ἐπλανήθησαν, μὴ ἐρμηνεὐσαντες όρθῶς τὴν
ἀγίαν Γραφὴν καὶ ἐπομένως ήγνόησαν,
προκατειλημμένοι ἄντες, τὴν τριμερῆ
τοῦ ἀνθρώπου σὐστασιν» ·, τότε γιατί,
μὲ αὐτὸν τὸν συλλογισμόν, δὲν «ἐσφάλησαν καὶ ἐπλανήθησαν» καὶ σὲ τόσα
ἄλλα ζητήματα, ποὺ ἄπτονται τῆς περιοχῆς τῶν δογμάτων καὶ τῆς 'Ορθοδό-

ξου πνευματικότητος; Τότε τὶ γίνεται ὴ
«συμφωνία τῶν Πατέρων», τὶ γίνεται ὴ
πνευματικὴ παράδοση, τὶ γίνεται ὴ διδασκαλία τῶν μυστικῶν καὶ νηπτικῶν
θεολόγων, ποῦ στέκεται πλέον ὴ περὶ
μοναχισμοῦ διδασκαλία τῶν 'Οσίων καὶ
θεοφόρων Πατέρων, δταν εϊναι πάντες,
ἐκ τῶν προτέρων, ὑποκείμενοι σὲ πλάνες; Καὶ πῶς, ἐντεῦθεν, μποροῦμε νὰ
διαβάζουμε τὰ βιβλία τους μὲ αϊσθημα
ἀσφαλείας, ἀφοῦ ὴ γνώμη τους εϊναι
μερικὴ καὶ τὴν τινάζει στὸν ἀέρα ἔνας
Μακράκης, «λαβὡν ἀπὸ θεοῦ βαθυτέραν καὶ πληρεστέραν γνῶσιν»;
'ϊδοὐ, λοιπόν, ποῦ βρίσκεται ὁ κίνδυνος ἀπὸ τὴν μὴ ὁλοσχερῆ ἀπόρριψη τοῦ
ἐνεργουμένου αὐτοῦ ὑπὸ ὲωσφορικοῦ
πνεὐματος, ἄν παρατρέξουμε τὶς 6οῶσες ἀνοησίες του. Γιατὶ ἐλέγχεται καὶ
γιὰ παχυλὴ θεολογικὴ ἄγνοια, ἀφοῦ
τὸ πρόβλημα τῆς μετοχῆς τοῦ Πνεὐματος ἔχει λυθῆ ἀπὸ τὶς Συνόδους τοῦ
Ι34Ι καὶ Ι347 — δοθέντος δτι μόνον
συνοδικὲς ἀποφἀσεις ἀπεδέχετο — κι'
ἐπομένως δὲν ὑπῆρχαν περιθώρια ἄλλων ἐρμηνειῶν.
'Αλλὰ γιὰ νὰ ἀποδειχθῆ ὴ δαιμονικὴ
ὑπερφροσὐνη του, ὡς πρὸς τὸ κῦρος τῶν
ὰγίων Πατέρων, ἀρκεῖ νὰ ὑπομνησθῆ ὴ
φράση, μὲ τὴν ὁποία οϊ Σὐνοδοι διετὐπωναν τὶς ἀποφάνσεις των' «Ἐπόμενοι
τοῖς ὰγίοις Πατρασιν...».
Εϊπαμε, ὁ σατανας μὲ τὸ ἄνειρο, ποὺ
ἀργότερα πίστεψε ὁ Μ. πὡς ὴταν δραμα, τοῦ κατακυριάρχησε τὸ ὴγεμονικόν.
"Αν ὴ ποιότης τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων καθορίζεται ἀπὸ τὶς διαθέσεις καὶ τὸν
σκοπόν, δλα τὰ ἔργα τοῦ Μ. ἐπήγαζαν
ἀπὸ τὴν αϊσθηση τῆς ὺπεροχῆς ἔναντι
πἀντων. Οἰ λογισμοὶ καὶ ὴ δράση του
ἀνέβλυζαν ἀπὸ τὴν πίστη τῆς θείας ἀποστολῆς του, γι' αὐτὸ κάθε ἀντίδραση, τὴν ἔβλεπε σὰν ἐνέργεια ἀμφισβητήσεως τῆς θείας του ἀποστολῆς, πράγμα ποὺ ἔθιγε κι' αὐτὸν προοωπικά. Ἐπομένως, δσα έβουλεὐετο καλὰ καὶ δσα
ἔκανε καλά, προήρχοντο ἀπὸ ἀκάθαρτη
πηγή, γι' αὐτὸ καὶ στὸν θεὸν δὲν εϊχαν
ἀξία, ἀλλὰ οὕτε ἔβλαπταν τὸν διά6ολον.
'Αρχίζει σὲ ὴλικία εϊκοσι ἐτῶν τὸ δι-
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δασκαλικό του ἔργον στην Κωνσταντινοὐπολη, ὡς ἀναμορφωτὴς τοῦ κόσμου,
ὑπὸ τὴν ἄμεση ἐπήρεια τοῦ όνείρου. 'Υπνοβατώντας, εἰοάγει στὸ πρόγραμμά
του τὴν, ἄγνωστη μέχρι τότε, συχνὴ
θεία Κοινωνία μεταξὺ τῶν μικρῶν μαθητῶν. Προκαλεῖται ἀντίδραση καὶ λαῦρος ἐπιτίθεται κατὰ τῶν ἐκεῖ ἀρχιερέων
καὶ τῆς Συνόδου, ποὺ ἀποκαλεῖ «διεφθαρμένη» καὶ στολίζει μὲ τόοα κοσμητικὰ ἐπίθετα, ἐκληφθεὶς ὡς παράφρων.
'Ἐκτοτε, ὁσἀκις θὰ ἀναφέρει τὸν ὶερὸν
Κλῆρον, θὰ τὸν περιλοὐει μὲ ἀφόρητες
ὕβρεις. 'Ἐτσι θὰ περάση δλον τὸν πολυκὐμαντον βίον του.
Πόση διαφορὰ συμπεριφορὰς τῶν 'Αγίων! Σ τὴν ϊδια περίπτωση ὁ ἄγιος Νικόδημος ὁ 'Αγιορείτης, ὁ καὶ ἀποκαλὐψας τὴν παραδοοιακὴ συχνὴ θεία Κοινωνία, συνιστἀ: «ἄταν μὰς ἐμποδίζουν
οὶ (προκατειλημμένοι) πνευματικοὶ νὰ
κοινωνῶμεν τακτικά, νὰ τοὺς παρακαλοῦμεν μετὰ δακρὐων...».
Σὲ ὴλικία περίπου 3Ο ἐτῶν ειχε φθάσει στὴ «θέωση» (!) δπως ἔλεγε καὶ
κομπορρημονώντας διεκήρυττε, δτι ήταν πλοέν δεδικαιωμένος καὶ δτι ἀπέκτηοε «ἰσόχριστον καρδίαν!». Δὲν χρειάζεται ἄλλο τίποτε, κατὰ τοὺς Πατέρας, γιὰ
νὰ ἀποδειχθῆ, δτι ὴ ψυχὴ ποὺ λέγει τὰ
παρακάτω λόγια, νοσεῖ τὴν νόσον τοῦ
Ἐωσφόρου: «Πάντας τοὺς νομίζοντας
ἐαυτοὺς χρηστοτέρους καὶ ήθικωτέρους
καὶ εὐαγγελικωτέρους ὴμῶν προκαλοῦμεν νὰ ἐπιδείξωσιν, ὡσπερ ἐγώ, ὁποίων
αἰσθημάτων ἐοτὶν αὐτῶν ὴ καρδία, ὁποίων φρονημάτων ὴ διάνοια καὶ ὁποίων
ἔργων ἠ θέλησις αὐτῶν...» ! Καὶ συνεχίζει· «'Απεδείξαμεν δτι ἔχομεν καρδίαν καὶ αἰσθήματα, οϊα τὰ τοῦ Χριστοῦ,
διάνοιαν φρονοῦσαν κατὰ τὰς ἀγίας
Γραφὰς καὶ θέλησιν καὶ ἔργα σὐμφωνα
πρὸς τὸν θεῖον νόμον. Ἐνὶ λόγψ, ἀπεδείξαμεν ἄμωμον δλην τὴν φὐσιν ὴμῶν,
καὶ ὴμὰς αὐτοὺς δεδικαιωμένους ἐνώπιον τοῦ ὑπερτάτου τοῦ θεοῦ κριτηρίου» !*
θρίαμβος τοῦ ἠθικισμοῦ. 'Ιδοὺ ποῦ ὁδηγεῖ ή ἔπαρση, ή οϊηση, ή ἄγνοια τῆς
πνευματικῆς παραδόσεως, ή ἔξαρση τοῦ
πιετισμοῦ, ὁ χριστιανικὸς φαρισαϊσμός,

Π

ὴ μέτρηση τῶν ἔργων, ὁ αὐτοπεριοριομὸς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς σὲ ἐπίπεδα
ἠθικισμοῦ, ὴ ἀγνωσία τῶν ἀπείρων δυνατοτἠτων τῆς ἐν ὰγίω Πνεὐματι ζώσης ψυχῆς, ὴ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς
'Οσίους Πατέρας μας, ποὺ ζοῦσαν στὸν
κόσμον σὰν μέσα στὸν "Αδη καὶ θεωροῦσαν τοὺς ὲαυτοὐς των εὐτελεστέρους ἀπ' δλην τὴν κτίση καὶ κάτω ἀπ'
δλη τὴν κτίση κΓ ἀκόμα «χείρονας δαιμόνων»! 'Ιδοὺ ποὺ ὁδηγεῖ ὴ χωρὶς χάρη θεοῦ ψευτοηθικὴ ζωή!

Ἐν πάση περιπτώσει, αὐτὸς εϊναι ὁ
Μακράκης. 'Απαιδαγώγητος όρθοδόξως,
ἀσὐμβουλος, ζώντας μέσα στὸ θάμ6ος ένὸς ἰδιοκατασκέυαστου χριστιανισμοῦ
στὶς προσωπικές του τραγικὲς διαστάοεις, προτεσταντίζων χωρὶς νὰ τὰ ὺποπτεὐεται, δουλεὐων σὲ ἐωσφορικὰ πρότυπα χωρὶς νὰ τὸ ἀντιλαμβἀνεται, ναρκισστζόμενος γιὰ τὶς ἐλεεινὲς ἀρετές
του, φθἀσας στὸ τέρμα καὶ τὸ τέλος τῶν
δυνατοτήτων του καὶ τῶν προθέσεών
του γιὰ ἠθικοπνευματικὴ τελείωση στὰ
3θ χρόνια του, — ἀφοῦ εὶχε φθάσει πλέον τὴν ἀγιότητα τοῦ Χριστοῦ — κατέστησε τὴν ψυχἠ του πλέον «σπήλαιον
ληστῶν» - δαιμόνων. 'Ἐτσι ἐξηγεῖται ή
μέχρι τοῦ θανάτου του ὑπερφίαλος δράση του, ὴ συνεχὴς ταραχἠ του, ὁ πόλεμός του κατὰ παντὸς ἀμφισ6ητοῦντος
τὶς ἰδέες του, οὶ παρἀδοξες μεταλλαγές
του, τὰ ἔμμονα αὶρετικὰ φρονήματά του
καὶ ὴ ἄνευ λόγου δαπάνη χρόνου καὶ
τριβὴ δυνάμεων περὶ δνου σκιας, ὴ ὁνειροπόλησή του δτι θὰ πήγαινε ἠγετικὰ στὴν Κωνσταντινοὐπολη, λὐνοντας
ἔτσι τὸ 'Ανατολικὸν ζἠτημα, ὴ ἀγέρωχη
περιφορά του στὴν τότε ἀναλφάβητη
καὶ ὺπανάπτυκτη 'Αθήνα μὲ τὴν ράβδον
του, ἐπὶ τῆς ὁποἰας εΙχε γράψει: «νοῦς,
λόγος, δὐναμις», ὴ ἐγκατάλειψή του ἀ
πὸ τοὺς ἐκλεκτοὐς του, ὁ ἀδόκιμος νοῦς
του καὶ ὁ σκοτασμὸς τῆς ψυχῆς, ῶστε
σὲ ὴλικία 58 ἐτῶν νὰ ζητήση νὰ νυμφευθῆ καὶ νὰ γίνη καταγέλαστος ἀπὸ
ἐχθροὺς καὶ φίλους!
Μὲ αὐτὰ τὰ πρόχειρα οτοιχεῖα ποὺ
συλλέξαμε, γιὰ μιὰ ἰχνογράφηση τοῦ
Μακράκη, δὲν γνωρίζω ἄν γεννήθηκε
ή ἀπορία στὸν ἀναγνώστη τοῦ παρόν-
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τος: ἀφοῦ ὁ χρισπανὸς αὐτὸς στὰ 3Ο
του χρόνια διαπίστωσε, δτι ἔφθασε
στὴν ἀπόλυτη δικαίωση ἀπέναντι τοῦ
θεοῦ, αἰσθανότανε τὴν ἀνάγκη νὰ προσευχηθῆ, νὰ ζητήση τὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ,
τὴ συγχώρηση τῶν ὰμαρτιῶν του, νὰ
πῆ τὸ «ἰλάσθητί μοι τφ ὰμαρτωλφ», τὸ
«Κὐριε 'Ιησοῦ Χριοτέ, ἐλέησόν με», νὰ
δια6άση τὸν πεντηκοστὸν ψαλμόν;
Πράγματι εϊναι ἔνα πρόβλημα, τὸ
πῶς προσηὐχετο ὴ ψυχὴ αὐτὴ ὕστερα
ἀπὸ τὴν ἔντονη αϊσθηση τῆς αὐτοδικαιώσεώς της, καὶ κατόπιν τῆς πλήρους αὐταρκείας της. Μήπως δὲν ὁδηΥεῖτο κατ'
εὐθεῖαν στὴν οἰκείωση τῆς ἀποδοκιμασθείσης ὺπὸ τοῦ Κυρίου φαρισαϊκῆς
προσευχῆς; «Εὐχαριστῶ σοι...» κ.λ.π.
"Ας θυμηθοῦμε ἐδῶ τὴν ἐξομολόγησή
του στὸν θεόν «Κὐριέ μου, Κὐριε, κατὰ
τὸ ὕψος σου...», ποὺ ὴδη σημειώσαμε.
"Υστερα άπὸ τὴν διαπίστωση αὐτή,
δηλαδὴ τὴν ἀναπόφευκτη κατάληξη
στὴν ὑπερήφανη προσευχὴ τοῦ φαρισαϊκοῦ τὐπου, ἄμεση συνέπεια ήταν ὴ κατάργηση ἠ ὴ ἀχρήστευση γιὰ τὸν Μ. τοῦ
μεγίστου μέρους τῶν κοινῶν προσευχῶν
καὶ τῆς λατρείας, ποὺ ἀναφέρονται στὶς
αἰτήσεις, στὶς δεήσεις, στὶς ὶκεσίες. Ἐνῶ οὶ ἀληθινοί, οὶ ἄντως ἄγιοι καὶ τὶς
ἔΥραψαν καὶ μὲ αὐτὲς προσηὐχοντο τελωνικῶς. 'Αδὐνατον νὰ κοινωνοῦσε
πρὸς τὶς προσευχὲς αὐτὲς τῆς 'Εκκλησίας, χωρὶς ὴ ψυχή του, κορεσμένη ἀπὸ τὴν ὑπερήφανη αϊσθηση τῆς δικαιώσεως, νὰ μὴ ἀνθίστατο.
Κλείνοντας τὶς πρόχειρες παρατηρήσεις μας, φρονοῦμεν δτι τὸ συΥΥραφικὸν ἔργον τοῦ Μ., ὡς ἐστερημένον χάριτος, δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἐνσωματωθῆ στὴν
Πατερικὴ παράδοση. Γέμει πλανῶν καὶ

ἀναδίδει όσμὴν ἀντορθοδόξου ὴθους.
Καὶ τὸ δτι ἠκοὐσθη τόσον στὴν ἐποχή
του, αὐτὸ όφείλετο στὴν εὐΥλωττία του
καὶ στὴν ἀφασία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ
καὶ στὸ δτι ἔθϊΥε τὶς πατριωτικὲς χορδὲς τῶν ἀμαθῶν σὲ ἐποχὴ μὲ ἐθνικὲς
ἀνησυχίες καὶ ἄνειρα.
Ὅ Μ., δπως ἐγράψαμε, ἐπλανήθη ἀπὸ
τὸν σατανὰν. 'Η οϊηση ποὺ τοῦ ἐνέβαλλε στὴν ψυχή, ήταν τὸ κίνητρο καὶ ὴ
πηγὴ τῶν σκέψεων καὶ τῶν πράξεών
του, γι' αὐτὸ καὶ τὰ ἔρΥα του ήσαν μολυσμένα ἀπὸ τὸν τὐφον.
Ὅσον διὰ τὴν ἀποδιδομένη στὸν Μ.
θεολοΥϊκὴ καὶ συγγραφικὴ ἀξίαν ἀπὸ
τοὺς όπαδοὐς του ή ἄλλους, νομίζουμε
δτι ἀποτελεἰ ὑπερβολήν. ^Ητο δντως
εὐφυής, ἀλλ' ἐὰν ἀπλῶς σωφρονοῦσε
καὶ δὲν ἐπλανὰτο, τὶ περισσότερον θὰ
προσέφερε τῶν δσων προσφέρουν οἰ
θεολόγοι καὶ οἰ ἰεροκήρυκες τῆς σειρὰς; "Αν «στίβαμε» τὰ συΥΥράμματα
τοῦ Μ. δὲν Υνωρίζω τὶ θὰ ἔμενε. Ἐὰν
δὲν ὡθῆτο ἀπὸ τὴν οϊηση καὶ τὶς φαντασιοπληξίες του σὲ τολμηρὲς καὶ θορυβώδεις ἐκδηλώσεις, θὰ ἔμενε, ἀπλῶς,
ἔνας καλὸς ἰεροκήρυκας, ἔνας συνήθης
θεολόγος, ἔνας ἀθόρυθος χριστιανός.

Αὐτὰ φρονοῦμεν καὶ «χωρὶς φόβον
καὶ χωρὶς πἀθος» τὰ σημειώνομεν. Πιθανὸν νὰ σφάλωμεν σὲ λίγα ή σὲ πολλὰ
σημεῖα. "Αν εϊμαστε φιλόσοφοι ϊσως νὰ
μὴ μποροὐσαμε νὰ συνεννοηθοῦμε. Χάριτι Χριστοῦ δμως εϊμαστε Χριστιανοὶ
'Ορθόδοξοι καὶ ἔχουμε ἔγκυρα κοινὰ
κριτήρια, ποὺ ἐξασφαλίζουν τὴν ὁρθὴ
ἀξιολόγηση. Κι' αὐτὰ συνοψίζονται στὴν
'Ορθόδοξη πνευματικὴ παράδοση.
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ΠΝθγΜΧΤΙΚΧ ΧΓΙΟρβΙΤΙΚΧ ΚΙΝΗΜΧΤΧ
Ο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ δναδείχνεται ὴ κονίτστρα
τριων μεγδλων πνευματικων
κινηματων:
τοϋ ὴσυχασμοϋ, των
κολλυ66δων, των δνοματολατρων. Τα δυο
πρωτα που 6δικὴθηκαναπδ πολλοϋς, τωρα αρχίζουν να 6ρίσκουν τὴ δικαίωσὴ τους, τδ τριτο, που στην δρχὴ ϋπερτιμὴθηκε, τωρα τοποθετεϊται στις σωστἐς του διαστ6σεις.

ΗΣΥΧΑΣΜΟΣ· μεγαλο αναμορφωτικδ θεολογικδ κίνημα τοϋ ΙΔ' αί., που αποτελεϊ τδν
κϋριο ἐκφραστὴ της 'Ορθοδοξϊας, δχι μδνο
στὴν δσκηττκὴ, αλλδ καὶ τὴν πνευματικη καϊ
θεολογικὴ περιοχὴ. 'Ησυχασμδς εϊναι δ τρδπος ζωης τοϋ 'Ορθοδοξου μοναχοϋ δπδ τδν
Δ' αὶ.· γίνεται δἐ εϋρϋτερα γνωστδς μἐ τδν
πδλεμο που δνοίγουν ἐναντίον του οϊ δντίδικοί του: Βαρλαδμ δ Καλαβρδς καὶ ἐμμἐσως
Νικηφδρος Γρηγορας, Γρηγδριος 'Ακίνδυνος,
'Ιωαννης Κυπαρισσιωτης κ.δ. 'Υπερασπιστἐς
τοϋ ὴσυχασμοϋ δναδείχνονται: δ γίγας της
θεολογίας "Αγιος Γρηγδριος δ Παλαμας, 'Ιωσὴφ Καλδθετος, Γρηγδριος δ Βυζδντιος, καθως και μια σειρδ Οίκουμενικων Πατριαρχων.
(Ι347 - 49),
Τσϊδωρος Α'
Κ6λλιστος Α'
(Ι35Ο-54 και Ι355-63), Φιλδθεος (Ι354 55 και Ι364-76) και Νεϊλος (Ι379-88).
'Ο μοναχδς ποδ αναστρἐφεται κατδ τδ ὴσυχαστικδ πρδτυπο, χρησιμοποιεϊ στδ πρωτο σταδιο της πορείας του πρακτικὴ ψυχοσωματικης
μεθδδου, η δποία ουνίσταται στδ 6υθισμδ τοϋ
νοϋ στδ κἐντρο της καρδιας και στην «μονολδγιστον καρδιακὴν, καθαραν καί 6ρρἐμ6αστον
ἐπίκλησιν τοϋ Κυρίου ὴμων Τησοϋ Χριστοϋ»
(Ξανθδπουλοι) · ὴ μεθοδος αϋτὴ παρατίθεται
με κδθε λεπτομἐρεια στδ συγγρδμματα των αγίων Πατἐρων, Γρηγορίου τοϋ Σιναϊτη, Νικηφδρου τοϋ Τταλοϋ, θεολὴπτου Φιλαδελφείας,
Ξανθοποϋλων, Καλλίστων). Στδ δευτερο στδδιο δ μοναχδς γίνεται θεωρδς τοϋ ακτίστου

φωτδς καί μεταλαμβδνει θείων ἐνεργειων.
Τωρα κατἐχοντας τδν δρρα6ωνα της μελλοϋσης ζωης, γίνεται κοινωνδς των μυστηρίων
τοϋ Πνεϋματος καί μϋστης της μυστικης θεολογίας. Παρδλληλα ὴ προσευχὴ του, στὴν 6ρχὴ ἐνεργεϊ «ως πϋρ ευφροσυνης δπδ καρδίας
αναδιδδμενον», καί στδ τἐλος «ως φως εϋωδιδζον ἐνεργοϋμενον» (Γρηγ. Σιναϊτης). 'Εκεϊνο ποδ 6ρηκε νδ κατηγορὴσει Βαρλαδμ δ
Λατινελλην καί οί λοιποί, ηταν ὴ μἐθοδος ποδ
χρησιμοποιοϋσε δ μοναχδς μὲ την κδμψη της
κεφαλὴς πρδς τδ στηθος: «Κϋπτων ἐμπδνως
καί τδ στερνα, δίμους τε καί τδν τρδχηλον
σφοδρως περιαλγων» (Γρηγ. Σιναϊτης). Κατηγδρησε λοιπδν τοδς ὴσυχαστἐς ως «δμφαλδψυχους», παρδλο ποδ οί Πατἐρες διευκρίνιζον δτι «τδ λογισπκδν παντδς δνθρωπου ἐν
τω στηθει εσην» (Νικηφδρος) καί δτι ὴ προσοχὴ δλη τοϋ ησυχαστη δίνεται στην καρδιδ,
η δποία δποτελεϊ «δργανον δργδνων ἐν σωματι» (Γρηγ. Νϋσσης, Γρηγ. Παλαμας)...
'Αλλδ ὴ διαμδχη δναπδφευκτα δδηγεϊται
στὴ θεολογία, καί συγκεκριμἐνα στδ κεφαλαιο
ἐνἐργειες θεοϋ, δπου δ Βαρλαδμ μἐ τὴ σχολαστικὴ ϋποδομὴ του, θδ δείξει πδσο αϊρεττκδς εϊναι καί σἐ τί κραυγαλἐα λογικδ λδθη
πἐφτει.

'Η 'Αγία Γραφὴ αποκαλυπτει κι οί Πατἐρες
ἐρμηνεϋουν, δτι, δπως ὴ οδσία τοϋ Τριαδικοϋ
θεοϋ εϊναι δκτιστη, τδ ϊδιο εϊναι ακτιστες καί
οί ἐνἐργειἐς Του. 'Αλλδ ἐνω ὴ οϋσία τοϋ
θεοϋ παραμἐνει τελείως δπρδσιτος καί δμἐθεκτος σἐ δλα τδ δντα, οί ἐνἐργειἐς Του
«πρδς ὴμας καταβαίνουσι» (Μ. Βασίλειος, Γρ.
Παλαμας) καί γίνονται μεθεκταί. Αϋτδς εϊναι
καί δ λδγος ποδ ἐνω ὴ οϋσία τοϋ θεοϋ εϊναι
6νωνυμη, οί ἐνἐργειἐς Του εϊναι ἐπώνυμες
(πρδνοια, αγαθδτης, καί δπειρες δλλες).
Μετδ τδ ζεκαθδρισμα αϋτδ, δ Παλαμας, δ
δποϊος καί κονιορτοποιεϊ τὴν αϊρεση τοϋ Βαρλαδμ μἐ πληθος συγγραφἐς, μἐ ατρδνιαχτα
ἐπιχειρὴματα καί πλοϋσιες 6ι6λικἐς καί πατε-
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ρικδς δναφορδς, θδτει καίρια τδ 4πιχειρημα:
δν οί φυσικδς δνδργειες τοϋ θεοϋ εῖναι κτιστδς, τ6τε «π6θεν εν δυσῖν δνεργείαις και φϋσεσιν Εγνωμεν Χριστ6ν;»· «μιας δρα δνεργείας ὴν και ταϋτης οϋ θεϊας».

'Ο Βαρλαδμ, που δπορρίπτει τις ενεργειες
τοϋ θεοϋ, δναγκδζετατ, κδτω δπδ την πίεση
ϊσχυρων παλαμικων επιχειρημδτων, νδ εϊσαγδγει, σαν μιδ διαφυγὴ, τδν δρο «σϋμ6ολο».
"Ετσι στδ δίλημμα, δν τδ φως της Μεταμορφωσεως τοϋ Κυρίου ὴταν κτιστδ ὴ δκτιστο, δ
Βαρλαδμ θδ διακηρυξει δτι ὴταν μεν Θε6της,
δλλδ «ως σϋμ6ολον θεδτητος»! 'Αργ6τερα, δναγκασμδνος νδ μιλὴσει χωρῖς διφοροϋμενα,
θδ πεϊ με δνεπίτρεπτη δπλοϋστευση: οι δκτιστες δνἐργειες τοϋ θεοϋ θδ πρἐπει νδ γίνουν
κτιστδς, γιδ νδ γίνουν καταληπτϋς, «...οϋδεῖς
εωρακεν αϋτδς εῖμὴ κττσταῖ γεγ6νασι»! 'Αλλδ
τ6τε, δντιτείνει δ θεηγδρος Παλαμας, «της οϋσίας τοϋ θεοϋ τδ κτίσματα μεθδξουσιν, δ παντδς μαλλον δτοπδν εστι»· δν οί ενεργειες τοϋ
θεοϋ εϊνε κτιστδς, τ6τε δδν ϋπδρχει τρ6πος
νδ κοινωνὴσει δ δνθρωπος με τδ Θε6. 'Αλλδ
και τδ φως, που θεωρεϊ δ προσευχ6μενος καί
λοϋζεται μεσα σ' αϋτδ, εῖναι εκεϊνο της μεταμορφωσεως, «τδ θεουργοϋν τοδς θεωμδνους»·
δν τδ φως αϋτδ εῖναι κτιστδ, δεν Εχει τη δϋναμη νδ πραγματοποιὴσει τὴ θδωση.

Οι Θεσεις τοϋ θείου Γρηγορίου επιρρωνϋονται περισσδτερο, δταν αϋτδς ανατρἐχει, κατδ
την κλασσικὴ Πατερικὴ δπολογητικὴ μἐθοδο,
στδν δνθρωπο καῖ τδ νοϋ του. 'Ο δνθρωπος
εῖναι «είκων θεοϋ» καῖ Εχει δναλογίες θεϊες.
Παντοϋ σ' αϋτδν διακρίνουμε οϋσία καῖ ενεργεια' τδ ματια εῖναι ὴ οϋσία, ὴ δραση εῖναι
ὴ δνἐργεια. Τδ μ6τια δταν 6λεπουν δδν 6γαίνουν απδ τῖς κ6γχες τους. Παρ6λληλα καῖ στδ
νοϋ του· κι δδω υπδρχει οϋσία καῖϋνεργεια.
«"Αλλο μδν οϋσία νοϋ αλλο ενἐργεια». 'Η
οϋσία τοϋ νοϋ 6ρίσκεται στδν δνθρωπο «δμετδβατος», ενω ὴ ενεργεια του εῖναι «μετα6ατικὴ».
Οῖ παραπανω θεσεις που μας εῖναι αϋτονοητες, δδν μποροϋν, μέχρι σὴμερα, νδ γίνουν
6ποδεκτδς απδ την παπικη 'Εκκλησία.
Τολμηθηκαν παραλληλισμοῖ της ὴσυχασπκης μεθ6δου μδ ϋκείνη τοϋ γι6γκα. Τδ μ6νο
δμως κοινδ σημεϊο 6ρίσκεται στην πρακτικὴ,
δφοϋ, κδθε δνθρωπος, «επῖ πδσης εναγωνίου

σκἐψεως», θδ κρατὴσει την αναπνοὴ του, πρ6γ
μα «επδμενον αϋτομδτως τη προσοχη τοϋ νοϋ»
(Γρηγ. Παλαμας). Εῖναι δμως ϋντελως διαφορετικδ καῖ δ σκοπδς καῖ τδ δποτελἐσματα
μεταξϋ τοϋ ὴσυχασμοϋ καῖ τοϋ γι6γκα. Τδ
γι6γκα μετερχεται δ Βαρλαδμ που ῖσχυρίζεται δτι, προσευχ6μενος 6λεπει με τδ αῖσθητὴριδ του φως καῖ δτι, ὴ οϋσία τοϋ νοϋ
του, εκείνη τὴν ωρα, διαχεεται Εζω απδ τδ
σωμα.

'Ο ὴσυχασμδς δικαιιίινεται δπδ τρεις συν6δους στὴν ΚΠολη (τδ Ι34Ι, τδ Ι347, τδ Ι35Ι)
καῖ δποτελεϊ σημαντικδ δ6γμα της 'Εκκλησίας
μας,

ΚΟΛΥΒΑΔΕΣ' ενδοαγιορειτικδ φιλοπαραδοοιακδ κίνημα μδ εϋεργετικδ δποτελδσματα,
δχι μ6νο γιδ τδν ελλαδικδ χωρο δλλδ καῖ τδ
βαλκανικδ, καθως καῖ γιδ την περιοχη της
κ6τω Ρωσίας. 'ΙΙ αφορμη τοϋ κινὴματος δοθηκε τδ Ι754, στη Σκὴτη της 'Αγ. "Αννης
καῖ εῖχε σαν αῖτία τὴ μεταθεση των κολλϋ6ων
των κεκοιμημενων, μαζῖ καῖ των δνομδτων
τους, απδ τδ Σ666ατο στην Κυριακὴ. 'Ο δριθμδς των δνομδτων που θδ Επρεπε νδ μνημονεϋσουν οι 'Αγιαννανϊτες στδ Κυριακδ Ε
φτανε τῖς Ι2.ΟΟΟ· Ετσι εῖχαν πρακτικοϋς λογους νδ ϋπι6αλουν τὴ μεταθεση Εκείνη.
"Ομως αϋτδ συνιστα μιδ παρεκκλιση δπδ
τὴν δκκλησιασπκὴ καῖ παναγιορειτικὴ παρδδοση καῖ καταπδτηση ῖ. κανδνος, δπως επισημαίνουν με συγγραφες τους οῖ πολεμιοι
αϋτὴς της παρεκκλισης, οῖ «κολυ666δες», δνομα που τους δ6θηκε με σκωπτικὴ διδθεση.
Στους κολλυ66δες δνὴκουν οῖ ετπφανεστεροι 'Αγιορεϊτες: Νε6φυτος Καυσοκαλυ6ίτης
(ΙΙ784), "Αγ. Μακαριος δ Νοταρας (ὶΙ8Ο5),
''Οσ. Νικ6δημος (ὶΙ8Ο9), 'Αθανδσιος δ Παριος (ὶΙ8Ι3), 'Αγαπιος δ Κϋπριος, Χριστ6φορος δ Προδρομίτης. "Ολοι αϋτοῖ δδν ζητοϋν
μ6νο τὴν επαναφορδ των κολλϋ6ων, δλλδ
καῖ τὴν τὴρηση των τυτακων, που σε πολλδ
σημεϊα εῖχαν δτονὴσεϊ' κυρίως ζητοϋσαν συχνὴ μετδληψη των ταστων, σε εποχὴ θρησκευτικοϋ αποχρωματισμοϋ.
'Εκεϊνος που θδ δπλίσει μδ ϊσχυρδ θεολογικδ ϋτπχειρὴματα τδ κίνημα θδ εῖναι δ "Οσιος Νικ6δημος. 'Ο ''Οσιος μδ Ερευνα ποϋ
Εκανε στδ Τυπικδ των μονων, καθως καῖ σ'
δλλες πηγες, δποδείχνει δτι τὴν Κυριακὴ, ὴ-
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μὲρα αναστδσιμη, δὲν πρὲπει νδ γίνονται μνημδσυνα' 6λλδ ὴ μνεία των δνομδτων των κεκοιμημὲνων ὲπιβδλλεται νδ Υίνεται κδθε μὲρα.
"Ομως οὶ πολὲμιοι ὲχουν ὶσχϋ. "Ετσι συΥκαλοϋν τδ Ι774 Σϋνοδο στὴ Μ. Κουτλουμουσίου, στὴν δποία προϊσταται δ πριδην ΚΠ6λεως Κϋριλλος Ε' (Ι748-5Ι καὶ Ι752-57)
και συμμετὲχουν δ πρωην 'Αλεξανδρείας Ματθαϊος (Ι74β-65), δἐκα μητροπολϊτες και περισσδτεροι δπδ 2ΟΟ μοναχοί. 'Η Σϋνοδος, προεζοφλδντας τὴν καταδίκη των κολλυβδδων,
θ' αρχίσει τις ὲρνασίες της μὲ τὴν ὲτπδεικτικὴ πραΥματοποίηση μνημοσυνου, ὴμὲρα Κυριακὴ. Δυδ χρδνια δρΥότερα θδ ὲκδοθεϊ δπδ
τὴ Σ6νοδο τοϋ Οϊκ. Πατριαρχείου κι δλλη καταδίκη τοϋ κινὴματΟς, ὴ δποία θδ δνανεωθεϊ
τδ Ι8Ο8 δπδ τδν Πατρ. Καλλίνικο. Παρδλληλα μετριοπαθεϊς Πατριδρχες, 8πως δ θεοδδσιος Β' (Ι772 καϊ Ι773), δ Σαμουὴλ Χαντζερὴς (Ι773) καὶ ΓρηΥδριος Ε' (Ι8Ι9) θδ ὲκδδσουν δποφδσεις, στὴς δποϊες θδ ϋπαρχει
συμπδθεια πρδς τδ κίνημα.
'Η ὲ'ριδα θδ διαρκὲσει δνανεουμενη μισδν
αϊωνα καὶ δὲν θδ βρίσκει διὲξοδο, λόΥω μὴ
δρθιῖς τοποθὲτησης τοϋ ζητὴματος. Τελικδ οϊ
κολλυβδδες θδ 6ροϋν τὴ δικαίωσὴ τους στὴ
Σϋναζη των 'Αντιπροσωπων στὶς Καρυὲς της
Ι9 Μαϊου Ι8Ο7. 'Η Σϋναξη δχι μδνο θδ δποκαταστὴσει τοὺς κολλυβδδες, δλλδ καὶ θδ
καταδικδσει τους κατηΥὴρους τους.

Στδ κατοτπνδ χρδνια σπαομωδικὲς ὲνὲρΥειες
των δντικολλυβαδων δὲν θδ ὲπηρεασουν καθδλου. Τδ κίνημα θδ ὲπαναφὲρει τὴν ξεχασμὲνη μυστηριακὴ ζωὴ στὴν Ἐκκλησία καὶ θδ
δημιουρΥὴσει τὴ φιλοκαλικὴ δναΥὲνηση, δπδ
τὴν δποία τδσο θδ ώφεληθεϊ δ ὶεραπδστολος
της Κατω Ρωσίας Παϊσιος Βελιτσκδφσκι. θδ
ὲπηρεασει εϋεργετικδ καὶ τοϋς Αγιους των
ὲλληνικων γραμμδτων 'Αλεξ. Παπαδιαμαντη
καὶ 'Αλὲζ. Μωραϊτίδη.
'Η δγνοια ὶὶ ὴ περιφρδνηση της κολλυβαδικὴς δναγὲνησης δημιουργεϊ τδν εϋσεβιστικδ
τυπο τοϋ χριστιανοϋ.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΑΤΡΑΙ· (ρωμ. ίΓηἰαΙχτζηϊΙτϊ),
δνοματοθεΤται, (δνοματοὶθεϊσταί, δνοματοϋχοι, δνοματϊται, Τησουανοὶ (οὶ ϊδιοι αϋτοαποκαλοϋνται δνοματδδοξοι - ρωσ. ὶπὴ33·ὶ3νεγ -,
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(αγνοιοντας πως κδθε προσδιορισμδς πλδι στδ
«'Ορθδδοξος» δὲν μπορεϊ νδ δναδείξει περισσδτερο δρθδδοζο τδ φορὲα του)· ὲτεροδιδασκαλία (δλλη τὴ χαρακτὴρισαν, βαρϋτερα, αϊρεση· ὴ Τ. Κοινδτης τὴ χαρακτὴρισε, μὲ περισδτερη δκρίβεια, κακοδοξία), ὴ δποία ὲμφανίστηκσε καὶ διατηρὴθηκε δνδμεσα σὲ Ρωσους μοναχους.

Συνοπτικδ ὴ ὶστορία εῖν' αϋτὴ: δ Ρωσος
μοναχδς Τλαρίων, δπεσταλμὲνος στδ μετδχι
της Μ. 'Αγ. Παντελεὴμονος «Σίμων δ Κανανίτης» στδν Καϋκασο, ὲκδίδει τδ Ι9Ο7 τδ βι6λίο «'Επὶ των δρὲων τοϋ Καυκδσου» (ρωσ.
Να βει-αϊι Κευὶτ3ζα). Στδ 6ιλίο ὲκεϊνο δ Τλαρίων διαπραγματευδταν περὶ της εϋχὴς, κατδ τρδπο δμως δνορθδδοξο. Τδ Ι9Ι3 ὲκδίδονται ταυτδχρονα δυδ βιβλία (δνα στὴ Μδσχα,
ρωσικδ κι ὲνα στὴ θεσσαλονίκη, ὲλληνικδ),
πολϋ πιδ συστηματικδ δπδ τδ πρωτο. Συγγραφὲας τους δ ὶερομδναχος της Σκὴτης τοϋ 'Αγίου 'Ανδρὲου 'Αντωνιος Μπουλαντδβιτς, ὴ
πιδ ὴγετικὴ μορφὴ δνδμεσα στους δνοματολδτρες. Οὶ δυο συγγραφεϊς (δ Τλαρίων καὶ δ
'Αντιυνιος) χρησιμοποκοντας σωρεϊτες τοϋ κατηγορικοϋ συλλογισμοϋ, διακηρϋττουν δτι τδ
δνομα τοϋ θεοϋ εϊναι αϋτδς δ θεδς ὲνυπδστατος· δηλαδὴ δ θεδς περιὲχεται στδ δνομδ
Του δλοκληρωτικδ. 'Ο 'Αντωνιος δδηγεϊται
σὲ αϋθαίρετα συμπερδσματα, δπως δείχνουν
οὶ παρακδτω προτδσεις: «Πας λ6γος τοϋ Κυρίου εϊναι Αϋτδς Οϋτος δ θεδς...» "Αρα, «ὲδν
οὶ λδγοι τοϋ Κυρίου εὶσι Πνεϋμα καὶ Ζωὴ
(Τω.
63) κατδ τί ὲλασσον είσιν οὶ λδγοι
ουΤοι τοϋ Κυρίου..; 'Εδν τδ δνομα τοϋ θεοϋ
καὶ πας λδγος τοϋ θεοϋ εϊναι Πνεϋμα καὶ
Ζωὴ, τί λοιπδν δλλο σημαίνει ὴ δτι τοϋτο
εϊναι Αϋτδς Ουτος δ θεδς;... διδτι τί δραγε ϋπδ τδν οϋρανδν ϋπαρχει, δπερ νδ εϊναι
μὲν Πνεϋμα καὶ Ζωὴ, καὶ νδ μὴν εϊναι θε6ς;». 'Ακδμα: «'Εδν οὶ λδγοι τοϋ θεοϋ εχουσι τὴν αποθεοϋσαν (= θεοποιοϋσαν) δϋναμιν, τί δλλο δρα εϊναι αν οϋχὶ Αϋτδς Ουτος
δ θεδς;». 'Η τελευταία αϋτὴ πρδταση δδηγεϊ τδν 'Αντωνιο σὲ απαραδεκτες γενικεϋσεις. Γρδφει: «πας διδ της ὲπιφοιτὴσεως τοϋ
'Αγίου Πνεϋματος ὲμπεπνευσμὲνος λδγος των
Προφητων, 'Αποστδλων καὶ Πατὲρων της 'Εκκλησίας δποτελεϊ λογικὴν ὲνὲργειαν της θεδτητος, εϊναι τουτὲσπν αϋτδς Οϋτος δ θεδς»!
'Ο ϊδιος παρδλο δτι δναθεματίζει τδν Βαρλα-
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6μ, τδν 6ντίπαλο τοϋ 'Αγίου Γρηγοριου του
Παλαμα, πἐφτεχ στις ϊδιες χτλδνες, δταν π.χ.
ὶσχυρίζεταχ, δτι «ἠ δν Θα6ωρίχρ δψχς τοϋ φωτδς ϋπδ των 'Αποστ6λων», καὶ οὶ λοχπες θεοφδνεχες, «μδλχς μυχίως ἐν τη καρδίη εχσχν
αὶσθηταί, δνίοτε δμως καθίστανταχ τοιαϋται
καὶ εὶς τδ δργανα των αίσθἠσεων», δπ6τε καὶ
συμπεραίνει: «Πασαχ αϋται αὶ αϊσθηταὶ ἐνἐρΥειαι τοϋ θεοϋ εϊναι Αϋτδς Οϋτος δ θεδς»!!
'Εδω δ 'Αντωνιος ξεπερνα καὶ τδν Βαρλαδμ στὸν αϊρεση καὶ ταυτίζεται μδ τοϋς πανθεϊστδς. ΤΙ δπδρρχψη της δποφατχκης θεολοΥίας δπδ τδν 'Αντωνιο καὶ τοϋς λοχποϋς δνοματολατρες γίνεται ἠ αίτία νδ δδηγηθοϋν αϋτοί, μεσω τοϋ δκρατου μυσπκισμοϋ, στδν πανθεϊσμδ.
'Ο 'Αντωνιος με τἠν ελληνικη εκδοση τοϋ
6χ6λίου του, «Ἐ δδζα τοϋ θεοϋ εϊναι δ Τησοϋς» (θεσσαλονίκη Ι9Ι3), προσπαθεϊ νδ
μεταδδσει την κακοδοξία του δπδ τδ ρωσικδ
στδν ελληνχκδ μοναχχσμδ, χωρὶς δμως την παραμικρί) ετπτυχία.

Οι δνοματολδτρες θδ θεωρηθοϋν δπδ τοϋς
σϋγχρονοϋς τους προοδευτχκοὶ καὶ δδικημενοι,
γι' αϋτδ καὶ θδ βρεθοϋν πολλοὶ ποϋ θδ τοϋς
ϋποστηρίζουν. 'Ανδμεσα στοϋς ϋποστηρχκτδς
τους συγκαταλδγονταχ καὶ μεγδλα δνδματα:
οϊ καθηγητδς της θεολογίας Μ. Μουρετοφ καὶ
Π. Φλορενσκχ, δ Σ. Μπουλγκδκοφ, δ Ν.
Μπερντχδεφ καὶ δ πρίγκχπας Εϋ. Τρουμπδτσκοϊ.
'Απδ την δλλη, οὶ δντίπαλοι των δνοματολατρων, δηλαδη η πλειονδτητα τοϋ αθωχκοϋ
ρωσικοϋ στοιχείου, μαζὶ καὶ συγγραφεϊς (δπως οὶ δρχιετπσκοποχ 'Αντωνιος Χραπο6ίτσκχ
καὶ Νίκων Ροζντεστ6δνσκχ, οὶ ὶερομδναχοι
Χρϋσανθος καὶ Παντελεημων, οὶ μοναχοὶ Παχωμχος καὶ Κλημης· κυρίως δμως δ θεολδγος
καθηγητδς Σ. Τρδχτσκιι μδ τδ 6χ6λίο του, «Πε
ρὶ των δνοματων τοϋ Θεοϋ καὶ των δνοματολατρων», Πετροϋπολη Ι9Ι4), δδηγοϋνται συχνδ στδ δλλο δκρο: τδ νομιναλισμδ. Τδ δνομα τοϋ θεοϋ, λἐνε, εϊναι μδνο δνομα· δεν δκφρδζει ουτε την οϋσία του οϋτε τὶς 5δι6τητες
του. 'Υπηρζε καὶ μερίδα μοναχων, η δποία,

πρδς αντίδραση στοϋς δνοματολδτρες, αρνχδταν νδ προσκυνησει τδ πανσἐβαστο δνομα τοϋ
Κυρίου ἠμων 'Ιησοϋ Χριστοϋ.
Την κακδδοζη διδασκαλία των δνοματολατρων, ποϋ η δγνοχα τους περὶ τδ δρθδδοζο
δδγμα καὶ 6ίωμα τοϋς ἔκανε φανατικοϋς καὶ
τυφλοϋς, καταδίκασαν τδ Οὶκ. Πατριαρχεϊο
καὶ η Τ. Σϋνοδος της Ρωσχκης Ἐκκλησίας
(ἠ δποία χαρακτηρίζει τοϋς δνοματολδτρες αὶρετικοϋς) καὶ η Τ. Κοινδτης 'Αγ. "Ορους.

ΤΙ 'Ορθδδοξη διδασκαλία γιδ τδ δνδματα
τοϋ θεοϋ εϊναι αϋτη: Κδθε δνομα τοϋ θεοϋ
δηλωνεχ σχεση Αϋτοϋ πρδς την κτίση καὶ εϊτε
εϊναι της δποφατικης θεολογίας (π.χ. δπειρος,
βϋλος, αναφης) εϊτε της καταφατχκης (π.χ.
αγιος, δγαθδς, δίκαιος). Τδ δνδματα δλα τοϋ
θεοϋ «οϋ την φϋστν (τοϋ θεοϋ) 6λλδ τδ πε
ρὶ την φυσχν (Αϋτοϋ) δηλοὶ» ("Αγ. Κϋριλλος
'Αλεζανδρείας). 'Ο 'Αντιϋνχος, δντίθετα, ὶσχυρίζεταχ δτι «ἔκαστον δνομα τοϋ θεοϋ, Αϋ
τδς Οϋτος δ θεδς εστχν». Λοιπδν κδθε δνομα τοϋ Θεοϋ δποδίδεται σε μιδ ενϋργειδ Του,
η δποία δποκαλϋπτεται στην κτίση. "Ομως ἠ
οϋσία τοϋ θεοϋ, ως ϋπερωνυμος, εϊναι αίωνίως δνχδνυμος καὶ δκατδληπτος σε δλα τδ
δντα. Συναφως καὶ τδ δνομα «θεδς», ποϋ καὶ
τοϋτο ετυμολογεϊται 6δσεχ των θείων ενεργεχων (: «θἐχν, «θεασθαι», «αϊσθεχν»), εϊναχ
δπλως γενχκωτερο καὶ περχεκτικδ των δλλων
δνομδτων, δμως εϊναι δνομα ενεργείας δχχ
οϋσίας' «τδ γδρ 'θεδς' δνομα ενεργείας εστχν
δνομα» ("Αγ. Γρηγδρχος Παλαμας). 'Εζδλλου τδ ϊδχο αϋτδ δνομα δδν ἔχεχ δπδλυτη μοναδχκδτητα, αφοϋ χρησιμοποχεϊται γιδ νδ δρίσεχ καὶ τδν θεωμενο δνθρωπο (: «δγιὶχ εϊπα
θεοί εστε) καὶ τδ εϊδωλα (: «θυμχαν» ῆ «λατρεϋεχν θεοϊς ετδροχς») καὶ τδ δαίμονα («δ
θεδς τοϋ αὶωνος τοϋτου») καὶ ϋλχκδ («θεδς
η κοχλία»),

Στὶς δνοματολατρχκδς δραστηρχδτητες δδθηκε τἐλος τδν 'Ιοϋλιο τοϋ Ι9Ι3 μδ τη μεταγωγη 833 ρωσων δθωχτων δνοματολατρων μο
ναχων στὸν 'Οδησσδ.
μ.δ.α.
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λΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΟΟΗΟ

Κἀνοντας μιἀ 6αθειἀ τομὴ στὸν ψυχικὸ
κόσμο τοῦ ἀνθρώπου, ῦποστηρὶζει δ σοφὸς
τὴς ἀρετὴς διδἀσκαλος, δτι δλες οὶ δυνἀΙΕΡΜΗΝ Ε Τ Ο Ν- μεις τὴς ψυχὴς πρἐπει νἀ τεὶνουν πρὸς τὴν
ΤΑΣ, ὁ "Αγιος τὸ ἀ- ἀρετὴ. Διακριτικἀ δἐ παρατηρεῖ, πὡς αῦτὸς ποὺ φροντὶζει γιἀ τὴν ὺγεὶα τὴς ψυχὴς
ληθινὸ νόημα της του, θἀ πρἐπει νἀ διατηρήσει τὸν ἐαυτδ
παρθενὶας, ὑποστηρϊ- του στὸ μἐσο τὴς ἀπαθεὶας, μἐ τὸ νἀ μἐνει
ζει δτι ὴ ἀληθινὴ ἀμἐτοχος τῶν ἀντιθἐσεων καὶ τῶν ἀκροτὴπαρθενὶα δεν περιο- των ποὺ ῦπἀρχουν ἀπὸ τὸ ἐνα καὶ τὸ ἀλλο
ρὶζεται μόνο στη σω- μἐρος τὴς ἀρετὴς. «Τὸ δδγμα τὴς τοῦ Κυρὶου διδασκαλὶας ἐστιν, μὴ περιστερἀς εϊματικὴ καθαρότητα, ναι μδνον, ἀλλ' ἐχειν τι καὶ τοῦ δφεως ἐν
ἀλλ' ἐπεκτεὶνεται σὲ δλα τἀ πἀθη τῆς ψυ τφ ὴθει» (σελ. 3Ι5).
χὴς, γιὰ νἀ μπορἐσει αῦτὴ νἀ διατηρήσει
Συνιστἀ ἀκδμη, τὸ ἐγκαλλώπισμα τὴς
τὴ γαλὴνη της και νἀ μεὶνει ἀμόλυντη μα- ἀρετὴς δ θειος Γρηγόριος, πἀνω στὸ θεζ'ι μἐ τὸν ἀμόλυντο Νυμφὶο της. Γιατ'ι μοι- μἐλιο τὴς παρθενὶας νἀ οικοδομὴσουμε δλα
χεῦει κανεὶς δχι μόνο μἐ τὸ σῶμα, ἀλλἀ τἀ ἐ'ργα τὴς ἀρετὴς, γιατὶ οὶ παρθενεῦονκαι μἐ τὴν ψυχὴ. Χρησιμοποιεῖ δἐ τὸ ὡ- τες δἐν πρἐπει νἀ ἀποβλἐπουν σἐ ἐνα μόνο
ραῖο παρἀδειγμα τοῦ ἀκὶνητου καὶ γαλη- κατόρθωμα καὶ στἀ ἀλλα νἀ μὴ φυλἀγωννεμἐνου νεροῦ μιας λὶμνης, ποὺ ταρἀζεται, ται. «Τῶν διἀ παρθενὶας τφ Θεῶ προσιόνδταν πἐσει σ' αῦτὴν ἐνα λιθἀρι, ἀπὸ τἀ κῦ- των, τὸ μὴ πρὸς ἐν τι κατόρθωμα βλἐπονματα καὶ τὸ σἀλο. Τὸ ϊδιο συμἄαίνει καὶ τας τῶν ἐναντὶων ἀφυλἀκτως ἐ'χειν, ἀλλἀ
στὴν ψυχὴ, ποὺ δταν κινηθεῖ ἐνα πἀθος πανταχόθεν ἐαυτοῖς τὸ ἀγαθὸν ἐξευρὶσκειν,
«τὸ της ψυχὴς γαληνιαῖον καὶ ὴσυχον δἐ ὡς ἀν διἀ πἀντων τὸ ἀσφαλἐς ὺπἀρχοι τφ
ἐνὸς τινος παρεμπεσὸντος εις αῦτὴν πἀθους 6ὶφ. Οῦδἐ γἀρ στρατιώτης μἐρη τινα τοῖς
δλον συνδιεσεὶσθη καϊ τὴς τοῦ μἐρους βλἀ- δπλοις φραξἀμενος γυμνῶ κινδυνεῦει τφ
6ης συνὴσθετο» (σελ. 3ΙΙ). Εϊναι μοιχικἀ λοιπφ σώματι» (σελ. 3Ι6).
τὴς ψυχὴς, δλα τἀ πἀθη, ὴ δργὴ, ὴ πλεοΤἐλος, δ θεόσοφος συγγραφἐας, δὶνει ἐνεξὶα, δ φθόνος, ὴ μνησικακὶα, ὴ ἐ'χθρα, να ῦπἐροχο δρισμὸ τὴς σωφροσῦνης, ποὺ
ὴ 6ασκἀνια, τὸ μῖσος. Καὶ σἐ ἐνα μόνο πἀ- σημαὶνει συμμετρη οὶκονομὶα δλων τῶν
θος ἀν δοθεϊ ὴ ψυχὴ, χἀνει τὴν παρθενὶα. ψυχικῶν κινημἀτων μἐ σοφὶα καὶ φρόνηΓι' αὐτὸ δ Μ. Βασὶλειος εϊπε: «Καὶ γυναῖ- ση. 'Ακόμη, κἀνει μιἀ τολμηρὴ παρατὴρηκα οῦκ ε'γνων καὶ παρθἐνος οῦκ ειμί». Κα- ση, ἐπαναστατικὴ ϊσως γιἀ πολλοός, δρὶζονταλὴγει δἐ δ "Αγιος ὡς ἐξὴς: «τὸ δεῖν τὴν τας δτι ἐλευθερὶα εϊναι δχι μόνο νἀ μὴ
σώφρονα καὶ λελογισμἐνην παρθἐνον, παν- ἀνεχώμαστε ζυγὸ δουλεὶας (Γαλ. 5, Ι),
τὸς πἀθους κατἀ πἀντα τρδπον τὴς ψυχὴς ἀλλἀ καὶ νἀ μὴ δεσμευώμαστε μἐ τὸ δεσμὸ
ἀπτομἐνου, χωρὶζεσθαι καὶ φυλἀσσειν ἐαυ- τοῦ γἀμου, «καθἀπερ δραπἐτην ὴ κακοῦρτὴν ἀγνὴν τφ νομὶμως αυτὴν ἀρμοσαμένω γον» (σελ. 32Ο).
νυμφίφ, μὴ ἐ'χουσα σπὶλον ὴ ρυτὶδα ὴ τι
'Τπἐροχα δμως ξεκαθαρὶζει στὴ συνέτῶν τοιοῦτων» (σελ. 3Ι3).
χεια, πὡς ὴ παρθενὶα δἐν εϊναι τόσο μικρὴ

ΣΤ' 'Αληθινη παρθενϊα
χωριαμος απδ καθε παθος
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καὶ φτηνὴ ὺπόθεση, ῶστε μὲ λίγη φὺλαξη
σαρκὸς — τὴν ἀρνηση τοϋ γάμου — νἀ
νομίζεις δτι κατορθώνεις τόσο μεγάλο
πρἀγμα. Χρειἀζεται λοιπὸν, κατἀ τὸν "Α
γιο Νὺσσης, ίσορρὸπηση τῶν ψυχικῶν δυ
νἀμεων σὲ δλα τἀ ἐνεργὴματα τοϋ ψυχικοϋ
βίου καὶ δχι μὸνο στὴν παρθενία.
Προκειμένου λοιπὸν νἀ λἀβει πραγματικὸ νόημα ὸ παρθενικὸς βιος, χρειἀζεται,
μαζὶ μέ τὴν ισορρόπηση τῶν ψυχικῶν δυνἀμεων, νἀ ζωογονηθεῖ μὲ τὴ δὺναμη τοϋ
'Αγίου Πνεὺματος, ποὺ φανερώνεται μέσα
στὴν Ἐκκλησία κι ἐλευθερώνει τὸν ἀνθρωπο ἀπὸ τὴ φθορἀ καὶ τὸ θἀνατο καὶ τὸν
κἀνει μέτοχο τὴς ἀθανασίας καὶ τὴς ἀφθαρσϊας (Γ. Ματζαρίδη, Μέθεξις Θεοϋ
σελ. 2Ο9). Μετἀ ἀπὸ τὴ σωστὴ διἀσταση
ποὺ δίνει ὸ "Αγιος Νὺσσης στὸ σπουδαϊο
τοϋτο θέμα, κἀνει μιἀ τελευταία τοποθέτηση ἐντελῶς πρακτικὴ, καταθέτοντας πολὺτιμα στοιχεῖα καί κατἀλληλες δδηγίες γιἀ
τὴν ἐκμἀθηση τὴς τέχνης τὴς παρθενίας
καὶ τὴν κατὸρθωσὴ της γιἀ δσους ὴθελαν
νἀ τὴ διδαχθοϋν.

Ζ' 'Η τεχνη της παρθενιας
και η εκμαθηση της
Γενικἀ ὴ ὴθικὴ ζωὴ τῶν πιστῶν, πιὸ εϊδικἀ δμως ὴ παρθενία, ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τοὺς Πατέρας τὴς Ἐκκλησίας σἀν τέχνη ποὺ πρέπει νἀ μἀθουν δσοι τὴν ἐπιθυμοϋν. Ὅσοι μἀλιστα ἀπὸ τοὺς Πατέρες
ἔγραψαν ἔργα περὶ παρθενίας, κατοχυρώνουν θεολογικῶς τὴ θέση δτι αυτὴ ἀποτετελεῖ τὴν καλὺτερη ἐκλογὴ, δίνοντας καὶ
τὶς κατἀλληλες δδηγίες, βἀσει τὴς ἐν Χριστφ ἀσκητικὴς των ἐμπειρίας καὶ τέχνης,
γιἀ νἀ προφυλἀσσωνται οι ἐραστἐς τοϋ
παρθενικοϋ βίου ἀπὸ τοὺς κινδὺνους ποὺ
τοὺς ἀπειλοϋν. Ἐδῶ συμβαίνει τοϋτο τὸ ἐκπληκτικὸ. Ἐνῶ τὸ ἀνθρώπινο γένος εϊναι
κατώτερο ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους, ὡς πρὸς τὴ
φὺση, μέ τὴν τέχνη τὴς παρθενίας προσπαθεῖ νἀ ξεπερἀσει τὶς δυνἀμεις του καὶ
νἀ ἐξισωθεϊ μ' αυτοὺς, δσο εϊναι δυνατόν.
Καὶ δπως ἀκριβῶς ἔργο καὶ ἐπιθυμία τῶν
ἀσωμἀτων δυνἀμεων εϊναι νἀ 6λέπουν τὸν
Πατέρα τὴς ἀφθαρσίας καὶ νἀ στολίζουν
τὴ μορφὴ τους σόμφωνα μέ τὸ ἀρχικὸ κἀλλος, τὸ ϊδιο καὶ δποιος κατανόησε τὴν ἀ-

πἀτη τοϋ κόσμου τοὺτου καὶ φλέγεται ἀπὸ
τὴν ἐπιθυμία τοϋ Θεοϋ, εχει σἀν βοηθὸ
καὶ συνεργὸ τὴν παρθενία, ἀν θέλει νἀ δμοιώνεται μέ τὴν ἀσώματη φὺση.
'Ἐξοχα διατυπώνει τὴ σκέψη αὺτὴ δ ἐρα
στὴς τὴς παρθενίας δ "Αγιος Νὺσσης:
Τοϋτο δέ ἐστί, τὸ μδνῃ τὴ ψυχὴ ζὴν καὶ
μιμεῖσθαι κατἀ τὸ δυνατὸν τὴν τῶν ἀσωμἀτων δυνἀμεων πολιτείαν, ἐν ὴ ουτε γαμοϋσιν οϋτε γαμίσκονται, ἀλλ' ἐργον αὺτοῖς καὶ σπουδὴ καὶ κατδρθωμα τὸ θεωρεῖν
τὸν πατέρα τὴς ἀφθαρσίας ἐστὶ καὶ πρὸς
τὸ ἀρχέτυπον κἀλλος τὴν Ιδίαν καλλωπίζειν
μορφὴν διἀ τὴς ἐνδεχομένης μιμὴσεως»
(σελ. 276). 'Η Ιδιδτης λοιπὸν τὴς παρθενίας εϊναι, γιἀ τὸν Ιερὸ συγγραφέα, κἀποια
τέχνη καὶ δὺναμη ποὺ βοηθοί τὴν ψυχὴ
μας νἀ 6ιώνει ἐλεὺθερη τὴ θεία καὶ μακαρία ὴδονὴ, δπως ἀκριβῶς στἀ διἀφορα ἐπαγγέλματα ἐπινοὴθηκαν μέθοδοι
γιἀ τὴν τελειοποίησὴ των. Θαυμἀσια εϊναι
ὴ σχετικὴ διατὺπωση τοϋ κειμένου: «Ταὺτης οὺν τὴς διανοίας καὶ τὴς ὑψηλὴς ἐπιθυμίας συνεργόν, καθῶς τὴ γραφὴ δοκεϊ,
καὶ 6οηθὸν τφ ἀνθρώπω τὴν παρθενίαν δεδδσθαι φαμέν. Καὶ ῶσπερ τῶν λοιπῶν ἐπιτηδευμἀτων τέχναι τινες πρὸς τὴν έκἀστου
τῶν σπουδαζομένων ἀπεργασίαν ἐπενοὴθησαν, οϋτω μοι δοκεϊ καὶ τὸ τὴς παρθενίας ἐπιτὴδευμα τέχνη τις εϊναι καὶ δὺναμις τὴς θειοτέρας ζωὴς πρὸς τὴν ἀσώματον
φὺσιν τοὺς ἐν σαρκὶ ζῶντας δμοιοϋσθαι διδἀσκουσα» (σελ. 276 - 277).
α) 'Αναγκη πνενματικον δδηγον
Εϊναι δμως ἀνἀγκη νἀ μἀθει κανεὶς τὴν
τέχνη αὺτὴ μέ τὴ χειραγωγία ἔμπειρου δδηγοϋ. 'Εξηγεϊ δέ, δ Νὺσσης ἀσκητὴς ἐπίσκοπος, πῶς πρέπει νἀ ζὴ κανεὶς τὴν φιλδσοφον αὺτὴ ζωὴ, μέ τἀ παρακἀτω: «Τἀ
δέ καθ' εκαστον, δπως τε χρὴ 6ιοτεὺειν τὸν
ἐν τὴ φιλοσοφίφ ταὺτῃ ζὴν προελόμενον
καὶ τίνα φυλἀττεσθαι καὶ τίσιν ἐπιτηδεὺμασιν ἀσκεϊν έαυτόν... ἐναργεστέρα τὴς ἐκ
τῶν λδγων διδαχὴς ὴ διἀ τῶν ἔργων ἐστὶν
ὺφὴγησις» (σελ. 333). Πολὺ σωστἀ δηλῶνει, δ ἀσκητικώτατος Πατὴρ, πῶς δποιος θέλει νἀ μἀθει τὴν ἀκρίβεια τοϋ
βίου τοὺτου, πρέπει νἀ διδαχθει, δχι
μέ λόγια, ἀλλ' ἀπ' αὺτὸν ποὺ τὴν
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κατώρθωσε. Στὴν περίπτωση αὐτὴ, λἐγει,
συμβαίνει δ,τι καὶ μἐ τὴν ἐκμάθηση μιας
γλώσσας ἀπὸ δὰσκαλο ὁμόγλωσσο μἐ τους
ὰλλδγλωσσους. Καὶ προσθἐτει πὡς δ,τι κι'
αν κατορθώσωμε στὴ ζωὴ, θἀ τὸ πετὑχουμε καλὑτερα μἐ τὴ 6οὴθεια δασκὰλων, παρὰ
μόνοι μας. Θεμελιώνει δἐ κι' ὰποδεικνὑει
τὴν παραπὰνω σκέψη του δ Ιερὸς συγγραφἐας μἐ τὰ ἐξὴς. Μἐ τὴ μαρτυρία τὴς πειρας, γρὰφει, ἐγινε γνωστὸ τὸ ὡφἐλιμο ὰπὸ
τὸ 6λϊχ6ερ6. 'Ακόμη, ὴ παρατὴρηση ἀπὸ
τους προγενἐστερους, γίνεται ἐντολὴ γιὰ
τους μεταγενἐστερους. 'Αναφἐρει ὰκδμη
δτι καὶ στὴν Ιατρικὴ τἐχνη δἐν ὑπὰρχει ανὰγκη νὰ γνωρϊσει κανεὶς μἐ τὴν προσωπικὴ του πεῖρα τὶς ιδιδτητες τῶν φαρμὰκων,
ὰφοϋ ὑπὰρχει ὴ παρατὴρηση τῶν προγενεστἐρων. Τὸ ῖδιο συμβαίνει καὶ στὴν ὶατρικὴ τῶν ψυχῶν. Θὰ μὰθουμε, λοιπόν, τὴν
παρθενία, ὰπὸ ἐκεῖνον ποὺ ὰπόκτησε μακρὰ πεῖρα καὶ τὴν κατώρθωσε, γιατὶ ὴ
νεδτης εὶναι ἐπικίνδυνος σὑμβουλος καὶ
χωρὶς τὴ συμμετοχὴ ἐμπειρου Γἐροντα 'δἐν
θὰ μποροϋσε νὰ κατορθωθεῖ εϋκολα. «Οὑκοϋν, λἐγει δ "Αγιος, ἐπειδὴ νἐοι ἐτι καὶ
ὰτελεῖς τὴν διὰνοιαν οὶ πολλοὶ τὴς παρθενίας ὰντιλαμβὰνονται, τοντο πρὸ πὰντων
αὑτοῖς ἐπιτηδευτἐον αν εϊη, τὸ ζητὴσαι τὴς
δδοϋ ταὑτης ὰγαθὸν καθηγεμδνα τε καὶ διδὰσκαλον, μὴπου διὰ τὴν ὰγνοιαν τὴν οϋσαν ἐν αὑτοὶς, ὰνοδίας τινὰς καὶ πλὰνας
ἐαυτοῖς ὰπὸ τὴς εὑθείας καινοτομὴσωσιν»
(σελ. 336). Εὶναι ὰλὴθεια, πὡς δλοι οὶ νἐοι
ποὑ ἐρχονται στὸν παρθενικὸ βίο χωρὶς ἐμπειρο καθηγεμδνα καὶ πνευματικὸ δδηγδ,
γεμίζουν ὰπὸ πλὰνες, «οὑαὶ τφ ἐνὶ δταν
πἐσῃ, λἐγει δ "Αγιος δτι οὑκ ἔχει τὸν ὰνορθοϋντα» (σελ. 337).

Μερικοὶ ὰπὸ τους πλανεμἐνους πἐφτουν
σἐ ὰργία. "Αλλοι βλἐπουν δνειρα καὶ
δνομὰζουν τὶς ὰπὰτες τῶν δνείρων ὰποκαλὑψεις, ποὑ τὶς θεωροϋν π'στδτερες τῶν εὑαγγελικῶν 'διδαγμὰτων.
'Εδῶ, δἐν θὰ ὴταν ὰσκοπη ϊσως μιὰ
παρἐκβαση ὰπὸ τὸ ὶερὸ κειμενο, γιὰ νὰ μας
θυμίσει τὶς πλανεμἐνες σὑγχρονες δραματίστριες καὶ δλους ἐκεϊνους τους ὰφελεϊς,
ποὑ 'δίχως ἐπίγνωση καὶ ἐ'μπειρο πνευματικὸ δδηγδ, παίρνουν δὴθεν ὰποκαλὑψεις ὰπὸ τὴν Παναγια καθ' ὑπαγδρευση καὶ τὶς
γρὰφουν σἐ τετρὰδια. Εὶναι ὴ ϊδια ὰκριβῶς
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περίπτωση τὴς πλὰνης ποὑ ὰναφἐρει δ "Αγιος Νὑσσης. "Αλλοι πὰλι ὰπὸ τους πλανεμἐνους, συνεχίζει δ "Αγιος, χώνονται στὰ
σπίτια τῶν κοσμικῶν καὶ αλλοι, θεωροϋν
τὸ ὰπλησίαστο καὶ θηριῶδες σὰν ὰρετὴ,
ὰγνοώντας τὴν ἐντολὴ τὴς ὰγὰπης καὶ τὸν
καρπὸ τὴς μακροθυμίας καὶ ταπεινοφροσὑνης. 'Ανὰμεσα σ' αὑτοὑς ὑπὰρχουν ὰκδμη
ἐκεῖνοι ποὑ ὑπομἐνουν τὴν πεῖνα μἐχρι θανὰτου, διδτι δὴθεν δ Θεὸς ὰγαπὰει τὶς θυσίες αὑτἐς. "Αλλοι, τἐλος, ἐκ διαμἐτρου ὰντίθετοι, κρὰτησαν μδνο κατ' δνομα τὴν ὰγαμία, ἐνῶ ὴ ζωὴ τους εὶναι κοσμικὴ. Παραδινοιπαι στὴν κοιλιοδουλεία καὶ τὶς ὴδονἐς, συγκατοικοϋν μἐ γυναῖκες καὶ ἐξ αὶτίας αὑτῶν 6λασφημεῖται ὰπὸ τους ἔξω τὸ
καθαρὸ ἐπὰγγελμα τὴς παρθενίας. Μετὰ
τὴν ὰπαρίθμηση αὑτὴ τῶν ειδῶν τὴς πλὰνης, ὰπευθυνδμενος δ "Αγιος στους νἐους,
παρακαλεῖ καὶ συμβουλεὑει: «οὑκοϋν λυσιτελἐς αν εῖη μὴ νομοθετεῖν ἐαυτοῖς τοὑς
νἐους τὴν του βίου τοὑτου δδδν' οὑ γὰρ
ἐπιλἐλοιπε τὴν ζωὴν ὴμῶν τὰ τῶν ὰγαθῶν
ὑποδείγματα» (σελ. 338).

β) 'Αναξητηση Γεροντα

Σπουδαία εὶναι ὴ διδασκαλία του 'Αγίου
Νὑσσης πὰνω στὸ ζὴτημα τὴς ὰναζὴτησης
τοϋ Γἐροντα. Μας μϊλησε προηγουμἐνως
γιὰ τὴν ὰνὰγκη τὴς χειραγωγίας μας ὰπὸ
ἐ'μπειρο πνευματικὸ δδηγδ. 'Εδῶ, μας δίνει
πιὸ συγκεκριμἐνα τὰ στοιχεῖα ποὑ θὰ πρἐπει νὰ συγκεντρώνει ἐνας ὰληθινὸς Γἐροντας. “Ας ὰφὴσουμε τὸν "Αγιο νὰ μιλὴσει
μἐ τὸ θεοφώτιστο κείμενδ του: «Πρὸς τὸν
κατωρθωκδτα βλἐπε, καὶ θαρρῶν κατατδλμησον τὴς ὰγαθὴς ναυτιλίας τὴ ἐπιπνοίςι
τοϋ 'Αγίου Πνεὑματος ὑπὸ κυβερνὴτῃ Χριστῶ ἐν τφ πηδαλίφ τὴς σωφροσὑνης κατευθυνδμενος» (σελ. 34Ι). Προσηλώσου λοιπδν, λἐγει δ "Αγιος, πρὸς ἐκεῖνον ποὑ κατώρθωσε τὴ σωφροσὑνη, δηλαδὴ στὸ Γἐροντα. Καὶ τδλμησε μἐ θὰρρος τὴν καλὴ
ναυσιπλοὶα, ὰφὴνοντας τον ἐαυτδ σου νὰ
κατευθὑνεται ὰπὸ τὴν πνοὴ τοϋ 'Αγίου
Πνεὑματος, μἐ κυβερνὴτη τὸ Χριστὸ στὸ
πηδὰλιο τὴς σωφροσὑνης.
Καὶ σφραγίζει τὸ σημαντικὸ αὑτὸ πρδβλημα μἐ τὶς παρακὰτω σοφἐς συμβουλἐς.
· -> είς σελ. 26
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ΙΛΟΙ ἀναγνῶστες
μας ἐρωτοῦν τὶ σημαίνει ὁ δρος, τοῦ ὁποίου κάνουμε συχνὰ χρήση: ιτνευματικὴ παράδοση. Τὸ
θςμα εϊναι καίριο
γιὰ τὴν ἀπλανῆ πορεία τῆς Ἐκκλησίας. 'Αποτελεῖ ἀληθινὸν πνευματικὸν θησαυρὸν καὶ τὴν λυδίαν λίθον τοῦ ὴθους τῆς 'Ορθοδόξου
Ἐκκλησίας, γιατὶ εϊναι ὴ συμπὐκνωση
τῆς βιουμένης πνευματικῆς ἀληθείας,
ὴ σάρκωση τῆς δογματικῆς διδασκαλίας.
'Η πνευματικὴ παράδοση ἄρχισε μὲ
τὸ πρῶτο κήρυΥμα τῶν 'Αποστόλων,
ποὺ περιελάμβανε τὴν διδασκαλία τοῦ
Κυρίου καὶ κατόπιν συνεχίσθηκε μὲ τὶς
ἀποκαλὐψεις τοῦ ἐν τῆ Ἐκκλησίςι λαλοῦντος αγίου Πνεὐματος. 'Αλλὰ ὴ διδασκαλία αὐτὴ ὴταν συνοπτική. Τὸ Εὐαγγέλιον ἀποτελεῖ τὴν πλήρη διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ σὲ ὁδρὲς
Υραμμές. Τὸ ἄγιον Πνεῦμα δμως, μὲ
τὴν συνεργίαν τῶν καθαρῶν ψυχῶν, ἀπεκάλυψε σὲ δλες τὶς διαστάσεις καὶ σὲ
κάθε λεπτομἐρεια τὴν ἐν Χριστφ πνευματικὴν ζωήν.
Οἰ ἄΥϊοι Πατἐρες, σὰν σκεὐη τοῦ ὰΥίου Πνεὐματος, δια. μέσου τῶν μεΥάλων πνευματικῶν ἀγώνων των, ἀποκτῶντες συνεχῶς πεῖρα, κατὰ τοὺς πολέμους των μὲ τὸν διάβολον, τὰ πάθη
καὶ τὸν κόομον καὶ γευόμενοι ποικίλως
τὶς ἐνέργειες τοῦ αγίου Πνεὐματος, ἀλλὰ καὶ διδασκόμενοι μυστικῶς κατὰ τὴν
ἀναλογίαν τῆς δεκτικότητός των, τῆς
καταδολῆς των, τῆς παιδείας των καὶ
τῶν χαρισμάτων των, ἔΥϊναν διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν καταΥραφὴ
τῆς Υνώσεως καὶ τῆς σοφίας των, ποὺ
τὶς παρέδωσαν στοὺς πιστοὐς.
'Υπῆρξε στὸν χῶρον τῆς Ἐλλαδικῆς

Ἐκκλησίας μέχρι πρὸ εἰκοσαετίας ὴ
θεολογικὴ πλάνη, κατὰ τὴν ὁποίαν ὴ
ἐποχὴ τῶν Πατέρων σταμάτησε κατὰ
τὸν 5ον ή 6ον αἰῶνα. 'Αλλὰ τὸ ἐπιχυθὲν φῶς τῆς 'Ορθοδόξου θεολογικῆς ἐπιστήμης ἀνέτρεψε τὴν ἀνορθόδοξη αὐτὴ ἀντίληψη, ποὺ κατεδίκασε τὸ ἄγιον
Πνεῦμα σὲ ἀδράνεια μέχρι τὸν 6ον αἰῶνα!
Κι' ἔτσι ἐπε6λήθη ὴ διδασκαλία, δτι
Πατέρες τῆς 'Εκκλησίας ἀναδεικνὐονται μέχρι σήμερα καὶ θ' ἀναδεικνὐωνται μέχρι συντελείας τοῦ κόσμου, εἰς
τοῦτο βοηθήσαντος ἀποφασιστικὰ τοῦ
μακαρίτου π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ μὲ
τὶς σπουδαῖες θεολοΥϊκὲς τομές του πρὸ
δὐο δεκααετηρίδων.
Οὐδεὶς σήμερα σο6αρὸς θεολόΥος
ἀμφισ6ητεή δτι, οἰ ἀσκητικοὶ Πατέρες,
δλοι οἰ φιλοκαλικοί νηπτικοὶ καὶ μυστικοί, βρίσκονται δικαιωματικὰ στὸ χῶρο
τῶν Πατέρων τῆς 'Εκκλησίας καὶ δτι
καὶ αὐτοὶ συγκροτοῦν τὸ δλον σῶμα τῆς
πνευματικῆς παραδόσεως μαζὺ μὲ τοὺς
λεγομένους μεΥάλους.
Λοιπὸν τὰ συΥγράμματα καὶ οἰ 6ἰοι
τῶν 'Αγίων καὶ 'Οσίων Πατέρων, ἀποκείμενα στὴν Ἐκκλησία καὶ παραδιδόμενα ἀπὸ Υενεὰς εἰς γενεὰν στοὺς πιστοὐς, τὰ μὲν γιὰ καθοδήγηση, οἰ δὲ
πρὸς μίμηση, ἀποτελοῦν τὴν πνευματικὴ παράδοση καὶ μορφώνουν ἠΥγυημένως ὁρθόδοξη ζωὴ καὶ ήθος.
Η πνευματικὴ παράδοση, θὰ μποροὐσαμε νὰ ποῦμε, εϊναι ὴ παράδοση τῆς
ἀληθείας στὴν Ἐκκλησία ὑπὸ τοῦ αγιου Πνεὐματος διὰ τῶν 'Αγίων καὶ Ὅσίων Πατέρων. Ὅπως ὴδη ἀνεφέραμε,
ὴ παραδοθεῖσα ἀλήθεια, δὲν πέρασε ἀπὸ τοὺς θείους Πατέρας ὡς διὰ σωλῆνος, ἀλλὰ κατόπιν συνεργίας των καὶ
συμμετοχῆς των στὴν διαμόρφωσή της.
Καὶ δπως στὶς Οἰκουμενικὲς Συνό-
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δους, τὰ διατυπωθέντα δόγματα χρειάστηκαν ἐπεξεργασίαν ἀπὸ καθαροὐς,
μεγάλους καὶ καλλιεργημένους νόας,
μὲ τὸν φωτισμὸν τοῦ ὰγίου Πνεὐματος,
ἔτσι καὶ ὴ ἐν Χριστφ ζωή γιὰ νὰ ἀποκαλυφθῆ σ' δλες τῆς διαστάσεις της ὑπὸ
τοῦ ὰγίου Πνεὐματος, ἔπρεπε δεκτικὰ
σκεὐη νὰ τὴν βιώσουν σταδιακὰ γιὰ νὰ
τὴν κατανοήσουν πλήρως.
Καὶ δπως στὰ δόγματα ἔχουμε τὴν
«συμφωνίαν τῶν Πατέρων», ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἀναλλοίωτη δογματικὴ παράδοση, ἔτσι καὶ στὴν πνευματικὴ διδασκαλία ἔχουμε τὴν ὁμόφωνη πνευματικὴ
παράδοση μὲ ἰδιότυπες, μὴ οὐσιαστικές,
παραλλαγές. Κι' αὐτό, γιατὶ ἐνῶ τὰ δόγματα ἀπὸ τὴν φὐση τους, δὲν ἀφήνουν
περιθώρια ποικίλων ἐρμηνειῶν, ἐπειδὴ
εϊναι ἐξ ἀντικειμένου ἀποκεκαλυμμένες
ἀλήθειες, ποὺ ὑπερβαίνουν τὸν λόγον
τοῦ ἀνθρώπου, δμως στὴν πνευματικὴ
ζωή, δηλαδὴ στὸν χῶρο ποὺ τὸ ἄγιον
πνεῦμα προσφέρεται νὰ βιωθῆ, ὴγουν
στοὺς Ὅρθοδόξους πιστοὺς, ὑπάρχει
ποικιλία δεκτικότητος.
'Η δεκτικότης έκάστου προσδιορίζεται, βέβαια, «κατὰ τὸ μέτρον τῆς πίστεως» ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς κατα6ολές, τὴν
ἔκταση καὶ τὸ εὶδος τῆς παιδείας, καὶ
τῶν παγίων διαθέσεων τῆς ψυχῆς (δηλ.
ποσὸν πίστεως, χωρητικότης νοῦ, εὐφυΤα, ἀφυϊα, μετριότης, μεγαλόνοια, μικρόνοια, καλλιέργεια, ἠ μή, τοῦ νοῦ
στὴν θεολογία, φιλοσοφία, ἀποκλίσεις
τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν φιλανθρωπίαν, τὴν
πρακτικὴν ζωὴν ἰι τὸν θεωρητικὸν 6ίον). Ὅ ἄγιος Μάξιμος ὁ Ομολογητὴς
ἔχει ἐπισημάνει τὸν παράγοντα - ἄνθρωπος γιὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ ὰγίου Πνεὐματος καὶ τὴν διανομὴν τῶν χαρισμάτων, λέγοντας στὸ ιγ' Κεφ. τῆς ς' ἐκατοντάδος τῶν θεολογικῶν Κεφαλαίων'
«Οὕτε ὴ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεὐμα
τος ἐνεργεῖ σοφίαν ἐν τοῖς ὰγίοις, χωρὶς τοῦ ταὐτην δεχομένου νοός, οὕτε
γνῶσιν, χωρὶς τῆς δεκτικῆς τοῦ λόγου
δυνάμεως...», ἀλλὰ καὶ «κατὰ τἀς ὑποκειμένας τῆ ψυχῆ διαθέσεις».
Ἐπίσης ὁ ἄγιος Διάδοχος Φωτικῆς
διευκρινίζει, μὲ διαφορετικὴ δμως σημασία τῆς ὁρολογίας· «... ἄλλω μὲν δί-
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δοσθαι σοφίαν, ἄλλω δὲ γνῶσιν... Η
μὲν γὰρ γνῶσις πείρα τὸν ἄνθρωπον
συνάπτει τφ θεφ, εἰς λόγους τῶν πραγμάτων τὴν ψυχὴν μὴ κινοῦσα. Διὸ καί
τινες τῶν τὸν μονήρη φιλοσοφοὐντων
βίον φωτίζονται μὲν ὑπ' αὐτῆς ἐν αἰοθήσει, εἰς λόγους δὲ θείους οὐκ ἔρχονται.
ΤΙ δὲ σοφία εϊπερ μετ' αὐτῆς ἐν φόβω
δοθῆ τινι, σπάνιον δὲ τοῦτο, αὐτὰς τἀς
ἐνεργείας φανεροῖ τῆς γνώσεως' ἐπειδὴ ὴ μὲν τῆ ἐνεργεία, ὴ δὲ τφ λόγφ
φωτίζειν εϊωθεν. 'Αλλὰ τὴν μὲν γνῶσιν
εὐχὴ φέρει καὶ πολλὴ ὴσυχία ἐν ἀμεριμνία παντελεῖ, τὴν δὲ σοφίαν ἀκενόδοξος μελέτη τῶν λογίων τοῦ θεοῦ καὶ
πρῶτον ὴ χάρις τοῦ διδόντος θεοῦ»,
Κεφ. θ. (Πλείονα εἰς τὸ ὁμώνυμον βιβλίον τοῦ μον. θεοκλήτου Διονυσιάτου).
Γίνεται φανερὸν λοιπόν, δτι ὑπάρχουν διάφορα μέτρα, ἀνάλογες ἐνέργειες τοῦ ὰγίου Πνεὐματος στοὺς πιστοὺς
καὶ ἀνάλογα χαρίσματα. Κι' ἔτσι ἐξηγεῖται δτι μεταξὺ τῶν 'Αγίων ὑπάρχουν
μέγιστοι Πατέρες, μεγάλοι, μέσοι, μέτριοι, ἀλλὰ δλοι "Αγιοι, κατὰ τὸ «ἀστὴρ
ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ» ἀλλὰ καὶ «ἐν
γνώσει».
'Αλλὰ ἐνῶ ὑπάρχουν διαφορὲς «μεγεθῶν», στὴν διδασκαλία καὶ στὴν ζωήν, ὑφίσταται δμως πλήρης ὰρμονία, μὲ
τὶς προσωπικές, ὡς ἐλέχθη, ἰδιοτυπίες.
Κι' ἔτσι μας παραδίδεται, σὰν ἀπλανὴς
κανόνας γιὰ τὸν ὰγιασμόν μας ὡς πιστῶν, τὴν τελειοποίησή μας καὶ τὴν σωτηρία μας, ὴ ἐν ὰγίω Πνεὐματι πεῖρα
τους γραπτὴ ὡς λόγος καὶ πρακτικὴ ὡς
βίος, ποὺ ἀμφότερα συγκροτοῦν τὴν
πνευματικὴ παράδοση.
Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειωθῆ, δτι δλοι οι
ἄγιοι καὶ δσιοι Πατέρες διῆλθαν τὴν
ϊδια ὁδὸν πνευματικῶν ἀγώνων, γι' αὐτὸ καὶ παρ' δτι ἔζησαν σὲ διάφορες ἐποχὲς καὶ οὲ διάφορα γεωγραφικὰ μήκη
καὶ πλάτη, παρουσιάζουν μεταξὐ των
μιὰ θαυμαστὴν ἐνότητα, χάρη στὴν «νόμιμη ἄθλησή» τους καὶ στὸν ἐξ ἐνὸς
Πνεὐματος φωτισμόν τους. Εϊναι ἀνάγκη τάχα νὰ ποῦμε, πλὴν τῶν ἐκ μοναχῶν Πατέρων, ποὺ συγκροτοῦν τὴν
πνευματικὴ παράδοση, δτι καὶ ἐκεῖνοι
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οἰ θεοφόροι Πατέρες, ποὺ ἔδρασαν ὡς
Ἐπίσκοποι ψυχῶν, ήσαν προηγουμένως
μοναχοὶ καὶ ἐξηκολοὐθησαν καὶ στοὺς
θρόνους των νὰ ζοῦν ὡς μοναχοί;
Γιατὶ πρέπει ἐνταῦθα νὰ τονισθῆ, δτι
ή 'Ορθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εϊναι κυρίως ἀσκητικὴ καὶ μοναστική,
διαποτισμένη μὲ τὰ ζῶντα ὕδατα τῆς
μοναχικῆς ἐμπειρίας καὶ πεποικιλμένη τῆ θείςι δόξῃ τοῦ ἀκτίστου φωτός, ἀφοῦ οι 'Υμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας ήσαν δλοι μοναχοί. Γι' αὐτὸ καὶ οἰ πιστοὶ
ἀναφέρουν τὶς προσευχές τους τὶς εὐχαριστίες τους πρὸς τὸν θεόν, τὶς αἰτήσεις τους, τὶς δεήσεις καὶ τὶς δοξολογίες μὲ λόγους ποὺ παρήγαγε ή ψυχὴ
τῶν μοναχῶν καὶ ἀπετὐπωσε στὰ λειτουργικὰ βιβλία.
Σὐμφωνα λοιπὸν μὲ τὰ ἀνωτέρω, δσον κανεὶς προσαρμόζει τὶς σκέψεις καὶ
τὶς πράξεις του πρὸς τὴν πνευματικὴ
παράδοση, τόσο διαμορφώνει 'Ορθόδο-

ξον ήθος. Καὶ δσον ἀπομακρὐνεται κανεὶς ἀπὸ αὐτήν, τόσον πλαναται σὲ ἀντορθόδοξα ἀδιέξοδα, ἀντιφάσεις, δυστυχίες καὶ κινδὐνους αἰωνίου ἀπωλείας.
Σὲ πεῖσμα τῶν νεωτεριζόντων καὶ άγομένων «ἐπὶ πτερὐγων ἀνέμων» τῆς
φαντασίας των, ἀποτελεϊ διδασκαλίαν
παγίαν τῆς Ἐκκλησίας δλης, δτι φῶς
καὶ ὑπόδειγμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς
τῶν λαϊκῶν ἐν Χριστφ ἀδελφῶν, ἀποβαίνει ὁ μοναστικὸς βίος, ἀπὸ τὴν πλουσίαν ἐν ἀγίω Πνεὐματι πεῖραν τοῦ ὁποίου ἀντλοῦν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ. 'Αλλὰ στὸ θέμα αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπανέλθωμεν. Ὅ 'Απ. Παῦλος ἔλεγε· «ὴμεῖς νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν», ἀλλὰ ἐμεῖς
τὸν «νοῦν Χριστοῦ» πρέπει νὰ τὸν μάθωμεν καὶ νὰ τὸν ἀποκτήσωμεν διὰ τῶν
ὰγίων Πατέρων μας, δχι μόνον ὲνός,
ἀλλὰ σὰν «συμφωνία Πατέρων», ποὺ ἐδημιοὐργησαν τὴν ὲνότητα: πνευματιθ.μ.δ.
κὴ παράδοση.

ΜΟΝΧΧΟΟ κχι ΙβρχποΟΤΟΧΗ
-» απδ σελ. 5
τασίας; Μία πίστις ποὺ σὲ κδμνει εϋτυχὴ, δταν σϋ αρνησαι τα π6ντα καὶ απορρίπτεις δ, τι
οὶ δλλοι θεωροϋν σπουδαϊον, δηλ. ὴδονδς,
χρὴματα, δνὲσεις, προ6ολὴν, δδξαν κ.τ.τ., μὴ
πως ὲχη τὴν δλὴθειαν; Μὴπως δὲν τελειωνουν δλα ὲδω; Μὴπως ϋπαρχη ζωὴ μετδ θδνατον; Μὴπως αϋτδ ποὺ ὲκαμεν δ φὶλος σου,
δ τδσον αλλωστε συνετδς καὶ εϋφυὴς, δὲν εϊναι μία ὴρωϊκὴ «τρὲλλα», αλλα μία πολϋ «ὲπικερδὴς ὲπιχείρησις» ; Μὴπως ευρεν δντως
τδν «πολυτιμον Μαργαρίτην», περὶ τοϋ δποίου
δμιλεϊ κὴποιο 6ι6λίον δνομαζδμενον Εϋαγγὲλιον;...
Αϋτδ καὶ δλλα παρδμοια θδ κηρϋττη προς
μὲγαν δριθμδν προσιοπων τδ παρὴδειγμα τοϋ
Μοναχοϋ. Ποιος θδ ὶσχυρισθὴ δτι τδ σιωπη-

λδν αϋτδ, αλλα καὶ τδσον 6ροντδφωνον, «κὴρυγμα», δὲν «σπδζει κδκκαλα» κατδ τδ δὴ
λεγδμενον; Δὲν εϊνε κὴρυγμα θεωρητικδν
εϊνε κὴρυγμα ὲ μ π ρ α κ το ν. Δὲν διαρκεϊ
δλίγα λεπτα' πλὴττει τδ ωτδ σου συνεχως καὶ
ακαταπαϋστως. Κυριολεκτικως σ ὲ καταδ ι ω κ ε ι! 'Ο Μοναχδς, «λαμβδνων τδν Σταυ
ρδν καὶ ακολουθων τω Χριστφ, ΠΡΑΤΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΕΙ — καὶ διδασκει μεγαλοφωνδτατα — υπεροραν μὲν σαρκδς, παρὲρχεται γδρ'
ὲπιμελεϊσθαι δὲ ψυχὴς πρδγματος δθανδτου».
Εϊναι λοιπδν ὴ δὲν εϊνε, διδ μδνου τοϋ παραδείγματδς του, σαλπιγκτὴς της
ΑΙωνιδτητος δ Μοναχδς; Εϊνε ὴ δὲν
εϊναι δδοδείκτης τοϋ Οϋρανοϋ;
Εϊναι ὴ δὲν εϊνε ὶεροκὴρυξ καὶ ὶεραπδστολος;...»
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ΤΟΥ ΧΓΙογ ΜΚξΚΟΥ ΤΟγ ΧΟΚΗΤΟγ
ΠΕΙΔΗ στο παρελθδν
εϊχες δξαιρετικὴν φροντϊδα γιἀ την ψυχικὴν
σου σωτηρϊαν και μεριμνοϋσες νἀ ζὴσης σϋμφωνα μδ τδ θελημα τοϋ
Θεοϋ, δνθυμοϋμαι δτι
με παρακαλοϋσες, δνω
μοϋ δξιστοροϋσες την
ξωὴν σου, νἀ σδ 6οηθὴσω στους ἀσκητικοϋς
ἀγωνες που ὴθελες ν' ἀρχισης.
Γι' αϋτδ ερωτοϋσες, με ποιες ἀσκὴσεις και
με ποια θερμὴ θεληση θα μποροϋσες νἀ ενωθὴς με τδν Θεδν, ακολουθόντας μδ ἀκρίβεια
τὴν ἀσκητικὴ τἀξη κατἀ τὴν δγκρἀτεια και
τὴν κακοπἀθεια, στις ἀγρυπνιες και στις συνεπεϊς προσευχδς ἀγωνιζδμενος. Καϊ μοϋ ἀνδψερες γιἀ τους πολεμους καϊ τδ πλὴθος των βαοκικων παθων, ποϋ ἀνἀδουν στὴν σωματικὴ φϋση και ξεσηκιδνονται κατἀ τὴς ψυχὴς, ἀπδ τδν
«ἀντιστρατευδμενον νδμον τὴς ἀμαρτϊας στδν
νδμον τοϋ νοϋ μας» (Ρωμ. ζ', 23),

Μἀλιστα δλεγες δδυρδμενος, δτι εϊχες εντονη
ενδχληση ἀπδ τἀ πἀθη τὴς δργὴς καϊ τὴς σαρκικὴς δπιθυμιας καϊ ξητοϋσες νἀ μἀθης κἀποια
μεθοδον μδ ποιἀ ἀσκητικἀ μεσα θἀ μποροϋσες
νἀ δλευθερωθὴς ἀπδ τἀ εϊρημενα καταστροφικἀ πἀθη.
Κα'ι τδτε μεν, δσον ὴτο δυνατδν, πρδσωπον
πρδς πρδσωπον, δδιδσαμεν στὴν ἀγἀπην σου
συμ6ουλες, δκθεσαντες δκεϊνα ποϋ ωφελοϋν τὴν
ψυχὴ. 'Επισης ἀνελϋαμε, σϋμφωνα μδ τὴν διδασκαλιαν τοϋ Εϋαγγελϊου, μδ ποιους ἀσκητικοϋς καμἀτους κα'ι Ισχϋν, ἀλλἀ καϊ μδ ποιἀ
σϋνεση και φωτισμδνη λογικὴ γνιοση πολιτευομενη ὴ ψυχὴ μδ πιστη και μδ τὴν 6οὴθεια τὴς

Χἀριτος τοϋ Θεοϋ, 0ἀ μποροϋσε νἀ κυριαρχὴση στἀ πἀθη τὴς κακιας ποϋ ἀναβλϋζουν ἀπδ
τδν εσω ἀνθρωπον και ϊδιαιτδρως στἀ πἀθη ποϋ
σδ τυραννοϋν.

Πρδς δκεϊνα τἀ πἀθη, ποϋ εχει ἀπδ τδ παρελ
θδν της ὴ τμυχὴ και εχει συνηθϊσει σἀν δεϋτερη φϋση, γι' αϋτδ και πιδ πολϋ τὴν σϋρουν
δεσμϊα, πρδς αϋτἀ πρεπει νἀ ἀναλἀβη δντονιοτερον και συνεχὴ ἀγωνα εως δτου ϋποτἀξη τἀ
σαρκικἀ καϊ ἀλογα ενεργὴματα τὴς κακιας. Σ'
αϋτἀ τἀ πἀθη ποϋ προηγουμενως ϋπετἀσσετο
καϊ συνεχως παρεσϋρετο ἀπδ τὴν ἀμαρτωλὴ
διαρκὴ μελετη καϊ ἀνἀμνηση των φαντασιων
και των λογισμων, κι' ετσι δδηγεϊτο πρδς τὴν
αϊχμαλωσια τους μδ τϊς δσωτερικδς συγκαταθδσεις.
'Επειδὴ λοιπδν δχωρισθημεν πρδς καιρδν αισθητως ἀλλ' δχι και μδ τὴν καρδιἀ (Α' θεσσαλ.
β', Ι7), και ὴλθαμε στὴν ερημον πρδς τοϋς ἀληθινοϋς δργἀτες καϊ ἀθλητδς τοϋ Χριστοϋ, μδ
τδν σκοπδν νἀ ἀγωνισθοϋμε εστω καϊ δλϊγον
και νἀ συναθλὴσουμε μδ τοϋς ἀθλοϋντες ἀδελφοϋς κατἀ των παθων και των δχθρικων δνεργειων, ποϋ μδ γενναιδτητα χϋνουν τδ αϊμα τους,
δς ἀφὴσουμε τὴν δκνηριαν, δς ἀπορρϊψουμε ἀπδ πἀνω μας τὴν ἀμδλεια και μδ κἀθε σπουδὴ
και δπιμδλειαν δς φροντίσουμε νἀ εϋαρεστὴσουμε τδν θεδν. Γι' αϋτδ ὴθελὴσαμε μδ ἀγἀπην
νἀ γρἀψουμε στὴν γνησιδτητἀ σου μερικἀ λδγια παραινετικἀ και νουθεσϊες ψυχωφελεϊς, κι'
ετσι δκεϊνα ποϋ σοϋ ελεγα προφορικως, αϋτἀ
μδ τδ ταπεινδν μου γρἀμμα δια6ἀζοντας μδ δπιμελεια, σἀν νἀ εϊμαι παριδν, νἀ καρπόνεσαι
πνευματικὴν (ϋφελειαν.
^Ω τδκνον μου, δφεϊλεις ν' ἀρχϊσης, διἀ τὴν
κατἀ θεδν προκοπὴν σου, ἀπδ τὴν δξὴς ἀφετηριαν' νἀ εχης παντοτεινὴ καϊ ἀειμνημδνευτη με-
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λετη δλες τις εϋεργεσϊες τοϋ φιλανθρωπου Θε
οϋ, που εγιναν σε σενα και δσα οϊκονδμησε για
την σωτηρϊα της ψυχὴς σου. Και μὴ σκεπαζη
τις μεγαλες εϋεργεσϊες τοϋ Θεοϋ τδ νεφος τὴς
λὴθης ὴ ὴ ραθυμια, κι' ετσι περνας τδν ϋπδλοιπον χρδνον σου Ανωφελως καϊ Αγνωμδνως.
Οϊ αδιαλειπτες διαμνημονεϋσεις των θειων
εϋεργεσιων, που κεντοϋν τὴν καρδια σδν με
Αγκαθι, τὴν ϋποκινοϋν σε εξομολδγηση στδν
θεδν, σε εϋχαριστϊα, σε ταπεϊνωση με συντετριμμενη ψυχὴ, σε προσπΑθεια καθε Αγαθοϋ
καϊ σε Ανταπδδοση στδν Θεδν με διαφδρους
τρδπους, με χρηστα ὴθη και με καθε Αρετὴ.
Γι' αϋτδ και μελετα ὴ ψυχὴ με Αγαθὴ συνεϊδηση τδν προφητικδν λδγον' «τϊ Ανταποδιοσω
τφ Κυρϊφ περϊ παντων, ων Ανταπεδωκε μοι»
(Ψαλμ. ΙΙ5, 3).

"Οταν ὴ ψυχὴ Αναλογισθὴ τις εϋεργεσϊες
τοϋ Θεοϋ Απδ τὴν γενησὴ της ὴ Απδ πδσους κινδϋνους πολλες φορες εσιοθηκε ὴ σε πδσα κακα
επεσε και πδσες φορες εκουσιοις δλϊσθησε σε αμαρτϊες και παρα ταϋτα δεν τὴν παρεδωκεν
δ Θεδς, δπως ὴταν δικαιον, στα Απατὴσαντα
αϋτὴν πονηρα πνεϋματα, σε Απιδλεια καϊ στδν
θἀνατον, Αλλα με μακροθυμϊαν δ φιλανθρωπος
Δεσπδτης, παρα6λεποντας τα πλημμελὴματα
της τὴν διεφϋλαςε, περιμενοντας τὴν μετανοιαν
της' Αλλα καϊ παρ' δτι εκουσιως της εδοϋλευε
στους δαϊμονες δια των παθων της, δ Θεδς
τὴν διετρεφε σκεπαζοντας την και προνοιδντας
ϋπερ αϋτὴς με καθε τρδπον' και τελος, ενευσεν Αγαθα στὴν καρδια καϊ τὴν όδὴγησεν εις
δδδν σωτηρϊας.
Στὴ συνεχεια εβαλε στὴν καρδια Αγαπην για
τδν Ασκητικδν 6ϊον και τὴν δυναμωσε να Αφὴση με χαρα τδν κδσμον καϊ δλην τὴν Απατην
των σαρκικων ὴδονων, υστερα τὴν εστδλισε με
τδ Αγγελικδν σχὴμα τὴς ασκητικὴς ταξεως καϊ
παρεσκεϋασε τα πραγματα ετσι, ωστε να γϊνη
δεκτὴ ὴ ψυχὴ απδ αδελφδτητα αγϊων ανδρων.

δμως δ Θεδς «οϋ κατα τας αμαρτιας μου εποϊησεν, οϋδε κατα τας ανομϊας μου Ανταπεδωκεν»
(Ψαλμ. ΙΟ2, ΙΟ), Αλλα οϊκονδμησε τδσες δωρεες καϊ χαριτες για τὴν σωτηρϊαν μου' εαν
λοιπδν παραδωσω τδν εαυτδν μου δλδψυχα πλεον στὴν ϋπηρεσϊα τοϋ Θεοϋ με καθε αγνδν
τρδπον αϋξανοντας τϊς αρετες, δ Θεδς πδσα
Αγαθα πνευματικα θα μοϋ χαριση καϊ χαρϊσματα, Ινισχϋοντας με καϊ κατευθϋνοντας με σδ
καθε εργον αγαθδν;
Γι' αϋτδ, εκεϊνος που εχει παντοτε τετοιες
σκεψεις καϊ δεν ξεχναει τϊς εϋεργεσϊες τοϋ Θε
οϋ, φιλοτιμεϊ τδν εαυτδν του καϊ τδν δδηγεϊ με
θερμη σε καθε ασκηση Αγαθὴν αρετὴς καϊ σε
καθε εργασια δικαιοσϋνης, παντοτε πρδθυμος,
παντοτε ετοιμος στὴν εκτελεση τοϋ θελὴματος
τοϋ Θεοϋ.

'Επομενως, ω τεκνον Αγαπητδν, 8χοντας, με
τὴν χαριν τοϋ Χριστοϋ, φυσικὴ σϋνεση, αϋτὴν
τὴν αδολεσχια καϊ αγαθὴ μελετη νσ. συντηρὴς
μεσα σου, ωστε να μὴ σε σκοτεινιαζη ὴ δλεθρια λὴθη, οϋτε να εμποδιζη τδν νοϋν σου απδ
τὴν Αληθινὴ ζωὴ ὴ ραθυμϊα, που ματαιιδνει
καϊ παραπλανα ὴ να σοϋ συγχϊζη τὴν σκεψη ὴ
αγνοια, που Αποτελεϊ τὴν αϊτϊα δλων των κακων ὴ να σε δελεαζη ὴ κακϊστη Αμελεια. 'Αλλα
οϋτε οϊ ὴδονες τὴς σαρκας να σε παρασϋρουν,
οϋτε να νικιϋσαι Απδ τὴν γαστριμαργια, οϋτε
να αϊχμαλωτϊζεται δ νοϋς σου Απδ τϊς κακιες
επιθυμϊες με τὴν συγκαταθεση στους πορνικοϋς λογισμοϋς, μιαινοντας ετσι τδν εαυτδν
σου.
'Επϊσης να μὴ νικιεσαι απδ τὴν δργὴ, που
γενναει τὴ μισαδελφϊα, καϊ στὴ συνεχεια, με
διαφορες αξιοθρὴνητες προφασεις, να λυπὴς
τοϋς Αδελφοϋς σου καϊ να λυπὴσαι μνησικακιδντας καϊ στρϋφοντας στο νοϋ σου πονηροϋς λο
γισμοϋς, κι' ετσι ν' Απομακρϋνεσαι Απδ τὴν καθαρὴ προσευχὴ καϊ να κακοποιὴται δ νοϋς σου,
θλεποντας με λογισμοϋς θηριωδεις τδν δμδψυχον Αδελφδν. 'Αλλα και να μὴ αϊχμαλωτϊζε
ται ὴ συνεϊδηση σου Απδ τδ αλογο σαρκικδν
φρδνημα καϊ γι' αϋτδ να σε παραδϊδη δ Θεδς
σε σωφρονιστικδν 6ασανισμδν στα πονηρα πνεϋ
ματα, στα δποϊα εκουσϊως ϋπεταγης, μεχρι τδτε που θα μετανοὴσης.

Ποιος λοιπδν, που εχει Αγαθὴν συνεϊδηση,
Αναλογιζδμενος τϊς εϋεργεσϊες τοϋ Θεοϋ, δεν
θα αισθανεται παντοτε συντριβὴν καρδϊας; "Ε
χοντας τδσα τεκμὴρια εϋεργεσιων τοϋ παρελθδντος, ενω αϋτδς κανενα Αγαθδν δεν εκανε,
τιορα δεν θ' Αρχϊση νεα ζωὴ; Σκεπτδμενος,
δτι, παρ' δτι δεν επραξα κανενα καλδν, αλλα
αντιθετως εκανα πολλες αμαρτιες ενωπιον τοϋ
'Αφοϋ λοιπδν δ νοϋς χασει καθε ϋλπιδα Απδ
Θεοϋ, αμαρτϊες σαρκικες καϊ διαφορες αλλες, παντοϋ για τὴν συμφωνα με τδ θελημα τοϋ
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©εοϋ προκοπὴν του και πνιγὴ στο πελαγος της
λϋπης καϊ της ραθυμίας για τ'ις παραπανω αϊτίες, τοτε παλιν Αρχίξει να ξαναμπαίνει μί' πολλὴ ταπείνωση στο δρδμο της σωτηρίας. Και Αφοϋ κοπιΑσει πολϋ στις προσευχες καϊ στις δλονϋκτιες Αγρυπνίες, ΑλλΑξοντας τρδπους ζωης, με ταπείνωση εξομολογοϋμενος στδν θεδν
και τδν πλησίον τις προηγοϋμενες αμαρτίες του,
τοτε Αρχίξει παλιν νδι Ανανὴφη και να μαθαίνη, ελλαμπδμενος με τους φωτισμοϋς της εϋαγγελικὴς γνιδσεως, με την 6οὴθεια της θείας
χΑριτος, δτι εκεϊνος ποϋ δεν σταυριδνεται τελείως με φρδνημα ταπεινιδσεως και εξουδενιδσεως, ποϋ δδν ρίχνει τδν εαυτδν του χαμηλδτερα Απδ δλην τὴν κτίση, για να καταπατεϊται, να εξουθενιδνεται, νδι καταφρονεϊται, να. Αδικεϊται, να καταγελιεται και να χλευΑξεται και
μαλιστα μετα χαρας δια τὴν ΑγΑπην πρδς τδν
Κϋριον να ϋπομενη δλ' αϋτΑ, μὴ διεκδικιδντας
τελείως τα Ανθριδπινα, δηλαδὴ δδξαν ὴ τιμὴν
ὴ επαίνους ὴ ὴδονες φαγητων ὴ ποτων ὴ καλλωπισμοϋς, αϋτδς δεν ὴμπορεϊ να γίνη Αληθινδς χριστιανδς.

'Επομενως, εχοντες προζείμενους τδσους και
τετοιους Αγωνες και Αθλὴματα και στεφανα νίκης, μεχρι πδτε εμεϊς θα αϋταπατιδμεθα Απο τὴν
ϋξωτερικὴ και τεχνητὴ «μδρφωση της εϋσε6εί
ας», επιφανειακα δουλεϋοντες στδν Κϋριον, αλλο φαινδμενοι στοϋς Ανθριδπους κα'ι Αλλο ϋπαρχοντες στα μ Ατια τοϋ ©εοϋ, ποϋ γνωρίξει τα
κρυπτα των Ανθριδπων; Και αγιοι νομιξδμενοι
Απδ τοϋς πολλοϋς, Αλλα Ακδμη αγριοι στδ ὴθος
δντες. 'Αληθινα «μδρφωσιν εϋσε6είας εχοντες,
τὴν δε δϋναμιν αϋτὴς ενιδπιον τοϋ ©εοϋ μὴ κεκτημενοι» (Β' Τιμ. γ', 5). Παρθϋνοι και Αγνοι Απδ πολλοϋς νομιξδμενοι, Αλλα 'Εκεϊνος
ποϋ 6λεπει τα κρυπτα γνωρίξει, δτι ενδοθεν μολυνδμεθα με τ'ις Ακαθαρσίες των συγκαταθεσεων των πορνικων λογισμων κα'ι δτι πεφτουμε
στδν 6δρ6ορον των ενεργειων των παθων. Καϊ
ϋπειδὴ Ακδμη κανουμε τὴν Ασκηση για «τδ θεαθὴναι τοϊς Ανθριδποις», Αναπαυδμεθα στοϋς Ανθρωπίνους επαίνους και ετσι τυφλιδνεται δ
νους μας.

Μεχρι πδτε λοιπδν θα 6αδίξουμε με τὴν ματαιδτητα τοϋ νοδς μας, κα'ι δεν Αρχίξουμε να
ξοϋμε σϋμφωνα με τὴν εϋαγγελικὴ διδασκαλία,
Αλλα ϋξακολουθοϋμε να Αγνοοϋμε τὴν σωστὴ
Ασκητικὴ ξωὴ, ποϋ πρεπει να δφαρμδσουμε με
προθυμία, δστε να φθΑσουμε στὴν παρρησία
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πρδς τδν ©εδν, ποϋ χαρίξει ὴ ακατακριτη συνείδηση; 'Αλλα μεχρι πδτε θα στηριξδμαστε μδ
νον στὴν νομιξομενην εξωτερικὴ τοϋ Ανθριδπου
δικαιοσϋνη, Απδ ελλειψη γνωσεως Αληθινὴς,
και θα αϋταπατιδμεθα με τις επιφανειακες πρΑξεις, θελοντες ετσι να Αρεσωμεν στοϋς Ανθριδ
πους κα'ι να θηρεϋουμε 6λ' αϋτοϋς τιμες, επαί
νους και δδξες;

©α ελθη δμως 'Εκεϊνος, ποϋ θ' Αποκαλϋψη
τα κρυμμενα εργα τοϋ σκδτους και θα φανεριδση τις 6ουλες των καρδιων, δ αλαθητος
δικαστὴς. Αϋτδς ποϋ δεν ντρεπεται οϋτε τδν
πλοϋσιον, οϋτε τδν πτωχδν ελεεϊ.

Αϋτος ποϋ σηκιδνει τδ εξωτερικδν σχὴμα
και φανεριδνει τὴν κρυμμενη στδ 6Αθος Αλὴθεια. Αϋτδς, ποϋ στεφανιδνει μπροστα στοϋς
'Αγγελους καϊ στδν Πατερα Του, τοϋς εϋσυνειδὴτως Ασκουμενους Αληθινοϋς ΑγωνιστΑς
καϊ αθλητας.
Καϊ εκείνους, ποϋ επιδεικνϋουν τὴν σχηματοποιημενη μδρφωση της εϋσε6είας, τοϋς ντυμενους μδνον τὴν εξωτερικὴ στολὴ τοϋ πιστοϋ,
ποϋ φαίνεται Απδ τοϋς Ανθριδπους καϊ σε μδνη
αϋτὴ στηρίξοντας τὴν σοιτηρία τους, «φρεναπατωντας εαυτοϋς» (Γαλ. ς', 3), δ ©εδς τοϋς
Αποκαλϋπτει μπροστα σ' δλη τὴν οϋρανίαν 'Εκκλησίαν των 'Αγίων καϊ σε σϋμπαντα τα Αγγελικα στρατευματα.

'Αφοϋ δε θα καταισχυνθοϋν οι ϋποκριταϊ αϋτοί, τδτε δ Κϋριος θα τοϋς ϋξαποστείλη στδ
εξωτερον σκδτος, δπως τας «μωρας παρθενους», ποϋ τὴν μεν εξωτερικὴ παρθενία 6φϋλαξαν, γιατϊ δεν κατηγορὴθηκαν γι' αϋτδ. 'Αλλα
καϊ ελαιον δλίγον είχαν εις τα Αγγεϊα τους, δη
λαδὴ ὴσαν μετοχοι καποιων Αρετων καϊ κατορθωματων δξωτερικων καϊ καποιων χαρισματων' γι' αϋτδ καϊ οϊ λαμπαδες τους ὴσαν Αναμμενες μεχρις ενδς σημείου (Ματθ. κε', Ι-Ι·2).
Για τὴν ΑμελειΑ τους δμως, τὴν αγνοια καϊ τὴν
ραθυμία τους, δεν εφρδντισαν δσον επρεπε κι'
ετσι δεν καταλαβαν Ακρι6ως τὴν ϋπαρξη τοϋ
πλὴθους των ψυχικων παθων, τα δποϊα ενεργοϋσαν τα πονηρα πνεϋματα. 'Αντιθετως μαλι
στα, τα νοὴματα τους εφθείροντο απδ τις ενεργειες των δαιμδνων καί, με τὴν συγκαταθεση
στοϋς πονηροϋς λογισμοϋς, κοινωνοϋσαν μ' αϋ
τοϋς, δελεαζδμενες καϊ νικωμενες εσωτερικα
στα διαφορα παθη' στδν κακιστο φθδνον, στδν
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μισδκαλον ξῆλον, εριδα, φιλονεικια, μϊσος, οργη, πικρία, μνησικακία, ὺπδκριση, θυμδν, ϋπερηφανεια, κενοδοξία, ΑνΟρωπαρεσκεια, αϋταρεσκεια, φιλαργυρϊα, Ακηδια, σαρκικῆ επιθυμια,
ποὺ προκαλεϊ ῆδυπαθεια δια των λογισμων, Απιστϊα, Αφο6ία, δειλι'α, λϋπη, Αντιλογια, χαυνωση, ϋπνον, οιηση, αὺτοδικαίωση, επαρση, Αλαξονεϊα, Απληστϊα, Ασωτία, πλεονεξϊα, Ανελπιστία, ποὺ εϊναι τδ χειρδτερο παθος, καϊ τελος εδεχοντο στϊς ψυχὶς τους τΑ λεπτΑ ενεργῆματα της κακϊας.
'Εκτδς αὺτων, «αϊ μωραϊ παρθενοι» καϊ αὺτα
τα καλα εογα ῆ τὴν σεμνὴ πολιτεϊα τους, ποὺ
σχετικΑ εϊχαν, επεδεικνυαν στοὺς Ανθριδπους

για να τρυγῆσουν τοὺς επαϊνους των. 'Ακδμη
αν καϊ ὴσαν μετοχοι καποιων χαρισμΑτων, δμως
τα πρδσφεραν στοὺς δαϊμονες τῆς κενσδοξίας
και Ανθρωπαρεσκειας. 'Επειδῆ δε εϊχαν εσωτερικῆ κοινωνία και με δλα τ' αλλα παθη, Ανακατευαν τις καλες προσπαθειες τους με τΑ πονηρΑ καϊ σαρκικ.Α ιρρονῆματα, γι' αὺτδ τΑ εργα τους, Ας Ακαθαρτα, ῆσαν Απρδσδεκτα Απδ
τον θεδν, δπως ὴ θυσϊα τοϋ Καιν (Γεν. δ', 5)
κι' ετσι στερῆθηκαν τῆς χαρας τοϋ νυμφϊου
και Απεκλεισβησαν Απδ τον επουρανιον νυμφωνα.
θ.

(σννεχϊξεται)

περι πχρθ6Νϊκσ

-> ἀπὸ σελ. Ι9
«Πρὸς τοϋτον βλἐπε τὸν κανόνα τοϋ βίου.
Τοϋτον τἐθεικε σκοπὸν δ Θεὸς τὴ ὴμετἐρψ ζωή. Οὺτος εστω σοι σκοπὸς τῆς θείας
ζωὴς, καθἀπερ τοῖς κυβερνἠταις οι ἀειφανεῖς τῶν ἀστἐρων. Μίμησαι τοότου καὶ πολιἀν καὶ νεότητα, μἀλλον δἐ μίμησαι αὐτοϋ
τὸ ἐν μειρακίφ γὴρας καὶ την ἐν τφ γὴρα
νεότητα... Ἐν γὴρρ μἐν τῆς δυνἀμεως πρὸς
τὸ ἀγαθὸν νεαζοϋσης, ἐν μειρακίφ δἐ της
νεότητος πρὸς τὸ κακὸν ἀπρακτοὺσης»
(σελ. 3'39). Μετἀ τὴ θαυμἀσια αϋτὴ τοποθἐτηση, γιὰ τὰ στοιχεϊα τοϋ ἀληθινοϋ
Γἐροντα, δ "Αγιος Νϋσσης ἐπαναλαμβἀ-

νει τὸν μακαρισμὸ τοϋ Κυρίου για τοὺς
καθαροὺς τὴ καρδίςι, δτι «αὺτοὶ τὸν Θεὸν
δψονται» καὶ κλείνει τὴ σπουδαία αϋτὴ
πραγματεία μἐ τὴν εὺχὴ «ῶν ἐνα καὶ σἐ
βουλόμεθα γενἐσθαι συσταυρωθἐντα Χριστφ, παραστἀντα Θεφ, ἀγνὸν Ιερἐα καὶ καθαρὸν θϋμα γενόμενον ἐν πἀσῃ καθαρότητι, διἀ τὴς ἀγνείας ἐαυτὸν ἐτοιμἀσαντα
τὴ τοϋ Θεοϋ παρουσϊρ, ϊνα καὶ αὺτὸς ϊδῃς
τὸν Θεὸν ἐν καθαρα καρδίρ κατἀ τὴν ἐπαγγελίαν τοϋ Θεοϋ καὶ σωτὴρος ὴμῶν 'Ιησοϋ
Χριστοϋ, φ ὴ δόξα καὶ τὸ κρἀτος εις τοὺς
αὶῶνας τῶν αίώνων. 'Αμὴν (σελ. 343).
ὶ.θ.σ.
Τἐλος

Η ΓΝωεϊΟΧΟΠΧ τογ ΛΠΟγ ΙΟΛΛΚ τογ ογρογ
ιογστϊΝογ ποποκιτσ
2) Η ΘΕΩΡΙΑ

ΙΣ την φιλοσοφϊαν
των αγϊων Πατερων
δ*
η λεξις ϋεωρϊα
χει δντολογικο - ηϋικην και γνωοιολογιγικην εννοιαν. Θεωρϊα σημαϊνει τὴν εν
προοενχη δια της χα
ριτος (ιηοϋϊνεηο ΜαβοΙαΙηο) συγκεντρωοιν της ψυχης εις
τα υπερ νουν μνστηρια, τα δποϊα νπερεκπερισσοϋ ϋπαρχουσιν ουχ'ι μδνον εις την
Τριαδικην Θεδτητα, αλλα και εις αϋτην
ταϋτην την προσωπικδτητα τοϋ ανϋρωπου,
ως και εις την οϋσϊαν της ϋεοκτιοϋεϊσης
κτϊοεως. 'Εν τη ϋεαιρϊα η προσωπικοτης
τοϋ ασκητοϋ της πϊστεως ζη νπερανω των
αϊοϋηοεων, νπερανω της κατηγορϊας χρδνου και χωρον, και αισϋανεται ζωντα οννδεσμον μετα τοϋ ανω κδσμου, και τρεφεται με τας αποκαλυγεις, εις τας δποιας
ενρϊσκονται δκεϊνα «α δφϋαλμδς ονκ εϊδε
και ονς ονκ ηκουσε και επϊ καρδϊαν ανϋρωπου ονκ ανε6η» (Ι Κορ. 2, 9).
Την μεγδλην του εν χαριτι εμπειρϊαν,
την δποϊαν απεκτησεν δν τη κατασταοει της
ϋεωρϊας δ αγ. 'Ισαακ, προσπαϋεϊ να δκφραση με λεξεις — δν φ μδτρω αϊ ανϋρωπιναι λεξεις δυνανται να περιλαβονν
καϊ δκφρασονν τας νπερ νονν αληϋεϊας
της ϋρησκευτικης δμπειρϊας, — και τοιοντοτρδπως να εξηγηση μερικως τι ση
μαϊνει ϋεωρϊα. Κατ αϋτδν, «ϋεωρϊα δστϊν
αϊσϋηοις των ϋεϊων μυστηρϊων, των κεκρνμμδνων δν τοϊς πραγμαοι και ταϊς αϊτϊαις»^. 'Η ϋεωρϊα Εγκειται «ἐν τη λε-

πτη εργασϊα τοϋ νον, και δν τη δεία «"
δολεοχϊα, ετι δε και εν τη διαμονη της
προοενχη ςιΔ^. Αϋτη φωτϊζει και «δινλϊζει τδ νοητδν μδρος της ψυχης»^
.
*
'Ενϊοτε, κατα τδν αγ. 'Ισαακ, «εκ της
προσενχης τϊκτεται ϋεωρια, και την προοενχην των χειλεων δκκδππει, και γϊνεται
εκεϊνος (δ ανϋρωπος) τη ϋεωρια οωμα απνουν, δκπεπληγμενος. Τδ τοιοϋτον λδγομεν την της προσενχης ϋεωρϊαν». Και «ἐν
τη ϋεωρϊρ. ταντης της προσενχης μετρον
δστϊ, καϊ διδ,κρισις χαρισματων», διδτι
«ονπω διε6η διανοια» δκεϊ δπου δεν εϊναι
πλεον προσενχη («τοϋ μη εϊναι προσευχη»), δηλαδη εΙς καταστασιν υψηλοτδραν
της προσενχης^.
Δια της αγαϋης πολιτεϊας, της δν χα
ριτι, δ ασκητης της πϊστεως ανερχεται εΙς
ϋεωρϊαν. 'Η αρχη τοντον εγκειται εΙς τα
εξης: δ ανϋρωπος «προηγονμενως περι
της προνοϊας τον Θεοϋ της δπϊ τφ ανϋρωπω 6εβαιοϋται, και δν τη αγαπη αντοϋ
τη πρδς τδν Κτϊστην φωτϊζεται, καϊ τη σνστασει των λογικων καϊ τη επιμελεϊα Αϋτοϋ τη πολλη περϊ αντων δμοϋ ϋαυμαζει.
'Εντενϋεν αρχεται δν αντφ η ^δυτης τοϋ
Θεοϋ, καϊ η πνρωσις της αγαπης Αντοϋ,
της εν τη καρδϊα καιομενης, της καιοϋσης τα παϋη της ψνχης καϊ τοϋ σωματος».
Κατοπιν «αρχεται δ ανϋρωπος κινεϊσϋαι
εΙς ϋεϊον ερωτα καϊ απαξ μεϋνσκεται δν
αϋτη ως ἐν οϊνφ... καϊ διαμδνει η δια
νοια αντοϋ εκπληττομδνη' καϊ αιχμαλο)τϊζεται η καρδϊα αντοϋ δπϊοω τοϋ Θεοϋ».
Καϊ «ερχεται δν καιρφ τοϋ μνημονεϋσαι
δαυτοϋ δτι φορεϊ τδ οωμα τοϋτο, καϊ οϋ
γινωσκει, δτι δοτϊν δν τφ κδσμφ τουτφ.
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η αρχη της ϋεωρϊας της πνενματικης ϋν τφ ανϋρωπσ), και αντη η αρχτ]
πασων των αποκαλνψεων της διανοϊας».
Δια της ϋεωρϊας η διανοια «αϋξανεται»
και αναβιβαζεται («εκβ ιβαζεται» ) προς
τας αλλας αποκαλϋψεις «τας ϋπερβαινονσας την φυσιν την ανϋρωπϊνην». ^ν
ενϊ λδγφ, ἐν τη ϋεωρϊα «μετανϊστανται
προς τδν ανϋρωπον πασαι αϊ ϋεϊαι ϋεωρ'ιαι και αποκαλϋψεις τοϋ πνενματος, ας
δεχονται οι 8γιοι ἐν τφ κδσμφ τοϋτω,
και απερ η φνσις γνωναι δνναται εν
τη ζωη ταντη χαρϊσματα και αποκαλνψεις»^.
'Η αρετη της διανοϊας «ταπεινοϊ την
ψνχην και διϋλϊζει αϋτην εκ των διανοηματων των χονδρων Τνα μη διαλογϊζηται
εν τοϋτοις εμπαϋως, αλλα μαλλον κινηται
εν τη ϋεωρϊα αϋτης». Αντη δε η ϋεωρϊα
προσεγγϊζει αντην πρδς την πρωταρχικην φνσιν τοϋ νοϋ («εις την γϋμνωσιν τοϋ
νοϋ»), και τοϋτο καλεϊται «ϋεωρϊα ανλος». 'Η ϋεωρϊα αντη εϊναι «πνενματικη
αρετη», διοτι «αντη επαϊρει την διανοιαν
εκ των ϋπιγεϊων και προσεγγϊζει αϋτην
τη πρωτη ϋεωρϊα τοϋ πνενματος, και πρδς
τδν Θεδν σννιστα την διανοιαν και την
ϋεωρϊαν της δδξης της ανεκλαλητον... και
χωρϊζει αντην εκ τοϋ κδσμον τοϋτον και
της αϊσθησεως αϋτον»^. 'Η πνενματικη
πολιτεϊα εϊναι «πραξις χωρις αισϋησεων», και αντην εχουν περιγραγει οι αγιοι Πατερες. Και δταν «οι νδες των αγϊων δεξονται (αντην), η τε νποστατικη
ϋεωρϊα και η παχντης τοϋ σωματος εκ
μεσον παραλαμβανεται, και εκτοτε η ·θεωρϊα γϊνεται νοητφΑ".
«ΟΙ τρ6ποι της προσενχης», λεγει δ αγ.
'Ιοαακ. εϊναι διαφοροι, αλλα δλοι εχονν
ενα σκοπδν: την καϋαραν προσενχην. Με
τα την καϋαραν προσενχην «εκπληξις εσται τ6τε, και οϋχ'ι προσενχη, διοτι πεπανται τα της προσενχης, και ϋεωρϊα τις
εστι, και οϋχ'ι προσενχην προσενχεται δ
νοϋς». «"Αλλο ϋστιν η προσενχη, και αλλο η εν αντη ϋεωρϊα, ει και εξ αλληλων
τας αφορμας λαμβανονσιν. 'Εκεϊνη μεν
γαρ σπδρος' αντη δε δραγματων αρσις.
"Εν9α ϋεα ανεκλαλητω δξϊσταται δ ϋερϊζων, πως εξ ϋλαχϊστων και γυμνων κδκκων, ὡν ϋσπειρε, τοιοϋτοι ανϋηροι στα-

χνες ενωπιον αϋτοϋ εξαϊφνης δ6λαστησαν». Εις την καταστασιν αντην της ϋεωρϊας δ νοϋς διαβαϊνει τα δρια αϋτοϋ και
εϊσδρχεται «εϊς την χωραν εκεϊνην»^.
Μεταμορφωϋεϊσα δια της προσενχης και
των αλλων ασκησεων -η διανοια φϋανει
εις την καϋαρδτητα, «και τ6τε γινωοκει η
διανοια ϋεωρεϊν εν Θεφ κατ' αϋτδν, και
οϋ καϋως ημεϊς», δηλ. ϋεωρεϊν ϋεοπρεπως και οϋχ'ι ανϋρωπϊνως^. "Ο φνλασσων την καρδϊαν αϋτοϋ ϋκ των παϋων «ἐν
παοη ωρα ϋεωρεϊ τδν Κϋριον». «Ο ϋπισκεπτδμενος την εαντοϋ ψνχην εν παση δδρα, εϋφραϊνεται ἐν ταϊς αποκαλνψεσιν η καρδϊα αϋτοϋ. Και δ σνναγων
την ϋεωρϊαν τοϋ νοδς αϋτοϋ εσωϋεν αϋ
τοϋ εν αϋτφ, ϋεωρεϊ την αϋγην τοϋ Πνενματος. "Οστις εδδελϋξατο παντα μετεωρισμδν, ϋεωρεϊ τδν Δεσπδτην αϋτοϋ εσωϋεν
της καρδϊας αϋτοϋ... 'Ιδοϋ δ οϋρανδς εσωϋϋν τον, εϊ καϋαρδς εση, και εν σεαντφ δψει τους 'Αγγελους συν τφ φωτι αϋ
των, και τδν Δεσπδτην αϋτων μετ αϋτων
τε και εσωΟεν αϋτων... "Η ψνχη τοϋ αγαϋον ανϋριϋπον λαμπει νπϋρ τδν ηλιον, και
εν τη ϋεωρϊα των αποκαλνψεων ἐν παση
ωρφ εϋφραϊνεται»^.
"Οταν δ ανϋρωπος, μετα πολλας εϋαγγελικας ασκησεις, ενρη εν εαντφ τδ ϋεοειδες κεντρον τοϋ εϊναϊ τον, ενρϊσκει ταντοχρδνως και τδ κεντρον της νπερκοσμϊον Θεδτητος εϊς τδν δρατδν κδσμον τοϋτον, νπερνικα τδν χρδνον και ϋεωρεϊ εαντδν ϋκ της αϊοονιδτητος. Και δρα ϋαντδν ϋπερ τδν χρδνον και χωρον, αϋανατον
και αιωνιον. ΕΙς την 6ασιν της η αληϋινη δια τοϋ Χριστοϋ αϋτογνωσϊα εϊναι και
αληϋινη ϋεογνωσϊα. Τδν σνντομωτερον
δρδμον μεταξν τοϋ εαντοϋ τον και τοϋ
Θεοϋ φερει δ ανϋρωπος ϋν εαντφ, εις
τδ ϋεοειδδς της φνσεως της ψνχης τον.
'Εντεϋϋα εχομεν και την πλεον σνντομον
διαστασιν μεταξν τοϋ ανϋρωπον και τοϋ
Θεοϋ. "Ολοι οϊ πρδς τδν Θεδν δρδμοι τοϋ
ανθρωπον εϊναι δννατδν να καταληξονν
εις αδιδξοδον, μδνον οϋτος δ εν Χριστφ
δρδμος δδηγεϊ εϊς τδν Θεδν. ΕΙς την φιλοσοφϊαν τον δ αγιος ^Ισαακ ϋξαϊρει ιδιαιτερως την μεγαλην σπονδαιδτητα της
αϋτογνωσϊας. «Ο αξιωϋεις Ιδεϊν δαντδν,
λεγει, κρεϊττων ϋοτι τοϋ αξιωϋϋντος Ι-
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δεϊν τους 'ΑγγελουςτΑ^.
Δια να δυνηϋη να ϊδη την ψυχην του
δν δαυτφ ο ανϋρωπος, πρεπει πρωτον η
καρδια του να λα6η την χαριν τοϋ Θεοϋ
(ιϊα 8β οδΙαμοϋαϊΓΫ^. «ΑΙ ψυχαϊ δε δν
δοφ μεμολυσμεναι και οκοτειναϊ εϊοιν, δραν ον δϋνανται, ουτε αλληλας, οϋτε ἐαυτας». Τοϋτο δπιτυγχανουν «εαν καϋαρϋωοι» και «πρὸς την αρχαιαν πλασιν δπαν«Ο ϋελων ιδεϊν τδν Κνριον
.*
ϋλϋωσιν»^
εντδς αϋτοϋ, μηχαναται καϋαρϊσαι εαυτον
την καρδιαν εν αδιαλεϊπτω μνημη τοϋ Θε
οϋ. Και οϋτως εν τη λαμπρδτητι των δφϋαλμων της διανοιας αϋτοϋ εν παοη ωρα δψεται τδν Κνριον. "Οπερ συμβαϊνει
τφ ιχϋϋϊ εξεληλυϋδτι δκ τοϋ ϋδατος, τοϋ
το και τφ νοϊ συμβαϊνει εξεληλυθδτι εκ
της μνημης τοϋ Θεοϋ... Τοϋ καϋαροϋ εν
τη ψυχη η χΦρα η νοητη, 8νδοϋεν αϋτοϋ
δοτιν. Και δ ηλιος δ λαμπων εν αϋτφ,
τδ φως της 'Αγϊας Τριαδος ϋπαρχει. Και
δ αηρ, δν πνδουσιν οι οικητορες αντης, τδ
Παρακλητον και Παναγιον Πνεϋμα ἐοτιν... Και η ζωη, και η χαρα, η εϋφροσϋνη αϋτων δ Χριστδς εοτι, τδ εκ φωτδς
τοϋ Πατρδς φως. 'Ο τοιοϋτος και δν τη
ϋεωρϊα της ψυχης αϋτοϋ εν παοη ωρα,
εϋφραϊνεται, καϊ δν τφ καλλει εαυτον ϋαυμαζει, τηλευγεστερω δντι εκατονταπλασϊως της τοϋ ηλϊου λαμπρδτητος. Αντη εστϊν η 'Ιερουσαλημ και τοϋ Θεοϋ η 6ασιλεϊα, εντδς ημων κεκρυμμδνη, κατα τδν
τοϋ Κνριον λδγον (Αονκ. Ι7, 2Ι). Αντη
η χωρα, νεφελη εστι της δδξης τοϋ Θεοϋ,
εις ην μδνοι οι καϋαροϊ τη καρδϊα εϊσελεϋσονται, τοϋ ϋεασασϋαι τδ πρδσωπον τον
Ιδιον Δεσπδτου, και καταυγαοϋηναι τους
νδας αϋτων δια της ακτϊνος τοϋ φωτδς αϋ
τοϋ... Ον δϋναται ανϋρωπος ϋεαοασϋαι τδ
καλλος, τδ δν ενδοϋεν αϋτοϋ, πριν λ} ατιμασει και 6δελϋξηται παν καλλος δξωϋεν αϋτοϋ... 'Ο σωφρονων και ταπεινοφρονων και 6δελυττδμενος την παρρηοϊαν... δταν αναστη δν τη προσευχη, καϋορα δν τη ψυχη αϋτοϋ τδ φως τον 'Αγιον
Πνεϋματος, και οκιρτα. εν τοϊς λαμπηδδοιν αϋτοϋ της δλλαμψεως τον φωτδς, και
εϋφραινεται δν τη ϋεωρϊα της δδξης αϋτης»^.
'Εν τφ φωτϊ τοϋ 'Αγιον Πνεϋματος
δϋναται δ ανϋρωπος να γνωρϊση την φϋ-
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οιν της ψυχης τον. 'Η ψυχη «φυοικως απαϋης δοτιν. ''Οταν δδ ακοϋσης δν τη Γραφη παϋη ψυχικα και σωματικα, γνωδι δτι
πρὸς τας αιτιας εϊρηται, η γαρ ψυχη φυοικως απαϋης δοτιν. Οι δε της εξω φιλοοοφϊας ον παραδϋχονται τοϋτο, δμοϊως
δε και οι τοϋτοις ακδλονϋοι», η δπως ϋα
δλεγομεν σημερον: οι δπαδοϊ της ϋλιστικης, της αϊοϋησιαρχικης, της φαινομενοκρατικης φιλοσοφιας. 'Αλλ' δ Θεδς «τδν
κατ εικδνα απαϋη πεποϊηκε», δηλαδη τδ
ϋεοειδδς της ψυχης δδημιοϋργηοεν απαϋες^.
'Υπαρχουν τρεις καταστασεις της ψυ
χης: η φυσικη, η παρα φϋοιν και ϋπδρ
φϋοιν. «'Η φυοικη καταοταοις της ψυχης
γνωοϊς εοτι των κτιοματων τοϋ Θεοϋ, των
αϊσϋητων και των νοητων. 'Η ϋπερ φϋοιν
δοτιν η κϊνησις της ϋεωρϊας της νπερουοϊου Θεδτητος. 'Η παρα φϋοιν δοτιν η δν
τοϊς εμπαϋεσι κϊνηοιςυ, διδτι τα παϋη δεν
ανηκονν εις την φϋοιν της ιμνχης^. Τδ
παϋος εϊναι η παρα φϋοιν καταοταοις της
ψυχης, η δε αρετη η κατα φϋοιν καταοτασιςΧΜ. ''Οταν δ νους τρεφεται με τας αρετας, καϊ ιδϊως μδ την δλεημοσϋνην, τδτε
δν τη ψυχη «εϊκον'ιζεται δκεϊνο τδ καλλος
τδ αγιον», δια τοϋ δποιον δ ανϋρωπος δξομοιοϋται τφ Θεφ^. "Εν τη καϋαρρ. καρ
δϊα αποκαλϋπτεται «τδ καλλος τδ αγιον»
τοϋ ανϊλρωπινου εϊναι, και καΤ δοον αναπτϋοοει δ ανϋρωπος δν δαυτω τδ αγιον
τοϋτο καλλος, κατα τοοοϋτον ανακαλϋπτει
τδ καλλος των κτιοματων τοϋ θεοϊϋ^.
Τοϋτο δηλοϊ δτι η αντογνωοϊα εϊναι η
καλυτερα μεϋοδος δια την πραγματικην
γνωσιν της φϋοεως καϊ τοϋ ϋλικοϋ κδομου γενικως. «"Οοτις νποταξει εαυτδν
τφ Θεφ, λδγει δ αγ. Τοαακ, δγγϋς δστι
τοϋ νποταγηναι αϋτφ τα παντα. Τφ γνδντι εαυτδν, η γνωσις των παντων διδοται
αϋτφ. Τδ γαρ γινωοκειν εαυτδν, πληρωμα
της γνωσεως των δπαντων ἐστὐ>211. "Εαν
ταπεινωοη δαυτδν δ ανδρωπος ενωπιον
τοϋ Θεοϋ, ταπεινοϋνται ενωπιδν του τα
παντα, η κτϊσις παοα. «'Η αληϋης ταπεϊνωοις γδννημα εοτι της γνΦοεως, καϊ η
γνωσις η αληϋινη γδννημα των πειρασ/ιῶν»212, τ.ἔ. αποκταται εις τδν δγωνα
μδ τους πειρασμοϋς.
'Η ανϋρωπϊνη φϋοις καϋϊοταται Ικανη
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δια την αληϋινην ϋεωρϊαν, δταν δια της κοϋοαι αϋτης καν Ικανοϊ. Διδτι δκ μαϋηδργαοϊας των αρετων καϋαριοϋη απδ τα οεως ουδεϊς δϋναται αυτην κτησασϋαι»,
παϋη. Την αληϋινην ϋεωρϊαν των αισϋη- αλλα τη καϋαρδτητι της καρδϊας^. Λογιτων και νοητων («αναισϋητων») φυσεων, ομοϋς καϋαροϋς δϊδει δ Θεδς δια τδν κακαι αϋτης της 'Αγϊας Τριαδος, δϊδει δ ϋαρδν 6ϊον^. «Εκ των καματων καϊ της
Χριοτδς. Την ϋεωρϊαν ταυτην «δδϊδαξε φυλακης [της καρδϊας] 6ρϋει η καϋαρδ
και εδειξε» τοϊς ανϋρωποις δ Χριστ6ς, της των λογισμων. Και δκ της καϋαρδτη«ηνϊκα δν πρωτοις εποϊησεν ανακαινισμδν τος των λογισμων τδ φως τον φρονημαεν τη δαυτοϋ 'Υποστασει τη φυοει τη αν- τος. Καϊ δντεϋϋεν εκ της χαριτος δδηγεϊϋρωπϊνη, και κατετριγεν ημϊν δδδν δν ται δ νους εις δκεϊνο, εις δπερ οϋκ εχουεαυτφ τον διαδηναι δν ταϊς ζωοποιοϊς αυ- οιν εξουσϊαν αι αϊοϋησεις, ουτε διδαοκουτον δντολαϊς πρδς την αληϋειαν. Και τδτε σιν, οϋτε διδαοκονται»^.
ικανοϊ η φυοις (η ανϋρωπϊνη) γενεοϋαι
Δια της εν προοευχη αγρυπνϊας «ως δια
ϋεωρητικη της αληϋινης ϋεωρϊας, δπδταν πτερϋγων πεταται η διανοια» και ϋψοϋδ ανϋρωπος δν πρωτοις δν τη νπομονη ται «πρδς την τερπνδτητα τοϋ Θεοϋ» και
των παϋων, και τη δργαοϊα (των εντο- «δν τη γνωσει τη ϋπδρ ανϋρωπϊνην εννοιλων), και τη ϋλϊψει, αποδϋοηται τδν πα- αν νηχεται». «Ψνχη η δν τη διαγωγη ταϋλαιδν ανϋρωπον των παϋων... Τδτε 'ικα- της της αγρυπνϊας κοπιωοα, και διαπρδνδς δ νους γεννηϋηναι πνενματικως, και πονσα, δφϋαλμους χερουβικοϋς 'εξει, τοϋ
δραϋηναι δν τφ κδομφ τον πνευματος, και διαπαντδς ατενϊζειν και κατοπτεϋειν την
δδζαοϋαι ϋεωρϊαν της πατρϊδος αϋτοϋ... επονρανιον ίὶεωρίαιο>221. 'Η ψυχη ϋεωρεϊ
Θεωρϊαν οϋν τοϋ καινοϋ κδομου δν τφ την αληϋειαν τοϋ Θεοϋ δια της δνναμεως
πνεϋματι αποκαλϋψεως, δν η κατατρυφα της πολιτεϊας («δκ της της πολιτεϊας δυδ νους πνενματικως, της χαριτος δοτιν ναμεως»), τ.δ. δια της ζωης της πϊστεδνδργεια... Και αϋτη η ϋεωρϊα γινεται ως. «Εαν η ϋεωρϊα αληϋης, τδ φως ευ
τροφη τφ νοι, εως αν ιοχϋση δδξασϋαι ρϊσκεται, κακεϊνο τδ ϋεωροϋμενον πληοϊϋεωρϊαν ϋψηλοτδραν της πρωτης ϋεω- ον της αληϋεϊας ϋεωρεϊται»^. «'Η δραριας. Διδτι η ϋεωρϊα τη ϋεωρϊφ μεταδϊ- οις τοϋ Θεοϋ δκ τοϋ γινωοκειν αϋτδν δδωοι, μεχρις αν εϊοαχϋεϊη εΙς την χω- στιν ου προηγεϊται γαρ η ϋεωρϊα αυτοϋ
ραν δ νους της τελεϊας αγαπης. 'Η αγαπη της γνωοεως αυτου^.
γαρ τδπος δοτι των πνενματικων, και δν
'Ο σκοπδς τοϋ χριστιανοϋ εϊναι η ζωη
τη καϋαρδτητι τη» ψυχης αυλϊζεται. Και δν τη 'Αγϊα Τριαδι και η ϋεωρϊα της 'Αδτε σταϋη δ νους δν τη χωρα της αγαπης, γϊας Τριαδος. Κατα τδν αγ. 'Ιοαακ, η α
ενεργεϊ η χαρις, και δδχεται δ νους την γαπη εϊναι «η ϋεωρϊα η προτδρα της 'Αϋεωρϊαν τον πνευματος, και γινεται ϋεω- γϊας Τριαδος». «Πρωτον των μυστηρϊων
ρητικδς των κρυπτων»^.
καλεϊται η καϋαρδτης, η συνισταμενη δκ
'Η ϋεωρϊα, «η μυστικη», «μετα την της της δνεργεϊας των δντολων. Θεωρϊα δδ
ψυχης νγειαν αποκαλϋπτεται τφ νοϊ»^. δοτιν η πνευματικη ϋεωρϊα τοϋ νοδς», καϊ
Της ϋεωρϊας τοϋ πνευματος καϋϊστανταϊΡ- Εγκειται εις τδ «εκπληττεσϋαι [τδν νοϋν],
αξιοι οι δια της εργαοϊας των αρετων καϊ κατανοεϊν εν παοιν οϊς δγδνοντο, καϊ
αποκτησαντες την καϋαρδτητα της ψυ- γενησονται. Θεωρϊα δστϊν η δραοις τοϋ
χί;ς^. «Ἢ καϋαρδτης 6λδπει τδν Θε- νοδς». Εις την καταστασιν ταυτην «ουντριΤδν Θεδν 6λδπουν δκεϊνοι οι δποϊ- 6εται η καρδϊα καϊ ανακαινϊζεται... καϊ
οι εκαϋαρισαν δαντοϋς απδ την αμαρτϊαν γινεται χωρϊς κακϊας, καϊ δϋϊζεται δν
και εχονν αδιαλεϊπτως την μνημην τοϋ Θε- τοϊς μυοτηρϊοις τοϋ πνευματος, καϊ δν ταϊς
«Την 6ασιλεϊαν των ουρανων ϋεω αποκαλϋψεσι της γνωοεως, δπαιρδμενος
ρϊαν πνευματικην λδγουσιν, δτι δοτϊ», λε- απδ γνωοεως εις γνωσιν, και απδ ϋεωγει δ αγ. 'Ιοαακ. «Και αϋτη ονκ δν τοϊς ρϊας εις ϋεωρϊαν, καϊ απδ κατανοηοεως
δργοις των λογισμων εϋρϊσκεται, αλλ' δκ εις κατανδησιν, καϊ μανϋανει, καϊ κραταιτης χαριτος γευϋηναι δϋναται. Και δως οϋται μυστικως, δως αν ϋψωϋη δν αγδπη
αν
καϋαρϋη δ ανϋρωπος, ουδδ α- καϊ δνιοϋη δν τη δλπϊδι, και δνδομυχηση
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ἐν αϋτφ λ] χαρα, και ϋψωϋη δν τφ Θεφ,
και οτεφανωϋη τη δδξη τη φυσικη της
δαυτοϋ δημιονργιας, εν η δκτϊοϋη». Ον
τως δ νους «καϋαϊρεται, και γϊνεται 'ϊλεος, και πρακτικως αξιοϋται της ϋεωρϊας
της 'Αγϊας Τριαδος»^
Διδτι ϋπαργονν
.
*
τρεις «ϋεωρϊαι των φυσεων», εΙς τας δποϊας δ νους «ϋψοϋται και δνεργεϊ και
γνμναζεται»: «δυο (ϋεωρϊαι) των φυοε
ων των κτιοτων, των λογικων και αλδγων, και πνενματικων και σωματικων, και
η αλλη (ϋεωρϊα) της "Αγιας Τριαδος»^
'Ο αοκητης της πϊστεως, πλοντισϋεϊς
με τδν δνδκφραοτον πλοντον της ϋεωρϊας,
δαν στραφη πρδς την κτϊσιν, δλη η προσωπικδτης του δκδηλοϋται εν τη αγαπη
καϊ τη δλεημοοϋνη. Αυτδς «αγαπα τους
αμαρτωλονς, λεγει δ αγ. 'Ισαακ, μιοεϊ δδ
τα εργα αντων»^. "Ολος εϊναι ϋφαομενος δκ ταπεινωοεως και δλεημοσννης, α
πδ μετανοϊας και αγαπης. "Εχει καρδϊαν
δλεημονα δι δλην την κτϊσιν. «Καϊ τϊ δστι
καρδϊα δλεημων; — Και απαντα δ αγ.
Τσαακ: Καϋσις καρδϊας νπδρ παοης της
κτϊοεως, υπερ των ανϋρωπων και των δρνδων καϊ των ζωων και των δαιμδνων,
και υπερ παντδς κτϊσματος. Καϊ δκ της
μνημης αντων και της ϋεωρϊας αυτων ρδουσιν οϊ δφϋαλμοϊ αντοϋ δακρυα. "Εκ της
πολλης και σφοδρας δλεημοσυνης, της
οννεγοϋοης την καρδιαν, και δκ της πολ
λης καρτερϊας σμικρϋνεται η καρδϊα αυ
τοϋ, και ου δυναται 6αοταξαι η ακοϋσαι
η Ιδεϊν 6λαβην τινα η λϋπην μικραν εν τη
κτϊοει γινομδνην. Καϊ δια τοντο καϊ υπερ
των αλδγων, καϊ υπερ των δχϋρων της
αληϋεϊας, καϊ υπερ των 6λαπτδντων αντδν δν παοη ωρα ευχην μετα δακρϋων
προοφδρει, τοϋ φυλαχϋηναι αντους, καϊ
ϊλασϋηναι αϋτοϊς δμοϊως καϊ υπερ της
φυσεως των δρπετων δκ της πολλης αν
τοϋ δλεημοσυνης της κινουμδνης δν τη
καρδϊρ αυτοϋ αμετρως καϋ' δμοιδτητα τοϋ
Θεοϋ»^.

"Οταν δια των εϋαγγελικων ασκησεων

3Ι

δ ανϋρωπος μεταφδρη δαντδν απδ τον
προσκαϊρου εϊς τδ αϊωνιον, οταν ζη δν τφ
Θεφ, δταν σκεπτεται δν τφ Θεφ, δταν
λαλη «ως δκ Θεοϋ» (2 Κορ. 2, Ι7), δταν
6λδπη τδν κδσμον ειιϊ) ερεεϊε ΟιηεΙϊ, τδτε
«5 κδσμος δμφανϊζεται εις αντδν δν τφ
πρωταρχικφ καλλει του, καϊ με τδ 6λδμμα της καϋαρας του καρδϊας δ ανϋρωπος
διαπερα δια τοϋ φλοιον της αμαρτϊας μδχρι τοϋ ϋεοκτιοϋδντος πυρηνος της κτϊσεως. Την ϋεωρϊαν της 'Αγϊας Τριαδος, η
δποϊα γϊνεται μυστικως καϊ δ,γνωστως, δ
αοκητης της πϊσεως δκδηλοϊ εις αντδν τδν
κδσμον των πεπεραομδνων καϊ περιωριομδνων πραγματικοτητων, δια της αγαπης
καϊ δλεημοσυνης, δια της πραδτητος καϊ
ταπεινωοεως, δια της προσευχης καϊ λϋπης δια τους παντας καϊ τα παντα, δια
τοϋ χαϊρειν μετα χαιρδντων καϊ κλαϊειν
μετα κλαιδντων, δια τοϋ πασχειν μετα πασχδντων καϊ μετανοεϊν μετα μετανοουντων.
'Η ζωη του δν τφ κδσμφ τοντφ εϊναι αντανακλασις καϊ απαϋγασμα της ζωης την
δποϊαν ζη εις δκεϊνον τδν κδσμον των μυστικων καϊ αορατων αξιων. ΑΙ οκδφεις
αυτοϋ καϊ αϊ πρδ,ξεις δν τφ κδσμφ τουτφ
δγονν τας ρϊζας των εις δκεϊνον τδν κδ
σμον, καϊ δκ τοϋ κδομου δκεϊνον αντλονν
την ζωοποιδν καϊ ϋαυματουργοποιδν δνναμιν καϊ δνδργειαν των. 'Εαν, αναβαϊνοντες, ακολουϋησωμεν οϊανδηποτε οκδψιν
τον η αϊσϋημα η δργων η δοκηοιν, παντοτε ϋα ενρωμεν την 'Αγϊαν Τριαδα ὡς τὴν
κνρϊαν πηγην των. Παρ' αϋτφ τα παντα
γϊνονται δκ τοϋ Πατρδς δι' Υϊοϋ δν 'Αγϊφ Πνενματι. Τδ καλντερον παραδειγμα τοϋτον εγομεν δν τφ προσωπφ τοϋ μεγαλου μνστον της Παναγϊας Τριαδος, τον
αγϊου 'Ιοαακ, δ δποϊος, μετα τοϋ αγ. Συμεων τοϋ Νδου Θεολδγου, κατοτρϋωοε διδι
της δν χαριτι ασκητικης δμπειρϊας τον
(ϋϊαμοιϊαϊηο - ροδϊζηϊοΚο^ ϊ^αεϊνα), να
μας δωση την πλδον πειοτικην δικαϊωσιν
της αληϋεϊας περϊ της Τριαδικης Θεδτητος καϊ της αληϋεϊας περϊ της ϋεοειδοϋς τριαδικδτητος της ανϋρωπϊνης προσωπικδτητος.

ΧΟΓΟΟ ΑΟΚΗΤΙΚΟΟ ΚΧΙ *ΠΧρΗΓΟρΗΤΙΚΟΟ
τογ οειογ ιωχΝΝογ κχρηχθϊογ
Η ΘΕΛΗΣΗΣ πο- ομικοϋ.
τε, «δ μοναχε, να μαΗρ6οεχε λοιπδν μη νποπεοης οτην κακαρϊσης περισοδτερο
απδ τδν μοναχδ τδν τακρισι που αναφερει η 'Αγϊα Γραφη σαν
κοσμικο, που εχει γυ- να αφορα εοενα, δτι δηλαδη «τί ωφεληδηκαμε που πορευδηκαμε ως δοϋλοι ενωπιον
ναϊκα και παιδια και
γιατϊ τοϋ Κνρϊου και που διαμενουμε παντοτε
ευφραϊνεται,
*;».
οτδ ναδ του
Εϊναι δλοφανερο δτι καδε
ταχα κανει τδ καλδ
δοϋλος
εϊναι
που
κοντα στδν Κυρι6 του,
ο'ε πολλοϋς και ερμερικες φορδς και μαστιγωνεται και γρον
γαζεται αφδονα την ελεημοουνη και δεν
δοκοπεϊται καϊ επιτιμαται καϊ δνειδϊζεπειραζεται καδδλου απδ τους δαϊμονες,
ται. "Οσοι δμως ζοϋν 6ξω, εϊναι εκ των
πιστεϋοντας δτι ον ευαρεστεϊς λιγωτερο
προτερων μακρυα απδ τα χτυπηματα σαν
απδ κεϊνον τδ Θε6. Οϋτε να ελεεινολογης
ξενοι η ως περιφρονημδνοι.
τδν δαυτδ σου, ωσαν να εχης χαδη. Δεν λεγω 6εβαια πως παραμενοντας στην ταξι
Τϊ λοιπδν, λεγουν, ωφεληδηκαμε εμεϊς
των μοναχων ζης αμεμπτα. "Αλλα και αν που πεφτουμε σὲ δλιβερα καϊ στην ψυχη
ακ6μη εϊοαι πολϋ αμαρτωλ6ς, η δλϊψι της καϊ οτδ σωμα, αν καϊ παντοτε προσευχωψυχης οον και η κακμπαδεια εχει μεγα- μεδα καϊ γαλλονμε; ΟΙ δε κοσμικοϊ, δνω
λυτερη αξϊα στα ματια τον Θεοϋ απδ τη οϋτε προοενχονται οϋτε αγρυπνοϋν, δμως
μεγαλη αρετη τοϋ κοομικοϋ. 'Η μεγαλη χαϊρονται καϊ ευφραϊνονται καϊ επιτυγχαλυπη οον και η αδυμϊα και οϊ οτεναγμοι νουν καϊ περνοϋν τη ζωη τους με ευδυκαι η στενοχωρια και τα δακρυα και δ μϊα; Καϊ καδως 7.εγει δ Προφητης Μαελεγχος της οννειδηοεως και η ταπεϊνω- λαχϊας «να, ανοικοδομοϋνται ξενοι οϊκοι
οη τοϋ λογιομοϋ και η αυτομεμψϊα στη δια- κι εμεϊς μακαρϊζουμε ξδνους;» καϊ συνενοια και δ κοπετδς και δ δρηνος τοϋ νον χϊζει «αυτα διελαληλαν- οι δοϋλοι τοϋ Θε
και δ κλανδμδς της καρδιας και η συν- οϋ οϊ εχοντες την φρδνησιν».
τριβη και η ταλαιπωρϊα και η κατηφεια
Ηρδπει δμως να γνωρϊζουμε καλα, δτι
και η εξουδενωοι, δλα αντα και τα παρδμοια, που 6δ6αια συμβαινουν πολλες φο τϊποτε τδ παραδοξο δεν παδαϊνουν οϊ μο
ρες ο δοους εϊσ6ρχονται οτδ οιδερενιο ναχοϊ, δταν δλϊβωνται καϊ ποικιλοτρδπως
καμϊνι των πειραομων, εϊναι πολυτιμδτε- λυποϋνται, γιατϊ μιμοϋνται τα παδηματα
ρα καϊ αουγκρϊτως ενπρδσδεκτα απδ τδν τοϋ Δεσπδτου των δια πολλων πειραομων.
Θεδν απδ δοον εϊναι η εϋαρεστηοι τοϋ κο- Τδν ακουοαν μαλιστα να λεγη οτα Ευαγγδλια" «αληδεια σας λδγω δτι δα κλαυσε* Περαν απδ τδν παραμυθητικδν χαρακτηρα τε καϊ δα δρηνησετε εοεϊς που ευρϊσκεσδε
της επιστολης, πρδς τους εν Τνδϊα θλι6ομε- πλησϊον μου, δ δε κδσμος δα χαϊρεται
»
*.
νους μοναχοϋς, ανο.δυεται Λ6ίαστα καϊ η αξιο- 'Υπομεϊνατε δμως ακ6μη λϊγο χρδνο καϊ
λδγηση τοϋ μοναχικοϋ 6ϊου, που στην εποχη
μας (ῖντιλεγεται με σφοδρδτητα. «'Ο εχων ότα δα σας επιοκεφδω δια τοϋ Παρακλητου
καϊ δα αποδιωξω την λιποψυχϊα σας καϊ
«ϊκοϋειν, δκουετω».
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δα σας δυναμωσω μδ σκεψεις οϋρανϊου
ζωης και αναπαϋσεως και μδ γλνκα δακρυα, τα δποϊα πειραζ6μενοι στερηδηκατε
λϊγες μερες· δα σας δωσω ακδμη τδν μαστδ της χαριτδς μου, 6πως η μητερα στδ
6ρδφος της που κλαυδμυρϊζει και σας που
εξασδενησατε απδ τδν πολεμο που εϊχατε
δα τονωσω μδ την δεϊαν δϋναμιν. Και δα
σας καταγλυκανω που πικραδηκατε, καδως λεγει δ 'Ιερεμϊας εις τους Θρηνονς
περϊ της καρδιακης 'Ιερουσαλημ. "Αλλα
δα σας αποκαλυφδω και δα χαρη η καρ
δια σας μδ την κρυπτη δπϊσκεγι καϊ η
δλϊψι σας δα μετα6ληδη σε χαρα και τη
χαρα σας αυτη κανενας δεν δα μπορεση
*
να σας την .αφαιρδση
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“Ας μη βλεπουμε λοιπδν μυωπικα, ουτε
να παραβλεψουμε τα τδσα μεγαλεϊα μας
μακαρϊζοντες τους κοσμικοϋς περισσ6τερο
απδ μας- αλλα, γνωριζοντες τη διαφορα
των γνησϊων υϊων απδ τα νσδα, ας προτιμησουμε καλλϊτερα την φαινομενικη αδλι6τητα των μοναχων και τη σκληρη κακοπαδεια, της δποϊας τδ τελος αποβαϊνει
σδ αιωνια ζωη και στδν αμαραντινο στεφανοΡ της δδξης τοϋ Κυρϊου. “Ας προτιμησουμε λοιπδν την ταλαιπωρϊα εκεϊνων
ποϋ δεωροννται αμαρτοτλοϊ, για να μη πω
των δικαϊων ασκητων και τδ «παραρριπτεϊσδαι εν τω οϊκω τοϋ Θεοϋ» (να εϊμαστε παραπεταμενοι στδν οϊκο τοϋ Θεοϋ),
δηλαδη στδ ταγμα που ϋπηρετεϊ αδι6,λειπτα τδν Χριστδ και να μη κατοικοϋμε σδ
καταλϋματα *αμαρτωλων η να συναναστρεφ6μαστε μδ τοϋς κοσμικους κι αν ακδμη
κανουν σπουδαϊα εργα.

επιδυμεϊς στην ανδητη καρδια σου. Θα
φραξω την δαλαοσα των παδων σου μδ
τις πϋλες των οικτιρμων μου
*.
Θα εϊμαι
για σενα σαν αγριος πανδηρας, κατατρωγοντας σε μδ λογισμοϋς κατακρϊσεως και
καταδϊκης και μεταμελεϊας, για να ουναισδανδης τις αμαρτιες σου. "Ολα δδ αϋτα
τα δλιβερα εϊναι μεγιστη χαρις Θεοϋ. "Ο
χι μδνο πανδηρας, αλλα και κεντρϊ δα
*
γιναδ για σενα, τραυματιζοντας σε μδ
τοϋς λογισμοϋς της κατανϋ5εως καϊ μδ
καρδιακοϋς πδνους καϊ δδν δα λειπη η δδϋνη απδ την οϊκϊα σου, δηλαδη της ψυ
χης καϊ τοϋ σωματος, ποϋ δα ξυνωνται
(καδαρϊζονται) καλα καϊ ωφδλιμα μδ τα
γλυ'κα πρανματι καϊ μελισταλακτα παιδευτηρια τοϋ Θεοϋ. Τδ τελος δμως των τιμωριων καϊ των πδνων καϊ της ταραχης καϊ
της δντροπης καϊ των φδβων καϊ της απελπισϊας, ποϋ συνηδως συμβαϊνουν, σ δ
σους δδλησαν να ασκηδοϋν, δλων αϋτων
των δυσαρεστων τδ τελος εϊναι οϋρανια
χαρα καϊ ανερμηνευτη απ6λαυσι καϊ δδξα
ανεκλαλητη καϊ ακαταπαυστη αγαλλϊασι.
Γι αϋτδ ακριβως σδ εδλιψα, λεγει, για
να σδ δρεψω μδ τδ μαννα της γνωσεως^
καϊ σδ αφησα να πεινασης για να σδ εϋεργετησω στα εσχατα καϊ να σδ εϊσαγαγω
στην ανω Βασιλεια. Τ6τε δα οκιρτηοετε
σεις οι ταπεινοϊ μοναχοι, δπως τα μοσχαοια δταν λυδοϋν απδ τα δεσμα^, δηλαδη
απδ τα παδη της σαρκδς καϊ απδ τοϋς πει
ρασμοϋς των εχδρων. Καϊ τ6τε δα καταπατησετε τοϋς παρανομους δαϊμονες, ποϋ
τωοα σας καταπατοϋν καϊ δα γϊνουν σαν
σταχτη κατω απδ τα π6δια σας13.

Αεγει σδ σενα, ὡ μοναχε, δ οϋρανιος
Πατερας σου, ποϋ σδ ϋπεραγαπα και σδ
δλϊβει και σδ καταπονεϊ μδ διαφδρους πειρασμοϋς: να γνωρϊζης καλδ, ὡ ταλαϊπονρε μοναχε, πως καδως δμιλησα δια τοϋ
προφητου, δα εϊμαι παιδεντης σου" και δα
ελδω δντιμετοοπδς σου δταν 6αδϊζης πρδς
την δδδν της ΑΙγϋπτου (της αμαρτιας),
για να σδ γυμναζω μδ κακοπαδειες. Τοϋς
αζιοκατακριτους δρδμους σου δα φοαξω
μδ πειρασμοϋς (σκδλοπας^) της ιδικης
μου προνοιας, κτυπωντας μδ απροσδδκητες συμφορδς και εμποδιζοντας, για να
μη δκτελδοης τελικα και στην πραξι, δσα

“Αν εϊσαι λοιπδν δεοσεβ^ς καϊ ταπεινοφρων, χωρϊς να ϋπερηφανεϋεσαι για
ματαια πραγματα, αν δδν εϊσαι δρασϋς,
αλλα εχεις κατανυξι στην καρδια καϊ δεωρεϊς τδν εαυτ6 σου σαν αχρεϊα δονλο^
καϊ εϊσαι συντετριμμενος στδ πνεϋμα, αν
εϊσαι τετοιος ταπειν6φρων, ω μοναχε, τ6
τε δ ιαφορετ ικα εϊναι τα σφαλματα σου απδ
τη δικαιοσϋνη των κοσιιικων. Εϊναι δδ
ποοτιμωτερη η ακαδαοσϊα σου απδ τη μεγαλη καδαρ6τητα των κοσιιικων.
Γιατι τ'ι εϊναι εκεϊνο για τδ δποϊο δλϊ6εσαι; ΙΙαντως σοϋ συνεβη κατι αμαρτοτλ6ν. ,Αλλα παραδειγματϊσου απδ δναν αν-
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ϋρωπον που ὲὲρωσε τα χδρια τον μὲ πϊσοα και μδ λϊγο λαδι καϋαρϊοϋηκε. Πολυ
δδ περισσδτερο δον μπορεϊς να καϋαρισϋης μδ τδ ὲὲεος τοϋ θεοϋ. "Οπως σὲ σὲνα δδν εϊναι δϋσκολο να πλϋνης τδ ροϋχο
σον, ετσι πσλν περιοδτερο δδν εϊναι δνσκολο στδν Κϋριο να σὲ καϋαρϊση απδ καϋε
αμαρτϊα εστω καϊ αν καϋε μδρα, δπως εϊ
ναι δπδμενο. ονμδαϊνει καποιος πειρασμδς. "Οταν ον λδγης «ημαρτον εϊς τδν
Κϋριον», σοϋ δϊνεται η απαντηοι: ονγχωροϋνται οϊ αμαρτϊες σου^. "Εγω σοϋ τις
δξαλεϊφω καϊ δδν ϋα τϊς ϋνμηϋω^. "Ονο
απεχουν η ανατολη απδ τη δνσι εμακρννα
απδ σενα τις αμαρτϊες σον καϊ καϋως εϋοπλαχνϊζεται δ πατδρας τα παιδια τον, ετσι και δγω πολν σε εϋσπλαχνϊζομαι. Μδνο
εσϋ να μη απομακρυνϋης οϋτε να αποσκιρτηοης 6πδ δκεϊνον τδν Θε6ν, που σὲ ὲςὲλεξε να φαλλης καϊ να προσεϋχεσαι, αλλα
προσκολλησου ο* αϋτδν σ' δλη σου τη ζωη,
εϊτε μὲ καϋαρη παρρησϊα, εϊτε μὲ ϋεοσε6η αναισχνντϊα και με σταϋερη εξομολ6γησι ο, αϋτδν. Καϊ αϋτδς ϋα σὲ καϋαρϊση μδνο μδ τδ δικδ τον νεϋμα. "Οσα δ Θεδς
μδ τη ϋελησϊ τον καϋαρϊζει, οϋτε δ "ϊδιος
δ Πετρος, δ μδγας "Απ6στολος δεν ϋα μπορεση να ϋεωρηση ακαϋαρτα η να καταδικδοη. "Εχει μαλιστα λεχνη ο" αντδν ναϋτα που δ Θεδς εκαϋδρισε ον μη τα ίὶεωρης ακαϋαρτανΜ. "Ο Θεδς παλι δεν εϊ
ναι πον μδ τὴν φιλανϋροιπϊα τον μας δδικαϊωσε; Ποιδς ϋα μας κατακρϊνη^ ; "Ο
ταν δμεϊς επικαλουμεϋα τδ δνομα τοϋ Κυρϊου ημων "Ιηοοϋ Χριστοϋ, εϋκολα καϋαρϊζεται η οννεϊδησϊ μας καϊ τϊποτε δδν
νπαρχει πον να μας ξεχωρϊζη απδ τους
προφητες καϊ τους αγϊονς. 'Ο Θεδς δδν
μας προιδριοε για δργη και καταδϊκη, αλλα για σωτηρϊα δια τοϋ Κνρϊον ημων "Ι.μας
ησοϋ Χριστοϋ τοϋ αποϋανδντος για **
"Ωστε, εϊτε επαγρνπνοϋμε στις αρετες,
εϊτε κοιμοϋμεϋα σὲ καποια περϊστασι, δ
πως εϊναι πιϋαν6ν, για καποια δλαττωματα, ϋα ζησουμε μαζϊ μδ τδ Χριστ6, στρεφοντες τα ματια ϋψηλα πρδς Αϋτδν μδ μεγαλους στεναγμοϋς καϊ προοκλαϊοντες ακαταπανστα καϊ Αϋτδν αναπνδοντες. "Ας
ενδνϋοϋμε, λοιπδν, ως ϋωρακα την πϊοτι
καϊ ας εχουμε ιϋς περικετραλαϊα την ελπϊ**
δα της σωτηρϊας μας
για να μη εϋρουν
,

μερος να εϊσχωρησουν τα 6δλη της απογνωσεως καϊ της απελπιοϊας.

Παλι συ δ ϊδιος λδγεις δτι δργϊζομαι
καϊ πολυ αγανακτω, δταν 6λϋπω να μτ]
πειραζωνται καϋδλου οι κοσμικοϊ. "Αλλα
γνωριζε καλα, αγαπητε, δτι δ οατανας
δδν εχει αναγκη να πειραξη αϋτονς που
μδνοι τους πειραζονται καϊ παντοτε οϋρονται πανω στη γη μδ τϊς 6ιοτικδς φροντϊδες. Να γνωρϊζης δδ καϊ τοϋτο, δτι δηλαδη για κεϊνους που πειραζονται εϊναι
φυλαγμενα τα 6ρα6εϊα καϊ οϊ στεφανοι
καϊ δχι για κεϊνους που δδν φροντϊζουν
για τδν Θε6ν, οϋτε γιδ τοὺς κοσμικοϋς
που εϊναι ξαπλωμδνοι ανδσκελα καϊ ροχαλϊζουτ'. "Αλλ" εγω, λδγει, π6ρα πολν
πειραζομαι καϊ οι νεφροϊ μου γεμϊζουν
απδ πδνονς καϊ δλκη κα9ως λδγει δ προφητης^ καϊ νπαρχει ταλαιπωρϊα καϊ κατακαμψι καϊ δδν νπαρχει μδλος νγιδς στις
σαρκες καϊ δνανεωοι καϊ δναπανσι στα
κδκκαλ^. Καϊ δμως πολυ κοντα παραστδκεται δ μεγας Ιατρδς των διοϋενονντων,
Αϋτδς δ δποϊος ε6αστασε τϊς 3οϋδνειδς
μας καϊ μδ την πληγη του μας εϋερ6πευ*σεΡ καϊ μας ϋεραπεϋει. Αϋτδς εϊναι και
τωρα παρων, για να δπιϋδοη τα σατοτικα
φαρμακα.
Α6γει λοιπδν (δ Θεδς): 'Εγω που σας
επληγωσα μδ εγκαταλειτρι, δγδ) καϊ ϋα
σας ϋεραπενσω^. Μη τροδηϋης λοιπδν,
γιατϊ δταν η δργη τοϋ ϋυμοϋ μου ·9α σταξη, "Εγω π6,λι ίὶἀ σὲ ϋεραπεϋσω^. "Οπως
μϊα μητερα δδν εϊναι δυνατδν να λησμονηοη να οπλαχνισ9η τους καρπους των
σπλαχνων της, ετσι οϋτε "Εγω ϋα σὲ λησμονησω, λδγει δ Κνριος^. "Αν τα πουλια Οπλαχνϊζωνται τους νεοοους τους καϊ
συχν6τατα τους δπισκδπτονται καϊ τους
κραζονν καϊ τους ταιζουν, πολν περισσδτερο οϊ οϊκτιρμοϊ Μου προσφερονται αφϋονα
σ" δλη την κτϊση. Πολυ δδ περιοδτερο ια
σπλαχνα Μου ξεχϋνονται σὲ σενα καϊ σδ
δπισκεπτΟμαι κρυφα καϊ μνστικα καϊ δμιλω μαζϊ σον νοερα καϊ 6αζω τροφη μεσα
στην ανοιχτη διανοια σου, σαν τδ στδμα
τοϋ μικροϋ χελιδονιοϋ. Σοϋ προσφδρω
τροφη τοϋ ϋεϊον φ66ου καϊ την τροφη τοϋ
δπονρανϊου πδϋον καϊ την τροφη των στεναγμων της παρηγορϊας καϊ την τροφη
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της κατανϋξειος και την τροφη της ωραϊας ψαλμωδϊας και την τροφη της 6αδντδρας γνωοεως και την τροφη καποιων
δεϊων μνστηριων. 'Εαν δμως ·φευδωμαι
λδγοντας οου ανηα, 'Εγω δ Κνριος και
Πατερας σου, δλεγξδ Με και βα τδ ανεχ9ω.
Μ' αντδς τις οκεφεις παντοτε δ Κνριος
συνομιλεϊ μαζϊ μας. "Εγω δμως, γνωρϊζω
καλα δτι ξεπδραοα τδ μδτρο, δπειδη Εγρα
ψα πολλα· αλλα σεις με προτρεψατε να τδ
κανω. 'Επεκτεϊναμε λοιπδν τδ λδγο πρδς
οτηριγμδ αντων που κινδννευουν να πεσουν απδ αδνμϊα. Γιατι 6ρδβηκαν, καϋως
μοϋ γραψατε, κοντα σδ σας που εϊστε στην
"Ινδϊα, μερικοι απδ τους αδελφους, απροσδδκητα, να εχουν νπερ6ολικα κουρασδη
απδ τους πειρασμους και να κατηγοροϋν
και την ζωη και την αοκηνη των μοναχων,
μδ τδ να λδνε δτι αυτη εϊναι αποπνικτικη
και μνριοκϊνδννη και δτι φανερα τους μεν
κοομικους δμακαρισαν, την δδ ημδρα που
δλαδαν τδ σχημα ελεεινολδγηοαν. Γι αυτδ και εγω αναγκαστηκα να μακρυνω τδν
παρδντα λδγο και να χρησιμοποιησω περισοδτερα λ.6για, ωστε να μπορη να κατανοηση τα λεγδμενα και δ απλοϊκδς και
δγραμματος. ''Ετοι δγραγα πολλα για να
μη μακαριζουν απδ "δω και πδρα πλεον
τους κοομικους οι μοναχοϊ, αλλα μδνον
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τους εαυτους τους, που χωρις καμμια αντιρρηοι εϊναι ανωτεροι και λαμπρδτεροι
και ενδοξδτεροι απδ τους 6ασιλεϊς που φοροϋν στδ κεφαλι τους στδμματα,γιατι παρϊστανται παντοτε πλησϊον τον Θεον. "Εγω
που οας εγραφα αδτα παρακαλω την αγαπη οας, να μδ ευϋυμηοϊϊε παντοτε στις
προσευχες σας, για να καταξιανδω, δ ελεεινδς, της χαριτος τον Κυρϊου, να τελειωσω την παρονσα ζωη μδ δσο τδ δυνατδν
καλϋτερο και αγαϋδ τδλος. 'Ο δδ ΙΙατηρ
των οϊκτιρμων κα'ι θεδς καδε παρακλησεως εϊϋε να σας χορηγηοη παρακλησι
αϊωνϊα και ελπϊδα αγαδη, δια του "Ιησον
Χριστοϋ τον Κυρϊου μας, στον 'Οποϊο ἄνηκει η δδξα και τδ κρατος εις τους αϊωνας των αϊωνων. 'Αμην.
μεταφρδζει μ.δ.γ.
Ι. Μαλαχ. γ', Ι4. - 2. Μαλαχ. γ', Ι5, Ι6. 3. Τωαν. ιστ' 23. - 4. Τωαν. ιστ' 22. - 5. Α'
Πετρ. ε', 4. - 6. Ψαλμ. 83.ΙΙ. - 7. 'Ωσηε ε', 2.
- 8. 'Ωσηε β', 8. - 9. Πρ6λ. Τιο6 λη', 8. Ιθ. Πρβλ. 'Ωσηε ιγ', 7, ε', Ι2. - ΙΙ. Δευτ.
η', 3. - Ι2. Μαλαχ. δ', 2. - Ι3. Μαλαχ. δ'
3. - Ι4. Λουκ. ιξ', Ιθ. - Ι5. Πρ6λ. Ματθ.
θ', 2. - Ι6. 'Ησ. μγ', 25. - Ι7. Πραξ. Γ, Ι5,Ϊ8. Ρωμ. η', 33 κ.Ι. - Ι9. Α' θεσ. ε', 9. 2θ. Α' Θεσ. ε', 9 - ΙΟ. - 2Ι. Α' θεσ. ε', 8. 22. Ψαλμ. 37, 8. - 23. Πρ6λ. Παροιμ. γ', 8. 24. 'Ησ. νγ', 5, Ματθ. η', Ι7. - 25. Δευτ.
λ6', 39. - 26. 'Ησ. ξ', 4. - 'Ησ. μθ', Ι5.

«'Ιωσ^φ Καλοθ6του συγγραμματα», ϋπδ Δ.
Τσ6μη, σ. 56Ο, θεσσαλονικη Ι98Ο.
ΤΗ «Σειρα» «Θεσσαλονικεϊς Βυζαντινοϊ Συγγραφεις» ως πρωτος τδμος Εκδϊδονται τα συγγραμματα τοϋ θεολδγου
ιερομοναχου
αγιορειτου
τοϋ
Δγιου
και φιλου
Γρηγοριου τοϋ Παλαμα
* Ιωσηφ Καλοθετου.
για
μια
Πρδκειται
κριτικη Εκδοση δνεκδδτων Εργων τοϋ 'Ιωσηφ Κα
λοθετου, στην δποια προτασσονται δ βιος τοϋ
συγγραψ6ως, δναλυονται οϊ Λδγοι και τα εργα
του και παρΕχονται διαφωτιστικα στοιχεϊα των
θεολογικων Ερϊδων της εποχης, τοϋ ησυχασμοϋ και
των προσωπων, που εΤχαν αναμιχθη στις ζυμωσεις της ταραχωδους αυτης -ττεριδδου των μεσων τοϋ Ι4ου αϊωνος.
'Ο καθηγητης κ. Τσαμης προσφερει με τδ υπδψη Εργον του σημαντικην υπηρεσιοα» στην θεολογικην επιστημην και τταρδχει την ευκαιριαν 6νανεωσεως της πνευματικης παραδδσεως της 'Ορθοδοξιας, εστω και αν δ θεολδγος Καλδθετος δποτελεϊ τδ φερΕφωνον τοϋ αγιου Γρηγοριου τοϋ
Παλαμα, που παρα ταϋτα συντελεϊ στδν Εμπλουτισμδν της ^συχαστικης παραδδσεως περϊ ακτιστων ενεργειων και θειου φωτδς.
'Η εκδοση ττροσλαμβανει ιδιαιτερη σπουδαιδτητα στην ειτοχη μας, γιοττι ττροβαλλεται η 6ογματικη διδασκαλια της "Εκκλησιας στδ συγκεκριμδνον καϊριον ττρδβλημα τοϋ μεθεκτοϋ και αμεθδκτου του Θεοϋ, τωρα που οι θεολογικοι διαλογοι,
Επισημοι καϊ δνεπισημοι, με τους αϊρετικους της
Δυσεως, ευρισκονται σε αναπδφευκτη λειτουργια,
λδγω γειτνιασεως τοπικης.

Για μας τους 'Ορθοδδξους και Ιδιαιτερα
τους μοναχοϋς, τδ Πσλαμικδν μηνυμα — που εΤναι
παραδοσιακδν — μεταφερδμενον δπδ τδν 'Ιωσηφ
Καλδθετον εΤναι τδσης σημασιας, ωστε αϋτδς δ
πρωτατωνιστης του 'Ησυχασμοϋ ανιος Γρηγδριος δ Παλαμας, να γραφη στδν αϊρετικδν Βαρλααμ: «"Αν δεν συ ανδλης τδ μεταξυ τοϋ δμεθεκτου και των μετεχδντων, ω της ζημϊας, διεστησας ηυας Θεου, τδ συνδουν Εκ μεσου ποιησαμενος καϊ χασμα μΕγα καϊ δδιαβατον μεταξυ θεμενος δκεινου καϊ της γενΕσεως καϊ διοικησεως των
γενητων».

Συγχαιρομεν τδν κ. Τσαμην δια την 6ραιαν

εκδοση καθαρθεισαν με την κοπιδα της κριτικης
βασανου των κειμΕνων καϊ ευχαριστοϋμεν τδ ΚΕντρον Βυζαντινων σπουδων που μας χαρϊζει ευωδη
βυζαντινα εργα.

«'Ο Γερων Φιλδθεος Ζερ6ακος» (δ ουρανοδρδμος δδοιπδρος) Ι884 - Ι98Ο, σελ. 72Ο,
'Εκδοσεις «'Ορθοδδξου «Κυψδλης», θεσσαλ.
Ι98Ο
ΗΛΩΤΗΣ υπαρχων των
Πατερικων

Εκ86σεων, δ

σεμνδς φιλος

θεολδγος

κ. Στυλ. Κεμεντζετζιδης,

καϊ πνευματικδν

τΕκνον

του μακαριστοϋ π. Φιλοθεου,

προεβη στη συγ-

γραφη καϊ εκδοση του υ-

πδ τδν ανωτΕρω τιτλον
μνημδσυνον καϊ
τερικης μορφης.

δγκωδους
βιβλιου, ως
ην μιας τελευταιας πα-

'Ο σ. συνελεξε, κατδπιν Δδειας του π. Φιλοθεου, διαφορα προσωπικα του εργα (Αϋτοβιογραφια, διατριβες, λδγους, ΕπιστολΕς, φωτογραφιες), τα ταξινδμησε καϊ με προσωπικΕς του δαπανες εξε5ωσε σε Ενα καλαϊσθητον τδμον, 6ς Α'
τδμον, γιατϊ θα επακο.λουθηση καϊ δευτερος.
'Ο δεϊμνηστος ηγουμενος της Λογγοβαρδας,
Δνηκει αναμφιβδλως στην πατερικην ^Ορθδδοξη
παραδοση, κατα τδ μΕτρον, βΕ6αια, της πιστεως
καϊ των χαρισματων του, γιατϊ Εβιωσε μδσα
στους χωρους της παραδοσιακης ζωης καϊ περασε
με συνεπεια τα σταϊδια της καθαρσεως, της Ελλαμψεως καϊ εφθασε στην κατ
*
αϊσθηση ψυχης
ενωση του με τδν Θεδν.

'Η αυτοβιογραφια του, στην δποιαν, διακριτικωτατα, αποφευγει να αποκαλ;ψη την υψηλη πνευματικη του ζωη, δϊνει τδ μΕτρον της πνευμα
τικης του πορειας, τοϋ υψους της αρετης του
καϊ της μεγαλης προσφορας του προς την 'Ελλαδικην 'Εκκλησϊσν, ωστε να Δναδυεται μεσα δπδ
την ζωη του καϊ τδ εργον του η μορφη του, με

δλα τα χαρακτηριστικα της πατερικδτητος. ^Εαν
δε δ Θεδς θεληση, δυνατδν να εχωμεν Ενα Επι

πλΕον Φιλδθεον εις τδ αγιολδγιον της 'Εκκλησιας.

'* 4ληοονται, καϊ γη καϊ τα εν αϋτη εργα κατακαησεται» (Πετρ. β', γ', ΙΟ);
Εϊναι αξ ιοοημεϊωτον δτι στις διαδοχιΡΗΝΩΝ αξια τα
εικδνες των τοιχογραφιων των 'Ι.
κδς
ονμβαϊνοντα στον κδΜονων,
ποϋ αποδϊδονν εποπτικως την 'Ασμον δλον. Μδ τα μεποκαλνψη,
μετα τοϋς κλασικονς πλεον 6ομ
σα ενημερωσεως πον
6αρδφμους,
ακολονϋεϊ η 6δμ6α τοϋ ατδνπαρχονν σημερα, εμου μδ τδ χαρακτηριστικδ μανιταρι καϊ
χομε την δννατδτητα
να 6λεπονμε σφαιρι- στην σννεχεια 6ριοκεται η μνημονενοκα την ζωη και την μενη εικδνα νεπϊ τφ ποταμω τφ μεγαλφ
Ευφρατη», δπον τα αρματα μαχης σνμδοδραση δλοκληρον της
λϊζονται
με διενϋυνομενονς λδοντας απδ
ανθ·ρωπδτητος, τονλαχιστον σδ περιορισμδστρατιωτες ντνμενονς μεσαιωνικδς παννη κλϊμακα, και διερωτωμεϋα, ποϋ πηγαϊνει αντδς δ κδσμος, διαπιστωνοντας την οπλϊες.
Καϊ τϊϋεται τδ ερΦτημα" μηπως αυτη
τδσον δκτεταμενην αποστασιαν απδ τδν
ϊστορικη διαδοχη των μεοων κατα
η
Θεδν, και, τι αλλο να κανωμε, να προσενποϋ μεχρι τωρα γνωρϊσαμε, εστροφης,
χωμεϋ·α, να ϋρηνονμε.
χει σχδοη μδ τδν τοπικδν πδλεμον στϊς
Προφηται δδν εϊμεϋα. 'Αλλα δ Κνριος
πετρελαιοπηγδς της Μ. 'Ανατολης καϊ η
μας μϊλησε για καποια «σημεϊα των καιρων», ποϋ δα προηγηδονν μιας μεγαλης τελενταϊα τοιχογραφϊα 6ρϊσκει την σαρκαταστροφης πρδς καδαρσιν απδ τον α- κωοη της τωρα; Θα φανη παντως.
'Ο Κνριος σ' αντδς τις π'εριστασεις κνγονς της αμαρτιας. Και μαλιστα μας ελεγρϊως, μας προτρδπει' νΓρηγορεϊτε καϊ
χει γιατι κλεϊνομε τα ματια μπροοτα σ'
προσεϋχεοϋε». Καϊ μμετανοηοατε» καϊ,
αϋτα: «νποκριται, τδ μεν πρδσωπον τοϋ
ονρανον γινωσκετε διακρϊνειν, τα δδ ση- «μετανοεϊτε, ϊνα εκφνγητε της μελλονμεϊα των καιρων ου δννασϋε γνωναι;» σης δργης». Εϊναι απεϊρως τραγικδν, εμεϊς οϊ "Ορδδδοξοι χριστιανοϊ, να εχον(Ματδ. ις', γ').
Οϊ τοπικοϊ τνδλεμοι καϊ ναι ακοαϊ πο- με αναγκην καδαρσεως δια πνρδς. Φαϊλδμων», μαζν με τοϋς «κατα τδπονς σει- νεται δμως πως εϊναι αναπδφενκτον, δσμονς», περι των δποϊοτν προειδοποιησεν πδτε δα δδνρωμεδα τδτε ανωφελως.
'ἘΗΜ6ΙΑ ΤΟΝ «ΛϊρωΝ..

δ Κνριος, εν σννδνασμφ μδ τη δεδπνενστη προφητεϊα της "Αποκαλυψεως- ν...λνσον τοϋς τεσσαρας αγγδλονς τοϋς δεδεμδνονς δπϊ τω ποταμω τφ μεγαλφ Ενφρατη..., ϊνα αποκτεϊνωσι τδ τριτον των ανϋρωπων...» ('Αποκ. ϋ·', Ι4-Ι8), μηπως
αναφερονται στα ηδη φλεγδμενα πετρελαια της Μδσης 'Ανατολης, δπον καϊ δ
ποταμδς Ενφρατης; Καϊ μηπως δδηγονμεϊλα οτδν κατακλνομδν τον πνρδς, για τδν
δποϊον ϋεοπνενστως γραφει δ δεϊος "Απδοτολος, «...στοιχεϊα δδ κανσονμενα λν-

ΧρϊΟΤΙΛΝΟϊ ΚΑΙ ΑΑΙΜΟΝ6ϋ

ΑΦΝΙΑΖΕΤΑΙ κανεϊς δδννηρα, δταν
χριοτιανονς
ακονη
καϊ μδλιστα δπιστημονες να δμολογοϋν
δτι εϊναι χριστιανοϊ,
αλλα δεωροϋν τα περϊ δαιμδνων (δς μυδονς η δτι εϊναι μια
αφηρημενη εννοια τοϋ κακον.
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'Ερμηνεϋοντας προ καιροϋ, σἐ μια 6μαδα επιστημ6νων, την μεγΑλων διαστΑσεων τοιχογραφϊαν της «Κλϊμακος», που ευρϊσκεται στην ΤρΑπεζαν της 'Ι. Μονης τον
αγϊον Διοννοϊον και αποτελεϊ εποπτικην
Απ6δοση τον ϋμωνϋμου αοκητικον δργου
τον Σιναιτου Αγϊον 'Ιωαννον, ερωτησα τϊ
Ιδεαν εχονν για τα τερατωδη δκεϊνα δντα οτδ Αριστερδν της «Κλϊμακος», ποϋ πολεμοϋν τοϋς μοναχοϋς και αλλους τοϋς ὡδοϋν πρδς τδ χαϊνον στ6μα τοϋ νπαμφΑγον αδου»; Σχεδδν δμ6φωνα απαντηοαν
δπως ανδφερα. Φυσικα δξδφρασα την λνπη μου, αναπτνξας σ' αντονς τδ δλον δδμα.
'Αλλα αντιφΑσεις τδοον κραυγαλεες
μπορεϊ ϊσως να ονγχωροννται σἐ απλοϊκοϋς χριοτιανονς. "Ομως εϊναι δπιτρεπτδς
δ 6αδμδς αντδς της αγνοϊας σἐ οκεπτομδνους ανδρωπους, που παρα ταντα σεμνϋνονται δτι εϊναι χριοτιανοι δρδ6δοξοι;
'Εαν αφαιρδση κανεις απδ τδ Εϋαγγελιον τις λδξεις σατανας, εχδρ6ς, αντικεϊμενος, διΑ6ολος, 6εελζεβοϋλ, νπεραιρδμενος, δαϊμων, πονηρδς και τις επανειλημμδνες εξαγγελϊες τον Κυρϊον 'Ιησοϋ Χριστον, δτι ηλδε να σωση τδν ανδρωπον απδ
την καταδυναστεϊαν τον διαβολου — δχι
Αφηρημδνου ηδικοϋ κακοϋ — τδτε ποιδ
ν6ημα δα εϊχε δλη η διδασκαλϊα και η
ζωη Τον;
'Αλλα λενε αφελως οϊ απιστοϋντες, δτι
δεν εϊδαν ποτδ τους λεγομενους δαϊμονες,
χωρις να αντιλαμβανωνται οϊ δνστνχεϊς,
δτι τονς εχονν αιχμαλωτϊσει μδ τα διαφορα παδη και τις κακϊες και δτι η μεγαλντερη επιτνχϊα τονς εϊναι αυτη, πον
τονς δπεισαν δτι δδν νπαρχονν σαν δντα,
λυσσωντα να ματαιωσουν τδ εργον τοϋ Κνρϊου μας 'Ιησοϋ δια της Στανρωσεως και
της 'ΑναοτΑσεως Τον, που εϊναι η λϋτρωοη καϊ ονναναοταοη μας.
ΟΙ δαϊμονες κρνβονται Απδ δκεϊνονς
που, χωρις να νποπτεϋωνται την σνμφορα
των, εχονν δουλωδεϊ σδ ποικϊλον 6αδμδν
στα νεκροποια αυτα πονηρα πνεϋματα και
τωρα «αλωνϊζουν» μδ χϊλιες προφασεις
καϊ τδχνες μεταξϋ των εν Χριστω αδελφων μας, «δια τδ πληδννδηναι την Ανομϊαν». «ΚοσμοκρΑτορα» δνομαζει τδν οαταναν δ 'Απ6στολος Παϋλος και «Αρχον

τα τον κδσμον τοϋτου», ποϋ επ' δσχΑτων
των χρδνων δα δμφανιοδη πλδον ϋπδ Ανδρωπϊνην νπδσταση ιδς «Αντϊχριοτος»,
«πλανων την οϊκουμδνην».
Κι' νστερα δδν διδασκονται Απδ δοα
ψΑλλει και διδΑοκει η 'Εκκλησϊα, περϊ
δαιμδνων, πον αποτελοϋν δχι μδνον την
αποκεκαλνμμδνη δογματικη διδασκαλϊα
της, αλλα καϊ καδολικην δμπειρϊαν των
αγιωτϋρων τδκνων της ανα τοϋς αϊωνες;
'Αλλα δδλονν καϊ σϋγχρονες μαρτνρϊες
για την δντολογικην ϋπαρξη καϊ ψυχ6λεδρη δραοη των πονηρων πνενματιον; "Ας
επισκεφδοϋν μοναστηρια καϊ ας σνζητησουν μδ μοναχονς και ας κΑμουν καϊ μια
πρ6σ6αση στις μονδς, τις Σκητες καϊ στα
δρημητηρια τοϋ 'Αγϊον "Ο ρους, για ν' Ακοϋσουν δμολογϊες καϊ να «ϊδοϋν» τεκμηρια ψηλαφητα για τους εκπεσ6ντες Αγγδλους, τις μεδδδους των, τους πολδμους
των, την «δαιμονικη» Απανδριοπιαν τοον,
την Αφ6ρητη δυσοομϊα καϊ τϊς κτηνωδεις
δνσειδεϊς μορφες τους.
"Αν πραγματικα δνδιαφδρονται για την
σωτηρϊα της ψυχης των, οϊ Αδικαιολ6γητα
Αγνοοϋντες τδν τϋρανν6ν της, ας δια6Ασουν 6ϊους 'Αγϊων, τδ 6ι6λϊον τον Αρχιμ.
'Επιφανϊον Θεοδωροποϋλου «Η Γραφη
καϊ τα πονηρα πνεϋματα», δπως καϊ δκεϊνο τον Κρητδς συνταξ ιοϋχου δασκΑλου μδ
τδν τϊτλο «ΚεραμειανΑ», πον περιγρΑφει
εκεϊνα που ξεϋρουν δλοι οι Χανιωτες.
Καϊ πρδ παντδς αλλον, Ας παρακαλδοουν
τδν Κϋρι6ν μας να τοϋς Ανοϊξη τα ματια
να τοϋς ιδοϋν καϊ να ιδονν καϊ την Αννποψιαστη αιχμαλωσϊα τους απδ τοϋς «ανϋπαρκτονς» εχδρονς των.

"ΚΛΚΟΝ 6ΠΙΑΗΜΙΟΝ..

ΑΝΕΙΣ, 6εβαια, που
δχει κΑποια λογικην
δδν ημπορεϊ να οκεφδη, δτι δ αγιος Γρη
γ6ριος Νϋοοης ^το
ηλαττωμδνης δρδοδ6ξου ουνειδησεως. 'Εν
τοϋτοις, στην ταρασσομδνην απδ τδν αρειανισμδν δποχην του, εψεγε τοϋς 'Ορδοδδξους, γιατϊ αντϊ να προσενχωνται, να
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ηουχαζουν καϊ να εϊρηνεϋουν, απλοϊκοϊ οι
πλεϊοτοι απ' αϋτους, ηοχολοϋντο μδ δογ
ματικα τριαδολογικα ϋδματα. ΕΙρωνευδμενος δε την καταοταση αυτη δ ϋεϊος Πα
τηρ, δλεγε: «Εαν περϊ δ6ολων δρωτηοης,
δ δδ οοι περϊ γεννητοϋ και αγεννητου ἐφιλοσοφηοεν εαν περ'ι τιμηματος αρτου
πυϋοιο, μεϊζων δ Πατηρ, αποκρϊνεται, και
δ Υϊδς υποχεϊριος. ΕΙ ὁὲ τδ λουτρδν επιτηδειδν δοτιν, εϊποις, δ δδ δξ ονκ δντων
τδν ΥΙδν εϊναι διωρισατο. Ονκ οϊδα τϊ
χρη τδ κακδν τοϋτο δνομσισαι, φρενϊτιν η
μανϊαν η τι τοιοϋτον κακδν δπιδημιον, δ
των λογισμων την παραφοραν δξεργαζεται».
Εϊναι χαρακτηριστικον, δτι δ σοφωτατος καϊ ϋεοφωτιστος Γρηγδριος, γνωρϊζοντας δτι η ακαιρη και αμετρη δνασχ6ληση μδ τα δογματικα προβληματα, δχι μδνον δδν αποτελεϊ πραξη πνευματικη, δλλα
δδηγεϊ και σε «λογισμων παραφοραν», αφοϋ εϊναι «φρενϊτις», δηλαδη μϊα μορφη
τρδλλας η δνα εϊδος μανϊας.
Βδβαια τετοια αποψη, σὲ δποχη «ανησυχη» και «δπικϊνδυνη», που η πϊοτη η
'Ορϋ6δοξη «Κχει πολλους δχϋροϋς», προκαλεϊ απορϊες, δν δχι διαμαρτυρϊες απδ
χριστιανοϋς που, σαν μοναδες τοϋ «φρουροϋ της "Ορϋοδοξϊας» λαοϋ, ϋεωροϋν τους
δαυτοϋς των ϋπευϋυνους για την φυλαξη της πϊστεως.

Αντη η σταση τοϋ 'Αγϊου απδναντι των
καλοπροαιρετων μδν αυτων χριστιανων,
ανυπδπτων δδ δτι η ουμπεριφορα τους αϋτη εϊναι ψυχοφϋ6ρος, δφεϊλεται στην τελεϊα γνωοη του των δρων της ζωης της
ψυχης και της ϋγεϊας της. Πραγματι, ἔχοντας προσωπικη πεϊρα δ ϋεϊος Πατηρ
για την φυση της ψυχης και την δν Χριστφ ζωη καϊ γνωριζοντας δτι, οι ψυχες
που δδν εχουν κ.αϋαρϋη απδ τα παϋη τους,
πδφτουν σε αμετρϊα καϊ 6λαπτονται απδ
δνεργηματα φανατισμοϋ δταν αοχολοϋνται
με δογματικα ϋδματα, συμβονλεϋει αποχην
απδ αυτα.
'Αναμφι66λως δπιβαλλεται να γνωρϊζη
δ πιστδς τδν πλοϋτον της 'Ορϋοδ6ξου πϊοτεως του και σὲ περϊπτωση πραγματικων
κινδϋνων να αγωνϊζεται μδχρις αϊματος
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για την προοτασϊα της. Αυτδ Ομως εϊναι
αλλο και αλλο, απλοϊ χριστιανοϊ, και χωρϊς καμμιαν αρμοδι6τητα μδσα στην 'Εκκληοϊα, να σκδπτωνται και να συζητοϋν
συνεχως η να γραφουν φανατικα για την
πϊοτη που κινδυνευει η προδϊδεται. "Οτι
αυτδς οϊ καταοταοεις δημιονργοϋνται μδ
υποκϊνηση των δαιμδνων η απδ τα παϋη
φαϊνεται Απδ την ταραχη που προκαλοϋν
και στους ϊδιους και οτδ περιβαλλον τους.
Γιατι δ δχϋρδς τοϋ ανϋρωπου, μδ διδφορες εϋλογες προφασεις η αλογες, προσπαϋεϊ να αποσπαση την προοοχη μας απδ
την προσευχη και την μελδτη που οϊκοδομεϊ καϊ να μας αναγη στην φυχη δνα ακαιρον καϊ μωρδν ζηλον, που αϊρει την ειρηνη τοϋ Θεοϋ απδ τις καρδιες μας.
Φυοικα για να καταλα6η κανεϊς την μεϋοδον αϋτην τοϋ διαβδλου καϊ τις ϋπδ διΑφορα προσχηματα δνδργειες των παϋων,
χρειαζεται να δοκιμαοη την 6αδειαν εϊρηνη της φυχης, την ηδυτητα της ουνεχοϋς προσευχης καϊ την αϊοϋηση της δν
Χριστφ αληϋεϊας καϊ αγαπης. Τ6τε μ6νον ημπορεϊ να αντιληφϋη τδ πνεϋμα τοϋ
αγϊου Γρηγορϊου Νϋσσης.Αιαφορετικα, ϋα
νομϊζη, δτι οϊ παραπανω γραμμδς δμπνδονται απδ τα ακαϋαρτα πνεϋματα, για να
μη φροντϊζουμε, ταχα, για την διαφϋλαξη της πϊστεως, που δπι6ουλεϋονται οϊ ποι
κϊλοι δχϋροϊ της! Καϊ τδ ιιδπιδημιον κακδν» ϋα παρατεϊνεται σαν μια νοοηρα
μορφη ενσε6εϊας.
Η ΜΟΝΗ ΑΟΧ6ΙΚρϊΟγ
ΝΩΣΤΗ σὲ ευρεϊα
κλϊμακα των εϋσε6ων
για την ϋαυματουργη
Εικ6να της Παναγϊας «Γοργοεπηκδου»
εϊναι η ι. Μονη τοϋ
Δοχειαρϊου, κτϊσμα
τοϋ Ι6ου αϊωνος καϊ
περϊφημη μεταξϋ των δπιστημδνων γιδ,
τϊς δξαϊσιες τοιχογραφϊες της δπδ τδν
Θεοφανη της Κρητικης Σχολης.

Τδ μοναοτηρι αυτδ εϊχε ακολουϋηοει δ-
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λα τ αλλα αγιορειτικα στην πτωοη της
ιδιορρυϋμϊας. Τελενταϊως, σδ μια γενικωτερη προσπαδεια επιοτροφης στην κοινοβιακη παραδοσιακη ταξη, οι αγιορεϊτες
εϊχαμε την μεγαλη χαρα να γιορταοουμε
κατα ενα πολϋ πνευματικδν και ϋεαματικδν τρδπον την κοινο6ιοποϊηση τοϋ 6υζαντινορϋδμου αϋτοϋ Ιδρνματος και να δοξαοουμε τδν Κϋριον και την προστατιδα
του «Γοργοεπηκοον» για την επανδρωοη
του μδ μια σεμνη συνοδεια απδ Ι5 μοναχοϋς"Η τελετη της ενδρονιοεως τοϋ ηγουμενου αρχιμ. κ. Γρηγορϊου εγινε μδ την

καδιερωμενη αγιορειτικη λαμπρδτητα, μδ
την ουμεμτοχη τοϋ πρωτεπιοτατου τοϋ 'Α
γιου Ο ρους ,της 7. Κοιν6τητος κα'ι μεγαλου αριϋμον μοναχων και ηγουμενων.
Ηϋγηδημεν προκοπην εν παοι οτην
νεαν αδελφδτητα και οι ευχες μας εξακολουϋοϋν να αναπεμπωνται πρδς τδν Κϋ
ριον 'Ιηοοϋν, την «Γοργοεπηκοον» καϊ
τοϋς αγιους 'Αρχαγγελους, στοϋς δποϊους
εϊναι αφιερωμενον τδ σεπτδν Σκηνωμα
τοϋ Κυρ'ιου, δπως αναδειχδη σδ δργαστηριον αρετης πρδς δδξαν Θεοϋ και σωτηρϊαν αδανατων γυχων, αμην.

βϊεχιοκριοϊΑϊ
«'Υπ6θεση Τησοϋς», τοϋ Βιττ6ριο Μεο6ρι,
Εκδ. «Πορεϊα Πνευματικὴ», σελ. 3Ο4.
ΩΡΙΣ αμφιβολια πρδκειται για μια ερευνα ενδς
ϊταλου
δημοσιογραφου
πανω στδ πολυσυζητημδνο Οεμα: ποιδς δ * Ιησους
της Ναζαρδτ.
Τδ σαφες, Ενθουσιωδες
και ειλικρινες τοϋτο βιβλιο εϊναι καρπδς βωδεχρδνων
εργασαις,
κα
σκεψης καϊ ερευνας. 'Ο συγγραφδας μελετησε τϊς
σημαντικδτερες εργασιες, χριστιανων καϊ μη, πα
νω στδ θεμα, συναντησε πολλοϋς απδ τους εϊδικοϋς καϊ δπισκεφθηκε τους αρχαιολογικοϋς χωρους της Μ. 'Ανατολης.
Στδχος του: η αποκρυπτογραφηση του «αϊνιγματος» της καταγωγης του χριστιανισμου. Τι
κρϋβεται πϊσω απδ την προσωπικδτητα του * Ιησου;

'Ο συγγραφΕας Εξεταζει δλες τϊς ϋποθεσεις
ποϋ Εγιναν ιμδχρι σημερα.
— 'Υπηρξε πραγματι δ * Ιησοϋς;

'Η μηπως

εϊναι κατασκεϋασμα της φαντασιας των πιστων
του;

— Που δφειλεται η δυναμικδτητα της διδασκαλιας του ασημου κηρυκα της Παλαιστινης;
— Τι οτγμαινει δ *Ιησοϋς - «Υϊδς του Θεοϋ»;

— Ποια η ιστορικη αξια των εϋαγγελιων;
Τδ βιδλϊο προλ ογϊζει δ θεωρητικδς του μαρξισμοϋ Ε.Ε. ΚςκΗοο, τοϋ Κ..Κ 'Ιταλιας.

Πανω απδ 2Ι Εκδδσεις στην 'Ιταλια. Με περισσδτερα απδ Ενα Εκατομμϋριο αντιτυπα. Μεταφραστηκε σε Ι4 τουλαχιστο γλωσσες.

Τδ βιβλιο αϋτδ οϋτε θα παρουσιαζαμε, οϋτε
θα συνιστοϋσαμε απδ τις στηλες των Α.Δ., αν
δεν φρονουσαμε δτι, η συγχρονη αμφισβητηση καϊ
οι 6ρνητικες θεωρϊες, Επιβαλλουν νδι χρησιμοποιοϋμε παλι 6πολογητικες μεθδδους, ωστε να
κατοοπολεμηται με τδν λδγο καϊ την ερευνα δ λδγος δ αλογος των πλανωμΕνων, δεδομΕνου δτι
τδ περιοδικδν διαβαζεται μδνον απδ πιοποϋς ποϋ
δεν Εχουν δίνδγχην απολογητικων 6ιβλιων, αν καϊ
μεταξϋ αϋτων θα ϋπαρχουν οι αδυνατοι καϊ «χλιαροϊ» ποϋ χρειδ^ονται καποια στηριξη με τδ μεσον του «βοηθητικοϋ» λδγου.
θ.μ.δ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μοναρχησαντος επ'ι της γης,
η πολναρχια των ανθρωπων δπανσατο·
και σον ενανθρωπησαντος εκ της 'Αγνης,
η πολνθεια των ειδωλων κατηργηται.
'Υπδ μιαν βασιλεϊαν εγκδσμιον,
αι πδλεις γεγενηνται·
και εΙς μιαν δεσποτεϊαν Θεδτητος,
τα εθνη επϊστενσαν.
'Απεγραφησαν οι λαοι
τω δδγματι τον Καϊσαρος·
επεγραφημεν οι πιστοϊ,
δνδματι Θεδτητος
σον τον Ενανθρωπησαντος Θεον ημων.
Μεγα σον τρ ελεος,
Κνριε, δδξα σοι.

