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ΘΘΟφΑΝΘΙΧ
ΙΣ ΤΑΣ ψνχας
των πιστων τεκνων της 'Εκκλησϊας, αι θειδταται
εορται αποτελονν
νπδθεσιν χαρας,
και
ενχαριστϊας
νμνων, δι' δσα εξαϊσια εποϊησεν δ Θεδς επι της γης,
αφ' δτον «εφανερωθη εν σαρκϊ».
'Εντενθεν δ πιστδς Κνριον, ξη εις
ενα κδσμον φωτδς. Και εις μιαν εναλλαγην ϊερων διωματων, μεταξν
θανμασμον και εκστασεως, ενγνωμοσννης και ενχαριστϊας, ταπεινωσεως και αγαπης, λατρεϊας και δακρνων, προσενχων και νμνων. ''Ο
δρθοδδξως πιστενων και ξων, κινεϊται μεταξν ϊερωτατων εμπειριων,
θεολονικης σκειμεως και πνενματικων θεωριων. Β λεπει την ταπεινην
νπαρξϊν τον πλεονσαν εντδς τον φω
τδς της 'Εκκλησϊας τον Χριστον,
και χαϊρει ανεκφραστως, διδτι αποτελεϊ μελος τον μνστικον Σωματδς
τον, μελος Χριστον. 'Η γρονικη αποστασις των εϊκοσιν αιωνων απδ
της Θεοφανεϊας, δεν αμβλννει την
εναργειαν της αισθησεως των σνγκλονιστικων ϊστορικων νεγονδτων.
Ζη ως σνγχρονον την Γεννησιν τον
Χριστοϋ, την Β απτισιν, την Στανρωσιν, την 'Αναστασιν. Τα ξη δλα

μαξν και ωσαν πολν πρδσφατα γεγονδτα. "Αν κα'ι αϊ εκφανσεις ανταϊ,
της θεανδρικης νποστασεως τον
Κνριον, απεχονν χρονικως η μια α
πδ την αλλην, δμως δ ηγαπημενος
Σωτηρ εϊναι "'Ενας και βιονται ενιαϊως. ΕΙς τοντο διενκολννονν καϊ
τα λειτονργικα 6ι8λϊα της 'Εκκλησ'ιας και η νμνογραφϊα, η δποϊα εν τφ
κνκλω της εδδομαδος σννο·ψϊξει δλας τας Δεσποτικας εορτας.
',Α22' η αγιωτατη 'Εκκλησϊα μας
εχει θεσπϊσει τον ,πανηγνρικδν εορτασμδν των κοσμοσωτηρϊων γεγονδτων εν ανταϊς ταϊς ημεραις των, εν
τη περιδδω τον ενιαντον, χαριν των
πολλων. Πολλων λεγων, εννοω τονς
«κλητονς», πον αποτελονν τδν μεγαλον και αμφιβδλον σννεπεϊας μεταξν
πϊστεως και ξωης αριθμδν. Δεν εν
νοω τονς «εκλεκτονς», τονς δλϊγονς,
πον καθε ημεραν εχονν εορτην εν τη
καρδϊα των. Δια τονς «κλητονς» εθεσπϊσθη δπως, ως «'Εκκλησϊα»,
σννειδητοποιωμεν την πϊστιν, δμολογωμεν «εν ενι στδματι και μια καρ
δϊα» την αγ'ιαν Τριαδα, νμνονμεν
και δοξολογονμεν τδν καλεσαντα ημας Κνριον εις την αιωνιον 6ασιλεϊαν τον, αρχης γενομενης απδ την
Γεννησιν τον Χριστον, «την Μητρδπολιν των εορτων», κατα Χρνσδστομον.
'Ημεις οϊ πιστοϊ, τδ πληρωμα της
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'Εκκλησϊας, πολϋ δλϊγα θα ηδυναμε- κατεφυγα εΙς τους πανηγυρικοϋς
θα να καταλα8ωμεν τϊ σημαϊνει εναν- λδγους των αγϊων Πατερων Γρη
θρωπησις τον Θεοϋ. 'Αληθειαι μεγα- γορϊου Νϋσσης, Γρηγορϊου τοϋ Παλαι, εκπληκτικαϊ, δυσνδητοι δι' η- λαμα, κ.α. ως και εις την θεϊω
μας, θα παρεμενον αγνωστοι η θα ΙΙνεϋματι εμπνευσθεϊσαν ϋμνογραφϊπαρερμηνεϋοντο, χωρϊς την θεοφω- αν των Χριστουγεννων και Θεοφατιστον αναλυσιν καϊ ερμηνεϊαν των νεϊων, ϋπδ των μεγαλων μελουργων
Κοσμα τοϋ 'Αγιοπολϊτου και 'Ιωαναγϊων Πατερων και Διδασκαλων
της 'Εκκλησϊας. Δια τοντο, τδ ερ- νου τοϋ Δαμασκηνοϋ. Τϊ πελαγος
γον των ϊεροκηρνκων πρεπει να εϊ θεολογϊας! Πδσον 6αθεϊαι συλληναι η διαρκης παραπομπη εις τους ιμεις! 'Οποϊαι πανηγϋρεις αγϊων ψυαγϊους Πατερας. Τδτε εϊναι ασφαλες χων. Οι θεοκϊνητοι νδες των θεοφδτδ κηρυγμα και δρθδδοξον, δταν εϊ ρων Πατερων, μεταρσιοι, εϊσδϋουν
ναι θεμελιωμενον επϊ της δρθοδδξου με τδσην καθαρδτητα εις τδ μυστηΘεολογϊας, δταν εϊναι θεολογικδν. ριον της ενσαρκωσεως τοϋ Θεοϋ Αδ' Η απομακρυνσις απδ την θεολογϊ- γου! "Εκδημοι, «ϊερωμενοι Θεω»,
αν δδηγεϊ εις νδθευσιν της δρθοδδξου μυοϋμενοι και πασχοντες τδ μακαριδιδασκαλϊας και μορφωνει ενα Χρι- ον παθος της γνωσεως καϊ τοϋ ερωστιανισμδν αγνωστον εις τους Πα τος τοϋ Θεοϋ, αφηνουν τους ποτατερας. Εϊναι πλανη να νομϊζωμεν δτι μοϋς της θεολογϊας των εις διατυη θεολογϊα δεν εϊναι δι' δλους τους πωσεις δογματικας καϊ εις ϋπερουπιστοϋς.
σϊους ϋμνους: « Ν εϋσον πρδς ϋμνους
"Αλλο δ θεολδγος νους δ διδασκων οικετων εϋεργετα, εχθροϋ ταπεινων
και αλλο δ θεολογοϋμενος. Θεολδγοι την επηρμενην δφρϋν. Φερων τε
εϊναι δλϊγοι εντδς της 'Εκκλησϊας. παντεπδπτα της αμαρτϊας, ϋπερθεν,
Οι θεολογουμενοι δμως εϊναι δλη η ακλδνητον, εστηριγμενους. Μακαρ
'Εκκλησϊα. Οϋτω πως αποτελοϋμεν μελωδοϋς τη 8ασει της πϊστεως».
παντες εκκλησϊαν θεολογουμενων. Γρηγδριος δ Θεολδγος ενθους, αρχεΚαι θεολογϊα εϊναι αυται αϊ αληθει- ται τοϋ λδγου του εις τα Γενεθλια·
αι, τας δποϊας απεκαλυψεν δ Κϋρι- «Χριστδς γενναται, δοξασατε- Χρι
ος 'Ιησοϋς και τδ εργον του. 'Εαν στδς εξ ουρανων απαντησατε· Χρι
δεν γνωρϊζωμεν τας εξ αποκαλϋψε- στδς επι γης, υιμωθητε. ''Ασατε τω
ως αληθεϊας και την σημασϊαν του Κυρϊω πασα η γη...». Ὅ δε θειος
εργου του Σωτηρος ημων, απομα- Χρυσδστομος εκθαμ6ος πρδ τοϋ μυκρυνδμεθα απδ την δρθην πορεϊαν στηρϊου της Γεννησεως, αναφωνει
της εν Χριστω ζωης. Και εντεϋθεν «Μυστηριον ξενον δρω και παραδο8ιοϋμεν ενα Χριστιανισμδν χωρϊς ξον οϋρανδν τδ σπηλαιον, θρδνον
Χριστδν, ενα σϋνολον παραγγελμα- Χερου6ικδν την Παρθενον την φαττων γυμνων εσωτερικδτητος, εστε- νην χωρϊον, εν ω ανεκλϊθη δ αχωρηρημενων πνεϋματος. 'Ωσαν να μη τος...».
ϊ^λθεν δ Χριστδς εις την γην μας, ωΟι λδγοι των αγϊων Γρηγορϊου
σαν να μη επαθε, να μη εσταυρωθη, τοϋ Ν αξιανζηνοϋ, Χρυσοστδμου καϊ
να μη ανεστη και να μη εδωκε τδ Β ασιλεϊου, απετελεσαν τδ βασικδν
πνεϋμα της υιοθεσϊας εις τας καρδϊ- ϋλικδν δια τους ϋμνογραφους Κοας μας. Και ωσαν να μη μας εκαμε σμαν καϊ Δαμασκηνδν 'Ιωαννην.
«καινοϋς αντϊ παλαιων, αντϊ φθαρ- Πολλακις χρησιμοποιοϋν εις τα τροτων αφθαρτους». Κ αι οϋτω πϊπτο- παρια αϋτας τας Ιδϊας λεξεις, καμεν εις τυπολατρεϊαν και εις Ιουδαϊ- μνοντας, κατα τδν ερμηνευτην των
κας παρατηρησεις, δπδτε «ουδεν η- ασματικων Κανδνων αγιον Ν ικδδημας ωφελεϊ Χριστδς».
μον τδν αγιορεϊτην, την «επαινετην
Προκειμενου ναγρα·ψω τδ αρθρον κλεψϊαν».
δια την 'Επιφανειαν του Κυρϊου.
'Ιδοϋ δ σκοπδς της ενσαρκωσεως
-

'

-
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τον Θεον Αδγον, κατα τον αγιον Κοσμαν. « Ρ ενσαντα εκ παρα8ασεως,
Θεον τον κατ' εικδνα γενδμενον, δλον της φθορας νπαρξαντα, κρεϊττονος επταικδτα θεϊας ζωης, ανθις αναπλαττει δ σοφδς Δημιονργδς».
Και ν^το απαραιτητος η πρδσληιμις
της ανθρωπϊνης φνσεως κατα τον
Θεολδγον Γρηγδριον, καθδτι «τδ απρδσληπτον αθεραπεντον δ δε ηνωται τω Θεω τοϋτο και σωζεται».
Και, σννεχϊζει· «τδ μεν, κατα8ηναι
δει Θεδν πρδς ημας, τδ δε, ημας ανα8ηναι, και οντω γενεσθαι κοινωνϊαν Θεον πρδς ανθρωπονς, της αξϊας σνγκιρναμενης. "Εως δ' αν επ'ι
της Ιδιας μενη, τδ μεν περιωπης, τδ
δε ταπεινωσεως, αμικτος η αγαθδτης και τδ φιλανθρωπον ακοινωνητον». 'Εντενθεν εχομεν την ενανθρωπησιν τον Θεον και την θεωσιν
τον ανθρωπον, κατα τδν αγιον Μαξιμον «τοσοντον τω ανθρωπω τδν
Θεδν δια φιλανθρωπϊαν ανθρωπϊζεσθαι, δσον ο ανθρωπος εαντδν τω
Θεω δι' αγαπης δννηθεις απεθεωσε».

'Ερμηνενων δ αγιος Ν ικδδημος δ
αγιορεϊτης τδ αποστολικδν «αλλ' ε
αντδν εκενωσε μορφην δονλον λαβων...» γραφει τα πνενματικωτατα
ταντα· «... Και κρνπτει μεν τδν ερχομδν τον εις ενα τδπον απδ τονς
πλεον αγνωρϊστονς της 'Ιονδαϊας
και εΙς ενα κατοικητηριον των αλδγων ζωων σκεπαζει δε δλονς τονς
θησανρονς της σοφϊας τον μεσα εις
ενα κομματι κρεας και νπδ κατω εις
την μωρϊαν ενδς αγνωστον και αφωνον νηπϊον «εν ω εισ'ι παντες οι θησανροι της σοφιας και της γνωσεως
απδκρνφοι»"ὶ2 της αννπερβλητον σον ταπεινωσεως, γλνκυ και
πραγμα και ονομα 'Ιησον, η δποϊα εκαμε τδν Προφητην 'Α86ακονμ να
ενγη σχεδδν απδ τας φρενας τον και
να λεγη· «Κνριε κατενδησα τα εργα
σον και εξεστην εν μεσω δνο ζωων
γνωσθηση...». Και η δποϊα ταπεϊνωσϊς σον, εκϊνησε τδν σδν δσιον 'Ισαακ να ειπη τα νιμηλα τοντα λδγια:
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«η ταπεινοφροσννη, στολη θεδτητος
εστϊν δ γαρ λδγος δ ενανθρωπησας,
αντην ενεδνσατο και ωμϊλησεν ημϊν
δι' αντης εν τω σωματι ημων... ϊνα
μη η κτϊσις καταφλεχθη τη αντον
θεωρϊα».
Οντως, αδελφε εν Χριστω, «μη
πανσης δοξολογων τδν γεννηθεντα
Χριστδν, οχι μδνον με λδγια, αλλα
πολλω μαλλον με τα εργα. Πρδλα6ε
δε και να τδν απαντησης εξ ονρανον
κατερχδμενον δια της πρδς αντδν
θεωριας· νψωθητι απδ της γης και
των γη'ϊνων δια την αγαπην τον δια
σε επϊ γης κατελθδντος· αδε εις αν
τδν ασμα καινδν, καθως σε παρακινει δ Δα6ϊδ· αδε δμως πολλα και ακδρεστα ασματα, και μη χδρταινε αδων. 'Εαν οντως αδης, θελει σε ενθνμηθη δ Κνριος, πρδς δν αδεις, και
εχει να σε ελεηση, καθως σε 8εβαιωνει δ 'Ησαϊας· «πολλα ασον, ϊνα
σον μνεϊα γενηται».

Και μεταρσιοι τω πνενματι εκ
της ανεννοητον θεϊας σνγκατα^ασεως πρδς την ημετεραν πτωχεϊαν ας
λεγωμεν μετα Γρηγορϊον τον Θεολδ
γον. «ΙΙδσαι μοι πανηγνρεις καθ' εκαστον των τον Χριστον μνστηρϊων! ων απαντων κεφαλαιον εν, η εμη τελεϊωσις και αναπλασις, και η
πρδς τδν πρωτον 'Αδαμ επανοδος».

Κ αϊ ας στοχαζωμεθα τδν γλνκντατον 'Ιησονν, πδτε, ως 6ρεφος εν
τη φατνη ανακεϊμενον πδτε, νπδ
τον Σνμεων ξασταζδμενον τωρα,
βαπτιζδμενον, πασχοντα, ν8ριξδμενον και επι τον στανρον γνμνδν κρεμαμενον, και εν τω ταφω ως νεκρδν
καλνπτδμενον αλλοτε δε, ανισταμενον, αναλαμβανδμενον εις ονρανονς,
και εκ δεξιων τον Πατρδς καθεζδμενον: οντω γαρ σε παραινεϊ και δ
Θεολδγος να καμνης, λεγων «Δια
πασων δδενσον αμεμπτως των ηλικιων τον Χριστον και δνναμεων, ως
Χριστον μαθητης». Κ αι δ αγιος 'Ισαακ· «'Εθισον τδν νονν σον αει εν
τοϊς μνστηρϊοις της οικονομϊας τον
Σωτηρος μελεταν».

πθρι τωΝ τριωΝ τροπωΝ τηο προοθγχΗα *
ἄνθρωπος μένῃ ἰκανοποιημένος μὲ τὸν
πρῶτον τρόπον προσευχῆς καὶ καλλιεργεῖ αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν του, τότε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν στειρότητα, εϊναι δυνατὰ
καὶ σοβαρὰ πνευματικὰ νοσήματα. Ὅσον ἀφορα τὸν δεὐτερον τρόπον προσευχῆς, ἄν καὶ ὺπερθαίνῃ κατὰ πολὺ
τὸν πρῶτον εἰς ἀξίαν, δμως ἐπίσης εϊναι ἀλιγόκαρπος. Δὲν ἐξἀγει τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν ἀδιάκοπον ἀγῶνα πρὸς
τοὺς λογισμοὺς καὶ δὲν ὁδηγεῖ αὐτὸν
οὕτε εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν ἀπὸ τὰ πάθη, οὕτε πολὺ περισσότερον, εἰς τὴν καθαρὰν θεωρίαν. 'Ο τρίτος, ὁ τελειότερος
τρόπος προσευχῆς εϊναι τοιαὐτη στάσις τοῦ νοὸς ἐν τῆ καρδίςι, ὡστε ὁ προσευχόμενος ἐκ βαθέων αὐτοῦ τοῦ εϊναι
του, ἔξω εἰκόνων καὶ μορφῶν καθαρφ
νο'ὶ παρίσταται τῶ θεῶ.
Τὸ πρῶτον εϊδος προσευχῆς κρατεῖ
τὸν ἄνθρωπον εἰς διαρκῆ παραπλἀνησιν, εἰς τὸν κόσμον τῆς φαντασιοκοπίας.
Τὸ θεῖον καὶ γενικῶς παν πνευματικὸν
λαμ6άνει διαφόρους φανταστικὰς μορφάς, ὕστερον δὲ δαθμηδὸν καὶ ὴ πραγματικὴ ζωὴ καθίσταται κατὰ τὸ μαλλον
ή ήττον ἔμπλεος στοιχείων ἐκ τῆς σφαίρας τῆς φαντασίας.
Κατὰ τὸν δεὐτερον τρόπον προσευχῆς
αἰ ἐσωτερικαὶ εϊσοδοι τῆς καρδίας καὶ
τοῦ νοὸς εϊναι ἀνοικταὶ πρὸς εὕκολον
διείσδυσιν παντὸς ἀλλοτρίου. Δυνάμει
τοὐτου, ὁ ἄνθρωπος ζῆ συνεχῶς ὑποβαλλόμενος εἰς τὰς πλέον διαφόρους
ἐπιδράσεις ἐκ τῶν ἔξω. Μὴ ἐννοῶν δμως, τί ἀκριβῶς συμθαίνει, μετ' αὐτοῦ
άντικειμενικῶς, δηλαδὴ τίνι τρόπω άναφὐονται ἐντὸς αὐτοῦ δλοι αὐτοὶ οἰ λογτσμοὶ καὶ οἰ πόλεμοι ἀποδεικνὐεται άνίκανος νὰ άντισταθῆ δεόντως εἰς τὴν
ὁρμὴν τῶν παθῶν. Κατ' αὐτὸ τὸ εϊδος
* 'Απδ τδ θαυμδαιον 6ι6λίον τοϋ αρχιμαν- προσευχῆς ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει κάποδρίτου Σωφρονιου, «'Ο Γερων Σιλουαν6ς». τε χάριν καὶ ἔρχεται εἰς ἀγαθὴν κατά-

ΠΡΟΣΕΥΧΗ εϊναι
δημιδημιουργία,
ουργία ὑψηλοτάτη,
δημιουργία καὶ ποίησις κατ' ἐξοχήν.
Δυνάμει
τοὐτου
προσλαμβάνει αὕτη
ἀπείρους μορφάς,
ἀλλ' ὁπωσδήποτε ὑφίσταται μία δυνατότης διακρίσεώς της εἰς εϊδη ἀναλόγως τῆς καταστάσεως ή κατευθὐνσεως
τῶν κυρίων πνευματικῶν δυνάμεων τοῦ
ἀνθρώπου, τοῦθ' δπερ ποιοῦσιν καὶ οἰ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.
'Εξ αὐτῆς τῆς ἀπόψεως ή προσευχὴ
συμπίιττει πρὸς τὰ στάδια τῆς φυσικῆς
ἀναπτὐξεως τοῦ ἀνθρωπίνου πνεὐματος. Πρώτη κίνησις τοῦ νοὸς εϊναι ὴ
πρὸς τἀ ἔξω. Δευτέρα, ή εἰς ἐαυτὸν ἐπιστροφὴ καὶ τρίτη, ἠ κίνησις πρὸς τὸν
θεὸν διὰ τοῦ ἔσω ἀνθρώπου.
'Εν συμφωνία πρὸς τὴν τοιαὐτην τάξιν οἰ "Αγιοι Πατέρες διακρίνουν τρεῖς
τρόπους προσευχῆς: Ὅ πρῶτος ἔνεκα
τῆς ἀνικανότητος εἰσέτι τοῦ νοὸς νὰ ἀναβαίνῃ ἀμέσως εἰς τὴν καθαρὰν ἔννοιαν τοῦ θεοῦ, χαρακτηρίζεται ἀπὸ
τὴν «φαντασίαν», ὁ δεὐτερος ἀπὸ τὴν
«νόησιν», καὶ ὁ τρίτος ἀπὸ τὸν βυθισμὸν
εἰς τὴν «θεωρίαν». Κυρίως όρθὴν καὶ
καρποφόρον οἰ Πατέρες θεωροῦν τὴν
προσευχὴν τοῦ τρίτου τρόπου, ἀλλὰ
λαμβάνοντες ὑπ' ἄψιν τὴν ἀδυναμίαν
τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἔχῃ προσευχὴν τοιοὐτου βαθμοῦ ἐξ αὐτῆς τῆς ἀρχῆς τῆς
πρὸς τὸν θεὸν ὁδοῦ του, θεωροῦν καὶ
τοὺς δὐο πρώτους τρόπους φυσικοὺς καὶ
ώφελίμους εἰς τὸν καιρόν των. Ταυτοχρόνως δμως ὑποδεικνὐουν δτι ἐὰν ὁ
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Χαρακτηριστικὸν ἀποτέλεσμα ή ἰδίωστασιν, ἀλλ' ἐξ αἰτίας τῆς ἐσφαλμένης
ἐσωτερικῆς στάσεώς του δὲν δὐναται μα τῆς τοιαὐτης κινήσεως καὶ ἐγκατοινὰ διαμένῃ σταθερῶς εἰς αὐτήν. 'Απο- κήσεως τοῦ νοὸς εἰς τὰ ἔσω, εϊναι ὴ διακτήσας ὡρισμένας θεολογικὰς Υνώσεις κοπὴ τῆς ἐνεργείας τῆς φαντασίας καὶ
καὶ σχετικῶς εὐσχήμονα διαγωγήν, ϊκα- ὴ ἀπαλλαγὴ τοῦ νοὸς ἀπὸ πάσης εἰκόνοποιημένος μὲ αὐτὴν τὴν κατάστασιν, νος, εὑρισκομένης ἐν αὐτφ. Ὅ νοῦς
σταδιακῶς ἔλκεται πρὸς τὴν διανοητι- τότε γίνεται δλος ἀκοὴ καὶ δρασις, καὶ
κὴν θεολοΥίαν. Κατὰ τὸ μέτρον δὲ τῆς βλέπει καὶ ἀκοὐει κάθε λογισμόν, πληπροόδου εἰς αὐτὸ τὸ εϊδος θεολοΥίας σιάζοντα ἔ ξ ω θ ε ν, προτοῦ οὐτος διδυσχεραίνεται ὁ ἐσωτερικὸς πόλεμος εισδὐσῃ εἰς τὴν καρδίαν. Κατὰ τὴν τέτῶν λεπτῶν ψυχικῶν παθῶν — τῆς κε- λεσιν τῆς προσευχῆς αὐτῆς ὁ νοῦς ἄνοδοξίας καὶ ὑπερηφανείας, αὐξάνεται χι μόνον δὲν ἐπιτρέπει τὴν εϊσοδον λοὴ ἀπώλεια τῆς χάριτος καὶ ἐξασθενεῖ ή γισμῶν εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλὰ καὶ ἀπωπροσευχή. Εἰς τὴν περαιτέρω ἐξέλιξιν θεῖ αὐτοὐς, καὶ ὁ ϊδιος τηρεῖται ἀπὸ τὴν
του αὐτὸς ὁ τρόπος προσευχῆς, ἰδιαίτε- μετ' αὐτῶν κρασιν. Οὕτως, ἐπιτυγχάρον χαρακτηριστικὸν τοῦ ὁποίου εϊναι ὴ νεται ὴ καταστολὴ τῆς ἐνεργείας πανσυΥκέντρωσις τῆς προσοχῆς εἰς τὸν ἐΥ- τὸς πάθους ἐν τῆ ἐμβρυώδει καταστάσει
κέφαλον, ὁδηΥεῖ τὸν ἄνθρωπον μὰλλον αὐτοῦ, ἐν αὐτῆ τῆ γενέσει του. Τὸ ζήεἰς φιλοσοφικὰς θεωρίας, αϊτινες ἐπί- τημα τοῦτο εϊναι ἐξαιρετικῶς βαθὺ καὶ
σης, ὡς καὶ ὁ πρῶτος τρόπος προσευ- περίπλοκον, καὶ ὴμεῖς ἐδῶ προτιθέμεθα
χῆς, τὸν εἰσάγουν εἰς ἔνα φανταστικὸν νὰ δώσωμεν μόνον τὴν πλέον στοιχειώκόσμον. ΠράΥματι, τοῦτο τὸ εϊδος τῆς δη σκιαγραφίαν.
ἀφηρημένης, νοητικῆς φαντασίας εϊναι
όλϊΥώτερον ἀφελὲς καὶ όλϊΥώτερον ἀ- ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
πομεμακρυσμένον τῆς ἀληθείας, παρὰ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ
τὸ πρῶτον.
'Η ὰμαρτία πραγματοποιεῖται διαβαίὍ τρίτος τρόπος προσευχῆς ·— ὴ ἔ- νουσα τὰς καθωρισμένας φάσεις τῆς ἐνωσις τοῦ νοὸς μετὰ τῆς καρ- σωτερικῆς της ἐξελίξεως.
Πρώτη μορφὴ εϊναι ὴ προσεγγίζουσα
δ ί α ς — εϊναι ἐν γένει ὴ φ υ σ ι κ ὴ
θρησκευτικὴ κατάστασις τοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔξωθεν πνευματική
ἀνθρωπίνου πνεὐματος, ποθουμένη, ζη- τις ἐπίδρασις, ῆτις κατ' ἀρχὰς δὐναται
τουμένη, ἄνωθεν διδομένη. Τὴν ἔνωσιν νὰ εϊναι ἐντελῶς ἀσαφής, ἀόριστος. Τὸ
τοῦ νοὸς μὲ τὴν καρδίαν αἰσθάνεται ἔ- πρωταρχικὸν στάδιον μορφοποιήσεως εϊκαστος, δταν προσεὐχηται προσεκτικῶς ναι ὴ ἐμφάνισις ἐντὸς τοῦ ἐσωτερικοῦ
«ἐκ καρδίας». Εἰς ἀκόμη μεΥαλὐτερον «όπτικοῦ» πεδίου τοῦ άνθρώπου «εἰκόβαθμὸν γνωρίζει αὐτήν, δταν ἔρχηται νος» τινος. Καθ' δσον τοῦτο δὲν ἐξαρπρὸς αὐτὸν ὴ κατάνυξις καὶ ὴ γλυκεῖα ταται ἀπὸ τὴν θέλησιν τοῦ άνθρώπου,
αϊσθησις τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ. Τὰ δά- δὲν λογίζεται εἰς ὰμαρτίαν. Αἰ εἰκόνες
κρυα κατανὐξεως κατὰ τὴν προσευχὴν εἰς ἄλλας μὲν περιπτώσεις φέρουν χαεϊναι πιστὴ ἔνδειξις τοῦ δτι ὁ νοῦς ή- ρακτῆρα μὰλλον ἐποπτικόν, εἰς ἄλλας
νώθη μετὰ τῆς καρδίας, καὶ δτι ὴ πα- δὲ κυρίως νοητικόν, συχνότερον δὲ μιἘφ δσον δμως καὶ αἰ ἐποπτικαὶ
ροῦσα προσευχὴ εὐρε τὸν πρῶτον της κτόν. *
τόπον, τὴν πρώτην ἀναβαθμίδα τῆς πρὸς εἰκόνες ἔλκουν όπίσω των αὐτὴν ή ἐτὸν θεὸν ἀναβάσεως. 'Ιδοὺ διατί τόσον κείνην τὴν σκέψιν, ὑπὸ τῶν ἀσκητῶν
τιμἄται ὴ κατάνυξις ὑφ' δλων τῶν ἀ- πὰσαι αϊ εἰκόνες καλοῦνται «λογισμοί».
Εἰς τὸν ἀπαθῆ ἄνθρωπον ὁ «κυρίαρσκητῶν. Ὅμιλοῦντες δμως, ἐπὶ τοῦ προκειμένου, περὶ τοῦ τρίτου τρόπου προσ- χος» νοῦς δὐναται νὰ προσηλώσῃ τὴν
ευχῆς, ἔχομεν ὑπ' δψιν ἄλλο τι, μεγα- προσοχήν του ἐπὶ τοῦ προσερχομένου
λὐτερον;νοῦν ἐν εὐκτικῆ προ- λογισμοῦ ὡς γνωστικὴ τοῦ εϊναι δὐνασοχῆ ἰστάμενον ἐν τῆ καρ- μις, μένων πάντῃ ἐλεὐθερος ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ λογισμοῦ. 'Αλλ' ἐὰν ἐντὸς
δίςι.
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τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχῃ «τόπος», ὑπάρχει κατάλληλον ἔδαφος, ὡς εὕνοια πρὸς
τὸ πνεῦμα, τὸ περιεχόμενον εἰς τὸν λογισμόν, τότε ἠ ἐνέργεια αὐτοῦ τοῦ τελευταίου ἐπιδιώκει νὰ καταλάβῃ βιαίως τὸν ψυχικὸν κόσμον τοῦ ἀνθρώπου.
Κατορθώνει δὲ τοῦτο προκαλοῦσα εἰς
τὴν προδιατεθειμένην πρὸς τὸ πάθος
ψυχὴν ἐν αϊσθημα ἠδονῆς, ὶ'διον τοῦ
ἐνὸς ή τοῦ ἄλλου πάθους. Εἰς αὐτὴν
ἀκριβῶς τὴν ὴδονὴν συνίσταται ὁ «πειρασμός». Ἐν τοὐτοις καὶ ἠ στιγμὴ αὐτὴ τῆς ἠδονῆς, ἄν καὶ μαρτυρεῖ περὶ τῆς
ἀτελείας τοῦ ἀνθρώπου, ἄμως δὲν λογίζεται εἰς ὁμαρτίαν. ΕΙναι ἀπλῶς ή
«πρότασις» τῆς ἀμαρτίας.
'Η περαιτέρω ἐξέλιξις τοῦ ἐφαμάρτου λογισμοῦ ἐν ἀδραῖς γραμμαῖς δὐναται νἀ χαραχθῆ ὡς ἐξῆς: 'Η προτεινομένη ἐμπαθἠς ἠδονὴ προσελκὐει τὴν
προσοχὴν τοῦ νοός. Στιγμὴ ἐξαιρετικῶς
σοβαρὸ καὶ ὑπεὐθυνος, διότι ἠ ἔνωσις
τοῦ νοὸς μετὰ τοῦ λογισμοῦ ἀποτελεῖ
τὴν εὐνοϊκὴν προϋπόθεσιν διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ τελευταίου. 'Εὰν διὰ μιας ἐσωτερικῆς θουλητικῆς πράξεως ὁ νοῦς
δὲν ἀποκοπῆ ἀπὸ τὴν προτεινομένην ήδονήν, ἀλλἀ παρατείνει τὴν ἐν αὐτῆ
διαμονήν του διὰ τῆς προσοχῆς, τότε
ἐμφανίζεται ὴ συμπάθεια πρὸς αὐτὴν
καὶ ἄρχεται ὴ εὐνοϊκὴ μετ' αὐτῆς συνομιλία, ἐξ ὴς ἔπεται ὁ «συνδυασμός», δστις δὐναται νὰ ἐξελιχθῆ εἰς τὴν πλήρη
καὶ ἐνεργητικὴν «συγκατάθεσιν». 'Ακολοὐθως, ὴ συνεχῶς αὐξανομένη ἠδονὴ
δὐναται ὴδη νὰ δεσπόσῃ τοῦ νοὸς καὶ
τῆς θελήσεως τοῦ ἀνθρώπου, δπερ λέγεται «αἰχμαλωσία». Μετὰ τοῦτο δλαι αὶ δυνάμεις τοῦ αἰχμαλωτισθέντος ἀπὸ τοῦ πάθους κατευθὐνονται πρὸς
τὴν μαλλον ή ήττον ἀποφασιστικὴν ἔργω πραγματοποίησιν τῆς ἀμαρτίας, ἐὰν
δὲν ὑπάρχουν πρὸς τοῦτο ἐξωτερικὰ ἐμπόδια, ή, ἐπὶ παρουσίςι ἐμποδίων, πρὸς
τὴν ἀναζήτησιν δυνατότητος τῆς τοιαὐτης πραγματοποιήσεως.
'Η παρομοία αἰχμαλωσία δὐναται νὰ
μείνῃ μοναδικὴ καὶ ποτὲ πλέον νὰ μὴ
ἐπαναληφθῆ, ἐὰν ήτο ἀποτέλεσμα ἀπλῶς άπειρίας ἀγωνιζομένου ἀσκητοῦ.
'Εὰν δμως αἰ αἰχμαλωσίαι ἐπαναλαμ-
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6άνωνται, ὁδηγοῦν πλέον εἰς τὴν «ἔξιν» τοῦ πάθους, ὁπότε πἄσαι αὶ φυσικαὶ τοῦ ἀνθρώπου δυνάμεις ἀρχίζουν
νὰ δουλεὐουν εἰς αὐτὸ τὸ πάθος.
'Εκ τῆς ἀρχικῆς ἐμφανίσεως τῆς ἐνηδόνου ἐνεργείας τοῦ πάθους, δ,τι, ἀνωτέρω ἐκλήθη «πρότασις», όφείλει νὰ ἀρχίσῃ ὁ πόλεμος, δστις δὐναται νὰ συνεχισθῆ εἰς δλας τὰς φάσεις τῆς ἐξελίξεως τοῦ ἀμαρτωλοῦ λογισμοῦ· καὶ εἰς
κάθε μίαν ἀπὸ αὐτὰς ὁ ἀσκητὴς δὐνα
ται νὰ νικήσῃ καὶ οὕτω νὰ μὴ ἀποπερατωθῆ ἔργω ἠ ἀμαρτία. Πάντως, ἀπὸ τὴν
στιγμὴν τῆς ταλαντεὐσεως τῆς θελἠσεως ὑφίσταται τὸ στοιχεῖον τῆς ἀμαρτίας
καὶ χρείαν ἔχει μετανοίας, ϊνα μὴ ἀπολεσθῆ ἐκ προσαγωγῆς ἠ χάρις.
'Ο πνευματικῶς ἀδόκιμος συνανταται
συνήθως μὲ τὸν ἐφάμαρτον λογισμόν,
δταν ὁ τελευταῖος ἀπαραιτήτως ἔχῃ διέλθει τὰς πρώτας φάσεις τῆς ἐξελίξεώς
του καὶ ἔχῃ ὴδη ἀποκτήσει ὡρισμένην
δὐναμιν, ἀκόμη δὲ περισσότερον, δταν
ὲΥΥίζθ ό κίνδυνος τῆς ἔργω τελέσεως
τῆς ἀμαρτίας. Οὕτω, πρὸς ἀποφυγὴν
τῆς ἀμαρτίας, εϊναι ἀνάγκη νὰ ἐγκατασταθῆ ὁ νοῦς μὲ προσευχὴν ἐντὸς τῆς
καρδίας. Διότι, καθὡς εϊπομεν ἀνωτέρω,
μὲ τὴν τοιαὐτην ἐσωτερικὴν στάσιν τοῦ
νοός, ἠ ἀμαρτία ἀναχαιτίζεται ἐν αὐτῆ
τῆ συλλήψει της. Εὕκαιρον ϊσως εϊναι
ἐνταῦθα νὰ μνησθῶμεν τῶν λόγων τοῦ
Προφήτου : «θυγάτηρ Βα6υλῶνος ἠ ταλαίπωρος. .. μακάριος δς κρατήσει καὶ
ἐδαφιεῖ τὰ νήπιά σου πρὸς τὴν πέτραν»
τοῦ 'Ονόματος 'Ιησοῦ Χριστοῦ (Ψαλμ.
ρλστ' 8-9).
'Αγωνιζόμενος διὰ τὴν ἐλευθερίαν
του ὁ ἀσκητής, διεξάγει πόλεμον πρὸς
τὸν λογισμόν, τόσον ἔντονον, δσον ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος δὲν ἐγνώρισεν αὐτὸν ἐκ
πείρας, οὕτε κἄν δὐναται νὰ φαντασθῆ.
Εἰς τοῦτον τὸν ἐσωτερικὸν πόλεμον
πρὸς τὸν λογισμόν, εἰς αὐτὴν τὴν κατ'
εὐθεῖαν ἀντίστασιν πρὸς αὐτόν, ἠ ψυχὴ τοῦ ἀρχαρίου οὐχὶ σπανίως ὑφίσταται μερικὴν ἠτταν, ἐνίοτε δμως ἐπιφέρετ καὶ νίκην. Οὕτω, σὺν τῶ χρόνφ ὁ
ἀσκητὴς δὐναται νὰ μελετήσῃ τὸν χαρακτῆρα τοῦ κάθε λογισμοῦ μέχρι καταπληκτικῆς λεπτότητος, τόσον ὡστε ἄν
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καὶ δὲν διαπράττῃ ἔργω τὴν ἀντίστοιχον ἀμαρτίαν, δμως μανθάνει τὴν ἐνέργειαν κάθε πάθους πολὺ βαθὐτερον καὶ
λεπτότερον ἠ ὁ κατεχόμενος ὑπ' αὐτοῦ.
.Ο τελευταῖος δὐναται νὰ παρατηρῆ εἰς
ἐαυτὸν καὶ εἰς τοὺς ἄλλους τὰς ἐκδηλώσεις τῆς ἐνεργείας ἐκείνου ἠ τοῦ ἄλλου πάθους, ἀλλὰ διὰ νὰ κατορθώσῃ
βαθυτέραν γνῶσιν του, εὶναι ἀπαραίτητον νὰ φθάσῃ μέχρις ἐκείνου τοῦ πνευματικοῦ τόπου, εἰς τὸν ὁποῖον διαμένει
ὁ προσευχόμενος κατὰ τὸν τρίτον τρόπον, καὶ οὕτω βλέπει παν πάθος ἐν τῆ
ἐμβρυώδει αὐτοῦ φάσει.
Κλείων τὰς εἰς τὴν καρδίαν εἰσόδους,
τοποθετήσας ἐκεῖ ὡς φρουρὸν τὸν ἀπηλλαγμένον φαντασίας καὶ διαλογισμῶν, ἀλλὰ καθωπλισμένον διὰ τῆς
προσευχῆς καὶ τοῦ όνόματος τοῦ 'Ιησοῦ Χριστοῦ νοῦν, εἰσέρχεται ὁ ἀσκητὴς εἰς ἀγῶνα κατὰ πάσης ἐπιδράσεως,
ἔξωθεν, ἐκ τῆς κοσμικῆς σφαίρας ἐκπορευομένης. Εἰς τοῦτο ἔγκειται ή οὐσία
τῆς νοερας νήψεως, ῆτις σκοπὸν ἔχει
τὸν ὑπὲρ ἀπαθείας ἀγῶνα.
'Υπὸ εὐρυτέραν ἔννοιαν, ὴ κατὰ τῶν
παθῶν νίκη κατορθοῦται διὰ τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. 'Αλλ
*
ἐνταῦθα πραγματευόμεθα τὴν ἰδιαιτέραν μορφὴν τῆς ἀσκητικῆς νήψεως, ή
ὁποία ἀρχίζει δταν ὁ διελθὡν τὰ ὡρισμένα στάδια τῆς πνευματικῆς ἐξελίξεως ἀσκητὴς ἐγκαταλείπει τὴν προσευχὴν τοῦ πρώτου τρόπου, κατόπιν πείρας καὶ τοῦ δευτέρου, συνειδητοποιήσας τὴν τοῦ τοιοὐτου ἀτέλειαν.
'Η φυλακὴ τοῦ νοὸς καὶ τῆς καρδίας
ἀπὸ παντὸς λογισμοῦ ἀπαιτεῖ μακρὸν ἀγῶνα, ἐξαιρετικῶς δὐσκολον καὶ λεπτόν. Ὅ ἄνθρωπος, ζῶν μεταξὺ τοῦ ἀτελευτήτου πλήθους τῶν πλέον ποικιλομόρφων ἐντυπώσεων καὶ ἐπιδράσεων,
ἔνεκα ἀκριβῶς τοῦ πλήθους των καὶ τῆς
συνεχοῦς ἀλλαγῆς των, δὲν κατανοεῖ
οὕτε τὸ γένος των, οὕτε τὴν ἰσχὐν των.
'Αλλ'ὁ ἀσκητὴς, ἐργάτης τῆς νοερἄς ὴσυχίας, ἐν τῆ ἀποταγῆ ἀπὸ παντὸς ἐξωτερικοῦ, συγκεντροῦται δι' δλης του τῆς
δυνάμεως εἰς τὸ ἔσω τοῦ εϊναι του, καὶ
ἐκεῖ εἰσέρχεται εἰς μονομαχίανμὲ
τὸν τοῦ κυριωτέρου πάθους του λογι-
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σμόν. Μόνον ὑπ' αὐτὰς τὰς συνθήκας
εϊναι δυνατὸν νὰ γνωρίσῃ τις τὸ γένος
καὶ τὴν κολοσσιαίαν ἰσχὐν του. Ὅ μὴ
ἐπαρκῶς προσεκτικὸς ἐσωτερικῶς ἄνθρωπος λίαν εὐκόλως πίπτει ὑπὸ τὴν
ἐπίδρασιν τοῦ λογισμοῦ καὶ καταντἄ
δοῦλος αὐτοῦ. Διὰ τῆς ὑποκλίσεως τοῦ
θελήματός του πρὸς τὸν λογισμὸν ὁ ἄνθρωπος ἐξομοιοῦται πνευματικῶς καὶ
ταυτίζεται ἀκόμη μὲ ἐκεῖνο τὸ πνεῦμα,
τοῦ ὁποίου ὴ ἐνέργεια εϊναι ἐγκεκλεισμένη εἰς τὸν λογισμόν. 'Αποδεχόμενος
ἐν τῆ ψυχῆ ἐμπαθῆ λογισμόν, δστις κατὰ τὸ πλεῖστον εϊναι ἀποτέλεσμα δαιμονιώδους ἐπιδράσεως, ὁ ἄνθρωπος γίνεται δργανον δαιμονικῆς ἐνεργείας.
Ὅ βαθέως προσευχόμενος νοῦς αἰσθάνεται ἐνίοτε τὴν ἐκ τῶν ἔξω προσέγγισιν πνεὐματός τινος, ἀλλ' ἐὰν ή
εὐκτικὴ προσοχὴ δὲν διαταραχθῆ, τότε
ἐξαφανίζεται αὐτὸ ἄπρακτον, οὕτως ὡστε μετὰ τὴν προσευχὴν δὲν δὐναται νὰ
εϊπῃ ὁ ἄνθρωπος ποῖος, διατι', καὶ διά
τίνος ὴλθε.
Ἐνίοτε, εἰς βαθεῖαν προσευχὴν συμ6αίνει κάτι δυσκόλως ἐξηγοὐμενον.
Πλησίον τοῦ νοὸς διέρχονται φωτοφόροι ἐμφανίσεις, αἰ ὁποῖαι προσπαθοῦν
νὰ ἐλκὐσουν πρὸς ἐαυτὰς τὴν προσοχήν
του. Ἐὰν ὁ νοῦς δὲν δίδῃ εἰς αὐτὰς
προσοχήν, τότε ἐπιμένουν, ὡς νὰ λέγουν: «θὰ σοῦ φέρω σοφίαν καὶ σὐνεσιν, καὶ ἐὰν δὲν μὲ ἀποδεχθῆς, τότε, ϊσως, ποτὲ πλέον δὲν θὰ μὲ ἰδῆς». Ὅ ἔμπειρος δμως νοῦς δὲν προσέχει εἰς αὐτὰς κατ' οὐδένα τρόπον, καὶ αὐταὶ φεὐγουν δχι μόνον ἀπαράδεκτοι,
ἀλλ' οὐδὲ ἐγνωσμένοι. Ὅ νοῦς οὕτε κδν
γνωρίζει ἀσφαλῶς ἄν ήτο πονηρὸς ἐχθρὸς ή καλὸς ἄγγελος. Γνωρίζει δμως
ἐκ πείρας, δτι ἐὰν προσηλώσῃ τὴν προσοχήν του εἰς τὴν προτεινομένην φωτοφόρον σκέψιν, χάνει τὴν προσευχὴν
καὶ ὕστερον μετὰ μεγάλου κόπου ἀναζητεῖ αὐτὴν. 'Εί πρὰξις ἔδειξεν, δτι κατὰ τὴν ὡραν τῆς προσευχῆς ἀπαιτεῖται
τελεία ἐγκράτεια ἀκόμη καὶ ἀπὸ καλὸς
κατ' δψιν σκέψεις, διότι ἀλλέως ὁ νοῦς
συνανταται μὲ τὴν ἀτελείωτον ἐξέλιξιν
τοῦ λογισμοῦ, καὶ καθὡς ἔλεγεν ὁ Γέρων, «καθαρὸς δὲν ἐξέρχεται». 'Εί ἀπώ-
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λεια τῆς καθαρας προσευχῆς εϊναι ζημία δι' οὐδενὸς ἀνταμει6ομένη.
'Η θαυμασία αὕτη ἐργασία (ἀκατάληπτος εἰς τὴν όκνηρὰν πλειοψηφίαν) ἐπιτυγχάνεται μὲ μέγαν κόπον καὶ ὑπὸ
όλίγων.
'Η οὐσία τῆς ἀσκητικῆς ὁδοῦ τοῦ Γέροντος δὐναται νὰ ἐκφρασθῆ εἰς ὁλίγας
λέξεις: — φυλακὴ τῆς καρδίας ἀπὸ κάθε ξένον λογισμὸν μέσφ τῆς ἐσωτερικῆς νοερας προσοχῆς, ϊνα ἀποφυγὡν
πασαν ἀλλοτρίαν ἐπίδρασιν, ἐπιτὐχῃ
τὴν παράστασιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐν

καθαρςί προσευχῆ.

Αὐτὴ ἠ ἐργασία ἀνομάζεται ν ο ε ρ ὰ
ἠσυχία. Ἐκληροδοτήθη αὕτη εἰς ὴμἄς ὺπὸ τῆς ζώσης καὶ γραπτῆς παραδόσεως τῶν 'Αγίων Πατέρων, ἀπὸ τῶν
πρώτων αἰώνων τοῦ χριστιανισμοῦ μέχρι τῶν ὴμερῶν ἠμῶν. Διὰ τοῦτο εϊναι
δυνατὸν νὰ ὁμιλῆ τις περὶ τῆς ἀσκητικῆς ὁδοῦ τοῦ Γέροντος, ὡς καὶ ὁ ϊδιος
ἔπραττε, πραγματευόμενος περὶ τῆς ὁδοῦ τοῦ ὁρθοδόξου μοναχισμοῦ ἐν γένει.

ΝΘΧ φϊΛΟΚΧΛΙΚΧ ΚΘΙΜ6ΝΧ
ΙΙΑΡΧΕΙ μια συγ- γονς», ως «δεϊγμα γραφης», απδ τδ 6ιχνσις για την οημα- 6λϊον τοϋ μακαρϊτου Διονυοϊου Τρϊκκης
σϊαν των φιλοκαλι- «'Ο "Ανατολικδς Μοναχισμ6ς», μδ την δλκων κειμδνων. Πολ- πϊδα δν προσευχη, οτι ουντ6μως δα δκλοι νομϊζονν, δτι φι- δοδοϋν ενιαϊως σε δνα τ6μον με οχετικην
λοκαλικα κεϊμενα εϊ ΕΙσαγωγην και Σχολια.
ναι μδνον δσα εϊναι
ΠΟΣΟΝ μεγδλην τιδνσωματωμδνα στην
μην εχει τδ δγιον καὶ
γνωοτην «Φιλοκαλϊαν». Πρδκειται περι
ϊερδν σχημα σας! "Ω
αγνοϊας. ΟΙ δκδδται της «Φιλοκαλϊας», α- ,
ποσην πνευματικῆν εϋγιοι Ν ικδδημος δ 'Αγιορεϊτης και Μαωδίαν αποπνδει! "Ω,
καριος ΚορΜου, συνελεξαν, απδ αγιορει- ὶ
ποσον μεγ6λον τρδπον
τικες 6ι6λιοδηκες τα καλλϊτερα, κατα την '
ζωης δκλδζατε! Κανδγνωμην τους, Πατερικα, Νηπτικα και λ4νας λ6γος δδν δϋναται
σκητικα κεϊμενα και τα δξδδωκαν τδ Ι782
στην Βενετϊα σδ ενα τ6μον Ι2ΟΟ σελ. με- να τον εγκωμιδση αντ6ξια. "Ω σχημα μοναγαλου Οχηματος. 'Η «Φ ιλοκαλϊα» δγνωρι- χικδν, που εγγϊζει τον οϋρανδν! "Ω σχημα
οεν δπανειλημμενες δκδοοεις με τελεν- μοναχικδν, που ενωνει τδν βνθρωπον μδ τδν
ταϊαν την τοϋ "Αλεξ. Παπαδημητρϊου σδ Θε6ν! "Ω μοναχικδν σχημα, που εϊκονίζει
5 τ6μους, τον δε τϊτλον της εδανεϊοδηοαν δγγδλους! "Ω μοναχικδς 6ίος, που διατηρεϊ τδ
προφανως οϊ εκδδται απδ την «Φιλοκα- «κατ' εϊκ6να θεοϋ»! "Ω μοναχικδς βιος, ποδ
2ίαχ» των αγϊων Βασιλεϊου τοϋ Μεγαλον παρίσταται μπροστα σιδν Θε6ν! "Ω μοναχικαι Γρηγορϊον τον Θεολ6γου, αποτελον- σμ6ς, ποδ εϊναι στδν θεδν σδ μεγ6λην τιμδνην δπϊσης απδ ανϋολ6γησιν Πατερι- μην! "Ω 6ίος μοναχικδς, μδ τδν δποϊον σωζεται δ κδσμος!
κων κειμδνων.
'Εσας μοναχοί, δδν κανεὶς θεληση νδ σας
"Αλλα οϊ ανϋωνες, οϊ λειμωνες και οϊ
κηποι των αγϊων Πατδρων εϊναι ανεξαν- μακαρίση, θδ πη «Μακδριοι οϊ δμωμοι δν δδω,
τλητοι, απδραντοι και σδ πολλα σημεϊα οϊ πορευδμενοι δν νδμψ Κυρίου». Σεϊς μελεπαρδενικοϊ, γιατι ακδμη κανεις δδν εδρε- τωντες αδτδν τδν ν6μον ἠμδραν καὶ νυκτα,
τρε τα δν αγϊω Πνευματι ευωδιαζοντα ϋεϊ- δμοιδζετε μδ τδ δδνδρον τδ φυτευμδνον δκεϊ
ως ανϋη των λ6γων. των. "Ομως και δ- που τρδχουν τδ νερδ, ποδ καρποφορεϊ στῆν
κεϊνα τα ϊερα κεϊμενα που δξεδδδηοαν πα- εποχην του, που τδ φϋλλα του θαλλουν δλαιδτερα, εϊναι σδ δλϊγους γνωστα και λον τδν χρδνον καϊ οϊ καρποί του εϊναι πανδνσν6ητα λ6γφ της αρχαϊας γλατσοης των τα ωραϊοι, δτσι λοιπδν καϊ σεϊς καρποφοκαι των πνενματικων δρων των. Δια τον- ροϋντες μδ λ6γους καϊ δργα, μπορεϊτε νδ
το ακριβως, προτιϋ·εμεϋα να προσφδρωμεν λδγετε μδ πολλην οϊκει6τητα εϊς τδν θεδν
στους δν Χριστφ αδελφους, την ανϋεντι- τδ λδγια τοϋ "Ασματος των 'Ασμ6των: «Κακην οοφϊαν των αγϊων Πατδρων σδ γλωσ- τα6ἠτω 6δελφιδ6ς μου εϊς κηπον αϋτοϋ, καὶ
σαν εϋληπτον καϊ κατανοητην και μδ οχο- φαγδτω καρπδν δκροδρϋων αϋτοϋ». Γιατὶ σεϊς,
ῶ 6ξιοπ6θητοι δπδ τδν Θε6ν, μονδζοντες, εϊλιαομδν οπον χρειαζεται.
"Εκ των κειμδνων αϋτων παραδδτομεν σασθε κηπος τοϋ Χριστοϋ, ποδ εχει φυτευμδδν μεταφρδοει στους «Αϋωνικους Διαλ6- να διδφορα δδνδρα, που καλλιεργεϊται μδ

ιο
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τον θεϊον ν6μον καὶ τδς δντολδς τοϋ Χριστοϋ. Σεϊς δεν εῖσθε Ενα δδσος δενδρων για
νδ κατοικὴσουν σδ σας δγρια θηρϊα, δηλαδὴ
τδ πλὴθη των αὶμο66ρων δαιμδνων, δλλδ εϊσθε «κὴπος κεκλεισμδνος» δσφαλιζδμενος μδ
τείχη απδ τηιίους λίθους. ΚΓ αϋτ6, γιατὶ δδν
γίνατε λεία τοϋ δια66λου, δλλδ πιασθηκατε
μδ τδ δίκτυον τοϋ Χριστοϋ μδσα δπδ τὴν δλμυρδν θδλασσαν, που εϊναι ὴ σϋγχυσις τοϋ
κδσμου.
Σεραπίωνος θμοϋεως, Πρδς μονδζοντας.
Μψπε, ΡΟ 4Ο, στ. 933.
'Ο 6ίος των παρθενευδντων πδντοτε καὶ μοναζδντων, δποβαίνει δγγελικδς γιατὶ εϊναι
δνωτερος δπδ τὴν ζωὴν των λαϊκων. Δι6τι αϋτοὶ ποϋ ζοϋν μονασακως, Εχουν πεθδνει διδ
τδν κδσμον καὶ ζοϋν εν Χριστω, που χδριν
αϋτων δπδθανε καὶ δνεστὴθη. ΓΓ αϋτδ δρνηθἐντες νδ ζοϋν γιδ τδν εαυτδν τους, συσταυρώνονται μδ τδν Χριστδν.
'Α66α θεοδωρου τοϋ Θη6αίου Ρ. ΗεΙΚϊη,
8ΡνΟ. σελ. ΙΙΙ.
"Οπως 6λλα ζωα εϊναι δπδνω στὴν γὴν, δλλα στδ νερδ καὶ δλλα στδν δδρα, Ετσι καὶ οϊ
δνθρωποϊ' δλλοι εϋρίσκονται σδ μδσην κατδστασιν σαν τδ χερσαϊα ζωα· δλλοι 6λδπουν
ϋψηλδ σδν τδ πετεινα καὶ δλλοι κολυμ6οϋν
μδσα στδ νερδ τὴς αμαρτίας σδν τδ ψδρια, δπως λεγει καὶ δ Δα6ίδ: «"Ηλθα στδ 66θη τὴς
θαλδσσης καὶ μδ κατεπδντισε ὴ καταιγίς».
Καὶ αϋτδ μδν εϊναι τδ ὶδιωματα των ζωων.
Ἐμεϊς δμως, σδν δετοὶ ποϋ Ε6γαλαν φτερδ,
πρδπει νδ 6νδβωμεν ϋψηλδτερα καὶ νδ «καταπατὴσωμεν λεοντα καὶ δρδκοντα», δπως λδγει δ Δα6ίδ, καὶ νδ κυριαρχὴσωμεν τοϋ δλλοτε δρχοντος σατανα...
Πλδομεν στδ δγνωστον. 'Απδ τδν ὶεροψδλτην Προφὴτην Δα6ὶδ δλδχθη, δτι δ 6ίος μας
εϊναι σδν τὴν θδλασσαν. Καὶ δλλα μδν μδρη
τὴς θαλδσσης εϊναι πετρωδη, δλλα δδ γεμδτα
δπδ θηρία καὶ δλλα γαλὴνια. 'Εμεϊς μδν οϊ
μοναχοὶ πλδομεν εΙς τδ γαλὴνιον μδρος τὴς
θαλδσσης, οὶ δδ λαϊκοὶ είς τδ δπικίνδυνα μδρη. Καὶ δμεϊς πλδομεν τὴν ὴμδραν ϋπδ τὴν
καθοδὴγησιν τοϋ ὴλὶου τὴς δικαιοσυνης· οὶ
λαϊκοὶ πλδουν τὴν νυκτα περιφερδμενοι δπδ
τὴν δγνοιδν των,
'Οσίας Συγκλητικὴς. ΠΕΠΕΣ 35, σελ,
232, 233.

Μδχρι τδτε ποϋ τδ θηρία (των παθων) δ-

κρϋπτοντο δπδ τὶς κοσμικδς μδριμνες, δδν δγίνοντο αίσθητδ. Τωρα δμως ποϋ ξεσκεπδσθηκαν, Εγιναν σδ δλους γνωστδ. Γι' αϋτδ
καὶ τδ μικρδτερα αμαρτὴματα τὴς μοναχὴς ὴ
τοϋ μοναχοϋ γίνονται φανερδ. "Οπως φαίνεται ευκολα σδ δλους Ενα δηλητηριωδες ζωον,
Εστω τδ πλδον μικρδν, δταν εϋρίσκεται σδ
καθαρδν δωμδτιον, Ετσι δντίθετα, καὶ τδ μεγαλείτερα ὶο66λα ζωα δδν φαίνονται, στδν
κδσμον, διδτι καλϋπτονται δπδ τδ διδφορα
κοσμικδ πρδγματα, ωσαν σδ 6κδθαρτα σπὴλαια φωλιασμδνα.
'Οσίας Συγκλητικὴς. ΒΕΠΕΣ, 35 σ. 243.

Ὅ δσκητικδς 6ίος Εχει Ενα σκοπδν τὴν
σωτηρίαν τὴς ψυχὴς. Διδ νδ δππϋχη δμως
κανεὶς τδν σκοπδν αϋτδν, πρδπει νδ φυλδσση μδ φδ6ον θεοϋ, δπως τδς θείας δντολδς,
δ,τι διδδσκουν οὶ δγιοι Πατδρες.
Μ. Βασιλείου, Λ6γος 'Ασκητικδς. Μϊβηβ
ΡΟ 3Ι. στ. 88Ι.
Βλϋπεις αϋτοϋς τοϋς πτωχοϋς, ποϋ δδν Ε
χουν οὶκίαν, τοϋς χωρὶς σδρκα καὶ σχεδδν
χωρδς αϊμα, γι' αϋτδ καὶ συγγενεϋοντας μδ
τδν θεδν, τοὺς δνυποδὴτους καὶ κοιμωμδνους
στδ χωμα, τοϋς ϋπδρχοντας στὴν γὴν καὶ
ζωντας δπδνω απδ τὴν γὴν τοϋς μεταξϋ των
δνθρωπων καὶ δνωτδρους δπδ τδ δνθρωπινα·
τοϋς δεμενους μδ τὴν σδρκα καὶ μαζϋ δλευθδρους' τοϋς κρατημδνους δπδ τὴν σδρκα καὶ
μαζϋ δκρδτητους. Αϋτοϋς ποϋ δδν Εχουν τίποτε στδν κδσμον καὶ μαζὶ Εχουν δλα τδ ϋπερκδσμια. Αϋτοϋς ποὺ ζοϋν δϋο ζωδς· τὴν παροϋσαν, ποϋ παρα6λδπουν καὶ τὴν μδλλουσαν, ποϋ δγωνίζονται νδ φθδσουν. Αϋτοϋς
ποϋ δνεκρωθησαν καὶ γι' αϋτδ Εγιναν δθδνατου αϋτοϋς ποϋ δλευθερωθησαν δπδ τὶς ϋλες τοϋ κδσμου καὶ δνΦθησαν μδ τδν θεδν.
Αϋτοϋς ποϋ Επαυσαν νδ Εχουν δμπαθεϊς πδθους καὶ ζοϋν μδ τδν δπαθὴ καὶ θεϊον Ερωτα; Αϋτοὶ εϊναι κοντδ στὴν πηγὴν τοϋ φωτδς καὶ δπδ τωρα δδχονται τὶς δκτιστες λδμψεις του. Αϋτοὶ περνοϋν μδ δγγελικδς ψαλμωδίες, μδ δλονϋκτιες προσευχδς καὶ δ νοϋς
των αρπδζεται στδν θεδν. Αϋτοὶ Εχουν τὴν δυνατδτητα καθδρσεως τὴς ψυχὴς καὶ καθαίρονται, δνφ ὴ δν66ασίς των πρδς τδν θεδν καὶ
ὴ θδωσίς των δδν γνωρίζουν μδτρον. Αϋτοὶ
κατοικοϋν σδ σπηλιδς, δλλδ ζοϋν στοϋς οϋρανοϋς. Αϋτοὶ εϊναι παραπεταμϋνοι δκουσίως, δλλδ τοὺς περιμδνουν θρδνοι. Περιφδ-
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ρονται γυμνοί, δλλδ φοροϋν τδ ἔνδυμα τῆς
αφθαρσίας. Ζοϋν στὴν "Ερημον, 6λλδ δπδ
τὴν "Ερημον πηγαίνουν στδν Παρ6δεισον.
Καταπατοϋν τὶς ὴδονδς γιδ τὴν 6τελείωτη καὶ
6νδκφραστην Δπ6λαυσιν...
Γρηγορίου τοϋ Θεολ6γου, Μψπε, ΡΟ 35,
στ. 593.

Αϋτοὶ που δχώρισαν τους δαυτοϋς των δπδ
τδν κ6σμον και 6φιἐρωσαν τδν 6ίον των στδν
Θε6ν, εϊναι πιδ σοφοὶ δπδ τους λαϊκοϋς. 'Εννοω τους Μοναχοϋς μας, που δγωνίζονται να
γίνουν τἐλειοι.
Γρηγορίου τοϋ Θεολ6γου, Μψιτε, ΡΟ 36,
οτ. 538.

"Αφοϋ δ ἀσκητὴς Σεραπίων ὴ Σινδ6νιος,
παρδμεινε μδ 6νδρείαν κοντδ στδ ἐν Ρωμη
δσκητὴριον της μοναχὴς, υστερα, 6φοϋ τὴν
εῖδε, ἐριδτησε: Γιατί κδθεσαι εδω; Αὺτὴ τοϋ
δπεκρίθη: Δδν κ6θομαι, 6λλδ 6αδϊζω. "Εκεϊνος τὴς λἐγει: Ποϋ πηγαίνεις; 'Η παρθἐνος
τοϋ λἐγει: Πρδς τδν Θε6ν μου. Π6λιν δρωτ3 δ δοϋλος τοϋ θεοϋ; Ζὴς ὴ 6πἐθανες; 'Εκείνη δπαντα: Πιστεϋω εΙς τδν Θε6ν μου,
δτι ἔχω πεθ6νει γιδ τδν κ6σμον. Γιατὶ δκεϊνος ποϋ ζὴ σαρκικδ δδϋνατον νδ πορευθὴ
πρδς τδν Θε6ν.
Παλλαδίου, Λαυσαϊκ6ν. Μὶ8ηβ, ΡΟ 34,
σελ. ΙΙ87.
"Ας δξετ6σωμεν τὴν θεωρουμἐνην Λς κορυφὴν κ6θε δγαθοϋ, δηλαδὴ τὴν Βασιλείαν,
συγκρϊνοντες αυτὴν μδ τδν μοναχισμδν καὶ 3ς
δξακριβωσωμεν σδ τί κυριαρχεϊ δ βασιλεϋς
καὶ σδ τϊ δ μοναχ6ς. Λοιπδν δ μδν βασιλεϋς
κυβερνα μδ δνα του λ6γον π6λεις, χωρες, ἔθνη πολλα, στρατηγους, ϋπ6ρχους, οτρατεϋματα, δὴμους καὶ κοινοβουλια. 'Ο δδ μονα
χ6ς, ποϋ παρἐδωσε στδ Οελημα τοϋ θεοϋ τδν
δαυτ6ν του καὶ προτίμησε τδν μοναχικδν 6ίον, εϊναι κϋριος τοϋ θυμοϋ, τοϋ φθ6νου, τὴς
φιλαργυρίας των ὴδονων καὶ δλων των κακων. Αϋτδς φροντίζει π6ντοτε καὶ δποβλἐπει
νδ μὴν 6φὴση τὴν ψυχὴν του νδ κυριαρχηθὴ απδ τδ αὶσχρδ π6θη, ουτε νδ δουλωθὴ δ
λαγισμ6ς του, δπδ τὴν τπκρὴ του τυραννία,
6λλδ νδ διατηρὴ π6ντοτε τὴν δι6νοι6ν του
δλευθδραν δπδ αϋτ6, δχων τδν φδβον τοϋ
θεοϋ ως δπιστδτην στδ π6θη. Αϋτοϋ τοϋ εϊδους λοιπδν τὴν βασιλείαν καὶ δζουσίαν ἔχει
δ βασιλεϋς καὶ αϋτοϋ τοϋ εϊδους ἔχει δ μοναχ6ς, ωστε εῖναι ταδ 6ρθδν νδ δνομ6ση κανεὶς

η

τδν μοναχδν 6ασιλδα ὴ δκεϊνον ποὺ δκτινο6ολεϊ μδ τὴν αλουργίδα καὶ τδ στἐμμα καὶ
κδθεται σδ χρυσδν Θρ6νον.
Γιατί, πρ6γματι, βασιλεϋς εῖναι δκεϊνος,
ποϋ δπιβ6λλεται στδ π6θη τοϋ θυμοϋ, τοϋ
φθ6νου καὶ των ὴδονων, τδ ϋποτ6σσει στδν
θεϊον ν6μον, συντηρεϊ τδν νοϋν του δλεϋθερον καὶ δεν δφὴνει τὴν ψυχὴν του νδ κυριαρχηθὴ δπδ τὶς ὴδονδς. Αϋτδν εϋχαρίστως νδ
δβλεπα νδ κυβερνα τδ δν τὴ θαλδσση καὶ δν
τὴ γὴ πρδγματα καὶ δσα εϊναι στὶς π6λεις,
στὶς 6νθρωπινες κοινωνίες καὶ στδ στρατεϋματα. Δι6τι αϋτδς ποϋ κατευθϋνει μδ τδν δρθδν λ6γον τδ π6θη τὴς ψυχὴς, εϋκολα ὴμπορεϊ νδ κατευθυνη τοϋς 6νθρ6πους διδ των
θείων ν6μων, ωστε νδ γίνεται πατὴρ των δνθρωπων, συμπεριφερ6μενος μδ σϋνεσιν καὶ
6γ6πην στὶς π6λεις ποϋ κυβερνα.
Τω6ννου Χρυσοστ6μου. Βϊιγ6ΪΙΙο, Ι, σελ.
2Ο8 - 2Ο9.

Εϊναι καλ6ν, λεγει ὴ Γραφὴ, νδ εῖσδρχεται κανεὶς σδ σπίτι δπου ϋπδρχει πδνθος, παρδ σδ σπίτι δπου γελοϋν αθε6φοβα. 'Απδ τδ
6θε6φοβο σπίτι δρχίζει ὴ αρρωστεια τὴς ψυχὴς. Γιατὶ δν μδν δχης τδ μδσα διασκεδ6σεως,
πὴρες τὴν ωθησιν νδ μιμηθὴς· δν π6λιν εῖσαι πτωχ6ς, δτραυματίσθης δπδ τὴν λϋπην.
"Ομως σδ σπίτι ποϋ ϋπδρχει πδνθος, δδν συμ6αίνουν αϋτ6. Γιατὶ δν μδν εϊσαι πτωχδς δδν
θδ πονδσης· δδν δδ ἔχης τδ μδσα πρδς τρυφὴν, δμδσως αναστδλλεσαι.
Πρ6γματι σπίτι πδνθους εῖναι τδ μοναστὴρια, δπου ϋπδρχει «σ6κκος καὶ σποδ6ς», μ6νωσις γιδ περισυλλογὴν, 6πουσία γδλωτος &μαρτωλοϋ».
Αϋτ6θι.
'Εκεϊνος ποϋ θδλει νδ 6κολουθὴση τδν θεδν -μδ συνδπειαν, πρδπει -προηγουμδνως- νδ
διακ6ψη κ6θε γὴϊνον δεσμ6ν. Αϋτδ δπιτυγχ6νεται μδ τὴν αναχωρησιν δπδ τδν κ6σμον καὶ
τὴν λὴθην των συνηθειων τοϋ παρελθ6ντος.
Γιατὶ δν δδν 6ποζενωθωμεν δπδ τὶς συγγενικδς σχδσεις καὶ τὶς κοσμικδς δναστροφϋς μας,
ωσδν νδ εϊσερχωμεθα σ' δνα δλλον κ6σμον,
συμφωνα μδ τδν 'Απ6στολον ποϋ λϋγει «ὴ.
μων γδρ τδ πολίτευμα δν οϋρανοϊς ϋπδρχει»,
εῖναι προβληματικδν δν θδ δπιτϋχωμεν τδν
σκοπ6ν μας, δηλαδὴ νδ εϋαρεστὴσωμεν τδν
Θε6ν. "Αλλωστε 6 Κϋριος εῖπεν δριστικως·
«Πας δξ ϋμων, δς οϋκ 6ποτ6σσεται πασι τοϊς
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υπδρχουσιν εαυτοϋ, οϋ δυναται εϊναι μου μαθητἠς».
Μ. Βασιλείου, "Οροι κατδ πλατος, Μψηβ,
ΡΟ 3Ι. στ. 92Ι.

'Ο μοναχ6ς, λἐγεται, δτι εϊναι ενα θυσιαστἠριον, εις τδ δποϊον και δπδ τδ δποϊον προσφἐρονται καθαρες προσευχδς πρδς τδν υψιστον Θε6ν θυσιαστἠριον πνευματικως οὶκοδομημἐνον καὶ θεμελιωμδνον εκεϊ «δπου στδθηκαν οί π6δες τοϋ Κυρίου, δπως λἐγει δ
Προφἠτης Δα6ίδ. Και οι πδδες των μοναχων
δδν σαλευονται, διδτι λἐγει δ Δαβιδ: «Οϊ π6
δες μας δστδθηκαν στις αϋλες σου, Τερουσαλημ».
Νεϊλου τοϋ 'Ασκητοϋ, Μψηβ, ΡΟ 79, στ.
388.
Καποιος στρατηγδς που δναπουσε τδ κυ-

νηγι, ανε6ηκε στδ δρος για νδ θηρεόοη. Τδν
ακολουθοϋσαν σκυλοι καὶ στρατιωτες, που εϊχαν τδ απαραίτητα γιδ τδν σκοπ6ν τους. Μ6λις εϊδε δπδ μακρυδ τδν δρημίτην Μακεδ6νιον, τδν λεγομενον Κριθοφδγον καὶ ἔμαθβ
ποιδς εϊναι, κατἐ6ηκε δπδ τδ δλογ6ν του, τδν
πλησϊασε καὶ δρωτησε, τί κδνει στδ δρος ποὺ
κδθεται. 'Ο ἐρημίτης δπδντησε: «'Εσδ τί ῆλΟες νδ κδμης καὶ δνδβηκες στδ δρος;» 'Ο
στρατηγδς απδντησε, δτι ῆλθε νδ θηρεϋση.
Τ6τε τοϋ λἐγει δ Μακεδ6νιος: «ΚΓ ἐγω θηρευω τδν Θε6ν μου, δπιθυμω νδ τδν πιδσω
καὶ ποθω νδ τδν γνωρίσω. Καὶ δδν θδ σταματἠσω ποτδ αϋτην την αγίαν θηραν». "Ο
ταν ακουσεν αυτδ δ στρατηγδς, δπως ῆτο επδμενον, εθα6μασε καὶ ανεχωρησε.
θεοδωρητου Κυρου, Μϊψιβ ΡΟ 82, στ.
Ι4Ο4.
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ΚΧΙ Αγτϊκοο ΟγΜΧΝΙΓΜΟΟ
Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ωϋ άνθρώπου άναμφίβολα εϊναι τὸ συγκλονιστικότερο σε δλους τους αὶῶνες. Σὴμερα δμαις μὲ τὴν
ραγδαία ὲξὲλιξη τοῦ
κόσμου σὲ δλους τους
τομεῖς τῆς ζωὴς, τὸ πρόβλημα αὺτὸ άποκτα ιδιαίτερη σημασία γιατὶ βρίσκεται
στην πιὸ κρίσιμη φάση του. Ἐκεϊνο που
προσδίδει στὸ πρόβλημα τόσο ὲπείγουσα
προτεραιότητα, εϊναι ὴ άσθμαίνουσα προπαγάνδα τῶν πιὸ ὲτερογενῶν φιλοσοφικῶν
ρευμάτων, που άξιώνουν νἀ άναπλάσουν
τὸν ἀνθρωπο κατ' εἰκόνα καὶ δμοίωσὴ τους.
Εϊναι δὲ πάρα πολὺ δὺσκολο νἀ προσδιορίση κανεὶς τὴν ποικιλία τῶν «ὲκδόσεων»
τῶν διαφόρων τὺπων άνθρώπου, που προβάλλονται σἀν ὺποδείγματα μιμὴσεως, μὲσα σ' αὺτὴ τὴν πολυτυπία. Π οτὲ ἀλλοτε δὲν
άκοὺστηκαν τόσες φωνὲς άμφισβητὴσεως
για τὸν σωστὸ τὺπο τοϋ άνθρώπου, δσες
τόσο ὲκκωφαντικἀ καὶ τόσο 6ίαια άκοὺγονται σὴμερα.
Μιἀ προσεκτικὴ παρατὴρηση δμως σ*
αὺτὸν τὸν κυκεώνα τῶν φιλοσοφικῶν μαζὶ
καὶ κοινωνιστικῶν σημαιῶν, που άνεμίζονται μὲ τόσο άξιοσὲβαστο πάθος, θἀ μποροϋσε ἰίνα διεισδυτικὸ μάτι νἀ μὴν άπατηθὴ άπὸ τὴν πολυχρωμία, που δὲν εὺνοεϊ
καὶ τόσο μιἀ προσπάθεια κατατάξεώς τους.
Πράγματι ὴ ποικιλία εϊναι ενα ἀπλὸ ὲπιωαινόμενο. Στὸ βάθος τἀ πράγματα ξεκαθαρίζονται. Μὲ μιἀ ὲπίμονη άνάλυση διαπιστώνει κανεὶς άμὲσως δυο, τὸ πολὺ τρεις
ὲνότητες, ποὺ ὲνσωματοινουν τὶς διάφορες
άποχρώσεις. Τὴν μιαν ὲνότητα άντιπροσωπεὺει δ 'Ορθόδοξος άνθρωπισμός, τὴν δεὺτεοη δ δυτικὸς οὺαανισμὸς καὶ τὴν τρίτη
μιἀ άπόκλιση πρὸς μιἀ μορφὴ οὺδὲτερη.
'Αλλἀ θἀ μποροϋσε νἀ ρωτὴση κανείς' ἀν

κάποιος δὲν εϊναι 'Ορθόδοξος, οὕτε οὺμανιστὴς, τότε τί μπορεῖ νἀ εϊναι; Μπορεϊ νἀ
εϊναι δ χωρὶς παραταξιακὸ πάθος άτοποθὲτητος, αὺτὸς ποὺ βρίσκεται σ' ενα μεταίχμιο, αὺτὸς ποὺ δὲν βρὴκε άκόμη τὸ δρόμο
του, κάποιο δρόμο, δ προβληματιζόμενος, δ
άμφισβητίας, δ άνώριμος, ποὺ παρἀ ταϋτα
ἔχει κι' αὺτὸς τὴν σημαία του ποὺ άνεμίζει,
γιατὶ βὲβαια πρὲπει κι' αὺτὸς νἀ άκουσθὴ
δτι ὺπάρχει.
Μ' αὺτὸν τὸν τὺπο, παρ' δτι αντιπροσωπεὺει μεγάλες μάζες δὲν θἀ άσχοληθοϋμε
γιατὶ δὲν μποροϋμε νἀ ποϋμε τίποτε, άφοϋ
δὲν εϊναι τίποτε άκόμη τοὺλάχιστο. Δὲν εϊναι οϋτε θὲση, οὕτε ἀρνηση. "Αν δὲν περνάη τὸ στάδιο τὴς νηπιακὴς του ὴλικίας,
εϊναι ἀφευκτα ὲνα σακατεμένο πλάσμα άνίκανο νἀ κάμη καὶ κακό, άφοϋ τὸ καλὸ
άκόμα δὲν τὸ ὲγνώρισε. Οι ψυχικἐς του
δυνάμεις εϊναι σὲ άδράνεια, γιἀ νἀ διεγερθοϋν μόνο σἀν ὲνστικτα ὲν δψει λείας ὴ αμυνας. Ὅ τραγικὸς αὺτὸς τὺπος, μἀλλον δ
μὴ ών αὺτὸς δϊνθρωπος δὲν εϊναι 6ὲβαια άπολεσμὲνος. "Αν εϊναι μὴ ὺπάρχων γιἀ τὸ
παοόν, δμως άπὸ αὺτὸν ὲξαρτἀται νἀ μεταβληθὴ στὸ μὲλλον σὲ ενα ἀγγελο φωτὸς
ὴ σὲ ὲνα ἀγγελο τοϋ σκότους, ποὺ δὲν θἀ
μπορὴ ν' άγαπάη στοὺς αιῶνες.
2. "Αν δ οὺδὲτερος τὺπος αντιπροσωπεὺη μιἀν άτὲλειωτη δυστυχία μὲσα στὴν
τραγικὴ άνυπαρξία του, δ δυτικοϋ τὺπου
οὺμανισμός, μαζὶ μὲ δλα τἀ θετικά του
στοιχεϊα, εϊναι μιἀ ἀρνηση ὴ μιἀ άφαίρεση. Ὅσο καὶ νἀ μὴ προβάλλη σὲ δξεϊα
μορφὴ τὴν ἀρνησὴ του, δσο καὶ νἀ παρουσιάζεται μὲ ενα σὺνολο θετικῶν άνθρωπιστικῶν στοιχείων, μὲσα στὸ χῶρο τῶν δποίων ὲ'χει τὴν παραίσθηση τὴς αὺταρκείας, δμως δὲν μπορεϊ νἀ κρὺψη τὴν ἀρνησὴ
του σὲ δ,τι δὲν εϊναι φυσικό.
'Αλλἀ τί εϊναι δ δυτικὸς οὺμανισμός; Ἢ
φὺσις — καὶ αὺτὴ πεπτωκυια — στὴν άπο-
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θέωσἠ της. Μιἀ αυτονόμηση της θείας ἀοριστίας ζωἠς στα ἀφορἠτως στενἀ δρια τῶν
φαινομένων. Εϊναι συμμόρφωση στο παραμορφωτικδ ἀριστοτελικὸ δόγμα: «οϋδἐν
ἐν νφ δ μὴ πρότερον ἐν αϊσθἠσει». Εϊναι
μιἀ ἀξιοθρἠνητη αϋτἀρκεια μέσα στον διεφθαρμένο ἀνθρώπινο λόγο, ἐνας ἀγνωστικισμὸς μἐ τδν μανδϋα της ἐκλογικεϋσεως
τῶν πἀντων, που εχει ἀναγἀγει σε ϋψιστο
κριτἠριο αληθεϊας τδν ἐτερόφωτον ἀνθρωπο' «μέτρον πἀντων ἀνθρωπος». 'Ο δυτικδς
οϋμανισμδς ἐκφρἀζει μια παρατεταμένη
ἐπαναστατικἠ δρἀση τοϋ ἀνθρώπου κατἀ
τοϋ Θεοϋ. Ἐπειδἠ πίστεψε δ ἀνθρωπος, 6υθισμένος στδ σκοτἀδι του, δτι δεν ἐ'χει ἀνἀγκη απο τδν Θεόν, εκαμε τδν ἐαυτό του
Θε6, στδν δποῖον ἀνεγνώρισε δλες τις ϊδιότητες που θἀ εϊχεν δ Θεός, ἐἀν ὑπῆρχε!
* ἐ'τσι ζἠ μόνος του, όρφανός, φτωχός, ἀΚι
λϋτρωτος, ζἠ μἐ τις πυγολαμπίδες που παρἀγει δ νοϋς του, ἀνέραστος, ἀρκοϋμενος
στα «κερἀτια» που τοϋ προσφἐρει ἠ ἐκ6ιαζομένη νἀ γϊνη ἀμαρτωλἠ φόση' μἐ τδ θυμικδ του δργισμἐνο, τδ ἐπιθυμητικό του νἀ
ἐ'ρπη στη γἠ καϊ μἐ τδ λογιστικό του ἀφώτιστο και φαντασιωμένο. Και στὴν καλϋτερη ἐκδοχἠ, δ δυτικδς οὑμανιστἠς, τἐρπεται
νἀ πλἀθη ἀνυποστἀτους κδσμους μἐ την νοσηρἠ φαντασία του ἠ νἀ ξεγελἀη την ἀνἠσυχη καρδιἀ του μἐ τἀ αϊσθητικἀ προϊόντα
της8. Ὅ δυτικδς οὑμανισμδς δἐν εϊναι ἐνα
πρόσφατο φαινδμενο. Γεννἠθηκε πολϋ
πρώϊμα, ϊσως μαζι μἐ τδν 'Αδἀμ, που θέλησε νἀ γϊνη θεδς χωρὶς τδν Θεόν. “Οσο
καταπληκτικδ καϊ αν εϊναι τδ πρἀγμα, δμως εϊναι ἀναντίρρητο δτι δ οϋμανιστἠς εϊναι ἐνα δυστυχισμἐνο παιδ'ι τοϋ Θεοϋ, που
κατἀ δαιμονικδ τρόπο ἀρνεϊται τδν πατέρα του. 'Εμπιστευμένος ἐξ δλοκλἠρου τις
«μεταφυσικἐς» γνώσεις του στην λογικἠ
του, μἐ διεστραμμένα τἀ γνωστικἀ κέντρα
τἠς ψυχἠς του, εϊναι ἀδόνατο νἀ ϋποπτευθἠ δτι ἐχει πατἐρα, πλἠν τοϋ «γονϊμου»
Χἀους. 'Αλλἀ ἀπομονωμένος δπως εϊναι,
«σἐ χώραν μακρἀν» ἀπόδημος και 6όσκοντας τους χοιρώδεις διαλογισμοϋς του, δἐν
ἐχασε την αϊσθηση μιας ἀκαθαρόριστης γι'
αϋτδν 6ασιλικἠς καταγοιγἠς του, που δ ἐμφυτος λόγος καϊ ἠ εϋγένεια τῶν συναισθημἀτων εϊναι τἀ πιο ἀδιἀψευστα τεκμἠριἀ
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της. Καϊ ἐπειδἠ δἐν καταλἀμπονται, λόγος
και συναίσθημα, ἀπδ τ'ις ἀκτιστες ἀκτίνες
τοϋ Θεοϋ, λειτουργοϋν σἐ ἐνα ἠμιφως, δπου τἀ πἀντα δρῶνται δ'χι δπως εϊναι, ἀλλἀ παραμορφωμένα. Γι' αϋτδ και τἀ ἄνθη
που παρἀγονται στδ κλϊμα αϋτδ εϊναι ἀνθη τοϋ κακοϋ, σἀν φιλοσοφία, σἀν τέχνη,
σἀν πολιτισμός, μἐ δλα τἀ γνωρίσματα τἠς
νοσηρότητος, τἠς ἀπελπισίας, τἠς ἀπουσίας τοϋ φωτός, τἠς χαρἀς, τἠς ἐλπιδας, τἠς
ζωηφόρου ἀγἀπης. Καϊ ἐπειδἠ εϊναι νόμος
6ιολογικός, τἀ δντα νἀ ἐκφυλίζωνται ἐξω
ἀπδ τδ φυσικδ περιὕἀλλον τους, οϊ ἀνθρωποι που ἐγκλιματϊστηκαν μέσα στδ ἀφομοιωτικδ κλῖμα τοϋ δυτικοϋ οϋμανισμοϋ, ἠδη
αϊσΟἀνονται ἀνετα, θεωροϋν δτι ἐτσι εϊναι
ἠ ζοιἠ, δτι δἐν ἐ'χουν νἀ κἀνουν τίποτε καλϋτερο, δτι, τέλος, εϊμαστε δντα μοιραῖα
«καιρφ φαινόμενα καϊ καιρφ λυόμενα»,
4. Στδ σημεῖο αϋτδ ποὺ ἐγραφα τδ ἀρθρο γιἀ τἠν «Παρἀδοση», γεμἀτος θλίψη
ἀπδ τἠν περιγραφἠ τοϋ θεόπλαστου ἀνθρώπου, που «ἐν τιμἠ ῶν ου συνἠκε, ἀλλἀ παρασυνεβλἠθη τοϊς κτἠνεσι τοῖς ἀνοἠτοις
καϊ δμοιώθη σ.ϋτοϊς», δέχτηκα τἠν ἐπϊσκεψη ἐνδς ισπανοϋ ἐλληνιστἠ. Και σἀν μιἀ ἐπι6ε6αίωση ἐκεϊνων που ἐ'γραφα, μοϋ λέγει: ἐ'χω ἀμφι6ολιες, δἐν ἔχω χαρἀ, δἐν
μπορῶ νἀ ἀγαπἠσω τδν Θεό, εϊμαι δυστυχἠς! Τδν ἐρώτησα τι ἐργασία κἀνει καϊ
μοϋ ἀπἀντησε δτι εϊναι ἐκπαιδευτικδς καϊ
κἀνει μεταφρἀσεις 'Ελλἠνων συγγραφέων
στἀ ϊσπανικἀ καϊ ἀντίστροφα. Τδν ρώτησα
ποιους μεταφρἀζει καϊ γιατι καϊ μοϋ ἀπαρίθμησε μιἀ σειρἀ συγχρόνων λογοτεχνῶν,
τους δποίσυς, εϊπε, ἀγαπἀ, ἐνφ παρἀλληλα
μετέφρασε κἀποιους ποιητἀς ισπανοϋς καϊ
τἠν «Σκοτεινἠ Νϋχτα» τοϋ Τωἀννου τοϋ
Σταυροϋ — τοϋ γνωστοϋ μυστικιστοϋ.
'Αφοϋ τοϋ ἀνέπτυξα τδν τρόπο τἠς Ὅρθοδόξου ζωἠς, που γεμίζει τἠν ψυχἠ μἐ
φῶς καϊ ἐλπίδα καϊ χαρἀ, τοϋ παρετἠρησα
δτι δἐν εϊναι ἐκπληκτικδ γιατϊ αϊσθἀνεται
τὸν ἐαυτό του δυστυχἠ. Αϋτό, τοϋ εϊπα, εϊναι ἐπόμενο, ἀφοϋ διαδἀζετε, μεταφρἀζετε
καϊ ἀγαπἀτε αϋτοϋς που προσωποποιοϋν τδν
δυτικδν οϋμανισμό, ἀς εϊναι "Ελληνες, για
τϊ εϊναι οϊ ϊδιοι δυστυχεϊς καϊ μεταδίδουν
καϊ σἐ σας τϊς ἀμφιβολϊες τους, τδ κενό
τους καϊ τἠν δυστυχϊα τους. Μοϋ ἀπἀντησε
*
δτι πιστεόει στδ Χριστό, ἀλλἀ θεωρεϊ κι
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αϋτοϋς που μετἐφρασε ἀξιόλογους. Του θϋμησα τὸ «οϋ δϋνασθε δυσὶ κυρίοις δουλεϋειν». "Οταν δ ἀνθρώπινος δργανισμδς
προσλαμβἀνη καλἐς τροφἐς και δηλητηριασμένες, ἐπόμενο εϊναι να πἀθη ἐπικίνδυνες
διαταραχἐς. Και ἀπόδειξη, συνεπλἠρωσα,
εϊσθε σεῖς δ ϊδιος και τἀ πλἠθη των δυστυχῶν που τους διαβἀζουν και ψυχραινεται
ῆ πὶστη τους και ἀδειἀζει ῆ ψυχή τους.
Αϋτοζ τοϋ εϊπα, οι «δάσκαλοι» τρῶνε ἀπὸ
αϋτὸ — και τοϋ εδειξα τὸ χορτἀρι τοϋ κῆπου μου. 'Ο Τσπανὸς ϋστερα ἀπὸ πολλα
ἀλλα ἐδειξε, δτι κἀτι κατἀλαβε. Τδν προἐπεμ·ψα μἐ ἀγἀπη και λϋπη ἀφοϋ τοϋ εϊπα,
δτι οι Ὅρθόδοξοι τρῶνε «δρτον ἀγγἐλων»
που τὸν προσφέρουν οι "Αγιοι τοϋ Θεοϋ.
Και ἐπανῆλθα στὸ κελλὶ μου γιἀ νἀ συνεχίσω τὸ παρὸν ἀρθρο μἐ πόνο κα'ι προσευχῆ στὸ Θεὸ ν' ἀνοὶξη τὸ νοϋ τῶν παιδιῶν
Του γιἀ νἀ κατανοήσουν, δτι χωρὶς Αυτὸν
δλα εϊναι ἐρεβος καὶ δυστυχὶα.
5. Σἐ ἀντὶθεση μἐ τους «οϋδἐτερους»
και τοϋ δυτικοϋ τϋπου οὑμανιστἀς, που δἐν
ξἐρουν «πόθεν ἐρχονται καὶ ποϋ ϋπἀγουν»,
δ 'Ορθόδοξος ἀνθρωπιστῆς εϊναι δεμἐνος
μἐ γνώση καὶ την πνευματικῆ του αϊσθηση
ἀπὸ τὸν Θεό, σαν γεννῆτορα καὶ δημιουργό
του καὶ βλἐπει μἐ καθαρῆ διαφἀνεια, δτι
ϋπἀρχει χἀριν τοϋ Θεοϋ καὶ γιἀ τὸν Θεό.
Δἐν αὶσθἀνεται μόνο, δτι εϊναι πλασμἐνος
«κατ' εὶκόνα» Του, δτι ἔχει δλες τὶς θεϊκἐς
ὶδιότητες ϋπὸ ἀνἀπτυξη, τῆς ἀγιότητος,
της ἐλευθερὶας καὶ τῆς ἐν Θεω ἀθανασὶας,
ἀλλἀ καὶ γνωριζει δτι ἔχει καὶ τῆ δυνατότητα, μἐσα στη χἀρη τοϋ Θεοϋ, νἀ δμοιωθη μἐ τὸ Θεό, νἀ γίνη ἐνας κατἀ χἀρη μικρόθεος, δπως λἐγει δ Τωἀννης δ Εϋαγγελιστής: «'Αγαπητοϊ, νϋν τἐκνα Θεοϋ ἐσμἐν, καὶ ουπω ἐφανερώθη τὶ ἐσόμεθα"
οϊδαμεν δἐ δτι ἐἀν ωανερωθῆ, δμοιοι αϋτῶ
ἐσόμεθα, δτι δψόμεθα αυτὸν καθως ἐστι»
(Α' Τωἀν. γ', 2). "Αν ἐπιτρἐπεται νἀ μιλἠσουμε σχηματικἀ, γιἀ πραγματικότητες
που ϋπερβαινουν τἀ σχἠματα καὶ τὶς εικό-
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νες, θἀ λἐγαμε δτι δ 'Ορθόδοξος ἀνθρωπιστὴς βλἐπει τὸν ἐαυτό του καὶ τους δμοίους
του μἐσα σἐ μιἀ δἐσμη ἀπὸ ἀκτιστο φῶς
λουσμἐνους, ποϋ καλϋπτει δλόκληρο τὸν
κτιστὸ κόσμο σἀν ἐνἐργεια τῆς θειας Οϋσιας, σἀν ἐπἐκταση πρδς τἀ λογικἀ ὸ'ντα
τῆς Τριαδικῆς ἀγἀπης, σἀν ἐρωτικῆ ἐκστατικῆ κὶνηση τοϋ Θεοϋ πρὸς τὸ ἐπὶσης
ἐρωτικἀ διακεϊμενο καὶ ἐξιστἀμενο πλἀσμα
Του. "Ετσι δ 'Ορθόδοξος ἀνθρωπιστῆς ζῆ
μἐσα στην χαρἀ, στην εὶρῆνη, στην γνώση, στην σοφια, στην ἀγἀπη, στὸν θειο ἐροπα, μακἀριος μἐ τῆ μακἀρια ἐλπὶδα νἀ
δῆ τὸν Θεόν του καὶ νἀ ζῆση ἐν Θεφ «ἐκτυπώτερον» εις αὶῶνας αὶώνων. Γι' αϋτὸ καὶ
στῆ γῆ αὶσθἀνεται τὸν ἐαυτό του ξἐνο καὶ
πἀροικο μἐ «τὸ πολιτευμα ἐν οϋρανοῖς».
Καταφἀσκει βἐβαια σἐ δ,τι εϊναι ἀντἀξιο
τῆς πνευματικῆς εϋγενεὶας του, σἐ δ,τι βρισκεται στἀ πλαίσια τῆς Ὅρθοδόξου Παραδόσεως, ἀλλἀ τῆς καρδιἀς τους πόθους κενώνει δλους στὸν ἐν οϋρανοῖς Πατἐρα,
δπως λἐγει δ αγιος Μἀξιμος δ Ὅμολογητῆς" «Ρὶπτει τἀ παρόντα δ τῶν ἐλπιζομἐνων
γευσἀμενος" δλον γἀρ τὸν πόθον ἐν ἐκεὶνοις
κενώσας». Καὶ ἐνῶ ἀναστρἐφεται στὸν κό
σμο καὶ συμμετἐχει στὶς ἐκδηλώσεις τῆς
ζωῆς, δμως βλἐπει καὶ αὶσθἀνεται τἀ πἀντα μἐ τἀ μεταμορφωμἐνα καὶ πνευματοποιημἐνα ὸ'ργανα τῆς ψυχῆς του.
Γίνεται λοιπὸν φανερό, δτι μεταξϋ τοϋ
'Ορθοδόξου ἀνθρωπισμοϋ καὶ τοϋ δυτικοϋ
τϋπου οϋμανισμοϋ «χἀσμα μἐγα ἐστῆρικται». Καὶ ῆ πολιτογρἀφηση τοϋ δυτικοϋ
οϋμανισμοϋ στην Ὅρθ6δοξη 'Ελλἀδα, ἀποτελεῖ, τὸ λιγότερο, ἀσυγχώρητη προδοσὶα
τῶν ἐθνικῶν μας ϋποθηκῶν, χωρὶς τὶς δποῖες γινόμαστε, ἀπὸ θεϊκἀ πρόσωπα, μἀζα ,ἀγἐλη, συρφετός. «ἀλας μωρόν», ἀπἐραντο νεκροταφεῖο μἐ «κεκονιασμἐνους τἀφους». "Ας παρακαλἐσουμε τὸν Θεὸ νἀ ξαναβροϋμε την αϋτοσυνειδησὶα μας, τῆν ἐθνικῆ φυσιογνωμία μας, τους θησαυροϋς
μας, τὶς πηγές μας, τὸ «ἐν οϋ ἐστι χρεὶα».
θ.μ.δ.

ΑΠΟ ΤΗΝ γΜΝΟΧΟΓΙΑΝ ΤΦΝ 06ΟφΧΝ6ϊωΝ *
«Τριαδος ὴ φανἐρωσις ἐν Τορδἀνῃ γέγονεν αὕτη γἀρ ὑπέρθεος φὐσις' δ Πατὴρ ἐφώ^νησεν' οὐτος δ βαπτιζόμενος, Τιὸς δ ἄγαπητός μου· τδ Πνεϋμα συμπαρήν τω δμοίφ"
» δν εϋλογοϋσι λαοί, και ὑπερυψοϋσιν εις πάντας τους αιῶνας».
ΑΙ τα τρϊα ταντα
Τροπαρια τα δυω
προλαβδντα και τδ
παρδν, ενρϊσκονται
κατα σειραν, και τδ
ἔνα ακολονϋεϊ εις τδ
αλλο' τδ μεν γαρ
πρωτον αναφδρει την
ϋαρσοποϊησιν δπου δ Δεσπδτης Χριστδς
εποϊει εϊς τδν 'Ιωαννην δια να τδν 6απτϊση' τδ δε δευτερον διηγεϊται, δτι δ
'Ιωαννης αφεις καδε αντϊστασιν, εδαπτισεν αϋτδν και τδ παρδν τρϊτον διηγεϊται,
δτι αφ' οδ Ι6απτϊσϋη δ Κϋριος δοχϊσδηοαν οι Οϋρανοϊ, και η φωνη τοϋ Πατρδς
δξηχηδη, και τδ Πνεϋμα κατηλϋεν εν εϊ* 'Απδ τδ «'Εορτοδρδμιον» τοϋ αγϊου Νικοδημου τοϋ 'Αγιορεϊτου.
(ϊ) Δια τι δε, 6απτιζομενου τοϋ Κυρϊου, δφανερωθη δ 'Αγϊα Τριας; "Ακουσον τοϋ διαδατικωτατου Πατρδς Γρηγορϊου τοϋ θεσσαλονϊκης λεγοντος την αϊτϊαν οϋτω·» Καθ6περ την δρχην,
μετα τδ εϊπεϊν τδν Θε6ν, ποιησωμεν ανθρωπον κατ'
εϊκονα δμετεραν καϊ καθ' δμοϊωσιν, δν 'Αδαμ της
φϋσεως ημων πλασθεϊσης, δια τοϋ πρδς αϋτδν δμφυσηματος τδ ζωαρχικδν Πνεϋμα δκφανεν τε καϊ
δοθεν, συνεξεφηνε τδ καθ' ϋποστασιν της δημιουργοϋ Θεδτητος τριαδικον δπϊ των αλλων κτισματων, & τε μονω ρηματι προαγομενων, τοϋ Λ6γου καϊ τοϋ λεγοντος Πατρδς δκφαινομενων μδνων οϋτω νυν της ημετερας φϋσεως 6ναπλαττομενης δν Χριστφ, φανερωθεν τδ Πνεϋμα τδ "Αγιον, δια της δκ των ϋπερουρανϊων πρδς αϋτδν δν
'Ιορδανη 6απτιζ6μενον καθοδου, τδ σωστικδν των
λογικων κτισματων της 6νωτατω τε καϊ παντονργοϋ Τριαδος δφανερωσε Μυστηριον.
Τϊνος δε δνεκεν, τοϋ δνθρωπου πλαττομενου τε
και δναπλαττομενου, τδ της 'Αγϊας Τριαδος φανεροϋται Μυστηριον; οϋ μ6νον δτι μονος μϋστης
καϊ προσκυνητης δπϊγειος δστιν αϋτης (δ ανθρωπος), 6λλ' δτι και μονος κατ' εϊκονα ταϋτης.
Τα μεν γαρ αϊσθητικα καϊ αλογα των ζωων, πνεϋμα μ6νον εχει ζωτικον 6λλ' οϋδε τοϋτο καθ' δαυτδ ϋφϊστασθαι δυναμενον νοϋ δε καϊ λογου τε-

δει περιστεραςΡ)- οϋτω γαρ διηγεϊται
ταντα και τδ νφος των τριων δμοϋ Εναγγελιστων Ματδαϊου, Μαρκου και Αουκα.
Αδγει λοιπδν δ Μελωδδς, δτι η φανδρωοις της 'Αγϊας Τριαδος εγινεν εϊς τδν
'Ιορδανην ποταμδν η γαρ 'Αγϊα Τριας
εφανη μεν δια πολλων συμβδλων και πολλακις εις τους παλαιοϋς Προπατορας καϊ
Προφητας τους καϋαροϋς τφ πνεϋματι·
δφανη δμως σκιωδως και αινιγματωδως"
καϋως τοϋτο εμπορεϊ να τδ 6ε6αιωϋη τινας, εαν αναγντδση την παλαιαν Γραφην
και τους Προφητας· η δε καϋ·αρα καϊ εναργης και δια των ενεργειων αποκαλυψις
της 'Αγϊας Τριαδος εις τδν ποταμδν 'Ιορ
δανη ν εγινεν αϋτη γαρ η 'Αγϊα Τριας
εϊναι φυσις υπερδεος. "Ομοιον δε τοϋτο
λεϊως 6μοιρεϊ· τα δε ϋπερ α'ϊσθησιν παντοιπασιν
"Αγγελοϊ τε καϊ 'Αρχαγγελοι, α τε νοεροϊ καϊ λογικοϊ, νοϋν εχουσι καϊ λογον, αλλ' οϋχϊ καϊ Πνεϋμα ζωοποιον, δπεϊ μηδε σωμα τδ παρ' αυτοϋ ζωοποιοϋμενον ανθρωπος δε μονος κατ' εϊκονα της
τρισυποστατου φϋσεως νοϋν εχει καϊ λογον καϊ
πνεϋμα τοϋ σωματος ζωοποιον δπεϊ καϊ σωμα (εχει) τδ ζωοποιοϋμενον. 'Ως οϋν αναπλαττομενης
της δμων φϋσεως δν 'Ιορδανη, φανερωθεισης της
6νωτατω τε καϊ παντουργοϋ Τριαδος, οΤα τινος
αρχετϋπου της κιχτα ψυχην ^μων εϊκονος, οϊ μεν
κατα Χριστδν μετα Χριστδν 6απτϊζοντες, εϊς
τρεις 6απτϊζουσι τας καταδϋσεις, δ δε 'Ιωαννης
δν τφ 'Ιορδανη εϊς μιαν καταδυσιν δ66πτιζε· καϊ
τοϋτο επισημαινομενος δ Εϋαγγελιστης Ματθαϊος,
6απτισθεις, φησϊν, δ 'Ιησοϋς, ανεβη εϋθϋς δπδ
τοϋ ϋδατος· καϊ ϊδοϋ, φησι, δηλονδτι μηδεποτε
δκβαντι τοϋ ϋδατος, 6λλ' αναδϋντι μ6νον, 4νεωχθησαν οϋτω οϊ Οϋρανοϊ». (Λ6γ. εϊς τα Φωτα,
οϋ δ 6ρχη» Χθες συνεκκλησιαζων καϊ συνεορταζων ϋμϊν) Τ! δε δκ τοϋτου συναγομεν; "Οτι δν
δ Κϋριος δβαπτϊσθη, οϋχϊ εϊς τδ 'Ιουδαϊκδν 6απτισμα, οϋτε εϊς τδ δμδτερον, 6λλα εϊς τδ τοϋ
'Ιωαννου, κατα τα Εϋαγγελια καϊ κατα τδν Χρυσοστομον δποδεικνϋοντα τοϋτο δν τφ περϊ Βαπτϊσματος λογφ· τδ δε τοϋ 'Ιωαννου Βαπτισμα εϊς
μιαν δτελεϊτο καταδυσιν αρα καϊ δ Χριστδς εϊς
μιαν δβαπτϊσθη καταδυσιν.
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εϊναι, κατα τδν ανωνυμον, μδ τδ ρητδν δκεϊνο τοϋ Δαβιδ, λδγοντος πρδς τδν δν
Τριαδι ενα Θεδν "Σφδδρα νπερνψωϋης
νπδρ παντας τοϋς Θεους". (Ψαλ. 96,
ΙΟ) απδ τδ δποϊον ρητδν πολλοι Θεολδγοι
δπαρακινηϋησαν να ειποϋν επ'ι Θεοϋ την
λδξιν ταντην, ϋπδρϋεοςΡ).
(2) Σημειουμεν ^νταυθα ττρδς καταληψιν της,
«υπερθεος» λεξεως την θεολογικην ταυτην δποσημειωσιν, χαριν των σχολαζδντων τη ' Ιερα Θεολογιςς και δη λεγομεν, δτι δ Θεδς μαλλον ^στιν
η νοεϊται, και μαλλον νοεϊται, η λεγεται κατα
τους 'Ιερους Θεολδγους* διδ και Διτερινδητος ^στι
και Δρρητος πανταπασιν ουδε γαρ νοουμενος £στι, κατα τδν Θεοφδρον Μαξιμον, αλλ' Ικ των
νοουμενων εϊναι ττιστευεται. Τουτου χαριν η δττοφατικη καλουμενη Θεολογια, και η καθ' υπεροχην Δφαιρετικη, οϊκειοτερα μαλλον ^στι τφ Θεφ
της καταφατικης Θεολογιας και θετικης, ως θεολογεϊ δ δν Θεολδγοις εξοχωτατος Διονυσιος εν τφ
ε'. κεφ. ττερι μυστικης Θεολογιας* «Οϋτε ουσια
Δγαθδτης, οδτε
εστιν (δ θεδς), οϋτε Θεδτης
ττατρδτης, οδδε Δλλο τι των ^μϊν, η δλλφ τινι
των δντων συνεγνωσμενων»· και τταρακατιων λεγει* «Και δττερ ττασαν θεσιν ^στϊν
τταντελης
και δνιαια των τταντων αϊτια, και υττερ ττασαν
Δφαιρεσιν η υττεροχη του τταντων αττλως Δττολελυμενου και ^ττεκεινα των δλων».
"Αν λοιττδν, κατα την αττοφατικην Θεολογιαν,
δ Θεδς λεγεται δτι ουκ εστιν οδσια και Θεδτης η
Δγαθδτης, φανερδν δτι αυτδς λεγεται και κατα
την 6φαιρετικην και ιπτεροχικην Θεολογιαν, δτι
^στιν υττερ Θεδτητα και υττερ Δγαθδτητα* ^πειδη
η καθ' δττεροχην Δφαιρετικη Θεολογια συνετττνγμενως ^μττερι^χεται τη Δττοφατικη, και Δντιστρδφως
τη δπτοφατικη, (Δλλα και τη καταφατικη) συνεδττεροχικ^ ττεριεχεται* καθδτι δσα
τττυγμ6νως
ειττη τινας ττερι Θεου καταφατικως, ταυτα δυναμιν εχουσιν υττεροχικης Δφαιρεσεως και 6πτοφασεως, κατα τδν αυτδν Διονυσιον. "Οθεν δ Παχυμερης τταραφραζων τδ ττρωτον κεφαλαιον ττερι θει
ων δνοματων του 'Ιερου Διονυσϊου, οϋτω φησιν*
«Εϊτι αν τις επτοι ^ττϊ Θεου, 6ττερ τουτδ 4στι*
τταντδς γαρ δνομαζομενου δνδματος ^ττεκεινα ^στΓ
δια τουτο ϋττενοηθη τοϊς Θεολδγοις ^ττι τουτων η
'Υπερ Πρδθεσις και Αυτδ 'Αντωνυμϊα* και >£γεται δ θεδς υττεραγαθος και αυταγαθος, και υττερδίττειρος και αδτοαττειρος* τδ μδν, δτι δττερ
ταυτα και Δσυγκριτως δστι* τδ δε, δτι κυριως
και ττρωτως, και ου κατα τινα μετοχην η σχεσιν
η συγκρισιν τδ γαρ δνομα, ϊ] σωμα η ττραγμα
σημαινει* 6ττερ ταυτα δε Δκατανοητως και δξηρημδνως δστι τδ θεϊον».
Τδ «υττερθεος» λοιττδν Ινταυθα δυναται να νοηθη κυριως μεν 4ττι της Θεδτητος: ^τοι της του
θεου ^νεργειας, της Δχωριστου και συναϊδιου οϋσης τη Δνωνυμφ φυσει και ουσιςι του Θεου, τ^τις
Εξ σημαινδμενα Μχει κατα τδν θεσσαλονικης μεγαν Γρηγδριον, (και δρα εΙς τ^ν 'Ερμηνειαν του
κατΔ την ιΕκτην 'Ωδην Τροτταριου του β'. Κανδνος εΙς την Μεταμδρφωσιν ου η αρχη» Παρηλθε

Ι7

"Επρεπε δε η 'Αγια Τριας, η δν γνδφφ (δν τη αοραοϊρ. της ακαταληψιας)
παλαι κεκαλυμμενη να φανερω9η δοχατως τρανως και καϋαρως εΙς δλην την
Κτ'ιοιν. 'Επειδη δε, κατα τδν 'Απδοτολον,
παν τδ φανερονμενον φως δστι, ('Εφ. ε'.
Ι3) φως αληϋινδν αρα εϊναι η μακαρϊα
και νπερονοιος Τριας, η δποια δφανεριδϋη, ως εϊπομεν, δν τω Τορδανη· δ μδν
γαρ Μονογενης Υιδς κατω σωματικως δ6απτιζετο, δ δδ Πατηρ δμαρτϋρει αντοϋ
την υι6τητα, 6ροντων ανωδεν μδ φωνην
δξακουοτον και μεγαλην, και παντων τας
ακοας κατακτυπων και λεγων "Οϋτδς δοτιν δ ΥΙ6ς μου δ αγαπητδς, δν φ ευδδκησα", (Ματ9. γ'. Ι7), τδ δε Πνεϋμα τδ
''Αγιον φανεν δν ε7δει περιοτερας, παρευρϊσκετο μδ τδν βαπτιζδμενον Υιδν ως
δμοοϋοιον αντοϋ. 'ΕδανεΙοδη δδ ταυτα
δ Μελφδδς απδ τδν Θεολ6γον Γρηγδριον οϋτω λδγοντα' «"Ανεισιν Τηοοϋς δκ
μϊν
σκια) 8ττομ βελει νσ εϊ-ττῖι, 3τι η φϋσις της
'Αγϊας Τριαδος ϊπτερεχει την Θεδτητα αϋτης: ((τοι την θεϊαν αϋτης ϋνεργειαν καθδτι
μεν οϋσϊα
και φϋσις εΤναι πηγη και αϊτϊα της ϋνεργεϊας κα'ι
τταντη 6μεδεκτος, η δε ενεργεια εϊναι αϊτιατη και
μεθεκτη. Κατα λδγον δε δεϋτερον λεγεται ϋττερθεος η φϋσις της 'Αγιας Τριαδος, καθ' δ ϋπερεχει τταντας τοϋς κατα χαριν λεγομενους Θεοϋς, εϊτε 'Αγγελους, εϊτε ανθρωπους, κατα το τοϋ Παϋλου λδγιον «Και γαρ, εΤπερ εισϊ λεγδμενοι Θεοι,
εϊτε εν Οϋρανφ, εϊτε ϋιτ'ι της γης» (δσττερ εΙσι
Θεοϊ ττολλοϊ καϊ Κϋριοι ττολλο!) (α'. Κορ. η'. 5.)
η καθ' δ ϋττερεχει ιταντας τοϋς ϋπο των 'Εθνικων
προσκυνουμενους θεοϋς' δθεν δ Δα6ϊδ δνωτερω εϊττε «Σφδδρα ϋπερνψωβης ϋπερ τταντας τοϋς Θεοϋς».
'Εγω δε κα'ι τοϋτο ττροστϊθημι, δτι δχι μδνον δ
©εος ϋπερ οϋσϊαν εστι και Θεδτητα, δλλα καϊ ϋπερ την ϋπεροχικην ταϋτην Θεολογιαν καθδτι δ
θεδς, 6ς εΤπεν δνωτερω δ μεγας Διονϋσιος, ϋπερ
πασαν θεσιν ϋστι καϊ ϋπερ πασαν Δφαϊρεσιν. Θεσις δε φαϊνεται τδ να ηναι δ Θεδς ϋπερ ϋπερ
οϋσϊαν καϊ ϋπερ θεδτητα· δθεν 'Ιωαννης δ Θηκαρας εν τοϊς θεολογικοϊς διιτοϋ δμνοις εϊρηκε περϊ
Θεου, δτι καϊ αϋτης της καθ' ϋπερουσιδτητα θεσεως δστϊν ϋπερκειμενος. Τϊ λεγω; κδν μυριακις
προσθεση τις την "Υπερ δπϊ τοϋ Θεοϋ, 'Υπερ δπϊ
τη "Υπερ Απειρακις δπισωρεϋων, παλιν θεσις 4στϊν
ΪΙ ϋπεροχικη αϋτη επισωρευσις των προθεσεων δ
δε Θεδς καϊ ϋπερ την τοιαϋτην ϋστϊ θεσιν, κδν
δτι μαλιστα ϋπεροχικωτατη 4στϊ, καϊ ης δνωτερα γενεσβαι ϊ) νοηθηναι οϋ δϋναται. "Οθεν καϊ δ
Θεσσαλονικης θειος Γρηγδριος δν τφ πρδς τδν
Αϊνου Λδγω εΤπε περϊ τοϋ θειου φωτδς· «Καϊ ϋ
περ τδ καθ' ϋπεροχην μη δν, δια νοερας αϊσθησεως
πνευματικως δρωμενον, (τδ θεϊον φως), ϊί οϋστα
τοϋ Θεοϋ ηκιστα εστιν».
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τον ϋδατος' σνναναφδρει γαρ ἐαυτφ τον
Κ6σμον, και δρμ σχιζομδνους τους Ουρανοϋς, οϋς δ 'Αδαμ εκλεισεν εαυτφ τε και
τοϊς μετ' αυτδν, ωοπερ και τη φλογϊνη
ρομφα'ιρ τδν Παραδεισον. και τδ Πνεϋμα μαρτυρεϊ την Θεδτητα' τφ γαρ δμοϊφ
(τφ δμοονοιομ) ηροστρδχει και η εξ Ουρανων φωνη- δκεϊϋεν γαρ δ μαρτυροϋμενος, και ως τιεριοτερα τιμα γαρ τδ οωμα, δπεϊ καϊ τοϋτο τη ϋ·εωσει Θεδς οωματικως δρωμενη". (Λδγ. εις τα Φωτα).
Ταϋτα δρμηνεϋων δ Σχολιαστης Νικητας
λδγει· "Τδ Πνεϋμα σωματικως δραϋδν,
καϊ ως ηεριστερα προοελϋδν τφ Χριοτφ,
τιμα. τδ οωμα αϋτοϋ δπερ οντε φνσει (^ν)
Θεδς, ατοπον γαρ, οντε ϋεοει' ου γαρ δκ
προκοπης, αλλα τη ϋεωοει καϊ τη καδΡ υπδοταοιν δνωοει, ϋπερ φυσιν καϊ ϋδοιν δξ

αυτης της δνωσεως ϋεοΑλδν'.
"Εφη δδ καϊ δ μεγας της ΘεοσαλονΙκης
Γρηγδριος δν τφ εις την Χριστοϋ Γδννησιν λδγφ αϋτοϋ περϊ της ϋπεροχης τοϋ
ϋεοϋποστατον προολημματος' "Τοϋ προαιων'ιου Λ6γου, ου μδνον η Θεδτης ανεξιχνϊαστος, αλλα καϊ δ πρδς την οαρκα της
ενωοεως τρδπος απερινδητος, καϊ η ουγκαταβαοις ανυπδρβλητος, καϊ τδ τοϋ προολημματος ϋεϊον καϊ απδρρητον ϋψος, νπερεξηρημδνον (δοτϊ) καϊ νοϋ καϊ λδγου
παντδς, ως μηδδ τοϋτο οϋγκρισιν δλως
πρδς την Κτισιν δπιδεχεοδαι δϋναοϋαϊ'
ωραϊος γαρ, φησι, κδλλει παρα τους ΥΙοϋς των δνϋρωπων ουκ εϊπεν ωραιδτερος, αλλ' απλως, ωραϊος, ϊνα μη τα δουγκριτα συγκρϊνη ψιλοϊς ανϋρωττοις, φυοιν
δμδϋεον".

περι θθιχο θΝαχὍωο
κχι κιογ θβωρΗἘικογ
ΟϋΙΟΥ ΚΑΑΛΙΟΤὍΥ

θεωρητικὸς τρόπος
ζωῆς συΥκροτεῖται
συνήθως κατὰ τρόπον ἀκατηΥόρητον
καὶ ἀληθινόν, ἀπὸ
τοὺς
άκολοὐθους
τρεῖς παρἀΥοντας·
·* ' άπὸ τὴν πίοτιν, ἀπὸ
τὴν ἐνερΥῆ μετοχὴν τῆς ψυχῆς στὸ ἄΥϊον Πνεῦμα καὶ ἀπὸ κάποια Υεῦσιν
τῆς σοφίας. Δυνάμεθα νὰ εϊπωμεν, σὰν
μὲ ὁρισμόν, δτι θεωρία εϊναι ὴ Υνῶσις
τῶν νοητῶν ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν αἰσθητῶν κτισμάτων. Ἐπίσης ὴ θεωρία δὐναται νὰ ἐνερΥῆται ἀπὸ τοὺς προχωρημένους πνευματικῶς ἀπευθείας πρὸς τὰ
νοητὰ χωρὶς ἀναΥωΥὴν ἀπὸ τὰ αἰσθητά. 'Αλλὰ Υϊὰ νὰ ἐνεργῆ κανεὶς στὸν
χῶρον τῆς θεωρίας χρειάζεται ὴ πίστις.
Γιατὶ Υράφεται, «ἐὰν μὴ πιστεὐσητε,
οὐδ' οὐ μὴ συνῆτε» ('Ησ., ζ', 9). Ἐπίσης χρειάζεται καὶ ἠ ἐνέρΥεια τοῦ αγιου Πνεὐματος, δεδομένου δτι «τὸ πνεῦμα πάντα ἐρευνςί καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ»
(Α' Κορ. ιβ', ΙΟ) καὶ δπως εϊπεν ὁ
θεῖος Τώβ, «πνοὴ παντοκράτορος ὴ διδάσκουσά με» (Τώβ, λγ', 4).
"Υστερα ἀκολουθεῖ στὴν καρδίαν θερμὴ ἐνέργεια τοῦ ὰΥίου Πνεὐματος, ζῶσα καί, ὡς εϊναι ἐπόμενον, ζωοποιοῦσα
ὑπερφυσικῶς τὴν ψυχήν, ποὺ κατὰ τρόπον ἀνέκφραστον συνάΥει τὸν νοῦν
πρὸς ὲαυτὴν (ὴ θεία ἐνέργεια), τὸν
συσπειρώνει καὶ τὸν διαφυλάττει ἀπὸ
κάθε διάχυσιν, ἐνφ παραλλήλως, μὲ ἐ-
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ΚΧΤΧφΥΓϊωΤΟΥ

νέργειες γαλήνης, πολλῆς χαρἄς, παρακλήσεως καὶ θείας ἀγάπης, τοῦ χαρίζει τὴν ἰκανότητα νὰ βλέπῃ τὰ θεῖα μὲ
εὐκολία καὶ νὰ διατρίβῃ σ' αὐτά. 'Ακολοὐθως δὲ μὲ τὴν ἐνέργειαν τοῦ ὰγίου
Πνεὐματος θεωρεῖ τὸν θεὸν κατὰ τρόπον ἀνώτερον τοῦ φανταστικοῦ καὶ ἀναλόγως εὐφραίνεται ἀπὸ τοὺς μεγάλους καὶ ἀφορήτους ἔρωτας καὶ τὶς
πνευματικὲς ἀγαλλιάσεις.
Γιὰ τὴν θεωρίαν, δπως εϊπα, χρειάζεται καὶ ὴ σοφία. Καὶ δπως λέγει ὴ
Γραφή, «ὴ σοφία φωτιεῖ πρόσωπον ἀνθρώπου» ('Εκκλ. η', Ι). 'Η σοφία φωτίζει τὸν νοῦν γιὰ τὴν μετάβασίν του,
μὲ πτερὐγισμα, ἀπὸ τὴν κατάστασιν τῆς
αἰσθήσεως εἰς αὐτὴν τῆς νοήσεως καὶ
νὰ ὑψωθῆ ἀ.τὸ τὰ αἰσθητὰ εἰς τὰ νοητὰ
καὶ θεῖα θεάματα καὶ ἐν συνεχεία θὰ τοῦ
ἀποκαλὐψῃ, ὴ σοφία, νοερὲς καὶ ἀνέκφραστες πραγματικότητες καὶ μὲ τὸ φῶς
της θὰ ἐνισχὐσῃ τὸν νοῦν νὰ ἰδῆ, κατὰ
τὴν ἐνοποίησίν του, τὸν ὺπὲρ πασαν οὐσίαν θεόν. Γι' αὐτό, λέγει, «μακάριος
ἄνθρωπος δν ἄν παιδεὐσῃς Κὐριε καὶ
ἐκ τοῦ νόμου σου διδάξῃς αὐτὸν»
(Ψαλμ. 93, 2). Γιατὶ αὐτὸς εϊναι ὁ
πραγματικὰ σοφός, ποὺ φθάνει μὲ τὴν
θεϊκὴν παιδείαν στὴν πίστιν καὶ διδάσκεται τὰ μυστήρια τοῦ θεοῦ διὰ τῆς διδαχῆς τοῦ ὰγίου Πνεὐματος.
Εϊναι ἀληθινὰ μεγάλο πραγμα ὁ σοφὸς ἄνθρωπος, ποὺ ζῆ μέσα στὴν πίστιν καὶ διατελεῖ σὲ ἔνωσιν καὶ κοινωνίαν ὑπερφυσικὴν μὲ τὸ ἄγιον Πνεῦμα.
Καὶ δπως κάποιος εϊπε, τρία εϊναι στὴν
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πραγματικότητα ἀκράτητα· ὁ θεός, ὁ
"Αγγελοςς καὶ ὁ φίλος τῆς σοφίας.Γιατὶ
αὺτὸς ζῆ σἀν "Αγγελος καὶ παράδοξον
ἄν στὴ γῆ, ἐποπτεὐων ἀδιαλείπτως τὴν
«λίαν καλὴν» ὁρατὴν κτίσιν καὶ ἀπὸ αὐτὴν μυοὐμενος στὶς θεῖες καὶ ἄκτιστες
ἐνέργειες τοῦ θεοῦ — ή δωρεές, ἄν
θέλῃ κανεὶς νὰ τὶς όνομάσῃ — σταδιακὰ καὶ μιμοὐμενος τοὺς 'Αγγέλους ἀνεβαίνει στὴν ἐξ έαυτοῦ ἄμεσον θεωρίαν
τοῦ ἀθεάτου θεοῦ καὶ στὴν μεγαλειτέραν δυνατὴν γνῶσιν του.
Αὐτὰς εϊναι μὲ λίγα λόγια ὁ ἐν ὰγίω
Πνεὐματι διὰ πίστεως σοφὸς καὶ τόσον
μακάριος. "Αν καὶ θὰ μοῦ ήτο ἀρκετὸν
ἀναμφιβόλως νὰ άναφέρω, δσα ὁ Λουκας εἰπεν ἐγκώμια περὶ τοῦ Κυρίου 'Ιησοῦ, ἐν σχέσει πρὸς τὴν σοφίαν, τὴν
χάριν καὶ τὴν δὐναμιν, καὶ ἔτσι νὰ ἀποφὐγω ἐγὡ τὴν προσπάθειαν αὐτήν.
Γιατὶ ὁ Λουκἄς γράφει, δτι «ὁ 'Ιησοῦς
προέκοπτε σοφία καὶ ὴλικίςι καὶ χάριτι»
(Λουκ. β' 52). Καὶ ἀλλοῦ γράφει, «τὸ
δὲ παιδίον ηὕξανε καὶ ἐκραταιοῦτο
πνεὐματι, πληροὐμενον σοφίας» (Λουκ.
β', 4Ο).
'Αλλὰ ἐπιθυμῶν νὰ εϊπω περὶ σοφίας
πιὸ ἀποκαλυπτικά, άναφέρω καὶ ἐκεϊνο
ποὺ εϊπεν ὁ ἰερὸς Σολομὡν πρὸς τὸν
θεόν «τὰ ἐν οὐρανοῖς τὶς ἐξιχνίασε,
βουλὴν δέ σου τὶς ἔγνω; εἰ μὴ σὺ ἔδωκας σοφίαν καὶ ἔπεμψας τὸ "Αγιόν σου
Πνεῦμα ἀπὸ ὑψίστων, καὶ οὕτω διεσώθησαν αἰ τρίβοι τῶν ἐπὶ γῆς, καὶ τὰ ἀρεστά σου ἐδιδάχθησαν ἄνθρωποι καὶ τῆ
σοφία σου ἐσώθησαν» (Σοφ. Σολ. θ',
Ι6-Ι9).
Βλέπεις τὴν ήνωμένην μετὰ τοῦ ὰγίου Πνεὐματος σοφίαν σὲ ποιὰ ὕψη
ἀνεβάζει; καὶ πόσο μακρυὰ βαδίζει ὁ
μὴ ἔχων σοφίαν καὶ ἄγιον Πνεῦμα, ἀλλὰ καὶ μὴ θέλων νὰ ὁδηγῆται ἀπὸ σοφὸν καὶ μετέχοντα τῆς ἐνεργείας τοῦ
ὰγίου Πνεὐματος. Παρ' δτι τὰ ἀνωτέρω
ἔγραψεν ὁ Σολομὡν προφητικῶς γιὰ
τὸν Χριστόν, «ἐν ὡ κατώκησε παν τὸ
πλήρωμα τῆς θεότητος» (Κολ. α', Ι9),
ἐν τοὐτοις ἔχουν ἐφαρμογὴν σὲ ὁλόκληρον γενικῶς τὸ ἀνθρώπινον γένος.
Πόσον ἀναγκαία διὰ τοὺς ἀνθρώπους
εϊναι ὴ σοφία μαζὺ μὲ τὴν ἐνέργειαν

τοῦ ὰγίου Πνεὐματος καὶ πόσην δὐναμιν καὶ ἰκανότητα ἔλαβεν ὁ πνευματικὰ
σοφὸς ἀπὸ τὴν φιλανθρωπίαν καὶ τὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ, ὡστε νὰ ἐρευνἄ τὰ ἐν
οὐρανοῖς καὶ νὰ εἰσέρχεται στὴν γνῶσιν τοῦ θελήματος τοῦ θεοῦ, γεγονὸς
θαυμαστόν, ἄς τὸ ἀφήσωμεν τώρα.
'Αλλὰ ἀφοῦ ὴδη τόσα ἀνεπτὐξαμεν
περὶ τοῦ θεωρητικοῦ βίου, ἄς ἐκθέσωμεν
μερικῶς καὶ περὶ θεωρίας καὶ μὲ προθυμίαν νὰ εϊπωμεν περὶ τοῦ θέματος
τοὐτου καὶ ἔτσι, κατὰ κάποιον τρόπον,
νὰ ἐνισχὐσωμεν τὸν νοῦν τῶν ἀκροατῶν μας. Γιατὶ ὁ θεὸς ἔχει δώσει γενικῶς στὰ λογικὰ δντα, τοὺς 'Αγγέλους,
ἐντολήν, νὰ μεταδίδουν μὲ προθυμίαν
καὶ χωρὶς φθόνον στὶς κατώτερες τάξεις, δσες θεῖες ἐλλάμψεις δέχονται ἀπὸ
τὸν θεὸν οὶ ἀνώτερες καὶ δσες παίρνουν, κατὰ τὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ, θεῖες
γνώσεις. Ὅ θεὸς δμως θέλει ἐπίσης νὰ
συνέρχωνται οἰ πιστοί, ὡς μεταξὐ των
ὶἀοι καὶ νὰ συζητοῦν μὲ ἀγάπην καὶ ταπείνωσιν καὶ νὰ συνομιλοῦν περὶ τῶν ὑπεργείων πραγμάτων καὶ γενικῶς περὶ
θεοῦ. Διότι ἔτσι δχι μόνον ὴ εὐθὐτης
καὶ ἠ ἀλήθεια θὰ λάμπουν μὲ πολλήν
ὡραιότητα μέσα στὴν Ἐκκλησίαν τοῦ
ζῶντος θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸ θεῖον καὶ περικαλλέστατον πρόσωπον τῆς ἀγάπης,
ποὺ ἀποτελεῖ τὸ γνώρισμα τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, θὰ φωτίζῃ πάντοτε
εἰς τὰς καρδίας μας. Καὶ ὴ ἀγάπη ποὺ
θὰ ἐκχυθῆ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ ὰγίου
Πνεὐματος, θὰ μεταβληθῆ σὲ τελείαν
καὶ καθαρὰν ἀγάπην πρὸς τὸν θεὸν καὶ
τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἔτσι θὰ ζήσωμεν
ἐπὶ τῆς γῆς ἀγγελόπρεπον βίον καὶ
πραγματικὰ μακάριον καὶ γλυκὐτατον,
ἐπειδὴ θὰ εϊμεθα δέσμιοι τῆς θείας καὶ
θεοποιοῦ διπλῆς ἀγάπης, «ἐν ή κρέμανται δλος ὁ νόμος καὶ οι Προφῆται»
(Ματθ. κβ', 4Ο^Αὐτῆς τῆς ἀγάπης δὲν
ὑπάρχει τίποτε ἐντελῶς γλυκὐτερον
στὴν ψυχὴν καὶ μάλιστα δταν συμβαίνῃ
νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν θεωρίαν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν γνῶσιν τῶν δσων περὶ τὸν
θεὸν ὑπάρχουν, δηλαδὴ δταν πηγάζει
ἀπὸ τὴν φωτιστικὴν χἀριν τοῦ ὰγίου
Πνεὐματος.
Ἐκεὶνος λοιπὸν ποὺ ἔχει τὴν καλὴν

περι Θ6ϊχε 6Νωεβωε κλι ειογ ©εωρΗτικογ

πρόθεσιν νὰ κοτπάσῃ γιὰ νὰ ἀνέλθῃ εἰς
τὸν θεόν, ῆτοι νὰ ἐνωθῆ μὲ τὸν θεὸν
καὶ ἐν συνεχείςι θἀ θεωθῆ, δηλαδὴ νὰ
σωθῆ — γιατὶ χωρὶς τὴν θέωσιν τοῦ
νοῦ, εϊναι ἀδὐνατον νἀ σωθῆ ὁ ἄνθρωπος, σὐμφωνα μὲ τοὺς λόγους τῶν θεολόγων (Διονὐσιος 'Αρεοπαγίτης) — ὁφείλει μαζὺ μὲ τὴν ἐφικτὴν ἐργασίαν
τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, νὰ στρέφεται
καὶ πρὸς τὴν φυσικὴν θεωρίαν τῶν δντων καὶ φαινομένων. Ὅστε οὕτε τὴν
πρακτικὴν νὰ ἀφήνῃ τυφλήν, μὴ ἐνώνων σ' αὐτὴν καὶ τὴν θεωρίαν, ἀλλ' οὕτε τὴν θεωρίαν νὰ ἔχῃ ἄψυχη χωρὶς ὑποδομήν της τὴν πρἄξιν.
'Ἐτσι λοιπὸν αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος μαζὺ
μὲ τὴν σοφίαν, ποὺ διακρίνεται γιὰ τὸ
ἔλλογον καὶ νοερόν, καὶ τὴν γνῶσιν ποὺ
ἀντλεῖ άπὸ τὴν μελέτην τῶν θείων Γραφῶν, ἀρχίζει μὲ θείαν τινὰ ὁρμὴν νὰ
στρέφεται στὴν φυσικὴν θεωρίαν τῆς
καλλονῆς τῶν κτισμάτων, δπου φανεροῦται ὁ ἀπειροδὐναμος καὶ ἀπειρόσο-
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φος Δημιουργός, εἰς δλην τὴν ποικιλίαν
τῆς δυνάμεως καὶ ἀπειρίας. Καὶ δσον ὁ
νοῦς στρέφεται στὴν θεωρίαν τῶν δντων, κατ' ἀναλογίαν ἐντρυφα διὰ τῶν
ἀναγωγικῶν μυστικῶς λογισμῶν. Καὶ
ἐνῶ περνὰ ὁ καιρὸς μέσα στὸν ἀθόρυβον καὶ ἠσυχασπκὸν βίον, διὰ τῆς μελέτης τῶν θείων, — τὰ ὁποῖα μελετἄ
μόνον διὰ τῆς Γραφῆς καὶ τῶν κτισμάτων — φθάνει στὸ σημεῖον, κατὰ τὸ δυνατόν, νὰ ἐνοποιῆ μέσα του κατὰ τρόπον ὰρμονικὸν τὴν Γραφὴν μὲ τὴν κτίσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν μὲ τὰ σὐμ6ολα.
Καὶ ἀφοῦ ἐπιτευχθῆ αὐτό, ἐν συνεχείςι
ὁ νοῦς, μαζὺ μὲ τὴν ἐνέργειαν τῆς χάριτος τοῦ προσκυνητοῦ Πνεὐματος, ἀνυψώνεται στὴν δρασιν καὶ τὴν ἐπιστήμην
— γνῶσιν τῆς ἰερὰς ἀληθείας, δπως λέγει ὁ μέγας Διονὐσιος ὁ 'Αρεοπαγίτης.
Κατόπιν ἀνάγεται σὲ δεὐτερον καὶ ὑψηλότερον ὶερὸν άναβαθμὸν θεωρίας, εἰς
τὰ θεῖα θεάματα καὶ νοήματα, ποὺ εϊναι
ὰπλά, χωρὶς τὐπους καὶ σὐμβολα.

Ο ΑΠΟΟ ΝΘΚΤΛρϊΟἘ
ΠΘΝΤΑΠΟΧθωϋ
ΠΟ ΤΟΤΕ ποὺ ήλθε σὲ ἐπαφὴν μὲ τὸ
εὐρὐτερον χριστιανικὸν κοινόν, στὴν
'Αλεξάνδρειαν τῆς
Αἰγὐπτου, ὁ θεῖος
Πατὴρ ὴμῶν Νεκτάριος, ἀλλἀ καὶ στὸ
κλῖμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, ἔδιδε τὴν ἐντὐπωσιν καὶ δημιουργοῦσε
τἠν αϊσθησιν ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, κεκοσμημένου μὲ βαθειὲς καὶ ὑποστατικὲς ἀρετές, στὶς ὁποῖες ἐδέσποζεν ὴ ἀγἀπη πρὸς τὸν θεὸν καὶ τὸν πλησίον
καὶ ὴ ἀκτινοβολοῦσα ταπείνωσίς του.
Κατἀ τὴν ὁσίαν κοίμησίν του, στὶς 8
Νοεμβρίου τοῦ Ι92Ο, παρουσίασεν ἔκδηλα σημεῖα ὁγιότητος (εὐωδία πνευματικὴ καὶ θαὐματα).
Τὸ ἰερόν του σκῆνος παρέμεινεν ἐπὶ
εἰκοσαετίαν σχεδὸν ἀδιάλυτον καὶ εὐωδιάζον ἀρρήτως, ἐνφ κατἀ τὸ διάστημα αὐτὸ ἐπετελοῦντο θαὐματα καὶ άποκαλὐψεις. Τὰ θαὐματα δὲ καὶ αὶ ἐμφανίσεις τοῦ 'Αγίου ἐκορυφώθησαν ἀπὸ
τῆς ἀνακομιδῆς τῶν 'Αγίων Λειψάνων
του (2 ΣΖθρίου τοῦ Ι953) καὶ συνεχίζονται μέχρι σήμερα, ἄφθονα, βέβαια,
μαρτυροὐμενα, ἀπτόμενα. Καὶ ἐπειδἠ αὶ
ἰαματικαὶ θαυματουργίαι τοῦ θείου Νεκταρίου καλὐπτουν δλον σχεδὸν τὸν κόσμον, δπως μὲ συγκεκριμένα στοιχεῖα
περιγράφοντατ, τοῦ ἀπενεμήθη ὁ τίτλος: «'Ο "Αγιος τοῦ αἰῶνος».
* ο

α

Διὰ τοὺς πιστοὺς τὸ φαινόμενον τῆς
ὁγιότητος δὲν εϊναι, βεβαίως, ἐκπλη-

κτικόν, άφοῦ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ εϊναι
νὰ γίνωμεν ἄγιοι καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας εϊναι ή σωτηρία καὶ ὁ ἀγιασμός, «οὐ ἄνευ οὐδεὶς
δψεται τὸν Κὐριον». "Αλλὰ μέσα στὰ
ἀναρίθμητα πλήθη τῶν γνωστῶν καὶ άγνώστων 'Αγίων, διακρίνομεν τὰ ϊχνη
πολλῶν, τὴν ὁδόν των, διὰ τῆς ὁποίας
ἔφθασαν στὴν ὰγιότητα, δηλαδὴ στὴν
κάθαρσιν τῆς ψυχῆς, στὴν ἔλλαμψιν ὑπὸ τοῦ ἀγίου Πνεὐματος καὶ στὴν ἔνωσίν των μὲ τὸν θεόν, διὰ τῆς ἐνοικήσεως εἰς τὴν καρδίαν των τῆς 'Αγίας Τριάδος.
'Ο ἄγιος Νεκτάριος ποίαν ὁδὸν ήκολοὐθησεν, ὡστε νὰ εὕρῃ τόσην παρρησίαν παρὰ τφ θεφ καὶ τὰ ἀστά του νὰ
εὐωδιάζουν καὶ νὰ θαυματουργοῦν,
πραγμα ποὺ σημαίνει, δτι ή χάρις τοῦ
'Αγίου Πνεὐματος τὸν εϊχε μέχρις όστέων διαποτίσει ζῶντα ἀκόμη; Τδοὺ μία
εὐσεβὴς περιέργεια καὶ μία ἐνασχόλησις δχι ἄκαρπος.
«

ο

α

'Ο Υράφων ὁμολοΥεῆ δτι ἐνφ άνεΥνώριζε τὴν ὰγιότητα τοῦ ἀγίου Νεκταρίου καὶ ἐθαὐμαζε τὴν χάριν τῶν ἰαμάτων, ποὺ ἔλαβε πλουσίως ἀπὸ τὸν θεόν, δπως πανταχόθεν κηρὐττεται, μόλις
τώρα ῆρχισε νὰ μελετα. τὸν βίον καὶ τὰ
συΥΥράμματά του. 'Αφορμὴν πρὸς τοῦτο ἔδωσε, μὲ τὰς βαρυτάτας συκοφαντίας ἐναντίον τῶν φρονημάτων τοῦ 'ΑΥίου, ὴ θλιβερὰ ἠΥουμένη τῆς Κοζάνης, παρασυρθεῖσα ἀπὸ κάποιον φθονερὸν ρουμἄνον μοναχόν, δστις τυφλωμένος ἀπὸ φανατισμὸν καὶ εἰς ἀντίδρασιν πρὸς τὴν βιοΥράφησιν τοῦ 'Αγίου

Ο ΛΓΙΟΟ Ν6ΚΤΧξΙΟΟ Π6ΝΤΧΠΟΧβωσ

ὑπὸ εὐλα6οῦς ἀγιορείτου, ἀμέσως μετἀ τὴν κατὰ τὸ Ι92Ο κοίμησίν του, «ἀνεκάλυψε» δῆθεν κακοδοξίας στὰ συΥΥΡἀμματά του.
Παρ' δτι θεωροῦσα ἐντελῶς ἀπίθανα
δσα ἰσχυρίζετο τὸ δυστυχὲς αὐτὸ πλάσμα, ποὺ καὶ μόνον ἠ βακχεία τοῦ ἀλλόφρονος πάθους της ἔδιδε τὸ μέτρον τῆς
«ἀντικειμενικότητός» της, ἀπεφάσισα νὰ
ἀναΥνώσω δλα σχεδὸν τὰ συγΥράμματα
τοῦ ὰγίου Πατρὸς καὶ τὰ σημεῖα ποὺ
κατελόγιζεν ὡς ἀντορθόδοξα. Διεπίστωσα, δτι πρέπει νὰ εϊναι κανεὶς τυφλωμένος ἀπὸ ἐμπάθειαν διὰ νὰ ἀποδώσῃ
ἀνορθοδοξίαν στὶς ἀπόψεις τοῦ ὰγίου
Νεκταρίου, ποὺ ἐπικαλεῖται ἀκρίτως ή
ἀντιγράφουσα τὸν ρουμανον διδάσκαλόν της.
· ··
Ὅ ἄγιος Νεκτάριος, ταπεινός, φωτισμένος ὑπὸ θεοῦ καὶ ἐμβριθής, δσον καὶ
δν φαίνεται ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸν Παπαρρηγόπουλον στὸ θέμα τῆς εἰκονομαχίας, ἀνεχώρει ἀπὸ τὴν ἀντίληψιν,
δτι ὁ λαὸς ἔτεινε νὰ θεοποιῆ τὰ σὐμβολα καὶ νὰ λατρεὐῃ αὐτὰς τὰς ἰδίας Εἰκόνας, ἀντὶ νὰ ἀναβαίνῃ εἰς τὰ πρωτότυπά των. 'Απὸ τὴν ἄποψιν αὐτήν, μία
προσπάθεια, τείνουσα στὴν ἀποκατάστασιν τῆς θεολογίας τῆς Εἰκόνος, χωρὶς 6εβαίως τὸν εἰκονομαχικὸν χαρακτῆρα της, τὸν εὕρισκε σὐμφωνον. Καὶ
ἀπόδειξις τῆς ἐν προκειμένφ όρθοδοξίας του, δὲν εϊναι μόνον ὁ σεβασμός,
μεθ' οὐ γράφει περὶ τῶν ϊερῶν Εἰκόνων
καὶ ὴ εἰδικὴ Πραγματεία του ὑπὲρ τῶν
Τερῶν Εἰκόνων, ἀλλὰ καὶ αἰ κρίσεις
του ἐπὶ τοῦ Ὅρου τῆς Γ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Διὰ τοῦ Ὅρου τοὐτου
ἀπαγορεὐεται πασα πρὸς τὰς Εἰκόνας
λατρεία, ῆτις πρέπει μόνῃ τῆ θείςι φὐσει, καὶ διατάσσεται ὰπλῶς ὴ ἀνάρτησις καὶ προσκὐνησις αὐτῶν, ϊνα «οϊ ταὐτας θεώμενοι διανίστανται πρὸς τὴν τῶν
πρωτοτὐπων μνήμην τε καὶ ἐπιπόθησιν». Οὕτω δὲ καθιερώθη ἀρχὴ συνάδ ο υ σ α πρὸς τὴν εὐλάβειαν, ήν ή 'Εκκλησία ὴμῶν άπονέμει εἰς τοὺς πρωταγωνιστὰς τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως
καὶ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπίνης
φὐσεως, ὡς προερρήθη, ῆτις χρήζει ἐ-
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ξωτερικῶν τοιοὐτων σημείων, ϊνα μὴ
λησμονῆ τὰ ἀντικείμενα ἐκεῖνα τῆς εὐλαθείας». (Αἰ Οἰκουμενικαὶ Σὐνοδοι,
σελ. 2ΟΙ).
««Ο

Καὶ μόνον αἰ ἀνωτέρω σκέψεις τοῦ ὰγίου Νεκταρίου φανερώνουν τὴν στάσιν του ἔναντι τῶν ἰ. Εἰκόνων. θὰ ὁδηγοὐμεθα πολὺ μακρυὰ ἐὰν κατεχωρίζαμε ὁλόκληρα κείμενα τοῦ θείου Πατρός,
ἐκφραστικὰ τῆς όρθῆς θεολογικῆς στάσεώς του ἔναντι δχι μόνον τῶν θείων
Εἰκόνων, ἀλλὰ καὶ γενικῶς ἔναντι παντὸς θέματος μὲ τὸ ὁποῖον ἠσχολήθη
καθ' δλον τὸν αἰδέσιμον 6ίον του καὶ
μέσα στὰ ἰστορικὰ πλαίσια τῆς ἐποχῆς
του.
'Αδὐνατον, ἄνθρωπος τῆς θερμῆς ἀγάπης πρὸς τὸν θεὸν καὶ τὸν ἄνθρωπον,
δπως ὴτο ὁ ἄγιος τῆς Αἰγίνης, ἄνθρωπος τοῦ βάθους τῆς ταπεινώσεως, τῆς
προσευχῆς καὶ τῆς καθαρότητός του, νὰ
μὴ κατευθὐνεται ὑπὸ τοῦ φωτὸς τῆς
διακρίσεως, ποὺ τοῦ παρεῖχεν ὴ ἀπάθειά του καὶ ἠ χάρις τοῦ ὰγίου Πνεὐματος. Καὶ θεωροῦμεν ὕβριν κατὰ τοῦ
ὰγίου ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, δσα ἔγραψεν ἐν τῆ μὴ καλῆ μέθῃ της ἠ δυστυτὴς τῆς Κοζάνης. 'Ακριβῶς διὰ τὸν λόγον αὐτὸλ' καὶ διὰ νὰ μὴ βλάπτωνται ὰπλοϊκαὶ ψυχαί, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ παρουσιάσωμεν τὸν θεῖον τοῦτον Πατέρα τῆς
'Εκκλησίας σὲ δλην τὴν πνευματικὴν
ἀκτινο6ολίαν του, τοῦ βίου καὶ τῶν ἔργων του, θὰ προσπαθήσωμεν εἰς μίαν
συνθετικὴν ἐργασίαν νὰ ἰχνογραφήσωμεν τὴν ὡραίαν εἰκόνα του, ἐπικαλοὐμενοι τὰς ὰγίας εὐχάς του καὶ τὰς εὐχὰς τῶν τιμώντων τὴν μνήμην του καὶ
προσθέτοντες οὕτω ἔνα ἀκόμη βιβλίον
εἰς τὰ τόσα, ποὺ ἔχουν γραφῆ πρὸς τιμήν του καὶ οἰκοδομὴν τῆς 'Εκκλησίας.
««Ο

'Ως πρὸς τὴν δυστυχῆ συκοφάντιν
τοῦ ὰγίου Πατρός, εἰλικρινῶς ἐθλίβημεν καὶ ἠλγήσαμεν εἰς τὴν ψυχὴν διὰ
τὴν ἀποκοπήν της ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν,
δν καὶ ἠ ἰδία δὲν φαίνεται νὰ ἔδωσε
πολλὴν σημασίαν εἰς τὸν ἀφορισμόν
της.
Δυστυχῶς δμως δὲν ὑπῆρχεν ἄλλη
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Ο ΧΓΙΟΟ Ν6ΚΤΧΡΙΟΟ Π6ΝΤΚΠΟΚ6ΟΟ

λὐσις, διότι ὴ ἐκτροπή της εϊναι τόσον
μεγάλη, ὡστε νὰ σκέπτεται κανείς, δτι
κατέστη συνειδητὸν ἄργανον τοῦ σατανἄ, ἀφοῦ μὲ τόσον πάθος, καὶ ἠθελημένα, «σώνει καὶ καλά», ἀΥωνίζεται νὰ ἀποδείξῃ τὸν ὰΥϊώτατον καὶ θαυματουρΥὸν "Αγιον ὡς... διάβολον!
ΤΙμεῖς, ἀκολουθοῦντες τὴν διδασκαλίαν τῶν ἀΥίων Πατέρων, δὲν δυσκολευόμεθα νὰ τὴν θεωρήσωμεν ὡς
σκεῦος τοῦ πονηροῦ, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε
στὴν ψυχήν της, ἀφοῦ τὴν εὐρε γυμνὴν ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ ὰΥίου Πνεὐματος. 'Αρκεῖ κανεὶς νὰ παρακολουθήσῃ
τὴν πορείαν της διὰ νὰ ἐρμηνεὐσῃ τὸ
ἀξιοθρήνητον κατάντημά της, ποὺ όφείλεται εἰς τὴν «ἐκδίκησιν» τοῦ παραβιασθέντος πνευματικοῦ νόμου, ποὺ κατὰ
τὸν 'Απόστολον «πασα παράβασις καὶ
παρακοὴ ἔλαθεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν».
'Ηθέλησεν, ἄπειρη αὐτὴ καὶ ἀκάθαρτη ἀπὸ ποικίλες ὰμαρτίες καὶ πάθη, νὰ
Υίνῃ μοναχὴ χωρὶς νὰ ὑποταχθῆ προηγουμένως σὲ ἔμπειρη Υερόντισσα. 'Ωνόμασε τὸν έαυτόν της ἠΥουμένην καὶ
φυσικά, συντρεχοὐσης καὶ τῆς Υυναικείας ἐκ καταβολῆς «ἀσθενείας», παρεδόθη εἰς δλα τὰ πάθη, δσα τίκτονται ἐκ
τοῦ λοΥϊστικοῦ, τοῦ ἐπιθυμητικοῦ καὶ
τοῦ θυμικοῦ, τὰ ὁποῖα καταλλήλως ἐρεθίζει ὁ πονηρός. Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ἀκάθαρτη θάλασσα τῶν παθῶν κολυμβῶσα ὴ «βαβυλὡν ὴ ταλαίπωρος», δὲν ἠμποροῦσε νὰ ἀντιληφθῆ δτι ὁ σατανἄς διεβίβρωσκε τὴν ψυχήν της ποικιλοτρόπως. 'Ἐτσι ἐδημιουρΥήθη ὴ σημερινὴ
τραΥϊκὴ πραΥματικότης. 'Ο διάβολος

δὲν εϊχε ζημίαν οὕτε ἀπὸ τὴν συΥκέντρωσιν 5Ο - 6Ο ἀτυχῶν πλασμάτων εἰς
τὴν Μονήν, οὕτε ἀπὸ τὴν ἀνοικοδόμησιν κτισμάτων καὶ πὐρΥων. 'Αντιθέτως
εϊχε συμφέρον νὰ παΥϊδεὐσῃ τόσες ψυχὲς μέσα στὸ ἄντρον αὐτὸ χωρὶς ἐλπίδα πνευματικῆς προκοπῆς, ἀλλὰ καὶ νὰ
τὶς χρησιμοποιήση καὶ ὡς περιβάλλον
λατρείας τοῦ εἰδώλου των, τῆς «γερόντισσάς» των, τὰ δὲ κτίσματα καὶ ὁ παραΥόμενος πλοῦτος, νὰ τίθεται στὴν ὑπηρεσία τῆς ὁμαδικῆς κενοδοξίας.
Τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ φαίνονται καθαρὰ πλέον στὸν προσεκτικὸν παρατηρητήν: ὴ «ἠΥουμένη» δεχομένη ὴδέως
ἀπὸ χρόνια τὸ θυμίαμα τῆς λατρείας τόσων ἀρρώστων καὶ ἀ6οὐλων πλασμάτων,
παρεφρόνησε καὶ κατέστησεν ὲαυτὴν
μόνην, χωρὶς κανένα σὐμβουλον, εϊδος
τι παπίσσης. Καὶ μέσα στὸν σκοτασμὸν
της ὑβρίζει ὰΥίους καὶ ἀποφαίνεται δτι
δὲν ὑπάρχει πλέον Ἐκκλησία εἰμὴ ὁλίΥαι χιλιάδες ὰπλοῖκῶν παλαιοημερολοΥϊτῶν! Τὸ δὲ κατάντημα τῶν φανατισθέντων δυστυχῶν πλασμάτων - μοναζουσῶν, ἔφθασε στὸ ἀπροσδόκητον σημεῖον νὰ ἐμφανισθοῦν μὲ ρόπαλα ἐναντίον ἀντιφρονοὐντων, ἀφοῦ σὐμβολόν
των κυματίζον στὰ κτίριά των εϊναι
«'Ορθοδοξία ή θάνατος»! 'Εὰν αὐτὸ δὲν
εϊναι φρενοκομεῖον, τότε τί εϊναι;
Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ παρακαλοῦμεν τὸν
θεὸν ἠ νὰ δώσῃ μετάνοιαν στὴν στρηνιάσασαν ἀμόναχον ὴ, «οϊς κρίμασιν οϊδε», νὰ δώσῃ ἔνα τέλος στὸ φθοροποιὸν
ἔΡΥον της.
θ.μ.δ.

ΛΓΙΟΟ ΝΙΚΟΛΗΜΟΟ Ο ΧΓΙΟρβΙΤΗΟ

Ο ΒΙΟΟ ΚΧΙ ΤΧ Θ^ΓΧ ΤΟγ, Ι74θ - Ι8ΟΘ
ΜΟΝΑΧΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ:

«"Αγιος Νικδδημος δ "Αγιορεϊτης δ βιος και τα
εργα του, Ι749 . Ι8Ο9». 'Εκδοτικδς οϊκος
«'Αστηρ» 'Αλ. καϊ Ε. Παπαδημητρϊου, δδδς
Λυκοϋργου ΙΟ, 'Αθηναι Ι959», σχημα δον,
σελϊδες 379 .*

«τδ πολυπδθητον καϊ σπανιωτατσν της δγιδτητος κρϊνον δεν θαλλει, εϊ μη εΙς τα Απηλλαγμενα
Ακανθων δδαφη, εις τας καθαρας εξ Ασκησεως
καρδϊας» (Θεδκλητος Διονυσιατης, εις τδ εργον
του «Νικδδημος δ "Αγιορεϊτης», σελϊς Ι38).
ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ

δημιουρ-

γδς του μοναδικοϋ εις τδ

εϊδδς του 6ι6λϊου «Με-

ταξϋ οϋρανοϋ καϊ γης»,
δπερ δβραβεϋθη λϊαν δικαϊως ϋπδ της 'Ακαδη-

μϊας 'Αθηνων,

δσιωτα-

τος καϊ λογιωτατος Μοναχδς κ. θεδκλητος δ Δι-

ονυσιατης, Αδελφδς της
δν "Αγϊω "Ορει Μονης Διονυσϊου, εφερεν εϊς τδ
φως της δημοσιδτητος καϊ νεον λαμπρδν σϋγγραμμα, τδ Ανωτερω μνημονευθεν «'Ο "Αγιος Νι
κδδημος δ "Αγιορεϊτης, δ 6ϊος καϊ τα εργα του»,
συγγραμμα δια τδ δττοϊον πρεπει τ) "Αγια ημων
'Εκκλησϊα να ευγνωμονη αϋτδν, καϊ τδ "Αγιον
"Ορος να καυχαται δν Κυρϊιρ, δπϊ τω γεγονδτι
δτι η χαρις τοϋ Θεοϋ καϊ η ιτροστασϊα της 'Υπεραγϊας Μητρδς Του δτισκιαζουσι τδν "Αγιον
Τδττον, τδ "Ορος τδ δντως "Αγιον μεχρι της σημερον.
Τδ ως ανω πολϋτιμον συγγραμμα, δπερ κατα
μιαν ωραϊαν σϋμπτωσιν εϊδε τδ φως της δημοσιδτητος Ι5Ο ετη Απδ της μακαρϊας κοιμησεως

* Τδ 6ι6λϊον «"Ο Αγιος Νικδδημος δ "Αγιορεϊτης» κυκλοφορεϊ κατ' αϋτας εϊς 6' εκδοσιν ϋπδ
τοϋ ϊδϊου 'Εκδοτικοϋ Οϊκου. 'Αντϊ αλλης παρουσιασεως, αναδημοσιευομεν
κριτικην, καταχωρισθεϊσαν εϊς τδ θεολογικδν Περιοδικδν «'Ορθοδοξϊα» τοϋ Πατριαρχεϊου Κωνσταντινουπδλεως τδ
Ι96Ο ϋπδ τοϋ τδτε 'Επισκδπου θαυμακοϋ καϊ ηδη
Μητροπολϊτου Μεσσηνϊας σε6. Χρυσοστδμου.

του "Αγιου Νικοδημου τοϋ "Αγιορεϊτου, εϊναι δντρϋφημα ψυχης δια τδν εϋσεβη Χριστιανδν, εϊναι
πηγη διαυγεστατη καϊ μοναδικη τοϋ 6ϊου τοϋ
"Αγιου. 'ΕγρΑφη ϋπδ Μοναχοϋ
δνστερνισθεντος
την ζωην και τδ παραδειγμα τοϋ 6ιογραφουμενου Πατρδς, Αποτελεϊ την μοναδικην καϊ ΑσφαλεστΑτην δρμηνειαν της μακαρϊας 6ιοτης τοϋ
"Αγϊου Νικοδημου, ϊκανοποιεϊ καϊ τδν δπλοϊκδν
Μοναχδν, καϊ τδν δπιστημονα — κατα Θεδν δπι
στημονα — θεολδγον καϊ παντα ανθρωπον εϋσεβη, θα συγκινηση δε "ισως καϊ τους Αδιαφδρως
εχοντας πρδς την Αμωμητον ημων θρησκεϊαν. 'Εν
ενϊ λδγω, καταλαμβανει λαμπραν θεσιν μεταξϋ
των θεολογικων συγγραμ ματων τοϋ αϊωνος τψων,
δπως κα'ι τδ «Μεταξϋ Οϋρανοϋ καϊ γης», τδ δποϊον δϋναται ϊσως να χαρακτηρισθη ως η κορωνϊς
των δν "Ελλαδι δκδοθεντων Θεολογικων 6ιδλϊων
Απδ της συστασεως τοϋ αϋτοκεφαλου της "Αγιωτατης 'Εκκλησϊας της "Ελλαδος.
'Ο «"Αγιος Νικδδημος δ "Αγιορεϊτης...» εϊναι
Ενα εργον με εϋχαριστον σχεδιαγραμμα με ωραϊαν
κατασκευην, με εϋλογϊαν θεοϋ γεγραμμενον. Προτασσει αϋτοϋ η δπιβλητικη Εϊκων τοϋ "Αγϊου Νι
κοδημου, καλλιτεχνηθεϊσα δια χειρδς τοϋ μεγαλου
Βυζαντινοϋ "ΑγιογρΑφου καϊ της 'Εκκλησιαστικης
παραδδσεως λατρου κ. Φωτϊου Κ6ντογλου. 'Ακολουθεϊ, κατωθι τοϋ τϊτλου, Ενα πραγματικδν δπϊγραμμα, λεξεις μυστικιστικαϊ τοϋ Θειου Νικο
δημου πρδς τδν 'Ηγαπημενον του Βασιλδα Χριστδν. "Επεται μϊα γλυκυτατη 'Αφιερωσις τοϋ σοφοϋ συγγραφεως «Τη γλυκυτατη Μητρϊ "Αγϊου Νι
κοδημου καϊ δμη 'Οδηγητρϊφ, ως δφεστϊιρ "Ιερας
Μονης "Αγϊου Διονυσϊου...».
'Ακολουθεϊ δ λεπτομερης Πϊναξ των περιεχομενων. Δημοσιεϋεται δν συνεχεϊςι πανυ δικαϊως καϊ
δφειλετικως, ϊ) Πατριαρχικη καϊ Συνοδικη Πραξις
της Μεγαλης τοϋ Χριστοϋ δν τη Πδλει 'Εκκλη
σϊας, τη 3ϊη Μαϊου τοϋ Ι955, περ'ι Ανακηρϋξεως
τοϋ Νικοδημου εϊς "Αγιον, την δποϊαν Ανακηρυξιν
(δν σελ. 37Ι) χαρακτηρϊζει δ συγγραφεϋς «Δς
αϋτδχρημα Πατερικην νϊκην». "Επεται ταϋτη δ
Πρδλογος του Καθηγουμενου τοϋ 'Ιεροϋ Κοινο6ϊου τοϋ κατ' "Αθω "Αγϊου Διονυσϊου 'Αρχιμανδρϊτου Γα6ριηλ, και μετ' αϋτδν τδ Προοϊμιον τοϋ
Ακολουθοϋντος μνημειωδους εργου, ως «πρδσωπον
τηλαυγες», εϊς τδ δποϊον Προοϊμιον, δ μετριδφρων συγγραφεϋς προειδοποιεϊ τδν Αναγνωστην
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