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!_ [} Π Γέννησις τοῦ Κυρίου'ϊησοῦ δέν ἐορτάζεϊαι εἰς τό
'Ἀγιον'Ὁρος μόνον κάθε·25ην Δεκεμβρίου. Ἐορτάζεται εἰς ὅλας τάς
ἡμέρας τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου.Διότι εἰς τάς καθημερινάς λατρεί
ας,πού επιτελουνται εἰς τάς βυζαντινάς ι'.Νονάς ,τάς Σκήτας ,Καλύ—
βας καῖ Ἡσυχαστήρια,κατά τάς θείας λειτουργῖας,τούς μυσταγωγικά
ἱλαρούςἘσπερινούς καί τά κατανυκτικάἈπόδειπνα,ἀλλά καί εἰς τ^
κατ'ἰδίαν Προσευχάς τῶν Μοναχῶν,ψάλλονται Τροπάρια,ἀναγινώόκο νται Εὐχαί καί Κοντάκια,τῶν ὁποίων τό κέντρον ἀποτελεῖ ἡ Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ-Λόγου καί ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου.
ΟἱἈγιορεῖται Μοναχοί,οὕτως,ἀνανεώνουν καθημερινῶς,
μέ ἔντασιν,εἰς τάς ψυχάς των τήν μνήμην τοῦ ὑπερφυοῦς θαύματος,
τῆςἘνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ.Καί ἡ μνήμη αὐτή μεταποιεῖται εἰς αὕ
σθησιν πνευματικήν.Καί ἐντεῦθεν μελετοῦν τό βάθος καί τήν ἄπειρον ἀγάπην τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους καί ἐν συνοχῇ καρδίας ὑ
μνολογοῦν,εὑγνωμονοῦντες τήν ἀγαθότητά -του.Καί ἐν μεθέξει ψυχῆς
,μέ μετάἀσιον νοῦν,μέ ζιαιομένην καρδίάν καί δι Ἡγνισμένου σώματος,ψάλλουν ἐνθέως ωτην,θείαν δόξαν Του "ἐν ἐσπέρᾳ καί πρωῖ καί
μεσημβρίᾳ καί ἐν παντί καιρῷ'·.Καί μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς των, οἰ
Ηοναχοί,πού βιοῦν ἀδιαλείπτως τό Μυστήριον,τό "ξένον καί παράδο
ξον'',βλέπουν συνεπαρμένοι ἐκ τοῦ θείου των ἔρωτος ώς "θρόνον χε
ρουβικόν τήν Παρθένον",τήν δέ Φάτνην ώς " χωρίον ἐν ῷ ἀνεκλίθηὁ
δ.
' ι ἀχώρητος,Χριστός ὁ Θεός..".
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Δι'ὅλα αὐτά,δέν θά ἠτο ἁπλοῦν σχῆμα λόγου ἐάν ει'πωμεν,ὅ
τι εἰς πολλῶν Μοναχῶν τάς καρδίας ὁ Χριστός ἔχει γεννηθῆ,πρίν ἀ
κόμη ἐορτάσουν τήν θείαν Του Γέννησιν.Πόσον ώραῖον καί πόσδν ἐ—
κφραστικόν εϊναι ἐκεῖνο,πού λέγει ὁ μέγας Μυστικός θεολόγος,ὁ ἅ
γιος ΔιάδοχοςἘπίσκοπος Φωτικῆς,ὅτι αἰσθανόμεθα ἐντός τῶν καρδι
ῶν μας "σκιρτήματα βρεφοπρεπῆ''κατά τόν καιρόν τῆς ἐπικλήσεως,δι
ά τῆς "νοερᾶς προσευχῆς",τοῦ ὀνόματος τοῦ ΚυρίουἹησοῦ.
Αὐτοί,λοιπόν,ἐπιτελοῦν Χριστούγεννα ἀδ.ιαλείπτως καί κατά τρόπον οὐσιαστικόν καί πνευματικόν ἐντός τῶν καρδιῶν των.Ἀλλοίμονον δέ εἰς ἐκείνους,οἰ ὁποῖοι περιμένουν τήν 25ῃν Δεκεμβρί
ου,διά νά συνειδητοποιήσουν τήν Σάρκωσιν τοῦ Θεοῦ-Λόγου...
'Ἡδη οἱ,χάριτι Χριστοῦ,πιστεύοντεςὈρθόδοξοι Χριστιανοί,ει'μεθα ἐνσωματωμήνοι εἰς τήν ἁγίανἘκκλησίαν,ἡ ὁποία εινε ὀ
ντολογικῶς καί- πραγματικῶς αὐτό τοῦτο τό Θεανθρώπινον Σῶμα τοῦ
Ἱησοῦ Χριστοῦ.Ἐπομένως,ὅλας τάς.Δεσποτικάς ἐορτάς βιοῦμεν ώς
ἐπί μέρους φάσεις ὁλοκλήρου τοῦἈπολυτρωτικοῦ ἔργου,ώς συντελεσθεῖσαν σωτηρίαν ·καί ώς μετοχήν εἰς τήν μεταμορφωθεῖσαν κτίσιν
Διά τοῦτο τήν Γέννησιν τοῦ Κυρίου πανηγυρίζομεν καί ώς ὅλον καί
ώς μέρος τοῦ ὅλου.Καί ώς ἀπαρχήν τῆς λυτρώσεως καί ώς ὁλοκληρωθεῖσαν λύτρωσιν.'Ἐτσι δέ ἐξηγεῖται καί τό ὅτι,ἡ μεγίστη τῶν ἐορ
τῶν,ἐν τῇὉρθοδοξίᾳ,δέν εἰναι ἡ Γέννησις τοῦ Χριᾳτοῦ,ὅπως.συμ βαίνει ἐν τῇ Δύσει,ἀλλά ἡ ἁγίαἈνάστασις,τό Πάσχα,διά τῆς ὁποίας ὁλοκληροῦται ἡ παγκόσμιος σωτηρία.
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Ἡ προετοιμασία τῶν Μοναχῶν,εἰς τό Ἀγιον'Ὁρος, ὅπως
εἰς ὅλην τήνὈρθοδοξίαν,ἀρχίζει μέ ἁγνιστικάς νηστείας ἀπό τάς
15 Νοεμβρίου.Κατά τό διάστημα αὐτό αἱ ψυχαί τῶν Ιίοναχῶν μυσταγω
γοῦνται μέ τούς ε ἰσαγωγικούςἜμνους τῶν Χριστουγέννων,μέ τά Καθίσματα,τά ΤριώδιαἈπόδειπνα,τάς μελιρρύτους Καταβασίας καί μέ
τούς ἐξαισίουςἈσματικούς Κανόνας,πού κορυφώνονται εἰς τάς Μεγά
λας Ὅρας τῆς προπαραμὁνῆς.Μέ ὅλα αὐτά τά εὔδη τῆς ἱερᾶς Ἱμνολο
γίας,πού καλύπτει'τάς θεολογικάς διαστάσεις τῆς θείαςἘνανθρωπή
σεως,οἱ Μοναχοί μετέχουν εἰς ἔνα ἔντονον ἐορταστικόν κλῖμα.
Εἰς ὅλας τάς βυζαντινάς Μονάς,τάς ἱεράς Σκήτας,τά'Ε—
ρημιτήρια καί τάς ἡγιασμένας Καλύβας,κατά τήν παραμονήν τῶν Χρι
στουγέννων τελεῖται τό καθιερωμένον ἄγιον Εὐχέλαιον,εἰς "ἴασιν
ψυχῆς καί σώματος".Ἀκολουθεῖ ὁ ΜέγαςἘσπερινός μετά τῆς θείας
λ,ειτουργία,ς. τοῦ Μ.Βασιλείου,καθ'ῆν ἀναγινώσκονται αἱ Προφητεῖ αι,πού ἀναφέρονται εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος.Καί ἀφοῦ ὅλοι ,

μέ λειτουργικήν τάξιν,μεταλάβουν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αὕματος'Ε- 3
κείνου,πού ἐσαρκώθη διά νά ἐνωθῇ ἐν ἀγάπῃ μέ τούς ἀνθρώπους,διά
νάτούς θεώση,ἀπέρχονται εἰς τήν ἀπέριττον κοινήν τράπεζαν. Καί
μετά τρίωρον ἀνάπαυσιν,οἱ Μοναχοί,ἐπανέρχονται εἰς τόν Ναόν διά
τήν ὁλονύκτιον ἀγρυπνίαν,ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπό τήν Λιτήν,ὅπου ψάλ
λονται ἀργά καί μετά μέλους οἱ θεολογικώτατοιἜμνοι.
Ἡ ἀτμόσφαιρα,πού δημιουργεῖται ἀπό τήν "ἐν πνεύματι &
ἀληθείᾳ''λατρείαν,ἀποβαίνει ὑπερτέρα πάσης περιγραφῆς.Νομίζει κα
νείς,ὅτι ἄγγελοι Κυρίου κατῆλθον ἐξ οὐρανοῦ καί συμψάλλουν ἐναρ
μόνια μελωδήματα μέ τούς Μοναχούς.Καί ὅτι,ἡ θριαμβεύουσα ἐν οὐρανοῖςἘκκλησία,εἰς μίαν λειτουργικήν Σύναξιν μετά τῶν ἐνἘρή μω ἀρνησικόσμων Μοναχῶν,ψάλλουν ἀγγελικῶς,κατά τήν ἁγίαν αὐτήν
νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ;Κ" Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ,σήμερον ἡ
νώθησαν,τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ.Σήμερον Θεός ἐπί γῆς παραγέγονε,Α
ἄνθρωπος εἰς οὐρανούς ἀνᾳβέβηκει.."
Καί πράγματι'μέσα εἰς τόν λαμπρότατον καί ὑποβλητικώτα
τον βυζαντινόν διάκοσμον καί ὑπό τάς ποικιλοχρώμους ἀνταυγείας,
πού διαχέουν τά ἐξαστράπτοντα πολύφωτα τῶν ἐστιλβωμένων πολυε λαίων;τά τοιχογραφημένα πρόσωπα τῶνἈγίων—πού "ἱστόρησεν''ὁ χρωστήρ τῆς Κρητικῆς ἥ Μ.ακεδονικῆς Σχολῆς-προσλαμβάνουν μίαν τοιαύ
την ἔκφρασιν,ὧστε νά ὑφίσταται ὁ Μοναχός τήν παραίσθησιν,ὅτι εἰ
ναι ζῶντα μεταξύ ἡμῶν.Καί ἐντεῦθε.ν νά βλέπωμεν ἐκστατικοί, ὅπως
ἱστάμεθα εἰς τό στασίδιόν μας μέ μεταστοιχειωμένην τήν ψυχήν,Ἀ
ποστόλους,Προφήτας,Μάρτυρας,Ἱεράρχας, ὉσίουςἈσκητάς,αὐτήν τήν
Θεοτόκον ἐν τῷ Σπηλαίω;πλησίον τοῦ ἀνακεκλιμένου εἰς τήν Φάτνην
Θεῖου Βρέφους,μέ τούςἈγγέλους καί τούς Ποιμένας -ὅπως ἀποδίδει
ἡ βυζαντινήἈγιογραφία τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ-μέ ἔκφρασιν ἀ πείρου ἀγαλλιάσεως,νά μετα,δίδουν τήν αἔσθησιν τῆς συμμετοχῆς,δι
ά τῆς παρουσίας των,εἰς τούς θείους ὕμνους τῆς ἁγίας αὐτῆςνυκτ^
Αἱ Ἱμνωδίαι συνεχίζονται,αἱ προσευχαί διάπυροι ἀνέρχονται ώς θυμίαμα πρός τόν ©εόν,τά πρόσωπα τῶν Μοναχῶν ἀκτινο .βολοῦν τήν μυστικήν χαράν τῆς ἐπἈλπίδι θεώσεως * . ψυχῆς των..
Τάς μεστάς θςολογικοῦ καί δοξολογικοῦ περιεχομένουὈδάς ἀκολουθοῦν τά Μεγαλυνάρια καί ἡἘννάτηὉδή τῆς Θεοτόκου-μίαὉδή ὑπερβάλλοντος πνευματικοῦ κάλλους,ἐνώπιον τῆς ὁποίας-ἄς·κάμωμεν ἀπό
συγκατάβασιν μίαν σύγκρισιν- ἡ περίφημος" Ἐννάτη'·τοῦ Μπετόβεν,ἡ
ὁποία τόσον συγκινεῖ μέ τόν νατουραλιστικόν τόνον,ἐξαφανίζεται.
Τούς θειοτάτους Αἴνους διαδέχεται ἡ μεγαλοπρεπής Δοξολογία, διά
νά ἐπακολουθήση τό οὐσιαστικόν ἄνοιγμα τῶν οὐρανῶν μέ τό ὑπερφυ

4 έστατατον Μυστήριον τῆς θείας Λειτουργίας.Καί οἱ Μοναχοί,ἠλλοιω
μένοι''τήν καλήν ἀλλοίωσι ν" ,κοινωνοῦν μέ κατάνυξιν ψυχῆς τοῦ Σώματος καί τοῦ Αὕματος τοῦἘνανθρωπήσαντος Θεοῦ...
· ,
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Ὁ ἐορτασμός εἰς τόν'Ἀθω δέν ἔχει τίποτε τό ἐμπαθῶς γή
ϊνον,τάς φολκλορικάς αὐταπάτας ἤ τούς ,κατ ' Ἱουδαίους ,ἐξωτερικοιί
τύπους.Τά Χρισϊούγεννα ἐορτάζονται πνευματικῶς,μέὈρθόδοξον μέθεξιν εἰς τό Μυστήριον,εἰς τό ὁποῖον ἐμβαθύνουν' δῖά τῆς μελέτης
τῶν ἁγίων Πατέρων.Καί κατανοῦν τό περιεχόμενον τῆς ἐνανθρωπήσε—
ως τοῦ Θεοῦ,κατά τό μέτρον τῆς δι'ἀγάπης θεώσεως. ἔκάστου." Το σοῦτον τῷ ἀνθρώπω τόν Θεόν διά φιλανθρωπίαν ἀνθρωπίζεσθαι, ὅσον
ὁ ἄνθρωπος ἐαυτόν τῷ Θεῷ δι'ἀγάπης δυνηθείς ἀπεθέωσε".
Μέ πλαίσιον μίαν ἀπαράμιλλον εἰς κάλλος καί ποικιλίαν
χειμερινῶν εἰκόνων φύσιν,μέ τήν βαθυτάτην ἁγιορειτικήν ἡσυχίαν,
μέσα εἰς τήν διαφάνειαν τῆς Βηθλεεμικῆς νυκτός,αἱ ὁλονύκτιοι θε
οτερπεῖς ψαλμωδίαι τῶν Μοναχῶν,ἐφ 'ὁλοκλήρου τῆςἈθωνικῆς χερσονήσου,μέ δεσπόζοντα τόν λαμπρόν ἀστέρα,πού μαρμαίρει κατάἈνατο
λάς,ζωντανεύουν τήν ἐν Σπηλαίω Γέννησιν τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ & με
ταφέρουν τούς Μοναχούς εἰς τήν αἰδέσιμον ἐκείνην νύκτα,κατά τήν
ὁποίαν'Ἀγγελος Κυρίου εἰπε πρός τούς ἀγραυλοῦντας ποιμένας:" ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην,ἥτις ἔσται παντί τῷ λα
ῷ.Ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ,ὅς ἐστι Χριστός Κύριος,ἐν πόλει Δαβίδ''.Καί ἐντεῦθεν συντηροῦν εἰς τό βάθος τῶν καρδιῶν των,
αἱ Μοναχοί,τήν ἁγίαν αὐτήν νύκτα,πού "πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου"
ἔψαλλε,''διά τήν τῶν πάντων θέωσι ν", τό "Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί
. ἐπί γῆς εἰρήνη,ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία''...
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Αλλ'εἰς τό''ΑγιονὍρος ὑπάρχει καί ἐτέρα μορφή ε'ορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων,χωρίς τήν βυζαντινήν λειτουργικήν λαμπρό
τητα τῶν Νοναστηρίων.Εἰναι ὁ ἀποφατικός-ἄν ἐπιτρέπεται ὁ χαρα κτηρισμός-ὁ σιωπηλός,ὁ μυστικός ἐορτασμός τῶνἩσυχαστῶν,ὁ ὁποῖος τελεῖται ἐντός τῶν Σπηλαίων ῖων.Χωρίς ψαλμωδίας &. φωταγωγίας
,μόνον μέ τό γλυκύ φέγγος τῆς ἱερᾶς κανδήλας,κλίνουν τά γόνατα,
ὑψώνουν τάς χεῖρας εἰς τόν οὐρανόν,μέσα έἰς τήν ἀπόλυτον σιωπήν
καί τό ἡμίφως καί προσεύχονται ἀλαλήτως,διά τῆς "νοερᾶς προσευχῆς".Καί αἱ προσευχαί των,ώς πύριναι φλόγες,φωτίζουν τά πάντα..
Πρό δύο δεκαετηρίδων διῆλθα μίαν Ἱριστουγεννιάτικην,
ἀλησμόνητον καί λευκήν νύκτα μέ τούς ἁγίους αὐτούςἩσυχαστάς.Ἐ
ντός τοῦ θεοκτίστου Σπηλαίου των,ὁμοίου μέ τό Σπήλαιον τῆς Γεν-

νήσεως του Χριστοῦ,οἱἘρημῖται,ἀνέπεμπον θερμάς προσευχάς,ἐν εὐ— 5
χαριστίᾳ δοξολογοῦντες τόν Θεόν,ἐν ὀνόματι ὅλου τοῦ κόσμου,μέ δα
κρυσμένους ὀφθαλμούς ἐξ ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης,διά τήν ἀνεννόητον συγκατάβασιν τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους...
Μετά τήν Θ.Λειτουργίαν,πού ἐτέλεσεν ὁἹερεύς-Ἡσυχαστή
καί μετελάβομεν τῶνἈχράντων Κυστηρίων,τάς πρωῖνάς πλέον ὧρας, ο
ὅσιος Γέρων ἔλεγεν εἰς τούς μαθητάς του μέ τήν βαθεῖαν του φωνήν
'.'..Ὁ- Ἱησοῦς εἰναι ἡ ἐκπλήρωσις τῆς προφητείας τοῦ Ἱσραήλ & ὅ λων τῶν ἐθνῶν,διότι ειναι αὐτή ἡ φανέρωσις τῆς θείας βουλῆς περί
τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. 'Αλλ 'ειναι καί ἡ ἐκπλήρωσις τῆς προφητείας τῆς καρδίας μας,τό μυστήριον τῶν ἱερῶν πόθων μας. Ἐν τῷἹησοῦ ἡ μέν ἀνθρωπότης εὑρε τήν ἐνότητά της,ἡ δέ ἱστορία τό τέλος
της,δηλαδή τόν σκοπόν της..."
Εἰς παρατήρησίν μου,ὅτι εἰναι πολύ δύσκολον νά
κανείς εἰς τήνἘνσάρκωσιν τοῦ Θεοῦ μέ ὄργανον μόνον τόν
μένον ἀνθρώπινον λόγον,ὁ ἄγιος Ἐρημίτης ἀπήντησεν:" Ὁ Πλάτων ὑπε
στήριξεν,ὅτι''Θεός ἀνθρώποις οὐ μίγνυται''.Καί αὐτό ἰσχυρίζονται ὅ
σοι παραλόγως ἀξιοῦν νά ἐρευνήσουν τά ὑπέρ λόγον,διά τοῦ λόγου.Ἡ
γνόησαν τήν Ὀρθόδοξον μεθοδολογίαν,κατά τήν ὁποίαν,''προκειμένου
νά εὔρωμεν τόν Θεόν,ἀνάγκη πᾶσα νά τόν ζητήσωμεν.'Ὁπως ζητήσωμεν
αὐτόν,ἀνάγκη νά τόν γνωρίσωμεν."Οπως τόν γνωρίσωμεν,ἀνάγκη ·ὅπως
τόν ἀγαπήσωμεν''.Προηγεῖται ἡ ἀγάπη,ἔπεται ἡ γνῶσις,ἀκολουθεῖ κατόπιν ἡ ζήτησις καί φθάνωμεν εἰς τήν εὕρεσιν.
Βεβαίως,ὅταν λέγωμεν εὕρεσιν,ἐννοοῦμεν αὐτό τό ὁποῖον,
ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης,διετύπωσεν:" Ἡ εὕρεσις τοῦ Θεοῦ ἐστιμ
αὐτό τό ἀεί ζητεῖν·οὐ γάρ ἄλλο ἐστί τό ζητεῖν καί ἄλλο τό εὑρί σκειν... καί τοῦτό ἐστιν ὄντως ἰδεῖν τόν Θεόν,τό μηδέποτε τῆς ἐπι
θυμίας κόρον εὑρεῖν'ἀλλά χρή πάντοτε βλέποντα,δι'ών ἐστι δυνατόν
ὁρᾶν,πρός τήν τοῦ πλέον ἰδεῖν ἐπιθυμίαν ἐκκαίεσθαι.."
Κατόπιν ἀνέγνωσεν ὁ ῖδιος τόν λόγον τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦΘε
ολόγου''εἰς τά Γενέθλια" ;''Πόσαι μοι πανηγύρεις καθ'ἔκαστον τῶντοῦ
Χριστοῦ μυστηρίωνίὧν ἁπάντων κεφάλαιον ἔν,ἡ ἐμή τελείωσις καί ἀνάπλασις καί ἡ πρός τόν πρῶτονἈδάμ ἐπάνοδος..."
' '
Ἀφοῦ ἐψάλλαμεν τό;''Χριστός γεννᾶται δοξάσατε
ἄφησα τό θεόκτιστον Σπήλαιον μέ ἀναβαπτιχ. σμένην τήν ψυχήν. 'ξϊσθανόμην,ὅτι
ὄχι εὐζ ^-ὀ Σπήλαιον,ἀλλ ' ἜΛ
. '
,
εἰς τάς καρδίας
τῶν ἁγίων ·ἐκείνωνἘρημιτῶν εἰχε γεννηθῆ ὁ Χριστός.
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"..Ἱδού τί λέγει ὁ Νανζιανζηνός:"...οὐδέν ἐδόκει μοι τοιοῦτον,οἰον μύσαντά τάς αἰσθήσεις·,ἔξω σαρκός καί κόσμου γενόμε νον,καί εἰς ἐαυτόν συστραφέντα.. ,ἐαυτῷ προσλαλοῦντα καί τῷ Θεῷ,
ζῆν ὑπέρ τά ὁρώμενά,κάῖ τάς θείας ἐμφάσεις καθαρ'άς ἀε ί φέρειν ἐ
ἐάυτῷ,ἀμιγεῖς τῶν κάτω χαρακτήρων καί πλανωμένων·ὄντως ἔσοπτρον
ἀκηλίδωτον Θεοῦ καί τῶν θείων καί ὄ.ν καί ἀεί γενόμενον..."
"Αλλωστε ,συνεπλήρωσε ν ὁ νέος Μοναχός,τά χωρία πού 'σᾶς ἀνέφερεν ὁ Γέροντάς μου,ἀνάγονται εἰς τόν 4ον καί 5θν αἰῶνά.Ὅστε,
ἔχομεν ἀπό τοῦ ^ου αἰῶνος ἐσωστρεφῆ κίνησιν τοῦ^πρός τήν καρδίαν καί μάλιστα ἀπό μεγάλους Πατέρας,διακριθέντας διά τούςἘκκλη
σιαστικούς αγῶνας των.Τί ἄλλο σημᾳίνει τοῦτο ἄν ὄχι,ὅτι εἰς τήν
συνείδησιν τῆς ἀρχαίαςἘκκλησίας ὑπῆρχεν ἡ ἐσωτερική ζωή,συγκρο
τουμένη ἀπό στοιχεῖα τῆς ἀργότερον διαμορφωθείσης μεθοδικῶς νοερᾶς προσευχῆ·ς.,εἰς τόν πυρήνα τῆς ὁποίας ὑπῆρχεν ὁ θεῖος ἔρως;
-Μέ τήν στροφήν τοῦ νοῦ εἰς τήν καρδίαν,ποῖα ἀποτέλέσματα
θά ἔχωμεν;ἐρώτησεν ὁ ἰατρός. Ἡ ἐνέργεια αὐτή συνεπάγεται θερα πείαν τῆς νοσούσης ψυχῆς ἡ ἀποτελεῖ πανάκειαν πού,εἰς δεύτερον,
ας ειπωμεν,στάδιον ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται εἰς ἐπαφήν μέ τόν Θεόν;
-Ἡ ἀσκητική αὐτή πρᾶξις ,ἀπήντησεν ὁ νέος ,δέν ε ἰ ναι ἀρκε
τή διά τήν τελείωσιν τῆς ψυχῆς.Προϋποτίθ.εται ἀπαραιτήτως ἡ ἐργα
σία τῶν θείων ἐ,ντολῶν. Ἀλλως,ἡ "νοερά προσευχή''ἄνευ ἐτέρου πνευ
ματικοῦ ἀγῶνος,ἐνδέχεται νά ὁδηγήση εἰς διαφόρους πλάνας & συσχετίσεις μέ τά ποικίλα γνωστικά συστήματα,μυστηριακῶν μυήσεων &
ενδοσκοπήσεων,διά τῶν ὁποίων,ἐπιστεύετο,ὅτι οὕτω προσεγγίζετο ὁ
Θεός,ἐνῷ ἐπρόκειτο περί πλάνης καί ἐμπαιγμοῦ ὑπό τῶν δαιμόνων..
Λοιπόν,προσφιλέστατοι ἀδελφοί μου,μέ βάσιν,ὅτι ὁ νοῦς δι
εχύθη εἰς τόν ἐξωτερικόν κόσμον διά τῶν αἰσθήσεων,ἐξ ἐμπαθῶν ἐσωτερικων ενεργειων·ὅτι ἄλλο εἰναι ἡ οὐσία τοῦ νοῦ καί ἄλλο ἡ ἐ
νέργειά του·ὅτι ἡ μέν οὐσία εὑρίσκεται ἐν τῇ καρδίᾳ,ἡ δέ ἐνέρ -
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θέν εἰς ἡμᾶς,διά τοῦ ἁγίου βαπτίσματος,Ἔγιον Πνεῦμα·ὅτι εἰςτήν
ἐπιπολήν τῆς καρδίας διεξάγει τόν καθ'ἡμῶν ἀόρατον πόλεμον ὁ σα
τανᾶς·ὅτι,τέλος,τό πεδίον μάχης,ὅπου διαφιλονεικεῖται ἡ νίκη,εἰ
ναι ὁ ἔσω ἄνθρωπος,ἡ καρδία,καθίσταται φανερόν πλέον,ὅτι ἐκεῖ ὁ
ἐχθρός πρέπει νά ἀναζητηθῇ.Ἐκεῖ πρέπει νά στρέψωμεν ὅλην τήν ἐ
ποπτείαν τοῦ νοῦ.Καί εἰς τήν καρδίαν νά κινήσῶμεν τόν θυμόν,τήν
βούλησιν κατά τοῦ ἀοράτου πολεμίου...Καί μέ τό ἐν πολέμοις ἀπρο
σμάχητον ὅπλον τοῦ ὀνόματος τοῦἹησοῦ,νά ἀρχίσωμεν τόν ἀγῶνα,μέ
τό σύνθημα · τοῦ ἁγίου πολεμιστοῦἹωάννου τοῦ ΣιναΓτου:"Ὀνόματι'Ιησοῦ μάστιζε πολεμίους"...
-Νομίζω,ἀδελφέ,εἰπεν ὁ ὑφηγητής Γ.,ὅτι ἐφθάσαμεν πλέον πε
ρί τό κέντρον τοῦ θέματός μας,εἰς τήν περιλάλητον νοεράν προσευ
χήν καί διά τήν ὁποίαν τόσοι ἀγῶνες καί τόση φιλολογία προέκυψε
-Ὅχι ἀκριβῶς,ἀλλ'εἰς τά κράσπεδά της ,ἀπήντησε ν ὁ νέος.Δέν
ἐφθάσαμεν ἀκόμη εἰς τάς δραματικάς φάσεις τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀγῶνος
μέ τάς''ἀρχάς καί τάς ἐξουσίας τοῦ σκότους''.Δέν ἐφθάσαμεν εἰς τό
αἱματωμένον δάκρυον,εἰς τόν πόνον,τήν θλίψιν τῆς ψυχῆς,εἰς τήν
ὀδυνηράν δέησιν,εἰς τούς στεναγμούς τῆς καρδίας,εἰς τά θανατηφό
ρα κονταροκτυπήματα ὑπό τοῦ'καιομένου νοητοῦ δράκοντος,ἐκ τῆς ἁ
γίας ἐν τῇ καρδίᾳ προσευχῆς..«Καί ὁ νέος Νοναχός κατελήφθη ὑπό
μόλις ἀποκρυπτομένης συγκινήσεως καί συνεκράτει μέ δυσκολίαν τά
πνευματικά δάκρυά του...
-'Ὁντως,εἰπα,-παρεμβαίνων διά νά ἐξαγάγω ἀπό τήν δύσκολον
θέσιν τόν θαυμάσιον αὐτόν Νοναχόν μέ τήν ἀγγελικήν ἔκφρασιν-ὅσα
μέχρι τώρα ἐξέθεσεν ὁ καλός ἀδελφός,περί νοερᾶς προσευχῆς,ἀποτε
λοῦν μόνον τόν προθάλαμόν της.Ἀκολουθεῖ ἡ ἀρνητική ὁδός τῆς κα
θάρσεως τῆς καρδίας ἀπό τῶν ψεκτῶν παθῶν,τά ὁποῖα ἀποτελοῦν τάς
φωλεάς τῶν νοητῶν ὅφεων.Καί ὕστερα ἀπό μόχθον καί χρόνον ἀπροσδιόριστον-κατ'ἀναλογίαν μέ τήν ἐσωτερικήν κατάστασιν τοῦ ἀθλοῦντος,δηλαδή τήν ἔκτασιν καί τήν ἔντασιν τῆς ἐμπαθείας,ἀλλά,κυρι
ώτερα,ἀπό τήν ἐνέργειαν τοῦ ἁγίου·Πνεύματος- ἀνατέλει "φωσφόρος
ἐν τῇ καρδίᾳ",τό γλυκύτατον φῶς τῆς χάριτος ἥ,ἀκριβέστερον,φεγγοβολεῖ τό ὑπό τῶν νεφῶν τῶν παθῶν καλυπτόμμενον τέως θεῖον φῶς
,ὅπερ ἐλάβομεν ἐν τῷ ἁγίφ βαπτίσματι...Καί τότε...'Ὁ τότεί "Ὅ
φῶς ἀληθινόν,φῶς θαυμαστόν,φῶς ὑπερύμνητον,τό φωτίζον τούς ὀφθα
λμούς τῶνἈγγέλων. Ἱδού βλέπω,εὐχαριστῶ σοι.'Ιδού τό φῶς τοῦ οὐ
ρανοῦ ὀρῶ·ἄνωθεν·ἐλλάμπει τούς ὀφθαλμούς τῆς διανοίας μου ἀκτίς
ἀπό τοῦ φωτός τοῦ προσώπου σου,εὐφραίνουσά πάντα τά ὀστᾶ μου.Αὔ

8 ξησον δέομαι τό εἰς ἐμέ λάμπον φῶς,πλάτυνον τοῦτο δέομαι,πλάτυνον.Τί τό τήν καρδίαν μου φλογίζον πῦρ;Τί εἰναι αὐτό τό ὁποῖον
αἰσθάνομαι;Τί φῶς εἰναι αὐτό,ὅπερ ἀκτινοβολεῖ τήν καρδίαν μου;
Ὁ φῶς,ἀεί καῖον καί μή σβεννύμενον.ἄναψόν με..."
Ἱδού,ἀδελφοί μου,ειπα ἀπευθ·υνόμενος εἰς τούς λαϊκούς συνεκδήμους μου,ὅσα ἐνθυμοῦμαι φωτωνυμικά καί ἐρωτικά λόγια ἐνός ἁ
γίου,πού·ἔζησε τό θεῖον φῶς εἰς τήν καρδίαν του διά τῆς ὑερας &'
ἐσωτερικῆς προσευχῆς...Καί σταμάτησα διά νά δώσω καιρόν νά ἀπολαύσωμεν ἐν σιωπῇ τό ώραῖον αὐτό κείμενον...
-Τί θαυμάσιον,εἰπε μετ'ὀλίγον ὁ ὑφηγητής Γ.,πόσον εἰλικρινές καί ἀληθῶς ἅγιον αὐτό,πού ἀπομνημονεύσατε,πόσον βαθεῖαι καί
ὅντως ἐν Πνεύματι ἐμπειρίαιίΑὐτή ἡ ψυχή,πού ἐδοξολόγει μέ τάς ἰ
εράς φωνάς τῶν θείων πόθων της καί ἐμαρτύρει τήν παρουσίαν τοῦ
Θεοῦ ἐνἱαυτῇ,ἀσφαλῶς διετέλει ὑπό τήν ἐνέργειαν τοῦ ἀκτίστου φω
τός,ὅπερ ἀποτελεῖ ἀποκλειστικήν δόξαν τῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας ,
Καί ὑποθέτω,ὅτι ὑπό^πρἴσμα τοῦ ἀδημιουργήτου τούτου φωτός, ὅπερ
τόσον βαθέως ἠσθάνετο ἡ ἁγία αὐτή ψυχή,ἡὈρθοδοξία εὐαγγελίζε ται κατά τόν ἀποτελεσματικώτερον τρόπον τήν λυτρωτικήν Σάρκωσιν
τοῦ Θεοῦ πρός τόν κόσμον.Φρονῶ,ὅτι πλέον δυναμική ἐξαγγελία τῆς
Ὀρθοδοξίας εἰς τόν σύγχρονον ἄνθρωπον,ἀπό τήν ὁλόφωτον ἁγιότητα δέν ὑπάρχει...
-Ἐάν ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει τοιούτους πνευματικούς θησαυρούς,πα
ρετήρησεν ὁ φιλόλογος,αὐτό σημαίνει ὅτι εὑρίσκεται ὑπεράνω ὅλων
τῶν παρά κλασσικοῖς "σεμνῶν",ἀλλά καί ὅλων τῶν γοητειῶν τοῦ παγανισμοῦ καί τῶν ψευδομυστικισμῶν.Ὁ εἰλικρινῶς ἐρωτικός παλμός
τῆς ψυχῆς,πού ἔγραψε τό κείμενον αὐτό,ὁ ἐσωτερισμός του,ὁ τόσον
ἀνθρώπινος καί θεῖος στόνος,ἀλλοτριωμένης ἀπό τόν κόσμον τῆς μα
ταιότητος καρδίας,οὐδαμοῦ τῶν κλασσικῶν φιλολογικῶν δοκιμίων συ
ναντᾶται.'Ἀλλωστε,τό μεταφυσικόν περιεχόμενόν του καί ὁ καθολικῶς ἐμπειρικός χαρακτήρ του,τό τοποθετοῦν ἐπάνω ἀπό τάς ὑποκειμενικάς φαντασιώσεις ὅλων τῶν κλασσικῶν,οἱ ὁποῖοι κυριολεκτι·κῶς
μυθολογοῦν κουραστικώτατα,ὅπως καί πλεῖστα σημερινά βιβλία...
-Σᾶς προεκάλε·σε τόσην ἐντύπωσιν ἡ ἐρωτική πρός τόν Θεόν ἐξομολόγησις ἐνός ἁγίου Πατρός,ειπεν εἰς ἀδελφός τῆς συνοδείας,ὧ
στε νά φθάσετε εἰς ὑπερβολάς,ώς νομίζω.Αὐτό θά ἠδύνατο κανείς ἀ
μέσως νά · ἀντιληφθῇ,ὅτι ἡὈρθοδοξία μας εἰναι κεκορεσμένη ἀπό
πνευματικάς ἐμπειρίας ὑψηλῆς κλάσεως,ἐλάχιστον δεῖγμα τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ τό ἐνθουσιάσαν ὑμᾶς μικρόν κείμενον,ἐάν εἰχε προσω. πικήν πεῖραν...

Ἀλλά τό ζήτημα δέν εἰναι αὐτό.Τί θά ἐλέγατε ,αι'φνης ,διά τήν 9
ὀδυνηράν ἄσκησιν καί τόν δραματικόν ἀγῶνα τῆς ψυχῆς,ἔως ὅτου κα
ταστῇ δεκτική τῆς μεθεκτῆς θείας ἐλλάμψεως;Εὐς ἅγιος εἰπεν,ὅτι,
"ἐάν ὁ Θεός ἀπεκάλυπτεν,ἐξ ἀρχῆς,ὅλας τάς θλίψεις καί τάς πικρί
ας,ἐκ τοῦ πολέμου μέ τά πάθη καί τόν διάβολον,οὐδείς θά ἐγένετο
Μοναχός'.'Φαντασθῆτε ,λοιπόν...'Ὁλοι ,βεβαίως,ποθοῦμεν νά εἰσέλθω μεν εἰς τό θεῖον φῶς τῆςἈναστάσεως.Πόσον ὅμως λυπούμεθα,ὅτι εἰ
ναι "στενή καί τεθλιμμένη ἠ ὁδός''καί ὀφείλομεν προηγουμένως νά
"σταυρώσωμεν τήν σάρκα σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις''ί.
Σεῖς ἐνομίσατε,ἀδελφοί,προσέθεσεν ὁ Μοναχός,ὅτι ἡ νοερά ἐνέργεια τῆς θείας προσευχῆς,εἰναι εἰδος τι μαγικῆς πράξεως, διά
τῆς ὁποίας ἐνούμεθα μέ τόν Θεόν.Θά ἔπρεπε νά ἀντιληφθῆτε,ὅτι νο
ερά προσευχή σημαίνει ἐλευθέραν,ἀπό τάς ἐνεργείας τῶν παθῶν,κίνησιν τοῦ νοῦ,ἡ ©ποία,ἐφἘσον εὑρισκόμεθα εἰσέτι εἰς τό στάδιον
τῆς καθάρσεως,ἀποτελεῖ μίαν δυναμικήν,πλήν βοηθητικήν ἀσκητικήν
πρᾶξιν.Καί ὅπως εἰπεν ὁ ἀδελφός Ν. ,ἡ νοερά προσευχή διά νά ἀποδώσῃ πνευματικούς καρπούς,ἀπαραιτήϊως πρέπει νά πλαισιωθῇ μέ ὅλας τάς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ καί μέ τήν καθιερωμένην ἀσκητικότητα.Χωρίς αὐτάς τάς προϋποθέσεις,ἡ προσευχή ὅχι μόνον ἀποβαίνει
ἄκαρπος καί ἔνοχος,ἀλλά δημιουργεῖ κατάλληλον ἔδαφος πλάνης. 'Επομένως τό κείμενον,πού ἠκούσατε,ἀποτελεῖ τό ἐκχείλισμα τῆς ἀγά
πης πρός τόν Θεόν,ἀπό μίαν ψυχήν ἐλλαμφθεῖσαν ὑπό τοῦ θείου φωτός,ἐντός τῆς περιοχῆς τῆς χάριτος,καθ'ὅν χρόνον ἡ ψυχή διανύει
τό δεύτερον στάδιον τῆς "πληρώσεως",ἐνῷ τό πρῶτον τῆς''κενώσεως"
εἰναι πλῆρες μόχθου καί αὑματωμένων ἱδρώτων & ὀδυνηροῦ κλαυθμοῇ
-Ἐγώ προσωπικῶς δέν ἀμφέβαλλα περί τούτου,εἰπεν ὁ ὑφηγητής Γ.καί δέν δύναμαι παρά νά συμφωνήσω μέ. ὅσα εἔπατεἜΑλλά ἠθέ
λαμεν νά μας εἴπη ὁ καλός πατήρ Ν.,μέ τήν διακρίνουσαν καλωσύ νην του,κάπως μεθοδικῶς,περί τῶν δύο αὐτῶν σταδίων τῆς προσευ χῆς καί γενικῶς νά μᾶς δώση ἀναλυτικῶς τήν προβληματολογίαν της
-Εὐχαρίστως,ἀπεκρίθη ὁ νέος μετά συστολῆς,ἐφἘσον ἔχω τήν
ἄδειαν τοῦ Γέροντός μου.Προκειμένου περί τῆς νοερᾶς προσευχῆς ,
δύναμαι νά εϊπω ὅτι,''ἐν ἀρχῇ ἠν ὁ κόπος''καί ὅπως ἔψαλλεν ὁ προφήτης Δαβίδ,''τοῦτο κόπος ἐστιν ἐνώπιόν μου ἔως οὑ εἰσέλθωεἰς τό
ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ''.Πράγματι ἡ νοερά προσευχή συναντῷ ἀντίστα
σιν,κατἈναλογίαν πρός τήν ψυχοπνευματικήν κατάστασιν τοῦ ἀγωνι
ζομένου νά προσευχηθῇ. Ἐάν ὁ νοῦς εἰναι δεδουλωμένος εἰς τάς κο
σμικάς επιθυμίας,εἰναι προφανές ὅτι ἔχει δημιουργήσει εἰς τήνψυ
χήν ἀντιπνευματικάς διαθέσεις,ἀντιπροσευχητικάς.-Ερημίτης Χ.
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Διότι δύναται κανείς νά εἰναι θ'εληματικῶς ἀκτήμων καί,
ἐξωτερικῶς,ταπεινός καί ἐγκρατής,ἀλλά αὐτά νά γίνωνται δι'ἀνθρω
πίνην δόξαν.Αὐτός,λοιπόν,δέν εἰναι πτωχός τῷ πνεύματι.Διότι ἡ ὑ
πόκρισις γεννᾶται ἀπό τήν οἴησιν.Καί ἡ οἴησις εἰναι ἀντίθετος ὁ
λοτελῶς τῆς ἐν πνεύματι πτωχείας.Ἐκεῖνος δέ,πού ἔχει πνεῦμα τα
πεινόν,μετριόφρον καί συντετριμμένον,εἰναι αδύνατον νά μή φαίνε
ται καί ἐξωτερικῶς ὁ πλοῦτος τῆς ϊαπεινώσεώς του.Διότι θεωρεῖ ὁ
τοιοῦτος τόν ε'αυτόν του ἀνάξιον νά δοξάζεται,νά ἔχη πλοῦτον καί
ἄνεσιν.Καί αὐτός ὁ μακαριστός παρά τῷ Θεῷ πτωχός,ὁ θεωρῶν τόν ἐ
αυτόν του ἀνάξιον διά τιμάς καί σωματικήν ἄνεσιν,εἰναι ὄντως ἐν
πληρότῃτι πτωχός,ἐν πνεύματι καί πενίᾳ.Διά τοῦτο καί ὁ Εὐαγγελι
στής Λουκᾶς ειπε,"Τλχκάριοι οἱ πτωχοί",χωρίς νά προόθέση "τῷ πνθ
ματι''.Καί αὐτοί ειναι πού ἤκουσ·αν,ἠκολούθησαν καί ἐμιμήθησαν ἐν
τελῶς τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ,λέγοντα·''μάθετε ἀπ'ἐμοῦ,ὅτι πρᾳός εἰμι^·
ταπεινός τῇ καρδίᾳ,καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν''.Δι'
αὐτό καί αὐτῶν εἰναι "ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν".Διότι εἰναι "συγκληρονόμοι Χριστοῦ".
Ἐπειδή ἡ ψυχή εἰναι τριμερής καί διακρίνεται εἰς τρεῖςδυ
νάμεις,τό λογιστικόν,τό θυμικόν καί τό ἐπιθυμητικόν καί ἐπειδή
νοσεῖ καί εἰς τά τρία αὐτά μέρη,ὁ Χριστός θέλων νά τήν θεραπεύση ἤρχισεν,ώς ειναι ἔπόμενον,ἀπό τό τελευταῖον,δηλαδή ἀπό τήν ἐ
πιθυμίαν.Διότι ἐκεῖνο πού ἀνάπτει τόν θυμόν εἰναι ἡ ἐπιθυμία,ήτις δέν ἱκανοποιεῖται.'Ὁταν δέ ἡ ψυχή νοσεῖ κατά τό ἐπιθυμητι κόν καί τό θυμικόν,τότε καί ἡ διάνοια λειτουργεῖ μή ὑγιῶς. Ποτέ
δέ δέν θά ἰαθοῦν τό θυμικόν καί τό λογιστικόν,ἐάν δέν ἰαθῇ προηγουμένως τό ἐπιθυμητικόν. Ὁσαύτως καί τό λογιστικόν δέν θά λει
τουργήση λογικῶς,ἐάν πάλιν δέν θεραπευθοῦν τό θυμικόν καί τό ἐ-

πιθυμητικόν. Κοι ν ἐξετάσῃ κανείς θά εὔρη ὅτι,ἡ φιλοκτημοσύνη ει- 11
ναι ὁ πρῶτος πονηρός καρπός τοῦ ἐπιθυμητικοῦ. Ἡ φιλοκτημοσύνηδέ
δέν γεννᾶται ἀπό τάς ἐπιθυμίας τῶν ἀνθρώπων,διά νά ἔχουν τά πρό
τό ζῆν,τάς ὁ.ποῖας ἔχομεν ἐκ φύσεως. Ἡ φιλοκτημοσύνη,ὧς φιλαργυρία,γεννᾶται ἀργότερα,ἀπό τήν παιδικήν σχεδόν ἡλικίαν. Ὁς ἐκ το
του ἀποδεικνύεται,ὅτ'ι δέν ἔχει τήν ἀρχήν ἀπό τήν φύσιν,ἀλλά ἀ πό τήν κακήν προαίρεσιν.Καί δικαίως ὁἈπόστολος Παῦλος ώνόμασε
τήν φιλαργυρίαν "ρίζαν πάντων τῶν κακῶν".Διότι ἡ φιλαργυρία συμ
βαίνει νά γεννᾳ τά ἐξῆς κακά·ἀνελεημοσύνας,καπηλείας,ἁρπαγάς,ἀδικῖας καί μέ ἔνα λόγον κάθε εἰδος πλεονεξία·ς,τήν ὁποίαν ὁ Παῦλος ἐχαρακτήρισεν ὧς''δευτέραν εἰδωλολατρίαν".
'Ἀλλα κακά,πού δέν γεννῶνται ἀπό τήν φιλαργυρίαν,ἐν τού το.ις αὐτή τά τρέφει καί ἐξ αἰτίας αὐτῆς ὑπάρχουν.Αὐτά δέ ὅλα τά
4η^ὅσα γεννῶνται ἀπό ἀγάπην πρός τήν ὕλην,εἰναι πάθη ψυχῆς,ἡ ὁποία στερεῖται θερμότῃτος πρός. ἀγαθοεργίαν.Πάντως αὐτά τά πάθη,
πού γεννῶνται ἀπό τήν κακήν προαίρεσιν,θεραπεύονται εὐκολώτερα,
ἐν σχέσει πρός τά ἐκ φύσεως.
Τά πάθη τῆς φιλαργυρίας καθιστῷ δυσαπόβλητα ἡ ἀπιστία εἰς
τήν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ.Διότι ἐκεῖνος πού δέν πιστεύει εἰς τήν θ.
πρόνοιαν,στηρίζεται εἰς τά χρήματα,Καί ἐνῷ ἀκούει τόν Κύριον νά
λέγη»"εὐκοπώτερον ἐστι κάμηλον διά τρυπήματος ἡαφίδος εἰσελθεῖν
,ἤ πλούσιον εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν",αὐτός,χωρίς νά λαμβά
νῃ υπ'οψιν βασιλείαν καί μάλιστα· βασιλείαν οὐράνιον καί αἰώνιον
,ποθεῖ πλοῦτον γήϊνον καί ἀσταθῆ.Αὐτός ὁ πλοῦτος εἰναι τοιαύτης
φύσεως,ὧστε ὅσοι· τόν ποθοῦν,νά βλάπτωνται εἰς τήν ψυχήν,ἔστω &
ἄν δέν τόν ἔχουν.Καί ὅπως λέγει ὁ Παῦλος,"οἱ βουλόμε·νοι πλουτεῖ
ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμούς καί παγίδας τοῦ διαβόλου".'Αλλά & ὑπάρχων ὁ πλοῦτος φαίνεται ώς ἀνύπαρκτος.Διψοῦν τόν πλοῦτον αὐ τοί πού τόν στεροῦνται,διότι δέν γνωρίζουν τήν μηδα·μι νότητά τοῃ
Ὁ κακός αὐτός ἔρως τοῦ πλούτου δέν προέρχεται ἀπό τήν
κατάστασιν τῆς πτωχείας,ἀλλά ἡ πτωχεία προέρχεται μᾶλλον ἀπό ἔρωτα πλουτισμοῦ.Ἐαί ὁ ἔρως αὐτός γεννᾶται ἀπό ἀφροσύνην,δι'αὐτό
καί ὁ πλούσιος τοῦ Εὐαγγελίου θέλων νά κατεδαφίση τάς ἀποθήκας^νά οἰκδδομήσῃ. μείζονας,δικαίως ἐχαρακτηρίσθη ὧς ἄφρων ὑπό τοῦ'Ι
ησοῦ καί κοινοῦ Δεσπότου,Καί δέν εἰναι ἄφρων ἐκεῖνος,ὅστις,χάρι
τοῦ ἀνωφελοῦς πλούτου του προδίδει τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του ψ
ἀποβαίνει οὕτως ἄσοφος;Διότι λέγει ὁ Κύριοἔ,"ὅτι οὐκ ἐν τῷ πε ρισσεύειν τινί ἡ ζωή αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ".
(συνεχίζεται) Νονάζων Ο.
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" Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΙἹΙΠΟψυΕ "
Εἰναι ὁ τίτλος τοῦ νέου ὀγκώδους βιβλίου,πού ἐχάρισεν εἰς
τήνἘκκλησίαν,μετά τούς δύο τόμους"Ὀρθοδοξία καί Παπισμός", ὁ
φιλοπονώτατος π.Σπυρίδων Κπιλάλης,ζήλω θείψ κινούμενος.
Εἰς τήν καταλυτικήν σύγχυσιν τῶν τελευταίων ἐτῶν,ὁ π.Σπυρίδων ἔκαμε τήν εὐστοχωτέραν ἐκλογήν προσφορᾶς πρός τήν πολε μουμένηνὈρθόδοξονἘκκλησίαν.
Μέ κόπους πολλούς καί μέ ἔντασιν πολεμιστοῦ,εἰς ἐλάχιστον
χρονικόν διάστημα παρέδωσεν εἰς χεῖρας τῶνἘλλήνωνὈρθοδόξων,ἐ
ξαίσια ἔργα,τρεῖς μεγάλους τόμους,πυξία'Ορθοδοξίας,στῆλαι Διαθήκης,θυρεοί πίστεως,μάχαιραι τοῦ Πνεύματος,
Τά βιβλία αὐτά δέν "κρίνονται''.Μόνον παρουσιάζονται & συ—
νιστωνται ἐνθέρμῶς εἰς τούς πιστούς πρός στηριγμόν των ἐν τῇὈ
ρθοδόξω πίστει καί διά νά εἰναι''ἔτοιμοι πρός ἀπολογίαν παντίτῷ
αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περί τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος...".
Ἀλλά ποίαν κρίσιν νά ἐκφέρη κανείς εἰς ἔν βιβλίον,ώς "Ἡ
αἰρεσις τοῦ ΓΙΙἹΟΟϋΕ",ὅταν τό ήιβλίον αὐτό ἀποτελεῖ μίαν ἐπιμε
λῆ ἀνθολόγησιν ἀπό τούς Παϊερικούς λειμῶνας καί συνοψίζει ὅλην
σχεδόν τήν γραμματείαν περί τοῦ αἱρετικοῦ ΠΙἹΟφΕ;
Χάρις τῷ Θεῷ,ἡμεῖς ἐν τῇὈρθοδοξίᾳ δέν "φιλοσοφοῦμε ν Ἀριστοτελικῶς,ἀλλά θεολογοῦμεν ἁλιευτικῶς','ἐπερειδόμενοι εἰς τά θε
οπαράδοτα λόγια,εἰς τήν Πατερικήν Παράδοσιν."'Ἀλλοι κεκοπιάκασι καί ἡμεῖς εἰς τόν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθαμεν".
Εἰς τήνὈρθοδοξίαν δέν ἔχουν θέσιν οἱ στριφνοί "θεολογι κοί'.'συλλογισμοί,ὕστερα ἀπό τήν ἀφθονίαν τῶν Πατερικῶν θεολογικῶν θησαυρῶν,πού ἀποτελοῦν τήν βάσιν τῆς''ἀποδεικτικῆς θεολογίας'',ἐπί τῆς ὁποίας στηρίζεται ἡὈρθοδοξία.
Καί ὁ π.Σπυρίδων,προκειμένου νά παρουσιάσῃ τήν διδασκαλίαν τῆςἘκκλησίας,περί τῆς προσθήκης εἰς τό Σύμβολον τῆς Πίστεως,ηκουσε τόν Συμεών Θεσσαλονίκης:"Εἰ χάρις ἔστι σοι τοῦ λέγει
,Χριστόν ἐπικαλεσάμενος,ἐκ τῶν τοῖς ἁγίοις πεπονημένων κατά τῆ
αἰρέσεως λέγε.Οὐδέν γάρ ὅ μή εἰρήκασιν οἱ Πατέρες.Ἐπεί καί πο
λύς αὐτοῖς ὁ κατά τῶν αἰρέσεων ἀγών γέγονε καί ὁυνεργείᾳ τοῦ ἁ
γίου Πνεύματος νενικήκασι ταύτας καί τάς δόξας αὐτῶν ψευδεῖς ἀ
πεοήναντο''.Καί οὕτως ἡὈρθοδοξία ἐκφράζεται Ὀρθοδόξως διά τοῦ
ὑπ'ὄψιν βιβλίου,ὅπερ ἀποτελεῖ τόν Α'τόμον.
Νέ τάς πρεσβείας τῶν Πατέρων καί τάς προσευχάς τῆς στρα τευομένηςἘκκλησίας ἀναμένομεν καί τόν Β'τόμον. θ.μ.δ.

αί ὁ Μακαριώτατος κ. Ἱερώνυμος προσέθεσεν." ἩἘκκλησία
τιμᾳ ἀμφοτέρους. Ἀπαράδεκτος εἰναι ὁ ἐγωκεντρικός τρόπος ζωῆςἜ
χει δέ σημασίαν τό νά ζῇ κανείς. ὁλοκληρωτικῶς τήν ἔννοιαν τῆς ἀ
φιερώσεως καί νά ἀγωνίζεται διά τήν ἀπαλλαγήν του ἀπό τάς κακίας.Νά καλλιεργῇ τά τάλαντα,πού τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Θεός.Νά ἀναζητῇ πάντοτε,τό θέλημα τοῦ Κυρίου. Ἡ νέκρωσις τοῦ ἐγώ καθιστῷ τήν.
ἀφιέρωσιν ὄντως ἀφιέρωσιν.Καί·ἡ νέκρωσις τοῦ ἐγώ ειναι ἀπαραίτη
τος καί διά τάς δύο μορφάς τοῦ ΤὈναχισμοῦ.Διότι ἡ ἀπάρνησις τοῦ
ἐγώ καί ἡ ἐξάσκησις τῆς ἀγάπης εἰναι ἀπαραῖτητοι προϋποθέσεις·
τῆς ἠθικῆς τελειότητος καί τῆς θεώσεως,ὅπου πρέπει νά φθάση πας
Μοναχός..."
Ὁ Κακαριώτατος,ὧς Ποιμήν τῆςἘκκλησίας,βλέπει τό θέμα
τοῦ Κοναχισμοῦ,ὅχι μόνον κατά τήν ἐκάστου προσωπικήν ἔφεσιν,ἀλλά καί ὑπό τήν απαραίτητον συνάρτησιν τῆς ώφελείας ὑπέρ τῆςἘκκλησίας.Καί δηλοῖ μέν ὅτι,σέβεται ὅλας τάς ἡοπάς.Ἀλλά καί προεκτείνεται ἔτι πλέον.Δέχεται ἐκ τῶν προτέρων ὧς θεμιτήν ὄχι 'μόνον τήν ὕπαρξιν μορφῆς δραστηριότητος ἐν τῷ Νοναχισμῷ,ἀλλά καί
τήν θεωρεῖ'ὧς ἀναγκαίαν διά τό καλόν τῆςἘκκλησίας,ὑπό τόν ὅρον
,ώς εἰπεν,ὅτι δέν ὑπηρετεῖται,οὕτως,ὁ ἐγωϊσμός ἀλλ'ὁ Θεός.
Ἐξ ἀπόψεωςἘκκλησιολογικῆς καί Ποιμαντικῆς,ἐν τῇ περιοχῇ
τῶν ὁποίων ἀναγνωρίζονται πᾶσαι αἱ μορφαί πνευματικῆς ζωῆς,αἱ ἀ
νωτέρω διατυπωθεῖσαι ἰδέαι ὑπό τοῦ ΙἹκαριωτάτου εἰναι ἀναμφιβόλως ἄψογ,οι. Ἀπό τήν πλευράν ὅμως τοῦ Παραδοσιακοῦ Μοναχισμοῦ,τί
θενται ὑπό ἔλεγχον,διά τῶν Πατερικῶν κριτηρίων.
Ἐάν ὁ Κοναχ,ικός βίος καταστοχάζεται τήν τελειότητα & οἰ
διέποντες αὐτόν κανόνες ζωῆς προσδιορίζουν σταθερόν σκοπόν ώς &
μόνιμα μέσα,τότε ἡ παρέκκλ:σις ἐξ αὐτῶν,ἀσφαλῶς θά ὁδηγήση εἰς
ἀναπόφευκτον νόθευσιν.
Τό τρίπτυχον τῆς ϊ'οναχικῆς Ὁμολογίας.
'Ἀς ἐξετάσωμεν τό τρίπτυχον τῆς Τοναχικῆς Ὁμολογίας,ὅπερ
συνίσταται εἰς τήν ὑπακοήν,τήν παρθενίαν καί τήν ακτημοσύνην.

Ὁς γνωστόν,διά τῆς ὑπακοῆς σκοπεῖται ἡ νέκρωσις τοῦ ἰδίου
θελήματος,ἡ,μετά τήν ἀπαλλαγήν του ἀπό τάς ἐμπαθεῖς ἐνεργείας,ὑ
ποταγή του εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,ἡ δούλωσίς του εἰς τόν Χριστό
,ινα "ἀπελευθερωθ·ῇ''τελείως ἐκ τῶν ψυχικῶν παθῶν,κατά τόν λόγον
τοῦ ἁγίου Ἱερωνύμου;''Ὅσον τις δουλοῦται τῷ Χριστῷ,τοσοῦτον καί
ἀπελευθεροῦται".
Ἔδη,λοιπόν,τίθεται ἔν πρόβλημα. Ἐάν ὁ εἰς τήν ὁδόν τῆς ὁ
σίας νεκρώσεως τοῦ κακοῦ θελήματός του εὑρισκόμενος Νοναχός,ἐπι
θυμήση νά δράση ὑπέρ τοῦ πλησίον ἤ νά ἀναλάβη ποικίλας πρωτοβου
λίας,ποῖος θά βεβαιώση ὅτι ὀρθῶς ποιεῖ,ὅτι διά τούτου ὑπηρετεῖ,
ὧς αὐτός ἐπιθυμεῖ,τόν Θεόν καί οὐχί τά πάθη του;Διότι συμβαίνει
καί τοῦτο.Δηλαδή νά ὑπηρετῶμεν τόν ἐμπαθῆ ε'αυτόν ἐνῷ ἔχομεν τήν
ἴδέαν ὅτι ὑπηρετῶμεν τόν Θεόν,τήνἘκκλησίαν ,τόν πλησίον.Καί ἐνῷ
ἔχομεν ἐνεργοῦντα τά πάθη τῆς οἰήσεως,τῆς κενοδοξίας καί τῆς ὑπερηφανείας,ἀναλαμβάνομεν ἀγῶνας,διά τήν ἀνύψωσιν τῆς ἠθικῆς κα
ταστάσεως τῶν ὁμοπίστων ἤ ὑπέρ τῆς''κινδυνευούσης" Ὀρθοδοξίας ,λη
σμονοῦντες τό Ἀποστολικόν;''Πέποιθάς τε σεαυτόν ὁδηγόν ειναι τυ—
φλῶν,φῶς τῶν ἐν σκότει,παιδευτήν ἀφρόνων..."(Ρωμ.β'19-2ή).Καί ἐ
δῶ ἀκριβῶς εὑρίσκεται ὁ κίνδυνος.Διότι ἐν λήθη διατελοῦντες τῆς
προσωπικῆς συμφορᾶς,ὅτι ἡ ψυχή μας περιφέρει τήν κόλασιν,ἡμεῖςἀ
σέμνως σεμνυνόμεθα ώςἡρακλεῖς τῆςἘκκλησίας.Πόσον δέ πάσχει ἡ ἁ
γιωτάτηἘκκλησία μας ἀπό τούς ὑπηρέτας της τούτους,κληρικούς &
.. λαϊκούς ,περι-ττόν νά λεχθῇ ἐνταῦθα.
Λοιπόν,ποῖον τό κριτήριον,ὅτι ὄντως ὑπηρετοῦμεν τόν Θεόν,
τήνἘκκλησίαν καί ὄχι τά πάθη μας,τά ὁποῖα κατά τόν ἅγιονἹσαάκ
τόν Σύρον,''ἡ διακονία ἐγείρει πρό καθάρσεως";Βεβαίως,ὁ Νακαριώ—
τατος,ἀπαντῷ διά τοῦ παρατεθέντος κειμένου.Θά ήσαν ὅμως,φρονοῦ—
μεν,κατοχυρωμέναι πληρέστερον αἰ θέσεις του,ἐάν ώς ἄριστον μέ τρον κρίσεως ὑπεδεικνύετο ὁ ἔμπειρος πνευματικός πατήρ,ὅστις θά
εἰχε καί τόν τελευταῖον λόγον,πρό τῆς ἀναλήψεως κοινωνικῆς δια—
κονίας ὑπό τοῦ Νοναχοῦ,ἐρευνωμένου ώς πρός τήν πνευματικήν του
κατάστασιν,ἐν σχέσει πρός τά πάθη,ἅτινα ἀνάγονται εἰς τό θυμι κόν,τό ἐ·πιθυμητικόν καί τό λογιστικόν καί τά ὁποῖα προυποτίθεν—
ται διά τοῦ τριπτύχου τῆς ΝοναχικῆςὉμολογίας.
Πάντως πρό ἡμῶν κεῖται ἡ διδασκαλία τῶν ,ἁγίων Πατέρων περί Νοναχισμοῦ.Καί δέν εἰναι ἀκίνδυνον νά παραθεωρήσωμεν ὅσα ἔ γραψαν ἐν ἁγίψ Πνεύματι,ώς πρός τά πάθη τῆς ψυχῆς,τάς ἀρετάς,δι
ά τήν ἐν Χριστῷ ζωήν καί γενικῶς διά τά πλαίσια,ἐντός τῶν ὁποίων ὁ Νοναχός δικαιώνει τήν ἰδιότητά του ώς ὁδοῦ τελειότητος.
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Μοναί Ἱεραποστολ'ικαῖ.

Θά ἠδύνατο νά παρατηρηθῇ ὧσαύτως,ὅτι ἡ ἅποψις τοῦ Νακα—
ριωτάτου,περί δημιουργίας Μονῶν ἱεραποστολικῶν ἤ φιλανθρωπικῶν
,πιθανόν νά ξενίζει,ἐπειδή αὐτή ἡ διάκρισις εἰναι ἄγνωστος εἰς
τήν παράδοσιν. Ἐν τούτοις,ὅπως ὑπάρχουν σήμερον.. καί νέαι μορ φαί εὐσεβοῦς ζωῆς,ἔτσι καί ὑπό τινας προϋποθέσεις,οὐδαμοῦ ἀντί
κεινται εἰς τό γνήσιον Ὀρθ.όδοξον φρόνημα,ὧς φρονοῦμεν, νέα σχήματα Νονῶν."Αλλωστε εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ Μοναχισμοῦ εἰναι λίαν
γνωστά τά στοιχεῖα αὐτά. Ἡ διαφορά ἐγκειται εἰς τήν ἀπουσίαν,ὅ
πως ἤδη προτείνεται,μεθοδικῆς ὀργανώσεως.Πάντως ταῦτα εἰναι κα
λά ὑπό τόν ὅρον,ὅτι τό ὑπόβαθρον πάσης.δράσεως εἰναι Πατερικόν
καί ἡ σύμμετρος πρός τά ἔξω στροφήδέν θ'ἀποβαίνη βλαβερά.
Ἀλλά τά μή "παραδοσιακά''σχήματα Μρναχικῆς ζωῆς,θά εἰχον,
βεβαίως,δικαίωσιν ἐντός τῆς πε'·ιοχῆς τῆς παραδόσεως, νοουμένης
οὐχί ώς παρφχημένων μορφῶν,ἀλλἐ ὧς μεταμορφουμένης τῇ δυνάμει
καί ἐνεργείᾳ τοῦ "ἔως ἄρτι''ἐργαζομένου Θεοῦ.Καί οὕτως ἄριστα ἠ
δύναντο νά εὐσταθήσουν Μοναί. μέ κοινωνικούς κἀί ἱεραποστολικο^
σκοπούς,ἐνοποιοῦσαι κοινάς κλίσεις καί συγκροτούμεναι ὑπό νέων
φιλομονάχων μέ ἐπιστημονικήν θεολογικήν κατάρτισιν ἤ ἅλλης ἐπι
στημονικῆς ἐξειδικεύσεως.
Δέν ἀγνοοῦμεν,ὅτι εἰσηγήσεις διά πᾶν ώς καινόν φαινόμε νον,γίνοται δεκταί,ὑπό πολλῶν,μέ πολύν σκεπτικισμόν ἄν·ὄχ·ι μέ
καχυποψίας.'Αλλά πρέπει νά ὑπενθυμίσωμεν,ὅτι τό θέμα τῶν διακε
κριμένων δύο μορφῶν τοῦ Μοναχικοῦ βίου,ἡσυχαστικοῦ καί "κοινω—
νικοῦ",ἀείποτε ὑπῆρξε σημεῖον ἀντιλεγόμενον μεταξύ τῶν Νοναχῶν
Τυπικόν παράδειγμα εἰναι ἡ περίπτωσις τῶν ἁγίωνἈρσενίου τοῦ ἡ
συχαστοῦ καί τοῦ Μωϋσέως τοῦ αἰθίοπος. Ὁ πρῶτος,ὄχι μόνον δέν
ἐδέχετο ἐπισκέπτας,ἀλλά ἐ.ξεδίωκε κατ τούς πρός αὐτόν προσερχεμένους. Ὁ δεύτερος,ὄχι μόνον περιέτρεχε νά ἐξυπηρετήσῃ τούς Μο
ναχούς εἰς τάς ποικίλας ἀνάγκας των,ἀλλά καί μετά χαρᾶς ἐδέχετο τούς ἐπισκέπτας ἐκ τοῦ κόσμου καί παρέμενε συνομιλῶν μετ'αὐ
τῶν.Ἀλλ'οἱ σύγχρονοί των Μοναχοί εἰχον διχασθῆ εἰς τήν προτίμησιν,ἄλλοι ὑπέρ τοῦ ἐνός καί ἄλλοι ὑπέρ τοῦ ἄλλου.Μετά ὅμως ἀ
πό τήν κοίμησιν ἀμφοτέρων,κατόπιν ἐκτενοῦς προσευχῆς,ὁ Θεός ἀπεκάλυψε·ν εἰς- τούς καλῶς ἐρίζοντας,ὅτι ἀμφότεροι ἠσαν ιἩοι παρά τῷ Θεῷ,ἴσοι εἰς ἁγιότητα καί ιἩοι εἰς'δόξαν ἐν οὐρανοῖς...»
(συνεχίξεται) θ.μ.δ.
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(συνέχεια ἐκ τῆς σελ.15)
Ἐπομένως πρέπει νά δεχθῶμεν,ὅτι καί μετά τήν κάθαρσιν, τόν—
φωτισμόν καί τόν ἁγιά'σμόν τοῦ πιστοῦ,παραμένουν αἱ ἐγγενεῖς &
ἐπίκτητοι προσωπικαί τάσεις του,ώς''ποικίλα χαρίσματα",ὁπότε ἐπιβάλλεται ἡ ἐξ ἀνθρωπίνης πλευρᾶς ἀξιοποίησῖς των.Διό & ὁ Μ.
Βασίλειος ἀφήνει ἐλευθέραν τήν ἐκλογήν,λέγων;''Ζήλωσον α θέλειξ
ἤ διάκονος ἔσο πτωχῶν ἤ ἐραστής δογμάτων Χρῖστοῦ'''. Ἀλλά & ὁ Θε
ολογος Γρηγόριος ἀναγνωρίζει ἀμφοτέρας τάς μορφώς ἀφιερώσεως :
"Πρᾶξιν προτιμήσειας ἤ θεωρίαν;Ὅψις^εωρία^ελε ίων ἔργον,ἡ δέ
πλειόνων.'Ἀμφω μέν εἰσι δεξιαί τε καί φίλαι.Σύ,δέ,πρός ἤν πέφυκας ἐκτείνου πλέον".
Ἐνϊαῦθα θά ἐπρεπε νά ἐνθυμηθῶμεν καί τήν ἐκφραστικωτάτην,ἀ
πό τόν " Ἐπιτάφιον''ε ἰς τόν Μ.Βασίλε ιον,πεἠικοπήν,διά τῆς ὁποίας μαρτυροῦνται αἰ βαθύτεραι προθέσεις τοῦ ὀργανωτοῦ τοῦἈνατο
λικρῦ Μοναχισμοῦ,ώς "συνάψαντος καί διαζἐύξαντος''τά Κοινόβιαἐγ
γύς εἰς τάς κώμας,ϊνα μήτε τό φιλόσοφον ἀκοινώνητον,μήτε τόπρα
κτικόν ἀφιλόσοφον".
Ἐάν,λοιπόν,εἰς τό ἐκάστου ἐξ ἐλευθςρίας δικαίωμα κεῖται ἡ
ἐκλογή οἰασδήποτε μορφῆς βίου,ἀπό τοῦ γάμου,τῆς ἀγαμίας,τῆς δι
ακονίας ἐν κόσμω,μέχρι τοῦ ἀναχωρητικοῦ Μοναχισμοῦ ὅλων τῶν τύ
πων,τοῦ Κοινοβιακοῦ,τοῦ Κελλιωτικοῦ,τοῦ Σκητιωτικοῦ καί τοῦ Ἡ
συχαστικοῦ,διατί νά μή ὑπάρχουν κοινωνικῆς καί ἱεραποστολικῆς
μορφῆς Μοναί,ὧν ἡ ἀποστολή θά ἀναπτύσσεται ἐντός τῆςἘκκλησιαστικῆς διδασκαλίας;Καί αἱ ὁποῖαι·' θά ἀντατϊοκὀίνωνται εἰς ἀναλό—
γους ἐφέσςις ψυχῶν καί νόων,τά''τάλαντα''κεκτημένων προσόντων &
θείων χαρισμάτων θά πολυπλασιάζονται,ἀλλά καί θά ἀποκρίνωνται
εἰς τήν ἐπιταγήν τῶν καιρῶν,ἐν συναρτήσει μέ τήν πεῖραν τοῦ πα
ρελθόντος,τοῦ ἀεί καινοῦ-ἐκ τῆς παρουσίας τοῦ ἁγίου Πνεύματοςὅ ἐστ παράδοσις.Θά κατακλείσωμεν τό κεφάλαιον τοῦτο,ὑπενθυμί ζοντες τήν Παύλειον ἀξίωσιν;''Τσν ἁγιασμόν οὑ ἄνευ οὐδείς ὄψε ται τόν Κύριον'ὍἈνευ τῆς προϋποθέσεως ταύτης οὐδέν ἀγαθόν.
Ἡ ὑπάρχουσα κακέκτυπος Μοναχική ἱεραποστολή.

Οἱ καθ'ὑπερβολήν "συντηρητικοί''δέν ἀνέχονται οὕτε ώς ἔκ φρασιν ἱεραποστολικόν '-οναχισμόν,χωρίς νά ἔχουν ἀντιληφθῇ, ὅτι
ἀπό δεκαετηρίδων ὑφίσταται εἰς ὅλας τάς ΤοπικάςὈρθοδόξουςἘκκλησίας τοιοῦτος Νοναχισμός,δρῶν ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μας. Μόνον,ὅτι ὁ Ἐ3ναχισμός οὐτος εἰναι τῆς πλέον ἀντιπαραδοσιακῆς μο
ρφῆς.Πρόκειται περί τοῦ ἀγάμου καλουμένου Κλῆρου.Καί ἐνῷ οἱ ἀποτελοῦντες τοῦτον είναι Μ ο ν α χ ο ί,ἐν τούτοις αἱὍετάνοιαι^
τούς εἰδον μόνον κατά τήν ἡμέραν τῆς κουρᾶς των.(συνεχ.^.μ.δ.
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·ὐ φιλοδοξία καί ἡ φιλαργυρία. εἰναι τέκνα τῆς ἀγνοίας. Ἐστερημμένη ἡ ψυχή ἀπό πνευματικάς ἐμπειρίας καί ἀγνο—
οῦσα τά ὅντως ἀγαθά,εὐκόλως ἐδέχθη τά ὑποκατάστατα αὐτά.Ἐπεθύμησε διά τοῦ πλούτου νά ἱκανόποιήσῃ τήν πτωχείαν της,τήν φι—
λοδοξίαν καί τήν φιληδονίαν ῖης,πού ἐθεώρησεν ὧς ἀντικειμενι κῶς καλά. Ἡ δέ φιλοδοξία δέν προῆλθεν εἰμή ἀπό τήν ἄγνοιαν τοῦ
Θεοῦ καί τῆς ἀληθινῆς δόξης.Διότι ἡ ἄγνοια εἰναι ρίζα πάντων,ὅ
σων βλάπτουν τήν ψυχήν.'Ὁταν κατανοήση κανείς τήν ἄκραν εὐτέ λειαν τῆς φύσεως τῶν παρερχομένων πραγμάτων,εἰναι ἀδύνατον κατόπιν νά στραφῇ εἰς τήν ἀπόλαυσίν των.Διότι ἡ ψυχή οὐδέποτε ἐ—
πιθυμεῖ τά φαινόμενα καλά. Ἀλλ'ἄν καί εἰναι δουλωμένη εἰς τάς
κακάς συνηθείας,ἐν τούτοις δύναται νά τάς κατανικήση.Πρίν ἀκό—
μη ἀποκτήσει τάς κακάς ἔξεις,ἠπατᾶτο ἀπό τήν ἄγνοιαν,νομίζουσα
τά γήϊνα πράγματα ,ἅξια ἀπολαύσεως. Ἐπομένως διά τῆς γνώσε.ως δύ
ναται νά πτερώσῃ τήν ἐπιθυμίαν της πρός τόν Θεόν καί νά κσ,τα φρονήση,οὕτω,τά παρόντα ὧς πολύ μάταια.
Τί συντείνει,λοιπόν,διά νά φθάσωμεν εἰς τό ποθούμενον α
γιον τέλος;Διά νά εϊπω μέ ἔνα λόγον τό πᾶν,ἔν εἰναι τό ἔργον,ὅ
περ πρέπει νά ἔχη ἡ ἐν σώματι λογική ψυχή·τό νά ἐπιθυμῇ ο, τι ἀ
ναλογεῖ πνευματικόν εἰς τήν φύσιν της.Ἐπειδή δέ χωρίς νόησιν,
χωρίς προηγούμενον λογισμόν ἡ βούλησις δέν κινεῖται,ειναι ἀπα—
ραίτῃτον νά νοοῦμεν πάντοτε τά νοητά,διά νά διεγείρωμεν εἰς ἀ—
γάπην τήν βούλησιν. Ἀλλωστε αὐτό τό νοεῖν ὑπάρχει διά τήν βούλησιν καί ἡ βούλησις διά τό νοεῖν.Διότι,ἐν ἐσχάτη ἀναλύσει,ἡ ἀ
γάπη καί ἡ πνευματική ἡδονή,πού συνιστοῦν τήν μακαριότητα,ἀναλογοῦν ἡ μέν πρώτη εἰς τήν βούλησιν,ἡ δέ δευτέρα τήν νόησιν,αὕ
τινες ἀποτελοῦν καί τήν αἰτίαν τῆς μακαριότητος.
Διά τόν ἐκλεκτόν χριστιανόν ἡ μακαριότης ἀρχίζει ἀπό τήν
γῆν.Ποία ομως ἐκ τῶν δύο,ἡ βούλησις ἥ ἡ νόησις εἰναι προηγουμέ
νη καί ποία ἐπομένη,αὐτό ἅς τό ἐξετάσουν οἱ θέλοντες.Πρός τόπα
ρόν ὑπεδείξαμεν τάς ἐνεργείας αὐτάς.Καί τήν μέν νόησιν ὀνομάζο

μεν θεωρίαν,τήν δέ βούλησιν πρᾶξιν.Ἀδύνατον δέ νά εὑρεθοῦν αἱἀ
κρότατοι καί βασικώταϊαι αὐταί ἐνέργειαι χωρισμέναι·ἡ μία ἀποτε
κατώτεραι λειτουργίαι τῆς ψυ λεῖ συνέχειαν τῆς ἅλλης.Μόνον
χῆς δύνανται νά ειναι ανεξαρτητοι.
Ὅσα,λοιπόν,ἐμποδίζουν τάς ἀγαθάς ἐνεργείας τῆς νοήσεως &
τῆς βουλήσεως,τά ὀνομάζομεν κακίαςἹὉσα πάλιν ἐνισχύουν αὐτάς ἥ
καταστρέφουν τά ἐγειρόμενα ἐμπόδια,ὀνομάζομεν ἀρετάς.Τάς μέν ἐνεργείας τῶν ἀρετῶν,χαρακτηρίζομεν ώς κατορθώματα.Τάς δέ ἐνερ γείας τῶν κακιῶν,ὀνομάζομεν πτώσεις καί ἁμαρτήματα.Πάσης ἐνερ γείας χαρακτηριστικόνίειδοποιόν^γνώρισμα,ε'ἱτε πρός τά καλά εἴτε
πρός τό κακόν,εἰναι ὁ ἐπιδιωκόμενος σκοπός,τόν ·ὁποῖον θεωροῦμεν
ώς σύνθετον ἐνέργειαν ἐκ νοήσεως καί·βουλήσεως".( Τέλος)
Ζύντομον σχόλιον ἐπί τοῦ κειμένου
Τό "Θεωρητικόν",ἐπ'ὀνόμ·ατι τοῦὉσίου 9εοδώρου τοῦἹεροσολυμίτου-παρ Ἐτι ἠμφεσβητήθη ἡ πατρότης του-ζἔδε ἐν·'Θρησκ.ό-Ἡθικῇ"
Ἐγκυκλοπαιδείᾳ",Σ.Γ.Π.,Τομ.6,σελ.226^εὑρίσκεται ἐντός τῆς ἀσκη
τικῆς παραδόσεως τῆςὈρθοδοξίας.Ἀκολουθεῖ τήν ἀσκητικήν πεῖ ραν διά τήν κάθαρσιν καί ἔλλαμψιν τοῦ νοῦ ὑπό τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί ἀποτελεῖ ἀγωγήν τῆς ψυχῆς,ὅπως καταστῇ ἱκανή πρός πνευματῖκάς "θεωρίας".'Ακριβῶς τό κυριαρχοῦν αὐτό στοιχεῖον κατατάσ
σε ι τό "Θεωρητικόν''ε ἰς χρόνον πολύ προγενέστερον τοῦ
αἰῶ νος,πού τό τοποθετοῦν τινές.
Καθ'ἠμᾶς κριτάς;τό μικρόν τοῦτο ἔργον πρέπει νά ἀναχθῇ ἐνωρίτερον τοῦ ΙΟου αἰῶνος καί νά ἀνήκει μᾶλλον εἰς τόν φερόμενον
ώς συγγραφέα του περί τά.μέσα τοῦ Θ'αἰῶνος.Τοῦτο ὑποθέτομεν ἀπό
τήν πυκνήν χρῆσιν Πλατωνικῆς ὁρολογίας καί ἀπό τόν τονισμόν τῆς
νοήσεως καί τῆς βουλήσεως-πού ἀποπνέουν πολύν ἐλληνισμόν-ώς κυ- ριάρχων παραγόντων,διά τήν προσπέλασιν εἰς τήν θέωσιν,ἥτις εἰ ναι:"Τοῦ μέν νοῦ,ἡ τελεωτάτη ἐπιστήμη τῶν ὄνϊων καί τοῦ ὑπέρ τά
ὄντα,ώς. ἐφικτόν ἀνθρωπίνῃ φύσει''.Καί ταῦτα ἐν ἀντιθέσει πρός ὅ,
τόν ιδ'αἰῶνα,περί νοερᾶς προσευχῆς καί ἀκτίσ τι ἐπεκράτειτου φωτός,ἐνῷ ὁ "ἀποβλεπτικός''τρόπος μυστικῆς ζωῆς ὑπεχώρει.
Ἀνεξαρ.τήτως πάντως τῶν ἰδιοτύπων ἀποκλίσεων,λόγω ἐποχῆς
-τοῦ συγγραφέως τοῦ "Θεωρητικοῦ",βέβαιον εἰναι ὅτι ἀποτελεῖ ἡδύ
τατον καρπόνὈρθοδόξου βιώσεως.Καί τό ἀπεδώσαμεν ἐκ τῆς''Φιλοκαλῖας''εἰς γλῶσσαν καταληπτήν,χάριν τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας.Εἰς
τούς ὁποίους οἱ "Ἀθωνικοί Διάλογοι''εὔχονται-καί ἐπ'εὐκαιρίᾳ αὐ
τῶν τῶν θειοτάτωνἘορτῶν τῆς Θεοφανίας-ὅπως ἀξιωθοῦν νά γευθοῦν
ἀπό τόν λωτόν αὐτόν,προκαλοῦντα λήθην τῶν γηῖνων & θέαν τῶν ἀθε
άτων,πού χαρίζει ὁἹησοῦς,''τό γλυκύτατον πρᾶγμα & ὅνομα". Ἱ.Φ.
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Εἰς τό προηγούμενον σημείωμά μας ἐγράφοήτο ἀρκετόν νά ζῇ τις ἐνἘρήμφ διά νά ἁγιασθῇ καί
ἐν τῷ κόσμφ διακονῶν νά ἀποθάνη πνευματικῶς,τότε οὐδείς λόγος,
οὐδ'αὐτή ἡ ἀνάγκη,θά συνεχώρη τήν διακονίαν ἐν τῷ κόσμφ τῶν πα
ρθενευόντων κληρικῶν καί λαϊκῶν".'Αλλά τό πρόβλημα συγκεντροῦται εἰς τήν ἐκάστου πνευματικήν κατάστασιν καί οὐχί εἰς τήν πε
ριοχήν πού οἰκεῖ.
ἩἘκκλησία δίδει ,βεβαίως ,τό προβάδισμα εἰς τόν ἁγιασμόν ἐ
κάστου-"οὐ ἄνευ οὐδείς ὄψεται τόν Κύριον''-καί μέτρον κρίσεως ἐ
πομένως,δέν εἰναι ὁ τόπος,ἀλλ'ὁ τρόπος.Καί ὅπως λέγει ὁ ἄγιος
Ἱωάννης τῆς Κλίμακος;''Ὁ μέν Νωσαϊκός νόμος,ώς ἀτελής,διακε λεύεται ,''πρόσεχε σεαυτῷ". Ὁ δέ ὑπερτελής νόμος τῆς χάριτος ἐπι
τάσσε ι ,''ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν".Πρόσεχε ὅμως,μήπως κατά τήν λειτουργίαν τοῦ ὑπερτελοῦς Εὐαγγελικοῦ νόμου βλάπτεσαι,ὁπότε ἐπίστρεψον εἰς τήν λατρείαν τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου".
Κριτήριον,λοιπόν,τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν παρθενευόντων,δέν εἰ
ναι εις γενῖκός κανών,ἀλλ'ἡ ἐκάστου συνείδησις.Ειναι δέ ἀξιοση
μείωτον,ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες,παρ'ὅτι γνωρίζουν τόν "ραντισμόν','
ὅν ὑφίστ·ανται ἐκ τῆς ἁμαρτίας οἱ ἐν κόσμω διακονοῦντες ,ἐν τούτοις δέν προτρέπουν φυγήν πρός,ἄμικτον αἰτίων,Ἔρημον τινά.
Πλήν ὅλων τούτων,φρονοῦμεν,ὅτι τό θέμα δέον νά ἐξετασθῇ &
ἐν συναρτήσει πρός τάς προσι,τάς συγχρόνους συνθήκας.Διότι πολλάκις περιπίπτομεν εἰς τό σφάλμα μονομεροῦς θεωρήσεως τῶν πνευ
ματικῶν προβλημάτων,ἐν τῇἘκκλησίᾳ,πότε ὑπερτονίζοντες τήν θεωρητικήν ὄψιν των καί πότε μόνον τήν ἱστορικήν. Ὁπότε οὕτως ἥ
ἄλλως ἡ ἀλήθεια ἀδικεῖται.
ἩἘκκλησία,ἄν καί οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου,ὅμως ἐμπολιτεύεται ἐν τῷ κόσμφ τούτω καί τά μέλη της,χωρίς νά ἀπομα κρίνωνται ἀπό τάς προϋποθέσεις τῆς·ἐν Χριστῷ ζωῆς,διαμορφοῦν ται μέσα εἰς τόν χῶρον τῶν ἱστορικῶν στιγμῶν πού ζοῦν.Καί προκειμένου περί τῶν παρθενευόντων κληρικῶν καί λαϊκῶν,ἐφ '·ὅσον ἐπιθυμοῦν νά μή ἐξέλθουν εἰς τήν'Ἐρημον,ἔν "σχῆμα" λύει τό πρό-

2Ο βλημα,συμβιβασμοῦ παρθενικοῦ βίου,προσφορᾶς εἰς τήνἘκκλησίαν &
προσωπικῆς οἰκοδομῆςΚαί αὐτό εἰναι αἱ μικραί μονα.στικαί ἀδελφότητες,''οὐ εἰσι δύο ἤ τρεῖς" ,συνηγμένοι ἐπί τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου.Καί ἐν Ναῷ τῆς ἀδελφότῃτος,''τάς λατρείας ἐπιτελοῦντες'',προσευχόμενοι,φωτιζόμενοι καί ἐνδυναμούμενοι,ζῶντες μοναχικῶς,κατά
τό δυνατόν,ἀλληλοβοηθούμενοι ,''ὧς πόλις ὀχυρά''καί ,χεῖρας "ἐπαί ροντες ὁσίας''ὑπέρ τοῦ πλησίον,χεῖρας ὀρέγοντες πρός τόν πλησίον
,''τήν διακονίαν πληροφοροῦντες,κατ 'ἀναλογίαν τοῦ χαρίσματος ἐκά
στου καί τῆς ὀργανικῆς θέσεως ἐν τῇἘκκλησίᾳ.
Μόνον οὕτως ὑπάρχει ἡ δυνατότης μετοχῆς τῶν ἀγαθῶν τῆςἘρή
μου καί ἐνεργοῦ συμμετοχῆς εἰς τήν ζωήν τῆςἘκκλησίας καί τό ἐμπιστευθέν "τάλαντον" μή κατακρύπτοντες,ἀλλά πολυπλασιάζοντες &
κατά τό δυνατόν διασφαλιζόμενοι ἐκ τῶν εὐπεριστάτων κινδύνων.
Ἐλπίζομεν,ὅτι δέν θά διαφωνήση ὁ π. Ἀμφιλόχιος μέ τήν προτεινομένην "μέσην λύσιν'',ἐναρμονίζουσαν θεωρίαν καί πρᾶξιν.'Ἀλλωστε,τέκνον αὐτός πνευματικόν τοῦ ὁσίου ἐκείνου ἀνδρός,π.Ἱουστίνου Πόποβιτς,εἰς ποίαν 'Ἐρημον ἐθήτευσεν,ώς καί οἰ ἔτεροι''πα
ραδελφοί''του Σέρβοι θεολόγοι,οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον θεολογοῦν,ἀλλά.
καί τούς θεολογοῦντας διορθώνουν;Αὐτός ἀκόμη ὁ Γέροντάς των,ποῦ
ώσιώθη καί ἐστοιχειώθη θεολογικῶς,ώστε σήμερον νά ἀποτελῇ ἀληθῆ
αὐθεντίαν ἐν τῇὈρθοδοξίᾳ;
Λόγοι ἱστορικοί ὁδηγοῦν φυσιολογικώτατα εἰς τό σχῆμα τῶν ἀ
δελφοτήτων,ἐκ θεολόγων-κληρικῶν. Ἔπάρχουν ἥδη ἐνἈθήναις δύο-ὅσας γνωρίζομεν ἡμεῖς-τοῦ "Παρακλήτου" καί τῆς''Χρυσοπηγῆς" ,αιἹινες,μέ τάς θαυμασίας ἐκδόσεις των,πού καλύπτουν τόσους τομεῖς &
ἐξαίρουν τόν Μοναχισμόν,μέ τήν λειτουργικήν ζωήν μοναστικῶς καί
μέ τήν παρουσίαν των ἐν μέσω τοῦ παραπαίοντος λαοῦ τοῦ Θεοῦ,ἀπο
τελοῦν μίαν σύγχρονον Ὀρθόδοξον παρουσίαν ἀγ·άπης ,πράξεως & θεωρίας καί μιας διεξόδου ἐκ τῆς δοκιμασίας τῶν ἱστορικῶν ὅρων.
ἈλλἈναλαμβάνοντες τήν φοβεράν εὐθύνην τῆς ὑποδείξεως λύσεως εἰς ἔν πρόβλημα,περί ὅ "διαμάχονται" ἀπόψεις ἐξ ὔσου ὀρθαί
,αὐτονόητον εἰναι,ὅτι δέν συμμεριζόμεθα τήν ἄνευ ὅρων παραμονήν
καί "προσφοράν''ἐν τῷ κόσμω τῶν οἱωνδήποτε παρθενευόντων.Εἰς ἄλλην σελίδα τοῦ παρόντος γίνεται μνεία τοῦ "κακεκτύπου Μοναχισ μοῦ'',ὅστις τόσα δεινά ἐπεσώρευσεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ἐπί πλέον,
ὄχι μόνον δέν εἰναι ἡ μόνη λύσις,ἀλλὈὕτε ἡ ἀρίστη.Εἰναι,ἁπλῶς,
ἡ ἐφικτή,''διά τήν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην","ὕνα μήτε τό φιλόσοφον ἀ κοινώνητον,μήτε τό πρακτικόν ἀφιλόσοφον".Καί φρονοῦμεν,ὅτι τό ἔ
ργον τῆςἘκκλησίας οὐδέποτε ἠγνόει τήν ἀνάγκην τῶν συνθέσεων. ,
(ἀ ο (Χ β
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" Η ΜΑΣΩΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ "
Κατά τάς τελευταίας ἡμέρας τό θέμα τῆς Μασωνίας ἐκάλυψεν
ὅλην σχεδόν τήνἘκκλησιαστικήν ἐπικαιρότητα.Καί ὁ λόγος,ἡ ἀνανεωθεῖσα ὑπό τῆςἹεραρχίας τῆςἘκκλησίας καταδίκη τῆς Μασωνίας
Εἰναι γνωστόν,ὅτι ἀπό τοῦ ἔτους Ι933,ὅτε ὁ Μασωνισμός κα
τεδικάσθη,ώς ἀσυμβίβαστος μέ τήν ἰδιότῃτα τοῦ Χριστιανοῦ,ἐξεδό
θη σημαντικός ἀριθμός ἀντιμασωνικῶν βιβλίων,τά ὁποῖα ἐφώτισαν
πολυπλεύρως τό σκότιον οἰκοδόμημα τοῦ μασωνισμοῦ,εἰς τρόπον ὧ—
στε νά μή ἀφήνεται οὐδεμία ἀμφιβολία,ὧς πρός τήν ἀποδειχθεῖσαν
σατανικήν δομήν του.
'Ἐν^ἀπό τά ἐπενεγκόντα τό βαρύτερον,Ὅως ,πλῆγμα κατά τῆς
μασωνίας βιβλίον,εἰναι τό ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλον τοῦ πρεσβυτέ—
ρου π.Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου.Περί τῶν ἀρετῶν τοῦ βιβλίου εἔ—
χομεν γράψει καί παλαιότερον.Ἐφαρμόζων ὁ σ.τήν Εὐαγγελικήν ἀποστομωτικήν κρισολογίαν—"ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε,πονηρέ
δοῦλε'^Λουκ. ιθὍ2^μέ τά ι'δια κέίμενα τῆς μασωνίας,ἐπέχοντα θέ
σιν "ἀβεβήλων''καί ἐγκύρων ἐγγράφων,μέ κριτικήν ἀνάλυσιν οὐ τήν
τυχοῦσαν,καί μέ καταλλήλους συσχετίσεις τελετικῶν τύπων & κειμένων,ἀποδεικνύει ἐναργέστατα ὅ,τι ἐφοβοῦντο οἱ Τέκτονες: ὅτι,
ὅπισθεν τοῦ προκαλύμματος τοῦ ἀθώου σωματείου,ὑπάρχει μία θρησκεία οὐσίᾳ καί τύποις.'Ἐτσι τό βιβλίον ἐπετέλεσε σημαντικώτατον ἄθλημα.Διό καί ἐξεδόθη ἤδη διά τετάρτην φοράν.
Ἀλλά τώρα τίθεται διά τήνἘκκλησίαν τῆς Ἐλλάδος ἔν νέον
πρόβλημα.Ποίαν στάσιν θά λάβη ἔναντι τῶν μασώνων,κατόπιν τῆς ἐ
πιβεβλημένης καταδίκης τῆς μασωνίας;Διότι ἄλλο μασωνία & ἄλλο
μασῶνοι. Ὁ μασωνισμός ειναι λίγο ἀπἘλα.Εἰναι καί φιλοσοφική ἰ
δέα καί κοινωνική θεωρία καί θρησκεία,πού πάντως ἀντιμάχονται,
εἴτε ἐμμέσως εϊτε ἀμέσως,τήνἘκκλησίαν.Οἱ μασῶνοι ὅμως ειναι ἀ
κόμη τέκνα τῆςἘκκλησίας πλανώμενα ὀλίγον·ἤ πολύ ,κατ'ἀ ναλογίαν
μέ τήν γνῶσιν πού ἔχουν περί χριστιανισμοῦ καί. μασωνισμοῦ.Οἱ ὁ
ποῖοι πάντως οὔτε ἀμέσως,οὔτε εὐθέως,οὔτε ρητῶς ἀρνοῦνται τήν
πίστιν των εἰς τόν Χριστόν,διό καί σεμνύνονται πολλοί ἐξ αὐτῶν
,καλῇ τῇ πίστει,ὅτι πιστεύουν εἰς τόν Χριστόν,ὧς Υἱόν Θεοῦ καί
διαμαρτύρονται ὁσάκις τις διαμφισβητήσει τήν εὐσέβειάν τωνί...
Καί τό δίλημμα,ὅπερ ὀρθοῦται ἐνώπιον τῆςἘκκλησίας,εἰναι:
Νά ἀφορίση τούς μασώνους,''ὕνα καί οἱ λοιποί φόβον ἔχωσιν'';'Αλλά θά προκληθῇ "φόβος''εἰς τούς''λοιπούς''καί εἰς τούς μασώνους ,
πού αποτελοῦν σημαντικόν ἀριθμόν,θά γεννηθῇ ἡ ἐπιθυμία ὅπως δι

22 αφωτισθοῦν ἤ θά τούς χάση ἐντελῶς ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία;Ἔσως παρατηρηθῇ,ὅτι οἱ μασῶνοι ἤδη εἰναι ἀπολεσμένοι ώς''ἀντίχριστοι'.''Οριστικῶς ἀκόμη δέν εἰναι,ἐφὈσον ἡἘκκλησία,οἰκονομίᾳ χρωμένη,
δέν τούς ἀπέκοψεν ἐκ τοῦ Σώματός της καί τούς ἀξιοῖ ὅλων τῶν ἁ
γίων Νυστηρίων,ἀπεκδεχομένη τήν ἀνάνηψίν των ἐκ τῆς πλάνης.
Ἐάν πάλιν δέν τούς ἀφορίση,πῶς ειναι δυνατόν νά διορθωθοῦ
,πῶς θά διαφυλαχθοῦν εἰς τό μέλλον τά μή εἰσέτι προσβληθέντα α
για τέκνα της,ἀλλά καί πῶς εἰναι ἀνεκτή ἡ συμμετοχή των εἰς τά
Μυστήρια;Ἐάν·οἱ μασῶνοι εἰναι ὀλίγον μέν ἀμέσως,πολύ δέ ἐμμέ—
σως ἀρνηταί τῆς πίστεως,ποῖον νόημα ἔχει ἡ οἰκονομία;Ἀλλά τό
πρόβλημα εἰναι ἀκριβῶς ἐδῶ.Ἐάν διατελοῦν ἐν γνώσει τῆς ἀρνήσε
ώς των ἥ,ώς συμβαίνει μέ ἄλλους τύπους πλάνης,πλανῶνται,διότι,
ώς ἐστερημένοι ὑγιῶν κριτηρίων,δέν δύνανται νά διακρίνουν τήν
ἀλήθειαν ἀπό τό ψεῦδος.
'Ἐνεκα τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ,ἔχομεν ἄπειρα πλήθη κατά συμβεβηκός χριστιανῶν.Πλήρη ἀγνοίας καί πλήρη πλανῶν,πλήρη ἀντιφάσε
ων.Οὐδείς ὅμως ποτέ ἐσκέφθη νά τά ἀποκόψη ἡἘκκλησία. Ἀντιθέ τως ἡ πότνια Μήτηρ,θάλπε ι αὐτά ιιώς ὄρνις τά νοσσία αὐτῆς μπό
τάς πτέρυγας''.Πῶς,λοιπόν,πολλοί ἀπό τά πλήθη αὐτά,μέ κριτήρια
ἀ.γυπάρκτου εὐσεβείας,θά ἀρνηθοῦν τόν προσφερόμενον μασωνισμόν;
Κας ὅταν πλέον θά ἔχη "μυηθῇ''κανείς,πῶς ὕστερα ἀπό καιρόν θά ἠ
μπορέση νά ἀντιληφθῇ ὅτι ἔχει ἀρνηθῆ τόν Χριστόν,τόν ὁποῖον·οὐ
δέποτε ἐγνώρισεν,ἄν καί ἐθεωρεῖτο ώς "πιστόν τέκνον''τοῦ Θε.οῦ ;
Δοθέντος μάλιστα,ὅτι οἱ μασῶνοι διδάσκουν ἀνεξιθρησκείαν,διάνά
θεμελιώσουν τήν ὑπερθρησκείαν των,πῶς τά θύματα δέν δύνανται ἀ
νέτως νά θεωρηθοῦν ώς πλανώμενα;
Ἀλλ'ὔσως λεχθῇ,ὅτι ἐφ'ὅσον τούς προσάγονται διαφωτιστικά
κείμενα καί ἡἘκκλησία προβαίνει εἰς τήν λῆψιν τόσων σοβαρῶν ἀ
ποφάσεων,ἡ περαιτέρω ἐπιμονή εἰς τόν Τεκτονισμόν μαρτυρεῖ ἐσκε
μένην θέλησιν.Τό ἐπιχείρημα αὐτό θά·ἐγένετο δεκτόν,ἐάν ἡ ψυχοπνευματική κατάστασις τοῦ χριστιανοῦ-μασώνου δέν ἐνέπιπτεν εἰς
τόν χῶρον τῆς ψυχοπαθολογίας ἤ τοῦ δαιμονισμοῦ.Διότι·ὀλίγον ἤ
πολύ,πάντες οἱ πλανώμενοι ειναι ψυχασθενεῖς ἤ δαιμονῶντες. Ἐννοεῖται,βεβαίως,ὅτι εἰς τάς κατηγορίας αὐτάς δέν·ἐμπίπτουν -οἱ
μή ἐπι^ένοντες εἰς τήν πλάνην των,ἀλλἩπλῶς τελοῦν ἐν ἀγνοίᾳ.
Διά τῶν ἀνωτέρω ἠθελήσαμεν νά ἐπισημάνωμεν ώρισμένας δυσκόλους πλευράς τοῦ μασωνικοῦ προβλήματος,μιας ἐκτεταμένης συγχρόνου πλάνης καί ἔνός καταχθονίου ἐχθροῦ,ΣἹωνιστικῆς προελεύν.μ.
σεωςἜΑλλά τόν λόγον ἔχει ἡ ἁγία Ἐκκλησία.

σιωπή.'Ὁλα ἠσαν τόσον εἰρηνικά,τόσον φωτεινά,τόσον ὑπερκόσμια,ὧ
στε ἡ ψυχή ἀσυναισθήτως ἀνέβαινεν,ἀνέβαινεν ώς διά νοητῆς τινος
κλίμακος εἰς τόν "παντεχνήμονα''Λόγον,πού μέ τόσην ώραιότητα καί
σοφίαν καί ἀγαθότητα ἐτεχνούργησεν αὐτό τό ἐκπληκτικόν θαῦμα,''ὧ
σπερ ἔγγραφον βιβλίον τήν τοῦ Θεοῦ δόξαν ὑπαγορευόμενον",ὧς λέ—
γει ὁ Πατήρ μας Μ.Βασίλειος.
Ἀλλά καί ἐκεῖνο τό ἡμερον πρόσωπον τοῦ ἁγίου Γέροντος,ὅ
λον διάχυτον ἀπό τήν "πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν εἰρήνην''τῆς ψυχῆς,
κυριαρχοῦσε-ν εἰς τήν σύναξίν μας','ἐπί τῷ ὀνόματι Κυρίου". Ἡ ὁμιλία του καί οἱ τρόποι του ἐξέφραζαν εἰς θαυμαστήν συμμετρίαν;''ἀ
γάπην,ἀλλά μή μαλακύνουσαν·αὐστηρότητα,ἀλλά μή παροξύνουσαν·ζῆλον,ἀλλά μή ὑπερμέτρως χαλεπόν'συμπάθειαν,ἀλλά μή παρά τό εὔλογον συγκαταβατικήν",κατά τόν ἅγιον Γρηγόριον τόν Διάλογον.
-Λοιπόν.,ἐν Χριστῷ τέκνον,σᾶς ὀφείλω τρεῖς ἀπαντήσεις.Εἴπα
τε ,ὅτι''ἡ Ἀνατολική Ἐκκλ.ησία δέν εὑρέθη ποτέ εἰς τήν ἀνάγκην νά
δημιουργήση μίαν ἐξωτερικήν αὐθεντίαν,πρός διασφάλισιν τῆς ἀληθείας''.Παρακαλῶ ἐξηγήσατε σαφέστερα,τί ἐννοεῖτε μέ αὐτό.
-Γέροντα,ἐννοῶ ἀκριβῶς ὅ,τι εἰπα.Διότι πιστεύω,ὅτι ἡ Ἐκ κλησία,ἐν ἀντιθέσει πρός τήν Δυτικήν,ἐνεπιστεύθη τήν τεκμηρίωσι
τῶν πεποιθήσεών της,ὄχι εἰς τόν ὀρθόν λόγον,ὅπως ἐκείνη,ἀλλά ει
. προσωπικην εμπειρίαν
»
την
τῶν μελῶν της,τῶν μετεχόντων τῆς κοι -ζ
νῆς Τραπέζης της.Καί ἡ λειτουργική αὐτή ἐμπειρία,ειναι ἀδύνατον
νά ἀντικειμενικοποιηθῇ.Δηλαδή οὐδέν ἐκφραστικόν μέσον δύναται ὐ
ἀποδώση ἀποδεικτικῶς τήν ἐμπειρίαν αὐτήν.λὐτά φρονῶ,ἅγιε Πάτερ.
-Ἐάν δένσφάλλω,ἀπήντησεν ὁ Γέρων,τάς σκέψεις αὐτάς διε τυπώσατε εἰς τήν προσπάθειάν σας νά ἀποδείξετε,ὅτι εἰς τήνὈρθο
δοξίαν ὑπάρχει ἐλευθερία ὅπως ἐκφράζεται ἔκαστος ἀδεσμεύτως ἀπό

2ά τήν "καταδυναστείαν ἐνός κατεστημένου",ὅπως εῖπατε.Καί ἀκριβῶς,
πρός τόν σκοπόν αὐτόν ἐπεστρατεύσατε καί τό ἀπόφθεγμα τοῦἁγίου
Γρηγορίου τοῦ ©εολόγου:" Ὀρθοδοξεῖν ἐστι τό ἀεί σχοινοβατεῖν'.' Ἐ
κφράζω ὅμως τήν ἀπορίαν μου,πῶς ἐνῷ διδάσκεσθεὈρθόδοξον Θεολογίαν,κινουμένην ἐντός τοῦ προσδι^ρισμένου χώρου ὑπό τῆς "Συμφωνίας τῶν Πατέρων",ὁμιλεῖτε τόσον φιλελευθέρως;Διότι ἐάν ἐρευνήσετε τήν ©εολογίαν,εἰς ὅλἀς τάς περιοχάς της,ώς Τριαδολογίαν,Σω
τηριολογίαν,Χριστολογίαν,Πνευματολογίαν,θά διαπιστώσετε ὅτι πη—
γάζει ἀπό τήν "Συμφωνίαν τῶν Πατέρων",ἡ ὁποία ἐνεσωματώθη ὁλό κληρος εἰς τούς "ΔογματικούςὍρους" κᾳί τούς Ἱ.Κανόνας ὑπό τῶν
Τοπικῶν καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων. 'Αλλά καί αὐτή ἡ Κυστική Θεολο
γία-ἄν καί κατά βάθος δέν ὑπάρχει θεολογία μή Νυστική-ἔχει ἐναρ
'θρωθῆ εἰς τόν λόγον,ἔχει ἐκφρασθῆ καί ἥδη ἔχει ἀποτυπωθῆ εἰς τά
Νυστικά συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων.Καί παρά τήν ἰδιοτυπίαν ἐ
κάστου Πατρός,ὀφειλομένην εις τήν διάφορον ἐποχήν καί τό ἰδιαί
τερον πνευματικόν κλῖμα πού ἔζησεν,ἐν τούτοις ὁ διαθέτων τά κατάλληλα ὅργανα "κοινωνίας''πρός τά κείμενά των,ἀνακαλύπτει ἀβιά. ·
στως καί ἐκεῖ τήν "συμφωνίαν".
Ἐάν,λοιπόν,ἀγαπητέ,ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν "ἔκφρασιν", πῶς
δυνάμεθα νά ἰσχυρισθῶμεν,ὅτι δέν ἔχομε ν''ἐξωτερ ικήν α·ὐθεντίαν";
Ἐάν δέ,ὅπως ε ιἈατε, "ἡ Ἐκκλησία ἐνεπιστεύθη τήν τεκμηρίωσιν τῶν
πεποιθήσεών της εἰς τήν προσωπικήν ἐμπειρίαν τῶν μελῶν της...."
ὑπόπτεύεσθε ποῦ δύναται νά ὁδηγήση τοῦτ,ο;Εἰς μίαν ἀναρχίαν ζωῆς
καί σκέψεως,εἰς ἔνα ἐστερημμένον πάσης αὐθεντίας ὑποκειμενισμόν
Ἐνταῦθα ὅμως ὑπάρχουν δύο πράγματα.Πρῶτον,ὅτι ἡ-ἐμπειρί
α εἰναι κ ο ι ν ή,ὁπότε δημιουργεῖται καθολικότης,ἡ ὁποία,ὑπερβαίνουσα τούς κινδύνους τοῦ ὑποκειμενισμοῦ,καθίστα^'απλανές καί
αὐθεντικόν κριτήριον τῆς ἀληθείας. ἈλλἈ καθολικότης αὐτή,διάνά
ἀποβῇ ἀληθής,εἰναι ἀπαραίτῃτον νά περιλαμβάνη τόν χρόνον,τόν χῶ
ρον καί τόν ἀριθμόν,κατά τήν διατύπωσιν τοῦ ἐκ Αειρίνου ὁσίουΒι
κεντίου;''Ὅ,τι πάντοτε,πανταχοῦ,ὑπό πάντων ἐπιστεύθη''.Δεύτερον,
ὅτι αὐτήν ἡ κοινή ἐμπειρία κατεγράφη καί διασώζεται εἰς ὅλα τά
ἀποκείμενα εἰς τούς κόλπους τῆςἘκκλησίας βιβλία,ὁπότε ὑφίστα ται "ἀντικειμενικοποίησις".Ἀφήνω τό ἔτερον ἄτοπον,τό ὁποῖον ἀκολουθεῖ τήν ἀπουσίαν ἀνϊικειμενικῆς αὐθεντίας,ἐάν ληφθῇ ὑπ'σψιν ὅτι,απασαι αἱ ἀλήθειαι τῆςἘκκλησίας,ώς ἐπίπνοιαι τοῦ ἁγίου
Πνεύματος,εἰναι προσωπικαί ἐμπειρίαι. Ἐάν,λοιπόν,''οὐδέν ἐκφρα στικόν ὄργανον δύναται νά τάς ἀποδώσῃ ἀποδεικτικῶς','τότε ἡἘκκλη
σία,σύν τῷ χρόνω,θά περιήρχετο εἰς κατάστασιν ἀγνωστικισμοῦ.Δι-

ότι ἀπούσης τῆς ἀντικειμενικότητος,τῆς ἐξωτερικῆς αὐθεντίας,ποῖ 25
ος θά ἐβεβαίου τί εἰναι καί τί δέν εἰναι ἀλήθεια ἤ ποῖος θά ἐτόλμα νά ἰσχυρισθῇ ὅτι δέν πλανᾶται;Τί φρονεῖτε ἐπ'αὐτῶν;
-Ὅσα ἀνεπτύξατε,Πάτερ,ειναι βεβαίως σημαντικά,ὅπως τοὐλάχιστον ἀντελήφθην. Ἔχω ὅμως διδαχθῆ,δτι ἡἘκκλησία εἰναι μυστή
ριον καί ώς τοιοῦτο κεῖται ὑπεράνω τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου. Ἐπόμε
νον εἰναι νά φρονῇ τις,ὅτι δέν δυνάμεθα νά συλλάβωμεν μέ τόν ἀ
φώτιστον νοῦν μας,ὅσα τελοῦνται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ,πού μόνον ἐν ἁγίω Πνεύματι βιοῦμεν καί ἀποκτῶμεν ἀνάλογον ἐμπειρίαν.
-Πράγματι,τέκνον. ἩἘκκλησία,ώς Θεανθρωπίνη,εἰναι καί μυστήριον καί ὑπέρλογος.Καί ὁ'Ιησοῦς,πού εἰναι ἡ Κεφαλή,''κρύφιός
ἐστι καί μετά τήν ἔκφανσιν",κατά τόν ἅγιον Διονύσιον τόν ἀρεοπαγίτην. Ἐν τούτοις ὁἹησοῦς είναι "γνωστός''εἰς τούς πιστεύον4.
τας,διά τῆς ζωῆς,τῆς διδασκαλίας Του,διά τῶν Νυστηρίων του,διά
τῆς μυστικῆς σχέσεως,διά τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἁγίου Πνεύμα,τος,διά
τῆςἘκκλησίας-διά τῆς ὁποίας "ἔμαθον οἱ ἄγγελοι τήν πολυποίκιλον σοφίαν τοῦ Θεοῦ".'Οπότε ἔχομεν γνωστόν καί ἄγνωστον,αὐτό ὅ
περ ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ώνόμαζε "διπλόην",διακρίνων οὕ
τω τήν Οὐσίαο ἀπό τῶνἘνεργειῶν τοῦ Θεοῦ.Ἔ,λοιπόν,αὐτό τό γνω
στόν συνιστᾳ τήν καθολικήν διδασκαλίαν τῆςἘκκλησίας καί πᾶς ὅ
στις εὑρίσκεται ἐντός τῆςἘκκλησίας,ἀναλόγως μέ τήν καθαρότῃτά
του καί τήν πρός τόν Θεόν ἀγάπην του,οἰκειοῦται προοδευτικῶς ἀ
πό τόν θησαυρόν τοῦτον τῆς γνώσεως.Τί., ἔχετε νά προσθέσετε;
-Πάτερ,ἐφ'6σον ὑπάρχει μυστηριῶδες ἐν τῇἘκκλησίᾳ καί λει
τουργικαί ἐμπειρίαι,δέν νομίζετε,ὅτι δέν δύναται νά ὑπάρξη ἀντικειμενικότης;
-Ταυτολογοῦμεν,εἰπεν ὁ Γέρων.Παρεδέχθην τό "ἄγνωστον",ἀλλά ὁδεύομεν πρός τήν κατάκτησιν τοῦ ἤδη γνωστοῦ.Καί διά τό''ἄ γνωστον''ἔχει ὁ Θεός,ἀφοῦ "ἐκ μέρους γινώσκομεν καί ἐκ μέρους
προφητεύομεν''.Καί''ὅταν δέ ἔλθη τό τέλειον,τότε τό ἐκ μέρους κα
ταργηθήσεται".'Ὁπως δέ λέγει καί ὁ Εὐαγγελιστής τῆς ἀγάπης,''Ἀ
γαπητοί,νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν,καί οὕπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα'ρἴδαμεν δέ ὅτι ἐάν φανερωθῇ,ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα,ὅτι ὀψόμεθα αὐ τόν καθώς ἐστι".Βλέπετε,ὅτι εἰς τήνἈγίαν Γραφήν γίνεται λόγος
διά τό γνωστόν καί ἄγνωστον τοῦ Θεοῦ;Αλλ'αὐτό οὐδαμοῦ θεμελιώ—
νει τόν ἀγνωστικισμόν ἤ μιας κακίστης ποιότητος μυστικισμόν.Πα
ραδέχεσθε τήν ὕπαρξιν ἐμπειριῶν,ἀλλ 'ἀρνεῖσθε τήν ἐκ τῶν ἐμπειριῶν γνῶσιν,ἡ ὁποία ἤδη εἰναι ἐκπεφρασμένη εἰς τά συγγράμματα
τῶν ἁγίων Πατέρων.Καί ἡ ἄρνησίς σας ὀφείλεται εἰς τό φόβον,μή-
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πως ταυτισθῆ ἡὈρθοδοξία μέ τόν λατινισμόν,ἐμπιστευθέντα τήν τε
κμηρίωσιν τῶν πεποιθήσεών του ἐπί τοῦ ὀρθοῦ λόγου.'Ὁμως φοβεῖσθ
"φόβον οὑ οὐκ ἠν φόβος'·.Διότι ἡ μέν Ὀρθοδοξία ἀντλεῖ τήν γνῶσιν
ἀπό τήν ἐν ἁγίω Πνεύματι καθολικήν ἐμπειρίαν τῆςἘκκλησίας, πού
τήν μεταμορφώνει εἰς λόγον-ἀφοῦ ἅπασα ἡ γνωσιολογία τῶν ἁγίων &
ὁσίων τῆςἘκκλησίας,αποτελεῖ τήν ἀκτινοβολίαν τῆς κεκαθαρμένης
ψυχῆς των,ἐκ τῆς μυστικῆς συναντήσεώς της μετά τοῦ ἁγίου Πνεύμα
τος-ὁ δέ ρωμαιοκαθολικισμός λογοκρατεῖται ὑπό τῆς διαλεκτικῆς &.
τοῦ ἀναχθέντος εἰς ὕψιστον τεκμήριον ἀληθείας διεφθαρμένου ἀν θρωπίνου λόγου.Ἐγκαταλείψας τήν ἀποδεικτικήν καί ἐν ἁγίω Πνεύ—
ματι θεολογίαν,ἐπαγιδεύθη εἰς τόν ἀσφυκτικόν χῶρον τοῦ λόγου,ἐκ
τοῦ λόγου ἀντλῶν,διά τοῦ λόγου θεολογῶν,κατά λόγον βιῶν.Καί ἐνῷ
κ·ατεδίκασεν εἰς τήν ἐν Οὐράγη Σύνοδον,κατά τόν ήον αἰῶνα τόν Πε
,λάγιον καί κατ'ἐπέκτασιν τήν αὐτάρκειαν τοῦ λόγου,ἥδη ἀπό τοῦ'Α
,βαιλάρδου καί τοῦ πρίγκιπος τοῦ παπισμοῦ Θωμᾶ τοῦἈκινάτου,εἰσή
γαγε τόν Πελαγιανισμόν,ἔν ειδος εἰδωλολατρείας,διά τῆς οἰκειώσε
ως τοῦἈριστοτελισμοῦ.
-Σεβαστέ Γέροντα,αὐτά πού ὑποστῃρίζετε,περί τῶν λατίνων,πώς
δύνανται νά ἀποδειχθοῦν;Διότι ὑπάρχει,βεβαίως,καί ὁ ἀντίλογος.
-Τέκνον,ἐπάρατε τούς ὀφθαλμούς σας καί θεάσασθε,ὅλα τά στοι
χεῖα,πού ἐξέθεσα,μορφωθέντα ἐν τῷ προσώπω ἔνός Δυῖικοῦ εἰδώλου,
τοῦ ἀλαθήτου πάπα.Αὐτήν τήν φοβεράν νοθείαν τοῦ χριστιανικοῦ βι
ώματος,μόλις ειδον προσωποποιημένην οἱὈρθόδοξοι,ἀνεφώνησανἰδού τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἐστώς ἐν τόπω ἁγίω'Ἱ
Ἀλλά νομίζετε,ὅτι τό παπικόν ἀλάθητον ἀποτελεῖ ἁπλῶς μίαν
ἐσωτερικήν ὑπόθεσιν τοῦ ρωμαιοκαθολικισμοῦ;ειπεν ὁ Γέρων μέ ἰδι
αιτέραν ἔμφασιν. "Ο σπουδαῖος σύγχρονος θεολόγος π. Ἱουστῖνος Πό
ποβιτς,εἰς τό ἔργον του''''Ανθρωπος καί Θεάνθρωπος','ἐκτός τοῦ φοβε
ροῦ λόγου του,ὅτι "εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρ—
χουν τρεῖς κυρίως πτώσεις:τοῦἈδάμ,τοῦἹούδα,τοῦ πάπα",διερωτᾶται,''τί εἰναι ὁ πυρήν τοῦ δόγμα,τος περί ἀλαθήτου τοῦ πάπα= ἀν θρώπου;Καί ἀπαντῷ: Ἡ ἀποθεανθρωποίησις τοῦ ἀνθρώπου.Αὐτό ἐπιδιώκουν ὅλοι οἱ οὑμανισμοί,ἀκόμη καί οἱ θρησκευτικοί.'Ὁλοι ἐπαναφέρουν τόν ἄνθρωπον εἰς τήν εἰδωλολατρίαν,εἰς τήν πολυθεῖαν,εἰς
τόν διπλοῦν θάνατον,τόν πνευματικόν καί τόν φυσικόν.Ἀπομακρυνό
μενος ἀπό τόν Θεάνθρωπον,ὁ κάθε οὑμανισμός βαθμηδόν μεϊατρέπε ται εἰς μηδενισμόν.."Πῶς σας φαίνονται αὐτά,τέκνον ἐν Κυρίω;..
-Ἀναμφιβόλως εἰναι πολύ ἰσχυρά αὐτά.Σᾶς ὁμολογῶ,ὅτι ὅσα ἀ
πό αγάπην πρός τήν ἀλήθειαν εἱπατε,μέ προβληματίζουν.-ΝοναχόςΒ.

νζ' Δέν σημαίνει ὅτι ὁ νοῦς εἰσῆλθεν εἰς τόν χῶρον τῆς προ
σευχῆς,ἐπειδή δέν χρονίζει εἰς τά ψιλά νοήματα τῶν π'ραγμάτων.Δι
ότι ἠμπορεῖ ὁ νοῦς νά εὑρίσκεται πάντοτε εἰς τήν θεωρίαν τῶν ὄντων καί νά ἀπασχολῆται μέ τούς λόγους αὐτῶν.Ἀλλ'ἄν καί εἰνε ἀ
νυπόστατοι λόγοι,ἐν τούτοις,ἐπειδή εἰναι εἰκόνες πραγμάτων,τυπώ
νονται καί σχηματίζονται εἰς τήν φαντασίαν καί ἔτσι ἀπομακρύνο^
τόν νοῦν ἀπό τόν Θεόν.
νη' Ἐάν ὁ νοῦς δέν ὑπερβῇ τάς φυσικάς θεωρίας,δέν ἐπεσήμα
νε ἀκόμη τόν τόπον τοῦ Θεοῦ,διά τῆς προσευχῆς.Διότι ὁ νοῦς δυνα
τόν νά κινῆται εἰς τά νοητά καί νά τυποῦται δι'αὐτῶν,ὁπότε αὐτά
ἐμποδίζουν τήν καθαράν προσευχήν.
νθ' Ἐάν θέλῃς νά προσευχηθῇς ἀληθινά,χρειάζεται ἡ βοήθεια
τόῦ Θεοῦ,τοῦ "διδόντος εὐχήν τῷ εὐχομένφ". Ἐπομένως νά ἐπικαλέῖ
σαι τόν Θεόν,λέγων''ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου,ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
Δηλαδή τό'Ἀγιον Πνεῦμα καί ὁ Μονογενής Υἱός σου.Διότι ὁ Ἱησοῦς
ἔτσι μας ἐδίδαξε ,λέγων,''ἐν πνεύματι καί ἀληθε ίᾳ''πρέπε ι νά προσκυνῆται ὁ Πατήρ.
ξ' Ὁ "ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ''προσευχόμενος,δέν δοξολο γεῖ πλέον τόν δημιουργόν ἀπό τήν φυσικήν του ἀποκάλυψιν,ἀπό τά
κτίσματα,ἀλλἈπό τήν ὑπερφυσικήν,τῆς Σαρκώσεως,διά τοῦ Ἀγίου &
εἰς τάς καρδίας ἐνεργοῦντος Πνεύματος.
ξά Ἐάν εἰσαι ὄντως θεολόγος θά προσευχῇς ἀληθῶς.Καί ἄν ἀ
ληθῶς προσεύχεσαι,εἰσαι ὄντως θεολόγος.
ξβ' Ὅταν κατ*ὀλίγον ὑπαναχωροῦν τά νοήματα,πού γεννῶνταιἀ
πό τήν σάρκα ἤ τήν αἴσθησιν ἥ τήν μνήμην καί ὁ νοῦς τά μισεῖ ἐκ
τοῦ αὐξανομένου πόθου πρός τόν Θεόν,ἀΧλά καί πληροῦται ἀπό χαράν καί εὐλάβειαν,τότε γνώριζε,ὅτι ἥδη ἔχει φθάσει εἰς τήν" κατά
στασιν τῆς ἀληθοῦς. προσευχῆς.
ξγ' ΤόἈγιον Πνεῦμα,συμπάσχον εἰς τήν ἀσθένειαν τῆς φύσεώς
μας
: ,παρἘλην τήν ἀκαθαρσίαν μας,ἐν τούτοις ἐπιφοιτῷ εἰς ἡμᾶ

Καί ἐάν εὑρῃ τόν νοῦν μας μέ εἰλικριν^ῖ διάθεσιν προσευχόμενον,
τότε σκηνώνει εἰς αὐτόν.Καί ὅλην τήν φάλαγγα τῶν δαιμονικῶν λογι
σμῶν,πού τόν ἐκύκλωνε,ἀμέσως ἐξαφανῖζει."Υστερα διεγείρει εἰς ἔ
ρωτα πνευματικῆς προσευχῆς τόν νοῦν.
· ξδ' Ἐνῷ τά ἀγαθά καί τά πονηρά πνεύματα,διά τῆς ἀλλοιώσεως
τοῦ σώματος,προκαλοῦν εἰς τόν νοῦν λογισμούς,νοήμαϊα ἤ θεωρήματα,ὁ Κύριος ὅμως ἐνεργεῖ διαφορετικά.Ἔρχεται καί σκηνώνει εἰς
τόν νοῦν καί τοῦ ἀποκαλύπτει ἀπἈὐθείας τήν γνῶσιν ἐκείνην πού
θέλει.Καί·οὕτω,διά τῆς ἐκτάκτου δυνάμεως τοῦ νοῦ,κατευνάζει τάς
σαρκικάς ἐπιθυμίας.
ξε' "Αξιος κατηγορίας εἰναι ἐκεῖνος πού ἀγαπᾳ μέ·ν τήν καθαράν προσευχήν,παρά τοῦτο δέ ὀργίζεται καί μνησικακεῖ.Διότι ὁμοι
άζει μέ τόν θέλοντα νά ἔχη ἰσχυράν ὅρασιν,ἐνῷ παραλλήλως μόνος,
βλάπτει. τούς ὀφθαλμούς του.
ξστ' Ἐάν ἐπιθυμῇς νά προσευχηθῇς μή πρᾶττε τίποτε ἀπ'ὅσα ἐμποδίζουν τήν ·προσευχήν.Οὕτω ὁ Θεός θά σέ πλησιάση καί θά συμπο
ρευθῇ μαζί σου.
ξζ' Μή όχηματίσης τό θεῖον εἰς τόν νοῦν σου,οὔτε νά ἐπιτρέψης νά τυπωθῇ οἱαδήποτε εἰκών ἤ μορφή,κατά τήν προσευχήν σου,ἀλ
λά ἀσχηματίστως ·πλησίασε τόν ἀσχημάτιστον Θεόν καί τότε θά ἐννο
ήσης τί σοῦ λέγω.
ξη' ·.Νά φυλάττεσαι ἀπό τάς παγίδας τῶν δαιμόνων.Διότι συμ βαίνει,ὅταν προσεύχεσαι'καθαρά καί εἰρηνικά,ωστε νά ἐμφανίζεται
ἐνώπιόν σου μία μορφή ἀλλόκοτος- καί παράδοξος.Καί τοῦτο διά νάὑ
ποθέσης οτι εἰναι τό θεῖον ἐκεῖ,ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι σοῦ ἀπεκα—
λύφθη αἰφνψδίως ώς σχῆμα καί μορφή.Ἀλλά τό θεῖον εἰναι καί ἀ μορφον καί ἀσχημάτιστον.
ξθ' Ὅταν ὁ φθονερός δαίμων δέν κατορθώση νά ἀνακινήσῃ μνή
μας εἰς τήν προσευχήν σου,τότε ἐνεργεῖ διά τοῦ σώματος,μέ σκο πόν νά φαντάση τόν νοῦν καί νά καταργήσῃ ἔτσι τήν ἀδιαμόρφωτον,
ἐν καθαρότητι,κατάστασίν του.Ἐκεῖνος,ὅστις ἔχει συνήθειαν,κατά
τήν προσευχήν του,νά καλλιεργῇ νοήματα,εὐκόλως ἀπόδέχεται τά πο
νηρά τεχνάσματα.Καί οὕτω ἀντί φωτός δέχεται καπνόν,ἀπατώμενος.
. " ΑΘΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ"
Ὀρθόδοξον Περιοδικόν,ἐκδιδόμενον ὑπόἈγιορειτῶν Μοναχῶν
'Υπεύθυνος;Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης
Διανέμεται δωρεάν & συντηρεῖται δι'εἰσφορῶν προαιρετικῶν.
Ἐπιστολαί;Μοναχόν Θεόκλητο·ν Διονυσιάτην,Καρυάς-'ἈγιονὍρος.
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