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Ι' ΗΜΑΣ δ ἀγιος
Γρηγοριος και ὴ θεολογία του ἐρμηνεόονται δχι δυσκόλως.
Ὅπως παρηκολουθήσαμεν, δ θεοφόρος
Π αλαμἀς συνεδόασεν ἐν ἐαυτφ δλα
ἐκεῖνα τἀ στοιχεῖα, που τον διεμόρφωσαν
εις μἐγαν "Αγιον και Θεολδγον: Σπανίαν
φυσικἠν καταβολἠν, οικογενειακδν περιβἀλλον, ὑψηλὴν παιδείαν, θεολογικὴν κατἀρτισιν, ἀσκητικὴν ἀγωγἠν, νοερἀν προσευχήν. Και αϋτἀ ἐντδς του ϋψηλοϋ ἐπιπἐδου
κοινωνικοϋ βίου του. Ὅταν δἐ ἀνεχώρησεν
δια τὸ ἀγιον Ὅρος, ϋψηλότεραι «ἀναβἀσεις ἐν τή καρδια του». 'Ατελειωτοι και ἀδιἀλειπτοι προσευχαί, κλαυθμδς προς Θεόν, συγκλονιστικαὶ κραυγαι «φώτισόν μου
τδ σκότος, φώτισόν μου τδ σκότος», τδ σόντροφον χαροποιδν πἐνθος και οϊ ἀστειρευτοι κρουνοὶ τῶν δακρόων, δ ἠσυχασμός, ἠ
ὑποταγἠ, αι παρατεταμέναι ἀσκητικαὶ ἀ* Με την εϋκαιρϊαν της ἐορτης (Ι4ης Νοεμβρίου) τοϋ αγιου Πατρδς ημων και μεγαλου
6υξαντινοϋ θεολδγου Γρηγορϊου τοϋ Παλαμα
παραθἐτομεν στους Α.Δ. τα 'Επιλεγ6μενα εκ
τοϋ δμωνϋμου 6ι6λιου τοϋ μοναχοϋ Θεοκλητου
Διονυσιἀτου, ως εκφρασιν τιμης κα'ι εϋγνωμοσυνης προς τον «θαυματουργδν Γρηγδριον καϊ
κ·ηρυκα της χἀριτος».

γωγαί, συν πασι τοϋτοις, ἠ ἀγια και θεοποιδς νοερἀ προσευχή. Ἐν συνεχειφ αι θεϊαι ἀποκαλϋψεις· δ Τωάννης δ θεολόγος παρἐχει ϋποσχἐσεις συμμαχίας της Θεοτόκου
και διἀ βιου προστασίας. Ἐντεϋθεν τδν παραλαμβἀνει δλόκληρον διἀ νἀ τδν ἀνακαινῖσῃ κα'ι ἀναμορφώσῃ εις τδ «ἀρχαῖον και
πρωτόκτιστον κἀλλος» τδ «ἀκτιστοσυμπλαστουργοσόνθρονον» θειον Πνεϋμα.
ΕΙναι δἐ ἀξιοπρόσεκτον ἐνα κείμενόν
του, δπερ ἐχει προσαρμόσει εις την Θεοτόκον κατἀ την εις τἀ «ἀγια τῶν ἀγίων»
παραμονἠν Της, αλλα κατἀ βἀθος τδ εϊχε
βιώσει δ ϊδιος ἀγιος Γρηγοριος ἐν τφ ἠσυχασμῶ του, και τδ δποῖον μεταφἐρομεν
εΙς τδν ϊδιον: «... 'Ο θειος 'Ησυχαστἠς
την ιερἀν ἠσυχίαν εὑρίσκει χειραγωγόν
ὴσυχίαν, την νοϋ και κόσμου στἀσιν, την
λἠθην τῶν κἀτω, την μόστιν τῶν ἀνω, την
τῶν νοημἀτων ἐπὶ τδ κρεῖττον ἀπόθεσιν"
αϋτη πρἀξις ὡς ἀληθῶς, ἐπίβασις της ὡς
ἀληθῶς θεωρίας η θεοπτϊας, οικειότερον
ειπεῖν' ἠ μόνη δεῖγμα της ἀληθῶς εὐεκτοόσης ψυχἠς... δι' αυτοϋ ἐαυτοϋ δλου
γενομἐνου, και τοϋ πολυμόρφου συρφετοϋ
τῶν λογισμῶν και ἀπλῶς παντοίου εϊδους ϋπερἀνω καταστἀντος, καινὴν και ἀπόρρητον δδδν εις οϋρανοϋς ἐδείματο, την,
ῖν' οϋτως εϊπω, νοητὴν σιγἠν... συνὴψε τδν
νουν τη πρδς ἐαυτδν στροφἠ και προσοχῃ
και τη ἀδιαλείπτω θειφ προσευχή... Και
ταότη προσἐχων τδν νοϋν, πἀντων ὑπεριπταται κτιστῶν, και κρεῖττον ἠ κατἀ Μωϋσῆν δόξαν δρα Θεοϋ κα'ι θειαν ἐποπτεόει
χἀριν, ῆκιστα αἰσθήσεως ὑποπίπτουσαν δυ-
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νἀμει, ψυχῶν δἐ και νόων ἀσπίλων εϋχαρι ἐπὶ γής Θεοϋ γεγονώς».
2. Ἐνφ δ Γρηγόριος ήτο αυτός, δπως
και Ιερὸν θἐαμα...».
Ἐντεϋθεν «δπου ἐνδημήσῃ δ όπερ φό- ἀσθενῶς διεζωγραφήθη, οι ἀντίπαλοί του
σιν Θεός, ἐκεϊ και ὑπἐρ φόσιν τἀ πρἀγμα- ήσαν διαφόρου δομής. Ἢδη παρεθέσαμεν
τα γίνονται». Διὸ και ὁ θεόσοφος Γρηγό- στοιχεῖα τινἀ περ'ι αϋτῶν. Παρ' δτι ἐνεριος ἐζοϋσεν ἀδιαλείπτως ἐντὸς του ἀκτί- φανίσθησαν είς τὸ προσκήνιον ὡς μοναχοί,
στου φωτός, «φῶς ὡν και δρῶν διἀ φω- κατἀ βἀθος ήσαν μόνον σχήματι. Δἐν εϊτός». Κατἀ δἐ τὴν περίοδον αότήν, ὡς ή- χαν καμμίαν οϋσιαστικήν σχἐσιν μἐ τὸν μοδη ἐσημειώσαμεν, λαμβἀνει και τὸ χἀρι- ναχισμόν. 'Ο Βαρλαἀμ, ἐἀν δἐν ἀφίχθη είς
σμα της θεολογίας. Ἐκτοτε τί δεν ἐγνώ- τὸ Βυζἀντιον ὡς δργανον τής ἀγίας 'Ἐριζεν, ἀφοῦ δ Θεὸς τὸν κατἐστησε θεολό- δρας, δπωσδήποτε ήτο ἐνας μοναχὸς δυτιγον, διἀ νἀ «ἐρευνἀ και τἀ βἀθη του Θε- κοϋ τόπου. Παιδεία, πολυμἀθεια και δρἀσις ἐχαρακτήριζαν τους δυτικοὺς μοναχοός,
οϋ»; Ποιας μορφής πνευματικής γνώσεως
πλήν ἐκείνων που ἐστρἐφοντο ἐπαναστατιδἐν ήτο κἀτοχος; Καϊ ποιον στἀδιον πνευκῶς πρὸς ήσυχαστικωτἐρους δρους ζωής.
ματικής πείρας δἐν ἐζησεν; 'Ιδοὺ διατϊ ή- Διἀ νἀ εϊμεθα δἐ ἀκριβἐστεροι, πρἐπει νἀ
δόνατο νἀ ἐρμηνεόη ἐν ἀσφαλείρ, δχι μό- εϊπωμεν, δτι ή περίπτωσις Βαρλαἀμ δἐν
νον πἀσας τἀς μορφἀς της πνευματικής ήτο ἀποκλειστικὸν εϊδος τής α'ιρετικής Δόγνώσεως των αγίων Πατἐρων, ἀλλἀ κα'ι σεως. Τὸ 6λἐπομεν και είς τήν Ὅρθόδοξον
δλα τἀ εϊδη τής ἐν ἀγίφ Πνεόματι πείρας 'Ανατολήν. 'Ο 'Ακίνδυνος, δ Γρηγορἀς και
των. "Ετσι δἐ ἐξηγεϊται και τὸ δτι δ θεο- ἀλλοι ήκολοόθουν δμοίαν δδόν. Και ἐνφ είς
φδρος Πατήρ, «τἀ κατἀ διαφδρους αιτί- τήν Δόσιν ή ἐ'ξαρσις τής παιδείας και τής
ας και χρόνους ὑπδ τῶν Πατἐρων θεολο- δρἀσεως ἀπετἐλουν μίαν οίονεὶ παρἀδοσιν,
γηθἐντα, παντ' εις ἐν αὐτὸς συνειλοχώς, είς τήν 'Ορθοδοξίαν τὸ εϊδος τοϋτο ἐμφανυν ἐπ' ἐσχἀτων θείφ δυνἀμει και χἀριτι, νίζεται ὡς μία ἐκτροπή.
Ὅ Βαρλαἀμ λοιπὸν δἐν δόναται νἀ μἀς
και συνήψε καλῶς, και ἐπεξειργἀσατο, και
μἐ τὸ μοναχικόν του σχήμα. Ἢτο
ἀπατήσῃ
τὸ κρἀτος αυτοῖς δι' ἐαυτοϋ δεδωκώς θείφ
Πνεόματι, τἀς τε καινἀς αιρἐσεις ἐξαι- τόπος γνησίου φιλοσόφου. Θεολόγος δἐν
σίως τοότοις ἐτρἐψατο, κα'ι τους ἐαυτοϋ ήτο, ἀλλ' ἀπλῶς θεολογῶν. Ἐἀν τὸν ἀληλόγους οιονεί τι συμπἐρασμα και ἀνἀπτυ- θή μοναχὸν διακρίνῃ, πλήν τῶν ἀλλων, ή
ξιν ιερἀν τῶν Ιερῶν ἐκείνων λδγων ειργἀ- «γνῶσις» ἐκ τής ἐν ἀγίφ Πνεόματι ζωής,
τοιαότας δμως «γνώσεως» δ ἐ'πηλυς Βαρσατο».
λαἀμ ἐστερεῖτο. Κατἀ τήν περίοδον δἐ τής
Ἢτο ἐπομἐνως θεοφόρος, θεόσοφος,
ἐ'ριδος ἀπεδείχθη δτι ἐγνώριζε τήν διδαθεοειδἠς, θεολόγος χαρισματοϋχος, «φῶς
σκαλίαν τῶν ἀγίων Πατἐρων. Δἐν είναι δὡν και δρῶν διἀ φωτός», διδἀσκαλος μἐ- μως βἐβαιον αν δσα χωρία των ἐπεκαλεῖτο
γας τής Ἐκκλησίας τῶν «θεολόγων ὑπἐρ- ἐγνώριζεν ἀπὸ τήν Καλαβρίαν ή τἀ ἀνεμαχος ἀπροσμἀχητος», θαυματουργός, φί- γίνωσκε τήν τελευταίαν στιγμήν διἀ νἀ
λος Θεοϋ. "Ο,τι ἐλεγεν, δ,τι ἐδίδασκεν δἐν στηρίξῃ τἀς φιλοσοφικἀς ἀπόψεις του.
ήτο «λόγος ψιλός», ἀλλἀ ρήματα ζωής, χἀ- Πἀντως δἐν κατενόει τους Πατἐρας.
ριτος και ἀληθείας εις δλους τους χώρους
Τἀ αότἀ δόνανται νἀ λεχθοϋν και διἀ
τής ἐν Χριστῶ ζωής, ὡς νους δρῶν τὸν τους δυο ἐτἐρους «μοναχοός», πολεμίους
Θεὸν και «πἀσχων τἀ θεῖα». Τἀ θεόπνευ- τής 'Ορθοδόξου διδασκαλίας. Ἢσαν φιλόστα συγγρἀμματἀ του ἐρμηνεόουν τὸν μἐ- σοφοι ἀναγνώσαντες ἀγίους Πατἐρας, δ
γαν θεολόγον και τὸν τοποθετοϋν μεταξὺ 'Ακίνδυνος περισσότερον, δ Γρηγορἀς δ
τῶν μεγἀλων Π ατἐρων τής Ἐκκλησίας, ὡς λιγώτερον. Δἐν πρἐπει δἐ νἀ λησμονήσωἐκλεκτὸν «σκεϋος» τής χἀριτος. Τοιοϋτος μεν και τἀ ἀναγεννησιακἀ ρεόματα τἀ δὡς ἐ'γγιστα δ φωτοειδής Γρηγόριος δ Πα- ποῖα ἐ'πνεαν δρμητικῶς είς τήν ἐποχήν των.
λαμἀς, «'Ορθοδοξίας δ φωστήρ» και ήμῶν Τἀ κείμενα και τῶν τριῶν και αϊ ἀσχολίαι
τῶν «μοναστῶν ή καλλονή», γλυκότατος δ- των δἐν ἀφήνουν τήν παραμικρἀν ἀμφιβοδηγὸς και ιερὸν ἀρχἐτυπον τῶν «Ιερῶς ή- λίαν, δτι ήσαν ἀνθρωπισταί ἐνδιαφερόμενοι
συχαζόντων», «ἀγγελος ὡς ἀληθῶς ἀλλος και διἀ τήν πίστιν. Είς αϋτἀ πρἐπει νἀ
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προσθέσωμεν, δτι τοϋ μεν Βαρλαἀμ ὴ μοναχικὴ ϊδιὸτης ἠμφεσβητἠθη, τοϋ δἐ 'Ακινδϋνου ἄγνωστον ϋπὸ ποιου ἐγένετο ἠ
κουρά, ἐνῶ εϊναι γνωστὸν, δτι ἐξεδιώχθη
ϋπὸ τῶν μονῶν τοϋ ἀγϊου "Ορους, ϋπὸ δἐ
τοϋ Γρηγορἀ τὸ σχἠμα ἐλἠφθη δλϊγας ἠμέρας μόλις πρὸ της Συνὸδου τοϋ Ι3όϊ.
'Αλλἀ 6εβαϊως τὸ σχἠμα τῶν μοναχῶν εις
οϋδἐν μετέβαλε τὸν τρόπον σκέψεως και
ζωἠς και κατ' οϋδἐν τους ὡφἐλησεν. Κα'ι
αϋτὸ ἀπεδεϊχθη δχι μὸνον ἀπὸ τἠν ἐμμονἠν
των εις τἠν α'ιρετικἠν διδασκαλϊαν των, ϋστερα ἀπὸ τρεις μεγἀλας Συνὸδους, ἀλλἀ
και ἀπὸ αϋτὸ τὸ ἠθος των.
Εϋλογον θἀ ἠτο τὸ ἐρώτημα· κατἀ πὸσον
ἠσαν εϊλικρινεῖς, ϋπὸ τἠν εϋρυτέραν ἐκδοχἠν τοϋ δρου, σϋντρεις ο'ι «μοναχοὶ» ἀντϊπαλοι τοϋ μεγἀλου Γρηγορϊου; Ἐἀν ἐξαιρέσωμεν τὸν Βαρλαἀμ, διἀ τοϋ ὸποίου τἀς
προθέσεις ϋπἀρχουν πολλαὶ ἐπιφυλἀξεις,
δεν θἀ εϊχαμεν ἀντϊρρησιν νἀ ἀναγνωρϊσωμεν εις τους δυο τἠν ἀρετἠν αϋτἠν. 'Αλλἀ οι πλεῖστοι τῶν αιρετικῶν εϊναι εϊλικρινεῖς. ΟΙ αιρετικο'ι βασικῶς εϊναι ϋπερἠφανοι κα'ι οἰηματίαι. "Αλλως οϋδέποτε θἀ
ἐτὸλμων νἀ ἀποξενωθοϋν τἠς 'Εκκλησϊας.
ΚαΙ αϋτἠ ἠ κρϊσις δϋναται νἀ εχῃ ἐφαρμογἠν εις τους αϊρετικοϋς τοϋτους τοϋ Ι4ου
αιῶνος, οι δποῖοι, ἐπϊ πλέον, ἐβαρϋνοντο και
μἐ τἠν εϋθϋνην, δτι δχι μὸνον δεν ἠσθἀνοντο τἠν παρουσίαν τοϋ ἀγϊου Πνεϋματος
εν τφ θεοφὸρω Παλαμα, ἀλλ' ἀντιθέτως
τὸν ἐχλεϋαζαν και ϋβριζαν ιταμῶς, ὸπὸτε
«ἐβλασφἠμουν εις τὸ ἀγιον Πνεϋμα», διἀ
νἀ ἐπιβεβαιοϋται, δτι ὸ Χριστὸς εις ἀλλους
εϊναι «δσμἠ ζωἠς, εϊς ἀλλους δσμἠ θανἀτου».
Ἢδη δυνἀμεθα ἐξ ἀντιβολἠς νἀ ἐξηγἠσωμεν, χωρϊς προσφυγἠν εις σχολαστικἀς ἀναλϋσεις, τἠν αϊτϊαν τἠς διαστἀσεως
μεταξϋ τοϋ ἐν Θεῶ ζῶντος και θεολογοϋντος μεγἀλου Ἢσυχαστοϋ και τῶν καλλιεργημένων μὸνον κατἀ τἠν εξω σοφϊαν, εϊς
ἠν ἐ'μιξαν στοιχεῖα τινἀ ἐκ τἠς θεολογικἠς
γραμματεϊας 'Ορθοδὸξου και Θωμιστικἠς,
οϊτινες παρἀ ταϋτα παρέμενον ἐν δροις φυσικοῖς, ϊνα μἠ εϊπωμεν και παραφυσικοῖς.
Ἢ δἐ πεϊσμων ἀκινησϊα των ἐκ τἠς α'ιρετικἠς θἐσεως, ὡς ἀμεθἐκτου τοϋ Θεοϋ, λανθανὸντως ἀποδεικνὸει τὸ πὸσον μακρἀν εϋρϊσκοντο ἀπὸ πἀσαν οϋσιαστικἠν κοινωνϊαν
μετἀ τοϋ Θεοϋ.
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3. Κατὸπιν τῶν δσων ἠδη γνωρϊζομεν,
τὸσον περι τοϋ θεοφὸρου Παλαμἀ δσον
και τῶν αιρετικῶν ἀντιπἀλων του, εϊναι τἀχα ἀνἀγκη νἀ προσφϋγωμεν εις ἀναλυτικἀς και σχολαστικἀς μεθὸδους διἀ νἀ ἐρμηνεϋσωμεν τἀ αϊτια τἠς ἀγεφυρώτου διαστἀσεώς των; Ἐἀν τἀ δὸγματα τἠς Ἐκκλησϊας δἐν ἀποτελοϋν κανὸνας ἀφηρημένων ἐννοιῶν κα'ι φιλοσοφικῶν ἀρχῶν, αλλα ἐκφρασιν τοϋ εϊναι, τἠς ϋπἀρξεως, τοϋ
γεγονὸτος, τἠς ἀπτἠς και μετεχομένης πραγματικὸτητος, τὸτε ἠ τοποθἐτησις ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν ἀπλουστεὸεται. 'Ο μἐν
ἀγιος Γρηγὸριος και μετ' αϋτοϋ ἠ 'Ορθὸδοξος Ἐκκλησϊα εϋρϊσκεται ἐντὸς τοϋ χώρου τἠς πραγματικἠς σχέσεως μετἀ τοϋ Θεοϋ, διἀ τῶν οϋσιωδῶν ἀκτϊστων ἐνεργειῶν
του' οι δἐ ἀντϊπαλοι, ὡς ξένα τινἀ πρὸς
τἠν Ἐκκλησϊαν σώματα, ἀθέσμως ἀναμιγνυὸμενα εις τἠν ζωἠν της, μἐ δργανον τἠν
φιλοσοφϊαν, καλυπτομἐνην διἀ τἠς «χρηστολογϊας» Πατερικῶν κειμἐνων, ἐκινοϋντο διἀ γυμνῶν προσωπικἠς πεϊρας ἐννοιῶν.
Ἐντεϋθεν διανοϊγεται «χἀσμα μἐγα» και
ἐξηγοϋνται αϊ μοιραῖαι πλέον θεολογικαϊ
εριδες ἐπϊ τρεις δεκαετηρϊδας.
Ὅ θεὸφθογγος Παλαμἀς «φῶς ὡν και
δρῶν διἀ φωτὸς», ἐπὸμενον ἠτο νἀ βλέπῃ
μἐ τἀ «μἀτια» τἠς 'Εκκλησϊας, τοϋ Σώματος τοϋ Χριστοϋ, «οϋρανὸν τε και γἠν και
τἀ καταχθὸνια» και νἀ ἀξιολογἠ τἀ πἀντα
ϋπὸ τὸ φῶς τοϋ ἀγϊου Πνεϋματος. 'Ἐτσι
κἀθε θέμα τὸ ἠρμἠνευεν ἐν Πνεϋματι, ῶν
ἐνσωματωμένος εϊς τἠν δογματικἠν και
πνευματικἠν παρἀδοσιν:
Ι. Τὸ ζἠτημα τοϋ Εἰϊἰοφϊ6, δπερ ἀπετέλεσε τὸ ἐναυσμα τἠς θεολογικἠς συγκροϋσεως, δ θειος Παλαμἀς ἀντιμετώπισε παραδοσιακῶς, τελῶν ἐν γνώσει τῶν ἀτοπιῶν
που συνεπἀγεται ἠ ἀποδοχἠ του.
2. Τὸ θέμα τἠς στροφἠς τοϋ νοϋ πρὸς
ἐαυτὸν, ἐπϊσης ϋπεστηρϊχθη διἀ τἠς πνευματικἠς παραδὸσεως, δπως φανεροϋται εϊς
τἠν ἀναφορἀν του εϊς ἀγϊους Πατέρας ἀπὸ τοϋ 5ου αϊῶνος και ἐντεϋθεν.
3. Ἐπϊσης δ τρὸπος προσευχἠς μἐ τἠν
συμμετοχἠν τοϋ παθητικοϋ μέρους τἠς ψυχἠς, ἀνἠκει εϊς τἠν μακραϊωνα παρἀδοσιν
τἠς 'Εκκλησϊας, δπως ἀποδεικνϋουν σαφεῖς
μαρτυρϊαι θεοφὸρων ἀσκητικῶν Πατέρων
και διασαφοϋνται τἀ περϊ ἐκστἀσεως και
«ἀναισθησϊας» κατἀ τἠν προσευχἠν κεϊμενα
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τῶν άγίων Πατἐρων. Ἢ προσωπικὴ ἐν
Πνεϋματι πεῖρα τοϋ θεοειδοϋς ΤΙσυχαστοϋ, άπετἐλει την «κλεῖδα» δλων τῶν ειδῶν της προσευχὴς και τῶν φάσεων αϋτἠς και δλων τῶν «μορφῶν» της άγιοπνευματικἠς ϋπερπροσευχὴς κα'ι ἐκστατικδτητος τῶν άγίων Πατἐρων.
4. Τὸ περι παιδείας και φιλοσοφίας
πρόβλημα, εϋρε την δρθὴν ἐρμηνείαν του
βάσει βιβλικῶν πηγῶν και πατρολογικής
γραμματείας, δπως ὴδη ἐξετἐθη εις την
σχετικἠν τριάδα τοϋ άγίου Πατρός. 'ΙΤ
παιδεία δεν εϊναι αϋτοσκοπός, άποβαίνει δἐ
καλὴ ὴ ἐπιζημία άναλογως τοϋ σκοποϋ.
Πάντως και εις την καλλιτἐραν ἐκδοχήν,
οϋδεμίαν ῶφἐλειαν άποφἐρει, πλὴν τὴς δξϋνσεως τοϋ νοϋ. Περὶ μοναχῶν δἐ, εϊναι
τελείως άσυμβίβαστος ἠ προσφυγὴ των εις
την παιδείαν, διότι άντ
αϋτἠς εχουν τους
*
θησαυροϋς της θεώσεως ϋπὸ της χάριτος
τοϋ άγίου Πνεϋματος.
5. Τδ κρισιμώτερον ζήτημα, τὸ δποῖον
ἐπεσκίασεν δλα τ' άλλα και παρἐτεινεν ἐπὶ
τρεις δεκαετηρίδας την άνωμαλίαν της
'Εκκλησίας, εϊναι τὸ περὶ θειου φωτδς.
Συνεζητὴθη, άνεξαρτὴτως κατά πόσον δράτο ϋπὸ τῶν ὴσυχαστῶν, ἠ φϋσις τοϋ άκτίστου φωτὸς και αν τὸ Θαβώριον φῶς ὴτο άκτιστον. 'Ο θειος Παλαμάς, μἐτοχος
τοϋ άκτίστου φωτὸς ῶς και πληθϋς 'Αγίων, άπἐδειξε δια της διδασκαλίας της Ἐκκλησίας, δτι ὴ φϋσις τοϋ θειου φωτὸς ὴτο
άκτιστος. 'Αλλά τοϋτο ἐδημιοϋργει δογματικἀ προβλὴματα ἐνα τῶν ὸποίων τὸ
και βασικώτερον, ὴτο δ κίνδυνος της άρσεως της ἐν Θεῶ άπλότητος δια της εισαγωγἠς της διακρίσεως ουσίας και ἐνεργείας. Τοϋτο ϋπὴρξε καϊ τὸ ἐπίκεντρον τῆς

Θεολογικἠς διαμάχης, εις τὴν δποίαν δ άνθρωπισμός, ἐν συμμαχία μετἀ της κλασσικὴς φιλοσοφίας και τοϋ λατινισμοϋ, διἐθεσε τάς ισχυροτἐρας δυνάμεις του. 'Αλλ'
ἠττήθη οἰκτρῶς. Διδτι ὴ ἐν Θεφ θεοπρεπὴς διάκρισις εις οϋσίαν και ἐνἐργειαν, άπετἐλει δόγμα της 'Εκκλησίας, συνδεδεμἐνον μἐ τὴν διάκρισιν τῶν τριαδικῶν ϋποστάσεων μἐ κρισιμωτάτας συνεπείας διά
τὸ «σταυρικὸν» δδγμα της ἐν Τριάδι Μονάδος.
Πλουσιωτάτη ανἐκυψε θεολογικὴ γραμματεία ἐπι τοϋ καιρίου τοϋτου δογματικοϋ
προβλὴματος, τὸ δποῖον άνἐδειξε τὸν θεοφδρον Γρηγόριον ισοστάσιον τῶν μεγάλων
δογματικῶν Πατέρων της 'Ορθοδοξίας, δστις κυριολεκτικῶς άπἐβη «τῶν θεολδγων
ὑπἐρμαχος άπροσμάχητος» και «Ἐκκλησίτ
ας τὸ στἠριγμα και διδάσκαλος». Διἀ τὸν
θεόσοφον Παλαμάν τὸ θἐμα της θεοπρεποϋς διακρίσεως, πἐραν τῶν συνεπειῶν του
εις τάς ἐνδοτριαδικάς σχἐσεις, προσελάμβανε τρομακτικάς διαστάσεις εις τὴν ζωὴν
της 'Εκκλησίας και δι' ἐνα ἐκαστον πιστόν,
συνισταμἐνας εις τὸν χωρισμὸν τοϋ Θεοϋ
και τους άνθρώπους και άπ' δλην τὴν κτίσιν. 'Εντεϋθεν ὴ άπελπις κραυγὴ τοϋ θεοφδρου θεολόγου: «... ῶ τὴς ζημίας, διἐστησας ὴμάς Θεοϋ...», διά νά καταλὴξῃ: «Δεῖ
δὴ ζτ^τεϊν ὴμάς Θεὸν ἐτερον οϋκ δντα μόνον αϋτοτελὴ, αϋτενἐργητον, αϋτὸν ἐαυτὸν
δι' ἐαυτοϋ θεώμενον, άλλά κα'ι άγαθδν...
Και άπλῶς δεῖ ζητεῖν ὴμάς Θεὸν δντά πως
μεθεκτόν, οὐ μετἐχοντες ἐκαστος οϊκειως
ἐαυτοϋ κατά τὴν τὴς μεθἐξεως άναλογίαν
δντες και ζῶντες και ἐ'νθεοι ἐσόμεθα». Και
τοϋτο άποτελεῖ τὴν «κλεῖδα» τὴς παμφώτου
Παλαμικὴς Θεολογίας.

Ο Ι. ΝΑΟΟ ΤΟγ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΑΗΜΟΥ
'Ηγαλλίασε τδ πνεϋμα των 'Ορθοδοςων μοναχων κα'ι λαϊκων άπδ τον μικρδν, άλλά βυβυξαντινδν Ιερδν Να6ν, εις τιμὴν τοϋ 'Αγίου
Νικοδὴμου τοϋ άγιορείτου, που 6λεπουν άνεγερθεντα εις τον τδπον της κοιμησεως του εν
Καρυαϊς τοϋ 'Αγιου "Ορους. ΤΙτο μια δφειλὴ. Και εϊναι μια χαρά διά τά πνευματικά τεκνα τοϋ γλυκυτάτου Διδασκάλου.

'Ο Ι. Ναδς χρειάξεται πολλά άκδμη γιά νά
ϋμφανισθὴ άντάξιος τοϋ 'Αγιου. ΟΙ ίντρυφωντες στά ουγγράμματά του — τὴν 6ιογραφιαν
του ϋπδ τοϋ μον. Θεοκλὴτου Διονυσιάτου επανεκδιδει ὴδη δ Οϊκος Παπαδημητρίου — άς προσφἐρουν, «δση πεφυκεν ὴ προαίρεσις», εις τδν
άνοιχθεντα ϋπδ τοϋ «'Ορθοδδξου Τϋπου» Ερα
νον.

ΟΚ6ψθΙΟ ΠθξΙ ΟγΝΟΛωΝ
ΕΩΡΟΥΜΕΝ

δπαραιτη-

το-ν να εϊπωμεν τι να, περι του τι εϊναι κατ
*

σιαν

μια

ου-

«Συνοδος»,

προκειμενου να κατανοηθη, ποϊαι αϊ 'Ορθδδοξοι
προϋποθεσεις

συγκλησε-

_ «ς μιας μελλουσης Συν*ι».
δδου.

'Ο δρος «Συνοδος» σημαινει συμπδρευσιν, διελευσιν απδ τον ι'διον χωρον με καποιον
με
κδποιους. Τον ορον αυτδν ^χρησιμοποιησεν ^νωπρωτη 'Εκκλησια, δια να χαρακτηριση την
ρϊς
λειτουργικην Συναξιν της, τουτεστι τδ γεγονδς,
δπερ 6πεκαλυπτε την Οπαρξιν της, ως σωτηριαν του κδσμου.
Κατα την ^σχατολογικην αυτην φανερωσιν της,
η 'Εκκλησια, αττεκαλυπτε την ταυτδτητα της, ως
και
Σωματος Χριστοϋ, κατα τρδπον μυστικδν
ττραγματικδν, δια της μετοχης δλων των μελων
της εις την «Τραπεζαν του Κυριου»,
Συνοδος, δηλ. Συναξις, ^σημαινε τδτε την συμ
πδρευσιν δλου του Σωματος του Χριστου μετα
της θεανθρωπινης Κεφαλης Του, την συσταυρω*
σιν Του και συναναστασιν μετ
Αυτης και τελος, την πρδγευσιν της δδξης Της «^ν δεξιςι του
Πατρδς».
"Ολοι οϊ πιστοι διηρχοντο απδ τδν ϊδιον χω
ρον της κοινης ^μπειριας, του θανατου και της
αναστασεως του Χριστου, μεταμορφουμενοι τοιΖωης
ουτοτρδπως εις μαρτυρας της καινης
Του, εΙς Φως του κδσμου και δλας της γης...
χωρος της κοινης Ιμπειριας ητο δναμφισβητητως δια τους μετδχους της δ χωρος της
διτοια ττλεον δεν δπετελει μιαν δπρδΔληθειας,
σωπον Ιδεαν, που την προσηγγιζε κανεις με την
Δτομικην προσπδθειαν, συλλογιστικης τινος διαδικασιας, Δλλα 2ν συγκεκριμενον Πρδσωττον με
τα του δποιου ^κοινωνει δ ιτιστδς απδ κοινου με
τα διλλα πρδσωπα - μελη του Σωματος, κατα τρδ
πον αϊσθητδν και αμεσον, την θειαν Κοινωνιαν...
«'Εττι κεφαλης αυτης της «Συνδδου», η διτοια
συνηρχετο ττεριξ της Τραπεζης του Κυριου, ^το
δ εΤς 'Επισκοπος, δστις εκαθητο «εΙς τδπον Θε
ου» και δθεωρειτο 6ς «ζωσα εϊκων του Χριστου»,
Ιν τη δποιςι δξεφραζετο η δνδτης της «ττολυττληθειας», της Ιν τδπφ ^κεινω παροικουσης «καθολικης 'Εκκλησιας» του Θεου. Οδτος ^καλειτο να
προσφερη δξ δνδματος της 'Εκκλησιας την Ευχαριστϊοτν τφ Θεφ, αναφερων ουτως δνωιτιον του

ουρανιου Θρδνου τδ δλον Σωμα του Χριστου,
τδν "Ενα, δν τφ 'Οποιφ οι «ττολλοι», «η δλη
'Εκκλησια», ηνωμενοι — ητοι Ιν Συνδδω — καθισταντο «του Θεου», αποδιδδμενοι εις τδν εΙς
δν Δνηκον Δημιουργδν, κατδπιν της δκ του σατανα
εξαγορας των υπδ του αναλαβδντος αυτους εν
δαυτφ Χριστου. Τοιουτοτρδπως δ 'Επισκοπος
καθιστατο τδ κεντρον, δια του δποιου απαραιτητως διηρχετο η «δλη ^κκλησια» ως εν σω
μα, κατα την υψιστην στιγμην της «Συνδδου»
της, *^φ δσον δια των χειρων του διηρχετο
σωτηρια των μελων της 'Εκκλησιας. 'Επειδη η
'Εκκλησια ητο τδ Σωμα του Χριστου, και διδτι
η Ευχαριστιακη «Συνοδος» ^το τδ Σωμα Τουτο,
δια τουτο η κεφαλη της «Συνδδου» ταυτης καθι
στατο αυτοματως η Ιν τφ τδπω ^κεινφ δρατη
κεφαλη της 'Εκκλησιας». ('Ιω. Ζηζιουλα, «'Η £νδτης της 'Εκκλησιας εν τη θειςι Ευχαριστιςι και
τφ 'Επισκδπω»).

"Εξ αϊτιας αυτης της μοναδικης θεσεως του
'Επισκδπου, εις καθε τοπικην 'Εκκλησιαν, Εκα
στος 'Επισκοπος δχι απλως αντι-προσωπευε την
*
την φανερωσιν
'Εκκλησιαν του, αλλ
6πετελει
της. Συνεκεφαλαιωνεν εις τδ πρδσωπδν του τδ
συγκεκριμενον Σωμα του Χριστου, τδ δποϊον παρωκει εν ωρισμενφ τδπω και χρδνφ και ^ξεφραζεν δχι δπλως την ϋπαρξιν, δλλα και την ζωην
και την ^μπειριαν της κοινης πορειας του Σωματος αδτου πρδς την νοητην γην της επαγγελιας, την βασιλειαν του Θεου.Παν πρδβλημα, δπερ
δνεκυπτεν εις τα πλαισια μιας τοπικης 'Εκκλησιας, ^λυετο απδ δλδκληρον τδ σωμα των πιστων, τδ δποϊον συνηρχετο εις συναξιν (συνοδον),
δχι μδνον δια να τραφη πνευματικως Ικ της Τραπεζης του Κυριου, αλλα και δια να ποιμανθη
και να καθοδηγηθη 6πϊ τας πηγας των υδατων,
δπδτε δ 'Επισκοπος δεν ^το μδνον δ 'Ιερεϋς,
6λλα και δ Ποιμην και δ Διδασκαλος του λογικοΟ ποιμνιου, δστις τδ προεφυλασσεν απδ τους
κρημνους των αιρεσεων και τους νοητους λυκους,
***
*>-! πλανη απδ της δδου της ^Αληθειας απετελει τδν μεγιστον κινδυνον του συμπορευομενου
λαου του Θεου. *'Αλλ δταν αυτδς δ κινδυνος κατεστη κοινδς δια πολλας τοπικας 'Εκκλησιας
και η καταστασις απητει ληψιν δραστηριων μετρων, μια «συνοδος» πολλων η δλων των κατα
τδπους Χκκλησιων Ιν δλομελειςι ι^το δδυνατος
πρδς Δντιμετωπισιν του κοινου ^χθρου, λδγφ του
πληθους των πιστων και των σημαντικων Δποστασεων μεταξυ των διαφδρων τδπων.
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Τ6τε δκριβως η συναξις δλοκληρου της ^κκλησιας ηρχισε να πραγματοποιεϊται 6ς συνοδος
των 'Επισκδπων των τοπικων ,Εκκλησιων, οι δττοϊοι δεν ησαν δττλοϊ Δντιπρδσωποι, δλλα φορεϊς
της δρθης Πιστεως και της Ευχαριστιακης Εμττειριας των ποιμνιων των. Τοιουτοτρδπως δ δρος
Συνοδος απεκτησε τδ σημερινδν του νδημα.
'Ειτομενως, η συγκλησις μιας Συνδδου Εσημαινε δια την 'Εκκλησϊαν την συγκεντρωσιν δλο
κληρου η Εκτεταμενου δριθμου τοπικων ^Εκκλησιων εις τα πρδσωπα των "Εττισκοττων των, οϊ δττοϊοι διεττιστωναν την μεταξυ υφισταμενην ταυτοτητα Πιστεως και Ζωης των 'Εκκλησιων των.
'Εν συνεχειςι δε ιτροεβαινον εις την δντιμετωπισιν δλων Εκεινων των πιστων, των δποιων δ
πιστις και η ζωη, συγκρινομενη πρδς την Πιστιν και την Ζωην της συνδδου των "Εκκλησιων,
παρουσιαζε μικραν η μεγαλην διαφοραν.
Τοιουτου εϊδους διαφοραϊ δεν
δυνατδν να
διατηρησουν την συμπδρευσιν των 'Εκκλησιων.
δνογκην δπδκλισιν Εκ της κοι
*
^πετελουν κατ
νης πορειας, μη διελευσιν Εκ του Ιδιου χωρου
της κοινης Εμπειριας του θανατου και της ,Αναστασεως του "Ιησου και, Επομενως, μη μεταμδρφωσιν των 6ιτοκλινδντων εις μαρτυρας της
καινης Ζωης Του, εις δλσς της γης και φως
του κδσμου.
Αϊ δνωτερω συνεπειαι 6φειλοντο εις τας μικρας η μεγαλας αποκλϊσεις ττολλων η δλιγων πι
στων, αϊ δττοϊαι Εσημαιναν διελευσιν των πι
στων αυτων εκ τινος αλλου χωρου, Εκτδς Εκεινου, ενθα συνεπορευετο δ ^Εκκλησια. Τουτο ωδηγει τους δποκλϊνοντας εϊς την
δπδκτησιν
μιας αλλης Εμπειριας περϊ Θεου, δ δποϊα δεν
κατεληγε τελικως εις την πρδγευσιν της δδξης
της θεανθρωπϊνης Κεφαλης, Εφ
δσον δεν παρε*
μενον δργανικως συνηνωμενοι με τδ Εν και δδιαϊρετον Σωμα,
Συνεττεια της δποκλισεως δτο Α δπωλεια της
δλα ταυτα υιτηρχε πιθανδτης οϊ
*
σωτηριας. Παρ
δποκλινοντες να μη παραδεχονται, δτι δατωλεσαν
τα σωτηρια ϊχνη του Θεανθρωπινου Σωματος, δ
δτι δ ραβδος των δεν ετεμνε δρθως την δδδν της
Αληθειας.

Τ6τε ακριβως Εχρειαζετο δ συνοδος των ^Επισκδπων. Και Εγεννατο δ δναγκη τοποθετησεως
(Δδγματα),
διοτκριτικων «σημειων» η οϊ "Οροι
6ς συνορα μεταξυ ^ληθειας και πλανης και οϊ
'Ιεροϊ Κανδνες, οϊτινες Ενηρμδνιζον τας πρακτικας συνεπειας της κοινης Εμπειριας των πι
στων.
'Ο καθορισμδς των Δογματων και των Κα*
δσον ,Ανδνων δεν δ^ο καρπδς διανοητικδς. 'Εφ
ληθεια δια την ^κκλησϊαν δτο περιοχη κοινων
Εμπει ριων μεθεξεως του Θεου, δ Εναρθρωσις εϊς
τδν λδγον αυτων των Εμπει ριων, δπτετελει ττροϊδν συνεργιας Μετεχομενου και μετεχδντων, θειας
Χαριτος και της δνθρωπινης υιτακοης εις αυτην
τδν Χαριν.

*Δι αυτο, δεν εϊναι τυχαϊον τδ δτι δ ^κκλησϊα με την συγκλησιν των Συνδδων δντιπαρετασστν εϊς τους αϊρετικους, τους συγχρδνους των

Δγιους Πατερας, τα σκευη της 'Αληθειας Της.
Και μια γνησια Συνοδος δτο 6νεκαθεν μια συνα
ξις ^γϊων, φορεων της ^ληθειας.
Σημερον δ δναγκη συγκλησεως μιας Συνδδου
εϊναι ϊσως Επιτακτικη. 'Απειρως Επιτακτικωτερα δμως εϊναι δ Εξασφαλισις των προϋποθεσεων
της Συνδδου. Και δεν φαινεται να εϊναι μδνον
τεχνικαϊ η δκαδημαϊκως θεολογικαι αϊ Ελλειψεις
μας.
Εις μιαν Εποχην, κατα την δποιαν οϊ 'Εττισκοποι δεν φανερωνουν, εϊς σημαντικδν 6τριθμδν,
εΙμδ μδνον διαλεκτικως την μυστικην πεϊραν της
'Ορθοδοξϊας, ασφαλως δεν 6πτοτελουν Εγγυησιν
της Εκφρασεως της. ΑΙ δπτειροι Δττοχρωσεις ττρακτικων και θεολογικων δπδψεων, αϊ δποϊαι θρυμματιζουν την Ενδτητα της 'Ορθο6οξιας σημερον,
μαρτυρουν ιτερι της 6πτοξενωσεως μεγιστου μερους αττδ την κοινην Εμιτειρϊαν των *Αγιων. 'Η
6πτουσϊα της αγιδτητος εϊς τας δμεραζ μαζ αΠ"
μαινει αδυναμϊαν ιτροσεγγισεως της ,Αληθε^ας.
Μια Συνοδος δεν «προιταρασκευαζεται» εϊμδ μδ
νον εϊς δευτερευοντα σημεϊα. Τα ιτρωτευοντα και
ουσιαστικα — 6σκητικαϊ Εμττειρϊαι, ττνευματικδν
Ιτνιστεδον, δογματικοϊ δρθο'ι ιτροσανατολισμοϊ —
δ υτταρχονν ως κυρϊαρχοι καταστασεις εϊς την
ζωην των κατα τδιτους 'Εκκλησιων, δ δεν υτταρχουν δττδτε εϊναι δδυνατον να «ιταρασκευασθουν» ττροσυνοδικως.
'Η μαρτυρια μιας Συνδδου εϊναι 6δυνατον να
διτερβη εϊς ττοιδτητα την μαρτυρϊαν ζωδς των
^Εκκλησιων, αϊ δττοϊαι την συγκροτουν. Δεν δυ6λλα δντολογια.
ναται να εϊναι δεοντολογια,
Παρουσια και δχι υπδοτχεσι ς. Δεν εϊναι 6νεκτ6ν,
Εν Εσχατη δναλυσει, να φανερωνη οιοδηττοτε αλλο γεγονδς, ·πτλην Εκεινου, διτερ δλαι αϊ γνησιαι
Συνοδοι Εφανερωσαν: τδν μεταμδρφωσιν του κδ
σμου εϊς ^κκλησιαν, τδ ιταρδν της σωτηριας,
την των τταντων θεωσιν, την εϊσοδον εϊς την αιωνιδτητα.
Και δια να γϊνη αδτδ εϊναι 6ναγκη να σαρκωθη δ Αδγος της 'Αληθειας
αιτδ ιταρθενικα
σκευη, οϊοι οϊ δγιοι Ποττερες, δν Δνεκαθεν τδ
*
εϊναι
στδμα «Θεου κεχρηματικε οττδμα». ^λλ
δρα γε ϊκανοϊ οϊ σημερινοϊ ^ρθδδοξοι να ττροσφερουν εις τδν Θεδν αυτδ τδ στδμα; "Αν δχι,
πως θα δμιληση δ Θεδς; Και δ;ν δεν δμιληση δ
θεδς, τδτε προς τι δ Συνοδος;
Κατδπιν των δτνωτερω σκεψεων μας — τδς
δποιας μδ πολλην Εκ σεβασμου Επιφυλακτικδτητα και 6γαπην υποβδίλλομεν εϊς την Μεραρχισν
της δγιωτατης 'Εκκλησϊας μας — καλδν να
εχωμεν κατα νουν τδν δγιον Γρηγδριον τδν Θεολδγον, μελαγχολικως δποφαινδμενον: «... παντα
συλλογον φευγειν Επισκδπων, δτι ιμηδεμιας Συνδ
δου τελος εϊδον χρηστδν, μηδε λυσιν κακων μαλλον Εσχηκυϊαν δ προσθηκην...». Και «τδ ^ρθοδοξδτερον θα δ^ο — κατα τδν δγιωτατον π. *!ουστϊνον Πδποβιτς — να μη συγκληθη καθδλου
δ Οϊκουμενικη
Συνοδος δ τουλαχιστον, να μη
συμμετασχη τις εϊς αυτην». Ταυτα Δς χηριακδν διλεπτο-ν, εδχδμενοι φωτισμδν πλουσιον «Εκ
*
του Πατρδς των φωτων, παρ
οδ πασα δδσις Δ»
γαθη...».
μ.χ.

τζζζοχααπΠ3ΠΒΒΑ

Η ΘΝ χριοτω, ΖΟ5Η
τογ ΝΙΚΟΧΛΟΥ ΚΧβΧΟΧΧ
ΚΥΡΙΟΣ δδν ϋπεσχδθη μδνον, δτι θα εϊναι
μαζϋ μδ τους δγαπωντας Αϋτδν, δλλδ καὶ
δτι θδ παραμἐνη πδντοτε κοντα τους. Καϊ
τδ δκπληκτικωτερον, δτι θδ «ποιἠση μονἠν»
εντδς των. 'Αλλδ τί λδγω; Εϊναι γραμμἐνον,
δτι θδ ενωθἠ μδ αϋτους με τδσην δγδπην,
ωστε νδ δποτελδσουν 2να πνεϋμα, κατδ τδν
'Απδστολον «'Ο γδρ κολλωμενος τω Κυρϊα;
6ν πνεϋμδ δσπ» και «ϊνα ἠτε δν σωμα καϊ
Εν πνεϋμα, καθως δκλἠθητε».
ΓιατΙ δπως ἠ φιλανθρωπια τοϋ θεοϋ εϊναι
δνδκφραστη καϊ ἠ δγδπη του γιδ τους δνθρωπους ϋπερ6αίνει τδν δνθρωπινον λδγον,
ως δνδλογη μδνον στἠν θείαν δγαθδτητα —
αϋτἠ εϊναι «ἠ εϊρἠνη τοϋ θεοϋ, ἠ ϋπερδχουσα
πδντα νουν» (Φιλιπ., δ', 7), — επδμενον
εϊναι και ἠ ἔνωσις τοϋ θεοϋ μδ τοϋς αγαπωμδνους του πιστοϋς, νδ εϊναι δνωτἐρα δπδ
κδθε ενωσι, ασϋλληπτος δπδ τδν νοϋν καϊ μἠ
δξομοιουμενη μδ κανδνα παρδδετγμα. Γι' αυτδ καϊ ἠ δγια Γραφἠ χρειδστηκε πολλδ παραδειγματα, επειδἠ δδν δρκεϊ δνα μδνον, γιδ
νδ δποδωση τἠν δνωσιν δκεϊνην. Καϊ δλλοτε
μδν παρομοιδζει τἠν δνωσιν μδ οϊκον καϊ δνοικον, δλλοτε δδ μδ δμπελον καϊ κλἠματα, δλλοτε πδλιν μδ γδμον καϊ δλλοτε μδ τδ μδλη
τοϋ σώματος δν σχεσει πρδς τἠν κεφαλἠν.
'Αλλδ κανδνας απδ αϋτους τους τϋπους δδν
δποδιδει τἠν δλἠθεια δντελως. 'Εδν συνἐπεια 6ναπδδραστη στην φιλια εϊναι ἠ ἔνωσις,
τδτε τι ημπορεϊ νδ δξισωθη μδ την θειαν
δγδπην; “Υστερα καϊ εκεϊνα που θεωροϋνται
Ιδιαιτδρως συνδπτοντα καϊ δνωνοντα, δπως δ
γδμος καϊ ἠ δργανικἠ δνδτης των μελων τοϋ
σωματος μδ τἠν κεφαλἠν, κι' αϋτδ ϋποχω-

ροϋν, δπως δεϊχνουν τδ πρδγματα. Δι6τι δ
μδν γδμος δδν ἠμπορεϊ νδ δνωση τδ δυο πρδσωπα, ωστε τδ δνα νδ ζἠ μδσα στδ βλλο. δ
πως συμ6αίνει μδ τδν Χριστδν καϊ τἠν 'Εκκλησϊαν, δπως λϋγει δ 'Απδστολος περϊ τοϋ
γδμου. «Τδ μυστἠριον τοϋτο μδγα δστιν» καϊ
συμπληρωνει· «Λδγω δδ εϊς Χριστδν καϊ τἠν
'Εκκλησιαν» ῖ'Εφεσ. ε', 32). Καϊ μδ αϋτδ
θϋλει νδ δεϊξη δχι τδν σωματικδν, δλλδ τδν
πνευματικδν γδμον, προκαλων δτσι μδγαν θαυμαστδν. Τδ δδ μδλη δπισης, συνδπτονται μδ
τἠν κεφαλἠν. "Ομως δσον εϊναι ενωμδνα
ζουν, δλλ' δταν διαιρεθοϋν δποθνἠσκουν. 'Αλλδ τδ μελη της 'Εκκλησιας εϊναι περισσδτερον δνωμδνα μδ τδν Χριστδν ἠ δσον τδ μδλη
μδ τἠν κεφαλἠν. Καϊ ζοϋν πιδ πολϋ μδ τδν
Χριστδν, παρδ μδ τἠν δργανικἠν ζωἠν των.
Καϊ αϋτδ γινεται γνωστδν δπδ τους μακαρίους Μ6ρτυρας, οϊ δποϊοι ϋπδμειναν τους 6ασανισμοϋς μδ χαρδν καϊ δδν ἠνειχοντο οϋτε νδ
δκοϋσουν τις προτροπδς γιδ νδ δρνηθοϋν τδν
Χριστδν. Καϊ ενω τοϋς δκοπταν τἠν κεφαλἠν
καϊ τδ μϋλη ἠσθδνοντο μεγϊστην εϋχαρϊστησιν, μἠ καταδεχδμενοι οϋτε νδ δκοϋσουν τοϋς
πλδνους λδγους νδ δρνηθοϋν τδν Χριστδν
γιδ νδ τοϋς χαρίσουν τἠν ζωἠν.
'Αλλδ θδ εϊπω καϊ τδ δξἠς δκπληκτικ6ν:
'Υπδρχει τιποτε δλλο πιδ πολϋ δνωμδνο δπδ
τδν ανθρωπον μδ τδν δαυτδν του ; “Ε, λοιπδν,
καϊ αϋτἠ ἠ δνδτης εϊναι κατωτερη της αλλης.
ΓιατΙ δκδστη δπδ τδς δγίας ψυχδς εϊναι, 6ε6αΙως, δνωμδνη μδ τδν δαυτδν της, δλλδ περισσδτερον δμως δνωμδνη μδ τδν Χριστδν.
Διδτι δγαπα πιδ πολϋ τδν Σωτἠρα παρδ τδν δαυτδν της. Καϊ αϋτδ τδ 6εδαιωνει δ Παϋλος, δ δποϊος ηϋχετο νδ χωρισθἠ αϋτδς δπδ
τδν Χριστδν (Ρωμ., θ', 3) διδ νδ σωθοϋν οϊ
* ἔτσι νδ δοζασθἠ δ Χριστδς πιδ
Τουδαϊοι κι
πολϋ. 'Εδν λοιπδν ἠ δγδπη των δνθριυπων
προς τδν Κϋριον εϊναι τδση, πως εϊναι δϋνατδν νδ συλλδβη κανεϊς τδ μδγεθος τἠς θεϊας
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δγδπης πρδς τον δνθρωπον; Διδτι ἐἀν οϊ Αν
θρωποι «πονηροϊ δντες», αϊσθδνωνται ετσι, τϊ
πρἐπει να εϊποϋμε γιδ τῆν ανἐκφραστη δγαθδτητα τοϋ θεοϋ; 'Επομἐνως δφοϋ δ δρως
μεταξδ θεοϋ και δνθρωπου εῖναι ϋπερφυσικ6ς, δκδλουθον εϊναι καϊ η δνωσις μδ τδν Χριστδν νδ ϋπἐρκειται της ανθρωπινης διανοϊας,
ωστε νδ μῆ ἐξισοϋται μδ κανἐνα παρδδειγμα.
'Αλλδ 8ς προσἐξωμεν τδ ζήτημα και δλλοιως.
Εῖναι πολλδ τδ φυσικδ στοιχεϊα που χρειαζδμεθα. "Εχομεν αναγκην τοϋ δἐρος, τοϋ φωτδς, της τροφης, των ενδυμδτων, δλων των
φυσικων μας μελων και αϊσθἠσεων. Παρδ ταϋτα δμως, δεν κδμνομεν χρησιν δλων αϋτων
ταυτοχρδνως. 'Αναλδγως δμως μδ τδν δνδγκην που δχομεν, χρησιμοποιοϋμεν πδτε τδ δνα καϊ πδτε τδ αλλο. Αϊφνης τδ ϊμδτια που
ἐνδυδμεθα, δδν καλϋπτουν την δνδγκην της
τροφης, διδ τοϋτο χρειαζδμεθα φαγητδν. Καϊ
τδ φως εϊναι μδνον φως καϊ δδν μας διευκολϋνει νδ Δναπνευσωμεν. 'Ομοϊως δ αερας δδν
δυναται νδ δναπληρωθη διδ τοϋ φωτδς. "Ε
τσι συμβαϊνει μδ δλας τδς αϊσθησεις καϊ δλα
τδ μἐλη μας, που δδν χρησιμοποιοϋμεν δλα
μαζυ. Καϊ δταν πρδπη νδ Δκροασθωμεν, τδ
χἐρια καϊ τδ μδτια μδνουν δνενεργητα. "Οταν θελησωμεν νδ πιδσωμεν κδτι, τδ χἐρια
αρκοϋν. Καϊ δταν θελησωμεν νδ δσφρανθωμεν η νδ ακοϋσωμεν η νδ ϊδωμεν, δφἠνομεν
τῆν αϊσθησιν της δφης καϊ στρεφδμεθα πρδς
ἐκεϊνην ποδ χρειαζδμεθα.
'Ο Χριστδς δμως ανατρἐπει αϋτἠν την φυσικην τδξιν. Εις τους ζωντας δν αϋτψ, εϊναι
παντοτε τδσον πολυ μαζυ των, τδσον ϊ;νωμενος, ἐ5στε νδ καλυπτη πασαν δνδγκην των
καϊ αϋτδς εϊναι τδ παν. Καϊ 6πδ τἠν πληρδτητα της παρουσίας του ,αϊ ψυχαϊ δδν στρεφονται πρδς δλλο τι, ουτε νδ ϊδουν, ουτε νδ
ζητησουν. Διδτι δδν υπαρχει τίποτε που νδ
χρειαζονται, τδ δποϊον δ Χριστδς δδν εϊναι διδ
τους Δγαπωντας αϋτδν. 'Ο Χριστδς γεννα τδς
ψυχδς, τδς αϋξανει, τδς τρἐφει. Καϊ εϊναι
φως καϊ εϊναι πνοη. Τους κατασκευδζει καθαρδ πνευματικδ μδτια διδ νδ τδν 6λἐπουν,
τδ φωτίζει καταλληλως πρδς τδν σκοπδν αϋτδν καϊ τἐλος ἐμφανϊζεται ἐνωτπδν των διδ
νδ τδν 6λἐπουν. Καϊ εϊναι καϊ τροφεϋς καϊ
εϊναι καϊ τροφη. Καϊ δδν χορηγεϊ μδνον αϋ
τδς τδν δρτον της ζωης, αλλδ εϊναι καϊ δ
ϊδιος δρτος. Καϊ εϊναι ζωἠ των πνευματικως
ζωντων, καϊ εϊναι μϋρον εϊς τους δχοντας

πνευματικῆν δσφρησιν, εϊναι καϊ ϊμδτιον εϊς
τους θἐλοντας νδ δνδυθοϋν τὸν δφθαρσίαν.
'Αλλδ εϊναι ακδμη δ Χριστδς δ χορηγδς της
δυνδμεως διδ νδ 6αδϊζωμεν πνευματικως, εϊ
ναι καϊ δ ϊδιος η δδδς καϊ τδ τἐρμα της δδοϋ
καϊ ῆ μακαρϊα στἐγη, πρδς τὸν δποιαν κατευθυνδμεθα.
'Ημεϊς μἐλη του εϊμεθα, καϊ δκεϊνος η Κεφαλτμ Εϊς τους Δγωνιζομἐνους πνευματικως
αϋτδς συναγωνϊζεται, εϊς τοδς αθλοϋντας εϊ
ναι αγωνοΟἐιης. 'Εδν νικἠσωμεν, γϊνεται αμἐσως στἐφανος. Τους δγαπωντας αϋτδν δλκϋει πρδς τδν ἐαυτδν του καϊ δδν τους αφηνει νδ στραφοϋν εϊς δλλο τι ῆ νδ δγαπἠσουν
αλλο πραγμα εκτδς δπδ αϋτδν. 'Εδν στρἐψωμεν τδς πνευματικδς επιθυμϊας μας πρδς δνα
μἐρος, δ Χριστδς ϊκανοποιεϊ τδς επιθυμϊας καϊ
δναπαϋει την ψυχην. 'Εδν στραφωμεν δλλοϋ
καϊ παλιν ἐκεϊ δ Χριστδς. 'Εδν εϊς δλλο μἐρος, ἐκεϊ καϊ αϋτδς. Εϊς οϊανδἠποτε καϊ δν
στραφωμεν κατεϋθυνσιν, δ Χριστδς εϋρϊσκεται εϊς την δδδν καϊ συλλαμ66νει τοδς διερχομἐνους δπ' εκεϊ. «'Εδν δνα6ω εϊς τδν οϋρανδν, σϋ ἐκεϊ εϊ, λἐγει δ προφητδναζ· δδν
καταβω εϊς τδν αδην, πδρει· δδν Δναλ66οιμι
τδς πτἐρυγας μου κατ' δρθρον καϊ κατασκηνωσω εϊς τδ εσχατα της θαλδσσης, καϊ γδρ
εκεϊ η χειρ σου δδηγησει με καϊ καθἐξει με
ἠ δεξιδ σου» (Ψαλμ. ρλη', 8-ΙΟ). 'Ο Χρι
στδς διδ μιας καταπληκτικης 6ϊας καϊ φιλοψϋχου ἐρωτικης ενεργειας, ζλκει ϊσχυρως τῆν
ψυχην πρδς ἐαυτδν καϊ τὸν ἐνωνει μυστικως
μδνον μδ τδν ἐαυτδν του. Καϊ νομϊζω δτι αϋτἠν τὸν 6ϊαν ϋπαινϊσσετο δ Κϋριος, ποδ ως
οϊκοδεσπδτης καλοϋσε διδ τοϋ δοϋλου του εϊς
τδ πλουσιωτατον δεϊπνον του, λἐγων «'Ανδγκασον εϊσελθεϊν, δπως γεμισθῆ δ οϊκδς
μου». (Λουκ. ιδ', 23).
"Οτι λοιπδν, ἠ εν τψ Χριστψ ζωῆ δδν αναφἐρεται μδνον ἐπϊ τοϋ μϋλλοντος, αλλ' δτι
πραγματοποιεϊται εϊς τοδς δγϊους καϊ δπδ τοϋ
παρδντος 6ϊου, οϊτινες ἐνεργοϋν καϊ ζοϋν
δγγελικως, καθϊσταται φανερδν εξ δσων ἐλἐχθησαν. 'Ως εκ τοϋτου δϋναταϊ τις νδ ζηση
κατδ Χριστδν απδ ἐδω καϊ, δπως λἐγει δ 'Απδστολος, νδ περιπατηση εν καινδτητι ζωης»
(Ρωμ. ς', 4). Εϊναι απαραϊτητον δμως νδ εϊπω τϊ πρἐπει νδ κδμνη κανεϊς διδ νδ ἐνωθη μδ τδν Χριστδν.
Λοιπδν, ϋπαρχουν δϋο κινἠσεις πρδς την
-> στῆν σ. 29

ΤΗΟ Θ6ΙΛΟ ΜΘΤΛΜΟρφωΟθωε
«Σε τδ αϊδιον φεγγος εν πατρωα τη δδξη οι Μαθηται ως εϊδον
εκλαμτμαν, Χριστε, Σοϊ ανεβδων 'Εν τω φωτϊ Σου τας δδους
ημων εϋθυνον».
λϋπων δ "Ιερδς Μελωδδς την εορτ^ν της
Μεταμορφωσεως φω
τεινοτατην δλην και
εξαστραπτουσαν μεν
απδ τας ακτϊνας τοϋ
ηλιομ6ρφου προοοοπου τον Κυρ Ιου, αυγαζονοαν δε απδ τδ φως των ιματϊων
αυτοϋ, δια τοντο εγεμωοεν δλας τας "Ωδας τον παρδντος Κανδνος απδ δνδματα
φωτεινα, φεγγοδδλα και λαμπροφανη· εςαιρετως δε την πεμπτην ταντην 'Ωδην δ
λην καταφωτϊζει με φωτισμοϋς πολλοϋς
και με διαφορα φωτα ποιεϊται τδν δρδμον αντης' και η αϊτϊα δεν εϊναι ανεϋλογος' επειδη γαρ η εορτη, ως εϊπον,
εϊναι καΤ εαυτην φωτεινη και γεματη α
πδ ϋεϊα φωτα, προσ9ετει δε και δ ποιητης της πεμπτης 'Ωδης 'Ησαιας αλλα φω
τα ξεχωριοτα, λεγων «Ἐκ νυκτδς δρ9ρϊζει τδ πνεϋμα μου πρδς Σε, δ Θεδς, διδτι
φως τα προοταγματα Σου επϊ της γης»
('Ησ. κς'. 9)" δια τοντο πλεοναζει και
δ Μελωδδς εν τη φωτεινη 'Ωδη ταϋτη
κατα τας φωτωνυμϊας και ταντην εξαιρετως με φωτισμοϋς διαφδρους φωτολογεϊ.
"Οϋεν επιοτρδφων πρδς τδν φωτοδδτην
Χριστδν, λϋγευ ^Ω φωτεινδτατε και ωραιδτατε και ηλιοσταλακτε 'Ιησοϋ Χριοτε, δ Μονογενης ΥΙδς τον Θεοϋ, δ φως
δκ φωτδς εκ τοϋ Πατρδς γεννηϋεϊς, Ο
ταν οι μα9ηταϊ και 'Απδστολοι Σου εϊδον
Σδ τδ αϊδιον και αχρονον καϊ ακτιστον
"Αποστδλων αιο9ητοϊ δφϋαλμοϊ και νπδρ
φως δτι ελαμψας εις τδ Θα6ωριον "Ο-

υπαρχεις απαυγασμα κατα τδν Παϋλον
τδ οκεϋος της εκλογης Σου, λεγοντα περϊ Σοϋ «Ὅς ων απαυγασμα της δδξης
και χαρακτηρ της ϋποστδοεως αυτοϋ» (τοϋ
Πατρδς δηλ.) ('Ε6ρ. α'. 3)" τδτε τδσον
κατεπλαγησαν και εκ9αμβοι εγιναν δια τδ
υπερ6αλλον της λαμπρδτητδς Σου, ωστε αλ
λο τι δεν ελεγον πρδς Σε, εϊμη ταντην
την σϋντομον ϊκεσϊαν και δεησιν "Ισασον,
Κϋριε και ευδδωσον τας δδους της ζωης
μας με τδ φως των 9εϊων εντολων Σου.
'Ερανϊσ9η δε τοϋτο δ Μελωδδς απδ τδν
Δαβιδ τδν πεφωτισμενον δντα απ τδ φως
τοϋ 'Αγϊου Πνεϋματος, δς τις εϊπε' «Κατεϋϋννον δνωπιδν Σου την δδδν μου» (Ψαλ
ε'. 9)" και «Τα διαβηματα μου κατεϋϋννον κατα τδ λδγιδνΣου» (Ψαλ. ριη'. Ι33)"
διδτι τδ ϊδιον εϊναι να εϊπη τινας φως
και λδγιον Θεοϋ" καϋοτι τα λδγια τοϋ
θεοϋ δεν εϊναι αλλο, ειμη φως· «Λϋχνος,
φηοϊν δ αϋτδς Προφητδναξ, τοϊς ποσϊ
μου δ Ν6μος Σου και φως ταϊς τρϊβοις
μου» (Ψαλ. ριη'. ΙΟ5)
Σημεϊωσαι δε, δτι οι Μα9ηταϊ εϊδον
εϊς τδ "Ορος τδ ακτιστον φως της τοϋ
Κυρϊου Θεδτητος δχι μδνον με τδν νοϋν,
δς τις εϊναι δφϋαλμδς της ψυχης, αλλα
και με τους αιοϋητοϋς δφ9αλμοϋς τοϋ σοδματος. “Αλλα πως εϊδον αντδ; μενοντες
εν τη φυοικη δυναμει αυτων; δχι, αλλα
αλλοιω9εντες εις τδ κρεϊττον και ϋειδτερον καϊ δυναμωϋεντες υπδ της δυναμεως
τοϋ φωτδς εκεϊνον επειδη κτιστοϊ καϊ αισ9ητοϊ δφϋαλμοι τδ ακτιστον καϊ ϋπερ
αϊσϋησιν καϊ νοϋν φως χωρησαι ου δννανται. 'Υπδ τοϋ φωτδς δκεϊνου λοιπδν
ϋνισχυθϋντες καϊ δυναμω9ϋντες οι των
ρος εν τη δδξη τοϋ Πατρδς, της δποϊας
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τους δρονς της δαυτων φϋοεως γεγονδτες, εϊδον τδ νπερφυδς δκεϊνο και ακτιοτον καϊ της δεϊας οϋοϊας αχωριστον
φως, κατα την κοινην δδξαν των 'Ιερων
Θεολδγων δδεν εϊπεν δ 'Ιερδς Μαρκος δ
'Εφεοου εν μβ'. κεφαλαϊφ των περι δε Ιου
φωτδς· «ΕΙ την δναντϊαν δϋναμιν (ητοι
των Δαιμδνων) οϊδαμεν δνεργεϊν τι πε
ρι τας ανδρωπϊνας δψεις, μεταποιεϊν τε
αυτας και διατιδεναι παρα φνοιν πρδς τδ
μη δν, δηλοϋσι δδ οι δανματοποιοϊ και τα
παλαι αδδμενα μαγγανεϋματα, πως ου τη
δεϊα δυναμει δωοομεν αλλοιοϋν τε καϊ με
ταποιεϊν τους δφδαλμοϋς νπδρ φϋσιν δϋνασδαι και ταϋτα δη πρδς τδ δν, ητοι τδ
δεϊον φως;»
Δια τοϋτο και δ εκ Δαμασκοϋ 'Ιωαννης λεγει πανηγυρϊζων εις την Μεταμδρφωσιν δτι οι αϊοδητοϊ δφδαλμοϊ των 'Αποοτδλων πρδς δκεϊνο τδ ακτιοτον φως
της Θεδτητος ητον τυφλοι· «Μεταμορφοϋται τοϊνυν Χριοτ6ς, ουχ δ ουκ ην προομεταλαβδμενος, οϋδδ εΙς δπερ ουκ
6αλλδμενος, αλλ' δπερ ην τοϊς ο'ικεϊοις
μαδηταϊς εκφαινδμενος και διανοϊγων
τοϋτων τα δμματα και δκ τνφλων δργαζδμενος 6λεποντας»· πρδς τα δποϊα λ6για
δπιφερει δ Θεσσαλονϊκης δεϊος Γρηγδριος ταϋτα· «Ορας δτι πρδς τδ φως εκεϊ
νο τυφλοι εισϊν οϊ κατα φνοιν δρωντες
δφδαλμοϊ; οϋκοϋν οϋδδ τδ φως δκεϊνο
αϊ,οδητδν οϋδδ οι δρωντες αιοδητικοϊς
απλως δωρων δφδαλμοϊς, αλλα μετασκενασδεϊσι τη δυναμει τον δεϊον Πνευματος. 'Ενηλλαγηοαν οϋν καϊ οϋτω την
δναλλαγην εϊδον ονχ ην αρτϊως, αλλ' ην
εξ αντης της προοληψεως ελα6ε τδ ημδτερον φυραμα, δεανδδν τη ενωοει τοϋ Λ6γον τον Θεοϋ» (Α6γφ, οϋ η αρχη «Επαινοϋμεν και ημεϊς»)" καϊ παλιν «Οϋ
γϊνεται τοιγαροϋν καϊ απογϊνεται, οϋδδ
περιγραφεται, οϋδδ αιοδητικη δυναμει νποπιπτει τδ φως της τοϋ Κυρϊον Μεταμορφωοεως, ε'ι καϊ δι' δφδαλμων οωματικων δωραται καϊ πρδς δλϊγον χρδνον
καϊ δν 6ραχεϊρ. τοϋ "Ο ρους κορυφη»
(Αϋτδδ.). "Εφη δε καϊ δ Θεοφδρος ΜΑξιμος δν ταϊς εις την Μεταμδρφωοιν δε-

ωριαις τον «'Απδ της οαρκδς δπϊ τδ
Πενμα μετδ6ηοαν οϊ 'Απδοτολοι πρϊν την
δια οαρκδς αποδδοδαι ζωην τη δναλλαγη
των κατ' αϊοδηοιν δνεργειων, ην αντοϊς
τὸ Πνεϋμα δνηργηοε, περιελδν της δν αν
τοϊς νοερας δυναμεως των παδων τα καλυμματα' δι' ου καδαρδεντες τα της γυχης καϊ τοϋ οωματος αϊσδητηρια, των παραδειχδεντων αντοϊς μυοτηρϊων τους πνευ
ματικοϋς δκπαιδενονται λδγους».
'Ο δδ Χρνσορρημων αποδεικνϋει δτι οϋ
δδ τα Σεραφεϊμ δϋνανται να ιδοϋν ακρατον τδ φως τοϋ θεοϋ, αλλα κατα σνγκατα6αοιν τοϋτο 6λδπουοι' καϊ Ακουοον αντοϋ λδγοντος- «Σεραφεϊμ εϊστηκειοαν κνκλω αυτοϋ, εξ πτδρνγες τφ δνϊ καϊ εξ
πτδρυγες τω δνϊ καϊ ταϊς μδν δνοϊ κατεκαλνπτον τα πρδοωπα αντων, ταϊς δε δνοϊ,
τονς πδδας. Τϊνος ενεκεν, ειπδ μοι, καλνπτονοι τα πρδοωπα, καϊ προβαλλονται
τας πτδρνγας; τϊνος δδ ενεκεν δτερον, αλλ'
η δια τδ μη φδρειν την εκ τον δρδνον
λαμπουοαν αοτραπην καϊ τας μαρμαρνγας δκεϊνας; καϊτοιγε ουκ αυτδ ακρατον
δωρων τδ φως, οϋδδ αϋτην ακραιφνη
την οϋσϊαν (τοϋ φωτδς), αλλα σνγκατα6ασις ι;ν τα δρωμενα. ΤΙ δδ δστϊ ονγκατα6αοις; ''Οταν μη ως εοτιν δ Θεδς φαϊνηται, αλλ' ως δ δνναμενος αυτδν ϋ^εωρεϊν
οϊδς τε δστϊν οντως δαντδν δεικνϋη, δπιμετρων τη των δρωντων ασδλενεϊρ της
δψεως τδ;ν δπϊδειξιν. Καϊ δτι σνγκατα6ασις ^ν, δξ αντων των ρηματων δηλον
εϊδον γαρ, φησϊ, τδν Κϋριον καδημενον
Θεδς δδ ου καδηταϊ' οωματων γαρ δ οχηματιομδς οϋτος» (Αδγ. Γ'. περϊ ακαταληπτου). 'Εκ των λδγων δδ τοϋτων τοϋ
Χρυοοοτδμου συμπεραϊνομεν δτι αν τα Σεραφϊμ κατα σνγκαταβασιν 6λεπουσι τδ δεϊον φως, 6δ6αια καϊ οι 'Απ6στολοι, μ' δτλον δτι δδυναμωσαν οι δφδαλμοϊ των, κατα
συγκατα6ασιν εϊδον τδ φως της τοϋ Κνρϊου Μεταμορφωοεως, δχι καδως αϋτδ
λ;τον, αλλα καδως αϋτδ δδϋναντο να 6λδπουν δκεϊνοι.
('Ερμηνεϊα τοϋ αγιου Νικοδημου τοϋ 'Αγιορειτου «ὶπδ τδ «'Εορτοδρδμιδν» του)

θρΜΗΝΘΙΑ ΟΤΟ “ΠΛΤβρ ΗΜΟΝ..
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΛϊϊΜΟγ ΤΟγ

ΟΝ ΙΔΙΟ τδν θεοφροϋρητο Κϋρι6 μου
ϋποδεχθηκα με την λἠψη των πανευφημων
επιστολων του — αϋτδν που παντοτε μεν
εϊναι παρων καϊ δδυνατεϊ δντελως ν' δπουσιαζη κατδ τδ πνεϋμα απ' εδω, και ποϋ μ' δλο τοϋτο δεν απαςιωνει, λ6γψ τοϋ πλοϋτου
της δρετης του, νδ επικοινωνη με τοδς δοϋλους του και μδ τδν τρδπο αϋτδ της αλληλογραφίας, που δ θεδς χορηγησε στοϋς ανΟρωπους σαν εϋκαιρία αναστροφης, εχοντας ϋπ6δειγμδ του και σ' αϋτῆν την περίπτωση "Εκεϊνον, που πρωτος καταδεχτηκε νδ συναναστραφη μδ τους δουλους Του. ΓΤ αϋτδ, αφοϋ θαϋμασα τδ μεγεδος της συγκατα66σεως
του, δνϋμιξα τδν πδθο στδν φδβο μου γι' αϋτδν, κι' δφτιαξα μιδν αγ6πη απ' αϋτδ τα δυ6,
σδ σε6ασμδ κι' εϋμδνεια 6ασισμδνην ωστε
οϋτε μϊσος δ φ66ος νδ γίνη, γυμνδς απδ τδν
πδθο, οϋτε Ορασος δ πδθος, χωρισμϋνος απ'
τδν σωφρονα φ66ο. 'Αλλδ ν' δποδειχθη η &γαπη, δσωτερικῆ λειτουργία στοργης, που συμφιλιωνει δσα απ' την ϊδῖα τη φϋση τους, συγγενεϋουν μεταξϋ τους, μδ τδ νδ δαμδζη απδ
τη μιδ τδ μϊσος μδ την εϋμδνεια κι' απδ την
αλλη, μδ τδ σε6ασμδ ν' απομακρϋνη τδ θρασος. 'Αφοϋ μαλιστα περισσδτερο απ' δλα, τδ
φ66ο δ μακδριος Δα6ϊδ εγνιδρισε νδ προξενη την θεϊα αγδπη κι' εῖπε: δ φ66ος Κυρίου
αγν6ς, διαμενων εϊς αϊωνα αϊωνος, μ' επιγνωση 6ε6αια της διαφορας του 6πδ τδν φ6
6ο που προἐρχεται απ' την φρικτη δναμονῆ
τιμωρίας γιδ κδποια ενοχη. 'Αφοϋ δ ἔνας δημιουργεϊται 6πδ εξωτερικδ αϊτια κι' εξαφανϊζεται δντελως μδ τῆν δμφ6νιση της δγδπης
καθως 666αια αϋτολεξεϊ 6 μδγας Εϋαγγελιστῆς 'Ιωδννης φανερωνει λἐγοντας, ἠ 6γ6πη δξω 66λλει τδν φ66ον, ἐνω δ δλλος προ-
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δίδει, πως η λειτουργία της αληθινης στοργης δνταποκρίνεται απδλυτα στην δνθρωπινη φϋση. Κι' ετσι μπορεϊ αϋτδς δ φ66ος νδ
διατηρη τδ λειτοϋργημα της αγ6πης πρδς τδν
θεδ καϊ μεταξϋ τους, εντελως αθικτο. Μδ πδθο λοιπ6ν, καθως εϊπα, δφοϋ ανεμιξα κι' εγω
τδν φ66ο πρδς τδν Κυρι6 μου, διατἠρησα αϋτη τη λειτουργία της αγ6πης μδχρι σημερα.
Κι' 6πδ τδν σε6ασμδ μϋν, εμποδϊζομαι να γρ6φω, ωστε νδ μῆν επικρατηση τδ θρασος· 6πδ
δδ την εϋμδνεια παρακινοϋμαι σ' αϋτ6, ωστε
νδ μη θεωρηθη μϊσος η δλοκληρωτικη δποχῆ
6πδ τδ γρ6ψιμο. Γρ6φω δδ, δπειδη δχω ἐντολη να κδνω ετσι, δχι δσα στοχ6ζομαι, αλλ'
δσα θελει 6 Θε6ς, καϊ μδ τη Χ6ρη Του παραχωρεϊ πρδς δφελος. Γιατϊ, ἠ Βουλη τοϋ Κυρίου, λεει δ Δα6ίδ, είς τδν αϊωνα μἐνει, λογισμοϊ της καρδίας αϋτοϋ εϊς γενεδν καϊ γενε6ν. Καϊ Βουλῆ μδν τοϋ θεοϋ καϊ Πατρδς
ϊσως δννοοϋσε την ανεκφραστη κδνωση τοϋ
Μονογενοϋς Υϊοϋ, μδ 6πωτερο σκοπδ την θεωση της φϋσεως μας, δφοϋ, δσον δφορα αϋτῆ την κενωση, εμπεριεχονται στη 6ουλη Του
δλοι οϊ αϊωνες. Λογισμοϋς δδ της καρδίας αϋτοϋ, τδ γεγονδς της προνοίας καϊ τδ γεγονδς
της κρίσεως, σϋμφωνα μδ τδ 6ποϊα καϊ την
τωρινῆ ζωη μας καϊ την μελλουσα, σδν κδποιες διαφορετικδς γενεαλογικδς περι6δους,
μδ σοφία διακυ6ερνα, χορηγωντας δμοι6αϊα
στῆν κδθε μιδ την ενϋργεια που της αρμ6ζει.
"Αν δδ εϊναι εργο της θείας 6ουλης ἠ θεωση της φϋσεως μας, τ6τε καϊ σκοπδς των θείων λογισμων εϊναι ἠ τελεσφ6ρηση των δταδιωξεων της ζωης μας. Εϊναι ώφἐλιμο λοιπδν
καϊ νδ γνωρίσω καϊ νδ εφαρμ6σω καϊ δτσι, δπως πρεπει νδ περιγρδψω, την δϋναμη της
προσευχης τοϋ Κυρίου. Πολϋ περισσδτερο μδλιστα, δφοϋ καϊ δ Κϋρι6ς μου, γραφοντας σδ
μδνα τδν δοϋλο Του, δναφδρθηκε 6πδ θεϊα
δμπνευση σ' αϋτη τῆν προσευχη. Αϋτῆν λοιπ6ν, καθως επι6αλλεται, παίρνοντας σδν θἐ-
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μα τοϋ λδγου μου, παρακαλω τδν Κϋριο, ποδ
τῆν δδίδαξε, νδ διανοίξη τδν νοϋ μου, γιδ νδ
κατανοησω τδ μυστἠρια, ποδ ἐμπεριἐχονται σ'
αυτην καϊ νδ μοϋ δωση κατδλληλο λδγο, γιδ
νδ διασαφηνίσω δ,τι δπδ αδτδ δννοἠσω. Γιατὶ
περιεχει συμπυκνωμδνον δλδκληρο τδν σκοπδ
ποδ προανἐφερα, κρυμμενον μδ τρδπο δκατδληπτο — ῆ μαλλον γιδ νδ κυριολεκτἠσω,
διαλαλοϋμενον δλοφανερα πρδς δσους Εχουν
νοϋν δγιη — περιἐχει δηλαδη ἠ προσευχη
αϋτη δλα τδ αίτἠματα, ποδ μδ την κδνωση
καϊ σαρκωση Του πραγματοποίησε δ ϊδιος δ
Λ6γος τοϋ θεοϋ, διδδσκοντας Ετσι νδ δπιδιώκουμε την δπ6κτηση τετοιων δγαθων, ποδ μδνος δ θεδς καϊ Πατηρ χορηγεϊ πραγματικδ,
μδσψ τοϋ Υ5οϋ, δ δποϊος δ σ κ ε ϊ εϊρηνευτικδ Εργο μεσολα6ητοϋ μδ τις δνεργειες τοϋ
'Αγίου Πνεϋματος, χδρις στϊς δυο δμοοϋσιες
φυσεις Του (πρδς τδν Πατδρα της μιας καϊ
πρδς δμας της δλλης), Βν 6ε6αια εϊναι μεσίτης θεοϋ και δνθρωπων, συμφωνα μδ τδν θεϊο
'Απδστολο, δ Κυριος Τησοϋς· καϊ στοδς δνθρωπους μδν φανερωνει μδ τῆν σαρκωση Του
τδν Πατδρα ποδ δγνοοϋν, στδν Πατδρα δδ δδηγεϊ μεσω τοϋ Πνεϋματος τοδς δνθρωπους
που συμφιλιωθηκαν μαζί Του, χδρις στῆ δικἠ Του εϊρηνοποιδ Παρουσία. Γιδ τῆ χορήγηση αϋτων των δγαθων καϊ γιδ χδρη των δν
θρωπων Εγινε δνθρωπος, χωρϊς νδ δποστη
καμμία μετατροπῆ ἠ Θε6τητδ Του καϊ πολλδ
πρωτοφανη μυστἠρια πραγματοποίησε δ "Ιδιος καϊ δίδαξε, τδσα, (δστε οδδἐποτε κατωρθωθηκε νδ καταμετρηθοϋν σδ πληθος καϊ μδγεθος· δπδ αϋτδ, Εχει δωρἠσει στοδς δνθρω
πους σδν ξεχωριστῆ εδεργεσία, δπτδ, ποδ δπευθυνονται σ' δλους δνεζαιρἐτως καϊ διακρίνονται Ετσι δπ' δλα τδ δπδλοιπα· αϋτων δκρι6ως περιδχει τη δυναμη μδ τρδπο δκατδληπτο, καθως εῖπα, αυτης της προσευχης δ σκοπδς καϊ εϊναι: θεογνωσία, δωρεδ υϊοθεσίας,
ίσοτιμία μδ τοδς 'Αγγἐλους, συμμετοχῆ στἠν
αίωνια ζωἠ τοϋ θεοϋ, δπαναφορδ της δνθρωπίνης φϋσεως στῆν δρχικη της κατδσταση,
ωστε νδ συγκλίνη δπαθως σδ δνδτητα μ δ τδν
δαυτδ της, καταστροφῆ τοϋ νδμου της δμαρτίας καϊ δξδλειψη της τυραννίας τοϋ πονηροϋ, ποδ μας κυριδρχησε μδ δπδτη· δς δξετδσουμε λοιπδν τῆν δξιοπιστία δσων δλδχθησαν.
θεογνωσία μδν διδδσκει μδ τη σδρκωσἠ Του
δ Λ6γος, δπειδη στδν δαυτδ Του δμφανίζει
τδν Πατϋρα καϊ τδ "Αγιο Πνεϋμα· δλδκληρος

δηλαδη δ Πατῆρ καϊ δλδκληρο τδ Πνεϋμα τδ
"Αγιο δπηρχαν κατ' οδσίαν μεσα σ' δλδκληρο
τδν Υίδ δντελως καϊ δνελλιπως, καϊ δταν δσαρκωθη· δχι δτι οαρκωΟηκαν κι' Αϋτοί, δλλ' δ
μδν Πατηρ εϊχε την αγαΟη πρωτο6ουλία της
σαρκωσεως, τδ δδ Πνεϋμα συνεργοϋσε στῆ
σδρκωση, δταν δ ϊδιος δ Υϊδς την πραγματοποιοϋσε, δφοϋ 6ε6αια δ Λ6γος εζακολουθησε
να Εχη νοϋ καϊ νδ ζη, χωρϊς νδ περιδχεται σδ
κανϋνα δπολυτως αλλο κατδ τἠν οϋσία Του,
παρδ μδνο στδν Πατερα καϊ στδ Πνεϋμα, δκδμη καϊ δταν ενωθηκε κατδ την ϋπδσταση
Του μδ τη σδρκα, δπδ Ερωτα γιδ τδν δνθρωπο. Υίοθεσία δδ δίνει, χαρίζοντας τῆ δωρεδ
της ϋπερφυσικης ανωθεν γεννἠσεως καϊ συνθεωσεως μδσω τοϋ Πνευματος· αϋτην την υίοθεσία διαφυλδττει καϊ διατηρεϊ μδ τη 6οηθεια
τοϋ θεοϋ, ἠ προαίρεση δσων γεννιωνται μ'
αϋτδ τδν τρδπο, μδ τδ ν' δγαποϋν μδ γνησια
στοργικῆ διδθεση τῆν δωρεδ που τους Εχει
δοθη καϊ μ' δπηιϋλεια νδ δμορφαίνουν, μδ
την 4κτελεση των δντολων, τδ κδλλος ποδ
τους δδθηκε σδν χδρη· καϊ τδσο νδ οίκειοποιοϋνται μδ την δπο6ολῆ των παθων τῆ θεία
φϋση, δσο δ Λ6γος τοϋ θεοϋ αδειασε, οίκονομωντας τδ πρδγματα, τδν δαυτδ Του θεληματικα, δπ' την δλοκληρωτικη καϊ φυσικἠ Του
δδξα, κι' εγινε πραγματι ανθρωπος. 'Ισδτιμους δδ μδ τοδς 'Αγγδλους Εκανε τοδς δνθρωπους, δχι μδνον επειδἠ, δφοϋ είρηνευσε
«διδ τοϋ αϊματος τοϋ σταυροϋ αϋτοϋ τδ Εν
τοϊς οϋρανοϊς καϊ τδ δπϊ της γης» καϊ κατδργησε τϊς δχθρικδς δυνδμεις ποδ γδμιζαν τδν
μεταξδ οϋρανοϋ καϊ γης χωρο, δπεδειξε δτι
ϋπδρχει δνιαϊο μδτωπο επιγείων καϊ οϋρανίων δυνδμεων γιδ την παγίωση των θείων χαρισμδτων, δφοϋ η δνθρώπινη φϋση, μαζϊ μδ
τϊς οϋρδνιες δυνδμεις δνυμνεϊ τη δδξα τοϋ
θεοϋ μδ δγαλλίαση, Εχοντας δνιαϊο καϊ κοινδ
μ' αϋτδς αϋτδ τδ θελημα, δλλ' δπειδῆ καϊ μετδ τῆν εκπληρωση της πρδς χδριν μας οίκονομίας, μδ τδ ν' δναληφθη μαζϊ μδ τδ σωμα
ποδ προσελα6ε δπδ μας, Ενωσε οϋρανδ καϊ
γη μεσω του δαυτοϋ Του καϊ σϋνδεσε μδ τδ
νοητδ τδ αίσθητα καϊ φανερωσε δνιαία δπ'
ακρη σ' Βκρη τῆ δημιουργία, δφοϋ αϋτοσυγκρατεϊται δλδκληρη μδ την δρετη καϊ της
πρωταρχικης της αϊτίας την δπίγνωση, φανερωνοντας, νομίζω, μδ δσα κατδ τρδπο δκατδληπτο δπιτελοϋσε, δτι δ μδν Λ6γος εϊναι Ε-> στῆ σελ. 29

ΘΙΟΧΓΦΓΗ
ΟΤΟΝ ΛΠΟΝ ΛΙΛΛΟΧΟΝ
Α ΗΤΟ πολϋ ωφδλιμον να εγνωρϊζαμε
τδν 6ϊον και την πολιτεϊαν τοϋ αγ. Πατρδς μας Διαδδχου.
"Εν τουτοις, επειδη
εζησε κατα τα μεσα
τοϋ ε' αϊωνος σε
μιαν απομακρυομενην επαρχϊαν της "Ηπεϊρου, τα 6ιογραφικα στοιχεϊα του εϊ
ναι ελαχιοτα.
Γνωστδν εϊναι δτι ϋπηρξεν "Επϊσκοπος Φωτικης, η δποια τοποϋετεϊται στην
οημερινην ΠαραμυΜαν. "Η επισκοπη Φω
τικης φερεται ως σημαντικη για πολλοϋς
αϊωνας και σημερα εϊναι γνωστοι τεσσερες "Επϊσκοποι κατα την εποχην τοϋ α
γιου Πατρδς' δ Τωαννης, δ δποϊος συμμετεσχε οτην Δ' ΟΙκουμενικην Σϋνοδον,
δ διαδεχϋεις τοντον αγιος Διαδοχος και
οϊ επισης διαδεχϋεντες πιϊϊανδν τδν "Α
γιον, 'ϊλαριος και δ Φλωρεντιος.
"Ο ϋ·εϊος Διαδοχος εγεννηϋη κατα τας
πρωτας δεκαετϊας τοϋ ε' αϊωνος και ἐγενετο "Επϊσκοπος Φωτικης οτην περιοδον των ετων 45Ι - 458, εκοιμηϋη δε εν
Κυριφ περι τδ 486. "Εαν εϊναι καπως εκπληκτικδν τδ δτι, ενας τδσον μεγαλος ϋεολδγος και μυστικδς Πατηρ δεν μνημονεϋεται παρα ελαχιοτα ϋπδ των συγχρδνων
του, δυναται εξ ϊσου ανετως να εξηγηϋη
τδ φαινδμενον, εαν ληφϋη υπ" οψιν η απομεμακρυσμδνη γεωγραφικη ϋεοις της
* 'Απδ τδ ηδη κυκλοφοροϋν 6ι6λϊον τοϋ
Μοναχοϋ Θεοκλητου Διονυσιατου «Τα εκατδν
Γνωστικα Κεφἀλαια» τοϋ 'Αγιου Διαδδχου Φω
τικης.

Φωτικης τδτε, χωρις να αναφερϋη και η
σπουδη τοϋ αγιου Διαδδχου δπως μεϊνη
αγνωστος, κατ" δκφραζομενην επηϊυμταν
του εκ ταπεινωσεως στδ Ι3ον κεφαλαιον.
'Ο αγιος Πατηρ, δπως εϊναι Ιστορικως
Ιξακρι6ωμδνον, ητο δνας εκ των "Επισκδπων "Ηπειρου, που υπεγραψαν την
πρδς τδν αϋτοκρατορα Λεοντα Α' "Επιστολην δια τδν 9ανατον τοϋ "Αλεξανδρεϊας
Προτεριου τδ ετος 458, της συγγραφης
αϋτης αποδιδομενης εις τδν αγιον Διαδοχον 6ασει εσωτερικης τεκμηριωσεως.
"Επϊσης εΙς τδν πρδλογον της 'Ιστοριας
τοϋ Βικτωρος "Επισκδπου Βϊτης, τελη
τοϋ ε' αϊωνος, δ αγιος Διαδοχος αποκαλεϊται λδγιος και μακαριος ανηρ, ναξιος
καϋε δπαινου, διδτι τα εργα του, σαν αστρα λαμπρα, στολϊζουν τδ καϋολικδν δδγμα». Και δ Μ. Φωτιος (εν Βιβλισ9ηκη
κωδ. 23Ι) αναφδρει την πληροφορϊαν, δτι
απδ την Συνοδικην επιστολην τοϋ αγιου
Σωφρονϊου "Ιεροσολϋμων προκυπτει, δτι
δ αγιος Διαδοχος Φωτικης νπηρξεν ενας
απδ τοϋς κυριωτερους αντιπαλους των μονοφυσιτων, παρ" δλον δτι κατα τδ ετος 45Ι,
που συνηλϊϊεν η Δ' Ο ικουμενικη Σϋνοδος,
εις την δποϊαν παρεστη "Ιωαννης δ Φω
τικης, δεν ητο "Επϊσκοπος.
Με τδν αγιον Διαδοχον καϊ τδ εργον
του ησχοληϋησαν πολλοϊ ημετεροι και ξενοι ϋεολδγοι, πλην δμως συστηματικας
ϋεολογικας εργασϊας παρουσιαοαν απδ
μεν των ΡωμαιοκαϊΜ.ικων δ Εἄ. ἄβ8
ΡΙαο68, απδ δε τοϋς "Ορϋοδδξους δ καϋηγητης Παν. Χρηστου.
'Ο ἄβ8 Ρϊ3'068, καϋηγητης τοϋ Βι6λικοϋ
"Ινστιτουτου της Ρωμης, παρδδωσεν εΙς
την γαλλικην σε κριτικην δκδοσιν της σειρας 8.Ο. την "Ορασιν, τδν Λδγον εΙς την
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'Αναλητριν και τα Ρ' Κεφαλαια συν τη
Κατηχησει, μδνα γνωστα δργα τοϋ Διαδδχον. Την κριτικην αυτην 8κδοσιν ακολονϋοϋμεν εις την παρονσαν δργασϊαν μας,
διδτι τδ κεϊμενον των 'Εκατδν Κεφαλαϊων εις την «Φιλοκαλϊαν», παρ' δτι εϊχεν
νποστη απδ τδν δκδδτην αντης, αγιον Νικδδημον τδν αγιορεϊτην, σχετικην δπεξεργασϊαν δι αντιβολης περισσοτδρανν των
3 - 4 χειρογραφων κωδϊκων, δν τοντοις
δεν εϊναι απηλλαγμδνη μερικων παραλλαγων, δχι 6εβαϊως σημαντικων.

Δεν εϊναι δπϊσης γνωοτδν πδτε δγραφηοαν τα εργα αντα νπδ τον αγϊον Πατρδς. ΤΙαντως τδν αποδεικνυονν δχι μδ
νον δντρι6η της μυστικης ϊϊεολογϊας διδασκαλον, αλλα καϊ κατοχον της δογματικης της 'Ορϋοδδξον 'Εκκλησϊας. "Ετσι
δια μεν τοϋ μη δκτεταμενου Λδγον τον εϊς
την 'Αναληηιιν, αναδεικννεται 6αϋνς γνωστης της ϋεολογϊας περϊ της δνατσεως αουγχϋτοτς των δυο δν Χριστω φνσεων,
διελεγχων τονς Μονοφνσϊτας της δποχης
τον. Δια δε της 'Ορασεως, εϊσαγει δνα νψηλης ϋεολογϊας και 6αϋντατης πνευματικδτητος διαλογον μεταζν τον 'Ιωαννον
τοϋ Βαπτιστον και αντοϋ. Μδ τδν Θειον
αντδν διαλογον Θϊγονται μια σειρα απδ
ϋεματα δογματικα και πνευματικα, που
προεκαλουν προφανως στδν ε' αϊωνα αϊ
αϊρεοεις τοϋ ανΘρωπομορφισμοϋ καϊ τον
μασσαλιανισμον, δηλαδη δαν εχη μορφην
τδ Θεϊον, πως δραται, τϊ εϊναι τδ Θειον
φως η πως εϊδε τδ "Αγιον Πνενμα δ αγιος 'Ιωαννης δ Πρδδρομος, αλλα καϊ τϊ
ητο η «φωνη 6οωντος δν τη δρημφ». ΠαραΘετομεν μικρδν απδσπασμα απδ τδν δια
λογον της 'Ορασεως, ως δεϊγμα της «Ζεπτδτητος καϊ καλλιεργεϊας τοϋ αγϊον Διαδδχον, της καΘαρδτητος τοϋ νφονς του,
που τδν αναδεικνυονν πραγματικδν "Ελλη
να τοϋ 5ου αϊωνος», δπως λδγει δ ἄο8 ΡΙμεο5.
«— Τί δη τοσοϋτον την Ερημον δθαϋμασας, είπδ μοι, δδομαί σου; νϋκτωρ ἠρεμοϋσης μου της ψυχης ἠρωτουν ωσανεϊ παρδντα
τδν σοφδν Τωδννην. "Ο, πολϋφημε καϊ μἠτηρ 'Εκκλησία, τί περϊ τδ δγριον δκεϊνο καὶ
δνεπιμδλητον ουτω Θερμως, παλιν ελεγον, δι-

δκεισο πρδσωπον; ίὶ τί τῆν δνθρωπίνας δκοδς
τδρπουσαν 6οῆν δψϋχω ουτως ηδεως Ε66ας
δν ερημω; καϊ αϋτδς, μαλλον δδ ως αϋτδς
μοι παρεισελθων διελδχθη λδγοις·
— Καϊ πως, εφη, σοι λαλησαι δυνησομαι,
δ Εξω που ων τοϋ φθαρτοϋ αίωνος τφ τδως
δν αϋτφ Εως δ θεδς θδλει δνδιδγοντι, φίλε;
— Δυνἠση, Εφην, θαυμδσιε, τδν ερωτα σου
της σοφίας εί θελησεις δφθηναί μοι δν δρωτησεσι λδνων, καϊ εί 6οϋλει συντδξομαι, είς
αϋτδ φθδσας τδ χωρίον των λδνων, ϊνα συ
μεν διδδζης, δγω δδ μδθω τίνος δη χδριν Ετερψας ουτως τοϊς λδγοις καϊ τφ 6ίω την ερημίαν, δνδρεϊε, πδλιν δρετων δκεϊσε συστησδμενος;
— Βίου μδν, Εφη, καθαρδτητος ϊχνος, ερημίας δσμἠ, πολιτικων δδ ηθων απαλλαγη η
της δκεϊ σιωπης εϋσχημος δμιλία, καϊ διδ τοϋτο την ζδλην των δνθρωπίνων δκεϊσε διαλϋων
λογισμων τη δυνδμει της ϋπομονης διετδλουν,
δν πνεϋματι τδ ρημα περιμδνων ῆς εμνησθης
6οης.
— Καλως. Τί ουν τδ σχημα της 6οης; τοϋτο γδρ τδως παρδ σοϋ μαθεϊν δρδγομαι.
— Την τοϋ Τσραἠλ, Εφη, ωμίλει κουφδτητα· επειδη γαρ δκεϊνοι κηρφ ωσπερ αγνωμοσυνης δσφρδγισαν τδς δαυτων δκοδς, δπωθοϋμενοι τδν ῆχον της γνωσεως τοϋ 'Υψίστου,
τδ θηριωδη Εθνη δκ των ερημων τδπων είς
απδντησιν προεκαλοϋμην της αϋτοϋ πίστεως,
αίνίγματι σαφεϊ μορφων τὸν θεωρίαν.
— Καϊ τίς, Εφην δγω, δ τοϋ κηρυττομδνου
σημανας τδ.ν δϋναμιν;
— Ρημα, Εφη, πατρικδν, δν πνεϋματι ενεχθδν.
— Πιστως. 'Αλλδ πως δν οϋκ ίίδεις δπεγίνωσκες, είπδ μοι;
— 'Εν μορφη δνθρωπου κρδτος δωρων θει
ον.
— ἘγΦ δδ σε καϊ της τδλμης, Εφην, δθαϋμασα, θεσπδσιε.
— Ποίας; Εφη.
— "Οτι δῆ δνθρωπος ων υϊδν δ66πτιζες
θεοϋ.
— Τη ϋπακοη, Εφη, την τδλμαν ίασδμην ϋπακοης γδρ οϋδδν ταπεινδτερον».

'Η γλωσσα τοϋ αγϊον Διαδδχου παρουσιαζει πρωτοτνπϊαν καϊ δττικην χδριν. 'Η
πρωτοτυπϊα τον δφεϊλεται ϊσως εϊς την απομδνωσιν της 'Ηπεϊρου δπδ τα μεγδλα
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δκκλησιαστικα κδντρα κατα την δποχην
τον. 'Αλλα τδσον η χρησις νδων λδξεων δσον και τδ ιδιαζον νφος τον, δφεϊλονται
εϊς τδν δκλεπτνομενον νονν τον και εις
την αναγκην δκφραοεως ειδικων πνενματικων αλλοιΦσεων της ψνχης τον. Τδ φαιν6μενον της παραγωγης νδων λδξεων καϊ
νδων φραστικων τνπων, εϊναι κοινδν με
ταξϋ των μνστικων και Νηπτικων Πατδρων. Βιονντες δν 'Αγϊφ Πνενματι δντ6νως και μη απενδννδμενοι αμδσως εις ενα
Φριομδνον κοινδν, κατδϋεταν δλενδδρως
τας δμπειρϊας των «δν ετδραις γλΦοοαις
καθως τδ Πνεϋμα δδϊδον αντοϊς αποφθδγγεοθαι» (Πραξ. β', 2).
'Ο Μ. Φωτιος, αναφερδμενος στα ΙΟΟ
κεφαλαια τον αγϊον Διαδδχον, μεταξϋ αλλων λδγει τα δξης· «. . . Τοντοις οϋν τοϊς
δδκα (δννοεϊ τους προταοοομδνονς δδκα
"Ορονς) τα δκατδν νποτδτακται. Και εοτιν οϋτος «5 λδγος εις τδ αριστον τοϊς ασκονμδνοις ονγκεϊμενος και τοϊς δν ανταϊς δγγεγνμναομδνοις ταϊς τελειοποιοϊς
πραξεσιν ονδ" ασαφδς τι δμπαρεχδμενος'
'η γαρ δια πεϊρας γνωσις ενχερως της δια
λδγων δπι6ατεϋει διδασκαλϊας. ..» (Βι6λιοϋηκη, κωδ. 2ΟΙ).
'Ο δε αγιος Νικ6δημος δ 'Αγιορεϊτης,
δρμηνενων καϊ τας απ6ψεις των πρδ αντον αγϊων Πατδρων, περϊ της πνενματικης αξϊας των ρ' κεφ., μεταξϋ αλλων δγκωμϊων γρ6,φει' «δτι δδ ην καϊ σοφδς ἄνηρ, πραξει καϊ ϋ·εωρϊμ διαλαμπονν, εκ
τοϋ σωζομδνον αντον τοντον λδγον, παντϊ
τω 6ονλομδνω καταμαδεϊν εξεστιν δν δια
μακρας πεϊρας φιλοσοφϊσας καϊ δεϊας αναβασεις εν τη καρδϊα διαθδμενος, αριστα σννεγραψατο. 'Εν δκατδν δδ κεφαλαϊοις διελΦν, καϊ αντα, ως εϊπεϊν, τα 6αϋντατα δργια της ενκτικης δρετης μετ
ακρι6εϊας απασης ανακαλνψας' ναι μην,
και Γραφικοϊς ρημασι καϊ γνΦσεως ακρι6ονς ϋεωρϊας καταπνκνΦοας, οϊδν τινα
αρχδτνπον της Ιερας Νηψεως δ ιδαοκαλϊαν
δκ παοων σνγκειμδνην των αρετων τοϊς
μετ αντδν, μικρον δεϊν, απαοι νηπτικοϊς,
δεοφδροις τε καϊ ϋ'εολδγοις πατρασι κατδλιπε. Δια τοϋτο καϊ πολλοϋς δν εϋροις
εξ αντων πνκνα πρδς τα κεφαλαια ταντα, ως εϊς απηκρι6ωμδνονς απο6λδποντας πϊνακας καϊ τας αφορμας δκ τοντων
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καϊ μαρτνρϊας ανταϊς λδξεοιν εις τα αϋτοϊς φιλοπονηϋδντα παραγοντας νηπτικα...» (Φιλοκαλϊα, Ιος τδμ.).
Τα ανωτδρω εϊναι αρκετα για να φανερωοονν την δπϊδρασιν ποϋ ησκησαν τα
ρ' κεφ. τον αγϊον Διαδ6χον στην διαμδρφονοιν της πνενματικης παραδδοεως της
'Ορϋοδοξϊας, αποτελδοαντα αρχδτνπον
της ιερας Νηψεως καϊ της μνοτικης θεολογϊας. Στοϋς διαφορονς κωδικας τα ρ'
κεφ. φδρονται μδ διαφδρονς τϊτλονς, δπικρατδστερος των δποϊων εϊναι: «Κεφα
λαια αοκητικα καϊ γνωστικα δκατδν».
Των ρ' κεφαλαϊονν προηγεϊται η εκϋ·εοις δδκα "Ορων, ποϋ αποτελοϋν την ακροτατην εκφραοιν της δν Χριοτω ζωης, η δποϊα οννϊσταται στην πϊστιν, Φς εννοιαν
περϊ Θεον απαθη' στην ελπϊδα, ως δκδημϊαν τον νον πρδς τα δλπιζδμενα· στην νπομονην, κατα την δποϊαν τελεϊ κανεϊς εϊς
αδιαλειπτον αναμονην τον αορδ,τον Θεον,
τδν δποϊον 6λδπει ως δρατδν στην αφιλαργνρϊαν, ποϋ οννϊσταται στδ να μη ϋλδλη κανεϊς να εχη τϊποτε, δν αντιϋδσει με
δκεϊνον ποϋ ·ϊλελει σφοδρως' στην δπϊγνωσιν τον Θεον, ποϋ καταφαϊνεται ο δκεϊ
νον, δοτις αγνοεϊ τελεϊως τδν δαντδν τον,
δπειδη ζη δν Θεφ' στην ταπεινοφροσννην, την σννισταμδνην στην ληδην των δσων καλων κανεϊς δπιτνγχανει' στην αοργηοϊαν, πον εχει ως χαρακτηριστικδν την
Ψερμην δπιϋνμϊαν πρδς αποφυγην της δργης' στην αγνδτητα, ποϋ δκφραζεται Φς
αϊσδησις της ψνχης παντοτε ηνωμενης μδ
τδν Θεδν στην αγαπην, πον γνΦρισμα της
εϊναι η ανξησις της φιλϊας πρδς τονς ν6ρϊζοντας' καϊ τδλος, στην αλλοϊωοιν της
ψνχης, ποϋ οννϊσταται στην διαρκη δντρνφηοιν τοϋ Θεον καϊ στην χαραν, απδ την
αναμονην τον, για τονς αλλονς φοβερον,
ϋανατον.
Τα ρ' κεφ. φαϊνεται δτι δξεδδ^ηοαν
δια πρΦτην φοραν εϊς την Φιλοκαλϊαν
νπδ των δκδοτων της 'Αγϊων Μακαρϊον
Κορϊνδον καϊ Νικοδημον 'Αγιορεϊτον τδ
Ι782 6ασει αγιορειτικων χειρογραφων,
Φς ηδη δγραψαμεν, τα δποϊα ανηκονν εϊς
τδ αποφδεγματικδν καϊ γνωμικδν φιλολογικδν εϊδος χαριν ενκδλον Απομνημονενσεως. "Εξ σϊλλον
αρραφος μορφη των,
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αποβλεπει εις την αυτοτελη καϊ χωρϊς
συνοχην με αλλα προβληματα παρσυσϊασιν
των αγ ιοπνευματ ικων δμπειριων, παρ' δτι
δϋναται κανεϊς να διακρϊνη μιαν, μακρυνην η αμεσον, δσωτερικην σχεσιν μεταξυ
των κεφαλαϊων.
'Η εϊς κεφαλαια μορφη δλοκληρων ϋεολογικων και πνευματικων πραγματειων,
την δποιαν ηκολουϋησαν πολλοϊ αγιοι Πατδρες, δπελδγη ϊσως πρδς διευκδλυνσιν
των ουντακτων των. "Οντως, αϊ πνευματικαϊ δμπειρϊαι αναφδρονται σε συγκεκριμενα ^εολογικα και πνευματικα ϋεματα, τα
δποϊα, λδγφ της ποικιλϊας των, δεν δπιτρεπουν συστηματικην δπεξεργασϊαν. "Αλλωοτε αϋτη η φνσις ξεχωριστων και σδ
περιωρισμενον χρδνον ακεραιονμενων δμ
πειριων, καϋνρϊζει την μορφην των κεφα
λαϊων.
'Επειδη δμως τα κεφαλαια δλων των
Πατδρων στρεφονται περϊ την ενιαϊαν
ψυχην, τα παθη της — τα ψεκτα και τα
ϋεϊα —- σδ δλες τις παραλλαγδς και δκφανσεις των, ως και περι τας δνεργεϊας
τον 'Αγϊου Ηνεϋματος και των δαιμδνων
καϊ υποδεικνυονται τρδποι και μεϋοδοι
δμπειρικοϊ, δπδμενον εϊναι να μη στεροϋνται δσωτερικης αλληλεξαρτησεως και
οχετικης αλληλονχϊας.
"Επρεπεν δμως να ενρισκωμε9α στην
πνενματικην καταστασιν των αγϊων Πατδρων, των δποϊων δ νους περιελαμπετο
απδ τδ ακτιστον φως τον 'Αγϊου Ηνεϋμα
τος, η ψυχη δλδκληρος δφλεγετο απδ την
αγαπην τοϋ Θεοϋ, η ταπεϊνωσ.ις συγκρατονσε σδ αϋτογνωσϊαν τδν ϋ'εωμενον, αλλ'
δχι δκτδς κινδϋνου, ανδρωπον, τδ σωμα
των, μετδχον των ακτϊστων δνεργειων,
σννευφραϊνετο με την ψυχην, αϊ πνευματικαϊ ϋεωρϊαι διεδεχοντο η μια την αλλην, η προσευχη δντδς της καρδϊας εϊχεν

αποβη φνσις, δι αϋτδ και η μνστικη δνωσϊς των μδ τδν Θεδν δεν διεκδπτετο,
«πασχοντες» τδσες μυστικες δνδργειες —
που «Θεδς οϊδε και οϊ ταυτα πασχοντες»
— για να κατανοησωμεν διατϊ προτιμοϋσαν την αρραφον αυτην μεϋοδον των ασυνδετων δξωτερικως κεφαλαϊων.
Πραγματι, συνεχ6μενοι οϊ αγιοι Πατδρες απδ την ακαματον δνδργειαν τοϋ 'Αγϊου Πνεϋματος καϊ ζωντες δνα χωρις
τελος παρδν, μιαν καταστασιν δντδνου νπαρξιακοϋ ερωτος, που αποκλεϊει την διαχρονικην κϊνησιν της ψνχης σδ παρελϋδν
καϊ μελλον, αλλα καϊ σε δτιδηποτε αλλο,
που αϊρει την μεϊϊεξιν τοϋ βιουμενου παρδντος, προτιμονσαν να κενωνουν τους δησαυροϋς των δμπειριων των αποσπασματικα, μδ την οϊονεϊ αποφ9εγματικην μορ
φην των κεφαλαϊων, παρα να δκδιπλοϋνται καϊ να «σκεδαννυνται» σδ εκτεταμδνες
πραγματεϊες ϋεματατν, συστηματικως καϊ
μεϋ·οδικως επεξεργαζομδνων.
'Ακριβως απδ αυτην την παμφωτον
καϊ ερωτικην δν Πνεϋματι καταστασιν της
ψνχης καϊ τοϋ νοϋ, τοϋ αγϊον Διαδδχου,
ανεβλυσαν τα ηδϋτατα «Γνωστικα Κεφα
λαια», ως οϋσια καϊ μορφη, τα δποϊα απεν9ϋνονται κυρϊως πρδς μοναχοϋς, αλλα
εχονν γενικωτεραν σημασϊαν καϊ αφοροϋν
εις δλην την 'Εκκλησϊαν, διδτι αναφερονται σδ δλα τα προβληματα της χριστιανικης ψνχης, καλουμενης να ανελϋη σδ νψηλδτατες οφαϊρες δν Χριστω ζωης. Θεωρονιιεν δδ περιττδν να αναλνσωμεν εϊς
την Εισαγωγην τδ περιεχδμενον των Κε
φαλαϊων, δεδομενον δτι η αναλυσις, αϊ
συσχετϊσεις καϊ αϊ αναφοραϊ των γϊνονται εϊς τα δκτεταμενα σχδλια, μδ τδν σκοπδν, 8πατς αποβοϋν δσον τδ δυνατδν περιοσδτερον κατανοητα ϋπδ των δν Χριστω
αδελφων.

6Χ6Ι ΠΑβΑΚρογΟΘΙΟ Η *ΟξθΟ,ΔΟϊϊΑ;
6ΚΚΧΗΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΟΜΟΟ

Ν τφ 6ιβλίω τοϋ φιλολδγου Κ. Εϊνϊηβ8ῖοη «'Ελληνικἀ ιδανικἀ και συγχρονος
ζωἠ», δπερ, μεταφρασθἐν ἐλληνιστί, ἐξεδδθη ἐν ἔτει Ι95Ο,
γρἀφονται τἀ ἐξἠς,
ἐν σελ. Ιϊθ: «Τί θἀ ἠταν δ κόσμος χωρὶς
την 'Ελλἀδα, μποροϋμε νἀ φαντασθοϋμε ἀ
πὸ τΙς ΠΑΡΑΚΡΟΤΣΕΙΣ ΤΟΤ ΑΣΚΗΤΙΣΜΟΤ και ἀπὸ τἠ στενἠ, ἀδικη και βαρετἠ μονοτονία τοϋ Πουριτανισμοϋ» !...
Ὅ Εϊνιπ^εϊοπ εϊνε ξένος και δϋναται βε6αίως νἀ ἔχῃ οιανδἠποτε γνώμην θἐλει περι 'Ασκητισμοϋ καϊ. νἀ γρἀφῃ «δ,τι αν ἐπ'
ἀκαιρίμαν γλῶτταν ἐ'πος ἐπἐλθῃ». Προκαλεϊται δμως βαθϋτατον ἀλγος ψυχἠς, δταν
γνῶμαι τοιαϋται, υϊοθετοϋμεναι, καταχωρίζωνται εις κείμενα ἐπιφανεστἀτων 'Ορθοδδξων Θεολδγων, ἀνδρῶν ἀναμφισβητήτως
σοφῶν και τἠν Μητἐρα ἠμῶν Ὅρθόδοξδν
Ἐκκλησίαν βαθἐως σεβομένοιν. (Δεν ἀναφἐρω δνδματα, οϋτε ἀναγρἀφω παραπομπἀς, διδτι ἀναμφιβδλως εϊνε ἀχαρι ἐργον
και πικρὸν νἀ λυπἠ τις συνεχῶς πρδσωπα
σεβαστἀ και προσφιλἠ).
'Αλλ' ἀρἀγε εΤνε δυνατὸν νἀ λἐγωμεν, δτι δ 'Ασκητισμὸς εὶνε παρἀκρουσις, ἠ, εστω, ἔχει παρακροϋσεις, χωρὶς νἀ πλἠτ* Με χαρα. ἀναδημοσιεϋομεν αρθρον τοϋ προσφιλοϋς και πολυτίμου εν Χριστφ αδελφοϋ π.
'Επιφανϊου Θεοδωροποϋλου, δπερ εϊδε τδ φως
της δημοσιδτητος τδ πρωτον τδν 'Οκτόβριον
τοϋ Ι958 εϊς τδ Περ. «Τρεις Τερἀρχαι» των
'Α0ηνων. Τδ δρθρον διατηρεϊ δλην την επικαιρδτητἀ του και τδ ὶδιαξον κϋρος τοϋ συγγραφεως.

τωμεν τἠν 'Αγίαν Ἐκκλησίαν ἠμῶν, ἠν διαποτίζει δλοκληρωτικῶς τὸ ἀσκητικὸν πνεϋ
μα; Τις ἀγνοεῖ, δτι τἠς 'Ορθοδδξου Ἐκκλησίας τὸ πνεϋμα εϊνε πνεϋμα πτωχείας,
ϋποκειμενικἠς βίας, στερἠσεων, ἐκουσίου
κακοπαθείας, πνεϋμα βαθϋτατα ἀσκητικδν,
ἀρνησίκοσμον (ἐν εϋρείμ ἐννοία), μυστικίζον, οϋρανοπολιτικδν ; Και δεν εϊνε μδνον
τοϋτο! 'Η 'Ορθδδοξος 'Εκκλησία ἀνἐκαθεν
ἐθεώρησε τους 'Ασκητἀς, τἀ ιερἀ αϋτἀ πετεινἀ τοϋ οϋρανοϋ, ὡς τἠν «ἀφρδκρεμαν»
τῶν ἐαυτἠς τἐκνων, ὡς τους πρωταθλητἀς
τῶν ἀγὡνων τἠς χριστιανικἠς τελειδτητος,
ὡς τους ἀετοϋς τῶν θειων ἀναβἀσεων. Ἐκαυχἠθη δι' αϋτἀς τἀς καθαρἀς ψυχἀς
«τἀς μεθυοϋσας ἐν τἠ ἀγἀπῃ τοϋ Θεοϋ και
σιγώσῃ φωνἠ κατατρυφώσας τἠς δδξης τοϋ
Κυρίου», τἀς «δδευοϋσας ἐν νἠψει και δρώσας πλουσίως τἀς μαρμαρυγἀς τἠς ανωθεν χἀριτος», τἀς «ἀρίσταις ἐννοίαις φωταγωγουμἐνας» και «ταῖς τῶν δντων θεωρίαις ἀδιαλεὑττως καταλαμπομἐνας» και ἐδδξασε τὸν Δωρησἀμενον αϋτἠ ταϋτας. Ειδεν αϋτἀς τἀς ϋπἀρξεις ὡς «ἐπιγείους 'Αγγἐλους, ὡς οϋρανίους ἀνθρώπους», τελοϋντας ἐν τἠ γἠ τἠν ἀσίγητον τἠς Τριἀδος δοξολογίαν, εργον, δπερ ἐν Οϋρανφ τελοϋσι τἀ φρικτἀ και πϋρινα Σεραφείμ. Μυριἀδας ἐξ αϋτῶν κατἐταξεν εις τὸ 'Αγιολδγιον αϋτἠς και κατατἀσσει και θἀ κατατἀσση... Ἐξϋφανε δι' αϋτοϋς ὡραιοτἀτους και
πλἠρεις ἐκστατικῶν ἐπαίνων ϋμνους και
ἐπικαλεῖται τἠν θερμἠν αϋτῶν ἐνώπιον τοϋ
φλογώδους Θρδνου πρεσβείαν. Διἀ τῶν ἐγκριτοτἐρων Πατἐρων και Διδασκἀλων αϋτἠς ἐνεκωμίασεν ἀκροτἀτοις ἐγκωμίοις τὸν
ἐρημοπολίτην 6ίον και ἀπἐτισε φδρον τιμἠς
και θαυμασμοϋ πρὸς τους ἐκλεξαμένους αϋτὸν και, ἐν δριμυτσ,τω ψυχἠς πδθω και ἀφορἠτω θεϊκφ ἔρωτι, ἀραμένους ἐπ' ῶμων
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τὸν σταυρὸν τοϋ Κυρίου. Διἀ Συνόδων αϋτἠς ἐδικαίωσε διδασκαλίας και μεθόδους
αϋτῶν και ἀπελἀκτισε δεινοϋς αϋτῶν ϋβριστἀς και συκοφαντας.
Μἠ νομίσῃ δμως τις, δτι οϋτως ἐπολιτεϋθη ἠ Ἐκκλησία ἐ'ναντι ὡρισμἐνων μόνον 'Ασκητῶν, οϋς θἀ ηϋδόκει δ ταλαίπωρος κόσμος νἀ χαρακτηρίσῃ ὡς «ισορροπημένους». Δεν ἐχει οϋτω τὸ πρἀγμα! 'Η 'Εκκλησία ἐνεκολπώθη ὡς ἀγίους και πρεσβευτἀς αϋτἠς και αϋτοϋς, οϋς δ κόσμος θἀ εβλεπε μετ' ἀπερἀντου οϊκτου ὡς ἀνθρώπσυς
ἐσχἀτης παρακροϋσεως. Ναι! 'Η Ἐκκλη
σία εκρινεν ὡς ἀγίους αϋτἠς 'Αλϋπιον και
Συμεὡν και Δανιἠλ και Λουκἀν τους στυλίτας, 'Ανδρἐαν και Θεόδωρον κα'ι Βασίλειον και Τωἀννην και Παϋλον και Μἀξιμον και Συμεὡν τους διἀ Χριστὸν σαλοϋς!... Τί και αν δ κόσμος, δ τοῖς γηίνοις ἀκαταπαϋστως συμφυρόμενος, ἀλλως
κρίνει περὶ αϋτῶν; 'Η Ἐκκλησία «οϋ τὸ
πνεϋμα τοϋ κόσμου ἐλαβεν, ἀλλἀ τὸ πνεϋμα
τὸ ἐκ τοϋ Θεοϋ...» (Μἠπως, οίλλωστε, και
δλόκληρος δ Χριστιανισμὸς δεν ἐθεωρἠθη
ϋπὸ τοϋ κόσμου ὡς παρἀκρουσις και μωρία;...). Πῶς λοιπὸν δυνἀμεθα νἀ δμιλῶμεν περὶ «παρακροόσεων τοϋ 'Ασκητισμοϋ»,
χωρὶς νἀ κινδυνεϋωμεν νἀ καταλογίσωμεν
καὶ εις την Ἐκκλησίαν ἠμῶν παρακροϋσεις,
ἐφ' δσον αϋτη τοιαϋτην διαγωγἠν ἐπἐδειξεν
εναντι τῶν «παρακροϋσεων» αϋτῶν ;
ΕΙπον, δτι οι Πατἐρες ἐθαϋμασαν καὶ ἐξϋμνησαν την ἀσκησιν καὶ τους 'Ασκητἀς.
'Αποδείξεις βεβαίως δεν θἀ προσκομίσω.
Είνε τόσον γνωστἠ, τόσον διἀχυτος, τόσον
δμολογουμένη, τόσον αϋτονόητος ἠ ἀγἀπη
(ἀγἀπη ἔργω καὶ λόγω) τῶν Πατἐρων
πρὸς την ἀσκησιν, ῶστε δ πειρὡμενος νἀ αποδείξῃ ταϋτην, θἀ ἠτο ἐξ ϊσου ἀφελἠς
πρὸς τὸν ἀναλαμδἀνοντα ν' ἀποδείξη δτι
οι Πατἐρες ἠγἀπων τὸν Παρἀδεισον!...
Διἀ τοϋτο οϋχὶ πρὸς ἀπόδειξιν, αλλ' α
πλως πρὸς ὡφἐλειαν τῶν ἀναγνωστῶν μου,
θἀ καταχωρίσω μικρὸν Πατερικὸν κείμενον. 'Εκ τῶν ἀναριθμήτων ϋμνητικῶν καὶ
θαυμαστικῶν τῶν 'Ασκητῶν καὶ τἠς ἀσκἠσεως Πατερικῶν κειμἐνων, προκρίνω τοϋ
το, διότι ἐν αϋτῶ ἀντιπαρα6ἀλλονται μετἀ
καταθελγοϋσης ζωηρότητος καὶ κατασυγκινοϋσης εὶλικρινείας ἠ σοφία τοϋ κόσμου
καὶ ἠ ἀσκησις τοϋ Χριστιανισμοϋ. ΕΙνε εν

ἀπόσπασμα ἐκ τἠς 'Επιστολἠς τοϋ Μ. Βασιλείου πρὸς Εϋστἀθιον τὸν Σεβαστείας,
οϋ τἠν ἀρχἠν καὶ ἀλλοτε εϊδομεν. "Ας ἀκοϋσωμεν λοιπὸν τἀς ἐντυπώσεις τοϋ ιεροϋ
Πατρός, ἀ'στινας ἐνεποίησεν εις αϋτὸν τὸ
μἐν ἠ ἀναστροφἠ τῶν φιλοσόφων καὶ ἠ μελἐτη τἠς φιλοσοφίας, τὸ δἐ ἠ ἀναστροφἠ
τῶν 'Ασκητῶν καὶ ἠ θἐα τἠς ἀσκἠσεως:
«'Εγώ, πολϋν χρόνον προσαναλώσας τἠ
ματαιότητι καὶ πἀσαν σχεδὸν τἠν ἐμαυτοϋ
νεότητα ἐναφανίσας τἠ ματαιοπονία, ἠν εϊχον προσδιατρίβων τἠ ἀναλἠψει τῶν μαθημἀτων τἠς παρἀ τοϋ Θεοϋ μωρανθείσης σοφίας, ἐπειδἠ ποτε, ῶσπερ ἐξ ϋπνου βαθἐος
διαναστἀς, ἀπἐβλεψα μἐν πρὸς τὸ θαυμαστὸν φῶς τἠς ἀληθείας τοϋ Εϋαγγελίου,
κατεῖδον δἐ τὸ ἀχρηστον τἠς σοφίας τῶν
ἀρχόντων τοϋ αιῶνος τοϋτου τῶν καταργουμἐνων, πολλἀ τἠν ἐλεεινἠν μου ζωἠν
ἀποκλαϋσας, ηϋχόμην δοθἠναί μοι χειραγωγίαν πρὸς τἠν εὶσαγωγἠν τῶν δογμἀτων
τἠς εϋσεβείας. Καὶ πρό γε πἀντων ἐπιμελἐς ἠν μοι διόρθωσίν τινα τοϋ ἠθους ποιἠσασθαι, πολϋν χρόνον ἐκ τἠς πρὸς τους
φαϋλους δμιλίας, διαστραφἐντος. Καὶ τοίνυν, ἀναγνοϋς τὸ Εϋαγγἐλιον καὶ θεασἀμενος ἐκεῖ μεγίστην ἀφορμἠν εις τελείωσιν
τἠν διἀπρασιν τῶν ϋπαρχόντων καὶ τἠν
πρὸς τους ἐνδεεῖς τῶν ἀδελφῶν κοινωνίαν
καὶ δλως τὸ ἀφροντίστως ἔχειν τοϋ βίου
τοϋτου καὶ ϋπὸ μηδεμιἀς συμπαθείας πρὸς
τἀ ῶδε τἠν ψυχἠν ἐπιστρἐφεσθαι, ηϋχόμην
εϋρεϊν τινα τῶν ἀδελφῶν ταϋτην ἐλόμενον
τἠν δδὸν τοϋ βίου, ῶστε αϋτῶ συνδιαπεραιωθἠναι τὸν 6ραχὺν τοϋτον τοϋ βίου
κλϋδωνα. Καὶ δἠ πολλοϋς μἐν εϋρον κατἀ
τἠν 'Αλεξἀνδρειαν, πολλοϋς δἐ κατἀ τἠν
λοιπἠν Αϊγυπτον καὶ ἐπὶ τἠς Παλαιστίνης
ἐτἐρους καὶ ἐπὶ τἠς Κοίλης Συρίας καὶ τἠσ
Μεσοποταμίας' ῶν ἐθαϋμαζον μἐν τὸ περὶ
τἠν δίαιταν ἐγκρατἐς, ἐθαϋμαζον δἐ τὸ
καρτερικὸν ἐν πόνοις, ἐξεπλἀγην τἠν ἐν
προσευχαῖς εϋτονίαν, δπως ϋπνου κατεκρἀτουν, ϋπ' οϋδεμιἀς·φυσικἠς ἀνἀγκης κατακαμπτόμενοι, ϋψηλὸν ἀεὶ καὶ ἀδοϋλωτον τἠς
ψυχἠς τὸ φρόνημα διασώζοντες, ἐν λιμῶ
καὶ δίψει, ἐν ψϋχει καὶ γυμνότητι, μἠ ἐπιστρεφόμενοι πρὸς τὸ σῶμα, μηδἐ καταδεχόμενοι αϋτφ προσαναλῶσαί τινα φροντίδα, ἀλλ' ὡς ἐν ἀλλοτρία τἠ σαρκὶ διἀγον-> στἠ σελ.23

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΟ Ν. ΠξΟΟθγΧΗΟ
ΤΗΝ ἐρημο δταν ἠμεθα ἠ ἀγρυπνία μας
ἀρχιζε μἐ τὴ δϋση
τοϋ ἠλϊου. Και παμέχρι
ρατεινονταν
τῶν δρθρινῶν ὡρῶν.
Ὅ μακαριστὸς Γέροντἀς μου Τωσἠφ,
καθἠκοντα της μοναχικῆς πολιτεϊας ἐπέμενε πολὺ στην πρακτικἠ μέθοδο της νοερἀς προσευχἠς. Καθὡς ἠ δικἠ του ζωἠ ἠταν μια συνεχἠς 6ια
στὸ θέμα της προσευχἠς, ετσι ἐπέμενε και
ἠμεῖς νἀ βιἀζωμε δσο ἠμποροϋμε τον ἐαυτό μας για. νἀ στερεώσωμε βαθειἀ στὸ νοϋ
και στην καρδιἀ μας τὸ δνομα τοϋ Κυριου
που εϊναι δ ἀκρογωνιαῖος λιθος τἠς δλης
πνευματικἠς οικοδομἠς.
Μετἀ τὸν ϋπνο, μας ἐλεγε δ Γέροντας,
δ νοϋς τοϋ ἀνθρώπου εϊναι ξεκοϋραστος,
καθαρός. Εϊναι δ,τι πρέπει γιἀ νἀ τοϋ δώσωμε ώσἀν πρώτη πνευματικἠ ϋλη τὸ δνομα τοϋ Κυριου και Θεοϋ και Σωτἠρος
ἠμῶν Τησοϋ Χριστοϋ.
Τοϋτο δμως γνωρϊζοντἀς το δ Διἀβολος
σπεϋδει καὶ αϋτὸς ἀπὸ τἠς ἐξυπνἠσεως νἀ
σπείρη ἀστραπιαίως τἀ ζιζἀνια τῶν πονηρῶν λογισμῶν του, οϋτως ῶστε μἐ αϋτἀ
νἀ ἀρχϊσῃ νἀ ἀλέθῃ δ μϋλος τἠς μνἠμης
και νἀ ἀκοϋεται τὸ γϋρισμἀ του ὡσἀν ἠχος
ιδικἠς του προσευχἠς.
ΟΙ μυλωνἀδες στἠ γλῶσσα τους, ἐκεϊνο
τὸ μέρος δπου βἀζουν τὸ σιτἀρι, τὸ κριθἀρι, τὸ καλαμπδκι ἠ δ,τι ἀλλο εϊναι γιἀ αλεσμα, τὸ λέγουν «πδθο». 'Επἀνω ἀνοιχτὸς
και φαρδϋς δ πόθος καταλἠγει κἀτω τόσο
στενὸς που ἀφἠνει λίγα μδνο σπυριἀ νἀ
πέφτουν ρυθμικἀ στ'ις μυλδπετρες.
Λοιπδν, δ,τι μπἠ στὸν πδθο θἀ περἀση
απ' τις μυλδπετρες, θἀ ἀλεσθἠ. 'Αλλἀ δ,τι
μπἠ στην καρδιἀ, που ἔχει δλους τους ἀν-

θρώπινους πδθους δεν εϊναι ἀναγκαῖο νἀ
ἀνεβἠ και νἀ περἀση ἀπ' τις μυλδπετρες
τοϋ νοϋ. 'Εκ τἠς καρδιας εϊπεν δ Κϋριος
δτι ἐξέρχονται οϊ πονηροὶ λογισμοϊ. Και
ἀνεβαίνουν και περνοϋν ἐνας - ἐνας και ἀλέθονται. "Οσο πιὸ ἀκἀθαρτη και γἠϊνη
ἠ καρδία, τδσο πιὸ αισχροὶ και χαμερπεϊς
οι λογισμοί.
Λοιπὸν γιἀ νἀ μἠν ἀνεβἠ δλη ἠ θολοϋρα τῶν λογισμῶν στὸν νοϋ, ἀλλἀ καὶ γιἀ
νἀ καθαρισθἠ ἠ καρδία καθῶς τὸ ἐπιθυμεϊ δ Πλαστουργδς της, κατεβἀζομε διἀ
τἠς νοερἀς προσευχἠς τὸν νοϋν μας εις τὸν
καρδιακὸν οϋρανὸν καὶ μετατρέπομε τὸν
χῶρο τἠς ἐμπαθεϊας καὶ τἠς ἐμμέσου λατρειας τοϋ Σατανἀ σε ναὸν τοϋ Θεοϋ ἀγιον, σἐ κατοικητἠριον τἠς 'Αγίας Τριἀδος.
Μἐ τἀ λδγια αϋτὸ τὸ σχἠμα που διαγρἀψαμε εϊναι ἀπλδ, ἀλλἀ στην ἐφαρμογἠν του
ἀπαιτεϊ δλες τὶς δυνἀμεις τοϋ ἀνθρώπου
καὶ ἀμέριστον συνέργειαν τἠς θεϊας χἀριτος. Καὶ ἐπειδἠ δ Θεὸς πἀντοτε προσφέρεται καὶ μἀλιστα παρακαλῶντας «Δδς μοι,
υιέ, σἠν καρδίαν», ἀπαραίτητον εϊναι νἀ
προσφέρωμε καὶ ἠμεῖς τὸν ἐαυτδν μας δλδκληρον καὶ πειθἠνιον εις τους ἀσκητικοὺς
κανδνας τῶν Νηπτικῶν Πατέρων μας.
Λοιπὸν προσοχἠ στους πρώτους λογισμοϋς μετἀ τὸν ϋπνο. Ὅνειρα, φαντασιες,
καλἀ - ἀσχημα, δ,τι μας κληροδδτησε δ ϋπνος τἀ σβἠνουμε ἀμἐσως.
Καὶ εϋθϋς ἀμέσως παϊρνομε τὸ δνομα
τοϋ Χριστοϋ σἀν ἀναπνοἠ τἠς ψυχἠς μας.
'Εν τῶ μεταξϋ ἀφοϋ ρίξωμε λίγο νερὸ
στὸ πρδσωπο γιἀ νἀ ξυπνἠσωμε, καὶ ἀφοϋ
πἀρωμε ἐνα καφἐ ἠ κἀτι ἀλλο γιἀ τδνωσι
— ἐφ' δσον ἠ ἀγρυπνια μας ἀρχίζει πολὺ
πρὶν ἀπὸ τἀ μεσἀνυκτα — λέγομε τὸ Τρισἀγιο, ἀπαγγέλλομε τὸ Σόμβολο τἠς πϊστεως καὶ τὸ "Αςιδν ἐστιν τἠς 'Τπεραγϊας
Θεοτδκου καὶ καθἠμεθα στὸν τδπο τἠς
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προσευχὴς μας μἐ τὸ δπλον κατα τοϋ Διαβδλου στδ χἐρι — τδ κομποσχοίνι.
Κἀθισες στδ σκαμνάκι σου; 'Ἐλεγε δ Γἐροντας. Μια στιγμἠ! Μην ἀρχίσης να
προσεϋχεσαι κατα τδν ἐνδιἀτακτον τρδπον,
πριν συγκεντρώσης τἠν διάνοιά σου, και
πριν ἀδολεσχὴσης δλίγον μἐ τδν θάνατον
και τα ἐπακδλουθα.
Συλλογίσου δτι αϋτὴ εϊναι ἠ τελευταια
νὐχτα τὴς ζωής σου. Γιἀ δλες τις ἀλλες
ὴμἐρες και νϋχτες εϊσαι σιγουρος δτι περασαν και διαδοχικἀ σἐ παρἐπεμψαν μἐχρις σ' αϋτδ τδ χρονικδ δριο τοϋ βιου σου.
Γιἀ τοϋτη δμως τἠ νϋχτα που ἔχεις μπροστἀ δεν εϊσαι σιγουρος αν θἀ σἐ παραδώση στην ἠμἐρα που θἀ ἔρθη ὴ στδν θἀνατο
που ἐρχεται. Πδσοι θἀ ἀποθἀνουν αϋτὴ
τὴ νϋχτα! Πῶς τδ ξἐρεις δτι δἐν θἀ εϊσαι
ἀνἀμεσα σ' αϋτους;
Συλλογίσου λοιπδν πώς, φεϋγοντας σἐ
λίγο, θἀ ἐρθουν νἀ διεκδικὴσουν τὴν ψυχὴ σου οι "Αγγελοι ὴ οι Δαίμονες κατἀ τἀ
πεπραγμἐνα σου. Πικροὶ κατὴγοροι οι
Δαίμονες τὴν ωρα τοϋ θανἀτου παρουσιἀζουν στὴ μνὴμη δλα τἀ ἔργα δλης τὴς ζωὴς κα'ι ὡθοϋν στὴν ἀπδγνωση. ΟΙ "Αγγελοι ἀντιπροβἀλλουν τἀ κατἀ Θεδν εϊργασμένα. Και ἀπδ ἐκεϊνο τδ πρόχειρο πρωτοδικεῖο προσδιορίζεται ὴ πορεία τὴς ψυχὴς. Ἢπειτα τἀ ἐναἐρια τελώνια. “Επειτα
τδ φοβερδν 6ὴμα τοϋ Κριτοϋ. Καϊ ἐ'πειτα
ὴ ἀπδφασις.
Και ἐἀν τδ ἀποτἐλεσμα δλης αϋτὴς τὴς
διαδικασίας θἀ εϊναι κδλασις, τδτε τί θἀ
κἀμης, ψυχὴ ταλαίπωρη; Τί θἀ εδινες τὴν
ὡρα ἐκείνη γιἀ νἀ λυτρωθὴς; 'Ελθἐ εις
ἐαυτδν καθὡς δ δίσωτος ἐκεϊνος υιδς και
μετανοησε καϊ ζὴτησε τδ ἔλεος τοϋ πολυελέου Θεοϋ. "Ο,τι θὰ ὴθελες τδτε νἀ κἀμης,
κἀμε το τώρα. Ἢμαρτες; μετανδησον. 'Ιδοϋ νϋν καιρδς εϋπρδσδεκτος.
'Εἀν μἐ αϋτἐς τις σκέψεις, χωρὶς εϊκδνες και φαντασίες, ἀδολεσχὴση ἐστω καϊ
γιἀ λίγη ὡρα δ ανθρωπος κατανϋσσεται.
Μαλακώνει ὴ καρδία του σἀν τδ κερί, κα'ι
ὴ διἀνοιἀ του παϋει νἀ μετεωρίζεται. Ἢ
μνὴμη τοϋ θανἀτου εχει αϋτδ τδ προνδμιο,
νἀ νικἀ δλα τἀ ἀπατηλἀ τὴς ζωὴς, καϊ νἀ
γεννἀ στὴν καρδιἀ τδ κατἀ Θεδν πἐνθος.
Μέσα σ' αϋτὴ τὴν ἀτμδσφαιρα τὴς κατανϋξεως μπορεϊς νἀ ἀρχίσης τὴν μονολδγι-

στη, ἀδιἀλειπτη, νοερἀ προσευχὴ σου.
Καθὡς εϊναι συναγμένη ὴ διἀνοιἀ σου,
καθὡς εϊναι συντετριμμἐνο και τεταπεινωμἐνο τδ πνεϋμα σου, κλῖνε ἐλαφρἀ τὴν κεφαλὴ σου και στρεψε τὴν προσοχὴ πρδς τδ
μἐρος τὴς καρδιἀς. Εϊναι και αϋτὴ συντετριμμένη και τεταπεινωμἐνη και περιμἐνει
τδν νοϋν νἀ κατεβὴ διἀ νἀ προσφἐρουν ϊκεσία στδν πολυεϋσπλαγχνο μἐ τὴν ἐλπίδα
δτι δἐν θἀ τὴν ἐξουδενώσῃ.
'Απδ τὴν εισπνοὴ τῶν μυκτὴρων ἀρχίζει ὴ διαδικασία τὴς ἀναπνοὴς τοϋ σώματος. 'Εκεῖ σϋναψε διἀ τὴς προσευχὴς και
τὴν ἀναπνοὴν τὴς ψυχὴς σου. Εισπνἐοντας λἐγε μιἀ φορἀ τὴν προσευχὴ παρακολουθὡντας την μἐχρι τὴν καρδιἀ κα'ι ἐκπνέοντας ἐπαναλἀμβανἐ την ἀλλη μιἀ φορἀ. 'Εκεῖ ποϋ σταματἀ ὴ εισπνοὴ στδ χῶρο τὴς καρδιἀς ἐκεῖ στερἐωσε και τδν νοϋν
σου και ἀμετεωρίστως παρακολοϋθει διἀ
τὴς εισπνοὴς και ἐκπνοὴς συνεισπνεομἐνην
και συνεκπνεομἐνην τὴν προσευχὴν: Κϋριε
'Ιησοϋ Χριστἐ, ἐλἐησδν με!
'Επιστρἀτευσε δσην ἀγαπητικὴν διἀθεσιν ἐ'χεις και ἀφαντἀστως και ἀνεικονίστως
μνημδνευε διἀ τοϋ ἐνδιαθἐτου λδγου τδ δνομα τοϋ Κυρίου 'Ιησοϋ.
'Απομἀκρυνε κἀθε σκέψη. 'Ακδμα και
τὴν πιδ δμορφη και τὴν πιδ ἀγνὴ και τὴν
πιδ σωτὴρια. Εϊναι τοϋ πονηροϋ, ἐκ δεξιῶν
γιἀ νἀ σταματὴση τὴν προσευχὴ. Καταφρόνησε δλους τοϋς πονηροϋς λογισμοϋς,
δσο αισχροὶ και 6ἐβηλοι και βλἀσφημοι καϊ
αν εϊναι. Δἐν εϊναι ιδικοί σου, μὴ σἐ νοιἀζει, δἐν εϋθϋνεσαι· βλἐπει ὁ Θεδς πδθεν
προἐρχονται. Μδνον ἐσϋ μὴ δελεασθὴς, μὴ
φοβηθὴς, μὴ συναρπασθὴς, μὴ συνδυἀσης
μαζί τους.
Κα'ι αν πρδς δλίγον μετεωρισθὴς, εϋθϋς
μδλις ἀντιληφθὴς τὴν φυγὴν ἀπδ τδν τδπον και τδν τρδπον τὴς προσευχὴς σου ἐπίστρεψε. Καί, ἐἀν πἀλιν συναρπασθὴς, πἀλιν ἐπίστρεψε. Καί, ἐἀν, δσες φορἐς μετεωρισθὴς, τδσες και ἐπιστρἐψης, δ Θεδς θἀ
ιδὴ τδν κδπον σου κα'ι τὴν προθυμία σου
και διἀ τὴς χἀριτδς Του δλίγον κατ' δλίγον
θἀ στερεώση τὴν διἀνοιἀν σου.
'Επειδὴ, συνὴθεια ἐχει δ νοϋς νἀ τρέχῃ, ἀλλἀ καϊ νἀ παραμἐνη ἐκεῖ δπου πονἀμε, συγκρἀτησε δλίγον τὴν ἀναπνοὴν σου.
Μὴ ἐκπνἐης ἀμἐσως. Τοϋτο θἀ προξενὴση
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ἐνα μικρὸ ἀβλαβἐς ἀλγος στην καρδιἀ, ἐκεϊ δπου θἐλουμε νἀ στερεώσωμε τὸν νουν
μας. Αὐτὸς ὁ μικρὸς πόνος θἀ συντείνη τἀ
μἐγιστα ὡσἀν μαγνήτης γιἀ νἀ τραβἀ και
νἀ κρατἀ ἐκεϊ τήν διἀνοια, σἀν θεραπαινίδα τρδπον τινἀ γιἀ νἀ τὸν θεραπεϋση.
Και ὸντως τὸ γλυκὺ ὸνομα τοϋ Κυρίου,
τὸ ϋπἐρ πἀν ὸνομα ἐπικαλοϋμενον μετἀ πδνου και συντριβής κἀμνει δλίγον κατ' δλίγον, χρδνω — συν τφ χρδνω, τήν ἀλλοίωσιν τής δεξιἀς τοϋ 'Τψίστου, εις τὸν χῶρον δπου προλαβδντως εϊχε σκηνώσει ή ἀμαρτία.
Ἢ ἀνακϋκληση τής προσευχής στὸ χῶρο τής καρδιἀς διευρϋνει τὸσο τἀ δριἀ της,
ὡστε νἀ γίνεται ἀλλος οϋρανὸς καρδιακός,
ικανὸς νἀ χωρἐση τὸν 'Αχώρητον.
Πόλεμος, ἀγῶνας κραταιὸς θἀ γίνη γιἀ
τὸν θρόνο τής καρδιἀς. 'Ο Διἀβολος κατ'
ἀρχήν θἀ ἐνεργή διἀ τῶν παθῶν κα'ι τῶν
ἀναθυμιἀσεών των, δηλαδή τῶν ποικϊλων
ἀντιστρατευομενων εις τήν προσευχήν λογισμῶν. Και δσον διἀ νηστείας, ἀγρυπνίας, προσευχής και τῶν ἀλλων ἀσκητικῶν
προσπαθειῶν θἀ χἀνη ἐδαφος, τδσον και
θἀ ὡρϋεται, και τδσον θἀ ἐπιχειρή, κατἀ
παραχώρησιν Θεοϋ, δλο και δυναμικώτερα
νἀ ἐκδηλώνη τήν κακία του και τήν πανουργία του διἀ ποικϊλων ἐπηρειῶν και πειρασμῶν και θλίψεων. Πλήν τἀ δρια τής
δικαιοδοσίας του θἀ τἀ διαγρἀφη πἀντοτε
ή στοργική πρδνοια τοϋ Οϋρανίου Πατρὸς
ἀνἀλογα μἐ τήν δυνατοτητα τής ἀντικροϋσεως τῶν προσβολῶν.
Πἀντοτε πριν ἀπὸ τὸν πειρασμὸ χορηγεϊ κρυπτή χἀρι στὸν ἀγωνιζδμενον δ ἀγωνοθέτης Χριστδς, ουτως ῶστε δι' αϋτής
νἀ συντρίβεται ή μανία τοϋ ἐχθροϋ και νἀ
ἐπιστρἐφη νικημἐνος και κατησχυμἐνος.
Πρἐπει νἀ δώσωμε στὸν Κυριο τδση χαρἀ
ϋπομἐνοντας τις θλίψεις, δση Θλίψη τοϋ
προξενήσαμε δελεαζδμενοι ἀπὸ τήν ἀμαρτία. Τδτε ἐχαίρετο δ Διἀβολος και ἐλυπεϊτο δ Θεδς, τώρα σειρἀ νἀ χαρή δ Θεὸς και
νἀ λυπηθή, νἀ διαρραγή δ Διἀβολος.
Β'.

«'Αλλἀ τὸ ἐ'ργον τοϋτο οϋκ ἐ'στι μιἀς ήμἐρας ή δυο, ἀλλἀ χρδνου πολλοϋ, και καιροϋ, παρατηρεῖ δ θειος Χρυσδστομος" πολ-
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λοϋ γἀρ ἀγῶνος και χρδνου χρεία, δπως
ἐκβληθή δ ἐχθρὸς και ἐνοικήσῃ δ Χριστδς... Σχολἀσατε τοινυν και παραμείνατε
Κυρίφ τφ Θεφ ήμῶν, ἐως οὐ οίκτερήσῃ ήμἀς' και μηδἐν ἐτερον ζητεϊτε ή μδνον ἔλεος παρἀ τοϋ Κυρίου τής δδξης" ζητοϋντες δἐ ἐλεος ἐν ταπεινή και ἐλεεινή καρδία
ζητεϊτε" και 6οἀτε ἀπὸ πρωϊ ἐως ἐσπἐρας,
εί δυνατὸν καϊ δλην τήν νϋκτα, τὸ Κϋριε
'Ιησοϋ Χριστέ, ἐλἐησδν με" και βιἀσασθε
τὸν νοϋν ϋμῶν είς τὸ ἐργον τοϋτο ἐως θανἀτου».
Παρδμοιες συμβουλἐς δίδουν δλοι οι
Πατἐρες μας καθἐνας μἐ τὸν τρδπο του
και μἐ τἀ λδγια του, πἀντως μἐ τήν ἐμπειρία τοϋ πολἐμου και τής νίκης ἐναντίον
τοϋ ἐχθροϋ, τὸν δποϊον κυριολεκτικῶς ἐκνευρίζει και τελείως ἀποδυναμώνει ή συνεχής ἀδιἀλειπτος νοερἀ προσευχή.
«'Αδελφοι, τὸν Χριστὸν ἀε'ι αναπνἐετε»,
παροτρυνει δ καθηγητής τής ἐρήμου Μἐγας 'Αντώνιος.
«'Αεὶ μνημδνευε τοϋ Θεοϋ, και οϋρανὸς
ή διἀνοιἀ σου γίνεται», ἀποφαίνεται δ δσιος Νεϊλος δ Σοφδς.
Ὅσον ἐπιμἐνει δ εϋχδμενος, τδσον καθαρίζεται ή καρδιἀ, τδσον φωτίζεται δ
νοϋς, τδσον ἀγαθϋνεται ή διἀθεσις, τδσον
ή βασιλεία τοϋ Θεοϋ ἀπλώνει τήν χαρἀν
και τήν παρουσίαν της μἐσα στὸν κατ' εικδνα Θεοϋ ἀνθρωπον, χἀριν τοϋ δποίου δ
Θεἀνθρωπος 'Ιησοϋς ἐκἀλυψε δλες τις
διαστἀσεις τοϋ οϋρανοϋ καϊ τής γής, διἀ
τής ἀρετής και τοϋ πἀθους και τής ἐαυτοϋ
'Αναστἀσεως.
'Απὸ ἐδῶ προγεϋεται τῶν ἀγαθῶν τής
οϋρανίου Βασιλείας ἐκεϊνος δπου θἀ μαρἀνη τή γεϋση του, θἀ συστείλη τις αισθήσεις του ἀπὸ δλα τἀ τερπνἀ τοϋ κδσμου, κα'ι θἀ σταθή ἀνδρείως μἐχρι τἐλους
ἐναντι τῶν ἐπηρειῶν τοϋ κοσμοκρἀτορος.
Γαλήνη λογισμῶν, είρήνη καρδίας, γλυκϋρροα δἀκρυα, ἀρπαγή νοδς, γνῶσις μυστηρίων, ἀγἀπης ϋπερβολή, θεωρία Θεοϋ, τελείωσις «κατἀ τὸ ἐνδεχδμενον τή ἀνθρωπίνῃ φϋσει».
Ὅλα αϋτἀ μἐ ἐνα συστηματικδν, διαρκή,
ἐπίμονον, ἀνυποχώρητον ἀγῶνα διἀ τής νοερἀς προσευχής.
'Αλλἀ προκειμένου νἀ είσακουσθή ή ἀδιἀλειπτος αϋτή νοερἀ ἀδολεσχία ἀπαιτεϊ-
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ται ἀπὸ μἐρους τοϋ προσευχομἐνου και ἠ
παρἀλληλος 6οηθητικἠ ἐκπλἠρωσις τῶν μοναχικῶν και χριστιανικῶν ἐν γἐνει δρων
τἠς πνευματικἠς ζωἠς.
Προκειμἐνου περ'ι τοϋ ϋποτακτικοϋ Μοναχοϋ ἀπαρασἀλευτος ἀπαιτεϊται ἠ ϋπακοἠ
εις τὸν Γἐροντα, τὸν δρατὸν τϋπον τἠς ζω
ἠς τοϋ Σωτἠρος Χριστοϋ. Προκειμἐνου δἐ
περ'ι δλων τῶν Χριστιανῶν, ρϋθμισις τἠς
ζωἠς των κατἀ τις ϋποδεϊξεις τῶν πνευματικῶν των πατἐρων και ϋπακοἠ εϊς τους
Κανόνας τἠς Μιας 'Αγϊας 'Ορθοδδξου Ἐκκλησϊας, διἀ νἀ μἠ πλανἀται ἐκαστος κα
τἀ τἠν ϊδϊαν δδὸν τῶν ἐπιθυμιῶν και τῶν
θελημἀτων του, καθὡς συνιστἀ νἀ προσἐχωμεν ἠ 'Αγϊα Γραφἠ.
'Αναφἐρεται εις τὸ Γεροντικὸν πολϋ ἀπλἠ και πολϋ περιεκτικἠ ἠ γνώμη τοϋ ἀββἀ Μϊνωος: «'Η ϋπακοἠ ἀντ'ι ϋπακοἠς ἐστιν' εϊ τις ϋπακοϋει τῶ Θεω, δ Θεὸς ϋπακοϋει αϋτδν». Και δ ἀββἀς 'Ησαϊας διευκρινϊζει ἐκτενἐστερα: «'Αδϋνατον γἀρ ἐστι
τὸν Θεὸν μἠ εϊσακοϋσαι τοϋ ἀνθρώπου, ἐἀν μἠ παρακοϋσῃ δ ἀνθρωπος τοϋ Θεοϋ'
οϋκ ἐστι γἀρ μακρἀν ἀπὸ τοϋ ἀνθρώπου,
ἀλλἀ τἀ θελἠματα ἠμῶν οϋκ ἐα αϋτὸν ἀκοϋσαι».
Τἀ θελἠματα μας δἐν ἀφἠνουν νἀ εϊσακουσθἠ ἠ προσευχἠ μας.
Ἐἀν προσεϋχεσαι και δἐν εϊσακοϋεσαι,
πρδσεχε μἠπως παρακοϋης.
Ἐἀν προσεϋχεσαι τἠν νϋκτα και δἐν
προσἐχης τἠ ζωἠ σου τἠν ἠμἐρα εϊναι ὡσἀν νἀ χτϊζης και νἀ χαλἀς συγχρδνως.
Ἐἀν ἀδιαφορἠς εις τἀ μικρἀ, θἀ παραχωρηθἠ δπωσδἠποτε νἀ πἐσης εις τἀ μεγἀλα. Πρδσεχε σεαυτω.
Δἐν εϊναι δυνατὸν νἀ στἐλνη διαπαντὸς
δ Θεὸς τἠν χἀριν Του στἠν καρδιἀ ἐκεϊνη
που δἐν θἐτει φραγμὸ στις ἐπιθυμϊες της,
και στἠ διἀνοια ἐκεϊνη που δἐν λἐει νἀ περιμαζευθἠ ἀπὸ τἠν ἀσκοπη περιπλἀνησἠ
της. Διδει δ Θεὸς κατ' ἀρχἠν τἠν χἀριν
Του διἀ νἀ μας βοηθἠση, νἀ μἀς διεγεϊρη,
νἀ γλυκἀνη τἀ αϊσθητἠρια τἠς ψυχἠς μας,
νἀ μἀς προσελκϋση' ἀλλ' ἐἀν δἐν συγκοπιἀσωμε και ἠμεῖς ἠ χἀρις θἀ συσταλἠ ἀνενἐργητος. Ἐκ τοϋ τρώγειν ἐ'ρχεται ἠ δρεξις και ἐκ τοϋ προσεϋχεσθαι γεννἀται ἠ
προσευχἠ.
Εϊσαι στὸ διακδνημἀ σου, στἠν ἐργασϊα
σου; Ἐνθυμοϋ τους ἀγϊους Πατἐρας οι δ-

ποῖοι ἐργαζδμενοι ἐλεγον καθ' ἐαυτοϋς:

Σῶμα ἐργασαι, ϊνα τραφἠς
Ψυχἠ, νἠφε, ϊνα σωθἠς.
Περισπἀται δ νοϋς σου; Λἐγε ψιθυριστἀ
τἠν εϋχἠ. Και μἠν ἀργολογἠς. Διδτι 6λἀπτεις ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἐαυτδν σου κα'ι ἄλλον
και ἀλλους διἀ τἠς ἀργολογϊας.
Λἐγει δ 'Αββἀς Φιλἠμων, δτι' «Πολλοι
τῶν ἀγϊων Πατἐρων ἐθεώρουν τους 'Αγγἐλους παραφυλἀττοντας ἐαυτοϋς· διὸ και
τἠ σιωπἠ ἐφϋλαττον ἐαυτοϋς, πρδς τινα μἠ
διαλεγόμενοι».
'Αντὶ νἀ χἀνης τὸν χρδνον σου, λἐγε τἠν
προσευχἠ. Και δσον σοὶ ἐ'ρχεται ἀκηδϊα
και ἀμἐλεια τδσον νἀ φοβἠσαι περ'ι τἠς ἀπειλἠς τἠν δποϊαν ἀπηϋθυνε δ Κϋριος πρὸς
τὸν δοϋλον τὸν πονηρὸν κα'ι δκνηρδν.
'Εἀν ἀφἠνης νἀ σἐ παραπἐμπη διαδοχικῶς ἠ ἠμἐρα πρὸς τἠν νϋχτα και ἠ νϋχτα
πρὸς τἠν ἠμἐρα ἀμελἠ και ἀμελἐστερο, εις
δλϊγον διἀστημα θἀ καταντἠσης ἀμελἐστατος.
Μἠπως διἀ τἠν ἀμέλειἀν σου θἀ καυχηθἠς σϋ, δταν οϊ ἀλλοι θἀ λαμβἀνουν τους
στεφἀνους διἀ τους κδπους των;
Κοπϊασε δλϊγον, ἀδελφἐ εις τἠν προσευχἠν καϊ εις τἠν νἠψιν και θἀ ιδἠς χαρἀν
νἀ ἀναβρϋη εις τἠν καρδϊαν σου και φῶς
νἀ ἀνατἐλλη εϊς τὸ στερἐωμα τἠς διανοϊας
σου. Χαρἀν δχι ώσἀν αϋτἠν δπου πρ'ιν τἠν
χαρἠς χἀνεται, ἀλλἀ γλυκεῖαν ὡσἀν τὸν γλυ
κασμὸν τῶν 'Αγγἐλων, και φῶς ἀνἐσπερον
τοϋ ἀλλου κδσμου, τὸ δποῖον δ Χριστδς, τὸ
φῶς τοϋ κδσμου, διἀ τἠς εϋχἠς ἐρχδμενος
θἀ σο'ι δωρἠση πριν ἀναχωρἠσης τουτου
τοϋ κδσμου. Μἠπως δἐν ἐγιναν αϋτἀ εϊς
τους Πατἐρας μας, ἠ μἠπως δἐν ἠμποροϋν
νἀ γϊνουν καϊ εις ἠμἀς, ἐἀν δἐν τἀ ἐμποδιση ἠ δλιγοπιστϊα μας κα'ι ἠ ἀκηδϊα μας;
Και πἀλιν ἐ'λεγε δ Γἐροντἀς μου: Κο
πϊασε δλϊγον, διἀ νἀ κἀμης χρεώστην τὸν
Θεὸν καϊ νἀ σοϋ στεϊλη ἐν καιρω ϋπερεκπερισσοϋ ἀπὸ δσα ἐκοπϊασες ἠ ἐζἠτησες.
'Αλλἀ μἠ λησμονἠς τὸν λδγον τοϋ άγϊου 'Ισαἀκ τοϋ Σϋρου, δτι «πρῶτον μἐν δ
Διἀβολος ἀγωνϊζεται νἀ καταργἠση τἠν ἀδιἀλειπτον εϋχἠν τἠς καρδϊας, καϊ ἐ'πειτα
πεϊθει τὸν μοναχὸν νἀ καταφρονἠση καϊ
τους ῶρισμἐνους καιρους τἠς προσευχἠς
καϊ τοϋ κανδνος, δ δποῖος γϊνεται διἀ προσκυνημἀτων καϊ γονυκλισιῶν».
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Λοιπὸν μην ἀκοϋς τους ψιθϋρους τἠς
ἀμελεϊας, καὶ ἐἀν θἐλης νἀ σκεπἀζη δ Θεὸς
τἀ σφἀλματἀ σου, σκέπαζε καὶ σὺ τοϋ ἀδελφοϋ σου καὶ ϋπόμεινέ τον ἐν ἠμἐρρ; πειρασμοϋ καὶ δδϋνης του.
Μἠ ἀντιλἐγης καὶ μἠ κρϋπτης τους λογισμοϋς ἀπὸ τοϋ πνευματικοϋ πατρδς σου,
διότι ματαίως θἀ κοπιας εις δλην σου την
ζωἠν καὶ ἀτελεσφδρητος θἀ παραμείνῃ ἠ
προσευχἠ σου.
Ἐἀν δεν καθαρισθἠς διἀ καθαρἀς ἐξομολογἠσεως, πῶς θἀ προσἐλθης νἀ κοινωνἠσης τῶν ἀχρἀντων καὶ ζωοποιῶν τοϋ
Χριστοϋ Μυστηρίων; Δεν ἠκουσες δτι εις
τους ἀξϊως μεταλαμβἀνοντας γινονται ζωἠ,
καὶ εις τους ἀναξίως θἀνατος;
. Μἠ εϊπης, καθὡς οι ἀλλοι καὶ ἐγώ. Διότι αϋτὸ εϊναι λδγος ἀφροσϋνης, καὶ δ Κριτἠς εϊναι ἀπαραλδγιστος.
Κἀθε λογισμὸς δπου φἐρνει ἀπόγνωσιν
καὶ λϋπην πολλἠν εϊναι τοϋ Διαβδλου καὶ
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εϋθϋς νἀ τὸν ἀποβἀλης, διδτι θἀ σοϋ κδψη
τὸ νἠμα τἠς προσευχἠς. Κἀθε λογισμὸς δ
που γεννἀ μετρίαν λϋπην εις τἠν ·ψυχἠν
μεμιγμἐνην μετἀ χαρἀς καὶ δακρϋων εϊναι
ἐκ τοϋ Θεοϋ. Ἢ χἀρις τοϋ Θεοϋ οϋδέποτε
ἀπελπίζει τὸν ἀνθρωπον, τὸν δδηγεῖ μδνον
πρὸς μετἀνοιαν.
Λοιπὸν ἐν καιρφ ειρἠνης σου μἠ ἀμελἠς,
ἀλλἀ προσεϋχου, κἀμνε διδρθωσιν, ἐτοιμἀζου πρὸς πδλεμον. Δίδε θἀρρος τοϋ ἐαυτοϋ σου. Μἠ φοβεῖσαι τους πειρασμοϋς. Εις
δλους συμβαϊνουν ἀλλοιώσεις ἀλλἀ θἐλει
ϋπομονἠ καὶ ἐπιμονἠν εις τὸν ἀγῶνα. Ὅ
δίκαιος μυριας φορἀς τἠν ἠμἐραν ἐἀν πἐσἠ, πἀλιν ἐγειρεται καὶ νϊκη λογιζεται.
Τοϋτο σημαϊνει ἠ εϋχἠ: Διαρκἠ μετἀνοιαν,
ἀκατἀπαυστον ἐπϊκλησιν τοϋ θειου ἐλἐους.
Τφ δἐ διδδντι εϋχἠν τφ εϋχομἐνω, Χριστφ τφ Θεφ ἠμῶν, δδξα καὶ εϋχαριστία
εις τους αιῶνας. 'Αμἠν.
ἠγ. Ε.Φ.

6ΧβΙ ΠΧρΧΚρΟΥΟεϊΟ Η ΟΡΘΟΑΟΙΙΛ;

απδ τἠν σελ. Ι8

τες, ἐργω ἐδείκνυσαν τὶ τὸ παροικεῖν τοῖς
ώδε καὶ τὶ τὸ πολίτευμα ἐχειν ἐν Οϋρανφ.
Ἐκεῖνα θαυμἀσας καὶ μακαρίσας τῶν ἀνδρῶν τἠν ζωἠν, δτι ἐ'ργω δεικνϋουσι τἠν
νἐκρωσιν τοϋ Τησοϋ ἐν τφ σώματι περιφἐροντες, ηϋχδμην καὶ αϋτδς, καθ' δσον ἐμοὶ
ἐφικτδν, ζηλωτἠς εϊναι τῶν ἀνδρῶν ἐκεϊνων». (Μἠρισ 32, 824).
'Αλλ' ας μνησθῶμεν καὶ τοϋ ἐλεγκτικοϋ
Χρυσορρἠμονος, περατοϋντες τὸν λδγον:
«Ου ζῶμεν μετἀ τἠς προσηκοϋσης τοῖς χριστιανοῖς σκληραγωγίας ἀλλἀ τὸν ὑγρὸν τοϋτον καὶ διαλελυμἐνον καὶ χαϋνον ἐζηλώσαμεν βίον' διὸ καὶ εϊκδτως τοῖς παροϋσιν ἐμφιλοχωροϋμεν πρἀγμασιν. 'Ως εϊ γε νηστείαις καὶ παννυχισι καὶ εϋτελεϊα διαϊτης τἠν

ζωἠν διηνϋομεν ταϋτην, τας ἐπιθυμϊας ἠμῶν
ἐκκδπτοντες τἀς ἀτδπους, τἀς ἠδονἀς κωλϋοντες, τους ϊδρώτας τἠς ἀρετἠς ϋπομἐνοντες, κατἀ τὸν Π αϋλου λδγον ϋπωπιἀζοντες
τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγοϋντες, τἠς σαρκὸς
πρδνοιαν μἠ ποιοϋμενοι εις ἐπιθυμϊας, τἠν
στενἠν καὶ τεθλιμμἐνην δδὸν δδεϋοντες, ταχἐως δὶν τῶν μελλδντων ἐπιθυμἠσαιμεν, τῶν
παρδντων πδνων ἀπαλλαγἠναι σπεϋδοντες.
Καὶ δτι ου ψευδἠς δ λδγος δ ἠμἐτερος, ἀνἀβηθι πρὸς τἀς κορυφἀς τῶν δρἐων καὶ
κατἀμαθε τους ἐκεῖ μοναχοϋς, τους ἐν σἀκκω, τους ἐν δεσμοῖς, τους ἐν νηστεϊαις, τους
ἐν σκδτω κατακεκλεισμἐνους, καὶ δψει πἀντας αϋτοϋς τἠς τελευτἠς ἐπιθυμοϋντας καὶ
ἀνἀπαυσιν τὸ πρἀγμα καλοϋντας».
('Ομιλϊα 6η πρὸς 'Ανδριἀντας, Μϊ^πο
49, 85).

ΧρϊΟΤΙΑΝΙΟΜΟΟ ΚΑΙ *6ΠΙΟΤΗΜΗ
ΙΑ να πιοτεϋσωμεν
εΙς την αληϋειαν των
ϋεοπνεϋοτοιν λ6γων
της 'Αγϊας Γραφης
δεν εγομεν 6εδαϊως
την αναγκην της ἐπιστημης. 'ζΙζλ' εν
παση περιπτωσει, Ο
ταν η δπιοτημη — παρα την ϋεληοιν της
η εντελως απροοπτως πολλακις — επιβεβαιΦνη την αληϋειαν της ' Αγιας Γρα
φης, εϊναι φνοικδν να διδη αφορμην μεγαλυτερας δοξολογιας πρδς τον Θεδν.
Αια τοϋτο καταχωρϊζομεν εΙς την συνεχειαν πιοτην μεταφραοιν αρϋρον περι
ενδς καταπληκτικοϋ γεγονοτος, τδ δποϊον
ερχεται — 'δπως καϊ πολλα αλλα — να
αποδεϊξη την Ιοτορικην αληϋειαν της 'Αγϊας Γραφης. Τδ περιστατικδν εδημοσιεϋϋη εις τδ τενχος Τουλιον Ι97 τον περιοδικοϋ Ανἰοηἰσ8 Νεινκ (αεροπορικα Νεα),
μηνιαϊαν εκδοσιν της Αϊτοταί;Ι Εϊεοῖτοηἰο8
Αδδοσἰαὶἰοη Ιηο., η δποϊα εδρενει εις Σαρασδτα της Φλωριδος, ΗΠΑ (8ατ38Οϊα,
Εϊοπἄα).
'Εγνωρϊζατε, δτι τδ Διαστημικδν Πρ6γραμμα δσχολεϊται εις τδ νδ αποδεϊξη, δτι αϋτδ
τδ δποϊον εχει δποκληθἠ «μϋθος» εις τἠν 'Αγίαν Γραφἠν εϊναι αληθες; 'Ο κ. ΗατοΜ ΗϊΠ,
Πρδεδρος της ΟτιτΙδ Ειψϊπβ Οοτηρ3ηγ, εκ Βαλτιμδρης και Σϋμ6ουλος εις τδ διαστημικδν
Πρ6γραμμα, διηγεϊται τα ακδλουθα:
Νομϊζω, δτι ενα ϋπδ τδ πλέον εκπληκτικδ
πρδγματα, τδ δποϊα μας παρἐχει σἠμερον δ
θεδς, ουνε6η τελευταϊως εις τους δστροναϋτας μας καϊ τους διαστημικοϋς έταστἠμονας
εις τδ Οτεβπ Βεϊ! Μδ. 'Αστροναϋται και επιστἠμονες προσεπδθουν νδ προσδιορϊσουν τἠν
θἐσιν τοϋ ἠλϊου, της σελἠνης και των πλα* 'Απδ τδ Περιοδικδν «Ποιμήν», αρ. 7.8.77.

νητων εις τδν διαστημικδν χωρον μετδ ΙΟΟ
καϊ ΙΟΟΟ ετη απδ τωρα. Πρεπει νδ γνωρίζωμεν τἠν θεσιν αϋτἠν, ωστε νδ μἠ δποστεϊλωμεν τεχνητοϋς δορυφ6ρους, οϊ δποϊοι θδ
συγκρουσθοϋν αργδτερον επϊ τϊνος αστρου κατδ τἠν διαρκειαν των περιστροφων των. 'Οφεϊλομεν νδ καθορϊσωμεν (προσδιορϊσωμεν)
τἠν τροχιδν των τεχνητων δορυφδρων, λαμ6ανοντες ϋπ' δψιν τἠν διαρκειαν τἠς ζωἠς των
καϊ τἠν προσεχἠ θεσιν των πλανητων οϋτως,
ωστε νδ μἠ αποτϋχη δριστικως (ννϊϊϊ ποϊ δο8
δον,π) ἠ δλη προσπαθεια τἠς αποστολἠς. Πρδς
τδν σκοπδν αϋτδν ϋτἐθη εϊς λειτουργίαν ἠλεκτρονικδς ϋπολογιστἠς, δ δποϊος ἠρχισε νδ
καταμετρα διδ μεσου των αϊωνων τδν χρδνον,
πρδ των ἠμερων καϊ μετδ τδς ἠμερας μας. (Σ.
Μ. Τοϋτο επρεπε νδ γϊνη διδ νδ καθορισθοϋν αϊ συντεταγμεναι των οϋρανίων σωμδτων κατδ τδν ροϋν των αϊωνων). Αϊφνιδϊως
δμως δ ἠλεκτρονικδς ϋπολογιστἠς «εμπλοκαρϊσθη» (εειπε ιο η Ιτπϊι). 'Ο ϋπολογιστἠς εσταματησε καϊ εδωσε κδκκινο σἠμα, τδ δποϊον εσἠμαινεν, δτι συνε6αινε καποιο λδθος ἠ ως
πρδς τδς πληροφορϊας, ποϋ τοϋ εδωσαν, ἠ ως
πρδς τδ αποτελεσματα, τδ δποϊα εξἠγοντο,
συγκρινδμενα πρδς τδ δεδομενα (8ϊπηδ3.κΪ8).
Οϊ χειριζδμενοι τδν ἠλεκτρονικδν ϋπολογιστἠν
εκδλεσαν τους τεχνικοϋς διδ νδ τδν ϋλεγξουν,
αϋτοϊ δμως μετδ τδν ελεγχον ε6εβαϊωσαν:
«Εϊναι τελειος». 'Ο επικεφαλἠς των ἐργασιων τἠς ΙΒΜ ἠρωτησε· «τϊ συμ6αϊνει; τϊ δεν
πηγαϊνει καλα;».
Εις τἠν εριϊπησϊν του οϊ επιστἠμονες τοϋ
Διαστημικοϋ Κεντρου 6πἠντησαν:
— «Λοιπδν, εϋρἠκαμεν δτι λεϊπει μία ἠμἐρα απδ τδ διαστημα κατδ τους παρελθδντας αϊωνας. (ΧΫβΠ, ινε Εανε ϊουπδ ϊἠβτβ Ϊ8 3
δαγ ΓΠΪ85ϊΠ8 ϊπ 8ραεβ ϊπ βϊαρ8βδ ιϊτπε).
Εϊς τἠν αμηχανϊαν των ἠρχισαν νδ ξϋνουν
νευρικδ τδ κεφδλι των καϊ νδ τραδοϋν τδ
μαλλιδ των. 'Αλλδ δδν ευρισκαν δπαντησιν.
“Ενας δμως δκ των μελων τἠς δμδδος, δ δποϊος ἠτο τπστδς, εϊπε κδποιαν στιγμἠν «ξἐ-
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ρετε, δταν ῆμουν μαθητης τοϋ Κατηχηηκοϋ
Σχολείου, μας εῖχαν εϊπει, δτι δ ῆλιος δστδθη Δκίνητος εϊς τδν οϋραν6ν». ΟΙ συνδδελφοί
του δδν τδν δπίστευσαν. 'Αφοϋ δμως δδν εϊχαν δλλην Δπδντησιν εϊς τδ Δνεξἠγητον αϊνιγμΔ των, τοϋ εϊπαν: «'Απδδειξδ μας αϋτδ
που λδγεις».
'Εκεϊνος δπηρε μίαν 'Αγ. Γραφἠν, ανετρεξεν εις τδ βιβλίον τοϋ Τησοϋ τοϋ Ναυη, δπου εϋρηκαν μίαν δρκετδ περίεργον δκθεσιν
δι' οϊονδηποτε, δ δποϊος διαθδτει κοινδν νοϋν.
'Εκεϊ — Τπσοϋς τοϋ Ναυη ι' 8 - Ι4 — εϋ
ρηκαν, δτι δ Κϋριος λδγει είς τδν Τησοϋν
τοϋ Ναυη: «Μη φο6ηθης αϋτοϋς (τοϋς δχθροϋς σου), εϊς γδρ τδς χεϊρας σου παραδδδωκα αϋτοϋς· οϋχ ϋπολειφθἠσεται δζ αϋτων οϋδεϊς δνωπιον ϋμων» (στίχ. 8). 'Ο Τησοϋς τοϋ Ναυη δνδιαφδρετο, διδττ δπρεπε νδ
τελειωση την καταδίωζιν των δχθρων του
δνδσω ητο ημδρα· εδν ῆρχετο τδ σκοτ6δι της
νυκτδς, δδν θδ επετϋγχανεν η καταδϊωξις.
Δι' αϋτδ δ Τησοϋς παρακδλεσε τδν Κϋριον
νδ κδμη θαϋμα οϋτως, ωστε δ ῆλιος νδ μείνη
ακίνητος. («Και εϊπεν δ Τησοϋς· στησω δ ῆλιος κατδ Γαβαων καϊ η σεληνη κατδ φδραγγα Αϊλών»· στϊχ. Ι2). «Καϊ δστη δ ηλιος καϊ
η σεληνη δν στασειί...) καϊ δστη δ ηλιος
κατδ μεσον τοϋ οϋρανοϋ' οϋ προεπορεϋετο
εϊς δυσμδς εϊς τδ τδλος ἠμδρας μιας· καϊ
οϋκ δ,γενετο ἠμδρα τοιαϋτη οϋδδ τδ πρδτερον οϋδδ τδ Εσχατον» (στϊχ. Ι3-Ι4). Καϊ
πραγματι' δ ηλιος δστ6θη καϊ η σεληνη ἔμεινεν ακίνητος (...). 'Ο ῆλιος δμεινεν ακίνητος εϊς τδ μδσον τοϋ οϋρανοϋ. Δδν &προχωροϋσε πρδς την δϋσιν του επϊ μίαν
δλδκληρον ἠμδραν. Μία τδσον περιφανῆς ημδρα, ωστε νδ δκοϋση δ θεδς τετοιαν προσευχην τοϋ ανθρωπου, δδν δφ6νει ποτδ οϋ
τε κατδ τδ απωτατον ουτε κατδ τδ πρδσφατον παρελθδν».
Κατδπιν τοϋτου δ διαστημιμκδς επιστημων
εϊπεν: «Τδοϋ η μία ἠμδρα, η δποία μας λείπει». Η πληροφορία αϋτῆ επρογραμματισθη
εϊς τδν ῆλεκτρονικδν ϋπολογιστην, δ δποϊος
προδ6η εϊς ϋπολογισμοϋς περϊ τδν χρδνον,
ποϋ ανεφερετο τδ περιστατικ6ν. 'Ο ϋπολογιστης δπἠντησεν, δτι συνεφωνει, δλλ' δχι
δκρι6ως. 'Ο παρελθων χρδνος, δ δποϊος δλειπε κατδ τἠν ημεραν, περϊ της δποίας ωμίλει τδ 6ι6λίον Τησοϋ τοϋ Ναυη δδν ὴτο
μία πληρης ημδρα. Ἢτο μδνον 23 ωρες καϊ
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2Ο λεπτδ. Οϊ δπιστἠμονες ῆνοιξαν καϊ πΔλιν την 'Αγ. Γραφην καϊ δδι66ασαν μετδ
προσοχης τδ κείμενον. Παρετηρησαν λοιπδν,
δτι εϊς τδ 'Ε6ραϊκδν κείμενον δγρδφετο «δως μιας δλοκλἠρου ἠμδρας». (Σ.Μ. Δηλαδη
δ ηλιος δστδθη δχι δλδκληρον, δχι πληρη ἠμδραν, δλλδ περϊπου μίαν ημεραν). ΑΙ μικραϊ αϋταϊ λδξεις της 'Αγ. Γραφης «δως
μιας δλοκληρου ἠμδρας» εϊναι σπουδαϊαι. 'Εν
τοϋτοις οϊ δπιστἠμονες παρδμεναν δκδμη εϊς
δπορίαν, διδτι, δδν συνδχιζαν νδ λείπουν
4Ο λεπτδ, θδ αντη;ετωπιζαν δυσχερείας διδ
τδ μελλοντικδ ΙΟΟΟ δτη. "Επρεπε νδ εϋρεθοϋν τδ δλλείποντα 4Ο λεπτδ, διδτι δ δριθμδς αϋτδς θδ δπολλαπλασιδζετο πολλδς
φορδς κατδ την τροχιδν.
'Αλλ' δ πιστδς δπιστἠμων (δ δποϊος ϋπεδειξε τδ χωρίον δπδ τδν Τησοϋν τοϋ Ναυη)
ενεθυμηθη επίσης, δτι κδπου γρδφεται εϊς
τῆν 'Αγ. Γραφην, δτι δ ηλιος δπδατρεψεν
εϊς τδ δπίσω. Οϊ συνδδελφοί του δπιστημονες
τδν εϊρωνεϋθηκαν, δτι εχασε τδ λογικδν του.
Παρδ ταϋτα ηνοιξαν την 'Αγ. Γραφην καϊ
ανδγνωσαν δπδ τδ 2Οδν κεφδλαιον τοϋ 6ι6λϊου της Δ' Βασιλειων τοϋς στίχους 9Π. 'Εκεϊ Δναφδρεται, δτι δ δτοιμοθδνατος
6ασιλεϋς 'Εζεκϊας δδδχθη την επϊσκεψιν τοϋ
προφητου 'Ησαϊου, δ δποϊος τδν δ6ε6αίωσεν, δτι δδν θδ δποθδνη, Δλλδ θδ ζἠση. 'Ο
'Εζεκιας δμως δδν δπίστευεν εϊς τδν λ6γον
τοϋ προφητου καϊ εζητησεν Δποδείξεις. Ποίαν απδδειξιν θδ εχω, δτι θδ μδ θεραπεϋση
δ Κϋριος; εϊπεν εϊς τδν 'Ησαϊαν (στϊχ. 8).
Καϊ δ 'Ησαϊας τοϋ απηντησεν: 'Η σκιδ τοϋ
ηλιακοϋ ωρολογίου θδ προχωρἠση δδκα 6αθμίδες δμπρδς η δδκα 6αθμίδες πρδς τδ πίσω. (Σ.Μ. Τδ ηλιακδν ωρολδγιον, περϊ της
σκιας τοϋ δποίου γίνεται δδω λδγος, ῆτο
μία δρθία στηλη, η δποία ητο τακτοποιημδνη
εϊς σειρδν 6αθμίδων οϋτως ωστε ἠ σκιδ της
στηλης αϋτης νδ δεικνϋη τδς ωρας αναλδγως τοϋ ποϋ δπιπτεν ἠ σκιδ τοϋ ηλιου). Εϊς
τἠν πρδτασιν τοϋ 'Ησαϊα δ 'Εζεκίας απαντησε: Δδν εϊναι καϊ τδσον θαυμαστδν, δδν
η σκιδ τοϋ ηλίου προχωρηση «δδκα 6αθμοϋς»
πρδς τδ δμπρδς. θαυμαστδν εϊναι η σκιδ νδ
ϋποχωρηση «δδκα 6αθμοϋς εϊς τδ δπίσω»
(στίχ. ΙΟ). 'Ο προφἠτης 'Ησαϊας, συνεχίζεχ η 'Αγ. Γραφη, παρεκαλεσε τδν Κϋριον
διδ τδ θαϋμα τοϋτο (ωστε νδ πετσθη δ 6ασι-> στη σελ. 33

ΒγΖΧΝΤΙΝΗ

ΑΙΧΚΟΟΜΗΤΙΚΗ

ΡΟΚΕΙΤΑΙ γιΑ ϊνα Αληθινδ μνημεϊο της 6υζαντινης διακοσμητικης,
δνα εργο δμπνεϋσεως καϊ
τταραδδσεως, μια διακολειτουργικη
νϊα
στην
πνευματικη «καλαισθητι«ψυχης» της
κη» της
'Ορθοδοξϊας.
'Ομολογουμενως τδ ερ
γο αϋτδ καλϋπτει ενα μεγα κενδ στδν χωρο της
'Ορθοδοξιας, γιατϊ συνοψϊζει σε 6αθος καϊ εκταση
δλα τα αντιπροσωπευτικα διακοσμητικα στοιχεϊα
της σχηματικης και εϊκαστικης θεολογικης καϊ
πνευματικης τταραδδσεως του 'Ορθοδδξου 6υζαντϊου.
Τδ μεν καλλιτεχνικδν εργσν Ανηκει δξ δλοκληρου στδν γνωστδν μαθητη τοϋ Κδντογλου Αγιογραφο Π. Βαμποϋλη, τδ δε δκδοτικδν Ανελα6ε δ
υψηλοϋ δπιπεδου δκδοτικδς οΤκος «'Αστηρ» των
Αδελφων Παπαδημητριου, που δττως γραφει στδ
Προλογικδ του σημεϊωμα, «διακονεϊ, δπϊ δεκαετϊες
τωρα, σε μια ϋψηλη καϊ σνναμα ακρως προσγειωμενη Αποστολη: να εττανευρη τδ Γενος μας την
αϋτογνωσϊα του, δηλαδη την πνευματικη, ηθικη
καϊ αϊσθητικη του Παραδοση».

Πραγματι, οπως γραφει δ κ. Βαμποϋλης «σκοττδς μας ηταν, να δωσουμε μιαν εϊκδνα της Βυζαντινης Διακοσμητικης καϊ ταυτδχρονα
δλικδ
στους τεχνϊτες, που με τδ εργο τους, θα μποροϋσαν να συνεχϊσουν την Παραδοση μας...».
Θα προσθεταμε, δτι με την συνεχιση της Διακοσμητικης Παραδδσεως μας, Απωθοϋμε Απδ την
'Ορθδδοξη περιοχη δλα τα κακδγουστα καϊ διεφθαρμενα «καλλιτεχνικα» στοιχεϊα, που μας ερχονται Απδ την ναυαγισμενη δυτικη «κουλτοϋρα»
δπδ τη μορφη διαφδρων «σχολων» καϊ ετσι διασωζουμε τδν αϊσθητικδ πλοϋτο, που παρηγαγε η
'Ορθδδοξη ττνευματικη δμπειρϊα.

»

Σημειωνουμε την διγλωσση, (δλληνικα καϊ Αγγλικα) θαυμασια μακρα Εϊσαγωγη τοϋ κ. Κ. Τσιροποϋλου, μεσα στην δποϊα Αναπτϋσσεται θεολογικως, ϊστορικως, πνευματικως καϊ α'ισθητικως
τδ δλον θεμα της Βυζαντινης Διακοσμητικης. Τετοια εργα Αποτελοϋν σταθμοϋς στην ζωην δλοκληρου τοϋ "Εθνους καϊ δπηρεαζουν Αποφασιστικα
την ττνευματικη του πορεϊα. "Ας εϊναι εϋλογημενοι οϊ συναθλησαντες καϊ «πολϋς δ μισθδς τους
εν τοϊς οϋρανοϊς».

· ΝΗψΗ ΚΛΙ ΠροΟθγΧΗ,,
Α
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρδνια
παρουσιαστηκε
μια εξαρσις τοϋ δνδισφεροντος
των Χριστιανων μας για
τα Ασκητικα καϊ νηπτικα
6ι6λϊα. Εϊναι γνωστδ τδ
πδσο δξασθενησε την ψυ
χην των πιστων η ελλειψη 6ι6λϊων, που περιεϊχαν τϊς πνευματικες δμπειριες των Μονων καϊ της 'Ερημου. Γιατϊ παρ'
δτι οϊ δν τω κδσμω Χριστιανοϊ, λδγφ συνθηκων,
δεν μποροϋν να 6ιωσουν σε πληρδτητα τδν πλοϋτον
της προσφορας τοϋ 'Αγϊου Πνεϋματος, δν τοϋτοις, μεσα στην 'Ορθοδοξϊα, δεν μπορεϊ να Αγνοηθη η δξαρτησις των λαϊκων Απδ τους μοναχοϋς
χωρϊς να ακολουθηση δκτροπη Απδ την πνευμα
τικη παραδοση. 'Επομενως δπιστροφη στϊς «πηγες», σημαϊνει στροφη πρδς τους Αγϊους Ποττερας τοϋ Μοναχισμοϋ.
Στδ δνδιαφερον αϋτδ, που αναψε πιδ
πολδ
Απδ την μεθεξη των ψυχων στϊς πνευματικες δνεργειες, που τους δγεννησαν τα κυριολεκτικως πνευματικα 6ι6λϊα — Απδ 2Οετϊας — Ανταπεκρϊθησαν Αρκετες δκδδσεις τα τελευταϊα χρδνια. Μια
Απδ αϋτες εϊναι και η «Νηψη καϊ προσευχη» τοϋ
ϊερομοναχου 'Ιω., που Αποτελεϊ — κατα την διατυπωση τοϋ σ. — «δανειο Απδ την Ανεξαντλητη
πνευματικη
αγϊων Πατερων...».
Τραπεζα των
Μεθοδικδ τδ 6ι6λϊο καϊ δκλαϊκευμενο για τους
πολλοϋς Αδελφοϋς, Απο6αινει ωφελιμωτατο καϊ
καλδς δδηγδς για την νοεραν προσευχη καϊ την
κατα τδ δυνατδ νηψη, μεσα στδν συγχυτικδν κδσμον, που Αναστρεφονται.

·Ὅ οαοο ΓρΗΓοριοε,,
ΠΟΤΕΛΕΙ τδ Β' τεϋχος

της ^τησιας

^κδοσεως

του δτνωτερω Περιοδικου
της ι. Μονης του 'Οσιου
Γρηγοριου υττδ την διευ-

θυνσιν του

Καθηγουμε-

νου αυτης αρχιμ. κ. Γεοὰργιου. ^Ατγο συνειδησιν
ευθυνης και αττδ 6γαττην

Ιν Χριστφ ττρδς τους Ιν
κοσμφ δίδελφους, η Ι. Μονη, δπτεφασισε να ιτροσφερη *κατ ετος και δπτδ ενα τευχος με συνεργα-

ΚΙΒΧΙΟΚρϊεϊΛΙ
σιες μδνον δγιορειτων εκ του πληρωματος της
πειρας των.
"Οντως οϊ εκατδν σελϊδες του εϋωδιδζουν δπδ
μοναστικην πνευματικδτητα. «^Ελπϊζουμε δτι και
τδ τευχος αϋτδ θδ δναπαϋση τις ψυχες των δδελφων, θδ τους μεταφερη στδ πνευματικδ κλϊμα
Μοναχισμοϋ, θα
του 'Ορθοδδξου 'Αγιορειτ ικου
τους δωση κατευθυνσεις για την νοερδ προσευχη
και αλλα ζητηματα της Αν Χριστφ ζωης και γενικδ θδ τους βοηθηση να αϊσθανθοον την Ιν Χριστφ κοινωνϊα με τους δδελφοϋς των μοναχοϋς.
Ζητουμε σαν δντιδωρο τις προσευχες των δναγνωστων μας για τους δγιορεϊτας Πατερας».
Συναινουμεν και ευχδμεθα την συνεχισιν ^ττι ετη
πολλδ του δδελφοϋ Περιοδικου.

'·ΘΘΜΧΤΧ ΤΗΟ ΜΘΓΑΧΗΟ

ΟΥΝΟΑΟγ,,
ΕΜΟΝ μιας πληθϋος τταρατηρησεων, σκεψεων και
κρισεων, ^ττι του καταλδγου των θεματων, 8τ ινα μελλουν νδ συζητηθοϋν εϊς την παρασκευαζομενην να συνελθη δψεττοτε «'Αγιον και Μεγαλην Σννοδον», τδ υπδ τδν
δνωτερω τιτλον βιβλϊον
του Καθηγητοϋ του Πανεπιστημιου κ. Γ. Γαλιτη,
δποβαϊνει υττδ τδς παροϋσας συνθηκας πολϋτιμον βοηθημα, δΓ δσους ^κ σννειδησεως εϋθυνης
ηθελαν να μορφωσουν ,μιαν δρθην δντιληψιν — μεταξϋ «λογισμων κατηγοροϋντων η και δπολογουμενων» (Ρωμ. β', Ι5) — δτϊ του δντικειμενου.
Τδ θεμα της Συνδδου, 6εβαϊως, εΤναι πολυεδρον καϊ πολυπτυχον, δπως ^πισημαινει και δ φϊλος θεολδγος Καθηγητης καϊ οι Α.Δ. ηδη ^ξεφρασαν τους φδβους των στδ προηγουμενον τευ
χος, ^νφ στδ δνδ χεϊρας δκθετουν τας βασικας
σκεφεις των ^τγϊ των ιτροϋττοθεσεων συγκροτησεως
μιας Συνδδου, τας δποιας ϊ^μεϊς τουλαχιστον δδν
6λεττομεν υπαρχοϋσας. Παντως αν η δληθεια της
ΜΞκκλησιας παραμενει αϋτη *καθ εαυτην αναλλοιωτη εϊς δλους τους αϊωνας, δν τουτοις μια σννοδος ποικϊλων ϊστορικων συνθηκων δυναται νδ δινοδειξη καϊ τα μη καλδ 6ς καλα. ΓΓ αϋτδ ενω
δεν ευχδμεθα την συγκλησιν «Μεγαλης Συνοδου»,
δμως, αγνοουντες τϊ θελει δν προκειμενφ δ θεδς,
δεν την πολεμουμεν ϊσχυρως.
Καλδν παντως εϊναι νδ μελετωμεν τταντες καϊ
να ιτροσευχωμεθα ϋπερ του καλοϋ της δγιας του
Χριστου 'Εκκλησιας δναφορικως πρδς την Σϋνοδον. Καϊ Ζνα καλδν βοηθημα πρδς την κατευθυνσιν αϋτην, εϊναι τδ τταρουσιαζδμενον δπδ των
στηλων των Α.Δ. βιβλϊδν του κ. Γαλιτη, δστις
δρθδτατα φρονει, δτι δχι 6ς δλαθητος τδ εγραψεν, *δλλ ως «προσπαθων ταπεινως νδ Ικφρδση
τδ δρθδδοξον φρσνημα, Ιν συναισθησει της μεγιστης ευθυνης... που εχει 6ς θεολδγος καϊ 6καδημαϊκδς διδασκαλος Εναντι της ,Εκκλησ^ας».
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·ὍΙΟ. ΤΗΝ ΧΛΘΑφΗΝ
ΘΛΥἘΟΥ ΓΟρΓΟΝΙλΝ.,
Ε ΠΡΟΑΟΓΟΝ του σεβ.
Καρυστιας καϊ Σκυρου κ.
Σεραφειμ, τδ "Εκκλησιαστικδν Γηροκομεϊον Κϋμης «Οϊ δγιοι * Ιωακεϊμ
καϊ "Αννα» Ιξεδωκε τδ
τρϊτον τευχος στην σειρδ «"Ανθος δπδ τδν Πατερικδν
λειμωνα»,
με
τδν Λδγον τοϋ
αγιου
Γρηγορϊου τοϋ θεολδγου «Εϊς την ^αυτοϋ δδελφην», σε νεοελληνικην δπδδοσιν υπδ τοϋ φιλολδγου κ. Κ. Κουκη.
'Η δπδδοσις δρκετδ δπϊ-μελημενη, δποδεικνυει
παρδ τοϋτο, δτι δεν εϊναι δρκετη η δρχαιομαθεια
καϊ αυτη δκδμη δ μϋησις στην στρυφνδτητα τοϋ
λδγου καϊ στδ μοναδικδν ϋφος τοϋ Θεολδγου Πατρδς, δια να.δποδωση κανεϊς τδ ϊ^νωμενον με την
πνευματικην του αϊ'σθησιν νδημα του. Χρειαζεται
κατι πλεον
πνευματικη αϊσθησις. "Ενα γοργδν
βλεμμα στην μεταφρασιν υπδ του δγιου Νικοδημου τοϋ 'Αγιορεϊτου τοϋ ϊδιου Λδγου εϊς τδ Ν.
Χκλδγιδν του, μαρτυρεϊ τδ δληθες του ϊσχυρισμοϋ. Γιατϊ, — πρεπει να τδ ^ννοησωμεν καλα —
δ λδγος των δγιων Πατερων, δεν εϊναι διανοητικδς απλως, δλλδ ανθος της καθαρας νοησεως,
διαποτισμενης 6πδ των πνευματικων καϊ θειων
δμπειριων των. ^Ακριβως *γι αϋτδ καϊ συγκινεϊ
καϊ υψωνει καϊ μεθυει καϊ δλλοιωνει. "Οταν μας
5ιαφεϋγη η θεμελιωδης αϋτη δληθεια, δχι μδνον νομιζομεν δτι η Ιπιδρασις των αγιων Πα
τερων μας δφειλεται στδ καλλος καϊ την δϋναμιν τοϋ λδγου των, δλλδ καϊ δτι τδ κειμενα των
δυναμεθα νδ τδ προσεγγϊζωμεν ως δρχαϊκδ απλως
κειμενα καϊ νδ προβαινωμεν σε μεταφρασεις.
Καλη μεν
πρδθεσις, δλλδ πρεπει καϊ νδ Ιξεταζωμεν ^δν εχωμβν «τδ πρδς δπαρτισμδν». "Αλ
λως ουτε 6φελοϋμεθα, ουτε Λφελοϋμεν. Γιατϊ δν οι
κινονμενοι στδ ^πιπεδα του φυσικοϋ καϊ διεφθαρμενου λδγου (ποιησις, λογοτεχνια), εϊναι τδσον
ευαισθητοι στϊς μεταφρασεις, τι μπορεϊ νδ λεχθη γιδ τδν λδγον της χαριτος, τον παμφωτον,
τδν αγιασμενον, τδν θεολογικδν;
Ταϋτα ως γενικες παρατηρησεις.

“Η ΝΟΘβΧ ΛΟΧΗΟΟ..
ΑΘΕ εκδοσις 6ι6λιου,
που πραγματεϋεται περϊ
της νοερας
προσευχης
καϊ εΤναι εργον μεμαρτυρημενης 4γι6τητος Χριστιανοϋ, εΤναι
6ληθινη
ευλογια, 8ιοτι θεωροϋμεν
την νοεραν ^ργασϊαν της
προσευχης, 6ς τδ Λποτεδραστικδν
μεσον
λεσματικωτερον καϊ τδ πιδ
δισφυλαξεως της ψυχης των Χριστιανων 6τπδ τοϋς
δξωτερικοϋς καϊ δσωτερικοϋς μολυσμοϋς, 6λλα και
την δσφαλη και σϋντομον δδδν πρδς καθαρσιν
καϊ δγιασμδν καϊ θεωσιν, Ιν σννδυασμφ με την
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Εργασιαν των Εντολων.
Δια τοϋτο καϊ Εχαρημεν δπδ την θεαν του υπδ
τδν δνωτερω τϊτλον βιβλιου, διτερ πραγματευεται
ττερϊ της νοερας προσευχης. 'Αλλα η χαρα του
φιλοκαλου δναγνωστου μεταβαλλεται δμεσως σε
δληθη θλϊψιν δπδ την αττλην φυλλομετρησιν του
βιβλιου. 'Αφηνομ·εν τα δναριθμητα συντακτικα,
φραστικα, λεκτικα, Εννοιολογικα λαθη, που περιεχουν οι πρδλογοι συγγραφεως (συλλεκτου) καϊ
Εκδδτου, 6στε να διερωταται κανεϊς, πως δεν εϋρεθη Ενας μετριος τοϋλαχιστον Επιμελητης της
εκδδσεως να δπαλλαξη τδ βιβλιον του τοσουτου φδρτου δσυγχωρητων λαθων, καϊ ας ελθωμεν
στδ κεϊμενον.
Κατ
δρχην Εκπληττδμεθα δπδ μιαν ανακολου*
θιαν. Εις μεν τδν πρδλογον του Εκδδτου διαβαπερισσοτερα δε υλη εϊναι του Επιζομεν, δτι
σκδπου Θεοφανους του Εγκλειστου...». Εις δε
τδν Πρδλογον του δνθολδγου ηγουμενου Χαριτωνος
καϊ τδ προοιμιον του Εργου φερεται ως συγγραφευς δ αγιος Δημητριος του Ροστωβ. Πλην αϋτων
εϊς τδ «συμπδσιον» συμμετεχουν δ ΠαΤσιος Βελιτσκδφσκυ καϊ δ «Γερων» Βασϊλειος. Κατδπιν των
Ενδειξεων αυτων, δκολουθεϊ μικρα εϊσαγωγη και
Ιν συνεχειςι τεσσερα εϊσαγωγικα κεφαλαια, μετα
τα δποϊα δρχϊζουν τα δριθμημενα κεφαλαια δπδ
τδ Ι - 332.
Καϊ δμεσως ερχεται φυσικδν τδ Ερωτημα· εϊς
ποιον Εκ των δνωτερω δνηκουν τα 332 κεφαλαια
*
καϊ ποια; 'Αλλ
δπαντησις δεν υπαρχει.
ας παραβλεψη κανεϊς καϊ αυτδ τδ δκατα*
'Αλλ
νδητον. Ερχδμεθα σε αυτδ τουτο τδ κειμενον, τδ
δποϊον μετεφρασεν εις την Ελληνικην Εκ του ρωσικου «Ενας δξιδτιμος κυριος καϊ ευλαβεστατος
Ρωσικης διαλεκτου»
Χριστιανδς, γνωστης της
8ϊο! 'Αλλα φθανει να γνωρϊζη κανεϊς την «ρωσικην διαλεκτον» δια να μεταφραση κειμενα πνευματικα της μυστικης θεολογϊας Εκφραζδμενα με
εϊδικους δρους; Διδτι εϊναι τδση η κακοποιησις
του κειμενου, τδσον δλλοιωμενοι οϊ δροι, τδση η
δκοτταστασια των φρασεων, τδση θα Ελεγαμεν η
δγραμματωσϋνη καϊ η παιδικη δφελεια, που δποκαλϋπτεται σε καθε σχεδδν σελιδα, ωστε θα δυσκολευωμεθα να τδ πιστεϋσωμεν, αν αλλσι μας
ελεγαν τας κρισεις αυτας.
Εαν δεχθωμεν, δτι τα λαθη ταυτα δεν δφεϊλονται εϊς τδν μεταφραστην, μηπως τα κειμενα
των δγιων Θεοφανους, Δημητριου καϊ Παϊσιου εΤχαν η δη παραποιηθη υπδ του Ηγουμενου της Μονης
Βαλααμ Χαριτωνος;

Παντως βεβαιον εϊναι, δτι τδ μεγα θεμα της
νοερας προσευχης, δεν προβαλλεται δρθοδδξως με
μδνη θεραπεια που
την Εν λδγω εκδοσιν καϊ
δπομενει, εϊναι να προσεχθη μια δευτερα εκδοσις, δφοϋ προηγουμενως Ελεγχθοϋν τα κειμενα της
συλλογης του Χαριτωνος, μηπως Εκεϊ ευρϊσκεται η δνεξαντλητος πηγη των λαθων.
Ελπϊζομεν εϊς την συνεσιν του δδελφοϋ Γ. Κλημεντος, δτι θα κατανοηση δτι υπαρχει μεγαλη δ ισφορα μεταξυ δγαθης προθεσεως καϊ του δϋνασθαι. Δεν δρκεϊ να θελη κανεϊς να παρουσιαση την
νοεραν προσευχην καϊ τα προβληματα της. Καϊ
δεν πρεπει να λησμονωμεν, δτι αι Εσυχαστικαϊ

εριδες του Ι4ου αϊωνος, προεκληθησαν δπδ την
κακοποιησιν της νοερας προσευχης υπδ δφελων τινων μοναχων. 'Ιδου διατϊ δεικνϋομεν τδσην ευαισθησϊαν.

“Η ΙΧΤρϊΚΗ ΘΥθγΝΗ,.
ΡΑΙΑ καϊ πολυμερως Επιστημονικη Εργασια του
γνωστοϋ
ποινικολδγου
κ.
της
Θεσσαλονικης
Στεφ. Κδτσιανου,
δια
την δναδειξιν της ϊατρικης εϋθϋνης κατα την ασκησιν της φιλανθρωπου
5ιακονιας των ϊατρων.
Βεβαϊως «δικαϊφ νδμος
*
ου κεϊται» κατα τδν θειον Παϋλον. ^Αλλ
δπδ τδτε
που η ϊερα τεχνη του 'Ασκληπιοϋ καϊ 'Ιπποκρατους μετεβληθη σε πολϋ ψυχρδν Επαγγελματισμδν,
σε μεγαλην εκτασιν, η νομοθεσϊα, προσαρμοζομενη
καϊ στα συγχρονα δεδομενα, τα δποϊα εϊσηγαγεν
η Εκπληκτικη τεχνολογϊα, εχει τδσον ευρυνθη, &στε να προκοολεση καϊ τδ Εξ ϋποχρεωσεως Ενδιαφερον της Εκκλησιας.

Εϊναι βεβαια τρομερδν, παραλυον τα γσνατα
τοϋ ϊατροϋ, τδ να ζητηται εϋθυνη δπδ αϋτδν δια
τας δτυχεϊς Εκβασεις των ϊατρικων του Επεμβασεων. Εκ τοϋ αλλου δμως εϊναι καϊ δφυπνιστικδν
των ναρκωμενων συνειδησεων, δπδ την περιστολην
της ιερδτητος τοϋ λειτουργηματος στα πλαισια
της Εγκληματικης πεζδτητος τοϋ κερδους. Καϊ δν
μεν τδ κακδν τοϋτο δεν θεραπεϋεται, δια της αϊσθησεως της πρδς τδν πασχοντα δγαπης, παντως
δναστελλεται καπως δπδ τδν φδβον του κολασμοϋ. Γιατϊ αν τα σφαλματα των ιατρων συνδεονται με την ποικιλης μορφης ελλειψιν δγαπης
πρδς τδν συνανθρωπον, Επ6μενον εϊναι να μη παραμενουν «σφαλματα», δλλα να προσλαμβανουν
χαρακτηρα δπανθρωπιας, ην καϊ δ δνθρωπινος νδμος τιμωρεϊ. Καϊ τα «σφαλματα» εϊναι τδσα, βστε να μειινη παροιμιωδες τδ προχριστιανικδν
γνωμικδν: «δ ηλιος φωτϊζει τας Επιτυχιας των
Ιατρων, η δε γη καλϋπτει τα σφαλματα των».

'Ο δρκος, δ ιατρικδς, βεβαϊως, εμεινεν Ενας
ξηρδς τϋπος, δφοϋ καϊ οι πρδς οϋς δ δρκος εϊ
ϊδεα τοϋ
ναι δνϋπαρκτοι, Επομενως μενει μδνον
δρκου. Διδτι τι σημαινει «"Ομνυμι ''Απ6λλωνα
ϊητρδν, καϊ 'Ασκληπιδν καϊ 'Υγεϊαν καϊ Πανακειαν, καϊ Θεοϋς παντας τε καϊ πασας...»; Εαν δεν
ϋπαρχη φδβος πρδς τδν ζωντα Θεδν Εν Χριστφ
*Ιησοϋ, κανενας δσκληπιαδης δεν δϋναται να φοβηθη τδν ^σκληπιδν.

Τδ θαυμασιον βιβλιον τοϋ φϊλου νομικοϋ παν
τως, με τδν πλοϋτον της βιβλιογραφιας του καϊ
την πολϋπλευρον νομικην ερευναν τοϋ πολυπλδκου
καϊ πολυσχιδοϋς προβληματος, συντελεϊ εϊς την
μδρφωσιν δρθων κριτηριων εϋθϋνης ϋπδ των Ιατρων'
Καϊ αυτδ δποτελεϊ μιαν θετικην καϊ δξιδλογον
προσφοραν, δλλα και κινητρον ηθικης βελτιωσε·
θ.μ.5.
6ς των.
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·ΠΧρΧΑΟΟΗ,,
ΠΕΝΘΥΜΙΖΟΜΕΝ
την
εκδοσιν του 4ου τεϋχους
του δνωτερω καλοϋ Περιοδικοϋ με πλουσιαν ϋ·
λην, δπως παντοτε, Θεολογικην, εκκλησιαστικην,
καλλιτεχνικην, λογοτεχνικην, ιστορικην και αγιογραφικην. Τδ συνιστωμεν
Ικθυμως, ως εκφραστικδν
μιας προσπαθειας να υποδεικνυη τις ελληνορθδδοξες πηγες, απδ τις δποιες συνεχως δπομακρυνδμεθα. Και σημερα τδ σημαντικωτερο εϊναι,
να διατηρηση κανεϊς τδ ηθος της φυλης, να τδ
βιωνη καϊ να τδ εξαγγελει πρδς δλες τις κατευθυνσεις. Να, μια ^θνικης σημασιας προσφορα.
Χωρϊς τις ελληνορθδδοξες παραδδσεις μας, τδ
εθνος θα ^κφυλισθη σε ενα εΤδος πολϋ διαφορον,
σε μια ακαθδριστη πανσπερμια.

"Γ7ΘΤρλ ΟΚΧΝΑΛΛΟγ..
ΝΗΣΙΑ
τδ
δρθδδοξο
γνωστδ αντιπαπικδ βιβλιο του 'Ηλια Μηνιατη,
απδκτησε παλι δπικαιρδτητα με νεα εκδοση, βασισμενη στην δεϋτερη του
184Ο. Κανει
^ντυπωση
κρυσταλλινη καθαροτητα του, που δεν 6φηνει
καμμια απολυτως
σκια
δμφιβολιας στδν αναγνωστη, καϊ εντελως αβιαστα τδν πειθει για την δρθδτητα των θεσεων
του. Διαλυει σαν τδ φυσημα τοϋ δνεμου τδν καπνδ της επιχειρηματολογιας των παπικων καϊ
δποκαλυπτει γυμνη, μ
* δλη την αποκρουστικοτητα της, την πλανη τους.
'Επισης κανει εντυπωση καϊ τοϋτο. 'Ο Μηνια
τη ς εζησε σε μια ^ποχη, που τδ πιδ πυκνδ σκοταδι 6μαθειας σκεπαζε τδ εθνος μας. 'Η μδνη
*
πηγη διανοητικοϋ φωτισμοϋ ητανε
δϋση. Σ
αϋτη την πηγη πηγε δ συγγραφεας για να ποτιση τδν νοϋ του. Παρα τδ ανωριμο της ηλικιας
του ξεχωρισε τδ καθαρδ νερδ απδ τδ δηλητηριο.
Δεν θαμπωθηκε απδ την λαμψη. Χαρις στδ φως
της 'Ορθοδοξιας, που διατηρησε ασβηστο, χωρϊς
κανενα αλλο κριτικδ εφδδιο για να δδηγηθη, αφοϋ
^τανε βγαλμενος απδ ενα, με τα κοσμικα κριτηρια, σκοτεινδ καϊ παχυλωτατο περιβαλλον, κατωρθωσε, δχι μδνο να μη ζαλισθη δ ϊδιος απδ
τδ ανεβασμα του στους πϋργους της δυτικης σκεψεως, αλλα καϊ ν* αποδειξη πολλοϋς απ' αϋτους
χαρτινους καϊ σαν τελεϊως κιβδηλο τδ ϋψος της
παπικης κομπορρημοσϋνης. 'Ενω ηταν πεινασμενος, μπδρεσε να δειξη, δτι τα δρεκτικα φαγητα,
που αφθονα τοϋ εστρωναν μπροστα του, ηταν «αγ.ϊ^.
καταλληλα πρδς βρωσιν».

ΩΣ πνευματικδ ^κπεμπει
Μυστικδς καϊ
δ μεγας
Πατηρ
της
Νηπτικδς
Δια'Εκκλησιας δγιος
δοχος "Επϊσκοπος Φωτικης. 'Η διδασκαλια του,
κυρϊως για μοναχοϋς, δδπλανη κανδνα
ποτελει
στην
πορειας δνοδικης
κλιμακα των δρετων καϊ
της εν αγιφ Πνεϋματι ζωης. Εϊναι δε τδσο τδ
κϋρος του, ωστε δχι μδνο δ αγιος Γρηγ6ριος δ
Παλαμας πολλες φορες τδν δπεκαλεσθη, κατα τις
θεολογικες καϊ ησυχαστικες εριδες τοϋ Ι4ου αϊωνος, αλλα καϊ αϋτοϊ οι δντιπαλοϊ του, παρερμηνευοντες τδ περιεχδμενο των «Κεφαλαϊων» του.
Οι Ρωμαιοκαθολικοϊ θεολδγοι πρδ πολλοϋ τδν
Ιξεδωσαν σε κριτικη εκδοση καϊ σε γαλλικη μεταφραση — προφανως νομϊζοντες δτι τους υπηρετεϊ στδ 3οϊυ8 ρυηϊ8, πλανωμενοι δε — καϊ
ηδη κυκλοφορεϊ στδ κεϊμενο, μεταφραση στην δπλοελληνικη καϊ σχολια απδ τδν μοναχδ Θεδκλητο Διονυσιατη. "Ενδεικτικως παραθετουμε την εϊσαγωγη τοϋ βιβλιου. Διατϊθεται δπδ τδ βιβλιοπωλεϊον «Κυψελη», Καμβουνιων 1, Θεσσαλονικην.
Οι «'Αθωνικοϊ Διαλογοι» εϋχαριστοϋν τδν ^κδ.
οϊκον «ΑΣΤΗΡ» ^Αφων Παπαδημητριου δια τις
βιννιετες καϊ τα κλισε που εϋχαριστως παρεχωρησαν δια την διακδσμησιν των ως καϊ δια την
διακδσμησιν τοϋ «'Αγιου Διαδδχου».

η θν χριοτω

ζωΗ

-> απδ τ^ν σελ. 8
δνωσιν. 'Η μια Υϊνεται απδ τδν θεδν και η
αλλη απδ τδν ανθρωπον. Και η μδν κινησις
δπδ τδν θεδν, εϊναι η δνδρΥἘια της θειας χδριτος. 'Η δδ εξ ανθρωπου εϊναι η δλευθδρα
προαιρεσις. "Απδ ημας χρειαζεται νδ προσφερθη μδνον η θελησις διδ νδ υποδεχθωμεν
την θειαν χδριν που προσφδρεται. Νδ μη προδωσωμεν τδν θεϊον θησαυρδν και νδ φροντϊζωμεν νδ μη σ6εσθη η αναμμενη ηδη λαμπδδα
τοϋ δΥϊου Πνευματος. Τοϋτο δδ επιτυΥχδνεται, δΤαν δδν εισδΥωμεν εις την δν αΥϊω
Πνεϋματι ζωϊ'ιν τιποτε αμαρτωλδν, τδ δποϊον
Υεννμ τδν θδνατον.
6ΡΜΗΝΘΙΧ ΟΤΟ “ΠΧΤβρ ΗΜΟΝ.,

-> απδ τϊιν σελ. Ι2
νωση δσων απδχουν κατδ δποιοδηποτε τρδπο
μεταξϋ τους,
δδ δλλειψη Του (η δλοΥϊα),
των δνωμδνων διαιρεση και Υϊδ νδ μδθουμε νδ
οϊκειωνδμαστε τδ Λ6γο μδ τις δΥαθδς πρδξεις μας, ωστε νδ μ^ν δνωθοϋμε μδνο μδ τους
"ΑΥΥδλους μδσω της αρετης, αλλδ καϊ μδ τδ
θεδ κατδ τρδπο αντιληπτο, μδ τ^ χαρισματι* τδν κδσμο τδν κτιστδ.
κϊ) αρπαΥη μας δπ

ΛΛΙΚΧΙΟΧΟΓΗΤΗ ΧΝΗΟγΧΙΧ

ΩΡΙΣ να νπαρχη
νποστατικδν αϊτιον,
διετνπωϋησαν σὲ ϋρη
σκεντικα εντνπα τδν
τελευταϊο καιρδν ανησνχες σκεγεις για
δηδεν ονγχρονισμδ
τον 'Αγϊον "Ορονς
και για τασεις δημιονργιας προνποδδσεων «πολιτιστικων» απδ μδρονς αγιορειτων μοναχων. 'Ομολογονμεν δτι η διδγερση ανησνχιων τοϋ εϊδονς αντον, εϊναι
τδ δλιγωτερον αδικαιολδγητη. Γιατϊ, εκτδς απδ την παγια οταοη τοϋ σννδλον των
αρνησικδσμονν μοναχων κατα πασης Ιδεας νποχωρησεως στδν δαϊμονα τον «ἐκσνγχρονισμον» τον 'Αγϊον "Ορονς, εϊναι
η πρεδτη φορα πον η Κοιν6της επιλαμβανεται για μια αποφασιστικην αντιμετωπιση της εισδολης διαφδρων μηχανηματων.
Κατα τρδπον ανεπαϊσϋ'ητον απδ αρκετα χρδνια εϊσηχϋησαν στδ "Αγιον "Ορος
ενα πληδος μηχανικων μεσων, πον αρχισαν να γϊνωνται πλεον αϊσϋ'ητα. Αντδ δδ
αναγκαζει την 'Ι. Κοινδτητα να αοκηση
δνα ελεγχο μδ κριτηρια δρδολογικα και
παραδοσιακα, ιδοτε να περιοταλη δ κϊνδννος αλλοιωσεως τον ησνχαστικον χαρακτηρος τον "Αϋωνος.
Βεβαια ϋα μποροϋσε να παρατηρηϋη,
δτι τδ φαινδμενον αντδ εϊναι εκφραστικδ
της δνναμεως της ϊστορικης ροης, πον
οννηδως παρασνρει τα «παραδοσιακα» μδσα εξνπηρετησεως. Καϊ πραγματι, αν ϋεληοη κανεϊς να ανιχνενση ϊοτορικως την
πορεϊαν δπι6ολης των «νδων μδσων» δπϊ
των παλαιων, δδν εχει παρα να καμη τδν
κδπο μιας ϊστορικης αναδρομης στδ πα-

ρελϋδν. "Ολα νποτασσονται στδ νδο, στδ
περισσδτερον δξνπηρετικδ, τδ πιδ οϊκονομικδ σδ χρδνο και δαπδνη δνναμεων.
'Αλλα αν στδν κδσμον επιδιωκεται μδ
καϋε τρδπον η δπϊτενξη καϊ νεων ποσοοτων ανεσεων, τδ "Αγιον "Ορος καϊ γενικως δ Μοναχισμδς, πον στδ 6αϋος αποτελεϊ μια ζωη εκονσϊον κακοπαϋεϊας,
δδν ϋ'α δλ^η σδ αντϊϊλεση μδ τϊς προϋποϋεσεις της ζανης τον αν ακολονδηοη αντην την νοοτροπϊα τον κδσμον; "Εκ πρωτης δψεως ετσι φαϊνεται. "Αν δμως κα
νεϊς δξετδση 6αδντερα τδ πραγμα, ϋα
"ιδη δτι ενας 6αδμδς «ανδσεως» νπηρετεϊ
την πνενματικη ζωην, δταν τα μεσα «ανεσεως» χρησιμοποιοννται για σκοπονς
πνενματικονς καϊ τϊϋενται στην νπηρεσϊα
μιας σνλλογικης ζωης.
"Ο νποφαινδμενος ϋνμαται ασκητην - ησνχαστην, δ δποϊος αφησε την μακρννην
ερημον, χωρϊς δμως να αφηση την σκληρδτητα της ασκητικης τον αγωγης, καϊ
δγκατεσταϋη δγγντερα πρδς τα σνγκοινωνιακα μδσα της ϊλαλασσης. Σδ δριΑτηση
μον, γιατϊ αλλαξε τδπο, μον απαντησε, δτι
τα πεντε πνενματικα τον τδκνα δαπανοϋσαν τϊς σωματικδς τονς δνναμεις στα 6ραχια της δρημον καϊ δδν τονς εμενε πολνς
χρδνος καϊ δννδμεις για την προσενχη
καϊ την λοιπη αοκηση.
Σχετικδν μδ τα διαφορα μηχανηματα
καϊ τροχοφδρα εϊναι καϊ τδ ϊλεμα των δασικων δδων. Καϊ αντδ τδ ϊλεμα παϊρνει
προ6ληματικη μορφην. ΟΙ δασικοϊ δρδμοι,
πον αποτελονν καϊ ζωνες αντιπνρικδς,
μπορεϊ να χρησιμοποιηϋοϋν καϊ για καποια δξνπηρδτηση των Μονων πδραν της
μεταφορας των δασικων προϊδντων τονν;
Δηλαδη Ι - 2 Μονδς, απομεμονωμδνες γεωγραφικως καϊ σνγκοινωνιακως, μπορονν να εχονν την δννατδτητα αντιμετω-
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πϊσεως αμδσων αναγκων των (μεταφορα
αοϋενονς, νεκρον, νπεργηρον), χωρϊς να
προκληϊλη κϊνδννος μειζδνων διενκολννοεων; Αντδ ακρι6ως εϊναι τδ κρϊοιμον
οημεϊον και αντδ τελεϊ νπδ δξδτασιν.
Οι αγιορεϊται, στο οϋνολδν των σχεδδν,
ϊϊελουν να κρατησονν τδ "Αγιον "Ορος οε
απδσταση απδ τις κοομικδς σννϊϊηκες ζωης καϊ να διατηρηοονν τις ησνχαστικδς
προϋποδεσεις τον για την αδιαλειπτη
προσενχη, την καλλιεργεια των αρετων,
τις πνευματικδς «ϋ'εωρϊες» των και τις
ϋεολογικδς μελετες των μαζν με την ακοϊμητη λατρεϊα τον Θεον. Γι αντδ και
απδ δεκαετηρϊδες ανϋϊστανται σταϋερα
στις προκλησεις τοϋ κοομικον η χρησιμοϋηρικοϋ πνενματος να ιιεναν8'η» τδ "Αγι
ον "Ορος με την εξω ζωην.
Βεβαϊως οι μοναχοϊ δεν εϊναι ανενδεεϊς. Χρειαζονται και τροφην και «σκεπασματαν και ποικϊλην Ιατρικη περϊϋαλψη. Καϊ ακρι6ως απδ τδ οημεϊον αντδ
γενναται τδ πρ66λημα κατανομης: Πδσον
πρδς τδν ονρανδν καϊ πδσον στην γη πρεπει να οτρεφωμεδα; 'Εαν οι μοναχοϊ ησαν η αοαρκοι η ανωτεροι σωματικων α
ναγκων (τροφης, γηρατος, νδσων, ϋ·ερ,μανοεως, κατοικϊας), κανεϊς λδγος δεν
9α νπηρχε χρησεως μεσων ονγκοινωνϊας,
μδσων μεταφορας. Στην σννεση καϊ την
πολνχρδνια πεϊρα της κοινδτητος των Ι.
Μονων τον 'Αγιον "Ορονς απδκειται δ
κα9ορισμδς των δρϊων. Καϊ ελπϊζεται δτι,
με προσενχην καϊ πνεϋμα ταπεινωσεως,
διακρισεως καϊ αγαπης, χωρϊς απολντοποιηοεις καϊ εμμονην οδ αϋδαϊρετες απδιμεις, με γνωμονα τδ πνενματικδν σνμφδρον τον 'Αγϊον "Ορονς γενικως καϊ
των επϊ μερονς ι. Μονων, ϋα εϋρεϋη η
χρυση τομη τοϋ προβληματος, δια να εϊ
ναι η λνοις ανδεκτικη καϊ στην Ισδρροπον αγιορειτικη σκεψη καϊ στδν χρδνον.
Μδ σννεϊδηση ευϋννης δλοι οι αγιορεϊ
ται αγωνϊζονται να διαφνλαξονν τδ μοναδικδν μοναστικδν Κεντρον, πον οννοψϊζει δ,τι καλδν παρηγαγεν η βνζαντινη
'Ορϋδδοξος ζωη, μακρνα απδ εγκδσμιες
επιρροδς, ενω παραλληλως δδν αρνοϋνται την χρηοη μδσων, δσα δδν ϋδτονν οδ
κϊνδννον την ονοϊαν καϊ την μορφην τον,
εφαρμδζοντες καϊ δν τοντφ τδ 'Αποοτο-
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λικδν: «Χρωμενοι τω κδσμφ καϊ ον καταχρωμενοι». Οϋτε δηλαδη μδνο ^βση,
αλλ' οντε μδνον αρνηση, αλλα σνν9εση.
Καϊ δπως ελεγεν δ αγιος Γρηγδριος δ
Θεολδγος, «οντε νποζεοντες, οντε ϋπερζδοντες, αλλα ζεοντες». Αντην δδ την χρνσην Πατερικην μεοδτητα καϊ στην πρακτικην ακδμη ζωην, εξασφαλϊζει η αγαπη καϊ η ταπεϊνωση, απ' δπον πηγαζει η
φωτεινη διακριση. "Αλλωστε καϊ αυτη η
'Ορ9δδοξη Θεολογϊα δδν εϊναι τϊποτε αλλο, απδ μια μεοδτητα σκεψεως καϊ νοηοεως, μεταξϋ ελλεϊιμεως καϊ νπερβολης.
«Ορδοδοξεϊν εοτι τδ αεϊ σχοινοβατεϊν»,
οπως λεγει δ ϊδιος 9εϊος Πατηρ.
'Εφ δσον λοιπδν οι αγιορεϊται εϊναι
συνδεδεμδνοι μδ τδν δεομδν της αγαπης,
«τη τιμη αλληλοις προηγονμενοι» καϊ μδ
φωτισμενην την ψνχην ρνδμϊζουν τα τον
ϊερωτατον "Αδω, ονδεϊς λδγος ανηονχϊας
νπαρχει.
ΛΝΤΙΛ,ΟΓΟΟ ΑΓΛΠΗΟ

ΕΝ δυναμεϋα να
σνμφωνησωμεν, μδ
δλην την αγαπην,
ποϋ αϊσϋανδμε3α καϊ
την αναγνωρισιν τοϋ
εργον των, ως «ϊεραποστδλων», μδ τδν
κ. Ν.Σ. σδ γενικδς
γραμμες, πον απηντηοε στδ αρϊϊρον μας
νπδ τδν τιτλον «Μοναχιομδς καϊ Ιεραποστολη» δια τον «Στανροϋ» (τενχ. Ι99).
Καϊ δδν σνμφαννονμεν δια τονς εξης σννοπτικονς λδγονς:
Ι. Αιδτι δχι 6ρ9οδδξως γϊνεται μδ
νον δπϊκλησις της διδασκαλϊας τον Κνρϊον χωρϊς παραλληλον αναφοραν στην πνενματικην παραδοοιν καϊ τονς αγϊονς Πατερας. 'Η μδδοδος αντη αγει σδ προτεσταντικδς περιοχες.
2. 'Η διδασκαλϊα τον Κνριον εχει δρμηνεν9η δν τη πραξει καϊ δια των σνγγραφων των αγϊων Πατδρων. 'Επομενως
η ζωη της 'Εκκλησϊας, τδ 'ηϋος της, η
διδασκαλϊα της, βεμελιοννται επϊ των α
γϊων Πατδρων, πραξει καϊ 9εωρϊα δρμηνενσαντων τδ αγιον Εναγγδλιον.
3. 'Η εσωτερικη ϊεραποστολη αποτελεϊ
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αδιαρρηκτον λειτουργϊαν τοϋ Σωματος τον
ΚΡΙΟΙΟ ΗΓ6ΟΙΑΟ
Χριστοϋ και επομενως εκφρασιν τοϋ η9ους, της μυστικης πεϊρας, τοϋ φωτισμοϋ
ΓΕΣΙΑΝ λδγοντες
τοϋ αγϊον Πνενματος, που δνεργεϊ μδσα
δννοονμεν μδνον την
στην 'Εκκλησϊαν. 'Εαν κατ οϊκονομϊαν
πολιτικην. Βεβαϊως
γϊνη δεκτδν τδ κηρυγμα της Πϊστεως,
κρϊσιν ηγεσϊας καϊ
ανεξαρτητα απδ την ϊεραρχικην τδ,ξιν, αποιμδνων εχομεν καϊ
δϋνατον δμως να εϊναι δρϋδδοζον εαν δ
στην "Εκκλησϊαν. 'Αλ
κηρνοοων δεν εχη οϊκειωϋη τδ δρϋδδολα ϋπηρξε ποτε δποξον ^θος, την μυστικην δμπειρϊαν της 'Εκχη, που η 'Εκκλησϊα
κλησϊας και τδν φωτισμδν τοϋ αγϊον Πνευ
μενων; Τδ κακδν δματος.
απδ την ελλειτμη ποι4. 'Η 'Ορ9οδοξϊα αποτελεϊ μϊαν ζωσαν πνευματ ικην παραδοσιν εν αγϊω Πνευ μενων δδν εϊναι τδσον, δσον προκαλεϊται
ματι. 'Ο διδασκαλος πρεπει να εϊναι φο- απδ την απουσϊαν αζϊων πολιτικων ηγετων. Γιατϊ δοο καϊ να μη προαγεται η
ρενς αυτης της ζωσης παραδδσεως. Δια 'Εκκληοϊα απδ την στδρηση αγϊων καϊ σονα καταστη δμως φορεϋς χρειαζεται, σνμ- φων Ποιμδνων, δμως η πϊστις τοϋ λαοϋ
φωνα με την δ ιδαοκαλϊαν της 'Εκκλησϊας, τοϋ Θεοϋ δεν ταυτϊζεται με τα δργανα της
να 9ητεϋση στην παραδοσιακην ασκησιν, 'Εκκλησϊας. Καϊ επομενως μπορεϊ να τρδφεται με την διδασκαλϊαν των αγϊων Πα
παρα τους πδδας των αγϊων Πατερων.
τερων δ πιστδς λαδς, αλλα καϊ με τους
5. Χωρϊς μεταστοιχεϊωσιν των πα9ων, καλοϋς λδγους των μη καλων ποιμδνων,
(ϋνμικοϋ καϊ επι9νμητικοϋ) και χωρις δπως λδγει δ Κϋριος. «Παντα οϋν δσα εαν
φωτισμδν τοϋ λογιστικον νπδ τοϋ αγϊον εϊπωσιν νμϊν τηρεϊν, τηρεϊτε καϊ ποιεϊΠνενματος, που ενεργεϊ επϊ της κα9αρας τε, κατα δε τα εργα αντων μη ποιεϊτειμυχης, της συντετριμμενης, τεταπεινω- λδγουσι γαρ, καϊ ου ποιοϋοιυ (Ματ9. κγ',
3).
μενης και αγαπωσης, δ «Ιεραπδστολος»
Τοϋ Κυρϊον δ λδγος αναφδρεται στους
πλαναται, — ως «εχων την μδρφωσιν της φαρισαϊους καϊ επομενως δϋναται να εευσεβεϊας, την δδ δϋναμιν αυτης ηρνημε- χη τελεϊαν δφαρμογην οτην περιοχη της
νος» — ενω ενδεχεται να ωφελη πολλοϋς χαριτος; 'Αλλα δσον καϊ αν η ζωη τοϋ δκκλησιαοτικοϋ δργανου εϊναι δυνατδν να ακαϊ επϊσης πολλοϋς να 6λαπτη.
6. Τελος, γνωμων καϊ κανων καϊ δδη- ποβη ουδετερα, δμως οι αδυνατες ψυχϋς ημπορεϊ να 6λα6οϋν. Παντως ενα εϊ
γδς καϊ φωτισμδς της ζωης της 'Εκκλη- ναι 6εβαιον, δτι παρα τας ατελεϊας των
σϊας, δεν εϊναι η ϋεϊα Γραφη καϊ ημεϊς οϊ κληρικοϊ, δϋν διαστρδφουν τδν λαδν μδ
δρμηνεϋοντες, αλλα η ζωη καϊ η διδασκα- αντϊ9εες διδασκαλϊες, δπως συμβαϊνει με
λϊα των αγϊων Πατδρων, οι δποϊοι ηρμη- τους πολιτικοϋς ηγδτας.
Αοιπδν, πολιτικων ηγετων εχομεν δεινευσαν στην πραξιν καϊ στην ϋεωρϊαν την
Γραφην. Τδ «πορευ9εντες. ..» χωρϊς να νην κρϊσιν. Γιατϊ η "Ελλας δϋν εϊναι μϊα
δποιαδηποτε χωρα. "Εχει 6α9ειδς ρϊζες,
ερωτησωμεν τους Πατδρας, ποιοϊ πρδπει μακρδς παραδδσεις, 9εανϋρωπινη δομην.
να πορευϋοϋν καϊ ποια χαρϊσματα χρει- "Εχει τδν ϋτρηλδν κλασοικιομδν της καϊ
αζονται, δζει προτεσταντισμοϋ. 'Αλλα δεν την 9εανδρικην 'Ορ9οδοξϊαν της, που ἐπρεπει καϊ να λησμονηται, συν τουτοις, μϊγησαν στην ψυχην τοϋ "Ε9νους καϊ εδτι 'Εκεϊνος που παρηγγειλε' «πορενϋεν- γιναν μακροχρδνια Ιστορϊα, ενας παγκοσμϊου ακτινοβολϊας πολιτισμδς. 'Η δϊδυμη
τες...», Αϋτδς ε·ϋεσε καϊ ενα δρον: ιικα- αντη κατακτησις της δλληνικης γυχης,
9ϊσατε. . . εως οϋ δνδυσησ9ε δνναμιν δξ που αποτελεϊ την εκφρασιν ντρηλης αν9ρωπϊνης καϊ 9εϊας ευγενεϊας, αξιωνει
ϋψους» (Λουκ. κδ', 49).

οικεϊωοιν και προστασιαν και προβολην
απδ τους πολιτικοϋς ηγδτας, για να σννεχιση τδ ελληνορϋδδοξον ηδος την Ιστορικην, αναπλαστικην και εκπολιτιστικη πορεϊαν τον. Και τετοιους ηγετες ποιδτητος, αλλοϊμονον, η 'Ελλας δεν εχει. Γι
αυτδ και σε μεγαλη κλιμακα δ λαδς μας
εχασε τδν προοανατολισμδ τον και την Ιδιαζουσα πνευματικη του αιοϋησιν. Και
τωρα πλεει στδ σκοταδι της αγνωσϊας, απελπις, απτερος, αλϋτρωτος, μδ νεκρη την
ψυχην, μηδενιστης, κυλιδμενος στις ηδονες για ν αποφυγη την κδλαοη της δοωτερικης δυστνχϊας τον. Ποιδς δα τδν 6οηδηση; Βεβαια η 'Εκκλησϊα. 'Αλλα τδ ερ
γο της ματαιωνεται απδ τους αναξϊονς
τοϋ "Εδνονς ηγδτες, που ανοιξαν τους
δια6ολικους ασκοϋς τοϋ ΑΙ6λου. 'Ο Κϋριος να μας λυπηϋη και να μας ανοϊξη
τα ματια, για να Ιδοϋμε τους κρημνοϋς,
πρδς τους δποϊους κατευδυνδμεδα.

ΧξΙΟΤΙλΝΙΟΜΟε ΚλΙ 6ΠΙΟΤΗΜΗ
-> απδ την σελ. 25
λεϋς). Και τδ θαϋμα ἔγινε! «'Επἐστρεψεν
η σκιδ εν τοϊς ανα6αθμοϊς εις τδ δπϊσω δἐκα 6αθμοϋς»· δηλ. η οκιδ τοϋ ηλϊου ϋπεχωρησεν εϊς τα σκαλοπδτια ΙΟ 6αθμοϋς πρδς
τδ δπϊσω (στϊχ. ΙΙ). Δεκα 6αθμοὶ αντιστοιχοϋν πρδς 4Ο λεπτδ δκριβως. "Ωστε 23 ωρες καϊ 2Ο λεπτδ τοϋ 6ι6λϊου Τησοϋ τοϋ
Ναυη, συν 4Ο λεπτδ τοϋ 6ι6λϊου της Δ' Βασιλειων, ουμπληρωνουν τδς 24 ωρας, αϊ δποϊαι Ελειπαν. Τδς ωρας αϋτδς Απρεπε οϊ
επιστημονες νδ ενσω;ιατωσουν εϊς τοϋς ϋπολογισμοϋς των (Λεγ ϊπκϊ (ο Ιοβ ϊη Ιϊιε ϊομ
Ϊιοοϊ0, ιυς την δπωλεσθεϊσαν ἠμέραν τοϋ συμπαντος».
Και δ Χδρολντ Χϊλλ καταλἠγει: «Δεν εϊναι τοϋτο καταπληκτικδν ; 'Ο θεδς μας προκαλεϊ συγχυσιν εϊς τοϋς δπιστἠμονας, διδτι
τοϋς ϋποχρεωνει νδ δναγνωρϊζουν την δληθειδν Του» (Οατ ΟοεΙ ϊβ ηΛΪ5ΪΠβ ιϊιβΪΓ
ηο8βε ϊη ΗΪ8 «ΙηιϊΗ». ΤΗπΙ ϊβ τϊ^ψ).

'Ορδοδος'ιας δ φωστηρ, "Εκκλησϊας τδ στηριγμα και
διδασκαλε, των μοναστων η καλλονη, των δεολδγων
υπδρμαχος απροσμαχητος, Γρηγδριε δαυματουργδ, Θεοσαλονικης τδ καϋχημα, κηρυξ της χαριτος, ϊκετευε δια
παντδς σωδηναι τας ψυχας ημων.

