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τό σκεῦος τῆς ἐκλογῆς''τοῦ Χριστοῦ,
ἕως τρίτου οὐρανοῦ ἀναβάς",

πρῶτος μετά τόν'Ἑ ν α",
γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καί

ο) ε ιπ

τῶν

δέ μή ἔχω,γέγονα χαλκός ῆχῶν ἤ κύμρἀγγέλων,ἀγάπην δ
·

βαλον ἀλαλάζον.Καίί ἐάν ἔχω προφητείαν καί εἰδῶ τά

α καί πᾶσαν τήν γνῶσιν,καί ἐάν ἔχω πᾶμυ στή ρια πά ν τα
'---- --δρη μεθιστάνειν,ἀγάπῆν δέ μή ἔσαν τήν πίστιν,ῶστε
χω,ού δ έ ν ε ἰ μι.Καί ἐ'
έάν ψωμίσω πάντα τά ὑπάρχοντά μου,

καί

ἐάν παραδῶ τό σῶμα

ῖνα καυθήσωμαι,ἀγάπην δέ

μή ἔχω,οὐδέν ώφελοῦμαι.

μακροθυμεῖ,χρηστεύε-

ται,ή ἀγάπη οὐ ζηλοῖ,ἡ

περπερεύεται,οῦ φυσι-

οῦται,οὐκ ἀσχημονεῖ,ού

ἑαυτῆς,ού παροξύνεται,

οὐ λογίζεται

τό κακόν,ού χαίρει

ἐπ ί

τῆ ἀδικ ί α, συ γχα ί -

ρει δέ τῆ ἀληθεία.Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει,πάντα
ἐλπίζ·ει,πάντα ὑπομένει.Ἠ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει'εἴ-

τε δέ προφητεῖαι ,καταρΥηθήσονται Ὁἴτε γλῶσσαι ,παύο'οντα.ι * εἴτε γνῶσις,καταργηθήσεται. (Κορ. ,ΤΓ'Γ-8)
Τῷ'Αποστολικῷ τούτω κανόνι

στοιχοῦντες,ἀπεφασίσα-

μεν τήν ἔκδοσιν τοῦ παρόντος π·ἐριοδικοῦ,ώς συμθολικήν

παρουσίαν τῶν ἀφανῶν προσευχῶν τῶν'Αγιορε.ιτῶν ὑπέρ τῆς
ἐν τῷ κόσμῳ στρατευομένης'Εκκλησίας.'Αλλά καί ώς οὐσι-

αστικήν,κατ'ἀναλογίαν πρός τήν ἡμετέραν ἀσθένειαν,προσφοράν-ὅ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι-δεδομένου ὅτι,''τό θεῖον,

ού πλήθει δώρων θεραπεύεται ,ἀλλά προαιρέσεως θερμότητιί'

Τό παρόν περιοδικόν ἐκδίδεται

ἐκ πρωτοβουλίας'Αγι-

ορειτῶν Μοναχῶν καί κατόπιν τῆς ἐγκρίσεως ὑπό τῆςἙερᾶς
Κοινότητος

τοῦ 'ΑγίουὌρους,διά νά καλύψῃ ἕν κενόν καί

νἀ ἀάρτυρήσῃ τήν άγάπην,ήν "περισσοτέρως"ἔχει

διά

τούς ἐν Κυρίῳ ἀδελφούς. ἰύν τούτοις δέ ἐπιθυμεῖ ὅπως ἀποβῆ

"παράκλησις εν Χρ ιστῷ,παραμύθιον ἀγάπης,

κοινωνία Πνεύματος, σπλάγχνα καί οἰκτιρμοί''καί ὄπως

ἐν αὐτῷ "πλ^ρωθῆ" ή χαρά τοῦ Παύλου,''ἰνα τό αὐτό
φρονῶμεν,τήν αὐτήν ἀγάπ-ην ἔχοντες,σύμψυχοι,τό ἔν
φρονοῦντες,μηδέν κατά ἐρίθειαν ἤ κενοδοξίαν,ἀλλά

τῆ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας
ἑαυτῶν.Μή τά ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες,ἀλλά καί

τά

ἑτέρων ἕκαστος. Ἤιλ.ΒὌ-4)
Διότι μέ ἄλγος ψυχῆς διαπιστώνομεν,ὅτι ἑνότης

τῆς άγίας'Εκκλησίας μας δέν ὐπάρχει.Καί τό αἴτιον;
"Διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν ἐψύγη ἡ ἀγάπη τῶν

πολλῶν''.Καί ἐντεῦθεν,ὄχι μόνον ἡ διάσπασις τῆς ἐν
αἰσθήσει ψυχῆς ἑνότητος ἐν Χριστῷ,ἀλλά καί ή ἀδυ-

ναμία συναντήσεως είς ἕν σημεῖον,εἰς''τό αὐτό φρονεῖν''ἔστω καί

ἐξωτερικῶς,ὁμολογιακῶς.

'Εάν ἐθυθίζαμεν

τόν νοῦν εἰς τό ἐν ἀρχῆ παρα-

τιθέμενον κείμενον τῆς ἀγάπης τοῦ θείου Παύλου,θά
ἐβλέπαμεν πόσον ἀποχρωματισμένα εἰναι εἰς τάς ψυ-

χάς μας τά χαρακτηριστικά τῆς ἀγάπης.Καί

θά ὑποστῶ-

μεν συγκλονιστικήν ἀναταραχήν ἐάν ἀναμετρηθῶμεν μέ

τό αἴτημα τῆς'Αρχιερατικῆς προοευχῆς τοῦ Κυρίου''ἴνα ώσιν ἕν καθώς ἡμεῖς"

Πράγματι.Εἴμεθα "ἔν'';Ποῦ ἡ ἑνότης ἐν ἀγάπῃ μεταξύ ἀδελφῶν ἐν Χριστῷ;Ποῦ ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Κύ-

ριον,ἡ ἐμφαινομένη εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐντολῶν;
Ποῦ ή ἐνέργεια τοῦ Παρακλήτου ἐν ταῖς καρδίαις ἡ-

μῶν;Ποῦ εἰναι τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,τό παρἨμῖν
"μένον'';Πῶς εἰς ἡμᾶς ἔχει σαρκωθῆ τό "ὁ ἀγαπῶν με

ἀγαπηθήσεται ὑπό τοῦ πατρός μου,καί ἐγώ ἀγαπ.ήσω αὐ-

' πΛ
τόν καί ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν'';Πῶς πληροῦται τό''ἑαυ-

τούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ
Θεῷ παραθώμεθα";Πῶς βιοῦμεν τό

"χαίροντες μετά χαιρό-

ντων καί κλαίοντες μετά κλαιόντων",ἀφοῦ "εἴτε πάσχει

ἔν μέλος,συμπάσχει πάντα τά μέλη,εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος,συγχαίρει πάντα τά μέλη",συμφώνως μέ τό θεμελιῶδες
.'Εκκλησιολογικόν δόγμα,καθ'ὅ εἴμεθα "σῶμα Χριστοῦ καί
μέλη ἐκ μέρους" ;Ποῦ τό''Ἑγώ εἰ.μι ἡ ἄμπελος,ὑμεῖς τά κλή-

ματαῶ;'Πῶς δυνάμεθα νά ὀνομαζώμεθα χριστιανοί καί

νά τό

φανερώνωμεν εἰς τους ἄλλους ,δταν''ἀλλήλους δάκνωμεν &
κατεσθίωμεν",ἐνῷ τό γνώρισμα τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ
ΓΖ
'
·
ὄτι
πάντες
είναι ;''Ἑν τούτῳ, γνώσονται
θ οτι
,
στε,ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις";

ἐμοί μαθηταί ἐ-

'Αναμφιβόλως διερχόμεθα τοιαύτην πνευματικήν κρί-

σιν,ώστε ούδείς νά δύναται

νά θεβαιώσῃ,δτι

δέν εὑρι-

" 'Ὄ "ἐγερθήσονται
οκόμεθα ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις,καθ'ἄς
ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται καί δώσουσι σημεῖα με-

γάλα καί τέρατα,ῶστε πλανῆσαι,εἰ δυνατόν,καί τούς ἐκ-

λεκτούςἰ'Τόση ἡ σύγχυσις,τόση ἡ δύναμις τῆς πλάνης
3 ---- Ι

Ἑνώπιον αὐτῆς τῆς τρομακτικῆς πραγματικότητος ,τ ί

θά ἔπρεπε νά εἴπωμεν ἐξ

'Αγίου"Ορους,ἀπό ἔνα χῶρον ὀ-

που ἔμβλημά του είναι ἡ ἐν Κυρίῳ μετάνοια;Τί ἄλλο από
τό κήρυγμα' Ιωάννου τοῦ Βαπ,τιστοῦ Ἠπερ ἀρμόζει δι'ολας

τάς ἐποχάς,δι'ὄλους τούς ἀνθρώπους,ἀνά πᾶσαν ἡμέραν &
ἐνάπᾶσαν ῶραν;"Μετανοεῖτε*ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν",ἤτις ἔρχεται

"ώς κλέπτης ἐν νυκτ ί"

Οἱ τρόποι ἐκδηλώσεως τῆς ἀγάπης είναι ποικίλοι;
Διά προσευχῆς,διά πρακτικῆς διακονίας,διά λόγου.'Αεί-

ποτε οί Μοναχοί ἤσκσυν τήν πρός τόν πλησίον ἀγάπην .των
διαφόρως,ἀναλόγως τῆς ἐποχῆς,τῶν συνθηκῶν,τῶν δυνατοτή

των των,τῶν

ἰδιαζόντων χαρισμάτων των.Καί

"είναι ἀπα-

ραίτητον σήμερον νά εἴπῃ ὁ Μοναχισμός τήν μεγάλην ἀ-

λήθειαν διά τήν ζωήν καί τήν σιωπήν του.Εἰναι ἀπόλυτος καί ἐπείγουσα ἀνάγκη νά δώσῃ μίαν συγκλονιστικήν

μαρτυρίαν εἰς τόν πολλαπλῶς κλονιζόμενον καί καταρρεύσαντα κόσμον'',ώς λέγει

ἕν μήνυμα τοῦ Ευνεδρίου

τῶν Μοναστικῶν παραγόντων.

Καί ὄντως ὀφείλουν οἱ Μοναχοί νά δώσουν τήν ἐσχατολογικήν μαρτυρίαν των,ώς "κήρυκες τῆς ἐρχομένης βα-

σιλείας''καί ώς "προφῆται τῆς Καινῆς Διαθήκης" ,κατά
τόν"Αγιον Γρηγόριον τόν Παλαμᾶν.Διότι,ἄλλωστε,μόνον
αὐτούς ἀείποτε ἀνεγνώριζεν ώς θεολόγους καί διδασκάλους ἡ άγία'Εκκλησία μας.Καί ἡ αἰσθητή ἀπουσία των

ἀπό τήν σύγχρονον ζωήν,ἔχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα καί

οἱ πιστοί ἐν Κυρίῳ περιῆλθον εἰς ἀμηχα-

νίαν ἀπό τήν ἔλλειψ·ιν αὐθεντικῆς κατευθύνσεως.

Διότι ὁμολογουμένως,οἱ φορεῖς τῆς'Ορθοδόξου θε-

ολογίας νοσφίζονται ἀλλότρια δικαιώματα,ἄλλοις ἀνήκοντα.Σήμερον,μέ τήν δυνατότητα κτήσεως τῆς "σχολα-

στικῆς"θεολογίας,τῆς ἀπό ἑδράνων διδασκομένης,-λίαν

ώφελίμου,ώς ὀζυνούσης τόν νοῦν καί χορηγούσης ἀπα-

ραιτήτους γνώσεις-παρεμερίσθη ή θεολογία τοῦἙγίου
Πνεύματος,ἐκ καθαρότητος,ἐλλάμψεως καί

ἑνώσεως.

'Αλλ'εἰναι γνωστόν,ὄτι ὁλόκληρος ήὉρθόδοξος διδασκαλία καί ὅλαι αί πνευματικαί

ἐμπειρίαι συγκρο- ·

τοῦν. μίαν θαυμαστήν ἐνότητα,μίαν ἀρμονίαν 8ιώσεως
καί

νοήσεως,μίαν συμπόρευσιν καταφατικῆς καί ἀπο-

φατικῆς θεολογίας,ἐκπορευομένων αὐτῶν ὄλων τῶν ἐνεργημάτων τοῦἙγίου Πνεύματος ἀπό τά βάθη τῶν ά-

γίων καρδ ιῶν, ὅπου''κράζε ι στεναγμοῖς ἀλαλήτοις,ἀβ-

βᾶ ὁ πατήρ''.Καί ή κτῆσις τῆς ἀγιοπνευματικῆς αἰ-

σθήσεως καί ἡ συντήρησις τῆς ὀρθοδόξου πνευματι-

κότητος,ἐπιτυγχάνετα.ι μόνον διά τῆς συνεποῦς βιώσεως τῆς ὀρθοδόξου πνευματικῆς παραδόσεως,διά τῆς ἀ-.

σκητικότητος καί τῆς προοευχῆς,διά τῆς ταπεινώσεως
καί τῆς ἀγίας ἀγάπης,ὅπου ὁδηγοῦν,δι'αἰσθήσεως ψυ-

χῆς,εἰς τήν κοινωνίαν τοῦ πνεύματος τῶν'Αγίων μας.
Καί ὅλοι οἱ διδάσκαλοι τῆςὉρθοδοξίας ἦσαν Μοναχοί καί Ασκηταί.Καθαρθέντες διά τῶν

έφωτίσθησαν καί ἡγιάσθησαν καί

ἱερῶν ἀσκήσεων,

ἐπλησίασαν τόν Οεόν,

^ενόμενοι σ;'.εύη τοῦ'Αγίου Γνεύματος.Καί, ἐντεῦθεν, ἐ-

ζήγγειλαν τά. μεγαλεῖα τοῦ Οεοῦ πρός τόν λαόν τοῦ Θεφῦ.Χωρίς φανταστι';άς .συλλήψεις,χωρίς "νοητικά ἐπινοή-

ματα,χωρίς ,συλλογιστικά παίγνια,ἀλλά μέ φωτισμένον
νοῦν,μέ τεταπεινωμένην καρδίαν καί συντετριμμένον

πνεῦμα,μέ ψυχήν ἀγαπῶσαν,ἀπό τάς ἐν'Αγίῳ Πνεύματι ἐ-

μπειρίας των,τάς οποίας ἐνήρθρωσαν εἰς τόν λόγον.

Τό παρόν.περιοδικόν πληροῖ καί

Προ .ίθεται

ἔνα ἕτερον σκοπόν.

ὅ.πως συνεχίσῃ μα;ιρόθεν καί διά τοῦ γραπτοῦ

λόγου τούς ἐν'Α3ήναις καί ἀλλαχοῦ πνευματικούς διαλό-

γους,ους εἰχεν ὁ ὑπεύθυνος σ.υντάκτης του μετά φοιτη-

τῶν.Καί οἱ διάλογοι αὐτοί ἀπεδείχθησαν λίαν ἀποδοτικο ί

Η ἐποχή μας ἐπιβάλλει τόν διάλογον."Αλλοτε ἡ'Εκ-

κλησία ἐχρησιμοποίει τόν μονόλογον τῆς Εατηχήσεως.Σήμερον ὅμως,οἱ πιστοί,ὑφιστάμενοι τήν ἐπίδρασιν διαφόρων φιλοσοφικῶν (ὁευμάτων,ἀξιοῦν νά διαλεχθοῦν.Καί δέν

δυνάμεθα νά παραθεωρήσωμεν τήν νέαν αὐτήν μορφήν ἀναζητήσεως τῆς ἀληθείας ἐντός τῶν ἐπιτρεπτῶν ὁρίων.
Ὁ Κύριος ἄς εὐλονήσῃ τήν ἐξ ἀγάπης ταπεινήν προσπάθειαν καί οἱ προσφιλεῖς ἐν Χριστῷ ἀναγνῶσται μας,

ἄς ἐξαντλήσουν τήν ἐπιείκειάν των διά τήν εὐτέλειαν

τῆς φιλαδέλφου προσφορᾶς."Κατά δύναμιν & Θεῷ φίλον".

Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης

ι κ ο

ί

δ

ι ΟΑγ^.ι-

"Τοῖς ἐρημικοῖς μακαρία ζωή
θεϊκῶ ερωτι πτερουμένοις."
Τ Α

ΥΨΗ Λ Α

.. . "

..ἰΑνεχωρήσαμεν ἀπό τήν Μονήν διά τήν κορυφήν τοῦ Αθω,

διά''τά ὄρη τά ὑψηλά ταῖς ἐλάφοις"ψυχαῖς, ὅπως ψάλλει ὁ

Προφήτης Λαἡ'ίδ.'Ητο ἡμέρα τετάρτη Αὐγούστου τοῦ Ι96. .
Οἱ

οι.

ἐγχωρίως ἀποδηυ.οῦντες εϊμεθα ἀρκετοί καί άνόμοι-

Ενας

ἱερομόναχος,τρεῖς Μοναχοί,ὁ ὑφηγητής τῆς θε-

ολογίας Γ.,ἔνας φιλόλογος καί ἕνας

ἰατρός.Αἱ ῆλικίαι

ἐκυμαίνοντο εἰς μίαν κλίμακα ἐτῶν ἀπό 2β-5Ο.Οἱ λαϊκοί
ἦσαν μεταξύ των φίλοι καί

εἰς ἡμᾶς γνωστοί.

Σκοπός τῆς ἀναβάσεώς μας ἠτο ἡ ἐπιθυμία ολων νά ἑ-

ορτάσωμεν τήν Μεταμόρφωσιν τοῦ

ῦωτῆρος εἰς τό ὁμώνυμον

ἐζωκκλῆσι,πού εἰναι κτισμένον εἰς τήν κορυφήν τοῦ'Αθω,
τοῦὌρους τῆς Μψταμορφώσεως, ὅπως τό ἀποκαλοῦν.
Ἠ πορεία μας,κατόπιν συμφωνίας,ἐγένετο σιωπηλή.Ἑ-

πεθάλλετο ἡ μυστική προσευχή καί ῆ κατ'ἰδίαν μελέτη.

Μόνον ὁ πρεσβύτερος ἀδελφός τῆς ὁμάδος ἐδικαιοῦτο νά
διακόπτῃ τήν σιωπήν,διά νά δίδῃ ἀφορμήν μιας πειθαρχημένης συζητήσεωἠ.Καί ὁ πρεσβύτερος ἠτο ὁ ὑποφαινόμενος.

ἀνάβασις, βεβαίως,δέν ἠτο ὁμαλή.''Επρεπε νάδιανύσωμεν πορείαν ἕξη ώρῶν διά νά φθάσωμεν τό ῦψος 2.οοο μ.
"'ετα κοπιώδη πεζοπορείαν τριῶν ώρῶν,ἐπάνω εἰς βραχώδεις ἀτραπούς,ἐφθάσαμεν εἰς μίαν ἀσκητικήν Καλύβην.

Οἱ ἐρημῖται μᾶς ὑπεδέχθησαν μέ ἀγάπην καί φιλοφρονήσεις.

Ἤσαν γνωστοί εἰς ἡμᾶς τούς Μοναχούς.
Εἰς τήν Καλύβην ήσκοῦντο,εἰς τήν κατά Σριστόν φιλο-

σοφίαν,τρεῖς Μοναχοί,ἀποτελοῦντες τήν πνευματικήν οἰκογένε ιαν. Γέρων,ιιεσήλιξ καί

νεώτερος.Καί οἰ

τρεῖς εἰ-

χον φήμην άγ ίων. Γράγματ ι. Εἰς τά πρόσωπά των ἠτο δι^·

άχυτος ἡ

"ὑπερέχουσα πάντα νοῦν''ειρήνη τῆς ψυχῆς

των.Εἰκόνες θείας πραότητος.Τροφή των ἀδιάλειπτος

ἠτο ή νοερά προσευχή καί αἰ πνευματικαί

θεωρίαι.Ὁ

Γέρων,πρῶτος τῆς συνοδείας,ἐθεωρεῖτο ώς αὐθεντία ἐξαιρετική εἰς τήν

3εωρητικήν καί πρακτικήν ζωήν ἐν

Χριστῶ,εἰς 6έματα προσευχῆς,ψυχικῶν πα' ῶν,ἀρετῶν,νήψεως νοός.Γενικῶς,δύναται νά λεχθῆ ὅτι ἠτο Μυστικός
θεολόγος ὑψηλοῦ ἐπιπέδου.

Με τα τας συστάσεις,ὁ Γέρων ἔσκυψε τήν κεφαλήν
Ζ
>
τ υ επι του στήθους.Ἤτο χαρούμενος ἀπό τήν ἐπίσκεζ
ψιν μας κα ι ἐνεφάνιζεν άπλότητα παιδίοῦ.Τό ῦφος του

μοῦ ἐνε''ύμισε τόν Αγιον Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ,πού ὑπεδέχετο τούς ἀδελφούς ἀν Χριστῷ μέ τόν χαιρετισμόν:

"ΧριστόςἨνέστη,Χαρά μου".

Πέρασεν ἀρκετή ῶρα μέσα σέ ϋποβλητικήν σιωπήν
νῷ ἡ·εῖς ἀνεκουφιζόμεθα ἀπό τήν κόπωσιν καί οί

5

έρη-

μῖται προσηύχοντ.ο νοερῶς,ό.'ως διαισθανόμην...

Ὁ ὑφηγ'τής Γ.μοῦ ἐνευσε διά νά ἐρωτήσω τόύ Γέ-

ροντα. περί νοερᾶς προσευχῆςὩΥπήκουσα,ἀφοῦ πρό τῆς

ἀναχωρήσεώς μας ἀπό τήν "·'σνήν εἰχο".εν συνεννοηθῆ δ-

πως ἐρωτήσωμεν διά τήν προσευχήν της καρδίας.
-Γέροντα,εἰπα,ἀπόψε θά μείνωμεν πλησίον σας,δπως
καί ἄλλοτε.Κά·τά τήν πολύτιμον αὐτήν εὐκαιρίαν θά εἴ-

χατε τήν καλωσύνην νά μᾶς ἐλέγατε λόγους πνευματικῆς

οἰκοδομῆς;Ἑδιαιτέρως ἡμεῖς καί οί λαϊκοί ἀδελφοί,ἐπ ι θυμοῦμεν νά μᾶς ὁμιλήσετε περί τῆς νοερᾶς προσευ-

χῆς,ἐκ τῆς πείρας σας,τήν ὁποίαν ἀσκεῖτε ἀπό έτῶν.

-Ἤάν ο Θεός,ἀδελφοί μου,ἀπήντησεν ὁ Γέρων ἀσκητής,ῶς νά συνήρχετο ἀπό τόν'βυἙσμόν του πρός ἑαυτόν,

εἰς τά βάθη τῆς καρδίας του,δίδει χαρίσματα εἰς ήμᾶς τούς εὐτελεῖς ἀνθρώπους,δέν δικαιούμεθα νά τά

ἀποκρύπτωμεν."Αν καί δέν γνωρίζω σημαντικά πράγμα-

τα,εὐχαρίστως ὅμως νά ἱκανοποιήσω τήν φιλομάθειάν
σας.'Αλλά τί

θέλετε νά εἰπω περί

νοερᾶς προσευχῆς;

-Γέροντα,ἐπενέβη ὁ ὑφηγητής Γ. ,ἐπιθυμοῦμε νά μάΡωμε κάτι περί τῆς νοερᾶς ἠ καρδιακῆς λεγομένης ἀ-

γίας προσευχῆς.Δηλαδή πότε ἐνεφανίσθη,ποῖοι τήν ἐπεννόησαν,πῶς ἐνεργεῖται,τά διάφορα στάδια πού πα-

ρουσιάζει ,τούς πνευματικούς ω.αρπούς που παράγει,ἀλλά καί γενικώτερα ,τί λέγουν οἱ'Αγιοι Πατέρες περί
αὐτῆς τῆς

ἱερᾶς καί μυστικῆς ἐργασίας.

-Ἠ νοερά προσευχή,εύλογημένα τέκνα μου,ἄρχισεν ὁ

ἀσκ.ητ'ς μέ τήν 3ο·θύλαλον φωνήν του , ἔχε ι, βεβαίως , τήν
ἰστορίαν της.Καί ή

ἱστορία αύτή ἀρχίζει ἀμέσως μετά

τήν πτῶσιν τῶν πρωτοπλάστων...Καί ἐσιώπησεν ὁ Γέρων.
-Τί ἐννοεῖτε,πάτερ,έρώτησεν ὁ ὑφηγητής Γ.,μέ αὐτό;

Οτι ή νοερά προσευχή ἔχει τήν καταγωγήν εἰς τήν'Ε-

δέμ καί είναι μεταπτωτικός καρπός τῆς ψυχῆς;
-Μάλιστα,ἀδελφέ μου Γ.,ἀπήντησεν ο Γέρων.Μέ τήν ἀ-

παραίτ'τον ομως ἐξήγησιν,ὀτι δέν έγεννήθη ἐντός τῆς

' ῦδέμ,ἀλλ ' ἔ''ω αὐτῆς.Καί

ναί μέν ὑπῆρχεν ἡ νοερά προ-

σευχή ἐντός τῆς περιοχῆς ἐκείνης τῆς θείας τρυφῆς,ὄ-

χι ὅμως ἀκριβῶς όπως τήν ἔζησαν οἱ'Οσιοι Πατέρες.Ἠ

νοερά προσευχή πρό τῆς πτώσεως,δέν εἰχε τήν ποιότητα ἐκείνης μετά τήν πτῶσιν καί

τήν ἔξωσιν.Ἠ πρώτη

ήτο προσευχή χαρᾶς,εὐγνωμοσύνης,λατρείας,ἀγάπης,ἔ-

ρωτος,ἀπαύστων αἴνων καί δοξολογίας,πού ἀνέβλυζαν ἀ-

πο καρδίας ἀγεύστους ἀμαρτίας.Ἠτο προσευχή ἀγγέλων.

Ἠτο άσμα πρωτόκτιστον,κίνησις άγίων ψυχῶν καί ἀσπίλων νόων,ἐντός τῶν ὁποίων εἰκονίζετο ἡ θεϊκή δόξα...

...Καί ὁ Γέρων ἀνελύθη εἰς δάκρυα...

Ἑπεκράτησε βαθεία σιωπή,ἐνῷ ὅλοι

εἰς τό κελλίον εἴχο-

μεν τήν αἴσθησιν τῆς παρουσίας τοῦ'Αγίου Πνεύματος.Καί

μετ'ὀλίγον ὁ Γέρων Μοναχός συνέχισεἨΑδελφοί μου,ἐκείνη
ἡ προσευχή ἦτο ἕν ἀδιάκοπον ἀλληλούϊα χαρᾶς.Δέν ήτο κατανυκτική,πενθική,προσευχή συντριβῆς καί ἐκζητήσεως ἐ-

λέους,ὀπως μετά τήν πτῶσιν.Δέν ἀπετέλει κοπιώδη προσπά-

θειαν πρός ἀπαγγίστρωσιν τῶν διακεχυμένων,διά τῶν αἰσθήσεων,εἰς τόν κόσμον ἐμπαθῶς,δυνάμεων τῆς ψυχῆς...

Τέκνα μου,πιστεύσατε,ὄτι ἡ προσευχή ἐκείνη δέν ἀπετέ-

λει δραματικόν ἀγῶνα πρός ἔξωσιν ἀπό τά βάθη τῆς καρδί-

ας τοῦ ἐμφωλεύοντος εἰς αὐτήν νοητοῦ ὄφεως.Δέν ἠτο,ἀκόμη,δακρυώδης δέησις,δέν ήτο ἐν στεναγμοῖς

ἱκεσία πρός

τόν Θεόν πρός ἀπαλλαγήν ἐκ τῶν τυραννικῶν παθῶν τῆς ψυχῆς.Ὄλα αὐτά εἰσήχθησαν μετά τήν πτῶσιν εἰς τήν ζωήν

τοῦ ἀνθρώπου,ἀφοῦ ἀπώλεσε τήν "βασίλειον χάριν'',τήν ἀ-

θωότητα,τήν πνευματικήν λάμψιν,τήν ἀσκίαστον καθαρότητα...

-Πῶς νά μή ὑπῆρχδν ἀσκίαστος καθαρότης,συνεπλήρωσεν
εἰς ἐκ τῶν Μοναχῶν τῆς συνοδείας μας,ἐφ'ὅσον ὅλαι αἱ ἐπιθυμίαι διά τά αἰσθητά ἠσαν νεκραί;Ἤ πῶς νά μή ἔπλεον
εἰς φωτόλουστα πελάγη χαρᾶς πνευματικῆς,ἀφοῦ ἀντλοῦσαν
ἀπό τήν ἀένναον καί

θείαν πηγήν τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν

τῆς'Αγίας ϊριάδος;Πῶς νά μή ήτο διαρκές ἀλληλούϊα ἡ ἔνθεος ζωή των,ἐφ'ὀσον δέν ὑπῆρχεν ἐνέργεια διαβολική ἤ

καταδυναστεία ὑπό τῶν ψεκτῶν παθῶν;Ἠλλά καί ἀφοῦ ἐτέλουν,οἱ ἄγ^'οι πρωτόπλαστοι, εἰς ἀρμονίαν μετά τοῦ Οεοῦ,
διά τῆς τελείας ὑπακοῆς των,ἐλλαμπόμενοι ταῖς καρδίαις;

-Ὄντως,ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Χριστῷ,είπεν ὁ Γέρων.

Οὐδείς λόγος συνέτρεχε νά προσευχηθοῦν οϊ ἄνθρωποι,ἐν
ἀπτώτῳ καταστάσει,δπως προσευχόμεθα ἡμεῖς τώρα.Διότι

δέν ε'ἴμεθα πλέον οἱ

ἴδιοι.Αὐτοί ἠσαν ἀπαθεῖς,ἡμεῖς ἐμ-

παθεῖς.Αὐτοί ἀνένοχοι,ἡμεῖς ἔνοχοι.Αὐτοί πάμφωτοι καί
ἀπλανεῖς.Ἠμεῖς ἐσκοτισμένοι ὑπό τῶν ὀλεθρίων παθῶν &

ἀπατώμενοι ὑπό τοῦ σατανᾶ.Γαί· Ἠιως λέγει τις, "γεννὉεθα ἐν τῷ βάθει μιᾶς ἀβύσσου καί χίλιοι

βραχίονες προς

ήμᾶς προτεινόμενοι-ἡ θεία Χάρις-μόλις δύνανται

νά ἀνυ-

ψώσουν ὀλίγον τήν ψυχήν μας.Ἠλλά καί πάλιν αἰσθανόμε-

θα ἀπαισίαν κλίσιν νά μεταπέσωμεν εἰς τήν

ἰδίαν ἄβυσσον.

Βεβαίως,εἰναι δυνατός ὁ Θεός νά μᾶς στερεώσῃ εἰς τό ἀγαθόν,ἐάν ἡμεῖς ὁλοκληρωτικῶς προσεφέραμεν τήν τήν θέλησίν μας.Ἑπειδή ὀμως,διά ποικίλους λόγους,δέν παραδί-

δωμεν μέ θερμότητα τήν θούλησίν μας εἰς τόν Θεόν,στροβιλιζόμεθα ἀπό τόν τυφῶνα τῶν άμαρτητικῶν ροπῶν μας.

-Σεβαστέ μου Γέροντα,παρενέβη ὁ φιλόλογος,χαίρω ἐ-

ξαιρετικῶς διά τάς θαυμασίας παρατηρήσεις σας.Σήμερον
πού ὁ κόσμος ἔχει τόσον διεστραμένην ἀντίληψιν καί τήν
πλέον ἀθλίαν

ἰδέαν διά τόν σκοπόν τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρ-

ξεως,ἡ διδασκαλία αὐτή τῆς'Εκκλησίας θά ἀπέβαινε πολύ-

τιμος ὁδηγός.Καί ὀπως δέν ἠμπορεῖ κανείς νά προβάλῃ ἔνα σύνολον ἰδεῶν,ἐάν δέν τάς θεμελιώσῃ ἐπί ἀρχῶν,οϋτω

δέν θά δυνηθῆ νά ὁμιλήσῃ περί ἀνθρώπου,ἐάν προηγουμένως δέν γνωρίζει τί

ειναι ὁ θεόπλαστος ἄνθρωπος.Καί ἀ-

πό τόν χριστιανικόν κόσμον ἐλλείπουν ἀτυχῶς ζῶντα πρότυπα ἀνθρώπων.Πρότυπα πού νά έλξουν,νά ἐπιβληθοῦν καί

νά ἐμφανίσουν ὁλόγλυφον τήν εὐγένειαν τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως καί καταγωγῆς της,τάς θείας ψυχοπνευματικάς δυνάμεις τοῦ

"κατ' εἰκόνα Θεοῦ" πλασθέντος- ἀνθρώπου...

-'Εάν διαζωγραφηθῆ ἡ ὀντως ώραία εἰκών τῶν πρωτοπλᾶστων,ἐρώτησεν ὁ ὑφηγητής Γ.,θά ειναι ἡ

ἰδία μέ τήν εἰ-

κόνα τοῦ μεταπτωτικοῦ μέν,πλήν ἀναγεννηθέντος διά τοῦ

ἀγίου Βαπτίσματος ἀνθρώπου;θά εἰναι εἰς πνευματικόν ἀ-

νέκφραστον κάλλος ὁμοία;Τί φρονεῖτε,πάτερ,περί αύτοῦ;
-Τοιαύτην σύγκρισιν οἱ ᾶγιοι Πατέρες,είπεν ὁ Γέρων,

καθ'δσον τοὐλάχιστον γνωρίζω,οὐδέποτε ἐσκέφθησαν. Πάντως
φρονῶ,ὅτι,ἐάν δέν εἰναι τόσον ώραία ἡ εἰκών τοῦ ἐν Χριστῶ ἀνθρώπου,ομως ειναι πολυτιμωτέρα...(συνεχίζεται )
ἙρΠἀ^τῆἀ Χ.

,Ἠ3^πιστολή "προς τήν σεμνοτ^την ἐν Μοναζοϋσαις Ξ^νην "
Ἤ'5ιτου ἐν'Αγίοις Πατρδς ήμῶν Γοηγορίου τοῦ Παλαμα.
---------------- οοοοοοΟΟΟΟ-----------------------------------Εἱἱς τοδς ἐπιθυμουντας ν6 βιωσουν ἐντελῶς ήσυχαστικῶς,είναι
δυσ6ρεστος δχι μδνον μί τοϋς λαϊκοϋς ή ὁναστροφή,αλλ6 καί
τοϋς
Ποναχοϋς,δι6τι διακδπτεται ή συνεχής καί γλυκυτατη
τδν ©εδν ἔνωσις.Καί τ6 ε'νιαῖον του νου,ἐν τῶ ὁποίω συνίσταται 6 ἔσω καί ὁλη-5ής
Μοναχδς,σχίζεται εἱς δϋο καί καποτε εἱς πολλ6 μ^ρη.Δια τουτο καί
κ^ποιος θατήρ ἐρωτηθείςρ·διατί ὁποφεϋγει τοϋς ὁνθρῶπους;"'Απήντησε,
τδν ©εδν καί τοϋς
δτι,''ἐπειδή δ^ν δυναμαι ταυτοχρδνως να εϊμαι
ἐνθρῶπους'*. (εννοεῖ τον αγιον'Αρσ^νιον .
'Αλλος παλιν Πατ·ήο,αναπτϋσσων ἐκ πείοας τδ σημεῖον αὑτο,ὁποφαίνεται,δτι''δχι μδνον ή συναναστροφή,αλλα καί αὐτή ή θεσ. τῶν ἐν—
θ.ρῶπων δϋναται να βλαψρ τήν σταθερδτητα τῆς ήσ.υχίας,ἐκεννων που ή—
συχαζουν κατα διανοιαν" ('Αββας'ϊσαακ ,ῖυρος)
"Αν κανείς ἐξεταση ακριβ^στερον,καί αὑτή ή μνήμη της αναμανής
κξποιου καί τῆς μετ'αὐτου ἀναστροφής,δεν αφήνει ὁσαλευτον τδ νοεοδν
τής ψυχής.'Αλλα καί ἐκεῖνος ποϋ συγγρ^φει καλϋπτει τον νουν του
θορυβουσας μερίμνας.Καί αν μ^ν ἀγραφων είναι ὀπδ τοϋς ποοκοψαντας $
φδασαντας εἱς τήν·αγΛπην του Οεου,λδγω ψυχικής ὑγείας,εχει μ^ν ἱνεργου
σαν τήν ὁγαπην του ©εοϋ,παρ'δτι γρ^φει,παντως δμως χωρ'ίς τήν ἐμεσδτητα καί κσ,·θαρδτητα της.''Αν δε ὁ γραφων είναι ἐπδ ἐκείνους,που περιτ5
πίπϊουν εἱς πολλα ψυχικα νοσήματα καί παθη,δπως ὁληθῶς εϊμαι ἐγῶ,ποϋ
εἀουν αναγκην να βοοῖν συνεχῶς προς τ6ν Θε6ν,''ἴασαί με.ὅτι ήμαρτδν
σοι' ,δ^ν είναι λογικδν να γρ^φουν προ τής ἱασεῶς των,ἐγκατσ-λείποντες
τήν προσευχήν καί ἐσχολοϋμ.ενοι ἑκουσίως μί αδιαφορα πραγμετα.'ϊυν τοϋτοις,ὁ γραφων ἐναστρεςοεται με μή πορδντας ἐνθρῶπους,δια τῶν συγγραφῶν.
Καί μετα πολλα χ.ρ6νια καί εἱς πολλοϋς ἐνθρῶπους μεταδίδονται τ5 γραπτα
-καί εἱς ἐκείνους που δίν ήθελε ακδμη-τα ὁποῖα παραμενουν καί μετα τήν
ὁποβίωσιν του συγγραφίως.
Δτουτο πολλοί ὁπο τοϋς μεγαλους 'Ησηχαστας Πατίρας δ^ν ἤθελον
να γρι5ψουν τίποτε,αν καί ήσαν εἱς θίσιν νσ.γραψουν ὁφελιμῶτατα καί
σπουδαῖσ. πραγματα. ἰ'Πσυχαστής αγιος'Αρσενιος)
'Πγῶ &£ ὑστερῶν εἱς δλα ἔναντι τής ἐκριβείας τῶν Παή^ρων,συνήθιζα νὁ γρ^φω,ὀλλδ ὁταν ητο ὁναγκη.Τῶρα δμως
κατ^στησαν ὁπρδθυμον
εἱς'το να γραφω,οἱ ρε φθονερους ὁφθαλμους ἱδδντες ῶρισμενας συγγοαφας

μου καί ζητουντες ἑφορμας δια να μί βλαψουν.(ἐννοεῖ τδν Βαρλαδμ)
©ἱ ὁποῖοι,κατ·5 τδν ὄγιον Διονϋσιον τδν'Αρεοπαγίτην,ἐπηρεαζονται
πα-5ολογικῶς ἐπδ τα ὁλφαβητικ^ στοιχεῖα,ὁπδ τας ανευ οὑσίας χραμ-

μ6ς καί συλλαβ^ς καί ὀκαθορίστους λ^ξεις,ποδ δ^ν εἱσ^ρχονται εἱς
τδ νοερδν τής ψνχής των.Καί ειναι κατ'σΛήθειαν πσ.ρ^λογον καί κακδν ὑς καί μή χαρακτηριστικδν ἐκείνων που θ^λουν ν6 θεολογοϋν,τ6
ν'. μή προσ^χουν εἱς τήν οὑσίαν καί τδν σκοπἀν τῶν λδγων,ὀλλα εἱς
λ5ξεις.
'Εγῶ &£ γνωρίζω,δτι δικαίως ϋπίστην τας κατηγορίας ἐκείνων,
ὄχι διδτι δ^ν εγραφα·συμφῶνως μιί τους ὁγίους Πσ.τερας.Διδτι με τήν
χ5ριν του Χριστου τρῖτο καταφαίνεται εἱς τα γραπϊα μου.'Αλλ^ διδτι συνΟγρσ.ψα περί·θεμ^των,δια τα ὁποῖα δεν ἤμην δξιος.
'Ωσ6·Ο α7νλος Ζδν, ἴσως,ἐπεχείρησα να συγκρατήσω τδ κινδυνεῖον
ὅχημα ν5 ὁνατραπή.ίΒασιλ.στί6-7;Παντως ή τιμωρία ποϋ ὑπ^στηνἰἑκ
Θεου^δ^ν ήτο εἱς 3αθμδν δργής,ἐλλ·5 μετρίας παιδαγωγίας.Δι6 τοϋτο
καί οἱ ὁντίπαλοι δ^ν ἐπετραπη να μί εξεΑοθρεΟσουν.'Ασφαλῶς δε &
τουτο ήτο ὁπ6 τήν ὁναξιδτ·ητ6 μου.Διδτι ἑγῶ δ^ν ήμην αξιος ουτε ἱκανδς,ῶς εἱναι ἐπδμενον,να παθω κατι ϋπ^ρ τής αληΦεί ζ; καί οῦτω
να γίνω κοινωνδς μετ5 χαρας τῶν παθηματων τῶν'Αγίων.
Τί.λοιπ6ν,ὁ αγιος Χρυ·σδστομος ,ὁ φ^ρων ὁκδμη ἔφ·5ορον τδ σῶμα
του,ὁ ἑνωμ^νος
τήν ἐν οὑρανοϊς'Εκκλησίαν τῶν πρωτοτδκων,ὁ περισσδτερον αλλου με ασφ^λειαν καί σαφήνειαν γλυκϋτατα συγγρ^φων,
αὑτδς ὁ τδσος μ^γας,δίν ἐξεκδπη ὁπ6 τήν'Εκκλησίαν καί δεν κατεδικδσθη εἱς ἐξορίαν ῶς φρονῶν καί γρήφων τας αἱρεσεις του'Ωριγ^νους;
Λ^γει δε καί ὁ Κορυφαϊος Κτρος τοῦ κορυφαίου χορου τῶν μαθητῶν
του Κυρίου,δτι οἱ τ6τε αμαθεϊς,τδ δυσνὁητα εἱς τας ἐπιστολας τοῦ
μεγαλου Παϋλου "ἐστρά3λουν πρδς τήν ἱδίαν αὑτῶν ὁπῶλειαν'.'(Πετρ.β'.)
'Εγῶ &£ δκ5 τήν μικραν ἐνδχλησιν ἐξ επείνων που ἐστρ^φησαν
ἐναντίον μου,ἔν καί κατεδικασθησαν συνοδικῶς,ἐσκεπτδμην να ἑπδσχω τελείως ατι6 συγνραφας,ἐ6ν μή σϋ τῶρα,ῶ'ϊερα Πρεσβυτις,δ5ν ἤρχεσο ἱκετεϋουσα καί χρησιμοποιουσα ἱκετευτικ^ γραμ;.ατα καί μηνϋματα,ἔως δτου
επεισες να σου ὁποστείλλω παλιν παραινετικοϋς λδγους
όν καί δια σ^·δ^ν ϋφίσταται πολλή ἐνσ,γκη παραιν^σεων.Διδτι ἔχεις,
χ^ριτι Χριστου,μαζϋ
τήν. γεροντικήν ήλικίαν καί τήν ἱσχυραν σϋνεσιν καί διδτι σ,ν^γνωσες τδν νδμον τῶν'ϊερῶν παραγγελματων διδ
πολυετοϋς πραξεως,κατανείμασα τδν βίον σου πδτε εἱς τήν ὑπακοήν &.
πδτε εἱς τήν ήσυχίαν.Δια τῶν ὁποίων κατ^στησες 7^εῖον τδ σπευος
τής ψυχής καί κατδλληλον δια να δεχθή καί ν^ συντηρήσρ τοὁς θείους χαρακτήρας.'Αλλα τοιαϋτη εἱναι ή φϋσις τῆς ψυχής
Υ-Λ·,ς,ή ὁποία ἐκυριεϋθη ὁπο τδν π6θον τῆς πνευματικής διδασκαλίας. (συνεχίζεται)
'Απδδοσις Η'ωναῖοντος Ο*

ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΞΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ

'Ἑχομεν ἐνώπιόν μας τό ὑπ'ἀριθ.Ι τεῦχος τῶν Εἰσηγήσε-

ων τῆς''Διορθοδόξου 'Προπαρασκευαστ ικῆς'Επιτροπῆς" , ἐπί
τῶν "ἔξ;. θεμάτων τοῦ πρώτου σταδίου'',τό ὁποῖον ἀπευθύ-.

νεται "Πρός τήν Μεγάλην Σύνοδον",ἤτις θά συνέλθῃ,κατ'

ἐπικρατούσας ἀπόψεις,εἰς τήν'Αλεξάνδρειαν τό Ι975·
Ἠ ἀπόφασις συγκλήσεως ὄχι

"Ἑγίας καί Μεγάλης Συ-

νόδου'',ἀλλά Προσυνόδου,εἰχε ληφθῆ κατά τήν Α'ἐν Ρόδῳ
Πανορθόδοξον Διάσκεψιν τοῦ Ι96ϊ,ἤτις καί ἐνέκρινε ἔνα

σημαντικόν ἀριθμόν θεμάτων. Ἠλλά κατά τήν 8-ΙβἨουλίου Ι968 ἡ ΔἨανορθόδοξος Διάσκεψις,συνελθοῦσα εἰς τό

ἐν Σαμπεζύ τῆς ΓενέύηςὉρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμε-

νικοῦ Πατριαρχείου,ἀνεθεώρησε τήν ἀπόφασιν ώς ἐξῆς:
"Ἠ κατ''ΑνατολάςἙγία ἡμῶν Ὁρθόδοξος ' Εκκλησία ἀναγνωρίζει τήν ἀνάγκην τῆς,ώς οίόν τε ταχύτερον συγκλήσεωςἙγίας καί Μεγάλης Συνόδου αὐτῆς καί τῆς συστηματικῆς προπαρασκευῆς τῶν κατ'αὐτήν.Πρός τοῦτο:

Ι.Κύριος στόχος καί ἄμεσος ἐπιδίωξις τῆς'Εκκλησίας τίθεται σύγκλησιςἙγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

2. 'Αναθεωρεῖται ἡ διά μ ιᾶς''Προσυνόδου "μέθοδος προπαρασκευῆς τῆςἙγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

5·'Αντί τῆς "Προσυνόδου"υίοθετεῖται ἡ μέθοδος προπαρασκευῆς τῆς Συνόδου,κατά στάδια,διά σειρᾶς Προσυνοδικῶν
Πανορθοδόξων Διασκέψεων,ἐν αίς θά ἐξετάζωνται τμηματι-

κῶς καί θά προσλαμβάνωσι τήν τελικήν εἰσηγητικήν αὐτῶν

μορφήν τά ἐν τῷ καταλόγῳ τῷ ἐκπονηθέντι καί ἐγκριθέντι
ὑπό τῆς ΑἨν Ρόδῳ Πανορθοδόξου Διασκέψεως θέματα..."

Ἠ μέλλού'Ἤ Σ'''νοδος ἔσχεν.Ἤ εἰκός,πολεμίους. Ἤκα-

στος εἰδεν ὑπό προσωπικόν πρῖσμα τό ἀσύμφορον τῆς Συνόδου.Ἑξ ὅσων γνωρίζομεν,εἰς τήν Σύνοδον ἀντετέθησαν

οἱ Καθηγηταί τοῦ Ρωσικοῦ'ΙνστιτούτουὉρθοδόξου Θεολογίας τῶν Παρισίων Παῦλος Εὐδοκίμωφἰἤδη ἐν μακαριστοῖς)
καίὉλιβιέ Κλεμάν,δ ι' " 'Εκκλήσεως πρός τήν Ἑκκλησίαν".

Μετά ἕνα μῆνα σχεδόν,κατά τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου ἐτάχθη καί ὁἙερομόναχος π. Ἠουστῖνος Πόποβιτς,

γνωστός πλέον εἰς τόν'Ελληνικόν λαόν ώς βαθύς θεολόγος καί ἡγιασμένος ἄνθρωπος,ὅστις δι'ὑπομνήματός του

πρός τήν Σύνοδον τῆς ΣερβικῆςἙκκλησίας,ὑποστηρίζει
"μόνον σχίσματα καί αἱρέσεις θά προκληθοῦνί'

Ὡσαύτως καί ὁ θεολόγος κ.Χρ.Γιανναρᾶς,δι'ὁλοσε-

λίδου ἄρθρου εἰς τήν ἐφημερίδα''ΒΗΜΑ''τῆς 26.3·72,ἐπι-

χειρεῖ ν'ἀποδείξῃ τήν ἀπουσίαν τῶν ἀπαραιτήτων προῦποθέσεων συγκλήσεως τῆς Συνόδου.

"Ας ἐπισκοπήσωμεν τούς προβαλλομένους λόγους κατά τῆς μἀλούσης Συνόδου ώς καί τάς "ἔξ Εἰσηγήσεις",

δεδομένου ὄτι ἡ δημοσίευσίς των ὑπό τῆς Διορθοδόξο.υ
Προπαρασκευαστικῆς' Επιτροπῆς,ἀποβλέπει

"ὅπως ἀναζη-

τηθῆ ὁ σχολιασμός των καί αἱ ἀντιδράσεις τῶν θεολό-

γων καί τοῦ ὅλου πληρώματος τῆς'Εκκλησίας.
οῖιςἄΕὐδοκ άΗωίΡΣ·Κλε^άν..

Τό περιεχόμενον τῆς"'Εκκλήσεως"θά ήδύνατο νά ἀποδοθῆ εἰς τάς ἀκολούθως διατυπουμένας προτάσεις:Ὄτι''ἐν τῆὉρθοδοξία ή κανονική ἔκφρασις τῆς καθολικότητος τῆς*ΕκκληΘίας ἔχει διακοπῆ,διότι αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι διά τήνὉρθοδοξίαν ἔπαυσαν ἀπό δώδεκα αἰώνων.'Ὁτι ἡ συνάθροισις τῆς ὅληςὉρθοδοξίας,ἡ ὁποία

ἀνελήψθη ἀπό δεκαετίας ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-

χου,ἀποτελεῖ ἐλπιδοφόρον ἐγγύησιν.Ἠλλά διά νά δυνηθῆ νά συνεχισθῆ καί νά ἀποφέρῃ καρπούς ςἰς μίαν''Ἑ-

γίαν καί Μεγάλην Σύνοδον",τό πρόβλημα τοῦ περιεχομέ-

νου ἔρχεται τώρα εἰς τήν πρώτην γραμμήν.Ἑν τούτοις,

ὁ κατάλογος θ8μάτων τῆς Ρόδου,ὁ ὁποῖος προσδιορίζει
τρόπον τινά τό περιεχόμενον τοῦτο,φαίνεται ὅτι παρα-

τάσσει άπλῶς θέματα,ἄν δέν εἰναι χαώδης.Ἠ ἐν αὐτῷ

σκέψις δέν εἰναι συγκεντρωμένη,οὄτε τά προβλήματα ἱεραρχημένα.Προετοιμασία τῆς Συνόδου δέν εἰναι ἡ ἀνάλυσις αὐτῆς ἤ ἐκείνης τῆς λεπτομερείας,ἀλλά πρότασις

μιᾶς συνολικῆς θεωρήσεως,ὅπου ἡ πνοή τῶν Πατέρων,τό
ἰδικόν των πνεῦμα καθολικότητος".

"Ταυτοχρόνως,γράφουν,ἡ βαρύτης τῆς

ἱστορίας ἐνερ-

γεῖ ἐναντίον τῆς συνειδητοποιήσεως ὑπό τῆς'Ορθοδοξί-

ας τῆς ἑνότητος καί τῆς διακονίας αὐτῆς.Αἱ πολιτικαί
δυσκολίαι καί οἱ ἀνταγωνισμοί γοήτρου ὑφίστανται. ἀκόμη,ἐνίοτε δέ αὐξάνονται κατά τρόπον λυπηρόν.Αἱ πληρο-

φορίαι κυκλοφοροῦν δυσκόλως εἰς τό σύνολον τοῦὉρθο—
δοξου κόσμου.Διά τοῦτο θεωροῦμεν σήμερον οὐσιῶδες νά
ἀπευθύνωμεν ἔκκλησιν πρός τόν Λαόν τοῦ θεοῦ".

Οἱ δύο θεολόγοι πιστεύουν ὅτι,ἐάν ὁ Λαός ἐν ἐγρηγόρσει

εἰσέλθῃ εἰς κατάστασιν προσυνοδικήν,τοῦτο θά

βοηθήσῃ ἀμέσως τό ἔργον τῆς ἑτοιμασίας τῆς Συνόδου.
" Ξχει σημασίαν,λέγουν,νά ἀφεθῆ νά ἐκφρασθῆ

'τό ἔν-

στικτόν τῆςὉρθοδοξίας'τό προφητικόν πνεῦμα τοῦ λαοῦ

τοῦ Θεοῦ.Τό σύνολον τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ,συμφώνως

πρός τήν'Εγκύκλιον τῶν'Ανατολικῶν Πατριαρχῶν τοῦ Ι848,
εἰναι ὁ ὑπερασπιστής τῆς πίστεως".

Ἠ προετοιμασία τῆς Συνόδου,κατά τούς δύο Καθηγητάς,
πρέπει

νά συγκεντρωθῆ εἰς τό θεμελιῶδες θέμα;''Τί

εἰνε

ο Χριστιανισμός;Τί εἰναι σήμερον ὁ Χριστιανισμός;Ἠ β'
Σύνοδος τοῦ Βατικανοῦ ἐκορύφωσε τήν ἀναζήτησίν της εἰς

τό πρόβλημα: ' Ἠ*Εκκλησία ἐντός τοῦ κόσμουἱΔιά τούςὉρ-

θοδοξους,οἱ ὁποῖοι βλέπουν ἐν τῆἙκκλησία τήν πηγήν &
τόν σκοπόν τῆς δημιουργίας,τόν κόσμον εἰς τήν ὁδόν τῆς

μεταμορφώσεως,ἡ ἐρώτησις περί τοῦ χριστιανισμοῦ θά

ήδύνατο νά μετατραπῆ εἰς ἐρῷτημα περί τοῦ κόσμου ἐ-.
ντός τῆς'Εκκλησίας".

("'Επίσκεψις''ἀριθ.26)

Αἱ ἀπόψεις τῶν δύο θεολόγων ἐπέδρασαν·. φαίνεται

ἀποτελεσματικῶς,διότι μετά τρίμηνον ἡ Προπαρασκευα-

στική'Επιτροπή,"ἐξέφρασεν ὁμοφώνως τήν ἐπιθυμίαν,ὅ-

πως ἡ ΑἨροσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις προβῆ εἰς
ἀναθεώρησιν τοῦ καταλόγου τῶν θεμάτων τῆς Μεγάλης

Συνόδου","Ισως δέ νά συνετέλεσε καί τό κυκλοφορῆσαν
εὐρέως ὑπόμνημα τοῦ π.Ἑουστίνου Πόποβιτς..

Ὡς προκύπτει,ἐκ τῆς

"*Εκκλήσεως'Ἠαρήχθη καλόν.

Κρἀσε^ις^
Ἠναμφιβόλως οἱ Εὐδοκίμωφ καί Κλεμάν,ἐν ἀντιθέσει

πρός .τόν π.Ἑουστῖνον καί τόν κ.Γιανναρᾶν δέν τάσ-

σονται κατά τῆς συγκροτήσεως Συνόδου.Διαπιστώνουν

ἐν τούτοις δυσκολίας τινάς καί κυρίως εἰς τό γεγονός τῆς ἐκ πολιτικῶν λόγων ἀνελευθερίας πλείστων Το-

πικῶν'Εκκλησιῶν ώς καί εἰς τόν ὑφιστάμενον ἀνταγωνι-

σμόν γοήτρου μεταξύ τούτων καί συγκεκριμένως τήν τάσιν τῆς Ρωσικῆς'Εκκλησίας,δπως ὑποκαταστήσῃ εἰς τά

πρεσβεῖα τιμῆς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
"Οσον ἀφοροί ὅμως τήν ἀντίληψιν ὅτι,ἔχει διακοπή

ἡ κανονική ἔκφρασις τῆς καθολικότητος,διότι ἔπαυσαν
ἐπί δώδεκα αἰώνας νά συνέρχονται όἰκουμενικαί Σύνο-

δο ι ,φρονοῦμεν ὅτι,τοῦτο δέν συνάδει μέ τήν περί

Συ-

νόδων θέσιν τῆς' Εκκλησίας. Ὁ π. ' Ιουστῖ.νος,.ὅστις θά

ἐμελέτησεν εἰς τό ΟΟΝΤΑΟΤβ ὁλόκληρον τήν''''Εκκλησιν"
δέν φαίνεται νά συναινεῖ.Διότι ἡ κανονική καθολικό-

της τῆς'Εκκλησίας δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τάς Συνόδους,ἀλ·θ
λά πηγάζει ἀπό αὐτήν τήν φύσιν τῶν..ΤοπικῶνἙκκλησι-

ῶν.Οἱ"Αγιοι Πατέρες δέν ἠσαν ὑπέρ τῆς όυγκλήσεως Συνόδων,εἰμή μόνον ἐφ'ὅσον ἀνέκυπτον πρωτοφανῆ θέματα,

'Ανάγκη Συνόδου σημαίνει ἀνωμαλίαν εἰς τήν'Βκκλησίαν.
Ἑφ'ὄσον εἰρήνην ἄγει ἡὐΕκκλησία οὐδεμία Σύνοδος.

Αὐτός ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐν θλίψει

ἔ-

γραφεν;''''Εχω μέν οῦτως,εἰ δεῖ τἀληθές γράφειν,ῶστε

πάντα σύλλογον φεύγειν ἐπισκόπων,ὅτι μηδεμιᾶς Συνόδου
'τέλος εἰδον χρηστόν,μηδέ λύσιν κακῶν μᾶλλον ἐσχηκυῖαν

ἤ προσθήκην.Ἠεί γάρ φιλονεικίαι καί φιλαρχίαι.Διά τοῦ-

το συνεστάλην εἰς ἐμαυτόν καί μόνην ἀσφάλειαν ψυχῆς τήν
ἡσυχίαν ἐνόμισα".(Ε.Π.Μ.τομ.57,σελ.22ῦ αἡ.
"Αλλο θέμα εἰναι,βεβαίως,ἐάν ἐπεβάλλετο σήμερον ἡ

σύγκλησις μιᾶς Συνόδου.Ἠ ἀναγκαιότης ὅμως αὐτῆς,δέν

καθιστᾶ καθ'οἱονδήποτε τρόπον τήν συνάθροισιν τῆς ὅληςὉρθοδοξίας''ἐλπιδοφόρον ἐγγύησιν".Καί τοῦτο,ἄλλωσ-

τε, ὁμολογεῖται ὑπό αὐτῆς τῆς"'Εκκλήσεως",ἔνθα διαπιστοῦται,οτι

"ὑφίστανται πολιτικαί δυσκολίαι-ἀνυπέρβλη-

το: τείχη θά ἐλέγομεν-καί ἀνταγωνισμοί γοήτρου"

'Επομένως ἀνάγκη Συνόδου ὑπάρχει καί προβλήματα πελώρια ζητοῦν τήν λύσιν τωνἨΕπειδή ὅμως ἀπουσιάζουν βα-

σικαί προϋποθέσεις-ἐξ ού λόγου καί ἡ ἔλλειψις συγκεντρωμένης σκέψεως,ἱεραρχήσεως προβλημάτων καί παρουσία "χα-

ώδους"καταλόγου θεμάτων-ἡ παραπομπή τοῦ ὅλου θέματος,ώς
"προσυνοδικῆς καταστάσεως",εἰς τόν λαόν,δέν νομίζομεν ὅ-

τι ἀποτελεῖ δόκιμον ἔμπνευσιν.
Κᾶί

ναί μέν.,ὁ "λαός τοῦ Θεοῦ''κέκτηται προφητικόν

πνεῦμα καί

"ἔνστικτονὉρθοδοξίας''-ἀφοῦ ὁ λαός τοῦ θεοῦ

ἤ ἀνατρέπει ἤ καθιστῷ τάς Συνόδους Οἰκουμενικάς.'Αλλ'ὁ
λαός αὐτός δέν εἰναι σήμερον,ὅπως ἠτο τό Ι848 ἤ προγε-

νεστέρων αἰώνων, "ὑπερασπιστής τῆς πίστεως".Ὁ λαός,οἱ

λαοί,οἱ θεωρούμενοι ώς πιστοί,δέν διασώζουν σήμερον τό
ἀλάθητον "ἔνστικτονὉρθοδοξίας",ὄπως παλαιότερον,ὅτε
εἰς τάς μάζας ἐνυπῆρχε τό καθολικόν αἰσθητήριον τῆς πίστεως.Σήμερον ὁ λαός ἀποτελεῖ ἔν μώὀαϊκόν ἰδεῶν καί πε-

πἀιθήσεων καί μόνον ὐπάρχει τό

"λεῖμμα κατ'ἐκλογήν τῆς

χάριτος". (Ρωμ. ιαἬ).Δηλαδή τό ἀλάθητον κριτήριον ἐν τῷ
λαῷ,εἰναι λίαν ἀμφίβολον σήμερον.Καί ἡ'Ορθοδοξία εἰναι

πολύ σοβαρόν πρᾶγμα νά τήν ἐμπιστευθῆ κανείς εἰς αὐτόν,
διαστραφέντα εἰς μεγάλην ἔκτασιν ἀπό τά πνέοντα ἀντορ-

θόδοξα ρεύματα.
Ὡσαύτως ἡ ἀπουσία "τῆς πνοῆς τῶν Πατέρων''καί τῆς

"καθολικότητός''των,φρονοῦμεν ὅτι δημιουργεῖ μέγιστα θέ-

ματα καί ἀδιέξοδα.Δ'ότι ἡ Πατερικότης τῆς'Εκκλησίας ἀποτελεῖ,ὄχι μόνον τήν προϋπόθεσιν διακηρύξεως τῆς με-

ταμορφωτικῆς τοῦ κόσμου ἀποστολῆς της,ἀλλά καί αὐτήν

τήν ὀρθόδοξον μεθοδ.ολογίαν της,ἄνευ τῆς ὁποίας οὐδεμίαν ἀξίαν ἔχουν ὅλοι οἱ

θησαυροί τῆςὉρθοδοξίας.

Τό υπομνη^α ἀοἬπ. ἨουστἨου^Πόπο^ψτεχ

Τό θέμα τῆς Συνόδου;ὁ π.'Ιουστῖνος,δέν τό βλέπει,ὁ

ᾶγιος αὐτός ἄνθρωπος,ἐννοιολογικῶς

ἤ κατά θεωρίαν ἐκ-

κλησιολογικῶς,ἀλλά μέ τό πρῖσμα μίας βαθείας. μεθέξεως
εἰς τό μυστήριον τῆς'Εκκλησίας.Ἠ βιωματική ἐσωτερική
κοινωνία του μέ τόν Χριστόν,ή "ἐνχρ ίστωσίς''του, τόν εὐρύνει τόσον,ῶστε νά "θεωρεῖ''μέ δέος τάς ἀπείρους θεαν-

θρωπίνους διαστάσεις τῆς'Εκκλησίας,ἡ ὁποία ειναι''ὁ Θεάνθρωπος Χριστός παρατεινόμενος εἰς ὅλους τούς αἰῶναςί'

Δι'αύτό,λέγει,"πρός πᾶν ὅ,τι εἰναι
ειναι

ἰδικόν του,ἤτοι ὅ,τι

τῆς'Εκκλησίας,πρέπει νά προσέρχεταί

τις μετά ά-

γιολειτουργικοῦ''φόβου Θεοῦ,πίστεως καί ἀγάπης".
Ἠλλά πλήν αύτῆς τῆς "άγιολειτουργικῆς''ἐμπειρίας,

χρειάζεται καί

ἔν ἕτερον διά νά "γνωρίσωμεν''τό μυστήρι-

ον τῆς'Εκκλησίας καί διά νά εἴμεθα βέβαιοι διά τό ἀλά
θητον τῶν κριτηρίων μας.Καί αὐτό ειναι''ἡ ὀρθόδοξος αὐ-

τοαίσθησις,ἡ ὀρθόδοξος καθολική αἴσθησις,ἡ ὀρθόδ.οξος

αὐτοσυναίσθησις,ἡ ὀρθόδοξος καθολική συνείδησις".
Θ.μ.δ.
Ἠλλά θά συνεχίσωμεν εἰς τό ἑπόμενον.

ΠΕΡΙ

ΤΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

Μ Ο Ν Α Χ Ι Σ Μ Ο Υ

^"Μόνιμος Συνοδική'Επιτροπή ἐπί τῆς προαγωγῆς τοῦ Μοχ,χικοῦ

βίου'',ἐν τῷ ἐνδιαφέροντι αὐτῆς ὁπως συμβάλλ^ῖ

ἡ εἰς τήν προαγωγήν τοῦ Ηοναχισμοῦ τῆςἙλλαδικῆς'Εκκλησίας,"ἀπεφάσισεν ὅπως καλῆ ἑκάστοτε ἐκπροσώπους ἐκ τῶν

ερῶν Μονῶν πρός ἀνταλλαγήν ἀπόψεων καί

ἱ-

ἐπίτευξιν τῆς κα-

λυτέρας πορείας τοῦ Ηοναχισμοῦ". Ὡς πρώτην τοιαύτην συνάντησιν ῶρισε τήν 25ην-2άηνὉκτωβρίου. τοῦ Ι97ῦ' ἐν τῆ
ἱ.Μονἡ Πεντέλης.

Ἠ ώς ἀνω'Επιτροπή,μεταξύ τῶν κεκλημένων,ἐκάλεσε &
τόν ὑποφαινόμενον,εἰς ον ἀνέθεσε τήν εἰσήγησιν "περί τῶν

αἰτίων ·'εἨἕἰψτ;ως Μοναχικῶν κλίσεων''δ ιά τήν ΑἙύσκεψιν τῶν
Μοναστικῶν παραγόντων.Μή δυνηθείς νά παραστῶ εἰς τό ἐν
λόγῳ Συνέδριον,ἐκ λόγων ἀσχέτων τῆς θελήσεώς μου,ἀπηύθυ-

να σχετικήν ἐπιστολήν,εἰς ήν ἀνεκοίνουν ὄτι ἡτοίμαζα συγ

γενῆ πρός τό Θέμα μελέτην,τήν ὁποίαν θά ἔθετον ὑπό τήν
κρίσιν τῆς'Επιτροπῆς,ώς κατά δύναμιν συμβολήν εἰς τό καλόν 'ἐργον της.

Αἱ ἀκολουθοῦσαι σκέψεις ἀποτελοῦν τήν πραγματοποί-

ησιν τῆς ὑποσχέσεώς μου,καί, κατά τινα τρόπον, σχολιασμόν
τῶν δσων ἐλέχθησαν εἰς τό Συνέδριον,ἀτινα εἰχε τήν καλωσύνην ὁ σεμνός'Αρχιμανδρίτης κ.Καλλίνικος Γαροῦοος νά

δημοσιεύσῃ εἰς τό "Δελτίον""'Εκκλησία" ἀπό ΙχΙβ.4.Ι97ῖ·
Ζητῶ δέ ἐκ τῶν προτέρων τήν ἐπιεικῆ κρίσιν παντός

ἀναγνώστου ἐνδιαφερομένου διά τήν ἐκ νέου ἀκτινοβολίαν
τοῦ'Ορθοδόξου'Ελλαδικοῦ "'σναχ ισμοῦ,ἐπί τῆς ἐκ·οέσεως τῶν

εἰς λίαν συντόμους προτάσεις σκέψεών μου,αἱ ὁποῖαι ἀπο-

τελοῦν καρπόν τῆς μικρᾶς μου προσωπικῆς πείρας.

"-^Ἤἀἀ,ια^τῆς ἐλλε ίψεως^Μοναχψκῶν^κλήσεωνξ,.
Ὄταν ἀναζητῶμεν τά αἴτια ἀπουσίας Μοναχικῶν κλί-

σεων πρός τόν Εοναχισμόν,ἀπαραιτήτως ὑποτίθεται,ὅτι{ἔ-

χομεν διαπιστώσει τό γεγονός.Τοῦτο ὅμως προύποθέτει,ὄτι

ἐχρησιμοποιήσαμεν ώς κριτήριον τοῦ συμπεράσματος ἕνα

δεδομένον "φυσιολογικόν" ἀριθμόν κλίσεων,ὀστις ὑποτίθετάι οτι τώρα δέν ὑπάρχει.'Αλλά τοιοῦτο κριτήριον δέν ὑφίσταται.Τό γεγονός τῆς τεραστίας διαφορᾶς εἰς ἀριθμόν

Μοναχῶν μεταξύ τοῦ παρελθόντος καί τοῦ παρόντος,τόσον

κατά τήν βυζαντικήν ἐποχήν,ὅσον καί κατά τήν περίοδον
τῆς τουρκοκρατίας,δέν ἀποδεικνύει ἀνγκαίως διαφοροποίησιν τῶν κλίσεων.Διότι,ὀσοι ἐπύκνουν τάς τάζεις τῶν Μοναχῶν τότε,δέν σημαίνει

ὅτι ὑπεκινοῦντο ἐκ καθαρῶν κλί

σεων. Αἱ μεγάλαι Μοναί τῶν διαφόρων Μοναστικῶν κέντρων

ἠρίθμουν 2ΟΟ Μοναχούς,ἀλλαι ἀΟΟ,5ΟΟ,7ΟΟ καί

Ι.ΟΟΟ ἀκό-

μη,χωρίς ἐκ τούτου νά μαρτυρεῖται ἀνάλο.γος εὐφορία Μο-

ναχικῶν κλίσεων.
Προκειμένου νά ἴδῃ τις ποιοτικῶς τόν Μοναχισμόν,

δέον ὅπως λάβῃ ὑπ'ὄψιν τάς συνθήκας καί τούς λόγους μονασμοῦ τότε,ὁπότε τά προκύψοντα στατιστικά στοιχεῖα οὐδόλως θά βαρύνουν ἐπί τῆς ἀναγνωρίσεως ἀγνῶν κλίσεων.Οἱ

ἀριθμοί ἀπατοῦν.Πᾶς Μοναχός δέν συνεπάγεται καί κλίσιν.
Ἠ κλίσις δἴ5τιστοῦται κατόπιν σχετικῆς ἀνακρίσεως. 'Επομένως δέν δυνάμεθα νά ὁμιλῶμεν περί κλίσεων,παρασυρόμε-

νοι ἀπό τούς ἀριθμούς.Δυνάμεθα νά μετρῶμεν "Μοναχούς",

ὄχι όμως καί κλίσεις μέχρι διακριβώσεώς των.
Ὁ παλαιότερον κοπιώδης βίος ἐν τῷ κόσμῳ καί αἰ δυ-

σμενεῖς συνθῆκαι ζ,ωῆς ἐδημιούργουν "κλίσεις"."Ηδη ὁ βί-

ος ἐν λαϊκοῖς ἀπέβη μᾶλλον ἄνετος εἰς ὅλας τάς κοινωνικάς τάξεις καί λίαν εὐχάριστος δι'ὅσα "καλά" παρέχει

ὁ

κόσμος.Συνεπῶς διά μιας ὀξείας τομῆς,μεταξύ παρελθόντος

καί παρόντος,ἔχομεν τήν ἐξήγησιν τῆς''ἀπουσίας''σήμερον "κλίσεων" πρός μονασμόν.Ἠφήνομεν τό ὅτι αἱ μεγάλαι Μοναί,κυρίως τοῦ ἙγίουὌρους,ἐπηνδροῦντο ὑπό ὁμοδόξων Μοναχῶν,ἀλλά & ι
ἀπό ὁλόκληρον τήν ἀπέραντον Βυζαντινήν Αὐτοκρατορίαν καί ὄχι ἀπό τόν περιωρισμένον Ἑλλαδικόν χῶρον τῶν 9 ἑκατομμυρίων
-Δἀ-.^ἀ2ίτυ2^θεῖσα,ι^ἀπόιΙ;ε2.ς κατά τό-Α'Συνέδρ.ιον..
Παρά ταῦτα ὅμως,ἐνῷ δέν ειναι λογικῶς παραδεκτόν,ὅπως καταγράφωμεν διά πάντα Μοναχόν καί μίαν "κλίσιν'',ἐν τούτοις
δέν δυνάμεθα νά μή διαπιστώσωμεν μεγίστη.ν διαφοράν εἰς φιλομοναχισμόν μεταξύ τοῦ παρελθόντος καί τοῦ παρόντος.
Ὁ π.Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος,(ὅστις καί ἀνέλαβε τήν
ἀνάπτυξιν τῆς εἰσηγήσεως ἀντί τοῦ γράφοντοςὌιεχώρισε τά
αἴτια ἀπουσίας. μοναστικῶν κλίσεων εἰς γενικά καί εἰδικά.
Ὡς μέν γενικά αἴτια θεωρεῖ''τήν παρατηρηθεῖσαν κατά τούς
τελευταίους αἰῶνας ἀποχριστιάνισιν εἰς ὅλον τόν εὐρωπαϊκόν
χῶρον".Ὡς εἰδικά δέ αἴτια καταλέγει"τήν ὑποβάθμισιν τῆς
πνευματικότητος ἐντός τῶν Μονῶν" ,τήν''νόθευσιν τοῦ μοναχικοῦ
ἰδεώδους διά τοῦ θεσμοῦ τῶν ἰδιορρύθμων Μοναστηρίων" ,τό''ἀδυνάτισμα τοῦ Κοινοβίου",τήν "ἔλλειψιν μεγάλων προσωπικοτήτων εἰς τόν Μοναχισμόν".
· Ὁ π.Καλλίνικος Καροῦσος ἀναφέρει ώς αἴτια''τήν ἀπουσίαν καταλλήλου κλίματος ἐν τῃἙκκλησίφ τῆς Ἑλλάδος" .Συγκεκριμένως δέ,ὅτι''ἐνῷ ἄλλοτε ὁ Μοναχισμός καί ὁ Μοναχός
περιεβάλλετο μέ μεγάλην τιμήν,σήμερο»· ὁ Μοναχός εὑρίσκεται
εἰς τό περιθώριον". Ἑξ ἄλλου ή ἀνασφάλεια''μήπως ὁ Μοναχός
εὑρεθῆ εἰς τόν δρόμον μίαν ἡμέραν-προφανῶς ἀπό τόν δεσποὌισμόν τοῦ'Επισκόπου-ἄγει τοῦτον εἰς ἴδρυσιν αὐτοτελῶν ή(5υχαστηρίων ἤ εἰς ἄλλα νομικά σχήματα,παρέχοντα ώρισμένην
αὐτοτέλειαν" ,διό καί εἰσηγεῖτἀι''τήν ἴδρυσιν Συνοδικῶν Μοναστηρίων,ῶστε νά κατοχυρωθῆ ή ἐσωτερική αὐτοτέλεια τῶν
Μονῶν,ή αὐτοδιοίκησις καί αὐτονομία αὐτῶν,κατά τά ὀρθοδόξως παραδεδομένα".(συνεχίζεται) θ.μ.δ.

^7Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α Ι
Ἠ) ""ἬἬΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ©ΒΟΥ"
'Υπδ του ἱερομοναχου Γρηγορῖου Σταυρονικητιανοῦ.Σελ.Ι42,'Αθήναι Ι97Ι
,, , Κατ'οὑσίαν,θεολογία εἰναι δημιουργία προσωπική."Οχι βεβαίως δημιουργία αὑθαίρετος,αλλα προσπ^θεια ὁναδείξεως
"νἀου" μ^σα απδ τδ παλαιδν καί αείποτε ν^ον,τήν πνευματικήν παρδδοσιν.'Η
παρ6δοσις τήςἨκκλησίας αποτελεῖ σϋνοψιν τής Πατερικής διδασκαλίας,ήτις
εεῖναι παρ6δοσις τής αληθείας. 'Η παρ6δοσις δεν σταματ^,ὁλλ'αενν^ως ἐμπλουτίζεται ὑπο ὁργ5νων του Παναγίου ΠνεΟματος''μ^χρι τερμϊτων αἱῶνων". 'Ο χα—
ρακτήρ τής'Ορθοδδξου πνευματικής παραδδσεως εἰναι ή ἑνδτης,τδ ἐνιαῖον τής
διδασκαλίας.Τήν λυδίαν λίθον τής αληθείας πιϊσης διδασκαλίας αποτελεῖ ή ἑ—
νδτης ἐν τή ταυτδτητι 'τής Πατερικής διδασκαλίας.'Η θεολογία,ἐπομ^νως,ἐνῶ
ειναι δημιουργία προσωπική,ἐν ταυτῷ δ^ον ὄπως εἴναι καί αλήθεια ἐνσωμα—
τουμενη εἱς τήν παρ5δοσιν τής'Εκκλησίας.
'Αλλ6 δι6 ν6 θεολογήσ·ζ) κανείς δημιουργικῶς,χρεκϊζεται ρ εἱς ἴσον βαθμδν φωτισμδς ὑπδ του 'Αγίου Πνεϋματος,μ^·τδν φωτισμδν ἐκείνων,οἴτινες ἐ—
δημιοι5ργησαν τήν πνευματικήν παριϊδοσιν,τῶν'Αγίων Πατ^ρων.
· Φαινομενικῶς ὑφίσταται μία ιἰντινομία μεταξϋ τής φριϊσεως,''ἑπδμενοι
τοῖς αγίοις πατρασι",-τήν ὁποίαν χρησιμοποιουσαν καί κατ*ἱδίαν καί ἐν
Συνδδοις οἱ "Αγιοι Πατ^ρες-κα-ί του ὄρου τής θεολογίας ῶς δημιουργίας.Οὑσιαστικῶς ὅμως ϋπ^ρχει τελεία αρμονία,αν ληφθή ὑπ''6ψει,δτι τδ''ἑπδμενοι"
δ^ν σημαίνει μίαν απλήν ἐξωτερικήν μίμησιν,ὁλλ'οἱκείωσιν του πνετ5ματδς
των,ἐσωτερικήν κοινωνίαν καί ταυτδτητα,ῶς ὑπδ. τοϋ ἑνδς 'Αγίου Πνει5ματος
φωτιζδμενοι.'Οπδτε ή θεολογία των εἴναι κατ'οὑσίαν δημιουργική,ῶς δρασις
τής προσωπικής ἐλευθερίας.
Κα,τ6 ταυτα οὑδείς δικαιουται να θεολθγήση-δημιουργήσρ ἐψν δ^ν εχει
τήν ανωτ^ρω προϋπδθεσιν.'Αλλιϊ τδτε ὑπολε^πεται δκϊ τοϋς''θεολδγους";'Ακριβῶς εἱς τδ σημεῖον αὑτδ εὑρίσκεται τδ πρδβλημα. 'Αλλ5 τδ να- γνωρίση
κανείς τ6ς δυν5μεις του τοϋτο εἴναι βασική αρετή του θεολδγου.Μδνον ν6.
μή απατηθή εἱς τήν αὑτοεκτῖμησίν του.'Απδ τοϋ σημείου αὑτοϋ τα πρ5γματα ·
απλουστεϋονται,ἐφ'δσον,βεβαίως,δ^ν εἰναι Αμοιρος ποίας τινος χρηστδτητος.
Αὑτας τιΣς αρχ^ς,ῶς Εγγιστα,ε ϊχεν ὑπ''6ψιν του ὁ π.Γρηγδριος-ῶς καί κΛθε θεολ6γος,δστις βασίζεται εἱς τοϋς Πατερας-καί αν^λαβε να παρουσκ5στ)
τήν''Αειτουργίαν τής Εὑχαριστίας του Θεου''β6σει τής διδασκαλίας του'Αγίου
'ϊωϊ5ννου του Χρυσοστδμου.Βεβαίως,θ6 παρατηρήσξ) κανείς,δτι ή ἐπιστημονική αὑτή ἐρχασία εἰναι κ^πως''δουλική",ῶς αἴρουσα τήν ἐλευθερίαν τής προσωπικῆς δημιουργίας. 'Αλλ 'ή ἐργασία αὑτή ειναι τδσον δουλική ἤ τδσον ἐλευθ^ραὩσον''κοινωνεῖ" ή ὅχι
τδς ἐμπειρίας τῶν Πατίρων.''Οσον περισσδτερον''κοινωνει''ὁ θεἀδγος τδσον εἴναι ἐλεϋ-θερος.Καί δσον ὁλιγῶτερον μετ^—

χει εἱς τήν πείραν τῶν Πατ^ρων τδσον περισσδτερον α-ψ3βαίνει δουλική,. .
'Αλλ'αὑτδ εἴναι τδ δ^ον,ἐντί ν^ κατακολουθή τήν ὁντιεκκλησιαστικήν ὁδδν
τῆς κενῶζτεως πεπλανημ^νων προσωπικῶν ἱνδαλματων. '*'·
'Ο,π.Γρηγὁριος "ῶς θεολδγος,μοναχδς καί ἱερεϊ5ς",μ^σα εἱς τήν ὑπερβατικδτητα τής ήσυχαστικής ζωής,ήδυνήθη ν6 βιῶσρ καί ν6 ἐκφρ^σρ τδ 8ρρητον Μυστήριον τής Θ.Εὑχαριστίας.'Αλλα δ^ν ἐμπιστεϋεται τ6ς προσωπικ5ς ἐμπειρίας του καί πδρνει ῶς ὁδηγδν τδν "κατ'ἐξοχήν εὑχαριστιακδν
αγιον''.Καί ἐντεϊ5θεν προσφ^ρει εἱς τδν πιστδν τοϋ Κυρίου λαδν ἔνα βιβλίον,δπερ ὁπεικονίζει τα αν^κφραστα μεγαλεῖα του Θεου καί τ5ς απείρους
εὑεργεσίας του πρδς τοϋς ὀνθρῶπους.
ταπείνωσιν εἱς τήν θ^σιν τοϋ''ὁχρείου δοΟλου",
'Ο σ.τοποθετε,ῖται
ἱπιχειρουντος- ν5 καταδείξρ τί λ^γει ὁ θειος Πατήρ καί να μή εἴπτ) τίποτ·
τε ἱδικδν του.Παρα ταυτα ὅμως ἴχει τήν δυνατδτητα τής αποδδσεως του- αγίου Χρυσοστδμου κατϋ τρδπον προσωπικδν.Διδτι πλήν τής ἐπιστημονικής .
πλευρας,.τής συλλογής του ὑλικου καί τής διαταξεως τής ὁνθολογημ^νης ξὑχαριστιακής θεολογίας,δίδει ὁλδκληρον εἱς τήν ὑψηλοτ^ραν ἴξαρσιν τδν ξαυ.τδν του,ἐνῶ εἴναι προφανής ή προσπ5θεια του,ὅπως ἐξαφανισθή αὑτδς δια
αὑτδν ή αγία'Εκκλησία,οἱ θεῖνα φανη μδνον ὁ χρυσους''Αγιος καί μαζι5
οι γ^μοι εἱς ὅλον τδ βϊθος καί ῦψος τῶν θεανθρωπίνων διαστασεῶν των.
Τδ ὐπ'δψιν βιβλίον αποτελεῖ πλήρη θεολογικήν 'ἐκθεσιν του Μυστηρίου
τής Θ.Εὑχαριστίας,ὁρχομάνην απδ τ^ς''πολυμερεῖς καί πολυτρδπους"' προτυπῶσεις τής Π.Διαθήκης,διερχομ^νην δι5 τής συστασεως του Μυστηρίου,δια
του "απαξ''καί''ὁεί''ἔρΥου τής Θείας Οἱκονομίας,δκ5 τής ἐκφ5νσεως ἐν τῶ'
Μυστηρίφ τής Τριαδικής Θεοφανείας,-καθ'ήν γίνεται''σδνοδος οὑρανου καί ·
γης"-δια· τής "ἐν Χριστφ ἐνσωματῶ5εως''τοϊ5 μετ^χοντος του Σῶματος καί ·ϋοϊ5
Αἴματος του Χριστοϋ,δι'ων λαμβ5νεται''ὁ αρραβῶν τής αἱωνίου ζωής'',καί
καταλήγουσαν εἱς τήν Πανήγυριν τής Θ.Εὑχαριστίας,εἱς τδνἙσχατολογικδν
Θρίαμβον,εἱς τ5 ἐπινίκεια καί ἐπιθαλ;5μια φσματα τής"'Εκκλησίας ·τῶν πρωτοτδκων'',''εἱς τδ δεϊπνον του γ^μου του'Αρνίου''.Δδξα,δδξα,δδξα...
Ω,εἴθε μεταλαμβανοντες του Σῶματος καί του Αἴματος του Γλυκυτι5του
'ϊησου,ν6 δυνειμεθα να λ^γωμεν μετα τοϋ 'Αγιορείτου 'Αγίου Νικοδήμου:"'Ω
ἴψιστε Βασιλευ τοῦ οὑρανου,τίς
εφερε μ^σα εἱς τήν καρδίαν μου,δπου
εἱμαι αθλιος,πτωχδς,τυφλδς καί γυμνδς;'Ω ὀγ5πη,αγ^πη ακτιστοςίω ὁγαπη
γλυκεῖαίτί θ^λεις ἐσυ απδ ἑμ^να;^Ω Κϋριε μου ἐραἡιιῶτατε καί παντοδϋναμε,ελευθ^ρωσε τήν αθλίαν καρδίαν μου- ὁπδ καθε ἐγκληματικδν π5θος καί
τ^ς αγίας σου ὁρετ^ς..."
στδλισ^ την
Συγχαίρομεν τδν ὁγιορείτην συγγραφ^α δι5 τδ θαυμασιον πδνημ5 του,
δια του ἀποίου ἐμπλουτίζεται ή θεολογική γραμματεία τής Θ.Εὑχαριστίας
καί ή'Εκκλησία ώποκτα πρδς οἱκοδομήν ν^ον ατίμητον πνευματικδν θησαυρδν
καί εὑχδμεθα "πολϋν τδν μισθδν ἐν τοῖς οὑρανοῖς".Τοιαῖτα βι·βλία ἔχουν
συνεργδν τδ Πνευμα τδ''Αγιον & δοξ6ζουν τδν Θεδν. 'Αθωνίτης Π.

Τ Ι'
γικα θ2ματα. 'Ο''Ασκητής εἴχεν α,νωτ^ραν θεολογι_
κήν μδρφωσιν καί ἐνημεροῖτο διδ τήν ζωήν καί
τήν δρ5σιν τῆςἨκκλησίας ῶς καί δι'δλας τβς ἐκδ6σεις βιβλίων.
'Ο πολιδς ανήρ ὁνεφ^ρδη μΖ πολλήν δυσφορίαν εἱς τ6ς σημεριν6ζ συνθήκας,ἐντδς τῶν ὁποίων· συγκροτοΠνται εἱς θεολδγους οἱ μ^λλοντες να δικονήσουν τήν'Εκκλησίαν.'Εν αντιθίσει πρής τοϋς ὁγίους Πατ^ρας,ἴλεγεν,
οιτινες προήρχοντο απο τας Μονας καί τ5ςἙρήμους καί ἐμορφῶνοντο κατδ
Χριστ6ν δι6 τῶν προσευχῶν καί τῶν ἱερῶν ασκήσεων,σήμερον ὁνετράπη ή ὁγία αὑτή τ5ξιζ καί ή θεολογική κατδρτισις περιορίζεται εἱς τδν χῶρον
τῶν θεολογικῶν Σχολῶν.'Αλλ'ή μ^θοδος αὑτή δεν ὀναδεικνδει θεολδγους,απδ τοϋς ὁποίους να ἐλπίση κανείς τήν συν^χι·σιν τής παραδδσεως.
-Γ^ροντα,παρετήρησα,παλαιδτερα τα Μοναστήρια ήσαν καί κ^ντρα θεολο—
γικής μορφῶσεως,εἱς τα ὁποϊα αἱ ψυχαί ἐκαθαίροντο ἐκ τῶν ἐναγῶν παθῶν
καί ἐλλδμποντο ὑπδ τῶν ἐνεργειῶν του'Αγίου Πνεϋματος.Τῶρα ὅμως,πῶς δυν5μεθα ν5 αγνοήσωμεν τήν δϋναμιν τῶν συνθηκῶν,καθ'ὄς ή εὑκολία σπουδῶν
ζωήν καί δρ^σιν ἐντδς τής'Εκκληκαί ή δημιουργία ἱκανοτήτων πρ6ς
σίας,κατ^στησε τα Μοναστήρια περιττ^,τοὑλαχιστον εἱς τδν τομ^α τής μορφῶσεως,ποδ παρήχον.'ΑλλΛ παραμ^νει π5ντως τδ ἔτερον σκ^λος,ὁ (ϊγιασμ6ς.
-Ἑχετε δίκαιον,ἀπήντησεν ὁ''Οσιος ἑνήρ.'Αλλ'ας μή ἐπομακρυνδμεθα ἐκ
τῆς πραγματικδτητος.''Εως δτου δημιουργηθουν αἱ προϋποθ^σεις ἐκεῖναι,ποϋ
θιϊ βοηθουν τήν'Εκκλησίαν να αναδεικνυ^ ὁληθινοϋς θεολδγους,δ^ν ὑπαρχει
λδγος να αρνοϋμεθα τήν προσφορδν τῶν μή παραδοσιακῶ3 μορφουμ^νων θεολ6γων,ϋπ6 τ6ν δρσν δμως,δτι Μ σ^βωνται τήν παραδοσιν,δσον καί αν δ^ν τήν
βιουν,αποφεϋγοντες εἱς τας ἐπιστημονικ;ϊς των ἑργασίας πασαν πρωτοτυπίαν.'Αναχωρῶ απδ τήν ἑξής σκῖψιν,συν^χισεν''ὁ'Ασκητής.''Οπως διδασκεται
ή θεολογία σήμερα,παρ^χεται ή δυνατδτης εἱς τοϋς σπουδαστας να μαθαίνουν μεθδδους ἐπιστημονικής ἐργασίας ἑπί τῶν Πατερικῶν κειμ^νων.Οἱ θεολδγοι,λοιπ6ν,δϋνανται να μας εἴπουν,δι5 τής ἐπιστημονικής κατανομής
τής'Εκκλησιαστικής γραμματείας,τί λ^γουν οἱ αγιοι Πατ^ρες ἐν "συμφωνίφ"
ἐπί διαφ5ρων ζητηματων.Καί αὑτδ,ὑποθ^τω,εἴναι ἐντελῶς ακίνδυνον.
-Πρ^γματι,συνεπλήρωσεν ὁ φίλος μου Μοναχ6ς,ή ἱργασία αὑτή δ^ν ἐπαι^
τεῖ πολλί^αλλ'οἴτε κίνδυνος ἐκτροπής ὑπαρχει,δσον καί αν ©Γναι συνθετική,ἐρκε'ϊ νά μή ἑπομακρυνθή κανείς ὁπδ τδ γρδμμα καί τδ πνευμα τῶν
θείων Πατ^ρων. 'Η ἐτοπία ὁρχίζει ὁπδ τοῖ σημείου,ὅπου 6 θεολ6γος αφή-

νει,ὁ''θεολ6γος',''ϊ'ϊ κείμενα τῶν Πατῖρων καί παραδίδεται εἱς τοϋς ἱδιτον
τήν αξίωσιν να γίνουν ὁποδεκτοί ὑπδ τήςἨκκληκοϋς διαλογισμοϋς
σίας ῶς,τ^χα,διδασΗαλία της.Αὐτ6

συμβαίνει διδτι θ^λουν να πρω-

τοτυπήσουν,ἐνφ στεροδνται τῶν απαραιτήτων ἐφοδίων,τοϋ θείου φωτι-

σμου καί τῶν πνευματιπῶν κριτηρίων.''Οὑδ^ν ££ πτωχ6τερον διανοίας φι-

λοσοφο0σης τ6 θεϊα ανευ θείου φωτισμου'',ῶς λ^γει Μ5ξιμος ὁ'Ομολογητής.Ἑτσ*

ἔχομεν ἔνα πλήθος βιβλίων κυριολεκτικῶς αἱρετικῶν...

-'Αδελφοί μου,παρετήρησεν ὁ Γ^ρων,θεολογεῖν σημαίνει ζην ἑν Θεφ

καί ἑξαγγ^λειν τοῖς ανθρῶποις τήν πεῖραν τῆς μετ5 του Θεου κοινωνίας, 'Αλλ6 τδ ν6 λ^γρ τις,δτι μαρτυρεῖ περί τής ^ν Χριστῷ ζωής αγευστος αὑτής,''φυσιοΟμενος ϋπδ του νοδς τής σαρκδς αὑτου",νομίζω δτι

προσφ^ρει πολϋ κακήν διακονίαν εἱς τήνἨκκλησίαν.
-'Ο δσιος πατήρ ήμῶν Θεδγνωστος,συνοψίζων τδ πνεδμα τῶν ὁγίων Πατ^ρων λ^γει,εἱς χ6 στ'κεφ^λαιον τῶν''Θεολογικῶν" του,παρεν^βην.·'Συ—

στ^λλου απδ τῶν ὑψηλοτ^των θεωριῶν,εἱ μήπου (ϊκροτιϊτης (Ιπαθείας ἐπ6-

βης,καί μή τρ^χε ακίχητα τῶν ὑπ^ρ

ἐφι^μενος.Εἱ βο^5λει γ5ρ,φησι,

θεολδγος γεν^σ·θαι ὁμου καί θεωρητικδς,δκϊ πολιτείας ανελθε,καί δϊ6
χαθ·5ρσεως κτήσαι χ6 καθαρ6ν.. .καί ακ6πει,δτι οὐ θ^μις ήμϊν γ5λα ποτιζομ^νοις ἔτι τῶν ὁρετῶν,πρδς τουτο πειρασθαι διαπεταν,ἰτδ θειον)

μήπως πτερορρυήσωμεν,ῶς τδ τῶν νεοττβν ατΑεστα..."

-Δίν χωρεϊ καμμία ιίμφιβολία,εἴπεν ὁ (ϊββας,δτι ή θεολογία συνδ^-

εται ιιναποσπ6στως μί τήν αγιδτητα του βίου.Καί ή διδασκαλία τῶν α-

γίων Πατ^ρων ἰιποτελε'ϊ τήν ὁκτινοβολίαν καί τήν''γνῶσιν" απδ τήν μυστιχήν συν^ντησιν τῆς κεκαθαρμ^νης ἐν Κυρίω ψυχής των μεχΑ του'Αγίου Πνειίματος."Ολη ή γνωσϊολογία των,ὁναλυομδνη,δ^ν εἴναι τίποτε αλ-

λο απδ αὑτήν τήν πεϊραν των,τήν γευσιν τής ἐν Χριστψ ζωής.Πῶς,λοιπδν,στεροϋμενοι αὑτής τής γεϋσεως,αὑτής τής πνευματικής Πατερικής
αἱσθήσεως,δ^ν θι5 ἐμπάσωμεν εἱς πλλνας καί αι'ρ^σεις,ἐ6ν θελήσωμεν,

κατ5 τ4 ὑποκειμενικα μας κριτήρια,νλ '" ,δλξωμεν "πῶς δεῖ ὁναστρ^φεσθαι"
καί ζην ἐν τ^'Εκκλησίφ;'Αποδίδων,ὁδελφοί μου,ὑψίστην σημασίαν εἱς τδν

παρ5γοντα τῆς πνευματικῆς πείρας,ἑπαναλαμβι5νω ὅτι μδνον δι'αὑτής,μδνον

δκ5 πολυσχιδους,πολυπλεϋρου καί βαθείας πείρας ἐκ τῆς ἐργασίας τῶν θείων ἐντολῶν,δλων καί εἱς δλην τήν κλίμακα ἑκαστης-ἑννοεῖται π5ντοτε ἑ—

λεγχομ^νης διἀ τῶν κριτη ρίων τής''Πατερικής συμφωνίξς','διδ. ν 'ὁποφϋγωμεν

τ6ν κίνδυνον τῆς

'σεως τῶν ϋποκειμενισμῶν—θδ δυνάμεθα νδ διδ6-

σκωμεν τήν'Εκκλησίαν του Χριστοϋ.Καί ὁ Γ^ρων ἐσιῶπησε...Καϊ μετ'ὁλίγον,

εἴπεν» 'Ε6ν δ^ν ὑπ6ρχρ αὑτή ή προϋπδθεσις "κρεϊσσον σιωπῆν" ή τοὑλιϊχιστον
ν·5 ὁκολουθῶμεν τήν "πεπατημ^νην''μετδ πολλοϋ φδβου καί ταπεινῶσεφς,διιϊ

νδ μή ἐμπ^σωμεν εἱς τδ κρϊμα τῆς νοθεδσεως τῆς διδασκαλίας.τής'Εκκλησίας καί του σκανδαλισμου τῶν αδελφῶν,''δι'οἴς Χριστδς ὁπ^·9ανε" ,''ὁντιπίπτοντες οἴτω τῶ Πνεϋματι τφ'Αγίφ"...Καί ὁ Γ^ρων π;5λιν ἐσιῶπησεν...

Αὐτή ή συζήτησις ἴφερεν εἱς τδν νουν μου συγκεκριμμ^νας περιπτῶσεις
θεολδγων,οἱ ὁποϊοι διδ συγγραφῶν πειρβνται να ὁσκήσουν κριτικήν ἐπί

τῆς πνευ.ματικήςζωής τῆς'Εκκλησίας,ἐπηρεασθείσης απδ κδποια θρησκευτι-

στηρίζουν.Ἑχων

ὑπ'ὅψιν μου χ6ζ περἐήγους καί τολμηρ5ς ἱδ^ας ἑν'6ςκα-

λον κ^ί εὑφυους ν^ου θεολ6γου,αἱ ὁποϊαι ὁπασχολουν ήδη πολλοϋς ν^ους,
τοῦ γνωστου πλεον κ.Χρήστου Γιανναρα,ἑσκ^φθην ν6 ζητήσω τήν γνῶμην του
αγίου Γ^ροντος καί ν5 συζητήσω μαζί του χ6. θ^ματα ατδτιϊ.

-Σεβαστ2 μοι Πατερ,δι^κοψα τήν σιωπήν,θ6 σας παρακαλουσα ν5 μας ἐ-

λ^γατε τήν γνῶμην σας δια τδ σϋγχρονα πνευματικ5 καί θεολογικ^ ρεϋμα-

τα ἑντδς τής'Εκκλησίας καί ἱδιαιτ^ρως δκ5 χ6 βιβλίον του θεολδγου κ.
Γιανναρα,ἐ6ν τδ ἱδιαβ^σατε,ὑπδ τδν τίτλον "'Η ἐλευθερία του ἤθους".

-'Αδελφοί μου,δχι μ6νον ἐδι6βασα,αλλ6 καί ἐμελ^τησα Χ6 βιβλίον αὑτδ,
εἴπεν ὁ Γ^ρων,ῶς καί δλα σχεδδν τ6 βιβλία του καλου αὑτου ν^ου θεολδ-

γου,του ὁποίου τήν πνευματικήν ἐξ^λιξιν παρακολουθῶ απδ τοτε ποϋ ὄρ-

χισε ν5 γρῶτη ἐπωνϋμως.Βεβαιωθήτε,ὅτι ή ηὑξημ^νη ἐλευθερία του ἤθους
εἱς τδν θεολογικδν χῶρον του ν^ου αὑτοϋ π5ντοτε

ἐφδβιζεν.Καί ὁντι-

λαμβανεσθε δτι,ἴστερα απ'δσα σας εἴπα περί θεολογίας καί θεολδγων,δχι

μ6νον δ^ν ήμπορῶ ν5 συμφωνήσω

τδ εἱσαγδμενον αὑτδ ν^ον στοιχεῖον ἐ-

λευθερίου ήθους εἱς τήν'Εκκλησίαν,ὁλλ5 καί να τὀ θεωρήύω ῶς σϋμπτωμα
τ5σεως πρδς ὁνατροπήν τής ανωθεν διαφυλασσομ^νης καί βιουμ^νης ^ν τή

'Εκκλησίφ πνευματικής παραδδσεως.
-Γ^ροντα,δι^κοψα,φρονεϊτε,ὅτι δ^ν εἴναι αρκετδν,προκειμήνου νδ. κρι-

θή ἔνα βιβλίον,ν5 μή ληφθή ὑπ''6ψιν ὁ συγγραφεϋς του;
-"Ασφαλῶς,ὁπήντησεν,δ^ν χρειαζεται καν ν6. ὁνατρ^ξρ κανείς εἱς τδν

συγγραφ^α δι5 ν5 κρίνρ τδ βιβλίον του,ἐϊϊν δ^ν ἐνδιαφ^ρεται νδ ανακαλδψρ τ^ς ἱστορικής αφετηρίας τῶν ἱδεῶν καί τῶν φρονημαϊων του.Π6ντως

ή αναδρομή εἱς τδ συγγραφικδν ἴργον ἐνδς συγγραφ^ως ῶς καί εἱς τοδς

παρ5γοντας,οἴτινες ἐπ^δρασαν αποτελεσματικῶς ἐπί τής διαμορφῶσεως τῶν
·
·
φρονημ5των του,βοηθεῖ δπωσδήποτε εἱς τήν βαθυτ^ραν κατανδησιν του κρι*·
νομ^νου βιβλίον.Καί εἱς τδ ὁπτικδν μου πεδίον,δπου βλ^πω τὀ βιβλίον

" 'Η ἐλευθερία του ήθους'',τοποθετῶ ὄταν χρει;5ζεται καί τδν συγγραφ^α

ουτως,ὄστε τδ μ^ν βιβλίον ν5 ἑρμηνεδει τδν σ.,ὁ &£ σ.ν6 διευκολδνει
εἱς τήν κατανδησιν του βιβλίον.Καί νομίζω,ὅτι εἴναι βοηθητικδν αὐτδ»

- Σας ὁμολογῶ,ἐπεν^βη ὁ φίλος μου Μοναχ6ς,δτι ι5πάατην μίαν δοκιμα-

σίαν συνειδήσεως δταν ὁπεφ6σισα,μετ6 τδ διδβασμα του βιβλίον αὐϊου,νι5
-'·-γρ5ψω τας "αντιδρ6σεις''μου,ῶς οἱκοδομημ^νου εἱς τήν αὑθεντικ6τητα τής
Πατερικής διδασκαλίας.'Εσκεπτδμην μήπως δ^ν ήννδησα τ5ς θεολογικ5ς $£--

σεις του σ.καί τδν αδικήσω

τδς κρίσεις μου;Π6λιν '6μως

τ6 κριτή-

ρι5 μου δ^επίστωνα,ὄτι ήἙκκλησία μας ἔχει πολϋ διιϊφορον ἦθος ατι6 αὑτδ ποϊ5 ἐνεφανιζεν ὁ σ.καί εἱς αλλα βιβλία του.Δι'αὐτδ θεωρῶ εὑλογημάτήν ε.ὑκαιρίαν,ὅπως ὁκοϋσωμεν τἱις πεφωτισμ^νας κρίσεις σας,αγιε πατερ.
ι 4
ι
·
-&& τδ κρίνωμεν ὁμο3 διαλεγδμενοι,εἴπεν ὁ Γ^ρων.(συνεχίζετα0μον.Βο

ΖΕΟχ θ.

!!ΑΘΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ" αποτελοϋν δημοσιο-

γραφικδν '6ργανον ὁμ5δος'Αγιορειτῶν Μοναχῶν &
ἐκδίδονται ἐξ αγ6πης καί εὐθϋνης ἔναντι τοῖ
©εου ^ν Χριστῷ'ϊησου καί τῆς αγίαςἙκκλησίας

Του,ήτις εἴναι τδ Σῶμα Του "παρατεινδμενον
εἱς τοΟς αἱῶνας",αναθ2σαντες τΛς ἑλπΙδας ὐμῶν δι6 τήν ὁφ^λειαν τῶν ἑν Χριστφ αδελφῶν,

εἱς τ6ς πρεσβείας τῆς ΠαναγΙας Μητρ6ς του
ΘεοΟ καί Σωτήρος ήμῶ^Μϊησου Χριστον-τής κατ'

4ξοχήν Προστ5τιδος του'Αγίου''Ορους-χαΓ τῶν'Αγ^ων καϊ Θεοφδρων Πατ^ρων
4μδν,ι3ς καί εἱς τ^ς προσευχ5ς τῆς στρατευομ^νης ὁγΓας“ΟρθρδοξΓας μας.
Οἱ ἐκδίδοντες τ6 περιοδικ6ν Μοναχοί,δ^ν ἐμπιστεϋοντα» ἑαυτοϋς ι5ς
ηρδς χ6 εργον τής διδασκαλίας τής 'Εκκλησίσ.ς,διδτι φρονουν ὄτ» οἱ μ6-

νοι απλανεις διδ^σκαλοι αὑτής καί ὄλον του κ6σμου εἴναι οἱἨγιοι Πα-

τ^ρες,οιτινες "ἐλιϊλησαν τδν λδγον τον Θεου" ἐν'Αγίφ Πνεϋματι.
'Η αγία'Ορθοδοξία εἱναι ὁγιοπατερική καί ῶς κανδνα βίου καί στρατείας,^ς καί αἱωνίων προσανατολισμῶν, ἔχει τοι5ς'Αγίους Πατ^ρας,ανευ τῶν

ὁποίων ήἨκκλησία Μ ἐπλανατο.Καί σχοπ6ς τῶν''Ὡθωνικῶν Διαλδγων''ειναι
νδ. βοηθήσουν εἱς τήν κατανδησιν τοϋ πνεΟματδς των,εἱς τήν ἐπιβολήν των
ἐν τή.σκ^ψει καί τή ζωῆ & τήν ϊελείαν ὁποκατ5στασιν τοϋ κϋρους των.θ.μ.δ.
'Ε^Ζ5^·.ω,Ζ
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Μηνιαιο^ 'Ορθδδοξον Περιοδικ6ν
"ΑΘΩΝΙΚΟΙ Δ Ι Α Α ΟΓ,ΟΙ" . .
Εκδίδεται ὑπδ ὁμ5δος'Αγιορειτῶν Μοναχῶν
Υπεϋθυνος' Θε6κλητος Μοναχδς Διονυσκ5της.
Διαν^μεται δωρε^ν καί συντηρεϊται δι5 προαιρετικῶν ·
εἱσφορῶν.
Ἑπιστολαί δ^ον ὄπως απευθϋνωνται;Θεδκλητον Μοναχδν
Διονυσιατην, Κ α ρ υ & ς-'Α γίου''Ορους.
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