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Χαίρω καί δοξάζω τό πανύμνητον ὅνομα τοῦ Κυρίου'Ιησοῦ σύν Πατρί & Πνεύμα
Ἔι,διά τήν πίότιν σας καί τάς ἁγίας ἐμπνεύσεις σας...
. ...Γράφετε,προφανῶς ὑπό τόν φωτισμόν τοῦ ἁγίου Πνεύματος,τοῦ "συναντιλαμβανομένου ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν" ;''Εἴμεθα
νέοι φοιτηταί τεσσάρων διαφόρων ἐπιστημονικῶν κλάδων.Ζῶμεν
καί ἡμεῖς εἰς τόν καϊαλυϊικόν 2Οον αἰῶνα.Ρεύματα μᾶς περιβάλλουν ποικίλα,φιλοσοφικά,θρησκευτικά,κοινωνιστικά,πολιτι
στικά,πολιτειακά,ἐκκλησιαστικά καί μᾶς προκαλοῦν εἰς ἀντιμετώπισίν των,εἰς μίαν τοποθέτησιν ἀπέναντί των...
Βεβαίως,πλήν τῶν διανοητικῶν προκλήσεων ἔχομεν & πει
ρασμούς ἠθικούς.ΕἔμεθαὈρθόδοξοι χριστιανοί καί θέλομεν νά
ζήσωμεν καί νά ἀποθάνωμεν ἐν εὐσεβείᾳ καί νά μή ἐκπέσωμεν,
ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπό ἡμᾶς,τῆς αἰωνίου ζωῆς λ μακαριότηϊος...
Διά τοῦτο,παρακαλοῦμεν τήν ἁγιότητά σας,ὅπως μᾶς ὑπο
δείξη τρόπους οἰκοδομῆς ἐν Χριστῷ καί μᾶς βοηθήση εἰς μίαν
ὀρθήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀνωτέρω συγχρόνων προκλήσεων,ώστε,
χωρίς ὑπεκφυγάς,νά πάρωμεν μίαν ἔλλογον στάσιν & θέσιν..."
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Ἐξ ὅσων γράφετε συνάγω,ὅτι γνωρίζετε εἰς γενικάς γραμμάς τήν διδασκαλίαν τῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας,ἐντός τῆς ὁποί
ας περιλαμβάνεται ἡ ἐν Χριστῷ ζωή,εἰναι ἡ ἰδία ἐν Χριστῷ,ὁ
λόκληρος ἡἘκκλησία,ἄν ὄχι ἐν τελείᾳ πληρότητι ,ὅμως εἰναι,
ώς καταβολαί,ώς λέγει ὁ Νικόλαος Καβάσιλας.Κἀί·σεις μετέχε
τε αὐτῆς τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς,ἔκαστος κατά τό μέτρον τῆς πίστεως,ἐπομένως μετέχετε καί τῆς ἀναλόγου γνώσέως.
Ἀλλά,ὅπως ὀρ.θῶς σημειώνετε ,''διά νά θ,εμελιώση κανείς ἀ
ληθινήν ἐν Χριστῷ ζωήν,χρειάέεται μία σωστήῷμία Ὀρθόδοξος
ἀνθρωπολογῖα,τῆς ὁποίας τάς διαστάσεις ἀνέδειξαν οἱ Πατέ ρες τῆςἘρήμου..."
Πράγματι,τέκνα ἐν Κυρίω,χωρίς Ὀρθόδοξον θεολογικήν &
Ἔκκλησιαστικήν θεώρησιν τοῦ ἀνθρώπου,πῶς θά πρρχωρήσω εἰς
τήν ἐν Χριστῷ οἰκοδομήν μου;Προηγουμένως πρέπει νά ἀποκαθά
ρω. μέσ.α μου καί νά προσδιορίσω,τῇ βοηθείᾳ τῆς πείρας τῶν ἁ
γίων Πατέρων,τί έιμ,αι.Καί ὅταν εὕρω,τί σημαίνει νά εἰναιὈ
ρθόδοξος χριστιανός κανείς,πρέπει νά θελήσω νά φθάσω,τῇ συ
-ναντιλήψει τοῦ ἁγίου Πνεύματος,εἰς τάς ἐσχάτάς συνεπείας <?
νά διανύσω τόν μακρότερον δρόμον,τόν δρόμον τῶν ἁγίων., ἀπό
τήν κόλασιν εἰς τόν Παράδεῖσον,ὀιά νά δικαιώσω τήν ἰδιότητά μου,ώς θείου ὄντος,ώς μέλ.ους Χριστοῦ,ώς εἰκόνος Θεοῦ,ώς
"βασιλείου πλάσματος καί σοφοῦ δημιουργήματος".,,
Τό πρόβλημα ὅμως τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς δέν ἀνακεφαλαιοῦ ται εἰς τήν θεωρητικήν γνῶσιν. Ἡ·θεωρητική γνῶσις προϋποτί
θετᾳι ώς βασικῆς ἀναγκαιότηϊος,ὑπό τόν ὅρον ὅμως,ὅτι θά ἐν
σαρκοὐται προοδευτικῶς ὑπό τῆς πράξεως μέ πᾶσαν συνέπειαν.
Δέόν νά ληφθῇ ὑπ'ὄψιν,ὅτι τόσον ἡ θέωρία,ὅσον καί ἡ πρᾶξις
μᾶς ἐδόθησαν ὑπό τῶν ἁγίων Πατέρων,οἱ ὁποῖοι "εὑρον τήνπρᾶ
ξιν εἰς θεωρίας ἐπίβασιν",ὅτι ἡ πρᾶξις καί ἡ θεωρία εἰνε ἀ
λληλένδετοι καί,οπως χρειάζεται μίαὈρθόδοξος διδαχή,οὕτως
ἀπαιτεῖται μία ἀκριβής πρᾶξις..
Πρέπει νά ὑπερβῶμεν τόν πειρασμόν,ὅτι,ἡ περί τήν πρᾶξιν καί θεωρίαν λεπτολογία,ἀποτελεῖ ενα ἄνευ σημασίας σχο
λαστικισμόν,ὅπῶς πολλοί τῶν θεολογούντων τελευταίως νομί ζουν,ἐκ τοῦ λόγου προφανῶς,δτι περί τήν πρακτ·ικῆν χωλαίνον
τες,κατ'ἀνάγκην κᾳί περί τήν θεωρίαν ἀστοχοῦν.'Αλλ'ἡ ἀκρίβεια ἐν προκειμένω σχετίζεται μέ τήν ζωήν ἐν Χριστῷ,ἡ ὁποία καί δέν ἐπιδέχεται τίποτε τό μή ἀληθές,τό μή καθαρόν·,
τό μή φωτεινόν..Δέν ὑπάρχει ἐλάχιστον εἰς τήν ἐν Χῷ ζωήν.

Εἰς μίαν περίπτωσιν,ὁμοίαν μέ τήν ἰδικήν σας,ὁ ἅγιοςἘ 3
ρημίτης Μᾶρκος,λέγει τό ἐξῆς;''Κάμε ὅ,τι γνωρίζεις καί ἐκεῖνο πού δέν γνωρίζεις θά σοῦ ἀποκαλυφθῇ".Δηλαδή ἡ προσοχή ἐπί τῆς ζωῆς μας καί ἡ προσπάθειά μας νά ἐκτελῶμεν τάς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ,εἰς τόν βαθμόν πού δυνάμεθα,ὁδηγοῦν μέ ἀπόλυτον βεβαιότητα,σταδιακῶς,εἰς τήν ἀποκάλυψιν μείζονος πνευ
ματικῆς γνώσεως.Ὅπως χαρακτηριστικῶς λέγει ὁ ιδιος:" Ὁ Χρι
στός εἰναι κεκρυμμένος εἰς τάς ἐντολάς του.Καθ'ὅσον τις ποι
εῖ τάς ἐντολάς,κατά τοσοῦτον καί ἀποκαλύπτεται''.Αὐτά ἀκριβῶ
ἐφήρμοσεν εἰς τήν νεότητά του,ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολό γος καί τόν περιήστραψε θεῖον φῶς,ἄκτιστον.
Ἐπομένως,προκειμένου νά φθάσωμεν εἰς βαθυτέραν γνῶσιν
πρέπει νά ἔχωμεν εἰς τόν νοῦν μας,ὅτι θά ἀπαιτηθῇ ἀπροσδιόριστος μέν,πάντως δέ ἀρκετός χρόνος,ὧστε κατ'ἀναλογίαν,τόσο
μέ τούς ἀγῶνας μας ὅσον καί μέ τήν ψυχοπνευματικήν ἐκάστου
κατάστασιν θά προκόπτωμεν ἠρέμα.
Τό ἀποτέλεσμα,βεβαίως,δέν θά ἐξαρτηθῇ μόνον ἐκ τοῦ ἀγῶνος μας,ἀλλά καί ἀπό τόν σοφῶς βοηθοῦντα καί παιδαγωγοῦντα,πρός τό συμφέρον τῆς ψυχῆς,Θεόν. Ἡ δέ ἅθλησις πρέπει ἀπα
ραιτήτως νά εἰναι" νόμιμος" ,κατά Παῦλον,διότι "οὐδείς στ'εφανοῦται ἄν μή νομίμως ἀθλήση",δηλαδή ἐντός τῶν Εὐαγγελικῶν ὁ
ρίων,ἐντός τῆς πνευματικῆς παραδόσεως.
Ἡμεῖς κοπιάζομεν γεωργοῦντες καί σπείροντες,ἀλλἈάν ὁ
Θεός δέν δώσει βροχάς,ἥλιον,''εὐκρασίαν ἀέρων" ,φυσικά ἀδύνατον νά θερίσωμεν καρπούς.Εἰς τό σημεῖον αὐτό θίγεται ἔνα σο
βαρότατον θεολογικόν πρόβλημα'τό πρόβλημα τῆς σχέσεως ἐλευθερίας καί χάριτος.Ἐπί τοῦ παρόντος δέν θά σᾶς ειπω τίποτε
περί τούτου.Σᾶς εἰναι ἤδη ἀρκετόν νά γνωρίζετε,ὅτι δέον νά .
ἐργαζώμεθα τάς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ μετά ταπεινώσεως.Καί ὅτι
διά τῶν ἐντολῶν φωτιζόμεθα,ἡ καρδία μας πλατύνεται,τά ψεκτά
πάθη ἐξασθενοῦν καί εἰσαγόμεθα σταδιακῶς εἰς βαθυτέραν πνευ
ματικήν γνῶσιν καί ἐν Χριστῷ βίωσιν.
"Οπως ὅμως σᾶς εἰπα καί ἐν ἀρχῇ,μεταξύ τῆς θεωρητικῆς
γνώσεως,τῆς ὑπό τῶν Πατέρων λεγομένης "ψιλῆς γνώσεως"^. τῆς
ἐνυποστάτου πράξεως,ὑφίσταται ἀληθές χάσμα.Κατά τούς πνευμα
τικούς ἀγῶνας θά συναντήσετε δυσκολίας καί ἐναντιότητας καί
σφοδροτάτους πολέμους,πού προέρχονται ἀπό τά ἐγγενῆ ψυχικά
πάθη,ἀπό "τόν ἀντιστρατευόμενον νόμον ἐντοῖς μέλεσι τῆς σαρ
κός'',ἀπό τήν ὄχλησιν τῶν αἰσθήσεων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου
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Ἀλλ'αὐτά πού σᾶς ἔγραψα δέν εἰναι εἰμή ἔνα βασικόν σχε
δίασμα,μέσα εἰς τό ὁποῖον ζωοποιεῖται ὑπό τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡ ψυχῆ.Εἰναι ἁπλαί νύξεις,ὧς πρός τήν ἀναγκαιότητα τῆς
ἐργασίας τῶν ἐντολῶν,διότι,ὅπῶς λέγει καί ὁ ἄγιος Μᾶρκοή ὁ
Ἐρημίτης,''πολλοί μή ποιοῦντες τάς ἐντολάς,νομίζουν ὅτι πιστεύουν ὀρθῶς.''Ἐνῷ τό πᾶν,τῆς ἐπί τό θειότερον μετασϊοιχει
ώσεώς μας,ἐπιτελεῖται διά τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ.Καί ὅπωςἀ
ποφαίνεται ὁ ἄγιος Διονύσιος ὁἈρεοπαγίτης,"ἡ πρός Θεόν ἀφομοίωσίς τε καί ἔνωσις,μόνως ταῖς τῶν σεβασμιωτάτων ἐντο λῶν ἱερουργίαις καί ἀγαπήσεσι τελεῖται".
Βεβαίως ὅλα αὐτά εἰναι κάπως γενικά διά νά κάλύψουν ὅσα χρειάζονται,διά τήν οἰκοδομήν ἐκάστης ψυχῆς μέ τήν ἰδιοτυπίαν της.Ἐκεῖνο τό ὁποῖον χρειάζεσθε κυρίως εἰναι ὁ "δια
κὀ ιτικός''πάτήρ,ὅστις θά ἀναλάβη τό ἔργον τῆς ἐν Χριστῷ παιδαγωγίας.Διά τοῦτο καί ὁ Δαβίδ παρεκάλει ;''Γνώρισόν μοι ἄνδρα πεπαιδευμένον τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ".ἈλλἈπ'αὐτοῦ θά ἐπανέλθωμεν,ἀφοῦ ἐζητήσατε τήν γνώμην ἐνόςἈθωνίτουἘρημίτου.
Τώρα φρονῶ,ὅτι ἔχετε ἀνάγκην ηὐξημένης προσοχῆς,ἰδίως,
κατά τό στάδιον τῆς νεότητός σας,διότι ."ὁ θάνατος εἰσέρχε ται διά τῶν θυρίδων",δηλαδή τῶν αἰσθήσεων.Αἱ σπουδαί σας,βε
βαίως,ἐμποδίζουν τόν νοῦν ἀπό πνευματικωτέρας ἀπασχολήσεις,
ἤτοι τήν μελέτην καί τήν "ἀδιάλειπτον προσευχήν".Μελέτην λέ
γων,ἐννοῶ τά βιβλία τῆςἘκκλησίας καί τῶν ἁγίων Πατέρων.Καί
τό κυριώτερον,αι' σπουδαί τῶν θύραθεν καλύπτουσαι. τόν νοῦν,ἐ
κεῖθεν διαβαίνουν ,εἰς τήν ψυ.χήν,ὁπότε δέν ἀφήνουν χῶρον διά
πνευματικάς ἐμπειρίας,ώς λέγει σχετικῶς ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς.Δι.'αὐτό,πρίν εἰσέλθω εἰς τά ἐπί μέρους θέματα,περί
ων ἐρώτᾶτε,θά ἥθελα νά σᾶς ἀπασχολήσω μέ τό πρόβλημα τῆς θέ
σεως τῆς παιδείας εἰς τήν ἐν Χριστῷ ζωήν.
Ἐπειδή ὅμως τά γραπτά ἡμῶν,ὧς ἀνθρώπων μή περιβεβλημένων οἱανδήποτε αὐθεντίαν,δυνατόν νά θεωρηθοῦν ώς προσωπικαί ἀντιλήψεις,θά σᾶς παραθέσω τάς ἀπόψεις τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐπί τοῦ θέματος τούτου.Καί ὁ ἄγιος Γρηγόρι
ος,ώς μέγαςἩσυχαστής καί Δογματικός θεολόγος τοῦ 1ψου αἰῶνος,ἐγγύτερον χρονικῶς πρός ἡμᾶς ζήσας,ἔχει τεραστίαν σημασίαν διἩλην τήν Ἐκκλησίαν,ώς συμπυκνώσας ἐν ἐαυτῷ ὁλόκληρο
τήν διδασκαλίαν τῶν πρό αὐτοῦ ἁγίων Πατέρων;Ἀλλά θά συνεχι
σωμεν εἰς τό ἐπόμενον.
^έ εὐχάς καί ἀγάπην Χριστοῦ
Ἐρημίτης Ν.

5

τάτη ἡ ἄσκησις τῶν πρακτικῶν ἀρετῶν,παραλλήλως μέ τήν προ σευχήν,διά νά δυνηθῇ ὁ νοῦς νά ἀπελεύθερωθῇ ἀπό τάς ἐνεργεί
ας 'τῶν παθῶν καί ἐπιτύχη καθαροτέραν προσευχήν.
Ἐν τῶ με.ταξύ,εἰς τήν ἀποφατικήν πρὁσπάθειάν του,ὅπως
ὁ νοῦς ἐνοποιήση τάς διακεχυμένας δυνάμεις τῆς ψυχῆς,ὑφίστα
ται ἀληθές ταντάλιον μαρτύριον,τανυόμενος ώς ἐν μέσω διελκυ
'στίνδος,ἐλκόντων τῶν παθῶν καί τῶν δαιμόνων καί ἀνθελκούσης
τῆς χάρίτος καί τῶν ἁγῖωνἈγγέλων,ἡμῶν βιαζομένων εἰς τήν ἁ
γίαν προσπάθειαν τῆς μετά συντριβῆς προσευχῆς.
-Πάτερ,ἐπιτρέψᾳτέ μου μικράν διακοπήν.Ἐννοῶ,βεβαίως,
τήν διάχυσιν τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς διά τῶν αἰσθήσεων,εἰπεν
ὁ ὑφηγητής Γ. ,ὅπως ἐπί·σης ἀντιλαμβάνομαι τήν δυσκολίαν ἐνοποιήσεώς Ἱης. Ἀπορῶ μόνον,πῶς. ἡ χάρις,καλουμένη εἰς ·βοήθειαν,δέν κατισχύει τῶν παθῶν καί τῶν δαιμόνων;
-Π.ρέπει νά γνωρίζωμεν,ὅτι ἡ χάρις δέν ἐνεργεῖ εἰμή κα
τά στάδια ἐπί τῆς ψυχῆς,πλήν ἐκτάκτων ἐξαιρέσεων.Τό ὅτι ἀπε
φάσισε κάποιος νά μετανοήση καί προσέρχεται εἰς τόν πνευμα—
κόν καί ἐξομολογεῖται καί συντρίβεται καί τοῦ λοιποῦ προσεύ
ται καί προσέχει ἐν φόβω Θεοῦ νά μή ἁμαρτάνη,οὐδόλώς ἔπεται
ὅτι ἔχουν θεραπευθῆ καί τά πάθη.Καί τοῦτο,διότι ἡ χάρις δέν
ἀἔρει τήν ἐλευθερίαν καί ἀφήνει τήν ψυχήν νάἀγωνισθῇ,προηγουμένης τῆς χάριτος καί πότε ἐπομένης κατά τήν ἄθλησιν.Πότε δέ'θά συντελεσθῇ ἡ θεραπεία καί θά σκηνώση εἰς τήν ἐναγώ
νιον ἐκείνην ψυχήν πλουσίως ἡ θεία χάρις,αὐτό θά εξαρτηθῇ α
πό τόν ἐν σοφίᾳ "πρός τό τοῦ πλάσματος συμφέρον οικονομουν—
τα τά πάντα'Ὀεόν,ὑπό τήν ἀπαραῖτῃτον ὅμως προϋπόθεσιν,ὅτι ὁ
γωνιζόμενος δέν θά παύση νά ζητῇ μετά δακρύων καί συντριβῆς
τό θέῖον ἔλεος,καί "μή ἐκκακε·ῖ.ν ἐν ταῖς προσευχαῖς'.'(Λ. 1δ, 1)
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Κατά τήν διάρκειαν τοῦ καλοῦ αὐτοῦ ἀγῶνος,προσέθεσεν ὁ
Νοναχός Ν.,εὕελπις ἡ ψυχή,ἐπί τήν βοήθειαν τοῦ εἰσακούοντος
τάς προσευχάς τῶν ταπεινῶν τῷ πνεύματι Θεοῦ,μέ βιαζομένην ὑ
πό τοῦ φόβου καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ βούλησιν,ἀγωνίζεται κα
τά παντός νοήματος,πάσης φαντασίας πονηρᾶς.Καί ἐπικαλουμένη
τήν χάριν,ἀγωνιῷ ὅπως ἀπαλείψη ἐκ τῆς ὀθόνης τῆς φαντασίας,
μορφάς,τύπους,τάς εἰκόνας,τά σχήματα,ὅλα αὐτά πού παράγουν
αἰ ἐνέργειαι τῶν παθῶν,τά ὁποῖα διερεθίζουν τά πονηρά πνεύματα διά λογισμῶν εἰς τό λογιστικόν,διά σχημάτων εἰς τήν φα
ντασίαν καί δι'ἐπαφῶν των εἰς τήν καρδίαν καί τό σῶμα.
Τά ἤδη ἐνδυναμωμένα χρόνια πάθη,ἐτόνισεν ὁ Μοναχός, ζητοῦν διέξοδον εἰς τά πράγματα,εἰς τά ὁποῖα ἡ καρδία αἰσθάνε
ται ἔρωτα. Ὁ δέ νοῦς,ἀδύνατος,ἡ βούλησις ἀσθενής,δέν, δύνανται νά ἐπιβληθοῦν καί νά πειθαρχήσουν τάς ἀνυποτάκτους ἐνερ
γείας τῶν παθῶν-τά ὁποῖα ἀπέβησαν ἔν έἰδος δευτέρας φύσεωςκαί ἐντεῦθεν συντίθεται μία ἀμάρτυρος ἐσωτερική τραγωδίᾳ..
-Ἀδελφέ Ν.,εἰπεν ὁ ὑφηγητής Γ. ,σᾶς διακόπτω. διά νά σας
ει'πω ὅτι θά ἥθελα νά ὁυζητήσωμεν Ἱερισσότερον αὐτό τό θέμα
τῶν παθῶν καί τῶν δαιμόνων,διότι φοβοὐμαι μήπως.ὁ τονισμός,
χωρίς νά τό ἀντιληφθῶμεν,μᾶς ἔχει ἤδη ὁδηγήσει μακράν τῶν ὁ
ρίων τῆςὈρθοόόξου πνευματικῆς διδασκαλίας. Ἀλλ Ἀὐτό ἀργότε
ρα.Ἐπί τοῦ παρόντος συνεχίὅατε τή^ ἀνάπτυξιν τῆς νοερᾶς,ὅπω.ς καθιερώθη,προσευχῆς,ὅσον τό δυνατόν μεθοδικώτερα. Ὅπως,
ὔσως,γνωρίζετε ,εἰς τά Πανεπιστήμια δέν εἰναι δυνατόν νά. διδάσκεται ἡ νοερά προσευχή.
-Ἐάν ἐπιτρέπεται νά συμπληρώσω,παρετήρησεν ὁ φιλόλογος
,μέ τήν νοεράν προσευχήν εἰναι συνδεδεμένη καί μία περίργος
ψυχοσωματική μέθοδος,ὅπως ἀνέγνωσα,περί τῆς ὁποίας θάἐπιθυ
μούσαμε νά μάθωμεν,ἐάν δέν σᾶς κουράζει αὐτό.
Ὁ νέος Νοναχόςῷμέ καταφάνῆ τήν χαράν καί τήν εἰρήνην,
ἀπεκρίθη;-Βεβαίως,εἰπεν,εἰναι χρήσιμον νά ἐρευνήσωμεν τό θέ
μα,περί παθῶν καί δαιμόνων,ἄν καί ἤδη ἐλέχθησαν ἀρκ-ετά. Πάντως,χωρίς.τά ἀντικείμένα αὐτά,εἰναι ἀδύνατον νά ἐννοήσωμεν
τόν διά βίου πόλεμον ὑπό τῶνἈγίων.'Ἀλλωστε εἰναι πλουσιωτά
τη ἡ γραμματεία τοῦἈσκητισμοῦ ἀπό δαιμονολογίαν κᾳί παθολο
γίαν,ἐκτός τοῦ γεγονότος,ὅτι αὐτή ἡ λατρεία τῆςἘκκλησίας,ἐ
νῷ περιστρέφεται περί τήν πάμφωτονἈνάσῖασιν τοῦ Χριστοῦ &
τήν ἐζ αὐτῆς σωτηρίαν τοῦ κόσμου,εἰναι διάστικτος ἀπό τάς ἐ
πικλήσεις βοηθείας έἰς τόν πόλεμον κατά παθῶν & δαιμόνων.
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σον ἔχω ἐντολήν τοῦ Γέροντός μου.'Ἀλλωστε καί εἰς ἐμέ εινε
ὅχι μόνον εὐχάριστον,ἀλλά καί ἐπωφελές νά ἀνανεώνω εἰς τήν
μνήμην μου τήν διδασκαλίαν τῶν ἀγίων Πατέρων,περί τῆς ἀθανάτου ψυχῆς,περἴ τοῦ ἀοράτου πολέμου,περί ἀρετῶν καί παθῶν
,περί νοερᾶς προσευχῆς,περί ἐνεργειῶν τοῦ ἁγίου Πνεύματος,
περί τῆς θεώσεως ἐν Χριστῷ καί αἰωνίου ζωῆς,πού ἀποτελεῖ &
τήν συνισταμένην ὅλων τῶν ἀγώνων καί ἐ.νθέων πόθων μας.
Καί ὁ καλός καί σεμνός νέος Μοναχός συνέχισεν.-Ὁ ὅρος
"νοερά προσευχή''ἐμφανίζεται κατά τό πρῶ.τον ἡμισυ τοῦ 1ήου
αἰῶνος.Εἰσηγητής του ὑπῆρξεν ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Σιναιτης.
Φαίνεται παράδοξον,ἐκ πρώτης ὄψεως,ὅτι μόλις κατά τήν περί
οδον αὐτήν γίνεται χρῆσις ἐνός ὅρου,τοῦ ὁποίου τό περιεχόμενον ἠτο γνωστόν ἀπό τόν 4θν αἰῶνα.Τό πρᾶγμα ὅμως ἔχει μί
αν ἐξήγησιν,ἄν ληφθῇ ὑπ'ὄψιν,ὅτι ὑπό.τόν ορον "νοερά προ σευχή",ὑπεννοεῖτο ὅχι μόνον ἡ ἐνέργεια τοῦ νοερῶς προσεύχε
σθαι,ἀλλά καί μία μέθοδος ψυχοῖεχνική ἤ ψυχοσωματική,ὅπως,
πολύ εὐστόχως,τήν ἐχαρακτήρισεν ὁ φίλος φιλόλσγος,μετά τῆς
ὁποίας ἠτο συνδεδεμένη καί ἡὁποία μόλις τόν 1ψον αἰῶνα ἐνεφανίσθη,ἐνῷ τό ὑπόδειγμά της εὑρίσκεται εἰς τήν Γαλαιάν
Διαθήκην,εἰς αὐτόν τόν προφήτηνἩλίαν,ὅπως θά ἔδητε.
Ἀπό ἀπόψεως ἐκτάσεως εἰναι ή μικροτέρα προσευχή.Συνίσταται δέ εἰς τήν ἀδιάλειπτον ἐπίκλησιν;''Κύριε Ἱηβοῦ Χρι στέ,ἐλέησόν με'',καλύπτουσαν τά τέσσαρα εἰδη ἤ ποιότητας ὅ
λων τῶν γνωστῶν προσευχῶν.Δηλαδή τῆς αἰτήσεως,τῆς δεήσεως,
τῆς εὐχαριστίας καί τῆς δοξολογίας.Οἱ Νηπτικοί Πατέρες,θέλουν νά βλέπουν εἰς τήν ἀποτελουμένην ἐκ πέντε λέξεων ἐπίκλησιν αὐτήν,τήν ἐφαρμογήν τοῦἈποστολικοῦ λόγου;"Ἀλλ'ἐν
Ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους διά τοῦ νοός μου ,λαλῆσαι, ι'να &
ἄλλους κατηχήσω,ἤ μυρίους λόγους ἐν γλώσση".(Α'Κορ.ιδ',19)
-'Ἡθελα νά ἐρωτήσω,ειπεν ὁ θεολόγος-ὑφηγητής Γ.,πῶς συμ
βαίνει ἡ εὐχή άὐτή τῶν "πέντε λόγων'',μέ σαφές καί συγκεκρι
μμένον περιεχόμενον,τήν ἐπίκλησιν τοῦ θείου ἐλέους,νά μετα
βάλλεται εἰς εὐχαριστίαν καί όοξολογίαν;
-Αὐτό··τό ζήτημα,ἀπεκρίθη ὁ Μοναχός Ν.,ειναι καθαρῶς ἐσωτερικόν,ἐμπειρικόν.Ἐπί τοῦ σημείου αὐτοῦ ἔχομεν καθολικήν μαρτυρίαν ὑπό τῶν ἐργατῶν τῆς νοερᾶς προσευχῆς.Ἐκ τῆς
προσευχῆς αὐτῆς-καί ἐφ'ὅσον συνέρχονται ώρισμέναι προϋποθέ
σεις—γεννᾶται θερμοτάτη πρός τόν Θεόν ἀγάπη. Ἡ ψυχή ἐνερ -
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γουμένη ὑπό τῆς θείας ἀγάπης καί σκιρτῶσα "βρεφὅπρεπῶς''καί.
χαίρουσα ἐν τῷ Κυρίψ τηςἹησοῦ,μετουσιώνει τάς ἱεράς ἐμπει
ρίας της εἰς εὐχαριστηρίους ὕμνους καί εἰς ἀτελειώτους δοξολογικούς ἀλαλαγμούς.Καί οὕτω εἰς τήν κατάστασιν αὐτήν ἐν
σαρκοῦται ἡ σύστασις ,τοῦἈποστόλου;''Λαλοῦντες ἐαυτοῖς ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ῷδαῖς πνευματικαῖς,ᾳδοντες καί ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίω". ( Ἐφ. ε Ἀ9)
Ἐκτός αὐτῶν ὅμως,θά ἠδύνατο νά ὑποστηριχθῇ,ὅτι ὁ μετα
βολισμός,ὅπου συνϊελεῖται εἰς τήν καρδίαν,τῆς ὀδυνηρᾶς ἐπι,
κλήσεως τοῦ· θείου Ἐλέους. εἰς ἐπιπαφλάζουσαν δοξολογικήν &
εὐχαριστήριον ἐνέργειαν,ὀφείλεται εἰς ἐπισκίασιν τοῦ ἁγίου
Πνεύματος.Διότι ,ὅπως βεβαιοῖ ὁἈπόστολος Παῦλος,''τό γάρ τί
προσευξόμεθα καθό δεῖ,οὐκ οἔδαμεν,ἀλλἈὐτό τό Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις''.Καί ει'τε ὁ νοῦς
λέγει τά λόγια τῆς ἐπικλήσεως τοῦ θείου ἐλέους ει'τε ὄχι,ἐκ
τῆς καρδίας συμβαίνει νά ἀναβλύζει,ἀπό τήν φλογεράν ἀγάπην
πρός τόν Θεόν,εὐχαριστήριον καί δοξολογικόν "ὕδωρ ζῶν,ἁλλό
μενον εἰς ζωήν αἰώνιον''.Αὐτά ἐπί τῆς ἀπορίας σας.
Ὁς πρός.τήν στροφήν.τοῦ νοῦ πρός ἐαυτόν,συνέχισεῦ ὁ ὅ
σιὁς Νοναχός,οἱ Νηπτικοί Πατέρες διδάσκουν,ὅτι πρέπει ἀπαραιτήτως νά δίδωμεν ἐργασίαν. εἰς τόν νοῦν τήν ἀδιάλέιπτον
προσευχήν.Δηλαδή νά ἐπαναλαμβάνεται συνεχῶς 8 νοερῶς τό''Κύ
ριεἹησοῦ Χριστέ,ἐλέησόν με". Ἀλλά κατά τόν χρόνον αὐτόν,ὀ
φείλομεν. νά προσέξωμεν δύο παρακολόυθοῦντας κινδύνους. Ὁ ἔ
νας εἰναι οἱ ἀλλότριοι λογισμοί καί αἱ σχηματιζόμεναι φαντασίαι καί ὁ ετερος εἰναι ἡ ἀπραξία τοῦ νοῦ.Ἐάν,δηλαδή,ἔχοντες στρέψει τόν νοῦν πρός ἐαυτόν,τόν ἐγκατελέίπαμεν. εἰς
ἀφασίαν,χωρίς καμμίαν νοεράν κίνησιν,δίχως νά λέγη τίποτε,
τότε θά περιερχόμεθα εις κατάστασιν βουδδικήν ἥ νεοπλατωνι
κήν ἤ Στωϊκήν.Τά πεπλανημένα αὐτά συστήματα,ἐπιζητοῦν, διά
τῆς νεκρώσεως τῶν νοερῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς,τήν λύτρωσιν ἀ
τά ἀνθρώπινα δεινά. Ἡ ἀσκητική ὅμως παράδοσις τῆςὈρθοδοξί
ας ἔχει ἐντελῶς ἀντίθετον μεθοδολογίαν.(συνεχ.)Ἐρημίτης Χ

Εἰς τό Δον τεῦχος τῶν " Ἀθων.Διαλόγων''καί εἰς τάς σελίδας 6 & 7,ἐκ παραδρομῆς γράφεϊαι "Μανιχαῖστική αι'ρεσις''ἐνῷ
τό ορθόν εἰναι,Νασσαλιανική αἱρεσις,ἥτις παρεδέχετο τήν συ
νύπαρξιν Θεου καί δαίμονος ἐντός τῆς καρδίας καί περί τῆς
ὁποίας,ὁ ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς,ἀφιέρωσεν ἀρκετά''κεφάλαια'.'
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'Ἐπρεπέ μάλιστα νά περικόπτῃ ἀπό
τάς προσωπικάς του ἀνάγκας,διά νά
αὐξήσῃ τό κεφάλαιον ἐνός τόσον ἀποδοτικοῦ ἐμπορῖου ἤ γεωργικῆς κα
λλιεργείας.Ἡ ὁποία,πρίν ἔλθη ἀκό
μη ὁ καιρός τοῦ θερισμοῦ,ἀποδίδει
ἐκατοντἀπλασίονα τά καταβληθένϊα εἰς την γῆν σπέρμαϊα.Καί ἡ
πραγματικότης αὐτή προειδοποιεῖ διά τά ἀνέκφραστα κέρδη,ἄτι
να θά ἀποκαλυφθοῦν κατά τόν καιρόν τοῦ Ἱερισμοῦ.Καί- τό ἐκ - .
πληκτικώτατον εἰναι,ὅτι τά σπέρματα αὐξάνοντάι τόσον περισσότερον,ὅσον πτωχότερος εἰναι ὁ σπορεύς.
Ἐπομένως,οὔτε διά δῆψε.ν ἀγαψούς σκοπούς ἀπομένει δικαι
,ολογία εἰς τούς ἐπιθυμοῦντας νά πλουτοῦν.Ἀλλά προφανῶς μή-.
πιστεύοντες εἰς τόν .Χριστόν,ποή εἰπε Ὀ'Ζη'τεῖτε δέ πρῶτον τήν
βασιλείαν (τῶν οὐρανῶν ^ρῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, &
ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν','ἰΝατθ.στὍ3^οβοῦνται τήν ἔν
δειαν,τήν ὁποίαν ἔχουν ὧς πρόφασιν καί οὐδέπστε ἀνάκόπτοντα
εἰς τήν νοσηράν καί φθειρομένην ἐπιθυμῖαν τοῦ πλουτισμοῦ,ἔστω καί ἄν ἀ·ποκτήσουν πολλά.Πάντοτε συλλέγοντες,προσθέτουν
ἐπάνω των φορτία ἀνωφελῆ,μᾶλλον δέ,ἐν ὅσψ ἀκόμη ζοῦν,περιφέ
ρὀυν παράδοξον τάφον.Διότι τούς μεν νεκρούς θάπτουν έἰς τήν
κοινήν γῆν. Ὁ; νους δέ τοῦ "ζωντος''φιλᾳργύρου- θάπτετα.ι ἐν,τός
τοῦ χρυσοῦ,πού εἰνᾳι ἐπίσης χῶμα.Καί ὁ τάφος αὐτός εἰναι δυ
σωδέστερος,ἀπό ἐκείνους τῶν νεκρῶν,εἰς ὅσους ἔχουν πνευματι

1Οκήν ὄσφρησιν.Τόσον δέ πλέον δυσώδης γίνεται,ὅσον περισσότερος χρυσός-χῶμα ρίπτεται ἐπί τοῦ τάφου. Ἡ δέ δυσωδία αὐτή,ἰ
σχυροτέρα ἀπό τά σκεπασμένα εἰς τήν γῆν σώματα,φθάνει & μέχρις οὐρανοῦ,εἰς τούςἈγγέλους τοῦ Ὁεοῦ καί εἰς τόν Θεόν.Γί
νονται δέ. μισητοί εἰς τόν Θεόν·διά τήν δυσωδία. των,τούς ἀπο
στρ^φεται ὁ Θεός καί ἐφαρμόζεται εἰς τούς ἀνθρώπους αὐτούς,
ὁ ψαμός,ὅστις λέγει ,ὅτι''ἀπό τήν ἀφροσύνην των προσώζεσαν''-ἐ
βρώμησαν.(Ψαλμ.37,ίἹ
Ἀπό τό βρωμερον καί νεκροποιόν αὐτό πάθος,ἐλευθερώ νει τούς ἀνθρώπους ἡ θεληματική καί χωρίς ἀνθρωπαρέσκειαν ἀ
κτημοσύνη.Δηλαδή ἡ ἐν πνεύματι πτωχείᾳ,πού ἐμακάρισεν ὁ Κύριος.Μοναχός,ὅστις ἔχει τό πάθος αὐτό,εἰναι ἀδύνατον νά ὑπο
ταγῆ.Ἔν μάλιστα ἐπιμένει εἰς αὐτό,ὑπάρχει φόβος μή παραχωρήση ὁ Θεός ἀνιάτους σωματικάς ἀσθενείας.Παραδείγμάτα σαφέστατα εἰναι,ἀπό μέν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁ Γιε.ζῆ,ἀπό δέ τῆς
Καινῆς ὁἹούδας. Ὁ μέν ἐλεπρώθη ὁλόκληρος εἰς τό σῶμα,διά ὐ
ἀποκαλυφθῇ ἡ ἀθεράπευτος ψυχή τουἜασιλ.ε Ὁ7^ δέ εἰς τό''χω
ρίον τοῦ. αῖματρς''ἀπηγχφνίσθη,''πρηνής ἐλάκησε μέσος καί ἐξεχύθη τά σπλάγχνα αὐτοῦ''. ' Πράξ.α',1δ)
Ἐάν ἡ.ἀποταγή προηγεῖται τῆς ὑποταγῆς,πῶς εἰναι δυνατή ἡ ὑποταγή,έάν κανείς δέν ἐγκαταλείψη πάντα;Ἐάν ώς βάσις
καί προϋπόθεσις τῆς Νοναχικῆς Πολιτείας εἰναι ἡ ἀκτημοσύνη,
πῶς εἰναι δυνἀτόν,ὁ Μοναχός,νά διεξαγάγη πολέμους πνευματικούς,ἐάν προηγουμένως δέν ἀπαλλαγῇ ἀπό τά χρήματα;Πῶς.ὁ ἀδό
κιμος εἰς ὑποταγήν δύναται νά ἡσυχάση μόνος εἰς Κελλίον καί
νά παραδοθῇ εἰς μόνην τήν προσευχήν; Ἀλλ 'σ Κύριος λέγει;''ὅπου ὁ θησαυρός σου,ἐκεῖ καί ὁ νοῦς σου".(Ματθ.στ',21). Πῶς,
λοιπόν,ὁ θησαυρίζων ἐπί γῆς,θά ἀτενίσῃ τόν Χριστόν καθήμε νον "ἐν δεξιᾳ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς'ἹΚαί πῶς θά κληρονομήσῃ τήν Βασιλείαν,τήν ὁποίαν οὔτε καν τόν ἀφήνει νά σκεφθῇ τό πάθος;Διά τοῦτο εἰναι "μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι,ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν''.Βλέπεις πόσα πάθη περιέκοψεν ὁ Κύριος μέ ἔνα μακαρισμόν;
Ἀλλά δέν εἰναι μόνρν αὐτά,ἐπειδή ἐπεσημάναμεν ὧς πρῶ
τον πάθος τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν τήν φιλίαν πρός τήν ὕληνἜπάρ
χει καί δεύτερον,τό ὁποῖον περισσότερον πρέπει νά.ἀποφεύγῃ
κανείς καί τρίτον,ὄχι μικρότερον εἰς κακίαν.Ποῖον ειναι τό
δεύτερον; Η φιλοδοξία.Αὐξανομένης τῆς ἡλικίας καί πρίν ἀκό—
μη ἐξυπνήσει τό πάθος τῆς φιλοσαρκίας,ἐμφανίζεται ἡ φιλοδο-
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νην τήν μορφήν τῆς φιλοδοξίας λέγω τώρ,α,πού περιστρέφεται ἀ
είποτε εἰς καλλωπισμόν τοῦ σώματος καί.. εἰς τήν πολυτέλειαν
τῶν ἐνδυμάτων,τήν ὁποίαν οἱ Πατέρες χαρακτηρίζουν ὧς κοσμτκήν κενοδὁξίαν. Ἡ ἄλλη μορφή τῆς κενοδοξίας προσβάλλει τούς
ἐναρέτους,δι 'ὑποκρισίας καί οἰήσεως,,διά τῶν ὁποίων ὁ ἐχθρός
μηχανᾶται νά κλέψῃ καί νά σκορπίση τόν πνευματικόν πλοῦτον.
Τά πάθη αὐτά θεραπεύονται τελείως μέ τήν αι'σθησιν τῆς
ψυχῆς καί τόν πόθον τῆς ἀπό Θεοῦ τιμῆς,ἐνῷ παραλλήλως-ἡ ποθοῦσα (Νοναχή^ρέπε ι νά θεωρῇ ἐαυτήν ἀναξίαν αὐτῆς. Ὁσαύτως,
νά δέχεται μέ ὑπομονήν τούς ἐξ ἀνθρώπων ὀνειδισμούς καί νά ·.
λογίζεται ἐαυτήν ἀξίαν αὐτῶν. Ἐπί πλέον νά θεωρῇ προτ.ιμότερον ὅπως δοξάζεται ὁ ©εός καί ὄχι αὐτή,κατά τό Ψαλμικόν;·''Μή ἡμῖν Κύριε,μή ἡμῖν,ἀλλ'ἤ τῷ ὀνόματί σου δός δόξαν..."(Ψαλμ. 113,9)»Καί ἄν διαπιστώση καμμίαν ἀρετήν εἰς τόν εαυτόν της.,.
νά ἀποδίδει τήναἰτίαν τοῦ κατορθώματος εἰς τόν Θεόν.Καί μό
νον εἰς τόν Θεόν νά ἀναπέμπει μέ εὐγῖωμοσύνην δόξαν καί ὄχι
εἰς ἐαυτήν.Ἔτσι δέ θά χαρῇ,ὅτι ἔλαβε τήν ἀρετήν ώς δῶρον &
δέν θά ἐπαρθῇ,ὧς μή ἔχουσα τίποχε ἀπό... τόν ἐαυτόν της.
Ἐκτός αὐτῶν,θά ταπεινωθῇ,ἀνυψώνουσα τούς ὀφθαλμούς τῆ
διανόίας νύκτα καί ἡμέραν πρός τόν Θεόν,ὅπως "ἡ παιδίσκη ἐπί τάς χεῖρας τῆς κυρίας αὐτῆς','διά νά ἐκφρασθῶ ψαλμικῶς. (ψ,α
λμός 122,2^Καί τοῦτο,διότι φοβουμένη μήπως,χωρισθεῖσα ἀπό
τόν μόύον καί χορηγόν καί συντηρητήν τῆς αρετῆς,καταπέση σέ'
βάραθρον τῆς κακίας,ὅπως συμβαίνει μέ ἐκείνους,πού κατευθύνονται ἀπό τούς λογισμούς τῆς οἰήσεως καί τῆς κενοδοξίας.
Εἰς τήν θεραπείαν τῶν δύο τούτων παθῶν συντελεῖ ἡ ἀνα
χώρησις,η κατἹδίαν ἄσκησις καί παραμονή εις κελλίον. Ἐννο—
εῖται ὅμως,ὅτι αὐτοί θά αἰσθάνωνται τήν ἀδυναμίαν τῆς προαι
ρέσεώς των καί θά σκέπτωνται ὅτι εἰναι ἀνάξιοι τῆς συνανα στροφῆς μέ ἄλλους ἀνθρώπους.Αὐτά. δέ τί ἄλλο εἰναι ἀπό τήν ὑ
πό τοῦ Κυρίου μακαρισθεῖσαν ἐν πνεύματι πτωχείαν;
"Αν λάβη κανείς ὑπ'ὄψει καί τά ἐπακολουθοῦντα εἰς τό
πάθος αὐτό αἴσχη,θά ἀποφύγη τήν κενοδοξίαν μέ ὅσην δύναμιν
ἔχει.Διότι ποθῶν τήν ἐξ ἀνθρώπων δόξαν,περιπίπτει εἰς ἀδοξί
αν ἀπό αὐτά τά 'ἰδια μέσα,πού χρησιμοποιεῖ διά νά δοξασθῇ.Ἐ,
πιμελούμενος τήν αἰσθητικήν τοῦ προσώπου του,κομπάζων ώς ἐκ.
τῆς εὐγενοῦς καταγωγῆς του καί καυχώμενος διά τά ώραῖα ἐνδυ
ματά του ὧς καί δι'ἄλλα τοιαῦτα,ἀποδεικνύει ὅτι ἔχει ἀκόμη

Ι2 νηπιῶδες φρόνημα.Διότι ὅλα αὐτά μαῖί εἰναι χῶμα.'Υπάρχει τι
εὐτελέστερον χώματος;Καί ἡ Νοναχή,πού δέν χρησιμοποιεῖ τήν
μοναστικήν της περιβολήν μόνον πρός κάλυψιν καί θέρμανσιν ,
ἀλλά συγκινεῖται ἀπό τάς ἁπαλότητας καί στιλπνότητας τῶν ἐν
δυμάτων,ὅχι μόνον ἀποκαλύπτει εἰς τούς περί αὐτήν τήν ἀκαρπίαν τῆς ψυχῆς της,ἐπί πλέον ἐμφανίζεται μέ τό ἄσεμνον ήθος
τῶν''ἐταιριζομένων''.Περισσότερον ὅμως παντός ἅλλου,ἄς ἀκούσῃ
ἐκεῖνον πού λέγει;''οἱ τά μαλακά φοροῦντες ἐν τοῖς οι'κοιςτῶν
βασιλέων εἰσιν". (Ἡατθ.ια^8)" Ἡμῶν δέ τό πολίτευμα ἐν οὐρα νοῖς ὑπάρχει",λέγει ὁ θεσπέσιος Παῦλος.Μή,λοιπόν,ἀπό τήν πε
ρί τά ἐνδύματα ἀνοησίαν,ὁιφθῶμεν ἀπό τόν οὐρανόν εἰςτάς σκη
νάς τοῦ κοσμοκράτορος τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου.
Αὐτό τό ὔδιον παθαίνουν καί ὅσοι ἀσκοῦνται εἰς τάς ἀρε
τάς χάριν τῆς ἀνθρωπίνης δόξης.Καί αὐτοῖ,πὁύ ἐτάχθησαν ·διά
νά ἔχουν "τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς" ,ἀλλοίμονον,"κατ'ασκηνώ νουν εἰς τό χῶμα τήν δόξαν των^'καί "περιβάλλονται τήν κατά-'
ραν'',κατά τόν Δαβίδ. (Ψαλμ.7,ὅ·) Ἡ δέ προσευχή των δέν ἀνέρχεται εἰς τόν οὐρανόν.Ἀλλά καί κάθε πνευμαϊική προσπάθειά
των πίπτει εἰς τήν γῆν,ἐπειδή στερεῖται τῶν πτερῶν τῆς θείας ἀγάπης,ἡ ὁποία ἀναβιβάζει εἰς τόν οὐρανόν τάς ἐπί γῆς κα
λάς πράξεῖς μας.Ὅστε καί κόπου·ς ὑποφέρουν καί τούς μισθούς
δέν καρποῦνται.Καί τί λέγω διά τήν ἀκαρπίαν τῶν μισθῶν;Καρποφοροῦν μέν,ἀλλά ἐντροπήν καί ἀστασίαν λογισμῶν,αἰχμαλωσί—
αν.τῆς διανοίας καί ταραχήν τῆς ψυχῆς.Διότι λέγει ὁ Δαβίδ :
"Κύριος ἐὁκόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων·κατησχύνθησαν,ὅτι ἐ ξουδέ νωσε ν. αὐτούς ὁ Θεός". (Ψαλμ. ή2 ,6)
Τό πάθος τῆς ἀνθρωπαρεσκείας εἰναι λεπτότερον ἀπ'ὅλα ὅ
σα βλάπτουν τήν ψυχήν πάθη·Διά τοῦτο,ἐκεῖνος πού παλαίει κα
τ'αὐτοῦ,δέν πρέπει νά ἀρκῆται εἰς τό νά μή ἀποδέχεται συνδυ
ασμούς καί συγκαταθέσεις,ἀλλά καί νά θεωρῇ καί αὐτήν τήν δι
ά τοῦ λογισμοῦ προσβολήν ώς συγκατάθεσιν καί νά φυλάσσεται,
ὅσον δύναται.Μέ τόν τρόπον αὐτόν μόλις θά δυνηθῇ νά ἀποφύγη
τό τραῦμα ἀπό τό ταχύτατον βέλος-λογισμόν.Καί ἄν μέν ,πράττῃ κανείς ἔτσι,ὧς νήφων,ἡ προσβολή τοῦ λογισμοῦ ἀποβαίνει ἀ
φορμή κατανύξεως.'Ἀλλως προετοιμάζεται τόπος εἰς τήν ὑπερηφάνειαν.Καί ὅστις θά προσβληθῇ ἀπό αὐτήν,δυσκόλως ἐπανέρχεται,μᾶλλον δέ καθίσταται ἀνίατος.Διότι ἡ πτῶσις αὐτή εἰναι,
κυρ ίως,διαβολική.
(συνεχίζετα0Νονάζων Ο
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'ἐπειδή,τό τόσον ἀνϊι-Κανονικόν καί ἀντιπνευματι κόν τοῦτο φαινόμενον,προσέλαβε θεσμικήν ὄψιν διά τοῦ χρό νου,οὐδείς τῶν "παραδοσιακῶν" διαμαρτύρεται.
Θά διερωτηθῇ,ὔσως,κανείς,πῶς προέκυψεν αὐτός ὁ Μοναχι
σμός,ὁ τόσα δεινά προκαλέσας. εἰς τήνἘκκλησίαν;Ἡ ἀπάντη σις εἰναι πρόχειρος. Ἐπειδή ὁ κατά παράδοσιν Μοναχισμός,εν
τινι μέτρω,εἰχε "ξεπερασθῆ''ἀπὁ τήν ι'στορικήν ζωήν τῆς Ἐκ κλησίας,αἰ δέ Μοναί ἤθελον νά ἀγνοοῦν τήν δύναμιν τῆς ἱστο
ρίας,ἀνέκυψεν ἔν κακέκτυπον Μοναχισμοῦ,ὧς
στατικότητος τοῦ παλαιωθέντος.
Εἰναι γνωστόν,ὅτι αι' ἱεραί Μοναί,ἀπό τῆς αὐγῆς τῆς ἐμ
φανίσεώς των,ἀπετέλουν τά μοναδικά σχεδόν Κέντρα παιδείας,
ἀσκήσεως ,καλλιεργείας τοῦὈρθοδόξου πνεύματος καί ἁγιασμοῦ
ψυχῆς καί σώματος.Οἱ Μοναχοί δέ ἐθεωροῦντο ώς οἱ πλέον πεπαιδευμένοι καί ἁγιώτεροι.Μοναχοί κατελάμβανον Ἐπισκοπι κούς καί Πατριαρχικούς θρόνους,κατόπιν ἐκλογῆς των ὑπό τῆς
Ἐκκλησίας."Οὐδείς ἐνἈνατολῇ ἐγένετο Πατριάρχης ἤἘπίσκοπος ἐάν μή ἐγένετο Μοναχός".
Ἀργότερον ὅμως καί ἰδίως κατά τόν τελευταῖον αἰωνα,ὁ
τε διεδόθη εὐρύτατα ἡ Πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου παιδεία, οἱ
ἐφιέμενοι ἀφιερώσεως εἰς τόν Θεόν καί ὅπως διακονήσουν τήν
Ἐκκλησίαν,καί προκειμένου νά καταλάβουν ἐνδεχομένως ὔψι σταἘκκλησιαστικά ἀξιώματα,ἐσπούδαζαν θεολογίαν.Τό προσόν,
βεβαίως,ἠτο σημαντικόν καί οἱ θεολογοι,μέ τά ἰσχνά κριτή ρια πού ἐπεκράτουν,ήσαν ἔτοιμοι καί νά διδάξουν καί νά ποι
μάνουν τόν λαόν τοῦ Θεοῦ.Πῶς,κατόπιν τούτου,νά εἰσήρχοντο
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εἰς τάς Μονάς,ὑποσχόμενοι παραμονήν διά βίου,συμφώνως μέ ἐ
ρώτησιν τῆς ἐπί κουρῷ τελετῆς;''Μένεις τῷ Μοναστηρίω καί τῇ
ἀσκήσει,ἔως ἐσχάτῃς σου ἀναπνοῆς;-Ναί,τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντο
,τίμιε Πάτερ".
Ἡ βοῶσα αὐτή πρ.αγματικότης ώδήγησε τήν Ἐκκλησίαν,ὅπως
νομοθετήση,ὅτι ὁ μέλλων νά γίνηἘπίσκοπος,δέον νά εἰναι θε
ολόγος,ἐγγραφόμενος εἰς μίαν Νονήν καί λαμβάνων τό Μοναχικόν Σχῆμα.Καί αὐτά,βεβαίως,χωρίς καμμίαν ὑποχρέωσιν,ὅπωςπα
ραμείνη εἰς τήν Μονήν τῆς Νετανοίας του πέραν τῆς μιας ἡμέ
ρας ἤ ώρας,ἥτις ἀπαιτεῖται διά τήν τυπικήν αὐτήν διαδικασί
αν...Καί οὕτω,τό...Μοναχικόν τοῦτο τάγμα ἐγένετο ἀποδεκτόν
ώς Κανονικόν.Καί οἱ ἱερομόναχοι αὐτῆς τῆς κατηγορίας, ἀντί
νά ἀσκοῦνται εἰς τά Μονάς των,ηὐλίζοντο εἰς τά οἰκογενείας
των ἤ "ἐμόναζον''ε ἰς διαμερίσματα,μέ συνέπειαν,φυσικά, νά μή
δύνανται νά ἐπιτύχουν στοιχειωδῶς τάς ὑπεσχημένας Μοναχικά
ἀρετάς,ἀλλά καί νά κυκλοῦνται συνεχῶς ἀπό εὐπεριστάτους κι
νδύνους,πού πολλάκις δέν ἔμενον,ἁπλῶς,κίνδυνοι...
Παρά ταῦτα,τό ἄτοπον τοῦτο συνεχίζεται εἰς ἐκτεῖαμένην
κλίμακα καί ἐάν δέν διορθωθῇ,οὐκ ἔστι παῦλα τῶν κακῶν εἰς
τήνἘκκλησίαν.Τό ἄθεσμον τοῦτο καί ἔμμονον φαινόμενον,ἐλέ—
γχει ὄχι μόνον τήν ὕπαρξιν ὀξείας ἀντιπαραδοσιακῆς ζωῆς,ἐν
τῇ περιοχῇ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου,ἀλλ4 καί τήν ἀνικανότητα τῆςἘ
κκλησίας,ὅπως ὑποτάξη εἰς τήν Παράδοσιν τάς ἀναφυείσας ἱ στορικάς μέν,πλήν μήὈρθοδόξους μορφάς ζωῆς,ἐν συναρτήσει,
ἔστω,μέ τάς συγχρόνους κοσμικάς καί πολιτιστικάς συνθήκας.
Εἰναι δέ,ὄχι μόνον ἄγνωστος εἰς τήν ἱστορίαν τῆςἘκκλησίας
,ἀλλά καί ἐντελῶς ξένος εἰς τόν νοῦν τῶν Πατέρων,Νοναχισμ^
δίχως Νοναστήριον καί ἄνευ ἀσκήσεως
ο

Πρός νέας μορφάς,ἀλλ*ὑπό ἀρχαίας ἐμπειρίας.
Αἰ τάσεις τῆςἘκκλησίας σήμερον-ἐφ 'ὅσον ἀποβαίνει ἀδύ
νατος ἡ ὑπέρβασις τῶν ἱστορῖκῶν συνθηκῶν-δέον ὅπως κατευθύ
νωνται πρός τό ἐν ἐπικεφαλίδι σχῆμα.Πρός νέας μορφάς,ναί .
Ἀλλ'ὑπό τήν διαμορφωτικήν ἐπενέργειαν πολιῶν ἐμπειριῶν.Οὔ
τε τό ἀρχαῖον μόνον,ώς μή ἐφαρμοζόμενον σἠμερον πλήρως,οὕτε καί τό νέον μόνον,ώς μή δυνάμενον νά νοηθῇ ἄνευ τῆς ἐ ξαρτήσεώς του ἀπό τό παλαιόν.Ἀλλά τό καθολικόν ὑπό σύγχρο
νον μορφήν.Διό καί ἀποτελεῖ ἀληθῆ πρόκλησιν εἰς τό πνεῦμα
τῆς ΠατερικῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας τό γεγονός,ὅτι μόλις ἐκ-

κολαυθέντες νεοσσοί,ἀπόφοιτοι τῆς θεολογίας,ἄνευ τῆς ἐν Μο Ι5
ναστηρίω ἀσκήσεως,ἄνευ τῆς κτήσεως προσευχητικῆς ἔξεως καί
κυριαρχίας ἐπί τῶν παθῶν,δέχονται ,ἐν παρψδίᾳ,τό Μοναχικόν5ἅγιον Σχῆμα καί εἰτα χειροτονοῦνται εἰς Διακόνους καίἈρχι
μανδρίτας καί,γυμνοί ὄντες τῆς ἀπαραιτήτου πνευματικῆς θωρακίσεως,ρίπτονται εἰς τό πέλαγος τῶν περιπετειῶν τῆς δραστηριότητος ἐν τῷ κόσμφ.
Ποῖος ἠρώτησε ποτέ,πῶς θά ἀνθέξουν αἱ μή γυμνασμέναι &
ἄπειροι εἰς τόν ἀόρατον πόλεμον αὐταί ψυχαί,ἀφοῦ ἐντός των
ἐμ,φωλεύουν ὅλα τά ψεκτά πάθη; Ἀφήνομεν,τό καί σπουδαιότε ρον,ὅτι ἄγευστοι πνευματικῶν ἐμπειριῶν,ποίαν ταλαίπωρονὈρ
θοδοξίαν θά διδάξουν,μή πρότερον διδαχθέντες διά πράξεως &
προσωπικῆς ζωῆς τήν ἔνθεον θεωρίαν,ἐξ ών ἀνϊλεῖται ἡὈρθόδοξος γνωσιολογία,συμφώνως τοῦ "πρᾶξις θεωρίας ἐπίβασις";.
Ἐντεῦθεν καί τό θλιβερόν φαινόμενον τῶν "σχισμάτων" &
τῶν διαφόρων ἐτεροδιδασκαλιῶν,ώς καί τῶν πλέον ἀπιθάνων''ἐκ
δόσεων''τῆς Ὀρθοδοξίας.Καί ταῦτα πάντα,ώς ἥδη ειἈομεν,ὀφείλονται εἰς τό γεγονός,ὅτι δέν συνελάβομεν μίαν ἱστορικήν έ
ἐξώφθαλμον ἀλήθειαν;ὅτι ἡ ἱστορία προέτρεξε τῶν γνωστῶν,Ὀρ
θοδόξων καί καιρικῶν σχημάτων,τά ἄφησεν ὀπίσω καί ἀπέρριψε
μαζῆ μέ τά "παρωχημένα''καί τά αἰωνίου κύρους καί ἀνάγκης ἀ
σκητικά καί πνευματικά στοιχεῖα.'Ὁρον καί ἄν ἠλαττώθη ἡ ἀναγκαιότης τῶν Μοναστηρίων τῆςἘρήμου,διά λόγους καιρικούς
,ὅμως κανένα σχῆμα δέν δύναται νά τά ὑποκαταστήση,ἐφ'ὅσον
ἡ ἁγιότης ἀποτελεῖ μοναδικόν σκοπόν τῆςἘκκλησίας.
'Ἡδη δέ προβάλλει ώς ἐπιτακτικόν αἔτημα τῆςὈρθοδοξίας
ἡ' πειθάρχησις τῶν Κληρικῶν ὑπό τῆς ΔιοικούσηςἘκκλησίας, ὁ
περιορισμός τῆς ἀπολελυμένης ἐλευθερίας των,διά τῆς ἐντάξε
ώς των εἰς Μονάς-ἐννοοῦμεν,βεβαίως,τούς ἱερομονάχους-τῆς ὑ
παγωγῆς των εἰς Μοναχικούς Κανόνας.Καί οὕτω,ζῶντες ἐν χώρφ
Κοναστικῷ μέ τήν προσευχήν,τήν καθημερινήν λατρείαν καί μυ
στηριακήν ζωήν καί μέ τήν ἀκτήμονα Κοινοβιακήν τάξιν,νά ἀναδεικνύωνται πρακτικοί καί θεωρητικοί Κληρικοί ἤ Μοναχοί,
ἐπιστήμονες,ἀλλά καί ἄγιοι,κυριολεκτικῶς "διάκονοι Χριστοῦ
"καί θεολόγοι ἀκραιφνῶςὈρθόδοξοι,βεβαιοῦντες τήν ἰδιότητα
διά τοῦ Εὐαγριακοῦ;''Εἰ θεολόγος εἰ προσεύξη ἀληθῶς»καί εἰ
ἀληθῶς πὀοσεύξῃ θεολόγος εἰ".'Οπότε αὐτομάτως "ι'δρύονται"ι'
εραποστολικά Μοναστήρια μέ ἁγίους ἱεραποστόλους.Αὐτήν τήν
ὁδόν μόνον γνωρίζει ἡὈρθοδοξία.(συνεχίζεται) θ.μ.δ.

α' Ἡ πεπλανημένη πίστις τῶν μήὈρθοδόξων,θά ἀποδειχθῇ
ἀπό τά κατωτέρω,πού ἀποτελοῦν τήν ὀρθήν πίστιν ἐκείνων,πού
ἐγνώρισαν τήν ἀλήθειαν.
β' Ὁ Κύριος,θέλων νά δείξη,ὅτι ἡ ἐπιτέλεσις τῶν ἐντο λῶν ἀποτελεῖ ὀφειλήν,καί ὅτι ἡ υἱοθεσία εἰναι δωρεά,ἐκ τῆς
θυσίας του,πρός τούς ἀνθρώπους,λέγει'"ὅταν πάντα ποιήσητε
τά προστεταγμένα ὑμῖν,τότε εϊπατε,ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμέν
,καί ὅ ὀφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμε ν". (Λουκ. ιζ ', 10^ιά τοῦ
το ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέν ἀποτελεῖ μισθόν ἔργων,ἀλλἈἰ
ναι χάρις τοῦ Κυρίου,ἐτοιμασθεῖσα διά τούς πιστούς δούλους
γ' Ὁ δοῦλος δέν ἀπαιτεῖ ώς μισθόν τήν ἐλευθερίαν του,
ἀλλά φροντίζει ώς ὀφειλέτης νά εὐαρεστῇ τόν Κύριόν του,ἐλπίζων νά ἐλευθερωθῇ κατά χάριν.
δ' Ὁ''Χριστ.ός ἀπέθανε κατά τάς Γραφάς ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν
ἡμῶν" (Α'Κοο. ιε Ὅ^αί χαρίζει τήν ἐλευθερίαν εἰς ἐκείνους ,
οι,Ἱινες τόν ὑπηρετοῦν πιστῶς.Διότι λέγει-''εὐ δοῦλε ἀγαθέ &
πιστέ·ἐπί ὀλίγα ἠς πιστός,ἐπί πολλῶν σε καταστήσω-ε ιἩελθε
εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου".(Νατθ.25,21)
'ε' Δέν εἰναι ἀκόμη δοῦλος πιστός ἐκεῖνος πού στηρίζε ται εἰς τήν θεωρητικήν γνῶσιν.'ΑλλἈκεῖνος πιστεύει, ὅστις
ὑπακούει εἰς τόν όωσαντα τάς ἐντολάς Χριστόν.
στ' Ἐκεῖνος τιμᾳ τόν Κύριον,ὅστις ἐκτελεῖ.τάς ἐντολάς
Ἐάν δέ ἁμαρτήσῃ ἤ παρακούση,ὑπομένει τούς πειρασμούς, πού
θά παραχωρήση ὁ Θεός,ὧς ὀφειλο μένους εἰς αὐτόν τόν ὔδιον.
ζ' Ἐάν εἰσαι φιλομαθής,νά γίνῃς καί φιλόπονος.Διότι ἡ
γνῶσις τῆς θεωρίας,χωρίς τήν πρᾶξιν,φυσιοῖ τόν ἄνθρωπον.

η" Οἱ πειρασμοί πού μᾶς ἔρχονται ἀπροσδοκήτως,στέλλον - 17
ται ἀπό τόν Θεόν,διά νά μᾶς διδάξουν,ὅτι πρέπει νά ἐργαζόμεθα τάς ἐντολάς καί μᾶς ἔλκουν εἰς μετάνοιαν & μή θέλοντα
θ' Αἱ διάφοροι θλίψεις πού ἔρχονται εἰς τούς ἀνθρώπους^
προέρχονται ἀπό ἀνα·λόγους κακίας των. Ἐάν τάς ὑπομείνωμεν
μέ εὐχαριστίαν καί προσευχήν,τότε θά ἀνακαλύψωμεν συρροήν
ἀγαθῶν πού θά ἀκολουθήσουν.
ι' Κάποιοι,πού ἐπηνέθησαν δι.ά τήν ἀρετήν των,ἐσωτερι κῶς ῆὀύνθησαν.Καί ἐνόμισαν τήν ἡδονήν,πού τούς προεκάλεσεν
ἡ κενοδοξία των,ώς ἐνέργειαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος.''Αλλοι πά
λιν,πού ἠλέγχθησαν διά κάποιαν ἁμαρτίαν,ἠσθάνθησαν πόν·ον &
τόν ἰαματικόν αὐτόν πόνον ἐξέλαβον ώς ἐνέργειαν πάθους.
ια' Ὅσοι ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἀγώνων των, ταπεινώνουν τούς ἀ
μελεστέρους,ἐπαιρόμενοι ,αὐτοί νομίζουν.ὅτι θά- δικαιωθῶμεν
ἀπό τά σωματικά· ἔργα.Ὅσοι πάλιν στηριζόμεθα εἰς τήν ψιλήν
γνῶσιν μας καί · ἐξουδενι5νομέν τούς ἀγνοοῦντας,εὔμεθα πολύ ἀ
φρονέστεροι ἀπό τούς προηγουμένους.
ιβ' Ἡ γνῶσις,ἔστω καί ἄν θεωρητικῶς εἰναι ἀληθής, ἐάν
δέν συζεύξη καί τήν ἀνάλογον πρᾶξιν,δέν ἔχει ὑπόσϊασιν.Διότι εἰς πᾶν πρᾶγμα,τό ἔργον βεβαιώνει τήν ἀλήθειαν.
ιγ' Πολλάκις ἀπό τήν ἀμέλειαν περί τήν πρᾶξιν καί αὐτή
ἡ ψιλή γνῶσις ὑφίσταται σκοτασμόν.Ἀπό ἐκείνους,πὁύ·τελείως παρημέλησαν τάς ἀναλόγους πρός τήν θεωρητικήν γνῶσιν ἐρ
γασίας,σύν τῷ χρόνω θά σβύσουν & αὐταί αἱ μνῆμαι τῆς γνώσε
ως^Τοῦτο ἀποτελεῖ πνευματικόν νόμον.)
ιδ' Ἡ Γραφή διδάσκει νά γνωρίσωμεν τόν Θεόν "κατά γνῶ
σιν'ἹἰὉηλ.ἐν αἰσθήσει ψυχῆςἡἀκριβῶς διά νά ὑπηρετῶμεν αὐ τόν ὀρθῶς διά τῶν ἔργων.,
ιε' 'Ὁταν πραγματικῶς ἐκτελῶμεν τάς ἐντολάς,τότε λαμβά
νομεν μέν τόν ἀνάλογον μισθόν ὑπό τοῦ Κυρίου^ισθόν πίστε—
ως^φελούμεθα δέ εἰς τήν ψυχήν κατά τόν σκοπόν κἀί τήν προ
αίρεσίν μας.
ιστ' 'Ὁστις θέλει νά πράξη τι καί δέν δύναται,ώς ποιή σας κρίνεται ἀπό τόν καρδιογνώὅτηνὈεόν.Τοῦτο νοεῖται & ἐ—
πί ἀγαθῶν καί ἐπί κακῶν..
ιζ' Ὁ νοῦς χωρίς τό σῶμα ἐνεργεῖ πολλά καί καλά.& κακά.Τό σῶμα ὅμως χωρίς τόν νοῦν,κανένα ἀπό αὐτά δέν δύναται
νά κάμῃ.Διότι ἡ ἐλευθερία τῆς προαιρέσεως προηγεῖται πάσης
πράξεως.
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ιη' Εἰναι κάποιοι πού δέν ἐκτελοῦν τάς ἐντολάς καί νομίζουν ὅτι πιστεύουν ὀρθῶς.Εἰναι καί ἅλλοι,πού ποιοῦν μέν.τάς
ἐντολάς,ἀλλά περιμένουν ώς ὀφειλόμενον μισθόν τήν βασιλείαν
τοῦ Θεοῦ.Ἀμφότεροι ἔχουν παρεκκλίνει ἀπό τήν ἀλήθειαν.
ιθ' Οὐδείς μισθός χρεωστεῖται ἀπό τόν Δεσπότην εἰς τὁύς
δούλους του. Ὁσαύτως καί οἱ μή καλῶς ὑπηρετοῦντες δέν ἀπο λαμβάνουν τήν ἐλευθερίαν.
κ' Ἐάν ὁ Χριστός ἀπέθανεν ὑπέρ ἡμῶν,κατά τάς Γρἀφάς,καί
"οὐ ζῶμεν ἐαυτοῖς,ἀλλά τῷ ὑπέρ ἡμῶν ἀποθανόντι καί ἐγερθέ ντι", (ΒἜορ.εἈ5^ἰναι φανερόν,ὅτι χρεωστοῦμεν νά τόν ὑπηρε
τῶμεν μέχρι θανάτδυ.Πῶς,λοιπόν,νά θεωρήσωμεν τήν ὑπό Θεοῦ
υἱοθεσίαν μας ώς ὀφειλομένην;
κα' Ὁ Χριστός εἰναι Δεσπότης ἡμῶν κατ'οὐσίαν καί Δεσπότης κατὈἰκονομίαν.Διότι καί μᾶς ἐδημιούργησεν ἐκ τοῦ μή ὄντος καί νεκρούς,ἀπό τήν ἁμαρτίαν,μᾶς ἐξηγόρασε,διά τοῦ αιματός του.Καί εἰς τούς πιστεύοντας ἐδώρησε τήν χάριν του.
κβ' Ὅταν ἀκούσης τήν Γραφήν λέγουσαν,ὅτι "ἀποδώσει ἔκά
στψ κατά τά ἔργα αὐτοῦ", (Νατθ. ιστ',27^ά μή ἐννοήσης ἔργα ἀ
ντάξια τῆς Βασιλείας ἤ τῆς κολάσεως. Ὁ Χρισϊός ἀποδίδει εἰς
ἔκαστον ἔργα ἀπιστίας ἤ πίστεως πρός αὐτόν.'Ὁχι ώς συναλλασ
σόμενος μέ πράγματα,ἀλλὈς Θεός κτίστης ἡμῶν καί ἀγοραστής,
διά τῆς θυσῖας του.
κγ' Ὅσοι ἔχομεν ἀξιωθῆ τῆς ἀναγεννήσεως,διά τοῦ ἁγίου &
ζωοποιοῦ Βαπτίσματος,δέν προσφέρομεν τά ἀγαθά ἔργα διά νάλά
βωμεν ἀνταπόδοσιν,ἀλλά δι'αὐτῶν νά διαφυλάξωμεν τήν καθαρότητα τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος.
κδ' Κάθε ἔργον ἀγαθόν,πού μέ τάς φυσικάς δυνάμεις ἐνεργοῦμεν,ἔχει ώς ἀποτέλεσμα τήν ἀναίρεσιν τοῦ ἐ.ναντίου κακοῦ.
Αὐτό ὅμως,χωρίς τήν χάριν,δέν δύναται νά προσθέση ἁγιασμόν.
κε' Ὅ ἐγκρατής ἀπέχει ἀπό τήν γαστριμαργίαν. Ὁ ἀκτήμων
ἀπό τήν πλεονεξίαν.Ὁ ἥσυχος ἀπό τήν πολυλογίαν. Ὁ ἁγνός ἀπό τήν φιληδονίαν. Ὁ σεμνός ἀπό τήν πορνείαν.Ὁ αὐτάρκης ἀπό τήν φιλαργυρίαν. Ὁ πρῷος ἀπό τήν ταραχήν. Ὁ ταπεινόφρων,
ἀπό τήν κενοδοξίαν. Ὁ ὑποτακτικός ἀπό τήν φιλονεικίαν. Ὁ ἐλεγκτικός ἀπό τήν ὑπόκρισιν. Ὁμοίως καί ὁ εὐχόμενος ἀπέχει
ἀπό τήν ἀνελπιστίαν. Ὁ πτωχός ἀπό τήν πολυχρηματίαν.ὉὉμολογητής ἀπό τήν ἄρνησιν. Ὁ Μάρτυς ἀπό τήν ἐἴδωλολατρίαν.Βλέ
πεις ὅτι. κάθε ἀρετή,πού ἐνεργεῖται μέχρι θανάτου,δέν εἰνε ἄ
λλο τίποτε ἀπό ἀποχήν ἁμαρτίας;Καί ἡ ἀποχή ἁμαρτίας εἰνε ἔρ
γον φύσεως καί ὄχι ἀντάλλαγμα Βασιλείας.(συνεχίζεται)Ἱ.Φ.
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Εἰς ἔνα ὀγκώδη τόμον ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλον,ὁ φίλος &
"πυρίπνους ζηλωτής''θεολόγος κ. Ἀρ.Δελήμπασης ,ἀπετύπωσε ὅλην
τήν δικαίαν ὀργήν του κατά τῆς "παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενι σμοῦ",ἐξέφρασε τάς. ἀνησυχίας του δια τήν ἐνότητα τῆςἘκκλησίας,ἐντός τῆς ὁποί.ας εἰσεχώρησε ,δίκην λοιμικῆς νόσου τό ἔμ
βιον αὐτό καί καταφέρεται ἐναντίον ἐνίων παλαιῶν καί νέωτέρων θεολόγων,κηρύκων τοῦ οἰκουμενισμοῦ.
" Ἡ οἰκουμενιστική κίνησις,λέγει,οὕτε ἐπί τῆς ἀγάπης
βασίζεται,οὕτε τήν ἐνότητα καί εἰρήνην δύναται νά φέρη,ώς ἰ
σχυρίζονται οἱ οἰκουμενισταί,ἀλλά ἀπατᾳ τήν οἰκουμένην,ὅπως
καί πᾶσα αὕρέσις. Ὁ οἰκουμενισμός,συνεχίζε ι ὁ σ. ,εἰναι αἴρε
σις καί δή ἡ μεγίστη αὕρεσις τῶν αἰώνων,ὁ ὑποΧότερος ἀντίπα
λος τῶν κατά τόπουςὈρθοδόξωνἘκκλησιῶν καί ὁ πλέον ἐπικίνδυνος ἐχθρός τῆς ἐν Χρ'ιστῷ σωϊηρίας τοῦ ἀνθρώπου".
Προσυπογράφομεν ἀνεπιφυλάκτως,εἰς ὅσα ὀρθά λέγει ὁ καλός θεολόγος.Δύναταῖ τις μόνον νά μή συμφωνήσῃ,ὧς πρός τήν
ἔκτασιν τοῦ κινδύνου τοῦ οἰκουμενισμοῦ σήμερον,ὅτε ὁ κυριώ- ..
τερος φορεύς του,ὁ ΠατριάρχηςἈθηναγόρας,μέ τόν θάνατόν του
ἔπαυσε νά ἐπηρεάζῃ τάςἘκκλησίας καί νά ὑπόσχεται εἰς ὅλους
τούς αἱρετικούς,ὅτι ἡ ἔνωσις εἰναι ἐγγύςί
Ἐπίσης δύναται νά ὑποστηριχθῇ βασίμως,ὅτι,πλήν τινῶν,
κληρικῶν 'καί λαϊκῶν θεολόγων ἐν τῷ κλίματι τῆςἘλλαδικῆςἘκ
κλησίας,τά πλήθη τῶν ἐχεφρόνων Ὀρθοδόξων παρέμειναν ἀδιά τρθορα ἀπό τά κηρύγματα τοῦ οἰκουμενισμοῦ,ὅστιςκατά τόν σ. "ὑποκρίνἐται πανούργως τόν σωτῆρα τοῦ Χριστιανισμοῦ,προσποι
εῖται τήν ἥμερον καί γλυκεῖαν φωνήν τοῦἈρνίου τοῦ ἐσφαγμέὄφις
νου ὑπέρ τῶῦ ἀνθρώπων,καί ,ώς ὁ ἀρχαῖος ἀ.νθρωποκτόνος
τοῦ παραδέίσου,δηλητηριάζει πρός θάνατον τούς χωλά'ίνοντας
περί τήν πίστιν.."
Εὐτυχῶς,σήμερον ὁ κίνδυνος αὐτός ἔχει ἀπομακρυνθῆ,ο σον καί ἄν κάθε τόσον μᾶς ὑπενθυμίζουν τινές,ὅτι ἔχει ἀφή σει ἴχνη τῆς διαβάσεώς του.Διό καί εἰναι ἀπαραίτητον,ὅπως ,
"τό χάσμα π'ἅνοιξ'ὁ σεισμός γεμίση μ 'ἄνθια",δηλάδή τήν ἐν ἀ
γάπη καῖ πίστει ἐνότητα.Διότι ,κατά Χρυσόστδμον,''οὐδέν ισον
ἀγάπης''κατ''ἡ ἁμαρτία τοῦ σχίσμάτος,δέν ἀποπλύνεται οὔτε δι'
α'ἰματος μαρτυρίου". Ὁ Κύριος Ἱησοῦς ,Οὕτινος ἀποτελοῦμεν μέλη,ἅς μᾶς ἐῶώση ἐν ἀγάπη καί πίστει.Ἀμήν. μ.ν.
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" Η Δρόσος τοῦ Πνεύματος"
Πρόκειται περί ἐνός νέου βιβλίου τοῦ λίαν πλέον γνωστοῦ
εἰς τό πολύ κοινόν καί φίλου θεολόγου κ.Π.Πάσχου.Ἀποτελεῖ
δέ συλλογήν ραδιοφωνικῶνὉμιλιῶύ τόυ,διά τῶν. ὁποίων,ὅπως ὁ
ϊδιος λέγει,πρός τιμήν, του δέ,ὅτι:"Ἐγκαινιάζοντας τή νέα
τούτη ἐκπομπή,πού ἔχει γιά τίτλο "Πρόσωπα καί Κείμενα τῆς
Ὀρθοδοξίας",θέλουμε νά τονίσουμε,πώς δέν ἐπιθυμοῦμε νά με
ταδώσουμε τή σοφία μας ἤ τή λογοτεχνία μας...Κι'ἄν ὑπάρχει
κάτι ἀπό αὐτά στίς ὁμιλίες πού θ'ἀκολουθήσουν,θά εἰναι μόνο δάνειο ἤ προσφορά,ἀπό τά ἅγια πρόσωπα καί τά τίμια καί ὑερά κ ε ί μ ε ν α τῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας μας.."
Καί ταῦτα,ώς δεῖγμα τῆς Πατερικῆς νοοτροπίας,συνηθείας,
ἐμπειρίας,ταπεινώσεως.Διότι ἔτσι. ἥρχιζον νά σκέπτωνται καί
νά γράφουν οἱ ἅγιοι Πατέρες καί αὐταί αἱ Οἰκουμενικαί Σύνο
δοι:"Ἐπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι..."Αὐτός δέ ὁ ὄντως μέγας Μάξιμος ὁὉμολογητής,προλογίζων τά ἁγιοπνευματικά Κεφά
λαιά του,νπερί Ἀγάπης''Λ "περί Θεολογίας','γράφε ι πρός τόνἘλ
πίδιον:".. ,Πλήν γινωσκέτω ἡ σή ἁγ'ιωσύνη,ὅτι οὐδέ ταῦτα τῆς
ἐμῆς εἰσι γεώργια διανοίας·ἀλλά τούς ὑπό τῶνἈγίων Πατέρων
γραφέντας λόγους δι.ελθών,κἀκεῖθεν τόν εἰς τήν ὑπόθεσιν συν
τείνοντα νοῦν ἀναλεξάμενος καί ἐν ὀλίγοις πολλά κεφσλαιωδέ
στερον συναγαγών,ὕνα εὐσύνόπτα γένωνται διά τό εὐμνημόνευ—
τον,ἀπέστειλα τῇ σῇ ὁσιότητι..."
Ὅστις ἔχει παρακολουθήσει τό συγγραφικέν. ἔργον τοῦ κ
Πάσχου,θά ἔχη διάπιστώσῃ,ὅτι ὁλόκληρον τό διακρίνει μία ἐ—
νότης. Ἐνότης χρονική μιας δεκαετίας,ἐνότης προθέσεων- ἡ ώ
φέλεια τοῦ πλησίον—καί ἐνότης θεμάτων—περί τήν ζωήν τῆς Ἐκ
κλησίας,τήν λατρείαν της,τήν ὑμνογραφίαν της,τήν εἰκονογρα
φίαν,τόν ἀσκητισμόν,τήν ἁγιολογίαν, τάς. Δεσποτικάς καί Θεομητορικάς ἐορτάς,τόν Νοναχισμόν,τά Νοναστήρια,τούςὉσίοὐς,
,τα Ευαγγέλια,μέ ἔνα λόγον,περί δλον "τόν θεσμόν τῆςἘκκλη
σίας." Καί τό εὐαρέστως ἐκπληκτικόν,ὅτι ἡ ἐνότης διεσώθη &
μετά την επάνοδον ἀπό τήνἘσπερίαν.Διότι ἀπό ἐκεῖ ἀρχίζει,
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ται ἡ ἐπί τό δυτικότερον διαφοροποίησῖς τῶν θεολόγων μας .
Τοῦτο μέν,'ἀπό τάς ἀφεύκτους ἐπιδράσεις τῶν "ἀλλοτριονόων'Ἱ
-ὅπως τούς χαρακϊηρίζει ὁ ἅγ.ιος Ἱωάννης τῆς Κλίμακος- ἐπάνω εἰς τάς ἀστηρίκτουςὈρθοδόξως ψυχάς των,τοῦτο δέ,ἀπό μί
αν ματαίαν ἐγκαύχησιν,ἀπό·οἴησιν,ἀπό μίαν δυσμικήν φυσίω σιν ἐπίταῖς σπουδαῖς,ἐπί ταῖς''ὑψηλαῖς θεωρίαις''τῶν ἀστει ρεύτων εἰς τά τοιαῦτα προτεσταντῶν,ἐπί ταῖς γλωσσολαλιαῖς,
τέλος δέ,ἐπί πᾶσαν τήν. οὐχί "ἅνωθεν κατερχομένην σοφίαν,ἀλ
λά τήν ἐπί.γειον,τήν ψυχικήν,τήν δαιμονιώδη" ( Ἱάκ.γ ', 15).
Καί ὁ φίλος κ.Πάσχος·,παρά τάς ἐκεῖθεν σπουδάς του,καί
τά "δοκτορά" τόυ καί τάς γλώσσας.,πού ἐκόμισ,ε 'δυσμόθέν,- ἅτινα''ἡγήσατο σκύβαλα -ὅπως εἰναι ἔν τινι μέτρω-ὕνα Χριᾳτόν
κερδήση",ἐπέστρεψεν εἰς τά ·ἡγιασμένα χώματα τῆςὈρθοδοξίας
ἄτυφος ,ψάλλων τόν Χριστόν (του^κατά Παπαὀιαμάντην-καί ἀνα
ψύχων τόν λαόν τοῦ Θε·οῦ ἀπό τήν "Δρόσρν τοῦ Πνεύματος" ,διά
τοῦ πνεύματός του.Καί ὅτι οἱ χριστιανοί μας''δροσίζονται''ἀπό τό καῦμα καί τήν αὐχμηρότητα τῆς ἐποχῆς καί τρέχουν "ώς
ἔλαφοι ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων",μαρτυρεῖται ἐκ μιᾶς ὑποση
μειώσεως;''Ὅταν μεταδίδονταν ἀπό τό ραδιόφωνο,πολλοί ἀκροαταί καί απ'ὅλα τά σημεῖα τῆς Ἐλλάδος μοῦ ζητοῦσαν ἀντίγρα
φα τῶν κειμένων ἤ μέ παρακινοῦσαν πιεστικά νά τά ἐκδώσω..ἴ
Χαίρομεν καί συγχαίρομεν καί,''μνημονευτέον τοῦ λόγου
ἤ ἀναπνευστέον" ,ὅτι ,.''καί τοῦτο οὐκ ἐξ ἡμῶν,Θεοῦ τό ·δῶρον".
. ·
μ. θ.
" Αἱ περί ἰδιοκτησίας ἀπόψεις ἐν τῇἘκκλησίᾳ
κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας" .
" 'Ἀν καί ἡὈρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία δέν ἔπαυσεπο
τέ-νά ἔχη πρώτιστον σκοπόν τήν ἀντανάκλασιν τοῦ πνευματι κοῦ οὐρανοῦ ἐντός τῶν ἐπιγείων ὑδάτων,ἐν τούτοις αἰσθάνε ται σήμερον μεγαλυτέραν τήν ἀνάγκην θεωρήσεως τῶν ὑλικῶν
πρἀγματικοτήτ.ων".
Ὁ. σεμνόςἈρχιμ.π.Νεκτάριος Χατζημιχάλης,ἀνέλαβε τήν
προσπάθε ιαν ,·ὅπως ἐμφανίση ἀπό ἠθικῆς καί πνευματικῆς ἀπόψε
ως,τδ ἀπό αὐτῆς τῆς συστάσεως τῆςἘκκλησίας ἀντιλεγόμενον
θέμα τῆς ἰδιοκτησίας κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας,ἐν συναρτήσει πρός τήν θεολογικήν ἀξιολογικήν θέσιν τῆς ἰδιο κτησίας,"ἐπί' τῇ βάσει τῆς ἠθικῆς καί κοινωνικῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρῶν καί ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων τῶν τρίῶν πρώ
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των αἰώνων καί τῆς ἐν τῇὈρθοδόξω Καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ ὑπαρχού
σης ζώσης παραδόσεως καί ἀληθείας".
Ὁ σ.εἰς τό πρῶτον κεφ.ἐπιχειρεῖ γενικήν ἐπισκόπησιν ἐ
. πί τῆς κοινωνικῆς,οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς καταστάσεως τῆ
ὑπό ἐξέτασιν περιόδου..μετά τῶν συναφῶν προβλημάτων.
Εἰς τό β'κεφ.ἐξε.τάζεται ἡ προέλευσις τῆς ἰδιοκτησίας,
οι τρόποι ἀποκτήσεώς της καί ζητεῖται ἡ ἀπάντησις ἐάν αὕτη
προέρχεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἤ ἀποτελεῖ συνέπειαν τῆς ἁμαρτίας.
Εἰς τό γ'κεφ.περιλαμβάνονται διάφοροι τρόποι χρήσεως,
τόσρν τῆς ἀτομικῆς ὅσον καί τῆς κοινωνικῆς. ἰδιοκτησίας. Ὁσαύτως ἐπισημαίνονται ποικίλαι ἀπόψεις ἐν τῇἘκκλησίᾳ,σχεϊιζόμεναι πρός τόν τρόπον θεωρήσεως τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν.
Εἰς τό δ'κεφ.ἐρευνῶνται οἱ σκοποί τῆς ἰδιοκτησίας,ἡσυ
μβολή τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν εἰς τήν ἀτομικήν καί κοινωνικήν ἀνάπτυξιν τοῦ ἀνθρώπου καί τήν πνευματικήν του καλλιῇργειαν
Περαιτέρω δέ ἐπισημαίνονται οἱ κίνδυνοι ἀπροσωποποίδεωςτοῦ
ἀνθρώπου καί αἱ δυσαρμονίαι εἰς τάς κοινωνίας,ἐξ αἰτίας κα
κῆς χρήσεως. τοῦ πλούτου.
Εἰς τόἘπίμετρον ὁ σ.ἀναπτύσσει τό ὅλον θέμα ἀπό θεολο
γικῆς καί πνευματικῆς σκοπιᾶς καί τοποθετεῖ τό πρόβλημσ. ἐπί τῶν προοπτικῶν τῆςὈρθοδόξου παραδόσεως,ἀπφεύγων τόν μο
νομερῆ τονισμόν τόσον τῆς ἰδιοκτησίας ὅσον καί τῆς ἀκτησίας,δεδομένης τῆς ἀναγωγῆς των ἐπί τῶν διαθέσεων τῆς ψυχῆς.
"Αλλο κτῆσις έ ἄλλο φιλοκτημοσύνη.Τό πρῶτον,δύναται νά
ἐνεργῆται ἀπαθῶς,·ἐν συναφείᾳ πρός τήν πίστιν ἐπί τήν πρό νοιαν τοῦ Θεοῦ.Τό δεύτερον,ἀποτελεῖ πονηρόν καρπόν τοῦ ἐπι
θυμητικοῦ,εἰναι ἀπιστία καί δουλεία τῆς ψυχῆς.Καί αὐτό κατηγορεῖ ἡἘκκλησία.Εἰς δέ τήν κτῆσιν μέτρον ἐξωτερικόν δέν
ὑπάρχε ι .Διότι δύναταί τις νά εἰναι ἐλεύθερος ἐνῷ ἔ χ ε ι-ά
ὄχικατέχε ι— πλοῦτον,ὁπότε εἰναι ώς ἀκτήμων,ὅπως ἀντιθέτως,δουλοῦται κανείς εἰς μίαν βελόνην,ὑπέρ τῆς ὁποίας
ἐρίζει πολλάκις,ὁπότε εἰναι φιλοκτήμων. Ἀκριβῶς διά τούςλό
γους αὐτούς δέν ὑπάρχουν ἐξωτερικά τεκμήρια σταθερά τῆς φι
λοκτημοσ.ύνης ἤ τῆς ἀκτημοσύνης.Καί ἡ ἰδιοκτησία κρίνεται ὅ
χι καθ ἈἹυτήν,ἀλλ 'ἐν σχέσει πρός τόν ἰδιοκτήτην.Ἀκριβῶς ἀ
τόν λόγον αὐτόν ὑπάρχει ἐν τῇἘκκλησίᾳ μία,κατά τό φαινόμε
νον μόνον,ἀντινομία ἐκ τῆς ἐξάρσεως τῆς πτωχείας καί τῆς ἀ
διαβλήτου ιδιοκτησίας. Αλλ'ἐπί τοῦ θέματος θά ἐπανέλθωμεν.
Ἀξιος ὁ ἐργάτης,π.Νεκτάριος,τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ".
μ.ξ.
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ὁ Γέρων καί ἐπικολούθησε σιωπή.Ὁ νέος ἐφαίνετο ἀπορροφημέ·
νος εἰς τάς σκέψεις του καί ὁ ὅσιος· Ἐρημίτης ώσάν νά προ σηύχετο νοερῶς,κατά τήν συνήθε,ιαν τῶν Μοναχῶν.
-Ἀλλά τί σημαίνει προβληματισμός ,ειπεν ὁ Γέρων μετά
πάροδον ἀρκετῆς ώρας,ώς ἐάν ἐμονολόγει,τί σημαίνει προβλημα
τισμός ἐντός τῆς περιοχῆς τῆςἘκκλησίας,ὅπου μόνον ἀπόλυτος
βεβαιότης ὑπάρχει καί εἰρήνη,ώς ἄνθη τῆς πίστεως;Πῶς δύνα ται νά συμβιβασθῇ ἡ εἰρήνη,ἐντός τῆς αὐτῆς ψυχῆς,μετά τῆς ἀ
μφιβολίας;'Αλλ'ἔσως ἀντείπητε,ὅτι εἰς ὅ,τι μέν ἀφορῷτήν πί
στιν ἔχετε βεβαιότητα,ἐπί δέ θεμάτω.ν θεολογικῶν. εὑρίσκεσθε,
ώς νέος καί μαθητής τῆς θεολογίας,ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἐρεύνης.
Κατ 'ἀρχήν,συνέχισεν ὁ Γέρων,δέν εἰναι δυνατή·ἡ διάκρισις τῆς πίστεως ἀπό τήν θεολογίαν,διότ.ι πίστις καί θεολο
γία ταυτίζονται,ἐκτός καί ἐάν θεολογίαν ἐννοεῖτε ὅχι τάς ἐκ
τῆς μυστικῆς σχέσεως τῆς ψυχῆς μετά τοῦ Θεοῦ ἐμπειρίας,ἀλλά
τάς νοητικάς καί διανοητικάς περί τά θεῖα' πτήσεις.Κάί ἐν ἀναφορᾳ πρός τήν πρώτην ἐκδοχήν,τήν θεολογίαν οἰκειούμεθα ο—
χι διανοητικῶς ἤ νοητικῶς,ἀλλά κατ'ἐν ἁγίω Πνεύματι ἐμπειρί
αν,κατ'αἴσθησιν ψυχῆς. Ὁς πρός τήν δευτέραν πάλιν,δηλαδή τά
νοητικάς πτήσεις,ὅταν εἰναι ἀμέτοχοι πνευματικῶν ἐμπειριῶν^
τότε δέν ἔχόμεν πλέον θεολογίαν,ἀλλά φιλοσοφίαν θεολογοῦσαν.
,ἡ ὁποία ἐπομενον ειναι νά μή ὁδηγῇ εἰς τόν Θεόν,ἀλλἈἰς ἔν
εἔδωλον τοῦ Θεοῦ,μορφούμενον ώς ἀπό ἐκμαγεῖον,ἐκ τῆς ψυχι κῆς καταστάσεως τοῦ φιλοσοφ,οῦντος.
-Δίδω πολλήν προσοχήν,σεβαστέ Γέροντα,εἰς αὐτά πού ἀ
ληθέστατα εἔπατε,ἀπεκρίθη ὁ νέος φοιϊητής.'ΑλλἈχω τήν ἐξῆς

τῇ
24 ἀπορίαν. Ἐάν ἡ θεολογοῦσα φιλοσοφία.: δέν ·εἰχε θέσιν ἐν
Ἐκκλῆσίᾳ,πῶς ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος προτρέπει εἰςαὐ
τήν,λέγωὐ;''Φιλοσόφει μοι περί κόσμου ἤ κόσμων,περί ὕλης,πε
ρί ψυχῆς,περί λογικῶν φύσεων βελτιόνων τε καί χειρόνων,πε
ρί ἀναστάσεως,κρίσεως,ἀνταποδόσεως,Χριστοῦ παθημάτων.Ἐντού
τοις γάρ καί τό ἐπιτυγχάνειν οὐκ ἄχρηστον καί τό διαμαρτάνειν ἀκίνδυνον".Αὐτό δέν εἰναι θεολογοῦσα φιλοσοφία ἤ φιλο
σοφοῦσα θεολογία;Κατά τί,λοιπόν,εὐθυνόμεθα ἐάν διατυπώνωμἔ
ἐλευθέρως τάς σκέψεις μας,ὅπως συμβαίνει μέ τόν κ.Γιαννα >
ράν ἤ ἄλλους θεολόγους;Ποῦ τό ἄτοπον,Γέροντα;
-Τέκνον φίλτατον,ἀπήντησεν ὁ Γέρων,ἐάν τό "φιλοσόφει
μοι..."τοῦ ἁγίου Γρηγορίου ἐσήμαινεν αὐτό πού νομίζετε,τό
τε ἔχομεν τάς ἀσφαλεστέρας προϋποθέσεις διά τήν σύν τῷ χρό
νω διαφθοράν ὅλων τῶν δογμάτων τῆςἜκκλησίας. Ἐκκλησία φιλοσοφοῦσα εἰναι ὅ,τι ἄλλο πλήνἘκκλησίας.Δύνασθε νά συλλάβητε τάς συνεπείας ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς μεθόδου αὐτῆς; Σᾶς
ἀφήνω νά φαντασθῆτε,τί θά συνέβαινεν ἐάν οἱ χριστιανοί ἠκο'
λούθουν κατά γράμμα αὐτήν τήν προτ-ροπήν.Δέν θά ὑπῆρχε πλέον Ἐκκλησία "τό αὐτό φρονοῦσα','ἀλλ 'ἔνα πλῆθος ἐτεροκλήτων &
ἀπιθάνων- αἱοέσεων. Ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τόν προτεσταν
τισμόν,ὅστις ἀνέτρεψε πᾶσαν αὐθεντίαν καί ἠκολούθησε τήν ὁ
δόν τῶν ἀτομικῶν καί ὑποκειμενικῶν σκέψεων.
Τό νόημα,τέκνον ἐν Κυρίω,τοῦ "φιλοσόφει μοι..." πρέπει νά ἀναζητηθῇ εἰς τόν "θεωρητικόν" τύπον τοῦ ἁγίου Γρηγορίου. Ὁ ἅγιος Πατήρ,καλεῖ τόν πνευματικόν καί καλλιεργημένον χριστιανόν εἰς τήν "θεωρίαν" τῶν ἐπί μέρους θεμάτων,
ὅσα εὑρίσκονται εἰς τόν χῶρον τῆς πίστεως καί ὅσα εἰναι ἐκ
τός ώς θεολογούμενα.Μελέτα καί "θεώρει'* ,λέγε ι,"φιλοσόφε ι.'.'
—Καί ὁ ὅρος "φιλοσοφία" εἰς τόν νοῦν τῶν ἁγίων Πατέρων ση—
μαίνει διάφορόν τι,ἀπ'ὅ,τι σημαίνει εἰς τήν συνήθη γλῶσσαν
-βάσει τῶν ὅσων γνωρίζεις πιστεύων,ἀπό τάς Γραφάς,ἀπό τήν
Ἐκκλησίαν,ἀπό τήν πίστιν σου καί τάς ἐμπειρίας σου.Καί ἄν
μέν ἐπιτυγχάνῃς εἰς τάς πνευματικάς σου μελέτας,θά ἔχης ώφέλειαν. Ἐάν πάλιν ἀστοχῇς,δέν κινδυνεύεις ὑπό τόν δρον,ὅ: τι αἱ ἀστοχίαι σου δέν ἀναφέρονται εἰμή ἐπί ἀδιᾳφόρων πρός
τήν ορθήν πίστιν θεμάτων.Αὐτά περίπου σημαίνουν τά λόγια,ἐ
νός τόσου μεγάλου πατρός,τά ὁποῖα ἐπεκαλέσθητε.
'Ἀλλωστε,εἰς περίπτωσιν ἀστοχίας,δέν συνιστῷ,ὅπως τάἀ
στοχήματα προβάλλωνται δημοσίως πρός τόν λαόν ώς ἀληθής δι

δασκαλία τῆςἘκκλησίας,ὅπως συμβαίνει μέ τάς ὑπ'ὄψιν περι- 2ή
πτώσεις.''Τό διαμαρτάνειν ἀκίνδυνον", ναί ,ἀλλ Ἐχι ώς αἱρετικ.όν φρόνημα,πολλῷ μᾶλλον ώς διδασκαλία ἐνἘκκλησίᾳ "Θεοῦζῶ
ντος''.Διότι "διαμαρτάνειν",δέν σημαίνει ἀπαραιτήτως παρέκκλισιν,ἀλλά προσωπικήν ἀνικανότητα νά συλλάβῃ τις τά ὄντως
μεγάλα καί θαυμαστά,ὅσα ἀπόκεινται ἐν τῇἘκκλησίᾳ.'Ἡ,ἀκόμη
,νά συλλαμβάνει ὁ νοῦς μικρά τινα ἀντί μεγάλων,ὅπως εἰναι.
Πλήν τούτου,ὁ πιστός ἐκ τῆς ταπεινώσεώς του,οὐδέποτε
θά σκεφθῇ νά ἀναγάγῃ εἰς διδασκομένας ἀληθείας τά χαλκεύμα
τα τῶν πτωχῶν δυνατοτήτων του.ἈλλἩντιθέτως,ὧς ταπεινόνου
κατά τό,''ἐπερώτησον τούς πατέρας σου καί ἀναγγελοῦσι σοι
τούς πρεσβυτέρους σου καί ἐροῦσι σοι'',θά ἐρευνήσῃ νά πληρο
φορηθῇ ἄν καλῶς ἐσκέφθη καί οὐδέποτε θά προέβαινεν εἰς δημοσίαν προβολήν τῶν σκέψεών του.Λοιπόν,ὁ Θεολόγος Πατήρ οὕ
τως,ὧς ἔγγιστα,σκέπτεται προτρέπων τόν πιστόν εἰς περί τήν
πίστιν μελέτας καί ποτέ δέν θά ἐνίσχυε τάς οἱασδήποτε κακο
δοξίας,αὐτός πού ἔλεγεν,''θεωρία ἀχαλίνωτος ωσειεν ἄν καίκα
τά κρῃμνῶν''.Δέν νομίζω νά ἔχετε ἀντιρρήσεις.
-Πάτερ,ἐπιτρέψατέ μου νά ἐρωτήσω,μήπως ἡ ἐρμηνεία,ἥν
δίδετε,δέν εἰναι ἐντελῶς ἀπηλλαγμένη αὐθαιρέτων συλλογισμῶ
-Δέν θά ἠτο ἀπηλλαγμένη,τέκνον,ἐάν δέν ἐγνωρίζαμεν *
τήν προσπάθειαν,πού καταβάλλει ὁ θεῖος Πατήρ,διά νά μή "ἁ—
μαρτήση" εἰς τήν Ἐκκλησίαν.Καί ἡ περί "σχοινοβασίας''θεωρία
του,ἀκριβῶς ἀπό αὐτήν τήν διάθεσιν ἀναχωρεῖ."'Αλλωστε ,εἰναι
τόσα καί τόσον σαφῆ τά σημεῖα,πού ἀφοροῦν τήν περί "μεσότη
τος''διδασκαλίαν του,τήν κειμένην μεταξύ'.'.ὑπε.ρβολῆς''καί "ἐλ—
λείψεως",ὧστε.νά ἀποκλείουν τήν περί ἀπεριορίστου ἐλευθερί
ας ἐρμηνείαν,τήν "διακινδύνευση" καί νά δικαιώνουν ὅσα σᾶς
εἰπα. Ἡ περί "μεσότητο.ς''διδασκαλία συνέχει ὅλους τούς ἁγίους Πατέρας,διότι εἰναι καρπός κοινῆς πνευματικῆς πείρας .
Καί χωρίς πνευματικήν πεῖραν,ἀδύνατον νά κατανοηθῇ,ὅτι ἡ ἀ
λήθεια κινδυνεύει νά ἐκτραπῇ ἐξ ἤσου,ειἘε ἐκ δεξιῶν,εὔτε ἀ
πό τά ἀριστερά. Ἀλλά διά νά καταφανῇ τόσον ἡ "μεσότης''ὅσον
καί ὁ ἐκατέρωθεν κίνδυνος,χρειάζεται ἄνωθεν φωτισμός.
Ἐάν δέ θέλήσητε νά ἀναλύσητε καί αὐτήν τήν οὐσίαν τῆς
ἀρετῆς,θά διαπιστώσητε ὅτι κεῖται ἐν τῷ μέσω μιας ἐνδεχομέ
νης ὑπερβολῆς ἤ μιας ἐλλείψεως.Αὐτός δέ ὁἈριστοτέλης διεῖ
δε' τόν κίνδυνον τῶν δύο ἄκρων,διό καί ειπεν,ὅτι ;''ἀγχίθυροι
ταῖς ἀρεταῖς αἱ κακίαι'',ὅπερ ἔχων ὑπ'ὄψει ὁ ἅγιος Γρηγόριο
ς
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λέγει εἰς τόνἘπιτάφιον τοῦ Μ.Βασιλείου;''Οὐ φαύλως τοῦτό τι
νες πεφιλοσοφήκασιν,ὅτι παραπεπήγασ,ι ταῖς ἀρεταῖς αἱ κακίαι καί εἰσί πως ἀγχίθυροι".
Εὐλογημένον τέκνον,συνέχισεν ὁἘρημίτης,ἐν ἀντιθέσει μέ
ἡμᾶς τούς ἐμπαθεῖς,οἱ ὁποῖοι βλέπομεν "ὑπό γωνίαν'',ὑπό τόν
περιορισμόν πού προσδιορίζουν αὐτά τά πάθη καί στενάζομεν
μέσα εἰς τόν ἀσφυκτικόν χῶρον τῶν μονομερειῶν μας,τάς ὁποί
ας,ἐν τῇ τυφλώσει μας,ἀπολυτοποιοῦμεν καί ἐξαίρομεν εἰς μο
ναδικότητας καί πᾶν ὅ,τι ἄλλο διάφορον εἔδομεν τό ἀπορρί πτομεν ἥ ἐλαττοῦμεν τήν σημασίαν του,οἱ ἅγιοι Πατέρες,καθα
ροί ὄντες καί πλέοντες εἰς τήν ἀοριστίαν τοῦ θείου & ἀκτίστου φωτός,ἔβλεπον τά πάντα εἰς τάς λεπτομερείας των,εἰς ὅ
λον τό βάθος των,εἰς τάς ἀρχάς των,εἰς τάς συνεπείας των,ὁ
λόκληρα,ὁλόπλευρα,εἰς αὐτήν τήν φύσιν των,χωρίς νά τούς δι
φεύγει τίποτε.Καί προκειμένου διά τόν ἅγιον Γρηγόριον, τόν
ὁποῖον ἡἘκκλησία ἀνεγνώρισεν ώς''Θεολόγον" της,πρίν τοῦ χο
ρηγήσει ὁ Θεός "τά κάλλη τοῦ φθέγματος'Ἱὁ ἴδιος ἐν προσευχαῖς καί δάκρυσι πολλοῖς,εἰχεν "ἐκζητήσει τά βάθη τοῦ Πνεύ
τος''.Καί παρἘτι ἔζη ἐν τῷ φωτί τοῦ ἁγίου Πνεύματος,ἠτο ὑποχρεωμένος διαρκῶς νά "σχοινοβατῇ".
-Ἐάν,Σεβαστέ Γέροντα,ὁ ἅγιος Γρηγόριος εἰχεν ἀνάγκην
νά''σχοινοβατῇ",τότε ἡμεῖς τί πρέπει νά κάμνωμεν,ἔφ'ὅσον μᾶ
λλον ἀνά πᾶν βῆμα κινδυνεύομεν νά ὀλισθήσωμεν,εἔτε εἰς τήν
Σκύλλαν τῶν δεξιῶν ει'τε εἰς τήν Χάρυβδιν τῶν ἀριστερῶν;
-Αὐτό πού εἔπαϊε,τέκνον,σημαίνει πρόοδον,διότι ἀρχίζετε νά ἀντιλαμβάνεσθε τόν κίνδυνον τοῦ θεολογεῖνὈρθοδό ξως.Ἐάν μάλιστα,μαζῆ μέ τήν ἐκτίμησιν τοῦ κινδύνου,ἀναλογισθῆτε τήν φοβεράν εὐθύνην μας ἔνανϊι τοῦ Θεοῦ καί τῆςἘκ
κλησίας,διά τάς ἐξ οἰήσεως καί ἐπιπολαιότητος ἐτεροδιδασκα
λίας μας,ἀσφαλῶς θά ἀλλάξετε ἐντελῶς γνώμην,ὧς πρός τήν ἄκ
ραν ἐλευθερίαν τοῦ θεολογεῖν καί διδάσκειν τόν θεόκλητον &
αγιον λαόν.'Ὁταν ἔνας Γρηγόριος συνέχεται ἀπό τήν ἀγωνίαν,
"μέσος δύο φόβων''ἔως ὅτου εὐρη τήν ἐν μέσω κειμένην ἀλήθει
αν,ἡμεῖς τί νά εϊπωμεν;"Ἔκαμνον ἐγώ τοῖς λογισμοῖς τό δέον ἀνευρώμενος,καί μέσος δ·ύο φόβων ἱστάμενος,του τε κατασπῶντος καί τοῦ ἀνάγοντος...ἐμαυτόν ταλαντεύσας...Καί μέσος
εἰμί τις τῶν τε ἄγαν τολμηρῶν καί τῶν λίαν δειλῶν".Βλέπετε
τήν "ταλάντευσιν";Τί ἄλλο σημαίνει αὐτό ἤ ὅτι,"Ὀρθοδοξεῖν
ἐστι τό ἀεί σχοινοβατεῖν" & μάλιστα μεταξύ "δύο φόβων";
Μοναχός Β.
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ο' Στάσου ἐπί τῆς σκοπιᾶς σουζ Ἀββακ.β ^1 ^αί φύλαττε ἰ
σχυρῶς τόν νοῦν σου ἀπό νοήματα,κατά τήν προσευχήν σου, ἔως
ὅτου ὁλοκληρώσης τά αἰτήματά σου καί σταθῇς εἰρηνικός.'Ἐτσι
δέ θά ἔλθῃ ὁ Παράκλητος,πού συμπάσχει.μέ τούς ἀγνοοῦντας νά
προσευχηθοῦν,καί θά ἐπιφοιτήση εἰς σέ·.Καί -τότε θά λάβης ἐνδοξώτατονἜῶρον προσευχῆς.·
οα ' Δέν θά δυνηθῇς νά προσευχηθῇς καθ-αρῶς ,ἐφ 'ὅσον ἀναμι
γνύεσαι σέ ὑλικά πράγματα καί εἰσαι ἀν·ήσυχος ἀπό συνεχεῖς ἀ
σχολίας.Διότι προσςυχή εἰναι βασικῶς ἐγκατάλειψις νοημάτων.
οβ' Ὁ δέσμιος'. δέν δύναται νά τρέξη.Οὔτε νοῦς δύναται ὐ
ἀπολαύση πνευματικήν προσευχήν,ὅταν εἰναι. δοῦλος πάθους. Ὁ
τοιοῦτος νοῦς ἔλκεται. καί περιφέρεται ἀπό τό ἐμπαθές νόημα
καί οὕτω δέν δύναται νά σϊαθῇ ἀκλόνητος εἰς τήν προσευχήν.
ογ' Ὅταν ὁ νοῦς προσεύχηται καθαρῶς καί ἀπαθῶς,τότε οἱ
δαίμονες δέν προσβάλλουν πλέον ἐκ τῶν ἀριστερῶν,ἀλλἈκ τῶν
δεξιῶν.Τοῦ ὑποβάλλουν,λοιπόν,τήν ἰδέαν ὅτι ἔχει φθάσει τό ἀ
κρότατον μέτρον τῆς προὀευχῆς καί δι'αὐτό τοῦ ἀποκαλύπτουν,
συγγενῆ πρός τάς αἰσθήσεις,φῶτα καί σχήματα,ώς τάχα θεῖα.Αὐ
τό,εἰπε τις πνευματικός ἄνθρωπος,γίνεται ὑπό τοῦ πάθους τῆς
κενοδοξίας καί ὑπό τοῦ δαίμονος,ὅστις ἐφάπτεται εἰς τό κα τάλληλον σημεῖον τοῦ ἐγκεφάλου.
οδ' Νομίζω,ὅτι ὁ δαίμων αὐτός,ἐφαπτόμενος τοῦ ἐγκεφάλου
,μεταβάλλει ὅπως θέλει τό φῶς τοῦ νοῦ.Καί οὕτω κινούμενοντό
πάθος τῆς κενοδοξίας ὑπό τοῦ δαίμονος,μέλογισμούς ὑπερηφανείας,μορφοῦται εἰς τόν νοῦν φῶς πλάνης,διά νά· ὑποθέση,ἀπό
κουφότῃτα φρενῶν,ὅτι ἔλαβε θείαν καί οὐσιώδη γνῶσιν.Πλανώμέ
νος δέ,ὅτι δέν ἐνοχλεῖται ἀπό σαρκικά καί ἀκάθαρτα πάθη,ἀλλ'ἀντιθέτως ὅτι παρίσταται εἰς τήν προσευχήν μέ καθαρότητα,
νομίζει ὅτι καμμία πλέον δαιμονική ἐνέργεια δέν τόν προσβάλ
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λει. Ὁς ἐκ τούτου,ἐκλαμβάνει τήν δαιμονικήν ἀπάτην ώς θείαν
παρουσίαν.Ὁ δαίμων μέ πολλήν πανουργίαν ἀλλοιώνει τό φυσικόν φῶς τοῦ νοῦ,δι'ἐπαφῆς εἰς τόν ἐγκέφαλον καί δημιουργεῖ,
ώς προείπομεν,φανϊασίας.
οε ' Ὅταν ὁ"Αγγελος τοῦ Θεοῦ ἔλθη ἀφανῶς,εἰς αὐτήν τήν
περίπτωσιν,μόνον μέ τόν λόγον του·διαλύει ὅλην τήν δαιμονικήν ἐνέργειαν καί ἀποκαθιστᾳ.. τό φῶς τοῦ νοῦ εἰς τήν φυσικήν
του ἀπλανῆ κατάστασιν.
οστ' Τό γραφόμενον εἰς τήνἈποκάλυψιν,ὅτι'Ἀγγελος φέρει
θυμίαμα διά νά δώση εἰς τάς προσευχάς τῶν Ἀγίωνζ Ἀποκ.εἩ8)
νομίζω ὅτι εἰναι ἡ χάρις,τήν ὁποίαν ἐνεργεῖ 'Ἀγγελος.Δι'αὐτῆς μεταδίδεται γνῶσις τῆς ἀληθοῦς προσευχῆς,ωστε ὁ νοῦς νά
ιἩταται πλέον ἄνευ ἀσταθείας,ἀκηδίας καί ραθυμίας.
. οζ'Αἱ φιάλαι τῶν θυμιαμάτων εἰναι αἱ προσευχαί τῶνἈγίων
,τάς ὁποίας ἐβάσταζον οἱ εἰκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι.Φιάλην,
δέον νά θεωρῶμεν τήν φιλίαν πρός τόν Θεόν,δηλαδή τήν τελείαν καί πνευματικήν ἀγάπην,ἐν τῇ ὁποίᾳ ἡ προσευχή ἐνεργεῖται
"ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ".
οη* Ὅταν νομίσῃς,ὅτι δέν ἔχεις ἀνάγκην δακρύων διά τάς
ἁμαρτίας σου,κατά τήν προσευχήν. σου,ἀναλογίσου πόσον ἐμακρύ
νθης ἀπό τόν Θεόν,ἐν τῷ ὁποίω ὧφειλες νά ζῇς ἀδιαλείπτως,ὁπότε θά κλαύσης θερμότερα.
οθ' Ἐάν φθάσης εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀσθενείας σου,θά πενθή
σης μέ εὐχαρίστησιν,ἐλεεινολογῶν τόν ἐαυτόν σου,ὅπως ὁἩσαι
ας;πῶς,ἀκάθαρτος ὑπάρχων,ἐν μέσω τοιούτου ἀκαθάρτου λαοῦ,το
λμῷς νά παρασταθῇς ἐνώπιον Κυρίου Σαβαώθ.(Ἡσ.στ',5)
π' Ἐάν προσεύχεσαι ἀληθῶς,θά αἰσθανθῇς πολλήν "πληροφορίαν''καίἜγγελοι θά συναθροισθοῦν γύρω σου,ὅπως καί εἰς τόν
προφήτην Δανιήλ καί θά σοῦ ἀποκαλύψουν τά. μέλλοντα. (Δ. β Ἱ9)
πα' Πρέπει νά γνωρίζης,ὅτι οἱ ἅγιοι'Ἀγγελοι μᾶς προτρέ πουν νά προσευχώμεθα,μᾶς βοηθοῦν χαίροντες & προσεύχονται ὑ
πέρ ἡμῶν.Ἐάν,λοιπόν,ἀμελήσωμεν &. δεχθῶμεν πονηρούς λογισ μούς,τότε τούς παροξύνομεν πολύ.(συνεχίζεται)Ἀπ.Ἱουσ.Μον.
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Ἱπεύθυνος;Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης
Διανέμεται δωρεάν ῖ συντηρεῖταιδι'εἰσφορῶν προαιρεϊικῶν.
Ἐπιστολαί;Νοναχόν Θεόκλητον Διονυσιάτην,Καρυάς—'ἈγιονὍρος

