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ΓβΑΜΜΛΤΛ ΘΝΟΟ 6ρΗΜΙΤΟγ
Προσφιλὲστατα εν Κυριω τἑκνα!
ΞΕΛΕΞΑ ως θέμα
μου τὸν «μοναχισμὸν ἐν ιῇ Ὀρθοοοξίᾳ», διὰ νὰ παρουσιάσω, ὅχι μόνον
αὐτὸν τὸν παμμεγίστης σημασίας μοναχικὸν θεσμόν, αλλα δια να μοϋ παραοχεϋη η δυνατοτης νὰ ἐμφανώω ἐνώπιον τῆς υμετέρας
ἀγάπης τὸν ἀδιάρρηκτον σύνδεσμον, δστις
νφϊοταται μεταξὑ Μοναχισμοϋ και 'Ορϋοδδξου 'Εκκληοϊας. 'Επι πλεον δε νὰ ὑπομνηματίσω τὴν ἄμεσον ἐπίδρασιν τοῦ
Μοναοτικον και ἀσκητικοῦ πνεύματος ἐπὶ
τῆς καθόλου ζωῆς τῆς 'Εκκληοϊας, ὅπερ
ἀσκητικὸν πνεῦμα διαποτίζει ὁλόκληρον
τὴν Ἐκκλησίαν, ώς ἰδιάζουσαν πνευματικότητα, ώς ἡθικήν, ώς λατρείαν, ώς δογματικην διδασκαλϊαν, ως αγιολογϊαν, ως
Βνζαντινην μονσικην και ως αγιογραφίαν.
'Η πληρης κατὰ τὸ δυνατὸν κατανόησις
τοῦ Μοναχισμοϋ εν τη Ὀρθοδοξίᾳ, δὲν
ειναι δννατή, εἰ μὴ μόνον ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν μιας δρβης περι 'Εκκληοϊας διδαοκαλϊας, μιας Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας.
Το φαινόμενον τοῦ Μοναχισμοϋ δεν θὰ
ἦτο δυνατὸν νὰ παραταθῇ ἐν τῇ Ἐκκλησία, αν δεν σννεδεετο με αὐτὴν τὴν φύσιν
και την οὐσίαν της. Διὰ τοῦτο και ἡ δικαϊωοϊς τον, δσον και ἡ ἀμετάβλητος ἀνὰ
τους αϊωνας μορφη τον, δφεϊλονται εΙς

την αοκητικην φνοιν της αγϊας μας 'ΕκΗΛηοϊας. Βαοιν της 'Ορϋοδδξου ἐκκλησιολογιας αποτελεϊ ἡ διδασκαλία περὶ συνθέσεως τῆς 'Εκκληοϊας ως Κεφαλης και
Σωματος, δπερ αποτελονν δ Κνριος ημων
'Ιηοοϋς Χριστδς και τα μέλη του ἡμεῖς οι
7ϊιστοι ως Θεανθρωπίνη ἔνωσις. Μεταξϋ
των μελων παρουοιαζεται αδιαρρηκτος
οχεοις, ἐφ' δοον «εἲ'μεθα ἀλλήλων μέλη»,
κατὰ τὴν ωραϊαν ε'ικδνα τον 'Αποοτδλου
Ιϊαϋλου, καϋ' ην «ὅταν πασχη εν μέλος,
συμπάσχουσι πάντα τὰ μέλη». Φνοικα τοντο ισχϋει και κατα την αντϊοτροφον ἔννοιαν και επομενως δυναμεϋα νὰ τὸ ἐπεκτείνωμεν ἐπὶ τῶν Ἀγίοον. Ὄταν ἡ Ἐκκληοϊα μας αποκτα ενα "Αγιον, οντος 6οητλεϊ αὐτὴν διὰ τῶν πρεσβειῶν του καὶ ἐκεϊ
ὅπου ὁ Θεδς ἐν τῇ δικαιοσύνη Του επιδαλλει παιδαγωγικας τιμωρϊας ερχεται η
πρεσδεϊα του 'Αγϊου δια να μεταβάλλη
τὴν πρόθεσιν τοῦ Θεοϋ. Τοϋτο, δεδαϊως,
πολϋ απεχει ἀπὸ τὰς παπικὰς αξιομιοϋτας.
Αι πρεοδεϊαι των 'Αγϊων μας ε'ιναι πο
λϋ διαφοροι ως θεμελιοόμεναι ἐπὶ τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοϋ προς τους 'Αγϊους Τον.
Αι προσευχαι της 'Εκκληοϊας προς τον
Κϋριον συνεχῶς επικαλοϋνται τὰς πρεσ6εϊας των 'Αγϊων και την μεσιτεϊαν της
Θεοτδκον Μαρϊας. Τα λειτουργικὰ βιβλία
τῆς 'Εκκληοϊας μας εϊναι πληρη ἐπικλήσεων πρὸς τους 'Αγϊονς, διδτι πολϋ ισχϋει παρὰ τῶ Θεφ η πρεσδεϊα των ὑπὲρ η
μων, εφ' δοον τοσον οι "Αγιοι ως 'Εκκλη-
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σία θριαμβεύουοα ἐν οὐρανοῖς, δοον και
ἡμεῖς ώς "Εκκληοϊα στρατευομενη ἐπὶ της
γης, εἲμεθα εν οωμα αδιαϊρετον, και πληϋη αναρϊϋμητα "Αγιων προῆλθον ἐκ των
Μοναχικων τάξεων, ώς εἶναι γνωστόν.
Οϋτω λοιπδν δ Μοναχισμδς δυναται να
αξ ιολογηϋη μδνον εντδς της 'Ορϋοδδξου
ἐκκλησιολογίας, ώς θεσμὸς καταστοχαζόμενος τὴν ἀγιότητα και εν τη εννοϊα της
αδιαοπαοτου ενδτητος των μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Τὸ ἀσκητικὸν στοιχεῖον, 6εβαϊως, δεν
ἐπενοήθη, ἀπὸ τον ανυπαρκτον εϊοετι Μοναχισμδν. Τδ ἀνεκάλυψαν οι πιστοι, τδ
εδιωοαν και τδ ἐκαλλιέργησαν. Και εκ
της καλλιεργίας ταύτης προέκυψεν ὁ Μοναχισμός.
Ἦ φυοις της αγιας Ἐκκλησίας μας εἶναι ἀσκητική, ἀφοῦ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, δι'
ὅν ιώρύθη ἡ Ἐκκλησία, κατέστη ἀσκητικὸς μετὰ τὴν ἐν Ἐδὲμ πτῶσιν τον. Ἀκριβῶς δια τοϋτο, δλοκληρος η Κ. Διαϋηκη
διαστϊζεται ὑπὸ ἀσκητικοῦ πνεύματος, τόσον εἰς τὴν θετικήν, δοον και εΙς την ἀρνητικὴν πλευράν του. Ἀρνητικῶς μὲν ώς
ἀδιάλειπτος αγων πρὸς τὰς ἀμαρτωλὰς
ἀνθρωπίνους κλισεις. Θετικως δε, ως κϊνηοις εξ ἐλευθέρας βουλήσεως πρὸς τὸ
ἀγαθόν, πρὸς κτηοιν των θείεον ἀρειῶν
καὶ ἐντεῦθεν πρὸς ἀγιαομὸν και ϋεωσιν,
εν ουνεργϊα, 6εβαϊως, μετὰ τῆς Θειας
χαριτος.
"Εντδς αντων των δυο διασταοεοσν κυρϊως, κινεῖται δλοκληρος η ζωη της αγι
ας "Εκκλησϊας μας, εντδς δηλονδτι της
τραγικης αντινομιας, την ὁποίαν ὁ θειος
ΓΙαϋλος διετύπωσεν ώς «ἀντιστρατευόμενον νόμον ἐν τοῖς μελεσι της σαρκὸς» καὶ
της εφεσεως δια την ἀπόλαυσιν τοϋ Θεοϋ
ἐν Χριστοϋ "Ιηοοϋ.
"Ο Μοναχισμδς κινεῖται ἐντὸς τῆς πνευματικης γνώσεως, ητις εἶναι καρπὸς της
εν Χριοτφ 6ιωσεως. Και η γνωοις τον
Θεοϋ και η 6ϊωσις εν τφ Θεφ αποτελοϋν
δωρηματα της χαριτος τοϋ "Αγιου Πνεϋματος, ἔνεκεν τοϋ πολλοῦ πόθου καὶ τῶν
μεγάλων πνευματικῶν ἀγώνων, εἰς εκεϊνονς που επεϋνμησαν να ἲδουν τὸ κάλλος τοϋ προσώπου τοϋ Κυρϊου. Δι6τι εκεϊ
δπου ϋπαρχει ερως ψυχῆς, ἐκεῖ εἶναι καὶ
ὁ Θεός. Ὀ Θεός, κείμενος πέραν παντὸς

πράγματος, πέραν πάσης ἀνθρωπίνης ἐννοϊας, ευρϊσκεται μδνον μη εὑρισκόμενος
καὶ βιοῦται μδνον δια τοϋ πδϊϊου της ἀνθρωπίνης καρδίας.
Ἦ λογικὴ ἐν προκειμένω ἀπρακτεῖ καὶ
μόνος ὁ νοῦς, τὸ καθαρώτερον μέρος τῆς
ψυχῆς, ἐλλάμπεται καὶ καϋιοταται θεατὸς ὁ ἀθέατος Θεός. καὶ ὅμως γραφει δ
""Αγιος Γρηγδριος δ Νυοσης, δ ἀδελφὸς
τοϋ Μ. Βαοιλειου, «ἡ εϋρεοις τοϋ Θεοϋ
εοτιν αυτδ τδ ἀεὶ ζητεϊν ου γὰρ ἄλλο ἐστὶ
τὸ ζητεϊν καὶ ἄλλο τὸ εϋρϊοκειν. . . Και
τοϋτο εοτιν δντως ιδεϊν τδν Θεδν, τδ μηδέποτε τῆς ἐπιθυμίας κόρον εὑρεῖν. "Αλ
λα χρη 6λεποντα, δι ων εοτ'ι δυνατὸν
όρὰν, πρὸς τὴν τοϋ πλεον ιδεϊν επιϋυμϊαν
εκκαϊεσδαι. ..».
Αϋτην την μυοτικην ϋ'εαν τοϋ δε Ιου κάλλους ἐπεθύμησαν μεγάλαι ψυχαιή ϋεοφιλεϊς καρδϊαι, καϋαρα πνεύματα ἀνὰ τους
αιωνας. Και η πεῖρα αὐτῶν ἐν ΙΙνεϋματι
Ἀγίφ ἀπεθησαυρώθη ώς ἑνιαῖον σύνολον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ώς σνμφωνία Πατέρων, ἔνθα δεσπόζει τὸ ἀσκητικὸν στοιχεῖον, Δι δ και η διδασκαλϊα της "Εκκληοϊας εἶναι προϊδν των αγιων Πατερων. Φρονῶ δὲ δτι η διάκρισις, ητις γϊνεται ὑπὸ νεωτέρων τινῶν θεολόγων, εἰς
ἀσκητικοὑς καὶ μη ασκητικοϋς Πατερας,
δεν εϊναι επιτυχης, ει μη μδνον ὑπὸ τὸν
ὅρον, δτι αι χαρακτηριζδμεναι ως αοκητικοϊ διαφερουν ἀπὸ τους κοινωνικῶς
δράσαντας, κατὰ τὸ δτι, οϊ μεν πρωτοι
ανεπτυξαν τὰς ἀσκητικάς των ἐμπειρίας
λεπτομερῶς, οἰ δὲ δεύτεροι, ἐνῶ ὑπῆρξαν ἐν ὅλω τφ 6ϊφ των ασκητικοϊ, δμως
ἔγραψαν δλιγωτερον περϊ αοκηοεως. Διαφορα μεν τα χαρϊσματα, ἀλλὰ κοινοὶ οι
ασκητικοϊ ἀγῶνες καὶ κοινη ἡ πεῖρα.
Παντες οι αγιοι Πατερες προσεφερον
τὰς Θειας ἐμπειρίας των ἀπὸ τὴν ἄσκησίν των, ἀπὸ τὰς ἐλλάμψεις τοϋ "Αγιου
Πνεϋματος εν ταϊς κεκαϋαρμεναις καρδϊαις των, ἀπὸ τὴν ἔνωσίν των μετὰ τοϋ
Θεοϋ. Ἀπεκάλυψαν εἰς την "Εκκληοϊαν
τδ μυστήριον, ὅπερ ὁ Χριοτδς εξειργαοατο, ως ἔρωτα Θειον και πένθος χαροποιὸν
καὶ πνευματικόν, ώς εἰρήνην ὑπὲρ νουν
και λόγον, ώς γνῶσιν τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας, ώς ἔκπληξιν ἐντὸς τοϋ ϋ·ειου
φωτδς, ως δοξολογικὸν αλαλαγμδν της
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ψυχῆς, ώς δάκρνον κατανύξεως, ώς δέησιν σνντετριμένην, ώς κοινωνίαν ἀγάπης ἐν τῶ Χριστῶ, ώς ἐκζήτησιν ἐλέους,
ώς Θεολογίαν Τριαδικήν, ώς μετοχὴν ἐν
τῶ φωτὶ τῆς θείας Ἀναστάσεως τον Κνρίου, ώς ώδὰς καὶ ύμνονς πνευματικονς
τω Σωτηρι Θεω. Και ὅλας αὐτὰς τὰς ἐν
Ἀγίω πνεύματι ἐμπειρίας των, ώς ὑποστατικὰς καὶ ὑπαρξιακὰς ἀληθείας, συνέλεξεν ἡ Ἀγία 'Εκκληοϊα και εκωδικοποϊηοε και παρέδωκεν εἰς τα τεκνα της,
δια την φωταγωγησιν των ψυχῶν των,
δια την μδρφωοιν εν ταῖς καρδϊαις αντων τοϋ Οηοοϋ, οπως εϊναι, ώς Θεὸς καὶ
ἄνθρωπος. "Οπως δντως εϊναι και ὅχι
νοθενμένος καὶ ἡλλοιωμένος, τόσον ἀπὸ
τον Ρωμαιοκαϋολικιομδν, δσον και ἀπὸ
τον Π ροτεοταντ ιομδν η ἀπὸ τὰς μικρας αϊρετικας δμαδας της "Ανατολης. ΚαΙ οι
κωδικες αντοϊ, κατὰ πολὐ ὑπέρτεροι τῶν
Θεογράφων πλακῶν τοϋ Ὄρονς Σινα,
ευρϊοκονται εις την "Εκκλησιαν μας ως
ατϊμητοι ϋ'ηοανροι τον ' ΑγΙου Πνενματος.
'Η Παρακλητικη, τα Μηναϊα, τδ Θεοτοκαριον, τδ Τριωδιον, τδ ΤΙεντηκοοταριον, τδ 'Ωρολογιον, τα Ενχολδγια, αποτελοϋν αποτϋπωσιν της δλης Δογματικης
διδαοκαλϊας της 'Ορθοδοξϊας ὑπὸ μορφην
καϋαρως ὑμνολογικήν.
ΕΙς τα Λειτουργικα αντα 6ιβλϊα αναπτϋοοεται η Ιερα Θεολογϊα εις δλας αὐτῆς
τὰς ἐκφάνσεις, ώς Τριαδολογιας, ως
Χριστολογϊας, ως Σωτηριολογϊας, ως
Πνευματολογϊας, ως αγιολογϊας, ώς Ἀγγελολογίας, ώς Δαιμονολογίας, ώς Μοναχολογίας καὶ Θεοτοκολατρείας, θὰ σννεπλήρωνα, εντδς των δριων, 6εβαϊως, της
"Ορϊϊοδ6ξον παραδοσεως, εκκλινονοης τδσον ἀπὸ τὰς ἀσεβεῖς ὑποτιμήσεις τον προτεσταντισμοῦ, καταγαγόντος τὸ πρόσωπον
τῆς Κνρϊας Θεοτοκου εις ενα πρδοωπον
απλοϋν, δσον και απδ τὰς σνναισθηματικὰς
νοσηρὰς ὑπερβολὰς τῆς ΡωμαιοκαϋΜ,ικης
"Εκκληοϊας.
Τα λειτονργικα της Εκκληοϊας μας
6ι6λϊα, αποτελοϋν απηχηματα τον 'Αγϊον
Πνενματος, ανακρονοντος παναρμονίους
μουσουργικὰς κιθάρας, κρειττονας της τοϋ
Ααδ'ιδ πνευματικης κιϋαρας.
'Αλλα διατί, τεκνα μον, αναφερω ολα
αντα; Δια να καταδείξω ὅτι ποιηταϊ, και
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συγγραφεῖς καὶ νμνογραφοι και μελωδοι
και Οεολ6γοι ἦσαν πάντες μοναχοϊ, και
δια να καταστῆ οννεϊδησις εις δλα τα
τεκνα τοϋ Θεον, δτι τα πλέον επϊοημα και
ϋειδτερα κεϊμενα της ^Εκκληοϊας, ατινα
κεϊνται εἰς καθημερινὴν λειτουργικὴν καὶ
λατρεντικὴν χρῆσιν πρὸς διδασκαλίαν των,
ἐξήνθησαν εἰς τὰς Ἐρήμονς, εἰς τὴν Ἦσνχίαν, εἰς τὰ Μοναοτηρια, εἰς τὰς Σκητας και τὰς Καλϋβας των ἀσκητῶν καὶ
μὲ μιαν λεξιν, εΙς την περιοχήν, ἔνθα
λαμβάνουν χώραν οι ὑπερφυσικοὶ πνενματικοὶ ἀγῶνες. Διότι ἀσκηταὶ καὶ Κοινοβιαται και Ἦσυχασταὶ καὶ Ἐρημῖται ἦσαν
οι νμνογραφοι εκεϊνοι Στονδϊται, οι "Α
γιοι Ἀνδρέας Κρηιης, 'Ιωαννης δ Δαμασκηνδς και δ ιοοοτασιος αϋτοϋ Κοσμας
δ αγιοπολιτης, οι γραπτοι αδελφοϊ Θεοφανης καὶ Θεόδωρος καὶ ὅλη ἐκείνη ἡ πλειὰς τῶν ὑμνολόγοσν Πατερων. "Οπως επϊοης μοναχαι νπηρξαν η ιϊαυμαοτη εκεϊνη ποιητρια Κασσιανη, δπως και ἡ Θεκλα, την δποϊαν δ "Αγιος Νικοδημος δ
'Αγιορεϊτης αποκαλεϊ ιιγλνκυτατην ηχων.
Ἀλλὰ καὶ κάτι ἄλλο σημαντικό. 'Ἀπασα
ἡ θεολογικὴ γραμματεία μας, νπδ την
μορφην των νμνολογικων κανδνων, δεν ἀνήκει καθ' ὁλοκληρίαν εἰς τοὐς νμνογραφους Πατερας. Μεγα μερος αὐτῆς καὶ ἰδϊως εις δ,τι αφορα την Δογματικην δι-

δαοκαλϊαν της ''Εκκλησϊας εϊναι εϊλημμένον ἀπὸ τους προγενεοτερους Πατερας
της Εκκληοϊας, εξ ϊσον ἀσκητικοὑς καὶ
Μοναστικούς, ώς ἦσαν οι Ἀλεξανδρινοί,

θΙἈρχιχ τογ οικογιἈθΝϊκογ
πκτρϊχρχθϊογ ΘΙΟ ΑΓΙΟΝ Ο^ΟΟ
Ο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 6εαότοδιοικεϊται.
6αιως,
Ἁλλά το αϋτοδιοίκη-

τον

οϋδολως

βλάπτε-

ται οστο τον ίστορικδν

του δεσμόν μέ το Οικουμενικον
ον

ἡ

άπδ

καιρονς
διά

των

Πατριαρχεϊτην

κατά

συνεργασίαν

Ἐξαρχιων.

Ἀντιθέτως, ττλἡν της εϋεργετικῆς επιδράσεως που
δέχεται τδ Ἀγιον "Ορος άττο τον Οικουμενικδν
Θρονον ανανεουνται και οί πνευματικοι των δεσμοί. Δι6τι, «ουτε τδ Οϊκουμενικδν Πατριαρχεϊον
ϊχνευ τοϋ Ἁγϊου "Ορους, οϋτε και το Ἁγιον "Ο
ρος ανευ τον Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχείου νοεϊται»,
ως προσφνὸς ελεχθη.
Παραθετομεν κατωτερω την ἐναρκτἡριον 6μιλϊαν τοϋ Προέδρου της 'Εξαρχϊας, σεβ. Σταυρουπολεως κ. Μαξϊμου, διά της δποίας διαγράφονται αἱ σχέσεις της Μεγάλης τοϋ Χριστοϋ 'Εκκλησϊας και Ἁγϊου "Ορους, οάτινες καθορίζουν
το καθεστὸς της προς τδ κοινόν καλόν συνεργασϊας καί της άγαθῆς άλληλεπιδράσεως, που
υφϊστανται οϊ μακραιωνες οότοι θεσμοϊ. Διά τους

οἰ καππαδόκαι καὶ Σ'ύριοι μοναχοί, ἐκ
τῶν ὁποίανν, ώς λέγει ἐπιχαρίτως ὁ "Α
γιος Νικδδημος δ 'Αγιορεϊτης, «,εκαμαν
τὴν ἐπαινετὴν κλεψίαν».
Ἀλλὰ διατὶ νὰ περιορισθῶμεν εἰς
τὰ ὑμνολογικὰ μόνον κειμενα; Μοναοταϊ,
'Ηουχαοται και Κοινο6ιαται, δεν ηοαν
οι Διδασκαλοι της "Εκκληοϊας; 'Ο Μεγας Βαοϊλειος δεν ητο μοναχδς και Γρηγόριος ὁ Θεολδγος δ συναοκητης του; 'Ο
'Ιωάννης ὁ Χρυοδοτομος δεν ε6ϊωοεν ἐπὶ
δεκαετίαν ὅλην εἰς τὴν ἔρημον καὶ εἰς
Μοναοτηριον; Οι ουγγραφεϊς των κειμένων της «Φ ιλοκαλιας» δεν ηοαν μοναχοι;
Τι αξϊζουν δλα τα βιβλία τῶν Δυτικῶν
καὶ γενικῶς τὰ μη Πατερικα ενωπιον της
«Φιλοκαλϊας» ; Το πνεϋμα της «Φιλοκαλίας» διαπερἀ ὁλόκληρον τὴν ζωὴν τῆς
Ἐκκλησίας εἰς τὰ ὑψηλότερα ἐπίπεδα τῆς
πνευματικότητός της καὶ ἀποτελεῖ τὴν καθαρὰν τροφὴν τῶν νἰῶν τοῦ οϋρανιου νυμφωνος. Και δπως εις την ΤΙ. ΔιαΕηκην
τδ κορυφαϊον 6ι6λϊον ητο τδ '.ΤΑομα των
'Αοματων», ουτω μετα την Κ. Διαϋηκην,

Ἁγιορείτας, δ Θρονος τοϋ τεθλιμμένον Ἁποστολου Ἁνδρέου, εΤναι ἡ κορη τοϋ δφθαλμοϋ των. . .

ΕΝ ΣΤΝΕΙΔΗΣΕΙ ΤΗΣ
ΕΤΘΤΝΗΣ

Δαψίλεια στοργῆς καὶ ἐνδιαφέροντος, ἀλλά καὶ προβλὴματα έν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπεχρέωσαν τὁ Σεπτόν Κέντρον ν' ἀποστείλη τὴν Ἐξαρχίαν, ἡ ὁποία, ἐν γνῶσει τῶν δυσχερῶν περιστάσεων, ἔρχεται μέ τάς ἀγαθωτέρας διαθέσεις, ὅπως ἐπὶ τόπου μελετὴση, ἀλλά καὶ &ναλύση ἀμέσως διά τῆς εἰδικῆς ἐξουσιοδοτὴσεως, μεθ' ἧς διά πρῶτην φοράν τὁ Οὶκουμενικὁν Πατριαρχεϊον ἐξουσιοδοτεῖ τά μέλη τῆς
Ἐξαρχίας, ἀποφασίση τά δέοντα, εἰσηγηθῆ δέ
ἐν ἀνάγκη τῆ Μητρὶ Ἐκκλησίφ τό δέον γενέσθαι εἰς τά χρὴζοντα διευθετὴσεως, πρός συνέχισιν τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς τοῦ Ἁγιωνύμου τούτου Τόπου, ὅστις κρίσιν διέρχεται ἐν
τοῖς ὅλως χαλεποῖς καιροῖς, ἔνθα αἱ ὴθικαὶ ἀξίαι
τόσον κλονίζονται καὶ τά πνευματικά καὶ θρησκευτικά 6ιῶματα σκληρῶς δοκιμάζονται.
Ἁλλοίμονον ἐάν ἀφήσωμεν τὁν κόσμον
καὶ τὁν ἐίνθρωπον νά προχωρἡση ὀίνευ τοῦ Χριστοῦ, μακράν τοῦ Χριστοῦ καὶ περισσότερον

εν τφ χωρφ της 'Εκκληοϊας, η ιιΦιλοκαλία» κατεχει την πρωιην ϋεοιν. Τδ 6ι6λιον αυτδ ὁμοῦ μετ' ἄλλων Νηπτικων και
αοκητικων συγγραμματων εκφραζει τὰς
θειοτέρας ἐμπειρίας τῶν θεωθέντων
τέκνων τῆς 'Εκκληοιας και υπογραμμιζει, κατα τρδπον πειοτικωτατον, τδ ἀδιάρρηκτον τῆς σχέσεως μεταξὐ ἀσκητικότητος καὶ ἀγιότητος.
Ὀ Μοναχικδς ϋεομδς δεν αφορρι εΙς
εαυτδν. Γεννημα τοϋ γνηοιου πνεϋματος
της 'Εκκληοιας, ἐὰν ἀναχωρῇ ἔξω τοῦ
κόσμου, ὅμως, αυτδ τοϋτο τδ πνεϋμα παραμένει ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐὰν ἡ 'Εκκληοια δεν καλλιεργεϊ μοναχοϋς, αυτδ πρεπει να μας ἀνησνχῆ, δι6τι η στειρδτης εἰς πνεϋμα μοναοτικδν
οημαϊνει απουοιαν αοκητικδτητος εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν. Διότι τοϋτο δδηγεϊ μακραν
της Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία δὲν δύναται νὰ
ὑπάρξη χωρὶς αοκηοιν. Ἀλλὰ θὰ συνεχίσω.
'Ερημϊτης Ν.
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ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Μόνον τότε, ὅταν δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία κατανοἡση τὴν ὑπάτην αὑτῆς
εὑθύνην ἔναντι τοῦ ἀνθρῶπου, τότε δύναται νά
ἀναλάβη καὶ κατευθύνη τά ἐπισφαλῆ 6ἡματα
τοῦ πνεύματος καὶ τῆς καρδίας προς τὴν ἀλἡθειαν καὶ τὴν ἀρετὴν, τὴν ὁποίαν ἀναζητεῖ τὁ
πνεῦμα καὶ ἡ 6ούλησς ἐπιδιῶκει.
Ἐν τῆ συνειδὴσει, λοιπόν, τῆς εὑθύνης τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῶν πνευματικῶν ἐργαστηρίων,
ἔνθα ἡ ἀλἡθεια καλλιεργεῖται, ἡ ἀρετὴ 6ιοῦται, κατευθυνομένη πρὁς τὴν άγιότητα, καλεῖται αῦτη ὅπως συνδράμη δι' ὅλων αὑτῆς τῶν
δυνάμεων τάς ὁποίας διαθέτει ἐν τῳ συγχρόνῳ ὑλόφρονονι κόσμῳ τὴν ζιοὴν τῶν εὑγενῶν
ἀνατάσεων καὶ πνευματικῶν έξορμὴσεων, πρός
τόν Ιδανικὁν καὶ μόνον κόσμον τοῦ ῶραίου τοῦ
μεγάλου καὶ τοῦ ἀληθινοῦ, τόν ἀπόλυτον κόσμον τοῦ Θεοῦ. Καλεῖται ὅπως προσφέρη ἔλαιον εὶς τὴν τρεμοσβύνουσαν λυχνίαν, ἀνάψη δἐ
καὶ μεταλαμπαδεύση τὁ φῶς τῆς πατρῶας πίστεως καὶ ἀρετῆς εις τους ἀνά τόν κόσμον μόλις φωτίζοντας. ἤ καὶ ἐσβεσμένους φάρους, οἱ
ὁποῖοι θά κατευθύνουν τάς ἐν μέσῳ πολυκυμάντου καὶ ἀειταράχου πελάγους, ἀνευ κατευθυντηρίου πηδαλίου καὶ τῆς ἀπαραιτἡτου πυξίδος,
χειμαζομένας ἀνθρωπίνας καρδίας. Ἐκλὴθημεν
ἀνωθεν εἰς τὴν ὑψηλὴν καὶ μοναδικὴν ταύτην
ἐν τῳ κόσμῳ ἀποστολὴν καὶ ἐκλὴθητε καὶ ὑμεῖς ὅπως προσφέρητε τὴν άγιωτέραν ἐν τῳ
κόσμῳ διακονίαν καὶ ἀποβῆτε οἱ αγιοι ἐν τῳ
κόσμῳ, ἐαυτοὑς άγιάζοντες ὑπἐρ τῆς ζωῆς καὶ
σωτηρίας τοῦ κόσμου' «ὑπἐρ αύτῶν ἐγῶ άγιάζω ἐμαυτὁν» λέγει ὁ Κύριος ('Ιωάν. Ι7, Ι9).

ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΛΟΓΑΣ

ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
'Τμεῖς, σεβάσμιοι πατέρες, ἐκλὴθητε ὅπως
ἀποβῆτε ἔνσαρκοι ἐπὶ τῆς γῆς ὀίγγελοι, καθαρά δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κιννύρα, ἐ
πὶ τῶν χορδῶν τῆς ὁποίας κινούμενον τὁ 'Ἁγιον Πνεῦμα θά συνθέτη διά τῆς συγχορδίας
τοῦ θελἡματος τοῦ Θεοῦ μετά τῆς ἀνθρωπίνης
θελἡσεως τὴν ὶδανικωτέραν άρμονίαν καὶ αὑλῳδίαν, δι' ἧς θά δοξολογῆται τὁ ὄνομα τοῦ
Θεοῦ καὶ θά βασιλεύη τὁ θέλημα Αὑτοῦ «ῶς
ἐν οὑρανῳ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς». 'Τμεῖς καλεῖσθε
ὅπως πυρποληθῆτε μέσα εἰς τάς πυρίνας φλόγας τῆς Πεντηκοστῆς καὶ ἀποκαθάρητε ἐντὁς
αύτῶν τόν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν, κατευθύνοντες αὑτά πρὁς τὴν τελείαν γνῶσιν καὶ τό ῶλοκληρωμένον 6ίωμα. 'Τμεῖς, ὅσοι ἐν ἐπιγνῶσει
καὶ συνειδὴσει τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς, ἐτάκητε ῶσεὶ κηρὁς ἐντὁς τῶν φλογῶν τῆς ἐνσυνειδὴτου πίστεως καὶ ἀρετῆς, ὑμεῖς, ὅσοι κατευθύνατε ἐν κόποις καὶ ἀγρυπνίας καὶ γυμνότητι,
διά μέσου τῶν ὑφάλων καὶ τῶν σκοπέλων, τὴν
νοητὴν ὀλκάδα πρός τόν γαλὴνιον ὅρμον ἐν
Χριστῳ 6ιοτῆς καὶ πολιτείας. 'Τμεῖς, ὅσοι τὴν
πράξιν ἀνυψῶσατε εἰς θεωρίας ἐπίβασιν, τόν
πρακτικόν καὶ θεωρητικὁν 6ίον συνδυάσαντες,
ὅσοι τό ἔργον τοῦ καλοῦ Σ αμαρείτου μετά τῆς
ἐν ἐρήμῳ φυγῆς καὶ ἀναχωρὴσεως ἐναρμονίσατε καὶ τό ἀέναον δάκρυον καὶ τό χαροποιόν
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πένθος καὶ τὴν χαρμολύπην τῆς προσευχῆς καὶ
κατανύξεως μετεποιὴσατε εἰς γλυκασμὀν τοῦ
πνεύματος καὶ εὑφροσύνους ἀναβάσεις τῆς καρδίας. Ἐνῶπιον ὑμῶν οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ἐκκλησίας εύλαβῶς ὑποκλίνονται, καὶ ἐξ ὑμῶν ἀντλοῦντες τὴν ἀπαραίτητον ἰκμάδα πρός άνθησιν καὶ καρποφορίαν ἐν τοῖς ἔργοις τῆς πί
στεως καὶ ἀρετῆς, τὴν άγιότητα, τά ὴθικά παλαίσματα καὶ ἀγωνίσματα πρὁς μίμησιν προ6άλλοντες καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς ἰχνεσιν ὑμῶν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας ποθοῦντες καὶ εὑχόμενοι.
'Τμεῖς ἔχετε τὴν συνέχειαν ἀπὁ τῆς ανίκμου έρὴμου τῆς Αἰγύπτου, τῆς Παλαιστίνης. καὶ τῆς Συρίας μέχρι τῆς Μικράς Ἁσίας
καὶ ἀπὁ τοῦ ἐνδόξου παρελθόντος τῆς Νιτρίας
καὶ τῆς Θηβαίδος μέχρι τῆς πολυμόρφου μοναστικῆς Πολιτείας τοῦ Ἁγιωνύμου τούτου Τόπου, τῆς ἐλπίὑος καὶ προσδοκίας ταύτης τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, πρός τόν ὁποῖον παρἡγορος καὶ ἐλπιδοφόρος στρέφεται ἡ προσοχὴ
οὑχὶ μόνον τοῦ Ὡρθοδόξου, ἀλλά καὶ σύμπαντος τοῦ κόσμου.
Δἐν ἐρχόμεθα διά νά ἐξάρωμεν τά καλῶς
ἔχοντα, διότι αὑτά ἔχουν ἐξαρθῆ διά μέσου τῆς
ἱστορίας καὶ τῶν αἰῶνων. Αἱ αὑτοθυμιάσεις καὶ
οἱ αὑτολιβανισμοί, οἱ στέφανοι καὶ τά ανθη δἐν
ἀποτελοῦν θυμίαμα αξιον τῶν ἡρῶων τῆς ἀσκὴσεως καὶ τῆς ἀρετῆς. Ἁντίκεινται πρός τὀ
πνεῦμα τῆς ταπεινῶσεοις καὶ τῆς φυγῆς.
ΜΗΝΤΜΑ ΣΤΟΡΓΗΣ

ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ
'Η μεταξὑ ὑμῶν παρουσία τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας εἰς τοῦτο καὶ μόνον ἀποβλέπεΓ φέρει τόν κλάδον τῆς ἐλαίας ἐκ τῆς κιβωτοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρὁς τόν Ἁγιιονυμον τοῦτον Τόπον καὶ τὁ σύμβολον τοῦτο τῆς
εἰρὴνης καὶ καταλλαγῆς μετατρέπεται διά τοῦ
καρποῦ αὑτῆς εἰς ἔλεον ἰάσεως καὶ θεραπείας
τῶν τραυμάτων τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ψυχῆς.
Φέρει τὁ μήνυμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς στοργῆς
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τῆς Μητρός Μεγάλης Ἐκκλησίας πρὁς τους
ἐνταῦθα ἐν σεμνῆ 6ιοτῆ καὶ πολιτεία ἀσκουμένους. Καὶ ἡ ἀγάπη αὑτη ἡ μεγάλη τῆς Οἰκουμενικῆς Καθέδρας δεν εἱναι μἰα άπλῆ στοργἡ,
δηλωτικὴ οϊκτουκαὶ συμπαθείας, ἀλλά πολὑ ἐπέκεινα αὑτῆς, ἐκουσία, ἐνδόμυχος καὶ ἀνιδιοτελἡς, ῶς πλἡρης οἰκείωσις τῶν ἡθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀγαπωμένου.

Ἐν ἀγάπη πολλῆ ἔπεμψεν ἡμοίς ἡ Μὴτηρ
Μεγάλη Ἐκκλησία καὶ ἐν ἀγάπη πολλῆ ἤλθομεν
πρὁς ὑμάς ἱνα μελετἡσωμεν καὶ κρίνωμεν ἐν
ἀγάπη, ἀλλά καὶ δικαιοσύνη. Διότι ανευ αὑτῆς,
ἡ ἀγάπη στερεῖται τῆς πνευματικῆς καὶ ζωτικῆς ἰκμάδος, δι' ἧς τρέφεται, ἀνθοφορεῖ καὶ
καρποφορεῖ ἡ γνησία ἀγάπη, ὁ σύνδεσμσς καὶ
ἡ κορωνὶς αῦτη τῆς ἡθικῆς τελειῶσεως.
Πολλά ὄντως τά χρἡζοντα ἰάσεως καὶ θεραπείας ἀσθενὴματα καὶ ἀρρωστἡματα, ἰάσιμα,
ἀλλά καὶ δυσίατα παρατηροῦνται, θέτοντα ἐν
κινδύνιρ τὴν γενικὴν ὑγείαν καὶ εὑεξίαν τοῦ ἱεροῦ τούτου Τόπου. Πάσχουν μέλη τοῦ σιὅματος καὶ δῦ αϋτῶν ὅλον τό σῶμα νοσεῖ, διότι
ἀποτελοῦμεν ἔν σῶμα οἱ πολλοὶ καὶ ἔν πνεῦμα,
«εἰς οἱ πολλοὶ ὁ εις οὑ μόνος, ἀλλά ἐν πλείοσι»
ῶς 6εβαιοῖ ὁ Μέγας Βασίλειος. Παρά τόν ἐνσυνείδητον ζῆλον παρατηρεῖται καὶ «ζῆλος οϋ
κατ' ἐπίγνιοσιν», ζῆλος τά φυσικά αύτοῦ ὅρια
ὑπερβαίνων καὶ μέχρις ἀνεπιτρέπτου ὑπερβολῆς ἐξικνούμενος. Ἐνέργειαι καὶ πράξεις ἀντι6αίνουσαι πρὁς τὴν νομικὴν καὶ ὴθικὴν τάξιν
τῶν πραγμάτων, ἀνταρσίαι καὶ ἀποστασίαι,
προῖόντα ἀνυπακοῆς καὶ άπειθαρχίας, προσβάλλουν τόν χῶρον, τὴν κλῆσιν καὶ τό μοναχικὁν
αὑτῶν σχῆμα, κλονίζουν τόν θεμέλιον λίθον τῆς
πνευματικῆς αύτῶν έξαρτὴσεως ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ τῆς 'Ορθοδοξίας Κέντρου, μακράν τοῦ
ὁποίου δεν ἀποτελοῦν εἰμὴ όίκαρπα καὶ πικρόκαρπα δένδρα, μὴ πεφυτευμένα ὅπου δεῖ, «παρά τάς διεξόδους τῶν ὑδάτων» καὶ μὴ διδόντα τόν καρπόν ἐν τοῖς καιροῖς αὑτῶν, μὴ ἀποτελοῦντα οἰκοδομὴν ἐπὶ τὴν πέτραν, ἀλλά ἐπὶ
τῆς αμμου τὴν ὁποίαν παρασύρουν ἡ 6ροχὴ καὶ
οἱ άνεμοι, κατά τὴν 6εβαίωσιν τοῦ Κυρίου.
ΣΤΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΤ - ΛΓΙΟΤ ΟΡΟΤΣ
Ἐάν τό 'Ἁγιον Ὄρος διά τό Οἰκουμενικὀν Πατριαρχεῖον ἀποτελῆ ἐγκαύχημα καὶ σέμνωμα προσφιλέστατον, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά τὁ 'Ἁγιον Ὄρος ἀποτελεῖ τὴν
ἀρραγῆ κρηπίδα καὶ τους θεμελίους λίθους, ἐπὶ
τῶν ὁποίων διά μέσου τῶν καταιγίδων καὶ τῶν
θυελλῶν τῆς ἱστορίας ἐστηρίχθη, στηρίζεται
καϊ θάστηριχθῆ. Οῦτε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ανευ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οῦτε καὶ τό
'Ἁγιον Ὄρος ανευ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νοεῖται. 'Η πνευματικὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐξάρτησις ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δημιουργεῖ τὀ εῦκρατον καὶ ὑγιεινόν κλῖμα ἐντὀς τοῦ ὁποίου καὶ μόνον δύναται νά καλλιεργηθῆ καὶ ἀναπτυχθῆ τό ἀκραιφνἐς καὶ γνὴ-

σιον πνεῦμα τῆς φυγῆς καὶ τῆς ἀσκἡσεως.

Ἐν ἀπολύτῳ μεθ' ὑμῶν συνεργασία καὶ
ἐν πνεύματι εἰλικρινοῦς ἀγάπης, ἀλλά καὶ δικαιοσύνης θά χωρἡσωμεν εἰς τὴν μελέτην τῶν
προβλημάτων τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, προτασσοντες ἐν τῆ ἱεραρχἡσει αύτῶν τά πνευματικά,
ῶς πρῶτα καὶ κύρια, ἐξ ῶν καὶ τά λοιπά ἐξαρτῶνται. Ἁντιστροφὴ τῆς φυσικῆς ταύτην ἱεραρχἡσεως Θά ἐσἡμαινεν άρνησιν τῆς πνευματικότητος καὶ ἀφύσικον ἀκολουθίαν, μὴ διακρίνουσα τά πρῶτα ἀπό τά δεύτερα, ἀλλά θέτοντα τά σχετικά ὑπεράνω τῶν ἀπολύτιον. Ἐ ἰδέα
ὅτι τά πάντα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει 6αίνουν καλῶς
και δεν ὑπάρχουν προβλἡματα, ἐάν δεν ὀποτελῆ ὴθελημένην, συνιστά τοὑλάχιστον ὑπολανθάνουσαν μυωπίαν τελείως ἀάύγγνωστον διά
τε τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν καὶ τὁ 'Ἁγιον Ὄ
ρος, ἀλλά καὶ ἀσύμφορον διά τὴν πρόοδον καὶ
6ελτίωσιν καὶ τὴν ἐν παντὶ ἀνύψωσιν αύτοῦ εἰς
τὴν ἀνταξίαν τοῦ παρελθόντος αἰγλην καὶ τὁ
αφθιτον αύτοῦ μεγαλεῖον.
ΣΤΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΣΤΜΠΝΟΙΑ
Ὄ διαπίστωσις τοῦ κακοῦ καὶ ἡ διάγνωσις αύτοῦ, ὅπου καὶ ὅπως ὑπάρχει, ἀποτελεῖ τὴν
6άσιν πρὁς θεραπείαν καὶ ὶασιν, έν ἀντιθέσει
πρὁς τὴν παρασιῶπησιν καὶ ὀλιγωρίαν ἥτις ἐγκυμονεῖ τόν ἔσχατον κίνδυνον πρὁς αῦξησιν καὶ
διαιῶνησιν τοῦ κακοῦ. 'Η ἐν ἀπολύτῳ ἀγάπη
καὶ ἐμπιστοσύνη καὶ ἡ ἐν πνεύματι ἀπολύτου
συμπνοίας καὶ συνεργασίας ἀπὁ κοινοῦ θέσις
καὶ ἱεράρχησις τῶν προβλημάτων τῆς άγιωνύμου ταύτης πολιτείας, θά ἐξακριβῶση καὶ θά
ἐπισημάνη ποῖα τά καλῶς ἔχοντα, ποῖα τά χρήζοντα ἀμέσου ἐπεμβάσεως καὶ θεραπείας, ῶς
κακῶς ἔχοντα, καὶ ποῖα ἐκεῖνα, τά ὁποῖα χρἡζουν μακράς συζητὴσεως, μελέτης καὶ ἐρεύνης
πρὁς τελικὴν αύτῶν ἀπόφασιν καὶ ρύθμισιν.

Χωρἡσωμεν, λοιπόν, ἐπὶ τό ἔργον εὑσυνειδὴτως, 6έβαιοι ὅτι διά τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ διά τῆς 'Τπεραγίας Κυρίας
ἡμῶν Θεοτόκου θά συνεργασθῶμεν ἐν ἀπολύτῳ ἀγάπη, συμπνοία καὶ εἰλικρινείφ διά τό ἀγαθὁν τοῦ Ἁγιωνύμου Τόπου. Αύτὴ εἱναι ἡ εύχὴ καὶ ἡ εύλογία τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Προκαθημένου Αὑτῆς, ἡ
εὑχὴ καὶ προσδοκία τῶν ἐνταῦθα ἀσκουμένων
καὶ συμπροσευχομένων άγίων πατέρων.
'Τπὁ τοιούτων συναισθημάτων 6αθυτάτης στοργῆς, εἰλικρινοῦς διαθέσεως καὶ φρονὴματος, ἀλλά καὶ εὑθύνης πολλῆς καὶ μεγάλης
ἔναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρῶπου, δ;ακατεχόμενοι καὶ
ἡμεῖς οἱ ἀποτελοῦντες τὴν Πατριαρχικὴν Ἐξαρχίαν, προθύμως χωροῦμεν ἐπὶ τὁ ἔργον εἰς
τό ἀγαθόν καὶ μόνον τὁ ἀγαθὁν τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους ἀποβλέποντες καὶ ἀποσκοποῦντες.
Πρὁς τόν σκοπόν αὑτὁν καὶ πρὁς σχηματισμόν
προσωπικῆς ἐμπειρίας ἀνέλαβεν ἡ Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία προσκυνηματικὴν περιοδείαν καὶ
ἐπίσκεψιν τῶν ἐπὶ μέρους 'Ιερῶν Μονῶν, ἧλθεν
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εις ἐπαφὴν καὶ ἐπικοινωνίαν μετά τῶν ὑπευθύνων ἡγουμένων καὶ προϊσταμένων, ἀλλά καὶ
τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν, ὅπου τοῦτο κατέστη δυνατόν, ἤκουσε μετ' ἐνδιαφέροντος τά
προβλὴματα καὶ τάς ἀνάγκας αὑτῶν καὶ ἐσχημάτισεν ἀμυδράν εἰκόνα τῆς πραγματικότητος.
Ἐκθεσις καὶ ἀνάλυσις τῶν γενομένων παρατηρἡσεων καὶ διαπιστῶσεων δἐν εἰναι ἔργον τοῦ
παρόντος. Θά ἀποτελέση τοῦτο ἀντικείμενον
καὶ θέμα συζητὴσεων τῆς παρούσης συνάξεως,
ἀλλά καὶ εὑρυτέρας καὶ πλέον συστηματικῆς
καὶ ἐπισταμένης ἐρεύνης καὶ ἐξετάσεως ἐν καιρῳ εὑθέτῳ.

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΨΑΝΔΡΙΑΣ
Τό πρόβλημα τῆς λειψανδρίας, ὅπερ ἀπειλεῖ καὶ μαστίζει αύτὴν τὴν ὑπαρξιν καὶ ἐπιβίωσιν τοῦ Ἁγιωνύμου Τόπου, χρἡζει ὅλως εἰδικῆς μελέτης καὶ ἀντιμετωπίσεως ἀμέσου καὶ
σοβαράς, διά νά μὴ θρηνὴσωμεν καὶ κλαύσωμεν ἐπὶ τῶν ἐρειπίων μιας χιλιετοῦς παρουσίας
ἐνὁς ἰδανικοῦ, τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ, τοῦ
ὁποίου ἡ προσφορά διά μέσου τῶν αἰῶνων καὶ
τῆς ἱστορίας ὑπῆρξεν ἀμυθἡτου ἀξίας, ῶς προ
σφορά αἱματος καὶ γραφῖδος, μαρτυρίου καὶ
μαρτυρίας, ἀγῶνων καὶ παλαισμάτων, 'Ορθοδοξίας καὶ ὀρθοπραγίας, δι' ῶν σεμνύνεται ἡ
Ἐκκλησία, άγιάζεται τὁ πλἡρωμα, προάγεται
ἡ πίστις καὶ ἡ ἀρετὴ καὶ δοξολογεῖται τὁ αγιον "Ονομα τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ. Πῶς ἐρμηνεύεται, ποῖα τά 6αθύτερα αἰτια καὶ οἱ λόγοι
τῆς παρατηρουμένης αὑτῆς λειψανδρίας; 'Οφείλεται εἰς λόγους τοῦ ἔξω κόσμου μόνον, ἤ
ὑπάρχουν λόγοι καὶ ἀφορμαὶ ἐσωτερικῆς κρίσεως καὶ δοκιμασίας, ἥν διέρχεται ἡ ἰσάγγελος πολιτεία τοῦ μοναχικοῦ 6ίου ἐνταῦθα καὶ
ἀλλαχοῦ ;

'Η λειψανδρία φρονοῦμεν δἐν ὀφείλεται
εἰς αϊτια μόνον τοῦ ἔξω κόσμου, ἔνθα ἡ ἐκκοσμίκευσις καὶ ἡ κρίσις τῶν ὴθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν, ἡ πολύμορφος ὑλιστικὴ ἀντίληψις
καὶ 6ιοθεωρία, ὁ ἐγωκεντρισμός, ῶς ὑπέρμετρος λατρεία τοῦ ἐγῶ, ἀλλά καὶ εἰς αἰτια 6αθύτερα καὶ καθαρῶς ἐσωτερικά, οία εἰναι ἡ παρατηρουμένη ἀπόκλισις καὶ ἀπομάκρυνσις ἀπὁ
τοῦ ἰδεῶδους τῆς πνευματικῆς ἀσκἡσεως καὶ
μυστικῆς ^6ιῶσεως τῆς παλαιάς καὶ ἀρχαίας
φυγῆς καὶ ἡθικῆς γυμνασίας, τῆς πνευματικῆς
πάλης μετά τοῦ έν τῳ ἔσιο ἀνθρῶπου ἐμφωλεύοντος κακοῦ, κατά τοῦ ὁποίου ἡγωνίζοντο οἱ
καθαρθέντες διά τῆς ἐνδοσκοπἡσεως καὶ τοῦ
αϋτοελέγχου, οἱ ἀνιχνεύσαντες καὶ ἐνατενίσαντες τὴν οὑσίαν τοῦ ἀοράτου κόσμου, αὑτόν τόν
Θεὁν θεωρἡσαντες καὶ συναντήσαντες ἐν τῆ
πορείφ αὑτῶν.

'Βί ἐκ τῆς ἰδανικῆς ταύτης καὶ μόνης πορείας ἀπόκλισιν πρός τὴν γῆν, τά γὴῖνα καὶ τά
γαιῶδη, ἡ στροφὴ πρός τά κάτω, ἐπέφερον ἀλλοίωσιν τοῦ πνεύματος τῆς καθαράς ἀσκἡσεως,
ἐλάττιοσιν τῶν πνευματικῶν παλαισμάτων καὶ
τῆς ἡθικῆς καρποφορίας.
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Ὄ ἀπὁ τῆς κοινῆς τραπέζης χωρισμός, ἡ Ιδιορρυθμία τοῦ 6ίου καὶ ἡ ἐν πολλοῖς ἀνισος
κλάσις τοῦ αρτου, ἐστέρησε, τους τὴν ὀίσκησιν 6ιοῦντας, τῆς χαράς καὶ τῶν πνευματικῶν
γλυκασμῶν, τους ὁποίους πλουσίως προσφέρει
ἡ ἱερά εἰκῶν τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τῆς πρῶτης ταύτης κοινῆς τραπέζης, ἐν τῆ ὁποία ἡ τοῦ
Σῶματος καὶ Αἱματος τοῦ Κυρίου Κοινωνία
καὶ μετάληψιις, ὑπῆρξε συγχρόνως καὶ κοινὴ
συνεστίασις καὶ πανδαισία μετά τοῦ Κυρίου καὶ
ὀίνευ διακρίσεως, μἐ συμμετοχὴν καὶ αὑτοῦ ἀκόμη τοῦ 'Ιούδα. Ἐστέρησε τῆς χαράς καὶ τῶν
πνευματικῶν σκιρτημάτων ἐν τῳ ἀτενίζειν τους
νεοἰτέρους ἀδελφούς, ῶς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς κοινῆς Τραπέζης, ἥν πλαισιιἡνουν σε6άσμιαι μορφαὶ τῶν Ὄσίων Πατέρων. Ἐ ἀπόκλισις αὑτὴ· ἀλλά καὶ ἀποκλίσεις παρόμοιαι,
πολλαπλαὶ τὴν φύσιν καὶ πολυειδεῖς τὴν μορφὴν, ῶδἡγησαν πολλοὑς εἰς στάσιν καὶ ἀποκοπὴν ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας καὶ
τῆς πνευματικῆς ἐξαρτὴσεως αὑτῶν ἀπὁ τῆς
Μητρός Ἐκκλησίας.
'Η Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία χωροῦσα ἀπὁ
κοινοῦ εἰς τὴν μελέτην καὶ διακρίβιοσιν τῶν
προβλημάτων καὶ τῶν λοιπῶν τῆς ἡμερησίας
διατάξεως ἐν πνεύματι ἀγάπης καὶ στοργῆς
πολλῆς, ἀλλά καὶ ἐν ὀνόματι τοῦ δικαίου τῶν
ἱερῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν Κανόνων καὶ ἐν
συνειδὴσει τῆς εύθύνης ἔναντι τῆς Μητρός τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἁγιωνύμου Τόπου, πάσαν θά καταβάλη προσπάθειαν, ὄπως
συμβάλη εἰς τὴν διαφῶτισιν τῶν ὄντως δυσχερῶν καταστάσεων τοῦ Ἰεροῦ τούτου Χῶρου,
τῆς μοναδικῆς ταύτης ἐν τῳ κόσμῳ μοναστικῆς ἀκροπόλεως, πρός τὴν ὁποίαν ἐλπιδοφόρος
στρέφεται ἡ προσοχὴ καὶ ἡ συμπάθεια σύμπαντος τοῦ 'Ορθοδόξου κόσμου...

ἈΘὌΙἸΙΚΟΙ ΑΙΑΧΟΓΟ)
ΩΡΑ ἥδη εἵχε παρέλθη συνομιλῶν μὲ
τὸν νέον Μονοιχὸν καὶ
οἰ συνοδοιπόροι μας
εἰχον ἀρκετὰ ξεκουρασθή. Ἐγέρθημεν
δλοι πρὸς συνέχισιν
τῆς ἀναθάσεως. 'ὶἰ
ἀτμόσφαιρα ῆτο διαυγεστάτη. Ὅ οὐρανὸς καταγάλανος, γλαυκος μὲ ποικιλίαν
αἰθερίων ἀποχρώσεων λευκοῦ καὶ κυανοῦ,
μὲ ταχυτάτην ἐναλλαγὴν χοωματικῶν συνθέσεων, ῶστε πρὶν προλάβη κανεὶς νὰ
ὑμνήση τὸν θεὸν διά τὸ μεγαλειῶδες θέαμα ποὺ ἐξετιλίσσετο ἔμπροσθέν του, τὰ
χρώματα ἐγένοντο μνήμη, αἰ συνθέσεις παραμυθένιες εἰκόνες. Ὄμολογῶ, δτι εἵχα
ἀπορροφηθῆ ἀπὸ αὐτὸν τὸν ὰφωνον ῦμνον
πρὸς τὸν δημιουργὸν καὶ ἐσκεπτόμην, ἐὰν αὐτὸ τὸ φυσικὸν ἔγχρωμον φῶς θέλγει
τὴν ψυχήν μας τόσον, ἐκεῖνο τὸ ἀλλο φῶς,
τὸ ὑπερφυσικὸν καὶ ὰκτιστον, ποὺ ἐπέλαμψεν εἰς τάς ψυχὰς τῶν ἁγίων, τί θά εἵναι;

Ὅ ᾶγιος Νικόδημος ὁ Ἀγιορείτης εὑρίσκετο εἰς τὴν ἰδίαν ἀπορίαν. Καὶ ἐπικαλεῖται τὸ ψαλιιικόν, «ἐν τῶ ἡλίω ἔθετο τὸ
σκήνωμα αὐτοῦ», διά νὰ φανερώση τὴν ὑπεροχήν τοῦ θείου φωτὸς ἔνοιντι τῶν ὰλλων θείων τελειοτήτων τοῦ θεοῦ. Καὶ συνεγίζει. ὁ ᾶνιος Πατῆο· «θέλεις νὰ 6ε6αιωθῇς πὼς ἡ θεωρία τοῦ θείου φωτὸς καὶ τοῦ
θεϊκοῦ ἐκείνου κάλλους ειναι ἡ γλυκυτέρα
καὶ ποθεινοτέρα τῆς θεωρίας δλων τῶν
δλλων τελειοτήτων τοῦ θεοῦ; Ἅκουσον
τοῦτο παρὰ τῶν ἱερῶν θεολόγων ἐκείνων,
οἵτινες τὸ ἐδοκίμασαν· ἵνα, ᾶν δἐν τρωθῇς
ὑπὸ ὰλλου τινὸς εἰς τὴν θείαν ἀγἀπην
καὶ ἔρωτα, τρωθῇς κᾶν ὑπὸ τῶν ἐρωτικῶν καὶ δντως ἐνθουσιαστικῶν αύτῶν λόγων. Ὅ Μέγας Βασίλειος οῦτω γράφει περὶ τοῦ θεἰου φωτὸς καὶ κάλλους. «Ποῖον,
λοιπόν, πράγμα ὑπάρχει θαυμασιώτερον
ἀπὸ τὸ θεῖον κἀλλος; Ποῖον ὑψηλὸν πνευματικὸν νόημα εἰναι χαριέστερον ἀπὸ τὴν
μεγαλοπρέπειαν τοῦ θεοῦ; Ποῖος πόθος
τῆς ψυχῆς εἵναι τοσον δριμὺς καὶ ἀδἀστακτος, δπως εἰναι ὁ πόθος ποὺ ἀνάπτει
ὁ θεὸς εἰς τὴν καθαρὰν ἀπὸ κάθε πάθος
ψυχήν; Ἀ ὁποία ἀπὸ τὸν πολὺν πόθον της
ἐπαναλαμβάνει τὰ λόγια τῆς νὑμφης τοῦ

«Ἅσματος τῶν Ἁσμάτων»· ἐγὼ εἵμαι
τραυματισμένη ἀπὸ ἀγἀπην; Εἰναι ἐντελῶς
ἀνέκφραστοι καὶ ἀνερμήνευτοι αὶ ἀστραπαὶ τοῦ θείου κάλλους. Ὅ λόγος ἀδύνατον
νὰ τὰς γνωρίση καὶ ὴ ἀκοὴ εἵναι στενὴ
νὰ τὰς δεχθῇ. "Εστω καὶ ᾶν εἰπῇς, δτι ὁμοιάζουν μὲ τοῦ λαμπροτάτου ἐωσφόρου
τὰς φωτεινὰς ἀκτῖνας, ῆ μὲ τήν ώραιότητα τῆς σελήνης ή μὲ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου.
"Ολα αὐτὰ εἵναι πολὺ μικρὰ διὰ νὰ ἀποδώσουν τὴν θεϊκὴν δόξοαι καὶ δὲν δέχονται
σύγκρισιν μὲ τὸ ὰκτιστον φῶς. Θὐτε ἀκόμη ἀποδίδονται μὲ τὴν σύγκρισιν τῆς βαθείας καὶ ἀσελήνου νυκτὸς μὲ τὸ καθαρώτατον μεσημ6ρινὸν φῶς.

Αὐτὸ τὸ θεῖον κάλλος δὲν όρᾶται μὲ
σαρκικοὺς όφθαλμούς, ἀλλὰ γίνεται καταληπτὸν μόνον μὲ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν. Αὐτὸ τὸ θεῖον φῶς, δποιον ᾶγιον τὸν
περιέλαμψεν, ὰφησεν εἰς τὴν ψυχήν του ἀδάστακτον τὸ κεντρὶ τοῦ θείου πόθου».
Πράγμοιτι, ἐσκεπτόμουν, αὐτὸ τὸ θεῖον
φῶς, ώς ὑπερφυσικὸν, γίνεται κοιταληπτὸν
μόνον ἀπὸ τἀς καθαρὰς ψυχὰς καὶ τοὺς
ήγιασμένους νόας. Καὶ ᾶν ἐμεῖς, οἰ πολλοί, τὸ στερούμεθα καὶ τὸ ἀγνοοῦμεν, καὶ
ἀκρι6ῶς δῦ αὐτὸ ουτε τὸ ἐπιζητοῦμεν, ἀλλ'
ουτε θεωροῦμεν τὴν στέρησίν του συμφορὰν καὶ μέτρον τῆς ἀκαθαρσίας μας, ειναι διότι δὲν τὸ ἐγεύθημεν. Καὶ ουτε τὸ
ἀγαπῶμεν, οῦτε τὸ νοσταλγοῦμεν, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς ἁγίους, ποὺ δταν ἀνεχώρει μετὰ τὴν ἔλλαμψίν του, «ἀφόρητον τοῦ
πόθου τὸ κέντρον ὰὐτοῖς ἐγκατέλιπεν».
Διὰ τοῦτο καὶ ἐπένθουν καὶ ἔκλαιον ἀπαρηγόρητα. ..
Εἰναι εἰς τὴν φύσιν τοῦ θείου κάλλους
ὁ θεῖος ἔρως, ποὺ μεθᾳ τὰς ψυχὰς μας.
Καὶ δπως λέγει ὁ μέγας μυστικὸς Πατήρ,
ὁ ᾶγιος Κάλλιστος ὁ Καταφυγιώτης, «εἵναι ἀδύνατον νὰ μείνη ὁ νοῦς ἀνέραστος,
δταν ὑπερ6ῇ τὰ πάντα καὶ θεωρήση τὸ
θεῖον κάλλος... Ὅταν ὁ νοῦς διατελῇ
ὑπὸ τὰς θείας ἐλλάμψεις, κινδυνεύει νὰ
πάθη διάρρηξιν, δπως ἀκριβῶς τὸ δίκτυ
ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἰχθὑων. Βλέπων ὁ νοῦς
τὸ θεῖον κάλλος, ποὺ εἵναι ὑπεράνω ἀπὸ
κάθε ἔννοιαν, ἐκπλήττεται. Καὶ μεθᾳ ώς
ἀπὸ οινον. Καὶ ὼς ὰφρων ἐξίσταται. Καὶ
μὴ ἀντέχων νὰ 6λέπη τοῦ ἐξαισίου ἐκείνου κάλλους τὸ ὑπέρκαλον θέαμα, πάσχει
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ἀπὸ ὑπερφυσικὸν θαυμασμόν. Καὶ ώς ἐκ
τούτου, δένεται μὲ τὰ ἐρωτικὰ δεσμὰ τῆς
ἀγάπης καὶ κατόπιν κοιταφλέγεται ἀπὸ
τὴν ἐρωτικὴν δίψαν...».

Καὶ ἡμεῖς, δυστυχεῖς καὶ ταλαίπωροι,
ἀγνοοῦντες τὰς προσφερομένας δωρεὰς
τοῦ θεοῦ, χωρὶς θείας ἐμπειρίας, ἀνυποψίαστοι διὰ τὴν τραγωδίαν μας, ὶκανοποιούμεθα μικροχαρῶς μὲ τὰς φιλοπαίγμονας
φωτοσκιάσεις καὶ τὰς ἐναλλασσομένας
συνθέσεις τοῦ φυσικοῦ φωτός! Ἀλλοίμονον. 'Η·μεῖς οἰ Ὄρθόδοξοι ὑπέχομεν βαρυτάτην εὐθύνην ἔναντι τοῦ θεοῦ, τοῦ κόσμου
καὶ ὲαυτῶν, διότι ἐκ ραθυμίας μας, δὲν
γινόμεθα δεκτικοὶ τοῦ θείου φωτὸς καί,
φυσικά, δὲν μαρτυροῦμεν τὰς ἀκτίστους
ἐνεργείας του, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν δόξαν
τῆς Ὄρθοδόξου Θεολογίας καὶ τὴν εἰδοποιὸν διαφορὰν μεταξὺ αὐτής καὶ τῶν
ἐκκοσμικευμενων χριστεπωνυμων ἀθροισμάτων τῆς Δύσεως. Τῆς Δύσεως, ἡ ὁποία,
ὰγευστος τῶν θησαυρῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἵτε ἀδιαφορεῖ πρὸς αὐτούς, ώς
χοϊκή, εἵτε τοὺς πολεμᾳ, ὼς ὑφισταμένη
δαιμονικὰς ἐπηρείας. Καὶ μόνον αὐτὸ τὸ
γεγονὸς εἰναι ἀρκετόν, διὰ νὰ καταδείξη
εἰς ποῖον ψηλαφητὸν σκότος διαπορεύονται.
Ἀλλ' ἐὰν ἡ ἐκπροσώπησις τῆς θεολογίας μας δὲν ἀγνοῇ τὸν πλοῦτον τῆς πνευματικῆς παραδόσεως τῆς Ὄρθοδοξίας, δμως ἡ θεωρητικὴ στοιχείωσίς της καὶ ὁ μὴ
διὰ πείρας ἐξοπλισμός της, δὲν παρέχουν
τὴν δυνατότητα πειστικής ἐρμηνείας τοῦ
πλούτου αὐτοῦ. Καὶ ὰὐτοὶ μὲν εἵναι «ὑπὲρ
ἡμῶν, ώς μὴ καθ' ἡμῶν», δηλαδὴ κατὰ
τῆς θειοτάτης πνευμοιτικῆς παραδόσεως.
Ἀλλ' οἱ ἀναρίθμητοι ἐκεῖνοι ἐξ ἀξιώματος ποιμένες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, οἵτινες ἀγνοοῦντες καὶ θεωρητικῶς
τὴν Ὄρθόδοξον πνευματικότητα καὶ ἐστερημένοι πνευματικής πείρας μεταβάλλουν,
τὴν πρὸς θαβώριον μεταμόρφωσιν ὁδηγοῦσαν διδασκοιλίαν τῆς Ἐκκλησίας, εἰς
ἔνα σὑνηθες ὴθοπλαστικὸν σύστημα; Πόσον μέγα κακὸν διαπράττουν, καταδιδάζοντες τὸν πρὸς ἀγγελοποίησιν κληθέντα
ὰνθρωπον, διὰ τῆς μεταστοιχειώσεως τῶν
ψυχοπνευμοιτικῶν δυνάμεών του, τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς ἔνα ὴθικὸν δν, ὑποκείμενον εἰς «νομικάς» τινας
διατάξεις, ὰζωον, ἀνέραστον, ἀνελεύθερον, άπτερον, ἀφώτιστον, ἀλαμπές, περιδεές, δουλικόν, τρομαλέον, ἔμφοβον, νηπιῶ-
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δες, φυσικόν, ἀνυπερφυές, ἔνα δν, πάντως,
οὐχὶ «δραχὑ τι παρ' ἀγγέλους ήλαττωμένον», οὐχὶ τέκνον θεοῦ, ποὺ στέκεται εἰς
τὴν θείαν ἐλευθερίαν «ῆ Χριστὸς ἡμᾶς ὴλευθέρωσε».

'Η Ἐκκλησία σήμερον θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιστρατεύση τὰ δυναμικώτερα μέσα, ποὺ
διαθέτει, διὰ νὰ κατανικήστ) τὰ γήθεν
δυναμικὰ μέσα, ποὺ προσφέρει ὁ κόσμος.
Καὶ πρέπει νὰ ὁμολογηθῇ, δτι ὁ κόσμος
προσφέρει πολλά, ποὺ αἰχμαλωτίζουν τὴν
ἀνθρωπίνην ψυχήν, τὴν ὁποίαν διαστρέφουν, ἐνῶ ἡ Ὄρθοδοξία παρουσιάζεται ώς
μία ἀσθενὴς προσφορά, μὴ δυναμένη νὰ
συγκινήση.

Ἐὰν ἀναλογισθῶμεν, δτι ἡ ὑμνολογία
τῆς Ἐκκλησίας ὸφείλει τὴν γένεσίν της εἰς
τὴν ἀνάγκην ἀντιδράσεως εἰς μίαν αἰρετικὴν ὑμνολογίαν, γίνεται ἀμέσως ἀντιληπτόν, δτι ὸφείλει ἥδη νὰ γεμίση μὲ ἔρωτα
τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων, αὶ ὁποῖαι δυναστεύονται ἀπὸ δυσέρωτας ἔρωτας. Διότι
οὐδέποτε ἀλλοτε ὁ «κόσμος» προσέφερε
τόσα ὑποκατάστατα δσα σήμερον, ποὺ
διὰ τῶν αἰσθητηρίων εἰσάγονται εἰς τὴν
ψυχήν, ἡ ὁποία κενώνει τοὺς πόθους της
εἰς αὐτά. Ἅς μὴ ἀναφέρωμεν τὰ ἀπευθυνόμενα εἰς τὰς κατωτέρας αἰσθήσεις. Αὐτὰ εὐκόλως πολεμοῦνται, ὼς σαφῶς ζωώδη. Ἐκεῖνα ποὺ δυσκόλως πολεμοῦνται,
ώς φαινόμενα πολιτισμοῦ, εἵναι δσα ἀναφέρονται εἰς τὴν τέρψιν τῶν ὸφθαλμῶν, τῆς
ἀκοῆς καὶ τῆς νοήσεως καὶ ὑπάγονται εἰς
τὰς κατηγορίας τῆς αἰσθητικῆς, τῆς λογοτεχνίας καὶ τῆς φιλοσοφίας. Καὶ εἵναι τόσω περισσότερον ἐπικίνδυνα, δσω περισ-
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σότερον εἰς δάθος καὶ ἔκτασιν θέλγουν τὰς
ψυχάς.
Καὶ πρέπει νὰ παραδεχθῶμεν δτι, ἐὰν
ἡ Ἐκκλησία δὲν προσφέρη θείους ἔρωτας
εἰς τὰς ἐκ φύσεως ἐρωτικῶς διακειμένας
ψυχὰς οἰ ὰνθρωποι δὲν εὑρἰσκουν νὰ ἐκλέξουν τὶ καλύτερον ἀπὸ τὰς καλὰς τέχνας, τὴν λογοτεχνίοιν καὶ τὴν φιλοσοφίαν, διὰ νὰ κενώσουν τὰ ἐρωτικὰ στοιχεῖα
των.

Δὲν ἀγνοεῖ κανείς, δτι δσοι τελοῦν ὑπὸ
τὴν μαγείαν τῶν ἐρωτικῶν ἀντικειμένων
ποὺ ἀνέφερα, δὲν ὑποπτεύονται οϋτε τὴν
καθαυτὸ πτωχείαν των, οϋτε τὴν παραίσθησιν λυτρώσεως ποὺ ὑφίστανται, ἀλλ'
οϋτε κάν τὴν ῦπαρξιν ἀσυγκρίτων ἐρώτων. Ἀλλ' ἀκριβῶς ἀπ' ἐδῶ ἀνακύπτει ἡ
ἀνάγκη, δπως ἡ Ὅρθοδοξία διακηρύξη
διὰ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Πϋσσης, δτι «δση
διαφορὰ ὑπάρχει μεταξὑ ἀδύσσων καὶ μικρᾶς σταγόνος ή μεταξὑ τῆς δυνάμεως τοῦ
ἡλίου καὶ ἐνὸς μικροῦ σπινθῆρος, τόσον
διαφέρουν δλα, δσα θαυμάζονται ώς σπουδαια υπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ τὸ θεῖον
κὰλλος».
Ἁλλὰ διὰ νὰ διακηρύξη κανεὶς τόσον ἀληθινὰ καὶ μεγάλα πράγματα, πρέπει νὰ
τὰ ζῇ. Καί, δυστυχῶς, ἐλάχιστοι ζοῦν τους
θησαυροὺς τῆς Ὄρθοδοξίας. Καὶ διατί;
Διοτι όὲν κατέστη συνείδησις, δτι οὶ ἀποκαλύψαντες τὸν πλοῦτον τῆς Θεολογίας
ήσαν Μοναχοί, οἵτινες ἔζησαν ἐν Θεφ. Καὶ
αὐτὴ ειναι ἡ τραγωδία τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνας, δτι δὲν κατενόησεν, πώς οὶ φυσικοὶ διδάσκαλοι τῆς
θεολογίας εἰναι οὶ Μοναχοί, τοὺς ὁποίους
ἔρριψεν εἰς ἀνυποληψίαν, ώς μὴ κοινωνικῶς ώφελίμους!...

ΙΑέσα εἰς τὰς σκέψεις αὐτὰς ἀπορροφημένος, ἐνφ ἀνέβαινα πρὸς τὸν ἰερὸν Ἅθω,
ἀπομακρυσμένος ἀπὸ τοὺς ὰλλους ἀδελφούς, δὲν ἀντελήφθην δτι ἥδη εὑρισκόμεθα
εἰς τὸ ῦψος τῶν 15ΟΟ περίπου μέτρων. ΟΙ
συνοινα6άντες εἰς τὸ δρος τῆς μεταμορφώσεως, κουρασμένοι ἐκάθησοιν ἀναμένοντες
τὴν βραδυποροῦσοιν ταπεινότητά μου. Μόλις ἔφθασα εἰς ἐγγυτάτην ἀπόστασιν ἀπὸ
τὴν ἐν Χριστφ συντροφιάν, μὲ πλησίασεν
ὁ νέος Μονοιχός. "Ητο περιέργως ἔνδακρυς
καὶ ἀπὸ λεπτότητα ἀπέφυγα νὰ τὸν ὲρωτήσω τὴν αἰτίαν, ἀφοῦ ὰλλωστε διὰ τοὺς
Μοναχοὺς δλα εἰναι αἰτία δακρύων, χαρᾶς
καὶ λὑπης, χαρμολὑπης καὶ χαροποιοϋ
πένθους, κατὰ τοὺς Πατέρας. Ἐσκέφθην
δμως, δτι ἡ θεόπλαστος ψυχὴ του ἀνθρώ-

που, μὲ τοὺς πόθους καὶ ἔρωτάς της, μὲ
τὴν ἀπειρίαν τῆς δεκτικότητός της διὰ
«γνῶσιν ἀληθῆ», μὲ τὴν ἀκάθεκτον ὁρμήν
της νὰ προσπελάση δλας τὰς κτίσεις καὶ
δλους τοὺς κόσμους, ἔνα μόνον τῆς χαρίζει τὴν «ἀνάπαυσιν»· ὁ θεός, ὁλόκληρος,
μὲ τὸ Φῶς Του καὶ τὸ Κάλλος Του...

Ἐρημίτης Χ.

ΤΟΥ Ιθρογ ἈγΓΟγΟΤΙΝΟγ

Π6ρι τογ φωτοο
ΤΗΘ ΛΟϊΗΘ
"Οταν ελθωμεν ττρδς Σε την πηγην της σοφιας, προς Σε τδ φως τδ ανεσπερον, ωστε να Σε
βλεπωμεν, δχι «εν εσοπτρω», αλλα .τροσωτΤον
προς προσωπον, τοτε θα χορτασθη η ψυχη μας
6ίπδ θεϊα αγαθα. Τιττοτε εξω αττο 'Εσενα δεν θα
υπαρχη ττου να μας ελκυση τον ττοθον, ειμη μονον Συ Κυριε, που εισαι των εφετων τδ ακροτατον. Σϋ θα εΙσαι τδ βραβεϊον των μακαριων και
τδ διαδημα της ευττρεπειας των και τδ αὶωνιον
αγαλλιαμα επι της κεφαλης των. Συ θδί τους
ε;ρηνευης ψυχη τε και σωματι, δια της ειρηνης
Σου, η δττοια ειναι υττερανω ττασης εννοιας. 'Εκει θα Σε θεωρησωμεν, θα Σε αγαττησωμεν και
θα Σε αϊνεσωμεν. "Εκεϊ μεσα εις τδ φως Σου,
«δψομεθα φως». "Αλλα τι φως; Φως εξαισιον,
ακαταλητττον. Φως
ασωματον,
ακηρατον,
φως
ανεσπερον, φως αδυτον, φως απρδσιτον, φως ακτιστον, φως αληθινον, φως θειον. Φως ιτοϋ φωτιζει τους δφθσλμους των σγγελων, που ευφραινει την νεοτητα των αγιων. Τδ φως των φωτων,
ιτου πηγαζει την ζωην, αϋτδ που εΤσαι Συ, δ
Κ6ριος μου και δ Θεος μου. . .
καλλος πρεσβυτατον και νεωτατον, αργα
Σε ηγαιτησα, αργα σε ηγαιτησα! Και Συ μεν ησουν μεσα μου, εγω δε εξω. Σε ζητουσα εις τα
γηϊνα, μεταξϋ των ωραιων τουτων ττοιηματων Σου
και εις αυτδί εγω δ ακαθαρτος εβυθιζομουν. Συ
ησουν πλησιον μου, εγω δμως ευρισκδμουν μακραν Σου . . ..
Περιερχ6μουν τα παντα αναζητων Σε, δια παντων των κτισματων διερχδμην, αλλα δεν εϋρισκα
'Εσενα. 'Ερωτησα την γην, μηπως ειναι αϋτη δ
Θεος μου; Μου απηντησεν δχι. 'Ερωτησα την θαλασσαν και τας αβυσσους. Και μου αττηντησαν
δεν εϊμεθα εμεϊς δ Θεος σου· ζητησε τον υψηλ6τερα 6ίΤτδ ημας. . . 'Ερωτησα τον ουρανδν, τον ηλιον, την σεληνην και τους αστερας και μου εΤιταν δλα με μιαν φωνην: 'Ο Θεος εκτισε και η

μας. . .

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Μχρκογ ΤΟγ ΛΟΚΗΤΟγ

Πβρϊ τωί! ΟΙΟΜ6ΝΟΝ βϊ 6ρΠἘΙ Ι
ΛΙΚΧΙΟγΘΘἈΙ
ΙΔΟΝΤΕΣ αϋτὴν τὴν
έρμηνείαν τοῦ ἀνιοτέρω Ἁποστολικοῦ χωρίου, δεν ἀποκλείομεν
τὴν ἐφαρμογἡν του ἐπὶ τῶν μελλόντων.
Οῦτε καὶ περιορίζομεν
τὴν ὑπό τοῦ Θεοῦ τελικὴν ἀνταπόδοσιν εἰς
τὴν μερικὴν τῆς παρούσης ζωῆς. Ἁλλά ὑποστηρίζομεν, ὅτι εἰναι ἀπαραίτητον, ὅπως ἀποκτἡσωμεν πρῶτον τὴν χάριν τοῦ άγίου Πνεύματος ἐνεργοῦσαν ἐντός τῆς καρδίας μας καὶ οὑτω
κατά τὴν ἀναλογίαν τῆς καθαρότητός μας νά
εἰσέλθωμεν εἰς τὴν 6ασιλείαν τῶν οὑρανῶν.
Τὴν άγιότητα τῆς καρδίας ὑπαινισσόμενος, ὁ
Κύριος, ἔλεγεν' «ἡ 6ασιλεία τῶν οὑρανῶν ἐντός ὑμῶν ἐστιν». (Λουκ. ιζ', 2Ι). Τό ἰδιον καὶ
ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐννοοῦσε λέγων' «ἔστι πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις» (Ἐ6ρ. ιαή Ι).
Καὶ πάλιν' «οὑτω τρέχετε, ϊνα καταλάβητε».
(Α' Κορ. Ο ή 24). 'Ωσαύτως' «δοκιμάζετε έαυτούς, εἰ ἐστέ ἐν τῆ πίστεΓ ἡ ούκ ἐπιγινῶσκετε,
ὅτι Ἰησοῦς Χριστός οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἰ μὴ τι
ἀδόκιμοί ἐστε». (Β' Κορ. ιγ', 5).
ρν'. Ὡ ἐλθῶν εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας
δεν ἀναντιοῦται εἰς τάς ἐπερχομένας θλίψεις,
διότι γνωρίζει ὅτι ὁδηγοῦν τὁν ἀνθρωπον εἰς
τόν φόβον τοῦ Θεοῦ.
ρνα'. Αἱ παλαιαὶ άμαρτίαι, ὄταν ἀπομνημονεύωνται κατ' εἱδος καὶ ἐν λεπτομερεία, 6λάπτουν τόν ἀποκτὴσαντα τὴν αἰσθησιν τῆς ἐλπίδος διά τῆς ἐξομολογἡσεως. Διότι ὄταν μέν
ἀναδύωνται εἰς τὴν μνὴμην, συνοδευόμεναι ὑπὀ λύπης, τότε καταστρέφουν τὴν χαράν τῆς
έλπίδος. Ὄταν δἐ πάλιν ἐξεικονίζωνται ἀναισθὴτιος εἰς τὴν μνὴμην, χωρίς τινα λύπην, τότε ἀποθέτουν εἰς τὴν ψυχὴν τὁν πρῶτον μολυσμόν.
ρνβ'. Ὄταν ὁ νοῦς ἀποβάλη τὴν παλαιάν
ἐμπάθειαν καὶ στερεωθῆ εἰς τὴν αἰσθησιν τῆς
έλπίδος, διά νοεράς καὶ άδιαλείπτου προσευχῆς, τότε ὁ διάβολος, μέ τὴν πρόφασιν τάχα
τῆς ἐξομολογἡσεως, προσάγει τάς εἰκόνας κατ'
εἱδος τῶν άμαρτιῶν του. Τοῦτο δἐ ἐνεργεῖ διά
νά 6λάψη ἐμμέσως τὁν ανθρωπον, μέ τὴν ἀναζωπύρησιν τῶν λησμονηθέντων, διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, παθῶν. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὑτὴν, ὁ νοῦς, ὑπάρχιον ἡμικαθαρμένος καὶ κάπως
χαρούμενος, κατ' ἀνάγκην σκοτίζεται καὶ χά-

νει τὴν σχετικὴν εἰρἡνην του, ἀπό τὴν ἀνάμνησιν τῶν παλαιῶν άμαρτιῶν. Καὶ ὅπως εἱναι μὴ
τελείως καθαρός καὶ φίλος τῶν ἡδονῶν ἀκόμη,
θά χρονίση πάντως εἰς τάς μνἡμας αύτάς μἐ
ἐμπαθῆ διάθεσιν. Καὶ εἰς τὴν πραγματικότητα
θά ἀποδεχθῆ ὅτι, ἀντὶ νά κάνη ἐξομολόγησιν
τῳν άμαρτιῶν του, ἡχμαλωτίσθη ὑπό τῆς ἐμπαθείας του.
ρνγἸ Ἐάν θέλης νά προσφέρης εἰς τόν Θεόν
ἀκατηγόρητον ἐξομολόγησιν, μὴ ἀπομνημονεύης τάς ποικίλας ἐκτροπάς σου μἐ τάς εἰκόνας
των, ἀλλά νά ὑπομένης, γενναίως τους πειρασμούς, ποὑ παραχωροῦνται ἀπό τόν Θεόν δι*
αύτάς.
ρνδἸ Αἱ διάφοροι στενοχωρίαι στέλλονται
ἀπό τόν Θεόν κατ' ἀναλογίαν μἐ τάς πραχθείσας άμαρτίας, πρός θεραπείαν τῶν νόσων τῆς
ψυχῆς, ἐν είδει φαρμάκων.
ρνε'. Ὄστις ἔχει πνευματικὴν γνῶσιν καὶ
γνωρίζει τὴν ἀλἡθειαν, ἐξομολογεῖται εἰς τὁν
Θεόν ὄχι διά τῆς ἀναμνἡσεως τῶν άμαρτιῶν
του, ἀλλά διά τῆς ὑπομονῆς τῶν πειρασμῶν,
ποὑ παραχωροῦνται ἀπό τόν Θεόν.
ρνς'. Ἐάν ἀγωνίζεσαι πνευματικῶς καὶ δἐν
μετέρχεσαι ῶς μέσα τὴν κακοπάθειαν, τὴν συντριβὴν τῆς καρδίας καὶ τάς ἐξουδενῶσεις ὑπό
τῶν ὀίλλων, μὴ πιστεύσης ὅτι δύνασαι νά κάμης
ἔργον μετανοίας μἐ ὀίλλας ἀρετάς. Διότι ἡ κενοδοξία καὶ ἡ μὴ κακοπάθεια, ὁδηγοῦν εἰς τὴν
δουλείαν τῆς άμαρτίας τὴν ψυχὴν καὶ χωρὶς
ὀίλλας άμαρτίας.
ρνζ'. Ὅπως τάς ἀρετάς γεννοῦν οἱ κόποι
καὶ οἱ ὑπό τῶν ὀίλλων ταπεινῶσεις, οὑτω συμ6αίνει καὶ τάς κακίας νά τίκτουν αἱ ἡδοναὶ
καὶ αἱ κενοδοξίαι.
ρνη'. Κάθε ἐνεργοῦσα σωματικὴ ἡδονὴ εἱναι
καρπός προηγουμένης ἀνέσεως. Τὴν δἐ ἀνεσιν
γεννά ἡ ἀπιστία.
ρνθἸ Ἐκεῖνος ποὑ διατελεῖ ὑπό τὴν ἐνέργειαν τῆς άμαρτίας, δἐν δύναται μόνος νά νικὴση
τό σαρκικὁν φρόνημα, διότι ἔχει ἀδιάκοπτον
τόν ἐρεθισμόν τῆς άμαρτίας εἰς τά μέλη του.
ρξἸ Οἱ ὑπάρχοντες ἐμπαθεῖς ὀφείλουν νά
προσεύχωνται ἀδιαλείπτως καὶ νά ὑποτάσσωνται εἰς πνευματικοὑς πατέρας. Διότι μόλις καὶ
μετά 6ίας ἡμποροῦν, 6οηθούμενοι, νά πολεμὴσουν ἐπιτυχῶς τά πάθη των.
ρξα'. Ἐκεῖνος ποὑ ἀγωνίζεται κατά τοῦ θελἡματός του διά προσευχῆς καὶ ὑποταγῆς, εἱναι ἀθλητὴς εὑμέθοδος. Διότι διά τῆς ἐξωτερικῆς ἀποχῆς τοῦ θελὴματός του, ἀποδεικνύει
φανερά τὴν νοητὴν πάλην ποὑ διεξάγει κατ'
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αὑτοῦ.
ρξ6Ἰ Ὄστις δεν ἐναρμονίζει τό θέλημά του
μἐ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὑποσκελίζεται εἰς τάς
προσπάθείας του ὑπὁ τῶν δαιμόνων καὶ καθίσταται δοῦλος των.
ρξγἸ Ὄταν ἰδης δύο κακοὑς ἀνθρῶπους, ἔχοντας μεταξύ των ἀγάπην, γνῶριζε, ὅτι ὁ ἔνας συνεργεῖ εἰς τὀ κακὁν θέλημα τοῦ άλλου.
ρξδἸ Ὡ ὑψηλόφρων καὶ ὁ κενόδοξος μεταξύ
τιον συμφωνοῦν εὑχαρίστως. 'Ο μεν ὑψηλόφρων ἐπαινεῖ τὁν κενόδοξον, ἐπειδὴ ταπεινοῦται ἐνῶπιόν του δουλικῶς. 'Ο δἐ κενόδοξος μεγαλύνει τὁν ὑψηλόφρονα, ἐπειδὴ συνεχῶς τὁν
ἐπαινεῖ.
ρξεἸ 'Ο ἀγαπῶν τὁν Θεόν ἀκροατὴς τῶν
ἀνωτέρω ἀτόπων, ἀντλεῖ ῶφέλειαν καὶ ἐκ τῶν
δύο τύπων. Ὄταν έπαινεῖται διά τάς ἀρετάς
του, γίνεται προθυμότερος. Ὄταν πάλιν
ἐλέγχεται διά τάς κακίας του, ὁδηγεῖται
εἰς μετάνοιαν. Ὡφείλομεν, κατά τὴν αναλογίαν τῆς πνευματικῆς προόδου, νά παρουσιάζωμεν καὶ τάς πράξεις καὶ τὁν ἀνάλογον
6ίον. Καὶ κατά τὴν πνευματικότητά μας, πρέπει νά εἰναι καὶ ἡ ποιότης τῶν πρὁς Κύριον
προσευχῶν μας.
ρξστ,. Εἱναι ὀρθότατον καὶ λίαν ῶφέλιμον νά
μὴ περισπάται κανεὶς εἰς 6ιωτικάς μερίμνας
καὶ νά προσεύχεται διά μίαν ἐκάστην αὑτῶν, ἀλλά νά θεμελιῶνεται ἐν πίστει εἰς τόν λόγον τοῦ
Κυρίου' «Ζητεῖτε δἐ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὑτοῦ, καὶ ταῦτα
πάντα προστεθὴσεται ὑμῖν». (Ματθ. ς', 33).
Ἐάν δἐ ἔχωμεν ὑπερβολικὴν φροντίδα δι' ἐκάστην ἀνάγκην μας, τότε ὀφείλομεν νά προσευχῶμεθα ὑπἐρ έκάστης ἀνάγκης. Διότι ἐκεῖνος
ποὑ φροντίζει διά κάτι ἤ πράττει χωρὶς προσευχἡν, δεν ἐπιτυγχάνει εἰς τάς προσπαθείας του.
Καὶ αὑτὁ ἀκριβῶς σημαίνει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου' «οὑ δύνασθε χωρὶς ἐμοῦ ποιεῖν οὑδέν».
(Ἰωάν. ιε', 5).
ρξζ'. Ἐκεῖνος ποὑ καταφρονεῖ τὴν ἀνωτέρω
ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, ἀφεύκτως θά προσκρούση
εἰς διαδοχικάς καὶ πλέον ἀτόπους παρακοάς τῆς
εὑαγγελικῆς διδασκαλίας καί, ῶσάν δεσμῶτης,
θά περιπίπτη πότε εἰς τὴν μίαν καὶ πότε εἰς τὴν
αλλην παρακοὴν.
ρξη'. Ἐκεῖνος ποὑ ὑπομένει μἐ εὑχαριστίαν
τάς ἐρχομένας θλίψεις, ἀποβλέπων εἰς τά μέλλοντα ἀγαθά δι* ἐλπίδος, εὑρε γνῶσιν τῆς &ληθείας. Οῦτω δἐ διακείμενος, εύκόλως θά &παλλαγῆ ὀργῆς καὶ λύπης, ἔναντι ἐκείνων, ποὑ
ἀποτελοῦν τά ὄργανα τῆς θείας ἀγάπης καὶ
προκαλοῦν φαινομενικῶς τους πειρασμούς.
ρξθἸ Ὄστις οἰκειοθελῶς πάσχει διά κακουχιῶν καὶ ταπεινῶσεων χάριν τῆς ἀληθείας τοῦ
Θεοῦ, πορεύεται ὄντως τὴν ὁδὁν τῶν Ἁποστό-

λων, αἵρων τόν σταυρόν καὶ ὑπομένων τὴν ἀλυσον ῶς δέσμιος (Πρξ. κη', 2Ο). Ὄστις, ὅμως, χωρὶς κακοπάθειαν καὶ ὀνειδισμούς, προσπαθεῖ νά 6ιῶση ἐντὁς τῆς καρδίας του ἐν νἡψει, πλανάται εἰς τὁν νοῦν του καὶ «ἐμπίπτει εἰς
πειρασμούς καὶ παγίδας τοῦ διαβόλου (Α' Τιμ.
ν', ῖ, ς', θ)·
ρο'. Οὑδεὶς δύναται νά νικὴση πολεμῶν
τους κακοὑς λογισμούς του, χωρὶς νά πολεμά
συγχρόνως καὶ τάς αἰτίας τῶν λογισμῶν, ὅπως
καὶ ἀντιστρόφως, δεν δύναται νά νικὴση τάς
αἰτίας χωρὶς νά πολεμά καὶ τους λογισμούς.
Διότι ὄταν πολεμῶμεν νά διῶξωμεν τό ἔνα,
μετ' ὀλίγον διά τοῦ ἀλλου παγιδευόμεθα εἰς
ἀμφότερα.
ροαἸ Ἐκεῖνος ποὑ φιλονικεῖ μἐ τους ἀνθρῶπους, διά ν' ἀποφύγη ἐνδεχομένην κακοπάθειαν καὶ ὀνειδισμούς, αὑτός ἧ ἐνταῦθα κακοπαθεῖ περισσότερον διά πειρασμῶν, παραχωρουμένων ὑπό τοῦ Θεοῦ, ἤ εἰς τόν μέλλοντα αἰῶνα κολάζεται ὀίνευ οἰκτου.
ροβ'. Ὄστις θέλει νά ἀποφύγη ὀδυνηροὑς
πειρασμούς, ὀφείλει νά ἐναρμονίζη μἐ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν του, διά τῆς προσευχῆς.
Ἁφ' ἐνὁς μεν νά ἔχη τὴν νοεράν αἰσθησιν τῆς
ἀναθέσεως τῆς ἐλπίδος του εἰς τὁν Θεόν, ἀφ'
έτέρου δὲ νά καταφρονῆ, κατά δύναμιν, τάς
φροντίδας διά τά αἰσθητά πράγματα.
ρογ'. Ὄταν ὁ διάβολος εῦρη τὁν άνθρωπον
ἀσχολούμενον σἐ σωματικά πράγματα, πέραν
τῶν στοιχειωδῶν ἀναγκῶν, πρῶτον άρπάζει ἀπὁ τὁν νοῦν τοῦ ἀνθρῶπου, ῶσάν λάφυρα, τὴν
πνευματικὴν γνῶσιν. Κατόπιν τοῦ ἀποκόπτει
τὴν αἰσθησιν τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς προσευχῆς
πρὁς τόν Θεόν, ῶσάν κεφαλὴν.
ροδλ "Οταν λάβης τὁ δῶρον τῆς καθαράς
προσευχῆς, πρόσεξε νά μὴ δεχθῆς, κατά τόν
καιρὁν αὑτῆς, λογισμούς περὶ τῆς γνῶσεως τῶν
ὄντων ἧ θεολογικάς ἐννοίας, ποὑ ἀναδίδονται
ὑπό τοῦ διαβόλου, διά νά μὴ χάσης τὁ μεῖζον,
τὴν προσευχὴν. Διότι εἱναι πολὑ προτιμότερον
νά κατατοξεύης τόν διάβολον μἐ τά 6έλη τῆς
προσευχῆς, ποὑ εὑρίσκεται ῶχυρωμένος εἰς τὴν
καρδίαν, ἀπὁ τὁ νά συνομιλῆς μὲ αὑτόν, ὑπο6άλλοντα διαφόρους λογισμούς, διά τῶν ὁποίων μηχαναται νά μας ἀποσπάση τῆς κατ' αὑἱ. φ.
τοῦ δεὴσεῶς μας.
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ΤΟΥ ΟΝ ΑΪΤΟγ
Ἐποπτικτ]
ΥΤΗ ἡ τοιχογραφία,
εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς
Ἰ. Μονής τοῦ ἁγ.
Διονυσίου Ἁγίου Ὅρους, κατοιλαμδάνει
χῶρον ἐπιφανείας 9,
2Ο τ.μ. καὶ εἵναι ἐζωγραφημένη διά καλλιτεχνικῶν χειρῶν ἀγνώστου ἁγιογράφου
κατὰ τὸ ἔτος 16Ο3. Ὅ χῶρος φαίνεται
ἀνεπαρκὴς διά τὴν όρθίαν ἀπεικόνισιν τῆς
Κλίμακος. Οῦτως ὁ ζωγράφος, σπῶν τὴν
πλαγίαν καὶ ὁμαλὴν ὰνοδον αὑτῆς, τὴν
ἀνορθώνει μετὰ τὴν 15ην δαθμίδα κατακορύφως, τὸ μὲν οἰκονομῶν χῶρον, τὸ δὲ
παρέχων ἐναργεστέραν ἐποπτικὴν διδασκαλίαν τοῦ ἀσκητικοῦ 6ιδλίου τοῦ μεγάλου
ἁγίου Πατρὸς Ἰωάννου τοῦ Σιναῖτου.
"Ωστε, ἐκτὸς τοῦ τεχνικοῦ, ὑπάρχει καὶ
ὁ μυστικὸς λόγος τῆς τοιαύτης ἀπεικονίσεως, δτι δηλαδὴ τὸ δεύτερον ἥμισυ τῆς
Κλίμακος εἵναι δυσχερέστατον καὶ οἰ ἀγῶνες γίνονται τραχύτατοι.
Ἀ Κλῖμαξ εὑρίσκεται ἐστηριγμένη διά
τῶν 6άσεων αὑτῆς εϊς τινας ἀπορρῶγας
τῆς γῆς βράχους, ἀναβαίνει οδτω διεσπασμένη τοὺς οὐρανοὺς μεγαλοπρεπῶς, δια6αίνει τοὺς λαμπυρίζοντας εἰς ἐρεβῶδες
«δάθος» ἀστέρας, ὑψοῦται ὑπὲρ τὰ πνεύματα, καὶ στηριζομένη δΤ δλου τοῦ 6άρους αὑτῆς εἰς τὴν δόξαν τοῦ κοιτοικητηρίου τοῦ Κυρίου, παρέχει θέαμα ἀληθῶς
μεγοιλοπρεπές. "Οντως! Ἐάν δὲν ἐστηρίζετο αδτη ἐπὶ τοῦ Κυρίου καὶ ὁ Κύριος
δὲν ἀνεπαύετο ἐπ' αὑτῆς, εὶναι ἀμφίβολον ἐάν εὑρίσκετο ὲτέρα τις δύναμις νὰ
ἀνεχθῇ τὸ καθ' ὑπερβολὴν δυσ6άστακτον
τοῦτο δάρος. Ἐ δόξα ὰνωθεν τῆς Κλίμακος ἐκπέμπεται ἐκ τοῦ ἐν δόξη ἐμφανισθέντος Κυρίου Ἰησοῦ, ὑποδεχομένου τοὺς
τετελειωμένους ἀθλητάς.

Ἐπὶ τῶν θαθμίδων τῆς Κλίμακος ἀνέρχονται Μοναχοί. Διακρίνομεν τρεις ἐπὶ τοῦ
πρώτου μέρους τῆς διεσπασμένης Κλίμακος. 'Η ᾶνοδος εἰναι εὐχερεστἁτη· ἔκαστος δὲ τῶν Μονσεχων βοηθεῖται ὑπὸ προσωπικοῦ Ἁγγέλου. Εἰς τὸν ἐπὶ τῆς πρώ-

Θεολογια

της 6αθμίδος εὑρισκόμενον νεοπαγῆ Μοναχόν, ἡ 6οήθεια τοῦ ἁγίου Ἁγγέλου γἰνεται αἰσθητὴ δχι μόνον διά τῆς παροτρὑνσεως, ἐκδηλουμένης διά τῆς δεικνυούσης
τὴν ὰνοδον δεξιᾶς χειρός, ἀλλά καὶ δι' ἐπαφῆς τῆς ἐτέρας χειρός ἐπὶ τοῦ ὼμου
αὐτοῦ. Μὲ τὸν τρόπον τοῦτον ὁ Ἅγγελος
ὑποδάλλει εἰς οιὐτὸν ἁνδρείαν. Εἰς τὸν δεὑτερον καὶ τρίτον Μοναχὸν ὁ φύλαξ ὰγγελος μικρὸν ἀφίσταται, μὴ ἐγκαταλείπων
δμως αὐτοὺς οὐδόλως.
Ὄ σκληρὸς πόλεμος καὶ ἡ ἀγωνία διαδέχονται τὴν ἀνάπαυσιν μετὰ τὴν δεκάτην
πέμπτην δαθμίδα. Ἀ εὐελπιστία πολεμεῖται διὰ τῆς ἀπογνώσεως· ἡ ἀποκτηθεῖσα
ἀπάθεια κυριεὑεται μερικῶς ὑπὸ τῆς ἐμπαθείας. Κύμοιτα τὰ πάθη: «Χαλεπόν, δντως
χαλεπὸν περαιούμεθα πέλαγος, ὦ μοναχοὶ ταπεινοί· καὶ πολλῶν πνευμάτων καὶ
σπιλάδων, καὶ ἰλίγγων, καὶ 6ροιχῶν, καὶ
θηρίων, καὶ πειρατῶν, καὶ σιφώνων, καὶ
κυμάτων πεπληρωμένων. ..» (Λόγ. 26ος,
Περὶ διακρίσεως, κεφ. 13)*. Μονοιχός τις,
μὴ ὑπερ6ὰς τὴν δεκάτην πέμπτην δαθμίδα,
εὑρίσκεται ἥδη μετέωρος εἰς τὸ χαῖνον κάτωθεν τῆς Κλίμακος κενόν. 'Ὡ τῆς συμφορᾶς! Ἐδῶ εἰκονίζεται τὸ ἀ6υσσαλέον
χάσμα τοῦ ᾶδου ἐκ τῶν ζοφερῶν ἐγκάτων
τοῦ ὁποίου ἐξε6ράσθη θηρίον ἀποτρόπαιον
ἐλικοειδῶς ἀναδιπλωμένον «ὁ δύθιος δράκων». Κεφαλὴ τεραστία, ἐκ τοῦ στόματος
τῆς ὁποίας προ6άλλουν γυμνοὶ οἰ αἰχμηροὶ ὸδόντες αὐτοῦ. «Ἐκ μυκτήρων αὐτοῦ
ἐκπορεύεται καπνὸς καμίνου καιομένης πυρὶ ἀνθράκων», «ἐκπορεύεται δὲ φλὸξ» ἐκ
τοῦ ἀπυθμένου στόματος τοῦ θηρίου (Ἰὼ6
41, 12.13). Πρὸς δὲ ἐξέρχεται γλῶσσα
λεπτὴ καὶ ἐλαστικὴ χρησιμεὐουσα πρὸς
κατἀποσιν τῶν θηραμάτων. Οἱ ψυχροὶ ὸφθαλμοί του αἱματώδεις, πὑρινοι, προστατευόμενοι διὰ δύο κερατοειδῶν ὸφρύων,
προξενοῦν τρόμον. Τρίχες λεπταὶ δίκην
χαίτης, κοσμοῦν τὴν θηριώδη κεφαλὴν καθὼς καὶ τὸν τράχηλον. Τρομακτικὸς δ
πταρμός του· ἀνυπόφορος ἡ ἀποφορά
(πρδλ. Ἰὼ6 41, 1Ο). "Ηδη εἰς τὸ στόμα
τοῦ «οὐδενὸς ἐπὶ τῆς γής ὁμοίου αὐτφ
πεποιημένου θηρίου» (ἔνθ. ἀν. 25) εὑρί-
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σκεται ὁ ὰθλιος μοναχός, τραγικὸν πτῶμα
ἰδιορρὑθμου ἀναδάσεως τῆς ἰερᾶς Κλίμακος.
Ἅς ἵδωμεν τὸν ἐκπίπτοντα ταλαίπωρον
μοναχὸν εἰς τὴν τρομακτικὴν πτῶσιν του.
Δαίμων ζοφερὸς καἰ ἀποτρόπαιος ἔλκει
διά μιᾶς ρά6δου τὸν δυστυχῆ. Οδτος δὲ
ἐπικρέμαται καἰ σείεται ῶσπερ φύλλον
δένδρου. 'Η αἰώρησις προκαλεῖ τὴν ἐκ τοῦ
κόλπου αὐτοῦ διαίαν ἐξαγωγὴν τοῦ πλήρους νομισμἀτων δαλλαντίου. «Ρίζα πάντων τῶν κακῶν ἡ φιλαργυρία καὶ ἔστι καὶ
λέγεται, μῖσος γάρ, καὶ κλοπάς, καὶ φθόνους, καὶ χωρισμούς, καὶ ἔχθρας, καὶ ζάλας, καὶ μνησικακίας, καὶ ἀσπλαγχνίας,
καὶ φόνους αῦτη ἐποίησε» (Λόγ. 16 κεφ.
22). Πρὸ τῶν ὸφθαλμῶν αὐτοῦ τὸ δέλεαρ,
ἡ ἀνάλογος φαντασία τοῦ ἐμπαθοῦς, ἡ ὑστάτη κρίσις, ἐν προκειμένω «ὁ θησαυρὸς
τῶν φιλαργύρων», τὸν ὁποῖον προβάλλει
ἀποκρουστικὸς ὁ δαίμων τῆς φιλαργυρίας.
«Φιλαργυρία ἐστιν εἰδώλων προσκύνησις.. .» (Λόγ. 16 κεφ. 2). Ὅ πίπτων δμως
- τὸ μόνον εἰς τὴν δλην σκηνὴν παρήγορον
σημεῖον - δὲν βλέπει πρός τὸν θησαυρόν,
ἀλλά πρὸς τν ἔλκοντα δαίμονα. "Εχομεν
ἀποκάλυψιν τῆς πλάνης καὶ ἐπισήμοινσιν
τοῦ πειρασμοῦ, εἰς τὸ ἔσχατον λεπτόν. Ἐλπὶς ἀνανήψεως; 'Ἐχει ἐδῶ ἐφαρμογὴν ό
λόγος τοῦ Ἰερεμίου «μὴ ὁ πίπτων οὐκ ἀνίστοιται»; (Ἰερ. 8, 4).

Ἀναδῶμεν τὴν κοπιώδη ὰνοδον ἐὰν ἀρνηθῶμεν, οὐαί! Ἀγὼν κραταιός· ἀγὼν ζωῆς καὶ θανάτου... «Ὅσον προκόπτουσιν
οἰ ἀθληταί, τοσοῦτον συνάπτουσιν ἀνταγωνιστῇ μείζονι», (Ἀποφθέγματα Ἀμμᾶς
Συγκλητικής 14) καί, «Ὅσον διαβαίνεις
ἐν τῇ ὁδῶ τῆς πόλεως τῆς δασιλείας καὶ
τῇ τοῦ θεοῦ πόλει πλησιάζεις, τοῦτο ἔστω
σοι τὸ σημεῖον ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾳ σοι. Καὶ δσον πλησιάζεις καὶ προκόπτεις τοσοῦτον οἰ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ» (Ἀδ. Ἰσαάκ, Λόγος 46ος,
σ. 191 - 192 έκδ. Σπετσιέρη). Ἐν τῇ Κλίμακι καὶ διά τῆς Κλίμακος ἡ Σωτηρία...
«"Εκαστος 6λεπέτω ἐν ποίᾳ 6αθμίδι ἔστηκε...» (27, 2 μέρ. Β'). Ἰδοὺ μοναχός, μικρὸν παρεκκλίνας τῆς εὐθείας καὶ συνεποῦς ἀνόδου, γίνεται πρόξενος χαρᾶς εἰς
τοὺς ἐχθρούς. Βάλλεται· ἔλκεται ἀπὸ τῆς
κόμης· πατεῖται εἰς τὸν λαιμὸν καὶ τὸν
θώρακα, μέρη τά όποῖα ἐξέχουν τῆς Κλίμακος. Οῦτοι μὲ ὸφθαλμοὺς ᾶρπαγας
προσ6λέπουν ἐπὶ ἔτερον νηφαλίως καὶ προσεκτικῶς «ώς δασιλέα ἐν τῇ ἐαυτοῦ καρδίᾳ ὑψηλὸν ἐν ταπεινώσει καθήμενον» (7,

4Ο), προσπαθοῦντες δπως δι' ἀπατηλῶν μέσων δελεάσωσιν αὐτὸν καὶ οί5τω γενόμενος πτῶμα καταφαγωθῇ ὑπὸ τοῦ θηρίου.
Οδτος δμως ἀπαθὴς καὶ ἔχων σταθερὸν τὸ
φρόνημα, ὑπομιμνήσκει τὸ σχετικὸν χωρίον
τοῦ ὶεροῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος:
«Καθεζόμενος ἐφ' ῦψους τήρει σεαυτόν, καὶ
τότε δψει πῶς, καὶ πότε, καὶ πόθεν, καὶ
πόσοι, καὶ ποῖοι κλέπται εἰσελθεῖν καὶ κλέψαι τοὺς βότρυας ἔρχονται. . .» (27, 3. μέρος Β'). «Καθεσθείς, τήρει, καὶ δψει τοὺς
εἰωθότας τὰς ἀρχὰς τῆς ψυχῆς ἀφαρπάζειν» (19, 12). Τοῦτο δμως προκαλεῖ μείξοντα όργὴν εἰς αὐτοὺς καὶ δαίμων θοασὺς
δὲν διστάζει νὰ πατήση καἰ ἐπ' αὐτῆς τῆς
Κλίμακος. Τὸ χρῶμα του, ἐν ἀντιθέσει
πρὸς τοὺς λοιποὐς μελανοὺς δαίμονας, εἵναι ἐρυθρόν, ὑπενθυμίζον τοὺς λόγους τοὺς
Ἀποστολικοὺς «Ὅ σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ὰγγελον φωτός» (Β' Κορ. 11,
14). Φωτὸς δμως «πυρώδους». Εἰς τὰς ἰδίας 6αθμίδας ἔτεροι δύο ἐτοιμάζουν τὸ
πτῶμα των «Πτῶμα μὲν ὑπηκόω τὸ οἰκεῖον θέλημα, ἡσυχίω δὲ προσευχῆς διάστασις» (27, 27. μέρος Β').
Εἰς τὰς ὑψηλὰς 6αθμίδας ἡ πτῶσις ἐτοιμάζεται δχι μόνον διὰ τῆς ἐργασίας τοῦ
κακοῦ, δπερ 6έ6αιον, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς
ἀργίας τῶν ἀρετῶν, τῆς ἐλαφρᾶς ἀμελείας,
τῆς ὸλιγολέπτου ὁλιγωρίας, τῆς ἀνεπαισθήτου ψὑξεως τῶν θερμῶν λογισμῶν...
Φεῖσαι ὴμῶν, Κὑριε! Ἐπτὰ δλοι οἰ εἰκονιζόμενοι δαίμονες. ἀντιστοιχοῦντες ἔκαστος εἰς ἔν ἐκ τῶν ἐπτὰ θανασίμων ἁμαρτημάτων. Πέντε οἱ πίπτοντες, «οἱ κατερχόμενοι μακρὰν ἀποπτίπτουσι» (15, 24)· ἔξ
δὲ οἰ ἀνερχόμενοι ἀπλανῶς μετὰ τῶν Ισαρίθμων φυλάκων ἀγγέλων. Ὡθεῖ αὐτοὺς
εἰς τὴν ὰνοδον φορὰν «ὁ τῆς ἀναδάσεως
ἔρως. Οὐ σταθήσονται μέχρι τὰ Σεραφὶμ
φθάσωσιν οὐδὲ κοπιάσωσιν ὰχρις Ἅγγε-

Η ΚἈΙΜλΙ τογ Ἀηογ ϊωλΝΝΟΥ ΤὍΥ ΘΙΝἈΪΤΟΥ

λοι γένωνται» (27, 26). Λόγω τῶν πιπτ6ντων ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα ἐὰν ἀκόμη καὶ
εἰς τὸν λιμένα τοῦ Μονοιχισμοῦ συμ6αίνουν
ναυάγια (πρδλ. 21, 2). Ἐπ' αὐτοῦ ἀκούσωμεν τοῦ θείου ἀλείπτου τῶν Μοναχῶν
τὴν δαρυσήμαντον δήλωσιν: «Εἰ οὐ πᾶς ὁ
6απτιζόμενος σέσωσται, τὸ ὲξῆς σιωπήσωμαι» (1, 19). 'Η δὲ ἐρμηνεία τοῦ Σχολιαστοῦ καταργεῖ τὰς αὐταπἀτας: «...δηλονότι οὐ πᾶς ὁ ἀποκουρευόμενος (σέσωσται), ἀλλ' ὁ φυλάττων τὰ τοῖς μοναχοῖς
πρέποντα» (αὐτ.). Τέλος, εἰς τὰς ἀνωτάτας βαθμίδας διακρίνομεν ἔνα μοναχὸν
δστις ἔφθασεν ἐκεῖ κατόπιν πολυμόχθων ἀγώνων. "ἱΤσκήθη εἰς ὑψηλὰς ἀρετάς· προσευχήν, ὴσυχίαν, διάκρισιν, ἀπὰθειαν, ἀγάπην. «Προσεπέλασε τω φωτί. .. ὴξιώθη φωνῆς, ὴξιώθη θεωρίας...» (Πρὸς ποιμένα,
1ΟΟ). Ἅνωθεν αὐτοῦ ὁ Κύριος ἐπιδρα6εύων «Εῦ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ...»
(Ματθ. 25, 21).

θαρσῶμεν καὶ ἡμεῖς· ὑπάρχουν καὶ ὰλλου εἵδους ἀνα6άσεις; ὁμαλώτεραι, ἀκινδυνωδέστεραι, ἀσφαλέστεραι ώς: ἡ «λεληθυῖα ἀνά6ασις» τῆς σιωπῆς (11, 3)· ἡ
«ὑπνοῦσα ὁδοιπορία» τῆς ὑπακοῆς (4, 3)·
ὁ «οὐράνιος σίφων» τῆς ταπεινώσεως (25,
63)· ἡ «μακαρία καὶ σύντομος ὁδὸς» τῆς
ταπεινοφροσὑνης (αὐτ. 35)· ἡ «προκοπὴ
τῆς ἀγάπης» (3Ο, 18).
θεωροῦντες τὴν μεγαλοπρεπῆ ῦψωσιν
τῆς Κλίμακος, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν γήν
καὶ φθάνει μέχρις οὐρανοῦ, ἰλιγγιῶμεν.
Ἀναγινώσκομεν τὰς ἐπιγραφάς· «Τριαντά6αθμος οὐρανοδρόμος Κλῖμαξ εἰς οὑρανοὑς φέρουσα τοὺς αἰρουμένους». Ἐτέραν
δυσοαιάγνωστον διὰ τῆς ὁποίας πιθοινὸν νὰ
δέηται ὁ ζωγράφος τῆς ἐναργοῦς αὑτῆς
παραστάσεως· «... χειρί σου ἁρπάσας ὲχθροῦ παλαμναίου με τοῦ ψυχοφθόρου...
Λόγε...».
Εἰς τὰ δεξιά, πλησίον τῶν δάσεων τῆς
Κλίμακος, ὁ συγγραφεὺς τοῦ περισπουδάστου τοὑτου ἀσκητικοῦ ἔργου "Αγιος Ἰωάννης ὁ Σχολαστικός, προτρέπει εἰς τὴν
ἀνάβασιν. Τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, ἀσκητικὸν
ᾶμα καὶ γλυκύ, ἐμπνέει εὐψυχίαν καὶ ἀνδρείαν εἰς τοὺς ἀγωνιστὰς ώς νὰ λέγη:
«Μηδεὶς προφασιζέσθω πρὸς τὴν ἀνά6ασιν...» (26, 2Ο μέρος Β'). Τέλος τὸ εἰς
τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰλητάριον δοᾳ πρὸς τοὺς
ἀνὰ τοὺς αἰῶνας Μονοιχούς: «Ἀνα6αίνετε,
ἀναβαίνετε, ἀδελφοί, κατασκευάξοντες προ
θύμως τὰς ἀναδάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν».
Ὅπισθεν αὐτοῦ πλήθος Μοναχῶν, ὁρώντων «ώς εἰς ἀρχέτυπον εἰκόνα» (Πρὸς ποι-
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μένα 23) εἰς τὸ φωτεινὸν πρόσωπον τοῦ
θειοτάτου μύστου, «προσλαμδανόντων δὲ
κέντρον καὶ δέλος πυρὸς καὶ ζῆλον ἐν καρδίᾳ» (5, 7) ἐκ τῆς κοινωνίας μετά τοῦ
ἀγίου Πατρὸς Ἰωἀννου καὶ τῆς μεθέξεως
τοῦ ἔργου του, πορεύονται πλήρεις ἀγωνιστικότητος «ἐκουσίᾳ τῇ γνώμη» εἰς τὴν
εἰς οὐρανοὑς ἀνάγουσοιν Κλίμακα. Εἰς τὸ
βάθος διακρίνεται ἔνας Ναὸς μετὰ τοῦ
περιβόλου του.
δ.μ.δ.

λΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟἉΟΓΙΛΝ

ΤΟΥ ΛΓ. ϊωΧΝΝΟΥ

ΤΗΟ ΚΛΙΜΛΚΟΟ
'Ω του παραδοξου θαυματος!
Πατερ "Ιωαννη "Οσιε, διαπαντος αληθως του Θεοϋ
εν τω λαρυγγι, τας υψωσεις εφερες, μελετων
πρσκτικωτατα, τα θεοπνευστα, λογια ττανσοφε,
και την εκεϊθεν, αναττηγαζουσαν, χαριν εττλουτισας, γεγονως μακαριος, των ασεβων, παντων τα
βουλευματα καταστρεψαμενος.

Πατερ *Ιωαννη ενδοξε, ταϊς των δακρυων ττηγαϊς,
την ψυχην κσθαιρομενος και ιταννυχοις στασεσι,
τον Θεδν ιλασκομενος, ανετττερωθης, προς την
αγσιτησιν, την τουτου Μ6ίκαρ, και ωραιοτητα· ης
επαξιως νυν, απολαυεις αληκτα, χαρμονικως, μετα
των συναθλων σου, θεοφρων "Οσιε.

φ
Πατερ * Ιωαννη "Οσιε, αναπτερωσας τον νουν,
προς Θεδν δια πιστεως, κοσμικης συγχυσεως, Ιβδελυζω τδ αστατον, και τον Σταυρον σου, αναλαβομενος τω Παντεποπτη, κατηκολουθησας, σωμσ δυσηνιον, 6ίγωγαϊς ασκησεως, τω λογισμφ,
σθενει δουλωσαμενος, του θειου Πνευματος.

χ ο ς τγ λ. α'.
Δ δ ξ α.
"Οσιε Πατερ, της φωνης του Ευαγγελιου, του
Κυριου ακοϋσας, τον Κ6σμον κατελιπες τον πλουτον και την δοξαν εις ουδεν λογισαμενος· δθεν
ττοίσιν εβοας· 'Αγαττησατε τον Θεδν, και ευρησητε χαριν αιωνιον μηδεν π·ροτιμησητε της αγαττης αυτου, ϊνα δταν ελθη εν τη δοξη αυτοϋ, εϋρησητε αναπαυσιν, μετα παντων των 'Αγιων ων
ταϊς ικεσιαις Χριστε φυλαξον, και σωσον τας ψυχας ημων.
'Α π ο λ υ τ ικιον

Ταϊς των δακρυων σου ροαϊς, της ερημου τδ αγονον εγεωργησας και τοϊς εκ βαθους στεναγμοϊς, εις εκατδν τους ττδνους εκαρ·ῖτοφδρησας·
και γεγονας φωστηρ, τη οικουμενη λαμπων τοις
θαυμασιν, ' Ιωαννη Πατηρ ημων "Οσιε· πρεσβευε
Χριστω τφ Θεω, σωθηναι τας ψυχας ημων.

ΤΟ ΘἈγϊ ΙΧ ΤΗΟ Ιθρχο ΙΙΟΝΙΙΟ
ΟΙΜΦΝΟΟ ΠΘΤβΛΟ
ΟΙΚΙΛΩΣ ἔχουν χαρακτηρισθῆ αἰ ὁμαδικαὶ ἐπανδρώσεις
τῶν Ι. Μονῶν τοῦ Ἀγίου "Ορους, κατὰ
τὸν τελευταῖον καιρόν. "Αλλοι τὰς ὸνομάζουν «ὰνοιξιν
εἰς τὸ περι6όλι τῆς
Παναγίας», ὰλλοι
θεωροῦν ὼς ἀναγέννησιν τοῦ Ἀγίου Ὅρους καἰ ὰλλοι τὰς βλέπουν ώς ἔν θαῦμα.
Ἐμεῖς προτιμῶμεν τὸν τελευταῖον χαρακτηρισμόν, μὲ τὴν προσθήκην, δτι τοῦ
θαύματος αὐτοῦ αὐτουργὸς εἵναι ἡ φυσικὴ
προστάτις καὶ «κτιτόρισσα» τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, ἡ θεοτόκος Μαρία, ἡ «κουροτρόφος Παρθένων».
Εἵναι ἀπαραίτητον νὰ ἀνανεώσωμεν εἰς
τὴν μνήμην μας τό... ἰδρυτικὸν συμβόλαιον, θὰ ἐλέγομεν, δπερ ὑπέγραψεν ἡ Μήτηρ
τοῦ θεοῦ μετὰ τοῦ πρώτου οἰκιστοῦ τοῦ
Ἅθω, Ὅσίου Πέτρου τοῦ Ἁθωνίτου, μὲ
ἰσχὺν παρατεινομένην ἐφ' δρου ὑπάρξεως
τοῦ κόσμου τούτου:
«"'Εστιν ''Ορος επ'

Ευρωπης

καλλ·.στον

δ μου

και μεγιστον, προς Λιβυην τετραμμενον, επιπολυ

της θαλασσης εϊσω προϊ6ν τουτο της γης απασης απολεξαμενη, τω μοναχικω ττρεπον καταγω-

γιον, ττροσκληρωσαι διεγνων εγωγε...

Και αγιον

τουντευθεν κεκλησεται· κσϊ των εττ* αϋτου δε τον

ττρδς τον κοινδν 6ίνθρωποις πολεμιον αυτοϋ αγωνα
ειταναιρουμενων,

ιτροπολεμησω

δια

βιου

παντδς

και παντως εσομαι τουτοις αμαχος συμμαχος, των
πρακτεων υφηγητης, των μη πρακτεων ερμηνευτης· κηδεμων, ιατρος, τροφευς, ην αρα βουλει τροφην τε και ιατρειαν, δση τε προς τδ σωμα τεινει,
και τουτο συνιστα τε και λυσιτελεϊ· και δση τδ

ττνευμα διανιστα τε και ρωννυσι, και μη του καλοϋ

δἱαπεσεϊν συγχωρεϊ· συστησω δ' αρα τω υιφ και
Θεφ μου, οΤς αν γενηται καλως καταλϋσαι τηδε
τον βιον, των αϋτοϊς ημαρτημενων τελειαν εξαιτησαμενη τταρ' αυτοϋ την αφεσιν».

Ἐπόμενον εἵναι νὰ μὴ ἀφήση τὸ "Ορος
Της νὰ ἐρημωθῇ. Αἰ ὑποσχέσεις τῆς Κυρίας ἡμῶν θεοτόκου φανερώνουν τὴν μητρικἡν κηδεμονίαν Της οῦτως, ῶστε δταν
τὰς μετέγραφεν ό ᾶγ. Νικὸδημος ὁ Ἁγιορείτης, νὰ σημειώνει- «τὸ λέγω, καὶ ἀπὸ
τἡν χαρὰν σκιρτᾳ ἔσωθεν ἡ καρδία μου».
Μέσα εἰς τὰ πλαίσια, λοιπόν, τῆς μερίμνης Της, δυνάμεθα νὰ ἵδωμεν τὰς πρωτοψοινεῖς εἰς τὸ “Αγιον "Ορος ἐπανδρώσεις Μονῶν, εἰς ἀριθμόν, εἰς ῆθος, εἰς παιδείαν, ἀλλὰ καὶ μέσα εἰς τὰς καλυτέρας
δυνατὰς συνθήκας, ποὺ προἀγουν τοὺς ἀγωνιζομένους Μοναχούς.
Ἀ εἰσήγησις τῆς ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς
πνευματικότητος τοῦ Ἁγίου "Ορους, τὴν ὁποίαν κατεχωρίσαμεν εἰς τὸ προηγοὑμενον τεῦχος - εἵχεν ἐπισημάνει, μεταξὺ
ὰλλων, δτι «ἐξέλιπεν ὁ καιρός, κατὰ τὸν
ὁποῖον πλῆθος ὑποψηφίων μοναχῶν, πολλάκις παρακινουμένων ἐξ ἐνδείας βιοτικῆς, κατέκλυζε τὸ “Αγιον Ὅρος». Πράγματι, μία νέα ἐποχὴ ἀνατέλλει διὰ τὸ Ἅγιον "Ορος. Ἁλλ' ᾶς ἀφηγηθῶμεν εἰς λιτὰς γραμμὰς τὸ θαῦμα τῆς θεομήτορος εἰς
τὴν Κοινο6ιακὴν Μονὴν τῆς Σίμωνος Πέτρας.
“Οπως αἰ πλεῖσται Ἰ. Μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ παρουσιάζουν αἰσθητὴν ἔλλειψιν νέων Μοναχῶν, οῦτω καὶ ἡ ἐν λόγφ
Μονὴ ἥγγισε τὸ δριον τοῦ ἀδιεξόδου δπως
συνεχίση τὴν λειτουργίαν της μὲ τοὺς εὐαρίθμους προκεχωρημένης ἡλικίας Μοναχούς. Τοῦτο ἀντιληφθέντες οὶ Σιμωνοπετρῖται πατέρες, ἐδέχθησαν εὐγνωμόνως τὴν
προσφερομένην ἀδελφότητα ἐκ 15—2Ο Μοναχῶν τῆς Ἰ. Μονῆς τῆς Μεταμορφώσεως
τῶν Μετεὼρων, δπως ἐνσωματωθή εἰς αὐτούς, οἰ δὲ Μετεωρῖται εῦρον οῦτω «διπλῆν τὴν χάριν».
"Οντως, κατόπιν τῆς ὑπὸ τοῦ Κατ. Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους προβλεπομένης διαδικασἰας, ώρίσθη ἡ ἐνθρόνισις τοῦ νέου
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ΤΟ ΘΑ,γΜΧ ΤΗΟ Ι. Μ. ΘΙΜΟΟΝΟΘ Π6ΤρΧΘ

Καθηγουμένου Ἁρχιμ. κ. Αἰμιλιανοῦ τὴν
17ην Δεκεμ6ρίου παρ. ἔτους (παλ. ἡμερ.),
ἥτις καὶ ἐγένετο μετὰ τῆς γνωστῆς σεμνοτάτης ἁγιορειτικῆς ἐθιμοτυπίας.

νωμα τω Θεω "Ιακωβ». Και, ιδου, σημερον εισερ-

Ἀ τελετὴ ὑπῆρξεν ὑποβλητικωτάτη καὶ
κατανυκτικωτάτη, ποὑ ἰδιαιτέρως ἐτονίζετο ἀπὸ τὴν παρουσίαν πολυαρίθμων ἁγιορειτῶν, πολλῶν μελῶν τῆς Ἰ. Κοινότητος,
τῆς Σιμωνοπετρικῆς ἀδελφότητος, παλαιῶν τε καὶ νέων ώς καὶ ἀρκετῶν πνευματικῶν τέκνων τοῦ π. Αἰμιλιανοῦ, τὰ ὁποῖα
προσῆλθον διὰ νὰ συνεορτάσουν τὸ σπουδαῖον τοῦτο γεγονός.

νιων εορτην ττανηγυριζομεν σημερον, εΥττομεν. 'Η

Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ἐγκριτικής
Πράξεως τῆς Ἰ. Κοινότητος ἐν τῶ μέσω
τοῦ Ἰ. Ναοῦ καὶ τὴν παράδοσιν τῆς ποιμαντορικῆς ράβδου εἰς τόν, συμφώνως τῇ
τάξει, ἐκλεγέντα νέον ἡγούμενον, ὁ π.
Αἰμιλιοινός, ἐν πολλῇ κατανύξει καὶ ἐν αἰσθήσει τῶν περὶ αὐτὸν τελουμένων ώς καὶ
τῶν φο6ερῶν εὐθυνῶν, ᾶς συνεπάγεται τὸ
ποιμοοιτικὸν ἔργον, εἵπε τὰ ὲξῆς:

μεν.

Πανοσιολογιωτατε αγιε Λαόρας, πανοσιολογιωτατοι αγιοι αντιπροσωποι της 'Ι. Κοινοτητος,
σεβασμιοι αγιοι πατερες τοϋ Θεοληπτου τουτου

καἱ Θεοβαδιστου και Θεομητροβαδιστου και αγιο-

βαδιστου "Ορους, οι δττοϊοι ηλθατε εξ δλων των

χομεθα εττισημως δια της εγκαθιδρυσεως μας εις

τα σκηνωματσ τοϋ Θεου.

Σημερον ιτροσπιπτομεν

και ιτροσκυνοϋμεν τον τοπον, οϋ εστησαν ττδδες
αγιων και οι ποδες τοϋ ιδιου τοϋ Θεου. 'Εγκαι-

'Αδελφδτης μας χαιρεται, διδτι προσφερει τον εαυτον της εις τον ιερδν τοϋτον Τ6πον.

Μαζι

με ημας

προσφερουν ως δλοκαυτωματα

τας νεανικας των καρδιας, δλοι αυτοι οι νεοι ο»
δποϊοι περιστοιχιζουν ημας καἱ οι δποιοι ως αρνια μας ηκολουθησαν εις τον χωρον αυτδν των
αγιοφανειων και θεοφανειων 'Ατταρχην καινην και

δλοκαριτωσιν νεαν δίφιερωσεως τφ

Κυριω τελου-

ΕΤναι ημερα της δ-

Παλιγγενεσιαν εχομεν.

ριστικης καταγραφης μας εις τδ «Περιβολι της
Θεοτοκου», εις τδ αγιον "Ορος. Ψαλλομεν ωδην

εττινικιον, διδτι ενσωματουμεθα εις τον χορδν των

ΑΘωνιτων

ιτατερων.

"Ο,τι

εττι

ειτοθουσαμεν

το-

σαϋτα ετη, τδ ευρισκομεν τωρα προ των ποδων
μας.

Εις

ημας

δ

ττροσωπικως

Σιμων δ

αγἱος

Κτιτωρ, παρ' δτι αναξιον, εϋδοκεϊ να μας εγχειριση δια των χειρων του αγιου Λσυρας την εϋΘυνην των θρεμματων του, αναμενων καρποϋς ανταξιους του βιου του.

"Οταν εζητουσαμεν

να φυγωμεν

αττδ

τον

κο-

σμον και να ελθωμεν εις τδ "Αγιον ''Ορος, μας

ιτεριγελοϋσαν, μας ωνομαζαν λιττοτακτας, ως φευ-

ακρων δια να συμπσραστσθητε καϊ συγχαρητε εις

γοντας απδ τον αγωνα της εκκλησιας και μας
ελεγαν, δτι «πεθανε τδ "Αγιον "'Ορος, δτι κεϊ-

την πανηγυριν την διτοιαν εχομεν σημερα ημεϊς.
Και σεις δλοι, προσφιλεις μου φιλοι και αδελφοϊ,

ιτου ηλθαμεν, τδ ευρισκομεν δεδοξασμενον και τε-

που

μακροθεν εφθασατε δια να αρχισωμεν

αττδ

ται αδοξον καϊ γηρασμενον ερειιτιον».

τιμημενον

υττερ

ιταντα

τα

σκηνωματα

Καἱ τωρα

τοϋ

κο-

κοινου την καινουργιαν αυτην περιοδον της ιστοριας μας. 'Εν μεσω υμων ισταμενος, νομιζω, δτι

σμου. Ευρισκομεν τον αγιοβαδιστον και θεοβαδι-

βλεπω δλους εκεινους τους αγιους, τους δσιους,

τους πολιστας τοϋ 'Αγιου "'Ορους, οι διτοϊοι εκ

ρὶβσλλομενον αττδ τας φωτεινας νεφελας της χαριτος καἱ στολιζομενον με τον κροσσωτδν στο-

των δρεων και εκ των οἸτηλσιων αυτοϋ και εκ των

λισμδν της "Αειπαρθενου. Αυτδ ητο η ττρωτη 6ίπο-

δττων της γης και εκ των ρωγμων των βραχων εξ-

καλυψις δι* ημας. "Αλλ* υπαρχει και δευτερα.

στον ηγιασμενον τοϋτον δίγγελοσκεπη τδπον, ττε-

ηλθον και ανηλθον ηδη ειτανω εις τους ουρανονς

χορευοντες και
νοι

μετα

τοϋ

συγχορευοντες

Θεου.

"Οντως

και

συναγαλλομε-

αισθανομαι,

αγιοι

"Οταν ηλθωμεν και κατεσταθημεν εις την ϊεραν
και

υψιβαμονα

ταυτην

αγιαν

Μονην,

ευρηκαμεν

πατερες, δτι μαζἱ με σας ϊστανται προ ημων την

τοιαυτην

ωραν ταυτην η εφορος Κυρια Θεοτδκος, δ δσἱος

ξνταϋθα ασκουμενων ττατερων, η διτοισ κατεπλη-

Σιμων δ

Μυροβλυτης

δ

και

κτιτωρ

της

μονης

μας, η πλειας των δσιων μεγαλων πατερων, παν-

τες οι "Αθωνιται αγιοι σσκηταϊ και συ μπας των
αγιων δ ιταντιμος και θειος χορδς, συμπασα η

εκκλησια του Θεου.

Λοιττον, πατερες μου ηγιασμενοι και τφ Θεω
ηγαιτημενοι, εν μεσω δλων των αγιων, αινεσατε

τον

Κυοιον, δοξολογησατε τον Θεδν, ασατε Αυ-

τω μεθ' ημων, οϊτινες σγομεν εορτην εγκαινιων
την σημερινην ημεραν. “Ειτι ετη δλδκληρα η "Α-

δελφοτης η υφ" ημας, δεν ηθελε να δωση ϋπνον
τοις δφθσλμοϊς και εις τα βλεφαρα της νυσταγ-

μον,

μεχρις δτου εϋρη

«τδπον τφ

Κυριω, σκη-

υποδοχην

εκ

μερους

των παλσιοτερων
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ξεν ημας και μας αφησε αναυδους και μας εγεμι-

μας δια τους κδττους και την τι μην ττοϋ προσε-

σεν

φερατε εις

απδ

αισθηματα

συγκινησεως.

Π6σες

φορες

δεν εϊδομεν δακρυα εις τα ματια των γεροντων,

Θεδν.

ημας.

'Υμεϊς

δε ευχαριστησατε τον

Ευχαριστησατε τον Θεδν διοτι ηνοιξε και

ττοσες φορες δεν εϊδομεν να εκφραζουν με χιλιους

τας καρδιας. 'Εξεχ6θη ττλουσιως τδ Πνευμα. Τα

τροπους την αγαπην των, την εμιτιστοσυνην των,

περιξ σττηλαια εϋτρεπιζονται, οι ναοι μας σκιρ-

"Ηλθομεν τα-

τοϋν, τδ Μοναστηρι μας αγαλλεται, διοτι ττροσ-

τον σεβασμον, την εκτιμησιν των!

πεινοι

δοϋλοι

ανεμενομεν.

δ,τι

ευρηκαμεν

και

''Ηλθομεν

ιτερισσδτερον

ταπεινως

δοϋλοι

απδ

τιθενται εν αϋτω καρδιαι αλλομεναι και ωδινου-

να

σαι και επιποθοϋσαι και τικτουσαι, καθ* εκαστην

ττροσκυνησωμεν και εζητουν να προσκυνησουν ε-

και διαρκως, τον Χριστδν...»

κεϊνοι ημας.
'Αλλα μηπως τοιαυτη υπηρξεν η στασις μονον
των ιτατερων της Μονης; Μηπως και η ιερα Κοινδτης δεν επεδειξε φιλσνθρωιτον και φιλαδελφον

δια της ανευ ουδενδς

στασιν

ρωσεως της αποφασεως της

δισταγμοϋ επικυΜη

'Αδελφοτητος;

πως και εις δλον τδ "'Ορος δεν εϋρομεν τους α-

γιους

πατερας

ψιλοτιμως,

φιλαδελψως

και

φι-

λοχριστως να μας δεχωνται και να μας αγαττοϋν; Καθημερινως ανακαλυπτομεν εις τας καρ

διας των

'Αγιορειτων πατερων ειλικρινεϊς εκδη-

λωσεις και αληθη αισθηματα, που στην πραγματικδτητα εκφραζουν την αγαπην των ιτρος Αυτδν

τον Θεδν.

Και δι' δλα αυτα, ισταμενοι ενωπιον

υμων και εϋχαριστουντες υμας, δεν καμνομεν τι-

ποτε αλλο, παρα να επαναλαμβανωμεν δ,τι εττρα-

ξεν δ

Γεροντας

μακαριστδς

'Εκεϊνος,

μας.

εις

τον δποϊον 6φειλομεν τα σττερματα της μοναχικης μας υποστασεως, τας αφορμας της σφιερω-

σεως

μας, δ

μακαριστδς Διονυσιος Τρικκης, δ

εκ της Λαϋρας ττροελθων. "Οστις, δταν εϊσηλθεν

εις τδ "Ορος δεκαεξι ετων παιδακι

τδ πρωτον

που εκαμε, ητο να ττεση κα'ἱ να φιληση τδ χωμα

τδ αγιορειτικον. Αυτδ και ημεϊς την ωραν ταυτην εχομεν την αϊσθησιν δτι πραττομεν, Και φι-

λωντας τδ αγιορειτικον χωμα, στην πραγματικδτητα ασπαζδμεθα τους 'Αγιους της 'Εκκλησιας
μας, διοτι η καθε πλαγια και καθε κορυφη και
τδ

τελευταϊον

δια που

αγιορειτικο

μαρτυρουν καποιαν

βραχακι

εϊναι

σημα-

ιστοριαν απδ τους

αθλους ενδς αγιου.

"Εντονον εχεις

την παρουσιαν

των

μεσα εις

τδ "Ορος. 'Η ψυχη σου ιτεριπατεϊ μαζι τους. Και

5Γ αυτο, ενας αγιορειτης μοναχδς εϊναι ενας αδιαλειπτος προσκυνητης της εικονος της

δδξης

τοϋ Θεου και ενας συνοδοιττορος των 'Αγιων. Εις

τδ ''Ορος αποκτας την αϊσθησιν της απουσιας

του Θεου απδ την ζωην σου αποφατικως. Και αλλοτε ανακαλϋπτεις την εντονον αϊσθησιν της παρουσιας Του ανα πασαν στιγμην και εις τταντα
τδπον καταφατικως. 'Ολοκληρον τδ "Ορος εἱναι

ενα τταραμονιμον πεντηκοστιανδν υπερψον, δττου

η χαρις τοϋ Πνευματος δεν τταυεἱ οϋτε δια στιγ
μην να 6ίποστελλη τας μαρμαρυγας της εις την
ψυχην σου.

Λοιπον,

πανοσιολογιωτατοι

κα'ἱ

τιμιωτατοι

πατερες, ημεις μεν ευχαριστουμεν εκ καρδιας υ

Ἐγράψαμεν ἀνωτέρω, δτι οἰ ἐκ Μετεώρων ἀδελφοὶ εῦρον «διπλῆν τὴν χάριν».
Ἀναμφιδόλως, ἡ Ἰ. Μονὴ Σίμωνος Πέτρας, εἵναι ἔν ἔτερον μετέωρον μὲ τὴν τολμηρὰν οἰκοδομικήν της, ὑψουμένην πρὸς
τὸν οὐρανόν. Καὶ οῦτως ἀπέλαυον μαζὺ
μὲ τὸ μετέωρόν των καὶ τὴν 6αθεῖαν ἁγιορειτικὴν ἡσυχίαν, ὰγνωστον, βε6αίως, εἰς
τὰς Μονὰς τῶν Μετεώρων. Καὶ χωρὶς ἡσυχίαν ὁ Μοναχισμὸς ἀποθνήσκει.

"Ο,τι γίνεται ἀμέσως αἰσθητὸν εἰς τὴν
νεόφυτον αὐτὴν ἀδελφότητα, ειναι ἡ διπλῆ
ὲνότης μεταξὺ τῶν νεαρῶν Μοναχῶν καὶ
τοῦ Πατρός των καὶ Καθηγουμένου. Ὅλοι μία ψυχὴ καὶ ἡνωμένοι ἐν ἀγάπη μὲ
τὸν ποιμένα. Τοῦτο δὲ ὸφείλεται εἰς τὴν
ἀπὸ ἐτῶν ἐργασίαν εἰς τὰς ψυχὰς τῶν νέων ὑπὸ τοῦ π. Αἰμιλιανοῦ. Ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ τοῦ Γυμνασίου, ὁ π. Αἰμιλιανός, ἐδίδασκε τὴν Ὄρθοδοξίαν, τῆς ὁποίας ὰχραντον ἐκπορευτὸν ἀποτελεῖ ὁ Μονοιχισμός.
Κατόπιν τὰ ώδήγησεν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον διὰ νὰ μάθουν «τὰ ἱερὰ γράμμοιτα,
τὰ δυνάμενα σοφίσαι». Καὶ ἥδη τὰ πνευματικά του τέκνα τὸ ἔν μετὰ τὸ ὰλλο, μὲ
τὴν συγκρότησιν τῆς ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας, ἐντάσσονται εἰς τὴν μοναστικὴν ἀδελφότητα. Οδτω δὲ ἀκολουθεῖται ἡ παραδοσιακὴ ὁδός, τὴν ὁποίαν διώδευσοτν δλοι
οἱ ᾶγιοι Ποιτέρες. Μετὰ τὴν θεωρίοιν, τὴν
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πράξιν καὶ πάλιν τὴν θεωρίαν, ἀλλ' ἀποκεκαθαρμένην καὶ πεφωτισμένην ὑπὸ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, διὰ χρόνου καὶ πόνου καὶ
δακρύων καὶ προσευχῶν «μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς» καὶ ἀσκήσεως.
Εἵναι εὐτύχημα οτι δλη ἡ ἀδελφότης τελεῖ ἐν γνώσει δλων αύτῶν καὶ δτι «κατὰ
σκοπὸν διώκει ἐπὶ τὸ 6ρα6εῖον τῆς ὰνω
κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριστφ Ἰησοῦ»,
(Φιλ. 3, 14) ἀκολουθοῦσα τὸν θεολογικὸν
κανόνα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου; «Καθαρθῆναι πρῶτον καὶ εἰτα καθάραι' φωτισθῆναι καὶ εἰτα φωτίσαι· ἁγιασθῆναι καὶ εἰτα ἁγιάσαι». Καὶ ἀπὸ τῆς ἀπόψεως αὐτής αἰσθανόμεθα βαθεῖοιν ἰκανοποίησιν καὶ τρέφομεν χρηστὰς ἐλπίδας,
δχι μόνον διὰ τὴν προκοπὴν ἐν πνεύματι
τῆς ἀδελφότητος, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συμ6ολήν της εἰς τὴν προαγωγὴν τοῦ Ἀγίου
Ὄρους καὶ γενικώτερον τοῦ Μονοιχισμοῦ
καὶ κατ' ἐπέκτασιν τῆς Ὡρθοδοξίας. Ἀκριβῶς διὰ τὸν λόγον αὐτὸν δὲν συμμεριζόμεθα τοὺς διατυπωθέντας φόδους, δτι
δὲν εἵναι συμφέρουσα ἡ συλλογικὴ μεταφύτευσις μιᾶς ἀδελφότητος εἰς ἐτέραν Μονὴν. Ἀντιθέτως, φρονοῦμεν, δτι ὁ μόνος
τρόπος ἐπανδρώσεως, εἵναι ἡ ὲνιαία εϊσοδος μικρῶν ἀδελφοτήτων εἰς τὰς στερουμένας νέων Μοναχῶν ἱ. Μονάς, ἐφ' δσον ὰλλωστε δὲν ἐπιτυγχἀνεται ὰλλως ἡ
ἐπάνδρωσίς των, διὰ ποικίλους λόγους.
Ὡσαύτως θὰ ἔπρεπεν ἐνταῦθα νὰ ἀναφερθῇ ὁ σημοιντικὸς ἀριθμὸς τῶν πνευματικῶν τέκνων τοῦ νέου Καθηγουμένου, φοιτητῶν καὶ ἐπιστημόνων διαφόρων κλἀδων,
γυμναζομένων διὰ τὸν Μοναχισμόν. Ἐθαὑμάσαμεν καὶ ἐδοξάσαμεν τὸν θεόν. Δὲν
μένει τίποτε ὰλλο εἰς ἡμᾶς, εἰμὴ νὰ εὐχαριστήσωμεν τὸν Κύριον ἐπὶ τοῖς θαυμασίοις Του καὶ τὴν «κτιτόρισσα» τοῦ Ἀγίου
Ὄρους διὰ τὸ νέον Της θαῦμα. Ἀλλὰ καὶ
νὰ παρακαλέσωμεν τὴν «τῶν πρακτέων
καὶ μὴ πρακτέων ἐρμηνεύτριαν...», δπως
σκεπάζη ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν πτερύγων
Της τὴν «νεολαίαν» Της καὶ ὁδηγῇ εἰς τὴν
Βασιλείαν τοῦ Υἰοῦ Της. Ἀμήν.
Πέραν, 6εβαίως, τούτων, οἰ Μοναχοὶ ἔχουν νὰ διανύσουν τὴν μακρυτέραν όδόν,
ποὺ διήνυσεν ὰνθρωπος· τὴν ὁδὸν ἀπὸ τῆς
γῆς εἰς τὸν οὐρανόν. Καὶ φυσικὰ «ψηφίζουν τὴν δαπάνην».
Ἐ χαρὰ παντὸς ἁγιορείτου εἰναι εἰλικρινὴς καὶ φιλάδελφος, διὰ τὸ πλῆθος τόσων θεολόγων, ποὺ ἀφιερώθησαν εἰς τὸν
θεόν, «ἐμάκρυναν φυγαδεύοντες καὶ ηὐλίσθησαν ἐν τῇ ἐρὴμω». Ἀλλὰ οἰ Μοναχοί, δὲν τρέφουν αὐταπἀτας, οῦτε παρα-

σύρονται ἀπό ἐνθουσιασμούς. Γνωρίζουν
τὸν Μοναχισμόν, πέραν ἀπὸ τὰς αἰσιοδόξους ἐντυπώσεις, ὼς ζωὴν δυναμικήν, ζωὴν αἵματος καὶ μόχθου καὶ δακρύων. Καὶ
δτι ὁ μοναχικὸς ἀγὼν μὲ δλην τὴν θειότητὰ του, κινεῖται εἰς τραγικὰς διαστἀσεις, τὰς ὁποίας προσδιορίζει ἡ ἀσθενὴς
ἀνθρωπίνη φύσις, ό ἀσυνθηκολόγητος πόλεμος τοῦ σατανᾶ, τὰ ἀνθρώπινα πάθη καὶ
γενικῶς ὴ εὐτέλεια καὶ μετα6λητικότης
τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ ῦψος τῆς κλήσεως
δπως ἀγγελοποιηθῇ.
Ὄ Μ. Βασίλειος, 6ιωσας τὸν Μοναχισμὸν μὲ συνέπειαν καὶ γνωρίσας ἐκ τοῦ
σύνεγγυς τὴν ζωὴν τῶν Μοναχῶν τῆς ἐποχής του, ώς καὶ τὸ πλῆθος τῶν ναυαγησάντων ἐντὸς τοῦ λιμένος τῆς Ἐρήμου,
συνοψίζει τὴν πεῖραν του μὲ τὸν ἀκόλουθον λόγον εἰς τὰ «Ἀσκητικά» του. «Τὸ μὲν
κατἀρξασθαι τοῦ μονήρους 6ίου, πολλοῖς
ἵσως τετόλμηται· τὸ δὲ ἀξίως ἐπιτελέσαι,
ὸλίγοις που καὶ πεπόνηται».
Αὐτὴ ὴ τραγικότης τῆς σῶμα πρὸς σῶμα, διὰ 6ίου, «πάλης πρὸς τὰς ἀρχὰς καὶ
ἐξουσίας τοῦ σκότους», ὴ ὁποία ἐμφαίνεται εἰς τὰ ἀσκητικὰ ἔργα καὶ τὸν βίον
τῶν Ἀγίων Πατέρων — ὴ ὁποία περιγράφεται εἰς ὰλλην σελίδα τοῦ παρόντος, διὰ
τῆς «Κλίμακος» — καθιστᾳ τὰς ψυχὰς
τῶν παλαιῶν Μοναχῶν ἐμφόδους καὶ συγκρατημένας ἐνώπιον τοῦ χαροποιοῦ θεάματος τῆς ἀθρόας μοναχοποιήσεως τόσων
νεαρῶν Ὄρθοδόξων πιστῶν. Διὰ τοῦτο
κιρνοῦν τὴν ἐν Χριστῶ χαράν των μὲ τὴν
ἐκ καρδίας προσευχήν των ὑπὲρ τῶν νέων
ἀθλητῶν τῆς εὐσεδείας, ἀπὸ τοὺς ὁποίους
τὸ Ἅγιον "Ορος καὶ ἡ Ὄρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναμένει καρποὺς τοῦ Πνεύματος,
ταπεινώσεως καὶ ἀγἀπης, τοσούτω μᾶλλον,
καθ' δσον μετέχουν ἀνωτέρας μορφώσεως, τῆς ἀκαδημαῖκῆς θεολογίας, ή ὁποία
ἐν ἐαυτῇ φέρει τὰ σπέρματα τῆς θεοστυγοῦς οἰήσεως, ὼς «φυσιοῦσα γνῶσις».

μ·χ·

βΚΑΤΟΝΤΛΟ πρωΤΗ
Πθρϊ ΑΓΧΠΗΟ
ΤΟΥ ΧΓΙΟγ ΜΧϊϊΜΟγ ΤΟγ ΟΜΟΧΟΓΗΤΟγ
ΥΧΙΚΗ

δίγαθη

διαθε-

σις ειναι η αγαπη η
δττοια με τιποτε δεν

ανταλλασσει την γνω
σιν

του

Θεου.

αδυνατον

δμως

Ειναι

να

φθαση κανεις εις την

στερεωσιν

της

αγα

πη ς αυτης, εαν εχη εστω και σε ελαχιστον πραγμα γηϊνον επιθυμιαν.

β' Την αγαπην γεννα μεν η απαθεια. Την ατταθειαν δε γεννα η ελπἸς εις τον Θε6ν. Την ελιτιδα
γεννα η υῖτομονη και η μακροθυμια. Αυτας τταλιν
γεννα η εν ττασιν εγκρατεια. Την δε εγκροίτειαν
δ φδοος του Θεοϋ. Τον φοβον γεννα η ττιστις εις
τον Θε6ν.
γ' 'Ο πιστευων εις τον Κυριον, φοβεϊται την
κολασιν. 'Ο δε φοβουμενος την κολασιν, εγκρατευεται απδ τα πσθη. 'Ο εγκρατευομενος αιτδ
τα τταθη, υπομενει τδίς θλιψεις. 'Ο δε υπομενων
τας θλιψεις, αποκτα την ελπιδα εις τον Θε6ν.
'Η ελπις εις τον Θε6ν, χωριζει τον νουν απδ κα
θε γηϊνην ιτροσπαθειαν. Της γηϊνης προσπαθεισς
χωρισθεἱς δ νους αποκτα την αγαιτην ττρδς τον
Θε6ν.
δ' 'Ο αγσττων τον Θε6ν, ττροτιμοί την γνωσιν
του απ' δλα τα δημιουργηματα του και με πδθον αδιαλειπτον περιμενει την γνωσιν του.
ε' "Εαν δλα τα κτισματα εγενοντο δια του
Θεου και προς δδξαν του Θεου, και αν δ Θεδς
ειναι ανωτερος απδ τα κτισματα του, τοτε εκεὶνος ιτοϋ αφηνει τον Θεδν και ασχολεϊται με
κστωτερα του Θεοϋ, αττοδεικνυει δτι προτιμα τα
κτισματα απδ τον Θεδν.
στ' 'Ο εχων ιτροσηλωμενον τον νουν εις την
αγαιτην του Θεου, καταφρονει δλα τα δρωμενα και
αυτδ τδ σωμα του ωσαν ξενον.
ζ' 'Εαν η ψνχη ειναι ανωτερα του σωματος και
δ Θεδς ειναι ασυγκριτως ανωτερος αιτδ τον κοσμον που εκτισε, τοτε εκεϊνος, που ιτροτιμα απδ
την ψυχην τδ σωμα και αιτδ τον Θεδν τα κτι
σματα του, δεν διαφερει σε τιττοτε αττδ τους
ειδωλολατρας.
η' "Εκεϊνος ιτου απομακρυνε τον νουν του αττδ
την αγαιτην του Θεου και δεν τον μελετοί σδιαλειπτως, αλλ" εχει δεθη εις πρδίγμα αισθητον αυτδς εΤναι που διδει σημασιαν ττερισσοτεραν εις
τδ σωμα απο την ψυχην και εις τα εργα του
Θεου αιτδ τον ϊδιον τον Θε6ν.
θ' 'Εαν η ζωη του νου, ειναι δ φωτισμδς της
γνωσεως, τον διτοἱον γεννα η ττρδς τον Θεδν α
γαπη, τοτε καλως ελεχθη, δτι δεν ειναι μεγαλυτερον απδ την θειαν αγαπην.
ι' "Οταν με τον ερωτα της αγαιτης, δ νους εκ-

δημη προς τον Θε6ν, τοτε δεν αισθανεται εντελως κανενα πραγμα, ιτλην του Θεοϋ. Διδτι καταλαμιτεται υττδ του θειου και αιτειρου φωτδς
και οϋτω γινεται σναισθητος προς δλα τα κτι
σματα, διτως οι δφθαλμοι τταυουν να βλεπουν
τους αστερας δταν σνατελλη δ ηλιος.
ια' "Ολαι μεν αι αρεται συνεργουν εις τον νουν
προς τον θειον ερωτα, ιτερισσοτερον δε δλων η
καθαρα προσενχη. Διδτι δια της προσευχης πτερουμενος δ νους, εξερχεται απδ δλην την κτι
σιν και φθανει εις τον Θε6ν.
ιβ' "Οταν δ κατειλημενος υπδ της δγαπης του
Θεου νους, αρττοίγη αττδ την ενεργειαν της θειας γνωσεως, και γινη υπερανω της κτισεως δλης, τοτε αισθανεται την απειριαν του Θεου.
Και συναισθανδμενος, αΤτδ την εκπληξιν που δοκιμαζει, την ακραν ανθρωπινην ταπεινωσιν, λεγει μετα κστανυξεως τα λογια του Προφητου 'Ησαϊου. «"Ω ταλας εγω, δτι κατανενυγματ δτι
ανθρωπος ων και 6ίκαθαρτα χειλη εχων, εν μεσω
λσου ακαθαρτα χειλη εχοντος εγω κατοικω και
τον Βασιλεα Κυριον Σαβαωθ εϊδον τοις δφθαλμοϊς μου» ('Ησ. στ' 5.
ιγ' 'Ο 6ίγαπων τον Θε6ν, δεν δυναται να μη
αγαπηση και καθε ανθρωπον ως εαυτδν, εστω
και αν 6ίκομη δ αγαπωμενος ενεργειται απο τα
τταθη, δπως συμβαινει με τους μη εισετι κεκαθαρμενους. Δια τουτο, βλειτων τον αδελφον του
βελτιουμενον, χαιρει σμετρητα και ανεκλαλητα.
ιδ' 'Ακ6ίθαρτος εϊνσι η ψυχη, δταν εϊναι γεματη απδ πονηροϋς λογισμους, απδ σαρκικας εΤΠθυμιας και μϊσος.
ιε' 'Ο βλεπων εις την κσρδιαν του Υχνος μισους, δια διτοιοδηποτε σφαλμα, κατδί ανθρωπου,
δποιος και αν ειναι, αυτδς εϊναι τελειως σλλοτριος της αγαιτης προς τον Θε6ν. Διδτι η αγαιτη προς τον Θεδν δεν ανεχεται εντελως τδ
μϊσος ττρδς ανθρωιτον.
ιστ' «'Ο αγαττων με, λεγει δ Κυριος, τας εντολας μου τηρησει ('Ιωαν. ι8', Ι5, 23). «Αϋτη
δε εστιν η 'Εντολη η εμη, ϊνα αγαπατε σλληλους» ('ϊωαν. ιε', Ι2). "Εκεϊνος, λοιττον, ιτοϋ δεν
αγσιτα τον ττλησιον, δεν τηρει την εντολην. Και
δστις δεν τηρει την εντολην αυτην οϋτε τον Κυ
ριον δυναται να αγαπηση.
ιζ' Μσκαριος εκεινος δ ανθρωπος, δστις δυ
ναται να αγαπηση εξ ϊσου καθε ανθρωπον.
ιη' Μσκαριος εκεϊνος δ ανθρωπος, δστις δεν
εϊΤϊθυμει κανενα ττραγμα "π-ροσκαιρον η φθσρτ6ν.
ιθ' Μακαριος δ νους εκεϊνος, ττοι» αφησεν δλην
την κτισιν και απολαμβανει αδιαλειπτως την
θειαν ωραἱδτητσ.
κ' "Οστις ·π·ρονοει δια την ικανοιτοιησιν σαρκικων εττἱθυμιων (Ρωμ. ιγ', 14) και μνησικακεϊ
6ίπεναντι του συνανθρωπου του δια ιτρδσχαἱρα αϊτια, αυτδς λατρευει την κτισιν και δχι τον κτι-
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σαντα Θε6ν.

κα' "Οστις διατηρεϊ τδ σωμα του μακραν απδ
καθε αϊσθησιν φιληδονιας και 6ίσκη·πκδν, αυτδς
τδ μεταχειριζεται ως κυριος εις υπ·ηρεσἱας πνευματικας.
κβ' 'Ο καταφρονων τας εττιθυμιας τοϋ κδσμου
τουτου, καθιστςί τον εαυτδν του ανωτερον της
υλιστικης ζωης.

κγ' "Οστις αγαπα τον Θε6ν, παντως σγαπα
και τον ιτλησιον. 'Ο ανθρωπος αυτδς ειναι σδυνατον να αποταμιευη χρηματα, αλλ* αντιθετως
γινεται οίκονδμος του Θεου και τα διαθετει με
φρονησιν εις τους εχοντας αναγκην συνανθρωπους
του.

κδ' "Εκεϊνος που ελεεϊ τους πτωχοϋς θεομιμητως, δεν καμνει διακρισιν μεταξυ ιτονηρων και
δίγαθων, δικαιων και αδικων, κατδί την χορηγησιν
των αναγκαιων τοϋ σωματος (Ματθ. ε', 45). Διανεμει αδιακριτως κατ' αναλογιαν της χρειας εκαστου, αν και διακειται ευμενεστερα δίιτεναντι
τοϋ εναρετου, λογω της αγαθης προαιρεσεως του,
απδ τον κακης προαιρεσεως ανθρωπον.

κε' 'Ο Θεος, υτταρχων φυσει 6ίγαθδς και ατταθηζτ αγαπα εξ ϊσου τους ανθρωπους ως εργα
του. 'Αλλσ τον μεν εναρετον δοξαζει, επειδη γνωριζει και αγαπα τον Θε6ν, τον δε φαϋλον ελεεϊ
αττδ αγαθοτητα και τταιδευει με διαφδρους τροττους εις τον τταροντα καιρον δια να ειτιστρεψη
εις αυτον. Οϋτω και δ αγαθδς κατα την προαιρεσιν και ατταθης ανθρωπος, δλους τους συναν
θρωπους του αγαττα εξ ϊσου. Τον μεν εναρετον,
λογω της κοινης φυσεως και δια την αγαθην του
προαιρεσιν, τον δε φαϋλον, λογω της κοινης φυσεως και 6ίιτδ συμπαθειαν τον ελεει ως αφρονα
και ως πορευομενον μεσα εις τδ σκοτος της αγνωσιας.
κστ' 'Η διαθεσις της αγοίπης ττρδς τον πλησιον φανεροϋται, δχι μδνον δια μεταδοσεως χρηματων, αλλα πολυ περισσοτερον, δια πνευματικης διδασκαλιας και σωματικης διακονιας.
κζ' "Οστις ανεχωρησεν αττδ τον κοσμον με γνησιοτητα, δια να γινη Μοναχδς, και υιτηρετεϊ τον
πλησιον δίνυποκριτως και με αγαπην, αυτδς ταχεως ελευθεροϋτσι απδ καθε παθος και αποκτα
θειαν αγαπην και πνευματικην γνωσιν.

κη' "Οστις εντδς του απεκτησε την θειαν αγαιτην, δεν αισθανεται καμμιαν δυσκολιαν ακολουθων πιστως τον Κυριον και Θε6ν του, δπως λεγει
δ προφητης 'Ιερεμιας ('Ιερ. ιζ', Ι6). Καθε τι
τδ επιπονον, καθε δνειδισμδν και ττροσβολην, υιτομενει με γενναιδτητα ψυχης, χωρϊς να γεννωνται εντδς του λογισμοϊ κακιας κατδί των θλιβοντων.
κθ' "Οταν υβρισθης απδ καποιον η εξουδενωθης δι* δποιοδηποτε ττραγμα, τοτε ττροσεχε σπο
τους λογισμοϋς της δργης. Διοτι υτταρχει κινδυνος οι λογισμοϊ της λυττης να σε χωρισουν απδ
την αγαπην και να σε μεταφερουν εις την περιοχην τοϋ μισους.

λ' "Οταν ιτονεση ς απδ μιαν ϋβριν η εξουδενωσιν, γνωριζε δτι ωφεληθης πολυ, διοτι δια της
ταπεινωσεως που υττεστης, κατ' αναλογιαν, απεβαλες την κενοδοξιαν.
λα' "Οπως η φωτια απλως μνημονευομενη δεν
δυναται να θερμανη τδ σωμα, οϋτω και η πιστις χωρις την αγαπην, δεν ενεργεϊ εις την ψυχην τον φωτισμδν της γνωσεως.

λβ' "Οπως τδ φως τοϋ ηλιου ελκυει προς αυτδ την υγια δρασιν, οϋτω και η γνωσις τοϋ Θε
οϋ ελκυει φυσικως τον καθαρδν νουν δια της αγαπης.

λγ' 'Εκεϊνος δ νους εϊναι καθαρος, που απε
κτησε γνωσιν πνευματικην και καταλαμπεται υπδ
τοϋ θειου φωτδς.

λδ' 'Εκεινη η ψυχη ειναι καθαρα ττου ηλευθερωθη απδ τα παθη και ευφραινεται αδιαλειιττως
υττδ της θειας αγαιτης.
λε' Τδ τταθος τοτε ειναι κατηγορημενον, δταν
η ψυχη κινεϊται παρα την καλην φϋσιν της, παρα
φυσιν.
λστ' "Απαθεια ειναι η εἱρηνικη καταστασις της
ψυχης, κατα την δποιαν η ψυχη καθισταται δυσκινητος προς τδ κακον.

λζ' .Ο αποκτησας τους καρπους της αγαιτης,
δια ττολλου δίγωνος, ουδεποτε παυει να αγαπα,
εστω και αν πασχη αμετρα δεινα. Και ας σε πειση η περιπτωσις τοϋ Πρωτομαρτυρος Στεφανου,
του μαθητου τοϋ Χριστου (·Πραξ. ζ', 6Ο) και
των δμοιων του, ιτου προσηυχετο, υπερ των λιθοβολουντων εις τον Θεδν και εζητει συγχωρησιν,
ως αγνοοϋντων.
λη' 'Εαν γνωρισμα της αγαιτης εΤναι η μακροθυμια και η χρηστοτης, (Α' Κορ. ιγ', 4) τοτε δ πονηρευομενος και θυμομαχων καθισταται ως
εκ τουτου αλλοτριος της αγαττης. 'Ο δε αλλοτρἱος της αγαττης ειναι αλλοτριος τοϋ Θεου,
επειδη «δ Θεος αγαπη εστι» (Α' 'Ιωαν. δ', 8).

λθ' «Μη εϊπητε, δτι εισθε ναδς Κυριου» λεγει
δ προφητης 'Ιερεμιας ('Ιερ. στ', 4). Και συ μη
ε^ΧΙζχ οτι Π ττιστις εις τον Κυριον ημων " Ιησουν Χριστδν, χωρϊς εργα, δυναται να με σωση.
Ειναι ιτροβληματικη η σωτηρια σου, εαν δεν αιτοκτησης, δια των εργων, και την αγαπην προς
αυτον. Τδ να ιτιστευη κανεϊς χωρις εργα εις
τον Χριστδν αϋτδ 6ίπαντσται και εις τα δαιμονια, τα δποϊα «πιστευουσι και φρισουσιν» ("Ιακ. β', Ι9).
μ' ''Εργον αγαιτης ειναι η προς τον ιτλησιον
ευεργεσ'ϊα εκ βαθους ψυχης, η απεναντι του μακροθυμια και υπομονη, ως και η μεταχειρισις των
πραγματων μετα φρονησεως.
μια' 'Ο αγαπων τον Θεδν δεν λυπεϊ ανθρωττον
οϋτε λυπεϊται εξ ανθρωπου δια ττροσκαιρα πραγματα. Μιαν δε μδνον λυπην και λυπει και λυπεϊται και η δποια σωζει. Ειναι αυτη, που δ μακαριος Παϋλος και ελυττηθη και ελυπησε τους Κορινθιους (Β' Κορ. ζ', 8 - Ι Ι).
'Αποδοσις λ.μ.
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Εις

τον Χριστιανισμδν

δμως,

τδ

προβλημα

τοϋτο ελυθη τελεσιδικως υττδ της 'Ξκλκησιας. 'Η

διδασκαλια του Κυριου και των 'Αττοστ6λων και
η πνευματικη παραδοσις βεβαιοϋν αϋθεντικως πλε-

ον, δτι τα παντα τελοϋν υπδ την κατευθυνσιν του

Θεου,

εΥτε ευδοκια εϊτε παραχωρησει,

κατα

τδ

υττδ των Θεολδγων Πατερων καλουμενον προηγουμενον και επομενον θελημα του Θεου. 'Η αιτοδοχη της διδασκαλιας αυτης, ττροϋιτοθετει, βεβαιως, πιστιν εις τον Θεδν. "'Αλλως τδ προβλημα

μεταφερεται εις την περιοχην της φιλοσοφιας, ως
θεμα Θεο5ικιας.
'Αλλα τα ιτιστα μελη της 'Εκκλησιας ποικι-

λουν κατα τον βαθμδν ιτιστεως. ^'Αλλα πιστευ-

ουν αττολυτως εις την Θ. Προνοιαν, αλλα αμφιβαλλουν και αλλα αττιστουν, ως προς τα αϊτια
των πειρασμων που υφισταμεθα.
'Ο "Αγιος Μαρκος, ειτομενος τη πνευματικη

παραδοσει, δια της ττραγματειας του αυτης 6ί-

ποδεικνυει Γραφικως, δτι οϊ συμβαινοντες π·ειρασμο'ἱ

δφειλονται

εις

την

θειαν Δικαιοσυνην «εξ

αναδοχης», ητοι αττδ τα καλα εργα, τας κακας

ιτραξεις και τους λογισμους.
"Εργον του, συναφες προς την πραγματειαν,

εΤναι και τα 2ΟΟ «Κεφαλαια» ττερι του «Πνευμα-

τικοϋ νομου», δστις λειτουργεϊ εις τα ανθρωπινα,

αλλα πιστευεται και «ελεγχεται» μονον υπδ των

εχοντων πνευματικην δρασιν.
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«ττνευματ ικοϋ

δεν δδηγεϊ εις ιταθητικοτητα και

νομου»,

μοιρολατρειαν,

αλλ" ουτε αϊ'ρει την ηθικην ελευθεριαν μας. 'Αντιθετως, μας βοηθεϊ εις την απελευθερωσιν εκ των

παθων, μας αυξανει την γνωσιν επ'ι των σχεσε-

ων μας μετα του Θεου και διαθερμαινει την πι
στιν, την ^λπϊδα, την ευγνωμοσυνην και την αγαπην προς τον 6πειρως αγαπωντα ημας Θεδν.

Ἁδελφοί,

οὐδεὶς πειρασμός, ἐξ δσων

μᾶς συμ6αίνουν, ἔρχεται ἀδίκως εἰς ἡμᾶς,
ἀλλὰ πάντες συμφώνως μὲ δικαίαν κρίσιν
τοῦ θεοῦ. Καὶ ὰλλοι μὲν ἐκ τῶν πειρασμῶν παροιχωροῦνται ὑπὸ τοῦ θεοῦ διὰ
τὰς ἰδικὰς μας ἁμαρτίας, ὰλλοι δὲ διὰ τὰς
ἁμαρτίας τοῦ πλησίον. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ
Γραφὴ λέγει, «εἰς κόλπον ἐπέρχεται πάντα
τοῖς ἀδίκοις· παρὰ γὰρ Κυρίου πάντα τὰ
δίκαια». Καὶ πάλιν, «πάντα τὰ ἔργα Κυρίου μετὰ δικαιοσύνης». Ὡσαύτως καὶ ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος λέγει, «δ σπείρει ἔκαστος, τοῦτο καὶ θερίσει». (Γαλ. 5', 7).
Αὐτὴν τὴν ἀντίληψιν, δτι πάντα παραχωροῦνται κατὰ δικαιοσύνην θεοῦ, ἐξέφραζεν ὁ Προφήτης Δα6ίδ, δταν ἐθλί6ετο ὑπὸ
τοῦ Σεμεεὶ κατ' ἐντολὴν τοῦ θεοῦ», διότι
ώμολόγει, δτι ὑπέφερεν ἐξ ἁμαρτιῶν του.
Τοῦτο φανερώνων ἔλεγεν εἰς τὸν ψαλμὰν,
«ἔγνων Κύριε δτι δικαιοσὑνη τὰ κρίμοιτά
σου καὶ ἀληθείᾳ ἐταπείνωσάς με». Καὶ πάλιν ἀλλοῦ λέγει· «ὸνειδος ὰφρονι ἔδωκάς
με, ἐκωφώθην καὶ οὐκ ἥνοιξα τὸ στόμα
μου, δτι σὺ ἐποίησας».
Ὡσαύτως δὲ καὶ οἰ Προφῆται, ὁ 'ΙΤσαῖας, ὁ Ἰερεμίας, ό Ἰεζεκιήλ, ό Δανιὴλ καὶ
οἰ λοιποί, προφητεύοντες τὰ μέλολντα θλι6ερά, τὰ ὁποῖα θὰ παρεχωροῦντο ὑπὸ τοῦ
θεοῦ τόσον εἰς τὸν λαὸν τοῦ Ἰσραὴλ δσον
καὶ εἰς τὰ έθνη, ἔλεγον καὶ τὰς ἁμαρτίας
διὰ τὰς ὁποίας θὰ ἐπήρχοντο. Ὄμοίως ἐδὴλουν καὶ τὰς αἰτίας τῶν διαφόρων πειρασμῶν, λέγοντες δτι θὰ τοὺς συμβοῦν
συγκεκριμμένοι πειρασμοὶ καὶ θλἰψεις ἐξ
ἀφορμῆς δτι ἔλεγον ὰτοπα καὶ ἀσεδῆ καὶ
ἔκαμνον αὐτὰς καὶ ἐκείνας τὰς ἁμαρτίας.
Μόνον οἰ τέλειοι εἰς τὴν ἀρετὴν ὰνδρες,
δύνανται νὰ ἀντιλαμβάνωνται καὶ νὰ αἰσθάνωνται τὰ παραπτώματά των. Ἐάν, ὲπομένως, τὰ φανερὰ ἁμαρτήματα εἵναι
δυσκατανόητα, εἰς ἡμᾶς, πόσω μᾶλλον μᾶς
διαφεύγουν οἱ ἁμαρτωλοὶ διαλογισμοὶ
μας; 'Ημεῖς δὲ ἀγνοοῦντες κατὰ τὸ πλεῖστον τὰς κακίας μας, ἐκπληττόμεθα καὶ
ταρασσόμεθα δταν μᾶς ἔρχωνται ἀνάλογοι πειρασμοί.
Πρέπει, λοιπόν, ώς λογικοὶ ποὺ εϊμεθα,
νὰ μάθωμεν δτι οὶ πειρασμοὶ καὶ αἰ διάφοροι θλἰψεις ἀποστέλλονται ἀπὸ τὸν θεὸν
διὰ τὴν ψυχικὴν ώφέλειάν μας καὶ δτι δι*
αύτῶν ὁ Κύριος μᾶς παρέχει πολλὰς εὐεργεσίας. Πρῶτον, δτι διὰ τῶν πειρασμῶν
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ἀποκοιλύπτονται οἱ πονηροὶ λογισμοί, οἰ
ὁποῖοι μᾶς διακατέχουν κρυπτῶς. Κατόπιν
ἀφοῦ τοὺς ἀνακαλὑψωμεν, γνωρίζοντες τὴν
ἀθλιότητά μας αὐτὴν, προσθέτομεν εἰς τὴν
ψυχήν μας ταπεινοψροσύνην ἀληθινὴν καὶ
ἀσχημάτιστον. Ἐξ ἀλλου ἀποκαλύπτεται
καὶ ἡ ματαία οἵησίς μας κατὰ τὸ ψαλμικόν, «διέκυψαν πάντες οὶ ἐργαζόμενοι τὴν
ἀνομίαν, δπως ὰν ἐξολοθρευθῶσιν εἰς τὸν
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος».
Ἐὰν, λοιπόν, τοὺς ποικίλους πειρασμοὺς
δὲν ὑπομένωμεν μετὰ ὲὐχαριστίας καὶ πίστεως, δτι ἀποστέλλονται ἀπὸ τὸν θεόν,
δὲν δυνάμεθα νὰ ἀνεύρωμεν καὶ τὴν κεκρυμμένην εἰς τὰς ψυχάς μας κακίαν. Ἐπομένως, τῆς κακίας μὴ καθαρῶς εὑρεθείσης, δὲν δυνάμεθα νά καταπολεμήσωμεν
ουτε τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ποὺ ἥδη
μᾶς κυριαρχοῦν, οί5τε δυνάμεθα νὰ ζητήσωμεν ἀπὸ τὸν Θεὸν συγχώρησιν τῶν προηγουμένων ἁμαρτιῶν μας, ἀλλ* οί5τε, κατὰ
συνέπειαν, κατορθώνομεν νὰ καταστῶμεν
ἀσφαλεῖς ἀπὸ μελλοντικὰς πτώσεις.
Πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ γνωρίζωμεν καὶ
τὸ ὲξῆς· δτι οἰ πειρασμοὶ καὶ οἰ ἐξ ἀνθρώπων ἔλεγχοι, ποὺ ὑφιστάμεθα δὲν ἐξισοῦνται, κατὰ τὸ φαινόμενον, μὲ τὰς αἰτίας αἰ
ὁποῖαι τοὺς προεκάλεσοτν, δηλαδὴ τὰς ἁμαρτίας μας. Ἐν τοὑτοις οἰ πειρασμοὶ καὶ
οἱ ἔλεγχοι, κατὰ 6αθεῖαν καὶ πνευμοιτικὴν
παρατήρησιν, ἀναλογοῦν καὶ διασώζουν
πᾶσαν ἔννοιαν θείας δικαιοσύνης. Αὐτὸ δὲ
δυνάμεθα νὰ τὸ γνωρίσωμεν καὶ τὸ 6ε6αιώσωμεν διὰ τῆς Ἀγίας Γραφῆς. Ἐπὶ παραδείγματι, αὐτοὶ οἰ δέκα καὶ ὸκτώ, οἰ
ὁποῖοι κατεπλακώθησοιν καὶ ἀπέθανον ὑπὸ
τὸν καταρρεύσαντα πύργον τοῦ Σιλωάμ,
(Λουκ. ιγ', 4) μήπως ήσαν ὑπεύθυνοι δι*
ἀνάλογόν τι κακὸν ἔναντι ὰλλων; Ὡσαύτως οἱ ἀπαχθέντες Ἐδραῖοι εἰς τὴν Βα6υλῶνα ὲβδομήκοντα ἔτη, πρὸς μετάνοιάν
των, μήπως ἔπραξαν τὸ ἵδιον εἰς ὰλλους
τινάς;
Ἀλλὰ οἰ διὰ λόγους παιδείας παραχωροὑμενοι πειρασμοὶ δὲν παρουσιάζουν ἐξωτερικὴν όμοιότητα μὲ τὰς ἀμαρτίας μας.
Ἀλλ' δπως οἰ στρατιῶται δταν συλληφθοῦν
νὰ πράττουν ὰτοπα, τιμωροῦνται κατὰ
τρόπον διάφορον ώς πρὸς τὰς κακίας τὰς
ὁποίας ἔπραξαν, οῦτω καὶ δλοι μας παιδευόμεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ, διὰ τῶν παραχωρουμένων πειρασμῶν καὶ θλίψεων, μὲ τρόπον κατάλληλον καὶ δοηθοῦντα εἰς τὴν μετάνοιάν μας. Παρὰ ταῦτα, οί5τε μὲ τὸν ϊδιον τρόπον ποὺ κακοπραγήσαμεν παιδευόμεθα, οί5τε ἀκριδῶς εἰς τὸν ϊδιον χρόνον,
οῦτε μὲ αὐτὰ τὰ ϊδια πράγματα. Καὶ ἀκρι-
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βῶς, ἐπειδὴ ουτε εἰς τὸν ἵδιον καιρὸν παιδευόμεθα, ἀλλ* οῦτε καὶ αἰ ἐξωτερικαὶ
μορφαὶ τῆς θείας παιδαγωγίας ὁμοιάζουν
μὲ τὰς κακὰς πράξεις μας, ὁδηγούμεθα οἰ
πολλοὶ εἰς ἀπιστίαν τῆς μυστικῶς λειτουργούσης θείας δικαιοσύνης.
Ἐρώτησις. Λοιπὸν, ἐπειδὴ ἔρχονται εἰς
ἡμᾶς πολλαὶ θλίψεις καὶ διἀφοροι πειρασμοί, ἀφ' ὲνὸς μὲν ἀπὸ ἀνθρώπους, οἰ ὁποῖοι μᾶς φθονοῦν, καταλοιλοῦν, διαδάλλουν, συκοφαντοῦν, κολακεύουν, πλανοῦν,
ἀδικοῦν, σκοινδοιλίζουν, καταφρονοῦν, μισοῦν, πολεμοῦν, κτυποῦν, ἐπηρεὰζουν, διώκουν καὶ γενικῶς δσα ὑφίστανται οἰ ὰνθρωποι ἀπὸ τοὺς ὁμοίους των. Ὡσαύτως
οἰ πειρασμοὶ καὶ ἀπὸ τὸ ἵδιον σῶμα μας,
τὸ ὁποῖον σφριγᾳ, πολεμᾳ, ζητεῖ ἀνέσεις
καὶ περιπίπτει σὲ διἀφορα νοσήματα, δπως
ἐπίσης μᾶς συμβαίνουν δήγματα ἀπὸ κῦνας, ἀπὸ ἰοδόλα ῆ σαρκοδόρα θηρία. Σὺν
τοὑτοις δέ, ὑφιστάμεθα λιμούς, σεισμούς,
παγετῶνες, καύσωνες, γήρας, πενίαν, μόνωσιν καὶ λοιπὰ τοιαῦτα.
Ἐξ ἀλλου δέ, οἰ διάφοροι πειρασμοὶ
προέρχονται ἀπὸ τὰ πνεὑματα τῆς πονηρίας, πρὸς τὰ όποῖα εἵναι ἡ πάλη μας, οπως
μᾶς ἀπεκάλυψεν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
(Ἐφεσ. ς', 12), τὰ όποῖα παρακολουθοῦν
καὶ τὰς πρὰξεις καὶ τοὺς λόγους μας καὶ
ἐξ ἀὐτῶν ἀκολούθως συμπεραίνουν τοὺς
λογισμούς μας (γνωστοῦ δντος δτι, κοιτὰ
τοὺς Ἀγίους Πατέρας, δὲν γνωρίζουν ἀμέσως τοὺς διαλογισμοὺς τῶν ἀνθρώπων,
ἀλλ' ἐμμέσως).
Ἐὰν, λοιπόν, ὁ αὐτεξούσιος νοῦς ἡμῶν
δὲν συναρπαγῇ καὶ δὲν καμφθῇ ἀπὸ τοὺς
ἀνωτέρω δοκιμαστικοὺς τῆς προαιρέσεώς
μας πειρασμοὺς καὶ ἐν συνεχείᾳ δὲν ἐγκατοιλείψη τὴν διὰ τῆς προσευχῆς ὰμεσον
ἐπαφὴν μετὰ τοῦ θεοῦ, τότε οῦτε λογισμοὶ
ἀνακινοῦνται, ώς ἀντίδρασις, οῦτε λόγοι
προφέρονται οῦτε καὶ πράξεις ἐνεργοῦνται.
Σὺ δέ, πάτερ, εἵπες, δτι δλαι αἰ συμφοραὶ ἐπέρχονται εἰς ἔκαστον ἀπὸ κἀποιαν ἀνἀλογον αἰτίαν. Φανέρωσέ μας, λοιπόν, τὰς αἰτίας, διὰ νὰ πιστεύσωμεν, δτι
ὸντως εἵμεθα ὑπεύθυνοι τῶν πειρασμῶν
καὶ δτι ὁφείλομεν ὲπομένως νὰ ὑπομένωμεν εὐχαρίστως δλα τὰ θλιβερά. Οῦτω δὲ
ποιοῦντες, δχι μόνον νὰ ἀποφύγωμεν τὴν
κόλασιν ώς ἁμαρτωλοί, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴ
ὑποστῶμεν, κατὰ τὴν τελικὴν κρίσιν τοῦ
θεοῦ, 6αρυτέροιν τὴν κόλασιν, ώς μὴ θεραπευθέντες εἰς τὴν ψυχὴν ὑπὸ τῶν παιδευτικῶν πειρασμῶν.
(Συνεχίζεται)
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ΤΟγ ΛΠΟγ Θ6ρΧΠϊωΝΟΘ
ΑΚΑΡΙΖΩ τόν βίον
σας, ἀγαπητοί, καὶ
ἐπαινῶ τόν πόθον
σας ῶ μακάριοι μονάζοντες διά τόν
Θεόν. Διότι ἔχοντες
κοινὴν φύσιν μέ ὅλους τους ἀνθρῶπους, ὅμως δὲν ἔχετε τοὑς αὑτοὑς σκοπούς. Σεῖς νοὴσαντες καὶ συλλαβόντες ὑψηλά καὶ μεγάλα,
ἐπτερῶσατε τόν νοῦν σας, διά νά φθάσετε
πρὁς αὑτάς τάς ούρανίους μονάς, δπως, ἀκολουθοῦντες τά πρότυπα τῆς Θείας ἐκείνης ζωῆς καὶ πνευματοποιούμενοι, ἀποβῆτε μιμηταὶ
τῶν μακαρίων ἀγγέλων, τῶν ὁποίων ἡ δόξα
καὶ ἡ μακαριότης σας ἀναμένει.
Διότι σεῖς, αν καὶ εἱσθε ὀίνθρωποι καὶ ἐξ
ἀνθριδπων γεννηθέντες, ἐν τούτοις δέν συμπαρεσύρθητε ἀπὁ χαμηλοὑς άνθρωπίνους λογισμούς. Ἁλλ' οῦτε τὴν δύναμιν τοῦ πόθου σας
πρὁς τόν Θεόν κατιὅρθοισαν νά ἐλαττιδσουν τά
θεωρούμενα τερπνά πράγματα τοῦ 6ίου. Ἁφοῦ δἐ ὁριστικῶς ἀπεμακρύνθητε ἀπὁ τόν κόσμον, ἐτάξατε ἔναν μόνον σκοπόν' νά εὑαρεστὴσετε τόν Θεόν. Διό καὶ τῶν πνευματικῶν
σας ἀγῶνων τά τρόπαια ἔγιναν γνωστά εἰς ὄλους.
Τόν ἀγαθὁν πόθον σας πρὁς μονασμόν δέν
ἐγέννησεν οῦτε ἡ ἐπιθυμία ἀποκτἡσεως γηῖνων
πραγμάτων, οῦτε ὑποσχέσεις φθειρομένων δῶρων, ἀλλά ἡ εὑσεβὴς πίστις καὶ ὁ ὑγιὴς λογισμός, μέ τὴν 6οἡθειαν, 6εβαίως, καὶ τὴν εύδοκίαν τοῦ Σωτῆρος καὶ Θεοῦ. Τῆς άγίας αὑτῆς
προθέσεῶς σας ὅπως μονάσετε, χορηγός καὶ
ἀρχηγός καὶ τελειωτἡς, εἱναι ὁ Ἰησοῦ Χριστός,
(·Ε6ρ. Ι2,2). Ὄστις καὶ τὴν ἀπεδέχθη. Αὑτός ποὑ χαρίζει σε σας τοὑς μονάζοντας ὑπομονὴν καὶ θεάρεστον τέλος, ὅπως καὶ εἰς ὅλους
ποὑ θέλουν νά σωθοῦν, ὁ Ἰησοῦς εἱναι ἡ μόνη ὁδός. Αύτὴν τὴν ὁδὁν θέλοντες μἐ προθυμίαν νά διοδεύσετε ἐξ ἀρχῆς, ἔχετε ῶς συνοδοιπόρον τόν Σωτῆρα Κύριον, ὅστις λέγει «Ού
μὴ σε ἀνῶ ούδέ μὴ σε ἐγκαταλείπω» (Ἐ6ρ.
Ι3,5).
Β' Διά τὴν άγάπην τοῦ Χριστοῦ κανένα ἐμπόδιον δεν ἡδυνὴθη νά ἀνακόψη τόν ούράνιον
σκοπὁν σας. Οῦτε πόθος κτημάτων, οῦτε φίλτρον γονέων, οῦτε συγγενικαὶ κληρονομίαι, οῦτε συμβίωσις μετά ἀδελφῶν, οῦτε δεσμοὶ συγγενῶν, οῦτε ἀπολαύσεις, ἡδυπαθῆ λουτρά καὶ
διασκεδάσεις, οῦτε ἀναστροφαὶ μετά φίλων,
οῦτε καὶ δόξαι τοῦ κόσμου τούτου. "Ολα αϋτά τά κατεφρονἡσατε καὶ μἐ αὑτά τά ἔργα σας
6οἀτε, χρησιμοποιοῦντες τόν ἀποστολικόν λόγον; «Πάντα ἡγοῦμαι σκύβαλα, ἱνα Χριστόν

κερδὴσω» (Φιλιπ. 3,8). Διά τοῦτο καὶ αὑλίζεσθε εἰς τὴν Ἐρημον καὶ ἐξιλεῶνετε τόν Θεόν
διά νηστειῶν, διά παρθενίας, δι' ἀσκἡσεων καὶ
καθαρῶν προσευχῶν. 'Τμεῖς δέν ἔχετε τίποτε,
δι' αὑτό καὶ οϋδέποτε δύναται νά σάς φοβίση
κανένας φοβερός ἐπίγειος Βασιλεύς, οῦτε αρχων καὶ δικαστὴς ἤ ἡγεμῶν ἧ οἱαδἡποτε ἐξουσία. Κατά τόν Ἁπόστολον. «Δικαίῳ γάρ νόμος οὑ κεῖται, ἀνόμοις δἐ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ άμαρτωλοῖς, πατρολῶαις καὶ μητρολιδαις, ἀνδροφόνοις, πόρνοις καὶ ἀρσενοκοίταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἰ τι ἔτερον τῆ ὑγιαινούση
διδασκαλίφ ἀντίκειται». (Α' Τιμ. Ι,9 - ΙΟ). 'Ο
αὑτός Ἁπόστολος λέγει" «οἱ γάρ ἀρχοντες οὑκ
εἱσὶ φόβος τῶν άγαθῶν ἔργων, ἀλλά τῶν κακῶν». καὶ πάλιν' «Θέλεις δἐ μὴ φοβεῖσθαι τὴν
ἐξουσίαν; τό ἀγαθὁν ποίει, καὶ ἔξεις ἔπαινον
ἐξ αὑτῆς» (Ρωμ. Ι3,3:. Σέ σάς, λοιπόν, ἀνὴκουν δικαίως οἱ ἔπαινοι, ὅπως τιμωρία σκληρά ἀναμένει τοὑς παραβάτας τῶν νόμων.
Γ. 'Ο Θεός σάς ἐξέλεξεν ῶς λαόν του περιούσιον καὶ «ζηλωτὴν καλῶν ἔργων». 'Ο Σωτὴρ εἱπεν. «'Τμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου».
(Ματθ. 5, Ι4). Καὶ εἱσθε σεῖς, ποὑ ἔχετε τόν
αὑτόν ζῆλον, τὁ ἰδιον ἔργον, κοινόν τὁν ἔπαινον καὶ κοινὴν τὴν μισθαποδοσίαν ἀπὁ τόν Θεόν. Μακάριοι, ἐπομένως, εἱσθε καὶ τρισμακάριοι, ῶ τιμιῶτατοι δι' ἀγάπην Θεοῦ μονάζοντες.
Ποῖος θά ἐπαινέση ἐπαξίως τὴν θείαν πολιτείαν σας. Διότι τό ἀδιάλειπτον ἔργον σας,
νυχθημερόν, εἱναι «ψαλμοὶ καὶ ῦμνοι καὶ ῶδαὶ
πνευματικαὶ» (Ἐφ. 5, Ι9) καὶ πράξεις ἀναφερόμεναι εἰς τόν Θεόν, ἀπὁ τὴν ὑπάρχουσαν ἀγάπην σας, τὴν τροφὴν τῶν ἀγγέλαιν. Ἐ εἰρὴνη ἐμπολιτεύεται μεταξὑ σας ῶσάν νά εὑρίσκεσθε εἰς τόν ούρανόν. Ὄ συμπεριφορά σας
εἱναι ἀφιλάργυρος, πάντοτε ἀγαπῶντες τὴν
ακραν λιτότητα. Εἰς τάς νηστείας εἱσθε ακαμπτοι, εἰς τάς προσευχάς ἰσχυρότεροι. Τάς δἐ
ἡμέρας καὶ τάς νύκτας σας διέρχεσθε ἐν ἐγρηγόρσει.
Εἱπεν ὁ Κύριος' «Λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν».
(Ματθ. 5, Ι6). Καὶ αὑτό ἐφαρμόζεται σε σάς.
Οῦτε τόν κόσμον ἀγαπἡσατε, οῦτε ἡθελὴσατε
νά κρατἡσετε τίποτε ἀπὁ τόν κόσμον αὑτόν.
Διά τοῦτο εἱσθε μακάριοι παρά τῳ Θεῳ. Εἱναι
δέ καὶ ὁ κόσμος μακάριος δι' ὑμάς. Αἱ Ἐρημοι καυχῶνται. Ὡ κόσμος ὅλος σκεπάζεται διά
τῶν προσευχῶν σας. Μἐ τάς ἱκεσίας σας στέλλεται 6ροχὴ ἀπὁ τόν Θεόν εἰς τὴν γῆν. 'Η γῆ
στολίζεται μἐ τὴν χλόην καὶ τά δένδρα, ποὑ
εἱναι πλἡρη καρπῶν, συντηροῦν ὑγιά τὴν συγκομιδὴν. 'Ο δἐ Νεῖλος, κατ' ἔτος πλημμυρίζων
καὶ ποτίζων ὅλην τὴν Αὶγυπτον, ἀπὁ τὴν δύναμιν τῶν ἱκεσιῶν σας, εὑεργετεῖ τὴν γῆν καὶ
ξεχύνεται ἀφθόνως πρὁς λίμνας καὶ θάλασσας. 'Ο Ἐλίας, αν καὶ ἤτο ὁμοιοπαθὴς μὲ ἡμάς ανθρωπος, ῶς λέγει ἡ Γραφἡ, μέ τὴν προ-
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σευχήν του ἀνέστειλε τόν φυσικὁν νόμον τῆς
6ροχῆς καὶ πάλιν προσευχηθεὶς ὁ οὑρανός ἔβρεξε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τόν καρπόν της, (Ἰακ.
5, Ι7 - Ι8), πόσῳ μάλλον αἱ πρεσβεῖαι σας δἐν
θά μας δῶσουν ὅσα ζητὴσετε χρἡσιμα ἀπό τόν
Θεόν;
Δ' Εἰσαι, λοιπόν, μακαρία ἡ πόλις τῶν Ἁλεξανδρέων, διότι σας ἔχει πρεσβευτάς πρός Θεόν. Αἱ πόλεις τῶν Σοδόμων δἐν θά κατεστρέφοντο διά τοῦ Θείου πυρός, ἐάν ὑπῆρχον ἐκεῖ
δέκα δίκαιοι. (Γεν. Ι8, Ι3). Οῦτε πάλιν ἀλλαι
πόλεις θά κατεστρέφοντο ὑπό τῆς ὀργῆς τοῦ
Θεοῦ, ἐάν ἐφρουροῦντο ὑπό τῆς άγιότητός σας.
Καὶ οἱ φίλοι τοῦ Θεοσεβοῦς 'Ιῶβ, παρ' ὅτι ἔπρεπε νά τιμωρηθοῦν, ὅμως ἐσῶθησαν χάρις
εἰς αύτόν, ῶς λέγει ἡ Γραφὴ «'Ιῶβ δἐ ὁ θεράπων μοι εῦξεται περὶ ὑμῶν, ὄτι εἰ μὴ πρόσωπον αὑτοῦ λὴψομαι, εἰ μὴ γάρ δι' αύτόν, ἀπῶλεσα αν πάντας ὑμα,ς» (Ἰῶβ, 42, 8 - 9).
Ὡ Ἰουδαῖκὁς λαός πάλιν, ἡμάρτησε κάποτε, ὄταν ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Μωῦσὴς ἐδέχθη
τόν νόμον. 'Ο λαός, ὁ πάντοτε ἀσύνετος καὶ
πνευματικῶς ἀπαίδευτος, ἀπωλέσας τὴν ὑπομονὴν του, (ἀπό τὴν ἀργοπορίαν τοῦ Μωϋσέως ἐπάνω εἰς τό Σινά) ἐνοχλοῦσε τὁν Ἁαρῶν
λέγων" «Ποίησον ἡμῖν θεούς, οἱ προπορεύσονται ἡμῶν» (Γεν. 32, Ι). Ἁφοῦ ἐλάτρευσαν
τόν μόσχον, ὁ Κύριος ῶργίσθη κατ' αύτῶν καὶ
λέγεΓ «Μωϋσῆ, σπεῦσον, κατάβηθι, ὁ γάρ λαὁς ὴνόμησεν». (Ἐξ. 32, 7). Ὡ Μωῦσὴς, ὄταν
εἱδε τὴν 6αρεῖαν παρανομίαν, ἀπηυθύνθη πρός
τὁν Θεόν λέγιον' «Εἰ μἐν ἀφῆς αὑτοῖε τὴν άμαρτίαν, άφες' εἰ δἐ μἡ γε, κἀμἐ ἐξάλειψον
έκ τῆς 6ίβλου ἧς ἔγραψας»· (Ἐξ. 32, 32).
Ὡ πόση εἱναι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ δύναμις εἰς
τάς άγίους! Ὄ πόσον αἱ προσευχαί σας Ηα
μας κομίσουν ὄσα θέλομεν ῶφέλιμα, ἐπειδὴ
ἐπισύρουν τὴν συμπάθειαν τοῦ Θεοῦ! Ὡ πόση
ἀνάπαυσις σας περιμένει, ποὑ ἀγωνίζεσθε νά ἐνωθῆτε μετά τοῦ Θεοῦ! 'Ω μἐ πόσα ἀγαθά θά
χορτασθῆτε, σεῖς ποὑ ἀφὴσατε πατέρα καὶ μητέρα καὶ ἀδελφούς! (Μαρκ. ΙΟ, 29).
Ε' 'Ἐλεγεν ὁ Θεὁς τότε εἰς τὁν Ἁ6ραάμ'
«Ἐξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς γῆν ἥν αν σοι δείξω»
(Γεν. Ι2, Ι). Καὶ ὁ Ἁ6ραάμ ὑπἡκουσε καὶ ἐξῆλθεν. Βλέπω λοιπόν ὅτι καὶ σεῖς άρπάξατε
τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, διά νά ἀκολουθὴσετε κα
τά πόδας τόν Ἁ6ραάμ καὶ νά συναπολαύσετε
τὴν εὑλογίαν' «Ἁγαθόν ἀνδρί, ὄταν αρη τόν
ζυγόν αὑτοῦ ἐκ νεότητος αὑτοῦ, καθιεῖται δἐ
κατά μόνας καὶ σιωπἡσεται» (Θρ. Ἰερ. 3, 27
- 28). Τοῦτο φανερῶνει καὶ ἡ Ιδικἡ σας ἀναχῶρησις. Ὡ πλοῦτος δἐν σας ἐδελέασεν, οῦτε
σάς ἐξηπάτησαν τά κάλλη τῶν γυναικῶν, ἀλλ'
ῶς ἀσῶματοι διά τοῦ θείου φόβου διεφύγατε
τὴν ματαιότητά των. Εἱναι γλυκὑς διά σάς λιτὁς ἀοτος καὶ ὁίλας καὶ πόσιμον ῦδωρ εἰς τὴν
ἐρημίαν παρά εἰς τὴν πόλιν αἱ ἀπολαύσεις καὶ
τά κοπιιἡδη συμπόσια. Κρεῖσσον, γάρ, φησί.
ψωμός μεθ' ἡδονῆς ἐν εἱρὴνη ἡ οἱκος πολλῶν ἀγαθῶν καὶ ἀδίκων θυμάτων μετά μάχης (Παρμ.
Ι5, Ι7). Εἱσθε ἐλεύθεροι κατά πάντα, ῶ θεο-
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φιλέστατοι μονάζοντες. Γυνὴ δἐν σάς ἐνοχλεῖ
περὶ γυναικείου πράγματος' ὑἱοὶ ἤ θυγατέρες
δἐν σάς στενοχωροῦν μἐ τάς ποικίλας ἀπαιτἡσεις των" οῦτε δοῦλος, άρπάξας τὁν πλοῦτον,
δραπετεύεΓ οῦτε μέριμνα τῶν χρημάτων σάς
κλέπτει τὁν ὑπνον. Τῳ γάρ «ἐμπλησθέντι τοῦ
πλουτῆσαι», λέγει ὁ Ἐκκλησιαστἡς, «ούκ ἔστιν
ὁ ἀφίων αύτόν τοῦ ὑπνῶσαι» (Ἐκκλ. 5, ΙΙ).

ΣΤ' Ἰδοὑ τά γλυκερά τοῦ 6ίου, ἰδοὑ τά περισπούδαστα! Ὄταν κάποιος νυμφευθῆ εἰς τὁν
κόσμον, ἀρχίζουν αἱ μέριμναι καὶ τά δαπανηρά
πράγματα. 'Ἐγκυος ἡ γυνὴ; Ἐγέννησεν; Ἐγεννήθη τό 6ρέφος; Ἁρχίζει διά τόν ἀνδρα
ἡ φροντὶς πῶς θά ἐκπληρῶση τάς ἐπιθυμίας
τῆς γυναικός. Ἐγέννησεν θῆλυ; 'Ο ἀνὴρ 8υσφορεῖ περὶ προικῶν ἀσχολούμενος. Ἐτέχθη
άρεν; Φαιδρύνεται καὶ χαίρεται ὀλίγον' εἰς τὴν
χαράν του αὑτὴν τό 6ρέφος ἡσθένησεν' συμφορά διά τὁν ἀνδρα. Δἐν παύει νά προσκαλῆ τους
ἰατρούς' πολλά ὑπόσχεται, ἐάν τό νὴπιον σωθῆ'
τρέχει κατηφὴς καὶ συναντά τους φίλους καὶ
λέγει" εὑχηθῆτε διότι τὁ 6ρέφος νοσεῖ' ἐάν
πάθη κάτι, θά αὑτοκτονἡσῳ. Οἱ φίλοι λυποῦνται. Ὡ δἐ Θεός χάρις εἰς τό ἔλεός του χαρίζει ζωὴν' ἐθεραπεύθη τὁ νὴπιον, ηὑξὴθη, ἐμεγάλωσεν, ἔγινε παιδὶ" τὁ ἀναλαμβάνουν διάφοροι διδάσκαλοι καὶ, ὅσον προχωρεῖ εἰς τὴν
ἡλικίαν, παιδαγωγεῖται κατά κόσμον' ἔγινε λοιπόν νέος, ἔτοιμος διά γάμον. 'Ο πατἡρ του
πάλιν περὶ γάμων ἀσχολεῖταΓ τά πάντα ἔτοιμα, ὁ νυμφικός θάλαμος στολισμένος, καὶ ἔξαφνα ὁ θάνατος ἤρπασε τόν νέον' αἰφνίδιος
καὶ ἀπαρηγόρητος συμφορά διά τόν πατέρα' ὁ
νέος κηδεύεται, στεναγμοὶ λοιπόν καὶ ὀδυρμοί,
ἀπέρχεται εἰς τὁ μνῆμα καὶ μοιρολογεῖ, κτυπά
τὴν κεφαλἡν, σείεται ὁλόκληρος καὶ δέρει τό
πρόσωπόν (του), ἐπαναλαμβάνων συνεχῶς οἰμοι' καὶ καθῶς εἱναι πολὑ πληγωμένος διά τό
κακόν, πολλάκις περιπίπτει εἰς ἀθεράπευτον νόσον, καὶ σιγά - σιγά φθειρόμενος, εἰς τὁ τέλος,
ἐκζητεῖ τὁν θάνατον.
Ζ' Ἁντιληφθῆτε, τιμιῶτατοι μονασταὶ ἐν
Θεῳ, ἀπό πόσα πράγματα σάς ὴλευθέρωσεν ὁ
Χριστός' μάθετε πόσα καλά εκερδησατε" κατανοἡσατε τί 6ίον διάγετε' ἰσάγγελος εἱναι ἡ
ζωἡ σας. Διότι, καθῶς εἰς τὴν ἀνάστασιν τῶν
νεκρῶν «οῦτε γαμοῦσι, οῦτε γαμίσκονται, ἀλλ'
ῶς ἀγγελοί εἰσιν ἐν οὑρανῳ οἱ δίκαιοι» (Ματθ.
22, 3Ο), μέ τὴν αὑτὴν διαγωγὴν συζῶντες, προγεύεσθε μἐ πόθον τά μέλλοντα. Ποῖος, λοιπόν,
δἐν θά σάς μακαρίση, προτιμἡσαντας ἀπερίσπαστον 6ίον; Ποῖος δἐν θά ἀπεδέχετο εύχαρίστως τὴν ἐρημικὴν σας ζωἡν; Ποῖος δἐν θά
ἐπόθει τὴν ἡσυχίαν σας; Συνέδρια διοργανοῦνται εἰς τάς πόλεις καὶ συζητὴσεις περὶ τοόπου
ζωῆς. Ποῖος θά γεμίση τάς κοιλίας τῶν χορευτῶν, τῶν θεατρίνων καὶ τῶν αύλητῶν; Ποῖος
Οά σκορπίση τόν πλοῦτον εἰ- πσοάνομα καὶ μάταια θεάματα; Καὶ ἀπό τὴν ἔρευναν τούτων
σεῖς, χάριν τοῦ Κυρίου, εἱσθε ἐκτός. Δἐν ὑπόκεισθε εἰς τάς δημοσίας ἡ τάς πολιτικάς ὑπηρεσίας, οῦτε τό χέρι τοῦ φορολόγου κτυπά τὴν
θύραν σας, διά νά άρπάση τὁν φόρον' ούδεὶς
σάς σύρει εἰς τό δικαστὴριον, ὅπως συμβαίνει,
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ἀλλ' οῦτε εἰς τὴν φυλακὴν θά κατοικὴσετε συκοφαντηθέντες, οῦτε δεσμά θά δεχθοῦν τά πόδια σας, κατηγορούμενοι ψευδῶς διά νά κατα6άλετε δημόσια χρἡματα' οῦτε θά δεθοῦν τό
χέρια σας μέ σχοινιά διά κάποιαν ἀτυχίαν. Δεν
γνωρίζετε σεῖς τάς ταλαιπωρίας τῶν στρατιωτῶν, ἀλλ' οῦτε καὶ τους ἀπανθριοπους ἐμπαιγμοὑς τῶν ὁργάνων τῆς τάξεως' δἐν καταγίνεσθε
μἐ τό ἐμπόριον, διά νά συνάξετε μἐ ἐπιορκίας
πλοῦτον, διότι γνωρίζετε ὅτι (εἱναι) «προτιμῶτερον εἰς τον δίκαιον τό ὀλίγον ὑπἐρ πλοῦτον
άμαρτωλῶν πολὑν». Δέν πρόκειται νά σάς ἐξυπνἡση ὁ δανειστὴς κατά τὴν ἀνάπαυσίν σας,
6αστάζων τό γραμμάτιον εἰς τό χέρι, οῦτε νά
σάς προσάγη ἐνῶπιον τοῦ ἀρχοντος μέ ἐγγράφους κατηγορίας' οῦτε ἐστενάξατε, ῶς ὀφείλοντες τόκους πολλούς, ἀλλ' οῦτε ἐφοβὴθητε
τὴν θάλλασαν, μἡπιος αἰφνιδίως ἀγριεύση καὶ
ἀπολεσθῆ τὁ φορτίον, ὁ δέ πλούσιος εὑρεθῆ
πάραυτα πτωχός.
Η' Αύτά εἱναι τοῦ 6ίου τά ἐπιτηδεύματα, αύτά τά πράγματα τοῦ βίου, αύτά ὑπομένουν οἱ
ἔγγαμοι. Σ εῖς ὄμως ζῆτε ἀπερίσπαστοι εἰς τὴν
ἔρημον, μἐ μόνην τὴν φροντίδα τοῦ λαμπροῦ
σας 6ίου' ῶ πόσον ὑψος τιμῆς ἔχει τὁ αγιον
καὶ ἱερόν σας σχῆμα! Ὡ πόσην εὑωδίαν πνευματικὴν πνέει! "Ω πόσον μέγα πολίτευμα ἐξελέξατε! Οὑδεὶς λόγος δύναται νά τὁ ἐξυμνὴση! Ὄ τρόπος ζωῆς ποὑ ψηλαφά τὁν οὑρανόν!
"Ω τρόπος ζωῆς ποὑ συνάπτει μέ τόν Θεόν!
Ω τρόπος ζωῆς κατ' εἰκόνα τῶν ἀγγέλων! "Ω
τρόπος ζωῆς ποὑ διασῶζεις τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ! Ὄ πολίτευμα ποὑ ἡ θέσις σου εἱναι παρά
τῳ Θεῳ! "Ω πολιτεία διά τῆς ὁποίας σῶζεται
ὁ κόσμος! “Ω πολίτευμα τιμιῶτατον εἰς τὁν Θεόν! Ὄποιος σάς μακαρίζει, δικαίως θά εἰπη
«Μακάριοι οἱ ὀίμωμοι ἐν ὁδῳ, οἱ πορευόμενοι
ἐν νόμῳ Κυρίου» (Ψαλμ. Ι, 8). Διότι μελετῶντες τὁν νόμον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός,
(Ψαλμ. Ι, 2) «ῶς τό ξύλον τό πεφυτευμένον
παρά τάς διεξόδους τῶν ὑδάτων, δ τὁν καρπὁν
αύτοῦ δῶσει ἐν καιρῳ αύτοῦ, καὶ τό φύλλον
αύτοῦ οὑκ ἀπορρυὴσεται, καὶ πάντα ὅσα αν
ποιῆ κατευοδωθἡσεται» (Ψαλμ. Ι, 3), οῦτω λοιπὁν καρποφοροῦντες μέ λόγους καὶ ἔργα μετά
περισσοτέρας παρρησίας δύνασθε νά λέγετε εἰς
τὁν Θεόν' «Καταβἡτω ἀδελφιδός μου εἰς τὁν
κῆπον αύτοῦ, καὶ φαγέτω καρπὁν ἀκροδρύων
αύτοῦ» (Ἅσμα 4, Ι6). Διότι ὁ καθένας σας,
ἀξιοπόθητοι μονασταὶ διά τὁν Θεόν, εἱσθε ἔνας
κῆπος, πλουτισμένος μἐ διάφορα εἰδη δένδρων
καὶ καλλιεργημένος μἐ τὴν φύλαξιν τῶν ἐντολῶν τοῦ θείου νόμου. Δἐν εἱσθε ἔνα δάσος, διά
νά κατοικἡσουν ὀίγρια θηρία, ἡ αἱμοβόρος συμμορία τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων, ἀλλά κῆπος
περιφρουρούμενος καὶ ἀσφαλιζόμενος μἐ λίθους τιμίους ἀπό τὴν φύλαξιν τοῦ νόμου. Διά
τοῦτο δέν ἐγίνατε θηράματα τοῦ διαβόλου, ἀλλ'
ὴχμαλωτίσθητε ἀπό τὁ δίκτυον τοῦ Χριστοῦ,
μέσα ἀπό τὴν άλμυράν θάλασσαν τῆς ἀκαταστασίας τοῦ κόσμου.

Θ' 'Ο νυμφευμένος διαμοιράζει εἰς πολλά
τὴν διάνοιάν του, καθῶς ὁ Παῦλος λἐγεΓ «Ὡ
δέ γἡμας μεριμνά τά τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει

τῆ γυναικί, καὶ μεμέρισται» (Α' Κορ. 6, 33 34). Σεῖς ὄμως, ῶ θαυμάσιοι τοῦ Θεοῦ ἐρασταί,
ἀχιὄριστοι μένετε ἐν αύτῳ καὶ ἀδιακόπως λέγετε μετά πόθου τό τοῦ Δαυίδ' «Ἐκολλἡθη ἡ
ψυχή μου ὀπίσιο σου, ἐμοῦ δέ ἀντελάβετο ἡ δεξιά Σου» (Ψαλμ. 62, 9). Διότι δἐν ἐτρέξατε
πίσω ἀπό ἀγροὑς ἤ οἰκίας ἤ κάποιαν ἀλλην περιουσίαν, διά νά τά κυριεύσετε καὶ νά τά οἰκειοποιηθῆτε, οῦτε πίσω ἀπό παράλογον ἐπιθυμίαν ἧ κατάκρισιν ἤ φιλαργυρίαν ἤ μίαν ὀίλλην ἀπάτην, ἀλλ' ὅπως ἐγράφη' «'Οπίσω Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου πορεύση καὶ πρός αύτόν
προσκολληθἡση» (Δευτ. ΙΟ, 2Ο). Αύτὁ ἀληθῶς σεῖς ἐπράξατε: «"Τπαγε, πῶλησόν σου τά
ὑπάρχοντα, καὶ δός πτωχοῖς, καὶ ἔξεις θησαυρόν ἐν ούρανῳ, καὶ δεῦρο ακολούθει μοι»
(Ματθ. Ι9, 2Ι). Καὶ τό νόημα τοῦ λόγου αὑτοῦ, μέσῳ ὑμῶν ἀποκαλύπτεται, τόν ὁποῖον (λόγον) δέν παρεδράμετε καὶ ἡρνἡθητε τόν κόσμον καὶ τάς φροντίδας τοῦ κόσμου, ἐμπιστευθέντες πλὴριος τόν εἰπόντα Θεόν' «Ζητεῖτε
πρῶτον τὴν 6ασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αύτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθἡσεται
ὑμῖν» (Ματθ. 6, Ι3).
Γ Διά τοῦτο εἱσθε α,ξιοι ἐπαίνων καὶ μακαρισμῶν, ἐπειδὴ ὑπετάξατε εἰς τὁν Χριστόν τὴν
ἀπαίδευτον ἀκοἡν, διά νά μὴ τὴν δουλιὄσετε
μἐ ματαίας καταλαλιάς. Ἐπὶ πλέον δέ, διά νά
ἀσκὴσετε τους ὀφθαλμούς σας, ίοστε νά μὴ ἐπιθυμοῦν ξένα πράγματα, τους ἐσυνηθίσατε νά
ὑψῶνωνται πρός τόν Θεόν, λέγοντες μετά τοῦ
ὑμνογράφου Δαυίδ' «Πρός σἐ ἧρα τους ὀφθαλμούς μου, τόν κατοικοῦντα ἐν τῳ οὑρανῳ' ἰδοὑ
ῶς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν κυρίων
αὑτῶν, ῶς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας τῆς
κυρίας αὑτῆς, οῦτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρός
Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν ἔως οὑ οἰκτειρὴση ἡμάς»
«Ψαλμ. Ι22, Ι-2). 'Τψοῦντες πάλιν τάς ὁσίας χεῖρας σας, ἐσυνηθίσατε νά ἐνατενίζετε ἀκαταπαύστως πρός τόν Θεόν, διά καθαρῶν
προσευχῶν, διά νά μὴ γίνουν αἰτία άρπαγῶν
καὶ κλοπῶν καὶ πολέμων. Του; δὲ πόδας σας
ἐσυνηθίσατε νά 6αδίζουν εὑθεῖς δρόμους, ἤ εἰς
οἱκον Θεοῦ ἤ εἰς μονάς άγίων Πατέρων, διά
νά μἡ, παρασυρόμενοι εἰς τὀ κακόν, κατακρημνίζωνται ἐντὁς 6όθρων. "Οσον ἀφορά δἐ εἰς
τὴν ἐλευθερωμένην ὄσφρησιν, εἱναι σύνηθες διά
σάς νά λέγετε ἐνῶπιον τοῦ Θεοῦ" «Εἰς ὀσμὴν
μύρου σου δραμούμεθα» (Ἅσμα Ι, 4). Ἐμάθατε δἐ καὶ τὴν γεῦσιν εἰς πτωχάς τροφάς καὶ
τό πόσιμον ὅδωρ, διά νά μὴ γίνεσθε ὑποκριταὶ
χάριν τῆς κοιλίας, καθότι μάλιστα ἡ παράβασις
τοῦ Ἁδάμ ἐπράχθη διά τῆς γεύσεως. Μἐ ὅλα
αύτά καὶ φορέματα πτωχικά φορεῖτε καὶ τραχέα, φανερῶνοντες τὴν ζωὴν τῆς ἀληθείας καὶ
τῆς ἀσκὴσεως συγχρόνως. Εἱναι εὑχάριστον
τὁ ψιάθιον καὶ ἡ σεμνὴ περιβολὴ ἀνευ πταισμάτων παρά τά μαλακά στρῶματα μἐ άμαρτίας. Εἱναι γλυκϋ εἰς σάς τό νά ἀκροάσθε περὶ ἀναστάσεως καὶ φοβεράς κρίσεως παρά νά
ἀκούετε αὑλοὑς καὶ κιθάρας καὶ απρεπα ὀίσματα. Σεῖς ἐπιθυμεῖτε τόν ἔνδοξον θάνατον παρά
τὴν πολυχρόνιον τρυφηλὴν καὶ ὀίσεμνον ζωὴν.
Ἁπόδοσις ἐ.μ.σ.
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μαρτυρεϊ εν αληθεια,

δτι η αδιαλειπτος αδολε-

ειταναλαμβανει δ,τι αγσιτα.
'Ο αοϊδιμος ττ.

σχια του ησαν δσα υπαρχουν μετδί θανατον. ' Ε-

ψυχην του την

θεωρει απωλειαν χρδνου να ασχοληθη με δσα «οϋχ

γωγης

υπαρχει

μετα θανατον». "'Εβλεττε τα γη*» να, που

του,

ως

'Αθανασιος διετηρει εις την

μνημην της ευγενειας της κατα-

τεκνου

Θεου.

'Αλλα

και

προε-

χωρει βαθυτερον. "Εβλεπε τον ανθρωπον εις τρια
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'Η πρωτη γεννη-

αυτους». Και ετσι αφωτνλιζε τους καταλαλοϋντας.

σις συνετελεϊτο εις τον Νουν του Θεοϋ, προ κατα-

"Η, δταν αλλοτε συνομιληται του, του ωμιλουν

βολης κδσμου. 'Η δευτερα, δια της φυσικης δδοϋ,

δια θεματα χαμηλα, δ π. 'Αθανασιος, παλιν με

διαδοχικα σταδια γεννωμενον.

εις τον κδσμον.

προς

την

Και η τριτη, απδ του κδσμου

αϊωνιδτητα.

'Η

δια

αναγεννησις

του

ευγενειαν τους μετεφερεν εις την ιδικην του σφαἱ-

ραν, δίπδ την διτοιαν δεν κατηρχετο, ειμη μονον

αγιου βαπτισματος, ανευ της οποιας δ ανθρω-

δια να κλαϋση

ϊΓος ειναι δυστυχες δν, τοϋτο, δια τον ιτ. ^Αθα-

θρωπων. . .

Εις τδ σημειωματαριον του, τνερϊ οΘ εγραψα

νασιον, απετελει πηγην ανεξαντλητου θεολογιας

εις την «νεκρολογιαν» του, σημειωνετ «'Ο αορα-

και εκστατικων «τραγουδιων του Θεου».

Λοιττ6ν,

την απεραντον πτωσιν των αν-

τα νοηματα αϋτα ανεχωνευοντο εις

τος κδσμος ειναι δ πραγματικδς κοσμος, δ κατ'
κοσμος,

δ

κδσμος.

κυριως

'Ο

την ψυχην του, τα εζη εντονως, «επασχε τα θεϊα»

εξοχην

και κατεληγεν εις ηρεμον και γλυκυτατον κλαυ-

κδσμος εϊναι η ερημος, η εξορισ με πασαν δίθλιο-

θμδν, αναλογιζδμενος τδ ανυπερβλητον μεγαλεϊον

του ως «βασιλικου πλασματος και σοφοϋ δημι-

τητα. Κατατεινομεν εις τουτον η εις εκεϊνον αναλογως της ψυχικης μας υγειας. Ναι. Και της

ουργηματος» γνωστου εις τον Θεδν προ καταβο-

πιστεως εις τον Χριστον».

αισθητδς

λης κδσμου. Πως, επὌμενως, να μη πσραμενη εις

'Η εντονος αϊ'σθησις της διακρισεως των δυο

τας θεοποιους αυτας εμπειριας και εις την θειαν

κοσμων, που συνειχε τον πεφιλημενον μου Γερον-

αυτην μακαριοτητα; Δι" αϋτδ και μοι ελεγε πολ-

τσ Αθανασιον, αποτελεϊ την αφετηριαν της ανι-

τιποτε αλλο, απδ τον Θε6ν,

χνεϋσεως της θειας του ζωης. 'Ο σοφδς και δ-

λακις·

«μη ζητης

φως».

μονον αγαθοτητα και

ειμη

ανελυετο

Και

^Αλλ* αυτδς δ προς

εαυτδν εντονος

και

εν

χαριτι ττνευματικος του βιος δεν τον απεξενωνε
αττδ τους εν Χριστφ αδελφους του και αττδ δλην
την ζωην της 'Εκκλησιας και του κδσμου. 'Η αγαττη του εις τον Θεδν και τον πλησιον εκαμνε

την ψυχην του να δονεϊται. Εις καθε ζητημα "Εκ-

κλησιαστικδν
θους.

η

'Εθνικδν

συμμετεϊχε

καλυπτεται

μεχρι

ιτα-

^Αθανασιου, εις τας οποιας αιτο-

τγ.

οχι

αττλως

τδ

ενδιαφερον,

αλλα

δ

πονος του και η ανησυχια του ^Ορθο56ξως σκετττομενου και βιουντος δι* δλα τα ζητηματα. "Ο

ταν δε συνεβαινε να ειμαι πλησιον του, ανελυε

θεματα θεολογικα, εκκλησιαστικα, εθνικα, γλωσσικα με σπανιαν δυναμιν λογου και γνωσεως, με

κραδασμδν

της

καρδιας

καἱ

με

μεθεξιν

ψυχης.

Και ητο να θαυμαζη κανεϊς την πνευματικην αλ-

κην του, την ρωμαλεδτητα της σκεψεως του, την
καθαρδτητα των νοηματων του, εις

θεματα

με-

γαλα που εθιγον απο σκοιτου, δια να σκοϋσω κατι
απδ τας αγιας εμπειριας του. Και δλα αυτα εις

ηλικιαν 87 ετων, αττδ ενα λευκδν γεροντα, ηγνι-

σμενον μεσα εις την καμινον της ττροσευχης και

"Εκεϊνο, ττου εθαυμαζα εις τον π. "Αθανασιον,
ητο η αναλλοιωτος ττραοτης του και η σταθερο-

της του ειτι τα θεϊα. "Οποτε και αν τον συναντουσε κανεις, θα τον ηκουε να δμιλη με ιερδν πα-

θος δια τας «τρεις γεννησεις», δια την σωτηριαν εν Χριστω, δια την αγαθοτητα του Θεου,
δια την ατερμονα αιωνιοτητα,

και

αρρητον

των ουρσνων,

δια την ασυλλη-

μακαριοτητα

δια την

της

βασιλειας

Θεομητορἱκην 6ίξιαν

της

Θεοτδκου Μαριας. ^αν συνεβαινε να του καμουν
ιταραττονα

δι*

απδντας,

τος του «'Ιησοϋ του», και διατελων εις αδιαλειιττον εγρηγορσιν, εζη εις «τον κατ' εξοχην κο-

σμον,

τους

επανεφερε

με

δπου

λε-

πτον τροττον «εγω, ελεγεν, ειμαι χειροτερος αττδ

αδιαλειιττως

ενετρυφα.

"'Ηδη

«των

εσοπτρων λυθεντων», εποτττευει δσα δΓ δλης της

ζωης του ηγαπησε και εττοθησε, «καθαρωτερδν τε
καὶ

τελεωτερον».

Κατα τα τελευταϊα ετη της
μας, απδ βαθειαν ταπεινωσιν,
ττροσευχωμαι

μετα

τον

μακρας φιλιας

με παρεκαλει να

Θ6ίνατδν

του,

δτου

εως

ττεισθω, ως ελεγεν, δτι «ελυτρωθη απδ την κολασιν». 'Ομολογω, δτι μου ητο αδυνατον να καμω

τοισϋτην προσευχην.

'Αντιθετως, παρακαλω τον

Κυριον να μας σκεπαζη δλους δια των ευχων του

6ίληθους μοναχου και να αναδεικνϋη

"Αθανασιους

προς δοξαν Του και ανανεωσιν του Μονσχισμοϋ,
που κατ' ^πεκτασιν ειναι αυτη η ιδια 'Ορθοδοξια μας εις την υψηλοτεραν εκφρασιν της.

εμε

δε ττροσωπικως

να χαριζη

τα

δακρυα

Εις
του

τα αειρροα, την βαθυτατην ταπεινωσιν του, την
ευγνωμοσυνην

του

προς

τον

Θε6ν,

την

ελπιδα

του και την αγαπην ττρδς την Θεοτοκον Μαριαν,
την

αδιαλειπτον

κοσμον» και

της αγαπης δια τον Θεδν και τον ανθρωπον.

πτον

θη Ψ^χης καὶ σαρκος, βοηθουμενος υπδ της χαρι-

μεγαλον αριθμδν ειτι-

'Ο γραφων κατεχει

στολων του

σιος αυτδς 6ίνηρ, ως «νους ηγεμων κατα παθων
ολεθριων», ελευθερωμενος απδ τα τυραννικα πα-

εις δακρυα. . .

την

μνημην

δια

«τον

κατ'

εξοχην

βεβαιδτητα του, δτι δλα του

τα εργα «τον ωδηγουν εις την γεεναν»!

θ.μ.δ.

ΠβΟφΗΤΙΚΟΝ ΜΗΝγΜΛ ΧΓἈΠΗΘ
ΙΑ τρϊα πράγματα
κυρίοος πραγματοποιῶ αὐτὴ τὴν ἀδελφικὴν ἐπικοινωνία.
Α', 'Η π ρ ωτ οφανὴς κ ρ ί ο ι
τῆς ἐποχῆς μας: Μια κρισις γενική, καθολική, αὐξανομένη. Ἀρχίσε μὲ
μιὰ αμφισδητησι ωρισμενων παραδεδομενων ἀξιῶν, καὶ προχωρεῖ ἀκάθεκτα σὲ
μιὰ ἀνατροπὴ ὅλων τῶν θεσμῶν τοῦ πολιτισμοῦ. Τδ μεγαλεπήβολο οικοδδμημα
τον δυτικοϋ κοσμου τριζει στις δασικες δομες του — ὁμολογοῦν δχι πιὰ οἰ φιλόσοφοι, ἀλλὰ οἰ οἰκονομολόγοι καὶ κοινωνιολόγοι. Δὲν εχουμε μονο μια ἡθικὴ κρισι
ἀλλὰ καὶ κρισι δολλαρϊου και πετρελαϊου
και τροφϊμων και ρνπάνσεων κ.λ.π. Ἦ
αξϊα ἄνθρωπος ἐν γένει ευρϊσκεται επι
ξυροϋ ακμης. Βαδ'ιζουμε προς τδ χαος και
πρδς τδ αγχος — δμολογοϋν αλλοι. Σϋγχρονοι μεγαλοι διανοηται — δχι ηϋικολογοι — εξομολογοννται: δ ανϊϊρωπος οημερα φαίνεται νὰ κατευθύνεται πρὸς τὸ
μηδὲν (Γιασπερς)· εϊναι μαλλον τδ τελος
του πολιτισμοῦ μας (Μαλρω)· μοιάζει μὲ
τὸν ταξιδιώτη που ταξιδευει χωρις εϊσιτηριο και χωρις ἀποσκευὲς (Σαρτρ)· δ
ανϋρωπος νοιωϋει ὁλότελα ξένος καὶ ἐξόριστος (Καμν^ με κομμενες τΙς μεταφυσικὲς ρϊζες του ὁ ἄνθρωπος καταποντϊζεται ('Ιονεσκο).
Και δεν εϊναι μονο δ «κοσμος» που περναει την μεγαλη αὐτὴ δοκιμασία της ἀλλοτριώσεως. καὶ οἰ Ἐκκλησίες, δυστνχῶς, εὑρίσκονται σχεδὸν στὸ ἲδιο πλέγμα.
Σε πολλα σημεϊα της γης αντι νὰ στηρϊζουν κλονϊζονν και κλονϊζονται. Και ἡ ἀνὰ τὸν κόσμον Ὀρθόδοξη 'Εκκληοϊα αντι
να εϊναι η ασπιλος Νυφη τον Χριστοϋ, εχει να παρονσιαση αρκετες διαιρέσεις καὶ
πληγὲς καὶ σκάνδαλα. Ἐπιγραμματικὰ θὰ
μποροῦσε νὰ πῆ κανεϊς, δτι ἡ Ὀρθοδοξία
τοῦ δορρα (σλαδικη) πασχει ἀπὸ διωγμόν, ἡ Ὀρθοδοξία τοῦ νότον (αφρικανικη) πασχει ἀπὸ λιμόν, ἡ Ὀρθοδοξία τῆς
ἀνατολῆς (πατριαρχεϊα) πασχει ἀπὸ ὑπο-

6ιδασμδν και ἡ Ὀρθοδοξία της δνσεως
πασχει απδ συσχηματισμόν.
Β'. 'Η δ ι ψ α της Ἀ λ η θ ε ί α ς.
Ἐγράψαμε δχι μόνον ἄλλοτε, ἀλλὰ καὶ
περυοι, για την Νοοταλγια της 'Ορϋοδοξίας, ποὑ παρατηρεϊται σὲ ἀρκετὰ οημεϊα
της Δύσεως, ἀπὸ ἄτομα καὶ ὁμάδες, ἀπὸ
θεολόγονς καὶ λαϊκούς, κουρασμένους ἀπὸ
τὰ εγκοσμοκρατικα σχηματα των δυτικων
'Εκκλησιων κα'ι απδ τις «μοντερνες θεολογίες». Τδ φαινομενο αυτδ της αναζητησεως τοϋ δαϋυτερου νοηματος τον Χριστιανισμοϋ, δπως διαφυλάχθηκε ἀγνὸ καὶ
καθαρὸ ἀπὸ την ανατολικη χριστιανικη
παραδοσι, ειναι αξιο πολν μεγάλης προσοχῆς καὶ πολὑ σοδαρας αντιμετωπισεως.
'Η 'Ορϋοδοξια εχει κατι μεγάλο νὰ εἰπῆ
καὶ πρέπει νὰ τὸ εἰπῆ ὁπωσδήποτε, χωρὶς
καμμια καΟυστερησι η αναδολη. Ηρεπει
να δωση μια δννατὴ καὶ ἔγκυρη καὶ ἐμπράγματη μαρτυρια της σωοτικης Ἀληθείας στον συγχρονο παραπαιοντα κόσμο.
'ϊδιαϊτερα διδτι ενρισκομεϋα σε ἐποχὴν
ποικίλων διαλόγων καὶ ἐπαφῶν, διεκκλησιαστικῶν και διαχριστιανικῶν κ.λ.π. Και
δχι μόνον ἐπὶ θεολογικοῦ ἐπιπέδου. ΟΙ
πάντες διψοϋν ἐναγώνια για αληϋεια και
γνησιδτητα. 'ϊδιαϊτερα οι νεοι δλων των
αποχρωσεων, που με παϋος γυρευονν καποιο νοημα στη ζωη.
Γ'. 'Η ανεπαρκεια των ανθ ρ ω π ι ν ω ν π ρ ο ο π αϊ) ε ι ῶ ν: "Οσο προχωρεῖ ὁ πολιτισμὸς τῆς Δύσεως,
τόσο φαϊνεται η αδυναμια του. Μεγαλοι
διεθνεῖς ὸργανισμοὶ καὶ εϊδικα ἰνστιτοῦτα, ὅπως τὸ περίφημο Μ.Ι.Τ. των Η.Π.
Α. υπογραμμϊζουν, δτι δεν εϊναι πολυ
γερὲς οι δομὲς τοῦ πολιτσμοῦ μας καὶ δτι
κατι δεν παει καλὰ στην Βασι. Παντοϋ
αποκαλϋπτεται μια ανεπαρκεια των ανβρωπινων μεθόδων καὶ σνστημάτων, κα
τι σπουδαϊο που δεν υπελογϊσϋ'ηκε, κατι
βαθύτερο που δεν προδλεφϋηκε. . . Και
αυτδ δχι μδνον επι τοϋ γενικωτέρου ἐπιπέδου, ἀλλὰ καὶ μέσα στὰ χριστιανικὰ
πλαίσια. Εϊτε πρδκειται για ἐκκλησιαστικὲς διοικήσεις, εϊτε για ἰδιωτικὲς θρησκευτικὲς πρωτοβονλίες, εϊναι προφανες
δτι χρειαζεται μια δαϋεια αὐτοκριτική,
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ἔνας θαρραλέος καὶ νγιης αντοελεγχος,
μια εἰλικρινέστερη ϋεμελϊωσις, διδτι πολλα πραγματα τοϋ πνεϋματος εχονν καταντησει πολν ανϋρωπινα.
"Ολα τὰ παραπάνω γίνονται ἐντονώτερα, τώρα ποὑ πλησιαζουμε τδ τελευταϊο
τεταρτο τοϋ εικοστδν αιωνος.
'Εν ὅψει λοιπὸν τῆς σπουδαίας αὐτῆς
φάσεως καὶ μπροστὰ στη Φατνη της ϋεϊας
σαρκώσεως πολλὰ θὰ μποροῦσαν νὰ λεχθοῦν για μελετη και προ6ληματισμδ, αυτοεξετασι και αϋτοκριτικη, δρασι και Ιεραποστολη. Θα προτιμοϋσα δμως κάτι ἄλλο νὰ τονίσω στις κρϊσιμες αὐτὲς στιγμές.
Στροφ ὴ πρὸς τὸν Κϋριον
εξ δλης της ψυχῆς και καρδϊας.
Αυτδ ἐγίνετο σὲ ὅλες τὶς κρισιμες στιγμες της ιστορϊας ἀπὸ τους ανϋρωπους τοϋ
Θεοϋ. Αυτδ εκηρυτταν με ὅλη τους τη δύναμι οι προφηται τῆς Π. Διαθήκης. Εϊναι
ἡ μόνη ὁδός. Δὲν εϊναι ενα ἀπὸ τὰ πολλά,
εἶναι τὸ εν, ουτινος ἐστι χρεία. Στροφη
πρδς τὸν ζωντανὸ Θεο, δχι τυπικα και
κατα ουνϋηκην, ἀλλὰ δυναμικὰ καὶ ἐκ βαθέων. Καταφυγη στδν Παντοδϋναμο για
να σώση τὸν καθένα μας καὶ τὸν κόσμο
«ἀπὸ τῆς ὸργῆς της ερχομενης». Κινητοποϊηοις τοϋ μονου Δυνατοϋ για τδ μεγαλο
ϊλεμα τοϋ αιωνος, για τδ μεγαλο ϊλαϋμα
που χρειαζεται.
'Η ϋ·ε ρ μη π ρ ο σ ευ χ ή μας αϋτὴ πρέπει νὰ πάρη τὸν χαρακτῆρα ἐπιστρατεύσεως καὶ κινητοποιήσεως ἀπλῆς
μὲν καὶ σιωπηλῆς καὶ ἀφανοῦς, ἀλλὰ συγχρόνως ἐπιτακτικῆς καὶ φλογερῆς. Οι
ἀπόστολοι τον Χριστοϋ την προσευχὴν τὴν
ῆθελαν ἐκτενῆ (Πραξ. Ι2, 5), ἀδιάλειπτον (Α' θεο. 5, Ι7), αγωνιστικην
(Κολ. 4, Ι2). Και οι Πατερες επεμειναν:
κΝενρα της ·ψυχης εισιν α'ι προσευχαϊ, ταληθὲς εἰπεῖν, ῶσπερ τὸ σῶμα διὰ τῶν νεύρων συνέχεται καὶ τρέχει καὶ ἲσταται καὶ
ζῆ καὶ πέπηγεν. . .» (Π. Χρυσδστομος).
Σε μιαν τετοια ϋερμη 'ικεσϊα ϊλα παρακαλοῦμε.·
Να αἰσθανθῇ ἡ Πατρίδα μας τὴν ἀποστολὴ καὶ τὸ χρέος της. Ἀντὶ νὰ εἶναι
δονλικὸς οὐραγὸς καὶ πιθηκίζων ἀντιγρα-

φεὑς ξένων εἰδώλων, νὰ καταφυγη ἐν
μετανοια πολλῆ πρὸς τὸν Αυτρωτην για
νὰ γίνη πιστὴ διάκονος της 'Ορϋοδοξϊας,
δδηγδς των εν σκοτει, κῆρυξ Χριστοϋ και
γνησιος.
Να εϊναι η 'Εκκληοϊα μας ἐλενθέρα καὶ
ἐλενθερώτρια, ταπεινὴ καὶ μαθητεύουσα
διακονοῦσα καὶ ὅχι κατεξουσιάζονσα, θαρραλέα καὶ προσγειωμένη, οὐσιαστικὴ καὶ
ὅχι τνπολατρική, ειλικρινης και ὑπεύθννος, ἐν ἐγρηγόρσει καὶ ἐν πορεϊα.
Να ἀναγεννηθῇ καὶ νὰ ξαναζωντανέψη ἐν μετανοια και εν πϊστει, με ενα ανοιγμα 6αϋν και ἀληθινὸ στὸν ζῶντα Θεόν. Να ελϋ·η τδ "Αγιο Πνεϋμα και στδν
ολαβικδ βορρὰ, καὶ στην ὸρθόδοξη Ἀφρικη, και στις κοινοτητες Εϋρωπης και
'Αμερικης και στα αρχαϊα Πατριαρχεϊα
της 'Ανατολικης Μεσογεϊου.
Να αισϋανθοϋμε ιδιαϊτερα ἐμεῖς οἰ
Ἐλληνες Ὀρθόδοξοι τὸ βαρύτατο πνευματικὸ χρέος μας μετὰ τὸ Ι9Ι7 και μετὰ
τὸ Ι922: μετα την τρομερη ἀπώλεια τῆς
σλαβικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ μετὰ τὴν ἄλλη
φρικτὴ ἀπώλεια τῆς μικρασιατικῆς ὸρθοδοξίας.
Να δωση η 'Ορ9οδοξϊα ενα μηνυμα αληθείας καὶ ζωῆς, επιοτροφης και οωτηρϊας στδν σϋγχρονο κοσμο. Να δεϊξη τὸν
Χριοτδ φλογερα και δυναμικα στις παγωμένες ψυχές. Να γϊνη κῆρνξ ἑνότητος
καὶ ἐνσωματώσεως ἐν Χριστφ, «ϊνα πάντες ἐν ωοι, ϊνα δ κόσμος πιστεϋοη. . .».
Να δωση αγϊους σὲ κάθε χωρα, σε κάθε
πόλι, σὲ κάθε σπϊτι, γνησϊους και ανυπδκριτους.
Σας παρακαλω θερμὰ ας γϊνη εργο
μας ἡ προσενχή. κάθε βράδυ Ιδιαϊτερα,
σὲ κάθε σπϊτι, ας γϊνεται αὐτὴ ἡ μνσταγωγία μετα κραυγης Ισχυρας και πϊστεως φλογερας. Χωρις θεία Χαρι δεν γϊνε
ται τϊποτε.
Εϊναι επιτακτικδ τδ χρεος μας. Εϊναι
πολϋ απαιτητικοι ο'ι καιροϊ. 'Ἀς παρακινοῦμε καὶ ἄλλονς, ἀδελφικὰ καὶ θαρραλέα, στην Ιερη αὐτὴ ἐπιστράτευσι.

Διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς Κεγαριτωμενης Μητρδς ημων Θεοτδκου. 'Αμην.
α.η.μ.

Η ΟΡΘΟἈΟϊΟΟ 6ΚΚΧΗΟΛ
ΚἸ Ο ΟΙΚΟγΜ6ΝΙΘΜΟΟ
( ΒΙΚΛΙΟΝ γΠΟ 6ΚΑΟΟΙΝ )

Π. ΙΟγΟΤΙΝΟγ ΠΟΠΟΒΙΤΟ
π. ΙΟΤΣΤΙΝΟΣ εἰς
το νέον του αὑτὀ 6ι6λίον ἐκθέτει πρῶτον
μίαν 'Ορθόδοξον διδασκαλίαν περὶ Ἐκκλησίας καὶ ἐν συνεχεία ἀντικατοπτρίζει μέσα εἰς
αύτὴν ὅλην τὴν πορείαν τοῦ εύρωπαῖκοῦ πολιτισμοῦ, τῆς εύρωπαῖκῆς προόδου, παιδείας, κοινωνίας καὶ τῆς ἐν
γένει πνευματικῆς δομῆς τῆς Εὑρῶπης. Μέσα
εἰς τά πλαίσια αύτά τοποθετεῖται καὶ ὁ σύγχρονος οἰκουμενισμός, ὀ ὁποῖος, διά τὁν συγγραφέα, δεν εἰναι τυχαῖον φαινόμενον, ἀλλά
γέννημα καὶ θρέμμα τοῦ εὑρωπαῖκοῦ πολιτισμοῦ
καὶ τοῦ γυμνοῦ ἀνθρωπισμοῦ του.
Πρόκειται, εἰς τὴν πραγματικότητα, περὶ
μιας προφητικῆς κραυγῆς, παρομοίας μἐ ἐκείνην τοῦ Δοστογιεύφσκυ καὶ τοῦ Σπέγκλερ, ἡ Ο
ποια, ὄμως, θά παραμείνη ἀκατανόητος διά τους
ἀνθρῶπους τους μὴ ἔχοντας τὴν πνευματικὴν
εύαισθησίαν διά τά προφητικά μηνύματα καὶ
τὴν τραγικότητα τῆς στιγμῆς, που ζῶμεν.
Τό 6ιβλίον τοῦ π. 'Ιουστίνου τελειῶνει μἐ ἀποσπάσματα ἀπό ἀνέκδοτον κείμενον τοῦ γνωστοῦ Νικολάου Ἁχρίδος, τό ὁποῖον ὁμιλεῖ μἐ
μίαν ἀποκαλυπτικὴν γλῶσσαν περὶ τοῦ αύτοῦ
0έματος. Σημειωτέον ὅτι, τὁ κείμενον αύτοῦ
τοῦ ἀειμνὴστου Νικολάου, ἐγράφη εἰς τὁ Νταχάου, εἰς τὁ θυσιαστὴριον αὑτό τῆς Εὑρῶπης,
τοῦ ὁποίου «οἱ ἱερεῖς ἧσαν οἱ διανοούμενοι τῆς
Εὑρῶπης», κατά τὀν Γάλλον Ζίντ. Ὡς ἐκ τούτου ἀποκτά ἀξίαν μιας μαρτυρίας ἐξαιρετικῆς
σημασίας.
'Ο Εὑροιπαῖκὁς πολιτισμός ἔχει ὁδηγὴσει τὴν
ἀνθρωπότητα εἰς τό χεῖλος τῆς ἀβύσσου. Θά
μάζ 6οηθὴση τὁ ἐν λόγῳ 6ιβλίον νά ἐξαγάγωμεν μερικά συμπεράσματα ἔως ὅτου δέν εἰναι

ἀργά; Ἐν πάση περιπτῶσει, ὁ ἀγιος Κοσμάς ὁ
Αἰτωλός, ὁ Παπουλάκος, ὁ Μακρυγιάννης, εἱχαν ἐξαγάγει πρὁ πολλοῦ αὑτά τά συμπεράσματα. Ἐάν δέν τό κάμωμεν καὶ ἡμεῖς, εἰναι σίγουρον, ὅτι μίαν ἡμέραν θά γίνωμεν λεία τῆς
πολιτισμένης εύρωπαῖκῆς ἀνθρωποφαγίας καὶ
θεοκτονίας, ὁ δἐ κόσμος θά ἀποβῆ ἔνα ἀπέραντον σφαγεῖον ψυχῶν. Παραθέτομεν ἐν συνεχεία
ἔνα ἀπόσπασμα ἀπό τό ὑπό ἔκδοσιν 6ιβλίον τοῦ
π. Ἰουστίνου, ἀπό τὁ κεφάλαιον: «ἀνθρωπιστικός οἰκουμενισμός»:
«Ὡ σύγχρονος «διάλογος τῆς ἀγάπης», ὁ
ὁποῖος συντελεῖται ὑπό μορφὴν γυμνοῦ συναισθηματισμοῦ, εἰναι εἰς τὴν πραγματικότητα ὀλιγόπιστος άρνησις τοῦ σωτηριῶδους «άγιασμοῦ
πνεύματος καὶ πίστεως ἀληθείας» (Β' Θεσσ.
2, Ι3), δηλαδὴ τῆς μοναδικῆς σωτηριῶδους «άγάπης τῆς ἀληθείας» (Β' Θεσσ. 2, ΙΟ).
'Η ούσία τῆς ἀγάπης εἰναι ἡ Ἁλἡθεια, ἡ
ἀγάπη ζῆ καὶ ὑπάρχει ἀληθεύουσα. Ἐ Ἁλἡθεια εἰναι ἡ καρδία ἐκάστης θεανθρωπίνης &ρετῆς, ἐπομένιος καὶ τῆς ἀγάπης. Καὶ ἐκάστη
ἐξ αύτῶν κηρύττει καὶ εύαγγελίζεται τὁν Θεάνθρωπον Κύριον 'Ιησοῦν, ῶς τὀν μόνον ὁ ὁποῖος
εἰναι ἡ σάρκωσις καὶ ἡ εἰκῶν τῆς θείας Ἁληθείας, δηλαδὴ τῆς Παναληθείας. Ἐάν τυχὁν
Οά ἧτο ἡ Ἁλἡθεια, ὅ,τιδὴποτε άλλο καὶ ὄχι
Θεάνθρωπος Χριστός, αίιτη θά ἧτο μικρἡ, ἀνεπαρκἡς, πεπερασμένη, θνητὴ...
Εἰς τὁν Κύριον 'Ιησοῦν ἡ Ἁλἡθεια καὶ ἡ
Ζωὴ εἰναι ὁμοούσια: ἡ Ἁλἡθεια ἡ αἰῶνιος καὶ
ἡ Ζωὴ ἡ αἰῶνιος (πρβλ. 'Ιωάν. Ι4, 6' Ι, 4.Ι7).
Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος πιστεύει εἰς τὀν Κύριον 'Ιησοῦν, αύξάνει ἀκαταπαύστως διά τῆς Ἁληθείας Του, εἰς τάς θείας ἀπεραντοσύνας' αὑξάνει μἐ ὅλον τὀ εἰναι του, μἐ ὅλην τὴν διάνοιάν
του, μἐ ὅλην τὴν καρδίαν του καὶ τὴν ψυχὴν
του. Ἐν Χριστῳ οἱ ἀνθρωποι ζῶμεν, «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπη», διότι μόνον ἔτσι δυνάμεθα
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νά «αὑξὴσωμεν» εἰς αύτόν τά πάντα, «δς ἐστιν ἡ Κεφαλἡ, ὁ Χριστός». Ἐφ. 4, Ι5). Τοῦτο πραγματοποιεῖται πάντοτε «συν πάσι τοῖς αγίοις», (Ἐφ. 3, Ι8) πάντοτε ἐν τῆ Ἐκκλησίφ
καὶ διά τῆς Ἐκκλησίας.
Δέον νά μὴ απατῶμεθα: ὑπάρχει καὶ ὁ διά
λογος τοῦ ψεύδους, ὄταν οἱ διαλεγόμενοι συνειδητῶς ἤ ἀσυνειδὴτως ψεύδονται ὁ ενας εἰς τὁν
ὀίλλον. Τοιοῦτοι διάλογοι εἱναι οἰκεῖοι εἰς τόν
«πατέρα τοῦ ψεύδους», τόν διάβολον, «ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὑτοῦ» ('Ιωάν. 8, 44).
Οἰκεῖοι εἱναι καὶ εἰς ὄλους τους συνεργάτας
του, ὄταν αϋτοὶ θελὴσουν νά πραγματοποιἡσουν
τό καλόν των διά τοῦ κακοῦ, νά φθάσουν εἰς
τὴν «ἀλήθειάν» των μἐ τὴν 6οὴθειαν τοῦ ψεύδους. Δἐν ὑπάρχει «διάλογος τῆς ἀγάπης» ἀνευ τοῦ διαλόγου τῆς Ἁληθείας. Ἁλλέως, τοιοῦτος διάλογος εἱναι ἀφύσικος καὶ ψευδὴς. Ὄθεν καὶ ἡ ἐντολὴ τοῦ Ἁποστόλου ζητεῖ νά εἱ
ναι «ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος» (Ρωμ. Ι2, 9).

'Ο αἱρετικο-ούμανιστικὀς χιορισμὀς καὶ ἡ διαίρεσις τῆς Ἁγάπης ἀπό τῆς Ἁληθείας εἱναι
απλῶς σημεῖον ἐλλείψεως τῆς θεανθρωπίνης πίστεως καὶ τῆς ἀπολεσθείσης πνευματικῆς θεανθρωπίνης ἰσορροπίας καὶ ὀρθοφροσύνης. Ἐν
πάση περιπτῶσει, τοῦτο δἐν ἧτο ποτέ, οῦτε εἱ
ναι, ἡ ὁδὁς τῶν Πατέρων. Οἱ 'Ορθόδοξοι μόνον
ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι «σὑν πάσι τοῖς
άγίοις» ἐν τῆ Ἁληθείφ καὶ ἐν τῆ 'Αγάπη, ἔχουν καὶ ἀναγγέλλουν, ἀπό τὴν ἐποχὴν τῶν Ἁποστόλων ἔως τῆς σἡμερον, αὑτὴν τὴν θεανθρωπίνην σωτηριῶδη ἀγάπην πρός τόν κόσμον
καὶ πρός ὅλα τά κτίσματα τοῦ Θεοῦ.
'Ο γυμνὀς ὴθικιστικός μινιμαλισμὁς καὶ ὁ ἀνθρωπιστικός εἰρηνισμός τοῦ συγχρόνου οἰκουμενισμοῦ πράττουν ἔν μόνον πράγμα: φέρνουν
εἰς φῶς τάς φυματικάς οὑμανιστικάς ρίζας των,
δηλαδὴ τὴν ἀρρωστημένην φιλοσοφίαν των καὶ
τὴν κατ' ανθρωπον καὶ «κατά τὴν παράδοσιν
τῶν ἀνθρῶπων (Κολ. 2, 8) ἀνίσχυρον ὴθικἡν
των. Φανερῶνουν, ἐπὶ πλέον, τὴν κρίσιν τῆς
ἀνθρωπιστικῆς πίστεῶς των εἰς τὴν Ἁλἡθειαν
καὶ τὴν δοκητιστικὴν ἀναισθησίαν των διά τὴν
ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ διά τὴν ἀποστολικὴν καὶ καθολικὴν συνέχειάν της ἐν τῆ
Ἁληθείφ καὶ ἐν τῆ χάριτι. 'Ο δἐ ἀποστολικο-άγιοπατερικός θεονοῦς καὶ ὀρθοφροσύνη εὑαγγελίζεται, διά τοῦ στόματος τοῦ άγίου Μαξίμου
τοῦ 'Ομολογητοῦ: «'Η πίστις γάρ 6άσις ἐστὶ
τῶν μετ' αὑτὴν, έλπίδος λέγω καὶ ἀγάπης, 6ε6αίως τό ἀληθἐς ὑφεστῶσα» (ΡΟ. 9Ο, Ο. ΙΙ89

Α).

Εἰς τὴν ἐρῶτησιν: τί εἱναι ἡ Εύρῶπη, ἡ ὁποία
ἐγέννησεν ἔνα τοιοῦτον οὶκουμενισμόν; ἀπαντά

ῶς ἐξῆς ὁ Νικόλαος Ἁχρίδος, εἰς τὁ τέλος τοῦ
ἐν λόγῳ 6ιβλίου:

«Εἱναι ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὁς καὶ ἡ σοφία.
Ἁμφότερα δἐ ἀνθρῶπινα, ἡ ἀνθρωπίνη ἐπιθυμία καὶ ἡ ἀνθριοπίνη σοφία. Καὶ τά δύο προσωποποιοῦνται εἰς τὁν πάπαν καὶ εἰς τόν Λούθηρον. Τί εἱναι, λοιπόν, ἡ Εύρῶπη; 'Ο πάπας
καὶ ὁ Λούθηρος. Χορτασμέναι αἱ ἀνθρῶπιναι ἐπιθυμίαι εἰς τὁ ἔπακρολ' καὶ χορτασμέναι αἱ ἀνΘρῶπιναι σοφίαι εἰς τό ἔπακρον. 'Ο εύρωπαῖκὀς
πάπας εἱναι ἡ ἀνθρωπίνη ἐπιθυμία τῆς έξουσίας. 'Ο εύρωπαῖκὀς Λούθηρος, εἱναι ἡ ἀνθρωπίνη θέλησις, ὅπως τά πάντα ἐξηγηθοῦν μἐ
τόν νοῦν τοῦ ἀνθρῶπου. 'Ο πάπας ῶς ὀ κυρίαρχος τοῦ κόσμου καὶ ὁ ἐπιστἡμων ῶς κυρίαρχος τοῦ κόσμου. Τοῦτο εἱναι ἡ Εύρῶπη εἰς τὁν
πυρῆνα της, ὀντολογικῶς καὶ ἱστορικῶς. Τό ἔνα
σημαίνει παράδοσιν τῆς ἀνθρωπότητος εἰς τὀ
πῦρ, τό ὀίλλο σημαίνει παράδοσιν τῆς ἀνθρωπότητος" εἰς τὀ ῦδιορ. Διότι τό ἔνα σημαίνει τὴν
αρνησιν τῆς πίστεως, τό δἐ ὀίλλο τὴν αρνησιν
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Οῦτως εἰς τὁ σῶμα τῆς Εὑρωπης ἐνεργεῖ ἤδη μερικοὑς αἰῶνας
τό πονηρόν πνεῦμα...
. .. Εἰς τὴν ἐποχὴν μας ἧλθε μία νέα γενεά
Εύρωπαίων, ἡ ὁποία ἥνωσε τὴν ἐπιθυμίαν μἐ
τὴν σοφίαν, διά τοῦ ἀθεῖσμοῦ, καὶ ἀπέρριψε τόν
πάπαν καὶ τόν Λούθηρον. Τῶρα πλέον οῦτε κρύπτεται ἡ ἐπιθυμία οῦτε ἐπαινεῖται ἡ σοφία. 'Η
ἐπιθυμία καὶ ἡ σοφία ἐστεφανῶθησαν εἰς τάς
ἡμέρας μας καὶ ἔτσι συνἡφθη ενας γάμος, ὁ
ὁποῖος οῦτε Ρωμαιοκαθολικὁς εἱναι, οῦτε Λουθηριανικός, ἀλλ' ὁφθαλμοφανῶς καὶ δημοσίως
σατανικός. ..

Ὡ, ἀδελφοί μου ,δεν τό 6λέπετε ὅλοι αὑτό;
Δἐν ἔχετε αἰσθανθῆ τὁ σκότος καὶ τὀ ἔγκλημα
τῆς χριστιανικῆς Εὑρῶπης ἐπάνω εἰς τό σῶμα
σας; Θέλετε μἐ τὴν Εύρῶπην νά εἱσθε ἤ μἐ
τὁν Χριστόν; Μἐ τὁν θάνατον ἤ μἐ τὴν ζωήν;
Αύτά τά δύο ἔθεσε παλαιά ὀ Μωῦσῆς ἐνῶπιον
τοῦ λαοῦ του. Καὶ ἐμεῖς, αύτά τά δύο θέτομεν
ἐνῶπιόν σας. Νά ξεύρετε: ἡ Εύρῶπη εἱναι ὁ
θάνατος, ὁ Χριστός εἱναι ἡ ζωὴ. Ἐκλέξατε τὴν
Ζωὴν διά νά ζὴσετε εἰς τοὑς αἰῶνας...».
μετάφρασις ὑπό ἀ.ἀ.ρ.

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ :
Εἰς τό προηγούμενον τεῦχος νά διορθωθῆ
εἰς τὴν Ιην σελ. 5ην σειράν, ἀπὁ «λυπούμεθα»
εἰς «λυτρούμεθα». 'Ωσαύτως εἰς τὴν 3Ιην σελ.
σειρ. 24, νά γραφῆ: «ἐκουσίως ἐξαφανιζομένου
ἐντός..'. άγιοπνευματικῆς σοφίας».
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