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τοῦ Ἀγιορείτου.

... Οἱ μέν ἄλλοι ἄνθρωποι,οἱ ὁποῖοι ὑπόσχονται,δέν τελειώνουν βεβαίως τάς ὑποσχέσεις των,διότι ἥ μετανοοῦν ἤ δύ
ναμιν δέν ἔχουν εἰς τό νά ἐκπληρώσουν τήν ὑπόσχεσίν των.Σύ
δέ,Θεάνθρωπε'Ιησοῦ Χριστέ,ἡ ἀληθινή τῶν ἐπαγγελιῶν ἐπαγγελία καί ἡ ὑπόσχεσις τῶν ὑποσχέσεων,ὑπεσχέθης εἰς τούς ἁγίους Σου Μαθητάς πρό τῆςἈναστάσεώς Σου νά στείλης εἰς τούτους τό Παράκλητον Πνεῦμα.Εἰς αὐτούς ἔλεγες ,Ἐυμφέρε ι ὑμῖν
ὕνα ἐγώ ἀπέλθωὍάν γάρ μή ἀπέλθω,ὁ Παράκλητος οὐκ ἐλεύσε ται πρός ὑμᾶς". ( Ἱω. ις Ἡ7^αί πάλιν'Καί ἐγώ ἐρωτήσω τόν Πα
τέρα καί ἄλλον Παράκλητον δώσει ὑμῖν,ὕνα μένῃ μεθ'ὑμῶν εἰς
τόν αἰῶνα". ( Ἱω. ιδ Ἱ16^αί πάλιν·'''Ὁταν δέ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος,ὅν ἐγώ πέμψω ὑμῖν παρά τοῦ Πατρός".(Ἱω.ιε',2ὁ5Καί πάλιν''Καί ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τήν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρός μου
ἐφ'ὑμᾶς",(Λουκ.κδἩ49^τοι τό Πνεῦμα τό "Αγιον.
Καθώς λοιπόν μέ τόν λόγον ὑπεσχέθης,Κύριε,νά στείλῃς
τό Πνεῦμα Σου τό Ἔγιον,οὕτω σήμερον μέ τό ἔργον ἐτελείω σας τήν ὑπόσχεσίν σου.Καί πέμψας τό Παράκλητον Πνεῦμα, δι'

- 2 αὐτοῦ ἔλαμψας εἰς τόν Κόσμον τό φῶς τῆς θεογνωσίας καί τῆς
πίστεως τῆς Ἀγίας Τριάδος."Ωστε οἱ τό φῶς τοῦτο δεξάμενοι
τοῦ Ἀγίου Πνεύματος,ψάλλουσι μέ χαράν καί ἡδονήν τῆς καρδίας ἐκεῖνο τό χαρμόσυνον Τροπάρ'ιον;'Ἐἔδομεν τό φῶς τό ἀλη
θινόν·ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον·εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ,ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες·αὕτη γάρ ἡμᾶς ἔσωσεν"...
Σήμερον ἐτελειώθη διά τῆς ἐκβάσεως καί τῶν ἔργων ἐκεῖνο
πού ἐκηρύχθη ἀπό τόν Νόμον τοῦ Μωϋσέως καί ἀπό τούς Προφήτας,δηλαδή τό·περί τῆς ἐκχύσεως καί μεταδόσεως τῆς χάριτος
καί δωρεᾶς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος.
'Ἀξια δέ σημειώσεως εἰναι ἐκεῖνα ὅπου γράφει ὁ Θεοφό ρος Νάξιμος,ὅτι οὔτε ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος δίδεται χωρίς ὁ
μέλλων ταύτην λαμβάνειν ἄνθρωπος νά ἔχῃ τήν δεκτικήν ἐπιτη
δειότητα,οὔτε ὁ ἄνθρωπος δύναται νά λάβη κανένα χάρισματοῦ
Πνεύματος μέ φυσικήν μόνον δύναιιιν χωρίς τήν ὑπερφυσικήνδύ
ναμιν τοῦ Θεοῦ.Οὕτω γάρ φησίν·" Οὔτε ἡ χάρις τοῦ Παναγίου
Πνεύματος ἐνεργεῖ σοφίαν ἐν τοῖς·ἁγίοις,χωρίς τοῦ ταύτηνδε
χομένου νοός,οὔτε γνῶσιν,χωρίς τῆς δεκτικῆς τοῦ λόγου δυνά
μεως,οὔτε πίστιν,ἄνευ τῆς κατά νοῦν καί λόγον τῶν μελλόν των καί πᾶσι τέως ἀδήλων πληροφορίας,οὔτε ἰαμάτων χαρίσματα,δίχα τῆς κατά φύσιν φιλανθρωπίας,οὔτε τι ἔτερον τῶν λοι
πῶν χαρισμάτων,χωρίς τῆς ἐκάὁτου δεκτικῆς ἔξεώς τε καί δυνάμεως,οὔτε μήν πάλιν ἔν τῶν ἀπηριθμημένων ἄνθρωπος κτήσεται κατά δύναμιν φυσικήν,δίχα τῆς χορηγούσης ταῦτα θείαςδυ
νάμεως'καί δηλοῦσι τοῦτο πάντες οἱ ἅγιοι,μετά τάς ἀποκαλύψεις τῶν θείων ζητοῦντες τῶν ἀποκαλυφθέντων τούς λόγους".
( Κεφ. ιγ'τῆς ςί ἐκατοντ.τῶν .Θεολογικῶν)
Ὅστε,ὅποιος θέλει νά λάβη πλουσιωτέραν τήν χάριν τοῦ
Ἀγίου Πνεύματος,πρέπει νά κάμνῃ τόν ἐαυτόν του δεκϊικώτερον διά τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν καί τῆς καθάρσεως τῶν πα—
θῶν'ἡ γάρ χάρις τοῦ Πνεύματος,εἰ καί χάρις,ὅμως χύνεταιεἰς
τούς πιστούς κατά τήν ἀναλογίαν -τῆς αὐτῶν καθαρότητος καί
πίστεως.Ὅθεν λέγει πάλιν ὁ αὐτός θεῖος Μάξιμος:" Ὁ.θεῖος
Ἀπόστολος τάς διαφόρους ἐνεργείας τοῦ ἐνόςἈγίου Πνεύματο
χαρίσματα λέγει διάφορα,ὑφ'ἐνός δηλονότι καί τοῦ αὐτοῦ ἐνεργούμενα Πνεύματος'καί τοίνυν κατά τό μέτρον τῆς ἐν ἐκά σϊφ πίστεως δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ μετοχῇ
τοῦ τοιοῦδε χαρίσματος,ἔκαστος τῶν πιστῶν δηλονότι κατά τή
ἀναλογίαν τῆς πίστεως καί τῆς ὑποκειμένης αὐτῷ κατά ψυχήν

- 3 διαθέσεως,συμμεμετρημένην δέχεται τοῦ Πνεύματος τήν ἐνέργει
αν". (Κεφ.96 τῆς Γ'ἐκατοντ. τῶν ©εολογῖκῶν)
... Ὅ Θεάνθρωπε'ϊησοῦ Χριστέ,Σύπροεῖπας εἰς τούς Μαθητάς
Σου ταῦτα.Σεῖς,ώ Μαθηταί μου,καθίσατε εἰς τήνἹερουσαλήμ ἔ
ως ὅπου νά ἐνδυθῆτε δύναμιν ἐξ ὕψους.Δέν εἰπεν ἔως οὑ νάδε
χθῆτε ἤ νά λάβετε,ἀλλά νά ἐνδυθῆτε,φανερώνων μέ τήν λέξιν
ταύτην,τό ἀπό κάθε μέρος τοῦ σώματος φυλακϊικόν τῆς τοῦ ἁγιου Πνεύματος πανοπλίας καί δυνάμεως...
...Ἐγώ δέ θέλω ἀποστείλει εἰς ἐσᾶς ἅλλον Παράκλητον,Πνεῦ
μα δηλαδή τό 'Ἀγιον,μέ τό ὁποῖον θέλετε στερεωθῆ εἰς τήνπί
στιν ,ὑπομένοντες κάθε πειρασμόν,'ὅπου μέλλετε νά δοκιμάσετε
διά τήν πίστιν.Παράκλητος δέ ἅλλος ἐρρέθη τό Πνεῦμα τό'Ἀγι
ον ἀπό τόν Χριστόν,διότι καί ὁ Χριστός Παράκλητος ὀνομάζεται παρά τῇ πρώτῃἘπιστολῇ τοῦ'Ιωάννου λέγοντος:"Ἐάν τις
ἁμάρτη,Παράκλητον ἔχομεν πρός τόν ΠατέραἹησοῦν Χριστόν δί
καιον".(Ἱω.β',15Παράκλητος θέλει νά εἰπῇ παρηγορητής. Τίς
δέ ἄλλος τοῦ Υἱο·ῦ καί τοῦ Πνεύματος ἔσται παρηγορητικώτερο
;Βέβαια οὐδείς...
...Οἱ θεῖοιἈπόστολοι ἄναψαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς,
ώς τόσαι λαμπάδες ἀπό τάς πυρίνας γλῶσσας τοῦἈγίου Πνεύμα
τος.Καθώς δέ ἀπό μίαν λαμπάδα ἠμπορεῖ νά ἀνάψη ἄλλη καί ἀπό ἐκείνην ἄλλη κατά μετάδοσιν καί καθεξῆς νά φθάσουν αἱλα
μπάδες ἔως εἰς ἔνα πολυάριθμον καί σχεδόν ἄπειρον ἀριθμόν
,τοιουτοτρόπως καί ὅλοι οἰ πιστοί χριστιανοί καί μάλισταοἱ
Ἀρχιερεῖς ἄναψαν ὧς ἄλλαι λαμπάδες ἀπό τάς πρώτας λαμπάδα
τῶνἈποστόλων καί ἐπληρώθησαν ἀπό τά φωτιστικά χαρίσματα
τοῦ Ἀγίου Πνεύματος...
...'Ἀμποτε καί ἡμεῖς νά ἀξιωθῶμεν τῆς χάριτος καί ἐ·νεργεί
ας τοῦ Ἀγίου Πνεύματος,καθώς καί οἱ θεῖοιἈπόστολοι.Μέ τί
να τρόπρν;Ἐάν καταφρονήσωμεν ὅλα τοῦ Κόσμου τά πράγματα &
πιστρέψαντες τόν νοῦν μας μέσα εἰς τήν καρδίαν μας,ἐκεῖ μέ
σα ώς εἰς ἱερόν καί εὐκτήριον οἰκον προσευχώμεθα νοερῶς τῷ
Θεῷ πάντοτε ,κατά τό "Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε" ,οὕτω γάρ &
οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι μετά τήνἈνάληψιν τοῦ Κυρίου,εἰς τό ὑερόν εὑρισκόμενοι,ἐδοξολόγουν τόν Θεόν'διά τοῦτο καί αἰσθητῶς καί νοερῶς ἔλαβον τήν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος^Ἡσαν,
φησίν,ὁ ὑερός Λουκᾶς,διαπαντός ἐν τῷ ἰερῷ αἰνοῦντες & εὐλο
γοῦντες τόν Θεόν".(Λουκ.κδ',5ὁ)
Ἐάν ἔχωμεν καθαράν τήν καρδίαν ἀπό τά πάθη καί ψυχήν

- 4 εἰρηνικ'ήν ἀπό τούς βλ.ασφήμους καί πονηρούς καί αἰσχρούς λογισμούς·ἡ γάρ καθαρά καρδία,ώς καθαρός καθρέπτης τραβίζει &
^λκύει τάς ἀκτίνας τοῦ Ἀγίου Πνεύματος,καί προξενεῖ εἰςτόν
ἄνθρωπον τήν χάριν τοῦ Εὐθέως Πνεύματος,καθώς λέγει ὁ Δαβίδ
"Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμο-ί ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου".
Λέγει δέ καί ὁ Μ.Βασίλειος:"Ἀμήχανόν ἐστι χωρητικούς
ἡμᾶς γενέσθᾳι τῆς θείας χάριτος,μή τά ἀπό κακίας πάθη προκα
τασχόντα τάς ψυχάς ἡμῶν ἐξελάσαντας'εἰδον ἰατρούς ἐγώ μήπρό
τερον διδόντας τά σωτήρια φάρμακα πρίν ἐμετοῖς τοῖς ἀποκενῶ
σαι τήν νοσοποιόν ὕλην,ην ἐκ πονηρᾶς διαίτης ἐαυτοῖς οἱ ἀκό
λαστοι ἐναπέθεντο'ἀλλά καί ἀγγεῖον προκατειλημμένον ὑπό τι—
νος δυσώδους ὑγροῦ μή ἐκπλυθέν,οὐ μή δέξηται τοῦ μύρου τήν
ἐπιρροήν.Δεῖ τοίνυν ἐκχυθῆναι τά προϋπάρχονϊα,ινα δυνηθῇ χω
ρ·ηθῆναι τά ἐπαγόμενα".
...Ἐγώ δέ καί τοῦτο προσθέτω,ὅτι ἄν σύ,ἀδελφέ,ἔμελλες νά ἀ
ξιωθῇς μόνης τῆς θεωρίας·τοῦ χαροπαρόχου,τοῦ γλυκυτάτου & ἡ
λιοσταλάκτου προσώπου τοῦ Κυρίου,ἥξευρε ὅτι διά τήν τοιαύτη
μόνην θεωρίαν ἔπρεπε νά ἐργάζεσαι ὅλας τάς ἐντολάς τοῦ Κυρι
ου'ἔπρεπε νά ἀγωνίζεσαι εἰς τό νά,ἀποκτήσης ὅλας τάς θεοειδεῖς ἀρετάς'καῖ τέλος πάντων ἔπρεπε νά θυσιάζης & αὐτήν τήν
ἠδίαν ξωήν σου'διότι μόνη αὕτη ἡ θεωρία τοῦ περικαλλεστάτόυ
προσώπου τοῦ Δεσπότου σου εἰναι μία πληρεστάτη μακαριότης·Α
ἔνα γλυκύ βλέμμα,ὁ ὑπερένδο τό νά ἀξιωθῇς νά σέ ἰδῇ μέ
ξος βασιλεύςἹησοῦς ἐν τῇ Βασιλείᾳ Του,αὐτό μόνον ὑπερβαί ὅλα τά βασανιστήρια καί μαρτύρια,ὅπου ἡθελες ὑπομείνει διά
τήν ἀγάπην Του...
Αὐτό εἰναι ὑπερικανώτατον.νά σέ εὐχαριστήσῃ κατά πάντα
καί αὐτό (τό βλέμμα τοῦἹησοῖ9ἔχει οχ ι μόνον νά πληρώση,ἀλλά καί νά χορτάσῃ ὑπερεκπερ.ισσοῦ ὅλας σου τάς ἐπιθυμίας καί
νά σέ κάμη ἐν οὐρανοῖς μακάριον.Διότι ἄν τό νά βλέπῃ τινάς
μόνον τήν λαμπρότητα τῶν ἁγίων Μαρτύρων δέν εἰναι ὀλίγη μακαριότης,πόσω μᾶλλον·τό νά ἀξιωθῇ τινάς νά βλέπῃ-τό πρόσω πον καί τήν δόξάν τοῦ πρό ἡλίου & ὑπερηλίουἹησοῦ Χριστοῦ ,
εἰναι μία ὑπερτελεία ἀπόλαυσις;...
" Τό Πανάγιον Πνεῦμα,τό προϊόν ἐκ τοῦ Πατρός,καί διἘἱοῦ
ἐνδημῆσαν,τοῖς ἀγραμμάτοις Μαθηταῖς,τούς σέ Θεόν ἐπιγνόντας
σῶσον,ἁγίασον πάντας".

Πῶς εἰναι δυνατόν νά ἀποκτήση κανείς τό "κατ Ἀἰκόνα''διά τῆς σαρκικῆς σοφίας;Ὁ αὐτόςἈπόστολος λέγε
;'Ἱλέπετ·ε τήν κλῆσιν ἡμῶν,ἀδελφοί,
οὐ πολλοί σοφοί κατά. σάρκα,οὐ πολλοί εὐγενεῖς,οὐ πολλοί δυνατοί''.Κα
θίσταται,λοιπόν,φανερόν,ὅτι ἄν ἡ κατά κόσμον εὐγένεια & δύναμις,δέν ἰσχύουν εἰς τήν ἐξευγένισιν καί ἐνδυνάμωσιν
τῆς
ψυχῆς,οὕτως οὔτε καί ἡ σαρκική σοφία κάμνει σοφήν τήν διά νοιαν. Ἡ ἀρχή τῆς σοφίας συνίσταται εἰς τήν ἐπιθυμίαν τῆς ἀ
ληθοῦς σοφίας καί εἰς τόν διαχωρισμόν τῆς γηινης & ἀνωφελοῦ
,ἀπό τήν μεγαλωφελῆ καί οὐρανίαν. σ.οφίαν καί "παρά Θεοῦ καί
πρός Θεόν ἐρχομένην καί ©εῷ τούς κτησαμένους συμμόρφους ἀπο
δεικνῦσαν".
Ὁ Βαρλαάμ ἐπέμενεν,ὅτι αἱ εἰκόνες τῶν λόγων τῆς δημι
ουργίας-αἱ ὁποῖαι,κατ'αὐτόν,ήσαν ἐν τῷ δημιουργικῷ νῷ,τῷ Θε
ῷ-εὑρίσκονται ἐν ἡμῖν καί διά τῆς γνώσεως τῶν·ὄνϊων ἐπανερχόμεθα εἰς τό "κατἈἰκόνα".'Αλλ'ὁ θεῖος Παλαμᾶς ἐρωτᾳ;Τί εἰ
ναι ἐκεῖνο,τό ὁποῖον ἠχρείωσε τήν ἐν ἡμῖν εἰκόνα;Δέν εἰνε ἡ
ἁμαρτία "καί ἡ τοῦ πρακτέου ἄγνοια καί περιφρόνησις;" Διατί
δέν τήν ἐνορῶμεν ἀδιδάκτως ,ἐντός ἡμῶν ὑπάρχουσαν ἐντετυπωμέ
νην;Οὐχί διότι τό παθητικόν τῆς ψυχῆς τήν διέστρεψε,τό διορατικόν ἔχασε τήν λάμψιν του καί μᾶς ἀπεμάκρυνέ τῆς ἀρχετύπου καλλονῆς;
Τό μόνον,λοιπόν,μέσον διά τοῦ ὁποίου ἐπανερχόμεθα εἰς
τόν Θεόν,φθάνομεν εἰς ἀληθογνωσίαν καί ἀποκτῶμεν τό "κατἈἰ
κόνα'Ἱεἰναι ἡ φυγή τῆς ἁμαρτίας,ἡ ἐργασία τῶν ἐντολῶν,ἡ ἀ διάλειπτος προσευχή καί ἡ ἀληθής τοῦ νοῦ θεωρία.Διότι χωρίς
καθαρότητα τῆς ψυχῆς,πᾶσα φυσική φιλοσοφία εἰναι ἀδύνατον ὐ
ἀπαλλάξη τόν ἅνθρωπον τῆς μωρίας.Ἐνῷ ἀντιθέτως,ἡ καθαιρομέ
νη ψυχή ἀπό τῶν πονηρῶν ἠθῶν,ἀποκτᾳ τήν νικῶσαν'τόν κόσμον
σοφίαν καί "συνδιαιωνίζει ἀγαλλομένη τῷ μόνω σοφῷ Θεῷ·'.Ἀλ-

-6λά τό νά ἐπιδίδεται κανείς διά βίου εις τάς φυσικάς ἐπιστήμας,''αὕρεσίς ἐστιν ἔλληνική'ἰ.Διότι καί οἱ Στωῖκοί,τέλος πά-ι
σης σπουδῆς ἐθεώρουν τήν ἐπιστήμην.
Τινές τῶν χριστιανῶν,λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος,ἀμελοῦν τες τῶν ἐπηγγελμένων ἀρρήτων ἀγαθῶν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος,εἰ
σάγουν εἰς τήν κατά·Χριστόν φιλοσοφίαν ἐν ,τῇ Ἐκκλησίᾳ, τήν ἐ
πιστήμην καί τήν γνῷσιν.Καί "τούς ἀγνοοῦντας τάς μαθηματι κάς ἐπιστήμας ἀνάγνους ἀποφαίνονται καί ἀτελεῖς'ἹΚαί ἐντεῦθεν στρέφονται εἰς τήν πρόσληψιν τῶν ἐλληνικῶν μαθημάτων,ἀδιαφοροῦντες διά τά ·εὐαγγελικά διδάγματα · καί διά τόν λέγοντα·''γίνεσθε τέλειοι''.Καί "εὔτις ἐν Χριστῷ τέλειος" καί " ἡμεῖς δέ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις". Ἐπάρχει γνῶσις ἐγκεκλημένη,ὅπως καί ἄγνοια ἀνέγκλητος.Μόνον μέ τήν διόρθωσιν τῶν
ἠθῶν,κατά τούς ἡμετέρους θεολόγους,πληροῦται τις θείας σοφί
ας καί γίνεται "εἰκών ὄντως καί ὁμοίωμα Θεοῦ'',ώς λέγει & Δι
ονύσιος ὁἈρεοπαγίτης:" Ἡ γάρ πρός τόν Θεόν ἀφομοίωσίς τε &
ἔνωσις,ώς τά θεῖα διδάσκει λόγια,ταῖς τῶν σεβασμιωτάτων ἐντολῶν ἀγαπήσεσι καί ἱερουργίαις μόνως τελεῖται".
Ἐντεῦθεν ὁ'Ἀγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς συμπεραίνει ὅτι,ἐάν δέν εἰναι ἀληθές,ὅτι διά τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν ἀποκαθιστῶμεν τήν ἀμαυρωθεῖσαν θείαν εἰκόνα,τότε κατ'ἀνάγκην τόῦ
το ἐπιτυγχάνεται διά τῆς ἔξω παιδε·ίας,"ώς τούς χαρακτῆρας ἐ
πί τό κρεῖττον μεταρρυθμιζούσης καί τό σκότος τῆς ἀγνοίας ἐ
ξαιρούσης ἀπό τῆς ψυχῆς".
'Αλλ'ἐκτός τῆς ἀνακολουθίας,εἰς τήν ὁποίαν ὁδηγεῖ ὁ ἔρως
τῆς γνώσεως,ώς φωτιστικῆς τῆς ψυχῆς,λέγει ὁ ἅγιος Πατήρ,τοῦ
τ.ο φανερώνει καί λήθην ἐνός συνταρακτικοῦ γεγονότος,ἐξ ἀφορ
μῆς τῆς "γνώσεως":τῆς πτώσεως.Καί συνεχίζει ;'''Ἀρ Ὀὐδ'ἐκεῖνο
ποτἈπῆλθεν ἐπί τόν νοῦν αὐτοῖς,ὧς ἐφέσει τε καί μεταλήψει
τοῦ φυτοῦ τῆς γνώσεως ἐκπεπτώκαμεν ἐκείνου τοῦ θείου χωρῖου
τῆς τρυφῆς;'·' Ἀντί νά φυλάττωμεν τάς καρδίας μας,κατά τήν δι
δασκαλίαν τῶν Πατέρων καί νά ἐργαζώμεθα τήν ἀρετήν,ὁ Βαρλαάμ μᾶς διδάσκει "ἐμπειρίας τε καί χάριτας πολυγλώσσων διαλέ
κτων,δύναμιν ρητορείας,ειὉησιν ἱστορίας,μυστηρίων φύσεως εὕ
ρεσιν,πολυειδεῖς μεθόδους λογικῆς πραγματείας,πολυμερεῖς λο
γιστικῆς ἐπιστήμης σκέψεις,σχηματισμῶν ἀῦλων πολυσχήμονας ἀ
ναμετρήσεις".'Αλλά ταῦτα πάντα,λέγει ὁ θεῖος Παλαμᾶς,εϊνε &
καλά καί πονηρά ἀναλόγως τοῦ σκοποῦ. Ἡ πρός αὐτά σχολή "γυμνάζει πρός ὀξυωπίαν τόν τῆς ψυχῆς ὀφθαλμόν".'Αλλά νά παρα-

μένῃ κανείς εἰς αὐτά μέχρι γήρως,εἰναι λίαν πονηρόν.Ὅταν ἔ
νας ἐκγυμνασθῇ εἰς τό ἀγαθόν καί στρέψῃ πᾶσαν τήν ἔφεσιν τῷ
Θεῷ,αὐτά ὅλα τά περιφρονεῖ.Καί ὅπως λέγει ὁ Θεολόγος Γρηγόριος περί τοῦ ἁγίουἈθανασίου τοῦ Μεγάλου,ὅτι''τοῦτἈκ τῶν ἔ
ξω κερδῆσαι λόγων τό συνιδεῖν,ών ὑπεριδεῖν ἐδοκίμασε καί άπήλαυσε μόνον τό παριδεῖν καί ἐσχηκέναι ων Χριστόν προετίμη
σε·ν".
Ἐάν δεχθῶμεν τάς ἀπόψεις τοῦ Βαρλαάμ,συνεχίζει ὁ Πα τήρ,τότε "οἰ καθ'Ἔλληνας σοφοί θεοειδέστεροι ἄν εἰεν & θεοπϊικώτεροι τῶν πρό νόμου πατέρων καί τῶν ἐν τῷ νόμω προφητευσάντων,ὧν οἰ πλείους ἐξ ἀγροικικοῦ βίου πρός τήν τοιαύ την ἀξίαν-ἐκλήθησαν",Αὐτός δέ ὁἹωάννης,''ἡ τῶν προφητῶν ὑστάτη κορωνίς,οὐκ ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων ἐπ'ἐρημίαις διετέλει τόν
βίον ἀνύων;Οὐ τοίνυν πρός αὐτόν ώς πρός ἀρχέτυπον ἀφορῶσιν
ἔκαστος ὅπως ἔχει δυνάμεως τῶν ἀποταττομένων τῷ κόσμω;"
Καί ἐπιλέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος;''Ποῦ τοίνυν διδασκαλεῖα
ἐν ἐρημίᾳ τῆς ματαίας,ὧς δ'αὐτοί λέγουσι,σωτηρίου,φιλοσοφίας;Ποῦ πολύπτυχοι βίβλοι καί οἱ ταύταις διά βίου προστετηκό
τες καί τούς ἄλλους πείθοντες;Ποῦ δέ Ἱῶν βίβλων τούτων ὑποθῆκαι βίων τοιούτων ἐρημικῶν τε καί παρθενικῶν καί ἀγών ἀνά
γραπτος,πρός μίμησιν ἐπαίρων τούς ἐντυγχάνονϊας;"
'Αλλ Ἀς · ἀφήσωμεν,λέγει ὁ θεῖος Παλαμᾶς,τόν ΠρόδρομονἹ
ωάννην,ὁ ὁποῖος εἰς τόσον ὕψος ἔφθασεν ἄνευ παιδείας'''ύ'. γάρ
οὐδ'ἰεραῖς οὑτος ἐνέτυχε' βίβλοις''.Καί ἄς ἔλθωμεν εἰς τόν Κύ
ριον.Πῶς δέν εἰπεν,''εἰ θέλεις τέλειος εἰναι,τῆς ἔξω παιδείας ἐπιλαβοῦ,σπεῦσον πρός τήν τῶν μαθημάτων ἀνάληψιν,περιποί
ησαι σεαυτῷ.τήν ἐπιστήμην τῶν ὄντων'',ἀλλά "τά ὑπάρχοντα πώλησον,διάδος πτωχοῖς,τόν σταυρόν ἀρον,ἀκολουθεῖν ἐμοί προθυ
μήθητι;''Πῶς δέν ἐδίδαξεν ἀναλογίας καί σχηματισμούς καί ποσότητας..."ώς ἄν ἀπό τῆς ἡμετέρας ψυχῆς τό τῆς ἀγνοίας σκότος ἐξέληται;"Ἀλλά καί κάτι ἄλλο.Διατί μαθητάς ἁλιεῖς,ἀγρα
μμάτους,ἀγροίκους συνεκάλεσε καί ὄχι σοφούς,''ὕνα καταισχύνη
τούς ἔξω σοφούς','κατά Παῦλον;
Ὁσαύτως,πῶς ὁ Θεός καταισχύνει τούς πρός αὐτόν ὁδηγοῦ
ντας; Διατί δέ καί "τήν σοφίαν αὐτῶν ἐμώρανε"; Καί τίνος χά
ριν "διά τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος ηὐδόκησε σῶσαι τούς πι στε,ύοντας"; Οὐχί διότι "διά τῆς σοφίας ὁ κόσμος οὐκ.ἔγνω τό
Θεόν";*Αλλά διατί οἱ μαθόντες τήν ἐπιδημίαν τοῦ Θεοῦ Λόγου
πρός ἡμᾶς,''ὅς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπό Θεοῦ''καί τοῦ φωτός ἀ-

-8νασχόντος,''ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμΒ
,"ἡμέρας τε διαυγασάσης καί φωσφόρου ἀνατείλαντος ἐν ταῖς
καρδίαις ἡμῶν" τῶν πιστῶν,αὐτοί θέλουν "θρυαλλίδα ἠπισκευαστήν'ἹΚαί ἐν συνεχείᾳ προτρέπουν-δηλ.ὁ Βαρλαάμ καί οὑ φιλοκλασσικοί-διά τήν ἀπόκτησιν θεογνωσίας,εἰς τούς ἔξω φιλοσόφους;Καί νά ἐγκαταλείψουν οἱ Μοναχοί τήνἩσυχίαν καί τήν ἐπιστασίαν τῶν λογισμῶν καί τήν ἀδιάλειπτον προσευχήν,δι* ὧν
καθαίρονται,καί νά καταφύγουν εἰς "λύχνον τυφώμενον";
Ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,ἀναζητῶν τήν μεταφυσικήναἰ
τίαν τῆς πρός τήν''δαιμονιώδη''γνῶσι ν ἐπιθυμίας,ἀποφαίνεται ὅ
ϊι,''ὁ πονηρός ἔυγγας ἐντίκτει ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς''διά τήν
ματαίαν γνῶσιν,ἀποσκοπῶν ὅπως μας ἀποσπάσῃ ἀπό τήν καθαίρου
σαν τήν ψυχήν παιδείαν,τῆς ὁποίας ἀρχή ειναι ὁ φόβος τοῦ Κυ
ρίου.Ἀπό τοῦ φόβου,λέγει,γεννᾶται ἡ ἀδιάλειπτος δέησις,κατόπιν ἔρχεται ἡ κατάνυξις καί ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.Ἐντεῦθεν ἀκολουθεῖ ἡ καταλλαγή πρός Θεόν καί τήν ὀδυνηράν δέησιν καί τόν φόβον διαδέχεται ἡ ἀγάπη,ἐκ τῆς ὁποίας''ἀ
νατέλλει τοῦ φωτισμοῦ τό ἄνθος'',ἡ ὀσμή τοῦ ὁποίου,διαδιδομέ
νη ἐν τῇ ψυχῇ,φέρει τήν γνῶσιν τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ.
Κατά τόν ἅγιον Γρηγόριον καί τήνὈρθόδοξον πνευματικήν
παράδοσιν,ἡ πορεία τῆς ἀληθοῦς παιδείας καί γνώσεως εἰναι ἡ
ἐκτεθεῖσα,τήν ὁποίαν εἰναι ἀδύνατον νά οἰκειωθοῦν οἱ ἀγαπῶντες
τήν ματαίαν φιλοσοφίαν.Διότι πῶς εἰναι δυνατόν νά
εἰσέλθη ὁ φόβος τοῦ Κυρίου εἰς ψυχήν προκατειλημμένην ἐκ δι
αλογισμῶν πολυτρόπων,''ἐνηδομένην καί οιον στενοχωρουμένην''ὑ
πό στροφῶν καί φιλοσοφικῶν θεωριῶν;'Ἡ πάλιν,καί ἐάν εἰσέλθη
,πῶς ἠμπορεῖ νά παραμείνῃ,ἄν μή "πᾶσι χαίρειν εἰποῦσα,τῆςκα
τά Θεόν ὅλη γένοιτο σχολῆς,ὅπως καί τῆς ἀγάπης ὅλη τούτου ,
κατά τήν ἐντολήν γένηται;" Διά τοῦτο συμβαίνει,ωστε ὁ φόβος
τοῦ Κυρίου νά θεωρῆται ώς ἀρχή σαφίας,ἐπειδή ἀπαλλασσει τήν
ψυχήν ἀπό τῶν περιττῶν καί ἐντεῦθεν "τῇ προσευχῇ καταλεάνας
,ἐπιτήδειον οἰον πυξίον ποιεῖ πρός καταγραφήν τῶν χαρισμά των τοῦ Πνεύματος.'·'
Ἐνταῦθα ὁ θειος Παλαμᾶς,ἀκολουθῶν τήν πνευματικήν πεῖ
ραν τῆςἘκκλησίας,θεωρεῖ τήν "σχολήν" περί τά θεῖα,ώς βασικήν προϋπόθεσιν τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς,ἐπικαλούμενος τά σχόλια
Αὕτη μέν οὐν ἡ ἀγαθή &
τοῦ Μ.Βασιλείου εἰς τήν ''Ἔξοδον
ώφέλιμος σχολή τῷ σχολάζοντι·σχολάζετε,σχολασταί ἐστε,λέγετε,Κυρίψ τῷ Θεῷ ἡμῶν προσευξώμεθα".(συνεχ.)Ἐρημίτης Ν.

εὑρ ίσκει ἐφαρμογήν ο λόγος "τοῦ Κυρίου;''Βιάζεσθε,οἱ βιασταί ἁρπάζουσι τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν".Ἡ βία ἐπί τῆς ἠθικῆς ζωῆς' ἀποτελεῖ τό ἀνα
γκαιότατον στοιχεῖον πάση,ς ἀγαθῆς προσπαθείας.Καί οὐδέποτε
παύει ἡ βία ὑφι,σταμένη,ἐφὐὅσον τό ἀγαθόν,τό τέλειον,πρός ὅ
περ φἐρόμεθα,δέν ἔχει. τέλος καί ὅριον,ἀφοῦ ἡ ψυχή δέν εἰνε
αὐτοκίνητος πρός τήν τελειότητα.
Ἐπομένως ἐκβιάζομεν τήν ψυχήν,τήν βούλησιν.Καί ὁ μέν
"ἡγεμών νοῦς" ὀιεγείρει τήν ἀγαπητικήν δύναμιν καί βούλη σιν τῆς ψυχῆς,ὁ. δέ ἐνδ·ιάθετος λόγος ἐπαναλαμβάνει τά λόγια
τῆς εὐχῆς;''Κύριε 'ϊησοῦ. .." Ὁ νοῦς ἐποπτεύει ἐπί τῆς κινήσεως αὐτῆς,ὧστε-ἄν εἰναι δυνατόν νά ἐκφρασθῶμεν οὕτω-νά ἀκούει νοερῶς,ἀλλά καί νά βλέπει νοερῶς τά ρήματα τῆς ἱερᾶς
εῦχῆς.Καί τοῦτο,διά νά εἰναι συγκεντρωμέναι ὅλαι αἱ δυνά μεις τῆς Ὀυχῆς ἐπί μόνων τῶν λόγων τῆς προσευχῆς.
Φυσικά,προσέθεσεν ὁ εὐλαβῆς Μοναχός Ν.,τά λόγια τῆς ἱ
ερᾶς πρρσευχῆς δέν πρέπει νά. ἐπαναλαμβάνωνται μηχανικῶς. Ἡ
ἐπανάληψίς των δέν πρέπει νά ὁδηγεῖ εἰς τήν ἄμβλυνσιν τῶν
νοημάτων,πού ὑποσημαίνουν αἱ λέξεις. Ἀνῖιθέ.τως μάλιστα,πρέ
; πει νά προσέχωμεν,ὅπως τά ρήματα τῆς προσευχῆς συνοδεύων ται ὑπό συντριβῆς τῆς καρδίας καί ἀγάπης.
- Πάτερ. Ν.,διέκοψεν ὁ θεολόγος,ὁ οὕτω προσευχόμενος ἐ
πιτρέπεται νά φαντάζεται τόν Κύριον,ὧς Θεάνθρωπον,ἤ τοὐλάχιστον νά φέρει εἰς τήν φαντασίαν εἰκόνας ἱεράς πρός ὑποβο
ήθησιν τῆς ἀσθε,νοῦς προσευχῆς;Διότι νομίζω,ὅτι διά τῆς φαντασίας θά ὑποκαῖηται κάπως ἡ πρός Θεόν ἀδύνατος ἀγάπη καί
θά αὐξάνεται ἡ συντριβή τῆς καρδίας,ὅπως ειπατε. ,
- Ἐπί θεμάτων πνευματικῆς παραδόσεως,ἀπήνϊησεν ὁ Νονα
χός Ν.δέν δ·δκαιούμεθα νά εἰσάγωμεν προσωπικάς γνώμας.Ειναι
ἀρκετόν εἰς ἡμᾶς νά' γνωρίζωμεν τί λέγουν οι ἄγιοι Πατέρες,

-10ἐν προκειμένω δέ οἱ λεγόμενοι Νηπτικοί.Ἐκεῖνο δέ τό ὁποῖον
ὀφείλομεν,εἰναι ἡ ἐπαλήθευσις εἰς ἐαυτούς,διά προσωπικῆς μό
νον πείρας,τῆς ἐν ἐμπειρίᾳ Πατερικῆς γνώσεως.
Λοιπόν,οἱ Νηπτικοί Πατέρες,ώς ἀπό ἐνός στόμαϊος ἀποφαίνονται,ὅτι κατά τήν ἐνέργειαν τῆς νοερᾶς προσευχῆς,οὐδεμία,
ὅσον καί ἱερά ἄν φαίνεται,φαντασία ἐπιϊρέπεται,ὅσον καί ἄν
προκαλῇ ἔνα εἰδος κατανύξεως.Ἡ ἐκτόπισις τῆς φαντασίας στη
ρίζεται εἰς τήν εζῆς διπλῆν γνῶσιν;ὅτι ὁ Θεός ὧς ἁπλοῦς,ειναι ἔξω καί ἐπάνω ἀπό κάθε φαντασίαν,ἀπό κάθε κτιστέν ἀντικείμενον καί ὅτι ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου,εἰς τήν πλέον καθαράν,
τήν πλέον πνευματοποιημένην ἔκφανσίν του,εἰναι ἁπλοῦς.
Οὕτω,λοιπόν,προκειμένου νά πραγματοποιηθῇ ἔνωσις μυστική μετά τοῦ Θεοῦ,ὁ νοῦς πρέπει νά εἰναι ἀσχημάτιστος,ἄμορ φοςῷἀφάνταστος,ἀνείδεος.Μόνον ὑπό τήν ἀπαραίτητον αὐτήν προ
ϋπόθεσιν δύναται ὁ νοῦς νά ἐνωθῇ,ὁιά τῆς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου Πνεύματος,μετά τοῦ ἀσχηματίστου,ἀμόρφου & ἀνειδέου Θεοῦ.
Ἐντεῦθεν ὁ νοῦς,ἡ βούλησις καί τό λογιστικόν τῆς ψυχῆς,
'. λόγω τῆς ἐλευθερίας των ἐκ τῶν παθῶν καί τῆς καθαρότητος,γί
νονται ἔν.Αὐτό δέ τό ἔν παραμένει καί ὧς τρία.Καί οὕτω κατα
φαίνεται,ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐκτίσθη κατ'εἰκόνα καί καθ'ὁμοίωσιν
τῆςἈγίας Τριάδος,Ὅτις ειναι καί εν καί τρία. Ἡ ψυχή ἐνουμένη,ώς εἰκών μετά τοῦ πρωτοτύπου,διατηρεῖ τό ἐνιαῖον ἀλωβή
τως τῆς φύσεώς της καί τό τρισσόν τῶν δυνάμεών της.Γίνεται,
ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,ἡ διάκρισις τοῦ ἐνιαίου ἀπό τοῦ τρισσοῦ;''Ὅταν τό ἐνιαῖον τοῦ νοῦ γένηται τρισ
σόν,μένον ἐνιαῖον,τότε συνάπτεται τῇ Θεαρχικῇ Τριαδικῇ Μονά
δι,πᾶσαν ἀποκλεῖσαν πλάνης εἴσοδον καί ὑπεράνω καθεστός σαρ
κός καί- κόσμου καί κοσμοκράτορος".
-Αὐτά πού ἐξεθέσατε,ἀδελφέ Ν. ,εἰπεν ὁ ὑφηγητής Γ.,δέν ἀμ
φιβάλλω ὅτι εἰναι Πατερικά,ἐπί τοῦ τόσον λεπτοῦ καί ἀγνώ στου σχεδόν εἰς ἡμᾶς προβλήματος τῆς νοερᾶς προσευχῆς.Εἰναι
ἐπίσης καί βαθύτατα,ὧς συνδεόμενα μέ τήν Μυστικήν ©εολογίαν
,ἄν καί,ὅπως ὀρθῶς ἐλέχθη,δέν ὑπάρχη μή Νυστική Θεολογία. Ἡ
Θεολογία εἰναι μία.Ἀλλά θά ἠδυνάμην νά ὑποβάλλω ἐρωτήσεις;
-Εὐχαρίστως,ἀπήντησεν ὁ Μοναχός,ἀλλά θά παρακαλοῦσα τόν
Γέροντά μου νά μᾶς εϊπη,ἄν αὐτά πού ἐξέθεσα εἰναι σύμφωναμέ
τήν Πατερικήν διδασκαλίαν καί,ἄν ειναι εὐλογημένον νά συνεχίση τήν ἀνάπτυξιν τοῦ θέματος,ώς ἐκ Θεοῦ διδάσκαλός μας.
- Εὐλογημένον τέκνον ἐν Κυρίω,εἰπεν ὁ Γέρων μέ τήν βα -

-1Ιρείαν καί σταθεράν φωνήν του ὁ σοφός Γέρων,νά εἰσαι βέβαιος
ὅτι,χάρις εἰς τάς συγγενεῖς πρός τούς Πατέρας ἐμπειρίας σου
,συνέλαβες καί διετύπωσες μέ ἀκρίβειαν τάς προϋποθέσεις ἐπί
τῶν ὁποίων οἰκοδομεῖται ἡ νοερά προσευχή.Σοῦ εὔχομαι νά φθά
σῃς εἰς τά μέτρα τῶν ἁγίων Πατέρων.Βάσει,λοιπόν,αὐτῶν δυνάμεθα νά συνεχίσωμεν.Τί θέλετε,ὅμως,νά ἐρωτήσετε φίλτατε;
-'Ἀγιε Γέροντα,ἤθελα νά πληροφορηθῶ,πῶς ἀσκεῖται ἡ ἐποπτεία τοῦ νοῦ ἐπί τῶν ρημάτων τῆς προσευχῆς;Δηλαδή πῶς δύνα
ται νά ἀκούη καί νά βλέπη ὁ νοῦς τούς λόγους τῆς εὐχῆς;
- Νά σᾶς ἀπαντήσω,εἰπεν ὁ Γέρων,ἀλλά μή ἀναμένετε νά ἐν
νοήσετε τί ἀκριβῶς εἰναι ἡ ὅρασις καί ἡ ἀκοή τῆς ψυχῆς.Αὐτά
τά πράγματα δέν γίνονται καταληπτά χωρίς προσωπικήν πεῖραν.
Ὁ πατριάρχης ἄγιος Κάλλιστος λέγει,ὅτι οἱ νοερῶς προσευχόμενοι·πρέπει νά μιμοῦνται τόν κιθαρφδόν.Αὐτός ὑποκλίνει εἰς
Ἱό ὁτῆθος τήν κεφαλήν,στρέφων τήν ἀκοήν .του πρός τό κιθαριζόμενον ἀσμα,ἐνῷ μέ τά δάκτυλά'του κρούει τήν κιθάραν.Κατόπιν παραδίδετάι εἰς τήν ἐκπεμπομένην μελψδίαν καί σκιρτῷ ἀπό χαράν καί αἰσθητικήν ἡδονήν...
Οὕτω,λοιπόν,ὁ ἀσκῶν τήν νοεράν προσευχήν,συνεχίζει,δέον νά στρέφεται ώς ὁ κιθαρωδός,νήφων καί. προσέχων,πρός τήν
"βαθεῖαν''καρδίαν· του καί ἐκεῖ θά εὕρη τό ζητούμενον.Διότι ἡ
ψυχή πού θά τρωθῇ τῷ θείω ·ἔρωτι,δέν δύναται νά χωρισθῇ ἀπό
τό ὅνομα τοῦ ΚυρίουἹησοῦ...
Καί κιθάραν πρέπει νά ἐννοήσωμεν τήν καρδίαν,Χορόάς τάς
αἰσθήσεις.Πλῆκτρον τήν διάνοιαν. Ἡ διάνοια κινεῖ τήν μνήμην
τοῦ Θεοῦ διά τῆς ἀδιᾳλείπτου νοερᾶς προσευχῆς καί ἐντεῦθεν,
ἀναβλύζει ἄρρητος πνευμἀτική ἡδονή,ἐνῷ ὁ νοῦς ὁ καθαρός ἐνο
πτρίζεται τό θεῖον φῶς τῆς ἐν τῇ'καρδίᾳ χάριτος τοῦ ἁγίου £
"ὑπερεντυγχάνοντος''Πνεύματος.Οἱ μή καθαρθέν.τες ὅμως,δέον ὅπως προσέχουν τά ρήματα τῆς εὐχῆς καί εἰς τά νοήματα αὐτῶν,
ἀποφεύγοντες ἐντελῶς τάς φαντασίας.Διότι εϊναι ὄντως μέγας
ο ἀγών ὅπως περιορισθῇ ἐντός τοῦ σώματος ὁ ἀσώματος νοῦς.
Καί τώρα,προσέθεσεν ὁ ἀσκητής,ἤλθομεν εἰς τό σημεῖον ἐ
κεῖνο τῆς ψυχοτεχνικῆς μεθόδου,περί τῆς ὁποίας ἠρώτησεν ὁ α
δελφός φιλόλογος.Περιέρχομαι ὅμῶς εἰς ἀληθῆ Ἡθυμίαν,γνωρί ζων πόσον σκανδαλισμόν προεκάλεσεν,ἐξ ἀγνοία.ς βεβαίως, κατά
τήν ἐποχήν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ,ἡ χρῆσις τεχνικῆς
μεθόδου εις,τήν νοεράν προσευχήν.Ἐν τούτοις θά σᾶς ἐκθέσω
αὐτήν τήν μέθοδον,ἀκολουθῶν τούς Πατέρας. Ἐρημίτης Χ.
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Ὀρθῶς,ἐπομένως ἐλέγομεν,ὅτι ἡ ενέργεια τῶν αἰσχρῶν παθῶν εινα ι α
ποτέλεσμα τῆς ἥττης πρός τά σωματικά κάλλη καί ὁ πρόλογος,ὅ
στις προηγεῖται τῆς ἁμαρτίας.Διά τοῦτο ἡ σοφία τῶν Πατέρων
συνιστᾳ;''Κάλλος ἀλλοτρίων σωμάτων μή καταμανθάνειν". (Σοφία
Σειρ.θἰ8^καί νά μή ναρκισσεύεται κανείς,ἀγαπῶν τό ἰδικόν το
κάλλος.
Χωρίς,λοιπόν,τήν μεσολάβησιν τῆς διανοίας ἐμπαθῶς,τά
φυσικά πάθη,τά παρατηρούμενα καί εἰς τά μικρά παιδία,δέν συ
νεργοῦν πρός ἁμαρτίαν,ἀλλά πρός συνέχισιν τῆς ἀνθρωπίνης ζω
ῆς.Διά τοῦτο τά πάθη αὐτά δέν εἰναι πονηρά.ἈλλἈπειδή τῆς
σαρκός τά πάθη καθίστανται ἁμαρτωλά ἀπό τήν ἐμπάθειαν & πονηρίαν τοῦ νοῦ,ἡ θεραπεία των πρέπει ἀπό τόν νοῦν νά ἀρχί ζει,ὅπως γίνεται καί μέ τήν πυρκαῖάν.Ἐκεῖνος πού θέλει νά
σβύσῃ τήν φωτιάν,ἐάν ἐνεργεῖ ἐπάνω εἰς τήν φλόγα δέν φέρει
κανένα ἀποτέλεσμα. Ἐάν ὅμως ἀπομακρύνη τήν καιομένην & τρο—
φοδοτοῦσαν τήν φωτιάν ὕλην,ἀμέσως ἡ πυρκαιά ἔχασε τήν δύναμίν της.Τό αὐτό συμβαίνει καί μέ τά πορνικά πάθη.Ἐάν δέν ἐ
πιμεληθῇς νά ξηρανθῇ ἡ ἔνδον πηγή τῶν πορνικῶν λογισμῶν,διά
τῆς νοερᾶς προσευχῆς καί τῆς ταπεινώσεως καί ἀμύνεσαι κατά
τῶν λογισμῶν μόνον μέ τήν νηστείαν καί κακοπάθειαν τοῦ σώμα
τος,ἀνωφελῶς ὑποφέρεις.
'Ἀν ὅμως ἁγιάσης τήν ρίζαν μέ τήν ταπείνωσιν καί τήν
ἐξωτερικῶς τόν ἁγιασμόνο
ἔχης καί
προσευχήν,ὧς προείπομεν,θά
,,
.
Και τοῦτο νομίζω οτι σημαίνει τό Αποστολικόν λόγιον',Ἱτῆτε
ουν περιζωσάμενοι τήν ὀσφύν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ".(Ἐφεσ.ς^1ψ) ὅ
πως καί κάποιος Πατήρ βαθύτατα ἡρμήνευσεν,ὅτι δηλαδή,τό θεωρητικόν μέρος τῆς ψυχῆς,περισφίγγει καί δεσμεύει τό ἐπιθυ9

-Βμητικόν καί τά ὑπό τήν ὀσφύν πάθη τῶν ὑπογαστρίων.Χρειάζεται,βεβαίως,καί ἡ κακοπάθεια τοῦ σώματος καί ἡ σύμμετρος ἐ
γκράτεια ἐκ τῶν τροφῶν,διά νά μή ἀποβαίνη τό σῶμα ἀνυπότακϊον καί ἰσχυρότερον ἀπό τόν κυβερνῶντα σώφρονα. λογισμόνἘ
πομένως,τά σαρκικά πάθη τίποτε ἄλλο δέν θεραπεύει,εἰμή σωματική κακοπάθεια καί προσευχή,ἐνεργουμένη ἐκ τεταπεινωμένης καρδίας,ἥτις εἴναι ἡ ἐν πνεύματι πτωχεία τήν ὁποίαν ἐ—
μακάρισεν ὁ Κύριος.
Ἐάν,λοιπόν,ἐπιθυμεῖ τις νά ἀποθησαυρίση ἁγιασμόν,''οὑ
' χωρίς οὐδείς ὅψεται τόν Κύρἰον",(Ἐβρ.ιβἹψ) ἄζ παραμένῃ ἡ
σύχως εἰς τό κελλίον του,κακοπαθῶν-καί προαευχόμενος μέ τα
πείνωσιν.Διότι τό κελλίον τοῦ ἀληθῶς μονάζοντος εἰναι λιμήν σωφροσύνης.Τά δέ ἔξω ὅλα καί μάλιστα ὅσα συμβαίνουν ἐν
ταῖς ἀγοραῖς καί εἰς τάς πανηγύρεις,εἰνᾳι πλήρη ἀπό πορνικόν κυκεῶνα,ὅστις δημιουργεῖται ἀπό τά ἀπρεπῆ·θεάματα & ἀκούσματα καί καταμολύνουν τήν ἀθλίαν ψυχήν τοῦ αναστρεφομέ
νου εἰς αὐτά Μοναχοῦ.'Αλλά καί φωτιά καιομένην δύνασαι νά
ὀνομάσῃς τόν κόσμον τῆς κακίας,πού ἀντί ἄλλης ὕλης ἔχει αὐ
τούς πού διΦρίβουν εἰς αὐτόν καί τούς κάμνει στάκτην ὅλας
τάς ἀρετάς των.Τό δέ πῦρ'πού δέν καίει,εὑρέθη εἰς τήν'Ἐρημον.ζἘξ.γἩ2 ἐξ.)
Σύ δέ ἀντί τῆςἘρήμου παράμενε εἰς τό κελλίον σου,ἀποκρυπῖομένη ὀλίγον ἀκόμη,ἔως ὅτου παρέλθει ὁ χειμών τῆς ἐ
μπαθείας.Διότι ὅταν παρέλθῃ ὁ χειμών,δέν βλάπτεται ὁ μονάζων καί ἔξω ἀναστρεφόμενος.Τότε θά εἰσαι ὄντως πτωχή,ἁγία',
τῷ πνεύματι καί θά βασιλεύσῃς ἐπί τῶν παθῶν καί θά μακαρισθῇς ὑπό τοῦ Κυρίου μέ λαμπρότητα,λέγοντος,''μακάριοι οὑπτω
χοί τῷ πνεύματι,ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν'ἹΑλ
λά πῶς δέν θά μακαρισθοῦν δικαίως ἐκεῖνόι,πού δέν ἐστήρι ζον τάς ἐλπίδας των εἰς τά χρήματα,ἀλλ 'εἰς τόν Χριστόν;'Εκεῖνοι πού δέν ποθοῦσαν νά ἀρέσουν εἰμή μόνον εἰς τόν Χρι—
στόν καί εἰς οὐδένα ἄλλον;Ἐκεῖνοι πού ἐζοῦσαν ἐνώπιον τοῦ
Χριστοῦ μέ ἀκτημοσύνην,μέ ἠθελημένην ἀδοξίαν,μέ κακοπάθειαν καί ταπείνωσιν;
"Ας πτωχεύσωμεν,λοιπόν,καί ἡμεῖς πνευματικῶς ταπεινού
μενοι,κακοπαθοῦντες εἰς τήν σάρκα καί κατά.τόν βίον ἀκτήμο
νες,διά κατακτήσωμεν τήν Βασιλείαν τοῦ ©εοῦ καί νά ἐπιτύχω
μεν τῶν μακαρίων ἐλπίδων,κληρονομοῦντες τήν Βασιλείαν τῶν
Οὐρανῶν.

-Ι4Ὁ Κύριος διά τοῦ περιεκτικοῦ καί κεφαλαιώδους μακαρισμοῦ τῶν πτωχῶν τῷ πνεύματι,τόν ὁποῖον ἐθεσμοθέτησεν εἰς
τό Εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας,δέν περιέλαβε μόνον δι'ἐνός λόγου τόσας ἀρετάς καί δέν περιέκοψε μόνον τόσας κακίας,μακα
ρίσας τούς διά τῆς μετανοίας καλῶς περιτέμνοντας τό παθητι
κόν μέρος τῆς ψυχῆς,ἀλλά καί πολλά ἄλλα περιέλαβε,τά ὁποῖα
δέν ἀντιστοιχοῦν μέν μέ τήν ἐνέργειαν τῆς περιτομῆς,ἀλλ'ἀναλογοῦν μέ τό κρύον καί τόν παγετόν,τό χιόνι καί τήν πάχνην καί τούς σφοδροτάτους ἀνέμους.Καί μέ ἔνα λόγον.,ὁποίας
ταλαιπωρίας ὑφίστανται τά φυτά τόν χειμῶνα καί τό θέρος ἀπό. τό Ἱῦχος καί τόν καύσωνα,ἄνευ τῶν ὁποίων οὐδένα φυτόν ἠ
δύνατο ποτέ νά παραγάγῃ καρπούς.
Ποῖα ειναι αὐτά,λοιπόν;Ειναι οἱ ἐπερχόμενοι πειρασμοί
,τούς ὁποίους ὀφείλει νά ὑπομένει μετ'εὐχαριστίας,ὁ θέλων
νά προσφέρη πνευματικούς καρπούς εἰς τόν γεωργόν τῶν πνευμά·των.Καί ὅπως ὁ γεωργός,πού θά θελήση νά προστατεύση ἀπό
τήν ταλαιπωρίαν τῶν καιρῶν τά φυτά τῆς γῆς,τά καλύπτει διά
διαφόρων μέσων καί ἔτσι δέν τά ἀφήνει νά ὑποστοῦν τό κρύον
καί τήν ζέστην,δέν πρόκειται νά λάβη κανένα καρπόν,ὅσον &
ἄν κατά τά ἅλλα τά ἐπιμελεῖται.Διότι ἔχουν ἀνάγκην τά φυτά
νά ὑποστοῦν τόν βασανισμόν τῶν ἐποχῶν.
'Ὁταν παρέλθη ἡ δυσκολία τοῦ χειμῶνος,τήν ἐποχήν τῆς
ἀνοίξεως τά φυτά θάλλουν καί ἀνθοῦν καί παράγουν πλῆθος φύ
λλων καί προβάλλουν,μαζῆ μέ τούς νέους βλαστούς,τούς ἀκόμη
ἀώρους καρπούς των.Οἱ ὁποῖοι,ὀλίγον κατ'ὀλίγον μέ τήν εὐερ
γετικότητα τοῦ καίοντος ἡλίου,μεγαλώνουν,ὧριμάζουν καί γίτάλληλοι πρός τροφήν καί συγκομιδήν.
./. νονται καΟὕτω καί ἐκεῖνος πού δέν ὑπομένει γενναίως τό δυσβάστακτον βάρος τῶν πειρασμῶν,δέν θά δυνηθῇ νά προσφέρη καρπόν εἰς τούς ληνούς τοῦ Θεοῦ,ἀντάξιον τῆς αἰωνίας ἀποθήκης
,ἔστω καί ἄν ἔχη ὅλας τάς ἄλλας ἀρετάς.Διότι κάθε χριστιανός ἀγωνιστής,γίνεται τέλειος διά τῶν ἐκουσίων καί ἀκουσίων θλίψεων,προερχομένων τῶν μέν ἐξ ἀνθρώπων,κατά παραχώρησιν Θεοῦ,τῶν δέ ἀπό ἡμᾶς δι'ἀσκήσεως καί κακοπαθείας.
Ὅ,τι ὑφίστανται τά φυτά τῆς γῆς,τόσον ἀπό τάς φυσι κάς μεταβολάς,ὅσον καί ἀπό τήν γεωργικήν τέχνην,τά αὐτά &.
ἡμεῖς-τά λογικά κλήματα τοῦ Χριστοῦ-ὀφείλομεν νά ὑπομένωμε
ἐκ προαιρέσεως,ὧς αὐτεξουσίως ζῶντες,ὑποτασσόμενοι εἰς τόν
γεωργόν τῶν ψυχῶν μας Χρ ιστόν.Χωρίς δέ τῆς ὑπομονῆς εἰς ὅ-

-Ι5λους τούς ἀκουσίους πειρασμούς,οὔτε ἡ ἐκουσία κακοπάθεια ἀπό τήν ἄσκησιν θά τύχη τῆς θείας εὐλογίας.Διότι ἡ ἀγάπη εἰς
τόν Θεόν δοκιμάζεται κυρίως διά τῆς θλίψεως ἐκ τῶν πειρασμῶ
Προηγουμένως ὅμως,πρέπει ἡ ·ψυχή νά κατορθώση. ὧστς νά ὑπομένῃ τάς ἐκουσίους κακοπαθείας καί ἀφοῦ ἐθισθῆ εἰς τήν κατα φρόνησιν τῶν ἡδονῶν καί.τῆς ἀνθρωπίνης δόξης,εὐκόλως ὕστερα
θά ὑπομένωμεν καί τούς ἀκουσίους πειρασμούς.
Ἐκεῖνος πού γίνεται ἀνώτερος ἡδονῶν καί φιλοδοξίας,ὧς
ἐκ τῆς ἐν πνεύματι πτωχείας,καί θεωρεῖ ἐαυτόν ὀφειλέτην καί
τῶν δριμυτέρων φαρμάκων τῆς μετανοίας,περιμένει πάντοτε κάθε θλῖψιν.Καί ὑπομένει πάντα πειρασμόν,ὧς πρέποντα εἰς αὐ τόν καί μάλιστα χαίρει διά τοῦτο,διότι τοῦ ἔρχεται ὧς καθαρ
τικόν τῆς ψυχῆς.Καί τούς θλίβοντας πειρασμούς,λαμβάνει ὧς ἀ
φορμήν ώφελιμωτάτης καί συντετριμμένης πρός τόν Θεόν δεήσεως.Ἐπί πλέον δέ,κάθε πειὁασμόν θεωρεῖ ὧς παρέχοντα καί φυλάσσοντα τήν ὑγείαν τῆς ψυχῆς.Καί ὄχι μόνον ὑπομένει ἀμνησι
κάκως καί συγχωρεῖ τούς θλίβοντας αὐτόν,ἀλλά ὁμολογεῖ &, χάριτας εἰς αὐτούς,ὑπέρ τῶν ὁποίων προσεύχεται ὧς εὐεργετήσαντας αὐτόν.Διά τοῦτο,ὄχι μόνον λαμβάνέι τήν συγχώρησιν τῶν
ἁμαρτιῶν του,κατά τόν λόγον τοῦ Κυρύου, (Ματθ.ς',ϊζ0ἀλλά ἐπι
τυγχάνει τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν και τῆς θείας εὑλογίας ,
ὧς μακαρισθείς ὑπό τοῦ Κυρίου,διά τήν μέχρι τέλους μακροθυμίαν του,ἐκ τῆς,ἐν πνεύματι πτωχείας,ταπεινώσεως.
'Ἡμεῖς δέ ὑποδείξαντες δι'ὀλίγων ὀλίγα τινά τῆς πνευ
ματικῆς περιτομῆςῖθά προσθέσωμεν τώρα καί ὀλίγα τινά,ἀναφερόμενα εἰς τήν ἄφθονον καρποφορίαν της.Ἐν συνεχείᾳ,λοιπόν,
ὁ μόνος' μακάριος,ὁ Θεός,καθιστῷ κοινωνούς τῆς μακαριότῃτός
του τούς πενθοῦντας,πού,διά τήν ἐν πνεύματι πτωχείαν,ἀπέκτη
σαν τόν ἀναφαίρετον αὐτόν πλοῦτον,''Νακάριοι,λέγων,οἱ πενθοῦ
ντες,ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται".
Ἀλλά διατί ὁ Χριστός ἥνωσε τό πένθος μέ τήν πτωχείαν;Ἐπειδή τό πένθος συνυπάρχει πάντοτε μέ τήν πτωχείαν. 'Αλ
λ'ἡ μέν λύπη,διά τήν κατά κόσμον πτωχείαν,"θάνατον ψυχῆς κα
τεργάζεται",ἠ δέ λύπη,ἐπί τῇ κατά Θεόν πτωχείᾳ,φέρει "μετάνο.ιαν ἀμεταμέλητον''ε ἰς σωτηρίαν τῆς ψυχῆς. (Β'Κορ.ζ ', 1Ο) Καί
εἰς τήν μέν,ώς ἀκούσιον,ἀκολουθεῖ καί ἀκούσιον πένθος.Ἀντι
θέτως εἰς τήν ἄλλην,ώς ἐκούσιον,ἔπεται ἐξ ἀνάγκης τό ἐκούσι
ον πένθος.Τό πένθος πού ἐδῶ μακαρίζει ὁ Χριστός,ειναι ἡνωμέ
νον μέ τήν κατά Θεόν πτωχείαν. (συνεχ ίζεται) Μονάζω.ν Ο.

-.

νδ' Εἰς τούς κόπους ὑπέρ τῆς εὐσεβείας,ἀκολουθεῖ βοήθει
α θεία.Τοῦτο πρέπει νά τό μάθη ἔκαστος διἈσωτερικῆς πληροφορίας καί μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως.
νε* Ἔνας,παρέλαβε μίαν παράδοσιν καί χωρίς νά τήν ἐλέ—
γξῃ τήν ἀπεδέχθη.'Ἐτερος τήν ἰδίαν παράδοσιν,πρίν τήν ἀποδε
χθῆ,ἐξήτασε μέ. κρι-ίηριον τήν ἀντικξ;ιμενικήν ἀλήθειαν.Πρέπει
νά ἐξετάσωμεν,ποῖος ἐκ τῶν δύο ἐνήργησεν εὐσεβέστερα;
νς' Ἱπάρχει ἀληθής γνῶσις εἰς ἐκεῖνον πού ὑπομένει ὅλα
τά θλιβερά καί δέν αἰτιᾶται τούς ἀνθρώπους εἰς τάς συμφοράς
νζ' Ἐκεῖνος πού κάμνει ἔργον καλόν καί ζητεῖ διά τοῦτὅ
ἀνταπόδοσιν,δει.κνύει ὅτι δέν ὑπηρετεῖ τόν Θεόν,ἀλλά ἐαυτόν.
νη' Δέν ὑπάρχει αμαρτήσας,πού θ'ἀποφύγη τήν ἀνάλογον ἀν
ταπόδοσιν ἀπό τόν Θεόν,ἐκτός ἐάν μετανοήση ἔργω κατ'ἀναλογῖ
αν τοῦ ἁμαρτήματός του.
νθ' Λέγουν τινές,ὅτι δέν δυνάμεθα. νά κάμωμεν τό καλόν,ἐ
άν δέν λάβωμεν ἐνεργοῦσαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος τήν δύναμιν.
ξ' Ἐκεῖνοι πού πα,ραμένουν εἰς τήν πτῶσιν τῆς ἀπολαύσε
τῶν ἡδονῶν,ποτέ δέν θέλουν νά ἐπιστρατεύσουν τήν φυσικήν δύ
ναμιν πρός τό ἀγαθόν,ώς τάχα μή βοηθουμένην ὑπό τῆς χάριτος
ξα' Ἡ μέν χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος,ἔχει δωρηθῆ μυστικῶς εἰς τούςὈρθοδόξως βαπτισθέντας.Καί ἐνεργεῖ κατ'ἀναλογί
αν πρός τήν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν.Καί ἡ μέν χάρις δέν παύει
νά μᾶς βοηθῇ κρυφίως.Εἰς ἡμᾶς ὅμως ἀπόκειται νά ἐργαζώμεθα,
κατά δύναμιν,τό ἀγαθόν.
ξβ' Ἡ χάρις,κατά τρόπον θεϊκόν,διεγείρει τήν συνείδη σιν εἰς μετάνοιαν. Ὁς ἐκ τούτου καί πολλοί κακοποιοί,μετανο
ήσαντε·5ἀξίως,εὐηρέστησαν τόν Θεόν.
ξγ* Ἐπίσης ἡ χάρις κρύπτεται εἰς τήν διδασκαλίαν ἐνός
ἀδελφου.Συμβαίνει δέ νά ἐνεργῇ καί διά τῆς ἀναγνώσεως,ἀκο λουθουσα τήν διάνοιαν.Καί διά τῆς φυσικῆς ὁδοῦ,ἀποκαλύπτει

-πεἰς τόν νοῦν τάς ἀληθείας της.Ἐάν,λοιπόν,ἐργασθῶμεν πνευματικῶς,μέ τήν ὀλίγην χάριν,καί δέν κατακρύψωμεν τό τάλαντον,θά εἰσέλθωμεν πραγματικῶς εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου.(Μα
τθ.κε',14-3Ο)
ξδ' Ἐκεῖνος πού ἐπιζητεῖ τάς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου Πνεύματος,πρίν ἐργασθῆ τάς θείας ἐντολάς,ὁμοιάζει μέ δοῦλον,ὅστις μόλις ἠγοράσθη,ταυτοχρόνως πρὀς τό ὑπογραφέν πωλητήρι
ον,ζητεῖ ἔγγραφον ὅτι ἐλευθεροῦται.
ξε' Ἐκεῖνος πού κατενόησεν,ὅτι οἱ πειρασμοί,πού ὑφίστα
ται ἐξ ἀνθρώπων,προέρχονται ἀπό τόν Θεόν,κατά τήν δικαιοσύ
νην του,αὐτός,ζητῶν τόν Κύριον,εὑρε ἀληθῆ γνῶσιν μετά δι καιοσύνης.(Παροιμ.ις',8)
ξς' Ἐάν καϊανοήσης,ὧς λέγει ἡ Γραφή,ὅτι "ἐν πάση τῇ γῇ
τά κρίματα τοῦ Κυρίου" , (ΑἩαρᾳλειπ. ις ', 1ήἡκάθε πειρασμόςθά
σοῦ γίνη διδάσκαλος θεογνωσίας.
ξζ' Ἀναλόγως μέ τάς σκέ.ψεις καί τάς διαθέσεις ἐκάστου,
(κατά τήν πρόνοιαν τοῦ παιδαγωγοῦντος Θεοῦ^ρχεται καίὁ ἁρ
μόζων πε ιρασμός. Τήν ποικιλίαν ὅμως τῶν πειρασμῶν^ιότι δέν
ὑπάρχει πολλάκις σταθερά ἀναλογία μεταξύ ἁμαρτίας & πειρασμοῦ^όνον ὁ Θεός γνωρίζει.
ξη' Ὅταν ὑποστῇς καμμίαν.. ἀτιμίαν ὑπό τῶν ἀνθρώπων,ἀμέσως νά σκεφθῇς,ὅτι ὁ Θεός ἀμοίβει διά δόξης τούς ὑπομένοντας πειρασμούς.Καί οὕτω θά μείνης ἀτάραχος καί ἄλυπος ἀπό
τήν ταπείνωσιν πού ὑπέστης.Διά δέ τήν δόξαν,ὅταν σοῦ προσφερθῇ,θά ἀναδειχθῇς καί πιστός καί ἀκατάκριτος,γνωρίζων ὅτι ἐστάλη ἀπό τόν Θεόν.
ξθ' Ὅταν κατ'εὐδοκίαν Θεοῦ ἐπαινῆσαι ὑπό τῶν ἀνθρώπων,
πρόσεξε μή ἀναμείξης τι τό κενόδοξον,εἰς τήν οἰκονομίαν αὐ
τήν τοῦ Κυρίου,διά νά μή σέ ἀτιμάσουν οἱ ἔδιοι ἄνθρωποι,ὅ
ταν τά πράγματα μεταβληθοῦν ἐκ παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ.
ο' "Οπως ὁ. σπόρος δέν δύνα,ται νά αὐξηθῇ χωρίς γῆν καί
νερόν,οὕτω καί ὁ ἄνθρωπος δέν θά ώφεληθῇ ἐάν δέν κοπιάση ἐ
κουσίως ὀ δέν τόν ἐπισκιάση ἡ θεία χάρις.
οα' Χωρίς νέφος εἰναι ἀδύνατον νά ὑπάρξη βροχή καί χω ρίς ἀγαθήν συνείδησιν,εἰναι ἀδύνατον νά εὐαρεστήση τις τόν
Θεόν.
οβ Μή αρνῆσαι νά διδάᾳκεσαι,ἔστω καί ἄν ἔχῃς πολλήν σύ
νεσιν.Διότι ἡ οἰκονομία^ρόνοια^οῦ ©εοῦ,ἐνεργοῦσα ἀδιαλεί
πϊως,μας ώφελεῖ περισσότερον ἀπό τήν φρόνησίν μας.
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ογ* 'Ὁταν ἡ καρδία,ἐνεργηθεῖσα ἀπό οἱανδήποτε ἠδονήν,μετατοπισθῇ ἀπό τήν ἀγωνιστικήν καί ἐγκρατῆ στάσιν της,τότε,
ώς ὀγκόλιθος πού κυλίεται. πρός τά κάτω,δυσκόλως συγκρατεῖται εἰς τόν κατήφορόν της.
οδ' "Οπως τό ἄπειρρν μοσχάρι,πού ϊρέχει διά τήν βοσκήν,ἔ
φθασεν εἰς ἀπόκρημνον τόπον,ἔτσι καί ἡ ψυχή,φθάνει εἰς ἐπι
κίνδυνον σημεῖον,ἀπατωμένη ὁλίγον κατ'ὀλίγον ὑπό τῶν λογισμῶν της.
οε' 'Ὁταν ἀποφασίσῃ ὁ νοῦς μέ τήν ἀνδρείαν,πού'τοῦ δίόει
ὁ Κύριος,νά ἀποσπάση.τήν ῷυχήν ἀπό πολυχρόνιον πάθος,τότεἡ
'καρδία βασανίζεται · ώς ἀπό- δημίους ,ὁλκομένη ὑπό τοῦ νοός &
.ἀνθελκομένη ὑπό τοῦ πάθους.
'
ος' “Οπως οἱ διαπλέοντες τάς θαλάσσας,χάριν ἐμπορικοῦ κέ
ρδους,εὐχαρίστως· ὑπομένουν τάς ταλαιπῶρίας τοῦ ταξιδίου,ἔ
τσι καί ἐκεῖνοι πού μισοῦν τήν κακίαν,ἀγαποῦν τόν ἔλεγχον.
Καί οἱ μέν πρῶτοι ἐναντιοῦνται εἰς τούς ἀνέμους,οἰ δέδεύτεροι,εἰς τά Ἱάθη·κᾳί τάς ἁμαρτίας.
οζ' "Οπως ἡ'φυγή'ἐν χειμῶνι ἤ ἐν σαββάτψ4^ατθ.κδ',2Ο5εἰναι σωματικῶς ὀδυνηρά καί σπιλώνει τήν ψυχήν,τό ι'διον γίνἐ
ται,ὅταν ἐγείρονταισαρκικά πάθη εἰς γηραλέον σῶμα καί ψυχι
κά πάθη εἰς ψυχήν ἀ.φιερωμένην εἰς τόν Θεόν.
οη' Οὐδείς εἰναι τόσον ἀγθός καί οἰκτίρμων,ὅπως ὁ. Θεός .
'Αλλά ἐκεῖνον πού δέν μετανοεῖ,οὔτε ὁ Θεός συγχωρεῖ.
οθ' Πολλοί ει'μεθα οἱ λυπούμενοι διά τάς ἁμαρτίας πού κάμνομεν,ἀλλά παρά ταῦτα ἀγαπῶμεν τάς αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν.
π' Ὅ ἀσπάλαξ βυθιζόμενος εἰς τήν γῆν,ὧς τυφλός πού ειναι,δέν δύναῖαἰ νά ἴδῃ τούς ἀστέρας.Καί ἐκεῖνος,πού. δέν .πι
στεύει εἰς τάς ἐξ ἀγάπης καί δικαιοσύνης ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ εἰς τούς ἀνθρώπους,εἰναι ἀδύνατον νά πιστεύση,εἰς τήν ἀ
πό ἀγάπην καί δικαιοσύνην τοῦ' Θεοῦ ἐσχάτην κρίσιν του.
πα' Ὁ Θεός ἐνέβαλλεν εἰς τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώπων τήν ἀλη
θῆ γνῶσιν^τήν ἀδίδακτον θεογνωσίαν5ὧς φυσικόν δῶρον & ὧς
χάριν πρό τῆςχορηγουμένης διά τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος χάριτος.Ἡ ἀληθής αὐτή γνῶσις διδάσκει τούς μετέχοντας αὐτῆς,ὅ
πως,πρῶτα ἀπ'ὅλα,πιστεύουν εἰς τόν Θεόν.
πβ' 'Ὁταν ἡ ἁμαρτάνουσα ψυχή,ἀπωθῇ τάς ὑπό Θεοῦ παραχωρὅ
μένας θλίψεις πρός μετάνοιαν & θεραπείαν τῶν τραυμάτων της
,τότε οἱ "Αγγελοι λέγουν περί αὐτῆς:"ἰατρεύσαμεν τήν Βαβυλῶνα καί οὐκ ἰάθη".( Ἱερεμ.κη',9) (συνεχίζεται) Ἱ.Φ.
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Τόμος
Ἡ θεολογία τοῦ Μαρτυρίου)
Ἔστερα ἀπό τήν πολύτιμον ὄντως προσφοράν τῶν δύο ὀγκωδῶν τόμων τοῦ ἔργου του," Ὀρθοδοξία & Παπισμός''καί κατό
πιν τοῦ α'τόμου τοῦ ἔτέρου ἔργου του," Ἡ αὕρεσις τοῦ ΠΙἹΟΟϋΕ'',ὁ φιλ.όθεος ἐργάτης τοῦἈμπελῶνος τοῦ ΧριστοῦἈρχιμανδρίτης π.Σπυρίδων Μπιλάλης,ἐν ἐλαχίστψ χρονικῷ διαστήμαϊι
,ἐχάρισε ,χάρις εἰς τόν ἐνδυναμοῦντα αὐτόν Χριστόν,νέον βιβλίον ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλον,ώς α'τόμον.
Πρόκειται περί ἐνός θέματος σχεδόν παρθένου ἀπό ἀπόψεως ἐλληνικῆς βιβλιογραφίας καί περί προσπαθείας πρός θεολογικήν ἀξιολόγησιν τοῦ Μαρτυρίου καί τῶν Μαρτύρων τῆς Ἐκ
κλησίας,ἀλλά καί πρός ἀνατροπήν τῆς θεωρήσεως τοῦ Μαρτυρίου,ὧς " ἐνθουσιαστικοῦ " φαινομένου,θεωρία,ἥτις εἰσήλασε·ν,
ἐκ προτεσϊαντικῆς προφανῶς ἐπιδράσεως,εἰς τόνὈρθόδοξον χῶ
ρον οὐ πρό πολλῶν ἐτῶν.
Ὁ σ.συνέλεξεν εἰς τάς 366 σελ.τοῦ ἔργου ἄφθονον ὑλι
κόν Μαρτύρων,μαρτυρίων,ώς καί πλουσιωτάτην,περί τό θέμα,Πα
τερικήν γραμματείαν,ὧστε νά ἴδωμεν τούς ἁγίους Μάρτυρας,τό
σεπτόν μαρτύριόν των καί τήν θέσιν των ἐν τῇἘκκλησίᾳ, ὄχι
κατά τήν ἐκάστου πτωχήν ὑποκειμενικήν ἀξιολόγησιν,ἀλλά μέ
τά ἐν ἁγίψ Πνεύματι θεολογικά κριτήρια. τῶν ἁγίωνὈατέρων.
Ὁ τελευταῖος αὐτός λόγος ἀποτελεῖ καί τήν δικαίωσιν
·^ῆς ὅλης ἐγγραφῆς τῆς θεολογίας τοῦ Μαρτυρίου.Καί ἀπό τῆς
πόψεως αὐτῆς,ὁ φίλος ἐν Κυρίῷ π.Σπυρίδων,ἐπέτυχεν ὑπερεκπε
ρισσοῦ τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ του.ΚατἈπέκτασιν δέ,πραγματοποιεῖ
ται ἔνας ἐπανευαγγελισμός τοῦ μαρτυρικοῦ πνεύματος τῆς θυσίας ἐντός τῆςἘκκλησίας,εἰς ὅλους ἠμᾶς,οὕτινες διαβιοῦντε
ἐν εἰρήνη ἐλησμονήσαμεν,ὅϊι ὀφείλομεν "μαρτυρεῖσαι ἀναιμάκτως''.Τό βιβλίον αὐτό "ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ''.Εὐξώμεθα ὑπέρ
τοῦ κοπιῶντος & καλλιεργοῦντος ταῖς ἁγίαιςἘκκλησίαις.θ.μ.
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" Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΤΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ "
" ΔΕΗΣΙΣ,Θεοδώρου Β.Κωνσταντίνου,Θεολόγου,Ἀθην.ᾳπογ'"
Ὁ·θεοφιλής θεολόγος εἰναι καί ποιητής,ἐξαιρόμενος ὑπεράνω τῶν προσωπικῶν του "παθῶν'^ παρορμήσεων,κἀτευθύνει τήν
ποιῃτικήν του φλέβαν,κατά τήν ἰδιοτυπίαν του,πρός τούς λειμώνας τῶν ἁγίωνἹραφῶν.
Ὁ ἤρεμος ποιητικός του οἰστρος,ἡ θερμή πίστις & ἡ ἀγά
πη πρός τόν Χριστόν καί ὁ φιλάδελφος πόθος του,διά τήν οἰκο
δομήν τῆςἘκκλησίας,ἐναγκαλίζονται τά τά ἱερά κείμενα,βιοῦνται καί κατόπιν ἐπενδύονται μέ τόν ποιητικόν λόγον εἰς τήν
μορφήν τῶν σοννέτων.
Ὁ θεολόγος-ποιητής ἐπιτυγχάνει,διά τῆς πλοκῆς θεολογί
ας καί ποιήσεως,ἀφ'ἔνός μέν νά κενώσῃ τό "ἁλλόμενον ὕδωρ''-ὅ
περ χορηγεῖ ὁ Χριστός εἰς τάς καρδίάς τῶν ἀγαπώντων αὐτόν εἰς ποιητικούς ἀλλαλαγμούς καί χαρές καί πόνους καί ἐλπίδας
καί εὐχαριστίας καί ἱκεσίας πρός Θεόν,αφ'ἐτέρου δέ νά καταστήση τά κείμενα τῆς θείας Γραφῆς-ἄν δύναται νά ὑποστηριχθῇ
τοιαύτη ἐκδοχή-ἐντονώτερα,θελκτικώτερα καί περισσότερον προ
σιῖά εἰς τούς πολλούς,διά τοῦ μέτρου,τοῦ ρυθμὁῦ,τῶν συνηχήσεων,τῆς ὁμοιοκαταληξίας,πού ὅλα αὐτά ἀπευθύνονται εἰς τό ὧ
ραιοπαθές συναίσθημα,τό καλαισθητικόν.
Ὁ κ.Κωνσταντίνου ἔχει ἀποδώσει εἰς ποιηϊικά μέτρα & ἔ
τερα ἐπτά βιβλία τῆς Π.καί Καινῆς Διαθήκης,περί ών θά γράψω
μεν ἐν καιρῷ. Ὁμολογουμένως ἡἈποκάλυψις,εἰναι τό περισσότε
ρον προσφερόμενον βιβλίον δι'ἐπένδυσιν ποιητικήν.Ἐντυπωσιά
ζουν αἱ εἰκόνες τῆς'Ηλιάδος,συγκλονίζουν αἱ "'Ἔδραι & Δράκο
ντες &,τῶν φαντασμάτων αἱ νεφέλαι'Ἱοῦ "Ἀπολεσθέντος Παρα δείσου'·τοῦ Μίλτωνος,τρομάζουν "αἱ ἀλλόκοτοι σπεῖρἀι''τῆς''Θεί
ας Κωμωδίας''τοῦ Δάντη,ἀλλά μετά τό διάβασμάτων,ἡ αισθησις ὅ
τι εἰναι μεγαλοφάνταστοι ποιητικαί συλλήψεις ἀνυποστάτων κό
σμων,ἀφήνουν τήν ψυχήν ἐλευθέράν ἀπό τήν ἐπίδρασίν των.
'Αλλ 'ἡἈποκάλυψις εἰναι ἡ ἰδία μία ποίησις,ἔνα βιβλίον
Θεόπνευστον,ἔγχρονον καί ὑπέρχρονον & ἀφηγεῖται τό παγκόσμι
ον δρᾶμα καί τήν''κάθαρσίν''του.Καί ὁ σ. ,μέ τόν ποιητικόν λόγον καί τήν ρωμαλέαν δημοτικήν του,γεννῷ συναισθήματα & καθιστῷ ἐν.τονωτέρας καί διρκεστέρας: εἰς τάς ψυχάς τῶν πιστῶν,
φοβεράς εἰκόνας. Ἐάν ἐχρησ·ιμοποίη τά
τάς ἐναλλασσομένας
ξυλογραφίας τοῦ ῦΙΙΗΗΕΗ ἤ. τάς τοιχογραφῖας τῆς Ἱ.Μ. τοῦ Ἀγίου
Διονυσίου,ἡ ἀπόδοσις θά ήτο ·ηΛηρεστέρα.Συγχαίρομεν.θ.μ.δ.
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" 'Ἐγκλειστος βίος "
Εἰναι ἡ νέα συλλογή ποιημάτων τοῦ φίλου θεολόγου κ·Π.
Πάσχου,τά ὁποῖα ἀρχίζουν καί κλείουν μέσα εἰς ἔνα κύκλον''ἐν
νεάδων''Πλωτινικῶν. Ὁ ""Εγκλειστος βίος'',ὅπως καί ἡ προτελευ
ταία συλλογή ὑπό τόν τίτλον " Λευκοπηγή ",ζτά ποιήματα τῆς
ἐπιστροφῆς^γράφησαν εἰς τό Παρίσι τά ἔτη Ι9ὅ6-69.
Ὁ ἐν Χριστῷ φίλος θεολόγος-ποιητής,ὁ ἄνθρωπος τῆςὈρ
θοδόξου Λατρείας,τῆς βυζαντινῆς ψαλμωδίας,τῆςἘκκλησιαστικ^
Ποιήσεως-ἐξειδικεύθη εἰς τήνἘκκλ.Ἐμνολογίαν-ὁ ἱεροψάλτης,
εὑρεθείς εἰς τό λαϊινικόν Παρίσι & τήν πουριτανικήνὈξφόρ δην,ὑπέστη πραγματικόν ἐσωτερικόν κραδασμόν,''παροξυσμόν τοῦ
πνεύματος" ,βλέπων τήν "κατείδωλον''Δύσιν διά·πρώτην φοράν.
Εἰς τάς σελίδας 3Ο & 53 τῆς "Λευκοπηγῆς','ἀναβλύζει ἔντονος ὁ πόνος τοῦ ποιητοῦ,ἡ ἀπαρέσκειά του διά τό Καρτιέ Λα
τέν,διά τό ώρολόγιον τοῦ ἁγίου Σουλπικίου,διά τήν κατάμεστο
Μοναστηρίων ὁδόν ΜπωζιράρἹἈλλο''κλῖμα" ,ἅλλα ἥθη,ἄλλοι ἄνθρω
ποι,''γῆ ἀλλοτρία'Ἱ''ἐτέρα τις κτίσις".
Ἐκεῖ ἐνθυμεῖϊαι τό χαροποιόν κλῖμα τῆςὈρθρδοξίας.Καί
ἤρχισε νά νοσταλγῇ τόν "ἀναθρώσκονϊα καπνόν''τῆς πατρίδος. Ὁ
νόστος ὑπῆρξεν ἔξοδος διαφυγῆς ἀπό τήν παγίδευσίν του.Ἀλλ*
εἰς τοιαύτας ψυχικάς καϊαστάσεις ἡ ἔντασις ὁδηγεῖ εἰς τάς ἐ
σχάτας συνεπείας.Καί ἔτσι ἀπό τό "ἰοστεφές'Ἀστυ" ἔφθασε μέχρι Λευκοπηγῆς,Χωρίου τῆς Κοζάνης,ἔνθα ἡ γέννησις,ἡ ἀνατροφή,αἱ ἔντονοι παιδικαί ἀναμνήσεις & συναισθηματισμοί.Εἰς αὐ
τάς τάς αἱματωμένας νοσταλγίας,ὀφείλεται ἡ προηγουμένη,ὁμώνυμος τῆς γενετείρας,ποιηϊική συλλογή.
Ἀλλά τά πάντα εἰς αὐτόν τόν κόσμον συνηθίζονται.Αἱ ἐ
μπειρίαι ἐξασθενοῦν,τά βιώματα ξεθωριάζουν καί τάς νοσταλγί
ας διαδέχονται τά ἐν Χριστῷ ψυχοπνευματικά προβλήματα,τά ἐκ
τῶν ἔνδον ἀναβλύζοντα,τά ἐκτός τόπου καί χρόνου.Καί ὁ''Ἔγκλειστος βίος",ἀφηγεῖται εἰς μοντέρνους στῖχους τούς πόνους,
τήν ταπείνωσιν,τήν κατάνυξιν,τήνίαὐτομεμψίαν τοῦ ποιητοῦ.
Ἡ ὑπ'ὄψιν ποιηϊική συλλογή ἐνθυμίζει τά "Εἰς ἐαυτόν "
ποιήματα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.Εἰς διάφορον ἔνϊα
σιν,διάφορον πνευματικότητα,διάφορον χρῶμα,διάφορον καθαρότητα καί ώριμότῃταἜΑλλά κινοῦνται εἰς τόν ἴδιον χῶρον,ἀναβλύζουν ἀπό τήν ἰδίαν πίστιν,φωτίζονται ἀπό τούς ἰδίους πόθους.Καί ἀναχωροῦν καί οἱ δύο^ήν εἰς ᾳδου κάθοδον-διά τῆς
πεινώσεως-ό πορεύονται πρός τήν αἰωνιόϊητα-διά τῆς ἐλπίδος.θ.

- 22 "ΔΙΨΑ ΘΕΟΥ"
" Διψᾳ ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί μετά δακρύων ζητῶ Αὐ τόν.Πῶς νά μή Σέ ζητῶ;Σύ πρῶτος μέ ἐζήτησες καί ἔδωκας εἰς
ἐμέ νά γευθῶ τῆς γλυκύτητος τοῦ Πνεύματ'ος τοῦ Ἀγίου,καί Σέ
ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου ἔως τέλοὐς.
Βλέπεις,Κύριε,τήν λύπην καί τά δάκρυά μου...Ἐάν δέν
μέ εὕλκυες διά τῆς ἀγαπης Σου,τότε δέν θά Σέ ἐζήτουν καθώς
Σέ ζητῶ.Ἀλλά τό Πνεῦμα Σου τό 'Ἀγιον ἔδωκεν εἰς ἐμέ νά Σέ
γνωρίσω,καί χαίρει ἡ ψυχή μου,ὅτι Σύ εϊ ὁ Θεός μου καί ὁΚύ
ριός μου καί Σέ διψῶ μέχρι δακρύων.
Ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου τόν Θεόν καί μετά δακρύων ζητῶ
Αὐτόν.Εὕσπλαγχνε Κύριε,Σύ βλέπεις τήν πτῶσιν. μου καί τήν ἄ
μετρον θλῖψιν μου,καί ταπεινῶς παρακαλῶ τόἜλεός Σου;'Ἐκχυ
σον ἐπ'ἐμέ τόν ἁμαρτωλόν τήν χάριν τοῦ Ἀγίου Σου Πνεύμα ·τος. Ἡ μνήμη της ἔλκει τόν νοῦν μου νά εὕρη πάλιν τήν εὐ σπλαγχνίαν Σου.
Κύριε,δός εἰς ἐμέ τό ταπεινόν.Σου πνεῦμα,διά νά μή
ἀπολέσω πάλιν τήν χάριν Σου καί νά μή ἀρχίσω νά θρηνῶ δἰ ἐ
κείνην,καθώς ἐθρήνει ὁἈδάμ διά τόν παράδεισον & τόν Θεόν.
Τόν πρῶτον χρόνον τῆς ζωῆς μου εἰς τό Μοναστήριον.·.ἡ
ψυχή μου ἐγνώρισε τόν Κύριον ἐν Πνεύματι Ἀγίω.
Πολύ ἀγαπᾳ ἡμᾶς ὁ Κύρῖος'ἔμαθον τοῦτο ἀπό τό 'Ἀγιον
Πνεῦμα,τό ὁποῖον ἔδωκεν εἰς ἐμέ ὁ Κύριος κατά τό μόνρν Του
ελεος.
Ἐγήρασα καί ἔτοιμάζομαι διά τόν θάνατον,καί χάριν
τοῦ λαοῦ γράφω τήν ἀλήθειαν.
Τό Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ,τό ὁποῖον ἔδωκεν εἰς ἐμέ ὁ Κύ
ριος,πάντας θέλει σωθῆναι,ὕνα πάνϊες γνωρίσουν τόν Θεόν.
Ὅ ἀδελφοί μου,πίπτω εἰς τά γόνατα καί παρακαλῶ ὑμᾶς-πιστεύετε εἰς τόν Θεόν,πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει τό Ἔγιον
Πνεῦμα,τόὉποῖον μαρτυρεῖ περί τοῦ Θεοῦ εἰς ὅλας τάς ἐκκλη
σίας ἡμῶν καί εἰς τήν ψυχήν μου.
Τό Πνεῦμα τό'Ἀγιονεἰναι ἀγάπη.Καί ἡ ἀγάπη αὕτη πλη
μμυρίζει ὅλας τάς ψυχάς τῶν·οὐρανοπολιτῶν ἁγίων.Καί τό ἴδι
ον'Ἀγιον Πνεῦμα εἰναι ἐπί τῆς γῆς εἰς τάς ψυχάς τῶν ἀγαπών
των τόν Θεόν.Ἐν ΠνεύματιἈγίω ὅλοι οἱ οὐρανοί βλέπουν τήν
γῆν,καί ἀκούουν τάς προσευχάς ἡμῶν καί προσφέρουν εἰς τόν
Θεόν αὐτάς''.ἰἈπό τό νέόν βιβλίον "Ὁ Γέρων Σιλουανός" τοῦ
Ρώσρυ π.Σωφρονίου,περί οὑ θά γράψωμεν εἰς τό ἐπόμενον.)
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καταφανῶς κουρασμένος.Τόν εἔδαμεν
ὕστερα ἀπό τήν τελευταίαν ἀπόκρισιν πρός τόν φοιτῃτήν,στρέ.
φοντα τήν κεφαλήν πρός τό στῆθος,κατά τό ἔθος τῶνἩσυχαζόν
των ἱερῶς.Οἱ ὁποῖοι-.μετά τήν κάθαρσιν τῆς καρδίας των· ἀπό
τῶν παθῶν,διά τῆς ἱερᾶς ἀσκήσεως καί τῆς ἐνεργείας τοῦ ἁγί
ου Πνεύματος-ἐνώνουν διά τῆς "εὐχῆς''τόν. νοῦν μετά τῆς καρδίας ἐν τῷ ὀνόματι τοῦἹησοῦ.
' Ἐκ τοῦ λόγου δέ αὐτοῦ,οἱ ἐν τῷ βάθει τῶν καρδιῶν των
ἐντρυφῶνϊες Μοναχοί,ἀπαρέσκονται τάς συζητήσεις καί τάς,ἔστω,πλέον πνευματικάς.ΤόἩσυχαστικόν αὐτό πνεῦμα ἐκφράζε ται ἀπό τόν ἅγιον Γρηγόριον τόν Παλαμᾶν;''Τοῖς ,μοναδικῶςζῇν
προθυμουμένοι^ ἀληθῶς,ἀηδής ἐστιν οὐ μόνον ἡ πρός τούς πολ
λούς,ἀλλά καίἩιρός αὐτούς τούς ὁμοτρόπους ὁμιλία'.'
Εἰναι δέ λίαν χαρακτηριστική ἡ ἀπάντησις τοῦ μεγάλου
Ἡσυχαστοῦ,ἀγίουἈρσενίου-ὅστις,ώς γνωστόν,ἀνεχώρησεν εἰς
τήνἜρημον κατό.πι ν- θε ίας φωνῆςἈρσένιε ,φεῦγε ,σιώπα, ἡσύχα
ζε καί σώζου"." Τοῦτον τόν μέγᾳν-γράφει τό συναξάριόν του-.
ἠρώτησέ ποτε·Θεόφιλος ὁ ΠάπαςἈλεξανδρείας,ἀνελθών σύν ἐτέ
ροιςἘἰπέ ἡμῖν,Πάτερ,λόγον ώφελείας. Ὁ δέ ἔφη» Ἐάν εἴπω,φυ
λάτεις;Οἱ δέ εἰπον"Ἐκ παντός.Καί εἰπεν*"Οπου ἐάν ἀκούσητε
Ἀρσένιον,μή πλησιάσητε".Ἱδού τό πνεῦμα τῶνἩσυχαστῶνί
Ἐσκέφθην,λοιπόν,νά ἀφήσωμεν τόν Γέροντα εἰς τήν μυ στικήν ἀδολεσχίαν του,ἀφοῦ δέν ήτο καιρός ἀκόμη νά ἀναχωρή
σωμἐν ἀπό τό ἀσκητήριόν του.Διό καί ἀνέλαβα τήν πρωτοβο.υλί
αν,μέ διακριτικότητα,νά ἀπομακρυνθῶμεν "ώσἐί λίθου βολήν''ἀ
πό τήν Καλύβην.
·
.
Ἐκαθήσαμεν μέ τόν τόσον ἀγαπητόν ἐν Χριστῷ ἀδελφόν &
ἅγιον Μοναχόν καί μέ τόν φοιτητήν,εἰς ἔνα πρόχειρον ἐκ κορ
μῶν ἀγρίων δένδρων μικρόν "περίπτερον",ἀπ'δπου δυνάμεθα νά
βλέπωμεν τήν θάλασσαν εἰς εὐρύτατον ὁρίζοντα.Γύρω μας ἡ ὑλομανοῦσα βλάστησις,τά ποικίλα ἁγιορειτικά πτηνά,πού διέ -
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φύσεως,μαζῆ μέ τάς πνευματικάς θεωρίας καί τήν "κρυπτήν ἐρ
γασίαν",δημιουργοῦσαν τήν αἴσθησιν βιώσεως παραδεισίων στι
γμῶν.Μόνοι ὅσοι ἔζησαν τό μυστήριον τῆς σιωπῆς εἰναι σέ θέ
σιν νά καταλάβουν,τί σημαίνει ὀιά τόνἩσυχαστήν ἡ'Ἐρημος.
Εἰχε περάσει ἀρκετόν δῖάστημα ἐν σιωπῇ.Ἡτο προφανές,ὅτι ὁ φοιτῃτής ἐσκέπτετο τάς συζητήσεις μέ τόν Γέροντα & ἤθελε κάτι νά ἐρωτήση.Διά νά τοῦ δώσω* ἀφορμήν εἰπα:
-Ποίαν ἐντύπωσιν ἐσχηματίσατε,ἀδελφέ,ἀπό τούς λόγους,
τάς θέσεις καί τά συμπεράσματα τοῦ Γέρονϊος;
- Χωρίς ἀμφιβολίαν,πάτερ,ὁ Γέροντας μέ ὅσα ειπεν,εὑρίσκεται μέσα εἰς τήν παράδοσιν τοῦὈρθοδόξου Μοναχισμοῦ.Μἴα
ἡγιασμένη ψυχή,ἔνας·φωτισμένος νοῦς,φρονῶ ὅτι δυσκόλως δύναται νά σφάλλῃ,ἀφοῦ ἡ τᾳπείνωσις πάντοτε τόν ἀσφαλίζει.
- Πράγματι,παρετήρησεν ὁ Μοναχός,ἔνας ἅνθρωπος πού βιοῖ ἐν Χριστῷ,δέν λέγει διανοητικάς θεωρίας,πού ἐκ τῆς·φύσέ
ώς των περιέχουν τήν πλάνην. Ὁ ἅγιος ἐξαγγέλει ὅ,τι ζῇ.Καί
ἡ βίωσις ἐν Κυρίω εἰναι ἡ μόνη ὑπαρκτικότης.Ποῖος δύναται,
ποῖος τολμᾳ νά ἀντιτεθῇ εἰς τήν μαρτυρίαν τῆς ἐν Χριστῷ ζω
ῆς,περί τῆς ὁποίας λέγει ὁ ΞὐαγγελιστήςἹωάννηςΡ'Ὅ ήν ἀπ'
ἀρχῆς,ὅ ἀκηκόαμεν,ὅ ἐωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν,ὅ·ἐθεασά
μεθα καί αἱ χεῖρες ἡμῶν·ἐψηλάφησαν,περί τοῦ λόγου τῆς ζωῆς
Βεβαίως,πέραν αὐτοῦ τοῦ γεγονό.τος,δύνανται νά ὑπάρχου
ἀμφιβολίαι.Καί ἀντιρρήσεις δύναταί τις νά προβάλῃ,παρά τήν
ἀναγνώρισιν αὐτοῦ τοῦ ψηλαφητοῦ Εἰναι. Ἀλλ'αὐτή ἡ ἀντινομί
α ὀφείλεται εἰς ἡμᾶς τούς δέκτας,τῶν ὁποίων τά κριτήρια,τά
ὄργανα "γνώσεως",δέν εἰναι ὑγιαίνοντα.
- Θά ἤθελα,πατέρες,τήν γνώμην σας,εἰπεν ὁ φοιτῃτής,ἐπί
τῆς πολύ διαδεδομένης ἀπόψεως τοῦ καλοῦ συγγραφέως τῆς"'Ελευθερίας τοῦ ἤθους'',κατά τήν ὁποίαν,εἴς τήν περιοχήν τῆς
Ἐκκλησίας τῆςἘλλάδος ἔχει εἰσχωρήσει μία αὕρεσις πνευματική,ὁ πιετισμός,ἡ πρακτική εὐσέβ.εια.Συγκεκριμένως δέ,ἐνεφανίσθη ώς σωματειακόν κίνημα,ἀντιτιθέμενον εἰς τόν Μοναχι
σμόν καί τεῖνον νά ὑποκαταστήση τήν ὑεραρχικήν δομήν τῆςἘ
κκλησίας,δηλαδή τῆς ἔνότητος.ἐν τῷἘπισκόπω καί τῇἘνορίᾳ,
διά μιας·ἐγκοσμίου μορφῆς ὀργανώσεως.
- Σεῖςτί γνώμην ἐσχηματίσατε;'Ἐχετε ἐπηρεασθῆ ἀπό τάς
ἰδέας αὐτάς;Ἐρώτησεν ὁ Μοναχός φίλος μου.
- Ὁμολογῶ,πάτερ,ὅτι εὑρίσκομαι εἰς μίαν σύγχυσιν,ὅπως
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τήν ζωήν μας ἐντός τῆςἘκκλησίας,εἰς αὐτάς τάς λεγομένας πιε
τιστικάς κινήσεις.Καί διερωτώμεθα,πῶς συμβαίνει ἡ "αὕρεσις''ὅ
πως ἰσχυρίζονται,νά ὁδηγεῖ εἰς τήνὈρθόδοξονἘκκλησίαν;'Αλλά
καί πῶς ἐξηγεῖται τό γεγονός,ὅτι ἀπό τάς κινήσεις αὐτάς ἔχω—
μεν ἤδη ἔνα σημαντικόν ἀριθμόν κληρικῶν ὅλων τῶν βαθμῶν,πλῆθος Μοναχῶν καί λαι'κῶν θεολόγων,ἐπιστήμονας. διαφόρων κλάδων,
πού. μαρτυροῦν τόν Χριστόν καί ὑπηρετοῦν τόν λαόν τοῦ Κυρίου;
- Ἀδελφέ,δέν εἰπεν ὁ Γέροντας,ὅτι. εἰς το.ιαῦτα θέματα ἡ
αλήθεια κλέπτεται ἐξ ἔσου,εἔτε ἐκ τῶν ὑπερβολῶν ειτε ἐκ τῶν
ἐλλείψεων,πάντως ἀπό τάς ἀκραίας θέσεις;Καί ὅτι ἡ ἀλήθεια εὑ
ρίσκεται συνήθως ἐν τῷ μέσω;Δέν ἔχετε ἀντιληφθῆ,ὅτι τό φαινό
μενον αὐτό τοῦ "πιετισμοῦ",τό ὁποῖον ἐκπροσωποῦν αἱ θρησκευτικα·ί ὀργανώσεις,δέν κρίνεται ἀπαθῶς καί δέν ἀξιολογεῖται ἀπό πάσης πλευρᾶς ἀντικειμενικῶς;
- Τί ἐννοεῖτε,πάτερ,μέ τόν ὅρον ἀπαθῶς καί τόν θεωρεῖτε
ὧς προϋπόθεσιν τῆς ἀληθείας & ἀντικειμενικῆς ἀξιολογήσεως;
- ·Ἡ ἀπάθεια,ἐν Πατερικῇ ἐκδοχῇ,σημαίνει τήν κατάστασιν
τῆς ψυχῆς μετά τήν ἀπαλλαγήν της ἀπό τά ψεκτά πάθη,τάς νόσου
αὐτάς τοῦ παθητικοῦ μέρους. Ἡ ἀπάθεια ἀκολουθεῖται ἱεραρχι κῶς ἀπό τήν διάκρισιν.Μόνον οἱ ἔχοντες τήν διάκρισιν,τό χάρι
σμα αὐτό .τό ἁγίου Πνεύματος,δύν.ανται νά ὁμιλοῦν ἀπλανῶς δἰ δ
λα τά θέματα τῆςἘκκλησίας.Διότι ὁ νοῦς των ἐλλαμπόμενος,ὁρᾳ
τά πράγματα ὅπως ειναι καί ὄχι< ὑπό τό φ.άσμα τῶν παθῶν.
Τά θέματα τῆςἘκκλησίας,ἀδελφέ,εἰναι τόσον ποικίλα,τό
σον πολύπλοκα,ὧστε κάθε μέλος της νά ἀποτελῇ & ἔνα ξεχωριστό
πρόβλημα,Διά τόν ·λόγον αὐτόν πρέπει νά εἰναι κανείς πολύ εὐρύς,μᾶλλον καθολικός,διά νά δυνηθῇ νά εϊπη κάτι σωστόν ἐν τῇ
ἐρεύνη του.Καί εὐρύς καί καθολικός γίνεται κανείς μόνον διά
τῆς ἐξ ἀπαθείας διακρίσεως.
Βεβαίως ἡ διδασκαλία τῆςἘκκλησίας εἰναι ἐνιαία,μεριζομένη εἰς δύο μεγάλας καί διακεκριμένας κατευθύνσεις,τοῦ ἐγ
γάμου βίου καί τοῦ Νοναχισμοῦ,πού δέν μένουν ἀνεπηρέαστοι ἀπδ τά ἱστορικά πλαίσιά των,εἰς ὅ,τι ἀφορᾳ τάς ἐξωτερικάς μορ
φάς τῶν θεσμῶν αὐτῶν.Καί ἐάν ὁ θέλων νά διδάξη ἐνἘκκλησίᾳ ὑ
στερεῖ εἰς διάκρισιν καί δέν λάβη ὑπ'ὄψει τά στοιχεῖα αὐτά,ἀ
σφαλῶς θά ἀστοχήση.Εἰναι μέγα ἡ διάκρισις.Καί ὅταν δέν τό ἔχομεν ώς ὅργανον γνώσεως,τοὐλάχιστον νά μή τό στερούμεθα ώς
οργανον αὐτογνωσίας.Ἀπό τό δεύτερον πάσχομεν οἱ πολλοί.
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πιετισμοῦ καί ἀναφορᾶς σας εἰς τάς δύο μορφάς βίου;
-Ἀδελφέ,τά περί ἀπαθείας καί τῆς ἐξ αὐτῆς διακρίσεως,ἀνέφερα ὄχι χωρίς σημαντικόν λόγον.Ἡθέλησα νά αἰτιολογήσω
τάς παραπλανήσεις τῆς διανοίας,νόμος τῆς ὁποίας εἰναι ἀσφα
λῶς ἡ πλάνη,ἐάν δέν φωτίζεται ὑπό τοῦ χαρίσματος τῆς δια κρίσεως.Διότι "οὐδέν πτωχότερον διανοίας φιλοσοφούσης περί
θείων ἄνευ θείου φωτισμοῦ'',κατά τόν ἄγιον Μάξιμον.
Ἐπίσης ἡ ἀναφορά μου,εἰς τάς δύο μορφάς ζωῆς,λύει τήν
περί πιετισμοῦ ἀπορίαν σας.Καί ἐξηγοῦμαι.«Εάν κρίνωμεν τάς
"πιεττστικάς''θρησκευτικάς κινήσεις μέ τά μέτρα τῆς περί Μο
ναχισμοῦ διδασκαλίας,θά διαπιστώσωμεν τήν πνευματικήν πτωχείαν των,τόν πιετισμόν των,ὅπως θέλουν τινές θεολόγοι.Ἀλ
λἈάν τάς ἐξετάσωμεν μέσα εἰς τά πλαίσια τοῦ ἐν κόσμφ βίου
,κατά τήν καθολικήν διδασκαλίαν τῆς'Εκκλησίας,τότε θά ἀναγνωρίσωμεν,ὅτι ἡ κατηγορία εἰναι ἄδικος.Διότι ἄλλο λαῖκόςΑ
ἄλλο Μοναχός.'Ἀλλη ζωή ἐν κόσμψ καί ἄλλη ἐνἘρήμψ.
- Ὅστε φρονεῖτε,πάτερ,ὅτι τό αἴτιον τῆς κατηγορίας εὑρίσκεται εἰς τήν ταύτισιν τῶν δύο τρόπων ζωῆς καί εἰς τήν
ἀξίωσιν τῶν κατηγόρων,ὅπως οἱ λαϊκοί βιοῦν·εἰς τά ἐπίπεδα
τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν Μοναχῶν;Καί ἐκ τοῦ ἄλλου,πῶς δύνα
ται νά ἀποδειχθῇ ἡ ὕπαρξις καί ἡ οὐσιώδης διαφορά τῶν διδα
σκαλιῶν ἐντός τῆς αὐτῆς καί ἐνιαίαςὈρθοδόξου'Εκκλησίας;
- Ἀδελφέ ἐν Κυρίω,ἐφ 'ὅσον ὑπάρχουν δύο μορφαί ζωῆς,δια
φέρουσαι μεταξύ των,εἰναι προφανές ὅτι καί ἡ διδασκαλία θά
εἰναι ἀνάλογος.Ἐξ ἄλλου ὁ Μοναχισμός ἀείποτε ἐθεωρεῖτο ώς
ὑπεροχική ζωή ἔναντι τοῦ ἐγγάμου βίου." Δύο οὐσῶν τῶν ὁδῶν
τοῦ βίου,τῆς μιας μετριωτέρας πως καί βιωτικῆς,τοῦ γάμου,Α
τῆς ἐτέρας καθ Ὀπερβολήν καί ἀγγελικῆς, τῆς παρθενίας ,λέγω','
κατά τόν ΜέγανἈθανάσιον.
- Θά παρεκάλουν νά μοῦ λέγατε,πάτερ,αὐτή ἡ ὑπεροχή τοῦ
Μοναχισμοῦ ἔναντι τοῦ γάμου,εἰς τί ἀκριβῶς συνίσταται;
- Πράγματι,ἐφ'ὅσον εἰναι κοινή ἡ πίστις,κοινή ἡ κλῆσις,
κοινός ὁ Χριστός,κοινή ἡ αἰωνιότης,κοινή ἡ ἐπαγγελία τῆς ἐ
φετῆς θεώσεως,καί ὁ ἔγγαμος Μωυσῆς-διά νά μή μνημονεύσω ἄλ
λους ἐγγάμους-ἔφθασεν εἰς τόσον ὕψος,φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ἀνεξήγητος ὁ χαρακτηρισμός τοῦ Μοναχισμοῦ,ώς τελειοτέ
ρας ζωῆς.Ἐν τούτοις φρονῶ,ὅτι ἡ ὑπεροχή του εὑρίσκεται ὄχι εἰς αὐτήν τήν μορφήν ζωῆς,ἀλλ'εἰς τάς δυνατότητας.Μ.Β.
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96 Καλλιέργησε τήν ταπεινοφροσύνην καί τήν ἀνδρείαν καί
καμμία δαιμονική ἐνέργεια δέν θά ἐγγίση τήν ψυχήν σου. Καί
μάστιξ δέν θά πλησιάση εἰς τήν σκηνήν σου,διότι "τοῖς ἀγγέ
λοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περί σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε'Ἱ^αλμ.9Ο
,1Ο) Κάί οἱ ἄγγελοι θά ἐκδιώξουν ἀφανῶς ὅλην τήν ἐνέργειαν
τῶν δαιμόνων ἀπό σοῦ.
97 Ἐκεῖνος πού φροντίζει νά γίνεται ἡ προσευχή του καθαρῶς,θά ἀκούση ἀπό τούς δαίμονας θορύβους,κτύπους καί φωνάς καί θά δεχθῇ πλήγματα. 'Αλλ'αὐτός,ώς δυνατός,δέν θά φοβηθῇ καί θά συνεχίσῃ τήν προσευχήν,λέγων πρός τόν Θεόν;''οὐ
φοβηθήσομαι κακά,ὅτι σύ μετἈμοῦ εἰ''καί ἄλλα συναφῆ. (Ψαλμ.
22,4)
9δ Κατά τόν καιρόν τῶν δαιμονικῶν αὐτῶν πειρααμῶν,νά με
τέρχεσαι ὀλιγόλογον,συνοπτικήν προσευχήν μέ δύναμιν ψυχῆς.
99 Ἐάν οἰ δαίμονες αἰφνιδίως ἐμφανισθοῦν ὑπεράνω σου,ὅ
πως σέ φοβήσουν,διά νά σέ ἀποσπάσουν ἀπό τήν προσευχήν, σύ
ὅμως μή τούς φοβηθῇς,οὔτε νά δώσης σημασίαν εἰς τάς ἀπει λάς των.Αὐτά τά κάμνουν δοκιμάζοντές σε ἄν τούς ὑπολογίζῃς
ἤ τούς ἔχεις τελείως περιφρονήσει.
ρ' Ἐάν κατά τήν προσευχήν σου εὑρίσκεσαι ἐνώπιον τοῦ ἀ
οράτου παντοκράτορος καί δημιουργοῦ καί προνοητοῦ τοῦ παντός,διατί δέν παρίστασαι ἐμφόβως καί ἐντρόμως καί φοβεῖσαι
κανθάρους καί κώνωπας,ὅπως εἰναι οἱ δαίμονες ;Ἔ δέν ἤκου σες τοῦ λέγοντοςχ''Κύριον τόν Θεόν σου φοβηθήση..."(Δευτ. ,ς
,Ι3^αί πάλι ν;''ὅν φρίττει καί τρέμει πάντα ἀπό προσώπου δυ
νάμεως αὐτοῦ";
ρα* "Οπως ὁ ἄρϊος εἰναι·τροφή τοῦ σώματος,καί ἡ ἀρετή ἐ
πίσης τρέφει τήν ψυχήν,οὕτως ἡ πνευμαϊική προσευχή ἀποτε λεῖ τροφήν τοῦ νοῦ.
ρβ' Μή προσεύχεσαι ὑπερηφάνως ὅπως ὁ Φαρισαῖος,ἀλλά μετά ταπεινώσεως,ώς ὁ Τελώνης,διά νά δικαιωθῇς καί σύ ὑπό Κυ
ρίου.(Λουκ.ιη',ΙΟ-1ψ)

-28ργ' Πρόσεξε μή προσευχηθῇς ἐναντίον οἱουδήποτε ἀνθρώπου
,διά νά μή καταλύσῃς ὅ,τι οἰκοδομεῖς καί κάμης τήν προσευχήν σου μισητήν εἰς τόν Θεόν.
ρδ' "Ἀς σέ ὀιδάξη ὁ χρεωφειλέτης τῶν μυρίων ταλάντων.Ἐ
άν δέν ἀφήσης τά ὀφειλήματα τοῦ ἀδελφοῦ σου,οὔτε καί ὁ Θεός θά συγχωρήσῃ τάς ἁμαρτίας σου."Παρέδωκε αὐτόν,λέγει,τοῖ
βασανισταῖς". (τάατθ. ιη',2ψ-35)
ρε' Ὅταν παρίστασαι εἰς προσευχήν,μή προσέχης εἰς τάς
ἐνοχλήσεις πού προκαλοῦν εἰς τό σῶμα σου τά διάφορα ζωῦφια
,διά νά μή ζημιωθῇς τό μέγιστον κέρδος τῆς προσευχῆς σου.
ρς' Ἐπληροφορήθημεν,ὅτι προσευχομένου ἐνός ἁγίου Μοναχοῦ,τόσον ἀντέδρα ὁ διάβολος,ὧστε μόλις ὕψωνε τάς χεῖρας ὁ
ὅσιος,ἐκεῖνος μετεσχηματίζετο εἰς λέοντα,ὅστις,στηριζόμε νος εἰς τούς ὀπισθίους πόδας του,ἐβύθιζεν εἰς τάς ὀσφεῖς ὅ
λους τούς ὄνυχας τῶν ἐμπροσθίων ποδῶν του,διά νά τόν ἀναγκάσῃ νά σταματήσῃ τήν προσευχήν.Ἀλλ'ὁ ἀγωνιστής τοῦ Χρι στοῦ,ἄφοβος,οὐδέποτε κατεβίβασε τάς χεῖρας του,ἔως ὅτου ἐτελἔίωνε τήν ώρισμένην προσευχήν του.
ρζ' Ἔνα τοιοῦτον ώσαύτως.ἀθλητήν ἐγνωρίσαμεν,ἀσκούμε νον καί ἡσυχάζοντα ἐν τόπω λάκκω,Ἱωάννην τόν μικρόσωμον ἤ
κολοβόν λεγόμενον,μᾶλλον δέ ὑπερμεγέθη Μοναχόν. Ὁ δαίμων,ὑ
πό μορφήν μεγάλου ὄφεως,εἰχε Ἱυλιχθῆ εἰς τό σῶμα τοῦ ὁσίου
,μασοῦσε τάς σάρκας του καί ἐρεύγετο εἰς τό στόμα του,κατά
τήν ώραν τῆς προσευχῆς του.Καί παρά ταῦτα ὁ ἀνδρεῖος,δέν ἀ
πεσπάσθη ἀπό τήν γλυκυτάτην μετά τοῦ ©εοῦ·ἔνωσιν.
· ρη' Ἀνέγνωσες πάντως καί τούς βίους τῶν ταβεν,νησιωτῶν.
Γράφεται,ὅτι κατά τήν διάρκε.ιαν ὁμιλίας τοῦ ἡγουμένου Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου πρός τούς Νοναχούς του,ἐνεφανίσθησαν
δύο ἔχιδναι εἰς τούς πόδας του.Αὐτός ὅμως δέν διέκοψε τήν
διδαχήν.'Ἐκαμε τά πέλματά του ώς καμάρας-προφανῶς θά ήτο ἀ
νυπόδητος-καί χωρίς νά ἀνησυχήση τάς ἐκράτησεν ἔως νά περα
τώσῃ τόν λόγον του.Καί τότε ἔδειχνε εἰς τούς Μοναχούς τούς
ὄφεις,διδάσκων αὐτούς περί τῶν σατανικῶν τεχνασμάτων.Ἱ.Μ.
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