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Ο ΓΕΡΩΝ ΣΙΛΟ Υ Α Ν Ο Σ
" Ἔχε τόν νοῦν σου εἰς
τόν''^,δην,ἀλλά μή ἀπελπίζεσαι."
(Ὁ Κύριος)
Ὁ Γέρων Σιλουανός τοῦ'Ἀθω,ειναι ἔνας σύγχρονος ἅγιοςἈγιορείτης Μοναχός. Ἐγενν·ήθη τό ἔτος 1886 εἰς ἔνα χωρίον
τῆς ἀπεράντου "ἁγίας Ρωσίας''.Εἰς τό ἀρχεῖον τῆς Μονῆς τοῦ Ἀ
γίου Π^τελεήμονος^ωσικοῦ^τοῦ ἈγίουὍρους σημειοῦται ;''Μεγαλόσχημος Πατήρ Σιλουανός,ὁ κατά κόσμον ΣυμεώνἹβάνοβιϊςἈντώνοφ,χωρικός ἐκ τῆς διοικήσεως Ταμπώβ,ἐπαρχίας Λεμπεντίνσκ
,χωρίον Σόβσκ.Ἐγεννήθη τό 1886.Εἰς τόν'Ἀθωνα προσῆλθε τό ἔ
τος ϊ892.'Ἐλαβε τόν μανδύαν τό 1896.Τό μέγα σχῆμα τό Ι91Ι.
Διῆλθε διακονίας;εἰς τόν Μύλον,εἰς τό μετόχιον τῆς Καλαμαρι
ᾶς.εἰς τό Παλαιόν Ρωσικόν,Οἰκονόμος.Ἐτελεύτησε τήν 1Ι^^-Σε
πτεβρίου Ι93δ".
Εἰναι χαρακτηριστικόν τῆς εὐλαβείας τοῦ τότε στραϊιώτου Συμεών,τό ἐπόμενον περιστατικόν:
- Τί συμβαίνει Συμεών καί εἰσαι συνεχῶς σιωπηλός; Τί
σκέπτεσαι;
-.Σκέπτομαι: ἡμεῖς καθήμεθα εἰς τήν ταβέρναν,τρώγομεν
καί πίνομεν βότκαν,ἀκούομεν μουσικήν καί διασκεδάζομεν,ἀλλ'
εἰς τό 'Ἀγιον 'Ὁρος τώρα γίνεται ἀγρυπνία καί θά προσεύχων-
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καλυτέραν ἀπάνϊησιν εἰς τήν Κρίσιν τῆς Δευτέρας Παρουσίας,
αὐτοί,ἤ ἡμεῖς;·'
Ὁ Γέρων Σιλουανός,ἀνήρ ἐξαιρετικῆς σωμαϊικῆς δυνάμεως,παρέδωκεν·ἔαυτόν μετά ζήλου καί ἐπιγνώσεως εἰς τήν ἄσκη
σιν ἐντός τοῦ Μοναστηρίου.Ὁλιγογράμματος,ἀλλά "νοῦς ἡγε μών κατά παθῶν ὁλεθρίων'',ἠδύνατο νά σκέπτεται Μοναχικῶς,ὅσον καί ἄν ἡ ψυχή του ὑφ·ίστατο ϊαλαιπωρίας ἐκ τῶν παθῶν &
τοῦ πολέμου τῶν δαιμόνων.
Ἡ πορεία του·ὑπῆρξε παραδοσιακή.Ἀκολουθῶν μέ ἀκρί βειαν τούς Βίους τῶνἈγίων Πατέρων καί φωτιζόμενος ἐκ τῶν
συγγραμμάϊων τῶνἈσκητικῶν καί Νηπτικῶν Διδασκάλων,ἠγρύπνε
"παρά τούς πόδας τοῦ'ϊησοῦ'',ἐκζητῶν τό ἔλεός Του.
ἈλλὈ καλός ἡμῶν παιδαγωγός,ὁ "ἐπί τό συμφέρον παι δεύων" καί διδάξας ''μή ἐκκακεῖν ἐν ταῖς προσευχαῖς'Ἱἀκούων
τούς στεναγμούς τοῦ δούλου Του Μοναχοῦ,προσεποιεῖτο τόν ἀπόντα,·δ·ιά νά γυμνάσῃ τήν ὑπομονήν τοῦ ἀθλητοῦ.
"...Παρῆλθον μῆνες καί μῆνες τοιαύτης προσευχῆς,καίαἱ
δυνάμεις τῆς ψυχῆς του. ἐξηντλήθησαν.''Εφθασε μέχρι τῆς ἀπογνώσεως καί ἀνέκραξετ''Εἰσαι ἀδυσώπητοςί" Καί ὅταν μέ αὐτάς
τάς λέξεις ἐντός τῆς ἀποκαμωμένης ἐκ τῆς ἀπογνώσεως ψυχῆς
του ἀκόμη ἐρράγισέ τι,αἴφνης ειδεν αὐτόν τόν ζῶντα Χριστόν
Πῦρ ἐπλήρωσε τήν καρδίαν του καί ὅλον τό σῶμα μέ τοιαύτην δύναμιν,ὧστε ἐάν διήρκει ἡ ὅρασις μίαν εἰσέτι στιγμ^
,θά ἀπέθνησκε.Ποτέ πλέον δέν ἠδύνατο νά λησμονήση τό ἀφά τως πρᾶον,τό ἀπεράντως ἀγαπητικόν,χαρούμενον καί πλῆρες ὑπερνοητῆς εἰρήνης βλέμμα τοῦ Χριστοῦ.
Ἔνα ·δεύτερον γεγονός,ὕσϊερα ἀπό τήν ἐμφάνισιν τοῦ Κυ
ρίου'ϊησοῦ εἰς τόν Σιλουανόν,ἀπετέλεσε τό σταθερόν θεμέλιον τῶν πνευματικῶν ἀγώνων του."Δεκαπέντε χρόνοι παρῆλθον ἀ
πό τήν ἡμέραν τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Κυρίου εἰς αὐτόν.Καί ἰδού
,εἰς ἔνα ἐξ αὐτῶν τῶν μαρτυρικῶν νυκϊερινῶν ἀγώνων πρόςϊού
δαίμονας,ὅτε παρ'ὅλας τάς προσπαθείας του,δέν ἠδύνατο καθα
ρῶς νά προσευχηθῇ,ἐγείρεται ὁ Σιλουανός ἀπό τό σκαμνίονδιά
νά κάμῃ μεϊανοίας,ἀλλά βλέπει μίαν γιγαντιαίαν μορφήν δαίμονος,ἱσϊαμένου πρό τῆς εἰκόνος καί ἀναμένοντος νά λάβῃ δἰ
ἐαυτόν τήν προσκύνησιν.Τό κελλίον ἔγεμε δαιμονίων.Ὁ Σιλου
ανός κάθεται πάλιν εἰς τό σκαμνίον καί,κύψας τήν κεφαλήν ,
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" Κύριε,βλέπεις ὅτι θέλω νά προσευχηθῶ μέ νοῦν καθαρόν,
ἀλλ'οἱ δαίμονες δέν μέ ἀφήνουν.Δίδαξόν με τί πρέπει νά κά μνω διά νά μή μέ ἐνοχλοῦν;"
Καί ἀκούει ἐν τῇ ψυχῇ τήν ἀπάντησιν:
"Οἱ ὑπερήφανοι πάντοτε οὕτως ὑποφέρουν ἐκ τῶν δαιμόνων".
" Κύριε-λέγει ὁ Σιλουανός—δίδαξόν με τί πρέπει νά κάμνω
διά νά ταπεινωθῇ ἡ ψυχή μου;"
Καί ἐκ νέου ἀπάντησις ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰς τήν καρδίαν:
"Κράτει τόν νοῦν σου εἰς τόν ᾳ δην
καίμήἀπελπίζ·ου".
Ὁ διάλογος αὐτός τοῦ Κύρίου μ·εϊά τοῦ Σιλουανοῦ ὑπῆρξε
σωτήριος·διά τήν μετέπειτα ζωήν του.Διότι παρά τό γεγονός,ὅ
τι ἀπό τῆς εἰσόδου του σχεδόν εἰς τήν Μονήν εἰχε λάβει ὑπό
τῆς Θεομήτορος ώς χάρισμα τήν ἀδιάλειπτον καρδιακήν προσευχήν,ἀλλά καί παρά τήν ἐμφάνισιν ὀφθαλμοφανῶς τοῦ γλυκυτάτου
Ἱησοῦ,ὁ θεοφιλής Μοναχός "ἐκλέπτετο''ὑπό τοῦ ἐνεργοῦντος μύ
στικῶς πάθους τῆς ὑπερηφανίας,λεπτοτάτου ὄντος.
Ἐκ τῆς Βιογραφίας τοῦ Γέροντος Σιλουανοῦ καί ἀπό τάς
σημειώσεις του,τάς "γραφάς" του,προκύπτει ὅτι ἔφθασεν εἰς ὑ
ψηλά πνευματικά μέτρα καί ἐγένετο σκεῦος τοῦἈγίου Πνεύματο
,φέρων τούς περιγραφομένους ὑπό τοῦἈποστόλου καρπούςχ'Ὁ δ^
καρπός τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη,χαρά,εἰρήνη,μακροθυμία,χρη
στότης,ἀγαθωσύνη,πίστις,πρᾳότης,ἐγκράτεια".(Γαλ.,ε',22-2ὀ)
"Οὐδέν ἔφερον εἰς τό Μοναστήριον,εἰμή ἁμαρτίας,καί δέν
γνωρίζω διατί ὁ Κύριος ἔδωκεν εἰς ἐμέ,ὅταν ἤμην ἀκόμη νεα ρός ὑποτακτικός,τοσαύτην χάριν τοῦἈγίου Πνεύμαϊος,ὧστε καί
ἡ ψυχή καί τό σῶμα μου ἐπλήσθησαν χάριτος,καί ἡ χάρις ἠτο ὁ
μοία πρός τήν χάριν τῶν μαρτύρων καί τό σῶμα μου ἐδίψα νάπά
σχῃ διά τόν Χριστόν.
Δέν ἐζήτουν ἐγώ ἀπό τόν Κύριον Πνεῦμα'Ἀγιον'δέν ἐγνώρι
ζον ὅτι ὑπάρχει Πνεῦμα Ἔγιον,πώς ἔρχεται εἰς τήν ψυχήν καί
πώς· ἐνεργεῖ εἰς τήν ψυχήν.Τώρα δέ χαίρω νά γράφω περί του του.Ὅ Πνεῦμα'Ἀγιόν, πόσον Σέ ἀγαπᾳἡ
ψ υ χ ή".Ἱδού,ὁ Γέρων Σιλουανός,εἰς μίαν μόνον πτυχήν του.

Ὁ Γέρων Σιλουανός ὑπῆρξεν ἀναμφιβόλως ἔνας ἄγιος Μονα
χός.'Αλλά τό ὁμώνυμον βιβλίον δέν μας ἐμφανίζει μόνον ἔνα ἄ
γιον,ἀλλά καί μᾶς ἀποκαλύπτει ἔνα σπουδαῖονὈρθόδοξον θεολό
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βεβαίως,πᾶς Ὀρθόδοξος καί ἀνα·πέμπει δόξαν ἐν αἰνέσει τῷ Θεῷ
πού χαριτώνει τούς Ὁσίους Του.'Αλλά καί εὐγνωμονεῖ,διότι χα
ρίζει εις τήνἘκκλησίαν "διερμηνευτάς'·τῶν Ἀγίων Του.
Ὁ π.Σωφρόνιος,βιώσας τόν Μοναχισμόν ἐνἈγίφ'Ὁρει ἐπί
τρεῖς δεκαετηρίδας,τόσον ἐν τῷ ἱερῷ Κοινοβίψ ὅσον καί ἐν τῇ
ἀπωτάτῃἘρήμω τοῦἜθωνος καί ἤδη ἡγούμενος μικροῦ Μοναστη ρίου παρά τῷ''Εσσεξ ἐνἈγγλίᾳ,ἠτο ὁ πλέον κατάλληλος βιογράφος καί ἐ·ρμηνευτής τῆς ἐν ἁγίω Πνεύματι ζωῆς τοῦ Σιλουανοῦ.
Ὁ π.Σωφρόνιος,εἰναι κάτοχος βαθυτάτης πνευματικῆς σοφίας καί πλήν.τῆς εὐρείας ἀκαδημαϊκῆςὈρθοδόξου θεολογικῆς
συγκροτήσεώς του,δέν γνωρίζει μόνον ὅλην τήν ἀσκητικήν & νη
πϊικήν γραμματείαν,ἡμετέραν καί ξένην,ἀλλά καί βιοῖ ἐν ἁγίω
Πνεύματι τάς Πατερικάς τῆς Ἡσυχίας ἐμπειρίας ἐν νοερᾳ αἰσθή
σει,δυνάμενος οὕτω νά ἀνατέμνη τήν·ψυχήν,νά διακρίνῃ τήν πο
λύπλοκον κίνησιν τῆς ἐσωτερ·ικῆς ζωῆς καί νά ἐρευνᾳ τά δυσδι
άκριτα πνευματικά φαινόμενα.
Χάρις,λοιπόν,εἰς τόν μοναδικόν αὐτόν ἐξοπλισμόν,πρόκει
μένου νά πλησιάσῃ τις τοιαῦτα μυστικά θέματα,ἔχομεν μίαν τε
λείαν θεολογικήν πραγματείαν περί ἁγιότητος ὑπό μορφήν βιογραφίας,ἀλλά καί μίαν πλήρη διαφώτισιν τῶν περί νήψεως & νο
ερᾶς προσευχῆς ἀσκητικῶν προβλημάτων.

Κατά τόν πνευματικόν νόμον τῆς ταπεινώσεως,ὁ π.Σωφρόνι
ος,πιστεύει ὅτι δέν ήτο ἄξιος βιογράφος τοῦ Γέροντος Σιλου
ανοῦ:" 'Αλήθειαν λέγω,ὅτι οὐχί μικράν συστολήν ὧφειλον νά ὑ—
περνικήσω προτοῦ ἀποφασίσω νά συγγράψω τόν ἀνα χεῖρας Βίον,
διότι ἡ κατάστασις τῶν πραγμάτων Ἡέ ἠνάγκαζε νά μή ἀποκρύψω
τήν ἐγγύτητά μου πρός τόν μακάριον πατέρα.Γνωρίζω,ὅτι εἰναι
ὑποτίμησις διά τό ὄνομα τοῦ μεγάλου Γέροντος νά ἔχῃ τοιοῦ τον βιογράφον καί μάρτυρα..."(σέλ.2ὅ5)
'Αλλά δ·ιερωτώμεθα καί ἡμεῖς·ἐάν δέν ἐξήρχετο ἐκ τοῦ καλάμου τοῦ π.Σ.τό βιβλίον αὐτό,τί θά ἠτο ὁ Γέρων Σιλουανός;
Βεβαίως,θά ἀνεγνωρίζαμεν ἔνα ὁσίως βιώσαντά Μοναχόν,ἔνα ἄγι
ον τῆςἘκκλησίας,ἀλλά θά ἐστερούμεθα ἐνός θεολογικοπνευμαϊι
κοῦ θησαυροῦ,πού,εἰς γλῶσσαν Πατερικήν καί εἰς ὅρους προσιτούς εἰς τήν ἐποχήν μας,ἀναδεικνύεται ἡ ἀσκητικομυστική θεο
λογία καί ἐμφανίζονται αἰ δογμαϊικαί βάσεις καί αἱ ἐν Ἀγι.φ
Πνεύματι ἀνθρωπολογικαί ὑπερβάσεις τοῦὈρθοδόξου Μοναχισμοῦ

- 5 Διά τοῦτο καί ἡ ἄποψις τοῦ π.Ἱουστίνου Πόποβιτς,δυναμένου νά ἔχῃ βαρύνουσαν γνώμην;''Τό βιβλύον περί τοῦ Γέροντος Σιλουανοῦ ῃχμαλώτευσε τήν ψυχήν μου... 'Οποία χαριϊωμένη ἐμπειρίαί..Ἐξυφάνθη ἀπό χερουβικήν τινα ὕλην.Θεωρῶ ὅτι
τό βιβλίον τοῦτο σημαίνει εἰς τόν ὀρθόδοξον κόσμον ὁλόκληρον πνευμαϊικήν ἐπανάστασιν'Ἱδέν περιορίζεται μόνον εἰς τά
βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ Γέροντος Σιλουανοῦ καί τάς''γραφάς"
του,ἀλλἈπεκτείνεται καί εἰς τά προσωπικά στοιχεῖα τοῦ βιογράφου,τά ὁποῖα δεσπόζουν εἰς ὅλον τό βιβλίον.
Πέραν ὅμως ὅλων τούτων,ἀπομεύουν·εἰς ἡμᾶς ἐλάχιστα περιθώρια φωτισμοῦ ώρισμένης πλευρᾶς τῆς πνευματικῆς δομῆς &
ἁγιότητος τοῦ Γέροντος Σιλουανοῦ,ὧς συμβαίνει,ἄλλωστε, εἰς
τήν Ἐκκλησίαν, νά ἐκφέρωνται εὐλαβεῖς κρίσεις ἐ·πί τῆς ἰδιοτυπίας καί τῶν ἰδιαιτέρων χαρισμάτων τῶνἈγίων.
Καί διἈλλους μέν,τά γραπτά τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ "ἀποκα
λύπτουν εἰς τόν κόσμον νέον πνευματικόν γίγαντα...,ἄνθρω πον,ὁ ὁποῖος διά τοῦ μεγαλείου τοῦ πνεύματός του,τοῦ βάθο^
καί τοῦ πλάτους τῆς πνευματικῆς του ἐμπειρίας δέν ἀπέχε·ι
τῶν μεγάλων φωστήρων τῆςὈρθοδοξίας κατά τήν ἀρχαιότηϊα.."
(Πρωθ.Ζίβαν Μαρίγκο·βιτς)
Δἰ ἄλλους δέ "...Τοιαῦτα κείμενα θά ἔπρεπε νά μελετῶνται πλειστάκις.Ἐντός τῆς ἁγιότητος καί ταπεινότητός τωνδι
ατηροῦν μίαν ώραιότητα,ἡ ὁποία·φέρει πλησίο·ν τῶν περιφημοτέρων κειμένων τ·οῦ χριστιανικοῦ μυστικισμοῦ..."(Περιοδικόν
"Ἐκκλησία",τευχ.2ὁ,Ι9ὅ7)
Διά τόν μεγάλον σύγχρονον θεολό·γον,π.Γ.Φλωρόφσκυ," Ὁ π
Σιλουανός ήτο εἰς ταπεινός ἄνθρωπος. Ἡ διδασκαλία του ὅμως
ήτο τολμηρά,ως πρός τήν πνευματικήν της βεβαιότητα. Διότι,
κατά τούς λόγους τοῦ ἰδίου τοῦ Γέροντος,"οἱτέλειοι,ἐξ ἐ αυτῶν οὐδέν λέγουν,λέγουν μόνον ὄ,τι τό Πνεῦμα δίδει εἰςαὐ
τούς"... Ὁμίλει συνήθως περί κοινῶν πραγμάτων.Καί περί τῶν
κοινῶν ἐν τούτοις πραγμάτων ώμίλει μέ ἔνα ἀσυνήθη τρόπον.Ἐ
ξέφραζε τήν προσωπικήν του ἐμπειρίαν.
Πράγματι,εἰναι κοινῶς δ·ιαπιστωμένον,ὅτι "τά λόγια τοῦ
πατρός Σιλουανοῦ εἰναι ἁπλᾶ.·Οὐδέν τό θεαματικόν ὑπάρχειεἰς
αὐτά,ἐκτός τῆς ἁπλότητός των..." Αὐτός δέ ὁ βιογράφος του
αναγνωρίζει,ὅτι "ὁ Γέρων Σιλουανός ἠτο ἄνθρωπος μιας ἰδέας
Γράφει;''Διά νά ἐννοήση τις τόν Γέροντα Σιλο·υανόν, εἰναι ἀπα
ραίτητον νά ἔχη ὑπ'ὄψιν,ὅσα μόλις ἐλέχθησαν. Ὁ Γέρων ἠτο ἅ
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ἄνθρωπος μιας ἰδέας,ἡ ὁποία ἐπλήρου ὄλην τήν ὕπαὁξίν του,ἰδέας,ἡ ὁποία ητο ἀποτέλεσμα τῆς εἰς αὐτόν ἀκαϊαλήπτου ἐμφανείας τοῦ Θεοῦ.Κατά τήν μυστικήν ἐκείνην ἐμφάνισων τοῦ Κυρί
ου αὐτός ἐγνώρισεν,ὅτι ὁ Θεός εὧναι ἄπειρος ἀγάπη. Ὁ Γέρων
μαρϊυρεῖ,ὅτι ἡ ἀγάπη αὕτη ἐκτείνεται ἐξάπαντος· καί ·εἰς ·τούς
ἐχθρούς,καί γνωρίζεται μόνον ἐν Πνεύματι Ἀγίφ..''σελ.273·
·Αὐτή ἡ διατύπωσις,ὧς καί ἡ ἐν συνεχο·ίᾳ σκέψις,''ΤόἈγιον
Πνεῦμα ἐφανέρωσεν εἰς αὐτόν τόν Χριστόν...καί ἐδίδαξεν εἰς
αὐτόν τήν ταπείνωσιν καί τήν ἀγάπην πρός τούς ἐχθρούς 4πρός
πᾶν κτῖσμα",φωτίζουν ὅσον τίποτε ἄλλο τό ὅσον πρόσωπον τοῦ
Γέροντος Σιλουανοῦ καί τόν τοποθετοῦν εἰς τήν ἀνήκουσαν εἰς
αὐτόν θέσιν,ἐντός τοῦ χώρου τῆς ὑπό τοῦἈγίου Π·νεύματος πλη
ρουμένηςἘκκλησίας κατά τό ειδος τοῦ χαρίσματος.
Καταφαίνεται,λοιπόν,σαφῶς,ὅτι ὁ ὅσιος οὑτος ειχε τό χάρισμα τῆς ἀγάπης,τό ὁποῖον ὁἈπόστολος Παῦλος ὀνομάζει''καθ *
ὑπερβολήν ὁδόν·'',όι,ότι·,σύν τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς,''ἡ ἀγάπη οὐδέ
ποτε ἐκπίπϊει", (ΑἜορ. ιγ^1-ΙὀΧλλά καί τό χάρισμα τῆς ταπει
νώσεως,περί τά ὁποῖα ὁ νοῦς. καί ἡ καρδία του ἐκινοῦντο ἀδια
λείπτως "ἐν αἰσθήσει ψυχῆς".
*

Ὁ π.Σωφρόνιος θέτει ἔν θεολογικόν πρόβλημα,λέγων;''Πολλάκις ἐσκέφθημεν,τί θά ἠτο ἀράγε ὁ Γέρων,ἐάν ἐκτός τῶν φυσι
κῶν ἐξαιρετικῶν του ἰκανοτήτων,ἐλάμβανε προσέτι καί ἀνωτέ ραν ἐπιστημονικήν καί θεολογικήν μόρφωσιν...ΚατὈὐσίαν,οὐδε
μία ἀνθρωπῖνη ἐπιστήμη δέν δύναται νά·προσθέσῃ τι εἰς τό βά
θος· καί τήν ἀξίαν τῆς ἀληθείας,περί τῆς ὁποίας αὐτός μαρτυρεῖ..."
Ὅτι διά τῆς·ἐπιστημονικῆς γνώσεως οὐδέν προστίθεται ἐ
πί τῆς δυνάμεως τῆς ἐνἈγίω Πνεύματι ἐμπειρίας καί μαρτυρίας,οὐδεμία,βεβαίως,ἀμφιβολία.Ἀλλά προστίθεται τι πέραν τῆς
ἐριτίμου μαρτυρίας;ὅτι ὁ Γέρων Σιλ·ουανός θά ητο καί "γίγας παγκοσμίου σημασίας καί δόξης".Αὐτό ὅμως μήπως ἐξησθέ νει τήν δύναμιν τῆς "γνώσεως",τήν αιὉθησιν τῆς''μιᾶς· ἰδέας'',
τῆς ἀγάπης καί τῆς ταπεινώσεως ἐντός τοῦἩσυχαστικοῦ χώρου;
'Αλλά πρέπει νά γίνωμεν περισσότερον σαφεῖς. Ὁ Γ.Σιλου
ανός κατεῖχεν ἔν χάρισμα θειον,τήν "γνῶσιν",κατά. τήν Πατερι
κήν ὁρολογίαν.Ὁ ἄγιος Διάδαχος Φωϊικῆς,λέγει.ἄλλψ μ.ένδί
δοσθαι σοφίαν,ἄλλψ δέ γνῶσιν...Ἡ μέν γάρ γνῶσις πείρᾳ τόν
ἄνθρωπον συνάπτει τῷ Θεῷ,εἰς λόγους τῶν πραγμάτων τήν ψυχήν

μή κινοῦσα.Διό.καί τινες τῶν τόν μονήρη φιλοσοφούντων βίον
φωτίζονται μ·έν ὑπ'αὐτῆς ἐν αἰσθήσει,εἰς λόγους δέ θέίους
οὐκ ἔρχονϊαι.Ἡ δέ σοφία εἔπερ μετ'αὐτῆς ἐν φόβψ δοθῇ τινι
,σπάνιον δέ τοῦτο,αὐτάς τάς ἐνεργείας φανεροῖ τῆς γνώσεως.
ἐπειδή ἡ μέν τῇ ἐνεργείᾳ,ἡ δέ τῷ λόγφ φωτίζειν ει'ωθεν. 'Αλλά τήν μέν γνῶσιν εὐχή φέρει καί πολλή ἡσυχία ἐν ἀμεριμνίᾳ
παντελεῖ,τήν δέ σοφίαν ἀκενόδοξος μελέτη τῶν λογίων τοῦ Θε
οῦ καί πρῶτον ἡ χάρις .τοῦ διδόντος Θεοῦ".(Κεφ.Γνωστικά θ')
Οὕτως ἐξηγεῖται διατί ὁ Γέρων Σιλουανός συνεχῶς στρέφε
ται,ώς κεντρομόλος ἐνέργεια,περί τήν ἀγάπην καί τήν ἀδελ φήν αὐτῆς ταπείνωσιν.Ἐάν δέ ληφθῇ ὑπ'ὄψιν,ὅτι " Οὕτε ἡ χά
ρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐνεργεῖ σοφίαν ἐν τοῖς ἁγίοις ,
χωρίς τοῦ·ταύτην δεχομένου νοός,ο·ὕτε γνῶσιν,χωρίς τῆς δε κτικῆς τοῦ λόγου δυνάμεως..Ἱ·ζΚεφ.ιγ'τῆς ςί ἐκ.τῶν Θἐολογ)
κατά τόν ἅγιον Μάξιμον τόν Ὁμολογητήν,ἔχομέν πλήρη τήν ὧραίαν καί ὁσίαν εἰκόνα τοῦ π.Σιλουανοῦ,ὅστις ἔλαβε τό ἀνάλογον πρός τήν δεκτικότητά του χάρισμα,''κατά τήν ἀναλογίαν
τῆς πίστεως καί τῆς ὑποκειμένης αὐτῷ κατά ψυχήν διαθέσεως'.'
Δηλαδή,ἐάν ὁ π.Σιλουανός ειχε μέν τό·χάρισμα τῆς ''γνώσεως",ἥτις'Ἐείρᾳ τόν·ἄνθρωπον συνάπτει τῷ Θεῷ'',δέν ειχεν ὅ
μως καί τό χάρισμα τῆς σοφίας,ἡ ὁποία "αὐτάς·τάς ἐνεργείας
φανεροῖ τῆς γνώσεως",τὀτε αἱ "γραφαί" του ποῦ δέον νά τοπο
θετηθοῦν,ἀφοῦ ἀποτελοῦν ἔκφρασιν καί περιγραφήν τῶν ἐνἈ γίφ Πνεύμαϊι ἐμπειριῶν του;Ἐκ τούτου δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν,ὅτι οὕτε ἐντελῶς ἄμοιρος τοῦ χαρίσματος τῆς σοφ-ίας ?)
το ὁ ὅσιος-διότι ἤδη ἔχομεν "φανέρωσιν τῶν ἐνεργειῶν
ϊῆζ
γνώσεως''ἐν ταῖς "γραφαῖς''του-ἀλλ'οὔτε καί πλῆρες εἰχε τόχά
ρισμα τοῦτο,ὧς ἐμφαίνεται εἰς τήν ἁπλότητα·τῶν λόγων του.
Διά νά κατανοηθῇ σαφέστερον ἡ ἄποψις ἡμῶν,δέον ὅπως ἔχω
μεν ὑπ'ὄψει πάντοτε τόν θεμελιώδη λόγον τοῦ ἁγίου Μαξίμου,
ὅτι "ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος δέν ἐνεργεῖ σοφίαν ἐν
τοῖς ἁγίοις,χωρίς τοῦ ταύτην δεχομένου νοός",ὧς ἐπίσης τήν
διατύπωσιν τοῦ ἰδίου,ὅτι "χάρισμα ἐστιν ἡ στερέωσις τῆς ἔξεως". Ἐξ αὐτῶν συνάγεται ,ὅτι ἡ χάρις τοῦἈγίου Πνεύματος,
δέν καταδυναστεύει τήν φύσιν,ἀλλά τήν βοηθεῖ,τήν λαμπρύνει
καί στερεώνει "τήν ὑποκειμένην τῇ ψυχῇ διάθεσιν".
'Επομένως ἡ "σταῖικότης" περί τήν "μίαν ἰδέαν'·τοῦ π.Σι λουανοῦ,δέν ὁφείλεται,κατά ἔν μέτρον,εἰς τήν θεωρίαν τοῦ π
Σωφρονίου,καθ'ῆν''Ὅσον πλησιέστερον πρός τόν Θεόν ειναι ὁ

- 8 ἄνθρωπος,τόσον εἰναι ΣΤΕΝΩΤΕΡΟΣ,ἐάν ἐπιτρέπεται ἐδῶ εις τοι
οῦτος ὅρος,ὁ κύκλος τῶν σκέψεών του,συγκεντρο4μενος ἐν τέ ^'λει εἰς μίαν ἀπαθῆ σκέψιν,ἥτις δέν εἰναι πλέον σκέψις,ἀλΧ'ἰ
ν·. διαιτέρα τις,μή ὑποκειμένη εἰς ἔκφρασιν,ώς ὑπέρ λόγον οὐσα
τ 'νοερά ὅρασις ἤ νοερά αἔσθησις'^σελ.2735ἀλλά καί ε·ἰς τό γεγο
ῖμ νός αὐτῆς τῆς συνθέσεως τῶν φυσικῶν του στοιχείων.Δηλαδή τὁ
σον εἰς τήν κατά κόσμον ἀμάθειαν,ὅσον καί εἰς τήν ἀπουσίαν
Χλθετικῶν στοιχείων^οηϊικῆς καλλιεργείας,θεολογικῆς καί φιλο
σοφικῆς μορφώσεως,φύσεως''θεωρητικῆς'',ὑψηνοίας,πλατυνοίας^ά
ὉΟ ὁποῖα,ἐνῷ κατέστησαν τούςἈγίους . Πατέρας "οἰκουμενικούς Διῖ» δασκάλους",ἐν τούτοις δέν τούς ἠμπόδισαν ἀπό τήν ἀδιάστατον
μετ,ά τοῦ Θεοῦ ἔνωσιν ἐν Ἀγίφ Πνεύματι.
ϊό "Αγιον Πνεῦμα,καί ἐπί αὐῖῶν ἀκόμη τῶν ἀγίωνἈποστόἜ λων ἐνήργησε·ν ἐν ἁρμονίᾳ πρός "τήν ἐκάστου δεκτικήν ἔξιν τε
Χ' καί δύναμιν'ἹΚαί δέν εἰναι σύμπτωματικόν,ὅτι ὁ^·'παρά τούς πό
Λ δας τοῦ Γαμαλιήλ''μαθητεύσας καί μετασχών καί τῆς Ἐλληνικῆς
παιδείας Παῦλος,κατέστη ὁ περισὀότερον παντός ἄλλου'Αποστόἰ; λου Διδάσκαλος τῶνἘθνῶν.
· .
'* · 'Αλλά καί ἐντός τῆς περιοχῆς τοῦ Μοναχισμοῦ καί ἐν αὐτῇ
τῇ ἀχράντω σφαίρᾳ τῆς ἰερᾶς Ἡσῦχίας,παρετηρήθη ὅτι^ὅσους ἐκ
τῶν Ἀγίων Μοναχῶν συνεδύαζαν ἐξαιρετικά στοιχεῖα φύσεως,με
Ἐ γαλόνοιαν,παιδείαν καί ἀρετάς,τό'Ἀγιον Πνεῦμα ἐχάρισεν,πλήν
τῶν "πνευματικῶν χαρισμάτων'',τό πολυσχιδές καί πολύφωτον χά
ϊ ρισμα τῆς''διδασκαλίας''τῆς οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας καί ὁ νοῦς
χ'οαὐτῶν-''ώς νοῦς τῷ Νῷ τῷ πρώτψ παριστάμενος"—ἐκινήθη εἰς ἀ ν»
Ὀ τέρμονας περιοχάς θεολογίας.
'Ο >
'
Βεβαίως,τά ἀνωτέρω εἰναι πολύ διάφορα τῶν οὑμανιστικῶν
ἴὍ θεωριῶν τοῦ Βαρλαάμ,ἀντιπάλου τοῦἈγίου Γρηγορίου, τοῦ Παλαμᾶ.Ἐνταῦθα δέν ὑποστηρίζεϊαι ἡ ἀναγκαιότης τῆς παιόείας,ώς
προϋποθέσεως κτήσεως τοῦ ἈγίουἜνεύματος,ἀλλά διαπιστοῦται,
ὅτι αἱ σπάνιαι καί ἔκτακτοι φυσικαί καταβολαί,ώς καί αὐ προ
ϋπάρχουσαι ἐπίκϊητοι γνώσεις,ἀξιοποιοῦνται καί ἐπιστρατεύοται ὑπηρετικῶς ὑπό τοῦἈγίου·Πνεύματος,ὧς ἐμφαίνεται ἐν ·ὅλη
τῇ ὑστορίᾳ τῆς Ἐκκλησίας & τῇ ὑπεριστορίᾳ τῶν Ἀγίων μας.
Ὁ δέ μακάριος Γέρων Σιλουανός,μέ τήν παιδείαν "τῶν δύο
χειμώνων'',μέ τήν πρακτικήν ζωήν τοῦ Κοινοβίου,μέ τήν ἱεράν
ἄσκησιν,μέ τάς ἀδιαλείπτους προσευχάς,τάς νηστείας καί ἀγρυ
πνίας,μέ τήν ἀγάπην ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν καί ὅλου τοῦ κόσμ·ου·,μ·έ
τήν βαθείαν ϊαπείνωσιν,ἀπέβη εις''γνωστικός'',εις''Οσιος.θ.μ.δ

"Πονηρά δέ σχολή η τῶν Αθηναίων,
οὕ εἰς οὐδέν ἄλλό εὐκαίρουν ἥ λέ
γειν τι καί ἀκούειν καινότερον ,
ἥν καί νῦν τινες μιμοῦνται τῇτοῦ
. Ιβίου σχολ·ῇ-,φίλην οδσαν πονηροῖς
Αϊ) 'πνεύμασιν...'»
ᾶλαμᾶς ἐπικαλεῖται καί τήν ἐπιστολῆν τοῦ Μ.
Βασιλείου πρός τόν Εὐστάθιον Σεβαστείας,διά ν'ἀποδείξῃ,ὅτι
ἡ κλασσική φιλοσοφία είναι "ματαιότης,ματαιοπονία,σοφία μω
ρανθεῖσα,σοφία καταργουμένη,σοφία τοῦ·αἰῶνος τούτου & τῶν
ἀρχόντων- αὑτοῦ,σοφία τῆς κατά Θεόν ζωῆς καί πολιτείας ἀφανιστική'ἹΔιά· τοῦτο,ἐπιφέρει ὁ ἅγιος Πατήρ,''ὁ Μ.Βασίλειος ,
ὧς τῆς ἀληθοῦς σοφίας ἐραστής,πολύν τόν μετάμελον ἔσχεν ἐν
διατρίψας αὐτῇ κα·ί μηδεμίαν χειραγωγίαν πρός τήν ἀληθινήν
σοφίαν εὑράμενος'Ἱ
Ἀλλά κατά τῆς διά βίου ἀπασχολήσεως εἰς τήν κλάσσι κήν παιδείαν,ὑπάρχεῖ καί ἔνας ἄλλος πολύ σημανϊικός λόγος.
Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου'" Ἐποκριταί,τά μέν σημεῖα τοῦ οὐρανοῦ
οἴδατε διακρίνειν,τόν δέ καιρόν τῆς βασιλείας πῶς οὐ δια κρίνετε;" Ἀν λοιπόν,ἐπιλέγει ὁ ἄγιος,ὁ καιρός τῆς βασιλεί
ας ἐπέστη,καί ὁ δίδων τήν βασιλείαν Θεός ἐπεδήμησε πρός ἡμᾶς,πῶς τινές,ἄν·ἐφίενται τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ νοῦ,δέν προ
σέρχονται δι'εὐχῆς αὐτῷ,διά νά λάβουν τό ἀρχαῖον τῆς ἐλευθερίας ἀξίωμα,ἀλλά προστρέχουν εἰς τούς μηδέ ἐαυτούς δυνη·
.
θέντας νά ἐλευθερώσουν φιλοσόφους; ·
Ὁ·ἰσχυρισμός τοῦ Βαρλαάμ καί τῶν φιλοκλασσικῶν, κατά
τόν ὁποῖον ἡ ἔξω σοφία καί γνῶσις ἐξορίζει πᾶσαν κακίαν,ῆτις προσγ·ίνεϊαι εἰς τήν·ψυχήν ἐξ ἀγνοίας,εἰ ναι · ἐνϊελῶς ἀ στήρικτος.Διότι,ἄν ἡ γνῶσις μόνη τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλί
ας ἀρκεῖ διά νά προαγάγη τήν ψυχήν,κατά τόἈποστολικόν;''οὐ
γάρ οἱ ·ἀκροαταί τοῦ νόμου σωθήσονται ,ἀλλ Ἀὑ ποιηταί αὐτοῦ',*
πόσψ μᾶλλον προκειμένου περί τῆς φιλοσοφίας;

- ΙΟ Ὅχι μόνον οὐδεμία ώφέλεια προκύπτει ἀπό τήν γνῶσιν,ἀλΧ
ἀνϊιθέτως "ὁ γνο'ύς καί μή ποιήσας δαρήσεται πολλάς". Ἡ·γνῶ
σις μόνη χωρίς τήν πρᾶξιν φυσιοῖ."Εἰδες τόν κολοφῶνα τῆςκα
κίας,λέγει ὁ ἅγιος·Γρηγόριος,τό ἰδιαίτατον τοῦ διαβόλου εἰ
δος,τόν τῦφον ἐκ τῆς γνώσεως·τικτόμενον;Πῷς οὐν πᾶν πάθος
ἐξ ἀγνοίας φύεται;Πῶς ὀ'ἡ γνῶσις καθαίρει τήνψυχήν;'Ἐ γνῶ
σις οὐν φυσιοῖ,ἡ δέ ἀγάπη οἰκοδομεῖ".
Ἱδού,λοιπόν,ὅτι ὑπάρχει χωρίς ἀγάπης γνῶσις,ἡ ὁποία ὄχι μόνον δέν καθαίρει τήν ψυχήν,ἀλλά καί τήν βλάπτει. Λοιπόν,''πῶς ἡ μηδέν ἀγαθόν οἰκοδομοῦσα γνῶσις τό κατ*εἰκόναπα
ρέξεται τοῦ ἀγαθοῦ;''Καί μάλιστα,τό εἰδος τοῦτο τῆς γνώσεως
,τό κατά τόν λόγον το·ῦ Ἀποστόλου "φυσιοῦν'',δέν εἰναι τῆςφύ
σεως,ἀλλά-τῆς πίστεως.'Ἀν αὐτή φυσιοῖ,πόσψ μᾶλλον ἡ φυσική
γνῶσις τοῦ "παλαιοῦ ἀνθρώπου";
Ἡ φυσική γνῶσις βοηθεῖται ὑπό τῆς ἔξω παιδείας καί οὐδέποτε δύναται νά μεταβληθῇ εἰς πνευματικήν ·γνῶσιν,ἄν δέν
προσλάβῃ τήν πίστιν καί τήν πρός Θε·όν ἀγάπην.Μᾶλλον δέ, ἄν
δέν ἐνεργήσῃ διά τῆς ἀγάπης ἡ χάρις.Καί οὕτως,ἀναγεννωμένη
ἡ φυσική γνῶσις μεταβληθῆ καί γίνῃ "καινή τε καί θεοειδής,
ἁγνή,εἰρηνική,ἐπιεικής,εὐπειθής,μεστή τε λόγων τούς ἀκούοντας οἰκοδομούντων καί καρπῶν ἀγαθῶν,ἥτις δή καί "ἄνωθενσο
φία" καί '·'Θεοῦ σοφία" κατονομάζεται,καί ώς πνευματική πως,
ἄτε τῇ τοῦ Πνεύματος ὑποτεταγμένη σοφία,τά τοῦ Πνεύματοςχα
ρίσματα καί γινώσκει καί ἀποδέχεται".
Ἡ δέ μή τοιαύτη σοφία,συνεχίζει ὁ Πατήρ,εἰναι κατάτόν
ἈδελφόθεονἹάκωβον, 'κάτωθεν,ψυχική,δαιμονιώδης'',δι 'ὅν λόγον καί δέν δέχεται τά τοῦ Πνεύματος." Ψυχικός δέ ἄνθρωπος
οὐ δέχεται τά τοῦ Πνεύματος",ἀλλά μωρίαν θεωρεῖ αὐτά & πλά
νην.Καί ἀγωνίζεται μέ κάθε τρόπον νά ἀνατρέψῃ ταῦτα καί δι
αστρέψῃ πρός τόν σκοπόν του ἥ τά ἀναμιγνύει μέ πανουργίαν,
ὅπως ἀπατήση μέ ἰδικά του φρον·ήματα,ὅπως κάμνουν "οἰ φαρμα
κοί τοῖςγλυκέσι τῶν ἐδωδίμων".
Οὕτω,λοιπόν,κᾶταφαίνεται,ὅτι,ὅχι μόνον διάφορος εϊνε ἡ
θύραθεν·γνῶσις,ἀλλά καί πολέμιος τῆς πνευματικῆς.Αὐτός δέ
ὁ σατανᾶς ἐνέπνευσε τοῖς φιλοσόφοις νά χρησιμοποιήσουν τά
ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης παραγγέλματα,ώς τό "πρόσεχε σαυτῷ"
καί " Γνῶθι σαυτόν'',ώς δέλεαρ,διότι ἡ ἔννοια τήν ὁποίαν- δί
δουν εἰς αὐτά,ὑπηρετεῖ μόνον τάς φιλοσοφικάς πλάνας των'·Ὁ,
τι δέ ἀληθές ἔχουν εἰς τήν φιλοσοφίαν των,αὐτό τό ἔλαβον ἀ
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πό τήν Π.Διαθήκην "ἐκ παρακουσμάτων".
Κατόπιν ὅλων τούτων,ὁ ἅγιος Γρηγόριος,τήν ἔξω παιδείαν
ἐμποδίζει τελείως ἀπό τούς Μοναχούς.Ἐκεῖνοι ὅμως τῶν λαϊ κῶν,πού ἐπιθυμοῦν τήν·φιλοσοφίαν,πρέπει νά γνωρίζουν,ὅτι τί
ποτε ἀσφαλές περί Θεοῦ δέν θά μάθουν,διότι ὁ Θεός''ἐμώρανεν"
αὐτήν.'Ὁχ·ι,βεβαίως,ὅτι τήν ἔκαμε μωράν,ἀλλά "μωράν οὐσαν ἀπελέγξας''.Κατά τοῦ·το πάντως ἡ τῶν Ἐλλήνων ἐμωρ'άνθη σοφία,κα
θότι "οὐκ·ἐκ Θεοῦ".Καί "παν ὅ μή θεόθεν οὐκ ὄν·διά τοῦτο &
ἡ σοφία τῶν Ἐλλήνων ψε·υδώνυμος". Ὁ-νοῦς,ὅστις εὑρε · τήν σοφί
αν αὐτήν,εἰναι ἐκ Θεοῦ.ἈλλἈκπεσοῦσα τοῦ σκοποῦ τῆς θεογνω
σίας,ἐξέπεσε καί τῆς ἀληθοῦς σοφίας.
Ὁ θεῖος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς εἰναι·σαφής.Κατεχόμενος ἀπό τόν φλογερόν Χριστοκεντρισμόν του,ζῶν ἐντός τοῦ φωτός '&
τῶν "ἐμφάσεων" τῆςἈγίας Τριάδος,διελθών ὅλα τά στάδια τῆς
θύραθεν πείρας καί τῆς ἐσωτερικῆς σοφίας,ἐνεργούμενος πλουσίως ἀπό τάς ἀκτίστους ἐλλάμψεις τοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ τουἈγίου
Πνεύματος καί ὑπάρχων ἐντός τῆς ἀειζώου συνεχείας τῆς'Ορθοδ'ὁξου πνευματικῆς παραδόσεως,ἀποφαίνεϊαι μέ ἀπολυτότητα,ἀλλά ἐν συμφωνίᾳ μέ τούς προ αὐτοῦ ἁγίους Πατέρας.
Δέν ὑπάρχουν· εἰμή ὁ Θεός καί ὁ διάβολος,ώς παράγοντες &
φορεῖς "γνώσεως". Ὁ ἄνθρωπος εἰναι τό θέατρον τῶν ἀνϊιθέτων
καί ἀντιπνόων ρ'ευμάτων,ὁ δέκτης τῶν ἐνεργειῶν των,ὅσον & ἄν
ἀπατᾶται ὅτι εἰναι ἐλεύθερος.Ψυχή,ἡ ὁποία δέν ἀπορροφᾶται ἀ
πό μεταφυσικούς πόθους ἐν Χριστῷ,εἰναι ἐκτεθειμένη.εἰς τάς
ἐνεργείας τοῦ πονηροῦ,ὅστις "έντίκτε^εἰς αὐτήνΧυγγας διά
'
τήν ματαίαν γνῶσιν".
Ἡ πρός οὐρανόν φέρουσα κλίμαξ εἰναι μία,αἱ θεῖαι ἐντο λαί. Ἡ·ἀρχή τῆς ἀναβάσεως εἰναι "ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ".Ὁ φόβος
ἐνεργεῖ ἐπί τῆς ψυχῆς ἁγνιστικῶς καί προκαλεῖ τήν "συνεχῆ &
ὀδυνηράν δέησιν".Ἐπέρχεται ἀκολούθως ἡ κατανυκτική κατάστα
σις,ἡ ὁποία καθαίρει τήν ψυχήν.Ἐπί τῆς καθαρθείσης καρδίας
σκηνώνει ἡ ἁγία ἀγάπη. Ἐντεῦθεν ὁ "ἄνωθεν φωτισμός·'δ ἡ "γνῶ
σις ἐν μυστηρίω'ἹΚαί ὅστις δέν ἀκολουθεῖ τήν ὁδόν αὐτήν πλα
νᾶται ὑπό τοῦ δαίμονος.
Ἡ ἔξω τῆςἘκκλησίας ·ποριζομένη γνῶσις εἰναι μωρά,φυσική,φυσιοῦσα καί δαιμονική. Ὁ Χρισϊιανισμός εἰναι ἐσχατολογι
κός καί ὁ πόθος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὁδηγεῖ τήν ψυχήν εἰς
τήν ὁδόν τῆς θείας εὐδαιμονίας της. Ἡ φ^λοσοφία ε·ιναι προ-ϊόν τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου & ἔμπνευσις τοῦ σατανᾶ.Ἐρημ.Ν.

- Ι2

" Διδάσκαλοι τῆς ψυχοτεχνικῆς αὐτῆς μεθόδου,ἡ ὁποία ὅ
μως' δέν συνδέεται ἀπαραιτήτως μέ τήν νοεράν προσευχήν,συνέ
χισεν ὁ Γέρων,φέρονται οἱ ἄγιοι Μοναχοί Θεόληπτος,ἀργότερα
Μητροπολίτης Φιλαδελφείας,Νικηφόρος Μονάζων,''ὁ ἐξἹταλῶν",
Γρηγόριος ὁ Σιναῖτης,Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,ὧς καί ἄλλοι ἐργά
ται τῆς''νοερᾶς Προσευχῆς''τοῦ 1ψου αἰῶνος καί ἐντεῦθεν,μέ χρι τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦἈγιορείτου καί πολλῶν Σλαύων .
Ἡ προσευχή αὐτή συγκροϊεῖται ἀπό τά στοιχεῖα πού ἀνεφέρθησαν,περί στροφῆς τοῦ νοῦ πρός ἐαυτόν,μέ τήν κλίσιντῆς
κεφαλῆς πρός τό στῆθος καί μέ τό ἐλαφρόν κράτημα τῆς ἀνα πνοῆς.Οἱ Νηπτικοί αὐτοί Πατέρες,ἀναχωροῦν ἀπό τήν διαπίστω
σιν,ὅτι τό ἐλαφρόν·κράτημα τῆς ἀναπνοῆς συντελεῖ εἰς τήνμή
διάχυσιν τοῦ διά τῆς φαντασίας ἤ τῶν αἰσθήσεων.
Ἡ καρδία,σϊενοχωρουμένη ώς μή ἀπολαμβάνουσα τοῦ φυσικοῦ ἀέρος,παρασύρει τόν νοῦν πρός ἐαυτήν,ἐκ τοῦ γεννωμένου
ἐλαφροῦ πόνου καί ἐκ τῆς τικτομένης ἡδονῆς ἐν τῇ καρδίᾳ ἀπό τήν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόμαϊος τοῦ ΚυρίουἹησοῦ.
· Λέγουν ἀκόμη οἱ ἄγιοι Πατέρες,ὅτι θλιβομένης τῆς καρδί
ας,γίνεται λεπτοτέρα,ἀποβάλλει τήν σκληρότητά της ἐκ τῶν ἐ
πεισάκτων παθῶν καί καθίσταται ἁπαλῆ καί κατανυκτική.Διάδέ
τοῦ ἐν ἀρχῇ μικροῦ πόνου θεραπεύεται τό φιλήδονον τῆς καρδίας.Καί αὐτό νομίζω,ὅτι ἐννοεῖ ὁ ἅγιος Μάρκος ὁἈσκητής,ὅ
ταν γράφη;''Μνήμη Θεοῦ ἐσϊι πόνος καρδίας ὑπέρ εὐσεβείας γι.
νόμενος'''.Καί πάλιν;''Ὁ νοῦς ἀπερισπάστως εὐχόμενος θλίβει
καρδίαν·καρδίαν δέ συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει".
Καί ὁ ὑερῶς Ἡσυχάζων Γέρων,μᾶς ἀπηύθυνε τό ἐρώτημα,κατά πόσον αὐτά πού εἰπεν ἐκφράζουν τό πνεῦμα τῶν Πατέρων;
- Ἀναμφιβόλως,ἀπήντησα,ὅτι τό ψυχοφυσιολογικόν θέμα ὅ
περ·ἀνεπτύξατε,ἅγιε Γέροντα,διά νά κατανοηθῇ,πρέπει νά θεω
ρηθῇ ἐντός τῶν πλαισίων τῆς ἀσκητικῆς πείρας.Καί ἡ καθολι-

- 13 κή πεῖρα τῶνἈσκητῶν δέκα πέντε ὄλων αἰώνων μαρϊυρεῖ τήν ὁρ
θότητα αὐτῆς τῆς ἀγωγῆς,ἀφοῦ τά σπέρματα τῆς μεθόδου τῆς νο
ερᾶς προσευχῆς,ἀνακαλύπτομεν εἰς τόν Εὐάγριον τόν Ποντικόν,
εἰς τούς ἁγίους Μάρκον τόνἈσκητήν,ἄγιον ΔιάδοχονἘπίσκοπον
Φωτικῆς,Ἔωάννην τῆς Κλίμακος,ὧς καί εἰς ἄλλους μεγάλους Πα
τέρας καί διδασκάλους τοῦ Μοναχισμοῦ.
Θεωρῶ δέ ἀπαραίτητον νά ἐπαναλάβω,ὅτι τόσον ὁ ἐλαφρός &
ἀνεπαίσθητος περιορισμός τῆς ἀναπνοῆς,ὅσον καί ἡ στάσις τοῦ
σώματος δέν ἀποτελοῦν μόνιμα καί ὑποχρεωτικά μέσα διά τούς
ἀσκοῦντας τήν νοεράν προσευχήν,ἀλλά στοιχεῖα βοηθητικά προωρισμένα διά τούς ἀρχαρίους καί ἀδυνάτους νόας,τά ὁποῖα αὐτοκαταργοῦνται ἐν τῇ πνευματικῇ προόδφ·τοῦ προσευχομένου.
Αὐτός δέ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,προκληθείς νά ἐξηγήσῃ τήν τεχνικήν αὐτήν μέθοδον,ὑπεστήριξεν,ὅτι ὁ μή εἰσέτι
ἱκανός νά θεωρῇ ἐαυτόν,νά ἐνδοσκοπῆται,δέν εἰναι καθόλου ἄτοπον νά χρησιμοποιῇ κἄποιους τρόπους πρός αὐτοσυγκέντρωσιν
Ἡ πνευματική πεῖρα αἰώνων ἔχει ἀποδείξει,ὅτι ὁ νοῦς τοῦ μό
λις εἰσαγομένου εἰς τήν νοεράν προσευχήν,συναγόμενος εἰς ἐαυτόν μετά πολλῆς βίας,πάλιν διαχέεται διά τῆς φαντασίας &
τῶν αἰσθήσεων εἰς τόν κόσμον.
"Αλλωστε,ώς Ἱέγει ὁ θεῖος Παλαμᾶς,αὐτό τό ἐλαφρόν κράτημα τῆς ἀναπνοῆς,παρατηρεῖ κανείς νά ἐφαρμόζεται ἐντελῶς ἀδι
δάκτως ἀπό τούς μελετῶντας ενα στριφνόν θεωρητικόν πρόβλημα
ἥ ἀπό τούς ἀσχολουμένους μέ λεπτουργικάς τέχνας.Κάτι παρό μιον συνιστᾶται ἐν ἀρχῇ εἰς τούς νέους Μοναχούς,προκειμένου
νά ἐνοποιήσουν τάς διακεχυμένας δυνάμεις τῆς ψυχῆς των.
Σᾶς μεταφέρω ἐν συνόψει τήν διδασκαλίαν περί τῆς ψυχοτε
χνικῆς αὐτῆς μεθόδου,τοῦ ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Μονάζοντος,τῆς
ὁποίας ειναι εἰς τῶν εἰσηγητῶν.
Ἡ πνοή,λέγει,πού ἀναπνέομεν εἰναι αὐτός ὁ ἀήρ.Καί τόν ἀ
ναπνέομεν,ὄχι δι'ἄλλον τινά σκοπόν,ἀλλά χάριν τῆς καρδίας,ή
ὁποία εἰναι ἡ αἰῖία τῆς ζωῆς καί τῆς θερμότητος τοῦ σώματος
Ἡ καρδία εἰσάγει τόν ψυχρόν ἀέρα,ὅπως δι'αὐτοῦ διωθήσῃ τόν
θερμόν,διά τῆς ἐκπνοῆς καί οὕτω νά ἐπιτευχθῇ εὐκρασία.
Τό ὄργανον,πού ὑπηρετεῖ τήν φυσικήν αὐτήν λειτουργίαν,εἰ
ναι ὁ πνεύμων,ὅστις,λόγψ τῆς ἀραιότητός του,ώς φυσητήρ,εἰσά
γει καί ἐξάγει ἀνέτως τόν ἀέρα. Ἡ δέ καρδία τόν μέν ψυχρόν
ἀέρα ἔλκει πρός ἐα,υτήν,τόν δέ θερμόν ώθεῖ πρός τά ἔξω,διατη

- Ι4 ροῦσα οὕτω τήν φυσικήν της τάξιν καί ζωήν.
Μετά τήν προθεωρίαν αὐτήν,ὁ ὅσιος Νικηφόρος,συνιστᾳ·;Μοναχέ,λέγει,κάθισε καί·συνάγαγε ἐκ τῶν ἔξω τόν νοῦν σου.Κατόπιν εἰσάγαγε τόν νοῦν εἰς τήν ὁδόν τῆςἩινός,διά τῆς ὁ ποίας εἰσέρχεται ὁ ἀήρ.Μετά ωθησε τόν νοῦν,ὅπως σύγκατέλθη
εἰς τήν καρδίαν μετά τοῦ εἰσπνεομένου ἀέρος.Ὅταν δέ·εἰσέλ
θῃ ὁ νοῦς εἰς τόν χῶρον τῆς καρδίας,δέν- θά μείνῃ ἐκεῖ χωρί
κάπδιαν αἴσθησιν εὐφροσύνης καί χάριτος.'Αλλ'ὅπως ὁ ἀπόδημος ἐπισϊρέφων εἰς τόν οἰκον του σκιρτᾳ ἀπό χαράν,οὕτω καί
ὁ νοῦς γεμίζει ἀπό ἀνέκφραστον εὐφροσύνην καί ἡδονήν,ὅταν
ἐνωθῇ μέ τήν ψυχήν. ·.
Πρέπει δέ νά λεχθῇ,ὅι;ι ὁ νοῦς δέν πρέπει νά ἐξέρχεται ἀ
πό τόν τόπον τῆς καρδίας ταχέως,ἀλλά νά ἐθισθῇ ὅπως παραμέ
νει ἐκεῖ.Διότι εἰς τήν ἀρχῆν τῆς προσπαθείας·του,ὁ νοῦς ρα
θυμεῖ καί ἀτονεῖ ἐντός τῆς στενότητος καί τοῦ περιορισμοῦ.
'Ὁταν ὅμως γλυκανθῇ μέσα εἰς τήν καρδίαν,κατόπιν δέν ἐπιθυ
μεῖ νά ἐξέρχεται καί νά περιφέρεται ἐδῶ καί ἐκεῖ."Αλλωστε,
"ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντός ἡμῶν ἐστιν'',τήν ὁποίαν ὁνοῦς
περισκοπῶν ἐντός τῆς καρδίας καί ἐπιζητῶν τήν εὕρεσίν της,
διά καθαρᾶ·ς προσευχῆς,θεωρεῖ πάντα τά ἐκτός αὐτῆς ὧς ἀνάξι
α προσοχῆς.
-Πάτερ,διέκοψεν ὁ θεολόγος,παρετήρησα,ὄπως καί οὑ ἀδελφοί ὑποθέτω,ὅτι ὁ ὅσιος Νικηφόρος ἀποφαίνεται,πώς ἀρκεῖ νά
στραφῇ ὁ νοῦς εἰς τήν καρδίαν διά νά προκληθῇ πνευματική ἡ '
δονή,τήν ὁποίαν μάλιστα ὀνομάζει βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.'Αλ
Χ αὐτό δέν σας φαίνεται κἄπως τολμηρόν;Οἱ Νηπϊικοί Πατέρες
συμφωνοῦν μέ τήν ἄποψιν αὐτήν;
- Βεβαίως,ἀπήντησα,θά ήτο αὐθαίρετος ὁ ἰσχυρισμός,ἐάν τό
ὑποστηριζόμενον δέν εὑρίσκετο-εἰς τήν νηπτικήν παράδοσιν &
ἐάν δέν ἀπετέλει καθολικήν πεῖραν.'Ἀλλωστε,ὁ ὅσιος Νικηφόρὁς,δέν λέγει,ὅτι ὁ νοῦς ἤδη εὑρε τήν βασιλείαν τῶν οὐρα νῶν ἐντός τῆς καρδίας,ἀλλἘτι τήν ἐπιζητεῖ διά καθαρᾶς προ
σευχῆς καί μακροῦ χρόνου.
- 'Αλλά τότε,τί εἰναι ἡ εὐφροσύνη,πού αἰσθάνεται ὁ νοῦς
ἄμα τῇ εἰσόδψ τόυ εἰς τήν καρδίαν;
- Εἰναι μόνον γεῦσις εὐφροσύνης ἐκ τῆς ἐνώσεως τῆς ἐνερ
γείας τοῦ νοῦ μέ τήν οὐσίαν του.Αὑ πνευματικαί ἡδοναί τόσο
τοῦ νοῦ ὅσον καί τῆς καρδίας ἀκολουθοῦν κατά πρόοδον πν·ευ^
ματικήν καί κατά τό μέτρον τῆς θείας ἀγάπης.Ἐρημίτης Χ.

τικότης καί ἡ ἐκουσιότης τοῦ πένθους,ἀπό τήν ἠθελημένην κατά Θεόν πτωχείαν προέρχεται,ἀπό αὐτήν ἔχει τήν ἐξάρτησιν &
καί αὐτήν εἰναι ἡ αἰτία.'Αλλ'ἄς ἐξετάσωμεν τό πῶς ἡ μακαριστή πτωχεία γεννᾳ τό μακάριον πένθοςι
Τέσσερα,λοιπόν,εἔδη πτωχείας ὑπάρχουν,ώς ἐσκιαγραφήσαμεν ἀνωτέρω;ἡ πτωχεία εἰς τό φρόνημα,ἡ πτωχεία εἰς τά σωήατικά,ἡ πτωχεία ἐν τῇ ἀκτημοσύνη κάί ἡ ἐμφαινομένη πτωχείαἐν
τῇ ὑπομονῇ τῶν πειρασμῶν.
'Αλλά δέν πρέπει νά νομισθῇ,ὅτι ἡ κατά Θεόν πτωχεία ειναι ἐν τῇ οὐσίᾳ καί· τῇ πράξει κατατετμημένη ἐπειδή τήν διακρίνομέν εἰς μορφάς.·Εἰς τό βάθος ὑπάρχει ἀπόλυτος ἐνότης ὅλων αὐτῶν τῶν μορφῶν,αἱ ὁποῖαι ἔχουν περικλεισθῆ εἰς ἔνα μό
νον μακαρισμόν,διά τοῦ ὁποίου ὑποδεικνύεται,ὅτι ἡίζα & αἰτί
α ὅλων τῶν μορφῶν εἰναι τό πνεῦμα μας.Διότι ὅταν τό πνεῦμα
μας ἐγκολπωθῇ τήν χάριν τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος,ἀναδεώ κνύεται,ώς ἐλέχθη,πηγή πτωχείας,ἡ ὁποία ποτίζει ὅλον τό πρό
σωπον τῆς γῆς^Γεν.β^6^ηλαδή τόν ἐξωτερικόν ἄνθρωπον,τόν ὁ
ποῖον μεταβάλλει εἰς ἀληθινόν παράδεισον πολλῶν ἀρετῶν.
Τέσσερα,λοιπόν,εἰναι τά ειδη τῆς πνευματικῆς πτωχείας &
ἀπό ἔκαστον αὐτῶν γεννᾶται·τό ἀνάλογον πένθος καί ἡ ἀκολουθοῦσα. παράκλησις.Διά μέν τῆς ἐκουσίου σωματικῆς πτωχείας &
ταπεινώσεως,ἥτις εἰναι πεῖνα,δίψα,ἀγρυπνία,καί μέ ἔνα λόγον
,κακουχία καί κακοπάθεια τοῦ σώματος^ού δι'αὐτῶν συστέλλον
ται ἐλλόγως αἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματοςγεννᾶται ὄχι μόνον πένθος,ἀλλά ἀναβλύζουν καί δάκρυα.
Διότι ὅπως ἡ ἀναλγησία,ή πώρωσις καί ἡ σκληρότης τῆςκαρ
δίας συμβαίνει νά τίκτωνται ἀπό τήν σωματικήν ἄνεσιν,τῆν ἀνάπαυσιν καί τήν τρυφήν,οὕτως ἀπό τήν ἀνήδονον,τήν ὀλίγην &
μέ ἐγκράτειαν δίαιταν,προκαλεῖται ἡ συντριβή τῆς καρδίας, ἡ
κατάνυξις,διά τῶν ὁποίων ἀποτρέπονται αἰ ἐνέργειαι τῆς κακί
ας καί αντεισάγεται εἰς τήν ψυχήν γλυκυτάτη ἱλαρότης. Χωρίς
δέ συντριβήν καρδίας,λέγει τις,ἀδύνατον ν'ἀπαλλαγῶμεν ἐκτῶν

- 16 κακιῶν.Τήν καρδίαν δέ συνϊρίβ·ει ἡ ϊριμερής ἐγκράτεια ὕπνου
,τροφῆς καί σωματικῶν ἀνέσεων.''Οταν ἀπαλλαγῇ ἡ ψυχή ἐκ τῶν
κακιῶν καί ἀπό τήν πικρότητα τῆς ἁμαρτίας,διά τῆς συντρι βῆς,τότε λαμβάνει ὧς ἀντίδωρον τήν πνευματικήν θυμηδίαν.Αὐ
τή δέ ειναι ἡ παράκλησις,διά τήν ὁποίαν,ὁ Κύριος,μακαρίζει
τούς πενθοῦντας^Ματθ.ε ',4)
Λέγει δέ ὁ ἅγιος Ἱωάννης τῆς Κλίμακος,ὁ κατασκευάσας ,
χάριν ἡμῶν διά λόγων τήν 'πνευματικήν "Κλίμακα":" Δίψα & ἀγρυπνία ἐξέθλιψαν καρδίαν·καρδίας δέ θλιβείσης,ἐξεπήδησαν
δάκρυα".Ἐκεῖνος δέ πού ἔκλαυσε,κατά τόν λόγον τοῦ Κυρίου,
(Ματθ.εἩ20θά γελάση,γέλωτα δηλονότι μακάριον,ὅστις καί εἰ
ναι ἡ ὑπό τοῦ Κυρίου παράκλησις.·
Ἡ αἰτία,λοιπόν,τοῦ μακαριστοῦ πένθους,πού προέρχεται ἀ
πό τήν θεοφιλῆ σωματικήν πτωχείαν,ειναι ἡ ἀνωτέρω.Πῶς ὅμως
γεννῶνται,τόσον τό κατά Θεόν ἔμφοβον φρόνημα καί ἡ ἔνθεος
.ταπείνωσις τῆς ψυχῆς;Ἱδούί
Ἡ αὐτομεμψία εἰναι ἀναπόσπαστον στοιχεῖον τῆς ψυχῆς,ἥτις ειναι ζυμωμένη μέ τήν ταπείνωσιν.Καί ἡ αὐτομεμψία ὁδηγεῖ ἐν ἀρχῇ τήν ψυχήν εἰς τόν φόβον τῆς κολάσεως.Μέ πόνον
φέρει εἰς τήν φαντασίαν τάς φρικωδεστάτας τιμωρίας,ὅπως ἔχουν περιγραφῆ ὑπό τοῦ Κυρίου εἰς τό Εὐαγγέλιον,αἱ ὁποῖαι
καθίστανται φρικωδέστεραι,ἐκ τῆς ἰδέας ὅτι ειναι ἀσύλληπτο
· Ἐκεῖνο δ·έ,τό ὁποῖον προσθέτει φρίκην,εἰναι τό αἰώνιον
τῶν κολάσεων.3ἰς τήν καταδίκην ἐκείνην ἀκολ^θοῦν καύσων &
ψύχος καί σκότος καί φωτιά,ὅλα μαζύ καί ἐκ περιτροπῆς,δεσμά καί φόβοι καί δήγματα ἀπό ἀθάναϊα θηρία,πού δέν ἐφαντάσθη ποτέ ἄνθρωπος.
Αὐτό εἰναι τό ἀνωφελές,ἀπαράκλητον καί χωρίς τέλος πένθος,τό ὁποῖον γεννᾶται εἰς τούς κολαζομένους ἀπό τή·ν ἐπί γνωσιν πού λαμβάνουν,διά τάς ἁμαρτίας πού διέπραξαν. Ἐκεῖ,
λοιπόν,εἰς τήν κόλασιν,χωρίς καμμίαν ἐλπίδα ἀπαλλαγῆς & σω
τηρίας ἐκ τῶν βασάνων,ὁ ἀθέλητος ἔλεγχος τῆς συνειδήσεως,ρ
που ὑφίστανται,αὐξάνει εἰς τό πένθος τήν ὑπάρχουσαν ὀδύνην
Καί τοῦτο τό παντοτεινόν πένθος,ἐπειδή ἀκριβῶς δέν ἔχει τέ
λος,γίνεται αἰτία ἄλλου πένθους καί ἄλλου φοβεροῦ σκότους,
καύσωνος χωρίς δροσισμόν,πού ὁδηγοῦν εἰς ἀνέκφραστον βυθόν
ἀθυμίας.
Τό πένθος αὐτό,μόνον ἐνϊαῦθα ειναι ἐπωφελές,διότι ὁ Θε

ός ἐπακούει τῶν πενθούντων εὐσπλ^χνως,ἀφοῦ μάλιστα κατῆλθεν
εἰς τήν γῆν διά νά ἐπισκεφθῇ τούς πενθοῦντας,εἰς τούς ὁποίους ὑπεσχέθη ὅτι θά παρακληθοῦν,ἀφοῦ ὁ Χριστός καί εἰναι &
λέγεται Παράκλητος.ζἹωάν·ιδ',16) ·
Κατενόησες,λοιπόν,τήν οὐσίαν τοῦ πένθους ἀπό τεταπεινωμέ
νην ψυχήν καί τήν ἀκολουθοῦσαν παράκλησιν;'Αλλά καί ἡ αὐτομεμψία μόνη,αὐτή καθἈαυτήν,ὧσάν ἔνα νοητόν βάρος,πού τίθεται ἐπάνω εἰς τό λογιστικόν μέρος τῆς ψυχῆς ἐπί πολύν χρό νον,τό συντρίβει,τό πιέζει καί τό συνθλίβει ἔτσι,ὧστε νά πα
ράγεται σωτήριος οἰνος,πο·ύ "εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου",δηλαδή τόν ἐντός ἄνθρωπον.Καί ὁ οινος αὐτός ειναι ἡ κατάνυξις
Τό πένθος,μαζῆ μέ τό λογιστικόν,συνεκθλίβει καί τό παθητι κόν μέρος τῆς ψυχῆς.Καί ἀφοῦ ἀπαλλάξη τήν ψυχήν ἀπό τό σκοτει·νόν βάρος τῶν παθῶν,κατόπιν τήν γεμίζει μέ μα,καριστήν χα
ράν.Διά τοῦτ·ο εἰναι "μακάριοι οἱ πενθοῦντες,ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται".(Ματθ.ε',ψ)
"Ας εἴπωμεν τώρα καί περί τῆς ἀκτημοσύνης,ἤτοι περί τῆς
πτωχείας ἐκ τῶν ὑλικῶν πραγμάτων,ἡ ὁποία ὅμως ε·ϊναι ἡνωμένη
μέ τήν πτωχεύαν τοῦ πνεύματος,ὧς ἐλέχθη ἀνωτέρω.Διότι ἡ ἀπό
ὑλικά πράγματα πτωχεία,τότε εἰναι εὐάρεστος εἰς τόν Θεόν,ὅταν εἰναι ἡνωμένη μετά τῆς πτωχείας τοῦ πνεύματος.Πρόσεχε ,
λοιπόν,διά νά μάθῃς πῶς ἀναβλύζει ἀπό τήν τοιαύτην πτωχείαν
τό πένθος καί ἡ ἀκολουθοῦσα παράκλησις.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀναχωρήσῃ ἀπό τόν κόσμον,ἐγκαῖαλείπων
κτήματα καί χρήματα ἤ διαμοιράζων αὐτά εἰς τούς πτωχούς,κατά τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου, (Λουκ. ιδἩ33^αί ἐλευθερωθῇ ἐξ ὅλων τῶν περί αὐτά μεριμνῶν,τότε ἡ ψυχή στρέφεται πρός ἐαυ τήν,εἰς αὐτοθεωρίαν,ἐλευθέρα ἀπό ἐξωτερικούς περισπασμούς.
Ὅταν δέ ὁ νοῦς,ἐχευθερωμένος ἀπό κάθε αἰσθητόν πρᾶγμα,ἀ
νέλθῃ ὑπεράνω τοῦ κατακλυσμοῦ τῆς τύρβης περί τά γήϊνα καί
στραφῇ πρός τόν ἔσω ἄνθρωπον,ἐκεῖ δέ κατανοήσῃ τά εἰδεχθῆπά
θη τῆς ψυχῆς,πού προσέλαβεν ἐκ τῆς περί τά γήϊνα ἐμπαθοῦς ἀ
ποπλανήσεώς της,τότε σπεύδει νά ἀποπλύνη τούς ἡύπους της μέ
δάκρυα πένθουζ4Κατόπιν ὁ νοῦς,ὅταν πλέον σηκώση τό κάλυμμα
τῶν παθῶν ἐκ τῆς ψυχῆς-καθ'ὅν χρόνον αὕτη δέν θά διασπᾶται
μέ ἐμπαθεῖς μερίμνας-τότε εἰσέρχεται ἀταράχως ἐντός τῶν ἀλη
θῶν ταμείων της καί προσεύχεῖαι,ἐν κρυπτῷ,πρός τόν Πατέρα .
Καί ὁ Πατήρ,ἐν ἀρχῇ,χορηγεῖ εἰς τόν προσευχόμενον,ώς. δῶρον,
τήν εἰρήνην τῶν λογισμῶν,τό σκεῦος ἐτέρων χαρισμάτων.Μον.Ο.
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ἀνθρώπους,ὑπεραμυνόμενος ἐκείνων πού βλάπτουν,μέ τήν ἰδέαν,
ὅτι εἰναι καλά.
πδ' "Οπως δέν δύναται νά παραμείνη εἰς τό νερό ἡ φωτιά,
ἔτσι δέν ἠμπορ·εῖ νά παραταθῇ ἀκάθαρτος λογισμός εἰς την φιλόθεον καρδίαν.-Διότι κάθε φιλόθεος εἰναι καί φίλος τοῦ πό νου τῆς καρδίας.Καί κάθε ἔ·κούσιος πόνος,φυσικῶς ἀντίκ·ειται
πρός τήν ἡδονήν τῆς σαρκός.
πε' Κάθε πάθος ἁμαρτωλόν,τό ὁποῖον ἐχρόνισεν εἰς τήν ψυ
χήν θεληματικῶς καί ἐστερεώθη διά τῆς πράξεως,ὕστερα -καί μή
θελούσης τῆς ψυχῆς,τό πάθος ἐπιβάλλεται μέ βι αιότητα.
πς'Δέν θέλομεν μέ-ν τούς ἀκαθάρτους λογισμούς ,ὅμως ἀγαπῶμ-εν τάς αἰτίας αὐτῶν.Διά τοῦτο ἔρχονται καί χωρίς νά θέλω
μεν.Καί εἰναι πρόδηλον,ὅτι· τάς ἐπιθυμίας ἀκολουθοῦν αἱ πρά·
ξεις.
·
πζ' ·Αἴτια τῶν βλασφήμων λογισμῶν εἰναι ἡ οἔησις καί ἡ
ἀλαζονεία.Αἔτια δέ τῆς ἀσπλα·γχνίας καί τῆς ὑποκρισίας εἰνε
ἡ φιλαργυρία καί ἡ κενοδοξία.
πη' 'Ὁταν ὁ διάβολος ἴδῃ,ὅτι ὁ νοῦς προσηυχήθη μέ καθα
ρότητα καί συντριβή·ν καρδίας,τότε κροκαλεῖ μεγάλους καί πανούργους πειρασμούς.Τάς μικρά·ς ἀρετάς δέν προσπαθεῖ νά κατα
στρέφει διά μεγάλων πειρασμῶν.
πθ' Ἀκάθαρτος λογισμός πού χρονίζει εἰς τόν νοῦν,φανε
ρώνει,ὅτι ὁ ἄνθρωπος τόν ἀγαπᾳ.'Ὁταν ὅμως ταχέως ἀπορρίπτεται,τότε ἀποδεικνύεται,ὅτι διεξάγεται πόλεμος καί ὅτι ὑπάρχει ἐναντιότης εἰς τό κακόν.
9Ο' Τρεῖς ειναι οἱ τόποι ,νοητῶς·,ε ἰς τούς ὁποίους εἰσέρχεται ὁ νοῦς κατά τάς μεταβολάς του. Ὁ κατά φύσιν·,ὁ ὑπέρ φύ
σιν καί ὁ παρά φύσιν.Καί ὅϊαν μέν εἰσέλθῃ εἰς τόν κατά φύ σιν χῶρον,ἐκεῖ ἀνακαλύπτει ὅτι,αἴτιος τῶν πονηρῶν λογισμῶν,

. - 19 ειναι αὐτός ὁ ϊδιος.Διά τοῦτο καί μετανοεῖ καί ὁμολογεῖ εἰς
τόν Θεόν·τάς ἁμαρτίας του καί γνωρίζ·ει ἔκτοτε τάς αἰτίας ἐκείνων τῶν παθῶν πού τόν δυναστεύουν.
"Οταν δέ εἰσέλθη εἰς τόν παρά φύσιντ5πον λησμονεῖ, ὅτι
ὅλα γίνονται κατά θείαν δικαιοσύνην καί ἐνϊεῦθεν διαμάχεται
μέ τούς ἀνθρώπους-πού χρησιμοποιοῦνϊαι ὧς παιδαγωγικά ὄργανα τοῦ Θεοῦ-ὅτι τόν ἀδικοῦν.
'Ὁταν ἐπίσης ὁ νοῦς προσπελάση εἰς τήν ὑπέρ φύσιν περιοχήν,εὑρίσκει ἐκεῖ τούς καρπούς τοῦἈγίου Πνεύματος,·πού ἀναφέρει ὁἈπόστολος;''χαράν,ἀγάπην,εἰρήνην''καί τά ἐξῆς^Γαλ.ε^
225Καί ἐκεῖ λαμβάνει πεῖραν,ὅτι ἄν κατέλθῃ ἀπό τά ἐπίπεδααὐ
τά εἰς φροντίδας σωματωκάς,τότε δέν ἠμπορεῖ νά παραμείνῃ ἐν
τῷ πνευματικῷ αὐτφ χώρφ.
'Ὁστις,λοιπόν,κατέρχεται ἀπό τά ὕψη ἐμπίπτει,ἀφεύκτως ,
εἰς πλῆθος ἁμαρτιῶν καί εἰς τούς-ἀκολουθ·οῦντας(κατά τόν νόμον τόν πνευματικόν^ναλόγους πει,ρασμούς.Καί ἅν μέν δέν παραχωρηθοῦν ὑπό τοῦ Θεοῦ οἱ πειρασμοί κατά τόν αὐτόν καιρόν,
πάντως δέν θά τούς ἀποφύγῃ εἰς· τόν κατάλληλον χρόνον,καθώς
ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ γνωρίζει.
91 Τόσον περισσότερον γίνεται ἀληθής ἡ πνευματική γνῶσις,ὅσον 4νεργοῦνται αἱ ἀρεταί τῆς πραότητος,ἀγάπης καί ταπεινώσεως.
·
92 Ἔκαστος βαπτισθείς Ὀρθοδόξως ἔλαβε-ν ἐντός τῆς καρδίας του ὅλην τήν χάριν τοῦἈγίου Πνεύματος.Αἰσθάνεται οψωύ
τήν ἐνέργειαν τῆς χάριτος κατ'ἀναλογίαν μέ τήν ἐργασίαν τῶν
ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ.
93 'Ὁταν ἐκτελέση κανείς ἀπό τά βάθη του μίαν ἀπό τάς
ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ καί μέ πόνον καρδίας,ὁ·Θεός χαρίζει παρηγορίαν,κατά τόν Ψαλμόν;'Ἐατά τό πλῆθος τῶν ὀδυνῶν ἐν τῇκα
ρδίᾳ μου αἱ παρακλήσεις σου εὔφρανα,ν τήν ψυχήν μου". Ἀλλά ἡ
παρηγορία στέλλεται ὅποτε ὁ Κύριος ἐν τῇ προνοίᾳ του εὐδοκή
σει,κατά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς.
. 94. Κάθε πρόβλημά σου νά ἐπιλύης πάντοτε διά προσευχῆς,
ωστε τίποτε νά μή κάμνῃς χωρίς τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ*
95
Τίποτε όέν εἰναι δυναϊώτερον ἀπό τήν συνεργοῦσαν ἐν
παντί προσευχῆν.Καί τίποτε δέν ἐφελκύει τόσον τήν εὐδοκίαν
τοῦ Θεοῦ,ὅσον ἡ καθαρά προσευχή.·
9ὅ' Κάθε ἀγαθή- ἐνέργεια. ἐνϊολῆς τοῦ Χριστοῦ περιέχεταιἐν
τός τῆς προσευχῆς. Ἡ προσευχή,ὧς ἔνωσις μετά τοῦ Θεοῦ,εἰναι

. - 2Ο ἀγάπη.Καί ἀπό τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ τίποτε δέν εἰναι ἀνώτερον
97 Προσευχή ἀρέμβαστος,δηλ.σταθερά καί καθαρά,χωρίς μετεωρισμούς καί σκορπισμόν διά τῆς φαν·τασίας καί παρατεινομέ
νη,εἰναι σημεῖον ἀγάπης πρὀς τόν Θεόν. Ἡ ἀμέλεια ἤ ὁ ρεμβασμός κατά τήν ώραν τῆς·προσευχῆς,εἰναι τεκμήριον ὅχι φιλοπό
νου,ἀλλά φιληδόνου ψυχῆς.
9θ Ἐκεῖνος,πού ἀγρυπνεῖ καί προσεύχεται ἐν ὑπομον·ῇ καί
εὐχαριστήσει ,μετέχει τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἀγίου ΠνεύματοςὍ δέ
θλιβόμενος εἰς τήν ἀγρυπνίαν καί τήν προσευχήν,ἀλλά παράμένων καί ἐκβιάζων τήν φύσιν,καί αὐτός συντόμως θά βοηθηθῇ ὑ·
πό τοῦ Θεοῦ.
·
·
99 Αἰ ἐντολ·αί τοῦ Χριστοῦ δέν εἰναι ὅλαι τῆς αὐτῆς ἀποτε
λεσματικότητος.'Ἀλλαι εἰναι μερικαί καί ἅλλαι καθολικαί·."Οπως καί ἡ πίστις διαφέρει ἀπό πίσϊιν,εἰςὈαθμόν βιώσεως.
ρ' Ἱπάρχει πίστις,προερχομένη ἐξ ἀκοῆς,κατά τόνἈπόστολονζΡωμ.ι^175ὅπως κα·ί πίστ-ις ἐνεργουμένη καί βιουμένη,ὧς'^λ
πιζομένων ὑπόστασις".( Ἐβρ.ια^1)
ρα'Ειναι καλόν νά ὧφελῇ κανείς διά τοῦ λόγου,ἐκείνους οι
ϊιν.ες ἐρωτοῦν διά τά πνευματικά των προβλήματᾳ.Εἰναι ἀνώτερον ὅμως νά συ·νεργῇ εἰς τήν λύσιν των διά τῆς προσευχῆς καί
τῆς ἀρετῆς του.Διότι ἐκεῖνος πού προσφέρει τόν ἐαυτόν τουδι
ά τῆς προσευχῆς εἰς τόν Θεόν καί διά τῆς ἀρετῆς του, βοηθεῖ
καί τόν πλησίον καί τόν ἐαυτόν του.
ρβ'Ἐάν θέλῃς νά ώφελήσῃς τόν θέλοντα συμβουλήν,ὑπόδειξέ
του ώς πνευμαϊικάς βάσεις,τήν ὁρθήν πίστιν,τήν ἀδιάλειπ·τον
προσευχήν καί ὑπομονήν εἰς τούς ἐπερχομένους πειρασμούς.''Ολα τά πνευματικά ἀγαθά ἀπορρέουν ἀπό τά τρία αὐτά.
ργ'Ἐκεῖνος πού ἔχει ἀναθέσει τάς ἐλπίδας του εἰς τόν Θε
όν,δι'ὁποιαόήποτε αἰτήματά του,ποτέ πλέον δέν διαμάχεται μέ
τούς ἀνθρώπους.
ρδ''Εάν κάθε ἀκουσία θλῖψις ὀφείλεται εἰς τάς ἐκουσίους
ἁμαρτίας μας,ὅπως πολλαχοῦ τῆς Γραφῆς διδάσκεται,τότε καν·εί
δέν ειναι τόσον ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου,ὅσον αὐτός,φεῦ,ἐαυτοῦ.^
ρε'Εἰς ὅλα τά κακά πού κάμνομεν προηγεῖται ἡ ἄγνοια τοῦ
συμφέροντος τῆς ψυχῆς μας.Δεύτερον αἴτιον,ετναι ἡ ἀπιστία ἐ
πί τήν θείαν δικαιοσύνην,ὅτι θά ὑποστῶμεν ἀναλόγους θλίψεις
ρς' Ἀντιμετώπιζε τούς πειρασμούς διά προσευχῆς καί ·ὑπομο
νῆς.'Εάν ἀνθίστασαι χωρίς αὐτά,ἐπανέρχονται βιαιότεροι.Ἱ.Φ.

Εἰς τήν σειράν τῶν ἐκδόσεων "ΑΝΑΑΕΚΤΑ ΒΜΤΑΔΩΝ''τοῦ Πα ἹριαρχικοῦἹδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ,ἐξεδό
θη ἡ ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλον ἐπιστημονική ἐργασία τοῦ ἤδηἹφηγη·τοῦ τοῦ ἐκεῖ Πανεπιστημίου εἰς τήν ἔδραν τῆς Πατρολογίας κ.Δημ.Τσάμη.
"Οσοι παρακολουθοῦν τήν ἁλματώδη ἐξέλιξιν τῆς θεολογικῆς
ἐπιστήμης ἐν Θεσσαλονίκη,ἰδίᾳ κατά τήν τελευταίαν δεκαπεντα
ετίαν,διά τῶν διαόοχικῶν ἐκδόσεων τῶν Μυστικῶν Θεολόγων τῆς
Ὀρθοδοξίας,καταλαμβάνονται ὑπό ἐνθουσιασμοῦ καί δοξολογοῦν
τόν ἐν Τριάδι Θεόν διά τήν καλήν αὐτήν ἀλλοίωσιν.
Διότι,ἀναμφιβόλως,αὑ κυριολεκτικῶς Πατερικαί σπουδαί-ἀρχῆς γενομένης ἀπό τήν ἔκδοσιν τῶνἈπάν·των τοῦ ἁγίου Γρηγορί
ου τοῦ Παλαμᾶ,τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Καθηγ.κ·Παν.Χρήστου- ἤρχισαν
μετά τάς πανρρθοδόξου χαρακτῆρος ·ἐορτάς τοῦ δευτέρου πολιού
χου τῆς Θεσσαλονίκηζ ἐν ἔτει 1959·Ὀφείλομεν δέ νά ὁμολογήσωμεν,ὅτι σημαντικήν εἰς τήν Μυστικήν Θεολογίαν ὧθησιν ἔδωκαν αὑ ἐργασίαι τῶν καθηγητῶν τοῦ ΘεολογικοῦἹνστι·τούτου ἐν
Παρισίοις "'Ἀγιος Σέργιος''καί ἰδίως ὁ νῦν ἱερεύς π. Ἱωάννης
Μάγεντορφ,διά τῆς "Εἰσαγωγῆς εἰς τόν ἅγιον Γρηγόρ·ιρν τόν Πα
λαμᾶν''καί τῆς ἐκδόσεως εἰς τό ΒϋΒΑΙΝ "Αἰ Τριάδες".
'Ἡδη τό Πανεπιστήμιον τῆς Θεσσαλονίκης ἔχει τό προβάδισ^
,ώς πρός τό ἐνἈθήναις,εἰς τάς ἐκδόσεις τῶν Μυστικῶν Πατέ ρων καί εἰς τήν βυζαντινήν μεγαλούπολιν πνέει ὁ ἄνεμος τῆς
ἐν Ἀγίψ ΠνεύματιὈρθοδόξου Θεολογίας.
Εἰς τό μεῦμα τῶὐ Πατερικῶν Μυστικῶν ἔργων ἀνήκει καί τό
'ὑπ'ὄψιν βιβλίον τοῦ κ.Τσάμη,γνωστοῦ καί ἐξ ἄλλων σπουδαίων
μελετῶν του,διακρινομένων διά τήν σ·υμμεϊρίαν τῆς σκέψεως ώς
καί τήν ἐπιστημονικήν εὐσυνειόησῖαν.
Ἡμᾶς,βεβαίως,τούς Μοναχούς,ὧς συγγένῶς ἔχοντας πρός. τού
λεγομένους Μυστικούς Πατέρας,αἱ ἐκδόσεις αὐταί ἐνθουσιάζουν
οὐ μετρίως,ἀφοῦ ἄλλωστε ἀπό ἐτῶν "ἐβραγχ''ασεν ὁ λάρυγξ·ἡμῶ^
νά παραπονούμεθα διά τήν μή προβολήν τῶν Πατερικῶν αὐτῶν θη
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σαυρῶν,οιϊινες παρέχουν τάς διαστάσεις τῆς ἀμωμήτου'Ορθοδόξου θεολογίας ὧς καί τήν ἔκφρασιν τῆς πνευματικῆς εὐγενείας
τοῦ ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου*
'Αλλά πέραν ὅλων τῶν καλῶν αὐτῶν προβάλλει ἤδη τό ἐρώτη
μα,κατά πόσον οἱ θεραπεύοντες τήν ἀκαδημαϊκήν θεολογίαν ἐπι
τυγχάνουν νά παρουσιάσουν τούς Μυστικούς Πατέρας,κατ'ἰδίαν
ἔκασϊον καί ἐν σχέσει πρός τούς ἄλλους,νά ἐρμηνεύσουν·συνθε
τικῶς τήν διδασκαλίαν των καί νά διακρίνουν τά στοιχεῖα τῆς
ἰδιοϊυπίας των,ώς ἰδιάζοντα χαρίσματα τοῦἈγίου Πνεύματος;
Πρέπει νά ἀναχωρήσωμεν ἀπό μίαν καθολικῶς παραδεδεγμέ νην ἀρχήν'ὅτι οἰ ἅγιοι Πατέρες ἐβίωσαν ἐνἈγίω Πνεύματι,ὅτι
ἐκινήθησαν εἰς ὑπέρ φύσἴν περιοχάς νοήσεως & θεωρίας,''εἰδον
,''ἤκουσαυ'',''ἐγεύθησαν''διά μεταμορφωμένων καί μεταστοιχειωμέ
νων ὀργάνων "γνώσεως''καί ἐντεῦθεν ἔγραψαν τάς ἐν Πνεύματι ἀ
τ^·οσπελάστους εἰς τάς φυσικάς γνωστικάς μας δυνάμειςἐμπειρί
ας.Εἰς τά γραπτά μνημεῖα τῶν ἁγίων Πᾳτέρων,ἀποτυποῦται ἡ μυ
στική πεῖρα τῶν ἀσκητικῶν·ἀγώνων-των,ἡ·αἴσθησις τῶν 7ιολέμων
τοῦ σατανᾶ καί ἐκ τῶν παθῶν,ἡγεῦσις τῶν πολυπτύχων παθῶν,ἡ
ἐνέργεια τῆς ἀκτίστου χάριτος,αἰ παιδαγωγικαί ἀλλοιώσεις,τέ
λος,ἡ ὑπερκειμένη τῆς ἀνθρωπίνης σκέψεως
ὅλας τάς θείας ἐκφάνσεις της.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν,πῶς εἰναι δυνατόν νά·ἀποδεχθῶμεν μέ
ἐμπιστοσύνην μίαν προσπάθειαν ἀναδείξεως τοῦ πνεύματος τῶν
Μυστικῶν ἁγίων Πατέρων,μέ μοναδικόν ὄργανον τήν φυσικήν σκέ
φΓν καί τάς ἐπιστημονικάς μεθόδους;Ἡ δικαιολογημένη αὐτή·ἐ
πιφυλα-κτικότης θά ἔπρεπε νά μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς ἀναζήτησιν μιας
λύσεως.Καί λύσις ἐτέρα δέν ὑπάρχ·ει ἀπό τόν συνδυασμόν ἐπι στήμης καί πνευματικῆς ἐμπειρίας.Διότι σήμερον ἡ ἐκπροσώπησις τῆςὉρθοδόξου θεολογίας δέν εἰναι Πατερική,μεθ'δλων τῶν
ἀρετῶν της.Οὔτε ἡ ἐν εὐσεβείᾳ ἐπιστήμη μόνη εἰναι ἀρκετή,οὔ
τε ἡ ἐμπειρία μόνη· ἄνευ ἐπιστήμης.Χρειάζεται σύμμετροςἐνότη
Τό ἔργον τοῦ κ.Τσάμη,παρ'ὅτι ἄψογον ἀπό ἀπόψεως ἐπιστη^·
μονικῆς μεθοδολογίας καί ὄχι ἄμοιρον ϊεκμηρίων,ὅτι πολλαχοῦ
προσεγγίζεται τό πνεῦμα τοῦ ὁσίου Νικήτα τοῦ Στηθάτου ὧς &
τῶν Μυστικῶν Πατέρων,εἰς οὕς ἀνατρέχει,ἐν τούτοις δέν ἐμφανιζεται ἀπηλλαγμένον ἀδυνάτων σημείων,ὀφειλομένων εἰς τούς
λόγους πού ἐξεθέσαμεν καί εἰς τό γεγονός,ὅϊι ὁ σ.θηρεύει '6β
τήν ἐμπειρίαν,ἀλλά τήν "σκέψιν",ὅρος προτεσταντικός,ὅστιςδέ
5.ν ὅπως ἐκλείψῃ ἀπό τούς θεολόγους μας. θ.μ.δ.

- 23 -

" ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΚΛΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ "
Πρόκειται περί μιας μικρᾶς μέν εἰς ὅγκον,πλήν ὅμως μεγά
λης ·εἰς περιεχόμενον καί θεολογικάς διαστάσεις μελέτης· τοῦ
'Εκτ.Καθηγητοῦ τοῦ ΠανεπιστημίουἈθηνῶν κ.Βλασίου ^ειδᾶ·,ἀπο
τελούσηςἈνάτυπον Τιμητικοῦ ἀφιερώματος εἰς τόν Καθηγ.κ.Π .
Μπρατσιώτην,ἥτις ἐδημοσιεύθη εἰς τή·νἘπτσ·τημονικήνἘπετηρίδα τῆς ©έ·ολογι·κῆς Σχολῆς τῶνἈθηνῶν^ Τομ.ΙΗ')
Ὁ κ,Καθηγ.ἀναζητεῖ καί ἀνευρίσκει τάς ὑστορικοκανονικά
& -Ἐκκλησι·ολογικάς προϋποθέσεις διά τήν ὁρθήν ἐρμηνείαν- τῶν
Ἱ.Κανόνων.Διότι · ὅπως γράφει:"*!! ἀξιολόγησις ὅμως τῶνἹ.Κανόνων ὧς πηγῶν τῆςἘκκλησιαστικῆς ὑστορίας προϋποθέτει ἀντι
κειμενικήν τοποθέτησιν ὧς πρός τήν φύσιν,τόν χαρακτῆρα καί
τόν σκοπόν αὐτῶν,διότι εἰναι ἀναγκαία ἡ διάκρισις τῶν ὑστορικῶν 7ϊ;ροϋποθέσεων καί τοῦ καθ'ὕλην ὑστορικοῦ περιεχομένου
αὐτῶν ἀπό τήν δι'αὐτῶν ἐκφραζομένην κατά ἐποχάς συνείδησιν·
τῆς Ἐκκλησίας πρὁς ἀντιμετώπισιν τῶν ἔνεκα παρανοήσεως τοῦ
7ϊεριεχομένου τῆς «ἐν Χριστῷ ἀποκαλύψεως ἀνακυπτόντων Ἐκκλησι
αστικῶν ξητημάτων..."(σελ·5)
Ἀφοῦ ὁ· σ.ἀναλύει διεξοδικῶς · τά αἴτια,τόν σοιοπὁν καί τό
χαρακτῆρα τῶν θεσπισθέντων ὑπό τῶνἹ.Συνὁδων Ἱ.Κανόνων,καταλήγ·ει εἰς τό συμπέρασμα ὅτυ''ἡ ὑπό τῆς Ἐκκλησίας . θέσπισις
τῶν'Ἱ.Κανόνων ἀποσκοπεῖ κυρίως οὐχί εἰς τόν καταρτισμόν τῆς
ὑπ ·'αὐτῆς κατεχομένης καί τῇ ἐπινεύσει τοῦ Ἀγίου· Πνεύματος ὀ
ρθῶς ὑπ'αὐτῆς ἐξηγουμένης ἀληθείας τῆς ἐν Χριστῷ ἀποκαλύψεω
εἰς·σύστημα θετικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου,ἀλλ'εἰς τήν ὑπ'^
αὐτῆς ἀνὁθευτον διαφύλαξιν τῆς διά τήν σωϊηρίαν ἀναγκαίας
πληρότητος τοῦ περιεχομένου τῆς ἀληθείας τῆς ἀποκαλύψεως ἀ
πό πάσης·ἐν χρόνφ καί τόπφ παρανοήσεως η παρεκκλίσεως & εἰς
τήν ἀνάπᾶσαν στιγμήν τῆς ἱστορίας τῆς σωτηρίας ὁρθήν προβολήν τῆς οὐσίας τοῦ μυστηρίου τῆςἘκκλησίας,διότι αὕτη εἰναι
ἡ·μόνη ἐν Ἀγίψ Πνεύματι κάτοχος τῆς ἀληθείας & ἡ μόνη ταμι
οῦχος τῆς θείας χάριτος διά τήν ἐν ἁγίψ Πνεύματι τελείωσιν
τῆς ἐν Χριστῷ ὑστ-ορίας τῆς σωτηρίας.."(σελ.Ι7) ·
Ἀνατρέχων,ὁ κ.Καθηγητής,είς τάς πηγάς τῶνἹ.Κανόνων,ἀπα
ριθμεῖ περί τάς κε'τοιαύτας,ἐξ ὧν^ὐτλήθησαν οὐ'τοι καί συμπε
ραίνει ὅτι;''ἐπί^τῶν θεμελιωδῶν· τούτων θέσεων τῆς Κ.Διαθήκης
ἠρεσθη ἐν πολλοῖς ἡ κανονική τῆςἘκκλησίας παράόοσις εἰς τά

- 24 κύρια αὐτῆς θέματα,ἐνῷ πλῆθος ἄλλων στοιχείωνἠὐτλήθη ἀμέσως
ἤ ἐμμέσως ἐκ τῶν πράξεων,ἐνεργειῶν ἤ καί τῶν λόγων·τοῦ'ϊη σοῦ Χριστοῦ ἤ καί ἐκ τῶν ἐνεργειῶν ἤ & ἐπιστολῶν τῶνἈποστό
λων..'· (σελ.29)
Εἰς τήν ἐποχήν μας,καθ'ἥν ὀξεία ἀντίθεσις λαμβάνει χώ ραν μεταξύ παρατάξεων,ώς πρός τήν σημασίαν τῶν εἰς ἀχρησίαν
περιπεσόνϊων τινῶνἹ.Κανόνων,τῆς μέν παρά τοῦτο ὑποσϊηριζού
σης τό αἰώνιον κῦροᾳ τούτων,τῆς δέ ὀχυρουμένης ὅπισθεν τοῦ
ἱστορικοῦ τούτου γεγονότος· διό καί ἀποφαινομένης τό οὐχί αἰ
ώνιον,ἀλλά παροδικόν τῶνἹ.Κανόνων,ἀ·σ·ἐρμηνεύων ὁρθότατατό
φαινόμενον τοῦτο;λέγει:"Ἡ ἀχρησία τῶνἹ.Κανόνων συνδέεται
οὐχί πρός τό πνεῦμα καί τήν οὐσίαν,ἀλλά πρός τό ι,Ἡτορικόναὐ
τῶν περίβλημα,τήν μορφήν καί τήν καθ'ὕλην συνήθως συγκρότησιν αὐτῶν.Τοιαύτη ἔκπτωσις εἰς ἀχρησίαν προέρχεται κατ'ἀνάκην ἐκ τῆς κατά ἐποχήν μεταβολῆς τῶν ὑστορικῶν πλαισίων ἐνϊός τῶν ὁποίων καί διά τῶν ὁποίων ἐκφράζεται ὑπό τῆς·Ἐκκλησίας τό αἰώνιον μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ σωήηρίας..'^σελ·3δ)
Ὁσαύτως ὁ κ.Καθηγητής λύων ὑκανοποιητικώτατα τήν φαινο—
μενικήν ἀντίθεσιν,ἥτις παρατηρεῖται μεταξύ τινῶνἹ.Κανόνων,
ἀποφα·ίνεται ;''Πραγματική κατ'οὐσίαν καί κατά πνεῦμα ἀντίθεσι
των Ι.Κανόνων ειναι ανυτξόστατος,αι δέ συνήθως προβαλλόμεναι
ἀντιθέσεις εἰναι φαινομενικαί,διότι ἐξάγονται ἐκ μονομεροῦς
γραμματικῆς καί πλημμελοῦς ἀντιβολῆς δύο ἤ καί περισσοτέρων
Κανόνων ἄνευ συζεύξεως τούτων μετά τοῦ πνεύματος τῆς καθό λου κανονικῆς παραδόσεως καί δή καί ἄνευ τῆς Α ΡΗΙΟΗΙ ἐπιβα
λλομένης ἀναγνωρίσεως τῆς δι'αὐτῶν ἐκφράσεως τοῦ ἀμεταβλήτ8
μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας·-εἴς οἰκ·εῖα τοῖς πιστοῖς καθ'ἐκάστην
ἐποχήν ὑστορικά σχήματα..."(σελ.ψ2)
Προκειμένο·υ δέ νά ἐρμηνευθοῦν ὀρθῶς οὑ Ἱ.Κανόνες,δέον
ὅπως;κατά τόν σ.,ληφθοῦν ὑπ'ὅψει δώδεκα παράγοντες—προϋποθέ
σεις,ἄνευ τῶν ὁποίων ὁδηγούμεθα εἰς πεπλανημένα συμπεράσματα.Τό ἐπιστημονικόν τοῦτο ἔργον,ὅπερ ἀφορᾳ εἰς τό Κανονικόν
Δίκαιον τῆς Ἐκκ.λησίας,ὁμολογουμένως ,διά τῆς βαθύταϊα θεολογικῆς ἐποπτείας ὑπό τοῦ κ.Φ^ἰ^^ἠ'ο^'ἠ'Ἀὐτό μοναδική ἔρμηνευτική κλείς τῶν Ἱ.Κανόνων,ἐξασφαλίζουσα τήνὍρθόδοξ·ον πορείαν τῆςἘκκλησίας καί τήν εἰρήνην μεταξύ τῶν πιστῶν.
Θά συνιστούσαμεν,ὅπως ἡ ὑπ'ὄψιν σπουδαιοτάτη περί τήν ση
μασί·αν τῶν Ἱ.Κανόνων -μελέτη ,καταστῆ ἐγκόλπιον παντός πι στου.Συγχαίρομεν τόν κ.Καθηγητήν διά τήν πολυωφελῆ προσφορά
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- Τί ἐννοεῖτε,πάτερ,μέ τήν διατύπωσίν σας,ὅτι ἡ ὑπεροχή τοῦ Μονα^ισμοῦ δέν εὑρίσκεται εἰς τήν μορφήν τῆς ζωῆς,ἀλ
λ*εἰς τάς δυνατότητας;
-Εἰναι φανερόν,ἀδελφέ,ὅτι ὁ Μοναχισμός ἔξω κόσμου καί
τῶν ἐν κόσμψ μεριμνῶν,ἔχει πλείο.νας δυνατότητας πνευματικῆς
τελειότητος,ἐν σχέσει μέ τόν ἐν τῷ κόσμψ χριστῖανόν,ὅστις ἀ
φεύκτως''ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις".
- 'Ὁστε δέχεσθε,ὅτι ἡ παρεχομένη διδαχή ὑπό τῶν κινήσεων αὐτῶν,ἀποτελεῖ τόὈρθόδοξον μέτρον πνευματικῆς τροφῆς
διά τούς λαϊκούς;
- Ἔν τινι μέτρψ αὐτό,ἀδελφέ.Συγκεκριμένως δέ,δι'ἐκείνους πού δέν. διέβησαν τό στάδιον τοῦ "γάλακτος''καί τῶν "λαχάνων" καί πού,ἐάν δέν ἐλάμβανον καί αὐτήν τήν ἐλαφράν τροφήν,ἀσφαλῶς θά ἐστρέφωντο πρός τά "κεράτια''-,τά ὁποῖα προσφέ
ρει ἀφθόνως ὁ "κόσμος'·.Καί αὐτοί ἀπο·τελοῦν σημερον τόν μέγα
ἀριθμόν τῶν τέκνων τῆςἘκκλησίας μας.
- Καί ὁ πιετισμός,πάτερ,ὧς αὐτάρκεια καί ώς ὑκανοποίησις εἰς τά ἐλάχιστα ἐξωτερικά ἔργα;Καί ἡ μή πρός ὑψηλοτέρας
σφαίρας ὧθησις τῶν ψυχῶν δι'Ὀρθοδόξου μεθοδολογίας;Δι Ἀὐτά
τί ἔχετε νά εἔπητε;
- Ἀδελφέ,ὧς πρός τό φαινόμενον τῆς αὐταρκείας·καί ἱκα
νοποιήσεως ἐν τοῖς ἐλαχίστοις,φρονῶ ὅτι δέν ἀποτελεῖ ἀποκάλυψιν νέαν.Ὁς προῖόν στατικότητος τῆς ψυχῆς καί·ὧς συνδεόμενον μέ τό πάθος τῆς οἰήσεως,παρατηρεῖται παντοῦ καί ἐν αὐ
τῷ τῷ Μοναχισμῷ ἀκόμη.Διότι πῶς ἄλλως θά ἡρμηνεύετο ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων,περί τοῦ πάθους αὐτοῦ,ἐάν δέν ὑπῆρχεν;
Ὅσον ὅμως πρός τόν ἰσχυρισμόν σας,οτι αἱ ψυχαί δέν ώ θοῦνται εἰς ὑψηλοτέρας σφαίρας μέ'Ορθόδοξον μεθοδολογῖαν,αὐ
τό,βεβαίως,δύναται νά βαρύνῃ ἠθικῶς ἐκείνους πού δύνανται ὅ
πως ὑψωθοῦν περισσότερον καί δέν προσφεύγουν
^ς πηγάς.
- Ἐπομένως,ἐάν ἀναγνωρίζετε,πάτερ,ὅτι αἱ χριστιανικαί
αὐϊαί κινήσεις εὑρίσκονται ἐντός τοῦ χώρου τῆςὈρθοδόξου πᾳ
ραδόσεως,τότε δέν πρέπεί νά ἔχουν ποίάν τινα ἐξάρτησιν ἀπό
τό πνεῦμα τοῦ Μοναχισμοῦ & νά δέχωνται τήν ἀκτινοβολίαν τ8;
Τί σημαίνει,ἄλλωστε,ὁ λόγος τοῦ ἁγίου'Ιωάννου τῆς Κλίμακος:

. - 26 " Φῶς μέν Μοναχοῖς'Ἀγγελοι·φῶς δέ λαῖκοῖς Μοναχοί";
- Ἀδελφέ,μία γνησίωςὈρθόδοξος ζωή ἐν τῷ κόσμφ πρέπει,ἀ
σφαλῶς,νά ἔχῃ τό πρότυπόν της εἰς τήνἜρημον,ὄχι πρός ἀπόλυτον μίμησιν - διότι αὐτό εἰναι ἀνέφικτον - ἀλλά διά νά ἀ
ντλῇ τά βιώσιμα στοιχεῖα της,ἀλλά καί ώς μέτρον ἀρετῆςἘάν
,λοιπόν,ὁ Μοναχισμός δέν λαμβάνεται ώς πρότυπον ζωῆς,ἀποδο
θήτω ει'τε εἰς τήν ἀπουσίανὈρθοδόξου θεολογικοῦ καί πνευμα
τικοῦ ὑποβάθρου,ειἘε εἰς τήν·ἔλλειψινὈρθοδόξων ἐμπειριῶν,
εἴτε εἰς αὐτήν τήν δύναμιν τῶν συνθηκῶν^πού ἀθελήτως διαμο
ρφώνουν τήν σύγχρονον ζωήν τῶν χριστιανῶν.
- Φρονῶ,παρενέβη ὁ φίλος μου Μοναχός,ὅτι ἐνῷ ἡὈρθοδοξία
δέν διακρίνει ὀξέως Νοναχισμόν ἀπό ἐγκόσμιον ζωήν,ἐν τού τοις,ἀναγνωρίζουσα τάς καταλυτικάς ἐν τῷ κόσμφ συνθήκας,εἰ
ναι ἐξαιρετικῶς ἐπιεικής διά τούς λαῖκούς.Ποῖος δέν γνωρίζει τήν χερουβικήν διδασκαλίαν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ;Ἐν τούτοις ὁ πρός χρῆσιν τῶν εν κόσμφ ·" Δεκάλογός''το
θά ἐνόμιζε κανείς,ὅτι ἐγράφη ἀπό "πιετιστάς'Ἱ Ἀλλά & ἡ Παραβολή τοῦ Σπορέως,(Ματθ.ιγ',8) κατά τούς ἁγίους Πατέρας,ὑ
παινίσσεται,διά μέν τούς Μοναχούς τούς "ἔκατόν",διά δέ τού
λαῖκούς τούς "τριάκοντα" σπόρους.
"Αλλωστε,συνέχισεν ὁ Μοναχός,διατί νά ἐντοπίζεται εἰς μό
νας τάς κινήσεις ἡ μομφή τῆς πρακτικῆς εὐσεβείας καί δέν ἐ
πεκτείνεται ἐφ'ὅλης τῆς διδασκούσηᾳἘκκλησίας,μεθ'ἠς δέν ὑ
πάρχουν διαφοραί;Πρέπει νά εἴμεθα ἀντικειμενικοί.Ἐάν ὁ δι
δάσκαλος δέν εἰναι ἐν ἁγιότητι ἔμπειρος,ἡ ζωή τῶν διδασκομένων πίπϊει,εϊτε ἐν τῷ Μοναχισμῷ ει'τε ἐν τῷ κόσμψ.Καί μόνον οἰ ἅγιοι ὁδηγοί τῆςὈρθοδοξίας λύουν τά προβλήμαϊα....
- Ὁσιώτατε ἀδελφέ,εἰπα,ἔχετε τήν φωϊεινήν διάκρισιν,διά
νά διακρίνετε τό ἔν οὑ ἐστι χρεία.Ὅντως μόνον οἱ ἅγιοι δι
δάσκαλοι μᾶς χρειάζονϊαι.Χωρίς αὐτούς πλανώμεθα & πλανῶμεν
....'Ηγέρθημεν διά νά ἐπιστρέψωμεν εἰς τήν Καλύβην τοῦ Γέροντος. Ὁ ὅσιος Γέρων ἐκάθηϊο ἐπί τινος σκαμνίου μέ ἐλαφρῶ
κυρτωμένον τό σῶμα του πρός τήν καρδίαν & μέ πρόσωπον ἠλ λοιωμένον ἀπό τήν ἐνέργειαν τῆς ἀκτίστου χάριτος.
Διεκινδύνευσα Ἡίαν ἐρώτησιν;-'Ἀγιε Γέρονϊα,τί ἔχετε νά
μᾶς πῆτε,προκειμένου νά ζητήσωμεν τήν εὐχήν & ν'ἀναχωρήσωμεν; - Τέκνα μου ἐν Χριστῷ,σιωπή,σιωπή,σιωπή.Σ^έψατε ,ἐντός
τῶν καρδιῶν σας τόν νοῦν καί προσεύχεσθε ἀδιαλείπτως.·.' 'Η σπάσθημεν τήν δεξιάν του & ἐπορευόμεθα ἐν σιωπῇ.... Μ.Β.

ἀδελφόν,τοῦ ὁποίο·υ τόν πόδα ἔδηξεν ἔχιδνα,κατά τόν χρόνον
τῆς προσευχῆς του. Ὁ ἀδελφός ὅμως δέν κατεβῖβασε τάς χεῖρα
του πρίν περατώσει τήν συνήθη προσευχήν του.Καί τό δηλητήριον,θείᾳ χάριϊι,δέν ἐνήργησεν εἰς τ-όν Μοναχόν,πού ἠγάπησε
τόν Θεόν περισσότερον τοῦ ε'αυτοῦ του*
ρι' Ἔχε σταθερόν τό ὅμμα τῆς ψυχῆς εἰς τήν προσευχήν &
ἀρνήσου τό σῶμα σου καί τήν ψυχήν σου.Οὕτω θά αἰσθάνεσαι,ὅ
τι εἰσαι νοῦς δυνατός καί ἐλεύθερος ἀπό πάθη.
ρια' Εἰς ἔνα ἅγιονἩσυχάζοντα εἰς τήν'Ἐρημον καί προσευ
χόμενον παρουσιάσθησαν δαίμονες.'Ἡρπασαν τόν ἀσκητήν & τόν
ἐτίνασσον εἰς τόν ἀέρα ώσάν σφαῖραν,ἐνῷ ἄλλοι τόν ἐδέχοντο
εἰς μίαν ψάθαν.Καί ἡ ταλαιπωρία αὐτή ἐκράτησε δύο ἐβδομάδα
Παρά ταῦτα ὅμως,οἱ δαίμονες δέν ἐπέτυχον νά τοῦ ἀποσπάσουν
τόν νοῦν ἀπό τόν Θεόν,πού ήτο ἡνωμένος διά τῆς θερμῆς εὐχῆ
ριβ' Εἰς ἄλλον πάλιν Μοναχόν φιλόθεον,προσευχόμενον κατά τήν πορείαν του πρός τήν'Ἐρημον,ἐνεφανίσθησαν δύο ἄγγελοι,οἱ ὁποῖοι συνεπορεύοντο μέ τόν θεῖον αὐτόν ἄνδρα.Καί ὁ
ὅσιος,παρ'ὅτι ἐπί ώραν ἐκαϊέρωθεν αὐτοῦ συνεβάδιζον οὑ ἅγι
οι ἄγγελοι,δέν ἠθέλησε νά ϊούς ὁμιλήσῃ,διά νά μή χάση τήν
μυστικήν του ἔνωσιν μετά τοῦ Θεοῦ.Διότι ἐνεθυμήθη προφανῶς
τοῦἈποστολικοῦ;''οὔτε ἄγγελοι,οὔτε ἀρχαί,οὔτε δυνάμεις,δυνήσονται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦν(Ρωμ.ηῷὀ8
ριγ' Ὁ Μοναχός,διά τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς,γίνεται ἰ
σάγγελος,ἐπιποθῶν νά ἴδῃ τό πρόσωπον τοῦ Πατρός τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
ριδ' Κατά τόν καιρόν τῆς προσευχῆς σου μή ζητῇς νά ϊδῃς
,κατά φαντασίαν,πρόσωπα ἤ σχήματα.
ριε' Μή ἐπιθυμῇς νά ἔδῃς ἀγγέλους ἥ τόν Χριστόν διά τῶν
αἰσθητῶν ὁφθαλμῶν,διά νά μή χάσῃς τελείως τάς φρένας σου
δεχόμενος λύκον ἀντί ποιμένος &·οὕτω προσκυνήσης δαίμονας.
ρις* Ἀρχή τῆς πλάνης τοῦ νοῦ ειναι ἡ κενοδοξία.Ἐκ τῆς
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ὁποίας κινούμενος ὁ νοῦς προσπαθεῖ νά περιγράψη τό θεῖον μέ
σχήματα καί μέ διαφόρους μορφάς.
ριζ' 'Εγώ θά εἴπω ὅ,τι γνωρίζω,τό ὁποῖον μετέδωσα & εἰς
νεωτέρους Μοναχούς.Μακάριος ὁ νοῦς,ὅστις κατά τήν προσ·ευχήν
ἀπέκτησε τήν,τελείαν·καθαρότῃτα ἀπό μορφάς καί σχήματα.
ριή* Μακάρ.ιος ἐκεῖνος ὁ νοῦς,πού, εὐχόμεν·ὀς ἀπερισπάστως,
αὐξάνει συνεχῶς τόν πόθον του πρὁζ τόν Θεόν.
· ριθ* Μακάριος εἰναι ὁ νοῦς ἐκεῖνος,ὅδτ,ιύ κατά τόν καιρόν
τῆς προσευχῆς αἰσθάν·εται τελείαν ἐλευθερίαν ἀπό κάθε ὑλικόν
καί ἐγκόσμιον πρᾶγμα*
ρκ' Μακάριος ὁ νοῦς ἐκεῖνος,πού αἰσθάνεται εις τήν προσευχήν του μόνον τήν παρουσίαν τοῦ Θεοῦ καί ἀπέκτησε τελείαν
ἀναισθησίαν πρός πᾶν γήϊνον πρᾶγμα.
ρκα' Μακάριος ὁ Μοναχός ἐκεῖνος,πού βλέπει ὅλους τούς ἀν
θρώπους ὁπως τόν Θεόν,ὔστερα ἀπό τόν Θεόν.
ρκβ* Μακάριος ἐκεῖνος ὁ Μοναχός,ὅστις αἰσθάνεται τήν προ
κοπήν εἰς τάς ἀρετάς καί τήν σωτηρίαν ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί
χαίρεται ώσάν νά πρὁκειται διά-τόν ἐαυτόν του.
ρκγ' Μακάριος ὁ Μοναχός ἐκεῖνος,πού σκέπτεϊαι ὅτι εἰνε ἔ
να ἀκάθαρτον ράκος.
ρκδ' Μοναχός εϊναι ἐκεῖνος,ὅστις ἐχωρίσθη ἀπό τούς ἀνθρώ
πους καί εἰναι ἡνωμένος μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους.(διά τῆς ἀ., ·
γάπης).
·
· ρκε' Μοναχός εἰναι ἐκεῖνος,πού αἰσθάνεται ὅτι εἰναι ἔνα
σῶμα μέ ὅλους-·τούς ἀνθ-ρώπους,ἐπειδή βλέπει εἰς ἔκαστον τόν
ἐαυτόν του ἀδτᾳλείπτως.(ώς πλάσματα καί εἰκόνας Θεοῦ).
ρκςή Ἐκεῖνος προσεύχεται ἀληθῶς,ὅστις πάντοτε καλλιερ γεῖ τόν νοῦν του μέ θείας ἐννοίας. ·
ρκζ' Μοναχέ,μακράν ἀπό σοῦ τό ψεῦδας καί ὁ ὅρκος,ἐάν ποθῇς νά προσεύχεσαι."Αλλως ματαίως «καυχᾶσαι διά τό Μοναχικόν
σχῆμα σου,πού δέν σοῦ πρέπει. 'ϊ.Μ.

"ΑΘΩΝΙΚΟΙ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ἱ · "
Ὅρθόδοξον Περιοδικόν,ἐκδιδόμενον ὑπόἈγιορειτῶν Μοναχῶν.
Ἐπεύθυνος;Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης. Διανέμεται δωρεάν & συντηρεῖται δι'εἰσφορῶν προαιρε·τικῶν ·.
ἘπισϊολαίχΜοναχόν Θεόκληϊον Διονυσιάτην,Καρυάς-Ἀγ.'Ὁρος.
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