ἐ^Ὀ^ἡΙροσφι.λέστατα ἐν Κυρίω τέκνα^
,
___ , .
· ίζας παρέθεσα τάς ἀπόψεις τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πα-

λαμᾶ,ὧς πρός τήν σημασίαν τῆς κατά κόσμον ἥ θύ·ραθεν λεγομένης παιδείας καί περί τῆς ἀξίας τῆς φιλοσοφίας.Ἐπέμεινα δέ
εἰς τήν ἀνάλυσιν τῶν ἐν ἁγίφ Πνεύματι στοχασμῶν του,ὄχι μό-

νον ἐπειδή ἐκφράζει τήν καθολι·κήν συνείδησι ν-τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλά κυρίως διά τόν ἐξῆς λόγον.Οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων,στε
ρούμενοι θείας γνώσεως,ἥτις ἐκπορεύεται ἀπό τάς μυστικάς ἁγιοπνευματικάς ἐμπειρίας,ἀπό τήν ἐν Χριστῷ ζωήν,προσφεύγουν
εἰς τήν παιδείαν δι'ἀπόκτησιν γνώσεων μέ·τήν ἐλπίδα τῆς ἐπι
λύσεως τῶν ψυχοπνευματικῶν καί μεταφυσικῶν προβλημάτων- των,
ἀλλά κυρίως διά νά εὕρουν λύτρωσιν,τήν ὁποίαν θηρεύουν, τήν
καταδιώκουν ἀγωνιωδῶς,ἀλλά οὐδέποτε θά εὕρουν ἐκϊός τῆςἘκ-

κλησίας καί τῆς πνευματικῆς παραδόσεώς της.
Καί ναί μέν·ἡἘκκλησία,διά τοῦ στόματος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ,δίδει τήν πρέπουσαν θέσιν εἰς τήν θύραθεν
παιδείαν,ἀναγνωρίζουσα ὅτι συντελεῖ εἰς τήν ὄξυνσιν της δια
νοίας,τήν " ὀξυωπίαν τοῦ νοῦ'Ἱἐν τούτοις,χωρίς τήν χάριν &
τόν φωτισμόν·τοῦἈγίου Πνεύματος,ἀντί νά ἐπιλύσῃ τά ποικίλα

προβλήματα τῆς ζωῆς,ἀντιθέτως τά περιπλέκει.
Καί ἐπειδή μοῦ γράφετε,ὅτι εὑρίσκεσθε ἐντός ἐνός κύκλσυ

συναρτήσεων προβλημάτων,νομίζω ώς ἀποτελεσματικώτερον τρόπο
ἀξιολογήσεώς των καί ἐπιλύσεως,τήν θ·εώρησίν των ὑπό τό φῶς

τῆςὈρθοδόξου πνευματικῆς παραδόσεως.Ἔξω ἀπό τήν παράδοσιν
τῆςὈρθοδοξίας δέν ὑπάρχει εἰμή σκότος καί ἔρεβος.ἈλλὈὔτε
καί ἀντικειμενικήν διαπίστωσιν τῆς φύσεως,τῆς ποιότητος,τοῦ
περιεχομένου τῶν λεγομένων προβλημάτων δύναταί τις νά ἐπιτύ
χη,οὔτε σημασιολόγησιν ἐν σχέσει πρός ἡμᾶς καί οὔτε θά εὕρω
μεν ποτέ λύσιν,ῆτις θά μᾶς λυτρώση ἀπό τήν καταδυναστείαν &
τό ἄγχος πού προκαλοῦν.
"Αλλωστε,ἡ δήλωσίς σας ;'Ἐι'μεθα Ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί

θέλομεν νά ζήσωμεν καί ν'ἀποθάνωμεν ἐν εὐσεβείᾳ καί μή ἐκπέ
σωμ·ε·ν,ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπό ἡμᾶς,τῆς αἰωνίου ζωῆς & μακαριότητος...",δημιουργεῖ μίαν στοιχειώδη δεόμευσιν: νά θεωρήσητε
τά θέμα·τα ἐξὈρθοδόξου σκοπιᾶς καί νά λάβητε μίαν στάσιν ἀνάλογον.Τήν ὁφειλομένην στάσιν τοῦὈρθοδόξου.

Λοιπόν,νά σᾶς ὑπενθυμίσω τό αιτ·ημά σας:" Εἴμεθα νέοιφοι
τηταῖ διαφόρων ἐπιστημ·ονικῶν κλάδων.Ζῶμεν καί ἡμεῖς εἰς τόν

καταλυτικόν 2Οον αἰῶνα. Ἡεύμα,τα μᾶς περιβάλλουν ποικίλα,φιλοσοφικά,θρησκευτικά,πολιτιστικά,κοινωνιστικά,πολιτειακά,ἐκ
κλησιαστικά,τά ὁποῖα μᾶς ἔλκουν· ε·ἰς ἀντιμετώπισίν των,εἰςμί
αν τοποθέτησίν μας ἀπέναντί των..."
Τέκνα μου ἐν Χριστῷ,ἄς ἀκολουθήσωμεν μίαν,ἄς τήν ὁνομάσωμεν οὕτω,μεθύστερον μέθοδον.'Ἀς ἀρχίσωμεν ὅχι ἀπό τήν θέσιν σας-ἥτις εἰναι μᾶλλον ἅρνησις- ἡ ὁποία,λόγφ τῆς πνευμα-

τικῆς στάθμης της,σᾶς ἐμβάλλει " ἐντός τοῦ πύκλου τῆς συναρτήσεως τῶν προβλημάτων",αλΧ ἀπό τήν ὑψηλήν περιωπήν τοῦ ἀ
ληθοῦς χριστιανοῦ,τοῦ''μή ἔχοντος ιοδε μένουσαν πόλιν,ἀλλάτήν
μέλλουσαν ἐπιζητοῦντος".
Εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν τί θά συνέβαινε;Θά εἔσασθε τότε
περισσότερον πολῖται τοῦ οὐρανοῦ καί ὀλιγώτερο·ν πολῖται τῆς
γῆς,διότι θά εἔχατε "τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς'·'.Τόσον δέ θά
ἐγγίζατε εἰς τήν γῆν,ὅσον ἐγγίζει ὁ τροχός,τοῦ ὁποίου ἡ ἐπι

φάνεια εὑρίσκεται,κατά τό μέγιστον αὐτῆς μέρος,ὑπέρ τήν γῆν
,κατά τήν ἔκφρασιν ὁσίουἘρημίτου.Καί ἐπομένως,ἐν τῇ γῇ ὄντες ἐν σώματι,θά εὑρίσκεσθο ἐν πνεύμσ,τι ἔξω κόσμου καί τῶν
τοῦ κόσμου. Ἡ δυναμική αὐτή ἔξοδος ἀπό τοῦ κόσμου,ειναι φανερόν ὅτι θά σᾶς ἀλλοτρίωνε καί ἀπό τά''προβλήμαϊα''τοῦ κόσμΒ
ΚατὈὐσίαν π·ροβλήματα δέν ὑπάρχουν. Ἱπάρχουν,ὅταν ἡμεῖς.

δέν "ὑπάρχωμεν'ἹΠαύουν δέ νά ὑπάρχουν,ὅταν ἡμεῖς''ὑπάρχωμενζ'

"Οπως ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ τό κακόν,τό ὁποῖον ὑπάρχεικα
τά στέρησιν τοῦ καλοῦ καί ὅπως τό σκότος ειναι στέρησις τοῦ
φωτός.'Ἐπαρξιν ἀντικειμενικήν δέν ἔχουν τά προβλήματα τοῦκό
σμου. Ἡ "ὕπαρξίς" μας τά καθιστῷ ἀνύπαρκτα.Καί ἡ "ἀνυπαρξία
μας τά ἐμφανίζει ὧς ὑπαρκτά.·
Βεβαίως,ἡ πραγματικότης τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἐν Χριστῷ ἀνθρώ
που,τοῦὈρθοδόξως βιοῦντος,δέν ἔχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν ὑ
παρξιακήν "θεολογίαν''τοῦ Κίρκεγκάαρντ,πολύ ὀλιγώτερον σχετί
ζεται μέ τήν ὑπαρξιακήν φιλοσοφίαν τοῦ Σάρτρ.Διότι ἡ μέν γε
ννᾶται ἀπό τήν ἀγωνίαν διά νά καταλήξῃ εἰς τήν ἀγωνίαν·,ἡ δέ

ἀναδύεται ἀπό τόν ὑλισμόν διά νά καταλήξῃ εἰς τό·κενόν.Ἀμφότεραι αἱ θεωρίαι,σεμνυνόμεναι ἐπί τῷ ὁνόματι τῆς ὑπάρξεως
εἰς τήν οὐσίαν εἰναι νεκραί. Ἡ μία διότι εὑρίσκεται ἔξω τῆς
Ὀρθοδόξου παραδόσεως,καί δειματοῦται ἀπό ἔνα "Θεόν ἐκδικήσεων'',χωρίς τό φῶς,χωρίς τήν εἰρήν·ην τῆς χάριτος καί τήν ἀγάπην τοῦ θεώσαντος τά πάνταἹησοῦ. Ἡ ἄλλη πάλιν,διότι πλέουσα εἰς τά τενάγη τοῦ ὑλισμοῦ,ὑφίσταται τάς συνεπείας τῆς
ἀρνήσεώς της,ἄνευ Θεοῦ,ἄπτερος,ἄζωος,παραμορφωμένη,ἀγνοοῦσα
τόν "θησαυρόν",πού φέρει ὁ ἄνθρωπος "ἐν·ὀστρακίνοις σκεύε σιν'',βυθίζουσα τήν ψυχήν εἰς "ἰλύν βυθοῦ" ἀτέρμονος δυστυχ·ί
ας^ δωροφοροῦσα εἰς τούς φίλους της ἔνα ἀδιάλειπτον ἄγχος.
Ἀλλά καί εἰς τήν μίαν κᾳί εἰς -τήν ἄλλην περίπτωσιν,πε—
ριέρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς ἀνυπαρξίαν.Ἔπαρξις δέν νοεῖται,εἰ

μή μόνον ἡ ἐν Θεῷ ζωή,ἔνθα ὁλόκληρος ἡ ψυχή ἀπορροφᾶται ἀπό τό ἀμήχανον κάλλος τοῦ Προσώπου Του.Τότε δέν πάσχει ἔν δειαν,δέν αἰσθάνεται ἀνάγκας,δέν ὑπάρχουν περιθώρια κινήσεώς της πέραν ἀπό·τήν αἔσθησιν τῆς μυστικῆς ἐρωτικῆς σχέσεώς
της μέ τόν πληροῦντα ὁλόκληρον τήν ὕπαρξίν- της ἹΙγαπημένον ί
Ἀνυπαρξία ειναι ἡ μακράν τοῦ Θεοῦ ζωή.Ἡ ψυχή τότε,ἀφώ
τιστος,πενομένη,ἀθλία,διψῶσα,ἀπροσανατόλιστος,ἀστήρικ·τος ,ἐν
ὁρφανείᾳ καί ἀνεστιότηϊι,ζητεῖ ἐν ἀγωνίᾳ τήν λύτρωσιν.'Αλλ'

ἐπειδή εὑρίσκεται ἔξω τῆς περιοχῆς τῆς θείας ζωῆς,κινεῖται
ἄπελπις πρός ὅλας τάς κατευθύνσεις.Παντοῦ διαβλέπει ἀταξίαν
,ἀνακαλύπτει καθήκοντα ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχουν,ἀναζητεῖ ἐντός
τοῦ πυκνοῦ σκότους της,τραγική αὐτή ὀνειροπόλος,τά αὔτιατῆς
ἀνθρωπίνης κακοδαιμονίας.Ἐντεῦθεν ἐπινοεῖ ἀπίθανα μέσα θε-

ραπείας,τά ὁποῖα μᾶλλον ἐπιδεινώνουν τήν δυστυχίαν της.Ἀνα
χωροῦσα δέ ἀπό τόν ἀγενῆ πόνον της,καταστρώνει ἀδοκίμους θε
ωρίας καί προβάλλει αὐτάς ὧς πανάκειαν τῶν δεινῶν τοῦ κόσμ8
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Ἡ ψυχή αὐτή "ζῇ" εἰς τό σκότος,είναι''νεκρά'',ὑπνοβατοῦσα διαρκῶς καί ταλαιπωρουμένη ἐντός τοῦ τραγικοῦ χώρου τῆς

Σισυφείου ἀγωνίας της.
Πῶς,λοιπόν,ἀναπορρόφητος ἡ ψυχή ἀπό μεταφυσικούς·πόθους
νά μή τήν ἀπασχολοῦν ὅλα τά θέματα τοῦ ·'ἐν τῷ πονηρῷ κειμέ

νου" κόσμου;Πῶς νά μή βλέπῃ ὑπό τό φάσμα τῶν ὀλεθρίων πα θῶν της τήν·ζωήν,ἐξωστρεφής ὅπως εἰναι,ἠγγιστρωμένη ἀπό τά
πράγματα τοῦ κόσμου ἐμπαθῶς ,''ἐξελκομένη καί δελεαζομένη":}πό τῶν ἐπιθυμιῶν της;
Ἀλλά·πόση διαφορά ὑπάρχει μεταξύ τῆς ἐν πτώσει αὐτῆς ἀ
θέου ψυχῆς καί τῆς ἐνἈγίφ Πνεύματι ζώσης;Εἰς ποίαν·πληρότητα καί ποίαν μακαριότηϊα ἀπολαύουν οὑ ἐν Χριστῷ ζῶντες &
προγευόμενοι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν;

Τί τό ἐγκόσμιον εἰναι δυνατόν νά ἀποσπάσῃ τήν ψυχήν ἀπό
τήν Κυρίου ἐντρύφησίν της;Καί διά νά ἐνθυμηθῶμεν τόν θεῖον
Ἀπόστολον Παῦλον:" Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦΧρι
στοῦ;Θλῖψις ἤ στε-ν·οχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἥ κί
νδυνος ἤ μάχαιρα;..Πέπεισμαι γάρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή

οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτεμέ
λλοντα·οὔτε ὕψωμα οὔτε·βάθος οὔτε τις κτίσις ἐτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν ΧριστῷἹησοῦ τῷ Κυρίω ἡμῶν'Ἱ (Ρωμ,η',ὀ5-39)
ὑκανόν νά εἰσδύσῃ εἰς τήν πλήρη
Ποῖον "πρόβλημα'Ἐα
θείου ἔρωτος ἡγιασμένην ψυχήν,διά τόν Ἱησοῦν,ἁγίου Συμεών
τοῦ Ν.Θεολόγου,ὅστις ἀπευθυνόμενος πρός τόνἩγαπημένον του
ἔλεγεν:"Ἀπολαύω τῆς ἀγάπης σου καί τῆς ώραιότῃτός σου καί

εἰμαι πλήρης εὐδαιμονίας καί θείας γλυκύτητος,Τό πρόσωπόν
μου λάμπει ὅπως τό πρόσωπον τοῦἩγαπημένου μου.Ὅταν βυθίζωμαι μέσα εἰς τό φῶς σου,αἰσθάνομαι · νά γίνωμαι ἔνα φῶς ὅμοιον μέ τό ἰδικόν σου.Μέσα εἰς τό φῶς σου βλέπω τόν ἐαυτό
ώραιὁτερον ἀπ'ὅλους τούς ώραίους ,πλουσιώτερον ἀπ'ὅλο.υ.ς. το^
πλουσίους καί δυνατώτερον ἀπ'ὅλους τούς αὐτοκράτορας..."

Λοιπόν,τέκνα μου ἐν Χριστῷ Σταυρωθέντι καίἈναστάντι,ὑ
πάρχει μόνον ἔνα πρόβλημα μέ αἰωνί·ους προεκτάσεις·ὁ προσω^·
πικός ἁγιασμός,ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς.Πέρα·ν αὐτοῦ τοῦ στόχου,
ὅλα ειναι ἐστερημένα νοήματος καί ἀξίας.Ἀξιολογούμενα . τά

πάνϊα ὑπό τό πρῖσμα αὐτό ἐξαφανίζονται ἀπό τόν νοῦν μας.Ἐ
κεῖνο,τοῦ ὁποίου ἔχετε ἄμεσον ἀνάγκην,εἰναι ἡ συνεπής διόδευσις τῆςὈρθοδόξου πνευματικῆς παραδόσεως,χωρίς νοθείας,

- 5 χωρίς παραχαράξεις.Αὐτό δέ·θά ἐπιτευχθῇ μόνον μέ τήν ἐν Ἀγίω Πνεύματι διδασκαλίαν τῶν ἁγίων Πατέρων.Πρέπει δέ νά ἀρ
χίσετε ἀπό τό Α τῆςὉρθοδόξου εὐσεβείας,πού εἰναι ἡνωμέ·νη
ἀρρήκτως μέ τήν ἄσκησιν & τήν προσευχήν,κατά τό ἐφικτόν.

Ἐπαναλαμβάνω,ὅτι διά τόνὈρθόδοξον προβλήματα δέν ὑπάρ
χουν. Ἐττάρχει μόνον ἀγών,κατά παθῶν,κατά δαιμόνων & κατά ὅ
λων τῶν θελγήτρων τοῦ κόσμου.Εἰναι δέ τόσον μακρός &..τόσον
τραχύς ὁ ἀγών αὐτός,ὧστε δέν ἀφήνει περιθώρια οὔτε δι' "ἀλ-

λοτρίας ἁμαρτίας",ἀλλ'οὔτε & διά προβλήματα τύπου "ἐλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ".
Πρέπει νά γνωρίζετε,ὅτι ὅσον ζῶμεν εἰς ὑφηλα πνευματικά
ἐπίπεδα,ἐν τῇ περι·οχῇ τῆς αἰσθήσεως νοερῶς τοῦ Θεοῦ, οὐὐέν
"πρόβλημα" ὑπάρχει.Μόνον ὅταν ἀρχίζωμεν νά κατερχώμεθα μᾶς
ἐνδιαφέρουν ὅλαι αἱ σκοτοῦρες τοῦ κόσμου.Καί μόνον δι* ἔν ἐ
πιδενκνύομεν ἀδιαφορίαν;διά τόν ἐαυτόν μας.Τότε ἀγ.ν8ῦμεν ἤ

λησμονοῦμεν τά πάθη μας & ἡίπτομεν εἰς λήθην τήν προσωπικ^
τραγωδίαν μας.
Ὅταν τά κριτήριά μας κατέρχωνται εἰς τό Ο ,ἐπόμενον εἰ
ναι νά ὑφιστάμεθα σκοτασμόν & ἐντεῦθεν νά μή δίδωμεν σημασίαν εἰς τό ὅτι,ἐνταῦθα εἔμεθα "πάροικοι & παρεπίδημοι''καί
ὅτι ἄλλος κόσμος μᾶς ἀναμένει.'Ὁτι ἡ παροῦσα ζωή εἰναι ἔνα
μόνον ἐλάχιστον χρο·νικόν κλάσμα πρός τήν ἀτέρμονα αἰωνιότη
τα & ὅτι,κατά· τόν Μ.Βασίλειον," ἀληθής·φιλοσοφία εἰναι μελέτη θανάτου''.Ὅτι " ἅπαξ ·ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἀποθα -

νεῖν μετά δέ ταῦτα κρίσις".
Ἔς στραφῶμεν,τέκνα ἐν Κυρίφ προσφιλέστατα,μέ ὅλην τήν
ἔφεσιν τῆς ψυχῆς μας πρός τόν Θεό·ν καί ἄς ε'νούμεθα μέ τόν
οὐράνιον Πατέρα διά τῆς προσευχῆς.Καί ὁ Θεός,ὅστις κυ·βερνᾳ
τόν κόσμον,θά σώση τόν κόσμον ἐάν καταφύγῃ πρός Αὐτόν.''Αλλως,καμμία ἀνθρωπίνη δύναμις δέν δύναται νά τόν ώφελήσῃ.

Ἔς προσευχώμεθα,λοιπόν,ὑπε'ρ ἡμῶν καί τοῦ κόσμου.Προσευ
χή εἰναι,κατά τόν ἅγιον Γρηγόριον τόν Σιναϊτην:"..Εὐαγγέλι
ον Θεοῦ,πληροφορία καρδίας,σωτηρίας ἐλπίς,ἁγνισμοῦ σημεῖον
,ἁγιότητος σύμβολον,Θεοῦ ἐπίγνωσις,βαπτίσματος φανέρωσις,Ἀ
γίου Πνεύματος ἀρραβών,τό τοῦἹησοῦ ἀγαλλίαμα,εὐφροσύνη ψυ

χῆς,ἔλεος Θεοῦ,καταλλαγῆς σημεῖον,Χριστοῦ σφραγίς,ἀκτίς νο
ητοῦ ἡλίου,ἐωσφόρος. .καρδιῶν,χάρις Θεοῦ,σοφία Θεοῦ,ἀγγε·λικῆ

πολιτείας τεκμήριον.." Οὐδέν γίνεται ἐν τῷ κόσ·μψ ἀθεεί.Κα·ι
διά τῆς προσευχῆς ἐπιλύονται ὅλα τά προβλήματα.ἘρημίτηςΝ.
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τοῦ Ποντικοῦ "Περί Προσευχῆς".
Τά ρνγἘεφάλαια "Περί Προσευχῆς'Ἐὐαγρίου τοῦ Ποντικοῦ,
ἅτινα ἀπεδώσαμεν εἰς σύγχρονον λεκτικόν μέ ἐλαφράν ἐρμηνεί
αν,μέχρι πρό.τινος ἀπεδίδοντο εἰς τόν''Οσιον Νεῖλον,τόν ἐπι

καλούμενον Σιναϊτην.Ἀρχαιότερα ὅμως Συριακά χειρόγραφα φέ
ρουν ὧς συγγραφέα των τόν Εὐἀγριον,πλήν τῶν ἰσχυρῶν ἐσωτε-

ρ.ικῶν λόγων τῶν Κεφαλαίων,ὅπως " αι' ἰδέαι καί τό ὕφος'',αὕτινες πείθουν,ὅτι εἰναι ἔργον- τοῦ Εὐαγρίου,κατά τήν ἄποψιν

τοῦ διασήμου ρώσου θεολόγου π.Γ.Φλορόφσκυ.
Τά Κεφάλαια. εὑρίσκονται εἰς τήν "Φιλοκαλίαν*^ περιελήφθησαν εἰς αὐτήν ἐπ'ὁνόματι τοῦ Ὁσίου Νείλου ὑπό τῶν ἐκδο
τῶν της,ἁγίων Νικοδήμο.υ τοῦ Ἀγιορείτου δ·Μακαρίου Κορίνθου
,οὕτινες,παρά τάς ώριγενικάς αι'ρέσεις τοῦ Εὐαγρίου & τήν ὑ
πό Συνόδου καταδίκην των,συμπεριέλαβ·ον ε'τέὀας Πραγματείας

του εἰς τόν Α'τόμον τῆς "Φιλοκαλίας''.Τόν δέ Εὐάγριον ὀνομά

ζει ὁ ἅγιος Νικόδημος "σοφόν & ἐλλόγιμον ἄνδρα", "λεπτό·ν γε

μήν ων -εἰς τό νοῆσαι,καί φράσαι τό νοηθέν λίαν δεινόν".
Ὁ π.Γ.Φλορόφσκυ λέγει,ὅτι "τά νεώτερα εὑρήματα κατέδει
ξαν τήν μεγάλην ὑστορικήν σημασίαν τοῦ θεολογικοῦ ἔργουτοῦ
Εὐαγρίου.Ουτος παρέμεινεν εἰς τήν 'Αλεξανδρινήν παράδοσιν,ή
το βαθέως ἐπηρεασμένος ἀπ'εὐθείας ὑπό τοῦ Ὁρ·ιγένους ,ἀλλ' ὄχι ὀλιγώτερον καί ὑπό τῶν καππαδοκῶν Πατέρων.Ἐξ ετέρουεἰς
τά ἀσκητικά του- συγγράμματα ἀντικατοπτρίζει τήν πνευματικό
τῃτα τῆςἘρήμου.Αἱ βασικαί του ἰδέαι,τῆς "ξενιτείας" & τῆς
"ἡσυχίας"εἰναι χαρακτηριστικαί τῆς παραδόσεως τῶν Αἰγυπτίω

ἀναχωρητῶν..
Ἀσχέτως πρός τάς θεολογικάς ἀστοχίας τοῦ Εὐαγρίου,ὀ φειλομένας εἰς τήν ἐπ'αὐτοῦ ἐπίδρασιν τοῦ'Ωριγένους,ὑπῆρξε
μέγας ἀσκητής, τά δέ Κεφάλαια του ἐκφράζουν τήν βαθεῖαν ἐμ-

πειρίαν του εἰς τούς φοβερούς πολέμους τοῦ σατ·ανᾶ,πλουτίσα
τήν περί δαιμόνων γραμματ·είαν εἰς μέγαν βαθμόν.
Κατά τήν γνώμην τοῦ π.Γ.Φλορόφσκυ "ἡ πνευματική διδασκ
λία τοῦ Εὐαγρίου εὑρε τήν συνέχισίν της εἰδικῶς εἰς τάς σ·υ
γγραφάς Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ ὧς ΑἹωάννου τῆς Κλίμακὀς .
Αἱ

Ἐκατοντάδες Ἀγάπης τοῦ Μαξίμου-εἰναι συχνά μία παρά -

φρασις τοῦ Εὐαγρίου. Ἡ ἐπίδρασις τοῦ Εὐαγρίου ήτο ἀκόμη κα

ταφανής εἰς τό βυζάντιον τόν ΙΒ'αἰῶνα...".Σπουδαία·ν ·μο·νο·γραφίαν περί Εὐαγρίου ἔγραψεν ὁ Ρουμάνος Μωϋσέσκου.μ.χ.Γ.

σαν σπάνιαι κατά τήν ἐποχήν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
Ἀλλεπάλληλοι κατηγορίαι ἐξετοξεύοντο κατά τῶνἩσυχαστῶν.Ἐ

ννοεῖται ὅτι,οἱ κατήγοροι ἠσαν μέτοχοι τῆς κλασσικῆς παιδε
ας καί προφανῶς ἐπηρεασμένοι ἀπό τήν Πλατωνικήν φιλοσοφίαν
,ὧς ἤδη ἐλέχθη,καί δέν ἠδύναντο νά ἐννοήσουν,παρ'ὅτιὈρθό-

δοξοι χριστιανοί,ὅτι ὁ νοῦς ὅχι ώς οὐσία,ἀλλ'ὧς ἐνέργεια,ἔ
χει διαχυθῆ διά τῶν αἰσθητηρίων εἰς τόν κόσμον καί ὅτι ὀ φείλομεν νά τόν ἐπαναφέρωμεν ἐντός ἡμῶν,ἔνθα "ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν",κατά τόν λόγον τοῦ Κυρίου.
Διά·τόν λόγον αὐτόν διέσυρον τούςἩσυχαστάς.Πῶς,ἔλεγον
,συνιστᾶτε,ιτήν ἔνωσ·ιν τοῦ νοῦ μετά τῆς ψυχῆς,ἀφοῦ νοῦς καί
ψυχή εἰναι ἀχώριστα; Τόν μή κεχωρισμένον,πῶς δύναταί τιςνά
ἐνώνη;"Αλλωστε,βλέποντες τούς Μοναχούς νά συνιστοῦν τοῖςἀρ
χαρίοις "ἐφ'ἐαυτούς·βλέπειν καί διά τῆς ἀναπνοῆς εὔσω πέμ-

πειν τόν οἰκεῖον νοῦν'',κατηγόρουν αὐτούς ὅτι ἐπεδίωκον νά
εἰσάγουν τήν''θείαν χάριν διά τῶν μυκτήρων".
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,ὅστις εἰχεν ἀναλάβει τόν ἀ

γῶνα προστασίας τῶνἩσυχαστῶν τοῦ 1ψου αἰῶνος καί κατ'ἐπέκτασιν τῆς ἀσκητικῆς παραδόσεως,ἐπεκαλεῖτο Γραφικά χωρία,ὕ
να ἀπ·οδείξῃ ὅτι πρέπει νά εἰσάγωμεν τόν νοῦν ἐντός τοῦ σώματος.Δέν ἀκούετε,ἔλεγε,τόνἈπόστολον Παύλον πού λέγει,ὅτι
"τά σώματα ἡμῶν εἰναι ναός τοῦἈγίου·Πνεύματος,πού κατοι κεῖ ἐντός μας'';Ὅτι εἔμεθα οικος Θεοῦ καί ὅτι ὁ Θεός λέγει

διά τ·ο·ῦ Προφήτου του,ὅτι "ἐνοικήσω· ἐν. αὐτοῖς καί ἐμπεριπα-

τήσω..;''Ἀφοῦ εἔμεθα οἰκητήρια Θεοῦ πῶς δέν θά εἰσαγάγωμεν

τόν νοῦν εἰς αὐτά;Τό σῶμα δέν εἰναι καθ'ἐαυτό πονηρόν,ἀλλά
καθίσταται ἀπό τήν πονηρίαν τοῦ νοῦ.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος,διά τῆς ἐπικλήσεως πληθύοςἹραφικῶν

χωρίων ἀποδεικνύει ,ὅτι τό σῶμα εῖναι "λίαν καλόν'',κακόν δε

η αμαρτία η σπιλώνουσα τήν σάρκα.Ἀκριβῶς ἐπειδή ἐνοικεῖ ἐ

ντός μας ὁ νόμος τῆς ἁμαρτίας,διά τοῦτο ἀντιπαρατασσόμενοι
εις αυτόν εξωθοῦμεν τοῦ σώματος καί ἀντεισάγομεν τήν ἐποπ—

- 8 τείαν τοῦ νοῦ ἐπί τῶν κινήσεων τῆς ψυχῆς,εἰς τήν ὁποίαν ὧς
καί εἰς τό σῶμα ἐπιβάλλομεν κἄποιαν πειθαρχίαν.
- Πάτερ,διέκοψεν ὁ θεολόγος,αὐτήν τήν πειθαρχίαν δέν ἀναφέρει τό ἱερόν Εὐαγγέλιον ἤ ειναι κάτι διάφορον;
- Βέβαίως,ἀπήντησα,τίποτε νέον δέν εἰσάγεται ἀπό τήνἩσυχαστικήν παράδοσιν εἰμ·ή ἡ ἀνάπϊυξις τῶν ἰδίων ἀρχῶν καί

κανόνων πνευματικῆς·ζωῆς.Μή λησμονῶμεν,ἄλλωστε,ὅτι ἡ· πνευματική παράδοσις ὑπῆρχε καί πρό τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.Ἀλλά
τό Πνεῦμα τό'Ἀγιον,ὅπερ "μένει" ἐν τῇἘκκλησίᾳ,ὁδηγσῖ "εἰς
πᾶσαν τήν ἀλήθε ιαν''.Καί ἡ πνευματική παράδοσις τῆς Ἐκκλησί
ας ειναι ἀκτιύοβολία ἐκ τῆς μυσ·τικῆς συναντήσεώς Του μετά

τῆς ὑπό Αὐτοῦ καθαρθείσης ψυχῆς,τῶν ψυχῶν τῶνἈγίων.
Ἔλεγον,λοιπόν,ὅτι ἐπιβάλλομεν εἰς τήν ψυχήν & τό σῶμα
μέσα τινά ἀγωγῆς των4Καί διά·μέν τό,σῶμα χρησιμοποῖοῦμεν.ἐ
κεῖνα τά μέσα τά ὁποῖα γενικῶς ὀνομάζομεν ἐγκράτειαν·,διάὀέ
τό παθητικόν μέρος τῆς ψυχῆς καλλιεργῶμεν τήν ἀγάπην.Ἀναφορικῶς δέ πρός τό λογιστικόν,φροντίζομεν ώστε ὅ,τι ἀποτελεῖ ἐμπόδιον εἰς τόν νοῦν,εἰς τήν ἐν ἐλευθερίᾳ προσπάθειάν
του ὅπως ἀνυψωθ·ῇ εἰς τόν Θεόν,νά τό ἐκϊοπίζωμεν συνεργού σης τῆς χάριτος.Αὐτή δέ ἡ ἐνέργεια εἰς τήνἩσυχαστικήν ὁρο
λογίαν ὀνομάζεται νῆψις.
Οὕτω,καθαίρων ὁ Μοναχός τό σῶμα του διά τῆς περιεκτικῆς
ἐγκρατείας,μετατρέπων τόν θυμόν & τήν ἐπιθυμίαν εἰς ἀρετάς

τῆς θείας ἀγάπης καί προσφέρων διά καθαρᾶς προσευχῆς τῷ Θε
ῷ τόν νοῦν,ἀποκτᾳ ἀλλά καί βλέπει ἐντός του τήν ἄκτιστονχά
ριν,πού ἐπηγγείλατο ὁ Χριστός εἰς τούς καθαρούς τῇ καρδίᾳ:
"μακάριοι οὑ καθαροί τῇ καρδίᾳ,ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονταιν
Καί ὅταν ἀποκτήσῃ ὁ ἄνθρωπος τήν ἄκτιστον χάριν,θά δυνηθῇ
νά εἴπῃ μετά τοῦἈποστόλου:" Ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς
λάμψαι,ὅς·ἔλαμψεν ἐν ταῖς·καρδίαις ἡμῶν,πρός φωτισμόν

της

γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπου Ἱησοῦ Χριστοῦ'^Κορ.
ΒἩδἩ6^αί "ἔχομεν τόν θησα·υρόν τοῦτον ἐν. ,ὀστρακίνοιςσκεύ

εσιν'',δηλαδή τῶν σωμάτων μας. Καί ἐσ^,ώπησα....

Ἡ ῶρα ἤδη είχε παρέλθει μέ τήν τόσον μακράν καί τόσον
πνευματικήν συζήτησιν,ἡ δέ κόπωσις ἀπετυποῦτο ἐντόνως εἰς
τά ἁγνά καί ώχρά πρόσωπα τῶν ὁσίωνἘρημιτῶν.Ἐφαίνονϊο ἀγ-

ρυπνισμένοι· καί ἡμεῖς προσεθέσαμεν μέ τάς συνομιλίας ἔτε ρον κάματον.Ἀπό πολλήν ὅμως ἀγάπην πρός τούς ἀδελφούς των
ἀπέκρυπτον μέ ἐπιμέλειαν,ὄχι τήν δυσφορίαν πού δέν ὑπῆρχεν

- 9 ἀλλά τήν ὑπερβολικήν κόπωσίν των.Τότε μέ διακριτικότητα ἔρριψα τήν ἰδέαν νά ἀποσυρθῶμεν,διά ν'ἀναλάβωμεν & ἡμεῖς δυνάμεις διά τήν ἀνάβασ·ιν εἰς τό'Ὁρος τῆς Μεταμορφώσεως τήν
ἐπομένην μέ τήν αὐγήν,συνεχίζοντες·μετά τήν ἐπιστροφήν μας
Ἡ πρότασις ἐγένετο δεκτή. Ἀφοῦ ἐδειπνήσαμεν προχεί·ρως

νηστήσιμον & ξηράν τροφήν ἀπεσύρθημεν εἰς τά κελλία μας,ἀ
φοῦ προηγουμένως συνεννοήθημεν μετά τοῦ Γέροντος διά τήν ἀ
ναχώρησίν μας'ὄρθρου βαθέώς.
Πράγματι,μέ πολλήν ἀγάπην ήλθεν ὁ Μοναχός Ν.νά μοῦ ἀναγγείλῃ τήν ἀπόφασιν τοῦ Γέροντος,ὅτι ὁ νεαρός Μοναχός θά

μᾶς συνώδευεν εἰς τήν πρός τό'Ὁρος πορείαν μας.
Εἰς τά ἀπέριττα κελλία ἔκαστος ἐπεδόθη εἰς τήν κατά δύ
ναμιν προσευχήν μέχρι τήν ὧραν τοῦ ὕπνου.'Εγώ ἀργότερον ἐπῆρα τό σημειωμ·ατάριόν μου καί ἔγραψα ταῦτα: " Πόσον μακάριοι ἄνθρωποιί..'Ἐχουν ἡυθμίσει τόν βίον των ἔτσι,ὧστε ·νά
ἐφαρμόζεται εἰς αὐτούς ὁ λόγος τοῦ Μ.Βασιλείου:" Ἐπερορᾶν

μέν σαρκός,παρέρχεται γάρ'ἐπιμελεῖσθαι δέ ψυχῆς πράγματος
ἀθανάτου.."Ἱδού τί εἰναι ὁ θεῖος Μοναχισμός μας. Ὁ Θεόςσέ
ἀπαλλάόσει,ἐάν θέλης,ἀπό κάθε ἐγκόσμιον δ·εσμόν.Σέ ἀφήνει &.
ἐλεύθερον ἀπό πᾶσαν συμβατικήν ὑποχρέωσιν.Σοῦ ἐπιτρέπει νά

ἀναχωρήσῃς,ὄχι μόνον,ἀλλά καί σέ προτρέπει,εἰς τόπους ἀκατοικήτους καί ἐρημικούς,μακράν ἀπό θορύβους,πέραν ἀπό τήν
ἡέουσαν τοῦ κόσμου ζωήν μέ· τάς ἀε- νάους μεταβολάς,τά ἄγχη
καί "τήν ἐν·σαρκί θλῖψιν"... ·
Σέ καλεῖ ὁ Θεός εἰς -ἔνα χῶρον σχετικῆς ἀναμα,ρτησίας ,ἐγ
γύτατα πρός Αὐτόν,διά τῆς δημιουργίας Του,διά τῆς ἐνεργούσης ἐσωτερικῶς πίστεως,μή διασπωμένης·τῆς μελέτης τῶν θείων ἐκ τῆς ἀπουσίας ἐξωτερικῶν ἐρεθισμῶν.
Σέ καλεῖ εἰς ἀγῶνα διά τήν κάθαρσιν τῆς καρδίας σου ἀπό
κάθε μολυσμον καί τοῦ νοῦ σου ἀπό κάθε ἀπρεπῆ εἰκόνα.Ἔστε

ρα δέ,τῇ βοηθείᾳ τῆς χάριτός Του,ἀναβαίνων-εἰς τόν Πατέρα,

διά-τῆς κτίσεως,διά·τῶν ἁγίων Γραφῶν,διά τῆς πίστεως & τελικῶς δι'ἀϋλων ἐπαφῶν;διά φλογερᾶς ἐρωτικῆς κινήσεως,νά ἐν
τρυφᾶς τοῦ Κυρίου σου,προγευόμενος ἀπό ἐδῶ τῆς αἰωνίου μα-

·
·
καριότητος...
Οὕτω δέ γίνεσαι ἀληθής χριστιανός,ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ,θεάνθρωπος,εἰκών Θεοῦ καθαρά τείνουσα πρός τήν ὁμοίωσιν,κατά

τόν λόγον τοῦἹωάννου:"Ἀγαπητοί,νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμεν, καί
οὕπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα*οἔδαμεν δέ ὅτι ἐάν φανερωθῇ,ὅμοι

· Λ ,
<,
- ΙΟ οι αὐτῷ ἐσόμεθα,ὅτι ὀψόμεθα αὐτόν κάθώς ἐστι'.'( Ἱωά.ΑἩγ^2)
Ὅντως μέγα πρᾶγμα ὁ ΜοναχόςίΝά ζῇ ἐν Χριστῷ,ἀκλινής εἰς

τόν πόθονἀπό χαράν καί εὐγνωμοσύνην,σταθερός εἰς τήν ἀγά πην Του,πλέων μέσα εἰς τό ἄκτιστον φῶς τοῦ θείου προσώπου
Του καί προσευχόμενος ἀδιαλείπτως εἰς τήν ἀγαθότητά Του ὕπέρ τῶν ἀδελφῶν "μ·ε·τά κραυγῆς ἰσχυρᾶς καί δακρύων πρός τόν
δυνάμενον σῷζειν''...
· Νά γνωρίζῃς,ὅτι,ὁ·Θεός·εἰσακούων τῶν θερμῶν προσευχῶν &
τῶν''ἀλαλήτων στεναγμῶν''τοῦ Μοναχοῦ,σωζει μυστηριωδῶς τούς
ἀδελφούς σου καί ὅτι·''συνεργάζεται''μαζύ σου διά τήν αἰώνιον

σωτηρίαν τοῦ κόσμουύ..."
"Απειρος χαρά καί εὐγνωμοσύνη κατέκλυσε τήν ταλαίπωρονψυ
χήν,ἀπό τήν μελέϊην καί τήν μνήμην τῶν ἀπείρων δωρεῶν· καί

διά·τήν κλῆσιν μου εἰς τήν ἁγίαν καί φιλόσοφον ζωήν τῶν Μο
ναχῶν καί ἀπηύθυνα εἰς τόν Κύριον μέσα εἰς τήν σιωπήν · τῆς
ἐνἘρήμω νυκτός μυστικάς πνευματικάς ωδάς εὐχαριστίας ...
Τότε ἤρχισα νά κλα·ίω καί νά χύνω γλυκύτατα- δάκρυα ἀπό ἀ
νέκφραστον εὐτυχίαν...διά τήν τόσην δόξαν μου.Διότι ὁ Θεός

εινα·ι- Θεός δόξης καί δοξάζει τά τ·έλεια καί λογικά πλάσματά
Του.-. .Καί μέ πῆρεν ἐλαφρός ὕπνος...
...Ηόλις ἤρχισεν ἡ ἡμέρα νά διαυγάζη καί "νά κινοῦνταιαἱ
σκιαί",συνεκεντρώθημεν οἱ ἀδελφοί διἈναχώρησιν.Εὐχαριστήσαμεν τόν Γέροντα & ἐζητήσαμεν τή·ν εὐχήν · του,ἀναχωρήσαντες
μέ ὁδηγόν τόν θαυμάσιον Μοναχόν Ν.,ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε νά μᾶς
συνοδεύση μέχρι τῆς κορυφῆς τοῦ'Ἀθω ἀπό τήν ὁμαλωτέραν ἀ τραπόν.
Ἐπορευόμεθα ἀνερχόμενοι,μεταρσιωμένοι ἀπό τό- ἐξαίσιον

θέαμα,πού ἡπλοῦτο πανταχόθεν πρό τῶν ὁφθαλμῶν μας.Εἰς ·ἔνᾳ
σημεῖον μετά πορείαν μιας ὧρας ἐστάθημεν διά ν'ἀναπαυθῶμεν

Ειχα· προσέξει καθ ολον τό διάστημα τῆς πορείας,ὅτι·ὁ Μο
ναχός Ν.ἐβάδιζε μέ προσηλωμένον τό βλέμμα εἰς τήν γῆν,προφανῶς μή ἐλκ·υόμενος,ὅπως ἡμεῖς,ἀπό τό ἀναπεπταμένον πέριξ
ἡμῶν·τοπεῖον*Αὐτό δέν διέφυγε τῆς προσοχῆς τοῦ νεωτέρου Μο
ναχοῦ και μοῦ ἀπηύθυνε τήν ἐρώτησιν:·
- Προσέξατε,πάτερ,ὅτι ὁ Μοναχός Ν.δέν ὕψωσε διόλου
ὀφθαλμούς του ἀπό τήν γῆν;

τού

- Ναί τό παρετήρησα^ἀπήντησα.Τώρα ἐκεῖνο πού ἔχει σημασίαν εἴναι,διατί διαρκῶς ἔχει καθηλωμένον τό βλέμμα εἰς τό
ἔδαφος καί διατί προτιμᾳ αὐτό ἀντί νά ἀπολαμβάνῃ τό καθαρό

- 11 φῶς τῆς αὐγῆς καί τάς συνεχῶς·ἀποκαλυπτομένας πρό τῶν ὀφθαλ
μῶν μας φυσικάς καλλονάς;Φρονῶ,συνέχισα,ὅτι- αὐτή ειναι ὁ ὀρ
θή στάσις ἐνός ἐργάτου τῆς νοερᾶς προσευχῆς.Διότι ἐάν εἰσῆλ
θεν ἐντός τῆς καρδίας·του,αὐτό σημαίνει ὅτι ἀνῆλθεν ὑπεράνω
τῆς κτίσεως,εἰς τόν χῶρον τόν ὁποῖον ἡμεῖς κινουμεθα.Ὁ ἐν-

τός τῆς καρδίας εἰσερχόμενος ζῇ πέραν ἀπό τά σχήματα,τάς εἰ
κόνας καί τάς μορφάς,ζῇ εἰς τόν μέλλοντα αἰῶνα,τόν σταθερόν
,τόν ἀμετάβλητον,τόν ἀ·κίνητον.Τόν τόσον οἰκεῖον εἰς τήν καθαράν ἀνθρωπίνην φύσιν.Ζῇ ἐντός τοῦ θειου φωτός,διά τό ὁποῖ
ον εκτίσθη ὁ ἄνθρωπος,ἐντός τῶν ὅρωύ τῆς συναναστημένης με-

·
τά τοῦ Χριστοῦ δημιουργίας...·
-Ἐσᾶς,πάτερ,ἐρώτησεν ἀφελῶς ὁ Μοναχός Ν. ,δέν σᾶς ἀρέσει
ἡ εἰκών·τοῦ Θεοῦ,ἡ κτίσι·ς,ἡ τόσον ὧραία;
- Μοῦ ἀρέσει ,ἀδελφέ Ν.,ἀλλ'ὄχι πάντοτε μέ τήν ἰδία·ν ἔντα
σιν.Μήπως θά θέλατε νά μάθετε τήν·αἰτίαν; Καί ἐγέλασα.
- Ναί,πάτερ,ἐπιθυμῶ νά μάθω ποῦ ὁφείλετα·ι ἡ κύμανσἰς σας
- Εἰς τήν ἐσωτερικήν μου κύμανσινῖἀδελφέ.'Ὁτάν ἡ ψυχήμρὐ

θερμαίνεται ἀπό τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ,τότε κλείομαι ἐντός
μου καί δέν θέλω οὔτε νά βλέπω οὔτε νά ἀκούω,ἔστω & ἄ·ν εἰνε
τά ωραιότερα θεάματα καί τά συγκινητικότερα ἀκούσματα.

- Πῶς συμβαίνει αὐτό,.πάτερ,ἡ ψυχή περιπίπτει εἰς ἀναισθη
σίαν καί δέν λειτουργεῖ τό καλαισθητικόν συναίσθημα;
- Ἀδελφέ,ἀπήντησα μέ συγκατάβασιν,ἐλησμονήσατε τάς πνευ

ματικάς συζητήσεις μας εἰς τήν Καλύβην τῶν ὁσίωνἘρημιτῶν;.
Δέν ἀντελήφθητε ὅτι αἱ ὑπερφυσικαί ἡδοναί τοῦ νοῦ καί τῆς ἡ
γιασμένης καρδίας,πού ἐνεργεῖται ὑπό τοῦἈγίου Πνεύματος,ὑπερβαίνουν ἀσυγκρίτως ὅλας τάς αἰσθητικάς ἀπολαύσεις;Ποῖοςἀ

πό τούς ἁγίους δέν ἐνετρύφα τῆς·χρηστότητος τοῦ Κυρίου ἐν ἀ
φαιρέσει ἀπ'ὅλα τά τερπνά τῆς γῆς;
- Καί τά "λίαν καλά",πάτερ,δέν ἀχρηστεύονται ἔτσι;
-Ἀδελφέ,δέν λέγει ὁ ἅγιος πατήρ μας Διάδοχος^ὅτι " ὁ .ἐν
δημῶν ἀεί τῇ ἐαυτοῦ καρδίᾳ,ἐκδημεῖ πάντων τῶν τοῦ βίου ώραί
ων..";Ὅταν ἐκδημῇς'·τῶν ὧραίων τοῦ βίου"·,πῶς δύνασαι πάλιν

νά στρέφεσαι πρός αὐτά;Ἀλλά & κάτι ἄλλο.Τά ἔξω εϊναι ώραῖα
ὅταν εἰναι καί τά ἔσω.Ἐάν καθαρθῇ ἡ ψυχή καί ἐνεργεῖ ἐἠ αὐ
τῆς τόἜγιον Πνεῦμα,τότε καί τά ἔξω φυσικά κάλλη εὑρίσκον -

ται εἰς τήν πρωτόκτιστον ὑπόστασίν· των.Τά βλέπο·μεν ὅπως εἰ—
ναι,ὧς "λίαν καλά''δημιουργήματα τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ.Πρό τῆς κα-

θάρσεώς μας,ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,δέν βλέπομεν καθαρά.Ἐρημίτ.Χ.
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·^^Ζ^,εχ6. τήν εἰρήνην τῶν λογισμῶν,τήν ὁποίαν χαρίζει ἐν

ἀΡΧῆθ Θεός,δίδει καί τήν ταπείνωσιν,ἡ ὁποία·ἀποτελεῖ & τόν
συνεκτίκόν δεὀ-μόν ὅλων τῶν ἀρετῶν,τάς ὁποίας,διά τῆς ἐνερ γείας της,τελειοποιεῖ. Ἡ εἰρήνη δέ αὐτή καί ἡ ῖαπείνωσις εἰ
ναι καρπός τοῦ ἁγίου καί ἀγαθοῦ Πνεύματος,τήν ὁποίαν "κτί ζει ἐν τοῖς ἐγκάτοις" καί ἀνακαινίζει τόν ἄνθρωπον καί ὄχι
ἡ φανερουμένη σέ λόγους καί σχήματα,τήν ὁποίαν εὐκόλως δύνα
·
ταί τις νά ἔχη.
· · ·
· Ἐντός τῶν δύο αὐτῶν ἀρετῶν,τῆς εἰρήνης & τῆς ταπεινώσεως,ὅπου·καί ὁ παράδεισος τοῦ νοῦ,θάλλουν τά·ό·ιάφορα φυτά
τῆς ἀληθοῦς ἀρετῆς^ώς ἐν περιτειχίσματι ἀσφαλεῖἜν τῷ μέσω
δέ τοῦ νοεροῦ αὐτοῦ παραδείσου οἰκοδομοῦνται τά πνευματικώτατα ἀνάκτορα·τῆς ἀγάπης καί·εἰς τά πρόθυρα τούτων ἀρχίζει

ἡ πρόγευσι·ς τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν καί ἡ ἀνέκφραστος καί ἀναφαί

·
·
ρετος χαρά.
·Μήϊηρ μέν τῆς ἀμεριμνίας ἡ ἀκτημοσύνη.Ἡ δέ ἀμεριμνία,
ἐκ τῶν γηινων πραγμάτων;ἀποβαίνει μήτηρ·τῆς πνευματικῆς προ
σοχῆς καί τῆς προσευχῆς,αὑ ὁποῖαι γεννοῦν τό πνευματικόν- πέ
νθος καί 'τά δάκρυα,ἅτινα ἀποπλύνουν τούς ψυχικούς ἡύποος·'Ὁ
ϊαν δέ καθαρθοῦν τά πάθη καί οὕτως ἐκτοπισθοῦν τά ἐμπόδια,ἡ
πρός τήν ἀρετήν ὁδός καθίστατα·ι εὔκολος καί ἀκολούθως ἐπέρχεται ἡ εἰρήνη τῆς συνειδήσεως.Ἐξ αὐτῶν δέ ὅλων πηγάζει ἡ
πνευματική χαρά καί ὁ μακάριος γέλως τῆς ψυχῆς.
Εἰς τήν κατάστασιν αὐτήν μάλιστα,τά ὀδυνηρά δάκρυα μετα
ποιοῦνται εἰς γλυκύτατα,τά λόγια τοῦ Θεοῦ "ὧς γλυκέα τῷ λάρυγγι καί ὑπέρ μέλι τῷ στόματι" γίνο·νται,ἡ δέ ἔντρομος προ—
σευχή,μετασκευάζεται εἰς εὐχαριστίαν. Ὁσαύτως ἡ μελέτη τῶν
θείων λόγων καθίσταται ἀγαλλίαμα τῆς καρδίας,πού συνοδεύε ται ἀπό τήν ἀκαταίσχυντον ἐλπίδα,ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό προοί—

μιον τῆς πληρότητος τῆς γεύσέως τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου.
Καί ἀπό τήν παροῦσαν ζωήν λαμβάνει μερικήν πεῖραν ἡ ψυχή ἐκείνου,πού λέγει ὁ ἅγιος Δαβίδ;''Γεύσασθε καί ϊδετε ὅτι χρη—

- Ι3 στός ὁ Κύριος''.(Ψαλμ.33,9) Καί ὁ Κύριος εἰναι τό ἀγαλλίαμα
τῶν δικαίων,ἡ χαρά τῶν εὐθέων,ἡ θυμηδία τῶν ταπεινῶν καί ἡ

παράκλησις τῶν πενθούντων.
Λοιπόν,μέχρις ἐδῶ σταματοῦν τά δῶρα τῆς παρακλήσεως

τῶν

ταπεινῶν καί αὐτάιεἰναι μόνα τά τῆς μνηστείας;Πλήν ὀέ αὐτῶ

τῶν δώρων,ὁ νυμφίος τῶν ψυχῶν,αὕτινες πενθοῦν·δϊ Ἀὐτόν,δέν
ἐμφανίζεται εἰς αὐτούς,οὑ ὁποῖοι ἔχουν καθαρθῆ καί ἐτελειο
ποιήθησαν διά τοῦ μακαρίου πένθους καί εἰναι ἐνδεδυμένοιμέ
τάς ἀρετάς ὧς νύμφαι;Βεβαίως,τά δῶρα αὐτά δέν εἰναι τά ^ό-

Καί τώρα ἡμεῖς μέ αὐτά πού θά εἔπωμεν ἐκτιθέμεθα σέ κἀ
τηγορίας τῶν φθονερῶν - ἐνταῦθα,ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλα -

μᾶς,ἐνεθυμήθη προφανῶς τούς πολέμους,οὕς ὑπέστη διά τήν'Ορ
θόδοξον διδασκαλίαν του περί τῆς ἀκτίστου χάριτος - οἱ·ὁ ποῖοι εἰναι ἔτοιμοι· νά μᾶς εἴπουν,''οὐ μή λαλήσῃς ἐπί τῷ ὀνόματι Κυρίου''ζ Ἱερ. ιαἘ1^'εἰ δέ μή ἐκβαλοῦμεν σου τό ὄνομα ώς πονηρόν'',διά διαφόρων συκοφαντιῶν δυσφημίζοντές σε .
Ἀλλ'ἡμεῖς ἐπί τοῦ παρόντος ἀδιαφοροῦντες δι'αὐτούς,συ

νεχίζομεν τόν λόγον,λέγοντες ὅσα ·εἰπον οἰ ἅγιοι Πατέρες,τά
ὁποῖα καί πιστεύομεν καί λαλοῦμεν.Καί αὐτά ἔχοντες ώς βά -

σιν διδάσκομεν καί τούς ἄλλους,ὅπως λέΥει ὁ Δαβίδ "ἐπίστευ
σα διό καί ἐλάλησα'^Ψαλμ. 115,1) καί'·ἡμεῖς πιστεύομεν διό &
λαλοῦμεν", (Κορ.ΒἩδ',Ι3).
Ὅταν,λοιπόν,κάθε αἰσχρόν πάθος ἀπελαθῇ ἐκ τῆς ψυχῆς ,

τότε ὁ νοῦς,ὧς εἴπωμεν προηγουμένως,ἐπιστρέφει ἐξ ὁλ·οκλή ρου πρός ἐαυτόν μαζῆ μέ τάς ἄλλας δυνάμεις τῆς ψυχῆς.Κατόπιν,ἀφοῦ μέ τήν καλλιέργειαν τῶν ἀρετῶν κοσμήσῃ τήν ψυχήν,
προχωρῶν ὁ νους πρός τά τελειότερα καί "ἀναβάσεις διατιθέμενος''πρακτικάς^αλμ.83,6) ἀπ·οκαθαίρει ἐαυτόν διά τῶν δακ-

ρύων ψ·ἐ τήν βοήθειαν
πίζει ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν
ναι ἀγαθή.Καί ὅταν ὁ
μα καί φαντασίαν,ὅλα

τοῦ Θεοῦ. Ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ νοῦς ἐκτοἐπίκτητον ἰδέαν,ἔστω καί ἄν ἀκόμη εἰνοῦς ὑπερβῇ κάθε νοητόν καί κάθε νόηδέ αὐτά τά ἐγκαταλείψει ἔνεκα τῆς ἀγά

πης τοῦ Θεοῦ,τότε,ὧς λέγουν οἰ ἅγιοι Πατέρες,παρίσταται ἐ-

νώπιον τοῦ Θεοῦ ''κωφός τε καί ἄλαλος".
Αὐτάς,λοιπόν,τάς προϋποθέσεις μεταχειρίζεται ὁ νοῦς διά

τήν ἀνωτάτην ἀνάβασιν,ἐν ἐλευθερῖᾳ,καί ὑψηλοτάτην ἀνάπλα σίν του,δοθένϊος ὅτι τίποϊε, τῶν ἔξωθεν. δέν τόν ἐνοχλεῖ. Ἐν
τεῦθεν δέ ἡ ἐντός τῆς καρδίας χάρις μεταποιεῖ ἐπί τό τελει

ότερον,καί τό πλέον θαυμαστόν,καταλάμπει πλουσίως τόν ἔσω

- Μἄνθρωπον δι'ἀκτίστου φωτός.
"Οταν,κατά τόνἈπόστολον Πέτρον,·-'ἡμέρα διαυ·γάσῃ καί φωσφόρος ἀνατείλει ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν'^ ΒἩέτρ.α',Ι9) τότε

ἐξέρχεϊαι ὁ ἀληθινός ἄνθρωπος εἰς τήν πνευματικήν ἐργασίαν
του καί,φωτιζόμενος ὑπό τοῦ Ἀγίου Πνεύματος,ἀνέρχεται - τήν
ὁδόν,ἥτις φέρει εἰς τόν Θεόν ἤ ἀνάγεται "ἐπ'ὅρη αἰώνια'ἹΚαί
ἐντός τοῦ ἀκτίστου τούτου φωτός,ὧ τοῦ θαύματος,γίνεται ἐπόπ

της ὑπερκοσμίων θεαμάτων,μή χωριζόμενος τοῦ σώματος ἤ χωριζόμενος,ὅπως συμβαίνει κατά τήν ὑπερφυσικήν αὐτήν-ἄνοδον.
Ὁ νοῦς ἐνταῦθα,δέν ἀνέρχεται διά τῶν πτερῶν τῆς φαντασί
ας τῆς διανοίας,ἡ ὁποία περιέρχεται παντοῦ ώς τυφλῆ,μή δυνα
μένη·νά συλλάβη τίποτε ὀρθῶς εἰς τήν περιοχήν τῶν ἀπόντωναἰ
σθητῶν,οὔτε εις τόν χῶρον τῶν ὑπερκοσμίων νοητῶν.Ἀλλά ἀνέρ
χεται πραγματικῶς ὑπό τήν ἄρρητον ἐνέργειαν καί δύναμιν τοῦ
Ἀγίου Πνεύματος,ἔνθα ἀκούει "ἄρρητα ἡήματα" καί βλέπει ἀθέ

ατα θεάματα.Κατόπιν πληροῦται ὅλος ἐκ θαυμασμοῦ καί αμιλλᾶται μέ τούς ἀκαμάτουςἘμνωδούς,τούςἈγγέλους,καθιστάμενος <&
ὁ ἴδιος ἄγγελος ἐπί τῆς γῆς καί ὕστερα ἀπό τήν ἀναχώρησίν
του ἐκ τῶν ὑπερκοσμίων θεαμάτων καί ἀκουσμάτων,συγκαλῶν ὅ ·

λην τήν κτίσιν εἰς ὑμνολογίαν.Ἐπειδή καί αὐτός μετέχει ὅ ·

λης τῆς κτίσεως,τώρα δέ εἰναι καί συμμέτοχος τοῦ Θεοῦ,διά ν
κατ'εἰκόνα καί καθ'ὁμοίωσιν πλάσμένος
πλάσμένος.
ἀποδειχθῇ ὅτι εἰναι
ειναι κατἈἰκόνα
Ὁ ἅγιος Νεῖλος λέγει: ·ὅτν " ἡ καθαρά κατάστασις τοῦ νοῦ
εἰναι ἔνα ὕψος νοητόν ὁμοιάζΒσαμέ τό οὐράνιον χρῶμα,εἰς τό
ὁποῖον λάμπει,κατά τόν καιρόῦ τῆζ προσευχῆς,τό φῶς τῆς Ἀγί-

ας Τριάδος''.Καί πάλιν,λέγει;''''Οστις θέλει νά ἴδῃ τόν
νοῦν
εἰς τήν πρωτόκτιστον κατάστασίν του,ἄς τόν ἐλευθερώση ἀπ'ὅλα τά νοήματα καί τότε θά τόν ἰδῇ νά ὁμοιάζει μέ σάπφειρον,
ἤ μέ οὐράνιον χρῶμα'Ἱ Ἀλλά· ειναι ἀδύνατον νά συμβῇ αὐτό,χω-

ρίς νά εἰναι ἡ ψυχή ἀπαθής,διότι χρειάζεται ἡ βοήθεια τοῦΘε
, ·
οῦ,ἡ χάρις καί ὁ φωτισμός τοῦἈγίου Πνεύματος.
Λέγει δέ καί ὁ ἅγιος Διάδοχος:" Ἡ ἁγία χάρις''τοῦ ἁγίου

Βαπτίσματος δύο ἀ·γαθά παρέχει,ἐκ τῶν ὁποίων τό ἔν ὑπερβάλλε
ἀπείρως τό ἔτερον.Τό πρῶτον ἡ χάρις μᾶς ἀνακαινίζει εἰς τό
ἡγιασμένον ὕδωρ καί λαμπρύνει ·τό κατ'εἰκόνα,καθαρίζουσα τήν
ψυχήν ἀπό κάθε ρἩτίδα ἁμαρτίας.

Ἡ δέ δευτέρα δωρεά ειναι,ὅτι- ἡ χάρις ἀναμένει τήν προαί
ρεσίν μας διά νά ἐργασθῇ μέ ἡμᾶς.Ὅταν,λοιπόν,ἀρχίσῃ ὁ νοῦς
μας νά γε.ύεται τῆς χρηστότητος τοῦ Παναγίου Πνεύματος μέ πο

- Ι5 λλήν αἔσθησιν,τότε ὀφείλομεν νά γνωρίζωμεν,ὅτιἤδηἀρχίζει ἡ
χάρις νά ἐπιζωγραφίζει ἐπάνω εἰς τό κατ'εἰκόνα τό καθ'ὁμοί

ωσιν^Καί ἡ μέν πνευματική αὐτή αἴσθησις πιστοποιεῖ,ὅτι ἐνεργεῖται ἡ μόρφωσις τοῦ καθ'ὁμοίωσιν ἐν τῇ ψυχῇ μας.Τήν δέ
τελειότητα τῆς ὁμοιώσεως θά τήν ἐννοήσωμεν ἀπό τόν φωτισμό
πού θά ἐνεργήση ἡ χάρις.
Ἐπίσης λέγει ὁ ἅγιος Διάδοχος,ὅτι" δέν δύναταί τις νά
ἀποκτήσῃ τήν πνευματικήν ἀγάπην,ἐάν·δέν φωτισθῇ ὑπό τοῦἈγ
Πνεύματος καί τήν ὁποίαν θά αἰσθανθῇ πλουσίως ἡ ψυχή.Ἐάν*
ὁ νοῦς δέν λάβῃ μέ τελειότητα τό καθ'ὁμοίωσιν,διά θείου φω

τός,δύναται μέν νά ἔχῃ ὅλας- τάς ἄλλας ἀρετάς,ἀλλά ἀκόμη θά

στερῆται τῆς τελείας ἀγάπης."
Ὁσαύτως ἀκούομεν τόν ἅγιον'ϊσαάκ τόν Σῦρον·νά λέγῃ;''Κα
τά τόν καιρόν τῆς προσευχῆς ὁ κεχαριτωμένος νοῦς βλέπειτήν
καθαρότητά του,ὁμοιάζουσαν μέ τό ἐπουράνιον χρῶμα.Ἡ νοερά
αὐτή ·κατάστασις ἐχαρακτηρίσθη ὑπό·τῆς Γερουσίας τοῦἹσραήλ
,·'τόπος Θεοῦ'Ἱὅταν ἐφανερώθη αὐτοῖς εἰς ·τό Σίναιον ὄρος."
Πάλιν λέγει ὁ ιὉιος;'·' Καθαρότης νοός ειναι αὐτή,ἐπί τῆς

ὁποίας ἀκτινοβολεῦ τό φῶς τῆς Ἀγίας Τριάδος,κατά τόν και·
·
ρόν τῆς προσευχῆς".
*Αλλ'ἐκεῖνος ὁ νοῦς,πού ἠξιώθη αὐτοῦ τοῦ φωτός,μεταδί-

δει καί εἰς τό ἡνωμένον μετ'αὐτοῦ σῶμα,πολλά τεκμήρια τοῦ
θείου κάλλους,ἐν μέσφ ὑπάρχων τῆς θείας χάριτος ·καί τῆς πα

χύτητος τῆς σαρκός καί χορηγῶν δύναμιν εἰς αὐτήν.Ἀπό τήν
κατάστασιν αὐτήν γεννᾶται ἡ θεοειὁής καί ἀσύγκριτος ἔξιςτῶ
ἀρετῶν καί ἡ τελεία ἀκινησία ἤ δυσκινησία πρός τό κακόνἰΕν
τεῦθενὁ Χριστός ἐν τῇ καρδίᾳ μυστικῶς ἐρμηνεύων τούς·λό γους τῶν ὅντων καί ἀποκαλύπτων,λόγφ τῆς καθαρότητος τῆς ψυ

χῆς;τά μυστήρια τῆς φύσεως,διά τῶν ὁποίων ὑψοῦϊαι ἡ διάνοι

α
τῶν τοιούτων εἰς τήν κατανόησιν τῶν ὑπέρ φύσιν,δι'ἀναλογικῶν συλλογισμῶν,ἀφοῦ τήν ψυχήν,ὁ Παϊήρ τοῦ Λόγου,ἔ χει κα,τακτήσει ,δι 'ἀῦλων ἐπαφῶν.
Ἐντεῦθεν τά διάφορα θαύματα καί τά χαρίσματα τῆς διοράσεως καί προοράσεως καί ἡ ἀκριβής γνῶσις τῶν μακράν συμβαννόντων.Καί μάλιστα,τό πλέον μέγα ειναι,ὅτι·ἡ ἐνέργεια

τῆς χάριτος ἐπί τῶν μακαρίων αὐτῶν δέν σταμαϊᾳ εἰς

τά χα

ρίσματα αὐτά μόνον.'Αλλ'ὅπως,ὅταν κανείς βλέπων πρός τήν ἡ
λιακήν δέσμην τοῦ φωτός,ἀντιλαμβάνεται καί τά λεπτότατα ἀέ

ρώδη μόρια,παρ'ὅτι τοῦτο δέν ἀποτελεῖ τόν ἔσχατον σκοπόν,
οὕτω καί εἰς αὐτούς συμβαίνει.Βλέποντες διά τῶν ἀκτίνωντοῦ
Ἀγίου Πνεύματος,εἰς τάς ὁποίας συνυπάρχει ἡ ἀποκάλυψιςτῶν

πάντων,ὅχι μόνον -τῆς κτίσεως καί ἐκείνων πού ἐγένοντο,ἀλλά
& ὅσων θά συμβοῦν.Θεωροῦν δέ·τήν γνῶσιν αὐτῶν ὧς ἁπλοῦν συ
μβεβηκός καί παρακολούθημα τι,,κατά τό μέτρον καθαρότητος
τοῦ νοῦ.Ἐκεῖνο πού ἐνδιαφέρει τούτους κυρίως,εἰναι ἡ ἐπιστροφή τοῦ νοῦ πρός ἐαυτόν καί ἡ ἐν αὐτῷ συνέλιξις.Καί ὄχι
μόνον ἡ ἐπιστροφή τῆς νοερᾶς ἐνεργείας τοῦ νοῦ εἰς τήν οὐσίαν του,ἀλλ'ὅλων τῶν δυνάμεων τῆςψυχῆς-ἄν καί εἰναι παρά

δοξον νά λεχθῇ- πρός τήν οὐσ·ίαν τοῦ νοῦ καί ἡ ἐντεῦθεν ἐνο
ειδής,ἐν χάριτι,ἐνέργειά του.
Διά τῆς ἔνοποιήσεως αὐτῆς,πού ἐπιτυγχάνουν,διατελοῦν ὑ
πό τούς ἀπαραιτήτους ἐκείνους ὅρους,καθ'οὕς ἡ χάρις ἐπαν·αφέρει τό ἀρχαῖον καί πρωτόκτιστον ἐκεῖνο ἀμήχανον κάλλοςἰϊ
δού εἰς ποῖον ὕψος ἀναβιβάζει τό μακάριον πένθος τούς τα πεινούς τῇ καρδίᾳ καί πτωχούς τῷ πνεύματι.
Ἐπειδή δέ αὐτάς τάς τόσον ὑψηλάς καταστάσεις δέν τάςζῶ
μεν,ἔνεκα τῆς ραθυμίας πού ὑπάρχει ἐντός μας,ἄς ἔλθμμεν πά
λιν εἰς τήν βάσιν ὅλων αὐτῶν καί νά εἴπωμεν ὀλίγα ἀκόμη πε

ρί πένθους.
Τό πένθος τοῦτο ἀκολουθεῖ εἰς ὅλας τάς μορφάς τῆς ἀκου
σίου καί κοσμικῆς πτωχείας.Διότι πῶς δέν θά ἐλυπῆτο ὁ πϊωχός ἀπό·χρήματα καί πεινῶν ἀκουσίως,ὅτι κοπιάζει πολύ & ἐξουδενοῦται;Ἀλλ'αὐτό τό πένθος στερεῖται παρακλήσεως & μά
λιστα ὅσον αὐξάνει ἡ πτωχεία,μᾶλλον δέ καθ'ὅσον ειναι μα κράν τῆς ἀληθοῦς γνώσεως ὁ πάσχων.Διότι αὐτός,μή ὑποτάσσων
εἰς τόν ὀρθόν λόγον τάς κατ'αἔσθησιν ἡδονάς καί ὀδύνας,ἀλλά μᾶλλον αὐτός ὑποτασσόμενος εἰς αὐτάς,ώς μή ὀρθῶς σκεπτό
μενος,αὐξάνει τάς θλίψεις του χωρίς κανένα κέρδος,μᾶλλονδέ

ζημιούμενος τά μέγιστα.
Ὁ τοιοῦτος ἔχει ὧς ἔλεγχον κατ'αὐτοῦ σαφῆ,διά τήν μήὀρ
θήν ἐκμε.τάλλευσιν τῆς ἀκουσίου πτωχείας του,τήν ἀπιστίαν ἐ
πί ὅσων ἐδίδαξαν οἱ Προφῆται,ὁ Κύριος καί οὑ ὑπἈὐτοῦ διδα
χθέντες καί·ἀποσταλέντες ἄγιοιἈπόστολοι,ὅτι δηλαδή,ὁ ἀδα-

πάνητος πλοῦτος ἀποκτᾶται διά τῆς πτωχείας,ἡ οὐράνιος δόξα
διά τῆς εὐτελείας,ἡ ἄνευ ὀδύνης εὐφροσύνη διά τῆς ἐγκρατεί
ας. Ὁσαύτως,ὅτι ἡ ἀπαλλαγή ἐκ τῆς αἰωνίου κ·ολάσεως ἐπιτυγχάνεται διά τῆς ὑπομονῆς ἐν τοῖς πειρασμοῖς. Μονάζων Ο.

-Ι7-

ρος ἀπό τούς κατά κόσμον σοφούς.Καί ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εἰναι
ταπεινός ἀπό τά βάθη τῆς καρδίας του,γίνεται πλέον δυνατός
ἀπό τούς κατά κόσμον δυνατούς καί μάλιστα διότι μέ βαθεῖαν

αἴσθησιν τῆς ψυχῆς των βαστάζουν τόν χρηστόν ζυγόν τοῦ Κυ-

ρίουἹησοῦ.
ρη' 'Ὁσα λέγομεν ἤ πράττομεν χωρίς νά προηγ·ηθῇ προσευχή
,κατόπιν ἀποδεικνύονται ἤ ἐσφαλμένα ἥ ἐπιβλαβῆ.Τά ἀποτελέσμα·τα δέ αὐτῶν μᾶς ἐλέγχουν ἐμπραγμάτως κατά τρόπον παράδο
ξον.
ρθ' Ἀπό τούς διαλογισμούς,τούς λόγους καί τά ἔργα,ὅταν
αὐτά εἰναι καθαρά,καθίσταται·μόνον εἰς δίκαιος.'Αλλά σώζον
ται πολλοί διά τῆς πίστεως,τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῆς με

τανοίας.
ρι' Ὅπως εἰναι ἀφύσικον εἰς τόν ἐκουσίως μετανοοῦντανά

ὑψηλοφρονῇ,οὕτως εἰναι ἀδύνατον εἰς τόν ἐκουσίως ἁμαρτάνον
τα νά ταπεινοφρονῇ.
ρια' Τό νά ταπεινοφρονῇ κανείς δέν εἰναι ἀποτέλεσμα ἐλέγ
χου τῆς συνειδήσεως,ἀλλά ,καρπός τῆς χάριτος και ἐπίγνωσις
τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ.

ριβ' Ὅ,τ·ι συμβαίνει μέ ἔνα δωμάτιον τό αὐτό συμβαίνει &
μέ τόν νοῦν.Καί ὅπως ὅταν καταληφθῇ ὑπό πολλῶν ἀντικειμέ νων ἐκτοπίζεται κάτ'ἀναλογίαν ὁ ἀήρ,οὕτω καί ὅταν ὁ νοῦς ὑ

πό παθῶν κυριαρ,χεῖται ,δέν εὑρίσκει χῶρον· ἡ θεία χάρις.Κατά
τόν βαθμό.ν τῆς πληρώσεως καί ἡ ἐλάττωσις.Καί κατά τό ποσόν
τῆς ἀφαιρέσεως καί ἡ πλήρωσις.
ριγ' Ἀντικείμενα πληροῦντα τόν χῶρον τοῦ δωματίου εἰναι
τἀ διάφορα·σκεύη καί αἱ ζωοτροφαί.Πάθη δέ πληροῦντα τόν χῶ
ρον τοῦ νοῦ εἰναι ἡ κενοδοξία καί ἡ φιληδονία.
ριδ' Ἡ πρός τόν Θεόν ἐλπίς ἀποτελεῖ δεκτικόν χῶρον

τῆς

θείας χάριτος.Αἱ δέ πρί τά γήϊνα φροντίδες δημιουργοῦν εἰς
τήν ψυχήν ἐμπόδια διά τήν σκήνωσιν τῆς θείας χάριτος.

-Ι8 ριε' Ἡ μέν θεία Χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἰναι μία & ἀ-

ναλλοίωτος,κατά τόνἈπόστολον,ἐνεργεῖ δέ εἰς ἔκαστον
βούλεται (ΑἜορ. ιβ *, 11)

καθώς

ρις' "Οπως ἡ βροχή ἐνργεῖ κατ'ἀναλογίαν μέ τό εἰδος ἔκά -

στου καρποῦ,παρέχουσα εἰς μέν τούς γλυκεῖς γλυκύτητα,εἰς δέ
τούς στυφούς σϊυφότητα,οὕτω καί ἡ χάρις,μή μεταβάλ2ουσα τάς
πνευματικάς καταστάσεις,ἐνεργεῖ ἐν ἁρμονίᾳ πρός τάς ὑπαρχού
σας ἀρετάς καί διαθέσεις τῆς ψυχῆς.
ριζ' Εἰς ἐκεῖνον πού πεινᾳ ἐκουσίως ἀπό ἀγάπην εἰς τόνἹ-

ησοῦν γίνεται τροφή.Εἰς ἐκεῖνον πού διψᾳ γίνεται γλὁιύτατον
ποτόν.Ξἰς αὐτόν πού κρυώνει γίνεται ἔνδυμα.Εἰς τόν κοπιῶντα
εὐσεβῶς γίνεται ἀνάπα·υσίς.Εἰς τόν προσευχόμενρν ἀδιαλείπτως

καθίσταται πληροφορία.Καί εἰς τόν πενθοῦντα πνευματικῶς,πα-

ράκλησις.
ριη' Ὅταν,λοιπόν,ἀκούσῃς νά λέγῃ ἡ Γραφή περί τοῦ ἁγίου
Πνεύματος,ὅτι ἐκάθησεν εἰς ἔνα ἔκαστον τῶνἈποστόλων^ραξ.
β',ὅ5,ἤ ὅτι "ἐφήλατο ·ἐπί τόν Προφήτην''ζΒασ.Α',ια',6,ις'13 )
ἤ ὅτι ἐνεργεῖ ( Α'-Κορ.ιβ',115ἤ ὅτι λυπεῖται (Ἐφεσ.δ',3Ο) ἤ

σβέννυται ( ΑὉεσσ.ε * ,19^ἥ ὅτι παροξύνεται καί πάλιν " τούς
μέν ἀπαρχήν ἔχοντας" (Ρωμ.η',2·3)· τούς δέ "πλήρεις Πνεύματος
Ἀγίου" (Πραξ.β^ 4 ,δ^8,ς',3 κ.ἀ.5μῆ νομίσῃς ὅτι τό'Ἀγιον

Πνεῦμα μερίζεται ἥ μεταβάλλεται ἤ ἀλλοιοῦται,ἀλλά νά πιστεύ
υης,ὅτι ἐνεργεῖ κατά τόν τρόπον πού προείπομεν καί ὅτι παρα.
μένει ἄτρεπτον,ἀναλλοίωτον καί πάντοδύναμον.Διά τοῦτο & ὅ ταν ἐνεργῇ παραμένει ὅπως εἰναι ·καί ἀφήνει ἅθικτον τήν ἐλευ
θερίαν ἐκάστου κατά τρόπον θειον.

Διότι τό "Αγιον Πνεῦμα ἐκχύνεται πλουσίως εἰς τούς βαπτιζομένους,ὅπως ὁ ἥλιος φωτίζει τά πάντα,ἀλλ'ἔκαστος φωτίζεται κατ 'ἀναλογίαν μέ τό μῖσος πού ἔχει· πρός τά σκοτίζοντα
πάθη καί ἀποδιώκει αὐτά ἐκ τῆς ψυχῆς του.Κατά δέ τό μέτρον
τῆς ἀγάπης πρός τά πάθη σκοτίζεται.
ριθ' Ἔκεῖνος πού μισεῖ τά πάθη ἀπομακρύνεται ἀπό τάς αἰ
τίας των.Ὅστις δέ- μένει εἰς τάς αἰτίας,πολεμεῖτάι ὑπό τῶν

παθῶν καί ἀθελήτως.
ρκ' "Οταν μᾶς ἐνεργοῦν οἱ πονηροί λογισμοί,δέν πρέπεινά
νομίζωμεν ὅτι τοῦτο ὀφείλεται εἰς τά κατάλοιπα τῆς προπατο-

ρικῆς ἁμαρτίας,ἀλλά εἰς τήν ἰδικήν·μας προαίρεσιν.
ρκα' Ἡίζαι τῶν πονηρῶν λογισμων εἰναι αἱ καταφανεῖς κα
κίαι,τάς ὁποίας μέ κάθε μέσον,μέ τάς χεῖρας, μέ τούς πόδας,

- Ι9 καί τό στόμα ἀγωνιζόμεθα συνήθως νά διατηρῶμεν.
ρκβ' Ἀδύνατον νά παραμένῃ πονηρόν πάθος εἰς τήν ψυχήν,ἐ
άν δέν ἀγαπῶμεν τάς αἰτίας τούτου.
ρκγ* Ποῖοςδέχεται τήν ἐνέργειαν τῆς κενοδοξίας,ὅταν κατα
φρονῇ τάς ἔξωθεν προερχομένας ταπεινώσεις ἤ πῶς ειναι δυνα
τόν νά ταραχθῇ ἐκεῖνος πού τόν ὑποτιμοῦν,ὅταν αὐτός ἀγαπῷ
τήν ἐξουδένωσιν;Ποῖος δέ ἔχων καρδίαν συντετριμμένην & τε-

ταπεινωμένην εἰναι δυνατόν νά ἀρέσκεται εἰς τάς σαρκικάς ἡ
δονάς;Ὁσαύτως ποῖος πιστεύων εἰλικρινῶς εἰς τόν Χριστόνδύ
ναται νά μεριμνῷ διά πρόσκαιρα πράγματα καί νά διαμάχεταιὑ
πέρ αὐτῶν;
ρκδ' Ὅστις ἀποδοκιμάζεται ὑπό τῶν ἀνθρώπων καί·οὔτε ἀντι
λέγει φιλονικῶν,ἀλλ'οὔτε καί λογισμοί ἁπλῶς γεννῶνται κατ'
αὐτῶν,αὐτός εἰναι κάτοχος ἀληθοῦς γνώσεως καί ἀποδει·κνύει,
ὅτι ἔχει καθαράν πίστιν καί σταθεράν εἰς τόν·Χριστόν.

ρκε' Κατά τόν·Προφήτην Δαβίδ εἰναι -"ψευδεῖς οι' υἱοί τῶν
ἀνθρώπων ἐν ζυγοῖς τοῦ ἀδικεῖσαι''ζΨαλμ.6ϊ ,ΙΟ5ἀλλ'ὁ Θεός ὅ-

μως πραγματοποιεῖ τήν δικαιοσύνην ἐ·πί τε τῶν ἀδικούντων &
τῶν ἀδικουμένων,διά ποικίλων τρόπων.
ρκς' Ἐάν ὁ'ἀδικῶν δέν ἔχει κανέν κέρδος ἀπό τήν ἀδικίαν
καί ἐάν πάλιν,οὔτε ὁ ἀδικούμενος ἔχει κανένα ὑστέρημα,τότε
δύναται νά λεχθῇ τό Προφητικόν," μέντοι·γε ἐν εἰκόνι διαπορεύεται ἅνθρωπος,πλήν μάτην ταράσσεται".
ρκζ' Ὅταν ὔδης κάποιον νά ὀδυνᾶται ἀπό ἐκτοξευομένας ὕβρεις κατ'αὐτοῦ,γνώριζε ὅτι ἡ ψυχή του,ἀφοῦ ἐπληρώθη ἀπόλο

γισμούς κ·ε νοδοξίας, ἤδη θερίζει μέ πόνον τά σπέρμαῖα τῆς κα
ρδίας του. ·
ρκη' Ἐκεῖνος πού ἀπήλαυσεν ὑπερβολικῶς·τάς σωματικάς ἡδονάς,θά ὑποστῇ κατά παιδαγωγικήν τοῦ Θεοῦ παραχώρησιν ἐκα

τονταπλασίονας πόνους καί θλίψεις.
ρκθ' Ὁ πνευματικός- πατήρ ὀφείλει νά ἐκθέτῃ·εἰς τόν ὑποτακτικόν του τό δέον.Ξἰς περίτΓωσιν δέ παρακοῆς,ὁ γέροντας
ὑποχρεοῦται νά προαναγγείλει τῷ ὑποτακτικῷ ·τούς ἀναλόγους

πειρασμούς,πού θά ἀκολουθήσουν ἔνεκα ταύτης.
ρλ*Ἐκεῖνος πού ἀδικεῖται παρά τινος καί δέν διεκδικεῖ
τό δίκαιόν του,μέ αὐτό δεικνύει ὅτι ἀληθῶς πιστεύει τῷ Χρ.ι
στῷ καί λαμβάνει ἐντεῦθεν ἐκατονταπλασίονα τῶν ὧν ἠδικήθη,
εἰς τόν παρόντα καιρόν & κληρονομεῖ ζωήν αἰώνιον.^αρκ.ί,')

ρλα' Μνήμη Θεοῦ εἰναι ὁ πόνος τῆς καρδίας,πού γεννᾶται

- 2Ο εἰς τήν προσπάθειαν χάριν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.Διά τοῦτο ἔκα
στος λησμονῶν τόν Θεόν ζῇ μέσα εἰς τάς ἡδονάς καί καθίσταται ἀνάλγηϊος.

ρλβ' Μή νομίζῃς ὅτι ὁ κατά Θεόν ἀπαθής δέν δύνα,ται νά ὑ-

ποφέρῃ θλίψεις.Διότι καί ἄν δέν θλίβεται ὑπέρ τοῦ ἐαυτοῦτο
,ὅμως ὀφείλει νά θλίβεται ὑπέρ τοῦ πλησίον.
· ρλγ'Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάμη·πολλά ἁμαρτήματα,ἅτινα λησμονε

,τότε ὁ διάβολος^χρησιμοποιῶν τό δικαίωμα ἐκ τοῦ νόμου τῆς
ἁμαρτίας,βάσει τῶν χειρογράφων πού κατέχει,ἀναγκάζει τό·ν ὀ
φειλέτην νά περιφέρη τάς ἰδίας ἁμαρτίας ἐν τῇ μνήμῃ του.
ρλδ* Ἐάν θέλης νά ἐνθυμῆσαι πάντοτε τόν Θεόν,μή ἀποδιώκῃς τούς διαφόρους πειρασμούς ώς ἀδίκο·υς,ἀλλ'ὑπόμενε αὐτού
ὧς κατά θείαν δικαιοσύνην στελλομένους.Διότι·ἡ μέν ὑπομονη

εἰς ἔκαστον πειρασμόν ζωογονεῖ τήν μνήμην τοῦ Θεοῦ,ἡ δέ ἔκ
λυσις τῆς ψυχῆς ἐξασθενεῖ,διά τῆς ἀνέσεως;·τήν νοεράν δύναμιν τῆς καρδίας καί ἔπεϊαι ἡ λήθη τοῦ Θεοῦ.
ρλε* Εάν θέλῃς νά σοῦ καλύψη ο Κύριος τάς αμαρτίαςσου ,
μή φανερώσης εἰς τούς ἀνθρώπους τήν ἀρετήν σου,ἐάν ἔχῃς,δι
ότι ὅ,τι κάμνομεν διά νά κρύψωμεν τάς ἀρετάς μας,ἀνάλογόν
τι ποιεῖ ὁ Θεός διά τάς ἁμαρτίας μας.
ρλς' Ὅταν κρύπτης- τάς ἀρετάς σου μή ὑπερηφανεύεσαι, ὅτι

τάχα ἐπιτελῇς ἀρετήν.Διότι ἀρετή εἰναι ὄχι μόνον νά κρύπτ·ῃ
τά καλά,ἀλλά & νά μήν ἐπαίρεσαι διά τάς πράξεις σου αὐτάς.
ρλζ' Μή ἐπιτρέψης εἰς τόν ἔαυτόν σου νά χαρῇ ὅταν κάμης
σέ κἄποιον κάτι καλόν,ἀλλά ὅταν χωρίς μνησικακίαν ὑπομείνη
(κατά θείαν δικαιοσύνην^ήν ἀκολουθοῦσαν ἐναντιότῃτα εἰςτο
ἀγαθόν πού ἔπραξες.Διότι ὅπως τό σκότος τῆς νυκτός διαδέχε

ται τό φῶς τῆς ἡμέρας,οὕτω διαδέχονται τάς εὐποιῖας·κακίαι
ρλη' Τά πάθη τῆς κενοδοξίας,τῆς φιλαργυρίας καί τῆς φιλη
δονίας,δέν ἀφήνουν ἀμολύντους τάς ἀγαθάς πράξεις,ἐάν προη-

γουμένως δέν θεραπευθοῦν τά πάθη διά τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ.
ρλθ* Εἰς τάς ὀδύνας,πού στέλλονται ἀπό τόν Θεόν,κρύπτετα
τό θεῖον ἔλεος,ὅπερ ὁδηγεῖ εἰς μετάνοιαν τόν ὑπομένοντα,ὅν
ἀπαλλάσσει τῆς αἰωνίου κολάσεως.
ρμ* Πολλοί ἐργαζόμενοι τάς ἐντολάς τοῦ Κυρίου,νομίζουν ὅ
τι διἈὐτῶν ἐξισορροποῦν τάς ἁμαρτίας των."Αλλοι πάλιν διά
τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν,ἀποβλέπουν εἰς τήν ἐξευμέ·νισιντοῦ
ὑπέρ ἡμῶν ἀποθανόντος Χριστοῦ,διά τάς ἁμαρτίας των.Πρέπει

νά ἐξετασθῇ ποῖον ἐκ τῶν δύο εἰναι ὀρθόν φρόνημα.
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τόν Παλαμᾶν )
Εἰς τήν σειράν τῶν Πατερικῶν ἐκδόσεων ΑΜΑΛΞΚΤΑ ΒΛΑΤΑ ΔΟΝ ὑπό τόν ἀριθ·ϊ6 ἐξεδόθη ἡ ἐπί Διδακτορίᾳ Διατριβή' τοῦ
γνωστοῦ θεολόγου Σέρβου ι'ερομ.π.-Ἀμφωλοχίου Ράντοβιτςι ·ὑπό
τόν ἀνωτέρω τίτλον παρά τοῦ Πατρ. Ἱδρ,Πατε-ρικῶν Μελετῶν.
Εἰς τήν θεολογίαν ὑπάρ-χει ἔν "μυστικόν''.Καί αὐτό εἰναιἡ
εὕρεσις τῆς ἀφετηρίας της.'Αλλά μία εὕρεσις,πού δέν ἔχ·ει ἀ
μεσον σχέσιν μέ τό ἀποτέλεσμα μιας δτανοητικῆς ἐρεύνης. * Η

ἀφετηρία τῆς θεολογίας εἰναι ὁ Θεός,περί Οὑ λαλοῦμεν ,ὧς ἐ
ξάγεται & ἀπό τήν ἐτυμολογίαν τοῦ ὅρου.Καί τήν ἀφετηρίαναὐ
τήν,τόν Θεόν,πρέπει νά τήν ζητήσωμεν & νά τήν εὕρωμεν ὀιά
μέσων,πού ἀναλογοῦν εἰς τόν Θεόν.Προσφυής ειναι ἡδιατύπωσις τοῦ ἀγίου Γρηγορίου' τοῦ Νύσσης:"Ἡ εὕρεσις τοῦ Θεοῦ ἐστιν αὐτό τό· ἀ·εί ζητεῖν'οὐ γάρ ἄλλο ἐφτί·τό ζητεῖν & ἄλλο
τό εὑρίσκειν...καί τοῦτό ἐστιν ὄν·τως ἰδεῖν τόν Θεόν,τό μη-

δέποτε τῆς ἐπιθυμίας κόρον εὑρεῖν..." ·
“Οπου,λοιπόν,ὑπάρχει ἡ σύνδρομος τῆς·ταπεινώσεως & τῶν
ἄλλων θ·εοειδῶν ἀρετῶν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,ἐκεῖ & ὁ Θεός &ἡ"γνῶσις''Του. Ἐντεῦθεν ἀρχίζομεν νά ὁμιλῶμεν τ^ερί Θεοῦ,νά θεολο
γῶμεν.Αὐτή ὑπῆρξεν εἰς ὅλους τούς αἰῶνας^μεθοδολογία τῶν ἁ

γίων Πατέρων,οἱ ὁποῖοι,ἀπό τάς "ἀϋλους ἐπαφάς''των μετά τοῦ
Θεοῦ,ἐμαρτύρουν τήν πεῖραν των,τήν "γνῶσιν" των.
Καί εἰς τῶν μεγάλων θεολόγων εἰναι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ

Παλαμᾶς,ὅστις δέν ἠρκέσθη εἰς τό νά μαρτυρήση τήν πεῖραν
του,ἀλλά καί νά τήν κατοχυρώσῃ διά τῶν πρό αὐτοῦ ἁγίων Πατέρων & νά συνθέσῃ & τήν "συμφωνίαν" των.
Βάσει αὐτῆς τῆς ὑπαρξιακῆς θεολογίας περί τῆς ἈγίαςΤρι
άδος,ὁ σ.ἐπεχείρησε λίαν ἐπιτυχῶς νά ἀναδείξῃ τήνὈρθόδο ξον περί Ἀγίας Τριάδος θεολογίαν,ὑπογραμμίσας εἰς ὄληντήν

ἐργασίαν του,κατ'ἀντίθεσιν πρός τόν ὀρθολογιστικόν Ρωμαιοκαθολικισμόν,τάς ὑπαρκϊικάς προϋποθέσεις πάσης θεολογίας.
Καί μόνον τό γεγονός αὐτό ἐγγυᾶται τήν μέθοδον κα·ί τό ἀπ·ο-

τέλεσμα τῆς Διατριβῆς του ώςὈρθόδοξα.Συγχαίρομεν. θ.μ.δ.

- 22 " Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΑΙ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ "
Τό ὑπό· τόν ἀνωτέρω τίτλον βιβλίον τοῦ Διδάκτορος τῆς Θε

ολογίας κ.Ἀντ.Παπαδοπούλου,ἀποτελεῖ μιαν λίαν ἐπιμελῆ ἐπι
στημονικήν ἐργασίαν,ἀποβλέπουσαν εἰς τήν ἀνάδειξιν τῶν δημιουργηθεισῶν παραδόσεων,'Ελληνικῆς & Βουλγαρικῆς,περί

τό

πρόσωπον τοῦ ΙΙεγαλομάρτυρος Δημητρίου.
Τό ·θέμα ἔκει·το παρθένον καί ἀνεκμετάλλευτον παρ'ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν.Ἔδη διά τῆς ἐν λόγψ ἐρεύνης,βοηθουμένης ὑ
πό πλουσιωτάτης βιβλιογραφίας, 'Ελληνικῆς κυρίως καί ξενο γλώσσου,ἰδίᾳ δέ σλαβικῆς,ὁ σ.ἔδωκεν ὄχι μόνον τήν μορφήν ἀ

νάγλυφον τοῦ Μυροβλύτου,ὅπως ἀναδύεται ἀπό τάς ἐν λόγω παραδόσεις,ἀλλά καί προεκτείνεται ἐντός τοῦ ἱστορικοῦ χώρου
ἀπό τοῦ 4θυ μέχρι τοῦ 1ψου αἰῶνος,ἀπό τῆς τουρκοκρατίας· &
ἐπέκεινα,ἔνθα ἀποτυποῦνϊαι αἱ θεολογικαί & ἐκκλησιαστικαῖ
ἔριδες καί ζυμώσεις,σχέσιν ἔχουσαι μέ τόν ἅγιον Δημήτριον.
Οὔτω δέ ἐκ πλαγίου.ἐξετάζονται θεολογικά προβλήματα & ἀπο-

καλύπτε·ται ὁ πλοῦτος τῆς περί τόν Μεγαλομάρτυρα γραμματεία
Ὁ κ.Παπαδόπουλος μέ ἀγάπην καί εὐλάβειαν πρός τόν Μυρο

βλύτην καί μέ ἐπιστημονικήν εὐσυνειδησίαν ἐφώτισε πολυπλεύ

ρως τήν θείαν μορφήν του καί ἀπεκάλυψε τάς διαστάσεις του,
τόσον ἐν τῇ θεολογίᾳ ὅσον καί ἐν τῇ Λατρείᾳ τῶνὈρθοδόξων
λαῶν,ώς καί τήν "ἐπαινετήν" ἀπόπειραν "νοσφίσεως''τῆς εὐνοίιι
του ὑπό τῶν· βουλγάρων,δι Ἐν λόγον,φυσικά,·ἐποφθαλμιοῦν Ατήν
ὑπ'αὐτοῦ τοῦ ἁγίου φρουρουμένην πόλιν τουί
Ὁ σ.χρησιμοποιήσας ὅσα διά τόν ἅγιον Δημήτριον ἐγράφη σανἘγκώμια,ἤντλησε π·ολυτίμους "δόξας'',τάς ὁποίας ἀπέδιδον

ε·ἰς τόν Μεγαλομάρτυρα·Ειναι δέ χαρακτηριστικόν,ὧς γράφει ὁ
κ.Παπαδόπουλος,ὅτι " οὑ ἐγκωμιασταί & ὑμνωδοί αὐτοῦ λαβόντε
ἀφορμήν ἐκ τῆς ἐξάρσεως τῆς ἀρετῆς τῆς ἐσωτ·ερικῆς καθαρότητός του ἀπέδωσαν εἰς αὐτόν ἀσκητικάς ἀρετάς. Ἡ ἀπόδοσις εἰς
τόν ἅγιον Δημήτριον ἀσκητικῶν ἀρετῶν ἐγένετο ἐντονώτερον ἰδίᾳ κατά τόν 1ψον & 15^ αἰῶνα,ὁπότε εις τόν ἅγιον ἀπεδόθη
ὁ ιδεώδης τύπος ἀσκητοῦ.Οὕτως,ἐν τῷ προσώπω τοῦ πολιούχουτῆς Θεσσαλονίκης ἐξήρετο ὁ Μοναχισμόή καί ὁ μυστικισμός τῆς
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας & ·παρωτρύνοντο οὑ ἠθικῶς σφάλλοντεςΜο
ναχοί εἰς βίον ἐνάρεϊον..."
Συγχαίρομεν τόν σ.Α εὐχόμεθα,ὅπως. ἀποβῇ,ταῖς πρεσβείαις τοῦ

Μυροβλύτου,μέγας ἐν θεολογίᾳ. θ.μ.δ.

- 23 "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ"
(Περιδιάβαση Καθαρμοῦ )
Συγγραφεύς τοῦ ἀνωτέρω βιβλίου εἰναι ὁ κ.Κώστας Λασσιθιωτάκης.Τό θέμα,βεβαίως,τοῦἈγίου'Ὁρους ἀνήκει εἰς τήν σφαῖραν
τοῦὉρθοδόξου Μοναχισμοῦ καί διά τήν κατανόησίν του προϋποτίθενται ἀσκητικοθεολο·γικαί γνώσεις,ἰδιαίτατα δέ μοναστικαί καί
Ὀρθόδοξοι ἐμπειρίαι.
'Αλλ'ὁ κ.Λασσιθιωτάκης,ὅπως μᾶς ἐπληροφόρησαν,δέν εἰναι ὑ
πό τήν καθιερωμένην ὁρολογίαν θεολόγος.Καί,φυσικά,δέν πραγματεύεται ἐπιστημονικῶς τό θέμα του,ἀλλ'οὔτε καί θεολογικῶς μέσα εἰς τήν αὐστηρότητα καί σαφήνειαν τῆςὈρθοδόξου πνευματικῆ
παραδόσεως."Αλλωστε ὁ σ4όέ·ν ἔχει τοιαύτας ἀξιώσεις.
Τό μικρόν βιβλίον τοῦ κ.Λασσιθιωτάκη εἰναι ἁπλῶς ἔναὉδοιπορικόν,στόνοι "ἐκ βαθέων",γραφέν μᾶλλον πρός προσωπικήν λύ τρωσιν ἤ διά νά ἐμφανισθῇ ώς περί τοῦ Ἀγίου'Ὁρους πραγματείᾳ
" Στή σύντομη παραμονή μου στή χερσόνησο τοῦἜθω,γράφει ὁ

σ.εἰς τόν Πρόλογόν του,ὅταν ὁδοιποροῦσα μέσα στήν ἥρεμη σιωπή
πού τά πάντα πραϋνει,καί ὅταν ἀνάπνεα τό θυμίαμα τῶνἘσπερι -

νῶν καί τῶν'Ὁρθρων ἤ ἀκολουθοῦσα τούς εἰκονογραφικούς κύκλους
τῶν τοιχογραφιῶν πού κοσμοῦν τά Καθολικά τῶν Μονῶν· μά καί μετά ὅταν ἔγραφα καί συμπλήρωνα ταξινομῶντας ὅσα ἀποθέματα σέ ὁ
ράματα καί λογισμούς διασώζω ἀκόμα μέσα μου καί διόρθωνα ἤ ἔσβηνα,γιά νά ξαναγράψω αὐτό τό ὀλιγοσέλιδο βιβλίο (προσφορά ἐ
λάχιστη γιά ὅ,τι ἀπέραντο ἔχει γραφεῖ γιά τόἈγιονὍρος^νοιω
σα νά ἀνακουφίζωμαι ἀπό τά ποικίλα βάρη πού συσὁώρευσαν στήν
ψυχή οἱ ἀνόσιες φροντίδες,πού μᾶς καθήλωσαν σέ μιά ἀνεκλάλητη

στυγνότητα βίου & μᾶς ἐστέρησαν τήν θέα τῶν αἰώνιων πργμάτων.
Ἡ πολλή ἀγάπη τοῦ σ.πρός τό'Ἀγιον'Ὁρος & «όνὈρθόδοξον

Νοναχισμόν μᾶς ὑποχρεώνει νά·ἀγνοήσωμεν τάς μή εὐστόχους συσχετίσεις,τήν πυκνήν χρῆσιν τῶν''ἀλλοτριονόων'·τῆς Δύσεως,τήν ἐ-

φαρμογήν αἰσθητικῶν ἤ καί συναισθηματικῶν κριτηρίων ἐπί τῆςκα
θαρᾶς πνευματικότητος,τήν μῖξιν τῶν ἀμίκτων καί νά τοῦ ἀπευθύ
νωμεν τό;''ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι αἱ ·πολλαί ὅτι πολύ ἠγάπησα
*Αλλ'ὑπάρχει & ἡ ἐτέρα πλευρά. Ὁ σ.,ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆςμα
,ἐπιστήμων ἀξιώσεων,δέν συνέχεται ἁπλῶς ἀπό τήν πίστιν εἰςτόν

Θεόν,ἀλλά δίδει καί τό μέτρον τῆς ἀγάπης του πρός τήν μυστικω
τέρ.αν ἔκφανσιν τῆς Ὀρθοδοξίας,τόν Μοναχισμόν εἰς ὅλην'Ἀλίμακά

του."Αλλως δέν ἐξηγεῖται ἡ συχνή ἀναφορά του εἰς· τούς μυστι κούς Πατέρας,οὕτινες ἀποτελοῦν ἄπεφθον χρυσόν. θ.μ.δ.

- 24 "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΑ ·Ρ ΤΥΡΙΑ"
Ὁ ἀγαπητός ἐ·ν Κυρίω ἀδελφός, Ἀρχιμ.π.Δαμασκηνός Βράκας,

Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ.ΜητροπόλεωςἹωαννίνων,προσέφερεν ὧς ἥδυσμα
πνευματικόν εἰς τόν φιλομάρτυρα & μαρϊυρικόν λαόν τῆς'Ηπείρου,ἀλλά καί γενικώτερον εἰς τήνἘλλαδικήνἘκκλησίαν,4 πανη

γυρικούς λόγους του εἰς τόν νεομάρτυρα ἅγιον Γεώργιον τῶνἹ
ωαννίνων,ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἁγίων Λειψάνων του;
ώς & ἰσαρίθμους πανηγυρικούς λόγους εἰς τόν ι'ερομά·ρτυρα τοῦ

Χριστοῦ & Διδάσκαλον τοῦ Γένους Κοσμᾶν τόν Αἰτωλόν.
Οἱ Αόγοι οὐτοι διαπνέονται ὑπό βαθυτάτου συναισθήματοςεὐ
λαβείαςὈ ἀγάπης πρός τούςἈγίους & διακρίνονται διά τήν μέ
θεξιν τῆς καρδίας τοῦ ὑεροκήρυκος εἰς τά μαρτύρια τῶν ἐγκωμιαζομένων,εἰς τήν πρός Θεόν ἀγάπην των & τήν ἐν Θεῷ δόξαν.
Μέ ἐμβάθυνσιν θεολογικήν εἰς τήν σημασίαν τοῦ μαρτυρίου,
οἱ Λόγοι εἰναι γραμμένοι εἰς μίαν ρέουσαν δημοτικήν & δημο-

σιεύονται μέ τήν πρόθεσιν " νά προβάΛουν εἰς τόν σύγχρονον
χριστιανόν τό βίωμα τῆςὈρθοδόξου πίστεως τῶν μαθητῶν·τοῦἹ
ησοῦἘριστοῦ & τίς πνευματικές ἐμπειρίες τῆς μαρτυρι·κῆς· των
ζωῆς,πού πέρασε στήν αἰωνιότητα.''Ἔξιος ὁ μισθός του. θ.μ.δ

· *
·' '''Οἱ Ἀγωνισταί τῆς Σαμαρί-να·ς
Δημήτριος ὁ Νεομάρτυς & Θεόδωρος ὁἘθνοκήρυξ " · ·
Πρόκειται πε-ρί- Διαλέξεως ἐν Κοζάνῃ τοῦ εὐλαβοῦς κ.Γ.Λυριτζῆ,συντΖχου ἐ.ἀ.,ἀναφερομένης εἰς τούς ἀνωτέρω ἁγίους Νε
ομάρτυρας,τῶν ὁποίων παραθέτει τόν βίον συνοπτικῶς,βάσειτῶν
πηγῶν,καί ἐξιστορεῖ γλαφυρῶς τήν ἐθνικήν δράσιν των καί ειτα τά ὑπέρ Χριστοῦ μαρτύρια των.
Τό θέμα τῶν Νεομαρτύρων εἰναι μέγα.'Ἀς δώσωμεν τόν λόγον εἰς τόν ὑμνητήν τῶν Νεομαρτύρων,'·'Λγιον Νικόδημον τόν Ἀ-

γιορείτην:" Εἰ δέ ἐρωτᾳ τινάς διά ποῖα αϊτια εὐδόκησεν ὁ Θε
ός νά γίνωνται οὐτοι οἱ νέοι Μᾳρτυρες εἰς τούς τωρινούς και

ρούς;αποκρινομαι,οτι διά πέντε .τινά,α^ιά νά εἰναι ἀνακαινι
σμός ολης τηςὈρθοδόξου πίστεως.β^ιά νά μένουν ἀναπολόγη τοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως οἱ ἀλλόπιστοι;γ^ιά νά ειναι δό

ξα μέν & καύχημα τῆςἈνατολικῆςἘκκλησίας,ἔλεγχος δέ & κα ταισχύνη τῶν ἔτεροδόξων.δ^ιά νά εἰναι παράδειγμα ὑπομονῆς
εἰς ὅλους τούςὈρθοδόξους χρισϊιανούς.ε) Διά νά ειναι θάρρο
& παρακίνησις εἰς τό νά μιμηθοῦν διά τοῦ ἔργου τό. μαρτυρικο

τους τέλος ἐάν ὁ καιρός τό καλέσῃ..." Συγχαίρομεν. μ.ν.

- 25 " ΠΟΛΞΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ "
Ὁ εὐλαβέστατ·ος· καί πολυγραφώτατος,παρά τό νεαρόν

τῆς

ἡλικίας του,Ἀρχιμ.π.Χριστόδουλος Παρασκευαϊδης,μέ συγκρότη
σιν ἐπιστημονικήν οὐ τήν τυχοῦσαν καί μέ θωράκισιν σφυρηλατηθβῖσαν ἐν τῇ Μοναστικῇ παραδόσει,εἰς τό ὑπό τόν ἀνωτέρωτί
τλον βιβλίον του,πραγματεύεται τό θέμα τοῦ πρός τόν σατανᾶν
πολέμου,ἐν ἐκτεταμένη δαιμονολογίᾳ.
Ὅσον καί ἄν φαίνεται·ὅτι τό ὑπ'ὄψει θέμα εἰναι γνωστό
,σήμερον,ὅτε μία τῶν βασικῶν ἐπιτυχιῶν τοῦ σατανᾶ εἰναι,ὅτι
ἔπεισε τούς χριστιανούς,ἐν εὐρείᾳ κλίμακι,περί τῆς ἀνυπαρξί
ας·του,τό βιβλίον τοῦτο ἀποτελεῖ πολυτιμωτάτην προσφοράν τῷ
λαῷ τοῦ Θεοῦ,ὅπερ διά Γραφικῆς θεμελιώσεως καί παραδοσιακῆς
γραμματείας,ζωντανεύει τήν προσωπικήν τομ ὕπαρξιν,ἀποκαλύ πτειτούς πολέμους· του καί τάς ὄντως σατανικάς,ώς δυσδιακρί

τους ,μεθ·οδείας του.
Ὁ σ.μέ μεθοδικότητα ἐκθέτει τά τοῦ πνευματικοῦ & ἀοράτου πολέμου,ὑπογραμμίζει τήν σκληρότητα τοῦ πολέμου,τό εὐρύ
μέτωπον,ἔνθαὈιεξάγεται ὁ ἀγών,παρέχει στοιχεῖα τοῦ πνευματικοῦ κόσμου,ἀναφέρεϊαι εἰς τήν πτῶσιν τοῦ ἐωσφόρου καί τόν
μετασχηματισμόν του εἰς σκοτεινόν δαίμονα^ἀναλύει τήν λύσσα

του κατά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί ἰὀίᾳ τῶν-χριστιανῶν.
Ὁσαύτως δίδει γενικά χαρακτηριστικά τοῦ πολέμου,ἀπαντᾳ

εἰς τό ἐρώτημα;''διατί πολεμούμεθα;''καί ἐνισχύει τόν χριστιανόν διά τῆς ὑπομνήσεως,ὅτι εἰναι "μείζων ὁ ἐν ἡμῖν".
Εἰτα,ἀντλῶν ἀπό τήν Γραφήν καί τούς Πατέρας,ἐκθέτει τάς
ποικίλας φάσεις τοῦ πρός ἡμᾶς πολέμου ὧς καί τάς ἐφαρμοζομέ
νας μεθόδους του,ἐπισημαίνων τάς διαφόρο·υς μορφάς πλάνης,ἅς
ἐπέτυχε νά ἐπιβάλλῃ εἰς τούς χριστιανούς.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ·εὐλαβής καί πιστός διάκονος τοῦ Κυρίου,ὑ
ποδεικνύει,6άσει τῆς διδασκαλίας τῆςἘκκλησίας,τούς τρόπους
ἀντιμετωπίσεως τοῦ σατανικοῦ πολέμου,ώς·εἰναι ἡ ἐπίκλησιςἐν
πίστει τοῦ ὁνόματος τοῦ Χριστοῦ,τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ,ἡ ἀ-

διάλειπτος προσευχή,ἡ μελέτη τῆςἈγίας Γραφῆς,ἡ νηστεία & ἡ
ἄσκησις,ἡ ἐπί τόν Θεόν πίστις,τά ἀναφερόμενα ὑπό το·ῦἈποστό

λου Παύλου ὅπλα καί τά·ἁγιαστικά μέσα τῆςἘκκλησίας.
Πιστεύομεν μετά τοῦ συγγραφέως,ὅτι "μέ.τήν χάριν τοῦ ©ε
οῦ,θά βοηθήσῃ & τό βιβλίον τοῦτο τούς ἐν τῷ πνευματικῷ ἀγῶ-

νι ἀδελφούς μας,νά φέρουν εἰς αἴσνον πέρας τά πνευματι·κάτων
σκάμμαϊα & νά χαροῦν τήν "κατά τῶν δαιμόνων νίκην''.θ.μ.δ.

- 2ὁ -

θέλῃς νά προσευχηθῇς ἐν πνεύματι,μή ἀφήσῃς

νά

ἀναὀυθῇ τἰποτε.σαρκικόν ἀπό τόν νοῦν σου.Καί κατά τήν προσευχήν σοϋ.κανένα νέφος ἀκαθάρτων λογισμῶν δέν θά σέ σκοτί
ρκθ' Ἀνάθεσε εἰς τόν Θεόν τάς ἀνάγκας τοῦ σώματός σου^'
ὁπότε ἀποδεικνύεις,ὅτι ἀνέθεσες εἰς αὐτόν καί τά πνευματι-

κά σου αἰτήματα.
ρλ'· Ἐάν σκέπτεσαι,ὅτι μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ θά ἐπιτύ χῃς τῶν θείων ἐπαγγελιῶν,θά βασιλεύσῃς αἰωνίως.Ἐπομένως ,
ἀποβλέπων εἰς τήν αἰωνίαν μακαριότῃτα,θά ὑποφέρης εὐχαρί στως τάς παρούσας θλίψεις.
'ρλα* Ἀγάπα τήν πενίαν καί τήν θλίψιν,τά μέσα πού βοηθοῦ

εἰς τήν χωρίς βάρος προσευχήν.
ρλβ' Νά φυμφωνοῦν αὑ σωματι·καί
3εταί πρός τάς ψυχικάς &
αἰ ψυχικαί πρός τάςνευματικάς.Αἱ οέ τελευταῖαι νά συμφωνοῦ
πρός τήν ἄϋλόν καί κατ'αἴσθησιν ψυχῆς γνῶσιν.
ρλγ' ΪΙρόσεξε νά διακρίνης,ἀπό ποίαν αἰτίαν ὑπεχώρησεν ὁ
ἐνοχλῶν λογι.σμόφ,κατά . τοῦ ὁποίου προσηυχήθης,μήπως. ἐμπέσῃς
εἰς διαβολ·ικήν ἠνέδραν καί ἀποδώσῃς εἰς τόν ἐαυτό.ν σου τό

ἀποτέλεσμα.
ρλδ·' Πολλάκις οἱ δαίμονες σοῦ ὑποβάλλουν λογισμούς ἀκαθά
ρτους.Ἐν συνέχείᾳ δέ σοῦ ὑποβάλλουν τόν λογισμόν νά προ σευχηθῇς κατ'αὑτῷν ἤ νά ἀναλάβῃς ἀντιρρητικόν πόλεμον.Μετά
δέ ταῦτα ἀνἀχωροῦν μόνοι των.Καί τοῦτο τό κάμνουν διά νάσέ
ρίψουν εἰς οἴησιν,ὅτι ἤρ·χισες νά νικᾳς τούς λογισμούς & νά
σέ φοβοῦνῖαι όὑ δαίμονες.
ρλε' 'Εἀν προσεύχεσαι κατά πάθους ἤ δαίμονος πού σέ ἐνοχ

λεῖ,θυμήσου.τό Ψαλμικόν:" Καταδιώξω τούς ἐχθρούς μου καίκά
ταλήψοἀαι αὐτούς κάϊ οὐκ ἀποστραφήσομαι εως ἅν ἐκλίπωσιν '
ἐκθλίψῶ άὐτούς καί οὐ- μή·δύνωνται στῆναι''πεσοῦνται ὑπό τού
πόδας μου''καί τά ἐξῆς,Ταῦτα θά εἔπῃς εἰς τόν καιρόν των,ὁ^

πλιζόμενος διά ταπεινοφροσύνης,κατά τῶν ἀντιπάλων σου δαι—
μόνων.
ρλς' Μἠ νομίσης ὅτι ἔχεις ἀρετήν ἐάν προηγουμένως δέν χύ

- 27 σῃς αιμα δι'αὐτήν.Διότι πρέπει μέχρι θανάτου νά φθάνῃ ἡ ἀν
τίστασις πρός τήν ἁμαρτίαν,κατά τόν θεῖονἈπόστολον.
ρλζ' Ἐάν ώφελήσῃς ἀδελφόν θά βλαβῇς ὑπό ἄλλου,ὅπως ἀδικούμενος εἴπῃς ἤ ἐνεργήσῃς τι κακόν καί οὕτω σκορπίσῃς κακῶς ὅ,τι καλῶς συνήγαγες.Α·ὐτά κάμνουν οἱ πονηροί δαίμονες,
διά τοῦτο ἔχε τόν νοῦν σου.
·ρλη' Ἔχων προσπάθειαν νά ἐλευθερωθῇς ἀπό τήν δουλείαν

τῶν δαιμόνων,περίμενε καί τάς ἐπιθέσεις των.
ρλθ* Τήν μέν νύκτα,ζητοῦν ἄδειαν ἀπό τόν Θβόν νά ταράσσὅ
ἀπ'εὐθείας μόνοι των τούς πνευματικούς διδασκάλους & ποιμ^

νας,οὑ δαίμονες,τήν δέ ἡμέραν τούς ·πολεμοῦν δι'ἀνθρώπων,μέ
συκοφαντῖας καί διαφόρους κινδύνους·.
ρμ' Ἔχε ὑπ'ὅψιν σου τούς κναφεῖς.Αὐτοί- κτυπῶντες & ξαί-

νοντες τά ἔρια ἐτοιμάζουν λαμπρά ἐνδύματα.
ρμα' Ἐφ'δσον ὁ νοῦς ἐναντιοῦται εἰς τήν ἀρετήν & τήν ἀλήθειαν,ἐπειδή δέν ἐθεραπεύθησαν ἀκό·μη τά πάθη σου,δέν θά
εὕρης εὐῶδες θυμίαμα ἐν τῷ κόλπω σου.
ρμβ' Ποθεῖς νά προσευχηθῇς;Ἀναχώρησε ἀπό τά·γήϊνα καί ἔ
χε διαπαντός''τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς" ,ὅχι ἁπλῶς μέ λόγια,
γυμνά οὐσίας,ἀλλά μέ πρᾶξιν ἀγγελικήν & ὑψηλήν γνῶσιν.
ρμγ' Ἐάν μόνον ὅταν δέν ἔχης πνευματικήν εὐφορίαν θεω ρεῖς τόν Θεόν ὧς φοβερόν & ἀδέκαστον Κριτήν,οὐδέποτε ἔμα θε·ς νά λατρεύῃς τόν Κύριον ἐν φόβφ καί νά ἀγαλλιάσαι ἐντρό
μφ.Γνώριζε ὅτι μᾶλλον εἰς τάς πνευματικάς σου ἀγαλλιάσεις
& εὐτυ·χίας πρέπει νά λατρεύῃς τόν Θεόν''μετ'αἰδοῦς καί εὐλα

βείας".
ρμδ' Ἐκεῖνος εἰναι ἀνήρ μέ ἐπίγνωσιν,ὅστις πρό τῆς τε -

λείας μετανοίας δέν παύει μέ λύπην νά ἐνθυμῆϊαι τάς ἁμαρτί
ας του καί τῆς εν πυρί αιωνίψ δικαίας κολάσεως τούτων.
ρμε* Ὁ ἐμμένων εἰς ἁμαρτωλόν καί ἀπρόσεκτον βίον & ὀργι

ζόμενος,τολμῶν δέ νά ἀσχολῆται μέ τήν γνῶσιν θειοτέρων πρα
γμάτων ἡ ἐπιχειρῶν προσευχῆς πνευματικωτ·έρας & ἀϋλου,αὐτός
πρέπει νά δεχθῇ τόἈποστολικόν ἐπιτίμιον.Ὅτι εἰναι ἐπικίν
δυνον εις αυτόν τό;''ακατακαλύπτψ & γυμνῇ τῇ κεφαλῇ προσεύχεσθαι".Διότι ὀφείλει,λέγει,ἡ τοιαύτη ψυχή "κατά κεφαλῆς ἐ
ξουσίαν ἔχειν διά τούς ἐφεστῶτας ἀγγέλους",εὐλάβειαν & τα-

πεινοφροσύνην τήν πρέπουσαν νά εἰναι ἐνδεδυμένη;
ρμς' “Οπως ὁ ἔχων βεβλαμένους τούς ὀφθαλμούς θά βλαβῇ πε

- 28 ·
ρισσότερον ἐάν ἴδῃ ἐν μεσημβρίᾳ τό φῶς τοῦ ἡλίου χωρίς προ
φύλαξιν,οὕτω καί τόν ἐμπαθῆ καί ἀκάθαρτον νοῦν θά τόν βλάψῃ ἡ ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ φοβερά καί ὑπέρ νόησιν προσευ
χή.Καί μάλιστα θά ἐγείρη εἰς ἀγανάκτησιν κατ'αὐτοῦ τό θεῖο

ρμζ' Ἐάν ὁ Κύριος δέν δέχεται τόν προσευχόμενον μετά
δώρου εἰς τό θυσιαστήριον,ἔως ὅτου διαλλαγῇ μέ τόν πλησίον

,ἔχονϊα λύπην πρός αὐτόν,πρόσεξε πόση διάκρισις & προσοχή
ἀπαιτεῖται,διά νά γίνῃ εὐπρόσδεκτον εἰς τόν Θεόν τό θυμίαμα,δηλαδή ἡ προσευχή μας,εἰς τό νοητόν θυσιαστήριον,τόν ἡ-

μέτερον νοῦν.
ρμη' Νή ἀγαπᾶς τούς περιττούς λόγους καί τήν δόξαν.Διό—
τι οι δαίμονες ὄχι ἐν ·τῷ. νώτψ σου,ἀλλ'εὐς τό πρόσωπόν σου,

εἰς τήν·προσευχήν σου,θά σέ μηχανεύονται.Καί χαίρουν ἐν τῇ
προσευχῇ σου,βλέποντές σε "ἐξελκόμενον καί δελεαζόμενον''ὑἠ
αὐτῶν διά λογισμῶν ἀλλοκότων.
ρμθ' Ὅταν ἔχῃς προσοχήν ἀδιάλειπτον καί ζητεῖς προσευχήν,θά τήν εὕρῃς.Διότι τίποτε ἄλλο δέν ἐφελκύει τήν προσευ
χήν ὅσον ἡ προσοχή.Διά·τοῦτο ἄς ἐπιμελώμεθα τῆς προσοχῆς.
ρν' Ὅπως ἐξ ὅλων τῶν αἰσθήσεων ὑπερέχει ἡ ὅρασις,οὕτωέι
ἀπό ὅλας τάς ἀρετάς ὑπερέχει ἡ προσευχή.
· ρνα' Ἡ ἀξία τῆς προσευχῆς δέν ἔγκειται εἰς τήν ποσότητα,ἀλλ'εἰς τήν ποιότητα.Καί τοῦτο ἀπεδε·ίχθη μέ τούς ἀναβάντας εἰς τό ὑερόν;Φαρισαῖον καί Τελώνην.Ἀλλά αὐτό δεικνύει καί ὁ λόγος τοῦ Κυρίο·υ;''ὑμεῖς προσευχόμενον μή βαττολογήσητε ὧσπερ οἱ ἐθνικοί''καί τά ἐξῆς. ( Ματθ.ς',7)
ρνβ* 'Ξφ'ὅσον προσέχεις εἰς τά σωματικά κάλλη & ὁ νοῦς
σου ἀσχολεῖται μέ τά τέρποντα τήν ὅρασιν,δέν εἰδες ποτέ τό
θεῖον χῶρον τῆς προσευχῆς,ἀλλ'εἰναι ἀκόμη μακράν ἀπό σοῦ η
μακαρία ὁδός τῆς προσευχῆς.
ρνγ' Ὅταν·προσευχόμενος ὑπερβῇς τήν αἔσθησιν πάσης χαρᾶς πνευματικῆς,τότε,χάρἰτι,εὑρες τήν ἀληθῆ προσευχήν.
Ἐνταῦθα ἐτελείωσεν ἡ ἀπόδοσις τῶν ΡΝΓ'Κεφαλαίων " Περ-ί
Προσευχῆς" τοῦ Ξὐαγρίου τοῦ Ποντικοῦ,ἅτινα θά σχολιάσωμε·ν.
"ΑΘΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ·"
Ἱ·.Μ
Ὀρθόδοξον Περιοδικόν,ἐκδιδόμενον ὑπόἈγιορειτῶν Μοναχῶν.
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Διανέμεται δωρεάν & συντηρεῖται διά προαιρετικῶν εἰσφορῶν.

Ἐπιστολαί;Μοναχόν Θεόκλητον Διονυσιάτην,Καρυάς-Ἀγ.Ὅρος.
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