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"ΠΧ6ΧΧ κγριογ παοχλ,,
Ο ΑΓΙΟ Πασχα
περασε,
6εβαια,
σαν εορτη, σαν
νπομνηματισ μ δ ς
λειτονργικδς και
8ιωματικδς, σαν
«Ααμπροφδρος ημερα». 'Αλλα τδ
φως τον τδ ακτιστον εξακολονθεϊ να
περιλαμπει και να φωταγωγεϊ τδν
νονν μας.
Γιατ'ι τδ αγιο Πασχα δεν διανγαζει την νπαρξη μας μδνον δταν εορταζεται. Πασχα δεν τελονμε μδνο
μια φορα τδ χρδνο σαν «εορτη εορτων και πανηγνριν πανηγνρεων».
'Εαν δ Χριστδς εϊναι «μεθ' ημων
πασας τας ημερας της ζωης ημων»,
αρα Πασχα τελονμεν εις δλδκληρο
τδν 6Ιον μας.
'Ο αγιος Γρηγδριος δ Παλαμας,
ερμηνενων τδν παραπανω λδγον τον
Χριστον, λεγει· «'Ο Εναγγελιστης
δεν εϊπε «τρϊτον ηδη τοντο πρδς αντονς ηλθεν επ'ι της Τι6εριαδος», αλλα «εφανερωθη», δεικννων δτι εϊναι
μαξν τονς, αλλα μη βλεπδμενος αϊσθητως, επειδη εδινε την δνναμη
στονς μαθητας να τδν 6λεπονν δποτε ηθελε. Γιατ'ι αντη εϊναι η δννα
μη των αθανατων σωματων. Εϊναι
λοιπδν κοντα μας δ Χριστδς, αδελφοϊ, εστω και αν δεν φαϊνεται. Γι'
αντδ εϊπε και στονς 'Αποστδλονς κα-

τα την 'Αναληφη τον «'Ιδον εγω
μεθ' νμων εϊμι πασας τας ημερας
εως της σνντελεϊας τον αιωνος».
'Επομενως πρεπει να αισθανωμεθα
δεος πρδς τδν Χριστδν σαν παρδντα
καθε ημερα και να εκτελονμε τις εντολες τον. "Αν και δεν μπορονμε να
τδν 6λεπονμε τωρα με τα ματια τον
σωματος, δμως, εαν εχονμε νηιμη,
μπορονμε να τδν 8λεπονμε σννεχως
με τα ματια της διανοϊας. Καϊ δχι
μονον απλως να τδν 6λεπονμε, αλλα
και να κερδιζονμε ετσι πολλα αγαθα.
Γιατ'ι αντη η νοερα θεα τον Χριστον
σννεπαγεται την αναϊρεση καθε αμαρτϊας, καταλνει καθε κακδ παθος
και μας αλλοτριωνει απδ καθε τι κα
κδ. ' Η μνστικη αντη θεα προξενεϊ
καθε αρετη, γεννα την καθαρδτητα
και την απαθεια και χαρϊζει τελικα
την αϊωνια ζωη και την απεραντη
8ασιλεϊα. 'Εαν επιμελονμεθα της ωραϊας αντης θεας και θλεπονμε νοερως τδν Χριστδν σαν παρδντα, τδτε
μπορεϊ καθενας μας να λεει μαξν με
τδν προφητην Δα8ϊδ: «'Εαν παραταξηται επ' εμε παρεμ6ολη, ον φοβηθησεται η καρδϊα μον εαν επαναστη επ' εμε πδλεμος, εν ταντη εγω
ελπϊζω» ('Ομιλϊα στδ ι' 'Εωθινδ).
'Η ζωη μας, λοιπδν, εϊναι μια
σννεχιζομενη «εορτη εορτων», γιατ'ι
τδ φως της 'Αναστασεως περνα μεσα απ' δλες τις λεπτομερειες της ζω-
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ης μας. Δεν μπαϊνουμε μδνο μεσα
στο φως της ' Αναστασεως, αλλα αϋτδ τδ φως τδ ακτιστο εισδϋει μεσα
στδν ανθρωπο ψυχοσωματικα. Γινδμαστε ενα με τδ φως.
Δεν συγχεδμαστε με τδ φως, αλλα, διατηροϋντες την αϊσθηση της
«δεδοξασμενης» ϋποστασεως μας,
αισθανδμαστε τις ακτιστες ενεργειες
του αγϊου Πνεϋματος να «διαδϊδωνται» «εις παντας αρμοϋς, εις νεφροϋς, εΙς καρδϊαν» και να μετασκευαζουν και αυτες τις 8ιολογικες
λειτουργϊες μας σε κτϊση «καινη».
Γιατϊ, δπως λεγει παλιν δ μεγας
Παλαμας, «ό καινδς εν Χριστω ανθρωπος, φως ων και δρων δια φωτδς, καν εαυτδν 8λεπη, φως δρα,
καν πρδς εκεϊνο δ δρα, φως εστι και
τοϋτο, καν τδ δι' ου εχη τδ δραν, κα'ι
εκεϊνο φως εστι' κα'ι τοϋτο εστιν η
ενωσις, εν παντ' εκεϊνα εϊναι...»
(Πρδς Ξενην).
* * *

''Ολες οι εορτες της 'Εκκλησϊας
υπομνηματϊζουν τα γεγονδτα, που αποτελοϋν τις ξεχωριστες φασεις του
απολυτρωτικοϋ και θεοποιητικοϋ εργου τοϋ Χριστοϋ. ''Η τελικη φαση
εϊναι η 'Ανασταση, που δλοκληρωνουν η θεϊα 'Αναληφη και η Πεντηκοστη, κατα την δποϊα συγκροτεϊται
«δλος δ θεσμδς της 'Εκκλησϊας».
'Αλλα η 'Ανασταση εϊναι η αρχη,
τδ κεντρον και η ανακεφαλαϊωση δλου τοϋ εργου της θεϊας εϋδοκϊας.
'Η 'Ανασταση εϊναι τδ μεθδριο μεταξϋ δϋο κδσμων, τοϋ παλαιοϋ και
τοϋ νεου, τοϋ «καινοϋ».
Εϊναι τδσο θεμελιωδους σημασϊας
η 'Ανασταση τοϋ Κυρϊου ημων 'Ιησοϋ Χριστοϋ για την ζωη μας, ωστε
στδν λειτουργικδ κϋκλο τοϋ χρονου
να την εορταζουμε πενηντα δϋο φορες με τδν πιδ λαμπρδ τρδπο, καθε
Κυριακη. 'Εκτδς τοϋ γεγονδτος, δτι
δσες φορες κοινωνοϋμε τδ τεθεωμενο Σωμα και ΑΙμα τοϋ Χριστοϋ, ανουμε Πασχα.

' Η σημασϊα της ' Αναστασεως δεν
εξαντλεϊται στην αρνητικη αποψη,
που διετϋπωσεν δ ' Απδστολος Παϋλος· «εαν δ Χριστδς δεν ανεστη, αρα
ματαϊα ημων η πϊστις». Δεν εξαν
τλεϊται επϊσης στδ γεγονδς, δτι δ
Χριστιανισμδς στεκεται η πεφτει με
την 'Ανασταση τοϋ Χριστοϋ η δχι.
Χωρϊς την 'Ανασταση δεν μποροϋμε
να εννοησουμε τϊποτε απ' δσα ελα6αν χωραν κατα την 'Ενσαρκωση
τοϋ Χριστοϋ κα'ι δσα εδϊδαξεν ως
Εϋαγγελιον.
'Η 'Ανασταση τοϋ Κυρϊου 'Ιησοϋ ενοποιεϊ δλες τις επι μερους φα
σεις της παρουσϊας Του στη γη και
συμπυκνωνει δλες τις συνεπειες της
'Ενανθρωπησεως, σαν τελικδ σκοπδ
και σαν θρϊαμβο τοϋ Θεοϋ. Με την
'Ανασταση φανερωνεται τι εϊναι δ
Θεδς κα'ι τι δ ανθρωπος. Μδνον υπδ
τδ φως της ' Αναστασεως μποροϋμε
να αντιληφθοϋμε τδ μεγαλεϊο τοϋ
Θεοϋ και τδ μεγαλεϊο τοϋ ανθρωπου.
Προσλαμβανει δ Θεδς την εκπεσμενη και εμπαθη φϋση τοϋ ανθρωπου
και την θεωνει.
'Απδ εδω και περα δ ανθρωπος
δεν εϊναι πλεον «σαρξ και αϊμα», αλλα θεδς κατα χαρη, εϊναι "θεϊας κοινωνδς φϋσεως». Δεν γϊνεται θεδς
κατα χαρη μετα θανατον, αλλα εχει
την δυνατδτητα να γϊνει θεδς απδ
ἔδα». Ζεϊ τωρα μεσα στην σαρκα, αλ
λα συμπεριφερεται σαν θεδς, δπως
λεγει δ 'Αλεξανδρεϋς Κλημης.
Ὅ Χ0θνος της παροϋσης ζωης εισερχεται μεταποιημενος μεσα στην
αχρονη αιωνιδτητα, πρδς την δποϊα
κατευθυνδμεθα. 'Η παροϋσα ζωη,
με την 'Ανασταση τοϋ Χριστοϋ, εγινε ενα κλασμα χρονικδ της μελλοϋσης, δπου, των «εσδπτρων λυθεντων», θα μετεχουμε «εκτυπωτερον»,
δηλ. ουσιαστικωτερα στην ζωη τοϋ
Χριστοϋ και θα απολαμ6ανουμε πληρεστερα την χαρισθεϊσα μακαριδτητα
μεσα στδ φως της 'Αγϊας Τριαδος.

* * *
'Η

μακαριδτης

εϊναι η εν Θεω

ΤΙΛΟΧΛ Κγρογ ΠΧΟΧΑ...

ζωη, που ανετειλεν απδ τον «"Ολβιον Ταφον» τοϋ Χριστοϋ, σαν αγαπη,
χαρα, ειρηνη, φως, που αποτελοϋν
δχι απλως θεϊα δωρηματα, αλλα χορηγϊες ενυποστατων θειων ενεργειων, που διαπεροϋν δλδκληρη την ψυχη, τον νουν και τδ σωμα.
Τδ φως και η χαρα τοϋ αγϊου Πασχα, η δϋναμη και η ωραι6της, ως
ακτιστες θεϊες ενεργειες, μεταβαλλουν και αυτα τα μελη μας σε φως
και ωραιοτητα, σε δϋναμη και πλοϋτο, δπως λεγει δ αγιος Συμεων δ Ν.
Θεολδγος.
'Αλλοιοϋνται οι αισθησεις μας
πρδς στδ θειδτερο και γινδμαστε δλδκληροι φως. Και δ νοϋς μας, που
πλεει στδ φως της ' Αναστασεως τοϋ
Χριστοϋ, γϊνεται ενα φως δμοιον με
τδ ιδικδν του. Και τδτε γεμϊζουμε
με εϋδαιμονϊα και απδ θεϊα γλυκϋτητα. Τδ πρδσωπδ μας λαμπει, δπως
τδ πρδσωπο του ηγαπημενου 'Ιησοϋ.
Και τδτε αισθανδμαστε τδν εαυτδ
μας, δπως σημειωνει δ αγιος Συμε
ων, ωραιδτερον απ' δλους τους ωραϊους, πλουσιωτερον απ' δλους τους
πλουσϊους και δυνατδτερον απ' δ
λους τους αϋτοκρατορες...
'Αλλα για να δεχθοϋμε τδ ακτιστο
φως που συνεχως μας στελλει δ 'Αναστηθεϊς Γλυκϋτατος 'Ιησοϋς, πρεπει να καθαρϊσουμε τις καρδιες μας
και να τις στολϊσουμε με αρετες.
ΧωρΙς δεκτικδτητα, πως τδ φως θα
εϊσελθει στην ψυχη μας; 'Εαν η ψυ
χη μας δεν γϊνει καθαρδς καθρεπτης,
πως θα λαμψει τδ φως της 'Αναστασεως μεσα μας; ΟΙ ακαθαρτοι λογισμοι και οι αμαρτωλες πραξεις και οι
ενεργειες του δια6δλου στην καρδια
μας εϊναι σκοταδι. Πως τδ αγιο φως
του Χριστοϋ θα λαμψει «εν ταϊς καρ-
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δϊαις ημων» ;
Γι' αυτδ, δπως γραφει δ αγιος
Νικδδημος δ 'Αγιορεϊτης, «"Ας παρακαλεσωμεν, αγαπητοϊ, τδν ανασταντα Χριστδν να νεκρωση μεν τους
εν τη καρδια μας παρακαθημενους
εμπαθεϊς λογισμοϋς και δαϊμονας, να
αναστηθη δε αϋτδς μεσα μας, ϋπερ8αϊνων ως σφραγϊδας τους εν τη ψυ
χη μας εϋρισκομενους εμπαθεϊς τϋπους και προληψεις της αμαρτϊας,
ως λεγει δ θεοφδρος Μαξιμος- «'Ο
Κϋριος ανϊσταται, ωσεϊ νεκροϋς
μεν ποιων τους υπδ δαιμδνων τη καρδϊα παρακαθημενους εμπαθεϊς λογι
σμοϋς, τους διαμεριζομενους εν τοϊς
πειρασμοϊς ωσπερ Ιματια τους τρδπους της ηθικης εϋπρεπεϊας, και υπερζαϊνων ωσπερ σφραγϊδας τους
επικειμενους τη ψυχη τϋπους των
κατα πρδληψιν αμαρτηματων». (α'
εκατ. των θεολογικων, κεφ. ξγ').
... 'Εαν οϋν ημεϊς θεοφιλως και
καινως πολιτευωμεθα, αδελφοϊ, ως
ανωθεν εϊπομεν, θελομεν γνωρϊσει
μεσα εις τδν εαυτδν μας την θαυμαστην δϋναμιν της 'Αναστασεως τοϋ
Κυρϊου, ητις εϊναι δ προηγοϋμενος
σκοπδς, δια τδν δποϊον δ Θεδς τα
παντα εποϊησε, κατα τδν αϋτδν θειον
Μαξιμον, καϊ ακολοϋθως θελομεν αξιωθη να εορταζωμεν τδ "Αγιον Πασχα τοϋ Κυρϊου εν τη παροϋση μεν
ζωη με χαραν πνευματικην και αγαλλϊασιν της καρδϊας μας, εν δε τη
μελλοϋση, να εορταζωμεν αυτδ εκτυπωτερδν τε καϊ καθαρωτερον, εν
Χριστω 'Ιησοϋ τω Κυρϊω ημων τφ
εκ νεκρων ανασταντι· Ω η δδξα και
τδ κρατος συν τω Πατρι και τω 'Αγϊω Πνεϋματι εΙς τους αιωνας. 'Αμην».
θ.μ.δ.

ΠΛΤρϊΛρΧΙΚΟ ΜΗΝγΜΛ
θείαν σοφίαν καὶ τἠν κένωσιν τοϋ ΣωτἠΧριστὸς 'Α ν έ σ τ η !
Ὅπως δλοι οϊ ἀπὸ του 'Αποστόλου 'Αν- ρος καὶ ἐζἠτησαν νἀ σώσουν τὸν Σωτἠρα
δρέου, του πρώτου ϋπὸ του Κυρίου ἠμῶν καὶ ἐαυτοϋς καὶ τὸν κόσμον. Ὅ δἐ Πιλἀ'Ιησοϋ Χριστοϋ κληθέντος 'Αποστόλου και τος, ἠ ϋπερδόναμις τἠς ἐποχἠς τοϋ 'Ιησοϋ,
κηρόξαντος ἐν τἠ πόλει ταότῃ την 'Ανἀ- ἐνιψε τἀς χεῖρας του, δπως τὸ πρἀττει
στασιν και ιδρόσαντος τἠν ἀγίαν ταότην πἀντοτε κἀθε ϋπερδόναμις, κατἀ τἀ συμ'Εκκλησίαν, προκἀτοχοι ἠμῶν, και δμοϋ φέροντἀ της. Καὶ τότε ἀπλῶς ἠρώτησε:
μετ' αϋτῶν, ἐν συνεχεία ἀδιακόπφ ἀπὸ τοϋ «Καὶ τὶ ἐστιν ἀλἠθεια;» ('Ιωἀνν. Ι8, 38).
πρώτου μετἀ τἠν 'Ανἀστασιν αιῶνος, και «'Ο δἐ Τησοϋς ἐσιώπα» (Ματθ. 26, 63).
Καὶ ἠ 'Εκκλησία Του ἐ'χει τἀς στιγμἀς
κατἀ το ετος τοϋτο Ι978, κηρόττομεν ἠτἠς
σιωπἠς της. Διότι δἐν εϊναι δυνατὸν
μεῖς, δ ταπεινὸς ἐκείνων ἀποστολικὸς διἀδοχος, ἀπὸ τἠς ιδίας πόλεως καὶ της ιδίας νἀ ϋπερβἠ τὸν Κόριόν της. Καὶ εϊναι πολλἀκις ἠ σιωπἠ αϋτἠ ἀπὸ πἀσαν κραυγἠν
ἐδρας, τἠν 'Ανἀστασιν τοϋ Χριστοϋ.
πλέον εϋγλοιττος μαρτυρία τἠς ἀληθείας.
Χριστὸς 'Ανέστη!
Καὶ ἠ 'Εκκλησία Του ἀπογοητεόει πολλἀΚαι, λοιπόν, κηρόττομεν 'Ανἀστασιν, δι- κις τἀ κριτἠρια τοϋ κόσμου, τἠς ισχόος
ότι ὡς Μεγἀλη 'Εκκλησία τοϋ Χριστοϋ καὶ τἠς λαμπρότητος.
πἀντοτε βιοϋμεν τἠν 'Ανἀστασιν" καὶ βιοϋΚαι, λοιπόν, καὶ ἠ 'Εκκλησία Του διαμεν τἠν 'Ανἀστασιν, διότι οϋδέποτε ϋπἠρ- ψεόδει τους λογιζομένους αϋτἠν θνἠσκουξαμεν ξένοι πρὸς τἠν Σταόρωσιν.
σαν καὶ νεκρἀν.
Δι' ἠμἀς, τἠν Μεγἀλην 'Εκκλησίαν, τὸν
"Οθεν καὶ ἠμεῖς, κατἀ τὸν πασχἀλιον
κἠρυκα τἠς 'Αναστἀσεως, Σταόρωσις καὶ τοϋτον ὸρθρον, ἀπὸ τἠς σιωπἠς καὶ τἠς
'Ανἀστασις εϊναι ἀδιαχώριστα.
περισυλλογἠς ἐξερχόμενοι πρὸς τἠν θέαν
'Ακουέτωσαν ταϋτα ἀπαντες δσοι τἠν τἠς 'Αναστἀσεως, ἐν συνεχεία τῶν προκα'Ανἀστασιν θεωροϋν πασχἀλιον τρυφἠν τόχων ἠμῶν, ἐρμηνεόομεν πρὸς ϋμἀς, ἀκαὶ μόνον, τὸν δέ 6ίον τἠς Ἐκκλησίας συν- δελφοὶ ἀγαπητοὶ καὶ τέκνα περιπόθητα, τἠν
εχἐς έόρτιον Πἀσχα.
πεῖραν τἠς Μητρὸς ἠμῶν Ἐκκλησίας, δτι
Ὅχι, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίω. Ὅ αϋτη εϊναι μετἀ τοϋ Κυρίου της 'Ιησοϋ
βιος τἠς Ἐκκλησίας εϊναι δ 6ίος τοϋ σώ- καὶ συνακολουθεῖ Αϋτῶ ἀπὸ τοϋ Μυστικοϋ
ματος τοϋ Χριστοϋ. ΕΙναι ἠ μυστικἠ καὶ Δείπνου καὶ τοϋ Ὅρους τῶν 'Ελαιῶν καὶ
εις διἀστασιν θείας οίκονομίας θεωρουμέ- τοϋ Γολγοθἀ πρὸς τὸν κἠπον 'Ιωσἠφ τοϋ
νη ζωἠ τοϋ Χριστοϋ εις τἠν έπέκτασιν τἠς ἀπὸ 'Αριμαθαίας, δτι Χριστῶ συνεσταόἘκκλησίας Του, που ειναι τὸ Σῶμα Του. ρωται καί Χριστῶ συνανίσταται. Ζἠ δἐ
Ειναι ἠ ζωἠ ἐν τἀφφ, που τριἠμερος ἀνί- οϋκέτι αϋτἠ, ζἠ δἐ ἐν αϋτἠ Χριστός.
Καί, λοιπόν, ἀπὸ τοϋ ζῶντος Χριστοϋ
σταται καὶ εϊναι καὶ παραμένει ζωἠ.
Λοιπόν, μἠ ταρασσέσθω ὑμῶν ἠ καρδία, κηρόττομεν πρὸς ϋμἀς καὶ τὸν κόσμον δλον
μηδἐ δειλιἀτω. Πιστεόετε εις τὸν 'Ανα- τἠν 'Ανἀστασιν Αϋτοϋ. Αϋτὸ εϊναι ἐπὶ τφ
στἀντα Χριστὸν καὶ εις τἠν 'Εκκλησίαν 'Αγίω Πἀσχα τὸ εϋαγγέλιον ἠμῶν ἀπὸ τοϋ
συνθρόνου τοϋ 'Αποστόλου 'Ανδρέου.
Του. Εϊναι 'Ανἀστασις!
Χριστὸς 'Ανέστη! Ειρἠνη ϋμῖν!
ΟΙ σόγχρονοι τοϋ Τησοϋ, δσοι ἐλογί"Αγιον Πἀσχα τοϋ Ι958
σαντο Αότὸν νεκρόν, διεψεόσθησαν.
Τ Ὅ Κωνσταντινουπόλεως
Οι ἐπιθυμοϋντες βασιλείαν καὶ ἐξουσίαν
διἀπυρος πρὸς Θεὸν εϋχέτης
τοϋ κόσμου τοότου καὶ συνέχειαν Δαυὶδ
πἀντων ϋμῶν Δ.
ἀπεγοητεόθησαν ἀπὸ τἠν πραότητα, τἠν

Η ΠξΟΟ6γΧΗ ΤΗΟ Γ6ΘΟΗΜΧΝΗ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ τοϋ Χριστοϋ στον κηπο της
Γεθσημανἠ εῖναι ἠ πιο
ϋπεροχη ατι δλες τις
προσευχδς χδρη στἠν
δποτελεσματικδτητα καὶ
δυναμἠ της νδ εςιλεωνη τις αμαρτίες τοϋ
κ6σμου. Προσφερθεϊσα στον 'Αϊδιο θεδ και
Παιερα μδ πνεϋμα θείας Αγαπης εξακολουθεϊ
ν' ακτινο6ολἠ μδ φως ποϋ δεν εῖναι δυνατδν
να σ6υσθἠ, προσελκϋοντας διαρκως ψυχδς ποϋ
διατἠρησαν αλωβητο τδ «καθ' δμοίωσιν θεοϋ». 'Ο Χριστδς εχει συμπεριλα6ει δλδκληρο
τδ ανθρωπινο γενος σ' αϋτἠ την προσευχἠ,
δπδ τδν πρωτο 'Αδδμ μεχρι τδν τελευταϊο
δνθρωπο, που πρ6κειται νδ γεννηθη. 'Η ϋπαρκτικἠ εμπειρία μιας τδτοιας αγαπης μας
ϋπερβαίνει, *κι εισι ἠ παρατεινδμενη σημασία της παραμδνει απδκρυφη για μας. Αϊωνια νικηφδρα, ἠ αγδπη τοϋ Χριστοϋ, στην επϊγεια φαση της συνεπαγεται υπερτατη θλίψη. Κανεῖς ποτδ δεν δοκίμασε τετοια θλίψη,
σαν εκείνη ποδ ϋπεμεινε δ Χριστδς. Κατε6ηκε στδν δδη, στην πιδ δδυνηρἠ απ' δλες κδλαση, στην κδλαοη της αγαπης. Πρ6κειται
για μιδ σφαϊρα ϋπαρξεως, ποδ μδνο μδ ιτνευματικἠ 6γδπη μπορεϊ νδ γινη αντιληπτἠ —
τδ πδοο βαθειδ μποροϋμε να διεισδϋσουμε οτδ
μυστἠριο, εξαρταται απδ τδ μετρο αγαπης που
«εξ "Υψους» μας εχει δοθη νδ γευθοϋμε.
Εῖναι ζωτικης σημασίας τδ νδ δχουμε δοκιμδσει δστω και μιδ μδνο φορα, τδ οϋρδνιο
πϋρ ποδ δ Χριστδς δφερε μαζί Του· τδ να
γνωρίζουμε μδ δλδκληρο τδ εῖναι μας τϊ σημαίνει νδ εῖσαι δστω και λίγο δμοιος μδ τδν
Χριστδ.
«Και γενδμενος εν αγωνίμ εκτενεστερον
* 'Απδ τδ νεο 6ι6λϊο τοϋ «ρχι,μανδοιτου
Σωφρονίου τοϋ "Εσσεξ «ΗΪ8 Εϊῖβ Ϊ8 ιπιηο.

προσηϋχετο' εγενετο δε δ ῖδρως αϋτοϋ, ωσεϊ
Θρδμ6οι αϊματος κατα6αίνοντες επι την γην».
"Οσοι αγνοοϋν μιδ τετοια αγαπη και δσοι δδν
επιθυμοϋν νδ ξἐρουν γι' αϋτἠν, ας παδσουν
νδ δκφρδζουν γνωμες γιδ τδν Χριστδ. Κανεῖς
ας μη αποτολμα μεσα στην ανοησια του νδ
ϋποτιμα την παρουσία τοϋ 'Αθανδτου Βασιλἐως Χριστοϋ δναμεσα μας, μἠπως οτδ τδλος
πικρἠ ντροπη τδν αναγκαση νδ κραυγδζη
«τοϊς δρεσι καῖ ταϊς πετραις: Πεσατε εφ' ἠμας καῖ κρϋψατε ἠμας δπδ προσωπου του καθημδνου επῖ τοϋ θρδνου».
"Αν καῖ τδ 66ρος δδν πδφτει «την σωματικἠ δοκιμμασία του σταυρωμενου Χριστοϋ πανω οτδ Σταυρδ, δ σωματικδς πδνος δν τοϋτοις δλοκληρωνει τδ μαρτϋριο δπδ κδθε δποψη. Γνωρίζουμε απδ πεϊρα, πως ἠ ψυχἠ μπο
ρεϊ νδ πληγωθη πολυ πιδ φο6ερδ απ' τδ σωμα. ΚΓ δν αϋτδ συμ6αίνη στην ψυχἠ, στἠν
δπίγεια κατδστασἠ της, τί πρεπει νδ ῖσχυη
γιδ την ψυχη σδν πνεϋμα που πασχίζει νδ
φΘ6ση στην αῖωνιδτητα;
Γιδ νδ 6ιιϋσουμε ε'στω «δΓ εοδπτρου εν
αϊνίγματι» την πορεία που δ Χριστδς διανυσε,
γιδ νδ μετασχηματίσουμε τδ φυσικδ μας εῖναι
σδ προσευχἠ που ν' αντανακλα, χλωμδ τοϋλδχιστον, τἠν προσευχἠ Του στἠ Γεθσημανἠ,
τἠν πιδ τραγικἠ νυχτα στην ῖστορία τοϋ κδομου, πρεπει ν' αποδεχθοϋμε τἠν κακοπδθεια. Οι αντιξοδτητες ανοίγουν τἠν καρδιδ
οτδν πδνο δλοκλἠρου τοϋ κ6σμου. 'Η τελευταία 6αθμίδα, σ' αϋτἠ τἠν μεγαλειωδη επιστἠμη καθολικἠς αγαπης, πραγματωνεται δταν
φθανουμε στδ κατιοφλι της δλλης ζωἠς, δταν ψυχορραγοϋμε. Πολλοῖ — στδν καιρδ μας
ϊδιαίτερα — εῖναι λιγδτερο ἠ περισσδτερο
αναίσθητοι κατδ τἠν διδρκεια των τελευταϊων
ωρων τους καῖ πεθαίνουν χωρῖς προσευχἠ.
'Αλλδ θδταν καλϋτερα δν δ Χριστιανδς μποροϋσε νδ διανϋση αϋτἠ τἠν καμπἠ σδ κατδσταση προσευχἠς, μδ δπίγνωση δτι ἔχει φθασει στἠν τελικἠ κρίση. Συχνα πεθαίνουμε δργδ - 6ργδ καῖ χδρη σ' αϋτἠ τἠν 6αθμιαία εμ-

β

Η ΠρΟΟ6γΧΗ ΤΗ Ο Γ6ΘΟΗΜΛΝΗ

πειρϊα θανδτου γινδμαστε δλο και περισσδτερο ϊκανοϊ να παραδεχθοϋμε την τραΥωδϊα
της δνθρώτπνης ϊστορϊας και να δντιληφθοϋμε
τδ μυστἠριο της Γεθσημανη και, ϊσως, και του
ΓολΥΟθα ακδμη.
Στο πρδσωπο τοϋ πρωτου 'Αδαμ δλη η
δνθρωπδτητα ϋπδστη μια τρομακτικῆ καταστροφη, μιδ 6λλοτρίωση που εϊναι ἠ ρϊζα δλων των αλλοτριωσεων. Τδ σωμα πληγιδθηκε, δ σκελετδς κομματιαστηκε, η δψη — η
εϊκδνα τοϋ θεοϋ — παραμορφωθηκε. 'Αλληλοδιαδεχδμενες Υενεδς εχουν προσθἐσει πολλδ 6λλα τραυματα καϊ καταΥματα στϊς πληΥες
τοϋ πρωτδπλαστου. Σ6νολο τδ δνΟρωπινο σω
μα νοσεϊ. 'Ο ΤΙσαϊας τδ περίΥραψε πολυ καλδ' «δπδ ποδων δως κεφαλης οϋκ εστιν εν
αϋτω δλοκληρϊα, 6λλδ μωλωψ και τραϋμα
και πληΥἠ φλεΥμαϊνουσα· οϋκ εστι μδλαΥμα
επιθηναι, οϋτε δλαιον, ουτε καταδδσμους». Τδ
δπαλωτερο δΥΥϊΥμα ποναει τρομερα. "Οταν οι
δνθρωποι εϊναι σωματικδ δρρωστοι, νοπϋθουν
δτι χρειδζεται νδ τοϋς 6οηθἠσουν οι 8λλοι
καϊ παραδίδουν τδν εαυιδ τους *μ εϋΥνωμοσϋνη στδ χδρια τοϋ ΥϊατροΟ' δταν δμως πρδκειται Υϊδ πνευματικῆ δοκιμασία, χολιϊινονται καϊ
δποδίδουν την οδϋνη τους σε εζωτερικες παρεμ6ασεις. "Ετσι καϊ μδ τδ Χριστ6: Αϋτ6ς,
δ μοναδικδς δληθινδς θεραπευτης μδ τδ ενδιαφερον Του Υϊδ τις κακωσεις της δμαρτϊας
ϋπανω μας, προξἐνησε δξϋτατο πδνο σδ δλη
την δνθρωπδτητα. Δδν ϋπδρχει τίποτε τπδ
φοβερδ δπδ τδν Χριστδ - 'Αλἠθεια. Σϋνολος
δ κδσμος Τδν φοβαται. Δδν εϊναι δναντϊρρητο, πως δν αποδεχδμασταν πρδΥματι την 'Απδλυτη 'Αλἠθεια τοϋ Χριστοϋ μδ τδν εμφυτο
πδθο μας Υϊδ αληθεια, δδν θδ μποροϋσαμε ν'
δρνηθοϋμε νδ Τδν δκολουθἠσουμε ; 'Αλλ' ενα
ϊδιδτυπο ζωωδες ενοτικτο της σαρκας, αμεσως
μας πληροφορεϊ, δτι τδ νδ Τδν δκολουθἠσουμε, απαιτεϊ τῆν δτοιμδτητα νδ σταυρωθοϋμε
Υϊδ την αΥδπη Του. Ποϋ καϊ πως θδ 6ροϋμε
τδ οθενος Υϊδ τδτοιο ἠρωϊσμδ;
Τδ πδθος τοϋ Χριστοϋ εϊναι αδϋνατον ν'
αποδοθη μδ δνθρωτανα μδσα. "Οπως καϊ νδ
εϊχαν τδ πραΥματα, κανεϊς δδν θδ τδ καταλδβαινε. Καθως τδ παιδιδ δδν αντιλαμ6ανονται τις θυσιες ποϋ οϊ νονεϊς καϊ δδσκαλοϊ
τους κανουν Υϊδ νδ τδ μεΥαλωσουν καϊ νδ
τοϋς μεταδωσουν την σκληρδ κερδισμενη πεϊρα μιας δλ6κληρης ζωης, δτσι καϊ οϊ δνθρω
ποι Υενικδ δδν καταλα6αν τδν Χριστδ — ακδμα καϊ οϊ σπδνιες εξαιρεσεις μδνον μερικως

καταλα6αίνουν. "Ετσι δ ΛοΥος τοϋ Χριστοϋ,
ποϋ δπαιτεϊ ριζικῆ αλλαΥῆ σϋνολης της ζωης
μας, ῆλθε σδν δδυνηρδ πληΥμα. "Οσο δ Χρι
στδς 26λεπε την αθλιδτητδ μας, ϋπδφερε περισσδτερο απ' τδν καθενα μας. Καϊ σῆκωνε
αϋτδ τδ σταυρδ δλα τδ χρδνια της θητείας
Του στδν κδσμο. 'Ο ΓολΥοθας ῆταν η τελευταία πραξη μδνον, τδ δποκορϋφωμα — ϋψομετρικδ καϊ οϋσιαστικδ — ποϋ συνενωνε δλες
τις δυνατδτητες τοϋ «πδσχειν»: την ψυχικῆ
ταλαιπωρϊα Υϊδ τδν δτιμωτικδ θδνατο, τδ δΥριο
καϊ εκδικητικδ γελιο εκεινων, στοϋς δποϊους
εϊχε «φταϊξει», τδν σωματικδ πδνο της σταυρωσεως, την θλϊψη τοϋ Πνεϋματδς Του, επειδῆ οϊ δνθρωποι εϊχαν δποποιηθη τδ εϋαΥΥελιο
της Πατρικης αναπης. "Ηταν καταδικασμδνος
δπ' δλες τις πλευρες: δπδ τη Ρωμαϊκῆ αϋτοκρατορϊα, δξ αϊτϊας τοϋ ζηλου της Υϊδ
νομιμδτητα καϊ τδξη· δπδ την 'Εκκλησϊα της
Παλαιας Διαθηκης, την θεμελιωμενη στδ Μωσαϊκδ Νδμο ποϋ διατηρἠθηκε απδ τδτε ποϋ δδθηκε στδ Σινα· δπδ τδν δχλο ποϋ εϊχε δπολαϋσει τδσα πολλδ δπ' τδ χδρια Του. Οϊ μαθητδς διασκορπϊσθηκαν. 'Ο Χριστδς δφεθηκε
μδνος, ενοχος καϊ ετοιμος νδ κατδλθη σδ κεϊνους ποϋ κατοικοϋσαν στδ σκδτος τοϋ αδη.
'Ο Χριστδς δποτελεϊ Θαϋμα, πδρα δπδ καθε κατανδηση. Εϊναι η ϋπερτελεια δποκδλυψη τοϋ Εϊναι, επϊσης ἠ ϋπερτδλεια φανδρωση
τοϋ δνθριϊιπου. "Ολοι μας θδ 6ρεθοϋμε κδποτε στδ δδρατο σϋνορο μεταξϋ χρδνου καϊ αϊωνιδτητος. Φθδνοντας σ' αϋτην την πνευματικῆ δριακη Υραμμἠ, Θδ πρδπει νδ προσδιορϊσουμε τδ μελλον μας στδν κδσμο, ποϋ δκτεϊνεται μπροστδ μας καϊ ν* δποφασϊσουμε ῆ τδ
νδ εϊμεθα μδ τδν Χριστ6, καθ' δμοίωσϊν Του,
η τδ νδ δπομακρυνθοϋμε δπδ Αϋτδν. "Οταν η
εκλοΥη αϋτη πραΥματοποιηθη — της ταυτδτητδς μας μδ τδν Χριστδ η της δρνἠσεως Του —
μδ μδνη την ελεϋθερη θελησι μας, θδ ϊσχϋη
Υϊδ δλδκληρη τὲν αϊωνιδτητα καϊ δ χρδνος
δδν θδ λειτουρΥη πλεον.
Μ6χρις εκεϊνη τη στϊΥμῆ της 6ποφδσεως,
παντως, δν δσω εϊμεθα δκδμη σ' αϋτῆ τῆ ζωη,
συχνδ θδ κυμαινδμεθα ως πρδς τδν αϋτοπροσδιορισμδ μας, διερωτωμενοι κατδ πδσον θδ
πρεπη νδ δκπληρωνουμε τις δντολδς Του η νδ
ϋποκυπτουμε στδ παθη μας. Βαθμιαϊα, καθως
θ' δνωνιζομαστε, τδ μυστἠριο τοϋ Χριστοϋ θδ
μας δποκαλυφθη αν αφιερωσουμε δλοκληρωτικδ τδν δαυτδ μας στην ϋπακοη των προσταΥμδτων Του. 'Η στινμἠ θδ ελθη, δταν η
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καρδιδ και δ νους θα εϊναι τδσο 6υθισμενα
στῆ θεα της δπειρης αγιδτητας καϊ ταπεινΛσεως τοϋ θεοϋ - Χριστοϋ, ωστε δλδκληρο τδ
εῖναι μας νδ ϋψωθη σϋ μια Εξαρση δγαπης
για τδν θεδ. Καταπονημενοι δπδ την αηδια
τοϋ εαυτοϋ μας, εξ αϊτίας τοϋ κακοϋ που ϋπδρχει μϋσα μας, πειναμε και διψαμε νδ γίνουμε σδν τδν θεδ μϋσα στην δγϊα ταπείνωση
και σ' αϋτδν τδν πδθο εγκειται τδ σπϋρμα
της δγιδτητος. 'Ακατδπαυστα αϋξανδμενη δγδπη γιδ τδν Χριστδ, φυσιολογικδ δδηγεϊ σε
εμπειρϊες που μας εξομοιωνουν με Αϋτδν.
Κι
* Ενα δσϋλληπτο πανδραμα θδ ξεδιπλωνεται
μπροστδ στδ ματια μας. Οι λϋπες τοϋ κδσμου
θδ μας συνθλϊβουν πολϋ δσχημα καϊ θδ ξεχναμε τδ σωμα καϊ τδ πνεϋμα μας, σε σημεϊο
ωστε νδ δναβιωνη δσο μπορεϊ η προσευχῆ τοϋ
Χριστοϋ στη Γεθσημανη.
Αϋτη εῖναι η δπαρχῆ της γνωσεως τοϋ
Χριστοϋ, ποϋ γιδ χδρη της «ϋπεροχης» της,
δ 'Απδστολος Παϋλος θεωροϋσε δλα τδ δλλα
σκϋβαλα. Γιδ νδ κερδηση τδν Χριστδ καϊ νδ
«καταντηση είς την εξανδστασιν των νεκρων»,
ῆταν ετοιμος ν' δπαρνηθη κδθε δλλο κερδος.
'Ο 'Απ. Παϋλος μιλοϋσε Ετσι, δχι επειδη «ηδη
Ελαβεν» δλλ' επειδη επεδϊωκε «τοϊς Εμπρο
σθεν επεκτεινομενος κατδ σκοπδν. .. τδ βρα6εϊον της δνω κλησεως τοϋ θεοϋ Εν Χριστω
'Ιησοϋ». "Αν λοιπδν δ μϋγας δπδστολος Παϋλος δεν εϊχε «ῆδη λ66ει», οϋτε εμεϊς ὲπιτρέπεται νδ ξεθαρρεϋουμε καϊ νδ τοποθετοϋμε
τους εαυτοϋς μας στδ ϊδιο δπιπεδο με τδ Χριστδ. Πρεπει νδ ϋπαρχη μιδ ωρισμενη αναφορδ παντως. Εϊναι στοιχειωδες γιδ δλους
μας, τδ νδ εϊμαστε φορεϊς τουλδχιστον μιας
κλασματικης δμοιδτητος, δν θϋλουμε νδ δνομδζουμε τοϋς Εαυτοϋς μας Χριστιανοϋς. 'Αλλ'
δ απ. Παϋλος πασχιζε γιδ μιδ τελειδτερη ομοϊωση καϊ ϊκετευε τους Κορινθιους νδ τδν
μιμοϋνται (Α' Κορ. 4, Ι6). 'Επομϋνως πρε
πει νδ αποδιωχνουμε τδ φ66ο καϊ τη δειλϊα
και δν πνεϋματι ν' δκολουθοϋμε τδ Χριστδ,
ωστε νδ κληρονομησουμε ζωὴ αϊωνια μεσα
στην δληθινῆ γνωση τοϋ Οϋρδνιου Πατερα
και τοϋ Χριστοϋ, τδν 'Οποϊον, 'Εκεϊνος δπϋστειλε στδν κδσμο.
Μπορεϊ νδ λεχθη με κδποια 66ση, δτι σχεδδν πουθενδ δεν κηρϋττεται γνἠσιος Χρισπανισμδς. 'Ο Χριστιανισμδς τδσο πολϋ ϋπερβαίνει την καταληπτικῆ ϊκανδτητα τοϋ δνθριοπου,
ωστε κδθε προσευχδμενη καρδιδ δεν αποτολμα νδ κηρϋξη τδν Εϋαγγελικδ λδγο. ΟΙ δν-
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θρωποι αναζητοϋν την 'Αληθεια. 'Αγαπουν
τδν Χριστδ. 'Αλλδ, στδν καιρδ μας ϊδιαίτερα,
προσπαθοϋν νδ Τδν ϋποβι6ασουν στδ μδτρα
τους, πραγμα ποϋ ϊσοπεδωνει τδ Εϋαγγδλιο
στδ Εδαφος τοϋ ἠθικισμοϋ. Παρ' δλα αϋτδ, δ
Χριστδς τδ ξεκαθαρισε: «'Ο οϋρανδς καϊ ἠ
γη παρελεϋσεται, οϊ δε λδγοι μου οϋ μῆ παρδλθωσι». Τδ νδ φθδσης στην εμπειρία της
'ΑληΟειας, δπαιτεϊ πολϋ περισσδτερο μδχθο,
δπ' δσο τδ νδ μορφωθης πρακτικδ η επιστημονικδ. Οϋτε τδ δι66ασμα σε6αστοϋ δριθμοϋ
6ιβλιων, οϋτε 6αθειδ γνωση της ϊστοριας τοϋ
Χριστιανισμοϋ, οϋτε η σπουδη διαφδρων θεολογικων μεθδδων μπορεϊ νδ μας δδηγἠση στδ
ποθοϋμενο, αν δδν προσκολληθοϋμε μδνιμα
καϊ δσο τδ δυνατδν περισσδτερο στις εντολδς
τοϋ Χριστοϋ.
Μ6λις δωρηθη στδν δνθρωπο η παραμικρῆ
μετοχϊ) στην προσευχη της Γεθσημανη, δμϋσως ξεπερνα τδ δρια της δτομικδτητδς του καϊ
εϊσϋρχεται σε μιδ νεα μορφῆ ϋπδρξεως — στδ
προσωπικως Εϊναι καθ' δμοίωσιν Χριστοϋ. ΜΕ
τδ να γινδμαστε κοινωνοϊ στδ πδθη της θεϊκης Του δγδπης, μποροϋμε εξ ϊσου εν πνεϋματι νδ λαμβδνουμε κδποια πεϊρα τοϋ θανατου Του και της δυνδμεως της Οναστασεως
Του. «Εϊ γδρ σϋμφυτοι γεγδναμεν τω δμοιωματι τοϋ θανατου αϋτοϋ (μϋ θερμῆ προσευχη
ϋπερ τοϋ κδσμου καϊ καταλυτικῆ επιθυμϊα γιδ
την σωτηρία δλων) ουτω και της δνασιδσεως εσδμεθα».
"Οταν εξ "Υψους θδ μας χαρισθη νδ εϊσδλθουμε σ' αϋιη την καινοϋργια σφαϊρα τοϋ ΕΙναι, θδ φθδσουμε στδ «τελη των αϊωνων» καϊ
θδ περιλαμφθοϋμε απδ τδ φως της θείας 'Αϊδιδτητος. Καϊ κδθε ανθρωπος, στδν δποϊον £χει δπονεϊμει δ θεδς τδ σπδνιο καϊ φο6ερδ
προνδμιο νδ δοκιμδζη σε ελδχιστο 6αθμδ τδ
μαρτϋριο της προσευχης τοϋ Χριστοϋ στδν κηπο της Γεθσημανη, θδ κυριευθη δργδ και επιυδυνα απδ την δδιδσειστη πληροφορία της αναστδσεως της ψυχης του και την αϊσθηση της
αναμφί6ολης καϊ δναπδδραστης νίκης τοϋ
Χριστοϋ. θδ νοιωση «δτι Χριστδς εγερθεις εκ
νεκρων οϋκϋτι δποθνἠσκει, θδνατος αϋτοϋ οϋκϋτι κυριεϋει». Και τδ πνεϋμα του θδ ψιθυρίση εντδς του: «δ Κϋριδς μου καϊ δ θεδς
μου...». Νϋν, Χριστϋ, κατδ τῆν δωρεδν της
δγαπης Σου, την πδντα νοϋν ϋπερἐχουσαν,
«κδγω μετα6Ε6ηκα Εκ τοϋ θανδτου εϊς την
ζωἠν. . .». Νϋν, εϊμϊ "Ων.
μετδφρ. μ.χ.

ΝΘΧ φϊ ν ΟΚΧΚΙΚΛ Κ6ΙΜ6ΝΛ
(ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ)

'

ΡΙΣΤΟΥ τοϋ πραγματι αγαΟοϋ και ϋπεραγαθου τις εϋεργετικδς
θεϊες 6κτϊνες δεχ6μενοχ μδσα στην ἠσυχία,
πρδς αϋτες πρδπεχ νδ
κινηθοϋμε για νδ φωταγωγηθοϋμε μδ αγαθες πρδξεχς.
Διον. 'Αρεοπ., Μψπβ ΡΟ 3 στ. ΙΟ85
Πρεπει νδ προσπαθοϋμε για νδ Εχουμε τον
νοϋν σε ησυχια. ''Οπως δταν τδ ματια περχφδρονται συνεχως, πδτε μεν στα πλδγχα κινοϋμενα, πδτε δε προς τδ δπδνω και κατω
δχαρκως στρεφδμενα, δδν εϊναι δυνατδν νδ
δουν τδ δντικείμενο καθαρδ, αλλα πρεπει νδ
στερεωσει κανεις τδ 6λ6μμα επανω στδ 6λεπ6μενον, αν θελει να τδ δεϊ μδ καθαρδτητα,
ετσι και δ νοϋς τοϋ ανθοωπου, εϊναι αδϋνατο να ατενϊσει την αληθεια μδ ζωηροτητα,
δν ελκεται απδ πολλδς εγκδσμιες φροντϊδες...
'Αλλδ αναχωρηση απδ τδν κδσμο δεν σημαϊνεχ νδ δξδλθει κανεϊς σωματικδ απ' αϋτδν,
αλλα νδ δχακδψει τἠν ουμπαθεια που δχει ἠ
ψυχἠ στδ σωμα, ωστε νδ γινει απολης, αοικος, ανϊδιος, χωρις φϊλο, δκτἠμονας, φτωχδς,
απραγμονας, χωρις συναλλαγες, αμαθἠς των
ανθρωπχνων διδαγμδτων νδ εϊναι παρασκευασμδνος νδ ϋποδεχθεϊ στην καρδχα του εντονα
τδ ϊχνη της θεϊας διδασκαλίας που θδ ακολουθἠσει. Προετοιμασία της καρδίας, σημαϊνει
τἠν απομαθηση των δσων τἠν εδοϋλωσαν μδ
τις δμαρτωλδς συνἠθεχες. "Αλλωστε δδν εϊναι δυνατδ νδ γρδψεχ κανεις δπανω στδ κερί, δδν προηγουμδνως δδν τδ λειανει απδ
τδ προηγοϋμενα σχἠματα. Οϋτε επϊσης εϊναι
δυνατδ νδ γραφοϋν στην ψυχη τδ θεϊα δδγματα, αν προηγουμδνως δδν καθαρισθοϋν απ'
αϋτἠν, δσες πλανεμενες διδασκαλϊες ειχαν
κολλἠσει μδ τἠν συνἠθεχα.

'Αλλδ γιδ νδ διευκολυνθεϊ ἠ προσπδθεια,
πολϋ ωφδλεια προκαλεϊ ἠ δρημία, ποδ κατευνδζει τδ πδθη καϊ ετσι δπιτρδπει στδν εμφυτο λ6γο νδ τδ εκριζωσει απδ τἠν ψυχἠ. “Οπως τδ θηρϊα, δταν ειναι καπως παγωμενα
νικωνται εϋκολωτερα, δτσι και οϊ δπιθυμϊες,
οϊ δργδς, οϊ τρ66οι καϊ οϊ λϋπες, αϋτδ τδ δηλητηριωδη κακδ τἠς ψυχἠς, δταν κατευνασθοϋν μδσα στἠν ἠσυχϊα καϊ δδν εξαγριώνονται μδ τους συνεχεϊς ερεθισμοϋς, μδ τἠν δϋναμη τοϋ λδγου νικωνται πιδ εϋκολα.
"Ας εϊναι λοιπδν δ τδπος τδτοιος, δπως εϊναι καϊ δ δικδς μου (δηλ. δ ποταμδς 'Τρις,
που ἠσκεϊτο δ Μ. ΒασΙλειος), ελεϋθερος απδ
τἠν κοινωνικἠ ζωἠ, ωστε νδ μἠ διακδπτεται
ἠ συνδχεια τἠς ασκἠσεως απδ κανενα δνθρωπο. Στἠν εϋσε6ἠ δσκηση ἠ ψυχἠ τρεφεται με
θεϊα διανοἠματα. Ποιδ εϊναι λοιπδν πιδ μακδριο απδ τδ νδ μιμἠται κανεις στἠ γἠ τους δγγελικοϋς χοροϋς; Μ6λις δρχϊσει ἠ αϋγἠ νδ
τρδχει μδ πδθο κανεϊς στϊς προσευχδς καϊ μδ
ϋμνους καϊ ωδδς νδ δοξαζει τδν δημιουργο;
"Υστερα δταν ανατείλει δ ἠλιος, νδ επιδϊδεται στδ σωματικδ εργα, δνω αδιαλεϊπτως θδ
δνεργεϊ τἠν «εϋχἠ» καϊ μδ τους ϋμνους θδ νοστιμίζει, σαν τδ δλδτι, τϊς εργασιες του; Γιατϊ τἠν εϋφροσυνη καϊ δλυπη κατδσταση τἠς
ψυχἠς εξασφαλίζει ἠ παρηγορία απδ τοϋς ϋμνους.
'Η ἠσυχϊα λοιπδν εϊναι δρχἠ καθαρσεως
τἠς ψυχἠς, που οϋτε ἠ γλωσσα λδει ματαιολογϊες, οϋτε τδ ματια βλδπουν μδ περιδργεια
ωραϊα πρδσωπα καϊ καλλίγραμμα σωματα, οϋ
τε τδ αϋτιδ ακοϋουν μελωδιες συνθεμδνες γιδ
νδ προκαλοϋν ἠδονἠ, που αφαιρεϊ τἠν σωφροσϋνη τἠς ψυχἠς, οϋτε εϋτρδπελα λδγια δνθριδπων γελοιοποιων, αϋτδ ποδ κυρϊως παραλϋουν τἠν ψυχἠ.
'Ο νους που δεν σκορπϊζεται πρδς τδ δξω,
οϋτε διαχϋνεται πρδς τδν κδσμο διδ μδσου
των αϊσθἠσεων ιοϋ σιοματος, πρωτα μδν γυρίζει στδν εαυτδν του- διδ τοϋ δαυτοϋ του

Ν6Χ φϊΧΟΚΧΑ,ΙΚλ ΚβΙΜ6ΝΧ

δνε6αίνει σδ νοἠματα περ'ι θεοϋ' και μΕσα
στδ κδλλος των νοημδτών δλος φωτιζδμενος,
λησμονδει καϊ αϋτῆν τῆν φϋση. Γιατϊ (σ' αϋτῆ τδν κατδσταση) οϋτε γιδ τροφη φροντίζει,
οϋτε ἠ ψυχῆ Ελκεται προς τδ κδτω απδ μἐριμνες για Ενδϋματα, αλλα εϋρισκδμενος ελεϋθερος απδ γἠϊνες φροντίδες, Εχει στρεψει δλο τδ ενδιαφερον του στῆν δπδκτηση
των αϊωνίων δγαθων. Δηλαδη πως θα δποκτἠσει την σωφροσυνη και την δνδρεία, την
δικαιοσυνη καϊ την φρδνηση καϊ τϊς λοιπδς
αρετες, δσες δποδιαιροϋνται στις γενικδς αϋτΕς, που πρδπει δ χριστιανδς να Εκτελεϊ στδν
6ϊο του.
Μ. Βαοιλείου, Γρηγορίω. Μψηβ,
ΡΟ 32, 224 - 228
... 'Αλλδ την ποικιλία των λουλουδιων
ῆ των ωδικων πουλιων, ας τα θαυμαζουν
αλλοτ Εγω δδν Εχω χρδνο νδ αφηνω τδν νοϋ
μου σ' αϋτδ. 'Εκεϊνο τδ εξαιρετικδ ποδ Εχου
με οτδν τδπο αϋτδ εϊναι, δτι ενω δποδεικνυετατ κατδλληλο γιδ δποψδήποτε καρποφορία,
λδγψ της θεσεως του, σδ^μενα εϊναι γλυκυτερον απ' δλους τους καρποϋς η ηουχία, ποδ
τρεφει δ τδπος. Γιατϊ δχι μδνο εϊναι απηλλαγμενος απδ τοδς θορϋβους των πδλεων,
δλλδ καϊ διδτι οϋτε περαστικδς δεν πλησιδζει εδω, πλην των κυνηγων.
Μ. Βαοιλείου, Γρηγορίω εταίρψ
Μψπο, ΡΟ 32, 227

Φεϋγει δπδ τδν κδσμο μαζη μου γιδ τδν
Πδντο (δ Μ. Βασίλειος), καϊ διευθϋνει τδ
εκεϊ ασκητηρια. Αϋτδς δμως κδμνει κδτι δξιομνημδνευτο καϊ προτιμδει την Ερημο σδν
τδν προφἠτην 'Ηλίαν καϊ τδν Πρδδρομον Τωδννην, τοδς αληθινοδς φιλοσδφους. Γιατϊ
την Ερημο εθεωρησε γιδ τδν εαυτδ του περιοσδτερο ιϊκρδλιμη, παρδ νδ σκεφθεϊ γιδ τδ
παρδντα, ως αναξια της φιλοσοφίας του καϊ
νδ διαφθείρει μϋσα στην ζδλη τοϋ κδσμου
την διακυ6Ερνηση των λογισμων του στην γαλἠνη της ἠσυχίας.
Γρηγ. θεολ. 'Επιτδφιος. Μψηε, ΡΟ 36, 536
Εϊναι δπαραίτητο νδ ἠσυχδζει κανεϊς καϊ
νδ επαναφερει τδν νοϋ δπδ τδν σκορπισμδ
οτδ διδφορα πρδγματα, ωστε νδ μπορεϊ νδ
ενωνεται με τδν θεδν με διαϋγεια.
'Η μακρυδ δπδ μδριμνες ἠσυχία, εϊναι πιδ
πολϋτιμη δπδ τϊς Εξωτερικδς δραστηριδτητες.
Γρηγ. θεολ. Μψηβ, ΡΟ 95, Ι245

9

'Η ησυχία εϊναι ώφΕλιμη, γιατϊ Εκεϊνο ποδ
6λδπτει δδν 6λεπεται, κΓ Εκεϊνο ποδ δδν
6λΕπεται δεν δια6αίνει στῆν διδνοια. 'Εκεϊνο
δε ποδ δεν ϋπδρχει στην διδνοια δδν κινεϊ
την φαντασία διδ της μνἠμης· καϊ Εκεϊνο ποδ
δεν κινεϊ την μνημη, δεν Ερεθίζει τδ πδθοςδφοϋ τδ πδθος δεν κινεϊται, η ψυχη Εχει 6αθειδ γαληνη καϊ εϊρηνη. Γι' αϋτδ καϊ δ Μωϋ,σης δ οοςχϋτατος, αν καϊ εϊχε την επιμΕλεια
καϊ την φροντίδα τοϋ λαοϋ των Τουδαίων,
Εστηνε την οκηνη του Εξω δπδ τα πλἠθη σδ
απομακρυσμδνους τδπους, γιδ ν' δποφϋγει, δσο ὴταν δυνατδ, τϊς ενοχλησεις καϊ γιδ νδ Εχει
ησυχους τοδς λογισμοϋς, ωστε νδ σκδπτεται
με γνωση δσα εϊναι χρἠσιμα στην ψυχἠ.
Γι' αϋτδ τδ λδγο δ 'Ιησοϋς τοϋ Ναυη δεν
Ε6γαινε δπδ την σκηνἠ του, δποφεϋγων Ετσι την 6λδ6η απδ την μη δπαραίτητη θεα των
Εξωτερικων πραγμδτων. Γι' αϋτδ καϊ δ 'Ηλίας καϊ δ 'Ελισοαϊος, δφησαν την 'Ιουδαία
καϊ κατοίκησαν στδ δρος Κ6ρμηλος. 'Ο Τωαννης δ Βαπτισιης Επισης, Εγκατελειψε τδ
'Ιεροσδλυμα καϊ ζοϋσε στην Ερημο τοϋ Τορδδνου. Καϊ δ 'Ιερεμίας, παρ' δτι ῆταν ϋποχρεωμενος νδ εϋρίσκεται μεταξδ τοϋ λαοϋ
γιδ νδ προφητεϋει, δμως μη ϋποφδρων τϊς
παρανομίες του, Ελεγε κλαίοντας· «Ποιδς θδ
μοϋ δωσει Ενα μακρυνδ τδπο στην Ερημο, γιδ
νδ φϋγω καϊ νδ Εγκαταλείψω τδν λαδν αϋτδν;». Προτιμοϋσε νδ συγκατοικεϊ με τδ θηρία, ποδ δδν 6λδπτουν τὺν ψυχη, παρδ μδ
τοδς ουνανθρωπους καϊ νδ 6λδπτεται ψυχικως
δπ' αϋτοϋς.
'Αλλδ τδ σπουδαιδτερο απ' δλα, εϊναι τδ
δτι δ Κϋριος, παρ' δτι ῆταν ανωτερος δπδ
κδθε 6λδδη, Εφευγε δπδ τδ πλήθη, μδλις τοϋ
Εδίδετο η εϋκαιρία καϊ Εμενε στϊς Ερημους.
ΜΕ αϋτδ ηθελε νδ δείξει σε Εκείνους ποδ Εχουν την δυνατδτητα νδ διακρίνουν, πδσο
χρησηιη εϊναι ὴ ἠσυχία, δλλδ καϊ νδ 6ε6αιωσει μδ κδθε τρδπο, δτι αϋτοϊ ποδ προτιμοϋν
τδν μοναστικδ καϊ δναχωρητικδ 6ίο, καταστδλλοντες τδ πδθη διδ της ησυχϊας, δπερΕχουν
εκείνων ποδ ΕκλΕγουν τδν γδμον καϊ ζοϋν
μεσα στδν κδσμον, Εστω καϊ αν διακρίνονται
γιδ την σεμνδτητα τοϋ 6ίου των.
Νείλου 'Ασκητοϋ. Μψηβ, ΡΟ 79, ΙΟ73-ΙΟ76
'Εκεϊνος ποδ δναστρΕφεται μΕσα στοδς
κοσμικοδς θορϋ6ους καϊ θδλεϊ νδ γνωρίσει
-> σ. 28

*
Ο ΑΓΙΟ6 ΝΘΚΤΛρϊΟΟ, Ο ΘΧΥΜΛΤΟΥΡΓΟΟ
Υενῆ φιλοδοξία νὰ διακονήση στὴ συνέχεια τοὺς ἀδελφοὐς του μέσα στὶς περιπέτειες καὶ τοὺς κινδὐνους τοῦ κόσμου.
Δὲν θὰ ήταν ὑπερβολὴ νὰ λεχθῆ,
δτι δλη ὴ ἐκ καταβολῆς, άνωΥῆς καὶ παιδείας, μαζὶ μὲ τὴν θεία χάρη, προσωπικὴ δομὴ τοῦ νεαροῦ μοναχοῦ, τὸν ἐνεφάνιζεν ὡς «παιδαριοΥέροντα» μὲ «νοῦν
ἠΥεμόνα κατὰ παθῶν όλεθρίων». Γιατὶ ὴ δλη ζωή του τεκμηριώνει, δτι ήτο
«νουνεχής», ἐκλεκτὸν σκεῦος τοῦ ὰΥίου Πνεὐματος, νοῦς δεκτικὸς τῶν ἐνερΥειῶν τῆς θείας σοφίας ἔτσι, ὡστε καὶ
ἔξω τοῦ μοναστηρίου εὑρισκόμενος νὰ
αἰσθάνεται τὴν ϊδια ἄνεση καὶ ἐλευθερία.
Γιὰ τοὺς λόΥους λοιπὸν αὐτοὺς μετὰ τὸ ἀΥΥελικὸ σχῆμα τοῦ μοναχοῦ, ἐδέχθη νὰ χειροτονηθῆ σὲ ἰεροδιάκονο
μὲ τὴν ἀπώτερη πρόθεση νὰ συνεχίση
τὶς σπουδές του, πρἄΥμα ποὺ γιὰ μοναχό, ποὺ δὲν θὰ εϊχε τὸ ὕψος τῆς ἀρετῆς
του, εϊναι ἀνορθόδοξο καὶ πολὺ ἐπικίνδυνο. "Ετσι στὶς Ι5 Τανουαρίου τοῦ
Ι877 ἔλαδε τὴν χάρη τοῦ πρώτου 6αθμοῦ τῆς ἰερωσὐνης, ἀπὸ τὸν τότε Μητροπολίτη Χίου Γρηγόριον καὶ ἀπὸ Λάζαρος μετωνομάσθη σὲ Νεκτάριον.
Στὸ πρόσωπο τοῦ Χιώτη πλουσίου
Τωἀννη Χωρέμη, εὐρεν, ὁ ἰεροδιάκονος Νεκτάριος, τὸν ἄνθρωπο ποὺ θὰ τοῦ
συμπαρασταθῆ στὰ ἔξοδά του γιὰ νὰ
τελειώση τὶς σπουδές του στὸ γυμνάσιον. Προκειμένου δμως νὰ συνεχίση
στὴν θεολογία, τοῦ συνέστησαν νὰ
προσφὐγει στὸ Πατριαρχεῖον 'Αλεξανδρείας. Πράγματι, άφοῦ ἐξέθεσε
στὸν τότε Πατριἀρχη γηραιὸ Σωφρόνιον τὴν ἐπιθυμία του, εὐρε κατανόηση
καὶ ἐκτίμηση γιὰ τὸ ήθος του. Τὸ Πατριαρχεῖο ἀνέλαβε τὶς δαπάνες τῶν
σπουδῶν του ὑπὸ τὸν δρον δτι θὰ ὑπη* 'Απδ τδ 6ι6λίο τοϋ μοναχοϋ θεοκλητου ρετοῦσε μετὰ τὸ πτυχίον του στὸ κλῖΔιονυσιατου, που θδ κυκλοφορἠση προσεχως. μα τοῦ Πατριαρχείου.

ΑΡΕΜΕΙΝΕ στὴν
«Νέα Μονὴ» μία
τριετία ὡς δόκιμος
καὶ τὴν 7 Νοεμβρίου τοῦ Ι876 κουρεὐτηκε μοναχὸς μὲ τὸ
ἄνομα Λάζαρος, ἐνσωματωθεὶς στὴν ἀδελφότητα τοῦ μοναστηριοῦ καὶ ὑπηρετήσας ὡς γραμματεὐς.
'Αποδίδουμε ξεχωριστὴ σημαοία στὸ
διάστημα τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς τοῦ ἀΥίου
μοναχοῦ μέσα στὸ Μοναστήρι. Γιατὶ ἐκεῖ ἐλεὐθερος ἀπὸ τὶς ἄφευκτες διασπαστικὲς μέριμνες τοῦ κόσμου, μὲ συγκεντρωμένες τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς, «ἐνώπιος ἐνωπίω», θὰ μποροῦσε μὲ τὶς ἀσκητικὲς ἀγωΥές, τὶς ἀδιάλειπτες ψαλμωδίες καὶ δοξολοΥίες καὶ τὶς θερμὲς προσευχὲς νὰ ἐνώνεται διαρκέστερα μὲ τὸν
θεόν. ΠράΥματι, ἠ ψυχὴ τοῦ ὁσιωτάτου Λαζάρου, ἄΥευστη ἀπὸ τὶς ὴδονὲς
τοῦ κόσμου, καθαρὴ ἀπὸ ἀνθρώπινες ἐμπάθειες, μὲ σωφρονισμένο τὸ ἐπιθυμητικό, μὲ ἀΥάπη διαποτισμένο τὸ θυμικὸ
καὶ μὲ ταπείνωση, πραότητα καὶ πνευματικὲς θεωρίες τὸ λοΥϊστικό, ἔτσι ὡστε
δλος ὁ δυναμισμὸς τῆς ψυχῆς του, ὲνοποιημένος καὶ σὲ «συνέλιξη» ἀρμονική,
νὰ πραγματοποιῆ τὴν ὑπέρλοΥη ἔνωση
μὲ τὶς ἄκτιστες ἐνέρΥειες τοῦ θεοῦ.
Τὰ τρία χρόνια τοῦ ἐκουσίου ἐΥκλεισμοῦ του ἠσαν ἀσφαλῶς τὰ Υονιμότερα σὲ πνευματικὲς ἐμπειρίες καὶ τὸ μέτρο τῆς πνευματικῆς του δυνάμεως. Χωρὶς τὴν συνείδηση τῆς ἰκανότητος, νὰ
ἀντιμετωπίζη τοὺς πειρασμοὺς τοῦ κόσμου νικηφόρα, θὰ ήταν Υϊὰ τὴν πνευματικὴ εὐαισθησία τοῦ τριακονταετοῦς
ὁσίου μοναχοῦ ἀπαρἀδεκτη κἀθε σκέψη
γιὰ συνέχιση τῶν σπουδῶν μὲ τὴν εὐ-
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'Ο ἰεροδιάκονος Νεκτάριος ἐπέστρεψε στὴν 'Αθήνα καὶ ἐνεγράφη στὴν ἐκεῖ θεολογικὴ Σχολὴ τὸ Ι882, ἀπ' δπου
ἀπεφοίτησε μετἀ τριετία, ὡς προλὐτης
τῆς θεολογίας, συντηροὐμενος καὶ ἀπὸ
μίαν ὑποτροφία ποὺ ἔλαβε.
Βέβαια ἄν κανεὶς ῆθελε νἀ ἐξετάση τή προσέφερε στὴν πνευματική, μορφωτικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ συγκρότησή
του τὸ γυμνάσιο καὶ τὸ πανεπιστήμιο —
καὶ αὐτὸ εἰναι πολὺ ἐνδιαφέρον — θὰ
ἐλέγαμεν, δτι τὸ μὲν γυμνάσιο τοῦ καλλιέργησε τὸν νοῦν καὶ τοῦ ἔδωσε τἠν
δυνατότητα νὰ ἀνέβη σὲ ὑψηλότερα
μορφωτικὰ καὶ ἐπιστημονικὰ ἐπίπεδα
γνώσεως καὶ σοφίας, τὸ δὲ πανεπιστήμιον, ὡς θεολογικὴ ἐπιστήμη, δὲν τοῦ
προσέφερε θεωρητικὲς γνώσεις, ἀντάξιες πρὸς τὴν 'Ορθόδοξη Παράδοση.
Εϊναι γνωστό, δτι μέσα στὸ ἔρεβος
τῆς τουρκοκρατίας εἰχε διακοπῆ ἠ θεολογικἠ παράδοση. Καὶ τὴν νεαρὰ τότε
θεολογικὴ Σχολὴ τῶν 'Αθηνῶν, ἐκπροσωποῦσαν καθηγηταί, ποὺ οποὐδαζαν
στὰ προτεσταντικὰ καὶ ρωμαιοκαθολικὰ
πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης... 'Ἐτσι ἐδιδάσκοντο νὰ σκέπτωνται κατὰ τὴν μία
ή τὴν ἄλλη αὶρετικὴ παράδοση καὶ νὰ
ἐφαρμόζουν θεολογικὲς μεθόδους ποὺ
ἀνῆκαν στὸν σχολαστικισμὸ ὴ στὸν όρθολογισμό. Τὸ ἀποτέλεομα ὴτο νὰ ἐμφανίζουν γιὰ 'Ορθόδοξη θεολογία ἔνα
τριπλῆς συνθέσεως ἀμάλγαμα ἀπὸ θειορίες μισο-όρθόδοξες, θωμιστικὲς καὶ
λουθηρανικές, σὐμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες
ἀνεγνώριζες τὸν θεόν σου μὲ φιλοοοφικοὺς ὁρισμοὺς ἠ μὲ ἀριστοτελικὰ κατηγορήματα ή ἔφθανες σὲ ἄλλη μορφὴ
ἀθεϊας, στὸν τέλειον ἀγνωστικισμό.
Μέσα στὸν ἐκ παραδόσεως 'Ορθόδοξον χῶρον, ἔβλεπε κανεὶς μιὰν ἄχαρη
ἄμιλλα ἐπικρατήσεως τῶν δὐο αὶρετικῶν μορφῶν. 'Ἐτσι ὴ μυστικὴ θεολογία
τῶν ἀγίων Πατέρων, σὲ δλες τὶς ἐκφάνσεις της, ή ἠγνοεῖτο ή ἐξετοπίζετο ὡς
κάτι σκοτεινὸ καὶ ἀμάρτυρον, ἀφοῦ δὲν
μποροῦσε νὰ θεμελιωθῆ μὲ τὸν σχολασπκισμὸ καὶ τοὺς φιλοσοφικοὺς συλλογισμοὐς, ποὺ τόσο φιλότιμα καλλιέργησαν τὶς ἀπολογητικὲς μελέτες, ἰσοὐμενες μὲ τὴν προβολὴ λογικῶν ἐπιχει-
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ρημάτων πρὸς ἀπόδειξη τῆς ὑπάρξεως
τοῦ θεοῦ!
Μὲ ἄλλα λόγια ὴ θεολογικὴ ἐπιστήμη, σιὶς ὴμέρες τῶν σπουδῶν τοῦ ἰεροδιακόνου Νεκταρίου, εϊχε καθηλώσει
τὴν θεοδίδακτη 'Ορθόδοξη Πίστη οἔ μιὰ
ψυχρὴ διανοητικὴ λειτουργία καὶ στὰ
«ἐπτὰ Μυστήρια» τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὰγιασμὸς τῶν ὁποίων ἐτελεῖτο μὲ τὶς κτιστὲς ἐνέργειες τοῦ ἀγίου Πνεὐματος!
Ἐπόμενον ὴταν, ὁ Μοναχισμὸς νὰ συσχετισθῆ μὲ τὰ παρωχημένα ἰστορικὰ
φαινόμενα, ὴ ἐν Χριστω μυστικὴ ζωὴ
νὰ προσλάβη στὸ νοῦ τους ἔνα εὶδος
σκοτεινοῦ μυστικισμοῦ, τὸ θεῖον καὶ ἄκτιστο φῶς νὰ ταυτισθῆ μὲ τὶς μασσαλιανικὲς φωτοφάνειες, ὴ νοερὰ καὶ
καρδιακὴ προσευχή νὰ θεωρεῖται σὰν
6ογομιλισμὸς καὶ τὰ θεόσταλτα, καρδιοστάλακτα δάκρυα, νὰ ἐμφανίζωνται σὰν
τεκμήρια ψυχασθένειας!
'Ἐτσι, ἀπὸ αὐτὴ τὴν θεολογικὴ διαδικασία ξεπεταγόταν ἄνετα τὸ συμπέρασμα, δτι ὴ μυστικὴ διδασκαλία τῶν ἀγίων Πατέρων καὶ ὁ πλήρης Πνεὐματος
ἀγίου βίος των περτεῖχαν στοιχεῖα αἰρετικὰ καὶ ψυχοπαθολογικά. 'Απηχήματα ἔντονα καὶ γνήοια αὐτῆς τῆς ἀνορθόδοξης νοοτροπίας, ἔφτασαν μέχρι τὴν
προτελευταία γενεὰ τῶν πανεπιοτημιακῶν διδασκάλων, τὰ ὁποῖα ὴδη συναντἄμε σὲ Πατρολογίες καὶ σὲ θεολογικὲς
μελέτες. Καὶ δλα αὐτὰ εϊναι σὐνδρομα
τοῦ διχασμοῦ τῆς θεολογίας σὲ ἐπιστήμη καὶ πνευματικὴ πεῖρα, ἐνῶ στὴν
πραΥματικότητα ὁ θεολόΥος πρέπει νὰ
συνθέτη στὸν ὲαυτό του τὴν πρἀξη καὶ
τὴν θεωρία, τὴν γνώση καὶ τὴν προσωπικὴ πεῖρα, ἄχι μόνον ὡς «μαθὡν τὰ
θεῖα», ἀλλὰ καὶ ὡς «πἀσχων τὰ θεῖα».
Οϊ σκέψεις αὐτές, ἀναφορικὰ μὲ τὶς
θεολογικὲς σπουδὲς τοϋ θεοφωτίστου ἰεροδιακόνου Νεκταρίου, εϊναι ἀπαραίτητες, γιὰ νὰ δαιμορφώσουμε σωστὴν
ἀντίληψη γιὰ τὴν Θεολογικὴ του συΥκρότηση καὶ γιὰ νὰ έρμηνεὐσουμε ἀργότερα τὸν διδάσκαλο τοῦ ΕὐαγΥελίου,
τὸν θεολόγο - συγγραφέα καὶ τὸν διευθυντὴ τῆς Ριζαρείου Σχολῆς.
θὰ διακόψουμε ἐδῶ τὶς κρίσεις μας
μὲ τὴν ἐξῆς παρατήρηση: ἐὰν ὁ Ὅσιος
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Πὰτέρας μας Νεκτάριος, δὲν εϊχε στὴν
ψυχήν του γνήσιες όρθόδοξες ἐμπειρίες, προσευχῆς ἀδιαλείπτου, δακρὐων
πνευματικῶν, 6αθειὰς ταπεινώσεως,
θερμῆς ἀγάπης πρὸς τὸν θεὸν καὶ τὸν
πλησίον, θὰ ὴταν ἀδὐνατο νὰ δεχθῆ
πλοὐσιες ἐνέργειες τοῦ ἀγίου Πνεὐματος, ἐὰν ἀκολουθοῦσε τὴν «θεολογική»
διδασκαλία τοῦ πανεπιστημίου. θὰ έσχηματοποιεῖτο σὲ ἔνα τετριμμένο τὐπον ἠθικιστοῦ, ποὺ γιὰ τὴν σωτηρία του
θὰ μετροῦσε τὶς ἀρετές του — δλες ἀκάθαρτες ἀπὸ τὸν ἄφευκτα παρακόλουθο τὐφον στὴν ψυχὴ αὐτή, ποὺ δὲν ἀπέκτησε «πνεῦμα συντετριμμένο» —
ἀλλὰ ποτὲ δὲν θὰ ήγιάζετο. Καὶ πρέπει
κανεὶς νὰ ὑπολογίση, τὸ πόσες ἀντίρροπες δυνάμεις διέθετεν ὁ "Οσιος, γιὰ
νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὶς πτωχεὐουσες τὴν
θεωθεῖσα ἀνθρώπινη φὐση ἐπιδράσεις
τῆς τρίχρονης τρομερῆς δοκιμασίας του
(στὸ Πανεπιστήμιο).
Μὲ τὰ ἠθικὰ καὶ μορφωτικὰ ἐφόδια,
ποὺ συνέλεξεν, ὁ εὐλαβέστατος ἰεροδιάκονος Νεκτάριος, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ
ἀποτίση φόρον εὐγνωμοσὐνης πρὸς τὴν
'Αλεξανδρινὴν Ἐκκλησίαν, ἀνεχώρησεν
ἀπὸ τὴν 'Αθήνα τὸ Ι885 γιὰ τὸ Πατριαρχεῖον 'Αλεξανδρείας. 'Ασφαλῶς θὰ
ἀνέλαβε κάποιαν ἀνάλογη όργανικὴ θέση μέχρι τὶς 23 Μαρτίου τοῦ Ι886, ὁπότε χειροτονεῖται σὲ πρεσβὐτερον ἀπὸ
τὸν γηραιὸ Πατριάρχη στὸν Ναὸν τοῦ
Πατριαρχείου, ποὺ τιμἄται στὸν ἄγιον
Σάβ6αν καὶ τὸν Αὕγουστον τοῦ ἰδίου
ἔτους τοῦ ἐδόθη τὸ όφφίκιον τοῦ 'Αρχιμανδρίτου.
'Απὸ τότε τοῦ ἀνετέθησαν καθήκοντα ιεροκήρυκος καὶ γραμματέως καὶ παραλλήλως ἐτοποθετήθη ὡς Πατριαρχικὸς 'Επίτροπος στὸ Κάϊρον. 'Υπάρχουν
6εβαίως ἀρκετὰ στοιχεῖα τῆς πνευματικῆς καὶ ποιμαντικῆς δράσεως τοῦ ὁσιωτάτου πρεσβυτέρου, ποὺ δείχνουν τὸν
ζῆλον καὶ τὴν ἀγάπην του πρὸς τὸν θε
ὸν καὶ τὸν χριστιανικὸν λαόν. 'Αλλὰ τὰ
ἐξωτερικὰ αὐτὰ τεκμήρια δὲν μποροῦν
νὰ ἀποκαλὐψουν τὴν ἀγίαν ἐσωτερικὴν
ζωήν του, τὶς ἀδιάλειπτες προσευχές,
τὴν καθαρότητά του, τὴν βαθειά του ταπείνωση καὶ τὴν πὐρινη ἀγάπη του. Ἢ

ταν ὴδη οαράντα χρόνων ὡριμος ἀνήρ,
μὲ στερεωμένες στὴν ψυχή του ἀρε
τές, μὲ σταθερὴ καὶ ἔνθεη κλίοη πρὸς τὸ
θεῖον, μὲ παγιωμένες πνευματικὲς ἐμπειρίες θείων πόθων καὶ δακρὐων, ἀνώτερος ὴδονῶν καὶ φλεγόμενος σὰν
σεραφεικὸ πνεῦμα στὴν θεία Λειτουργία, ποὺ ἐτέλει τακτικὰ στὸν ἰερὸ Ναὸ
τοῦ ἀγίου Νικολάου, τὸν ὁποῖον ἐκόσμησε μερικῶς μὲ τοιχογραφίες δαπάναις τῶν πνευματικῶν του τέκνων. Εϊναι καὶ αὐτὸ ἔνα φανέρωμα τοῦ κὐρους
τοῦ ἐργάτου τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Χριστοῦ.
'Η ἀναγνώριση τῆς ἀξίας τοῦ θείου
Νεκταρίου ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον, εἰχε
σἀν ἀποτέλεσμα νὰ τὸν ἐκλέξουν Μητροπολίτη Πενταπόλεως (τιτουλάριο).
'Η χειροτονία του ἔγινε στὶς Ι5 Τανουαρίου τοῦ Ι889, στὸν κοσμηθέντα Ναὸν
τοῦ ἀγίου Νικολάου, ἀπὸ τὸν γηραιὸ
Πατριάρχη Σωφρόνιο, συμπαραστατοὐμενον ἀπὸ τοὺς ἀρχιεπισκόπους πρώην
Κερκὐρας 'Αντώνιον καὶ Πορφὐριον τοῦ
ἄρους Σινα.

θρΜΗΝβΙΧ ή;το “ΠΧΤ6β *
ΗΜωΝ,,
ΤΟΥ ΛΓΙΟΥ ΜλΙϊΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΧΟΓΗΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ μδ εκεϊνα
που δπιτελοϋσε κατα
μυστικδ τρδπο, εδειςε,
δπως νομίζω, δτι τδ
μεν ελλογο αποτελεϊ
την δνωση των χωρισμενων, τδ δε παρδ-λογο δδηγεϊ στδν χωρισμδ των ενωμενων. Κι' δτοι νδ μαθωμε, δτι
πρδπει νδ επιδιωκομε τδ δλλογο μδ την πρακτικἠ, γιδ νδ μη δνωθοϋμε μδ τους 'Αγγδλους μδνο μδ τϊς δρετες, δλλδ και μδ τδν
θεδν διδ της γνωσεως αϋτης, που εῖναι επανω απδ τδν κτιστδ κ6σμο.
'Επιοης δ Χριστδς μεταδίδει θείαν ζωἠν,
κδμνων τδν δαυτδν του ετσι ωστε νδ τρωγεται, δπως αϋτδς γνωρϊζει καϊ αϋτοϊ ποδ δλα6αν απδ τδν "Ιδιον αϋτη την νοερδν αϊσθηοη, ωστε, μδ την γεϋση αϋτης της τροφης,
νδ αναγνωρίζουν μδ πεϊρα αληθινη, δτι Αϋ
τδς εῖναι δ Χριστδς και Κϋριος, ποδ χορηγεϊ στοδς τρωγοντας Αϋτδν θείας ποιοτητος
6ρωση γιδ την θεωση τους, επειδη Αϋτδς εῖναι καϊ λδγεται δναντίρρητα — "Αρτος ζωης
καϊ δυνδμεως.
'Ωσαϋτως δ Χριστδς δποκαθιστα στην προτπωτικη κατδσταση την δνθριδπινη φϋση, δχι
μονδχα γιατί, σαρκοϋμενος, ετηρησε σδ κατδσταση απαθείας καϊ δγαπης την διδθεση της
ψυχης απεναντι στους ανθρωπους, αφοϋ ακδμη καϊ απδναντι στοδς σταυρωτες του, η δια0εση αϋτη δδν δλλαζε καθδλου, δλλδ τδ δναντίον μαλλον εγδνετο· προτϊμησε αντϊ γιδ την
ζωη του τδν υπδρ δλων θδνατον, πραγμα ποδ
δείχνει τδ παθος ως εκοϋσιον, 6ε6αιοϋμενον
απδ την φιλδνθρωπη διδθεση τοϋ πδσχοντος
Χριστοϋ.
'Αλλ' δ Χριστδς δκδμα κατἠργησε καϊ την

· Συνδχεια απδ τδ τεϋχ. 49 - 5Ο.

εχθρα, καρφωσας στδν Σταυρδ τδ χειρδγραφο
της αμαρτίας, ποδ γι' αυτδ ἠ δνθριδπινη φϋση
εϋρίσκετο σδ δσπονδο πδλεμο κατδ τοϋ δαυτοϋ της· καϊ καλεσας τοδς «μακρδν καϊ τους
δγγϋς», δηλαδη τοδς Τουδαίους καϊ τοδς εθνικοϋς, ελυσε «τδ μεσδτοιχον τοϋ φραγμοϋ»,
(δηλαδη αποσαφἠνισε τδν νδμο των εντολων
διδ των δογμδτων), εκτισε τοδς δυο κδσμους
σδ δνα νεον δνθρωπον, «ποιων εϊρηνην καϊ
αποκαταλλασσων ἠμας δΤ εαυτοϋ τω Πατρϊ». "Ετσι δκαμε τους δνθρωπους, ωστε νδ
μη δχουν εναντιουμϋνη πλεον τἠν γνωμη στδ
λδγο της φϋοεως, δλλδ να δχουν αναλλοίωτη αρμονία η δποκατασταθεϊσα φϋση μαζη
μδ τῆν γνωμη.
'Ομοϊως δ Χριστδς κατεστησε τῆν ανθρωπινη φϋση καθαρη δπδ τδν νδμο της αμαρ
τίας, μη επιτρδψας καθδλου ηδονην εϊς την
χδριν ἠμων Σαρκωση του. Γιατϊ η σϋλληψη
εγινεν ασπορος ϋπερφυσικως, δπως καϊ ἠ
γεννηση δφθορη καϊ ϋπδρ τῆν φϋση. 'Ο τεχθεϊς δηλαδη θεδς, δυνδμωνε καϊ πδραν της
φϋσεως την Μητδρα του στην διατηρηση της
παρθενίας μδ την Γεννηση Του κι' δτοι δλευθϋρωνε δλδκληρη την φϋση δπδ τῆν τυραννία τοϋ κυριαρχησαντος νδμου της δμαρτίας
(δκείνους φυσικδ που θελουν νδ μτμηθοϋν
τδν εκοϋσιον θδνατον του μδ την νδκρωση
των αίσθἠσεων των «δπϊ γης μελων»). Γιατϊ
τδ μυστἠριο της σωτηρίας δδν δπι66λλεται
τυραννικως, δλλδ ενεργεϊται σ' εκείνους ποδ
θελουν νδ σωθοϋν.

'Ο Χριστδς παλιν καταργεϊ την τυραννία
τοϋ πονηροϋ, ποϋ μδ απατη δδοϋλωσε τδν ανθρωπο. Καϊ την σδρκα, ποϋ νικηθηκε στδ πρδσωπο τοϋ 'Αδδμ, αϋτην προ66λλει δ Χριστδς
σαν δπλο καϊ μδ αϋτη νικδει τδν τϋραννο, γιδ
νδ αποδειξει, την νικηθεϊσα προηγουμἐνως
σδρκα γιδ θδνατο, νικήτρια τοϋ νικητοϋ (δια66λου), την σδρκα αϋτή, ποϋ διδφθειρε με τδν
φυσικδ θδνατο την ζωῆ τοϋ 'Αδδμ. 'Η σδρκα
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τοϋ Χριστοϋ Εγινε στδν διΑ6ολον δηλητἠριον,
ωστε, αϋτδς που εϊχε τδ 6αοϊλειο τοϋ θανΑτου, να ξερΑσει δλους εκεϊνους ποϋ μδ. την
δϋναμη του εϊχε καταπιεϊ.
'Επϊσης δ Λ6γος, θεδς ϋπαρχων, γϊνεται
ανθρωπος (γεγονδς καϊ δκουσμα πρδγματι παρ6δοξο), και δϊνει ζωῆ στδ ανθρωπινο γενος
κι
* Ετσι σαν φϋραμα, ωθεϊ δλδκληρη την φϋση σδ ανΑσταση ζωης και στῆν συνεχεια αποδεχεται, θεληματικδ τδν θανατο της σαρκ6ς
του. "Οπως λοιπδν εϊπα, μδ δλα τα παραπΑνω, θα αποδειχθεϊ δτι ὴ Προοευχη αϋτη εϊ
ναι περιεκτικη αϊτἠσεως. Γιατϊ Αναφδρεται η
Προοευχη αϋιη σε Πατδρα, σδ δνομα Πατερα και σδ 6αοϊλειο. Καϊ παρουσιΑζει παλιν
τδν προσευχδμενο σαν υϊδ κατδ χαρη τοϋ Πατδρα. Νδ ζεϊ μιδ συμφωνϊα καϊ Ενα θδλημα
τοϋ οϋρανϊου καϊ τοϋ επιγεϊου κδσμου. ΤΙ
Προοευχη δϊνει προσταγῆ νδ ζηταμε τδν «δπιοϋσιον δρτον». Νομοθετεϊ την καταλλαγῆ με
ταξϋ των Ανθρωπων καϊ συνδδει την ανθρωπινη φϋση σδ μιδ Ενωση, μδ την ουγχωρηση
μεταξϋ Αλλἠλων, ωστε νδ μἠ διασπαται ἠ ενδτης απδ τις διΑφορες γνωμες. ΔιδΑσκει νδ
παρακαλοϋμε για νδ μη πεσουμε σδ πειρασμδ δπδ τδν νδμο της αμαρπας. Καϊ τελος,
η Προοευχη, περιεχει παραϊνεση νδ λυτρωθοϋμε δπδ τδν πονηρδ.
'Ο Χριστδς, ποϋ εϊναι δ δημιουργδς καϊ
δοτἠρας δλων των Αγαθων, Επρεπε 6ε6αια νδ
εϊναι καϊ διδΑσκαλος εκεϊνων των μαθητων,
ποϋ πιστεϋουν εϊς αϋτδν καϊ μιμοϋνται τδν
δπϊγειον βϊον του, χαϊ νδ τοϋς δφἠσει ως ϋπδδειγμα πνευματικης ζωης τδ λοΥϊα της
Προσευχης, μδ τδ δποϊα εφανερωνε τοϋς ϋπδρχοντας εϊς αϋτδν κατ' εϊδος Αποκρϋφους
θησαυροϋς της σοφϊας καϊ της γνωσεως, δλκϋων Ετσι την επιθυμϊαν των προσευχομενων
στἠν Απ6λαυσἠ τους. Νομϊζω δδ, δτι δ Λδγος

(ϋνδμασε π'ιν διδασκαλϊα αϋτην Προσευχἠν,
ϊ;πειδη περιεχει αϊτηση των δωρων ποϋ δϊδονται, κατδ χδρη, στοϋς ανθρωπους απδ τδν
θεδν. Γιατϊ Ετσι οϊ θεδπνευστοι ΠατΕρες μας
εμελετηοαν τδ περιεχδμενο της Προσευχης
δριστικδ, ωστε νδ ποϋν, δτι ἠ προσευχῆ εϊ
ναι αϊτηση δκεϊνων των Αγαθων, ποϋ ΑντΑξια στην θεδτητδ του συνηθϊζει νδ χαρίζει
οτοϋς Ανθρωπους.
Οϊ Πατδρες απδδειξαν σδ πολλδς περιπτιυσεις, δπϊσης, δτι η εϋχη σημαϊνει ϋπ6σχεση, δηλαδη επαγγελϊα Εκεϊνων των πραγματων ποϋ προσφερουν στδν θεδν οϊ Ανθρω
ποι, ποϋ λατρεϋουν ΑληθινΑ' καϊ την αποψη
τους αϋτη τϊιν στηρϊζουν σδ αν6λογες μαρτυρϊες της Γραςιης, οπως εϊναι: «Εϋξασθε καϊ
Αποδοτε Κυρϊω τω θεω ημων»· «"Οσα ηϋξΑμην 6ποδωσω σοι τω Κυρϊω».
Καϊ π6λι δσα εϊναι δκφρασττκα της Προ
σευχης· «Καϊ προσηϋξατο "Αννα πρδς Κϋριον
λἐγουσα, Κυριε Αδωναϊ, οαβ6αωθ, δδν εϊσακοϋων εϊσακοϋσης της δοϋλης σου, καϊ δδς
μοι καρπδν κοιλϊας». Καϊ προσηϋξατο 'Εζεκϊας 6ασιλεϋς 'Ιοϋδα καϊ 'Ησαϊας υϊδς 'Αμως δ προφητης πρδς Κϋριον». 'Επϊσης τδ·
«"Οταν ϋμεϊς προσευχησθε λεγετε, ΠΑτερ ἠμων δ εν τοϊς οϋρανοϊς», τδ δποϊον ειπε στοϋς
μαθητας του δ Κϋριος.
Ἐπομενως δυν6μεθα νδ λεγομεν την εϋχην ως τηρηοη των Αντολων, κατα πρδθεση
6ε6αια τοϋ ϋποσχεθδντος, τῆν δδ προσευχην
ως αϊτηση, δπως αποβοϋν ωφδλιμα τδ τηρηθεντα ϋπδ τοϋ 6οηθησαντος θεου. "Η με δλλον τρ6πον, μποροϋμε νδ ποϋμε την μδν εϋχη, σαν αγωνισμα Αρετης, ποϋ δ θεδς τδ δδχεται εϋαρδστως, δταν τοϋ προσφερεται, τῆν
δδ προοευχη, σαν Επαθλον Αρετης, τδ δποϊον
ανταποδϊδει μδ πολλἠ χαρδ δ θεδς στδν Αγωμ.χ.
νισθεντα.

ΜΟΝΧΧΙ6ΜΟΟ ΚΧΙ ΚΟΟΜΟΟ
ΑΤΑ και ρους παρισταμεθα μαρτυρες μιας δργανωμενης Εκστρατεϊας
Εναντιον του "Ορθοδδξου
Μοναχισμου, Εναντιον του
* Αγιου "Ορους "Αθω, δπου απδ χιλια και πλεον
στη
χρονια ζουν μεσα
σιωπη Ενδς κελλιου, η μι
ας καλυβης,
σπηλαιου,
Δνθρωποι αποφασισμενοι για ασκησι υψηλης πνευματικης σταθμης. Γιατι αρνηται καθε γηϊνου και
προσκαϊρου, καθε υλικοϋ, ξενοι απδ τδν ρυπον
της Δμαρτϊας, Επιχειρουν Δναβασεις στους καθαρους αιθερες αναλαφροι, αναεροι, απρδσκοπτοι.
Κυριολεκτικως οδρανοβαμονες, γιατι στδχος τους
εϊναι δ οδρανδς, πρδς αδτδν ατενϊζουν με ϊκετηριο 6λεμμα και χερια πρδς την ανω 'Ιερουσαλημ.
Τι πδθος να εϊναι ταχα αδτδς; Ποια νοσταλγια
ψαιδρυνει την ψυχη τους; Ποιδ θειο Φως δδηγεϊ
τα βηματα τους στδν κλειστδ χωρο δνδς Μοναστηριου; Ποια δυναμις αντιθετη με τις φυσικες
δυναμεις, μπορεϊ να ελκει τδν ανθρωπο, με τα λογης - λογης ενστικτα και Δδυναμιες, σε Ενα κδσμο μυστικδ, με Δνεξιχνιαστες τις αναδιπλωσεις
της ανθρωπϊνης ψυχης;
"Οποιος Επισκεπτεται τδ "Αγιον "Ορος, και
αλλα μοναστηρια, διαπιστωνει δτι αυτοι οι μο
ναχοι ζοϋν Δνειπωτες χαρες. Καθε μερα εχουν
Πασχα, καθε μερα διολισθαινουν απδ τδν θανατο
στη ζωη, καθε μερα ζουν την χαρα μιας συνεχους αναβαπτισεως στην κολυμβηθρα της αϊωνιοτητος. Και αν Ενα τετοιο βιωμα δεσπδζη στην
καθημερινη τους Εντρυφησι, γιατι αυτες οϊ κορακοειδεϊς κραυγες, ευτυχως απδ Ελαχιστους; Ποι
οι εϊναι αυτοι οϊ καλαμοι που τυπωνουν στο λευκδ
χαρτι την διαστροφη των ιδεων τους, και θελουν
και Εμας να πεϊσουν; Κδπτονται και χυνουν κροκοδειλια δακρυα για τους νεους και τις νεες που
στο ανθος της ηλικιας τους αρνουνται τα παντα,
και «περιβαλλονται τδ φως ως ϊματιον», και δδευουν δια μεσου Δτραπων και σκοϊνων πρδς τας
καθαρας και κρυσταλλινους πηγας, πρδς τας αυλας του Κυριου. Γιατι δεν ξεσηκωνονται Εναντιον
Εκεινων, που σαν δρπακτικα δρνεα, εχουν Επιπεσει Επανω στα παιδια ακδμα και του Δημοτικου
Σχολεϊου, και Επιχειρουν να Εκπορθησουν τις αθωες παιδικες ψυχες;
'Εαν αμφι6αλλουν, δς αποφοοσισουν Ενα προσ-

κυνημα στδ "Αγιον "Ορος, για να διαπιστωσουν
δντως Εαν οι νεοι Μοναχοι δπεστησαν πλυσι Εγκεφαλου, η αν δεχτηκαν ψυχολογικη βια, κι
*
Δρπαχτηκαν με τη δια απδ την πατρικη στεγη.
"Οχι, δχι, οϊ νεοι Μοναχοι δεν εΤναι θυματα
κανενδς Επηρεασμου η καμμιας προσηλυτιστικης
κατηχησεως. Αυτοι δεχτηκαν την κλησιν ανωθεν,
αυτοι εζωγρηθησαν απδ τδ Δμηχανον καλλος θειων
αρετων του παρθενικου βιου. Ντυθηκαν τ^ν πανοπλιαν του Σταυρου, κι ανοιξαν διδλογο, πιΔστη·καν σδ σκληρη μαχη με τις σκοτεινες δυνα
μεις, που ναρκοθετουν τα θεμελια της 'Ορθο8δξου πνευματικης μαρτυρϊας και ζωης. Αυτοι γρηγορουν και για μας, και για τδν Εαυτδν τους
βεβαια, *Εφ δσον οϊ δυναμεις του κακου 6θουν
τδν Ανθρωπο σε ηθικη κατολϊσθηση και πτωση.
Ναι, προσευχονται,
νυχθημερδν
προσευχονται.
Προσπαθουν να ενωθουν με τδν Θεδν, με τδ αϊωνιον. Προσπαθουν να μεταπηδησουν σε μεταδιανοητικες σφαϊρες, δπου
ψυχη και τδ πνευμα
ζουν την μακαριοτητα της Απειρου 'Αγαπης, δ
που η τελεια καθαρσις των αϋλων αδτων στοιχειων Επιτρεπει την εϊσοδο εΙς τα αδυτα των 6σωματων φυσεων και μυστηρϊων του Θεου. "Ετσι
Επιτυγχανεται
ϊκαθεωσις του Μοναχου και
νδτης του να ακουη τα Δνηκουστα και τα δρρητα, να βλεπη τα 6οθεατα, και να λαμπρυνεται με
θεϊες Ελλαμψεις. Τετοιες εϊναι οϊ δωρεες της Ισαγγελης βιωσης τους.
Τετοιοι βαθεις μετασχηματισμοϊ συντελουνται
μεσα τους. 'Ολοκληρωτικη Δλλοτριωση, Δποξενωση απδ καθε τι τδ ματαιο και ψευδες. Δεν μπορουμε Εμεϊς οϊ κοσμικοι να τους καταλαβουμε,
γιατι διδασκουν και δμιλουν αλλη γλωσσα, δπως Δκριβως τδ "Αγιον Πνευμα λαλεϊ μεσα στις
καρδιες τους. Πως λοιπδν τολμουν να κηλιδωσουν
τδ ασπιλο τριβωνιο του μοναχου; Πως τολμουν μδ
«σεσοφισμενους μυθους» να μειωσουν τδν θεσμδν
του Μοναχισμου, που Δποτελεϊ κρηπιδα και δχυρωμα της 'Ορθοδοξιας; Αυτοι που αμφιβαλλουν
και δεν εχουν προσωπικες δμπειριες απδ την κατα Χριστδν ζωην, ας Επιχειρησουν, 6φου καθαρισουν την σταχτη Δπδ τα ματια τους, μια εις
βαθος και εΙς ϋψος αναθεωρηση των πεποιθησεων
τους, δς πιστεψουν στη χαρη και την 'Αληθεια,
που δ Κυριος απεκαλυψε στδν πλανωμενο ανθρω
πο και τδτε θα κατανοησουν ποια Εσωτερικη &ναγκη Ελκει τους μοναχους εις μιαν δια βιου δοξολογιαν Του.

ϊ.α.δ.

ΜΗΝγΜΧΤΛ ΟρθΟΛΟϊϊλὍ
ΜΕΓΑΛΗ σημερινὴ
ἐορτὴ τῆς 'Ορθοδοξίας ἐπιθἀλλει εἰς
τοὺς μετὰ προσοχῆς
ἀλλὰ καὶ ἀγάπης
παρακολουθοῦντ α ς
τὴν πορείαν αὐτῆς,
νὰ ἀξιολογήσωσι τὰ
κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους ἐπιτεὐγματα, ὡς καὶ τὰς ἐμφανιζομένας ἀδυναμίας αὐτῆς.
Ἐν πρώτοις θὰ ἔδει νὰ σημειώσω τὴν
ποιοτικὴν ἔξαρσιν τοῦ μοναχικοῦ βίου.
Δὲν μὲ ταράσσει τόσον ἠ κατ' ἀριθμὸν
μείωσις τῶν μοναζόντων, δσον μὲ ἐριπνέει καὶ ἐνθαρρὐνει τὸ γεγονὸς δτι
εἰς ἀρκετὰς μονάς, ἄχι μόνον τοῦ 'Αγίου Ὅρους, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ, ἀνὰ
τὴν Ἐλλάδα ὁλόκληρον, ἀλλὰ καὶ πέραν ἀκόμη αὐτῆς, προσέρχονται μοναχοὶ ἀνωτέρας παιδείας, προικισμένοι
διὰ τῆς θείας δωρεἄς τῆς μεταφυσικῆς
πίστεως, οι ὁποῖοι προσδίδουν ζωὴν καὶ
νόημα εἰς τοὺς ἄλλοτε νεκροὺς τὐπους,
συνεχίζοντες τὴν μεγάλην ἠσυχαστικὴν παράδοσιν τοῦ Γρηγορίου Παλαμἄ
καὶ τῶν ἄλλων παλαιοτέρων κορυφαίων μυστικῶν τῆς 'Ορθοδοξίας. Πολλοὶ
οι τρόποι *δι ὡν φανεροῦται ὴ θρησκευτικότης, ἀλλὰ διὰ τὴν 'Ορθοδοξίαν τοὐλάχιστον, πρῶτος καὶ ὕψιστος παραμένει ὁ μυστικὸς ἐτασμός, ὁ ϊμερος τοῦ
πνεὐματος πρὸς τὸ θεῖον. Δυνατὸν νὰ
εϊναι τις ἄθρησκος. 'Αλλὰ διὰ τὸν θρη* Προσφωνηση τοϋ Προἐδρου της Δημοκρατίας οτδ γεϋμα ποϋ παρἐθεσε προς τιμῆν
των μελων της Διαρκοϋς Τερας Συνδδου της
'Εκκλησιας τῆς Ἐλλ6δος, στο Προεδρικδ Μἐγαρο, τἠν Ι9η Μαρτίου Ι978.

σκευόμενον δλων τῶν θρησκειῶν ὁ μυστικὸς ἐτασμὸς εϊναι τὸ πρῶτον. Τοῦτο
ἀκριβῶς, τὸ πάντοτε σπάνιον φαινόμενον καὶ τὸ ὁποῖον, κατὰ τὸν τελευταῖον
αἰῶνα, ἐκινδὐνευε νὰ ἐξαφανισθῆ, ὴρχισε κατ' αὐτὰς καὶ παρ' ὴμῖν πάλιν νὰ
θαμίζη. Πολλὰ προσδοκῶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν
ἐπιστροφήν. Ὅτι δὲ οὕτε τὴν γνωρίζουν, οὕτε τὴν προσέχουν, οὕτε καὶ τὴν
ἐκτιμοῦν οὶ πολλοί, ἀπεναντίας μάλιστα
τὴν οἰκτείρουν, αὐτὸ δὲν ἔΧει σημασίαν. Τὰ μεγάλα μεταφυσικὰ ἐπιτεὐγματα μεταλαμπαδεὐονται ἄσβεοτα ἀπὸ
όλίγους εἰς όλίγους, χωρὶς νὰ παὐουν
νὰ εϊναι καὶ τὰ ἀνώτατα.
θὰ ἔπρεπε ἐπίσης νὰ σημειώσω δτι
αἰ όρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, χωρὶς ποτὲ νὰ
ἀσκήσουν οὶασδήποτε μορφῆς προσηλυτισμόν, ἀκόμη καὶ εἰς χώρας μακρυνάς, 6λέπουν ἀνθρώπους, ἄλλους ὰπλοὺς καὶ ἄλλους σοφοὐς, νὰ προσέρχωνται πρὸς αὐτὰς καὶ νὰ ἐνστερνίζωνται τὸ όρθόδοξον δόγμα. Τοῦτο όφείλεται κυρίως εἰς τὸ μεταφυσικὸν βάθος τοῦ
λειτουργικοῦ καὶ εἰς τὸ κάλλος τοῦ λόγου τῆς Ἐκκλησίας μας. 'Αλλ' ϊσως πολλῶν ἐκλεκτῶν ὴ προσέλευσις, ἰξὶίςι δὲ
ὴ ἀναχώρησις, νὰ ἀποτελῆ ἀντίδρασιν
εἰς τὸ ἐωσφορικὸν πνεῦμα, τὸ ἐπιπολάζον σήμερον εἰς τὰς κοινωνίας τῶν προηγμένων λαῶν.
"Οσον δμως όλίγην προσοχὴν διεγείρουν εἰς τοὺς πολλοὺς μεταξὺ ὴμῶν
αὐτὰ τὰ μικρὰ εἰς ἔκτασιν, ἀλλὰ μεγάλα εἰς ἀξίαν φαινόμενα, τόσον ἀντιθέτως μέγα ἐνδιαφέρον προκαλοῦν τὰ ἀφορῶντα εἰς τὰς ἐν τῆ διοικήσει τῶν
ἀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν παρατηρηθείσας ή καὶ παρατηρουμένας κατὰ καιροὺς ἀνωμαλίας. Πας ὁρθόδοξος λυπεῖται δι' αὐτὰς καὶ εὕχεται δποις αἰ ὁρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, ἐκάστη τῶν ὁποίων
δοκιμάζεται ἀπὸ διάφορα ὰϊτια, ἐξέλ-
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θουν δσον τὸ δυνατὸν ἀλώβητοι ἀπὸ αὐτὰς τὰς δοκηιασίας. 'Η ζωὴ ἄλλωστε τῆς
Ἐκκλησίας, οὕτε κατὸ τὸ δόγμα, οὕτε
κατὰ την διοίκησιν ὑπῆρξε ποτὲ ἀνέφελος, οὕτε κατὰ τοὺς πρωτοχριστιανικοὺς
χρόνους ἔνεκα τῶν αὶρέσεων, οὕτε κα
τὰ τοὺς 6υζαντινοὺς λόγω τῆς Εἰκονοκλασίας καὶ τοῦ Σχίσματος, ἀλλὰ καὶ
λόγω ἄλλων ἐσωτερικῶν ἐρίδων ἐν τῆ
Αὐτοκρατορίρ, οὕτε καὶ κατὰ τοὺς χρόνους τῆς τουρκοκρατίας, ἀλλὰ οὕτε κα
τὰ τοὺς μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν χρό
νους, ἀκόμη καὶ τοὺς μετὰ τὴν ἔκδοσιν
τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόμου τοῦ Ι85Ι.
Δὲν θέλω νὰ ἀνασκαλεὐσω τὰς πληγὰς τῆς Ἐκκλησίας μας εἰδτκώτερον, ἰδίως ἐκείνας τῶν ὁποίων μάρτυρες ὑπήρξαμεν ήμεῖς οἰ ϊδιοι.
Δὲν θεωρῶ ἄλλωστε αὐτάς, ὕσον καὶ
ἄν κατέθλιψαν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα, ὡς τὸ κὐριον αϊτιον τῆς πτώσεως
τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος, καὶ
γενικῶς τῆς ἀποστάσεως ἠ ὁποία ϊσως
ἐδημιουργήθη μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας
μας καὶ τῶν ἀγαπώντων αὐτήν. Διότι
καὶ αὐτὰ τὸ θλιβερὰ φαινόμενα, καθ' δ
μέτρον ὑπάρχουν, όφείλογται εἰς ἄλλο
6αθὐτερον αϊτιον. Δὲν όφείλονται ἀσφαλῶς, — δπως ἐπιπολαίως λέγεται
— εἰς τὴν πρόοδον τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν. Αὶ ἐπιστῆμαι αὐται θίγουν ἐνίοτε
τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θρησκείας, ἄχι τὴν
θρησκείαν εἰς τὴν μεταφυσικήν της οὐσίαν. Κὐριον αϊτιον τῆς πτώσεως τῆς
θρησκευτικότητος εϊναι τὸ γεγονὸς δτι
περὶ τὸν σὐγχρονον ἄνθρωπον ὑψώθη
ἔν εϊδος σινικοῦ τείχους, τὸ ὁποῖον τὸν
ἐμποδίζει, δταν ἰδίως εϊναι ήμιμαθής,
νὰ ἀντικρὐση ἐλεὐθερος τὴν ἀπειρότητα τῶν πνευματικῶν ὁριζόντων. 'Εντὸς τοῦ τείχους αὐτοῦ ὑπάρχουν μόνο
τὰ αἰσθητὰ καὶ πας τις διδάσκεται νὰ
τὰ γινώσκη — καὶ ἀρθῶς — διὰ μόνον
τῶν μεθόδων τῶν φυσικομαθηματικῶν
ἐπιστημῶν, μὴ δυνάμενος νὰ ἀναγάγη
εἰμὴ μόνον εἰς αἰσθητὰ αϊτια δσα φαινόμενα συλλαμβάνει διὰ τῆς ἀντιλήψεώς
του.
ΔΓ δλα τὰ ἄλλα δμως, δπως οι δεσμῶται τοῦ πλατωνικοῦ σπηλαίου, δὲν
διαθέτει δργανον διὰ νὰ τὰ συλλά6η.
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'Υπὸ αὐτὰς τὰς συνθῆκας δμως, μυκτηρίζει, ὡχυρωμένος εἰς τὸν περικεχαρακωμένον ἀπὸ τὸ τεῖχος ὁρίζοντά του,
δσους κατορθώνουν νὰ συλλάβουν νοήματα ὑπεραισθητά, δπως αὐτὰ τὰ ὁποῖα
ὴ θρησκεία προσφέρει εἰς τὸν ἄνθρω
πον. Αὐτὴ εϊναι ὴ βαθυτέρα αἰτία τῆς
αὐξανοὐσης ἀποοτάσεως τοῦ συγχρόνου ὴμιμαθοῦς, ἀπὸ τὴν θρησκείαν, καὶ
ἐννοῶ ἀπὸ κάθε θρησκείαν καὶ κάθε ἐκκλησίαν.
'Αφ' ής στιγμῆς τὸ μεσσιανικὸν δραμα ἀπὸ τὸν μεταφυσικὸν χῶρον, χωρὶς
νὰ καταλυθῆ, χωρὶς νὰ παὐση νὰ εϊναι
ἀπροσπέλαστον δραμα, μετηνέχθη εἰς
τὸν ἐγκόσμιον χῶρον καὶ προσέλαβε τὴν
μορφὴν ἐνὸς πολιτικοῦ Χιλιασμοῦ, ὁ
πραγματικός, ὁ μεταφυσικὸς ἐτασμὸς ἐν
πολλοῖς ἐμαράνθη. Ἐμαράνθη πάντως
δι' αὐτοὺς οἰ ὁποῖοι μόνον ἐπὶ τοῦ μεσσιανικοῦ αὐτοῦ ὁράματος στηρίζουν τὴν
θρησκευτικότητά των.
Παρὰ ταῦτα, δσοι μὲ διαὐγειαν 6λέπουν τὸ όρθὸν καὶ ἀγωνιοῦν διὰ τὸν πε
ρὶ αὐτοὺς ζόφον, πιστεὐω δτι, δὲν πρέπει νὰ ἀπαισιοδοξοῦν. Αὐταὶ αἰ θεωρίαι καὶ εἰς παλαιοτέρους χρόνους διετυπώθησαν καὶ δὴ στηριχθεῖσαι εἰς πολὺ
ἐδραιότερα 6άθρα, ἀλλὰ ποτὲ δὲν ἐρρίζωσαν. 'Αποτελοῦν τὸ ἀρνητικὸν στοιχεῖον εἰς τὴν διαλεκτικὴν τοῦ ἰστορικοῦ γίγνεσθαι. θεωρίαι περιοριστικαὶ
τῶν πνευματικῶν ὁριζόντων δὲν ἠμποροῦν νὰ ριζώσουν καὶ νὰ ἀνθίσουν, ἐπὶ
μακρόν, εἰς τὴν ἀμείλικτον ροὴν τοῦ
χρόνου.
Ἐν τφ μεταξὺ δμως πῶς πρέπει νὰ
ἀντιδράσουν αἰ ὁρθόδοξοι 'Εκκλησίαι,
κατὰ τὸ μέτρον καθ' δ τοῦτο θὰ ἐπιτραπῆ ἀπὸ τὰ ἐγκόσιπα καθεστῶτα; Αἰ 'Εκκλησίαι ας μὴ ἐργασθοῦν κατὰ κὐριον
λόγον εἰς ἔκτασιν ἀλλὰ εἰς ὕψος. "Ας
δώσουν τὴν δευτέραν θέσιν εἰς τὰ ἐγκόσμια, τὴν δὲ πρώτην θέσιν εἰς τὴν εἰς
βάθος ἀνάπτυξιν τοῦ θρησκευτικοῦ συν
αισθήματος τῶν ἐκλεκτῶν καὶ τὴν δσον
ἔνεστι διαφώτισιν καὶ θεραπείαν τῶν
κλητῶν. Οὕτε ἐξ άλλου εϊναι κὐριον
ἔργον τῆς 'Εκκλησϊας, (κατὰ τὸ πλεῖστον ῆδη ἐπικαλυπτόμενον ἀπὸ τὴν σὐγ
χρονον πολιτείαν), ὴ μετατροπὴ αὐτῆς
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εἰς μέγα φιλανθρωπικὸν καθίδρυμα —
τάσις ἐκδηλουμένη εἰς ἄλλας 'Εκκλησίας αἰ ὁποῖαι ἀναπτὐσσονται ὑπὸ διαφόρους ϊστορικὰς προϋποθέσεις. "Εργον κὐριον καὶ πρῶτον τῆς 'Ορθοδόξου
Ἐκκλησίας ειναι ἠ θρησκευτικὴ παιδεία, τῶν πολλῶν μὲν εἰς δ μέτρον εϊναι τοῦτο ἐφικτὸν — μέτρον μοιραίως
περιωρισμένον — τῶν δὲ όλίΥων, τῶν
ἀξίων, εἰς τὸ ἀνώτατον δυνατὸν ὕριον.
"Ας μὴ όρρωδήση τις πρὸ τοῦ εὐαρίθμου τῶν ἐκλεκτῶν. 'Η σημερινὴ κυρία
ἀποστολὴ τῆς 'Ορθοδοξίας εὑρίσκεται
εἰς τἀς στενἀς χιονοσκεπεῖς κορυφὰς
καὶ ἄχι εἰς τἀς λιπαρὰς ἐκτεταμένας πεδιάδας. Εἰς τοὺς δισέκτους δι
* αὐτήν
χρόνους θἀ ἐπανέλθη εὐτυχῶς καὶ κατ'

ἀνάγκην ἠ θρησκεία εἰς τὸν πραΥματικὸν ἐαυτόν της, εἰς τἠν οὐσίαν της, καὶ
ἄς συντελεῖται ἔστω καὶ ἀπὸ όλίΥους
ἐκάστοτε αὐτὴ ἠ ἐπιστροφή. 'Η μεταφὺσικἠ συνουσία ὑπῆρξε πἀντοτε τῶν 6λίΥοιν ἠ θεία δωρεἀ. Αὕτη ἄμως ειναι τὸ
μόνιμον, τὸ ἀθάνατον στοιχεῖον της, τὸ
ὁποῖον οὐδέποτε θἀ παρέλθη, ὁσοσδήποτε καὶ ἄν παρέλθη χρόνος. Αὐτὸς εϊναι
ὁ στόχος τῆς Ἐκκλησίας! 'Η μυστικὴ
κλῖμαξ τοῦ 'Ιακώθ, ἠ ὁποία φέρει τὸ
πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ ἀνέσπερον φῶς, κατἀ τὸν λόΥον τοῦ Μαξίμου
τοῦ ὍμολοΥητοῦ, «πρὸς τὴν ὁπλὴν καὶ
ὑπερφυῆ καὶ ὑπεριδρυμένην τῶν συμβόλυιν ἀλήθειαν».

ΕΣΑ στη συνεχεια
της παραδδσεως, δπδ την Ζ' ΟΙκ. Σννοδο, να δορταζεται
η Κνριακη της "Ορδοδοξιας μδ ιδιαϊτερη λαμπρδτητα και
στα ανακτορα, δπως
καδε χρδνο δορταστηκε και δφδτος στδ
Προεδρικδ μεγαρο η ιστορικη ημδρα.
'Η παραπανω δαυμασια δεολογικη
προσφωνηση τοϋ Προεδρου της Δημοκρατϊας κ. Κ. Τοατσου πρδς τα μδλη της Διαρκοϋς 'Ι. Συν6δον, δϊνει τδ μδτρο της
γνωοεως τον περιεχομδνον της 'Ορδοδοςϊας απδ μδρους τοϋ 'Ανωτατον "Αρχοντος, δξ αξιωματος προστατον αντης.
Πραγματι, σε μια προσπαδεια, δ Πρδεδρος της Δημοκρατιας, να αναδεϊξει τα
πνευματικα δεμδλια της 'Ορδοδοξϊας και
την πΟρεϊα της στδν σνγχρονο κδσμο, αναφδρδηκε στδν Μοναχισμδ, σαν τδ νπδρτατο κριτηριο της ποιδτητος τοϋ 6ιουμενον χριστιανισμοϋ.
"Αν λαβει κανεις νπ δψει την ενταξη της νϊκης τοϋ 'Ησυχαομοϋ, σαν νψϊστης μορφης της 'Ορδοδοξιας, στδ «Συνοδικδ της 'Ορδοδοξϊας», δ κ. Τσατσος ενρϊσκετο μεσα στα δεολογικα πλαϊσια της
ημερας, δταν, παρακαμπτων την δεολογια
περϊ των ι. ΕΙκδνων, πηρε σαν κεντρικδ
δεμα της ημερας τδν Μοναχισμδ, σαν μν-

στικη ζωη.
'Επισκοπων απδ περιωπης — σαν «ἐπισκοπΟς των εκτδςν — την ζωη της 'Εκκλησϊας, επεσημανε την ανδηση τοϋ Μοναχισμοϋ, που συνϊσταται δχι τδσο στδν αριδμδν, δοο στην ποιδτητα ,φαινδμενο που
παρατηρεϊται στις πλεϊστες των Τοπικων
'Ορδοδδξων 'Εκκλησιων και ανδφερεν ενδεικτικα τδ "Αγιον "Ορος, πραγμα που
«εμπνεει και ενδαρρννει» τδν φιλδσοφο Πρδεδρο, γιατ'ι ετσι «σννεχϊζεται η μεγαλη ησυγαστϊκη παραδοση τοϋ Γρηγοριου
Παλαμα και των αλλων παλαιοτδρων κορυφαιων μυστικων της 'Ορδοδοξιας», δ
πως τδσο εκφραστικα εϊπε.
Σαν μυστης τοϋ μεταφυσικοϋ Πλατωνισμον, δγκεντρισμενος στην μυστικη δεωρηση και ζωη της 'Ορδοδοξϊας, αναγνωριζει δτι υπαρχουν «πολλοι τρδποι όι' ων
φανεροϋται η δρησκεντικδτης» και νπογραμμιζει δτι, «δια την 'Ορδοδοξϊαν τονλαχιστον, πρωτος και νηιιστος παραμενει
δ μυστικδς δτασμδς, δ "ιμερος τοϋ πνευματος πρδς τδ δεϊον».
"Οντως στδ οημεϊο αυτδ, δ Πρδεδρος
της Δημοκρατιας, εϊναι απδλυτα εναρμονισμενος με την πνευματικη παραδοση της
'Ορδοδοξϊσ.ς, της δποϊας διερμηνευσε, σε
γλωσσα φιλοσοφικη, τδ μνστικδ βαδος και
τδ «ον ενεκεν» υπαρχει, αφοϋ η κατα χαρη δεωση τοϋ ανδρωπου, η «αντιμεταδοοη των ιδιωμδτων», συμφωνα με την Χαλ
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κηδδνεια ϋεολογικη συνθεση, διηκει σαν
δφετδ και οαν σαρκωμδνη ϋεολογϊα μεσα
στην ζωη της 'Εκκλησϊας. 'Αλλα δ «ϊμερος τον πνενματος προς τδ ϋεϊον», 6ιωμενος δπδ τους 'Αγϊους, απετελεσε κυριον αντικειμενο ϋεολογικης εμΑαϋϋνοεως απδ τδν "Αγιο Μαξιμο τδν 'Ομολογητη, που τδοο τεκμηριωμδνα ανδδειξε την
δλκτικδτητα τοϋ νοϋ απδ τδν θεδν, αλλα
και τοϋ θεοϋ πρδς τα δντα, ετσι, ωστε δ
«κατ' εϊκδνα και κα9' δμοϊωσιν» πλασϋεϊς
ανϋρωπος, να μη ημπορεϊ αλλοιως να κατανοηϋεϊ και να δομηνευϋεϊ, παρα μδνο
ϋπδ τδ πρϊσμα τοϋ διπλοϋ αυτοϋ «ιμερου»,
θεοϋ και ανϋρωπου.
Γνωοτης, δ ϋεολογων φιλδσοφος Πρδεδρος, δλων των συγχρδνων ματερεαλιοτικων ρευματων και της δζαρσεως της σημασϊας των φαινομδνων, που παρδσυραν
σδ μεγαλη εκταση τονς πιστους, διαπιοτωνει δτι, ενω «τδ παντοτε οπανιον φαινδμενον τοϋ «ϊμδρου» και τοϋ «μνοτικοϋ ἐταομοϋ» — κατα τδν τελευταϊον αϊωνα
εκινδυνευε να εξαφανιοδη, ηρχισε κατ'
αϋτας και παρ' ημϊν παλιν να ϋαμϊζη».
Και αυτδ τδ φαινδμενο προκαλεϊ στδν κ.
Πρδεδρο αϊσΟημα ενφορϊας, ωστε να
«προοδοκα πολλα».
Ηραγματι, δσο τδ ϋρησκευτικδ 6ϊωμα
γϊνεται 6αδος 9εολογικδν, δσον η εκκλησιαστικη συνεϊδηση 6υϋϊζεται στις εσχα·τες συνδπειες, τον 'Ορϋοδδξου εϊναι, που
δδν εϊναι παρα η αναζητηση και η ανενρεση και η δραοη τοϋ θεοϋ, τδοο 6ρισκδμαστε στδν χωρο της 'ΟρϋοδοζΙας.
Δδν εχει καμμϊα σημασϊα τδ πδσοι τδ
καταλαβαϊνουν αυτδ. Η 'Ορδοδοζϊα διωδευσε μεσα στους αϊωνες «δρϋοδδξως»
παντοτε μδ τους λϊγους. Γιατϊ οι «πολλοι»
ποτδ δδν μποροϋν να οικειατϋοϋν μδ πληρδτητα την 'Ορϋοδοξια στην μυστικη καϊ
ερωτικη της διασταση, δκεϊ που, τεϋεωμενος δ ανδρωπος, ενωνεται μδ τδν Θεδν.
Οι «εκλεκτοϊ» εϊναι παντα δλιγοι.
Αϋτην την μεγαλην αλη9εια, δ κ. Πρδεδρος, την κατενδησε πληρως καϊ σδ γλωσοα οαφη καϊ φιλοσΟφικη εϊπεν, δτι «τα
μεγαλα μεταφυσικα επιτεϋγματα μεταλαμπαδεϋονται δσ6εστα απδ δλϊγους εις δλϊγους, χοιρϊς να πανσυν να εϊναι καϊ τα
ανωταταυ, δπως δχει αποδειξει τρανως
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η ϊστορϊα, δα συμπληρωναμε.
Μεσα σδ αυτδ τδ μοτϊβο μιας ευρυτατης ϋεαιρησεως της 'Ορϋοδοξϊας στδν
συγχρονο κδομο, αναπτϋσσεται η προεδρικη σκεψη, που αγκαλιαζει τα φαινδμενα
της οϋγχρονης τμυχρδτητος καϊ των ποικϊλων ρευματων απεναντι στην 'Ορϋοδοξϊα,
για να καταληξει, μδ περιεκτικδς διαπιστωσεις, στδ δτι, «ϊδεωρϊαι περιοριοτικαϊ
των πνευματ ικων δριζδντων δδν ημποροϋν
να ριζωσουν καϊ να ανϋϊσουν, επϊ μακρδν,
εις την αμεϊλικτον ροην τοϋ χρδνου».
'ΕπΙσης ϋα επρεπε να σημειωδεϊ τδ
σημεϊο εκεϊνο τον προεδρικοϋ λδγου, που
αναφδρεται στδν συγχρονο ρδλο της 'Εκκληοϊας, δπου μδ πολλην λεπτδτητα ϋϊγεται η παρατηρουμενη εξαρση τοϋ «κοινωνικοϋ εργον» της, δια τοϋ δποϊου τεϊνει
«να μετατραπη εΙς μεγα φιλανδρωπικδν
καδϊδρυμαη, ενω «εργον κυριον καϊ πρωτον της 'Ορϋοδδξου 'Εκκλησϊας εϊναι η
ϋρησκευτικη παιδεια...».
Καϊ σδ μια τελενταϊα αποοτροφτ] δϊδεται μδ σνμπυκναιμενη διατυπωση, δ εσχατος της 'Εκκλησϊας στδχος: ΓΗ μυ
στικη κλϊμαξ τοϋ 'Ιακωβ, η δποια φδρει
τδ πνεϋμα τοϋ ανδρωπου πρδς τδ ανεσπερον φως, κατα τδν λδγον τοϋ Μαξιμου τοϋ
'Ομολογητοϋ, «πρδς την απλην καϊ νπερφυη καϊ υπεριδρυμενην των ουμδδλων αληϋειαν».
Στην συγκεχυμενην επΟχη μας, στην
τδοη αδρανεια των ·ψυχων για τα «τιμιωταταν καϊ «την υπεριδρυμενην των συμ6δλων αληϊλειανυ, δπου τα «απλα της Φεολογιας μνστηρια», κεϊμενα σαν τδ προεδρικο, μας ξαφνιαζουν ευαρεστα καϊ τονωνουν τϊς ελπϊδες μας, δτι, επϊ τελους,
«δδν κατεγομεν εν αδικια, την αληϋειαν»,
δτι η 'ΟρϋοδοξΙα 6ιοϋται.
'Η δμιλια τον Προεδρου της Δημοκρατϊας, στην επισημδτερη στιγμη της
'Ορ9οδοξιας, μας 9υμϊζει τους ϊδεολογονντας Αυτοκρατορας τοϋ Βυζαντϊου, σαν
τους 'Ανδρονικους Β' καϊ Γ' καϊ τδν 'Ιωαννην τδν Καντακουζηνδν, που οι δυο τελευταϊοι συνεδεσαν τδ δνομα τους μδ τδν
ϋρϊαμδο τοϋ 'Ηουχασμοϋ, τοϋ δποιου η
οημασϊα εϊναι ανυπδλδγιστη για την προσπαϋεια διασωσεως ακεραϊου τοϋ 3εοπλα—> σ. 28

η θν

χρετω

ζοοη *

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΚΑΟΙΑΑ
ΙΑ να διατηρὴσωμεν
τὴν χαριν τοϋ αγϊου
Πνεϋματος, χρειδζεται
προσοχὴ. 'Η προσοχὴ
θα προκαλ6ση καΟε ανθρωπινον αγαθδν καϊ
κδθε δρετὴ. Και μὴ
δια της κακὴς προαιρδσεως αϋτοκτονὴσωμεν πνευματικως. 'Αντιθέτως να φροντϊζωμεν, ωστε να μὴ δπομακρυνωμεθα απδ τὴν προσφερομενην εϋδαιμονϊαν.
Αλλ ουτε και δια της αμελείας να απορρϊψωμεν τους στεφανους που δ Χριστδς επλεξε διδ τδς κεφαλδς μας. Δι6τι αϋτὴν τὴν
πνευματικὴν ζωὴν, αϋτδς δ ϊδιος δ Χριστδς,
παρων εϊς τδς ψυχδς μας, φυτεϋει κατδ τρδπον δνεζιχνϊαστον. 'Ο ϊδιος εϋρίσκεται δληθως πλησίον μας καϊ συνεργεϊ εϊς τὴν καλλιδρνειαν των σπερμδτων που ερριψεν δ Χρι
στδς εϊς τδς ψυχας μας διδ της αναστδσεως
του. 'Ο Χριστδς εϊναι παρων, δχι κατδ τδν
τρδπον της επι γὴς αναστροφης του μετδ
των μαθητων, δλλδ κατδ ουσιαοτικωτερη συμμετοχὴν, καθ' ὴν Υϊν6μεθα, διδ τὴς μεταλὴψεως τοϋ σωματος και τοϋ αϊματδς του, συσσωμοι καϊ σϋζωοι καϊ μελη δνεργδ ϊδικα του.
Οπως ὴ φιλανθρωπϊα του εϊναι δνεκφραστη,
δπο τὴν δποϊα δκινὴθη πρδς ὴμας τους δθλϊους, τους δποϊους τδσον ὴΥὴπησε καϊ τδσων
χαρϊτων δξϊωσε καϊ ὴ δνωσϊς του με τους δΥαπητους του εϊναι ϋπερανω πδσης δννοϊας
και πραΥματικδτητος, δτσι καϊ δ τρδπος, με
τδν δποϊον εϋρίσκεται μαζϋ μας καϊ μας 6οηθεϊ, εϊναι ϋπερφυσικδς καϊ δνταξιος 'Εκεϊνου,
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που κανει ϋπερφυσικδ ερΥα. Γιατι με καποια
σϋμθολα, που δντιστοιχοϋν στδν θανατδν του
που αληθινδ απεΟανε γιδ νδ ζὴσωμεν ὴμεϊς,
τδ δποϊα προσαρμδζει σ' δμας αναλοΥϊκδ, (τδ
δ γιον Β6πτισμα καϊ τὴν θ. Εϋχαριστϊαν), μας
κδνει κοινωνοϋς της ζωὴς του.

Διδ των μυστηρϊων αϋτων, διδ των δποϊων συμβολϊζεται δ ιαφος τοϋ Κυρϊου, καταγγδλλομεν, δηλ. μαρτυροϋμεν τδν θανατον
τοϋ Χριστοϋ. Καϊ δι' αϋτων αναγεννωμεθα
πνευματικως, αναπλασσδμεθα καϊ δνοϋμεθα
μυστϊκως μδ τδν Σωτὴρα. Αϋτδ εϊναι τδ μυστὴρια, δια τδ δποϊα λδγει δ 'Απδστολος Παϋλος: «Ἐν αϋτψ ζωμεν καϊ κινοϋμεθα καϊ δσμδν» (Πρδξ. ιζ' 28). Καϊ τδ μεν βδππσμα
μας δϊδει τὴν δληθινὴν ϋπαρξιν καϊ τὴν ἐν
Χριστψ ϋπδστασιν, δφοϋ μας παραλαμ66νει
νεκροϋς καϊ διεφθαρμενους καϊ μας εϊσδγει
προγευστικως εϊς τὴν πνευματικὴν ζωὴν. Διδ
δδ του χρϊσματος τοϋ δγϊου μϋρου, τελειοϋται
δ αναγεννηθεϊς εϊς αϋτὴν τὴν αγϊαν ζωὴν,
δπερ χρϊσμα χορηγεϊ τὴν καταλληλον δνδργειαν τοϋ αγϊου Πνεϋματος. 'Η δδ θ. Εϋχαριστϊα συγκρατεϊ καϊ συντηρεϊ τὴν ψυχὴν εϊς
τὴν κατδστασιν της δν Χριστψ ζωὴς. Εϊς τὴν
διατὴρησιν τὴς κτηθεϊσης χδριτος καϊ διαφϋλαξιν τὴς δν Χριστψ ζωὴς δποφασισπκως συντελεϊ τδ Σωμα τοϋ Χριστοϋ. Χ6ρις εϊς τδν
«"Αρτον τὴς ζωὴς», ζωμεν μδν «δν αϋτψ»,
δηλαδὴ τψ Χριστω, «κινοϋμεθα» δδ διδ τοϋ
αγϊου χρϊσματος, ως δχοντες ὴδη λδθει τὴν δν
Χριστψ ϋπαρξιν δν τψ δγϊψ βαπτϊσματι.
Κατδ τδν δξὴς δδ τρδπον ζωμεν δν τψ
Θεψ: Μεταφδροντες τὴν ζωὴν μας δπδ τδν
6λεπδμενον αϋτδν κδσμον εϊς τδν μὴ 6λεπδμενον. Δδν αλλασσομεν, 6ε6αϊως, τδν τδπον, δλλδ τδς διαθδσεις τὴς ψυχὴς, τδν τρδ-
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πον σκδψεως και ζωης. Διδη δδν εκινηθημεν
ἠμεϊς πρδς τδν θεδν οϋτε ημεϊς πρωτοι δνήλθαμεν εις τδν οϋρανδν, δλλ' αϋτδς δ θεδς
συγκατα6δς κατηλθε πρδς ὴμας. Δδν τδν δζητήσαμεν, δλλδ μας ϋζητησε. Δδν εζητηοε
τδ πλανωμενον πρ66ατον τδν ποιμδνα, οϋτε
η «δπολεσθεϊσα δραχμἠ» τδν κδτοχδν της.
'Αλλ' αϋτδς δ σαρκωθεϊς Κϋριος, ἔσκυψεν
εϊς την γην καϊ ευρε την εϊκδνα «φθαρεϊσαν
τοϊς παθεσι». Καϊ ως Καλδς Ποηιην δνεζἠτησε τδ «δρειδλωτον πρ66ατον (καϊ) τοϊς ωμοις
δναλα6ων» τδ ἠσφδλισεν εϊς την ποίμνην του.
Δδν μετδφερε τους δνθρωπους δπδ την γην,
αλλα κατδστησεν οϋρανίους τοδς δπιγείους
ανθρωπους, εϊς τῆν ψυχην των δποϊων δνδ6αλλεν οϋρδνιον δϋναμιν. Δδν τους δνε6ϊ6ασεν εϊς τδν οϋρανδν, λοιπδν, δλλδ κατελθων πρδς ἠμας κατε6ϊ6ασε τδν οϋρανδν εϊς
την γην, δπως λεγει δ Δα6ϊδ· «"Εκλινεν οϋρανοϋς καϊ κατδ6η» (Ψαλμ. ιζ' ΙΟ). Λοιπδν,
δ Χριστδς, δια των ϊερων τοϋτων μυστηρϊων,
ως ηλιος της δικαιοσϋνης, εϊσηλθεν ως δια
κδποιων θυρϊδων εϊς τδν σκοτεινδν αϋτδν κδσμον. Καϊ δφοϋ θανατωνει πρωτον την δμαρτωλδν ζωἠν, εγκαθιδρϋει την ϋπερκδσμιον.
Καϊ τδ «φως τοϋ κδσμου» νικα τδν κδσμον της
αμαρτϊας. Τοϋτο δδ αϊνιγματωδως σημαϊνει δ
λδγος Του· «Ἐγω νενϊκηκα τδν κδσμον» (Τωδν. ις', 33), δια της αθανδτου καϊ αμετα6λητου ζωης, την δποϊαν εϊσηγαγεν εϊς τδ
θνητδν καϊ διαλυδμενον σωμα μας. Καϊ δ
πως δταν εϊσελθη εϊς δνα χωρον, ποϋ φωτϊζεται διδ λϋχνου, τδ φως τοϋ ἠλϊου, δποστρδφει κανεϊς τδ πρδσωπον απδ τδν λϋχνον καϊ
κατακταται απδ την λαμπρδτητα του φωτδς,
κατδ τδν ϊδιον τρδπον, η εϊσερχομενη εϊς τδς
ψυχδς διδ των μυστηρϊων καϊ δνοικοϋσα λαμπρδτης της μελλοϋσης ζωης, κυριαρχοϋσα επϊ
της σαρκικης ζωης, εζουδετερωνει τδ καλλος
καϊ την φαινομενικὴν λαμπρδτητα της. Καϊ
αϋτη εϊναι η πνευματικη ζωη, ενωπιον της
δποϊας καθε οαρκικη εταθυμια δξαφανϊζεται,
κατδ τδν λδγον τοϋ 'Αποστδλου Παϋλου:
«Πνεϋματι περιπατεϊτε καϊ δπιθυμίαν σαρκδς
οϋ μη τελεσητε» (Γαλ. ε', Ι26). 'Ο Κϋριος,
ϋλθων πρδς ημος, αϋτην την δδδν της ζωης
εχδραξε καϊ αϋτην τῆν πϋλην ῆνοιξε. Καϊ δ
ταν εϊσηλθεν εϊς τδν κδσμον σαρκωθεϊς καϊ
δταν δνηλθε πρδς τδν Πατδρα, τῆν πϋλην αϋτῆν δφησεν ανοικτην καϊ δι' αϋτης της πϋλης
των μυστηρϊων ερχεται εϊς τοδς ανθρωπους.

Καϊ δχι μδνον ερχεται, δλλδ καϊ παραμϋνει
παντοτε μαζϊ μας. Καϊ εϊναι καϊ θδ εϊναι μϋχρι της συντελεϊας των αϊωνων μδ ἠμας, δπως
ϋπεσχεθη.
Λοιπδν, αϋτδ τδ μυστἠρια δδν εϊναι τϊποτε αλλο απδ οϊκος τοϋ θεοϋ καϊ πϋλη, διδ
της δποϊας εϊσερχδμεθα εϊς τδν οϋρανδν, δπως
εϊπεν δ Πατριδρχης Τακω6. Δι' αϋτης της
πϋλης, δχι μδνον αγγελοι κατα6αϊνουν δξ οϋρανοϋ εϊς την γην, (δφοϋ δκαστος 6απτιζδμενος εχει ε'να δγγελον), δλλδ καϊ αϋτδς δ
Δεσπδτης των αγγελων. Διδ τοϋτο, δταν δ
Κϋριος ελαβε τδ Β6πτισμα τοϋ Τωαννου, ῆνοιξε τδν οϋρανδν, δεικνϋων μδ τοϋτο, ως
προτϋπωσιν, δτι διδ τοϋ 6απτϊσματος εϊσερχδμεθα εϊς τδν παρδδεισον. Καϊ μδ εκεϊνα
ποϋ εϊπεν δ Κϋριος, δτι δδϋνατον νδ εϊσελ
θη εϊς την ζωην δ μη 6απτισθεϊς, ε6ε6αϊωσεν,
δτι αϋτδ εϊναι μια εϊσοδος καϊ πϋλη διδ τδν
οϋρανδν. Καϊ δταν δ Δα6ϊδ λεγη «'Ανοϊξατδ
μοι πϋλας δικαιοσϋνης», αϋτδς τδς πϋλας, νομϊζω, επεθϋμει. Αϋτδ εϊναι εκεϊνο, τδ δποϊον
πολλοϊ προφηται καϊ 6ασιλεϊς δπεθυμησαν νδ
ϊδουν, δηλαδη ερχδμενον εϊς την γην τδν τεχνϊτην τδν θυρων αϋτων. Καϊ δδν δ Δα6ϊδ
επετϋγχανε τοϋ ποθουμενου, νδ εϊσδλθη διδ
των πυλων τοϋτων, θδ ωμολδγει χδριτας εϊς
τδν θεδν, ποϋ κατεσκεϋασε τδς πϋλας· «Εϊσελθων γαρ, λδγει, εν αϋταϊς, εξο;ιολογησομαι τφ Κυρϊω». 'Ως δδν ελεγεν, δτι εϊσερχδμενος διδ των πυλων τοϋτων, θδ ἠδϋνατο
νδ φθαση εϊς την τελειοτεραν γνωσιν της δγαθδτητος καϊ φιλανθρωπϊας τοϋ θεοϋ πρδς
τδ δνθρωπινον γενος.
Ποϊα δπδδειξις μεγαλυτερα δϋνατατ νδ
ϋπδρξη της φιλανθρωπϊας τοϋ θεοϋ, δπδ τδ
νδ καθαρϊζη τδν ρϋπον της ψυχης διδ τοϋ
6απτϊσματος, διδ της χρϊσεως δδ μδ αγιον
μϋρον νδ χαρϊζη οϋρδνιον 6ασιλεϊαν καϊ νδ
δϊνη τδ Σωμα του καϊ τδ ΑΙμα του εϊς 6ρΦσιν
καϊ π6σιν; Δϋναται νδ γϊνη τϊποτε δνωτερον,
δπδ τδ νδ γϊνωνται οϊ δνθρωποι θεοϊ καϊ τεκνα θεοϋ, την δδ δνθρωπϊνην φϋσιν νδ δνα6ι6αζη εϊς επϊπεδον θεϊας τιμης, διδ νδ ττμαται καϊ αϋτη; Την χοϊκϊ;ν σδρκα νδ ϋψωνη,
διδ της ΣαρκωσεΦς του, εϊς τοιαϋτην δδξαν,
δφοϋ δγινεν ϊὶδη δμ6τιμος καϊ δμ6θεος μδ τῆν
θεϊαν φϋσιν; “Υστερα δπδ αϋτδ, ϋπδρχουν
περιθΦρια ϋπερ6δσεως των θεϊων τοϋτων δωρεων;

(Συνεχϊζεται)

Βιος τοϋ 'Οοιου Πατρδς ημων Μωϋβεως τοϋ Οϋ^ρου,
δοιις ανεπαϋθη
*
εις την Μονϊιν των Σπηλαιων τοϋ Κιεβου
ΕΝ Η ΤΟ αγνωστον εις
τδν μακαριρν αυτδν Μω-

ϋσην, δτι ητο αγαπητδς

του 'Αγϊου Βδριδος (οι
6ςγιοι Βδρις και Γκλεμιτ
ησαν οι δυο νεωτεροι υϊο'ι του *Αγιου Βλαδιμη-

ρου, Τσαρου της Ρωσσιας). Μετα

τδν θανατον

τοϋ πατρδς των, δ μεΣβιαταττδλκ,. δ «κατηραμενος», δττιβουλευδμενος αυταϋς, δολιως τους εφδνευσε και ελαβε την εξουσιαν εις τας χεϊρας του.
"Υστερον δπτδ ττεντε χρδνους, 'Ιαροσλαβος δ σοφδς, δλθων 6ναντϊον τοϋ Σβιαταπδλκ ^νικησε αϋτδν και τδν εξεβαλε τοϋ Κιεβου.
'Ο αγιος οϋτος Μωϋσης ητο Οϋγγρος τδ γενος, δδελφδς τοϋ Γεωργιου, ^ττι της κεφαλης
τοϋ δποιου, δ αγιος Βδρις,. δτοττοθετησε χρυσην
ττερικεφαλαϊαν. 'Ο Γεωργιος εφονεϋθη μετα τοϋ
'Αγιου Βδριδος εις την "Αλταν, και η κεφαλη
τον δπτετιμηθη δια να τοϋ δπτοσιτασουν την ττερικεφαλαιαν. 'Ο Μωϋσης μδνος διεφυγε τδν τγι*
^κεινην την
κρδν θανατον και δπτεμακρϋνθη αττ
φρικτην μιαιοφονιαν, και ^ττηγε εις την Πρεδισλαβαν, την αδελφην τοϋ 'Ιαροσλαβου και εμεινεν ^κεϊ. Μη δυναμενος δε να καταφϋγη εις αλλο
μερος, δ γενναϊος τταρεμεινεν δκεϊ ττροσευχδμενος
εις τδν Θεδν δξ δλης καρδιας του.
'Ο εϋλαβεστατος ττριγκιψ 'Ιαροσλαβος, λδγω
της θερμης τννευματικης αγαιτης ττοϋ ησθανετο
ττρδς τδν δδελφδν του Βδριδα, ζητων ^κδικησιν
δια τδν θανατον αϋτοϋ, διτεδραμε κατα τοϋ Σβιατοπτδλκ και δνικησε τδν αθεον, ϋπερηφανον και
κατηραμενον τϋραννον.
'Ο Σβιαταιτδλκ διεφυγε εις την Πολωνιαν δμως ϊπτεστρεψε και τταλιν μετα τοϋ Πολυεσλαβου,
δγεμδνος της Πολωνιας, ^ξεδιωξε τδν 'Ιαροσλαβον και ^καθησε εΙς τδν θρδνον τοϋ Κιεβου.
'Ο Πολυεσλαβος εττεστρεψεν εις την Πολωνιαν

* Μετδ,φρασις Ικ τοϋ 'Αγγλοφωνου Περιοδικοϋ «ΟγΙΙκχΙοχ ΕΒἘ» ϋπδ τοϋ μ-Ι.μ.

φερον ως αϊχμαλωτους, τας δυο αδελφας τοϋ
«βογιαρους» (σωματοφυλα'Ιαροσλαβου, τους
κας) του και μετ' αϋτων και τδν μακαριον Μωϋσην, δεδεμενον χεϊρας καϊ ττδδας με βαρειας διλϋσεις.
Γυνη τις νεαρα και ωραια, αιτδ τας εϋγενεϊς
τοϋ τδττου, κατοχος μεγαλης ττεριουσιας και δυναμεως, δτοιν τδν ειδε, δτρωθη ευθεως υττδ τοϋ
καλλους του. 'Επιθυμοϋσα λοιττδν να δττοκτηση
τδν δικαιον, ττλησιαζει αυτδν και τοϋ λεγει:
^Ω ανθρωττε, αδικως ϋττομενεις τοιαυτας βασανους, διδτι φαινεσαι 'ικανδς και εοφυης και δυνασαι να ελευθερωθης αιτδ τα δεσμδι και τας θλιψεις. *'Αλλ δ Μωϋσης της αιτηντησε: Οϋτως ηθελησεν δ Κϋριος. 'Η γυνη τοϋ εΤιτε και τταλιν:
'Εαν ϋττοταχθης εις εμε θα σε ^λευθερωσω και θα
σε καταστησω μεγαν εις δλδκληρον την Πολω
νιαν και θα κυβερνας και δμε.
'Ο μακαριος αντιληφθεις την ασεμνον δπιθυμιαν της αιτηντησε: Ποιος ανθρωιτος, ϋττακοϋσας
εις γυναϊκα και τταραδωσας δαυτδν εΙς αϋτην,
δττοιησεν δρθως; 'Ο ττρωτδττλαστος 'Αδδιμ υπακουσας εις την Εϋαν εδιωχθη τοϋ Παραδεισου.
'Ο Σαμψων, δ δττοϊος ητο ϋπερτερος δλων των
ανθρωττων εις την δυναμιν και δνικα τας ταξεις
τοϋ εχθροϋ, εΙς τδ τελος τταρεδδθη αττδ μιαν γυ
ναϊκα εις τας χεϊρας των αλλοφυλων. Και δ Σολομων, δστις εφθασε εις τα βαθη της σοφιας,
εττειδη τταρεδδθη εΙς τας γυναϊκας ησεβησε ^νωιτιον τοϋ Θεοϋ. 'Ο 'Ηρωδης, δ δττοϊος δκερδησε
ττολλας νικας, εΙς τδ τελος γενδμενος δοϋλος
γυναικδς, εκοψε την κεφαλην τοϋ 'Ιωαννου τοϋ
Προδρδμου. Πως λοιττδν εγω, ^νω εΤμαι ^λευθερος, να δουλωσω τδν ^αυτδν μου εις γυναϊκα, την
δττοιαν δεν γνωριζω δπτδ την μικραν της τ^λικιαν;
"Ομως αϋτη τοϋ δπτηντησε: Θα σε ^λευθερωσω
και θα σε καταστησω λαμττρδν και ενδοξον και
κυριον της οικϊας μου, διδτι θελω να σε κδμω
σϋζυγδν μου, μδνον καμε μου τδ θελημα και Ικττληρωσε την δττιθυμιαν της ψυχης μου και ^ττιτρεψε μου να ευφρανθω εις τα καλλη σου. Πραγματι, τα θελγητρα σου δυνανται να κατευνασουν τδ ττϋρ ττου ηναψε εΙς την καρδιαν μου, διδτι
δεν δυναμαι να υιτοφερω τδ καλλος καϊ ϋ δυναμις
σου να καταστραφοϋν ασυλλογιστως. "Αν δεχθης,
δ πδθος μου ττρδς σε θα δκττληρωθη καϊ συ θα
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γϊνης κυριος Εμου, της περιουσϊας μου και δυναμεως μου και δ ϊ^γοομενος των «βογιαρων». 'Αλλ'
δ μακαριος Μωϋσης της απηντησε: γνωριζε καλως δτι δεν Θα καμω τδ θελημα σου, ουτε ΕπιΘυμω την δυναμϊν σου και τδν πλουτον σου, διδτι
η σωφροσυνη του πνεϋματος και η αγνδτης του
σωματος εϊναι Δνωτερα Δπ' δλα αϋτα. "Ας μη
Δπολεσω τους κδπους των πεντε χρδνων κατα
τα δποϊα δια της χαριτος του Κυρϊου, υπομενω
δ,τι
*
αυτας τας Δλυσεις. Δεν εϊμαι ενοχος δι
*
αϋτδ και Ελπϊζω δια μεσου αϋτων να
πασχω, δι
λυτρωθω απδ τας αϊωνϊους βασανους.
Τδτε η γυνη ϊδουσα δτι στερεϊται τοιαυτης ωραιδτητος, ηρπασε μιαν αλλην συμβουλην του διαβδλου. 'Εαν τδν Εξαγορασω,. Εσκεφθη, απδ τα
δεσμα θα εϊναι υποχρεωμενος να μου υποτασσεται
καϊ χωρϊς την θελησϊν του. 'Απεστειλε λοιπδν
πρδς τδν κυριον του Μωϋσεως καϊ Εζητει να της
δωση αϋτδν, Δντϊ δσων χρηματων ηθελε. Αϋτδς
δ ανθρωπος ϊδων τδν καιρδν Επιτηδειον δια να
κερδηση χρηματα, Επωλησεν αϋτδν εϊς αϋτην αντϊ
ΙΟΟΟ ^ΓβνϊΙ3. Δργυρϊου. "Οταν εγινεν κυρϊαρχδς
του, η γυνη διεταξε να τδν φερουν Ενωπιδν της.
Καϊ λυσασα αϋτδν δπδ των δεσμων, τδν Ενεδυσε
με πολυτελη Ενδϋματα, καϊ τρεφουσα αϋτων δια
^δονικων Εδεσματων, Εξηναγκαζε αϋτδν παντοιοτρδπως εϊς ερωτα *μετ αϋτης, βιαζουσα αϋτδν
να συγκατεθη εϊς την Δκολασϊαν της. 'Αλλ' δ
δϊκαιος, βλεπων την παραφροσονην της γυναικδς, υπεβαλεν Εαυτδν εϊς Δγωνας, εϊς νηστεϊας,
εϊς προσευχας καϊ Δγρυπνϊας. Καϊ προεκρινε να
Εσθϊη παξιμαδι καϊ υδωρ μεθ' Δγνδτητος δια τδν
θεδν,, παρα Δκριβα φαγητα καϊ ποτα μετα μολυσμοϋ. Δεν Δπεξεδυθη μδνον τδν Ενα χιτωνα, ως
δ -'Ιωσηφ, Δλλα Εγυμνωσεν Εαυτδν απ' δλα Εκεϊνα
τα πλουσια φορεματα. "Εφευγε την αμαρτϊαν καϊ
δεν Ελογϊαζεν εϊς ουδεν δλον τδν κδσμον. *Δι
αϋτδ Ενϊκησε την δργην της γυναικδς, η δποϊα
διεταξε να τδν αφησουν να Δποθανη της πεϊνας.
"Ομως δ θεδς δεν Εγκαταλεϊπει τους δουλους
του, οϊ δποϊοι στηρϊζουν την Ελπϊδα τους εϊς Αϋτδν.
Εϊς δουλος της πονηρας αυτης γυναικδς Εκινηθη εϊς συμπαθειαν πρδς τδν αγιον Μωϋσην καϊ
κρυφϊως ετρεφε αϋτδν. Οϊ συνδουλοι του Μωυσεως, Εν τφ μεταξϋ, προετρεπον αϋτδν λεγοντες:
'Αδελφε Μωυση, τι σε Εμποδϊζει να ϋπανδρευΘης; Εϊσαι Δκδμη νεος καϊ η γυνη αϋτη εϊναι
μια χηρα,
δποϊα εζησε μετα τοϋ Δνδρδς της
Εν ετος μδνον. Εϊναι η 6ραιοτερα γυνη Εξ δλων,
καϊ κατεχει Δνεκτϊμητον πλουτον καϊ μεγαλην δϋναμιν εϊς την χωραν των Πολωνων. 'Αληθεια, Δν
θα ηθελε να παρη Ενα Δπδ τους πρϊγκηπας, ποι
ος Θα την Δπεφευγε; Καϊ Εσυ εϊσαι Ενας αϊχμαλυτος καϊ δουλος σ' αϋτην την γυναϊκα καϊ δεν
θελεις να γϊνης δ κϋριδς της; 'Εαν λεγης δτι
δεν δυνασαι να παραβης τας Εντολας του Χριστου, δεν λεει δ Κυριος εϊς τδ Εϋαγγελιον «Ενεκεν τοϋτου καταλεϊψει δνθρωπος τδν πατΕρα αϋΤου καϊ την μητερα καϊ κολληθησεται τη γυναι-

κϊ αϋτου, καϊ Εσονται οϊ δυο εϊς σαρκα μιαν;»
(Ματθ. Ι9, 5). Καϊ δ 'Απδστολος λεγει «κρεϊσσον
γαμησαι η πυρουσθαι» (Α' Κορινθ. 7, 9). Καϊ
επιτρεπει τας χηρας να ερχωνται εις δευτερον
γδομον. 'Εφ' δσον δεν εϊσαι μοναχδς καϊ εϊσαι Ελευθερος Δπδ τουτο, διατϊ παραδϊδεις τδν εαυτδν
σου εϊς κακας καϊ πικρας βασανους καϊ δια ποιον
λδγον Δποφευγεις τδν γαμον; 'Εαν Επιτρεψης τδν
Εαυτδν σου να ΔποθΔνη εϊς αυτας τας βασανους,
τι επαινον Θα εχης; Ποιος ανθρωπος Δπδ του
'Αδαμ Εως σημερον κατεφρδνησε την
γυναϊκα
πλην των μοναχων; Τι εκαμαν δ 'Αβρααμ, δ 'Ισαακ, δ 'Ιακωβ; Καϊ δ 'Ιωσηφ Ενϊκησεν εϊς την
Δρχην Δλλ' υστερον καϊ αϋτδς πηρε γυναϊκα. Καϊ
Εαν ϊσως γλυτωσης την ζωην σου, ουτως η αλλως
μελλει να λΔβης αλλην γυναϊκα καϊ ποιος τδτε
δεν θα σε περιγελαση δια την Δνοησϊαν σου;
Εϊναι προτιμωτερον δια σε, να παραδωσης τδν
εαυτδν σου εϊς αϋτην την γυναϊκα, καϊ να Ελευθερωθης καϊ να γϊνης κυριος δλης αϋτης της
γης·
'Αλλα δ εϋλογημενος Μωυσης Δπεκρϊθη:
Δδελφοϊ μου καϊ φϊλοι μου καλοι, καλως με συμ6ουλευετε. 'Αλλα νομϊζω δτι οϊ ψιθυρισμοϊ του
δφεως πρδς την Ευαν εϊς τδν Παραδεισον να μη
ησαν καλϋτεροι Δπδ τους ϊδικοϋς σας λδγους.
Με 6ιΔζετε να παραδοθω εϊς αϋτην την γυναϊκα,
Δλλα με κανενα τρδπο δεν Θα δεχθω την συμ6ουλη σας. 'Εαν Εγω Δποθανω εις αϋτα τα δεσμα
καϊ τας πικρας βασανους Ελπιζω με μεγαλυτεραν βεβαιδτητα να ευρω ελεος παρα του θεοϋ.
'Εαν ουτως εχη, 6στε δλοι οϊ δικαιοι να σωζονται δια του γαμου, δμως δγω εϊμαι αμαρτωλδς
και δεν δυναμαι να σωθω μετα γυναικδς. 'Εαν δ
'Ιωσηφ παρεδϊδετο εϊς την γυναϊκα του Πετεφρη,
δεν θα Εγινετο κατδπιν βασιλευς. Διδτι δ θεδς
εϊδε την ϋπομονη του καϊ του εδωσε την βασιλεϊαν εϊς τας χεϊρας του. Καϊ ουπω δοξαζεται δια
μεσου των αϊωνων δια την σωφροσυνην του, μολονδτι Δφηκεν τεκνα δπϊσω του. 'Αλλ' Εγω δεν
θελω να λΔβω την βασιλεϊαν της Αϊγυπτου,. ουτε
να Εχω Εξουσϊαν, ουτε να εϊμαι εϊς την χωραν
της Πολωνϊας, ουτε να τιμηθω εϊς δλδκληρον την
ρωσσικην γην. Περιφρονω δλα αϋτα δια την βα
σιλεϊαν των οϋρανων. 'Εαν φϋγω Δπδ τας χεϊρας
αϋτης της γυναικδς ζωντανδς θα γϊνω μοναχδς.
Τφ δντι δ Κυριος εϊπε εϊς τδ Εϋαγγελιον: «πας
δς Δφηκεν οϊκϊας η Δδελφους η Δδελφας η πατΕρα η μητερα η γυναϊκα ϊ] τεκνα η Δγρους Ενεκεν
του δνδματδς μου, Εκατονταπλασιονα ληψεται καϊ
ζωην αϊωνιον κληρονμησει». (Ματθ. 7, 32). *Δι
αϋτδ σας Ερωτω. Δια ποϊον εϊναι δρθωτερον να
Εργαζεται κανεϊς δια τδν Χριστδν η δια την γυ
ναϊκα; 'Ο 'Απδστολος λεγει «οϊ δοϋλοι υπακουετε τοϊς κυριοις ϋμων εϊς τδ Δγαθδν». "Ας γϊνη
γνωστδν εϊς Εσας, οϊ δποϊοι με κρατεϊτε εϊς τα
δεσμα, δτι τδ καλλος της γυναικδς δεν με δελεαζει τδ συνολον καϊ δεν δυναται να με Δποπλανηση μακρΔν του Χριστοϋ μου.
(τδ τελος στδ Επδμενον)

ΠΧ6ΧΛΧΙΝΗ γΜΝΟΧΟΓΙΧ
*
«Καθαρθωμεν τας αυσθησεις, καϊ σψομεθα τω απροσϊτω φωτϊ της ' Αναστασεως· Χριστδν εξαστραπτοντα, και
χαϊρετε φασκοντα τρανως ακονσδμεθα, επινϊκιον αδοντες».
ΠΕΙΔΗ δ ανδρωπος εϊναι σννδετος
ἐκ ψνχης καϊ οωματος, εχει διπλας τας
αϊοδησεις, πεντε της
ψνχης και πδντε τοϋ
οωματος" και αϊ μεν
της ψνχης εϊναι αἐται: νους, διανοια, δδξα, φανταοϊα, αατ9ηοις' αϊ δε τον οωματος εϊναι αυται: δρασις, ακοη, δσφρησις, γεϋοις, αφη. Παραγγελλει λοιπδν εις ημας δ 'Ιερδς Μελωδδς
να φυλαττωμεν καδαρας τας νοερας αισδησεις της ψνχης απδ κακας επιδυμϊας
και δυμονς, απδ λογιομονς 6λασφημονς,
πονηρονς και αισχρους, και απλως εϊπεϊν,
απδ δλα τα παδη τα καλονμενα ψυχικα'
δμοϊως να φυλαττωμεν καδαρας και τας
αϊοδησεις τοϋ σωματδς μας· και τα μεν
δμματια μας πρδπει να φυλαττωμεν καδαρα απδ δδατρα και χορονς και παιγνϊδια
και απδ αλλας αϊοχρας και πονηρας δεωρϊας, αϊ δποϊαι προξενσϋσι κεντρα των
σαρκικων ηδονων τας δε ακοας μας πρεπει να φυλαττωμεν καδαρας απδ τδ να μη
ακρνονν τραγοϋδια, αϊσχρολογιας, 6λαοφημϊας, κατακρϊοεις, νβρεις, φιλονεικ'ιας, μαχας, ψενδολογϊας, ματαιολογ ϊας·
ωσαϋτως δε παραγγδλλει εϊς ημας να φυλδττωμεν και τας αλλας αιοδηοεις μας
απδ τα 6λαπτικα αντικεϊμενα, δπειδη απδ
τας αϊοδησεις ως απδ τινας δυρϊδας ανα6αϊνει δ της ψνχης δΑνατος, κατα τδ γε* 'Απδ τδ «'Εορτοδρδμω» τοϋ 'Αγϊου Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου.

γραμμενον' ιδΑνδ6η δανατος δια των δυρϊδων» ('Ιερ. δ', 2Ο).
Φαϊνεται δε δτι ερανϊοδη τα λδγια
ταϋτα δ Μελφδδς απδ τδν Θεολδγον Γρηγδριον λδγοντα' «Διατηρεϊται δε εϊς πεμπτην ημδραν (τδ πρδ6ατον τδ εν τω Παοχα δυδμενον δηλαδη και τδν Χριστδν προτυποϋν), ϊσως δτι καδαρτικδν αϊοδησεων
τδ εμδν δϋμα, εξ ων τδ πταϊειν, καϊ περϊ
ας 6 π6λεμος, εϊοδεχομενας τδ κενιρον
της αμαρτϊας». (Λ6γ. εϊς τδ Παοχα).
'Εαν λοιπδν καδαρδωμεν κατα τας αϊσδησεις της ψνχης και τοϋ οωματος, μαλιοτα δε κατα τδν νονν και την δρασιν, 6ε6αια δδλομεν αξιατδη να ειδωμεν μδ τους
νοερονς δφδαλμοϋς της ψνχης τδν Δεσπ6την Χριστδν, δστις ανιοιαμενος Απδ τδν
ταφον, εξαοτραπτει υπερ τδν ηλιον μδ τδοον πολυ και νπερβολικδν φως της ανα
στασεως, ωστε αυτδ δια την ϋπερ6ολην
εϊναι απλησϊαστον' οϋτω γαρ και δ Κνριος εβεβαϊωσεν εϊπων' «Μακαριοι οϊ
καδαροϊ τη καρδϊα, δτι αντοι τδν θεδν
δψοτπαι»· ιιΜατδ. ε' 8). Τδ δδ «Απρδοιτον» δρανϊοδη δ Μελωδδς απδ τδν Πανλον λεγοντα· ιιΟ μδνος εχων δδανασιαν,
φως οϊκων απρδσιτον». (α' Τιμ. ς' Ι6).
'Ομοϊως, εαν καδαρισδωμεν κατα την εοωτερικην και νοεραν ακοην της ψνχης,
και κατα την εξωτερικην ακοην τον οω
ματος, 6ε6αια δελομεν ακουσει και ημεϊς
τρανως τε καϊ καδαρως τδν δναστδντα
Χριστδν να λδγη καϊ πρδς ημας καδως εις
τας Μνροφδρονς τδ «Χαϊρετε».
Τϊ λδγω; 'Εαν καδαρισδωμεν ον μδνον κατα τας δνω ταϋτας αιοδησεις την δ
ρασιν καϊ την ακοην, δλλα καδ' δλας δμον, δελομεν απολανσει τας νοητας χἄ-
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ριτας τοϋ ανασταντος Κνρϊον η νοερα γαρ
δσφρησις ημων κεκαδαρμενη οϋσα εχει
να δσφραϊνεται την νοητην δσμην και ενοτδϊαν τοϋ μνρου τον αποπνδοντος εκ τον
ανασταντος Δεσπδτον, καδως γεγραπταν
«Οσμη μνρων σου νπερ παντα αρωματα».
(^Ασ. α' 3) δμοϊως και η νοερα ημων
γενσις εχει να γεϋεται την νοητην χρηοτδτητα τον Ικ νεκρων ϋγερδϋντος, κατα
τδ «Γενσασδε και ϊδετε δτι χρηοτδς δ Κν
ριος»· (Ψαλ. λγ' 8) αλλα και η νοερα
ημων αφη δελει αϊοδανεται της νοητης
τοϋ ανασταντος περιληψεως, κατα τδ γεγραμμδνον «Εϋωννμος αντον νπδ την κεφαλην μου, και η δεξια αϋτοϋ περιληψεταϊ με»" (^Αο. β' 6) δδεν δ Σιναιτης εϊ
πε δεϊος Γρηγ6ριος" «Ο μη δρων και
ακονοσν και αισδανδμενος πνενματικως,
νεκρδς εστι». (Κεφ. 'πζ') αλλα και δ
πνενματοφδρος εκεϊνος και νψηλδνους αγιος Καλλιοτος δνα δλοκληρον κεφαλαιον
εξοδευει εν χειρογραφοις σωζδμενον, εν
φ αποδεικννει δτι παντϊ αϊσδητηρϊω νοερω ληπτδς δ Θεδς δια φιλανδροοπϊαν γϊνεται.
'Επειδη δε δ ανδρωπος δνναται να απολαυοη τας νοητας χαριτας τοϋ ανασταν
τος Χριστοϋ με δλας τας νοερας και οωματικας αϊσδησεις, πως εδω δ δεϊος Ταιαννης αναφερει μονας τας δνω, την δρασιν της γνχης (ητοι τδν νονν δπερ γαρ
εοτιν δφδαλμδς τω σωματι, τοϋτο νους
τη ψυχη '^οιτα τδν δεϊον Δαμαοκϊγνδν) και
την δρασιν τοϋ σωματος, δμοϊως και την
ακοην την γυχικην και την σωματικην;
Εις λνοιν της απορϊας ταντης λεγομεν
δτι τας δνω μονον ανεφερεν δ Μελωδδς,
πρωτον, διδτι αϋται εϊναι αι πρωται και
κυριαι και κορνφαιδταται των αλλων, δεντερον, διδτι ανταϊ μδναι αι δνω ενεργηδησαν νπδ των Μνροφδρων εν τη ανααταοει τον Κνρϊον" δια της δρασεως γαρ
των δφδαλμων εϊδον τδν ανασταντα Χ.ριοτδν, και δια της ακοης ηκονοαν τα γλυκϋτατα λδγια δπου εϊπε πρδς αντας μετα την
"Αναστασιν δ αναστας Τησονς' διδτι αν
και η αφη ετολμηδη παρα της Μαρϊας
να ενεργηδη, εμεινεν δμως παλιν ανενεργητος' ηκονοε γαρ αντη να την εμποδϊση
δ Κνριος, λδγων' «Μαοϊα μη ιιου απτον».
('Ιω. κ' Π).
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"Εαν λοιπδν καδαρισδωμεν κατα τας
αϊσδησεις, και μαλιστα κατα τας δνω, δε
λομεν απολαϋσει τας χαριτας τον ανασταν
τος, ως εϊπομεν ανωτεραν εαν δε ημεδα
ακαδαρτοι κατ αντας, δεν δελομεν αζιωδη οντε τδν Χριστδν να ιδωμεν, οντε την
φωνην αντον να ακονσωμεν επειδη, κατα
τδν Σολομωντα, «Εις κακδτεχνον ψυχην
οϋκ εϊσελεϋσεται σοφϊα, ον δε κατοικηοει
εν σωματι καταχρεω αμαρτϊας»· (Σοφ.
α' 4) και κατα τδν Θεολδγον Γρηγδριον,
«Μϋρον δοχεϊον σαπρδν οϋ πιστενεταιν
και παλιν «Καδαρον γαρ απτεσδαι ον δε
ν ις μη καδαρω»" και αϋδις' «Δια τοϋτο
κδδαρτεον πρωτον δαντδν, ειτα τω κα
δαρω προσομιλητεον». (Α6γ. α' περι θεολογϊας). Τι λδγω; δχι μονον ακαδαρτοι
οντες κατα την δγιν και ακοην δεν δελο
μεν Ιδεϊ τδ νπερλαμπρον και παντοπδδητον πρδσωπον τον ανασταντος Δεσπδτον,
οντε δελομεν ακονσει την γλνκντατην αν
τον φαννην, αλλα και δελομεν ελεγχδη
παρ' αντον πρδς ημας λεγοντος ϋκεϊνα τα
τον 'Ησα'ιον «Ακοη ακονσετε και ον μη
οννητε, και 6λεποντες 6λεγετε και ον μη
ϊδετεν ('Ησ. ς') δ γαρ ακαδαρτος ων
κατα τας αϊσδησεις της ιμνχης και τον
σωματος, αντδς εϊναι ακαδαρτος και κα
τα την καρδϊαν' ακ6,δαρτος δε καρδϊα μυοτηρια Θεοϋ ον παραδϋχεταΓ δδεν εϊπεν
δ Κνριος δτι ονχϊ οϊ ακαδαρτον εχοντες
την καρδιαν, αλλ" οϊ καδαροι τη καρδϊα,
αντοι τδν Θεδν δψονται. (Ματδ. ε' 8)».

ΤΟ

πχτριχρχικο

ΜΗΝΥΜΑ.

ΑΥΕΙ κανεις με αϊσϋηση ψυχικη το
πνεϋμα της χριστιανικης αυταπαρνηοεως, που δδηγεϊ σε
σφαϊρες ελευδερϊας
και ηρωϊσμοϋ εν Χρι
στφ, διαβαζοντας τδ
Πασχαλινδ Μηνυμα τοϋ Οικουμενικοϋ Πα
τριαργου κ. Δημητρϊου. Μηνυμα ανταξιο
της 'Αποστολικης "Εδρας τον 'Αποστδλου 'Ανδρεου, που τωρα και δϋο χιλιαδες χρδνια δασταζει ασβεστη την συμ6ολικη Λυγνϊα της 'Αποκαλϋψεως.
Τδ Παογαλιο Μηνυμα της μαρτυρικης 'Εκκλησϊας ϊϊετει τα πραγματα στην
ϊϊεση των, αποκαϋιστα την ηϋτκη ταξη,
φϋρνει την αρμονϊα στδν κδομο, επανευαγγελϊζεται απερϊτμητη την φϋση της 'Εκ
κλησϊας και την φϋση τοϋ κδσμου, διαλϋει την σϋγχυση, κομϊζει φως και χαρα και
ελπϊδα και πϊστη, αναβαπτϊζει τους πιστοϋς παλι στδ ϋανατο τοϋ 'Ιησοϋ και παλι
στην 'Ανασταση Του και ειδοποιεϊ τδν
πεπτωκδτα «κδσμου, δτι η 'Εκκλησϊα, εϊ
ναι δ παρατεινδμενος Χριστδς εϊς τους
αιωνας, εϊτε στα Παϊλη και στην Σταϋρωοη, εϊτε στην ενδοξη 'Ανασταση Του.
Τδ Μηνυμα τοϋ Πατριαργου Δημη
τρϊου, ϋπηρξε τδ μεγαλεϊτερο γεγονδς των
τελευταϊων ημερων, γιατι σ' αϋτδ συμπυκνωθηκε δλο τδ νδημα της 'Εκκλησϊας,
τοϋ κδσμου, τοϋ παρδντος, τοϋ μϋλλοντος,
των πολιτισμων, της 6αρ6αρδτητας, των
νικητων, των ηττημενων, των δικαϊων,
των αδϊκων, των γελωντων, των κλαιδντων, των ϋμπαιζδντων, των ϋμπαιζομενων, των ζωντων, των αποδνησκδντων.
"Οποιοι διαϋετουν «ὡτα ακοϋειν», ας

ακοϋσουν. "Οποιοι εχουν ματια «τοϋ 6λεπειν», ας διαβασουν. Οι «'Αϋ·ωνικο'ι Διαλογοιυ τδ καταχωρϊζονν δλδκληρο στις
στηλες τους, για να διαβαζεται, να διδαοκει, να εμπνεει, να ϋψωνει και να πλαστουργεϊ δρϋοδδξους.
ΟΑγΝΗρ6Ο Αλ,ΗΘ6ΙΘΟ

ΝΑΜΕΣΑ μας η
παρουσϊα των νεκρων με λδγια η εργα που ακρησαν, με
μνημες που χαραξαν
μεσα μας, εϊναι ευλογϊα χειροπιαστη κι
ανεκτϊμητη. Πολϋ πε
οισσδτεοο. δταν τα ργα και τα ϊχνη τους
προσανατολϊζουν πρδς τδ επεκεινα, σ' εκεϊνονς τους κδσμους, που οϊ ψυχες τους
τωρα αυλϊζονται «εν αγαδοϊς» . .. Φων'ες
νεκρων, που ηχοϋν ακδμη στ αυτια μας
λδγφ της πρδσφατης εκδημϊας τους, γϊνονται συγκλονιστικα αποκαλυπτικες για
μας, μιλωντας για τδ ϊδιο τδ γεγονδς τοϋ
ϋανατου και για τδν "Ενα, που νϊκησε τδ
ϋανατο.
"Ενα τετοιο επϊκαιρο κεϊμενο, αναστασιμο, ϋ·ριαμβικδ, κεϊμενο μεγαλου δασκαλου, που πριν λϊγους μηνες εφυγε απδ
κοντα μας, δημοσιεϋϋ'ηκε τελευταϊα στδν
ιι'Ορϋ6δοξο Τϋπο». Εϋοτοχη εμπνευοη
μια τετοια παρουσϊαση. 'Ο προσφιλης νεκρδς, μας μιλα για την 'Ανασταση. Εϊναι
πραγματι δ πιο αρμδδιος πλεον να την
κηρϋξη σ' εμας. Μας δονεϊ δ λδγδς του,
δημιουργεϊται η αϊσδηση, δτι μεταδϊδει
κατι απ' την εσχατη εμπειρϊα του.
ΤΙ δδυνηρδ δμως, να επισημαϊνη κα-
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νεϊς σφαλματα μεγαλων ανϋρωπων, δταν
οι ϊδιοι δδν νπαρχουν πια, κι ετοι δϊα-· εχουν καμμια δυνατδτητα να τα επανορϋωοουν!
'Η σιωπη εϊναι η μδνη δρϋη οταση
για τα λαδη των νεκρων. 'Εκτδς αν η οιωπη καταλϋεται απδ τδ μεγεδος των οφαλματων. Καϊ φαϊνεται, δτι στην περϊπτωση τοϋ αεϊμνηστου ΤΙΝ. Τρεμπελα συμβαϊνει ακριβως αϋτδ. "Οταν δ Κϋριος ημων 'Ιηοοϋς Χριστδς εμφανϊζεται ως «αποδανων τη αμαρτϊρ» (Ρωμ. 6, ΙΟ), εαν
δμεϊς σιωπησουμε, οϊ λϊθοι κεκραζονται...
'Αμαρτωλδς λοιπδν και δ Χριστδς!
Ι3ϋ6αια, πρδκειται για λαϋος, «ατυχης εκφρασις» πρϋπει να ποϋμε, ποϋ δμως συνοδενει τδν αεϊμνηστο σχεδδν σ' δλα τα
δργα του, αλλοϋ εντονωτερα, αλλοϋ αμυδρδτερα. Πρδκειται για την Σχολαοτικη
9εωρϊα περι υπαρξεως μιας Ιδιαϊτερης
ανϋρωπινης αγιδτητος στδν Χριστδ, πον
εϊναι κατωτερη απδ την αγιδτητα του ως
θεοϋ, και ποϋ χρωματϊζει καπως δλο τδ
εργο τοϋ Τρεμπϋλα, αφοϋ τδν ωδηγησε
πολϋ πρωϊμα (Ι93Ο) ν αντιληφδη τδν
Θεαν9ρωπο σαν «η 5 ι κ δ ν πρδτυπον»
των πιστων.
Εϊναι γνωστδ Αλλωστε, δτι η απδδοση ηϋϊκων ιδιοτητων στδν Τριαδικδ Θεδν,
εϊσαγει την εννοια της δξελϊξεως εντδς
της Θεδτητος καϊ αντιμαχεται την περι
τελειδτητος τοϋ Θεοϋ διδαοκαλϊα. 'Ενω η
αποδοχη η9ικων ιδιοτητων στδν 'Ιησοϋ
Χριστδ, κατα τδ ανϋρωπινον, εισαγει αμεσως σδ Νεστοριανισμδ και προσ6αλλει
την Πατερικη διδαχη περι 9εωσεως τον
προσλημματος εξ ακρας συλληψεως. 'Ο
Θεαν9ρωπος εϊναι πρδτυπο των πι
στων, αλλα δχι η & ικδ πρδτυπο.
Γι αϋτδ διαβαζουμε και στδ αναστασιμο αρϋρο τοϋ «Ορ9οδδξου Τϋπου» για
«τδν μεγαλον αγ ω ν α τδν δποϊον διεξηγαγειι δ Κϋριος. «Ολδκληρος δ βιος Του
ϋπηρξεν αγων». ΓΙροφανως ηϋικδς αγων,
δπως μας πεϊϋει καϊ η φραοη: «Απδ μακραν πορεϊαν ηλδε Νικητης. . . μακρα εϊ
ναι καϊ η πορεϊα την δποϊαν ποοευδμεϋα
και ημεϊςυ. 'Ακδμα καϊ η ψυχη τον Κυρϊου μετα 9ανατον διεξηγαγε «δραματικην
παλην. .. πρδς τδ δξαπολυδμενα απδ τδν
αδην πνεϋματα, πρδς τας δυναμεις τας
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σκοτεινας αϊ δποϊαι ηλϋον να την. . . ανατρεψουν»!
Περιττδ να νπομνησουμε εδω, δτι η
ψυχη τοϋ Κυρϊου οϋδεποτε επαλαιοε καϊ
μαλιοτα σδ αγωνα αμφϊρροπο καϊ. . . δραματικδ, οϋτε εκινδννευσε ποτε να ανατραπηϊ;). '.4πδ κοινοϋ οι Πατερες καϊ 'Υμνωδοϊ της 'Εκκληοϊας (καϊ)ως καϊ οϊ'Αγιογραφοι) δμιλοϋν για ϋριαμ6εντικη καϋοδο στδν "Αδη καϊ για αμεοη παραλυση
δλων των εναντϊων δυναμεων μδ την απλη παρονσϊα καϊ μδνον της «πανσϋενουργοϋ» ψυχης, ποϋ ηταν δνωμενη μδ την
ϋεδτητα «σπαραττονσα αμφω γαρ δεσμους
τοϋ 9ανατου καϊ "Αδου», τοϋ δποϊον
«φρϊττουσιν οϊ πυλωροϊ ημφιεσμενον 6λεποντες στολην ημαγμενην της εκδικησεως».
Καϊ 'δΡ αϋτδ. ο δνα παοχαλινδ κηρυγμα μδνον! 'Υπαρχουν εκτεταμδνα καϊ μεϋοδικωτερα αλλοϋ. Δεν εϊναι δυνατδν να
παρουσιασϊϊοϋν σ' δνα μικρδ σχδλιο δλα.
"Αλλοοστε οϋτε δ σκοπδς αϋτοϋ τοϋ σχολϊου εϊναι να τα 6αλη με τους νεκρονς.
"Ας ερμηνευϋη μαλλον σαν υπδμνηση
στους ζωντανοϋς, να μην εκ9ετουν τους
κεκοιμημδνονς, προβΑλλοντας ακαταιλληλα σημεϊα τοϋ εργου τους.
9-7."βΝ ΚΑθωσ ΗΜΘΙΟ

ΙΑΑΔΕΑΦΑ αϊοϋηματα
αγαλλιασεως
καϊ δοξολογϊας τον
Θεοϋ, — πον δδν επαυσεν οϋτε στιγμη
μδ την συνεκτικη "Ενεργεια Τον να καταλϋη τα δργα τον
δια6δλον, σνναγοντας διαρκως «εϊς ενυ τα
διαοκορπισμενα τδκνα Του — μας συνεχουν απδ την δεοφιλη πρωτοβουλϊα τοϋ
'Αρχιεπισκδπου Σινα κ. Δαμιανοϋ, για
την επϊλυοη τοϋ παλαιοημερολογητικοϋ σχϊ
σματος. 'Εφημερϊδες, εντυπα καϊ εκλεκτοϊ εν Χριοτφ αδελφοϊ, μας αναγγελλουν
απδ καιρδ την 6αϋμιαϊαν προοχωρηοη απορφανιομενων παλαιοημερολογητικων ενοριων στην πνευματικη δικαιοδοοϊα της
'Ιερας Μονης τοϋ Θεο6αδιστου "Ορους
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αθονικα θχολια και

Σινα, η δποια ουδεποτε αϋετησε τα πατροπαραδοτα ϋεσμια της αγιωτατης 'Εκκληο'ιας μας, παραμενοντας πιοτη τδοο
στην Παραδοση των 'Αγϊων Πατερων δσο και στην 'Ενδτητα.
Αντην την πιστδτητα εκτιμωντες πολλο'ι αδολοι και εν9εϊς παλαιοημερολογϊται, επικεφαλης ενοριων, που ταλαιπωροϋνται διοικητικα και πνευματικα απδ
τα ανιατα παιΙη καποιας σχισματικης ηγεσϊας, σπενδονν να ενταχϋοϋν συσσωμοι
κατω απ την πνευματικη προστασϊα της
Σιναϊτικης αδελφδτητος, μετατρδποντες
τους ναονς και τα μοναστηρια τους σε μετδχια τοϋ Σινα.
"Ηδη δ ιερδς Ναδς της 'Αγϊας Βαρ6αρας Νεας Φιλαδελφϊας Αϋηνων (Κδκκινος Μνλος) εγινε μετδχι τοϋ Σινα πα
ραμενοντας παντα με τδ πατριο δορτολδγιο. Στην Β6ρειο 'Ελλαδα γϊνονται επϊσης διαπραγματευσεις για παρδμοιες προσ
αρτηοεις ενοριων ενω στδ Σπατα Αττικης 'δνα μεγαλο μοναστηρι δνδιαφδρεται
να ϋπαχθη στην Αρχιεπισκοπη Σινα. Ἢπαρχουν ακδμα και πολλδς αλλες αϋδρυ(δες πρωτοβουλϊες και δπαφες πρδς αυτη
την κατεϋ9ννση που δημιουργοϋν την
πρωϊμη αλλα 6ασιμη ελπϊδα για την δριστικη επιλυση τοϋ προδληματος των παλαιοημερολογιτων σε πανελληνια κλιμακα.
Πϊοω απδ την φωτεινη και δημιονργικη προσωπικοτητα τοϋ Αρχιεπιοκδπου
Σινα κ. Δαμιανοϋ γνησιου ΕΙρηνοποιον
των ημερων μας εργαζονται αϋδρνβα λαϊκοι 9εολδγοι και νομικοϊ, διενϋετωντας
την δδδ της ενδτητος πρδς την κατεϋϋννοη αντη και ρν9μϊζοντας πολλαπλα ακανϋ·δδδη και σο6αρα προβληματα, που ανακνπτονν κατα την διαδικασια καϋε προσχωρησεως και μετοχιοποιησεως.
"Ετσι επανερχεται στις ημερες μας
δ δρϋδδοξος Μοναχισμδς σ' ενα απ τους
πρωταρχικοϋς ρδλους τον, που σημαδεψαν την πορεια του απδ την πρωτη στιγμη της εμφανισεως του: Γϊνεται και παλι δ κϋριος συντελεστης της εκκλησιαοτικης δνδτητας, παρεμβαϊνοντας ευεργετικα

κριεβιο

μεταξϋ τοϋ χειμαζομενου λαοϋ τοϋ Θεοϋ
και των ταγων της 'Εκκληοϊας.
"Αλλωστε, με τδν τρδπον αντδν, επανερχεται τδ παλαιοημερολογητικδ πρδβλημα στις «φυσικες» διαστασεις τον, πον εϊχε απδ τδ Ι924 - Ι935, πριν δηλαδη επικρατησονν ακραϊα οτοιχεϊα, που ωδηγησαν τους απλοϊκοϋς αδελφοϋς στην συγκρδτηση σχιοματικων αϋροισματων, μδ πα
ρα Κανδνας χειροτονϊες καϊ αιρετικονς
μ.χ.
δογματισμονς.
Ν6Α φϊΑΟΚΑΑΙΚΑ

ΚΘΙΜΘΝΑ

-> απδ την σελ. 9
τδ θεϊα πρδγματα, λησμδνησε δτι δ σπδρος
ποδ σπείρεται στα 6γκδθια, συμπνίγεται απ'
αϋτα καϊ αϋτδς ποδ δδν δγκατδλειψε τϊς μεριμνες δδν μπορεϊ να γνωρίσει τδν θεδν.
Αϋτ6θι στ. 496
ΤΙσυχια εϊναι ανενδχλητη δπδ λογισμους
κατασταση τοϋ νοϋ, εϊναι γαλἠνη της ψυχης,
που εϊναι ελευθερη και χαροϋμενη, εϊναι αταραχη και 6κυμαντη 66ση της καρδιας, εϊ
ναι θεωρία τοϋ φωτδς, γνωση των μυστηρϊων
τοϋ θεοϋ, λδγος σοφϊας, α6υσσος νοημδτων
θεοϋ, αρπαγη στδν θεδν τοϋ νοϋ, συνομιλία
καθαρτι μδ τδν θεδν, μδτια δκοίμητα, νοερδ
προσευχη, δνωση μδ τδν θεδν και επαφἠ, καϊ
τδλος θδωση καϊ χωρις δυσκολία μδσα στους
μεΥαλους κδπους της ασκησεως.
Συμειυν Ν. θεολ. 8. Οιτε!., 5Ι, ΙΙ5

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΟξθΟΛΟϊϊΑΘ

-> απδ σ. Ι9
στον αν9ρωπον, αυτοϋ και εν σαρκ'ι περιπολοϋντος Θεοϋ».
"Ας εϊμαστε λοιπδν ευγνωμονες στδν
Θεδν: Παντως ϋα ηταν πολν διαφορετικη
η ποιδτης και η μορφη τοϋ "Εϋνους, εαν
ειχαμε «.φιλοσδφους να "6ασιλενουν' και
''6ασιλεϊς'' να φιλοσοφονν». "Ας προσευχωμεϋα καϊ πρδς αντην την κατενϋννση.
β.μ.δ.

οι ρωοοοι

ΟΝΟΜΧΤΟΧΧΤρλΙ ΤΟΥ ΛΠΟγ ΟρΟγΟ

ΤΗΝ γλωσσα την ασκητικη, 'Ησυχια εϊναι μια
κατασταση τελειας Ελευψυχης απδ
θερϊας της
καθε μεριμνα
και απδ
καθε γηϊνο λογισμδ. *Αλ
λα η κατασταση αυτη εϊ
ναι μια βασικη προϋπδθεση η αδιαλειπτης νοερας προσευχης, η μιας
αϋτοορασεως της Ιν χδ ιτι καθαρδτητος του νοϋ,
η παλι τδ πλαϊσιο της κινησεως «του δφθαλμοϋ
της ψυχης», του νοϋ, σε πνευματικες «βεωριες».
Και αν μεν η ψυχη εϊναι καθαρισμενη δπδ τα
ψεκτα παθη της, αν εχει καποια ταπεϊνωση και
Ενεργειες αγαπης πνευματικης, τδτε εϊναι καπως ασψαλης απδ τις διαφορες πλανες του διαβδλου και μαλιστα τις «δκ δεξιων»· δκεϊνες δηλαδη που φαινονται σαν αρετες και αληΟειες. "Αν
δμως η ψυχη εϊναι γυμνη απδ ταπεινωση και αγαπη, τδτε αποβαϊνει εϋαλωτη κυριως στις «Εκ
δεξιων» πλανες, αν μαλιστα συμβαινει η ψυχη
αϋτηνα Εχει καποιες πνευματικες γευσεις.
"Ενας μοναχδς, λοιπδν,, 'Ιλαριων, πρωην αγιορειτης, ησκεϊτο στδν Καυκασο της Ρωσσιας την
πρωτη δεκατετηριδα του 2Οου αιωνος. Μεσα στδν
ησυχασμδ του, που περνοϋσε με την αδιαλειπτη
προσευχη, αρχισε να σκεπτεται, δτι τδ "Ονομα
του * Ιησου, που του προκαλοϋσε γλυκασμοϋς στην
καρδια του, εϊναι αυτδ τοϋτο τδ Πρδσωπο του
* Ιησοϋ ουσιωδως. 'Ο σατανας δεν εχει αλλη δουλεια, απδ τδ να προκαλεϊ συγχϋσεις δατδ τδ τιποτε και μεταξυ δκεϊνων που διαλεξαν την υπατη
μορφη μοναχικης ζωης, δηλαδη τδν ησυχασμδ.
Βλεπων δ ^χθρδς των ανθρωπων τδν 'Ιλαριωνα
να πιστευει τους αδοκϊμους λογισμους του, του
αναψε την επιΘυμια να διδαξει εΙς τους «^συχιαν
Αγοντας» μοναχους την θεωρια του. Πραγματι τδ
Ι9Ο7 δημοσιευσε Ενα βιβλιο με τδν τϊτλο «'Επϊ
των ^Ορεων του Καυκασου», με τδ δποϊον δνεπτυσσε την πλανη του. "Ετσι αρχισε μια μακρα
ερις, που δπεξεταθη καϊ στις ρωσικες κοινδτητες του 'Αγιου "Ορους καϊ συνεταραξε για πολυ
διαστημα την ρωσικη
"Εκκλησια, δναμιχθεντων
καϊ σπουδαϊων θεολδγων καϊ φιλοσδφων, που εδιχαστηκαν τελικα μεταξυ τους.
Την ϊστορια του 'Ονοματολατρικοϋ προβληματος με πληρη βιβλιογραψϊα καϊ με πληθος ανεκδδτων Εγγραφων, προσεφερε τδ υπδ τδν δνωτερω
τιτλο βιβλιο του θεολδγου κ. Κ. Παπουλιδη, ασχολουμενου απδ πολλων Ετων με αυτδ. Μαζϋ με
τδ βιβλιο αυτδ σνναπτεται καϊ τδ βιβλιο του

Ρωσου ϊερομοναχου 'Αντωνιου Μπουλατοβιτς με
τδν τιτλο «'Η δδξα του Θεοϋ εϊναι δ 'Ιησοϋς»,
που δξεδδθη τδ Ι9Ι3. 'Ο σ. δοδοκϊμως ταυτϊζει
την Παλαμικη διδασκαλια της διακρισεως του
Θεοϋ εΙς οϋσια καϊ Ινεργεια με την δνοματολατρικη πλανη, την δποϊα δ 'Απ. Παϋλος θα εχαρακτηριζε σαν «μϋθους γραωδεις καϊ γενεαλογιες».
'Ο μακαρϊτης π. Γ. Φλωρδφσκυ ειπε, δτι «τδ
πρδβλημα των 'Ονοματολατρων δεν ελϋθη». Πραγματτ εαν οι δνοματολατρες επιμενουν δτι τδ
"Ονομα τοϋ *Ιησοϋ εϊναι οϋσια Θεοϋ καϊ οι πολεμησαντες την αποψη τους δπιμενουν Επισης, δτι
τδ "Ονομα δεν εϊναι τϊποτε, φυσικα τδ πρδβλημα
δεν λϋεται. Λϋεται μδνον, με την περαν της σχολαστικης διακρισεως τοϋ νομιναλισμοϋ καϊ τοϋ
ρεαλισμοϋ αποδοχη, δτι τδ "Ονομα τοϋ * Ιησοϋ
Χριστοϋ, συνημμενο με τδ Πρδσωπο, αποτελεϊ μι
αν αδιαιρετη ενδτητα. *Κι επομενως, αντϊ να ερωταται σχολαστικα, τι εϊναι τδ "Ονομα του
' Ιησοϋ, να γονατιζουμε μπροστα στδν * Ιησοϋν,
καλοϋντες Τον δια τοϋ 'Ονδματδς Του. 'Αφοϋ
καϊ 'Ονο·ματολατρες καϊ «'Ονοματομαχοι» τδν *Ι
ησοϋν πιστεϋουν καϊ λατρεϋουν και καλοϋν, πρδς
τι Α ερις;
Μεσα στην καρδια, που γϊνεται με πδθο η α
διαλειπτη νοερα Επικληση τοϋ 'Ονδματος τοϋ Κυρϊου * Ιησοϋ, δεν γινεται καμμια διακριση 'Ονδματος καϊ Προσωπου, γιατϊ ταυτ ιζονται. Καϊ
δταν δεχδμαστε «εν ταϊς καρδιαις ημων» τδν *Ι
ησοϋν μετα τοϋ Πατρδς καϊ τοϋ 'Αγιου Πνεϋματος, δεν συζητοϋμε περϊ των δνοματων Των, δλλα
περϊ των ακτιστων Ενεργειων Των.
Εϋτυχως, δτι η "Ονοματολατρεια σχεδδν εξελιπεν, γιατϊ αυτη εϊναι η τνχη δλων των ετεροδιδασκαλιων.

··φωΝΗ θϊ Λ,ΓΙΟΥ ϋψΟΥΟ,,
ΑΚΟΥΣΤΟΝ εϊναι τδ δνομα τοϋ μακαριτου Γεροντος Δανιηλ, 'ιδρυτοϋ
μονηδριου
τοϋ γνωστοϋ
των Κατουνακιων
της
'Αδελφδτητος των Δανιηλαιων. Στην αρχη του
υπηρξεν δληθινδς «σταρετς» για πολλα χρδνια,
6φελων τους
Χριστια-
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«ϊδΑΙΟΚρϊΟΛΙ

νους με την «εϋδιακριτον διακρισιν» του, ποϋ
απδκτησε Δπδ την πολυχρδνια Ασκηση καϊ προσευχη και την σημαντικη παιδεϊα του, τιμωμενος
καϊ με την φιλϊα του αγϊου Νεκταρϊου Πενταπδλεως.
'Ο Γερων Δανιηλ, ϋπηρξε πολυγραφωτατος καϊ
μεταξϋ των Εργων του συγκαταλεγεται καϊ τδ
ϋπδ τδν ανωτερω τϊτλον μικρδν βιβλϊον του. ΕϋαϊσΘητος πνευματικα, συνελαμβανε τα μηνϋματα
τοϋ καιροϋ του και Εξεγεϊρετο με φρδνηση, δταν
ηκουοντο παραφωνϊες στδν χωρο της 'ΟρΘοδοξιας, για να υπομνησει την ΔλαΘητη διδασκαλϊα
της καϊ να προφυλαξει τοϋς ταγοϋς της 'Εκκλησϊας Δπδ μελετωμενες παρεκκλϊσεις.
'Η «ψωνη Εξ αγιου "Ορους» ϋψωθηκε τδ Ι926,
δταν στδ Πατριαρχεϊο Κωνσταντινουπλεως Εγενετο λδγος για σϋγκληση Συνδδου με Ενα τολμηρδ θεματολδγιο, ποϋ προκαλοϋσε Δγωνϊα στοϋς
αγιορεϊτες,, ϋστερα μαλιστα Δπδ την προκληθεϊσα
αναστατωση της διορΘωσεως τοϋ ημερολογϊου τδ
Ι924.
Στδ βι6λιαρακι αϋτδ, μεστδ οτυνεσεως,
ϋπδ
μορφη ϋπομνηματος, θϊγεται μια σειρα Θεματων,
τα δποϊα Εξεταζονται με παραδοσιακα κριτηρια
καϊ Εφισταται δκϊνδυνος, ποϋ Θα ακολουθοϋσεν,
Εαν Δντιμετωπϊζοντο με αλλες προοπτικες.
'Η Σϋνοδος δεβαια δεν συνεκληθη τδτε, δμως
μελεταται τωρα καϊ προετοιμαζεται. Τα θεματα
εϊναι διαφορα της τδτε μελετωμενης Συνδδου
'Αλλα περαν της διαφορα ς των συγκεκριμενων Θε
ματων, τδ πδνημα τοϋ σοφοϋ Δγιορεϊτου δεν
χανει την αξϊα της αποστολης του, Δφοϋ διδασκει με 'ΟρΘδδοξη αϊσΘηση καϊ δακτυλοδεικτεϊ
τοϋς κινδϋνους απδ τις καινοτομϊες. Καϊ μδνο
για τδν λδγον αϋτδν, αξιζεν η Επανεκδοση του
στις δμερες μας.

Εμπειρια τοϋ ησυχαστοϋ,. ποϋ φαϊνεται καθαρα,
δτι εμαΘε «δια μακαριου πδιΘους» τα μυστηρια
της βασιλειας των οϋρανων.
"Αξιος δ μισθδς τοϋ συγγραφεως ϊερομοναχου, που καλϋπτεται ταπεινοφρδνως ϋπδ τα στοιχεϊα Α.Ι.Β.

ΘΚΘΙ ΠβρΠΛΤΗΟ6 Ο ΘΘΟΟ
ΡΑΙΟ καϊ αϋτδ τδ 6ιτης
6λϊο
«Κυψελης»,
ποϋ σε Ι75 σελϊδες, μας
προσφερεται Ενα «'Οδοιπορικδ γραμμενο απδ Ε
προσκυνητη
τοϋ
να
Ι976» των 'Αγϊων Τδπων,
Παλαιστϊνης καϊ
Σ ινα.
τδ βιδλϊο
Καϊ αϋτδ
εϊναι γραμμενο με εϋλαβεια καϊ μεθεξη καϊ μεταδϊδει ϊερδ δεος με την συνοχη της καρδιας
τοϋ Δνωνυμου συγγραφεως, που δλα αυτα 6οηθοϋνται δπδ τϊς εγχρωμες φωτογραφϊες, που
αποτυπωνουν τοϋς Τδπους, δπου «εστησαν οι
πδδες τοϋ Κυρϊου».
'Ως πρδς τδν τϊτλο, δια μεν τδ Σινα, ποϋ περιγραφεται, εϊναι ϊσως δ πλεον καταλληλος. Για
τοϋς 'Αγϊους Τδπους δμως, νομιζουμε δτι Επρε
πε να εϊναι: «'Εκεϊ ποϋ περπατησε δ Θεαν8ρωπος». Συγχαιρουμε τδν Δνωνυμο συγγραφεα καϊ
Επωνυμον Εκδδτη.

Πθρϊ ΤΗΝ Μ6Λ.ΘΤωΜΘΝΗΝ
"Μ6ΓΑ.ΧΗΝ ΟγΝΟΑΟΝ..

ΜΙΑ. βρΑΛγΧ ΟΤΗΝ Θ^ΗΜΟ

τογ ΑΓΙΟΥ ορογο

ΕΟ
ΒΙΒΛΙΟ νηπτικης
πνευματικδτητος μας χαρισε η Εν Θεσσαλονικη
«'Ορθδδοξος Κυψελη» με
παραπανω
τϊτλο.
τδν
Πρδκειται
για Ενα «Εκ
τοϋ φυσικοϋ» διαλογο Ενδς ϊερομοναχου καϊ Ενδς ^συχαστοϋ τοϋ 'Αγϊου "Ορους.
Στδν διαλογο θϊγονται πνευματικα προβληματα με κεντρο την νοερα προσευχη, τα διαφορα
σταδια της, τοϋς τρδπους Ενεργεϊας της, τοϋς
πολεμους τοϋ διαβδλου, τϊς Ενδεχδμενες πλανες,
την Επισκεψη της χαριτος καϊ γινεται λδγος για
τα παΘη της ψυχης καϊ για την πατερικην Δπαθεια.
Σε γλωσσα ρεουσα δημοτικη, δ διαλογος γϊνεται ζωντανδς καϊ εϋχαριστος *κι Ετσι Επενδϋεται Ελκυστικα δ τραχεια καϊ 6αΘεια πνευματικη

ΗΑΩΤΗΣ των Πατρικων
παραδδσεων, ϋπαρχων, δ
πολϋ γνωστδς στδν 'ΟρΘδδοξο κδσμο, σερβος π.
Π6ποβιτς,,
* Ιουστϊνος
δεϋτερο
συνεγραψε καϊ
'Υπδμνημα «πρδς την
Σϋνοδον της 'Ιεραρχϊας
της Σερβικης 'ΟρΘοδδξου
'Εκκλησϊας», Δναφορικα
με την «μελετωμενην Μεγαλην Συνοδον».
Τδ κεϊμενο τοϋ 'Υπομνηματος δημοσιευΘηκε ηδη στην Δυτικη Εϋρωπη, στην ρωσικη, αγγλικη
καϊ γαλλικη γλωσσα, μεταφραστηκε και στην Ελληνικη, «πρδς πληροφδρησιν καϊ Ενημερωσιν του
εϋσεβοϋς καϊ φιλοχρϊστου πληρωματος της 'Εκκλησϊας της 'Ελλαδος...».
Ουτε 6εβαια δ π. Ιουστϊνος εχει Δναγκη σνστασεων για την Θεολογικη συγκρδτηση του καϊ
για την γνωση του στα Εκκλησιαστικα προβληματα, *Δλλ ουτε καϊ τα γραπτα του χρειαζονται
ϊδιαϊτερη παρουσϊαση γιατϊ εϊναι Δπδ δεκαετϊες
δεδομενη δ δρθδδοξη δομη τους.
"Οσοι εχουν μελετησει τδ προηγοϋμενο'Υπδ-

3Ι

βΙβΛ,ΙΟΚρϊΟΙΑΙ
μνημα του σερβου θεολδγου, γνωριζουν ηδη την
6ντιδεση του για την μελετωμενη «Μεγαλη Σϋν-

οδο». Με τδ *ϋπ

οψει νεο 'Υπδμνημα,, ανανεω-

νονται οι πεποιθησεις του καϊ διατυπωνεται εκτενεστερα η ^κκλησιολογικη του αποψη, σϋμφωνα

με την δποια δεν δικαιολογεϊται για πολλοϋς λδγους η συγκληση της Συνδδου.
'Εκεϊνο τδ ξεχωριστδ στοιχεϊο, που εμφανιζει

τδ τελευταϊο κειμενο του σεβαστοϋ γεροντος ιε-

ρομοναχου, εϊναι μια ασυνηθιστη στδ πραον ϋφος
του ^πιδετικδτητα κατα του Οικουμενικοϋ Πατριαρχειου, πραγμα που κατεθλιψεν, δπως εϊναι
^πδμενο,

τους Επαϊοντες

αγιορεϊτες

μοναχοϋς.

Με τδ σημειωμα αϋτδ δεν προτιθεμεθα, Επϊ τοϋ
παρδντος, να αναλυσουμε καϊ να ανασκευασουμε
δνακαταταξεως
ωρισμενες εμμεσες προτασεις

στην ιεραρχϊα των Τοπικων 'Εκκλησιων, τελοϋν-

τες σε αναμονη να δοϋμε σχετικες 6ιντιδρασεις
απδ σοφωτερους μας καϊ πλεον δρμοδιους.

Η

ΛφωρϊϋΜΘΝΗ

Αφδρητη
ΑΤΑΝΤΗΣΕ
για την 6ναισχυντια της
καϊ τις διαβολικες της
πλανες η αφωρισμενη α
πδ την 'Εκκλησια δλεεινη ηγουμενη της Κοζανης. "Εχουσα οϊκονομικη
ανεση, εγραψεν ηδη τδσα
βιβλϊα κατα τοϋ *Αγιου
Πατρδς μας Νεκταρϊου
τοϋ θαυματουργοϋ καϊ κατα της 'Ορθοδοξου 'Εκκλησϊας, που αναξια στην οϋσια τους να προσεξει κανεις, αποβαινουν φθαρτικα στις συνειδησεις των απλοϊκων Χριστιανων μας.
Για να ανασταλεϊ η δαιμονικη δραστηριδτης
της δαιμονισμενης Δμδναχης, Αγραφη με τδν ανωτερω τϊτλο Ενα βιβλιαρακι δκατδ σελϊδων, δπου με ακρα αντικειμενικδτητα περιγραφεται σε
αδρες γραμμες τδ αΟλιον ποιον της, για να γνωρϊσει δ λαδς μας «τους καρποϋς εκ τοϋ δενδρου».
Τδ βιβλιαρακι εγραψεν δ μοναχδς Θεδκλητος Διονυσιατης καϊ Εξεδωσεν η «'ΟρΟδδοξος Κυψελη»,
Καμβουνιων Ι, Θεσσαλονικη, τηλ. 266.755.

Σοφϊας χαριτι, Πατερ κοομουμενος, οαλπιγξ δεδφδογγος, ωφδης
τον Πνενματος, και αρετων υφηγητης, Νικοδημε δεηγορε· πασι
γαρ παρεδηκας, οωτηρϊας διδαγματα, 6ϊου καδαρδτητος, διεκφαϊνων την ελλαμτμιν, τφ πλοντφ των ενδεων σον λογων, δι ων ως
φως τω κ6σμω ελαμτμας.
('Απδ τδ δμιδνυμο 6ι6λϊου τοϋ μοναχου ©εοκλἠτου Διονυσιατον, β' εκδοση)
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