1

Προσφιλέστατον ἐν Χῷ τέκνον,Μοναχέ Σ.
Σοῦ ἀποστέλλω τό β'μέρος τῆς ἐπιστολῆς
τοῦὈσίου Πατρός μας Μάρκου τοῦἈσκη τοῦ ἐν μεταφράσει.
'Ὀπως θά διαπιστώσῃς,ὁ ἅγιος Πατήρ,
ἐπιμένει ἐπί τῆς ἀναγκαιότητος τῶν ἀδι
αλείπτων ἀναμνήσεων καί μελετῶν τῶν εὐ
εργεσιῶν τοῦ Θεοῦ.
Βεβαίως,αἱ κατ'ειδος εὐεργεσίαι εἰ
ναι ποικίλαι πρός ἔνα ἔκαστον καί σχετίζονται μέ τήν προσωπικήν μας ζωήν.
Πλήν ὅμως αὐτῶν,πάντες οἱ διά πίστεως σεσωσμένοι,ἔχομεν ἀπολαύσει ῆδη
ἀπείρου ἀξίας θείας εὐεργεσίας καί ἄλλας,διἈλπίδος,προσδοκῶμεν,ἀ
νεκφράστου γεύσεως καί μακαριότητος. Ἡ ἐκ τοῦ μή ὅντος εἰς τό ειναι ὑπαρξίς μας,ἡ "κατ'εἰκόνα καί καθ'ὁμοίωσιν Θεοῦ''πλαστούργησίς
μας,ἡ ἐνσωμάτωσίς μας εἰς τό Σῶμα Του,τήνἘκκλησίαν,ἡ ἀένναος ἀπό
πλυσις τῶν ἁμαρτιῶν μας,διά τῆς Μετανοίας,ἡ πραγματική ἔνωσίς μας
μέ τόν Θεάνθρωπον Χριστόν,διά τῆς Μεταλήώεως τοῦ Σώματος καί τοῦ
Αι'ματός Του,-διά τοῦ θείου Α'ἱματός Του,πού μᾶς ζωοποιεῖ,''ὡσπερ πε
λεκᾶν''τά ὑπό ὅφεων δακνώμενα νοσσία του-καί, τέλος ,ἡ ἀτελεύτητος &
μακαρία ἐν Χριστῷ ζωή,πού ὑπερβαίνει ἀπείρως τήν νοηϊικήν ἱκανότη
τά μας,ἀφοῦ "εἰς καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη,ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεός.."
Ἀκολούθησε,τέκνον μου ἐν Κυρίῳ,τάς συμβουλάς τοῦὈσίου Πα-
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τρός·μας καί θά πεισθῇς συντόμως,ὅτι μέσα εἰς τά πλαίσια τῆς προ—
σευχῆς καί τῆς μελέτης τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ ἡ ψυχή ζωοποιεῖται
,ὁ νοῦς λαμπρύνεται,ἡ καρδία διατελεῖ εἰς κατάστασιν ταπεινώσεως,
χαρᾶς καίἈέρμηῆ πνευματικῆς ἐκ τῆς εὐγνωμοσύνης,πού ἀναβλύζει ἐκ
τῶν εὐεργεσιῶν,κατά τό Δαβττικόν:"ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσετατΧ ἱ
ερόν5πῦρ".
Οὐτω δέ,ἡ ψυχή ἀποκτῶσα βαθείας ἐντυπώσετς,αϊσθηστν τῶν μεγα
λείων,πού τήν περτβάλλουν,ἐνυποὀτάτους. ἐμπειρίάς ἐκ τῆς ἐνεργε.ίας
τοῦ ἁγίου Πνεύματος,ὄχι μόνον θά δτακρίνει τά πνευματικά ἐκ τῶν ἀ
ντιπνευματικῶν',ἀλλά,κατἘναλογίαν τῆς καθαρότητός της,θά ἀνάπτῃ ἀ
Ὀ-..
πό θεῖον ἔρωτα...
Ἀπό αὐτόν τόν ἔρωτα καί ἀπό ἄπαυστον πόθον τοῦ ©εοῦ κινούμε
νοτ ὅλοτ οἱ ἐνἘρήμῳ κατοτκήσαντες Μοναχοί,ὅπως γράφει ὁ ἅγτος Πα
τήρ Ντκόδημος,''ἐκαταφρόνησαν μέν κόσμον καί τά ἐν κόσμῳ ὡσάν σκύβαλα καί κονιορτόν.Ἐκατοίκησαν δέ τά ὄρη καί νάπας καί σπήλαια &
ἐρημίας τῆς γῆς ὡσάν βαστλικά παλάτια,Τροφήν εἰχον ἄρτον καί ὑδωρ
καί τά τῶν δένδρων ἀκρόδρυα. Ὑμάτια ἐφόρουν τρῖχας καμήλου καί ζώ
ων δέρματα.Κλίνην ἐμεταχειρίζοντο τήν ξηράν γῆν ἠ κα'ῖ χόρτον ὀλίγον.'Ὀθεν καί περί αὐτῶν ἐἰπεν ἄν ὁ Παῦλος,''ἐν ἐρημῖατς πλανώμε νοι καί ὅρεσι καί ὀπηλαίοις καί ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς".Καί Ἡτλιὡ,''πε
ριῆλθον ἐν μηλωταῖς,ἐν αἰγείοτς δέρμαστν,ὑστερούμενοι,θλτβόμενοι,
κακουχούμενοι,ὡν οὐκ ἠν ἄξιος ὁ κόσμος".
Τά τελευταῖα·σοί ἔγραψα,εὐλογημένον τέκνον μου,εἰς, ἀπάντῆσιν
τῶν ἐκ τοῦ πονηροῦ λογισμῶν σου,ὅτι τάχα δέν ,κάμνεις τίποτε ἐρημι
κῶς βιῶν.Ἀπόβαλλε ταχύτατα τούς λογισμούς αὐτούς,ἀντιπρούων ἀντι
ρητικῶς τόν πειράζοντα καί ἐνθυμούμενος Γρηγόριον τόν Θεολόγον,λέ
γοντα:"Τοῦτὁ" μοι πρᾶξις,ἡ ἀπραξία''.Ἐάν ὁ θεῖος Πατήρ οὑτως ἐφρό—
νει,ἡμεῖς οἱ εὐτελεῖς τί νά ε'ἱπωμεν; Χαίροις ἐν Κυρίῳ & ἐνδυναμοῦ
Ὀ φίλος καί πατήρ σου,Ερημίτης Ν
"Αἱ μνῆμαι τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ ©εοῦ,τέκνον Νικόλαε,ἐνεργοῦν
εἰς τήν καρδίαν καί τήν ὡθοῦν εἰς ὁμολογίαν τόσον τῆς ἀθλιότητος,
ἀπό συντετριμμένην διάθεσιν,ὅσον καί τῶν ὀφειλῶν της διά τάς ἀπεί
ρους ε.ὐεργεσίας του.Καί ἡ ψυχή διεγείρεται εἰς τήν ἐπτθυμίαν,ὅπως
ἀνταποδώσῃ εἰς τόν εὐεργέτην ἔργα ἀγαθά,ἡθη χρηστά καί κάθε ἀρε τήν,διά νά τόν εὐχαριστήσῃ,ἐνθυμουμένη καί αἰσθανομένη βαθέως τόν
στίχον τοῦ Ψαλτηρίου;''τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὡν ἀν
ταπέδωκέ μοι;"
'Ὀταν,λοιπόν,τέκνον Νικόλαε,ἡ Ψυχή ἀναλογισθῇ τάς εὐεργεσί-
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ας τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ,ἀπό τότε πού τήν ἔφερεν εἰς τήν ζωήν ῆ ἀπό πόσους κινδύνους πολλάκις τήν διεφύλαξεν η ἐνῷ ἔπεσεν εἰς τόσα
κακά καί εἰς τόσας ἁμαρτίας θεληματικῶς πολλάκις,ὅμως δέν τήν παρέδωσεν εἰς ἀπώλ.ειαν καί εἰς θάνατον εἰς τά' πονηρά πνεύματα,τά ὁποῖα τήν ἡπάτησαν,ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ δικαιοσύνη·ἀλλά μέ μακροθυμίαν,ὁ
φιλάνθρωπος Δεσπότης,παραβλέπων τά πλημμελήματα,διεφύλαξε τήν ψυχήν,ἀναμένων τήν ἐπιστροφήν της.
Καί ἐνῷ ἐκουσίως ἡ ψυχή ὑπετάγη εἰς ἐχθρικά καί πονηρά πνεύματα. διά τῶν παθῶν της,ὁ Θεός ὅμως τήν δτέτρεφε-.καί τήν ἔσκεπε μέ
κάθε τρόπον ,προνοῶν ὑπέρ αὐτῆς.Καί , τέλος,. τήν ὡδήγησεν εἰς ὁδόν σω
τηρίας- διά τῆς.χάριτός Του.
Ἀλλά καί πέραν ὅλων αὐτῶν,ἔβαλλε μέσα εἰς τήν καρδίαν σου ἔ
ρωτα διά τόν Μοναχικόν βίον καί σέ ἐνεδυνάμωσε νά ἐγκαταλείψῃς με
τά χαρας τόν κόσμον καί ὅλην τήν ἀπάτην του διά τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν.Καί,τό μέγιστον,σέ ἐστόλισε,γλυκύτατον τέκνον μου,μέ τό ἅγιον
καί ἀγγελικόν σχῆμα τοῦἈσκητικοῦ τάγματος.Καί,ἀκόμη,ὁ φιλόψυχος,
σέ ἐβοήθησεν ἐν ἀρχῇ νά προσληφθῇς ἀπό ἁγίους Μοναχούς καί νά ἐνταχθῇς πλησίον τῆςἈδελφότητός των.
Ποῖος,λοιπόν,καλοπροαίρετος ἄνθρωπος,ἀναλογιζόμενος τάς ἀ πείρους εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπην Του,δέν θά αἰσθάνεται,
μάλιστα Μοναχός,ἀδιάλειπτον συντριβήν καί εὐγνωμοσύνην;Ποῖος ἔχων
τόσας χειροπιαστάς ἀποδείξεις προγενεστέρων εὐεργεσιῶν,-ἐνῷ αὐτός
δέν ἔκαμε κανένα. καλόν-δέν θά ἐλπίσῃ μέ βεβαιότητα,σκεπτόμενος ὅτι;ἄν ἐγώ δέν ἔκαμα κανένα ἀγαθόν,ἀλλά ἡμάρτησα πολύ ἐνώπιόν του
καί ἀνεστράφην εἰς σαρκικάς ἁμαρτίας καί ἄλλας πολλάς κακίας,ὁ Θε
ός οὑτε κατά τάς ἁμαρτίας μου μέ ἐπαίδευσεν οὑτε κατά τάς ἀνομίας
μου μοῦ ἀνταπέδωκεν,ἀλλ'ἀντιθέτως τόσα ἔκαμε ὑπέρ τῆς σωτηρίας ἐμοῦ τοῦ ἀθλίου,μέ δωρεάς καί χάριτας,τάχα,ἐάν προσφέρω ὁλόκληρον,
ὁλόψυχα τόν ἐαυτόν μου εἰς τήν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν Του,μέ πᾶσαν
ἁγνήν ἀναστροφήν καί κατώρθωσιν τῶν ἀρετῶν,πόσα ἀγαθά καί πνευματικά χαρίσματα θά μοῦ δώσῃ,πόσον θά μέ ἐνδυναμώσῃ,θά μέ κατευθύνῃ
καί θά μέ κατευοδώσῃ εἰς κάθε ἔργον ἀγαθόν;
Ἐκεῖνος πού σκέπτεται ἔτσι καί δέν λησμονεῖ τάς εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ,πείθει καί ὁδηγεῖ τόν ἐαυτόν του πρός πᾶσαν ἄσκησιν &.
πρός πᾶσαν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν,πάντοτε θερμός,πάντοτε ἔτοιμος διά
νά κάμνῃ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Διά τοῦτο,λοιπόν,ὡ τέκνον ἀγαπητον,ἀφοῦ μέ τήν χάρτν τοῦ'ϊ
ησοῦ ἔχεις ἐκ·φύσεως σύνεστν,ἔχε αὐτήν τήν ἀδολεσχίαν καί ἀγαθήν
μελέτην συνεχῆ καί ἀνακύκλωνέ την ζωηρά εἰς τόν νοῦν σου.
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. Πρόσεχε,τέκνον,μή σέ καλύψῃ ἡ ὁλεθρία λήθη.Μή ἐμποδίσῃ ἡ ἡαθυμία τόν νοῦν σου,αὐτή πού δέν ἀφήνει τά καλά καί ἀποσπῷ ἀπό τήν
ὁδόν τῆς ζωῆς.Μή σκοτίσῃ τόν λογισμόν σου ἡ ἄγνοια,ἡ αἰτία πάντων
τῶν κακῶν.Μή ὑποχωρήσῃς ἀπό ἐκεῖ πού ἀσκεῖσαι.Μή δελεασθῇς ἀπό σα
ρκικάς ἡδονάς.Κή παρασυρθῇς ὑπό τῆς παγκάκου ἀμελείας.Μή νικηθῇς
ἀπό τήν γαστριμαργίαν.Μή αἰχμαλωτίζεται ὁ νοῦς σου·ἀπό ἐπιθυμίας
καί μιαίνεις τήν ψυχήν σου μέ συγκαϊαθέσεις πορνικῶν λογισμῶν.Μή
νικᾶσαι ἀπό ὀργήν,πού γεννῷ τήν μισαδἐλφίαν καί μέ προφάσεις ἀξιο
θρηνήτους λυπεῖς τούς ἀδελφούς σου καί λυπεῖσαι καί σύ.Ιέαῖ,ἐντεῦθεν συνάγεις μνήμας πονηρῶν λογισμῶν κατά τοῦ πλησίον καί οὑτω ἐμ
ποδίζεσαι ἀπό τήν καθαράν προσευχήν,βλέπων,ἀπό τόν σκοτασμόν τοῦ
νοῦ σου,τόν ὁμόψυχον ἀδελφόν σου μέ ἀγριότητα καί θηριώδη λογισμό
...Σύ,λοιπόν,ἀγαπητόν τέκνον,ἔχων πάντοτε πρό ὀφθαλμῶν σου τάς ἀ
πείρους εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ,θά αἰσθάνεσαι τήν καρδίαν σου νά κινῆ
ται εἰς φόβον καί ἀγάπην Θεοῦ.Καί οὅτω,κατά δύναμιν,θά ἀνταποδί δεις εἰς τόν εὐεργέτην ἀκριβῆ βίον,ἐνάρετον πολιτείαν,ἁρμόζοντα &
"ἅλατι ἡρτυμένον",ὀρθήν πίστιν,ταπεινόν φρόνημα καί,τέλος,ὁλόκληρον τόν ἐαυτόν σου.Καί,ἐντεῦθεν,ἡ καρδία σου αὐτομάτως καί βοηθου
μένη ὑπό τῆς χάριτος θά κεντάται μέ τά βέλη τοῦ θείου πόθου...
...Γνώριζε δέ,ὅτι ἐ,κεῖνος πού ἐπιθυμεῖ νά στεφανωθῇ ἀπό τόν Θεόν
,στ.αυρώνει τήν σάρκα δι'ἀσκητικῶν κόπων καί νεκρώνει διά τῆς ἐγ κρατείας τά μέλη του.Οὑτω,διά τῆς πίστεως,τῶν πνευματἰκῶν ἀγώνων,
ὡς καί διά τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος,ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀνακαινίζεται
,συνεχῶς προκόπτων.Ἡ ἀγάπη αὐξάνεται.Μέ τήν πραότητα κοσμεῖται.Ἀ
πό τήν ἀγαλλίασιν τοῦἈγίου Πνεύματος εὐφραίνεται.Μέ τήν εὐρήνην,
"τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν",σφραγίζεται. Ἀπό τήν χρηστότητα ὁδηγεῖται. Ἡ ἀγαθότης τόν φρουρεῖ. Ὀ φόβος τοῦ Θεοῦ τόν σκέπει. Ἡ σύ
νεσις τόν φῶτίζει καί ἡ γνῶσις τόν λαμπρύνει. Ἡ σοφία τοῦ χαρίζει διάκρισιν. Ἀπό τήν ταπεινοφροσύνην κατευθύνεται. Μέ.
αὐτάς τάς ἀρετάς ἀνακαινιζόμενος ὁ νοῦς ὑπό τοῦ ἁγίου
Πνεύματος,κατανοεῖ ἐν ἐαυτῷ τό κάλλος καί τόν χα—
ρακτῆρα τῆς θεομόρφου εἰκόνος 4· διαπιστώνει,ὅτ
τι εὑρίσκεται εἰς τήν κατάστασιν τῆς ὁμοι
ρν. Ἡἡ
ώσεως μέ τό ἄρρητον κάλλος τοῦ Θεοῦ».
Πρόσεχε ,τέκνον,ἀπό τόύς προειρημέ
νους τρεῖς γίγαντας;τήν μητέ
Ρ»
κακῶν ἄγνοιαν,τήν
ἀδελφήν αὐτῆς λήθην & ραθυμίαν,τό νέφος. 'Ἐρρωσο ἐν Χῷ.Ἐρημ.Ν.
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Θά καταπαύσω
ρων,μέ τό θέμα αὐτό-ὅχι ὡς ἐξαντληθέν-ἀφοῦ σας ἀναφέὑω δύο ἀκόμη,
ἀπό τά πολλά,Πατερικά χωρία.Εἰς τά' ἡρωελεγεῖα του,ὁ Γρηγόριος ὁΘε
ολόγος,γράφει'Ἡλυθες αυθις ἔμοιγε δολόπλοκε, ὡς ἐνοήθης.Βένθος
ἐμῆς καρδίης ,ἔνδοθι βοσκόμενος''.Δηλαδη,πάλιν ἠλθες εἰς ἐμέ πονηρέ
,σέ ἐννόησα,περιφέρεσαι ἐντός μου,εἰς τό βάθος τῆς καρδίας.
Βλέπετε τήν ἐσωτερικήν τραγῳδίαν τοῦ ἀνθρώπου;Βλέπετε πῶῆ
ἡσθάνετο ἔνας μέγας ἄγιος τόν ὑπουλον πόλεμον τοῦ σατανᾶ εἰς τήν
καρδίαν του;Ἀλλά καί εἰς τάς ἀποδιδομέναςὈμιλίας εἰς τόν ἄγιον^
Νηπτικόν Πατέρα,ΤὙκάριον τόν Αἰγύπτιον,διαβάζομεν;''Εἔσελθε ,ὡοὐτος
,διά τῆς τῶν λογισμῶν σου ἐπιστάσεως πρός τόν αἰχμάλωτον δ δοῦλον
τῆς ἁμαρτίας νοῦν σου,εἰς τά λεγόμενα ταμεῖα τῆς ψυχῆς σου,βαθύτε
ρα ἀπό τούς λογισμούς σου,καί ϊδε τόν ἔρποντα καί ἐμφωλεύονταὅφιν
,τόν φονεύσαντά σε διά τῶν καιριωτέρων τῆς .ψυχῆς σου μελῶν.'Ἀβυσσος γάρ ἐστιν,ἀκατάληπτον χάος ἡ καρδία.Καί ἄν τοῦτον φονεύσῃς,νά
καυχηθῇς εἰς τόν Θεόν περί καθαρότητος.Εἰ δέ μή,ταπεινωθείς ὡς ἁμαρτωλός,ἔσο δεόμενος..."
Οἱ Νηπτικοί Πατέρες,συνέχισεν ὁ Γέρων,βιώσαντες τήν νοε ράν προσευχήν καί τάς καταστάσεις ἐκείνας,πού ἀφοροῦν εἰς τήν παθολογίαν καί τήν ὑγιεινήν τῆς ψυχῆς ,ἀναχωροῦ.ν ἀπό τό ἀκόλουθρν φι
λοσοφικόν ἀξίωμα ἡ μᾶλλον ἡ πεῖρα των συμπίπτει μέ αὐτό;Πᾶσα οὐσι
ώδης ἐνέργεια,ἔχει φυσικήν σχέσιν πρός τήν ἐνεργοῦσαν ταύτην οὐσί
αν καί δύναμιν,εἰς τήν ὁποίαν φυσικῶς ἐπιστρέφει ὅπως ἐνωθῇ μετ'
αὐτῆς καί ἀναπαυθῇ.
'Ὑστερα,λοιπόν,ἀπό τάς διαπιστώσεις τῶν ἐσωτερικῶν ἀντ;ινομιῶν καί τῆς δραματικῆς διαστάσεως τῆς ψυχῆς,πού εἰναι δεδουλωμένη εἰς τά ἄτιμα πάθη,οἱ ἄγιοι Πατέρες,ποῖον θεραπευτικόν μέσον συ
νιστοῦν;Τό ἀνωτέρω.Δηλαδή τήν ἐπιστροφήν τοῦ νοῦ πρός ἐαυτόν.Πρέπει,ἡ ἱδρυμένη ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ ἐνέργεια τοῦ νοῦ,νά στραφῇ πρός ενο
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ποίησιν μετά τῆς οὐσίας το.υ,ἡ ὁποία εὐρίσκεται ὡς ἐν ὀργάνῳ ἐντός
'" τῆς καρδίας.
-Αὐτά εἰναι καταπληκτικά,Γέροντα,παρετήρησεν ὁ φιλόλογος.Μόλις
διά πρώτην φοράν ἀκούω,ὅτι ὁ νοῦς διακρῆνεται εἰς οὐσίαν καί ἐνέρ
γειαν,μέ χωριστά κέντρα καί ὅτι,ἐπειδή εἰναι τάχα διχασμένος πρέπει νά ἐνοποιηθῇ ἐν ἐαυτῷ.Παράδοξαί..
-Δέν εἰναι περίεργον,ἀπήντησεν ὁ Γέρων,ὅτι διά πρώτην φοράν ἀκούετε αὐτήν τήν θεωρίαν καί αἰσθάνεσθε κάποιαν ἔκπληξιν. Ὀς φιλό
λογος ἱσως εἰσθέ ὀλίγον ἐπηρεασμένος ἀπό τήν πλατωνικήν φιλοσοφίαν,ἡ ὁποία ὅχι μόνον δέν γνωρῖζει τήν διάκρισιν τρῦ νοῦ εἰς οὐσί
αν καί ἐνέργειαν,ἀλλά καί θέλει τόν νοῦν νά ἐνεργεῖ ἔξω τοῦ σώματος. Ὑποβληθῆτε ὅμως εἰς ὀλίγην ὑποἠονήν καί θά ἐξετάσωμεν τό θέμα αὐτό.Καί ὁ'Ασκητής συνέχισενι
Αὐτή ἡ θεωρία,πού ὑπάρχει ἀπό δέκα ἔξ αἰώνων ὡς ἀσκητική & μυ
στική πρᾶξις ἐν τῷ'Ορθοδόξῳ Μοναχισμῷ,ὡς ἠτο ἐπόμενον,εἰχε τάς πε
ριπετείας της.Ἀλλ'αὐτό ἀργότερον.Διά νά προαγάγωμεν τήν συζήτη σιν,πρέπει νά σας πληροφορήσω ὅτι,μόλις ἐγένετο γνωστή ἡ θεωρία,ἡ
γέρθη ἀληθής σάλος μεταξύ τῶν λογίων καί θεολογούντων τοῦ 1ψου αἰ
ῶνος ἐν Βυζαντίῳ.Καί ἐδέησε νά παρέλθουν ἀρκετά ἔτη,νά δοθοῦν θεολογικαί καί ἀνθρωπολογικαί ἐρμηνεῖαι διά νά γίνῃ ἀποδέκ,τή.Καί τ.ε
λικῶς δέ νά περιβληθῇ μέ τό κῦρος Συνοδικῶν ἀποφάσεων τῆς ἐν Κωνσταντῖνουπόλει Ἐκκλησίας».
Βεβαίως,συνεπλήρωσεν ὁ ἀββᾶς,ἐν τῷ μεταξύ εἰχον ἀνακύψει & ἄλ
λα σοβαρότερα θεολογικά προβλήματα,κατά τάς Ἡσυχαστικάς λεγομένας
ἔριδας,ὁπότε τό θέμα αὐτό περιῆλθεν εἰς δευτέραντάξιν.Πάντως ,οἱ
ἀντιδράσαντες εἰς τήν θεωρίαν τῆς στροφῆς τοῦ νοῦ πρός ἐαυτόν, ἠσαν ἐπηρεασμένοι ἀπό τήν πλατωνικήν ἀντίληψιν,περί "ἀφεγγοῦς σπηλαίου'·καί "ε ἰρκτῆς''θεωρουμένου τοῦ σώματος.Δέν συμφωνεῖτε ,ἀδελφοί
-,Ἐτσι εἰναι,Γέροντα,εἰπεν ὁ φιλόλογος,ἀφοῦ ὁ Πλάτων θεωρεῖ'
τό σῶμα ὡς κακόν καί μόνον ἡ ἐξ αὐτοῦ ἀπαλλαγή ἐγγυᾶται μακαριότη
τα ἐν Θεῷ. Ἐγω,βεβαίως δέν συμφωνῶ μέ τόν πλατωνισμόν.
-'Αλλ'ἄς ἐπανέλθωμεν,εἰπεν ὁ Γέρων.Ἐπειδή ὅμως εἰναι μακρόν
τό θέμα,θά ἀναθέσω εἰς τόν ὐποτακτικόν μου τήν ἀνάπτυξιν,ἀλλά ἐντός τῶν ἱστορικῶν καί θεολογικῶν πλαισίων τῶν Ἡσυχαστικῶν ἐρίδων
τοῦ 1ψου αἰῶνος.'Ἀρχισε,λοιπόν,εὐλογημένον τέκνον,διά νά γίνεται,
κατά ἔνα τρόπον,δικαία κατανομή εἰς τόν κόπον τῆς ἐρεύνης.
-Ἐν ἀρχῇ θά ἐπικαλεσθῶ τήν ἐπιείκειάν σας,εἰπεν ὁ νέος Μονα
χός Ν.μέ πολλήν συστολήν,διά τήν ἀκαταλληλότητά μου,τήν ὁποίαν πα
ραβλέπω χάριν ὑπακοῆς πρός τόν Γέροντά μου.
'.
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Τό ἀνθρωπολογικόν πρόβλημα τῆς στροφῆς τοῦ νοῦ πρός ἐαυτόν,ἀ 7
σφαλῶς θά παρέμενε ὡς μία ἀθόρυβος ἀσκητικῆ πρᾶξις εἰς τόν χῶρον,
ἔνθα ἐνηργεῖτο,τοῦ Ἡσυχασμοῦ-,ἐάν δέν προσεβάλλετο ὑπό τοῦ ἐκ Καλα
βρίας μοναχοῦ Βαρλαάμ. Ἡ προκληθεῖσα ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ἀναστάτωσις μεταξύ- τῶν φιλοθωμιστικῶν κυρίως κύκλων τοῦ βυζαντίου,κατόπιν καταγγελίας εἰς τήν ἐκεῖἘκκλησίαν,ἠτο ἀντιστρόφως ἀνάλογος ,
τόσον πρός τήν εἰρηνικήν φύσιν της,ὅσον καί μέ τήν ἐπικρατοῦσαν ἀ
νά τά Μοναστικά μακράν παράδοσιν.
Αἱ ἱστορικαί ρίζαι της,ἐάν δέν ἔχουν καταβληθῇ εἰς. τόν 1ον,ἀναντιρρήτως π.άντως εὑρίσκονται εἰς τά μέσα τοῦ 6ου αἰῶνος. Ἐννοῶ,
ἀδελφ.οί,τά ἐπ'ὀνόματ.ι τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦἈρεοπαγίτου πέντε,ἄ
ψογα'6ρθοδόξως,συγγράματα,τῶν ὁποίων ἡ πατρότης ἀμφισβητεῖται ἀπό
πολλοῦ καί ἡ δημοσίᾳ περί αὐτῶν συζήτησις γίνεται διά πρώτην φοράν εἰς μίαν Σύνοδον τό ἔτος 533.Δέν νομίζω,ὅτι εἰναι τοῦ παρόντο
νά ἐρευνηθῇ τό ζήτημα τοῦ ἀμφιβαλλομένου συγγραφέως των-ἄν καί ἡμεῖς οἱ Ηοναχοί ἀποκλίνομεν εἰς τήν ἀποδοχήν τοῦ ἁγίου Διονυσίου,
ὡς συγγραφέως των-καί δέον νά ἀρκεσθῶμεν εἰς τόἘκκλησιαστικόν κῦ
ρος,ὅπερ προσέλαβον,ὡς ἀκραιφνῶςὈρθδδόξων.Διότι περί τούτου συμφωνοῦν θεολογικαί κορυφαί μέχρι σήμερον.
Αἱ ἱστορικαί,λοιπόν,ἀνθρωπολογικαί καί θεολογικαί ρίζαι τῆς
πρός ἐαυτόν στροφῆς τοῦ νοῦ θεωρίας καί τῶν συναφῶν προβλημάτων,ἄ
τινα ἀνακύπϊουν ἐξ αὐτῆς,πρέπει νά ἀναζητηθοῦν εἰς τά δύο ἐκ τῶν .
πέντε συγγραμμάτων.'Ἡτοι εἰς τό "Περί θείων ὀνομάτων" καί " Περί
μυστικῆς θεολογίας.Καῖ ὁ νέος Μοναχός Ν.ἐπῆρε μίαν παλαιάν ἔκδο σιν τῆς " Φιλοκαλίας '.'Θά σᾶς ἀναγνώσω,εἰπεν,ἔν ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ ἐ
ξαισίου δοκιμίου "Περί θείων ὀνομάτων",ὅπερ ἀναφέρεται εἰς μίαν ἰ
διάζουσαν κίνησιν τῆς ψυχῆς,διά νά ἀντιληφθῆτε τήν ὑφισταμένην ἄμεσον σχέσιν μεταξύ αὐτῆς καί τῆς θεωρίας,περί στροφῆς τοῦ νοῦ.
" Ψυχῆς κίνησίς ἐστι,κυκλική μέν,ἡ εἰς ἐαυτήν ε'ἱσοδος ἀπό τῶν
ἔξω καί τῶν νοερ.ῶν αὐτῆς δυνάμεων ἡ ἐνοειδής συνέλιξις,ὡσπερ ἔντι
νι κύκλῳ,τό ἀπλανές αὐτῇ δωρουμένῃ καί ἀπό τῶν πολλῶν,τῶν ἔξωθεν,
αὐτήν ἐπιστρέφουσα καί συνάγουσα πρῶτον εἰς ἐαυτήν.Ειτα ὡς ἐνοειδῆ γενομένην,ἐνοῦσα ταῖς ἐνιαίως ἡνωμέναις δυνάμεσι'καί οὐτως ἐπί
τό καλόν καί ἀγαθόν χειραγωγοῦσα,τό ὑπέρ πάντα τά ὄντα,καί ἔν καί
ταὐτόν καί ἄναρχον καί ἀτελεύτητον..."Καί ἔκλεισε τήν''Φιλοκαλίαν'.'
-Νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά εϊπω,ἀδελφέ,παρετῆρησεν ὁ φίλόλογος, ὅτι
τό κείμενον πού ἀνεγνώσατε μοῦ ἐνεθύμησε τήν ἀποφατικήν καί ἐκστα
τικήν διδασκαλίαν τοῦ Πλωτίνου.Αὐτή ἡ διατύπωσις "ἐπί τό καλόνκαί
ἀγαθόν χειραγωγοῦσα",διατύπωσις καθαρῶς νεοπλατωνική,ἀπορῶ πῶς εὑ

8 ρίσκεται εἰς βιβλίρν Πατερικόν,μάλιστα μέ θεμελιώδη σημασίάν διά'
τήνὈρθόδοξον μυστικήν θεολογίαν.
-Φίλτατε,παρενέβη ὁ ὑφηγητής Γ.,τό θέμα σχέσεως θεολογίας καί
φιλοσοφίας. εἰναι πολύ λεπτόν.Καί ἄν δέν ἔχῃ κανείς μίαν εἰδικήν ὑ,
ποδομήν εἰς πνευματικάς ἐμπειρίας,κινδυνεύει νά ὑποστῇ παραπλάνησιν.Τοιαύτην παράπλάνησιν ὑπέστησαν οἱ προτεσῖάνται καί πολλοί ἐξ
αὐτῶν ἐπηρεασθέντεςὈρθόδδξοι.
Κεταξύ τῶνἈρεοπαγιτικῶν βιβλίων καί τοῦ Ηλωτίνου,ὑπάρχουν ὄ
χι ἐπουσιώδεις διαφοραί.Πάντως θά σας συνιστοῦσα νά μελἐτήσετε τό
κεφάλαιον "ὁ θειος γνόφος"τοῦ δοκιμίοῦ"Ἡ μυστική Θἐολογία τῆς Ἀ
νατολικῆς Ἐκκλῆσίας''τοῦ ρώσου θεολόγου Βλαδημήρου Λόσκυ.Καί ἐλπίζω νά ἀντιληφθῆτε τάς βασικάς διαφοράς εις τήν ἀποφατικήν θεολογί
αν τοῦ Πλωτίνου καί τῶνἈρεοπαγιτικῶν πηγῶν.
- Λόγοι στοιχειώδους συνεπείας,εἰπεν ὁ νέος Ροναχός,ἐπιβάλ λουν,ὅπως συνειδητοποιήσωμεν,ἐπί τέλους,τό ὑφιστάμενον χάσμα μετα
ξύ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί τοῦ "σπερματικοῦ λόγου"τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου-τοῦ Θεοῦ·τῶν φιλοσόφων καί τοῦ Σαρκωθέν τος Θεοῦ τῶν Χριστιανῶν,ἐν ΧριστῷὙησοῦ.Ἀδύνατον νά ἔχωμεν ταύτη
σιν ἡ σύμπτωσιν διδασκαλιῶν.Ποίαν σχέσιν δύνανται νά ἔχουν αἱ πυγολαμπίδες τῆς φιλοσοφικῆς σκέψεως μέ τούς ἐκθαμβωτικούς ἡλίους,ὅ
που αὐγάζουν ἐν τῇἘκκλησίᾳ μόνον;Ἀς ἀναγνωρίσωμεν εἰς τήν κλασσικήν φιλοσοφίαν-τήν ὁποίαν ἀνανέωσεν ὁ Πλωτῖνος-τόν παιδαγωγικόν
χαρακτῆρα μόνον,διά νά μή ἐνθυμηθῶμεν τήν φράσιν τοῦ ἁγίου Γρηγο·**
ρίου τοῦ Παλαμᾶ,περί φιλοσόφων,ὅτι''ἄγριός τις δαίμων ἐνήχησε τάς
ἐκείνων ψυχάς".
Καί,ἐνῷ δέν δύναται νά γίνῃ λόγος περί σχέσεως νἐοπλατωνισμοῦ
καί μυστικῆς θεολογίας τῶν Πατέρων,ὅμως συξῆτεῖτᾳι,ἐάν ἡ στροφή ἡ
"συνέλιξις''τοῦ νοῦ πρός ἐαυτόν καί δἰἐαὐτοῦ πρός τόν Θεόν,ἀποτε λεῖ ἀποκλειστικήν θεωρίαν τοῦἈρεοπαγίτου ἡ προηγήθησαν ἄλλοι Πατέρες,οπως ειναι πιθανόν.
Σας ἀναφέρω,συνέχισεν ὁ νέος Ροναχός,συγγενῆ χωρία πρός τάἈ
ρεοπαγιτικά δύο μεγάλων Πατέρων τοῦ ψοτι αἰῶνος;''Νοῦς μή σκεδαννύμενος ἐπί τά ἔζω,μηδέ ὑπό τῶν αἰσθητηρίων ἐπί τόν κόσμον διαχεόμε
νος,ἐπάνεισι' μέν πρός ἐαυτόν,δι'ἐαυτοῦ δέ πρός τήν τοῦ Θεοῦ ἔννοι
αν ἀναβαίνει·κἀκεῖνο τῷ κάλλει περιλαμπόμενός τε καί ἐλλαμπόμενοῆ
καί αὐτῆς τῆς φύσεως λήθην λαμβάνει...".Αὐτό ἀνήκει εἰς τόν οὐρανοφάντορα Μ.Βασίλειον.Τό ἔτερον,πού θά σας εἔπω,ἀποτελεῖ καί αὐτό προσωπικήν ἐμπειρίαν
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. (συνεχίζεται)Ἐρημίτης Χ.
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Ο Ι4ῶς ῦ παρθένος,ἡ ὁποία διέσπασε πᾶσαν σχέσιν μέ τό σῶια,
ἀγωνιζομένη,κατά τό δυνατόν,νά ἀποξενωθῇ ἀπό αὐτό-ἀφοῦ ἔχει ἐγκαταλείψει τόν κατά σάρκα βίον-δύναται νά ἔχῃ σχέσιν μέ ἀλλότρια σώ
ματα;'Ἀν καί ἡ ὁμοιότης καί τό συγγενές δημιουργοῦν ἀγάπην-κατά ἀ
ρχαῖον ἡητόν,"ὁμοιότης φιλότης''-καί τό ὅμοιον ἔλκεται πρός τό ὅμοιον,πῶς ἡ παρθένος θά ἐπιστρέψῃ εἰς σαρκικάς σ.υγγενείας καί-πάλιν νά γίνῃ φιλόκοσμος; Ὀ Παῦλος,ὁ νυμφοστόλος τοῦ πνευματικοῦ νυ
μφῶνος,λέγει ὅτι " ἡ φιλία τοῦ κόσμου εἰναι ἔχθρα εἰς τόν Θεόν''·Ἐ
πομένως,ἡ παρθένος θά κινδυνεύσῃ ὅχι μόνον νά χωρισθῇ ἀπό τόν ὑπερκόσμιον Νυμφίον,ἀλλά καί νά καταστῇ καί ἐχθρά.
Καί μή ἀπορήσῃς οὑτε νά στενοχωρηθῇς,ἄν ἡ Γραφή τάς μέν ἐν
συζυγίᾳ,πού μεριμνοῦν τά τοῦ κόσμου καί ὅχι τά τοῦ Θεοῦ,δέν κατηγορεῖ,εἰς αὐτάς δέ,πού ὑπεσχέθησαν εἰς τόν Ὀεόν παρθενίαν,ἀπηγο ρεύθη ἐντελῶς νά ἔχουν σχέσιν μέ τόν κόσμον καί νά βιοῦν ἐν ἀνέ σει σωματικῇ.'Ἀν καί ὁ Παῦλος διά τούς ἐν συζυγίᾳ ζῶντας,λέγει ὅτι''ὁ καιρός εἰναι συνεσταλμένος,ὅπως καί οἱ ἔχοντες. γυναῖκας εινε
ὡς τούς μή ἔχοντας καί ἐκεῖνοι πού ζοῦν εἰς. τόν κόσμον νά μή κά μνουν κατάχρησιν τοῦ κόσμου''-τό ὁποῖον,ἐγώ νομίζω,ὅτι ειναι δυσκο
λότερον,παρά διά τούς ἐν παρθενίᾳ ἀγωνιζομένους.Διότι ἡ πεῖρα ἀπο
δεικνύει,ὅτι πλέον εὑκολος ειναι ἡ νηστεία ἀπό τήν ἐγκράτειαν τῶν
ἡδονικῶν τροφῶν καί ποτῶν.
Δύναταί τις νά εϊπῃ ἐν ἀληθείᾳ καί δικαιοσύνῃ τό ἐξῆς.Ἐάν θέλῃ νά σωθῇ κανείς,αὑτός πρέπει νά γνωρίζῃ,ὅτι ὁ παρθενικός ὁ
βίος εἰναι πλέον ὡφέλιμος καί πλέον ἄκοπος ἀπό τόν συζυγικόν.ΔιἈ
κεῖνον,πού δέν ἐνδιαφέρεται διά τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του,δέν ὑ—
πάρχει λόγος νά τοῦ εἔπωμεν τίποτε.
'Αλλ'ἄς ἀφήσωμεν αὐτά,παρθένε,νύμφη Χρ ιστοῦ,κλῆμα τῆς ἀμπέλου τῆς ζωῆς,καί σκέψου ἐκεῖνο πού ἐλέχθη ἀνωτέρω.Λέγει ὁ Κύριος*
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"Ἐγώ εἰμτ' ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή,ὑμεῖς τά κλήματα'ὁ Πατήρ μου γεωργός ἐστι'πάν κλῆμα ἐν ἐμοί καρπόν φέρον,καθαίρει αὐτό,'ἱναπλεί
ονα καρπόν φέρῃ''.Αὐτά,λοιπόν,ἔχε ὡς ἀπόδειξιν τῆς πρός σέ ·ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ,ὅστις ἐπτμελεῆτατ τοῦ καρποῦ τοῦ παρθενικοῦβίου
σου.Χαῖρε,λοιπόν,διά τήν ἀγάπην τοῦ Νυμφίου σου καί φρόντιζε μέ
περισσοτέραν θέρμην νά ἐκτελῇς τάς ἐντ.ολάς του."Αλλωστε,ὅταν ὁ
χρυσός ἐνωθῇ μό χαλκόν λέγεται κίβδηλος.Ὀτἀν ὅμως ὁ χαλκός ἐπτ
χρυσωθῇ,τότε φαίνεται ὡραι·ότερος καί στιλπνότερος.Αὐτό συμβαί νει καί μέ ἐσένα,ώ παρθένε ,'Ὀταν αἱ ἔγγαμοτ ποθοῦν τόν βίον & ἀ
γαποῦν τήν ἀρετῆν σου,εἰναι εἰς αὐτάς δόξα καί ἔπαινος."οταν ὅμως σύ ποθεῖς τόν βίον ἐκείνων,τοῦτο προκαλεῖ εἰς- σέ ἀτιμίαν.
Ἐπιθυμεῖς νά·ἐπιστρέψῃς πάλιν εἰς τόν κόσμονοΚαῆ τοῦτο,δι—
ότι θέλεις νά συζῇς μέ τούς ἐν κόσμῳ ζῶντας,σύ ἡ ὁπδύα ἀπἐθανες
διά τόν κόσμσν.Καί ἐπειδή θά εἰσαῖ μαζύ των,θά θέλῃῆ αὐτά πού ἐ
πιθυμοῦν δι'ἐαυτούς καί τούς συγγενεῖς- των.Δηλαδή,ἀφθονίαν ἀγαθῶν,πλοῦτον,ὅνομα,δόξαν- καί εὐφροσύνην.Καί οὐτω' ἀναποφεύκτως θά
ἐκπέσῃς τοῦ Νυμφίου σου.
, '
Ὀ Χριστός ὅλα αὐτά ταλανίζετ εἰς τό Εὐαγγέλιον,λέγων·''οὐ—
αί οἱ πλουτοῦντες,οὐαί οἱ γελῶνϊες,οὐαί οἱ ἐμπεπλησμένοι,οὐαί ὅ
ταν καλῶς ὑμᾶς ε'ἱπωστ πάντες οἱ ἄνθρωποι".Πῶς,λοιπόν,ταλανίζει;
'Ὀχι διότι ὅλοι αὐτοί ειναι νεκρδί εἰς τήν ψυχήν;
Ποία,λοιπόν,συγγένεια τῆς νύμφης μέ τούς νεκρούς;Πόία σχέσις ὑπάρχει μεταξύ ἐκείνων πού βαδίζουν ἀναντίας ὁδούς;Εἰναι ὅντως''πλατεῖα καί εὐρύχωρος''ἡ ὁδός τήν ὁη;οίαν βαδίζουν.Καί ἄν μή
συγκρατήσουν ἐαυτούς εἰς τόν ὀλισθηρόν δρόμον των,διά νά πάρου,ν
κάτι ἀπό τήν ἀσκητικήν σου ζωήν,θά χάσου.ν ἐντελῶς τήν ψυχήν των
Σύ δέ εἰσέρχεσατ εἰς τήν ζωήν διά τῆς "στενῆς καί τεθλιμμέ
νης πύλης''καί ὁδοῦ. Ἀδύνατον δέ νά διέλθῃ τις διά τῆς "στενῆς &
τεθλιμμένης πύλης''καί ὁδοῦ,ἄν δέν ἀπορρίψῃ τόν ὄγκον τῆς όόξης,
τάς ἐκλύτους ἡδονάς,τόν φόρτον τῶνὙρημάτων & τῶν κτημάτων.
Ἀλλά μή θεωρήσῃς χωρίς λύπην αὐτήν,πού ἀκούεις,ὡς πλατεῖαν
ὁδόν τοῦ βίου.Διότι εἰναι πλήρης ἀπό μεγάλας συμφοράς.Τήν ὀνομά
ζει πλατεῖαν,ὁ Κύριος,καί εὐρύχωρον,·'ὅττ πολλοί εἰσιν "οἱ διερχό
μενοι δι'αὐτῆς·'.Καί ἔκαστ·ος ἀπό αὐτρύς φέρει μαζύ του ὁλόκληρον
συρφετόν- ὑλικῶν πραγμάτων.Ἡ ἰδική σου ὁδός,παρθένε,εἰναι βεβαί
ως στενή.Διότι δύο δτερχομένους μαζύ δέν χωρεῖ.
Αὐτάς τάς ἀληθείας,ὡς φαίνετατ,δτέγνωσαν πολλαί ἔγγαμοτ, αἱ
ὁποῖατ,μετά τήν χηρείαν των,ζωλώσασατ τήν ὑπερκόσμιον πολττείαν
σου,ἡρνήθησαν τόν κόσμον καί ἀπεφάστσαν νά ἀκολουθήσουν τήν ὁ-

δόν σου,διά νά λάβουν καί αὐταί τόν ἔδιον στέφανον μέ σέ.Αὐτάς δέ
τάς χήρας,ὁ Παῦλος,παραγγέλει νά τιμοῦν,ἐ.πενδή προσκαρτεροῦν εἰ·ς
τάς δεήσεις καί τάς προσευχάς μέ ὁλόψυχον ἀφιέρωσιν εἰς τόν Θεόν.
Ἐάν δέ όυνυπάρχει εἰς τήν Μοναχικήν ζωήν κάτι τό κοπιῶδες,ἀλ
λ'αὐτό γίνεται. αἔτιον μισθ.αποδοσίας,παρέχει τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καί προξενεῖ τήν αἰώνιον σωτηρίαν.Τοῦ κόσμου ὅμως καί τά ευ
χάριστα καί τά λυπηρά εἰναι ἐξ ισου θανατηφόρα.Διότι λέγει ὁ Παῦλος,ὅτι "ἡ κατά κόσμον λύπη θάνατον καϊεργάζεται^ἡ· δέ κατά Θεόν ,
γεννῷ μετάνοιαν,ὁδηγοῦσαν εἰς ἀναφαίρετον σωτηρίαν.
· Διά τοῦτο καί·ὁ Κύριος,μακαρίζει τά ἐναντήα τῶν θεωρουμένων ὑ
πό τοῦ κόσμου καλῶν,λέγων*"μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι,ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βάσιλεία τῶν οὐρανῶν''.Διατί μόλις εἰπε,μακάριοι οἱπτω
χοί,προσέθεσε,τῷ·πνεύματιιΔιά νά δείξῃ·,ὅτι μακαρίζει τήν μετριο φροσύνην τῆς ψυχῆς καί ὅτι αὐτήν ἀγαπῷ.Διατί δέ δέν εἰπε,μακάριοί
οἱ πτωχοί τό πνεῦμα-ἀφοῦ καί ἔτσι ἐδηλοῦτο ἡ μετριοφροσύνη—ἀλλά ,
"μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι'';Διά νά μᾶς διόάξῃ,ὅτι καί ἡ πτω—
χεία ἐν σώματι εἰναι μακαριστή καί πρόξενος τῆς·οὐρανίου βασιλείας,ὑπό τήν προϋπόθεσιν ὅμως,ὅτι·τήν πτωχείαν τοῦ σώματος ἀσκεῖ κα
νείς διά τήν ταπείνωσιν τῆς ψυχῆς,μέ τήν -ταπείνωσιν νά εἰναι ἡνωμένη καί ἀπό τήν ταπείνωσιν νά προέρχεται.
Ὀ Κύριος ἐμακάρισε τούς πτωχούς.τῷ πνεύματι,διά ν'ἀποδείξῃ,
κατά·τρόπον σαφῆ,ποία εἰναι ἡ «χἰτία^ὡσάν ρ·ίζα,τῆς φάνερᾶς πϊωχ'είας τῶν;ἁγίων,δηλαδή τό ταπετνόν·πνεῦμα των.Αὐτό τό πνεῦμα τῶν ἁγί
ων,ἀφοῦ ἐνεκολπώθη τήν χάρτν τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος,ἔκτοτε ἀναβλύζει ἀφ'ἐαυτοῦ ἄφθονα ὅδατα πνευματικῆς πϊωχείας,τά ὁποῖα ποτίξουν "ἅπαν τό πρόσωπον τῆς γῆς'',δηλαδή τόν ἔξω ἄνθρῶπον,τόν ὁποῖον μεταβάλλουν εἰς παράδεισον ἀρετῶν. Ἡ πτωχεία αὐτή εἰναι μα—
καριστή παρά τῷ Θεῷ. Ὀ προψήτηςἩσαίας λέγει,ὅτι ὁ Κύριχ "ἔδωσεν ἐπί τῆς γῆς
λόγον συντετμημένον",
δηλαδή ἀπεκάλυψε τήν αἰτίαν τῆς ἐκουσίου
καί πολυμόρφου πτωχείας.Καί·μέ τόν
μακαρισμόν,τῶν πτωχῶν τῷ πνεύ
ματι,διά βραχυλογίας ἐ
δίδαξε & συμπεριέλα
βε τό αῖτιον,ἐκ
'
τοῦ ὁποίου
γεννᾶται,
ἀλλά τήν διέκρινε καί ἀπό τάς νοθεύσεις.Μονάζων Ο,

Μς το υπ οψει λυνεδριον ετονισθη η ιδιαζουσα θεσις του
ἡγουμένου εἰς τάς ὡργανωμένας μοναστικάς ἀδελφότητας.Τό δέ μειωμέ
νόν κῦρος τοῦ ἡγουμένου ἐθεωρῆθη ὡς ἔν σοβαρώτατον α'ἰτιον τῆς κατάπτώσεῶς τοῦ Μοναχισμοῦ.Διό καί ἐπροτάθη ὅπως ἀναστηλωθῇ τό κατα
πἐσόν γόητρόν του,διά τῆς ἐῆαναφορᾶς τῆς ἰσοβιότητος αὐτοῦ,τῆς αὐ
θεντίας του,συμφώνως πρός τήν ἀρχαίαν μοναστικήν παράδοσιν.
'Α'ναμφιβόλως ἡ θέσις τοῦ ἡγουμένου ἐν τῇ Μοναστικῇ,ἀδελφότη
τι εἰναι ἐξόχως ὑπεροχική.Ἀλλά δέν φρονοῦμεν,ὅτι ἀρκεῖ ἡ ἰδιότης
τοῦ ἡγουμένου,τοῦ ἀββᾶ,διά νά ἐ'ξασφαλισ.θῇ ἡ ὑπό τῶν Πατέρων ὑπο γραμμισθεῖσα ἱερότης του καί τό πνευματικόν κῦρος του.Χρειάζεται,
χωρίς ἀμφιβολίαν,ἡ προσῶπική ὡς πνευματικοῦ ἀναγνώρισις,ἡ ἁγιότης
,ἡ ὑποδειγματική ζωή,ἡ συγκένρωσις ἐν τῷ προσώπῳ του τῶν ὅσων Πατερικῶν στοιχείων συγκροτοῦν τήν εἰκόνα τοῦ Γέροντος,οὐτινος ἡ φω
νή εἰναι Θεοῦ φωνή καί ἡ θέσις του "εἰς τόπον Χριστοῦ".
Γράφομεν,ὅτι χρειάζεται κ α ί ἡ προσωπική ἁγιότης,διότι καί
χωρίς αὐτήν δύνατατ ὁ σκοπός τοῦ ὑποτασσομένου νά ἐπιτευχθῇ.Διότι
ἡ ὑπακοή δύναται νά ἐνεργῆται καί εἰς Γέροντα μή πνευματικόν,ἐφ'ὅ
σον τό τελικῶς ζητούμενον εἰναι ὑποκειμενικόν,δηλαδή ἡ ἐκκοπή τοῦ
ἰδίου θελήματος,ἡ ἀπιστία ἐπί τῆς οἰκείας φρονήσεως,ἡ ἄρνησις τῆς
ἡμετέρας λογικῆς,ἡ πίστις εἰς τόν Γέροντα,ὡς δι'αὐτοῦ ὁμιλοῦντος,
καί δι'αὐτοῦ ἐνεργοῦντος αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ καί ἡ ὑπακοή ἐξικνεῖται ἔ
ως τοῦ ἐμφανῶς παραλόγου.
./
Καί αῦτά μέν εἰναι ἐκφραστικά τῆς Πατερικῆἡ ἀσκητικῆς ,διδασκαλίας. Ἡ ἐφαρμογή των ὅμως προῦποθέτει Μοναχούς τετελειωμένους,
ἡσκημένους διά. χρόνου πολλοῦ ἐν τῇ ὑπακοῇ ῆ ἁπλούς τήν Ἀαρδίαν-ὅπερ εἰναι σπανιώτατον εἰδος εἰς τήν παροῦσαν γενεάν,''τήν μοιχαλίδα καί διεσῆραμμένην''-ο'ἱτινες δέν διακρίνονται ἐν διαλ'ογισμοῖς,ἀλ
λά καί δέν ἀλλοιώνουν τήν πίστιν των ἐπῖ'τόν Γέροντα ἀναλόγως μέ

Ὀ
τήν ἐν ἀρετῇ ποιότητά του.
Προκειμένου ὅμως περί τῶν πολλῶν,περί τῆς συντριπτικῆς πλειονότητος,ἰδίᾳ δέ περί τῶν συγχρόνων νέων,ἀπαιτεῖται ἡ ἀρετή,ἡ ἁγι
ότης καί ἡ πνευματ'ική πεῖρα τοῦ Γέροντος,ὡστε νά ἐμπνέῃ σεβασμόν
καί πίστ,ιν εἰς τάς ψυχάς τῶν ὑποτασσομένων καί νά πείθῃ δι "ἐργων
ὅτι ειναι Πατήρ,δεξιός κυβερνήτης,στοργικός ποιμήν,ἔμπειρος ἰα τρός τῶν νοσούντων,δυνάμενος "πτερῶσαι ψυχάς".Οὅτως αὐτομάτως ἀναστηλοῦται τό παραδοσιακόν μοναστικόν κῦρος τοῦ ἡγουμένου.Ἀπόντων τῶν ῆδη μνημονευθέντῶν προσόντων,ποῖον νόημα ἔχει ἡ κατά πα
ραγγελίαν ἀποκατάστασις τοῦ ἀπολεσθέντος κύρους τοῦ ἡγουμένου;Μή
λησμονῶμεν δέ τό τοῦ ΚυρίουὙησοῦ:". ..καί τά πρόβατα αὐτῷ ἀκολου
θεῖ,ὅτι οἔδασι τήν φωνήν αὑτοῦ'',ὡς καί τό τοῦ "'Ἀσματος τῶν Ἀσμ.ά
των'';''...Μή ἐγείρετε μηδέ ἐξεγείρετε τήν ἀγάπην ἔως οὐ εὐδοκήσει
Διά νά προκόψῃ πνευματικῶς μία ἀδελφότης Μονασϊική χρειάζεται ἀπαραιτήτως ὁ πεφωτισμένος καί ἅγιος ἡγούμενος,ὅστις γνωρί ζει διά πράξεως τό εὐμήχανον τῆς θεραπείας τῶν κατηγορημένων παθῶν καί νά ἔχῃ ἀνέλθῃ ὅλην τήν νοητήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν. Ὀπότε,
χωρίς ἄλλο,θά καταστήσῃ τό μικρόν ποίμνιόν του κοινωνίαν ἁγίων &
θεοειδῶν Μοναχῶν.Αὐτό συνέβη μέ τούς μεγάλους Κοινοβιάρχας ,ο'ἱτινες ἀνέδειξαν πλῆθος ἁγίων καί τάς ἀδελφότητας πρότυπα Μοναστικῶν·Κέντρων.Ἀλλά βλέπομεν τούς ἁγίους αὐτούς Κοινοβιάρχας νά ἀσκοῦνται προηγουμένως ἐπί ἔτη πολλά καί νά μή ἀναλαμβάνουν ἡγουμενίαν εἰμή κατόπιν θείας ἀποκαλύψεως.
Αἱ συνθῆκαι,βεβαίως,σήμερον ἡλλαξαν.Καί τοιοῦτοι ἡγούμενοι ἀ
ναμφιβόλως σπανίζουν,παρ Ὀτι οὐδέποτε ε'ἱχαμεν ἀνάγκην αὐτῶν ὅπως
τώρα. Ἡ σύστασις τοῦ Κυρίου,ὅπως προσευχηθῶμεν εἰς τόν Κύριον,Ινα ἀναδείξῃ ἐργάτας διά τόν ἀμπελῶνα,ἰσχύει δι'ὅλας τάς ἐποχάς &
δι'ὅλα τά εϊδη τῶν ἐργατῶν.Μέχρι τότε,πού τό θεῖον ἔλεος θά ἀναδείξῃ τοιούτους,ἄς ἀρκούμεθα εἰς εὐλαβεῖς καί δοκίμους ἱερομονάχους καί ἐν ἀνάγκῃ Μοναχούς,ἀναγνωριζομένους καί ἐκλεγομένους υπό τῶν ἀδελφοτήτων.Καί τοῦτο προάγει τόν Μοναχισμόν.
Ταῦτα γράφομεν ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπικρατούσης ἀταξίας καί τῆς δ
λως ἀψυχολογήτου συνηθείας,καθ'ἡν οἱ ἡγούμενοι εἰς τά ἔξω τοῦἈγίου'Ὀρους Μοναστήρια,διορίζονται ὑπό τοῦ οἰκείουἘπισκόπου,ἐρήμην τῆςἈδελφότητος.Καί ἐάν ἡἘκκλησία τῆς Ἐλλάδος ἐπιθυμεῖ ἀληθῶς τήν ἀνύψωσιν τοῦ Μοναχικοῦ βίου,ὀφείλει ἀπαραιτήτως ὅπως ε φαρμόσῃ τήν μακραίωνα καί παραδοσιακήν τάξιν τῆς ἐκλογῆς τοῦ Γέροντος καί Πατρός ὑπό μόνης τῆς ἀδελφότητος.Οὐτω μόνον δύναται ε
Μοναστήριον νά λειτουργήσῃ εἰς τά πλαίσια τοῦὈρθοδόξου Μοναχι -

14 σμοῦ.Ὀ σεβασμός καί ἡ ἐν Μοναχικῇ ἐκδοχή πίστις εἰς τό πρόσωπον &
τήν,ὡς ἀββᾶ,ἰδιότητα,ἀποτελοῦν βασικάς προϋποθέσεις διά τήν οἰκοδομήν τῶν Μοναχῶν.Καί ὁ σεβασμός καί ἡ πίστις δέν ἐπιβάλλονται ἔξωθεν ,γεννῶνται Αν δέ ληφθῇ ὑπ'ὄψει τό γεγονός τῆς ὑπεροχῆς,πολλάκις,εἰς μόρφωσιν καί διανοητικήν καλλιέργειαν τῶν προσερχομένων
πρός μονασμόν νέων ἔναντι τῶν ἡγουμένων,δύναται νά γίνῃ ἀντιληπτό
,ὅτι ὁ ἡγούμενος καλεῖται οὑτω εἰς ἀληθῆ θηριομαχίαν,πρός καθυπόταξιν τῶν ηὐξημένων ψυχικῶν παθῶν τῆς οἰήσεως,τῆς ἐπάρσεως καί κυ
ρίως τοῦ·φυσικοῦ διανοητισμοῦ. 'Οπότε ποία τέχνη ποιμαντική χρειάζεται,ποῖα πνευματικά χαρίσματα διά τήν θεραπείαν τῆς νοσούσης ψυ
χῆς,δι'ἐμμέσεως τῶν δηλητηρίων τοῦ ὄφεωςί..
Μορφαί Μοναχικοῦ βίου.

Ἐάν θελήσῃ τις νά ἐξετάσῃ προσεκτικῶς τά πνέοντα πνευματι
κά ρεύματα μέσα εἰς τούς κύκλους τῶν πιστῶν,θά διαπιστώσῃ ἀντιθέσεις καί προτιμήσεις ἄλλων πρός τόν μ-οναστικόν ἡσυχασμόν καί ἄλ λων πρός μίαν ἐγκοσμίαν δραστηριότητα.Οὐδείς φθόνος.Αἱ ε'κατέρωθεν
ἀπόψεις μαρτυροῦν τήν ἐλευθερίαν τῆς ψυχῆς και τήν ποικιλίαν ἀντι
κειμένων ,πρός τά ὁποῖα κενώνουν αἱ καρδίαι τῶν ἐρώτων των τό ἰδι
άζον περιεχόμενον."Αλλος δρᾶσιν ὑπέρ τοῦ πλησίον καί ἄλλος ἡσυχασμόν ὑπέρ τοῦ πλησίον.Κατά·βάθος καί θεωρητικῶς· ἀμφότερα τά μεγάλα αὐτά ρεύματα καί συναντῶνται καί συνυπάρχουν.Εἰς τήν πρᾶξιν ὅμως δημιουργεῖται μία διαφοροποίησις,τήν ὁποίαν προσδιορίζει ἡ ἰδιοσυστασία ἐκάστου.
Εἰς τό Συνέδριον τῶν μοναστικῶν παραγόντων,ὡς ἠτο ἐπόμενον,ἐ
θίγει καί τό θέμα τοῦτο.Αἱ διατυπωθεῖσαι ἐκεῖ σκέψεις πρέπει νά ἐ
κτιμηθοῦν ὡς πολύ ἐνδιαφέρουσαι.Συνήθως οἱ ἄνθρωποι ἐκφέρουν γνώμας διά θέματα,εἰς τά ὁποῖα εἰναι ἀμέτοχοι γνώσεως.Ἐν προκειμένῳ
ὅμως,οἱ διατυπώσαντες γνώμας ἠσαν Μοναχοί.Αἱ γνῶμαι,ἐπομένως,προήρχοντο ἐκ προσωπικῆς πείρας.Αἱ διαφοραί,αἔτινες προέκυψαν,ἀντί ἀ
πολύτου συμφωνίας,μιᾶς ΟΟΝ5ΕΝ5υδ,ὀφείλονται εἰς τό διάφορον ποσόν
πείρας καί πνευματικῆς γνώσεως,εἰς τάς ἰδιοτύπους ἐμφύτους κλίσει
ἐκάστου,εἰς τά "χαρίσματα".
Τό ἅγιον Πνεῦμα "πάντα χορηγεῖ''.Αἱ χορηγίαι του ὅμως οὐδέποτε αἔρουν τήν ἐλευθερίαν τοῦ προσώπου,τάς ἐγγενεῖς ἀγαθάς ροπάς
,αἱ ὁποῖαι ἐκφράζουν τό σύνολον τῶν ἐμπειριῶν κατ'ἐκείνην τήν στι
γμήν,πού διατὑποῦνται.Ἀλλά δυνάμεθα νά ἀρνηθῶμεν τάς προτιμήσεις
τῶν τιμηθέντων ὑπό τοῦ Θεοῦ μέ ἐλευθερίαν χριστιανῶν;Βεβαίως,ἐφ'ὅ
σον δέν πληροῦνται αἱ προϋποθέσεις τῆς περί Μοναχισμοῦ διδασκαλί-
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ας τῶν ἁγίων Πατέρων. Ὑπάρχουν διάφοροι ὁδοί Μοναχικοῦ βίου,πλεί 15
ονες δέ,ἐν τῷ εὐρυτάτῳ χώρῳ τῆς εὐρυτέρας τοῦ οὐρανοῦὈρθοδόξου,
ἀσκητικῆς καί μοναστικῆςἘκκλησίας.'Αλλά δι'ὅλας αὐτάς τάς ὁδούς
δέον νά ἐφαρμόζεται ὁ χρυσοῦς κανών τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου;''Τό καλόν οὐκ ἔστι καλόν ἄν μή καλῶς γένηται".
Βασικός σκοπός τοῦ Μόναχικοῦ βίου εἰναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς,
ὡς ἀποφαίνονται οἱ ἅγιοι Πατέρες.Ἀλλ'ὁ Μοναχισμός ἔχει δημιουργήσει μίαν μακράν Παράδοσιν.Παράδοσις ἐν προκειμένῳ εἰναι ἐνιαία
,συνεχιζομένη,ἐν ἁγίῳ Πνεύματι πεῖρα,διήκουσα ἐν ἐνότητι εἰς τήν
ἱστορίαν τοῦὈρθοδόξου Μοναχισμοῦ.Καί ἀκριβῶς αὐτή ἡ Πατερική Πα
ράδοσις κατευθύνει τήν σκέψιν,περιορίζει τάς ἀώρους προσῳπικάς ἔ
λξεις,καθορίζει τάς προῦποθέσεις πνευματικῆς ζωῆς,ἐπαναφέρει ἀπό
παρεκκλίσεις,δακϊυλοδεικτεῖ συνεχῶς τόν τελικόν σκοπόν,μέ ἔνα δέ
λόγον,καταδεικνύει τήν ἀλήθειαν ,τούς τρόπους κατακτήσεώς της καί
τῆς ἐνώσεως μετά τοῦ Θεοῦ.
Συμβαίνει ὅμως καί τό ἐξῆς λίαν ἐκτεταμένον φαινόμενον. Ἡ ἀλή
θεια,ἐνῷ εἰναι μία,ἐνιαία,ἀμερής,ὁμοιάζει μέ πολύχρωμον ἔριδα,ἔκαστος τῆς ὁποίας,ἀναλόγως μέ τόν ὑποκειμενικόν παράγοντα,συλλαμβάνει καί τά χρώματα.Ὀ εἱς τοῦτο,ἔτερος ἄλλο καί ἄλλος πλείονα
τοῦ ενός.Αὐτή ἡ ἀναλογία ὑπάρχει καί εἰς τόν Μοναχισμόν,ὡς εἰναι
ἐπόμενον,ουτω δέ ἔχομεν τάς διαφόρους προτιμήσεις.Καί ἄν μέν γνω
ρίζωμεν,ὅτι αἱ προσωπικαί μας ἀποκλίσεις δέν ἐκφράζουν καθολικότητα,ἀλλ'εἰναι ἁπλῶς μερικαί,φυσικόν εἰναι νά μή ἀξιοῦμεν ὅπως ἐ
πιβληθοῦ.ν ὡς κανών.'Ὀταν ὅμως ,ἀγνοοῦντες γενικάς ἀρχάς ,συγχέωμεν
εἰς τόν νοῦν μας τό μερικόν προσωπικόν μέ τό καθολικόν φρόνημα,ὅ
περ χαρακτηρίζει τήνἘκκλησίαν,-ἐντός τῆς ὁποίας περιλαμβάνονται
ὅλα τά μερικάι·τότε φιλονξκῶμεν,ὅπως ἀκολουθήσουν ὅλοι τάς προτιμήσεις μας.Καί τό φαινόμενον αὐτό,ὡς παρακολούθημα τῶν ἀνθρωπί νων ἀδυναμιῶν,παρετηρήθη καί εἰς τό Συνέδριον.Ἀλλ'ἄς ἔδωμεν πλη
σιέστερα τό πρόβλημα τοῦτο.
Ἀναχωρητισμός - Κοινωνική δρᾶσις.

Οὐχί ἄνευ σοβαροῦ λόγου ἀνεφέραμεν,τί εἰναι ἡ πνευματική Μο
ναστική Παράδοσις καί ὅτι ὀφείλομεν νά θυσιάζωμεν τάς ἀνωρίμους,
ῆ νεανικάς τῆς ρωμανϊικῆς ἡλϊκίας ἐπιθυμίας ἐνώπιον τῆς αὐθεντί—
ας τῆς Παραδόσεως.Εὐθύς ἀμέσως δέ,πρέπει νά ἀποσαφήσωμεν ὅτι,ἐξε
τάζοντες τό θέμα τῶν μορφῶν τοῦ πνευματικοῦ βίου,'ἐννοοῦμεν τοῦτο
μόνον ἐντός τοῦ χώρου τοῦὈρθοδόξου Μοναχισμοῦ.Καί ὁ Μοναχισμός,
ἀνεξαρτήτως ἐποχῆς,καθώρισεν ὡρισμένας μορφάς βιώσεως καί ἡθους.
Ξἰῆ τήν συζήτησιν,ἡτις ἔλαβε χώραν μεταξύ τῶν συνέδρων,πέρί
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τοῦ ζητήματος τούτου,ὁ ΜακαριώτατοςἈθηνῶν κ. Ὑερῷνυμος,διά νά ἐ
ξισορροπήσῃ τάς διατυπωθείσας ἀπόψεις,ἄλλων ὑπέρ τοῦ ἡσυχασμοῦ,ἐ
τέρων ὑπέρ τῆς κοι.νωνικῆς δραστηριότητος,ἄλλων ὑπέρ τῆς ἱεραπο στολικῆς δράσεως καί τινων κατά πάσης ἔξω τοῦ Μοναστηρίου ἀναμίξεως τῶν Μοναχῶν, ε ἰπε ν ὅτι,''ἐκεῖνο τό ὁποῖον εἰναι τό βασικώτερο
πρᾶγμα εἰς τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου,εἰναι τό πῶς νά εὐαρεστήσωμεν ἀ
πό ἀγάπην εἰς τόν Θεόν. Ὑπάρχουν πολλοί τρόποι διά νά εὐαρεστήσῃ
κανείς εἰς τόν Κύριον καί μάλιστα ὑπό δύο προϋποθέσειςϊκαί ὡς ἐ—
ποχικόν δέον,ὡς πρός τάς περιστάσεις καί ὡς πρός τά ἄτομα.''
Ἐν συνεχείᾳ,ὁ Μακαριώτατος,ἐτόνισεν,ὅτι "ὁ Κύριος,δέν κόβει
ἔνα ἀχνάρι,εἰς τό ὁποῖον προσπαθεῖ νά ὑπαγάγῃ ὅλους τούς ἀνθρώ πους.Μᾶς ἔχει δώσει καί ἐλευθερίαν,ἀλλά καί διάφορα εἰς ἔνα ἔκαστον τάλαντα.Ξἰς ἄλλον πέντε,εἰς ἄλλον δύο,εἰς ἄλλον ἔνα.Καί ἐκ
τῆς Παραβολῆς τῶν ταλάντων καταφαίνεται,ὅτι ὁ Κύριος ἡλεγξε τούς
ὀφειλέτας ἐνώπιόν του,ὅχι διά τόν τρόπον,καθ'ὅν ἡξιοποίησαν αὐτά
τά τάλαντα,ἀλλά τό ἐάν τά ἡξιοποίησαν."
Καί ὑπεγράμμισεν,ὅτι "κάθε ἐποχή ἔχει τό ἰδιαίτερον χαρακτη
..ριστικόν της.Εἰς τούς πρώτους αἰῶνας ἰδιαίτερον χαρακτηριστικόν,
ὑπῆρξ·ε τό μαρτύριον.Εἰς τήν ἐποχήν τῶν μεγάλων Πατέρων,τό κήρυ γμα.'Ἐχει κάθε ἐποχή τι τό ἰδιάζον,ὅχι ὅμως καί τό ἀποκλειστικόν.Καί ἀπό τήν πρᾶξιν τῆςἘκκλησίας βλέπομεν,ὅτι ἅγιοι δέν θεωροῦνται μόνον οἱ Μάρτυρες η οἱ Πατέρες
ἡ οἱ 'Ὀσιοι,ἀλλά καί οἱ μέν καί οἱ δέ.Κατά συ—
νέπειαν καί. ὡς πρός τήν ἀκολουθητέαν μορφήν τοῦ Μοναχισμοῦ,δέν εἰναι δυνατόν
νά ἐπικρατήσῃ διάφορον πνεῦμα,ἀλ
λά πνεῦμα εὐρύτητοῆ,ὡστε νά
υἱοθετηθοῦν καί αἱ δύο ἀ
ποδεκται βασικαί αν—
τοῦ ιιοοκα ί. ήτοι..

Ο

ΙὈ^

Γ

'Ἀλλωστε καί τό νά δυνάμεθα νά πράξωμεν τό ἀγαθόν,τοῦ
Θεοῦ ειναι δώρημα.Ποῖος,λοιπόν,ὁ προκείμενος ἀγών;Ὑδού. Ἡ λογική
ψυχήσσυνεζεύχθη μέ ζωῶδες σῶμᾳ,τό ὁποῖον ἔχει τήν ὑπαρξιν ἀπό τήν
γῆν καί στρέφεται πρός τήν γῆν.Τόσον δέ ἀδιάρρηκτος εἰναι ἡ ἔνω σίς των,ὡσάν νά εἰναι ἔν ἡ ψυχή καί τό σῶμα,ἄν καί ἐναντιώτατα με
ταζύ των.Βεβαίως,δέν γίνεται σύγχυσις τῶν δύο μερῶν,ἀλλ'ἀποτελεῖται μία ὑπόστασις,ἐκ τῶν.δύο τούτφν στοιχείων,μέ δύο τελείας φύ—
σεις.Οὐτω,λοιπόν,ὁ ἄνθρωπος,εἰναι διφυές καί μεικτόν ζῶον καί ἐκά
στη φύσις,τοῦ σώματος καί τῆς. ψυχῆς,ἐνεργεῖ ἀναλόγως.Καί τόμέν σῶ
μα ἐπιθυμεῖ τά σωματικά ὡς ὅμοια. Ὀ ἔρως αὐτός τῶν ὅντων εἰναι φυ
σικός.Μέ τήν ἀμοιβαίαν ἔλξιν τῶν ὁμοίων καί τήν ἀπόλαυσιν,διά τῆς
αἰσθήσεως,φαίνεται ὅτι βοηθεῖται ἡ υπάρξίς των.
Τό σῶμα,ὡς παχυλόν καί βαρύ,ἐπιθυμεῖ τήν ἄνεσιν.Ουτω δέ
εἰς τήν ζωώδη φύσιν πάντα τά αἰσθητά εἰναι ἐράσμια.'Αντῖθέτως εἰς
τήν λογικήν ψ,υχήν,καθό νοεράν οὐσίαν,φυσικά καί ἀγαπητά εἰναι ὅλα
τά νοητά,τά ὁποῖα ἀπολαμβάνει διά τῆς νοήσεως.Πρίν ἀπ 'ὅλα ὅμως, ὁ
ἔρως πρός τόν ©εόν εἰναι ἐκ φύσεως ἐρριζωμένος εἰς τήν ψυχήν. Καί
ἐνῷ ἡ ψυχή θέλει νά ἀπολαμβάνει τοῦ θείου κάλλους καί τῶν νοητῶν,
δέν δύναται ὅμως νά τό ἐπιτύχῃ χωρίς πολλάς δυσκολίας.
Ὀ πρῶτος ἄνθρωπος,ὁἈδάμ,ἡμποροῦσε χωρίς ἐμπόδια νά ἀπολαμβάνῃ,διά μέν τῆς αἰσθήσεως,τά αἰσθητά,διά δέ τοῦ νοῦ τά νοητά.
Εἰχε δέ ἐντολήν νά ἐνασχολεῖται οχ ι εἰς τά κατώτερα,ἀλλ Ἀἰς τά ἀνώτερα.Διότι εἰχε τήν δυνατότητα,μέ ἐλεύθερον καί ἀδούλωτον φρόνη
μα,νά μετέχει διά μέν τῆς αἰσθήσεως τῶν αῖσθητῶν,διά όέ τοῦ καθαροῦ νοῦ τῶν νοητῶν.Δέν λέγω,ὅτι ὁἈδάμ δέν ἔπρεπε νά χρησιμοποιεῖ
τήν αϊσθησιν.Διότι δέν τοῦ ἐδόθη ματαίως τό σῶμα.Μόνον ὅτι δέν ἔπρεπε νά κατα.τρυφῷ δουλικῶς τῶν αἰσθητῶν,ἀλλά διά τῆς καλλονῆς αὐ
τῶν νά ἀνάγεται εἰς τόν δημιουργόν.Καί,ἐντεῦθεν,ἐν μακαριότητι νά
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θαυμάζῃ τόν Θεόν,πού εἰναι ἀφ'ἐαυτοῦ θαυμαστός καί τά τόσον ὡραῖα
κτίσματά του.Δέν ἠτο πρέπΟν νά προσηλοῦται εἰς τό κάλλος τῶν κτισμάτων καί ὄχι εἰς τόν Θεόν καί νά καταφρονῇ τά νοητά κάλλη.Καί ὁ
μέν,λοιπόν,Ἀδάμ,πρό τῆς πτώσεως,ἐσκέπτετο καί ἔζη οὐτως.
.. Ἐπειδή ὅμως κακῶς ἐχρησιμοποίησε τήν αϊσθησιν καί ἐθαύμαζε,ἀ
πατηθείς,τό αἰσθητόν κάλλος,τοῦ ἐφάνη ὡραῖος ὁ καρπός εἰς τήν ὅρα
σιν καί καλός εἰς βρῶσιν.Καί ἀφοῦ ἐγεύθη ἀπό τοῦ καρποῦ,τότε ἄφησε τήν ἀπόλαυσιν τῶν νοητῶν. Ὀ δέ δίκαιος Κριτής,ἀφοῦ ὁ·Αδάμ κατε
φρόνησε τήν θείαν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀῦλων οὐσιῶν,Ἡπέκρυψεν
ἀπό αὐτόν τάς θείας καλλονάς καί τό κάλλος τοῦ Προσώπου Του.Διότι
δέν πρέπει νά δίδονται τά ἄγια εἰς τούς βεβήλους.Ἐκεῖνα τά ὁποῖα
ἡράσθη,ἐκεῖνα ἄφησεν εἰς ἀπόλαυσίν του.Μά ζῇ δηλαδή μέ τήν αἔσθησιν καί μόλις ὁ νοῦς νά διατηρῇ ἐλάχιστα ἔχνη τῶν θε ίων. Ἐντεῦθεν
καί ὁ πρός τά γήϊνα ἀγών κατέστῆ βαρύτερος.Καί τοῦτο,διότι δέν δυ
νάμεθα ἐλεύθερα νά ἀπολαμβάνωμεν τῶν νοητῶν ὅπως μετέχομεν τῶν αἰ
σθητῶν διά τῆς αἰσθήσεως,ὡς ῆδη ἐλέχθη,παρὈτι διά τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος ἐνισχυόμεθα,καθαιρόμενοι καί ὑψούμενοι.
Πλήν,ὅσον εἰναι δυνατόν εἰς ἡμᾶς,πρέπει νά ἐνασχολούμεθα μό
νον μέ τά νοητά καί ὅχι μέ τά αἰσθητά.Καί ἐκεῖνα νάθαυμάζωμεν μό
νον καί νά ἐπιθυμῶμεν.Ἀπό τά αἰσθητά κανένα νά μή θαυμάζωμεν,καθ
ἐαυτό,οὑτε νά τό ἀπολαμβάνωμεν.Διότι τά αἰσθητά οὐδεμίαν ἀξίαν ἔχουν ἐν σχέσει πρός τά νοητά.'Ὀσον ἡ οὐσία τῆς οὐσίας διαφέρει,τό
σον τό κάλλος τοῦ κάλλους εἰναι θαυμασιώτερον.Καί δέν ειναι τρέλλα τό νά προτιμῶμεν τοῦ καλλιτέρου τό χειρότερον καί τοῦ τιμιωτέρου τό ἀτιμότερον;Καί ταῦτα ὅσον ἀφορῷ εἰς τά νοητά Α αἰσθητά.
Τί δέ νά ε'ἱπωμεν περί τοῦ ὑπεράνω ὅλων αὐτῶν Θεοῦ,ἀφοῦ ἐξεθέ
σαμεν καί αὐτήν τήν ἄμορφον καί ἀκαλλῆ ὐλην;Αὐτός,λοιπόν,ειναι ὁ
ἀγών,τό νά προσέχωμεν εἰς ἐαυτούς μέ πολλήν ἀκρίβειαν,ὅπως πάντοτε ἀπολαμβάνωμεν τῶν νοητῶν,πρός αὐτά νά ἀνυψώνωμεν καί νοῦν έ ἐ—
πιθυμίαν,ἀποφεύγοντες τήν ἀπόλαυσιν τῶν αἰσθητῶν.Διότι ὑπάρχει κί
νδυνος νά στραφῶμεν,διά τῆς άἰσθήσεως,πρός τά αἰσθητά καί αὑτά νά
θαυμάζωμεν ἀντί τῶν νοητῶν.Μόνον δι'ἔνα λόγον ἡμποροῦμεν νά χρηόι
μοποιοῦμεν τήν αϊσθησιν.'Ὀπως ἀπό τήν θεωρίαν τῆς κτίσεως κατανοῶμεν τόν κτίστην.Καί οὐτω βλέποντες εἰς τά κτίσματα αὐτόν τόν κτί
στην,ὅπως βλέπομεν εἰς τά γαλήνια ὐδατα τόν ἡλιον,ἐννοῶμεν τήν σο
φίαν καί ἀγαθότητά του.Διότι τά κτίσματα εἰναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ,ὅ
σον εἰναι εἰς αὐτά δυνατόν νά τόν ἀπεῖκονίσουν.
Τό κατώρθωμα,λοιπόν, εἰναι τοῦτο,πού εἔπομεν.Πρέπει ὅμως νά

σκεφθῶμεν πῶς θά φθάσωμεν εἰς αὐτό.'Ἡδη ἐλέχθη ὅτι τό σῶμα ἐπιθυ—-1^
·- μεῖ νά ἀπολαμβάνει τῶν ,σμγγενῶν εἱς'αὐτό διά τῆς αἰσθήσεως. Ἡ φιλόσαρκος αὐτή διάθεσις,εἰναι ἐναντία πρός τάς διαθέσεις τῆς ψυχῆς
καί ὅσον ἐνδυναμοῦται,τόσον ἐπιθυμεῖ. Ἡ ψυχή ὀφεόλει,λοιπόν,νά με
ταχειρίζεται χαλινόν εἰς τάς αἱσθήσεις,διά νά τάς ἐμποδίζει ἀπό ὅ
λας τάς ἀπολαύσεις τῶν αἰσθητῶν.Ἐπίτούτοις δέ,ἐπειδή τό ἐνδυναμω
μένον σῶμα περισσότερον ὁρμῷ,ὅσογ δέ ὁρμᾳ τόσον γίνεται.καί ἀκράτητον,ἡ ψυχή πρέπει νά τό νεκρώσῃ διά νηστείας,ἀγρυπνίας καί λοιπῆς ἀσκητικῆς κακοπαθείας.Ουτω,καταμαράνασα τήν δύναμίν του,τό ἔχει πλέον ευήνιον καί πειθαρχικόν εἰς τάς νοεράς προσπαθείας της.
Καί αὐτό ἀποτελεῖ τό ζητὁύμενον.
Ἀλλ'ἐπειδή ευκόλως μέ.ν λαμβάνομεν τήν ἀπόφασιν,δυσκόλως δέ
ἐπιτυγχάνομεν καί τά σφάλματα εἰναι περισσότερα ἀπό τάς.Ὑπιτυχίας
,ἔστω καί ἄν προσέξωμεν πολύ-ἐπειδή μᾶς ἀπατοῦν αἱ αἰσθήσεις-ἔχει
ἐπινοηθῆ τρίτον φάρμακονἡ προσευχή καί τά δάκρυα.Καί διά μέν τῆς
προσευχῆς εὐχαριστοῦμεν τόν Θεόν διά τά χορηγηθέντα ἀγαθά,παρακαἁμαρτιῶν μας καί ἱκετεύομεν νά
λοῦμεν διά τήν συγχώρησιν τῶν
μᾶς ἐνδυναμώσῃ εἰς τό μέλλο.ν ,δ ιότι χωρίς τήν θείαν βοήθειαν τίποτε δέν κατορθώναμεν.Διά τῆς προσευχῆς ἐπίσης,ἐνούμεθα μέ τόν ποθούμενον Θεόν καί ἀπολαμβάνομεν τῆς χρηστότητός του καί οὐτω ἐνδυ
ναμοῦται καί ἡ πρός Ὑό τέλειον βούλησίς μας,ὡστε ἅπασα ἡ ἐπιθυμία
; μας νά στρέφεται μέ σφοδρότητα πρός τόν ἐραστήν ©εόν.
Ἐπίσης τά δάκρυα ἔχουν πολλήν δύναμιν.Μέ αὐτά ἐξιλεώνομεν
τόν Δεσπότην,διά τά σφάλ ,ματά μας,ἀλλά καί ἡ ψυχή ἀποπλύνεται ἀπό
τάς κηλῖδας ἐκ τῶν αἰσθητῶν. ἡδο.νῶν καί οὑτω πτερώνει τάς ἐπιθυμίᾳς πρός τόν οὐρανόν.Κατόπιν ἀκολουθεῖ ἡ θεωρία τῶν νοητῶν καί ἡ ὁ
λόψυχος ἐπιπόθησίς των.
Ἀλλ^ δέν πρέπει νά νομισθῇ,ὅτι ἡ φιλοδόξία καί ἡ φιλαργυὈ
ρία εἰναι πάθη τῆς ψυχῆς.Μόνον ἡ φιληδονία εἰναι σωματικόν πάθος,τό ὁποῖον θεραπεύεται διά τῆς σωματι - κῆς ἀσκήσεωἠ.Διά τῆς πνευματικῆς θεωρίας δου - _—-—.
λαγωγεῖται ἡ σάρξ ἐν νηστείᾳ,σωφροσύνῃ καί
καθολικῇ νεκρώσει,πού ἀποτελοῦν τάς ἀπαραιτήτους προῦποθέσεις της.Εἰς ὅ
λας τάς πνευματικάς θεωρίας ἔ—
πετἀι ἡ προσευχή. Ἐκάστη ἀ
ρετή γίνεται ὡς πρῦπόθεσις ἐτέρας. 'ὈλαιὙ
- αἱ ἀρεταί ἔχο- -Ἐνται ὡς εν. (συνεχίζεταὈἀπόδοσιςΙ.Φ.

Ἀργά κάπως,ἀλλ'ὄχι ἀνεπίκαιρα σχολιάζουν οἱ"Ἀθων.Διάλογοι"—©ἱ ὁποῖοι·ἄλλωστε,ὅτε ἐξεφωνήθη ἡ Ὀμιλία,εὑρίσκοντο εἰσέτι
"ἐν τῇ ὀσφύϊ''τῶν ἐκδοτῶν των—τήν ἀπό πάσης ἀπόψεως θαυμασίαν 'Ο—
μιλίαν,τήν ὁποίαν ἐξεφώνησε τήν "Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας''ἐν τῷ
Καθεδρικῷ Ὑ.Ναῷ τῶνἈθηνῶν ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Χίου κ.Χρυσόστομ^
Ἀναμφιβόλως ὁ ἄγιος Χίου εἰνα·ι εἱς τῶν.πλέονεὐγλώττωνἘκκλησιαστικῶν ρητόρων τῆς ἐποχῆς μας.Διό καί ἐπελέγη,ὅπως,κατά ἀ
ρχαίαν τάξιν,ἐρμηνεύσῃ τό περιεχόμενον τῆς ἡμέρας,ἡτις συμπυκνώ
νει τάς,κατόπιν πολυχρονίων καί αἱματηρῶν ἀγώνων,νἱκας τῆςὈρθο
δοξίας κατά τῶν αἱρέσεων.
Καί ὁ Σεβασμιώτατος,ὡς Ποιμήν καί διδάσκαλος καί θεολόγος,
ἀλλά καί ὡς ἱερουρ^ός-"ἱερουργῶν τό Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ-''λεπ
τός γε μήν ὡν εἰς τό νοῆσαι,καί φράσαι τό νοηθέν λίαν δεινός','συ
νέλαβε τό ἀπείρων διαστάσεων θέμα τῆςὈρθοδοξίας,ὡς θεανθρωπί νης ενότητος,καί μέ παλμόν καρδίας^μέ μέθεξιν ψυχῆς,"ὅλος ἐξι στάμενος,ἔκδημος ὅλος,ἱερωμένος Θεῷ",συνήρπασε τό πλήρωμα καί ἐ
πτέρωσε· τήν ψυχήν του καί ἐωρτάσθη ὅντως ἡ "Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας",..
Ἡ ἐν λόγῳὈμιλία ἀπετέλεσε μίαν θαυμασίαν σύνθεσιν ἐξ ὅλων
τῶν στοιχείων τῆςὈρθοδοξίας,διό καί ἔσχε- μεταξύ- τοῦ Ὀρθοδόξου,
ἀλλά καί ἔξω αὐτοῦ,τόσον βαθεῖαν · ἀπήχησι ν. Ὀ Σεβ.ἐξεμεταλλ·εύθη,
κατά τρόπον ὑποδειγματικόν,καί χῶρον καί χρόνον καί ἐποχήν. Εἰς
μίαν ἐποχήν ἐπικινδύνου καί ἐκτεταμένης " ἐτεροζυγίας','προέβαλλε
καί κάλλοςὈρθοδόξουὙμνολογίας καί ὁρισμούς-ὅσον δύναται νά ὁρισθῇ-Ὀρθοδοξίας καί β ίωσι ν Ὀρθοδοξίας καί ἀγῶνας Ὀρθοδοξίας &
ηθος καί πνευματικότητα καί τελικῶς ἔδωκε τό διάγραμμα τῆς στάσεως τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῶν αἱρετικῶν καί ἀνέλυσε τάς προϋπ·ο
θέσε.ις,ὑπό τάς ὁποίας δύναται νά νοηθῇ εἱς θεολογικός διάλογος.
Ὀ Σεβασμιώτατος καί μετ'αὐτοῦ ἡ Ὀρθόδοξος Ὑεραρχ ία,ἔδωκεν
ἀποφασιστικῶς σαφῆ καί ἀρρενωπόν μαρτυρίανὈρθοδόξου Πίστεως,θε
ολογικῶς κατοχυρωμένην,ἱστορικῶς δεδικαιωμένην,ὑπό Θεοῦ ἐμπνεομένην & ἐνεθύμησε μεγάλας μορφάς τῆςἘκκλησίας.
μ.ἔ.

<
" Τ3ΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
<
Ο Μασωνισμός δέν εἰναι μόνον νυκτόβιος,ὡς σκοτία καί μυστική''ἀδελφοποιϊα",ἀλλά ὡς τοιαύτη στερεῖται & στοιχε·ιώδους ἐν- Ὀ ἰλ
τιμότητο-ς. Ἀνέκαθε.ν ἡγωνίζετο νά θεμελιωθῇ θεωρητικῶς,ἀλλά & ἱστορικῶς.Ἐπ'ἐσχάτων δέ διεκδικεῖ καί ἐθνικά ευσημαί
μΚ
Ἀφοῦ κατά τά τελευταῖα χρόνια ἐδέχθη καίρια πλήγματα,ἀπό κα
τά καιρούς δημοσιευθείσας μελέτας,αἱ ὁποῖαι τοῦ ἀφῇρεσαν κάθε ἀ τ
Ὑ*
ξίαν λόγου θεωρητικήν κάλυψιν καί τόν παρέστησαν γυμνόν καί τετραχηλισμένον,ἐν ὅλῃ τῇ εἰδεχθῇ μορφῇ του,κλονιζόμενος καί παρα
παίων,ἐπικαλεῖται πρόσωπα ὑψηλά σταθέντα,ἔστιν ὅτε καί ἐκ τοῦ ἀ Λ'Ὀ
*
νωτέρου Κλήρου,ὡς θητεύσαντα εἰν τήν Στοάν,πρός στήριξίν του.
Τώρα,λοιπόν,ἀπελπισθείς,καταφεύγει εἰς ἔν ἄλλο σατ.ανικόν τέ Λ ἰΧ
χνασμα.Καί αὐτήν τήν φοράν εὑρεν ὡς στόχον τήν πλέον εὐαίσθητον
χορδήν τῆς ἐλληνικῆς ψυχῆς. ·'ϊσχυρίζεται ὅτι,ἡ παρασκευάσασα τήν
Ἐπανάστασιν τοῦὈ1 "Φιλική·Ἐταιρεία''ἠτο Μασωνικήί'Ὀτι τά πρόσω
πα,πού τήν ἀπετέλουν,ἠσαν τέκτονες ως καί ἄνδρες—ὅπως·ὁ ,Καποδί- ι
στριας-πού ·κα·τέχουν ἱεράν θέσιν εἰς τήν συνείδησιν τοῦ'Ἐθνους,ἠ ·* 4
σαν Μασῶνοιί..
Ἀ
λ
Βεβαίως,ἔν θεωρητικόν σύστημα,μία φιλοσοφική ἠ θρησκευτική Σχολή,οὐδέποτε κρίνεται ἔξω ἀπό τήν θεωρητικήν περιοχήν των. , ἀ
Ἐπομένως,ἀνεξαρτήτως τοῦ ποῖος ὑπῆρ,ξεν ὀπαδός,αὐτό πού ειναι,ἐ
ξακολουθεῖ νά παραμένῃ οἱον εἰναι.Δέν μεταβάλλεται.Τό γεγονός,ὅ τ
τι οἱ δυστυχεῖς Τέκτονες ἐπικαλοῦνται ὀνόματα ,σημαίνε ι. ὅτι δέν , Χ
δύνανται νά στηριχθοῦν αὐτοδυνάμως.Καί ζητοῦν δεκανίκιαί..
Ἀλλά διά νά μή καπηλεύεται τάς δάφνας τοῦὈ1,ὁ σεμνός'Αρχιμανδρίτης π.Ἀμβρόσιος Λενῆς τοῦ ἀφαιρεῖ καί τοῦτο τό μάταιον
καύχημα καί τόν ἀποδεικνύει ἀεί ψευδόμενον,ἀσπάλακα.
3
Μέ τήν ἀνωτέρω συστηματικήν μελέτην,μέ ἀδιάσειστα ἱστορικά
στοιχεῖα καί διά τῆς ἐναλλαγῆς μιας ἰσχυράς διαλεκτικῆς μέ μίαν χ γ,
σωκρατικήν μαιευτικήν,κονιορτοποιεῖ κατά,κυριολεξίαν τούς ἱσχυ-ψτ
- των...
$
- Τεκτόνων.Περαστικά
ρισμούς τῶν πλανωμένων καί ἐξισωτῶν
$ λ
Ἀλλά πέραν τοῦ καλοῦ αὐτοῦ μαθήματος,τό θέμα τοῦ Τεκτονισμοῦ δέν ἔχει ἀντιμετωπισθῆ οὐσιαστικῶς ὑπό τῆςἘκκλησίας. Ἡ ἀ- 4
πόφανσις τοῦ·Ι933,ἰσχνή καθ'ἐαυτήν,ἐξητόνισεν ἀπό,τήν ἀντίθετον
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς-ἀντορθοδοξοτάτην δέ-τήν ὁποίαν συνεχῶς ἐπικαλοῦνται οἱ Μασῶνοι.Καί,ὡς νά μή ῆρκουν αὐτά,ἡκούσαμεν ἐξ ἐπισήμου ἐκκλησιαστικοῦ στόματος ;''δέν γνωρίζω τί ειναι ἡ Μασωνία ,^ $
,δέν ἔχω διαβάσειί.'.' " Θοῦ^Κύριε ,φυλακήν...." μ.γ.
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"Η ΛΑΤΡΕΙΑ & Η ΠΑΡΘΕΝΙΑ"
$ ^ρόκειτατ διά μίαν μελέτην,ἡ ὁποία ἐξετάζει τήν σχέσιν λα
τρείας-παρθενίας,''μέ ἀναφοράν εἰς τόν "ἄγαμον κλῆρον". Ὀ π. Ἀμφιλόχιος,σέρβος θεολόγος,πνευματικόν τέκνον τοῦ πολλοῦ'ϊουστί νου Πόποβιτς,''ἔλλην''εἰς τήν ψυχήν-κατά τήν ἄποψιν τοῦ π.Γ.Φλωρό
φσκυ,καθ'ἡν "ὅσον γίνεταί τις περισσότερον ἔλλην,τόσον περισσότερον καθίσταταιὈρθόδοξος"—ἀναχωρεῖ ἀπό μίαν,Δυτικῆς ἐκδόσεως,
παλαιότερον ἐπικρατήσασαν ἀντίληψιν,καθ'ῆν ἀποτελεῖ μομφήν διά
τήνὈρθοδοξίαν,νά "εἰναι μόνονἘκκλησία λατρείας'Ὑ Καί ἀναφέρεται εἰς περιπτώσεις ἐκτοξεύσεως τῆς...κατηγορίας αὐτῆς,τήν ὁποί
αν...μή φέροντες οἱὈρθόδοξοι θεολόγοι,συνέτασσον μελέτας δἰἀπό
δειξιν τοῦ ἀντιθέτουί.
Ὀ σ.θέτει τό πρόβλημα εἰς τήν βάσιν του. Ἐν ἀντιθέσει μέ
τήν σχολαστικήν θεολογίαν καί θεώρησιν,ἡ ὁποία ἐπιφέρει τεμαχισμόν μεταξύ λατρείας καί παρθενίας,ἡὈρθοδοξία ὁρῷ καθολικῶς,ἀποδεχομένη τόν ἐν Χριστῷ ἄνθρωπον ἐν ἐνότητι,τόσον εἰς τό σύνολόν του,ὅσον καί εἰς τάς ἐπί μέρους πνευματικάς λειτουργίας του
Ἐπομένως δέν ειναι νοητή ἡ ἀπομόνωσις τῆς παρθενίας,ὡς προῦποθέσεως διά δρᾶσιν ἐν τῷ κόσμῳ,ἀπό τῆς λατρείας καί ἀπό τήν μέρι
μναν διά τόν καθόλου προσωπικόν ἁγιασμόν.
Ἡ ὅλη πραγματεία τοῦ π. Ἀμφιλοχίου προβληματίζει τά πλήθη
τῶν ἐν κόσμῳ "μοναζόντω.ν''ἀρχιμανδριτῶν,ἀπό τούς ὁπο,,ίους αἔρει ὅ
λον τό ἐπί δράσει καύχῆμα,ἐάν δέν εἰναι συνηρτημένον μέ τήν ἁγι
ότητα τοῦ βίου.Προσυπογράφομεν εἰς αὐτά ἀνεπιφυλάκτως.
Ἀλλά πέραν τῆς ὑποχρεώσεως· διἈὐτοανάκρισνν,κατά τό," βλεπέτω δέ ἔκαστος πῶς οἰκοδομεῖ...",τό ὅλον θέμα τῆς .Ὑ ἐνἘρήμῳ,
ῆ ἐν τῶ κόσμῳ διαβιώσεως παρθενε·υόντων κληρικῶν,νρμίζομεν ὅτι ἅ
πτεται τῶν ὁρίων ἱστορικῶν λόγων.Δέν ειναι· ἁπλῶς θέμα πνευματικῆς παραδόσεως,ἀλλά καί συγχρόνων συνθηκῶν.Ὀὐτω δέ,χωρίς νά μετατοπισθῇ ἀπό τήν βάσιν του τό πρόβλημα,δέον ὅπως ὀρε.υνηθῇ ἐν ἀ
ναφορῷ μέ τάς συγχρόνους συνθήκάς καί ὑπό τό πρῖσμα τῆς προσωπι
κῆς ἐλευθερίας.Διότι αλλως ἀγόμεθα εἰς ἀπαράδεκτον πόλωσιν;'Ἐρη
μος—Ζωή,κόσμος-Θάνατ'ος. Ὑποθέτομεν ὅτι αἱ ἀπόψεις τοῦ σ.·,γενι κευόμεναι θά ῆγειρα'ν ὅχι ὅχι ἀδικαολογήτους διαμαρτυρίας. Ἐάν ἡ
το ἀρκετόν νά ζῇ τις ἐνἘρήμῳ διά νά ἁγιασθῇ ῆ διακονῶν ἐν κό σμῳ νά ἀποθάνῃ πνευματικῶς,τότε οὐδείς λόγος,οὐδ'αὐτή ἡ ἀνάγκη,
κόσμῳ τῶν παρθενευόντων κληρι θά συνεχώρῃ τήν διακονίαν ἐν
κῶν καί λαϊκῶν.Ἀλλά θά σὐνεχίσωμεν εἰς τό ἐπόμενον. μ.ἀ.

Ι
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β νέος φοιτητής εἰχεν ῆδη δώσει ἁ
πτά όεί'γμάτα τῆς τολμηρῶς φιλελευθέρας νοοτροπίας του.Καί ναί μέν
δέν ἡρνεῖτο τήν εἰς Χριστόν πίστιν καί' τήν ἀφοσίωσιν εἰς τήνἘκκλησίαν,ἀλλά προφανῶς ἡ ἔλλειψις πνευματικῆς πείρας,ἄφηνεν ἔκθετον
τήν φαντασίαν εἰς τάς πνοάς "ἀχαλινώτων θεωριῶν''.Καί οὑτω διαπι στώνει κανείς τό ἀγαθόν τῆς παιδείας νά συμπλέκεται μέ τό κακόν &
δαιμονιῶδες τῆς ἐπάρσεως,τῆς "φυσιώσεω'",πού τίκτεται ἀπό τήν ψτλήν'·γνῶσιν" .Τό φαινόμενον τοῦτο,ὡς ἀναπόδραστον ἐπακολούθημα τῆς
φυσικῆς γνώσεως,βεβαιοῖ ὁἈπόστολος Παῦλος διά τῆς ἀποφάνσεως:" Ἡ
γνῶσις φυσιοῖ".'Ὀλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔχουν ἐπισημάνει τήν σχέσιν
ψιλῆς γνώσεως καί φυσιώσεως.
Ὀ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πᾳλαμᾶς ἔχει ἀφιερώσει ὁλοκλήρους πραγμα
τείας εἰς τό θέμα αὐτό,εἰς τάς "Τριάδας" του,Ἐρμηνεύων τό ἀνωτέρωἈποστολικόν,λέγει:" Ἡ γνῶσις μόνη χωρίς τήν πρᾶξιν φυσιοῖ.Εἰ δες τόν κολοφῶνα τῆς κακίας,τό ἰδιαίτατον τοῦ διαβόλου κρῖμα, τόν
τῦφον· ἐκ τῆς γνώσεως τικτόμενον;Πῶς οὐν παν πάθος ἐξ ἀγνοίας φύεται;...Τό εἰδος τοῦτο τῆς γνώσεως,τό κατά τόν λόγον τοῦἈποστόλου
"φυσιοῦν",δέν εἰναι τῆς φύσεως,ἀλλά τῆς πίστεως.'Ἀν αὐτή φυσιοῖ ,
πόσῳ μᾶλλον ἡ φυσική γνῶσις τοῦ "παλαιοῦ ἀνθρώπου".;.."
Ὀσαύτως ὁ ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς εἰς τό ια'κεφάλαιον γράφει :
"Ὀ πνευματικός λόγος ἀκενόδοξον ἀεί τήν ψυχήν διατηρεῖ'αἰσθήσει
γάρ φωτός ὅλα αὐτῆς.τά μέρη εὐεργετῶν,τῆς ἐξ ἀνθρώπων αὐτήν τἰμῆς
οὐ χρείαν ἔχειν·ποιεῖ.Διόπερ καί ἀφάνταστον ἀεί διαφυλάττει τήνδι
άνοιαν ὡς ἀλλσιῶν αὐτήν ὅλην εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. Ὀ δέ τῆς σο
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φίας τοῦ κόσμου λόγος εἰς φιλοδοξίαν ἀεί προκαλεῖται τόν ἄνθρωπού
ἐπειδή γάρ πείρᾳ αἰσθήσεως εὐεργετεῖν οὐ δύναται,ἐπαίνων φιλίαν ,
τοῖς αὐτοῦ ἰδίοις,χαρίζεται ὡς πλάσμα ὡν κενοδόξων ἀνθρώπων".
Ἡ φυσίωσις εἰναι ἔν φοβερόν ψυχικόν πάθος,εϊναι τό δηλητήριο.ν,πού ὁέει εἰς τάς φλέβας μας ἐκ τῆςἘδέμ,εἰναι εἱς τρίβολος,πού
ὅπως σταθῆ θά κεντρίσῃ,ἰδίως τά τρωτά σημεῖα τῆς ψυχῆς μας.Μέ ταχύτηϊα ἀστραπῆς ἐνεργεῖ εἰς τήν καρδίαν ὁ "λογισμός''τῆς ἐπάρσεως,
ἀρκεῖ νά λάβωμεν αϊσθησιν κάποιου καλοῦ πού ἔχομεν.Ὀλέθριον πά θος,πού τίκτεται ἀπό τήν "γνῶσιν".Καί ἐνῷ κάμνει κακόν μόνον εἰς
τάς ψυχάς,ἐκείνων πού προσβάλλει,εἰς τόν χῶρον τῆς'Εκκλησίας ἐπεκτείνεται καί εἰς τούς ὁμονοοῦντας πιστούς.Καί τοῦτο,διότι ὁ τετυ
φωμένος,πού ἀντιποιεῖται τόν διδάσκαλον,προβάλλει ἰδικάς του θεωρίας,νοθεύει τό πνεῦμα τῆς'Εκκλησίας καί οὐτω προκαλεῖται σάλος.
-Τέκνον μου,ἀπεκρίθη ὁ Γέρων,σᾶς ἐγνώρισα ὡς σώφρονα νέον,φιλο
μαθῆ,σεμνόν,λογικόν,σεβόμενον τήν πεῖραν τῶν γεροντοτέρων,''ϊαχύν,
εἰς τό ἀκοῦσαι καί βραδύν εἰς τό λαλῆσαι''.Καί πρό παντός γ·νωρίζον
τα τά οἰκεῖα ὅρια.Ἀπορῶ δέ,πῶς τώρα διατυπώνετε μέ τόσην αὐτοπεποίθησιν φρονήματα ἄγνωστα εἰς τήν Ἐκκλησ ίαν.Εἰλ ικρ ι νῶς μέ ἐλυπήσατε,τόσῳ περισσότερον,καθὈσον ἐμφανίζεσθε θαυμαστής ἀνερματίστψ
ἰδεῶν,αἱ ὁποῖαι μίαν δικαίωσιν ἔχουν'ὅτι ἀρέσουν εἰς τούς πιστούς
ἐκείνους,οἱ ὁποῖοι "περί τήν πίστιν ἐναυάγησαν".
Ὀς πρός τόν ὑπαινιγμόν,ὅτι πιθανόν νά ὑπάρχῃ φθόνος τις ἐν τῇ
ἐρεύνῃ ἡμῶν,θά ἀφήσω εἰς τήν ἀγάπην σας τήν κρίσιν.Βεβαίως,ὡς λέγουν οἱ Πατέρες,εἰναι δεινόν τό πάθος τῆς βασκανίας,''ἁπτόμενον θ
τῶν ἀρίστων".Ἀλλά,Θεός φυλάξοι,δέν ὑπάρχει οϋτε ἔχνος.
Τώρα,μέ τό θάρρος τῆς ἀγάπης,πρέπει νά σᾶς εἔπω,ὅτι διεπίστωσα,εἰς αὐτά πού ἐξεθέσατε,βασικάς ἀντιφάσεις καί ἀπουσίαν συνεπεί
ας πρός τήνὈρθόδοξον πίστιν σας.Καί,φυσικά,ἡ ἡλικία καί ἡ μόρφωσίς σας δέν συγχωροῦν τοιαῦτα λάθη.
-"Α,γιε Γέροντα,ἀπήντησεν ὁ φοιτητής,ὡς πρός τόν ὑπαινιγμόν,ἄνΑ
ἁπλῆν ὑπόθεσιν ἔκαμα,ζητῶ συγχώρησιν.Εἰλικρινῶς δέν σᾶς θεωρῶ ἱκα
νούς δι'ἔν τόσον ἄθλιον πάθος,ὅσον καί ἄν " απτεται & τῶν ἀρίστω^
Ἀλλά σᾶς παρακαλῶ νά μοῦ ἀποδείξετε τάς ἀντιφάσεις μου,τάς ἀνερματίστους ἰδέας μου καί τά,καθ'ὑμᾶς,ἄγνωστα εἰς τήνἘκκλησίαν φρο
νήματά μου.Τό γεγονός δέ,ὅτι σᾶς ἐπεσκέφθην,δέν μαρτυρεῖ τήν ἐπιθυμίαν μου,ὅπως μή ἀπομακρυνθῶ ἀπό τήνὈρθόδοξον πίστιν μου;
-Τέκνον ἐν Χριστῷ Α.,ἡ ἀντίφασίς σας εἰναι ἐξώφθαλμος.'Ἡ ἡἘκ
κλησία θεμελιοῦται .ἐπί τῶν ἀποκεκαλυμμένων καί βιουμένων ὑπό τῶν
πιστῶν Δογμάτων της-ὁπότε ἡ ἐλευθερία σκέψεως δέν ἔχει θέσιν-ἡ ὄ-

χι ,ὁπότε Ἐκκλησία δέν εἰναι ὅ,τι πιστεύει κάθε πιστός καί κατά συ 25
νέπειαν,δέν πρέπει νά πειθαρχοῦνται τά πτερυγίσματα τοῦ νοῦ,ἐξ ἀγάπης καί πόνου,πρός τήν θείαν ἀοριστίαν,ὅπως ε'ἱπατε.
Ἀλλά θά ἐρωτήσετε 'ἱσως. Ἡ πειθάρχησις τῆς σκέψεως δέν εἰναι ἀ
νελευθερία;Καί ὁ ἄνθρωπος δέν ἐπλάσθη ἐλεύθερος;ΙΤά σᾶς ἀπαντήσω..
Ὀ ἄνθρωπος,αὐτό "τό βασίλειον πλάσμα καί σοφόν δημιούργημα", αὐτός ὁ "βραχύ τι παρἩγγέλους ἡλαττωμένος",αὐτός ὁ,κατά χάριν,θεάν
θρωπος,εἰναι ἐξ ἀξιώματος καί ἐκ φύσεως ἐλεύθερος.Καί εἰς τήν ἐ λευθερίαν του αὐτήν εὑρίσκεται ὅλον τό θεῖον μεγαλεῖον του,ὅπως ἡ
Ἐκκλησία διδάσκει.Καί μία ἔκφρασις τῆς ἐλευθερίας του εἰναι ὁ λό
γος,ὁ καρπός τοῦ νοῦ.Καί ἡμεῖς,οἱ,χάριτι Χρισϊοῦ,ἀποτελοῦντες ἅγι
α μέλη τοῦ Σώματός Του,τῆςἘκκλησίας,ἔχομεν καί νοῦν καί λόγον,ἀλ
λά καί ἐλευθερίαν.Σᾶς θέτω ὅμως εὐθέως τό ἐρώτῆμα;Εἰναι ὀρθόν ἔκα
στος τῶν πιστῶν νά ἐκφράζῃ ἐλευθέρως τήν προσωπικήν γνώμην του,ὅπως εἔπατε.,τάς προσωπικάς καθημερινάς ἐμπειρίας του,ἐπί θεμάτων,ἄ
τινα ἀναφέρονται εἰς τήν πολύπλευρον διδασκαλίαν της;
-Σεβαστέ μου Γέροντα,ἀπήντησεν ὁ νέος,νομίζω ὅτι καί ὀρθόν εἰναι καί ὀφειλήν ἀποτελεῖ νά ἐνδιαφέρονται οἱ πιστοί διά τήν ζωήν,
καί διά τήν θεολογίαν τῆςἘκκλησίας καί νά ἐκφέρουν ἐλευθέρως τήν
γνώμην των,κατ'ἀναλογίαν μέ τήν γνῶσιν πού ἔχουν.
-Βεβαίως,παρετήρησεν ὁ Γέρων,οἱ πιστοί,ὅχι ἁπλῶς ὀφείλουν νά
ἐνδιαφέρωνται ,ἀλλά καί νά ἀγαποῦν καί νά "σπένδονται''διά παν ὅ,τι
ἀφορῷ εἰς τήνἘκκλησίαν,διά τό Ἐσταυρωμένον καίἈναστηθέν Σῶμα,ὅπερ συγκροτεῖται ἀπό τόν γλυκύτατονὙησοῦν καί ἀπό ἡμᾶς.Ἀλλά νά
ἐκφέρουν γνώμην ἐνἘκκλησία,αὐτό τό ἐννοῶ μόνον ὑπό τόν ορον, ὅτι
ἔχουν κάποιαν ἱεραρχικήν διακονίαν,νά εἰναι ὅνϊωςὈρθόδοξοι,ἐν θε
ωρίᾳ τοὐλάχιστον καί νά εὑρίσκωνται ἐν ἀδιαλείπτῳ ἁρμονίᾳ μέ τήν
διδασκαλίαν τῶν ἁγίων Πατέρων.Καί αὐτά ἀπαραιτήτως,διά νά μή εἔπω
ὅτι,δέον τις νά εὑρίσκεται εἰς τήν τάξιν τῶν χαρισματούχων,διά νά
διδάξῃ ἐλευθέρως ἐνἘκκλησίᾳ Θεοῦ ζῶντος...
-Ἀλλά τότε,Γέροντα,μέχρι ποίου σημείου πρέπει νά φθάνῃ ἡ ἐλευ
θερία τοῦ θεολόγου,ὅπως διαμορφοῦται ἐκ τῶν σπουδῶν του σήμερον;,
-Ἡ ἐρώτησίς σας,τέκνον,θά ἔπρεπε νά εἰναι αὐτή;ἀπό ποίου ση μείου ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία καί ποῦ πρέπει νά.καταλήγει;Νά ἀπαντήσω
Ἡ ἐλευθερία τοῦ θεολόγου πρέπει νά ἀρχίζει ἀπό τήν ἐλευθερίαν ἐκ
τῶν παθῶν,ἀπό τήν ἐλευθερίαν "ῇ Χριστός·ἡμᾶς ἡλευθέρω,σε" .Καί ποῦ
νά καταλήγει; ·' 'Ὀπου τό "πνεῦμα πνεῖ'',ὅπως "πνεῖ'',δταν "πνεῖ''.Καί
κατά τό ἐκφραστικώτατον τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου;''Γίνου ὡραῖος ἐν τῇ
καρδίᾳ σου καί κάμε ὅ,τι σοῦ ἐμπνεύσει".Τότε ὅρια δέν ὑπάρχουν. Ὑ
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πάρχει,ἁπλῶς,ἀένναος κίνησις πρός "ὑπεράγνωστον γνῶσιν'',πρός τήν ἀ
γάπην,τόν θαυμασμόν καί πάλιν πρός τήν γνῶσιν καί πάλιν πρός τήν ἀ
γάπην.καί πάλιν ὁ θαυμασμός...Μίά ἀτελεύτητος ἀνακύκλησις..ἐν ἐλευ
θερίᾳ..εἰς τόν ῖδιον ἄπειρον κύκλον,τόν Θεόν... .Μόνον αὐτή εἰναι ἐλευθερία,συνέχισεν ὁ Γέρων,καί μόνον αὐτή εἰναι γνωστή εἰς τήνἘκκλησίαν.Τά ἄλλα ὅλα εἰναι ἐμπαθῆ κακέκτυπά της.
-Καλῶς,Γέροντα.Φαίνεται ὅτι αὐτό εἰναι τό τέλειον.'ΑλλἘως ὅτ8
φθάσει κανείς εἰς αὐτήν τήν κατάστασι ν ,.δέν δύναται νά ὁμιλῇ ἡ καί
νά γράφῃ,ἐφ ὅσον εἰναι θεολόγος καί ὀφείλει νά διδάσκει;
-ΚατἈρχήν,τέκνον ἐν Κυρίῳ,δέν ὑπάρχει τέλειον εἰς τήν γῆν.Αὐτή
ἡ τελειότης τῶν τελείων ειναι ἐπιδεκτική ἐτέρας προόδου,δέν ἔχ·ει ὅ
ριον,ειναι "ἀτέλεστος".Καί ὡς λέγει ὁ ἄγιος Γρηγόριος ΙΤύσσης,.. ἐ. πῖ δέ τῆς ἀρετῆς ἔνα πα·ρά τοῦἈποστόλου τελειότῃτος ὅρον ἐμάθομεν,
τό μή ἔχειν αὐτήν δρι.ον. Ὀ γάρ πολύς ἐκεῖνος καί ὑψηλός τήν διάνοι
αν,ὁ θεῖοςἈπόστολος ἀεί διά τῆς ἀρετῆς τρέχων οὐδέποτε,τοῖς ἔμπρο
σθε,ν ἐπεκτε ι νόμε νος , ἔληξε ν* οὐδέ γάρ ἀσφαλής αὐτῷ ἡ τοῦ δρόμου στάσις...''.Καί ταῦτα,ὡς πρός τήν τελειότητα,πού ἀναφέρατε.
ἈλλἈρωτᾶτε τί πρέπει νά κάμνῃ ὁ θεολόγος,ἔως ὅτου φθάσει κάπου,ἄς ε ιἈωμεν, ὑψηλά, εἰς κάπο·ιον βαθμόν φωτισμοῦ τοῦ ἁγίου Πνεύματος,διά νά εἰναι ἱκανός "καί ἐτέρους διδάξαι". Ἡ ἀπάντησις,συνδέομένη μέ τό ·ὅλον πρόβλημα,περί θεολόγων,θά δοθῇ ἐν καιρῷ. "Ηδη ἐπιθυ
μῶ νά ἀπαντήσω εἰς μίαν ἄλλην ἄποψίν σας,κατά τήν ὁποίαν , "ἡ ἈνατολικήἘκκλησία δέν εὑρέθη ποτέ εἰς τήν ἀνάγκην νά δημιουργήσῃ ί—
μίαν ἐξωτερικήν αὐθεντίαν,πρός διασφάλισιν τῆς ἀληθείας
. ",ὡς ἐπίσης νά σᾶς ἐκθέσω. τήν ὀρθήν ἐρμηνείαν ἐκείνρυ τοῦ χωρίου τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεο λόγου,κατά τό ὀποῖον,"Ὀρθοδοξεῖν ἐστι τό
εί σχοινοβατεῖν",ἐπί τοῦ ὁποίου τόσον
σεῖς,ὅσον καί τινες σύγχρονοι θεολό
·
γοι στηρίζετε τάς περί,·ἄνευ <«/Ο '*·
> ρων,ἐλευθέρας θεολογίας ἰδέας σας.Διότι καί
τήν μίαν ἄποψιν
εἰς τήν ἄλλην,
,
ἐζητήσατε
Ζό στέγην
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μθ''Ὀταν.προσευχηθῇς ὅπως πρέπει,περἱμενε από τούς δαίμονας πα
νούργους τρόπους πολέμου.Καί στάσου μέ ἀνδρἔίαν,διά νά φυλάξῃς
τήν ὡφέλειαν τῆς προσευχῆς.Διότι- αὐτήν τήν ἐντολήν ἔλαβεςζἐν παρα
δείσῳ^'ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν''.Μή,λοιπόν,ἀφου εἰργάσθης,ἀφήσῃςἀ
φύλακτον τό κέρδος,διότι ἔτσι οὐδέν ἀπεκόμισες ἀπό τήν προσευχήν.
ν''Ὀλος ὁ διεξαγόμενος πόλεμος μεταξύ ἡμῶν καί τῶν ἀκαθάρτων .&
πονηρῶν δαιμόνων,δέν γίνεται δ·ι'ἄλλον σκοπόν,παρά μόνον διά τήν α
γίαν καί πνευματικήν προσευχήν. Ἡ προσευχή·πολύ τούς ἐνρχλεῖ καῖ
τούς ειναι δυσβάστακτος.Εἰς ἡμας ὅμως γεννῷ σωτηρίαν & ἀγαλλίασιν
να'Τί θέλουν νά.ἐνεργοῦν εἰς ἡμᾶς οἱ δαίμονες;Γαστριμαργίαν-,
πορνείαν,φιλαργυρίαν,ὀργήν,μνησικακίαν καί τά λοιπά πάθη.Καί τοῦτο,διά νά σκοτισθῇ ὁ νοῦς ἀπό αὐτά καί δέν δυνηθῇ νά προσευχηθῇ ὅ
πως πρέπει.Διότι ὅταν κυριαρχήσουν τά παράλογα αὐτά πάθη,δέν δύνα
ται ὁ νοῦς νά κινῆται μέ καθαράν λογικότηϊα.
νβ' Τάς ἀρετάς ἐργαζόμεθα πρός κατανόησιν τῶνἈόγων τῶν οντων.
Ἐν συνεχείᾳ* φθάνομεν εἰς τήν γνῶσιν τοῦ δημιουργικοῦ αὐτῶν Λόγουο,
Ὀ Λόγος ὅμωα ἀποκαλύπτεται εις τήν περιοχήν τῆς καθαρᾶς προσευχή
νγ'Ἀληθής προσευχή εἰναι ἀπαθής κατάστασις.Κατ'αὐτήν ἁρπάζε .ται ὁ νοῦς τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου,μέ ἔρωτα θεῖον,εἰς οὐράνιαὅψῃ
νδ''Ὀστις θέλει νά προσευχηθῇ ἀληθῶς,δέν ἀρκεῖ νά κυριαρχῇ μόνον ἐπί τοῦ θυμοῦ καί τῶν ἐπιθυμιῶν,ἀλλά χρειάζεται νά ἀποβάλῃ ο—
λα τά ἐμπαθῆ νοήματα.
νε' Ἐκεῖνος πού ἔγινεν ἀπαθής,δέν σημαίνει καί ὅτι προσεύχε ται ἀληθῶς.Διότι ἄν δέν ἔχει ἡ ψυχή ἐμπαθεῖς κινήσεις,ὅμως δυνα τόν νά ἔχῃ ἀπαθῆ νοήματα.Τοῦτο.δέ εἰναι ἱκανόν νά περισπῷ τήν ψυχήν καί οὐτω νά εὑρίσκεται μακράν τοῦ Θεοῦ.
νστ'Ἐκεῖνος πού ἀληθῶς ἀγαπῷ τόν Θεόν,συνομιλεῖ πάντοτε μέ αὐ
τόν,ὡς πρός Πατέρα,καί ἀποστρέφεται κάθε ἐμπαθές νόημα.
(συνέχίάεται)Ἀπόδοσις:'ϊουστίνου Μονοτρό.
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Φίλτατε,εὐχαρίστως ἀπαντῶ διά τῶν "Ἀ.Δ.''εἰς τάς ἐρωτήσεις σας.
Ὀ Παράδεισος ἠτο συγκεκριμένος ἐδαφικός χῶρος ἐν ΜέσῃἈνατολῇ.Ὑ
πό τῆς Π.Δ.γίνεται σαφής μνεία τῶν ἐκεῖ ποταμῶν. Ἡ ὀνομασία περσικά σημαίνει κῆπος.Ἐδέμ δέ,τρυφή καί ἐναλλάσσονται ὑπό τῶν ἁγί
ων Πατέρων μέ τήν ἰδίαν σημασίαν.
Διά νά ἐννοηθῇ τό χωρίον τῆς Γραφῆς·'ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν"
πρέπει νά ἀναχθῇ τις εἰς τήν ἐκ ψυχῆς καί σώματος σύστασιν τοῦ ἀ
νθρώπου,ὁπότε ἐνήργει ὡς "ἐπόπτης τῆς αἰσθητῆς καί μύστης τῆς νο
ουμένης κτίσεως".
Κατά τούς ἁγίους Πατέρας ἔχομεν δύο Παραδείσους." Τόν μέν ἐφύτευσεν ἐνἘδέμ κατά τόν ὁρατόν κόσμον τοῦτον,ἐν ἀνατολῇ κείμενον,ὑψηλότερον πάσης τῆς γῆς εἰς τρυφήν τοῦἈδάμ,περιλαμπόμενονἀ
έρι λεπτῷ εὐκραεῖ καί καθαρωτάτῳ,φυτοῖς ἀειθαλέσι κομῶντα,πλήρη
φωτός καί εὐωδίας ἀρρήτου,...οἰον ἅρα καί ἔδει τῷ κατ'εἰκόνα πλα
σθέντι Θεοῦ εἰς ἐνδιαίτημα εἰναι.Τόν δέ,κατά τόν νοητόν καί ἀόρα
τον,ἐντός ὅντα καί κείμενον τοῦ ἀνθρώπου,ἄνθρωπον,τοῦ ἐπί μικρῷ
τῷ ὁρωμένῳ εἰς μέγαν κόσμον κτισθέντος ά πρός Θεοῦ τεθέντος ἐπί
τῆς γῆς".(Δαμασκ.'ἘκδοσιςὈρθοδ.Πίστεως,κεφ.25)
Πλήν τῶν δύο ὡς ἀνωτέρω Παραδείσων,ὑπάρχει ὁ τρίτος καί αἰώνιος,ἡ "βασιλεία τῶν οὐρανῶν". Ἐργαζόμενος καί φυλάσσων τήνἘν—
τολήν ὁἈδάμ,θά ειχεν ὡς ἔπαθλον "τήν ἐνυπόστατον τῆς θεώσεως χά
ριν,Θεόν γενόμενον καί τῷ ἀκραιφνεστάτῳ φωτί εἰς αἰῶνας καταλαμπόμενον.Γενικῶς περί Παραδείσου δύνασθε νά μάθετε πλείονα ἀπό τά
"Μυστικά Συγγράμματα''Νικήτα τοῦ Στηθάτου,Θεσσαλονίκη Ι957·'Ἀλλωστε,εἰς τήν "Δογματικήν'Ὀπάρχει πλήρης ἡ διδασκαλία τῆςἘκκλησί^
"ΑΘΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ"
*****
Ὀρθόδοξον Περιοδικόν,ἐκδιδόμενον ὑπόἈγιορειτῶν Μοναχῶν
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