3ΓΪΟΡεϊΤΙΚἀΝ ΠθΡΙΟΛΙΚἀΗ θ

ι

ΙΓ^νιαΤσ^ “ΟριΤ6^'ο'ιοΫ·7ΓεριοιΛκ.ον·

69-'Λ.β- Ορπ .

ίὍΠΤ6 Μ ΒΡϊος Ι3Υ2 τβνχΡ5ά-

ο
ο

Λ
Ν

/ ν

-ν'-

«

'7ο'πςοἩάπϊσν- μον
""" η^οῖωπον τον
ζχν
'.νν

Γ

^-υ

/

—

μ.^.οιτ'ϊ2

γ -***
ι-ἴὔν Χ"· θ

'

Ὀἠσο7 ιζ ιτον ν—

Ἀγαπητόν μου ἐν Χῷ τέκνον,Μοναχέ Σ.
·Μέ ἐρωτᾶς νά σοῦ ὑποδείξω τρόπον
Νοναχικῆς ζωῆς καί σωτηρίας.Χαίρω διά τό
αιἩημά σου,πού φανερώνει εὐλάβειαν,φόβον
Θεοῦ καί πόθον τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.
'Εσκέφθην πολύ ἐδῶ εἰς τήνἩσυχίαν,ἐ
κεῖνο πού θά σέ οἰκοδομοῦσεν,ἀπό τήν θε—
οφώτνστον πεῖραν τῶν ἁγίων Πατέρων.Διότι
ἐμεῖς,ὅ,τι καί νά εἴπωμεν δέν θά εἴναι ἀ
σφαλές καί αὐθεντικόν,ὄπως ειναι ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων
Τέκνον μου ἀγαπητόν,μόνον ο4· αγιοι Πατέρες ειναι Διδάσκα λοι τῆςἘκκλησίας.Καί μόνον αὐτοί γνωρίζουν μέ τελείαν καθαρότητα &
ἐν πληροφορίᾳ τῆς χάριτος ἐν ταῖς καρδίαις των τά προβλήματα τῆς ἀ
θανάτου ψυχῆς·τήν φύσιν τῶν παθῶν καί τῶν ἀρετῶν,τούς τρόπους ἀποκαθάρσεως τῶν πρώτων,τήν μεθοδείαν τῆς κτήσεως τῶν δευτέρων,τούς ἀ
πο'ἀητους ἐκ δαιμόνων πολέμους,τάς μυστικάς·ἐνεργείας τοῦ ἁγίου χαί
ζωοποιοῦ Πνεύματος.Αὐτοί ειναι οἱ · θεωροί''τῶν βαθέων τοῦ σατανᾶ''καί ·
μῦσται κρύφιοι τῶν βαθέων τοῦ ©εοῦ,κατά τό Ἀποστολικόν;''τό γάρ Πνεῦ
μα ἐρευνῷ πάντα,καί τά βάθη τοῦ Θεοῦ".
Αοιπόν,τέκνον Σ.προσηυχήθην ὑπέρ σοῦ καί παρεκάλεσα τόν Κύ
ριον,ὅπως φωτίσῃ τόν ἐσκοτισμένον ἐκ τῶν παθῶν νοῦν μου,διά νά γρά
ο

2 ψω·κάτι ώφέλιμον εἰς τήν ἀγάπην σου.Δέν γνωρίζω πῶς,ἠλθεν εἰς τόν
νουν μου ηἘπιστολή τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός μας Μάρκου τοῦ
Ἀσκητοῦ,πρός τό περιπ-όθητον τέκνον του Νικόλαον τόν Μονάζοντα.
Σου ἐξομολογοῦμαἰ,τέκνον Σ.,ὅτι κατά τήν νεότητά μου,ώς δοκί—
μου Μοναχοῦ,ώς καί ὅταν διήνυα τά πρῶτα στάδια τῶν δυσκολιῶν μου
,εὑρον πολλήν παρηγορίαν ἀπό τήν μελέτην τῆςἘπιστολῆς τοῦ Ὁσίου
Μάρκου καί ἡ καρδία μου ἐφλέγετο ·ἀπό τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καί τήν
εὐγνωμοσύνην,πού ἠσθανόμην ἀπό τήν ἀνάμνησιν τῶν εὐεργεσιῶν & τῶν
ἀπείρων δωρεῶν του εἰς ἐμέ καί πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους.
Κάθε Μοναχός καί κάθε χριστιανός,ὅσον ἀναλογίζεται τάς ἀρρή
τους ἐὐεργεσίας τοῦ Κυρίου,τόσον εὐχαριστεῖ,τόσὁν εὐγνωμονεῖ & τό
σον ἀγαπᾳ καί περιπίπτει εἰς θάμβος καί δοξολογίαν.Αὐτός ὁ Μ.Βασί
λειος ἔλεγεν;''Ὅταν λάβω κατά νοῦν τάς ἀπείρους εὐεργεσίας τοῦ Θε
οῦ,περιπίπτω εἰς θάμβος καί ἔχστασιν,μήπως ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ νοῦ
περί τά γήϊνα ἐκπέσω τοῦ Θεοῦ καί ὄνειδος γένωμαι τῷ Χριστῷ".
Χωρίς ὁ Θεός νά πάσχη ἀλλοιώσεις,ὅμως σφοδρῶς λυπεῖται διά
τήν ἀγνωμοσύνην τῶν ἀνθρώπων,ὅπως κατεδείχθη μέ τό παράπονον τοῦ
Ἱησοῦ;''οἱ δέ ἐννέα ποῦ;''Διό καί ὁ Χρυσόστομος,Πατήρ μέγας τῆς Ἐκ
κλησίας λέγει,ὅτι ἡ εὐγνωμοσύνη ἡμῶν "φιλοτιμεῖ τόν οἰκεῖον Δεσπό
την διά μείζονας δωρεάς''.Καί ἡ ζωή μας εἰναι πλήρης θείων δωρεῶν.
Μακάριος ἐκεῖνος,πού παρεσκεὑασε τήν καρδίαν του εἰς θυμιατήριον
ἀδιαλείπτου εὐχαριστίας,εὐγνωμοσύνης καί δοξολογίας.Ἐξωμοιώθη ἥ—
δη μέ τούάἁγίουςἈγγέλους,ἀδιαλείπτως ὑμνοῦντας...
Ἔρρωσο ἐν ΚυρίψἹησοῦ.
Ν.
Ὁ φίλος καί πατήρ σουἘρμίτης
"Ἐπειδή εἰχες πολλήν φροντίδα διά τήν σωτηρίαν σου καί πολλήν
μέριμναν διά τήν κατά Θεόν ζωήν,μοῦ ἐξέθετες δέ τούς κόπὀύς,πού ἀ
παιτοῦνται,τήν θερμήν προθυμίαν,τήν ἀκριβῆ τήρησιν τῶν Μοναχικῶν
Κανόνων καί τήν σωματικήν κακοπάθειαν,διά νά ε'νωθῇς μέ τόν Θεόν.
Πόσαι αγρυπνίαι χρειάζονται καί συνεχής προσοχή.Ὅτι ποῖοι πόλε—
μοι καί πόσα σαρκικά πάθη ἀνάπτουν εἰς τό σῶμα κἀί ἐπιτίθενται κα
τά τῆς· ψυχῆς,ἀπό τόν''ἀντιστρατευόμενον νόμον τῆς ἁμαρτίας κατά τοῦ
νόμου του νοός",Περισσότερον δέ ἐθλίβεσο,διότι σέ ἐνοχλοῦσαν τά πά
θη τῆς ὀργῆς καί τῆς ἐπιθυμίας.Καί μοῦ ζητοῦσες παραινέσεις &. μεθόδους,μέ ποίους ἀγώνας ἀσκητικούς θά ὁπετύγχανες να νικήσης τά ὀ
λέθρια πάθη,πού ἀνέφερες.
Καί ναί μέν,ὅταν μοῦ εἰπες αὐτά,ὅσον μοῦ ἠτο δυνατόν,ἔδωσα
εἰς τήν ἀγάπην σου διαφόρους ψυχωφελεῖς παραινέσεις καί πνευματικά θεωρήματα.Καί σοῦ ὑπεδείκνυα,πῶς ἡ ψυχή πολιῖευομένη μέ πίστιν

καί βοηθουμένη ἀπό τήν χάριν τοῦ Θεοῦ,δι ·Ἀσκητικῶν ἀγώνων & μόχθων 3
,μέ σύνεσιν καί μέ φωτισμένην λογικήν γνῶσιν,σύΙρωνα μέ τό Εὐαγγέλι
ον,δύναται νά νικήση τάς κακίας πού ἀναβλύζουν ἐκ τῶν παθῶν.Ἱδιαι
τέρως δέ σοῦ ἔλεγα διά τά πάθη τῆς ἐπιθυμίας καί τῆς ὀργῆς.
Μέ τά πάθη δέ ἐκεῖνα,μέ τά ὁποῖα περισσότερον ἀνεζυμώθη ἡ ψυ
χή ἀπό συνήθειαν καί αὐτά πλέον τῶν ἄλλων τήν παρασύρουν,χρειάζε ται ἀδιάλειπτος ἀγών καί περισσοτέρα φροντίς,ἔως ὅτου ὑποτάξη ἡ ψυ
χή τά σαρκικά καί ἅλογα ἐνεργήματα τῆς καρδίας,εἰς τά ὁποῖα πλανωμένη δπετάσσετο καί ἐφέρετο ὧς αἰχμάλωτος ὅπου δέν ἥθελεν.Καί ἀπό
τήν συνεχῆ ἄτοπον μελέτην καί τάς ἀναμνήσεις καί τῆς ἔσωθεν συγκαταθέσεως εἰς τάς ἀκαθάρτους ἐννοίας.
Ἐπειδή,λοιπόν,ἐχωρίσθην ἀπό σοῦ σωματικῶς,ἀλλ 'ὄχι καί μέ τήν
καρδίαν,καί ἠλθον εἰς τήνἜρημον πλησίον εἰς τούς ἀληθινούς ἐργάτας
καί ἀθλητάς τοῦ Χριστοῦ-μήπως ἔστω καί ἐλάχιστα ἀγωνιζόμενος καί
συναθλῶν μέ τούς ἀδελφούς,τούς ἀθλοῦντας κατά τῶν παθῶν καί τῶνδαι
μόνων καί μέ γεννσιότητα ὑπομένοντας,ἀφήσω δέ τήν ὁκνηρίαν .& ἀπορ· ρίψω τήν ἀμέλειαν καί ἀντί τούτων φροντίσω μέ ἐπιμέλειαν νά εὐαρεστήσω τό ταχύτερον τόν Θεόν-δι'αὐτό ἀπό ἀγάπην ἠθέλησα νά χαράξω
εἰς τό γνήσιον τέκνον μου μερικάς νουθεσίας καί παραινέσεις ψυχωφε
λεῖς.Ὅπως ἐκεῖνα πού σοῦ ἔλεγα προφορικῶς,αὐτά τά ιὉια ἀπό τό γρά
μμα μου μελετῶν ἐπιμελῶς,ώσάν νά ἤμην παρών,νά λαμβάνης πνευμαϊική
ώφέλειαν.
Λοιπόν, τήν μέν ἀρχήν τῆς κατά Θεόν ώφελείας σου·,ὧ τέκνον,ἀπό
ἐδῶ πρέπει νά κάμῃς;Νά ἀναλογίζεσαι καί νά μελετᾶς ἀ.διαλεί
πτως,χωρίς νά τάς λησμονεῖς ποτέ,ὅλας τάς εὐεργεσίας &
τήν ἐξ ἀγάπης πρόνοιαν τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ,πού ἐνήργησε καί ἐνεργεῖ ὑπέρ τῆς σωτηρίας τῆς ψυ σου.Καί μή κυριαρχούμενος ἀπό τήν λήθην
ἐξ αἰτίας τῆς ἡαθυμίας λησμονεῖς τάς ἀ
πείρους καί ἀνεκφράστους εὐεργεσίας ··
του.Καί διέρχεσαι τόν βίον σου
χαρίστφς καί ἀνωφελῶς.Αὐταί
αἱ ἀδιάλειπτοι μνῆμαι,ώσάν ἄκανθα,κεντοῦν
ν καρδίαν καί
τήν ώθοῦν σέ ,,
ταπε ί νωσιν...
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-Εἰς τό πρόβλημα αὐτό οἱ ἄγιοι Πατέρες εἰναι ἀληθεῖς αὐθεν
τίαι.Διότι δέν πρόκειται μόνον διά τάς φυσικάς δυνάμεις τῆς ψυχῆς
,ἀλλά καί διά τήν ἀδιόρατον σύστσ.σιν τοῦ ἀνθρώπου.Τό ,θέμα δέν ειναι·ἁπλῶς ἐπιστημονικόν,ἀλλά κυρίως ὑπερφυσικόν,θεολογικόν καί ἐν
τελῶς πνευματικόν.Ἀπό τότε πού ἠπατήθη ὁ ἄνθρωπος ἐνἘδέμ,ὑπέστη
διαφοροποίησιν εἰς τάς ψυχοπνευματικάς λειτουργίας του."Αν εἰς τήν
ψυχήν τοῦ βαπτιζομένουὈρθοδόξως,συμφώνως μέ τήν διδασκαλίαν τῆς
Ἐκκλησίας,μετέχουν τόσον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος,ὅσον & τά πο
νηρά πνεύματα,καθίσταται ἔὔλογον,ὅτι ἡ ψυχολογία δέν δύναται νά ἐ
νεργήσῃ ἐπιστημονικάς παρατηρήσεις,χωρίς νά ὑποστῇ παραπλάνησιν.
Καί,συνέχισεν ὁ Μοναχός,τοῦτο,διότι τόσον·ἡ ἐνέργεια τοῦ ἁγί—
ου Πνεύματος,ὅσον καί' ὁ πόλεμ·ος ὑπό τῶ.ν πονηρῶν πνευμάτων,κεῖνται
ἐκτός τοῦ χώρου τοῦ ἐπιστητοῦ.Διερωτῶμαι,πῶς ἔνας ψυχίατρος·δύναται νά κάμη διαπιστώσεις ἐπί μιᾶς ψυχῆς,ἐνεργουμένης ὑπό τοῦ ἁγί—
ου Πνεύματος καί ἐπί ἄλλης ἐπηρεαζομένης ὑπό πνευμάτων ἀκαθάρτων;
Δεδομένου δέ,συνέχισεν,ὅτι ἡ ψυχιατρική δέν ἀποδέχεται ὑπερφυ
σικάς ἐνεργείας,ἀντιλαμβάνεται κανείς εἰς ποίας πλάνας περιπίπτει.
Ἀλλ'ἄν συμβῇ ὁ ψυχίατρος νά εἰναι πιστός,ἀντιλαμβάνεται κανείς τί
δίλημμα ἔχει ν 'ἀντιμετωπίση ἐνώπιον ψυχῆς ἐνεργουμένης ὑπό τοῦ σα
τανᾶ,''μετασχηματιζομένου εἰς ἄγγελον φωτός". Ἐπειδή εἰς τόν τομέα
αὐτόν ἡ πίστις ἀναιρεῖ,ἔν τινι μέτρω,τήν ἐπιστήμην,,·;ὧς καί τά χρη
σιμοποιούμενα ὑπ'αὐτῆς μέσα.Διότι ώς μέν χριστιανός θά ἀναγνωρίσῃ
ὑπερφυσικήν ἐνέργειαν,ώς δέ ἐπιστήμων τί θά εἔπη εἰς τόν πάσχοντα;
Ἐπομένως τό ὅλον θέμα πρέπει νά θεωρηθῇ ἐντός μόνον τῆς πε
ριοχῆς τῆςὈρθοδόξου πίστεως,ἐν συνδυασμῷ μέ τήν διδασκαλίαν τῆς
Ἐκκλησίας,περί τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί τῆς
δαιμονολογίας,ητις ἐντονώτερον ἀπεκαλύφθη ἐν ταῖςἘρήμοις.
ἐκάθησεν εἰς τήν θέσιντου
Καί ο Μοναχός εζήτησε συγχώρησ^

-Ἡ ἐν ἁγίω Πνεύματι πεῖρα,εϊπα,εἰναι ἀνενδεής τῶν ἐπιστημονι- 5
κῶν δεκανικίων.Λόγοι στοιχειώδους συνεπείας ἐπιβάλλουν νά μή ἀπομακρυνθῶμεν οὐδ'ἐπ'ἐλάχιστον ἀπό τό πνεῦμα τῶν ἁγίων Πατέρων,διότι δέν θά ἔχωμεν ποῦ νά στηριχθῶμεν,παρεκτός τῆς φοβερᾶς εὐθύνης,
πού συνεπάγεται ἡ παραθεώρησις τῆς ἐν Πνεύματι ἁγίω διδασκαλίας.
Ἐλπίζω νά συμφωνῆτε καί σεῖς,Γέροντα,μέ τά λεχθέντα.
-Δέν ήτο δυνατόν νά σκέπτωμαι διαφόρως,ἀπεκρίθη ὁ Γέρων, ἀφοῦ
"χάριτι πληροφορούμεθα ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν·'τήν ἀκρίβειαν τῆς.δι
δασκαλίας τῶν ἁγίων Πατέρων.Δόξα τῷ Θεῷ,δέν εἴμεθα προτεστάνται ,
ὧστε νά στερούμεθα αὐθεντικῶν κριτηρίων ἐπί τῆς πνευματικῆς ζωῆς
τῆςἘκκλησίας,μία φάσις τῆς ὁποίας,ἡ ὑπάτη ἔσως,ἀποτελεῖ τό συζητούμενον θέμα.Ἀλλά θά ἐπανέλθω εἰς τό πρόβλημα τῆς καρδίας.
Οἱ ἅγιοι Πμτέρες θεωροῦν τήν καρδίαν καί ώς κέντρον ὑπερφυσικόν,ἐπειδή ἡ χάρις τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἐνθρονίζεται ἐν τῷ βάθει
αὐτῆςῖἐπικαλούμενοι πλεῖστα Γραφικά χωρία,τινά τῶν ὁποίων ἀνέφερε
ὁ καλός ὑποϊακτικός μου Ν.προκειμένου ν'ἀποδείξη ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ
συναντᾶται ὁ Θεός. Ἐπίσης σᾶς ἀναφέρω ἐνδει,κτικῶς ἀπόψεις τινάς ἀ
πό τήν πεῖραν τῶν Μυστικῶν λεγομένων Πατέρων,διά ν'ἀντιληφθῆτε τήν
συμφωνίαν τῆς διδασκαλίας των.
Ὁ ἄγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος γράφειζ''Ἡ καρδία ἡγεμονεύει ὅ
λου τοῦ ὀργάνου καί ὅταν ἡ χάρις κατάσχη ὅλας τάς νομάς τῆς καρδί
ας,τότε βασιλεύει ὅλων τῶν λογισμῶν καί ὅλων τῶν μελῶν.Ἐκεῖ γάρ
ἐστιν ὁ νοῦς καί πάντες οἱ λογισμοί τῆς ψυχῆς".
Ὁ ἄγιοςἹσαάκ ὁ Σῦρος:"'ϊδού,λέγει,ὁ οὐρανός ἔσωθέν σου, εἰ
καθαρός ἔσῃ'καί ἐν σεαυτῷ ὄψει τούς ἀγγέλους σύν τῷ φωτί αὐτῶν &
τόν Δεσπότην αὐτῶν μετ'αὐτῶν''.Καί,''Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τό τα
μεῖον τό ἔνδοθέν σου καί ὄψει τό ταμεῖον τό οὐράνιον'ἔν γάρ ἐστι
τοῦτο κἀκεῖνο".
Ὁ δέ ἄγιος Διάδοχος,Ἐπίσκοπος Φωτικῆς,εἰς τά Φιλοκαλικά αὐ
τοῦ κείμενα,γράφει:"Ἐγώ ἐκ τῶν θείων Γραφῶν καί ἐξ αὐτοῦ τοῦ νοῦ
τῆς αἰσθήσεως καϊείληφα,ὅτι πρό μέν τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἔξωθεν
ἡ χάρις πρός τά καλά προτρέπεται τήν ψυχήν,ὁ δέ σατανᾶς ἐν τοῖςαὐ
τοῖς ἐμφωλεύει βάθεσιν.Ἀπό δέ τῆς ῶρας,ἐν ἠπερ ἀναγεννώμεθα,ἔξωθεν μέν ὁ δαίμων γίνεται,ἔσωθεν δέ ἡ χάρις".
Διά νά μή σᾶς καταπονῶ μέ μαρτυρίας Πατερικάς,συνέχισεν ὁ Γέ
ρων,θά σᾶς ἀναφέρω μόνον ἔνα ἀπό τά πολλά χωρία τοῦ ἁγίου Γρηγορί
ου -τοῦ Παλαμᾶ:" Ἐκεῖ τοίνυν δέῖ σκοπεῖν,εἰ ἐνέγραψεν ἡ χάρις ·τούς
τοῦ Πνεύματος νόμους·ἐκεῖ,ποῦ;ἐν τῷ ἡγεμονικῷ ὁργάνω,ἐν τῷ τῆς χά
ριϊος θρόνψ,ὅπου ὁ νοῦς καί οἱ λογισμοί πάντες τῆς ψυχῆς,ἐν τῇ κα
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ρδίᾳ''.Ἡ συμφωνία,ὅπως ἀνϊιλαμβάνεσθε,εἰναι ἀπόλυτος.
Ἐπίσης,συνέχισεν ὁ Γέρων,ἡ καρδία εἰναι καί κέντρον παραφυσικόν,δηλαδή ἡ πηγή τῶν ἀκαθάρτων ἐννοιῶν καί ἐνεργημάτων.Ὅλα τά πα
ρά φύσιν πάθη,οἰ αἰσχροί,οἱ βλάσφημοι,οἱ πονηρόῖ λογισμοί ἀπό τήν
πηγήν αὐτήν ἀναβλύζουν.Ὅλαι αἱ κακαί ἐπιθυμίαι,αἱ ἄτοποι ὀρέξεις,
αἱ ἀντιπνευματικαί καί κακοήθεις κλίσεις ἐκ τῆς καρδίας γεννῶνται.
Πρέπει δέ νά διευκρινισθῇ,ὅτι τά ἄλογα αὐτά ἐνεργήματα δέν ἀναδύονται ἀπό τήν φύσιν-τῆς καρδίας,ἀλλ'ἀπό τήν κακήν. καί ἀντιευαγ
γελικήν χρῆσιν τῆς ἠθικῆς' ἐλευθερίας.'Ἀλλωστε,διά τόν λόγον αὐτόν
χαρακτηρίζονται ὑπό τῶν Πατέρων ώς παραφυσικαί ἐνέργειαι.Αὐτά ὅλα
συσσωρεύονται δίκην νέφους περί τήν καρδίαν καί δέν ἀφήνουν''τοῦ ἰδεῖν τήν θεύαν ἀκτίνα'',ώς λέγει ὁ Θεολόγος Γρηγόριος.
-Πράγματι,συνεπλήρωσεν εἰς ἐκ τῶν Νοναχῶν τῆς συνοδείας,εἰναι
παραδεκτόν ὑφ'ὅλων τῶν'θείων Πατέρων,ὅτι τά ἐμπαθῆ αὐτά παράσιτα
τῆς ψυχῆς,ἔχουν καλύψει·τήν ἐν τῷ βάθει τῶν καρδιῶν μας θείαν χά ριν,πού ἐλάβομεν διά τοῦ ἁγίου βαπτίσματος,ὅπως καλύπτεται ἡ σπίθα
ὑπό τῆςαἰθάλης.
Τό θέμα περί τῶν πάθῶν τῆς ψυχῆς εἰναι σοβαρότατον καί θά ἔ πρεπε νά συζητηθῇ ἐκτενέστερον.
-Ἀλλ'εἰή τήν·καρδίαν,ἔλαβε τόν λόγον ὁ Γέρων,τελεῖται καί ὁ
πόλεμος τοῦ σατανᾶ,ὅστις,ἐπειδή εἴναι ἀόρατος,λανθάνει τούς πολλούς
Λέγουν οἱ Πατέρες,ὅτι ὁ σατανᾶς κάμὐει τό πᾶν,διά νά μή μάθουν οἱ
ἄνθρωποι,ὅτι εὑρίσκεταιυἐντός των,ἀλλά νά νομίζουν ὅτι ἔξωθεν τοξέ
ύει τάς καρδίας.
-Γέροντα,εΓπεν ὁ ὑφηγητής Γ.,ἔχω νά παρατηρήσω ὅτι αὐτή·ἡ θεω
ρία,περί συνυπάρξεως τοῦ Θεοῦ καί τοῦ σατανᾶ εἰς- τόν αὐτόν χῶρον,
ειναι αὑρετική καί κατεδικάσθη ὑπό τῆςἘκκλησίας.Πῶς δύναται νά συ
νυπάρξη ἡ χάρις μετά τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων εἰς τήν καρδίαν;
-Τέκνον,ἀπεκρίθη ὁ Γέρων,γνωρίζομεν καί ἡμεῖς,ὅτι ἡἘκκλησία ἔ
χει καταδικάσει τήν Μανιχαῖστικήν αὐτήν αιρεσιν,τῆς συνυπάρξεως ἐν
ἐνί τόπψ Θεοῦ καί σατανᾶ.Πρέπει ὅμως νά σᾶς διασαφήσω,ὅτι οἱ Πατέρες δέν λέγουν αὐτό.Σᾶς ὑπενθυμίζω·τό χωρίον τοῦ ἁγίου Διαδόχου,ὅπερ ἀνέφερα,ὅϊι ἡ μέν χάρις ἐνοικεῖ εἰς τά μύχια τῆς καρδίας,ἐνῷ ὁ
σατανᾶς ἐνεργεῖ εἰς τήν ἐπιφάνειάν της.
Σᾶς ἀναγινώσκω ἐκ τῆς "Φιλοκαλίας''μίαν ἄποψιν τοῦ ἀνωτέρω Νη·*
πτικοῦ Πατρός,διά νά μή νόμισθῇ ὅτι λέγω ἰδικάς·μου θεωρίας:".."Οθεν εὑρίσκομεν,ὅτι ώς πάλαῖ ἐκυρίευεν ἡ πλάνη τῆς ψυχῆς,οὕτω μετά
τό βάπτισμα,κυριεύει αὐτῆς ἡ ἀλήθεια.Ἐνεργεῖ μέντοι καί ὁ σατανᾶς
μετά τοῦτο τῇ ψυχῇ καθάπερ τό πρίν καί χείρω δέ τά πολλά,οὐχ'ώς συμ

παρών 4έ τῇ χάριτι,μή γένοιτο,ἀλλά καπνίζων ῶσπερ τόν νοῦν διά τῆς 7
ὑγρότῃτος τοῦ σ^ματος τήν ἡδύτητα τῶν ἀλόγων ἡδονῶν..."
Ὁ ἅγιος Διάδοχος,ἐξηκολούθησεν ὁ Γέρων,ἔχων ὑπ'ὄψιν του τήν
Μανιχαϊστικήν θεωρίαν,περί συνυπάρξεως χάριτος καί σαϊανᾶ,ἀφιέρωσεν ἀρκετά Κεφάλαια εἰς τό Ἱέμα τοῦτο.Θά σᾶς ἀναγνώσω,κατἈκλογήν
,διά ν'ἀντιληφθῆτε πληρέστερα τό ὀρθόν φρόνημα τῆςἘκκλησίας,δεδο
μένου τοῦ κύρους τοῦ θείου τούτου Πατρός,ἀφοῦ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς,τοσάκις τόν ἐπεκαλέσθη κατά τάςἩσυχαστικάς ἔριδας τοῦ 14
ου αἰῶνοςχ''Ὁ σατανᾶς ώς εἰπον,διά μέν τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος ἐκβά
λλεται ἀπό τῆς ψυχῆς,συγχωρεῖται δέ αὐτῷ ἐνεργεῖν αὐτῇ διά τοῦ σώ
ματος. Ἡ μέν γάρ χάρις τοῦ Θεοῦ,αὐτό τό βάθος'τῆς ψυχῆς,τοὐτέστιν
εἰς τόν νοῦν κατασκηνοῖ,οὐ φαινομένη τοῖς δαίμοσι.Διόπερ ἐξ αὐτοῦ
τοῦ βάθους τῆς καρδίας ἡμῶν αἰσθανόμεθα τοῦ θείου,ωπερ ἀναβλύζοντος,πόθου,ὅτε θερμῶς τοῦ Θεοῦ μεμνήμεθα.Τά δέ πονηρά πνεύματα ταῖς
αἰὁθήσεσι,λοιπόν τοῦ σώματος ἐνάλλεται καί ἐμφωλεύει,διά τῆς εὐχε
ρείας τῆς σαρκός ἐνεργοῦντα,ἐπί τῶν ἔτι νηπιαζόντων τῇ ψυχῇ..."
'Ὁσαύτως λέγει;''Δύο ὧσπερ γένη ὁ λόγος ἡμᾶς διδάσκει τῆς γνώ
σεως τῶν πονηρῶν πνευμάτων.Τά μέν γάρ αὐτῶν εἰσιν ὧσπερ λεπτότερα
,τά δέ ὑλωδέστερα"τά οὐν λεπτότερα τῇ ψυχῇ πολεμεῖ·τά δέ ἄλλα,τήν
σάρκα διά λιπαρῶν τινων παρακλήσεων αἰχμαλωτίζειν εἴωθε.Διόπερ ἐναντίως ἔχουσιν ἀεί πρός ἐαυτούς,οἱ τε τῇ ψυχῇ προαπαλαίοντες ,δαί
μονες καί οἱ τῷ σώματι,κἄν εἰς τό βλάπτειν τούς ἀνθρώπους τήν 'ἰσην
ἔχουσι πρόθεσιν.Ὅτε ουν ἡ χάρις οὐ κατοικεῖ εἰς τόν ἄνθρωπον,εἰς
τά βάθη τῆς καρδίας δίκην ὄντως ὄφεων ἐμφωλεύουσι,μή·συγχωροῦντες
ὅλως διαβλέψᾶι τήν ψυχήν πρός τήν ἐπιθυμίαν τοῦ καλοῦ.'Ὁτε δέ εἰς
τόν νοῦν ἡ χάρις ἐγκέκρυπται,ώσάν νεφέλαι τινές ζοφώδεις λοιπόν
διά τῶν τῆς καρδίας μερῶν διατρέχουσιν εἰς τά πάθη τῆς ἀμαρτίας.'.'
Καί ὁ Γέρων ἔκλεισε τήν "Φιλοκαλίαν''καί συνεπλήρωσε.Νομίζω,
ὅτι δέν ἔμεινεν ἀμφιβολία,ώς πρός τό'Ορθόδοξον φρόνημα τῶν ἁγίων
Πατέρων.Πρέπει μόνον νά ἀμφιβάλλωμεν,διά τό ἄν γνωρίζωμεν τήν ὑψη
λήν διδασκαλίαν των καί,πολύ περισσότερον,ἄν τήν βιῶμεν...
-Πράγματι,ἅγιε πάτερ,παρετήρησεν ὁ ὑφηγητής Γ.,πολύ ὀλίγον οἱ
θησαυροί τῆς ἀδαμαντίνηςὈρθοδοξίας,ώς διετυπώθησαν ὑπό τῶν ἁγίων
Πατέρων,μᾶς εἰναι πνευματικόν κτῆμα.Ἀκριβῶς διά τόν λόγον αὐτόν
εὑρισκόμεθα βιωματικῶς εἰς χαώδη διάστασιν μέ τούς θείους Πατέρα^
Καί πελαγοδρομοῦμεν εἰς ματαίας καί προτεσταντικάς θεωρίας,ἀνύποπτοι διά τήν ἐσωτερικήν συμφοράν μας..
- Καί αὐτό ὀφείλεται εἰς τήν ἀμέλειάν μας,συνεπλήρωσεν ὁ Γέρων
,διά τόν ἁγιασμόν καί τήν σωτηρίαν τῆς πολυτίμου ψυχῆς.Καί ὁ ἁγι-
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ασμός ἐπιτυγχάνεται,σύν τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἐντολῶν,διά τῆς προσευχῆς.
Καί ὅπως λέγει ὁ ἄγιος Νικόδημος ὁ Ἀγ ιορε ίτης''ἡ ἔλλειψις ἐπ'ἀρετῇ
καί ἁγιότητι διαπρεπόντων ἀνθρώπων,ἔχει τήν αἰτίαν της εἰς τήν πα—
ραμέλησιν τῆς νοερᾶς προσευχῆς'.'Διό καί ἀποφαίνεται ,''ὀλίγοι οἱ σωζό
μενοι εἰς τήν ἐποχήν μας".Φαντασθῆτε,λοιπόν,τήν δύναμιν τῆς νοερᾶς
προσευχῆςί..Τῆς προσευχῆς,πού γεννᾳ τόν θεῖον ἔρωταί..
- Σεβαστέ μου Γέροντα,εἰπεν ὁ ὑφηγητής,συνεχίσατε παρακαλοῦ μεν τήν ἀνάπτυξιν τοῦ περί καρδίας καί προσευχῆς προβλήματος.''Αλλω
στε διἈὐτόν τόν λόγον διήλθομεν ἐκ τοῦ ἀσκητηρίου σας.Διότι εἰναι
τόσοι ὀλίγοι πού γνωρίζουν αὐτά τά πνευματικώτατα θέματα,εἰς ὅλας
τάς πλευράς των,ἴσως καί μεταξύ Μοναχῶνί..
-Δυστυχῶς καί μεταξύ τῶν ϊ·Τοναχῶν,παρενέβη ὁ μετά τόν Γέροντα
Μοναχός.Νάλιστα ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ·Ἀγιορείτης,ἀποκλαιόμενος διά
τήν ἐγκατάλειψιν τῆς νοερᾶς προσευχῆς καί ὑπό τῶν Μοναχῶν τῆς ἐποχῆς του,λέγει;''Παλαιότερα,εἰς τό βυζάντιον,ὄχι μόνον Μοναχοί,ἀλλά
καί κοσμικοί ἐνήργουν τήν νοεράν προσευχήν,καίτοι ἐκυκλοῦντο ὑπό ἀ
πείρων μεριμνῶν.Ἀκόμη δέ καί βασιλεῖς,παρά τάς τόσας ἐπισήμους ὑποθέσεις των,ἐπεμελοῦντο τῆς προσευχῆς τῆς καρδίας.Καί ἐπιλέγει ὁ
θεῖος Πατήρ;''Νῦν ἐξ ἀμελείας τε καί ἀγνωσίας,οὐ μόνον παρά τοῖς ἐν
κόσμω οὐσιν,ἀλλά καί παρά τοῖς Μοναχοῖς αὐτοῖς καί ἡσύχως μονάζουσι,σπανιώτατον ἐστιν,ὧ τῆς ζημίαςίκαί πάνυ δυσεύρετον τό ἐργάζεσθαι
τήν νοεράν προσευχήν...".Καί φυσικά,παραμένομεν ἅκαρποι,παρά τούς
κόπους τῆς ἀσκήσεως...
σ
-Ἐλέγομεν,λοιπόν,εἰπεν ὁ Γέρων,ὅτι ἡ καρδία ειναι καί κέντρον
παραφυσικόν,ἐπειδή ἐκεῖ ἐνεργοῦν καί οἱ δαίμονες καί τά πάθη.Πράγματι,ἐκτός τῆς Πατερικῆς παραδόσεως,ὁ Κύριος,''ὁ πλάσας κατά μόνας
τάς καρδίας ἡμῶν" ,ώς ψάλλει ὁ Δαβίδ,ἐδίδαξε τόν κόσμον ὅτι,''ἐκ τῆς
καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοί πονηροί,φόνοι,μοιχεῖαι,πορνεῖαι,κλο
παί,ψευδομαρτυρίαι ,βλασφημίαι..." Ἐπίσης,εἰπεν,''Ὅταν τό ἀκάθαρτον
πνεῦμα ἐξέλθη ἀπό τοῦ ἀνθρώπου,διέρχεται δι'ἀνύδρων τόπων-δηλ.ξη ρῶν θείας χάριτος,ώς λέγει ὁ Νανζιανζηνός Γρηγόριος-ζητοῦν ἀνάπαυσιν κάί οὐχ εὑρίσκει·τότε λέγει,ἐπιστρέψω εἰς τόν οἔκον μου ὅθεν ἐ
ξῆλ'θον'καί ἐλθόν εὑρίσκει σχολάζοντα καί σεσαρωμένον καί κεκοσμημέ
νον·τότε πορεύεϊαι καί·παραλαμβάνει μεθ'ἐαυτοῦ ἔτερα ε'πτά πνεύμαϊα
-ἥτοι μετά πλείον ·ος τῆς παρασκευῆς-πονηρότερα ἐαυτοῦ καί εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ καί γίνεται τά ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρο
να τῶν πρώτων".
Ἐξ αὐτῶν τῶν Εὐαγγελικῶν χωρίων τί τεκμά,ὅεται;'Ὁ^ι βεβαιοῖ ἡ
Πατερική παράδοσις,ώς πρός τήν καρδίαν ώς κέντρου παραφυσικοῦ,ἐμπα
θοῦς & δαιμονιώδους,τῆς χάριτος ἀπούσης.(συνεχίζεται)Ἐρημίτης Χ.
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Δι'αὐτόν τόν λόγον,λοιπόν,μᾶς ,παρε·χώρησε.ν ὁ Θἐός καί τήν πα
ρὁῦσαν ζωήν,πρόᾳφέρωὐ εὐκαιρίαν μετανοίας,Διότι ἄν δέν ὑπῆρχεν ἠ
δυναῖότης μετανοίας,ἀἀέσως μόλις ἡμάρτανεν ὁ ἄνθρωπος,θά ἐστερῆτο
καῖ τήν παροῦσαν' ζωήν.Διότι ποῖον θά ἠτο τό ὄφελος ἐξ ,αὐ.τῆς;·
Διά τοῦτο δέν ἐπιτρέπεται καθόλου -εἰς τούς ἀ.νθρ·ώπσυς νά ἀπελπίζωνται ,μολονότι ὁ πονηρό.ς,δι.'ά ποικίλων τεχνασμάτων,ὁδηγεῖ εἰς ἀπόγνωσιν,ὄχι μόνοὐ τούς ἀήελεῖς πνευμ,ᾳ-τ ικως,ἀλλ'ἐνίοτε. καί τούς. ἀ,
γωνιζομένους.
...·
Ειναι φάνερὀν,λ.οιπόν,ὅτι αὐτό τοῦτο τό-γεγονός τῆς παρατάᾳεως
τῆς ζωῆς ἔκάσῖου ἀνθὁώποὐ,πού ἡμάρτησεν,ἀπ.ο.τελεῖ ἐγγύησιν,δι'ὅποιον θέλει νά ἐπιστρέψῃ εἰς τόν Θεόν,ὅτι Ϋά-τὀνἜποδεχθῇ,ἀκριβῶς ἐπειδή ὁ καϊρός τῆς παρούσης ζωῆς,ειναι καιρός μεϊανοίας.Διότι συνυ
πάρχει μονίμως μετά. τῆς παρούσης. ζωῆς ἡ ἐλευθερία τῆς · βουλήσεως.Καί
εἰς τήν ἐλεὐθέρἀν βούλησιὐ ἀπόκειτα. ἡ ἐκλογή τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς'ἤ
τοῦ θανάτου,τῆς ανωτέρω περιγραφείσης.Ειναι δέ δυνατόν νά προτιμήσῃ κανείς ὅ,τι θέλει.
......
.
Ποῦ,Ἱοιπόὐ, νά'εὕρῃ τόπ.ον ἡ ἀπελπισίᾳ ,ἐφἠὅσ.ον όιαρκῶς κάἰ ,ὑφ 'ὅλῶν ειναι ὁυνᾳτόν,ὅ.ποτε θς,λήσουν, ν 'ἀποκτήσουν, τήν αἰώνισν Ὁωην;Βλέ
πεις τό μέγεθος τῆς φιλανθρωπία.ς τοῦ Θ6οῆ;Δέ,ν μᾶς τυμωρεῖ ·ἀμέσως, .
κατά δίκαιον λόγον,οι οποῖοι παρέβημεν τό Γ;έλημά του,αλλ-ά. μακρρθυἰ
μῶν προσφέρει καιρόν μἐταν'ὁζ'ᾳς.
Κατά τόν καιρόν τῆς μακροθυμίας,μᾶς δίδει ..τήν δυνατότητα,ἐάν
θελήσωμἐν,νά γίνωμεν υὑοί Θἔὁῦ.Τί ἐννοῶ υἱσθεσίαν;Νά ε'νωθῶμεν μέ .
Αὐτόν καί νά γίνωμεν ἔν πνεῦμα.Ἀλλά" καί αν ἀκόμη κατά τόν καιρόν
τοῦτον τῆς μακροθυμίας ἡμεῖς βαδίσωμεν τήν ἀνϊίθετον ὁδόν καί ἀγαπήσῶμεν τόὐ θάνατὅῖ περισσοτερον ἀπό τήν ζωήν τήν ἀληθινήν.,ὁ Θεὀς δέν μᾶς ἀφαιρεῖ τήν δυνατότήτα σωτηρίας,ἡ ὁποία μᾶς ἔχει δοθῆ..
χ
Καί ὄχι μόνον δέν μᾶς ἀφαιρεῖ,ἀλλά καί μᾶς καλεῖ ἐκ νέου καί ·
περιέρχεται ζήτῶν,δἰά νά μᾶς ἐπαναφέρη εἰς.τά ἔργα τῆς ζωῆς,ὅπως Ἀ
εἰς τήν ααραβολήν τοῦ ἀμπελῶνος,ἀπό πρωιας μέχρι καί αὐτῆς τῆς ἐσπέρας τοῦ βίου.Ἀλλά ποῖος ειναι ὁ προσκαλῶν ἡμᾶς καί ὑποσχόμενος

1Ο μισθόν,ώς εἰς ἐργάτας;Ειναι ὁ Πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶνἹησοῦι Χριστοῦ
καί "Θεός πάσηςπαρακλήσεως".Ποια εἰναι ἡ ἄμπελος ἐντός τῆς ὁποίας μᾶς καλεῖ νά ἐργασθῶμεν;Ὁ Υἱός τοῦ. Θεοῦ,ὁ ὁποῖος εἰπἔν:"Ἐγώ
εἰμι ἡ ἄμπελος''.Καθ'ὅσον' μάλιστα δέν δῦναται νά προσέλθη κανείς
εἰς τόν Χριστόν,ἐάν δέν τόν τϊοσκαλέση ὁ Πατήρ,καθώς ὁ ἴδιος λέγει
εἰς τό Εὑαγγέλιον.Ποῖοι' εἰνἁι' τά κλήματα; Ἡμεῖς.'Ἀκουσε πάλιν τόν
ἴδιον νά λέγη:" Ἡμεῖς ἐστε τά κλήματα ὁ Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν'.'
Ὁ Πατήρ,λοιπόν,μέσω τοῦ Υἱοῦ συμφιλιώνἐι ἡμᾶς πρός ἐαυτόν,διά
τῆς συγχωρήσεως,πού παρέχει εἰς τάς ἁμαρτίαἡ μας καί μᾶς προσκαλεῖ ὅχι ώς ἁμαρτωλούς,πράττοντας ἄτοπα,ἀλλ'ὧς ἀνέργους,μολονότι ἡ
ἀργία ειναι ἁμαρτία.Διότι θά δώσωμεν ἀπολὀγίαν καί διά τά μάταια
λόγια,τά ὁποῖα ἡ Γραφή ὀνομάζει "ἀργούς λόγους".Ἀλλ'ὅπως εἰπα,πα
ραβλέπει ὁ Θ.εός τάς ἁμᾶρτῖας τοῦ παρελθόντος ἐκάστου καί μᾶς προσ
καλεῖ συνεχῶς καί ἐπιμόνως.
Ἀλλά τί μᾶς καλεῖ νά κάμωμεν;Νά ἐργασθῶμεν εἰς τόν ἀμπελῶνα.Αὐτό σημαίνει νά ἐπιμεληθῶμἐν τά κλήματα,δῆλαδή τούς ἐαυτούς
μᾳς.Κατόπιν-ω ἀσύλληπτον μέγἐθός Ἀιλανθρωπίἀς-μᾶς ὑπόσχεται ἀμοιβήν καί μᾶς τήν παρέχέι,ἄν καί κοπιάζομεν μόνον διά τόν ἐαυτόν
μας.Προσέλθετε,λέγει,λάβετε ξωήν -αἰώνιον,τήν ὁποίαν πλουσίως σᾶς
προσφέρω.Καί τόν μόχθον τῆς ὁδοιἠορίας σας καί αὐτό μόνον,ὅϊι ἠθε
λήσατε νά·λάβετε τήν αἰώνιον ζωήν ἀπό ἐμέ,θά ἀνταμείψω,ώσάν νά σᾶς
τά χρεωστῶ,προσωπικῶς. Ποῖος δέν ὀφείλει λύτρα εἰς ἐκεῖνον,πού τόν λυτρώνει ἀπό τόν
θάνάτον;Ποῖος δέν ἐκφράζει εὐγνωμοσύνην,εἰς ἐκεῖὐον,πού τοῦ χαρί' Ὀει τήν ζωήν;
Ὁ Κύριος ὑπόσχεται ἐπί πλέον νά προκαταβάλη καί μισθόν & μάλιστα ἀνέκφραστον μισθόν.Διότι λέγει:"Ἐγώ ἠ^ον ῖνα ζωήν ἔχωσι &
περισσόν ἔχωσι".Τί εἰναι αὐτό "περισσόν";Ὅτι ὅχι μόνον θά εἰναι,
ὁ Χριστός μαζί των καί θά συζόῦν,ἀλλά θά τούς κάμη καί ἀδελφούς &
ὁυγκληρονόμους.Αὐτό,λοιπόν,τό περισσόν,εἰναι πρόδηλον ὅτι ἀποτελεῖ
. τόν μισθόν,ὅστις παρέχεται εἰς ὅσους ἔσπευσαν νά ἐργασθοῦν εἰς τήν
ζωοποιόν ἄμπελον καί ἀπετέλεσαν κλήματα αὐτῆς καί ἐμόχθησαν δι'ἔ—
αυτούς κᾳί αὐτεκαλλιεργήθησαν.
Τί.ἔπρἀξαν;Πρῶτον μέν ἐκλάδευσαν κάθε περιττόν. καί βλάβερόν,
τό ὁποῖον ἠμπόδιζε νά παραχθῇ καρπός,ἅξιος διά τήν θείαν ἀποθήκην.
Ποῖα εἰναι τά ἐμποδίζοντα; Ὁ πλοῦτος,αἱ ἀπολαύσεις,ἡ μαϊαία δόξα,
ὅλα τά μή μόνιμα καί παρερχόμενα,κάθε πάθος τῆς ψυχῆς ἤ τοῦ. σώματος βδελυρόν καί πονηρόν,ὅλοι οἱ ἐπηρμένοι λογισμοί τῆς ;δῖανοίας,
κάθε ἄκουσμα καί κάθε θέαμα καί κάθε λόγον,πού βλάπτουν τήν ψυχήν.

Διότι ἐάν τις δέν κλαδεύση καί δέν καθαρίση τά βλαστήματα. αὐῖά τῆς
καρδίας,ἀδύνατον νά καρποφορήσῃ ζωήν αἰώνιον.

Ειναι δυνατόν,λοιπόν,καί οἱ ἐν συζυγίᾳ ζῶντες νά φροντίζουν
διά τήν ἀνωτέρω καθαρότητα,ἀλλά πάντως μέ πολλήν δυσκολίαν.Διά τοῦ
ῖο ὅλοι ὅσοι ἀπό τήν νεότητά των ·εἰδον μέ διαπερἅστικόν βλέμμα τῆς
διανοίας τήν αἰώνιον ζωήν καί ἐγένοντο ἐρασταί ἐκείνων τῶν·ἀγαθῶν,
ἀποφεύγουν τόν γάμον,ὅπως ἐπιβάλλεται,ἐπειδή,κατά τόν λόγον.τοῦ Κυ
ρίου Ἱἐμ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονταιγ'ἀλλ'ὧς'Ἀγγελοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν''.Ὅστις,λοιπόν,θέλει νά εἰναι ώςἜγγελος τοῦ Θε
οῦ καί νά γίνῃ ὅμοιος μέ τούς υἱούς τῆς ἀναστάσεως ἐκείνης,καθιστᾳ
ἐαυτόν ἀνώτερον ἀπό τήν ἔνωσιν τῶν σωμάτων εὐλόγως."Αλλωστε καί ἡ
αἰτία τῆς προπατορικῆς ἁμαρτίας ήτο ἡ σύζυγος.
Ἐκεῖνοι,λοιπόν,πού θέλουν νά μή δίδουν εἰς τόν διάβολον οὐδέποτε οὐδεμίαν ἀφορμήν ἐκ τοῦ ἐαυτοῦ των,πρέπεί νά μή συνάπτουν γάμον. Ἐάν δέ λάβωμεν ὑπ'ὄψιν,ὅτι τό σῶμα μας δυσκόλως κατευθύνεται
καί πειθαρχεῖ χάριν τῆς ἀρετῆς-μάλιστα καί ώς ἐναντιούμενον ἐκ φύσεως τό ἔχομεν μαζί μας-τί θά πάθωμεν ἐάν αὐξήσωμεν τάς δυσκολίας
διά τήν ἀρετήν,συνδεόμενοι μέ πολλά καί διάφορα σώματα;
Πῶς θά ἀποκτήση τήν ἐλευθερίαν τῆς ψυχῆς,διά τήν ὁποίαν ἀγωνί
ζεται,ἐκείνη πού όένεται μέ σύζυγον,μέ τέκνα καί συγγενεῖς;Πῶς θά
σταθῇ ἀμερίμνως προσευχομένη πρός Κύριον,ὅταν ἔχη ἀναλάβη τάς φρον
τίδας τόσων συγγενῶν;Πῶς θά ἐχῃ τήν ἡσυχίαν τῆς ψυχῆς ζῶσα εἰς τόσον πλῆθος;
Διά τοῦτο καί ἡ πραγματική παρθένος,νυμφευμένη τόν παρθένον
ἐκ παρθένου γεννηθέντα καί νυμφίον ἐκείνων,πού ἔζησαν γνησίως ἐν
παρθενίᾳ,ἀποφεύγει ὄχι μόνον τήν σαρκικήν συζυγίαν,ἀλλά ὅλους τούς
φίλους καί συγγενεῖς ἐγκαταλείπει,διά νά δύναται νά λέγῃ μέ παρρησίαν,μαζύ μέ τόνἈπόστολον Πέτρον,''ἰδού ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καί ἠ
κολουθήσαμέν σοι".
Ἐάν ἡ ἐπίγειος νύμφη,ἀφήνει πατέρα καί μητέρα,χάριν ἐνός φθα
ρτοῦ νυμφίου,καί προσκολλᾶται εἰς αὐτόν,τί παράδοξον θά ἔπραττε μία
παρθένος,ἐάν,κατά τήν Γραφήν,καμῃ καί αὐτή τό ἴδιον καί ἐγκαταλείψῃ τούς γονεῖς της,χάριν τοῦ ὑπερκοσμίου νυμφίου & τοῦ νυμφῶνος του;
Πῶς δέ ἐκείνη,τῆς ὁποίας "τό πολίτευμα·'εὑρίσκεται εἰς τόν οὐ
ρανόν,δύναται νά ἔχη συγγένειαν ἐπί τῆς γῆς;Πῶς δέ θά ἔχῃ σαρκικόν
πατέρα ἤ μητέρα ἤ ἐξ αὕματος συγγενεῖς,ἐφ'ὅσον δέν εἰναι τέκσον σα
ρκός,ἀλλά τοῦ Ἀγίου Πνεύματος; (συνεχίζεται)
Ἀπόδοσις Μονάζοντος Ο
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'Ἀλλο εἰναι,βεβαίως,τό νά ὅἴακρίνωμεν τόν Νοναχισμόν ώς θεῖον θεσμόν καί ἄλλο νά τόν βλέπωμεν σαρκούμενον εις τινας μοναχούς.
Δι'αὐτό καί δέν δυνάμεθα νά Ἱεωρήσωμεν τόν ὑμνητήν τοῦ Μοναχικοῦ
βίου,τόν ἄγιονἹωάννην τόν Χρυσόστομον,ώς πολέμιον αὐτοῦ,ἐπειδή ἤλεγχε σφοδρῶς τούς Νοναχούς,οἴτινες ἐσύχναζον εἰς τάς πόλεις,ώς ἀθλίους "τριοβολαίους''καί ἄλλοτε ἀπέτρεπε τούς πιστούς νά ἀναχωρήσουν διά τάς Ἐρήμους ,δυναμένους νά βοηθήσουν τήνἘκκλησἰαν πολεμου
μένην.
Ὁ Ἐπίσκοπος·καί τά Νοναστήρια.

Οἱ πλεῖστοι τῶν Συνέδρων ἐπέμδινον ἐπί τῆς Ἱπόψεως,ὅτι ἡ ἐξάρ
τησις τῶν Νοναστηοίων ἐκ τοῦἘπισκόπου-Τψητροπολίτου,ὑπῆρξε μία ἀπό
τάς βασικάς αἰτίας τοῦ μαρασμοῦ τοῦ Μοναστικοῦ βίου. Ἡ ἀντίληψις
αὐτή ὑπεστηρίχθη ἰδιαιτέρως ἐν τῷ Α'Συνεδρίω ἀπό διαφόρων πλευρῶν.
Διό καί ώς μέσον ἀποφυγῆς τοῦἘπισκόπου εἰς τήν λειτουργίαν
τῶν Μονῶν,ἐπροτάθη ὅπως ὑπαχθοῦν εἰς τήν Σύνοδον,κατά τά πρότυπα
τῶν Σταυροπηγίων,ὧστε νά ἐξασφαλισθῇ ἡ ἐσωτερική αὐτοτέλεια καί αὐ
τοδιοίκησίς των.
Ἡ ἐπιμονή τῶν''Μοναστικῶν παραγόντων''ἐπί τῆς θέσεως ταύτης,ὅπως,ἀντί τοῦ ἐποπτεύοντος τάς Μονάς συγκεκριμένου προσώπου τοῦἘπι
σκόπου,τεθῇ ἡ ἀπρόσωπος Σύνοδος,ἐλέγχει,δυστυχῶςἱσύν τοῖς ἄλλοις &
τήν ὑφισταμένην διάστασιν μεταξύἘπισκόπου καί Μοναχικοῦ βίου.Διόϊι,ἄν ὁ οἰκεῖσςἘπίσκοπος ἐγνώριζε τήν ,ἀξίαν τοῦ Μοναχισμοῦ,θά ἐγέ
νετο παντοιοτρόπως προστάτης αὐτοῦ,ὁπότε θά ήτο ἀδιανόητον νά ἐπιζητεῖται ἡ ἐκτόπισίς του ἀπό τῶν Νονῶν,ώς ἐμποδίζοντος τήν προαγωγήν τοῦ Μοναχικοῦ βίου.
Οἱ ἱεροίἘκκλησιαστικοί Κανόνες καί ἰδίᾳ οἱ πρώτοι ἐπτά τῆς
Πρωτοδευτέρας Συνόδου^δίδουν συγκεκριμένα δικαιώματα εἰς τόνἘπί σκοπον ἐπί τῶν Μοναστηρίων.Τοῦτο σημαίνει ὅτι 6ιναι χρήσιμος καί
Ἐκκλησιαστικῶς ἀπαραίτητος ἡ παρουσία τδυ.Πῶς τώρα συμβαίνει νά

παραθεωρῶνται οἱἹ.Κανόνες καί ὁ Ἐπίσκοπος' νά θεωρῆται ὑπεύθυνος
τῆς παρακμῆς τῆς Μοναχικῆς ζωῆς;
Πῶς ὁἘπίσκοπος,ὅστις,πέραν τῶν ὁρίων τοῦ
. . '- ,
Κανονικοῦ Δικαίου,ἐκκλησιολογικῶς εἰναι ἡνωμένος ώς "χορδαί κιθάρᾳ"
μέ τό ποίμνιόν του,ἐπομένως καί μέ τούς Μοναχούς,δέν εἰναι ἐπιθυμη
τός ώς ἀλλοτριόφρων ἤ "ἀλλοτριοεπίσκοπος";
Πρέπει ἐνταῦθα νά ὁμολογηθῇ ὅτι,μεταξύ τῆς ἐποχῆς ,κ'αθ'ἥν
διετυπώθησαν οἱ Ἱ.Κανόνες,οἱ ἀναφερόμενοι εἰς τήν ἐξουσίαν τοῦἘπι
σκόπου ἐπί τῶν Μοναστηρίων καί τῆς τελέυταίας ἐκατονταετηρίδος, ἐν
τῷ κλίματι τῆς Ἐλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἔχουν ἐπέλθη θεμελιώδεις διαφοροποιήσεις.Τότε ὁἘπίσκοπος προήρχετο ἐκ τῶν Μοναχικῶν τάξεων,εἰς
τάς ὁποίας εἰχε βιώσει ἐπί ἔτη ἀσκητικῶς.Ἐγνώριζε τήν ἀναγκαιότητα τοῦ Νοναχισμοῦ καί ἔζη καί ἐν τῷ θρόνω του ώς Μοναχός.Ἔτο,λοιπόν,αὐτονόητος ἡ θέσις του ώς "ἐπισκόπου''τῶν Μονῶν.
Ἀπό τότε ὅμως,ὅπου οἱἘπίσκοποι ἔπαυσαν νά εἰναι Μοναχοί
,ἀρκούμενοι εἰς ἁπλῆν ἐξάρτησιν ἀπό τάς Μονάς,ἀπέβησαν ἐπικίνδυνοι
δι'αὐτάς ώς φορεῖς κοσμικοῦ πνεύματος.
Ἐπομένως ἐξηγεῖται διατί ὑπό τάς παρούσας συνθήκας ἐπιβάλ
λεται ἡ αὐτοδιοίκησίς·των,ώς "Συνοδικῶν",ἰσουμένων πρός τά Σταυροπηγιακά,ἄν καί διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ δέν λύεται τό πρόβλημα.Διότι &
ἡ αὐτοδιοίκησις,ὑπό τινας προϋποθέσεις,ειναι ὀλεθρία ώς ἀποδεικνύουν ἔνια Σταυροπηγιακά καί Πατριαρχικά Μοναστήρια,τόσον τοῦἘλλαδι
κοῦ κλίματος ὅσον καί τοῦ ἈγίουὍρους.
Κοινόβιον-Ἱδιόρρυθμον

Μεταξύ τῶν νόσων,ἐξ ὧν πάσχει ὁ ἀσθενῶν Μοναχισμός,ἀνεφέρ
θη ὑπό τῶν ἀγορητῶν τοῦ Συνεδρίου καί τό ἰδιόρρυθμον σύστημα τῶν
Μοναστηρίων.Πράγματι,ἀποτελεῖ φαινόμενον ἀντιπαραδοσιακόν καί νόθευσιν τοῦ Μοναχικοῦ βίου ὁ θεσμός τῶν ἰδιορρύθμων.Πρόκδιται δι'ἔν
σύστημα καθαρῶς "ἔλληνικόν",ἀφοῦ οὐδαμοῦ τοῦ κόσμου ὑπάρχει.Εἰς ὅλας τάς ΤοπικάςὈρθοδόξουςἘκκλησίας ειναι ἄγνωστον τόἹδιόρρυθμον.
Ὁ δέ σημερινός Πατριάρχης τῆς Αἰθιοπίας Θεόφιλος,ἐλθών τό Ι955
ἜγιονὍρος καί ἐκπληττόμενος ἀπό τά ὑπάρχοντα ἰδιόρρυθμα,ἔλεγεν ὅ
τι,''ἔχομεν χίλια Μοναστήρια εἰς Αἰθιοπίαν,ἀλλά τό ἰδιόρρυθμον εἰναι εἰς ἡμᾶς ἄγνωστον.
Ἡ Δύσις ἔχει πλέον τῶν δύο χιλιάδων Μοναστηρίων χωρίς ἔν
ἰδιόρρυθμον.Καί ἡ ἘλλαδικήἘκκλησία μετά τοῦἈγίου'Ὁρους ἔχἐι ἐξαι
ρετικῶς πολλά,εὐτυχῶς δέ μετατρεπόμενα σταδιακῶς εἰς Κοινόβια,τό σον διά ΚανονισμῶνἘκκλησιαστικῶν,ὅσων καί ὑπό τῶν ἰδίων Μοναχῶν.
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λαμβάνουν τήν λαμπρότητα τοῦ χρώματος.
Ἀλλά ἡἩσυχία ειναι διά ϊούς καθαρθέντας,διά τούς ὑψηλούς εἰς
τήν ἀρετήν,διά τούς ἀποκτήσαντας "νοῦν ἡγεμόνα κατά παθῶν ὀλεθρίων"
,διά τούς ''ἡγουμένους''ἔαυτῶν.Διό καί ὁ ἄγιος Σάββας,ἀρχηγός τῆς ὁμωνύμου·Λαύρας του,συναντηθείς μετά τοῦ συγχρόνου του ἁγίου Θέοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου,χαριτολογῶν τοῦ εἰπε;''Καί σύ μέν,Θεοδόσιε ,εἰ
σαι ἡγούμενος νηπίων,ἐγώ δέ εἰμαι ἡγούμενος ἡγουμένων".
Ἐπομένως τό ἰδιόρρυθμον δύναται νά νοηθῇ μόνον ἐφ'ὄσον ἐν αὐτῷ ἀσκοῦνται "ἰδιορρύθμως'',ἤτοι χωρίς τήν Κοινοβιακήν ὁμοιομορφίαν
,Νοναχοί μή χρῇζοντες τῆς βοηθητικῆς ·τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας Κοινοβιακῆς ὀργανώσεως.Οἱ ἀσθενεῖς τήν ψυχήν,οἱ ἀγύμναστοι εἰς τόν ἀόρατον πόλεμον,οἱ μή δι'ὑπακοῆς καί συντόνου ἀσκήσεως ἐνδυναμωθέντες καί καθαρθέντες,βεβαίως,κινδυνεύουνἀνά πᾶσαν στιγμήν νά ἀπολέ
σρυν τόν προσανατολισμόν των,νά ἀπατηθοῦν ἀπό τά πνεύματα τῆς πονη
ρίας καί νά ναυαγήσουν ἐντός αὐτοῦ τοῦ λιμένος.
Ἀπόπειρα συνθέσεως.
Τό Κοινόβιον,εἰναι βεβαίως ὁ ἠλεγμένος παραδοσιακός τύπος ὁ
μοιομόρφου,συλλογικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ βίου. Ὁ εἰς διἘλους & ὅ—
λοι διά τόν ἔνα.Ειναι εἰς ἐπίγειος οὐρανός,κατά τούς Πατέρας.Τό Κοι
νόβιον συγκεντρώνει τάς προϋποθέσεις ἐκείνας,αἰἹινες ἐπιτρέπουν ἀκεραίαν τήν ἐφαρμογήν τῶν βασικῶν ἀρχῶν τοῦ Μοναχισμοῦ.Συγκρατεῖ ἀ
ταλαντεύτως τούς Μοναχούς εἰς ὑπακοήν καί ἀκτημοσύνην. Ἡ κοινή προ
σευχή,ἡ κοινοκτημοσύνη,ἡ ὑπό ἔνα πνευματικόν Πατέρα διαποίμανσις,ἡ
κοινή Τράπεζα,ὅλα τᾶῦτα ἀναπτύσουν τήν κοινήν ἀγάπην,τήν ἐν Χριστῷ
ἐνότητα,καλλιεργοῦν τήν ταπείνωσιν,καθιστοῦν τόν βίον συνεχῶς ἐλεγ
χόμενον καί "ἐμμάρτυρον''καί γενικῶς βοηθοῦν εἰς τήν ἐνὈρθοδοξίᾳ Ἐ
κκλησιαστικοποίησιν τῆς Μοναχικῆς ζωῆς.
· Βεβαίως,ὅλα αὐτά προϋποθέτουν,ὅτι ὁ ἡγούμενος συγκεντρώνει ἐν
ἐαυτῷ τά ὑπό τῶν Πατέρων διατυπωμένα προσόντα,ὧστε νά ἐξασφαλίζεται
ἡ εἰρήνη,ἡ οἰκοδομή,ἡ ἀγάπη ἐν τῇ ἀδελφότητι.Ἀλλά πρέπει ἀμέσως νά
εἴπωμεν,ὅτι οἱ σύγχρονοι νέοι,πού ἐπιθυμοῦν νά μονάσουν δέν ειναι
ὅμοιοι μέ τούς παλαιούς εις τό ἠθος καί εἰς ὅλην τήν ψυχοπνευματικήν δομήν.Οἱ παλαιοί,ἐθιζόμενοι εἰς ἔν κλῖμα ἀπουσίας πολιτικῶν ἐ—
λευθεριῶν,ἐμόρφωνον ταπεινήν καί ὑπήκοον ψυχολογίαν καί εὐκόλως ὑ»
πετάσσοντο εἰς μίαν Μοναστικήν ἀδελφότητα.Κατά κανόνα δέ,στερούμενοι τῆς δημιουργούσης τήν ἀνεξαρτησίαν τῆς σκέψεως καί τῆς προσωπι
κότητος μορφώσεως,ἄνευ ἀντιστάσεως ἐδέχοντο τήν ἰσοπέδοσιν ἐν τῇ ἰ
σότητι τοῦ Κοινοβίου ἐν πᾶσιν.

Τό ἰδιόρρυθμον οὐδαμοῦ ἔχει δικαίωσιν,ὑφ'ἥν μορφήν ἐμφανίζεται ἤδῃ14'
Ἡ ἱστορία τοῦ Μοναχισμοῦ καί ἡ μοναστική παράδοσις τό ἀγνοεῖ παντάπασιν,ώς ἀνατρέπον τούς μοναχικούς σκοπούς.Ἡ ὅλη δομή του συνίσταται ἐξ ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν,τάς ὁποίας καλλιεργεῖ καί εἰναι πιθανόν,ἄν τις δέν προσέξη,τό σύστημα τοῦτο νά μεταβάλη,ώς ἄλλη Κίρκη,τούς θεοειδεῖς ἀνθρώπους εἰς δυστυχῆ ὄντα,ἀσαφοῦς τοποθετήσεως.
Κατά τήν ἐποχήν τῆς τουρκοκρατίας,τό ἰδιόρρυθμον,λόγφ τῆς πο
λυανθρωπίας,δέν ἐφαίνετο τόσον ἀντιπαραδοσιακόν."Ηδη ὅμως,ὑπό τό ἄ
πλετον φῶς τῆς κριτικῆς σκέψεως,ἐντός τῆςὈρθοδόξου περιοχῆς,ἀπο καλύπτεται ὁ ἀντιμοναχικός χαρακτήρ του.Διότι ὑπό μίαν στέγην,δυνα
τόν νά ἐφαρμοσθῇ τό Παύλειον,''ὅς μέν πεινῷ ὅς δέ μεθύει'',ὑπό τήν ἔ
ννοιαν τῆς ἀνισότητος.Διότι διασπῷ τήν ἐνότητα τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφότητος.Διότι καλλιεργεῖ. τήν φιλοκτημοσύνηῦ,ἥτοι "τό ἐμόν καί τό
σόν'Ἱὅπερ κατεκρῖθη ὑπό τῶν Πατέρων ώς πηγή παντός κακοῦ.
"Ἀλλωστε ἡ ἀπουσία ποιμένος καί ἡγουμένου καταργεῖ ἀπό τό τρί*
πτυχον τῆς Μοναχικῆς Ὁμολογίας τήν μίαν καί βασικωτάτην,τήν ὑπακοήν.Ἡ δέ κτῆσις προσωπικοῦ βαλαντίου καταργεῖ τήν ἐτέραν,τήν ἀκτημοσύνην.'Ἐστιν ὅτε δέ,προπαρασκευάζεται τό ἔδαφος καί διά τήν κατά
ργησιν τῆς τὁίτης.
Παρά ταῦτα ὅμως,δύναταί τις νά παρατηρήση ὅτι,τό ἰδιόρρυθ μον σύστημα ἀποτελεῖ,ὑπό τινας ὅρους,τήν συνέχειαν τῶν Λαυρῶν,πού
ἐνέφανίσθησαν τόν 5ον αἰῶνα καί δέν ἐπέζησαν ἐπί πολύ.Χαρακτηριστι
κόν τοῦ Λαυρεωτικοῦ συστήματος ήτο ἡ σύνθεσις Κοινοβίου καί ἰδιορρύθμου μέ βάσιν τόν ἡγούμενον ἤἈββάν ἤ Γέροντα,ἐποπτἔύοντα ἐπί τῆς
ζωῆς τῶν Μοναχῶν.
Ἀλλ'ἐνταῦθα πρέπέι νά διασαφηνίσωμεν,ὅτι οι' ἐντός τῶν Ἀαυ ρῶν "ἰδιορρύθμως''ζῶντες ,ήσαν Μοναχοί δόκιμοι εἰς τήν προσευχήν,τήν
νηστείαν,τήν ἀγρυπνίαν καί εἰς τάς ἱεράς ἀσκήσεις.Καί,γενικῶς, εἰς
τόν''πρός τάς ἀρχάς καί ἐξουσίας τοῦ σκότους''πόλεμον.
Οὑ οὕτω πως ἀσκούμενοι,ὑπό τήν ἄγρυπνον παρακολούθησιν τοῦ Γέρονϊος,εὑρίσκοντο ἐντός τοῦ ἀσκητικοῦ παραδοσιακοῦ ἀεύματος. Ησαν
οἱ ἐπιτυχόντες εἰς τά ἀθλήματα τῆς Κοινοβιακῆς παλαίστρας καί ἐπιποθοῦντες μίαν ἀμεσωτέραν σχέσιν πρός τόν νυμφίον των Χριστόν.Καί
πρός τοῦτο ἀπῃτοῦντο ἡσυχαστικώτεροι ὅροι ζωῆς.*»
Διότι,ώς γνωστόν,τό Κοινόβιον προσφέρεται ὧς ἔν προστάδιον,ώς
ἔν''γυμνάσιον νηπίων'',ώς τό ἐχαρακτήρισαν ἅγιοι Πατέρες καί ὅπερ ἀκολουθεῖται ἀπό τήν ἡσυχίαν τοῦ Κελλίου ἤ τοῦ " Καθίσματος''.Κατά
δέ τόν ἅγιονἹωάννην τόν Σιναῖτην ἀποτελεῖ τό "κναφεῖον",ἔνθα λευκαίνονται τά ἔρια. Ἡ δέ Ἡσυχία ἀντιπροσωπεύει τό "βαφεῖον",ὅπου
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Θἱ σημερινοί ὅμως νέοι διαπλάθονται ἐντελῶς ἀντιθέτως.Ζῶντες ἐν
ἐποχῇ ἐξάρσεως τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν μέχρις ἀναρχία,ς καί πεπαιδευμένοι συνήθως εἰς ἐπιστημονικόν ἐπίπεδον,ἔχουν διαμορφώσει μί
αν ψυχολογίαν "κλειστήν",ἔνα ὁλοκληρωμένον,διά τῶν σπουδῶν,χαρακτῆ
ρα,μίαν'Ἀροσωπικότητα"
Ἡ μόρφωσίς των καθιστᾳ τούτους κριτικούς τῶν πάντων-κατά τό:
"ἡ γνῶσις φυσιοῖ''-καί πολύ δυσκόλως ἐν ἀρχῇ ἀποφασίζουν νά ὑποτα χθοῦν εἰς τήν "μωρίαν''τῆς ἔνδον σοφίας,ώς καί εἰς τάς φαινομενικῶς
εὐτελεῖς πρακτικάς διακονίας,ἐξ ὧν θά προκύψη ἡ κάθαρσις,ἡ ταπείνω
σις καί θά ἀνατείλη ἡ καθαρά πνευματική θεωρία,τῆς σταδιακῶς ἐλλαμ
πομένης ὑπό τοῦ ἁγίου Πνεύματος ψυχῆς των.
Ἐξ ἄλλου δέ,πρέπει νά ὁμολογηθῇ,ὅτι οἱ σύγχρονοι νέοι ἔχουν ἔν
τινι μέτρφ δικαιολογημένας ἀπαιτήσεις,αἱ ὁποῖαι ἐγείρονται ἀπό αὐτό τό μορφωτικόν καί διανοητικόν των ἐπίπεδον καί τό ἰδιάζον ἠθος.
Καί αἱ ἀπαιτήσει,ς αὐταί,ώς ἔγγιστα,δύνανται νά συνοψισθοῦν:
1^έροντας πνευματικούς,ώστε νά δύνανται οἱ προσερχόμενοι νά πα
ραδώσουν ἀνενδοιάστως τόν ἐαυτόν των εἰς αὐτούς κατά πάντα.
2^νευματικόν περιβάλλον ἀνάλογον πρός τό ἐπίπεδόν των,πρός συμ
πνευματισμόν,πρός διαμόρφωσιν κοινῶν πεποιθήσεων & ἐν Χρισ'τῷ ἔνωσιν.
· 3Ὅρόγραμμα,ὧστε, νά ἀφιεροῦνται εἰς οὐσιώδη ἐνδιαφέροντα,''δι'ἅ
ἐξῆλθον" καί οὐχί εἰς πολυσχιδεῖς βιωτικάς μεριμνας,κατά τό δυνατόν.
45Ποιμαντικήν μέριμναν ὑπέρ ἐνός ἔκάστου τῶν ἀδελφῶν,ἀποσκοποῦσαν εἰς τήν ἀνάδειξιν "εἰς ἄνδρα τέλειον,εἰς μέτρον ἡλικίας..."
5ΧἩοσεκτικήν τέλεσιν τῶνἈκολουθιῶν,ὧστε νά δημιουργῶνται συνθῆκαι Λατρείας τοῦ Θεοῦ καί οὐχί συμβατική ἐκτέλεσις τοῦ''Τυπικοῦ".
6)Ἐξασφάλισιν καταλλήλου πρός μονασμόν περιοχῆς,τῆς ὁποίας ἡ ἡσυχία θά ἀποτελῇ τό φυσικόν κλῖμα προσευχῆς,μελέτης καί θεωριῶν.
Ταῦϊα δέ πάντα,ἐννοεῖται,ἐν ἀκραιφνεῖ Πατερικῇ γραμμῇ καί ' ανευ τοῦ "συσχηματισμοῦ" πρός τά κριτήρι^ τοῦ''αἰῶνος τούτου'',δέν νο
μίζομεν ὅτι ἀποτελοῦν ὑπερβολικάς ἀξιώσεις τῶν νέων καί ὅτι ειναι
ξένα πρός τήν Μονσστικήν παράδοσιν.
"Ηδη ἐμφανίζεται πρό ἡμῶν τό πρόβλημα κατά τόν σαφέσϊερον τρό
πον.Εἰναι ἀπαραίτῃτον νά γίνῃ ἀντιληπτόν,ὅτι δέον νά ὁδηγηθῶμεν εἰς
μίαν νέαν σύνθεσιν,βάσις τῆς ὁποίας θά εἰναι ἡ μακραίων πνευματική
καί ασκητική πεῖρα καί ὁ πλεονάζων τύπος τῶν διανοητικῶς καί μορφω
τικῶς ἀνυψωμένων νέων ἀνθρώπων.Πρός τοῦτο δέ,δέον ὅπως ὑπάρξουν αἱ
κατάλληλοι συνθῆκαι καλύψεως τῶν ἀξιώσεων τῶν εὐλαβῶν νέων."Ανευ αὐ
τῶν τῶν συνθηκῶν ἀπελπιζόμεθα διά τό μέλλον τοῦ Μοναχισμοῦ.
(συνεχίζεται) θ.μ.δ.

Επίσης,η φυσική γνῶσις,ητις ἐχ·ει ως αντικείμενον τάς
ἀρετάς καί τάς κακίας,εἰναι καί αὐτή διπλῆ. Ἡ μέν εἰναι ψιλή,ὅταν
ἐκεῖνος πού τήν ἔχει δέν τήν ἐγεύθη διά πείρας,δι'αὐτό καί δέν ἔχει περί αὐτῆς οὐδεμίαν βεβαιότητα. Ἡ δέ ἄλλη εἰναι ἔμπρακτός καί
θά ἔλεγε κανείς ἔμψυχος,ἐπειδή διά τῆς πείρας ἡ γνῶσις αὕτη βεβαι
·οῦται καί εἰναι ἀληθής καί ἀσφαλής,ἀνωτέρα ἀπό ἀμφιβολίας.
Δεδομένων,λοιπόν,τούτων,τέσσαρα εἰναι τά αϊτια,πού ἐμποδί
ζουν τόν νοῦν εἰς ἀπόκτησιν τῆς ἀρετῆς;Πρῶτον μέν εἰναι τά πάθη
τῆς κακίας,τά ὁποῖα,λόγω τῆς συνηθείας,ώθοῦν τόν νοῦν πρός τά γηῖ
να.Δεύτερον εἰναι αἰ αἰσθήσεις τοῦ σώματος,αὑ ὁποῖαι ἐλκύουν τόν
νοῦν εἰς τά φυσικά κάλλη.Τρίτον ειναι ἡ ἐξασθένησις τῆς ἱκανότη τος τοῦ νοῦ λόγ^'- τοῦ συνδέσμου του πρός τό σῶμα.Διότι δέν συμβαί
τό ϊδιον μέ τόν νοῦν καί τά νοητά,μέ ὅ,τι συμ·βαίνει μέ τήν ὅρασιν
καί τά ὁρατά ἤ μέ τήν αἔσθησινκαί. τά αἰσθητά.
Νοῦν δέ λέγω τό μέρος τῆς ψυχῆς,ἡ ὁποία εὑρίσκεται συνδεδε
μένη ἀκόμη μετά τοῦ σώματος.Ἐπειδή οὑ ἄγγελοι,ώς ἄϋλοι νόες,βλέπουν καθαρώτερον εἰς τά νοητά ἀπό τήν φυσικήν ὅρασιν πού βλέπει
τά ὁρατά.Ὅπως οἱ ὀφθαλμοί,ὅταν πάσχουν,δέν βλέπουν τά ἀντικείμενα σαφῶς,ἀλλά συλλαμβάνουν συγκεχυμένα εἴδωλα,οὕτω καί ὁ - νοῦς μας
ἀντιλαμβάνεται τά νοητά.Νή δυνάμενος νά κατοπτεύση τά νοητά κάλλη
ἐναργῶς,βεβαίως,οὔτε νά τά ποθήση δύναται.Διότι κατά τό μέτρον τῆς
γνώσεως ἀναλογεῦ ἡ ἔφεσις. Ἐπομένως,ἐπειδή τά αἰσθητά κάλλη προσπίπτουν περισσότερον εἰς τούς ὀφθαλμούς,πρός αὐτά κατασύρεται καί
ὁ νοῦς. Ὁ νοῦς ζητεῖ νά χορτάσῃ ἀπό κάτι.Ἔ ἀπό τό ἄγιον ἤ ἀπό τό
βέβηλον ἤ ἀπό τά ὑλώδη ἤ ἀπό τά νοητά.
Τέταρτον ἐμπόδιον ειναι τά ἀκάθαρτα καί μισάύθρωπα πνεύματα
,τά ὁποῖα παγιδεύουν τάς. ψυχάς διά μυρίων τεχνασμάτων'διά τῶν αἰ-

1δ σθητῶν,διά τοῦ λόγου,διά τοῦ νοῦ,διά πάσης τῆς κτίσεως.Καί ἄν ὁ'Ιησοῦς,ὁ τό πλανώμενον πρόβατον τοῖς ὧμοις ἀναλαβών,Κ^μᾶς ἀνεδεί κνυε^ἀνωτέρους τῶν δαιμονικῶν παγίδων,οὐδεμία ψυχή θά ἐσώζετο.
Ἀλλά διά νά διαφύγωμεν ὅσα ἀνέφερα ἐμπόδια,χρειάζονται τρία
πράγματα;Πρῶτον καί κύριον εἰναι ἡ συνεχής ὅρασις τοῦ νοῦ πρός τόν
Θεόν καί ἡ ἀδιάλειπτος ἐπίκλησις τῆς βοηθείας του,μέ τήν βεβαιότητα,ὅτι ἄν δέν βοηθήσῃ ὁ Κύριος εἰναι ἀδύνατον νά ὑπερβῶμεν τάς παγίδας.Δεύτερον δέ,τό ὁποῖον καί πρόξενον τοῦ πρώτου,ἡ συνεχής τροφή τῆς ψυχῆς διά πνευματικῆς γνώσεως καί μελέτης τῶν αἰσθητῶν καί
νοητῶν·ὄντων καί ἡ διά τούτων θεωρία τοῦ Θεοῦ.Εἰναι καθαρτικώτατον
τοῦ νοῦ ἡ μελέτη τῶν ὄντων καί ἀπαλλακτικόν τῆς ἐμπαθοῦς διαθέσεως
πρός αὐτά,ἀλλά καί ἀναγωγικώτατον πρός τήν θεωρίαν τοῦ παντεχνήμον
νος Λόγου.Διότι ἀπό τά θαυμαστά,τά καλά καί μεγάλα ἀναγόμεθα πρός
τό κάλλιστον καί μέγιστον καί θαυμαστώτατον καί ἐνοπτριζόμεθα τό ὑ
πέρκαλλον,τόν Θεόν.
"Οταν εἰς αὐτά στρέφεται ἡ διάνοια,ἀδύνατον νά μή ποθήσωμεν τό
ὄντως ἀγαθόν,τό ὁποῖον εἰναι συγγενές πρός τόν νοῦν.Ὅταν,λοιπόν^ἡ
ψυχή ἐρασθῇ τά θεῖα,πῶς ἠμπορεῖ νά ἀρέσκεται εἰς τά γήϊνα,τά ὁποῖα
χωρίζουν ἀπό τόν ἐραστήν;Καί πῶς δέν θά δουλαγωγήσῃ τήν σάρκα ώς ἐ
μποδιστικήν τῆς θείας ἀπολαύσεως;Ἐάν καί μόλιῆ ἀμυδρά ἐποπτεία ἀ—
ποσπῷ τόν νοῦν ἀπό·τά γήῖνα,πόσφ μᾶλλον ὅταν θεωρήση τήν νοητήν κα
λλονήν καί α^σθανθῇ τό ἄπειρον ἐκεῖνο κάλλος,ἀπό τήν νοητήν τρυφήν
τοῦ ὁποίου τίποτε δέν ειναι ἱκανόν νά τόν χωρίσῃ;
Τρίτον αἴτημα,διά τήν ἐπίτευξιν τῆς μυστικῆς ἐνώσεως μετά τοῦ
Θεοῦ,εἰναι ἡ νέκρωσις τοῦ σώματος. Ἡ σαρξ νεκροῦται διά νηστείας &
ἀγρυπνίας καί λοιπῆς ἀσκητικῆς κακοπαθείας.Οὕτω νεκροῦται ἤ μᾶλλον
,συσταυροῦται τῷ Χριστῷ.Λεπτύνεται δέ καί καθαίρεται,γίνεται ἐλαφρά,
εὐσταλής καί ἀκολουθεῖ εὐκόλως τάς κινήσεις τοῦ νοῦ.Οὔτε ἀντιτεί νδι,ἀλλά συνυψοῦται τῇ δ·^ανοίᾳ.Χωρίς τήν νέκρωσιν αὐτήν τῆς σαρκός
ὅλος ὁ ἀγών ματαιοῦταιί..
Ὅταν,λοιπόν,ἡ σεβασμία αὐτή τριάς συμφωνήση,γεννῷ εἰς τήν
ψυχήν ὅλας τάς μακαρίας ἀρετάς.Ειναι ἀδύνατον νά εὕρης κακίας εἰς
τήν ψυχήν ἐκείνου,πού ἐνεκολπώθη αὐτήν τήν τριάδα.Ἀντιθέτως θά εὕ
ρῃς ὅλας τάς ἀρετάς.
· Ἡ ψυχή,-πού εἰναι προσδεδεμένη μέ τήν ἐπιθυμίαν τῶν χρημάτων
καί τῆς κενοδοξίας,περιπίπτει εἰς πολλά πάθη.Εἰναι ἀδύνατον,ψυχή
προσηλωμένη εἰς τόν πλοῦτον καί τήν ἀνθρωπίνην δόξαν,νά ἀνυψωθῇ .
Ἐκείνη ἡ ψυχή,πού ἐναθλεῖ εἰς τά τρία πού ἀνέφερα,ἀφοῦ ἔλθῃ σἰς ἔ
ξιν τοῦ ἀγαθοῦ,ἀποκλείεται νά ἀγαπῷ πλοῦτον καί κενήν δόξαν.Διότι

περί ποίων πραγμάτων γηῖνων θά φροντίση ἐκεῖνος,πού δέν ἔχει πάθος 19
δι'αὐτά;Τό νέφος τῶν φροντίδων συνίσταται ἐκ τῆς ἀναθυμιάσεως τῶν
γε.νικωτάτων παθῶν;φιληδονίας,φιλαργυρίας καί φιλοδρξίας. Ἐκεῦνος,ὅ
στις εἰναι ἐλεύθερος,ειναι καί ἀλλότριος ὁπωσδήποτε φροντίδων.Μαζί
μέ τά μέσα καθάρσεως ειναι καί ἡ φρόν.ησις.Ξἰς τόὐ ἀγῶνα πρός κατάκτησιν τῶν ἀρετῶν χρειάζεται ἀπαραιτήτως ἡ διάκρισις,διά τῆς ὁποίάς διαχωρίζομεν τάς ἀρετάς ἀπό τάς κακίας.Αὐτό εἰναι ἡ φρόνησις.
- Τούς τρόπους δέ. τῆς χρήσεως τῶν πν·ευματικῶν ὅπλων κᾳί. τῆς πά
λης,ἡ πεῖρα καί ὁ πρός τόσῶμα ἀγών θά διδάξῃ.Ἀκολουθεῖ καί ὁ φόβος εἰς τόν ἀγωνιζόμεν,ον.'Ὁσον περισσότερος ὁ ἔρως πρός τό ἀγαθόν,
τόσον καί ὁ φόβος συναυξάνει.Πλησίον εἰς τήν ἐλπίδα ,διά τήν ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ,εὑρίσκεται ὁ κίνδυνος τῆς ἀποτυχίας.
Ἀλλά διά νά ἐρμηνευθῇ τό θέμα τοῦτο μεθοδικώτερα,λέγω ὅτι κά
θε πράγματος ἡ σημασία φανεροῦται ἀπό τόν τελι,κόν. σκοπόν του.Καί·ὁ
τελικός σκοπός τοῦ ἀγῶνος τούτου εἰναι ἡ μακαριότης,ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. Ἡ δέ βασ.ιλεία τῶν οὐρανῶν δέν. περιορίζεται μόνον εἰς τήν
ὅραᾳνν τῆς βασι·λικωτάτης Ἀγίας Τριάδος,ἀλλά σύν τῇ ὁράσει δέον νά
ὑπάρχαι ἡ θεία ἐν.έργεια καί ἡ ψυχή νά πάσχη οι'ονεί τά θε'ῖα. .
, ,Τό ἐνεδεές καί ἀτελές τῆς ἡμετέραςἰφύσεως ἀναπληροῦται ὑπό ἐ
νεργείας θείας.Καί τοῦτο ειναι ἡτροφή τῶν νοερῶν δυνάμεων'ἡ ἀναπλή
ρωσις τοῦ ἐνδε.οῦς διά τῆ θείας ἐ,κείνης ἐνεργείας. Ἱπάρχαι εἰς κύκλος αἰώνιος,ἀπό τοῦ Θεοῦ ἀρχόμενος καί εἰς Θεόν καταλήγων.'Ὁσον κα
νείς νοεῖ,τόσον ἐπιθυμεῖ.Καί ὅσον ἐπι,θυμεῖ,τόσον ἀπολαύει.'Ὁσον δέ
ἀπολαύει ἐνδυναμοῦται πρός·νοήσεις καῖ πάλιν ἀρχίζει τήν ἀκίνητον
ἀκινησίαν.Καί αὐτό εἰναι τό τέλος,πρός τό ὁποῖον κατατείνομεν.
,Πρέπει ὅμως νά σκεφθῶμεν πῶς θά φθάσωμεν εἰς αὐτό τό τέλος.Αἱ λογικαί ψυχαί,νοεραί Ἡπάρχουσαι καί " βραχύ τι
παρ'ἀγγέλους ἠλαττωμέναι",ἔχουν ως στάδιον ἀγῶνος
ν
τόν παρόντα βίον.Ἔπαθλον δέ εἰναι ἡ αἰωνία
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· " Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ "
Λόγος πολύς γῖνεται κατά τά τελευτᾶια ἔτη
διά τήν ἀνανέωσιν τῆς Ἐκκλησίας.Τό θέμα ήλεκτρῖζει τ'·ά πνεύματα.Πο
λλοί, ειναι ἐκεῖνοι,,οἱ ὁποῦοι ἀποθέτουν ε;ἰς αὐτό τάς καλλϊτέραςτῶν
ἐλπίδων των,ἄλλαι πάλιν τό ἀντικρύζρυν μετά. σκεπ.τῖκισμοῦ καί πλη—
ροῦνται ,φόβου.Δ,ιά μέν τούς πρώτους Ἱποτελεῖ τό αἴτημα τῶν καιρῶν,
διά τούς δ.έ τόν πειρασμόν τῆς ἐποχῆς μας".
Ἡέσα εἰς αὐτήν τήν ἀτμόσφαιραν ποῦ θέματος τούτου-''τό ὁποῖον
ἀποτελεῖ κατά τάς ἡμέρας μας- ἔν -τῶν μ.εγᾳλυτέρων. συγχ'ρόνων πρΟβλημάτων καί ταράσᾳει τάς* συνε ιδήσε ις τῶν. μελῶν'τῆς Ἐκκλησίας''-εὑρεθείς ὁ ὑφηγητήςἘῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶνἈθηνῶ.ν κ. 'Ηλίας Βουλγαράκης,προέβη εἰς τήν σ.υγγραφήν τῆς ὑπἘψιν μελέτης,ἥτις ἀνεγνώσθη
εἰς.τό συνελθήν ἐν τῇ Ἱ,Μ..Πεντέλης Θεολογικόν Σμνέδριον πέρυσιύ.
Ειναι.μία μελέτη Θεολογική,διά τῆς-ὁπΟίας ἐρευνᾶται τό πρό
βλημα παμμερῶς.Ὁμρλογουμένως ὁ σ.κινεῖται εἰς μίαν ·γραμμήν "μεσό
τητος" ,.ἀναλύων τάς σκέψε ι ς. .του ,ἐκθέτων σαφῶς τάς'-θέσεῖς τῆς Ἐκκλη
σίας καί συνεχῶς ."σχοι νοβ.ᾳτῶν'''-κατά-τό:" Ὀρθοδοξέῖν ἐστι σχοινοβα
'. . '
τεῖν",τοῦ ,ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγ.ου.. ' "
, Συνισ.τῶμεν τήν μελέτην ώς ὑπόδειγμα συμμετρίας σκέψεως &. κα
θολικῆς συλλήψεως,κα,τά. τό δ.υνατὀν,πάντων. τῶν σχετιζὁμέ.νων μέ τό ἐ
κτάκτως σοβα,ρόν θέμα στοιχε ίων ,ὧστε- νά ἀπόφεὐγεται ὁ μονομερής το
νισμός τὁύτων,ὅπερ ἐξ ἰσου ἄγει εἰς τήν ὍπερἹολήν" η. '' ἔλλειψιν'.'
Παρά ταῦτ,α καί ἀνεξαρ.τήτως προς τάς δυρκόλως ἀναιρουμένας ἀ
ψόγους Ὀρθοδόξως θέσε·ις τοῦ. σ,-,ἅς μας ἐπιτραπῇ νά παρατηρήσωμεν:
1 ^αρἰὅλην τήν ἀμφιταλάντ·ευσιν τοῦ σ, ὅπως υἴοθετήση τελικῶς ώς
ὅρον τήν λέξιν "ἀνανέωσις",διά τό ὑπό μελέτην θέμα,φρονοῦμεμ ,ὅτι
ἠχεῖ, κατά τρόπογ ἀπἀδοντα εἰς τό ©εανθρώπρνον Σῶμα,τήν ἘκκἹησίαν,
Αἱ προσαγόμενάι περιπτώσεις "ἀνανεώσεως",δέν ἠσαν εἰμή ἰσ·τορικά &.
ἐνυπάρχοντα δυνάμε.ι ἐν τῇἘκκλησίᾳ συμβεβηκότα,ἐκδηλούμενα ἐν ·τῇ
ἱ.σ..τορι,κῇ ἀνελίξει, άὐτῆς,οὐδεαίαν δέ παρέχοντα ὑποψίαν ώς ἀνἀνεοῦν
, .
τα. τήνἘκκλησίαν.
Κᾳί 2) Ἡ'Εκκλησία οὐήέποτε "γηρᾳ''διά νά χ-ρηζη ἀνανεώσεως.Καί μό-

νον ἡ προβολή τοῦ αἰτήματος τούτου δύναται νά ἔχη μοιραίας συνεπεί21
ας διά τήν ἐνότητα τῆςἘκκλησίας.Οὐδέ πρέπει νά λησμονῆται ὅτι,ἀσχέτως πρός τήν ἐλευθερίαν αὐτῆς,ὅπως προβαίνη ε'ἰς ϊινας ἀναθεωρή
σεις,μή ἁπτομένας τῆς οὐσιώδους αὐτῆς ζωῆς,τό ἀμετάβλητον τῆς Ἐκλησίας ειναι κατοχυρωμένον ὑπό αὐτῆς τῆς ἰδίας διά τούς ἐλλοχεύον
τας κινδύνους τῶν σχισμάτων.
Μίαν "ἀνανέωσιν'Ἱνωρίζει ἡἘκκλησία.Τήν ἀνανέωσιν τῶν μέλῶν.'
Τήν ἀνανέωσιν τῶν ποίμένων,τήν ἀνανέωσιν τοῦ ποιμνίου,τήν ἀνανέωσιν τῶν θεολόγων. Ἡμῶν μή ἀνανεουμένων,πᾶσα''ἀνανέωσις''προσθήκην ἀ
τελευτήτων μόνον κακῶν θά προκαλέση εἰς Ἱόν λαόν τοῦ Θἔοῦ.·'
''Αλλωστε,ἡ ἀνά τούς αἰῶνας συντελουμένη ἀνεπαισθήτως "ἀνανέωσις''οὐδέποτε προεμελετᾶτο·'Ἡρχετο ἀφ'ἐαυτῆς. Ἀλλά καί μέ ποῖα κρτ
τήρια θά γίνῃ μία "ἀνανέωσις" ;''Οσον καί νά θέλωμεν νά ι'δωμεν τάς
προθέσεις τῶν "ἠλεκτριζομένων','ἀπό τό ἐνδεχόμενον τῆς ἀνανεώσεως,
συμπαθῶς,δέν δυνάμεθα νά μή καταληφθῶμεν ὑπό φρίκης.
Ἐάν ὁ καλός καί σεμνός ὑφηγητής εἰσήρχετο εἰς τόν "γνόφον
τῆς θεολογίας,ἔνθα τά ἄ τ ρ ε π τ α καί ἁπλᾶ καί ἀπόλυτα μυστήρι
α'',θά ἔβλεπεν ἐκεῖθεν''ὧν ἔχομεν χρείαν''·'Ἡδη διατρέχοντες τό στάδιον τῆς καθάρσεως,διαϊελοῦντες ὑπό τάς ἐνεργείας τῶν ψεκτῶν πα θῶν,μή καταλαμπόμενοι ὑπό τοῦ ἁγίου Πνεύματος,μηδέ λαβόντες τό χά
ρισμα τῆς θεολογίας,''ἐμβατεύ'·ομεν εἰς ἄ οὐχ'ἐωράκαμεν''καί ἐπόμε νον εἰναι νά ἀστοχῶμεν.
ἈλλὈπάρχει ἡ ἐξήγησις τοῦ φαινομένου. ἩἘκκλησία φαίνε ται ὅτι εἰναι στατικ^,αἱ ψυχαί κουράζονται καί ζητοῦν ἀλλαγήν,''ἀνανέωσιν".'Αλλ'ἡἘκκλησία δέν ειναι στάσις,εἰναι κίνησις,εἰναι πο
ρεία.Καί ὅσοι συμπορεύονται ζοῦν καί φωτίζονται καί " ἀλλάζουν "ἡ
μέρᾳ·τῇ ἡμέρᾳ καί "ἀπό δυνάμεως εἰς δύναμιν''.Καί πείθονται κατ'ἐμ
πειρίαν,ὅτι ἡἘκκλησία εἰναι "στῦλος καί ἔδραίωμα τῆς ἀληθείας'.'Ἀ
δύνατον δέ νά αἰσθανθοῦν τήν ἀνάγκην "ἀνανεώσεως*,'ἐκεῖνοι,ε ἰς τούς
ὁποίους "ἔπνευσεν ἡ θεόρρυτος χάρις''καί εἰναι "λάμποντες,ἀστράπτο
ντες,ἠλλοιωμένοι''καί "πάσχουν ὀθνείαν ἀλλοίωσιν εὐπρεπεστάτην". Ὅ ,τι.δέ μᾶς ἐνδιαφέρει ειναι αὐτοί,ώς αὐθεντ·ικά ἐκκλησιαστικά κριτήρια.--Καί αὐτοί ειναι οἱ ἀνά τούς αἰῶνας'Ἀγιοι.
Ἡ ἀναφορά τοῦ σ.εἰς "ἀνανεωτικάς''πράξεις τῆς ἐν ἐξελίξει ἀ
ρχαίαςἘκκλησίας δέν πείθει.Διότι ὅ,τι προσελήφθη ώς ἄριστον ἐπαγιώθη.διά τῆς μακραίωνος πείρας.Ἐδημιουργήθη ἔθος,τά ἔθη δημιουρ
γοῦν παραδόσεις καί αἱ παραδόσεις ἐκφράζουν τήν οὐσίαν καί τήν φυ
σιογνωμίαν τῆς Ἐκκλησίας.Καί φωνή τοῦ ἁγίου Πνεύματος ειναι τό''μή
μέταιρε ὅρια αἰώνια ἄ ἔθεντο οἱ Πατέρες σου".Καί ἀνάγκη ἀνανεώσεως
τῆς θεολογίας δέν ὑφίσταται.Τῶν θεολόγων,ναί. θ.μ.δ.

22

"Τρόποι βελτίώσεως τῆς Κατήχητικῆς προσφορᾶς
τῆςἘκκλησίας πρός τήν νεολαίαν".
ΕΪναι ἐξαιρετικῶς παρήγορον καί ἐλπιδοφόρον τό γεγονός,ὅῖί εἰς
τήν μελέτην του αὐτήν,ὁ π·Γεώργιος Καψάνης,παρουσιάζει σαφῶς τήν ἀ
πό πολλοῦ λησμονημένην ἀλήθειαν τῆς ἁγίας μαςἘκκλησίας,περί τῆς
Διακονίας τοῦ Λόγου,ώς Μυστηριακοῦ ΛειτουργήμαϊΟς,μίαν ἀλήθειαν θε
μελιώδους ὄντως σημασίας.Καί ἀσφαλῶς θά εἰναι ἀνυπολογίστως εὐεργε
τικαί αἱ συνέπειαι τῶν ὅσων προτείνει πρός βελτίωσιν τῆς Κατηχήσεως,ἄν τελικῶς ἐφαρμοσθοῦν ἐν τῇ πράξβι.Διότι τούς τρόπους τῆς βελτ
τιώσεως αὐτῆς ἀντλεῖ ὁ σ.ἐκ τῆςὈρθοδόξου Παρακαταθήκης καί ὄχι ἐκ
'δϊδαχῶν ποικίλων καί ξένων".
Οὕτω,δέν εἰναι δυνατόν νά θεωρήση τούς Κατηχητάς ὧς "συνερ
γάτας''μιᾶς συνήθους παιδαγωγικῆς προσπαθείας,τήν ὁποίαν "κατ'ἄνθρω
πον''ἐ νεργοῦσα πραγματοποιεῖ ἡ Ἐκκλησία ,ἀλλά ὀρθότατα τούς ἀντιλαμβάνεται μέ τά κριτήρια τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως,ώς "Λε ιτουργούς Ἱησοῦ Χριστοῦ...ἱ ερουργοῦντας τό Εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ..
.ἐν δυνάμει Πνεύματος". (τ'ωμ. ιε Ἀ6,1δ)
Ἐπομένως,συμπεραίνει,Κατηχηϊαί δέν ἠμπορεῖ νά εἰναι ἄλλοι
ἀπό τούς Ἱερεῖς,τούς μόνους κανονικῶς "ἐγκεχειρισμένους τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου''-Ν.Βασίλειος-ὑπό τῶνἘπισκόπων.
Ὀρθοδοξ45τατα δέ προτείνει ἐν συνεχείᾳ,ὅπως,οἱ τυχόν ἐπισ τρατευόμενοι πρός βοήθειαν τῶνἹερέων χαρισματοῦχοι ἐνορῖται ,ἀποτε
λούν ε ἰδικήν Ἐκκλησιαστικήν τάξιν,κᾳτά τήν ἀρχαίαν τῆςἘκκλησίας
Παράδοσιν καί συμφώνως πρός τάς ἀπαιτήσε ις-- τῶν Ἱ.Κανόνων,χειροθε τούμενοι μάλιστα καί ἀναλαμβάνοντες "διακονίάνἘκκλησιαστικήν",
Εἴμεθα σύμφωνοι,ὅτι ὄχι μόνον ἁπλῶς εὐκταία εἰναι μία τοιαύ
τη διά χειροθεσίας ἀναβίωσις τοῦ ἀρχαίου θεσμοῦ τῶν Κατηχητῶν,ἀλλ*
ἀπολύτως ἐπιτακτική,ἰδιαιτέρως εἰς τά ἡμέρας μας,ὅτε "βέβηλοι κενο
φωνίαι καί ἀντιθέσε ις''τέ ίνουν ἐκ τῶν ἔσω νά σμικρύνουν τάς τεραστί
ας πνευματικάς ἀποστάσεις τῶν διαφόρων Ὁμολογιῶν πρός τήν Νίαν,Ἀ
γίαν,Καθολικήν τοῦ ΧριστοῦἘκκλησίαν,ειἘε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ
των,υἱοθετοῦντες πεπλανημένας μεθόδους καί ἀντιλήψεις,ώς ἐκεῖναι
περί γενικῆς ἱερωσύνης,ἀποστολικότητος καί διακονίας ἐν τη Ἐκκλησίᾳ,ἄνευ χαρισματικῆς Δωρεᾶς καί ἱεραρχικῆς κατατάξεως ἐν αὐτῇ.
ΠἹντως εἰναι λυπηρόν ὅτι,ἐνῷ παρῆλθἔ διετία ὅλη ἀπό τῆς ἐκφωνήσεως τῆς σημαντικῆς αὐτῆς εἰσηγήσεως,οὐδεμία πρός ἐφαρμογήν τῶν
προτάσεω^ τοῦ π.Γεωργίου ἐσημειώθη κίνησις,τοὐλάχιστον ὅσον αφορ^
τούς ἡγέτας τῆς Κατηχήσεως,ὧστε νά ἐπακολουθήση φυσικῶς καί ἡ ἀρτί
δ.τ.
ωσις τοῦ περιεχομένου αὐτῆς.Συγχαίρομεν τόν π.Γεώργιον.
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τής μᾶς παρέθεσεν λιτήν ἐνἘρήμω τράπεζαν,εἰς τήν ὁποίαν παρεκάθησεν ὁ ὑποτακτικός του,ἡμεῖς καί εἰς φιλοξενούμενος τοῦ μεγάλου Γέροντος φοιτητής τῆς θεολογίας.
Κατά τό διάστημα τῆς ἀνελαίου τραπέζης τῆς ἀγάπης,ὁ φοιτη
τής,ὅστις μέχρι τότε ἐσιώπα, διετύπωσε.μέ πολλήν σεμνότητα τάς κρί
σεις του εἰς ὅσα εἴχομεν εἴπει.Και
-Θά ἤθελα νά σᾶς πληροφορήσω,ἄγιοι Πατέρες,ειπεν,ὅτι ἡμεῖς
εἰς τόν "κόσμον''δέν "ψιλοκοσκινίζομεν''ἔνα βιβλίον,πού ἐμφανίζει ἔστω-καί τάς πλέον παραδόξους ἰδέας.Κινούμενοι ἐντός τοῦ χώρου τοῦ
σεβασμοῦ τῆς πνευματικῆς ἐλευθερί^,ς,τόσον ὁ γράφων ὅσον καί οἱ ἀνα
γινώσκοντες,αἰσθανόμεθα ὅτι. δοκιμαζόμεθα μᾶλλον,παρά ὅτι διατελοῦμεν ὑπό τήν ἀνελευθέραν πίεσιν μιας κατεστημένης αὐθεντίας.Βεβαίως
ἡ πίστις εἰς τήνἘκκλησίαν δέν πρέπει νά τίθεται ἐν ἀμφιβόλω. Ἀλλ*
αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς ἐμποδίζη ὅπως καταθέτωμεν τάς καθημερινάς ἐ
μπειρίας μας,ἐν τῇ ἀναζητήσει τοῦ ἀληθοῦς,τοῦ ώραίου,τοῦ καλοῦ,τοῦ
αὐθεντικοῦ...
Ἐάν,σεβαστοί μου Γέροντες,σφάλλωμεν γράφοντες,θά μᾶς τό εῖπουν,θά μᾶς πείσουν προηγουμένως καί θά ἀλλάξωμεν γνώμην.Πέραν τού
του πρός τί ν'ἀνησυχῶμεν διά τά ἐνδεχομένως κακῶς γραφέντα;Ἐκτός
τοῦ γεγονότος ὅτι,οἱ πολλοί διαβάζουν χωρίς νά πολυενδιαφέρονται ἀ
πόκλειστικῶς διά τάς προσωπικάς ἰδέας ε'κάστου συγγραφέως,ὅσον διά
τό ἄν αἱ ἰδέαι συμφωνοῦν μέ τούς παλμούς τῶν καρδιῶν των.
Ἀκριβῶς ἐπειδή γνωρίζω τήν σύγχρονον νοοτροπίαν,μᾶλλον ἔκ πληξιν αἰσθάνομαι διά τήν ὑπερβολικήν σημασίαν,πού δίδετε εἰς τά ἄ

24 φευκτα λάθη ἐνός βιβλίου,τό ὁποῖον,δέν εἰναι δυνατόν,νά μή ἔχη καλά σημεῖα.'Ἀλλωστε θεολογία,κατά τήν ἀντίληψιν τοῦ κ.Γιανναρᾶ,ση μαίνει''διακινδύνευση'',ὅπως εἰναι διαδεδομένον τοῦτο μεϊαξύ τῶν νέων θεολόγων,βασιζομένων ἐπί τοῦ ἁγίου Γρηγορίο,υ τοῦ Θεολόγου,ὁ ὁποῖος λέγει;''ὀρθοδοξεῖν ἐστι τό ἀεί σχοινοβατέῦν".Καί,φυσικά,τοῦτο
προϋποθέτει ἀπόφασιν διακινδυνεύσεως.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν,ἄγιοι πατέρες,θά ἤθελα .νά πληροφορηθῶ,πόίαν
ἔννοιαν ἔχει ἡ σχολαστική ἀνάλυσις τοῦ ἔργου ἐνός νέου θεολόγου,αἰ
σθανομένου τήν ἀγωνίαν τῆς νέας γενεᾶς,πού δέν ἱκανοποιεῖται ἀπό ὅ
λα τά παλαιά σχήματα καί ἐπιζητεῖ κάποιας προσαρμογάς τῆςἘκκλησίας.Ἀφήνω τό ἐνδεχόμενον,ὅτι ὁ "διϋλισμός" αὐτός δύναται νά παρά σχη ἀφορμήν ἐρμηνείας,ὅτι ὀφείλεται εἰς λανθάνουσαν βασκανίαν "ἀ μαυροῦσαν τά καλά',Ἡυγχωρήσατέ μου,παρακαλῶ,τήν εἴλικρίνειαν...
Κεραυνός ἐν αἰθρίᾳίΚατεπλάγημεν πάντες ἀπό τήν τολμηρότητα τοῦ
φοιτητοῦ,ἀπό τό ὕφος του,τάς ἐλευθερίους ἰδέας του,τήν ἀπάρνησιν
σχεδόν πάσης αὐθεντίας,τήν ἔλλειψιν σεβασμοῦ πρός Μοναχούς πολιω θέντας εἰς τόν ἀγῶνα τῆς εὐσεβείας,ώς καί ἀπό τήν αἰχμήν περί λαν,
θανούσης βασκανίας.
Ἀντιλαμβανόμεθα ὅλοι,^τι μία συζήτησις μέ ἔνα καταφανῶς ἐπηρμένον νέον,ὅστις,ὑπό τό πρῖσμα τῆς ἐκ τῶν σπουδῶν του οἰήσεως,μᾶς
ἔβλεπε μέ πολλήν συγκατάβασιν καί ώς ἀμυήτους εἰς τά θέματα τῆς''ὑψηλῆς θεολογικῆς διανοήσεως".Πάνῖως οἱ πατέρες ἠσαν ἀπαθεῖς,δέν ἐπειράχθησαν,ἀλλά μᾶλλον θά προσηύχοντο μυστικῶς ὑπέρ τοῦ παιδίου.
Παρά ταῦτα ἀπετόλμησα νά σφιγμομετρήσω,ἐν τῷ προσώπω τοῦ νεοφύ
του τούτου,τήν ἀναρχικήν κάπως νοοτροπἴαν τῆς συγχρόνου νεότητος.
-Εἔπατε,εὐλογημένε ἀδελφέ,ὅτι σεῖς,οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς, δέν
. ἀποδίδετε ἰδιαιτέραν σημασίαν εἰς τά βιβλία,τόσον ἀπό τήν ἄποψιν ἐ
κείνων πού γράφουν ὅσον καί ἀπό τήν πλευράν ἐκείνων πού διαβάζουν.
Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι,ἔξω τῆς περιοχῆς τῆςἘκκλησίας δέν ὑπάρ χει οὐδέν ἀντικειμενικόν κριτήριον,καμμία δέσμευσις ἐξ Ὁμολογίας ,
καμμία αὐθεντία καί ἔκαστος,ἐφ'ὅσον εὑρίσκεται εἰς τό σκότος τῆς ἀ
γνωσίας καί τῆς ἀπιστίας,ἐπόμενον εἰναι νά μή γνωρίζη τί ζητεῖ.Ἀν
τιλαμβάνομαι ἐπίσης,ὅτι δύναται νά διαβάζη ὅλα τά βιβλία μέ τήν ἰδίαν διάθεσιν ἐνδιαφέρονϊος ἤ ἀδιαφορίας,νά εὐαρεστεῖται ἥ νά δυσα
ρεστεῖται,νά ἀποδέχεται ἥ νά ἀπορρίπτῃ κατἈναλογίαν πρός τήν ἀπήχησιν πού ἔχουν εἰς τήν ἀπροσανατόλιστον ψυχήν του.
Ἀλλ'ἐντός τοῦ χώρου τῆςἘκκλησίας,νομίζω,ὅπως καί σεῖς ώς α
γιον μέλος τῆς πρέπει νά φρονεῖτε,ὅτι ἐμπολιτεύεται ἡ ἐνότης,ἥτις
πηγάζει ἀπό''τό αὐτό φρονεῖν" ,ἀπό τήν ἔνωσιν τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης ,

ἀπό τάς κοινάς πνευματικ ας ἐμπειρίας,ἀπό τήν φύσιν,τέλος,τῆςἘκ- 25
κλησίας,ώς Θεανθρωπίνου Σώματος.Ἐννοεῖται δέ,ὅτι καί αὐτοί πού ἐ
πιθυμοῦν νά γράψουν ἥ πού ἤδη γράφουν,δέν δικαοῦνται νἀ ἀπομακρύνωνται. ἀπό τήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας. Ὀφείλουν πάντοτε ,ἐφ'ὅσον
ἔχουν τό ἐκ Θεοῦ χάρισμα καί εὑρίσκονται ἐν ἱεραρχικῇ τάξει τῆςἘ
κκλησίας,νά διακρατοῦν τήν διδασκαλίαν της ἀνόθευτον.Βεβαίως,ειναι
μακρός ὁ λόγος,διά τό πῶς εἰναι δυνατόν νά καταστῇ κανείς ἱκανός,
ὅπως μεταδώση καί εἰς τούς ἄλλους,ἐνἘκκλησίᾳ ζῶντος Θεοῦ,ὀρθοτομούμενον τόν λόγον τῆς ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου.
Καί ναί μέν ὑπάρχουν ἄνθρωποι,ἐκ τῶν ἀποτελούντων τήνἘκκλη^
σίαν,μή κατ'αἔσθησιν ψυχῆς ἡνωμένοι μέ τόν Χριστόν καί τούς ἀδελφούς,τελοῦντες ὑπό τήν ἐπήρειαν τοῦ πολεμήτορος διαβόλου,παρασυρό
μενοι ἀπό τήν ἀλλοιοῦσαν τάς ἐν Χριστῷ ἐμπειρίας των γοητείαν τοῦ
κόσμου,ώς καί ἀπό τήν ἐνέργειαν τῶν ψεκτῶν καί δυσαποβλήτων παθῶν
των,ἐκ τῆς ὁποίας βλέπουν τά πράγματα ὑπό τό διάφραγμά των φασματοσκοπικῶς,οἱ ὁποῖοι παραπαίουν ἐσωτερικῶς καί εἰτα ἐκδηλοῦν ὧς ὀ
ρθά τά πεπλανημένα φρονήματά των,πρός βλάβην ἀσιραλῶς τῶν πιστῶν.
Τότε ,συνέχ.ισα,δέον νά ἐφαρμόζεται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου;''Ἐάν δέ
ἁμαρτήσῃ εἴς σέ ὁ ἀδελτρός σου,ὕπαγε καί ἔλεγξον αὐτόν μεταξύ σοῦ
καί αὐτοῦ μόνου'ἐάν σοῦ ἀκούση,ἐκέρδησας τόν ἀδελφόν σου. Ἐάν δέ
μή ἀκούση,παράλαβε μετά σοῦ ἔνα ἥ δύο,ὕνα ἐπί στόματος δύο μαρτύρων ἤ τριῶν σταθῇ πᾶν ὁῆμα" Ἐάν δέ παρακούση αὐτῶν,εἰπέ τῇ ,ἐκκλησίᾳ'ἐάν δέ καί τῇςἐκκλησίας παρακούση,ἔστω σοι ὧσπερ ὁ ἐθνικός &
ὁ τελώνης". Ὅατθ. ιη'1β-ϊ7Ἔαί αὐτό τό κάμῖει ἡἘκκλησία διά νά δι
ασώσῃ τήν ἐνότῃτά της,ἐν τῇ τηρήσει τῆς "Διδαχῆς".
Λοιπόν,ἀφοῦ ἐρωτᾶτε ἀδελφέ,εἰπα ἐν συνεχείᾳ,ποίαν ἔννοιαν ἔ χει ἡ σχολαστική ἀνάλυσις τοῦ ἔργου ἐνός νέου θεολόγου,σᾶς πληροφορῶ,ὅτι,ώς μέλη τῆςἘκκλησίας,εἴμεθα ὑποχρεώμενοι ὅπως ἐπισημαίνωμεν τάς κενοφωνίας,ὕστερα ὅπως καλοῦμεν τούς σφάλλοντας καί ὑπο
δείξωμεν εἰς τούτους τά ἀντορθόδοξα φρονήματά των.Καί ἄν μέν ἀναγνωρίσουν τήν πλάνην των,τότε,κατά τό ἔθος τῆςἘκκλησίας,καθ'ὑποχρέωσιν καί ἀπό τήν ἐκ ταπεινώσεως ἀνάγκην τῆς ὁμολογίας,τῶν δημο
σίᾳ κηρυχθεισῶν φθοροποιῶν κακοδοξιῶν των,ὀφείλουν,κατά τό''ὁ τρώσας καί ἰάσεται",ὅπως δημοσίως ἀνακαλέσουν ὅσα ἔβλαψαν καί βλάπ τουν τόν λαόν τοῦ Θεοῦ,νοθεύουν τήν''Διδαχήν''καί δημιουργοῦν σχί σματα μεταξύ τῶν πιστῶν.
Ἐάν πάλιν,συνεπλήρωσα,ἐπιμένοντος τοῦ διαβολικοῦ νέφους ἐν
τῇ ψυχῇ,ἤ ἀπό ἐγωϊσμόν ἀρνηθοῦν "οἰ πλανώμενοι καί πλανῶντες''νά ἀ
ναγνωρίσουν τά λάθη των,τότε ἡἘκκλησία ὑποχρεοῦται νά ἀξιώση δη-
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μοσίᾳ ἀναγνώρισιν τῶν ἀντορθοδόξων ἰδεῶν των.Καί αν μέν ταπεινωθουν
καί δεχθοῦν,ἐκερδήθησαν οἰ ἀδελφοί,τά αἱρετικά βιβλία ἀποσύρονται ἀ
πό τήν κυκλοφορίαν,ἠ διασαλευθεῖσα ἐνότης ἀποκαθίσῖαται καί αἱ συνειδήσεις ἠρεμοῦν. Ἐάν δέ παρακούσουν καί τῆςἘκκλησίας,τότε ἐκβάλλο
νται αὐτῆς ώς οἱ ἐθνικοί καί οἱ τελῶναι.Αὐτό ειναι τό φρόνημα τῆς ἁ
γίας Ἐκκλησίας μας.
Ἐπομένως,ἀδελφέ,συζητοῦμεν τό ἔργον τοῦ κ.Γιανναρᾶ όιά νά ὑποδείξωμεν τά μήὈρθόδοξα σημεῖα τῶν γραπτῶν του,μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά
ὁμολογήση τά λάθη του,διά νά σταματήση ἡ φθορᾶ εἰς τάς συνειδήσεις.
Αὐτό κάμνουν οἱ στοιχειωδῶς τίμιοι μέ τήνὈρθοδοξίαν.
'ΑλλἈάν σἐῖς καί ἄλλοι τινές ἥ οἱ πολλοί,ἄν θέλεῖε,ἀδιαφοροῦν
διά τό τί λέγεται ἐν τῷ χώρφ τῆςἘκκλησίας,αὐτό δέν εἰναι μόνον μία
κραυγαλέα ἀντινομία πρός τήν πίστιν σας,ἀλλά δημιουργεῖ καί τάς ἀσφαλεστέρας προϋποθέσεις,διά νά μεταβληθῇ ἡ ὁμοφρονοῦσα καί ἡνωμένη
ἐν ἀληθείᾳ καί ἀγάπῃἘκκλησία,εἰς περιοχήν συγχύσεως ποικίλων φρονη
μάτων,μέ ἀποτέλεσμα τόν μερισμόν εἰς ἄπείρους ὁμάδας ἤ "ὁμολογίας".
Δηλαδή θά ὁδηγηθῶμεν εἰς ἔναὈρθόδοξον προτεσταντισμόν.Συμφωνεῖτε ;
-Τ'έ αὐτά πού εἔπατε,πάτερ,ἀπεκρίθη ὁ φοιτητής,ἀφήνετε νά ἐννοηθῇ
ὅτι δέν ἀναγνωρίζεται ἐλευθερίαν σκέψεως εἰς τούςὈρθοδόξους πιστούς
καί ὅτι· τελοῦμεν ὑπό μίαν καταδυναστείαν ε'νός κατεστημένου.
Ἀλλά ἡἈνατολικήἘκκλησία δέν εὑρέθη ποτέ εἰς τήν ἀνάγκην νά δημιουργήση μίαν ἐξωτερικήν αὐθεντίαν,πρός διασφάλισιν τῆς ἀληθείας .
Ἐν ἀντιθέσει πρός τήν Δυτικήν,ἐνεπιστεύθη τήν τεκμηρίωσιν τῶν πε ποιθήσεών της,ὅχι εἰς τόν ὀρθόν λόγον,ὅπως ἐκείνη,ἀλλά εἰς τήν προσωπικήν ἐμπειρίαν τῶν μελῶν της,τῶν μετεχόντων τῆς κοινῆς Τραπέζης
Της.Καί ἡ λειτουργική αὐτή ἐμπειρία,εἰναι ἀδύνατον νά ἀντικειμενικο
ποἠθῇ.Δηλαδή οὐδέν ἐκφραστικόν μέσον δύναται νά ἀποόώσῃ ἀποδεικτι κῶς τήν ἐμπειρίαν αὐτήν.
Ἐπομένως,πῶς εἰσθε τόσον βέβαιος,πάτερ,συνέχισεν,ὅτι ἡἘκκλησία θά διαφωνήση σύσσωμος,ἐάν τῆς προσαγάγετε κατηγορούμενον τόν,κα
τά τήν γνώμην σας','πταίσαντα ἀδελφόν";Νομίζω δέ,ὅτι πολλοί θά συμφωνήσουν μέ πολλάς ἀπόψεις τοῦ κρινομένου θεολόγου.Ἐγώ ἔτσι φρονῶ...
'Ἀλλωστε,ὅπως σᾶς εἰπα,"Ὀρθοδοξεῖν ἐστι τό ἀεί σχοινοβατεῖν" καί
ὅχι «ῖνησιν εἰς ἔνα κοινόν τόπον. Ὁ νοῦς ἐλεύθερος,πρέπει νά ἀφήνεται εἰς τά ἐξ ἀγάπης καί πόνου πτερυγίσματά του,πρός τήν θείαν ἀορι
στίαν,εἰς ἀναζήτησιν τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ.'Ὁχι μέ δουλικότητα,ἀπό
περιδεῆ συνείδησιν,νά δεσμεύωμεν τάς ἐμπνεύσεις μας. Ἐλπίζω νά γίνω
μαι ἀντιληπτός,σεβαστοί πατέρες...(συνεχίζεται) Νοναχός Β.
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ἐνοχλοῦντες δαίμονες εξαφανίζονται.Καί κατόπιν ὁ νοῦς μέ πολλήν δύ
ναμιν καί ἄνεσιν προσεύχεται. 'Ἀλλοτε πάλιν,ὅταν ὑφιστάμεθα τόν συνήθη πόλεμον,ὁ νοῦς ἀγωνίζεται ἀλλἈδυνατεῖ νά ὑψωθῇ.Διότι τά διάφορα πάθη τοῦ ἀφῇρεσαν-τήν δύναμι ν. 'Ὁμως, ἐπιμόνως ὁ νοῦς ζητῶν''εὑρήσει καί κρούοντι ἀνοιγήσεται''αὐτῷ.
λαἘή προσεύχεσαι νά γίνουν τά θελήματά σου.Διότι πάντως δέν
συμφωνοῦν μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.Νά προσεύχεσαι μᾶλλον,καθώς ἐδιδάχθης,λέγων·γενηθήτω τό θέλημά σου εἰς ἐμέ.Καί σέ κάθε πρᾶγμα ὁμοίως νά αἰτῇς,διά νά γίνεται τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.Διότι ὁ Θεός θέλει τό
καλόν καί συμφέρον τῆς ψυχῆς σου,ἐνῷ σύ δέν ζητεῖς αὐτό.
λβ* Πολλάκις προσευχηθείς ἐζήτησα ἐκεῖνο πού ἐνόμισα καλόν.Ἐ
πέμεινα δέ εἰς τό αἴτῆμά μου,ἐκβιάζων παραλόγως τό θέλημα τοῦ Θεοῦ
^τμή ἀφήνων εἰς τήν σοφίαν του νά οἰκονομήση εἰς ἐμέ ὅ,τι ἠτο συμφέ
ρον.Ὅϊαν ὅμως ἔλαβα τό αἰτηθέν,ἐστε^χωρήθην κατόπιν πολύ,διότι δέν
προτίμησα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.Καί ἀπεδείχθη ὅτι,ὄντως δέν ἠτο συμφέ
ρον μου,ὅπως ἐνόμισα.
λγ' Τί τό ἀγαθόν ἄν ὄχι ὁ Θεός; Ἐπομένως ἄς ἀφήσωμεν εἰς αὐτόν
τήν φροντίδα καί ὅλα θά εἰναι εὐλογημένα.Διότι ὁ ἀγαθός ὁπωσδήποτε
ἀγαθάς χορηγεῖ δωρεάς.
Μή θλίβεσαι ὅταν δέν λαμβάνεις ἀπό τόν Θεόν ἐκεῖνο πού ζη
λδ'
τεῖς. Ὁ Θεός θέλων νά σέ εὐ^γετήσῃ περισσότερον σέ ἀφήνει νά παραμένης εἰς τήν προσευχήν.Διότι τί τί'ανώτερον ἀπό τήν ἔνωσιν μετά
τοῦ Θεοῦ καί τήν μετἈὐτο.ῦ συνομιλίαν;
λε' Ἀπερίσπαστος προσευχή εἰναι τελεία νόησις τοῦ νοῦ.(Ἐντό
πισις τοῦ νοῦ εἰς μόνον τόν Θεόν).
λστἹΙροσευχή εἰναι ἀνάβασις τοῦ νοῦ πρός τόν Θεόν.
λζ' Ἐάν ποθῇς νά προσευχηθῇς,χωρίσου ἀπό τά σύμπαντα,διά νά
κατακτήσῃς τό παν.
Προσευχήσου πρῶτον,ὅπως καθαρισθῇς ἀπό τά πάθη σου.Δεύτελη'
ρον,οπως ἀπαλλαγῇς ἀπό τήν ἄγνοιαν καί τήν λήθην^τῶν πνευματικῶν).
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2δ Καί τρίτον,ὅπως σέ σκεπάση ὁ Θεός ἀπό τάς πτώσεις καί^σέ ἐγκαταλείψη εἰς τάς χεῖρας τοῦ διαβόλου.
λθ' Νά ζητῇς προσευχόμενος μόνην τήν δικαιοσύνην καί τήν βασι λείαν,δηλαδή τήν ἀρετήν καί τήν γνῶσιν.'Ὁλα τά ἄλλα θά ἀκολουθήσουν.
μ* Δέν εἰναι δίκαιον νά προσεύχεσαι μόνον ὑπέρ τοῦ ἐαυτοῦ σου.
Διά νά εἰσ·αι μιμητής τῶν ἁγίωνἈγγέλων,νά προσεύχεσαι ὑπέρ πάντων.
μα' Δός προσοχήν.Ἐρεύνησε ἄν κατά τόν καιρόν τῆς προσευχῆς σου
εὑρίσκεσαι- μόνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.Νήπως,ἀγαπῶν ἀνθρωπίνους ἐπαίνους
,παρατείνεις τήν προσευχήν σου ἀπό κενοδοξίαν.
μβ' Εἴτε κατά μόνας προσεύχεσαι ειἹε μετά ἀδελφῶν,μή προσεύχεσαι ἀπό συνήθειαν,ἀλλά μέ μέθεξιν τῆς ψυχῆς σου,μέ αἔσθησιν.
μγ' Αἴσθησις προσευχῆς εἰναι συγκένϊρωσις τοῦ νοῦ,μέ εὐλάβειαν
,μέ κατάνυξιν καί ὀδύνην ψυχῆς καί μέ ἐξομολόγησιν τῶν ἁμαρτιῶν,συ
νοδευομένην ὑπό ἐσωτερικῶν στεναγμῶν.
μδ' Ἐάν εἰς τόν καιρόν τῆς προσευχῆς ὁ νους σου σκορπίζεται,ἀκόμη δέν ἔμαθε ὁ νους σου νά προσεύχεται ώς οἱ Νοναχοί,ἀλλά ειναι ἀ
κόμη κοσμικός,διαφέρων μόνον κατά τό ἐξωτερικόν σχῆμα.
με' Φύλαττε τήν μνήμην σου μέ δύναμιν- κατά τήν προσευχήν σου,
διά νά μή σοῦ εἰκονίζη ὅ,τι ἔχει προσλάβει.Ἀλλά νά διεγείρης τόν
νοῦν σου εἰς τήν κατανόησιν τοῦ ἔργου τῆς προσευχῆς.Συνήθως ο νοῦς
ἀποσπᾶται ἀπό τήν μνήμην εἰς τήν ώραν τῆς προσευχῆς.
μς' "Ὁταν προσεύχεσαι,ἡ μνήμη σοῦ φέρει εἰκόνας παλαιῶν ὑποθέσεων,ἥ νέας φροντίδας ἤ τά πρόσωπα ἐκείνων πού σέ ἐλύπησαν.
μζ' Ὁ δαίμων πολύ φθονεῖ τόν προσευχόμενον ἄνθρωπον.Δι'αὐτό &
μετέρχεται πᾶν μέσον διά νά ματαιώση τόν σκοπόν τῆς προσευχῆς.Δέν ὀ
κνεῖ νά φέρνει νοήματα διαφόρων πραγμαέων διά τῆς μνήμης καί νά διερεθίζει ὄλα τά πάθη,ἐνεργῶν εἰς τήν σάρκα,διά νά ἐμποδίση τήν θεί
αν προθυμίαν τοῦ προσευχομένου καί τήν ἔνωσίν του μέ τόν ©εόν.
μη' Ὅταν ὁ πονηρός δαίμων,παρ'ὅλας τάς μηχανάς του,δέν καϊορθώση νά· ἐμποδίση τήν προσευχήν τοῦ ἀγωνιζομένου,ἐλαττώνει ὁλίγον τόν
πόλεμον.Ἔστερα ἐκδικεῖται τόν προσευχηθέντα,ἀνάπτων αὐτόν εἰς ὀργήν
,διά νά ἐξαφανίυη τήν καλήν κατάστασιν ἐκ τῆς προσευχῆς,ἤ τόν διερε
θίζει εἰς σαρκικάς ἡδονάς διά νά μολύνῃ τήν ψυχήν του.
(συνεχίζεται.Ἀπόδοσις:Ἱουστίνου Μονοτρ.
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