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᾿Επιστολὴ πρὸς Μοναχοὺς

Π
ΡΟΣ ὅσους ἀσκοῦν τὸν μο-

   ναχικὸν βίον καὶ εἶναι στε-
ρεωμένοι εἰς τὴν πίστιν τοῦ Θεοῦ,
ἀγαπητοὺς καὶ περιποθήτους ἀ-
δελφούς, χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τὸν
Κύριον, ὁ ὁποῖος σᾶς ἠξίωσε νὰ
πιστεύσετε εἰς Αὐτόν, διὰ νὰ
κληρονομήσετε καὶ σεῖς τὴν αἰώ-
νιον ζωὴν μαζὶ μὲ τοὺς ῾Αγίους.

᾿Επειδὴ δὲ ὑπάρχουν μερικοὶ
ἀρειανόφρονες, οἱ ὁποῖοι περιέρ-
χονται τὰ Μοναστήρια διὰ κανέ-
να ἄλλον σκοπόν, παρὰ νὰ ἐξα-
πατήσουν τοὺς ἁπλοϊκούς, ὡσὰν
ἀπεσταλμένοι τάχα ἀπὸ ἡμᾶς, ὑ-
πάρχουν δὲ μερικοί, οἱ ὁποῖοι

διαβεβαιώνουν μὲν πὼς δὲν πι-

στεύουν εἰς τὴν διδασκαλίαν,

Τ
ΟΙΣ τὸν μονήρη βίον ἀσκοῦ-

  σι, καὶ ἐν πίστει Θεοῦ ἱδρυ-
μένοις, ἀγαπητοῖς καὶ ποθεινο-
τάτοις ἀδελφοῖς ἐν Κυρίῳ χαί-
ρειν.

Εὐχαριστῶν μὲν τῷ Κυρίῳ, τῷ
δόντι ὑμῖν εἰς Αὐτὸν πιστεῦσαι,
ἵνα μετὰ τῶν ῾Αγίων καὶ ὑμεῖς
ἔχητε τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

᾿Επειδὴ δὲ εἰσί τινες οἱ τὰ
᾿Αρείου φρονοῦντες, περιερχό-
μενοι τὰ Μοναστήρια, δι᾿ οὐδὲν
ἄλλο εἰ μὴ ἵνα, ὡς πρὸς ὑμᾶς
ἐλθόντες καὶ ἀφ᾿ ἡμῶν ὑποστρέ-
φοντες, τοὺς ἀκεραίους ἐξαπα-
τῶσι, τινὲς δὲ εἰσιν οἱ διαβε-
βαιοῦντες μὲν τὰ Ἀρείου μὴ
φρονεῖν, συγκαταβαίνοντες δέ,



καὶ μετ᾿ αὐτῶν εὐχόμενοι ἐπὶ
τὸ αὐτό·

ἀναγκαίως, παρακελευόντων
τινῶν εἰλικρινεστάτων ἀδελφῶν,
πρὸς ὑμᾶς γράφειν ἐσπούδασα,
ἵνα τὴν εὐσεβῆ Πίστιν, ἢν ἡ τοῦ
Θεοῦ χάρις ἐν ὑμῖν ἐργάζεται,
ἀκεραίως καὶ ἀδόλως φυλάττον-
τες, οὐ μὴ πρόφασιν δῶτε σκαν-
δάλου τοῖς ἀδελφοῖς.

῞Οταν γάρ τινες ὑμᾶς τοὺς
ἐν Χριστῷ πιστοὺς θεωρήσαν-
τες μετ᾿ αὐτῶν συνερχομένους
καὶ κοινωνοῦντας, πάντως ὑπο-
νοήσαντες ΑΔΙΑΦΟΡΟΝ ΕΙΝΑΙ
τὸ τοιοῦτον, εἰς τὸν τῆς ἀσε-
βείας ἐμπεσοῦνται βόρβορον.

 ̔́ Ιν᾿ οὖν μὴ τοῦτο γένηται, θε-
λήσατε, ἀγαπητοί, τοὺς μὲν φα-
νερῶς φρονοῦντας τὰ τῆς ἀσε-
βείας ἀποστρέφεσθαι, τοὺς δὲ
νομίζοντας τὰ Ἀρείου μὴ φρο-
νεῖν, κοινωνοῦντας δὲ μετὰ τῶν
ἀσεβῶν, φυλάττεσθαι·

καὶ μάλιστα ὧν τὸ φρόνημα
ἀποστρεφόμεθα, τούτους ἀπὸ
τῆς κοινωνίας προσήκει φεύ-
γειν.

Εἰ δέ τις προσποιεῖται μὲν
ὁμολογεῖν ὀρθὴν Πίστιν, φαίνε-

ἀλλὰ ὑποχωροῦν καὶ προσεύ-

χονται μαζὶ μὲ αὐτοὺς εἰς τὸν

ἴδιον τόπον·

κατ᾿ ἀνάγκην λοιπὸν ἔσπευ-
σα, ἐπειδὴ μὲ παρεκάλεσαν με-
ρικοὶ σταθερώτατοι ἀδελφοί, νὰ
σᾶς γράψω, ὥστε νὰ φυλάσσετε
ἀκεραίαν καὶ ἀνόθευτον τὴν εὐ-
σεβῆ Πίστιν, τὴν ὁποίαν διατη-
ρεῖ εἰς σᾶς ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ,
διὰ νὰ μὴ δώσετε ἀφορμὴν σκαν-
δαλισμοῦ εἰς τοὺς ἀδελφούς.

Διότι, ὅταν μερικοὶ  ἰδοῦν

σᾶς τοὺς πιστοὺς εἰς τὸν Χρι-

στὸν νὰ συγκεντρώνεσθε μὲ

αὐτοὺς καὶ νὰ κοινωνῆτε μαζὶ

τους, ὁπωσδήποτε θὰ θεωρή-

σουν τοῦτο ὅτι ΔΕΝ ΕΧΕΙ

ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ, καὶ ἔτσι

θὰ πέσουν εἰς τὸν βόρβορον

τῆς ἀσεβείας.

Διὰ νὰ μὴ συμβῇ λοιπὸν τοῦ-
το, ἀποφασίσατε, ἀγαπητοί, αὐ-
τοὺς μὲν ποὺ φανερὰ πιστεύουν
εἰς τὴν ἀσέβειαν νὰ ἀποστρέ-
φεσθε, ἀπ᾿ αὐτοὺς δέ, ποὺ νο-
μίζουν πὼς δὲν πιστεύουν εἰς

τὴν ἀρειανικὴν διδασκαλίαν,

κοινωνοῦν ὅμως μὲ τοὺς ἀσε-

βεῖς, νὰ φυλάττεσθε·

καὶ μάλιστα ἐκείνων ποὺ ἀ-

ποστρεφόμεθα τὴν πίστιν, αὐ-

τοὺς πρέπει νὰ ἀποφεύγωμεν

ἀπὸ τὴν κοινωνίαν.

᾿Εὰν δὲ κανεὶς προσποιῆται

μὲν ὅτι ὁμολογεῖ ὀρθὴν Πίστιν,



ται δὲ κοινωνῶν ἐκείνοις, τὸν
τοιοῦτον προτρέψασθε ἀπέχε-
σθαι τῆς τοιαύτης συνηθείας·

καὶ ἐάν μὲν ἐπαγγέληται, ἔ-
χετε τὸν τοιοῦτον ὡς ἀδελφόν,
ἐὰν δὲ φιλονείκως ἐπιμένῃ, τὸν
τοιοῦτον παραιτεῖσθε.

Οὕτω γὰρ διατελοῦντες, κα-
θαρὰν τὴν Πίστιν διατηρήσετε,
κἀκεῖνοι βλέποντες ὑμᾶς ὠφε-
ληθήσονται, φοβηθέντες μὴ ἄ-
ρα ὡς ἀσεβεῖς καὶ τὰ ἐκείνων
φρονοῦντες νομισθῶσιν.

φαίνεται δὲ ὅτι κοινωνεῖ μὲ ἐ-

κείνους, αὐτὸν νὰ παροτρύνε-

τε νὰ ἀποφεύγῃ αὐτὴν τὴν συν-

ήθειαν·

καὶ ἐὰν μὲν ὑποσχεθῇ, νὰ τὸν
θεωρῆτε ἀδελφόν, ἐὰν δὲ ἐπι-
μένῃ μὲ πεῖσμα, αὐτὸν νὰ τὸν

ἀπομακρύνετε.

Διότι ἐὰν πράττετε ἔτσι θὰ
διατηρήσετε καθαρὰν τὴν Πίστιν,
καὶ ἐκεῖνοι βλέποντες σᾶς θὰ
ὠφεληθοῦν, ἐπειδὴ θὰ φοβη-

θοῦν μήπως θεωρηθοῦν ὡς ἀ-

σεβεῖς καὶ ὅτι πιστεύουν τὴν

διδασκαλίαν ἐκείνων.

(*) Μ. Ἀθανασίου, Πρὸς Μοναχούς, PG τ. 26, στλ. 1185-1188. ῾Η νεοελληνικὴ
ἀπόδοσις ἀπὸ ΕΠΕ, Μ. ᾿Αθανάσιος, τ. 10, σελ. 312-315, Θεσσαλονίκη 1976.
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σουν αὐτὴν προσεκτικῶς οἱ κοινωνοῦντες μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὰς καὶ ἄς ἀναλογι-
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