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Voorwoord

In de vijf voorafgaande delen van de serie ‘Woorden van Gerondas Païssios van de Athos’ wordt vaak melding gemaakt
van het gebed, aangezien het voornaamste werk van de Gerondas, als monnik “in zijn volmaaktheid”, het gebed was.
Maar ook in zijn omgang met de mensen, zowel monniken als
leken, streefde hij er altijd naar hen te helpen hun leven aan
God toe te vertrouwen door middel van het gebed. In dit deel,
dat uitgegeven is met de zegen van onze Metropoliet Nikodemos van Kassandra, zijn de woorden van Gerondas Païssios
opgenomen die speciaal over het gebed handelen.
Voor Gerondas Païssios is het gebed een grote kracht die God
ons heeft gegeven om met Hem om te gaan, om Zijn hulp te
vragen. Het deed de Gerondas leed als hij zag dat mensen tobden om te strijden “met hun kleine menselijke vermogens”,
terwijl zij de hulp zouden kunnen vragen van God, Die “niet
zomaar goddelijke kracht kan sturen, maar vele goddelijke
krachten; en dan heet Zijn hulp niet alleen goddelijke hulp,
maar Gods wonder”. Daarom hield hij vol dat wij het gebed
moeten zien als een noodzaak en probeerde hij hen die niet
geleerd hadden te bidden, “een begin te laten maken, opdat
hun hart met het gebed start”. Degenen die de goede gewoonte hadden verworven te bidden, sterkte hij opdat zij met nog
meer ijver en met nog meer warmte zouden bidden. Maar tegenover allen benadrukte hij dat de voornaamste instelling
voor de omgang met God, de bekering en de nederigheid zijn.
“Mijn broeder,” zo schrijft hij in zijn brief, “vraag niets anders
in uw gebed dan bekering … De bekering zal u tot nederigheid
brengen, de nederigheid zal u brengen tot de genade van God,
en God zal voor u in Zijn genade hebben wat u voor uw eigen
heil nodig hebt en wat u nog meer nodig hebt, voor het geval
dat nodig is, om een andere ziel te helpen”. En in een andere
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brief schrijft hij: “Ik probeer mezelf voor God te vermorzelen
door mijn zonden en mijn ondankbaarheid voor Hem neer
te leggen, en nederig Zijn barmhartigheid te vragen en Hem
dankbaar te zijn onder lofzang”.
Het boek omvat zeven delen. Het eerste deel gaat over het
gebed in het algemeen, dat de Gerondas zag als noodzakelijk voor de ziel voor een voortdurende en ononderbroken
omgang met God. “We moeten zoeken”, zei hij, “naar voortdurend contact en ‘een permanente audiëntie’ met God, om
ons zeker te voelen; gebed is zekerheid”. Als we ons daarvan
bewust worden, dan zullen we de behoefte voelen om voortdurend met God om te gaan en zullen we ook het ononderbroken gebed bereiken. Gerondas Païssios leidde ons naar
een waar en zuiver gebed door ons te tonen wat daarvoor
nodig is, en door te benadrukken dat tegelijk met het gebed
de overeenkomstige geestelijke strijd geleverd moet worden.
Dus om met God om te gaan, moeten we werken “in de golflengte waarin God werkt”, dat is de nederigheid en de liefde.
De hartstochten, en vooral de ijdelheid en het ontbreken van
geestelijke allure, dat wil zeggen het ontbreken van opoffering, zijn storingen die de goddelijke omgang verhinderen.
Daarom moeten we, voordat we het gebed beginnen, dat een
goddelijke omgang is, een voorbereiding hebben die gelijk is
aan die voor de Goddelijke Communie. Met de bekering en
de nederige biecht aan God “breekt de omheining, of liever
opent God de deur”, en ontvangen we “de genade van de goddelijke omgang”.
In het tweede deel van het boek is sprake van de hindernissen
die we tegenkomen bij het gebed: nalatigheid, lusteloosheid
en afleiding. Maar ook de duivel probeert ons los te maken
van de omgang met God “door een gesprekje met ons te beginnen”. De Gerondas geeft praktische raadgevingen, “opdat
het hart warm wordt en met het gebed start”. Een korte maar
intense voorbereiding vóór het gebed verwarmt het hart. Zin12

gen helpt de lusteloosheid te bestrijden en schept een betere
voorwaarde om met graagte te bidden. Het gebedssnoer is
een wapen tegen de duivel. Metanieën helpen om onze geestelijke machine op gang te brengen.
Het derde deel gaat over “onze liefhebbende Moeder”, de Alheilige Moeder Gods, over de Beschermengel en over de Heiligen, die onze bemiddelaars en verdedigers zijn bij God. Met
haar volmaakte gehoorzaamheid aan God en met haar nederigheid heeft de Alheilige Moeder Gods bijgedragen aan de
verwerkelijking van het vóóreeuwige raadsbesluit van God
voor de verlossing van de mens. Daarom ook aanhoort zij ons
gebed en brengt zij onze verzoeken over aan haar Zoon en
God. Op zijn beurt wijkt onze Beschermengel niet van onze
zijde. Wanneer wij leven volgens Gods wil, beschermt hij
ons en bevrijdt hij ons uit de gevaren. Maar ook alle Heiligen
haasten zich om ons te helpen, wanneer wij hen met geloof
en vroomheid aanroepen.
Het vierde deel behandelt de vraagstukken van het gebed,
waarvan de Gerondas zei dat het goed zou zijn het te verdelen in drie soorten: het gebed voor onszelf, het gebed voor
de wereld en het gebed voor de overledenen. In het laatste
hoofdstuk van het vierde deel is sprake van het gebed met het
Psalmboek, dat de Gerondas gebruikte voor elk van de situaties of personen waaraan de heilige Arsenios van Cappadocië een Psalm had verbonden. De “situaties of personen” van
de heilige Arsenios, evenals de manier waarop de Gerondas
bad voor elk thema door het lezen van de overeenkomstige
psalm, worden geciteerd in het Aanhangsel van dit boek.
Het vijfde deel bevat raadgevingen in verband met het gebed
en de nuchterheid, dat wil zeggen de geestelijke waakzaamheid, die noodzakelijk is voor de concentratie van de geest.
De geest lijkt op een opstandig kind dat voortdurend heen
en weer draait. De Gerondas raadt aan “hem geestelijk op te
voeden en hem te leren dikwijls naar huis te gaan, naar het
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Paradijs, bij zijn Vader, God”. Wat betreft het concentreren
van de geest bij het gebed merkt de Gerondas op, zonder de
verschillende praktische methodes te verwerpen, dat deze
eenvoudig hulpmiddelen zijn. Als geschikte instelling beschouwt hij de bekering en de pijn in het hart, die zich lichamelijk voordoet wanneer de mens zijn grote zondigheid voelt
en zijn ondankbaarheid tegenover de vele weldaden van God,
maar ook wanneer hij uit zichzelf treedt en zich verplaatst in
hen die bedroefd zijn.
In het zesde deel wordt melding gemaakt van het godsdienstige leven van de kerk. Hierbij zijn inbegrepen raadgevingen
met betrekking tot het deelnemen aan de kerkelijke Officies
en de juiste voorbereiding op het deelnemen aan het Mysterie van de Goddelijke Eucharistie. Het laatste hoofdstuk van
dit deel gaat over de kerkzang, die niet alleen gebed is, maar
ook “een uitstorting van het hart, het overlopen van de innerlijke geestelijke gesteldheid”.
Het zevende en laatste deel handelt over de lofzang tot God.
De Gerondas raadt ons aan “een geestelijke lofzang met
vreugde en dankbaarheid” op te dragen na elk verzoek van
ons dat verhoord is; hij benadrukt vervolgens dat elke mens,
als hij denkt aan de rijkdom van de goddelijke weldaden, dag
en nacht God zou lofprijzen. De ijverige kinderen van God
zingen Zijn lof zelfs te midden van verdriet en beproevingen.
In de voortdurende lofzang en dankbaarheid tot God, voelt
de mens “heel de goddelijke rijkdom”. En hoe meer hij Gods
lof zingt en Hem dankbaar is, des te meer schenkt God hem
zelfs nog meer zegeningen. Het laatste hoofdstuk gaat over
de goddelijke gaven, die aan nederige en ijverige mensen geschonken worden, die werken aan hun bekering en alles offeren uit liefde voor God. De Gerondas, die de grote zoetheid
en de onuitsprekelijke vreugde geproefd heeft die de goddelijke genade aan de ziel schenkt, wanneer zij haar bezoekt, zei
dat dan “de geest door Gods verschijning stilstaat, en ook het
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verstand ophoudt te functioneren, en alleen de ziel zich de
zoetheid van de goddelijke liefde, de goddelijke tederheid en
zekerheid gewaar is”. Dan houdt het gebed verder op, want
de geest “heeft verbinding met God en wil op geen enkele manier bij Hem weggaan”.
In alle delen van het boek is herhaaldelijk sprake van nederigheid en het ons bewust zijn van onze zonden, evenals van
edel gedrag en het deelnemen aan andermans lijden. Dit zijn
voor de Gerondas de uitgangspunten van het geestelijke leven en de belangrijkste voorwaarden voor het gebed van het
hart. “Activeert het gebed van het hart, zoveel als u kunt, met
liefde en nederigheid”, schrijft hij in zijn brief. Verder vermeldt de Gerondas vaak voorbeelden uit zijn eigen strijd of
onthult hij goddelijke toestanden die hij zelf heeft beleefd.
Ook dat was een “geestelijke aalmoes” die hij gaf om ons te
helpen, wegens zijn grote liefde.
Wij danken van harte degenen die delen van dit boek vóór de
uitgave ervan hebben gelezen en door de door hen geformuleerde gedachten bijgedragen hebben aan de complete uitgave ervan.
Mogen wij, met Gods hulp, het gebed liefhebben en het nederig en ijverig beoefenen, om het te cultiveren, “om deel te
hebben aan het Koninkrijk van Christus, hem bezingend als
God in de eeuwen”. Amen.
Donderdag van de Lichtende week
Feest van de Levenschenkende Bron
De moniale Filotheï,
hegoumena van het heilig Klooster,
en mijn zusters in Christus
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