
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΑΓΝΕΙΑΣ
Ορισμός: Η αγνεία είναι μία δύναμις, όπου ποιεί οικείον με τον Θεόν και συγγενή με τους αγίους 

Αγγέλους τον άνθρωπον.
Η αγνεία είναι μία ηγαπημένη του Χριστού κατοικεία, είς ουρανός του νοός επίγειος και είς θυρεός 

της καρδίας απλήγωτος. Η αγνεία είναι μία άρνησις της φύσεως. ήγουν να αρνηθή τις την σαρκικήν 
γνώμην του και να την μεταβάλη εις αγγελικήν και ουράνιον. διατί αυτή κόπτει τα θελήματα του 
σώματος και ενδύεται την αγγελικήν αγνότητα και ποιεί καθαρόν τον άνθρωπον. Αγνός είναι εκείνος 
όπου αποδιώκει με τον πόθον όν έχει προς τα ουράνια, τον έρωτα όπου έχει προς τα γήινα και 
σβενύει την φλόγα της αμαρτίας την ανάπτουσαν εις την καρδίαν με το πύρ της θείας αγάπης, η 
οποία ενδύει σωφροσύνην τον άνθρωπον.

Ορισμός: Σωφροσύνη είναι μία ονομασία καθολική, όπου φυλάττει εν εαυτή όλας τας αρετάς, εις 
τας οποίας επαναπαύεται ο Κύριος. και σώφρων είναι εκείνος ο οποίος έχει σώον τον νουν του εις 
όλας τας αρετάς και τας φυλάττει με πάσαν ακρίβειαν και μάλιστα την ΠΑΡΘΕΝΊΑΝ, το εξαίρετον 
θησαύρισμα. Σώφρων είναι εκείνος όπου δεν αισθάνεται έξυπνος και κοιμώμενος ουδεμίαν 
επιθυμιτικήν κίνησιν ούτε βλέπει μεμολυσμένα, αλλά διατηρεί πάντοτε καθαρόν τον νουν και το 
σώμα του εις την ευγενή στάσιν της παρθενίας και καθαρότητος. Σώφρων είναι εκείνος, όπου δεν 
αισθάνεται τελείως καμμίαν όρεξιν σαρκικής επιθυμίας εις την καρδίαν του, τόσον εις τα δυσειδή και 
άσχημα πρόσωπα, όσον και εις τα ωραία και όμορφα… αλλά έχει προς πάντα αγνήν και καθαράν 
όρεξιν και άμμικτον ηστινοσούν κακίας διάθεσιν. διατί αυτά είναι ο όρος και το τέλος της Πανάγνου 
αγνείας και τελείας καθαρότητος και το σημείον του καλού ΜΟΝΑΧΟΥ.

Τις ενίκησε το σώμα του; Όστις συνέτριψε την καρδίαν του.
Τις συνέτριψε την καρδίαν του; Όστις συνέτριψε τον εαυτόν του και απηρνήθη και εθανάτωσεν 

όλα του τα θελήματα. Διατί πώς είναι δυνατόν να μη συντριβή και να μη ταπεινωθή εκείνος όπου 
απηρνήθη εντελώς το ίδιον θέλημα και εθανάτωσε την γνώμιν του;

ΠΕΡΙ ΑΓΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ
Εκ της Παλαιάς Διαθήκης
Ουκ έσται πόρνη από θυγατέρων Ισραήλ, και ουκ έσται πορνεύων από υιών Ισραήλ;

(Δευτερονόμιον, Κγ΄.18)
Ότι άγιος ειμί εγώ Κύριος ο Θεός υμών.

(Λευϊτικόν, ΙΑ΄.44)
Και μεταμεληθήση επ’ εσχάτων, ηνίκα αν κατατριβώσι σάρκες σώματός σου.

(Παροιμίαι Ε΄.1-15)
Αποδήσει τις πύρ εν κόπλω, τα δε ιμάτια ου κατακαύσει; Ή περιπατήσει τις επ’ ανθράκων πυρός, 

τους δε πόδας ου κατακαύσει;
(Παροιμ. Στ΄.27-28)

Εκ της Καινής Διαθήκης
Ο δυνάμενος χωρείν χωρείτω.

(Ματθ. ΙΘ΄.12)

Ο μη εκγαμίζων κρείσσον ποιεί.

(Α΄ Κορινθ. Ζ΄.39)



Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και 
ακολουθήτω μοι.

(Μάρκ. Β)

Όστις ουκ αποτάσσεται πάσι τοις εαυτού υπάρχουσι ου δύναταί μου είναι μαθητής έκαστος εν τη 
κλήσει ή εκλήθη εν ταύτη μενέτω.

(Α΄ Κορινθ. Ζ΄.20)

Παρακαλώ ούν υμάς αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού παραστήσαι τα σώματα υμών θυσίαν 
ζώσαν αγίαν, ευάρεστον τω Θεώ την λογικήν λατρείαν υμών.

(Ρωμαίους, ΙΒ΄.1-3)
Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν; Ει τις τον ναόν του Θεού 

φθείρει φθερεί τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού άγιος εστί οίτινες εστέ υμείς.
(Α΄ Κορινθ. Γ΄.16-17)

Μηδείς της νεότητος καταφρονείτω αλλά τύπος γίνου των πιστών εν λόγω εν αναστροφή, εν 
αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστει, εν αγνεία.

(Α΄ Τιμοθ. Δ΄.22)
Σεαυτόν αγνόν τήρει.

(Α΄ Τιμοθ. Ε΄.22)
Ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστίν; Άρας ούν τα μέλη Χριστού ποιήσω πόρνης 

μέλη; Μη γένοιτο… φεύγετε την πορνείαν… ή ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου 
Πνεύματος εστίν, ού έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτών; ηγοράσθητε γάρ τιμής. Δοξάσατε δη τον 
Θεόν εν τω σώματι υμών και εν τω πνεύματι υμών άτινα εστί του Θεού.

(Α΄ Κορινθ. Στ΄.15-20)
Μη ουν βασιλευέτω η αμαρτία, εν τω θνητώ υμών σώματι εις το υπακούειν αυτή εν ταις επιθυμίαις 

αυτού, μηδέ παριστάνετε τα μέλη υμών όπλα αδικίας τη αμαρτία, αλλά παραστήσατε εαυτούς τω 
Θεώ ως εκ νεκρών ζώντας και τα μέλη υμών όπλα δικαιοσύνης τω Θεώ αμαρτία γάρ υμών. ου 
κυριεύσει ου γάρ εστέ υπό νόμον, αλλ’ υπό χάριν.

(Ρωμαίους στ΄.12-14)
Οι του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τοις παθήμασι 

και ταις επιθυμίαις.
(Γαλάτας Ε΄.24)

Τούτο γάρ εστί το θέλημα του Θεού ο αγιασμός υμών 
απέχεσθαι υμάς από της πορνείας, ειδέναι έκαστον υμών το 
εαυτού σκεύος κτάσθαι εν αγιασμώ τιμή, μη εν πάθει επιθυμίαις 
καθάπερ και τα έθνη τα μη ειδότα τον Θεόν.

(Α΄ Θεσσαλ. Δ΄.3)  (Α΄ Ιωάννου Β΄.16-17)  
Εκ των Πατέρων
Ει τις δύναται εν αγνεία μένειν, εις τιμήν της σαρκός του 

Κυρίου εν ακαυχησία μενέτω εάν καυχήσηται, απώλετο. και 
εάν γνωσθή πλέον του επισκόπου έφθαρται.

(Ιγνατίου του Θεοφόρου)

Ου μη θαρρήσης επί τη σωφροσύνη σου, ίνα μη πέσης. αλλά φοβού εφ’ όσον γάρ φοβή, ουδέποτε 
πίπτεις.

(Μ. Αθανασίου, Περί παρθενίας)
 Ο του Υιός και Κύριος και Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός άνθρωπος γινόμενος δι’ ημάς 

… εχωρίσατο προς τοις άλλοις πάσαι εικόνα της των αγγέλων αγιότητος έχει ημάς επί γης την 
παρθενίαν.

(Μ. Αθανάσιος)

Ώσπερ θυμίαμα ευφραίνει αίσθησιν, ούτω και επί τη αγνεία ευφραίνεται το Άγιον Πνεύμα, και 
κατοικεί εν τω ανθρώπω.

… Αγάπα, Μοναχέ, την αγνείαν εν αγάπη Χριστού. ούτω γάρ αρμόζει τη ση πολιτεία, όν τρόπον 
σκέπαρνον τέκτονι.



(Εφραίμ του Σύρου)
Δώρον αγαθόν Μοναχού παρθενία, αρματηλάτην ποιούσα εις ουρανούς συν τω Αγίω Ηλία. δι’ ο 

μοναχός ταύτης εραστής γενόμενος, επίβα τω πυρίνω άρματι, δροσιζόμενος δυσίν οχετοίς δακρύων 
εκ σών οφθαλμών προχεομένων.

(Αββά Υπερεχίου)
 Μνήσθητι αγγελικής περί τον Θεόν μετ’ εκείνων (των παρθένων) χορείας και πνευματικής εν 

σαρκί ζωής και ουρανίου επί γης πολιτεύματος.
Αγαθών διδαγμάτων γίνου ακροατής και τη τούτων μελέτη συντήρει σήν καρδίαν.
Χρειωδώς όρα, χρειωδώς άκουε, χρειωδώς λάλει, χρειωδώς αποκρίνου. Της γαρ ψυχής αφθόρου 

μενούσης, άφθορον και το σώμα φυλάττεται.
Σκόπησον δει περί τούτου φησίν η σοφία. Αποδήσει τις πύρ εν κόλπω, τα δε ιμάτια ου κατακαύσει; 

Ή περιπατήσει τις επ’ ανθράκων πυρός τους δε πόδας ου κατακαύσει; (Παροιμίαι στ΄.27-28)
Νέος ών τε την σάρκα είτε το φρόνημα φεύγε την συνδιαγωγήν ομηλίκων και αποδίδρασκε απ’ 

αυτών, ως από φλογός.
Εν πάσι γάρ τούτοις μετά πλείονος σπουδής ο των παρθένων οφείλει κατορθούσαι βίος. Οι του 

Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τοις παθήμασι και ταις επιθυμίαις αυτών. (Γαλάτας Ε΄.24) 
Ούτω δε, και τοις λοιποίς άπασι μέγα τι και υπέρλαμπρον πράγματι παρθενία της παλιγγενεσίας 

έτι δε και τα του αφθάρτου βίου εντεύθεν ήδη σπέρματι καθαρόν αποδεικνύεται.
(Μ. Βασίλειος)

Τι ούν μακαριώτερον την των Αγγέλων πολιτείαν επί γης μιμείσθαι.

(Μ. Βασίλειος)

Ο δε θείος Αμβρόσιος μάρτυρας καλεί τους παρθένους, πλούτος αδαπάνητος εστί η παρθενία, 
στέφανος αμάραντος, ναός Θεού, ενδιαίτημα του αγίου Πνεύματος, μαργαρίτης έντιμος.

(Μ. Αθανάσιος)

 Η καθαρά παρθενία και αγνεία είναι ένας μεσίτης όπου ποιεί τον άνθρωπον φίλω τω Θεώ και 
οικείω και όμοιον αυτώ όσω το δυνατόν την φύσιν την ανθρωπίνην.

Ει γάρ αλλότριον εστί το σώμα ουκ έχετε εξουσίαν αλλότριον σώμα υβρίζειν φησίν και μάλιστα 
όσον ή Δεσποτικόν, ουδέ ναόν μολύνειν του Αγίου Πνεύματος.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)
Τοσούτω προύχει του γάμου η παρθενία, όσω της γης ο ουρανός υπερέχει και των ανθρώπων οι 

άγγελοι.
(Ιωάννης Χρυσόστομος)

Αγνεία εστί ασωμάτων οικείωσις. Αγνεία εστίν οίκος Χριστού επέραστος και ουρανός καρδίας 
επίγειος. Αγνεία εστί φύσεως υπερφυής άρνησις και σώματος θνητού και φθαρτού παράδοξος 
όντως προς ασωμάτους άμιλλα.

(Ιωάννου της Κλίμακος)
Φεισώμεθα των σωμάτων των μελλόντων λάμπειν ως ο ήλιος. μη διά μικράν ηδονήν το τηλικούτον 

και τοσούτον σώμα μολύνωμεν. μικρά μέν γάρ και προς ώραν η αμαρτία πολυετής και αιώνιος η 
αισχύνη. Αγγέλων περιπατούντες επί της γης οι της αγνείας εργάται.

(Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατηχήσεις ΙΒ΄.34)
Μη αγνοήσωμεν της αγνείας το ένδοξον, αγγελικός γάρ εστί ο στέφανος και υπέρ άνθρωπον το 

κατόρθωμα.
(Κύριλλος Ιεροσολύμων)

Μη λέγε μοι το σώμα παραίτιον αμαρτίας είναι. Ει γάρ το σώμα της αμαρτίας αίτιον, διατί νεκρός 
ουχ αμαρτάνει; Παράθες ξίφος τη δεξιά του τελευτηκότως αρτίως νέου κάλλη παντοία παρερχέσθω, 
και επιθυμία ανηθικότητος ου γίνεται.

(Κύριλλος Ιεροσολύμων)
Το αξιαγάπητο την αγνείας ήθος ενδειξάσθωσαν.
Ουκ επιχρίση το σώμα σου μύρω πολυτελεί ουδέ επιβάλεις επί τα ιμάτιά σου αρώματα 

πολύτιμα.
(Μέγας Αθανάσιος)



Παρθενευέτω και η διάνοια. μη ρεμβέσθω, μη πλανάσθω, μη τύπους εν αυτή φερέτω πονηρών 
πραγμάτων, και ο τύπος μέρος πορνείας εστί. μη ειδωλοποιείτω.

(Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου)
Ου μη θαρρήσης επί τη σωφροσύνη σου, ίνα μη πέσης. αλλά φοβού. εφ’ όσον φοβή ουδέποτε 

πίπτεις.
Ουκ εκδύση γυμνός. νυκτός δε και ημέρας το ιμάτιόν σου έστω καλύπτον την σάρκα σου.

(Γρηγόριος ο Θεολόγος)
Τείχος δε εστί ασφαλές η τελεία προς πάν το εμπαθώς επιτελούμενον αλλοτρίωσις.

(Γρηγόριος ο Θεολόγος)
Μέγα παρθενία και αζυγία και μετ’ αγγέλων τετάχθαι.

(Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου)
Ώσπερ θυμίαμα ευφραίνει αίσθησιν ούτω και επί τη αγνεία ευφραίνεται το Πνεύμα το Άγιον, και τω 

Κοινωνεί τω ανθρώπω.
(Εφραίμ ο Σύρος)

Αγάπα, Μοναχέ, την αγνείαν εν αγάπη Χριστού. ούτω γάρ 
αρμόζει τη ση πολιτεία όν τρόπον σκέρπανον τέκτονι.

(Εφραίμ του Σύρου)
Κατά μέν την αγνείαν τοις αγγέλοις ομοιούται άνθρωπος.

(Ισίδωρος Πηλουσιώτης)
Τι ούν μακαριώτερον την των Αγγέλων πολιτείν επί γης 

μιμείσθαι;
(Μέγας Βασίλειος)

Νέος ών είτε την σάρκα είτε το φρόνημα φεύγε την συνδιαγωγήν 
ομηλίκων και αποδίδρασκε απ’ αυτών, ως από φλογός, πολλούς 
γάρ δι’ αυτών εμπρήσας ο εχθρός τω αιωνίω πυρί παρέδωκε.

(Μέγας Βασίλειος)
Η παρθενία, φησί διαγωγή Αγγελική εστί, διαγωγή και εν 

φθαρτώ σώματι αϊδίω αφθαρσίας μελέτη.
(ιερός Αυγουστίνος)

Η παρθενία λέγει (ο θείος Ιρερώνυμος) θυσία εστί Χριστού. 
μίμησιν έχουσαν αγγελικήν, και εν επιστολή ΚΒ φησίν: Ότε ο υιός 
του Θεού κατέβη επί της γης αγγελικήν διαγωγήν κατέστησεν, 
όπως ο υπό Αγγέλων εν ουρανώ προσκυνούμενος, Αγγέλους 

επί της γης έχη.
(θείος Ιερώνυμος)

Ο θείος Αμβρόσιος μάρτυρας καλεί τους παρθένους. (εν Ψαλμοίς)

Ο δε Κυπριανός Ρόδον και άνθος της Εκκλησίας ονομάζει τους μοναχούς.

Καύχημα της Εκκλησίας καλεί την πολιτείαν των μοναχών.
(Άγιος Ισαάκ, Λόγος 10ος)

Εμιμήσω τη αγνεία και τη καθαρότητι τον θαυμαστόν Ηλίαν, όστις πάσης ασκήσεως αρχηγός 
γενόμενος, πρώτον ημίν την σωφροσύνην, και την Ισάγγελον αγαμίαν υπέδειξε, δι’ ήνπερ άρματι 
ανηρπάγη.

(Νείλου Ασκητού)
Ουκ έστιν έτερος μείζων αγών της σωφροσύνης και παρθενίας. Και υπ’ αυτών γάρ των αγγέλων 

θαυμάζεται ο την αγαμίαν τιμών, και των αθλητών ουκ έλαττον στεφανούται.
(οσίου Θεογνώστου, Φιλοκαλία Β΄)

Τους παρθένους εν αμώμω, και αγνή συνειδήσει περιπατείν.
(Άγιος Πολύκαρπος, επιστολή προς Φιλίππω)

Ότι ίδιον της θείας τε και ασωμάτου φύσεως κατόρθωμα εστίν η παρθενία.
(Γρηγόριος ο Νύσσης)



ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ο μέν τον γάμον κακίζων και την της παρθενίας υποτέμνεται 
δόξαν. ο δε τούτου επαινών μάλλον εκείνης επαίρει το θαύμα 

και λαμπρότερον ποιεί.
(Λόγος περί παρθενίας)

Πάντοθεν ούν ημάς ωχυρώσθαι χρή. Προς γάρ φύσεως ανάγκην ημών η μάχη, προς αγγέλων 
πολιτείαν ο ζήλος, μετά ασωμάτων ο δρόμος. Η γή και η σποδός τοις εν ουρανώ διατρίβουσιν 
εξισούσθαι φιλονικεί η φθορά προς την αφθαρσίαν την άμιλλον έθετο.

Τοσούτον εστίν η παρθενία πράγμα και τοσούτου δείται πόνου, ότι κατελθών ο Χριστός εξ 
ουρανού, ίνα τους ανθρώπους αγγέλους ποιήσαι και την άνω πολιτείαν καταφυτεύση… ειπών «ο 
δυνάμενος χωρείν χωρείτω». (Ματθ. ΙΘ΄.12)

Και ει προαιρέσεως εστί, πως αρχόμενος (ο Κύριος) έλεγεν. «ου πάντες χωρούσι τον λόγον 
τούτον αλλ’ οις δέδοται»; ίνα μάθης ότι μέγας ο άθλος, ουχ ίνα αποκλήρωσιν τινά ηναγκασμένην 
υποπτεύσης. Ουχ ούτως εκτομή μέλους ως λογισμού χαλινός τα τοιαύτα οίδε καταστέλλειν κύματα 
και γαλήνην ποιείν … όταν λέγη. «Ευνούχισον εαυτούς, ου των μελών λέγει εκτομήν άπαγε. αλλά 
πονηρών λογισμών την αναίρεσιν».

Ο γάρ λέγων παρθένος ειμί τω σώματι, τη δε ψυχή φθονεί τω αδελφώ, ούτος ουκ έστι παρθένος. 
την γάρ παρθενίαν αυτού διέφθειρεν η του φθόνου μήξις… το γάρ πάθος εισελθών της ψυχής 
έλυσεν αυτού την παρθενίαν ο δε μισών τον αδελφόν ανθρωποκτόνος εστί μάλλον ή παρθένος.

(Λόγος περί μετανοίας)
Καλόν η παρθενία συμφήιμι καγώ. Αλλά και το του γάμου κρείττων και τούτο συν ομολογείν και ει 

βούλει και τόσον κρείττων προστίθημι όσον γης ουρανός όσων των ανθρώπων οι άγγελοι.
Είδες της παρθενίας το αξίωμα τους επί γης διατριβομένους τοις εν ουρανοίς διαιτομένους ομοίως 

πολιτεύεσθαι ποιεί τους σώματα παρακειμένους των ασωμάτων ουκ αφίησι λείπεσθαι δυναμένους 
ανθρώπους όντας επί τον αυτόν των αγγέλων άγει ζήλος.

Οίς δε τις ομιλεί συνεχώς τούτοις αφομοιούται το ήθος. Ο γάρ εαυτού μη δυνηθείς άρχειν πώς 
ετέρους δυνηθείη κατευθύνειν τοις νόμοις;

Ει γάρ αλλότριον εστί το σώμα, ουκ έχετε εξουσίαν αλλότριον σώμα υβρίζειν φησίν και μάλιστα 
όσον ή Δεσποτικόν, ουδέ ναόν μολύνειν του Αγίου Πνεύματος.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)

ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Περί Παρθενίας
Καλόν ο γάμος. αλλ’ ουκ έχω λέγειν ότι και υψηλότερον παρθενίας ουδέ γάρ αν ήν τι μέγα η 

παρθενία, μη καλού καλλίων τυγχάνουσα.
Γάμος συγγνώμη πάθους, αγνεία δε λαμπρότης.

(Λόγος ΛΖ΄.1)
Γάμος πατήρ αγίων, αγνεία δε λατρεία.

(Γ΄ πρός παρθένους στίχ. 20-21)
Μέγα παρθενία και αζυγία και το μετ’ αγγέλων τετάχθαι και της μοναδικής φύσεως… διά τους 

γεννητούς ημάς εκ παρθένου γεννάται παρθενίαν νομοθετών.
(Ασκητική προδιατύπωσις)

Παρθενίαν στεφάνους αναθέσω μεν ημετέρα.
Παρθενίην στεφάνοις αναδήσωμεν ημετέροισιν. Εκ καθαρής καρδίας καθαροίς μέλποντες εν 

ύμνοις
Ακτεάνων αιπύς βίος ουρεσιφοίτων. Αλλά τύφος και τους πολλάκις θήκε κάτω.

(Έπη ηθικά υποθήκαι παρθένοις)
Το μονάζειν εν τη ευσταθεία του τρόπου μάλλον ή εν τη του σώματος αναχωρήσει.

(Λόγος εις Μ. Αθανάσιον, Κ΄.)
Άγνευε πάσι, Παρθένε. και τοις όμασι.



 Σώφρων βάδιζε, κάν αναστρέφη μόνος. Κλείς ωσί κείσθω μηδέ πορνεύη γέλως
Απρόσιτον εαυτόν φύλαττε και λόγω, και έργω και βίω και διανοήματι και κινήματι. Πανταχόθεν ο 

πονηρός περιεργάζεται, πάντα κατασκοπεί πού βάλη, που τρώση μήτι παραγυμνούμενον εύρη και 
προς πληγήν έτοιμον.

(Λόγος ΛΖ΄. Εις Ματθ. ΙΘ΄.)
Οι μοναχοί μοναχών βίον έλκετε. Ει δ’ αγαπηταίς συζήτ’, ου μοναχοί. Η δυάς αλλοτρίη. Αγγελικής 

δόξης εικών ραδίως. Σύνοικον αιρού μηδ’ αδελφόν ραδίως.

Περί Νηστείας 
Ημείς τη δυνάμει τούτο (την νηστείαν) προσεμετρήσαμεν ει και τινάς άττειν ο ζήλος ποιεί και υπέρ 

δύναμιν.
(Λόγος Μ΄ εις το Βάπτισμα)

Περί Προσευχής
Μνημονευτέον Θεού μάλλον ή αναπνευστέον.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΑΥΤΗΣ
ΛΗ΄. Όστις δοκιμάζει να καταπαύση διά μόνης της νηστείας τον 

σαρκικόν πόλεμον, είναι όμοιος με εκείνον όπου κολυμπά με την 
μίαν χείραν του και αγωνίζεται να βγή από το πέλαγος. Ένωσον 
ομού με την νηστείαν την ταπείνωσιν και ούτω δύνασαι να νικήσης 
την σάρκαν σου άνευ γάρ της ταπεινώσεως δεν δύναται μόνη η 
νηστεία να σοι προξενήση την προσήκουσαν ωφέλειαν, διατί με 
τας δύο χείρας εργάζεται καλλίτερα ο άνθρωπος παρά με την μίαν 
και περιπατεί ομοίως, ουχί με το ένα, αλλά με τους δύο πόδας του. 
«Ίδε ταπείνωσίν μου, λέγει ο προφήτης, και τον κόπον μου, και 
άφες πάσας τας αμαρτίας μου, και δεν είπε μόνον, ιδέ Θεέ μου 
τον κόπον μου και συγχώρησον πάσας τας αμαρτίας μου, αλλά 
πρώτον είπεν, ίδε την ταπείνωσίν μου, έπειτα προσέθεσα και τον 
κόπον μου τουτ’ αυτό ποίησον και ου εσύ θέλεις την συγχώρησιν 
και την νίκην του σαρκικού πολέμου.

Ν΄. Όταν αναπέσωμεν επί της στρωμνής, πρέπει να προσέχωμεν 
και να φυλάττωμεν τον νουν ημών καλώς, πρίν υπνώσωμεν, δια 

να μην βυθίζεται εις το βάθος των μεμολυσμένων λογισμών και πονηρών ενθυμήσεων, διατί αφ’ 
ού κοιμηθής παλεύει με τους δαίμονας άνευ θελήσεως του σώματος, και αν αποκοιμηθή με αισχράς 
επιθυμίας δύνατε να νικηθή ευκόλως υπό των εχθρών και να προδοθή ευθύς εις τα σαρκικά πάθη 
εις τον ύπνον του και να αμαρτάνη χωρίς εμπόδιον ωσάν να ήτο έξυπνος.

ΝΑ΄. Άς δίδωται προς τον Θεόν ο νους σου και ας συγκοιμάται και ας συνεγείρεται μετά σου η 
ενθύμισις του θανάτου σου και αν δεν ηξεύρεις άλλας ευχάς, λέγε το Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ και Λόγε 
του Θεού του ζώντος ελέησον και σώσον με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δούλον σου και με αυτά 
τα ολίγα λόγια ευρίσκεις μεγάλην βοήθειαν εις τον ύπνον σου και αυτά δύνανται να νικήσωσι τον 
εχθρόν σου να μη σοι δίδη πειρασμόν και ενόχλησιν.

ΞΓ΄. Όταν διατρίβωμεν εις τον κόσμον διά τινας χρείας μας φυλάττη από του σαρκικού πειρασμού 
η κραταιά του Θεού δύναμις. Ίσως δε και η ευχή του πατρός ημών και προεστώτος και της εν 
Χριστώ αδελφότητος, δια να μην βλασφημήται ο Θεός εξ αιτίας μας και να μην λοιπώνται οι λαϊκοί 
να κατηγορώσι, και το υβρίζωσι το σχήμα μας, και να γίνωνται χείρονες, δια το σκάνδαλον όπου 
δίδομεν αυτοίς με το κακόν ημών παράδειγμα. Τοιγαρούν ίνα μη ακολουθώσιν αυτά τα άτοπα, 
ποιεί ο Θεός προς ημάς τούτο το έλεος, δια να μη λαμβάνωμεν διπλασίαν κόλασιν. την μέν ένεκα 
των σφαλμάτων μας, την δε, δια την βλάβην όπου προξενούμεν τοις κοσμικοίς εκ τοις κακοίς και 
μοχθηράς πολιτείας.

(Ιωάννης της Κλίμακος)



ΠΕΡΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ
Σωφροσύνη εστί καθολική πασών των αρετών επωνυμία. Σώφρων εστί ο εν αυτοίς τοις ύπνοις 

μηδεμίαν κίνησιν ή αλλοίωσιν της εν αυτώ καταστάσεως αισθανόμενος. Σώφρων εστίν, ο τελείαν 
αναισθησίαν επί διαφορά σωμάτων διαπαντός κτησάμενος. Ούτος κανών και όρος της τελείας και 
πανάγνου Αγνείας, το παραπλησίως επ’ εμψύχοις και αψύχοις λογικοίς τε και αλόγοις στόμασι 
διακείσθαι.

Αγνεία Θεού οικείωσις και ομοίωσις κατά δυνατόν ανθρώποις. μήτηρ μεγλυκύτητος και δρόσος. 
μήτηρ δε αγνείας ησυχία σύν υπακοή.

Όστις σώμα ενίκησεν, ούτος φύσιν ενίκησεν. ο δε φύσιν νικήσας γενόμενος υπέρ φύσιν εγένετο. 
το δε τούτο γενόμενος ηλάττωται βραχύ τι παρ’ Αγγέλοις, ίνα μη μοι λέγων ουδέν.

(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)


