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ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙ ΠΡΑΟΤΗΤΟΣ

Πραότης εστί αµετάθετος νοός κατάστασις εν τιµαίς τε και ατιµίαις. Ωσαύτως έχουσα. πραότης εστίν εν 
ταραχαίς του πλησίον ανεπαισθήτως και ειλικρινώς υπέρ αυτού προσεύχεσθαι. Πραότης εστίν, υποµονής 
στήριγµα. αγάπης θύρα. µάλλον δε µήτηρ. διακρίσεως υπόθεσις. «∆ιδάξει γάρ φησί Κύριος πραείς οδούς 
αυτού» (Ψαλµ. Κδ΄.) αφέσεως πρόξενος. παρρησία εν προσευχή. Πνεύµατος αγίου χωρίον. «Επί τίνα γάρ 
φησίν επιβλέψω, αλλ’ ή επί τον πράον και ησύχιον;» (Ησαίας Λστ΄.)

Πραότης υπακοής συνεργός. αδελφότητος οδηγός µαινοµένων χαλινός χαράς οδηγός. Χριστού µίµηµα. 
Αγγέλων ιδίωµα. ∆αιµόνων δεσµός και πικρίας θυρεός.

(Ιωάννης ο Κλίµακος)
Αι των Εβραίων ιστορίαι φασίν, ω γενναίε ∆ηµόφιλε, και τον ιερόν εκείνον Μωσέα δια την πολλήν 

πραότητα, της Θεοφανείας.
(∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, ∆ηµοφίλω θεραπευτή)

Τούτο δε εστί το θέληµα του Χριστού, τον κολλώµενον αυτώ µηδέν όλως επιφέρεσθαι του αιώνος 
τούτου… πράον και ησύχιον είναι, ανεξίκακον, µηδενί κακόν αντί κακού αποδιδόντα, ύβρεων πολλών 
ανεχόµενον, καθώς και αυτός υπό των Ιουδαίων υβρίσθη, και υπέµεινε.

(Μεγάλου Αθανασίου, περί παρθενίας ΒΕΠΕΣ 33 σελ.60)
Ουδεµία των αρετών, ούτως πέφυκε τίκτειν σοφίαν, ως πραότης.

(Ευάγριος)
Μη αποδέχου εγκράτεινα, διωκωµένης πραότητος. Όστις γάρ βρωµάτων ή ποµάτων απέχεται, θυµόν 

δε αλόγως κινεί, ούτος έοικε ποντοπορούση νηί, και εχούση δαίµονα κηβερνήτην.
(Ευαγρίου)

Ο Ιακώβ τω Ιωσήφ χιτώνα ποικίλον εποίησε. Και ο Κύριος τω πραεί γνώσιν αληθείας χαρίζεται. καθά 
γέγραπται. ότι διδάξει Κύριος πραείς οδούς αυτού.

(Μάρκου Ασκητού, Περί νόµου πνευµατικού, Φιλοκαλία Α)
Όπου γάρ ησυχία και πραότης και ταπείνωσις, οικεί ο Θεός.

(Ιωάννου Προφήτου, Βίβλος Βαρσανουφρίου και Ιωάννου)
Ο δε πατήρ ηµών Σάββας πραϋς µέν υπάρχων προς ανθρώπους, µαχητής δε προς δαίµονα.

(Βίος οσίου Σάββα… Κύριλλος Σκυθοπολίτης)
Μωϋσέως το πράον επίλεξαι, µοναχέ, ίνα την καρδίαν ακρότοµον ούσαν εις λίµνας υδάτων µεταβάλης. 

Μετά ταύτα γάρ λέξει πείραν λαβών ως καλόν η πραότης. επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ µε.
(Αββά Υπερεχίου)

Τούτο όρος ακροτάτης πραότητος, το και παρόντος του ερεθίζοντος γαληνώς τη καρδία και αγαπητικώς 
προς αυτόν διακείσθαι.

(Ιωάννου Κλίµακος Λόγος Η΄. περί αοργησίας)
Ξύλω σαθρώ ένδοθεν εναποτίκτονται σκώληκες και πραοτάτοις και ησυχίοις νόθοις συγκολλάται 

µήνις.
(Ιωάννου Κλίµακος Λόγος Θ΄. περί µνησικακίας)

Πόθεν δε γένοιτο αν ηµίν αύτη η πραότης; Αν τας αµαρτίας ηµών λογιζώµεθα συνεχώς, αν πενθώµεν, 
αν δακρύωµεν ουδέ γάρ ανέχεται ψυχή τοσαύτη συνοικούσα οδύνη παροξύνεσθαι και οργίζεσθαι. Ένθα 
γάρ αν ή πένθος, οργή είναι αµήχανον. Ένθα λύπη, πάσα εκποδών οργή. Ένθα συντριβή διανοίας, ουδείς 
παροξυσµός,.

(Ιωάννου Χρυσοστόµου)
Πραότης εστίν αµετάθετος νοός κατάστασις, εν τιµαίς και ατιµίαις ωσαύτως έχουσα… πραότης εστί 

υποµονής στήριγµα.
(Ιωάννου Κλίµακος)



Μάθετε απ’ εµού ότι πράος ειµί και ταπεινός τη καρδία.
(Ματθ. ΙΑ΄.29)

ΠΟΙΑ ΚΑΛΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙ Η ΠΡΑΟΤΗΣ
Η πραότης είναι τίτλος και αρετή του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού. «Μάθετε απ’ εµού, ότι πράος ειµί 

και ταπεινός τη καρδία» (Ματθ. ΙΑ΄.29) και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει εις τον Τιµόθεον «δίωκε 
πραότητα» (Α΄ Τιµοθ. Στ΄.11) και αύθις «εν πραότητι παιδεύοντα τους αντιδιατιθεµένους» (Α΄ Τιµοθ. 
Β΄.25) «εν πραότητι τα έργα σου διεξάγαγε» (Σειράχ γ΄.17).

ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ
Αγάπη, ο Θεός εστί. ο όρον δε τούτου λέγειν βουλόµενος, εν αβύσσω τυφλώντων την ψάµµον µετρεί.
Αγάπη κατά µεν ποιότητα, οµοίωσις Θεού, καθόσον βροτοίς εφικτόν, κατά δε την ενέργειαν, µέθη 

ψυχής, κατά δε την ιδιότητα, πηγή πίστεως, άβυσσος µακροθυµίας, θάλασσα ταπεινώσεως.
Ο αγαπών τον Κύριον, τον αδελφόν αυτού προηγάπησεν. Απόδειξις γάρ του 

πρωτέρου το δεύτερον, ο αγαπών τον πλησίον ουδέποτε καταλαλούντων ανέξεται. 
Ως από πυρός δε µάλλον αποφεύξεται, ο λέγων Κύριον αγαπών και τω αδελφώ αυτού 
οργιζόµενος, όµοιος εστί τω καθ’ ύπνους τρέχοντι.

Ο Θεός αγάπης εστί και ο µένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ µένει και ο Θεός εν αυτώ. 

(Ιωάννης Α΄ ∆΄.16) 

Και ταύτην την εντολήν έχοµεν υπ’ αυτού, ίνα ο αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον 
αδελφόν αυτού.

(Α΄ Ιωάννης Α΄.21)
Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος 

σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου ως σεαυτόν.
(Λουκάς 10,27)

ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
Αγάπη ο Θεός εστίν. ο όρον δε τούτου λέγεται βουλόµενος, εν αβύσσω τυφλώττων την ψάµµον 

µετρεί.
Αγάπη, κατά µέν την ποιότητα οµοίωσις Θεού καθόσον βροτοίς εφικτόν. κατά δε την ενέργειαν µέθη 

ψυχής. κατά δε την ιδιότητα, πηγή πίστεως. άβυσσος µακροθυµίας. θάλασσα ταπεινώσεως. Αγάπη εστί 
κυρίως απόθεσις παντοίας εναντίας εννοίας. είπερ η αγάπη ου λογίζεται κακόν. αγάπη, και απάθεια, και 
υιοθεσία, τοις µόνοις διακρίνεται. Ως φώς πύρ, και φλόξ εις µίαν συντρέχουσιν ενέργειαν, ούτω και περί 
τούτων µοι νόει. κατά δε το µέτρον της ελλείψεως ενυπάρχει φόβος.

Αύξησις φόβου αρχή αγάπης. τέλος δε αγνείας θεολογίας υπόθεσις. ο Θεώ τελείως τας αισθήσεις 
ενώσας τους λόγους αυτού, µυσταγωγείται υπ’ αυτού. τούτων γάρ µη συναφθέντων, χαλεπόν περί Θεού 
διαλέγεσθαι ο αγαπών τον Κύριον τον αδελφόν αυτού προηγάπησεν. απόδειξις γάρ του πρωτέρου το 
δεύτερον, ο αγαπών τον πλησίον ουδέποτε των καταλαλούντων ανέξεται. ως από πυρός δε µάλλον 
αποφεύξεται. ο λέγων Κύριον αγαπάν και τω αδελφώ αυτού οργιζόµενος, όµοιος εστί τω καθ’ ύπνους 
τρέχοντι.

(Ιωάννης ο Κλίµακος)

ΠΕΡΙ ΑΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ
Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε.

(Γαλάτας στ΄.2)

ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ
Ιδού ήψατο των χειλέων µου και αφελεί τας ανοµίας σου και τας αµαρτίας σου περικαθαριεί.

(Ησαΐας στ΄.1-2)
Άφες αδίκηµα τω πλησίον σου, και τότε δεηθέντος σου αι αµαρτίαι σου λυθήσονται.



(Σειράχ ΚΗ΄.2)
Όταν στήκετε προσευχόµενοι αφίετε είτι έχετε κατά τινός ίνα και ο πατήρ υµών ο εν τοις ουρανοίς αφή 

και υµίν τα παραπτώµατα υµών. ειδε υµείς ουκ αφίετε, ουδέ ο πατήρ υµών ο εν τοις ουρανοίς αφήσει τα 
παραπτώµατα υµών.

(Μάρκος ΙΑ΄.25-26)
Τότε προσελθών ο Πέτρος είπε. Κύριε ποσάκις αµαρτήσει εις εµέ ο αδελφός µου 

και αφήσω αυτώ; έως επτάκις; Λέγει αυτώ ο Ιησούς. ου λέγω σοι έως επτάκις αλλ’ 
έως εβδοµηκοντάκις επτά.

(Ματθ. ΙΗ΄.21-22)
Και εάν επτάκις της ηµέρας αµάρτη εις σε και επτάκις της ηµέρας επιστρέψη προς 

σέ λέγων µετανοώ άφες αυτώ.
Προσέχετε εαυτοίς, εάν δε αµάρτη εις σε ο αδελφός σου, επετίµησον αυτώ, και 

εάν µετανοήση άφες αυτώ. Και εάν επτάκις της ηµέρας αµάρτη εις σε και επτάκις 
της ηµέρας επιστρέψη προς σε λέγων µετανοώ άφες αυτώ.

(Λουκάς Ιζ΄.3)
Πάτερ άφες αυτοίς ου γάρ οίδασι τι ποιούσιν.

(Λουκάς Κγ΄.34)
Γίνεσθε ούν οικτίρµονες καθώς και ο Πατήρ υµών οικτίρµων εστί.

(Λουκάς στ΄.36)
Κύριε µη στήσης αυτοίς την αµαρτίαν ταύτην.

(Πράξ. Ζ΄.60)
Εγώ δε λέγω υµίν αγαπάτε τους εχθρούς υµών, ευλογείτε τους καταρωµένους υµάς, καλώς ποιείτε τοις 

µισούσιν υµάς, και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υµάς και διωκόντων υµάς, όπως γένησθε υιοί του 
Πατρός υµών του εν τοις ουρανοίς, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλλειν επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει 
επί δικαίους και αδίκους.

(Ματθ. Ε΄.44-46)
Και άφες ηµίν τα οφειλήµατα ηµών, ως και ηµείς αφίεµεν τοις οφειλέταις ηµών.

(Ματθ. στ΄.11)
Εάν γάρ αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώµατα αυτών, αφήσει και υµίν ο πατήρ υµών ο ουράνιος. Εάν 

δε µη αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώµατα αυτών, ουδέ ο πατήρ υµών αφήσει τα παραπτώµατα υµών.
(Ματθ. Στ΄.15)

Γίνεσθε δε αλλήλους χρηστοί εύσπλαχνοι χαριζόµενοι εαυτούς καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο 
ηµίν.

(Εφεσίους ∆΄.32)
Ανεχόµενοι αλλήλων και χαριζόµενοι εαυτοίς εάν τις προς τινα έχη µοµφήν. καθώς και ο Χριστός 

εχαρίσατο υµίν, ούτω και υµείς. Επί πάσι δε τούτοις την αγάπην, ήτις εστί σύνδεσµον της τελειότητος.
(Κολασαείς Γ΄.13-14)

∆ιό παρακαλώ υµάς κυρώσαι εις αυτόν αγάπην.
(Β΄ Κορινθ. Β΄.7)

Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, και ούτως αναπληρώσατε τον νόµον του Χριστού.
(Γαλάτας στ΄.2)

Κύριε µη στήσης αυτοίς την αµαρτίαν ταύτην.
(Πράξεις Ζ΄.60)

Τοσούτον γάρ αιτούµεν λαβείν όσον τοις πλησίον παρέχοµεν, και τοσαύτης αξιούµεν συγγνώµην 
τυχείν, όσην τοις οφείλουσι δωρούµεθα.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)
Πρόσεχε ούν µη δια τα µικρά και ευτελή εις σε αµαρτήµατα αποκλείσης σεαυτώ των βαρυτάτων 

αµαρτηµάτων την παρά Θεού συγχώρησιν.
(Ιερός Κύριλλος Ιεροσολύµων)

ΣΥΜΨΥΧΟΙ (ΠΕΡΙ ΕΝΟΤΗΤΟΣ)
Πληρώσατέ µου την χαράν, ίνα το αυτό φρονήτε, την αυτήν αγάπην έχοντες, σύµψυχοι το έν 

φρονούντες.
(Φιλιππησίους Β΄.2)



Ότι στήκετε εν ενί πνεύµατι, µια ψυχή συναθλούντες τη πίστει του 
Ευαγγελίου.

(Φιλιππησίους Α΄.27)
Έν σώµα και έν πνεύµα, καθώς και εκκλήθητε εν µια ελπίδι της κλήσεως υµών. 

είς Κύριος, µία πίστις, έν Βάπτισµα.
(Εφεσίους ∆΄.3)

Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες.
(Ρωµαίους ΙΒ΄.16)

Παρακαλώ δε υµάς, αδελφοί, δια του ονόµατος του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, 
ίνα το αυτό λέγητε πάντες, και µη ή εν υµίν σχίσµατα, ήτε δε κατηρτισµένοι εν τω 
αυτώ νοϊ, και εν τη αυτή γνώµη.

(Α΄ Κορινθ. Α΄.10)
Ο δε Θεός της υποµονής και της παρακλήσεως δώη υµίν το αυτό φρονείν εν 

αλλήλοις κατά Χριστόν Ιησούν, ίνα οµοθυµαδόν εν ενί στόµατι δοξάζητε τον 
Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.

(Ρωµαίους ΙΕ΄.5-6)
Το δε τέλος πάντες οµόφρονες συµπαθείς φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι 

φιλόφρονες.
(Α΄ Πέτρου Γ΄.8)

Καθ’ ηµέραν τε προσκαρτερούντες οµοθυµαδόν εν τω ιερώ, κλώντες τε κατ’ 
οίκον άρτον µεταλαµβάνοντες τροφής αγαλλιάσει και αφελότητι καρδίας.

(Πράξεις Β΄.46-47)
Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες.

(Ρωµαίους ΙΒ΄.16)
Ίνα οµοθυµαδόν εν ενί στόµατι δοξάζητε τον Θεόν και πατέρα του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.

(Ρωµαίους ΙΕ΄.6)
Παράδειγµα οι Άγιοι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας.
∆Ι∆ΑΓΜΑ: Πρέπει να έχωµεν πνευµατικήν ενότητα δια να δοξάζεται το όνοµά Του.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Ξένος και πένης Θεού κολλύριον. o δεξάµενος αυτούς, ταχέως αναβλέψαι.

(Ευαγρίου)
∆ει ερχοµένους τους αδελφούς προσκυνείν. ου γάρ αυτούς, αλλά τον Θεόν προσκυνούµεν. Είδες γάρ 

φησί τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. και τούτο, φησί του Αβραάµ παρειλήφαµεν. και ότε 
δέχεσθε, προς ανάπαυσιν παραβιάζεσθε και τούτο παρά του Λώτ µεµαθήκαµεν, παραβιασαµένου τους 
αγγέλους.

(Αββά Απολλώ, Γεροντικόν)
Ταύτα δε φηµί αδελφέ, ουχί εκκόψαι σε της φιλοξενίας βουλόµενος αλλ’ ίνα η προσφορά σου 

ευπρόσδεκτος και άµωµος ή κατά τον λέγοντα. Φιλόξενοι εις αλλήλους άνευ γογγυσµού.
(Εφραίµ του Σύρου, Ευεργετινός Γ΄.)

Και θάρσει γε ότι εάν υµείς τε και οι µεθ’ υµάς πάντας τους παραβάλλοντας υµίν ξένους τε και αδελφούς 
µετά πίστεως δεχόµενοι αξίως θεραπεύσητε, ου µη εγκαταλίπη Κύριος τον τόπον τούτον από του νυν και 
έως του αιώνος.

(Μ. Ευθυµίου, προς οικονόµον της Λαύρας)
Αδελφοί µου αγαπητοί, τον πυλεώνα του µέλλοντος κτίζεσθαι κοινοβίου µη κλείσητε διά παντός 

ανθρώπου, και την ευλογίαν χορηγήσει υµίν ο Θεός.
(Μ. Ευθυµίου)

Μοναχέ εάν παραβάλη σοι µοναχός ή κοσµικός, µη θέλε υπαντάν αυτώ υπέρ δύναµιν, ίνα µη µετά το 
αναχωρήσαι αυτόν µεταµεληθείς, εφ’ αίς εδαπάνησε χρείαις σου, αλλά παράθες ό αν ο Κύριος ευοδοί 
σε. κρείσσον γάρ παράθεσις λαχάνων µετά αγάπης, ή θυµάτων µετά οδύνης. ιλαρόν γάρ δότην αγαπά ο 
Θεός.

(Εφραίµ του Σύρου, Ευεργετινός)



ΧΑΡΑ
∆άκρυα εξόδου απότεκον φόβον. φόβου δε τεκόντος αφοβίαν, επιφαίνει χαρά. χαράς δε ακαταλήκτου 

ληξάσης, της οσίας αγάπης ανέτειλε το άνθος. Απόθου ως ουκ άξιος εν χειρί ταπεινώσεως επιδηµούσαν 
χαράν, ίνα µη ευπαράδεκτος ών, δέξη λύκον αντί ποιµένος.

(Ιωάννου Κλίµακος, Λόγος Ζ΄.)
Έδει γάρ από χαροποιών λόγων και ρηµάτων άρχεσθαι της χαράς τα θεία µυνήµατα. ∆ιά τούτο γάρ 

ο άγγελος πρό πάντων χαράν αναφθέγγεται των οικείων ειδώς ευαγγελίων την έκβασιν, και ως χαρά 
φανείται πακόσµιος η αυτού τελειωµένη διάλεξις.

(Σωφρωνίου Ιεροσολύµων)
Του κατά Θεόν πένθους προηγείται ταπείνωσις, έπεται δε χαρά και ευφροσύνη.

(Συµεών του Νέου Θεολόγου)
Ου µη λυπηθήση, χαλεπού τινος συµβαίνοντός σοι, ούτε επί ζηµία λυπηθήση ούτε επί ύβρει. «Η λύπη 

γάρ του κόσµου τούτου θάνατον κατεργάζεται». Υπέρ των αµαρτιών σου µόνον λυπηθήση, υπέρ άλλου δε 
πράγµατος µικρού ου λυπηθήση.

(Μεγάλου Αθανασίου, περί Παρθενίας)
Ταύτα δήµοι είρηται, ίνα µη εκ παντός τρόπου την χαράν ζητώµεν. Και πως φησίν, ο Παύλος λέγει 

χαίρετε πάντοτε; ουχ απλώς είπε, χαίρετε, αλλά προσέθηκεν εν Κυρίω.
(Ιωάννου Χρυσοστόµου)

Χρή τοίνυν τον αγωνιζόµενον, πολλά θλιβήναι υπό των µισούντων την παρθενίαν δαιµόνων και 
δοκιµασθήναι, και σκυληθήναι, και γνοφωθήναι και παραδοθήναι και διαβιβασθήναι δι’ ύδατος, και 
πυρός, και οµίχλης, και σάλου, και τελευταίον εξελθείν εις χαράν, και ανάψυξιν, και αέρα ελευθερίας, και 
θεάσασθαι το φως της µακαριότητος.

(Νείλου Ασκητού)
Χαρά λύπης όλεθρος και συµφορών ευχαριστία, ευχών οπτασία, και πόνων ευφρασία, ευποιϊας ιλαρότης, 

αποταγής ένθεµα, φιλοξενίας δοχείον, ελπίδων καταφυγή, ασκούντων τροφή, πενθούντων παραίνεσις, 
δακρύων παρηγορία, θλίψεως αντίληψις, αγάπης έµψηφος, και µακροθυµίας σύµψηφος.

(Νείλου του ασκητού, προς Ευλόγιον µοναχόν)
Ο δε αλλότριος της ειρήνης, αλλότριος εστί της χαράς.

(Ισαάκ του Σύρου)

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
Έστι δε πίστις ελπιζοµένων υπόστασις, πραγµάτων έλεγχος ού βλεποµένων.

(Εβραίους ΙΑ΄.1)
Τούτο γάρ εστί πίστις το τοις µη ορωµένοις ως ορωµένοις προσέχειν.

(Ιωάννου Χρυσοστόµου)
Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται.

(Αββακούµ Β΄.4)
Ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται.

(Γαλάτας Γ΄.11)
Εν γάρ Χριστώ Ιησού ούτε περιτοµή τι ισχύει, ούτε ακροβυστία, αλλά πίστις δι’ αγάπης ενεργουµένης.

(Γαλάτας Ε΄.6)
∆ικαιοσύνη γάρ Θεού εν αυτώ αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστιν, καθώς γέγραπται. ο δε δίκαιος εκ 

πίστεως ζήσεται.
(Ρωµαίους Α΄.17)

Κύριε τις επίστευσε τη ακοή ηµών; Άρα η πίστις εξ ακοής, η δε ακοή διά ρήµατος Θεού.
(Ρωµαίους Ι΄.17)

Αδιαλείπτως µνηµονεύοντες υµών του έργου της πίστεως και του κόπου της αγάπης και της υποµονής 
της ελπίδος του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού έµπροσθεν του Θεού πατρός ηµών.

(Α΄ Θεσσαλ. Α΄.3)
Μιµνήσκεσθε των δεσµίων ως συνδεδεµένοι των κακοχουµένων ως και αυτοί όντες εν σώµατι.

(Εβραίους ΙΓ΄.3)
∆εύτε οι ευλογηµένοι του πατρός µου, κληρονοµήσατε την ητοιµασµένην υµίν βασιλείαν από καταβολής 

κόσµου. επείνασα γάρ και εδώκατέ µου φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ µε… ησθένησα και επισκέψασθέ µε 



εν φυλακή και ήλθετε προς µε…
(Ματθ. ΚΕ΄.34-46)

Όστις αν ποιήση το θέληµα του πατρός µου του εν ουρανοίς, αυτός µου αδελφός και αδελφή και µήτηρ 
µου εστί.

(Ματθ.ΙΒ΄.50)
Αµήν λέγω υµίν, ουδέ εν τω Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον.

(Ματθ. Η΄.10)
Και ιδών την πίστιν αυτών. είπε τω παραλυτικώ θάρσει τέκνον. Αφέωνταί σοι αι αµαρτίαι σου.

(Ματθ. Θ΄.2)
Κατά την πίστιν υµών γενηθήτω υµίν.

(Ματθ. Θ΄.29)
Ολιγόπιστε εις τι εδίστασας;

(Ματθ. Ι∆΄.31)
Ω γύναι, µεγάλη σου η πίστις! Γενηθήτω σοι ως θέλεις και ιάθη η θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης.

(Ματθ. ΙΕ΄.28)
Όπως ή σου η ελεηµοσύνη εν τω κρυπτώ …αποδώσει σοι εν τω φανερώ.

(Ματθ. ΣΤ΄.1-4)
Εάν έχητε πίστιν και µη διακριθήτε, ου µόνον το της συκής ποιήσητε, αλλά καν τω όρει τούτω είπητε 

άρθητι και βλήθητι εις την θάλασσαν γεννήσεται, και πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες 
λήψεσθε.

(Ματθ. ΚΑ΄. 21-24)
Υµείς φίλοι µου εστέ, εάν ποιήτε όσα εγώ εντέλλοµαι υµίν.

(Ιωάν. ΙΕ΄.14)
Αλλά τήρησις των εντολών του Θεού.

(Α΄ Κορινθ. Ζ΄.19)
Θύγατερ, η πίστις σου σέσωκέ σε ύπαγε εις ειρήνην, και ίσθι υγιής από της µάστιγός σου.

(Μάρκος Ε΄.34)
Πάντα δυνατά τω πιστεύοντι.

(Μάρκος Θ΄. 23)
Είπε δε αυτοίς, που εστίν η πίστις υµών;

(Λουκάς Η΄.25)
Μη φοβού µόνον πίστευε και σωθήσεται.

(Λουκάς Η΄.50)
Και είπον οι Απόστολοι τω Κυρίω πρόσθες ηµίν πίστιν.

(Λουκάς ΙΖ΄.5)
Ούτω και η πίστις εάν µη έργα έχει νεκρά εστί καθ’ εαυτήν. 

(Ιάκωβος Β΄.17)
Ο Αβραάµ ο πατήρ ηµών ουκ έργων εδικαιώθη, ανενέγκας Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριον. 

Βλέπεις ότι η πίστις συνήργει τοις έργοις αυτού, και εκ των έργων η πίστις ετελειώθη.
(Ιάκωβος Β΄.13-26)

Ου συγχωρεί συγκατάβασις εις τα της Ορθοδόξου πίστεως.
(Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός)

Που αναφέρεται εν τη Αγία Γραφή περί Πίστεως;
Εβραίους ΙΑ, Ρωµαίους 10,7-19, Γαλάτας Γ΄.11, Ρωµαίους Α΄.27, 14-24, Ιωάννης Γ΄.36, Φιλιππησίους 

Γ΄.9, Εβραίους 10,32, Μάρκος Θ΄.23


