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ΠΕΡΙ ΔΕΙΛΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΔΕΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΔΟΥΣ

Δειλία εστίν  νηπιώδες ήθος εν γηραλέα κενοδόξω ψυχή. Δειλία εστίν εκτροπή πίστεως, ως 
επί προσδοκία αδοκήτων. Πάντες μέν οι δειλιώντες κενόδοξοι ου πάντες δε οι μη δειλιώντες 
ταπεινόφρονες. Πορευόμενος, προσευχή οπλίζου. καταλαβών, τας χείρας διαπέτασον.

Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. ου γάρ εστίν εν τω ουρανώ και επί γης ισχυρότερον όπλον. 
Απαλλαγείς της νόσου ανύμνει τον λυτρωτήν ευχαριστώμενος γάρ εις τους αιώνας σκεπάσει σε.

(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)

ΠΕΡΙ ΔΕΙΛΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Άκουε Ισραήλ. Μη εκλυέσθω η καρδία υμών, μη φοβείσθε, μηδέ θραύεσθε, μηδέ εκκλίνετε 

από προσώπου αυτών.

(Δευτερ. Κ΄.3)
Πορευέσθω και αποστραφήτω εις την οικίαν αυτού, ίνα μη δειλιάνη την καρδίαν του αδελφού, 

ώσπερ η αυτού.
(Δευτερ. Κ΄.8)

Δός αυτοίς δειλίαν και τήξον θράσος ισχύος αυτών.
(Α΄ Μακκαβ. Δ΄.32)

Καταγελώμενοι προς απάντων επί δειλία…
(Δ΄  Μακκαβ. Στ΄.20)

Και είπε Ιούδας τοις ανδράσι τοις μετ’ αυτού. Μη φοβείσθε το πλήθος αυτών και το όρμημα αυτών, 
μη δειλωθήτε.

(Α΄ Μακκαβ. Δ΄.8,21)
Ελεύσονται εν συλλογισμώ αμαρτημάτων αυτών, δειλοί και ελέξει αυτούς εξεναντίας, τα 

ανομήματα αυτών.
(Σοφ. Σολομ. Δ΄.20)

Ουαί καρδίαις δειλαίς και χερσί παρειμέναις και αμαρτωλώ επιβαίνοντι επί δύο τρίβους.
(Σοφ. Σειράχ ΚΒ΄.18)

ΠΕΡΙ ΔΕΙΛΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Τι δειλοί έστε ολιγόπιστοι;

(Ματθ. Η΄.26)
Και είπε αυτοίς… Τι δειλοί έστε ούτω; Πώς ουκ έχετε πίστιν;

(Μάρκον Δ΄.40)
Μη ταρασσέσθω υμών η καρδία. Μηδέ δειλιάτω.

(Ιωάν. Ιδ΄.27)
Ου γάρ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού!

(Β΄ Τιμοθ. Α΄.7)

ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ
 Δειλία εστί νηπιώδες εν γηραλέα κενοδόξω ψυχή. Δειλία εστίν, εκτροπή πίστεως ως επί 

προσδοκία αδοκήτων.



Η απιστία είναι θυγατέρα της δειλίας και ο Νικήσας δειλίαν φανερός εστί τω Θεώ αναθέμενος 
ζωήν τε και ψυχήν.

(Ιωάννου του Συναϊτου)

ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ
Ώσπερ το πύρ καθαρίζει πάντα ιόν και κατασκευάζει τα είδη, ούτως ο φόβος του Θεού αναλίσκει 

πάν κακόν από του ανθρώπου και κατασκευάζει αυτόν σκεύος εις τιμήν εύχρηστον, ηγιασμένον 
ευάρεστον τω Θεώ και έτοιμον εις πάν έργον αγαθόν.

(Παχωμίου)
… της πρακτικής ών ποιητικός (ο προς Θεόν φόβος) και λύχνος προς την θεωρίαν των 

επιβαλλομένων ημίν τυγχάνων, άσειστον μέν τον νουν ημών απειργάζεται, προς οργήν και θυμόν 
και μνησικακίαν και έτερον τι εις κακίαν εμμαχλευόντων ημάς παθών μη αρπαζόμενον, θεωρητικόν 
δε και μετάρσιον προς την των ασωμάτων χώραν ποιήσας τούτων υπό δαιμόνων ενεργουμένων 
καταφρονείν αναγκάζει και πατείν παρασκευάζει επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την 
δύναμιν του εχθρού.

(Παχωμίου)
Φιλοσοφήσωμεν δε, αρχόμενοι όθεν άρχεσθαι άμεινον. Άμεινον δε όθεν Σολομών ενομοθέτησεν. 

αρχή σοφίας, φησί, κτήσαι σοφίαν. Τι τούτο λέγων αρχήν σοφίας; Τον φόβον. Ου γάρ από θεωρίαν 
αρξάμενος, εις φόβον χρή καταλήγειν (Θεωρία αχαλίνωτος, τάχα αν και κατά κρημνόν ώσειεν) αλλά 
φόβω στοιχειουμένους, και καθαιρουμένους, και ίνα ούτως είπω, λεπτονομένους, εις ύψος αίρεσθαι. 
ού γάρ φόβος, εντολών τήρησις, ού δε εντολών τήρησις, σαρκός και θάρσις, του επιπροσθούντος 
τη ψυχή νέφους και ουκ εώντος καθαρώς ιδείν την θείαν ακτίνα. ού δε κάθαρσις έλαμψις. έλαμψις 
πόθου πλήρωσις. ή μεγίστους ή υπέρ το μέγα εφιεμένοις.

(Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, λόγος ΛΘ  εις τα άγια Φώτα)
Αδελφέ επί ιλόν πηλού μη επιβήση και από ανδρών εν αφοβία περιπατούντων μάκρυνον 

σεαυτόν. 
(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετινός Α)

Αδελφέ, ουκ εν πολυμαθεία γραμμάτων εστίν η σοφία αλλά καθώς γέγραπται, Αρχή σοφίας φόβος 
Κυρίου. το δε γνώναι νόμον διανοίας εστίν αγαθής. πίστις γάρ τίκτει διάνοιαν αγαθή, ποταμός.

Φοβηθώμεν τον Κύριον ως τα θηρία. Είδον γάρ άνδρας συλήσαι πορευθέντας, και Θεόν ουκ 
εφοβήθησαν, κυνών δε φωνήν εν τω τόπω ακούσαντες ευθέως υπέστρεψαν. Και όπερ φόβος Θεού 
ουκ εποίησε, τούτο φόβος θηρίων ίσχυσεν.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Η΄. περί αποταγής)
Ο φόβον Κυρίου κτησάμενος εξενίτευσε ψεύδους δικαστήν αδέκαστον έχων την ιδίαν 

συνείδησιν.
(Ιωάννου της Κλίμακος, Λόγος ΙΒ΄. περί διακρίσεως)

Φόβου Κυρίου υπόδειγμα εξ αρχόντων και θηρίων ληψώμεθα.
(Ιωάννου της Κλίμακος, Λόγος Κστ΄. περί διακρίσεως)

Ώσπερ ακτίς ηλίου δι’ οπής εισελθούσα εν 
οίκω πάντα φωτίζει, ως και τον λεπτότατον 
οράν τότε κονιορτόν πετόμενον. ούτως και 
ο φόβος Κυρίου εν καρδία γενόμενος πάντα 
αυτή τα αυτής αμαρτήματα υποδείκνυσιν.

(Ιωάννου της Κλίμακος, Λόγος ΚΣτ΄. 
περί διακρίσεως)

Μακάριος ο ούτως φοβηθείς τον Κύριον, 
ως δικαστήν κατάδικοι δεδοίκασι.

(Ιωάννου της Κλίμακος Λόγος Λ΄. περί αγάπης)
Ως τήκεται κηρός από προσώπου πυρός, ούτως από φόβου Θεού ακάθαρτος λογισμός.

(Θαλασσίου Αφρικανού, Φιλοκαλία Β΄.)
Ο μη φοβούμενος τον Θεόν ου πιστεύει ότι εστί Θεός, άφρων γάρ εστίν. ο δε τούτο πιστεύων 

φοβείται αυτόν, φοβούμενος δε τηρεί τας αυτού εντολάς. ο δε φοβείσθαι λέγων τον Θεόν, μη 
φυλάσσων δε τας εντολάς αυτού ψεύστης εστί και ο φόβος του Θεού ουκ έστιν εν αυτώ. ού γάρ 
φησίν φόβος εντολών τήρησις. τούτου δε μη όντα εν υμίν μηδέ φυλακής των θείων εντολών, ουδέν 



των εθνικών και απίστων διενηνόχαμεν.
(Συμεών του νέου Θεολόγου, Κεφάλαια θεολογικά)

Καθάπερ γάρ δρύν εις τους κάτω κόλπους αφιείσαν τας ρίζας και περισφιγγομένην μετά ακριβείας, 
ουδείς άνεμος προσπεσών ανασπάσει δυνήσεται. Ούτω δη και την ψυχήν την καθηλωμένην τω του 
Θεού φόβω ουδείς περιτρέψαι δυνήσεται. του γάρ ερριζώσθαι, καθηλώσαι πλέον εστί. Τούτο γούν ο 
προφήτης εύχεται λέγων. καθήλωσον εκ του φόβου σου τας σάρκας μου. Ούτω και συ καθήλωσον 
και σύναψον, ωσανεί ήλω προσπεπερονημένω.

(Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
Πρώτος βαθμός αρετής και αρχή της ημετέρας σωτηρίας, ο φόβος εστί του Θεού. διά τούτου 

και των αμαρτημάτων αποκάθαρσις και των αρετών φυλακή, και οδός επί την τελειότητα γίνεται. 
Όταν γάρ ο φόβος του Θεού εισέλθη εις την ψυχήν καταφρονείν πάντων πείθει των του κόσμου 
πραγμάτων, και λήθην των κατά σάρκα συγγενών γεννά, και αυτού όλου του κόσμου. εκ δε τούτων 
ταπείνωσις, κεφάλαιον των αρετών και πλήρωμα πάντων των καλών κατορθούται. καταφρονήσει 
γάρ και στερήσει πάντων των πραγμάτων η ταπείνωσις προσγίνεται.

(Κασσιανού του Ρωμαίου, προς Κάστορα)
Εκ του μη φοβείσθαι Θεόν γίνεται η πώρωσις και η αναισθησία το δε φοβηθήναι τον Κύριον, φέρει 

προς την ευαισθησίαν, και προς μετάνοιαν χειραγωγεί. Διό γέγραπται. «ο φόβος του Κυρίου αρχή 
υπάρχει αισθήσεως».

(Νείλου του ασκητού, Βερίμω πρωτεύοντι)
Εις νούν βάλε ακοίμητον όμμα, ότι εφορά σου τας πράξεις, και την καρδίαν εμβατεύει, ερευνά τους 

λογισμούς φανεροί τας εννοίας.
(Νείλου του ασκητού, προς τον αυτού μαθητήν Θεόδουλον)

Ήτω επί του μετώπου σου ο Σταυρός του Χριστού διαπαντός μοναχέ. ήτω και εν τη καρδία σου ο 
φόβος Θεού ασκητά.

(Αββά Υπερεχίου, Παραίνεσις)
Ύδατος ζώντος ο κτησάμενος αυτήν, εμπλησθήσεται των υδάτων αυτής. Ουκ έστι σοφία, ουκ έστι 

φρόνησις, ένθα φόβος Θεού ουχ υπάρχει. πλησμονή γάρ σοφίας, το φοβείσθαι τον Κύριον.
(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετινός Δ)

Εάν ακολουθήσης το φόβω του Θεού ακίνητος γένη και ουκέτι βιασθήναι δύνασαι υπό των 
παθών καθώς γέγραπται: «οι πεποιθότες, ως όρος Σιών, ου σαλευθήσεται εις τον αιώνα ο κατοικών 
Ιερουσαλήμ».

(Αββά Ησαϊου, Λόγος ΚΘ΄)
Ο γάρ φόβος του Θεού φύλαξ εστί και βοήθεια της ψυχής 

φρουρός του ένδοθεν ηγεμονικού εις το απολέσαι πάντας τους 
εχθρούς αυτού.

(Αββά Ησαϊου Λόγος ΚΘ΄)
Ταις δε αρεταίς μία εστί μήτηρ καλουμένη φόβος Θεού, και τω 

κτωμένω εν αγνεία, τίκτει αρετάς και εκκόπτει τους κλάδους της 
κακίας.

(Αββά Ησαϊου, Λόγος ΚΘ΄)
Ηρώτησεν ηγούμενος του Κοινοβίου τον Αββάν ποιμένα 

λέγων. Πως δύναμαι κτήσασθαι τον φόβον του Θεού; λέγει 
αυτώ ο αββάς Ποιμήν. Πώς δυνάμεθα κτήσασθαι φόβον Θεού, 
έσω δε έχοντες γαστρία τυρίων, και κεράμια ταρίχων;

(Γεροντικόν)
Ώσπερ λύχνος εν σκοτεινώ κοιτώνι φωτίζει, ούτω και ο φόβος 

του Θεού όταν έλθη εις καρδίαν ανθρώπου, φωτίζει αυτόν και 
διδάσκει πάσας τας αρετάς και τας του Θεού.

(Αββά Ιακώβ, Γεροντικόν)
Μέγας πλούτος, και κληρονομία αδιάπτωτος, και θησαυρός ανεπηρέαστος ο του Θεού φόβος 

εστί.
(Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου)

Φοβήθητι τον Θεόν, μη άνθρωπον, αν δε φοβηθής άνθρωπον, και υπ’ αυτού καταγελασθήση. αν 
δε τον Θεόν, και ανθρώποις αιδέσιμος έση.

(Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου)



Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου.
(Παροιμίαι. Α΄.7)

Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή αγίων σύνεσις
 (Παροιμίαι Θ΄.10)

Σοφία γάρ και παιδεία φόβος Κυρίου και η ευδοκία αυτού πίστις και πραότης.
(Παροιμίαι Α΄.27)

Φόβος Θεού παιδεία και σοφία και αρχή δόξης αποκριθήσεται αυτή.
(Παροιμίαι ΙΕ΄.33)

Φόβος Κυρίου απωθείται αμαρτήματα.
(Σοφ. Σειράχ Α΄.27)

Σοφία γάρ και παιδεία φόβος Κυρίου.
(Σοφία Σειράχ Α΄.27)

Οι φοβούμενοι τον Κύριον ουκ απειθήσουσι ρημάτων αυτού.
(Σοφία Σειράχ Β΄.15)

Οι φοβούμενοι τον Κύριον ετοιμάσουσι καρδίας αυτών.
(Σοφία Σειράχ Β΄.16)

Οι φοβούμενοι τον Κύριον αναμείνατε το έλεος αυτού.
(Σοφία Σειράχ Β΄.7)

Πάσα σοφία φόβος Κυρίου, και εν πάση σοφία ποίησις νόμου και γνώσις της παντοκρατορίας 
αυτού.

(Σειράχ Ιθ΄.20)
Φόβος Κυρίου μισεί αδικίαν ύβριν τε και υπερηφάνεια και οδούς πονηρών.

(Παροιμ. Η΄.13)
Τον Θεόν φοβού και τας εντολάς αυτού φύλασσε.

(Εκκλησιαστής ΙΒ΄.13)
Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διά παντός ότι εκ δεξιών μου εστίν, ίνα μη σαλευθώ.

(Ψαλμός ΙΕ΄.8)

ΑΝΔΡΕΙΑ – ΑΦΟΒΙΑ
Μη ούν δειλία, μηδέ φοβού από τας κακουργίας αυτών (των δαιμόνων), βλάψαι σε ου δύναται, ει 

μη συ προδώς σεαυτόν. έχεις γάρ τον Χριστόν βοηθόν τον ειπόντα. Ιδού δίδωμι υμίν εξουσίαν του 
πατείν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού, και ουδέν υμάς ου μη 
αδικήση. Διό αγαπητέ, ανδρίζου και ίσχυε εν τω Θεώ σου, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.

(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετινός Δ΄)
Χρείαν έχει ο άνθρωπος ανδρείας καρδίας και μεγάλην μέριμναν εις το φυλάξαι τας εντολάς του 

Κυρίου.
(Αββά Ησαϊου, Λόγος ΚΘ΄)

Ψόφους μέν και κτύπους και φωνάς και αiκισμούς εκ δαιμόνων ακούσεται καθαράς επιμελούμενος 
προσευχής, αλλά ου συμπεσείται, ουδέ προδώσει τον λογισμόν λέγων προς τον Θεόν. Ου 
φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ’ εμού εί και τα όμοια.

(Νείλου του Ασκητού, Περί Προσευχής)
Βλέπετε μη μάθωσι οι άνθρωποι ότι έχοντες τον Θεόν, τους ανθρώπους φοβείσθαι.

(Βαρσανουφίου του Μεγάλου)
Συμπλέκεται τη ανδρεία η τύφωσις, ώσπερ ο λεγόμενος σφύλαξ τη κυπαρίσσω.

(Ιωάννης ο Κλίμαξος, Λόγος περί διακρίσεως Κστ΄)
Είπεν πάλιν ο γέρων. Θεού μείζον ουδέν άλλο, ουδέ ίσον, ουδέ ολίγον απολιμπανόμενον. Τι τοίνυν 

του τον Θεόν έχοντος βοηθόν ισχυρότερον ή μακαριώτερον;
(Ιωάννου Μόσχου, Λείμων)

Στώμεν ούν προς το κατά συνείδησιν διηνεκές μαρτύριον. μη κάμψωμεν γόνυ τη Βάαλ, αδελφοί, 
μηδέ ενδώμεν τυπτόμενοι υπό των λογισμών. μάλλον μέν ούν κατασβεννύωμεν τα βέλη του 
πονηρού τα πεπυρωμένα, τοις δάκρυσι, τη προσοχή, τη δεήσει, τη κατανύξει, τοις υποπιασμοίς του 
σώματος.

(Θεοδώρου Στουδίτου)



Ο καθαράν την καρδίαν κτησάμενος, ούτος δειλίαν ενίκησεν. ο δε ακμήν καθαιρόμενος, ποτέ μέν 
βάλλει αυτήν, πότε δε βάλλεται υπ’ αυτής. ο δε μηδόλως αγωνιζόμενος, ή παντελώς αναισθητεί και εν 
τω φίλος είναι παθών και δαιμόνων, ός προς τη κενοδοξία και οίησιν νοσεί δοκών είναι τι μηδέν ών, 
ή δειλίας δούλος υπάρχει και υποχείριος τρέμων, ως τω φρονήματι νήπιος, και φοβούμενος φόβον 
εκεί, ένθα φόβος ουκ έστιν, ουδέ δειλία τοις φοβουμένοις τον Κύριον.

(Συμεών του νέου Θεολόγου, Κεφάλαια Θεολογικά)
Ο φοβούμενος τον Θεόν δαιμόνων ορμάς ου φοβείται ουδέ τάς ασθενείς εφόδους αυτών αλλ’ 

ουδέ ανθρώπων πονηρών απειλάς. Ώσπερ δε τις φλόξ ή φλέγον πύρ όλος ών, εν αδύτοις τόποις 
και αφεγγέσι νυκτός και ημέρας περιϊών, φυγαδεύει τους δαίμονας, φεύγοντας μάλλον αυτόν ήπερ 
αυτούς εκείνους, μη εμπρησθήναι υπό της εκπεμπομένης εξ’ αυτού φλογοειδούς ακτίνος του θείου 
φωτός.

(Συμεών του νέου Θεολόγου)


