
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΕΩΣ

Όπου δε αν απέρχη, τον Θεόν έχε πρό οφθαλμόν σου πάντοτε. και όπερ αν πράττεις ή λαλείς, 
έχε εκ των αγίων Γραφών την μαρτυρίαν.

(Μεγάλου Αντωνίου Γεροντικόν)
Πάση ώρα μη λειψάτω έλαιον τη λαμπάδι σου, μη ποτέ έλθη ο νυμφίος, και εύρη αυτήν σβεσθείσαν. 

ουκ οίδας γάρ πότε έρχεται, ή προϋπνιον, ή πρωί. Γενού έτοιμος, ίνα όταν έλθη, μετά των φρονίμων 
απαντήσης αυτώ, έχουσα το έλαιον εν τω λαμπάδι σου, τουτέστι τα έργα σου τα καλά. πάσαν ώραν 
μνημόνευε της εξόδου σου. έχε καθ’ ημέραν πρό οφθαλμών τον θάνατον. μνημόνευε τίνι σε δει 
παραστήναι.

(Μεγάλου Αντωνίου, Περί Παρθενίας)
Πρόσεχε ούν σεαυτώ, τουτέστι πανταχόθεν σεαυτόν περισκόπει. Ακοίμητον έχε προς την 

σεαυτού φυλακήν το της ψυχής όμμα. Εν μέσω παγίδων διαβαίνεις. Κεκρυμμένοι βρόχοι παρά του 
εχθρού πολλαχόθεν κατεπεπήγασι. Πάντα ούν περισκόπει, ίνα σώζη ώσπερ δορκάς εκ βρόχων, και 
ώσπερ όρνεον εκ παγίδος. Η μέν γάρ δορκάς ανάλωτος εστί τοις βρόχοις δι’ οξύτητα της οράσεως. 
Όθεν και επώνυμος εστί της οικείας οξυδερκίας. Το δε όρνεον κούφω το πτερώ υψηλότερον της 
επιβουλής των αγρευόντων, όταν προσέχη γίνεται. Όρα ούν μη χείρων φανής των αλόγων προς 
την σεαυτού φυλακήν. Μήποτε, ταις παγίσιν αλούς, θήραμα του διαβόλου, εζωγρημένος υπ’ αυτού 
εις το εκείνου θέλημα.

(Μ. Βασιλείου, εις το πρόσεχε σεαυτώ)
Έως εξ ουρίας πλείς, φοβήθητι το ναυάγιον. και ήστον ναυαγήσεις τη δειλία βοηθώ χρώμενος.

(Γρηγόριος  ο Θεολόγος, Λόγος Μ, εις το άγιον Βάπτισμα)
Πρόσχωμεν ούν εαυτοίς αδελφοί. νήψωμεν καιρόν. Τι εαυτών αμελούμεν; Ποιήσωμεν τι αγαθόν, 

ίνα εύρωμεν βοήθειαν εν καιρώ πειρασμού. Τι απόλλυμεν την ζωήν ημών; Τοσαύτα ακούομεν, και 
ου μέλει ημίν, αλλά καταφρονούμεν. Βλέπομεν τους αδελφούς ημών αρπαζομένους εκ μέσου ημών, 
και ου νήφομεν. ειδότες ότι κατά μικρόν και ημείς εγγίζωμεν τω θανάτω.

(Αββά Δωρόθεος Διδασκαλία ΙΑ)
ΕΡΩΤ. Ει δύναται πεσείν άνθρωπος έχων χάρισμα;
ΑΠΟΚΡ. Εάν αμελήση, πίπτει. οι γάρ πολέμιοι ουδέποτε αργούσι, ούτε οκνούσι πολεμούντες. 

Πόσω μάλλον συ ουκ οφείλεις παύσασθε από της ζητήσεως προς Θεόν; Πολλή γάρ σοι ζημία 
γίγνεται αμελούντι, ει και εν αυτώ τω μυστηρίω της χάριτος δοκείς εξετάζεσαι.

(Μακαρίου Αιγυπτίου, ομιλίαι πνευματικαί)
Ετοίμους ούν είναι χρή ημάς και ευσταλείς προς τον εντεύθεν απόπλουν.

(Ιωάννης ο Νηστευτής)
Φύγωμεν τας προλήψεις. φύγωμεν τας νεωτερικάς αναμνήσεις. Εν γάρ τω εκείσε διά της 

αναθεωρήσεως γίγνεσθαι ημάς, τί άλλο εστί ειπείν, ή ότι εστράφημεν τη καρδία εις Αίγυπτον; Όπερ 
φυλακτέον ημίν κατά τον ένδον άνθρωπον.

(Θεοδώρου Στουδίτου, Παραινετικά προς Μοναχούς)
Οπηνίκα δε και εις τους οίκους εαυτάς καθείρξομεν, ουδέ οφείλομεν έχειν το αμέριμνον, αλλ’ 

αγρυπνείν. Γέγραπται γάρ «Γρηγορείτε».
(Οσίας Συγκλητικής)

Δει ούν ημάς, κατ’ έννοιαν λαβούσας του εχθρού την δεινότητα, φυλάττεσθαι από της τούτου 
κακομηχανίας. φησί γάρ.  «Ός περιάγει ζητών τίνα καταπίη» «και τα βρώματα αυτού εκλεκτά». Δέον 
ούν πάντοτε γρηγορείν. Και γάρ δια των έξωθεν πραγμάτων πολεμεί, και δια των ένδον λογισμών 
δαμάζει και πλέον δια των ένδον και γάρ νύκτωρ και μεθ’ ημέραν αϋλως προσέρχεται.

(Οσίας Συγκλητικής)



Θέλετε είπω υμίν υπόδειγμα, ίνα φοβηθώμεν τον Θεόν; 
Ώσπερ πέτρα έως νεφελών υψηλή και στενή και τεθλιμμένη 
έως τεσσάρων πήχεων το πλάτος, και ένθεν αυτής και ένθεν 
απέραντον βάθος, και φθάνουσα από δυσμών έως ανατολών. 
Και ότε βαπτίζεται ο άνθρωπος, εάν ή επαγγειλάμενος τον 
μοναχόν, λαβών την σφραγίδα του πνεύματος εις ανατολάς 
οδεύει. Λογισώμεθα δε ου μόνον το βάθος αλλά και το στενόν 
της οδού, ώστε εάν τις εκκλίνη ολίγον, απώλετο και η μνήμη 
αυτού ουχ ευρίσκεται. Εξ αριστερών δε αυτής επιθυμία καινή 
της σαρκός και εκ δεξιών υπερηφανία καρδίας ταύτα εστί τα 
βάθη. Και οδεύων τις καλώς μετά φόβου, φθάσας εις ανατολάς 
ευρίσκει επί θρόνου τον Σωτήρα. Και ένθεν αυτού και ένθεν 
στρατιαί των Αγγέλων, και στέφανοι αιώνιοι, στεφανούντες τον 
ορθώς προς αυτόν πορευόμενον.

(Αββά Θεοδώρου του Θηβαίου)
Μη θαρσήσης τω γήρα. Και γάρ και γέροντες πίπτουσιν. 

επικαλού δε τον Χριστόν αεί προς βοήθειαν, ίν’ αυτός σου 
φρουρός και άσειστος ασφάλεια γένηται.

(Νείλου ασκητού Αφροδισίω διακόνω)
Έως μέν γάρ ιδιώτης εστίν, ή ναυτικός, ή γηπόνος άνθρωπος, ου τοσούτον κατ’ αυτού οι του 

Βασιλέως εχθροί οπλίζονται. Επάν δε αυτού την σφραγίδα λαβόντα και την ασπίδα, και την 
μάχαιραν, και την ρομφαίαν, και το τόξον, και του στρατιώτου το ένδυμα ημφιεσμένον θεάσωνται, 
τότε και αυτοί τους οδόντας κατ’ αυτού βρύχουσι, και πάντως ανελείν αυτόν δοκιμάζουσι. Διόπερ μη 
υπνώσωμεν.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Δ Περί υπακοής)
Μη πιστεύσης τω πηλώ εν τω ζωή σου. και μη θαρρήσης αυτή άχρι Χριστώ υπαντήσεις.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος ΙΕ Περί της αφθάρτου αγνείας)
Έστιν πνευμάτων, πρόδρομος καλούμενος, εξ ύπνου ημάς ευθέως δεχόμενος, και την πρωτόνοιαν 

ημών καταμολύνων. Δίδου σης ημέρας απαρχάς Κυρίω. του γάρ προποιούντος έσται. Αξιάκουστόν 
μοι λόγον εργάτης άριστος έφρασεν. Εξ αυτής γάρ μοι έφη, της πρωϊας τον άπαντά μου δρόμον της 
ημέρας προεπίσταμαι.

(Ιωάννου Κλίμακος, λόγος Κστ, Περί διακρίσεως)
Η ναύς, ποτέ μέν εκ των εξώθεν τρικυμιών καταβαπτίζεται. ποτέ δε υπό της ένδον αντλίας 

υποβρύχιος γίνεται. Και ημείς ποτέ μέν διά των εκτός πρακτικών αμαρτημάτων απολλύμεθα. Ποτέ 
δια των ένδον λογισμών αφανιζόμεθα. Δεί ούν και τας έξωθεν των πνευμάτων επιτηρείν προσβολάς, 
και τας ένδον των λογισμών εξαντλείν ακαθαρσίας. πλήν επιπονωτέραν χρή προς τους λογισμούς 
ποιείσθαι την διάνοιαν.

(Σχόλια εις την Κλίμακος)
Ζητήσωμεν ποία μέν εν τω σπόρω, ποία δε τη χλόη, ποία δε εν τω αμήτω ημίν θηρία ή πετεινά 

επιβουλεύουσιν, ίνα και τα θήρατρα αρμόζοντα στήσωμεν.
(Ιωάννου Κλίμακος Λόγος Κστ, Περί διακρίσεως)

Επιτήρει, ω μοναχέ μεμονωμένε, θηρίων ώρας. Ει δε μη ου δυνήση αρμοζούσας τας παγίδας 
ιστάν.

(Αγίου Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος ΚΖ, Περί ιεράς ησυχίας)
Καθεζόμενος εφ’ ύψους τήρει, ει άρα και επίστασαι, και τότε όψει πως και πόθεν. και πόσοι, και 

ποίοι κλέπται εισελθείν, και κλέψαι τους βότρυας.
(Ιωάννου της Κλίμακος, Περί ιεράς ησυχίας, Λόγος ΚΖ)

Πρόσχωμεν ούν εαυτοίς, αδελφοί. νήψωμεν καιρόν. Τι εαυτών αμελούμεν; Ποιήσωμεν τι αγαθόν, 
ίνα εύρωμεν βοήθειαν εν καιρώ πειρασμού. Τι απόλλυμεν την ζωήν ημών; Τοσαύτα ακούομεν, 
και ου μέλλει ημίν, αλλά καταφρονούμεν. Βλέπομεν τους αδελφούς ημών αρπαζομένους εκ μέσου 
ημών, και ου νήφομεν ειδότες ότι κατά μικρόν, και ημείς εγγίζομεν τω θανάτω.

(Αββά Δωροθέου, Διδασκαλία ΙΔ)
Ετοίμους ούν είναι χρή ημάς και ευσταλείς προς τον εντεύθεν απόπλουν, και λέγειν χρη. Ετοίμη 

η καρδία μου, ο Θεός. εν γάρ πολέμω εσμέν εν τω κόσμω. κύκλω οι ασεβείς περιπατούσιν. οι 
αμαρτωλοί εντείνουσι τόξον. ός μέν τοξεύει την ακοήν, ίνα ηδέως ακούη καταλαλιάς. ος δε τον 



οφθαλμόν εις ακολασίαν διεγείρει. ός δε την γλώσσαν, ίνα λοιδορήση τον αδελφόν. ός δε την κοιλίαν 
εις γαστριμαργίαν ερεθίζει. ός δε την χείρα εις πλεονεξίαν και αρπαγήν. άλλος τους πόδας εις κακίαν 
κινείν παρακελεύεται.

(Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού)
Αείποτε τω φόβω παιδαγωγούμενος, της τρεπτής επιμελού και αλλοιουμένης φύσεως.

(Οσίου Θεογνώστου, Φιλοκαλία Β)
… Φύγωμεν τας προλήψεις. φύγωμεν τας νεωτερικάς αναμνήσεις. εν γάρ τω εκείσε δια της 

αναθεωρήσεως γίνεσθαι ημάς, τι άλλο εστίν ειπείν, ή ότι εστράφημεν τη καρδία εις Αίγυπτον; Όπερ 
φυλακτέον ημίν κατά τον ένδον άνθρωπον.

(Θεοδώρου του Στουδίτου, παραινετικά προς τους μοναχούς)
Ει γάρ επιχειρήσεις αγαπητέ, σφάξαι λέοντα, εδραίως επιλαβού, μήποτε συντρίψη τα οστά σου 

ως αγγείον οστράκινον. Και ει ρίψεις εαυτόν εις την θάλασσαν μη ολιγοψυχήσης, άχρις ού εξέλθης 
εις την ξηράν, ίνα μη κατέλθης εις τον βυθόν ωσεί λίθος. Μη ούν σήμερον προς θύραις ών και 
επερωτώμενος, είπης πάντα υπομένω και αύριον έργοις παραιτήση.

(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετινός Α)
Ο μοναχός έοικεν ανδρί καταφερομένω εξ ύψους ός, ευρών σχοινίον κρεμάμενον εν υψηλώ 

διαθέματι, δραξάμενος απεκρέμασεν, εαυτόν, και βοά αδιαλείπτως προς Κύριον του βοηθήναι, 
ειδώς ότι, εάν εξαπονήσας απολύση τας αμφοτέρας χείρας πεσείται και θανατωθήσεται.

(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετινός Α)
Μη σε εύρη ο εχθρός μοναχέ, ποιούντα έξω του επαγγέλματός σου, και ου μη πτοήσει ποτέ.

(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετινός Γ)
Μη θαρρήσης σεαυτώ, όσον εί εν τω βίω, έως αν παρέλθης πάσας τας εξουσίας του σκότους.

(Αββάς Ησαϊου, Λόγοι ΚΘ)
Εν όσω εί εν τω σώματι, μη απολύσης σου την καρδίαν. ώσπερ γάρ άνθρωπος ου δύναται 

πεποιθέναι επί τινι αυτού καρπώ ανερχομένω εν τω αγρώ αυτού, ου γάρ οίδε τι αυτώ αποβαίνει, 
πρίν εγκλεισθήναι εν τοις θησαυροίς αυτού, ούτως ο άνθρωπος ου δύναται απολύσαι αυτού την 
καρδίαν, όσον έχει πνοήν εν τη ρινί αυτού. Και ώσπερ ο άνθρωπος ουκ οίδε ποίον πάθος απαντήση 
αυτώ έως της εσχάτης αναπνοής, ούτως ου δυνατόν τον άνθρωπον απολύσαι αυτού την καρδίαν, 
εν όσω έχει αναπνοήν, αλλά χρή αυτόν αναβοάν πάντοτε προς τον Θεόν διά την βοήθειαν αυτού 
και το έλεος.

(Αββά Ησαίου, Λόγος ΚΘ)
Εν τούτω γάρ εστί το άσυλον την αγάπην κτήσιν ημίν φυλάσσεσθαι εν τω Θεώ φύλακα των 

ημετέρων ποιήσασθαι. Όταν γάρ οι οφθαλμοί μου ώσι διά παντός προς Κύριον τότε άπρακτοι 
γίνονται του αντικειμένου αι παγίδες, δι’ ών εκείνος των εν τη ψυχή τιμίων την επιβουλήν τεχνάζεται. 
Μη δώς, φησίν εις σάλον τον πόδα σου, και ου νυστάξει ο φυλάσσων σε.

Ο δε του φυλάττειν τα αγαθά τρόπος εστίν εν τω εκβάλειν τα εκ του εναντίου νοούμενα. ώσπερ επί 
της πολεμουμένης πόλεως ασφαλεστέρα γίνεται η φρουρά των προδοτών εκβληθέντων, έως δ’ αν 
εντός ώσι, μάλλον επιβουλεύουσι των φανερών εχθρών οι λανθάνοντες.

(Γρηγορίου Νύσσης Εις τον Εκκλησιαστήν)
Οφείλει είναι ο μοναχός ως τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ οφθαλμός.

(Αββά Βησσαρίωνος Γεροντικόν)
Μη θαρρήσης τω γήρα. και γάρ και γέροντες πίπτουσιν. Επικαλού δε τον Χριστόν αεί προς 

βοήθειαν, ίν’ αυτός σου φρουρός και άσειστος ασφάλεια γένηται.
(Νείλου Ασκητού, Αφροδισίω διακόνω)

Ξίφος, κατά των παθών εγρήγορσις μοναχού 
υπό προσευχής ακονουμένης.

(Αββά Υπερεχίου)
Δεί ούν πάση φυλακή τηρείν την καρδίαν, ίνα 

σώζηται ώσπερ δορκάς εκ βρόχων και ώσπερ 
όρνεον εκ παγίδος. Ράον γάρ ακάθαρτον καθάραι 
ψυχήν, ή καθαρθείσαν και πάλιν τραυματισθείσαν, 
εις υγείαν αύθις ανακαλέσασθαι, του δαίμονος 
της λύπης μη συγχωρούντος, αλλ’ αεί ταις κόραις 
των οφθαλμών εμπηδώντος, και κατά τον καιρόν 
της προσευχής το της αμαρτίας προσφέροντος 



είδωλον.
(Ευαγρίου)

Όσον γάρ ζή τις, χρήζει της λήψεως και της επιμελείας και του εξυπνισμού, του φυλάξαι τον 
εαυτού θησαυρόν. Εάν δε τον όρον αυτού καταλείψη, νοήσαι έχει και κλαπήναι. Ου μέχρι δε του 
τον καρπόν ιδέσθαι δέον εργάζεσθαι, αλλ’ έως της εξόδου χρεών αγωνίζεσθαι. Πολλάκις γάρ τον 
καρπόν πεπανθέντα καταβάλλει εξάπινα χάλαζα.

(Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα ασκητικά)
Παραφύλαττε εκ των μικρών, ίνα μη εκπέσης εκ των μεγάλων.

(Ισαάκ του Σύρου)
Οι θαλάσση πλέοντες, κάν συμβή αυτούς γαληνιάσαι, αλλ’ έτι εν τω 

πελάγει υπάρχουσι και προσδοκώσι την ζάλην και τον κίνδυνον και το 
ναυάγιον και ουδένα αυτούς ωφέλησεν η προς μικρόν γαλήνη. τότε γάρ 
και μόνον έχουσι το ασφαλές, όταν εις αυτόν έλθωσι τον λιμένα. πολλοί 
δε και εν αυτώ τω στομίω εναυάγησαν. Ούτω γούν και ο αμαρτωλός, εφ’ 
όσον εστίν εν τω κόσμω τρέμειν οφείλει το ναυάγιον πάντοτε.

(Βαρσανουφίου του Μεγάλου, Βίβλος)
Μη αμελήσης πολλοί γάρ μετά το κερδάναι και σφραγίσαι το χρυσίον, 

ημέλησαν, και βεβουλισμένον αυτό απώλεσαν.
(Βαρσανουφίου του Μεγάλου)

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΑΣΚΟΠΩΣ
Συντήρησον καιρόν και φύλαξαι από πονηρού και περί της ψυχής σου μη αισχυνθής.

(Σειράχ Δ΄.20)
Και ως Θεού εφορώντος εν σπουδή αόκνω και επιμελεία προσεχερεστέρα αμέμπτως ταύτην 

αποπληρούν την εργασίαν.
(Μέγας Βασίλειος)

ΠΕΡΙ ΝΗΨΕΩΣ
Νήψις εστί μέθοδος πνευματική εμπαθών νοημάτων και λόγων και πονηρών έργων, πάμπαν 

τον άνθρωπον συν Θεώ απαλλάτουσα, χρονίζουσα και προθύμως οδευομένη. Γνώσιν τε ασφαλή 
Θεού του ακαταλήπτου οδευομένη χαρίζεται καθόσον εφικτόν, και μυστηρίων θείων και αποκρύφων 
λύσιν. υπάρχει τε πάσης εντολής Θεού Παλαιάς τε και Καινής Διαθήκης. Διαθήκη ποιητική και παντός 
αγαθού του μέλλοντος αιώνος παρεκτική. Αύτη δε εστί κυρίως η της καρδίας καθαρότης.

Νήψις εστί έμμονος λογισμού πήξις και στάσις αυτού εν πύλη καρδίας.
(Ησυχίου πρεσβυτέρου)

Κώλυε τον νουν σου κυκλεύειν τα αισθητά, ίνα μη ηδονάς και λύπας εν αυτοίς καρπόσηται.
(Θαλασσίου Αφρικανού)

Είπε πάλιν (Αιγύπτιος τι γέρων). γενού θυρωρός της καρδίας σου, ίνα μη εισέλθη τις ξένος, λέγων. 
ημέτερος εί των υπεναντίων.

(Ιωάννου Μόσχου)
Λύπαις και ηδοναίς επιθυμίαις και φόβος συνδεσμούσι τον νουν τοις αισθητοίς οι δαίμονες.

(Θαλασσίου Αφρικανού)
Λεγέσθω γάρ η νήψις εικότως, οδός μέν εις βασιλείαν άγουσα, εις τα την εντός ημών, και εις 

την μέλλουσαν. νοητήν δε εργασία, ως εξεργαζομένη και λευκαίνουσα τα του νου ήθη, και από του 
εμπαθούς εις το απαθές μεταβάλλουσα. θυρίδι γάρ φωτεινή, έοικεν αφ’ ής ο Θεός Θεός, επιφαίνεται 
τω νοϊ.

(Φιλοθέου Σιναϊτου, Φιλοκαλία)

ΠΕΡΙ ΑΚΗΔΙΑΣ
Ακηδία εστί πάρεσις ψυχής, και νοός έκλυσις. ολιγωρία ασκήσεως. μίσος επαγγέλματος. κοσμικών 

μακαρίστρια. Θεού διαβλήτωρ ως ασπλάχνου και αφιλανθρώπου. ατονία ψαλμωδίας. εν προσευχή 
ασθενούσα. εν διακονία σιδηρά. εν εργοχείρω άοκνος. εν υπακοή δόκιμος. Κοινόβιον, ακηδίας 
αντίπαλον. Ανδρεία ψυχή, νούν αποθανόντα, ανέστησεν. Ακηδία δε και οκνηρία, όλον τον πλούτον 



εσκόρπισεν. Εν καιρώ ακηδίας οι βιασταί φαίνονται. ο εαυτών πενθών, ακηδίαν ουκ οίδεν. Ανήρ 
υποτακτικός ακηδίας αγνώριστος διά των αισθητών τα νοητά κατορθώσας.

Μη δώσωμεν ούν τόπον τη ακηδία εν τη καρδία ημών όπως μη η βασκανία αφορίση ημάς από 
του Θεού, αλλ’ επιτελέσωμεν τάς διακονίας ημών κατά την πτωχείαν ημών.

(Αββά Ησαΐου, Λόγος ΚΘ΄)
Τα μεν λοιπά  πάθη μια τινί αρετή έκαστον αυτών κατήργηται.
Ακηδία δε τω μοναχώ περιεκτικός θάνατος.
Εν καιρώ ακηδίας οι βιασταί φαίνονται. ουδέ γάρ στεφάνους προξενεί ως ακηδία μοναχώ. 

Κατανόησον και ευρήσεις εν τη στάσει των ποδών παλαίουσαν. και εν καθέδρα ανακλίνειν δοκιμάζει 
τω τοίχω τον κέλλης παρακύπτειν προτρέπεται, ψόφους και κτύπους ποδών ποιούσα. ο εαυτού 
πενθών ακηδίαν ουκ οίδεν. Δεσμείσθω και ούτος ο τύραννος υπό μνήμης πταισμάτων, και τυπτέσθω 
υπ’ εργοχείρου.

(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)
Ακηδία χώραν εν αυτώ (Αθανασίω Μετεωρίτη) ουκ είχεν. το γάρ πλήθος των γονυκλισιών και η 

συνεχής επάλληλος ανάγνωσις. ουκ εία τούτον ακηδιάσαι.
(Βίος Αθανασίου Μετεωρίτου 40ος κώδιξ Μετεώρων)

Άλλος αδελφός παρέβαλεν εις την λαύραν του αββά Γερασίμου τω αββά Αλεξάνρω τω ηγουμένω 
και λέγει αυτώ, Αββά θέλω αναχωρήσαι εκ του τόπου ού κάθημαι, ότι πάνυ ακηδιώ. Απεκρίθη αυτώ 
ο Αββάς Αλέξανδρος: Φύσει τέκνον, σημείον εστί τούτο, ότι ουκ έχεις κατά νουν ούτε την κόλασιν 
την αιώνιον, ούτε την Βασίλειαν των ουρανών επεί ουκ είχες ακηδιάσαι.

(Ιωάννου Μόσχου, Λειμών)

ΑΜΕΡΙΜΝΙΑ
Μη τοίνυν το της αρετής καθαρόν ταις των κοσμικών πραγμάτων εννοίαις επιθολούσθω, μηδέ το 

της θεωρίας ειλικρινές σωματικαίς επιταραττέσθω φρόντισι.
(Νείλου του Ασκητού)

Συ μόνον θέλησιν ησυχάσαι καθώς απαιτεί το μοναχικόν πράγμα, και ο Θεός εκ των δένδρων και 
των ανέμων, και εκ των λίθων τούτων εξεγερεί τους διακονούντας σοι. Αλλά βλέπω, ότι ου θέλεις 
παντελώς ηρεμήσαι, κακήν γάρ συνήθειαν έλαβες, πάντα τόπον, και πάσαν χώραν, και πάσαν 
κώμην, και πόλιν, και αγνιάν περινοστών.

(Νείλου Ασκητού, Ευσεβίω μοναχώ)
Θύρα μοναχού μη μοχλοίς σιδηροίς κλειέσθω.

(Αββά Υπερεχίου, Παραίνεσις ασκητών)
Πάσης δε γήϊνης φροντίδος εαυτού ελευθερώσας (ο Μ. Ευθύμιος) μίαν μόνην έσχεν φροντίδα, το 

πώς αρέσει τω Θεώ εν προσευχαίς και νηστείαις, ου μην αλλά και πάσης αρετής επιμελούμενος.
(Βίος Μ. Ευθυμίου)

Μηδέποτε διστάσης, αλλά πίστει κραταιούμενος, πάσαν μέριμνάν σου επίρριπτε επί τον Θεόν, ότι 
αυτώ μέλει περί ημών.

(Οσίου Σάββα)
Περί δε τας χρείας του σώματος, εάν τις ή άξιος του αναπαυθήναι, και Σαρακηνών καρδίαν 

πληροφορεί ο Θεός ποιήσαι μετ’ αυτών έλεος κατά την χρείαν αυτού.
(Αββά Δωροθέου)

Πρώτον μέν τέκνον, ουκ οίδαμεν τας οικονομίας του Θεού, και οφείλομεν παραχωρείν αυτού την 
διοίκησιν ημών, όπερ και νυν μάλιστα οφείλομεν ποιείν. εάν γάρ θελήσης ανθρωπίνοις λογισμοίς 
κρίνειν, τα απατώντα και μη μάλλον επί τον επιρρίπτειν την μέριμνάν σου, κοποιούσαι.

(Αββά Δωροθέου, προς ασθενέστερον τινά αδελφόν)

Πίστις ακλινής περικόψει φροντίδας.
(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος ΙΖ΄)



Ο όντως ησυχίαν κατειληφώς, ουδέ της εαυτού σαρκός φροντίσει. Αψευδής γάρ εστί ο 
επαγγειλάμενος, ο νουν καθαρόν παραστήσαι τω Θεώ βουλόμενος, και φροντίσι δονούμενος, 
όμοιος εστί τω τους εαυτού πόδας ισχυρώς πεδήσαντι και οξέως βαδίζειν δοκιμάζοντι.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος ΚΖ΄. Περί ιεράς ησυχίας)
Όν τρόπον εν φλογί καιομένης καμίνου χούν επιβαλών το ταύτην σβεννύει τον αυτόν τρόπον 

και αι βιωτικαί μέριμναι και πάς προσπαθείας τρόπος ευτελούς και σμικρωτάτου πράγματος την 
αναφθείσαν εν αρχαίς θέρμην της καρδίας εξαφανίζει.

(Συμεών του νεόυ Θεολόγου)

ΠΕΡΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
Πριν εύξασθαι ετοίμασον σεαυτόν.

(Σειράχ ΙΗ΄.23)
Και όταν στήκετε προσευχόμενοι αφίετε είτι έχετε κατά τινος, ίνα και ο Πατήρ υμών ο εν τοις 

ουρανοίς αφή τα παραπτώματα υμών.
(Μάρκος ΙΑ΄.25)

Άφες αδίκημα τω πλησίον σου, και τότε δεηθέντος σου αι αμαρτίαι σου λυθήσονται.
(Σειράχ ΚΗ΄.2)

Συ δε όταν προσεύχη, είσελθε εις το ταμιείον σου, και κλείσας την θύραν σου πρόσευξαι τω 
πατρί σου εν τω κρυπτώ και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ αποδώσει σου εν τω φανερώ.

(Ματθ. Στ΄.6)
Ανέβη εις το όρος κατ’ ιδίαν προσεύξασθαι.

(Ματθ.Ιδ΄.23)
Εγένετο δε ταις ημέραις ταύταις εξήλθεν εις το όρος προσεύξασθαι, και ήν διανυκτερεύων εν τη 

προσευχή του Θεού.
(Λουκάς Στ΄.12)

Και εγένετο εν τω είναι αυτόν προσευχόμενον κατά μόνας.
(Λουκάς Θ΄.18)

Προς το δείν πάντοτε προσεύχεσθαι αυτούς και μη ακακείν.
(Λουκάς ΙΗ΄.1)

Ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάσει του άρτου και 
ταις προσευχαίς.

(Πράξεις Β΄.42)
Επί το αυτό δε Πέτρος και Ιωάννης ανέβαινον εις το ιερόν επί την ώραν της προσευχής την 

ενάτην.
(Πράξεις Γ΄.1)

Ιδού γάρ προσεύχεται (ο Παύλος) και είδεν εν οράματι άνδρα ονόματι Ανανίαν εισελθόντα και 
επιθέντα αυτώ χείρα όπως αναβλέψει.

(Πράξεις Θ΄.12)
Είδεν εν οράματι φανερώς, ωσεί ώραν ενάτην της ημέρας άγγελον Θεού εισελθόντα προς αυτόνκ 

αι ειπόντα αυτώ Κορνήλιε… αι προσευχαί σου και ελεημοσύναι σου ανέβησαν εις μνημόσυνον 
ενώπιον του Θεού.

(Πράξεις Ι΄.4)
Προσευχή δε ήν εκτενής γινομένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού

(Πράξεις ΙΒ΄.5)
Ού ήσαν ικανοί συνηθροισμένοι και προσευχόμενοι.

(Πράξεις Ιβ΄.12)
Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεόν.

(Πράξεις Ιστ΄.5)
Μηδέν μεριμνάτε αλλ’ εν παντί τη προσευχή και τη δεήσει μετά ευχαριστίας τα αιτήματα υμών 

γνωριζέσθω προς τον Θεόν.
(Φιλιπ. Δ΄.4-6)

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ



Τη προσευχή προσκαρτερούντες.
(Ρωμαίους ΙΒ΄.12)

Αδιαλείπτως προσεύχεσθε.
(Α΄.Θεσσαλ. Ε΄.17)

Κακοπαθεί τις εν υμίν; Προσευχέσθω.
(Ιάκωβος Ε΄.14)

Εάν αθυμής προσευχής καθώς γέγραπται. Προσεύχου δε εμφόβως, εντρόμως, εμπόνως, 
νηφαλίως τε και εγρηγοράτως.

(Ευάγριος)
Ώσπερ γάρ το σώμα τούτο το ημέτερον ψυχής μη παρούσης, νεκρόν εστί και δυσώδες. Ούτω 

ψυχή, μη κινούσα εαυτήν εις προσευχήν, νεκρά εστί, και αθλία και δυσώδης.
(Ιωάννης Χρυσόστομος)

Πανοπλία γάρ αληθώς ουράνιος η θεία προσευχή, και μόνη δυνατή φυλάττειν βεβαίως τους 
δεδωκότας εαυτούς τω Θεώ.

Ουδέν γάρ ευχής δυνατώτερον πεπυρωμένης και γνησίας.
(Ιωάννης Χρυσόστομος)

Γίνωσκε ότι οι Άγιοι Άγγελοι προτρέπονται ημάς εις προσευχήν και συμπαρίστανται ημίν 
χαίροντες άμα και προσευχόμενοι υπέρ ημών. Εάν ουν αμελήσωμεν, και δεξώμεθα λογισμούς 
λίαν παροξύνομεν αυτούς.

(Νείλος Ασκητής)
Επαινετόν έργον (δηλαδή την προσευχήν) ο κτησάμενος, και Θε΄πλησιάζει, και δαίμονας 

δραπετεύει.
(Ιωάννης ο Κλίμακος)

Ου κρατήσεις κακίαν εις την καρδίαν σου ει δε μήγε, ου ανέρχεται, η ευχή σου καθαρά προς τον 
Θεόν «ουκ επιδύσεται γάρ ο ήλιος επί τω παροργισμώ υμών.

(Μέγας Αθανάσιος)
Ανάγκασον εαυτόν ευχάς ποιήσαι πολλάς, φως γάρ εστί τη ψυχή σου η ευχή.

(Αββά Ησαϊου, ΚΘ΄.  Λόγος)
Δια τούτο ούν ο Απόστολος αδιαλείπτως κελεύει προσεύχεσθαι, ίνα τον νουν τω Θεώ συνεχώς 

συνάπτοντες κατά μικρόν απορρήξωμεν της των υλικόν προσπαθείας.
(Μαξίμου Ομολογητού)

Οφείλομεν ούν όν τρόπον οι Άγγελοι μετά πολλού τρόμου παρεστώτες εκτελούσι την 
υμνολογίαν, τω κτίσαντι, ούτω και ημείς εν τη ψαλμωδία παρίστασθαι.

(Εφραίμ του Σύρου)
Επί έξ έτεσιν ολόκληρον εκάστην νύκτα εστώς (ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίοψ) ποσηύχετο μήτε 

γόνυ κλίνειν, μήτε τους οφθαλμούς μύων εις ύπνον.
(Ερμείου Σωζομένου)

Ούτως αδιαλείπτως προσεύξη. Ουκ εν ρήμασι πληρών την 
προσευχήν, αλλά δι’ όλης του βίου της διαγωγής συνάψας 
σεαυτόν τω Θεώ, ως συνεχή και αδιάλειπτον είναι προσευχήν 
την ζωήν σου.

(Μέγας Βασίλειος)

ΠΕΡΙ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
Η προσευχή είναι συνομιλία με τον Άγιον Θεόν.
Επτάκις της ημέρας ήνεσά σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης 

σου.
Αι Ημερονύκτιαι ακολουθίαι είναι επτά:
1) Εσπερινός και Απόδειπνον, 2) Μεσονυκτικόν, 3) Όρθρος, 

4) Α΄. ώρα, 5)Γ΄. ώρα, 6) Στ΄. ώρα, 7) Θ΄. ώρα.
Μνημονευτέον μάλλον Θεού ή αναπνευστέον.

(Γρηγορίου του Θεολόγου)
Παράδειγμα ο Απόστολος Πέτρος.
Προσευχή δε ήν εκτενής γινομένη υπό της Εκκλησίας προς 

Επί έξ έτεσιν ολόκληρον εκάστην νύκτα εστώς (ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίοψ) ποσηύχετο μήτε 



τον Θεόν υπέρ αυτού.
(Πράξεις ΙΒ΄.15)

Προλόγου και επιλόγου της των συνεπειών και των αποτελεσμάτων της

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προς σε ελθέτω.

(Ψαλμ. 101,1)
Επτάκις της ημέρας ήνεσά σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου.

(Ψαλμ. 118,164)
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου.

(Ψαλμός 140,2)
Εγγίζει μοι ο λαός, ούτος εν τω στόματι αυτού, και εν τοις χείλεσι αυτών τιμώσι με, η δε καρδία 

αυτών πόρρω απέχει απ’ εμού.
(Ησαΐας ΚΘ΄.13)

ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Όπου γάρ εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα εκεί εστίν ο Θεός εν μέσω αυτών.

(Ματθ. ΙΗ΄.20)
Προσευχή δε ήν εκτενής γινομένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού.

(Πράξεις ΙΒ΄.5)
Ούτοι ήσαν πάντες προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν τη προσευχή και τη δεήσει συν γυναιξί και 

Μαρία τη Μητρί του Ιησού…
(Πράξεις Α΄.14)

Ημείς δε τη προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερήσωμεν.
(Πράξεις στ΄.4)

Τη προσευχή προσκαρτερούντες.
(Ρωμαίους ΙΒ΄.12)

Βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε.
(Μάρκος ΙΓ΄.33)

Προς το δειν πάντοτε προσεύχεσθαι αυτούς και μη εκκακείν.
(Λουκάς ΙΗ΄.1)

Κακοπαθεί τις εν υμίν; Προσευχέσθω.
(Ιάκωβος Ε΄.13)

Αδιαλείπτως προσεύχεσθε…
(Α΄ Θεσσαλ. Ε΄.17)

Το λοιπόν προσεύχεεσθε εν παντί καιρώ.
(Εφεσίους στ΄.18-14)

Γρηγορείτε και προσεύχεσθε ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν, το μέν πνεύμα πρόθυμον η δε σάρξ 
ασθενής.

(Ματθ. Κστ΄.41)
Παρακαλώ δε υμάς αδελφοί, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του 

πνεύματος συναγωνίσασθαί μοι εν ταις προσευχαίς υπέρ εμού προς τον Θεόν.
(Ρωμαίους ΙΕ΄.30)

Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θείς τα γόνατα προσηύξατο.
(Πράξεις Θ΄.40)

Θείς τα γόνατα αυτού (ο Παύλος) συν πάσιν αυτοίς προσηύξατο.
(Πράξεις Κ΄.36)

Και θέντες τα γόνατα επί τον αιγιαλόν προσευξάμεθα.
(Πράξεις ΚΑ΄.5)



ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Παντός αγαθού κεφάλαιον εστί η προσευχή και σωτηρίας και ζωής αιωνίου πρόξενος.

(Ιωάννης ο Χρυσόστομος)
Μνημονευτέον Θεού μάλλον ή αναπνευστέον. και ει οίον τε τούτο ειπείν. μηδέ άλλο τι, ή τούτο 

πρακτέον.
(Γρηγόριος ο Θεολόγος)

Ο θέλων ιδείν τον Κύριον μηχανάται καθαρίσαι αυτού την καρδίαν εν αδιαλείπτω μνήμη Θεού.
(Άγιος Ισαάκ)

Η Ιησού μνήμη ενωθήτω τη πνοή σου και τότε γνώση ησυχίας ωφέλειαν.
(Αγ. Ιωάννης ο Κλίμακος)

Πορευόμενος προσευχή οπλίζου. καταλαβών, τας χείρας διαπέτασον, Ιησού ονόματι, μάστιζε 
πολεμίους. Ου γάρ εστιν εν τω ουρανώ και επί γης ισχυρότερον όπλον.

(Αγ. Ιωάννης ο Κλίμακος)
Προσευχή εστί κατά μέν την αυτής ποιότητα συνουσία και ένωσις ανθρώπου και Θεού, κατά δε την 

ενέργειαν κόσμου σύστασις. Θεού  καταλλαγή, δακρύων μήτηρ, και πάλιν θυγάτηρ, αμαρτημάτων 
ιλασμός, πειρασμών γέφυρα, θλίψεων μεσότειχον, πολεμίων θραύσις, Αγγέλων έργον, ασωμάτων 
πάντων τροφή, η μέλλουσα ευφροσύνη, απέραντος εργασία, αρετών πηγή, χαρισμάτων πρόξενος, 
προκοπή αόρατος, τροφή ψυχής, νού φωτισμός, ελπίδος απόδειξις, λύπης λύσις, πλούτος μοναχών, 
ησυχαστών θησαυρός, θυμού μείωσις, έσοπτρον προκοπής, των μελλόντων αποκάλυψις, κλέους 
σημασία, πάσης αιτήσεως η πληροφορία εν προσευχή αναφαίνεται. Πληροφορία εστίν απαλλαγή 
αμφιβολίας. Πληροφορία εστί αδήλου δήλωσις άσειστος. Παρασκευάζει δι’ αεννάου εν ψυχή 
προσευχής πρός την παράτασιν της ικεσίας και συντόμως προκόψεις, ο κρατών απαύστως την της 
προσευχής βακτηρία ου προσκόψει.

Προσευχή εστί τω όντι ευχομένω δικαστήριον, και κριτήριον και βήμα Κυρίου πρό του μέλλοντος 
βήματος. Πίστις προσευχήν επτέρωσε, χωρίς ταύτης εις ουρανόν πετασθήναι ου δύναται. Ησαχαστής 
εκείνος ειπών. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου γρηγορεί. (Ασμά Ε΄.2)

(Ιωάννου Κλίμακος)
Ο γάρ μέλλων ικετεύειν άπαντας αφείς πρός εκείνον μόνον ορά τον Κύριον όντα δούναι την αίτησιν 

και γάρ αγγέλων εί συγχορευτός και αρχαγγέλων κοινωνός και μετά σεραφείμ άδεις. Πάντες ούτοι 
οι δήμοι πολλήν επιδείκνυσι ευταξίαν μετά πολλής της φρίκης το μυστικόν εκείνον και τους ιερούς 
ύμνους άδοντες τω Βασιλεί των όλων Θεώ τούτοις τοίνυν «εγκατάμειξον σεαυτόν ευχόμενος και το 
μυστικό αυτό ζήλωσον», κόσμον ευχήν δε λέγω πάλιν αυτήν απλώς επί του στόματος κειμένην αλλά 
εκ του βάθους της διανοίας αμιούσαν, Θεώ γάρ λαλούμεν τω καιρώ της προσευχής.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)
Ου γάρ εστί άλλοις ωμιλήσαι Θεώ εάν μη πρότερον τω της νηστείας φάρμακον προσκομίσαντι.

(Ιωάν. Χρυσόστομος)
Αδιαλείπτως δει προσεύχεσθαι, ίνα μη έτερος λογισμός 

επελθών, χωρίση ημάς από του Θεού και του ημετέρου νοός 
παρυφιστάμενον τι.

(Αββάς Φιλήμων)
Ου κρατήσεις κακία εις την καρδίαν σου. ει δε μήγε, ουκ 

ανέρχεται η ευχή σου καθαρά προς τον Θεόν. «ουκ επιδύσεται 
γάρ ο ήλιος επί τω παροργισμώ υμών».

(Μέγας Βασίλειος)
Ο προσευχόμενος νηφόντως καίει τους δαίμονας ο δε μετεωριζόμενος εμπαιχθήσονται υπ’ 

αυτών.
(Ευεργετ. Δ΄  Θ΄.6  Εφραίμ του Σύρου)

Ανάγκασον εαυτόν ευχάς ποιήσαι πολλάς, φώς γάρ εστί τη ψυχή σου η ευχή σου.
(Αββά Ησαϊου)

Εάν αθυμής προσεύχου καθώς γέγραπται. προσεύχου δε εμφόβως, εντρόμως, εμπόνως, 
νηφαλίως τε και εγρηγορότως.

(Ευάγριος)
Ώσπερ γάρ το σώμα τούτο το ημέτερον ψυχής μη παρούσης νεκρόν εστί και δυσώδες. ούτως 

ψυχή, μη κινούσα εαυτήν εις προσευχήν, νεκρά εστί, και αθλία και δυσώδης.
(Ιωάννης Χρυσόστομος)



Πανοπλία γάρ αληθώς ουράνιος η θεία προσευχή, και μόνη δυνατή φυλάττειν βεβαίως τους 
δεδωκότας εαυτούς τω Θεώ.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)
Ουδέν γάρ ευχής δυνατώτερον πεπυρωμένης και γνησίας.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)
Γίνωσκε, ότι περ, οι Άγιοι Άγγελοι προτρέπονται ημάς εις προσευχήν, και συμπαρίστανται ημίν 

χαίροντες άμα, και προσευχόμενοι υπέρ ημών. εάν ούν αμελήσωμεν, και δεξώμεθα λογισμούς λίαν 
παροξύνομεν αυτούς.

(Νείλος ο Ασκητής)
Επαινετόν, έργον (δηλαδή την προσευχήν) ο κτησώμενος, και Θεώ πλησιάζει, και δαίμονας 

δραπετεύεις.
(Ιωάννης ο Κλίμακος)

Εκείνος (δηλαδή ο Σατανάς) ακούσας το του Σωτήρος όνομα, και μη φέρων την εκ τούτου καύσιν 
αφανής γέγονεν.

(Μέγας Αντώνιος)
Εκτός του θεωθήναι σωθήναι αδύνατον.

(Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης)
Προσεύχου το Άγιον όνομα του Θεού λέγων το, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με.

(Βαρσανουφρίου του μεγάλου)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ «Έως ού»
Και από του αιώνος και έως του αιώνος σύ εί. (Ψαλμ. ΟΘΖ) Ιδού χωρίον, που το «έως», έχει την 

έννοιαν του αιωνίου, του παντοτεινού. Διότι ο Κύριος ήτο, είναι και θα είναι εις τους αιώνας.
Είπεν ο Κύριος τω Κυρίω μου. Κάθου εκ δεξιών μου ΕΩΣ ΑΝ ΘΩ τους εχθρούς σου υποπόδιον 

των ποδών σου. (Ψαλμ. ΡΘΙ, Ματθ. ΚΒ΄.44, Πράξ. Β΄.35 Γένεσις Η΄.5, Γένεσις Η΄.7)
Το «ΕΩΣ» ενταύθα είρηκεν, ουχί ίνα υποπτεύσης, ότι μετά ταύτα αυτήν έγνω, αλλ’ ίνα μάθης, ότι 

πρό των ωδίνων πάντως ανέπαφος ήν η παρθένος».
(Χρυσόστομος Ομιλ. Ε΄. εις κατά Ματθαίον)


