
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΕΛΠΙΔΟΣ
Τη γάρ ελπίδι εσώθημεν. ελπίς δε βλεπομένη ουκ ελπίς. ό γάρ βλέπει τις, τι και ελπίζει; Ει δε ό ου 

βλέπομεν ελπίζομεν, δι’ υπομονής απεκδεχόμεθα.
(Ρωμαίους Η΄.24-25)

Τα γαρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια.
(Β΄ Κοριν. Ε΄.18)

Ημείς γάρ πνεύματι εκ πίστεως ελπίδα δικαιοσύνης απεκδεχόμεθα.
(Γαλάτας Δ΄.5)

Προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος 
ημών Ιησού Χριστού.

(Τίτου, Β΄.13)
Ένεκεν του ονόματός σου υπέμεινά σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις τον λόγον σου. ήλπισεν 

η ψυχή μου επί τον Κύριον.
(Ψαλμός 129, 5-6)

Εκέκραξα  προς σε Κύριε, είπα. Συ εί η ελπίς μου, μερίς μου εί εν γη ζώντων.
(Ψαλμ. 141,6)

Και ευφρανθείησαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Εις αιώνα αγαλλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν 
αυτοίς.

(Ψαλμ. Ε΄.12)
Κύριε ο Θεός μου, επί σοι ήλπισα. σώσον με εκ πάντων των διωκόντων με και ρύσαι με.

(Ψαλμ. Ζ΄.1)
Και ελπισάτωσαν επί σοι οι γινώσκοντες το όνομά σου Κύριε.

(Ψαλμ. Θ΄.41)
Εγώ δε επί τω ελέει σου ήλπισα αγαλιάσεται η καρδία μου επί τω σωτηρίω σου.

(Ψαλμ. ΙΒ΄.6)
Φύλαξόν με, Κύριε ότι επί σοι ήλπισα.

(Ψαλμός ΙΕ΄.1)
Επί σοι Κύριε, ήλπισα, μη καταισχυνθείην εις τον αιώνα.

(Ψαλμ. 30,1)
Εγώ δε επί σοι ήλπισα Κύριε, είπα. Σύ εί ο Θεός μου.

(Ψαλμός 30,15)
Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτόν τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού.

(Ψαλμ. 32,18)
Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα. Συ εισακούση, Κύριε ο Θεός μου.

(Ψαλμ. 37,16)
Αυτός ο Μέγας Αντώνιος, μέντοι συνήθως καθ’ εαυτόν αναχωρών εν τω εαυτού μοναστηρίω 

επέτεινε την άσκησιν, καθ’ ημέραν τε εστέναζεν ενθυμούμενος τας εν ουρανώ μονάς τον τε πόθον 
έχων εις αυτάς, και σκοπόν εφήμερον των ανθρώπων βίον.

(Μ. Αθανασίου, Βίος και πολιτεία του οσίου Αντωνίου)
Εάν γάρ μη προσέλθη τω Θεώ ο υπό των παθών ενεργούμενος άνθρωπος αρνησάμενος τον 

κόσμον, και πιστεύση εν ελπίδι και υπομονή δέξασθαι ξένον τι της ιδίας φύσεως αγαθόν, όπερ 
εστί η δύναμις του Αγίου Πνεύματος, και εν στάξει τη ψυχή άνωθεν ο Κύριος ζωήν θεότητος, ου μη 
αίσθηται ζωής αληθινής ο τοιούτος.

(Μακαρίου του Αιγυπτίου, ομιλίαι πνευματικαί)
Εκεί γάρ ο έρως του αληθινού κάλλους ο άπαυστος, εκεί η επαινετή των της σοφίας θησαυρών 

πλεονεξία και η καλή τε και αγαθή φιλοδοξία η τη κοινωνία της Θεού Βασιλείας κατορθουμένη και το 



καλόν πάθος της απληστίας (το) ουδέποτε κόρω των υπερκειμένων προς το αγαθόν (ανιόν) πόθον 
επικοπτόμενον.

(Γρηγορίου Νύσσης εις τους Κοιμηθέντας)
Μεταστήσωμεν τοίνυν τους οφθαλμούς εις τον ουρανόν, και δια παντός εκείνα φανταζώμεθα, 

και βλέπομεν. Αν γάρ εκείνοις αεί διατρήβωμεν, ου προς τα ηδέα τα ενταύθα πεισόμεθα τι, ου τα 
λυπηρά βαρέως οίσομεν.

(Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
Βούλει άνεσιν ευρείν εκεί; Θλίβηθι ενταύθα δια τον Χριστόν. ουδέν ταύτης της ανέσεως ίσον.

(Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
Απάλαξ υπό την γήν έρπων, τυφλός ών, αστέρες ιδείν ου δύναται. και ο μη πιστεύων περί 

προσκαίρων, ούτε περί των αιωνίων πιστεύειν δύναται.
(Μάρκου τουΑσκητού, περί των οιωμένων, Φιλοκαλία Α)

Ώσπερ τον εις πρόσωπον εαυτού λαβόντα πληγάς χαλεπάς στρατιώτην εν τω πολέμω, ου κελεύει 
βασιλεύς της στρατείας ρίπτεσθαι, αλλά και μάλλον προκύπτειν. ούτως και μοναχόν πολλούς 
κινδύνους εκ δαιμόνων υπομένοντα ο επουράνιος Βασιλεύς στεφανοί.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος 26, Περί διακρίσεως)
Είπεν, πάλιν (γέρων). Λαμπράς και γλυκείας έχομεν του Θεού δωρεάς προκειμένας αδελφοί, αντί 

της του κόσμου δρομείας ηδονής.
(Ιωάννου Μόσχου, Λειμών)

Ουαί ψυχή τοις έχουσιν επ’ άνθρωπον ελπίδας,
Ότι αυτός τεθνήξεται και συν αυτώ ελπίδες
Και τότε ευρεθήσεται μη έχοντες ελπίδα.

(Συμεών του Νεού θεολόγου, ύμνος θείων ερώτων)
Ελπίδος δε τοσούτον μέτοχος ήν (Αθανάσιος ο Μετεωρίτης), ως από των παρόντων τεκμαίρεσθαι 

και τα μέλλοντα, και λέγειν: Επειδή ο Θεός των αναγκαίων εν τω παρόντι βίω ουδόλως με δι’ οικείαν 
φιλαυτίαν υστέρησε, ελπίζω ότι και των μελλόντων αυτού αγαθών κατά χάριν μέτοχον ποιήσεται.

(Βίος Αθανσίου Μετεωρίτου)
Καμμίαν ελπίδα δεν έχετε, μόνον τον ΧΡΙΣΤΟΝ, αυτός είναι η ασφάλεια και αιώνιος ζωή και το 

άκρον αγαθόν, και όσοι ακολουθούν με καθαράν καρδίαν, θέλει τους αξιώσει της ουρανίου του 
Βασιλείας, δια το άπειρον αυτού έλεος.

(Διαθήκη Νεκταρίου και Θεοφάνους Κτιτόρων, Ι.Μ. Βαρλαάμ Μετεώρων)


