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ΠΕΡΙ ΜΟΔΑΣ

Και µη συσχηµατίζεσθαι τω αιώνι τούτω αλλά µεταµορφούσθαι τη ανακαινώσει του νοός υµών, εις το 
δοκιµάζειν υµάς τι το θέληµα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.

(Ρωµαίους ΙΒ΄.2)

Ούτω και ηµείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωµεν.

(Ρωµαίους Στ΄.4)

Ως τέκνα υπακοής µη συσχηµατιζόµενοι ταις πρότερον εν τη αγνοία επιθυµίαις, αλλά κατά τον 
καλέσαντα υµάς άγιον και αυτοί άγιοι εν πάση αναστροφή γενήθητε, διότι γέγραπται. άγιοι γίνεσθε, 
καθώς εγώ άγιος ειµί.

(Α΄ Πέτρου Α΄.14-17)

Ιησούς Χριστός χθές και σήµερον ο αυτός και εις τους αιώνας.

(Εβραίους Ιγ΄.8)

Τούτο ούν λέγω και µαρτύροµαι εν Κυρίω, µηκέτι υµάς περιπατείν καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατεί 
εν µαταιότητι του νοός αυτών, εσκοτισµένοι τη διανοία, όντες απηλλοτριωµένοι της ζωής του Θεού διά 
την άγνοιαν την ούσαν εν αυτοίς διά την πώρωσιν της καρδίας αυτών, οίτινες, απηλγηκότες, εαυτούς 
παρέδωκαν τη ασελγεία εις εργασίαν ακαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία.

(Εφεσίους ∆΄.17-19)

Ανανεούσθαι δε τω πνεύµατι του νοός υµών, και ενδύσασθαι τον καινόν άνθρωπον τον κατά Θεόν 
κτισθέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας.

(Εφεσίους ∆΄.23-24)

Απεκδυσάµενοι τον παλαιόν άνθρωπον σύν ταις πράξεσιν αυτού και ενδυσάµενοι τον νέον τον 
ανακαινούµενον εις επίγνωσιν κατ’ εικόνα του κτίσαντος αυτόν.

(Κολασσαείς Γ΄.10)

Μη αγαπάτε τον κόσµον µηδέ τα εν τω κόσµω. Εάν τις αγαπά τον κόσµον, ουκ έστιν η αγάπη του 
πατρός εν αυτώ. Ότι πάν το εν τω κόσµω, η επιθυµία της σαρκός και η επιθυµία των οφθαλµών και η 
αλαζονεία του βίου, ουκ έστιν εκ του πατρός, αλλ’ εκ του κόσµου εστί. Και ο κόσµος παράγεται και η 
επιθυµία αυτού. ο δε ποιών το θέληµα του Θεού µένει εις τον αιώνα.

(Α΄. Ιωάν. Β΄.15-17)

Μοιχαί και µοιχαλίδες ουκ οίδατε ότι η φιλία του κόσµου έχθρα του Θεού καθίσταται;

(Ιάκωβος ∆΄.4)

Και οι χρώµενοι τω κόσµω τούτω ως µη καταχρώµενοι. παράγει γάρ το σχήµα του κόσµου τούτου.

(Α΄Κορινθ. Ζ΄.31)

Ότι ανήρ µέν εάν κοµά, ατιµία αυτώ εστί.

(Α΄Κορινθ.ΙΑ΄.14)



Ουκ έσται σκεύη ανδρός επί γυναικί, ουδέ µη ενδύσητε ανήρ στολήν γυναικείαν, ότι βδέλυγµα Κυρίω 
τω Θεώ σου πάς ο ποιών ταύτα.

(∆ευτερονόµιον ΚΒ΄.5)

ΟΤΙ Η ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΧΘΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ
Ουκ οίδατε ότι η φιλία του κόσµου έχθρα του Θεού καθίσταται; (Ιάκωβος ∆΄.4) Εί γάρ έτι ανθρώποις 

ήρεσκων, Χριστού δούλος ουκ αν ήµην. (Γαλάτας Α΄.10) Μη αγαπάτε τον κόσµον µηδέ τα εν τω κοσµω. 
Εάν τις αγαπά τον κόσµον ουκ έστιν η αγάπη του πατρός εν αυτώ. (Α΄Ιωάν. Β΄.15)

ΣΥΝΤΥΧΙΑΙ
Μη προσέρχου εις Εκκλησίαν συχναζοµένην υπό πλήθους ανθρώπων.

(Κανών 28ος Μ. Αντωνίου)
Ο αγαπών συντυχίας κοσµικών, τον κόσµον ούπω µεµίσηκεν. ώσπερ γάρ ο ερεθίζων πύρ εξεγείρει 

φλόγα, ούτω και κοσµικών οµιλίαι διανιστώσι πάθη εν καρδία µοναχών.
(Εφραίµ Σύρου, Ευεργετινός Α΄ ΚΒ)

Αδελφέ φεύγε εκ των ευτραπελών, µήποτε αναιδή σε απεργάσωνται. Αναίδεια δε µήτηρ ακολασίας.
(Εφραίµ Σύρου, Ευεργετ. Β΄.Η∆)

… ∆ιά τούτο συµβάλλεται τοις νέοις µάλιστα, το µηδέ όλως ει δυνατόν, συντυγχάνειν γυναιξί, κάν άγιαι 
είναι νοµίζονται.

(Μάρκου του ασκητού, προς Νικόλαον µονάζοντα)
Χαίρε τη των αγίων εντεύξει. ∆ι’ αυτών γάρ ο Θεός εµφανίζεται.

(Νείλου Ασκητού, Παραίνεσις)
Βήµα µοναχού σεµνώς κινουµένου εκτριβέτω βαθµούς εκκλησιαστικούς. Βήµα µοναχού σεµνόν, µη 

εκπορευέτω εξ οικείας εις οικίαν.
(Αββά Υποερεχίου, Παραίνεσις ασκητών)

Σωφροσύνη και οµιλία µετά γυναικός, ως λέαινα µετά προβάτου εν οίκω ενί.
(Ισαάκ του Σύρου)

Καθάπερ η ύαλος ου δύναται εν τω κρούσµατι της γειτνιάσεως του λίθου σώα διαµείναι, ούτως, ουδέ ο 
Άγιος διαµένων και προσµένων και συνοµιλών µετά γυναικός διαµείναι εν τη εαυτού καθαρότητι και µη 
σπιλωθήναι.

(Ισαάκ ο Σύρος, τα ευρεθέντα ασκητικά)
Ο γνους οσµήν πυρός υψίστου, ως µέλισσα καπνόν, ανθρώπων φεύγει σύνοδον. την µέν γάρ ο καπνός 

διώκει. τω δε ανθρώπω σύνοδος αντιπράττει.
(Ιωάννης ο Κλίµακος, Λόγος ΙΑ)

Είπεν γέρων. Τεκνία, το άλας εκ του ύδατος εστίν, εάν προσεγγίσει ύδατι, λύεται και αφανίζεται. οµοίως 
και ο µοναχός εκ της γυναικός εστίν, και εάν προσεγγίση γυναικί λύεται, και εις το µη είναι µοναχός 
δηλονότι τελευτά.

(Ιωάννου Μόσχου, Λειµών)
Ουκ εώσιν αι συντυχίαι τον νουν ιδείν ούτε τα εαυτών πταίσµατα, ούτε τας των δαιµόνων πανουργίας, 

ίνα φυλάττη, εαυτόν ο άνθρωπος. Ούτε πάλιν τας του Θεού ευεργεσίας και προνοίας, ίνα εκ τούτων 
γνώσιν Θεού και ταπείνωσιν κτήσηται.

(Πέτρου ∆αµασκηνού, Φιλοκαλία Γ΄.)


