
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον Σταυρόν αυτού και 

ακολουθείτω μοι.
(Μάρκος Η΄.34)

Όστις ουκ αποτάσσεται πάσι τοις εαυτού υπάρχουσιν ου δύναταί μου είναι μαθητής.
(Λουκάς ΙΔ΄.33)

Έκαστος εν τη κλήσει ή εκλήθη εν ταύτη μενέτω.
(Α΄Κορινθ. Ζ΄.20)

Και πάς ός αφήκεν οικίας ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή 
αγρούς ένεκεν του ονόματός μου εκατονταπλασίονα λήψεται και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει.

(Ματθ. ΙΘ΄.29)
Θέλω δε υμάς αμερίμνους είναι, ο άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου πώς αρέσει τω Κυρίω.

(Α΄Κορινθ. Ζ΄.32)
Ο δε είπεν αυτοίς. ου πάντες χωρούσιν τον λόγον τούτον, αλλ’ οίς δέδοται.

(Ματθ. Ιθ΄.11)
Ο δυνάμενος χωρείν χωρείτω.

(Ματθ. ΙΘ΄.12)
Μοναχός εστί, τάξις και κατάστασις ασωμάτων, εν σώματι υλικώ και ρυπαρώ εκτελουμένη. 

Μοναχός εστίν, ο μόνων των του Θεού ενταλμάτων εχόμενος, εν παντί καιρώ και τόπω και πράγματι. 
Μοναχός εστί βία φύσεως διηνεκές, φυλακή αισθήσεων ανελλειπής. Μοναχός εστίν, ηγνισμένον 
σώμα, κεκαθαρμένον στόμα, και πεφωτισμένος νους. Μοναχός εστί, κατώδυνος ψυχή, εν διηνεκή 
μνήμη θανάτου αδολεσχούσα, εγρηγορυϊα τε και υπνώτουσα.

Αναχώρησις κόσμου εστίν εκούσιον μίσος και άρνησις φύσεως, δι’ επιτυχίαν των υπέρ φύσιν.
(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)

Αδελφέ υπόμεινον τον αγώνα του Μοναχού γεναίως και αμώμως, κατά την του Κυρίου ευαρέστησιν 
τον βίον σου κατορθώσας και έξεις εν ουρανοίς την μετά των μαρτύρων κοινωνίαν.

(Αββά Παχωμίου)
Των μοναζόντων και αειπαρθένων ο βίος υπερβαίνων την των ανθρώπων πολιτείαν αγγελικός 

τυγχάνει. οι γάρ ούτος πολιτευόμενοι, τη κοινή των ανθρώπων πολιτεία αποθανόντες, ζώσιν τω υπέρ 
αυτών αποθανόντι και εγερθέντι. αρνησάμενοι το εαυτοίς ζήν. Χριστώ εαυτούς συνεσταυρούσιν.

(Αββά Θεοδώρου του Θηβαίου)
Σοφώτεροι των πολλών, οι κόσμου χωρίσαντες ευατούς, και τω Θεώ τον βίον καθιερώσαντες. 

Λέγω δε τους καθ’ ημάς Ναζιραίους, και τα τοιαύτα μάλιστα εσπουδακότας.
(Γρηγόριος ο Θεολόγος, προς Μ. Βασίλειον)

Ζωή μοναχού κατά μίμησιν αγγέλου γινέσθω καταφλέγουσα αμαρτίαν. Ζωή γάρ μοναχού εστίν η 
των μετανοούντων ολοκάρπωσις.

Ζωή μοναχού, χαρακτηριζέσθω τα μέλη αυτού νενεκρωμένα προς επιθυμίαν υπάρχοντα. Ζωή 
γάρ του Αγίου Ιωάννου και βίου υπογραμμός σοι γέγονεν.

(Αββά Υπερεχίου)
Καύχημα γάρ της Εκκλησίας του Χριστού, η Μοναχική Πολιτεία.

(Ισαάκ του Σύρου)
Μοναχός εστίν ο έξωθεν του κόσμου καθήμενος, και αεί δεόμενος του Θεού τυχείν των μελλόντων 

αγαθών.
(Ισαάκ του Σύρου)

Μοναχός εστίν, ο των υλικών πραγμάτων τον νουν αποχωρήσας και δι’ εγκρατείας και αγάπης 
και ψαλμωδίας και προσευχής προσκαρτερών τω Θεώ.



(Μαξίμου του Ομολογητού)
Μοναχός εστί νους ο τη αισθήσει αποσταξάμενος και λογισμόν ηδονής μηδέ ιδείν ανεχόμενος.

(Θαλασσίου Αφρικανού)

ΜΟΝΑΧΟΙ ΠΕΠΛΑΝΗΜΕΝΟΙ

Πολύ γάρ (ο διάβολος) δόλιος εστίν και εσθ’ ότε το ψεύδος ποιεί ως αλήθειαν. Και εάν μη 
ακρότατος διακριτικός ευρεθή προς αυτόν ο πειραζόμενος πλανάται. Ο δε μη πλανώμενος εστίν ο 
εν παντί τω Θεώ και τοις αγίοις υπακούων αδιακρίτως.

(Αββά Θεοδώρου Θηβαίου)
Αβραάμιός τις γέγονεν μοναχός ακριβής, τω γένει Αιγύπτιος, τραχύτατον και αγιώτατον βίον 

ζήσας εν τη ερήμω. Ούτος επλήγη την φρένα υπό άκρας οιήσεως. και ελθών τη Εκκλησία διεμάχετο 
τοις Πρεσβυτέροις λέγων, και ότι και γώ πρεσβύτερος εχειροτονήθην ταύτη τη νυκτί υπό του 
Χριστού, και οφείλετε δέξασθέ με ως πρεσβύτερον ιερατεύειν μέλλοντα. Τούτον οι άγιοι Πατέρες 
διαχωρίσαντες της ερήμου, και τον παχύτερον και διαφορώτερον αγαγόντες βίον, απεθεράπευσαν 
της υπερηφανείας, και εις γνώσιν αυτόν αγαγόντες της οικείας ασθενείας, έδειξαν τούτον παιχθέντα 
υπό του δαίμονος. Της υπερηφανίας, και ταις αγίαις αυτών ευχαίς εις την αρχαίαν βίου αρετήν 
αποκατέστησαν.

(Παλλαδίου Λαυσαϊκόν)
Ου μόνον γαστριμαργείν υποτίθενται οι παμμήχανοι δαίμονες, αλλά και ασιτίας σκληρός και 

νηστείας υπέρ το μέτρον τελούν παρακαλούσι, δύο ταύτα μνώμενοι, ή τύφω εκβακχευθήναι τον 
δελεαζόμενον, νομίζοντα πλέον τι των συνασκουμένων αδελφών πολιτεύεσθαι, και γυζίν ίσα 
πέτεσθαι δια της εγκρατείας, ή σου πολλάκις πολλήν επίτασιν δεξαμένης τω χρόνω εις απιστίαν 
λοιπόν, και ανελπιστίαν, και βλασφημίαν εκκυλισθήναι τον άνθρωπον.

(Νείλου του Ασκητού, Γελασίω Μοναχώ)
Πάσαν αισθητήν φαντασίαν εν τη προσευχή μη προσδέξη, ίνα μη έκστασιν (=παραφροσύνην) 

υποστής.
(Ιωάννους Κλίμακος, Λόγος ΚΗ περί προσευχής)

Όταν χώραν εν τοις εαυτού εργάταις ο δαίμων (της υπερηφανίας) λήψεται. τότε αν τοις κατά 
τους ύπνους ή καθ΄ύπαρ ως εν σχήματι δήθεν αγίου αγγέλου, ή και μάρτυρος τινός επιφαινόμενος, 
μυστηρίων αυτοίς αποκάλυψιν, ή χαρισμάτων δωρεάν επιδίδωσιν, ίνα απατηθέντες οι τάλανες 
τελείως των φρενών εκπέσωσιν.

(Αγίου Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος περί υπερηφανίας)
Χρή ειδέναι, ότι τρείς καθολικάς η πλάνη αιτίας έχει δι’ ών επέρχεται τοις ανθρώποις. εξ 

υπερηφανίας, εκ φθόνου δαιμόνων, και εκ παιδευτικής παραχωρήσεως. Αιτίαι δε τούτων της 
μέν υπερηφανίας η κουφότης. της δε προκοπής ο φθόνος. της δε παιδευτικής παραχωρήσεως, η 
εφάμαρτος βιοτή. Και η μέν εκ φθόνου, και οιήσεως μόνης, ταχείαν έχει την ίασιν, όταν μάλιστα και 
ταπεινωθή. Η δε εκ παιδείας δι’ αμαρτίαν τω σατανά έκδοσις πολλάκις μέχρι θανάτου προς άφεσιν 

ο Άγιος Θεός παραχωρεί ταύτην. Έτσι δ’ ότε και ανευθύνους 
κολάζεσθαι προς σωτηρίαν εκδίδωσι. Χρή δε ειδέναι ότι και 
αυτός ο της οιήσεως δαίμων προλέγει εν τοις μη τη καρδία 
προσέχουσι.

(Γρηγορίου του Σιναϊτου, Κεφάλαια πάνυ ωφέλιμα)

ΜΟΝΑΧΟΙ ΕΚΠΕΣΟΝΤΕΣ

Αλλά τι νυν; Ου πέπτωκεν ο της ισχύος πύργος, αδελφέ. Ουκ 
εμωμήθη τά της επιστροφής φάρμακα. Ουκ απεκλείσθη του 
καταφευκτηρίου η Πόλις. Μη τω βάθει των κακών εναπομείνης. 
Μη χρήσης σεαυτόν τω ανθρωποκτόνω. Οίδεν ανορθούν 
κατεραγμένους ο Κύριος.

(Μέγας Βασίλειος, προς Μοναχόν εκπεσόντα)



Όταν ουν λέγη σοι ο εχθρός. απώλου, ουκέτι δύνασαι σωθήναι, ειπέ προς αυτόν. εγώ Θεόν 
έχω εύσπλαχνον μακρόθυμον, ουκ απογινώσκω της εμαυτού σωτηρίας. Ο γάρ ημίν εντειλάμενος 
εβδομηκοντάκις επτά αφιέναι τω πλησίον, πολλώ μάλλον αυτός αφιήσιν αμαρτίας τοις ολοψύχως 
προς αυτόν επιστρέφουσι.

(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετινός)

 ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΥΚΛΕΥΤΑΙ

Ο πεπεικώς εαυτόν λεληθότως μη του πλάσματος αναχωρείν, άχρις υστάτης αναπνοής, και 
χιλίων θανάτων, και σώματος και ψυχής μη υποχωρείν εν ουδενί ραδίως των τοιούτων πεσείται. 
Δισταγμός γάρ καρδίας και απιστία τόπων τάς προσκόψεις αεί και τας συμφοράς ποιείν πέφυκεν. 
Οι ευχερείς προς μετάβασιν; Πάντη αδόκιμοι. ουδέν γάρ ούτως την ακαρπίαν, ως ανηπονησία 
εργάζεται……περιών γάρ ανατρέπειν την ωνήν πέφυκας, ή σε λοιπόν Χριστός εξωνήσατο. Μνήμα 
σοι πρό μνήματος ο τόπος έστω. ουδείς γάρ από μνήματος εξέρχεται, άχρι της κοινής αναστάσεως. 
Ει δε και τινές εξήλθον, όρα ότι απέθανον.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Δ΄ περί υπακοής)
Γενέσθω ημίν η εκ των τόπων πολεμουμένη αναχώρησις της ημετέρας εκείσε ευαρεστήσεως 

απόδειξις. είπερ το πολεμείσθαι, σημείον του πολεμείν.
(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Δ΄ περί υπακοής)

Εν τη μονή κοινοβίου τυγχάνεις; Μη μεταλάξης τον τόπον. βλαβήση γάρ μεγάλως. Ώσπερ γάρ 
όρνις, εξανισταμένη των ωών, ούρια ταύτα και άγονα παρασκευάζει. ούτως μοναχός ψυχρούται και 
νεκρούται της πίστεως, τόπον εκ τόπου μεταβαίνων.

(Οσίας Συγκλητικής ΒΕΠΕΣ 35)
Μοναχός κυκλευτής ουκ άτρωτος έσται, ο δε υπομένων εν ώ εκλήθη μάλλον ευρήσει 

ανάπαυσιν.
(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετινός Β ΙΕ΄)

Φυτόν μεταφερόμενον συνεχώς, ου ποιήσει καρπόν.
(Ευαγρίου)

Πάσαν την υπ’ ουρανόν περιτροχάζειν σπουδάζεις σεσαλευμένη τη γνώμη μυρίας πλαττόμενος, 
και χώρας εκ χωρών μεταβών. Καν νυν τοιγάρ παύσαι της πλάνης, εδράσθητι το φρονείν, σταθερόν 
ανάλαβε λογισμόν, καταφόνευσον την αστασίαν τω ξίφει της καρτερίας τάς ατάκτους ορμάς 
αναχαίτισον, τέλος επίθες αμυθήτω βρασμώ επισυνάγαγε όλον σαυτόν προς Χριστόν ψυχή και 
σώματι.

(Νείλου Ασκητού, Λινίω μοναχώ)
Ο μεταβαίνων εκ τόπων εις τόπους μοναχός εκτός μεγάλης ανάγκης, διά την οικείαν μικροψυχίαν, 

και ανυπομονησίαν, και λογισμούς τινάς ανθρωπίνους, και ασθενείς νομίζων διά της αποδημίας τους 
λογισμούς της ψυχής ελαττώσαι, τον μέν τόπον αλλάξει, την δε θλίψιν της καρδίας, και την εαυτού 
συνοχήν, και τον πειρασμόν ουδαμώς ελαττώσει, ουδέ μειώσει, μάλλον δε αυξήσει, και θρέψει, και 
κραταιώσει, και θάλψει, και πολυπλασιάσει. Διόπερ γάρ πάντως υφέξομεν των έργων ημών.

(Νείλου Ασκητού, Βενούστω μοναχώ)
Ξενιτεύων ασφαλίζου τον γυρευτήν και φιλήδονα δαίμονα. Η γάρ ξενιτεία αφορμήν αυτώ δίδωσι.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Γ΄περί ξενιτείας)
Το γάρ περιέρχεσθαι πανταχού, και αστατείν, και ώδε κακεί περικρούεσθαι δίχα απαραιτήτου τινός, 

και μεγάλης ανάγκης, και τόπον εκ τόπου μεταλλάττειν, 
και κοίτης εκ κοίτης αμείβειν κατά την ομοίωσιν των 
λαγωών, πώς τις αποδέξεται των εύ φρονούντων; Κάθου 
τοίνυν εν τω μοναστηρίω εδραίος και αμετακίνητος, 
ησυχίαν τε ασκών, και περιβλεπόμενος τον θάνατον, 
πότε ήξει, όπως καλώς αναλύσας παρά τους πόδας του 
Χριστού ευφρανθής αιωνίως.

(Νείλου Ασκητού Επιστολαί)
Εάν φυτόν δυνηθή καρποφορήσαι συνεχώς 

μεταφυτευόμενον, κάν πλουσίως αρδεύοιτο, δυνήση 
και αυτός δικαιοσύνης καρπόν αγαγείν, τήδε κακείσε 



μεταβαίνων, και σκιάς και ανέμους διώκων, και πάντα τόπον.
(Νείλου του ασκητού, Δημοκρίτω μοναχώ)

Μη ουν ως έτυχε, και αβασανίστως μετατιθώμεν, και αυτούς 
από τόπων εις τόπους τάς εκ των λογισμών οχλήσεις, και 
θλίψεις εκφεύγοντες. Μάλλον δε και στήκωμεν μεθ’ υπομονής, 
προσευχόμενοι, καθάπερ Μωϋσής έλεγε τω Ισραήλ. Στήκετε, και 
θαρσείτε, μη φοβείσθε, και όψεσθε την παρά του Θεού βοήθειαν 
ήν ποιήσει υμίν σήμερον.

(Νείλου του ασκητού, Κυρινίω μοναχώ)
Όταν λογισμοί μεταστήσωσί σε εις όν υπέβαλον οράν ημάς 

τόπον, τότε μεταμελείσθαι πάλιν ποιούσιν ίνα αστάτους ημάς 
ποιήσωσι πανταχόθεν και ακάρπους. Διό μη πετάξωμεν εαυτούς 
από τόπων είς τόπους, αλλά καμπτώμεθα μάλλον εις ησυχίαν και 
κόπους, ότι εκ της ημετέρας ραθυμίας λαμβάνουσιν καθ’ ημών οι 

λογισμοί την δύναμιν. Ο δε ειδώς λογισμού πείραν εν ώ τόπω εκλήθη, εν τούτω μενέτω παρά Θεώ, 
ο δε μη ειδώς εν αγώνι έτι βαδίζει. Η των τόπων μετάθεσις, ήτω εις τα πνευματικώτερα, και μη εις 
τα αναπαυστικώτερα. υπομονή γάρ και μακροθυμία, και αγάπη, εν ταις θλίψεσιν ευαχαριστεί. ακηδία 
δε, και ελαφρία, και φιλαυτία εν ταις αναπαύσεσι χαίρει.

(Νείλου του ασκητού προς Ευλόγιον μοναχόν)

Ο ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Εκτέλει την προσευχήν σου την νύκτα προτού μεταβής εις την Εκκλησίαν.

ΚΑΝΩΝ 13 Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ποιών τας λειτουργίας (=καθωρισμένας προσευχάς) σου, εάν ποιήσης εν ταπεινοφροσύνη, ως 

ανάξιος ών, δεκτά εισί τω Θεώ. ει δε αναβής εν τη καρδία σου, και μνησθής ετέρου κοιμωμένου ή 
αμελούντος, αργός εστίν ο κόπος σου.

(Αββά Ησαΐου, Λόγοι κθ΄)
Μη καταφρονήσης της λειτουργίας σου, ίνα μη εμπέσης εις χείρας εχθρών σου.

(Αββά Ησαΐου)
Μη γοργεύου εν ταις λειτουργίαις σου, ίνα μη καταφάση σε τα θηρία.

(Αββά Ησαΐου)
Βλέπε μη καταφρονήσης τας λειτουργίας σου επιτελείν, αύται γάρ φέρουσι τον φωτισμόν τη 

ψυχή.
(Αββά Ησαΐου)

Την ευσεβή και ευπρεπή γονυκλισίαν ουδαμώς αναιρήσωμεν. Και γάρ Δανιήλ ο προφήτης τρίτην 
ώραν, και έκτην, και εννάτην κάμπτων επί της γης γόνατα παρεκάλει τον Θεόν.

(Νείλου του Ασκητού)
Ίσον το μέτρον της ασκήσεως διαφύλαττε και μη λύσης κανόνα εκτός ανάγκης.

(Θαλασσίου Αφρικανού, Φιλοκαλία Β΄)
Χάριν ασθενείας, μη εάσης την ευχήν μίαν και μόνην ημέραν έως εμπνέης, ακούων του λέγοντος. 

όταν ασθενώ, τότε δυνατός ειμί. Τούτο γάρ ποιών, μείζονος ωφεληθήση,  και αύτη εν συντόμω σε 
αναστήσει, συνεργοούσης της χάριτος. Όπου γάρ παράκλησις πνεύματος ασθενεία ή ακηδία ουκ 
επιμένει.

(Θεολήπτου Φιλαδελφίας)
Τη Κυριακή ημέρα εστώτες ευχόμεθα, το του μέλλοντος αιώνος στάσιμων εκτυπούντες. Εν δε 

ταις άλλαις ημέραις τα γόνατα κλίνομεν, την διά της αμαρτίας πτώσιν δηλούντες του ανθρωπίνου 
γένους. Εγειρόμενοι δε από της γονυκλισίας, την διά Χριστού ημίν δοθείσαν ανάστασιν εμφαίνομεν, 
τελεσθείσαν κατά Κυριακήν.

(Νείλου του Ασκητού)
Ο αυτός Αββάς Μάρκελλος διηγήσαντο ημίν περί άλλου γέροντος καθημένου εν τη Σκήτει (αυτός 

δε ήν), ότι εν μια ηγέρθη νυκτός εφ’ ώ τον κανόνα ποιήσαι. Και ως άρχεται του κανόνος ακούει φωνής 
Βουκίνου ως εν πολέμων και ταραχθείς ο γέρων επί τούτο, εν εαυτώ διελογίζετο. πόθεν φωνή ώδε; 
Στρατιώται ώδε ουκ εισίν ούτε δε πόλεμος εστίν ενταύθα. Και ως ούτω διελογίζετο. Ιδού πλησίον 



αυτώ ελθών δαίμων, λέγει αυτώ. Ναι πόλεμος εστίν. Εάν ουν θέλεις 
πολεμήσαι και αντιπολεμηθήναι, ύπαγε, κοιμού, και ου πολεμήσαι.

(Ιωάννου Μόσχου, Λειμών, Migne 87γ)

ΜΟΝΑΧΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ ΤΩΝ

Εάν αδελφός του Κοινοβίου χωρισθή οιαδήποτε προφάσει, και 
περιπέση αρρωστία, ή και μεταγνούς υποστρέψη, ου δει αυτόν 
παροράν, αλλά προσλαμβάνεσθαι μάλλον ως ίδιον μέλος. Ει γάρ και 
ήμαρτεν αποστάς, αλλά συ ποίησον το έλεος μετ’ αυτού διά τον Κύριον 
τον ειπόντα. ενί τούτων των ελαχίστων εποιήσατε εμοί εποιήσατε.

(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετινός Δ΄.)
Ταχέως επάνελθε εις το μοναστήριον, όθεν κακώς εξήλθες, μη ποτε 

έξω της μάνδρας επί πολύ διατρίψας, βρώμα γένη των νοητών θηρίων. Ει δε λέγοις προσδοκία 
κρείττονος τινός αρετής, αφίστασθαι της μονής, μνήσθητι του ειπόντος ότι, Εστίν οδός δοκούσα 
αγαθή είναι ανδρί, τα μέντοι τελευταία αυτής φέρει εις τον πυθμένα του άδου. Αεί γάρ ο Σατανάς 
ως επί το πλείστον ταις ευλογοφανίαις αγκιστρεύει τους της κακομηχανίας αυτού μη εσχηκότας 
πείραν.

(Νείλου Ασκητού, Αθανασίω μοναχώ)
Εστιν γούν και ετέρα οικονομία εν ταις πατράσιν ημών τεθεωρημένη. οπόταν ψυχή δυστροπεύουσα, 

μετά πυλήν και μακράν επιμέλειαν, αιρείται μεταπεσείν εις άλλην αδελφότητα, ως εκείσε χρησιμεύειν 
μέλλουσα, κατά μίμησιν των μεταφυτευμένων δένδρων εκ τούδε εις τόνδε τόπον. Εάν ούν και 
τούτο ποιήσειας, έχει τινά λόγον. αμφοτέρων δηλονότι, της τε επιδιδούσης και της επιδεχυμένη;, 
συναιρομένων αλλήλαις, πληρουμένου του αποστολικού παραγγέλματος. αλλήλων τα βάρη 
βαστάζετε, και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού.

Άλλον δε χωρισμόν ουκ επιδέχεται ο λόγος της αληθείας. Πρώτον μέν η σύμβασις του Αγίου 
Πνεύματος διασπάται η καθομολογηθείσα ενώπιον Θεού και ανθρώπων επί τη μοναχική τελειώσει. 
Ού τι αν είη ολεθριώτερον; Και γε αρμόζει κανταύθα ο λόγος του Κυρίου. ούς ο Θεός συνέζευξεν, 
άνθρωπος μη χωριζέτω. Ει γάρ εκεί, επί σαρκική ζεύξει, απηγορεύεται ο χωρισμός. πόσωγε μάλλον 
επί πνμευματική συναφεία; Ει μη τι άρα παίζεται τα θεία. αλλ’ άπαγε! πιστός ο λόγος του μυστηρίου, 
επί τε αφέσει των ημαρτημένων, επί τε δεσμώ αλύτω της συναφείας…..

(Θεοδώρου Στουδίτου)
…….Ωσαύτως και το λάθρα υποχωρείν της μονής, πάντη αλλότριον του μοναχικού επαγγέλματος 

έκρινον οι άγιοι πατέρες ουκ έξεστιν ούν τινι λάθρα αποχωρείν, αλλ’ ει ουκ αναπαύεται ψυχικώς εν 
τη καθ’ ημάς λαύρα, αναγγειλάτω τω προεστώτι την αιτίαν, και εάν ευλόγως ζητή την μετάβασιν ή 
παραδώσει αυτόν εις έτερον πνευματικόν ηγούμενον ή άλλως πως οικονομήσει τα κατ’ αυτόν, ίνα 
έσται και η αναχώρησις αυτού εκ του μοναστηρίου μετ’ ευχής και ευλογίας και μη απηγορευμένη και 
κατηραμένη και αφωρισμένη παρά των αγίων πατέρων.

(Αθανασίου τω εν τω Άθω. Υποτύπωσις καταστάσεως της Λαύρας)

ΠΕΡΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Μοναχός κυρίως εστίν αμετεώριστον όμμα ψυχής, και ακίνητος στόματος αίσθησις. Μοναχός εστίν 
ο τους πολεμίους, δίκην θεωρών προσκαλούμενος, και ερεθίζειν εν τω φεύγειν απ’ αυτού. Μοναχός 
εστίν αδιάστατος έκστασις, και λύπη ψυχής. Μναχός εστίν ο ποιωθείς ταις αρεταίς, ως άλλος ταις 
ηδοναίς. Μοναχός εστίν άλληωτον φως εν οφθαλμώ καρδίας. Μοναχός άβυσσος ταπεινώσεως, εν 
αυτή πάς πνεύμα κρημνίσας και αποπνίξας.

(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος, Λόγος Κ΄ περί ακεφάλου υπερηφανίας)
Θυσιαστήριον Κυρίου λέγεται υπάρχειν ο Μοναχός, θυσιαστήριον ού αι ευχαί καθαραί 

προσφέρονται τω πανυψίστω Θεώ, θυσιαστήριον πνευματικώς ιδρυμένον, και τεθεμελιωμένον εις 
τόπον καθώς φησίν ο Δαυϊδ, ού έστησαν οι πόδες Κυρίου. ου μην εσαλεύθησαν. «Εστώτες γάρ, 



φησίν, ήσαν οι πόδες ημών εν ταις αυλαίς σου, Ιερουσαλήμ».
(Νείλου του Ασκητού)

«Τοις ερημικοίς ζωή μακαρία εστί θεϊκώ έρωτι πτερουμένοις».
(Αναβαθμός του πλ. Α΄. Ήχου)

Οι πεποιθότες επί Κύριον, εοίκασιν όρει τω αγίω. Ουδαμώς σαλεύονται, προσβολαίς του 
Βελίαρ».

(Αναβαθμός του Β΄. Ήχου) 
Μοναχός κυρίως και αληθώς είναι εκείνος, όπου κρατεί πάντοτε το όμμα της ψυχής του ασάλευτον 

από τα ουράνια και αμετακίνητον από τον Θεόν την θερμότηταν της καρδίας του με μεγάλην 
ταπείνωσιν. Μοναχός άριστος είναι εκείνος, όπου αναγκάζει τους δαίμονας, χωρίς να θέλωσι να τον 
πολεμώσι και να τρέχωσιν, ώσπερ λυσσώνται σκυλία και θηρία άγρια, επάνωθεν αυτού άκοντες, και 
να σπουδάζωσιν αείποτε, αν δυνηθώσι να τον διασπαράξωσιν και να τον κατασχίσωσιν. Αλλά πότε 
δεν θέλουσι να μας πολεμώσιν οι δαίμονες; Όταν είμεθα εις την προσευχήν οκνηροί, υπνώδεις, 
αδηφάγοι, υπερήφανοι, ανυπότακτοι, αμαρτωλοί, και κακότροποι. Τότε γάρ γινόμεθα με αυτούς 
όμοιοι, και δεν φροντίζωσι να μας πολεμώσι, με το να είμεθα ηγαπημένοι και ειρηνικοί μετ’ εκείνων 
και λίαν φιλιωμένοι. Πότε δε πάλιν τους κράζομεν ημείς άκοντας, και έρχονται καθ’ ημών και μας 
πολεμώσιν ως μαινόμενοι; Όταν είμεθα εις την προσευχήν πρόθυμοι, άγρυπνοι, νηστευταί, ταπεινοί, 
καλότροποι, και ενάρετοι. Διότι ηγάπων να έχωμεν τας κακίας των, και τότε ωσάν ομού είμεθα οικείοι 
των με βεβαιότητα, να μη φροντίζωσι να μας πολεμώσι θεληματικώς των. Αλλ’ όταν βλέπωσι πως 
έχομεν τας θείας αρετάς και χάριτας, βιάζονται και μη θέλοντεες να μας πολεμώσιν δυνατώτερον, μη 
δυνάμενοι να βλέπωσι πως έχομεν τας θείας αρετάς και χάριτας, βιάζονται και μη θέλοντες να μας 
πολεμώσι δυνατώτερον, μη δυνάμενοι να βλέπωσι, ότι μετερχόμεθα τα καλά έργα, και έχομεν προς 
τον Θεόν αγάπην, και αναβαίνομεν τον ουράνιον δρόμον πρόθυμοι, και βαστάζομεν τα θεία όπλα, 
και τον πλούτον των αρετών επάνωθεν ημών. Όθεν αγωνίζονται να μας φονεύσωσι ως κάκιστοι 
λησταί, και να αρπάσωσιν αφ’ ημών όλα τα ένθεα προτερήματα.

Θεάρεστος μοναχός είναι εκείνος, όπου νομίζει εκ του αναπτομένου εν τη καρδία αυτού θείου 
έρωτος, ότι δεν ίσταται εις την γην, αλλ’ εις τον ουρανόν και ότι διατρίβει με τον Θεόν πάντοτε, και 
ουχί με τον εαυτό του, και συγκατοικεί με τους αγγέλους και ουχί με τους ανθρώπους, και ευρίσκεται 
λελυπημένος εις όλην του την ζωήν, επιθυμών κατά τον Παύλον, πότε να έλθη η μακαρία ώρα, να 
αναβή με τον έργον εις τον ποθούμενον Χριστόν, την αληθινήν ημών ζωήν και σωτηρίαν. Τίμιος 
μοναχός είναι εκείνος, όπου δεν αγανακτεί ούτε λυπείται εις τας προσκέρους ταύτας ταλαιπωρίας και 
κακοπαθείας του αλλ’ ευφραίνεται και ηδύνεται εις αυτάς, καθώς χαίρει και τέρπεται ο φιλόσαρκος 
να πράττη τας αισχράς και κακάς επιθυμίας του.

Πλούσιος μοναχός είναι εκείνος, εις του οποίου την καρδίαν ανάπτει πάντοτε θείον φως, και τον 
φωτίζει ακαταπαύστως με τας θείας ακτίνας του. Άγιος Μοναχός είναι εκείνος, οπού κρημνίζει και 
αποπνίγει όλα τα διαβολικά πάθη και κινήματα και τα της κακίας δαιμόνια εις την βαθυτάτην άβυσσον 
της αγίας ταπεινώσεως, καθώς απέπνιξεν ο Μωυσής τον Φαραώ εις την Ερυθράν θάλασσαν με όλα 
του τα άρματα.

(Ιωάννης ο Κλίμακος)

ΕΝΤΟΛΑΙ ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΑΒΒΑ ΗΣΑΪΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ

ΟΥ ΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΦΥΛΑΤΤΕΙΝ ΗΜΑΣ. ΑΜΗΝ
Αδελφέ προσφιλέστατε ει απετάξω ήδη τω ματαίω τούτω κόσμω και 

παρέδωκας τω Θεώ σεαυτόν ποιού μεταμέλειαν των αμαρτιών σου 
και φύλαττε ότι προέθου, μη πρόσεχε δε τοις διαλογισμοίς σου επί την 
ψυχήν σου ανιώσι και λέγουσιν: ουδαμώς αφέθησαν αι πρότεραί σου 
αμαρτίαια, φύλαττε δε τας εντολάς ταύτας:

1) Φυλάττου μη συνεσθίειν γυναικί ή έχει οικειότητα μετά παιδός ή 
συγκοιμήσθαι εφήβω επί της αυτής ψιάθας. Αποδυόμενος δε το ιμάτιόν 
σου μη βλέπε το σώμα σου.



2) Εάν αναγκασθής πιείν οίνον, μη πίνε πλέον τριών σκύφων, φυλάττου μη λύσαι δια 
φιλίαν την εντολήν.

3) Μη τέλει τας ωριαίας προσευχάς αμελώς ίνα μη εμπέσης εις χείρας των εχθρών 
σου. Φρόντισον όσον δύνη της μελέτης των ψαλμών ότι τούτο φυλάξει σε από ακαθάρτου βίου.

4) Αγάπα τον κόπον και την θλίψιν ίνα κουφίζωνται τα πάθη σου, μη διαλογίζου τι εν 
ουδενί και διατρίψεις περί στεναγμούς υπέρ των αμαρτιών σου.

5) Φυλάττου από ψεύδους ότι απωθή σε του φόβου του Κυρίου. Μη πάσιν αποκάλυπτε 
τας ευεργεσίας ίνα μη αυτάς αρπάση ο εχθρός.

6) Άνοιξον τας νόσους σου τοις πατράσιν, ίνα τύχης βοηθείας τη συμβουλή αυτών.
7) Βίασον σεαυτόν εις το εργόχειρόν σου και οικήσει εν σοι ο φόβος του Κυρίου.
8) Μη κρίνε αμαρτάνοντα τον αδελφόν σου, μηδέ καταφρόνοι αυτού, ότι εμπέσεις εις 

χείρας των εχθρών σου.
9) Αγάπα την ταπεινοφροσύνην και μη αναπαύου τη γνώμη σου. Εθιζέτω η γλώσσα 

σου λέγειν: Συγχώρησόν μοι, και επελεύσεταί σοι η ταπεινοφροσύνη.
10) Μη έσοι εριστικός προς εμπέδωσιν των λόγων σου, ίνα μη ανοικήσωσι κακά.
11) Καθεζόμενος εν τω Κελλίω σου, φρόντιζε περί τριών, ήτοι περί καρτερίας εν τη 

προσευχή, περί μελέτης των ψαλμών και περί εργοχείρου.
12) Διαλογίζου καθ’ εαυτόν: Βεβαίως, ου ζήσω εν κόσμω τούτω, ει μη ταύτη τη ημέρα 

και ρυθμήση από της αμαρτίας.
13) Μη έσυ λαίμαργος, ίνα μη ανανεωθώσιν εν σοι αι πρότεραι αμαρτίαι, μη ανίατω σε 

ο κόπος, φρόντισον δε της μελέτης των ψαλμών και ελεύσεταί σοι ανάπαυσις παρά Θεού.
14) Βίασον σεαυτόν εις δάκρυα εν ταις προσευχαίς και ο Θεός ελεήσει σε και απεκδύσει 

τον παλαιόν άνθρωπον.
Έσο ενδελεχώς στυγνός. Εάν δε έλθωσι προς σε αδελφοί έσο μετ’ αυτών φαιδρός, ίνα ενοικήση 

σοι ο φόβος του Θεού.
Οδοιπορών μετά αδελφών αποχώρει αυτών ίνα δυνηθήση διωπάν, μηδέ τρέπου τήδε κακαεί, 

αλλά μελέτα τους ψαλμούς σου και προσεύχου τω Θεώ νοερώς. Όπου δ’ αν εισέλθης μη πολιτεύου 
μεγαλαύχως προς τους οικήτορας. Φύλαττε μετριοφροσύνην και αιδημοσύνην εν πάσι προς τα 
έμπροσθέν σου παρατιθέμενα άκων έκτεινον την χείρα.

Μη κοιμώ μετ’ άλλων επί της αυτής στρωμνής. Προσεύχου πολύ πρό του σε κατακλιθήναι, όσον 
και αν κεκοπιακώς ής από της οδοιπορίας.

Μη επιτρέψειν τριβήναι το σώμα ελαίω, ει μη διά βαρείαν νόσον.
Καθεζόμενος εν τραπέζη μετά αδελφών μη έσθιε μεθ’ ηδονής, έκτεινον δε την χείρα προς τα 

έμπροσθέν σου μόνον. Έστωσαν τα γόνατά σου συνεπτυγμένα, μηδέ υψού πρόσωπον προς 
άλλον. Μη πίνε ύδωρ απλήστως, μήτε μετά ψόφου.

Μη άνοιγε το στόμα σου προς γέλωτα, τούτο γάρ δήλον έλλειψιν εν σοι φόβου Θεού.
Εάν περί τι αμάρτης μη ερυθριάς, εξομολήσου αυτό, μηδέ διά ψεύδους θελήσης απολογηθήναι, 

αλλά κλίνον τα γόνατα και εξομολογήθητι το αμάρτημά σου, αιτού δε συγγνώμην και αφεθήσεταί 
σοι.

Εάν ληφθής νόσω, μη άχθον και εκλίπη σε το πνεύμα, αλλά χάριτας τω Θεώ ομολόγει, ότι 
φροντίζει της ωφελείας σου. Άπαξ έσθιε της ημέρας και μη κατά κόρον. Δίδου τω σώματι, όσον δείσε 
κατά την απάιτησιν της φύσεως.

Τάξον το ήμισυ της νυκτός προς το αγρυπνείν εν προσευχή, το δ’ έτερον ήμισυ προς του σώματός 
σου ανάπαυσιν, πρό του σε κατακλιθήναι, αγρύπνευ επί δύο 
ώρας εν προσευχή και εν ύμνοις, είτα δε, δός τω σώματί σου 
ανάπαυσιν. Εί κατοκνεί το σώμα σου, ότε δει εγείρεσθαι προς 
προσευχήν, ειπέ αυτώ: Θέλεις τυχείν εν τούτω τω χρόνω 
αναπαύσεως, είτε δ’ απελθείν εις την μακράν τιμωρίαν. Ούκ 
έστι κρείσσον μικρόν σε ενταύθα εργασθήναι, είτε δε μετά των 
αγίων εκεί εις αιώνα αναπαυθήναι. Τότε γάρ φεύγη παραχρήμα 
από σου η νωθρεία, ελεύσεται δε σοι η θεία βοήθεια.

Επ’ ουδενί πράγματι αγάλλονται τόσον οι διάβολοι όσον 
επ’ εικείνω όστις τους διαλογισμούς αυτού κρύπτει, τον 
πνευματικόν συτού διδάσκαλον, μη λογίζου έσεσθαι όμοιον 
τοις πατράσι, μη μιμούμενον τον κόπον αυτών.



Φύλαττε σεαυτόν από του πλούτου και της αγάπης αυτού, επεί φθείρει τον καρπόν του 
μοναχού.

Μη λάλει τινί μηδέ πρόσεχε τοις λόγοις τινός άνευ ωφελείας.
Εις πολεμεί κατά πειρασμού καταθλίβοντός σε, μη παύου, αλλά πρόσπεσον έμπροσθεν του Θεού 

και ειπέ: Βοηθός γενού μοι, Κύριε, επεί εγώ ο ασθενής ουκ ισχύσω υπομείναι τον αγώνα τούτον. 
Ούτος δε βοηθήση σοι, εάν προέλθη εξ ευθείας καρδίας η προσευχή σου.

Αγωνισάμενος δε και νικήσας μη αλαζονεύου, μηδέ δε θάρρει, αλλά φυλάσσου, επειδή ο εχθρός 
αργαλεώτερον του προτέρου αγώνα κατά σου μηχανάται.

Δεόμενος του Θεού, μη λέγε: Κύριε, εκ ποδών ποίου τούτο και χάρισαί μοι εκείνο, αλλά ειπέ: 
Κύριε, Θεέ μου γιγνώσκεις τι μάλλον εμοί ωφελεί, όθεν δη βοήθει μοι και μη επίτρεψον ίνα αμαρτήσω 
περί σε και απωλεσθώ εν ταις αμαρτίαις μου, ότι ειμί αμαρτωλός ασθενής, μηδέ παραδώς με τοις 
εχθροίς μου, επεί κατέφυγον επί σε. Απάλλαξόν με Κύριε, ότι σε εί η ισχύς μου και ελπίς, σή δ’ εστίν 
η δύναμις και η δόξα και αγαθοεργία και η χάριτος απόδοσις εις αιώνας. Αμήν.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΛΛΙΟΝ
Όταν κάθισαι εις το κελλίον σου φρόντιζε να εκτελής τα τρία ταύτα: το εργόχειρον, την ανάγνωσιν 

των ψαλμών και τας προσευχάς. Εγχρόνιζε τη κέλλη ουχ ημέρας ουδέ (Κανών 65 Μ. Αντωνίου) 
μήνας, αλλά πολλών ετών περιόδους ανυμνών σου τον Δεσπότην εν νυκτί και εν ημέρα μιμούμενος 
τα Χερουβίμ.

(Μ. Βασιλείου, Λόγος περί ασκήσεως)
Άνθρωπος μαθών την γλυκύτητα του κελλίου, ουχ ως ατιμάζων τον πλησίον αυτού φεύγει.

(Αββά Θεοδώρου της Φέρμης, Γεροντικόν)
Αδελφός παρέβαλε εις Σκήτην προς τον Αββά Μωυσήν, αιτούμενος παρ’ αυτού λόγον. λέγει αυτώ 

ο γέρων. ύπαγε κάθισον εις το κελλίον σου και το κελλίον διδάσκει σε πάντα.
(Γεροντικόν)

Αλλ’ Ισίδωρος μέν (πατήρ μοναχών εν Αιγύπτω) πανταχόθεν περιφράξας το μοναστήριον, 
επιμελείτο μηδένα των ένδων θύραζε εξιέναι, και πάντα τα επιτήδεια έχειν.

(Ερμείου Σωζομενού, Εκκλ. Ιστορία ΣΤ΄.ΚΗ)
Το όρνεον εκ παντός τόπου προς την καλιάν αυτού τρέχει, του ποιήσαι τέκνα. και ο Μοναχός ο 

έχων διάκρισιν ταχύνει εις το σκήνωμα εαυτού, του ποιήσαι εν εαυτώ καρπόν ζωής.
(Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα ασκητικά)

Τι γάρ άλλο εστίν η μελέτη του Μοναχού εν τω κελλίω αυτού, ει μη ο κλαυθμός; Εκ του κλαυθμού 
άραγε ευκαιρεί προς άλλον λογισμόν ατενίσαι; Και ποία μελέτη κρείσσων ταύτης υπάρχει; αυτό 
γάρ το κάθισμα του Μοναχού, και η μόνωσις αυτού την ομοίωσιν της εν τω τάφω διαγωγής της 
απεχούσης από της χαράς των ανθρώπων διδάσκει αυτόν.

(Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα ασκητικά)
Γενέσθω ημίν η εκ των τόπων πολεμουμένη αναχώρησις της ημετέρας εκείσε ευαρεστήσεως 

απόδειξις. είπερ το πολεμείσθαι σημείον του πολεμείν, ου γενήσομαι κρύπτης άδικος, και πλεονέκτης 
απάνθρωπος σιωπών υμίν σιγάσθαι μη θέμις.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Δ΄ περί υπακοής)
Εάσατε τη κέλλη με μόνον εγκεκλεισμένον

Άφετέ με μετά Θεού του μόνου φιλανθρώπου.
Απόστητε μακρύνατε εάσατέ με μόνον,

Αποθανείν ενώπιον Θεού του πλάσαντός με
Μηδείς την θύραν κρούσειε. μηδείς φωνήν αφήσει,

Μηδείς επισκεψάτω με των συγγενών ή φίλων
Μηδείς μου την διάνοιαν ελκύσας αποσπάση
Της θεωρίας του καλού, και ωραίου Δεσπότου

Μηδείς βρώμα δώσειε, μη πόμα μοι κομίση
Αρκέσει γάρ μοι το θανείν έμπροσθεν του Θεού μου.

(Συμεών του νέου Θεολόγου, ύμνοι θείων Ερώτων)



ΑΒΑΤΟΝ
Ανάδεκτον εστίν κατέρχεσθαι γυναίκα εις την Λαύραν (του οσίου 

Σάββα).
(Βίος Ιωάννου του ησυχαστού)

Γυναίκα μη προβαίνειν του τεταγμένου όρους μηδέ δούναι αυτή τούτου τι 
των βρωμάτων, κάν συμβή υπό λιμού αποθανείν.

(Κανονισμοί Αθανασίου του Μετεωρίτου 404 Κωδ. Μετεώρου)
Άβατος έσται παντάπασιν η μονή, κάν πρόδηλος συγγενείς ώσι τούτου 

καθηγουμένου ή και τινος των μοναχών.
(Τυπικόν Μονής Θεοτόκου των Ηλίου Βωμών)

Και δια το μη εισέρχεσθαι γυναίκα ένδον έμεινεν η γυνή (η σεληνιαζομένη) 
τρία νυχθήμερα έμπροσθεν του μοναστηρίου (του Μ. Ευθυμίου) νηστεύουσα 
και προσευχομένη εκτενώς και καθ’ εσπέραν λαμβάνουσα αγίασμα από 
της του αγίου θήκης και το ύδωρ της ασβέστου κανδήλας πίνουσα.

(Βίος Μ. Ευθυμίου)

ΗΣΥΧΙΑ

Του όντως αγαθού και υπεραγάθου Χριστού τάς αγαθοποιούς ακτίνας εν ησυχία παραδεχόμενοι, 
προς αυτών επί τάς θέας αγαθοεργίας αυτού φωταγωγηθώμεν.

(Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Δημοφίλω θεραπευτή (= μοναχώ))
Χρή τι και ησυχάζειν, ώστε αθολώτως προσομιλείν τω Θεώ και μικρόν απανάγειν τον νουν από 

των πλανωμένων.
Η απράγμων ησυχία, της εν πράγμασιν περιφανείας τιμιωτέρα.

(Γρηγορίου του Θεολόγου migne PC 95 ΣΤ. 1245)
Εάν μη είπη εν τη καρδία αυτού άνθρωπος, ότι εγώ μόνος και ο Θεός εσμέν εν τω κόσμω, ούχ 

έξει ανάπαυσιν.
(Αββά Αλωνίου Γεροντικόν)

Ο γάρ εν μέσω θορυβών τρεφόμενος, και γνώναι τα ουράνια βουλόμενος, λέληθεν, ότι το εν 
ακάνθαις σπειρόμενον υπ’ εκείνων συμπνίγεται, και ο μη σχολάσας Θεόν γνώναι ου δύναται.

(Νείλου Ασκητού, Migne PC 77 στ.496)
Βίος ησύχιος χρημάτων πολλών περιφανέστερος.

(Νείλου Ασκητού)
Εξήρχοντο (ο Μ. Ευθύμιος και ο όσιος Θεόκτιστος) κατ’ ενιαυτόν μετά την οδγόην ημέραν των 

Αγίων Θεοφανείων επί την έρημον του Κουτιλά, πάσης ανθρωπίνης συναναστροφής χωριζόμενοι 
ομιλείν τω Θεώ ποθούντες εν ησυχία δια της προσευχής. Και διετέλουν έως της των Βαΐων εορτής 
διηνεκώς δε υποπιάζοντες το σώμα και δουλαγωγούντες την πνευματικήν τροφήν προσέφερον τη 
ψυχή.

(Βίος Μ. Ευθυμίου)
Εποίησεν δε (ο όσιος Σάββας) εν τω χειμάρω τούτω μόνος έτη πέντε καθ’ εαυτόν εν ησυχία 

ομιλών τω Θεώ και τας διανοίας οπτικόν εκκαθαίρων προς ανακεκαλυμμένω προσώπω την δόξαν 
Κυρίου κατοπτρίζεσθαι.

(Βίος οσίου Σάββα)

ΠΕΡΙ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΓΗΣ
Αγαπήσωμεν το ξενιτεύειν, ίνα σώση ημάς, ως τον Αβραάμ.

(Αββά Ησαΐου, Λόγος ΚΘ΄)
Ει μη γάρ γυμνός ευρεθή άνθρωπος από παντός πράγματος της απωλείας ου δύναται σωθήναι 

εκ ταύτης της θαλάσσης της πολυκύμου.
(Αββά Ησαΐου, Λόγος ΚΘ΄)

Όταν ακούσης του Κυρίου λέγοντος, ότι εί τις ουκ αποτάσσεται πάσι τοις υπάρχουσιν αυτώ, ουκ 
έστιν μου άξιος, μη μόνον περί χρημάτων νόει το ειρημένον, αλλά και περί πάντων των της κακίας 
ενεργημάτων.



(Μάρκου του Ασκητού, Περί νόμου πνευματικού, Φιλοκαλία Α΄)
Ο νηχόμενος γυμνός καταδύνει εν τη θαλάσση έως αν εύρη τον μαργαρίτην, και ο σοφός μοναχός 

γυμνός διαπορεύεται εν τω βίω, έως αν εύρη, εν εαυτώ το μαργαρίτην Ιησούν Χριστόν. και όταν εύρη 
αυτόν, ουκ έτι ιστάται συν αυτώ τι των όντων.

Δένδρον εάν μη αποβάλη εαυτού τα πρότερον φύλλα πρώτον, ουκ εκφέρει τους νεαρούς κλάδους. 
και Μοναχός έως αν μη απορρίψειεν από της καρδίας αυτού την μνήμην των προτέρων εαυτού ουκ 
εκφέρει νεαρούς καρπούς και κλάδους εν Ιησού Χριστώ.

(Ισαάκ του Σύρου)
Λοιπόν αδελφέ μίσησον τελείως, ίνα αγαπήσης τελείως, μάκρυνον τελείως, ίνα εγγίσης τελείως. 

βδέλυξον υιοθεσίαν, ίνα λάβης υιοθεσίαν. άφες θελήματα, και ποίησον θέλημα. κόψον σεαυτόν και 
δήσον σεαυτόν. θάνατωσον σεαυτόν και ζωοποίησον σεαυτόν. επιλάθου σαυτού και γνώθι σεαυτόν. 
και ιδού έργα Μοναχού έχεις.

(Βαρσανουφρίου του Μεγάλου)
Καλόν λυπήσαι γονείς, και μη Κύριον. ο μέν γάρ έπλασε, και έσωσεν, οι δε πολλάκις ούς 

ηγάπησαν, απώλεσαν, και τη κολάσει παρέδωκαν.
(Ιωάννης ο Κλίμακος, Λόγ. Γ΄)

Πίστις βεβαία αποταγής μήτηρ…
Αγάπη Θεού, ξενιτείας υπόθεσις.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος 29 Περί διακρίσεως)
Αδελφός ηρώτησε τον Αββά Ολύμπιον τον πρεσβύτερον της Λαύρας του Αββά Γερασίμου λέγων. 

Είπόν μοι ρήμα. ο δε λέγει αυτώ. μη καθίσης μετά αιρετικών, και κράτει γλώσσης και κοιλίας, και 
όπου κάθη συνεχώς λέγε ότι  Ξ έ ν ο ς  ειμί.

(Ιωάννου Μόσχου, Λειμών)
Άνδρες βροτοί, φύγωμεν εκ κόσμου πλάνου,
Χριστός καλεί, δράμωμεν. εύπλους γάρ βίος,
Ζάλης μεριμνών και στροφών υπερπλέων.
Φροντίς γάρ αύτη τω μοναστή και μόνον,
Τυχείν εικείνου του γαληνού λιμένος,
Εν’ ώ πέπαυται των λυπηρών πάς πόνος.
Ω, πώς πάνυμος ο ξένος τούτων βίος!
Και τις φρόνιμος πραγματευτής κερδάνων,
Ός πάντα αφείς έλοιτο τον σταυρόν φέρειν;
(Θεοδώρου Στουδίτου)
Μη θέλε δι’ ευλόγους αιτίας ή μάλλον αλόγους τω κόσμω προσμείναι το σύνολον, αλλ’ ότε κληθής, 

συντόμως υπάκουσον. εν ουδενί γάρ ετέρω ούτε Θεός ως εν ταχύτητι ημών επευφραίνεται, επειδή 
και κρείσον υπακοή σύντομος μετά πενίας ή βραδύτητα μετά πλήθους χρημάτων.

(Συμεών του νέου Θεολόγου)
… Προς ουδέν των παρόντων προσπάθειαν ενδειξάμενος (ο κοιμηθείς Αντώνιος) ούτε γάρ 

συγγενών εμνήσθη, ούτε φίλων ωνόμασεν εν τούτω τω βίω τινά, ου περί φθαρτού πράγματος 
διετάξατο, αλλ’ ως κόπρον ή βάρβαρον τα τήδε πάντα μισήσας και βδελυξάμενος, ούτω γυμνός 
πάσης επιθυμίας των ορωμένων και σχέσεις, προς τα νοητά μετέβη βασίλεια.

(Συμεών του νέου Θεολόγου, Κατήχησις ΚΑ)

Ενούμεθα και ημείς αυτώ, είπερ ως μέλη συναρμολογούμενα κατά το ταυτόν της αλωβήτου και 
μακαρίας ζωής.

(Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης)
Πάντες γάρ οι κατά τας ερήμους μονάζοντες, ένθα μη εστίν ιερεύς, κοινωνίαν οίκοι κατέχοντες αφ’ 

εαυτών μεταλαμβάνουσιν.
(Μέγας Βασίλειος)

… Μετά τοσαύτης (προθυμίας) προσιώμεν και ημείς τη τραπέζη ταύτη, και τη θηλή του ποτηρίου 
του πνευματικού. μάλλον δε και μετά πολλώ πλείονος ελκύσωμεν προθυμίας, ως παιδία υπομάζια 
του Πνεύματος την χάριν. και μίαν ημίν έστω οδύνη, το μη μετασχείν ταύτης της τροφής.

ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ



(Ιωάννου Χρυσοστόμου)
Πάσης απέχου φθοράς, και του μυστικού δείπνου πάσαν ημέραν μέτεχε. Ούτω γάρ Χριστού το 

σώμα το ημέτερον γίνεται.
(Νείλου Ασκητού)

Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί 
μένει, καγώ εν αυτώ.

(Ιωάν στ΄.56)
Εάν τις φάγη εκ τούτου του άρτου ζήσεται εις τον αιώνα. 

(Ιωάν.στ΄.51)
Εάν μη φάγητε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και 

πίητε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς.
(Ιωάννης στ΄.53)

Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσις, και το αίμα μου 
αληθώς εστί πόσις.

(Ιωάν στ΄.55)
Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν 

αιώνιον.
(Ιωάννης στ΄.54)

Ως αρτιγέννητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα επιποθήσατε 
ίνα εν αυτώ αυξηθήτε εις σωτηρίαν, είπερ εγεύσασθε ότι 
Χρηστός ο Κύριος.

(Α΄. Πέτρου Β΄.3)

ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΩΗ

Δεί ει δυνατόν τους μοναχούς καθ’ εκάστην ημέραν των μυστηρίων κοινωνείν. Ο γάρ μακρύνων 
εαυτού από τούτων μακρύνεται από Θεού. Ο δε συνεχώς τούτο ποιών τον Σωτήρα συνεχώς 
υποδέχεται. Η γάρ σωτήριος φωνή φησίν, ο εσθίων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, μένει 
εν εμοί, καγώ εν αυτώ. Τούτο ουν συμφέρει τοις μοναχοίς υπόμνησιν του σωτηρίου πάθους 
συνεχώς ποιουμένους καθ’ ημέραν ετοίμους παρασκευάζειν εαυτούς τοιούτους, ως αξίους είναι 
πάντοτε προς την των Αγίων και ουρανίων μυστηρίων υποδοχήν επεί και αφέσεως αμαρτιών ούτω 
καταξιούμεθα.

(Αββάς Απολλώ)
Ως λέοντες τοίνυν πύρ πνέοντες, ούτως από της τραπέζης (της Αγίας) αναχωρούμεν εκείνης 

φοβεροί τω διαβόλω γινόμενοι και την κεφαλήν την ημετέραν εννοούντες, και την αγάπην ήν περί 
ημάς επιδείξατο.

(Ο Χριστός)
…Τούτο, το αίμα (του Χριστού) αξίως λαμβανόμενον ελαύνει μέν δαίμονας πόρρωθεν ημών 

ποιεί, καλεί δε αγγέλους προς ημάς και τον Δεσπότην των Αγγέλων. Όπου γάρ αν ίδωσι το αίμα το 
Δεσποτικόν φεύγουσι μέν δαίμονες, συντρέχουσι δε άγγελοι.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)
Τετρωμένος καρδίαν ειμί εγώ. εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ηλλοίωσέ με η αγάπη σου Δέσποτα. δέσμιος 

ειμί τω έρωτί σου. εμπλησθείην σου των σαρκών κορεσθείην του ζωηρού και θεοποιού αίματός σου. 
απολαύσαιμι τω αγαθώ κατατρυφήσαιμι της σης Θεότητος.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)


