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ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΙΩΝ

Τρία εστί του εχθρού τα πρώτα κεφάλαια, εξ ών πάσα κακία κατάγεται. επιθυμία, ηδονή, λύπη.
(οσία Συγκλητική)

Διά τεσσάρων πραγμάτων σκοτίζεται η ψυχή. δια το μισήσαι τον πλησίον, και εξουδενώσαι, και 
ζηλώσαι, και γογγύσαι.

(Αββά Ησαϊου)
Τα μεν της ψυχής πάθη, εκ των ανθρώπων έχει τας αφορμάς. Τα δε του σώματος, εκ του σώματος 

και τα μέν εκ του σώματος πάθη περικόπτει εγκράτεια, τα δε της ψυχής αγάπη πνευματική.
(Ευάγριος)

ΠΕΡΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ
Και ελάλησεν Κύριος προς Μωϋσήν λέγων. εξάγαγε τον καταρασάμενον έξω της παρεμβολής, 

και επιθήσουσι πάντες οι ακούσαντες τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν αυτού και λιθοβολήσουσιν 
αυτόν πάσα η συναγωγή. Και τοις υιοίς Ισραήλ λάλησον και ερείς προς αυτούς. άνθρωπος ός εάν 
καταράσηται Θεόν, αμαρτίαν λήψεται. ονομάζων δε το όνομα Κυρίου, θανάτω θανατούσθω. λίθοις 
λιθοβολείτω αυτόν πάσα η συναγωγή Ισραήλ.

(Λευϊτικόν ΚΔ΄.13-16)
Και ελάλησεν Μωϋσής τοις υιοίς Ισραήλ, και εξήγαγον τον καταρασάμενον έξω της παρεμβολής 

και ελιθοβόλησαν αυτόν λίθοις. και υιοί Ισραήλ εποίησαν καθάπερ συνέταξε Κύριος τω Μωϋσή.
(Λευϊτικόν ΚΔ΄.23)

Πάσα πικρία και θυμός και κραυγή και βλασφημία αρθήτω αφ’ υμών συν πάση κακία.
(Εφεσίους Δ΄.31)

Νυνί δε απόθεσθε και υμείς τα πάντα οργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν αισχρολογίαν εκ του 
στόματος υμών.

(Κολασσαείς Γ΄.2)
Ίνα μη το όνομα του Θεού και η διδασκαλία βλασφημείται.

(Α΄ Τιμοθ. Στ΄.2)
Τούτο γίνωσκε ότι εν εσχάταις Έσονται γάρ οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, 

υπερήφανοι, βλάσφημοι.
(Β΄ Τιμοθ. Γ΄.2)

Ίνα μη ο λόγος του Θεού βλασφημείται.
(Τίτος γ΄.2)

Κολάσωμεν των βλασφημούντων την μανίαν, σωφρονίσωμεν αυτών την διάνοιαν προνοήσωμεν 
αυτών της σωτηρίας… εμφράξωμεν αυτών το στόμα.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)
Τίνος ένεκεν βλασφημείς ειπέ μοι, και πικρόν ρήμα εκφέρεις; Μη κουφότερόν σοι γίνεται το άλγος; 

Νυν δε ου μόνον ου κουφίζεταί σου το άλγος αλλά χαλεπώτερον γίνεται.
(Ιωάννης Χρυσόστομος)

Ράπισον του βλασφημούντος την όψιν, σύντριψον αυτού το στόμα, αγίασον την χείρα διά της 
πληγής.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)
Ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού επί ματαίω.

(Έξοδος Κ΄.7)
Το γάρ όνομα του Κυρίου δι’ υμάς βλασφημείται εν τοις έθνεσιν.



(Ρωμαίους Β΄.23-24)
Τολμηταί αυθάδεις δόξας τρέμουσι βλασφημούντες.

(Β΄ Πέτρου Β΄.10)
Και οι οίκοι αυτών (των βλασφήμων) εις αφανισμόν.

(Σοφονίου Α΄.13)

ΣΑΡΚΙΚΑ ΠΑΘΗ
Αδελφός τις πολεμούμενος υπό της πορνείας επιτιμών τω δαίμονι έλεγεν. ύπαγε εις το σκότος 

σατανά. Άρα γε ουκ οίδας, ει και ανάξιος ειμί μέλη Χριστού βαστάζω; Και ευθύς επαύετο η πύρωσις, 
όν τρόπον τις φυσήσας σβέσει λύχνον, ώστε αυτόν θαυμάζειν εν εαυτώ επί τούτω δοξάζειν τον 
Κύριον.

(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετηνός Β)
Τούτου του Αγίου Αμμωνίου φέρεται τούτο το θαύμα. ουδέποτε φησί, τω σωματίω αυτού ηδονής 

επαναστάσης ατόπου γεγονυϊας, του σαρκίου αυτού εφείσατο, αλλά σίδηρον εκπυρατώσας 
προσετίθει τοις μέλεσιν αυτού, ως πάντοτε αυτόν ηλκωμένον είναι.

(Παλλαδίου, Λαυσαϊκόν)
Τούτω (τω Ευαγρίω) ώχλησε ποτε εις βάρος ο της πορνείας δαίμων, ως αυτός ημίν διηγείτο, και 

δια πάσης νυκτός γυμνός έστη εν τω φρέατι, χειμώνος όντως, ως παγήναι αυτού τας σάρκας.
(Παλλαδίου, Λαυσαϊκόν)

Πολλάκις καγώ αδελφέ εν τη νεότητί μου επειράσθην σφοδρώς υπό του δαίμονος της πορνείας 
και εκοπίων πυκτεύων προς τους λογισμούς και αντιλέγων και τούτοις μη συγκατατιθέμενος, αλλά 
προτιθείς τας αιωνίους κολάσεις πρό οφθαλμών μου. Ούτω καθ’ εκάστην ποιούντα με, δια πέντε 
ενιαυτών, εκούφισέ με ο Θεός απ’ αυτών. Το πράγμα δε τούτο καταργεί ευχή αδιάλειπτος μετά 
κλαυθμού.

(Βαρσανουφρίου του Μεγάλου)
Όταν δι’ εγκρατείας δαμασθή σου το σώμα και αγρυπνίας, και τη προσοχή της ησυχίας, και 

αισθάνη του σώματός σου τη οξύτητι.

ΠΕΡΙ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑΣ
Τις ισχυρός ως ο λέων; Και δια την κοιλίαν αυτού εμπίπτει εις παγίδα και όλη η ισχύς αυτού 

ταπεινούται.
(Ιωάννου Κολοβού, Γεροντικόν)

Δαυίδ, ότε μετά του λέοντος συνέβαλς, του λαρυγγίου αυτού κατέσχεν αυτόν και ευθέως 
απέκτεινεν αυτόν. Εάν ουν και ημείς κατασχώμεν του λαρυγγίου και της κοιλίας εαυτών, νικώμεν 
διά του Θεού τον αόρατον λέοντα.

(Αββά Ποιμένος, Γερόντικον)
Νεότητος γάρ σάρκες πεπιασμέναι διαφόροις βρώμασι και οίνον πόσει, ως χοίρος έτοιμος προς 

σφαγήν. ού τη λητρώσει των του σώματος ηδονών, η ψυχή κατασφάζεται. και ζέσει της κακής 
επιθυμίας, ο νους αιχμαλωτίζεται, αντέχειν προς τας ηδονάς της σαρκός μη δυνάμενος… Εξαιρέτως 
δε οίνου μετάληψιν μηδέ οσφραινέσθω νεότης. ίνα μη διπλή πυρκαϊά εμφανιζομένη τη έσωθεν 
του πάθους ενεργεία και τη έξωθεν επιχεομένη οινοποσία και δια τούτων η ηδονή της σαρκός 
υπερψέσασα, την πνευματικήν ηδονήν του πόνου της κατανύξεως εξ αυτής αποδιώξη και σύγχησιν 
και πώρωσιν εν τη καρδία εμποιήση. Αλλά δι’ επιθυμίαν πνευματικήν και ύδατος κόρον η νεότης μη 
προσιέσθω. Πάνυ γάρ προς συνεργίαν σωφροσύνης συμβάλλεται η του ύδατος ένδεια.

(Μάρκου Ασκητού, Προς Νικόλαον μονάζοντα, Φιλοκαλία)
Άρχων μέν δαιμόνων ο Σατανάς. Άρχων δε παθών η γαστριμαργία.
Ο κρατών γαστρός, ελαττοί πάθη, ηττώμενος δε βρωμάτων αύξει τας ηδονάς.
Ενδεής γαστρή εν προσευχή αγρυπνείν παρασκευάζει, η δε πεπληρωμένη ύπνον επάγει πολύν.

(Νείλου του ασκητού, περί γαστριμαργίας)
Γαστριμαργία εστί κοιλίας υπόκρισις. κεκορεσμένη γάρ ούσα ένδειαν βοά. και πεφορημένη 

και ρυγνυμένη πεινών ανακράζει. Γαστριμαργία εστί καρυκείας δημιουργός. ηδυτήτων πηγή. 
Κατήργησας την φλέβα και ανέκυψεν άλλοθεν και ταύτην αποφράξας ετέραν ανέωξας. Γαστριμαργία 



εστίν οφθαλμών απάτη μέτρια δεχομένη, τά δε σύμπαντα καταπίνειν υφ’ έν υποτιθεμένη. κόρος 
βρωμάτων πορνείας πατήρ. θλίψις δε κοιλίας αγνείας πρόξενος. Λέοντα ο κολακεύσας πολλάκις 
ημέρωσε. σώμα δε ο θεραπεύσας, επί πλείον ηγρίωσε.

Ψηφίζει κοιλιόδουλος εν ποίοις βρώμασιν εορτάσει, ο δε Θεόδουλος εν ποίοις χαρίσμασιν 
πλουτήσει. Την εαυτού θεραπεύων γαστέρα και πνεύμα πορνείας νικήσαι φιλονικών όμοιος εστί 
τω μετά ελαίου σβεννύοντι εμπρησμόν. Θλίβε κοιλίαν και πάντως κλείσεις στόμα. Της μέν σαρκός 
σφριγώσης εν παντί καιρώ και τόπω την εγκράτειαν τηρήσωμεν. Κόρος βρωμάτων πορνείας 
πατήρ.

Νούς Νηστευτού, προσεύχεται νηφόντως. ο δε του ακρατούς ειδώλων ακαθάρτων πεπλήρωται… 
ο την εαυτού θεραπεύων γαστέρα, και πνεύμα πορνείας  νικήσαι βουλόμενος όμοιος εστί τω μετά 
ελαίου σβενύοντι εμπρησμόν. Θλιβομένης κοιλίας ταπεινούται καρδία.

Άρχων δαιμόνων ο πεσών εωσφόρος, και άρχων παθών ο λαιμός της κοιλίας.

(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)
Εν σώματι φιληδώνω η γνώσις του Θεού ουκ οικεί.

(Ισαάκ του Σύρου)
Εστίν ουν εγκράτεια αμαρτιών αναίρεσις, παθών απαλλωτρίωσις, σώματος νέκρωσις.

(Μέγας Βασίλειος)
Το γάρ εμπιπλάσθαι την γαστέρα και καταβαρύνεσθαι ταις τροφαίς κατάρας άξιον του Κυρίου 

ειπόντος «ουαί υμίν οι εμπεμπλησμένοι» (Λουκ. Στ΄.25). Όστις νικήσει την γαστριμαργίαν 
κατορθώνει γεναιοτάτην και φαίνεται ότι έφθασε εις την αγγελικήν και αξιοθαύμαστον της ψυχής και 
της παρθενίας λαμπρότητα.

ΠΕΡΙ ΒΡΩΜΑΤΩΝ
Ασφάλισαί σου την ψυχήν μη ποτέ τι φάγης των τοις 

ειδώλοις προσεχθέντων. Περί γάρ τούτων ουκ εμοί 
(νυν) μόνον αλλ’ ήδη και τοις Αποστόλοις και Ιακώβω 
τω ταύτης Εκκλησίας επισκόπω σπουδή γέγονε «απέχεσθαι από των αλισγημάτων των ειδώλων 
και της πορνείας και του πνικτού και του αίματος». «Έδοξε γάρ τω Αγίω Πνεύματι… απέχεσθαι 
ειδωλοθύτων και αίματος και πνικτού και πορνείας, εξ ών διατηρούντες εύ πράξετε. έρρωσθε». 
(Πράξ. Ιε΄.13,20,28-29)

Και γράφουσιν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι πάσιν τοις Έθνεσιν καθολικήν Επιστολήν, 
προηγουμένως των ειδωλοθέντων απέχεσθαι έπειτα δε και αίματος και πνικτού «Και το αίμα και 
πνικτόν και πορνείαν» (Πράξ. ΚΑ΄.25) πολλοί γάρ των ανθρώπων θηριώδεις όντες και κυνών 
δίκην ζώντες το μέν αίμα λάπτουσιν αγριωτάτων θηρίων τρόπον (μιμούμενοι). Τα πεπνιγμένα 
δε κατεσθίουσιν αφειδώς. Συ δε ο του Χριστού δούλος, εσθίων έχε το μετ’ ευλαβείας εσθίειν. Και 
περί μέν βρωμάτων των αυτάρκως. Ένδυσις δε σοι λιτή περικείσθω μη προς καλλωπισμόν, αλλά 
προς αναγκαίαν σκέπην. Μηδέ ίνα χαυνωθής, αλλ’ ίνα εν χειμώνι θερμανθής και του σώματος την 
ασχημοσύνην καλύψης ταις περιέργοις σταλαίς εις ετέραν ασχημοσύνην εμπέσης.

Και περί τροφών έστω υμίν ταύτα τα δόγματα. επειδή πολλοί περί τα βρώματα πταίουσι,  οι μέν 
γάρ τοις Ειδωλοθέτοις αδιαφόρως προσέρχονται οι δε ασκούσιν μέν κατακρίνουν τους εσθίοντας. 
Και διαφόρως εν τω περί βρωμάτων λόγω τινών η ψυχή μολλύνεται αγνοούντων, του τε εσθίειν και 
μη τας επωφελείς αιτίας. Νηστεύομεν οίνου τε και κρεών απεχόμενοι, ουχ ως βδελύγματα μισούντες, 
αλλά τον γάρ μισθόν προσδοκώντες. Ίνα αισθητών υπεριδόντες απολαύσωμεν πνευματικής και 
νοητής τραπέζης. Ίνα νύν σπείραντες εν δράκρυσιν εν αγαλλιάσει θερίσωμεν (Ψαλμ. ΡΚΕ΄.5) εν 
τω μέλλοντι αιώνα. Μά τοίνυν κατεφρόνει των εσθιόντων και δια την των σωμάτων ασθένειαν 
μεταλαμβανόντων.(Ρωμ. 14΄.3)

ΟΤΙ ΤΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟΝ
«Ου συμφέρει άφρονι τρυφή» (Παροιμίαι ΙΘ΄.20). Επειδή κατά τον Σιναϊτην Γρηγόριον τρεις τάξεις 

έχει το φαγητόν, ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΝ, ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΝ και ΚΟΡΟΝ. 
ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ είναι όταν θέλων ακόμη να φάγη τις, εγκρατεύηται και εγείρεται ακόμη πεινών.



ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ όταν φάγη, το αρκετόν. 
Και ΚΟΡΟΣ όταν χορτάση. Λοιπόν αν δύνασαι να φυλάξης τα δύο καν στήθι μέχρι του τρίτου, και 

μη γίνου υπέρ κορής ενθυμούμενος τόσον του Κυρίου λέγοντος: «ουαί υμίν οι εμπεπλησμένοι ότι 
πεινάσετε» (Λουκάς στ΄.25)

ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΟΥΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Βδέλυγμα Κυρίω χείλη ψευδή. ο δε ποιών πίστεις δεκτός παρ’ αυτώ.

(Παροιμίαι Ιβ΄.22)
Απολείς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος.

(Ψαλμός Ε΄.7)
Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρεί ψευδή.

(Έξοδος Κ΄.16)
Και είπεν ο όφις τη γυνή. ου θανάτω αποθανείσθε.

(Γένεσις Γ΄.4)
Φθόνω δε διαβόλου θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμον.

(Σ. Σειράχ Β΄.24)

ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Υμείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ… εκείνος ανθρωποκτόνος ήν… όταν λαλεί το ψεύδος, εκ 

των ιδίων λαλεί, ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού.
(Ιωάννης Η΄.44)

Αποθέμενοι το ψεύδος λαλείτε αλήθειαν έκαστος κατά του πλησίον αυτού ότι εσμέν μέλη 
αλλήλων.

(Εφεσίους Δ΄.25)
Είπε δε Πέτρος Ανανία διατί επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδίαν σου ψεύσασθαί σε το Πνεύμα το 

Άγιον… ουκ εψεύσω ανθρώποις αλλά τω Θεώ.
(Πράξεις Ε΄.4-5)

Μη ψεύδεσθε εις αλλήλους, απεκδυσάμενοι τον παλαιόν άνθρωπον σύν ταις Πράξεσιν αυτού.
(Κολασσαείς Γ΄.9)

Και ότι το ψεύδος εκ της αληθείας ουκ έστι.
(Α΄Ιωάν. Β΄.21)

Εάν είπωμεν ότι ουχ ημαρτήκαμεν ψεύστην αυτόν και ο λόγος αυτού ουκ έστιν εν ημίν.
(Α΄Ιωάν. Α΄.10)

ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Ψεύδος εστί, αγάπης αφανισμός. Επιορκία δε Θεού άρνησις.
Μηδείς των ευ φρονούντων μικρά τινα την του ψεύδους αμαρτίαν είναι 

υπονοείτω. Φοβερά γάρ υπέρ πάντα αποφάσει κατά τούτου το πανάγιον πνεύμα 
εχρήσατο. Ει «Απολείς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. (Ψαλμ. Ε΄.7) ως φησίν 
ο Δαυίδ προς τον Θεόν, τι πείσονται λοιπόν οι μέν μεθ’ όρκων το ψεύδος συρράπτοντες; Υπόκρισις 
μήτηρ ψεύδους πολλάκις εστί υπόθεσις. Ο φόβου κτησάμενος εξενίτευσε ψεύδος δικαστήν 
αδέκαστον έχων την συνείδησιν. Ουκ οίδε νήπιον ψεύδος. ουδέ ψυχή, πονηρίας απηλλαγμένη. ο οίνω 
ευφρανθείς ακουσίως αληθεύσει εις πάντα και ο μεθυσθείς κατανύξει ου δυνήσεται ψεύσασθαι.

Γέννημα δε πολυλογίας και ευτραπελίας ψεύδος. ψεύδος εστίν, αγάπης αφανισμός. επιορκία 
Θεού άρνησις.

 (Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)

ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
1- ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑ
Κενοδοξία, καύχησις, οίησις, φιλοτιμία, ανθυποταξία, καταγέλασις, υπόκρισις, το πείσμα και 

άλλα.



2- ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ
Πλεονεξία, ανελεημοσύνη, σκληρότης της καρδίας, κλοπή, αρπαγή, ψεύδος, αδικία, δολιότης, 

επιορκία, σιμωνία, ιεροσυλία, απιστία και ο τόκος των χρημάτων.
3- ΠΟΡΝΕΙΑ
Μοιχεία, αρσενοκοιτία, κτηνοβασία, αιμομηξία, παιδιοφθορία, παρθενοφθορία, συγκλολισμός, 

αυνανισμός, αναίδεια, τύφλωσις νοός, και αθεοφοβία.
4- ΦΘΟΝΟΣ
Επιβουλή, έχθρα, χαιρεκακία, καταλαλιά, απάτη, προδοσία, φόνος, αχαριστία, λύπη επί τοις 

καλοίς του φθονουμένου.
5- ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ
Λαιμαργία, μέθη, ασωτία, καρηβαρία, λαγνεία, ακηδία και άλλα.
6- ΘΥΜΟΣ
Βλασφημία, μίσος, μνησικακία, φιλονικία, επιορκεία, κατάρα, ύβρις, μάχη, διαπληκτισμός και 

φόνος.
7- ΑΚΗΔΕΙΑ
Μικροψυχία, θηλυπρέπεια, λύπη και αγανάκτησις δια το καλόν όπου έχει να κάμη και έλλειψις 

καλών όπου ηδύνατο να πράξη.

ΠΕΡΙ ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑΣ
Η μνησικακία είναι σύζυγος και σύνευνος του θυμού, όστις σπείρει 

εις αυτήν το θανατηφόρον φάρμακόν του. Η μνησικακία είναι μία 
ενθύμησις του κακού και εξομειούται με τους αναμμένους άνθρακας 
τους οποίους κρύπτουσι και σκεπάζουσιν εις την αιθάλην αφού 
σβεσθή η φλόγα των και μένουσιν εκπεπυρωμένοι και άσβεστοι και 
καίουσι. Η μνησικακία είναι οι αναμμένοι άνθρακες και ο θυμός είναι 
η φλόξ και εξάπτονται υπ’ αλλήλων και αφού σβεσθή ο θυμός μένει η 
μνησικακία αναμμένη και κεκρυμμένη και κατακαίει τα σπλάγχνα του 
και ενθυμίζει αυτώ να ποιήση τοις εχθροίς αυτού εκδίκησιν «απολύετε 
και απολυθήσεσθε» (Λουκ. στ΄.37). «Και άφες ημίν τα οφειλήματα 
ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών» (Ματθ. στ΄.12). 
«Αγαπάτε τους εχθρούς υμών καλώς ποιείτε τοις μισούσι υμάς» 
(Λουκ. στ΄.27).

Μνησικακία εστί θυμού κατάληψις, αμαρτημάτων φύλαξ, δικαιοσύνης μίσος, αρετών απώλεια, της 
ψυχής, σκώληξ του νοός, προσευχής αισχύνη, δεήσεως εκκοπή, αγάπης αλλοτρίωσις, ψυχής ήθος 
πεπηγώ,ς διηνεκές αμαρτία, ο παύσας οργήν ανείλε μνησικακία, ο κτησάμενος αγάπης εξενίτισε 
μήνιδος, ο δε εχθραίνων κόπους ακαίρους συναθροίζει εαυτόν. Μνησικακών μνησικάκε δαίμοσι και 
εχθραίνων έχθρα σώματι δια παντός αγνώμων και δόλιος φίλος η σάρξ και θεραπευμένη μειζόνως 
αδικία. Της γνησίας μετανοίας αμνησικακίας τεκμήριον ο δε κατέχων έχθρα και δοκείν όμοιος εστί 
τω καθ’ ύπνους τρέχοντα δοκούντα».

(Ιωάν. Κλίμακος)

ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ
Φιλαργυρία εστίν ειδώλων προσκύνησις. απιστίας θυγάτηρ, ασθενειών προφασίστρια, γήρως 

μάντις, αβροχίας υποβολεύς, λιμών προμυνητής, ο νικήσας το πάθος περιέκοψε μερίμνας. ο 
δεδεμένος δε, ουδέποτε προσεύξεται καθαρώς.

Φιλάργυρος εστίν Ευαγγελίων μυκτηριστής και παραβάτης εκούσιος. ο κτησάμενος αγάπην, 
διεσκόρπισε χρήματα. ο δε λέγων αμφοτέροις συζεί, εαυτόν ηπάτησεν.

Ακτημοσύνη εστί φροντίδων απόθεσις, αμεριμνία εστί βίου οδοιπόρος ανεμπόδιστος, λύπης 
αλλοτρία, πίστις εντολών. ρίζα πάντων των κακών η φιλαργυρία και εστί και λέγεται. Μίσος γάρ και 
κλοπάς και φθόνους, και μνησικακίας, ασπλαχνίας, και φόνους εποίησε.

Ρίζα πάντων των κακών εστί και λέγεται η φιλαργυρία. μίσος γάρ και κλοπάς, και φθόνους, και 
χωρισμούς, και έχθρας, και ζάλας, και μνησικακίας και ασπλαχνίας, και φόνους αύτη εποίησε.

(Ιωάννης ο Κλίμακος)



Τρείς δε τρόποι της φιλαργυρίας. ο μεν, όταν τις επιθυμή κτήσασθαι ά μη έχει. ως Γιεζεί, ού το 
επιτίμιον, η αιώνιος λέπρα. ο δε, όταν τις αποταξάμενος οίς έχει, πάλιν επιθυμεί πλούτου. ως ο 
Ιούδας, ού επιτίμιον, η πικρά αγχόνη. ο δε, όταν τις υποσχόμενος αποκτήσασθαι πάντα όσα έχει, 
λάθρα παρακατάσχει μέρος. ως Ανανίας και Σαπφείρα, ών επιτίμιον, ο αιφνίδιος θάνατος.

(Νείλου του Ασκητού, περί φιλαργυρίας)

ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΘΥΜΟΥ, ΦΘΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΚΩΝ
Πάντα γάρ το διά πάθους γινόμενα λυμαίνεται πώς τη της ψυχής καθαρότητι και προς την θείαν 

εμποδίζεις ζωήν. Προς ταύτα τοίνυν χρή βλέπειν τον αποταξάμενον τω βίω ως μηδενί τρόπω το 
του Θεού σκεύος εαυτόν τη εμπαθεί χρήσει καταμολύνειν.

(Μέγας Βασίλειος, Λόγος ασκητικός)
Μη περιεργάζου βίους κοσμικούς, όθεν ουδέν σοι προσγένηται όφελος. Ο γάρ ηδέως λαλών τα 

των αμαρτωλών ετοίμως καθ’ εαυτού εξυπνίζει τας ηδονάς, μάλλον δε πολυπραγμονεί τον των 
δικαίων βίον. ούτω γάρ αν ευρήσεις εαυτώ όφελος.

(Μέγας Βασίλειος)


