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ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μη λέγε μοι το σώμα παραίτιον αμαρτίας είναι. Ει γάρ το σώμα της αμαρτίας αίτιον, διατί νεκρός 
ουχ αμαρτάνει; παράθες ξίφος τη δεξιά τουτετελευτηκότως αρτίως, και φόνος ου γίνεται. Διά 

τετελευτηκότως αρτίως νέου κάλλη παντοία παρερχέσθω, και επιθυμίας πορνείας ου γίνεται. Διατί; 
Επειδή το σώμα ουχ αμαρτάνει καθ’ εαυτό, αλλά δια του σώματος η ψυχή. Εργαλείον εστί το σώμα 
και ώσπερ ιμάτιον και στολή ψυχής. Κάν μέν υπό ταύτης ανηθηκότης παραδοθή, γίνεται ακάθαρτον. 

εάν δε αγία ψυχή συνοικήση γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. ουκ εγώ ταύτα λέγω, αλλά Παύλος 
ο Απόστολος είρηκεν, ουκ οίδατε, ότι τα σώματα υμών ναός του εν υμίν αγίου Πνεύματος εστίν; 
(Α΄ Κορινθ. Στ΄.19) Φείσαι τοίνυν του σώματος, ως ναού Πνεύματος αγίου τυγχάνοντος. Μη φύρης 
εν ανηθηκότητι την σάρκα σου, μη μολύνης σου την καλλίστην ταύτην στολήν. Ει δε και εμόλυνας 
απόπλυνε νυν δια μετανοίας. Απόλουσαι έως καιρός παρέχει. Και περί σωφροσύνης λόγον 
προηγουμένως ακουέτω των μοναζόντων και των Παρθένων το τάγμα των τον ισάγγελον βίον 
εν κόσμω κατορθούντων. Επομένως δε και ο λοιπός της Εκκλησίας λαός. Μέγας υμίν απόκειται 
στέφανος αδελφοί. Μη μικράς ηδονής αντικαταλλάξητε μεγάλην αξίαν. Ακούσατε του Αποστόλου 
λέγοντος μήτις πόρνος ή βέβηλος ως Ησαύ ός αντί βρώσεως μιάς απέδοτο τα πρωτοτόκια αυτού. 
(Εβρ.ΙΒ΄.16). Εν ταις Αγγελικαίς βίβλοις εγγράφει έως δια την πρόθεσιν της σωφροσύνης βλέπε μη 
πάλι εξαληφθής δια την πορνικήν εργασίαν. 

(Κύριλλος Ιεροσολύμων)
Έγνως, αγαπητέ, καθ’ όσον εγχωρείς τέως, τα περί ψυχής δέξαι κατά δύναμιν και τον περί 

του σώματος σου λόγον. Μη τινες των λεγόντων ανάσχη, αλλότριον Θεού τούτο είναι το σώμα. Οι 
γάρ αλλότριον (Θεού) είναι το σώμα πιστεύοντες (και) ών εν αλλοτρίω σκεύει (την ψυχήν κατοικείν) 
τούτω και εις πορνείας ετοίμως αποκέχρηνται (Κύριλλος Ιεροσολύμων) περί απαγορεύσεως 
βρώσεως αίματος 63 κανών των Αγίων Αποστόλων. Πας ο εσθίων αυτό (το αίμα ζώου) 
εξολοθρευθήσεται (Λευϊτικ. ΙΖ 13). Εάν γάρ φάγης λέγει ο Θεοδώρητος, τω ανωτέρω ερμηνεύων 
ρητόν, ψυχήν εσθίεις.

(Ρωμαίους ΙΒ΄. 1-2,  Α΄ Κορινθ. Γ΄.16-17,  Α΄ Κορινθ. Στ΄.18-20,  Α΄.  Θεσσαλ. Δ΄.3-4)

ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΔΙ’ ΙΜΑΤΙΩΝ
Και εποίησεν Κύριος ο θεός τω Αδάμ και τη γυναικί αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδυσεν 

αυτούς.
(Γένεσις Γ΄.21)

Ουκ εκδύση ημέρας και νυτκός έστω το ιμάτιόν σου καλύπτων την σάρκα σου.
(Μ. Αθανάσιος)

Και έρχονται προς τον Ιησούν και θεωρούσιν τον δαιμονιζόμενον καθήμενον και ιματισμένον και 
σωφρονούντα.

(Μάρκος Ε΄.15)
Πού αναφέρεται εν τη Αγία Γραφή περί του μυστηρίου του αγίου βαπτίσματος.

(Ιωάννης γ΄.3, Ματθαίος Κη΄.19, Μάρκου 16,16,  Τίτος Γ΄.5)

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ
Νήστευσον ούν όλον τον ενιαυτόν χωρίς πάσης ανάγκης ώρα δε ενάτη της ημέρας, εν ύμνοις και 



προσευχαίς διατελέσασα, μετελάμβανε των άρτων σου εν λαχάνω αναπεποιημένω ελαίω πάντα 
όσα άψυχα.

(Μέγας Αθανάσιος, περί Παρθενίας)

Ευκόσμησις σώματος ψυχής εστί καταστροφή.
(Αββά Ησαϊου, Λόγοι ΚΘ)

Τοιούτον οφείλει ο μοναχός φορείν ιμάτιον, ώστε βάλειν αυτό έξω του κελλίου επί τρείς ημέρας 
και λάβη αυτό.

(Αββά Παμβώ, Γεροντικόν)

Αλλά βαρύ σοι το χαμαί κοιμάσθαι; Εννόησον, ότι οι μάρτυρες επ’ ανθράκων εβάλλοντο.
(Ιωάννου του Νηστευτού)

ΑΣΚΗΣΙΣ

Ου γάρ ανέτων και αμερίμνων, εστίν  η Βασιλεία ουρανών, αλλά 
βιαστών.

(Οσία Συγκλητική)
Μίσησον πάντα τα εν τω κόσμω και την σωματικήν ανάπαυσιν, ότι 

ταύτα σε ποιούσιν εχθρόν του Θεού. Ώσπερ γάρ άνθρωπος έχων εχθρόν 
πολεμεί μετ’ αυτού, ούτως οφείλομεν το σώμα ημών πολεμήσαι του μη 
αναπαύσαι αυτώ.

(Αββά Ησαϊου, Λόγος ΚΘ΄.)
Το εαυτόν βιάζεσθαι εις πάντα, ούτος εστίν ο μοναχός.

(Αββά Ζαχαρίου, Γεροντικόν)
Πάντοτε εργάζου το αγαθόν κατά δύναμιν και εν καιρώ του μείζονος, μη στρέφου επί το έλαττον. 

Ο γαρ στραφείς εις τα οπίσω, φησίν ουκ έστιν εύθετος εις την Βασιλείαν των ουρανών.
(Μάρκου του Ασκητού)

Πάσα γάρ σπουδή και πάσα άσκησις μετά καμάτων πολλών, η μη καταντώσα εις την αγάπην εν 
συντετριμμένω τω πνεύματι, ματαία εστί και εις ουδέν καταλήγουσα χρήσιμον.

(Συμεών του νέου Θεολόγου, Κατήχησις Α)

ΚΑΚΟΠΑΘΕΙΑ
Δός αίμα και λάβε πνεύμα.

(Αββά Λογγίνου, Γεροντικόν)
Ημείς ουκ εδιδάχθημεν σωματοκτόνοις αλλά παθοκτόνοις.

(Αββά Ποιμένος, Γεροντικόν)
Μικροίς πόνοις ενταύθα, μεγάλας βασάνους αποκρουσώμεθα.

(Ιωάννου του Νηστευτού)
Αγάπησον πάσαν κακοπάθειαν, και ταπεινούνται σου τα πάθη.

(Αββά Ησαϊου, Λόγος ΚΘ΄)
Ηρώτησε τις των πατέρων τον Αββά Ιωάννην τον Κολοβόν, τι εστί μοναχός; ο δε είπεν. κόπος. ότι 

μοναχός εις πάν έργον κοπιά. ούτος ο μοναχός.

ΠΕΡΙ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ

Ηγρύπνει γάρ τοσούτον (ο Μέγας Αντώνιος), ως πολλάκις και όλην την νύκτα διατελείν αυτόν 
άϋπνον. και τούτο δε ουχ άπαξ, αλλά πλειστάκις ποιών εθαυμάζετο.

(Μέγας Αθανάσιος)
Πολύ ύπνος παχύνει καρδίαν, αγρυπνία δε εν μέτρω λεπτύνει αυτήν. αγαθόν υπνούν εν σιωπή και 

γνώσει, υπέρ αγρυπνούντα εν ματαιολογίαις.
(Αββά Ησαϊου, Λόγος Κθ΄)

… Επί έξ έτεσιν ολόκληρον εκάστην νύκτα εστώς (ο αββάς Μωυσής ο Αιγύπτιος) προσηύχετο 
μήτε γόνυ κλίνων, μήτε οφθαλμούς μύων εις ύπνον.



(Ερμείου Σωζομενού, Εκκλ. Ιστορία)
Ταις νυξί γάρ μάλλον είωθεν μάλλον είωθεν ο νους αιθριάζειν λαμπραίς θεωρείαις Θεού των 

θείων.
(Φιλοθέου του Σιναϊτου)

Άγρυπνον όμμα ήγνισε νούν. πλήθος δε ύπνου, επώρωσε ψυχήν. αγρυπνία πυρώσεως θραύσις. 
ενυπνιασμών λύτρωσις. λογισμών φυλακή. βρωμάτων χωνευτήριον. παθών δαμαστήριον. φαντασιών 
φυγαδευτήριον. λήθη πρόξενος ύπνος πολύς. αγρυπνία μνήμην εκκαθαίρει.

(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)


