
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Είς μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο δούς εαυτόν αντίλυτρον υπέρ 
πάντων.

(Α΄ Τιμοθ. Β΄.5-6)
Παρακαλώ υμάς αδελφοί, διά του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, 

συναγωνίσασθαί μοι εν ταις προσευχαίς υπέρ εμού προς τον Θεόν, ίνα ρυσθώ από τον απειθούντων 
εν τη Ιουδαία.

(Ρωμαίους ΙΕ΄.30-32)
Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάταις ημέραις ενστήσονται καιροί χαλεποί έσονται γάρ οι άνθρωποι 

φίλαυτοι, φιλάργυροι, φιλήδονοι μάλλον ή φιλόθεοι. Έχοντες μόρφωσιν ευσεβείας, την δε δύναμιν 
αυτής ηρνημένοι…. Και τούτους αποτρέπου.

(Β΄ Τιμοθ. 1-2)
Και είδε και εχάρη.

(Ιωάννης Η΄.57)
Λέγω υμίν ότι ούτω χαρά έσται εν τω ουρανώ επί ενί αμαρτωλώ μετανοούντι.
Ούτω λέγω υμίν, χαρά γίνεται ενώπιον των Αγγέλων του Θεού επί ενί αμαρτωλώ μετανοούντι.

(Λουκάς ΙΕ΄.7-10)

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Η κατασκευή των Αγίων εικόνων είναι θεία εντολή ως αναφέρει η Αγία Γραφή εις το βιβλίον της 

Εξόδου.
Και είπεν ο Κύριος προς Μωυσή: Και ποιήσεις δύο Χερουβίμ χρυσοτορευτά και επιθήσεις αυτά 

εξ’ αμφοτέρων των κλιτών του ιλαστηρίου.
(Έξοδος Κε΄.17-19)

Και εποίησεν εν τω οίκω τω Αγίω των αγίων Χερουβίμ δύο.
(Β΄ παραλειπομένων γ΄.10)

Εγώ Κύριος ο Θεός τούτο μου εστί το όνομα την δόξαν μου ετέρω ου δώσω ουδέ τας αρετάς μου 
τοις γλυπτοίς.

(Ησαΐας, ΜΒ΄.8-17)
Υπεράνω δε αυτής Χερουβίμ δόξης κατασκιάζοντα το ιλαστήριον.

(Εβραίους Θ΄.5)

Εκ των Πατέρων
Η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει και ο προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν 

αυτή του εγγραφομένου την υπόστασιν.
(Μέγας Βασίλειος)

Ο γούν προσκυνών την εικόνα, εν αυτή προσκυνεί τον Βασιλέα.
(Μέγας Αθανάσιος)

Ό,τι είναι το βιβλίον δια τον εγγράμματον το ίδιον είναι η εικών διά τον αγράμματον. Και ό,τι είναι 
διά την ακοήν ο λόγος, τούτο είναι διά την όρασιν η εικών.

(Ιωάννης ο Δαμασκηνός)
Αι δε εικόνες ώσπερ γάρ τα αρχέτυπα. δει γάρ ούτως έχειν.

(ιερός Κύριλλος Αλεξανδρείας)



Ουκ οίδας εάν εικόνα βασιλέως υβρίσης εις το πρωτότυπον της αξίας φέρεις την ύβριν;
(Ιερός Χρυσόστομος)

Όθεν και τους χαρακτήρας των Εικόνων αυτών (των Προφητών, των Αποστόλων και των 
Μαρτύρων) τιμώ και προσκυνώ κατ’ εξαίρετον τούτων παραδεδομένων εκ των Αγίων Αποστόλων, 
και ουκ απηγορευμένων, αλλ’ εν πάσαις ταις Εκκλησίαις ημών τούτων ανιστορουμένων.

(Μέγας Βασίλειος)
Πράξις Ζ΄. της Ζ΄. Οικουμενικής Συνόδου. Επί λέξεως έχοντα: «Ορίζομεν συν ακριβεία και 

εμελεία παραπλησίως τω τύπω του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού ανατίθεσθαι τας σεπτάς και 
Αγίας Εικόνας τας εκ χρωμάτων ή ψηφίδος και ετέρας ύλης επιτηδείως εχούσης εν ταις Αγίαις του 
Θεού Εκκλησίαις επί ιερείς σκεύεσι και εσθήσι, τοίχοις τε και σανίσιν οίκοις τε και οδοίς τας του 
Θεού και Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού εικόνας και της Αχράντου Δεσποίνης ημων Θεοτόκου των 
τιμίων τε Αγγέλων και πάντων των Αγίων όσω γάρ συνεχώς δι’ εικονικής ανεκτυπώσεως ορώντα 
τοσούτον και τοιαύτας θεώμενος διανίστανται προς την των πρωτοτύπων μνήμην τε και επιπόθησιν 
και ταύταις ασπασμόν και τιμητικήν προσκύνησιν απονέμειν ου μην κατά πίστιν ημών αληθινήν 
λατρείαν ή πρέπει μόνη τη θεία φύσει (ορίζεται η λατρεία από τον Μέγαν Βασίλειον, ότι είναι 
συνεταμένη και διηνεκής και αμετεώριστος περί το λατρευόμενον θεραπεία (ορ. Κατ’ επιτο.) αλλ’ όν 
τρόπον τύπω του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού και τοις λοιποίς ιεροίς αρχαίοις ευσεβέσι είθισται. Η 
γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει και ο προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν αυτή 
του εγγραφομένου την υπόστασιν. (Μέγας Βασίλειος) Ούτω γάρ κρατύνεται η των Αγίων Πατέρων 
διδασκαλία ήτοι παράδοσις της Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της από περάτων εις πέρατα 
δεξαμένης το ευαγγέλιον.

Διά έξ τινά εικονίζονται και προσκυνούνται αι Άγιαι εικόνες: α) ότι στολίζουν και κοσμούν τους 
ναούς β) ότι διδάσκουσι τους μη ειδότας γράμματα, προφητείας Προφητών και Οσίων αγώνα 
Μαρτύρων άθλα, τα πάθη και θαύματα του Κυρίου Ιησού Χριστού (κατά τον Άγιον Νείλον, Πράξ. 4 
την εβδόμης Συν.) γ) ότι ενθυμίζουν εις τους γραμματισμένους εκείνα τα οποία ελησμόνησαν, όθεν 
βιβλία λέγονται αι εικόνες. (Κατά τον διάλογον προς Σεκούνδον, βιβλ. Δ΄.4) δ) ότι αυξάνουσι τον 
πόθον των ορόντων αυτάς χριστιανών. δι’ ό η Σύνοδος είπεν ότι οι ταύταις θεώμενοι διανίστανται 
προς την των πρωτοτύπων μνήμην τε και επιπόθησιν εις ότι παρακινούσιν τους ορώντας προς 
μίμησιν των Αγίων έργων, στ) διατί παρακινούσι τους ορώντας αυτούς να επικαλλώνται.

ΥΜΝΟΣ ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ
Επί το πρωτότυπον η τιμή των σεπτών εικόνων διαβαίνει ως αληθώς όθεν οι Πατέρες Συνόδου 

της εβδόμης ετράνωσαν πανσόφως ούς μεγαλύνομεν.

Ήχος Δ΄.  προσόμιο, Έδωκας σημείωσιν.
Ημέρα χαρμόσυνος και ευφροσύνη ανάπλεως πεφανέρωται σήμερον. φαιδρότης δογμάτων γάρ 

αληθεστάτων, αστράπτει και λάμπει η Εκκλησία του Χριστού και κεκοσμημένη αναστηλώσεσιν 
εικόνων των Αγίων νυν, εκτυπωμάτων και λάμψεσι. και ομόνοια γίνεται των πιστών θεοβράβευτος.

ΠΕΡΙ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ο Αβραάμ μεσιτεύει διά τον ανεψιό του τον Λώτ.
Και εγγίσας Αβραάμ είπε μη συναπολέσης δίκαιον μετά ασεβούς…

(Γένεσις ΙΗ΄.23)
Και εδεήθη Μωυσής έναντι Κυρίου του Θεού…

(Έξοδος ΛΒ΄.11-14)

Ο Μωυσής μεσιτεύει διά τον λαόν του.
Υπέστρεψε δε Μωυσής προς Κύριον και είπε: δέομαι Κύριε…

(Έξοδος ΛΒ΄.31)



Άφες την αμαρτίαν τω λαώ τούτω…
(Αριθμ.ΙΔ΄.19)

Και εδεήθην έναντι Κυρίου τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας…
(Δευτερ.Θ΄.25)

Ο Ιώβ μεσιτεύει διά τους φίλους του.
Ιώβ δε ο θεράπων μου εύξεται περί υμών.

(Ιώβ ΜΒ΄.8)

Χάριν του Δαυίδ σώζεται ο Σολομών.
Πλήν εν ταις ημέραις σου ου ποιήσω αυτά διά Δαυίδ τον πατέρα σου.

(Γ΄Βασιλ.Α΄.11-12)
Χάριν του Δαυίδ σώζεται η Ιερουσαλήμ.

Και υπερασπιώ υπέρ της πόλεως ταύτης δι’ εμέ και διά Δαυίδ τον δούλον μου.
(Δ.Βασιλ.Β΄.20,6) (Δ.Βασιλειών Β΄.ΙΘ 34)

ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Δεήθητε υμείς υπέρ εμού προς τον Θεόν.
(Πράξ. Η΄.24)

Συναγωνίσασθαί μοι εν ταις προσευχαίς υπέρ εμού προς τον 
Θεόν.

(Ρωμ.ΙΕ΄.30)
Πάντοτε εν πάση δεήσει μου υπέρ πάντων υμών μετά χαράς την 

δέησιν ποιούμενος.
(Φιλιπ.Α΄.4)

Πολύ ισχύει δέησις δικαίου ενεργουμένη.
(Ιακώβ Ε΄.16)

Έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς γεμούσας 
θυμιαμάτων αί εισίν αι προσευχαί των Αγίων.

(Αποκάλ. Ε΄.8)
…και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων ταις προσευχαίς των Αγίων.

(Αποκάλυψις Η΄.3-4)

ΠΕΡΙ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Είς μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς.
(Α΄.Τιμοθ.β΄.1-5)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

Κατά των Αγίων
 Προσευχή δε ήν εκτενής γινομένη υπό της Εκκλησίας πρόν τον Θεόν υπέρ αυτού… και ιδού 

Άγγελος Κυρίου επέστη και φώς έλαμψεν εν τω οικήματι.
(Πράξεις Ιβ΄.5-12)

Διά πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενοι εν παντί καιρώ εν πνεύματι, και εις το αυτό 
τούτο αγρυπνούντες εν προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων.

(Εφεσίους στ΄.18-20)
Ελπίζω γάρ ότι διά των προσευχών υμών χαρισθήσομαι υμίν.

(Φιλήμονα Α΄.22)



Ως αδιαλείπτως μνείαν υμών ποιούμαι πάντοτε επί των προσευχών μου δεόμενος.
(Ρωμ. Α΄.8-10)

Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού… ίνα δώη 
υμίν κατά τον πλούτον της δόξης αυτού…

(Εφεσίους γ΄. 14,16,17)
Ου παύομαι ευχαριστών υπέρ υμών μνείαν υμών ποιούμενος επί των προσευχών μου, ίνα ο 

Θεός…
Ο Πατήρ της δόξης δώη ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώσει αυτού, πεφωτισμένους 

τους οφθαλμούς της καρδίας υμών.
(Εφεσίους Α΄.16)

ΠΕΡΙ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Τον Αβιμέλεχ τον διέταξαι ο Άγιος Θεός να ζητήση υπέρ του εαυτού του από τον Αβραάμ, λέγων: 
«Προφήτης εστί και προσεύξεται περί σου, και ζήση».

(Γένεσις Κ΄.7)
Έπειτα προσέταξεν τους φίλους του Ιώβ, οι οποίοι ημάρτησαν να ζητήσουν τας προσευχάς του 

Ιώβ τον θεράποντα του Κυρίου. «Ιώβ δε ο θεράπων μου εύξεται περί υμών, ότι ειμή πρόσωπον 
αυτού λήψομαι. Ει μη γάρ δι’ αυτού, απώλεσαν αν υμάς».

(Ιώβ ΜΒ΄.8)
Οι Ιουδαίοι εζήτησαν προσευχάς από τον Σαμουήλ. «Και εμοί μηδαμώς του αμαρτάνειν τω Κυρίω 

ανιέναι του προσεύχεσθαι περί υμών (Α΄. Βασιλ.Ζ8, ΙΒ23) εβόησε δ’ όντως προς Κύριον περί 
Ισραήλ και επήκουσεν αυτού ο Κύριος.

(Α΄.Βασιλ.Ζ΄ 9)
Ο Απόστολος Παύλος εξαιτούμενος πολλάκις καίπερ τοσούτον άγιος ών προσευχάς παρά των 

ευσεβών αυτού μαθητών: παρακαλώ δε υμάς αδελφοί, διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και διά 
της αγάπης του Πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι εν ταις προσευχαίς υπέρ εμού προς τον Θεόν.

(Ρωμαίους ΙΕ΄.30)
«Αδελφοί προσεύχεσθε περί ημών». 

(Α΄.Θεσσαλ.Ε΄.25)
«Αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων, και υπέρ εμού».

(Εφεσίους στ.18.19) (Κολας.Δ΄.3) (Β΄.Κορινθ.α 10-11)
Και ο Απόστολος Ιάκωβος λέγει αιτείσθαι παρ’ αλλήλων προσευχάς, λέγει ιδία: «Πολύ ισχύει 

δέησις δικαίου ενεργουμένη.
(Ιακώβ Ε΄.16)

Σπουδάσατε δε και εκάστοτε έχειν υμάς, μετά την εμήν Έξοδον, την τούτων μνήμην ποιείσθαι.
(Β΄.Πέτρ.α΄.15)

Β΄.Μακκαβ.Ιστ΄.12, Ιερεμίας ΙΕ΄.1-5, Αποκάλυψις στ.8, Αποκάλυψις Η΄.3-4

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Α΄.Βασιλειών Β΄.11,  Β΄.Παραλειπομένων ΚΑ΄.12,  Σοφία Σειράχ ΜΗ΄.1-

12,  Ιάκωβος Ε΄.17,  και Γ΄. Βασιλειών ΙΖ΄.43-44

Ο πατήρ Επιφάνιος περί της Αναλήψεως του Ηλιού λέγει τα εξής: και 
ανελήφθη Ηλίας εν συσσεισμώ, (Συσσεισμός=κούνημα δυνατόν. συγκλοιώ 
ως εις τον ουρανόν αμφίβολον έχει την  έννοιαν). Το δε εις τον ουρανόν, 
τρανήν δείκνυσι την αλήθειαν.

Αββακούμ Άγγελος και τον Ενώχ ανέλαβεν ο Θεός. Μάλιστα δε των 
άλλων ο Ηλίας άρματι πυρός αναληφθείς αναγέγραπται.

(Γρηγόριος ο Παλαμάς)
Ιδού εγώ αποστελώ υμίν Ηλίαν τον Θεσβίτην πρίν ελθείν την ημέραν 

Κυρίου την μεγάλην και επιφανή. Ός αποκαταστήσει καρδίαν πατρός 
προς υιόν αυτού, μη έλθω και πατάξω την γήν άρδη.



(Μαλχ. Δ΄.4-5)
Διότι λέγουν, ότι είπεν ο Κύριος εις τους Εβραίους όταν ομίλει περί Ιωάννου του Προδρόμου 

ότι, «Ει θέλετε δέξασθαι αυτός εστίν Ηλίας ο μέλλων έρχεσθαι» (Ματθ.ΙΑ΄.14) Και είναι αλήθεια 
ότι ο Κύριος είπεν το «Ει θέλετε δέξασθαι αυτός εστίν Ηλίας ο μέλλων έρχεσθαι», αλλ’ εξίσου είναι 
αλήθεια ότι ο Κύριος εις ερώτησιν των μαθητών Του διατί οι γραμματείς λέγουσιν ότι Ηλίαν δει 
ελθείν πρώτον απήντησε ότι «Ηλίας μέν έρχεται πρώτον  και αποκαταστήσει πάντα». (Ματθ. ΙΖ΄.11) 
(Ιωάννης Α΄.19-25)

Ιδού εξαποστελλώ τον άγγελόν μου και επιβλέψεται οδόν πρό προσώπου σου (Μαλαχ Γ΄.1) και 
ούτοι δεν επίστευον ότι άλλος τις θα είναι ο πρόδρομος της ελεύσεως του Μεσσίου και όχι ο Ηλίας.

Εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού.
(Λουκάς Α΄.17)

Τάδε λέγει Κύριος… μάτην πέπρασαι ποιήσαι το πονηρόν ενώπιον Κυρίου παροργίσαι αυτόν. 
ιδού εγώ επάγω επί σε κακά και εκκαύσω οπίσω σου.

(Γ΄.Βασιλ. ΙΗ΄.21)
Επιστραφήτε προς τον Θεόν.

(Ιωήλ Β΄.12)
Έως πότε υμείς χωλανείτε επ’ αμφοτέροις τοις ιγνύαις;

(Γ΄.Βασιλ. ΙΗ΄.21)
Ζή Κύριος ο Θεός.

(Γ΄.Βασιλ. Ι΄.21)
Αποδώσει εκάστω κατά τα έργα αυτού.

(Ρωμ. Β΄.6) 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Έχει γράψει 14 επιστολές εις την Καινήν Διαθήκην
Περί αγάπης εις τον πλησίον
Μηδενί μηδέν οφείλομεν ει μη το αγαπάν αλλήλους.
(Ρωμ. Ιγ΄.8-10)
Περί καθαρότητος του σώματός μας
Ρωμαίου, Ιβ΄.1-2
Περί του Τιμίου Σταυρού
Α΄ Κορινθ. Α΄.18
Βαρεία η ενοχή των ηθικών παρεκτροπών
Α΄ Κορινθ. Στ΄.12-20
Ο Χριστιανικός γάμος αδιάλυτος
Α΄ Κορινθ. Ζ΄.10-11
Η Παράδοσις του μυστηρίου της θείας ευχαριστίας
Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄.23-29
Περί της Αναστάσεως των νεκρών
Α΄ Κορινθ. Ιε΄.52-56
Οι καρποί της ελεημοσύνης
Β΄ Κορινθ. Θ΄.8-9
Ο Απόστολος Παύλος αντιλέγει εις τον Απόστολ. Πέτρον
Γαλάτας Β΄.14
Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου
Γαλάτας Ε΄.22-24
Περί του μυστηρίου του γάμου
Εφεσίους Ε΄. 22-33
Το υπέρ πάν όνομα
Φιλιππησίους Β΄. 9-11
Η ασύγκριτος υπεροχή και το μεγαλείον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
Κολασσαείς Α΄.18



Περί προσοχής εκ των ψευδοδιδασκάλων
Κολασσαείς α΄.8-9
Περί της Αναστάσεως των νεκρών
Α΄ Θεσσαλ. Δ΄.13-17
Περί προσευχής
Α΄ Θεσσαλ. Γ΄.1-3
Περί σωτηρίας πάντων των ανθρώπων
Α΄ Τιμοθ. Β΄.4
Έρχονται καιροί δύσκολοι
Β΄ Τιμοθ. Γ΄.1-9
Ότι ο Κύριος ημών Ιησούς είναι μεγάλος Θεός
Τίτος Β΄.1-3

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος έχει γράψει δυο Καθολικάς Επιστολάς
Ότι οι χριστιανοί πρέπει να αποβάλουν κάθε κακίαν
Α΄ Πέτρου Β΄.1-2
Περί συνειδήσεως
Α΄ πέτρου γ΄.16
Περί ψευδοδιδασκάλων
Β΄ Πέτρου Β΄.1-2
Περί της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου
Β΄ Πέτρου Β΄.10

ΣΥΜΜΑΧΙΑΙ
(Η Θεοτόκος – ο Σταυρός – οι Άγγελοι κ.λ.π.)
Εναντίον πνεύματος προσπεσόντος, τον ΣΤΑΥΡΟΝ αντί ιστίου τανύσασαι αδεώς τον πλούν 

εκτελέσωμεν.
(οσίας Συγκλητικής)

Δει ουν εν συνέσει πνευματική απαντάν τω πολέμω, δι’ εκάστης μεθόδου και αποκρούεσθαι 
αυτού τας μαγγανείας διά της σταυροφόρου δυνάμεως.

(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετινός Γ)
Οπλίζομεν εαυτούς κατά παντός θυμού, κατά πάσης οργής, καν φλεγμαίνουσαν ίδης την καρδίαν 

σου, σφράγισον το στήθος τον ΣΤΑΥΡΟΝ επιθείς.
(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

…Καιοπλίζου σφραγίζων συχνότερον, και μέτωπον και στήθος τω σημείω του Δεσποτικού 
Σταυρού, οπόταν γάρ… σφραγίς του Κυριακού Σταυρού επιτίθησι τη καρδία, και μετώπω, και οις 
άλλοις μέλεσιν, αναμφιβόλως λύεται η του εχθρού δύναμις, και τρομάσσοντες φεύγουσιν αφ’ ημών 
οι πονηροί δαίμονες.

(Νείλου του Ασκητού)
Εάν συνεχώς τω σημείω του Δεσποτικού Σταυρού τότε μέτωπον σαυτού και την καρδίαν 

σφραγίζεις, δραπετεύουσιν από σου οι δαίμονες τρέμοντες, διότι άγιον φρίττουσιν το τοιούτον 
μακάριον σήμαντρον.

(Νείλου Ασκητού, Ευστοχίω κόμητι Λαργιτιόνων)
Ουκ αν δυνηθής επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβήναι, και τα εξής, ει μη, δια πολλής ικεσίας τον 

Θεόν δυσωπήσας, λάβης υπερμάχους αγγέλους, ανακουφίζοντά σε ταις οικείας χερσί και άνω σε 
ποιούντας της ιλυώδους γνώμης.

(Ιωάννου Καρπαθίου, Φιλοκαλία Α)
Λάβε την ράβδον του Σταυρού, εν ή απελαύνεις τους λύκους, τουτέστιν τους δαίμονας.

(Βαρσανουφρίου του Μεγάλου)
Επιστάντος δε αγγέλου αγάλλεται ταπεινών η ψυχή. Διό εκ της ενεργείας την παρουσίαν 

Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος έχει γράψει δυο Καθολικάς Επιστολάς
Ότι οι χριστιανοί πρέπει να αποβάλουν κάθε κακίαν
Α΄ Πέτρου Β΄.1-2
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Α΄ πέτρου γ΄.16
Περί ψευδοδιδασκάλων
Β΄ Πέτρου Β΄.1-2
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Β΄ Πέτρου Β΄.10

ΣΥΜΜΑΧΙΑΙ



νοήσαντες θάττον εις προσευχήν αναπηδήσωμεν συμπροσεύξασθαι γάρ ημίν ο αγαθός ημών 
φύλαξ ελήλυθεν.

(Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, περί την ανάνδρου δειλίας)
Θαυμάζειν μοι εφ’ ενί των εν ημίν λιαν υπέρχεται. Πως τε επί ταις αρεταίς Θεόν τον Παντοδύναμον 

και αγγέλους και αγίους εις συνεργασίαν έχοντες επί δε τοις εναντίοις τον πονηρόν, και μόνον 
δαίμονα ευπρεπεστέρως και οξυτέρως προς τα πάθη καμπτόμεθα.

(Αγίου Ιωάννου Κλίμακος, περί διακρίσεως)
Καθηδυνόμενος, ή κατανυσσόμενος εν λόγω προσευχής, μένε εν αυτώ. ο γάρ φύλαξ ημών τότε 

υπάρχει ο συμπροσευχόμενος ημίν.
(Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, περί προσευχής)

Ευχών χρεία, μήποτε προσκόψωμεν προς λίθον τον πόδα ημών. ίνα ο άγγελος του Θεού κύκλω 
ημών παρεμβάλλων, ρύσηται ημάς, και ούτω δυνηθής ειπείν ο άγγελος ο ρυόμενος με εκ πάντων 
των κακών. ίνα και σε καλέση ο άγγελος ο καλέσας τον Αβραάμ. Φιλούσι γάρ οι άγγελοι τους 
αγαπώντας αυτών τον Δεσπότην.

(Αγίου Ιωάννου του νηστευτού)
Σταυρός παρθενίας διδάσκαλος και σωφροσύνης φύλαξ…

Σταυρός μοναζόντων εγκαλλώπισμα, και σεμνός βιούντων δόξα…
Συ εί (Σταυρέ αγιώτατε) το καύχημα των εν όρεσι και σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης την σάρκα 

σταυρωσάντων συν τοις παθήμασι και ταις επιθυμίαις…
(Αλεξάνδρου Μοναχού εις την εύρεσιν του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού)

Χαίρε (Ω Θεοτόκε) δι’ ής ετερόφυλοι ώσπερ φύλλα πίπτουσι, και άνομοι ως άνεμοι μηδενός 
διώκοντος διώκονται. Χαίρε δι’ ής οι οπλομάχοι και θυρευφόροι θραύονται πλήττονται δε πρό 
συμπλοκής σιδηροφόροι. Χαίρε δι’ ής αντιτοξεύονται αμφοτεροδέξιοι τοξόται και μωλωπίζονται 
έθνη τα πολέμους θέλοντα… Χαίρε η μόνη των αβοηθήτων παραστατική βοήθεια, και η μόνη των 
αδυνάτων μεγαλοδύναμος δύναμις.

(Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, Εις τον Ευαγγελισμόν)
Βούλει σοι και ετέραν σωτηρίας, μάλλον δε απαθείας υποδείξω οδόν; Παραβίαζε τον Κτίστην 

εν ταις δεήσεσιν, όση δύναμις μη αστοχήσαι του προκειμένου, μεσίτας προς αυτόν διαπαντός 
προβαλλόμενος τους επουρανίους πάσας δυνάμεις και πάντας ομού τους αγίους, μετά της 
πανάγνου και Θεομήτορος.

(οσίου Θεογνώστου, Φιλοκαλία Β΄.)
… πάλιν λυπούμενος και ούτως αύθις ιδείν σε, (Δέσποτα), επιποθών ως απήλθον ποτε προς την 

άχραντον εικόνα της σε τεκούσης ασπάσασθαι και ταύτη προσέπεσα, αυτός πρό του αναστήναι με, 
εντός της ταλαιπώρου καρδίας μου ως φως αποτελέσας αυτήν, ωράθης μοι, και τότε έγνων ότι εν 
εμοί σε γνωστώς έχω.

(Συμεών του νέου Θεολόγου, Ευχαριστία)
… Και ει μη άγγελος Κυρίου παντοκράτορος ο φυλάσσων αυτούς (τους ανακειμένους Θεώ) ήν, 

ουκ αν της αυτών (των δαιμόνων) επιβουλής και του θανάτου τους βρόχους εξέφυγαν.
(Νικήτα Στηθάτου, Κεφάλαια πρακτικά Φιλοκαλία Γ)

Και πρώτον μέν παρατίθημι υμάς εν τη σκέπη της υπερευλογημένης Θεοτόκου και αειπαρθένου 
Μαρίας καθά και η μόνη κεκλήρωται. εις ήν εγώ πεποιθώς, έως του νυν της αναγκαίας χρείας ουκ 
εστερήθην. Ελπίζω δε δια μεσιτείας αυτής, και κατά χάριν σωθήναι.

(Αθανασίου Μετεωρίτου, Διαθήκη 404 Κώδιξ Μετεώρων)
… Και σοι στέφανον πλεκτόν εξ ακηράτου
Λειμώνος, ώ Δέσποινα, κοσμήσας φέρω,

Ανθ’ ών με πολλών ηξίωσας χαρίτων,
Αεί τε ρύη συμφορών πολυτρόπων,
Εχθρών ορατών, αοράτων τε πλέον

(Γρηγορίου του Θεολόγου, Χριστός πάσχων)
 Και ότε μη ισχύσω προς αυτούς, καταφεύγω προς τον Θεόν διά προσευχής και σώζωμαι εκ 

του εχθρού.
(Ιωάννου Κολοβού, εκ του Γεροντικού)

Ώσπερ κάμπτρα (=κοφίνι) μεστή ιματίων και εάν αφή αυτά τις, τω χρόνω σήπονται. ούτω και οι 
λογισμοί. εάν μη ποιήσωμεν αυτούς σωματικώς τω χρόνω αφανίζονται ήτοι σήπονται…

Ώσπερ εάν τις όφιν και σκορπίον βάλη εις αγγείον και φράξη, πάντως τω χρόνω αποθνήσκουσιν. 



ούτω και οι πονηροί λογισμοί από των δαιμόνων βλαστάνοντες διά της υπομονής εκπείπτουσιν.
(Αββά Ποιμένος, Γεροντικόν)

Ηρώτησαν ποτέ τον Αββάν Σιλουανόν λέγοντες. ποίαν πολιτείαν ειργάσω πάτερ, ίνα λάβης την 
φρόνησιν ταύτην; Και απεκρίθη. ουδέποτε αφήκα εις την καρδίαν μου λογισμόν παροργίζοντα τον 
Θεόν.

(Γεροντικόν)
Αδελφός ηρώτησε τον Αββά Ποιμένα διά τας των λογισμών επηρείας και λέγει αυτώ ο γέρων. 

τούτο το πράγμα έοικεν ανδρί έχοντι πού εξ ευωνύμων και κρατήρα ύδατος εκ δεξιών. εάν ούν αφθή 
το πυρ, λάβη εκ του κρατήρος το ύδωρ και σβέση αυτό. το πυρ εστίν ο σπόρος του εχθρού, το δε 
ύδωρ, το ρίψαι ενώπιον του Θεού.

(Γεροντικόν)
Έστιν ότε οι δαίμονες υποβάλλουσί σοι λογισμούς και πάλιν ερεθίζουσι σε δήθεν προσεύξασθαι 

κατ’ αυτών, ή αντιλέξαι αυτοίς και εκουσίως υποχωρούσιν ίνα απατηθείς, οιηθής περί σεαυτού ότι 
ήρξω νικάν τους λογισμούς και νικάν τους δαίμονας.

(Νείλου Ασκητού, λόγος περί προσευχής).
Ώσπερ ούν άτερ πλοίου μεγάλου θαλάττιον πέλαγος πειράσαι ου δυνατόν, ούτως αδύνατον 

εκδιώξαι προσβολήν λογισμού πονηρού, χωρίς επικλήσεως Ιησού Χριστού…
(Ησυχίου πρεσβυτέρου, προς Θεόδουλον, Φιλοκαλία Α)

Πολλάκις εξ ηδίστης όψεως ή χειρός αφής, ή ευώδους οσφρήσεως ή ακοής ηδυφωνίας οι λογισμοί 
εν τη καρδία την είσοδον λαμβάνουσιν.

(Ιώαννου της Κλίμακος, Λόγος ΙΕ, περί αγνείας)

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
 Αποδιδούσα η αγία Εκκλησία τον προσήκοντα τοις εις τον ουρανόν εκδημήσασιν αγίοις 

εν οίς κατ’ εξοχήν επανεπαύευτο και επαναπεπαύεται Αυτός ο Θεός, ο μόνος άγιος και εν αγίοις 
επαναπαυόμενος, τιμά εν ταυτώ εικότως και τα καταληφθέντα επί της γης λείψανα ή σώματα αυτών 
αξιωθέντα επίσης γενέσθαι ναούς του Αγίου Πνεύματος «ουκ οίδατε ότι ναός Θεού εστέ και το 
πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν; Εις τις τον ναόν του Θεού φθείρει φθερεί τούτον ο Θεός. ο γάρ ναός 
Του άγιος εστί οίτινες εστέ υμείς. (Α΄ Κορινθ. Γ΄.16-17). Ωσαύτως δε και πάν ό,τι άλλο κατελείφθη 
υπ’ αυτών, οία εισί ο χιτών και η ζώνη της Θεοτόκου, αι αλήσεις του Αγίου Αποστόλου Πέτρου 
(Πράξεις Ιβ΄.7). Η τοσούτον εύλογος αύτη τιμή των Αγίων λειψάνων των αγίων του Θεού ευρίσκει 
ισχυρόν εν τούτω θεμέλιον, ότι Αυτός ο Θεός ευδόκησε τιμήσαι και δοξάσαι αυτά δι’ αναριθμήτων 
σημείων και θαυμάτων.

Εν τη Αγία Γραφή αναγινώσκομεν α) ότι το σώμα νεκρού τινός ανέζησε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
(Χερουβίμ = φοβεροί, ισχυρός, φοβερός
Σεραφίμ = καίον, θαμβώνον, λαμπρόν)
 Οι Άγιοι Άγγελοι είναι όντα πνευματικά και λογικά υπέρτερα του ανθρώπου κατά 

τον χαρακτήρα, τας δυνάμεις, τον οργανισμόν και τας διαθέσεις. Είναι δε ασώματοι 
και αόρατοι. οι εδημιουργήθησαν πολύ πρό της δημιουργίας του κόσμου, καθώς 
μαρτυρεί η Αγία Γραφή. «Ότε εγεννήθησαν άστρα, ήνεσαν με φωνή μεγάλη πάντες 
άγγελοι μου» (Ιώβ, ΛΗ΄.7).

Ούτοι αείποτε ιστάμενοι απέναντι του Αγίου Θεού υπηρετούσι και δοξάζουσι 
Αυτόν. Εν τη Αγ. Γραφή παρουσιάζονται κομίζοντες διαταγάς του Θεού εις τους 
θνητούς ανθρώπους. «Ταύτα δε ενθυμηθέντος ιδού, άγγελος Κυρίου κατ’ όναρ 
εφάνη αυτώ λέγων…» (Ματθ. Α΄.20). Και πάλιν «ώφθη αυτώ εν τη ερήμω του όρους 
Σινά άγγελος Κυρίου εν φλογί πυρός βάτου» (Πράξ. Ζ΄.30). Ως όντα πνευματικά 
δεν έχουσι διάκρισιν γένους. Τούτο απεκάλυψεν ο Κύριος απαντήσας προς τας 

ερωτήσεις των υλιστών της εποχής εκείνης τους Σαδουκαίους.
1) Πλανάσθε, μη ειδότες τας γραφάς, μηδέ την δύναμιν του Θεού. εν γάρ τη αναστάσει ούτε 

γαμούσιν ούτε εκγαμίζονται αλλ’ ως άγγελοι του Θεού εν ουρανώ εισί. (Ματθ. ΚΒ΄.30)
2) Χίλιαι χιλιάδες ελειτούργουν αυτώ, και μύριοι μυριάδες παρειστήκεισαν αυτώ… (Δανιήλ, 

Ζ΄.10)



3) Ή δοκείς ότι ου δύναμαι άρτι παρακαλέσαι τον πατέρα μου, και παραστήσει μοι πλείους ή 
δώδεκα λεγεώνας αγγέλων; (Ματθ. Κστ΄.53)

4) Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι Αυτού, δυνατοί ισχύϊ ποιούντες τον Λόγον Αυτού, 
του ακούσαι της φωνής των λόγων Αυτού. (Ψαλμ. 102,20). Όπου άγγελοι, ισχύι και δυνάμει μείζονες 
όντες… (Β΄ Πέτρου Β΄.11). Και είδον Άγγελον ισχυρόν κηρύσσοντα εν φωνή μεγάλη… (Αποκάλ. 
Ε΄.2)

5) Και Σεραφείμ ειστήκεισαν κύκλω αυτού, έξ πτέρυγας τω ενί, και έξ πτέρυγας τω ενί… και 
εκέκραγεν έτερον προς έτερον και έλεγον «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα γή 
της δόξης αυτού (Ησαΐας Στ΄.2-4 (Ματθ. Ιγ΄.49)

6) 
Α) Σεραφείμ, Χερουβίμ, Θρόνοι
Β) Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίαι
Γ) Αρχαί, Αρχάγγελοι, Άγγελοι


