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ΠΕΡΙ ΧΑΡΟΠΟΙΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ

Ο Αββάς Πέτρος ο πρεσβύτερος της αυτής λαύρας, διηγήσατο ημίν περί του αββά Θαλελαίου του 
Κίλικος, ότι εποίησεν εξήκοντα χρόνους εν τω μοναχικώ μηδέποτε διαλείπων του κλαίειν, έλεγεν δε 

αεί τον καιρόν τούτον δέδωκεν ο Θεός, εις μετάνοιαν, και πάνυ έχομεν αυτόν ζητήσαι.
(Ιωάννου Μόσχου, Λειμών)

Περί δε μνήμης θανάτου και χαροποιού πένθους (Αθανασίου του Μετεωρίτου) απόδειξις σαφής ο τάφος, 
όν εχόμενα ώρυξε της κέλλης αυτού οικειοχείρως. ού απέναντι καθήμενος καθ’ εκάστην επένθει.

(Βίος Αθανασίου του Μετεωρίτου)
Άναπτε την λυχνίαν σου με το έλαιον των οφθαλμών σου, δηλαδή με τα δάκρυα.
Πένθει δια τας αμαρτίας σου, ως εάν είχες διαρκώς νεκρόν εν τω οίκω σου. έστω το πρόσωπόν σου 

διηνεκώς σκυθρωπόν, εκτός εάν δε επισκέπτωνται ξένοι αδελφοί τότε προσλάμβανε ιλαρόν πρόσωπον, ίνα 
ενοική εν σοι ο φόβος του Θεού.

(Μ. Αντωνίου, Κανόνες, (38,39,74))
Και προσερχόμενος (ο αββάς Παχώμιος) τάφους ποτέ ήκουσεν κλαιόντων τινών. Και λέγει Θεοδώρω 

συν αυτώ πορευομένω. «ούτοι κλαίουσιν νεκρούς, ούς ου δύναται αναστήσαι. ημείς δε κλαύσωμεν πρώτον 
εαυτούς, έπειτα τον πλησίον.

Κλαύσωμεν ούν εαυτούς ως καιρόν έχομεν, μήποτε, ελθούσης της ώρας της εξόδου ημών ευρεθώμεν τότε 
τον Θεόν καιρόν άλλον αιτούντες προς το μετανοήσαι.

(Αββά Παχωμίου)
Ο γάρ μη κλαίων εαυτόν ώδε, αιωνίως εκεί κλαύσεται. είτε ούν ώδε εκών είτε εκεί από βασάνων, αδύνατον 

μη κλαύσαι.
(Αββά Ποιμένος, Γεροντικόν)

Ο θέλων λυτρώσασθαι αμαρτίας, κλαυθμώ λυτρούται αυτάς. και ο θέλων κτήσασθαι αρετάς, κλαυθμώ 
κτάται αυτάς. το γάρ κλαίειν εστίν η οδός ήν παρέδωκεν η Γραφή και οι Πατέρες ημών λέγοντες. κλαύσατε. 
άλλη γάρ οδός ουκ έστιν, ει μη αύτη.

(Αββά Ποιμένος, Γεροντικόν)
Ουδέ γάρ σάκκον περιβολή, ουδέ το εν οικίσκω κατακλείσαι εαυτόν, ουδέ το καθίσαι εν σκότει, τούτο 

μόνω εστί το πενθείν, αλλά το δια παντός την μνήμην των οικείων αναστρέφειν κακών και βασανίζειν το 
συνειδός τούτοις τοις λογισμοίς το συνεχώς αναμετρείν της οδού το μήκος όσον απολειπόμεθα της βασιλείας 
των ουρανών.

(Ιωάννου Χρυσοστόμου)
Εάν αγαπάς την μετάνοιαν αγάπησον και την ησυχίαν. Έξωθεν γάρ της ησυχίας ου τελειούται η 

μετάνοια.
(Ισαάκ του Σύρου)

Πένθος εστίν η κατά Θεόν λύπη, ήν τίκτει η μετάνοια. τα δε της μετανοίας γνωρίσματα, νηστεία, ψαλμωδία, 
προσευχή, μελέτη των λογίων του Θεού.

(Ιωάννου προφήτου, βίβλος Βαρσανουφρίου)
Αναλγησία καρδίας επώρωσε νούν, βρωμάτων δε πλήθος εξήρανε πηγάς δίψα και αγρυπνία εξέθρεψεν 

καρδίαν. καρδίας δε θλίβουσης απεπήδησαν ύδατα.
(Ιωάννου Κλίμακος, περί μνήμης θανάτου)

Μνήμην λαμβάνων των παραπτωμάτων σου, μη όκνει τύπτειν το στήθος. όπως τοις αύταις πληγαίς 
λατομήσης την πορωθείσαν καρδίαν και εύρης το μέταλλον του τελωνικού χρυσίου και χαρήση πάνυ επί 
πλούτω κρυφίω.

(Ιωάννου Καρπαθίου, Φιλοκαλία Α΄.)



Ουδέν ούτως αποσμήχει τα αμαρτήματα, ως δάκρυα. Και ταύτην την σωματικήν όψιν ωραίαν δείκνυσι 
τα δάκρυα. προς έλεον γάρ επισπάται τον ορώντα, σεμνεί ποιεί ημίν αυτήν. Ουδέν ίδιον οφθαλμών 
δεδακρυσμένων.

(Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
Το πένθος διπλούν ταις ενεργείαις εστί και ως μέν ύδωρ, δια των δακρύων πάσαν σβεννύει την φλόγα των 

παθών και την ψυχήν εκκαθαίρει του εξ αυτών μολυσμού. ως δε πύρ, δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος 
ζωοποιεί και αναφλέγει και επικυροί και θερμαίνει την καρδίαν και προς έρωτα και πόθον Θεού εξάπτει 
αυτήν.

(Συμεών του νέου Θεολόγου)
Όταν γάρ ο νους αισθητού παντός απαναστή, και του κατακλυσμού της περί ταύτα τύρβης ανακύψη, 

και κατοπτεύση του εντός άνθρωπον τέως μέν ενιδών το προσγενόμενον ειδεχθές προσωπείον εκ της κάτω 
περιπλανήσεως, τούτο δια πένθους απονίψασθαι σπεύδει.

(Γρηγορίου Παλαμά, Βίος Πέτρου Αθωνίτου)


