
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΙΣ
ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΩΗ

Ενούμεθα και ημείς αυτώ, είπερ ως μέρη συναρμολογούμενα κατά το ταυτόν της αλωβήτου και 
μακαρίας ζωής. και μη πάθοιμεν όπερ νεκρόν μέρος σώματος, προς ζών συντεθειμένον. Ως γάρ 
εκείνο ανάρμοστον πάντη και ακόλλητον και ασύζωον γίνεται, ούτω και ημείς είπερ ούτω νεκρώς 
έχομεν, ου συναρμολογησόμεθα τω ζώντι, Χριστώ πώποτε. χρή γάρ, ει της κοινωνίας εφιέμεθα, εις 
την αυτού θειοτάτην ζωήν αποσκοπήσαι, και ούτω τη προς αυτή αφομοιώσει εις την θεοειδή έξιν 
αναδραμείν, εναρμονίως δωρηθείσης ημίν της προς το όμοιον κοινωνίας.

(Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Περί Εκκλησιαστικής ιεραρχίας)
Πάντες γάρ οι κατά τας ερήμους μονάζοντες ένθα μη εστίν ιερεύς, κοινωνίαν οίκοι κατέχοντες, αφ’ 

εαυτών μεταλαμβάνουσιν.
(Μεγάλου Βασιλείου, Επιστολή προς Καισαρίαν πατρικίαν, περί Κοινωνίας, Migne PG 32 

σελ.485)
Χριστός γάρ το αληθινόν και αληθινόν και άμωμον αρνίον εσφάγη, και το αίμα αυτού εχρίσθη επί 

των φλιών της καρδίας, όπως γένηται το εκχυθέν επί του Σταυρού αίμα του Χριστού τη μέν ψυχή 
εις ζωήν και απολύτρωσιν, τοις δε Αιγυπτίοις δαίμοσιν εις πένθος και θάνατον. Αληθώς γάρ πένθος 
αυτοίς εστί, χαρά δε και αγαλλίασις τη ψυχή, το του αμώμου αρνίου αίμα…

Ει δε και το αρνίον ηδύ και τα άζυμα καλά, αλλ’ αι επικράδες πικραί, και τραχείαι. Μετά θλίψεως 
γάρ πολλής και πικρίας εσθίει η ψυχή από του αρνίου και των χρηστών αζύμων, θλιβούσης αυτήν 
της συνούσης αυτή αμαρτίας.

(Μακαρίου του Αιγυπτίου, ομιλίαι Πνευματικαί)
Εν όσω κοινωνώ μετά των εχθρών του Θεού, ποία εστίν η κοινωνία, ήν έχω μετ’ αυτού; λοιπόν εις 

κρίμα εμόν και έλεγχον μεταλαμβάνω. Τούτον γάρ τον λόγον λέγομεν; «τα άγια τοις αγίοις» τουτέστι 
τοις αγίοις τα άγια. Εάν ούν άγιος ειμί, τίνες εισίν οι εργαζόμενοι εν εμοί;

(Αββά Ησαίου, Λόγοι ΚΘ)
Πάσης απέχου φθοράς και του μυστικού δείπνου πάσαν ημέραν μέτειχε. Ούτω γάρ Χριστού το 

σώμα το ημέτερον γίνεται.
(Νείλου Ασκητού, Παραινέσεις)

ΕΡΩΤ. Πολλάκις ότε ψάλλω, αισθάνομαι εμαυτόν ως υψηλοφρονούντα. τι ουν οφείλω ειπείν τω 
λογισμώ;

ΑΠΟΚΡ. Ότε υψούτε η καρδία εν τη ψαλμωδία μιμνήσκου ότι γέγραπται «οι παραπικραίνοντες 
μη υψούσθωσαν εν εαυτοίς» παραπικράναι δε εστί το μη ψάλλειν συνετώς κατά φόβον Θεού. και 
ερεύνησον, ει μη ρέμβεται ο λογισμός σου εν τω ψάλλειν. και πάντως ευρήσεις ότι ρέμβεται, και 
παροξύνεις τον Θεόν.

(Βαρσανουφρίου του Μεγάλου, Βίβλος Βαρσ. και Ιωάννου)
Βασιλεύς τις Ισραηλίτης των τρωγλοδυτών το έθνος και τους άλλους βαρβάρους, ψαλμοίς και 

ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς κατηγωνίσατο, εν τοις λόγοις και τοις οργάνοις Δαβίδ. Έχεις και 
συ Βαρβάρους τρωγλοδύτας τους εις τας αισθήσεις σου και τα μέλη ενδίνοντες δαίμονας και την 
σάρκα κολάζοντας δια της πυρώσεως. και παρασκευοντάς σε εμπαθώς βλέπειν τε και ακούειν 
και οσφραίνεσθε και λαλείν απρεπή ρήματα και οφθαλμούς μεστούς έχειν μοιχείας και συγχείσθαι 
έσωθεν και έξωθεν κατά την βαβυλωνίαν φρόντισον ούν και αυτός πίστει μεγάλη και ψαλμοίς και 
ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς, τους ενεργούντας τα κακά τρωγλοδύτας άρδην εξολοθρεύσαι.

(Ιωάννου Καρπαθίου, Κεφάλαια παραμυθικά Φιλοκ. Α)
Λάβετε, λέγει, ψαλμόν και δότε τύμπανον, ψαλτήριον τερπνόν μετά κιθάρας. Έν λαμβάνει και τρία 

απαιτεί…
Το μέν ψαλτήριον το Πνεύμα και η ψυχή κιθάρα, το δε τύμπανον, ως είναι τύμπανον. δέρμα έχει 



νεκρόν. νέκρωσιν ούν το σώμα, ίνα εν τυμπάνω και χορώ αινής τον Θεόν.
(Ιωάννου του Νηστευτού)

Γλυκύς ο ύπνος φαίνεται της νυκτός. αλλ’ εύ ίσθι ως ουδέν γλυκύτερον ψαλμωδίας.
(Ιωάννου του Νηστευτού)

Ουαί ημίν, ότι του Αποστόλου αποφηναμένου: ός αν εσθίη τον άρτον και πίνη το ποτήριον αναξίως 
του Κυρίου, κρίμα εαυτώ εσθίει και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου, ημείς πεφυρμένοι 
ταις ημών ακαθαρσίαις, πρόσιμεν τοις φοβεροίς και φρικτοίς Μυστηρίοις του Θεού, συγγνώμην 
εαυτοίς νέμοντες, εφ’ οίς εν φαντασίαις νυκτεριναίς και εν ρυπαροίς λογισμοίς επράξαμεν. Ό γάρ 
μήτε λογισμοίς καθαροίς, μήτε οφθαλμοίς αγνοίς, μήτε σώματι αδιαφθόρω, μήτε ορμαίς ψυχής και 
σώματος αμολύντοις προσεδρεύων Θεώ, πόσοις υπεύθυνον εαυτόν κατασκευάζει, πόνους σαρκός 
και ασθενείας ψυχής, και ύστερος εις αιώνιον κόλασιν και αισχύνην απέραντον;

(Αββά Ησαϊου, Λόγος ΚΘ)
Δει ει δυνατόν τους μοναχούς καθ’ εκάστην ημέραν των μυστηρίων κοινωνείν. Ο γάρ μακρύνων 

εαυτού από τούτων, μακρύνεται από του Θεού. ο δε συνεχώς τούτο ποιών τον Σωτήρα υποδέχεται. 
Η γάρ σωτήριος φωνή φησίν, ο εσθίων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, μένει εν εμοί, καγώ 
εν αυτώ. Τούτο ούν συμφέρει τοις μοναχοίς υπόμνησιν του σωτηρίου πάθους συνεχώς ποιούμενος. 
και μεθ’ ημέραν ετοίμους είναι παρασκευάζειν εαυτούς τοιούτους, ως αξίους είναι πάντοτε προς την 
των αγίων και ουρανίων μυστηρίων υποδοχήν, επεί και αφέσεως αμαρτιών ούτω καταξιούμεθα.

(Αββά Απολλώ, Παλλαδίου Λαυσαϊκόν)
Ουκούν επειδή δυσώδης μέν πάς ρύπος της αμαρτίας, εκ δε του εναντίου η αρετή Χριστού 

εστίν ευωδία, η δε αγαπητική σχέσις την προς το αγαπώμενον ανάκρασιν φυσικώς κατεργάζεται. 
Όπερ αν ουν δια της φιλίας ελώμεθα, εκείνο γινώμεθα, ή ευωδία Χριστού ή δυσωδία, ο γάρ το 
καλόν αγαπήσας καλός και αυτός έσται της αγαθότητος του όν ταυτώ γενομένου προς εαυτήν τον 
δεξάμενον μεταποιούσης, διά τούτο εδώδιμων ημίν εαυτόν προτίθησιν ο αεί ών, ίνα αναλαβόντες 
αυτόν εν εαυτοίς εκείνο γενώμεθα, όπερ εκείνος εστί. φησί γάρ, ότι η σάρξ μου αληθώς βρώσις, 
και το αίμα μου αληθώς εστί πόσις, ο ουν ταύτην αγαπών την σάρκα ουκ έσται φιλόσαρκος, και ο 
προς τούτο το αίμα διατεθείς του αισθητού αίματος καθαρεύσει, η γάρ του Λόγου σάρξ και το τη 
σαρκί εγκείμενον αίμα ου μίαν τινά χάριν έχει, αλλ’ ηδύτε γίνεται τους γευομένοις και ορεκτόν τοις 
επιιθυμούσι και τοις αγαπώσι εράσιμον.

(Γρηγορίου Νύσσης, Εις τον Εκκλησιαστήν)
Οπηνίκα την προς ανθρώπους συντυχίαν εποιείτο (ο αββάς Φιλήμων) ου μετελάμβανε. Και περ 

μηδενός γηϊνου λεγομένου παρ’ αυτού αλλ’ επ’ ωφελεία των αιτούντων την συντυχίαν ποιούμενος. 
Μέλλων δε των θείων μεταλαμβάνειν μυστηρίων ευχαίς και ψαλμωδίαις και εξομολογήσεσι τον Θεόν 
εδυσώπει. Την γάρ του ιερέως έφριττε φωνήν, εν ταύτη διά τούτο προσφωνούντος και λέγοντος. 
τα Άγια τοις Αγίοις. Έλεγε γάρ πάσαν την Εκκλησίαν πληρούσθαι Αγίων Αγγέλων, και αυτόν τον 
Βασιλέα των Δυνάμεων μυστικώς ιερουργούμενον και εν ταις ημετέραις καρδίαις μεταποιούμενον 
εις σώμα και αίμα. Διό και έλεγε. Χρή ημάς αγνώς και καθαρώς και οιονεί έξω σαρκός γινομένους 
χωρίς παντός δισταγμού και ενδοιασμού, κατατολμάν της αγίας Κοινωνίας των αχράντων του 
Χριστού μυστηρίων, όπως του εξ’ αυτών φωτισμού γενώμεθα μέτοιχοι.

(Περί του Αββά Φιλήμονος, Φιλοκαλία Β)
Γέγραπται. όν τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου 

προς σε ο Θεός. Επειδή αι έλαφοι εν τη ερήμω πολλά καταπίνουσιν ερπετά, και ως κατακαίει αυτάς ο 
ιός, επιθυμούσιν ελθείν επί τα ύδατα. πίνουσαι δε, καταψύχουσιν από 
του ιού των ερπετών, ούτω και οι μοναχοί εν τη ερήμω καθεζόμενοι, 
και από του ιού των πονηρών δαιμόνων και επιποθούσι το Σάββαν 
και την Κυριακήν, ώστε ελθείν επί τας πηγάς των υδάτων. τουτέστιν 
επί το σώμα και αίμα του Κυρίου. ίνα καθαρισθώσιν από πικρότητος 
του πονηρού.

(Αββά Ποιμένος Γεροντικόν)
…Μετά τοσαύτης (προθυμίας) προσίωμεν και ημείς τη τραπέζη ταύτη, και τη θηλή του ποτηρίου 

του πνευματικού. Μάλλον δε και μετά πολλής πλείονος ελκύσωμεν προθυμίας, ως παιδία υπομάζια, 
του πνεύματος την χάριν. και μία έστω οδύνη, το μη μετασχείν ταύτης της τροφής… ως λέοντες 
τοίνυν πύρ πνέοντες.

(Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
Ες από της τραπέζης (της αγίας) αναχωρώμεν εκείνης, φοβεροί τω διαβόλω γινόμενοι και την 

 Επειδή αι έλαφοι εν τη ερήμω πολλά καταπίνουσιν ερπετά, και ως κατακαίει αυτάς ο 



κεφαλήν την ημετέραν εννοούντες, και την αγάπην ήν περί ημάς επεδείξατο (ο Χριστός). Οι μέν ούν 
γεννήσαντες, πολλάκις ετέροις τρέφειν διδόασι τα τεχθέντα. εγώ δε ουχ ούτω, φησίν, αλλά ταις σαρξί 
τρέφω ταις εμαίς, εμαυτόν υμίν παρατίθημι, πάντας ημάς ευγενείς είναι βουλόμενος, και χρηστός 
υμίν περί των μελλόντων υποτείνων ελπίδας.

(Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
… τούτο το αίμα του (Χριστού) αξίως λαμβανόμενον ελαύνει μέν δαίμονας και 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.

(Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
Τούτο το αίμα, το χρυσούν θυσιαστήριον ηγίασε. Τούτου χωρίς ουκ ετόλμα ο 

αρχιερεύς εις τα άδυτα εισιέναι. Τούτο το αίμα ιερέας εχειροτόνει. Τούτο απέλουεν 
αμαρτίας εν τοις τύποις. Ει δε εν τοις τύποις τοσαύτην έσχεν ισχύν, ει την σκιάν ούτως 
ο θάνατος έφριξε, την αλήθειαν αυτήν, ειπέ μοι, πώς ουκ αν εφοβήθη; Τούτο η σωτηρία 
των ημετέρων ψυχών, τούτο λούεται η ψυχή, τούτω καλωπίζεται, τούτο πυρούται, τούτο 
πυρός λαμπρότερον εργάζεται τον νουν τον ημέτερον, τούτο χρυσίον φαιδρότερον την 
ψυχήν ποιεί, τούτο εξεχύθη το αίμα και τον ουρανόν εποίησε βατόν.

Ει τις καυσούται, παρά ταύτην ηκέτω την πηγήν, (των μυστηρίων της Εκκλησίας), και 
καταψυχέτω το καύσος. Και γάρ αυχμούς λύει και τα διακαή πάντα παραψύχει, αυτά εξ 
ηλίου δικαιόμενα, αλλά το από των βελών των πεπυρωμένων.

(Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Bareibbe 14)
…Τη δε πρώτη και τελευταία ημέρα της εβδομάδος, επί κοινωνία των θείων 

μυστηρίων τω θυσιαστηρίω προσιόντας (τους παχωμιακούς μοναχούς), τας ζώνας 
λύειν, και τας διφθέρας αποτίθεσθαι (η δέλτος επέταττεν).

(Ερμείου Σωζομενού, Εκκλησιαστική ιστορία ΙΔ Γ4)
Διοσκόρω δε (πατρί μοναχών, εν Αιγύπτω) ου πλείους εκατόν εφοίτουν. Πρεσβύτερος 

δε ών, εν τω ιεράσθαι διά πάσης ακριβείας εχώρει. βασανίζων και επιμελώς ανακρίνων 
τους προσιόντας τοις μυστηρίοις, ώστε αυτούς προκεκαρθάθαι τον νουν, και μη συνειδέναι τι 
πεπραχέναι δεινόν. Ακριβέστερον δε τότε εγένετο περί την μετάδοσιν των θείων μυστηρίων και 
ευλογίας προσβύτερος. όν φασίν ιερωμένον, πρόγνωσιν εσχηκέναι της των προσιόντων εννοίας επί 
τοσούτον, ως και τα ημαρτημένα σαφώς διελέγχων, και κατά νούν εκάστω κρυπτώμενοι αφοράν. 

τους ούν κακώς πεπραχότας, ή περί τινός φαύλου βουλευσαμένους, τέως είργε του θυσιαστηρίου, 
δήλην ποιήσας την αμαρτίαν. μεταμελεία δε καθαρθέντες πάλιν προσίετο.

(Ερμείου Σωζομενού, Εκκλησιαστική Ιστορία ΣΤ  ΚΗ Migne)
Πάσης απέχου φθοράς, και του μυστικού δείπνου πάσαν ημέραν μέτεχε. Ούτω γάρ Χριστού το 

σώμα το ημέτερον γίνεται.
(Νείλου ασκητού, Παραινέσεις Migne PG 79)

Ως επί το πλείστον τω καιρώ των εορτών και των αγίων συνάξεων και μάλιθ’ όταν μέλλη τις τη 
μυστική τραπέζη προσιέναι, τότε τοις αισχροίς φαντάσμασι και τη ροή της γυνής τον ασκητήν οι 
δαίμονες μολύνει σπουδάζουσιν. ουδέ εν τούτω θραύσωσιν ή εκλύσωσι τον πάντα καρτερικώς και 
γεναίως φέρειν και συνειθισμένον. μηδέ καυχάσθωσαν καθ’ ημών οι κυρτοί ως ορθοί.

(Ιωάννου Καρπαθίου, Κεφ. Παραμυθητικά Φιλοκαλ. Α)
Όταν των θείων και αχράντων μυστηρίων Χριστού του Θεού και Βασιλέως ημών φοβερώς και 

φρικτώς αξιωθώμεν οι ανάξιοι, τότε μάλλον την νήψιν και την τήρησιν του νοός και ακρίβειαν 
επειδειξώμεθα, ίνα καταναλώση ημών τας αμαρτίας και τα μικρά και τα μεγάλα ρυπάσματα το πύρ 
το θεϊκόν, ήγουν το Σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

(Ησυχίου Πρεσβυτέρου, προς Θεόδουλον, Φιλακλ. Α)
Και γάρ εισερχομένων εν ημίν, τα πονηρά πνεύματα της πονηρίας ευθύς εκ της καρδίας 

απελαύνει. και τας αμαρτίας τας προγεγενημένας ημίν συγχωρεί. και καταλιμπάνεται τότε ο νους 
χωρίς οχλήσεως πονηρών λογισμών. Και είπερ μετά ταύτα ακριβώς τον νουν ημίν τηρήσωμεν, και 
στώμεν εν πύλη καρδίας ημών, ότε πάλιν αυτών καταξιωθώμεν, μάλλον έτι και μάλλον λαμπρύνει 
τον νουν, και αστεροειδή αυτόν το θείον Σώμα απεργάζεται.

(Ησυχίου προσβυτέρου, προς Θεόδουλον Φιλοκαλία Α)
Είπεν ο Αββάς (ο ηγούμενος του εν Γάζη Κοινοβίου Σέριδος), περί του αυτού γέροντος (του 

Ιωάννου του Προφήτου) ότι ουδέποτε είδον μειδιάσαντα τον Γέροντα ή ταραχθέντα. ουδέ εκτός 
δακρύων μεταλαμβάνοντα της Αγίας Κοινωνίας μετά του λέγειν. Κύριε μη εις κρίμα μοι γένοιτο τα 



άγια ταύτα.
(Βίβλος Βαρσανουφρίου και Ιωάννου, σελίς 268)

Αναχωρητής τις εις τα μέρη εκείνα υπήρχεν βοσκόμενος, και ήρχετο κατά αγίαν Κυριακήν, και 
μετελάμβανε των αγίων μυστηρίων.

(Ιωάννου Μόσχου, Λειμών)
Τετρωμένος καρδίαν ειμί εγώ. εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ηλοίωσε με η αγάπη σου, Δέσποτα. δέσμιος 

ειμί τω ερωτί σου. Εμπλησθείην σου των σαρκών κορεσθείην του ζωηρού και θεοποιού αίματός 
σου… απολαύσομαι των αγαθών. κατατρυφήσομαι της σης θεότητος.

(Ιωάννου Δαμασκηνού, εις την Χριστού Γέννησιν)
Καθαρθείς γάρ μετανοία, και της των δακρύων ρείθροις.
Σώματος τεθεωμένου, ως Θεού μεταλαμβάνων,
Θεός καγώ γίνομαί τε τη ενώσει τη αφράστω,
Όρα ούν το μυστήριον. η ψυχή δη και το σώμα,
Ίαν ταύτα πάλιν είπω εκ πολλής περιχαρείας,
Έν εν ουσίαις ταις δυσί. ταύτα ούν τα έν και δύϋ
Του Χριστού μεταλαμβάνω, και του αίματος πιόντα.
Αμφοτέροις ταις ουσίαις, και ταις φύσεσι ωσαύτως
Ενωθέντα του Θεού μου, γίνονται Θεός μεθέξει.

(Συμεών του νέου Θεολόγου, ύμνοι θείων ερώτων τα ευρισκόμενα πάντα, σελίς 4)

Και αγνοώ ο δυστυχής, ότι εν οίς αν θέλης
Τω αισθητώ και κρατητώ και ορατώ υπάρχεις
Αισθητός τε και κρατητός και ορατός ο κτίστης,
Εν ακαθάρτοις δ’ ως εγώ, και αναξίοις μάλλον
Θεοποιείς το αισθητόν σώμα σου τε και αίμα,
Και παντελώς ακράτητον, άληπτον τε εισάπαν.
Αναλοιώτως αλοιοίς, μάλλον δ’ εν αληθεία.
Πνευματικόν μεταποιείς, αόρατον ως πάλαι
Συγκεκλεισμένων των θυρών εισήλθες και εξήλθες,
Και άφαντος εκ των χειρών εν τη κλάσει των άρτων
Εγένου των μαθητών, ούτω και νυν τον άρτον
Αποτελείς, και σώμα σου πνευματικόν εργάζη,
Καγώ δοκών κατέχειν σε κάν θέλης, κάν μη θέλης…
Εκ του τοίνυν δείκνυμαι αναισθητών εισάπαν.

(Συμεών του Νέου Θεολόγου, ύμνοι θείων ερώτων τα ευρισκόμενα πάντα Σελίς 18)

… Ει δε πεφυρμένοι τη ύλη των παθών και εσπιλωμένοι τω ρύπω της αμαρτίας, τω φυσικώ πυρί 
(της Θ. Ευχαριστίας) τω αναλωτικώ της κακίας προσπελάζομεν, εμπιμπρά και καταφλέγει όλους 
ημάς και τα της ζωής υποτέμνει ημών ου θελήματι της αυτού αγαθότητος, αλλά τη καταφρονήσει της 
αναισθησίας ημών βιαζόμενος.

(Νικήτα Στηθάτου, Κεφάλαια φυσικά Φιλοκαλία Γ σελ.323)

ΨΑΛΜΩΔΙΑ
Το ιλαρόν και άλυπον της ψυχής κατάστημα αιτών ύμνων παρηγορίαι χαρίζονται.

(Μέγας Βασίλειος)

Πώς μέν γάρ είπωσι άγγελοι; Δόξα εν υψίστοις Θεώ μη δυναμωθέντες υπό Πνεύματος; Ουδείς 
γάρ δύναται ειπείν Ιησούν Χριστόν, ειμή εν Πνεύματι Αγίω, και ουδείς εν πνεύματι Θεού λαλών λέγει 
ανάθεμα Ιησούν…

(Μέγας Βασίλειος)

Ρυσθείσα ψυχή εκ των εχθρών αυτής και την πικράν θάλασσαν τη δυνάμει του Θεού διελθούσα 
και ορώσα τους πολεμίους απολλυμένους πρό οφθαλμών, οίς το πρίν εδούλευεν, αγαλλιάται χαρά 
ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη, παρακαλουμένη υπό του Θεού και αναπαυομένη εν Κυρίω. Τότε το 
πνεύμα, όπερ έλαβε, καινόν άσμα τω Θεώ άδει, διά του τυμπάνου, ήγουν του σώματος, και των 
της κιθάρας, ήτοι ψυχής, λογικών χορδών και λεπτοτάτων λογισμών και του πλήκτρου της θείας 



χάριτος και αναπέμπει αίνους τω ζωοποιώ Χριστώ. Ως γάρ διά 
του αυλού το πνεύμα διερχόμενον λαλεί, ούτω δια των αγίων και 
πνευματικών ανθρώπων το πνεύμα το Άγιον εστίν υμνούν και 
ψάλλον και προσευχόμενον τω Θεώ εν καθαρά καρδία.

(Μακαρίου του Αιγυπτίου, ομιλίαι πνευματικαί)

Επηρώτησε δε αυτώ (τω αββά Φιλήμονι αδελφός) και τούτο. 

διατί, πάτερ υπέρ πάσαν Γραφήν τω ψαλτηρίω καταγκλυκαίνη; 
Και διατί ψάλλων ημέρα, ως προς τινα διαλεγόμενος υποκρίνη 
τους λόγους; Ο δε προς αυτόν έφη. λέγω σοι τέκνον. ούτω 

προετύπωσεν ο Θεός την δύναμιν των ψαλμών εν τη ταπεινή μου ψυχή, ώσπερ τω προφήτη Δαυίδ. 
και χωρισθήναι της γλυκύτητος των εν αυτοίς παντοδαπών θεωρημάτων ου δύναμαι. Πάσης της 
θείας γραφής εισί περιεκτικοί.

(Περί του αββά Φιλήμονος, Φιλοκαλία Β)

Και της εσπέρας καταλαβόντες εστίν εστάναι και ακούειν αφ’ εκάστης μονής (εν τω όρει Νιτρίας) 
ύμνους και ψαλμούς τω Χριστώ αδομένους και προσευχάς εις ουρανούς αναπεμπομένας, ως 
νομίσαι τινά μετάρσιον εν τω της τρυφής παραδείσω μετοικισθήναι.

(Παλλαδίω, Λαυσαϊκόν)

Ψαλμός δε και ωδή και αίνεσις και προσευχή τοιαύτην προς αλλήλα την διαφοράν έχει. ψαλμός 
γάρ εστίν η δια του οργάνου του μουσικού ψαλμωδία, ωδή δε η δια του στόματος γινομένου του 
μέλους μετά των ρημάτων εκφώνησις, η δε προσευχή ικετηρία εστί περί τινος των συμφερόντων 
προσαγομένη τω Θεώ, ύμνος δε επί τοις υπάρχουσιν ημίν αγαθοίς ανατιθεμένη τω Θεώ ευφημία 
αίνος δε ήτοι αίνεσις (ταυτόν γάρ αμφοτέρων το σημαινόμενον) των θείων θαυμάτων περιέχει τον 
έπαινον. ουδέ γάρ άλλο τι εστίν έπαινος, ει μη του αίνου επίτασις.

(Γρηγορίου Νύσσης, εις τας επιγραφάς των ψαλμών)

Αι μέν διαμονιώδεις ωδαί, την επιθυμίαν ημών κινούσι, και εις αισχράς την ψυχήν φαντασίας 
εμβάλλουσιν. οι δε ψαλμοί και οι ύμνοι και αι πνευματικαί ωδαί, εις μνήμην αεί της αρετής τον νουν 
προκαλούνται, περιζέοντα τον θυμόν ημών καταψυχόντες και τας επιθυμίας μαραίνοντας.

(Ευαγρίου προς Ανατόλιον)

Οι μεν δαίμονες διά ποικίλων πειρασμών σπουδάζουσι κλείσαι το ημέτερον στόμα, όπως μη 
υμνώμεν, μη ψάλλωμεν, μήτε δοξολογώμεν τον κτίσαντα. Αλλ’ έχομεν ελπίδας καθά φησίν ο αγνός 
Ιωάννης, ότι «ανοίξει ο Κύριος, και ουδείς κλείσαι δύναται».

(Νείλου Ασκητού, Ιωάννη μοναχώ)

Καν εν χειμώνι εσμέν των πολλών περιστάσεων, ου κλαυθησόμεθα ετιτελείν την εορτήν των 
εγκαινίων εν τη Ιερουσαλήμ και άδειν τω Κυρίω καθά φησίν ο Δαυϊδ, άσμα καινόν, δηλαδή 
ευαγγελικόν. Ιερουσαλήμ γάρ νυν νοείσθω μοι η ψυχή, εν ή επιτελούμεν την εορτήν της θεογνωσίας, 
και παντοίας αρετής, διοθούμενοι μέν τον παλαιόν άνθρωπον επαμφισκόμενοι δε τον νέον τον 
κατ’ εικόνα και ομοίωσιν του Κυρίου κτισθέντα. «Ανακαινησθήσεται γάρ ως αετού η νεότης σου». 
«Εγένετο ούν φησίν, τα εγκαίνια εν Ιερουσαλήμ και χειμών ήν».

(Νείλου ασκητού, Σωσάνδρω πριμισκρινίω)

Εν παντί μέν καιρώ μάλιστα δε όταν παριστάμεθα εις δέησιν, και ψαλμωδίαν Θεού αιθεροβατείν 
χρή τω φρονήματι, και τοις ιερωτάτοις νοήμασι, και μηδεμίαν μνήμην ποιείσθαι παντός αισθητού 
πράγματος.

(Νείλου του Ασκητού)

Θυρεός μοναχού ακαταμάχητος, ύμνος αγγέλων εν στόματι αυτού.
(Αββά Υπερεχίου, παραίνεσις ασκητών)

Ξίφος οξύτατον κατά του διαβόλου, ψαλμωδία εν στόματι μοναχού.
(Αββά Υπερεχίου, παραίνεσις ασκητών)

Υμνολογία μοναχού ακατάπαυστος έστω. τα γάρ Σεραφίμ ακαταπαύστως δοξολογεί.
Ύμνος πνευματικός ήτω εν τω στόματί σου, μοναχέ επικουφίζων σου το βάρος των επερχομένων 

πειρασμών. υπόδειγμα δε τούτο σαφές, οδοιπόρος βαρυαχθήσας άσματι κλέπτων της οδοιπορίας 
τον κόπον.

χάριτος και αναπέμπει αίνους τω ζωοποιώ Χριστώ. Ως γάρ διά 
του αυλού το πνεύμα διερχόμενον λαλεί, ούτω δια των αγίων και 
πνευματικών ανθρώπων το πνεύμα το Άγιον εστίν υμνούν και 
ψάλλον και προσευχόμενον τω Θεώ εν καθαρά καρδία.

διατί, πάτερ υπέρ πάσαν Γραφήν τω ψαλτηρίω καταγκλυκαίνη; 
Και διατί ψάλλων ημέρα, ως προς τινα διαλεγόμενος υποκρίνη 
τους λόγους; Ο δε προς αυτόν έφη



(Αββά Υπερεχίου, παραίνεσις ασκητών)

Διατί εκ του στόματος των τη κακία νηπιαζόντων πιστών, ο Χριστός καταρτίζει αίνον; Ή πάντως, 
ίνα δια της υμνωδίας καταλύση εχθρόν και εκδικητήν τυραννούντα μεγάλως. εχθρών μέν των 
αρετών, εκδικητήν δε κακίας διάβολον. Ουκούν και ημείς τον Δεσπότην απλότητι καρδίας αινούντες 
συντρίβομέν τε και καταλύομεν τα του εχθρού μηχανήματα τω γάρ πλήθει της δόξης σου συνέτριψας 
τους πολέμους και τους υπεναντίους τους πολεμούντας ημάς.

(Ιωάννου Καρπαθίου, Κεφάλαια παραμυθικά, Φιλοκαλία Α)

Εν γάρ τω καιρώ της ευχής χαίρειν ούτος (ο θεωρητικός) πάσιν ειπών, αυτός εαυτόν επί των της 
διαγνώσεως οιάκων καθίζων, διά πάσης εγρήγορσε της κατά θεωρίαν νυκτός, αινέσεις προσάγων 
τω συνοχεί του παντός. Και πούτι και μέλος ερωτικόν αναλαβόμενος, τη εαυτού προσεπόδει ψυχής, 
του της άλλης θαλάσσης αποσκοπών μετεωρισμούς και ροθέως κίνησις τα θεία καταπληττόμενος 
κρίματα τε και δικαιώματα.

(Ηλία προσβυτέρου, Ανθολόγιον Γνωμικόν Φιλοκαλία Β)
Διά τούτο καλόν εστί το ψάλλειν εκ των λόγων των αγίων Θεοφόρων, επειδή πανταχού 

σπουδάζουσι αεί διδάσκειν ημάς πάντα τα συντείνοντα προς φωτισμόν των ψυχών ημών. εν οίς και 
πρόκειται ημίν εξ αυτών των προσφόρων λόγων, και αυτήν την δύναμιν της επιτελουμένης μνήμης 
αεί μανθάνειν, είτε Δεσποτικήν εστίν εορτή, είτε αγίων μαρτύρων, είτε πατέρων απλώς, οίαδήποτε 
ημέρα και περιφανής. Οφείλομεν ουν και ημείς μετά νήψεως ψάλλειν, και τιθέναι τον νουν ημών εις 
την δύναμιν των λόγων των αγίων. Ίνα μη μόνον το στόμα καθώς λέγει εις το Γεροντικόν, αλλά και 
η καρδία ημών μετά στόματος ψάλλει.

(Αββά Δωροθέου, Διδασκαλία ΚΓ)
Όταν δε εν ευθηνία η ψυχή των φυσικών αυτής καρπών, μεγαλοφωνότερον και την ψαλμωδίαν 

ποιείτε και φωνή μάλλον θέλει προσέχεσθαι. Ότε δε υπό του Αγίου Πνεύματος ενεργείται, μετά πάσης 
ανέσεως και ηδύτητος, ψάλλει και εύχεται εν μόνη τη καρδία. Έπειτα δε εκείνη μέν τη διαθέσει χαρά 
πεφαντασμένη, ταύτη δε πνευματικόν δάκρυον, και μετά ταύτα θυμηδία τις φιλήσυχος. Θερμή γάρ 
η μνήμη δια την της φωνής μένουσα συμμετρίαν, δακρυώδους τινάς και ηπίους εννοίας της καρδίας 
πάντως παρασκευάζει φέρειν. Όθεν όντως εστίν ιδείν τα σπέρματα της ευχής μετά δακρύων εν 
τη γη της καρδίας, δια την ελπίδα της του θερισμού ενσπειρόμενα χαράς. Πλήν, ότε υπό πολλής 
δυσθυμίας, βαρούμενα, δει ολίγον μείζονι τη φωνή ποιείσθαι ημάς την ψαλμωδίαν, τη της ελπίδος 
χαρά τους φθόγγους της ανακρούοντας, άχρις ού το νέφος εκείνο το βαρύ υπό των ανέμων του 
μέλους διαλυθή.

(Διαδόχου Φωτικής, Λόγος Ασκητικός, Φιλοκαλία Α)
Δει γάρ αγγελικόν είναι και τον ύμνον ημών κατά το πολίτευμα, και ου σαρκικόν. το γάρ μετά 

φωνής εκ κραυγή ψάλλειν συμβολικόν εστί νοεράς κραυγής, και δια την ραθυμίαν και αγροικίαν ημών 
δίδοται, δια το επανάγεσθαι προς τα αληθή. Τοις γάρ μη ειδόσι προσευχήν, όπερ εστίν αρετών πηγή 
κατά τον της Κλίμακος Ιωάννην αρδεύουσι φυτά τα της ψυχής δυνάμεις, πρέπει τα πολλά ψάλλειν, 
και αμέτρως, και εν ποικιλία πολλών είναι, και μηδέποτε παύεσθαι, έως αν από πολλής επιπόνου 
πράξεως εις θεωρίαν προκόψωσι, προσευχήν νοεράν ευρυκότες ενεργώσαν εντός ασκών.

(Γρηγόριος ο Σιναϊτης, περί Ησυχίας)

ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ – ΜΕΛΕΤΗ
Εν γάρ τω όρει κατά μόνας καθήμενος (ο Μ. Αντώνιος) εί ποτέ τι προς εαυτόν 

ζητών ηπόρει, τούτο αυτώ παρά της προνοίας ευχομένω απεκαλύπτετο. Και ήν 
κατά το γεγραμμένον, θεοδίδακτος γενόμενος ο μακάριος.

(Μ. Αθανάσιος, Βίος του Μ. Αντωνίου)
Όστις εισήλθεν αμαθής εις το μοναστήριον, πρέπει πρώτον να διδαχθή τι οφείλει 

να τηρή. Και αφού διδαχθή, δόση δε εις πάντα την συγκατάθεσίν του, πρέπει να 
δόσουν αυτώ είκοσι ψαλμούς και δύο επιστολάς των Αποστόλων ή μέρος τι μιάς 
των δύο Γραφών. Και εάν δύναται να αναγινώσκη, θα μεταβαίνη τη πρώτη ώρα, 
τρίτη και έκτη, ώρα προς εκείνον, όστις θα τον διδάξη και ώ τινι έχει παραδοθή και 
θα ίσταται πρό αυτού και μετά πάσης της ευγνωμοσύνης θα μανθάνη επιμελέστατα.

(Κανών 139ος Παχωμίου)
Κατόπιν δε θα γράφωνται αυτώ τα στοιχεία, αι συλαβαί, τα ρήματα και τα ονόματα. Και παρά την 

θέλησίν του δε θα αναγκάζηται να αναγινώσκη και όλως ουδείς πρέπει να υπάρχη εν τω μοναστηρίω 



ο μη μανθάνων γράμματα και μη κατέχων τι των Γραφών τουλάχιστον μέχρι Καινής Διαθήκης και 
του Ψαλτηρίου.

(Κανών 140 Παχωμίου, Μοναχικοί θεσμοί)
… και γάρ ήμεθα επί του πατρός ημών (του αββά Παχωμίου) μη έχοντες εν τη καρδία μήτε εν 

τω στόματι μηδέν έτερον, ει μη το λόγον του Θεού τον υπέρ μέλι και κηρίον γλυκύτερον και ουκ 
ησθανόμεθα ως επί γης ζώντες, αλλ’ εν ουρανώ εορτάζοντες.

(Αββά Θεοδώρου του Θηβαίου)
Μη περιεργάζου βίους κοσμικούς, όθεν ουδέν σοι προσγένηται όφελος. Φησί γάρ. «όπως αν μη 

λαλήση το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων». Ο γάρ ηδέως λαλών τα των αμαρτωλών ετοίμους 
καθ’ εξυπνίζει τας ηδονάς. Μάλλον δε πολυπραγμονεί τον των δικαίων βίον. ούτω γάρ αν ευρήσεις 
εαυτώ όφελος.

Μηδέ των αναγνωσμάτων κατολιγωρήσης, μάλιστα της Νέας Διαθήκης, διά το εκ της Παλαιάς 
Διαθήκης πολλάκις βλάβην εγγίνεσθαι. Και ουχ ότι εγράφη βλαβερά, αλλ’ ότι η των βλαπτομένων 
διάνοια ασθενής. Πάς γάρ άρτος τρόφιμος, αλλά τοις ασθενούσιν επιβλαβής. Ούτως ούν πάσα 
γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος και ουδέν κοινόν δι’ αυτής. ει μη τω λογιζομένω κοινόν είναι 
εκείνω κοινόν. Πάντα δε δοκίμαζε, το καλόν κάτεχε. από παντός είδους πονηρού  απέχου. Πάντα 
γάρ έξεστιν, αλλ’ ού πάντα συμφέρει.

(Μεγάλου Βασιλείου, Προς Χίλωνα αυτού μαθητή)
Όν τρόπον γάρ εν καύματι ανδρί οδοιπόρω ποτήριον ψυχρού (ύδατος) προσηνές, ούτω θείοι 

λόγοι δροσίζουσι ψυχήν.
(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετινός Δ΄.)

Όταν αναστής πρωϊας καθ’ εκάστην ημέραν, πρό του εργάση το εργόχειρόν σου, μελέτησον εις 
τους λόγους του Θεού.

(Αββά Ησαϊου, Λόγος ΚΘ)
Του αγαπήσαι περιεργάζεσθαι την Γραφήν τίκτει την έχθραν και την έριν, το δε κλαίειν περί 

των αμαρτιών, φέρει την ειρήνην. αμαρτία γάρ εστί μοναχώ καθημένω εν τω κελίω αυτού, και 
καταλιμπάνοντι τας εαυτού αμαρτίας και περιεργαζομένω την Γραφήν.

(Αββά Ησαϊου, Λόγος ΚΘ)
Παλαιάν τε και Καινήν Γραφήν απεστήθησεν (ο Αββάς Αμώνιος) και εν συγγράμασιν ανδρών 

λογάδων Ωριγέννους τε, και Διδύμου, και Πιερίου και Στεφάνου διήλθεν μυρτάδας εξακοσίας.
(Παλλασίου Λαυσαϊκόν)

Η φύσις του ύδατος απαλή εστίν η δε του λίθου σκληρά. το δε βαυκά λίου επάνω κρεμάμενον του 
λίθου, στάζον τιτρά τον λίθον. ούτω και ο Λόγος του Θεού απαλός εστίν, η δε καρδία ημών σκληρά. 
ακούον δε ο άνθρωπος πολλάκις τον Λόγον του Θεού ανοίγεται η καρδία αυτού του φοβείσθαι τον 
Θεόν.

(Αββά Ποιμένος, Γεροντικόν)

Η μελέτη δε τούτω (τω οσίω Εφραίμ τω Σύρω), των θείων Γραφών εκ Δαβιτικής ανήψε λαμπάδος. 
Εν τη μελέτη μου φάσκοντος, εκκαθήσεται πυρ. Έρως γάρ αυτόν πωλήσας πνευματικής θεωρίας, 
εις φλόγα μετέωρον τον πόθον ανήγειρε πάσαν γάρ παλαιάν τε και καινήν εκμελετήσας Γραφήν, και 
ουκ άλλος τις τοις τοιαύτοις θεωρήμασιν εμφιλοχωρήσας, όλως ακριβώς προς λέξιν ηρμήνευσεν, 
απότε της κοσμογενείας, και μέχρι τελευταίας της χάριτος βίβλου τα βάθη των κεκρυμμένων εις του 
μφανές αγαγών θεωρημάτων, λύχνω κεχρησμένος τω πνεύματι.

Ου μόνον δε ταύτης της ημετέρας και θεοπνεύστου σοφίας όλον τον πνευματικόν κρατήρα 
εκπέπτωκε, και τοις άλλοις μετέδωκεν. αλλά και της έξω κοσμικής όση τε περί το κατεγλωτισμένον 
και ορθόν του λόγου, όση τε περί το των νοημάτων βάθος, ότι μάλα εξασκήσας, όσον μέν 
χρήσιμον προσελάβετο. όσον δε ανόητον απεβάλετο, ζυγώ δικαιοσύνης και πράξιν και θεωρίαν 
εμπορευσάμενος.

(Γρηγορίου Νύσσης, εγκώμιον εις τον όσιον Εφραίμ τον Σύρον)
Λόγοι Πνεύματος Αγίου μη εκλιπέτωσαν σε και θύρας Γραφών κρούε χερσίν αρετών.
Ρώννυσι μέν γάρ οίνος σώμα, την δε ψυχήν λόγος Θεού. 

(Ευαγρίου, Περί διακρίσεως παθών και λογισμών, Φιλ. Α΄.)
Πνευματικός λειμών και παράδεισος τρυφής η των θείων Γραφών εστίν ανάγνωσις. παράδεισος 

δε τρυφής εκείνου του παραδείσου βελτίων.



(Ιωάννου του Χρυσοστόμου) 
Αναγκαία των χριστιανικών Βιβλίων η κτήσις τοις έχουσι. και αυτή γάρ καθ’ εαυτήν των βιβλίων 

η όψις, οκνηροτέρους ημάς την αμαρτίαν εργάζεται, και προς δικαιοσύνην μάλλον διανίστασθαι 
προτρέπεται.

Μεγάλη ασφάλεια προς το μη αμαρτάνειν, των Γραφών η 
ανάγνωσις

Μέγας κρημνός και βαθύ βάραθρον, των Γραφών η 
άγνοια.

Μεγάλη προδοσία σωτηρίας το μηδένα των θείων νόμων 
ηδέναι.

(Επιφανίου Κύπρου, Γεροντικόν)
Μένωμεν εν τη αναγνώσει των Γραφών τούτων. Καθάπερ 

γάρ οι πηγή παρακαθήμενοι, και της αύρας εκείνης 
απολαύοντες, και καύσωνος επικειμένου την όψιν συνεχώς 
επικλύζοντες αποκρούονται το πνίγος τοις νάμασι, και 
δίψους διενοχλούντες ραδίως ιώνται το πάθος, εγγόθεν το 
φάρμακον από της πηγής έχοντες. ούτως ο παρά την πηγήν 
των θείων Γραφών παρακαθήμενος, κάν επιθυμίας ατόπου 
φλόγα διενοχλούσαν ίδη, ραδίως από των ναμάτων εκείνων 
την ψυχήν αποκλύσας απεκρούσατο την φλόγα. Κάν οργή 
διακαής ενοχλή την καρδίαν καθάπερ λέβητα υποκαιόμενον 
αναβράσουσα, μικρόν του νάματος επιστάξας, ευθέως κατέστειλε του πάθους την αναισχυντίαν. και 
εκ πάντων των πονηρών λογισμών, ώσπερ εκ μέσης φλογός, εξαρπάζει την ψυχήν η των θείων 
Γραφών ανάγνωσις.

(Ιωάννου του Χυσοστόμου)
Ηδύς μέν λειμών και παράδεισος, πολύ δε ηδύτερον των θείων Γραφών η ανάγνωσις. Εκεί μεν 

γάρ εστίν άνθη μαραινόμενα, ενταύθα δε νοήματα ακμάζοντα. Εκεί ζέφυρος πνέων ενταύθα δε 
πνεύματος αύρα. Εκεί άκανθαι αι τειχείζουσαι, ενταύθα δε πρόνοια Θεού η ασφαλιζομένη, εκεί 
τέτιγγες άδοντες, ενταύθα δε προφήται κελαδούντες. Εκεί τέρψις από της όψεως; Ενταύθα δε 
ωφέλεια από της αναγνώσεως.

Προσέχωμεν τοίνυν τη των γραφών αναγνώσει. Εάν γάρ τη γραφή προσέχω, εκβάλει σου την 
αθυμίαν, φυτεύει σου την ηδονήν, αναιρεί την κακίαν, ριζοί την αρετήν, ουκ αφίησιν εν θορύβω 
πραγμάτων τα των κλυδωνιζομένων πάσχειν.

(Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
Τις σε ου κωμωδήσει; Τις σε ουκ ελεήσει, εν γαλήνη φιλοσοφίας των του Κυρίου μαθητών 

καθεζόμενον, και θόρυβον και βρασμών Ελληνικών συγγραφέων και ποιητών εφελκόμενον; Τι 
γάρ ειπέ μοι, παρ’ εκείνοις των καθ’ ημάς προτιμότερον; Τι δε ου ψεύδους γέμει και γέλωτος, ών 
εκείνοι σπουδάζωσιν; Ουχ αι θεότητες εκ παθών; Ουχ αι ανδρείαι υπέρ παθών; Ουχ οι αγώνες υπέρ 
παθών; Φεύγε τοίνυν και την ανάγνωσιν της αισχρότητος. Δεινώς γάρ οίδεν αναστομούντας των 
τραυμάτων συνουλώσαντες μώλωπας. Μήποτε υποστρέψη το πνεύμα της πονηρίας σφοδρότερον, 
και χείρονά σοι την ήτταν την προτέροις αγνοίας ή ραθυμίας εργάσηται.

(Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Θαλελαίω Μοναχώ)
Μη μόλις ώ βέλτιστε, και μετά μυρίων ιδρώτων και αγώνων θηρώμενα εξ επιδρομής θηράν νόμιζε. 

αλλ’ εκ πόνων και προσευχών προοιμιασάμενος, επί την θύραν των νοημάτων της ιεράς χώρει 
Γραφής, των την ημετέραν σύνεσιν εις πλείονα οξύτητα ακονώντων.

(Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Παύλω)
Ει βούλει εις κατάνυξιν ελθείν, μη αναγίνωσκε Ελληνικά Βίβλους, μήτε ιστορικά ή τροπολογικά, 

Παλαιάν τε μη προσψαύσης το σύνολον. Αναγίνωσκε δε την Νέαν Διαθήκην, μαρτυρικά δε και 
τους βίους των Πατέρων συν τα γεροντικά και πολλήν ωφέλειαν καρπώση. Ουχ ως απόβλητα τα 
της Παλιάς Διαθήκης βιβλία, ταύτην φημί του μη αναγινώσκειν σε. επειδή γαρ δεκτά εισίν και υπό 
Πνεύματος αγίου ρηθείσαι και άνευ αυτών η Εκκλησία ου συνίσταται. αλλ’ Ησυχασταίς και Μονάζουσι 
κατάνυξιν μη τίκτοντα.

(Νείλου του ασκητού Επιστολαί)
Μακάριος όστις απλήστως φάγεται και πίεται ευχάς και ψαλμούς ενταύθα νυκτός και ημέρας και 

επιρρώσει εαυτόν τη ενδόξω της Γραφής αναγνώσει. η γάρ τοιαύτη μετάληψις αναδώσει τη ψυχή 



αμείωτον ευφροσύνην εν τω μέλλονι αιώνι…

Πύρ των προς τα κρείττονα λιτών της αγίας μελέτης των λογίων του Πνεύματος, κάθηται δια 
παντός επί το θυσιαστήριον της ψυχής σου.

(Ιωάννου του Καρπαθίου, Κεφάλαια παραμυθητικά Φιλ. Α)
Και πάλιν εάν ο νους νήχηται επί την επιβολήν των υδάτων, ήτοις της θαλάσσης των θείων 

Γραφών, και μη δυνηθή εις όλον το βάθος βυθίσαι τα νοήματα αυτού, του κατανοήσαι όλους τους 
θησαυρούς τους εν τω βυθώ αυτής, αρκετόν αυτώ αύτη η μελέτη εν τω πόθω αυτής του δήσαι τους 
λογισμούς αυτού ισχυρώς εν ενί λογισμώ του θαύματος, του εμποδίσαι αυτούς μη δραμείν προς την 
φύσιν του σώματος, καθώς τις των θεοφόρων έφησε… «Εν πάσι τοις συναντώσι σοι εν ταις Γραφαίς, 
ανακρίνον τον σκοπόν του λόγου, του βαθύναι σεαυτόν, και κατανοήσαι εν μεγάλη διαγνώσει το 
βάθος των νοημάτων των αγίων. οι εκ της θείας χάριτος εν τη πολιτεία αυτών οδηγούμενοι του 
φωτισθήναι, αεί αισθάνονται ως ακτίνος τινος νοητής διαπορευομένης εν μέσω των στίχων των 
γεγραμμένων, και διακρινούσης έμπροσθεν της διανοίας των ψιλών λόγων εκ των πραγμάτων των 
λεγομένων εν μεγάλη διανοία τη ψυχική συνέσει.»

(Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα ασκητικά)
Η γάρ διηνεκής μελέτη εν ταις γραφαίς των αγίων, θαύματος ακαταλήπτου και θείας ευφροσύνης 

την ψυχήν εμπίπλησι.
(Ισαάκ του Σύρου…)

Μηρύκησον (ήτοι αναμνήσθητι, ή μελέτησον) εις τας Επιστολάς και σώζη έχεις γάρ εν αυταίς, εάν 
συνιής, την παλαιάν και την Καινήν. και νοών αυτάς ου χρείαν έχεις άλλου βιβλίου.

(Βαρσανουφρίου του Μεγάλου, Βίβλος Βαρσανουφρίου και Ιωάννου)
Εκμανθάνων δε (ο Μ. Ευθύμιος, νέος έτι ών) τας θείας Γραφάς επεπόθει μέν ζηλωτής είναι των 

εν αυταίς εμφερομένων θείων και εναρέτων ανδρών, ηνιάτο δε όταν υπό τινών αργολογούντων 
εστερείτο ή αφείλκετο των θείων λόγων)

(Βίος Μ. Ευθυμίου… Κύριλλος Σκυθοπολίτης)
Εισί τινές των ακαθάρτων δαιμόνων την των θείων Γραφών ερμηνείαν εν προοιμίοις ημίν 

υφηγούμενοι. τούτο δε μάλιστα φιλούσι ποιείν εν ταις των κενοδόξων καρδίαις και μάλιστα των 
την έξω παίδευσιν εξησκημένων, ίνα κατά μικρόν αυτούς απατώντες εις αιρέσεις και βλασφημίας 
καταγάγωσιν. Εκ της εν τη ψυχή κατά καιρόν της υφηγήσεως, ταραχής και χαράς διακεχυμένης και 
ασέμνου, την των δαιμόνων θεολογίαν, μάλλον δε θεομαχίαν επιγνωσόμεθα.

(Αγίου Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος ΚΣτ΄. Περί διακρίσεως)
Όταν περιφανής και λαμπρός εν ημίν ο του Θεού γένηται λόγος, και το πρόσωπον αυτού 

λάμψαι καθάπερ ήλιος, τότε και τα ιμάτια αυτού φαίνονται λευκά. τουτέστι τα ρήματα της αγίας των 
Ευαγγελίων Γραφής, τρανά και σαφή, και μηδέν έχοντα κεκαλυμμένον. αλλά Μωυσής και Ηλίας μετ’ 
αυτού παραγίνονται. τουτέστιν, οι του νόμου και των προφητών πνευματικώτεροι λόγοι.

(Μαξίμου ομολογητού, κεφάλαια θεολογικά)
Ώσπερ ελαία χωρίς ουκ εστιν ουδαμώς ευρείν φύσει κατ’ αλήθειαν γνήσιον έλαιον. άγχους δε 

δίχα κρατείσθαι του δεχομένου το έλαιον ου δυνατόν. ελαίω δε μη τρεφόμενον σβέννυται παντώς το 
λυχνικόν φως. ούτω των αγίων Γραφών χωρίς ουκ έστι κατά αλήθειαν δύναμις νοημάτων θεοπρεπής. 
έξεως δε δίχα, καθά άγχους νοημάτων δεκτικού, ουδαμώς αν συσταίη νόημα θείον. θείοις δε νοήμασι 
μη τρεφόμενον το φως της εν τοις χαρίσμασι γνώσεως, άσβεστον ου συντηρείται τοις έχουσι.

(Μαξίμου ομολογητού, κεφάλαια θεολογικά)
Δει ειδέναι ότι εν αίς ημέραις αργίαν άγομεν των σωματικών έργων, κρούει ο βιβλιοφύλαξ το 

ξύλον άπαξ και συνάγονται οι αδελφοί εις το τόπον των Βιβλίων και λαμβάνει έκαστος βιβλίον και 
αναγινώσκει έως οψέ. πρό δε των σημαντηρίων του λυχνικού, κρούει άπαξ πάλιν ο επί των βιβλίων 
και ερχόμενοι πάντες κατά την αναγραφήν επιστρέφουσιν αυτά. ει τις υστερήσει εις την απόδοσιν 
του βιβλίου επιτιμίω επιβάλλεται.

(Υποτύπωσις της Μονής Στουδίου, Κανών 26ος)
Ουδ’ όλως Βίβλον ιδίαν κέκτημαι, ή εκτησάμην ποτέ, αλλ’ εκ των φιλοχρίστων ελάμβανον, ώσπερ 

και τας σωματικάς χρείας απάσας διά την αγάπην του Θεού, και ταύτας διερχόμενος μετά σχολής 
απάσης, απεδίδου πάλιν τοις ιδίοις, άτινα εισί ταύτα. Παλαιά τε και Νέα. ήγουν την Παλαιάν, το 
Ψαλτήριον, το Τετραβασίλειον, το Εξασόφιν, τας Προφητείας, τα Παραλειπόμενα, τας Πράξεις 
των Αποστόλων, τα Άγια Ευαγγέλια και των ειρημένων πάντων τας ερμηνείας. Τα Πατερικά και 
Διδασκαλικά άπαντα των μεγάλων, ήτοι Διονυσίου, Αθανσσίου, Βασιλείου, Θεολόγου, Χρυσοστόμου, 



Γρηγορίου Νύσσης, Αντωνίου, Αρσενίου, Μακαρίου, Νείλου, Εφραίμ, Ισαάκ, Μάρκου, Δαμασκηνού, 
Κλίμακος, Μαξίμου, Δωροθέου, Φιλήμονος και πάντων των Αγίων τους Βίους και τους λόγους.

(Πέτρου Δαμασκηνού, Βιβλίον Α  Φιλοκαλίας Γ)
Έστω σοι εργάτη όντι, φησίν ο της Κλίμακος, τα αναγινωσκόμενα πρακτικά. Τούτων γάρ η εργασία 

περιττήν ποιείτε την των λοιπών ανάγνωσιν. Ανάγνωθι δε αεί τα περί ησυχίας και προσευχής. Οίον 
εις την Κλίμακα, εις τον Άγιον Ισαάκ, του Αγίου Μαξίμου, τα του νέου Θεολόγου, τα του μαθητού 
Στηθάτου, τα του Ησυχίου, τα του Φιλοθέου του Σιναϊτου, και των τοιούτων όσα τοιαύτα. Τα δε λοιπά 
άφες έως καιρού, ουχ ως απόβλητα, αλλ’ ως μη συμβάλλοντα τω σκοπώ, τον νουν, εις ιστορίαν 
αυτών μετακινούντα από της προσευχής. Έστω δε η ανάγνωσις κατά μόνας μη εν φωνή κόμπου 
μεγαλαύχου, μη εν σπουδή ευγλωττίας πορευτώς, ή καλλιέπεια λόγου, ή εμμελούς ηδονής ή απών 
ως παρών εμπαθώς συλούμενος αναισθήτως προς τινων αρέσκειαν μηδέ πάλιν απλήστως: ότι πάν 
μέτρον άριστον, μηδέ τραχέως, μηδέ νωθρώς τε, ή και λογικώς. Εν τούτοις ενδυναμούμενος ο νους, 
ισχύν εν έξει λαμβάνει εις το προσεύχεσθαι κραταιώς.  Εν δε τοις προειρημένοις εναντίοις τούτων 
σκότωσιν τε και χαύνωσιν, και έκστασιν κτάται. Ώστε αλγείν και το ηγεμονικόν εν τω εγκεφάλω και 
εις την προσευχήν ατονείν.

(Γρηγορίου του Σιναϊτου, Περί ησυχίας και προσευχής)

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ 
ΘΑ ΓΙΝΩΜΕΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Και αγιασθήσεσθε, και έσεσθε άγιοι, ότι εγώ Κύριος ο Θεός 
υμών άγιος ειμί, και φυλάξετε τα προστάγματά μου και ποιήσετε 
αυτά.

(Λευϊτ ΙΑ 44)
Και ερείς προς αυτούς. άγιοι έσεσθε, ότι εγώ άγιος Κύριος ο 

Θεός υμών.
(Λευϊτ. ΙΘ΄.2)

Και αγιασθήσεσθε, και έσεσθε άγιοι, ότι εγώ Κύριος ο Θεός 
υμών άγιος ειμί, και φυλάξεσθε τα προστάγματά μου και ποιήσετε 
αυτά.

(Λευϊτ. Κ΄.7)

Διότι γέγραπται. άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιος ειμί.
(Α΄Πέτρ. Α΄.16)

Έσεσθε ούν υμείς τέλειοι, ώσπερ ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς τέλειος εστίν.
(Ματθ. Ε΄.48)

Μιμηταί μου γίνεσθαι καθώς καγώ Χριστού.
(Α΄Κορινθ. ΙΑ΄.1)

Άρα ούν οικέτι εστί ξένοι και πάροικοι αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού.
(Εφεσίους Β΄.16)

Γίνεσθε μιμηταί του Θεού, ως τέκνα αγαπητά.

(Εφεσίους Ε΄.1)

… Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει.
(Φιλιππησίους Γ΄.20)

Η δε άνω Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστί, ήτις εστί μήτηρ πάντων ημών.
(Γαλάτας Δ΄.26)

Πάντες γάρ υιοί Θεού εστέ διά της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. όσοι γάρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε 
Χριστόν ενεδύσασθε.

(Γαλάτας Γ΄.26)
… Αλλά προσεληλύθατε Σιών όρει και πόλει Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επουρανίω και μυριάσιν 

αγγέλων πανηγύρει και Εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανοίς απογεγραμμένων και κριτή Θεώ 
πάντων, και πνεύματι δικαίων τετελειωμένων.

(Εβραίους ΙΒ΄.22)



Ει θέλεις τέλειος είναι ύπαγε όσα έχεις πώλησον και δος πτωχοίς και έξεις θησαυρόν εν 
ουρανώ…

(Μάρκος Ι΄.20,21)
 Ο δε λέγων εν αυτώ μένειν οφείλει καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω περιπατείν.

(Ιωάννης ΙΓ΄.15)
Διδάσκαλε ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. ο δε Ιησούς εμβλέψας αυτώ ηγάπησεν 

αυτόν και είπε αυτώ. έν σε υστερεί. ει θέλεις τέλειος είναι ύπαγε όσα έχεις πώλησον και διάδος 
πτωχοίς και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ.

(Μάρκος 10,20-21


