ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΣΕΡΩΝ ΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑ
1) Αγάπη
Να αγαπάο όινπο, λα ηνπο επγλσκνλείο, λα ηνπο εθηηκάο, λα ηνπο
ζεσξείο αγίνπο, λα εύρεζαη λα πξνθόςνπλ, λα είζαη ήζπρνο, γηαηί όινη
βξίζθνληαη ζηελ αγάπε ηνπ Θενύ. (Αββάρ Γωπόθεορ).
Λέεη ν Χξηζηόο ζηνλ άλζξσπν: Εγώ γηα εζέλα παηέξαο, εγώ
αδειθόο, εγώ ζύδπγνο, εγώ ζπίηη, εγώ ηξνθή, εγώ ξνύρν, εγώ ξίδα, εγώ
ζεκέιην, ό,ηη ζέιεηο εγώ. Ήξζα λα ζε ππεξεηήζσ, όρη λα κε ππεξεηήζεηο.
Εγώ θαη θίινο, θαη κέινο ηνπ ζώκαηνο θαη θεθάιη, θαη αδειθόο θαη
αδειθή θαη κεηέξα, όια εγώ. Μόλν λα είζαη θνληά κνπ. Εγώ θησρόο γηα
εζέλα. Σην ζηαπξό γηα ζέλα, ζηνλ ηάθν γηα ζέλα. Σηνλ νπξαλό παξαθαιώ
γηα ζέλα ηνλ Παηέξα κνπ, ζηε γε έξρνκαη πξεζβεπηήο ηνπ Παηέξα κνπ
γηα ζέλα. Εζύ είζαη ηα πάληα γηα κέλα, θαη αδειθόο θαη ζπγθιεξνλόκνο
θαη θίινο κνπ θαη κέινο ηνπ ζώκαηόο κνπ? Τη άιιν ζέιεηο? (Ιωάννηρ
Χπςζόζηομορ).
Κύξηε! Τν όλνκά ζνπ είλαη Αγάπε: κε κε απνδνθηκάζεηο γηα ηηο
ακαξηίεο κνπ. Τν όλνκα ζνπ είλαη Δύλακε: ελίζρπζέ κε γηα λα κελ
πέθησ ζην θαθό. Τν όλνκά ζνπ είλαη Εηξήλε: πξάπλε ηελ ηαξαγκέλε κνπ
ςπρή. Τν όλνκά ζνπ είλαη Έιενο: κελ παύζεηο λα κε ζπγρσξείο.
(Ιωάννηρ ηηρ Κπονζηάνδηρ)

2) Δςσκολίερ

Τν ζεκαληηθόηεξν είλαη λα πξνζεύρνκαη γηα λα κε βνπιηάμνπλ νη
ζθέςεηο κνπ κέζα ζηελ ηξηθπκία πνπ κε δέξλεη. Πξέπεη λα δηαηεξήζσ ηε
δηάζεζε ηεο επραξηζηίαο πξνο ην Θεό. Να κε ζπλαξηζκεζώ κε ηνπο
θαθνύο δνύινπο ηνπ Επαγγειίνπ, πνπ όηαλ ν Θεόο ηνπο θέξλεη ηα
πξάγκαηα θαιά ηνλ δνμνινγνύλ θαη όηαλ ηνπο παηδαγσγεί κε δπζθνιίεο
δε ζπκθσλνύλ. Αληίζεηα, λα σθειεζώ θαη από ηηο ίδηεο ηηο δπζθνιίεο,

πηζηεύνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν ζε Εθείλνλ, ηώξα πνπ ηνλ έρσ
κεγαιύηεξε αλάγθε. (Μ. Βαζίλειορ).
Τν ζσζηό είλαη λα ιέκε: Χξηζηέ κνπ, ό,ηη ζέιεη ε αγάπε Σνπ, αξθεί
λα δσ ζηελ αγάπε Σνπ. (Γέπονηαρ Ποπθύπιορ).

3) Θςμόρ
Θπκόο είλαη επκεηάβνιε ζπκπεξηθνξά θαη αζρεκνζύλε ηεο ςπρήο.
Αθξόηαην όξην πξαόηεηαο: θαη κπξνζηά ζνπ αθόκα όηαλ βξίζθεηαη
απηόο πνπ ζε εξεζίδεη, εζύ λα έρεηο δηάζεζε γαιήληα θαη αγαπεηηθή γη’
απηόλ ζηελ θαξδηά ζνπ. Αληίζηνηρα, αθξόηαην όξην ζπκνύ: θαη κόλνο
ζνπ όηαλ είζαη, λα ηα βάδεηο, κε ιόγηα θαη θηλήζεηο, κε απηόλ πνπ ζε
ζηελνρώξεζε θαη λα γίλεηαη ζεξίν. (Ιωάννηρ Σιναΐηηρ).
Τν ζύκπαλ είλαη θαηνηθήζηκν εθόζνλ έρνπκε ην Θεό παηέξα θαη ην
ζπλάλζξσπν αδειθό καο. (Απσιμ. Βαζίλειορ Γονηικάκηρ).
Πώο ν άλζξσπνο κεηακνξθώλεηαη από ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε;
Πώο είκαζηε ηόζν εύθνια αλνηρηνί ζην θαθό; Δίρσο απνζέκαηα
αληίζηαζεο, δίρσο νρπξά κε εθόδηα, δίρσο θνκπνζρνίλη, ηαπείλσζε θαη
κλήκε ζηνπο βίνπο ησλ αγίσλ. (Μονασόρ Μωϋζήρ Αγιοπείηηρ).

4) Κακία
Μπνξεί λα είκαζηε θαινί ζαλ άγγεινη κε εθείλνπο πνπ καο
θέξνληαη κε εκπηζηνζύλε θαη αγάπε. Αξθεί όκσο λα ζπλαληήζνπκε
θαθία, επίθξηζε θαη έρζξα γηα λα κεηαηξαπεί ε θαινζύλε καο ζην
αληίζεην ζπλαίζζεκα. Απηό δείρλεη ηελ πιήξε αδπλακία καο κπξνζηά
αην θαθό θαη πξώηα από όια κπξνζηά ζην θαθό κέζα καο. (π.
Αλέξανδπορ Δληζιανίνωθ).
Να κελ ππάξρεη θαλέλα ίρλνο νξγήο ή κλεζηθαθίαο ή θζόλνπ ή
θηινληθίαο πάλσ καο, νύηε ρεηξνλνκία ή θίλεζε. Κακηά θνπβέληα, θακηά
αληίδξαζε ηνπ βιέκκαηνο, θακηά έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ ή νηηδήπνηε
άιιν πνπ λα πξνθαιεί ηελ νξγή ηνπο ζπληξόθνπ. ( Μ. Βαζίλειορ).

Τν ζπνπδαίν είλαη λα κπνύκε ζηελ εθθιεζία. Να ελσζνύκε κε
ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο, κε ηηο ραξέο θαη ηηο ιύπεο όισλ. Να ηνπο
ληώζνπκε δηθνύο καο, λα πξνζεπρόκαζηε γηα όινπο, λα πνλάκε γηα ηε
ζσηεξία ηνπο. Να μερλάκε ηνπο εαπηνύο καο. ( Γέπονηαρ Ποπθύπιορ).

5) Πλησίον
Από ην πιεζίνλ καο εμαξηάηαη ε δσή θαη ν ζάλαηνο. Αλ
θεξδίζνπκε ηνλ αδειθό καο, θεξδίδνπκε ην Θεό. Καη αλ θινλίζνπκε ηελ
πίζηε ηνπ αδειθνύ καο, πξνζβάιινπκε ην Χξηζηό. (Αββάρ Ανηώνιορ).
Να αθνινπζήζνπκε ην Χξηζηό, ζεκαίλεη λα αλνηρηνύκε ζηε
ζπλείδεζε ηνπ Ίδηνπ ηνπ Χξηζηνύ, πνπ θέξεη κέζα Τνπ νιόθιεξε ηελ
αλζξσπόηεηα. Οιόθιεξν ην δέληξν ρσξίο εμαίξεζε θαλελόο θύιινπ.
(Απσιμ. Σωθπόνιορ).
Οη Χξηζηηαλνί νθείινπλ λα αγσλίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη λα
κελ θξίλνπλ θαλέλα, γηα θαλέλα ιόγν. Ούηε ηελ πόξλε πνπ ζα δνπλ
κπξνζηά ηνπο νύηε ηνπο ακαξησινύο θαη ηνπο άζσηνπο. Να ηνπο
βιέπνπλ όινπο κε ηελ ίδηα θαιή δηα΄ζεζε θαη κε θαζαξά κάηηα.
(Μακάπιορ ο Αιγύπηιορ).
Κάπνηε ηνλ ξώηεζαλ: Γέξνληα, όηαλ βιέπσ ζε θάπνηνλ έλα πάζνο,
ηη λα θάλσ; Να πξνζπαζώ λα ην βιέπσ κε θαιό ινγηζκό ζαλ αξεηή γηα
λα κελ ηνλ θαηαθξίλσ; Καη απάληεζε: ρη, λα ην βιέπεηο όπσο είλαη…..,
αιιά λα ηνπ δίλεηο ειαθξπληηθά. ( Γέπονηαρ Παΐζιορ).

6) Πνεςματικόρ αγώναρ
Έηζη ζεκειηώλεηαη ν δξόκνο γηα ην Θεό: όηαλ ππξνρσξά θαλείο
ζηε δσή κε πνιιή ππνκνλή, κε ηαπεηλνθξνζύλε, ρσξιηο εγστζκό, κε
εξεκία. Με απηά κπνξεί λα θεξδίζεη ν άλζξσπνο κέζα ηνπ ην θαιό. Καη
όηαλ ιέκε θαιν ελννύκε ηνλ ίδην ην Θεό. ( Μακάπιορ ο Αιγύπηιορ).
ηαλ ραιηλαγσγείο ηα πάζε ζνπ, αλαπαύζεηο ηνλ άιινλ, αθόκα θαη
ρσξίο λα θάλεηο ηίπνηα. Γηαηί δελ ηνλ ηαξάδεηο. (π. Κωνζηανηίνορ
Σπαηηγόποςλορ).

Δελ κπνξεί λα δνύκε γηα λα ηξώκε. Δελ κπνξεί λα ζθνηώλνπκε
ό,ηη αγαζό ππάξρεη ζηε ςπρή καο. Δίρσο ςπρή, δίρσο αγαζόηεηα ζα
θπθινθνξνύεκ ζαθάηεδεο θαη ζα κνιύλνπκε κε ηελ αξξώζηηα καο θαη
ηνπο άιινπο. (Μονασόρ Μωϋζήρ Αγιοπείηηρ).
Κάζε ακαξηία πνπ δε δηνξζώλεηαη καο νδεγεί ζηνλ εζσηεξηθό
ζάλαην. Αιιά αλ αθόκε ζειήζεη θάπνηνο λα κεηαλνήζεη, δελ κπνξεί
κόλνο ηνπ λα ληθήζεη ην πάζνο ηνπ, παξά κόλν αλ έρεη ηε βνήζεηα
πλεπκαηηθώλ νδεγώλ, όπσο είπαλ νη Παηέξεο ηεο Εθθιεζίαο. Γηα απηό
ζαο ιέσ πάληα, λα θξνληίζεηε λα θόςεηε ηα πάζε ζαο πξηλ ζαο γίλνπλ
ζπλήζεηα. (Αββάρ Γωπόθεορ).

7) Ππάξειρ

Τα ιόγηα δίρσο έξγα είλαη ζαλ ηνλ ηερλίηε πνπ δσγξαθίδεη κε λεξό
ζηνλ ηνίρν, θαη δελ κπνξεί κε θείλν ην λεξό λα ζβήζεη ηε δίςα ηνπ.
(Ιζαάκ Σύπορ).
Αλ δνύκε πνηα από ηηο αξεηέο καο κέλεη ζε εκάο θαη πνηα πεξλάεη
ζηνπο άιινπο. Τν λα λεζηεύεηο, λα κελ θνηκάζαη ζε θξεβάηη, λα
θαιιηεξγείο ηελ αγλόηεηα ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζώκαηνο, λα έρεηο
ζσθξνζύλε, είλαη πξάγκαηα πνπ σθεινύλ εθείλνπο πνπ ηα θάλνπλ.
Εθείλα όκσο πνπ από εκάο πεξλάλε ζηνλ πιεζίνλ είλαη ε ειεεκνζύλε, ε
δηδαζθαιία, ε αγάπε. Καη εδώ άθνπζε ηνλ Παύιν πνπ ιέεη: < Καη αλ
αθόκα κνηξάζσ ζηνπο θησρνύο όια κνπ ηα ππάξρνληα, θη αλ παξαδώζσ
ζηε θσηηά ην ζώκα κνπ γηα λα θαεί, αιιά δελ έρσ αγάπε, ζε ηίπνηα δε κε
σθειεί. (Ιωάννηρ Χπςζόζηομορ).
Αλ ζε πεηξάδεη λα κηιάλε γηα ηηο πξάμεηο ζνπ, ηόηε ζηακάηα λα
ηηο θάλεηο θαη λα πάςνπλ λα κηιάλε. Απηό πνπ δελ ληξεπόκαζηε λα
θάλνπκε, λα κελ ελνρινύκαζηε αλ καο θαηεγνξνύλ πνπ ην θάλνπκε.
Γηαηί αλ είλαη πξνζβιεηηθό κόλν θαη κόλν λα αλαθέξεηαη θαλείο ζηε
πξάμε καο, ηόηε δελ είλαη ε ίδηα ε πξάμε καο πξνζβιεηηθή; (Ιζίδωπορ
Πηλοςζιώηηρ).

8) Πποσεςσή

 Η πξνζεπρή είλαη θαξπόο ηεο πξαόηεηαο θαη ηεο εηξήλεο πνπ δελ ηελ ηαξάδεη
ζπκόο.
 Η πξνζεπρή είλαη πξνέθηαζε ραξάο θαη επραξηζηίαο.
 Η πξνζεπρή είλαη αζπίδα γηα θάζε ιύπε θαη ζηελνρώξηα.
 Είηε πξνζεύρεζαη κε άιινπο είηε κόλνο, αγσλίζνπ λα κελ ην θάλεηο από
ζπλήζεηα αιιά κε αίζζεζε.
 Πξνζεπρήζνπ κε γιπθύηεηα θαη ρσξίο ηαξαρεί θαη ςάιιε κε ζπγθέληξσζε
θαη αξκνλία, θαη ζα είζαη ζαλ λενγέλλεην αεηόπνπιν πνπ πεηά ζηα ύςε.
 Να κε ζέιεηο λα γίλεηαη ζηε δσή ζνπ ό,ηη εζύ λνκίδεηο ζσζηό αιιά ό,ηη ζέιεη
ν Θεόο, θαη ηόηε ζα πξνζεύρεζαη ρσξίο ηαξαρή θαη κε επγλσκνζύλε. (Νείλορ
ο Αζκηηήρ).
Ο άλζξσπνο, όηαλ πξνζεύρεηαη ζην Θεό, απνξξνθ’α ηηο ηδηόηεηεο ηνπ
Θενύ. (Γέπονηαρ Δθπαίμ Κοςηοςνακιώηηρ).

9) Τπομονή
ιεο νη δπζθνιίεο θαη νη ζιίςεηο, όηαλ δελ ηηο δνύκε κε ππνκνλή, καο
βαζαλίδνπλ δηπιά. Γηαηί ε ππνκνλή ηνπ αλζξώπνπ θαηαξγεί ηηο ζπκθνξέο ηνπ. Η
κηθξνςπρία είλαη κεηέξα ηεο θόιαζεο. Η ππνκνλή είλαη κεηέξα ηεο παξεγνξηάο
θαη είλαη κηα δύλακε πνπ γελληέηαη από ηελ επξπρσξία ηεο θαξδηάο. Τε δύλακε
απηή είλαη δύζθνιν ν άλζξσπνο λα ηε βξεη ζηηο ζιίςεηο ηνπ, εθηόο θαη αλ ηνπ
δνζεί ζαλ ζείν ράξηζκα, πνπ ην θπλήγεζε κε ηελ πξνζεπρή θαη ην έθηαζε κε ηα
δάθξπα. (Ιζαάκ ο Σύπορ).
ζν πην θνληά εξρόκαζηε ζην Θεό ηόζν πεξηζζόηεξν ππνκνλεηηθνί
γηλόκαζηε θαη ηόζν πην πνιύ αληαλαθινύκε απηή ηελ απέξαληε εθηίκεζε γηα όια
ηα όληα,πξάγκα πνπ είλαη ε θύξηα ηδηόηεηα ηνπ Θενύ.(π. Αλέξανδπορ Σμέμαν).

