
ΑΚΟΥ ΨΥΧΗ ΜΟΥ… 
Συμβουλές

1
 πρός Ἀρχιερέα ἀπό τόν  Ἅγιο Νικόδημο Ἁγιορείτη (ΙΑ΄)   

 

Τό νά νικᾶ κανείς τόν ἑαυτό του ἀποτελεῖ μεγάλη νίκη Μή σκεφθῆς ὅτι 

ἡ νίκη ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ σου εἶναι ἀσήμαντη καί μικρή! 

Ἀλήθεια ἀγαπητέ μου, μεγαλύτερη νίκη εἶναι τό νά νικήσης ἕνα σου πάθος 

καί μιά ἡδονή τῶν αἰσθήσεών σου, παρά τό νά νικήσης ἑκατό ἐχθρούς.  

Εἶναι ἐνδοξώτερο τρόπαιο τό νά χύσης θεληματικά λίγο ἱδρῶτα καί μιά 

ρανίδα αἵματος γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί νά νικήσης μιά κακή σου 

ἐπιθυμία σέ πεῖσμα τοῦ διαβόλου, παρά τό νά χύσης ποταμούς αἱμάτων γιά 

νά νικήσης ὁλόκληρα στρατεύματα.  

Πιό ἔνδοξος θρίαμβος θεωρεῖται τό νά ὑποτάξης τίς αἰσθήσεις καί ὅλο τό 

σῶμα σου στόν ἡγεμόνα νοῦ σου, παρά τό νά καθυποτάξης εὐρύχωρα 

βασίλεια.  

Ὁ βασιλιάς Ἀλέξανδρος, ὅταν κάποτε καλοτυχιζόταν ἀπό κάποιους πού 

νίκησε ὅλη τήν οἰκουμένη, ἀπάντησε συνετά: «Ὅλες οἱ νίκες θά εἶναι 

μάταιες, ἄν δέν μπορέσω νά νικήσω τόν ἑαυτό μου». Πολλοί μολονότι 

νίκησαν τούς ἐχθρούς τους καί ὑπέταξαν πόλεις καί χῶρες, νικήθηκαν 

κατόπιν ἐλεεινά ἀπό τά ἄτοπα πάθη καί τίς βρωμερές ἐπιθυμίες τῆς 

σάρκας∙ καί ἐνῶ ἔγιναν κύριοι τοῦ κόσμου, ἔγιναν, ἀλλοίμονο!, δοῦλοι τῶν 

παθῶν τους.  

Γι’ αὐτό σωστά εἶπε κάποιος Πατέρας: «Αὐτή εἶναι ἡ πιό σπουδαία νίκη, 

τό νά νικᾶς τόν ἑαυτό σου».  

Καί ὁ Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης λέει: «Δίκαια δέν ὀνομάζεται τροπαιοῦχος 

αὐτός πού νικᾶ τούς ἐξωτερικούς βαρβάρους, ἀλλά αὐτός πού διευθύνει 

τόν ἐσωτερικό πόλεμο τῶν ἡδονῶν· γιατὶ πολλοί, μολονότι νίκησαν 

ἐκείνους, κυριεύθηκαν ἀπό αὐτά τά πάθη αἰσχρά καί ἐλεεινά».  

  

 

 



 Αὐτοί πού βρίσκονται στόν κόσμο πρέπει νά προφυλάσσουν τίς αἰσθή-

σεις τους περισσότερο ἀπό τούς ἀσκητές 

Περισσότερο πρέπει νά προσέχης ἐσύ, ἀγαπητέ, πού βρίσκεσαι στόν κόσμο, 

παρά ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι βρίσκονται στήν ἐρημιά. Ὁ Μέγας Βασίλειος γράφει 

πρός αὐτόν πού ζεῖ μέσα στόν κόσμο: «Ἐσύ λοιπόν μήν ἐπαναπαυθῆς. Γιατί 

χρειάζεσαι μεγαλύτερη προσοχή γιά νά πετύχης τήν σωτηρία. Ἐπειδή προτίμη-

σες νά ζήσης ἀνάμεσα στίς παγίδες καί στό κράτος τῶν δυνάμεων τῆς ἀπο-

στασίας καί ἔχοντας μπροστά σου τά ἐρεθίσματα τῆς ἁμαρτίας, πού ἀναμο-

χλεύουν νυχθημερόν ὅλες σου τίς αἰσθήσεις πρός τήν ἐπιθυμία». 


