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ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ
Διάκρισις εστίν, εν τοις εισαγωγικοίς μέν η των καθ’ εαυτούς αληθής επίγνωσις. εν τοις μέσοις δε, 

η το κυρίως αγαθόν εκ του φυσικού και εναντίου απταίστως διακρίνουσα νοερά αίσθησις. εν δε τοις 
τελείοις, η διά θείας ελλάμψεως υπάρχουσα γνώσις ήτις, και τα εν άλλοις σκοτεινώς υπάρχοντα, τω 
εαυτής λύχνω καταφωτίζειν ισχύει.

Διάκρισις εστίν, συνείδησις αμόλυντος, και καθαρά αίσθησις. Η τάχα καθολικώς τούτο και 
γνωρίζεται και έστι διάκρισις, η του θείου θελήματος ασφαλής κατάληψις, εν παντί καιρώ, και τόπω, 
και πράγματι ήτις ενυπάρχειν πέφυκε μόνοις τοις καθαροίς τη καρδία και τω σώματι και στόματι.

Διάκρισις εστί σκοτίας λύχνος. Πεπλανημένων επάνοδος. μυοωπαζόντων φωτισμός.
(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)

Εν ή πορεύσομαι ότι προς σε από πάσης μερίμνης βιωτικής και πάθους, την ψυχήν μου ήρα και 
ύψωσα.

(Ψαλμός 132, Ψαλμ. 24)
Το μέν πρόσωπον του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σημεία των καιρών ου δύνασθαι 

γνώναι;
(Ματθ. Ιστ΄.3)

Μη εις διακρίσεις διαλογισμών.
(Ρωμ. ΙΔ΄.1)

Ο νούς πάντα ορά και τα εν ουρανοίς. και ουδέ αυτώ επισκοτεί, ειμή μόνον η αμαρτία. τω καθαρώ 
ουδέν ακατάληπτον, ώσπερ τω λόγω ουδέν άλεκτον.

(Μέγας Αντώνιος)

ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ
Εισί τινές κατατρίψαντες τα εαυτών σώματα εν ασκήσει και δια το μη εσχικέναι αυτούς διάκρισιν, 

μακράν του Θεού γεγόνασιν.
(Μεγάλου Αντωνίου, Γεροντικόν)

Αδύνατον ούν σοι ελθείν εις διάκρισιν, εάν μη την γεωργίαν αυτής ποιήσης. πρώτον την 
ησυχίαν.

(Αββά Ησαϊου)
Φως μέν των του σώματος πάντων άρθρων οι αισθητοί οφθαλμοί. φώς δε νοερόν αρετών των 

θείων διάκρισις.
Διακριτικός εστίν υγιείας ευρετής και νόσου καθαιρέτης.

(Ιωάννης ο Κλίμακος)
Ο μέν χάριτι Θεού λαβών χάρισμα διακρίσεως εκ πολλής ταπεινοφροσύνης οφείλει πάση δυνάμει 

φυλάττειν το χάρισμα τούτο, εις το μηδόλως αδιακρίτως τι ποιείν ίνα μη εν γνώσει εξ αμελείας 
πταίων μείζονα την κατάκρισιν εμποιή εαυτώ.

(Πέτρου Δαμασκηνού)
… Οδηγών πρό το όντως φώς και την ζωήν και την αλήθειαν. Περί ών γέγραπται: «υμείς 

εστέ το φώς του κόσμου». Λέγει δε ο θειότατος Παύλος, «Θεός ειπών εκ σκότους φώς λάμψαι, ός 
έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως του Θεού εν τω προσώπω Ιησού 
Χριστού» και ο μακάριος Δαυίδ «εσημειώθη εφ’ ημάς το φώς του προσώπου σου, Κύριε, και εν 
τω φωτί σου οψόμεθα φώς». Και ο Κύριος «Εγώ ειμί το φως του κόσμου. ο ακολουθών εμοί, ου 
περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλ’ έξει το φως της ζωής.

(Ιγνατίου και Καλλίστου Ξανθόπουλου)
Ο γάρ Θεός ημών πύρ καταναλίσκων (Δευτερ. Δ΄.24). Πάσαν πύρωσιν, και κίνησιν και 

πρόσληψιν, και πώρωσιν και σκότωσιν, την εντός και εκτός, ορωμένην τε και νοουμένην.



 ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΑΡΕΤΩΝ
Αρχή φησί σοφίας φόβος Κυρίου. ού γάρ φόβος, 

εντολών τήρησις, ού δε εντολών τήρησις, σαρκός 
κάθαρσις… ού δε κάθαρσις έλλαμψις, έλλαμψις 
δε πόθου πλήρωσις…

(Γρηγόριος ο Θεολόγος)
Ο κόπος και η πτωχεία, και η ξενιτεία, και η 

κακοπάθεια, και η σιωπή τίκτουσι την ταπείνωσιν, 
και ταπείνωσις συγχωρεί πάσαν αμαρτίαν.

(Αββά Ησαϊου)
Εάν γάρ πάντα ποιήση ο άνθρωπος, υπακοήν 

δε και ταπείνωσιν και υπομονήν μη κτήση εκκλίνη 
εις τα παρά φύσιν.

(Αββά Ησαϊου)
 Πλήθος δε ταπεινώσεως θυγάτηρ απαθείας. 

ταύτης δε κτήσις αγάπης πλήρωμα. είτ’ ούν  Θεού 
τελεία ενοίκησις τοις δι’ απαθείας καθαροίς τη 
καρδία. ότι αυτή τον Θεόν όψονται.

(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)
Καλός τρίδομος και τρίστυλος θεμέλιος, ακακία, 

νηστεία, σωφροσύνη, πάντες οι εν Χριστώ νήπιοι διά τούτων αρχίσθωσαν, τεκμήριον λαμβάνοντες 
τα αισθητά νήπια.

(Ιωάννης ο Κλίμακος)
Ησυχία και προσευχή και αγάπη και εγκράτεια, τετράπλοκος εστί άρμα προς ουρανούς ανάγων 

τον νούν.
(Θαλασσίου Αφρικανού)

Από γάρ νηστείας συνεχούς μαραινομένη η επιιθυμία τίκτει την εγκράτειαν, η εγκράτεια την 
αγρυπνίαν. η αγρυπνία την υπομονήν. η υπομονή την ανδρείαν. η ανδρεία την ησυχίαν. η ησυχία την 
προσευχήν. η προσευχή την σιωπήν. η σιωπή το πένθος. το πένθος την ταπείνωσιν. η ταπείνωσις 
αντιστρόφως το πένθος. Και καθεξής ανάπαλιν αι θυγατέρες τας μητέρας πως γεννώσιν, αναλυτικώς 
ευρήσεις. Ταύτης ούν της αλληλογενεσιουργίας μείζων εν αρεταίς ουκ εστί. τά γάρ εναντία τούτων, 
πάσι πρόδηλα.

(Γρηγορίου του Σιναϊτου)
 

ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΩΝ

Διάκρισις είναι μία αληθής κατάληψις και κατανόησις της ψυχής, όπου την ποιεί να γνωρίζη καλώς 
και απταίστως το του Κυρίου θέλημα και να το φυλάτη απαρασαλεύτως.

Η διάκρισις είναι έτι είς λογισμός και μία καθαρά όρεξις όπου ευρίσκεται αταράχως κατά πάσαν 
ώραν εις την γνωστικήν ψυχήν.

Όστις νικήση με καλήν διάκρισιν τους τρείς τούτους μεγάλους και δυνατούς εχθρούς της ψυχής 
την γαστριμαργίαν, την φιλαργυρίαν και την κενοδοξίαν και τους ρίξη κάτω τεθωματωμένους, 
ενίκησε και ηφάνησεν ομού μετ’ εκείνων και τους άλλους πέντε, την πορνείαν, την οκνηρίαν και την 
υπερηφάνειαν. Νικάται δε η γαστριμαργία με την ολιγοφαγίαν, η φιλαργυρία με την πτωχείαν και η 
κενοδοξία με την φυγήν του κόσμου και καταφρόνησιν εαυτών και όστις αμελήση να πολεμήση και 
να νικήση ουδέν άλλο των λοιπών τους άπαντας.

Διά τούτων των τριών γενικωτάτων και μεγάλων τρόπων συνίσταται και συγκροτείται καθ’ ημών 
άπας σατανικός και δαιμονικός πόλεμος, πρώτον συνίσταται εκ της οκνηρίας ημών, όταν αμελώμεν 
να εναντιούμεθα εις τους λογισμούς και να αποφεύγωμεν τα πρώτα της αμαρτίας κινήματα και αίτια 
και ουαί ημίν ένεκα ταύτης της ολέθρου οκνηρίας ημών.

Δεύτερον συγκροτείται εκ της υπερηφανίας ημών, διά την οποίαν παραχωρεί ο Θεός να 

νηστεία, σωφροσύνη, πάντες οι εν Χριστώ νήπιοι διά τούτων αρχίσθωσαν, τεκμήριον λαμβάνοντες 



πειραζώμεθα. Διατί νομίζομεν ότι είμεθα ημείς καλοί, οι άλλοι κακοί και φαυλόβιοι. Ή παραχωρεί δια 
να μη υπολάβωμεν και φαντασθώμεν πως υπερβαίνομεν τους καλούς εις την αρετήν και τούτο φέρει 
πολύ κακόν εις ημάς διά της υπερηφανείας ημών. Τούτο εγείρεται εκ του φθόνου και της κακίας των 
δαιμόνων, οι οποίοι μας πειράζουσιν, ουχί διά τα πταίσματα ημών, αλλά διά την προκοπήν και την 
αρετήν ήν έχομεν, δια της οποίας σπεύδομεν να τους νικήσωμεν, και να τους αποδιώξωμεν αφ’ 
ημών και τότε είναι εις ημάς πολύ καλά και μέγα όφελος. Δια να πολεμούμεθα  εκ του φθόνου των 
εχθρών ημών και ουχί εξ αφορμής και αίτιας της ημέρας.

(Ιωάννης ο Κλίμακος)
Διά τεσσάρων πραγμάτων σκοτίζεται η ψυχή. διά το μισήσαι τον πλησίον και εξουδενώσαι, και 

ζηλώσαι, και γογγύσαι.
(Αββά Ησαϊου)

Και το ακούσαι ηδέως καταλαλιάς, και το αυτό καταλαλιά εστί και την αυτήν έχει κατάκρισιν.
(Ιωάννου του Προφήτου)

Μήτηρ μέν πορνείας γαστριμαργία, ακηδίας δε κενοδοξία. λύπη δε των τριών τούτων γέννημα, 
ώσπερ και οργή. υπερηφανίας δε μήτηρ κενοδοξία.

(Ιωάννης ο Κλίμακος)

ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΑΔΙΑΚΡΙΤΟΥ
Ευρίσκω Ιωσήφ εκείνον δι’ αποστροφήν αμαρτίας και ου δι’ ένδειξιν απαθείας μακαριζόμενον 

ζητητέον ημίν εν ποίαις και πόσαις αμαρτίαις «η αποστροφή στεφάνου κέκτηται». Άλλο γάρ το 
αποστρέφεσθαι την σκιάν, το τπροσέχειν της δικαιοσύνης τω ηλίω.

Το σκοτούσθαι αίτιον του προσκόπτειν, το σε προσκόπτειν του πίπτειν, το δε πίπτειν του θνήσκειν. 
Εκ οίνου οι σκοτισθέντες ενίψατι πολλάκις ύδατι, οι δε εκ παθών σκοτισθέντες ενίψατο δακρύων.

(Ιωάννης ο Κλίμακος)
Ουκ έστι γάρ ουκ έστι των τυχόντων τα τοιάδε δυσδιάκριτα θάττον ειλικρινώς διαγνώντας είπερ 

και ο Θεοφόρος Δαυίδ και το Πνεύμα έχων το Άγιον εν εαυτώ λαλούν τούτο πολλάκις φαίνεται 
προσευχόμενος και ότε μέν «δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου ότι συ εί ο Θεός μου» (Ψαλμ. 
Ρλβ).

Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου (Ψαλμ. ΚΔ) και πάλιν «Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν ή 
πορεύσομαι ότι προς σε από πάσης μερίμνης βιωτικής και πάθους την ευχήν μου ήρα και ύψωσα. 
(Ψαλμ. Ρλβ)


