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ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

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

(Μέγας Αντώνιος)
Ίδιον εστί της θεότητος η εποπτική των όντων δύναμις τε και ενέργεια ουκούν ο εν αυτώ έχων 

όπερ επόθησε και αυτός εποπτικός γίνεται και την των όντων διασκοπείται φύσιν.
(Γρηγόριος ο Νύσσης)

Η δε διόρασις φυσική εστί και του νοός καθαρθέντος φαίνεται αύτη εκ της επικρατείας των παθών, 
ως εν σκότει καλυπτομένη. Δια δε της ταπεινοφροσύνης έρχεται η χάρις και ανοίγει τον οφθαλμόν 
της ψυχής, όν ετύφλωσεν ο διάβολος, και ευθέως έρχεται ο άνθρωπος βλέπων τα πράγματα κατά 
φύσιν.

(Πέτρου Δαμασκηνού, εκ της Φιλοκαλίας)

ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟΝ ΧΑΡΙΣΜΑ
Και περί των ερχομένων δε προς αυτόν (τον Μέγαν Αντώνιον) πολλάκις προέλεγε προ ημερών, 

ήν δε ότε και πρό μηνός και την αιτίαν, δι’ ήν ήρχοντο. οι μέν γάρ ένεκα του μόνου ιδείν αυτόν 
ήρχοντο, οι δε δι’ ασθένειαν, και άλλοι πάσχοντες υπό δαιμόνων.

(Μεγάλου Αθανασίου)
Ταις αχράντοις και πάσης κηλίδος κεκαρθαμένοις ψυχαίς προφητικόν εναυγάζει χάρισμα.

(Μεγάλου Βασιλείου)
Αποστέλλει (ο Μ. Ευθύμιος) αυτόν (τον Σάββαν) τω μακαρίτη Θεοκτίστω, μετά τινος των Πατέρων 

δηλώσας αυτώ ότι δέξαι τον νεανίαν τούτον και πρόσεχε αυτώ. ως γάρ ορώ διαπρέψαι μέλλει εν τη 
μοναχική πολιτεία. Ήτις προφητεία ου διήμαρτεν μεγάλως γάρ διέπρεψεν ο μακάριος Σάββας και 
διεδόθη το όνομα αυτού απ’ άρκων της καθ’ ημάς πολιτείας έως άκρων. 

Επεσημηνάμην το της κενοδοξίας δαίμονα λογισμούς αδελφώ υποβάλλοντα και ετέρω τούτους 
αποκαλύψαντα κακείνω τα εγκάρδια αυτού ειπείν παρασκευάσαντα και ως προγνώστην λοιπόν 
μακαρίζοντα.

(Ιωάννης ο Κλίμακος)
Ελθόντος ποτέ του Αβββά Μαρτυρίου και του αββά Ιωάννου (του μετέπειτα συγγράψαντος 

την Κλίμακα) προς τον μέγαν Αναστάσιον ιδών δε αυτούς λέγει, τω Αββά Μαρτυρίω. «Είπε Αββά 
Μαρτύριε, πόθεν εστίν ο παίς ούτος; και τις αυτόν εκούρευσεν». ο δε λέγει αυτώ. «Δούλος σου εστί 
πάτερ και εγώ εκούρευσα αυτόν» και λέγει αυτώ «Βαβαί Μαρτύριε, τις είπει, τον ηγούμενον του Σινά 
εκούρευσας;» και ουκ εψεύσθη ο Άγιος. μετά τεσσαράκοντα έτη γέγονεν ηγούμενος ημών».

(Βίος Ιωάννου της Κλίμακος)


