
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙ
Άοκνος ψυχή εξήγειρε καθ’ εαυτής δαίμονας, πληθυνθέντων δε πολέμων εκπληθύνθησαν και 

στέφανοι. Ο μη πληττόμενος υπό πολεμίων, ου πάντως στεφανωθήσεται.
(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Κστ΄. Περί διακρίσεως)

Ο περί ησυχίας λεπτώς και γνωστικώς εξηγούμενος, δι’ ήγειρε καθ’ εαυτού δαίμονας. Ουδείς γάρ 
έτερος τας τούτων ασχημοσύνας θριαμβεύσαι δύναται.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος ΚΖ΄. Περί ιεράς ησυχίας)
Οι κατ’ έλλειψιν αρετής πολεμούντες δαίμονες, εισίν οι πορνείαν και μέθην, φιλαργυρίαν τε και 

φθόνον διδάσκοντες. οι καθ’ υπερβολήν πολεμούντες, εισίν οι την οίησιν και την κενοδοξίαν και την 
υπερηφανίαν διδάσκοντες και δια των δεξιών τοις αριστεροίς επικεκρυμμένως εμπείροντες.

(Μαξίμου του Ομολογητού, κεφάλαια Περί αγάπης)

Διά των λογισμών, ου διά των πραγμάτων προηγουμένως πολεμούσιν οι δαίμονες την ψυχήν. 
Αυτά γάρ καθ’ εαυτά πολεμούσι τα πράγματα. Και των μέν πραγμάτων η ακοή αίτιος και η όρασις 
των δε λογισμών η συνήθεια και οι δαίμονες.

(Ηλία πρεσβυτέρου, Φιλοκαλία)

Τις ισχυρός ως λέων; Και διά την κοιλίαν αυτού εμπίπτει εις παγίδα και όλη η ισχύς αυτού 
ταπεινούται.

(Ιωάννου του Κολοβού)
Δαυίδ, ότε μετά του λέοντος συνέβαλε του λαρυγγίου αυτού κατέσχεν αυτόν και ευθέως απέκτεινεν 

αυτόν. εάν ούν και ημείς κατάσχωμεν του λαρυγγίου και της κοιλίας εαυτών νικώμεν διά του Θεού 
τον αόρατον πόλεμον.

(Αββά Ποιμένος)
Άρχων μέν δαιμόνων, ο Σατανάς. άρχων δε παθών η γαστριμαργία.

(Νείλος ο Ασκητής)
Ώσπερ νέφος καλύπτει το φως της σελήνης ούτως οι ατμοί της γαστρός διώκουσι την σοφίαν του 

Θεού εκ της ψυχής.
(Νείλου του ασκητού)

Νηστεία εστί βία φύσεως, και περιτομή ηδύτητος λάρυγγος, πυρώσεως εκτομή, πονηρών εννοιών 
εκκοπή, προσευχής καθαρότης. νοός φυλακή, κατανύξεως θύρα. πολυλογίας αργία. ησυχίας 
αφορμή. υγεία σώματος. απαθείας πρόξενος. παραδείσου θύρα και τρυφή.

(Ιωάννου της Κλίμακος)

Ο γάρ εχθρός, καθάπερ οίκον την ψυχήν καθελείν βουλόμενος, ή από των θεμελίων ποιείται 
αυτής την πτώσιν, ή από της οροφής αρχόμενος πάσαν αυτήν καταφέρει, ή δια των θυρίδων 
εισελθών πρώτον τον οικοδεσπότην δεσμοί και ούτως χειρούται τα πάντα. Θεμέλιος μέν ούν εστί τα 
καλά έργα, οροφή δε η πίστις, θυρίδες δε αι αισθήσεις. Διά πάντων δε πολεμεί ο εχθρός.

(Οσίας Συγκλητικής)
Πανταχόθεν ο πονηρός περιεργάζεταί σε, πάντα κατασκοπεί, πού βάλη, πού τρώση, μήτι 

παραγυμνούμενον εύρη και προς πληγήν έτοιμον.
(Γρηγορίου του Θεολόγου)

Φθόνω δε και βασκανία τήκονται (οι δαίμονες) ει μέλλομεν άνθρωποι προς Θεόν συγγενώς έχειν, 
εκείνων εκπεσόντων της προς το αγαθόν οικειότητος.

(Γρηγόριος ο Νύσσης, Περί ευποιϊας)
Όταν ίδη ο διάβολος, ότι ο νους εκ καρδίας προσηύξατο, τότε μεγάλους και κακοτέχνους 

πειρασμούς επιφέρει. Μικράς γάρ αρετάς, μεγάλαις επιφοραίς αναιρείν ου βούλεται.
(Μάρκου του ασκητού, Περί των οιομένων)



Δύο ώσπερ γένη ο λόγος ημάς διδάσκει της γνώσεως των πονηρών πνευμάτων. Τα μεν γάρ 
αυτών εισίν ώσπερ λεπτότερα, τα δε υλωδέστερα. Τα ουν λεπτότερα τη ψυχή πολεμεί, τα δε άλλα, 
την σάρκα δια λιπαρών τινων παρακλήσεων αιχμαλωτίζειν είωθε. Διόπερ εναντίως έχουσιν αεί 
προς εαυτούς, οι τε τη ψυχή προσπαλαίοντες δαίμονες και οι τω σώματι. Κάν εις το βλάπτειν τους 
ανθρώπους την ίσην έχωσι πρόθεσιν.

(Διαδόχου Φωστικής, Λόγος ασκητικός)
Όπου πολεμούμεθα εκεί πάντως τω εχθρώ χαλεπώς πολεμούσιν. Μη πολεμούμενος γάρ εξ 

ημών, φίλος εχθρός και αυτός ευρίσκεται.
(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος περί αγνείας)

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ
Μνησικακών μνησικάκει δαίμοσι, και εχθραίνων έχθραινε τω σώματι διά παντός.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Θ΄. Περί μνησικακίας)
Σκοπώ και κανόνι τω ημετέρω κατά Θεόν συνειδότι προς πάντα χρησώμεθα, ίνα γνόντες την των 

ανέμων πνοήν πόθεν έρχεται, προς αυτό λοιπόν και τα ιστία ανατείνωμεν.
(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Κστ΄. Περί διακρίσεως)

Ει Χριστός από Ηρώδου σωματικώς φεύγει, καίπερ πάντα δυνάμενος παιδευέσθωσαν οι 
προπετείς, μη εαυτούς τοις πειρασμοίς επιρρίπτειν. Μη δώης γάρ φησί, εις σάλον τον πόδα σου και 
ου νυστάξει ο φυλάσσων σε άγγελος.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Κστ΄. Περί διακρίσεως)
Γινώσκειν δεί τον του Χριστόν παλαιστήν ποίους μέν των εχθρών εκ μακρόθεν διώκειν ποίους δε 

προσπαλαίειν συγχωρείν. Πότε μέν η πάλη στέφανον προξένησε πότε δε η παραίτησις αδοκίμους 
πεποίηκεν. Ου λόγω τα τοιάδε εφικτόν παιδεύεσθαι.

(Ιωάννου της Κλίμακος, Λόγος Κζ΄. Περί ιεράς Ησυχίας)
Λεγέτω και ψυχή πρακτική μετά την απόθεσιν των κακών κατά την εν τω άσματι, επί των 

εκβιαζομένων αύθις αυτήν πονηρών δαιμόνων και λογισμών, επιβλέπειν εις ματαιότητας και μανίας 
ψευδείς εξεδυσάμην τον χιτώνα μου, πώς ενδύσομαι αυτόν; Ενιψάμην τους πόδας μου. Πώς 
μολύνω αυτούς;

(Ηλία πρεσβυτέρου, Ανθολόγιον Γνωμικόν Φιλοκ. Β΄)
Εάν αδιαλείπτως κατά των σων εχθρών εντυγχάνεις τω βασιλεί, ηνίκα προς σε παραγίνωνται, 

θάρσει ου κοπιάσεις. Αυτοί γάρ εφ’ εαυτοίς συντόμως σου αποστήσονται. Ου γάρ θέλουσιν οι 
ανόσιοι καθοράν σε στέφανον λαμβάνειν διά προσευχής εκ της προς αυτούς μάχης. Προς δε 
τούτοις, και ως από πυρός μαστιζόμενοι υπό της προσευχής φεύξονται.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Κη΄. Περί προσευχής)

ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ
Πολλάς γάρ έχει (ο διάβολος) παγίδας, και δεινός εστί θηρευτής. και τοις μέν βραχυτάτοις 

στρουθίοις μικρά τίθησι σκάνδαλα. κοις δε μεγάλοις ορνέοις ισχυρούς ευτρεπίζει βρόχους.
(Οσία Συγκλητική)

Ενεδρεύεις (διάβολε), ώσπερ λέων καταπιείν την ψυχήν μου. το γάρ γλυκύσου, πικρόν εστί, 
και το λείον σου, βόθυνος εστί κατάγων εις απώλειαν, και το χάρισμά σου φθοράς και θανάτου 
πεπλήρωται.

(Εφραίμ του Σύρου)
Εν καιρώ χιόνος ιχνεύεται θήρ, και εν καιρώ πειρασμού ιχνεύει ο Σατανάς.

(Εφραίμ του Σύρου)
Έθος γάρ αυτώ (τω διαβόλω) εστί τους αγωνιζομένους από δεξιών κλέπτειν και το κακόν δια του 

αγαθού κατεργάζεσθαι.
(Εφραίμ του Σύρου)

Ο γάρ διάβολος μιαρός ών, πολλή κέχρηται τη κακουργία και ευτονία και συγκαταβάσει προς την 
ανθρώπων απώλειαν και από των μικροτέρων προσβάλλει…

(Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου)



Τα μικρά αμαρτήματα ευτελίζει ο διάβολος. Άλλως γάρ επί μείζονα κακά αγαγείν ου δύναται.
(Μάρκου του Ασκητού)

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΘΩΝ
Μη αγνόει, ώ φίλοσ, ότι υπόθεσις εστί της μακαρίας ζωής, η των παθών νέκρωσις, ής ουδέν 

ευκταιτότερον, ουδ’ ευκλεέστρον γένοιτο αν.
(Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Στρατηρίω μονάζοντι)

Χρη τους μέν γέροντας θυμού κρατείν, γαστρός δε τους νέους, τοις μέν γάρ οι ψυχικοί, τοις δε, 
μάλλον οι σωματικοί δαίμονες επιτίθενται.

(Νείλου ασκητού, Περί γαστριμαργίας)
Το αδιαλείπτως ονομάζειν τον Θεόν, φάρμακον εστίν αναιρετικόν, 

ου μόνον πάντων των παθών, αλλά και αυτής της πράξεως. Καθώς 
υποβάλλει ο ιατρός το φάρμακον, είτε έμπλαστρον επάνω του 
τραύματος του πάσχοντος και ενεργεί μη ειδότως του αρρωστούντος 
το πώς, ούτω και το όνομα του Θεού ονομαζόμενον αναιρεί, και ημών 
μη ειδότων το πώς, πάντα τα πάθη.

(Βαρσανουφρίου του μεγάλου, Βίβλος Βαρσαν. και Ιωάννου)
 Δύο χαρίσματα δέδωκεν ο Θεός τοις ανθρώποις, δι’ ών δύναται 

σωθήναι και λυτρωθήναι πάντων των παθών του παλαιού ανθρώπου, 
ταπείνωσιν και υπακοήν.

(Σχόλια εις την Κλίμακα)
Ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται ταις του βίου πραγματείαις . 

ο γάρ μετά εμπλοκής, τα πάθη νικήσαι θέλων, όμοιος εστί το μετ’ 
αχύρων σβεννύειν.

(Σχόλια εις την Κλίμακα)
 Προς πάντα μέν, πλήν ίσως προς τα δύο ταύτα πάθη, οι εν 

συνοδίαις καθ’ ώραν αγωνισώμεθα. προς την κοιλιομανίαν, και την 
οξυχολίαν. των οικείων γάρ υλών εν τω όχλω ευπορούνσι.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Δ΄ Περί Υπακοής)
Εί τις καταλαλιάς πνεύμα νικήσαι βούλεται, μη τω πταίοντι αλλά τω υποβάλλοντι δαίμονι την 

μέμψιν επιγραφέτω.
(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Ι΄ Περί Καταλαλιάς)

 Διακρίσει πολλή χρησώμεθα ποτέ μέν ίστασθαι, και εν ποίοις, και έως τίνος προσπαλαίειν 
ταις των παθών ύλαις οφείλομεν. Έστι γάρ και φυγείν προκρίναι δια την ασθένειαν, ίνα μη 
αποθάνωμεν.

(Ιωάννου Κλίμακος, Λόγος Κστ΄ περί διακρίσεως)
Ο δείνα εβλασφήμησε. μη μισήσης εκείνον, αλλά την βλασφημίαν, και τον βλασφημήσαι 

παρασκευάσαντα δαίμονα. Εί δε τον βλασφημήσαντα μισείς, άνθρωπον εμίσησας, και την εντολήν 
παρέβης. Και όπερ εκείνος τω λόγω εποίησε, ποιείς συ τω έργω. Ει δε την εντολήν φυλάττεις, τα της 
αγάπης επιδείξαι. Και ει τι δύνασαι βοήθησον, ίνα του κακού αυτόν απαλλάξης.

(Μαξίμου του Ομολογητού, Κεφάλαια περί αγάπης)
Θυμού μέν κημός, η εύκαιρος γίνεται σιωπή. Αλόγου δε επιθυμίας η σύμμετρος εδωδή. 

Δυσκάθεκτον δε λογισμού, η μονολόγιστος προσευχή.
(Μαξίμου του Ομολογητού, κεφάλαια ηθικά)

Ει θέλεις υφ’ έν των κακών απαλλαγήναι, τη μητρί των κακών τη φιλαυτία αποτάξαι.
(Θαλασσίου του Αφρικανού, Φιλοκαλία Β΄)

Μη δεσμευθής τω μικρώ και ου δουλεύσης τω μείζονι. Ου γάρ πέφυκε το μείζον κακόν, πρό του 
μικρού διαπλάττεσθαι.

(Ηλία προσβυτέρου, Φιλοκαλία Β)
Εισί δε τινές, φησίν αγωνιζόμενοι στήσαι το πάθος, αλλά κατά πάθος. Ο μέν γάρ σιωπά δια 

κενοδοξίαν. ο δε, δι’ ανθρωπαρέσκειαν, ή δι’ άλλο οιονδήποτε πάθος. Ούτοι κακώ το κακόν ιώνται. 
Είπε δε ο αββάς Ποιμήν, ότι πονηρία ουδαμώς αναιρεί. Ούτοι μετά των ενεργούντων (το πάθος) 
εισίν κάν χλευάζονται.

(Αββά Δωροθέου, Διδασκαλία Ι)



Τη συμμαχία φησί της υπερουσίου και αγίας Τριάδος, κατά των τριών γενικωτάτων παθών, 
ήγουν φιληδονίας, φιλαργυρίας, και φιλοδοξίας, δια των τριών αρετών, υφ’ ών αναιρούνται 
ταύτα, αντιπαραταξώμεθα, ήγουν εγκρατείας, αγάπης και ταπεινώσεως. Η μέν γάρ φιληδονία 
υπό εγκρατείας αναιρείται. η δε φιλαργυρία υπό της αγάπης, ως μεταδοτικής και κοινωνικής. η δε 
φιλοδοξία υπό της ταπεινώσεως, ως αφιλενδείκτου και μισοδόξου.

(Σχόλια εις την Κλίμακα, Περί διακρίσεως)
 Εάν θέλης, δούλος εί των παθών. εάν θέλης ελεύθερος εί και ουχ υποκλινείς τοις πάθεσι. ο 

γάρ Θεός αυτεξούσιον σε εποίησε. και ο νικών τα πάθη της σαρκός στεφανούται τη αφθαρσία. Ει μη 
γάρ ήσαν τα πάθη, ουκ ήσαν αι αρεταί, ούτε στέφανοι οι υπό του Θεού τοις αξίοις των ανθρώπων 
δωρούμενοι.

(Μεγάλου Αντωνίου, Παραίνεσις Φιλοκαλίας Α΄)
Έκαστος τας πράξεις και τα κινήματα της ψυχής, ως μέλλοντες αλλήλοις απαγγέλειν, σημειώμεθα 

και γράφωμεν. Και θαρρείτε, ότι πάντως αισχυνόμενοι γνωσθήναι, παυσόμεθα του αμαρτάνειν, και 
όλως του ενθυμείσθαι τι φαύλον.

(Μεγάλου Αντωνίου)
Αδελφός είπε τω Αββά Σισώη.  πώς ουκ αναχωρούσι τα πάθη απ’ εμού; Λέγει αυτώ ο γέρων. τα 

σκεύη αυτών ένδοθέν σου εισίν. δός αυτοίς τον αρραβώνα αυτών και υπάγωσιν.
Ηρώτησεν ο Αββάς Ιωσήφ τον Αββάν Σισώην λέγων. διά πόσων χρόνων οφείλει άνθρωπος 

εκκόπτειν τα πάθη; Λέγει αυτώ ο γέρων. τους χρόνους θέλεις μαθείν; Λέγει Αββάς Ιωσήφ. ναι. Λέγει 
ούν ο γέρων. οίαν ώραν έρχεται το πάθος, ευθέως έκκοψον αυτώ.

(Γεροντικόν)
Τοσούτον δε απέχει αλώναι πάθει τινί (ο αγαπών τον Χριστόν), όσον χρυσός πυρούμενος 

ο καθαρός αν απόσχοιτο κηλίδος. Ώσπερ γάρ μυίαι εις μέσην φλόγα ουκ αν εμπέσοιεν, αλλά 
φεύγουσιν ούτω και τα πάθη ουδέ εγγύς γενέσθαι τούτου τολμά.

(Ιωάννου Χρυσοστόμου)
Παρεστήκασι και ημίν λέοντες, θυμός, επιθυμία, χαλεπούς έχοντες οδόντας διοσπώντες τον 

εμπίπτοντα. Γενού τοίνυν κατά τον Δανιήλ, και μη δώς τοις πάθεσι τούτοις τους οδόντας εμπήξαι 
σου τη ψυχή.

(Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
 Η δε μοναχική υπερηφανία εστίν ότε κενοδοξεί τις ως αγρυπνών, ως ευλαβής, ως πολιτείας, 

ως σπουδαίως. Έστι δε ότε και ταπεινούται τις διά δόξαν. Ταύτα της μοναχικής υπερηφανίας εστίν. 
Ενδέχεται ημίν όλως υπερηφανεύεσθαι. ει δε, κάν εις τα μοναχικά υπερηφανεύεσθαι, και μη εις τα  
κοσμικά. Ιδού είπομεν τις εστίν η πρώτη υπερηφανία, και τις εστίν η δευτέρα, ομοίως είπομεν τις 
εστίν η κοσμική και τις εστί η μοναχική πολιτεία.

(Αββά Δωροθέου, Διδασκαλία Β)
Μηδείς εξ υμών υπερηφανευέσθω, ίνα μη τον Κύριον πολέμιον έξητε. Κύριος γάρ υπερηφάνοις 

αντιτάσσεται ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν. και ο Δαβίδ, Συ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον, 
ός ουδέ κατώκει ουδέ συνήσθιεν υπερηφάνω, διό και παρρησιαζόμενος επί τούτω έλεγε μετά 
παρρησίας προς τον Κύριον. υπερηφάνω οφθαλμώ και απλήστω καρδία τούτω ου συνήσθιον. 
και ου κατώκει εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν. Συνίετε ει Δαβίδ τοίνυν ο τοιούτος 
και τηλικούτος υπερηφάνω ου κατώκει ουδέ συνήσθιεν ο τοσούτων και τηλικούτων αρετών 
πεπληρωμένος, πως ημείς οι μηδέ ονόματι ψιλώ της εκείνου καταξιωθέντες μοίρας ανεξόμεθα 
συνοικείν ή συνεσθίειν προφανώς υπερηφάνοις και αλαζόσι. μη, παρακαλώ, μη, αλλ’ ως λύμην 
τούτοις εκφέγετε μεταδοτικήν. Μηδείς φιλοδοξείτω ή φιλαρχείσθω, ολέθριον το πάθος, διό και ο 
Κύριος ημών Ιησούς Χριστός απέπεμψεν αυτό τοις έθνεσιν, ου τοις αποστόλοις. τούτοις δε είπεν. 
Εν υμίν ουχ ούτως, αλλ’ ο θέλων πρώτος είναι, έστω πάντων έσχατος και πάντων διάκονος. Και εν 
τω τους πόδας αυτών νίψασθαι έλεγεν, εγνώκατε τι πεποίηκα υμίν… οράτε μηχανήν υπερβολικήν 
αντίτυπον και αντίθεον φιλοδοξίας και φιλαρχίας του Δεσπότου δι’ αυτής αισχύνην τον ταύτης 
δημιουργόν διάβολον εκείνος κατ’ αρχάς αυτήν επεδείξατο, διό και κατηνέχθη πτώμα εξαίσιον και 
εξ’ αγγέλων εγένετο δαίμων, και από φως κατέστη σκότος.

(Βησσαρίων Λαρίσης, Κτιτορική διαθήκη)



ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΤΤΑΙ

 ΥΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
…Ώστε τον άνθρωπον κατ’ εκείνον (της ελλάμψεως) τον καιρόν ελευθερωθέντα φθάσαι εις τα 

τέλεια μέτρα και είναι καθαρόν και ελεύθερον εκ της αμαρτίας, αλλά μετά ταύτα υπέστειλεν η χάρις 
και ήλθε το κάλυμμα της εναντίας δυνάμεως.

(Μακαρίου του Αιγυπτίου)

Είς γάρ τις των αδελφών συνευχόμενος τινι ηχμαλωτίσθη υπό θείας δυνάμεως και αρπαχθείς είδε 
την άνω Ιερουσαλήμ και εικόνας φωτεινάς και φως άπειρον. Και ήκουσε φωνής λεγούσης: ούτος 
εστίν ο τόπος της καταπαύσεως των δικαίων. και μετά μικρόν φυσιωθείς και νομίσας περί εαυτού 
επρακέναι, μετά τούτο ευρέθη εμπεσών εις τα άδυτα και βαθύτατα της αμαρτίας εις μυρία κακά.

(Μακαρίου Αιγυπτίου, ομιλίαι πνευματικαί)

Ο ακούων λόγον έρχεται εις κατάνυξιν και μετά τούτο, υποστελλούσης της χάριτος κατ’ οκονομίαν 
προς το συμφέρον τω ανθρώπω, εισέρχεται εις γυμνασίαν και παιδείαν πολέμου και ποιεί πάλιν και 
αγώνα προς τον σατανάν, και μετά πολλού δρόμου και αγώνος αποφέρεται τα νικητήρια και γίνεται 
χριστιανός.

(Μακαρίου του Αιγυπτίου, ομιλίαι πνευματικαί)

Προσετίθει τούτοις (ο αββάς Φιλήμων) και διήγησιν ενός τινός μονάζοντος και έλεγεν. ότι εις 
απάθειαν ήν εληλακώς και εκ χειρός αγγέλου τον άρτον εδέχετο της τροφής. και δια της αμελείας, 
της τιμής ταύτης εζημιώθη. Όταν γάρ η ψυχή το πυκνόν και σύντονον του νοός υποχαλάση, κρατεί 
της ψυχής η νύξ.

(Περί Αββά Φιλήμονος, Φιλοκαλία Β)

Και τοσούτον εγκαταλιμπάνει ο Θεός τον αδιάφορον, εάν αδιαφορήση, ουδέ τον θρασύν, εάν 
θρασυνθή, όσον εγκαταλιμπάνει τον ευλαβή, εάν αδιαφορήση και τον ταπεινόν εάν θρασυνθή.

(Αββά Δωροθέου, Διδασκαλία ΙΒ)

 Ο χρόνον τινά υπό της θείας φωτιζόμενος και αναπαυόμενος χάριτος, μετά την ταύτης 
υποστολήν ρεμβασμοίς περιπίπτων και γογγύζων διά τούτο και μη ανδριζόμενος διά της ικεσίας 
πάλιν επανακαλέσασθαι την σωτήριαν εκείνην πληροφορίαν, αλλ’ αποδυσπετών όμοιος εστί πτωχώ 
λαβόντι ελεημοσύνην από του παλατίου και δυσανασχετούντι, διότι ουκ εισήλθεν έσω συναριστήσαι 
τω Βασιλεί.

(Ιωάννου Καρπαθίου, Κεφάλαια παραμυθικά, Φιλοκαλία Α)

Πρώτον μέν γάρ, ως και ανωτέρω έφην, κρύπτει την εαυτής παρουσίαν επί των Βαπτιζομένων 
η χάρις, εκδεχομένη την της ψυχής πρόθεσιν. Επειδάν δε όλως επιστρέψη ο άνθρωπος προς τον 
Κύριον, τότε αρρήτω τινί αισθήσει την παρουσίαν αυτής εμφαίνει τη καρδία. και πάλιν εκδέχεται την 
της ψυχής κίνησιν. παραχωρούσα μέντοι τα δαιμονικά βέλη άχρι της βαθείας αυτής καταφθάνειν 
αισθήσεως, ίνα θερμότερα προθέσει και ταπεινή διαθέσει εκζητήσει τον Θεόν.

(Διαδόχου Φωτικής, Λόγος ασκητικός, ΦιλοκαλίαΑ)

Ο βλέπων τοις αισθητοίς οφθαλμοίς οίδε ποτέ μέν νύξ, πότε δε ημέρα εστίν. Ο δε τυφλός τα 
αμφότερα αγνοεί. Και ο πνευματικώς αναβλέψας και τοις νοεροίς ορών οφθαλμοίς θεασάμενος τον 
αληθινόν και άδυτον φως, όταν εκ ραθυμίας εις την προτέραν αποστραφή τύφλωσιν και του φωτός 
αποστερηθή αναισθήτως αισθάνεται της τούτου στερήσεως και πόθεν αύτη συνέβη γενέσθαι ουκ 
αγνοεί.

(Συμεών του νέου Θεολόγου, κεφάλαια Θεολογικά)

Ως γάρ ηλίου δύναντος νύξ γίνεται και σκότος
Και εξίασιν άπαντα προς βρώσιν τα θηρία

Ούτως αποσκεπάζων με Θεέ μου το φως σου
Ευθύς του βίου σκότος με θάλασσα λογισμών τε

Περικαλύπτει, και παθών θηρία κατεσθίει
Και βέλεσι τιτρώσκομαι των λογισμών απάντων.

(Συμεών του νέου Θεολόγου, ύμνοι)


