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ΜΕΛΕΤΗΜΑ 1ον
Μὲ τὴν προσευχὴ µιλάει ὁ ἄνθρωπος ἄµεσα µὲ τὸν Θεό. Μὲ τὴν προσευχὴ ὁ ἄνθρωπος
γίνεται παιδὶ τοῦ Θεοῦ! Μὲ τὴν προσευχὴ ξεπερνιοῦνται τὰ ἐµπόδια τοῦ βίου τούτου,
δηλαδὴ οἱ θλίψεις, οἱ στενοχώριες, τὰ βάσανα, οἱ δυστυχίες, οἱ στερήσεις, οἱ
µηχανορραφίες, οἱ ραδιουργίες, οἱ καταλαλιὲς καὶ οἱ συκοφαντίες. Μὲ τὴν προσευχὴ
συντρίβονται τὰ βέλη τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν.
Μὲ τὴν προσευχὴ ἀποκτοῦµε τὴ µακαρία ὑποµονὴ τοῦ Θεανθρώπου καὶ Σωτῆρα Χριστοῦ
καὶ τῶν ἁγίων ἀνδρῶν τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης. Μὲ τὴν προσευχὴ ἀποκτοῦµε
περισσότερη πνευµατικὴ δύναµη!… Μὲ τὴν προσευχὴ παίρνουµε τὴν οὐράνια παρηγοριὰ
καὶ παραµυθία τῆς ψυχῆς! Μὲ τὴν προσευχὴ ἀποκτοῦµε τὴν Οὐράνια Σοφία. Μὲ τὴν
προσευχὴ τελοῦνται τὰ ἑπτὰ µυστήρια της Ἐκκλησίας µας. Μὲ τὴν προσευχὴ λαµβάνουµε
τὸν ἐπιούσιον ἄρτον, δηλαδὴ τὰ ὑλικὰ καὶ τὰ πνευµατικὰ ἀγαθά! Μὲ τὴν προσευχὴ
ἀντλοῦµε περισσότερο θάρρος, ὑποµονὴ καὶ ἐλπίδες.
Μὲ τὴν προσευχὴ οἱ ἅγιοι ἄνδρες τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐτέλεσαν
θαύµατα, νεκροὺς ἀνέστησαν, ἀσθενεῖς θεράπευσαν καὶ λογῆς-λογῆς βασανιστήρια
ὑπέµειναν!… Μὲ τὴν προσευχὴ γινόµαστε ὅµοιοι µὲ τοὺς ἁγ. Ἀγγέλους, οἱ ὁποίοι
νύχτα-µέρα ὑµνοῦν καὶ δοξολογοῦν τὸν Θεό! Μὲ τὴν προσευχὴ γίνονται τὰ θαύµατα. Μὲ
τὴν προσευχὴ θεραπεύονται ἀνίατες ἀσθένειες καὶ ἐκδιώκονται τὰ δαιµόνια! Μὲ τὴν
προσευχὴ µποροῦµε νὰ σταθοῦµε στὰ πόδια µας καὶ νὰ βαδίσουµε ἀπρόσκοπτα τὸ δρόµο
τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν προσευχὴ δυναµώνεται ἡ πίστη µας στὸν Θεό!… Μὲ τὴν προσευχὴ ὁ
νοῦς καὶ ἡ καρδιά µας καθαρίζονται ἀπὸ κάθε κοσµικὴ πονηρία! Μὲ τὴν προσευχὴ ὁ νοῦς
καὶ ἡ καρδιά µας γίνονται ναὸς τοῦ Παναγίου Πνεύµατος! Μὲ τὴν προσευχὴ ὁ Πατήρ, ὁ
Υἱὸς καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦµα εἰσέρχονται καὶ κατοικοῦν στὶς καρδιές µας!…
Μὲ τὴν προσευχὴ ἡ γλώσσα µας γίνεται σάλπιγγα τοῦ Ἁγ. Πνεύµατος, σαλπίζουσα
οὐράνια ρήµατα. Μὲ τὴν προσευχὴ µᾶς δίνονται ἀόρατα ὁδηγίες καὶ συµβουλὲς ἀπὸ τὸ
Πανάγιο Πνεῦµα!… Μὲ τὴν προσευχὴ παραµένει διαρκῶς κοντά µας ὁ φύλακας Ἄγγελος
καὶ µᾶς φυλάσσει ἀπὸ κάθε κακό. Μὲ τὴν προσευχὴ ἀνοίγονται τὰ πνευµατικὰ αὐτιὰ τῆς
ψυχῆς καὶ ἀκοῦνε τὴ γλυκόηχη οὐράνια φωνὴ τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ, καθὼς ἐπίσης
ἀνοίγονται καὶ τὰ πνευµατικὰ µάτια τῆς ψυχῆς. Μὲ τὴν προσευχὴ ἀποφεύγουµε νὰ
σκεφθοῦµε ἢ νὰ κάµουµε τὸ κακό. Μὲ τὴν προσευχὴ γινόµαστε ταπεινότεροι καὶ
ἀγαθότεροι. Μὲ τὴν προσευχὴ νικᾶµε τὶς πανουργίες ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν! Μὲ
τὴν προσευχὴ παρηγορούµεθα καὶ ἀνακουφιζόµεθα στὶς λογῆς-λογῆς θλίψεις τῆς ζωῆς!…
Γιὰ νὰ ὠφεληθεῖς ἀπὸ τὴν προσευχὴ πρέπει: α) νὰ ξεχνᾶς κάθε φροντίδα κοσµική. β) Τὸ
λόγο ποὺ προφέρει τὸ στόµα αὐτὸν νὰ συλλογίζεται καὶ ὁ νοῦς µας, δηλαδὴ νὰ µὴ λαλεῖ
ἄλλα ἡ γλώσσα καὶ ἄλλα σκέπτεται ὁ νοῦς µας. Τότε ἀληθινὰ ἡ προσευχή µας ἀνεβαίνει
στὸν Οὐράνιον Πατέρα καὶ παίρνουµε τὰ µεγάλα χαρίσµατα καὶ τὶς δωρεὲς τοῦ Ἁγ.
Πνεύµατος καὶ συγχωροῦνται οἱ ἁµαρτίες µας…
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 2ον
Ἡ προσευχὴ εἶναι ἀπὸ τὶς κυριώτερες καὶ ἰσχυρότερες δυνάµεις, ποὺ κάνουν τὸν

προσευχόµενο νὰ ξαναγεννιέται καὶ τοῦ χαρίζουν σωµατικὴ καὶ πνευµατικὴ εὐεξία.
Χωρὶς τὴν προσευχὴ οὔτε οἱ ἁµαρτίες µας συγχωροῦνται οὔτε Μυστήριον κάνουµε οὔτε
καὶ ὁ Θεὸς µᾶς δίνει τὴ βοήθειά του καὶ τὴ χάρη Του.
Ἡ προσευχὴ εἶναι τὰ µάτια καὶ τὰ φτερὰ τῆς ψυχῆς µας καὶ µᾶς δίνει θάρρος καὶ δύναµη
ν᾿ ἀντικρύσουµε τὸν Θεό. Ὅµως κατὰ τὴν προσευχὴ πρέπει: α) Τὸ ἦθος µας νὰ εἶναι
ταπεινό, τρεφόµενο µ᾿ ἁγνὲς ἐλπίδες, β) Νὰ µεταχειριζόµαστε ὅσα ταπεινώνουν καὶ
ἡσυχάζουν τὸ σῶµα, ἐλευθερώνοντας τὸ νοῦ ἀπὸ κάθε ἐνόχληση, γ) Τὰ ἐνδύµατά µας νὰ
εἶναι ταπεινά, δ) Οἱ τροφές µας νὰ εἶναι ἐκεῖνες ποὺ πρέπει καὶ τὰ πιοτά µας ἐλαφρὰ καὶ
µὲ µέτρο, ε) Ἡ ὀρθοστασία µας καὶ οἱ γονυκλισίες µας ἀνάλογες µὲ τὶς δυνάµεις µας, στ)
Ὁ ὕπνος µας νὰ εἶναι ὀλίγος καὶ σὲ σκληρὰ στρώµατα, ζ) Νὰ µεταχειριζόµαστε ὅσα
δαµάζουν τὸ σῶµα καὶ ξυπνοῦν τὸ νοῦ φέρνοντάς µας κοντὰ στὸ Θεό. Σ᾿ αὐτὸ βοηθοῦν
πολὺ ἡ ἀνάγνωση τῶν Θείων Γραφῶν καὶ τῶν ἑρµηνειῶν τῶν Ἁγ. Πατέρων, τὰ νηπτικὰ
ἀποφθέγµατα τῶν Ὁσίων καὶ οἱ κατανυκτικὲς ψαλµωδίες καὶ η) Νὰ νιώθουµε σ᾿ ὅλη
τους τὴν ἔκταση τὰ θαύµατα, ποὺ ἔγιναν καὶ γίνονται σ᾿ ὅλον τὸν κόσµο.
Προσεύχου, λοιπόν, ἀδελφέ µου, µὲ τὸ στόµα, ὥσπου νὰ σὲ φωτίσει ἡ Θ. Χάρη νὰ
προσεύχεσαι καὶ µὲ τὴν καρδιά σου. Τότε θὰ συντελεσθεῖ µέσα σου µὲ θαυµατουργικὸ
τρόπο ἑορτὴ καὶ πανήγυρη καὶ δὲ θὰ προσεύχεσαι πιὰ µὲ τὸ στόµα ἀλλὰ µὲ τὴν καρδιά.
Σὲ κάθε σου ἐργασία ἀπὸ τὸ πρωὶ µέχρι τὸ βράδυ, ἂς προηγεῖται ἡ προσευχή! Αὐτὴ ἂς
κυβερνάει ὅλες σου τὶς πράξεις! Αὐτὴ γεννάει τὴ µετάνοια καὶ τὸ δάκρυ! Αὐτὴ προχωρεῖ
ὡς τὰ µύχια τῶν λογισµῶν µας. Αὐτὴ εἶναι ἡ γεννήτρια τῆς Θείας Ἀγάπης! Αὐτὴ
καθαρίζει τὸ λογιστικό της ψυχῆς. Αὐτὴ ἐξαγνίζει τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους!…
Αὐτὴ φυλάγει καθαρὸ τὸ ἐπιθυµητικὸ τῆς ψυχῆς µὲ τὸ νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ Θεό, νὰ
ὁµιλεῖ καὶ νὰ προσκολλᾶται σ᾿ Αὐτὸν µ᾿ ὅλη της τὴν ἐπιθυµία. Γιατὶ καθένας ποὺ
ἀγαπάει καὶ φοβᾶται τὸ Θεὸ εἶναι ἀδύνατο νὰ µὴ σκέπτεται ταπεινά, εἶναι ἀδύνατο νὰ
κυβερνᾶται ἀπὸ τὸ θυµό. Γι᾿ αὐτὸ καὶ λέµε πὼς ἡ ὁσία ταπείνωση καθαρίζει τὴν ψυχή.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 3ον
Ὁ Θεὸς ἔχει παραχωρήσει στὴ θέληση καὶ στὴ δύναµη τοῦ ἀνθρώπου µόνο τὴν ποσότητα
τῆς προσευχῆς. Ἔχει διδάξει τὴ συνεχῆ καὶ ἀδιάλειπτη προσευχὴ πάντοτε καὶ σὲ κάθε
τόπο. Μόνο µ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο γινόµεθα κάτοχοι τοῦ µυστικοῦ της ἀληθινῆς προσευχῆς
καὶ πίστεως. Μόνον ἔτσι τηροῦµε τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ πετυχαίνουµε τὴ σωτηρία
µας. Ἡ ποσότητα λοιπὸν τῆς προσευχῆς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο.
Οἱ Ξανθόπουλοι Κάλλιστος καὶ Ἰγνάτιος συµβουλεύουν συχνὴ προσευχὴ στὸ Ὄνοµα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὶν ἀπὸ κάθε ἔργο καὶ πράξη, ἐπειδὴ ἡ συχνότητα τελειοποιεῖ ἀκόµη καὶ
τὴν ἀτελῆ προσευχή. Ὁ δὲ Διάδοχος τῆς Φωτικῆς παραδέχεται ὅτι, ὅταν ἄνθρωπος
ἐπικαλεῖται τὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ ὅσον µπορεῖ συχνότερα, δὲν πέφτει εὔκολα σὲ
ἁµαρτήµατα. Μάθε ὅτι κάθε παλµὸς καὶ κάθε σκέψη προσευχῆς ὀφείλεται σ᾿ ἐνέργεια
τοῦ Ἁγ. Πνεύµατος καὶ εἶναι ἡ µυστικὴ φωνὴ τοῦ Ἀγγέλου φύλακος τοῦ καθενός µας. Τὸ
ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐπικαλούµεθα στὴν προσευχή, περιέχει µέσα του
αὐτοϋπάρχουσα καὶ αὐτενεργοῦσα ἀνορθωτικὴ δύναµη.
Μὴν ἀνησυχεῖς λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἀτέλεια καὶ τὴν ξηρασία τῆς προσευχῆς σου, ἀλλὰ
περίµενε µ᾿ ἐπιµονὴ τὸν καρπὸ τῆς συχνῆς ἐπικλήσεως τοῦ θείου Ὀνόµατος καὶ δὲν θ᾿
ἀργήσει νὰ ἔλθει. Ἐκεῖνο ποὺ θὰ πρέπει νὰ σὲ ἀνησυχεῖ εἶναι ἡ ἀµέλεια γιὰ προσευχή.
Αὐτὴ ἦταν ἡ κύρια καὶ µοναδικὴ αἰτία, ποὺ ἔσπρωξε τὸν Ἀπ. Πέτρο στὸ ν᾿ ἀρνηθεῖ τὸν
Χριστό!… Αὐτὴ ἦταν ἐκείνη ποὺ τὸν εἶχε κάνει περήφανο, γιατὶ ὅποιος νοµίζει τὸν ἑαυτό
του ἀσφαλῆ καὶ σταθερό, δὲν ζητάει µὲ τὴν προσευχὴ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Θ. Πέτρος εἶχε πολλοὺς λόγους νὰ καταφύγει στὴν προσευχή: γιατὶ ὁ Κύριος τοῦ τὸ
εἶχε παραγγείλει λέγοντας σ᾿ ὅλους τοὺς Ἀποστόλους «Ἔχετε πάντα τὸ νοῦ σας καὶ
προσεύχεσθε, γιὰ νὰ µὴ µπεῖτε σὲ πειρασµό». Ἀκόµη καὶ ἰδιαίτερη παρατήρηση τοῦ ἔκαµε

ὁ Κύριος, ὅταν τοῦ εἶπε: «Πέτρε κοιµᾶσαι;» Ἀκόµη ὁ Πέτρος εἶχε πρόσφατο τὸ παράδειγµα
τοῦ Κυρίου, ποὺ προσευχόταν συνέχεια ἐπὶ τρεῖς ὦρες. Κι ὅµως ὅλα αὐτὰ δὲν µπόρεσαν
νὰ τὸν κάνουν νὰ ξυπνήσει ἀπὸ τὸ βαρὺ ὕπνο, ποὺ τὸν εἶχε κυριεύσει. Βλέπεις, ἀδελφέ,
πόσο ἀδύνατος εἶναι ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος, ὅταν δὲν ζητάει µὲ τὴν προσευχὴ βοήθεια
ἀπὸ τὸν Θεό;
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 4ον
Ὁ Πέτρος, ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων, στὸν ὁποῖον ὁ Πατὴρ ἀπεκάλυψε τὴ Θεότητα
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ λέγοντας: «Σὺ εἶσαι ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ», ὁ Πέτρος,
ποὺ εἶδε µὲ τὰ µάτια του τὴ Θεότητα τοῦ Χριστοῦ πάνω στὸ ὄρος Θαβώρ, αὐτὸς ὁ
Πέτρος, ὅταν µ᾿ ἁπλότητα µία ἀσήµαντη γυναίκα τὸν ρώτησε «Μήπως εἶσαι καὶ σὺ ἀπὸ
τοὺς ἀνθρώπους τούτου», δηλαδὴ τοῦ Ἰησοῦ, χωρὶς δισταγµὸ ἀποκρίθηκε: «Δὲν ξέρω τὸν
ἄνθρωπο»! Καὶ δὲν σταµάτησε µόνο σὲ τούτη τὴν ἄρνηση, ἀλλὰ µπροστὰ σ᾿ ὅλο τὸ
βλάσφηµο ἐκεῖνο πλῆθος «τότε ἄρχισε νὰ ἀναθεµατίζει καὶ νὰ ὁρκίζεται πὼς δὲν
γνωρίζει καθόλου τὸν ἄνθρωπον αὐτόν». Καὶ ὅλα αὐτὰ γιατί; Διότι δὲν εἶχε µαζί του τὸ
ὅπλο τῆς προσευχῆς, γιὰ ν᾿ ἀµυνθεῖ στὴν ἐπίθεση. Γιατὶ εἶχε ἀµελήσει νὰ προσεύχεται
καὶ δὲν εἶχε ἑνωθεῖ διὰ µέσου τῆς προσευχῆς µὲ τὸν Παντοδύναµο Κύριο.
Παρόµοια παραστρατήµατα καὶ λαβύρινθοι περιµένουν ὅποιον δὲν προσεύχεται διαρκῶς.
Καταντάει νὰ ἀρνεῖται τὸν Κύριο γιὰ πολὺ ἀσήµαντα πράγµατα. Καὶ ἀφοῦ τὸν ἀρνηθεῖ,
ἐξακολουθεῖ ν᾿ ἀποµακρύνεται ἀπ᾿ Αὐτὸν πέφτοντας ἀπὸ τὴ µιὰ ἁµαρτία στὴν ἄλλη. Γι᾿
αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος εἶπε τὴν παραβολὴ τῆς χήρας καὶ τοῦ Κριτοῦ τῆς ἀδικίας: «Γιὰ νὰ µᾶς
παρακινήσει νὰ προσευχόµαστε πάντοτε καὶ νὰ µὴ βαριόµαστε».
Μάθε λοιπὸν καὶ σύ, ἀδελφέ, µὲ ἄλλου πάθηµα, δηλαδὴ µὲ τὸ κατρακύλισµα τοῦτο τοῦ Ἀπ.
Πέτρου, νὰ µὴ κρατεῖς ποτὲ τὸν ἑαυτό σου ἀπὸ τὸ νὰ προστρέχει πρὸς τὸν Κύριο µὲ τὴν
προσευχή, ἰδιαίτερα σὲ στιγµὲς πειρασµοῦ καὶ θλίψεων γιατὶ ξέρω πὼς ἂν ἀφήσεις τὴν
προσευχή, ἕνα ἁπλὸ πείραγµα, ἕνας µόνο λόγος, µιὰ µονάχα ἀντίρρηση ὁποιουδήποτε
εἶναι ἀρκετὰ νὰ σὲ κάνουν ν᾿ ἀρνηθεῖς ὅλες σου τὶς καλὲς πράξεις καὶ συνήθειες, ποὺ
ἔκαµες γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς σου καὶ νὰ λησµονήσεις Ἐκεῖνον τὸν Δεσπότην, ποὺ
τόσο πολὺ σ᾿ εὐεργέτησε κι ἔδωσε τὸ Αἷµα Του καὶ τὴ ζωή Του γιὰ σένα…
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 5ον
Ἄπειρες εἶναι οἱ αἰτίες, ποὺ µέρα καὶ νύχτα στὴ ζωή µας, µᾶς παρακινοῦν γιὰ προσευχή:
Ὅλος ὁ κόσµος γύρω µας. Ὅλα τὰ κτίσµατα τοῦ Δηµιουργοῦ µᾶς παρακινοῦν ν᾿
ἀναπέµψουµε δεήσεις πρὸς τὸν Κύριον. Ὁ ἥλιος ποὺ µᾶς χαρίζει τὸ φῶς τῆς ἡµέρας. Τὸ
φεγγάρι µὲ τ᾿ ἄστρα, ποὺ τὶς ξάστερες νύχτες γίνονται ἀδαµαντοστόλιστη κορῶνα τῆς
γῆς. Τὰ σύννεφα µὲ τὶς ἀστραπὲς καὶ τὶς µπόρες, οἱ σεισµοί! Ἡ ἀπεραντοσύνη τῆς
θάλασσας, ἄλλοτε µὲ τὴ γαλήνη κι ἄλλοτε µὲ τὰ κύµατά της. Τὰ πουλιὰ ποὺ πετᾶνε
ἐπάνω µας τιτιβίζοντας χαρούµενα… Ὅλα µας λένε: «Προσευχήσου στὸν Πλάστη µας»…
Οἱ καθηµερινές µας ἀνάγκες, ἡ συναίσθηση τῆς µικρότητάς µας µέσα στὸ ἀπέραντο
σύµπαν, µᾶς παρακινοῦν νὰ ζητοῦµε κάθε τόσο µὲ προσευχὲς τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου. Ἡ
ἱστορία µας µὲ τὶς ἐθνικὲς καταστροφές, ὅταν οἱ πρόγονοί µας δὲν ἀκολουθοῦσαν τὸ
δρόµο τοῦ Θεοῦ καὶ µὲ τὶς ἀνόδους καὶ νικηφόρους πολέµους, ὅταν ἐκτελοῦσαν τὶς
ἐντολές Του, µᾶς ἐπιτάσσει: «Μὴ ξεχνᾶς ποτέ σου τὸ Θεό». Οἱ προγονικὲς συνήθειες, ποὺ
κληρονοµήσαµε ἀπὸ τοὺς γονεῖς µας. Οἱ γραπτοὶ καὶ ἄγραφοι νόµοι. Μὲ λίγα λόγια ὁ
ἠθικὸς νόµος, ποὺ µὲ θεϊκὴ ἔµπνευση καταγράφτηκε στὰ Εὐαγγέλια, µᾶς βροντοφωνοῦν
νὰ βρισκόµαστε σὲ διαρκῆ ἐπικοινωνία µὲ τὸν Οὐράνιο Πατέρα.
Τὰ ἄπειρα παραδείγµατα τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας µας, ποὺ ἡ
προσευχὴ τοὺς πληµµύριζε µὲ γαλήνη καὶ καρτερία καὶ στὶς πιὸ φρικτὲς στιγµὲς τῶν
µαρτυρίων τους! Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ποὺ σταυρώθηκε γιὰ τὴ σωτηρία µας,

µᾶς δείχνουν µέρα-νύχτα τὸ δρόµο τῆς προσευχῆς. Ἀρκεῖ ν᾿ ἀνοίξουµε τὰ µάτια τῆς
ψυχῆς µας. Ἀρκεῖ νὰ συναισθανθοῦµε τὸ σκοπὸ τῆς ἀποστολῆς µας σὲ τοῦτο τὸν
πρόσκαιρο κόσµο καὶ θὰ δοῦµε ὁλόφωτο τὸ δρόµο τῆς προσευχῆς νὰ µᾶς ὁδηγεῖ πρὸς τὸν
Κύριο τῆς αἰώνιας ζωῆς.
Προσπάθησε λοιπὸν καὶ σύ, ἀδελφέ, νὰ ἔχεις πάντα ἀνοιχτὰ τὰ µάτια καὶ τ᾿ αὐτιὰ τῆς
ψυχῆς σου, γιὰ νὰ βλέπεις καὶ ν᾿ ἀκοῦς ὅλα αὐτά, ποὺ σοῦ µιλᾶνε γιὰ τὴν προσευχὴ καὶ
σοῦ δείχνουν φωτεινὸ τὸ δρόµο πρὸς τὸν Θεό!…
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 6ον
Ὁ Πανάγαθος Θεὸς ἀκούει τὶς προσευχὲς ὅλων µας ἀνεξαιρέτως, ἀρκεῖ νὰ ἐκπορεύονται
καὶ ἐκπέµπονται ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς µας. Ἀκόµη καὶ τῶν ἁµαρτωλῶν τὶς προσευχὲς
ἀκούει ὁ Κύριος, ὅταν γίνονται µὲ πίστη καὶ πραγµατικὴ µετάνοια. Χαίρεται µάλιστα ὁ
Κύριος, ὅταν οἱ ἁµαρτωλοί, πικρὰ µετανιωµένοι γιὰ τὶς πράξεις τους, ζητοῦν συγχώρεση.
Ἔτσι χάρηκε ὁ πατέρας τῆς παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου κι ἔσφαξε τὸ µόσχο τὸ σιτευτό,
µόλις γύρισε ὁ παραστρατηµένος υἱός του! – Ὁ προφητάναξ Δαβίδ, ὁ µεγάλος αὐτὸς
ποιητὴς καὶ ψαλµωδός, ποὺ οἱ προσευχές του περιέχονται στὸ ἀνυπέρβλητο Ψαλτήρι
«Ἁµάρτησα ἀπέναντι τοῦ Κυρίου» ὁµολόγησε, ὅταν συνῆλθε ἀπὸ τὸ παραστράτηµά του.
Καὶ ὁ Κύριος τοῦ φανέρωσε: «Σοῦ συγχώρεσα τὴν ἁµαρτία σου, µὴ λοιπὸν στενοχωρεῖσαι
γι᾿ αὐτήν». Ὅταν ὁ αὐταρχικότατος καὶ σκληρότατος βασιλιὰς τῶν Ἰουδαίων
Μανασσὴς ταπεινώθηκε νικηµένος κι αἰχµαλωτισµένος ἀπὸ τοὺς Ἀσσυρίους καὶ
προσέφυγε στὸν Θεὸ καὶ τὸν παρακάλεσε νὰ τὸν συγχωρέσει γιὰ τ᾿ ἁµαρτήµατά του,
Ἐκεῖνος «καὶ ὑπήκουσε αὐτοῦ καὶ ὑπήκουσε τῆς βοῆς αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὸν εἰς
Ἱερουσαλὴµ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ»…
Κατὰ τὴν παραβολὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅταν ὁ Τελώνης µπῆκε στὸ ναὸ καὶ ταπεινὸς καὶ
συντριµµένος ζήτησε συγχώρεση λέγοντας «Θεέ µου, λυπήσου µε τὸν ἁµαρτωλὸ καὶ
συγχώρεσέ µε», ἐπειδὴ τὰ λόγια βγῆκαν ἀπὸ τὰ µύχια της καρδιᾶς του, ἔκαναν τὸν
Μεγαλοδύναµο νὰ τὸν συγχωρέσει. Καὶ κατὰ τὴ σταύρωση τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ, ἕνα
«Μνήσθητί µου, Κύριε», δηλαδὴ «Θυµήσου µε, Κύριε, ὅταν ἔλθεις στὴ Βασιλεία σου» τοῦ
ἑνὸς ἀπὸ τοὺς δυὸ ληστές, στάθηκε ἱκανό, γιὰ νὰ µπεῖ αὐτὸς µέσα στὸν Παράδεισο!
Μὴ διστάσεις λοιπὸν καὶ σύ, ἀδελφέ µου, ὅταν ὡς ἄνθρωπος πέσεις σὲ κάποιο ἁµάρτηµα,
νὰ ζητήσεις τὴ συγχώρεση ἀπὸ τὸν Κύριό µας. Νὰ εἶσαι βέβαιος, πώς, ὅταν ἡ µετάνοιά
σου εἶναι πραγµατική, θὰ σοῦ δοθεῖ ἡ ἄφεση.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 7ον
Ἂν ὁ Πανάγαθος Θεὸς ἀκούει τὶς προσευχὲς τῶν ἁµαρτωλῶν ποὺ µετανοοῦν, πολὺ
περισσότερο ἀκούει καὶ τὶς προσευχὲς τῶν δικαίων καὶ τοὺς στέλνει τὴ βοήθειά Του.
Ἕνα τέτοιο παράδειγµα εἶναι ἡ Ἄννα, ἡ µητέρα τοῦ προφήτη Σαµουήλ. Τὴν ἐνάρετη κι
εὐτυχισµένη ζωή της τὴν ἐσκίαζε ὁ καηµός, ὅτι εἶχε προχωρήσει ἀρκετὰ στὴν ἡλικία καὶ
δὲν εἶχε ἀποκτήσει παιδί. Κατέφυγε τότε στὸν Θεὸ καὶ προσευχήθηκε στὸν Κύριο καὶ µὲ
δάκρυα θερµὰ τὸν παρακάλεσε νὰ λύσει τὴ στείρωσή της. Ὁ Θεὸς εἰσάκουσε τὴν
προσευχή της καὶ τῆς ἔδωσε τὸν Σαµουήλ…
Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι γεµάτη ἀπὸ τέτοια παραδείγµατα. Ἔτσι, ὁ προφήτης Ἠλίας «Μὲ
προσευχὴ παρακάλεσε τὸ Θεὸ νὰ µὴ βρέξει καὶ δὲν ἔβρεξε τρία χρόνια καὶ ἕξι µῆνες. Καὶ
πάλι προσευχήθηκε καὶ ὁ οὐρανὸς ἔβρεξε καὶ ἡ γῆ ἔδωκε πλούσια τοὺς καρπούς της». Ὁ
Ἐλισσαῖος ἀνέστησε τὸ παιδὶ τῆς Σωµανίτιδας µὲ προσευχή. Καὶ εἶναι σ᾿ ὅλους γνωστὸ
πὼς ὁ προφήτης Δανιὴλ µὲ τὴν προσευχὴ ἔφραξε τὰ στόµατα τῶν λεόντων! Καὶ πὼς καὶ
οἱ τρεῖς παῖδες µέσα στὴν κάµινο µὲ τὴν προσευχὴ ἔσβησαν τὴ δύναµη τῆς φωτιᾶς!
Ζήτα λοιπὸν καὶ σύ, ἀδελφέ µου, µὲ τὴν προσευχὴ τὴν προστασία καὶ τὴ βοήθεια τοῦ

ἐπουράνιου Πατέρα καὶ νὰ εἶσαι βέβαιος, ὅτι, ἐὰν τὰ αἰτήµατά σου εἶναι ἁγνὰ καὶ
ψυχωφελῆ, θὰ εἰσακουσθεῖς ἀπὸ τὸν Κύριο. Ἔχε δὲ ὑπόψη σου ὅτι τὰ αἰτήµατα θὰ
ἀκουσθοῦν, ὅταν ἔχεις ἀκλόνητη πίστη στὸν Θεό. Καὶ ἡ πίστη ἀποκτᾶται καὶ
στερεώνεται µονάχα µὲ τὴν προσευχή! Ὅταν µὲ πίστη ἀπευθυνόµαστε πρὸς τὸν Κύριο
παρακαλώντας Τὸν γιὰ δίκαια πράγµατα, µᾶς ἀκούει. Ὅµως ἡ προσευχή µας πρέπει νὰ
γίνεται µὲ ταπείνωση, ὅµοια µ᾿ ἐκείνη τοῦ Τελώνη. Ἡ περηφάνεια στὴν προσευχὴ φέρνει
τ᾿ ἀντίθετα ἀποτελέσµατα, ὅπως ἔγινε µὲ τὸ Φαρισαῖο τῆς ἰδίας παραβολῆς. «Ὅπως ἡ
προσευχὴ τοῦ ταπεινοῦ κάµπτει τὸν Θεό, ἔτσι καὶ ἡ προσευχὴ τοῦ ὑπερήφανου κάνει τὸν
Ὕψιστο νὰ θυµώνει µαζί σου καὶ νὰ ὑπολογίζει τὴν προσευχή σου ὡς ἁµαρτία» γράφουν
οἱ Νηπτικοὶ Πατέρες…
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 8ον
Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν προσευχή, γιατὶ τὸν ἑνώνει µὲ τὸν Θεό.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἑνωµένος µὲ τὸν Θεό, εἶναι ἑπόµενο νὰ µὴ ξεφεύγει ἀπὸ τὸ Νόµο
τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ προσέχει σὲ κάθε βῆµα του. Ἔτσι µὲ τὴν προσευχὴ ὅλοι µας οἱ σκοποὶ
στὴ ζωὴ εἶναι θεάρεστοι. Ὅλες µας οἱ ἐνέργειες στέφονται ἀπὸ ἐπιτυχία, γιατὶ ἔχουµε
συµπαραστάτη µας τὸ Θεό. Εἶναι λοιπὸν ἡ προσευχὴ κάτι ἀναγκαῖο καὶ πρωταρχικὸ στὴ
ζωή µας. Ὅµως ὁ σατανὰς µᾶς παρανοµεύει πάντοτε, γιὰ νὰ βρεῖ µιὰ στιγµή, ποὺ δὲν
κρατᾶµε τὸ ὅπλο τῆς προσευχῆς, ὥστε νὰ µᾶς παρασύρει στὸ δρόµο του, ποὺ πάντα εἶναι
εὔκολος καὶ κατηφορικός. Νά, γιατὶ ἐπιβάλλεται ἡ προσευχή µας νὰ εἶναι πάντοτε
συνεχὴς καὶ ἀδιάλειπτη. Ἡ ἐκτέλεση τῶν ἄλλων χριστιανικῶν καθηκόντων µας γίνεται
κατὰ διαστήµατα, τὸ καθῆκον ὅµως τῆς προσευχῆς ἐπιβάλλεται νὰ γίνεται ἀδιάκοπα καὶ
συνεχῶς.
Πρέπει νὰ ξέρεις, ἀδελφέ µου, ὅτι καὶ ἡ ἁπλὴ ἐπίκληση τοῦ Ὀνόµατος τοῦ Κυρίου εἶναι
προσευχή!… Καὶ δὲ χωράει ἀµφιβολία, ὅτι αὐτὸ µπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνεται συνεχῶς, σὲ
κάθε ἀναπνοή µας… Μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ σκέψη µας καὶ ἡ µνήµη µας κατευθύνονται
συνεχῶς στὸν Θεό. Ἡ πορεία αὐτὴ τῆς σκέψης µας στὴ θεϊκὴ παρουσία σηµαίνει δόσιµο
ὁλοκληρωτικὸ τοῦ εἶναι µας στὸν Κύριον Ἰησοῦν. Σηµαίνει δόσιµο τῆς ψυχῆς µας σ᾿
Αὐτόν. Νά, γιατὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες µᾶς συµβουλεύουν νὰ ἐπικαλούµεθα τὸ Ὄνοµα τοῦ
Κυρίου Ἰησοῦ σὲ κάθε ἀναπνοή µας.
Οἱ δυνάµεις τοῦ κακοῦ, ποὺ εἶναι ἀντίθετες στὴν προσευχὴ τῆς καρδιᾶς µας, µᾶς
ἐπιτίθενται ἀπὸ δυὸ µέρη: Ἀπὸ τ᾿ ἀριστερὰ καὶ ἀπὸ τὰ δεξιά. Δηλαδή: Ὅταν δὲν µποροῦν
νὰ µᾶς ἐµποδίσουν ἀπὸ τὴν προσευχὴ µὲ τὶς µάταιες καὶ ἁµαρτωλὲς σκέψεις, φέρνουν
στὸ µυαλό µας λογῆς-λογῆς ὑλιστικὲς σκέψεις, γιὰ νὰ µαταιώσουν τὴν προσευχή µας,
ποὺ δὲν ἀνέχεται νὰ ὑποφέρει ὁ µισόκαλος σατανάς… Καὶ κάνει τὸ πᾶν, γιὰ νὰ µᾶς
ξεγελάσει νὰ ἐγκαταλείψουµε τὴ συνοµιλία µας µὲ τὸ Θεό, ἀρχίζοντας κοσµικὲς
συνοµιλίες µ᾿ ἀνθρώπους…
Κλεῖνε λοιπόν, ἀδελφέ µου, σὰν ἄλλος Ὀδυσσέας τ᾿ αὐτιὰ τῆς ψυχῆς σου πρὸς τὶς
σειρῆνες τοῦ κόσµου τοῦ αἰώνα τούτου, ποὺ κατὰ τὸ ταξίδι τῆς ζωῆς σου ἀκοῦς ἀπὸ
δεξιὰ ἢ ἀριστερά σου νὰ σοῦ τραγουδοῦν µαγικὰ τραγούδια γιὰ ὑλιστικὲς θεωρίες καὶ
µοντέρνες ἰδέες.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 9ον
Γιὰ νὰ εἶναι ἀληθινὴ ἡ προσευχή, πρέπει νὰ γίνεται µὲ ἀποκλειστικὸ σκοπὸ νὰ µᾶς
συνδέσει µὲ τὸν Θεὸ γι᾿ αὐτὸ ἡ καλύτερη, ἡ ἀληθινὴ προσευχὴ εἶναι ἐκείνη, ποὺ γίνεται
στὰ κρυφά. Γιὰ τὴ µυστικὴ προσευχὴ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος γράφει: «Σύ, ὅταν
προσεύχεσαι, ἔµπα στὸ ταµεῖο σου καὶ ἀφοῦ κλείσεις καλὰ τὴν πόρτα σου, προσευχήσου
στὸν Πατέρα σου ἐκεῖ στὰ κρυφά». Ταµεῖο ἐδῶ ἐννοεῖ τὴν καρδιά µας καὶ τὸν ψυχικό µας
κόσµο γενικά. Ἐκεῖ ὅπου φυλάγουµε τοὺς µύχιους λογισµούς µας, τὰ συναισθήµατά µας

καὶ τὶς ἐπιθυµίες µας. Ἐκεῖ µας συµβουλεύει νὰ µπαίνουµε κάθε φορὰ ποὺ θέλουµε νὰ
προσευχηθοῦµε. Καὶ ὅταν µας λέει νὰ κλείνουµε τὴν πόρτα, ἐννοεῖ τὴν πόρτα κυρίως τῶν
σωµατικῶν περισπασµῶν καὶ φροντίδων. Μόνο µε τὸ κλείσιµο αὐτῆς τῆς πόρτας
ἐξασφαλιζόµαστε ἀπὸ κάθε πειρασµὸ καὶ ὁ νοῦς µας προσηλώνεται στὸν Θεό!…
Ὁ δὲ ἱερὸς Θεοτόκης γράφει: «Ὅταν προσεύχεσαι, βάλε ὅλη σου τὴν προσοχὴ καὶ
ἐπιµέλεια νὰ ἀκοῦνε τ᾿ αὐτιά σου ὅσα λέει τὸ στόµα σου, καὶ νὰ αἰσθάνεται ἡ καρδιά
σου ὅσα λαλεῖ ἡ γλώσσα σου… Τότε ἀληθινὰ µπῆκες µέσα στὸ ταµεῖο σου καὶ ἔκλεισες
τὴν πόρτα σου. Τότε ἀληθινὰ ἡ προσευχή σου ἀνεβαίνει σὰν θυµίαµα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου
καὶ κατεβάζει ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ τὴ συγχώρεση τῶν ἁµαρτιῶν σου καὶ τὰ µεγάλα
χαρίσµατα τοῦ φιλάνθρωπου Θεοῦ».
Ἀφετηρία καὶ παντοτινὴ ἐνέργεια γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς σωτηρίας µας εἶναι ἡ
προσευχή, ποὺ κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο γίνεται τὸ πρῶτο καθῆκον κάθε Χριστιανοῦ, ποὺ
θέλει νὰ φέρει ἄξια τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου µας. Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο
παραγγέλλει τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή.
Ὅλες οἱ πράξεις εὐσεβείας ἔχουν ἡ κάθε µιὰ τὸν καιρό της. Ἡ προσευχὴ δὲν περιορίζεται
χρονικά, εἶναι δικά της ὅλα τὰ χρόνια τῆς ζωῆς µας. Χωρὶς τὴν προσευχὴ καµµιὰ ἀγαθὴ
πράξη δὲν γίνεται καλά. Ὅποιος ἀποφασίσει νὰ ἐπικαλεῖται τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
συνεχῶς, εἶναι φυσικὸ στὴν ἀρχὴ νὰ συναντάει δυσκολίες. Ὅσο ὅµως περισσότερο
ἐπιµένει, τόσο γρηγορότερα συνηθίζει καὶ ἐξοικειώνεται µὲ τὴν προσευχή. Καὶ ἡ γλώσσα
του καὶ τὰ χείλη τοῦ ἀποκτοῦν τέτοια ἱκανότητα, ὥστε χωρὶς καµµιὰ προσπάθεια
ὕστερα ἀπὸ λίγο καιρό, αὐτὸς ποὺ προσεύχεται ἀντιλαµβάνεται ὅτι ἡ προσευχή του
ἔγινε ἕνα συνεχὲς καὶ οὐσιῶδες ἀπόκτηµα. Κι ἂν καµµιὰ φορὰ τοῦ συµβεῖ γιὰ ἕνα
ὁποιοδήποτε λόγο νὰ τὴν σταµατήσει, αἰσθάνεται ἔντονα σὰν κάτι νὰ τοῦ λείπει!… Κατ᾿
αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ προσευχὴ τοῦ γίνεται συνήθεια καὶ τὸ µυαλό του ἀρχίζει νὰ συνηθίζει
καὶ νὰ παρακολουθεῖ τὴν ἐνέργεια τῶν χειλέων. Ἔτσι ἔχει γιὰ γενικὸ ἀποτέλεσµα τὴ
δηµιουργία µιᾶς πηγῆς εὐφροσύνης γιὰ τὴν καρδιά, ἀπ᾿ ὅπου πιὰ ἐκπέµπεται ἡ ἀληθινὴ
προσευχή!…
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 10ον
Τούτη τὴ γενικὴ διαπίστωση, ἀδελφέ µου, πρέπει νὰ σὲ σπρώξει καὶ σένα νὰ γίνεις
λειτουργὸς τῆς ἀδιάλειπτης προσευχῆς, ποὺ θὰ χαρίσει φωτισµὸ στὸ µυαλό σου καὶ θὰ
διώξει µακριὰ ἀπὸ σένα ὅλες τὶς κακὲς σκέψεις. Ἐὰν ἐπιθυµεῖς πραγµατικὰ ν᾿
ἀποδιώξεις κάθε ἀντιχριστιανικὴ σκέψη καὶ νὰ ἐξαγνίσεις τὸ νοῦ σου, αὐτὸ θὰ τὸ
καταφέρεις µὲ τὴν προσευχή. Τίποτε δὲν µπορεῖ νὰ ρυθµίσει τὶς σκέψεις µας ὅσο ἡ
Προσευχή!… Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίµακος λέει τὰ ἑξῆς: «Νίκησε τοὺς ἐχθροὺς στὸ µυαλό
σου µὲ τὸ ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ. Δὲν θὰ εὕρεις ἄλλο ὅπλο δυνατότερο ἀπ᾿ αὐτό! Ὁµοίως καὶ
τὰ πάθη σου θὰ κατασιγάσεις µέσα σου καὶ θὰ τὰ ἐξαλείψεις µὲ τὴν προσευχή»!…
«Μείζων ὁ ἐν ἡµῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσµῳ», λέει ἡ Ἁγία Γραφή. Μὴ φοβᾶσαι οὔτε ἀτυχήµατα οὔτε
καταστροφές. Ἡ προσευχὴ θὰ σὲ προστατεύσει καὶ θ᾿ ἀποµακρύνει κάθε κακὸ ἀπὸ σένα.
Θυµήσου τὸν Ἀπ. Πέτρο, ὅταν ἔδειξε ὀλιγοπιστία καὶ ἄρχιζε νὰ βυθίζεται στὴ θάλασσα
τῆς Τιβεριάδας.. Καὶ πρόσεξε, ἂν εἶσαι ὀκνηρὸς κι ἀπρόσεκτος στὴν προσευχή, δὲν θὰ
σηµειώσεις πρόοδο οὔτε στὴν ἐπιδίωξη ἀφοσιώσεώς σου στὸν Κύριο οὔτε στὴν
ἀπόκτηση τῆς εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας.
Ὅσο γιὰ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή, πρέπει νὰ ξέρεις πὼς στὴν οὐσία της εἶναι ἡ συνεχὴς
ἐπίκληση τοῦ Ὀνόµατος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ Θεοῦ µας. Ἂν ἐπικαλούµαστε τὸ ὄνοµα τοῦ
Κυρίου Ἰησοῦ, προφέροντας τὸ ψιθυριστὰ ἢ νοερὰ κι ὅταν στεκόµαστε κι ὅταν
καθόµαστε, κι ὅταν συνοµιλοῦµε κι ὅταν περπατοῦµε κι ὅταν τρώγουµε κι ὅταν κάνουµε
ὄ,τιδηποτε ἄλλο παντοῦ καὶ πάντοτε, κάνουµε ἀδιάλειπτη προσευχή! Ἡ συχνότητα στὴν
προσευχὴ δηµιουργεῖ µία συνήθεια γιὰ προσευχή, ποὺ δὲν ἀργεῖ νὰ γίνει δεύτερη φύση

καὶ φέρνει συχνὰ τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ σὲ ἀνώτερη ψυχικὴ κατάσταση! Ἡ συχνὴ
ἐξάσκηση στὴν προσευχὴ ἀποµακρύνει τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὰ διάφορα ἁµαρτήµατα
ἐπιστρατεύοντάς την καὶ ἐξασκώντας την νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ εἶναι οὐσιῶδες, γιὰ νὰ
πετύχει τὴν ἕνωσή της µὲ τὸν Θεό.
Ἡ συχνότητα στὴν προσευχὴ εἶναι ὁ µοναδικὸς τρόπος γιὰ νὰ φθάσει κανεὶς στὸ ὕψος
τῆς ἀληθινῆς καὶ καθαρᾶς προσευχῆς. Ἀποτελεῖ τὸ καλύτερο µέσο ἀποτελεσµατικῆς
προπαρασκευῆς γιὰ προσευχὴ καὶ τὸν ἀσφαλέστερο δρόµο, γιὰ νὰ φτάσει ὁ ἄνθρωπος
στὸ τέρµα, τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του! Δὲν µπορεῖ νὰ θεωρεῖται Χριστιανὸς ἐκεῖνος ποὺ
ἀγνοεῖ τὰ παρακάτω:
α) Ὅτι πρέπει νὰ προσεύχεται συχνὰ καὶ µὲ ἐπιµέλεια καὶ ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιθυµεῖ αὐτὴν τὴν
προσευχή του,
β) Ὅτι πολλὲς φορὲς τιµωρούµεθα ἀπὸ τὴν ἀµέλειά µας γιὰ προσευχή, καὶ
γ) ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι προσεύχονταν θερµὰ καὶ συνεχῶς.
Ὁ Νικήτας Στηθάτος στὴ Φιλοκαλία λέει γιὰ τὴν προσευχή: «Αὐτὸς ποὺ κατόρθωσε νὰ
πετύχει τὴν πραγµατικὴ προσευχὴ καὶ πληµµυρίστηκε τὸ εἶναι του ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ, δὲν γίνεται αἰχµάλωτος τῶν αἰσθήσεών του καὶ δὲν δίνει τὴν προτίµησή του σὲ
τίποτε. Δὲν ὑπερτιµάει τὸν δίκαιο καὶ δὲν κατακρίνει κανένα καὶ ὁµοιάζει µὲ τὸν Θεό,
ποὺ ἀνατέλλει τὸν ἥλιο ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους».
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 11ον
Τὴ νοερὰ προσευχὴ ὁ καθένας µας µπορεῖ νὰ τὴν ἀποκτήσει καὶ νὰ τὴν κάνει µέσο
ἐπικοινωνίας του µὲ τὸν Κύριο. Δὲν στοιχίζει τίποτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προσπάθεια τῆς
σιωπῆς καὶ τὴ φροντίδα γιὰ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸ συχνότερη ἐπίκληση τοῦ γλυκύτατου
ὀνόµατος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ποὺ γεµίζει τὸν ἄνθρωπο µὲ ἀγαλλίαση. Ἡ ἐνδοσκόπηση τοῦ
ψυχικοῦ µας κόσµου µας δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουµε τί µυστήριο εἶναι ὁ ἄνθρωπος.
Νὰ νιώσουµε τὴν εὐφροσύνη τῆς αὐτογνωσίας καὶ νὰ χύνουµε πικρὰ δάκρυα µετανοίας
γιὰ τὶς πτώσεις µας καὶ τὴν ἀδυναµία τῆς θελήσεώς µας. Μὲ τὸ νοῦ µέσα τὴν καρδιά µας
µποροῦµε νὰ κάνουµε σιωπηλοὶ κρίσεις καὶ ἐπικρίσεις καὶ νὰ διαβάζουµε µυστικὰ
ὁλόκληρα βιβλία. Ἔτσι, ἂς µὴν ἀφήνουµε τὸ νοῦ µας νὰ λέει τίποτε ἄλλο, παρὰ τὴ
σύντοµη καὶ µονολόγιστη καλούµενη προσευχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ,
ἐλέησόν µε».
Ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ µόνον αὐτό. Χρειάζεται ἀκόµη νὰ κινήσεις καὶ τὴ θέλησή σου, δηλαδὴ νὰ
λὲς τὴν εὐχὴν αὐτὴ µ᾿ ὅλη τὴ δύναµη τῆς ἀγάπης σου πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν. Μόνον
ὅταν ἀπερίσπαστη ἀπὸ ἄλλες ἔννοιες καὶ σκέψεις ἔλθει ἡ ψυχή µας σ᾿ ἐπαφὴ µὲ τὸν
Κύριο, τότε προσκολλᾶται µὲ ἀγάπη στὰ νοήµατα τῆς εὐχῆς… Ὅµως ὁ νοῦς µας ἀπὸ τὰ
µικρά µας χρόνια ἔχει συνηθίσει νὰ πετάει, καθὼς λέµε, στὰ αἰσθητὰ πράγµατα τοῦ ἔξω
κόσµου καὶ στὶς διάφορες ὑποθέσεις, ποὺ µᾶς ἀπασχολοῦν ὡς ἄτοµα. Ἀνάγκη λοιπὸν νὰ
καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια, γιὰ νὰ κατευθύνεται τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς ὅλη µας ἡ
σκέψη στὴν καρδιά. Γιὰ νὰ τὸ πετύχουµε αὐτὸ γρηγορότερα οἱ Ἅγιοι Πατέρες µας
συµβουλεύουν τὰ παρακάτω: Ὅταν λέµε τὴ νοερὰ προσευχή, νὰ κρατᾶµε τὴν ἀναπνοή µας
κατὰ τρόπο ὥστε νὰ µὴν ἀναπνέουµε µὲ φυσικὸ ρυθµό, ἀλλ᾿ ὕστερα ἀπὸ κάθε ἐπαγγελία
τῆς εὐχῆς. Τὸ κράτηµα αὐτὸ τῆς ἀναπνοῆς γίνεται αἰτία νὰ στενοχωρεῖται ἡ καρδιά µας
µ᾿ ἀποτέλεσµα νὰ πονεῖ. Συνέπεια τοῦ πόνου εἶναι νὰ ἐπιστρέφει ὁ νοῦς στὴν καρδιὰ καὶ
στὴ συνέχεια ἡ ἀνάµνηση τοῦ Θεοῦ µας φέρνει µία γλυκειὰ εὐχαρίστηση. «Ἐµνήσθην τοῦ
Θεοῦ καὶ ηὐφράνθην», δηλαδή: «Θυµήθηκα τὸν Θεὸν καὶ εὐχαριστήθηκα». Εἶναι
διαπιστωµένο πιὰ ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ µνηµονεύουν τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου νιώθουν ἡδονὴ καὶ
εὐχαρίστηση.
Ἔπειτα µὲ τὸ λίγο καὶ µικρὸ αὐτὸ κράτηµα τῆς ἀναπνοῆς λεπτύνεται ἡ σκληρότητα τῆς

καρδιᾶς καὶ γίνεται πιὸ ταπεινὴ καὶ πιὸ κατάλληλη γιὰ κατάνυξη καὶ πιὸ εὔκολη στὰ
δάκρυα. Μ᾿ ἄλλα λόγια ὁ ψυχικός µας κόσµος γίνεται πιὸ κατάλληλος γιὰ νὰ λάµψει
µέσα µας τὸ Θεῖο φῶς!… Λέει ὁ Ἅγ. Μάρκος «Ἡ ἀνάµνηση τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν καρδιὰ εἶναι
πόνος ποὺ προκαλεῖται γιὰ τὴν εὐσέβεια. Ὅποιος ξεχνάει τὸ Θεὸ γίνεται δοῦλος τῶν
παθῶν καὶ ἀνάλγητος στὸν πόνο». Ἀλλοῦ πάλι ὁ ἴδιος λέει: «Ὁ νοῦς ὅταν προσεύχεται
ἀπερίσπαστος, στενοχωρεῖ τὴν καρδιὰ καὶ τὶς συντετριµµένες καὶ ταπεινωµένες καρδιὲς
ὁ Θεὸς ποτὲ δὲν τὶς ἐξουθενώνει».
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 12ον
Ἀπὸ τὰ παραπάνω βγαίνει τὸ συµπέρασµα ὅτι πιὸ πολὺ οἱ ἀρχάριοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὸ
κράτηµα τῆς ἀναπνοῆς, ὅταν προσεύχονται. Ὅσο γιὰ τοὺς προοδευµένους στὴν ἐργασία
τῆς νοερᾶς προσευχῆς, καὶ χωρὶς τὸ κράτηµα αὐτὸ µποροῦν ν᾿ αὐτοσυγκεντρώνονται
καὶ νὰ προσεύχονται. Ὅµως κι αὐτοί, σὲ στιγµὲς πολέµου λογισµῶν καὶ παθῶν, µὲ τὴ
σύµµετρη ἀναπνοή, ποὺ ἐπιβάλλει τὸ κράτηµά της, θὰ τὰ καταφέρουν καλύτερα…
Σὲ παρακαλῶ λοιπὸν θερµά, ἀδελφέ µου, µαζὶ µὲ τὴν ἄλλη ἀκολουθία καὶ προσευχή, ποὺ
κάθε µέρα διαβάζεις, νὰ καταγίνεσαι καὶ µὲ τὴν καρδιακὴ καὶ νοερὰ αὐτὴ προσευχή,
ἔχοντάς την γιὰ ἀδιάλειπτο καὶ παντοτινό σου ἔργο. Ὅταν καλεῖς µέσα ἀπὸ τὴν καρδιά
σου τὸν ἐνδιάθετο λόγο τὸ γλυκύ, κοσµοπόθητο καὶ παντοπόθητο ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ, ὅταν
ἀναπλάθεις µὲ τὸ νοῦ σου τὸν Ἰησοῦ, ὅταν ποθεῖς καὶ ἀγαπᾶς µ᾿ ὅλη σου τὴ θέληση τὸν
Ἰησοῦ, ὅταν ἐπιστρέφεις ὅλες σου τὶς ψυχικὲς δυνάµεις στὸν Ἰησοῦ καὶ ὅταν µὲ συντριβὴ
καὶ ταπείνωση ζητεῖς τὸ ἔλεος ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ, σὲ πληροφορῶ ὅτι θὰ ἀπολαύσεις µεγάλη
ὠφέλεια καὶ θὰ θερίσεις πλούσιους καρπούς.
Καὶ ἂν δὲν µπορεῖς πάντοτε νὰ καταγίνεσαι µ᾿ αὐτό, γιατὶ θὰ σ᾿ ἐµποδίζουν οἱ
φροντίδες κι οἱ ταραχὲς τοῦ κόσµου τούτου, ἔχε τουλάχιστο καθορισµένες µία-δυὸ ὧρες
τὴ µέρα- πιὸ πολὺ τὰ βράδυα- κατὰ τὶς ὁποῖες νὰ ἀποσύρεσαι σὲ τόπο ἥσυχο καὶ
σκοτεινὸ καὶ νὰ καταγίνεσαι ἐκεῖ ἀπερίσπαστος µὲ τὴν ἱερὴ καὶ πνευµατικὴ αὐτὴ
ἐργασία. Σίγουρα τότε θὰ ἔχεις καὶ σὺ τὰ ἀποτελέσµατα τῆς προσευχῆς ποὺ
φανερώνονται πλούσια στὸ πνεῦµα µας, στὰ συναισθήµατά µας ἀλλὰ καὶ στὶς
ἀποκαλύψεις.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 13ον
Οἱ καρποὶ τῆς νοερᾶς προσευχῆς εἶναι οἱ ἑξῆς:
«Πρῶτος καρπός: Ἐκεῖνος ποὺ κλείνεται µέσα στὴν καρδιά του, ἀποξενώνεται ἀπ᾿ ὅλα
τὰ ὡραῖα τῆς ζωῆς καί, καθὼς ζεῖ µέσα στὸ πνεῦµα, δὲν κατακτιέται ἀπὸ τὶς ἐπιθυµίες
τῆς σάρκας. Ἀκόµη, ὅταν ὁ νοῦς ἑνὸς ἀνθρώπου συνηθίσει νὰ µένει µέσα στὴν καρδιά,
αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ὄχι µόνον ἀγαπάει νὰ κλείνει τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του καὶ νὰ
ἡσυχάζει, ὄχι µόνον νὰ κλείνει τὴν πόρτα τοῦ στόµατός του καὶ νὰ σιωπᾶ, ἀλλὰ µὲ τὴν
προσευχή του κλείνει καὶ τὴν ἐσωτερικὴ πόρτα τῶν λογισµῶν καὶ δὲν ἀφήνει τὰ πονηρὰ
πνεύµατα νὰ λαλοῦν µὲ αὐτοὺς ὅσα κακὰ καὶ πονηρὰ θέλουν. Διότι µὲ τοὺς πονηροὺς
λογισµοὺς γίνεται ἀκάθαρτος ὁ ἄνθρωπος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀνακρίνοντος καρδίας
καὶ νεφρούς. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίµακος λέει: «Κλεῖνε καλὰ τὴν πόρτα τοῦ
κελλιοῦ σου γιὰ τὸ σῶµα, τὴν πόρτα τῆς γλώσσας γιὰ τὰ λόγια καὶ τὴν ἐσωτερικὴ πόρτα
γιὰ τοὺς λογισµούς».
Δεύτερος καρπὸς εἶναι, κατὰ τὸν Θεσσαλονίκης Γρηγόριον, ἡ µὲ τὴ νοερὰ προσευχὴ
ἀπόκτηση ταπεινώσεως, πένθους καὶ δακρύων. Ἐρωτᾶ ὁ ἅγιος: «Πῶς νὰ µὴ ταπεινωθεῖ ὁ
δυστυχής, ὅταν βλέπει ὅλον τὸν κόσµο τῆς καρδιᾶς του σκοτεινὸ καὶ ζοφώδη ἀπὸ τὸ
πυκνὸ σκότος, τὸ ὁποῖο προξενήθηκε σ᾿ αὐτὸν ἀπὸ τὶς τόσες ἁµαρτίες ποὺ ἔκαµε στὴ
ζωὴ µὲ λόγια, µ᾿ ἔργα καὶ µὲ λογισµούς;». Γράφει καὶ ὁ Ὅσιος Μάρκος: «Ἐκεῖνος ποὺ εἶναι
αἰχµάλωτος τῶν λογισµῶν του, πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ δεῖ τὴν ἁµαρτία ποὺ ἔχει µέσα του,

ἀφοῦ σκεπάζεται ἀπὸ τοὺς λογισµούς; Πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ τὴ διακρίνει, ἀφοῦ
σκεπάζεται ἀπὸ τὸ σκοτάδι καὶ τὴν ὁµίχλη τῆς ψυχῆς, ποὺ προέρχεται ἀπὸ κακὲς
πράξεις;».
Πῶς νὰ µὴ πενθήσει καὶ νὰ µὴ λυπηθεῖ ὁ ταλαίπωρος, ὅταν βλέπει τὸ λογιστικό του
µέρος γεµάτο ἀπὸ τόσους ὑπερήφανους λογισµούς; Ἀπὸ τόσους ἄλογους καὶ τόσους
βλάσφηµους καὶ δαιµονιώδεις λογισµούς; Πῶς νὰ µὴ κλάψει ὁ ἐλεεινός, ὅταν βλέπει τὸ
ἐπιθυµητικὸ αἰχµάλωτο ἀπὸ τόσους αἰσχροὺς λογισµοὺς καὶ τόσες ἄτοπες ἐπιθυµίες, καὶ
τὸ θυµικό του σὲ τόσες ἄτακτες ὁρµὲς µίσους καὶ φθόνου κατὰ τοῦ πλησίον του; Πῶς νὰ
µὴ φωνάζει πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν νὰ τὸν ἐλεήσει καὶ νὰ τὸν ἰατρεύσει; Πῶς νὰ µὴ
φωνάξει πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν, ὅταν βλέπει ὅλον τὸν ἐσωτερικὸν ἄνθρωπον ὄχι ναὸ
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Χάριτος, ἀλλὰ σπήλαιον τῶν ληστῶν καὶ ἐργαστήριον τῆς ἁµαρτίας
καὶ τῶν δαιµόνων; Ὅθεν µὲ τὴν ταπείνωση τούτη καὶ τὸ πένθος καὶ τὰ δάκρυα ἴλεως
γίνεται ὁ Θεὸς εἰς αὐτὸν καὶ τὸν ἀνακουφίζει ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὸν ἐλευθερώνει ἀπὸ τὶς
προσβολὲς τῶν λογισµῶν καὶ τῶν δαιµόνων…
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 14ον
Τρίτος καρπὸς τῆς νοερᾶς προσευχῆς εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ νοῦ στὴν καρδιὰ καὶ ἡ
διαµονὴ σ᾿ αὐτήν, ὁπότε βλέπει ὁ νοῦς τὶς κακὲς κλίσεις τῆς καρδιᾶς, τὶς πονηρὲς
κινήσεις τῶν λογισµῶν του, τὶς ἐπιβουλὲς καὶ τὶς κλοπὲς κι ἐνέδρες τῶν ἀκαθάρτων
πνευµάτων. Ἔτσι βλέπει καθαρά, σὰν σὲ καθρέπτη, ὅλα του τὰ σφάλµατα µέχρι τὰ
παραµικρὰ κι ἔτσι ἐπικαλεῖται τὸν Κύριον Ἰησοῦν σὲ βοήθεια καὶ ζητεῖ συγχώρεση,
µετανοεῖ, λυπεῖται, προσθέτει πένθος στὸ πένθος, ταπείνωση στὴν ταπείνωση καὶ κάνει
ὅσα µπορεῖ, γιὰ νὰ διορθωθεῖ καὶ νὰ µὴν ἁµαρτάνει πλέον. Γιὰ τοῦτο καὶ περὶ τῆς νοερᾶς
προσευχῆς εἶπε ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίµακος: «Τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ µέσα σου ἡ
προσευχή σου θὰ τὴν φανερώσει. Καθρέπτην αὐτὴν ἔχουν δώσει γιὰ τοὺς µοναχούς, οἱ
Θεολόγοι».
Τέταρτος καρπὸς τῆς νοερᾶς προσευχῆς εἶναι ἡ καθαρότητα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως
καὶ ἡ µετὰ τὴν κάθαρση διδοµένη ὑπερφυσικὴ ἐνέργεια τοῦ Ἁγ. Πνεύµατος. Οἱ Ἅγ.
Πατέρες µετὰ τὶς νηστεῖες, ἀγρυπνίες, γονυκλισίες καὶ λοιπὲς κακοπάθειες τοῦ
σώµατος, γιὰ νὰ καθαρίσουν τὴν ἀνθρώπινη φύση ἀπὸ τὰ πάθη, ἐπενόησαν καὶ τὴ
µέθοδο τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ νοῦ στὴν καρδιά. Ἔτσι ἀφ᾿ ἑνὸς καθαρίζονται εὐκολότερα ὁ
νοῦς καὶ ἡ καρδιά, ποὺ εἶναι τὰ πλέον εὐκολότρεπτα στὸ κακὸ καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου κάνουν
κατάλληλη τὴν ἀνθρώπινη φύση νὰ δεχθεῖ τὴν ὑπερφυσικὴ Χάρη κι ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.
Ἔτσι µπορεῖ τὸ νὰ ἀγαπήσει ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς του, ἐξ ὅλης τῆς
καρδίας του, ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος του καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας του, κατὰ τὴν πρώτην
ἐντολήν…
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 15ον
Πέµπτος καρπὸς τῆς νοερᾶς προσευχῆς εἶναι ὅτι, ἐὰν ὁ νοῦς συνηθίσει νὰ µπαίνει στὴν
καρδιὰ καὶ νὰ συνοµιλεῖ µὲ τὸν ἐνδιάθετο λόγο καὶ νὰ βρίσκει τὸ θέληµά του, δὲν µένει
χωρὶς χαρὰ καὶ εὐφροσύνη. Συµβαίνει δηλαδὴ κάτι παρόµοιο µὲ κάποιον ξενιτεµένο, πού,
ὅταν γυρίσει στὸ σπίτι του, χαίρεται καὶ εὐφραίνεται, ποὺ ἀξιώθηκε νὰ δεῖ τὴ γυναίκα
καὶ τὰ παιδιά του ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια ξενιτιᾶς. Ἔτσι συµβαίνει καὶ στὸ νοῦν, ὅταν
εἰσέλθει στὴν καρδιά του, καθὼς λέει καὶ ὁ Θεῖος Νικηφόρος ὁ µονάζων: «Ὅπως ὁ
ἄνδρας ποὺ ἔλειπε καιρὸ ἀπὸ τὸ σπίτι του, ὅταν ἐπιστρέψει, γίνεται ἔξαλλος ἀπὸ τὴ
χαρά του, ἔτσι καὶ ὁ νοῦς, ὅταν ἑνωθεῖ µὲ τὴν ψυχή, γεµίζει ἀπὸ ἀνείπωτη χαρὰ κι
εὐφροσύνη».
Ἀφήνω κατὰ µέρος ὅλα τὰ ἄλλα ἀγαθὰ κι ὑπερφυσικὰ χαρίσµατα, τὰ ὁποῖα ἀξιώνεται ὁ
πιστὸς ἀπὸ τὴ νοερὰ τούτη ἐπιστροφὴ τοῦ νοῦ καὶ τὴν καρδιακὴ προσευχή. Μπορεῖς,

ἀδελφέ µου, νὰ φυλάξεις τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά σου ἂν ὄχι τελείως καθαρὰ καὶ ἀπαθῆγιατὶ τοῦτο εἶναι δύσκολο νὰ τὸ πετύχεις µέσα στὸν κόσµο-, τουλάχιστον ὀλιγοπαθῆ καὶ
ὅσο σοῦ εἶναι δυνατὸν καθαρά. Ἡ Ἁγ. Γραφὴ λέει: «Φύλαγε τὸν ἑαυτό σου καὶ µὴν
ἀφήνεις κανένα κρυφὸ λογισµὸ νὰ γίνει ἀνόµηµα στὴν καρδιά σου». Καὶ ὁ Σολοµῶν
παραγγέλλει: «Πρόσεχε ὅλες τὶς πόρτες τῆς καρδιᾶς σου, γιατὶ ὅλες εἶναι ἔξοδοι πρὸς
τὴν ζωήν».
Ὁ Ἅγ. Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης ἐκφράζεται ὡς ἑξῆς γιὰ τὴ συνεχῆ ἐπίκληση τοῦ ὀνόµατος
τοῦ Ἰησοῦ:
«Ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι τὸ γλυκὺ µελέτηµα τῆς καρδιᾶς σου.
Ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι τὸ ἐντρύφηµα τῆς γλώσσας σου.
Ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι τὸ συνεχὲς ἀδολέσχηµα καὶ ἡ ἰδέα τοῦ νοῦ σου.
Ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι ἡ ἀναπνοή σου καὶ ποτὲ νὰ µὴ χορταίνεις ἐπικαλούµενος τὸν Ἰησοῦν.
Ἀπὸ αὐτὴ τὴ συνεχῆ καὶ γλυκύτατη µνήµη τοῦ Ἰησοῦ θέλουν ἐµφυτευθεῖ καὶ γίνουν µεγάλα
δένδρα οἱ τρεῖς ἐκεῖνες µεγάλες καὶ θεολογικὲς ἀρετές, ἡ πίστη, ἡ ἐλπὶς καὶ ἡ ἀγάπη».
Λοιπὸν καὶ σύ, ἀδελφέ µου, λέγε τὸ ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ µὲ ἀγάπη καὶ δάκρυα, διότι κατὰ τὸν
Ἅγ. Ἰσαὰκ «Ἡ θύµηση τῶν ἀγαπηµένων προκαλεῖ δάκρυα». Ὅταν ἔτσι κάνεις, ὕστερα ἀπὸ
λίγο καιρὸ θὰ ἔχεις τὴ συναίσθηση ὅτι ἡ προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ πέρασε ἀπὸ τὰ χείλη
στὴν καρδιά σου καὶ στὸν κάθε χτύπο της ἐπαναλαµβάνονται οἱ λέξεις της. Τὰ µάτια
σου τότε θὰ σοῦ φαίνεται ὅτι θὰ βλέπουν µὲ τὴν καρδιά σου καὶ µέσα της θὰ νιώθεις
κάτι σὰν ἐλαφρὸ πόνο, ἐνῶ στὴ σκέψη σου θὰ βασιλεύει µεγάλη ἀγάπη γιὰ τὸν Κύριον
Ἰησοῦν. Ὅποιος ἀσχολεῖται µὲ τὴν ἀδιάκοπη ἐσωτερικὴ προσευχὴ ὄχι µόνο σωφρονεῖ,
ἀλλὰ καὶ βλέπει καλὰ καὶ θεολογεῖ: «Ζεῖτε ἁγνὴ πνευµατικὴ ζωὴ καὶ τότε δὲν θὰ
ὑποκύπτετε στὶς ἐπιθυµίες τῆς σάρκας», λέει ὁ Θ. Παῦλος. Ἡ προσευχὴ εἶναι ἕνα
λειτούργηµα ποὺ βοηθάει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἐπικοινωνεῖ µὲ τὸ Δηµιουργό του. Ὅλοι οἱ ἅγιοι
Πατέρες στὴν κατὰ κόσµο ζωὴ τοὺς τὴν προσευχὴ εἶχαν κάνει καθηµερινὴ ἀπασχόλησή
τους καὶ κυριαρχικὸ βίωµά τους.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 16ον
Ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης γράφει: Οἱ τρόποι µὲ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ
προσεύχεσαι εἶναι δυό, ἐσωτερικὸς καὶ ἐξωτερικός. Ὁ ἐσωτερικὸς εἶναι τὸ νὰ βιάζεσαι
νὰ συµµαζώνεις τὸ νοῦ σου στὰ λόγια τῆς προσευχῆς κι ἄλλο κανένα πράγµα νὰ µὴν τὸν
ἀφήνεις νὰ συλλογίζεται στοχαζόµενος ὅτι παρίστασαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Καὶ γιὰ νὰ
συµµαζώνεται ὁ νοῦς σου εὐκολότερα βάστα καὶ λίγο τὴν ἀναπνοή σου. Τὴν δὲ καρδιά
σου κάνε την νὰ νοστιµεύεται στὰ λεγόµενα, καθὼς νοστιµεύεται καὶ στὰ καλὰ φαγητά.
Νὰ ἔχεις ταπείνωση, συντριβὴ καὶ κατάνυξη, καὶ ἄλλοτε µὲν νὰ προσεύχεσαι µὲ τὸ νοῦ
καὶ τὴν καρδιά, ποὺ εἶναι καλύτερο, ἄλλοτε δὲ καὶ µὲ τὸ στόµα.
Ὁ δὲ ἐξωτερικὸς τρόπος, κατὰ τὸν αὐτὸν Ἅγ. Νικόδηµον, εἶναι τὸ νὰ προσεύχεσαι πότε
σκύβοντας κάτω τὴν κεφαλή σου, σὰν τὸν τελώνη, πότε στεκόµενος, πότε γονατιστὸς
καὶ πότε σηκώνοντας τὰ χέρια σου. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ τρόποι εἶναι µαρτυρηµένοι ἀπὸ τὶς
Θεῖες Γραφές.
Ὁ καιρὸς τῆς προσευχῆς εἶναι τὸ νὰ προσεύχεσαι στοὺς διορισµένους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία
ἑπτὰ καιροὺς (=ἑσπερινόν, ἀπόδειπνον, µεσονυκτικόν, ὄρθρον καὶ ὦρες) κατὰ τὸ
ψαλµικὸ «Ἑπτὰ φορὲς τὴ µέρα Σὲ ὕµνησα». Ἰδιαίτερα νὰ βιάζεις τὸν ἑαυτό σου στὸ νὰ
προσεύχεσαι παντοτινὰ καὶ ἀδιάλειπτα, καθὼς παραγγέλλει ὁ Ἀπ. Παῦλος
«Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε». Νὰ προσεύχεσαι λοιπὸν καὶ ὅταν κάνεις τὴν τέχνη σου ἢ
ἄλλη σου ὑπηρεσία καὶ νὰ τὶς ἀρταίνεις µὲ τὴν προσευχὴ ὡσὰν µὲ ἁλάτι, κατὰ τὸν
Μέγαν Βασίλειον.
Ὁ τόπος τῆς προσευχῆς κατὰ πρώτον λόγον εἶναι ὁ ναός. Κατὰ δεύτερον λόγον νὰ εἶναι

ὁ πλέον ἥσυχος τόπος τοῦ σπιτιοῦ σου διότι βλέπουµε καὶ τὸν Ἀπ. Πέτρο ποὺ «ἀνέβη
πάνω στὸ δῶµα τοῦ σπιτιοῦ νὰ προσευχηθεῖ».
Λοιπὸν µὲ τέτοιο τρόπο προσευχόµενος ὁµολόγησε ὅτι ὅλη σου ἡ ἐλπίδα καὶ δύναµη εἶναι
ἀκουµβισµένη πάνω στὴ δύναµη τοῦ λυτρωτοῦ σου καὶ ὅσο Ἐκεῖνος σὲ κρατάει νὰ µὴ
πέσεις, τόσο θέλεις µείνει ὄρθιος καὶ ἀπὸ τοὺς πειρασµοὺς ἀνίκητος! Καὶ συνεχίζει ὁ Ἅγ.
Νικόδηµος: «Κάµε ἀπόφαση, ὅτι ἀπὸ τώρα καὶ ἐµπρὸς ν᾿ ἀφιερώνεσαι κάθε µέρα στὸ
Δεσπότη Χριστὸ καὶ νὰ µὴ ἀποκάµης ζητώντας Του ἔλεος καὶ ὅλα τὰ πρὸς σωτηρίαν
αἰτήµατα». Καὶ ἂν δὲν σοῦ τὰ δώσει, λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος: «Κι ἂν περάση µήνας κι ἂν
χρόνος κι ἂν τρία ἢ τέσσερα καὶ περισσότερα ἔτη, ὥσπου νὰ εἰσακουσθεῖς, µὴ
παραιτεῖσαι, ἀλλὰ µὲ πίστη ζήτα πάντοτε ὑπηρετώντας τὸ ἀγαθόν». Ἐπειδὴ βλέπουµε
τὸν δίκαιον ἐκεῖνον Ἰσαάκ, ποὺ παρακαλοῦσε τὸν Θεὸ εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια, γιὰ νὰ
τοῦ δώσει παιδὶ καὶ ὕστερα τὸν εἰσήκουσε. Καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἁγίους ἐφώναζαν στὸ
Θεὸ κάθε µέρα «ἔλεος, ἔλεος, ἔλεος», ἄλλος ἐπὶ πενήντα καὶ ἄλλος ἑξήντα χρόνια καὶ
ὕστερα ἔπαιρναν τὸ ζητούµενο ἢ στὸν καιρὸν τῆς ζωῆς ἢ στὸν καιρὸ τοῦ θανάτου!
Κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο κάνει τοῦτο ὁ Θεὸς καὶ δὲν µᾶς δίνει εὔκολα τὸ ζητούµενο καὶ
γι᾿ ἄλλες αἰτίες, ποὺ Αὐτὸς ξέρει, κυρίως ὅµως, γιὰ νὰ µᾶς κάνει νὰ στεκόµαστε πάντοτε
κοντά Του καὶ γιὰ νὰ φυλάξουµε αὐτό, ποὺ πήραµε µὲ τόσες δυσκολίες.
Παρακάλεσε τὸν Κύριον, ἀδελφέ µου, νὰ σοῦ δώσει αὐτὸ τὸ πνεῦµα καὶ χάρισµα τῆς
προσευχῆς, µὲ τὸ ὁποῖον ὡσὰν µὲ ἕνα χρυσὸ κλειδὶ νὰ µπορεῖς ν᾿ ἀνοίγεις σὲ κάθε καιρὸ
κατὰ τὶς ἀνάγκες σου τοὺς θησαυροὺς τῆς χάριτος καὶ βοήθειάς Του.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 17ον
Ἂς δοῦµε ὅµως τί λένε καὶ οἱ ἄλλοι Ἅγιοι Πατέρες περὶ τῆς νοερᾶς προσευχῆ
Ὁ Ἅγ. Ἡσύχιος γράφει γιὰ τὴ προσευχή: «Ἀπὸ τὴ συνεχὴ µνήµη καὶ ἐπίκληση τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ προέρχεται µέσα στὸ νοῦ µας µιὰ θεϊκὴ κατάσταση. Τοῦτο συµβαίνει, ἂν
ἐπικαλούµεθα τὸν Κύριον Ἰησοῦν µὲ θέρµη καρδιᾶς βοῶντες πρὸς Αὐτὸν µέρα-νύχτα,
ὁπότε ἡ συνέχεια γεννάει τὴ συνήθεια καὶ ἡ συνήθεια γίνεται δεύτερη φύση!… Ὅταν
ἔρθει σ᾿ αὐτὴν τὴν κατάσταση ὁ νοῦς µας, ἐπιζητεῖ τοὺς πολέµιους διαβόλους – ὅπως ὁ
κυνηγητικὸς σκύλος τὸ λαγὸ στὸ δάσος – γιὰ νὰ τοὺς ἐξαφανίσει»!
Ὁ Ἅγ. Μακάριος Αἰγύπτιος γιὰ νὰ µᾶς δείξει ὅτι συνέχεια καὶ µὲ προσοχὴ πρέπει νὰ
προσευχόµαστε στὸν Θεό, γράφει: «Καθὼς µιὰ οἰκία, ποὺ ἔχει µέσα της τὸν νοικοκύρη,
εἶναι καθαρή, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ ποὺ ἔχει µέσα της τὸ Δεσπότη Χριστὸ διαµένοντα εἶναι
πεντακάθαρη, διότι τὸν Κύριο µὲ ὅλους τοὺς πνευµατικοὺς θησαυροὺς ἔχει ἔνοικον καὶ
ἡνίοχον!.. Οὐαὶ δὲ στὴν ψυχὴν ἐκείνην, τῆς ὁποίας ἀποδηµεῖ ὁ Δεσπότης Χριστός!.. Γιατὶ
τότε ἡ ψυχὴ αὐτὴ εἶναι ἔρηµη ἀπὸ ἀρετὲς καὶ γεµάτη ἀπὸ κάθε ἀκαθαρσία καὶ
ἀκαταστασία. Ἐκεῖ σειρῆνες καὶ δαίµονες κατοικοῦν, ὅπως στὴν ἐρηµωθεῖσα οἰκία
αἴλουροι καὶ σκυλιὰ καὶ κάθε ἀκαθαρσία. Οὐαὶ στὴν ψυχὴν ἐκείνην, ἡ ὁποία δὲν
σηκώνεται ἀπὸ τὸ φοβερὸ πέσιµό της καὶ µέσα της ἔχει τοὺς δαίµονες, ποὺ τὴν
πειθαναγκάζουν ν᾿ ἀποστρέφεται τὸν Οὐράνιον Νυµφίον της ἀποσπώντας τὸ νοῦ της
ἀπὸ τὸ Νυµφίο Χριστὸ καὶ παρασύροντάς τον στὶς βιοτικὲς µέριµνες… Ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ
αὐτὴ ἐπιστρέψει στὸν Κύριο ἐπικαλούµενη Αὐτὸν νύχτα-µέρα, θὰ «ἐκδικήσει» αὐτήν, ὅπως
ὑπεσχέθη, καὶ θὰ καθαρίσει αὐτὴν ἀπὸ τὴν κακία ποὺ ἔχει µέσα της, ὁπότε ἄµωµη καὶ
ἄσπιλη νύµφη θὰ παραστήσει αὐτὴν ἐνώπιόν Του.
Ἐὰν δὲν πιστεύεις ὅτι αὐτὰ εἶναι ἀληθινὰ – ὅπως καὶ εἶναι – ἐξέτασε τὸν ἑαυτό σου: α)
ἂν σὲ ὁδηγεῖ τὸ Φῶς τὸ ἀληθινὸ καὶ β) ἂν τρώγεις τὴν ἀληθινὴ βρώση καὶ πόση, ποὺ
εἶναι ὁ Κύριος (=Θ. Κοινωνία). Ἐὰν ὅµως εἶσαι ἔρηµος καὶ στερεῖσαι τούτων, ζήτα µέρα
καὶ νύχτα νὰ λάβεις αὐτὰ ποὺ στερεῖσαι.
Ὅταν λοιπόν, ἀδελφέ µου, βλέπεις τὸν αἰσθητὸν Ἥλιον, ὕψωνε τὴ διάνοιά σου στὸν

νοητὸν καὶ τοῦτον ζήτησε, γιατὶ εἶσαι τυφλός!. Ὅταν θεωρεῖς φῶς, στρέψε τὴν ψυχή σου
καὶ βλέπε, ἂν βρῆκες τὸ ἀληθινὸ καὶ ἀγαθὸ φῶς!… Διότι ὅλος αὐτὸς ὁ φαινόµενος κόσµος
εἶναι σκιὰ τοῦ νοητοῦ καὶ ἀοράτου κόσµου. Ἔτσι παρὰ τὸν φαινόµενον ἄνθρωπον
ὑπάρχει καὶ ἄλλος ἀφανής!… Καὶ µάτια, ποὺ τύφλωσε ὁ σατανὰς καὶ αὐτιὰ ποὺ
ἐκούφανε ὁ µισόκαλος. Καὶ τοῦτον τὸν ἔσω ἄνθρωπον ἦλθε ν᾿ ἀποκαταστήσει ὑγιῆ ὁ
Κύριος Ἰησοῦς, «εἰς ὃν ἅµα τῷ Πατρὶ καὶ Πνεύµατι Ἁγίῳ πρέπει τιµὴ καὶ δόξα αἰώνιος.
Ἀµήν».
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 18ον
Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος γράφει τὰ παρακάτω γιὰ τὴν πνοὴ καὶ τὴν ἀναπνοή: «…Σὺ λοιπόν,
ἀδελφέ µου, ἀφοῦ καθήσεις καὶ συγκεντρώσεις τὸ νοῦ σου, εἰσάγαγε αὐτὸν στὴν ὀπὴ τῆς
µύτης, µὲ τὴν ὁποία µπαίνει ὁ ἀέρας, καὶ βίασε τὸ νοῦ σου νὰ συνεισέλθει στὴν καρδιά
σου, καὶ δὲν θὰ µείνεις χωρὶς χαρὰ κι εὐφροσύνη!.. Συνήθιζε νὰ µὴν ἐξέρχεται γρήγορα ὁ
νοῦς σου ἀπὸ τὴν καρδιά σου, ὅπου εὐχαριστεῖται καὶ κατὰ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου «Ἡ
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἐντὸς ἡµῶν ἐστι». Ὁπότε µὲ τὴν καθαρὴ προσευχὴ ὅλα τὰ ἐκτὸς
τὰ ἀποστρέφεται καὶ τὰ µισεῖ».
Ὁ Θεοφύλακτος στὶς Ἐπιστολές του πρὸς τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, γράφει:
«Ὅλοι οἱ Χριστιανοί, µικροὶ καὶ µεγάλοι, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, µάλιστα δὲ οἱ Μοναχοὶ καὶ
οἱ Μοναχὲς πρέπει νὰ προσεύχονται καὶ ἐκεῖ ποὺ δουλεύουν τὶς τέχνες τους καὶ ὅταν
τρώγουν καὶ ὅταν περπατοῦν λέγοντες πότε µὲ τὸ στόµα καὶ πότε µὲ τὸ νοῦ καὶ τὴν
καρδιὰ τὴ σύντοµη εὐχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν µε». Καὶ µ᾿ αὐτὴ ν᾿
ἀρταίνουν καὶ σὰν µὲ ἁλάτι ν᾿ ἁλατίζουν τὶς ἐργασίες τους. Εὐλογοῦνται µ᾿ αὐτὴ ὅλες
τους οἱ ὑποθέσεις καὶ ἁγιάζονται τὰ στόµατα καὶ οἱ καρδιές τους διὰ τοῦ Ἁγίου
Ὀνόµατος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Γιὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεῖος Χρυσόστοµος παραγγέλλει σ᾿ ὅλους
τοὺς τεχνίτες τοῦτα: «Εἶσαι χειροτέχνης; Ψάλλε. Κάθεσαι; Ψάλλε. Εἶναι µεγάλος βοηθὸς
ὁ Ψαλµός».
Ὁ κάθε Χριστιανὸς ὀφείλει πάντοτε νὰ θυµᾶται τὸ Θεὸ καὶ νὰ Τὸν ἀγαπάει. Ἐπειδὴ µ᾿
ὅποιο πράγµα ἔχει δεθεῖ ἡ καρδιά µας, ἐκεῖνο µᾶς τραβάει πάντα κοντά Του, καὶ αὐτὸ
πρέπει νὰ εἶναι ὁ Θεός. Κι ὅταν ἡ καρδιά µας ποθεῖ τὸ Θεό, Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ Κύριος της.
Ὄχι µόνον ὅταν εὐτυχοῦµε στὴ ζωή µας, ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν ἄλλο χρόνο νὰ
προσευχόµαστε. «Πάντοτε νὰ χαίρεσθε καὶ συνέχεια νὰ προσεύχεσθε», µᾶς συµβουλεύει
καὶ ὁ Θ. Παῦλος.
Κατὰ τὴν ἀποστολικὴ ὑποθήκη ὁ καλὸς Χριστιανὸς ὅ,τι κάνει τὸ κάνει γιὰ τὴ δόξα τοῦ
Θεοῦ. Ἔτσι κάθε πράξη καὶ λόγος καὶ κάθε ἐνέργεια ἀποτελεῖ νοερὰ προσευχή.
«Προσεύχεται γιὰ µᾶς πάντοτε ὁ νοῦς, ὅταν ξεφράξουµε ὅλες τὶς διεξόδους τῆς µνήµης
γιὰ τὸ Θεό, γιατὶ δουλειά του πρέπει νὰ εἶναι οἱ θεάρεστες σκέψεις» λέει ὁ Ἅγ. Διάδοχος.
«Ἂς µὴ προφασιζόµαστε λέγοντας πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ προσευχηθεῖ ἐκεῖνος ποὺ
ἐργάζεται στὶς βιοτικὲς ἀσχολίες, ἀφοῦ δὲν µπορεῖ τὴν ὥρα τῆς δουλειᾶς νὰ πάει στὸ
Ναό. Γιατὶ ὅπου καὶ νὰ εἶσαι µπορεῖς νὰ προσευχηθεῖς. Κανένας τόπος δὲν ἐµποδίζει καὶ
καµµιὰ ὥρα δὲν εἶναι ἀκατάλληλη. Κι ἂν τὰ γόνατα δὲν κλίνεις κι ἂν τὸ στῆθος δὲν
χτυπήσεις καὶ τὰ χέρια σου στὸν Οὐρανὸ δὲν σηκώσεις, ἀρκεῖ µόνο διάνοια καθαρὴ νὰ
δείξεις καὶ δηµιούργησες ὅ,τι χρειάζεται γιὰ προσευχή», γράφει ὁ ἱ. Χρυσόστοµος.
Φοβερὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος Γέροντος: «Ἂν ὁ µοναχὸς νοµίζει πὼς µόνον ὅταν βρίσκεται σὲ
στάση προσευχῆς, τότε µόνον προσεύχεται, ὁ µοναχὸς αὐτὸς καθόλου δὲν προσεύχεται».
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 19ον
Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος στὸ λόγο τοῦ περὶ νήψεως καὶ προσευχῆς, λέει τὰ πιὸ
κάτω: «Ἀδελφοί, ν᾿ ἀσχολεῖσθε πάντοτε µὲ τὴ νοερὰ προσευχὴ καὶ νὰ µὴν ἀποµακρύνεστε
ἀπὸ τὸν Κύριο Ἰησοῦν, µέχρις ὅτου πετύχετε τὰ ἐλέη Του καὶ τοὺς οἰκτιρµούς Του. Νὰ µὴ

ζητᾶτε τίποτε ἄλλο εἰµὴ τὸ ἄπειρον αὐτοῦ ἔλεος καὶ τοῦτο ἀρκεῖ γιὰ τὴ σωτηρία σας.
Ζητοῦντες δὲ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, νὰ βοᾶτε µὲ ταπεινὴ καὶ συντριµµένη καρδιὰ ἀπὸ τὸ
πρωὶ µέχρι τὸ βράδυ καὶ ἂν εἶναι δυνατὸν καὶ ὅλη τὴ νύχτα λέγοντας συνέχεια «Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον ἡµᾶς».
Ὅθεν σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί, βιάζετε τὸ νοῦ σας στὴν εὐχὴ τούτη µέχρι θανάτου. Γιατὶ
τὸ ἔργο αὐτὸ τῆς προσευχῆς ἀπαιτεῖ βία µεγάλη, γιατὶ τὸ πολεµοῦν οἱ δαίµονες καὶ
στενὴ καὶ θλιµµένη εἶναι ἡ ὁδός, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν αἰώνια ζωὴ καὶ ὅσοι βιάζονται
εἰσέρχονται, ὅπως εἶπε καὶ τὸ ἀψευδὲς στόµα τοῦ Κυρίου µας.
Καὶ δεύτερον παρακαλῶ, ἀδελφοί, µὴ ξεκόβετε τὴν καρδιά σας καὶ τὸ νοῦ σας ἀπὸ τὸν
Θεό, ἀλλὰ προσέχετε νὰ κρατᾶτε τὴν καρδιά σας καθαρὴ ἀπὸ κάθε πονηρὸ λογισµὸ
ἐπικαλούµενοι τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἕως ὅτου φυτευθεῖ στὶς καρδιές σας τὸ
σωτήριο καὶ πανάγιο ὄνοµα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ µορφωθεῖ µέσα σας ὁ Χριστός. Τότε θὰ
νιώσετε µέσα στὶς καρδιές σας τὰ ὑπερφυσικὰ καὶ οὐράνια αὐτοῦ χαρίσµατα καὶ
ἐνεργείας καὶ µὴ ξεχνᾶτε ποτὲ ὅτι «ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἀνήκει σὲ κείνους ποὺ
βιάζουν τὶς θύρες της».
Καὶ τρίτην, ἀδελφοί, παράκληση σᾶς ἀπευθύνω. Μὴ παύσετε µήτε ν᾿ ἀµελήσετε τὸν
κανόνα τοῦτο τῆς νοερᾶς προσευχῆς, γιατὶ ἄκουσα νὰ λέγουν οἱ Πατέρες µας: Ἐκεῖνος
ποὺ ἀµελεῖ τὸν κανόνα τοῦτον τῆς προσευχῆς δὲν εἶναι Χριστιανός! Γιατὶ ὁ Χριστιανὸς
κι ὅταν τρώγει κι ὅταν πίνει κι ὅταν κάθεται κι ὅταν ἐργάζεται κι ὅταν βαδίζει, ὀφείλει
νὰ κράζει ἀδιάκοπα µέσα στὴν καρδιά του τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν
µε». Κι αὐτὸ ἵνα ἡ συνεχὴς αὐτὴ ἐνθύµηση τοῦ ὀνόµατος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ κινήσει σὲ
πόλεµο τὸ δράκοντα, ποὺ φωλιάζει στὶς καρδιές µας. Καὶ τότε, εἴτε τὰ καλὰ καὶ θεῖα
χαρίσµατα εἴτε τὰ κακὰ καὶ τὰ πάθη, ποὺ κρύβονται µέσα µας, θὰ βρεῖ καὶ θὰ τὰ
γνωρίσει µὲ τὴ νοερὰ Προσευχή, ἡ µὲ αὐτὴν ἀσχολούµενη ψυχή.
Καὶ πρῶτον µὲν θὰ γνωρίσει κάθε ρυπαρὸ καὶ πονηρὸ µολυσµό, δεύτερον δὲ θὰ νιώσει τὰ
καλὰ καὶ θεῖα χαρίσµατα, διότι ἡ εὐχὴ θὰ καταβάλει ὅλη τὴ δύναµη τοῦ διαβόλου, ποὺ
ἐνεργεῖ µέσα µας, καὶ σιγὰ-σιγὰ θὰ τὴν ἐκµηδενίσει! Τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
κατερχόµενο στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς µας θὰ κατατροπώσει τὸ δράκοντα τὸν κρατοῦντα
τὶς νοµὲς τῆς καρδιᾶς µας, θὰ ἐλευθερώσει τὴν ψυχή µας ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ διαβόλου
καὶ θὰ ζωντανέψει αὐτήν, ποὺ ἦταν νεκρὴ ἀπὸ τὴν ἁµαρτία! Γιὰ τοῦτο συνέχεια νὰ
ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, µέχρις ὅτου ἡ καρδιὰ καταπιεῖ τὸν Κύριον, καὶ
πάλιν ὁ Κύριος καταπιεῖ τὴν καρδιά, κι ἔτσι ἡ καρδιὰ καὶ ὁ Κύριος γίνουν ἕνα πράγµα.
Ἀλλὰ πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι δὲν µπορεῖτε νὰ πετύχετε αὐτὸ τὸ ἔργο σὲ µιὰ ἢ δυὸ µέρες,
ἀλλὰ χρειάζεται καὶ χρόνος µακρὺς καὶ ἀγώνας πολύς, µέχρις ὅτου νὰ ἐξέλθει ἀπὸ τὴν
καρδιὰ ὁ σατανάς, νὰ εἰσέλθει δὲ καὶ νὰ ἐνοικήσει καὶ κατοικήσει σ᾿ αὐτὴν ὁ Δεσπότης
Χριστός!.. Τοῦτο ἐπιβεβαιώνει καὶ ὁ Θ. Παῦλος γράφοντας: «Ἔχετε νὰ πολεµήσετε
ἐχθροὺς ὄχι αἰσθητοὺς καὶ σωµατικούς, ἀλλὰ ἀσώµατους καὶ ἀόρατους, τοὺς πονηροὺς
δαίµονες, τοὺς ἄρχοντες τοῦ σκοτεινοῦ τούτου καὶ παρερχόµενου κόσµου». Ὁ ἴδιος Ἅγιος
λέει γιὰ τὴν προσευχή: «Ἡ προσευχή, ὅταν τὴν κάνουµε µὲ τὴν καρδιά µας, ὅσο
ἁµαρτωλοὶ κι ἂν εἴµαστε, µᾶς καθαρίζει». Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι πολὺ µεγάλη, ἐνῶ
ἐµεῖς, ἂν καὶ εἴµαστε ἁµαρτωλοί, δὲν θέλουµε νὰ δώσουµε οὔτε λίγη ὥρα γιὰ εὐχαριστίες
στὸν Θεό, ἀνταλλάσσουµε δὲ τὸ χρόνο τῆς προσευχῆς, ποὺ εἶναι ὁ πιὸ πολύτιµος ἀπ᾿
ὅλους, µὲ βιοτικὲς καὶ ἀνωφελεῖς φροντίδες, ξεχνώντας τὸ Θεὸ καὶ τὸ καθῆκον καὶ τὸ
συµφέρον µας. Ἐξαιτίας αὐτοῦ πολλὲς φορὲς παθαίνουµε ἀτυχήµατα καὶ δυστυχήµατα,
τὰ ὁποῖα πάλι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τὰ χρησιµοποιεῖ, γιὰ νὰ µᾶς ὁδηγήσει καὶ
νὰ µᾶς διδάξει νὰ στρέψουµε τὴν καρδιὰ σ᾿ Ἐκεῖνον καὶ νὰ πετύχουµε τὴ σωτηρία τῆς
ψυχῆς µας.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 20ον

Ὁ Ἅγ. Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης στὰ διάφορα συγγράµµατά του γράφει: «Αὐτὴ δὲ ἡ στράτα
καὶ µέθοδος εἶναι ἡ παντοτινὴ προσευχὴ καὶ ἡ πρὸς τὸν Θεὸν εὐχαριστία διότι ὅποιος
συνηθίσει νὰ συνοµιλεῖ µὲ τὸν Θεὸ µὲ τὴν προσευχὴ καὶ νὰ εὐχαριστεῖ Αὐτὸν πάντοτε,
αὐτὸς εἶναι φανερὸν ὅτι θέλει ἔχει παντοτινὴ καὶ διαρκῆ χαρὰ στὴν καρδιά του!»
Ἂν λοιπὸν ἐσύ, ἀδελφέ µου, θέλεις νὰ ἀκουσθεῖς εὐκολότερα ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ λάβεις
ἐκεῖνο ποὺ τοῦ ζητάς, ἀγωνίζου ὅσο µπορεῖς µὲ τὴ νοερὰ αὐτὴ προσευχὴ παρακαλώντας
τὸν Θεὸ µ᾿ ὅλο τὸ νοῦ σου καὶ τὴν καρδιά σου νὰ σ᾿ ἐλεήσει καὶ νὰ σοῦ δώσει ἐκεῖνα,
ποὺ εἶναι συµφέροντα γιὰ τὴ σωτηρία σου.
Μάθε καὶ τοῦτο, ὅτι ἡ νοερὰ προσευχὴ ἀπαιτεῖ περισσότερους κόπους ἀπὸ τὴν µὲ τὸ
στόµα λαλούµενη. Γι᾿ αὐτὸ καὶ φθάνει στ᾿ αὐτιὰ τοῦ Κυρίου γρηγορότερα καὶ
ἀποτελεσµατικότερα ἀπὸ τὶς φωνὲς τοῦ στόµατος!.. Γιὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἔλεγε στὸ
Μωϋσῆ, ποὺ νοερὰ µόνο καὶ µὲ τὴν καρδιά του Τὸν παρακαλοῦσε γιὰ τοὺς Ἰουδαίους: «Τί
βοᾶς πρός µε»…
Ἡ προσευχὴ εἶναι τόσο ἀναγκαία, ὅσο ἀναγκαία εἶναι καὶ ἡ Θεία Χάρις!.. Καὶ ἂν δὲν
προηγηθεῖ ἡ πρώτη, δὲν καταφθάνει ἡ δεύτερη. Δὲν ὑπάρχει ἁµαρτωλὸς ποὺ νὰ
προστρέχει στὸν Θεὸ µὲ ταπείνωση, θάρρος καὶ καρτερία καὶ νὰ µὴ ἀκουσθεῖ καὶ βαλθεῖ
σὲ καλὴ κατάσταση, διότι ὁ Θεὸς νοµοθέτησε νὰ εἶναι ἡ προσευχὴ ἕνα καθολικὸ µέσο καὶ
ὄργανο, γιὰ νὰ θεραπεύει ὅλες µας τὶς ἀσθένειες καὶ ὅλα µας τὰ πάθη καὶ νὰ ἀξιωθοῦµε
τελικὰ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.
Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος στὴ Φιλοκαλία λέει: «Ὅταν κατὰ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ
ἐπικαλούµαστε τὸ Ἅγιον Ὄνοµά Του καὶ λέµε «Ἐλέησόν µε τὸν ἁµαρτωλόν», τότε σὲ κάθε
ἐπίκληση ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ ἀπαντάει µυστικά: «Υἱέ µου, ἀφίενταί σοι οἱ ἁµαρτίες σου»!
Καὶ συνεχίζει λέγοντας πὼς «Ὅταν λέµε τὴν προσευχὴ αὐτή, τὴ στιγµὴ ἐκείνη δὲν
διαφέρουµε καθόλου ἀπὸ τοὺς Ἁγίους, τοὺς Ὁµολογητὲς καὶ τοὺς Μάρτυρες»! Καὶ ἀλλοῦ
λέγει: «Πολλοὺς ἀγῶνες καὶ κόπους πρέπει νὰ καταβάλλουµε στὴν προσευχή, γιὰ νὰ
βροῦµε τὴν ἀθόρυβη καὶ γαληνιαία τῆς διανοίας κατάσταση, ποὺ εἶναι ἕνας ἄλλος
Οὐρανὸς στὴν καρδιά µας, µέσα στὸν ὁποῖον κατοικεῖ ὁ Δεσπότης Χριστός»! Τὸ ἴδιο λέει
καὶ ὁ Ἀπόστολος: «Δὲν γνωρίζετε ὅτι ὁ Χριστὸς κατοικεῖ µέσα µας; Ἐκτὸς καὶ ἂν εἶσθε
ἀνάξιοί της θεϊκῆς Χαρᾶς καὶ δὲν γνωρίζετε τοῦτο».
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 21ον
Ὁ Ἡσύχιος γιὰ τὴν προσευχὴ γράφει τὰ ἑξῆς: «Καθὼς εἶναι ἀδύνατο νὰ ζήσει κανεὶς
χωρὶς ψωµὶ καὶ νερό, ἔτσι εἶναι ἀδύνατο χωρὶς τὴν προσευχὴ τοῦ νοῦ καὶ τὴν
καθαρότητα τῆς καρδιᾶς νὰ νιώσει ἡ ψυχὴ κάτι τὸ πνευµατικὸ ἢ νὰ πράξει κάτι ποὺ ν᾿
ἀρέσει στὸ Θεὸ ἢ νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν κατὰ διάνοια ἐνεργουµένη ἁµαρτία καὶ ὅταν
ἀκόµα τὴν ἀποφεύγει στὴν πράξη ἀπὸ τὸ φόβο τῆς κολάσεως». Καὶ ὁ Ἡσύχιος ὁ
Πρεσβύτερος συµπληρώνει: «Καθὼς εἶναι ἀδύνατον ἄνθρωπος ποὺ περπατάει στὴ γῆ νὰ
µὴν ἀναπνέει τὸν ἀέρα τοῦτον, ἔτσι εἶναι ἀδύνατο νὰ καθαρίσουµε τὴν καρδιά µας ἀπὸ
τοὺς ἐµπαθεῖς λογισµοὺς καὶ νὰ διώξουµε ἀπ᾿ αὐτὴν τοὺς νοητοὺς ἐχθροὺς δαίµονες
χωρὶς τὴ συχνὴ ἐπίκληση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ! Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει εὐχὴ καθαρὴ ἀπὸ
πονηροὺς λογισµούς, αὐτὸς δὲν ἔχει τὰ ἀπαιτούµενα ὅπλα, γιὰ νὰ µαστιγώνει µὲ τὴν
εὐχὴ καὶ νὰ καταφλέγει τοὺς δαίµονες!
Μεγάλο ὄντως ἀγαθό, δοκιµασµένο µὲ τὴν πείρα, παραλάβαµε ἀπὸ τοὺς Πατέρες, τὴ
συνεχῆ ἐπίκληση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ κατὰ τῶν δαιµόνων, µὲ τὴν ὁποία καὶ µόνον ὅποιος
θέλει µπορεῖ νὰ καθαρίσει τὴν καρδιά του! Καὶ ἡ Ἁγ. Γραφὴ ἐπιβεβαιώνει: «Ἰσραηλίτες,
ἑτοιµάζεστε, γιὰ νὰ ἐπικαλεῖστε τὸ Ὄνοµα Κυρίου τοῦ Θεοῦ» καὶ «Συνεχῶς νὰ
προσεύχεσθε», καὶ «Χωρὶς ἐµένα τίποτα δὲν µπορεῖτε νὰ κάνετε» καὶ «Ὁ µένων ἐν ἐµοὶ
κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὖτος φέρει καρπὸν πολύν». Μεγάλο λοιπὸν ἀγαθὸ εἶναι ἡ εὐχὴ καὶ ὅλων
τῶν ἀγαθῶν περιεκτικόν, διότι καθαρίζει τὴν καρδιά, µέσῳ τῆς ὁποίας ὁ Θεὸς

φανερώνεται στοὺς πιστούς.
Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Σιναίτης µας δίνει τὶς πιὸ κάτω συµβουλὲς γιὰ τὴν εὐχή: «Ἀπὸ τοὺς
Πατέρες ἄλλοι µὲν ὁρίζουν νὰ λέµε ὁλόκληρη τὴν εὐχή, δηλαδὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ
τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν µε», ἄλλοι δὲ τὸ µισό, δηλαδὴ «Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν µε» ποὺ
εἶναι εὐκολότερο. Πρέπει ὅµως νὰ ξέρουµε ὅτι κανένας δὲν µπορεῖ νὰ πεῖ Κύριον τὸν
Ἰησοῦν, ἂν δὲν ἔχει µέσα του τὸ Ἅγιον Πνεῦµα! Καὶ πάλιν ἄλλοι ἀπὸ τοὺς Πατέρες µὲ τὸ
στόµα, ἄλλοι δὲ µὲ τὸ νοῦ διδάσκουν νὰ λέγεται ἡ εὐχή. Ἐγὼ – λέει ὁ Ἅγιος- συνιστῶ καὶ
µὲ τὰ δυό, δηλαδὴ καὶ µὲ τὸ στόµα καὶ µὲ τὸ νοῦ, καὶ τοῦτο νὰ γίνεται µέχρις ὅτου µὲ τὴν
ἐνίσχυση τοῦ Ἁγ. Πνεύµατος µπορέσει ὁ νοῦς συνέχεια νὰ εὔχεται»
Ὅσον ἀφορᾶ τὴ στάση µας τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς, λέει: «Νὰ λέµε τὴν εὐχὴ ἢ καθισµένοι
σὲ σκαµνί, ποὺ εἶναι καὶ κουραστικὸ ἢ στὴ συνέχεια στὸ στρῶµα τοῦ κρεββατιοῦ µας γιὰ
λίγο, ποὺ δίνει ἄνεση. Ὀφείλει δὲ διαρκῶς νὰ κάθεται, διὰ τὸν εἰπόντα: «Κατὰ τὴν
προσευχὴ νὰ ὑποµένετε ὑποφέροντες». Νὰ µὴ σηκώνεται γρήγορα, ἀπὸ τὴν κούραση ποὺ
νιώθει στὴν προσευχή, γιὰ νὰ συνηθίσει ἀδιαλείπτως νὰ λέει τὴν εὐχή.
Ἔτσι µὲ σκυµµένο τὸ κεφάλι καὶ συγκεντρωµένο τὸ νοῦ στὴν καρδιὰ νὰ ἐπικαλεῖσαι τὸν
Κύριο νὰ σὲ βοηθήσει. Καὶ ὅταν δοκιµάζει ἀκόµη πόνους στοὺς ὤµους καὶ τὸ κεφάλι νὰ
ἐπιµένεις καρτερικὰ µὲ θέρµη καὶ ζέση καρδιᾶς!
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 22ον
Νὰ µὴ ξεχνᾶµε ποτὲ ὅτι «Ἡ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἀνήκει στοὺς βιαστὲς καὶ αὐτοὶ τὴν
ἁρπάζουν». Γι᾿ αὐτὸ ἡ ὑποµονὴ καὶ ἡ καρτερία σ᾿ ὅλα εἶναι γεννήτρια τῶν πόνων καὶ
τοῦ σώµατος καὶ τῆς ψυχῆς. Ἂς δοῦµε τώρα τί λέγουν καὶ ἄλλοι πατέρες.
Ὁ Συµεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: «Κάθησε κάτω µόνος σε σιωπή. Χαµήλωσε τὸ κεφάλι σου.
Κλεῖσε τὰ µάτια σου. Ἀνάπνεε ἤρεµα καὶ φαντάσου ὅτι βλέπεις µέσα τῆς καρδιᾶς σου τὰ
βάθη. Καὶ µὲ τὸ ρυθµὸ τῆς ἀναπνοῆς σου λέγε: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν µε». Λέγε τὴν
ἐπίκληση αὐτὴ ἐλαφρὰ µὲ τὰ χείλη σου ἢ καλύτερα µὲ τὸ µυαλό σου. Προσπάθησε νὰ
διώχνεις κάθε ἄλλη σκέψη καὶ µὲ ὑποµονὴ καὶ ἠρεµία προχώρει ἐπαναλαµβάνοντάς την
συνεχῶς.
Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος Θεσσαλονίκης συνιστώντας τὴ διδασκαλία τῆς νοερᾶς προσευχῆς σ᾿
ὅλους τοὺς συνανθρώπους µας, γράφει: «Δὲν χρεωστοῦµε µόνο, σύµφωνα µὲ τὴ θέληση τοῦ
Θεοῦ, νὰ προσευχόµαστε ἀκατάπαυστα στὸ Ὄνοµα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἀλλὰ ἔχουµε
ὑποχρέωση νὰ τὴ φανερώνουµε καὶ νὰ τὴ διδάσκουµε στοὺς συνανθρώπους µας, στὸν
καθένα, εἴτε ρασοφόρος εἶναι αὐτὸς εἴτε κοσµικός, ἐγγράµµατος ἢ ἀγράµµατος, ἄνδρας ἢ
γυναίκα. Ἀκόµα καὶ στὰ παιδιὰ πρέπει νὰ τὴ διδάσκουµε καὶ νὰ ἐµπνέουµε σ᾿ ὅλους
ζῆλον γι᾿ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴ νοερὰ Προσευχή. Ἔτσι ἐφαρµόζουµε στὴν πράξη τὸ
Γραφικὸ λόγιον: «Ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούµενος ὡς πόλις ὀχυρά».
Διδάγµατα ἀπὸ τοὺς βίους τῶν ἁγίων: Ἡ ἱστορία τῶν βίων τῶν ἁγίων της Ἐκκλησίας
µας, ἰδιαιτέρως ἐκείνων ποὺ κατανάλωσαν τὴ ζωή τους στὴν προσευχή- προσευχόµενοι
συνεχῶς οἱ ἴδιοι, ἀλλὰ καὶ διδάσκοντες τοὺς ἄλλους πῶς νὰ προσεύχονται- ἀποτελεῖ
γιὰ µᾶς φωτεινότατο ὁδηγὸ στὸ καθῆκον τῆς Προσευχῆς. Παραθέτουµε ἐδῶ διδακτικὰ
ἀποσπάσµατα ἀπὸ τοὺς βίους τριῶν ἁγίων µας, τοῦ Ἁγίου Σάββα, τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου
καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου.
Α) Ὁ Θεῖος Σάββας, ὅταν ἔβλεπε κάποιον ποὺ ἐγκατέλειψε τὸν κόσµον καὶ ἔγινε µοναχὸς
νὰ ἔχει µάθει µὲ ἀκρίβεια τοὺς κανόνες τῆς µοναχικῆς πολιτείας καὶ νὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ
ἐπιτηρεῖ τὸ νοῦ του καὶ νικηφόρα νὰ παλεύει µὲ τοὺς ἐνάντιους λογισµούς του, τότε
µόνον χορηγοῦσε σ᾿ αὐτὸν κελλὶ στὴ Λαύρα. Βλέπεις, ὅτι ὁ Ἅγιος τὴ φυλακὴ τοῦ νοῦ
ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τοὺς µαθητές του καὶ τότε µόνον ἐπέτρεπε νὰ µένουν σὲ ἰδιαίτερο κελλί.

Β) Ὁ θαυµαστὸς Ἀρσένιος ἐπιθυµοῦσε τόσο πολὺ τὴ σιωπὴ καὶ ἀπεχθανόταν τόσο πολὺ
τὴν ἐπίδειξη, ὥστε σπανίως µιλοῦσε ἀκόµη καὶ περὶ πνευµατικῶν θεµάτων. Ἔκρυβε δὲ
τὸν ἑαυτό του καὶ µάζευε µέσα του τὸ νοῦ κι ἔτσι εὔκολα ὑψωνόταν πρὸς τὸν Θεὸν
ἀναπτερώνοντας τὴ διάνοιά του.
Γ) Ὁ Μέγας Ἀντώνιος πρόσεχε νὰ ἔχει πάντοτε νήφουσα τὴν καρδιά του, γι᾿ αὐτὸ καὶ
ἀξιώθηκε νὰ ἔχει προορατικὸ χάρισµα. Γιατὶ σὲ προσέχουσα καρδιὰ ὁ Θεὸς ἐµφανίζεται
«ὡσὰν φωτιά, ποὺ καθαρίζει, ἔπειτα δὲ σὰν φῶς ποὺ λαµπρύνει τὸ νοῦ καὶ θεόµορφον
αὐτὸν ἀπεργάζεται» κατὰ τὸν Ἰωάννην τῆς Κλίµακος.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 23ον
Περὶ νήψεως καὶ προσευχῆς: Ὁ λογιώτατος καὶ σοφώτατος ὑποδιάκονος Δαµασκηνὸς
Στουδίτης ἔγραψε ἕναν ὑπέροχο λόγο γιὰ τοὺς Μοναχοὺς περὶ νήψεως καὶ προσευχῆς.
Τὸν µεταφέρουµε ὅπως ἔχει:
«Προσεύχεσθε συνέχεια, χωρὶς ὀργὴ καὶ σκέψεις ξένες πρὸς τὴν προσευχή. Κάθε σκέψη,
ποὺ χωρίζει ἀπὸ τὸ Θεό, εἶναι τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος, γιὰ νὰ ξεγελάσει τὸ νοῦ καὶ νὰ
τὸν ἀποµακρύνει ἀπὸ τὸ Θεό, λέει πολλὰ στὴν καρδιά: Καὶ ἐντολὲς ὑπαγορεύει µέσα µας,
ἀλλὰ καὶ φαντάσµατα λογικὰ καὶ παράλογα δηµιουργεῖ, πού, ὅταν δὲν προσέχουµε, µᾶς
κατακτοῦνε. Γιατὶ ὅλος ὁ ἀγώνας τοῦ διαβόλου ἀποβλέπει σὲ τοῦτο: Νὰ ξεµοναχιάσει,
σὰν πρόβατο ἀπὸ τὸ κοπάδι, τὸ νοῦ µας ἀποχωρίζοντάς τον ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ νὰ µᾶς
παρασύρει στὶς κοσµικὲς ἡδονές.
Γι᾿ αὐτὸ ὅλη ἡ προσπάθεια τῆς ψυχῆς πρέπει νὰ στρέφεται στὸ νὰ µὴν ἀποχωρίζεται
οὔτε στιγµὴ ὁ νοῦς ἀπὸ τὸν Θεό! Νὰ µὴ δικαιολογεῖ καὶ νὰ µὴ συµφωνεῖ µὲ τοὺς
ἀκάθαρτους λογισµοὺς µήτε νὰ προσέχει σ᾿ ἐκεῖνα, ποὺ ὁ παντοµίµητος καὶ δεξιοτέχνης
ζωγράφος διάβολος παριστάνει µέσα στὴν καρδιά µας ἄλλοτε µὲ εἰκόνες, ἄλλοτε µὲ
πρόσωπα, σχήµατα καὶ ἄλλους τρόπους. Ἀφοῦ κάνει αὐτὰ ὁ διάβολος, χάνεται ὕστερα,
καὶ ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος, ἂν καὶ βρίσκεται στὸ ἴδιο µέρος, ζεῖ σὲ ἀπάτες νοµίζοντας
πὼς βρίσκεται σὲ ἄλλους τόπους!... Ἔχει τὴν ψευδαίσθηση πὼς βλέπει καινούργια
πράγµατα, πὼς συνοµιλεῖ µὲ διάφορα πρόσωπα, πὼς ἐξουσιάζει πράγµατα ποὺ εἶναι ὅλα
τους ἀποτέλεσµα διαβολικῆς πλάνης!..
Ἐπιβάλλεται λοιπὸν νὰ προστατεύετε τὸν ἑαυτό σας, νὰ καθοδηγεῖτε καὶ νὰ
χαλιναγωγεῖτε τὸ νοῦ σας, ἀλλὰ καὶ κάθε σκέψη καὶ κάθε ἐνέργεια διαβολικὴ νὰ τὴν
κολάζετε καὶ τιµωρεῖτε µὲ τὸ Ὄνοµα τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ σώζει τὸν
κόσµο ἀπὸ τὶς ἁµαρτίες. Ὅπου στέκεται τὸ σῶµα, ἐκεῖ ἂς βρίσκεται κι ὁ νοῦς, πού, ὅταν
εἶναι προσηλωµένος στὸ Θεό, δὲν ἀφήνει τίποτε ἄλλο νὰ εἰσχωρήσει στὴν καρδιά!..
Ὅταν µάλιστα νιώθεις κάτι σὰν µεσότοιχο ἢ φραγµὸ µέσα στὴν καρδιά σου, ὁµίλει µόνο
πρὸς τὸν Κύριο. Κι ἂν κάποτε ὁ διάβολος σοῦ συναρπάσει τὸ νοῦ, µὴν ἀρχίσεις νὰ τὸν
σκέφτεσαι, γιατὶ ἡ τέτοια συγκατάθεση τῶν λογισµῶν σου θὰ ὑπολογισθεῖ σὲ βάρος σου
κατὰ τὴν ἡµέρα τῆς κρίσεως ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, τότε ποὺ ὁ Θεὸς θὰ κρίνει ὅλα τὰ
κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων! Εἶναι κλειστὲς οἱ πόρτες τῆς Βασιλείας σ᾿ ὅποιον δὲν τὰ
καταφέρνει νὰ δαµάσει σὲ τούτη τὴ ζωὴ τὰ πάθη του καὶ δὲν ἐκτελεῖ ἀγόγγυστα καὶ µὲ
φόβο τοῦ Θεοῦ τὰ ὅσα τοῦ παραγγέλλει ὁ πνευµατικός του πατέρας. Τὸ εἶπε καὶ ὁ
Κύριος: « Δὲν ἦρθα στὸν κόσµο γιὰ νὰ κάνω τὸ δικό µου θέληµα, ἀλλὰ τὸ θέληµα τοῦ
Πατρός, ποὺ γι᾿ αὐτὸν τὸν σκοπὸ µ᾿ ἔστειλε ἐδῶ».
Κάθε ἄρνησή µας σὲ ἐγκόσµια ἀγαθά, ὅταν ὑποφέρουµε καὶ ὑποµένουµε γιὰ τὸν Θεό,
ὑπολογίζεται στὸ ἐνεργητικό µας κατὰ τὴν ἡµέρα τῆς κρίσεως καὶ γινόµαστε τέκνα τῆς
Ἀναστάσεως καὶ τῆς αἰώνιας ζωῆς!.. Μακάριος ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ὑποµένει καὶ νικάει
στὶς δοκιµασίες τῶν πειρασµῶν!.. Αὐτὸς θὰ γίνει ναὸς τοῦ µεγάλου Βασιλέως Χριστοῦ!
Μέσα του θὰ κατοικήσει ὁ Κύριος καὶ θὰ περπατήσει κάνοντάς τον κατοικία Του!
Ἔχοντας λοιπὸν ὑπόψη τέτοιες ἐπαγγελίες, παραιτηθεῖτε γιὰ πάντα ἀπὸ τὶς γήινες

ἀπολαύσεις, καὶ δοθεῖτε στὸν Κύριο καὶ Θεό µας, γιατὶ ἔτσι µονάχα θὰ σᾶς
εὐσπλαχνισθεῖ. Καὶ µὴ ζητᾶτε τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸν Κύριο, παρὰ µόνον ἔλεος κατὰ τὴν
ἡµέρα τῆς δόξας Του. Ἀρκεῖ αὐτό. Κι ὅταν Τοῦ τὸ ζητᾶµε µὲ ταπεινὴ καὶ συντριµµένη
καρδιά, νὰ λέτε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς σας ἀπὸ τὸ πρωὶ µέχρι τὸ βράδυ- κι ἂν εἶναι
δυνατὸ ὅλη τὴ νύχτα- τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀµήν».
Σᾶς παρακαλῶ λοιπὸν βιασθεῖτε. Βιασθεῖτε. Βιασθεῖτε, ξαναλέγω, πιέζοντας τὸ νοῦ σας
µέχρι θανάτου! Γιὰ νὰ πετύχετε αὐτὸν τὸν σκοπὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ στενοχωρηθεῖτε καὶ
νὰ βιασθεῖτε πολύ, γιατὶ εἶναι στενὸς καὶ γεµάτος στενοχώριες ὁ δρόµος ποὺ ὁδηγεῖ στὴ
θύρα τῆς αἰώνιας ζωῆς, ὅπου µπαίνουν µόνον ὅσοι ὑποφέρουν βιάζοντας τὸν ἑαυτό τους.
Μονάχα γι᾿ αὐτοὺς εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Παρακαλῶ λοιπὸν µὴ ἀποχωρίζεσθε ἀπὸ τὸν Θεό, µὴν ἀποκρύνετε τὶς καρδιές σας ἀπ᾿
Αὐτόν. Παραµένετε κοντά Του καὶ προφυλάγετε τὴν καρδιά σας ἐνθυµούµενοι πάντα τὸν
Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτὸν πάντα ἔχετε µέσα σας καὶ τίποτε ἄλλο, ὥσπου νὰ ριζώσει
στὴν καρδιά σας τὸ Ὄνοµα τοῦ Κυρίου, ὥσπου νὰ ὁλοκληρωθεῖ µέσα σας ὁ Χριστός!
Καὶ σᾶς παρακαλῶ, µὴν παύσετε ποτέ σας νὰ λέτε τὴν προσευχὴ αὐτή! Γιατὶ ἄκουσα
πολλοὺς ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες νὰ λένε: Τί µοναχὸς εἶν᾿ ἐκεῖνος, ποὺ ἔχει παύσει νὰ
λέει αὐτὴν τὴν προσευχή; Γιὰ νὰ εἶναι ἄξιος τοῦ σχήµατός του ὀφείλει εἴτε τρώγει εἴτε
πίνει εἴτε περπατεῖ εἴτε διακονεῖ, νὰ λέει συνεχῶς: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ,
ἐλέησόν µε». Μόνον ἡ θύµηση τοῦ Ὀνόµατος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ θὰ σὲ βοηθήσει νὰ
πολεµήσεις τὸν ἐχθρό, γιατὶ ἡ βιαζοµένη ψυχὴ ὅλα τὰ ἔχει ξεχωρίσει µὲ τὴ βοήθεια τῆς
µνήµης τοῦ Κυρίου, εἴτε πονηρὰ εἶναι αὐτὰ εἴτε ἀγαθά. Πρῶτα τὰ κακὰ ἀποξενώνει ἀπὸ
τὴν καρδιὰ κι ὕστερα ἱκετεύει καὶ κάνει τὰ καλά. Καθῆκον τῆς µνήµης εἶναι νὰ πολεµήσει
τὸν Δράκοντα (δηλ. τὸν σατανὰ) καὶ νὰ τὸν ταπεινώσει. Ἀκόµη, τῆς µνήµης δουλειὰ εἶναι
νὰ ἐλέγχει τὴν ἁµαρτία µέσα µας καὶ νὰ τὴν ἐξουδετερώνει. Νὰ νικάει κάθε δύναµη τοῦ
διαβόλου µέσα στὴν καρδιά µας τσακίζοντάς την καὶ ξεριζώνοντάς την! Ἔτσι ὁ Κύριος
Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν ἐπικαλούµεθα τὸ ὄνοµά Του, κατεβαίνει ὡς τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς
µας, γιὰ νὰ ταπεινώσει τὸν δράκοντα, ποὺ βόσκει σ᾿ αὐτὴν καὶ νὰ σώσει τὴν ψυχὴ
δίνοντάς της ζωή.
Λέγετε λοιπὸν συνεχῶς τὸ Ὄνοµα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὥσπου νὰ καταπιεῖ ἡ καρδιὰ τὸν
Κύριο καὶ ὁ Κύριος τὴν καρδιά, καὶ νὰ γίνουν τὰ δυὸ ἕνα. Ὅµως γιὰ νὰ γίνει αὐτό, δὲν
εἶναι ἀρκετὴ οὔτε µία ἡµέρα οὔτε δυὸ ἀλλὰ πολὺς χρόνος καὶ καιρός. Χρειάζεται ἀγώνας
µεγάλος καὶ καιρὸς πολύς, ὥσπου νὰ ἐκβληθεῖ ὁ ἐχθρὸς καὶ νὰ ἐγκατασταθεῖ µέσα µας ὁ
Χριστός. Καὶ ὁ ἀγώνας αὐτὸς δὲν θὰ εἶναι πάλη πρὸς αἷµα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰ
πονηρὰ πνεύµατα, ὅπως λέει ἡ Γραφή. Ὅσοι λοιπὸν ὑποτάσσονται καὶ φροντίζουν πάντα
νὰ εὐχαριστοῦν τὸν Κύριον ὀφείλουν νὰ ταπεινώνουν πάντοτε τοὺς ἑαυτούς των καὶ νὰ
τοὺς ὑποβάλλουν σὲ θλίψεις, γιατὶ ἔτσι µόνο θὰ µετάσχουν στὰ ἀγαθὰ τῆς µέλλουσας
ζωῆς καὶ τῆς ἀτελεύτητης ἀνάπαυσης.
Σὰς παρακαλῶ λοιπὸν κάθε φορά, πρὶν φᾶτε, νὰ προσεύχεσθε µὲ ταπεινοφροσύνη. Δὲν
πρέπει αὐτὸ νὰ γίνεται µὲ γέλια καὶ ἀδιαφορία, γιατὶ ποιὸς εἶν᾿ ἐκεῖνος, ποὺ θὰ
τολµήσει νὰ γελάσει µπροστὰ στὸν Βασιλέα, χωρὶς νὰ προκαλέσει τὴν ἀγανάκτησή Του
καὶ νὰ ἐπισύρει τὴν τιµωρία;
Ὅταν ψάλλετε, νὰ ψάλλετε µὲ ἠρεµία καὶ µ᾿ ὅλη σας τὴν καρδιά, γιὰ νὰ γεύεται καὶ
ἐκείνη τὰ ὅσα λέτε καὶ νὰ νιώθετε ἐκεῖνα ποὺ λέτε ὅτι ἀναφέρονται στὴ δόξα τοῦ
Χριστοῦ! Τὰ λόγια σας νὰ βγαίνουν µὲ θέρµη κι ὄχι ἀποχαυνωµένα, γιὰ νὰ παίρνουν
µέρος στὴν ἀγρυπνία τὸ σῶµα κι ὁ νοῦς κι ἔτσι ὁλόκληρη ἡ ψυχὴ νὰ προχωρεῖ στὸ δρόµο
τοῦ Θεοῦ. Ἀκόµη καὶ πολυσύνθετα τροπάρια µὴ ψάλλετε, γιατὶ ὑπάρχει φόβος νὰ
παρασυρθεῖτε ἀπὸ τὴ µελωδία τους.
Ὅποιος θέλει νὰ δεῖ τὸ φῶς τὸ ἀληθινό, ὀφείλει νὰ τηρεῖ ὅλα αὐτὰ µέσα στὴν καρδιά
του, τὴ γεµάτη σαρκικὰ πάθη καὶ ἀχρεῖα µολύσµατα. Νὰ ἀπαλλαγεῖς ἀπὸ κάθε ἀδυναµία,

ἀπὸ θυµοὺς καὶ ταραχές, ἀπὸ περισπασµοὺς καὶ µνησικακίες καὶ µὴ κατακρίνεις γενικὰ
τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ πρόσεχε νὰ διατηρεῖς πάντοτε τὴ σκέψη σου καὶ τὸ νοῦ σου
καθαρὰ ἀπὸ σαρκικοὺς µολυσµούς. Στὴ ζωή σου φρόντιζε νὰ εἶσαι πράος, ταπεινὸς καὶ
ἥσυχος, κήρυκας καὶ ὀπαδὸς τῆς εἰρήνης, ἐγκρατὴς στὰ φαγητὰ καὶ στὰ ποτὰ καὶ γιὰ
κανένα λόγο νὰ µὴ λείψει ἀπὸ τὰ χείλη σου ἡ προσευχή!.. Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἔχε ὡς ἀρχὴ τὴν
ἀγάπη, ποὺ εἶναι τὸ κεφάλαιο ὅλων τῶν ἀρετῶν! Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ κερδίσεις τὴν
ἀείφωτη καὶ ἀτελεύτητη ἐκείνη ζωή, γιὰ τὴν ὁποία εὔχοµαι σ᾿ ὅλους σας νὰ τὴν
ἀπολαύσετε µὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου µας, τοῦ ὁποίου ἡ δόξα καὶ ἡ
δύναµις θὰ βασιλεύουν πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν».
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 24ον
Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες συµφωνοῦν ὅτι µαζὶ µὲ τὴν προσευχὴ ἀπαραίτητη εἶναι καὶ ἡ
προσοχὴ (=Νήψη). Ὅπως ὅποιος γεννηθεῖ τυφλὸς δὲν βλέπει τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἔτσι καὶ
ὅποιος δὲν περπατάει µὲ τὸ φῶς τῆς νήψεως δὲν βλέπει σ᾿ ὅλο της τὸ µεγαλεῖο τὴ Θεϊκὴ
Χάρη οὔτε καὶ µπορεῖ νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὰ πονηρὰ καὶ µισητὰ ἔργα καὶ λόγια καὶ
ἔγνοιες. Αὐτὸς καὶ ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες τοῦ σκότους δὲν θὰ µπορέσει νὰ περάσει ἐλεύθερα
µετὰ τὸ θάνατό του.
Ἡ προσοχὴ φέρνει παντοτινὴ γαλήνη στὴν καρδιὰ καί, ἀφοῦ τὴν ἀπαλλάξει ἀπὸ
ἀνήσυχους λογισµούς, τὴν κάνει ν᾿ ἀναπνέει πάντοτε τὸν Κύριο ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστὸν
καὶ ἱκανὴ νὰ καταπολεµάει τοὺς ἐχθρούς της. Καὶ ὅπως εἶναι ἀδύνατη ἡ ζωὴ στὴ γῆ
χωρὶς τροφή, ἔτσι καὶ χωρὶς προφύλαξη, προσοχὴ καὶ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς δὲν
µπορεῖ ἡ ψυχὴ ν᾿ ἀποκτήσει χαρίσµατα πνευµατικὰ καὶ ν΄ἀρέσει στὸν Θεό.
Ἂς ξέρουµε καὶ τοῦτο, ὅτι ἐµεῖς καὶ οἱ δαίµονες µαζὶ κάνουµε τὶς ἁµαρτίες: Οἱ ἄσαρκοι
δαίµονες προξενοῦν µὲ τοὺς λογισµοὺς τὴν ἁµαρτία, ἐνῶ ἐµεῖς µὲ τὶς πράξεις µας
ἁµαρτάνουµε. Ἡ προσευχὴ ὅµως τοὺς κατακαίει καὶ τοὺς ἀφανίζει. Αὐτὴ κόβει σὰν µὲ τὸ
µαχαίρι τὴν πολυλογία, τὴν εἰρωνεία, τὶς κατακρίσεις καὶ ὅλες τὶς ταπεινὲς ἐπιθυµίες,
γιατὶ δὲν ἀνέχεται οὔτε γιὰ µία στιγµὴ νὰ µᾶς ἀποστερήσει ἀπὸ τὴ γλυκύτητά της.
Τὴν τελειότητα τῶν Ἁγίων Πατέρων δὲν µποροῦµε νὰ τὴ φτάσουµε ὅλοι µας, γιατὶ ὅλοι
δὲν ἔχουµε τὴν ἴδια προθυµία καὶ δυνατότητα. Γιὰ τοὺς τέλειους ὅλα εἶναι
εὐκολοκατόρθωτα. Αὐτοὶ κατὰ τὸν πνευµατικὸ νόµο σαββάτισαν, δηλ. δὲν ἔκαναν καµµιὰ
χειρωνακτικὴ ἐργασία, ἀλλὰ εὐχαριστιοῦνταν µόνο στὸ νὰ µιλοῦν µὲ τὸν Θεὸ τρεφόµενοι
µὲ θεϊκὴ τροφή.
Τὴν προσευχὴ ἄλλοι Πατέρες µᾶς λένε νὰ τὴ λέµε ὁλόκληρη καὶ ἄλλοι µισή. Ὅταν
συνεχῶς λέµε τὴν εὐχή, στὴν ἀρχὴ θὰ διαπιστώσει ἡ καρδιά µας τὸ κακὸ ποὺ θὰ φεύγει
καὶ µετὰ τὸ καλὸ ποὺ θὰ γίνεται κτῆµα της. Ἡ προσευχὴ ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ θὰ κατέβει
στὴν καρδιὰ νικάει τὸ δράκοντα ποὺ µᾶς σπρώχνει στὶς ἁµαρτίες καὶ µᾶς δίνει τὴν
ἀληθινὴ ζωή!.. Ἐπίµενε λοιπὸν στὴν ἀδιάκοπη ἐπίκληση τοῦ Ὀνόµατος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ,
γιὰ νὰ καταπιεῖ ἡ καρδιά σου τὸν Κύριο καὶ ὁ Κύριος τὴν καρδιά σου, καὶ νὰ γίνουν τὰ
δυὸ ἕνα. Ξέρε ὅµως πὼς τὸ ἔργο αὐτὸ δὲν τελειώνει σὲ µία καὶ δυὸ µέρες. Ἔχει ἀνάγκη
ἀπὸ πολὺ καιρὸ καὶ µεγάλο ἀγώνα, γιὰ νὰ διωχθεῖ ὁ ἐχθρὸς ἀπὸ τὴν καρδιά µας καὶ νὰ
κατοικήσει στὴ θέση του ὁ Κύριος.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 25ον
Ὅσο γιὰ τοὺς ἀρχάριους, µποροῦν ἄλλοτε νὰ λένε ὁλόκληρη τὴν εὐχὴ κι ἄλλοτε ἕνα µέρος
της, ὅπως: «Ἰησοῦ µου, ἐλέησόν µε». Ὅµως µέσα στὴν καρδιά µας πάντοτε. Ἔτσι
πετυχαίνουµε τὴ θέρµη τῆς καρδιᾶς καὶ στὴ συνέχεια τὰ δάκρυα, µὲ τὰ ὁποῖα ἡ ψυχὴ
δέχεται τὴν εἰρήνη τῶν λογισµῶν. Τότε ἀποκτοῦµε τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ καὶ µποροῦµε
νὰ ἐξηγοῦµε τὰ µυστήρια του Θεοῦ καὶ νὰ καταλαβαίνουµε τὶς θεϊκὲς ἀποκαλύψεις καὶ
τὰ σηµεῖα… Τὸ τέλος ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ὁ θεϊκὸς πόθος γιὰ τὸν Κύριον

Ἰησοῦν.
Ὁ ἀρχάριος στὴν πνευµατικὴ ζωὴ µοιάζει µὲ κεῖνον ποὺ περπατάει νύχτα στὸ σκοτάδι
καὶ δὲν βλέπει ποὺ πηγαίνει. Ὁ µεσαῖος µοιάζει µὲ κεῖνον ποὺ περπατάει σὲ ξάστερη
νύχτα. Τοῦτον θαµποφέγγουν τὰ ἀστέρια, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς σκοντάφτει καὶ πέφτει
ἀπὸ τὶς πέτρες. Ὁ τρίτος µοιάζει µὲ κεῖνον ποὺ περπατάει µὲ ὁλόφωτο φεγγάρι. Ὅσο γιὰ
τὸν τέλειο, αὐτὸς µοιάζει µὲ κεῖνον ποὺ περπατάει καταµεσήµερο µὲ τὸν ἥλιο καὶ βλέπει
καθαρὰ καὶ διακρίνει τὰ ἐµπόδια καὶ δὲν σκοντάφτει. Ὁ τέλειός µε ὑπερφυσικὴ δύναµη
αἰσθάνεται ἐλαφρὸ τὸ σῶµα του καὶ φωτίζεται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα. Γι᾿ αὐτὸ µερικοὶ
ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες πέρασαν ποτάµια καὶ θάλασσες χωρὶς νὰ βραχοῦν.
Περπάτησαν δρόµους µακρινούς σε λίγες στιγµές. Ἐνῶ στέκονταν σὲ προσευχή, τὸ σῶµα
τοὺς ἀνέβαινε ψηλά. Ἄλλοι µέσα στὴν κάµινο τοῦ πυρὸς δὲν καίγονταν.
Γι᾿ αὐτὸ λοιπόν, ἀδελφοί µου, ἐπειδὴ τέτοιας λογῆς ἀγαθὰ βρίσκονται µπροστά µας νὰ
τὰ ἀποκτήσουµε σ᾿ αὐτὸν ἐδῶ τὸν κόσµο, ἂς µὴν ἀµελήσουµε νὰ τὰ κατακτήσουµε µὲ τὴν
πνευµατικὴ αὐτὴ ἐργασία τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Κι ἂν θέλεις νὰ µάθεις τὸν τρόπο, δὲν
ἔχεις παρὰ νὰ µιµηθεῖς ἐκεῖνον ποὺ παίζει κιθάρα: Ἐκεῖνος γέρνει τὸ κεφάλι του στὸ
στῆθος του καὶ µετὰ ἀρχίζει νὰ χτυπάει τὶς χορδές της µὲ τὴν πένα του ἔτσι ἀναγκάζει
τὴν κιθάρα νὰ βγάζει µελωδία, ἡ ὁποία κάνει τὸν κιθαρωδὸ νὰ πηδάει ἀπὸ τὴ γλυκύτητά
της.. Ἔτσι κάνε καὶ σύ, ἀδελφέ µου: Γιὰ κιθάρα ἔχε τὴν καρδιά σου, γιὰ χορδὲς τὶς
αἰσθήσεις σου καὶ γιὰ πένα τὴ διάνοια, ποὺ µὲ τὸ λογιστικὸ κινεῖ τὴν προσευχὴ
προσεκτικά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ προσευχὴ εἶναι ἐνθύµηση τοῦ Θεοῦ, φέρνει ἀνείπωτη ἡδονὴ
στὴν ψυχὴ καὶ µᾶς κάνει νὰ βλέπουµε νοερὰ τὸ Θεῖο Φῶς. Ἂν ὅµως δὲν κλείσουµε τὶς
αἰσθήσεις τοῦ σώµατος, δὲν µποροῦµε νὰ δοῦµε ν᾿ ἀναβλύζει ὁρµητικὰ τὸ νερὸ τοῦ Ἁγ.
Πνεύµατος, πού, ὅταν κατοικήσει στὴν ψυχή, γεµίζει ἐσωτερικὰ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ θεϊκὴ
δροσιὰ καὶ πνεῦµα καὶ ἐξωτερικὰ ὁλόκληρο τὸν κάνει πύρινο.
Ἀλλά, κι ὅταν ὁ νοῦς φωτισθεῖ καὶ καθαρισθεῖ, ἂν δὲν καταγίνεται συχνὰ µὲ τὴν
προσευχή, ἀφήνοντας ὅλες τὶς φροντίδες τοῦ κόσµου, εὔκολα πάλι σκοτίζεται. Μόνον
ὅποιος ταίριαξε προσευχὴ καὶ γνώση, προφυλάγει τὸ νοῦ του ἀπὸ παραστρατήµατα.
Μόνον αὐτὸς δὲν φοβᾶται κρότους οὔτε βροντὲς οὔτε χτύπους ποὺ προκαλοῦν οἱ
δαίµονες. Καὶ τοῦτο, γιατὶ ἡ ψυχή του πληγώθηκε ἀπὸ τὸ θεῖο ἔρωτα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ
Τὸν ἀκολουθεῖ σὰν ἀδελφό του.
Τέλος, ἀδελφέ µου, προσεύχεσαι καλά, ὅταν µετὰ τὴν προσευχὴ ἀκολουθεῖ παντοτινὴ
κατάνυξη καὶ συντριβὴ τῆς καρδιᾶς κι ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον. Κάθε ἀντίθετο µ᾿ αὐτὰ
εἶναι ὁλοφάνερα πλάνη. Γιατὶ πρέπει νὰ ἔχεις ὑπόψη σου ὅτι, ὅταν ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιὰ
ἀρχίσουν νὰ νιώθουν τὴν παρηγοριὰ τοῦ Ἁγ. Πνεύµατος, τότε καὶ ὁ σατανὰς προσπαθεῖ
νὰ ἑλκύσει τὴν ψυχὴ µὲ κάποια γλυκοφανὴ αἴσθηση.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 26ον
Ὁ Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστοµος ἔγραψε σὲ κάποιον ἡγούµενο περὶ προσευχῆς: «Ν᾿ ἀγωνίζεσαι µ᾿
ὅλες σου τὶς δυνάµεις νὰ κρατᾶς τὸ νοῦ σου στενὰ δεµένο µὲ τὸν Θεό. Ν᾿ ἀποφεύγεις τὶς
συνοµιλίες µὲ τοὺς αἰσχροὺς λογισµοὺς καὶ ὅλες τὶς πονηρὲς ἔννοιες, ποὺ ὁ σατανὰς
µπάζει στὴν καρδιά µας ξυπνώντας τὰ πάθη µας καὶ φτιάχνοντας µὲ τὴ φαντασία
διάφορα πρόσωπα. Σ᾿ ὅποιον ὁ δαίµονας βρεῖ ἀνοιχτὴ τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς του,
µπαίνει µέσα καὶ σχηµατίζει τὶς ψυχολέθριες εἰκόνες του. Καὶ ἐνῶ βρίσκεται σὲ τόπο
ἐρηµικό, νοµίζει ὅτι ζεῖ καὶ κινεῖται σὲ πόλεις καὶ ἀγορὲς συνοµιλώντας µ᾿ ἀνθρώπους
καὶ ἀποφασίζοντας πράγµατα, ποὺ εἶναι γεννήµατα τῆς πλάνης τοῦ σατανᾶ». Καὶ
συνεχίζει ὁ ἴδιος: «Κάθε λογισµὸς ποὺ ξεµακραίνει τὸ νοῦ µας ἀπὸ τὸν Θεὸ προέρχεται
ἀπ᾿ τὸ σατανά, ποὺ παρακινεῖ τάχα νὰ κάνει καλὰ ἔργα, ν᾿ ἀγαπάει τὸν πλησίον, γιὰ νὰ
µᾶς µακρύνει ἀπὸ τὸν Θεό. Γι΄αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγ. Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος λέει: «Μακάριος
εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ὑποµένει τοὺς πειρασµούς, γιατί, ὅταν βγεῖ νικητὴς ἀπ᾿ αὐτὴ τὴ
δοκιµασία, θὰ λάβει τὸ στεφάνι τῆς ζωῆς».

Μποροῦµε νὰ παλέψουµε νικηφόρα µὲ τὴν πονηρία τῶν δαιµόνων, ὅταν εἴµαστε ταπεινοί,
ἐγκρατεῖς, προσέχουµε καὶ προσευχόµαστε… Καὶ ὁ Ἅγ. Μακάριος γράφει: Τὸ κυριώτερο
καὶ σπουδαιότερο µέληµα κάθε ἀγωνιστοῦ Χριστιανοῦ εἶναι νὰ µπεῖ στὴν καρδιά του καὶ
ν᾿ ἀρχίσει πόλεµο µὲ τὸ σατανά καὶ νὰ τὸν βγάλει ἀπὸ µέσα του. Ἔτσι ἀντιπαλεύοντας
µὲ τοὺς πονηροὺς λογισµοὺς γίνεται ἀδιάλλακτος ἐχθρός του. Ἂν ὅµως προσπαθεῖ
ἐξωτερικὰ νὰ φυλάγει µόνο τὸ σῶµα του ἀπὸ κάθε φθορὰ καὶ πορνεία, ἐνῶ ἀπὸ µέσα του
ἁµαρτάνει µὲ τὶς σκέψεις του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, σὲ τίποτε δὲν ὠφελεῖται κι ἂν ἀκόµη
µένει παρθένος στὸ σῶµα. «Καθένας ποὺ βλέπει λάγνα µιὰ γυναίκα, ἤδη τὴν ἐµοίχευσε
µέσα στὴν καρδιά του», εἶπε ὁ Κύριος. Ὑπάρχει πορνεία ποὺ γίνεται µὲ τὸ σῶµα, ὅπως
καὶ πορνεία ποὺ γίνεται µὲ τὴν ψυχή, ὅταν ἑνώνεται µὲ τὸ σατανά. Ξέρε ὅτι τῆς Θείας
Χάριτος οἱ ἐνέργειες εἶναι εὐκολοδιάκριτες καὶ φανερὲς κι ὅτι ὁ δαίµονας, ὅσο κι ἂν
µεταµορφωθεῖ, δὲν µπορεῖ νὰ πετύχει, γιατὶ οἱ ἐνέργειες τῆς Θείας Χάριτος ἔχουν ὡς
ἀποτέλεσµα τὴν πραότητα, τὴν ταπείνωση, τὴν ἀποστροφὴ ἀπὸ τὰ ἐγκόσµια καὶ τὴν
ἀπονέκρωση τῶν ἡδονῶν καὶ τῶν παθῶν, πράγµατα ποὺ µόνο ἡ Θεία Χάρη µας χαρίζει.
Τοῦ δαίµονα οἱ ἐνέργειες προκαλοῦν µέσα µας τὴν κουφότητα, τὴν ὑπερηφάνεια, τὴ
δειλία καὶ κάθε κακία. Ἀπὸ τὰ ἀποτελέσµατα µπορεῖς νὰ καταλάβεις ἂν τὸ φῶς ποὺ
νιώθεις µέσα σου εἶναι τοῦ Θεοῦ ἢ τοῦ σατανᾶ. Τὸ κρασὶ στὰ µάτια µας µοιάζει µὲ τὸ
ξύδι. Ὅµως στὸ στόµα µας ἡ γεύση τους δείχνει τὴ διαφορά. Ἔτσι συµβαίνει καὶ µὲ τὴ
ψυχή: Μὲ τὴ δική της γεύση ξεχωρίζει πολὺ καλὰ τὰ χαρίσµατα τοῦ Ἁγ. Πνεύµατος ἀπὸ
τὰ δηµιουργήµατα τοῦ σατανᾶ.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 27ον
Ὁ νοῦς µας µόλις ξεκοπεῖ ἀπὸ τὶς σωµατικὲς ἀπολαύσεις, στρέφεται πρὸς τὴν ταιριαστὴ
σ᾿ αὐτὸν νοερὰ τροφή, δηλαδὴ τὴν ἀνάγνωση τῶν Θείων Γραφῶν καὶ τὴν ἀπόκτηση τῶν
ἀρετῶν, καὶ ἀσχολεῖται µὲ τὴ νοερὰ προσευχή. Τέχνασµα τῶν φθονερῶν δαιµόνων εἶναι
νὰ καταπαύουν πρὸς καιρὸν τὸν νοητὸ πόλεµο. Μᾶς φθονοῦν οἱ παγκάκιστοι γιὰ τὶς
ὠφέλειες καὶ τὶς γνώσεις ποὺ κερδίζουµε, ὅταν πλησιάζουµε πρὸς τὸν Θεὸ κερδίζοντας
τὸν ἐναντίον τους πόλεµο. Γι᾿ αὐτὸ ἀποσύρονται πρὸς καιρὸν µὲ σκοπὸ νὰ µᾶς
καταστήσουν ἀµέριµνους καὶ ὕστερα νὰ ἐπιπέσουν ξαφνικὰ ἐναντίον µας, γιὰ νὰ µᾶς
παρασύρουν σὲ κάθε λογῆς ἁµαρτία. Ἐµεῖς ὅµως ἂς προσευχόµαστε παντοτινὰ µὲ πολλὴ
ταπείνωση σύµφωνα µὲ τὸ θέληµα τοῦ Κυρίου µας.
Δυὸ εἶναι τὰ φτερά, ποὺ µποροῦν νὰ ὑψώσουν τὸν ἄνθρωπο πάνω ἀπὸ τὴ γῆ: Ἡ
καθαρότητα καὶ ἡ ἁπλότητα τῆς καρδιᾶς. Πρέπει νὰ εἶσαι ἁπλὸς στὶς πράξεις σου καὶ
καθαρὸς στὶς σκέψεις σου καὶ στὰ αἰσθήµατά σου. Μὲ τὴν καθαρὴ καρδιὰ θ᾿ ἀναζητᾶς
τὸν Θεὸ καὶ µὲ τὴν ἁπλότητα θὰ τὸν βρίσκεις καὶ θὰ τὸν χαίρεσαι. Ὅταν θὰ ἔχεις
ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς κακίες καὶ ἡ ψυχή σου θὰ εἶναι ἐλεύθερη, ὅλα τὰ καλὰ
ἔργα θὰ σοῦ εἶναι εὔκολα. Ὅταν σκοπός σου εἶναι ἡ εὐεργεσία τῶν ἀδελφῶν σου καὶ ἡ
ἐκτέλεση τοῦ Θείου Θελήµατος, τότε ἡ καρδιά σου θὰ πληµµυρίζει ἀπὸ ἐσωτερικὴ χαρά,
ποὺ µόνον ἡ ἐλεύθερη ἀπὸ πάθη ψυχὴ τὴν χαρίζει. Ὅταν ἡ καρδιά σου εἶναι καθαρή, ἀπ᾿
ὅλα µπορεῖς νὰ ὠφελεῖσαι καὶ νὰ διδάσκεσαι. Σ᾿ ὅλα τὰ δηµιουργήµατα θὰ βλέπεις τότε
τὴν ἄπειρη ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Ἡ καθαρὴ καρδιὰ περνάει εὔκολα τὶς πύλες τοῦ
οὐρανοῦ!
Ὁ ἄνθρωπος κρίνει τὰ ἐξωτερικὰ πράγµατα ἀνάλογα µὲ τὶς ἐσωτερικές του διαθέσεις.
Ἂν πράγµατι ὑπάρχει στὸν κόσµο χαρά, µόνον ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος τὴν καταλαβαίνει.
Κλῆρος δὲ τῆς πονηρῆς καὶ ἀκάθαρτης καρδιᾶς εἶναι ἡ λύπη καὶ ἡ στενοχώρια. Ἡ Ἁγία
Συγκλητικὴ λέει: Ὅπως τὸ πλοῖο καταποντίζεται ἀπὸ δυὸ αἰτίες – ἢ ἀπ᾿ ἔξω, ἀπὸ τὰ
κύµατα τῆς θάλασσας ἢ ἀπὸ µέσα ἐξαιτίας βλάβης τῆς ἀντλίας του – ἔτσι καὶ ἡ ψυχή:
Βλάπτεται καὶ καταβυθίζεται ἢ ἀπ᾿ ἔξω ἀντιλαµβανόµενη τὰ πράγµατα µὲ τὶς αἰσθήσεις
της ἢ ἀπὸ µέσα, ἀπὸ τοὺς κακοὺς λογισµοὺς καὶ τὰ πάθη, ποὺ βρίσκονται µέσα στὴν
καρδιά. Γιὰ τοῦτο εἶναι ἀνάγκη νὰ προφυλάγει ὁ ἄνθρωπος τόσο τὶς αἰσθήσεις του ἀπὸ
τὰ ἡδονικὰ καὶ βλαβερὰ πράγµατα ὅσο καὶ τὴν καρδιά του ἀπὸ τοὺς πονηροὺς λογισµοὺς

καὶ τὰ πάθη.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 28ον
Ὅταν διατηρεῖς καθαρὴ τὴν καρδιά σου, διατηρεῖς καὶ τὶς ἀρετές. Ἑπόµενο εἶναι τότε
νὰ φυλάγεσαι καὶ ἀπὸ τὰ παρὰ φύση κακά. Τότε ὅσο περνάει ὁ καιρὸς µὲ τὴ βοήθεια τοῦ
γλυκύτατου Ἰησοῦ τόσο καὶ θ᾿ ἀνεβαίνεις πρὸς τὰ ὑπερφυσικά. Γιατὶ ἀνασκαλεύοντας
µὲ τὴ νοερὰ προσευχὴ θὰ βγάλεις τὸ χῶµα καὶ τὴ στάχτη τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν
λογισµῶν καὶ προλήψεων ἀπὸ τὴν καρδιά σου καὶ θὰ ξεσκεπάσεις τὸν σπινθήρα τῆς
Θείας Χάριτος, πράγµα ποὺ θὰ σοῦ φέρει ἀνείπωτη χαρὰ καὶ θὰ σοῦ προκαλέσει
γλυκύτατα δάκρυα. Ἔπειτα σώριασε σ᾿ αὐτὸν γιὰ ξύλα καὶ φρύγανα τὶς ζωοποιὲς
ἐντολὲς τοῦ Κυρίου κι ὅλες τὶς ἐπίκτητες ἀρετές σου καὶ φύσηξε µὲ µεγάλη ὄρεξη κι
ἀγάπη. Θ᾿ ἀνάψει τότε µέσα στὴν καρδιά σου µιὰ πρωτόγνωρη καὶ ὑπερφυσικὴ φλόγα,
ποὺ ἡ λάµψη της θὰ φωτίσει τὸ νοῦ σου καὶ θὰ σοῦ χαρίσει γνώσεις καὶ ἱκανότητες.
Ἔτσι θὰ νιώσεις ὅλον τὸν ἐσωτερικό σου κόσµο νὰ γίνεται ναὸς καὶ κατοικία τοῦ Ἁγ.
Πνεύµατος καὶ τὴν καρδιά σου ἱερὸ θυσιαστήριο καὶ Ἁγία Τράπεζα. Τὸ νοῦ σου θὰ τὸν
νιώσεις σὰν ἱερέα, τὴ θέλησή σου σὰν θυσία καὶ τὴν προσευχή σου σὰν εὐωδιαστὸ
ἄρωµα ν᾿ ἀναπέµπεται στὸν Θεό.
Κάποιος ἀδελφὸς ρώτησε κάποτε τὸν Ἀββᾶ Ἀγάθωνα: Ποιὸ ἀπὸ τὰ δυὸ ἀξίζει
περισσότερο, ὁ σωµατικὸς κόπος ἢ ἡ προφύλαξη τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς, κι ἐκεῖνος
ἀπάντησε: «Ὁ ἄνθρωπος µοιάζει µὲ δένδρο. Ὁ σωµατικὸς κόπος εἶναι τὰ φύλλα τοῦ
δένδρου καὶ ἡ προφύλαξη τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς οἱ καρποί του. Ἐπειδὴ δὲ εἶπε ὁ
Κύριος «Κάθε δένδρο ποὺ δὲν κάνει καλοὺς καρποὺς πρέπει νὰ κόβεται καὶ νὰ καίγεται»,
γίνεται φανερὸ ὅτι ὅλες οἱ προσπάθειες πρέπει ν᾿ ἀποβλέπουν στὴν παραγωγὴ καρπῶν,
δηλαδὴ στὴν προφύλαξη τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς. Ὅµως ἔχουµε καὶ τὴν ἀνάγκη τῶν
φύλλων γιὰ σκέπη καὶ καλλωπισµὸ αὐτὰ εἶναι ὁ σωµατικὸς κόπος».
Πόσο ὑπέροχα µίλησε ὁ Ἅγιος αὐτὸς γιὰ ὅσους δὲν προφυλάγουν τὸ νοῦ τους καὶ τὴν
καρδιά τους καὶ ἀρκοῦνται νὰ ὑπερηφανεύονται γιὰ τὶς χειρωνακτικὲς δουλειές,
λέγοντες ὅτι ὅποιος Χριστιανὸς ἀσχολεῖται µονάχα µὲ τὰ πρακτικὰ πρέπει νὰ
ξεριζώνεται καὶ νὰ καίγεται!.. Φριχτὴ εἶναι, Πάτερ, ἡ γνώµη σου γι᾿ αὐτοὺς ποὺ δὲν
προφυλάγουν νοῦ καὶ καρδιά!… Ἐὰν λοιπὸν ἐπιθυµεῖς ν᾿ ἀναδειχθεῖς νικητὴς τῶν
παθῶν σου, µπὲς µέσα στὸν ἑαυτό σου µὲ τὴν εὐχὴ καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί, ὅταν
φθάσεις στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς σου, ζήτησε νὰ βρεῖς τοὺς τρεῖς φοβεροὺς γίγαντες: Τὴν
ξεχασιά, τὴν τεµπελιὰ καὶ τὴν ἄγνοια. Αὐτὰ εἶναι τὰ µοναδικὰ στηρίγµατα τῶν νοητῶν
ἐχθρῶν. Καὶ ἀπ᾿ αὐτὰ φυτρώνουν καὶ µεγαλώνουν στὶς ψυχὲς τῶν φιληδόνων ὅλα τὰ
πάθη τῆς κακίας.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 29ον
Ἡ προσευχὴ χωρὶς τὴν ταπείνωση εἶναι δῶρο ἄδωρο. Ἡ ταπείνωση εἶναι ἡ στολὴ τῆς
Θεότητας. Γι᾿ αὐτὸ χρειάζονται πολλοὶ κόποι καὶ προσευχὲς γιὰ τὴν ἀπόκτησή της. Σ᾿
ἕναν ἄνθρωπο εὔκολα µπορεῖς νὰ βρεῖς µερικὲς ἀρετές, δύσκολα ὅµως θὰ µπορέσεις νὰ
µυρίσεις σ᾿ αὐτὸν µυρωδιὰ ἀπὸ ταπείνωση. Ὁ διάβολος παντοῦ στὴν Ἁγία Γραφὴ
ἀποκαλεῖται ἀκάθαρτο πνεῦµα, γιατὶ ἔβγαλε ἀπὸ µέσα του τὴν ταπείνωση καὶ ἀγάπησε
τὴν περηφάνεια. Ἐξάλλου, ποιὰ ἄλλη ἀκαθαρσία µπορεῖ νὰ βγάλει ὁ ἄυλος καὶ
ἀσώµατος διάβολος γιὰ νὰ ὀνοµασθεῖ ἀπ᾿ αὐτὴν ἀκάθαρτος; Φανερὸ λοιπὸν γίνεται ὅτι
γιὰ τὴν ὑπερηφάνειά του ὀνοµάσθηκε ἀκάθαρτο πνεῦµα καὶ ἀπὸ καθαρὸς καὶ φωτεινὸς
ἄγγελος ἔγινε ἀκάθαρτος. «Ἀπὸ τὸν Θεὸ ὑπολογίζεται ἀκάθαρτος ὅποιος ὑψηλοφρονεῖ»,
λέει ἡ Ἁγία Γραφή. Γιατὶ πρώτη ἁµαρτία εἶναι ἡ περηφάνεια. Ἀπ᾿ αὐτὴ ξέπεσαν οἱ
Πρωτόπλαστοι. Περήφανος ἦταν κι ὁ Φαραὼ ποὺ ἔλεγε στὸ Μωϋσῆ: Τὸν Θεό σου δὲν τὸν
ξέρω καὶ τοὺς Ἰσραηλίτες δὲ θὰ ἐπιτρέψω νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Τὴν

ταπεινοφροσύνη µας τὴ διδάσκει ὁ Χριστός, τὴν πραότητα ὁ Δαβίδ, καὶ ὁ Πέτρος µας
λέγει νὰ κλαῖµε µὲ δάκρυα ζητώντας συγχώρεση γιὰ τ᾿ ἁµαρτήµατα, ποὺ ἔχουµε κάνει.
Ὅσοι θέλουν ν᾿ ἀρέσουν στὸν Θεό, ὀφείλουν νὰ ταπεινώνουν τὸν ἑαυτό τους ὁλόψυχα.
Νὰ πιστεύουν ὅτι εἶναι κατώτεροι ἀπ᾿ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ νὰ
ὑποβάλλονται σὲ θλίψεις καὶ στενοχώριες, γιατὶ ἔτσι µόνο θ᾿ ἀπολαύσουν τὰ µέλλοντα
ἀγαθὰ στὴν αἰώνια ἀνάπαυση. Σᾶς ἱκετεύω λοιπόν, ἀδελφοί µου, πρὶν βάλετε µπουκιὰ
στὸ στόµα σας, πρῶτα νὰ προσεύχεσθε στὸν Θεὸ καὶ µετὰ ν᾿ ἀρχίζετε νὰ τρῶτε, µᾶς
συµβουλεύει ὁ Ἱ. Χρυσόστοµος. Γιὰ τὴν προφύλαξη τῆς γλώσσας σου κλεῖνε τὸ στόµα σου
καὶ µὴ λὲς τίποτε, πρὶν τὸ σκεφθεῖς καλά. Γιὰ τὴν προφύλαξη τῆς ψυχῆς σου νὰ κλείνεις
στὰ ἀκάθαρτα πνεύµατα τὴν ἐσωτερικὴ θύρα τῆς καρδιᾶς σου καὶ νὰ σιωπᾶς µὴ
σκεπτόµενος τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴ γαληνοφόρα εὐχή.
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 30ον
Τὴν ψυχήν µας ἐξαγνίζουν τὰ παρακάτω:
Α) Ἡ συχνὴ ἀνάγνωση τῶν Θείων Γραφῶν καὶ τῶν κατανυκτικῶν λόγων τῶν Ἁγίων
Πατέρων,
Β) Ἡ συνεχὴς ἐνθύµηση τῆς φοβερᾶς κρίσεως τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νὰ θυµόµαστε ὅτι µετὰ τὸ
χωρισµὸ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶµα θὰ συναντήσουµε τὶς τροµερὲς δυνάµεις, ποὺ θὰ µᾶς
ἐλέγξουν γιὰ ὅσα κακὰ πράξαµε σ᾿ αὐτὴ τὴ ζωή…
Γ) Μὴ βγάζεις ποτὲ ἀπὸ τὸ νοῦ σου τὴν ἀπόφαση ποὺ µέλλει νὰ λάβει ὁ φοβερὸς καὶ
δίκαιος Κριτὴς γιὰ κείνους ποὺ θὰ βάλει ἀριστερὰ Του καὶ
Δ) Καλὸ εἶναι νὰ θυµᾶσαι καὶ τὰ µεγάλα βάσανα τῶν ἀνθρώπων γύρω µας καὶ νὰ τοὺς
συµπονεῖς, γιατὶ ἔτσι µαλακώνει ἡ σκληρὴ ψυχὴ καὶ γνωρίζει τὴν κακή της κατάσταση.
Πολὺ µεγάλο ἀγαθό µας δώρισεν ὁ Θεὸς δίνοντάς µας τὴ συνείδηση, γιατὶ ἡ συνείδηση
βοηθεῖ πολὺ στὸ καλὸν ἐκεῖνον ποὺ τὴν ἀκούει. Ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων εἶπεν ὅτι πρέπει ὁ
µοναχὸς νὰ µὴ δώσει τὸ δικαίωµα στὴ συνείδησή του νὰ τὸν κατηγορήσει γιὰ ὁτιδήποτε.
Οἱ παλαιοὶ ἔλεγαν ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι σὰν τὴν πηγή, πού, ὅταν τὴν ἀνοίγεις καθαρίζεται,
ἐνῶ, ὅταν τὴν σκεπάζεις µὲ χώµατα, χάνεται. Νοµίζω ὅτι λέγοντας ψυχὴ ἐννοοῦσαν τὴν
συνείδηση, ποὺ ὅποιος τὴν ἀκούει τὴν κάνει καθαρὴ σὰν τὸ κρύσταλλο, ἐνῶ ὅποιος δὲν
τῆς δίνει σηµασία τὴν κάνει µαύρη καὶ σκοτεινή!.
Μὴν ἀτιµάσεις ποτὲ τὴ συνείδησή σου! Σὲ συµβουλεύει ἄριστα πάντα καὶ γιὰ κάθε τὶ σοῦ
δίνει γνώµη θεϊκὴ καὶ ἀγγελική! Αὐτὴ ἐλευθερώνει τὴν καρδιὰ ἀπ᾿ ὅλα τὰ µολύσµατα καὶ
µᾶς κάνει ἱκανοὺς µὲ θάρρος νὰ παρουσιαστοῦµε στὸ φοβερὸ κριτήριο. Ἂν θέλεις τὴ
σωτηρία σου, φρόντισε ν᾿ ἀκοῦς τὴ συνείδησή σου. Κᾶνε πάντα ὅσα σοῦ λέγει καὶ θὰ
δεῖς µεγάλη ὠφέλεια. Τοῦ καθενός µας τὰ κρυφὰ τὰ γνωρίζει ὁ Θεὸς καὶ ἡ συνείδησή του.
Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀκούει τὴ φωνὴ τῆς συνείδησής του, οὔτε προσπάθεια καταβάλλει νὰ
γίνει ἐνάρετος…
Ἡ συνείδηση εἶναι τὸ φυσικὸ βιβλίο – χαρισµένο ἀπὸ τὸ Θεὸ – κι ὅποιος τὸ διαβάζει,
ἐκτελώντας τὰ ὅσα γράφει, µαθαίνει µόνος του πόσο ὁ Θεὸς ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ
σωτηρία µας. Ἡ συνείδηση γίνεται ἀγαθὴ µὲ τὴν προσευχή. Καὶ ἡ προσευχὴ γίνεται
καθαρὴ µὲ τὴ συνείδηση. Καὶ τὰ δυὸ ἐξαρτῶνται τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, γιατὶ ἔτσι εἶναι
φτιαγµένα ἀπὸ τὸ Θεό.
Ὅταν ὁ Θεὸς ἔκανε τὸν ἄνθρωπο, φύτευσε µέσα του κι ἕνα θεϊκὸ λογισµό, φωτεινὸ σὰν
σπινθήρα, γιὰ νὰ τοῦ φωτίζει τὸ νοῦ καὶ νὰ τὸν κάνει νὰ ξεχωρίζει τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό.
Αὐτὸ εἶναι ἡ συνείδηση, ποὺ ὑπάρχει σ᾿ ὅλους µας. Ἡ συνείδηση δόθηκε πρὶν ἀκόµη δοθεῖ
ὁ γραπτὸς Νόµος, γιὰ νὰ διαπιστώνουν οἱ Πατριάρχες σὰν τὸν Ἰσαὰκ καὶ ὅλοι οἱ

δίκαιοι ὅτι ὑπάρχει Θεός, ποὺ πρέπει νὰ τὸν εὐχαριστοῦν. Καὶ ὅταν αὐτὴ
καταχωνιάστηκε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους µὲ τὶς ἁµαρτίες καὶ τὶς παραβάσεις, ὁ Θεὸς ἔδωσε
τὸν γραπτὸ Νόµο µὲ τὸ Μωϋσῆ. Μᾶς ἔστειλε τοὺς προφῆτες κι ὕστερα τὸν Σωτῆρα
Χριστό, γιὰ νὰ τὴν ξεσκεπάσει καὶ τὴν ἀναστήσει ξαναδίνοντας τὸν παραχωµένο
σπινθήρα µὲ τὴ διδασκαλία Του γιὰ τὴ φύλαξη τῶν θεϊκῶν ἐντολῶν.
Φύλαξε πάντα τὴ συνείδησή σου καθαρὴ σὰν καθρέπτη. Φρόντιζε πάντα γιὰ τὴ σωτηρία
τῆς ψυχῆς σου κόβοντας τὶς ἁµαρτωλὲς ἐπιθυµίες σου. Δεῖξε ὑποταγὴ καὶ ὑπακοὴ τέλεια
στὴ συνείδησή σου µέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς σου. Αὐτὸ ἀρκεῖ γιὰ τὴ σωτηρία σου!
ΜΕΛΕΤΗΜΑ 31ον
Πρέπει νὰ ξέρεις, ἀδελφέ µου, ὅτι ἡ εἰρήνη ποὺ γαληνεύει τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὰ διάφορα πάθη
καὶ µᾶς κάνει νὰ ζοῦµε εἰρηνικὰ µὲ τοὺς συνανθρώπους µας γίνεται καὶ µητέρα τῆς Θείας
Χάριτος καὶ τὴ γεννάει ὕστερα µέσα µας. Γιατὶ ἡ ψυχή, ποὺ δὲν ἠρεµεῖ καὶ µάχεται τοὺς
ἄλλους ἀνθρώπους, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ γίνει ἄξια γιὰ τὴ Θεία Χάρη.
Ἡ ὕψιστη πνευµατικὴ χαρὰ γίνεται κτῆµα µας, ὅταν ἀποκτήσουµε εὐεξία πνεύµατος καὶ
σώµατος. Τὸ πνεῦµα ἀποκτᾶ τέλεια εὐεξία, ὅταν τρέφεται ἀπὸ τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγ.
Πνεύµατος, ποὺ εἶναι: Ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, µακροθυµία, χρηστότης, ἀγαθοσύνη, πίστη,
πραότητα καὶ ἐγκράτεια. Τὸ σῶµα ἀποκτᾶ εὐεξία ἐξ ἐπιδράσεως ἀπὸ τὴν εὐεξία τοῦ
πνεύµατος, γιατὶ πνεῦµα καὶ σῶµα ἀλληλοεξαρτῶνται καὶ ἐπιδρᾶ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο. Ἡ
πνευµατικὴ χαρὰ ἐκδηλώνεται στὴν ψυχή, ὅταν αὐτὴ ἑνωθεῖ µὲ τὸν Θεὸ καὶ λάβει τὶς
θεῖες δωρεὲς καὶ τὰ πνευµατικὰ χαρίσµατα.
Τέλος ἡ καθαρὴ καὶ ὑψηλοτάτη χαρὰ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ! Ὁ Θεὸς δίνει σ᾿
ἐµᾶς τὴ χαρὰ τῆς ἀγάπης! Καὶ ἡ χαρὰ δὲν ἔχει ὅρια, γιατὶ εἶναι ἄπειρη!.. Ὅταν ἔτσι
ἱκανοποιήσουµε τὴν ἐπιθυµία τῆς χαρᾶς, ἐξασφαλίζουµε καὶ τὴ µακαριότητα κοντὰ στὸ
Χριστό. Ὅµως ἡ ὑψίστη πνευµατικὴ χαρὰ χορηγεῖται κυρίως µὲ τὴν προσευχή. Καὶ γιὰ νὰ
τὴν ἀπολαύσουµε πρέπει συνέχεια νὰ προσευχόµαστε!..

