Περί ηων ηριών ηρόπων ηης προζεστής
Τξεηο είλαη νη ηξόπνη ηεο πξνζνρήο θαη ηεο πξνζεπρήο, κε ηνπο νπνίνπο ε
ςπρή ή πςώλεηαη ή γθξεκίδεηαη· πςώλεηαη όηαλ ηνπο κεηαρεηξίδεηαη ζε
θαηάιιειν θαηξό, γθξεκίδεηαη όηαλ ηνπο θαηέρεη παξάθαηξα θαη αλόεηα. Η
λήςε ινηπόλ θαη ε πξνζεπρή είλαη δεκέλεο όπσο ε ςπρή κε ην ζώκα θαη ε κία
ρσξίο ηελ άιιε δελ κπνξεί λα ζηαζεί. Απηά ηα δύν ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε
δύν ηξόπνπο. Πξώηα ε λήςε αληηζηέθεηαη ζηελ ακαξηία, ζαλ
εκπξνζζνθπιαθή, θαη θαηόπηλ αθνινπζεί ε πξνζεπρή, ε νπνία ζαλαηώλεη
παξεπζύο θαη αθαλίδεη όινπο εθείλνπο ηνπο αηζρξνύο ινγηζκνύο πνπ
εμνπδεηέξσζε πξσηύηεξα ε πξνζνρή· γηαηί απηή κόλε ηεο δελ κπνξεί λα θάλεη
θάηη ηέηνην. Απηή ε δπάδα, δειαδή ε πξνζνρή θαη ε πξνζεπρή, είλαη ε πύιε
ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, θη όηαλ κε ηε λήςε θπιάγνκε θαζαξή ηελ
πξνζεπρή, βειηησλόκαζηε, ελώ όηαλ δελ πξνζέρνκε θαη ηε κνιύλνκε θαη ηε
δηαθζείξνκε, απμαλόκαζηε ζηελ θαθία. Δπεηδή ινηπόλ, όπσο είπακε, νη ηξόπνη
ηεο πξνζνρήο θαη πξνζεπρήο είλαη ηξεηο, πξέπεη λα πνύκε θαη ηα ηδηώκαηα ηνπ
θάζε ηξόπνπ ώζηε, όπνηνο ζέιεη λα βξεη ηε δσή θαη λα εξγαζηεί, λα βεβαησζεί
από απηέο ηηο ηξεηο μερσξηζηέο θαηαζηάζεηο θαη λα δηαιέμεη ην θαιύηεξν, θαη
όρη από άγλνηα λα θξαηήζεη ην ρεηξόηεξν θαη λα δησρζεί έηζη από ην θαιύηεξν.
Περί ηης πρώηης προζεστής
Τεο πξώηεο πξνζεπρήο ηα ηδηώκαηα είλαη ηα εμήο. Όηαλ θαλείο ζηέθεηαη ζε
πξνζεπρή θαη ζεθώλεη ζηνλ νπξαλό ηα ρέξηα θαη ηα κάηηα θαη ην λνπ ηνπ θαη
ζρεκαηίδεη ν λνπο ηνπ ζεία λνήκαηα θαη νπξάληα θάιιε, ηαμηαξρίεο Αγγέισλ
θαη θαηνηθεηήξηα Αγίσλ θαη γεληθά, όια όζα άθνπζε από ηηο Γξαθέο, απηά
ζηνλ θαηξό ηεο πξνζεπρήο ηα ζπλαζξνίδεη ζην λνπ ηνπ θαη παξαθηλεί ηελ ςπρή
ηνπ ζε ζείν πόζν, αηελίδνληαο ζηαζεξά ζηνλ νπξαλό, θαη κεξηθέο θνξέο
ρύλνληαο θαη δάθξπα από ηα κάηηα ηνπ, κε απηό ηνλ ηξόπν ιίγν-ιίγν
ππεξεθαλεύεηαη ε θαξδηά ηνπ θαη επαίξεηαη, θαη ηνπ θαίλεηαη πσο απηά πνπ
γίλνληαη είλαη από ράξε ζετθή πξνο παξεγνξηά ηνπ, θη εύρεηαη λα βξίζθεηαη
πάληνηε ζε ηέηνηα εξγαζία. Όια απηά είλαη ζεκάδηα ηεο πιάλεο, γηαηί ην θαιό
δελ είλαη θαιό, όηαλ δε γίλεη κε ηξόπν θαιό. Αλ ινηπόλ έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο
απνζπξζεί ζε άθξα εζπρία, είλαη αδύλαην λα κελ ηξειαζεί· θη αλ ηύρεη λα κελ
πάζεη θάηη ηέηνην, όκσο είλαη αδύλαην λα απνθηήζεη ηηο αξεηέο ή λα θηάζεη
ζηελ απάζεηα. Με ηνύην ηνλ ηξόπν πιαλήζεθαλ θη εθείλνη πνπ βιέπνπλ θσο
αηζζεηά θαη ληώζνπλ θάπνηεο επσδίεο κε ηελ όζθξεζή ηνπο θη αθνύλε θσλέο
θη άιια πνιιά παξόκνηα. Καη άιινη από απηνύο δαηκνλίζηεθαλ θαη γπξίδνπλ
έμαιινη από ηόπν ζε ηόπν θαη από ρώξα ζε ρώξα· άιινη πάιη δελ θαηάιαβαλ
απηόλ πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε άγγειν θσηόο θαη πιαλήζεθαλ κε ην λα ηνλ
δερηνύλ θη έκεηλαλ ζην εμήο αδηόξζσηνη σο ην ηέινο, ρσξίο λα δέρνληαη θακία

ζπκβνπιή από αλζξώπνπο. Άιινη από απηνύο παξαθηλήζεθαλ από ην δηάβνιν
πνπ ηνπο απάηεζε θαη ζθνηώζεθαλ κόλνη ηνπο, άιινη δειαδή γθξεκίζηεθαλ θη
άιινη θξεκάζηεθαλ. Καη πνηνο κπνξεί λα δηεγεζεί όιεο ηηο δηάθνξεο κνξθέο
ηεο απάηεο ηνπ δηαβόινπ; Πιελ από απηά πνπ είπακε, θάζε θξόληκνο
άλζξσπνο κπνξεί λα θαηαιάβεη πνην είλαη ην θέξδνο από ηνλ πξώην ηξόπν ηεο
πξνζνρήο. Κη αλ ηύρεη θαλείο λα κελ πάζεη απηά πνπ είπακε, επεηδή βξίζθεηαη
καδί κε άιινπο (γηαηί απηά ηα παζαίλνπλ νη αλαρσξεηέο πνπ είλαη κόλνη ηνπο),
όκσο πεξλά όιε ηνπ ηε δσή απξόθνπνο.
Περί ηης δεύηερης προζεστής
Η δεύηεξε πξνζεπρή είλαη ε εμήο. Όηαλ ν λνπο ζπλάγεη ηνλ εαπηό ηνπ από
όια ηα αηζζεηά θαη θπιάγεηαη από ηηο εμσηεξηθέο αηζζήζεηο θαη ζπλάγεη όινπο
ηνπο ινγηζκνύο, αιιά ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη πνξεύεηαη κάηαηα· θαη πόηε
εμεηάδεη ηνπο ινγηζκνύο ηνπ, πόηε πξνζέρεη ζηα ιόγηα ηεο ηθεζίαο πνπ ιέεη
πξνο ην Θεό· θη άιινηε επαλαθέξεη ζηνλ εαπηό ηνπ ηνπο ινγηζκνύο πνπ
αηρκαισηίζηεθαλ, ελώ άιινηε, αθνύ θπξηεύζεθε ν ίδηνο από θάπνην πάζνο,
αξρίδεη πάιη κε βία λα επηζηξέθεη ζηνλ εαπηό ηνπ. Έρνληαο ηνύην ηνλ πόιεκν,
δελ είλαη δπλαηό λα εηξελέςεη απηόο πνηέ ή λα ιάβεη ην ζηέθαλν ηεο λίθεο.
Γηαηί ν ηέηνηνο άλζξσπνο κνηάδεη κ' εθείλνλ πνπ θάλεη πόιεκν κέζα ζηε λύρηα,
ν νπνίνο αθνύεη ηηο θσλέο ησλ ερζξώλ θαη δέρεηαη πιεγέο από απηνύο, κα δελ
κπνξεί λα δεη θαζαξά πνηνη είλαη θαη από πνύ ήξζαλ θαη πώο θαη γηαηί ηνλ
πιεγώλνπλ, επεηδή ην ζθόηνο πνπ έρεη ζην λνπ ηνπ πξνμελεί απηή ηε δεκία, θαη
δελ είλαη δπλαηό πνηέ λα γιπηώζεη όπνηνο θάλεη απηόλ ηνλ πόιεκν από ηνπο
λνεηνύο ερζξνύο ηνπ πνπ ηνλ ζπληξίβνπλ. Καη ππνκέλεη ηνλ θόπν, αιιά ράλεη
ην κηζζό. Αιιά θαη εμαπαηάηαη από ηελ θελνδνμία, ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη,
θαη ηνπ θαίλεηαη πσο είλαη ηάρα πξνζεθηηθόο· θαη θαζώο θπξηεύεηαη θαη
εκπαίδεηαη από απηή, ζπρλά θαηαθξνλεί από ππεξεθάλεηα ηνπο άιινπο θαη
ηνπο θαηεγνξεί σο απξόζεθηνπο θαη ζπζηήλεη ηνλ εαπηό ηνπ σο πνηκέλα
πξνβάησλ, κνηάδνληαο κε ηπθιό πνπ ππόζρεηαη λα νδεγεί άιινπο ηπθινύο.
Τνύηνο είλαη ν δεύηεξνο ηξόπνο ηεο πξνζεπρήο θη από απηά κπνξεί ν
θηιόπνλνο λα κάζεη ηε δεκία πνπ πξνμελεί. Όκσο ε δεύηεξε πξνζεπρή είλαη
θαιύηεξε από ηελ πξώηε, όπσο ε λύρηα κε παλζέιελν από ηε λύρηα ρσξίο
άζηξα θαη θεγγάξη.
Περί ηης ηρίηης προζεστής
Ιδνύ αξρίδνκε λα κηιάκε πεξί ηεο ηξίηεο πξνζεπρήο. Απηή είλαη πξάγκα
παξάδνμν θαη δπζθνινεξκήλεπην· θαη ζ' εθείλνπο πνπ ηελ αγλννύλ, όρη κόλν
είλαη δπζθνινθαηάιεπηε, αιιά ζρεδόλ θαη απίζηεπηε, επεηδή δελ ζπλαληάηαη

ζηνπο πνιινύο· θαη θαζώο λνκίδσ, απηό ην θαιό έθπγε από καο καδί κε ηελ
ππαθνή. Γηαηί ε ππαθνή απαιιάζζεη ηνλ εξαζηή ηεο από ηηο επηδξάζεηο ηνπ
παξόληνο πνλεξνύ θόζκνπ θαη ηνλ ειεπζεξώλεη από κέξηκλεο θαη εκπαζείο
πξνζθνιιήζεηο θαη ηνλ θάλεη πξόζπκν θαη άνθλν ζηνλ δεηνύκελν ζθνπό ηνπ,
αλ βέβαηα απηόο έρεη βξεη απιαλή νδεγό. Από πνηα πξόζθαηξα δειαδή ζα
ληθεζεί ν λνπο εθείλνπ πνπ κε ηελ ππαθνή λεθξώζεθε γηα θάζε εκπαζή
πξνζθόιιεζε ζηνλ θόζκν ή ην ζώκα ηνπ; Η, από πνηα κέξηκλα κπνξεί λα
δεζκεπζεί εθείλνο πνπ αλέζεζε θάζε κέξηκλα ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζώκαηόο ηνπ
ζην Θεό θαη ζηνλ πλεπκαηηθό ηνπ παηέξα θαη δε δεη πιένλ γηα ηνλ εαπηό ηνπ,
νύηε επηζπκεί λα είλαη αξεζηόο ζε αλζξώπνπο; Από απηά, νη λνεηέο
πεξηθπθιώζεηο ησλ απνζηαηώλ δαηκόλσλ, νη νπνίεο ζαλ ζρνηληά ζύξνπλ ην λνπ
ζε πνιινύο θαη δηάθνξνπο ινγηζκνύο, δηαιύνληαη· θαη ηόηε ν λνπο κέλεη
ειεύζεξνο θαη πνιεκά κε εμνπζία θαη εξεπλώληαο ηνπο ινγηζκνύο ησλ
δαηκόλσλ ηνπο απνδηώρλεη κε επηηεδεηόηεηα θαη πξνζθέξεη κε θαζαξή θαξδηά
ηηο πξνζεπρέο ηνπ ζην Θεό. Απηή είλαη ε αξρή ηεο κνλαρηθήο πνιηηείαο, θη όζνη
δελ θάλνπλ ηέηνηα αξρή κάηαηα θνπηάδνπλ.
Η αξρή ηώξα ηεο ηξίηεο πξνζεπρήο δελ είλαη λα θνηηάδεη θαλείο ζηνλ
νπξαλό θαη λα ζεθώλεη ηα ρέξηα ηνπ θαη λα ζπλάγεη ηνπο ινγηζκνύο θαη λα
δεηά βνήζεηα από ηνλ νπξαλό· απηά, θαζώο είπακε, είλαη ηδηώκαηα ηνπ
πξώηνπ ηξόπνπ ηεο πιάλεο. Μήηε πάιη, όπσο ζηε δεύηεξε πξνζεπρή, ν λνπο
αξρίδεη λα θπιάγεηαη από ηηο έμσ αηζζήζεηο ηνπ θαη λα κε βιέπεη ηνπο
εζσηεξηθνύο ερζξνύο. Γηαηί έλαο ηέηνηνο βάιιεηαη από ηνπο δαίκνλεο, κα δε
βάιιεη ελαληίνλ ηνπο· πιεγώλεηαη, θαη δελ ην μέξεη· πηάλεηαη αηρκάισηνο, θαη
δελ κπνξεί λα ακπλζεί ζ' απηνύο πνπ ηνλ αηρκαισηίδνπλ πάληνηε νη ακαξησινί
(δαίκνλεο) ζρεδηάδνπλ θαθά πίζσ από ηελ πιάηε ηνπ ή κάιινλ κπξνζηά ζηα
κάηηα ηνπ θαη ηνλ θάλνπλ θελόδνμν θαη ππεξήθαλν.
Αιιά αλ ζπ ζέιεηο λα θάλεηο αξρή απηήο ηεο θσηνγελλήηξαο θαη ηεξπλήο
εξγαζίαο, βάιε πξόζπκα αξρή σο εμήο. Ύζηεξα από ηελ ηέιεηα ππαθνή πνπ ν
ιόγνο πεξηέγξαςε πξσηύηεξα, ρξεηάδεηαη λα θάλεηο θαη όια ζνπ ηα έξγα κε
ζπλείδεζε θαζαξή, γηαηί ρσξίο ππαθνή νύηε θαζαξή ζπλείδεζε ππάξρεη. Καη
ηε ζπλείδεζή ζνπ πξέπεη λα ηε θπιάγεηο πξώηνλ απέλαληη ζην Θεό· δεύηεξνλ,
απέλαληη ζηνλ πλεπκαηηθό ζνπ παηέξα· θαη ηξίηνλ, απέλαληη ζηνπο αλζξώπνπο
θαη ηα πξάγκαηα ηνπ θόζκνπ. Απέλαληη ζην Θεό νθείιεηο λα θπιάμεηο ηε
ζπλείδεζή ζνπ έηζη ώζηε λα κελ θάλεηο εθείλα πνύ μέξεηο πσο δελ αλαπαύνπλ
ην Θεό, κήηε ηνπ αξέζνπλ. Απέλαληη ζηνλ πλεπκαηηθό ζνπ παηέξα, ώζηε λα
θάλεηο όια εθείλα πνπ ζνπ ιέεη ζύκθσλα κε ην ζθνπό ηνπ, ρσξίο λα
πξνζζέηεηο ή λα παξαιείπεηο. Απέλαληη ζηνπο αλζξώπνπο πξέπεη λα θπιάγεηο
ηε ζπλείδεζε ώζηε λα κελ θάλεηο ζηνλ άιιν εθείλα πνπ εζύ κηζείο, θαη ζηα
πξάγκαηα ηνπ θόζκνπ πάιη νθείιεηο λα θπιάγεζαη από ηελ κε νξζή ρξήζε ζε
θάζε πεξίπησζε, θαη ζην θαγεηό θαη ζην πνηό θαη ζηελ ελδπκαζία· θαη γεληθά,
όια πξέπεη λα ηα θάλεηο ζαλ λα ήζνπλ κπξνζηά ζην Θεό, ρσξίο λα ζε ειέγρεη
ζε θάηη ε ζπλείδεζή ζνπ.

Αθνύ ινηπόλ πξνιεηάλακε θαη πξνεηνηκάζακε ην δξόκν ηεο αιεζηλήο
πξνζνρήο, αο πνύκε, αλ ζέιεηε, κεξηθά ζύληνκα θαη ζαθή πεξί ησλ ηδησκάησλ
ηεο. Η αιεζηλή θαη απιαλήο πξνζνρή θαη πξνζεπρή είλαη απηή· λα θπιάγεη ν
λνπο ηελ θαξδηά όηαλ πξνζεύρεηαη θαη λα πεξηζηξέθεηαη πάληνηε κέζα ζ' απηή
θαη από εθείλν ην βάζνο λα αλαπέκπεη ηηο δεήζεηο πξνο ηνλ Κύξην. Καη αθνύ
εθεί κέζα γεπζεί όηη είλαη ρξεζηόο ν Κύξηνο, δε βγαίλεη πιένλ από ηνλ ηόπν
ηεο θαξδηάο, γηαηί ιέεη θη απηόο ζαλ ηνλ Απόζηνιν: «Δίλαη σξαία λα είκαζηε
εδώ». Καη παξαηεξώληαο ζπλερώο ηνπο εθεί ηόπνπο, ρηππά θαη δηώρλεη ηα
λνήκαηα πνπ ζπέξλεη ν ερζξόο. Σ' εθείλνπο όκσο πνπ έρνπλ άγλνηα, απηό ην
ζσηήξην έξγν θαίλεηαη πνιύ ζθιεξό θαη δύζθνιν· θαη είλαη αιεζηλά
εμαληιεηηθό ην πξάγκα θαη επίπνλν, όρη κόλν γηα ηνπο ακύεηνπο, αιιά θαη γηα
εθείλνπο πνπ έιαβαλ ρσξίο πιάλε ηελ πείξα ηνπ κα δε δέρηεθαλ θαη δελ
έζηεηιαλ ηελ εδνλή ηνπ ζην βάζνο ηεο θαξδηάο. Δθείλνη όκσο πνπ απόιαπζαλ
ηελ εδνλή πνπ έρεη θαη γεύζεθαλ ηε γιπθύηεηά ηεο κε ην θάξπγγα ηεο θαξδηάο
ηνπο, κπνξνύλ λα αλαθσλνύλ καδί κε ηνλ Παύιν: «Πνηνο ζα καο ρσξίζεη από
ηελ αγάπε ηνπ Χξηζηνύ; θιπ.». Γηαηί νη άγηνη Παηέξεο καο, αθνύγνληαο ηνλ
Κύξην πνύ ιέεη πσο από ηελ θαξδηά καο βγαίλνπλ πνλεξνί ινγηζκνί, θόλνη,
κνηρείεο, θιεςηέο, ςεπδνκαξηπξίεο, θαη πσο απηά είλαη πνπ κνιύλνπλ ηνλ
άλζξσπν, θαη πνπ ζπκβνπιεύεη λα έρνκε θαζαξό ην εζσηεξηθό ηνπ πνηεξηνύ
γηα λα γίλεη θαη ην απέμσ θαζαξό, άθεζαλ θάζε άιιν ηξόπν εξγαζίαο ησλ
αξεηώλ θαη αγσλίζηεθαλ γη' απηή ηε θύιαμε ηεο θαξδηάο, μέξνληαο πνιύ θαιά
πσο καδί κε απηή ζα κπνξέζνπλ ρσξίο θόπν λα αζθήζνπλ θαη θάζε άιιε
πλεπκαηηθή εξγαζία, ελώ ρσξίο απηή δελ είλαη δπλαηό λα παξακείλεη θακία
αξεηή. Απηήλ, κεξηθνί από ηνπο Παηέξεο ηελ νλόκαζαλ θαξδηαθή εζπρία·
άιινη, πξνζνρή· άιινη, θύιαμε ηεο θαξδηάο· άιινη, λήςε θαη αληίξξεζε· άιινη,
έξεπλα ησλ ινγηζκώλ θαη θύιαμε ηνπ λνπ· όινη όκσο κε απηή θαιιηέξγεζαλ ηε
γε ηεο θαξδηάο ηνπο θαη κε απηή αμηώζεθαλ λα ηξαθνύλ κε ην ζείν κάλλα. Γη'
απηή ιέεη ν Δθθιεζηαζηήο: «Δπθξαίλνπ, λέε, ζηε λεόηεηά ζνπ θαη πεξπάηα
ζηνπο δξόκνπο ηεο θαξδηάο ζνπ άκσκνο θαη δηώμε από ηελ θαξδηά ζνπ ηνλ
παξνξγηζκό. Αλ ην πλεύκα απηνύ πνπ εμνπζηάδεη έξζεη θαηαπάλσ ζνπ, κελ
αθήζεηο ηνλ ηόπν ζνπ»· ιέγνληαο ηόπν ελλνεί ηελ θαξδηά, όπσο ιέεη θαη ν
Κύξηνο: «Από ηελ θαξδηά βγαίλνπλ πνλεξνί δηαινγηζκνί». Λέεη αθόκε: «Με
ζθνξπίδεηε ην λνπ ζαο εδώ θη εθεί», θαη:«Τί ζηελή είλαη ε πύιε θαη δύζθνιε ε
νδόο πνπ νδεγεί ζηε δσή!», θαη πάιη: «Μαθάξηνη νη πησρνί ησ πλεύκαηη»,
εθείλνη δειαδή πνπ δελ απέθηεζαλ κέζα ηνπο θακία έλλνηα ηνύηνπ ηνπ
θόζκνπ. Λέεη θαη ν Απόζηνινο Πέηξνο: «Να είζηε λεθάιηνη θαη άγξππλνη· ν
αληίπαινο ζαο δηάβνινο πεξηθέξεηαη ζαλ ην ιηνληάξη πνπ νπξιηάδεη δεηώληαο
πνηνλ λα θαηαπηεί θιπ.». Καη ν Παύινο αλαθέξεηαη νινθάλεξα ζηε θύιαμε
ηεο θαξδηάο όηαλ γξάθεη πξνο ηνπο Δθεζίνπο: «Η πάιε καο δελ είλαη ελαληίνλ
όλησλ από αίκα θαη ζάξθα». Καη νί ζείνη Παηέξεο καο έγξαςαλ πνιιά γηα ηε
θπιαθή ηεο θαξδηάο, θη όπνηνο ζέιεη αο δηαβάζεη ηα ζπγγξάκκαηά ηνπο λα δεη
όζα δειαδή έγξαςε ν αζθεηήο Μάξθνο θαη όζα ιέεη ν Ισάλλεο ηεο Κιίκαθαο
θαη ν Ηζύρηνο θαη ν Φηιόζενο Σηλαΐηεο θαη ν Ηζαΐαο θαη ν Βαξζαλνύθηνο θαη

ην βηβιίν «Παξάδεηζνο Παηέξσλ» (Γεξνληηθό). Καη ηη ιέσ πνιιά; Καλείο δελ
κπόξεζε, αλ δε θύιαμε ην λνπ ηνπ, λα θηάζεη ζηελ θαζαξόηεηα ηεο θαξδηάο,
γηα λα γίλεη άμηνο λα δεη ην Θεό. Γηαηί ρσξίο ηελ πξνζνρή θαλείο δελ κπνξεί λα
γίλεη "πησρόο ησ πλεύκαηη", κήηε κπνξεί λα πελζήζεη ή λα πεηλάζεη θαη λα
δηςάζεη ηε δηθαηνζύλε, θαη ρσξίο λήςε θαλείο δελ κπνξεί λα είλαη αιεζηλά
ειεήκσλ ή θαζαξόο ζηελ θαξδηά ή εηξελνπνηόο ή δησγκέλνο γηα ράξε ηεο
δηθαηνζύλεο· θαη γηα λα πσ γεληθά, κε θαλέλα ηξόπν δελ κπνξεί θαλείο λ'
απνθηήζεη όιεο ηηο ζεόπλεπζηεο αξεηέο, παξά κε ηε λήςε. Γηα ηνύην
πεξηζζόηεξν απ' όια απηή πξέπεη λα επηκειεζείο, γηα λα θαηαιάβεηο κε ηε
δνθηκή ηα ιεγόκελά κνπ, πνπ είλαη άγλσζηα ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Καη αλ
ζέιεηο λα κάζεηο θαη ηνλ ηξόπν ηεο πξνζεπρήο, ζα ζνπ πσ κε ηε δύλακε ηνπ
Θενύ θαη πεξί ηνύηνπ όζν κπνξώ.
Πξηλ απ' όια, ηξία πξάγκαηα πξέπεη λα απνθηήζεηο θη έπεηηα λα θάλεηο
αξρή ζηελ αλαδήηεζή ζνπ. Απηά είλαη: ακεξηκλία από θάζε πξάγκα, είηε
παξάινγν, είηε εύινγν, δειαδή λέθξσζε απ' όια· ζπλείδεζε θαζαξή, δειαδή
λα θπιάγεηο ηνλ εαπηό ζνπ αθαηεγόξεην από ηε ζπλείδεζή ζνπ· θαη
απξνζπάζεηα, δειαδή λα κελ θιίλεηο ζε θαλέλα πξάγκα ηνπ θόζκνπ ηνύηνπ,
νύηε απηνύ ηνπ ζώκαηόο ζνπ. Έπεηηα θάζηζε ζε θειί ήζπρν θαη ζε κία
κνλαρηθή γσληά θαη πξόζεμε λα θάλεηο ό,ηη ζνπ ιέσ· θιείζε ηε ζύξα θαη
κάδεςε ην λνπ ζνπ από θάζε κάηαην θαη πξόζθαηξν πξάγκα, θαη ηόηε
αθνύκπεζε ζην ζηήζνο ην πεγνύλη ζνπ, ζηξέθνληαο ηα αηζζεηά κάηηα καδί κε
όιν ην λνπ ζην θέληξν ηεο θνηιηάο, δειαδή ζηνλ νκθαιό, θαη θξάηεζε θαη ηελ
αλαπλνή από ηε κύηε γηα λα κελ αλαπλέεηο αλεκπόδηζηα, θαη εξεύλεζε λνεηά
ζηα έγθαηα ζνπ λα βξεηο ηνλ ηόπν ηεο θαξδηάο όπνπ είλαη ζηε θύζε ηνπο λα
ζπλδηαηξίβνπλ όιεο νη ςπρηθέο δπλάκεηο. Σηελ αξρή έρεηο λα βξεηο ζθόηνο θη
αλππνρώξεηε ζθιεξόηεηα· αλ όκσο επηκείλεηο θη εξγαζηείο απηό ην έξγν
λύρηα θαη κέξα, ζα βξεηο, σ ηνπ ζαύκαηνο, αηέιεησηε επθξνζύλε. Γηαηί όηαλ ν
λνπο βξεη ηνλ ηόπν ηεο θαξδηάο, βιέπεη παξεπζύο εθεί κέζα εθείλα πνπ δελ
ήμεξε πνηέ ηνπ. Βιέπεη δειαδή ηνλ αέξα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ θαξδηά θαη
ηνλ εαπηό ηνπ θσηεηλό θαη γεκάην δηάθξηζε. Καη ζην εμήο, από όπνην κέξνο
εκθαληζηεί θαλέλαο ινγηζκόο, πξηλ αθόκε λα ζρεκαηηζηεί ή λα είδσινπνηεζεί,
ηνλ δηώρλεη θαη ηνλ αθαλίδεη κε ηελ επίθιεζε ηνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ. Καη από εδώ
ό λνπο, κλεζηθαθώληαο θαηά ησλ δαηκόλσλ, ζεθώλεη θαηαπάλσ ηνπο ηε
θπζηθή νξγή θαη θπλεγά θαη ρηππά ηνπο λνεηνύο ερζξνύο. Τα ππόινηπα ζα ηα
κάζεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενύ κόλνο ζνπ, κε ηε θύιαμε ηνπ λνπ ζνπ θαη
θξαηώληαο ζηελ θαξδηά ηνλ Ιεζνύ· γηαηί ιέεη θάπνηνο: «Να θάζεζαη ζην θειί
ζνπ θαη απηό ζα ζε δηδάμεη ηα πάληα».
Ερώηηζη - Απόκριζη
Ερώτηση: Καη γηαηί ε πξώηε θαη ε δεύηεξε θύιαμε δελ κπνξνύλ λα
νδεγήζνπλ ζηελ ηειείσζε ηνλ κνλαρό;

Απόκριση: Γηαηί δελ ηηο κεηαρεηξηδόκαζηε κε ηε ζεηξά πνπ πξέπεη. Ο
Ισάλλεο ηεο Κιίκαθνο απηά ηα παξνκνηάδεη κε κία θιίκαθα, ιέγνληαο: «Άιινη
πεξηνξίδνπλ ηα πάζε· άιινη αζρνινύληαη κε ηελ ςαικσδία θαη αθηεξώλνπλ ζε
απηή ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν· άιινη θαηαγίλνληαη κε ηε λνεξά πξνζεπρή· θαη
άιινη ελαηελίδνπλ ζηε ζεσξία θαη δνύλε ζην βπζό. Σην πξόβιεκα απηό αο
ρξεζηκνπνηεζεί ην παξάδεηγκα ηεο θιίκαθαο.» Όζνη ινηπόλ ζέινπλ λα
αλεβνύλ κία θιίκαθα, δελ αξρίδνπλ από επάλσ πξνο ηα θάησ, αιιά από θάησ
επάλσ, θαη αλεβαίλνπλ ην πξώην ζθαιί θη έπεηηα ην επόκελν θη όια ηα πην
πάλσ· θη έηζη κπνξεί θαλείο λα ζεθσζεί από ηε γε θαη λ' αλεβεί ζηνλ νπξαλό.
Αλ ινηπόλ ζέινκε λα γίλνκε ηέιεηνη άλδξεο κε ηελ πιεξόηεηα ηνπ Χξηζηνύ, αο
αξρίζνκε ζαλ βξέθε ηελ θιίκαθα πνπ είπακε, ώζηε κε ηηο δηάθνξεο
κεζειηθηώζεηο λα θηάζνκε δηαδνρηθά ηα κέηξα ηνπ παηδηνύ, ηνπ άλδξα θαη ηνπ
πξεζβπηέξνπ.
Πξώηε ειηθία ηεο κνλαρηθήο δσήο είλαη ν πεξηνξηζκόο ησλ παζώλ, πνπ είλαη
έξγν ησλ αξραξίσλ.
Γεύηεξε βαζκίδα θαη κεζειηθίσζε, πνπ από έθεβν ηνλ θάλεη λέν
πλεπκαηηθά, είλαη ε απαζρόιεζε κε ηελ ςαικσδία. Γηαηί κεηά ηνλ θαηεπλαζκό
θαη ηε κείσζε ησλ παζώλ, ε ςαικσδία πξνμελεί γιπθύηεηα ζηε γιώζζα θαη
ινγίδεηαη επάξεζηε ζην Θεό, αθνύ δελ είλαη δπλαηό λα ςάιινκε ζην Θεό ζε γε
μέλε, δειαδή ζε εκπαζή θαξδηά. Τνύην είλαη ην ζεκάδη απηώλ πνπ πξνθόβνπλ.
Τξίηε βαζκίδα θαη κεζειηθίσζε απηνύ πνπ από λένο γίλεηαη πλεπκαηηθά
άλδξαο, είλαη ε επηκνλή ζηελ πξνζεπρή, πνπ είλαη ζεκάδη απηώλ πνπ έρνπλ
πξνθόςεη. Καη δηαθέξεη ε πξνζεπρή από ηελ ςαικσδία όζν ν ώξηκνο άλδξαο
από ην λέν θαη από ηνλ έθεβν, αλάινγα κε ην βαζκό πνύ έρνκε.
Δθηόο από απηέο, ηέηαξηε βαζκίδα θαη κεζειηθίσζε πλεπκαηηθή είλαη ηνπ
πξεζβπηέξνπ θαη αζπξνκάιιε· ε αηαιάληεπηε δειαδή ελαηέληζε ηεο ζεσξίαο,
ε νπνία είλαη ησλ ηειείσλ. Ιδνύ, ζπκπιεξώζεθε ε νδόο θαη πήξε ηέινο ε
θιίκαθα. Απηά ινηπόλ έηζη είλαη θη έηζη ζεζπίζηεθαλ από ην Πλεύκα, θαη δελ
είλαη δπλαηό λα αλδξσζεί ην λήπην θαη λα γίλεη αζπξνκάιιεο γέξνληαο, παξά
κε ην λα αξρίζεη όπσο είπακε από ηελ πξώηε βαζκίδα θαη πεξλώληαο νξζά
από ηηο ηέζζεξηο λ' αλεβεί ζηελ ηειεηόηεηα.
Ξεθίλεκα γηα λα έξζεη ζην θσο απηόο πνπ ζέιεη λα αλαγελλεζεί
πλεπκαηηθά, είλαη ε κείσζε ησλ παζώλ, δειαδή ε θύιαμε ηεο θαξδηάο·
δηαθνξεηηθά είλαη αδύλαην λα κεησζνύλ ηα πάζε, γηαηί από ηελ θαξδηά
πξνέξρνληαη, θαζώο ιέεη ν Σσηήξαο, νη πνλεξνί δηαινγηζκνί πνπ κνιύλνπλ ηνλ
άλζξσπν. Γεύηεξε κεηά από απηά είλαη ε επίηαζε ηεο ςαικσδίαο. Γηαηί αθνύ
θαηεπλαζηνύλ θαη ιηγνζηέςνπλ ηα πάζε κε ηελ ελαληίσζε ζ' απηά ηεο
θαξδηάο, ε επηζπκία ηεο ζπκθηιηώζεσο κε ην Θεό θινγίδεη ην λνπ. Καη από
απηό δπλακώλεη ν λνπο θαη ρηππά θαη δηώρλεη ηνπο ινγηζκνύο πνπ
πεξηηξηγπξίδνπλ ηελ επηθάλεηα ηεο θαξδηάο. Καη έπεηηα πάιη αζρνιείηαη ην πην
πνιύ κε ηε δεύηεξε πξνζνρή θαη πξνζεπρή. Καη ηόηε πξνβάιιεη ε αληεπίζεζε
ησλ πνλεξώλ πλεπκάησλ θαη ηα πλεύκαηα ησλ παζώλ αλαηαξάδνπλ ζθνδξά
ηελ άβπζζν ηεο θαξδηάο. Όκσο κε ηελ επίθιεζε ηνπ Κπξίνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ

αθαλίδνληαη θαη ιηώλνπλ ζαλ ην θεξί. Καη πάιη αθνύ δησρηνύλ από εθεί,
αλαηαξάδνπλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ ηελ επηθάλεηα ηνπ λνπ. Καη γηα ηνύην
γξήγνξα αηζζάλεηαη ν λνπο ηε γαιήλε ζ' απηόλ, πιελ λα γιπηώζεη ηειείσο από
απηά θαη λα κελ ηα πνιεκά, είλαη αδύλαην. Τνύην έρεη δνζεί κόλν ζ' εθείλνλ
πνπ έθηαζε ζηε βαζκίδα ηνπ ηέιεηνπ άλδξα, πνπ έρεη αλαρσξήζεη από όια ηα
νξαηά θαη παξακέλεη ζπλερώο ζηελ πξνζνρή ηεο θαξδηάο.
Από απηά ν πξνζεθηηθόο πςώλεηαη ζηγά-ζηγά ζηε ζύλεζε ηνπ αζπξνκάιιε
γέξνληα, δειαδή ζηελ άλνδν ηεο ζεσξίαο, πξάγκα πνπ είλαη ησλ ηειείσλ.
Όπνηνο ινηπόλ ηα κεηαρεηξίδεηαη απηά νξζά θαη ζηνλ θαηξό ηνπ ην θαζέλα,
απηόο κπνξεί, κεηά ηελ απνβνιή ησλ παζώλ από ηελ θαξδηά ηνπ, θαη ζηελ
ςαικσδία λα επηδνζεί θαη λ' αληηπνιεκήζεη ηνπο ινγηζκνύο πνπ μεζεθώλνληαη
κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη ηαξάδνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ λνπ, θαη ζηνλ νπξαλό λα
πςώλεη ηα αηζζεηά καδί κε ηα λνεηά κάηηα όηαλ ρξεηαζηεί, θαη λα πξνζεύρεηαη
αιεζηλά θαη θαζαξά· ηνύην όκσο λα ην θάλεη ζπάληα, γηα ην θόβν ησλ
δαηκόλσλ πνπ ελεδξεύνπλ ζηνλ αέξα. Γηαηί ηνύην κόλν δεηά ν Θεόο από καο,
λα είλαη θαζαξκέλε ε θαξδηά καο κε ηε θύιαμε· θη αλ ε ξίδα είλαη αγία, θαζώο
ιέεη ν Απόζηνινο, θαλεξό είλαη πσο θαη νη θιάδνη είλαη άγηνη θη ν θαξπόο.
Χσξίο όκσο ηνλ ηξόπν πνπ είπακε, όπνηνο ζεθώλεη ηα κάηηα θαη ην λνπ ηνπ
ζηνλ νπξαλό θαη ζέιεη λα θαληάδεηαη θάπνηα λνεηά, απηόο ζρεκαηίδεη κέζα
ηνπ είδσια θαη όρη ηελ αιήζεηα· γηαηί κε ην λα είλαη αθάζαξηε ε θαξδηά ηνπ
δελ πξνθόβεη νύηε ε πξώηε νύηε ε δεύηεξε πξνζνρή. Όηαλ δειαδή ζέινκε λα
θηίζνκε έλα ζπίηη, δε βάδνκε πξώηα ηε ζθεπή θη πζηέξα ην ζεκέιην, γηαηί
ηνύην είλαη αδύλαην· αιιά πξώηα βάδνκε ην ζεκέιην θη ύζηεξα θηίδνκε ην ζπίηη
θαη ηόηε βάδνκε θαη ηε ζθεπή. Έηζη πξέπεη λα θάλνκε θαη ζ' απηά πνπ ιέκε.
Πξώηα λα βάινκε πλεπκαηηθό ζεκέιην, δειαδή λα θπιάμνκε ηελ θαξδηά θαη
λα ιηγνζηέςνκε ζε απηή ηα πάζε· θη ύζηεξα λα θηίζνκε ηνπο ηνίρνπο ηνπ
πλεπκαηηθνύ ζπηηηνύ, δειαδή λα απνθξνύνκε κε ηε δεύηεξε πξνζνρή ηε
ζύειια ησλ πνλεξώλ πλεπκάησλ πνπ μεζεθώλνπλ νη εμσηεξηθέο αηζζήζεηο θαη
λα μεθεύγνκε ην γξεγνξόηεξν από απηόλ ηνλ πόιεκν. Καη ηόηε λα ζηήζνκε θαη
ηε ζθεπή κε ηελ ηέιεηα ζηξνθή πξνο ην Θεό θαη ηελ αλαρώξεζε, νπόηε
νινθιεξώλνκε ην πλεπκαηηθό καο ζπίηη κε ηε δύλακε ηνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ ηνπ
Κπξίνπ καο. Σέ Απηόλ αλήθεη ε δόμα ζηνπο αηώλεο ησλ αηώλσλ. Ακήλ.
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