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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 

Ἡ πνευματική ζωή ἀφορᾶ τὶς ἐνέργειες τοῦ ἀνθρώπου. Τὶς 
πράξεις του ἀνθρώπου γιὰ νὰ πετύχει τὴ σωτηρία του. Διότι πρέπει 
νὰ συνεργήση καὶ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ἐπιτελε-
σθῆ ἡ σωτηρία του.  

«Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τα ἔθνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομά του Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν». 

Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, λοιπόν προϋποθέτει δύο 
πράγματα: α) Τὴν ὀρθή πίστη (Ὀρθοδοξία) στὴν ὁποία 
ἀναφερθήκαμε στὸ πρῶτο μέρος τῆς Πατερικῆς Θεολογίας καὶ β) 
τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν του Χριστοῦ (Ὀρθοπραξία). Ὅταν λείπει 
ἕνα ἀπὸ τὰ δύο δὲν μπορεῖ νὰ σωθεῖ ὀ ἄνθρωπος. Γιαυτὸ ὁ διάβολος 
ἐστιάζει τὸν πόλεμο ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου γύρω ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο.  

Ὅσον ἀφορᾶ μεν τὴν πίστη, ἢ ἀφαιρεῖ τελείως τὴν πὶστη ἀπὸ 
τὸν ἄνθρωπο (ἀθεΐα) ἢ τὴν ὀρθὴ πίστη (ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν 
αἵρεση). 

Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν, ἢ προσπαθεῖ νὰ 
πείθει τοὺς ἀνθρώπους ὅτι δὲν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ τήρηση τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἢ ὅτι μόνον ἡ τήρηση αὐτῶν ἀρκεῖ νὰ σώσει τὸν 
ἄνθρωπο (εὐσεβισμός). 

 Οἱ ἐντολές τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι βαριές. Ὁ ζυγός Του εἶναι 
χρηστὸς καὶ τὸ φορτίο Τοῦ ἐλαφρύ,  διότι μας ἐλευθερώνει ἐκ τῆς 
δουλείας των παθῶν καὶ τῆς ἁμαρτίας. Ὄμως, ἀναγκαῖα προϋπόθε-
ση εἶναι νὰ «ἀθλῆται νομίμως» κανείς. Δηλαδὴ νὰ ἐργάζεται τὶς ἐ-
ντολές του Χριστοῦ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας (ὄχι στὸ σχίσμα ἢ τὴν αἵ-
ρεση) καὶ μὲ τὸν σωστὸ τρόπο. 

Τὸ ἑπὸμενο βῆμα ποὺ ἔχει νὰ κάνει ὀ χριστιανός εἶναι νὰ 
ἀποκτήσει αὐτογνωσία. Ἐπίγνωση τῆς καταστάσεώς του. Νὰ γίνει 
διάγνωση τῆς ἀσθενείας ὥστε νὰ θεραπευθεῖ. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ 
θὰ προσφύγει σὲ  διακριτικὸ γέροντα γιὰ νὰ τὸν καθοδηγήση στὸν 
ὀρθὸ τρόπο θεραπείας τῆς ψυχῆς του. 
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Περί τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου 

Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο φύσεις (συστατικά), ἢ μὲ 
ἄλλα λόγια, ἡ φύση (σύσταση) τοῦ ἀνθρώπου εἶναι διπλῆ ἐκ ψυχῆς 
καὶ σώματος. Τὸ μὲν σῶμα εἶναι σύνθετο καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ὑ-
λικὰ στοιχεῖα (στὰ ὁποῖα καὶ διαλύεται μετὰ τὸν θὰνατο) ἡ δὲ ψυχὴ 
εἶναι ἁπλὴ δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλὰ στοιχεῖα ἀλλὰ ἀπὸ νοερὰ 
οὐσία (κάτι το ὀποῖο εἶναι ἄυλο ὡς πρὸς τὰ ὑλικὰ σώματα, ὑλικὸ ὅ-
μως ὡς πρὸς τὸν μόνον ὄντως ἂυλο Θεό). Αὐτὰ ποὺ ἐνίοτε λέγονται 
«μέρη τῆς ψυχῆς» εἶναι δυνάμεις τῆς ψυχῆς. Εἶναι το λογικὸν (λογι-
στικόν) καὶ τὸ ἄλογον (θυμικὸν καὶ ἐπιθυμητικὸν). 

Ἡ ψυχὴ εἶναι κτιστή (κτίσμα τοῦ Θεοῦ) δημιουργεῖται ἀπὸ τὸν 
Θεὸ τὴν στιγμὴ τῆς συλλήψεως.  Εἶναι δὲ αὐτεξούσια ἐθελότρεπτη, 
δηλαδὴ ἔχει τὴν δυνατότητα ἐπιλογῆς μεταξὺ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κα-
κοῦ. Αὐτὸ εἶναι τὸ λεγόμενο γνωμικὸ θέλημα καὶ εἶναι γνώρισμα 
τῆς κτιστότητος.  

Ἡ ψυχὴ δίδει τὴν ζωὴ στὸ σῶμα. Αὐτὴ τοῦ δίδει τὴν αἴσθηση, 
τὴν κίνηση καὶ ὅλα τα γνωρίσματά τῆς ζωῆς.  Ἀρχικῶς ἐπλάσθη ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ ἐλεύθερη ἀπὸ ἐμπαθῆ ἐπίδραση. Εἶχε ὄντως το λογικὸν 
καὶ τὸ πράγματι αὐτεξούσιον ποὺ συνιστοῦν τὸ «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ. 
Εἶχε διαρκῆ τὴν μνὴμη καὶ τὴν θεωρία του Θεοῦ, διακατεχόταν ἀπὸ 
θερμὴ ἀγάπη πρὸς Αὐτὸν καὶ ὄδευε πρὸς τὸ «καθ’ ὁμοίωσιν» τὴν ὀ-
δό τῆς θεώσεως.  

Ἡ ψυχή του ἀνθρώπου εἶναι νοερὰ καὶ λογική.  Ἡ ψυχή τοῦ 
ἀνθρώπου ἔχει πέντε λειτουργίες  

1 νοῦς  
2 λόγος (λογική) 
3 αἴσθηση  
4 δόξα (γνώμη) 
5 φαντασία  

Ἡ σπουδαιότερη λειτουργία τῆς ψυχῆς εἶναι ὁ νοῦς μὲ ἔδρα 
τὴν καρδιὰ καὶ σκοπὸ νὰ βλέπει τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἐπικοινωνεῖ μαζί 
του.  

Ἡ λογικὴ (λόγος) μὲ ἔδρα τὸν ἐγκέφαλο καὶ ἔχει σκοπὸ νὰ ἐ-
πικοινωνεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ περιβάλλον καὶ νὰ σκέπτεται.  

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἦταν στὸν παράδεισο οἱ λειτουργίες αὐτὲς 
λειτουργοῦσαν φυσιολογικά. Ἡ πτώση ὅμως ἐπέφερε τῆ νέκρωσή 
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του νοῦ,  μὲ ἀποτέλεσμα,  ὁ νοῦς νὰ ἐνωθεῖ μὲ τῆ λογικὴ καὶ νὰ με-
τακομίση στὸν ἐγκέφαλό του ἀνθρώπου. 

Ὁ σκοπός του ἀνθρώπου εἶναι νὰ θεραπεύει τό νοῦ του καὶ νὰ 
τὸν ἐπανατοποθετήση στὴν καρδιά του γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ βλέπει τὸν 
Θεό, ὅπως θὰ δοῦμε πιὸ κάτω. Ἐπίσης, οἱ πατέρες χωρίζουν τὴν ψυ-
χὴ σὲ 3 μέρη. Τὸ λογιστικόν, τὸ θυμοειδὲς καὶ τὸ ἐπιθυμιτικόν, ἢ 
κατ’ ἄλλους σὲ δυό,  τὸ λογικὸν καὶ τὸ ἄλογον μέρος. Τὸ λογικὸν 
λέγεται καὶ λογιστικόν. Τὸ ἄλογον ἀποτελεῖται ἀπὸ τό θυμοειδὲς 
καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν. Τὸ ἄλογον μέρος εἶναι ὁ χῶρος τῶν ἐνστίκτων 
καὶ παρομοιάζεται μὲ ἅρμα του ὁποίου ἠνίοχος εἶναι το λογιστικόν.  

Μὲ τὴν πτώση ἀμαυρώθηκε καὶ τὸ κατ’ εἰκόνα, διότι ἡ ψυχὴ 
ἕλκεται ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτία, ἐνῶ ἐκτροχιάσθηκε καὶ ἀπὸ 
τὴν πορεία τοῦ «καθ’ ὁμοίωσιν».  

Τὸ λογικὸν μέρος τῆς ψυχῆς, τὸ ὁποῖον εἶναι το «ἡγεμόνικον» 
ἀντὶ νὰ κυβερνᾶ τὸ ἄλογον μέρος τῆς ψυχῆς, ὅπως τὸ ἅρμα του ὁ-
ποίου τὰ ἄλογα ἔχουν ἀφηνιάσει. 

Νοῦς:  εἶναι ὁ «νοερὸς ὀφθαλμός τῆς ψυχῆς», δηλαδὴ ἡ δύνα-
μη ποὺ ἔχει ἡ ψυχή τα ἐννοεῖ, νὰ κατανοεῖ τὶς διάφορες συγκεκριμέ-
νες ἢ ἀφηρημένες ἔννοιες.  

Ὁ νοῦς ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν κὸσμο διὰ τῶν αἰσθήσεων καὶ τρο-
φοδοτεῖ μὲ παραστάσεις τὴν μνὴμη, ἀπ’ τὴν ὁποία ὅμως ἀνακαλεῖ 
πληροφορίες.  

Μνήμη:  εἶναι ἡ δυνατότητά τῆς ψυχῆς νὰ ἀποθηκεύει πληρο-
φορίες, οἱ ὀποῖες μπορεῖ νὰ εἶναι νοήματα, λογισμοὶ ἢ θεωρήματα.   

Νοήματα: εἶναι τα ἐν-νοήματᾳ, οἱ ἔννοιες ποὺ δημιουργοῦ-
νται στὸ νοῦ. Ἡ ἀπεικόνιση μέσα στὸν νοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμά-
των. (Πράγμα εἶναι ὅτι μπορεῖ νὰ γίνει ἐπιθυμητὸ λ.χ. ἀνήρ, γυνή, 
χρυσὸς κ.λ.π.). Μπορεῖ νὰ εἶναι ψιλὸ νόημα ἁπλὴ μνήμη του πρά-
γματος) ἢ ἐμπαθὲς ὅταν συνδέεται ἡ μνήμη τοῦ πράγματος μὲ κά-
ποιο πάθος.  

Λογισμὸς:  εἶναι συνδυασμὸς νοημάτων σὲ λογικὲς ἀλληλου-
χίες. Ὁμοίως μπορεῖ νὰ εἶναι ψιλὸς λογισμὸς ἢ ἐμπαθὴς (ὅταν συν-
δέεται μὲ κάποιο πάθος).  

Θεώρημα:  το νόημα μιᾶς ἀφηρημένης ἔννοιας. Ἡ ἀφαιρετικὴ 
ἐνέργειά του νοῦ καῖ ἡ ἐνασχόληση μὲ τὶς ἀφηρημένες ἔννοιες λέγε-
ται θεωρία.  
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Τά πάθη 
 

Πάθος:  εἶναι παράλογη φιλία ἢ μίσος πρὸς κάποιο πράγμα 
(ἄνδρα, γυναίκα, χρυσὸς). Ὁ ἐμπαθὴς λογισμὸς δὲν εἶναι ψιλός, ἀ-
πλὸς ἀλλὰ σύνθετος διότι συνδέεται μὲ κάποιο πάθος καὶ καλεῖται 
ἀκόμη δαιμονιώδης λογισμός.  

Οἱ ἀπαθεῖς λογισμοὶ εἶναι οἱ ἁπλοὶ λογισμοὶ καὶ λέγονται καὶ 
ἀγγελικοὶ λογισμοί. Κατ’ αὐτοὺς βλέπουμέ τα πράγματα ὅπως πρά-
γματι εἶναι.  

Τὰ πάθη προέρχονται ὅλα ἀπὸ τὴν φιλαυτία μας. Ἀπὸ τὴν φι-
λαυτία γεννῶνται ἡ φιλαργυρία,  ἡ φιλοδοξία καὶ ἡ φιληδονία. Ἀ-
πὸ αὐτά τα τρία γενικὰ πάθη γεννῶνται ὅλα τα ὑπόλοιπα.  

Προσβολὴ:  ἔρχεται στὸν νοῦ (στὴν συνείδηση) ἕνα ψιλὸ νόη-
μα ἀπὸ τὴν μνὴμη ἢ τὶς αἰσθήσεις. Αὐτὸ ἀκόμη δὲν εἶναι ἐφάμαρτο.  

Συνδυασμός: το νόημα αὐτὸ συνδυάζεται μὲ ἄλλες δικές μας 
ἔννοιες καὶ σχηματίζονται λογισμοὶ:  γίνεται ἕνα εἶδος διαλόγου, 
ποὺ μπορεῖ νὰ γίνεται ἐμπαθῶς ἢ ἀπαθώς. Ἐδῶ ἐνδέχεται νὰ ὑπάρ-
ξει ἁμαρτία.  

Πάλη:  γίνεται «μάχη» λογισμῶν ἐντός τῆς ψυχῆς. Ἡ πάλη θὰ 
εἶναι πρόξενος στεφάνου ἢ ἁμαρτίας.  

Συγκατάθεσις:  Ἡ συγκατάθεσή τῆς ψυχῆς, δηλαδὴ ἡ συμφω-
νία της μὲ τὸν ἐμπαθῆ λογισμό. Ἡ κατὰ διάνοιαν ἁμαρτία  

Πράξις:  Ἡ ἐκτέλεση τῆς ἁμαρτίας μὲ λόγο, ἢ ἕργο. 

Πάθος:  Ἡ ἐπαναλαμβανόμενη ἁμαρτία γίνεται πλέον συνή-
θεια, πάθος  

  Ὁ θεραπευτικὸς χαρακτήρας των θείων ἐντολῶν ἔγκειται 
στὸ ὅτι ἡ βάση καὶ ἡ πηγὴ ὅλων των ἐντολῶν του καὶ ἡ πηγὴ ὅλων 
των ἐντολῶν του Θεοῦ εἶναι ἡ Ἀγάπη του Θεοῦ.  

Ἡ φιλοθεΐα εἶναι το ἀντίδοτο τῆς φιλαυτίας, τῆς ρίζας ὅλων 
των παθῶν. Ἡ ἀγάπη του Θεοῦ γεννᾶ καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ πλησίον, 
στὶς δύο δὲ αὐτὲς ἐντολὲς «ἅπας ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμο-
νται.»  
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ΚΕΙΜΕΝΟ -  ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ 

 

1. Ἐγώ εἰμί ὁ Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐξ οἴκου 
δουλείας, οὐκ ἔσονται σοί Θεοί ἕτεροι πλήν ἐμοῦ . 

2. Οὐ ποιήσεις σεαυτῶ εἴδωλον, οὐδέ παντός ὁμοίωμα ὅσα ἐν τῷ 
οὐρανῶ ἄνω καί ὅσα ἐν τῇ γῆ κάτω καί ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑπό κάτω 
της γῆς, οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδέ μή λατρεύσεις αὐτοῖς. 

3. Οὐ λήψει τό ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίω. 

4. Μνήσθητι τήν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου ἁγιάζειν αὐτήν, ἕξ ἡμέρας 
ἐργά καί ποιήσεις πάντα τα ἔργα σου, τή δέ ἑβδόμη Σάββατα Κυρίω 
τῷ Θεῶ σου. 

 

 

5. Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου, ἴνα εὖ σοί γένηται καί 
ἴνα μακροχρόνιος γένη ἐπί τῆς γῆς. 

6. Οὐ φονεύσεις. 

7. Οὐ μοιχεύσεις. 

8. Οὐ κλέψεις. 

9. Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατά τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ. 

10. Οὐκ ἐπιθυμήσεις πάντα ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί. 
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ΣΤΑΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΧΩΗΣ 

Ἡ κατὰ Χριστὸν πνευματικὴ ζωὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ δυὸ στάδια: 
πράξις καὶ θεωρία. 

 
Πράξις: εἶναι τὸ στάδιό τῆς καθάρσεως. 
Θεωρία: περιλαμβάνει τὸν Φωτισμὸ καὶ τὴν Θέωση. 

«Η κάθαρσις τῆς Καρδίας 

Ἡ κάθαρση, ἀρχίζει μὲ τὴν ψιλὴ πίστη (ἢ εἰσαγωγικὴ πίστη) 
ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ διάφορες ἀφορμὲς (κήρυγμα, ἀνάγνωση θ. 
Γραφῶν, θαῦμα) ἀπὸ τὶς ὀποῖες ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται σὲ συναίσθηση 
καὶ θέτει ἀρχὴν μετανοίας. 

Τότε ἀποκτᾶ το φὸβο Κυρίου καὶ ἀρχίζει τὸν ἀγῶνα της κα-
θάρσεως. Ἡ κάθαρσις εἶναι ἔργον τῆς θείας χάριτος, συντελεῖται ὅ-
μως μὲ τὴν δική μας συνέργεια, ἡ ὁποία ἔγκειται στὴν προσπάθεια 
τηρήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Ὁ στόχος μας εἶναι τὰ πάθη 
μας ν’ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες ἀρετές.  

 Τὸ θυμικὸν χαλιναγωγεῖται ἀπὸ τὴν ἀγάπη. 

 Τὸ ἐπιθυμητικὸν μαραίνεται ἀπὸ τὴν ἐγκράτεια. 

 Τὸ λογιστικὸν «πτεροῦται» ἀπὸ τὴν προσευχή. 

Ἡ καρδιὰ εἶναι τὸ «ἡγεμονικὸν ὄργανον» ἡ κατάσταση τοῦ ὁ-
ποίου ἐπιδρᾶ ἄμεσα ἐπὶ τοῦ νοὸς καὶ τῶν λογισμῶν της ψυχῆς. «Ἐ-
κεῖ γὰρ ἐστὶ ὁ νοῦς καὶ πάντες οἱ λογισμοί τῆς ψυχῆς» κατὰ τὸν Ἅγιο 
Μάξιμο. Ἀπὸ τὴν καρδία, κατὰ τὸν λὸγο τοῦ Κυρίου, ἐξέρχονται οἱ 
πονηροὶ λογισμοί, οἱ φόνοι, πορνεῖαι, μοιχεῖαι κλπ, καὶ αὐτὴ λοιπὸν 
πρέπει νὰ καθαρισθεῖ. 

Ὅταν ἡ καρδία καθαρισθεῖ ἀπὸ τὰ πάθη, τότε ὁ νοῦς «περιτρι-
γυρίζει πάντοτε μέσα σ’ αὐτὴν καὶ ἀπὸ ἐκείθεν ἀναπέμπει τὰς εὐ-
χὰς εἰς τὸν Θεόν» (Σύμ. Ν. Θεολόγος). 

Ἡ κάθοδός του νοὸς στὴν κεκαθαρμένην ἀπὸ τὰ πάθη καρδία 
συνδέεται μὲ τὴν νοερὰ προσευχή. Τότε ὁ ἄνθρωπος κατανοεῖ πλή-
ρως το «ἡ βασιλεία του Θεοῦ ἐντὸς ἡμῶν ἐστίν».  

Ἡ προσευχὴ γίνεται δίχως μετεωρισμό, κατὰ τὴν λεγομένη 
κυκλικὴ κίνηση, δηλαδὴ μὲ τὴν ἐπάνοδό τοῦ νοὸς στὴν καρδία με-
τὰ τὴν ἒξοδό του ἀπ’ αὐτήν. 
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Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κυκλικὴ κίνηση τοῦ νοὸς ἔχουμε τὴν εὐθεία καὶ 
τὴν ἑλικοειδή. 

Εὐθεία κίνησή του νοὸς εἶναι ἡ ἁπλὴ θεωρία ποὺ γίνεται διὰ 
τῶν αἰσθήσεων. 

Ἡ ἑλικοειδὴς εἶναι αὐτὴ ποὺ γίνεται «οὐχὶ νοερῶς καὶ ἀμετα-
βάτως, ἀλλὰ συλλογιστικῶς καὶ μεταβατικώς». 

Αὐτὲς οἱ τρεῖς κινήσεις εἶναι τρεῖς τρόποι προσευχῆς. 

Μόνον ἡ κυκλικὴ κίνησις εἶναι ἀπλανὴς τρόπος προσευχῆς: «ὁ 
νοῦς φεύγων πρὸς τὰ ἔξω καὶ συναγόμενος ἐπὶ τὰ ἔνδον πρὸς ἑαυ-
τὸν ἐπανάγεται καὶ συνάπτεται τῇ εὐχή» (Θεόκλητος Φιλαδελφεί-
ας). 

Γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ ὁ νοῦς στὴν καρδία πρέπει αὐτὴ νὰ εἶναι 
καθαρή.  

Ἡ κάθαρση ἀρχίζει μὲ τὴν μείωση καὶ ἀπομάκρυνσή τῶν πα-
θῶν ἀπὸ τὴν ψυχή. Αὐτὸ γίνεται μὲ τὴν προσοχὴ καὶ τὴν φύλαξη 
τῆς καρδίας. 

Ἡ κάθαρση συνεχίζεται μὲ τὴν προσπάθεια τοῦ νοὸς νὰ συμ-
φιλιωθεῖ μὲ τὸ Θεό, πράγμα ποὺ ἐνδυναμώνει καὶ αὐξάνει τὴν προ-
σευχὴ καὶ ὁπλίζει τὸν νοῦ μὲ ἰσχυρὴ δύναμη ὥστε νὰ ἐκδιώκει τοὺς 
πονηροὺς λογισμοὺς καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπει τὴν εἴσοδό τους στὴν καρ-
δία. 

Ἡ κάθαρσή της καρδίας καταλήγει στὴ δυνατότητα θεωρί-
ας τοῦ Θεοῦ μὲ τὰ νοερὰ ὄμματά της ψυχῆς: «μακάριοι οἱ καθαροὶ τὴ 
καρδία ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται». 

Τὸ ἄδειασμά τοῦ νοὸς ἀπὸ κάθε λογισμὸ καὶ ἡ κάθοδός του 
στὴν καρδία, ὅπου εἶναι ἡ φυσικὴ τοῦ θέση, εἶναι ἡ κατάληξή της 
καθάρσεως καὶ ἡ ἀρχή της νοερᾶς προσευχῆς. 

 

Ὁ φωτισμός τοῦ νοός 

Ὅταν καθαρισθεῖ τὸ «ἔσοπτρον» τοῦ νοός, ὅταν ἡ καρδία τοῦ 
ἀνθρώπου γίνει ἀπαθής, ὁ νοῦς κατέρχεται στὴν καρδία καὶ ἀπ’ ἐκεῖ 
προσεύχεται στὸν Θεό. Ἔχουμε λοιπὸν τὴν κατάσταση τῆς νοερᾶς 
προσευχῆς. Αὐτὴ ἡ κατάσταση λέγεται κατάσταση φωτισμοῦ πλέον 
καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀδιάλειπτη τὴν αἴσθησή τῆς παρουσίας τοῦ Θε-
οῦ. Αἰσθάνεται τὴν παρουσία Του καὶ αὐτὴ ἡ αἴσθηση κινεῖ τὸν νοῦ 
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σὲ προσευχή. Αὐτὴ εἶναι μιὰ συνεχῆς κατάσταση. Ἡ νοερὰ προσευ-
χὴ εἶναι ἀδιάλειπτη. Ὅσοι βιώνουν τὴν κατάστασή τῆς ἀδιαλείπτου 
νοερᾶς προσευχῆς κάποιες φορὲς φθάνουν στὴν κατάστασή της Θε-
ώσεως. 

 

Ἡ κατάστασις τῆς Θεώσεως 

Περὶ αὐτῆς δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε πολλὰ πράγματα. Ὅσοι 
τὴν γευθοῦν θὰ τὴν κατανοήσουν. Εἶναι τα ἄρρητα ρήματα περὶ τῶν 
ὁποίων ὁμιλεῖ ὁ Ἀπ. Παῦλος. Ἔχει καὶ αὐτὴ διαβαθμήσεις: τὴν ἕλ-
λαμψη, τὴν θέα καὶ τὴν διαρκὴ θέα. 

 

Εἶναι ἡ κορωνίδα τῆς χριστιανικῆς τελειώσεως. Ἐκεῖ ἔφθασαν 
οἱ Ἅγιοι Πατέρες κι ἔγιναν Θεογνῶσται καὶ Θεολόγοι.   

 

Ἐμεῖς λοιπόν ἐδώ σιωποῦμε διότι εἶναι ἀδύνατον νά εἰποῦμε 
τό ὁτιδήποτε. Εἶναι ὁ στόχος πρός τόν ὁποῖον ἀποβλέπει ἡ 
πενυματική ζωή. Ὅποιος φθάσει στην κάθαρση θὰ ἀξιωθεῖ καί ἀπο 
τον Θεό τῆς Θεώσεως. Ἐμεῖς ἀς φροντίσουμε νά βάλουμε 
τουλάχιστον ἀρχή μετανοίας μήπως καί κατορθώσουμε νά 
καθαρίσουμε τήν ψυχή μας ἀπό τά πάθη μας. Αὐτή ἀς εἶναι ἡ 
μέριμνά μας καὶ ἔτσι θὰ ἐπιτύχουμε τήν αἰώνιο ζωή. Ἀμήν. Γένοιτο! 
 


