
Γιὰ νὰ συγκεντρώνουμε πιὸ εὔ-
κολα τὸ νοῦ μας στὴν προσευχή, 
μποροῦμε νὰ κάνουμε μία κα-
τάλληλη προεργασία. Πολλὲς 

φο ρές, ἀφοῦ τελειώσουμε κάποια ἀπὸ 
τὶς ἐγκόσμιες ἀπασχολήσεις μας, ξεκι-
νοῦ με ἀμέσως τὴν προσευχὴ χωρὶς νὰ 
μεσολαβήσει κάποιο διάστημα κατὰ τὸ 
ὁποῖο ἡ ψυχή μας θὰ προετοιμαστεῖ 
γιὰ τὴν ἱερὴ καὶ ἁγία αὐτὴ ὥρα. Ἐνῶ εἴ -
μαστε ἀκόμη ἀπορροφημένοι ἀπὸ τὰ 
καθημερινὰ ζητήματα, ἀπὸ τὰ προβλή-
ματα τῆς δουλειᾶς, τῆς οἰκογε νείας, τῶν 
κοινωνικῶν σχέσεων κλπ., ἐνῶ ἴσως ἡ 
ψυχή μας εἶναι ἀκόμη ταραγμένη ἀπὸ 
γε γονότα ποὺ μᾶς δυσκόλεψαν καὶ τα-
λαιπώρησαν, ξεκινοῦμε τὴν προσπά θεια 
τῆς προσευχῆς. Φυσικὸ εἶναι τότε νὰ δι-
ασπᾶται εὔκολα ὁ νοῦς μας. Ἀρχίζουμε 
τὴν προσευχὴ καὶ σύντομα ἔρχονται 
μπρο στά μας πρόσωπα, πράγματα, 
κα  τα στάσεις ποὺ ζήσαμε τὴ μέρα μας. 
Σταματᾶ βέβαια τότε ἡ προσευχή.

Γι’ αὐτὸ πολὺ βοηθητικὸ εἶναι νὰ ἠρε-
μήσουμε πρῶτα πρὶν ξεκινήσουμε. Νὰ 
σταθοῦμε σ’ ἕναν ἥσυχο τόπο, στὸ δω-
μάτιό μας, καὶ νὰ τ’ ἀφήσουμε ὅλα αὐτὰ 
ποὺ ἀπασχόλησαν τὸ νοῦ καὶ κούρα σαν 
τὴν ψυχή μας. Εἶναι ἡ ὥρα τοῦ Θεοῦ 
τώ ρα. Εἶναι ἡ ὥρα τῆς ψυχῆς μας. Ἂς 

σβήσουν οἱ ἐντυπώσεις τοῦ μάταιου κό-
σμου. Τώρα θὰ εἰσέλθουμε στὸν ἀληθι-
νὸ κόσμο τοῦ Θεοῦ.

Μποροῦμε νὰ διαβάσουμε λίγα λεπτὰ 
κάτι ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, ἀπὸ τὸν ἀ  -
θάνατο λόγο τοῦ Θεοῦ. Μποροῦμε νὰ 
ἀνοί ξουμε κάποιο πνευματικὸ βιβλίο, 
ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ κυκλοφοροῦν στὶς 
μέ  ρες μας καὶ ἐνισχύουν πολὺ τὴν ψυχὴ 
στὸν ἀγώνα της. Ἡ μελέτη αὐτὴ βοηθεῖ νὰ 
ξε χά σουμε τὰ καθημερινὰ καὶ τετριμμένα, 
νὰ στραφοῦμε σιγά - σιγὰ καὶ τελικὰ νὰ 
ἀφοσιωθοῦμε στὰ αἰώνια καὶ ἀληθινά.

Τότε μποροῦμε νὰ κλείσουμε τὸ βι-
βλίο μας καὶ ν’ ἀφήσουμε τὴ σκέψη 
μας  ν’ ἀσχοληθεῖ καὶ νὰ ἐμβαθύνει σὲ 
κά τι ἀπ’ ὅσα διαβάσαμε. Μποροῦμε νὰ 
τὴν κατευθύνουμε καὶ σὲ κάποιο ἄλλο 
νό ημα πνευματικό. Νὰ σκεφθοῦμε τὸν 
Θεὸ καὶ τὴ Βασιλεία του, τὴν ἀτελεύτητη 
μακαριότητα τῆς ζωῆς τοῦ Παραδείσου 
ἢ τὴν ἀφόρητη πικρία, τὴν ὀδύνη καὶ τὶς 
αἰώνιες ποινὲς τῆς Κολάσεως.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι καλὸ νὰ συνδυασθοῦν 
καὶ μὲ μιὰ αὐτοκριτική. Νὰ σταθοῦμε 
δη  λαδὴ λίγο καὶ νὰ ἀνακρίνουμε τὸν 
ἑαυ  τό μας: Πῶς πέρασε ἡ μέρα; Πῶς 
φερ   θήκαμε στοὺς συνανθρώπους μας; 
Πῶς ἀντιμετωπίσαμε τὶς διάφορες κατα-
στάσεις; Ἤμασταν σ’ ὅλα σύμφωνοι μὲ 
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τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἢ σὲ κάποιες πε-
ριπτώσεις ξεφύγαμε; Ἀσφαλῶς θὰ βροῦ-
με καὶ περιστατικὰ στὰ ὁποῖα πληγώ-
θηκε ἡ ψυχή μας καὶ θὰ πονέσουμε τότε. 
Κάποιο αἴσθημα μετανοίας θὰ γεννηθεῖ 
μέσα μας καὶ ἡ ψυχή μας θὰ κατανυγεῖ. 
Θὰ αἰσθανθεῖ τὴν ἀνάγκη νὰ καταφύγει 
στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, νὰ ζητήσει τὴ συγ-
χώρηση γιὰ ὅσα λάθη ἔγιναν, καὶ τὴ βο-
ήθειά του νὰ μὴν ἐπαναλάβει αὐτὰ ποὺ 
λυποῦν τὸν πανάγαθο πατέρα Θεό, γιατὶ 
ρίχνουν χαμηλὰ καὶ βασανίζουν τὴν ψυ-
χή μας.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ ψυχὴ ξεφεύγει 
ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ τὰ τοῦ κόσμου. Στρέ-
φει τὴν προσοχὴ στὸ ἐσωτερικό της, 
βλέπει τὴν κατάσταση καὶ τὶς ἀνάγκες 
της καὶ σκέπτεται πιὸ εὔκολα τώρα καὶ 
ἀναζητεῖ τὸν Θεό. Εἶναι ἕτοιμη νὰ ἀρχί-
σει τὴν προσευχή της. Καταλαβαίνει 
πιὰ ὅτι ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι τόσο κα -
θῆ  κον, ὅσο εἶναι ἀνάγκη μεγάλη τῆς 
ψυ χῆς. Καὶ τὸ καταλαβαίνει αὐτό, διότι 
μὲ τὴν αὐτοκριτική της διαπιστώνει τὴν 
ἀδυναμία της καὶ ταπεινώνεται. Φυσικὸ 
ἐπακόλουθο εἶναι τότε ἡ ἀναζήτηση τοῦ 
Θεοῦ. «Ἕως ἂν οὖν μὴ ταπεινωθῇ ἡ 
καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ με -
τε ω ρισμοῦ. Ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει 
τὴν καρδίαν», λέγει ὁ ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σύ-
ρος. Ὅσο δὲν ταπεινώνεται ἡ καρδιά, 
δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸν με-
τεωρισμό, ἀπὸ τὴν ἄτακτη μετακίνηση 
ἀπὸ τὴ μιὰ σκέψη στὴν ἄλλη. Διότι ἡ 
ταπείνωση συμμαζεύει τὴν καρδιά. Ὁ 
τα πεινός ἄνθρωπος προσεύχεται μὲ με-
γαλύτερη προσήλωση.

Ὅλα αὐτά, ποὺ πρέπει νὰ προηγηθοῦν 
τῆς προσευχῆς, δὲν θέλουν πολὺ χρό-
νο. Εἶναι ὅμως πολὺ βοηθητικὰ γιὰ νὰ 
μπορέσει ἡ ψυχὴ πιὸ εὔκολα καὶ πιὸ συν-
ειδητὰ νὰ εἰσέλθει στὸν κόσμο τοῦ Θε  οῦ 
καὶ νὰ ἀρχίσει τὴ συνομιλία μαζί του.

Βέβαια μὲ τὴν προετοιμασία γιὰ τὴν 
προσευχή, ὅπως τὴν περιγράψαμε, δὲν 

σημαίνει ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς διασπά σε-
ως τοῦ νοῦ λύνεται ὁριστικά. Ὁπωσδή-
πο  τε μὲ ὅλα αὐτὰ διευκολύνεται ἡ ψυχή 
στὸν ἀγώνα της γιὰ τὴ σωστὴ προσευχή. 
Ὁ ἀγώνας ὅμως πάντοτε θὰ ὑπάρχει, 
ἰδίως στὰ πρῶτα στάδια τῆς πνευματι κῆς 
μας πορείας. Ὁ νοῦς θὰ φεύγει. Ἐμεῖς 
θὰ τὸν συμμαζεύουμε. Καὶ αὐτὸ πρέπει 
νὰ τὸ κάνουμε χωρὶς νὰ κουραζόμαστε, 
χω ρὶς νὰ ἀπογοητευόμαστε. Ὁ ἅγιος Ἰω -
άννης τῆς «Κλίμακος» μᾶς συμβουλεύει 
νὰ παλεύουμε μὲ τὴ σκέψη μας συνε-
χῶς καὶ νὰ τὴ συμμαζεύουμε ὅταν αὐτὴ 
σκορπίζεται ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. «Μὴ ἀθύμει 
κλε πτόμενος· ἀλλ’ εὐθύμει, τὸν νοῦν 
ἀεὶ ἀ    να καλούμενος· ἀγγέλου γὰρ μό νου 
τὸ  ἄσυλον», παρατηρεῖ ὁ ἅγιος. Μὴν 
ἀ     θυ μεῖς, μὴ στενοχωρεῖσαι καὶ δυσανα-
σχετεῖς ὅταν «κλέβεται» ὁ νοῦς, δηλαδὴ 
ὅταν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὰ πρέποντα, 
ἀλλὰ νὰ ἔχεις εὐχάριστη διάθεση κα-
θὼς τὸν ἐπαναφέρεις πάντοτε ἐκεῖ ποὺ 
πρέπει. Τὸ «ἄσυλον», δηλαδὴ τὸ νὰ μέ-
νει ὁ νοῦς ἀσύλητος, νὰ μὴ τὸν κερδίζει 
κανείς, ἀλλὰ νὰ εἶναι προσηλωμένος 
σταθερὰ στὸν Θεό, αὐτὸ εἶναι γνώρισμα 
μόνο τῶν ἀγγέλων.

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς συγκαταβαίνει 
στὴν ἀδυναμία μας, ποὺ παρουσιάζεται 
ἰδίως στὴν ἀρχὴ τῶν προσπαθειῶν μας, 
καί, ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος, μᾶς 
συγχωρεῖ ὅταν «οὐκ ἀπὸ καταφρο νή-
σεως, ἀλλὰ ἀπὸ ἀσθενείας», ὄχι ἀπὸ 
πε  ριφρόνηση ἀλλὰ ἀπὸ ἀδυναμία, δὲν 
μποροῦμε νὰ σταθοῦμε ὅπως πρέπει 
ἐνώ πιόν του.

Νὰ ἀγαπήσουμε, ἀδελφοί, τὴν προσευ-
χὴ καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε νὰ βελτιώνουμε 
τὴν ποιότητά της. Τότε ὁ Θεὸς θὰ μᾶς 
πλουτίζει μὲ τὴ Χάρη του, θὰ αὐξάνει μέ-
σα μας τὸν πόθο τῆς ἐπικοινωνίας μας 
μαζί του καὶ ἡ προσευχή μας θὰ γίνε -
ται χαρὰ καὶ ἀπόλαυση καὶ σωτηρία ψυ -
χῆς.    
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