
Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 
ὡς ἐμπειρικός θεολόγος

Ἡ δι α χεί ρι ση τῶν λο γι σμῶν

Νο μί ζου με πολ λές φο ρές ὅ τι ἡ ἄ σκη ση εἶ ναι κά τι με γά λο καί 
μᾶς δι α φεύ γει ὅ τι ἡ ἄ σκη ση εἶ ναι πο λύ ἁ πλή, ἤτοι τό νά μπο ροῦ με 
νά ἐ λέγ χου με τούς λο γι σμούς καί διά αὐ τῶν τά πά θη. Λέ γον ται 
λο γι σμοί οἱ σκέ ψεις ἐ κεῖ νες πού ἔρ χον ται στήν λο γι κή μας καί, 
ὅ ταν τίς ἐ πε ξερ γα ζό μα στε χω ρίς φραγ μούς, τό τε γί νον ται ἐ πι θυ
μί ες καί πά θη ἤ ἐ ξα γρι ώ νουν τά πά θη, πού εἶ ναι οἱ δυ νά μεις τῆς 
ψυ χῆς καί τοῦ σώ μα τος. Φαί νε ται ὅ τι ἡ ἐρ γα σί α τοῦ ἀν θρώ που 
στόν χῶ ρο τῶν λο γι σμῶν εἶ ναι μιά σπου δαί α ὑ πό θε ση, πο λύ ἁ πλή, 
ἀλ λά καί ἀ πο τε λε σμα τι κή. Κα τά τούς Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας ὁ 
ἔ λεγ χος τῶν λο γι σμῶν εἶ ναι καί θε ω ρεῖ ται ἐ πι στή μη, ἀ φοῦ ἡ συ χί α 
εἶ ναι «ἡ τῶν λο γι σμῶν ἐ πι στή μη», καί αὐ τή εἶ ναι ἡ νή ψη ἡ ὁ ποί α, 
ὅ ταν συν δέ ε ται μέ τήν προ σευ χή, μπο ρεῖ νά ἔ χη ἀ γα θά ἀ πο τε λέ
σμα τα, μέ τήν ἐ νέρ γεια τῆς θεί ας Χά ρι τος.

Στήν συ νέ χεια θά πα ρα θέ σω με ρι κούς λό γους τοῦ  
π. Πα ϊ σί ου, πού δεί χνουν τήν ση μα σί α τῶν λο γι σμῶν στήν ὅ λη 
ἐ σω τε ρι κή δι ερ γα σί α τοῦ ἀν θρώ που, καί ὅ τι, ὅ ταν προ σέ ξου με αὐ
τόν τόν το μέ α, μπο ροῦ με νά δοῦ με με γά λα καί θαυ μα στά ἀ πο τε
λέ σμα τα.

Ὁ π. Πα ΐ σιος σέ συ ζη τή σεις του ἀ νέ φε ρε τό πα ρά δειγ μα τῶν 
Μακ κα βαί ων Παί δων:

«Τά πά θη εἶ ναι βα θιά ρι ζω μέ να μέ σα μας, ἀλ λά ὁ εὐ   σε   βής, ὁ 
κα λός λο γι σμός μᾶς βο η θά ει νά μήν ὑ πο δου λω νώ μα στε σ’ αὐ τά. 
Ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος φέρ νη ὅ λο κα λούς λο γι σμούς καί στα θε ρο ποι ή
ση μιά κα λή κα τά στα ση, τά πά θη παύ ουν νά ἐ νερ γοῦν, ὁ πό τε εἶ ναι 
σάν νά μήν ὑ πάρ χουν. Δη λα δή ὁ εὐ σε βής λο γι σμός δέν ξερ ρι ζώ νει 
τά πά θη, ἀλ λά τά πο λε μά ει καί μπο ρεῖ νά τά κα τα βά λη. Νο μί



ζω, ὁ συγ γρα φεύς (στό Δ΄ βι βλί ο τῶν Μακ κα βαί ων) πε ρι γρά φει 
τί μπό ρε σαν νά ὑ πο φέ ρουν οἱ Ἅ γιοι Ἑ πτά Παῖ δες, ἡ μη τέ ρα τους 
Ἁ γί α Σο λο μο νή καί ὁ δι δά σκα λός τους Ἅ γιος Ἐ λε ά ζα ρος, ἔ χον τας 
εὐ σε βεῖς λο γι σμούς, γιά νά δεί ξη ἀ κρι βῶς τήν δύ να μη τοῦ κα λοῦ 
λο γι σμοῦ» . 

Ἀ κό μη ὁ π. Πα ΐ σιος λέγει ὅ τι ὁ κα λός λο γι σμός ἔ χει με  γά λη 
δύ να μη πού ἰ σο δυ να μεῖ μέ μιά πο λύ ω ρη ἀ γρυ πνί α.

«Ἕ νας κα λός λο γι σμός ἰ σο δυ να μεῖ μέ μιά πο λύω   ρη ἀ γρυ πνί α! 
Ἔ χει με γά λη δύ να μη. Ὅ πως τώ ρα κά ποι α νέ α ὅ πλα στα μα τοῦν 
μέ ἀ κτί νες λέ ι ζερ τόν πύ ραυλο στήν βά ση του καί τόν ἐμ πο δί ζουν 
νά ἐ κτο ξευ θῆ, ἔ τσι καί οἱ κα λοί λο γι σμοί προ λα βαί νουν καί κα
θη λώ νουν τούς κα κούς λο γι σμούς στά «ἀ ε ρο δρό μια» τοῦ δι α βό
λου, ἀ πό τά ὁ ποῖ α ξε κι νοῦν. Γι’ αὐ τό προ σπα θῆ στε, ὅ σο μπο ρεῖ τε, 
πρίν προ λά βη ὁ πει ρα σμός νά σᾶς φυ τέ ψη κα κούς λο γι σμούς, νά  
φυ τεύ ε τε ἐ σεῖς κα λούς λο γι σμούς, γιά νά γί νη ἡ καρ διά σας ἀν θό
κη πος καί νά συ νο δεύ ε ται ἡ προ σευ χή σας ἀ πό τήν θεί α εὐ ω δί α 
τῆς καρ διᾶς σας. 

Ὅ ταν κα νείς κρα τᾶ ἔ στω καί λί γο ἀ ρι στε ρό, δη λα δή κα κό, λο
γι σμό γιά κά ποι ον, ὁ ποι α δή πο τε ἄ σκη ση καί ἄν κά νη, νη στεί α, 
ἀ γρυ πνί α κ.λπ., πά ει χα μέ νη. Σέ τί θά τόν βο η θή ση ἡ ἄ σκη
ση, ἄν δέν ἀ γω νί ζε ται πα ράλ λη λα νά μή δέ χε ται τούς κα κούς  
λογι σμούς;» . 

Ἐ πί σης, ὁ π. Πα ΐ σιος διδάσκει ὅ τι ὁ κα λός λο γι σμός ἔ χει με γα
λύ τε ρη δύ να μη ἀ πό κά θε ἄλ λη ἄ σκη ση. Λέγει: 

«Ἕ νας ἁ γνός, κα λός, λο γι σμός ἔ χει με γα λύ τε ρη δύ να μη ἀ πό 
κά θε ἄ σκη ση. Κά ποι ος νέ ος λ.χ. πο λε μεῖ  ται ἀ πό τόν δι ά βο λο καί 
ἔ χει ἀ κά θαρ τους λο γι σμούς καί κά νει ἀ γρυ πνί ες, νη στεῖ ες, τρι ή με
ρα, γιά νά ἀ παλ λα γῆ ἀ πό αὐ τούς. Ἕ νας ἁ γνός λο γι σμός ὅ μως πού 
θά φέ ρη ἔ χει με γα λύ τε ρη δύ να μη καί ἀ πό τίς ἀ γρυ πνί ες καί ἀ πό 
τίς νη στεῖ ες πού κά νει καί τόν βο η θά ει πιό θε τι κά» .

 Ὁ ἄν θρω πος κά νον τας κα λούς λο γι σμούς θε ρα πεύ ε  ται, κα θα



ρί ζε ται. Διδάσκει ὁ π. Πα ΐ σιος: 
«Ὁ ἄν θρω πος, ὅ ταν τά βλέ πη ὅ λα μέ κα λούς λο γι σμούς,  

ἐ ξα γνί ζε ται καί χα ρι τώ νε ται ἀ πό τόν Θε ό. Μέ τούς ἀ ρι στε ρούς 
λο γι σμούς κα τα κρί νει καί ἀ δι κεῖ τούς ἄλ λους, ἐμ πο δί ζει τήν θεί α 
Χά ρη νά ἔρ θη, καί ἔρ χε ται ἔ πει τα ὁ δι ά βο λος καί τόν ἁ λω νί ζει».

«Ἄ σχε τα μέ τί σκο πό κά νει κά τι ὁ ἄλ λος, ἐ σεῖς βάλ  τε ἕ ναν κα
λό λο γι σμό. Ὁ κα λός λο γι σμός ἔ χει μέ σα ἀ γά πη, ἀ φο πλί ζει τόν 
ἄλ λον καί τόν κά νει νά σοῦ φερ θῆ κα λά» .

 Οἱ κα λοί λο γι σμοί δεί χνουν, ἄν ὁ ἄν θρω πος ἔ χη κα λή πνευ μα
τι κή ὑ γεί α. Λέγει ὁ π. Πα ΐ σιος: 

«Ὅ ποι ος ἔ χει κα λούς λο γι σμούς, ἔ χει πνευ μα τι κή ὑ γεί α καί τό 
κα κό τό με τα τρέ πει σέ κα λό. Θυ μᾶ μαι στήν Κα το χή, ὅ σα παι διά 
εἶ χαν γε ρό ὀρ γα νι σμό, ἔ τρω  γαν μέ ὄ ρε ξη ἕ να κομ μά τι μπομ πό τα 
καί ἦ ταν ὅ λο ὑ γεί α. Ἐ νῶ κά τι πλου σι ό παι δα, πα ρό λο πού ἔ τρω
γαν ψω μί μέ βού τυ ρο, ἐ πει δή δέν εἶ χαν γε ρό ὀρ γα νι σμό, ἦ ταν φι
λά σθε να. Ἔ τσι καί στήν πνευ μα τι κή ζω ή. Ἕ νας, ἄν ἔ χη κα λούς  
λο γι σμούς, καί νά τόν χτυ πή σης ἄ δι κα, θά πῆ: ‘‘Τό ἐ πέ τρε ψε ὁ 
Θε ός, γιά νά ἐ ξο φλή σω πα λιά μου σφάλ μα τα, δό ξα τῷ Θε ῷ! ’’. 
Ἐ νῶ ἕ νας ἄλ λος πού δέν ἔ χει κα λούς λο γι σμούς, καί νά πᾶς νά 
τόν χα ϊ δέ ψης, θά νο μί ζη πώς πᾶς νά τόν χτυ πή σης. Πάρ τε πα ρά
δειγ μα ἀ πό ἕ ναν με θυ σμέ νο. Ἄν εἶ ναι κα κός, τά σπά ζει ὅ λα ἐ πά νω 
στό με θύ σι. Ἄν εῖ ναι κα λός, ἤ θά κλαί η ἤ θά συγ χω ρά η. Ἕ νας 
με θυ σμέ νος ἔ λε γε: ‘‘Χα ρί ζω ἀ πό ἕ ναν κου βᾶ λί ρες σέ ὅ ποι ον μέ 
φθο νεῖ!’’» .

Ἀν τί θε τα, ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος δέ χε ται κα κούς λο γι σμούς,  
ἀ χρη στεύ ε ται καί βα σα νί ζε ται. Λέγει ὁ π. Πα ΐ σιος: 

«Στήν ἐ πο χή μας ἡ με γα λύ τε ρη ἀρ ρώ στια εἶ ναι οἱ μά ται οι  
λο γι σμοί τῶν κο σμι κῶν ἀν θρώ πων. Οἱ ἄν θρω  ποι ὅ λα μπο ρεῖ νά 
τά ἔ χουν ἐ κτός ἀ πό κα λούς λο γι σμούς. Τα λαι πω ροῦν ται, για τί δέν 
ἀν τι με τω πί ζουν τά πράγ μα τα πνευ μα τι κά. Π.χ. ξε κι νά ει κα νείς 
νά πά η κά που, πα θαί νει μιά μι κρή βλά βη ἡ μη χα νή τοῦ αὐ το κι νή



του του, καί κα θυ στε ρεῖ λί γο νά φθά ση στόν προ ο ρι σμό του. Ἄν 
ἔ χη κα λό λο γι σμό, θά πῆ: ‘‘Φαί νε ται, ὁ Κα λός Θε ός ἔ φε ρε αὐ τό τό 
ἐμ πό διο, για τί ἴ σως θά πά θαι να κά ποι ο ἀ τύ χη μα, ἄν δέ εἶ χα αὐ τήν 
τήν κα θυ στέ ρη ση. Πῶς νά σέ εὐ χα ρι στή σω, Θε έ μου, γι’ αὐ τό;’’, 
καί δο ξά ζει τόν Θε ό. Ἐ νῶ, ἄν δέν ἔ χη κα λό λο γι σμό, δέν θά ἀν τι
με τω πί ση πνευ μα τι κά τήν κα τά στα ση, θά τά βά λη μέ τόν Θε ό καί 
θά βρί ζη: ‘‘Νά, θά πή γαι να νω ρί τε ρα, ἄρ γη σα, τί ἀ να πο διά! Καί 
Αὐ τός ὁ Θε ός.. .’’. Ὁ ἄν θρω πος, ὅ ταν δέ χε ται ὅ,τι τοῦ συμ βαί νη 
μέ δε ξιό λο γι  σμό, βο η θι έ ται. Ἐ νῶ, ὅ ταν δου λεύ η ἀ ρι στε ρά, βα σα
νί ζε ται, λει ώ νει, πα λα βώ νει» .

Ὁ π. Πα ΐ σιος μέ ἕ ναν πο λύ ἁ πλό τρό πο, πού ἐκ φρά ζει τήν 
ἀ σκη τι κή του ἐμ πει ρί α πά νω στό θέ μα αὐ τό, λέγει:

«Μοῦ εἶ παν με ρι κοί ὅ τι σκαν δα λί ζον ται, για τί βλέ πουν πολ λά 
στρα βά στήν Ἐκ κλη σί α, καί ἐ γώ τούς εἶ πα: Ἄν ρω τή σης μιά μύ
γα: ‘‘ἔ χει λου λού δια ἐ δῶ στήν πε  ρι ο   χή;’’, θά πῆ: ‘‘δέν ξέ ρω· ἐ κεῖ 
κά τω στόν λάκ κο ἔ χει κον σερ βο κού τια, κο πρι ές, ἀ κα θαρ σί ες’’, καί 
θά σοῦ ἀ ρα δειά ση ὅ λες τίς βρω μι ές στίς ὁ ποῖ ες πῆ γε. Ἄν ὅ μως 
ρω τή σης μιά μέ λισ σα: ‘‘εἶ δες καμ μιά ἀ κα θαρ σί α ἐ δῶ στήν πε ρι ο
χή; ’’, θά σοῦ πῆ: ‘‘ἀ κα θαρ σί α; ὄ χι, δέν εἶ δα που θε νά· ἐ δῶ ὁ τό πος 
εἶ ναι γε μά τος ἀ πό εὐ ω δια στά λου λού δια’’ καί θά σοῦ ἀ να φέ ρη ἕ να 
σω ρό λου λού δια τοῦ κή που, τοῦ ἀ γροῦ κ.λπ. Βλέ πεις, ἡ μύ γα ξέ ρει 
μό νον ποῦ ὑ πάρ χουν σκου πί δια, ἐ νῶ ἡ μέ λισ σα ξέ ρει πώς ἐ κεῖ πέ
ρα εἶ ναι ἕ νας κρί νος, πιό ἐ κεῖ ἕ να ζουμ πού λι. ..

Ὅ πως ἔ χω κα τα λά βει, ἄλ λοι ἄν θρω ποι μοιά ζουν μέ τήν μέ
λισ σα καί ἄλ λοι μέ τήν μύ γα. Αὐ τοί πού μοιά ζουν μέ τήν μύ γα 
ψά χνουν σέ κά θε πε ρί πτω ση νά βροῦν τί κα κό ὑ πάρ χει καί ἀ σχο
λοῦν ται μ’ αὐ τό· δέν βλέ πουν που θε νά κα νέ να κα λό. Αὐ τοί πού 
μοιά ζουν μέ τήν μέ  λισ  σα βρί σκουν παν τοῦ ὅ,τι κα λό ὑ πάρ χει. Ὁ 
βλαμ μέ νος ἄν  θρω  πος βλαμ μέ να σκέ φτε ται, ὅ λα τά παίρ νει ἀ ρι στε
ρά, ὅ λα τά βλέ πει ἀ νά πο δα. Ἐ νῶ, ὅ ποι ος ἔ χει κα λούς λο γι σμούς, 
ὅ,τι καί νά δῆ, ὅ,τι καί νά τοῦ πῆς, θά βά λη κα λό λο γι σμό. 



Μιά φο ρά ἕ να παι δί δευ τέ ρας γυ μνα σί ου ἦρ θε στό Κα λύ βι καί 
χτύ πη σε τό σι δε ρά κι στήν πόρ τα. Εἶ χα ἕ να τσου βά λι γράμ μα τα 
νά δι α βά σω, ἀλ λά εἶ πα, ἄς βγῶ νά δῶ τί θέ λει. ‘‘Τί εἶ ναι, παλ λη
κά ρι; ’’, τοῦ λέ ω. ‘‘Αὐ τό εἶ ναι τό κα λύ βι τοῦ πα τρός Πα ϊ σί ου; μέ 
ρω τά ει. Θέ λω τόν πα τέ ρα Πα ΐ σιο’’. ‘‘Αὐ τό εἶ ναι, ἀλ λά αὐ τός δέν 
εἶ ναι ἐ δῶ· πῆ γε νά ἀ γο ρά ση τσι γά ρα’’, τοῦ λέ ω. ‘‘Φαί νε ται κά
ποι ον πῆ γε νά ἐ ξυ πη ρε τή ση’’, μοῦ λέ ει μέ κα λό λο γι  σμό. ‘‘Γιά τόν 
ἑ αυ τό του πῆ γε νά τά ἀ γο ρά ση, τοῦ λέ ω. Τοῦ εἶ χαν τε λει ώ σει καί 
ἔ κα νε σάν τρελ λός γιά τά τσι γά ρα. Ἐ μέ να μέ ἄ φη σε ἐ δῶ μό νον 
μου καί οὔ τε ξέ ρω πό τε θά γυ ρί ση. Ἄν δῶ ὅ τι ἀρ γεῖ, θά ση κω θῶ 
νά φύ γω’’. Βούρ κω σαν τά μά τια του καί μέ κα λό πά λι λο γι σμό εἶ
πε: ‘‘Τόν κου ρά ζου με τόν Γέ ρον   τα’’. ‘‘Τί τόν θέ λεις; ’’, τόν ρω τά ω. 
‘‘Τήν εὐ χή του θέ λω νά πά ρω’’, μοῦ λέ ει. ‘‘Τί εὐ χή νά πά ρης, μω
ρέ! Αὐ τός εἶ ναι πλα νε μέ νος· δέν ἔ χει χα ΐ ρι· ἐ γώ τόν ξέ ρω κα λά. 
Μήν πε ρι μέ νης ἄ δι κα, για τί, κι ὅ ταν γυ ρί ση, θά εἶ ναι νευ ρι α σμέ
νος, ἴ σως εἶ ναι καί με θυ σμέ νος, ἐ πει  δή πί νει κι ό λας’’. Ἀλ λά ἐ κεῖ νο 
ἔ βα ζε συ νέ χεια κα λό λο γι  σμό. ‘‘Τέ λος πάν των, τοῦ λέ ω, ἐ γώ θά 
πε ρι μέ νω λί γο ἀ κό μη, τί θέ λεις νά τοῦ πῶ; ’’. ‘‘Ἔ χω ἕ να γράμ μα 
νά τοῦ δώ σω, μοῦ λέ ει, ἀλ λά θά πε ρι μέ νω νά πά ρω καί τήν εὐ χή 
του’’. Εἴ δα τε; Ὅ,τι τοῦ ἔ λε γα, τό ἔ παιρ νε μέ κα λό λο γι  σμό. Τοῦ 
εἶ πα: ‘‘σάν τρελ λός ἔ κα νε γιά τά τσι γά ρα’’ καί τό κα η μέ νο ἀ να
στέ να ξε, βούρ κω σαν τά μά τια του. ‘‘Ποι ό  ς  ξέ ρει, εἶ πε, κά ποι ον θά 
ἤ θε λε νά ἐ ξυ πη ρε τή ση’’. Ἄλ λοι τό σα δι α βά ζουν, κι ἐ κεῖ νο, παι δά κι 
δευ τέ ρας γυ μνα σί ου, καί νά ἔ χη τό σο κα λούς λο γι σμούς! Νά τοῦ 
χα λᾶς τόν λο γι σμό καί αὐ τό νά φτιά χνη κα λύ τε ρο λο γι σμό καί νά 
βγά ζη πιό κα λό συμ πέ ρα σμα. Τό θαύ μα σα! Πρώ τη φο ρά εἶ δα τέ
τοι ο πράγ μα! ».

Ἄν θέ λου με νά κά νου με ἄ σκη ση καί νά ἔχουμε πρόοδο στήν 
πνευ μα τι κή μας ζω ή, θά πρέ πει νά προ σέ χου με νά κα τα στή σου με 
τόν εὐ σε βῆ λο γι σμό αὐ το κρά το ρα τῶν πα θῶν καί νά προ σευ χό
μα στε στόν Θε ό. Ἀ πό τήν ρύθ μι ση αὐ τή τοῦ λο γι σμοῦ, ἔρ χε ται ἡ 



κα θα ρό τη τα τοῦ νοῦ, ἡ ἀ διά  λει πτη προ σευ χή καί στήν συ νέ χεια τό 
ἐ πι θυ μη τι κό καί θυ μι κό μέ ρος τῆς ψυ χῆς, αὐ τό πού χα ρα κτη ρί ζου
με πα θη τι κό μέ ρος τῆς ψυ χῆς καί πνευ μα τι κή καρ διά στρέ φε ται 
στόν Θε ό μέ πό θο καί ἀ γά πη καί ἔρ χον ται ὅ λοι οἱ εὐ λο γη μέ νοι 
καρ ποί τῆς πνευ μα τι κῆς σο φί ας, ἡ δι ά κρι ση, τά δά κρυ α, ἡ θε ω ρί α 
τοῦ Θε οῦ καί τῶν θεί ων, ἡ ἀ γά πη καί ὁ πό θος γιά τό μαρ τύ ριο 
ὑ πέρ τοῦ Χρι στοῦ.

Αὐ τή ἡ νο ε ρά ἐρ γα σί α στήν ὀρ θό δο δη πα ρά δο ση χα ρα κτη ρί ζε
ται νή ψη καί προ σευ χή, ὅ πως τήν δί δα ξε ὁ Χρι στός καί τήν ἔ ζη σαν 
οἱ Ἀ πό στο λοι, οἱ ἀ σκη τές, οἱ Μάρ τυ ρες καί οἱ Πα τέ ρες. Πρό κει
ται γιά τήν ἡ συ χα στι κή πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας, πού εἶ ναι μιά 
ἁ πλή, ἀλ λά καί με γα λει ώ  δης ἄ σκη ση, τήν ὁ ποί α κα νείς δέν μπο ρεῖ 
νά ἀρ νη θῆ καί κα νείς δέν μπο ρεῖ νά ἰ σχυ ρι σθῆ ὅ τι δέν μπο ρεῖ νά 
κά νη. Ἑ πο μέ νως, ἡ ἄ σκη ση στήν κα θη με ρι νή μας ζω ή εἶ ναι τό 
νά κα τα στή σου με τόν εὐ σε βῆ καί σώ φρο να λο γι σμό αὐ το κρά το ρα 
«τῶν ἐν ἡ μῖν πα θῶν». Ὅ λα τά ἄλ λα, ἀ κό μη καί ἡ ἐμ πει ρι κή γνώ
ση τοῦ Θε οῦ καί ἡ ὅ ρα ση τοῦ Φω τός Του θά ἐ πα κο λου θή σουν.

***

Ἡ καρδιά 

Ὁ ἄνθρωπος κατά τήν προσευχή πρέπει νά συγκεν τρώνη 
καί νά συμμαζεύη τόν νοῦ του στά λόγια τῆς προσευχῆς, στήν  
πραγματικότητα νά ἀποσπᾶ τόν νοῦ του ἀπό τήν λογική, τά πάθη 
καί τό περιβάλλον καί ὡς μετανοημένος ἄσωτος υἱός νά ἐπιστρέφη 
στό πατρικό του σπίτι πού εἶναι ἡ καρδιά. Ὁ π. Παΐσιος λέγει:

«Τό θέμα δέν εἶναι νά λέγη κανείς ἁπλῶς τήν εὐχή, οὔτε νά 
ἔχη μόνον καθαρό τόν νοῦ του ἀπό λογισμούς, ἀλλά νά δουλεύη τό 
«μηχανάκι», νά πονάη ἡ καρδιά γιά τό θέμα πού εὔχεται».

Ἡ καρδιά εἶναι τό πνευματικό «μηχανάκι» πού πρέπει νά πάρη 
μπροστά καί νά ἀρχίση νά προσεύχεται στόν Θεό μέ θερμότητα, 



πόνο καί ἀγάπη. Ἡ καρδιά, κατά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, 
εἶναι τό παθητικό μέρος τῆς ψυχῆς, πού εἶναι τό ἐπιθυμητικό καί 
τό θυμικό. Ὅταν ὁ νοῦς ἀπομακρύνεται ἀπό τήν καρδιά, παρα
σύρει καί τό ἐπιθυμητικό καί τό θυμικό μέρος τῆς ψυχῆς, ὁπότε, 
ὅταν ὁ νοῦς ἐπιστρέφη στήν καρδιά, ἐπαναφέρει καί τό ἐπιθυμη
τικό καί τό θυμικό μέρος τῆς ψυχῆς. Τότε στρέφει ὅλη τήν ψυχή 
στήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τούς ἀδελφούς του. Ὁ ἄνθρωπος 
τότε αἰσθάνεται τό σκίρτημα αὐτό τῆς καρδιᾶς πρός τόν Θεό διά 
τῆς προσευχῆς. Λέγει ὁ π. Παΐσιος:

«Εὔχομαι νά μαζευθῆ ὁ νοῦς σου στήν καρδιά. Τί ἐννοοῦμε, 
ὅταν λέμε «καρδιά»; Ἡ καρδιά δέν εἶναι στάμνα, πού μέσα της θά 
βάλουμε τόν νοῦ∙ ἡ καρδιά εἶναι αὐτό πού νιώθουμε. Ἑπομένως, 
ὅταν λέμε «νά συμμαζευθῆ ὁ νοῦς μέσα στήν καρδιά», ἐννοοῦμε 
νά συμμαζευθῆ στήν ἀγάπη, στήν καλωσύνη, στήν λαχτάρα, σέ 
αὐτό τό σκίρτημα, σέ αὐτό τό γλυκό πράγμα... Ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι 
Ἀγάπη καί ἡ καρδιά ἔχει ἀγάπη, ἄν ἡ καρδιά εἶναι ἐξαγνισμένη, 
τότε ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέσα του τόν Θεό».

Σέ ὅλη τήν πατερική παράδοση γίνεται λόγος γιά τήν κάθαρση 
τῆς καρδιᾶς, καί ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός δίδαξε γι’ αὐτό στούς Μακα
ρισμούς, ὅταν εἶπε: «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί 
τόν Θεόν ὄψονται» (Ματθ. ε΄, 8). Ἡ καρδιά μολύνεται, γίνεται 
ἀκάθαρτη, ὅταν τό ἐπιθυμητικό καί τό θυμικό μέρος τῆς ψυχῆς, 
ἀντί νά στρέφωνται στόν Θεό, στρέφωνται ἐμπαθῶς στήν κτίση 
καί ἔτσι ἀναπτύσσωνται τά πάθη. 

Σκοπός τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς, ἡ 
στροφή ὅλων αὐτῶν τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς στόν Θεό. Ὅταν γίνω
νται παράλληλα αὐτές οἱ προσπάθειες, ἤτοι ὅταν ὁ ἄνθρωπος χαλινα
γωγῆ τόν νοῦ καί ἐκεῖνος ἐπιστρέφη στήν καρδιά, ἀλλά παράλληλα 
ὅταν καθαρίζη καί τήν καρδιά ἀπό τά πάθη, τότε ὁ νοῦς ἑλκύε  ται πρός 
τό μέρος αὐτό καί γλυκαίνεται. Τότε ὁ νοῦς αἰσθάνεται σάν νά ἔχη 
εἰσέλθει μέσα σέ ἕνα ζαχαροπλαστεῖο.



«Ὅλη ἡ βάση τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι νά καθαρίση ὁ ἄν
θρωπος τήν καρδιά, ὥστε νά δεχθῆ τόν Χριστό, καί νά χαλινα
γωγήση τόν νοῦ, νά τόν γλυκάνη μέσα στήν καρδιά. Ἄν ὁ νοῦς 
γλυκαθῆ μέσα στήν καρδιά, δέν τοῦ κάνει καρδιά νά φύγη, ὅπως 
τό παιδάκι, ὅταν τό ἀφήνης ἐλεύθερο μέσα σ’ ἕνα ζαχαροπλαστεῖο, 
δέν θέλει νά φύγη ἀπό ἐκεῖ».

Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου συγκεντρώνεται στήν καρδιά μέ τήν βί
ωση τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ὁ Χριστός εἶναι τό κέντρο τῆς πνευμα
τικῆς ζωῆς. Ὁ ἄνθρωπος ἀγαπᾶ τόν Χριστό, ἑνώνεται μαζί Του, 
ἰδιαιτέρως μέ τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καί τότε ὁ νοῦς 
δέν μπορεῖ νά φύγη πρός τά κτίσματα.

«Ὅταν ὅμως θέλω νά προσευχηθῶ καί πάω νά συ γ κεν τρωθῶ, 
πρέπει ὁ νοῦς νά πάη στόν Χριστό. Τότε δέν φεύγει∙ δίνει ἀμέσως 
τηλεγράφημα καί στήν καρδιά καί ἑνώνεται ὁ νοῦς μέ τήν καρδιά».

«Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ συμμαζεύει τόν νοῦ στήν καρ διά καί μετά 
παλα βώνει ὁ ἄνθρωπος». 

Οἱ Πατέρες κάνουν λόγο γιά τόν καρδιακό πόνο. Δέν πρόκειται 
γιά τόν αἰσθητό καρδιακό πόνο, ἀλλά γιά τόν πνευματικό πόνο. 
Ὅπως, ὅταν πονᾶ ἕνα μέρος τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, τότε ἐκεῖ 
συγκεντρώνεται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ἔτσι ὅταν ὁ ἄνθρωπος σκέ
φτεται τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί πονᾶ ἡ καρδιά του, τότε ἐκεῖ 
συγκεν τρώνεται ὁ νοῦς καί δέν μπορεῖ νά φύγη ἀπό ἐκεῖ.

 «Ὅταν πονάη ἡ καρδιά, κατεβαίνει ὁ νοῦς στήν καρδιά». Ἡ 
καρδιά πονᾶ «ὅταν σκέφτωμαι τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ καί τήν 
δική μου ἀχαριστία, ἡ καρδιά κεντιέται, πονάει, καί ὁ νοῦς πηγαί
νει ἐκεῖ». 

Ὅταν ὁ νοῦς βρῆ τόν φυσικό του χῶρο, πού εἶναι ἡ καρδιά, 
τότε ἀλλοιώνεται ἡ ψυχή, δηλαδή μεταστρέφον  ται ὅλες οἱ δυνά
μεις τῆς ψυχῆς πρός τόν Θεό καί αὐτό σημαίνει ὅτι γίνεται μιά 
ἐσωτερική θεία λειτουργία. Ἡ κατάβαση τοῦ νοῦ στήν καρδιά 
εἶναι ἡ κάθοδος τοῦ πνευματικοῦ ἱερατείου γιά νά ἀρχίση ἡ ἐσω



τερική θεία λειτουργία. Αὐτό εἶναι τό πραγματικό πανηγύρι τῆς 
ψυχῆς. Λέγει ὁ π. Παΐσιος: 

«Ἄχ, ἄν δουλέψη ἡ καρδιά, ἄν ἀλλοιωθῆ ἡ ψυχή, θά εἶναι πανη
γύρι. Ξέρετε τί θά πῆ πανηγύρι;».

Ἡ καρδιά εἶναι «βαθεῖα», γι’ αὐτό ὁ Δαυίδ κάνει λόγο γιά «καρ
δία βαθεῖα» (Ψαλμ. ξγ΄, 7). Ὁ νοῦς συνεχῶς κατεβαίνει καί δέν 
βρίσκει πυθμένα γιά νά σταματήση, γιατί αὐτά εἶναι μυστήρια καί 
γίνονται μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στήν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δέν ἔχει τέλος. Σέ μεγάλη «βύθιση» σταματᾶ ἡ 
προσευχή καί ἀρχίζει ἡ θεωρία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι σάν νά βρίσκεται 
ἕνα μικρό παιδάκι μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας του. Αὐτή εἶναι 
μιά κτιστή εἰκόνα, πού δείχνει κάπως αὐτήν τήν κατάσταση, ἀλλά 
δέν μπορεῖ νά συγκριθῆ μέ τήν ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, 
διά τοῦ προσευχομένου νοῦ στήν καρδιά. Ἀποκαλύπτει ὁ π. Παΐ
σιος:

 «Χανόμουν στήν εὐχή! Ξέρεις τί θά πῆ χανόμουν; Βυθιζό
μουν... ἕνα γλυκό βύθισμα... Χανόμουν τε λείως... Γιά νά φέρω 
ἕναν λογισμό ἔπρεπε νά σταματήσω τήν εὐχή. Ξέρεις τί θά πῆ νά 
βυθίζεσαινά βυθίζεσαι... Μετά δέν θέλεις τίποτε, δέν ζητᾶς τίπο
τε... Δέν λές τίποτε∙ νιώθεις τήν θεία θέρμη, τήν θεία γλυκύτητα. 
Σταματάει πλέον καί ἡ εὐχή, ἐπειδή ὁ νοῦς ἔχει ἑνωθῆ μέ τόν 
Θεό καί δέν θέλει μέ κανένα τρόπο νά φύγη ἀπό κοντά Του∙ τόσο 
εὐχάριστα νιώθει.

Ὅταν φθάση σ’ αὐτήν τήν κατάσταση ὀ ἄνθρωπος, ἡ εὐχή κό
βεται μόνη της. Τότε σταματάει καί ὁ νοῦς ἀπό τήν παρουσία τοῦ 
Θεοῦ, παύει νά λειτουργῆ καί τό μυαλό, καί ἡ ψυχή αἰσθάνεται 
μόνον τήν γλυκύτητα τῆς θείας ἀγάπης, τῆς θείας στοργῆς καί σι
γουριᾶς, σάν τό μωρό πού δέν σκέφτεται τίποτε, ἀλλά μόνον ἀγάλ
λεται στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας του. Ὅταν τό παιδάκι λουφάζη 
στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας, μιλάει; Εἶναι ἕνωση πλέον, ἐπικοινωνία. 
Καλή εἶναι ἡ εὐχή μέ τήν σιωπή, ἀλλά καλύτερη εἶναι ἡ σιωπή μέ 



τήν σιωπή: ὁ νοῦς κοντά στόν Χριστό σιωπώντας». 
Τό ἐκπληκτικό σέ αὐτήν τήν ἱερή ἐργασία εἶναι ὅτι, ὅταν ὁ νοῦς 

τοῦ ἀνθρώπου αἰσθανθῆ τήν γλυκύτητα τῆς θείας ἀγάπης, ὅταν 
ἀκολουθήση τόν ρυθμό καί τόν παλμό τῆς θείας λειτουργίας μέσα 
στό ἐκκλησάκι τῆς καρδιᾶς, τότε αὐτήν τήν ἀτμόσφαιρα γεύεται 
καί ἡ λογική λατρεία. 

Νοερά λατρεία εἶναι ἡ προσευχή τοῦ νοῦ στήν καρδιά, ἐνῶ λογική 
λατρεία εἶναι ἡ προσευχή τῆς λογικῆς μέ τά λόγια τῶν τροπαρίων 
καί τῶν ψαλμῶν. Σέ προχωρημένες καταστάσεις μπορεῖ αὐτά νά γί
νωνται συγχρόνως, δηλαδή ταυτόχρονα νά λειτουργοῦν ἡ νοερά καί ἡ 
λογική ἐνέργεια, πού σημαίνει ὅτι ταυτόχρονα ἐξελίσσονται ἡ λογική 
καί ἡ νοεράκαρδιακή λατρεία. Γι’ αὐτό ἡ νοερά καρδιακή προσευχή 
δέν εἶναι μιά ἐκστατική κατάσταση, δέν εἶναι ἡ ἀναχώρηση τοῦ νοῦ 
ἀπό τό σῶμα, ἀλλά ἡ ἀναχώρηση τοῦ νοῦ ἀπό τό σαρκικό φρόνημα 
καί ἡ ἐπιστροφή του στήν καρδιά. Τότε, ὅλος ὁ ἄνθρωπος, καί ἡ ψυχή 
καί τό σῶμα, γεύονται τούς καρπούς τῆς νοερᾶς προσευχῆς.

«Ὅταν κανείς θυμᾶται τόν Χριστό, τόν Παράδεισο, τότε 
ψάλλει μέ τήν καρδιά του. Καί ὅταν ἀρχίση νά γεύεται λιγάκι 
τά οὐράνια, σέ κάθε τροπάριο σκιρτάει ἡ καρδιά του... Ἡ καρδιά 
πάλλεται, ὅπως πάλλεται ἡ καρδιά τοῦ ἀηδονιοῦ. Τό ἀηδόνι, ὅταν 
κελαδάη πάνω στό δένδρο, σείεται ὁλόκληρο καί αὐτό καί τό κλαδί 
πού τό κρατάει. ‘‘Ἀφῆστε με, λέει, δέν θέλω τίποτε∙ παλάβωσα’’».

Ὁ ἡσυχαστής μοναχός μπορεῖ νά ψάλλη κατά τίς ἱερές ἀκολου
θίες καί νά διαβάζη ἀπό μουσικά βιβλία, ἀλλά καί τότε, ἐπειδή ἡ 
καρδιά του ἔχει μάθει νά ψάλλη νοερά, ψάλλει μέ ἕναν διαφορετικό 
τρόπο. Ἡ ἐσωτερική νοεράκαρδιακή λειτουργία ἐπηρεάζει καί 
τόν τρόπο τῆς σωματικῆς ψαλμωδίας, ὑπερβαίνει τήν περιοριστι
κότητα τῆς μουσικῆς, καί τότε αὐτό γλυκαίνει καί τήν ψαλμωδία. 

«Ὅταν δουλεύη ἡ καρδιά, ξεφεύγει ἀπό τό περιορισμένο (ἀπό 
τό μουσικό βιβλίο) καί πάει στό ἀπεριό ριστο, καί τότε γλυκαίνει 
ἡ ψαλμωδία! Τότε ἀκόμη καί παραφωνία νά κάνης, καί αὐτή γλυ



καίνει, γιατί τήν γλυκαίνει ἡ καρδιά».
Σέ αὐτήν τήν περίπτωση λέμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ψάλλει τά 

μουσικά κομμάτια μέ τήν λογική, ἀλλά μέ τόν ρυθμό καί τήν γεύ
ση τῆς καρδιᾶς, ὁπότε «ἡ καρδιά εἶναι μουσικοσυνθέτης».

«Ὁ τόνος στήν ψαλτική βγαίνει ἀπό μέσα, ἀπό τήν καρδιά. 
Ὅταν ὁ νοῦς εἶναι στά θεῖα νοήματα, αὐτό εἶναι πού θά δώση τόν 
τόνο τόν καρδιακό∙ ἡ καρδιά θά σπαράξη! Ἡ καρδιά εἶναι μουσι
κοσυνθέτης, τό μεράκι ὁ καημός, ὁ πόνος πού ἔχει κανείς μέσα 
του, δίνει τόν τόνο, τήν ζωντάνια, τόν παλμό, καί αὐτό γλυκαίνει 
τήν ψαλμωδία».

Ὅταν ὁ νοῦς εἰσέρχεται μέσα στήν καρδιά καί γίνεται ἐσω
τερική λει τουρ γία, τότε ὄχι μόνον ὁ νοῦς γλυκαίνεται, ἀλλά ὅλος 
ὁ ἄνθρωπος μεθάει πνευματικά καί βιώνει τήν ἐσχατολογική κα
τάσταση. Τότε ἡ προσευχή γίνεται αὐτενεργός, ἀκόμη καί στόν 
ὕπνο. Ὁ ἄνθρωπος κοιμᾶται καί γνωρίζει ὅτι κοιμᾶται, ἀλλά ἐπί
σης αἰσθάνεται ὅτι ἡ καρδιά του μέ τήν νοερά λειτουργία προσεύ
χεται ἀδιάλειπτα. Τότε ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Ἄσματος Ἀσμάτων: 
«ἐγώ καθεύδω καί ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ» (ᾎσμα ᾈσμάτων ε΄, 
2). Καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης θά γράψη: «Καθεύδω διά τήν 
χρείαν τοῦ σώματος καί ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ διά τό πλῆθος τοῦ 
ἔρωτος». 

Τό ἐκπληκτικό εἶναι ὅτι, ὅταν ὁ ἡσυχαστής συνηθίση σέ αὐτήν 
τήν κατάσταση, τότε καί κατά τήν διάρκεια τοῦ θανάτου, ὅταν ἡ 
ψυχή ἑτοιμάζεται νά φύγη ἀπό τό σῶμα, καί μάλιστα ὅταν λόγῳ 
διαφόρων ἀσθενειῶν ὁ ἐγκέφαλος μέ τήν λογική ἐνέργεια ἀδρανῆ, 
τότε ὁ νοῦς λειτουργεῖ μέσα στήν καρδιά, καί ἡ ψυχή γεμάτη ἀπό 
τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἀπό τό σῶμα. Ὁ π. Παΐσιος βεβαι
ώνει:

 «Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει τήν αὐτενέργητη εὐχή, δέν προσπαθεῖ 
νά πῆ τήν εὐχή, ἀλλά, χωρίς νά καταβάλλη καμμιά προσπάθεια, 
ἡ εὐχή λέγεται μέσα του ἀπό μόνη της. Ἀκόμη καί στόν ὕπνο λέει 



τήν εὐχή καί, ὅταν ξυπνάη, συνεχίζει ἡ εὐχή». Κάποιος ἐργάτης 
πού δούλευε στό Ἅγιον Ὄρος πήγαινε στόν π. Παΐσιο καί ἐκεῖνος 
τόν συμβούλευε νά λέγη τήν εὐχή στήν ἐργασία του. Κάποια μέρα 
εἶπε στόν π. Παΐσιο: «Κοιμᾶμαι καί στόν ὕπνο μου λέω τήν εὐχή. 
Καί ὅταν ξυπνάω, συνεχίζει ἡ εὐχή. Νιώθω μέσα μου χαρά». Τότε 
ὁ π. Παΐσιος ἀπάντησε: «Ἄρχισε νά γλυκοχαράζη».

Ὅταν ὁ π. Παΐσιος ἔλεγε «γλυκοχαράζει» ἐννοοῦσε ὅτι αὐτό 
εἶναι τό προοίμιο τῆς θεωρίας τοῦ θείου Φωτός. Αὐτό ἐκφράζει 
τήν δική του πείρα, γιατί ὁ ἴδιος μετά ἀπό μιά τέτοια προσευχή 
μετεῖχε τοῦ ἀκτίστου Φωτός.

Μέ μιά τέτοια νηπτική καί ἡσυχαστική ζωή πού εἶχε ὁ π. Παΐ
σιος ἦταν ἑπόμενο νά ἔχη ὑψηλές θεοπτικές ἐμπειρίες καί νά βλέπη 
τόν Χριστό, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τούς ἁγίους, τούς ἀγγέλους. 

Σέ μιά συζήτηση πού εἶχε μέ μιά μοναχή, ἡ ὁποία τόν ρώτησε 
‘‘πῶς εἶναι τό ἄκτιστο φῶς’’, στήν ἀρχή ὁ π. Παΐσιος ἀπάντη
σε: ‘‘Ποῦ νά ξέρω; Ἐγώ στό Καλύβι ἔχω μιά κτιστή σόμπα πού 
τήν ἀνάβω, γιά νά ζεσταθῶ. Ἄν θέλω φῶς, ἀνάβω ἕνα κερί καί 
βλέπω!’’. Στήν συνέχεια, ὅμως, τῆς εἶπε ὅτι «ποτέ νά μή ζητάη 
κανείς φῶτα ἤ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά μόνο μετάνοια, ἡ ὁποία 
θά φέρη τήν ταπείνωση, καί μετά ὁ Καλός Θεός θά τοῦ δώση ὅ,τι 
ἔχει ἀνάγκη».

Ἔπειτα, ἀφοῦ ἀνέφερε τίς θεοπτικές ἐμπειρίες τοῦ πα τέ ρα  
Δαβίδ τοῦ Διονυσιάτου, ὁ ὁποῖος ἔβλεπε τό θεῖο Φῶς, ὑπενθύμισε 
τό πατερικό λόγιο: «Γιά νά λάβης πνεῦμα πρέπει νά δώσης αἷμα». 
Καί ἀκολούθως ἀποκάλυψε:

«Ὅταν ἤμουν στό Κοινόβιο, μιά Μεγάλη Σαρακοστή προσπά
θησα νά τό ἐφαρμόσω. Δέν ὑπολόγισα καθόλου τόν ἑαυτό μου, 
τράβηξα τό σχοινί μέχρι πού τεντώθηκε τελείως. Ἔνιωθα τόση 
κούραση, πού ἔπεφτα στόν δρόμο καί παρακαλοῦσα τόν Θεό νά 
μέ βοηθήση νά σηκωθῶ λιγάκι, γιά νά μή μέ δοῦν οἱ ἄνθρωποι 
καί ποῦν: «Νά, οἱ καλόγεροι πέφτουν ἀπό τήν ἄσκηση». Τό ἔνιω



θα κάθε μέρα σάν μαρτύριο. Τήν Πέμπτη πρό τοῦ Λαζάρου, τό 
βράδυ, ἐνῶ προσευχόμουν στό κελλί, ἔνιωσα μιά γλυκύτητα, μιά 
ἀγαλλίαση, κι ἕνα φῶς μέ ἔλουσε∙ ἀπό τά μάτια μου ἔτρεχαν δά
κρυα, ἕνα γλυκό κλάμα. Αὐτό κράτησε εἴκοσι μέ τριάντα λεπτά 
καί μέ τόνωσε πολύ, μέ ἔτρεφε πνευματικά γιά δέκα χρόνια.

Ὅταν ρώτησα τόν ΓέροΠέτρο γι’ αὐτό, μοῦ εἶπε: «Ἐγώ συ
νέχεια ζῶ τέτοιες θεῖες καταστάσεις. Ἐκείνη τήν ὥρα πού μέ ἐπι
σκέπτεται ἡ θεία Χάρις, ἡ καρδιά μου θερμαίνεται γλυκά ἀπό τήν 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καί ἕνα φῶς παράξενο μέ φωτίζει ἐσωτερικά καί 
ἐξωτερικά∙ νιώθω τό πρόσωπό μου νά φωτίζη. Φωτίζεται ἀκόμη 
καί τό κελλί μου. Βγάζω τότε τό σκουφί μου, σκύβω ταπεινά τό 
κεφάλι μου καί λέω στόν Χριστό: ‘‘Χριστέ μου, χτύπησέ με μέ τό 
κοντάρι τῆς εὐσπλαγχνίας Σου στήν καρδιά μου’’. Ἀπό τήν πολλή 
εὐγνωμοσύνη τά μάτια μου τρέχουν συνέχεια γλυκά δάκρυα καί 
δοξολογῶ τόν Θεό. Τότε ὅλα σταματᾶνε, γιατί νιώθω πολύ κοντά 
μου τόν Χριστό καί δέν μπορῶ πιά νά ζητήσω τίποτε∙ σταματάει 
καί ἡ προσευχή, τό κομποσχοίνι δέν μπορεῖ νά γυρίση».

Μετά ἀπό αὐτό ὁ π. Παΐσιος περιγράφει μιά καταπληκτική 
ἐμπειρία τῆς θέας τοῦ ἀκτίστου Φωτός πού εἶχε ὅταν ἦταν στά 
Κατουνάκια, στό Κελλί τοῦ Ὑπατίου, κατά τήν ὁποία βρισκόταν 
ὅλη τήν νύκτα μέσα στό ἄκτιστο Φῶς. Διαβάζοντας κανείς αὐτήν 
τήν καταπληκτική ἐμπειρία καταλαβαίνει ὅτι τό Φῶς τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ἄκτιστο, ὅτι διαφέρει σαφέστατα ἀπό τό κτιστό φῶς τοῦ 
ἡλίου, ὅτι μέσα ἀπό τό Φῶς αὐτό δίδονται στόν ἄνθρωπο πολλά 
«θεῖα νοήματα» καί μετά ἀπό αὐτήν τήν θεωρία, ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
κάνη μερικές ἁπλές καθημερινές ἐργασίες νοιώθει «σάν ἕνα ζῶο». 
Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος καθίσταται ἐμπειρικός θεολόγος.

Ἡ καταπληκτική αὐτή περιγραφή θά καταγραφῆ σέ ἕνα ἀπό 
τά ἑπόμενα κεφάλαια πού ἔχει τόν τίτλο «Ἐγκώμιον εἰς τόν ἅγιον 
Παΐσιον τόν Ἁγιορείτην» καί ἐκεῖ μπορεῖ νά τήν διαβάση ὁ ἀνα
γνώστης (βλ. σελ. 238240).



Πάντως, πραγματικός ἐμπειρικός θεολόγος γίνεται ὁ ἄνθρω
πος μέσα ἀπό τήν νοερά καρδιακή προσευχή καί τήν θεωρία τοῦ 
ἀκτίστου Φωτός. Μόνον μέσα ἀπό αὐτήν τήν προοπτική μπο
ρεῖ κανείς νά ἑρμηνεύση τόν ἅγιο Παΐσιο, διαφορετικά θά τόν  
παρερμηνεύση. Ὁ π. Παΐσιος ἦταν ἕνας ἐμπειρικός θεολόγος, 
ἤξερε πολύ καλά τί εἶναι ὁ νοῦς, πῶς ἀποσπᾶται ἀπό τήν λογι
κή, τά πάθη καί τό περιβάλλον, πῶς εἰσέρχεται στήν καρδιά καί 
πῶς ἀνάγεται στήν θεωρία τοῦ Θεοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ κυκλική μέ
θοδος ἀποκτήσεως τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος  
Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης. Ὁ π. Παΐσιος ἦταν ἐμπειρικός  
θεολόγος. 


