
ΠΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή του, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει τὰ 
ἐξῆς: «ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμα μου προσεύχεται, ὁ δὲ 
νοῦς μου ἄκαρπός ἐστι… » (Α´ Κορ., ιδ´ 14). Πῶς συμβαίνει ὁ ἄνθρωπος νὰ 
προσεύχεται μὲ τὸ πνεῦμα του, ἀλλ᾽ ὁ νοῦς αὐτοῦ νὰ μένη ἄκαρπος; Ὅταν 
ὁμιλεῖ ἐδῶ περὶ τοῦ προσευχομένου πνεύματός του καὶ τοῦ νοός του ὡς 
ἀκάρπου, χρησιμοποιεῖ τὴν λέξιν «πνεῦμα» ἀντὶ «φωνῆς» καὶ «πνοῆς» τοῦ 
ἀνθρώπου. Εἶναι ὡσὰν νὰ τοὺς λέγη: «τὶ ὠφελεῖσθε, ὧ Κορίνθιοι, ἐὰν 
προσεύχεσθε μόνον μὲ τὴν φωνὴν τῆς ἀναπνοῆς σας, ὁ δὲ νοῦς ὑμῶν δὲν 
παρακολουθεὶ τὴν προσευχήν, περιπλανώμενος ἐδῶ καὶ ἐκεῖ; Ποῖον τὸ 
ὄφελος, ἡ γλῶσσα νὰ λαλῇ πολλά, ὅμως ὁ νοῦς σου νὰ μὴ προσέχη εἰς 
αὐτά, ἔστω καὶ ἂν ἐλάλησας πλῆθος ὁλόκληρον λέξεων, ὦ ἄνθρωπε; Ποῖον 
τὸ ὄφελος, ἐὰν ψάλης μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς πνοῆς τοῦ λάρυγγος, ἀλλ᾽ 
ὁ νοῦς σου ἀπέχει ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ δὲν στοχάζεται Αὐτὸν παρὰ ὀλισθαίνει 
ἀλλαχοῦ μὲ τὰ διανοήματά του; Τοιαύτη προσευχὴ δὲν σοῦ ἐπιφέρει 
οὐδεμίαν ὠφέλειαν, δὲν εἰσακούεται ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ μένει ἄκαρπος». 

Πολὺ ὡραῖα ἔκρινε ὀ Ἁγιος Κυπριανός, λέγων: «Πῶς θέλεις νὰ σὲ 
ἀκούση ὁ Θεός, ἀφοῦ σύ ὁ ἴδιος δὲν ἀκούεις τὸν ἑαυτόν σου; Θέλεις νὰ σὲ 
ἐνθυμῆται ὁ Θεός ὅταν προσεύχεσαι, ἐνῶ ὁ ἴδιος δὲν ἐνθυμῆσαι τὸν 
ἑαυτόν σου;». 

Καὶ συνεχίζει ὁ Ἀπόστολος: «προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι 
δὲ καὶ τῷ νοΐ. Ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ …»  (Α´ Κορ. ιδ´ 15). 
Δηλαδή, θέλει νὰ εἰπῇ: ὅταν προσεύχωμαι μὲ τὴν γλῶσσάν μου καὶ μὲ τὴν 
φωνήν μου, προερχομένην ἀπὸ τὴν ἀναπνοήν μου, πρέπει νὰ προσεύχωμαι 
καὶ μὲ τὸν νοῦν μου.

«ἐν χάριτι ἄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ»  (Κολασ. γ´ 16). 
Δηλαδή, μετὰ προσοχῆς ὡς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ψάλατε μέσα εἰς τὴν 
καρδίαν σας. Ὁ μηχανικὸς τρόπος, ἡ ἐπανάληψις λέξεων, ἄνευ προσοχῆς 
τοῦ νοός, εἶναι προσευχὴ ἀνένοιος καὶ ἄκαρπος ὡς ἤδη ἐλέχθη. 
Προσπάθησε νὰ ἐμβαθύνης εἰς τὸ πνεῦμα τῶν ὅσων ἀκροᾶσαι ἢ διαβάζεις, 
καὶ νὰ συλλαμβάνης τὰ νοήματα τῶν προσευχῶν.
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