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Ἡ χρή ση τῆς μο νο λό γι στης 
εὐ χῆς τοῦ Ἰ η σοῦ

στήν κα τ’ ἰ δί αν προ σευ χή 
τῶν πι στῶν

Προ σευ χή εἶ ναι ἡ ὁ μι λί α καί ἡ συ νο μι λί α μας μέ τόν 
Θε ό. Εἶ ναι ἡ φυ σι κή, αὐ θόρ μη τη καί ἐ λεύ θε ρη ἐ πι κοι-

νω νί α μας καί ἀ να φο ρά μας πρός τόν Θε ό, τόν Πα τέ ρα μας, τόν 
Δη μι ουρ γό μας. Ἡ προ σευ χή δέν εἶ ναι ὑ πο χρέ ω ση ἤ τυ πι κό κα-
θῆ κον, ἀλ λά ἔρ γο ἐ λευ θε ρί ας. Εἶ ναι ἡ φυ σι κή ἕλ ξη τοῦ ἀν θρώ-
που πρός τόν Δη μι ουρ γό του. Εἶ ναι ἡ ἀ να ζή τη ση καί ἐκ ζή τη ση 
τοῦ «κα τ’ εἰ κό να» νά φθά σει στό «κα θ’ ὁ μοί ω ση». Ἡ προ σευ χή 
εἶ ναι τό εὔ κρα το κλί μα μέ σα στό ὁ ποῖ ο ὁ ἄν θρω πος οἰ κει ώ νε-
ται καί ἑ νώ νε ται μέ τόν Θε ό. Ὅ,τι εἶ ναι τό φῶς τοῦ ἥ λιου γιά τά 
σω μα τι κά μά τια, εἶ ναι καί ἡ προ σευ χή γιά τά μά τια τῆς ψυ χῆς. 

«Ἡ προ σευ χή εἶ ναι γιά τόν ἄν θρω πο, ὅ,τι τό νε ρό γιά τό 
ψά ρι· κα θώς γιά τό ψά ρι τό νε ρό εἶ ναι τό φυ σι ο λο γι κό του πε
ρι βάλ λον μέ σα στό ὁ ποῖ ο καί μό νο μπο ρεῖ νά ζή σει, ἔ τσι καί ἡ 
προ σευ χή εἶ ναι ἡ κα νο νι κή ἀ τμό σφαι ρα, μέ σα στήν ὁ ποί α ἀ να
πτύσ σε ται καί δι α τη ρεῖ ται ἡ πνευ μα τι κή ζω ή τοῦ πι στοῦ. Χω ρίς 
τήν προ σευ χή ἡ πνευ μα τι κή ὕ παρ ξη ἐ ξα φα νί ζε ται, ὅ πως καί τό 
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ψά ρι πε θαί νει χω ρίς τόν Θε ό», πα ρα τη ρεῖ πο λύ εὔ στο χα ὁ Ἅ γιος 
Ἰ ω άν νης ὁ Χρυ σό στο μος (Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Περί Προσευ
χῆς Β΄, ΕΠΕ 31, σελ. 200-204).

Ἡ προ σευ χή εἶ ναι τό στή ριγ μα καί ὁ φω τι σμός τῆς ψυ χῆς. 
Εἶ ναι ἀ ρε τή καί μη τέ ρα τῶν ἀ ρε τῶν. Ὁ Ἅ γιος Ἰ ω άν νης τῆς Κλί-
μα κος ὁ ρί ζον τας τήν ἔν νοι α τῆς προ σευ χῆς γρά φει: «Ἡ προ
σευ χή εἶ ναι συμ φι λί ω σις μέ τόν Θε ό, συγ χώ ρη σις τῶν ἁ μαρ τη
μά των, γέ φυ ρα πού σώ ζει ἀ πό τούς πει ρα σμούς, τοῖ χος πού μᾶς 
προ στα τεύ ει ἀ πό τίς θλί ψεις,... τρο φή τῆς ψυ χῆς, φω τι σμός τοῦ 
νοῦ, πέ λε κυς πού κτυ πᾶ τήν ἀ πό γνω σι, ἀ πό δει ξις ἐλ πί δος, δι ά
λυ σις τῆς λύ πης,... δή λω σις πνευ μα τι κῆς κα τα στά σε ως...» (Ἁγ. 
Ἰ ω. Σι να ΐ του, Κλῖ μαξ, ἔκδ. Ἱ. Μ. Πα ρα κλή του 1999, Λό γος ΚΗ΄ 
Πε ρί Προ σευ χῆς, σελ. 355-356).

Γιά τόν ἄν θρω πο πού ἀ γα πᾶ τόν Θε ό, πού πι στεύ ει καί ὑ-
μνεῖ τήν Ἁ γί α Τριά δα καί δέ χε ται τόν Κύ ριο Ἰ η σοῦ Χρι στό ὡς 
Σω τή ρα καί Λυ τρω τή καί προ σπα θεῖ νά συμ μορ φώ νε ται οἰ κει-
ο θε λῶς μέ τό Θεῖ ο θέ λη μά Του «εὐ χή αὐ τῷ ὁ βί ος ἅ πας καί ὁ μι
λί α πρός Θε όν» (Κλημ. Ἀλεξ, Στρωματεῖς Ζ΄, XII, ΒΕΠ 8, 279, 
39). Δη λα δή ὅ λη ἡ ζω ή του εἶ ναι προ σευ χή καί συ νο μι λί α μέ 
τόν Θε ό. Αὐ τή ἡ δυ να τό τη τα τῆς προ σευ χῆς μᾶς δι α φο ρο ποι εῖ 
κα τά πο λύ ἀ πό τήν ἄ λο γη δη μι ουρ γί α καί μᾶς ὁ δη γεῖ σέ «ἀγ
γε λι κή ὁ μο τι μί α». Μᾶς κα τα τάσ σει δη λα δή ἡ προ σευ χή στήν 
ἴ δια θέ ση μέ τούς ἀγ γέ λους, οἱ ὁ ποῖ οι ἀ ε νά ως δο ξο λο γοῦν καί 
ὑ μνο λο γοῦν καί ὁ μι λοῦν μέ τόν Θε ό. Ἡ προ σευ χή εἶ ναι τό με-
γα λύ τε ρο προ νό μιο πού ἔ χει ὁ ἄν θρω πος.
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Μέ σα σ’ αὐ τό τό πνεῦ μα ἡ Ἁ γί α μας Ἐκ κλη σί α ἔ χει θε σπί σει 
ἕ ναν ὁ λό κλη ρο λα τρευ τι κό καί προ σευ χη τι κό κύ κλο, ὥ στε νά 
μᾶς κρα τᾶ σέ μί α συ νε χή προ σευ χη τι κή ἀ νά τα ση καί ἐ γρή γορ ση, 
σέ μιά δια ρκή συ νο μι λί α καί ἐ πι κοι νω νί α μέ τόν Κύ ριο καί Θε ό 
μας. Ὁ κύ κλος αὐ τός, μέ τίς Θεῖ ες Λει τουρ γί ες, τίς ἱ ε ρές ἀ κο λου-
θί ες, τά ἅ για μυ στή ρια, τίς ἑ ορ τές καί μνῆ μες τῶν Ἁ γί ων, κα λύ-
πτει ὅ λο τό ἔ τος, τούς μῆ νες, τήν ἑ βδο μά δα καί τό ἡ με ρο νύ κτιο. 

Ἐ κτός ὅ μως ἀ πό τήν κοι νή προ σευ χή, πού εἶ ναι ἡ συμ με το-
χή μας στήν κοι νή ζω ή καί λα τρεί α τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, ἡ ὁ ποί α 
μᾶς τρέ φει καί μᾶς ἀν δρώ νει πνευ μα τι κά καί ἀ πο τε λεῖ τήν βά-
ση τῆς χρι στι α νι κῆς μας ζω ῆς, ὑ πάρ χει καί ἡ συ νέ χειά της, πού 
εἶ ναι ἡ κα τ’ ἰ δί αν προ σευ χή. Ἡ κα τ’ ἰ δί αν προ σευ χή ἀ πο τε λεῖ 
ταυ τό χρο να τό συμ πλή ρω μα, ἀλ λά καί τήν προ ε τοι μα σί α τῆς 
κοι νῆς προ σευ χῆς.

Ἡ ζω ή καί ἡ κα θη με ρι νή πραγ μα τι κό τη τα τοῦ ση με ρι νοῦ 
ἀν θρώ που κυ ρι αρ χεῖ ται ἀ πό τήν ἔν τα ση, τήν πί ε ση, τό ἄγ χος, 
τήν μέ ρι μνα, τόν πε ρι σπα σμό καί τήν δι ά σπα ση. Εἶ ναι πραγ μα-
τι κά τρα γι κές καί ὀ δυ νη ρές οἱ συν θῆ κες μέ σα στίς ὁ ποῖ ες κα-
λεῖ ται νά ἀ γω νι στεῖ γιά νά ἀν τα πο κρι θεῖ στίς οἰ κο γε νεια κές καί 
ἐ παγ γελ μα τι κές του ἀ παι τή σεις. Ἡ κα θη με ρι νή προ σπά θεια γιά 
ἐ πι βί ω ση, γιά ἐ ξα σφά λι ση ἀ κό μη καί τῶν πλέ ον ἀ πα ραί τη των 
ἀ γα θῶν, εἶ ναι στίς μέ ρες μας ἀ κρι βή πο λυ τέ λεια γιά τήν ὁ ποί α ὁ 
κά θε ἄν θρω πος πρέ πει νά μο χθεῖ καί νά κο πιά ζει ἀ στα μά τη τα. 

Γε νι κώ τε ρα οἱ ρυθ μοί τῆς ζω ῆς τοῦ ση με ρι νοῦ ἀν θρώ που, 
οἱ προ τε ραι ό τη τες, πού κα λῶς ἤ κα κῶς ἔ χει θέ σει στήν ζω ή του, 
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ὁ τρό πος μέ τόν ὁ ποῖ ο ὀρ γα νώ νει τήν κα θη με ρι νό τη τά του, ἡ 
μο νο δι ά στα τη καί ἀ πο μο νω τι κή λο γι κή πού τοῦ ἐ πι βάλ λει ἡ 
σύγ χρο νη τε χνο λο γί α καί οἱ σύγ χρο νοι τρό ποι ἐ πι κοι νω νί ας καί 
ἐρ γα σί ας (κι νη τά τη λέ φω να, δι α δί κτυ ο, ἠ λε κτρο νι κοί ὑ πο λο γι-
στές) τοῦ ἀ πο σποῦν καί τόν ἐ λά χι στο ἐ λεύ θε ρο χρό νο του, τοῦ 
στε ροῦν ἀ κό μη καί τήν ἐ λά χι στη καί ἐ πι βε βλη μέ νη ἀ νά παυ σή 
του καί ἀ πο μυ ζοῦν ὅ λη τήν ἰκ μά δα καί τήν ἐ νερ γη τι κό τη τά του. 

Ἀ πο τέ λε σμα ὅ λων αὐ τῶν εἶ ναι ἡ ἀ πο κο πή ἀ πό τήν λα τρευ-
τι κή ζω ή τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, δη λα δή ἡ ἀ που σί α ἀ πό τήν κοι νή 
προ σευ χή, ἀλ λά καί ἡ πα ρά λει ψη καί τῆς κα τ’ ἰ δί αν προ σευ χῆς. 
Ἐ πέρ χε ται, ἔ τσι, στα δια κά ὁ ἀ πο εκ κλη σια σμός καί ὁ ἀ πο χρι στι-
α νι σμός τοῦ ἀν θρώ που, ἡ πε ρι θω ρι ο ποί η ση τοῦ Θε οῦ καί τῶν 
Ἁ γί ων ἀ πό τήν ζω ή του καί ἡ πα γί ω σή του σέ μί α ἀ το μι κή καί 
ὀρ θο λο γι στι κή ἀν τί λη ψη καί ἀν τι με τώ πι ση τῶν κα τα στά σε ων. 
Γί νε ται, ἔ τσι, ὁ ἄν θρω πος σκλη ρός, ἀ το μι στής, ἀ πο μο νω μέ νος, 
ἀ νι κα νο ποί η τος, κα τη φής, μί ζε ρος καί νευ ρι κός, χω ρίς ἀ γά-
πη καί εὐ αι σθη σί α, χω ρίς ἔμ πνευ ση καί ὄ νει ρα, χω ρίς ἀ λη θι νό 
σκο πό καί οὐ ρά νια προ ο πτι κή.

Γιά νά μα λα κώ σει ἡ καρ διά τοῦ ἀν θρώ που, γιά νά ξε φύ γει ἀ πό 
αὐ τή τήν δί νη, τήν δι ά χυ ση καί τήν δι ά σπα ση, εἶ ναι ἀ νάγ κη νά μεί-
νει ἀ νοι κτή καί νά γευ τεῖ τήν γλυ κύ τη τα καί τήν ζε στα σιά τῆς πα-
ρου σί ας τοῦ Θε οῦ μέ σα της. Νά γευ τεῖ τήν ἀ γά πη καί τό ἔ λε ος τοῦ 
Θε οῦ, πού τούς ἀ γα πᾶ ὅ λους, πού τούς συγ χω ρεῖ ὅ λους, πού τούς 
δέ χε ται ὅ λους καί πού τούς με τα μορ φώ νει ὅ λους, ὅ σο ἁ μαρ τω λοί 
καί ἄν εἶ ναι, ἀρ κεῖ ἐ λεύ θε ρα καί ἀ βί α στα νά τό ζη τή σου νε. 
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Ἄς γυ ρί σου με καί πά λι στό σπί τι τοῦ Πα τέ ρα μας, τήν Ἁ γί α 
μας Ἐκ κλη σί α, ἄς γο να τί σου με τα πει νά καί ἄς ἐ ξο μο λο γη θοῦ με 
τίς ἁ μαρ τί ες μας κά τω ἀ πό τό πε τρα χή λι ἑ νός ἁ πλοῦ καί τα πει-
νοῦ πα πᾶ καί νά εἴ μα στε βέ βαι οι ὅ τι θά ἐ ξέλ θου με συγ χω ρε-
μέ νοι, ἠ λε η μέ νοι, ἤ ρε μοι, ἀ να παυ μέ νοι καί ἀ πε λευ θε ρω μέ νοι 
ἀ πό τό βά ρος τῶν ἁ μαρ τι ῶν μας. Ἄς προ στρέ ξου με στά Ἅ για 
Μυ στή ρια τῆς Ἐκ κλη σί ας μας καί κυ ρί ως στήν Θεί α Κοι νω νί α, 
ὅ πως θά μᾶς ὑ πο δεί ξει ὁ πνευ μα τι κός μας.

Νά κά νου με πολ λές φο ρές κα τά τή διά ρκεια τῆς ἡ μέ ρας 
καί σω στά τό ση μεῖ ο τοῦ Τι μί ου καί Ζω ο ποι οῦ Σταυ ροῦ -εἶ ναι 
ὁ μο λο γί α αὐ τό καί πο λύ δυ να τή προ σευ χή-, κα τά τήν εἴ σο δο 
καί ἔ ξο δο ἀ πό τό σπί τι μας, ἀ πό τό χῶ ρο τῆς ἐρ γα σί ας μας, ἀ πό 
τό αὐ το κί νη τό μας, σέ στιγ μές δύ σκο λες πού χρει α ζό μα στε πε-
ρισ σό τε ρο τή βο ή θεια τοῦ Θε οῦ. Μήν κυ κλο φο ροῦ με πο τέ χω-
ρίς τόν ἐ πι στή θιο σταυ ρό ἐ πά νω μας.

Ὁ με γά λος μας Ἅ γιος Κο σμᾶς ὁ Αἰ τω λός πα ρα κι νών τας 
τούς πι στούς στόν ἐ πα νευ αγ γε λι σμό τους καί τήν ἐ πι στρο φή 
στήν ζω ο ποι ό καί σω τή ριο χά ρη τῆς Ἐκ κλη σί ας μας τούς προ-
έ τρε πε:

«Τώ ρα σᾶς συμ βου λεύ ω νὰ κά με τε ἀ πὸ ἕ να κομ βο λό γι [κομ-
πο σχοί νι] μι κροὶ καὶ με γά λοι καὶ νὰ τὸ κρα τῆ τε μὲ τὸ ἀ ρι στε ρὸ 
χέ ρι, καὶ μὲ τὸ δε ξιὸ νὰ κά μνε τε τὸν σταυ ρόν σας καὶ νὰ λέ γε τε: 
Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, Υἱ ὲ καὶ Λό γε τοῦ Θε οῦ τοῦ ζῶν τος, διὰ τῆς 
Θε ο τό κου καὶ πάν των τῶν Ἁ γί ων ἐ λέ η σόν με τὸν ἁ μαρ τω λὸν καὶ 
ἀ νά ξιον δοῦ λόν σου. Ὁ πα νά γα θος Θε ὸς μᾶς ἐ χά ρι σε τὸν τί μιον 
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Σταυ ρὸν μὲ τὸν ὁ ποῖ ον νὰ εὐ λο γῶ μεν, καὶ τὰ Ἄ χραν τα Μυ στή
ρια. Μὲ τὸν σταυ ρὸν νὰ ἀ νοί γω μεν τὸν πα ρά δει σον, μὲ τὸν σταυ
ρὸν νὰ δι ώ κω μεν τοὺς δαί μο νας· ἀλ λὰ πρέ πει νὰ ἔ χω μεν τὸ χέ ρι 
μας κα θα ρὸν ἀ πὸ ἁ μαρ τί ας, καὶ τό τε κα τα καί ε ται ὁ δι ά βο λος 
καὶ φεύ γει. Ὅ θεν, ἀ δελ φοί μου, ἢ τρώ γε τε ἢ πί νε τε ἢ δου λεύ
ε τε, νὰ μὴ σᾶς λεί πη αὐ τὸς ὁ λό γος καὶ ὁ σταυ ρός· καὶ κα λὸν 
καὶ ἅ γιον εἶ νε νὰ προ σεύ χε σθε πάν το τε τὴν αὐ γήν, τὸ βρά δυ καὶ 
τὰ με σά νυ κτα». (Βα σι λο πού λου Χα ρα λάμ πους, Ἅ γιος Κο σμᾶς ὁ 
Αἰ τω λός, ἔκδ. Ὀρ θο δό ξου Τύ που, Ἀ θῆναι 2001, σελ. 231).

Νά προ σπα θοῦ με νά δι α τη ροῦ με τή μνή μη τοῦ Θε οῦ καί 
τήν προ σευ χή κα θ’ ὅ λη τήν ἡ μέ ρα, μέ σύν το μες ἱ κε τευ τι κές καί 
δο ξο λο γι κές προ σευ χές. Ἀ κό μη καί μέ σα στίς μέ ρι μνες, τήν 
πί ε ση καί τήν κό πω ση τῆς κα θη με ρι νό τη τος εἶ ναι πο λύ ἀ πα-
ραί τη τη καί χρή σι μη ἡ συ νε χής ἐ πί κλη ση τοῦ ὀ νό μα τος τοῦ 
Χρι στοῦ μας. Γι’ αὐ τό σέ κά θε στιγ μή, ἀ δελ φοί μας, ὅ που καί 
ἄν βρι σκό μα στε καί μέ ὅ ποι α ἐρ γα σί α καί ἄν ἀ πα σχο λού μα-
στε (στό δρό μο, στό αὐ το κί νη το, στό γρα φεῖ ο, στήν ἐρ γα σί α, 
στό σπί τι, παν τοῦ), νά μήν πα ρα λεί που με νά λέ με μέ σα μας τήν 
καρ δια κή εὐ χή, τήν εὐ χή τοῦ Ἰ η σοῦ, ἡ ὁ ποί α ἐν δυ να μώ νει, εὐ-
λο γεῖ, χα ρι τώ νει καί φω τί ζει τήν ψυ χή τοῦ ἀν θρώ που. Ἡ εὐ χή 
αὐ τή εἶ ναι: «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σόν με».

«Καὶ ποι ὰ εἶ ναι ἡ προ σευ χὴ αὐ τή; Για τί δὲν μοιά ζει μὲ τὶς 
ἄλ λες γνω στὲς προ σευ χὲς καὶ τὰ ὡ ραι ό τα τα λα τρευ τι κά, δο ξα
στι κά, ἱ κε τευ τι κὰ καὶ ὑ μνο λο γι κὰ κεί με να τῆς Ἐκ κλη σί ας;», ρω-
τᾶ χα ρα κτη ρι στι κά ὁ Γέ ρων Ἐ φραίμ ὁ Φι λο θε ΐ της, καί δί νει ὁ 
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ἴ διος τήν ἀ πάν τη ση: «Δι ό τι εἶ ναι ἡ πεμ πτου σί α ὅ λων αὐ τῶν τῶν 
προ σευ χῶν, σὲ μιὰ τε λεί ως λι τὴ δι α τύ πω ση, εὔ κο λη, εὔ χρη στη, 
ἀλ λὰ καὶ οὐ σι α στι κὴ καὶ ἁ γι α στι κή, ἀ φοῦ ὁ τρό πος μὲ τὸν ὁ ποῖ
ον ἀ σκεῖ ται, γί νε ται ὄ χι [μό νο] μὲ τὰ χεί λη, ἀλ λὰ ἐν πνεύ μα
τι καὶ ἀ λη θεί ᾳ, μέ σα στὴν καρ διὰ τοῦ βα πτι σμέ νου ἀν θρώ που, 
ὅ που κα τοι κεῖ τὸ Ἅ γιο Πνεῦ μα. Ἐ κεῖ συγ κεν τρώ νε ται ὁ νοῦς, 
ἀ παρ νού με νος τὸν κό σμο καὶ συγ κεν τρού με νος μέ σα στὸ φυ σι
κό του κα τοι κη τή ριο (τὴν καρ διὰ) καὶ ἐ κεῖ ἑ νώ νε ται μὲ τὸν Θε ό, 
ἐ πι κα λού με νος νο ε ρά, ἀ φάν τα στα, ἀ σχη μά τι στα, ἀ χρω μά τι στα, 
ἀ δι ά λει πτα, τὸ πα νί σχυ ρο καὶ ζω ο πά ρο χο ὄ νο μα τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι
στοῦ» (http://www.agiazoni.gr). 

Καί ὁ με γά λος στυ λο βά της τῆς Ἐκ κλη σί ας μας καί Οἰ κου-
με νι κός Δι δά σκα λος, ὁ Ἅ γιος Ἰ ω άν νης ὁ Χρυ σό στο μος μᾶς 
προ τρέ πει καί μᾶς πα ρα κα λεῖ νά ἀ σκοῦ με ἀ δι ά λει πτα τήν εὐ χή 
τοῦ Ἰ η σοῦ:

«Ζη τεῖ τε καὶ βο ᾶ τε ἀ πὸ πρω ῒ ἕ ως ἑ σπέ ρας͵ εἰ δυ να τόν καὶ 
ὅ λην τὴν νύ κτα τό· Κύριε Ἰ η σοῦ Χρι στέ͵ Υἱ ὲ τοῦ Θε οῦ͵ ἐ λέ η σον 
ἡ μᾶς. Πα ρα κα λῶ οὖν ὑ μᾶς βι ά σα σθε τὸν νοῦν ὑ μῶν εἰς τοῦ το τὸ 
ἔρ γον ἕ ως θα νά του... Πα ρα κα λῶ οὖν ὑ μᾶς τὸν κα νό να τα ύ της 
τῆς προ σευ χῆ ς μη δέ πο τε κα τα πα ύ ση τε͵ ἀλλ’ εἴ τε ἐ σθί ε τε εἴ τε πί
νε τε εἴ τε ὁ δε ύ ε τε εἴ τε τι ποι εῖ τε ἀ δι α λε ί πτως κρά ζε τε· Κύριε Ἰ η
σοῦ Χρι στέ͵ Υἱ ὲ τοῦ Θε οῦ͵ ἐ λέ η σον ἡ μᾶς͵ ἵ να αὕ τη ἡ μνή μη τοῦ 
ὀ νό μα τος τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ ἐ ρε θί σῃ πρὸς πό λε μον 
τόν ἐ χθρόν». (Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ἐπιστολαί, PG, 60, 752). 
Δη λα δή: Ζη τεῖ τε καί βο ᾶ τε ἀ πό τό πρω ί μέ χρι τό βρά δυ καί, ἄν 
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εἶ ναι δυ να τόν, ὅ λη τήν νύ κτα τό “Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, Υἱ έ τοῦ 
Θε οῦ, ἐ λέ η σέ μα ς’’. Σᾶς πα ρα κα λῶ νά βι ά σε τε τόν νοῦ σας σ’ 
αὐ τό τό ἔρ γο μέ χρι θα νά του... Σᾶς πα ρα κα λῶ, λοι πόν, τόν κα-
νό να αὐ τῆς τῆς προ σευ χῆ ς πο τέ νά μήν στα μα τή σε τε, ἀλ λά, εἴ-
τε τρῶ τε, εἴ τε πί νε τε, εἴ τε περ πα τᾶ τε, εἴ τε κά τι κά νε τε, ἀ στα μά-
τη τα νά κρά ζε τε· Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ  Χρι στέ, Υἱ έ τοῦ Θε οῦ, ἐ λέ η σον 
ἡ μᾶς, ἔ τσι ὥ στε αὐ τή ἡ μνή μη τοῦ ὀ νό μα τος τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν 
Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ νά ἐ ρε θί σει τόν ἐ χθρό πρός πό λε μο».

Καί ὁ σύγ χρο νός μας Ἅ γιος Γέ ρον τας Ἐ φραίμ ὁ Κα του να-
κι ώ της μέ γλυ κύ τη τα καί πα τρι κή στορ γή καί ἀ γά πη μᾶς πα-
ρα κι νεῖ νά καλ λι ερ γή σου με τήν μο νο λό γι στη εὐ χή τοῦ Ἰ η σοῦ:

«Νὰ λέ γῃς παι δί μου τὴν εὐ χή, “Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στὲ ἐ λέ η σόν 
με”, ἡ μέ ρα καὶ νύ χτα συ νέ χεια. Ἡ εὐ χὴ θὰ τὰ φέ ρῃ ὅ λα. Ἡ εὐ χὴ 
πε ρι έ χει τὰ πάν τα, πε ρι κλεί ει τὰ πάν τα, αἴ τη σι, πα ρά κλη σι, πί στι, 
ὁ μο λο γί α, θε ο λο γί α κ.λπ. Ἡ εὐ χὴ νὰ λέ γε ται χω ρὶς δι α κο πή. Ἡ εὐ
χὴ θὰ φέ ρῃ ὀ λί γον κατ᾿ ὀ λί γον εἰ ρή νη, γλυ κύ τη τα, χα ρά, δά κρυ α. 
Ἡ εἰ ρή νη καὶ ἡ γλυ κύ της θὰ φέ ρουν πε ρισ σό τε ρον εὐ χή, καὶ ἡ εὐ
χὴ κα τό πιν, πε ρισ σο τέ ραν εἰ ρή νη καὶ γλυ κύ τη τα κ.λπ. Θὰ ἔρ θη 
στιγ μή, ποὺ ἂν θὰ στα μα τᾷς τὴν εὐ χή, θὰ αἰ σθά νε σαι ἄ σχη μα...

Οἱ αν δή πο τε ἐρ γα σί α κι ἂν κά νῃς, λέ γε τὴν εὐ χή. Ἐ νί ο τε δυ
σκο λεύ ε σαι νὰ λέ γῃς τὴν εὐ χὴ ταυ το χρό νως εἰς τὴν ἐρ γα σί α σου. 
Θὰ ἔρ θη ὅ μως και ρός, ὅ που ἐ νῷ θὰ κά νῃς οἱ αν δή πο τε ἐρ γα σί α, 
ἐ νῷ θὰ ἔ χῃς οἱ αν δή πο τε ἀ πα σχό λη σι, θὰ λέ γῃς ταυ το χρό νως 
καὶ τὴν εὐ χή. Θὰ λέ γε ται μό νη της ἡ εὐ χή. Τρό πον τι νά, σὰν νὰ 
ἔ χῃς δυ ὸ ἐγ κε φά λους. Ὁ ἕ νας θὰ λέ γῃ τὴν εὐ χήν, καὶ ὁ ἄλ λος 
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θὰ ἐ κτε λῇ οἱ αν δή πο τε ἐρ γα σί α, οἱ αν δή πο τε ἀ πα σχό λη σι»(http://
users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/gerwn_efraim_
katoynakiwths_pneymatikes_noy8esies.htm.).

Ἡ εὐ χή «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, ἐ λέ η σόν με» μπο ρεῖ νά λέ γε ται 
εἴ τε μέ τό κομ πο σχοί νι εἴ τε καί χω ρίς κομ πο σχοί νι. Μπο ρεῖ, ἐ πί-
σης, νά λέ γε ται δυ να τά ἤ ψιθυ ρι στά ἤ νο ε ρά. «Ὅ ταν κου ρα σθῇς 
νὰ προ σεύ χε σαι νο ε ρὰ καὶ μὲ τὴν καρ διά», μᾶς λέ γει ὁ Ἅ γιος 
Νι κό δη μος ὁ Ἁ γι ο ρεί της, ὁ με γά λος αὐ τός ἐρ γά της τῆς νο ε ρᾶς 
προ σευ χῆς «μπο ρεῖς νὰ λὲς καὶ μὲ τὸ στό μα καὶ προ φο ρι κὰ τό σο 
τὴν εὐ χὴ “Κύ ρι ε, Ἰ η σοῦ Χρι στέ, Υἱ ὲ τοῦ Θε οῦ, ἐ λέ η σόν με”, ὅ πως 
λέ γουν οἱ Πα τέ ρες, ὅ σο καὶ τὶς ἄλ λες προ σευ χὲς ποὺ θὰ θε λή σῃς. 
Φρόν τι ζε ὅ μως καὶ νὰ συμ μα ζεύ ῃς τὸν νοῦ σου τό τε γιὰ νὰ προ
σέ χης στὰ λό για τῆς προ σευ χῆς» (Ἁ γ. Νι κο δή μου τοῦ Ἁ γι ο ρεί-
του, Ἀ ό ρα τος Πό λε μος, Κεφ. ΜΣΤ΄, ἔκδ. Συ νο δί ας Σπυ ρί δω νος 
Ἱ ε ρο μο νά χου, Νέ α Σκή τη Ἁ γί ου Ὄ ρους, 2004, σελ. 207-208).

Τό κομ πο σχοί νι εἶ ναι ἕ να ἐρ γα λεῖ ο προ σευ χῆς, πού τό 
χρη σι μο ποι οῦν κυ ρί ως οἱ μο να χοί στόν μο να χι κό τους κα νό να. 
Βο η θᾶ πο λὺ στὴ συγ κέν τρω ση τοῦ νοῦ καί τόν προ φυ λάσ σει 
ἀ πό ποι κί λους πε ρι σπα σμούς καί με τε ω ρι σμούς. Εἶ ναι συ νή θως 
μάλ λι νο καὶ πλεγ μέ νο σὲ δι ά φο ρα με γέ θη: 33άρι (μὲ 33 κόμ-
πους), 50άρι (μὲ 50 κόμ πους), 100άρι ἤ καί 300άρι. Ὁ κά θε κόμ-
πος του πλέ κε ται μέ εὐ χή καί ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ 9 πλεγ μέ νους 
σταυ ρούς, ποὺ συμ βο λί ζουν τὰ ἐν νέ α τάγ μα τα τῶν ἀγ γέ λων. 
Γιά τόν λό γο αὐ τό ἀ πο τε λεῖ καί φυ λα κτή ριο γιά τόν πι στό πού 
τό κρα τᾶ μέ εὐ λά βεια στό χέ ρι ἤ τό φέ ρει ἐ πά νω του καί μα ζί μέ 
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τόν ἐ πι στή θιο σταυ ρό του ἀ πο τε λεῖ ἀ λε ξι τή ριο κα τά πά σης σα-
τα νι κῆς ἐ νερ γείας καί ἐ πη ρεί ας, μα γεί ας, βα σκα νί ας καί ζη λο-
φθο νί ας. «Σταυ ρός ὁ φύ λαξ πά σης τῆς οἰ κου μέ νης» (ἐ ξα πο στ. 
ἑ ορ τῆς Τι μί ου Σταυ ροῦ).

Χρη σι μο ποι ών τας τό κομ πο σχοί νι σὲ κά θε κόμ πο ποὺ περ-
νᾶ ἀ νά με σα στὰ δά χτυ λά του ὁ προ σευ χό με νος ἐ πα να λαμ βά-
νει τήν εὐ χή «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σόν με ».

Ἡ ἴ δια εὐ χή μπο ρεῖ νά λέ γε ται καί γιά ὅ λους τούς ἄλ λους 
μέ κα τά λη ξη «ἐ λέ η σον ἡ μᾶς» ἤ καί γιά κά ποι ο ἤ κά ποι α συγ κε-
κρι μέ να πρό σω πα «ἐ λέ η σον τόν δοῦ λον σου» ἤ «τούς δού λους 
σου». Στόν πρῶ το κόμ πο ἀ να φέ ρου με ὀ νο μα στι κά τό πρό σω πο 
ἤ τά πρό σω πα «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σον τόν δοῦ λον σου 
Ἀν δρέ α» ἤ «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σον τούς δού λους σου 
Γε ώρ γιο, Μα ρί α, Πα να γι ώ τη, Δέ σποι να, Ἀ λέ ξαν δρο». Στούς 
ὑ πό λοι πους κόμ πους τοῦ συγ κε κρι μέ νου κομ πο σχοι νιοῦ γιά 
τά πρό σω πα αὐ τά συ νε χί ζου με νά λέ με «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ 
ἐ λέ η σον τόν δοῦ λον σου ἤ τούς δού λους σου», χω ρίς νά ἐ πα-
να λαμ βά νου με κά θε φο ρά τά συγ κε κρι μέ να ὀ νό μα τα, τά ὁ ποῖ α 
ἐν νο εῖ ται ὅ τι εἶ ναι αὐ τά πού μνη μο νεύ σα με στόν πρῶ το κόμ πο.

Ἡ ἴ δια εὐ χή μπο ρεῖ νά συμ πλη ρω θεῖ καί μέ τήν ἐ πί κλη ση 
τῆς Πα να γί ας μας καί τῶν Ἁ γί ων μας:

«Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, πρε σβεί αις τῆς Πα να χράν του Σου 
Μη τρός καί πάν των σου τῶν Ἁ γί ων (ἤ τοῦ δεῖ να Ἁ γί ου), ἐ λέ η-
σόν με ἤ ἐ λέ η σον τόν δοῦ λον σου (ἤ τούς δού λους σου).

Μπο ροῦ με, ἐ πί σης, νά ἐ πι κα λού μα στε μό νο τήν Πα να γί α 
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μας λέ γον τας: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε σῶ σον με ἤ σῶ σον ἡ μᾶς», 
κα θώς καί «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε σῶ σον τόν δοῦ λον σου... ἤ τούς 
δού λους σου...». Ἀ νά λο γα μπο ροῦ με νά λέ με «Ὑ πε ρα γί α Θε ο-
τό κε βο ή θει μοι» ἤ «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε βο ή θη σον τόν δοῦ λον 
σου... ἤ τούς δού λους σου...».

Κα τά ἀ νά λο γο τρό πο μπο ροῦ με νά ἐ πι κα λού μα στε καί 
ὅ λους τούς Ἁ γί ους μας (πάν των τῶν Ἁ γί ων) ἤ κά ποι ον ἤ κά-
ποι ους συγ κε κρι μέ νους Ἁ γί ους τούς ὁ ποί ους εὐ λα βού μα στε ἤ 
εἶ ναι προ στά τες μιᾶς κα τη γο ρί ας ἀν θρώ πων ἤ θε ρα πεύ ουν κά-
ποι α συγ κε κρι μέ νη ἀ σθέ νεια.

«Ἅ γιοι πάν τες πρε σβεύ σα τε ὑ πέρ ἐ μοῦ ἤ ἡ μῶν» ἤ  «Ἅ γιοι 
Ἀ νάρ γυ ροι καί Θαυ μα τουρ γοί πρε σβεύ σα τε ὑ πέρ ἐ μοῦ ἤ ἡ μῶν» 
ἤ «Ἅ γι ε Νε κτά ρι ε πρέ σβευ ε ὑ πέρ ἐ μοῦ ἤ ἡ μῶν», «Ἅ γι ε Λου κᾶ 
ἴα σαί με ἤ ἴα σαι τόν δοῦ λον σου... ἤ τούς δού λους σου...» «Ἅ γιοι 
Ἀρ χάγ γε λοι ἤ Ἅ γιοι Ἀ πό στο λοι ἤ Ἅ γιοι Μάρ τυ ρες πρε σβεύ σα-
τε ὑ πέρ ἐ μοῦ ἤ ἡ μῶν ἤ τοῦ δού λου σου.... ἤ τῶν δού λων σου...» 

Μέ ἀ νά λο γους τρό πους μπο ροῦ με νά ἐ πι κα λού μα στε τόν 
Χρι στό μας ἤ τήν Πα να γί α μας ἤ τούς Ἁ γί ους μας γιά κά ποι ο 
συγ κε κρι μέ νο αἴ τη μά μας ἤ ἄλ λων συ ναν θρώ πων μας προ σθέ-
τον τας κά θε φο ρά τήν ἀ νά λο γη κα τά λη ξη: «ἐ λέ η σον καί ἴα σαι» 
ἤ «ἐ λέ η σον καί φώ τι σον» ἤ «ἐ λέ η σον καί στή ρι ξον» ἤ «ἐ λέ η σον 
καί συγ χώ ρη σον» ἤ «ἐ λέ η σον καί σῶ σον» κ.λπ.

Μέ ἀ νά λο γο τρό πο εὐ χό μα στε καί ὑ πέρ τῶν κε κοι μη μέ νων 
πα τέ ρων καί ἀ δελ φῶν ἡ μῶν: «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἀ νά παυ σον 
τήν ψυ χήν τοῦ δού λου σου ἤ τῶν δού λων σου» ἤ «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ 
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Χρι στέ, πρε σβεί αις τῆς Πα να χράν του σου Μη τρός, ἀ νά παυ σον 
τήν ψυ χήν τοῦ δού λου σου ἤ τῶν δού λων σου» ἤ «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ 
Χρι στέ, πρε σβεί αις τῆς Πα να χράν του σου Μη τρός καί πάν των 
σου τῶν Ἁ γί ων, ἀ νά παυ σον τήν ψυ χήν τοῦ δού λου σου ἤ τῶν 
δού λων σου».  

Μπο ροῦ με, ὡσαύτως, νά λέ με «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε βο ή θη-
σον τήν ψυ χήν τοῦ δού λου σου ἤ τάς ψυ χάς τῶν δού λων σου».

Μπο ροῦ με, ἐ πί σης, νά λέ με «Ἅ γιοι τοῦ Θε οῦ ἤ Ἅ γιοι Ἀ πό-
στο λοι ἤ Ἅ γιοι Ἀρ χάγ γε λοι βο η θή σα τε τήν ψυ χήν τοῦ δού λου 
σας ἤ τῶν δού λων σας» ἤ «Ἅ γι ε Λά ζα ρε βο ή θη σον τήν ψυ χήν 
τοῦ δού λου σου ἤ τῶν δού λων σου» κ.λπ.

Ἡ προ σευ χή μας γιά τούς ἄλ λους εἶ ναι ἐκ δή λω ση τῆς ἰ δι-
αί τε ρης ἀ γά πης καί τῆς φι λαν θρω πί ας μας. Εἶ ναι ἕ να εἶ δος 
πνευ μα τι κῆς ἐ λε η μο σύ νης, ἀ κό μη πιό ση μαν τι κῆς καί ἀ πό τήν 
ὑ λι κή ἐ λε η μο σύ νη. Τό ἄ νοιγ μα αὐ τό πρός ὅ λους τούς ἄλ λους 
ἀ δι α κρί τως, δί νει ποι ό τη τα καί ἀ νε βά ζει τήν προ σευ χή μας, τήν 
«πτε ρο ποι εῖ», ὅ πως χα ρα κτη ρι στι κά μᾶς λέ ει ὁ Ἅ γιος Ἰ ω άν νης 
τῆς Κλί μα κος: «Πτε ρόν ἐ στι τῆς εὐ χῆς ἡ ἐ λε η μο σύ νη· ἐ άν μή 
ποι ή σῃς πτε ρόν τῇ εὐ χῇ σου οὐκ ἄν ἔρ χε ται εἰς ὕ ψος· ὅ ταν δέ 
πτε ρο ποι η θεῖ ἡ εὐ χή σου ἵ πτα ται εἰς τόν οὐ ρα νόν. Ὥ σπερ γάρ 
πῦρ ἐ άν μή ἔ χῃ ἔ λαι ον ἐ πι στά ζον, σβέν νυ ται· οὕτως καί ἡ εὐ χή 
ἐ άν μή ἔ χῃ ἐ λε η μο σύ νην ἀ φα νί ζε ται» (Ἁγ. Ἰ ω. Κλί μα κος, Πε ρί 
Προ σευ χῆς, σχολ. ΙΣΤ΄, MG 88, 1144C). 

Καί ὁ Ἅ γιος τῶν ἡ με ρῶν μας, ὁ Ἅ γιος Πορ φύ ριος ὁ Καυ-
σο κα λυ βί της το νί ζει ὅ τι: «Ἡ προ σευ χή γιά τούς ἄλ λους, πού γί
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νε ται ἁ πα λά καί μέ βα θειά ἀ γά πη, εἶ ναι ἀ νι δι ο τε λής κι ἔ χει με
γά λη πνευ μα τι κή ὠ φέ λεια. Χα ρι τώ νει τόν προ σευ χό με νο, ἀλ λά 
χα ρι τώ νει καί ἐ κεῖ νον γιά τόν ὁ ποῖ ο προ σεύ χε ται, τοῦ φέρ νει τήν 
χά ρι τοῦ Θε οῦ. Ὅ ταν ἔ χε τε με γά λη ἀ γά πη καί αὐ τή ἡ ἀ γά πη σᾶς 
κι νεῖ σέ προ σευ χή, τό τε τά κύ μα τα τῆς ἀ γά πης σας πη γαί νουν 
καί ἐ πη ρε ά ζουν αὐ τόν γιά τόν ὁ ποῖ ο προ σεύ χε σθε καί δη μι ουρ
γεῖ τε γύ ρω του μιά ἀ σπί δα προ στα σί ας καί τόν ἐ πη ρε ά ζε τε, τόν 
ὁ δη γεῖ τε πρός τό ἀ γα θό. Βλέ πον τας τήν προ σπά θειά σας ὁ Θε ός 
δί δει πλού σια τήν χά ρι Του καί σ’ ἐ σᾶς καί σ’ ἐ κεῖ νον». (Γέ ρον τος 
Πορ φυ ρί ου Καυ σο κα λυ βί του, Βί ος καί Λό γοι, ἔκδ. Ἱ. Μ. Χρυ σο-
πη γῆς, Χα νιά 2009, σ. 279).

Αὐ ξά νον τας στα δια κά τόν ζῆ λο καί τήν θέρ μη τῆς προ σευ-
χῆς καί κα θώς ἡ ψυ χή μας θά γλυ καί νε ται, θά ἀ να παύ ε ται καί 
θά συ νη θί ζει νά λέ ει τήν εὐ χή, τό τε θά ἀρ χί σει νά δι ευ ρύ νε ται, 
νά ἐ πε κτεί νε ται καί νά ἀγ κα λιά ζει ὅ λο τόν κό σμο, ὁ λό κλη ρη 
τήν οἰ κου μέ νη καί νά μήν πε ρι ο ρί ζε ται στούς ἐγ γύς μό νο οἰ κεί-
ους καί φί λους μας. Μπο ροῦ με, ἔ τσι, νά συμ πε ρι λά βου με στήν 
εὐ χή καί εἰ δι κές ὁ μά δες ἤ κα τη γο ρί ες ἀν θρώ πων, πού ἔ χουν ἰ δι-
αί τε ρη ἀ νάγ κη ἤ πού μπο ρεῖ κα νείς νά μήν εὔ χε ται γι’ αὐ τούς. 

Ἀ να φέ ρου με δειγ μα το ληπτι κά κά ποι ες ἀ πό τίς κα τη γο ρί ες 
γιά τίς ὁ ποῖ ες μπο ροῦ με νά εὐ χό μα στε: 

Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σον καί φώ τι σον τούς ἁ παν τα χοῦ 
τῆς γῆς ὀρ θο δό ξους Ἀρ χι ε ρεῖς, ἱ ε ρεῖς, ἱ ε ρο μο νά χους, μο να χούς 
καί μο να χές.

Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σον καί φώ τι σον πάν τας τούς ἐγ-
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κε χει ρι σμέ νους τάς πο λι τι κάς ἐ πι στα σί ας (δη λα δή ὅ λους τούς 
ἄρ χον τες τῆς πα τρί δας μας).

Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σον καί ἐ νί σχυ σον τόν στρα τόν 
τῆς πα τρί δος ἡ μῶν καί τούς ἡ γή το ρας αὐ τοῦ.

Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ σῶ σον τήν πα τρί δα μας καί τόν κό-
σμον σου.

Τοῖς μι σοῦ σι καί ἀ δι κοῦ σιν ἡ μᾶς συγ χώ ρη σον Κύ ρι ε.
Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ τούς εὐ ερ γέ τας ἡ μῶν καί τούς εὐ χο μέ-

νους ὑ πέρ ἡ μῶν ἐ λέ η σον.
Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λευ θέ ρω σον τούς ὑ πό τῆς βα σκα νί ας 

καί τῆς μα γεί ας ὀ χλου μέ νους ἀ δελ φούς ἡ μῶν.
Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ στή ρι ξον καί δυ νά μω σον τούς ἐν πε-

νί ᾳ, ἀ νερ γί ᾳ, στε ρή σει, θλί ψει καί ἀ πο γνώ σει ἀ δελ φούς ἡ μῶν.
Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σε καί ἴα σαι τούς ἐν ἀ σθε νεί ᾳ κα-

τα κει μέ νους ἀ δελ φούς ἡ μῶν.
Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σον καί φώ τι σον τούς πε πλα νη-

μέ νους ἀ δελ φούς ἡ μῶν καί ἐ πα νά γα γε αὐ τούς τῇ Ἁ γί ᾳ σου Ὀρ-
θο δό ξῳ Ἐκ κλη σί ᾳ.

Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ στή ρι ξον καί ἐ λευ θέ ρω σον τούς ἐν 
φυ λα κῇ, ἐ ξο ρί ᾳ καί αἰχ μα λω σί ᾳ ἀ δελ φούς ἡ μῶν.

Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ νί σχυ σον καί εὐ λό γη σον τούς ἁ παν-
τα χοῦ τῆς γῆς δι ω κο μέ νους ὑ πέρ τῆς ὀρ θο δό ξου πί στε ως 
ἀ δελ φούς ἡ μῶν.

Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἀ πάλ λα ξον καί ἐ λευ θέ ρω σον τούς 
ἐ ξαρ τη μέ νους ἀ πό τά ναρ κω τι κά καί τά ψυ χο ναρ κω τι κά ἀ δελ-



17

φούς ἡ μῶν.
Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σον καί εὐ λό γη σον τούς γο νεῖς 

καί τούς οἰ κεί ους ἡ μῶν.
Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σον καί εὐ λό γη σον (καί φώ τι σον) 

τόν ἄν δρα μου (ἤ τήν γυ ναί κα μου) καί τά παι διά μου (καί ὅ λα 
τά παι διά τοῦ κό σμου).

Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σον καί εὐ λό γη σον τήν οἰ κο γέ-
νειά μου.

Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ἐ λέ η σον καί εὐ λό γη σον τούς δι δα σκά-
λους, τούς ἀ να δό χους καί τούς πνευ μα τι κούς πα τέ ρας ἡ μῶν.

Μπο ρεῖ κα νείς νά δη μι ουρ γή σει καί ἄλ λες πα ρό μοι ες εὐ-
χές καί αἰ τή μα τα, ἀ νά λο γα μέ τά προ βλή μα τα, τούς πει ρα σμούς 
καί τίς ἀ νάγ κες του. Ὑ πάρ χουν, ἄλ λω στε, δι ά σπαρ τες στά κεί-
με να ἁ γί ων Πα τέ ρων καί συγ χρό νων ἁ γί ων Γε ρόν των τῆς Ἐκ-
κλη σί ας μας. Στά πολ λά καί ἀ ξι ό λο γα συγ γράμ μα τά τους μπο-
ρεῖ κα νείς, ἐ πί σης, νά ἐν τρυ φή σει καί νά ἀ να κα λύ ψει ὅ λο τόν 
θε ο λο γι κό πλοῦ το καί τίς ἐμ πει ρί ες τῆς εὐ λο γη μέ νης εὐ χῆς τοῦ 
Ἰ η σοῦ, τίς προ ϋ πο θέ σεις καί τούς τρό πους γιά τήν ἐ ξά σκη σή 
της, κα θώς καί τήν τε ρά στια ψυ χι κή καί πνευ μα τι κή ὠ φέ λεια 
πού μᾶς προ σφέ ρει.

Ὅ σα ἀ να φέρ θη καν ἐ δῶ ἀ πο τε λοῦν μί α ἐ λά χι στη πρα κτι κή 
ἀ να φο ρά στό ση μαν τι κώ τα το αὐ τό θέ μα μέ μο να δι κό σκο πό νά 
δώ σου με στούς ἀ δελ φούς μας τό ἔ ναυ σμα καί τήν ἀ φορ μή νά ξε-
κι νή σουν τήν πο λύ τι μη αὐ τή πνευ μα τι κή ἐρ γα σί α, μέ τήν εὐ λο-
γί α πάν το τε καί τήν κα θο δή γη ση τοῦ πνευ μα τι κοῦ τους πατρός. 
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Πι στεύ ου με ἀ κρά δαν τα ὅ τι ἡ ἐν δυ νά μω ση καί ἡ ἐ παύ ξη ση 
τῆς προ σευ χῆς καί ἰ δι αί τε ρα ἡ ἄ σκη ση τῆς μο νο λό γι στης εὐ χῆς 
τοῦ Ἰ η σοῦ, ἄν γί νει κτῆ μα καί ἄ θλη μα τῶν κλη ρι κῶν καί τῶν 
λα ϊ κῶν ἀ δελ φῶν μας, θά καρ πο φο ρή σει καί θά συμ βά λει στόν 
προ σω πι κό μας ἁ για σμό, καί μέ σα ἀ πό αὐ τόν, καί στήν ἀ νά στα-
ση τῆς δο κι μα ζό με νης πα τρί δας μας, πού τό σο πο λύ χρει ά ζε ται 
αὐ τό τό δι ά στη μα ἁ γι α σμέ νους ἀν θρώ πους, ὥ στε μέ τήν χά ρη 
καί τήν εὐ λο γί α τοῦ Θε οῦ, τόν στη ριγ μό τῆς Πα να γί ας μας καί 
τῶν Ἁ γί ων μας νά ἀ να κο πεῖ ὁ ὀ λι σθη ρός κα τή φο ρος στόν ὁ-
ποῖ ο βρί σκε ται καί νά ἀ να κάμ ψει πνευ μα τι κά καί ὑ λι κά. 

Μᾶς τό ἔ λε γε, ἄλ λω στε, τό σο χα ρα κτη ρι στι κά καί προ φη-
τι κά καί ὁ ἅγιος Γέ ρον τας Πα ΐ σιος: «τὸ νὰ σκέ φτε σαι συ νέ χεια 
τὴν δυ σκο λί α ποὺ περ νά ει ἡ Ἑλ λά δα ση μαί νει ὅ τι πο νᾶς τὴν πα
τρί δα καὶ ζη τᾶς τὴν ἐ πέμ βα ση τοῦ Θε οῦ, ὁ Ὁ ποῖ ος εἶ ναι ὁ μό νος 
ποὺ… μπο ρεῖ νὰ βο η θή σει. Νὰ προ σεύ χε σθε νὰ ἀ να δεί ξη ὁ Θε ὸς 
πνευ μα τι κοὺς ἀν θρώ πους, Μακ κα βαί ους, για τί ὑ πάρ χει με γά λη 
ἀ νάγ κη. Ἦρ θε ὁ και ρὸς νὰ πο λε μή ση τὸ κα λὸ μὲ τὸ κα κό, για
τί τὴν πα ρα νο μί α τὴν ἔ χουν κά νει νό μο καὶ τὴν ἁ μαρ τί α μό δα. 
Ὅ ταν ὅ μως δεῖ τε συμ φο ρὲς στὴν Ἑλ λά δα, τὸ κρά τος νὰ βγά ζη 
πα λα βοὺς νό μους καὶ νὰ ὑ πάρ χη γε νι κὴ ἀ στά θεια, μὴ φο βη θῆ τε, 
θὰ βο η θή ση ὁ Θε ός» (Γέ ρον τος Πα ϊ σί ου Ἁγιορείτου, Λόγοι ΣΤ΄, 
Περί Προσευχῆς, ἔκδ. Ἱ. Ἡσ. «Εὐαγγ. Ἰω. Θεολόγος», Σουρωτή, 
2012, σελ. 32).

Ἀ δελ φοί, ἄς ἀ να φω νοῦ με, λοι πόν, ἀ πό πρω ΐ ας ἕ ως νυ κτός 
τό «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, ἐ λέ η σόν με».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πα ρα θέ του με ἕ να ἐ λά χι στο δεῖγ μα κει μέ νων ἀ πό τούς 
Ἁ γί ους Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, κα θώς καί ἀ πό 

σύγ χρο νους ἁ γί ους Γέ ρον τες καί μο να χούς σχε τι κά μέ τήν μο-
νο λό γι στη εὐ χή τοῦ Ἰ η σοῦ, τό πε ρι ε χό με νό της, τήν θε ο λο γί α 
της, καί τήν ὠ φέ λεια ἀ πό τήν ἐ ξάσκη σή της, ἡ ὁ ποί α ἀ φο ρᾶ 
ὅ λους τούς πι στούς, κλη ρι κούς, μο να χούς καί λα ϊ κούς. Ἡ μι κρή 
αὐ τή πα ρά θε ση τῶν κει μέ νων ἔ χει ὡς σκο πό της νά δώ σει τό 
ἔ ναυ σμα γιά νά ἔλ θου με σέ μιά πρώ τη ἐ πα φή καί γνω ρι μί α μέ 
τήν εὐ χή καί νά προ στρέ ξου με στόν ἀ πέ ραν το καί ἀ νε κτί μη το 
πλοῦ το τῶν σχε τι κῶν κει μέ νων, ἀλ λά καί στούς ἔμ πει ρους ἐρ-
γά τες καί ἀ θλη τές της. Ἔ τσι, μέ τήν χά ρη καί τήν εὐ λο γί α τοῦ 
Θε οῦ καί μέ τήν βο ή θεια καί τήν κα θο δή γη ση τῶν πνευ μα τι-
κῶν μας πα τέ ρων, νά προ χω ρή σου με μέ ζῆ λο καί ἐν θου σια σμό 
στήν καλ λι έρ γεια καί τήν ἐ ξά σκη σή της, ὥ στε νά γευ θοῦ με 
τούς γλυ κύ τα τους καί οὐ ρά νιους καρ πούς της.
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Α΄ Ἡ προ σευ χή τοῦ Ἰ η σοῦ δέν εἶναι μόνο γιά 
τούς μοναχούς, ἀλλά καί γιά τούς λα ϊ κούς

• Ἅ γιος Ἰ ω άν νης Χρυ σό στο μος: «Ὅ που λοι πόν κι 
ἄν βρί σκε σαι, μπο ρεῖς νά στή σεις τό θυ σι α στή ριό σου...· για τί 
σέ τί πο τα δέν σέ ἐμ πο δί ζει ὁ τό πος, οὔ τε σέ ἐμ πο δί ζει ἡ ὥ ρα, 
ἀλ λά καί χω ρίς νά γο να τί σεις, χω ρίς νά χτυ πή σεις τό στῆ θος 
σου καί χω ρίς νά ὑ ψώ σεις τά χέ ρια σου στόν οὐ ρα νό, μό νο ἐ άν 
δεί ξεις θερ μή δι ά νοι α, ὁ λο κλή ρω σες τό ἅ παν τῆς προ σευ χῆς... 
Μπο ρεῖ καί κά ποι ος πού πη γαί νει στήν ἀ γο ρά καί βα δί ζει μό-
νος του νά κά νει μα κρές προ σευ χές· κι αὐ τός πού κά θε ται στό 
ἐρ γα στή ριο καί ρά βει δέρ μα τα, μπο ρεῖ νά ἀ φι ε ρώ σει τήν ψυ χή 
του στό Δε σπό τη· εἶ ναι δυ να τό καί ὁ δοῦ λος καί αὐ τός πού ψω-
νί ζει, καί αὐ τός πού ἀ νε βαί νει καί αὐ τός πού κα τε βαί νει, καί αὐ-
τός πού ἐρ γά ζε ται στό μα γει ρεῖ ο, ὅ ταν δέν μπο ροῦν νά ἔρ θουν 
στήν ἐκ κλη σί α, νά κά νουν προ σευ χή μα κρά καί ζω η ρή. Ὁ Θε ός 
δέν ντρέ πε ται τόν τό πο· ἕ να πράγ μα μό νο ζη τᾶ, θερ μή δι ά νοι α 
καί ψυ χή γε μά τη σω φρο σύ νη. (Ἁγ. Ἰ ω. Χρυ σο στό μου, Ἐ κλο γαί 
ἀ πό δι α φό ρων λό γων. Λό γος Β΄, Πε ρί εὐ χῆς, PG 63, 585).

• Ἅ γιος Νι κό δη μος Ἁ γι ο ρεί της: «Ἀ δελ φοί μου, ἂς 
μὴ νο μί σει κα νεὶς πὼς μό νο οἱ μο να χοὶ ἔ χουν χρέ ος νὰ προ-
σεύ χον ται ἀ κα τά παυ στα καὶ παν το τι νὰ καὶ ὄ χι ὅ σοι ζοῦν καὶ 
κι νοῦν ται μέ σα στὸ κό σμο. Ὄ χι. Ὄ χι. Ὅ λοι γε νι κὰ οἱ Χρι στια-
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νοὶ ἔ χου με χρέ ος καὶ μᾶς εἶ ναι ἀ πα ραί τη το νὰ προ σευ χό μα στε 
πάν το τε. Ὁ ἁ γι ώ τα τος πα τριά ρχης Κων σταν τι νου πό λε ως Φι-
λό θε ος μᾶς ἀ να πτύσ σει τὸ θέ μα αὐ τό, ἀ να φε ρό με νος στὸ βί ο 
τοῦ ἁ γί ου Γρη γο ρί ου, ἀρ χι ε πι σκό που Θεσ σα λο νί κης, τοῦ Πα-
λα μᾶ, καὶ μᾶς δι η γεῖ ται τὴν ἑ ξῆς ἱ στο ρί α: 

“ Ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς καὶ ὁ μο να χὸς Ἰ ὼβ ”: 

Ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς εἶ χε ἕ να φί λο ἀ γα πη μέ νο 
πού ὀ νο μα ζό ταν Ἰ ώβ, ὁ ὁ ποῖ ος ἦ ταν ἄν θρω πος πο λύ ἁ πλὸς καί 
πο λύ ἐ νά ρε τος. Μ’ αὐ τόν κά ποι α φο ρά συ νο μι λοῦ σε καί τοῦ 
ἀ νέ φε ρε σχε τι κά μέ τήν ἀ δι ά λει πτη προ σευ χή, πώς κά θε ἄν-
θρω πος πρέ πει νά ἀ γω νί ζε ται στό θέ μα τῆς προ σευ χῆς, ὥ στε 
νά φθά σει νά προ σεύ χε ται ἀ κα τά παυ στα. Ὅ πως τό πα ραγ γέλ-
λει ὁ ἀ πό στο λος Παῦ λος σέ ὅ λους τούς Χρι στια νούς: “Ἀ δι α-
λεί πτως νά προ σεύ χε σθε”. Καί κα θώς τό λέ ει καί ὁ προ φή της 
Δα βίδ, «βλέ πω πάν το τε τόν Κύ ριό μου νά βρί σκε ται ἐ νώ πιόν 
μου» (καί τόν ἔ βλε πε προ σευ χό με νος ἀ κα τά παυ στα), πα ρό λο 
πού ἦ ταν βα σι λιάς καί εἶ χε ὅ λη τή μέ ρι μνα γιά τό βα σί λει ό του· 
καί κα θώς μᾶς τό ἐ ξη γεῖ καί ὁ Θε ο λό γος Γρη γό ριος, λέ γον τας 
ὅ τι ὅ λοι οἱ Χρι στια νοί πρέ πει νά ἐ πι δι δό μα στε στήν προ σευ χή 
καί νά μνη μο νεύ ου με τό ὄ νο μα τοῦ Θε οῦ πε ρισ σό τε ρο καί ἀ πό 
τήν ἀ να πνο ή μας. «Μνη μο νευ τέ ον τοῦ Θε οῦ μᾶλ λον ἢ ἀ να-
πνευ στέ ον». Κα θώς, λοι πόν, τά ἔ λε γε αὐ τά ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος 
ὁ Πα λα μᾶς στό φί λο του τόν Ἰ ώβ, τοῦ ὑ πο γράμ μι ζε ὅ τι ὄ χι μό-
νο πρέ πει νά φρον τί ζου με νά προ σευ χό μα στε ἐ μεῖς ἀ δι ά λει-
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πτα, ἀλ λὰ νὰ πα ρα κι νοῦ με καὶ ὅ λους τούς ἄλ λους, μο να χοὺς 
καὶ λα ϊ κούς, σο φοὺς καὶ ἀ μόρ φω τους, γυ ναῖ κες καὶ παι διά, νὰ 
προ σεύ χον ται κι αὐ τοὶ ἀ κα τά παυ στα. Τὰ ἄ κου σε αὐ τὰ ὁ Γέ ρον-
τας Ἰ ὼβ καὶ τὰ θε ώ ρη σε ὑ περ βο λι κὰ καὶ νε ω τε ρι στι κά, γι’ αὐ τὸ 
ἄρ χι σε νὰ ἀν τι λέ γει πρὸς τὸν ἅ γιο Γρη γό ριο καὶ νὰ τοῦ λέ ει πὼς 
ἡ ἀ δι ά λει πτη προ σευ χὴ εἶ ναι μό νο γιὰ τοὺς ἀ σκη τὲς καὶ τοὺς 
μο να χούς, ποὺ εἶ ναι ἔ ξω ἀ πὸ τὸ κό σμο καὶ τοὺς πε ρι σπα σμούς, 
καὶ ὄ χι γιὰ τοὺς κο σμι κοὺς ποὺ μπλέ κον ται σὲ τό σες μέ ρι μνες 
καὶ ἔ χουν τό σες δου λει ές. Ἀλ λὰ ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος τοῦ ἔ φερ νε 
καὶ ἄλ λες μαρ τυ ρί ες καὶ ἀ πο δεί ξεις, ὅ μως ὁ Γέ ρον τας Ἰ ὼβ δὲν 
πει θό ταν καὶ ὁ σο φὸς ἅ γιος Γρη γό ριος, γιὰ νά ἀ πο φύ γει τὴ φι-
λο νι κί α καὶ τὴν πο λυ λο γί α, ὑ πο χώ ρη σε καὶ σι ώ πη σε καὶ ἔ τσι 
πῆ γε ὁ κα θέ νας στὸ κελ λί του. Ἐ νῶ ὅ μως προ σευ χό ταν ὁ Γέ-
ρον τας Ἰ ώβ, φα νε ρώ θη κε μπρο στά του Ἄγ γε λος Κυ ρί ου, σταλ-
μέ νος ἀ πὸ τὸ Θε ὸ «ποὺ θέ λει ὅ λοι οἱ ἄν θρω ποι νὰ σω θοῦν καὶ 
νὰ ἔλ θουν σὲ ἐ πί γνω ση τῆς ἀ λή θειας». Ὁ Ἄγ γε λος τὸν ἔ λεγ ξε 
αὐ στη ρὰ ποὺ φι λο νι κοῦ σε μὲ τὸν ἅ γιο Γρη γό ριο καὶ τοῦ ἔ φερ νε 
ἀν τιρ ρή σεις σὲ θέ μα τα τό σο ξε κά θα ρα καὶ φα νε ρά, ἀ πὸ τὰ ὁ-
ποῖ α ἐ ξαρ τᾶ ται ἡ σω τη ρί α τῶν Χρι στια νῶν, καὶ τοῦ πα ρήγ γει λε 
ὅ τι τὸ θέ λη μα τοῦ Θε οῦ εἶ ναι νὰ προ σέ χει πο λὺ στὸ ἑ ξῆς καὶ νὰ 
μὴν πεῖ τί πο τε ἀν τί θε το γιὰ τὸ θέ μα αὐ τὸ τῆς προ σευ χῆς στὸν 
ἅ γιο Γρη γό ριο, για τί μ’ αὐ τὴ του τὴ στά ση ἀν τι στέ κε ται στὸ 
θέ λη μα τοῦ Θε οῦ. Ἀλ λὰ οὔ τε στὸ νοῦ του νὰ κρα τή σει τέ τοι ο 
λο γι σμὸ καὶ νὰ σκέ πτε ται δι α φο ρε τι κὰ ἀ π’ ὅ,τι τοῦ ἐ ξή γη σε ὁ 
ἅ γιος. Τό τε ὁ ἁ πλὸς ἐ κεῖ νος Γέ ρον τας πῆ γε ἀ μέ σως στὸν ἅ γιο 
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Γρη γό ριο καὶ ἔ πε σε στὰ πό δια του, ζη τών τας του συγ χώ ρη ση, 
γιὰ τὴν ἀν τί στα ση καὶ φι λο νι κί α του, καὶ τοῦ ἔ κα νε γνω στὰ 
ὅ σα τοῦ εἶ πε ὁ Ἄγ γε λος τοῦ Κυ ρί ου. 

Βλέ πε τε, ἀ δελ φοί μου, πῶς ὅ λοι οἱ χρι στια νοί, ἀ πὸ τὸν πιὸ 
μι κρὸ ὡς τὸν πιὸ με γά λο, ἔ χουν χρέ ος νὰ προ σεύ χον ται ἀ δι ά-
λει πτα μὲ τὴ νο ε ρὰ προ σευ χή, τὸ «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, ἐ λέ η-
σόν με»; Βλέ πε τε ὅ τι πρέ πει ὁ πωσ δή πο τε νὰ τὸ συ νη θί σει νὰ 
τὸ λέ ει ὁ νοῦς καὶ ἡ καρ διά τους; Καὶ σκε φθεῖ τε πό σο εὐ α ρε-
στεῖ ται ὁ Θε ὸς μὲ τὴν προ σευ χὴ μας αὐ τὴ καὶ πό ση Χά ρη καὶ 
ὠ φέ λεια λαμ βά νου με ἀ π’ αὐ τή, ὥ στε ἀ πὸ τὴν ἄ κρα Του φι λαν-
θρω πί α ἔ στει λε καὶ οὐ ρά νιο Ἄγ γε λο στὸ Γέ ρον τα Ἰ ώβ, γιὰ νὰ 
μᾶς τὸ ἀ πο κα λύ ψει ἔ τσι, ὥ στε νὰ μὴν ἀμ φι βάλ λου με πιὰ γιὰ τὸ 
θέ μα αὐ τό. 

Ἀλ λὰ οἱ κο σμι κοὶ λέ νε: Ἐ μεῖς εἴ μα στε μέ σα σὲ τό σες ὑ πο-
θέ σεις καὶ μέ ρι μνες, πῶς εἶ ναι δυ να τὸν νὰ προ σευ χό μα στε ἀ δι-
ά λει πτα; 

Κι ἐ γὼ τοὺς ἀ πο κρί νο μαι: Ὁ Θε ὸς δὲν πα ρήγ γει λε σὲ μᾶς 
κά τι ποὺ δὲν μπο ρεῖ νὰ πραγ μα το ποι η θεῖ, ἀλ λὰ μᾶς ζή τη σε 
πράγ μα τα ποὺ μπο ροῦ με νὰ τὰ κά νου με. Ἑ πο μέ νως καὶ αὐ τὸ 
εἶ ναι δυ να τὸν νὰ τὸ ἐ πι τύ χει ἐ κεῖ νος ποὺ ζη τᾶ ἐ πί μο να τὴ σω-
τη ρί α τῆς ψυ χῆς του. Για τί, ἂν ἦ ταν ἀ δύ να τον, θὰ ἦ ταν γε νι κὰ 
γιὰ ὅ λους τούς κο σμι κοὺς καὶ δὲν θὰ εἶ χαν βρε θεῖ στὸν κό σμο 
τό σοι πολ λοὶ νὰ τὸ ἐ πι τύ χουν» (Φιλοκαλία, ἔκδ. Περιβόλι τῆς 
Παναγίας, Θεσσαλονίκη 1993, τ. 5, σελ. 314-316).
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• Μη τρο πο λί της Ναυ πά κτου Ἱ ε ρό θε ος: «Ἐ πι-
βάλ λε ται ἡ Χρι στο ποί η σί μας καί ἡ Λο γο ποί η σί μας. Αὐ τό γί νε-
ται, ὅ ταν ζοῦ με στήν Ἐκ κλη σί α καί με τέ χου με τῶν μυ στη ρί ων 
αὐ τῆς, για τί «ση μαί νε ται ἡ Ἐκ κλη σί α ἐν τοῖς μυ στη ρί οις, οὐχ 
ὡς ἐν συμ βό λοις, ἀλ λ’ ὡς ἐν καρ δί ᾳ μέ λη καί ὡς ἐν ρί ζῃ φυ-
τοῦ κλά δοι καί κα θά περ ἔ φη ὁ Κύ ριος, ὡς ἐν ἀμ πέ λῳ κλήμα τα» 
(Κα βά σι λας). Αὐ τό ἐ πι τυγ χά νε ται μέ τήν ἀ δο λε σχί α τοῦ ὀ νό-
μα τος τοῦ Ἰ η σοῦ, τήν μνη μό νευ σι τῆς εὐ χῆς τοῦ Ἰ η σοῦ. «Κύ ρι ε 
Ἰ η σοῦ Χρι στέ, Υἱ έ τοῦ Θε οῦ, ἐ λέ η σόν με». Ἀ φοῦ μά λι στα ἡ εὐ χή 
συν δέ ε ται μέ τήν Θεί α Κοι νω νί α πο λύ στε νά. Ἐ δῶ στήν μι κρή 
αὐ τή εὐ χή κρύ βε ται ὅ λη ἡ θε ο λο γί α τῆς ἁ γί ας μας ὀρ θο δό ξου 
Ἐκ κλη σί ας. Γι’ αὐ τό πρέ πει πάν τα νά μνη μο νεύ ου με τό γλυ κύ-
τα το καί χα ρο ποι ό ὄ νο μα τοῦ  Ἰ η σοῦ. Ἡ εὐ χή δέν εἶ ναι μό νο 
γιά τούς μο να χούς. Αὐ τοί, βε βαί ως, ἔ χουν τή δυ να τό τη τα νά 
ζοῦν συ νε χῶς μέ αὐ τή. Ἀλ λά καί μεῖς, πού εἴ μα στε ἁ μαρ τω λοί 
μπο ροῦ με νά τή λέ με. Νά ὁ ρί σου με μιά κα θο ρι σμέ νη ὥ ρα γιά 
τόν σκο πό αὐ τό. Ἄς ἀρ χί σου με μέ δέ κα λε πτά τό πρω ΐ καί δέ κα 
λε πτά τό βρά δυ λέ γον τας τήν εὐ χή κα τά τό δυ να τόν ἀ πε ρί σπα-
στα. Ἔ χει με γά λη ση μα σί α ὁ κα θο ρι σμός, ἔ στω καί λί γου χρό-
νου, πού νά μή πα ρα βι ά ζε ται. Μέ τήν πά ρο δο τοῦ χρό νου θά 
αὐ ξά νε ται αὐ τή ἡ κα θο ρι σμέ νη ὥ ρα καί θά γλυ καί νη τήν ψυ χή, 
τά χεί λη.... Ἄς τήν λέ με καί ἐ νῶ βα δί ζου με στόν δρό μο καί πρίν 
ἀ κό μη κοι μη θοῦ με. Ὅ πο τε ἔ χου με δι α θέ σι μη ὥ ρα. Τό ἀν δρό γυ-
νο ἤ ὁ λό κλη ρη ἡ οἰ κο γέ νεια, ἄς τήν λέ νε τό πρω ΐ καί τό βρά δυ 
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γιά λί γα λε πτά. Ὁ ἕ νας νά τήν ἐκ φω νῆ ἤ ρε μα καί σο βα ρά καί οἱ 
ἄλ λοι νά τήν ἀ κοῦ νε. Πολ λή Χά ρι θά ἔλ θη στό σπί τι. Ὑ πάρ χουν 
πολ λά ἀν δρό γυ να καί οἰ κο γέ νει ες πού τό ἐ φήρ μο σαν καί εἶ δαν 
θαύ μα τα... Ὅ σοι θέ λουν νά προ χω ρή σουν βα θύ τε ρα χρει ά ζον-
ται ἔμ πει ρο κα θο δη γό. Συγ χρό νως ἄς συν το νί σου με τήν ζω ή 
μας μέ τίς ἐν το λές τοῦ Χρι στοῦ. Για τί τό πρό σω πο τοῦ Χρι στοῦ 
συν δέ ε ται μέ τό ἔρ γο καί τήν δι δα σκα λί α Του. Μέ τήν ἐ φαρ μο-
γή τῶν ἐν το λῶν θά πά ρου με ἐ πί σης Χά ρι, ὁ λό κλη ρη τήν Ἁ γί α 
Τριά δα. Ὁ δε ξά με νος μί αν ἐν το λήν καί ποι ή σας αὐ τήν, μυ στι-
κῶς ἔ χει τήν Ἁ γί αν Τριά δα», κα τά τόν ἅ γιο Μά ξι μο. (Μη τρο πο-
λί του Ναυ πά κτου καί Ἁ γί ου Βλα σί ου κ. Ἱ ε ρο θέ ου, Μιά βρα δυ ά 
στήν ἔ ρη μο τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους, ἔκδ. Ἱ ε ρά Μο νή Γε νε θλί ου τῆς Θε-
ο τό κου Πε λα γί ας, 2012, σελ. 223-224.)  

Β΄ Τί εἶναι ἡ μονολόγιστη εὐχή τοῦ  Ἰησοῦ

• Ἅ γιος Νι κό δη μος Ἁ γι ο ρεί της: «Ἡ νο ε ρὴ καὶ 
καρ δια κὴ προ σευ χή, σύμ φω να μὲ τοὺς Ἁ γί ους Πα τέ ρες τοὺς 
κα λου μέ νους Νη πτι κούς, εἶ ναι ἡ συγ κέν τρω σις τοῦ ἀν θρώ πι-
νου νοῦ στὴν καρ διά του κυ ρί ως, καὶ χω ρὶς νὰ ὁ μι λῇ μὲ τὸ στό-
μα, μὲ μό νο τὸν ἐν δι ά θε το λό γο, ὁ ὁ ποῖ ος ὁ μι λεῖ ται μέ σα στὴν 
καρ διά, νὰ λέ γῃ αὐ τὴ τὴ σύν το μη καὶ μο νο λό γι στη προ σευ χή· 
δη λα δὴ τὸ «Κύ ρι ε, Ἰ η σοῦ Χρι στέ, Υἱ ὲ τοῦ Θε οῦ, ἐ λέ η σόν με», 
κρα τών τας λί γο καὶ τὴν ἀ να πνο ή. Κα τα χρη στι κὰ ὅ μως καὶ εὐ-
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ρύ τε ρα νο ε ρὴ προ σευ χὴ λέ γε ται καὶ κά θε ἄλ λη δέ η σις ποὺ δὲν 
θὰ γί νῃ μὲ τὸ στό μα, ἀλ λὰ μὲ τὸν ἐν δι ά θε το λό γο τῆς καρ διᾶς 
ποὺ ἀ να φέρ θη κε...

Με ρι κοὶ μά λι στα λέ γουν ὅ τι νο ε ρὰ προ σευ χὴ λέ γε ται ἀ κό-
μη καὶ τὸ ἑ ξῆς· ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος ἀ φοῦ συμ μα ζέ ψη ὅ λες τὶς νο-
ε ρὲς δυ νά μεις τῆς ψυ χῆς του μέ σα στὴν καρ διά, χω ρὶς νὰ πῇ 
κα νέ να λό γο οὔ τε προ φο ρι κό, οὔ τε ἐν δι ά θε το, μὲ μό νο τὸ νοῦ 
του σκέ πτε ται καὶ ἀ με τά βα τα ἀ να λο γί ζε ται ὅ τι ὁ Θε ὸς εἶ ναι πα-
ρὼν ἐ νώ πιόν του..... Καὶ αὐ τὸ εἶ ναι ἐ κεῖ νο ποὺ ἔ λε γε ὁ Δα βίδ· 
«Ἔ βλε πα πάν το τε τὸν Κύ ριό μου ἐ νώ πιόν μου»  (Ψαλμ. 15,8). 
Μπο ρεῖ ἡ προ σευ χὴ αὐ τὴ νὰ γί νῃ καὶ μό νο μὲ ἕ να ἀ με τά βα το 
βλέμ μα τοῦ νοῦ πρὸς τὸν Θε ό, πεν θι κὸ καὶ πα ρα κα λε στι κό, τὸ 
ὁ ποῖ ο βλέμ μα εἶ ναι σὰν μί α σι ω πη λὴ ὑ πεν θύ μη σι ἐ κεί νης τῆς 
χά ρι τος, ποὺ τοῦ εἴ χα με ζη τή σει προ η γου μέ νως μὲ τὸν λό γο καὶ 
μὲ τὴν καρ δια κὴ προ σευ χή. Γι᾿ αὐ τό, ἐ πει δὴ ἡ προ σευ χὴ αὐ-
τὴ μπο ρεῖ νὰ γί νῃ εὔ κο λα σὲ κά θε τό πο καὶ γιὰ κά θε ἀ φορ μὴ 
καὶ πε ρί στα σι, κρά τη σέ την στὰ χέ ρια σου σὰν ἕ να ὅ πλο δυ να-
τὸ καὶ εὐ κο λο με τα χεί ρι στο, καὶ θὰ ὠ φε λη θῇς καὶ θὰ βο η θη θῇς 
πο λύ» (Ἁ γ. Νι κο δή μου τοῦ Ἁ γι ο ρεί του, Ἀ ό ρα τος Πό λε μος, Κεφ. 
ΜΣΤ΄, ἔκδ. Συ νο δί ας Σπυ ρί δω νος Ἱ ε ρο μο νά χου, Νέ α Σκή τη 
Ἁ γί ου Ὄ ρους, 2004, σελ. 204-205).

• Ἅ γιος Συ με ών Θεσ σα λο νί κης: «Αὐ τὴ ἡ θεί α 
προ σευ χή, ἡ ἐ πί κλη σις τοῦ Σω τῆ ρος μας, τὸ «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι-
στέ, ἐ λέ η σόν με», εἶ ναι καὶ προ σευ χὴ καὶ εὐ χὴ καὶ ὁ μο λο γί α 



27

πί στε ως. Πα ρέ χει τὸ Ἅ γιον Πνεῦ μα, εἶ ναι χο ρη γὸς θεί ων δω ρε-
ῶν, κά θαρ σις τῆς καρ δί ας, ἐκ δί ω ξις τῶν δαι μό νων, κα τοί κη σις 
μέ σα μας τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, πη γὴ πνευ μα τι κῶν ἐν νοι ῶν καὶ 
θεί ων λο γι σμῶν, ἀ πο λύ τρω σις ἀ πὸ τὶς ἁ μαρ τί ες, θε ρα πεί α τῶν 
ψυ χῶν καὶ τῶν σω μά των, χο ρη γὸς θεί ου φω τι σμοῦ, βρύ σις τοῦ 
ἐ λέ ους τοῦ Θε οῦ, δω ρη τὴς θεί ων ἀ πο κα λύ ψε ων εἰς τὸν τα πει-
νὸν ἄν θρω πον, καὶ τὸ μό νον σω τή ριον, δι ό τι πε ρι έ χει τὸ σω τή-
ριον Ὄ νο μα τοῦ Θε οῦ μας, ποὺ εἶ ναι τὸ μό νο ὄ νο μα ποὺ μᾶς 
ἐ δό θη. Αὐ τὸ εἶ ναι τὸ Ὄ νο μα τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, τοῦ Υἱ οῦ τοῦ 
Θε οῦ, καὶ δὲν εἶ ναι δυ να τὸν νὰ σω θοῦ με μὲ κα νέ να ἄλ λο ὄ νο-
μα, ὅ πως λέ γει ὁ Ἀ πό στο λος (Πράξ. δ΄ 12)» (Φιλοκαλία, ἔκδ. 

Περιβόλι τῆς Παναγίας, Θεσσαλονίκη 1993, τ. 5, σελ. 281).

Γ΄ Θεολογική ἑρμηνεία τῆς εὐχῆς

• Ἀρ χιμ. Νι κό δη μος Σκρέτ τας: Ὁ τύ πος τῶν λό-
γων τῆς εὐ χῆς πα ραλ λάσ σει, ὑ πο τάσ σε ται καί δέν ὑ πο τάσ σει 
τήν ἐ λευ θε ρί α καί τήν εὐ λά βεια τοῦ ἀ γω νι στοῦ. Ἔ τσι λαμ βά νει 
τίς ἑ ξῆς μορ φές: «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, Υἱ έ καί Λό γε τοῦ Θε-
οῦ, ἐ λέ η σόν με τόν ἁ μαρ τω λόν», «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, Υἱ έ τοῦ 
Θε οῦ, ἐ λέ η σόν με», «Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, ἐ λέ η σόν με», «Ἰ η σοῦ, 
νυμ φί ε μου, ἐ λέ η σόν με», «Γλυ κύ τα τε Ἰ η σοῦ, ἐ λέ η σόν με», «Ἰ η-
σοῦ Χρι στέ μου, ἐ λέ η σόν με», «Ἰ η σοῦ μου, ἐ λέ η σόν με», «Ἰ η σοῦ, 
Ἰ η σοῦ...», «Ἰ η σοῦ μου». Ἡ μο νο λό γι στη δέ συμ πύ κνω σή της πε-
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ρι λαμ βά νει ὅ λη τήν ὀρ θό δο ξη σω τη ρι ο λο γί α. (Ἀρ χιμ. Νι κο δή-
μου Σκρέτ τα, Ἡ νο ε ρά προ σευ χή, ἔκ φρα ση ἀ λη θοῦς λα τρεί ας 
τοῦ Θε οῦ, ἐκδ. Μυ γδο νί α, Θεσ/νί κη 2006, σελ.272).

• Ἀ νω νύ μου τι νος Ἁ γί ου Λό γος Θαυ μά σιος, 
Πε ρὶ τῶν λό γων τῆς Θεί ας Προ σευ χῆ ς, δη λα δή τοῦ Κύ ρι ε Ἰ η-
σοῦ Χρι στέ, ἐ λέ η σόν με: «Τὰ θεῖ α λό για τῆς εὐ χῆς φα νε ρώ νουν 
καὶ τὸ ὀρ θὸν δόγ μα τῆς πί στε ώς μας καὶ ἀ να τρέ πουν κά θε αἵ-
ρε σιν τῶν αἱ ρε τι κῶν.

Τὸ “Κύ ρι ε” φα νε ρώ νει τὴν θεί αν φύ σιν τοῦ Χρι στοῦ καὶ 
ἀ να τρέ πει τὴν αἵ ρε σιν ἐ κεί νων, ὁ πού τὸν ἔ λε γον πὼς εἶ ναι μό-
νον ἄν θρω πος καὶ Θε ὸς δὲν εἶ ναι. 

Τὸ “ Ἰ η σοῦς ” φα νε ρώ νει τὴν ἀν θρώ πι νην φύ σιν τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ ἀ να τρέ πει τὴν αἵ ρε σιν ἐ κεί νων, ὁ πού τὸν ἔ λε γον πὼς 
εἶ ναι μό νον Θε ὸς καὶ ἄν θρω πος δὲν εἶ ναι, ἀλ λὰ κα τὰ φαν τα σί-
αν φαί νε ται ἄν θρω πος. 

Τὸ “Χρι στὸς” φα νε ρώ νει τὴν θέ ω σιν τῆς ἀν θρω πί νης φύ-
σε ως, ὁ ποῦ ἔ λα βεν ὁ Κύ ριος ἡ μῶν καὶ ἐ σαρ κώ θη καὶ ἔ γι νεν ἄν-
θρω πος. Πρὶν ἀ πὸ τὸ πά θος καὶ τὸν θά να τόν του τὸ ἐμ πό δι ζεν 
εἰς τοὺς μα θη τάς του καὶ δὲν τοὺς ἄ φη νε νὰ τὸν κη ρύτ τουν 
Χρι στόν.  Ὕ στε ρα ὅ μως ἀ πὸ τὸ πά θος καὶ τὴν ἀ νά στα σίν του, 
μὲ με γά λην παρ ρη σί αν τὸν ὠ νό μα ζεν ὁ Ἀ πό στο λος Πέ τρος 
ἔμ προ σθεν εἰς τὸν λα ὸν τῶν Ἰ ου δαί ων, Χρι στόν, λέ γον τας “γι
νω σκέ τω πᾶς οἶ κος Ἰσ ρα ήλ, ὅ τι καὶ Κύ ριον αὐ τὸν καὶ Χρι στὸν ὁ 
Θε ὸς ἐ ποί η σε” (Πράξ. β΄, 36).
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Οἱ θε ό σο φοι Πα τέ ρες μας πα ρέ λα βον ὡ σὰν μί αν κλη ρο νο-
μί αν πα τρο πα ρά δο τον τῶν Ἁ γί ων Ἀ πο στό λων καὶ τὴν πα ρέ δω-
σαν εἰς ἡ μᾶς διὰ νὰ λέ γω μεν καὶ ἡ μεῖς τὰ θεῖ α αὐ τὰ λό για, τὸ 
“Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, ἐ λέ η σόν με”.

Εἰς ἡ μᾶς τοὺς ἀρ χα ρί ους καὶ ἀ τε λεῖς πρε πόν τως πα ρέ δω-
σαν νὰ λέ γω μεν ἀ κό μη καὶ τὸ “ἐ λέ η σόν με”. Δη λα δή, “Κύ ρι ε Ἰ η-
σοῦ Χρι στέ, ἐ λέ η σόν με”. Ὄ χι διὰ ἄλ λο αἴ τιον, πα ρὰ διὰ νὰ γνω-
ρί ζω μεν τὰ μέ τρα μας καὶ τὴν κα τά στα σίν μας καὶ πώς χρει α-
ζό με θα τὸ μέ γα καὶ πλού σιον ἔ λε ος τοῦ Ἁ γί ου Θε οῦ. Πρέ πει νὰ 
πι στεύ ω μεν ὅ τι εἴ με θα ὡ σὰν τὸν τυ φλὸν ἐ κεῖ νον ὁ πού λέ γει τὸ 
Εὐ αγ γέ λιον, ὁ ὁ ποῖ ος ἔ χον τας πό θον νὰ λά βῃ τὸ φῶς τῶν μα-
τι ῶν του, ἐ φώ να ζεν πρὸς τὸν Κύ ριόν μας καὶ ἔ λε γεν· “ Ἰ η σοῦ, 
ἐ λέ η σόν με” (Μάρκ. ι΄, 47). Ἔ τσι καὶ ἐ μεῖς ὡ σὰν τυ φλοὶ ὁ πού 
εἴ με θα εἰς τὴν ψυ χήν, νὰ πα ρα κα λοῦ μεν τὸν Θε ὸν νὰ δεί ξῃ τὸ 
ἔ λε ός Του εἰς ἡ μᾶς καὶ νὰ ἀ νοί ξῃ τὰ μά τια τῆς ψυ χῆς μας νὰ τὸν 
ἰ δοῦ μεν νο ε ρῶς.

Τὸ ἔ λε ος τοῦ Θε οῦ δὲν εἶ ναι τί πο τε ἄλ λο, πα ρὰ ἡ Χά ρις 
τοῦ Πα να γί ου Πνεύ μα τος, τὴν ὁ ποί αν πρέ πει νὰ τὴν ζη τοῦ μεν 
ἀ πὸ τὸν Θε ὸν ἐ μεῖς οἱ ἁ μαρ τω λοὶ καὶ νὰ φω νά ζω μεν ἀ κα τα παύ-
στως τό, “Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, ἐ λέ η σόν με”, δη λα δὴ λυ πή σου με, 
Κύ ρι ε, τὸν ἁ μαρ τω λὸν εἰς τὴν ἐ λε ει νὴν κα τά στα σιν ὁ πού εὑ ρί-
σκο μαι καὶ δέ ξου με πά λιν εἰς τὴν χά ριν σου» (Φι λο κα λί α, ἔκδ. 
Πε ρι βό λι τῆς Πα να γί ας, Θεσ σα λο νί κη 1993, τ. 5, σελ. 285-288).

• Γέ ρον τας Σω φρό νιος: «Ὁ πλή ρης τύ πος τῆς προ-
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σευ χῆς εἶ ναι: “Κύ ρι ε, Ἰ η σοῦ Χρι στέ, Υἱ ὲ τοῦ Θε οῦ, ἐ λέ η σόν με 
τὸν ἁ μαρ τω λόν”. Εἰς τὸ πρῶ τον μέ ρος τῆς προ σευ χῆς ὁ μο-
λο γοῦ μεν τὸν Χρι στὸν-Θε όν, τὸν σαρ κω θέν τα διὰ τὴν ἡ μῶν 
σω τη ρί αν. Εἰς τὸ δεύ τε ρον μέ ρος ἐν με τα νοί ᾳ ἀ να γνω ρί ζο μεν 
τὴν πτῶ σιν ἡ μῶν, τὴν ἁ μαρ τω λό τη τα καὶ τὴν λύ τρω σιν ἡ μῶν. 
Ὁ συν δυα σμὸς τῆς δογ μα τι κῆς ὁ μο λο γί ας με τὰ τῆς με τα νοί ας 
ἀ περ γά ζε ται τὴν προ σευ χὴν πλη ρε στέ ραν κα τὰ τὸ θε τι κὸν αὐ-
τῆς πε ρι ε χό με νον» (Ἀρχιμ. Σω φρο νί ου, Περί Προσευχῆς, ἔκδ. Ἱ. 
Μ. Τιμίου Προδρόμου, Ἔσ σεξ 1994, σελ. 151). 

• Γέ ρον τας Αἰ μι λια νός Σι μω νο πε τρί της: «Κύ-
ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ, ἐ λέ η σόν με τὸν ἁ μαρ τω λόν». Μὲ τὴν βο ε ράν 
κραυ γὴν “Κύ ρι ε”, δο ξο λο γοῦ μεν τὸν Θε όν, τὴν ἔν δο ξον με γα-
λει ό τη τά Του, τὸν δη μι ουρ γόν τῆς ὁ ρα τῆς καὶ ἀ ο ρά του κτί σε-
ως, ὅν φρίτ του σι τὰ Σε ρα φεὶμ καὶ τὰ Χε ρου βείμ. 

Μὲ τὴν γλυ κυ τά την ἐ πί κλη σιν καὶ πρό σκλη σιν “ Ἰ η σοῦ ”, 
μαρ τυ ροῦ μεν, ὅ τι εἶ ναι πα ρὼν ὁ Χρι στός, ὁ σω τὴρ ἡ μῶν, καὶ 
εὐ γνω μό νως τὸν εὐ χα ρι στοῦ μεν, δι ό τι μᾶς ἡ τοί μα σε ζω ὴν αἰ-
ώ νιον. 

Μὲ τὴν τρί την λέ ξιν “Χρι στέ”, θε ο λο γοῦ μεν, ὁ μο λο γοῦν-
τες ὅ τι ὁ Χρι στὸς εἶ ναι αὐ τὸς ὁ Υἱ ὸς τοῦ Θε οῦ καὶ Θε ός. Δὲν 
μᾶς ἔ σω σε κά ποι ος ἄν θρω πος, οὔ τε ἄγ γε λος, ἀλ λὰ ὁ Ἰ η σοῦς 
Χρι στός, ὁ ἀ λη θι νὸς Θε ός. 

Ἐν συ νε χείᾳ, μὲ τὴν ἐν δό μυ χον αἴ τη σιν “ἐ λέ η σόν με”, προ-
σκυ νοῦ μεν καὶ πα ρα κα λοῦ μεν νὰ γί νη ἴ λε ως ὁ Θε ός, ἐκ πλη ρῶν 



31

τὰ σω τή ρια αἰ τή μα τά μας, τοὺς πό θους καὶ τὰς ἀ νάγ κας τῶν 
καρ δι ῶν μας. 

Καὶ ἐ κεῖ νο τὸ “μέ”, τί εὖ ρος ἔ χει! Δὲν εἶ ναι μό νον ὁ ἑ αυ τός 
μου - εἶ ναι ἅ παν τες οἱ πο λι το γρα φη θέν τες εἰς τὸ κρά τος τοῦ 
Χρι στοῦ, εἰς τὴν ἁ γί αν Ἐκ κλη σί αν, εἶ ναι ὅ λοι αὐ τοὶ ποὺ ἀ πο τε-
λοῦν μέ λος τοῦ ἰ δι κοῦ μου σώ μα τος. 

Καί, τέ λος, διὰ νὰ εἶ ναι πλη ρε στά τη ἡ προ σευ χή μας, κα-
τα κλεί ο μεν μὲ τὴν λέ ξιν “τὸν ἁ μαρ τω λόν”, ἐ ξο μο λο γού με νοι 
-πάν τες γὰρ ἁ μαρ τω λοὶ ἐ σμεν- κα θὼς ἐ ξω μο λο γοῦν το καὶ ὅ λοι 
οἱ Ἅ γιοι καὶ ἐ γί νον το διὰ ταύ της τῆς φω νῆς υἱ οὶ φω τὸς καὶ ἡ μέ-
ρας. 

Ἐξ αὐ τῶν ἀν τι λαμ βα νό με θα, ὅ τι ἡ εὐ χὴ ἐμ πε ρι έ χει δο ξο λο-
γί αν, εὐ χα ρι στί αν, θε ο λο γί αν, πα ρά κλη σιν καὶ ἐ ξο μο λό γη σιν» 
(Ἀρ χιμ. Αἰ μι λια νοῦ, Ἡ προ σευ χή τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους χθές καί σή
με ρον, Κα τη χή σεις καί Λό γοι 1, ἔκδ. Ὁρ μύ λια, 1995, σελ. 353).

Δ΄ Πρακτική ἐξάσκηση τῆς εὐχῆς

• Γέροντας Σωφρόνιος: «Εἶ ναι δυ να τὸν νὰ κα θο ρί-
σω μεν στά δια τι νὰ ἐν τῇ ἀ να πτύ ξει τῆς προ σευ χῆς ταύ της:

 Πρῶ τον, εἶ ναι ἡ προ φο ρι κή. Λέ γο μεν τὴν προ σευ χὴν διὰ 
τῶν χει λέ ων, ἐ νῶ προ σπα θοῦ μεν νὰ   συγ κε ντρώ σω μεν τὴν 
προ σο χὴν ἡ μῶν εἰς τὸ Ὄ νο μα καὶ τὰς λέ ξεις.
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Δεύ τε ρον, νο ε ρά. Δὲν κι νοῦ μεν πλέ ον τὰ χεί λη, ἀλ λὰ προ-
φέ ρο μεν τὸ ὄ νο μα τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ καὶ τὸ λοι πὸν πε ρι ε χό-
με νον τῆς προ σευ χῆς νο ε ρῶς.

Τρί τον,  νο ε ρὰ-καρ δια κή. Ὁ νοῦς καὶ ἡ καρ δί α ἑνοῦν ται 
κα τὰ τὴν ἐ νέρ γειαν αὐ τῶν· ἡ προ σο χὴ πε ρι κλεί ε ται ἐν τός τῆς 
καρ δί ας καὶ ἐ κεῖ προ φέ ρε ται ἡ εὐ χή.

Τέ ταρ τον, αὐ τε νερ γου μέ νη. Ἡ προ σευ χὴ στε ρε οῦ ται ἐν τῇ 
καρ δί ᾳ, καὶ ἄ νευ ἰ δι αι τέ ρας προ σπα θεί ας τῆς θε λή σε ως προ φέ-
ρε ται ἀφ’ ἑ αυ τῆς ἐν τός τῆς καρ δί ας, ἑλ κύ ου σα πρὸς τὰ ἐ κεῖ τὴν 
προ σο χὴν τοῦ νο ός.

Πέμ πτον, χα ρι σμα τι κή. Ἡ προ σευ χὴ ἐ νερ γεῖ ὡς  τρυ φε ρὰ 
φλὸξ ἐν τὸς ἡ μῶν, ὡς ἔμ πνευ σις ἄ νω θεν, γλυ καί νου σα τὴν καρ-
δί αν διὰ τῆς αἰ σθή σε ως τῆς ἀ γά πης τοῦ Θε οῦ καὶ ἁρ πά ζου σα 
τὸν νοῦν εἰς πνευ μα τι κάς θε ω ρί ας. Ἐ νί ο τε συ νο δεύ ε ται με τὰ 

τῆς ὁ ρά σε ως τοῦ Φω τός». (Ἀρχιμ. Σω φρο νί ου, Περί Προσευ
χῆς, ἔκδ. Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου, Ἔσ σεξ 

1994, σελ. 151-152).


