
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Ἡ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ, τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, 
ἐλέησόν με» ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται καὶ μὲ τὰ ὀνόματα «νοερὰ προσευχή», 
«καρδιακὴ προσευχή», «ἀδιάλειπτη προσευχή», ἔχει τὴν ἀφετηρία της στὸ 
Ἅγιο Εὐαγγέλιο. Τὰ πνεῦμα αὐτῆς τῆς προσευχῆς δὲν εἶναι ἄλλο εἰ μὴ 
αὐτὸ τοῦ τελώνου: «ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. ιη´ 13). 
Ἐπίσης, τὸ περιεχόμενό της ἀντηχεῖ τὴν φωνὴν τῶν δέκα λεπρῶν: «Ἰησοῦ 
ἐπιστάτα, ἐλέησόν ἡμᾶς»  (Λουκ. ιστ´ 13). Καὶ τὰ λόγια της θυμίζουν πολὺ 
τὴν αἴτηση τοῦ τυφλοῦ: «Ἰησοῦ, υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με». (Μαρκ. ι´ 47).

Αὐτὴ ἡ προσευχὴ, τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν 
με», ἀπὸ τὸν καιρὸ τῶν Ἀποστόλων χαρίστηκε στοὺς Χριστιανοὺς καὶ 
ὁρίστηκε νὰ τὸ λένε ἀκατάπαυστα. Ὁ θειότατος Παῦλος, ἀναφωνόντας 
λέγει: «οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μή ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» (Α´ 
Κορ. ιβ´ 3). Ἐπίσης, ὁ μέγας ἀπόστολος Ἰωάννης συνεχίζει τὴν εὐχὴ 
ἀρχίζοντας μὲ τὴν λέξη ποὺ τελειώνει ὁ Παῦλος: «πᾶν πνεῦμα ὅ ὁμολογεῖ 
Ἰησοῦν Χριστὸν ἐληληθότα ἐν σαρκὶ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστίν» (Α´ Ιωαν. δ´ 4). Καί 
ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μᾶς δίνει τὸ ὑπόλοιπον τῆς εὐχῆς μὲ τὴν ὀμολογία: 
«Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ»  (Ματ. ιστ´ 16-17). Πρόσεξε λοιπὸν 
αὐτοὺς τοὺς τρεῖς ἱεροὺς ἀποστόλους πῶς ἀκολουθοὺν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. 
Ὁ ἕνας λέει «Κύριον Ἰησοῦν», ὁ ἄλλος «Ἰησοῦν Χριστόν», καὶ ὁ τρίτος 
«Χριστός, υἱὸς τοῦ Θεοὺ». Ἔτσι, αὐτοί οἱ μακάριοι Ἀπόστολοι μᾶς 
παρέδωσαν νὰ ἐπικαλούμαστε καὶ νὰ ὁμολογοῦμε ἐν Πνεύματι τὸν Κύριον 
Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸ τοῦ Θεοῦ.

Καὶ πολὺ σωστὰ, καθότι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τοὺς ἔδωσε τὴν ἐντολὴ νὰ 
προσεύχονται μὲ τὸ ὄνομά Του: «ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσητε 
τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει ὑμῖν. ἕως ἄρτι οὐκ ἠτήσατε οὐδέν ἐν 
τῷ ὀνόματί μου· αῖτεῖτε καὶ λήψεσθε» (Ιωαν. ιστ´ 23-24). «ὅ,τι ἂν αἰτήσητε 
ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατήρ ἐν τῷ υἱῷ. ἐάν τι 
αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω» (Ιωαν. ιδ´ 13-14).
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Καὶ διὰ τοῦτο σὲ πολλὰ σημεία τῶν ἐπιστολῶν του ὀ Ἀπόστολος 
Παῦλος προτρέπει τοὺς Χριστιανοὺς νὰ προσεύχονται μὲ τὸ ὄνομα τοῦ 
Ἰησοῦ: «εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ πατρί» (Εφεσ. ε´ 20). Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο: 
«μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστόν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν» (Β´ Τιμ. β´ 8). Ὅτι οἱ 
πρώτοι Χριστιανοὶ ἔλεγον αὐτὴ τὴν εὐχὴ τὸ μαρτυρεῖ ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος 
Παύλος γράφων πρὸς τοὺς Κορινθίους: «σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ 
ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ» (Α´ Κορ. α´ 2).

Στὴν συνέχεια, οἱ ἅγιοι πατέρες μας δέχθηκαν αὐτὴν τὴν προσευχὴ 
σὰν κάποια πατρικὴ κληρονομιὰ ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν 
Ἁγία Γραφή καὶ τὴν μεταβίβασαν σὲ ἐμᾶς, μερικοὶ παραδίδοντες ὁλόκληρη 
τὴν εὐχή, ἄλλοι ἕνα μέρος, ἀνάλογα μὲ τὴν δύναμη καὶ τὴν πνευματικὴ 
κατάσταση τοῦ προσευχομένου.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος συμβουλεύει: «Σᾶς παρακαλῶ 
ἀδελφοί, ποτὲ νὰ μὴν καταφρονήσετε τὸν κανόνα τῆς προσευχῆς … ἀλλὰ 
εἴτε τρώγετε, εἴτε πίνετε, εἴτε κάθεσθε, εἴτε ἐργάζεσθε, εἴτε κάτι ἄλλο 
κάνετε, νὰ κράζετε ἀδιάλειπτα τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, 
ἐλεήσόν με … κράτησε ἀδιάλειπτα τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, γιὰ νὰ 
καταπιεῖ ἡ καρδιὰ τὸν Κύριο καί ὁ Κύριος τὴν καρδιὰ καὶ νὰ γίνουν τὰ δύο 
ἕνα … μείνετε κοντὰ στὸν Κύριο τὸ Θεό μας μέχρις ὅτου μᾶς 
σπλαγχνιστεῖ· καὶ μὴ ζητεῖτε τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο ἔλεος ἀπὸ τὸν ἔνδοξο 
Κύριο. Ζητώντας ὅμως τὸ ἔλεος, νὰ τὸ ζητᾶτε μὲ ταπεινὴ καρδιά· καὶ 
φωνάζετε ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ, καὶ ἂν εἶναι δυνατὸ καὶ ὅλη τὴ 
νύχτα, τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με».

Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ πρεσβύτερος λέγει: «Μεγάλο ἀγαθὸ πράγματι 
ἀπὸ τὴν πείρα ἔχουμε παραλάβει, τὸ νὰ ἐπικαλούμαστε συνεχῶς τὸν 
Κύριον Ἰησοῦν ἐναντίον τῶν νοητῶν ἐχθρῶν, ὅσοι θέλουμε νὰ 
καθαρίσουμε τὴν καρδιά μας. Καὶ παρατήρησε, πώς ὁ λόγος ποὺ λέγω εἶναι 
σύμφωνος μὲ τὶς Ἅγιες Γραφές. Λέγει κάπου «Νὰ ἑτοιμάζεσαι Ἰσραὴλ γιὰ 
νὰ ἐπικαλεῖσαι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου»  (Ἀμώς, δ´ 12). Καί ὁ 
Ἀπόστολος λέγει «Νὰ προσεύχεστε ἀδιαλείπτως» (Α´ Θεσ. ε´ 17). Καί ὁ 
Κύριός μας λέγει «Ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγώ ἐν αὐτῷ, οὖτος φέρει καρπὸν 
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πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.  Ἐὰν μὴ τις μείνῃ ἐν ἐμοί, 
ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη» (Ιωαν. ιε´ 5-6). 

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ἀναφέρει μόνο τὸ «Ἰησοῦ»: «ἡ 
μνήμη τοῦ Ἰησοῦ ἂς κολληθεῖ στὴν ἀναπνοή σου, καὶ τότε θὰ ἐννοήσεις 
τὴν ὠφέλεια τῆς ἡσυχίας». Καὶ σὲ ἄλλο σημείο λέγει: «Μὲ τὸ ὄνομα τοῦ 
Ἰησοῦ μαστίγωνε τοὺς ἐχθροὺς (δηλαδή, τοὺς δαίμονες)· γιατὶ δὲν 
ὑπάρχει ἰσχυρότερο ὅπλο στὸν οὐρανὸ καὶ στὴ γῆ».

Ὁ μὲγας διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἅγιος Νικόδημος ὁ 
Ἁγιορείτης προτρέπει: «Ὁ Ἰησοῦς λοιπόν, παρακαλῶ σε καὶ τρίτον, ἂς εἶναι 
γλυκὺ μελέτημα τῆς καρδίας σου, ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι ἐντρύφημα τῆς 
γλώσσης σου, ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι τὸ ἀδολέσχημα καί ἡ ἰδέα τοῦ νοός σου. 
Ἐν συντομίᾳ, ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι ἡ ἀναπνοή σου, καὶ ποτὲ νὰ μὴ κορέννυσαι 
ἐπικαλούμενος τὸν Ἰησοῦν … Τὶ οὖν μακαριώτερον; Τὶ εὐδαιμονέστερον; 
Ἢ τὶ γλυκύτερον ἄλλο εἶναι ἢ τὸ νὰ μελετᾷ κανεὶς πάντοτε τὸ ἔνδοξον, τὸ 
τερπνὸν καὶ πολυπόθητον ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ; … Ποία δὲ ἔννοια καὶ 
ἐνθύμησις εἶναι χαριεστέρα καὶ θειοτέρα ἀπὸ τῆς ἔννοίας καὶ ἐνθυμήσεως 
τοῦ σωτηρίου καὶ θεοπρεποῦς καὶ φοβεροῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα ὀνόματος;»

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ φλογερὸς ἰσαπόστολος συμβούλευε 
τοὺς Χριστιανοὺς: «Σᾶς παραγγέλω λοιπὸν τοῦτο νὰ κάμετε· νὰ πάρετε 
ὅλοι ἀπὸ ἕνα κομποσχοίνι … καὶ σὲ κάθε κόμπο νὰ λέγετε Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων 
τῶν Ἁγίων ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀνάξιον δοῦλον σου».

Ἰδοὺ καὶ ἡ παραίνεσις τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ: «Ἄκουσον 
τέκνον μου· Τὸ στόμα σου νὰ μελετᾷ διαρκῶς τὴν εὐχήν Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστὲ ἐλέησόν με. Κολληθείτω ἡ πνοή σου εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος 
ἡμῶν.»
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