
 

 

                                                         "Κύριε ἐλέησον" 
                                                                      (24/1/220) 
  
Στη θεία Λειτουργία, αλλά και σε κάθε Ιερά Ακολουθία της Εκκλησίας µας η πιο 
συχνή επίκλησή µας προς τον Θεό είναι το "Κύριε ἐλέησον". Σε κάθε δέηση του 
Λειτουργού, στην αρχή της θείας Λειτουργίας, των Ιερών Μυστηρίων, του Εσπερινού, 
του Όρθρου και άλλων Ιερών Ακολουθιών που καταλήγουν στο "...δεηθω ͂µεν" 
απαντούµε: "Κύριε ελέησον". Τό ίδιο και σε άλλες σειρές δεήσεων που αρχίζουν µε: 
"Ε ̓́τι δεόµεθα ὑπέρ..."  λέµε το "Κύριε ε ̓λέησον", άλλοτε µία φορά, άλλοτε τρεις, ή 12 
φορές ή και 40 φορές. 
  
Αλλά ποια είναι η έννοια αυτής της λέξης "ἐλέησον". Προέρχεται από το ουσιαστικό 
"ε ̓́λεος" που σηµαίνει την αίσθηση συµπάθειας για ό,τι υποφέρει ή έχει ανάγκη ο 
πλησίον µας, η οποία αίσθηση, µας παρακινεί να κινηθούµε να  ανακουφίσουµε 
αυτόν που υποφέρει. Αυτό το έλεος σε απόλυτο βαθµό το έδειξε ο Κύριός µας Ιησούς 
Χριστός, σε κάθε άνθρωπο, όπως γνωρίζουµε από τα Ιερά Ευαγγέλια. Εποµένως, µε 
το "Κύριε ἐλέησον" παρακαλούµε ταπεινά τον Κύριο να δείξει σε µας το έλεός Του, 
την ευσπλαχνία Του και να µας χαρίσει αυτό που έχουµε ανάγκη. Αυτό δεν το 
απαιτούµε, αλλά το ζητούµε ως ελεηµοσύνη, µε την βεβαιότητα ότι Εκείνος, ως 
"αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός" θα ανταποκριθεί κατά τον πλέον συµφέροντα 
τρόπον, για τη δική µας ωφέλεια. 
  
Και γιατί η Εκκλησία µας καθιέρωσε να επαναλαµβάνουµε στην κοινή λατρεία µας, 
στους ιερούς ναούς, το "Κύριε ἐλέησον" τόσες πολλές φορές; 
  
Ας θυµηθούµε ότι την επίκληση αυτή απηύθυναν στον Κύριό µας Ιησού Χριστό, όταν 
περιόδευε στις πόλεις και τα χωριά της Παλαιστίνης, πλείστοι ασθενείς· τυφλοί, 
λεπροί, ανάπηροι. Φώναζαν συχνά "ἐλέησόν με" χωρίς πολλά λόγια, είλκυαν την 
προσοχή του Κυρίου, και Εκείνος τους πλησίαζε µε ευσπλαχνία και τους θεράπευε.  
(βλ. Ματθ. 15, 22-28)·  (Ματθ. 17,15-18)· (Μάρκ. 10,47-52)· (Λουκ. 17, 13-14). Εποµένως 
αυτή η επίκληση  "Κύριε ἐλέησον" όταν λέγεται -όχι τυπικά-  αλλά µε πίστη, και 
θερµή καρδιά, έχει τεράστια δύναµη. 
  
Ως προς τη συχνή χρήση του "Κύριε ελέησον" στους ναούς µας, να έχουµε υπόψει µας 
τα εξής: Την θεία Λειτουργία δεν την τελεί µόνος του ο ιερέας ή ο Επίσκοπος και οι 
πιστοί στέκουν και παρακολουθούν ως απλοί θεατές, όπως συµβαίνει σε ένα θέαµα! 
Η λέξη Λειτουργία είναι σύνθετη και σηµαίνει έργον του λαού. Δηλαδή η θεία 
Λειτουργία τελείται από τον Επίσκοπο και τους ιερείς και Διακόνους µαζί µε τον λαό 
και προς χάριν του λαού. Ο λαός, δηλαδή το εκκλησίασµα, συµµετέχει ενεργά στην 
τέλεση της θείας Λειτουργίας. (Χαρακτηριστικό είναι το ότι ο ιερέας µόνος του δεν 
επιτρέπεται να τελέσει θεία Λειτουργία χωρίς την συµµετοχή των πιστών). Γι' αυτό, 
θα έχετε προσέξει ότι σε κάθε τι που λέει ο Λειτουργός παρεµβαίνει ο λαός. Τελειώνει 
ο ιερέας µιά ευχή, συµπληρώνει ο λαός: Αµήν. Λέγει ο ιερέας "εἰρήνη πᾶσι" απαντά ο 
λαός "καί τω ͂ͅ πνεύµατί σου". Έτσι, όταν ο Διάκονος ή ο Ιερέας λέγει π.χ. "Ὑπέρ τη ͂ς 



 

 

α ̓́νωθεν ει ̓ρήνης και τη ͂ς σωτηρίας τω ͂ν ψυχῶν η ̔µῶν του ͂ Κυρίου δεηθω ͂µεν", προτρέπει 
τους χριστιανούς να προσευχηθούν για την ειρήνη του Θεού και για τη  σωτηρία των 
ψυχών τους. Οι πιστοί αντί να επαναλάβουν ολόκληρο το αίτηµα προς τον Θεό 
ανταποκρίνονται στην προτροπή αυτή µε δυό λέξεις: "Κύριε ελέησον".  Εννοώντας: 
Κύριε κατά το έλεός Σου και την ευσπλαχνία σου δος µας την ειρήνη σου και σώσε τις 
ψυχές µας. Και αυτό επαναλαµβάνεται σε όλα τα σχετικά αιτήµατα. Εποµένως αυτό 
το "Κύριε ελέησον" όταν λέγεται από τους ψάλτες, ως εκπροσώπους του λαού, πρέπει 
και κάθε πιστός να το λέει µε όλη του την ψυχή. Έτσι συµµετέχει ουσιαστικά στην 
κοινή λατρεία και ωφελείται πνευµατικά. Είναι ανάγκη όλοι µας να προσέξουµε το 
σηµείο αυτό, διότι υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή το "Κύριε ελέησον" επαναλαµβάνεται 
πολλές φορές, να µη το προσέχουµε, και να περνά απαρατήρητο. 
  
Η Εκκλησία, βεβαιωµένη από τα τόσα θαύµατα που επιτεύχθηκαν µε το "Κύριε 
ἐλέησον", όπως αναγράφονται στα Ιερά Ευαγγέλια, κάνει ευρεία χρήση της σύντοµης 
αυτής επίκλησης όχι µόνον στην κοινή λατρεία, αλλά και στην ιδιωτική ζωή των 
πιστών. Όλοι γνωρίζουµε ότι από αιώνων οι Πατέρες της Εκκλησίας µας καθιέρωσαν 
την σύντοµη Ευχή: "Κύριε Ιησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με".  Το µοναδικό αίτηµά µας είναι 
"ε ̓λέησόν µε". Αυτή τήν Ευχή έχουν στο στόµα τους και στην καρδιά τους συνεχώς οι 
Ορθόδοξοι Μοναχοί και Μοναχές και έτσι διευκολύνονται στο να τηρούν την 
προτροπή του Αποστόλου Παύλου: "να προσεύχεσθε αδιάκοπα" (Α' Θεσσαλ. 5,17). Και 
αυτά δεν ισχύουν µόνον για τους Μοναχούς, αλλά και για κάθε ευσεβή χριστιανό, 
που έχει θερµή αγάπη προς τον Χριστό και θέλει συνέχεια να Τον έχει στη σκέψη του 
και στην καρδιά του και ευχαριστείται να συνοµιλεί συνεχώς µαζί Του. Ο σύγχρονός 
µας Άγιος Πορφύριος µας συµβούλευε: Όταν λέτε την ευχή "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ 
ἐλέησόν με", να τη λέτε αργά, ταπεινά, απαλά µε θείο έρωτα, µε λαχτάρα, µε όλη σας 
την καρδιά. 
  
Αγαπητοί µου αδελφοί και αδελφές, συχνά προφασιζόµαστε, ότι δεν έχουµε χρόνο 
για προσευχή.  Αν όµως αγαπούµε τον Κύριό µας, αισθανόµαστε την παρουσία Του 
στις καρδιές µας και ποθούµε να επικοινωνούµε συχνά µαζί Του, αυτή η σύντοµη 
προσευχή µας λύνει το πρόβληµα. Δεν χρειάζεται να διαθέσουµε πολύ χρόνο· 
ελάχιστα δευτερόλεπτα. Και µπορεί να λέµε την Ευχή αυτή µε τα χείλη, αλλά κυρίως 
µε την καρδιά, εσωτερικά. Όποιαδήποτε ώρα και στιγµή της ηµέρας. Όπου και αν 
βρισκόµεστε. Ας το προσπαθήσουµε όλοι. Η ζωή µας θα γίνει πιό όµορφη. Ας 
εντείνουµε την Ευχή "Κύριε Ἰησου ͂ Χριστέ ἐλέησόν µε" - ιδιαίτερα σε ώρες δύσκολες- µε 
πίστη και θερµή αγάπη προς τον Κύριον µας, και θα βλέπουµε θαυµαστά 
αποτελέσµατα στη ζωή µας. Αµήν. 
  


