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"Η ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου." 

 

Κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 

μία μικρή αλλά σημαντική ευχή δεσπόζει στις ακολουθίες της 

Αγίας μας Εκκλησίας. Μια ευχή μικρή, αλλά περιεκτική, η οποία 

δεν απαγγέλλεται απλά, αλλά συνοδεύεται από κινήσεις μετανοί-

ας. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου…». Η Ευχή αυτή, σύμφωνα 

με την Παράδοση, αποδίδεται σε έναν από τους μεγάλους δασκά-

λους της πνευματικής ζωής, τον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο, τον Άγιο 

των δακρύων, όπως τον χαρακτηρίζει ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης. 

Η δομή της ευχής αποτελείται από 3 μέρη.  Στο πρώτο μέρος είναι 

η ικετευτική παράκληση από την απαλλαγή 4 παθών, στο δεύτερο 

μέρος είναι η ικετευτική παράκληση για την απόκτηση 4 

αρετών και στο τρίτο μέρος είναι η συγκεφαλαίωση του ανωτέρου 

περιεχομένου. 

Η ευχή αρχίζει με την φράση «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς 

μου…». Η έκφραση αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο της Παλαιάς 

Διαθήκης, της Σοφίας Σειράχ (23,1). Αρχίζει με την προσφώνηση 

του ονόματος του Θεού, ο οποίος αποτελεί τον οδηγό και κυβερνή-



τη της ζωής μας, τον υπερασπιστή της ζωής μας , όπως λέει και ο 

ψαλμωδός (Ψαλμ. 26,1). Στη συνέχεια γίνεται η αναφορά στην 

αποφυγή τεσσάρων παθών. Σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλη-

σίας, τα πάθη βλαστάνουν πάνω στο έδαφος των αισθήσεων και 

της μνήμης. 

Πρώτο πάθος είναι το πάθος της αργίας. Αργία είναι η τε-

μπελιά, η αδιαφορία, η ραθυμία. Αυτό θα πει αργία. Γι’ αυτό και η 

ακηδία, η αδιαφορία δηλαδή περί των πνευματικών θεμάτων, θεω-

ρείται από τους Πατέρες της Εκκλησίας μας ένα από τα επτά θα-

νάσιμα αμαρτήματα. Ο Μέγας Βασίλειος την ακηδία την παρουσι-

άζει ως αιτία κάθε κακουργίας και ο Ιερός Χρυσόστομος την θεω-

ρεί πηγή πάσης αμαρτίας. 

Το επόμενο πάθος, το οποίο συνδέεται στενά με την αργία, 

είναι το πάθος της περιέργειας. Είναι το να θέλει κάποιος να γνω-

ρίζει τα πάντα. Η περιέργεια αποδεικνύει την έλλειψη επίγνωσης 

και μετανοίας. Ο Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος αναφέρει πως από 

την αργία γεννιέται η περιέργεια, από την περιέργεια η αταξία και 

από την αταξία κάθε κακία. Η περιέργεια συνδέεται στενότατα με 

το πρώτο προαναφερθέν πάθος, την αργία. 

Το άλλο πάθος που αναφέρεται στην ευχή, είναι το πάθος 

της φιλαρχίας, δηλαδή της φιλοπρωτίας. Το να θέλουμε να είμα-

στε πάντα πρώτοι, να επιθυμούμε τιμές, δόξες, μεγαλεία. Να βλέ-

πουμε τον πλησίον μας κατώτερο από εμάς, να ψάχνουμε τρόπους 

πως να τον μειώσουμε στα μάτια των άλλων και να αποδειχθούμε 

εμείς οι καλύτεροι, οι ανώτεροι. Αυτά όλα, όμως, αποδεικνύουν τον 

μαρασμό που επικρατεί στην πνευματική μας ζωή και την 

κενότητα που υπάρχει στην ψυχή μας. 

Τελευταίο πάθος στο οποίο γίνεται αναφορά, είναι η αργο-

λογία. Αργολογία είναι το να λες ανούσια και άχρηστα πράγματα, 

λόγια που δεν προσφέρουν κανένα όφελος, παρά μονάχα χάσιμο 

χρόνου. Ο Απόστολος Παύλος λέει από το στόμα μας λόγος αργός 

«μη ἐκπορευέσθω» (Εφες. 4,29) Η πολυλογία είναι σημάδι 

αγνωσίας και δημιουργός της ακηδίας. 

Συνεπώς, παρακαλούμε και ικετεύουμε τον Πανάγαθο Θεό 

να μην επιτρέψει την παρουσία των τεσσάρων αυτών παθών, αλ-



λά να επιτρέψει τις αντίστοιχες αρετές των. Αντί της αργίας το 

φιλότιμο, αντί της περιέργειας το απερίεργο, αντί της φιλαρχίας 

την υποχωρητικότητα και αντί της αργολογίας τη σιωπή. 

Θα αναρωτιόταν κανείς γιατί από τα τόσα πάθη που 

έχουμε, μάλιστα ο όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, στη Φιλοκαλία, τα 

απαριθμεί με τον αριθμό 300, ο Όσιος Εφραίμ επέλεξε μόνο αυτά 

τα τέσσερα; Ο λόγος είναι ότι αυτά τα πάθη έχουν τόση δύναμη, 

ώστε εύκολα να νεκρώνουν την ψυχή χωρίς να το καταλαβαίνου-

με. 

Ο Όσιος Εφραίμ, εκτός από την ικεσία για την απαλλαγή 

των παθών, ικετεύει τον Κύριο να του χαρίσει κάποιες πολύτιμες 

αρετές. Αυτές οι αρετές είναι η σωφροσύνη, η ταπεινοφροσύνη, η 

υπομονή και η αγάπη. 

Η σωφροσύνη προϋποθέτει κατά κύριο λόγο την πίστη, την 

εμπιστοσύνη στο Θεό. Σωφροσύνη σημαίνει καθαρότητα, ακεραιό-

τητα, να είναι κανείς σώος, ισορροπημένος πνευματικά. Η πρώτη 

αρετή είναι η καθαρότητα του σώματος και της ψυχής. Χριστιανός 

σημαίνει πεντακάθαρη κατάσταση. 

Η δεύτερη αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη. Πρώτος που μας 

δίδαξε αυτή την αρετή είναι ο ίδιος ο Κύριός μας. Ταπείνωση θα πει 

να μην έχεις καμία ιδιαίτερη υπόληψη για τον εαυτό σου, να μην 

έχεις την ψευδαίσθηση ότι κάποιος είσαι. Ο Όσιος Συμεών ο Νέος 

Θεολόγος λέει πως ό,τι δεν γίνεται με ταπεινοφροσύνη και 

πνευματική γνώση, σε τίποτα δεν ωφελεί εκείνον που το πράττει. 

Η επόμενη αρετή είναι η υπομονή. Διαβάζουμε στον Ευαγ-

γελιστή Λουκά την φράση «Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς 

ψυχὰς ὑμῶν» (Λουκ. 21,19). Αυτή η φράση σημαίνει να έχουμε 

υπομονή στη ζωή μας, στα καθημερινά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε, στις θλίψεις και δοκιμασίες που επιτρέπει ο 

Κύριος. Με την υπομονή αποκτάται ο έλεγχος των ψυχών μας. 

Η τελευταία αρετή που παρακαλεί ο Όσιος είναι η αγάπη. 

Αγάπη προς όλους, προς τον Θεό, τον πλησίον, προς όλο τον κό-

σμο. 

Στη συνέχεια ο Όσιος, ικετεύει παρακλητικά τον Κύριο και 

Θεό να του χαρίσει φώτιση και σύνεση, ώστε να κοιτάζει μόνο τα 



δικά του αμαρτήματα «δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταίσματα» 

και όχι να κρίνει τα αμαρτήματα του αδελφού του. Ο κάθε άνθρω-

πος έχει τα δικά του πάθη και τις αδυναμίες και έχει χρέος να αγω-

νίζεται να τα εξαλείψει. Εάν ασχολούμεθα με τα αμαρτήματα των 

άλλων δεν μας απομένει χρόνος για να ασχοληθούμε με τα δικά 

μας. 

Εάν κατανοήσουμε τα λόγια της ευχής αυτής και προσπα-

θήσουμε να τα εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο 

την Μεγάλη Τεσσαρακοστή αλλά όλο τον χρόνο, τότε δικαίως και 

ειλικρινώς θα μπορούμε όλοι μαζί να λέμε το «Ὄτι εὐλογητός εἶ εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» Αμήν. 
 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Κύριε Ιησού Χριστέ, χάρισέ μου ταπείνωση. 
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Παρασκευή 17/3. 7μ.μ. Χαιρετισμοί της Θεοτόκου. 

Σάββατο 18/3.       7π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία. 
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