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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
9 Συμμελέτες με γενικό Θέμα: 

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

 

2. Το «Πάτερ Ημών» με μια άλλη Ματιά 
 

Αναγνώσματα: Λουκάς 11:1-13· 
Ματθαίος 6:5-8 

 
ΠΟ τα πολλά που δεν ξέρουμε για τη ζωή στην Παλαιστίνη την εποχή του Χριστού, είναι και η ζωή της προσευχής των 
Ιουδαίων. Για τους Ιουδαίους της εποχής του Χριστού η προσευχή γινόταν πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Στον Ψαλμό 55 

(17/18) διαβάζουμε: «Βράδυ, πρωί και μεσημέρι θρηνώ κι αναστενάζω· κι αυτός ακούει τη φωνή μου». Στις Πράξεις βρίσκουμε 
τον Πέτρο και τον Ιωάννη να πηγαίνουν μια συγκεκριμένη ώρα της προσευχής στον ναό, στις 3 το μεσημέρι (Πραξ 3:1, πρβλ. 
10:9).  
 Ο ευσεβής Ιουδαίος όταν προσευχόταν έπρεπε να τυλίγεται το «ταλέθ» (το περιώμιον της προσευχής), όπως λεγόταν, και 
να φοράει τα «τεφιλλίμ» (=φυλακτήρια). Ήταν μικρά κουτάκια από δέρμα καθαρών ζώων που μέσα φύλαγαν γραμμένες σε 
περγαμηνή περικοπές από την Έξοδο και το Δευτερονόμιον. Τα έδεναν στο χέρι ή στο μέτωπο. Το ταλέθ, που χρησιμοποιείται 
και σήμερα, είναι ένα μεγάλο σάλι που ριγμένο στο κεφάλι έπεφτε ώς τους ώμους κάλυπτε το επάνω μέρος του σώματος. Ήταν 
από ωραίο άσπρο, μεταξωτό ύφασμα, για όσους μπορούσαν να το αγοράσουν, κεντημένο με ένα σταφύλι κι ένα ρόδι, και 
κατέληγε σε κρόσσια, που κι αυτά είχαν τη σημασία τους. Ακολουθούσαν το παράδειγμα του Δανιήλ, που κι εκείνος είχε μια 
συγκεκριμένη ώρα προσευχής (Δαν 6:10): όταν προσεύχονταν, στρέφονταν προς την Ιερουσαλήμ. Αν ζούσαν στην 
Ιερουσαλήμ, στρέφονταν προς τον ναό κι αν ήταν μέσα στον ναό στρέφονταν προς τα άγια των αγίων. Κατά κανόνα δεν 
γονάτιζαν. Αυτό το έκαναν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν ήθελαν να προσευχηθούν πιο θερμά στον Κύριο. Αντίθετα, 
υποκλίνονταν συχνά, λυγίζοντας μόνο τα γόνατα ή με λυγισμένα τα γόνατα και απλώνοντας τα χέρια ή ακόμα σκύβοντας το 
κεφάλι όσο πιο χαμηλά μπορούσαν ή τέλος πέφτοντας με το πρόσωπο στη γη. Το ύψωμα των χεριών προς τον ουρανό ήταν κι 
αυτό μια κοινή κίνηση της προσευχής.  
 Ιστορικά πρέπει να πούμε ότι η προσευχή διατρέχει την Παλαιά Διαθήκη και την ιουδαϊκή γραμματεία της εποχής του 
δεύτερου ναού. Οι διάφορες διηγήσεις, οι προφητείες και οι Ψαλμοί είναι γεμάτοι με εκφράσεις δοξολογίας, ευχαριστίας, 
θρήνου ή ικεσίας. Στη συγκεκριμένη περίοδο κάνουν την εμφάνισή τους συγκεκριμένες ώρες προσευχής ξεκινώντας από τον 
προφήτη Δανιήλ, όπως προαναφέραμε. Τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης μαρτυρούν μια μεγάλη ποικιλία ψαλμών 
προσευχής και αίτησης για θεία βοήθεια. Τα βιβλία Έσδρας, Νεεμίας, Δανιήλ 9 και Βαρούχ 1-3 περιέχουν χαρακτηριστικές 
ομαδικές προσευχές μετάνοιας. Η προσευχή είναι κοινό φαινόμενο και στις εθνικές θρησκείες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο 
Ματθαίος κάνει λόγο για δύο λάθος προσευχές: αυτές που γίνονται για επίδειξη, και τις φλύαρες προσευχές των ειδωλολατρών, 
που είχαν και χαρακτήρα μαγικό ή εξορκιστικό και ήταν διαδεδομένες στον ελληνορωμαϊκό κόσμο (Μτ 6:5-8). 
 Ο Χριστός προτείνει ένα μικρό δείγμα Προσευχής, που προσανατολίζεται σε δύο βασικά στοιχεία: τη βασιλεία του Θεού 
και την ανθρώπινη ζωή. Η Προσευχή του Κυρίου, το «Πάτερ Ημών», πιθανότατα χρησιμοποιόταν στην κοινότητα της 
αρχέγονης εκκλησίας. Στον Λουκά έχουμε μια συντομότερη έκδοση, μιας κι εκείνη την εποχή δεν ήταν γραμμένες οι  προσευχές. 
Εδώ επίσης πρέπει να σημειώσουμε πως η προσευχή του Κυρίου χρησιμοποιεί θέματα και ορολογία ίδια με τις βασικές 
αρχαίες ιουδαϊκές προσευχές: τις Δεκαοκτώ Ευλογίες (το Amidah), που είναι η κεντρική προσευχή της ιουδαϊκής λειτουργίας, 
και το Qaddish (ύμνοι δοξολογίας προς τον Θεό που απαντώνται επίσης στην ιουδαϊκή λατρεία). 
 Στην κύρια περικοπή μας του Λουκά, στην αρχή κιόλας του 11ου κεφαλαίου, έχουμε άλλη μια από τις συχνές αναφορές 
του Ευαγγελιστή στη ζωή της προσευχής του Κυρίου μας. Ταιριάζει απόλυτα με την πρόθεση του Λουκά να προβάλει τον 
Χριστό σαν τον Υιό του Ανθρώπου που ήταν πάντοτε εξαρτημένος από τον Θεό, τον Πατέρα του. Οι μαθητές καταλάβαιναν ότι η 
προσευχή ήταν μια πραγματική, ζωτική δύναμη στη ζωή του Ιησού. Καθώς τον άκουγαν να προσεύχεται, αυτό τους έκανε να 
θέλουν να προσευχηθούν κι αυτοί. Έτσι, ένας από τους μαθητές του του ζήτησε να τους διδάξει  να προσεύχονται. Δεν του 
είπε, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε» αλλά (κατά το πρωτ. κ.) δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι ‒κατά λ. «δίδαξέ μας 
να προσευχόμαστε». Πάντως, το αίτημά τους περιλάμβανε και το γεγονός και τη μέθοδο, το «πώς» να προσεύχονται.  
 Στη συγκεκριμένη περικοπή, ωστόσο, δεν έχουμε μόνο την Προσευχή του Κυρίου. Η περικοπή μας είναι δομημένη σε τρία 
μέρη, και έχουμε πολλά να ωφεληθούμε ως σημερινοί πιστοί του Χριστού, αν δούμε αυτό το υπόδειγμα προσευχής στη 
γενικότερη συνάφεια του κειμένου (το συγκείμενο). Έτσι, ερχόμαστε να δούμε το «Πάτερ Ημών» με μια άλλη ματιά, και να 
δούμε τι γενικότερα ήθελε να διδάξει ο Κύριός τους μαθητές του ‒αλλά και εμάς σήμερα. 
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1. Η Προσευχή του Κυρίου. 
 Το «Πάτερ Ημών» και οι διδασκαλία του Ιησού, που ακολουθεί, είναι «αμοιβαία» διαφωτιστικά. Φωτίζουν το ένα το άλλο. 
Με αυτό το υπόδειγμα ο Κύριος προσκαλεί τους μαθητές του να συνάψουν μια βαθιά, προσωπική σχέση με τον Θεό, καθώς 
τους παροτρύνει να τον αποκαλούν «Αββά-Πατέρα», όπως δηλαδή τον αποκαλούσε και ο ίδιος ο Ιησούς. Τους καλεί να του 
μιλούν όπως θα του μιλούσαν τα παιδιά σε έναν πατέρα που τα αγαπάει, με πίστη ότι ανήκουν στον Θεό και πως ο Θεός θέλει 
γι’ αυτά το καλύτερο. Θέλει να τους χαρίσει ό,τι δίνει ζωή (εδ. 11-13). Η αναφορά στο Άγιο Πνεύμα πρέπει να θεωρηθεί ίδια με 
το αντίστοιχο «αγαθά» του Ματ. 7:11).  
 Βλέπουμε όμως ότι ο Ιησούς καλεί τους μαθητές του να ζητήσουν από τον Θεό να «αγιασθεί το όνομά του». Η παθητική 
φωνή (ἁγιασθήτω) δείχνει ότι εμείς ζητάμε από τον Θεό να αγιάσει εκείνος το όνομά του. Μ’ άλλα λόγια, να ενεργήσει έτσι, 
ώστε το όνομά του να δοξαστεί. Τα αιτήματα που ακολουθούν εξηγούν το πρώτο αίτημά μας: όταν αγιάζεται το όνομα του Θεού 
και έρχεται η βασιλεία του σε ένα σύνολο πιστών, τότε υπάρχει επιούσιος άρτος για όλους, υπάρχει συγχωρητικότητα, και ο 
Θεός δεν μας αφήνει να πέσουμε σε πειρασμό αλλά μας γλιτώνει από τον πονηρό.   
 
2. Ο «αναιδής» φίλος. 
 Ο Κύριος, για να δείξει πιο παραστατικά ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Θεό όταν προσευχόμαστε, λέει την παραβολή 
του ανθρώπου εκείνου που πάει και ξυπνάει τον φίλο του τα μεσάνυχτα, για να δανειστεί ψωμί. Την εποχή εκείνη του Χριστού η 
φιλοξενία ήταν κορυφαίας σπουδαιότητας στον βιβλικό κόσμο. Κι όταν έφτανε ένας επισκέπτης στην πόρτα σου, ακόμα και 
απροειδοποίητα, ακόμα και τα μεσάνυχτα, δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι ως κύριος του σπιτιού όφειλες να τον φιλοξενήσεις. 
Έτσι, όταν ο άνθρωπος της ιστορίας μας ψάχνει για ψωμί και δεν βρίσκει για να προσφέρει στον επισκέπτη του, πηγαίνει σ’ 
έναν φίλο του και ζητάει να του δανείσει, ακόμη κι αν χρειαστεί να ξυπνήσει όλη του την οικογένεια. Ο οικοδεσπότης 
διαμαρτύρεται (εδ. 7). Οι σημερινοί αναγνώστες της περικοπής ενδεχομένως να δικαιολογούμε τον αγουροξυπνημένο 
οικοδεσπότη. Σ’ εκείνη την κουλτούρα, ωστόσο, η κακή συμπεριφορά είναι εκείνου που διαμαρτύρεται και δυστροπεί στο 
αίτημα του φίλου του. Κινδυνεύει να εκτεθεί ότι δεν μπορεί να προσφέρει φιλοξενία.  
 Το συμπέρασμα του Χριστού είναι ότι τελικά ο οικοδεσπότης θα σηκωθεί και θα εξυπηρετήσει τον «αναιδή» φίλο του, όχι 
επειδή είναι φίλος του αλλά επειδή δεν ντρέπεται να χτυπήσει την πόρτα του τα μεσάνυχτα. Ήταν υποχρεωμένος να σηκωθεί 
και να του δανείσει ψωμί. Ήταν δηλ. κάτι το αυτονόητο. Αλλιώς ο οικοδεσπότης θα εξευτελιζόταν. Η παραβολή δείχνει ότι αν 
αυτό συμβαίνει μεταξύ φίλων με μικτά συναισθήματα και ιδιοτέλειες, πόσο μάλλον ο Θεός θα απαντήσει στην προσευχή των 
δικών του και θα τους δώσει τα καλύτερα αγαθά και ό,τι τους δίνει ζωή (π.χ. τον πνευματικό άρτο) αγιάζοντας (τιμώντας) έτσι το 
όνομά του! Πόσο επίμονοι είμαστε στην προσευχή μας, αδελφοί μου; Και για να είμαστε επίμονοι πρέπει το κάθε αίτημά μας να 
καίει την καρδιά μας. Όχι επιπόλαιες προσευχές ή από συνήθεια αλλά από πραγματική αγάπη. 
 
3.  Ζητάτε – Ψάχνετε – Χτυπάτε. 
 Εδώ αντιμετωπίζουμε το πιο δύσκολο τμήμα της περικοπής μας, γιατί η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε βρίσκεται 
σε αντίθεση με τα λόγια του Χριστού. Αν ο Θεός είναι ο Πατέρας που μας αγαπάει, και έχει το καλύτερο να μας δώσει, για να 
δοξαστεί το όνομά του, γιατί τόσες προσευχές μένουν αναπάντητες; Υπάρχουν ποικίλες απαντήσεις (ο χρόνος του Θεού, εμείς 
«κακώς ζητούμε», ο Θεός έχει τον σκοπό του κλπ.)   Πώς μπορείς όμως να χαρακτηρίσεις «θέλημα Θεού» ή «σχέδιο του Θεού» 
κάτι δυσάρεστο στη ζωή; Πιστεύουμε βέβαια ότι ο Θεός μπορεί να βγάλει κάτι αγαθό από το κακό, κι αυτή είναι η μόνη μας 
ελπίδα, αλλά η απορία παραμένει: πώς γίνεται κάτι κακό να είναι «θέλημα Θεού»; Εδώ χρειάζεται προσοχή να μην αγνοήσουμε 
έναν άλλο παράγοντα: αυτόν του κακού, που υπάρχει και ενεργεί γύρω μας, στο πρόσωπο του διαβόλου. Ο διάβολος είναι ο 
άρχοντας αυτού του κόσμου. Ο Θεός είναι ο Κυρίαρχος που αφήνει ή μαζεύει το σκοινί στον διάβολο ‒δείτε τον Ιώβ! Και 
μολονότι ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με την ανάστασή του, η μάχη στον κόσμο μεταξύ των δυνάμεων του φωτός και αυτών του 
σκότους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ο αγώνας του χριστιανού είναι ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις αυτού του αιώνα (Εφ 6:12). 
Κατά συνέπεια, το θέλημα του Θεού μπορεί ‒και πολλές φορές συμβαίνει‒ να παρεμποδιστεί και να μη γίνει. Τότε, λοιπόν, 
γιατί να προσευχόμαστε, αν το θέλημα του Θεού μπορεί και να ματαιωθεί; Πάλι στηριζόμαστε τον λόγο του Θεού και ειδικότερα 
σ’ αυτό που μας λέει ο Χριστός στην περικοπή μας: Καλούμαστε να μείνουμε σε μια σχέση με ένα Θεό που ξέρουμε ότι μας 
αγαπάει, και θέλει να μας χαρίσει τα καλύτερα στη ζωή μας, οτιδήποτε είναι πηγή ζωής για μας, ξεκινώντας από τον σταυρό 
του Χριστού, ώς τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας. 
 Ο Λουκάς, τέλος, κάνει κάτι πολύ σημαντικό στην αρχή του κεφ. 11. Παραθέτει τη δική του εκδοχή της Προσευχής του 
Κυρίου και τη χρησιμοποιεί σαν σύνδεσμο μεταξύ του κεφαλαίου 10 που μόλις τελείωσε και του 11 που τώρα αρχίζει: Καθώς 
προσευχόμαστε στον ουράνιο Πατέρα μας «αγιασθήτω το όνομά σου ‒ ελθέτω η βασιλεία σου – γενηθήτω το θέλημά σου» (εδ. 
2) αποδίδουμε όλη την κυριαρχία στον Θεό. Αυτό είναι το κεφ. 10. Εκεί ο Κύριος προσεύχεται και αποκαλεί τον Πατέρα «Κύριο 
του ουρανού και της γης» κλπ. Το ότι μπορούμε, όμως, να συνεχίσουμε με τα αιτήματα για τον επιούσιο άρτο, την άφεση των 
αμαρτιών μας και την απελευθέρωση από τον πειρασμό (εδ. 3-4) σημαίνει ότι πιστεύουμε πως ο Θεός θα καλύψει όλες μας τις 
ανάγκες. Αυτό είναι στο κεφ. 11. Εγκαταλείπουμε την παλαιά ζωή μας σ’ αυτόν και παίρνουμε την νέα ζωή, αυτή που 
χαρακτηρίζεται «ζωή του Αγίου Πνεύματος». Αυτή είναι και η θεώρηση του «Πάτερ Ημών» με μια άλλη ματιά. 
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