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8. Η Αρχιερατική Προσευχή του Κυρίου 
 

Ανάγνωσμα: Ιωάννης 17:1-26   
 

Ε προηγούμενη μελέτη μας είδαμε το «Πάτερ Ημών» που λέγεται και «Προσευχή του Κυρίου». Είναι η προσευχή-μοντέλο που 
δίδαξε ο Κύριος τους μαθητές του. Στο 17 κεφάλαιο του Ιωάννη βρίσκουμε την Προσευχή που ο ίδιος ο Κύριος έκανε προς τον 

επουράνιο Πατέρα του για να τον ακούν και οι μαθητές του. Και επειδή έχει και πολλά στοιχεία μεσιτείας, όπως δηλαδή θα 
προσευχόταν ένας ιερέας της εποχής εκείνης για τον λαό Ισραήλ, ονομάστηκε «Αρχιερατική Προσευχή» του Κυρίου. 
Η προσευχή αυτή που καταλαμβάνει όλο το 17ο κεφάλαιο του δ΄ Ευαγγελίου, χωρίζεται σε τρία μέρη: 1. Στα εδ. 1-5, όπου ο Κύριος 
προσεύχεται για τον εαυτό του. 2. Στα εδ. 6-19, όπου ο Κύριος προσεύχεται για τους μαθητές του. 3. Στα εδ. 20-26, όπου ο Κύριος 
προσεύχεται για τους μελλοντικούς μαθητές του, δηλ. την Εκκλησία του.  
 
1.  Ο Κύριος προσεύχεται για τον Εαυτό του (εδ. 1-5). 
 Αυτό το τμήμα είναι το μικρότερο, κι όπως έλεγε ένας, ίσως η Γραφή θέλει να μας πει πως όταν προσευχόμαστε για τον εαυτό μας 
πρέπει να είμαστε πιο σύντομοι! Ο Κύριος εδώ δεν ζητάει κάτι για τον εαυτό του αλλά περισσότερο ζητάει κάτι περί του εαυτού του για 
να ακούν και οι παρευρισκόμενοι, όπως προαναφέραμε. Τι ζητάει για τον εαυτό του ο Χριστός; Λέει στον Πατέρα, ότι τελικά «ήρθε η 
ώρα του». Εννοεί την ώρα του Πάθους. Και παρακαλεί τον Πατέρα τη συγκεκριμένη αυτή ώρα του Πάθους: «φανέρωσε τη δόξα του 
Υιού σου, ώστε κι ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα». Μια αμοιβαία αποκάλυψη δόξας. Πώς θα γίνει πρακτικά αυτό; Τι 
σημαίνει δόξα; Μια από τις έννοιες, που είναι και συμβατή εδώ με το συγκείμενο, είναι «η γνώμη που έχουν οι άλλοι για κάποιο 
πρόσωπο», η υπόληψη. «Δοξάζω» σημαίνει και ότι διαμορφώνω, διαπλάθω, αποφαίνομαι γνώμην. Ο Πατέρας Θεός θα αποκαλύψει τη 
δόξα του Υιού δηλ. το ποιος είναι στην πραγματικότητα ο Υιός, με το Πάθος και την ανάστασή του από τους νεκρούς. Όταν έτσι 
επιτελεσθεί το έργο της σωτηρίας και με αρχηγό έναν ληστή αρχίζουν να σώζονται οι άνθρωποι χάρη στον σταυρό και στην ανάσταση 
του Ιησού, τότε αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού, δηλ. η μεγάλη του δύναμη να σώζει. Εκείνος συνέλαβε και εκτέλεσε το σχέδιο της 
σωτηρίας του αμαρτωλού. Συνδυασμός σοφίας, δικαιοσύνης και αγάπης, χωρίς να διασαλευτεί η ηθική τάξη που έθεσε ο Θεός. 
Τιμώρησε την αμαρτία, καταίσχυνε τον διάβολο αλλά με την αντικατάσταση του Υιού έσωσε από απέραντη αγάπη τον αμαρτωλό. Αυτό 
το σχέδιο και η τέλεια εκπλήρωσή του φανερώνει τη δόξα του Θεού, δηλ. ποιος πραγματικά είναι ο Θεός, ότι είναι Αγάπη. Ο Ιησούς 
ήθελε αυτοί που άκουγαν την προσευχή του να πεισθούν για τη θεότητά του. Ποιος ήταν ο Ιησούς.  
 Τίθεται τώρα ένα ερώτημα: μπορούμε σήμερα εμείς να κάνουμε την ίδια προσευχή; Δεν μπορούμε βέβαια να ζητήσουμε να 
δοξαστούμε, με την έννοια που το ζήτησε ο Υιός από τον Πατέρα. Μπορούμε όμως να ζητήσουμε να κάνουμε πράγματα που θα 
τιμήσουν και θα δοξάσουν τον Θεό. Ζούμε μέσα σ’ έναν κόσμο αμαρτίας και όλοι μάς παρακολουθούν. Και κάποιοι αρνητές που 
ξέρουν ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού θα ζητήσουν να μας ακυρώσουν. Γι’ αυτό και θα πρέπει να στηριζόμαστε στη μελέτη, την 
προσευχή και την αγάπη των αδελφών και στον ίδιο τον Θεό. Είναι ανάγκη να ζούμε έτσι που οι άνθρωποι να ελκύονται και να 
δοξάζουν τον Θεό, δηλ. να μαθαίνουν για την αγάπη του και τη χάρη του. Στην υπόλοιπη Καινή Διαθήκη έχουμε την παρότρυνση των 
αποστόλων προς αυτή την κατεύθυνση. Ο απ. Πέτρος (Α΄ Πε 2:11-12) μας συμβουλεύει οι άνθρωποι να μην έχουν τίποτε να μας 
κατηγορήσουν. Ο ίδιος ο Κύριος στην Επί του Όρους Ομιλία του μας λέει πως είμαστε φως στο σκοτάδι και αλάτι στον κόσμο με 
απώτερο στόχο οι άνθρωποι να βλέπουν τη διαγωγή μας και να δοξάζουν εξαιτίας μας τον Θεό (Μτ 5:16). Κατά τον απόστολο Παύλο 
γενναιοδωρία μας, καθώς βοηθούμε τις ανάγκες γύρω μας, πρέπει κι αυτή να δοξάζει τον Θεό, αφού ο Θεός μάς δίνει για να δίνουμε 
(Β΄ Κορ 9:10-13). Η γενναιοδωρία μας αφορά όχι μόνο χρήματα αλλά και υπηρεσίες, πράγματα, χρόνο, ικανότητες στη διάθεση των 
ανθρώπων κλπ. Δοξάζουμε τον Θεό όταν οι πράξεις μας συμβαδίζουν με την ομολογία μας. Με τον ευαγγελισμό, τέλος, καθώς ψυχές 
οδηγούνται στον Χριστό, όλη τη δόξα την λαμβάνει ο Πατέρας Θεός.  
 Επομένως, στο πρώτο τμήμα της Αρχιερατικής Προσευχής, ο Κύριος προσεύχεται σε σχέση με τον εαυτό του και ζητάει τη 
φανέρωση της δόξας του Πατέρα Θεού και του Υιού μέσα από το λυτρωτικό έργο του σταυρού. 
 
2.  Ο Κύριος προσεύχεται για τους Μαθητές του (εδ. 6-19). 
 Η έννοια που κυριαρχεί στη δεύτερο αυτό τμήμα είναι αυτή της Αλήθειας. Ο Χριστός δεν ήταν εκ του κόσμου, τράβηξε τους 
μαθητές του από τον κόσμο, και τώρα προσεύχεται γι’ αυτούς να μείνουν αποχωρισμένοι από τον κόσμο. Το κεντρικό αίτημά του σε 
αυτό το δεύτερο τμήμα της προσευχής του είναι στα εδ. 17-19: Με την αλήθεια σου ξεχώρισέ τους από τον κόσμο [ἁγίασον αὐτοὺς ἐν 

τῇ ἀληθείᾳ]· ο δικός σου ο λόγος είναι αλήθεια. Όπως εσύ έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι κι εγώ έστειλα στον κόσμο αυτούς· και για 
χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σ’ εσένα, ώστε κι αυτοί, με τη βοήθεια της αλήθειας, να είναι αφιερωμένοι σ’ εσένα 
[ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ]. Η έννοια της Αλήθειας δεν είναι η συνήθης, δηλ. σε αντίθεση με το ψέμα. Η έννοια της Αλήθειας στην Παλαιά 
Διαθήκη (για τον Εβραίο) είναι αυτή της Αξιοπιστίας. Εδώ ο Χριστός της δίνει ανάλογο περιεχόμενο και λέει ότι ο Λόγος του Θεού είναι 
αλήθεια, δηλ. δηλώνει αξιοπιστία. Όταν κανείς εμπιστευτεί τον αξιόπιστο Λόγο του Θεού, τότε «αγιάζεται», δηλ. ξεχωρίζεται από τον 
κόσμο. Όταν ο Χριστός ζητάει: «ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ», εννοεί κράτησέ τους μακριά από τον κόσμο, καθώς θα ελκυστούν 
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από τον δικό σου Λόγο. Ο Πέτρος λίγο αργότερα δεν έμεινε «ξεχωρισμένος» από τον κόσμο (έκατσε στην ίδια φωτιά με τους εχθρούς 
του Ιησού) και αρνήθηκε τον Κύριό του. Ξέχασε τον Λόγο του Χριστού που του είχε πει ότι «προτού λαλήσει ο πετεινός θα με αρνηθείς 
τρεις φορές ότι με ξέρεις». Αγνόησε την προειδοποίηση του Λόγου. Μέσα στο άγχος του, στην υπερβολική του αυτοπεποίθηση, και, 
ενδεχομένως, στον εφησυχασμό του ότι ο Κύριος θα τα βγάλει πέρα και θα εγκαταστήσει τη Βασιλεία του, ξεχάστηκε και 
συναγελάστηκε με τον κόσμο. Μπήκε στη συλλογιστική του κόσμου. Δεν έμεινε στη συλλογιστική της Βασιλείας. Δεν έμεινε σ’ αυτό που 
τους είπε ο Ιησούς στη Γεθσημανή: «Μείνετε άγρυπνοι για να μην σας νικήσει ο πειρασμός». Ο Ιούδας, από την άλλη, ήρθε σε 
συνεννοήσεις με τους εχθρούς του Ιησού και τον πρόδωσε για 30 αργύρια. Η καρδιά του ήταν κολλημένη στο χρήμα, όπως εξηγεί ο 
Ιωάννης (Ιω 12:6). Ποτέ δεν ήταν εντελώς «ξεχωρισμένος» από τον κόσμο. Ξεχνούσε τον Λόγο του Κυρίου του που τους έλεγε ότι είναι 
πολύ δύσκολο να μπουν στη Βασιλεία αυτοί που έχουν πολλά χρήματα (Μκ 10:23-24). Ή τον άλλο λόγο ότι «δεν μπορείτε να είστε 
δούλοι και στον Θεό και στο χρήμα» (Λκ 16:13). Τι οδήγησε αυτούς τους 2 μαθητές στην «κοσμική» συμπεριφορά; Στο ότι δεν έμειναν 
πιστοί και προσκολλημένοι στον θείο Λόγο. Ο μεν Πέτρος μετανόησε ειλικρινά και η σχέση του με τον Κύριό του αποκαταστάθηκε, ενώ 
ο Ιούδας πήγε και κρεμάστηκε. Επομένως ο «αγιασμός διά της αληθείας του Θεού» γίνεται καθώς σχετιζόμαστε με τον Χριστό 
(Αλήθεια) και μας ελευθερώνει από την αμαρτία. Ξεχωριζόμαστε από τον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. 
 Στη συνέχεια βιώνουμε τον αγιασμό καθώς πιστεύουμε και ζούμε στην πράξη την αλήθεια. Παραδίνουμε τη ζωή μας να την 
κυβερνήσει η αλήθεια του Λόγου του Θεού (Παλαιά και Καινή Διαθήκη). Πιστεύουμε πως η Βίβλος είναι ο αξιόπιστος Λόγος του Θεού. 
Έχουμε βεβαιωθεί βαθιά μέσα μας ότι είμαστε αμαρτωλοί και χρειαζόμαστε κάποιος άλλος να μας σώσει. Εμείς δεν μπορούμε να 
κάνουμε τίποτε. Έχουμε πεισθεί μέσα μας ότι ο Χριστός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στον Πατέρα και το μόνο όνομα μέσω του 
οποίου πρέπει να σωθούμε. Και ξέρουμε ότι αν θέλουμε να αυξηθούμε στον αγιασμό πρέπει να αφήνουμε διά της πίστεως να ενεργεί 
μέσα μας η δύναμη της ανάστασης του Χριστού, ώστε να εκτελούμε τις εντολές του. Ο Λόγος του Θεού έχει μοναδική δύναμη (Εβρ 
4:12). Θα αφήσουμε αυτό τον Λόγο να μας ξεχωρίσει από τον κόσμο και να μας βοηθήσει στο να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και να 
αφιερωθούμε στην τήρηση των εντολών του Θεού; 
 Επομένως, στο δεύτερο μέρος της Αρχιερατικής Προσευχής του, ο Κύριος ζητάει για τους μαθητές του η Αλήθεια του Θεού να 
παίξει καθοριστικό ρόλο στον αγιασμό τους. 
   
3. Ο Κύριος προσεύχεται για την Εκκλησία του (εδ. 20-26). 
 Θα έλεγε κανείς ότι όλα αυτά αφορούν εκείνους τους μαθητές, και συνεπώς δεν έχουν καμιά σχέση μ’ εμάς. Ευχαριστούμε τον 
Θεό, όμως, ότι ο ίδιος ο Κύριος ξεκαθαρίζει ότι όλα αυτά δεν τα ζητάει μόνο για τους Δώδεκα αλλά και για κείνους που με το κήρυγμα 
των Δώδεκα θα πίστευαν σ’ αυτόν στο μέλλον. Ξεκαθαρίζει, δηλαδή, ότι όλα αυτά αφορούν και την Εκκλησία του (20-21). Κυρίαρχη 
έννοια στο μικρό αυτό, το τελευταίο τμήμα, της προσευχής του Κυρίου είναι η Ενότητα. Ενότητα μεταξύ των μαθητών, ενότητα των 
μαθητών και της Εκκλησίας, ενότητα όλων με τον Χριστό και ενότητα του Χριστού με τον Πατέρα. Τι είναι όμως εκείνο που διατηρεί 
αυτή την ενότητα; Ενότητα με τη σημερινή έννοια είναι να έχουμε το ίδιο δόγμα, τις ίδιες ιεροτελεστίες, το ίδιο κοινωνικό ή μορφωτικό ή 
οικονομικό επίπεδο πιστών κλπ. Τι σημαίνει όμως εδώ η πνευματική Ενότητα; Τι πρέπει να έχουμε όλοι οι πιστοί για να είμαστε 
ενωμένοι μεταξύ μας και με τον Χριστό και αυτό να είναι ορατό στον κόσμο; Η Ενότητα αυτή είναι διπλή: αφορά απ’ τη μια όλους τους 
πιστούς της παγκόσμιας Εκκλησίας κι από την άλλη αφορά τους πιστούς μιας τοπικής εκκλησίας. Και οι δύο είναι απαραίτητες, αν 
θέλουμε να μεταδώσουμε στον κόσμο τον Χριστό και την αγάπη του. Σε έναν κόσμο διχασμών και θυμού, υπερηφάνειας και πικρίας, η 
εκκλησία δεν θα πρέπει να φιλοξενεί τέτοια φαινόμενα στους κόλπους της. Πρέπει ο άλλος που περνάει την πόρτα της τοπικής 
εκκλησίας να νιώθει ότι μπαίνει σε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό περιβάλλον: αγάπης, κατανόησης, ταπεινότητας και ενότητας. Αυτά 
πρέπει να είναι και τα διακριτικά της εκκλησίας από τον κόσμο, και όχι αφορισμοί, αποκλεισμοί και υποκρισίες. Αυτό το πνεύμα της 
ενότητας και της αγάπης είναι που κάνει τον Κύριο να λέει ότι «θέλει να έχει μαζί του όλους τους δικούς του για να βλέπουν τη δόξα 
του». Όπως είχε μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη στο όρος της Μεταμόρφωσης, έτσι θέλει τώρα όλοι οι δικοί του να είναι 
μαζί του για να βλέπουν τη δόξα του. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Σημαίνει πως η αδιάσπαστη από την αμαρτία σχέση μας με τον 
Κύριο, μας εξασφαλίζει τη διαρκή θεώρηση της δόξας του, δηλ. την εμβάθυνση στο ποιος είναι, τι σχέδια έχει για μας, ποιο είναι το 
βάθος της αγάπης του για μας. Παρατηρούμε ότι αυτό είναι το αγαπημένο θέμα του Παύλου: η εμβάθυνση στη γνώση όλων των 
διαστάσεων της αγάπης του Θεού για μας. Με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι δεν θα καλλιεργούμε αμαρτίες στη ζωή μας, οι οποίες 
διασπούν τη σχέση μας με τον Χριστό –το μένειν εν αυτώ.  
 Τέλος, μια μεγάλη πτυχή της προσευχής του Κυρίου μας είναι αυτό που λέει στο εδ. 26, και με το οποίο κλείνει την προσευχή του. 
Ο Κύριος Ιησούς γνωστοποίησε στους μαθητές του το «όνομα» του Πατέρα όταν ήταν μαζί τους. Αυτό σημαίνει ότι τους αποκάλυψε τον 
Πατέρα. Τα λόγια και τα έργα του ήταν τα λόγια και τα έργα του Πατέρα. Στο πρόσωπό του οι άνθρωποι είδαν την τέλεια απεικόνιση 
του Πατέρα. Ο Χριστός συνέχισε να κάνει γνωστό το όνομα του Πατέρα μέσα από τη διακονία του Αγίου Πνεύματος. Από την ημέρα της 
Πεντηκοστής και μετά, το Πνεύμα διδάσκει τους πιστούς για τον Θεό Πατέρα. Ιδιαίτερα μέσα από τον Λόγο του Θεού μπορούμε να 
μάθουμε πώς είναι ο Θεός, τι έκαμε για μας και τι περιμένει από τον άνθρωπο. Όταν οι άνθρωποι δέχονται τον Πατέρα, έτσι όπως 
αποκαλύπτεται από τον Κύριο Ιησού, γίνονται αντικείμενα της αγάπης του. Εφόσον ο Κύριος Ιησούς κατοικεί μέσα σε όλους τους 
πιστούς, ο Πατέρας τούς δέχεται και τους φέρεται όπως και στον μοναδικό του Υιό. Ποιος είναι ο απώτερος στόχος αυτής της ενότητας; 
Τον βλέπουμε στο εδ. 23: «Ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι μ’ έστειλες εσύ κι ότι αγάπησες κι αυτούς όπως αγάπησες εμένα». Αυτός 
είναι και ο σκοπός του αιτήματος του Κυρίου που λέγαμε την περασμένη φορά για τον Παύλο. Ο Παύλος προσευχόταν για την 
εκκλησία με έναν στόχο κάθε φορά και δηλώνεται με τη λ. ίνα ή όπως κλπ. Άρα η ενότητά μας με τον Κύριο και μεταξύ μας έχει στόχο 
και είναι μέσον ευαγγελισμού.  
 Επομένως αυτό που ζητάει στο τρίτο μέρος της προσευχής του ο Κύριος είναι η Ενότητα για την Εκκλησία του. 
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