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

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

1. Προσευχές του Νεεμία 
Ανάγνωσμα: Νεεμίας 1:1-11 

 
ΕΙΝΑΙ ιστορικά γνωστό ότι τον Αύγουστο του 587 π.Χ. η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε από τον βασιλιά των Βαβυλωνίων, 
Ναβουχοδονόσορ. Ο Ναβουχοδονόσορ αιχμαλώτισε τους κατοίκους της πόλης και τους εκτόπισε  στη Βαβυλώνα. Η εποχή 
του Νεεμία απαντάται στην Ιστορία 141 χρόνια αργότερα, το 445, όταν στην περιοχή κυριαρχούσαν οι Πέρσες. Στο μεταξύ, ο 
Ζοροβάβελ το 520-515 χτίζει τον δεύτερο ναό, και τον Απρίλιο του 515 γίνονται τα Εγκαίνια. Το 458 ο σύγχρονος του Νεεμία 
Έσδρας, με νέα ομάδα εκτοπισμένων, έρχεται στην Παλαιστίνη με εντολή του Αρταξέρξη το 458(;) για να οργανώσει, 
παίρνοντας αυστηρά μέτρα, τη νέα ιουδαϊκή κοινότητα με βάση τον νόμο του Μωυσή. Θεωρείται μάλιστα ο πατέρας του 
Ιουδαϊσμού. [Η αντίστοιχη ελληνική Ιστορία είναι την εποχή της μάχης του Μαραθώνα (490) και της ναυμαχίας της Σαλαμίνας 
(480)]. Ωστόσο, τα τείχη της Ιερουσαλήμ και οι πύλες της κείτονταν ερειπωμένα, και η πόλη ήταν έκθετη στους ειδωλολάτρες 
κατοίκους της περιοχής και σε κάθε είδους κίνδυνο. Έπρεπε πάση θυσία κάποιος να ανοικοδομήσει τα τείχη της πόλης. Τι 
έπρεπε να γίνει, για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη; 
 Εδώ μπαίνει στην εικόνα ο Νεεμίας. Κι εδώ πρέπει να δούμε ‒σε σχέση με το θέμα μας‒ τι ρόλο έπαιξε η προσευχή 
στο έργο του ανθρώπου αυτού του Θεού. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του συναντάμε την προσευχή που διαβάσαμε. 
Όταν ο Νεεμίας μαθαίνει από κάποιον Ανανί την κατάσταση του λαού του, που ζούσαν μεν στην Παλαιστίνη αλλά ήταν 
εντελώς απροστάτευτοι οι ίδιοι και ο ναός του Θεού, τότε, όπως έκανε παλιότερα κι ο Δανιήλ, έπεσε κι αυτός σε μεγάλη 
στενοχώρια. Τι έκανε μέσα στη στενοχώρια του ο Νεεμίας; Νήστευε και προσευχόταν! Η νηστεία είναι η φυσιολογική 
αντίδραση κάποιου που τον διακατέχει απέραντη θλίψη και δεν έχει όρεξη ούτε για φαγητό. Και φυσικά η νηστεία αυτού του 
τύπου συνοδεύεται πάντοτε από την προσευχή. Μια άλλη λειτουργία της νηστείας είναι ότι μ’ αυτό τον τρόπο δείχνουμε στον 
Θεό, στον οποίο και προσευχόμαστε, πόσο σημαντικό είναι για μας το ζήτημα που φέρνουμε ενώπιόν του με προσευχή, και 
του ζητάμε να δώσει τη δική του απάντηση και λύση.  
 
1. Πρώτη Προσευχή του Νεεμία. 
 Ρίχνοντας μια πιο κοντινή ματιά στην πρώτη προσευχή του Νεεμία στο κεφ. 1, διαπιστώνουμε 3 βασικά 
χαρακτηριστικά: α) Η αναγνώριση (εδ 5). Ο Νεεμίας αναγνωρίζει πόσο μεγάλος και φοβερός είναι ο Θεός, και ότι τηρεί τη 
διαθήκη της αγάπης του μ’ εκείνους που τον αγαπούν και εκτελούν τις εντολές του. Επομένως ο Νεεμίας κατάλαβε τη 
σπουδαιότητα δύο εννοιών: της αγάπης και της υπακοής. Στις Γραφές θα συναντήσουμε πολλές φορές αυτό τον συνδυασμό: 
Αγάπη και Υπακοή. Ο Χριστός είπε στους δικούς του: «Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου» (Ιω 14:15). Αγάπη προς τον 
Θεό σημαίνει υπακοή στο θέλημά του. Δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού για να γίνουμε αποδεκτοί από τον Θεό αλλά επειδή 
ο Θεός μάς αγάπησε και μας δέχτηκε εν Χριστώ, η φυσιολογική εκδήλωση της αγάπης μας είναι να τηρούμε τις εντολές του. 
Έτσι, αγάπη προς τον Θεό σημαίνει υπακοή στον Θεό. Ένας από τους τρόπους, λοιπόν, που μπορούμε να ορίσουμε το 
επίπεδο αγάπης μας προς τον Θεό, είναι πόσο υπακούμε στον Λόγο του. Στο εδ. 6 εξάλλου, ο Νεεμίας δηλώνει ότι 
προσεύχεται «μέρα-νύχτα» για τον λαό του. Δεν προσευχόταν βέβαια 24 ώρες το εικοσιτετράωρο επί 7 ημέρες τη βδομάδα, 
αλλά εννοεί ότι προσευχόταν συχνότατα είτε ήταν μέρα είτε νύχτα. Μ’ άλλα λόγια, είχε αναπτύξει, είχε διαμορφώσει, μια 
νοοτροπία προσευχής μπροστά στις αντίξοες περιστάσεις του λαού του. Δεν καταπιεζόταν από την υποχρέωση να 
προσεύχεται αλλά είχε στο μυαλό του συνέχεια το πρόβλημά του και το έφερνε νοερά στον Κύριο. Μ’ άλλα λόγια τον 
τριβέλιζε διαρκώς το πρόβλημα με τον λαό του. Έτσι, μαζί με τη νηστεία οι συχνές προσευχές του δείχνουν τη σοβαρότητα με 
την οποία προσέγγιζε την κατάσταση. β) Η Εξομολόγηση (εδ. 6-7). Το δεύτερο που βλέπουμε στην προσευχή του Νεεμία 
είναι η εξομολόγηση που κάνει ενώπιον του Θεού. Ο Νεεμίας ταυτίζεται με την αμαρτία του λαού του. Δεν κατακρίνει τον λαό 
του, αλλά ταυτίζεται μ’ αυτόν. Παραδέχεται ταπεινά ότι οι αμαρτίες οι δικές του και του λαού του είναι που τους οδήγησαν να 
παραβούν τη διαθήκη, και τελικά να βρεθούν εξόριστοι στη Βαβυλώνα. γ) Η Υπόσχεση (εδ. 8-9). Το τρίτο που κάνει ο 
Νεεμίας στην προσευχή του, είναι να ικετέψει τον Θεό στη βάση των υποσχέσεων του Θεού. Επικαλείται μια υπόσχεση του 
Θεού από το 30 κεφ. του Δευτερονομίου (εδ. 4). Βέβαια, ο Νεεμίας δεν έρχεται εδώ να θυμίσει στον Θεό την υπόσχεσή του ή 
να απαιτήσει από τον Θεό να τηρήσει την υπόσχεσή του ή να χειριστεί με κάποιον τρόπο τον Θεό. Ο Νεεμίας δεν πιστεύει ότι 
πρέπει να θυμίσει στον Θεό τον Λόγο του ούτε ανησυχεί μήπως ο Θεός δεν αποδειχτεί αγαθός. Απλώς παρακαλεί και 
επιζητεί την παρέμβαση του Θεού εκείνη την ώρα, δείχνοντας παράλληλα την πιστότητά του στον Λόγο του, ελπίζοντας στην 
αξιοπιστία του Θεού. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Όχι με την έννοια ότι «κρατάμε» από κάπου τον Θεό, αλλά με την 
έννοια ότι μένουμε κι εμείς πιστοί στον Λόγο του και στις υποσχέσεις του. Δεν απαιτούμε από τον Θεό, απλώς ακουμπάμε 
στον Θεό. Ο Νεεμίας ακουμπούσε στην ελπίδα που εμπνέει η υπόσχεση του Θεού ότι θα επανέφερε τον λαό του στην 
Ιερουσαλήμ. Με αυτή την πεποίθηση του επαναπατρισμού μίλησε στον βασιλιά. Μην ξεχνάμε πως ο Νεεμίας ήταν ο 
αρχιοινοχόος του βασιλιά. Πολύ μεγάλο αξίωμα, γιατί απ’ αυτόν εξαρτιόταν η ζωή του ηγεμόνα. Έπρεπε να είναι άτομο 
απόλυτης εμπιστοσύνης, γιατί αυτός έστυβε το τσαμπί με το σταφύλι μέσα στο ποτήρι του βασιλιά μπροστά του. Παρ’ όλα 
αυτά δεν ήταν και τόσο εύκολο να του παρουσιάσει ένα τόσο ιδιαίτερο αίτημα. 
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2. Η Δεύτερη Προσευχή του Νεεμία. 
 Στην αρχή κιόλας του δεύτερου κεφαλαίου του βιβλίου του Νεεμία έχουμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη: Ο Νεεμίας μαθαίνει 
τα δυσάρεστα νέα για την Ιερουσαλήμ και τους συμπατριώτες του στην Παλαιστίνη τον μήνα Χισλεύ, που αντιστοιχεί στον 
μήνα Νοέμβριο (1:1). Τότε αρχίζει να προσεύχεται με επιμονή και πίστη στις υποσχέσεις του Θεού, και να νηστεύει, ζητώντας 
να κερδίσει την εύνοια του βασιλιά. Δεν πάει, ωστόσο, στον βασιλιά με το αίτημά του παρά μόνο μετά από 4 μήνες, τον μήνα 
Νισάν, που αντιστοιχεί στον μήνα Μάρτιο (2:1). Κι εδώ πρέπει να εξετάσουμε 3 σημεία: α) Η Αναβολή. Γιατί του πήρε τόσο 
χρόνο για ν’ αποφασίσει να φέρει το αίτημά του στον βασιλιά; Ξέρουμε ότι είχε φοβηθεί πολύ· ξέρουμε πώς ήταν αφάνταστα 
στενοχωρημένος. Γιατί, όμως, δεν μπορούσε να πάρει μια απόφαση; Μήπως εξακολουθούσε να περιμένει να βελτιωθούν οι 
συνθήκες; μήπως ήθελε να το ξανασκεφτεί; Αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα από τις περιγραφές των κειμένων, μοιάζει να 
είναι η ανησυχία του πώς θα καταφέρει να πάρει την άδεια να πάει ο ίδιος στην Ιερουσαλήμ. Έτσι, περίμενε την ώρα του 
Θεού. Δηλ. να αφήσει τη σπουδαία θέση του και να πάει αλλού. Ενδεχομένως τον ενοχλούσε πολύ να περιμένει τόσους 
μήνες να ζητήσει ακρόαση από τον βασιλιά. Εμπιστευόταν, όμως τη σοφία του Θεού, και περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία. 
Ίσως ο Θεός να ήθελε να δουλέψει πρώτα στην καρδιά του βασιλιά, και να τον φέρει στο σημείο να είναι έτοιμος να 
ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του Νεεμία. Από την άλλη μεριά ενδέχεται να υπήρχαν θέματα στο βασίλειο εκείνη την εποχή 
που κρατούσαν τον βασιλιά απασχολημένο ή μπορεί και οι καιρικές συνθήκες να μην ευνοούσαν ένα τέτοιο ταξίδι σ’ εκείνα 
τα μέρη, μέσα στο καταχείμωνο ‒Νοέμβριο με Φεβρουάριο. Πολλά «ίσως»… Και συνεχώς ο Νεεμίας προσευχόταν ο Θεός να 
του δώσει την κατάλληλη ευκαιρία. Πολλές φορές, όταν είναι να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, σκεφτόμαστε ότι πρέπει να μην 
καθυστερούμε. Θέλουμε να το κάνουμε αμέσως, ενώ κάποιες φορές αυτό απαιτεί υπομονή και γνώση της κατάλληλης 
ευκαιρίας. Όταν έχουμε πνεύμα προσευχής και έχουμε διαρκή επικοινωνία με τον Κύριο, τότε ο Θεός διαμορφώνει τα 
πράγματα έτσι που να μας δείχνουν ποιος είναι ο σωστός χρόνος να δράσουμε. Εδώ έχουμε άλλες δύο έννοιες που πρέπει 
να συνδυαστούν: Προσευχή και Σοφία. Πολλές φορές προσευχόμαστε αλλά είμαστε ανυπόμονοι. Κι όταν δεν παίρνουμε τις 
απαντήσεις του Θεού την ώρα που εμείς τις θέλουμε, ξεκινάμε όπως να ’ναι, στα κουτουρού, τάχα «διά πίστεως», με 
αποτέλεσμα τη ζημιά και την αποτυχία. Άλλες φορές πάλι σκεφτόμαστε ή προγραμματίζουμε τόσο πολύ, που ξεχνάμε να 
προσευχηθούμε. Ή προσευχόμαστε και ξεχνάμε να δράσουμε. Ο βασιλιάς καταλαβαίνει τη στενοχώρια του Νεεμία και του 
ζητάει να του πει γιατί είναι κακόκεφος μπροστά του (κάτι που απαγορευόταν). Ο Νεεμίας μολονότι λυπημένος, φοβάται 
κιόλας, γιατί δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει ο ηγεμόνας. Προσευχήθηκε όμως πάλι, και κατάλαβε πως αυτή ήταν η ώρα του 
Θεού με εσωτερική πληροφόρηση από τον Κύριο. Η απόδειξη της κατάλληλης στιγμής ήταν η εσωτερική ηρεμία και το 
θάρρος να πει το αίτημά του στον βασιλιά. Μόνον όταν η καρδιά μας περιμένει τον Κύριο με προσευχή, μόνο τότε μπορεί να 
ακούσει την παρότρυνση του Θεού και να νιώσει ειρήνη. Τότε μπορούμε να πάμε μπροστά κατανικώντας τους φόβους μας.  
β) Η Αδιάλειπτη Προσευχή. Το δεύτερο που κάνει ο Νεεμίας το βρίσκουμε στο εδ. 4 του β΄ κεφαλαίου: «Τότε εγώ 
προσευχήθηκα στον Θεό του ουρανού…» Βρίσκει τον χρόνο να προσευχηθεί λίγο πριν πει το αίτημά του. Τέσσερις μήνες 
περίμενε με προσευχή και νηστεία. Και τώρα πάλι νιώθει την ανάγκη να προσευχηθεί. Σαν τον μαθητή που διαβάζει 9 μήνες 
αλλά λίγο πριν μπει στην αίθουσα να γράψει για τις εξετάσεις, νιώθει την ανάγκη να ξαναρίξει μια ματιά στα «SOS»! Ωραίο 
αυτό. Δεν ξέρουμε πώς ένιωθε ακριβώς εκείνη τη στιγμή ο Νεεμίας αλλά βλέπουμε πόσο επικεντρωμένος ήταν στην 
προσευχή ακόμα και την ύστατη στιγμή. Πόσο συνειδητοποιούμε εμείς την ανάγκη να πούμε δυο λόγια προσευχής και την 
ύστατη στιγμή; Μπορεί να προσευχόμαστε καιρό αλλά πόσο νιώθουμε την ανάγκη την τελευταία στιγμή να πούμε ένα απλό: 
«Βοήθησέ με, Κύριε». Πριν μπούμε στην αίθουσα των διαγωνισμών – πριν μπούμε στο ιατρείο για τις εξετάσεις μας – πριν 
πάμε στο ραντεβού με το πρόσωπο που μας ενδιαφέρει – πριν μπούμε στο γραφείο του Υπουργείου για την υπόθεση της 
εκκλησίας – πριν δώσουμε εκείνη τη δύσκολη συνέντευξη για να μας προσλάβουν – πριν υπογράψουμε ένα συμβόλαιο – 
πριν υπογράψουμε για έναν συνεταιρισμό κλπ. κλπ.; Η ανταπόκριση του βασιλιά ήταν αφάνταστα θετική. Όχι μόνο 
συμφώνησε να πάρει άδεια ο Νεεμίας και να κάνει το έργο που ήθελε αλλά δέχτηκε και το αίτημα του Νεεμία να στείλει και 
επιστολές στους τοπικούς έπαρχους της Παλαιστίνης να τον διευκολύνουν στο έργο του. Ο Θεός χρησιμοποίησε έναν 
ειδωλολάτρη βασιλιά για να κάνει «υπέρ πάντα όσα ζητούσε ή νοούσε» ο δούλος του (εδ. 6-9). Τον εφοδίασε με 
αξιωματικούς να τον συνοδέψουν, του έδωσε μέσα και τρόφιμα για να εκπληρώσει τον σκοπό του. Κι όλα αυτά, επειδή «τον 
προστάτευε το χέρι του Θεού». γ) Η Δόξα στον Θεό. Αυτή η τελευταία φράση είναι το αποκορύφωμα της λειτουργίας της 
δεύτερης προσευχής του Νεεμία: έδωσε όλη τη δόξα στον Θεό. Δεν είπε «επειδή προσευχόμουν» ή επειδή «περίμενα και 
οργανώθηκα σωστά» ή «επειδή είχα μυαλό και βρήκα την ευκαιρία» ‒τίποτε απ’ όλα αυτά. Αλλά λέει: «Ο βασιλιάς μού 
έδωσε ό,τι του ζήτησα, γιατί ήταν μαζί μου το ευεργετικό χέρι του Θεού» (εδ. 8). Ο Βάμβας είναι πιο παραστατικός: «Καὶ 
ἐχάρισεν ὁ βασιλεὺς εἰς ἐμὲ πάντα, κατὰ τὴν ἐπ’ ἐμὲ ἀγαθὴν χεῖρα τοῦ Θεοῦ μου». Κι εδώ έρχεται στον νου μας η έννοια 
της χάρης του Θεού. Ο πιστός που βιώνει τη ζωή της προσευχής, ξέρει σε ποιον να αποδώσει τη δόξα για τις επιτυχίες του. Η 
προσευχή μάς διδάσκει να στρεφόμαστε στη χάρη του Θεού. Η προσευχή μάς οδηγεί στη χάρη του Θεού. Και μόνο που 
προσευχόμαστε ένθερμα για κάτι, δείχνει ότι υποτασσόμαστε και εξαρτιόμαστε από τη χάρη του Θεού και μόνο. Η σχέση μας 
με τον Θεό με προσευχή και η εξάρτησή μας από τον Θεό για δύναμη και θάρρος, μας δίνει τη νίκη.   
  Υπάρχει μια γενική αρχή για όλα αυτά: 
 

 
Ελπίζουμε για το καλύτερο – Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο – Προσευχόμαστε για όλα 

 

 
****  
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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. 
 

Α 



2. Το «Πάτερ Ημών με μια Άλλη Ματιά 
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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. 
  

**** 
 



Σελίδα 1 από 2 

 

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

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

3. Η Προσευχή του Ιαβή 
 

Αναγνώσματα: Α΄ Χρονικών 4:9-10· 
Β΄ Κορινθίους 9:10-11 

 
Ν μας ρωτούσε κανείς να του αναφέρουμε μια προσευχή μέσα από την Αγία Γραφή, σίγουρα δεν θα 
θυμόμασταν να του πούμε για την προσευχή του Ιαβή. Κι αν μας ζητούσε ένα δείγμα πώς να προσευχόμαστε 

σήμερα, σίγουρα θα του δίναμε το «Πάτερ Ημών» και όχι την προσευχή του Ιαβή! Κάποιοι βέβαια πήραν αυτήν 
ακριβώς την προσευχή για να υποστηρίξουν το ευαγγέλιο της ευημερίας, αλλά αυτό είναι φανερό ότι διαφωνεί με 
όλη την υπόλοιπη Βίβλο. Η προσευχή του Ιαβή είναι καταχωνιασμένη –θα ’λεγε κανείς – σ’ ένα βιβλίο (κεφ. 1-9) 
γεμάτο με ονοματολογικούς πίνακες και γενεαλογίες, και μια προσευχή μέσα σ’ αυτή την άσχετη συνάφεια μοιάζει 
με ξέφωτο μέσα σε ένα πυκνό και αποπνικτικό δάσος. Έτσι, εκεί που ο συγγραφέας αναφέρει ολόκληρα κατεβατά 
με ονόματα, νιώθει την ανάγκη να σταματήσει εδώ, στον Ιαβή, και να μας αναφέρει μέσα σε 2 εδάφια όσα όλα κι 
όλα έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού γι’ αυτό τον άνθρωπο, καθώς τον χαρακτηρίζει ένα μόνο στοιχείο: η 
προσευχή του στον Θεό. Ποιος ήταν όμως αυτός ο Ιαβής και ποια είναι η ιστορία του; Δεν υπάρχει σαφώς 
καταγεγραμμένη στον Λόγο του Θεού αλλά θα προσπαθήσουμε μέσα από άλλα εδάφια αλλά κι αυτήν εδώ την 
προσευχή του να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αυτή την ίδια την προσευχή του.  
 
1. Έφτιαξε ένα άλλο Όνομα. 
 Το κανονικό του όνομα ήταν ομόηχο του εβρ. «πόνος». Η λ. ιαβής (‘ōṣeḇ) σημαίνει «θλίβομαι». Πάρτε τώρα 

αυτό το όνομα και ζήστε με αυτό έξω στην κοινωνία. Πώς θα κάνατε παρέα με τους συνομηλίκους σας στη γειτονιά 
ή στον στρατό ή στο πανεπιστήμιο; Τα παιδιά σας πώς θα το ανέχονταν; Το όνομα του το έδωσε η μάνα του επειδή 
τον γέννησε με πολλούς πόνους. Κατ’ άλλη εκδοχή επειδή γεννήθηκε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, πιθανώς λόγω 
των διαρκών πολέμων με τους Χαναναίους. Όποια αρνητική επίδραση κι αν είχε αυτό το όνομα στη ζωή του, όμως, 
ο Ιαβής δεν το έβαζε κάτω. Κάποτε θα έκραζε στον Θεό για βοήθεια. Πίστευε πως ο Θεός δεν τον είχε ξεχάσει. 
Πίστευε πως ο Θεός θα τον ευλογούσε. Δεν υποβάθμισε τον εαυτό του αλλά πίστευε ότι είχε κι αυτός τις ίδιες 
ευκαιρίες με τους άλλους να ευλογηθεί από τον Θεό και γι’ αυτό προσευχήθηκε. Ο Ιαβής δεν συμβιβάστηκε με την 
κατάστασή του αλλά πίστεψε στο καλύτερο και το ζήτησε όπως θα δούμε από τον Θεό. Ενδέχεται κι εμείς να 
βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση με του Ιαβή. Πολλούς μάς στοιχειώνει κάποια παλιά κακή συμπεριφορά. Άλλους 
κάποια κακή φήμη που ίσως κουβαλούν. Ο σατανάς θα προσπαθήσει να μας καταθλίψει με απαξιωτικές σκέψεις. 
Δοξάζουμε τον Θεό γιατί σαν παιδιά του Θεού ο Θεός είναι έτοιμος να αλλάξει την κατάστασή μας αν του το 
ζητήσουμε.  
 
2.  Ο Ιαβής ως τοπωνύμιο. 
 Στο Α΄ Χρονικών 2:55α συναντούμε το όνομα Ιαβής σαν τοπωνύμιο. Είναι ενδιαφέρον ότι δύο σημεία που δεν 
φαίνονται σαφώς σε μια γενεαλογική λίστα – ένας τόπος και μια προσευχή– σχετίζονται και τα δύο με ένα 
πρόσωπο: τον Ιαβής. Ιουδαίοι συγγραφείς επιβεβαιώνουν ότι ο Ιαβής ήταν επιφανής διδάσκαλος του νόμου, που με 
το κύρος του επηρέασε τόσο πολλούς γραμματείς γύρω του, ώστε μια ολόκληρη πόλη πήρε το όνομά του. Αν αυτό 
είναι ακριβές, καταλαβαίνουμε πόσο «ένδοξος» ήταν ο Ιαβής. Ξεπέρασε το κακέμφατο όνομά του που παρέπεμπε 
συνειρμικά στην απαξίωση και στη θλίψη και πέτυχε τους πιο ψηλούς στόχους. Αυτό όμως δεν το πέτυχε μόνος του. 
 
3. Ο Θεός τού χάρισε μια καλύτερη ζωή (εδ. 10). 
 Ο Ιαβής με κανένα τρόπο δεν θα δεχόταν το στίγμα του ονόματός του. Δεν θα άφηνε ένα υποτιμητικό όνομα να 
μειώσει την ελπίδα που φλόγιζε την καρδιά του. Γνώριζε τον αληθινό Θεό. Πιθανότατα ήξερε την Ιστορία του λαού 
του, πώς ο Θεός τον είχε βγάλει από την Αίγυπτο.  
 α) Αποφάσισε, λοιπόν, να κράξει στον Κύριο και να ζητήσει την ευλογία του. Τι σημαίνει το ρ. ευλογώ – ζητώ 
την ευλογία του Θεού; Στα εβραϊκά σήμαινε λέω λόγια με τα οποία ζητώ τη θεία εύνοια. Ζητώ την υπερβατική 
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εύνοια. Κι όταν ζητάμε την απεριόριστη εύνοια που μόνον ο Θεός μπορεί να δώσει, ζητάμε την υπερβατική δύναμη 
του Θεού στη ζωή μας. Το ερώτημα είναι πόσο ζητάμε εμείς αυτή τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας; πόσο είμαστε 
έτοιμοι να δεχτούμε αυτή τη δύναμη. Θα χρειαστεί ο Θεός να μας προετοιμάσει να δεχτούμε τις ευλογίες του (Χήρα 
με τα δοχεία – Νεεμάν – Τυφλός στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ – Η πέτρα του τάφου = ταπείνωση, καθαρότητα, 
εμπιστοσύνη, πίστη παρ’ όλες τις δυσκολίες).  
 β) «Δώσε μου περισσότερα χωράφια». Μήπως ο Ιαβής δεν ήταν ικανοποιημένος με τη γη που του είχε δώσει 
ο Θεός σαν κλήρο; Αδύνατο για έναν πιστό στον Θεό άνθρωπο. Ο Ιαβής και ο λαός Ισραήλ είχαν συνεχώς 
πολέμους με τους Χαναναίους. Έτσι, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι στην ουσία ζητούσε νίκες από τον Θεό. 
Λίγο πριν πεθάνει ο Ιησούς του Ναυή, ο Θεός τού είπε: «Εσύ πια γέρασες· αλλά απομένει ακόμα μεγάλο μέρος της 
χώρας για να κατακτηθεί (ΙησΝ 13:1). Δεν τελειώνουν οι μάχες και οι νίκες στη χριστιανική ζωή. Κι ο Θεός ήξερε την 
καρδιά του Ιαβή, ότι δεν ζητούσε χωράφια από πλεονεξία αλλά η επέκτασή του σε κλήρο θα τον βοηθούσε να κάνει 
περισσότερα πράγματα για τον Κύριο. Όπως προαναφέραμε, η επίδραση του Ιαβή ήταν μεγάλη στην πόλη του, 
τόσο που πήρε το όνομά του. Η επίδραση αυτή θα μεγάλωνε με την αύξηση του κλήρου του κι όλα αυτά υπέρ του 
Θεού. Εκείνοι οι γραμματείς στην πόλη του δεν αποκλείεται να αντέγραφαν και χειρόγραφα του νόμου του Θεού, 
δηλ. τμημάτων της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός θα μας δώσει ό,τι του ζητάμε όταν βλέπει ότι πρόθεσή μας είναι να 
κάνουμε περισσότερα γι’ αυτόν (Β΄ Κορινθίους 9:10-11). Ο Ιαβής ζητούσε για να μπορεί να δίνει περισσότερα για 
τον Θεό του. Αν αντικαταστήσουμε τη λ. «χωράφια» με τη λ. «διακονίες», βλέπουμε την προσευχή του Ιαβή με τα 
μάτια του σημερινού χριστιανού. Ως πιστοί σήμερα μπορούμε να ζητάμε ο Κύριος να αυξήσει την επίδρασή μας με 
τη ζωή μας και με τα λόγια μας για τη μαρτυρία του ευαγγελίου. Ζητάμε από τον Θεό να μας ανοίξει καινούργιους 
ορίζοντες στον ευαγγελισμό ή στην κοινωνική συμπαράσταση, που μέσα απ’ αυτήν θα δείξουμε τον Χριστό και την 
αγάπη του. Είμαστε έτοιμοι για μια τέτοια προσευχή; Είμαστε έτοιμοι ο Θεός να γεμίσει τη ζωή μας; Να ζητήσουμε 
περισσότερες ευθύνες; Πόσο ανταποκρινόμαστε στις ευθύνες που ήδη έχουμε –ή τις παραμελούμε κι αυτές; Μπορεί 
όλα αυτά να μας φοβίζουν αλλά το κέρδος την πνευματική μας περιουσία θα είναι μεγάλο, όπως ήταν και του Ιαβή. 
 γ) Το τρίτο που ζήτησε ο Ιαβής ήταν η προστασία του Θεού. Αν ζητάμε από τον Θεό να μας ευλογήσει στη 
μαρτυρία μας και να επεκτείνει τα όρια της διακονίας μας, πρέπει παράλληλα να του ζητάμε την παρουσία του και 
την υποστήριξή του στη ζωή μας. Κι ο Ιαβής ήξερε πως αν το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί του, τότε θα είχε σε όλα 
επιτυχίες. Όταν έχουμε στη διάθεσή μας την υποστήριξη του Θεού, τότε θα νικάμε στις πνευματικές μας μάχες, θα 
έχουμε αποτελέσματα στη μαρτυρία μας, θα έχουμε την οδηγία του στη ζωή μας, θα μπορούμε να υπομένουμε στις 
δυσκολίες και στη διαπαιδαγώγηση του Θεού (πρβλ. Ψαλμός 119:173). 
 δ) «Φύλαξέ με μακριά από κάθε κακό κι από κάθε συμφορά» –το τέταρτο που ζήτησε ο Ιαβής. Το τέταρτο αυτό 
αίτημα μας θυμίζει την Προσευχή του Κυρίου: «μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 

πονηροῦ». Αφού είχε ζητήσει όλα τα προηγούμενα ο Ιαβής από τον Θεό, τώρα νιώθει την ανάγκη να ζητήσει να τον 
προστατέψει από κάθε κακό, που πίσω του βέβαια κρύβεται ο σατανάς. Γιατί όμως αυτό το αίτημα; Επειδή κάθε 
φορά που ζητάμε να κάνουμε κάτι μεγάλο για τον Κύριο με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, είναι σαν να τσιγκλάμε 
με μια βουκέντρα ένα πεινασμένο λιοντάρι! Θα μας χυμήξει και θα μας κατασπαράξει. Όταν δουλεύουμε για τον 
Χριστό και πέσουμε σε κάποια αμαρτία, τότε μην περιμένουμε επιτυχίες. Όταν δίνουμε τη μαρτυρία μας και η ζωή 
μας λέει άλλα, τότε μην περιμένουμε καρποφορία. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι ενωμένοι σαν εκκλησία, και με το 
παραμικρό φουντώνει μέσα μας ο εγωισμός («εμένα δεν με ενημέρωσαν, εμένα δεν με ρώτησαν, εμένα με 
εξαπάτησαν, εμένα, εμένα, εγώ, εγώ…») μην περιμένουμε κοινή πορεία. Η χριστιανική ζωή και ο χριστιανικός 
αγώνας είναι ένα πεδίο στο οποίο κυριαρχεί η αγάπη του Θεού. Δεν κυριαρχεί ο εγωισμός και το κατακτητικό 
πνεύμα όπως στο τζιχάντ των Μουσουλμάνων. Το Ισλάμ διαδόθηκε διά πυρός και σιδήρου εναντίον των απίστων. 
Η χριστιανική πίστη και το έργο της ιεραποστολής δεν είναι κατακτητικό –είναι έργο αγάπης και πρόσκλησης στην 
αγάπη του Θεού. Και πρέπει διαρκώς να ζητάμε αυτό το πνεύμα να επικρατεί στην εκκλησία μας, στην κοινωνία των 
εκκλησιών μας και στις διακονίες μας. Ποια ήταν η κατάληξη της προσευχής του Ιαβή; «Ο Θεός τού έδωσε όλα όσα 
ζήτησε»! Ποια είναι η υπέρτατη επιθυμία του προσευχόμενου πιστού; Ο Θεός να του δώσει όλα όσα ζητάει. Στην 
Καινή Διαθήκη έχουμε «παραπάνω απ’ όσα ζητούμε ή διανοούμαστε».  
 Υπάρχει όμως ένα ερώτημα: πότε ο Θεός μάς δίνει παραπάνω απ’ όσα ζητούμεν ή νοούμεν; Και γιατί δεν μας 
δίνει πάντοτε «υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν;» Η απάντηση βρίσκεται στο Εφεσίους 3:20-21: (α) Είναι 
ανάγκη μέσα μας να ενεργεί απεριόριστα η δύναμη του Θεού, και (β) να δοξάζεται ο Θεός με αυτά που ζητάμε 
(πρβλ. Ιερ 45:1-5). 
 

«Περιμένετε μεγάλα πράγματα από τον Θεό – Επιδιώξτε μεγάλα πράγματα για τον Θεό» (Ουίλλιαμ Κάρρεϋ). 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
9 Συμμελέτες με γενικό Θέμα: 

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

 

4. Η Μεσιτική Προσευχή 
 

Αναγνώσματα: Α΄ Τιμόθεον 2:1-6· 
Εφεσίους 1:17-19· 3:17-19 

 
 ΜΕΣΙΤΙΚΗ προσευχή είναι κάτι που δεν ακούγεται και πολύ συχνά στις εκκλησίες μας. Κάποιοι μπορεί να 
την έχουμε ακούσει, μπορεί να ξέρουμε ενδεχομένως τι σημαίνει, αλλά το πιο σίγουρο είναι ότι σπανιότατα 

έχουμε ζήσει τη ζωή της μεσιτικής προσευχής σε όλη της την έκταση, όπως μας την υποδεικνύει ο Λόγος του Θεού.  
Τι είναι μεσιτική προσευχή; Είναι μια προσευχή ικεσίας/δέησης αλλά όχι για μας, για τον εαυτό μας –για τους 
άλλους. Προσευχόμαστε για κάποιον άλλο ή για λογαριασμό κάποιου άλλου. Όταν μεσολαβούμε για κάποιον 
άλλο, οπουδήποτε, γινόμαστε υπερασπιστές του, δικηγόροι του –κι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στην 
καθημερινότητά μας. Π.χ. παίρνουμε τηλέφωνο και ζητάμε μια διευκόλυνση για κάποιον φίλο μας. κλπ. Κάτι τέτοιο 
σαν αυτό το τελευταίο έκανε ο Βαρνάβας για τον Παύλο όταν τον σύστησε στην εκκλησία των Ιεροσολύμων.   

Ο χριστιανός πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα ένας μεσίτης του Θεού προς τους γύρω του. Κι αυτό πρέπει να 
φαίνεται πρώτα απ’ όλα στην προσευχή του. Πρέπει να μεσιτεύουμε προς τον Θεό για τους άλλους, επειδή κι ο 
Χριστός μεσίτευσε και μεσιτεύει για μας. Στη συμμελέτη μας θα δούμε τρία βασικά σημεία για το θέμα της 
μεσιτικής προσευχής. Μεσιτεύουν: 1. Ο Ιησούς για μας. 2. Εμείς για τον κόσμο. 3. Εμείς για τον λαό του Θεού. 
 
1. Ο Ιησούς για μας. 
Όπως ξέρουμε, στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης μεσίτης του λαού Ισραήλ προς τον Θεό ήταν ο ιερέας. Μεσίτευε 
πρώτα για τον εαυτό του και μετά για τον λαό για την άφεση των αμαρτιών τους. Μία φορά τον χρόνο επιτρεπόταν 
να μπει στα Άγια των Αγίων και να συναντηθεί με τον Θεό για να κάνει αυτό το έργο του μεσίτη. Σήμερα, με τη νέα 
διαθήκη, έχουμε έναν νέο μεσίτη, τον Χριστό, κατά το Α΄ Τιμ 2:5, κάτι που είχε προφητεύσει ο Ησαΐας όταν είπε ότι 
«ο δίκαιος δούλος θα μεσιτεύσει υπέρ των αμαρτωλών» (53:12). Η αμαρτία μάς χώρισε από τον Θεό, κι επειδή 
εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να επανασυνδεθούμε με τον Θεό, ήρθε ο Χριστός κι έκανε το έργο της 
μεσολάβησης. Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί ο Χριστός –στη σωτηρία. Εξακολουθεί να είναι ο μεσίτης μας (Ρωμ 8:31-
34). Κάθε φορά που πέφτουμε σε μια αμαρτία, ο σατανάς, ο προαιώνιος κατήγορός μας μας κατηγορεί μπροστά 
στον Θεό. Η μεγάλη παρηγοριά μας όμως είναι ο Χριστός προβάλλει την αντικατάστασή του και το τελειωμένο 
έργο του στον σταυρό, με το οποίο πλήρωσε την κάθε μας αμαρτία. Βέβαια, στόχος του πιστού είναι να μην 
αμαρτάνει. Προσέχει να ζήσει με τη δύναμη του Πνεύματος τη ζωή του Χριστού. Αν όμως αμαρτήσουμε, λέει ο 
Ιωάννης (Α΄ Ιω 2:1-2), «έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα, τον δίκαιο Ιησού Χριστό». Αυτό δεν σημαίνει ότι 
μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να αγνοούμε τον νόμο του Χριστού («αγαπάτε…») ή ότι δεν θα έχουμε 
συνέπειες αν αμαρτάνουμε. Σημαίνει ωστόσο ότι δεν οδηγούμαστε στην απόγνωση και στην απώλεια, αν 
επιστρέψουμε και ζητήσουμε τη μεσιτεία του Χριστού.   
 Το Άγιο Πνεύμα επίσης είναι μεσίτης μας, ως Παράκλητος, όταν προσευχόμαστε (Ρωμ 8:26-27). Εμείς δεν 
ξέρουμε πολλές φορές τι ή πώς να προσευχηθούμε. Μόνον ο Θεός ξέρει την καρδιά μας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει 
κι όταν προσευχόμαστε για ένα άλλο άτομο που αγαπάμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τις ανάγκες του, τα προβλήματά 
του ή τον ίδιο του τον χαρακτήρα, τι σχέσεις έχει δημιουργήσει, ποια είναι τα λάθη του ή τα δίκια του. Μόνον το 
Πνεύμα του Θεού ξέρει και μπορεί να «φιλτράρει» την προσευχή μας προς τον Θεό. Μια έμπρακτη ανταπόκριση 
στη μεσιτεία του Χριστού για μας πρέπει να είναι να γίνουμε κι εμείς μεσολαβητές, ένα είδος μεσίτη, για τους 
άλλους. Επομένως, τώρα μεσιτεύουμε: 
 
2. Εμείς για τον κόσμο. 
Στην περικοπή μας διαβάζουμε την παρότρυνση του Παύλου: «Σας παρακαλώ πρώτα απ’ όλα να κάνετε δεήσεις, 
προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους» και εξηγεί για τους ηγέτες μας κλπ. Με τη 
μεσιτεία του Χριστού γίναμε αποδεκτοί από τον Θεό. Πρέπει τώρα κι εμείς από ευγνωμοσύνη για τη δική μας 
σωτηρία να θέλουμε να μεσιτεύσουμε για τους άλλους προς τον Θεό. Είναι ο πνευματικός νόμος ότι δίνουμε απ’ 
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αυτά που μας δίνονται: μας δίνεται συγχώρηση – δίνουμε συγχώρηση. Μας δίνονται ευλογίες – γινόμαστε 
ευλογία. Μας δίδονται χαρίσματα – τα προσφέρουμε για την εκκλησία. Μας παρέχεται μεσιτεία – γινόμαστε 
μεσίτες. Γι’ αυτό ο Παύλος «μας παρακαλεί» με την έννοια του «μας παροτρύνει, μας ενθαρρύνει, μας προτρέπει». 
Θα ρωτήσει κανείς: «μα να μεσιτεύουμε για όλους;» Τι θα κάνουμε για κείνους που δεν τους έχουμε σε υπόληψη ή 
που δεν «τους πάμε» με τίποτα; Η απάντηση βρίσκεται στο Λουκάς 6:27-28: «Αγαπάτε τους εχθρούς σας…» Το 
ίδιο εδάφιο στον Ματθαίο καταλήγει: «Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου Πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλλει τον 
ήλιο του για κακούς και καλούς…» (5:45). Με τη μεσιτική προσευχή για όλους, δείχνουμε στους άλλους ότι είμαστε 
παιδιά του Θεού –μοιάζουμε στον Χριστό. Κι εκείνος μεσιτεύει για όλους στον Πατέρα –ακόμη και για τους 
σταυρωτές του. Υπάρχει όμως και μια τρίτη μεσιτεία: 
 
3.  Εμείς για τον λαό του Θεού. 
Καθώς ο Παύλος περιγράφει την πανοπλία του χριστιανού στο Εφεσίους 6, καταλήγει στα εδ. 18-19: 
«Προσεύχεστε συνεχώς…» Η προσευχή είναι κι αυτή ένα όπλο, μέρος της πανοπλίας μας. Είναι ένας σύνδεσμος 
επικοινωνίας μας με τον Θεό (κάτι σαν τις «διαβιβάσεις» στον στρατό) μεσολαβώντας για τους αδελφούς μας, που 
κι αυτοί αντιμετωπίζουν τις πνευματικές τους μάχες όπως κι εμείς. Δεν προσευχόμαστε απλά για την εκκλησία 
μας. Προσευχόμαστε για τους πιστούς των άλλων εκκλησιών. Όχι μόνο για τους αδελφούς της πατρίδας μας αλλά 
και των άλλων χωρών, ιδιαίτερα για κείνους που διώκονται σε χώρες κλειστές για το ευαγγέλιο. Είναι καλό να λέμε 
στους αδελφούς μας ότι προσευχόμαστε γι’ αυτούς. Αυτό τους δίνει ενθάρρυνση. Δίνει και σ’ εμάς κουράγιο στους 
πνευματικούς μας αγώνες, όταν κάποιος μας βεβαιώνει ότι προσεύχεται για μας. Είμαστε μια ομάδα υποστήριξης 
του ενός προς τον άλλο. Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που είναι σπουδαία η διακονία της μεσιτικής 
προσευχής. Όσοι αφιερώνονται σ’ αυτή τη διακονία γίνονται μεσίτες του Θεού. Παίρνουν τα αιτήματα ενός και τα 
παρουσιάζουν στον Θεό. Αυτό ζητάει κι ο Παύλος από τους αδελφούς να κάνουν στο εδ. 19. Εδώ έχουμε μια 
μορφή κοινωνίας. Ο Παύλος με τόσες αποκαλύψεις δεν είχε ανάγκη από τους απλούς αδελφούς της Εφέσου να 
προσεύχονται γι’ αυτόν. Είχε όμως ανάγκη απ’ αυτή την κοινωνία. Στο Εφ 1:17-19 βλέπουμε τον Παύλο να κάνει 
πρώτα ο ίδιος αυτό που ζητάει από την εκκλησία να κάνει γι’ αυτόν: προσεύχεται γι’ αυτούς. Εκεί μπορούμε να  
δούμε μερικά θέματα που μπορούμε κι εμείς να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας.  
 Ένα άλλο αίτημα του Παύλου για τους πιστούς είναι παρακάτω, στο Εφ 3:17β-19: «[Παρακαλώ τον Θεό] να 
κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη, και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι, 
θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο τον λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το 
ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη 
γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού». Τι είχαν να κερδίσουν οι πιστοί αν 
κατανοούσαν όλες τις διαστάσεις του μυστηρίου της σωτηρίας; Αφού ήταν πιστοί, τι την ήθελαν την παραπάνω 
γνώση; Μολονότι οι διαστάσεις της αγάπης του Θεού «ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη γνώση», εντούτοις το Πνεύμα 
του Θεού μας βοηθάει να εμβαθύνουμε σ’ αυτήν. Και τι βγαίνει μ’ αυτό;  
 Βγαίνει ότι όσο περισσότερο εμβαθύνουμε στο μυστήριο της θυσίας του σταυρού, τόσο πιο πλήρεις 
γινόμαστε εν Χριστώ. Ο Θεός δεν μας θέλει στερημένους ή άσχετους χριστιανούς, όπως η μάνα δεν θέλει τα 
παιδιά της να πεινούν. Ο Θεός μάς θέλει πλήρεις Πνεύματος Αγίου, κι αυτό επιτυγχάνεται αν εμβαθύνουμε στην 
αγάπη του. Κι όσο περισσότερο κατανοούμε την αξία της μεσιτείας του Χριστού για μας, τόσο θέλουμε να γίνουμε 
κι εμείς μεσίτες για τους αδελφούς μας. Η αρχή του «παίρνω-δίνω» που λέγαμε παραπάνω. Όταν θυμόμαστε το 
βάθος της αγάπης του Χριστού για μας, θέλουμε όλοι οι αδελφοί στην εκκλησία μας να βιώσουν κι αυτοί αυτή τη 
γνώση. Είναι γνώση της καρδιάς κι όχι θεολογία.  
Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να βγούμε από τον εαυτό μας. Κι ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι ν’ 
αρχίσουμε να προσευχόμαστε: Οι μακράν της Χάριτος να έρθουν στη γνώση του Χριστού – Οι εντός της Χάριτος 
πιστοί να εμβαθύνουν στη γνώση του Χριστού. Κάπως έτσι είναι η μεσιτική προσευχή μέσα από τις περικοπές 
που διαβάσαμε.  
 Είναι ανάγκη η προσευχή μας να γίνει μεσιτική από ατομοκεντρική που είναι. Οι ειδικοί μελετητές του 
θέματος της προσευχής καταλήγουν ότι το κυριότερο γνώρισμα της μη βιβλικής προσευχής σήμερα είναι η έλλειψη 
μεσιτικής προσευχής. Η περισσότερη διδασκαλία, ωστόσο, περί προσευχής στη Γραφή είναι για τη μεσιτική 
προσευχή. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αναπτυχθεί η μεσιτική προσευχή σήμερα, ακριβώς επειδή είναι πανεύκολο 
να παρασυρθούμε στην ατομοκεντρική προσευχή.  
 

 
**** 
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5. Οι Αντιφατικές Προσευχές του Ηλία 
 

Αναγνώσματα: Α΄ Βασιλέων 18:36-40· 19:1-18 

  
  
ΤΗΝ Παλαιά Διαθήκη δεσπόζει η θεότητα του Βάαλ, παρμένη από τους Χαναναίους ανάμεσα στους οποίους 
κατοικούσαν οι Ισραηλίτες από τον καιρό του Μωυσή. Ήδη από την εποχή του χρυσού μόσχου στην έρημο, ο 

ισραηλιτικός λαός είχε επηρεαστεί από τη χανανιτική λατρεία. Από τη Θρησκειολογία μαθαίνουμε ότι ο Βάαλ ήταν ο 
μεγαλύτερος θεός των Χαναναίων και των Φοινίκων, αλλά και αρκετών σημιτικών λαών της Εγγύς Ανατολής και της 
βόρειας Αφρικής, όπως των Βαβυλωνίων, των Μωαβιτών κ.α. Σύμφωνα με την μυθολογία των Χαναναίων, ο Βάαλ 
ήταν γιος του θεού Ελ. Ήταν προστάτης της γεωργίας, της γονιμότητας και των κατοικίδιων ζώων. Ο Βάαλ 
εικονιζόταν ένοπλος, με δόρυ στο χέρι και με ένα φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι του, σύμβολο πιθανώς του 
Ήλιου. Σύμβολο του Βάαλ ήταν ο ταύρος, και μάλιστα, ο «χρυσός ταύρος». Ο Βάαλ είναι ο ευεργέτης θεός, και ο 
ήρωας-πολεμιστής θεός. Ήταν ο κυρίαρχος του κεραυνού της αστραπής και της καταιγίδας και κρατούσε ένα βαρύ 
ρόπαλο φτιαγμένο από πέτρα. Του αποδίδονταν χαρακτηριστικά ουράνιας θεότητας (η βροντή ήταν η φωνή του, οι 
κεραυνοί τα βέλη του, και ήταν εκείνος που έστελνε τη βροχή στη γη).   
 Ο Βάαλ ήταν γνωστός με διάφορες προσωνυμίες Βάαλ-Φεγώρ, Βάαλ-Βερίθ, Βέελ Ζεβούλ κλπ. (βλ. Αρ 25:3· 
25:5· Δτ 4:3· Ψλ 105:28· Κρ 2:11· 8:33· 9:46· 10:6· Α' Βασ 7:4· 12:10· Β΄ Βασ 1:2-3, 6, 16). Κάποιοι ταύτισαν τον 
Βάαλ με τον Μολώχ, ενώ οι αρχαίοι Έλληνες τον ταύτισαν με τον Κρόνο και με τον Δία –στα ελληνικά κείμενα 
αναφέρεται ως Βήλος. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται επίσης ως αρχηγός των κακών πνευμάτων και οι Φαρισαίοι 
κατηγόρησαν τον Χριστό ότι έκανε θαύματα στο όνομά του. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εξελίσσεται το 
περιστατικό που διαβάσαμε, και από το οποίο θα πάρουμε το θέμα μας: «Οι Αντιφατικές Προσευχές του Ηλία».  
 Ο Ηλίας έδρασε στα χρόνια 871-852 π.Χ. στη Σαμάρεια, την πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου, του Ισραήλ. 
Βασιλιάς εδώ είναι ο περιβόητος για την ασέβειά του Αχαάβ. Γυναίκα του και βασίλισσα ήταν η Ιεζάβελ, κόρη του 
Εθβάαλ, βασιλιά της Τύρου, αυτή που έφερε και εγκατέστησε στη Σαμάρεια τη λατρεία του θεού Βάαλ. 
 
1. Η Προσευχή της Νίκης. 
 Καθώς διαβάζουμε ώς εδώ την ιστορία, θαυμάζουμε το θάρρος και τη δύναμη που ο Θεός δίνει στον προφήτη 
του, απέναντι στον σατανά. Τα βάζει με όλους: με τον βασιλιά, με τους ιερείς του Βάαλ, με τον αναποφάσιστο λαό 
του Ισραήλ. Τους απέδειξε ότι δεν είναι ο Βάαλ θεός της γονιμότητας που έστελνε τη βροχή αλλά ο Κύριος. Ο 
Ιάκωβος μας λέει γι’ αυτόν ότι ήταν άνθρωπος προσευχής, και μπορούσε να τα βάλει με τους πάντες. 
Προσευχήθηκε στον Θεό να μη βρέξει και δεν έβρεξε για τριάμισι χρόνια (Ιακ 5:17. Βλ. και Α΄ Βασ 17:1). Ο 
προφήτης του Θεού, εναντίον του Βάαλ. Η προσευχή της Νίκης. Παράλληλα ο Ηλίας έβαλε τον εαυτό του σε μεγάλο 
μπελά, γιατί τώρα θα έπρεπε ν’ αντιμετωπίσει τη σκληρή βασίλισσα Ιεζάβελ. Με την πράξη του αυτή εξευτέλισε τους 
προφήτες του Βάαλ (400 του Βάαλ και 450 της Αστάρτης), και παράλληλα με τη βασίλισσα, που τους προστάτευε. 
Επιπλέον, αν η φωτιά δεν ερχόταν θα έπρεπε να εξαφανιστεί από προσώπου γης.  
 Ο Ιάκωβος όμως συμπληρώνει την περιγραφή του και μας λέει ότι «Και προσευχήθηκε ξανά, κι ο ουρανός 
έδωσε βροχή, και βλάστησε η γη τον σπόρο που είχε μέσα της». Και τα λέει αυτά ο Ιάκωβος για να μας ενθαρρύνει 
ότι «η παράκληση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη». Πολύ καλά, λοιπόν, τα κατάφερε ο προφήτης του Θεού. Είχε 
τόσες εμπειρίες με τον Θεό, του είχε δώσει μια υπερφυσική δύναμη να μετακινείται γρήγορα από περιοχή σε 
περιοχή, να αντιμετωπίζει τους δυνατούς της χώρας του, να εξευτελίζει τους ειδωλολάτρες… Επομένως με τέτοιες 
εμπειρίες, φυσικό ήταν να έχει πάντοτε τόσο θάρρος και πίστη. Λίγο μετά, όμως, απ’ αυτή την εμπνευσμένη και 
δυναμική προσευχή της πίστης και της νίκης, της προσευχής που συνοδεύτηκε από την τόσο θεαματική εκδήλωση 
της δύναμης του Θεού, βλέπουμε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο μια άλλη, εντελώς διαφορετική προσευχή.  
 Τι μεσολάβησε; 
 
2. Η Προσευχή της Θλίψης. 
 Ο βασιλιάς Αχαάβ έκανε το «λάθος» να πάει να πει στη γυναίκα του την Ιεζάβελ τι είχε συμβεί στο όρος 
Κάρμηλος! Μόλις έμαθε τα καθέκαστα εκείνη, που προφανώς έκανε και το κουμάντο στον Ισραήλ, τον απείλησε με 

 Σ 
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θάνατο (Α΄ Βασ 19:2). Μόλις άκουσε το μήνυμα ο Ηλίας, που τότε βρισκόταν στην Ιζρεέλ, πάγωσε το αίμα του. 
Κυριάρχησε μέσα του η ανθρώπινη φύση και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και το ’βαλε στα πόδια. Όπου φύγει, 
φύγει. Κατέβηκε στη Βέερ-Σεβά (προς τον νότο), άφησε εκεί τον υπηρέτη του, και συνέχισε μία μέρα ταξίδι στην 
έρημο. Φτάνει σε ένα κυπαρισσοειδές δέντρο, την άρκευθο, κάθισε στη σκιά της αποκαμωμένος και άρχισε να 
προσεύχεται: «Αρκετά ως εδώ, Κύριε! Πάρε τη ζωή μου, γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους μου» 
(19:4) κι εκεί τον πήρε ο ύπνος. Η προσευχή της Θλίψης. Μετά από λίγο τον ξυπνάει ο άγγελος του Θεού και του 
φωνάζει: «Τι ζητάς εδωπέρα Ηλία;» Και του έδωσε να φάει και να πιει. Τον ενδυνάμωσε και τον μετέφερε με τη 
δύναμη του Πνεύματος στο όρος του Θεού, το Χωρήβ. Πάει ο Ηλίας και κρύβεται σ’ ένα σπήλαιο, κι εκεί τον 
ξαναβρήκε ο Θεός, και τον ξαναρωτάει: «Τι ζητάς εδωπέρα Ηλία;» Κι η συνέχεια είναι ότι του αποκαλύφθηκε με την 
απαλή φωνή του λεπτού αέρα, του έδωσε θάρρος και τον έστειλε σε νέα αποστολή: να χρίσει βασιλιά τον Ιηού και 
να βρει τον αντικαταστάτη του, τον Ελισσαιέ. 

  
3. Τι Μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο Προσευχές; 
 Τόσα και τόσα είχαν προηγηθεί στην εποχή της ξηρασίας τριάμισι χρόνια. Πριν 3,5 χρόνια τον είχε στείλει ο 
Κύριος στον χείμαρρο Χερίθ στον Κάρμηλο, κι εκεί προστατευμένον από το πογκρόμ της Ιεζάβελ τον έτρεφαν οι 
κόρακες. Μετά ο Κύριος τον έστειλε στα Σαρεπτά της Σιδώνας όπου ανέστησε τον γιο εκείνης της χήρας. Τόσες και 
τόσες νίκες. Τι έπαθε τώρα ο Ηλίας; Αντί να της στείλει μήνυμα πίσω με τον ίδιο αγγελιοφόρο της Ιεζάβελ και να της 
πει «εσύ πρέπει να φοβάσαι τώρα για τη ζωή σου, όχι εγώ. Τα πράγματα άλλαξαν». Τώρα ο Ηλίας το βάζει στα 
πόδια! Τρεις είναι βασικά οι ανασταλτικοί παράγοντες που παρεμποδίζουν τη νικηφόρα προσευχή μας. 
 α) Η Κόπωση. Ο Ηλίας έφτασε αποκαμωμένος από το όρος Κάρμηλος στην Ιζρεέλ (τουλ. 30 χλμ.) κι από κει 
στη Βέερ-Σεβά (τριπλή τουλάχιστον απόσταση). Κι όταν ένας είναι σωματικά και ψυχικά αποκαμωμένος, είναι πολύ 
εύκολο να καμφθεί από τη θλίψη. Πολλές φορές βρισκόμαστε κι εμείς σε μια τέτοια κατάσταση. Μας κουράζει η 
ζωή, η δουλειά μας, τα παιδιά μας, το έργο του Θεού, και νομίζουμε ότι τσάμπα κοπιάζουμε. Έρχεται κι ο σατανάς 
και σου λέει ότι τίποτα δεν πάει καλά στην εκκλησία: Οι συμπροσευχές, οι συμμελέτες, οι κατ’ οίκον μελέτες, οι 
διακονίες, οι συνελεύσεις, οι σχέσεις των αδελφών. Κουραστήκαμε με όλα αυτά κι έρχεται η αποθάρρυνση. Κι 
έρχεται ο Κύριος και σε ρωτάει: «Τι δουλειά έχεις εδωπέρα Ηλία;» Τι δουλειά έχεις να κάθεσαι ψυχοπλακωμένος 
κοιτάζοντας το παρελθόν; «Σήκω και φάγε». Όταν η κούραση έρχεται και μας ψυχοπλακώνει, η μόνη λύση είναι η 
τροφή αλλά και η πνευματική τροφή. Άνοιξε τον Λόγο του Θεού. Θα βρεις λόγια ανάπαυσης. Λέει π.χ. ο Χριστός: 
«Ελάτε σ’ εμένα όλοι όσοι κοπιάζετε…» (Μτ 11:28-29).  
 β) Ο Φόβος (19:3). Είναι το δεύτερο στοιχείο που μας οδηγεί στην απογοήτευση και στη θλίψη. Ο Ηλίας 
κατέφυγε αρχικά στην Ιζρεέλ και μετά στη Βέερ-Σεβά, όπως είπαμε, αλλά μαζί με τη σωματική και ψυχική κόπωση 
την καρδιά του την πλημμύριζε ο φόβος. Μετά, εμψυχωμένος από την τροφή που του έδωσε ο άγγελος, πορεύτηκε 
40 μερόνυχτα και πήγε στο όρος Χωρήβ (=Σινά). Το ίδιο έρχεται και σ’ εμάς ο φόβος να μας κατακλύσει: «Είπα 
ξεκάθαρα τη γνώμη μου σε κάποιον - μήπως βρω κανέναν μπελά;» «Εκφράστηκα δημόσια για κάτι που στοιχειώνει 
την εκκλησία μου - μήπως οι άλλοι αδελφοί με κοιτάζουν παράξενα;» Έτσι, πάμε ακόμα πιο μακριά και κρυβόμαστε 
όσο πιο βαθιά γίνεται σε μια σπηλιά και ζούμε με τον φόβο. Απομονωνόμαστε σε κάποιο Χωρήβ και δεν θέλουμε να 
δούμε κανένα. Πήγε, όμως, κι εκεί και τον βρήκε ο Θεός με το ίδιο ερώτημα: «Τι δουλειά έχεις εδωπέρα, Ηλία;» Και η 
δικαιολογία του ίσως να αντιπροσωπεύει και πολλούς από μας σήμερα: «Τόσα έχω κάνει για την εκκλησία μου, 
Κύριε, τόσα έχω προσφέρει στο έργο σου, Κύριε… Γιατί να αγωνίζομαι εγώ, μόνος;» Κι ενώ παλιότερα είχαμε 
επιτυχίες στη ζωή μας με τον Χριστό, τώρα κάνουμε προσευχές Θλίψης. 
 γ) Η Λογική. Υπάρχει όμως και κάτι βαθύτερο, που άλλαξε ο Ηλίας την προσευχή του. Μέσα στην Κούραση 
και στον Φόβο του έπαψε να βλέπει τα πράγματα με τα μάτια της πίστης κι άρχισε να τα βλέπει με τα μάτια της 
Λογικής. Η απογοήτευση μας οδηγεί στον σκεπτικισμό. «Αφού δεν έπεισα κανένα με τη μαρτυρία μου τόσα χρόνια, 
μήπως το περιεχόμενο της μαρτυρίας μου δεν είναι το σωστό;» «Μήπως αντί να μιλάω αποκλειστικά για τον Χριστό 
και το ευαγγέλιο, να αρχίσω να μιλάω πιο επιστημονικά; με περισσότερα λογικά επιχειρήματα; με περισσότερα 
θεολογικά επιχειρήματα;» «Μήπως δεν ξέρω όσα πρέπει;» Έτσι, η πίστη μας παύει να είναι το στήριγμά μας και τη 
θέση της παίρνουν «οι λόγοι της ανθρώπινης σοφίας». Αλλά όταν γίνει αυτό, δεν μπορούμε πια να κατεβάσουμε 
φωτιά από τον ουρανό (δηλ. να βοηθήσουμε κάποιον να αναγεννηθεί με Πνεύμα Άγιο), δεν μπορούμε να ζητήσουμε 
κάτι από τον Θεό και να γίνει, γιατί η προσευχή μας δεν έχει δύναμη. Ο Ιάκωβος μας προτρέπει να μοιάσουμε στον 
Ηλία όχι ως προς τον σκεπτικισμό του αλλά ως προς την πίστη του και την τόλμη του. Όλα γύρω μας προσπαθούν 
να μας αποτρέψουν απ’ αυτή την πορεία της πίστης. Όταν όμως ακούσουμε τη φωνή του Θεού, τον ελαφρό ψίθυρο 
του λεπτού ανέμου κι αρχίσουμε να τον εμπιστευόμαστε, τότε εκείνος θα ανορθώσει το πεσμένο μας φρόνημα και 
θα μας αποστείλει σε νέες διακονίες.  

**** 
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6. Τρεις Προσευχές του Παύλου για την Εκκλησία 
 

Ε αυτή τη μελέτη θα δούμε μερικές προσευχές του αποστόλου Παύλου. Κάποιες απ’ αυτές τις έχουμε δει στο θέμα μας 
«Μεσιτική Προσευχή». Αυτές που θα δούμε σήμερα είναι μεσιτικές προσευχές αλλά θα τις δούμε υπό το πρίσμα 

ειδικότερων αιτημάτων που ο Παύλος απηύθυνε στον Θεό για την εκκλησία, και να εξετάσουμε μήπως κι εμείς μπορούμε 
να ευθυγραμμίσουμε τις δικές μας προσευχές με τις προσευχές του Παύλου. Ποια ήταν αυτά τα αιτήματα του αποστόλου; 
 
1. Να πληρωθούμε με Σοφία και Σύνεση (Κολ 1:9-12).  
 Αυτό που ζητάει εδώ ο Παύλος εκτείνεται σε όλη την Επιστολή προς τους Κολοσσαείς. 
 α) Η περικοπή μας αρχίζει με τη φρ. «Γι’ αυτό». Για ποιο δηλαδή; Στα εισαγωγικά εδάφια ευχαριστεί τον Θεό «γιατί 
πληροφορηθήκαμε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και την αγάπη σας για όλο τον λαό του Θεού» (εδ. 4). Το ευαγγέλιο, 
που κηρύχθηκε στις Κολοσσές από τον Επαφρά, έφερε καρπούς και είχε αύξηση στην εκκλησία εκείνη, και τώρα ο 
απόστολος προσεύχεται αυτή η πρόοδος να συνεχιστεί. Να πληρωθούν με όλη τη σοφία και τη σύνεση που δίνει το Άγιο 
Πνεύμα. Ο Παύλος ήθελε και προσευχόταν γι’ αυτό ακριβώς: η συγκεκριμένη εκκλησία να αποκτήσει πλήρη σοφία και 
την επίγνωση του θελήματος του Θεού. Κι αυτό μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορούσε να τους το δώσει. Μ’ άλλα λόγια τίποτε 
άλλο να μην τους απασχολεί παρά η έντονη επιθυμία να κάνουν το θέλημα του Θεού. Το πώς θα γίνει αυτό, μας το λέει ο 
Παύλος στα πρώτα εδάφια του 12ου κεφαλαίου της προς Ρωμαίους Επιστολής: να μην προσαρμοζόμαστε στη νοοτροπία 
αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφωνόμαστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Μ’ αυτό 
τον τρόπο θα μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού –τι είναι καλό, τι είναι αρεστό στον Θεό, και τι 
είναι τέλειο. Δεν μπορώ να είμαι πλήρης «με τη σοφία και την επίγνωση του Θεού», αν δεν μπορώ να προσδιορίσω και 
να δεχτώ το θέλημα του Θεού για τη ζωή μου. Το θέλημα του Θεού δεν θα είναι ξεκάθαρο μέσα μου, αν εγώ δεν σκέφτομαι 
με πνευματικό τρόπο. Όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται για μένα το θέλημα του Θεού κι όσο πιο πολύ το δέχομαι, τόσο 
περισσότερο θα το εφαρμόζω στη ζωή μου και θα «πληρούμαι» με αυτό.  
 β) Το δεύτερο που πρέπει να ξέρουμε στη δεδομένη περικοπή είναι για ποιον λόγο ο Παύλος προβάλλει αυτό το 
αίτημα στην προσευχή του. Για ποιον λόγο ζητάει οι πιστοί των Κολοσσών «να πληρωθούν με τη σοφία και την 
επίγνωση του Θεού»; Σκοπός του είναι να ζουν γενικά μια αξιόλογη χριστιανική ζωή. Ειδικότερα: να ευαρεστούν τον 
Κύριο, να έχουν πλούσια καρποφορία σε καλά έργα, να προοδεύουν στη βαθιά γνώση του Θεού, να είναι ισχυροί, να 
αντέχουν στις θλίψεις και να είναι υπομονετικοί και ευγνώμονες στον Θεό Πατέρα.  
 γ) Τέλος, αξίζει να προσέξουμε τις λέξεις που διαλέγει ο Παύλος στην περικοπή μας. Μοιάζει να μην είναι φειδωλός 
σ’ αυτά που ζητάει για τους πιστούς: ἵνα πληρωθῆτε, ἐν πάσῃ σοφίᾳ…, εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ…, ἐν 

πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι… εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν… Ο Θεός δεν κάνει τσιγκουνιές. Μεταλληνός: 
«Δεν είναι ψιλικατζής ο Θεός». Δίνει «κατά τον πλούτον του» αρκεί εμείς να είμαστε πιστοί και ειλικρινείς απέναντί του. 
 
2. Η Αγάπη μας να Μεγαλώνει (Φιλ 1:9-11). 
 (α) Εδώ ο Παύλος προσεύχεται η αγάπη των Φιλιππησίων να μεγαλώνει, να επεκτείνεται, να ανθίζει όλο και 
περισσότερο. Αυτό το καταλαβαίνουμε αν λάβουμε υπόψη ότι ως άτομα αυξανόμαστε συνεχώς για να μοιάσουμε στον 
Χριστό. Αν αυτό γίνεται συνειδητά στη ζωή μας, τότε αυτόματα θα αυξάνει και η αγάπη που έχουμε για τους άλλους. Η 
αγάπη πρέπει να αυξάνει ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει, δηλ. να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση. 
Αυτό μας θυμίζει αυτό που είδαμε στο Κολ 1:9: «να είμαστε πλήρεις με τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει το Πνεύμα». 
Η αγάπη σχετίζεται με τη γνώση και σωστή κρίση, κι αποτελεί ένα αρμονικό σύνολο αυτών που ζητάει ο Παύλος για την 
εκκλησία: αγάπη-σοφία-σύνεση-γνώση-σωστή κρίση-διάκριση.  
 (β) Αυτό το τελευταίο είναι που μας κάνει μεγαλύτερη εντύπωση: η διάκριση. Σημαίνει «να διακρίνετε τι είναι καλό 
για σας» (εδ. 10). Κατά το κείμενο: εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα. Με άλλα λόγια, να διακρίνουμε ποιο είναι το 
καλό για μας –να κάνουμε τις σωστές επιλογές. Η χριστιανική ζωή δεν είναι «όσα πάνε κι όσα έρθουν». Η χριστιανική 
ζωή είναι αγάπη που συνοδεύεται με τη σωστή διάκριση ποιο είναι το καλό για τον καθένα μας και για την εκκλησία. 
Όταν εκδηλώνουμε την αγάπη μας δεν το κάνουμε τυφλά, όπως η αγάπη που κινείται από συναισθήματα. Η πνευματική 
αγάπη ξέρει να διακρίνει ποιο είναι το πνευματικό συμφέρον του πιστού. Όταν κάποιος αδελφός σού ζητάει κάτι, πρέπει 
με το πνεύμα της διάκρισης, που έχεις, να κρίνεις αν αυτό θα κάνει καλό ή κακό: σ’ εσένα, σ’ εκείνον ή στην εκκλησία 
(π.χ. ένα δάνειο, μια διαμεσολάβηση, μια υπόδειξη για την εκκλησία που μπορεί να κάνει ζημιά, μια μεταφορά είδησης 
κλπ.) Αυτό κάνει και ο Θεός, άλλωστε. Γι’ αυτό και άλλοτε μας λέει «ναι» σ’ ένα αίτημά μας, άλλοτε «όχι» και άλλοτε 
«περίμενε». 

Σ 
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 (γ) Η πνευματική αγάπη δεν είναι απλά ένα συναίσθημα –έχει τη ρίζα της στη γνώση (κατανόηση) και στη σωστή 
κρίση. Αυτό υλοποιείται αν καταλάβουμε σωστά και εμβαθύνουμε στην αγάπη του Θεού για μας. Όταν κατανοήσουμε σε 
βάθος την αγάπη του Θεού, μπορούμε να αυξήσουμε την αγάπη μας για τον Θεό. Στους Εφεσίους ο Παύλος γράφει ότι ως 
πιστοί πρέπει να κατανοήσουμε τις 4 διαστάσεις της αγάπης του Θεού για μας (Εφ 3:17-19). Πολλοί το παραλληλίζουν με 
τις διαστάσεις του σταυρού. Εδώ συμβαίνει κάτι αντιφατικό: από τη μια ο Παύλος μας λέει πως η αγάπη του Θεού 
ξεπερνάει οποιαδήποτε ανθρώπινη γνώση, κι από την άλλη μάς καλεί να την κατανοήσουμε ως προς τις 4 διαστάσεις 
της. Πώς γίνεται αυτό; Η απάντηση είναι ότι μπορούμε να συλλάβουμε σε κάποιο βαθμό την αγάπη του Θεού αν δούμε 
τον σταυρό του Χριστού, και τι πρόσφερε για μας εκεί ο Θεός: τον Υιό του –τον ίδιο του τον εαυτό. Ποια είναι η πρακτική 
αξία, όμως, για την εκκλησία αυτής της κατανόησης; Όσο πιο πολύ εμβαθύνω στην αγάπη του σταυρού, αυξαίνει η 
αγάπη μου για τον Θεό αλλά και για τον αδελφό. Κι όσο περισσότερο καταλαβαίνω τι περνάει ο αδελφός μου, τόσο 
μεγαλώνει η αγάπη μου γι’ αυτόν και γίνεται πιο αποτελεσματική – Τόσο πιο εύκολα και ακριβέστερα προσδιορίζω ποιο 
είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω γι’ αυτόν. Διαμορφώνω μέσα μου «σπλάχνα οικτιρμών». Αυτή είναι η αλυσίδα της 
αγάπης. Κι όταν γενικότερα λειτουργεί σωστά αυτή η πνευματική αγάπη και μεγαλώνει στην εκκλησία μας, τότε είναι 
ευνόητο ότι και η ενότητα της εκκλησίας είναι όλο και πιο αρραγής, γιατί αυτή η αγάπη του Θεού «μάς διακατέχει» 
(συνέχει ἡμᾶς), δηλ. καθορίζει αυτή τις πράξεις μας. Η ενότητα έχει συγκεκριμένο πνευματικό περιεχόμενο: τον κοινό μας 
πνευματικό θάνατο ως προς την αμαρτία. Ο Χριστός πέθανε για όλους μας, άρα όλοι μας πεθάναμε. Κι αυτή η 
πεποίθηση είναι που μας ενώνει μεταξύ μας «υποχρεωτικά».  

  
3. Να οδηγούμαστε στον Εξαγνισμό και στη Δόξα (Α΄ Θεσ 5:16-24· Β΄ Θεσ 1:11-12). 
 α) Προς το τέλος της Α΄ προς Θεσσαλονικείς Επιστολής του ο Παύλος δίνει μερικές πρακτικές οδηγίες στην 
εκκλησία: Εδώ δεν έχουμε ακριβώς προσευχή αλλά μια ευχή του αποστόλου. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι 
υπονοείται ένα «Προσεύχομαι στον Θεό…» Ο Παύλος θέλει ο Θεός να «αγιάσει», δηλ. να κάνει ολοκληρωτικά δικούς του 
τους πιστούς. Δεν ζητάει να τους κάνει αναμάρτητους αλλά «άμεμπτους», δηλ. κανένας να μην μπορεί να τους προσάψει 
μομφή. Ο Δανιήλ ήταν άμεμπτος. Προσπάθησαν να τον σπιλώσουν αλλά όλες οι κατηγορίες έπεσαν στο κενό. Ο Δανιήλ 
ήταν άμεμπτος. Η Εκκλησία πρέπει να είναι άμεμπτη. Να ζει με ακεραιότητα και ηθικότητα. Ο κόσμος έχει ανάγκη να μας 
βλέπει ότι ζούμε με τις αρχές του Χριστού και του ευαγγελίου. Το πώς θα γίνει αυτό, το λέει ο Παύλος στο πρώτο τμήμα 
της περικοπής μας: «Να είστε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα, να ευχαριστείτε, να απέχετε από το κακό, να μη 
σβήνετε τα χαρίσματα του Πνεύματος, όλα να τα εξετάζετε και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο». 
 β) Μια άλλη «συμπληρωματική» προσευχή του Παύλου με θέμα τη δόξα των πιστών, βρίσκουμε στη Β΄ Επιστολή 
προς Θεσσαλονικείς (1:11-12). Στα αμέσως προηγούμενα εδάφια ο απόστολος κάνει λόγο για τη Β΄ Έλευση του Χριστού 
όπου ο Κύριος θα έρθει «για να δοξαστεί μαζί με αυτούς που του ανήκουν». Στην εσχατολογική δόξα του Χριστού 
συμπεριλαμβάνονται και οι πιστοί. Πώς θα γίνει αυτό; Ο Παύλος ζητάει από τον Θεό στην εσχατολογική αυτή προοπτική, 
«να τελειοποιήσει κάθε έργο που εμπνέει η πίστη τους». Κανένας μας δεν είναι άξιος της σωτηρίας του Θεού. Σωθήκαμε 
διά της χάριτος με την πίστη μας στον Χριστό. Τα έργα που καλούμαστε να κάνουμε είναι όχι από δικές μας δυνάμεις 
αλλά είναι κι αυτά έργα που τα εμπνέει και τα πραγματώνει η πίστη μας στον Χριστό. Επομένως κατά το Εφ 2:8-10 
(πρβλ. Ρωμ 1:17· Γαλ 3:11) δεν σωζόμαστε ΜΕ τα έργα αλλά σωζόμαστε ΓΙΑ τα έργα που δοξάζουν τον Χριστό. Με αυτά 
τα έργα της πίστεως λογιζόμαστε άξιοι της προσκλήσεως που λάβαμε (Εφ 4:1). Ο Θεός στον καθένα απευθύνει την 
πρόσκληση της σωτηρίας του και για τον κάθε πιστό έχει μια αποστολή, ένα σχέδιο και έναν σκοπό. Έτσι, ο Παύλος 
προσευχόταν οι πιστοί εκείνοι να πετύχουν τον σκοπό για τον οποίο τους κάλεσε ο Θεός. Όταν έρθει ο Χριστός στη Β΄ 
Έλευσή του με όλη του τη δόξα, θα δοξάσει και τους πιστούς που ζουν μια τέτοια ζωή καθαρότητας. Ένα όμορφο αίτημα 
και για μας σήμερα. Να προσευχόμαστε ο Θεός να μας αξιώσει ως εκκλησία και ως άτομα να πετύχουμε τον σκοπό για 
τον οποίο μας έχει καλέσει ο Θεός –μια ζωή γεμάτη με έργα καλά, που θα γίνονται διά της πίστεως. Με αποτέλεσμα να 
δοξαστούμε μαζί με τον Χριστό. 
 
4.  Κοινό γνώρισμα των 3 Προσευχών του Παύλου. 
 Κάτι που παρατηρούμε κοινό σε όλες τις προσευχές του Παύλου που είδαμε παραπάνω, είναι μια μικρή φράση με 
παραλλαγές: «Για να…», «Έτσι θα…» Αυτά δείχνουν ότι ο Παύλος προσεύχεται όχι αόριστα ή από συνήθεια αλλά με 
έναν συγκεκριμένο σκοπό για οτιδήποτε προσεύχεται για την εκκλησία. Είναι ανάγκη κι εμείς στις προσευχές μας να 
αναρωτηθούμε: γιατί προσεύχομαι και κάνω το συγκεκριμένο αίτημα για μένα, για τους αδελφούς μου και για την 
εκκλησία μου; πού αποσκοπώ στο βάθος του μυαλού μου; Ο Παύλος αποκαλύπτοντας τον στόχο του έδειχνε την αγάπη 
του για τις εκκλησίες που διακονούσε: Τους ήθελε να ζουν με τρόπο αντάξιο της πρόσκλησης που έλαβαν από τον Θεό – 
Να είναι καθαροί, χωρίς να μπορεί κανένας να τους κατηγορήσει – Ήθελε μέσα από τη ζωή της εκκλησίας να δοξαστεί το 
όνομα του Χριστού. Αν κι εμείς αναζητούσαμε τα «γιατί» των προσευχών μας, ίσως να αλλάζαμε πολλές από αυτές. Θα 
γίνονταν πιο πνευματικές οι προσευχές μας. Θα παίρναμε δύναμη να συμβάλουμε στην πραγματοποίηση των αιτημάτων 
μας. Πολλά έχουμε να πάρουμε από τις προσευχές του απ. Παύλου. 

 
**** 

  



Σελίδα 1 από 2 

 

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

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

 

 

7. Η Προσευχή μιας Μεθυσμένης 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Σαμουήλ 1:9–2:9.18-21  
 

ΕΡΟΥΜΕ πως υπάρχουν τα λόγια των μεθυσμένων (κουβέντες του κρασιού), τα τραγούδια των μεθυσμένων ή «τραγούδια 
του κρασιού», οι καβγάδες των μεθυσμένων και άλλα τέτοια, αλλά δεν ξέραμε ότι στη Βίβλο υπάρχει και η προσευχή μιας 

μεθυσμένης. Ξέρουμε για τα κατορθώματα του μεθυσμένου Νώε ή του μεθυσμένου Λωτ αλλά όχι για την προσευχή της 
«μεθυσμένης» Άννας, της μάνας του Σαμουήλ. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, γιατί η Άννα δεν ήταν μεθυσμένη αλλά 
θεωρήθηκε μεθυσμένη. 
 Για τους Ιουδαίους η Άννα είναι κεντρικό πρόσωπο όσον αφορά την προσευχή. Στην ιουδαϊκή πρωτοχρονιά (το Ρος 
Χασαμάχ) η ιστορία της διαβάζεται σαν ένα από τα κύρια αναγνώσματα της ημέρας. Σήμερα θα δούμε κι εμείς την ιστορία της 
και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τη ζωή μας. Η ιστορία είναι γνωστή γενικά, όπως τη διαβάσαμε, αλλά 
πρέπει να δούμε και κάποιες πληροφορίες που θα μας εξηγήσουν καλύτερα το ιστορικό και πραγματικό πλαίσιο της ιστορίας, 
προτού μπούμε στα διδάγματα που μας δίνει η προσευχή της «μεθυσμένης». 
 

Α.  ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ. 
 1) Ιεραποδημίες. Ο συγγραφέας μάς βάζει στο κλίμα της ιστορίας με την πληροφορία ότι: Κάθε χρόνο ο άνθρωπος αυτός 
ανέβαινε από την πόλη του στο αγιαστήριο της Σιλώ για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο, τον Θεό του 
Ισραήλ (1:3). Ο Ελκανά δεν πήγαινε κάθε χρόνο στη Σιλώ για εκδρομή αναψυχής αλλά ήταν μια υποχρέωση του κάθε 
Ισραηλίτη από τότε που μπήκαν στη Χαναάν (Δτ 16:16). Τόσο εδώ όσο και στο βιβλίο των Αριθμών, ωστόσο, δεν έχουμε 
ξεκάθαρη εικόνα για το πόσες φορές τον χρόνο πήγαιναν στα αγιαστήρια οι Ισραηλίτες. Μία φορά σε κάθε γιορτή ή μία φορά 
σε μία γιορτή, όποια διάλεγαν; Πάντως, σίγουρα, τουλάχιστον μία φορά πήγαιναν κάθε χρόνο. 
 2) Τα Αγιαστήρια. Τα αγιαστήρια ή βαμώθ στον Ισραήλ ήταν στην Παλαιά Διαθήκη τα εξής: Γάλγαλα (ΙησΝ 4:19εξ· 
5:9εξ), Σιλώ (ΙησΝ 18:1· 21:2· 22:9.12), Μισπά (Κρ 20:1-3· 21:1-8), Γαβαών (Α΄ Χρ 16:39· Β΄ Χρ 1:3.5.13), Οφρά (Κρ 6:11-24), 
Δαν/Βαιθήλ (Α΄ Βασ 12:28-33· Β΄ 10:29 κλπ.), Ιερουσαλήμ (Α΄ Βασ 3:15) [Ίσως οι ανασκαφές αποκαλύψουν και άλλα τέτοια 
ιερά –Η. Οικονόμου]. Αντιπαραβάλλονται με τα ειδωλολατρικά βαμώθ των Χαναναίων που τα βρήκαν οι Ισραηλίτες όταν 
μπήκαν στη Γη της Επαγγελίας. Ήταν υψώματα είτε φυσικά (λόφοι) είτε τεχνητά (σωροί λίθων) που στην κορυφή τους θυσίαζαν 
στα είδωλα. Τα έκαναν όσο πιο ψηλά μπορούσαν, γιατί έτσι νόμιζαν ότι πλησίαζαν περισσότερο στη θεότητα. Πήγε, λοιπόν, κι 
ο Ελκανά με την Άννα, και όταν κάθισαν να φάνε (ιερά δείπνα) μετά τη θυσία που πρόσφερε (3 βόδια), ο Ελκανά σαν 
οικοδεσπότης έδωσε στη μία γυναίκα του, τη Φενίννα, και στους γιους της πολλές μερίδες από τα σφάγια, αλλά στην Άννα, αν 
και την αγαπούσε, της έδωσε μόνο μία μερίδα, επειδή ήταν άτεκνη. [Οι παλαιότερες μετ. και ο Βάμβας, λένε ότι την αγαπούσε 
περισσότερο και γι’ αυτό της έδωσε διπλή μερίδα]. Αυτό γινόταν κάθε φορά.  
 3) Η Ατεκνία. Η σημασία της στειρότητας ήταν μεγάλη στον αρχαίο Ισραήλ. Η στείρα γυναίκα, όσο κι αν την αγαπούσε ο 
άντρας της, ήταν ο περίγελως των άλλων συζύγων και της κοινωνίας (πρβλ. Σάρρα-Άγαρ, Λεία-Ραχήλ κλπ.) και τώρα Φενίννα-
Άννα. Η ατεκνία στον αρχαίο Ισραήλ ήταν όνειδος, δοκιμασία και ποινή. Ήταν η στέρηση της ευλογίας του Θεού, ο οποίος έδινε 
και τη ζωή. Οι Εβραίοι ήθελαν να αποκτήσουν πολλά παιδιά, ιδίως αρσενικά, γιατί έτσι εξασφαλιζόταν η επιβίωση της 
οικογένειας και διατηρείτο η περιουσία. Μόνο τα αγόρια κληρονομούσαν. Τα κορίτσια μόνο αν δεν υπήρχε κληρονόμος [Οι 
κόρες του Ιώβ κληρονόμησαν κατ’ εξαίρεση (Ιωβ 42:13εξ)]. Έτσι, η Άννα, καθώς θεωρείτο απεριμμένη από τον Θεό, ζούσε στην 
απαξίωση και βίωνε καθημερινό μπούλινγκ από την άλλη σύζυγο, τη Φενίννα.  
 4) Τα Τάματα. Η Άννα σε μια απ’ αυτές τις αποδημίες στο αγιαστήριο του Κυρίου, έφερε το πρόβλημά της κατευθείαν 
στον Κύριο. Προσευχόταν γονατιστή και «εξέχεε την ψυχήν αυτής ενώπιον του Κυρίου». Ο ιερέας Ηλεί την έβλεπε από μακριά, 
αλλά δεν την άκουγε, και παρακολουθώντας τα χείλη της την πέρασε για μεθυσμένη. Η Άννα, ωστόσο, χωρίς να προσέχει ή να 
λαμβάνει υπόψη της τι εντύπωση δημιουργούσε, είχε επικεντρωθεί απόλυτα στην προσευχή της, και μάλιστα έκανε ένα τάμα 
στον Κύριο: όταν θα γεννιόταν το παιδί και ήταν αγόρι, θα το αφιέρωνε στην υπηρεσία του Κυρίου. Αυτό λεγόταν «τάμα» ή 
«ευχή» ενώπιον του Θεού. Στο βιβλίο των Αριθμών (30:11-16) έχουμε μια ξεκάθαρη διευθέτηση για τα τάματα μιας παντρεμένης 
γυναίκας όπως ήταν η Άννα. Ο Ελκανά όχι μόνο δεν αντιτάχθηκε αλλά συμφώνησε και φρόντισε να το κάνει και δικό του το 
τάμα της Άννας. Στο εδ. 21 διαβάζουμε ότι ανέβηκε οικογενειακώς στη Σιλώ για την ετήσια θυσία «και ένα τάμα που είχε κάνει». 
Το τάμα ήταν η υπόσχεση ότι αν το παιδί ήταν αγόρι, η μάνα του θα το αφιέρωνε στον Κύριο και θα ήταν «ναζηραίος». Πάλι 
στους Αριθμούς (κεφ. 6) αναφέρονται όλες οι τελετουργικές πράξεις για να καθιερωθεί κάποιος σαν ναζηραίος. 

Ξ 
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 5) Ο Απογαλακτισμός. Όταν γεννήθηκε ο Σαμουήλ, η Άννα έκανε 2-3 χρόνια ν’ ανέβει στην ετήσια επίσκεψη στη Σιλώ. 
Κι ο λόγος ήταν ότι είχε αποφασίσει να πάει μια και καλή όταν θα απογαλακτιζόταν το παιδί. Να πούμε πάλι εδώ ότι η διάρκεια 
του θηλασμού ήταν μεγάλη εκείνη την εποχή. Θα έπρεπε το μωρό να θηλάζει επί 3 χρόνια, και μετά θα το πήγαινε η μάνα του 
στον Κύριο. 
Καταλαβαίνει κανείς πόσο θαρραλέα γυναίκα ήταν η Άννα. Καμιά μάνα δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει το παιδί που θήλαζε 
επί 3 χρόνια, να το αποκόψει και ψυχολογικά, και να το παραδώσει στον Κύριο. Από την άλλη, ήταν επικίνδυνο να 
υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει το τάμα της, γιατί τότε θα είχε επιπτώσεις. Θα ήταν ένοχη αμαρτίας (Δτ 23:21). 
 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ. 
Η συμπεριφορά της Άννας και η προσευχή της έχουν αρκετά να μας διδάξουν σήμερα: 
 1) Στράφηκε απευθείας στον Θεό. Η Άννα ήταν πολύ πικραμένη, και προσευχόταν κλαίγοντας στον Κύριο (Α΄ Σαμ 
1:10). Το πλαίσιο της θλίψης της Άννας ήταν η Φενίννα με τα πολλά παιδιά, που θεωρείτο ευνοημένη από τον Κύριο. Ο 
Ελκανά, ο άντρας της, που ήταν η ευνοημένη του και που τη φρόντιζε και την αγαπούσε παραπάνω από ό,τι αγαπούσε τη 
Φενίννα. Ο κοινωνικός περίγυρος που η Άννα ένιωθε ότι τη χλεύαζε. Δεν μπορούσε όμως να κάνει τίποτε παραπάνω για να 
ικανοποιήσει τη λαχτάρα της για ένα παιδί. Κάπως έτσι είναι και η δική μας η ζωή πολλές φορές. Οι άλλοι γύρω μας είτε μας 
ζηλεύουν, μας μισούν ή ακόμη κι αν μας αγαπούν, δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Και τότε πρέπει να στραφούμε 
αποκλειστικά στον Κύριο. Να αναζητήσουμε τα «γιατί» που κρύβονται πίσω από τους σκοπούς του Θεού. Γιατί καθυστερεί; 
γιατί δεν μας ακούει; γιατί δίνει στους άλλους και δεν δίνει σ’ εμάς; γιατί απαντάει στους άλλους και όχι και σ’ εμάς; 
Ο Θεός όμως έχει τον δικό του χρόνο. Όπως τότε με την Άννα. Ο Σαμουήλ έπρεπε να γεννηθεί και να φανεί στο προσκήνιο σε 
μια δεδομένη ιστορική στιγμή. Τότε που ο Ηλεί είχε γεράσει και τα παιδιά του είχαν εξοκείλλει. Τότε που δεν υπήρχε κανένας 
«Βλέπων» στον Ισραήλ, αλλά ήταν τότε που έπρεπε να εκδιπλωθεί το σχέδιο του Θεού και να ανατραφεί ο Σαμουήλ ως ιερέας. 
 2) Άφησε τον Θεό να εργαστεί στη ζωή της. Έκανε τάμα και είπε: «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, αν σκύψεις πάνω από την 
ταλαιπωρία της δούλης σου, αν δεν με ξεχάσεις και πράγματι μου δώσεις αρσενικό παιδί, τότε εγώ…» (Α΄ Σαμ 1:11). Πίστευε 
πως ο Θεός ήταν ο μόνος που μπορούσε να την ακούσει και να ανατρέψει τους φυσικούς όρους στο σώμα της, και να νικήσει 
τη στειρότητά της. Χωρίς να νοιάζεται τι εντύπωση θα προκαλέσει στους περαστικούς, ξέχυσε την ψυχή της μπροστά στον 
Κύριο. Φάνταζε τρελή ή μεθυσμένη για τους καθωσπρέπει τυπικούς προσκυνητές αλλά έτσι την άκουσε ο Κύριος.  
 3) Ηρέμησε μετά την προσευχή της. Τότε η Άννα πήγε κι έφαγε, και το πρόσωπό της δεν ήταν πια μελαγχολικό [...] Ο 
Ελκανά συνευρέθηκε με τη γυναίκα του την Άννα, κι ο Κύριος θυμήθηκε την προσευχή της. Εκείνη έμεινε έγκυος κι όταν 
συμπληρώθηκε ο καιρός, γέννησε γιο. Τότε είπε: «Τον ζήτησα από τον Κύριο» και τον ονόμασε «Σαμουήλ» (Α΄ Σαμ 1:18.20). 
Η Άννα ήξερε βαθιά μέσα της ότι ο Θεός είχε αρχίσει να εργάζεται. Είχε αφεθεί στην αξιοπιστία του Θεού. Δεν αμφέβαλλε για το 
παραμικρό, δεν ανησυχούσε. Η αυθεντικότητα της πίστης της φαίνεται από το ότι προτού φύγει από τη Σιλώ για τη Ραμαθά, την 
πόλη της, πρόσφερε στον Κύριο θυσία ευχαριστίας και λατρείας, με πίστη στην υπερβατική δύναμη του Θεού. Κι ο Θεός τής 
χάρισε τον γιο της. 
 4) Δεν υπαναχώρησε από το τάμα της. Εκεί έσφαξαν το βόδι κι έφεραν το παιδί στον Ηλεί. Τότε η Άννα του είπε: 
«Κύριέ μου, εγώ είμαι η γυναίκα που στάθηκε εδώ κοντά σου για να προσευχηθεί στον Κύριο. Είναι αλήθεια, όπως με βλέπεις 
και σε βλέπω» (Α΄ Σαμ 1:24-28). Η Βίβλος δεν μας αναφέρει τα αισθήματα της Άννας ούτε όταν παρακαλούσε τον Κύριο να της 
δώσει παιδί ούτε όταν το μεγάλωνε και το θήλαζε ούτε όταν ξεκίνησε με ένα τρίχρονο μοσχαράκι να αφιερώσει το παιδί της στο 
αγιαστήριο. Είναι γνωστό, όμως, πόσο δένεται μια μάνα με το παιδί που θηλάζει. Όπως προαναφέραμε, η περίοδος του 
θηλασμού τότε κρατούσε 3 χρόνια. Μέσα σ’ αυτά τα τρία χρόνια, η μάνα θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη. Με συνέπειες, 
βέβαια, αλλά μπορούσε. Υπερίσχυσε όμως η πίστη της. Η Άννα δεν επικαλείτο τον Θεό και δεν θυσίαζε στον Θεό μόνο όταν 
είχε το πρόβλημα. Ανταποκρινόταν στην υποχρέωσή της και μετά που λυνόταν το πρόβλημα. Τίμησε τον Κύριο παραπάνω από 
την ευλογία που της έδωσε. Ο Κύριος αξίζει παραπάνω από τα δώρα του. Και στην περίοδο της θλίψης, σμιλεύτηκε η πίστη, η 
υπομονή και ο χαρακτήρας της Άννας. Και ποτέ ο Θεός δεν θα αφήσει τη θλίψη να έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας.  
 5) Ευχαρίστησε τον Θεό για τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε. Το κεφ. 2 του Α΄ Σαμουήλ αρχίζει με την ευχαριστήρια 
προσευχή της Άννας. Και συνεχίζει η όμορφη αυτή προσευχή αφιέρωσης ώς το εδ. 10. Ως προς το θέμα της, μοιάζει πολύ με 
την προσευχή της Παρθένου Μαρίας, το γνωστό Μεγαλυνάριο (Λκ 1:46-55), καθώς κι εκείνη μεγαλύνει τον Κύριο που της 
χάρισε παιδί, τον Ιησού. Μπορούμε να πούμε πως ο Θεός ενέπνευσε αυτά τα λόγια και στις δύο γυναίκες, γιατί το παιδί που 
γέννησε η καθεμιά είχε φοβερή επίδραση στα έθνη και στους λαούς της γης και στον σημερινό ακόμα κόσμο. Ο Σαμουήλ έγινε 
ο πρώτος προφήτης του Ισραήλ, ήταν αρχιερέας, Κριτής του Ισραήλ και σύμβουλος («Βλέπων») των βασιλιάδων Σαούλ και 
Δαβίδ, τον προπάτορα του Ιησού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ποτέ οι χρόνοι του Θεού δεν είναι τυχαίοι. Πολλές φορές είναι 
δύσκολο να διακρίνουμε και να καταλάβουμε πώς εργάζεται ο Θεός, και γιατί οι απαντήσεις του στις πιο βαθιές αναζητήσεις 
μας παίρνουν τόσο πολύ χρόνο. Μπορούμε εντούτοις να τον εμπιστευτούμε ότι ακούει τις προσευχές μας και εργάζεται για μας. 
Μπορεί το τάιμινγκ του Θεού να μοιάζει άσχετο μ’ εμάς αλλά εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ξέρει ο Θεός. Μας ζητάει 
απλά να τον εμπιστευόμαστε, όπως ακριβώς έκανε η Άννα. Μας καλεί να του λέμε τα ζητήματά μας, τις αγωνίες μας, τους 
πόθους μας ή τον πόνο μας. Ποτέ ο Θεός δεν θα κλείσει τ’ αυτιά του στην κραυγή μας ούτε θα μας αποδιώξει. Είναι απέραντα 
αξιόπιστος, με απέραντη αγάπη και απέραντη καλοσύνη.   
 

**** 
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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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9. Η Προσευχή του Δανιήλ 
Ανάγνωσμα: Δανιήλ 9:1-20   

 
ΕΝ είναι σπάνιο το φαινόμενο στην καθημερινότητά μας να πληρώνουμε για τα λάθη ή τις παραλείψεις άλλων. Θυμάμαι 
στην κατασκήνωση, ένας έκανε τη φασαρία το μεσημέρι, και την πλήρωνε όλη η ομάδα. Ή στον στρατό, όταν είχαμε έξοδο 

το απόγευμα σε παρέες, αν ένας έκανε μια κουταμάρα στον δρόμο, μπορούσε να την πληρώσει όλη η παρέα. Και τέτοια 
υπάρχουν πολλά. Ανάλογο παράδειγμα στη Βίβλο έχουμε την περιπέτεια του Ιωνά. Παρά λίγο να βουλιάξει το καράβι και να 
πνιγούν όλοι οι επιβάτες, επειδή ένας –ο Ιωνάς– είχε αμαρτήσει στον Θεό του. Ένα διαχρονικό παράπονο των δικαίων της 
Παλαιάς Διαθήκης αλλά και των χριστιανών της Καινής, είναι «γιατί οι δίκαιοι, γιατί οι πιστοί, να υποφέρουν μαζί με τους 
αμαρτωλούς όταν έρχεται η κρίση του Θεού;»  
 Στη σημερινή μας συμμελέτη θα δούμε μια προσευχή που την έκανε ένας άνθρωπος του Θεού, ο Δανιήλ, και 
εξομολογείται ζητώντας το έλεος και τη συγχώρηση του Θεού για αμαρτίες που δεν είχε κάνει ο ίδιος αλλά ο λαός του. Ο Δανιήλ 
είχε μετοικιστεί μαζί με τον λαό του Ιούδα αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα το 597 π.Χ., όταν ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων, ο 
Ναβουχοδονόσορ, κατέλαβε την Ιερουσαλήμ και έκανε την πρώτη εκτόπιση των κατοίκων της κυριεύοντας όλη την περιοχή της 
Παλαιστίνης. Την ιστορία και την εξέλιξη του Δανιήλ την ξέρουμε από τις διηγήσεις του φερώνυμου βιβλίου. Αναδείχτηκε με τη 
βοήθεια του Θεού στα ύπατα αξιώματα των Βαβυλωνίων αλλά και στη συνέχεια, όταν τη Βαβυλώνα την κατέλαβαν οι 
Μηδοπέρσες, ο Δανιήλ εξακολουθούσε να απολαμβάνει την εκτίμηση και του βασιλιά Δαρείου του Μήδιου (άγνωστος 
βασιλιάς). Αυτός έριξε τον Δανιήλ στον λάκκο των λεόντων αλλά όταν είδε ότι τον έσωσε ο Θεός, έστειλε διαταγή στο βασίλειό 
του όλοι να σέβονται και να φοβούνται τον Θεό του Δανιήλ. 
 Η εποχή που ο Δανιήλ κάνει την προσευχή, τοποθετείται γύρω στο 538 π.Χ., τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Δαρείου 
στους Μηδοπέρσες. Ο Δανιήλ είναι γέροντας πια, πιθανότατα 80 ετών. Κάποια μέρα, με  κάποιον τρόπο βρήκε το βιβλίο με τις 
προφητείες του Ιερεμία, και στο κεφ. 29 (εδ. 10-14) διάβασε μία που έλεγε πως η αιχμαλωσία των Ιουδαίων θα διαρκούσε 70 
χρόνια. Υπάρχει ένας πνευματικός λόγος για την 70χρονη αιχμαλωσία, και μας δίνεται στο Β΄ Χρονικών (36:20-21): «Η χώρα 
θα ερημωθεί για εβδομήντα χρόνια, μέχρι να συμπληρώσει τα σαββατικά έτη που δεν είχε τηρήσει». Κατά το Λευιτικό (25:3-5), 
κάθε 7 χρόνια η γη έπρεπε να μένει ακαλλιέργητη για να «ξεκουράζεται» το έδαφος. Αυτή την εντολή όμως δεν την τηρούσαν οι 
Εβραίοι. Ο Χρονικογράφος, λοιπόν, δίνει αυτή την εξήγηση για τα 70 χρόνια αιχμαλωσίας. Αυτά πληροφοριακά – ιστορικά.  
 Επομένως, καθώς ο Δανιήλ διάβασε την προφητεία του Ιερεμία, υπολόγισε ότι σε λίγον καιρό οι Ιουδαίοι θα έπρεπε να 
επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Και τότε είναι που κάνει την προσευχή που θα μας απασχολήσει σήμερα. Αυτό που 
παρατηρούμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι μολονότι ο Δανιήλ, όπως κάθε άνθρωπος, δεν ήταν αναμάρτητος, ήταν από τους 
πιο δίκαιους που αναφέρονται Βίβλο. Δεν αναφέρεται τίποτα μεμπτό γι’ αυτόν. Παρ’ όλα αυτά, ντύνεται με σάκο και κάθεται 
πενθώντας πάνω στις στάχτες, και με απόλυτη ταπείνωση κάνει στον Θεό την προσευχή αυτή και εξομολογείται για τα 
αμαρτήματα των άλλων. Ταυτίζεται έτσι με τον λαό του και με όποια ασέβεια είχαν διαπράξει, ώστε ο Θεός να τους οδηγήσει 
στην αιχμαλωσία.  
 Πριν ασχοληθούμε με την προσευχή αυτή καθαυτή του Δανιήλ, θα μπορούσαμε να κάνουμε 2 θεμελιώδεις σκέψεις: 
1. Η προσευχή που εισακούεται από τον Θεό είναι αυτή που ξεκινάει από τον εαυτό μας. Όλο το πνεύμα αυτής της προσευχής 
είναι εξομολογητικό. Ο δούλος του Θεού ταπεινώνεται «εν σάκω και σποδώ» και δεν επικαλείται τη δικαιοσύνη τη δική του ή 
του λαού του αλλά την άπειρη ευσπλαχνία του Κυρίου. 2. Η προσευχή που ξεκινάει από τον εαυτό μας αρχίζει με τον Λόγο του 
Θεού και τελειώνει με τη δόξα του Θεού, όπως θα δούμε στη συνέχεια της ανάλυσής μας. 
 Πέντε μαθήματα έχουμε να πάρουμε από τη συγκεκριμένη Προσευχή του Δανιήλ, που γίνεται από έναν άνθρωπο που δεν 
τον αφορούν τα αμαρτήματα για τα οποία μετανοεί. Δεν είναι αυτός ο φταίχτης. 
 

1. Να ανταποκρινόμαστε στον Λόγο του Θεού. 
 Ο Δανιήλ δεν ξύπνησε ένα πρωί κι έβαλε μπροστά του μια λίστα με αιτήματα κι άρχισε να προσεύχεται στον Θεό. Δεν 
λέμε ότι αυτό είναι κάτι κακό. Ίσα ίσα, βοηθάει να φέρουμε ενώπιον του Κυρίου όλα μας τα αιτήματα χωρίς να ξεχνάμε τίποτε.  
Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι προτού αρχίσει να προσεύχεται, αφιέρωσε χρόνο για να διαβάσει το βιβλίο του 
Ιερεμία όπου ο γραμματέας του, ο Βαρούχ, είχε καταγράψει όλους τους λόγους που ο Θεός είχε πει για τον λαό του. Κι ο Δανιήλ 
προσευχήθηκε με βάση αυτά που ο Θεός είχε αποκαλύψει στο βιβλίο. Φανταστείτε την απογοήτευση του Θεού όταν μας μιλάει 
μέσα από τον Λόγο του κι εμείς αρχίζουμε και του ζητάμε πράγματα εντελώς άσχετα με αυτά που μας αποκαλύπτει στον Λόγο 
του! Ξεχνάμε π.χ. τι μας έχει αποκαλύψει για τον χαρακτήρα του, κι εμείς δεν βρίσκουμε χρόνο να του ζητήσουμε να αναπτύξει 
τον ίδιο χαρακτήρα μέσα μας –να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του Υιού του! Ξεχνάμε να διαβάσουμε για τις ευλογίες ή τις 
υποσχέσεις που μας έχει χαρίσει εν Χριστώ, κι έτσι ξεχνάμε να τον ευχαριστήσουμε γι’ αυτές. Δικαιολογούμε κάποια ή κάποιες 
αμαρτίες στη ζωή μας, που ο Θεός μάς τις έχει δείξει στον Λόγο του, κι έτσι δεν τις φέρνουμε με μετάνοια και εξομολόγηση 
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ενώπιον του Κυρίου. Όπως είπαμε και στην αρχή, η προσευχή που αρχίζει από τον εαυτό μας, είναι αυτή που αρχίζει από τον 
Λόγο του Θεού. 
 

2. Να συλλογιζόμαστε τον χαρακτήρα του Θεού. 
 Ο Δανιήλ δεν ξεκινάει την προσευχή του ζητώντας αμέσως διάφορα πράγματα. Επικεντρώνει (εδ. 4) στον χαρακτήρα του 
Θεού. Δεν σταματάει όμως εδώ ο Δανιήλ. Σε όλη την προσευχή του βλέπουμε πως εστιάζει συνεχώς στο ποιος είναι ο Θεός. 
Ξεκινάει από το πόσο δίκαιος είναι ο Θεός, ώστε να κρίνει τον λαό του αλλά παράλληλα επικαλείται το έλεος και τη συγχώρηση 
του Κυρίου. Βλέπουμε επομένως πόσο υγιή κι εξισορροπημένη αντίληψη είχε για τον χαρακτήρα του Θεού: Ο Θεός είναι Θεός 
αγάπης που τηρεί τις εντολές του και το έλεός του και η συγχώρησή του απλώνεται και αγκαλιάζει όλους. Παράλληλα, είναι 
δίκαιος και τιμωρεί την αμαρτία. Σχεδόν όλη η Γραφή έχει κάτι να μας διδάξει για τη φύση και τον χαρακτήρα του Θεού. Κι όταν, 
καθώς προσευχόμαστε, ακολουθούμε αυτή την αποκάλυψη της Βίβλου, αρχίζουμε και προσευχόμαστε όχι υπό το πρίσμα τού τι 
θέλουμε να κάνει ο Θεός για μας αλλά τι θέλουμε να κάνει ο Θεός μέσα σ’ εμάς. Ή, όπως είπαμε στην αρχή, η προσευχή που 
εισακούεται από τον Θεό, ξεκινάει πρώτα από τον εαυτό μας. 
 

3. Να μην κατηγορούμε τους άλλους. 
 Πολύ φοβάμαι πως αυτό το σημείο είναι το πιο κρίσιμο όταν προσευχόμαστε για αμαρτήματα για τα οποία δεν φταίμε 
(στην εκκλησία, σε μια σύναξη κλπ.) Ο Δανιήλ ήταν ο πιο δίκαιος άνδρας ανάμεσα στον λαό του εκείνη την εποχή κι όμως, αν 
ήμασταν στη θέση του εμείς θα κάναμε σίγουρα την προσευχή του Φαρισαίου (Λουκάς 18): «Κύριε, σ’ ευχαριστώ που εγώ δεν 
είμαι σαν αυτούς αλλά προσεύχομαι για τις αμαρτίες τους…» Θα ήταν εύκολο για τον Δανιήλ να πει: «Κύριε, ο λαός σου έκαμε 
αυτό κι εκείνο και το άλλο, αλλά σου ζητώ να τον συγχωρήσεις». Όχι. Έβαλε μέσα και τον εαυτό του. 32 φορές ταυτίστηκε σ’ 
αυτή την προσευχή των 15 εδαφίων με τον λαό του. Τι κάνουμε εμείς σήμερα; Προσευχόμαστε και στο πίσω μέρος του μυαλού 
μας δεν εννοούμε να συμπεριλάβουμε και τον εαυτό μας. Προσευχόμαστε για το κακό «στον κόσμο», στην «κοινωνία μας», 
στους «συνανθρώπους μας που δεν γνωρίζουν τον Κύριο» κλπ. αλλά ξεχνάμε ότι πολλές απ’ αυτές τις αμαρτίες βαραίνουν και 
εμάς, την οικογένειά μας, την εκκλησία μας, τις συντροφιές μας.Στηλιτεύουμε τη συμπεριφορά τω ν άλλων, ποστάρουμε ακόμα 
και πολιτικές απόψεις που διαφωνούμε (απαράδεκτο!) καβγαδίζουμε στο FB για όλα αυτά και ξεχνάμε ότι όλα αυτά δείχνουν 
ότι βγάζουμε τον εαυτό μας απ’ έξω. Πολλές φορές η μαρτυρία μας ξεκινάει με το τι ΔΕΝ είμαστε (λιθοβολώντας εμμέσως τους 
άλλους) αντί να πούμε θετικά τι είμαστε και τι βρήκαμε στον Χριστό. Για παράδειγμα: αντί να κατηγορούμε την κοινωνία για την 
αμαρτία της, μήπως πρέπει να ζητήσουμε συγχώρηση γιατί δεν δώσαμε τη μαρτυρία μας όπως έπρεπε ή γιατί δεν φέραμε 
μαθητές στον Χριστό; 
 

4.  Να ζητάμε πάντοτε το έλεος του Θεού. 
 Ο Δανιήλ ήξερε πως ο λαός του άξιζε τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας. Χρησιμοποιεί 5 διαφορετικά ρήματα για να 
περιγράψει την κατάστασή τους: Αμαρτήσαμε – Ανομήσαμε – Ασεβήσαμε – Επαναστατήσαμε – Σου στρέψαμε τα νώτα. Και σε 
όλη την υπόλοιπη προσευχή συνεχίζει να αναγνωρίζει τις αμαρτίες του λαού του. Και μετά, στο εδ. 14, ομολογεί πως ο Θεός 
είναι απόλυτα δίκαιος που τους τιμώρησε. Ποτέ δεν προσπάθησε να εξηγήσει, να αγνοήσει, να δικαιολογήσει ή να 
εκλογικεύσει την αμαρτωλή συμπεριφορά του έθνους του. Όσο δίκαιος κι αν αποδείχτηκε ο Δανιήλ σε όλη τη διάρκεια της 
αιχμαλωσίας τους, ποτέ δεν θεώρησε πως ο Θεός τού οφείλει κάτι. Δεν σκέφτηκε, δηλαδή, για παράδειγμα ότι «εμένα με 
γλίτωσε ο Θεός από τα λιοντάρια επειδή, ε, όσο να ’χει εγώ δεν ήμουν σαν τους άλλους. Ήμουν απόλυτα ευσεβής». Ένα ακόμη 
μεγάλο μάθημα για μας τους πιστούς. Ακόμη και τώρα, που είμαστε παιδιά του Θεού, δεν δικαιούμαστε τίποτε απολύτως από 
τον Θεό. Ό,τι καλό μάς συμβαίνει εξακολουθεί να είναι έλεος του Θεού. Πολλοί δικαιολογούμαστε στον Θεό ή θεωρούμε πως 
επειδή προσφέρουμε μια υπηρεσία στον Θεό, ο Θεός κάτι μας χρωστάει! Μέσα μας σκεφτόμαστε «εγώ δεν είμαι σαν τους 
άλλους στην εκκλησία…» Το μόνο που χρειάζεται να προσευχόμαστε είναι το έλεος του Θεού να είναι διαρκώς επάνω μας.   
 

5.  Να επιδιώκουμε τη δόξα του Θεού. 
 Καθώς φτάνουμε στο τέλος, χρήσιμο είναι να σκεφτούμε γιατί έκανε αυτή την προσευχή ο Δανιήλ. Ποιο ήταν το κίνητρό 
του; Μήπως ήθελε να γυρίσει στην πατρίδα του και να ζήσει ήρεμα τα τελευταία του χρόνια; Μήπως ήθελε να μαζέψει τον 
πλούτο που είχε –αν είχε– συγκεντρώσει στην αιχμαλωσία, και να γυρίσει στην Ιουδαία να ζήσει άνετα στα γεράματά του; Απ’ 
όσο ξέρουμε από την Ιστορία, ο Δανιήλ δεν ξαναγύρισε ποτέ στην Ιερουσαλήμ με τους άλλους συμπατριώτες του. Επομένως η 
προσευχή του δεν είχε κίνητρο την προσωπική του ευημερία. Αυτό που ζητούσε ο Δανιήλ ήταν ο Θεός να ενεργήσει με τον 
καλύτερο τρόπο, έτσι που ελεώντας τους Ιουδαίους να φέρει δόξα στο όνομά του ο Θεός (εδ. 16). Δεν ήθελε οι ξένοι λαοί, οι 
ειδωλολάτρες, να χλευάζουν τον λαό του και κατ’ επέκταση τον ίδιο τον Θεό τους. Ήξερε πως ο λαός του είχαν γίνει περίγελως 
στους γειτονικούς με την Παλαιστίνη λαούς. Ο λαός και η αγία πόλη μόνο δόξα δεν έφερναν στον Θεό. Η μαρτυρία τους θα 
λέγαμε σήμερα είχε ατονήσει. Κι ο Δανιήλ ήθελε να βλέπει τον Θεό του να δοξάζεται. Αν ο Κύριος τους άφηνε στην αιχμαλωσία, 
αυτό οι άλλοι θα το έβλεπαν είτε ότι τους είχε απορρίψει είτε ότι δεν είχε τη δύναμη να τους σώσει. Έτσι, στο ερώτημα ποιο 
ήταν το κίνητρο της προσευχής του Δανιήλ, η απάντηση είναι ότι ο Δανιήλ ήθελε διακαώς την αποκατάσταση της μαρτυρίας του 
λαού του Θεού. Δεν ήταν τόσο η ευημερία του λαού αλλά η δόξα του Θεού. Γιατί προσευχόμαστε εμείς σήμερα; Οι 
περισσότεροι προσευχόμαστε περισσότερο για τον εαυτό μας παρά για τη δόξα του Θεού. Ξαναθυμίζω τις δύο αρχικές σκέψεις 
που κάναμε στην αρχή: 1. Η προσευχή που εισακούεται από τον Θεό είναι αυτή που ξεκινάει από τον εαυτό μας. 2. Η 
προσευχή που ξεκινάει από τον εαυτό μας αρχίζει με τον Λόγο του Θεού και τελειώνει με τη δόξα του Θεού. 
 

**** 
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