
Ὁλόκληρη, ἀγαπητοί μου, ἡ σημερινὴ πε-
ρικοπὴ τοῦ εὐαγγελίου εἶνε προσευχή.

Εἶνε ἕνα μέρος –γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀποτελεῖ
τὴν ἀρ χή– τῆς προσευχῆς ἐκείνης, ἡ ὁποία ἀ -
πὸ τοὺς θε ολόγους τῆς Ἐκκλησίας μας ὠνο-
μάστηκε ἀρχιερατικὴ προσευχὴ τοῦ Κυρίου.
Πῶς πῆρε τὸ ὄνομα αὐτό; Ἀπὸ τὴν δογματι -
κὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας μαθαίνου-
με, ὅτι τρία εἶνε τὰ ἀξιώματα τοῦ Χριστοῦ· τὸ
ἀρχιερατικό, τὸ προφητικὸ καὶ τὸ βασιλικό.
Ἄλλες ἐνέργειές του τὶς ἔκανε ὡς ἀρ χιερεύς,
ἄλλες τὶς ἔκανε ὡς προφήτης, καὶ ἄλ λες τὶς
ἔκανε ὡς βασιλεύς. Σ᾽ αὐτὰ ποὺ ὁ Κύριός μας
ἐνήργησε ὡς ἀρ χι ερεὺς ἀνήκει καὶ ἡ προσ ευ-
χή. Πολλὲς φορὲς ἀναφέρουν τὰ Εὐαγγέλια
ὅ τι προσευχήθηκε ὁ Χριστὸς κατὰ τὸν ἐπίγειο
βίο του. Καὶ ἐπειδὴ ἡ προσευχὴ αὐτὴ τῆς ση-
μερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς εἶνε ἡ πιὸ
σημαν τικὴ ἀπ᾽ ὅλες τὶς προσευ χές του, ὠνο-
μάστηκε κατ᾽ ἐξοχὴν ἀρχιερατικὴ προσευχή.

Ὁ μέγας ἀρχιερεύς μας Χριστὸς ἀπηύθυ-
νε τὴν προσευχὴ αὐτὴ πρὸς τὸν οὐράνιο Πα-
τέρα του κατὰ τὴν τελευταία νύχτα τῆς ἐ πι- γείου ζωῆς του, τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμ -
 πτης. Στὸ τέλος τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ἀ -
φοῦ παρέδωσε στοὺς μαθητάς του τὰ φρικτὰ
μυστήρια, τὸ μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας,
σὲ στιγμὲς μοναδικὲς καὶ ἀνεπανάληπτες, εἶπε
τὴν προσ ευ χὴ αὐτή. Σὲ λί γο μαζὶ μὲ τοὺς ἀπο-
στόλους του ἐπρόκειτο ν᾽ ἀφήσῃ πλέον τὸ ὑ -
περῷο τῶν Ἰεροσολύμων, γιὰ νὰ βγῇ ἔξω καὶ
νὰ βρεθῇ πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων,
στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ.

Ἡ ἀρχιερατικὴ προσευχή του ἦταν τὸ ἐπι-
στέγασμα τῆς τελευταίας παρατεταμένης δι-
δασκαλίας τοῦ Κυρίου στοὺς μαθητάς του –
εἶ νε ἐ κείνη ποὺ ἀ κοῦμε τὴ Μεγάλη Ἑβδομά-
δα στὸ πρῶτο καὶ μεγαλύτερο ἀπὸ τὰ δώδε-
κα εὐαγγέλια τῆς ἀ κολουθίας τῶν Ἀχράν των

Παθῶν. Ἡ μακρὰ αὐτὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου,
ποὺ περιέχει τὶς πιὸ σημαντικὲς παραγγελίες
του, τὴν πολύτιμη διαθήκη ποὺ ἀφήνει πρὶν
ἀπὸ τὸν ζωοποιὸ θάνατό του, περιέχεται σὲ
τέσσαρα κεφάλαια τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγ-
γελίου (τὸ 13ο, τὸ 14ο, τὸ 15ο καὶ τὸ 16ο).

Ἂν τώρα μὲ τὴ διδασκαλία αὐτὴ ὁ Χριστὸς
ἔρριξε τὴ νύχτα ἐκείνη φῶς οὐράνιο στὴ διά-
νοια τῶν μαθητῶν, μὲ τὴν προσευχὴ ποὺ ἀ -
κο  λούθησε στὸ τέλος τῆς διδασκαλίας θέρ-
μανε τὴν καρδιά τους καὶ ἄνοιξε μέσα της βα-
 θύτερα τὰ αὐλάκια γιὰ νὰ δεχτοῦν τὸν θεῖο
σπόρο. Πρὸ παντὸς ὅμως ἡ προσευχὴ αὐτὴ
ὥπλισε μὲ δύναμι, θάρρος καὶ ἐλπίδα τοὺς ἁ -
γίους ἀ ποστόλους, οἱ ὁποῖοι σὲ λίγο θὰ μεί-
νουν μόνοι καὶ θὰ σκορπίσουν, καὶ ἐν συνε-
χείᾳ θὰ κληθοῦν νὰ βαδίσουν κι αὐτοὶ μὲ τὴ
σειρά τους τὴν ὁδὸ τοῦ μαρτυρίου. Γιατὶ οἱ
τελευταῖες φράσεις τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυ-
ρίου ἦταν λόγια ποὺ προμήνυαν θυέλλες καὶ
καταιγίδες. «Ἐν τῷ κόσμῳ», τοὺς προεῖπε ὁ
Θεῖος Διδάσκαλος, «θλῖψιν ἕξετε (στὸν κό-
σμο θὰ δοκιμάσετε θλῖψι)· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐ -
γὼ νενίκηκα τὸν κόσμον (ἀλλὰ νά ᾽χετε θάρ-
ρος, ἐγὼ ἔχω νικήσει τὸν κόσμο)» (Ἰω. 16,33).

Καὶ ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Δι-
δάσκαλος ὑψώνει τὰ μάτια του στὸν οὐρανὸ
καὶ προσ εύχεται! Μ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο διδάσκει
τοὺς μαθητάς του μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὅτι στὸν
καιρὸ τῶν θλίψεων, ποὺ θὰ συναντήσουν στὴν
πορεία τους, πρέπει κι αὐτοὶ νὰ καταφεύγουνμὲ τὴν προσευχή τους στὸ οὐράνιο Πατέρα.

* * *Ἡ προσευχή, ἀγαπητοί μου! Νά τὸ ὅπλο τὸ
ὁποῖο πρέπει νὰ μεταχειρισθοῦν οἱ ἀπόστο-
λοι, ὅταν βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μὲ τὸν κόσμο,
ποὺ μὲ ὅλα τὰ δικά του ὅπλα θὰ ζητοῦσε νὰ
τοὺς ἐξαφανίσῃ ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς.

Καὶ πράγματι τὸ ὅπλο αὐτὸ τὸ χρησιμοποί-
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Χριστιανέ, εἶσαι ὡπλισμένος;
«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐ τοῦεἰς τὸν οὐρανὸν εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα…» (Ἰω. 17,1)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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ησαν πολὺ ἀποτελεσματικὰ οἱ ἅγιοι ἀπόστο-
λοι, ὅπως βλέπουμε στὶς Πράξεις καὶ στὶς Ἐ -
πι στολές τους. Μιμήθησαν τὸ παράδειγμα τοῦ
Διδασκάλου τους, ὁ ὁποῖος πρὶν δώσῃ τὶς ἀ -
ποτελεσματικὲς μάχες του κατὰ τοῦ διαβό-
λου προσευχόταν. Προσευχήθηκε στὴν ἔ ρη-
μο τῶν πειρασμῶν ἀμέσως μετὰ τὴ βάπτισί
του ἀπὸ τὸν Ἰωάννη στὸν Ἰορδάνη. Προσ ευ-
χήθηκε τώρα στὸ Μυστικὸ Δεῖπνο. Θὰ προσ -
ευχηθῇ μετὰ ἀπὸ λίγο στὸν κῆπο τῆς Γεθση-
μανῆ. Καὶ προτοῦ νὰ κλείσῃ τὰ μάτια του ἐπά-
νω στὸ σταυρό, πάλι θὰ προσευχηθῇ. Μέχρι
τὴν τελευταία ἀναπνοή του συνεχῶς ἐπικοι-
νωνοῦσε μὲ τὸν οὐράνιο Πατέρα του.

Τὸ παράδειγμα αὐτὸ τοῦ Κυρίου μιμήθη-
καν καὶ οἱ μαθηταί του. Στὶς κρίσιμες καὶ τρο-
μερὲς περιστάσεις, μέσα στὶς ὁποῖες βρέθη-
καν, οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι δὲν λησμόνησαν τὴν
προσ ευχή. Ἄοπλοι αὐτοὶ κατὰ κόσμον, νίκη-σαν τὸν κόσμο μὲ τὴν προσευχή τους· μιὰ
προσευχὴ ὄχι ὅπως οἱ δικές μας ἀδύναμες
προσευχές, ἀλλὰ προσευχὴ γεμάτη πίστι, ἀ -
γάπη καὶ ἐλπίδα στὸν Κύριο, προσευχὴ ποὺ
κατέβαζε τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ.

Καὶ ἀκριβῶς διότι οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι γνώ-
ριζαν ἐξ ἰδίας πείρας τὴ δύναμι τῆς προσ ευ -χῆς, γι᾿ αὐτό, ὅπως ὁ Διδάσκαλός τους,  συνι -
στοῦν τώρα κι αὐτοὶ θερμὰ τὴν προσευ χὴ
στοὺς Χριστιανούς. Ὅποιος διαβάζει τὶς ἐ πι-
στολές τους, ἰδίως τὶς ἐπιστολὲς τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου, βλέπει ὅτι εἶνε γεμᾶτες ἀπὸ
προσευχὲς καὶ προτροπὲς γιὰ προσευχή. Νὰ
τὶς ἐπαναλάβουμε ἐδῶ; Εἶνε τόσο πολλές, ποὺ
οὔτε ὁ χρόνος οὔτε ὁ χῶρος ἐπαρκεῖ.

Μήπως καὶ τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνά-γνωσμα, ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων, δὲντελειώνει μὲ προσευχή; Ἄφηνε ἐκεῖ στὴ Μί-
λητο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος, ὅπως ὁ Κύριός του, τὶς τελευταῖες του ὑ -
ποθῆκες, τὴν διαθήκη του μποροῦμε νὰ ποῦ -
με, στοὺς κληρικοὺς τῆς Ἐ φέσου, γιατὶ δὲν
ἐπρόκειτο πιὰ νὰ τοὺς ξαναδῇ. Κι ἀφοῦ τελει -
ώνει τὸ λόγο του, προσέξατε τί λέει τὸ ἱερὸ
κεί μενο, πῶς κλείνει σήμερα ὁ ἀπόστολος;
«Καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν
πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο» (Πράξ. 20,36). Νά πῶς οἱ
ἀπόστολοι ἀκολούθησαν τὰ ἴχνη τοῦ Κυρίου.

Ἀπὸ ὅ λες τώρα τὶς προτροπές τους στοὺς
πιστοὺς γιὰ προσευχή, ἂς σημειώσουμε ἐδῶμία μόνο προτροπὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου.
Γράφοντας στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ἐφέσου
τοὺς συνιστᾷ, νὰ ἐφοδιαστοῦν ἀπαραιτήτως
μὲ τὰ ὅπλα ἐκεῖνα, ποὺ θὰ τοὺς βοηθήσουν
νὰ βγοῦν νικηταὶ ἀπὸ τοὺς πειρασμούς. Με-

ταξὺ τῶν ὅπλων αὐτῶν, ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν
πνευματικὴ πανοπλία κάθε πιστοῦ, ὁ θεόπνευ-
 στος ἀπόστολος συγκαταλέγει καὶ τὴν προσ -
ευχή. Ἀκοῦστε πῶς ἀκριβῶς τὸ λέει· «Ἀ να λά -
βετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνη θῆτε
ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαν -
τα κατεργασάμενοι στῆναι… διὰ πάσης προσ -
ευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ
καιρῷ ἐν Πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυ-
πνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεή-
σει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ…»
(Ἐφ. 6,13,18-19). Ὁπλισθῆτε! φωνάζει ὁ Παῦλος. Ὁ ἐ -
χθρὸς ἑτοιμάζεται νὰ σᾶς ἐπιτεθῇ. Ὁπλισθῆ -
τε μὲ ὅλα τὰ ὅπλα τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸ παντὸς
μὲ τὴν προσευχή! μὲ κάθε εἶδος προσευχῆς
(δέησι, ἐξομολόγησι, εὐχαριστία, δοξολογία)·
προσευχὴ κάθε στιγμή, ἀδιάλειπτα, καρτερι-
κά, μὲ χάρι ἁγίου Πνεύματος· προσευχὴ γιὰ
ὅ λους τοὺς πιστοὺς ἀδελφούς σας, προσ ευ -
χὴ καὶ γιὰ μένα ποὺ ἔχω ἀνάγκη.

* * *Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, σὲ ἡμέρες πονηρές.
Ποιός δὲν τὸ βλέπει; Ὁ σατανᾶς, ἀφοῦ φόρ-
τι σε τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων μὲ ἄγριο μῖσος,
ἐξοπλίζει ἤδη καὶ τὰ κράτη μὲ τρομεροὺς ἐξ -οπλισμούς. Ἀπέναντι σ᾽ αὐτὴ τὴν ἐμπαθῆ μα-
νία οἱ Χριστιανοί, ὁπουδήποτε στὴ Γῆ κι ἂν
βρισκώμαστε, ἂς ἀντιτάξουμε τὴν παν οπλίατοῦ Θεοῦ. Ἂς πάρουμε στὰ χέρια μας τὸ ὅπλο
τῆς προσευχῆς κι ἂς πολεμήσουμε μ᾽ αὐτό,
ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «τὰς ἀρχάς,τὰς ἐξουσίας, τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκό-τους τοῦ αἰῶνος τούτου» (ἔ.ἀ. 6,12). Ἂς παρακα-
λοῦμε τὸν οὐράνιο Πατέρα, νὰ διαλύσῃ τὰ σύν-
 νεφα τοῦ μίσους καὶ νὰ χαρίσῃ στὴ Γῆ τὴν εἰ -
ρήνη, τὴν ἀγάπη, τὴν ἑνότητα ἐκείνη τῶν ψυ -
χῶν, τὴν ὁποία μὲ τόση θερμότητα καὶ κατ᾿ ἐ -
πανάληψιν ζήτησε ὁ Κύριος ἀπὸ τὸν οὐράνιο
Πατέρα του γιὰ τοὺς μαθητάς του. Καὶ ὁ οὐ -
ρά  νιος Πατέρας θὰ μᾶς δώσῃ ὅ,τι τοῦ ζητοῦ -
με «ἐν τῷ ὀνόματι» τοῦ Χριστοῦ. Γιατὶ ὁ Κύ-
ρι ος τὴ νύχτα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου μᾶς βε-
βαίωσε· «Ἀ μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν (σᾶς βεβαιώ-
νω μὲ τὸν πιὸ ἐπίσημο τρόπο) ὅτι ὅσα ἂν αἰ -
τήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει
ὑμῖν. Ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀ -
νόματί μου· αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ
ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη» (Ἰω. 16,23-24). Χριστιανέ, σὲ ἐρωτῶ καὶ πάλι· εἶσαι ὡπλι-σμένος μὲ τὸ ὅπλο τῆς προσευχῆς; Ἐὰν ὄχι,
τότε πῶς θὰ ἀντιμετωπίσῃς τὶς θλίψεις καὶ
τοὺς πειρασμοὺς τοῦ κόσμου τούτου; Ποῦ θὰ
βρῇς ἀσφαλισμένο καταφύγιο;
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