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Αρχ. Ιωήλ Γιαννακόπουλος 
 

ύο πράγματα είναι εκείνα με τα οποία ελκύομε την προσοχή του 
άλλου εις τα λόγια μας: ο τρόπος της διατυπώσεως και το περιεχόμε-
νο των λόγων μας. Αυτό εφαρμόζει ο Κύριός μας εις τον ύψιστον 
βαθμόν κατά την αρχιερατική Του προσευχή. […] 
 

 Η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου. 
 

 τρόπος της διατυπώσεως της προσευχής ταύτης είναι αξιο-
σημείωτος, διότι περιέχει τα κάτωθι σημαντικά: Όταν ημείς θέλομεν 
να τονίσωμεν κάτι υπογραμμίζωμεν αυτό, αν είναι γραπτόν, υψώνο-
μεν την φωνήν μας, όταν είναι προφορικόν. Ο Κύριος όμως επιλέγει 
άλλον τρόπον τονισμού: Προσευχή κατά την επιθανάτιον στιγμήν. 
Καλή είναι η συμβουλή, βαθυτέρα όμως είναι η προσευχή. Καλή εί-
ναι η ζωή, τρομερωτέρα όμως είναι η επιθανάτιος στιγμή. […] Ο Κύ-
ριος προσεύχεται δι’ ημάς προς τον Πατέρα Του. Πόσον βαθύς είναι ο 
τόνος του! Ακούομεν το όνομά μας να αναφέρεται από απλόν τινά 
άνθρωπον και προσέχομεν. Ακούομεν το όνομά μας προφερόμενον 
υπό ιερέως ή αρχιερέως κατά την Θεία Λειτουργίαν και συγκλονιζό-
μεθα. Πόσο πρέπει να συγκλονιζόμεθα από την αρχιερατικήν προσευ-
χήν του Κυρίου μας ότι ως θα ίδωμεν προσεύχεται δι’ ημάς; 

 

λλά εάν η προσευχή του Κυρίου μας «ηλεκτρίζει», πόσον πρέπει 
να μας συντρίβει το γεγονός η επιθανάτιος στιγμή κατά την οποίαν λέγε-
ται! […] Εάν οι τελευταίες λέξεις είναι σεβαστές για ανθρώπους κακούς, 
πόσο μάλλον δεν είναι σεβαστά όχι η λέξις, η συμβουλή, αλλά η προσευ-
χή του αθώου Ιησού του οδηγουμένου ως κακούργου εις τον θάνατον;  

 

[…] αρακαλεί  τον  Πατέρα  Του  ο  Χριστός  να  είναι  οι  μα- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. ιζ΄ 1-13) 
 

    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς 
τὸν οὐρανὸν εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν Υἱόν, ἵ-
να καὶ ὁ Υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης 
σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Αὕτη 
δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν 
καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ 
ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, 
Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι πα-
ρὰ σοί. Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι 
ἐκ τοῦ κόσμου. Σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον 
σου τετηρήκασι. Νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ 
σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ ῥήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔ-
λαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευ-
σαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κό-
σμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι. Καὶ τὰ ἐμὰ 
πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. Καὶ οὐκέτι 
εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχο-
μαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, 
ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. Ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐ-
τήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου∙ οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ 
οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ 
πληρωθῇ. Νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵ-
να ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς. 
 
 

θηταί Του ηνωμένοι εδώ και δοξασμένοι εκεί. […] Δι’ όλους δε τους 
χριστιανούς παρακαλεί λέγων: «ίνα πάντες εν ώσι καθώς συ Πάτερ 
εν εμοί καγώ εν σοι». Η ενότης αύτη είναι κατά πρώτον λόγον ενό-
της πίστεως, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερον. Η Εκκλησία δηλαδή δια-
τηρούσα την ενότητα ταύτην υπάρχει και «πύλαι Άδου ου κατισχύ-
σουσι αυτής». Η ενότης εν τη αγάπη οφείλεται εις την διάθεσίν μας. 
Η παρούσα ευχή της ενότητος είναι θαύμα του χριστιανισμού, διότι 
ουδαμού αλλού υπάρχει ομοφωνία αρχών έως τόσα έτη εις τόσας χι- 
λιάδας   ανθρώπους   παρά   μόνον   εις   τον  χριστιανισμόν.  Η  προσευχή 
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ούτως του Κυρίου δεν ηστόχησεν! Αυτήν πρέπει να έχομεν την αγά-
πην όχι μόνο του Κυρίου αλλά και μεταξύ μας, τότε θα εκπληρωθή 
πλήρως ο λόγος του Κυρίου ότι είμεθα ηνωμένοι διά της αγάπης. 
 

αθύς είναι και ο πόθος του Κυρίου διά την εκεί δόξαν μας. Ο 
Κύριος λέγει: «Πάτερ θέλω, ίνα όπου ειμί εγώ κακείνοι ώσι μετ’ εμού, 
ίνα θεωρώντες την δόξαν την εμήν, ην δέδωκάς μοι, ότι ηγάπησας με 
προ καταβολής κόσμου». Ανάλογος της ρίζης ο καρπός. Η ίδια ενότης 
θα φέρει την εκεί δόξαν. Και ποια θα είναι η εκεί δόξα! Θα βλέπωμεν την 
δόξαν του μονογενούς υιού του Θεού. Ηνωμένοι εδώ δοξασμένοι εκεί. 
 

 Καθήκον ενότητος και δικαίωμα δόξης 
 

ρώτον η εδώ ενότης. Ο μόνος τρόπος να ενωθώμεν εδώ εί-
ναι η αγάπη. Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν διαφόρους αντι-
λήψεις. Υπεράνω αυτών κείται η αγάπη. Αγάπη προς όλους ακόμη και 
αν διαφωνούν μαζί μας. Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν διαφο-
ράν ηλικίας, γέροντας ο εις, παιδίον ο άλλος. Η αγάπη δύναται να 
συνδέση τας διαφορετικάς αυτάς ηλικίας, ώστε ο παππούς να αγαπά 
το εγγονάκι και το εγγονάκι τον παππού. Υπάρχουν άνθρωποι τους 
οποίους χωρίζουν αποστάσεις μεγάλαι και όμως η αγάπη έχει τοιαύ-
την δύναμιν, ώστε με την απόστασιν να αυξάνεται η αγάπη. Δυνάμε-
θα δε να είπωμεν ότι το φρεσκάρισμα της αγάπης είναι ο κατά καιρούς 
χωρισμός των αγαπημένων. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους εχώρι-
σεν ο θάνατος και όμως η αγάπη των δεν απέθανε. Εύχονται οι εν τη 
γη εις την προσευχή των διά τους εις το πέραν τω θανάτω. Υπάρ-
χουν άνθρωποι, οι οποίοι μισούνται και όμως αυτοί αγαπούν. Θα υ-
πάρξει εποχή κατά την οποίαν δεν θα υπάρχει κόσμος. Μαζί με αυ-
τόν δεν θα υπάρξη ούτε ελπίς, ούτε πίστις διότι τα […] και […] θα εί-
ναι παρόντα. Τότε θα υπάρχη η αγάπη διότι και αι ψυχαί θα αγαπώ-
νται. Επομένως η αγάπη συνδέει διαφόρους χαρακτήρας, διάφορον η-
λικίαν, διαφόρους τύπους, διαφόρους χρόνους, διαφόρους κόσμους! 
Αυτή είναι η έκτασις της αγάπης. Αν θέλωμεν δε να εξετάσωμεν και 
το βάθος της μεταξύ του αγαπάν και του αγαπάσθαι, βαθύτερον συν- 
δεκτικώτερον είναι το αγαπάν. Όταν ο άνθρωπος προηγείται εις την 
αγάπην και δεν περιμένει να αγαπήσει, ώστε να αγαπηθεί, τότε ο σύν- 
δεσμός   του   είναι   […]   εις   τα   απύθμενα  βάθη  της  ψυχής  του  άλλου.  Αυ- 
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τή είναι η πραγματική ενότης της αγάπης. Πόση τιμή είναι εις εκεί-
νον, ο οποίος αγαπών προηγήται εις ένα τόσον όχι μόνον παγκόσμιον 
αλλά και υπερκόσμιον έργον της ενότητος διά της αγάπης; Η μεγαλυ-
τέρα λοιπόν ευτυχία είναι να μάθει ο άνθρωπος να αγαπά. 
 

εύτερον. Η εκεί δόξα. Όσην αγάπην έχομεν εδώ, τόσην δό-
ξαν θα λάβωμεν εκεί, διότι εκεί θα βλέπωμεν τον Θεό, ο οποίος είναι 
Αγάπη, τον Χριστόν, ο οποίος υπήρξεν ως αγάπη! Όσην δύναμιν αγά-
πης έχομεν εδώ προς ανθρώπους διαφόρων αντιλήψεων και διαθέσεων 
τόσον ποικίλαι θα είναι και οι εκεί λάμψεις. Πάσα δηλαδή διαφορά 
αντιλήψεων και διαθέσεων, τας οποίας συνηντήσαμεν εδώ και των ο-
ποίων τους κατόχους ηγαπήσαμεν θα γίνουν εκεί μαρμαρυγαί δόξης. 
Θα βλέπωμεν την δόξαν την θείαν –αυτή είναι και προ καταβολής κό-
σμου– εις την ανθρωπίνην φύσιν του Κυρίου εισερχομένην και διαπο-
τίζουσα όλον το σώμα Του! Και τώρα ποία δόξα επί γης χάριν της ο-
ποίας σκοτώσαμεν την αγάπην μας θα συγκριθή προς την δόξαν εκεί-
νην; […] Βλέποντες το σώμα του Ιησού ως άλλοι καθρέπται αντανα-
κλώντες τας ακτίνας του Ηλίου εκείνου θα γίνωμεν όμοιοι με αυτόν, 
όμοιοι ομοίω εσόμεθα, ότι οψόμεθα αυτήν καθώς εστί. Ας ενωθώ-
μεν εδώ διά της αγάπης ίνα δοξασθώμεν εκεί. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)                  ΙΕΡΑ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ   
Ενόψει των πανελληνίων και προαγωγικών εξετάσεων 2021, προς ενί-
σχυση των διαγωνιζομένων μαθητών θα τελεστεί παράκληση στο Ναό 
μας τις εξής ημέρες: Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, 
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 & Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:30 μ.μ.  
2)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, Άγιος Νεκτάριος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 (Ψυχοσάββατο), Άγιος Νικόλαος  
                  Μαρκ/λου & Άγιος Ελευθέριος Κοιμητηρίου 7:00 π.μ. 
3)            ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  &  ΠΑΝΝΥΧΙΔΑ  ΚΟΛΛΥΒΩΝ   
Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, 6:00 μ.μ. Εσπερινός & Παννυχίδα  
                                                                  Κολλύβων. 
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