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Η ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΥΗ 

Ἑρκελεία ηοῦ Πάτερ ἡμῶν, ἀπὸ ηὶς Κατητήσεις ηοῦ Ἁγίοσ Ἀμβροσίοσ, ἐπηζθόποσ 

Μεδηοιάλφλ. 

 

Οἱ ἅγηνη Ἀπόζηνινη παξεθάιεζαλ ηὸλ Φξηζηό: «Κύξηε, δίδαμνλ ἡκᾶο πξνζεύρεζζαη, 

θαζώο Ἰσάλλεο ἐδίδαμε ηνὺο καζεηὰο αηνῦ» (Λοσθ. ηα΄, 1). Τόηε ὁ Κύξηνο ηνὺο 

παξέδσζε ηὴλ Κπξηαθὴ πξνζεπρή (Μαηζ. ζη΄, 9-13). 

Πάηερ ἡμῶν 

Ἡ πξώηε ιέμη, πόζν εἶλαη γιπθεηά! Μέρξη ηώξα δὲλ ηνικνύζακε λὰ ζηξέςσκε ηὸ βιέκκα 

πξὸο ηὸλ νξαλό. Φακειώλακε ηὰ κάηηα ζηὴλ γῆ θαί, μαθληθά, δερζήθακε ηὴλ ράξη ηνῦ 

Φξηζηνῦ θη ὅια ηὰ ἁκαξηήκαηά καο ζπγρσξέζεθαλ. Ἀπὸ πνλεξνὶ δνῦινη, πνὺ ἤκαζηαλ, 

ἐγίλακε θαινὶ «πἱνί». Μήλ πεξεθαλεπώκεζα, ὅκσο, γηὰ ηὴλ δηθή καο πξνζπάζεηα, ἀιιὰ 

γηὰ ηὴλ ράξη ηνῦ Φξηζηνῦ. «Φάξηηί ἐζηε ζεζσζκέλνη», ιέγεη ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο (Ἐθεζ. 

β΄,5). Τὸ λὰ ὁκνινγήζσκε ηὴλ ράξη δὲλ εἶλαη νἴεζη, δὲλ εἶλαη ἔπαξζη, ἀιιὰ πίζηη. Τὸ λὰ 

δηαθεξύμσκε αηὸ πνὺ ἐιάβακε δὲλ εἶλαη πεξεθάλεηα, ἀιιὰ ἀθνζίσζη· ἂο ςώζσκε ηὰ 

κάηηα πξὸο ηὸλ Παηέξα, πνὺ κᾶο ἀλαγέλλεζε κὲ ηὸ ινπηξὸ ηνῦ Βαπηίζκαηνο, πξὸο ηὸλ 

Παηέξα, πνὺ κᾶο «ἐμεγόξαζε» κὲ ηὸλ Υἱό Τνπ θη ἂο πνῦκε: «Πάηεξ ἡκῶλ». Δἶλαη αηὴ 

κηὰ θαιή, κηὰ ηαπεηλὴ θαύρεζη. Σάλ ἕλα παηδί, ηὸλ ὀλνκάδνκε παηέξα. Ἀιιά, κὴ 

δηεθδηθνῦκε θάπνην πξνλόκην. Μὲ ηὸλ εἰδηθὸ θη ἀπόιπην ηξόπν δὲλ εἶλαη Παηέξαο παξὰ 

ηνῦ Φξηζηνῦ κνλάρα· γηὰ κᾶο εἶλαη ὁ θνηλὸο Παηέξαο. Γηαηὶ κόλν θεῖλνλ ηὸλ ἐγέλλεζε, 

ἐλῶ ἐκᾶο κᾶο ἐδεκηνύξγεζε. Ἂο ιέκε ινηπὸλ θαὶ κεῖο, θαηὰ ράξηλ, «Πάηεξ ἡκῶλ», γηὰ λὰ 

γίλσκε ἄμηνη λὰ εἴκαζηε παηδηά Τνπ. Ἂο θάλσκε δηθή καο ηὴλ εὔλνηα θαὶ ηὴλ ηηκή, πνὺ 

ἐράξηζε ζηὴλ θθιεζία. 

Ὁ ἐν ηοῖς οὐρανοῖς 

Τί ζεκαίλεη «ὁ ἐλ ηνῖο νξαλνῖο»; ἂο ἀθνύζσκε ηὴλ Γξαθή, πνὺ ιέγεη: «Ὑςειὸο ἐπὶ 

πάληα ηὰ ἔζλε (ὑυειόηερος ἀπὸ ὅια ηὰ ἔζλε), ὁ Κύξηνο, ἐπὶ ηνὺο νξαλνύο ἡ δόμα 

αηνῦ» (Ψαικ. ρηβ΄, 4). Παληνῦ ζὰ δνῦκε λὰ γίλεηαη ιόγνο ὅηη ὁ Κύξηνο εἶλαη ζηνύο 

νξαλνύο, γηὰ ηνὺο ὁπνίνπο ιέγεη ὁ ςαικσδόο: «Οἱ νξαλνὶ δηεγνῦληαη δόμαλ Θενῦ» 

(Ψαικ.ηε΄,2). Ὁ νξαλὸο εἶλαη ἐθεῖ ὁπνύ ἔρνπλ ζηακαηήζεη νἱ ἁκαξηίεο. Ὁ νξαλὸο εἶλαη 

ἐθεῖ ὁπνῦ νἱ παξαβάζεηο ηηκσξνῦληαη. Ὁ νξαλὸο εἶλαη ἐθεῖ ὁπνῦ δὲλ πάξρεη θακκηὰ 

πιεγὴ ζαλάηνπ. 

Ἁγιαζθήηω ηὸ ὄνομά ζοσ 

Τί ζεκαίλεη «ἁγηαζζήησ;». Σάλ λὰ ερώκαζηε λὰ ἁγηαζζῇ θεῖλνο, πνὺ εἶπε: «ἅγηνη 

ἔζεζζε, ὅηη ἅγηνο ἐγὼ Κύξηνο ὁ Θεὸο κῶλ» (Λεσχη. ηζ΄, 2). Σάλ λὰ ἔρε ηὴλ δύλακη ὁ δηθόο 
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καο ιόγνο, λὰ αμήζε ηὴ δηθή Τνπ ἁγηόηεηα... Ὄρη, δὲλ εἶλαη αηό. Εεηᾶκε λὰ ἁγηαζζῆ ὁ 

Θεὸο «ἐλ ἡκῖλ», ἐληόο καο. Τὸ ἁγηαζηηθό ηνπ ἔξγν λὰ θζάζε ζὲ κᾶο. 

Ἐλθέηω ἡ βαζιλεία ζοσ 

Ἆξα γε δὲλ εἶλαη αἰώληα ἡ βαζηιεία ηνῦ Θενῦ; Ὁ Ἰεζνῦο ιέγεη: «γὼ εἰο ηνῦην 

γεγέλλεκαη θαὶ εἰο ηνῦην ἐιήιπζα εἰο ηὸλ θόζκνλ» (Ἐγὼ γη᾿ αὐηὸ γελλήζεθα θαὶ γη᾿ αὐηὸ 

ἦιζα ζηὸλ θόζκο, Ἰφάλ. ηε΄, 37), θαὶ κεῖο ιέκε: «ἐιζέησ ἡ βαζηιεία ζνπ», ζάλ λὰ κήλ ἔρῃ 

ἔιζεη· ὅκσο, ηὸ αἴηεκα αηὸ ἔρεη ἕλα δηαθνξεηηθὸ λόεκα. Ὁ Θεὸο ἔξρεηαη, ὅηαλ 

δερώκαζηε ηὴλ ράξη Τνπ. Ὁ ἴδηνο ηὸ βεβαηώλεη: «Ἡ βαζηιεία ηνῦ Θενῦ ἐληὸο κῶλ ἐζηη» 

(Λοσθ. ηδ΄, 21). 

Γενηθήηω ηὸ θέλημά ζοσ, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ ηῆς γῆς 

Μὲ ηὸ Αἶκα ηνῦ Φξηζηνῦ ὅια εἰξήλεπζαλ θαὶ ζηὸλ νξαλὸ θαὶ ζηὴλ γῆ. Ὁ νξαλὸο 

ἁγηάζζεθε, ὁ δηάβνινο ἐθδηώρζεθε. Βξίζθεηαη πηὰ ἐθεῖ, ὁπνῦ βξίζθεηαη ὁ ἄλζξσπνο, ηὸλ 

ὁπνῖνλ ἀπάηεζε. «Γελεζήησ ηὸ ζέιεκά ζνπ» ζεκαίλεη λὰ ἔιζῃ εἰξήλε ζηὴλ γῆ, ὅπσο 

πάξρεη ζηὸλ νξαλό. 

Σὸν ἄρηον ἡμῶν ηὸν ἐπιούζιον δὸς ἡμῖν ζήμερον 

Πξνηνῦ ἐθθσλήζεη ὁ ἱεξέαο, θαηὰ ηὴλ Θ. Δραξηζηία, ηὰ ιόγηα ηνῦ Φξηζηνῦ: «Λάβεηε 

θάγεηε... πίεηε ἐμ αηνῦ πάληεο...», αηὸ πνὺ πξνζθέξνκε ὀλνκάδεηαη ἄξηνο. Μεηὰ ηὴλ 

ἐθθώλεζη δὲλ ηὸ ὀλνκάδνκε πηὰ ἄξην, ἀιιὰ Σῶκα. Γηαηί, ὅκσο, ζηὴλ Κπξηαθὴ πξνζεπρή, 

ηὴλ ὁπνίαλ ἀπαγγέιινκε κεηὰ ηὸλ θαζαγηαζκό, ιέκε «ηὸλ ἄξηνλ ἡκῶλ»; ... Ἀιιά, 

πξνζζέηνκε «ηὸλ ἐπηνύζηνλ», δειαδὴ ηὸλ ἀπαξαίηεην γηὰ ηὴλ ζπληήξεζη ηῆο νζίαο· ηὴλ 

πόζηαζη ηῆο ςπρῆο καο δὲλ ηὴλ ἐληζρύεη ὁ ἄξηνο ὁ ιηθόο, πνὺ κπαίλεη ζηὸ ζῶκα καο, 

ἀιι᾿ ὁ ἄξηνο ὁ νξάληνο· ηὸλ ὀλνκάδνκε, ὅκσο, θη «ἐπηνύζην», πνὺ ζεκαίλεη ἐπίζεο 

«θαζεκεξηλό», γηαηὶ νἱ ἀξραῖνη ὀλόκαδαλ ηὴλ «αὔξηνλ»: «ἐπηνῦζαλ ἡκέξαλ». Ἔηζη 

ἐθθξάδνκε δύν ἔλλνηεο κὲ κηὰ ιέμη. 

άλ, ὅκσο, ὁ ἄξηνο αηὸο εἶλαη θαὶ θαζεκεξηλὸο θαὶ ἀπαξαίηεηνο γηὰ ηὴλ ζπληήξεζη ηῆο 

νζίαο, γηαηὶ πεξηκέλνκε λὰ πεξάζε ἕλαο ὁιόθιεξνο ρξόλνο, γηὰ λὰ κεηαιάβσκε; ἂο 

ιάβσκε θάζε ἡκέξα αηὸ πνὺ κᾶο ρξεηάδεηαη θάζε ἡκέξα. Ἂο δνῦκε θαηὰ ηέηνην ηξόπν, 

ὥζηε λὰ εἴκεζα ἄμηνη λὰ κεηαιακβάλσκε θάζε ἡκέξα. Γηαηί, ἐθεῖλνο πνὺ δὲλ εἶλαη ἄμηνο 

λὰ ηὸλ ιακβάλῃ θάζε ἡκέξα, δὲλ ζὰ εἶλαη ἄμηνο λὰ ηὸλ δερζῇ νὔηε κηὰ θνξὰ ηὸλ ρξόλν. Ὁ 

Ἰὼβ πξνζέθεξε θάζε ἡκέξα ζπζία γηὰ ηνὺο γηνύο ηνπ, ἀπὸ θόβν κήπσο δηέπξαμαλ θαλέλα 

ἁκάξηεκα κὲ ηὰ ιόγηα ἤ κὲ ηίο ἐλζπκήζεηο ηῆο θαξδηᾶο ηνπο (Ἰώβ α΄, 5). Καὶ κεῖο ἀθνῦκε 

πώο, θάζε θνξὰ πνὺ πξνζθέξεηαη ἡ ἀλαίκαθηνο ζπζία, ἀλαπαξηζηάλεηαη ὁ ζάλαηνο θαὶ ἡ 

Ἀλάζηαζη θαὶ ἡ Ἀλάιεςη ηνῦ Κπξίνπ, θαὶ μαλαδίδεηαη ἡ ζπγρώξεζη ηῶλ ἁκαξηηῶλ, θαὶ 

δὲλ δερώκεζα ηὸλ ἄξην ηῆο δσῆο; Ὅπνηνο ἔρεη κηὰ πιεγὴ δεηάεη θάπνην θάξκαθν. Τὸ λὰ 

εἴκαζηε πνηαγκέλνη ζηὴλ ἁκαξηία εἶλαη κηὰ πιεγή. Τὸ νξάλην θάξκαθν εἶλαη ηὰ 

ἄρξαληα Μπζηήξηα. 
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Ἄλ κεηαιακβάλσκε θάζε ἡκέξα, ηόηε ἡ θάζε ἡκέξα εἶλαη γηὰ κᾶο κία «ζήκεξνλ». ὰλ 

ζήκεξα ὁ Φξηζηὸο εἶλαη κέζα καο, ἀλαγελλάεη θη ἀλαζηαίλεη ηὴλ ζεκεξηλή καο ἡκέξα. 

Μὲ πνηὸλ ηξόπν; Ὁ Παηήξ ὁ ἐλ ηνῖο νξαλνῖο ιέγεη ζηὸλ Ἰεζνῦ: «Υἱόο κνπ εἶ ζύ, ἐγὼ 

ζήκεξνλ γεγέλλεθά ζε» (Ψαικ. β΄, 7). Τὸ «ζήκεξνλ» εἶλαη ἡ ἡκέξα θαηὰ ηὴλ ὁπνίαλ ὁ 

Φξηζηὸο ἀλαζηαίλεηαη. Ὑπάξρεη ηὸ ρζέο θαὶ ηὸ ζήκεξα· ὅκσο, ὁ Ἀπόζηνινο ιέγεη: «Ἡ 

λύμ πξνέθνςελ, ἡ δὲ ἡκέξα ἤγγηθελ» (Ρφκ. ηγ΄, 12). Ἡ λύρηα ηῆο «ρζέο» πέξαζε. Ἡ 

ζεκεξηλὴ ἡκέξα ἔθζαζε. 

Ἄθες ἡμῖν ηὰ ὀθειλήμαηα ἡμῶν, 

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀθίεμεν ηοῖς ὀθειλέηαις ἡμῶν 

Πνηὸ ἄιιν εἶλαη ηὸ «ὀθείιεκα», ηὸ ρξένο, ἐθηὸο ἀπὸ ηὴλ ἁκαξηία; ἄλ δὲλ δερώκαζηαλ 

ρξήκαηα ἀπὸ ἕλαλ μέλν δαλεηζηή, δὲλ ζὰ ρξσζηνύζακε. Ἀθξηβῶο γη᾿ αηὸλ ηὸλ ιόγν κᾶο 

θαηαινγίδεηαη ἁκαξηία. 

Δἴρακε ζηὴλ δηάζεζί καο ηὸ «ρξῆκα» θαὶ ὠθείιακε κ᾿ αηὸ λὰ γελλεζνῦκε πινύζηνη. 

Ἤκαζηαλ πινύζηνη, πιαζκέλνη «θαη᾿ εἰθόλα θαὶ θαζ᾿ ὁκνίσζηλ Θενῦ» (Γελ. α΄, 26-27). 

ράζακε αηὸ πνὺ θαηείρακε, δειαδὴ ηὴλ ηαπείλσζη, ὅηαλ ἀπὸ πεξεθάλεηα 

πξνεβάιακε δηεθδηθήζεηο. ράζακε ηὸ ρξῆκα καο. κείλακε γπκλνὶ ζὰλ ηὸλ Ἀδάκ. 

Πήξακε ἀπὸ ηὸλ δηάβνιν ἕλα δάλεην, πνὺ δὲλ κᾶο ἦηαλ ἀπαξαίηεην. Κη ἔηζη ἐκεῖο, πνὺ 

ἤκαζηαλ ἐιεύζεξνη «ἐλ Φξηζηῷ», ἐγίλακε αἰρκάισηνη ηνῦ δηαβόινπ. Ὁ ἐρζξὸο θξαηνῦζε 

ηὸ γξακκάηην. Ἀιι᾿ ὁ Κύξηνο ηὸ θάξθσζε πάλσ ζηὸλ Σηαπξὸ θαὶ ηὸ ἔζβεζε κὲ ηὸ Αἶκα 

Τνπ (Κοι. β΄, 14-15). μάιεηςε ηὸ ρξένο θαὶ κᾶο ἐιεπζέξσζε. πνκέλσο ἔρεη ἰδηαίηεξε 

ζεκαζία αηὸ πνὺ ιέκε: «Ἄθες ἡκῖλ ηὰ ὀθεηιήκαηα ἡκῶλ, ὡς θαὶ ἡκεῖς ἀθίεκελ ηοῖς 

ὀθεηιέηαης ἡκῶλ». Ἂο ηὸ πξνζέμσκε: «ἄθεο ἡκῖλ..., ὡο θαὶ ἡκεῖο ἀθίεκελ...», (Σσγτώρεζέ 

κας..., ὅπφς θη ἐκεῖς ζσγτφροῦκε). Ἄλ ζπγρσξνῦκε, ηόηε θάλνκε θάηη πνὺ εἶλαη 

ἀπαξαίηεηε πξνϋπόζεζη γηὰ λὰ ζπγρσξεζνῦκε. Ἄλ δὲλ ζπγρσξνῦκε, πῶο δεηνῦκε, πῶο 

ἀπαηηνῦκε ἀπὸ ηὸλ Θεὸ λὰ κᾶο ζπγρσξήζε; 

Καὶ μὴ εἰζενέγκης ἡμᾶς εἰς πειραζμόν, 

ἀλλὰ ῥῦζαι ἡμᾶς ἀπὸ ηοῦ πονηροῦ 

Ἂο ηὸ πξνζέμσκε αηό: «Μὴ εἰζελέγθεο», κὴ κᾶο ἀθήλεηο λὰ πέζσκε ζὲ πεηξαζκό, ζηὸλ 

ὁπνῖν δὲλ κπνξνῦκε λὰ ἀληηζηαζνῦκε. Γέλ ιέγεη: «Μὴ κᾶο ὁδεγεῖο ζηὸλ πεηξαζκό». 

Ἀιιὰ ζάλ ἀζιεηέο, πνὺ ζέινπκε λὰ ἀγσληζηνῦκε, δεηᾶκε λὰ ἔρσκε ηὴλ δύλακη λ᾿ 

ἀληηζηαζνῦκε ζηὸλ ἐρζξό, δειαδὴ ζηὴλ ἁκαξηία. Ὁ Κύξηνο, πνὺ ζήθσζε ζηνύο ὤκνπο 

Τνπ ηίο ἁκαξηίεο καο θαὶ ζπγρώξεζε ηὰ ιάζε καο, εἶλαη ἱθαλὸο λὰ κᾶο πξνζηαηεύζῃ θαὶ 

λὰ κᾶο θπιάμῃ ἀπὸ ηὰ ηερλάζκαηα ηνῦ δηαβόινπ, πνὺ κᾶο πνιεκάεη, ὥζηε ὁ ἐρζξόο, πνὺ 

γελλάεη ζπλερῶο ηὸ θαθό, λὰ κὴ κᾶο θαηαθηήζῃ· ὅπνηνο ἐκπηζηεύεηαη ζηὸλ Θεό, δὲλ 

θνβᾶηαη ηὸλ δηάβνιν. Γηαηὶ «εἰ ὁ Θεὸο πὲξ ἡκῶλ, ηίο θαζ᾿ ἡκῶλ;» (Ρφκ. ε΄, 31). Σ᾿ 

Αηόλ, ινηπόλ, ἀλήθεη ἡ ηηκὴ θαὶ ἡ δόμα, λῦλ θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηνὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ. 

Ἀκήλ. 

 


