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Η ώρα της δόξας του Υιού
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Χάρις! Τί έργον

Εισήγηση
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Στον σταυρόν ω Ιησού
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1 Αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς, σήκωσε τα μάτια του 
στον ουρανό και είπε: «Πατέρα, έφτασε η ώρα· 
φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε κι ο Υιός σου 
να φανερώσει τη δική σου δόξα. 2 Εσύ του έδωσες 
εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους· έτσι κι 
αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς 
που του εμπιστεύτηκες. 3 Και να ποια είναι η αιώνια 
ζωή: Ν’ αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον 
μόνο αληθινό Θεό, καθώς κι εκείνον που έστειλες, 
τον Ιησού Χριστό. 4 Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου 
πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου 
ανέθεσες να κάνω. 5 Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, 
δόξασέ με κοντά σ’ εσένα με τη δόξα που είχα κοντά 
σου προτού να γίνει ο κόσμος.
6 »Εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που 
τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους 
εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σ’ εσένα, κι εσύ τους 
έδωσες σ’ εμένα, κι έχουν δεχτεί το λόγο σου. 
7 Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες 
προέρχονται από σένα· 8 γιατί τις διδαχές που μου 
έδωσες, εγώ τις έδωσα σ’ αυτούς, κι αυτοί τις 
δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από 
σένα προέρχομαι, και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες 
στον κόσμο.
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Καθώς ο Ιησούς υψώνει τα μάτια  
προσευχόμενος στον Πατέρα, μας 
δείχνει τρεις αλήθειες...

1. Ποια είναι η ουσία της Θεϊκής ζωής 
(εδ. 1, 5)
2. Ποια είναι η ουσία της αιώνιας ζωής 
(εδ. 2-3)
3. Ποια είναι η ουσία του έργου του 
Χριστού (εδ. 4, 6-8)

Και αν δούμε με αυτήν την οπτική το 
κείμενο αυτό, θα μπορούσαμε να 
συμπεράνουμε ότι η επιτομή του έργου 
του Χριστού (σημείο 3) είναι να μας 
δώσει αιώνια ζωή (σημείο 2) που στην 
απόλυτη έκφρασή της είναι η 
συμμετοχή μας στη Θεϊκή ζωή (σημείο 1) 
(Β΄ Πέτρου 1: 4)


