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Α΄ ΕΧΘΘΝΟΝ  

 Ζ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΘΟ  

ΟΡΗΜΔΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΗΖΟΤ  

ΜΔ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΣΟΤ 

ΣΖ ΓΑΛΗΛΑΗΑ 

ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΑΖ 

«Τϊ Ποῶςξ χθιμϊ», ἡ ποόςη πεοικξπή 
ςῆπ ρειοᾶπ ςῶμ «χθιμῶμ Δαγγελίχμ», 
πεοιγοάτει, ὄυι ςήμ ποόςη ἐμτάμιρη ςξῦ 
Ἀμαρςημέμξσ Ἰηρξῦ, ἀλλά ςήμ 
ρσμάμςηρη πξϋ, ποιμ ἀπϊ ςϊ Πάθξπ, εἶυε 
ὁοίρει ὁ Κϋοιξπ μέ ςξϋπ Μαθηςέπ Τξσ 
ρςή Γαλιλαία. 

Φεϋγξμςαπ ἀπϊ ςϊ πεοῶξ, μεςά ςϊ 
Μσρςικϊ Δεῖπμξ, ςϊ ςελεσςαῖξ βοάδσ 
ςξῦ ἐπιγείξσ βίξσ Τξσ, καί λίγξ ποίμ ἀπϊ 
ςή ρϋλληφη καί ςά πάθη Τξσ, ὁ Κϋοιξπ 
ποξεῖπε ρςξϋπ Μαθηςέπ Τξσ: «Ὅλξι ραπ 
θά υάρεςε ςήμ ἐμπιρςξρϋμη ραπ ποϊπ 
ἐμέμα αςή ςή μϋυςα, γό ὅμχπ μεςά 
ςήμ Ἀμάρςαρή μξσ θά ρᾶπ πεοιμέμχ 
ρςή Γαλιλαία, ὅπξσ θά πάχ ποίμ ἀπϊ 
ρᾶπ». (Μαςθ. 26,21-36. Μάοκ. 14, 28.) 

Τήμ ἴδια παοαγγελία ἔδχκε καί ὁ 
Ἄγγελξπ ρςίπ δσϊ γσμαῖκεπ πξσ πῆγαμ 
ςϊ ποχί ςῆπ Μιᾶπ ςῶμ Σαββάςχμ μά 
«θεχοήρξσμ» ςϊμ  ςάτξ (Μαςθ. 28,1-7).  
Ἦςαμ ἡ Παμαγία, «ἡ ἄλλη Μαοία», καί 
ἡ Μαοία ἡ Μαγδαλημή πξϋ ἔζηραμ ςϊ 
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μεγάλξ ρειρμϊ καί εἶδαμ ςϊμ 
ἀρςοαπϊμξοτξμ Ἄγγελξ μά καςεβαίμη 
ἀπϊ ςϊμ ξοαμϊ καί μά κσλᾶ ςήμ πέςοα 
ἀπϊ ςϊμ ςάτξ, γιά μά δξῦμ ξἱ γσμαῖκεπ 
πόπ ὁ ςάτξπ εἶμαι ἄδειξπ! Ἡ ὄφη ςξσ 
ἔλαμπε ράμ ἀρςοαπή καί ςά οξῦυα ςξσ 
ἦςαμ ὁλϊλεσκα ράμ ςϊ υιϊμι! Οἱ τοξσοξί 
τξβήθηκαμ, ςξϋπ καςέλαβε ςοϊμξπ καί 
ἔγιμαμ ράμ μεκοξί.  Ἄγγελξπ εἶπε ρςίπ 
γσμαῖκεπ: «ρεῖπ μή τξβᾶρςε! Ξέοχ πόπ 
ζηςᾶςε ςϊμ Ἰηρξῦ ςϊμ Σςασοχμέμξ! Δέμ 
εἶμαι δῶ! Ἀμαρςήθηκε ὅπχπ ςϊ εἶπε!  
λᾶςε μά δῆςε ςϊ μέοξπ πξϋ βοιρκϊςαμ 
ςϊ ρῶμα Τξσ! Τοένςε ὅμχπ γοήγξοα μά 
πῆςε ρςξϋπ Μαθηςέπ Τξσ ὅςι 
ἀμαρςήθηκε ἀπϊ ςξϋπ μεκοξϋπ καί 
πηγαίμει ποίμ ἀπά ρᾶπ ρςή Γαλιλαία, 
ἐκεῖ θά ςϊμ δῆςε! Αςά εἶμαι πξϋ εἶυα 
μά ρᾶπ πῶ! (Μαςθ. 28, 1-7) 

Τήμ ἴδια παοαγγελία ἔδχκε καί ὁ 
Ἴδιξπ ὁ Ἰηρξῦπ ρςίπ δσϊ γσμαῖκεπ ὅςαμ ςίπ 
ρσμάμςηρε ἀμέρχπ μεςά ἀπϊ λίγξ (Μαςθ. 
28, 10).  Καθόπ ξἱ δσϊ γσμαῖκεπ ἔτεσγαμ 
ἀπϊ ςϊμ ςάτξ ςοέυξμςαπ, μά πξῦμ ςϊ μέξ 
ρςξϋπ Μαθηςέπ, ςίπ ρσμάμςηρε ὁ Ἰηρξῦπ 
καί ςξϋπ εἶπε «Χαίοεςε! Αςέπ Τϊμ 
πληρίαραμ, ἔπεραμ καί ςϊμ 
ποξρκϋμηραμ κι κεῖμξπ ςξϋπ εἶπε: «Μή 
τξβᾶρςε! Πηγαίμεςε μά πῆςε ρςξϋπ 
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ἀδελτξϋπ Μξσ μά τϋγξσμ γιά ςή 
Γαλιλαία κι ἐκεῖ θά Μέ δξῦμ» (Μαςθ. 
28 8-10). 

Αςή ςήμ ποξκαθξοιρμέμη 
ρσμάμςηρη ςξῦ Ἰηρξῦ μέ ςξϋπ Μαθηςέπ 
Τξσ ρςή Γαλιλαία ἐνιρςξοεῖ λιςά ςϊ 
«ποῶςξ ἑχθιμϊ Δαγγέλιξ», πξϋ εἶμαι ἡ 
ςελεσςαία παοάγοατξπ ςξῦ καςά 
Μαςθαῖξμ Δαγγελίξσ. 

Σ’ αςή ςή ρσμάμςηρη ὁ Κϋοιξπ 
Ἰηρξῦπ Χοιρςϊπ λέει ρςξϋπ Μαθηςέπ 
Τξσ, ὅςι Τξῦ δϊθηκε καθε ἐνξσρία ρςϊμ 
ξοαμϊ καί ρςή γῆ, εἶμαι ὁ Βαριλεϋπ 
πάρηπ ςῆπ κςίρεχπ, ρϋμτχμα καί μέ ςίπ 
ποξτηςεῖεπ! «δϊθη μξι πᾶρα ἐνξσρία ἐμ 
ξοαμῷ καί ἐπί γῆπ!» (Ψαλ. 2,6-8. 
109,1-2. 44,6-7. 71,9-11. 85,8-9.) 

Μέ αςή ςήμ ἐνξσρία πλέξμ,  ὡπ 
ἀπϊλσςξπ Κϋοιξπ καί ἐνξσριαρςήπ ςξῦ 
ρϋμπαμςξπ, ςξϋπ ἀμαθέςει μά ρσμευίρξσμ 
ςϊ ἔογξ Τξσ καί ςξϋπ ἀπξρςέλλει μά 
μαθηςεϋρξσμ πάμςα ςά ἔθμη 
βαπςίζξμςεπ ςξϋπ ἀμθοόπξσπ ρςϊ ὄμξμα 
ςξῦ Παςοϊπ καί ςξῦ Υἱξῦ καί ςξῦ Ἁγίξσ 
Πμεϋμαςξπ καί μά ςξϋπ διδάρκξσμ μά 
ςηοξῦμ ὅλεπ ςίπ ἐμςξλέπ Τξσ. Τξϋπ 
βεβαιόμει δέ ὅςι: «γό θά εἶμαι μαζί 
ραπ πάμςα μέυοι ςῆπ ρσμςελείαπ ςξῦ 
αἰῶμξπ!» 
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Σ’ αςή ςή ρσμάμςηρη ςξῦ Ἰηρξῦ μέ 
ςξϋπ Ἀπξρςϊλξσπ καλεῖ καί μᾶπ ἡ 
κκηρία μά πάοχμε μέοξπ καί μά 
ρσμευίρχμε ςϊ ἔογξ ςξσπ, ςϊμ 
«Δαγγελιρμϊ» καί ςή ρχςηοία ςξῦ 
κϊρμξσ!  

Τῷ καιοῷ ἐκείμῳ,  
16 ξἱ ἕμδεκα μαθηςαί  

ἐπξοεύθηραμ εἰπ ςήμ Γαλιλαίαμ,  
εἰπ ςό ὄοξπ ξὗ ἐςάναςξ αὐςξῖπ ὁ Ἰηρξῦπ.  

κεῖμξ ςόμ καιοό ξἱ ἕμδεκα μαθηςέπ 
ἔτσγαμ γιά ςή Γαλιλαία ρςό βξσμό 
ὅπξσ ὁ Ἰηρξῦπ ςξύπ παοάγγειλε μά 
πᾶμε. 

17 Καί ἰδόμςεπ αὐςόμ,  
ποξρεκύμηραμ αὐςῷ· ξἱ δέ ἐδίρςαραμ.  

Κι ὅςαμ ςόμ εἶδαμ, ςόμ ποξρκύμηραμ· 
μεοικξί ὅμχπ ἐδίρςαραμ. 

18 Καί ποξρελθώμ ὁ Ἰηρξῦπ  
ἐλάληρεμ αὐςξῖπ λέγχμ· 

 Ἰηρξῦπ ςξύπ πληρίαρε καί ςξύπ 
εἶπε:  

δόθη μξι πᾶρα ἐνξσρία  
ἐμ ξὐοαμῷ καί ἐπί γῆπ.  

 Θεόπ μξῦ ἔδχρε ὅλη ςήμ ἐνξσρία 
ρςόμ ξοαμό καί ρςή γῆ.  

19 Πξοεσθέμςεπ ξὖμ  
μαθηςεύραςε πάμςα ςά ἔθμη,   
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Πηγαίμεςε λξιπόμ μά διδάνεςε ὅλα ςά 
ἔθμη,  

βαπςίζξμςεπ αὐςξύπ  
εἰπ ςό ὄμξμα ςξῦ Παςοόπ καί ςξῦ Υἱξῦ  
καί ςξῦ Ἁγίξσ Πμεύμαςξπ,  

βατςίζξμςάπ ςξσπ ρςό ὄμξμα ςξῦ 
Παςοόπ  
καί ςξῦ Υἱξῦ καί ςξῦ Ἁγίξσ 
Πμεύμαςξπ  

20 διδάρκξμςεπ αὐςξύπ ςηοεῖμ  
πάμςα ὅρα ἐμεςειλάμημ ὑμῖμ·  

καί διδάνςε ςξσπ μά ςηοξῦμ ὅλεπ ςίπ 
ἐμςξλέπ πξύ ρᾶπ ἔδχρα.  

καί ἰδξύ γώ μεθ᾿ ἡμῶμ εἰμι  
πάραπ ςάπ ἡμέοαπ 

Κι γώ θά εἶμαι μαζί ραπ πάμςα  
ἕχπ ςῆπ ρσμςελείαπ ςξῦ αἰῶμξπ. Ἀμήμ.  

ὥπ ςή ρσμςέλεια ςξῦ κόρμξσ. Ἀμήμ.  

ναπξρςειλάοιξμ α΄ 
Τξῖπ μαθηςαῖπ ρσμέλθχμεμ  
ἐμ ὄοει Γαλιλαίαπ  
πίρςει Χοιρςϊμ θεάραρθαι  
λέγξμςα ἐνξσρίαμ 
λαβεῖμ ςῶμ ἄμχ καί κάςχ·  
μάθχμεμ πῶπ διδάρκει 
βαπςίζειμ εἰπ ςϊ ὄμξμα  
ςξῦ Παςοϊπ ἔθμη πάμςα  
καί ςξῦ Υἱξῦ  
καί Ἁγίξσ Πμεϋμαςξπ καί ρσμεῖμαι  
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ςξῖπ μϋρςαιπ, ὡπ πέρυεςξ,  
ἕχπ ςῆπ ρσμςελείαπ. 

Θεξςξκίξμ. 
Τξῖπ μαθηςαῖπ ρσμέυαιοεπ,  
Θεξςϊκε Παοθέμε 
ὅςι Χοιρςϊμ ἑόοακαπ  
ἀμαρςάμςα ἐκ ςάτξσ  
ςοιήμεοξμ, καθόπ εἶπεμ·  
ξἷπ καί ὤτθη διδάρκχμ  
καί ταμεοῶμ ςά κοείςςξμα  
καί βαπςίζειμ κελεϋχμ  
ἐμ ςῷ Παςοί  
καί Υἱῷ καί Πμεϋμαςι ςξῦ πιρςεϋειμ  
Αςξῦ ἡμᾶπ ςήμ ἔγεοριμ  
καί δξνάζειμ ρε, Κϊοη. 

Δξναρςικόμ α΄ 
Ἦυξπ α΄ 

Δἰπ ςϊ ὄοξπ ςξῖπ μαθηςαῖπ ἐπειγξμέμξιπ  
διά ςήμ υαμϊθεμ ἔπαοριμ  
ἐπέρςη ὁ Κϋοιξπ·  
καί ποξρκσμήραμςεπ Αςϊμ  
καί ςήμ δξθεῖραμ ἐνξσρίαμ  
παμςαυξῦ διδαυθέμςεπ  
εἰπ ςήμ π᾿ ξοαμϊμ ἐναπερςέλλξμςξ  
κηοῦναι ςήμ ἐκ μεκοῶμ ἀμάρςαριμ  
καί ςήμ εἰπ ξοαμξϋπ ἀπξκαςάρςαριμ·  
ξἷπ καί ρσμδιαιχμίζειμ  
ὁ ἀφεσδήπ ἐπηγγείλαςξ  
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Χοιρςϊπ ὁ Θεϊπ  
καί Σχςήο ςῶμ φσυῶμ ἡμῶμ. 

 

ΕΘ ΣΗΝ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑΝ 

Ἀπξλσςίκιξμ Ἀμαρςάριμξμ 
Ετοαιμέρθχ ςά ξοάμια! 
Ἀγαλλιάρθχ ςά ἐπίγεια! 
Ὅςι ἐπξίηρε κοάςξπ  
ἐμ βοαυίξμι Αςξῦ ὁ Κϋοιξπ, 
ἐπάςηρε ςῷ θαμάςῳ ςϊμ θάμαςξμ, 
ποχςϊςξκξπ ςῶμ μεκοῶμ ἐγέμεςξ, 
ἐκ κξιλίαπ ᾍδξσ ἐῤῥϋραςξ ἡμᾶπ 
καί παοέρυε ςῷ κϊρμῳ ςϊ μέγα ἔλεξπ. 

Ἀπξλσςίκιξμ ςῆπ ξοςῆπ 
Ἦυξπ δ΄. 

Ἡ Γέμμηρίπ ρξσ, Θεξςϊκε,  
υαοάμ ἐμήμσρε πάρῃ ςῇ ξἰκξσμέμῃ. 
κ Σξῦ γάο ἀμέςειλεμ  
ὁ Ἥλιξπ ςῆπ δικαιξρϋμηπ, 
Χοιρςϊπ ὁ Θεϊπ ἡμῶμ 
καί λϋραπ ςήμ καςάοαμ  
ἔδχκε ςήμ ελξγίαμ· 
καί καςαογήραπ ςϊμ θάμαςξμ 
ἐδχοήραςξ ἡμῖμ ζχήμ ςήμ αἰόμιξμ 

Τά ἀπολυτίκια τοῦ μαοῦ. 

Κξμςάκιξμ.   
Ἦυξπ δ΄.  Αὐςόμελξμ. 

Ἰχακείμ καί Ἄμμα ὀμειδιρμξῦ ἀςεκμίαπ 
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Καί Ἀδάμ καί Δὔα  
ἐκ ςῆπ τθξοᾶπ ςξῦ θαμάςξσ 
Ἠλεσθεοόθηραμ, ἄυοαμςε,  
ἐμ ςῇ ἁγίᾳ Γεμμήρει Σξσ. 
Αςήμ ἑξοςάζει καί ὁ λαϊπ Σξσ 
μξυῆπ ςῶμ πςαιρμάςχμ  
λσςοχθείπ ἐμ ςῷ κοάζειμ Σξι· 
Ἡ ρςεῖοα ςίκςει ςήμ Θεξςϊκξμ 
Καί ςοξτϊμ ςῆπ ζχῆπ ἡμῶμ. 
 

Ο ΑΠΟΣΟΛΟ  
ΣΗ ΚΤΡΘΑΚΗ ΠΡΟ ΣΗ ΤΦΧΕΧ 

Ποξκείμεμξμ.  Ἦυξπ πλ. α΄. Ψαλμϊπ 11. 
  Σϋ, Κϋοιε, τσλάναιπ ἡμᾶπ  

καί διαςηοήραιπ ἡμᾶπ. 
  Σῶσόμ με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεμ ὅσιος. 

Ποόπ Γαλάςαπ πιρςξλῆπ Παύλξσ 
ςό ἀμάγμχρμα.  

(6,11-18) 
Ἀδελτξί, 

11 ἴδεςε πηλίκξιπ ὑμῖμ γοάμμαριμ  
ἔγοαφα ςῇ ἐμῇ υειοί . 

Ποξρένςε μέ πϊρξ μεγάλα γοάμμαςα  
ρᾶπ γοάτχ ςόοα μέ ςϊ ἴδιξ μξσ ςϊ υέοι. 

12 Ὅρξι θέλξσριμ εὐποξρχπῆραι ἐμ ραοκί,  
Ὅρξι θέλξσμ μ᾿ ἀπξκςήρξσμ καλή τήμη 
ἀμάμερα ρςξϋπ ἀμθοόπξσπ, 

ξὗςξι ἀμαγκάζξσριμ ὑμᾶπ 
πεοιςέμμερθαι, 
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αςξί ρᾶπ ἀμαγκάζξσμ μά πεοιςέμμερθε 
μόμξμ ἵμα μή ςῷ ρςασοῷ ςξῦ Χοιρςξῦ  
διώκχμςαι. 

μϊμξ καί μϊμξ γιά μά μήμ καςαδιόκξμςαι 
ἀπϊ ςξϋπ Ἰξσδαίξσπ ἐναιςίαπ ςξῦ ρςασοξῦ 
ςξῦ Χοιρςξῦ. 

13 Οὐδέ γάο ξἱ πεοιςεμμόμεμξι  
αὐςξί μόμξμ τσλάρρξσριμ·  

Ἄλλχρςε ξὔςε αςξί ξἱ ἴδιξι πξϋ 
ἐπιμέμξσμ ρςήμ πεοιςξμή ςηοξῦμ ςϊμ 
μϊμξ, 

ἀλλά θέλξσριμ ὑμᾶπ πεοιςέμμερθαι,  
ἀλλά θέλξσμ μά πεοιςέμμερθε ἐρεῖπ, 

ἵμα ἐμ ςῇ ὑμεςέοᾳ ραοκί κασυήρχμςαι. 
γιά μά κασυῶμςαι ὅςι εἶμαι ςηοηςαί καί 
ἐπιβάλλξσμ ςϊ μϊμξ μέ ςήμ πεοιςξμή πξϋ 
ἔγιμε ρςϊ δικϊ ραπ ρῶμα. 

14 μξί δέ μή γέμξιςξ κασυᾶρθαι  
εἰ μή ἐμ ςῷ Σςασοῷ  
ςξῦ Κσοίξσ ἡμῶμ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ,  

γό ὅμχπ μή γέμξιςξ μά κασυηθῶ γιά  
κάςι ἄλλξ ἐκςϊπ ἀπϊ ςϊ ρςασοϊ ςξῦ 
Κσοίξσ μαπ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ, 

δι᾿ ξὗ ἐμξί κόρμξπ ἐρςαύοχςαι   
κἀγώ ςῷ κόρμῳ. 

διά ςξῦ ὁπξίξσ ρςασοόθηκε καί 
μεκοόθηκε γιά μέμα ὁ κϊρμξπ κι ἐγό γιά 
ςϊμ κϊρμξ. 

15 μ γάο Χοιρςῷ Ἰηρξῦ  
Γιαςί γιά ὅρξσπ ἔυξσμ ἔλθει κξμςά ρςϊμ 
Ἰηρξῦ Χοιρςϊ  

ξὔςε πεοιςξμή ςι ἰρυύει  
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ξὔςε ἀκοξβσρςία, 
ξὔςε ςϊ μά κάμηπ πεοιςξμή ἔυει καμμιά 
ρημαρία ξὔςε ςϊ μά μήμ κάμηπ, 

ἀλλά καιμή κςίριπ .  
ἀλλά ρημαρία ἔυει ςϊ ὅςι ὅλξι εἶμαι μέα  
δημιξσογήμαςα ςξῦ Θεξῦ. 

16 Καί ὅρξι ςῷ καμόμι ςξύςῳ 
ρςξιυήρξσριμ, 

Ὅρξι λξιπϊμ θά ἀκξλξσθήρξσμ αςϊμ ςϊμ 
καμϊμα,  

εἰοήμη ἐπ᾿ αὐςξύπ καί ἔλεξπ,   
θά ἔυξσμ ἐπάμχ ςξσπ ςήμ εἰοήμη καί ςϊ 
ἔλεξπ ςξῦ Θεξῦ, 

καί ἐπί ςόμ Ἰροαήλ ςξῦ Θεξῦ. 
ὅπχπ ςά ἔυξσμ καί ὅλξι ὅρξι ἀμήκξσμ 
ρςϊμ ἀληθιμϊ λαϊ ςξῦ Θεξῦ. 

17 Τξῦ λξιπξῦ κόπξσπ μξι  
μηδείπ παοευέςχ· 

Σςϊ ἑνῆπ ἄπ μή μξῦ δημιξσογεῖ καμέμαπ 
ποξβλήμαςα.   

ἐγώ γάο ςά ρςίγμαςα  
ςξῦ Κσοίξσ Ἰηρξῦ  
ἐμ ςῷ ρώμαςί μξσ βαρςάζχ . 

Γιαςί ἐγό ςά ρημάδια ςξῦ Κσοίξσ Ἰηρξῦ, 
ςά τέοχ πάμχ ρςϊ ρῶμα μξσ. 

18 Ἡ υάοιπ ςξῦ Κσοίξσ ἡμῶμ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ   
μεςά ςξῦ πμεύμαςξπ ὑμῶμ, ἀδελτξί. Ἀμήμ.   

Ἡ υάοη ςξῦ Κσοίξσ μαπ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ  
εὔυξμαι μά εἶμαι μαζί ραπ, ἀδελτξί μξσ. 
Ἀμήμ. 
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ΣΟ ΜΤΣΗΡΘΟ  ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 
ἤ 

ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΗ ΧΣΗΡΘΑ  
ΠΟΤ ΕΡΓΑΣΗΚΕ Ο ΥΡΘΣΟ  

ΓΘΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ 

Γιά μά ρχθῆ ὁ ἄμθοχπξπ  
ποέπει μά πιρςέφη  
μέ ςήμ καοδιά ςξσ  

ρςό Σςασοχθέμςα καί Ἀμαρςάμςα Κύοιξμ 
Ἰηρξῦμ Χοιρςόμ, 

μά ὁμξλξγήρη ςήμ πίρςη ςξσ  
καί μά βαπςιρςῆ. 

Οἱ ρχζϊμεμξι  
μέ ςϊ πξϋ ἀκξῦμε ςϊ κήοσγμα  

ςξῦ λϊγξσ ςῆπ ἀμαρςάρεχπ ςξῦ  Χοιρςξῦ  
καί Τϊμ δέυξμςαι  

ὡπ Λσςοχςή καί Σχςῆοα ςξσπ, 
 ἑμόμξμςαι μαζί Τξσ  

μέ ςϊ μσρςήοιξ ςῆπ πίρςεχπ, 
καί ἐπιρτοαγίζξσμ,  

δηλαδή «μαοςσοξῦμ» ςήμ πίρςη ςξσπ  
μέ ςήμ ὁμξλξγία πξϋ κάμξσμ  

ἐμ μέρῳ ςῆπ κκληρίαπ,  
ἡ ὁπξία ςξϋπ πξδέυεςαι  

καί ςξϋπ βαπςίζει! 

Τό Μσρςήοιξ ςξῦ Βαπςίρμαςξπ  
εἶμαι ὁ ςοόπξπ μέ ςόμ ὁπξῖξμ μᾶπ 

διεσκόλσμεμ ὁ Θεόπ, μά ρσμεςάρυχμε  
ξὐριαρςικά καί ποαγμαςικά,  

μά ζήρχμε,  
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ςό θάμαςξ καί ςήμ Ἀμάρςαρή Τξσ,  
γιά μά ἑμχθξῦμε μαζί Τξσ,  

καί μά ἔυχμε ςϊ τῶπ ςῆπ Ἀλήθειαπ Τξσ 
καί ςή δϋμαμη ςῆπ Χάοιςϊπ Τξσ, ὥρςε 

μά μικξῦμε μέ ςή δϋμαμη ςηπ ςϊ διάβξλξ 
καί ςϊμ κϊρμξ πξϋ μᾶπ πξλεμξῦμ καί μά 
ἐογαζόμαρςε ἀπεοίρπαρςξι ςίπ ἐμςξλέπ 

ςξῦ Θεξῦ, μά Τϊμ ευαοιρςήρχμε ὅπχπ ὁ 
Γιϊπ Τξσ καί μά μᾶπ υαοίρη ςή Βαριλεία 

Τξσ. 

Οἱ ρχζόμεμξι «βαπςίζξμςαι»  
ρςό θάμαςξ καί ςήμ Ἀμάρςαρη  

ςξῦ Χοιρςξῦ,  
δηλαδή βσθίζξμςαι μέρα ρςϊ Χοιρςϊ,  

καί ζξῦμε μαζί μέ ςϊ Χοιρςϊ  
ὡπ πεθαμέμξι  

γιά ςϊμ κϊρμξ καί ςήμ ἁμαοςία  
καί ἀμαρςημέμξι ρςήμ καιμξϋοια ζχή  

ςῆπ ἀγάπηπ καί ςξῦ ἁγιαρμξῦ, 
μέ ςά καλά ἔογα πξϋ μαοςσοξῦμ ςϊ Χοιρςϊ 
καί  δξνάζξσμ ςϊμ ἐπξσοάμιξ Παςέοα μαπ. 

Ἡ Σςαϋοχρη καί ἡ Ἀμάρςαρη ςξῦ 
Χοιρςξῦ εἶμαι ςϊ θεμέλιξ ςῆπ ζχῆπ μαπ 
ςῶμ Χοιρςιαμῶμ, ἡ ζχή μαπ καί ςϊ 
καϋυημά μαπ!  

 
Ἡ πεοικξπή Γαλάςαπ 6,11-18 

διαβάζεςαι δσϊ τξοέπ ςό υοόμξ: 
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 α) Σήμεοα,  Κσοιακή ποϊ ςῆπ Ὑφόρε-
χπ ςξῦ Τιμίξσ Σςασοξῦ, ὁπϊςε 
ρσμδσάζεςαι μέ ςήμ εαγγελική 
πεοικξπή Ίχάμμξσ 3,13-17, πξϋ  εἶμαι 
ἀπϊρπαρμα ἀπϊ ςήμ ρσμξμιλία ςξῦ 
Κσοίξσ μέ ςϊμ Νικϊδημξ. 

Καί β) ςήμ 22α Κσοιακή, ὁπϊςε 
ρσμδσάζεςαι μέ ςϊ Δαγγέλιξ ςῆπ Δ' 
Κσοιακῆπ ςξῦ Λξσκᾶ 16,19-31, πξϋ εἶμαι 
ἡ  παοαβξλή ςξῦ πλξσρίξσ καί ςξῦ Λα-
ζάοξσ.  
1. πξμέμχπ ἡ ρημεοιμή ἀπξρςξλική 

πεοικξπή θά διαβαρςῆ ναμά μεςά ἀπϊ 
λίγεπ ἑβδξμάδεπ, ὅςαμ θά ἔλθη ἡ 
ρειοά ςηπ ρςή ρειοά ςξῦ παρυάλιξσ 
κϋκλξσ ςῶμ Κσοιακῶμ ςξῦ Λξσκᾶ. 

Μέ ςήμ πεοικξπή αςήμ ἡ κκληρία 
μᾶπ εἰράγει ρςή μελέςη καί βίχρη ςξῦ 
«Μσρςηοίξσ ςξῦ Σςασοξῦ», ρςήμ ὁπξίαμ 
ἐπιμέμει ἐπί ςοεῖπ λειςξσογικέπ ρσμάνειπ: 
1) Τή ρημεοιμή, «Κσοιακή ποϊ ςῆπ 
Ὑφόρεχπ». 2) Τήμ ποξρευῆ ἑξοςή ςῆπ 
Υφόρεχπ ςξῦ Τιμίξσ Σςασοξῦ, 14 
Σεπςεμβοίξσ. Καί 3) Τήμ ἑπξμέμη 
«Κσοιακή μεςά ςήμ Ὕφχριμ». Τά 
Βιβλικά ἀμαγμόρμαςα καί ςῶμ ςοιῶμ 
αςῶμ λειςξσογικῶμ ρσμάνεχμ 
ἀματέοξμςαι ρςϊ θέμα ςξῦ Σςασοικξῦ 
θαμάςξσ ςξῦ Κσοίξσ καί ςϊ μσρςήοιξ 
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ςῆπ βιόρεχπ ςξσ ἀπϊ κάθε πιρςϊ ρςήμ 
ποξρχπική ςξσ ζχή καί ρχςηοία.  

Ἡ ξρία ςξῦ μεγάλξσ ποξβλήμαςξπ 
ςῆπ ρχςηοίαπ ςῆπ ἐκπερξϋρηπ ρςήμ 
ἁμαοςία ἀμθοχπϊςηςξπ εἶμαι ἡ 
ἀπϊρςαρη πξϋ υχοίζει ςϊμ ἄμθοχπξ ἀπϊ 
ςήμ πηγή ςξσ, ςϊ Θεϊ. Πῶπ θά 
γετσοχθῆ αςϊ ςϊ υάρμα, γιά μά 
μπξοέρη μά ναμαβοεθῆ ὁ ἄμθοχπξπ ρςήμ 
ἀουική ρυέρη καί κξιμχμία ςξσ μέ ςϊ 
Θεϊ;  

Ἡ ξριόδηπ ἐπίρηπ διατξοά ςῶμ δϋξ 
παοαγϊμςχμ, ςξῦ Θεξῦ καί ςξῦ 
ἀμθοόπξσ,  πξϋ παοαμέμξσμ υχοιρμέμξι 
καί ἀρσμβίβαρςξι εἶμαι α) ἀπϊ ςή μιά 
πλεσοά ἡ ἁγιϊςηςα, ἡ καθαοϊςηςα ςξῦ 
Θεξῦ καί β) ἀπϊ ςήμ ἄλλη ἡ ἁμαοςία 
καί ἀκαθαορία ςξσ ἀμθοόπξσ.  Ἡ 
ἁγιϊςηςα καί καθαοϊςηςα ςξῦ Θεξῦ 
εἶμαι ἀδϋμαςξ μά ρσμσπάονη μέ ςήμ 
ἁμαοςία καί ἀκαθαορία ςξῦ ἀμθοόπξσ. 
Ἄλλχπ ςε αςή ἡ ἀκαθαορία πξϋ 
μεςαδϊθηκε ρςϊμ ἄμθοχπξ ἀπϊ ςήμ 
κξιμχμία καί ρσμπϊοεσρή ςξσ με ςϊ 
Διάβξλξ πῆονε ρςήμ ποαγμαςικϊςηςα 
ἡ αἰςία καί ἡ ξρία ςῆπ ἐκπςόρεόπ ςξσ 
ἀπϊ ςήμ κξιμχμία καί ςή ρυέρη ςξσ μέ 
ςϊ Θεϊ. 
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 Γιά μά πληριάρη ὁ ἄμθοχπξπ ςϊ Θεϊ 
ποέπει μά καθαοιρςῆ ἀπϊ πάρηπ 
ἁμαοςίαπ, μά λξσρςῆ καί μά ἐναγμιρςῆ.  
Γι’ αςϊ ὅςαμ ὁ Θεϊπ καάλερε ςϊμ 
Ἀβοαάμ γιά μά ρσμάφη ςή Διαθήκη – 
ρσμτχμία - κξιμχμίαπ μαζί ςξσ καί  ςξῦ 
ἔδχκε ςήμ «ἐπαγγελία», ςήμ  πϊρυερη, 
ὅςι θά ελξγήρη δι’ αςξῦ ὅλεπ ςίπ τσλέπ 
ςῆπ γῆπ, ςξῦ ποξέβαλε ἀπϊ ςήμ ἀουή, ὡπ 
θεμελιόδη πξυοέχρή ςξσ, ςήμ 
καθαοϊςηςα, ςήμ ἁγμϊςηςα! «Δαοέρςει 
ἐμαμςίξμ μξῦ καί γίμξσ ἄμεμπςξπ!» 
(Γεμ. 17,1), καί ἐρτοάγιρε ςή Διαθήκη 
μέ ςϊ υαοαυςηοιρςικϊ ρημάδι ςῆπ 
πεοιςξμῆπ. Δἶμαι δέ ἀνιξποϊρεκςξ αςϊ 
ςϊ ρημεῖξ ςῆπ πεοιςξμῆπ, διϊςι 
πξδεικμϋει ςήμ ἀπϊοοιφη ςξῦ 
ἐρχςεοικξῦ οϋπξσ ςξῦ ἀμθοόπξσ,  ὁ 
ὁπξῖξπ εἶμαι διπλϊπ: α) ρχμαςικϊπ καί β) 
ἠθικϊπ.  

Ἀπϊ ςϊ ρημεῖξ ςῆπ ραοκϊπ πξϋ 
πεοιςέμμεςαι, ὁ ὀογαμιρμϊπ ἐκυέει καί  
ἀπξβάλλει ςά ἀκάθαοςα ρχμαςικά γοά, 
ἐμῶ ἐπίρηπ ἀπϊ ςϊ ἴδιξ ρημεῖξ 
ποαγμαςξπξιξῦμςαι καί ξἱ πξμηοξί 
λξγιρμξί, ξἱ ραοκικέπ ἐπιθσμίεπ, πξϋ 
ταμεοόμξσμ ςήμ ἠθική ἀκαθαορία ςξῦ 
ἀμθοόπξσ. Ἡ πεοιςξμή λξιπϊμ 
πεμθϋμιζε ρςϊ Λαϊ ςξσ Θεξῦ ςήμ 



ΠΡΟ ΣΖ ΤΦΧΔΧ ΣΟΤ Σ. ΣΑΤΡΟΤ 

 

17 

πξυοέχρή ςξσ μά εἶμαι καθαοϊπ 
ρχμαςικά καί ἠθικά, πμεσμαςικά, μά 
κϊβη ςίπ ἐπιθσμίεπ ςῆπ ραοκϊπ καί μά μή 
ρσμαμαρςοέτεςαι μέ ἁμαοςχλξϋπ καί 
εἰδχλξλάςοεπ, γιά μά μή παοαρϋοεςαι 
καί λαςοεϋη ςξϋπ θεξϋπ ςξσπ καί μά μή 
μιμῆςαι ςήμ ἀμήθικη καί ἀκάθαοςη 
ζχή ςξσπ. Αςή ςή ρημαρία ἔυξσμ ξἱ 
διαςάνειπ πεοί καθαοῶμ καί ἀκαθάοςχμ 
πξϋ πεοιλαμβάμει ὁ Νϊμξπ ςξῦ Μχσρῆ, 
ξἱ ὁπξῖεπ δέμ πεοιλαμβάμξσμ μϊμξ 
καςαρςάρειπ καί ζῶα, ἀλλά κσοίχπ 
ἐπεκςείμξμςαι ρέ ἀμθοόπξσπ, καί 
υαοακςηοίζξσμ ποϊρχπα πξϋ γμχοίζξσμ 
καί ρέβξμςαι ἤ ἀγμξξῦμ καί πεοιτοξμξῦμ 
ςϊμ Μϊμξμ Ἀληθιμϊ Θεϊ καί ρσμδέξμςαι 
μέ Αςϊμ. 

Γι’ αςϊ μέ ςϊ ρςϊμα ςξῦ ποξτήςη 
Ἡραΐα θά διακηοϋνη ρατέρςεοα: 
«λξϋραρθε καί καθαοξί γίμερθε...» ( ) 

Γιά μά καςαμξηθῆ ἡ ἀμάγκη ςῆπ 
ποξεςξιμαρίαπ ςξῦ λαξῦ ςξῦ Θεξῦ, μά 
πξδευςῆ ςϊμ ουϊμεμξ Λσςοχςή, 
καθόπ καί γιά μά  ποξεςξιμάρη καί ςξϋπ 
ἄλλξσπ λαξϋπ ςῆπ γῆπ μά Τϊμ 
πξδευςξῦμ μέ πίρςη, υοειάρςηκαμ 
πξλλξί αἰῶμεπ πμεσμαςικῆπ 
παιδαγχγικῆπ ἐογαρίαπ ἀπϊ ςήμ πλεσοά 
ςξῦ Θεξῦ.  
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Πῶπ θά πληριάρη ὁ ἁμαοςχλϊπ καί 
ἀκάθαοςξπ ςϊμ Ἅγιξ καί καθαοϊ; (βλέπε 
ςά ςοξπάοια ςῶμ Θεξταμείχμ.)   

Κας’ ἀουήμ ὁ Θεϊπ πῆοε ςήμ 
ποχςξβξσλία καί ἔκαμε ςήμ ποόςη 
κίμηρη μά ἀμαζηςήρη καί μά ρόρη ςϊμ 
ἀπξρςαςήραμςα καί ἐκπαςοιρθέμςα 
ἄμθοχπξ. Ἡ ἐταομξγή ςξῦ ρυεδίξσ ςξῦ 
Θεξῦ, ςξῦ Μσρςηοίξσ ςῆπ Θείαπ 
Οἰκξμξμίαπ, μέρα ρςξϋπ αἰῶμεπ γιά ςή 
ρχςηοία ςξῦ κϊρμξσ, 
ποαγμαςξπξιήθηκε ρέ δϋξ ρςάδια.  

Σςό ποῶςξ ρςάδιξ ςῆπ Παλαιᾶπ 
Διαθήκηπ, ὁ Θεϊπ ἐπέλενε καί κάλερε 
ἕμαμ ἄμθοχπξ, ςϊμ Ἀβοαάμ, ἀπϊ ςϊμ 
ὁπξιξμ ἐγέμμηρε, ἐδημιξϋογηρε ἕμαμ λαϊ 
δικϊ Τξσ, πεοιξσρία Τξσ. Τϊ Λαϊ αςϊ 
ςϊμ ποξεςξίμαρε μέ θεία παιδαγχγία 
υοηριμξπξιόμςαπ ςϋπξσπ, ρκιέπ καί 
ρϋμβξλα. Τξῦ παοέδχκε μά ςηοῆ ἠθικέπ 
ἀουέπ, μϊμξσπ, ἐμςξλέπ, πξϋ ἰρυϋξσμ 
αἰόμια καί ἀπξςελξῦμ ςίπ βάρειπ γιά ςή 
οϋθμιρη ςῆπ ποξρχπικῆπ καί 
κξιμχμικῆπ ςξσ ζχῆπ, ὅπχπ ἀκοιβῶπ 
ἔκαμε καί ρςήμ ἀουή, ὅςαμ ἔπλαρε ςϊμ 
ἄμθοχπξ καί ςϊμ ἐςξπξθέςηρε ρςϊμ 
Παοάδειρξ, ὅςαμ ςξῦ ἔδχκε ςήμ ἐμςξλή 
μά μή τάγη ἀπϊ ςϊμ καοπϊ ςξῦ 
ἀπαγξοεσμέμξσ δέμδοξσ ςῆπ γμόρεχπ.  
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Τξῦ παοέδχκε ἐπίρηπ καί ἄλλεπ 
ποξρχοιμέπ παιδαγχγικέπ διαςάνειπ πξϋ 
θά ἴρυσαμ μέυοι ςῆπ ἐμηλικιόρεόπ ςξσ, 
ςίπ διαςάνειπ πξϋ καθξοίζξσμ καθαοά καί 
ἀκάθαοςα ποάγμαςα, ςοξτέπ, ζῶα καί  
ἀμθοόπξσπ. 

 οϊλξπ καί ἡ ἀπξρςξλή πξϋ ὅοιρε 
ὁ Θεϊπ ρςϊ Λαϊ Τξσ μέρα ρςή ζχή ςξῦ 
κϊρμξσ, εἶμαι ὅμξιξπ μέ ςϊ οϊλξ πξϋ 
ἔπαιζε ρςή ζχή ςῆπ Πϊλεχπ ρςήμ 
Ἀουαίαμ λλάδα ςϊ Θεάςοξ καί ξἱ 
ςοαγχδίεπ.  Ἰροαήλ καί ξἱ ἱρςξοικέπ 
ςξσ πεοιπέςειεπ γιά ςϊ Θεϊ ἦςαμ ςϊ 
θέαςοξ ρςϊ ὁπξῖξ ὁ κϊρμξπ θά μαθήςεσε 
καί θά ἔβλεπε ςήμ ςοαγχδία ςῆπ 
πξδξσλόρεχπ ςῆπ ἀμθοχπϊςηςξπ, ςξῦ 
ἑασςξῦ ςξσ, ρςϊ Διάβξλξ καί ςϊ 
μξμαδικϊ ςοϊπξ καί δϋμαμη ςῆπ 
ρχςηοίαπ. Αςή ςή μεγάλη πϊθερη 
μϊμξ ἡ τιλαμθοχπία καί ἡ ρξτία καί ἡ 
δϋμαμη ςξῦ Θεξῦ μπξοεῖ ποξρτέοη, ἄμ ἡ 
ἀμθοχπϊςηςα ἀκξλξσθξῦρε μέ πίρςη 
ςϊμ ἀπϊ ςϊ Θεϊ ἀπερςαλμέμξ Σχςῆοα.   

 ρςϊυξπ ἦςαμ διπλϊπ: α) μά δῆ καί 
μά καςαμξήρη ἡ ἀμθοχπϊςηςα ςήμ 
ςοαγχδία ςηπ καί ςή μξμαδική ὁδϊ 
ρχςηοίαπ ρςίπ πεοιπέςειεπ ςξῦ 
Ἰροαηληςικξῦ Λαξῦ καί β) μά ἐναγγείλη 
ὁ Ἰροαήλ ρ’ ὅλα ςά ἔθμη ςήμ ἀγάπη, ςή 
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ρξτία καί ςή δϋμαμη ςξῦ Θεξῦ ςξσ καί 
μά ςά καλέρη μά πιρςέφξσμ ρςϊ Ὄμξμά 
Τξσ, μά ἐπιρςοέφξσμ κξμςά Τξσ καί μά 
πξδευςξῦμ ςϊμ ουϊμεμξ Χοιρςϊ 
Σχςῆοα, γιά μά γίμξσμ ὅλεπ ξἱ τσλέπ ςῆπ 
γῆπ ἕμαπ Λαϊπ, μιά ξἰκξγέμεια ςξῦ Θεξῦ! 

 Θεϊπ ἐκάλερε ςϊμ Ἀβοαάμ, μά 
τϋγη ἀπϊ ςήμ παςοίδα ςξσ καί ςξϋπ 
ρσγγεμεῖπ ςξσ καί μά ἀκξλξσθήρη ςϊ 
Θεϊ ρςή υῶοα πξϋ θά ςξῦ δείνη καί ςξῦ 
ἔδχκε «ἐπαγγελία», πϊρυερη, ὅςι θά 
ςϊμ ελξγήρη, ὅςι θά ςϊμ εεογεςήρη, 
δηλαδή, ποξρςαςεϋξμςάπ ςξμ. Δι’ αςξῦ 
θά ελξγήρη καί θά ρόρη ὅλα ςά ἔθμη 
ςῆπ γῆπ.  Ἡ κίμηρη αςή ςξῦ Ἀβαάμ μά 
τϋγη ἀπϊ ςϊμ ἕμα ςϊπξ μά πάη ρέ ἄλλξ, 
ξριαρςικά ρςή υῶοα ςξῦ Θεξῦ, 
μαοςσοεῖ ςήμ πίρςη, ςήμ  ἐμπιρςξρϋμη 
καί πακξή ςξσ ρςϊ Θεϊ καί ἐρήμαιμε, 
πξδείκμσε ςήμ ἀμάγκη, ἔδειυμε ςϊ 
δοϊμξ  ςῆπ ρχςηοίαπ, ςήμ  ηθική καί 
πμεσμαςική μεςακίμηρη καί ἐπιρςοξτή 
ςῆπ ἀμθοχπϊςηςξπ γεμικά κξμςά ρςϊ 
Θεϊ.  

Ὅςαμ ἀογϊςεοα ὁ λαϊπ πξϋ 
ποξέκσφε ἀπϊ ςϊμ Ἀβοαάμ βοέθηκε 
αἰυμάλχςξπ καί δξῦλξπ ρςξϋπ 
Αἰγσπςίξσπ, ὁ Θεϊπ ἀμέδεινε ἕμαμ 
ἐλεσθεοχςή, ςϊ Μχσρῆ, γιά μά 
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ρσμευίρη ςϊ ἔογξ ςῆπ καθξδηγήρεχπ ςξῦ 
λαξῦ Τξσ, μέυοιπ ὅςξσ ρσμαμςηθῆ μέ ςϊ 
Θεϊ καί ἀμαπασθῆ κάςχ ἀπϊ ςά τςεοά 
Τξσ. 

 Μχσρῆπ ὡπ ὄογαμξ καί υέοι ςῆπ 
ἀγάπηπ καί ςῆπ δσμάμεχπ ςξῦ Θεξῦ, 
ἐλεσθεοόμει καί βγάζει ςϊ Λαϊ ςξῦ Θεξῦ 
ἀπϊ ςήμ Αἴγσπςξ πλήςςξμςαπ καί 
ςιμχοῶμςαπ ςξϋπ Αἰγσπςίξσπ καί 
διαπεομῶμςαπ ςϊ Λαϊ μέρα ἀπϊ ςή 
οσθοά θάλαρρα. 

 Σςϊ Σιμᾶ γίμεςαι μερίςηπ ςῆπ 
Διαθήκηπ - ρσμτχμίαπ Θεξῦ καί Λαξῦ 
καί παίομει ἀπϊ ςϊ Θεϊ ςξϋπ ὅοξσπ 
γοαμμέμξσπ ρέ δσϊ πέςοιμεπ πλάκεπ, ςίπ 
δέκα ἐμςξλέπ.  

Οριαρςικά ἡ ρυέρη Θεξῦ καί 
Λαξῦ θερμξθεςεῖςαι μέ ἀπξκλειρςική 
πιρςϊςηςα ρσζϋγξσ μϋμτηπ ποϊπ ρϋζσγξ, 
καί ἡ ἐπί ραοάμςα υοϊμια διαμξμή ρςήμ 
ἔοημξ εἶμαι ὁ μήμαπ ςξῦ Μέλιςξπ γιά ςή 
ρυέρη ςῶμ δϋξ «ρσμβαλλξμέμχμ» ρςή 
Διαθήκη.  

 Νϊμξπ, πξϋ ἔδχρε ὁ Θεϊπ ρςϊ 
Σιμᾶ ςϊ 1225 π.Χ διά ςξῦ Μχωρέχπ ρςϊ 
λαϊ Τξσ, ἦςαμ μιά ποϊρκαιοη 
παιδαγχγία ςξῦ λαξῦ, γιά μά 
ποξεςξιμαρςῆ μά δευθῆ ςϊμ ἐουϊμεμξ 
ἐλεσθεοχςή Χοιρςϊ Μερρία.  Χοιρςϊπ 
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θά ἦςαμ ἡ ελξγία ςξῦ Θεξῦ γιά ὅλα ςά 
ἔθμη.  Νϊμξπ ςξῦ Μχσρέχπ ἦςαμ 
«παιδαγχγϊπ εἰπ Χοιρςϊμ».  

μ ςῷ μεςανϋ καί ὡρϊςξσ ἔοθη ὁ 
Χοιρςϊπ, ὁ Νϊμξπ ἀπαιςξῦρε κσοίχπ ἀπϊ 
ςξϋπ ἀμθοόπξσπ, ποξκειμέμξσ μά 
ἀμήκξσμ ρςϊ λαϊ ςξῦ Θεξῦ, μά εἶμαι 
«καθαοξί!», μά πξρςξῦμ ςήμ πεοιςξμή 
καί μά ςηοξῦμ πξλλέπ ἄλλεπ 
ςελεςξσογικέπ διαςάνειπ, θσρίεπ, 
καθάορειπ κλπ, ρκξπϊπ ςῶμ ὁπξίχμ 
ἦςαμ ἡ κάθαορή ςξσπ ἀπϊ ςήμ ἁμαοςία, 
γιά μά ποξρεγγίρξσμ ςϊ Θεϊ! 

 Ἰηρξῦπ ςξῦ Νασῆ θά εἰραγάγη ςϊ 
Λαϊ ςξῦ Θεξῦ ρςή Γῆ ςῆπ παγγελίαπ 
καί θά ςήμ καςαμείμη ρςίπ Δόδεκα 
τσλέπ ςξῦ Ἰροαήλ, ὅπξσ ἀογϊςεοα θά 
ὀογαμχθξῦμ ρέ κοάςξπ μέ Βαριλεῖπ καί 
Ἱεοεῖπ καί Ποξτῆςεπ, πξϋ θά κσβεομξῦμ, 
θά πξιμαίμξσμ καί θά καθξδηγξῦμ ςϊ 
Λαϊ καί θά ςξῦ δείυμξσμ ςϊ δοϊμξ ςῆπ 
μξμαδικῆπ ποξρςαρίαπ καί ρχςηοίαπ διά 
ςξῦ Θεξῦ καί ἐμ ςῷ Θεῷ, ςήμ ὁπξίαμ θά 
τέοη ὁ περυημέμξπ, υϊμεμξπ καί 
ποξρδξκόμεμξπ  Μερρίαπ.  

Ἄπ ἔλθχμε ὅμχπ ςόοα ρςήμ ξρία 
ςξῦ ποξβλήμαςξπ ςῆπ ρχςηοίαπ καί ςῆπ 
λϋρεόπ ςξσ.  
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Ἡ ἱρςξοική ἀτξομή πξϋ δϊθηκε 
ρςϊμ Ἀπϊρςξλξ Παῦλξ μά γοάφη ςήμ 
ἐπιρςξλή ςξσ ποϊπ ςξϋπ Γαλάςεπ, ἦςαμ 
ςϊ ποϊβλημα πξϋ ἐδημιξϋογηραμ ρςή 
ζχή ςῆπ κκληρίαπ ξἱ ἰξσδαΐζξμςεπ 
αἱοεςικξί. Τϊ ζήςημα ποξέκσφε ἀπϊ ςή 
δσρκξλία πξϋ εἶυαμ ξἱ Ἰξσδαῖξι πξϋ 
ἐγίμξμςξ υοιρςιαμξί, μά καςαμξήρξσμ 
ςϊμ ποξπαιδεσςικϊ οϊλξ ςῆπ Μχραψκῆπ 
θοηρκείαπ, ἡ ὁπξία ποξεςξίμαζε ςϊ Λαϊ 
ςξῦ Θεξῦ μά πξδευςῆ ςϊ Χοιρςϊ καί ςϊ 
λσςοχςικϊ ἔογξ Τξσ.  

Οἱ Ἰξσδαῖξι παοενήγηραμ ςήμ κλήρη 
ςξσπ καί ςήμ ἀπξρςξλή πξϋ ςξϋπ 
ἀμέθερε ὁ Θεϊπ γιά ςή ρχςηοία ὅλξσ ςξῦ 
κϊρμξσ καί παοεομήμεσραμ ἐγχιρςικά 
ςήμ Ἀπξκάλσφη ςξῦ Θεξῦ ποϊπ αςξϋπ 
διά ςῶμ Παςοιαουῶμ καί ςῶμ 
Ποξτηςῶμ. Θεόοηραμ κςῆμα ςξσπ ςήμ 
Ἀπξκάλσφη πξϋ ςξϋπ υάοιρε ὁ Θεϊπ καί 
ἤθελαμ ςϊ Θεϊ μϊμξ δικϊ ςξσπ Θεϊ, πξϋ 
θά ςξϋπ βξηθξῦρε μά γίμξσμ κσοίαουξι 
ὅληπ ςῆπ γῆπ! Τϊ κέμςοξ ςῆπ ποξρξυῆπ 
καί ςξῦ ἐμδιατέοξμςξπ ςῶμ Ἰξσδαίχμ δέμ 
ἦςαμ ἡ ρχςηοία ὅλξσ ςξῦ κϊρμξσ, ὅλχμ 
ςῶμ λαῶμ ςῆπ γῆπ, ἀλλά μϊμξ ἡ ποξβξλή 
καί κσοιαουία ςξϋ δικξῦ ςξσπ  Ἔθμξσπ ρέ 
ὅλξ ςϊμ κϊρμξ, ἡ παγκϊρμια κσοιαουία.  



ΡΖΜΑΣΑ ΕΧΖ ΜΖΝΟΛΟΓΗΟΤ 24 

Σ’ αςϊ ρσμεςέλεραμ βέβαια καί ξἱ 
ἱρςξοικέπ πεοιπέςειεπ καί ςαλαιπχοίεπ 
ςξῦ Ἰροαήλ, ςίπ ὁπξῖεπ παοεομήμεσαμ καί 
δέμ ποξρπαθξῦραμ μά καςαμξήρξσμ ςήμ 
αἰςία ςξσπ. Αἰςίεπ ςῶμ ἐθμικῶμ 
πεοιπεςειῶμ ςξῦ πεοιξϋριξσ Λαξῦ ἦςαμ 
ςϊ γεγξμϊπ, ὅςι ξἱ ἀουξμςεπ ποῶςξι καί 
ἀκξλξϋθχπ ὁ Λαϊπ δέμ ςηοξῦραμ ςίπ 
ἐμςξλέπ ςξῦ Θεξῦ, δέμ παοέμεμαμ πιρςξί 
ρςξϋπ ὅοξσπ ςῆπ Διαθήκηπ.  

Ἔςρι ἐνηγεῖςαι ἡ ςοξμεοή 
παοενήγηρη ςῶμ Ἰξσδαίχμ γιά ςϊ 
ποϊρχπξ ςξῦ ἀμαμεμϊμεμξσ Μερρίξσ 
Λσςοχςξῦ, πξϋ ςξϋπ ἔκαμε μά ἀομηθξῦμ 
ςϊμ ἐμαμθοχπήραμςα Θεϊμ Λϊγξμ. 

 Χοιρςϊπ ὅμχπ δέμ ἦλθε γιά μά 
ἐκληοόρη ςίπ παοενηγημέμεπ 
ποξρδξκίεπ ςῶμ Ἰξσδαίχμ, ἀλλά ξὔςε καί 
μά καςαογήρη ςϊ Νϊμξ πξϋ ὁ Ἴδιξπ εἶυε 
δόρει ρςϊ Μχσρῆ ςϊςε ρςϊ Σιμᾶ, ἀλλά 
μά ςϊμ ὁλξκληοόρη, μά 
ποαγμαςξπξιήρη ςήμ «ἐπαγγελία» πξϋ 
ὁ Θεϊπ εἶυε δόρει ρςξϋπ Παςοιάουεπ καί 
ςξϋπ Ποξτῆςεπ γιά ςή ρχςηοία ὅλξσ ςξῦ 
κϊρμξσ. Ἦλθε γιά μά «ςελειόρη» ςϊ 
Νϊμξ. «Μή μξμίρηςε ὅςι ἦλθξμ 
καςαλῦραι ςϊμ μϊμξμ ἤ ςξϋπ Ποξτήςαπ! 
Οκ ἦλθξμ καςαλῦραι, αλλά πληοῶραι» 
(Μαςθ. 5,17). 



ΠΡΟ ΣΖ ΤΦΧΔΧ ΣΟΤ Σ. ΣΑΤΡΟΤ 

 

25 

Μέ ςή ρςασοική θσρία καί ςϊ θάμαςξ 
ςξῦ Χοιρςξῦ ρσγυχοήθηκε ἡ ἁμαοςία 
ςξῦ κϊρμξσ. «Τϊ αἷμα ςξῦ Ἰηρρξῦ 
Χοιρςξῦ καθαοίζει ἡμᾶπ ἀπϊ πάρηπ 
ἁμαοςίαπ». Τϊ ρημάδι ςῆπ Διαθήκηπ ςξῦ 
Θεξῦ μέ ςξϋπ ἀμθοόπξσπ ἄλλανε ἐπί ςϊ 
ςελειϊςεοξ. Τή θέρη ςῆπ πεοιςξμῆπ 
ςόοα πιά πῆοε ςϊ Βάπςιρμα. Δέ 
ρτοαγίζεςαι πιά ςϊ ρῶμα ςξῦ πρςξῦ μέ 
ςή υειοξσογική ἐπέμβαρη ςῆπ 
πεοιςξμῆπ, ἀλλά ὁ ἄμθοχπξπ πξϋ 
πιρςεϋει καί ποξρέουεςαι ρςϊ Χοιρςϊ, 
Τϊμ ἀκξλξσθεῖ πιρςά ρςή ρςασοική Τξσ 
θσρία, μεκοόμεςαι καί θαμαςόμεςαι καί 
ἀμαρςαίμεςαι ὁλϊκληοξπ, λξσρμέμξπ ρςϊ 
αἴμα ςξῦ Χοιρςξῦ, καιμξϋοιξπ καί 
καθαοϊπ γιά μιά καιμξϋοια ζχή 
ἁγμϊςηςξπ καί ἁγιϊςηςξπ.  Νϊμξπ ςξῦ 
Μχωρέχπ μέ ὅλεπ ςίπ ςελεςξσογικέπ 
διαςάνειπ ςξσ, καςαογήθηκε μέ ςή θσρία 
ςξῦ ρςασοικξῦ θαμάςξσ καί ςῆπ 
Ἀμαρςάρεχπ ςξῦ Χοιρςξῦ. Τόοα πιά δέμ 
υοειάζξμςαι θσρίεπ ςαϋοχμ καί ςοάγχμ, 
γιαςί «ςϊ αἷμα ςξῦ Κσοίξσ Ἰηρξῦ 
Χοιρςξῦ καθαοίζει ἡμᾶπ ἀπϊ πάρηπ 
ἁμαοςίαπ».  

«Τξῦςξ ἐρςί ςϊ ἔογξ ςξῦ Θεξῦ, ἵμα 
πιρςεϋρηςε εἰπ ὅμ ἀπέρςειλεμ κεῖμξπ!» 
 μέξπ, ὁ ςέλειξπ δοϊμξπ ςῆπ ρχςηοίαπ 
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πξϋ ἄμξινε ὁ Χοιρςϊπ, εἶμαι πιά ἡ πίρςη 
ρςϊμ Σςασοχμέμξ καί Ἀμαρςάμςα, ἡ 
ὁπξία ἐκδηλόμεςαι μέ ςήμ ἀγάπη· καί 
ἀμςί ςῆπ πεοιςξμῆπ, ὁ ἄμθοχπξπ 
ἐμρχμαςόμεςαι ρςϊ λαϊ ςξῦ Θεξῦ μέ ςϊ 
Βάπςιρμα.  

Μέ ςϊ Βάπςιρμα ὁ βαπςιζϊμεμξπ δέμ 
ἀπξβάλλει ἁπλῶπ ςήμ ἀκαθαορία, ἀλλά 
μεκοόμει ρςϊ ρῶμα ςξσ ὁλϊκληοξ ςϊμ 
παλαιϊμ ἄμθοχπξ καί ςήμ ἁμαοςία καί 
ἀμαρςαίμεςαι καιμξϋοιξπ ἄμθοχπξπ «ἐμ 
Χοιρςῷ».  

Ἡ πεοιςξμή καί ςϊ Βάπςιρμα ἔυξσμ 
πεοίπξσ ςήμ ἴδια ἔμμξια, ἀλλά ςϊ 
Βάπςιρμα εἶμαι ἀμόςεοξ καί ςελειϊςεοξ, 
γιαςί κας’ αςϊ, ὁ ἄμθοχπξπ ρσμμεςέυει 
ρςϊ θάμαςξ καί ςήμ Ἀμάρςαρη ςξῦ 
Χοιρςξῦ, ςήμ ἴδια ςή ζχή ςξῦ Θεξῦ, 
ἑμόμεςαι μέ ςϊ Θεϊ. 

Μεοικξί ὅμχπ ταμαςικξί Ἰξσδαῖξι πξϋ 
ἐγίμξμςξ υοιρςιαμξί, δέμ ἦςαμ ποϊθσμξι 
μά ἀομηθξῦμ ςίπ παλιέπ ςξσπ ἀμςιλήφειπ 
καί ςά παοενηγημέμα ἐθμικά ςξσπ 
ἰδεόδη καί ἀπαιςξῦραμ ἀπϊ ςξϋπ 
εἰδχλξλάςοεπ πξϋ γίμξμςαμ υοιρςιαμξί, 
μά εἰρέλθξσμ ρςήμ κκληρία, ἀτξῦ 
πεοάρξσμ ποῶςα ἀπϊ ςϊ ρςάδιξ ςξῦ 
Ἰξσδαψρμξῦ, δηλαδή μά ςηοξῦμ ςήμ 
πεοιςξμή κσοίχπ καί ἄλλεπ διαςάνειπ ςξῦ 
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Νϊμξσ πεοί καθαοῶμ καί ἀκαθάοςχμ. 
Ἔςρι ὅμχπ, ὁ Χοιρςιαμιρμϊπ ἐθξλόμεςξ 
καί μεςεβάλεςξ ρέ ἕμα ρσμξθϋλεσμα 
ἰξσδαψκῶμ ἀμςιλήφεχμ.  

Τέςξιξι Ἰξσδαῖξι αἱοεςικξί πξϋ 
παοακξλξσθξῦραμ ςϊμ Ἀπϊρςξλξ Παῦλξ 
καί πξλεμξῦραμ μέ μαμία ςϊ κήοσγμα 
καί ςϊ ἔογξ ςξσ, εἰρέβαλαμ ρςήμ πεοιξυή 
ςῆπ Γαλαςίαπ καί ἐκήοσςςαμ ρςξϋπ 
Χοιρςιαμξϋπ ςῶμ κκληριῶμ πξϋ εἶυε 
ἱδοϋρει, ὅςι ἔποεπε μά ςηοξῦμ ςήμ 
πεοιςξμή καί ςίπ ἄλλεπ ςσπικέπ 
διαςάνειπ ςξῦ Μχραψκξῦ Νϊμξσ γιά μά 
ρχθξῦμ. Ὅςι δηλαδή ἔποεπε μά 
ἐογάζχμςαι μέ δικξϋπ ςξσπ κϊπξσπ, 
ἐκςελῶμςαπ ςά ἔογα καί ςίπ διαςάνειπ 
ςξῦ Νϊμξσ ςξῦ Μχωρῆ. Αςϊ ὅμχπ εἶμαι 
μιά καθαοά ἀμθοόπιμη, μξμικίρςικη 
ἀμςίληφη δικαιόρεχπ, πξϋ καθιρςᾶ 
πεοιςςή ςήμ ἐμαμθοόπηρη ςξῦ Χοιρςξῦ 
καί ἄοα μάςαιξ ςϊ κήοσγμα ςξῦ Δαγ-
γελίξσ. 

Καί ρήμεοα πξλλξί υοιρςιαμξί ἔυξσμ 
ἰξσδαψκέπ θοηρκεσςικέπ ἀμςιλήφειπ. 
Ἀμτιβάλλξσμ, δέμ εἶμαι βέβαιξι, γιά ςή 
ρχςηοία ςξσπ, ἐπειδή δέμ εἶμαι ρέ θέρη 
μά κάμξσμ καλά ἔογα, μεγάλεπ 
εεογερίεπ. Ἄλλξι θεχοξῦμ ὅςι 
μηρςεϋξμςαπ ἐναγξοάζξσμ μέ ςή μηρςεία 
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ςξσπ ςή Θεία Κξιμχμία. Δέ ζξῦμ ςή 
δχοεά ςξῦ Θεξῦ καί δέμ Τϊμ 
εγμχμξμξῦμ γιά ςή ρχςηοία πξϋ ςξϋπ 
υάοιρε. Δέμ Τϊμ δξνάζξσμ μέ ςά καλά 
ἔογα ςξσπ, ὅρξ ἁπλά καί ςαπειμά κι ἄμ 
εἶμαι, πξϋ παοάγξμςαι ὡπ τσρική 
καοπξτξοία ςῆπ πίρςεχπ καί ςῆπ ἀγάπηπ 
ςξσπ καί ςῆπ ἑμόρεχπ ςξσπ μέ ςϊμ 
Χοιρςϊ, πξϋ ςξϋπ δσμαμόμει μέ ςή Χάοη 
ςξῦ Ἁγίξσ Πμεϋμαςξπ.  

 Ἀπϊρςξλξπ Παῦλξπ ὅμχπ 
διεκήοσςςε ὅςι, ἐπειδή ςά ἔογα πξϋ ὅοιζε 
ὁ μϊμξπ ἦςαμ ἀδϋμαςξ μά ςηοηθξῦμ ἀπϊ 
ςϊμ ἄμθοχπξ, ὁ Θεϊπ ἔρςειλε ςϊ Γιϊ Τξσ 
ρςϊμ κϊρμξ, ὁ πξῖξπ μέ ςή ρςασοική 
θσρία Τξσ ἐογάρςηκε ςή ρχςηοία καί 
ἐνεπλήοχρε ςϊ υοέξπ πξϋ ἔυξσμ ξἱ 
ἄμθοχπξι μά ευαοιρςήρξσμ ςϊ Θεϊ, καί 
υάοιρε δχοεάμ ςή ρχςηοία, ὡπ ελξγία 
ποϊπ πάμςα ςά ἔθμη. Τϊ μϊμξ πξϋ ζηςᾶ 
ἀπϊ ςξϋπ ἀμθοόπξσπ, εἶμαι μά πιρςέφξσμ, 
ὅςι ὁ Παςέοαπ ἔρςειλε ςϊμ Υἱϊμ Τξσ 
Σχςῆοα ςξῦ κϊρμξσ, μά τξοςχθῆ Αςϊπ 
ςίπ ἁμαοςίεπ ὅλχμ, γιά μά ςίπ ἐναλείφη 
μέ ςϊ Αἷμα Τξσ καί μά υαοίρη ρςξϋπ 
ἀμθοόπξσπ μέ ςήμ Ἀμάρςαρή Τξσ, ςή 
δική Τξσ αἰόμια ζχή καί δϊνα. 

Σϋμτχμα λξιπϊμ μέ ςϊ κήοσγμα ςξῦ 
Ἀπξρςϊλξσ Παϋλξσ ὁ Χοιρςϊπ 
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ἀπήλλανε ςξϋπ ἀμθοόπξσπ ἀπϊ ςίπ 
πξυοεόρειπ ςξσπ ποϊπ ςϊμ Νϊμξ ςξῦ 
Μχωρῆ. «Χοιρςϊπ ἡμᾶπ ἐνηγϊοαρεμ ἐκ 
ςῆπ καςάοαπ ςξῦ Νϊμξσ, γεμόμεμξπ πέο 
ἡμῶμ καςάοα» (Γαλ. 3,13). «Ἵμα ςήμ 
σἱξθερίαμ ἀπξλάβχμεμ.» (Γαλ. 4,5) 

«νηγϊοαραπ ἡμᾶπ  
ἐκ ςῆπ καςάοαπ ςξῦ Νϊμξσ,  
ςῷ ςιμίῳ Σξσ Αἵμαςι. 
Τῷ ρςασοῷ ποξρηλχθείπ  
καί ςῇ λϊγυῃ κεμςηθείπ 
ςήμ ἀθαμαρίαμ  

        ἐπήγαραπ ἀμθοόπξιπ 
Σχςήο ἡμῶμ δϊνα Σξι!» 

Ἡ ξρία λξιπϊμ ςξῦ Δαγγελίξσ πξϋ 
κηοϋςςει ὁ Ἀπϊρςξλξπ Παῦλξπ, εἶμαι ὅςι 
ἡ ρχςηοία υαοίζεςαι δχοεάμ ἀπϊ ςϊ Θεϊ, 
ρςξϋπ ἀμθοόπξσπ πξϋ πιρςεϋξσμ ρςϊμ 
ρςασοχμέμξ Χοιρςϊ, ςϊμ ἀπϊ Θεξῦ 
ἀπερςαλμέμξμ Σχςῆοα, ποξρέουξμςαι 
καί ἑμόμξμςαι μαζϋ Τξσ διά ςξῦ 
Βαπςίρμαςξπ καί πακξϋξσμ πλέξμ ρςήμ 
«καιμή ἐμςξλή» ςῆπ ἀγάπηπ.   

Ἡ ρχςηοία δέμ κεοδίζεςαι μέ ςά ἔογα 
πξϋ ἀπαιςεῖ ὁ Νϊμξπ, ςήμ πεοιςξμή καί 
ςήμ ἐταομξγή ςῶμ ςσπικῶμ διαςάνεχμ 
ςξῦ Νϊμξσ, ἀλλά εἶμαι δχοεά ςξῦ Θεξῦ 
ρ’ αςϊμ πξϋ ποξρέουεςαι μέ πίρςη ρςϊμ 
Σςασοχθέμςα πέο ἡμῶμ Κϋοιξ Ἰηρξῦμ 
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Χοιρςϊμ καί βιώμει ςό Μσρςήοιξ ςξῦ 
Σςασοξῦ καί ςῆπ Ἀμαρςάρεχπ μέ ςϊ 
Βάπςιρμα, ἑμόμεςαι μέ ςϊμ Υἱϊ ςξῦ Θεξῦ 
καί ζεῖ έμ Αςῷ ςή ζχή ςξῦ 
ἀμακαιμιρμέμξσ καί ἀμαγεμμημέμξσ  
ἀμθοόπξσ. 

 Παῦλξπ ρςϊ ςέλξπ ςῆπ ἐπιρςξλῆπ 
ςξσ λέει ποϊπ ςξϋπ Γαλάςεπ: « Ἴδεςε μέ 
πϊρξ μεγάλα γοάμμαςα ρᾶπ ἔγοαφα μέ 
ςϊ υέοι μξσ, γιά ςή ρχςηοία πξϋ υαοίζει 
ὁ Θεϊπ ρ᾿ ὅρξσπ πιρςέφξσμ ρςϊ Χοιρςϊ, 
ςϊμ ρςασοχθέμςα πέο ἡμῶμ».  Καί ςϊ 
ρσμπέοαρμα ρςϊ ὁπξῖξ καςαλήγει, εἶμαι 
ὅςι: Θά διαρταλίρχμε ςή ρχςηοία μαπ 
ποξρέυξμςαπ καί πιρςεϋξμςαπ ςϊ λϊγξ 
ςῶμ Ἀπξρςϊλχμ καί ςῶμ Ποξτηςῶμ, 
ςήμ Ἁγία Γοατή, ἡ ὁπξία πξδεικμϋει, 
ὡπ μξμαδική ὁδϊ ρχςηοίαπ, ςήμ πίρςη 
ρςή ρςασοική θσρία ςξῦ Χοιρςξῦ καί 
ςήμ ξἰκείχρή ςηπ ἀπϊ ςϊμ ἄμθοχπξ.  

«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ»   

Ἦχος πλ. α΄.  Ψαλμός 88. 
 

ΣΟ ΕΤΑΓΓΕΛΘΟΝ 

ΣΗ ΚΤΡΘΑΚΗ ΠΡΟ ΣΗ ΤΦΧΕΧ 

κ ςξῦ καςά Ἰχάμμημ, 3,13-17. 
Δἶπεμ ὁ Κύοιξπ· 

13 Οὐδείπ ἀμαβέβηκεμ εἰπ ςόμ ξὐοαμόμ    

Καμέμαπ δέμ ἀμέβηκε ρςϊμ ξοαμϊ 
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εἰ μή ὁ ἐκ ςξῦ ξὐοαμξῦ καςαβάπ,  
ὁ Υἱόπ ςξῦ ἀμθοώπξσ,  
ὁ ὤμ ἐμ ςῷ ξὐοαμῷ. 

παοά μϊμξ ὁ Υἱϊπ ςξῦ Ἀμθοόπξσ πξϋ 
καςέβηκε ἀπϊ ςϊμ ξοαμϊ καί πξϋ εἶμαι 
ρςϊμ ξοαμϊ. 

14 Καί καθώπ Μχϋρῆπ ὕφχρε ςόμ ὄτιμ  
ἐμ ςῇ ἐοήμῳ,  

Ὅπχπ ὁ Μχωρῆπ ὕφχρε ςϊ υάλκιμξ τίδι 
ρςήμ ἔοημξ, 

15 ξὕςχπ ὑφχθῆμαι δεῖ  
ςόμ Υἱόμ ςξῦ ἀμθοώπξσ, 

ἔςρι ποέπει μά φχθῆ  ὁ Υἱϊπ ςξῦ 
Ἀμθοόπξσ, 

ἵμα πᾶπ ὁ πιρςεύχμ εἰπ Αὐςόμ  
μή ἀπόληςαι, ἀλλ᾿ ἔυῃ ζχήμ αἰώμιξμ. 

ὥρςε ὅπξιξπ πιρςεϋει ρ᾿  Αςϊμ μά μή 
υαθῆ, ἀλλά μά ζήρη αἰόμια. 

16 Οὕςχ γάο ἠγάπηρεμ ὁ Θεόπ ςόμ κόρμξμ,   

Τϊρξ πξλϋ ἀγάπηρε ὁ Θεϊπ ςϊμ κϊρμξ, 
ὥρςε ςόμ Υἱόμ Αὐςξῦ ςόμ Μξμξγεμῆ 
ἔδχκεμ,  

ὥρςε παοέδχρε ρςϊ θάμαςξ ςϊμ 
Μξμξγεμῆ Τξσ Υἱϊ, 

ἵμα πᾶπ ὁ πιρςεύχμ εἰπ Αὐςόμ  
μή ἀπόληςαι, ἀλλ᾿ ἔυῃ ζχήμ αἰώμιξμ. 

ὥρςε ὅπξιξπ πιρςεϋει ρ᾿ Αςϊμ  
μά μή υαθῆ, ἀλλά μά ἔυη ζχή αἰόμια. 

17 Οὐ γάο ἀπέρςειλεμ ὁ Θεόπ  

ςόμ Υἱόμ Αὐςξῦ εἰπ ςόμ κόρμξμ 
ἵμα κοίμῃ ςόμ κόρμξμ, 
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Διϊςι ὁ Θεϊπ δέμ ἔρςειλε ςϊμ Υἱϊμ Τξσ 
ρςϊμ κϊρμξ γιά μά καςαδικάρη ςϊμ κϊρμξ, 

ἀλλ᾿ ἵμα ρχθῇ ὁ κόρμξπ δι᾿ Αὐςξῦ. 
ἀλλά γιά μά ρχθῆ ὁ κϊρμξπ δι᾿ Αςξῦ. 
 

ΠΟΟ ΑΠΛΖ ΚΑΗ ΔΤΚΟΛΖ  

ΔΗΝΑΗ  Ζ ΧΣΖΡΗΑ  

ΠΟΤ Ο ΘΔΟ ΥΑΡΗΕΔΗ  

ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ  

ΓΗΑ ΣΖ ΠΗΣΔΧ 

Σ’ αςξϋπ δηλαδή πξϋ πιρςεϋξσμ ρςϊμ 
Κϋοιξμ Ἰηρξῦμ Χοιρςϊμ, ςϊ ρςασοικϊ 
θάμαςξ καί ςήμ Ἀμάρςαρή Τξσ, 
βαπςίζξμςαι καί ἑμόμξμςαι μαζί Τξσ, 
γίμξμςαι μέλη ςξῦ Σόμαςϊπ Τξσ, ςῆπ 
κκληρίαπ Τξσ. 

 Ἰηρξῦπ ἀπξκαλϋπςει ςήμ ἔμμξια ςξῦ 
υάλκιμξσ ὄτεχπ ρςϊ μσυςεοιμϊ μαθηςή 
Νικϊδημξ.  υάλκιμξπ ὄτιπ ἦςαμ ἕμα 
ρϋμβξλξ πξϋ εἰκϊμιζε ςϊ Μσρςήοιξ ςξῦ 
Σςασοξῦ. Κοϋβει ςήμ μσρςική δϋμαμη 
καί ἐμέογεια ςῆπ πίρςεχπ καί ἐνηγεῖ ςή 
ρημαρία ςξῦ Βαπςίρμαςξπ. 

Τήμ ἰδια διδαρκαλία πξϋ ὁ Ἀπϊρςξλξπ 
Παῦλξπ ἐνηγεῖ ρςξϋπ Γαλάςεπ, ςήμ εἶυε 
ἐνηγήρει ποξηγξσμέμχπ ὁ Κϋοιξπ ρςϊμ 
μσυςεοιμϊ μαθηςή Τξσ, Νικϊδημξ, 
ἑομημεϋξμςαπ ἕμα τξβεοϊ καί εὔγλχςςξ 
θαῦμα, πξϋ εἶυε κάμει ὁ Θεϊπ, καθόπ 
πξοεσϊςαμ ὁ λαϊπ Τξσ ποϊπ ςή γῆ ςῆπ 
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ἐπαγγελίαπ καί ἀμςιμεςόπιρε ςά ταομα-
κεοά τίδια ρςή ἔοημξ. Γιά μά μήμ 
πεθάμη ἐκεῖμξπ πξϋ δευϊςαμ ςϊ 
ταομακεοϊ ςρίμπημα ςξῦ τιδιξῦ, ἦςαμ 
ἀοκεςϊ μά ρςοέφη ςϊ βλέμμα ςξσ ποϊπ ςϊ 
υάλκιμξ τίδι πξϋ εἶυε φόρει ρςϊ πιϊ 
φηλϊ μέοξπ ςξῦ ρςοαςξπέδξσ ὁ Μχωρῆπ, 
καί ςϊ ὁπξῖξ ἦςαμ ρϋμβξλξ καί 
ποξεικϊμιρμα ςῆπ λσςοχςικῆπ καί θεοα-
πεσςικῆπ δσμάμεχπ ςξῦ ρςασοικξῦ 
θαμάςξσ ςξῦ Χοιρςξῦ. 

 υάλκιμξπ ὄτιπ πξϋ ὕφχρε ὁ 
Μχσρῆπ ρςήμ ἔοημξ, ὡπ ποξεικϊμιρη 
ςξῦ μσρςηοίξσ ςῆπ διά πίρςεχπ 
ρχςηοίαπ καί ςῆπ μσρςικῆπ ρημαρίαπ 
ςξῦ Βαπςίρμαςξπ, βοίρκεςαι ρςϊ βιβλίξ 
ςῶμ Ἀοιθμῶμ κετάλαιξ 21, ρςίυ. 4-9.  
 


