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27 Ιοσνίοσ – 3 Ιοσλίοσ                               Σάββαηο απόγεσμα 

 

1. Ζ ΦΤΖ ΣΖ ΘΔΨΚΖ ΑΠΟΣΟΛΖ 
 

 

 

ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Ιδνχ, έδσθα απηφλ καξηχξηνλ εηο ηνπο ιανχο, άξρνληα θαη 
πξνζηάηηνληα εηο ηνπο ιανχο.» Ηζαΐαο 55/λε’ 4. 
  
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Γελ. 1/α‟ 26-28, 2/β‟ 
15-17, Α‟ Ησάλ. 2/β‟ 16, Ησάλ. 3/γ‟ 14,15, Β‟ Κνξ. 5/ε‟ 21, Μαηζ. 5/ε‟ 13,14. 
 
Ο θφζκνο καο είλαη αλάζηαηνο, γεγνλφο γηα ην νπνίν σο άλζξσπνη θέ-
ξνπκε κεγάιε επζχλε. Καη απηφ επεηδή είκαζηε φινη ακαξησινί, έθπησηα 
δεκηνπξγήκαηα πνπ έρνπκε ζηε θχζε καο ην θαθφ. ζν θη αλ ζέινπκε λα 
πηζηεχνπκε φηη πξννδεχνπκε θαη βειηησλφκαζηε, ε ηζηνξία ησλ πεξαζκέ-
λσλ αηψλσλ δελ είλαη θαη πνιχ ελζαξξπληηθή. Καη ηψξα, ζηνλ 21

ν
 αηψλα, 

ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαιχηεξα. Δάλ ην παξειζφλ είλαη πξνάγγεινο ηνπ 
κέιινληνο, ηφηε δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε ηίπνηε άιιν παξά κφλν 
«αίκα, δάθξπα, θφπν θαη κφρζν,» φπσο είρε πεη έλαο Βξεηαλφο πνιηηηθφο. 
Παξφια απηά δελ ράζεθαλ ηα πάληα. Αληηζέησο, ιφγσ ηεο ζπζίαο ηνπ 
Ηεζνχ Υξηζηνχ έρνπκε ηελ ππφζρεζε γηα ζσηεξία θαη απνθαηάζηαζε, ηελ 
ππφζρεζε φηη φια ζα γίλνπλ λέα. «Καη είδνλ νπξαλφλ λένλ θαη γελ λέαλ, 
δηφηη ν πξψηνο νπξαλφο θαη ε πξψηε γε παξήιζε» (Απνθ. 21/θα‟ 1). 
Γελ είκαζηε κφλνη, θαη εγθαηαιειεηκκέλνη ζε έλα άπεηξν, θξχν θαη αδηά-
θνξν ζχκπαλ λα πξναζπηδφκαζηε κφλνη ηνλ εαπηφ καο. Γελ ζα κπνξνχ-
ζακε άιισζηε, κηαο θαη νη δπλάκεηο πνπ ηάζζνληαη ελαληίνλ καο είλαη η-
ζρπξφηεξεο καο. Γη‟ απηφ, πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, ν Θεφο εηνί-
καζε ην ζρέδην ηεο ζσηεξίαο γηα λα θάλεη γηα εκάο απηφ πνπ εκείο δελ ζα 
κπνξέζνπκε πνηέ λα θάλνπκε. 
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Κσριακή 28 Ιοσνίοσ 
 

Ο ΘΔΟ ΓΖΜΙΟΤΡΓΖΔ ΣΟΝ ΑΝΓΡΑ ΚΑΙ ΣΖ ΓΤΝΑΙΚΑ 
 

Έλα απφ ηα πην καθξνρξφληα εξσηήκαηα ησλ αλζξψπσλ είλαη, «Απφ 
πνχ πξνέξρνκαη;» ηα δχν πξψηα θεθάιαηα ηεο Αγίαο Γξαθήο (αιιά θαη 
ζε φιε ηελ Αγία Γξαθή), καο δίλνληαη απαληήζεηο ζηα πην ζεκαληηθά ε-
ξσηήκαηα ησλ αλζξψπσλ. Άιισζηε ην λα γλσξίδνπκε απφ πνχ πξνήι-
ζακε είλαη ζεκαληηθφ γηα λα γλσξίζνπκε ην πνηνη είκαζηε, γηαηί ππάξρνπ-
κε, πψο πξέπεη λα δήζνπκε, θαη πνχ ζα θαηαιήμνπκε. 
Γηαβάζηε Γέλ. 1/α‟ θαη 2/β‟ αιιά εζηηάζηε ηδηαίηεξα ζηε Γέλ. 1/α‟ 26-28. 
Πνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψ-
πνπ ζε ζρέζε κε φια φζα βιέπνπκε ζ‟ απηά ηα εδάθηα; Πνην ζεκείν ζηε 
δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ μερσξίδεη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέξε ηεο 
δεκηνπξγίαο;…...………………………………………………………………… 
1. Ο άλδξαο θαη ε γπλαίθα δεκηνπξγήζεθαλ ηειεπηαίνη ζε ζρέζε κε ηα 
ππφινηπα δεκηνπξγήκαηα. Δίραλ ζηε δηάζεζή ηνπο φιε ηε δεκηνπξγία γηα 
λα ηε κειεηήζνπλ θαη λα ηε θξνληίζνπλ. 
2. Ο ηξφπνο πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηνλ άλδξα θαη ηε γπλαίθα δηέθεξε 
ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δεκηνπξγίεο. Μέρξη ηφηε δηλφηαλ ε ζετθή ελην-
ιή «Γελλεζήησ» (θσο, ζηεξέσκα, λεξφ, ςάξηα θαη πνπιηά, δψα θηι). Δλψ 
ηψξα ε εληνιή κεηαηξάπεθε ζε ζχζθεςε: «Αο θάκσκελ άλζξσπνλ…» Σα 
ηξία πξφζσπα ηεο Θεφηεηαο – Παηήξ, Τηφο θαη Άγην Πλεχκα – ζπζθέθ-
ζεθαλ γη‟ απηφ. Παξφηη ηα δχν απηά θεθάιαηα αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξ-
γία ηεο γεο θαη ηα πάληα ζ‟ απηήλ, αλακθίβνια δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε 
ζηε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ. 
3. Ο άλδξαο θαη ε γπλαίθα δεκηνπξγήζεθαλ θαη‟ εηθφλα θαη θαζ‟ νκνίσζε 
Θενχ, θάηη ην νπνίν δελ βιέπνπκε λα γίλεηαη κε θαλέλα άιιν απφ ηα δε-
κηνπξγήκαηα. Παξφηη ζην θείκελν δελ δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο γη‟ απηφ, ζα 
πξέπεη λα ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη αληαλαθινχλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν 
ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Γεκηνπξγνχ ηνπο. Δπεηδή νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηθα-
λφηεηα ηεο εζηθήο πνπ δελ βιέπνπκε ζηα άιια δεκηνπξγήκαηα (π.ρ. νη 
πεηαινχδεο κπνξεί λα είλαη φκνξθεο, αιιά δελ θαηαγίλνληαη κε ην ηη είλαη 
ζσζηφ θαη ηη ιάζνο), ην φηη είλαη θαη‟ εηθφλα θαη θαζ‟ νκνίσζε ηνπ Θενχ 
δείρλεη πσο σο έλα ζεκείν νη άλζξσπνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ εζηθφ Σνπ 
ραξαθηήξα.  
4. Ο άλδξαο θαη ε γπλαίθα είραλ ηελ εμνπζία, λα απεηθνλίδνπλ ηνλ Θεφ 
ζηε γε, θαη ηελ δηνίθεζε ηεο ππφινηπεο δεκηνπξγίαο. Απηή ε αλάζεζε 
ζπκπεξηιάκβαλε κεγάιε επζχλε. 
ΚΔΦΖ: ην πξψην θεθάιαην ηεο Αγίαο Γξαθήο βιέπνπκε ηνπο αλζξψπνπο λα ζπλπ-
πάξρνπλ θαη λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνλ Θεφ. Ση καο ιέεη απηφ γηα ην πφζν βαζηθή 
ζέζε πξέπεη λα έρεη ν Θεφο ζηε δσή καο θαη γηαηί ρσξίο Απηφλ δελ είκαζηε πξαγκαηηθά 
«νινθιεξσκέλνη»; Γείηε επίζεο Πξάμ. 17/ηδ’ 28. 
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Γεσηέρα 29 Ιοσνίοσ 

ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΒΟΤΛΖΖ 
ηελ αλαθνξά ηεο Γεκηνπξγίαο ππάξρεη θαη ε πξνεηδνπνίεζε ηνπ Θενχ 
πξνο ηνπο πξσηφπιαζηνπο λα κε θάλε απφ ην «μχινλ ηεο γλψζεσο ηνπ 
θαινχ θαη ηνπ θαθνχ» (Γέλ. 2/β‟ 9). Απφ ηελ αξρή ν άλζξσπνο είρε ην 
εζηθφ ζηνηρείν ζε αληίζεζε κε ηα άιια δσληαλά δεκηνπξγήκαηα. πσο 
αλαθέξακε ήδε ε ηθαλφηεηα γηα εζηθή θξίζε απνδεηθλχεη πσο νη άλζξσ-
πνη είλαη θαη‟ εηθφλα θαη θαζ‟ νκνίσζε ηνπ Θενχ. 
Ση καο ιέεη ε Γέλ. 2/β‟ 15-17 γηα ηελ χπαξμε ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο 
ζηνλ άλζξσπν; 
.……………………………………………………………………………………. 
Ο Θεφο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ απ-
ηνκάησο ην ζέιεκά Σνπ, φπσο δεκηνπξγήζεθαλ λα θάλνπλ ην θσο, ν ήιη-
νο, ην θεγγάξη θαη ηα αζηέξηα. Τπαθνχνπλ ηνλ Θεφ ρσξίο λα έρνπλ δπλα-
ηφηεηα επηινγήο. Δθπιεξψλνπλ απηφκαηα ην ζέιεκα ηνπ Θενχ κέζσ ησλ 
θπζηθψλ λφκσλ πνπ νξίδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Αιιά ε δεκηνπξγία ηνπ 
άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο ήηαλ μερσξηζηή. Σνπο δεκηνχξγεζε ν Ίδηνο ν 
Θεφο. Ήζειε λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο, λα Σνλ ια-
ηξεχνπλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη φρη εμαλαγθαζηηθά. Γηαθνξεηηθά δελ ζα 
Σνλ αγαπνχζαλ, επεηδή ε αγάπε, ε αιεζηλή αγάπε, πξνζθέξεηαη ειεχ-
ζεξα. Δπεηδή έρεη ζετθή πξνέιεπζε, ε ειεπζεξία επηινγήο ηνπ αλζξψπνπ 
ππνζηεξίδεηαη θαη ηηκάηαη απφ ηνλ Θεφ. Ο Γεκηνπξγφο δελ επεκβαίλεη ζηηο 
επηινγέο ησλ αλζξψπσλ. Οη θαθέο επηινγέο έρνπλ ζπλέπεηεο, νξηζκέλεο 
θνξέο πνιχ άζρεκεο, σζηφζν, είλαη ελάληηα ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ Κπξίνπ 
ε εμαλαγθαζηηθή ππνηαγή ή ππαθνή.  
Ζ ειεπζεξία βνχιεζεο ηνπ αλζξψπνπ έρεη ηξία ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 
ζηε: 
Θξεζθεία: ν Παληνδχλακνο Θεφο δελ θαηεπζχλεη ηελ ζέιεζε θαη ηηο επη-
ινγέο ηνπ αηφκνπ. 
Ζζηθή: νη άλζξσπνη είλαη εζηθά ππφινγνη γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. 
Δπηζηήκε: νη ελέξγεηεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ λνπ δελ θαζνξίδνληαη απν-
θιεηζηηθά απφ ηελ αηηία θαη ην απνηέιεζκα. Οη θπζηθνί λφκνη εκπιέθνληαη 
ζηηο πξάμεηο καο, σζηφζν, ειεχζεξε βνχιεζε ζεκαίλεη φηη  κπνξνχκε λα 
επηιέμνπκε ηηο πξάμεηο καο, ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ εζηθή. 
ΚΔΦΖ: Πνηεο εζηθέο επηινγέο πξέπεη λα θάλεηε κέζα ζηηο επφκελεο ψξεο, κέξεο, εβδν-
κάδεο; Πψο κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη ρξεζηκνπνηείηε ζσζηά απηφ ην ηεξφ δψξν; 
θεθηείηε ηηο ζπλέπεηεο πνπ θέξλεη ε θαθή ρξήζε απηνχ ηνπ πξνλνκίνπ. 
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Τρίηη 30 Ιοσνίοσ 
 

Ζ ΠΣΧΖ 
Γένεζις 3/γ’ 6,7 

 
Ζ βξψζε ηνπ θξνχηνπ δελ ήηαλ απφ κφλε ηεο ακαξηία. Χζηφζν, πξέπεη 
λα ιάβνπκε ππφςε ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο έγηλε. Οη πξσηφπιαζηνη δε-
κηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ Θεφ, θαη‟ εηθφλα Σνπ έρνληαο ειεπζεξία επηινγήο. 
Ζ ειεπζεξία φκσο απηή ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηελ επζχλε λα ζπκκνξθσ-
ζνχλ ζην απνθεθαιπκκέλν ζέιεκα ηνπ Θενχ. Έθαγαλ ην θξνχην φρη απφ 
αλάγθε, αιιά απφ επηινγή. Ήηαλ κία ελέξγεηα βάζε ηεο ειεχζεξεο επη-
ινγήο ηνπο αγλνψληαο ηηο μεθάζαξεο νδεγίεο ηνπ Θενχ. Παξνκνίσο, θαη 
εκείο πξέπεη λα επηιέμνπκε εάλ ζα αθνινπζήζνπκε ηνλ Θεφ ή φρη, αλ ζα 
δερηνχκε ή ζα απνξξίςνπκε ην Λφγν ηνπ Θενχ. Ο Θεφο δελ ζα αλαγθά-
ζεη πνηέ θαλέλαλ λα πηζηέςεη ην Λφγν Σνπ. Γελ ζα καο αλαγθάζεη πνηέ 
λα Σνλ ππαθνχζνπκε ή λα Σνλ αγαπήζνπκε. Ο Θεφο επηηξέπεη ζηνλ θα-
ζέλα απφ εκάο λα επηιέμεη ην κνλνπάηη πνπ ζα αθνινπζήζεη. ην ηέινο 
φκσο πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο ζπλέπεηεο ησλ 
επηινγψλ καο. 
Σξψγνληαο ην θξνχην, ν Αδάκ θαη ε Δχα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δήισζαλ 
ζηνλ Θεφ φηη δελ ήηαλ ηέιεηνο θπβεξλήηεο. Ακθηζβήηεζαλ ηελ θπξηαξρία 
Σνπ. Απνδείρηεθαλ αλππάθνπνη, θαη σο απνηέιεζκα, έθεξαλ ηελ ακαξηία 
θαη ην ζάλαην ζηελ αλζξψπηλε θπιή. 
«ζελ Κχξηνο ν Θεφο εμαπέζηεηιελ απηφλ εθ ηνπ παξαδείζνπ ηεο Δδέκ, 
δηά λα εξγάδεηαη ηελ γελ εθ ηεο νπνίαο ειήθζε. Καη εμεδίσμε ηνλ Αδάκ· 
θαη θαηά αλαηνιάο ηνπ παξαδείζνπ ηεο Δδέκ έζεζε ηα Υεξνπβείκ, θαη ηελ 
ξνκθαίαλ ηελ θινγίλελ, ηελ πεξηζηξεθνκέλελ, δηά λα θπιάηησζη ηελ 
νδφλ ηνπ μχινπ ηεο δσήο» (Γέλ. 3/γ‟ 23,24). 
Οη πξσηφπιαζηνη έπξεπε λα θχγνπλ απφ ηνλ Παξάδεηζν. Ήηαλ κία απα-
ξαίηεηε αιιά θαη ζπγρξφλσο γεκάηε έιενο ζπλέπεηα. Ο Κχξηνο δελ ζα 
επέηξεπε ζηελ αλππφηαθηε αλζξψπηλε θπιή λα έρεη πξφζβαζε ζην δέ-
ληξν ηεο δσήο. Σνπο απνκάθξπλε κε ζηνξγή απφ ηνλ θαξπφ πνπ ζα ηνπο 
έδηλε ηελ αζαλαζία θαη ζα ζπλέρηδε ηελ ηξνκεξή θαηάζηαζε πνπ ε ακαξ-
ηία ηνπο έθεξε. (Φαληαζηείηε κία αηψληα δσή ζε έλαλ θφζκν γεκάην πφλν, 
ζιίςε, θαη θαθφ!) Ο Αδάκ θαη ε Δχα δηψρηεθαλ απφ ηνλ φκνξθν Κήπν λα 
εξγάδνληαη ζε έλα ερζξηθφ πεξηβάιινλ (εδ. 23,24). 
ΚΔΦΖ: ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, δηαβάζηε Α’ Ισάλ. 2/β’ 16. Πψο ζπλδένληαη νη πξν-
εηδνπνηήζεηο απηέο κε ηελ Πηψζε; Πψο εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ηνπο ίδηνπο πεηξα-
ζκνχο ζήκεξα; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
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Τεηάρηη 1 Ιοσλίοσ 
 

Ζ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΝΑ ΜΑ ΧΔΙ 
 
χκθσλα κε ηελ Αγία Γξαθή, ν Θεφο ήηαλ Δθείλνο πνπ έςαμε κεηά ηελ 
Πηψζε ηνπο πξσηφπιαζηνπο. Δθείλνη, αληηζέησο, πξνζπάζεζαλ λα 
θξπθζνχλ απφ ηελ παξνπζία ηνπ Κπξίνπ. Ση αληηπξνζσπεπηηθή απεηθφλη-
ζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο έθπησηεο αλζξψπηλεο θπιήο: Φεχγνπλ απφ Δθεί-
λνλ πνπ ηνπο ςάρλεη, απφ ηνλ Μφλν πνπ κπνξεί λα ηνπο ζψζεη. Απηφ 
πνπ έθαλαλ ν Αδάκ θαη ε Δχα ζηελ Δδέκ, θάλνπλ ζήκεξα θαη φζνη δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηελ έθθιεζε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. 
Δπηπρψο φκσο, φπσο δελ εγθαηέιεηςε ηφηε ν Θεφο ηνπο πξνπάηνξέο 
καο, δελ εγθαηαιείπεη νχηε θαη εκάο ζήκεξα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Θεφο 
αλαδήηεζε ηνλ άλζξσπν, «Πνχ είζαη;» (Γέλ. 3/γ‟ 9), δελ ζηακάηεζε πνηέ 
κέρξη ζήκεξα λα ηνλ αλαδεηεί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή είλαη ε πξψηε 
Θετθή απνζηνιή. 
«Με ηελ αζχγθξηηε δσξεά ηνπ Τηνχ Σνπ, ν Θεφο πεξηέβαιε νιφθιεξν ηνλ 
θφζκν κε ηελ αηκφζθαηξα ηεο ράξεο Σνπ πνπ είλαη ηφζν αιεζηλή, φζν θαη 
ν αέξαο πνπ πεξηβάιιεη ηε γε. ζνη απνθαζίδνπλ λα αλαπλένπλ ηε δσν-
γφλν απηή αηκφζθαηξα, δνπλ θαη απμάλνπλ θαηά ην παξάζηεκα ηνπ Ηε-
ζνχ.» Δ. Υνπάηη, Β.Υ. ζ. 56. 
Φπζηθά, ε κεγαιχηεξε απνθάιπςε ηεο Θετθήο απνζηνιήο θαίλεηαη ζηελ 
ελζάξθσζε θαη ζηε δηαθνλία ηνπ Ηεζνχ. Αλ θαη ν Ηεζνχο ήξζε ζηε γε γηα 
πνιινχο ιφγνπο – λα θαηαζηξέςεη ηνλ αηαλά, λα θαλεξψζεη ηνλ αιεζη-
λφ ραξαθηήξα ηνπ Παηέξα, λα απνδείμεη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ αηαλά ςεπ-
δείο, λα δείμεη φηη ν λφκνο ηνπ Θενχ κπνξεί λα ηεξεζεί – ν βαζηθφο ιφγνο 
ήηαλ λα πεζάλεη ζην ηαπξφ, γηα λα καο ζψζεη απφ ηνλ αηψλην ζάλαην. 
Ση καο δηδάζθνπλ απηά ηα εδάθηα γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Ηεζνχ; 
Ησάλ 3/γ‟ 14,15…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ζζ. 53/λγ‟ 4-6.…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Β‟ Κνξ. 5/ε‟ 21.…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
«Σνλ κε γλσξίζαληα ακαξηίαλ έθακελ ππέξ εκψλ ακαξηίαλ.» Καη απηφ, 
απηή ε κεγάιε αληαιιαγή, ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα δηθαη-
σζνχκε ελψπηνλ ηνπ Θενχ. Ο Ηεζνχο επσκίζηεθε ηηο ακαξηίεο θαη ηηο 
ζιίςεηο πνπ έρνπκε σο ακαξησινί, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ζηαζνχκε 
δίθαηνη ελψπηνλ ηνπ Θενχ φπσο ν Ίδηνο ν Ηεζνχο.  
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Πέμπηη 2 Ιοσλίοσ 
 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΖ ΑΠΟΣΟΛΖ 
 

Ζ απνζηνιή είλαη ε πξσηνβνπιία ηνπ Θενχ λα ζψζεη ηελ έθπησηε αλ-
ζξσπφηεηα. Ζ απνζηνιή ζσηεξίαο ηνπ Θενχ παξαθηλείηαη απφ ηελ αγά-
πε Σνπ γηα ηνλ θαζέλα απφ καο. Γελ ππάξρεη πην βαζηά αηηία απφ απηήλ. 
Ο Θεφο αλέζεζε ζηνλ Υξηζηφ ηελ απνζηνιή λα ζψζεη φινλ ηνλ θφζκν. 
ην επαγγέιην ηνπ Ησάλλε κφλν, ζα βξνχκε πάλσ απφ ζαξάληα δηαθεξχ-
μεηο ηεο παγθφζκηαο δηάζηαζεο ηεο απνζηνιήο ηνπ Ηεζνχ. (Γείηε γηα πα-
ξάδεηγκα, Ησάλ. 3/γ‟ 17, 12/ηβ‟ 47.) πσο ν Υξηζηφο ζηάιζεθε απφ ηνλ 
Παηέξα γηα λα ζψζεη ηνλ θφζκν, Δθείλνο κε ηε ζεηξά Σνπ ζηέιλεη ηνπο 
καζεηέο Σνπ ιέγνληαο, «θαζψο κε απέζηεηιελ ν Παηήξ, θαη εγψ πέκπσ 
εζάο» (Ησάλ. 20/θ‟ 21). 
Γηαβάζηε Μαηζ. 5/ε‟ 13,14. Πνηεο δχν κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηελ απνζηνιή ζ‟ απηά ηα εδάθηα, θαη ηη πξεζβεχνπλ; 
…………………………………………………………………………………….. 
Σν αιάηη θαη ην θσο εθθξάδνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Υξηζηηαληθήο 
επηξξνήο ζηελ αλζξσπφηεηα. Δλψ ην αιάηη ιεηηνπξγεί εζσηεξηθά, γελφ-
κελν έλα κε ην ζχλνιν πνπ έξρεηαη ζε επαθή, ην θσο έρεη εμσηεξηθή ιεη-
ηνπξγία θσηίδνληαο φπνπ θζάλεη. Ο φξνο γε, ζηε κεηαθνξά ηνπ αιαηηνχ, 
έρεη λα θάλεη κε ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο κε ηνπο νπνίνπο νη Υξηζηηα-
λνί πξέπεη λα αλακηρζνχλ, ελψ ε θξάζε «θσο ηνπ θφζκνπ» δείρλεη ζηνπο 
αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζην ζθνηάδη θαη έρνπλ ηελ αλάγθε λα θσηη-
ζηνχλ. 
Ο ιαφο Ηζξαήι θιήζεθε λα δεη ζχκθσλα κε ηηο εζηθέο αξρέο θαη ηνπο θα-
λφλεο πγείαο πνπ ν Θεφο ηνπο έδσζε. Έπξεπε λα είλαη ην θσο – εζείο 
είζηε «θσο εηο ηα έζλε» (Ζζ. 49/κζ‟ 6). Ο πγηεηλφο ηξφπνο δσήο ηνπο, ε 
επεκεξία,θαη ε αθνζίσζή ηνπο ζην άββαην θαη ζηηο ππφινηπεο εληνιέο 
ηνπ Θενχ, ζα καξηπξνχζαλ ζηα έζλε ηηο ζαπκαζηέο Θετθέο ελέξγεηεο ηεο 
Γεκηνπξγίαο θαη ηεο Λχηξσζεο. Βιέπνληαο ηελ επεκεξία ηνπο ηα έζλε ζα 
ηνπο πιεζίαδαλ ζέινληαο λα κάζνπλ γηα ηνλ Κχξην.  
ηαλ ήξζε ν Υξηζηφο, κίιεζε γηα ην αιάηη – έλαλ άιιν ηξφπν καξηπξίαο. 
Με ηελ επηξξνή ηνπο ζηνλ θφζκν, νη Υξηζηηαλνί θαινχληαη λα ζπγθξαηή-
ζνπλ ηε δηαθζνξά ηνπ θφζκνπ. Οη άπηζηνη, πνιιέο θνξέο δελ πξνρσξνχλ 
ζηα πνλεξά ηνπο έξγα ιφγσ ηεο εζηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο Υξηζηηαληθήο 
επηξξνήο. Οη Υξηζηηαλνί δελ αζθνχλ απιψο θαιή επηξξνή ζ‟ απηφλ ηνλ 
δηεθζαξκέλν θφζκν κε ηελ παξνπζία ηνπο, αιιά αλακηγλχνληαη κε ηνπο 
αλζξψπνπο γηα λα κνηξαζηνχλ ην Υξηζηηαληθφ κήλπκα ηεο ζσηεξίαο. 
ΚΔΦΖ: Φσο θαη/ή αιάηη, πφζν θαινί κάξηπξεο είζηε εζείο θαη ε εθθιεζία ζαο ζην πε-
ξηβάιινλ ζαο; Μήπσο ην θσο ζαο αξγνζβήλεη θαη ην αιάηη ζαο ράλεη ηελ έληαζή ηνπ; 
Δάλ λαη, πψο κπνξεί ε αλαδσπχξσζε θαη ε κεηαξξχζκηζε λα μεθηλήζνπλ απφ εζάο 
πξνζσπηθά;
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Παραζκεσή 3 Ιοσλίοσ                     Γύζη ηλίοσ: 20:51’  
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
Αλαθεξζήθακε ζηε θχζε ηεο Θετθήο απνζηνιήο. Ζ απνζηνιή είλαη έξγν 
ηνπ ηξηαδηθνχ Θενχ θαη έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ, ε Δλ-
ζάξθσζε ηνπ Οπνίνπ είλαη θαίξηα ζηελ Υξηζηηαληθή πίζηε θαη απνζηνιή. 
Με ηε δσή θαη ην ζάλαηφ Σνπ, ν Ηεζνχο έδεημε ην δξφκν γηα ηελ ζσηεξία 
ηεο αλζξψπηλεο θπιήο. Δκείο, σο αθφινπζνη θαη ηεξαπφζηνινί Σνπ, πξέ-
πεη λα θέξνπκε ζηνπο αλζξψπνπο ηα θαιά λέα ηνπ ηη έθαλε ν Ηεζνχο γη‟ 
απηνχο.  
«Ζ εθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ ζηε γε έρεη ηεξαπνζηνιηθφ ζθνπφ θαη ν Κχξηνο 
επηζπκεί λα δεη φιε ηελ εθθιεζία λα εθεπξίζθεη ηξφπνπο θαη κέζα κε ηα 
νπνία φινη, επψλπκνη θαη άζεκνη, πινχζηνη θαη θησρνί, λα αθνχζνπλ ην 
κήλπκα ηεο αιήζεηαο. Γελ θαινχληαη φινη λα εξγαζηνχλ ζε μέλνπο α-
γξνχο, αιιά φινη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην ηεξαπνζηνιηθφ έξγν κε ηηο 
πξνζεπρέο θαη ηηο πξνζθνξέο ηνπο.» Δ. Υνπάηη, Testimonies for the 
Church, ηνκ. 6, ζ. 29. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  Γηαηί ην ζέκα ηεο πξνέιεπζεο είλαη ζεκαληηθφ; Πψο ε ζσζηή θαηαλφ-
εζε κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ην πνηνη είκαζηε 
θαη ηνλ ζθνπφ ηεο χπαξμήο καο; 
2.  Πψο κπνξεί ην παξαθάησ απφζπαζκα λα ζαο βνεζήζεη λα θαηαιά-
βεηε ηελ χπαξμε ηεο ειεχζεξεο επηινγήο, ηεο αγάπεο, θαη ηνπ θαθνχ 
ζηνλ θφζκν καο; «Δπνκέλσο, εθφζνλ ν Θεφο ήζειε λα δεκηνπξγήζεη π-
πάξμεηο ηθαλέο λα αγαπνχλ (ζχκθσλα κε ηελ ηέιεηα αγάπε Σνπ), έπξεπε 
λα δεκηνπξγήζεη θαη ειεχζεξα φληα πνπ ζα έθεξλαλ ζιίςε θαη θαθφ ζηνλ 
θφζκν κε ηηο επηινγέο ηνπο. Ζ αγάπε θαη ε ειεπζεξία πξνυπνζέηνπλ λα 
καο επηηξέςεη ν Θεφο λα αλαπηπρζνχκε ζε αγάπε κέζα απφ ηελ αλζξψ-
πηλε ειεπζεξία. Ζ κφλε ελαιιαθηηθή απφ ην λα επέηξεπε ζε ειεχζεξα 
φληα λα κελ επηιέμνπλ πξάμεηο θαθίαο, ήηαλ λα δεκηνπξγνχζε ππάξμεηο 
ηθαλέο κφλν λα αγαπνχλ.» Robert J. Spitzer, New Proofs for the Exist-
ence of God: Contributions of Contemporary Physics and Philosophy, 
Kindle Edition, ζ. 233. 
3.  Ο ζάλαηνο ηνπ Ηεζνχ είλαη έλα γεγνλφο πνπ έιαβε ρψξα ζε έλα κηθξφ 
ππνδνπισκέλν έζλνο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο πξηλ απφ πεξίπνπ 
2000 ρξφληα. Χζηφζν, απηφ ην γεγνλφο έρεη αηψληα ζεκαζία γηα φινπο 
ηνπο αλζξψπνπο. Πνηα ε επζχλε καο γλσξίδνληαο απηφ ην γεγνλφο θαη ηε 
ζεκαζία ηνπ, πξνο εθείλνπο πνπ δελ ην γλσξίδνπλ; Πψο ζα κπνξνχζαλ 
λα ην κάζνπλ, εάλ εκείο δελ ηνπο ην απνθαιχςνπκε;  
 


