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15 Ασγούζηοσ – 21 Ασγούζηοσ                               Σάββαηο απόγεσμα 
 

8. ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΑΠΟΣΟΛΔ 
 

 

 
ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Ιδνχ, ν δνχινο κνπ, ηνλ νπνίνλ έθιεμα, ν αγαπεηφο κνπ, εηο ηνλ 
νπνίνλ ε ςπρή κνπ επεξεζηήζε.·Θέισ ζέζεη ην Πλεχκα κνπ επ' απηφλ, θαη ζέιεη 
εμαγγείιεη θξίζηλ εηο ηα έζλε.» Μαηζαίνλ 12/ηβ’ 18. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Ησάλ. 4/δ‟ 4-30, Μαηζ. 
8/ε‟ 5-13, Μάξθν 5/ε‟ 1-20, Μαηζ. 15/ηε‟ 21-28, Λνπθ. 17/ηδ‟ 11-19, Ησάλ. 
12/ηβ‟ 20-32. 
 
Πξνθαιεί ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ν Ηεζνχο κεγάισζε ζηε Γαιηιαία 
πνπ ήηαλ γλσζηή θαη σο «Γαιηιαία ησλ εζλψλ» (Μαηζ. 4/δ‟ 15), επεηδή 
ζηελ πεξηνρή ππήξραλ πνιινί εζληθνί. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο 
Σνπ, πξηλ μεθηλήζεη ηε δεκφζηα δηαθνλία Σνπ, ν Ηεζνχο ην πέξαζε ζηε 
Ναδαξέη. Υάξε ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ε Ναδαξέη βξηζθφηαλ θνληά 
ζε κεγάινπο δξφκνπο φπνπ ηαμίδεπαλ νη Ρσκατθέο ιεγεψλεο θαη πνιιά 
εκπνξηθά θαξαβάληα. πλεπψο, ν Ηεζνχο ζα πξέπεη απφ ηα πξψηα ρξφ-
ληα ηεο δσήο Σνπ λα εξρφηαλ πνιιέο θνξέο ζε επαθή κε Δζληθνχο. 
Μεηά ηελ απφξξηςε ησλ Ναδσξαίσλ (δείηε Λνπθά 4/δ‟ 16-31), ν Ηεζνχο 
επηθεληξψζεθε ζηελ θνζκνπνιίηηθε πφιε ηεο Γαιηιαίαο, ηελ Καπεξ-
λανχκ. Οη επαθέο πνπ είρε κε ηνπο Δζληθνχο θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο επε-
ξέαζαλ ζεκαληηθά ηε δηαθνλία θαη ηε δηδαζθαιία Σνπ. Παξφηη εζηίαδε ζην 
Ηζξαήι, εμαθνινπζνχζε λα ελδηαθέξεηαη γηα φινλ ηνλ θφζκν. Μέζα ζηα 
ηξία θαη πιένλ ρξφληα ηεο δηαθνλίαο Σνπ, ήξζε ζε ηνπιάρηζηνλ έμη πεξη-
πηψζεηο ζε άκεζε επαθή κε Δζληθνχο. Απηήλ ηελ εβδνκάδα ζα εμεηά-
ζνπκε κέζα απφ ηα επαγγέιηα ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο. 
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Κσριακή 16 Ασγούζηοσ 
 

Ζ ΑΜΑΡΔΙΣΙΑ 
 
ηελ επνρή ηνπ Ηεζνχ, ην Ηζξαήι ρσξηδφηαλ ζε ηξεηο επαξρίεο: ζηε Γαιη-
ιαία, ζηε ακάξεηα θαη ζηελ Ηνπδαία. Ζ ακάξεηα βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηε 
Γαιηιαία θαη ζηελ Ηνπδαία. Οη ακαξείηεο ιάηξεπαλ ηνλ Θεφ ηνπ Ηζξαήι, 
αιιά επίζεο θαη μέλνπο ζενχο. Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ε α-
κάξεηα ήηαλ ηδαληθφ κέξνο γηα λα μεθηλήζνπλ νη απφζηνινη ην ηεξαπνζην-
ιηθφ ηνπο έξγν. 
Γηαβάζηε Ησάλ. 4/δ‟ 4-30. Ση κπνξνχκε λα δηδαρζνχκε απφ ηνλ ηξφπν 
πνπ έδσζε καξηπξία ν Ηεζνχο ζηνπο αιινεζλείο; Πψο μεπέξαζε ν Ηεζνχο 
ηα φξηα ηεο παξάδνζεο γηα λα πξνζεγγίζεη απηήλ ηε γπλαίθα; 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ζ ακαξείηηζζα γλψξηδε ηελ ηζηνξία ηνπ ιανχ ηεο θαη νη εξσηήζεηο ηεο 
ήηαλ έμππλεο. Μέζσ απηψλ θαηεχζπλε ηε ζπδήηεζε. Χζηφζν, ν Ηεζνχο 
επέιεμε απφ ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο δειψζεηο ηεο κφλν φζα ζα ηελ σθε-
ινχζαλ πλεπκαηηθά. Ζ κνλαδηθή ζηηγκή πνπ ν Ηεζνχο άιιαμε ηε ζπδήηε-
ζε ήηαλ φηαλ ηεο δήηεζε λα θέξεη ηνλ ζχδπγφ ηεο, γλσξίδνληαο φηη δελ 
ήηαλ παληξεκέλε θαη φηη ζην παξειζφλ είρε πνιινχο άλδξεο. Φπζηθά, ε 
εξψηεζε απηή βνήζεζε ηνλ Ηεζνχ λα πιεζηάζεη ηε ακαξείηηζζα, φζν 
άβνια θη αλ ηελ έθαλε λα αηζζαλζεί. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο κπφξεζε 
λα δψζεη έληνλε καξηπξία ζε εθείλε. 
Δπίζεο, δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε θαη απηφ πνπ ζπλέβε ζην Ησάλ. 
4/δ‟ 27. Οη καζεηέο εμεπιάγεζαλ πνπ είδαλ ηνλ Ηεζνχ λα κηιάεη κε κία 
μέλε γπλαίθα. Ο Ηεζνχο παξέβεθε θάπνηεο Ηνπδατθέο ζπλήζεηεο: πξψηνλ, 
δήηεζε απφ κία ακαξείηηζζα λα ηνπ δψζεη λεξφ, θαη δεχηεξνλ, ήηαλ κφ-
λνο καδί ηεο. ην Ηζξαήι δελ επηηξεπφηαλ λα κείλεη έλαο άλδξαο κφλνο κε 
κία γπλαίθα, εθηφο εάλ ήηαλ ζπγγελείο. Ο Ηεζνχο ηεξνχζε ηηο Ηνπδατθέο 
παξαδφζεηο ζην Ηζξαήι. Χζηφζν, ζηε ακάξεηα δελ βξηζθφηαλ ζε Ηνπδατ-
θφ έδαθνο, θαη έηζη δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηηο Ηνπδατθέο πα-
ξαδφζεηο – παξφηη φπσο μέξνπκε ν Ηεζνχο δηαρψξηζε ηηο αλζξψπηλεο 
παξαδφζεηο απφ ηηο εληνιέο θαη ηα δηαηάγκαηα ηνπ Θενχ. 
ΚΔΦΖ: Πφζν καθξηά είζηε δηαηεζεηκέλνη λα επεθηαζείηε γηα ηελ δηαθνλία ησλ άιισλ; 
Πφζν καθξηά πξέπεη λα πάηε;   
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Γεσηέρα 17 Ασγούζηοσ 
 

Ο ΔΚΑΣΟΝΣΑΡΥΟ 
 
Γηαβάζηε Μαηζ. 8/ε‟ 5-13 (δείηε επίζεο Λνπθά 7/δ‟ 1-10). Ση καο δηδάζθεη 
απηή ε ηζηνξία γηα ην πψο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ αθφκε θαη νη κεγαιχ-
ηεξεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, ράξε ηνπ επαγγειίνπ; 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
ηελ Καπεξλανχκ, έλαο Ρσκαίνο Δθαηφληαξρνο πήγε ζηνλ Ηεζνχ. Οη Η-
νπδαίνη κηζνχζαλ ηνπο θαηαθηεηέο Ρσκαίνπο, θαη δελ ήηαλ ιίγνη νη Ρσ-
καίνη πνπ κηζνχζαλ ηνπο Ηνπδαίνπο. Παξά ηνλ κεγάιν πνιηηηζκηθφ θαη 
πνιηηηθφ δηαρσξηζκφ, ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε βιέπνπκε ηελ ζηελή ζρέζε 
πνπ είρε απηφο ν Ρσκαίνο κε ηνπο Ηνπδαίνπο. 
χκθσλα κε ηνλ Λνπθά, ν εθαηφληαξρνο δήηεζε απφ ηνπο «πξεζβπηέ-
ξνπο ησλ Ηνπδαίσλ» (Λνπθά 7/δ‟ 3) λα ηνπ θέξνπλ ηνλ Ηεζνχ. Καη ην ζπ-
λαξπαζηηθφ είλαη φηη ην έθαλαλ, πήγαλ θαη δήηεζαλ απφ ηνλ Ηεζνχ λα ζε-
ξαπεχζεη ηνλ δνχιν ηνπ. ην θείκελν δελ αλαθέξεηαη πνηνη ήηαλ απηνί νη 
πξεζβχηεξνη, αιιά απφ φ,ηη θαίλεηαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Ηεζνχ ήηαλ δη-
αθνξεηηθή ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο εγέηεο. 
Δλησκεηαμχ, ν εθαηφληαξρνο ήηαλ άλζξσπνο πίζηεο. Σα ιφγηα ηνπ ζηνλ 
Ηεζνχ, «Δηπέ ιφγνλ, θαη ζέιεη ηαηξεπζή ν δνχινο κνπ» (Μαηζ. 8/ε‟ 8) ήηαλ 
κία κεγάιε καξηπξία ηεο πίζηεο ηνπ ζ‟ Απηφλ. Ο εθαηφληαξρνο, «δελ πε-
ξίκελε πξψηα λα δεη αλ νη ίδηνη νη Ηνπδαίνη ζα δέρνληαλ Δθείλνλ πνπ δηα-
ηείλνληαλ φηη ήηαλ ν Μεζζίαο ηνπο. ηαλ „ην θσο ην αιεζηλφλ, ην νπνίνλ 
θσηίδεη πάληα άλζξσπνλ‟ (Ησάλ. 1/α‟ 9) έιακςε πάλσ ηνπ, εθείλνο έζησ 
θαη απφ καθξηά, δηέθξηλε ηε δφμα ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ.» Δ. Υνπάηη, Ε.Υ. ζ. 
289. 
Ο εθαηφληαξρνο θαηαλννχζε θαη ζεβφηαλ ηελ Ηνπδατθή ζξεζθεία θαη ηηο 
ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Ήμεξε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, έλαο Ηνπδαίνο δελ 
επηηξεπφηαλ λα κπεη ζην ζπίηη ελφο Δζληθνχ, θαη γη‟ απηφ δήηεζε απφ ηνλ 
Ηεζνχ λα ηνλ βνεζήζεη απφ καθξηά. Ο δνχινο ηνπ ζεξαπεχζεθε. Ζ πίζηε 
ηνπ Ρσκαίνπ εθαηφληαξρνπ ακείθζεθε. Ο Ηεζνχο είπε φηη ε πίζηε ηνπ έ-
δεηρλε ζηελ εκέξα φπνπ άλζξσπνη απφ φινλ ηνλ θφζκν ζα ελψλνληαλ κε 
ηνπο παηξηάξρεο ηνπ Ηζξαήι ζην ηξαπέδη ηνπ Κπξίνπ. 
ΚΔΦΖ: Απφ απηφ ην ζαχκα βιέπνπκε πσο νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο δελ δηαρψξηζαλ 
ηνπο Ινπδαίνπο απφ απηφλ ηνλ Ρσκαίν. Πψο κπνξνχκε λα κάζνπκε λα παξακεξίζνπκε 
ηηο φπνηεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο καο, ψζηε λα πξνζεγγίζνπκε ηνπο άιινπο; 
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Τρίηη 18 Ασγούζηοσ 
 

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΕΟΝΣΑ ΣΑ ΓΑΙΜΟΝΙΑ 
 

Γηαβάζηε Μάξθν 5/ε‟ 1-20 θαη Μαηζ. 15/ηε‟ 21-28. Πψο απηέο νη ηζηνξίεο 
κάο βνεζάλε λα θαηαιάβνπκε ην πψο ζρεηηδφηαλ ν Ηεζνχο κε ηνπο εζλη-
θνχο; Πψο θαηαλννχκε ηα ιφγηα ηνπ Ηεζνχ ζηελ Υαλαλαία; Δπίζεο, ηη δη-
δάρηεθαλ νη καζεηέο βιέπνληαο ηνλ Ηεζνχ λα δηαθνλεί ζε εθείλνπο πνπ 
δελ άλεθαλ ζηνλ ιαφ ηεο δηαζήθεο; 
.……………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………. 
Ζ πεξηνρή ησλ Γαδαξελψλ βξηζθφηαλ ζηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο ζάιαζζαο 
ηεο Γαιηιαίαο. ηελ πεξηνρή απηή αξρηθά θπξηαξρνχζαλ νη Έιιελεο, αιιά 
ζηε ζπλέρεηα έγηλε κέξνο ηεο Ρσκατθήο επηθξάηεηαο ζηελ Ηνπδαία. Ήηαλ 
θαλεξφ φηη απηφο ν άλζξσπνο ήηαλ δαηκνληζκέλνο, θαη ηα δαηκφληα εθδε-
ιψλνληαλ κε ηξνκεξφ ηξφπν. Δίρε απφιπηε αλάγθε Θετθήο βνήζεηαο, ηελ 
νπνία θαη έιαβε. Σν φηη ην ζαχκα απηφ έγηλε ζε πεξηνρή Δζληθψλ, θαίλεηαη 
θαη απφ ηελ χπαξμε ησλ ρνίξσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε αληίδξαζε ησλ 
θαηνίθσλ νη νπνίνη δήηεζαλ απφ ηνλ Ηεζνχ λα θχγεη απφ ηελ πεξηνρή 
ηνπο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δεκηάο πνπ είραλ επεηδή ηα γνπξνχληα ηνπο 
πλίγεθαλ. Ο Ηεζνχο, αληίζεηα, δήηεζε απφ ηνλ ζεξαπεπκέλν άλδξα λα 
παξακείλεη. Έπξεπε λα δψζεη ηελ καξηπξία ηνπ ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ 
γηα Δθείλνλ, θαη αλακθίβνια, ε αιιαγή ζηε δσή ηνπ ζα ήηαλ πην δπλαηή 
καξηπξία θαη απφ ηα ιφγηα ηνπ. ην επφκελν πεξηζηαηηθφ, έλα θνξίηζη ζηε 
ηδψλα ήηαλ δαηκνληζκέλν (Μαηζ. 15/ηε‟ 22). Ζ κεηέξα ηεο, κία Υαλαλαία, 
ήηαλ κία δσληαλή έλδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο αλάκημεο πνπ ραξαθηήξηδε ηελ 
πεξηνρή. Οη Υαλαλαίνη είραλ δησρζεί απφ ηε ρψξα φηαλ ν ιαφο Ηζξαήι 
θιεξνλφκεζε ηε γε Υαλαάλ ππφ ηελ εγεζία ηνπ Ηεζνχ ηνπ Ναπή. Γηα κία 
αθφκε θνξά βιέπνπκε ηνλ Ηεζνχ λα πξνζεγγίδεη άηνκα θαη εθηφο ηνπ 
ιανχ Ηζξαήι. 
ην δηάινγν πνπ είρε καδί ηεο ν Ηεζνχο ρξεζηκνπνίεζε ζθιεξά ιφγηα, 
παξνκνηάδνληαο ηελ ίδηα θαη ηνλ ιαφ ηεο κε ζθπιηά. Έηζη φκσο δνθηκά-
ζηεθε ε πίζηε ηεο θαη θαλεξψζεθε ε ηαπεηλή ηεο επηζπκία λα ιάβεη ηε 
βνήζεηα πνπ ρξεηαδφηαλ. 
«Ο σηήξαο έκεηλε ηθαλνπνηεκέλνο. Γνθίκαζε ηελ πίζηε ηεο ζ‟ Απηφλ. Με 
ηε ζπκπεξηθνξά Σνπ έδεημε φηη απηή πνπ είρε ζεσξεζεί ζαλ απφβιεηε 
απφ ηνλ Ηζξαήι, δελ ήηαλ πηα κηα μέλε, αιιά έλα παηδί ηεο νηθνγέλεηαο 
ηνπ Θενχ. αλ παηδί, είρε θαη απηή ην πξνλφκην λα ζπκκεηέρεη ζηα δψξα 
ηνπ Παηέξα. Σφηε ν Υξηζηφο ηθαλνπνίεζε ην αίηεκά ηεο θαη νινθιήξσζε 
ην κάζεκα ζηνπο καζεηέο.» Δ. Υνπάηη, Ε.Υ. ζ. 375. 
Δθείλν ην νπνίν ήζειε λα ηνπο δηδάμεη, ήηαλ φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ αληί-
ιεςή ηνπο, ην επαγγέιην δελ πξννξηδφηαλ κφλν ζηνπο Ηνπδαίνπο αιιά θαη 
επεθηεηλφηαλ θαη ζηα άιια έζλε.
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Τεηάρηη 19 Ασγούζηοσ 
 

ΟΙ ΓΔΚΑ ΛΔΠΡΟΙ 
 

Γηαβάζηε Λνπθά 17/ηδ‟ 11-19. Ση δηδάγκαηα ππάξρνπλ γηα καο, αζρέησο 
ηεο εζληθφηεηαο θαη ηεο πξνέιεπζήο καο; 
..…………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………. 
Απηνί νη δπζηπρηζκέλνη άλδξεο γλψξηδαλ ηνλ Ηεζνχ. Σνλ θάιεζαλ κε ην 
φλνκά Σνπ, εθιηπαξψληαο ηελ επέκβαζή Σνπ. Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεη-
σζεί επίζεο είλαη φηη δελ θαζαξίζζεθαλ ακέζσο. Ο Ηεζνχο ηνπο είπε λα 
παξνπζηαζηνχλ ζηνπο ηεξείο, φπσο αλαθέξεηαη ζην Λεπηη. 14/ηδ‟ 2. Σν φηη 
πήγαλ δείρλεη ηελ πίζηε ηνπο ζ‟ Απηφλ θαη ζηε δχλακή Σνπ λα ηνπο ζεξα-
πεχζεη. 
Χζηφζν, κφλν ν ακαξείηεο εμέθξαζε ηελ επγλσκνζχλε ηνπ ζηνλ Ηεζνχ 
γηα ηε ζεξαπεία ηνπ. Οη ππφινηπνη ελλέα δελ μέραζαλ λα πάλε ζηνπο ηε-
ξείο, αιιά ακέιεζαλ λα επραξηζηήζνπλ ηνλ Θεξαπεπηή ηνπο. Ο ακαξεί-
ηεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξηθνπή, γχξηζε πξηλ αθφκε πάεη ζηνπο ηεξείο. 
Παξφηη ζην θείκελν δελ αλαθέξεηαη αλ νη ππφινηπνη ελλέα ήηαλ Ηνπδαίνη, 
ε πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθνληαλ αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ν Λνπθάο αλα-
θέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ακαξείηε, ηνλ νπνίν ν Ηεζνχο απνθάιεζε 
«αιινγελή» (Λνπθά 17/ηδ‟ 18), νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ππφινηπνη 
ελλέα ήηαλ Ηνπδαίνη. Αλ θαη νη Ηνπδαίνη δελ είραλ πνιιέο δνζνιεςίεο κε 
ηνπο ακαξείηεο, ε ηξαγσδία ηνπο ηνχο έθαλε λα μεπεξάζνπλ απηέο ηηο 
πξνθαηαιήςεηο. Ζ θνηλή δπζηπρία θαη ε ηξαγσδία, απηφ πνπ ν Albert 
Schweitzer απνθάιεζε «ζπλαδέιθσζε ηεο ζιίςεο», θαηέξξηςε ηνλ εζλη-
θφ θξαγκφ. Ζ θνηλή ηνπο αλάγθε γηα θαζαξηζκφ, ζεξαπεία, θαη ζσηεξία, 
ηνπο έθεξε φινπο καδί ζηνλ Ηεζνχ. 
Παξφια απηά, ν Ηεζνχο δελ ζηφρεπε άκεζα ζηνπο ακαξείηεο θαη ζηνπο 
άιινπο εζληθνχο – «Γελ απεζηάιελ εηκή εηο ηα πξφβαηα ηα απνισιφηα 
ηνπ νίθνπ Ηζξαήι» (Μαηζ. 15/ηε‟ 24). Πξψηα, ήζειε λα εδξαηψζεη κία γεξή 
ηεξαπνζηνιηθή βάζε ζηνπο Ηνπδαίνπο. Με ηε δηαθνλία Σνπ σζηφζν, έδσ-
ζε ζηνπο αθνινχζνπο Σνπ ελδείμεηο φηη ην επαγγέιην έπξεπε λα δηαδνζεί 
ζ‟ φινλ ηνλ θφζκν. Παξφηη απηφ ην ζεκείν έγηλε μεθάζαξν κεηά ηελ αλά-
ζηαζή Σνπ, θαη απφ πξηλ ν Ηεζνχο έθαλε πξάγκαηα γηα λα δηεπξχλεη ζην 
λνπ ησλ καζεηψλ Σνπ ηελ ηδέα φηη βαζηθφ ηνπο κέιεκα ζα ήηαλ ε παγθφ-
ζκηα απνζηνιή. 
ΚΔΦΖ: Παξφηη θαη νη δέθα έδεημαλ πίζηε, κφλν έλαο γχξηζε λα επραξηζηήζεη ηνλ Κχξην 
γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ. Ση καο δείρλεη απηφ γηα ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε δνμνινγία θαη ε 
επραξηζηία ζηελ πίζηε; Γηα πνηα πξάγκαηα πξέπεη λα είκαζηε επγλψκνλεο; θεθηείηε 
πφζν πην ραξνχκελνη ζα ήκαζηαλ εάλ ηα αλαινγηδφκαζηαλ δηαξθψο θαη ηη θαιχηεξν απφ 
ην λα επραξηζηνχκε ηνλ Θεφ γηα φια φζα είκαζηε επγλψκνλεο! 
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Πέμπηη 20 Ασγούζηοσ 
 

ΟΙ ΔΛΛΖΝΔ ΚΑΙ Ο ΙΖΟΤ 
 
«Ήζαλ δε ηηλέο Έιιελεο κεηαμχ ησλ αλαβαηλφλησλ δηά λα πξνζθπλήζσ-
ζηλ ελ ηε ενξηή. Οχηνη ινηπφλ ήιζνλ πξνο ηνλ Φίιηππνλ ηνλ απφ 
Βεζζατδά ηεο Γαιηιαίαο, θαη παξεθάινπλ απηφλ, ιέγνληεο· Κχξηε, ζέινκελ 
λα ίδσκελ ηνλ Ηεζνχλ. Έξρεηαη ν Φίιηππνο θαη ιέγεη πξνο ηνλ Αλδξέαλ, 
θαη πάιηλ ν Αλδξέαο θαη ν Φίιηππνο ιέγνπζη πξνο ηνλ Ηεζνχλ. Ο δε 
Ηεζνχο απεθξίζε πξνο απηνχο ιέγσλ· Ήιζελ ε ψξα δηά λα δνμαζζή ν 
Τηφο ηνπ αλζξψπνπ» (Ησάλ. 12/ηβ‟ 20-23). 
Πψο απηφ ην πεξηζηαηηθφ καο βνεζάεη λα θαηαιάβνπκε ηελ απεγλσζκέλε 
έθθιεζε ησλ αλζξψπσλ γηα ζσηεξία, ειπίδα, θαη απαληήζεηο πνπ κπν-
ξνχλ λα βξεζνχλ κφλν ζηνλ Ηεζνχ; 
…………………………………………………………………………………….. 
…..………………………………………………………………………………… 
Απηνί νη Έιιελεο πηζαλφλ λα είραλ πξνζειπηηζηεί ζηνλ Ηνπδατζκφ, εθφ-
ζνλ ηνπο επηηξάπεθε λα κπνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ λανχ, κέρξη ην ζεκείν 
γηα ηνπο Δζληθνχο. Απηνί νη Έιιελεο πήγαλ ζηνλ Φίιηππν, ν νπνίνο αλ 
θαη Ηνπδαίνο είρε ειιεληθφ φλνκα, γεγνλφο πνπ ηνπο έιθπζε ζ‟ απηφλ. Έ-
ηζη, κπνξεί αξρηθά ην Υξηζηηαληθφ έξγν λα γίλεηαη απφ μέλνπο ηεξαπφζην-
ινπο πνπ έρνπλ ηελ επαηζζεζία θαη ζέινπλ λα θέξνπλ ςπρέο ζηνλ Υξη-
ζηφ, σζηφζν, πην απνηειεζκαηηθφ είλαη ην έξγν πνπ γίλεηαη απφ εθείλνπο 
πνπ έρνπλ ην ίδην ππφβαζξν κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνζεγγίδνπλ.  
Οη Έιιελεο πήγαλ ζηνλ Ηεζνχ ιίγεο κέξεο πξηλ ηε ζηαχξσζή Σνπ. Αλακ-
θίβνια εμεπιάγεζαλ απφ απηά πνπ είπε γηα ηε ζιίςε Σνπ, ηνλ ζάλαηφ 
Σνπ, θαη ηελ ηειηθή λίθε. (Δπίζεο, θαη ε θσλή απφ ηνλ νπξαλφ, ηνπο βνή-
ζεζε λα ζθεθηνχλ.) Ο Ηεζνχο ζα πξέπεη λα έιαβε θνπξάγην απφ ηελ επη-
ζπκία ηνπο λα Σνλ «δνπλ». Ζ επίζθεςή ηνπο ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε 
ηνπ παγθφζκηνπ επαγγειηζκνχ. Απηφ έγηλε θαλεξφ αθφκε θαη απφ ηνπο 
Φαξηζαίνπο, νη νπνίνη είπαλ: «Ηδνχ, ν θφζκνο νπίζσ απηνχ ππήγελ» (Η-
σάλ. 12/ηβ‟ 19). 
Δδψ ινηπφλ βιέπνπκε αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη Ηνπδαίνη λα ζέινπλ λα 
δνπλ ηνλ Ηεζνχ. Ση ζεκείν γηα ην φηη ν θφζκνο ήηαλ έηνηκνο γηα ηνλ εμηιε-
σηηθφ Σνπ ζάλαην! Απηνί νη Έιιελεο, πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηα έζλε, ηηο 
θπιέο θαη ηνπο αλζξψπνπο αλά ηνλ θφζκν, ειθχζηεθαλ απφ Απηφλ. χ-
ληνκα ν ζηαπξφο ηνπ σηήξα ζα έιθπε ηνπο αλζξψπνπο θάζε ρψξαο θαη 
γεληάο πξνο Απηφλ (εδ. 32). Οη καζεηέο ζα έβξηζθαλ ηνλ θφζκν έηνηκν λα 
απνδερηεί ην επαγγέιην. 
ΚΔΦΖ: Γηαβάζηε Ισάλ. 12/ηβ’ 20-32. Ση ελλνεί ν Ιεζνχο φηαλ ιέεη φηη πξέπεη λα ράζεηο 
ηε δσή ζνπ γηα λα ηελ έρεηο; Πψο έρεηε βηψζεη ηα ιφγηα απηά; 
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Παραζκεσή 21 Ασγούζηοσ                              Γύζη ηλίοσ: 20:11’  
 
ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
 
«αο ιέγσ δε, φηη πνιινί ζέινπζηλ ειζεί απφ αλαηνιψλ θαη δπζκψλ, θαη 
ζέινπζη θαζίζεη κεηά ηνπ Αβξαάκ θαη Ηζαάθ θαη Ηαθψβ ελ ηε βαζηιεία ησλ 
νπξαλψλ, νη δε πηνί ηεο βαζηιείαο ζέινπζηλ εθβιεζή εηο ην ζθφηνο ην 
εμψηεξνλ· εθεί ζέιεη είζζαη ν θιαπζκφο θαη ν ηξπγκφο ησλ νδφλησλ» 
(Μαηζ. 8/ε‟ 11,12). Παξφηη απηά ηα ιφγηα εηπψζεθαλ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέ-
λν ζθνπφ θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο, δελ πξέπεη λα ράζνπκε 
ηελ αξρή πίζσ απφ απηά. Δθείλνη ζηνπο νπνίνπο έρνπλ δνζεί κεγάια 
πξνλφκηα θαη πιενλεθηήκαηα ζε πλεπκαηηθά ζέκαηα θαη ζενινγηθέο αιή-
ζεηεο, πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί. Δίλαη πνιχ εχθνιν λα εθεζπραζηνχκε 
κε ηηο αιήζεηεο πνπ έρνπκε, νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ κφλν εκείο έρνπκε 
θαη δηδάζθνπκε. Πξψηνλ, πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη είκαζηε ζηέξενη ζ‟ 
απηέο ηηο αιήζεηεο, θαη δεχηεξνλ, πξέπεη λα είκαζηε πξφζπκνη λα ηηο δηδά-
μνπκε ζε εθείλνπο πνπ δελ ηηο γλσξίδνπλ. 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1. Ο ηαπξφο κάο δείρλεη ην φηη ελψπηνλ ηνπ Θενχ είκαζηε φινη ακαξησ-
ινί, θαη φηη φινη έρνπκε ηελ αλάγθε γηα ζσηεξία. Χζηφζν, πνιινί είλαη 
εθείλνη πνπ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο αλψηεξν ησλ άιισλ. Απηφ είλαη θάηη 
πνπ ζπλαληάκε ζε φιε ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. Ση γίλεηαη κε ηε δηθή ζαο 
εζληθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή ή πνιηηηζκηθή νκάδα; Πψο ππνζάιπεηαη 
κέζα ζαο (κελ απηαπαηάζηε κηαο θαη ζίγνπξα ππνζάιπεηαη) ηελ αίζζεζε 
αλσηεξφηεηαο πξνο εθείλνπο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ζαο; Πνχ βξί-
ζθεηαη ην ιάζνο ζ‟ απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηη έρεη ν ηαπξφο πνπ ζα 
ζαο βνεζήζεη λα ηελ αιιάμεηε; 
2.  Ζ γπλαίθα ζην πεγάδη έδσζε καξηπξία ζηνπο ζπληνπίηεο ηεο γηα ηνλ 
Ηεζνχ. Ση δηδαζθφκαζηε απ‟ απηφ γηα ηελ απνζηνιή θαη ηελ ζεκαζία ηνπ 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη άηνκα ηεο ίδηαο θνπιηνχξαο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ 
άιισλ; 
3.  Οη Έιιελεο ήζειαλ λα δνπλ ηνλ Ηεζνχ. ίγνπξα είραλ αθνχζεη γη‟ Απ-
ηφλ, θαη ίζσο λα είραλ νη ίδηνη δεη πξάγκαηα πνπ είρε θάλεη. Ο Ηεζνχο ζή-
κεξα βξίζθεηαη ζηνλ νπξαλφ, θαη ε εθθιεζία, ν ιαφο Σνπ, Σνλ εθπξνζσ-
πεί εδψ ζηε γε. Ση ζεκαίλεη απηφ γηα καο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ 
δνχκε θαη ην ηη καξηπξία δίλνπκε; 
 


