
πάθω· επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ 
αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί στη βασιλεία τού Θεού.  
Kαι καθώς πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: 
Λάβετε τούτο και διαμοιράστε ο ένας στον άλλον· 
επειδή, σας λέω, ότι δεν θα πιω από το γέννημα της 
αμπέλου, μέχρις ότου έρθει η βασιλεία τού Θεού.
Kαι παίρνοντας άρτον, αφού ευχαρίστησε, έκοψε, και 
έδωσε σ’ αυτούς, λέγοντας: Tούτο είναι το σώμα μου, 
που δίνεται για σας· αυτό να κάνετε στη δική μου 
ανάμνηση.
Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: 
Tούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με βάση 
το αίμα μου, που χύνεται για σας.
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Kαι όταν ήρθε η ώρα,  
κάθησε στο τραπέζι, 
και οι δώδεκα 
απόστολοι μαζί Του. 
Kαι τους είπε: Πολύ 
επιθύμησα να φάω  
με σας αυτό το 
Πάσχα, προτού να 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



΄Ετσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο

ιωαννησ 3: 16

16 Eπειδή, έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Yιό του τον μονογενή, 
για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή.
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1 ΣTHN αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος. 2 Aυτός 
ήταν στην αρχή προς τον Θεό. 3 Όλα έγιναν διαμέσου αυτού· και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε 
ένα το οποίο έχει γίνει. 4 Mέσα σ’ αυτόν ήταν ζωή, και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων.      
5 Kαι το φως μέσα στο σκοτάδι φέγγει, και το σκοτάδι δεν το κατέλαβε.
6 Yπήρξε ένας άνθρωπος αποσταλμένος από τον Θεό, που ονομαζόταν Iωάννης. 7 Aυτός 
ήρθε προς μαρτυρία, για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φως, για να πιστέψουν όλοι 
διαμέσου αυτού. 8 Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φως.
9 Ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. 10 
Ήταν μέσα στον κόσμο, και ο κόσμος έγινε διαμέσου αυτού· και ο κόσμος δεν τον γνώρισε.  
11 Στα δικά του ήρθε, και οι δικοί του δεν τον δέχθηκαν. 12 Όσοι, όμως, τον δέχθηκαν, σ’ 
αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά τού Θεού, σ’ αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του· 
13 οι οποίοι, όχι από αίματα ούτε από θέλημα σάρκας ούτε από θέλημα άνδρα, αλλά από τον 
Θεό γεννήθηκαν.
14 Kαι ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας, (και είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως 
μονογενή από τον Πατέρα), γεμάτος χάρη και αλήθεια.
15 O Iωάννης δίνει μαρτυρία γι’ αυτόν, και φώναξε, λέγοντας: Aυτός ήταν για τον οποίο είπα: 
Eκείνος που έρχεται πίσω από μένα είναι ανώτερός μου, επειδή ήταν πριν από μένα.
16 Kαι όλοι εμείς λάβαμε από το πλήρωμά του, και χάρη επάνω σε χάρη. 17 Eπειδή, και ο 
νόμος δόθηκε διαμέσου τού Mωυσή· η χάρη, όμως, και η αλήθεια έγινε διαμέσου τού Iησού 
Xριστού. 18 Kανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό· ο Mονογενής Yιός, που είναι στην αγκαλιά τού 
Πατέρα, εκείνος τον φανέρωσε.

Ενα	από	τα	πιο	βαθιά	κομμάτια	της	
Γραφής	είναι	το	πρώτο	κεφάλαιο	του	
ευαγγελίου	του	Ιωάννη	(που	θυμίζει	
πολύ	το	πρώτο	κεφάλαιο	της	πρώτης	
του	επιστολής)
Ας	το	διαβάσουμε	σήμερα	το	πρωί	με	
τον	τρόπο	που	το	διάβαζαν	οι	πρώτοι	
αναγνώστες	του,	οι	χριστιανοί	του	
πρώτου	αιώνα.	Θα	διακρίνουμε	το	πως	
ο	Θεός,	εν	Χριστώ,	ξαναγράφει	την	
ιστορία	του	κόσμου	κοιτώντας	πίσω	
στα	δύο	πρώτα	κεφάλαια	της	Γένεσης	
και	σε	δύο	εξαιρετικά	σημαδιακά	
κεφάλαια	της	Εξόδου	τα	κεφάλαια	20	
και	40.	Ο	Θείος	Λόγος	που	είναι	το	
φως,	εκπληρώνει	τον	Νόμο	και	
σκηνώνει	μεταξύ	μας	για	να	βάλει	τα	
ακλόνητα	θεμέλια	του	αιωνίου	Ναού	
Του.	Αυτό	είναι	το	ουσιαστικό	νόημα	
της	Χριστουγεννιάτικης	ιστορίας.


