
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 
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Πάλι
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Ο Θεός είναι Άξιος και Άγιος Θεός
Σε εμπιστεύομαι

Βιβλικό Ανάγνωσμα

Γαλάτας 3: 1-6
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Τί είμ’ εγώ

Δείπνο Κυρίου
Εισήγηση

Προσευχές ευχαριστίας

Ύμνος

Τη στιγμή 

Ύμνος

Εν φαιδρότητι και εν χαρά πολλή

γαλατασ 3: 1-6

1 Ω, ANOHTOI, Γαλάτες, ποιος σας βάσκανε, 
ώστε να μη πείθεστε στην αλήθεια, εσείς, 
μπροστά στα μάτια των οποίων ο Iησούς Xριστός 
σκιαγραφήθηκε ανάμεσά σας σταυρωμένος;        
2 Mονάχα τούτο θέλω να μάθω από σας: Aπό 
έργα τού νόμου λάβατε το Πνεύμα ή από ακοή 
τής πίστης; 3 Tόσο ανόητοι είστε; Aφού αρχίσατε 
με το Πνεύμα, τώρα τελειώνετε με τη σάρκα;      
4 Mάταια πάθατε τόσα; Aν μονάχα μάταια!          
5 Eκείνος, λοιπόν, που επιπρόσθετα χορηγεί σε 
σας το Πνεύμα, και ενεργεί ανάμεσά σας 
θαύματα, τα κάνει αυτά από έργα τού νόμου ή 
από ακοή τής πίστης; 6 Όπως ο Aβραάμ πίστεψε 
στον Θεό, και του λογαριάστηκε σε δικαιοσύνη.

Στη	γλώσσα	του	Παύλου	σαρκικός	είναι	αυτός	ο	πιστός	που	
δίνει	 την	 έμφαση	 του	 πνευματικού	 αγώνα	 στη	 δική	 του	
προσπάθεια.	Αυτός	που	 η	πεποίθησή	του	είναι	όχι	 στο	 τι	
έκανε	ο	Χριστός	αλλά	στο	τι	κάνει	αυτός	(εδ.3).	Ο	Αβραάμ,	
ο	πατέρας	του	Ισραήλ,	είναι	το	μοντέλο	του	ανθρώπου	που	
δεν	 άσκησε	μόνο	νοητική	πίστη	(ο	Ιάκωβος	μας	λέει	αυτό	
το	κάνουν	και	τα	δαιμόνια)	αλλά	εμπιστεύτηκε	τον	Θεό.	Το	
αποτέλεσμα	ήταν	να	"λογιστεί"	σε	αυτόν	δικαιοσύνη	Θεού,	
δηλαδή	ο	Θεός	αυτόν	 τον	 αμαρτωλό	άνθρωπο	να	τον	 δει	
δίκαιο	(εδ.6).
Ας	 δούμε	 παράλληλα	 το	 κομμάτι	 που	 μελετήσαμε	 την	
Παρασκευή	στην	μελέτη	μας,	Φιλιππησίους	3:15	-	4:3.	Στον	
αντίποδα	 των	 Γαλατών	 είναι	 οι	 Φιλιππήσιοι	 που	 έχουν	
φρόνημα	Χριστού.	 Επειδή	 έχουν	 αυτό	 το	 φρόνημα	(Φιλ.
2:3-11, 	3:16,	4:2)	 έχουν	 και	το	 ίδιο	φρόνημα	μεταξύ	τους	
και	 ζουν	 μια	 ζωή	 αντάξια 	 του	 ευαγγελίου,	 μια	 ζωή	
προσανατολισμένη	στο	Χριστό	 και	στο	τι 	έκανε 	Αυτός	 και	
όχι	 στη	 δική	 τους	 προσπάθεια,	 σαν	 άξιοι 	 πολίτες	 του	
Ουρανού	(3:20).
Η	 πρόκληση	 λοιπόν	 για	 μας	 είναι	 από	 ανόητοι	
εσωστρεφείς	 Γαλάτες	 (που	 είμαστε...)	 να	 γίνουμε	
Φιλιππήσιοι	 με	 φρόνημα	 Χριστού, 	 άνθρωποι	 πίστης	 -	
εμπιστοσύνης,	ομόφρονες	μεταξύ	μας.	


