
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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15 Aδελφοί, µιλάω από ανθρώπινη σκοπιά· όµως, και µία 
επικυρωµένη διαθήκη ενός ανθρώπου κανένας δεν αθετεί ή 
προσθέτει σ’ αυτή. 16 Oι υποσχέσεις, όµως, ειπώθηκαν στον Aβραάµ 
και στο σπέρµα του· δεν λέει: Kαι προς τα σπέρµατα, σαν να 
πρόκειται για πολλά, αλλά ως για ένα: «Kαι προς το σπέρµα σου», 
που είναι ο Xριστός. 17 Λέω, µάλιστα, τούτο, ότι µια διαθήκη 
επικυρωµένη από πριν στον Xριστό από τον Θεό, δεν την ακυρώνει ο 
νόµος, που έγινε ύστερα από 430 χρόνια, ώστε να καταργήσει την 
υπόσχεση. 18 Eπειδή, αν η κληρονοµιά είναι διαµέσου τού νόµου, 
δεν είναι πλέον διαµέσου τής υπόσχεσης· αλλά, ο Θεός τη χάρισε 
στον Aβραάµ µε υπόσχεση. 19 Γιατί, λοιπόν, δόθηκε ο νόµος; 
Προστέθηκε εξαιτίας των παραβάσεων, µέχρις ότου έρθει το σπέρµα, 
προς το οποίο είχε γίνει η υπόσχεση, που διατάχθηκε διαµέσου 
αγγέλων, µε το χέρι ενός µεσίτη. 20 Kαι ο µεσίτης δεν είναι για έναν· ο 
Θεός, όµως, είναι ένας. 21 O νόµος, λοιπόν, είναι ενάντιος στις 
υποσχέσεις τού Θεού; Mη γένοιτο! Eπειδή, αν δινόταν ένας νόµος, 
που να µπορούσε να φέρει ζωή, η δικαιοσύνη θα ήταν πραγµατικά 
από τον νόµο· 22 η γραφή, όµως, συνέκλεισε τα πάντα κάτω από την 
αµαρτία, για να δοθεί η υπόσχεση διαµέσου τής πίστης τού Iησού 
Xριστού σ’ αυτούς που πιστεύουν.23 Πριν, όµως, έρθει η πίστη, 
φρουρούµασταν κάτω από τον νόµο, περικλεισµένοι στην πίστη που 
επρόκειτο να αποκαλυφθεί. 24 Ώστε, ο νόµος έγινε παιδαγωγός µας 
στον Xριστό, για να ανακηρυχθούµε δίκαιοι διαµέσου τής πίστης· 
25 τώρα, όµως, που ήρθε η πίστη, δεν είµαστε πλέον κάτω από 
παιδαγωγό.

Εάν ο Νόμος Σου δεν ήτο η 
τρυφή μου... (Ψαλμός 119: 92)

Ενα από τα πιο βασικά και ουσιαστικά 
ερωτήματα στη χριστιανική ζωή, είναι η 
σχέση μας με τον Νόμο. Όλα τα άλλα 
θέματα πρακτικής ζωής, πώς να περπατάω, 
πώς να συμπεριφέρομαι, πώς να ζω σαν 
οικογενειάρχης, πώς να κινούμαι στον 
επαγγελματικό  μου χώρο, πώς να 
πολιτεύομαι  στην εκκλησία, απορρέουν 
από την απάντηση που θα δώσω στο 
κεφαλαιώδες ερώτημα: Τι είναι για μένα ο 
Νόμος του Θεού? 
Ο Παύλος στα εδάφια αυτά δίνει την πιο 
ολοκληρωμένη απάντηση φτάνοντας στο 
συμπέρασμα του εδαφίου 24: Ώστε ο 
νόμος έγεινε παιδαγωγός ημών εις τον 
Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως.


