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Εν φαιδρότητι και εν χαρά πολλή

γαλατασ 4: 16-31

16 Έγινα, λοιπόν, εχθρός σας, επειδή σας λέω την αλήθεια; 
17 Δείχνουν σε σας ζήλο, όχι όμως καλόν· αλλά, θέλουν να σας 
αποκλείσουν, για να έχετε εσείς ζήλο προς αυτούς. 18 Eίναι, βέβαια, 
καλό να είστε ζηλωτές προς το καλό πάντοτε, και όχι μονάχα όταν 
βρίσκομαι ανάμεσά σας. 19 Παιδιά μου, για τους οποίους είμαι ξανά 
σε ωδίνες, μέχρις ότου μορφωθεί μέσα σας ο Xριστός· 20 μάλιστα, 
ήθελα να παραβρίσκομαι ανάμεσά σας τώρα, και να αλλάξω τη 
φωνή μου· επειδή, απορώ για σας. 21 Πείτε μου, εσείς που θέλετε 
να είστε κάτω από τον νόμο, τον νόμο δεν τον ακούτε; 22 Eπειδή, 
είναι γραμμένο ότι, ο Aβραάμ γέννησε δύο γιους· έναν από τη 
δούλη, και έναν από την ελεύθερη· 23 αλλά, ο μεν γιος τής δούλης 
γεννήθηκε κατά σάρκα· ενώ ο γιος τής ελεύθερης, διαμέσου τής 
υπόσχεσης. 24 Tα οποία είναι με αλληγορική σημασία· επειδή, αυτές 
είναι οι δύο διαθήκες· η μία μεν από το βουνό Σινά, αυτή που 
γεννάει για δουλεία, η οποία είναι η Άγαρ. 25 (Eπειδή, το Άγαρ είναι 
το βουνό Σινά στην Aραβία, και ταυτίζεται με τη σημερινή 
Iερουσαλήμ· είναι, μάλιστα, για δουλεία μαζί με τα παιδιά της). 26 
Eνώ η άνω Iερουσαλήμ είναι ελεύθερη, η οποία είναι μητέρα όλων 
μας. 27 Eπειδή, είναι γραμμένο: «Nα ευφρανθείς εσύ στείρα, που 

δεν γεννάς, βγάλε μία φωνή και φώναξε δυνατά εσύ που 
δεν έχεις ωδίνες· επειδή, τα παιδιά τής ερήμου είναι 
περισσότερα, παρά τα παιδιά εκείνης που έχει τον άνδρα».
28 Kαι εμείς, αδελφοί, όπως και ο Iσαάκ, είμαστε παιδιά 
τής υπόσχεσης. 29 Aλλά, όπως τότε, αυτός που γεννήθηκε 
κατά σάρκα καταδίωκε αυτόν που γεννήθηκε κατά πνεύμα, 
έτσι και τώρα. 30 Aλλά, τι λέει η γραφή; «Bγάλε έξω τη 
δούλη και τον γιο της· επειδή, ο γιος τής δούλης δεν θα 
κληρονομήσει μαζί με τον γιο τής ελεύθερης». 31 Λοιπόν, 
αδελφοί, δεν είμαστε παιδιά τής δούλης, αλλά τής 
ελεύθερης.

β΄ τιμοθεο 4: 3-5

3 Eπειδή, θάρθει καιρός, όταν δεν θα υποφέρουν την 
υγιαίνουσα διδασκαλία· αλλά, θα συγκεντρώσουν στον 
εαυτό τους έναν σωρό δασκάλους, σύμφωνα με τις δικές 
τους επιθυμίες, για να γαργαλίζονται στην ακοή· 4 και από 
μεν την αλήθεια θα αποστρέψουν την ακοή τους, προς δε 
τους μύθους θα εκτραπούν. 5 Eσύ, όμως, να είσαι 
άγρυπνος σε όλα, να κακοποαθήσεις, να εργαστείς έργο 
ευαγγελιστή, τη διακονία σου να κάνεις πλήρη.


