ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
Εισηγητής: Χάρης Ι. Νταγκουνάκης

Θέμα 2ο. Παιδιά του Νόμου και υιοί του Θεού
(Γαλ 3,10-22)
4,1-11
ΑΛΛΟΤΕ ΔΟΥΛΟΙ – ΤΩΡΑ ΥΙΟΙ

Στη σημερινή περικοπή ο Παύλος επαναλαμβάνει τη σχέση μεταξύ επαγγελίας και
νόμου συγκρίνοντας δύο καταστάσεις του ανθρώπου: πριν και μετά τον νόμο. Επίσης,
με βάση αυτή την αντίθεση προβάλλει τη μεγάλη σπουδαιότητα της χριστιανικής
ζωής. Έτσι απόψε θα δούμε:
1. Την κατάσταση κάτω από τον νόμο (εδ. 1-3)
2. Την κατάσταση «εν Χριστώ» (εδ. 4-7).
3. Τη μεγάλη σπουδαιότητα της χριστιανικής ζωής (εδ. 8-11).
Επιγραμματικά:
Άλλοτε ήμασταν δούλοι – Τώρα είμαστε υιοί –
Πώς είναι δυνατόν να ξαναγυρνάμε πίσω στη δουλεία;

1. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ (εδ. 1-3)
α) Ο ανήλικος κληρονόμος είναι υπό επιτροπεία.
β) Δεν μπορεί να καρπωθεί τίποτε από την κληρονομιά, ωσότου ενηλικιωθεί.
γ) Σήμερα την ενηλικίωση την ορίζει ο νόμος του κράτους, όχι ο διαθέτης.
Κατά ανάλογο τρόπο:
α) Πριν έρθει ο Χριστός ήμασταν νομικά κληρονόμοι της επαγγελίας του Αβραάμ.
β) Ώσπου να έρθει ο Χριστός ήμασταν νομικά δεσμευμένοι («δούλοι του νόμου»)
γ) Η ώρα της ενηλικίωσης ήρθε με το έργο του σταυρού.
Ο νόμος εξισώνεται με «τα στοιχεία το κόσμου», τα οποία είναι:
α) στοιχειώδη πράγματα. Το Α-Β της εκπαίδευσης. Ή:
β) πνευματικές δυνάμεις του σύμπαντος – πονηρά πνεύματα.
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2. Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (εδ. 4-7)
Κάποτε όμως ήρθε «το πλήρωμα του χρόνου» - η «προθεσμία του πατρός», μετά από
1.300 περίπου χρόνια από τότε που δόθηκε ο νόμος. Χαρακτηριστικά:
α) Επικράτηση της ρωμαϊκής κυριαρχίας.
β) Επικράτησης της ελληνικής «κοινής».
γ) Παρακμή των μυθολογικών θεοτήτων.
δ) Ολοκλήρωση του έργου του Νόμου.
Όταν ήρθε το «πλήρωμα του χρόνου» ο Θεός έκανε 2 πράγματα:
1) Εξαπέστειλε τον Υιό του, ο οποίος είχε όλα τα προσόντα:
α) Ήταν θνητός – άρα μπορούσε να πλησιάσει τον άνθρωπο.
β) Υπήχθη στον νόμο και τον εκπλήρωσε – άρα μπόρεσε να λυτρώσει τον αμαρτωλό.
γ) Ήταν Υιός Θεού – άρα μπορούσε να πλησιάσει τον Θεό και να μας κάνει υιούς
του.
2. Εξαπέστειλε το Πνεύμα του Υιού του.
α) Ο Θεός όχι μόνο διασφάλισε πως είμαστε παιδιά του, αλλά…
β) Μας διαβεβαιώνει γι’ αυτό διά του Πνεύματος.
3. Η ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (εδ. 8-11)
Στο τμήμα αυτό ο Παύλος χρησιμοποιεί τη «γνώση του Θεού» για να τονίσει την
αντίθεση των δύο καταστάσεων: τώρα γνωριζόμαστε με τον Θεό.
«Γιατί ξαναγυρνάτε στα παλιά;»
Οι αναγνώστες του Παύλου έμοιαζαν με τον άσωτο γιο:
Γύρισε στον πατέρα του, και ενώ ήταν ΥΙΟΣ,
Ζητούσε να ζήσει στο σπίτι του πατέρα του σαν ΔΟΥΛΟΣ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Απ’ αυτή την περικοπή μαθαίνουμε:
Τι είναι η χριστιανική ζωή. Είναι μια ζωή υιών με εν Χριστώ ελευθερία και
δικαιώματα στις επαγγελίες του Θεού, και όχι μια ζωή δούλων, που ζουν μέσα
στον φόβο και το άγχος.
Πώς μπορούμε να βιώσουμε αυτή τη ζωή. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει: να
θυμόμαστε πάντα τι και ποιοι ήμασταν κάποτε, και ποιοι και τι είμαστε τώρα.
Την ώρα της καθημερινής μας μελέτης και προσευχής, μπορούμε να το
θυμίζουμε αυτό στους εαυτούς μας.
****
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