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ΘΘέέμμαα  11οο..  ΝΝόόμμοοςς  κκααιι  ΕΕππααγγγγεελλίίαα  

((ΓΓααλλ  33,,1100--2222))  
 

3,10-14 

ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
 

1. Οι δύο Εναλλακτικές (εδ. 11-12) 

α) «Ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει» (εδ. 11 –Αβ 2,4)).  

β) «Ο άνθρωπος που τηρεί τις εντολές, αυτός θα ζήσει απ’ αυτές»  

 (εδ. 12 –Λευ 18,5). 

2. Η εναλλακτική των Έργων (εδ. 10) 

3. Η εναλλακτική της Πίστης (εδ. 13-14) 

 

**** 

3,15-22 

Ο ΑΒΡΑΑΜ Ο ΜΩΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 
 

α) Η Ιστορία 

 Η ιστορική διαδρομή από τον Αβραάμ ώς τον Μωυσή. 

β) Η Θεολογία 

 Ο Θεός στον Αβραάμ έδωσε την Επαγγελία και στον Μωυσή τον Νόμο  

 (10 Εντολές). 

 

Η Απολογητική του Παύλου 

 

Μέρος Α΄ - Αποφατικό: Ο Νόμος δεν καταργεί την Επαγγελία (εδ. 15-18) 

 

• Το νομικό επιχείρημα (εδ. 17) 

• Το φιλολογικό επιχείρημα (εδ. 16) 

 

Μέρος Β΄ - Θετικό: Ο Νόμος φωτίζει την Επαγγελία (19-22) 

 

Ερώτημα 1: Γιατί δόθηκε ο Νόμος (εδ. 19) – Ερώτημα των Ιουδαϊζόντων στον  

         Παύλο; 

Ερώτημα 2: Ο Νόμος είναι αντίθετος με την Επαγγελία; (εδ. 21) – Ερώτημα του  

         Παύλου προς τους Ιουδαΐζοντες. 

 

Ερωτήσεις: 

α) Ποια η σχέση Αβραάμ-Μωυσή-Χριστού; 

β) Ποια η χρήση του Νόμου στον ευαγγελισμό; 

 

**** 

 



Σελίδα 1 από 2 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 
 

Εισηγητής: Χάρης Ι. Νταγκουνάκης 

 

 

 

  

ΘΘέέμμαα  22οο..  ΠΠααιιδδιιάά  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  κκααιι  υυιιοοίί  ττοουυ  ΘΘεεοούύ  

((ΓΓααλλ  33,,1100--2222))  
 

 

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. 

 



Σελίδα 2 από 2 

 

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.  

 

**** 

 

 

 



Σελίδα 1 από 2 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 
 

 

 

ΘΘέέμμαα  33..  ΟΟ  ΚΚίίννδδυυννοοςς  ττοουυ  ΝΝοομμιικκιισσμμοούύ  

[[ΓΓααλλάάττααςς  55,,11--1155]]  
  

 

5,1-12 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΨΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ 
 

Ο Παύλος αντιπαραθέτει δύο γνώμες ή απόψεις, στην ουσία δύο θρησκείες, μία 

ψεύτικη και μία αληθινή. 

 Την αντίθεση αυτή ο απόστολος την παρουσιάζει δύο φορές: 

1) Τη μία, από τη σκοπιά εκείνων που βιώνουν τις δύο αυτές θρησκείες (1-6). 

2) Την άλλη, από τη σκοπιά εκείνων που τις κηρύττουν (7-12). 

 

 

1. ΟΙ ΨΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΠΙΣΤΟΙ (εδ. 1-6) 

 

α) Ένας ισχυρισμός: 

«Ο Χριστός μάς απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι». 

 

β) Μια εντολή: 

«Παραμένετε, λοιπόν, σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό 

δουλείας».   

 

2. ΟΙ ΨΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (εδ. 7-12) 

 

 Εδώ (εδ. 7-12) η αντίθεση είναι ανάμεσα στο «αυτός», ο ψευδοδιδάσκαλος, ὁ 

ταράσσων ὑμᾶς, και στο «εγώ», που σας διδάσκω την αλήθεια του Θεού. 

   

**** 

 

5,13-15 

Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
 

«Εν Χριστώ ελευθερία» σημαίνει, είναι η απαλλαγή από τη φοβερή υποχρέωση να 

προσπαθούμε διαρκώς να κερδίσουμε την εύνοια του Θεού με τα έργα μας. Δεν 

είναι η απαλλαγή από κάθε έλεγχο.  

 

1. ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΣΥΔΟΣΙΑ (εδ. 13) 

 
Ο Θεός, λοιπόν, αδερφοί μου, σας κάλεσε για να ζήσετε ελεύθεροι. Μόνο να μη γίνει η ελευθερία 

αφορμή για αμαρτωλή διαγωγή… 

2. ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΑΙ  



03. Ο κίνδυνος του Νομικισμού 

 

Σελίδα 2 από 2 

 

ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ (εδ. 13β & 15) 

 

Το εδ. 13 καταλήγει: αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Να γινόμαστε 

δούλοι ο ένας του άλλου (ἀλλήλους).   

 

3. ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΨΗΦΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ  

(εδ. 14) 

 
Όλος ο νόμος συνοψίζεται σε μια φράση: Στο ν’ αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. 

 

Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο όπως ο Θεός μάς αγάπησε, θα διαπιστώσουμε ότι 

υπακούμε τον νόμο του Θεού, γιατί όλος ο νόμος συνοψίζεται σ’ αυτό το σημείο: στο 

ν’ αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου.  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

 Δυστυχώς, ακόμα και μέχρι σήμερα υπάρχει θρησκεία ψεύτικη, κίβδηλη, και 

θρησκεία γνήσια, αληθινή. Η «περιτομή» και ο Χριστός. 

 Συνηθίζουμε να «καυχόμαστε» για την πνευματικότητά μας και όχι για τη 

χάρη του Θεού, λες και η πνευματικότητα είναι δικό μας κατόρθωμα.  

 Συνηθίζουμε να… κηρύττουμε την αγιότητα, αντί να τη ζούμε! 

  

 

Εν Χριστώ ελευθερία είναι: η απαλλαγή από τη φοβερή υποχρέωση να 

προσπαθούμε διαρκώς να κερδίσουμε την εύνοια του Θεού με τα έργα μας. 

 

 

Σταθερότητα στην ελευθερία του Χριστού σημαίνει ότι:  

 Δεν ξαναγυρίζουμε στη δουλεία του νομικισμού. 

 Δεν πέφτουμε στην ασυδοσία της επιπόλαιης χριστιανικής ζωής. 

 

 

**** 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



Σελίδα 1 από 3 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 
 

 

 

 

ΘΘέέμμαα  44..  ΗΗ  δδύύννααμμηη  ττηηςς  ΑΑγγιιόόττηηττααςς  

[[ΓΓααλλάάττααςς  55,,1166--2255]]  
  

 

Στην προηγούμενη ενότητα (5,13-15) είδαμε πως η εν Χριστώ ελευθερία 

εκδηλώνεται:  

 με τον αυτοέλεγχο,  

 με τη γεμάτη αγάπη υπηρεσία προς τον αδελφό και  

 με ολόθυμη την υπακοή στο θέλημα του Θεού.  

 Η σημερινή περικοπή (εδ. 16-25), βρίθει από αναφορές στο Πνεύμα ‒ο Παύλος 

το αναφέρει 7 φορές.  

 Παρουσιάζεται σαν αυτός που μας αγιάζει, καθώς μπορεί να αντισταθεί και να 

καθυποτάξει τη σάρκα (εδ. 16-17),  

 μας ικανώνει να εκπληρώσουμε τον νόμο, έτσι που να είμαστε ελεύθεροι από 

την αδυσώπητη κυριαρχία του (εδ. 18),  

 και φέρνει τον καρπό της δικαιοσύνης στη ζωή μας (εδ. 22-23).  

 Έτσι, η απόλαυση της εν Χριστώ ελευθερίας είναι από την αρχή ώς το τέλος έργο 

του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. 

 Το θέμα της περικοπής μας μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη:  

1) στον αγώνα του χριστιανού και  

2) στη νίκη του χριστιανού. 

 

 

1. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ (εδ. 16-23) 

 
 Θέλω ακόμα να σας πω και τούτο: Να καθορίζει το Πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δε θ’ ακολουθείτε 

τις αμαρτωλές επιθυμίες (=τη σάρκα) σας. Γιατί οι αμαρτωλές επιθυμίες (=η σάρξ) είναι αντίθετες με το 

Πνεύμα, και φυσικά το Πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες (=τη σάρκα). Αυτά τα δύο 

αντιμάχονται το ένα το άλλο, και γι’ αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. 
 

  

Ποια τα δύο είδη συμπεριφοράς στα οποία μας οδηγεί ο κάθε αντίπαλος. 

 

α) Τα έργα της σαρκός (εδ. 19-21) 

 

 ἐπιθυμία=ασυγκράτητος σεξουαλικός πόθος. 

 σὰρξ=σώμα. 

 επιθυμία της σάρκας=αμαρτίες της σάρκας → οτιδήποτε συνδέεται με τις 

ορέξεις του σώματος. 

Κατά τον Παύλο κάτι ακόμα περισσότερο: επιθυμία της σαρκός=όλες οι αμαρτωλές 

επιθυμίες της ξεπεσμένης φύσης μας. Αυτό δείχνει άλλωστε και ο κατάλογος που 

ακολουθεί. 



04. Η Δύναμη της Αγιότητας 

 

Σελίδα 2 από 3 

 

Τα «έργα της σαρκός» αναφέρονται σε 4 ξεχωριστές σφαίρες: 

 

 1) Η σφαίρα του σεξ: μοιχεία, πορνεία, ηθική ακαθαρσία (εδ. 19).   

 2) Η σφαίρα της Θρησκείας: ειδωλολατρία, μαγεία (εδ. 20).   

 3) Η σφαίρα της Κοινωνίας: έχθρες, φιλονικίες, ζήλιες, θυμοί, διαπληκτισμοί, 

διχόνοιες, σχίσματα, φθόνοι, φόνοι (εδ. 20-21).   

 4) Η σφαίρα των Ουσιών:   

 Αυτά και τα παρόμοια τους αποδεικνύουν ότι το άτομο δεν είναι ενωμένο με τον 

Χριστό.  

 

β) Ο καρπός του Πνεύματος (εδ. 22-23) 

 

Εννέα θείες αρετές που δείχνουν τη σχέση μας με τον Θεό, με τον πλησίον και με τον 

εαυτό μας. 

 

1) Αγάπη, χαρά, ειρήνη ‒γενικές αρετές για τη σχέση μας με τον Θεό.  

2) Μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθότητα ‒κοινωνικές αρετές για τη σχέση μας με 

     τον πλησίον.  

3) Πίστη, πραότητα, εγκράτεια ‒αρετές για τη σχέση μας με τον εαυτό μας. 

Ανάμεσα σ’ αυτές τις αρετές και στα έργα της σαρκός υπάρχει μια διελκυστίνδα, και 

είναι ένας αγώνας μέχρις εσχάτων. 

 Στο πρώτο κιόλας εδάφιο της περικοπής μας (16) διαβάζουμε ότι πρέπει «Να 

καθορίζει το Πνεύμα τη διαγωγή μας και τότε δεν θ’ ακολουθούμε τις αμαρτωλές 

επιθυμίες μας».  

 Θα εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τις επιθυμίες μας αλλά δεν θα ενδίδουμε 

σ’ αυτές. Όχι μόνο, αλλά θα παράγουμε στη ζωή μας και τον καρπό του Πνεύματος.  

 

 

2. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ (εδ. 24-25) 

 

Τι θα πρέπει να κάνουμε για να ελέγχουμε τις επιθυμίες της σάρκας και να 

παράγουμε τον καρπό του Πνεύματος;   

 

α) Να κρατάμε τη σάρκα σταυρωμένη 

 

Σε αναλογία με την ποινή της σταύρωσης: 

 1) Καταδίκη χωρίς έλεος.   

 2) Η καταδίκη θα μας πονέσει.   

 3) Η καταδίκη είναι αποφασιστική.   

   

β) Να έχουμε το Πνεύμα για οδηγό 

 

Πνεύματι ἄγεσθε… = παθητική φωνή.   

Πνεύματι περιπατεῖτε και ζῶμεν ἐν Πνεύματι =ενεργητική φωνή.   

 

Δεν πρέπει όμως να συμπεράνουμε ότι εμείς είμαστε παθητικά όντα που μας σέρνει 

το Πνεύμα πίσω του. Εμείς ακολουθούμε ενεργά και συνειδητά. Το Πνεύμα απλώς 

μας δείχνει τον δρόμο.  



04. Η Δύναμη της Αγιότητας 

 

Σελίδα 3 από 3 

 

 Ένα άλλο πολύ σπουδαίο ρήμα: εἰ ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι καὶ στοιχῶμεν.  

Το ίδιο το Άγιο Πνεύμα είναι ο κανόνας που πίσω του πρέπει να «στοιχῶμεν».  

 Επομένως έχουμε 2 κινήσεις:  

 «Σταυρώνουμε τη σάρκα» = απαρνούμαστε αυτό που ξέρουμε πως είναι κακό. 

 «Περιπατούμε κατά το Πνεύμα» = ακολουθούμε αυτό που ξέρουμε πως είναι 

αγαθό. 

 Αυτό θα φανεί στον συνολικό τρόπο ζωής μας: 

 Με τη μελέτη του λόγου του Θεού. 

 Με την προσευχή. 

 Με την επικοινωνία με τους αδελφούς. 

 Με τη συμμετοχή μας στο Δείπνο του Κυρίου. 

 Με την τήρηση της Ημέρας του Κυρίου κλπ. 

 Επίσης από το πώς δαπανάμε τον ελεύθερο χρόνο μας, τι βιβλία διαβάζουμε και 

τι φιλίες κάνουμε. 

 Όλα αυτά δεν είναι τα μέσα για να περιπατούμε κατά το Πνεύμα αλλά το 

αποτέλεσμα του περπατήματος κατά το Πνεύμα και της σταυρωμένης σάρκας. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

1) Από τη μια μεριά έχουμε «τα έργα της σαρκός» (=αμαρτωλά έργα) κι από την 

άλλη τον «καρπό του Πνεύματος».  

2) Αυτά τα δύο βρίσκονται σε διαρκή πόλεμο μεταξύ τους, έτσι που μόνοι μας δεν 

μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε ή ν’ απορρίψουμε αυτό που δεν 

θέλουμε να κάνουμε.  

3) Άρα πρέπει διαρκώς να κρατάμε σταυρωμένο το «εγώ» μας και να «περιπατούμε 

κατά το Πνεύμα» υιοθετώντας τον τρόπο ζωής που αυτό μας υπαγορεύει. 

4) Αν σταυρώσαμε τη σάρκα (που κουβαλάμε μέσα μας), τότε πρέπει και να την 

κρατάμε συνεχώς καρφωμένη στον σταυρό. Και αν τώρα πια ζούμε εν Πνεύματι, 

πρέπει και να περιπατούμε κατά το Πνεύμα.  

 

**** 
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