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ΟΛΛΕΣ φορές, ακόμα κι εμείς ως πιστοί του Χριστού, χρησιμοποιούμε βιβλικές έννοιες χωρίς να 
γνωρίζουμε το βαθύτερο νόημά τους ή το ιστορικό τους υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να μην τις 

ερμηνεύουμε επακριβώς. Τέτοιες έννοιες είναι π.χ. η αιώνια ζωή, ο ιλασμός, η δικαίωση, η δικαιοσύνη 
του Θεού κλπ. Εδώ έρχεται να μας βοηθήσει η Βιβλική Θεολογία. Είναι η επιστήμη που εξετάζει αυτές 
τις έννοιες ακολουθώντας τη χρονολογική πορεία και το ιστορικό υπόβαθρο της Παλαιάς και της 
Καινής Διαθήκης. Αντίθετα, η Συστηματική Θεολογία είναι η επιστήμη που εξετάζει ένα δόγμα (π.χ. Η 
Τριαδικότητα του Θεού, Το Θείο Σχέδιο της Σωτηρίας κλπ.) μέσα από τα βιβλικά κείμενα αλλά και μέσα 
από την Ιστορία, τη Φιλοσοφία, την Επιστήμη, την Ηθική κλπ. και το παρουσιάζει σε μορφή 
συστηματοποιημένης γνώσης. 
  

Η βασιλεία του Θεού στους Συνοπτικούς. Η «βασιλεία» ήταν το κεντρικό μήνυμα των Συνοπτικών 
Ευαγγελίων: «Έφτασε η βασιλεία του Θεού» (Μκ 1,14-15)· «Ο Ιησούς κήρυττε το χαρμόσυνο μήνυμα 
για τον ερχομό της βασιλείας» (Μτ 4,23) κλπ. 
 

Οι περί της Βασιλείας ερμηνείες. (α) Από τον ιερό Αυγουστίνο μέχρι τη Μεταρρύθμιση υπήρχε 
ταύτιση των εννοιών βασιλείας και Εκκλησίας. Όμως, η Εκκλησία είναι απλώς ο λαός της βασιλείας, 
όχι όμως η ίδια η βασιλεία. (β) Βασιλεία είναι αυτά που δίδαξε ο Ιησούς (η σχέση του Θεού με τους 
ανθρώπους, η αδελφική σχέση μεταξύ των πιστών, η αξία της ψυχής κλπ. –Harnack). Άλλες θεωρίες 
αναπτύχθηκαν από τον Johannes Weiss (1892), τον Al. Schweitzer, τον C.H. Dodd κ.ά. (γ) Οι 
Οικονομιαστές εξηγούν (κατά γράμμα) ότι βασιλεία θα είναι η επίγεια εξουσία του Θεού στη γη στα 
τέλη των καιρών. Η κυρίαρχη ερμηνεία σήμερα λέει ότι η βασιλεία είναι με μια έννοια και παρούσα και 
μελλοντική (Kümmel).  
 
Η Βασιλεία στον Ιουδαϊσμό  
 

Η βασιλεία ήταν μια αναμενόμενη ενέργεια του Θεού να νικήσει τους εχθρούς του Ισραήλ, και να 
συγκεντρώσει τον λαό του στη γη κάτω από τη δική του καθοδήγηση. Ειδικότερα: 
 Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είναι βασιλιάς τόσο του Ισραήλ (Εξ 15,18· Αρ 23,21· Δτ 33,5· Ησ 
43,15) όσο και ολόκληρης της γης (Β΄ Βασ 19,15· Ησ 6,5· Ιερ 46,18· Ψλ 29,10· 99,1-4). Ο Θεός είναι 
βασιλιάς αλλά θα γίνει και βασιλιάς, και θα κυβερνήσει τον λαό του (Ησ 24,23· 33,22· 52,7· Σοφ 3,15· 
Ζαχ 14,9εξ). 
 Ο αποκαλυπτικός Ιουδαϊσμός (τα κείμενα της μεσοδιαθηκικής περιόδου –τα Δευτεροκανονικά 
βιβλία) δίνει πάντοτε εσχατολογική έμφαση στη βασιλεία. 
 Η Κουμρανική Κοινότητα έβλεπε επίσης τη βασιλεία εσχατολογικά. Στην εσχατολογική 
ολοκλήρωση οι άγγελοι θα κατέβαιναν και θα ενώνονταν με τους «υιούς του φωτός», και θα νικούσαν 
σε πόλεμο τους «υιούς του σκότους». 
 Οι Ραβίνοι στα γραπτά τους έλεγαν ότι η βασιλεία είναι η άσκηση της κυριαρχίας του Θεού διά 
του Νόμου. Όποιος υποτάσσεται στον Νόμο του Θεού, υποτάσσεται στη βασιλεία του. Άρα, η υπακοή 
στον Νόμο ισούται με τη βίωση της βασιλείας. 
 Οι Ζηλωτές (απελευθερωτικό κίνημα του 1ου αι. μέσα στον Ιουδαϊσμό) έλεγαν ότι η βασιλεία θα 
ερχόταν με την ένοπλη εξέγερση εναντίον των Ρωμαίων. 
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Το νόημα της φρ. «βασιλεία του Θεού» 
 

Η βασιλεία δεν είναι κάτι αποκλειστικά μελλοντικό, έσχατον. Η εβρ. λ. malkȗt για τη βασιλεία περιέχει 
την έννοια του βασιλείου, της διοίκησης ή της εξουσίας (Ψλ 145,11.13· 103,19). Στον μεταγενέστερο 
Ιουδαϊσμό σημαίνει τη διοίκηση ή την κυριαρχία του Θεού, άρα οράται σαν κάτι και μελλοντικό και 
παρόν. Στην «Κυριακή Προσευχή» ζητάμε να έρθει τώρα η βασιλεία (Μτ 6,10· βλ. και Λκ 22,29). 
 Οι φρ. «βασιλεία του Θεού» και «βασιλεία των ουρανών» είναι ταυτόσημες. Η δεύτερη είναι 
σημιτικός ιδιωματισμός, όπου οι «ουρανοί» υποκαθιστούν το ιερό όνομα του Θεού (βλ. Λκ 15,18). 
Απαντάται 34 φορές μόνο στον Ματθαίο, ενώ στην υπόλοιπη ΚΔ χρησιμοποιείται η φρ. «βασιλεία του 
Θεού».   
 
Η εσχατολογική Βασιλεία 
 

Η βασική δομή της σκέψης του Ιησού είναι ο εσχατολογικός δυϊσμός των δύο αιώνων. Όταν δηλ. 
μιλούσε ο Ιησούς είχε υπόψη του δύο αιώνες: τον παρόντα (ο νυν αιών) και τον μελλοντικό (Μτ 12,32). 
Ο όρος «βασιλεία» είναι και τα δύο: και η αποκάλυψη της βασιλικής διοίκησης, της κυριαρχίας, του 
Θεού, και το εσχατολογικό βασίλειο. Τότε θα καταστραφεί ο σατανάς (Μτ 25,41) και θα δημιουργηθεί 
μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από το κακό (Μτ 13,36-43· Λκ 13,28-29). Η διαφορά εδώ της 
διδασκαλίας του Ιησού από τον Ιουδαϊσμό είναι η παγκοσμιοποίηση της περί βασιλείας του Θεού 
αντίληψης. Ο Ιουδαϊσμός έλεγε πως η βασιλεία του Θεού είναι πάντοτε του Ισραήλ (τα έθνη είτε 
κατακτώνται από τον Ισραήλ [Αμως 9,12· Μιχ 5,9 κλπ.] είτε μεταστρέφονται στον Ιουδαϊσμό [Σοφ 
3,9.20· 2,2-4 κλπ.]). Ο Ιησούς είπε ότι προϋπόθεση για να μπει κάποιος στη βασιλεία είναι η θετική 
ανταπόκριση στο πρόσωπό του. 
 
Η παρούσα Βασιλεία 
 

Οι πιο χαρακτηριστικές φράσεις των Ευαγγελίων είναι αυτές που μιλούν για μια παρούσα έλευση της 
βασιλείας, κάτι που δεν απαντάται ούτε στις ιουδαϊκές διδασκαλίες ούτε στις προσευχές εκείνης της 
περιόδου. Ο Κύριος είδε την επίγεια δράση του σαν εκπλήρωση της παλαιοδιαθηκικής υπόσχεσης 
στην Ιστορία: Δες Λουκάς 4,21 (για την προφητεία τού Ησαΐας 61,1-2) και Ματθαίος 11,2-6 (για την 
προφητεία τού Ησαΐας 35,5-6). Τα θαύματα και ιδίως ο εξορκισμός των δαιμονίων ήταν η απόδειξη 
πως η βασιλεία είχε ήδη φτάσει. «Έφτασε» όχι η εσχατολογική βασιλεία αλλά η δύναμη του Θεού που 
επιτέθηκε στην κυριαρχία του σατανά και απελευθέρωσε τους ανθρώπους από τη δύναμη του κακού 
(βλ. την παραβολή στο Μτ 12,29).  
 Στη διδασκαλία του Χριστού η βασιλεία του Θεού εκδηλώνεται με δύο μορφές: (α) με την 
καταστροφή του σατανά στα τέλη των καιρών και (β) με το δέσιμό του στη διάρκεια της επίγειας 
διακονίας του Ιησού. 
 
Συμπεράσματα 
 

Το μήνυμα του Ιησού είναι ότι εν τω προσώπω του και διά της αποστολής του ο Θεός εισβάλλει στην 
ανθρώπινη Ιστορία και θριαμβεύει πάνω στο κακό, μολονότι η τελική απελευθέρωση θα λάβει χώρα 
μόνο στα τέλη των καιρών.  
 Η παρουσία της βασιλείας επιβεβαιώνεται στο Λκ 17,20. Όταν οι Φαρισαίοι ρώτησαν πότε θα 
ερχόταν η αποκαλυπτική βασιλεία, ο Ιησούς τους απάντησε ότι η βασιλεία ήταν ήδη ανάμεσά τους 
αλλά με μορφή που δεν την περίμεναν. Δεν θα συνοδευόταν με τα εξωτερικά σημεία που εκείνοι ήθελαν 
και απαιτούσαν. Η βασιλεία ήταν ο ίδιος ο Κύριος, τον οποίο όμως δεν τον δέχονταν.  
 Η φρ. «η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί», που ο Χριστός είπε στους Φαρισαίους, είναι διττής 
σημασίας αλλά σημαίνει κατά πάσα βεβαιότητα ότι «η βασιλεία του Θεού είναι ανάμεσά σας» (εν τω 
προσώπω του Ιησού) και όχι «μέσα σας» αφού οι Φαρισαίοι δεν τον δέχονταν στην καρδιά τους! 
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2. Ο ΝΕΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 
 

Αναγνώσματα: Ματθαίος 21,28-32· Μάρκος 2,15-17 

 
 

ΕΡΑ από τις πολλές όψεις που έχει η έννοια της Βασιλείας (διοίκηση, εξουσία, κράτος, βασιλική 
τάξη κλπ.) η ρίζα της είναι η κυριαρχία του Θεού. Φανερώνει είτε την εσχατολογική ενέργεια του 

Θεού που καταστρέφει τους εχθρούς του και σώζει τον λαό του είτε τον μελλοντικό χώρο της σωτηρίας 
όπου συνάζεται ο λαός για ν’ απολαύσει τις ευλογίες του Θεού. «Βασιλεία του Θεού» είναι και ένας 
νέος «χώρος λυτρωτικής ευλογίας», όπου εισέρχονται όσοι δέχονται το μήνυμα του Ιησού για τη 
Βασιλεία. Είδαμε ώς τώρα πως η Βασιλεία είναι εσχατολογική αλλά και παρούσα εν Χριστώ. Με 
κάποια έννοια, η παρουσία της Βασιλείας είναι ο νέος Αιώνας της Σωτηρίας. 
 
Η Βασιλεία ως παρόν δώρο 
 

Μια αναδρομή στα Ευαγγέλια δείχνει πως η Βασιλεία δεν είναι μόνο η δυναμική κυριαρχία του Θεού 
αλλά εμφανίζεται και σαν ένα δώρο που ο Θεός το δίνει από τώρα στους δικούς του –σαν μια ευλογία 
ζωής (π.χ. Μτ 25,34: «Ελάτε κληρονομήστε τη βασιλεία…»· Μκ 10,17.23-24: οι όροι «Βασιλεία» και 
«αιώνια ζωή» είναι ταυτόσημοι· Λκ 12,32: το μικρό ποίμνιο παίρνει για δώρο τη Βασιλεία). 
 Παρομοιώσεις όπως ένας θησαυρός, το ακριβό μαργαριτάρι (Μτ 13,44-46), κάτι που δίνεται 
δωρεάν σε όσους πιστεύουν σαν τα παιδιά (Λκ 18,16-17), δείχνουν ότι η Βασιλεία είναι ένα δώρο του 
παρόντος, μια παρούσα μακαριότητα. 
 
Το δώρο της σωτηρίας 
 

Αφού η Βασιλεία κατανοείται στα Ευαγγέλια ως ένα παρόν δώρο, θα μπορούσαμε περαιτέρω να την 
κατανοήσουμε και σαν ένα τωρινό δώρο σωτηρίας.  
 α) Στο μέλλον. Η σωτηρία είναι πρωταρχικά ένα εσχατολογικό δώρο (βλ. εικόνες στα: Μκ 10,17-
30· Μκ 8,35· Μτ 10,39· Λκ 17,33· Μκ 9,43· Μτ 25,46· 25,21-23). Η μελλοντική αυτή σωτηρία σημαίνει: 
(α) Λύτρωση από τον θάνατο (βλ. Λκ 20,34-36· Μτ 24,34 και 36) και (β) Πλήρη κοινωνία με τον Θεό 
(βλ. Μτ 5,8· 25,21-23, και εικόνες όπως το σιτάρι που συνάζεται στις αποθήκες, τα πρόβατα που 
χωρίζονται από τα ερίφια, το γαμήλιο δείπνο κλπ.) 
 β) Στο παρόν. Όμως, η σωτηρία είναι ένα δώρο όχι μόνον εσχατολογικό αλλά και του παρόντος. 
Ο Χριστός αναζητούσε τους ανθρώπους για να τους σώσει όχι μόνο από τη μελλοντική καταδίκη αλλά 
και για να τους φέρει στην παρούσα σωτηρία (π.χ. ο Ζακχαίος, οι παραβολές του ασώτου, της 
δραχμής, του προβάτου κλπ.) Το τραπέζι ή το γαμήλιο δείπνο εικονίζουν το δώρο της τωρινής, της 
παρούσας κοινωνίας εν αναμονή της εσχατολογικής ολοκλήρωσης (Μκ 2,17). Η μεγάλη χαρά για τη 
σωτηρία του αμαρτωλού γίνεται στον ουρανό (Λκ 15,7) αλλά πρόκειται για μια χαρά που αναμενόταν 
στη γη, όταν ο Χριστός θα είχε κοινωνία με τους αμαρτωλούς γύρω από ένα τραπέζι, ένα δείπνο. Τα 
θαύματα της θεραπείας, εξάλλου, είναι μια εμφάνιση της μεσσιανικής σωτηρίας (Μτ 11,4-5). Και σ’ 
αυτά χρησιμοποιείται η λ. σωτηρία: Η παρουσία της Βασιλείας εν Χριστώ σήμαινε την απελευθέρωση 
από την αιμορραγία (Μκ 5,34), από την τυφλότητα (Μκ 10,52), από τα δαιμόνια (Λκ 8,36), ακόμη κι 
από τον θάνατο (Μκ 5,23). Η παρούσα αυτή σωτηρία είναι τόσο πνευματική όσο και φυσική (απόδειξη 
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το περιστατικό της αμαρτωλής γυναίκας στο σπίτι του Σίμωνα η οποία απλώς συγχωρήθηκε χωρίς να 
πάσχει από κάτι –Λκ 7,48-50).  
 
Το δώρο της συγχώρησης 
 

Στα προφητικά κείμενα η συγχώρηση θα ήταν μια μεγάλη ευλογία στη μεσσιανική εποχή (Ησ 33,24· 
Μιχ 7,18-20· Ιερ 31,33-34 κλπ.) Και τώρα ο Ιησούς διατείνεται ότι αυτός έχει το συγκεκριμένο 
δικαίωμα. Οι γραμματείς δικαιολογημένα πίστευαν ότι μόνον ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. 
 Η κεντρικότητα που έχει η συγχώρηση στην ευρύτερη έννοια της Βασιλείας του Θεού διαγράφεται 
στην παραβολή του κακού δούλου που δεν συγχωρούσε (Μτ 18,23-35). Έτσι, στη Βασιλεία του Θεού 
βλέπουμε τη σχέση ανάμεσα στη θεία συγχώρηση και στην ανθρώπινη  
 Η παρουσία της Βασιλείας του Θεού δεν ήταν κάποια καινούργια περί Θεού διδασκαλία. Ήταν 
μια νέα ενέργεια του Θεού εν Χριστώ, η οποία έφερνε στους ανθρώπους την παρούσα, υπαρκτή 
εμπειρία αυτού που οι προφήτες είχαν υποσχεθεί πως θα ερχόταν στην εσχατολογική Βασιλεία. 
 
Το δώρο της δικαιοσύνης 
 

Η δικαιοσύνη έχει πολύ μεγάλη σχέση με τη συγχώρηση. Η δικαιοσύνη, δηλ. το να είναι κανείς 
δίκαιος, δεν είναι πρωταρχικά μια ηθική ιδιότητα, αλλά μια σωστή σχέση: η απαλλαγή που προσφέρει 
ο Θεός από την ενοχή της αμαρτίας. «Ζητώ τη Βασιλεία», σημαίνει ζητώ τη δικαιοσύνη του Θεού (Μτ 
6,33)· και λαμβάνω τη Βασιλεία του Θεού, σημαίνει λαμβάνω ως επακόλουθο και τη δικαιοσύνη του, 
δηλ. μια σωστή σχέση μαζί του. 
 Η δικαιοσύνη στην ιουδαϊκή αντίληψη ήταν ανθρώπινη ενέργεια. Οι ραβίνοι δίδασκαν ότι 
πρόκειται για ανθρώπινο έργο, που αποτελείται από την υπακοή στον Νόμο κι από πράξεις ελέους. Ο 
Ιησούς δίδαξε ότι η δικαιοσύνη είναι απαίτηση και συνάμα δώρο του Θεού. Για να μπει κανείς στην 
εσχατολογική Βασιλεία, έπρεπε η δικαιοσύνη του να υπερβαίνει αυτή των γραμματέων και των 
Φαρισαίων (Μτ 5,20). Η δικαιοσύνη περιλαμβάνει απελευθέρωση από τον θυμό, τις επιθυμίες, την 
αντεκδίκηση (Μτ 5,21-48). Αν η επίτευξη μιας τέτοιας τέλειας δικαιοσύνης αφηνόταν στις ανθρώπινες 
προσπάθειες, κανένας δεν θα μπορούσε να την αποκτήσει. Συνεπώς έπρεπε να είναι δώρο του Θεού. 
Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της ηθικής διδασκαλίας του Χριστού: η απάρνηση της δικαιοσύνης την 
οποία προσπαθούμε ν’ αποκτήσουμε με δικές μας ενέργειες, και η προθυμία να γίνουμε σαν τα παιδιά, 
που δεν έχουν τίποτε και πρέπει να δεχτούν τα πάντα.  
 Οι γραμματείς ήταν απρόθυμοι ν’ αφήσουν κατά μέρος την καύχηση για τη δικαιοσύνη τους, να 
γίνουν ένα τίποτα, το οποίο πρέπει να δεχτεί ως δώρο τη δικαιοσύνη του Θεού (πρβλ. 12 έντυπους 
τόμους του ιεροσολυμιτικού Ταλμούδ [=σχόλια στη Μισνά, δηλ. σε κωδικοποιημένες προφορικές 
παραδόσεις] και 60 του βαβυλωνιακού). Μέχρι τώρα, καθώς θεωρούσαν τους εαυτούς τους δίκαιους 
(Μκ 2,17· Λκ 18,9), δεν ένιωθαν καμιά ανάγκη να λάβουν το δώρο του Θεού. Απέναντι από τους 
αυτοδικαιωνόμενους Φαρισαίους στέκεται ο Τελώνης, που θέτει εξολοκλήρου τον εαυτό του κάτω από 
το έλεος του Θεού (Λκ 18,14). Το ίδιο διδάσκει και ο Παύλος για τη δωρεάν δικαίωση, με τη διαφορά 
ότι ο Χριστός δεν κάνει καθόλου μνεία του σταυρού. 
 Η δικαιοσύνη που αναφέρεται στην Επί του Όρους Ομιλία, είναι κι αυτή δώρο του Θεού. Η 
υπόσχεση ότι αυτοί που πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη θα χορτασθούν (Μτ 5,6), είναι μια 
υπόσχεση προς εκείνους που συναισθάνονται τη δική τους αδικία –ας την πούμε– αλλά λαχταρούν να 
τακτοποιηθούν με τον Θεό. Σε αντίθεση με την ιουδαϊκή σκέψη της αρετής, η δικαιοσύνη θεωρείται 
απλά σαν δώρο που ο Θεός το δίνει σε όσους το ζητούν. Συνεπώς: Η διακονία του Χριστού δεν έφερε 
μια νέα διδασκαλία αλλά ένα νέο γεγονός –την πρόγευση της εσχατολογικής σωτηρίας. Δεν μας 
υποσχέθηκε απλώς τη δικαίωση στην κρίση, αλλά μας πρόσφερε μια τωρινή, υπαρκτή δικαιοσύνη. 
Δεν μας υποσχέθηκε μια μελλοντική κοινωνία της Βασιλείας, μας προσκάλεσε σε κοινωνία με τον 
εαυτό του, που είναι κι ο φορέας της Βασιλείας. 
 Αυτό είναι το νόημα του ότι η παρουσία της Βασιλείας είναι ο νέος αιώνας της σωτηρίας. Δέχομαι 
τη Βασιλεία του Θεού –υποτάσσομαι στη βασιλική εξουσία του Θεού– σημαίνει λαμβάνω το δώρο της 
Βασιλείας και εισέρχομαι στην απόλαυση των ευλογιών της, με πρώτη τη σωτηρία.  
 

**** 



Σελίδα 1 από 2 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
«ΝΕΑ ΖΩΗ» 

Μελέτη Νο 3 
 

 

Σειρά Βιβλικών Μελετών Τετάρτης: 
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
Εισηγητής: Χάρης Ι. Νταγκουνάκης 
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Ανάγνωσμα: Ιωάννης 17,1-8 
 

ΤΟ Τέταρτο Ευαγγέλιο αναφέρεται ξεκάθαρα ο σκοπός για τον οποίο αυτό γράφτηκε: να μάθουν οι αναγνώστες του 
τον δρόμο για την αιώνια ζωή διά της πίστεως στον Ιησού, τον Μεσσία (Ιω 20,31). Ο σκοπός που ο Χριστός ήρθε 

στον κόσμο ήταν οι άνθρωποι ν’ απολαύσουν αυτή τη ζωή (10,10).  
 Κατά τον Ιωάννη, η αιώνια ζωή είναι το κεντρικό θέμα της διδασκαλίας του Ιησού, ενώ σύμφωνα με τους 
Συνοπτικούς το κεντρικό θέμα είναι η αναγγελία της βασιλείας του Θεού. Αυτό που πρωταρχικά τονίζεται στον Ιωάννη 
είναι η αιώνια ζωή ως παρούσα εμπειρία. Ο όρος «ζωή» εμφανίζεται στον Ιωάννη 36 φορές· το ρ. ζην, 16 φορές· το ρ. 
ζωοποιείν, 3 φορές· η φρ. ζωή αιώνιος, 17 φορές. «Ζωή» και «ζωή αιώνιος» δεν διαφέρουν ως προς το νόημα. 
 
Το ιουδαϊκό υπόβαθρο 
 

Η ακριβής φράση απαντάται στους Ο΄ μόνο στο Δανιήλ 12,2, όπου μεταφράζεται το χαγιέ ολάμ («η ζωή του αιώνος») 
έτσι που να δηλώνει τη ζωή του μελλοντικού αιώνα, μετά την ανάσταση των νεκρών. Το βασικό νόημα του όρου «ζωή» 
στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι η αθανασία ή η ζωή μετά θάνατον αλλά η απόλυτη ευζωία εδώ στη γη. Αυτή η ευζωία 
δεν θεωρείται αυτοσκοπός αλλά δώρο του Θεού. Απολαμβάνω τη ζωή σημαίνει απολαμβάνω την πληρότητα των 
ευλογιών και των δώρων του Θεού, όπου περιλαμβάνονται: η μακροβιότητα (Ψλ 91,16), οι ευλογίες στην οικογένεια (Εκ 
9,9), η ευημερία (Δτ 28,1εξ), η ασφάλεια (Δτ 8,1), η κοινωνία με τον Θεό (Ψλ 16,11· 36,9· Δτ 8,3· Ιερ 2,13). Τα δώρα του 
Θεού πρέπει να τα απολαμβάνει κανείς σε σχέση με τον Θεό διά της τηρήσεως του Νόμου (Δτ 30,15-20).  
 Στον Ιουδαϊσμό της μεσοδιαθηκικής περιόδου η πεποίθηση πως ο θάνατος δεν είναι το τέλος, οδήγησε στην ιδέα 
του σεόλ (=λάκος) όπου φυλάσσονται οι ψυχές, κι από όπου μόνον οι δίκαιοι θ’ αναστηθούν.  
 
Η ζωή στον Γνωστικισμό 
 

Ο Γνωστικισμός είναι ένα προχριστιανικής καταγωγής φιλοσοφικό και θρησκευτικό κίνημα που βασιζόταν στην 
ημιδιαισθητική μυστικιστική έννοια της Γνώσης. Για τους Γνωστικούς η ζωή παίζει σπουδαίο ρόλο. Ανήκει στον Θεό, ο 
οποίος ονομάζεται «νους» και είναι Φως και Ζωή. Σ’ αυτό το φως και τη ζωή, δηλ. στον Θεό, θα οδηγήσει η «γνώση» 
όποιον θέλει να διαλύσει την άγνοιά του και να λάβει γνώση της αληθινής του υπόστασης. Η «γνώση» επιτυγχάνεται με 
τον ασκητισμό και την αποστροφή προς τις αισθήσεις του σώματος. 
 
Η ζωή στους Συνοπτικούς 
 

Τα Συνοπτικά Ευαγγέλια κάνουν λόγο κι αυτά για την αιώνια ζωή. Εδώ όμως, όπως και στον Ιουδαϊσμό, πρόκειται για 
τη ζωή του Μέλλοντος Αιώνος». Ο νεαρός και πλούσιος άρχοντας που ρωτούσε τον Ιησού πώς θα κληρονομήσει τη 
ζωή, είχε υπόψη του την αναστημένη ζωή, κι ο Ιησούς του απάντησε με τους ίδιους όρους: Η αιώνια ζωή είναι η ζωή της 
βασιλείας του Θεού. Στους Συνοπτικούς οι όροι «ζωή» και «αιώνια ζωή» με τη λυτρωτική τους έννοια είναι πάντοτε μια 
μελλοντική, εσχατολογική ευλογία (Λκ 10,25). 
 
Η αιώνια ζωή στον Ιωάννη: εσχατολογική 
 

Στο Τέταρτο Ευαγγέλιο η ζωή εξακολουθεί να έχει τον εσχατολογικό της χαρακτήρα. Οι Ιουδαίοι περίμεναν να βρουν την 
αιώνια ζωή μέσα στις Γραφές (Ιω 5,39). Στις ραβινικές διδασκαλίες ήταν κοινός τόπος ότι η μελέτη της Τορά θα 
οδηγούσε στη ζωή του «Μέλλοντος Αιώνος». Όταν ο Ιησούς έλεγε ότι «όποιος αρνείται να πιστέψει στον Υιό δεν θα δει 
τη ζωή» (3,36), αναφερόταν στη μελλοντική ζωή. Στο Ιω 12,25: «Αυτός που αγαπάει τη ζωή του, θα τη χάσει· αυτός 
όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, θα τη φυλάξει για την αιώνια ζωή». Μόνο εδώ 
στον Ιωάννη (όχι στα παράλληλα) φαίνεται η ιουδαϊκή αντίθεση των δύο αιώνων: «ο μισών την ψυχήν αυτού εν τω 
κόσμω τούτω (δηλ. στον ολάμ χατσέχ = στον παρόντα αιώνα) εις ζωήν αιώνιον (στον ολάμ χαμπά = σ’ εκείνον τον 
αιώνα) φυλάξει αυτήν», και συνεπώς θα έχει χαγιέ χα-ολάμ χαμπά, δηλ. τη ζωή του μέλλοντος αιώνος. Στο Ιω 4,14, 
αυτός που πίνει το τρεχούμενο νερό, θα γίνει μέσα του πηγή που θ’ αναβλύζει ζωή στον Μέλλοντα Αιώνα. Στο Ιω 6,27, 
η τροφή που δίνει ο Χριστός θα παραγάγει αιώνια ζωή. Στο 5,29, αυτή την αιώνια ζωή θα τη βιώσουν οι δίκαιοι την 
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έσχατη ημέρα, όταν «θα αναστηθούν για να λάβουν μέρος στην αιώνια ζωή». «Αιώνια ζωή» είναι η ζωή στον 
«Μέλλοντα Αιώνα», ως εσχατολογική ευλογία.  
 
Η αιώνια ζωή: παρούσα και μελλοντική 
 

Ενώ, όμως, η αιώνια ζωή είναι εσχατολογική, η κεντρική έμφαση στο Τέταρτο Ευαγγέλιο δεν είναι να δείξει στους 
ανθρώπους την οδό της ζωής στον Μέλλοντα Αιώνα αλλά να τους βοηθήσει να βιώσουν αυτή τη μελλοντική ζωή στο 
παρόν. Ο σκοπός της αποστολής του Ιησού ήταν να προσφέρει σήμερα στους ανθρώπους την εμπειρία της μελλοντικής 
ζωής (10,10). Κατέβηκε από τον ουρανό για να δώσει τη ζωή στον παρόντα κόσμο (6,33), να ικανοποιήσει την 
πνευματική πείνα και δίψα τού τωρινού του κόσμου (6,35).  
 Αυτή η νέα ζωή επιτυγχάνεται με τη μεσολάβηση του Χριστού. Εκείνοι που δεν τρώνε τη σάρκα του και δεν πίνουν 
το αίμα του δεν μπορούν να μετάσχουν στη ζωή (6,35). Η ζωή αυτή επιτυγχάνεται τόσο διά του προσώπου όσο και διά 
των λόγων του Ιησού. Τα ίδια του τα λόγια είναι ζωή (6,36), γιατί τα λόγια του προέρχονται από τον Πατέρα, ο οποίος 
του έδωσε εντολή τι να πει, και η εντολή του Θεού είναι ζωή αιώνια (ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. - 12,49-50). 
Η ζωή αυτή όμως κατοικεί και μέσα στον ίδιο (5,26). Αυτός είναι ο άρτος της ζωής, που δίνει τη ζωή (6,51εξ) και το 
ζωντανό νερό (4,10.14). Ο Θεός είναι η υπέρτατη πηγή ζωής· ο Πατέρας όμως έδωσε στον Υιό να έχει μέσα του ζωή 
(5,26). Μπορούσε, λοιπόν, ο Ιησούς να πει: «Εγώ είμαι η ζωή» (11,25· 14,6). 
 
Η φύση της αιώνιας ζωής: η γνώση του Θεού 
 

Στο Ιω 17,3 ο ίδιος ο Ιησούς διατύπωσε τον ορισμό της αιώνιας ζωής: Αιώνια ζωή είναι η γνώση του Θεού.  
 Κάποιοι επιστήμονες αναρωτήθηκαν μήπως στον συγκεκριμένο ορισμό έχουμε καθαρή επίδραση των Γνωστικών, 
που έλεγαν ότι η σωτηρία είναι διά της γνώσεως. Στα Ερμητικά κείμενα (συλλογή θρησκευτικών ελληνοαιγυπτιακών 
κειμένων σοφίας, τα οποία γράφτηκαν στην Αίγυπτο πιθανώς τον 2ο και 3ο αιώνα) και στα κείμενα του Ιωάννη φαίνεται 
πως η γνώση του Θεού η οποία δίνει την αιώνια ζωή, είναι για κείνους που με τη νέα γέννηση έχουν περάσει από τη 
σφαίρα του «σώματος» ή της «σάρκας» στη σφαίρα του «νου» ή του «πνεύματος». Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, απαιτεί να 
διερευνήσουμε την ελληνική σκέψη περί γνώσεως, να τη συγκρίνουμε με την εβραϊκή, και με δεδομένες αυτές τις δύο να 
αναλύσουμε τη σκέψη του Ιωάννη. 
 
Η γνώση στην ελληνική σκέψη 
 

Στην ελληνική κουλτούρα η γνώση χρησιμοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους: α) Για τη φιλοσοφική σκέψη γνώση 
σήμαινε την επικέντρωση σε ένα αντικείμενο γνώσης με σκοπό να εξακριβώσουμε τις βασικές του ιδιότητες. β) Με τη 
λογική, εξάλλου, ο νους μπορεί να συλλαμβάνει τη σταθερή ουσία αυτού στο οποίο επικεντρώνεται. Γνώση στην 
ελληνική κουλτούρα είναι η κατανόηση της τελικής πραγματικότητας. 
 Για τους Γνωστικούς, «γνώση» δεν είναι η διά του λογικού σκέψη. Είναι η απευθείας κατανόηση του Θεού με τον 
«νου», με ειλικρινή συνειδητοποίηση και εσωτερικό φωτισμό. Η γνώση αυτή είναι ένα είδος εκστασιαστικής, 
μυστικιστικής ενόρασης, μια αυτογνωσία, όχι λογική σκέψη. Η μακάρια αυτή όραση που φέρνει γνώση είναι προσιτή 
σε όλους, αν κατασβέσουν τις ορέξεις του σώματος. Αυτοί που γνωρίζουν την αληθινή τους φύση, θα περιφρονήσουν 
το σώμα τους, κι έτσι θα μπορέσουν μετά θάνατον ν’ ανεβούν στον Θεό. 
 
Η γνώση στην Παλαιά Διαθήκη 
 

Στην Παλαιά Διαθήκη η γνώση δηλώνει την πείρα και όχι τον διαλογισμό ή την έκσταση. «Το βόδι γνωρίζει τον αφέντη 
του, και το γαϊδούρι ξέρει το παχνί εκείνου που το ορίζει...» (Ησ 1,3). Έτσι θα ’πρεπε κι ο Ισραήλ ν’ αναγνωρίζει τον 
κύριό του και να τον υπακούει κατά τον ίδιο τρόπο. Η γνώση (γιαντά) περιλαμβάνει τη σχέση, την κοινωνία, το 
ενδιαφέρον. Στους Ισραηλίτες συνήθως αυτό έλειπε (Κρ 2,10· Ιερ 10:5· Ησ 45,4.5.20· Ωσ 5,4). 
 
Η γνώση στον Ιωάννη 
 

Παρά τις γλωσσικές ομοιότητες μεταξύ της «γνώσης» των Γνωστικών και του Ιωάννη, το περιεχόμενο είναι εντελώς 
διαφορετικό. Κατά τον Ιωάννη, ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιό υπάρχει μια στενή, αμοιβαία σχέση· ο Ιησούς με τη 
σειρά του γνωρίζει τους μαθητές κι εκείνοι γνωρίζουν τον Ιησού· και γνωρίζοντας αυτόν γνωρίζουν και τον Θεό (10,14-
15). Το στοιχείο που διαχωρίζει τους μαθητές του Ιησού από τον κόσμο, είναι ότι αυτοί τον γνωρίζουν, ενώ ο κόσμος 
δεν τον γνωρίζει (17,25). Εξαιτίας της βαθιάς γνώσης ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό, ο Υιός είναι σε θέση να 
μεταβιβάζει τη γνώση του Θεού στους μαθητές του (14,7). Βασικά η γνώση στον Ιωάννη είναι μια προσωπική σχέση. 
Οι άνθρωποι αγνοούν τον Θεό όχι επειδή επιδίδονται στις απολαύσεις του σώματος αλλά επειδή απορρίπτουν τον 
Ιησού. Δηλ. Δεν θέλουν να συνάψουν προσωπική σχέση με τον Ιησού. Επιπλέον, η γνώση του Θεού δεν οδηγεί στην 
ένωση του εαυτού με τον Θεό (στη «θέωση» των Γνωστικών) αλλά σε μια ζωή αγάπης και υπακοής. 
  

***** 
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Ανάγνωσμα: Ιωάννης 8,31-59 
 

ΧΟΥΜΕ ήδη δει ότι η φύση της αιώνιας ζωής είναι η γνώση του Θεού, με την έννοια της 
προσωπικής σχέσης με τον Θεό (Ιω 17,3). Η γνώση αυτή του Θεού είναι στον Ιωάννη παράλληλη 

με τη γνώση της αλήθειας. «Θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει» (8,32). 
Είναι ξεκάθαρο ότι στον Ιωάννη υπάρχει στενή σχέση μεταξύ ζωής και αλήθειας. Π.χ.: Ο Ιησούς είναι η 
οδός, η αλήθεια και η ζωή (14,6). Αυτός είναι το αληθινό φως (1,9), και ταυτόχρονα ο ίδιος είναι και η 
ζωή των ανθρώπων (1,4), κλπ. κλπ. 
 Με τον όρο «αλήθεια» ορίζουμε μια πραγματικότητα σαν κάτι αντίθετο προς το ψεύδος. Η εβραϊκή 
περί αλήθειας αντίληψη (εβρ. ’emeṯ), ωστόσο, σημαίνει «σταθερότητα», «αξιοπιστία» ή «αυστηρότητα, 
πιστότητα». Η «αλήθεια» είναι πρωταρχικά διανοητική, ενώ η ’emeṯ είναι ηθική. Η διάκριση αυτή όμως 
δεν βοηθάει για να ερμηνεύουμε τον Ιωάννη με όρους της τελευταίας αλήθειας, της διανοητικής. Πρέπει 
οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη μας το εβραϊκό φόντο. Για να υποστηριχτεί αυτή η θέση, πρέπει να 
κάνουμε μια μικρή έρευνα ποια είναι η αντίληψη της ΠΔ για το ’emeṯ.  
 
1. Η αλήθεια στην Παλαιά Διαθήκη 
 

Το εβρ. ’emeṯ ορίζει την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα. Αξιοπιστία διαγωγής (Γεν 24,49· ΙησΝ 2,14· 
Πρμ 14,25), λόγων και έργων, αφηγήσεων, κρίσεων (Δτ 13,14· 22,20· Α΄ Βασ 10,6· 22,16· Πρμ 12,19· 
Ζαχ 8,16). Ο όρος ’emeṯ χρησιμοποιείται έντονα στην ΠΔ για την περιγραφή του χαρακτήρα των 
ενεργειών του Θεού. Ο Θεός είναι αξιόπιστος· δεν είναι αυταρχικός ή απρόβλεπτος. Επομένως, ο λαός 
του μπορεί να τον εμπιστευτεί ότι ο Θεός θα του φερθεί με ’emeṯ –δηλ. με πιστότητα. Το ’emeṯ συχνά 
πάει μαζί με το ḥeseḏ (το έλεος της διαθήκης), που σημαίνει την πιστότητα του Θεού στην εκπλήρωση 
των υποσχέσεών του και της διαθήκης του (Π.χ.: Γεν 24,27· Εξ 34,6· Ψλ 54,5). Το ’emeṯ του Θεού είναι 
και εσχατολογικό (Μιχ 7,18-20· Ζαχ 8,8).  
 
2. Η αλήθεια στον Ιωάννη 
 

Είναι προφανές ότι για τον Ιωάννη «αλήθεια» είναι το παλαιοδιαθηκικό ’emeṯ. Αυτό φαίνεται καθαρά 
στις δύο πρώτες χρήσεις της λέξης στην αρχή του βιβλίου: Ιω 1,14 και 1,18. Η «χάρη» και η «αλήθεια» 
είναι αντίστοιχα με τα ḥeseḏ και ’emeṯ της Παλαιάς Διαθήκης. Η διαθηκική αγάπη (ḥeseḏ) και η 
πιστότητα (’emeṯ) που ο Θεός έδειξε μέσα απ’ όλη την Ιστορία του Ισραήλ φτάνουν τώρα στην 
εκπλήρωσή τους με την ενσάρκωση του Υιού. Τα δύο αυτά εδάφια δείχνουν ότι όλες οι προηγούμενες 
εκδηλώσεις του ḥeseḏ και του ’emeṯ του Θεού στην ουσία στόχευαν στο εν Χριστώ έργο του.  
 α) Όταν ο Χριστός έλεγε: «Εγώ είμαι η αλήθεια» (14,6), εννοούσε πως αυτός είναι η πλήρης 
αποκάλυψη και η ενσάρκωση του λυτρωτικού σκοπού του Θεού. Ο ερχομός του Χριστού είναι η 
αποκάλυψη της συνέπειας του Θεού προς τον ίδιο του τον χαρακτήρα, του διαρκούς σκοπού του να 
κάνει γνωστό το σωστικό θέλημά του. Η όλη αποστολή του Ιησού ήταν να δώσει μαρτυρία γι’ αυτή τη 
σώζουσα αλήθεια (18,37). Αυτή η «αλήθεια» είναι στενά συνδεμένη με τη βασιλική ιδιότητα του Ιησού 
–γι’ αυτό ο Πιλάτος δεν κατάλαβε τον Ιησού! «Γνωρίζω την αλήθεια» (8,32) σημαίνει φτάνω να 
γνωρίσω τον λυτρωτικό σκοπό του Θεού, όπως αυτός ο σκοπός προσωποποιήθηκε εν Χριστώ· και η 
ελευθερία που ο Χριστός υποσχέθηκε είναι η απελευθέρωση από την αμαρτία (8,34), μια 
απελευθέρωση που δεν μπορούσε να επιτευχθεί στο καθεστώς της παλιάς διαθήκης παρά μόνο διά 
του Υιού (8,36). 
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 β) Το επίθετο «αληθινός». Η κατανόηση αυτή του λυτρωτικού ρόλου της αλήθειας φωτίζεται 
ακόμα περισσότερο με το επίθετο «αληθινός». Η λέξη έχει την έννοια ότι κάτι είναι γνήσιο και όχι 
πλαστό.  Η ιωάννεια χρήση όμως τού «αληθινός» έχει κάτι από την ελληνική έννοια του 
«πραγματικός», αλλά είναι πραγματικός επειδή είναι η πλήρης ή βρίσκεται σε σχέση με την πλήρη 
αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού. Π.χ.: το αληθινό φως (1,9), το αληθινό ψωμί (6,32), η αληθινή 
άμπελος (15,1), οι αληθινοί λατρευτές (4,33), ο αληθινός Θεός (17,3).  
 γ) Η διακήρυξη της αλήθειας. Η αλήθεια του Θεού όχι μόνο προσωποποιείται εν Χριστώ αλλά 
διακηρύσσεται κιόλας με τον λόγο του Χριστού, γιατί αυτός κηρύττει την αλήθεια (8,40.45) και ήρθε για 
να φανερώσει την αλήθεια (18,37). Αυτή η αλήθεια δεν είναι μια απλή γνωστοποίηση του τι είναι ο 
Θεός αλλά είναι η αποκάλυψη της σωτηριώδους παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Επομένως, 
οτιδήποτε κάνει και προσφέρει ο Ιησούς είναι αληθινό (7,18· 8,16), δηλ. είναι σε συμφωνία με τη φύση 
του και με το σχέδιο του Θεού. Ο λυτρωτικός αυτός σκοπός είναι ο λόγος του Θεού (17,6.14) και είναι 
από μόνος του η αλήθεια (17,17), η οποία είναι ένα με το πρόσωπο του ίδιου του Ιησού (1,1). Το Άγιο 
Πνεύμα ονομάζεται και «το Πνεύμα της Αλήθειας» (14,17· 15,26· 16,13· πρβλ. Α΄ Ιω 4,6· 5,7) επειδή η 
αποστολή του έχει να κάνει και με την ανάληψη της εκπλήρωσης του λυτρωτικού σκοπού του Θεού 
στον κόσμο. Έργο του θα είναι να «μαρτυρήσει περί» του Ιησού, ο οποίος είναι η αλήθεια (15,26), δηλ. 
να στρέψει την προσοχή του κόσμου σ’ αυτό που ο Θεός έκανε εν Χριστώ. Θα οδηγήσει τους μαθητές 
«σε όλη την αλήθεια» (16,13). Στο ιωάννειο πλαίσιο αυτό δεν σημαίνει τόσο τη διανοητική κατανόηση 
θεολογικών αληθειών όσο την πλήρη προσωπική κατανόηση της σωτηριώδους παρουσίας του Θεού 
εν Χριστώ ανάμεσα στους ανθρώπους.  
 δ) Η ανταπόκριση στην αλήθεια. Η φανέρωση της αλήθειας απαιτεί μια ανταπόκριση από τους 
ανθρώπους. «Ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς» (3,21· πρβλ. Α΄ Ιω 1,6). Εδώ 
πρόκειται για μια καθαρά εβραϊκή φράση, που στην ΠΔ σημαίνει την ενέργεια με τρόπο αξιόπιστο. 
Στον Ιωάννη «ποιῶ τὴν ἀλήθειαν» σημαίνει ανταποκρίνομαι θετικά στην αποκάλυψη της αλήθειας 
που κάνει ο Θεός εν Χριστώ. Είναι η ορθότητα λόγου, κινήτρου και δράσης με βάση την ιστορική 
αποκάλυψη του Θεού. Ένας άλλος τρόπος να περιγράψει κανείς αυτή τη ανταπόκριση είναι να πει ότι 
είναι η αποδοχή του λόγου του Χριστού, γιατί «όποιος αγαπάει την αλήθεια καταλαβαίνει τα λόγια 
μου» (18,37· πρβλ. 10,3· 16,27). Αυτό ισοδυναμεί με το να δεχτεί κανείς τον ίδιο τον Χριστό (1,11-12), 
με το να γεννηθεί ξανά (3,3). Σημαίνει να κατοικήσει το Πνεύμα της Αλήθειας μέσα του (14,17), 
σημαίνει και την ίδια την αλήθεια (Β΄ Ιω 2). 
 Όλα αυτά δεν είναι παρά σχολιασμός του εδαφίου με το οποίο ξεκινήσαμε αυτή τη μελέτη: «Θα 
γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει» (8,32). Συνεπώς, ο άνθρωπος 
ελευθερώνεται όταν «ανταποκριθεί θετικά στην αποκάλυψη της αλήθειας που κάνει ο Θεός εν 
Χριστώ». 
 ε) Οι μαθητές και η αλήθεια. Καθώς ο Ιησούς ήρθε να μαρτυρήσει για την αλήθεια, μετά την 
αποχώρησή του μεταβιβάζει στους μαθητές του το ίδιο καθήκον (17,18). Ο Ιησούς «αγίασε τον εαυτό 
του», δηλ. αφιέρωσε τον εαυτό του σ’ αυτή την αποστολή (17,19)· και καθώς ο Ιησούς στέλνει τους 
μαθητές του σε έναν άγνωστο γι’ αυτούς κόσμο για να συνεχίσουν τη δική του μαρτυρία, προσεύχεται 
ώστε να είναι κι αυτοί «ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ» (17,17.19). Πάει να πει, πως οι μαθητές πρέπει κι 
αυτοί ν’ αφιερωθούν στην αλήθεια. Όπως ο Ιησούς αφιερώθηκε απόλυτα στο έργο της επίτευξης του 
λυτρωτικού σκοπού του αληθινού Θεού, έτσι και οι μαθητές του θα ’πρεπε να αφιερωθούν 
ανεπιφύλακτα στο έργο της γνωστοποίησης της αλήθειας του Θεού, δηλ. «του λόγου του», στον κόσμο 
(«ο δικός σου λόγος είναι αλήθεια» -Ιω 17,17). 
 
Συμπέρασμα 
 

Η αλήθεια στον Ιωάννη δεν σημαίνει κάποια πλατωνική σφαίρα γνήσιας, αιώνιας πραγματικότητας· 
είναι μια σωτηριολογική αντίληψη, που ορίζει τι ο Θεός έκανε εν Χριστώ. «Αλήθεια» είναι ό,τι ο Θεός 
έκανε εν Χριστώ για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Η αιώνια ζωή, η γνώση του Θεού, η γνώση της 
αλήθειας, είναι όλα έννοιες της λύτρωσης που σημαίνουν την εκπλήρωση εν Χριστώ του λυτρωτικού 
σχεδίου του Θεού.  
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[[ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΑΑ]]  
Ανάγνωσμα: Ιωάννης 14,15-21 

 
ΙΑ από τις μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στους Συνοπτικούς και στο Τέταρτο Ευαγγέλιο είναι η θέση που το 
τελευταίο δίνει στο Άγιο Πνεύμα, ιδιαίτερα στη συνομιλία στο Ανώγειο με τη μοναδική διδασκαλία για τον 

Παράκλητο.  
 Για να εκτιμήσουμε τη διαφορά, πρέπει να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην περί του Αγίου Πνεύματος 
διδασκαλία όπως αυτή αναπτύσσεται στην ΠΔ και στους Συνοπτικούς.  
 
Α. Το Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη 
 

Το rûaḥ Yahweh της ΠΔ δεν είναι μια ξεχωριστή, διακριτή οντότητα· είναι η δύναμη του Θεού –η δράση ενός 
Προσώπου, που κατά το θέλημα του Θεού επιτυγχάνει έναν ηθικό και θρησκευτικό σκοπό. Το Πνεύμα του Θεού 
είναι το ενεργό στοιχείο που εκπορεύεται από τον Θεό και δίνει τη ζωή στον φυσικό κόσμο (Γεν 2,7). Είναι επίσης 
αυτό που εγείρει χαρισματούχους ηγέτες, Κριτές, προφήτες ή βασιλιάδες. Το rûaḥ Yahweh είναι ένας όρος για 
την ιστορική δημιουργική πράξη τού ενός Θεού. 
 
Β. Το Πνεύμα στους Συνοπτικούς 
 

Ανατρέχοντας στους Συνοπτικούς παρατηρούμε τα εξής: 1) Τόσο ο Ματθαίος (1,18) όσο και ο Λουκάς (1,35) 
αποδίδουν και οι δύο τη γέννηση του Ιησού στη δημιουργική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. 2) Και τα τρία 
Ευαγγέλια λένε για το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή ότι αφορούσε κάποιον που επρόκειτο να έρθει και που 
αποστολή του θα ήταν να βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα (Μκ 1,8). 3) Όλα τα Συνοπτικά Ευαγγέλια συνδέουν τη 
βάπτιση του Ιησού με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος σε μορφή περιστεριού. 4) Και τα τρία Ευαγγέλια 
αναφέρουν ότι το Πνεύμα οδήγησε τον Ιησού στην έρημο για σαράντα μέρες κλπ., κλπ. Με λίγα λόγια, οι 
Συνοπτικοί συμφωνούν ότι ο Ιησούς ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου για να εκπληρώσει τη μεσσιανική αποστολή 
του, ότι η αποστολή του θα συμπεριλάμβανε μια γενική κάθοδο του Πνεύματος, κι ότι οι μαθητές του θα 
ενδυναμώνονταν από το Πνεύμα για ν’ αντιμετωπίσουν τις κάθε είδους δυσκολίες που θα συναντούσαν.  
 
Γ. Το Άγιο Πνεύμα στον Ιωάννη 
 

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα στο Κατά Ιωάννην.  
 1. Η δύναμη του Πνεύματος. Ο Ευαγγελιστής, παρόμοια με τους Συνοπτικούς, αναφέρει την κάθοδο του 
Πνεύματος στον Ιησού (1,32-34), αλλά ως σημείο προς τον Βαπτιστή. Έχει μεγάλη σημασία για τον Ευαγγελιστή 
Ιωάννη το ότι ο Ιησούς πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο κατά τη βάπτισή του. Παρακάτω θα γράψει: «Ο Θεός τού δίνει 
[του Υιού] το Πνεύμα απεριόριστα» (3,34). Ο Ιησούς έχει το Πνεύμα με σκοπό να το εκχωρήσει· και είναι η δωρεά 
του Πνεύματος αυτή που πάνω απ’ όλα διακρίνει τη νέα οικονομία από την παλιά.  
 2. Η συγχώρηση των αμαρτιών. Ο Ιωάννης θεωρεί πως ο Ιησούς εκπληρώνει την αποστολή του με τη 
δύναμη του Πνεύματος, κι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μετά την ανάστασή του χορηγεί στους μαθητές 
το Άγιο Πνεύμα για να τους εξοπλίσει για τη διακονία τους, η οποία θα περιλαμβάνει και τη συγχώρηση των 
αμαρτιών των άλλων. «Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, θα τους είναι συγχωρημένες· 
σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες, θα κρατηθούν έτσι» (20,22-23).  
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 3. Το ζωντανό νερό. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος και η συνακόλουθη ευλογία για όλη την ανθρωπότητα 
φαίνεται από ένα άλλο εδάφιο: «Μέσα από κείνον που πιστεύει σ’ εμένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό 
νερό θα τρέξουν» (7,38). Κι ο Ιωάννης δίνει την αυθεντική του εξήγηση τι ακριβώς σημαίνει αυτό (7,39). Ο Ιησούς 
ήταν η πηγή του τρεχούμενου νερού. Αυτοί που θα έπιναν απ’ αυτό το νερό δεν θα ξαναδιψούσαν (4,14).  
 4. Η ενοίκηση του Πνεύματος. Όταν ο Ιησούς θα πήγαινε πίσω στον Πατέρα, οι άνθρωποι δεν θα 
μπορούσαν να ξανακούσουν τον λόγο του. Αντί για την προσωπική του παρουσία, θα συνέχιζαν τη διακονία του 
οι μαθητές του, και τους χορηγείτο το Άγιο Πνεύμα έτσι που τα λόγια τους και τα έργα τους να μην είναι πια 
απλώς ανθρώπινες ενέργειες αλλά δίαυλοι της θείας χάριτος (14,17). Αποτέλεσμα θα ήταν οι ίδιοι να γίνουν πηγή 
ζωής για κείνους που θα άκουγαν τον λόγο τους και θα τον πίστευαν. Όμως, αυτή η νέα διακονία δεν μπορεί ν’ 
αρχίσει προτού δοθεί το Πνεύμα στους ανθρώπους –μετά την Ανάσταση.  
 5. Ο Παράκλητος. Η έννοια του Παρακλήτου (14,16) αντιλέγεται ζωηρά. Ορισμένοι αποδίδουν τη ρίζα του 
στο παρακαλέω-ώ. Άλλες μεταφράσεις λένε ότι σημαίνει «παρηγορητής» (λατ. confortare =ενδυναμώνω, 
προστατεύω), άλλοι ότι έχει τη δικανική έννοια «συνήγορος» (Α΄ Ιω 2,1). Ωστόσο, το δικανικό έργο του 
Παρακλήτου στον κόσμο είναι όχι του συνηγόρου αλλά του κατηγόρου (βλ. 16,8). Το γλωσσικό πρόβλημα 
βρίσκεται στο ότι ο «Παράκλητος» του Ιωάννη είναι πρώτιστα ο δάσκαλος που διδάσκει και καθοδηγεί τους 
μαθητές και όχι ο συνήγορος που τους υπερασπίζεται. Η λύση στο πρόβλημα πρέπει ν’ αναζητηθεί στο εβρ. 
mēlîṣ που χρησιμοποιείται στο Ιώβ 33,23 με την έννοια του «μεσίτη». Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και στα κείμενα 
του Κουμράν με το νόημα του ερμηνευτή της γνώσης ή του Διδασκάλου, και αλλού με το νόημα του μεσίτη. Είναι 
ξεκάθαρο λοιπόν ότι ο όρος συνδυάζει την ιδέα του μεσίτη και του δασκάλου. Επομένως οι Ιουδαίοι κατανοούσαν 
τον συνδυασμό του συνηγόρου και του συμβούλου, συνδυασμός που είναι παράλληλος με τη διπλή χρήση του 
Παρακλήτου στον Ιωάννη. 
 6. Η αναγέννηση. «Αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού» (ΝΜΒ) ή «από 
πάνω»(Ιω 3,3). Με δεδομένη την κάθετη δομή της σκέψης του Ιωάννη, το «από πάνω», δηλ. από τον Θεό, 
ταιριάζει καλύτερα στη συνάφεια απ’ ό,τι το «ξανά». Αυτή η «άνωθεν» γέννηση είναι η ίδια με την «εξ ύδατος και 
Πνεύματος» γέννηση. Ο Ιωάννης συνδυάζει το κάθετο και το χρονικό με την αναφορά του στη βασιλεία του Θεού. 
Μόνον εκείνοι που γεννιούνται από πάνω (το κάθετο) θα μπορούν να βιώσουν ή να μπουν στη Βασιλεία 
(χρονικό). Η κάθετη δομή είναι και πάλι προφανής στη διδασκαλία για τον άρτο της ζωής. Μετά τον χορτασμό των 
πέντε χιλιάδων ο Ιησούς χρησιμοποίησε τα κομμάτια του ψωμιού που είχαν περισσέψει για να μιλήσει 
παραβολικά για τον άρτο της ζωής, που είναι η σάρκα του, την οποία ο ίδιος προσφέρει για να ζήσει ο κόσμος 
(6,51). Αυτός είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό (6,58)· ο λόγος όμως για τη σάρκα του 
δείχνει την αναγκαιότητα του θυσιαστικού θανάτου του. Πρέπει κανείς να φάει τη σάρκα του και να πιει το αίμα 
του για να έχει αιώνια ζωή (6,53-54) –μια πλάγια αναφορά στο Δείπνο του Κυρίου. Αυτό σημαίνει πως ο πιστός 
πρέπει να εξαρτά την αιώνια ζωή μόνο από τον Χριστό, που προσφέρθηκε στον θάνατο με σκοπό τη σωτηρία των 
ανθρώπων.  
 7. Η συζήτηση με τη Σαμαρείτισσα. Στα λόγια προς τη Σαμαρείτισσα (4,23), ο όρος «πνεύμα» αναφέρεται 
στο Άγιο Πνεύμα και όχι στην εσώτερη «πνευματική» λατρεία σε αντίθεση με τους εξωτερικούς τύπους. Αυτό 
φαίνεται από τη συνάφεια: «Ο Θεός είναι πνεύμα». Κι επειδή ο Θεός είναι πνεύμα, δεν μπορεί να περιοριστεί σε 
μόνον ένα τόπο, είτε αυτός είναι στην Ιερουσαλήμ είτε στο όρος Γεριζίμ. Επειδή το Άγιο Πνεύμα πρόκειται να 
έρθει στον κόσμο, οι άνθρωποι μπορούν να λατρεύουν τον Θεό οπουδήποτε, εφόσον παρακινούνται από το Άγιο 
Πνεύμα. Μόνον εκείνοι που έχουν γεννηθεί από το Πνεύμα, μπορούν να λατρεύσουν τον Θεό με τον τρόπο που 
εκείνος θέλει να λατρεύεται. Η «εν αληθεία» λατρεία μπορεί στο ελληνικό αυτί να σημαίνει την πραγματική λατρεία 
σε αντίθεση με τη μη πραγματική των κενών τύπων. Δεν είναι όμως αυτό το νόημα στον Ιωάννη. Η «αλήθεια» έχει 
βασικά το παλαιοδιαθηκικό νόημα της πιστότητας του Θεού προς τον εαυτό του, κι επομένως αναφέρεται στο τι ο 
Θεός κάνει με την έλευση του Ιησού. Η αλήθεια ήρθε διά του Ιησού Χριστού (1,17), δηλ. με την πλήρη αποκάλυψη 
του λυτρωτικού σχεδίου του Θεού για την ανθρωπότητα. Το σχέδιο αυτό είναι τόσο φανερά συνδεδεμένο με τον 
Ιησού, ώστε αυτός ο ίδιος είναι η αλήθεια (14,5). Επομένως η «εν αληθεία» λατρεία είναι συνώνυμη με την «εν 
Πνεύματι» λατρεία. Πάει να πει, είναι μια λατρεία στην οποία μεσιτεύει ο ίδιος ο Ιησούς και την οποία εμπνέει το 
Άγιο Πνεύμα. Ο τύπος και ο τόπος της λατρείας δεν έχουν καμιά σημασία. 
 
(Στο Μέρος Β΄: Το Έργο του Πνεύματος στους Μαθητές και στον Κόσμο) 
 

**** 
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Ανάγνωσμα: Ιωάννης 15,26–16,11 

 
ΤΟ δεύτερο τμήμα της μελέτης μας θα εξετάσουμε τους τομείς στους οποίους εργάζεται το Πνεύμα 
του Θεού. Και αυτοί οι τομείς είναι οι μαθητές του Χριστού, δηλ. η εκκλησία, και ο κόσμος. 

 
Α. Το έργο του Πνεύματος στους Μαθητές 
 

Κάτι που ο Ιησούς τόνισε στους μαθητές λίγο πριν τους αφήσει ήταν ότι ο Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, 
θα ερχόταν να κάνει ένα πολύπλευρο έργο μέσα και ανάμεσα στους μαθητές του. Στο καθεστώς της 
νέας διαθήκης, το έργο του Πνεύματος θα είχε ένα καινούργιο περιεχόμενο. Το Πνεύμα θα κάνει έργο 
μέσα στις καρδιές των λυτρωμένων οι οποίοι τώρα θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν ποτάμια ζωντανό 
νερό και στους άλλους (Ιω 7,38-39). Κι αυτή η επισήμανση του Χριστού αφορά κι εμάς σήμερα, την 
εκκλησία του. Εκκλησία όπου το Πνεύμα του Θεού δεν εργάζεται εμφανώς με δύναμη, δεν θεωρείται ότι 
βαδίζει στα αχνάρια που χάραξε τότε με τους μαθητές του ο Κύριος. 
 Έτσι, στο Δ΄ Ευαγγέλιο βλέπουμε τα εξής: 
 1. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει μέσα στους μαθητές του Χριστού (Ιω 14,16-17).  
 Το φαινόμενο της ενοίκησης δεν είναι μόνο της Καινής Διαθήκης. Απαντάται και στην Παλαιά. Το 
Πνεύμα προίκιζε συγκεκριμένα άτομα να διαχειριστούν επιμέρους αξιώματα στη θεοκρατία· και για να 
επιτελεστεί με επιτυχία το επίσημο έργο του το κάθε άτομο ζητούσε τη δύναμη του Πνεύματος. Σύμβολο 
αυτής της επίσημης μεταβίβασης του Πνεύματος ήταν το λάδι (βασιλιάδες, Κριτές, τεχνίτες, οικοδόμους 
του ναού κλπ. χρίονταν με λάδι) ορισμένες φορές μάλιστα χωρίς ηθικά προαπαιτούμενα (π.χ. Βαλαάμ). 
Το Πνεύμα που προίκιζε τους ανθρώπους, έφευγε όταν το πρόσωπο αποδοκιμαζόταν από τον Θεό 
(Σαούλ, Σαμψών). Ο Δαβίδ ζήτησε να μην απομακρυνθεί το Πνεύμα του Θεού απ’ αυτόν όταν είχε 
αμαρτήσει(Ψλ 51,11). Σήμερα το Πνεύμα ενοικεί προνομιακά και μόνιμα σε όλους τους πιστούς και όχι 
μόνο στους άρχοντες του λαού του Θεού. Το Πνεύμα αυτό, ωστόσο, δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος.  
 2. Το Πνεύμα δοξάζει τον Χριστό (Ιω 16,14).  
 Η διακονία του Πνεύματος στρέφει την προσοχή του κόσμου στον Χριστό. Σκοπός του είναι να 
δίνει τη μαρτυρία του για τον Χριστό που δεν είναι πια σωματικά παρών στον κόσμο (15,26). 
 3. Είναι «το Πνεύμα της Αληθείας» (Ιω 16,13). Ο Ιησούς το υποσχέθηκε στους μαθητές του. Αυτός 
θα τους οδηγούσε στην πλήρη αποκάλυψη του νου του Θεού όπου αντικατοπτρίζεται το σχέδιο της 
σωτηρίας (=η αξιόπιστη εκπλήρωση της υπόσχεσης). Οι μαθητές δεν μπορούσαν να καταλάβουν το 
νόημα της σταύρωσης ή της Ανάστασης. Μετά την Ανάσταση, όμως, θα τους τα ερμήνευε το Πνεύμα. Η 
φρ. «θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα να συμβούν» δεν αναφέρεται μόνο στα έσχατα, αλλά και σε 
γεγονότα που τότε ακόμη αποτελούσαν «μέλλον» για τις εμπειρίες των μαθητών (εκκλησία-Πράξεις 
Αποστόλων-σοφία να συγγράψουν τα Ευαγγέλια, τις Επιστολές, την Αποκάλυψη). Θα τους υπενθύμιζε 
και θα τους οδηγούσε σε νέες περιοχές θείας αλήθειας (14,25-26).  
 4. Το Πνεύμα δίνει εξουσία στους μαθητές (Ιω 14,12).  
 Οι μαθητές θα έκαναν «μεγαλύτερα έργα» από τον Ιησού –στην πνευματική σφαίρα και όχι στη 
φυσική:  Ποια είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα; (α) Η αλλαγή ζωής διά του Πνεύματος. (β) Η συγχώρηση 
των αμαρτιών (20,22). Κανένας δεν μπορεί να κάνει μεγαλύτερο έργο στον φυσικό κόσμο από την 
ανάσταση του Λαζάρου. Όσοι θα δέχονταν το κήρυγμά τους θα λάμβαναν τη συγχώρηση των 
αμαρτιών. Αυτοί που θα τους απέρριπταν θα έμεναν ασυγχώρητοι. Μόνον ένας πλήρης Πνεύματος 
Αγίου διάκονος του Θεού μπορεί να κάνει ένα τέτοιο έργο.  
Μια Παρατήρηση: 

ΣΣ  
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Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ιωάννης δεν συνδέει την έλευση του Πνεύματος με κανένα σημείο έκστασης 
ή θαυματουργίας. Πρωταρχικό μέλημά του είναι να δοξάσει τον Ιησού και να ερμηνεύσει το έργο της 
σωτηρίας του. 
 
Β. Το έργο του Πνεύματος στον Κόσμο 
 

 Είδαμε ότι το Πνεύμα στους πιστούς πρωταρχικά λειτουργεί σαν δάσκαλος και ερμηνευτής. Στον 
κόσμο όμως λειτουργεί όχι σαν Συνήγορος αλλά σαν Κατήγορος (Ιω 16,8-11).  
 Εδώ ο Χριστός περιγράφει πώς θα εργαστεί το Πνεύμα στον κόσμο μέσα από τη διακονία των 
μαθητών, καθώς θα κηρύττουν την αλήθεια του Ιησού. Από τη μεριά τους, ο λόγος τους είναι ένας 
απλός ανθρώπινος λόγος. Ενισχυμένος όμως με το Πνεύμα, θα έχει τη δύναμη να ελέγχει: 
 1. Περί αμαρτίας. Θα παρουσιάσει στους ανθρώπους την ενοχή τους. Είναι μια κρυμμένη ενοχή 
που αρνούμαστε να την παραδεχτούμε. Προτιμάμε να σταυρώσουμε τον Υιό του Θεού παρά να 
παραδεχτούμε την ενοχή μας (=«επειδή δεν πιστεύουν σ’ εμένα» -16,8). Η πρώτη εκδήλωση αυτού του 
ελέγχου είναι η Πεντηκοστή (δες Πράξ 2,22 και 37). Με το κήρυγμα του Πέτρου το Πνεύμα έφερε στην 
επιφάνεια την υποκρυπτόμενη αντίστασή τους να εμπιστευτούν τον Ιησού σαν Σωτήρα και Κύριο. Η 
ρίζα της αμαρτίας είναι η άρνηση της χάρης, δηλ. ο περήφανος ισχυρισμός του ανθρώπου ότι μπορεί 
να σωθεί μόνος του. Αυτό έρχεται το Πνεύμα να αποκαλύψει (να ελέγξει). 
 2. Περί δικαιοσύνης. Θα πείσει τους ανθρώπους ότι ο Ιησούς ήταν πραγματικά δίκαιος, όπως και 
ο Θεός είναι δίκαιος (17,25). Η Ανάσταση δικαίωσε την πεποίθηση των μαθητών ότι είναι «ο Άγιος του 
Θεού» (π.χ. Πέτρος -6,69, κείμ.) Η επιστροφή του στον Πατέρα είναι η επίσημη αποδοχή της 
δικαιοσύνης που αποκαλύφθηκε με τη ζωή και τον θάνατο του Υιού. Για τους Ιουδαίους «δικαιοσύνη» 
(=δίκαιη πράξη) ήταν να θανατώσουν τον Ιησού. «Συμφέρει να θανατωθεί ένας για να σωθεί το έθνος» 
(11,50). Το Πνεύμα στην Πεντηκοστή τούς λέει ότι αυτό ήταν αδικία (Πράξ. 2,24 και 36). Η ανάσταση 
του Χριστού («προς τον Πατέρα υπάγω») αποκάλυψε την ενοχή των σταυρωτών του. Ο αδύναμος 
ισχυρισμός τους ότι είναι δίκαιοι καταρρίπτεται, όπως καταρρίπτεται και κάθε δικαιολογία για την 
ανταρσία του ανθρώπου ενάντια στον Υιό του Θεού, που ενσαρκώνει την αιώνια δικαιοσύνη. 
 3. Περί κρίσεως. Το κήρυγμα που ελέγχει τον κόσμο, λέει πως ο Θεός δεν προσπερνάει την 
αμαρτία, ότι η αμαρτία δεν έχει την τελευταία λέξη. Ο άρχοντας αυτού του κόσμου νικήθηκε στον 
σταυρό. Κι αυτό μας βεβαιώνει ότι θα υπάρξει μια μέρα κρίσεως, τότε που όχι μόνον ο άρχοντας αυτού 
του κόσμου αλλά και ο ίδιος ο κόσμος θα κριθούν. Επομένως στην Πεντηκοστή, το Πνεύμα οδηγεί τους 
κατηγόρους του Ιησού (Πράξ. 2,23.36) να κατηγορούν τώρα τον εαυτό τους (Πράξ. 2,37) και να ρωτούν 
απελπισμένοι: «Τι να κάνουμε αδερφοί;» Νιώθουν ότι δεν μπορούν να σταθούν μπροστά στον Θεό, 
και κανένας δεν μπορεί να τους δικαιώσει. Είναι κάτω από την κρίση του Θεού χωρίς καμιά ελπίδα. Σ’ 
αυτούς το Πνεύμα φέρνει την απάντηση της χάρης του Θεού χωρίς ο άνθρωπος να την αξίζει: 
«Μετανοήστε…» 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Α. Το έργο του Πνεύματος στους Μαθητές: 1) Κατοικεί μέσα τους – 2) Δοξάζει τον Χριστό – 3) Είναι 
το Πνεύμα της Αλήθειας – 4) Δίνει εξουσία στους μαθητές. 
Β. Το έργο του Πνεύματος στον Κόσμο. Οι τρεις ιδέες ΑΜΑΡΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΚΡΙΣΗ ανήκουν 
στις ηθικές έννοιες που ενοχλούν σήμερα. Σε μια σχετικοκρατούμενη κοινωνία οι ηθικές σταθερές 
απορρίπτονται. Οι άνθρωποι θέλουν αυτοί να καθορίζουν τι είναι αμαρτία, ποια θα είναι τα 
στερεότυπά τους της δικαιοσύνης, και να κρίνουν αυτοί πού αποδίδεται ή δεν αποδίδεται σωστά η 
δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος θέλει να αυτονομείται ηθικά –να διαμορφώνει τα δικά του στάνταρντ (π.χ. «τι 
είναι αμαρτία»). Πίσω απ’ αυτή την τάση κρύβεται η ανταρσία του κατά του Θεού. Τέλος, ο σύγχρονος 
άνθρωπος παραπαίει ως προς τις έννοιες της αμαρτίας, της δικαιοσύνης και της κρίσης. 
 Ο Ιησούς διά της μαρτυρίας του Πνεύματος έρχεται ν’ ανασκευάσει όλο αυτό το αξιακό σύστημα 
του κόσμου, και να οδηγήσει τον άνθρωπο στο αξιακό σύστημα του Θεού. Αυτό είναι και το γενικότερο 
έργο του Πνεύματος στον κόσμο σήμερα. 

 
**** 
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