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1. Πάνω απ’ Όλα ο Χριστός 
 

Αναγνώσματα: Κολοσσαείς 1:1-2· Πράξεις 19:1-10 
 

Ι περισσότερες από τις Επιστολές του Παύλου γράφτηκαν για εκκλησίες που βρίσκονταν σε μεγάλες ή σπουδαίες 
πόλεις: Ρώμη, Κόρινθος, Έφεσος, Φίλιπποι. Οι Κολοσσές, ωστόσο, ήταν μια πόλη που στο παρελθόν είχε δει και 

καλύτερες μέρες. Ακόμα και η συνάθροιση εκεί δεν ήταν και πολύ γνωστή στην παλιότερη Εκκλησιαστική Ιστορία. Κι αν 
δεν είχαμε σήμερα την προς Κολοσσαείς Επιστολή, μόνον οι ερευνητές της αρχαίας Ιστορίας θα γνώριζαν τις 
Κολοσσές. Αν και η γεωγραφική θέση της πόλης δεν ήταν σημαντική, η Επιστολή που ο απόστολος Παύλος έστειλε 
στην εκεί εκκλησία είναι σημαντικότατη. Μαζί με το πρώτο κεφάλαιο του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και το πρώτο τής 
προς Εβραίους Επιστολής, το Κολοσσαείς 1, κάνει την εκπληκτικότερη παρουσίαση της απόλυτης θεότητας του Κυρίου 
μας Ιησού Χριστού. Το δόγμα αυτό είναι θεμελιώδες για το σύνολο της χριστιανικής αλήθειας, και η αξία του δεν είναι 
δυνατόν να αγνοηθεί. 
 Η εκκλησία αυτή ήταν σε μεγάλη άνθιση, ωσότου έκαναν την εμφάνισή τους κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι που 
ανέστειλαν την ανάπτυξή της και επέφεραν σύγχυση στη θεολογία της. Ήταν ανάγκη, λοιπόν, να γραφτεί η 
συγκεκριμένη Επιστολή, για να παροτρύνει τους εκεί πιστούς της εκκλησίας να καταπολεμήσουν αυτές τις πλάνες.  
Βασική πλάνη ήταν εν μέρει η ειδωλολατρία και εν μέρει ο ιουδαϊκός νομικισμός. Το μίγμα αυτό φιλοσοφιών, 
πεποιθήσεων και πλανών ονομάστηκε «συγκρητισμός». Πίστευαν οι άνθρωποι αυτοί ότι είχαν ένα είδος ειδικής 
γνώσης και καλύτερης κατανόησης, λόγω κάποιας μυστικής σοφίας που διέθεταν. Το επικίνδυνο σημείο σε όλο αυτό το 
συγκρητιστικό σύστημα είναι ότι απαξιώνεται εντελώς η υπεροχή και η αποκλειστικότητα του Ιησού Χριστού. Πάνω 
απ’ όλα είναι ο Χριστός - και μας αρκεί μόνον ο Χριστός. [Περισσότερα, διαβάστε την Εισαγωγή στην Προς 
Κολοσσαείς από το δίτομο έργο «Ερμηνευτικά Σχόλια στην Αγ. Γραφή» του William MacDonald, εκδ. «Ο Λόγος»). 
   
1.  Ο Συγγραφέας της Επιστολής (1) 
Κατά τη συνήθη του πρακτική, που επικρατούσε και στην επιστολογραφία της εποχής, ο Παύλος συνιστά στην αρχή 
της Επιστολής τον εαυτό του με το όνομά του: «Ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού…» Όλοι ξέρουμε πως ο 
Παύλος από πνευματική άποψη ήταν το πιο σπουδαίο και με επιρροή πρόσωπο της Αρχέγονης Εκκλησίας μετά τον 
Κύριο Ιησού Χριστό. Από ακαδημαϊκή κλπ. άποψη, ήταν ένας άνθρωπος με λαμπρό μυαλό, ισχυρή θέληση και μεγάλη 
καρδιά. Ήταν βαθύτατα καταρτισμένος στην Παλαιά Διαθήκη, ως μαθητής του μεγάλου Γαμαλιήλ. Ήταν «Εβραίος εξ 
Εβραίων» και «κατά νόμον Φαρισαίος» (Φιλ 3:5)· παράλληλα ήταν ρωμαίος πολίτης, γεννημένος στην Ταρσό της 
Κιλικίας. Η Ταρσός, λόγω της γεωγραφικής θέσης της (στους πρόποδες του όρους Ταύρου) ήταν ένας τόπος 
πανάρχαιας, παγκόσμιας επικοινωνίας και το σύνορο δύο πολιτισμών: (α) του ελληνορωμαϊκού, της Δύσης, και (β) του 
σημιτικοβαβυλωνιακού, της Ανατολής. Ήταν μια ειδωλολατρική μεγαλούπολη. Σίγουρα ο Θεός προετοίμασε τον Παύλο 
σε ένα τέτοιο περιβάλλον για το έργο του στα έθνη (J. Holzner, ΠΑΥΛΟΣ, εκδ. «Η Δαμασκός» 1986, σελ. 18). Μολονότι 
η εκκλησία των Κολοσσών δεν ιδρύθηκε από τον Παύλο, θα πρέπει να του αναγνωριστεί η εξουσία που είχε σ’ αυτήν, 
καθώς ο ίδιος παρουσιάζει τον εαυτό του σαν κάποιον που τον έχρισε και τον όρισε απόστολό του ο Κύριος Ιησούς 
Χριστός. Όχι οι άλλοι Απόστολοι αλλά ο ίδιος ο Κύριος. 
 Κατά τη συνήθειά του ο απόστολος παρουσιάζει και τον συνεργάτη του, τον Τιμόθεο (όπως άλλωστε κάνει και 
στην εισαγωγή των: Β΄ Κορινθίους, Φιλιππησίους, Α΄-Β΄ Θεσσαλονικείς και Φιλήμονα). Ο Παύλος αναγνώριζε τη 
σπουδαιότητα της συνεργασίας στη διακονία. Ο Τιμόθεος δεν ήταν απόστολος αλλά ήταν πολύ κοντά στον Παύλο. Ο 
Παύλος τού είχε μοναδική και ξεχωριστή εμπιστοσύνη και αγάπη. Ο Τιμόθεος ήταν συνεργάτης του πολλά χρόνια, από 
τότε που πρωτοσυναντήθηκαν στο Β΄ Ιεραποστολικό Ταξίδι του αποστόλου (Πραξ 19:22). Παρ’ ό,τι ο Παύλος τώρα 
βρισκόταν στη φυλακή, βρίσκουμε τον Τιμόθεο δίπλα του. Ίσως καμιά περικοπή δεν παρουσιάζει πιο ξεκάθαρα τα 
αισθήματα του Παύλου για τον νεαρό φίλο και συμπολεμιστή του, όσο το Φιλ 2:19-22. Ο Τιμόθεος, ειδικότερα, ήταν ο 
εκπρόσωπος του φυλακισμένου Παύλου: ο απόστολος τον άφησε «στο πόδι του» στη Βέροια (Πραξ 17:13-14)· τον 
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έστειλε στη Μακεδονία (19:22)· μετά τον έστειλε στην Κόρινθο (Α΄ Κορ 4:17)· μετά στους Φιλίππους (Φιλ 2:19), στη 
Θεσσαλονίκη (Α΄ Θεσ 3:2.6) κι επίσης στην Έφεσο (Πραξ 19:22). 
 Πόσο σήμερα εμείς δεχόμαστε να είμαστε απλώς «αντιπρόσωποι» κάποιου παλαιότερου ή μεγαλύτερου σε 
προσφορά εργάτη του ευαγγελίου; Αλλά πόσο σπάνιο είναι σήμερα οι μεγαλύτεροι εργάτες να εμπιστεύονται τη 
νεολαία! 
  
2. Η Πόλη των Κολοσσών (2β). 
Στο επόμενο εδάφιο (πρώτο τμήμα) διαβάζουμε για τους αρχικούς αναγνώστες της Επιστολής: «Προς τους άγιους και 
πιστούς χριστιανούς αδερφούς των Κολοσσών». Τον καιρό που γράφει ο Παύλος (α΄ φυλάκιση, γύρω στο 60 μ.Χ. από 
τη φυλακή της Ρώμης), η άλλοτε (πριν την εποχή της ΚΔ) μεγάλη πόλη των Κολοσσών είναι τώρα μια μικρή πολίχνη 
στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, περί τα 160 χλμ. απόσταση από τα παράλια της Μεσογείου. Απείχε επίσης 190 χλμ. 
από την Έφεσο και 90 χλμ. από τη Λαοδίκεια. Το όνομά της «Κολοσσαί» θεωρείται ότι σχετίζεται με τους κολοσσιαίους 
βράχους πάνω στους οποίους είχε χτιστεί η πόλη. [Για περισσότερα επίσης βλ. το δίτομο έργο «Ερμηνευτικά Σχόλια 
στην Αγ. Γραφή» του William MacDonald, εκδ. «Ο Λόγος»]. 
 Η πνευματική ζωή της πόλης ήταν όπως των περισσότερων μεγαλουπόλεων σήμερα: ένα σύμφυρμα πολλών 
«πιστεύω», μια πλουραλιστική κοινωνία. Ποικιλομορφία εθνοτήτων και πολιτιστικών επιπέδων, και ποικιλία 
φιλοσοφικών ρευμάτων σχετικά με τη θρησκεία, την πολιτική και τη ζωή. Καθώς η πόλη είχε ιδρυθεί πολύ πριν την 
εξάπλωση της ελληνικής και της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ήταν η λιγότερο ελληνιστική απ’ ό,τι οι γειτονικές της πόλεις. 
Στον πληθυσμό της κυριαρχούσε το ειδωλολατρικό στοιχείο (2:13), υπήρχε ωστόσο μια αρκετά ευρεία ιουδαϊκή 
κοινότητα.   
 
3.  Η Εκκλησία των Κολοσσών (2α). 
Ο Λουκάς μάς δίνει την πληροφορία ότι στη διάρκεια της 3χρονης παραμονής του Παύλου στην Έφεσο, «μπόρεσαν ν’ 
ακούσουν τον λόγο του Κυρίου Ιησού όλοι όσοι κατοικούσαν στην επαρχία της Ασίας, Ιουδαίοι και Έλληνες» (Πραξ 
19:10). Εκείνη την εποχή ιδρύθηκαν οι εκκλησίες της Λαοδίκειας και των Κολοσσών. Ιδρυτής αυτών των εκκλησιών δεν 
ήταν ο Παύλος, αλλά ο Επαφράς. Στο Κολ 1:5-7 μαθαίνουμε ότι οι Κολοσσαείς είχαν ακούσει απ’ αυτόν το ευαγγέλιο. Ο 
Επαφράς είχε γεννηθεί στις Κολοσσές (4:12), και πιθανόν γνώρισε τον Χριστό όταν επισκέφτηκε την Έφεσο την εποχή 
που ήταν εκεί ο Παύλος. Μετά γύρισε στην πόλη του και ξεκίνησε εκεί το έργο της τοπικής εκκλησίας. Τα νέα της 
εκκλησίας ο Παύλος τα μάθαινε από τον Επαφρά. 
 Ο Παύλος απευθύνεται στην εκκλησία και τους ονομάζει «άγιους και πιστούς χριστιανούς αδελφούς των 
Κολοσσών». Το μεγάλο ερώτημα και η πιο παρεξηγημένη λέξη είναι η λ. «άγιος». Πρέπει να γνωρίζουμε ότι σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις σημαίνει ο ξεχωρισμένος. Δηλ. ξεχωρισμένος/ξεκομμένος από την αμαρτία και αφιερωμένος στον Θεό. Οι 
πιστοί δεν ονομάζονται άγιοι επειδή διακρίνονται από τους άλλους για την ηθικές ή πνευματικές τους ιδιότητες ή για τις 
προσωπικές τους επιτυχίες να ευαρεστήσουν τον Θεό. Είναι άγιοι επειδή δέχτηκαν και ανταποκρίθηκαν στη θεία 
πρόσκληση, και τώρα ανήκουν στον Χριστό. Είμαστε άγιοι χάρη στη θέση μας «εν Χριστώ». Μεταμορφωνόμαστε σε 
άγιο λαό ενός άγιου Θεού. Τέλος, η Επιστολή απευθύνεται σ’ αυτούς που είναι «εν Χριστώ». Η φρ. «εν Χριστώ» 
απαντάει στον Παύλο πάνω από 160 φορές και θέλει να τονίσει την πνευματική θέση των πιστών. Σημαίνει πως οι 
πιστοί «είναι ενωμένοι με τον Χριστό». Είναι συνδεδεμένοι μαζί του όπως τα μέλη με το σώμα. 
 
4. Η ευλογία/χαιρετισμός (2γ). 
Ο χαιρετισμός συνεχίζει, και γίνεται πια συγκεκριμένη ευλογία: Ο Παύλος δεν χρησιμοποιεί τον συνήθη ελληνικό 
χαιρετισμό κάτι σαν «χαίρετε» κλπ.) αλλά επιλέγει τον όρο «χάρις»: «Χάρη» είναι η εύνοια του Θεού ή ενδυνάμωση, 
χωρίς ο άνθρωπος να την αξίζει. «Ειρήνη» είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν κάποιος λαμβάνει τη χάρη. Η 
Χάρη δίνει δύναμη και πνευματική χαρά και αγαλλίαση. Είναι η πρόνοια του Θεού που καλύπτει τη χριστιανική ζωή. 
Μας δείχνει και μας ικανώνει πώς να βιώνουμε τη ζωή του Χριστού διά της πίστεως. Αν κάποιος δεν έχει «ειρήνη» ως 
χριστιανός, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην έχει πειραματιστεί τη χάρη του Θεού. «Ειρήνη» είναι η διαβεβαίωση της 
συμφιλίωσης με τον Θεό διά του αίματος του σταυρού. Η χάρις και η ειρήνη βρίσκονται στη σχέση με τον Χριστό (εν 
Χριστώ). Η χάρις πάντοτε προηγείται της ειρήνης. Όταν δεχόμαστε τη χάρη του Θεού, τότε έχουμε ειρήνη μαζί του, 
βιώνουμε την ειρήνη του στη ζωή μας και μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή την ειρήνη και στις σχέσεις μας με τους 
άλλους ανθρώπους (Κάθετη και Οριζόντια ειρήνη). 
   

**** 
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2. Το Ξεχείλισμα μιας Ευχαριστίας 
 

Αναγνώσματα:  
Κολοσσαείς 1:3-8 

 

ΕΝ είναι πρωτοφανές το φαινόμενο των διαρκών ευχαριστιών που αναφέρει ο Παύλος στις Επιστολές του 
(βλ. Α΄ Κορινθίους – Φιλιππησίους – Α΄-Β΄ Θεσσαλονικείς – Β΄ Τιμόθεον). Εντελώς φυσιολογικά, λοιπόν, 

καθώς προσεύχεται για την εκκλησία των Κολοσσών, ξεσπάει σε ένα ξεχείλισμα ευχαριστίας γι’ αυτήν. Βασικό 
θέμα της ευχαριστίας του είναι ότι με τη ζωή τους αυτοί οι πιστοί του Χριστού δείχνουν ότι ο Θεός εργάζεται 
τόσο μέσα τους όσο και στην εκκλησία τους. Το ευαγγέλιο καρποφορεί και αυξάνει. 
 Στη σειρά μας σήμερα θα δούμε τι ήταν εκείνο που ειδικότερα έκανε τον Παύλο τόσο ευγνώμονα στον Θεό, 
κι έτσι να μάθουμε κι εμείς πώς μπορούμε να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τους καρπούς του Θεού στη 
ζωή των άλλων. Δηλ. όχι μόνο να προσευχόμαστε για τους άλλους αλλά και να ευχαριστούμε για τους άλλους!   
Καθώς διαβάζουμε τα εδ. 3-8, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Παύλος είναι ευγνώμων στον Θεό (1) για 
τους Κολοσσαείς (δηλ. για τους ίδιους – για  τη Σωτηρία τους – για την Ελπίδα τους)· (2) για το Ευαγγέλιο· (3) 
για την αύξησή τους· (4) για τον Επαφρά και την αγάπη τους.  
 
1. Ο Παύλος ευχαριστεί για τους Αναγνώστες του (εδ. 3). 
 

Μολονότι ο Παύλος δεν είχε ποτέ επισκεφθεί τις Κολοσσές, εντούτοις αυτά που έμαθε για τους πιστούς εκεί, τον 
γέμισαν χαρά και αισθήματα ευχαριστίας προς τον Θεό που συνέχιζε να τους γεμίζει με τις ευλογίες του. Είναι 
απαραίτητο κι εμείς να προσευχόμαστε και να ευχαριστούμε και για τις καλές ειδήσεις, γιατί αυτό γεμίζει κι εμάς 
με χαρά και ενθάρρυνση. Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεό για την καλή πνευματική κατάσταση εκείνης της 
εκκλησίας. Υπάρχουν όμως και ειδικότεροι λόγοι που ο Παύλος είναι ευγνώμων για τους αναγνώστες του: 
 α) Για τη Σωτηρία τους (εδ. 4). Τα εδάφια 4-8 περιγράφουν την αιτία της ευγνωμοσύνης του αποστόλου. 
Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια «τριάδα ευχαριστίας»: η πίστη των Κολοσσαέων, η αγάπη τους και η ελπίδα τους 
(αυτή η τριάδα απαντάται και στα: Ρωμ 5:2-5· Α΄ Κορ 13:13· Α΄ Θεσ 1:3· 5:8). Ποιοι είναι αυτοί που ευχαριστούν 
(υποκ.); Είναι ο Παύλος, ο Τιμόθεος, ο Σίλας, ο Λουκάς, ο Δημάς, ο Ονήσιμος, ο Αρίσταρχος, ο Μάρκος (ανιψιός 
του Βαρνάβα), ο Ιούστος και ο Επαφράς (Κολ 4:9-14) ‒μια δυναμική ομάδα προσευχής! Ευχαριστούσαν όλοι 
τον Θεό για την πίστη των Κολοσσαέων, δηλ. που είχαν σωθεί και δήλωναν την πίστη τους στο περιβάλλον 
τους. Κι αυτή η μαρτυρία είχε φτάσει στο κελί του Παύλου. Η πίστη αυτή ήταν «εν Χριστώ», δηλ. ήταν ριζωμένη 
στον Χριστό. Ήταν πίστη χριστοκεντρική. Πού στηρίζεται η δική μας πίστη; Στους πολύ καλούς διδασκάλους 
που είχαμε; («αφού το λένε αυτοί έτσι θα είναι!») Μήπως στην πολύχρονη ιστορία μας ή στον αριθμό των μελών 
της εκκλησίας μας; Αν προσέξουμε καλύτερα θα δούμε πως η εκκλησία των Κολοσσών χαρακτηριζόταν από τρία 
στοιχεία ‒αυτά για τα οποία ο Παύλος ευχαριστούσε τον Θεό: η Πίστη, η Αγάπη και η Ελπίδα του ουρανού (εδ. 
5). Αυτά όμως είναι και στοιχεία της κάθε σταθερής εκκλησίας. Η Πίστη είναι η θύρα της εκκλησίας που ανοίγει 
για να υποδεχτεί τον Χριστό – είναι οι μεντεσέδες της πόρτας – είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει την πόρτα – είναι 
η ώθηση που ανοίγει την πόρτα – είναι η προθυμία να δεχτείς τον Χριστό και να τον κάνεις Κύριο της ζωής σου 
(Matthew Henry). 
 β) Η Αγάπη είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό μιας σταθερής εκκλησίας. Είναι ο καρπός της πίστης μας και 
η απόδειξη της γνήσιας πίστης (Γαλ 5:6· Ιακ 2:14εξ· Α΄ Ιω 3:14). Η εν Χριστώ πίστη οδηγεί στην αγάπη. Λόγω 
του έργου της πίστεως στη ζωή τους, μπορούσαν να δείχνουν αγάπη «εις πάντας τους αγίους». Θα είναι εύκολο 
στον ουρανό να αγαπάμε «πάντας τους αγίους», γιατί εκεί δεν θα υπάρχει αμαρτία. Εδώ στη γη είναι το 
δύσκολο! Μπορούμε να αγαπάμε τους αδελφούς που δεν πάνε καλά και στραβοπατούν στη ζωή τους; Εκείνους 
που αρνήθηκαν με τη συμπεριφορά τους, με μία αμαρτία τους τον Χριστό; Τι είναι η αγάπη του Θεού μέσα μας; 
Ένα συναίσθημα; Τέτοιο είχαμε. Τι το καινούργιο είναι η αγάπη του Θεού μέσα μας ως καρπός του Πνεύματος; 

Δ 
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Είναι το στοιχείο της θυσίας για κάποιον που δεν το αξίζει. Γιατί; Επειδή κι εμάς μας αγάπησε ο Θεός χωρίς να 
το αξίζουμε! Επομένως δεν αγαπάμε τον άλλο, επειδή μας έκανε κάτι καλό ή επειδή εγκρίνουμε τη συμπεριφορά 
του, αλλά επειδή ο Θεός έχει κάνει κάτι για μας: το έργο της σωτηρίας του στη ζωή μας. Γι’ αυτό αγαπάμε.   
 γ) Για την ελπίδα του ουρανού (εδ. 5α). H Ελπίδα είναι το τρίτο στοιχείο της υγιούς εκκλησίας, και το 
βρίσκουμε στο εδ. 5. Η νέα μετάφραση αποδίδει το πρώτο τμήμα που μας ενδιαφέρει: «για την ελπίδα σας σε 
όλα όσα είναι αποθησαυρισμένα για σας στον ουρανό…» Παρόμοιες είναι και οι άλλες σύγχρονες μεταφράσεις. 
Ο Θεός έχει διαφυλάξει για μας στον ουρανό ευλογίες που θα τις βιώνουμε για μια αιωνιότητα, και που τώρα δεν 
τις ξέρουμε αλλά είμαστε απόλυτα βέβαιοι γι’ αυτές. Η ελπίδα του κόσμου είναι διαφορετική ‒είναι μια ευχή. Η 
ελπίδα του ουρανού είναι εγγυημένη (Εβρ 6:19· Α΄ Κορ 1:22· 5:5· Εφ 1:14)!   
 
2. Ο Παύλος ευχαριστεί για το Ευαγγέλιο (εδ. 5β-6α). 
 

Πώς έλαβαν οι Κολοσσαείς αυτή την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα; «Από το κήρυγμα του ευαγγελίου». Τα 
εδάφια αυτά αποκαλύπτουν 4 κλειδιά του ευαγγελίου, και εκτείνονται στα σημεία 2-3 του παρόντος. 
 α) Το ευαγγέλιο είναι η Αλήθεια του Θεού. Ξέρουμε ότι «ευαγγέλιο» σημαίνει τα καλά νέα – το χαρμόσυνο 
άγγελμα – την καλή αγγελία κλπ. Ευαγγελίζομαι σημαίνει μεταδίδω το χαρμόσυνο αυτό άγγελμα: Δεν υπάρχει 
άλλη αλήθεια ‒κόντρα στη σχετικιστική εποχή μας. Καμιά άλλη αλήθεια δεν δίνει σωτηρία. Το ευαγγέλιο είναι 
για να μεταδίδεται ‒όχι για να μένει «υπό τον μόδιον». Οι άνθρωποι σώζονται επειδή κάποιος τους έφερε το 
χαρμόσυνο μήνυμα του ευαγγελίου. Το εδ. 6 ξεκινάει με αναφορά στην πορεία του ευαγγελίου ανά τον τότε 
κόσμο, και έφτασε και στις Κολοσσές.  
 β) Το ευαγγέλιο είναι για όλο τον κόσμο. Ο Παύλος χαίρεται που το ευαγγέλιο διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. 
Διαδίδεται χωρίς να αλλάζει. Ο Θεός έχει τον ίδιο, τον ένα, «λόγο της αληθείας» για όλους.  Γι’ αυτό 
προσευχόμαστε ως εκκλησία και υποστηρίζουμε τις ιεραποστολές και τις οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, γιατί με 
έναν εξειδικευμένο τρόπο η καθεμιά διαδίδουν το ευαγγέλιο. ΕΙΕ, AMG, Βιβλική Εταιρία, Βιβλικός Σύνδεσμος, 
Άγιος Λουκάς, Γεδεωνίτες κ.ά. αυτό το έργο κάνουν. Είναι το «χέρι» της εκκλησίας στον κόσμο. Ο Θεός δεν καλεί 
τους ανθρώπους να έρθουν σ’ εμάς –στέλνει εμάς στους ανθρώπους. 
 
3. Ο Παύλος ευχαριστεί για την αύξησή τους (εδ. 6β). 
 

Συνεχίζοντας ο Παύλος αναφέρει το τρίτο χαρακτηριστικό του ευαγγελίου: 
 γ) Το ευαγγέλιο παράγει ζωή και αύξηση. Το ευαγγέλιο σαν «λόγος με συγκεκριμένο μήνυμα» έχει μια δική 
του εσώτερη δύναμη. Κατά τη Βίβλο, «ο λόγος της αληθείας» είναι στοιχείο διά του οποίου: πιστεύουν οι ψυχές 
(Ιω 17:20· Ρωμ 10:17)· αγιάζεται η εκκλησία (Εφ 5:26· Α΄ Τιμ 4:5)· γεννηθήκαμε (Ιακ 1:18)· αναγεννηθήκαμε (Α΄ 
Πε 1:23). Το ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη (Ρωμ 1:16) του Θεού που δυναμιτίζει και ανατινάζει και τον 
πιο σκληρό βράχο, την πιο αλύγιστη καρδιά.  
 δ) Τέλος, ένα τέταρτο χαρακτηριστικό του ευαγγελίου είναι ότι φέρνει καρπό (είναι «καρποφορούμενον  και 
αυξανόμενον») στη ζωή μας και διά της ζωής μας. Ακούγοντας και κατανοώντας τον «λόγο της αληθείας», δηλ. 
το ευαγγέλιο, είναι σαν να μπαίνει ένας σπόρος μέσα μας (π.χ. στα παιδάκια του Κυριακού Σχολείου, ένα 
φυλλάδιο, ένα κήρυγμα κλπ.) Αυτός ο σπόρος έχει μέσα του τη δύναμη ‒αν βρει πρόσφορο έδαφος‒ να 
φυτρώσει ένα νέο φυτό. Δεν μένουμε όμως εκεί. Αν ως χριστιανοί δεν αυξηθούμε και δεν καρποφορήσουμε πάλι 
διά του ευαγγελίου, θα μείνουμε καχεκτικοί, προβληματικοί πιστοί. Το ευαγγέλιο με τον έλεγχό του μας οδηγεί σε 
διαρκή μετάνοια και αύξηση πνευματική.   
 
4.  Ο Παύλος ευχαριστεί για τον Επαφρά και για την αγάπη τους (εδ 7-8).  
 

Στο εδ. 7 ο Παύλος εκφράζει την ευχαριστία του για τον Επαφρά και το πνευματικό του έργο, καθώς είχε κηρύξει 

για πρώτη φορά το ευαγγέλιο στους Κολοσσαείς. Το έργο του Επαφρά ήταν διπλό: και ευαγγελιστικό και έργο 

μαθητείας, γιατί βοήθησε τους μετέπειτα πιστούς να μελετήσουν βαθιά (επέγνωτε), να διδαχτούν το ευαγγέλιο 

της χάριτος (εδ. 6). Τέλος, το εδ. 8 μας πληροφορεί για την αγάπη που είχαν οι Κολοσσαείς για τον Παύλο. Η 

εκκλησία των Κολοσσαέων ήταν πασίγνωστη για την αγάπη της. Σήμερα υπάρχουν πολλές λανθασμένες 

μορφές αγάπης, που βασίζονται στο συναίσθημα ή στην ανταπόδοση. Η αγάπη ως καρπός του Πνεύματος λέει 

«σ’ αγαπώ, αδελφέ μου, επειδή με αγάπησε ο Θεός. Όχι επειδή εσύ το αξίζεις ή κάνεις κάτι (π.χ. με αγαπάς) 

αλλά επειδή ο Θεός έκανε κάτι για μένα και μέσα σ’ εμένα». 

****  
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ - 15 Συμμελέτες   
Γενικό Θέμα: ΜΙΚΡΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

3. Η Ζωή που εκτιμάει ο Θεός 
 

Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 1:9-14 

 
ια δασκάλα Κυριακού διηγείται ένα περιστατικό στην τάξη της με μικρά παιδάκια, που ήθελε να τους πει την 
ιστορία των Ισραηλιτών στο όρος Σινά εκεί που ο Κύριος έδωσε τις Δέκα Εντολές στον Μωυσή. «Πόσες 

εντολές έδωσε ο Θεός στον Μωυσή παιδιά;» Και μια 5χρονη μικρούλα 5 φωνάζει: «Ουουου…. πάρα πολλές!» 
Πολλοί έρχονται στην εκκλησία με αυτή την αντίληψη. Νιώθουν στην πλάτη τους ένα φορτίο με υποχρεώσεις που 
πρέπει να τις εκπληρώσουν για να είναι αρεστοί στον Θεό. Κι όλο αγχώνονται: «Τι θέλει από μένα ο Θεός να 
κάνω;» Και οι απαντήσεις που παίρνουν τούς βαραίνουν με ακόμα περισσότερες απαιτήσεις. Έτσι, οι άνθρωποι 
νιώθουν ότι ποτέ δεν μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τον Θεό που λατρεύουν, και πολλοί τα παρατούν και ζουν 
τη ζωή τους, χωρίς κανένα πνευματικό ενδιαφέρον. Το πρόβλημα είναι παλιό όσο και η Βίβλος, η οποία ασχολείται 
με αυτό σε πολλά σημεία. Ο Παύλος προσεύχεται για τη μικρή εκκλησία των Κολοσσαέων, οι οποίοι νιώθουν 
μεγάλες απαιτήσεις να βαραίνουν την πλάτη τους. Στη μικρή αυτή εκκλησία είχαν εισχωρήσει ψευδοδιδάσκαλοι 
που δίδασκαν ότι οι πιστοί έπρεπε να έχουν μια βαθύτερη και πληρέστερη «γνώση» για τα θρησκευτικά πράγματα. 
Οι δάσκαλοι αυτοί ήρθαν στην εκκλησία με ένα πολύπλοκο θρησκευτικό σύστημα, ένα μείγμα ιουδαϊκής 
παράδοσης και ελληνικής φιλοσοφίας, που κάποιους τους εντυπωσίασε και τους υπόλοιπους τους μπέρδεψε. Γι’ 
αυτό και ο Παύλος γράφει το εδ. 9. Ο απόστολος προσεύχεται οι πιστοί της εκκλησίας να έχουν «τη σοφία και τη 
σύνεση του Αγίου Πνεύματος». Αυτή η πνευματική γνώση θα συνέβαλλε στο να αποκτήσουν σοφία και βαθιά 
πνευματική θεώρηση, ώστε να οδηγηθούν σε μια ζωή που να την εκτιμάει ο Θεός. Άλλο πράγμα η πνευματική 
γνώση και άλλο η κοσμική. Οι ψευδοδιδάσκαλοι προωθούσαν την εγκεφαλική γνώση και μελέτη αυτού που 
ονόμαζαν «μυστήρια του σύμπαντος», δηλ. αυτό το μίγμα που προαναφέραμε. Από την άλλη μεριά, η γνώση του 
θελήματος του Θεού είναι απόλυτα πρακτική. Η λ. σοφία σημαίνει ικανότητα· η λ. σύνεσις υπονοεί την ικανότητα να 
λύνει κανείς την ποικιλία των προβλημάτων της ζωής. Ο Παύλος προσεύχεται για τους αναγνώστες του να έχουν 
εκείνο το είδος της γνώσης, που θα τους βοηθήσει να ζήσουν με ικανότητα και επίγνωση, μια ζωή που να αξίζει στα 
μάτια του Θεού. Δηλ.: Για να ζουν με τρόπο αντάξιο του Κυρίου και με τρόπο κατά πάντα ευάρεστο σ’ αυτόν… Την 
εποχή της Βίβλου, το χρυσάφι και το ασήμι ζυγίζονταν σε μια απλή ζυγαριά. Στο ένα τάσι έβαζαν το ζύγι και στο 
άλλο έριχναν σιγά σιγά το πολύτιμο μέταλλο ώσπου να ισορροπήσει η ζυγαριά. Το ποσό που απαιτείτο για να 
έρθει η ισορροπία ονομαζόταν «άξιον», όπως χρησιμοποιείται στο εδάφιό μας: ἀξίως τοῦ Κυρίου. Σημαίνει 
«ζυγίζει τόσο όσο ο Κύριος» ή: η ζωή μας μοιάζει με του Κυρίου. Μ’ άλλα λόγια η ζωή μας να είναι τέτοια που την 
αξία της την εκτιμάει ο Κύριος.  
 Τι είδους είναι αυτή η ζωή που εκτιμάει ο Θεός. Τι είδους είναι η ζωή που ο Θεός μπορεί να πει ότι αξίζει να τη 
ζήσουμε; Η απάντηση βρίσκεται στις τέσσερις μετοχές ρημάτων που απαντώνται (στο πρωτότυπο) στα εδάφια της 
μελέτης μας.  
 
1.  Καρποφορούντες και Αυξανόμενοι (εδ. 10). 
Οι δύο αυτές μετοχές πάνε μαζί. Αν θέλουμε καρποφορία, πρέπει να γνωρίζουμε συνεχώς τον Θεό. Γνωρίζουμε 
προοδευτικά ποιος είναι ο Θεός μας. Η χριστιανική ζωή του καθενός μας είναι σαν ένα μπαλόνι. Υπάρχουν δύο  
τρόποι για να βρίσκεται στον αέρα το μπαλόνι: ο ένας είναι να το φουσκώσουμε με την αναπνοή μας και μετά να το 
σπρώχνουμε με τις κατάλληλες κινήσεις για να πηγαίνει ψηλά. Ο άλλος είναι να το γεμίσουμε όχι με τον αέρα των 
δικών μας πνευμόνων αλλά με ένα ξένο από μας αέριο: το ήλιον. Και τότε αντί να το σπρώχνουμε κάθε λίγο, αυτό 
πηγαίνει μόνο του σταθερό ψηλά, μέχρι και πάνω από τα σύννεφα. Η ζωή πολλών χριστιανών μοιάζει με το πρώτο 
μπαλόνι. Το φουσκώνουν με τις δικές τους δυνάμεις και έχουν ανάγκη η εκκλησία να τους βοηθάει και να τους 
κρατάει ψηλά. Έρχονται στο κήρυγμα για ν’ ακούσουν κάτι και ν’ «ανέβουν», γιατί νιώθουν πεσμένοι. Να 
ενθουσιαστούν, να μάθουν τι άλλο πρέπει αυτοί να κάνουν για να πάνε κάπως ψηλά, αλλά μετά ξαναπέφτουν. 
Είναι και οι άλλοι πιστοί που έχουν μέσα τους τη δύναμη του Πνεύματος, που όχι μόνο τούς κρατάει ψηλά αλλά που 
προοδευτικά τους ανεβάζει όλο και ψηλότερα, χωρίς να έχουν την ανάγκη αυτοί να κάνουν κάτι. Πάνε ψηλά, επειδή 
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τα έκανε όλα γι’ αυτούς ο Θεός. Η καρποφορία του χριστιανού σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την επίδραση που 
ασκεί η πνευματική του οικογένεια πάνω του. Στην εκκλησία θα βρει και θα αυξηθεί μέσα του η συμπόνοια, η 
συγχωρητικότητα, η χαρά, η ελπίδα του ουρανού, η πίστη… Το περιβάλλον της οικογένειας του Πατέρα Θεού είναι 
που θα δημιουργήσει την ατμόσφαιρα της καρποφορίας και της αύξησης. Η προσευχή, η μελέτη, η κοινωνία μεταξύ 
μας, όλα αυτά διαμορφώνουν τις συνθήκες για ν’ αυξηθούμε πνευματικά, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ. Ο Andrew Murray 
(Σκωτσέζος χριστιανός συγγραφέας και εργάτης του ευαγγελίου στη Ν. Αφρική του 18ου αιώνα) είπε κάποτε: «Μη 
συγχέετε το έργο με τον καρπό. Μπορεί κανείς να κάνει πολλά για τον Χριστό, που όμως να μην είναι καρπός της 
Αμπέλου». Και είχε δίκιο. Ό,τι κάνουμε για τον Χριστό πρέπει να έχει σκοπό τη δόξα του και τη σωτηρία ψυχών. Τα 
καλά έργα του πιστού είναι το μέσον με το οποίο εκδηλώνεται ο καρπός του Πνεύματος. Π.χ. έχω αγάπη (καρπός) 
και γι’ αυτό τρέχω και υπηρετώ τον άρρωστο ή τον μετανάστη. Δεν είναι όμως αυτή η υπηρεσία καρπός του 
Πνεύματος! 
 
2.  Δυναμούμενοι (εδ. 11). 
Αν περιμέναμε με τις δικές μας δυνάμεις και τις ικανότητές μας να ευαρεστήσουμε τον Θεό και να φέρουμε καρπό, 
τότε θ’ απογοητευόμασταν και θα παρατούσαμε τον αγώνα. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Θεός θέλει να καρποφορούμε, 
και γι’ αυτό μας δίνει τη δύναμη ‒μας ενδυναμώνει. Επειδή λοιπόν εξαρτιόμαστε από τη ΔΙΚΗ ΤΟΥ δύναμη και όχι 
από τη δική μας, έχουμε πάντοτε, σε κάθε περίπτωση υπομονή και μακροθυμία. Το Λεξικό του Nida ορίζει την 
υπομονή ότι είναι «η κατάσταση συναισθηματικής ηρεμίας μπροστά στις προκλήσεις ή στις δυστυχίες, χωρίς 
παράπονα ή εκνευρισμούς». Δεν χρειάζεται να είμαστε μεγάλοι ή δυνατοί χριστιανοί για να είμαστε παραγωγικοί 
για τον Κύριο. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε με υπομονή. Να μένουμε πιστοί στο έργο μας 
χωρίς να χάνουμε την ψυχραιμία μας, και ακριβώς γι’ αυτό τον σκοπό μάς δίνει τη δύναμή του ο Θεός. 
 Ας πάψουμε, λοιπόν, να ζούμε τη ζωή μας σαν όλα να εξαρτώνται από μας, κι ας αρχίσουμε από σήμερα 
κιόλας να εξαρτιόμαστε από τη δύναμη του Θεού. Αν η μικρή μας εκκλησία θέλει να ασκήσει την επίδρασή της για 
να οδηγηθούν και άλλοι στον Χριστό, δεν χρειάζεται να έχει πολλά χαρίσματα ή μεγάλα προγράμματα ή πολλά 
χρήματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι σε κάθε περίπτωση να υπομένει, να δείχνει αντοχή με τη δύναμη που της 
δίνει ο Θεός. Τι θέλει, λοιπόν, από μας ο Θεός; Θέλει να φέρουμε καρπό καθώς τον γνωρίζουμε όλο και πιο βαθιά. 
Μετά θέλει να υπομένουμε με τη δύναμη που εκείνος μας χαρίζει. Και τέλος, να είμαστε… 
 
3.  Ευχαριστούντες (εδ. 12). 
Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έκανε κατάλληλους να πάμε στον ουρανό. Όπως η NASA προετοιμάζει και 
εξοπλίζει τον αστροναύτη για μια άλλη ατμόσφαιρα, το ίδιο έκανε και ο Θεός μ’ εμάς: Μας αξίωσε να έχουμε μερίδιο 
στην κληρονομιά των αγίων, χωρίς εμείς να είμαστε στην πράξη άγιοι! Μας βλέπει αγίους μόνο όταν είμαστε 
ντυμένοι τη δικαιοσύνη και την αγιότητα του Χριστού. Κι αυτό γίνεται δωρεάν διά της πίστεως. Όταν πρέπει να 
ζήσω μια ζωή «αξίως του Κυρίου», δηλ. που να ζυγίζει όπως είδαμε όσο η ζωή του Κυρίου, τότε καταλαβαίνω ότι 
αυτό δεν μπορώ να το κάνω με δικές μου δυνάμεις. Είναι σαν να βάζω στη μια παλάντζα μια ποσότητα χρυσού κι 
από την άλλη ένα πλαστικό ποτήρι. Η ζυγαριά δεν θα ισορροπήσει ποτέ. Μόνο αν εμπιστευθώ τον Χριστό, ο Θεός 
με γεμίζει με τον εαυτό του. Τότε η ζωή μου παίρνει αξία και βάρος. Από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορώ όχι μόνο 
να φέρω καρπό σ’ αυτή τη ζωή αλλά μπορώ να απολαύσω και τη δόξα της αιώνιας ζωής, στη χορεία των αγίων ἐν 

τῷ φωτί. Α, το μόνο που έχουμε να κάνουμε ως πιστοί του Χριστού είναι ν’ αφήσουμε διά της πίστεως τον Χριστό 
να γεμίσει τη ζωή μας. Να κυριαρχήσει μέσα μας η παρουσία του. Μ’ άλλα λόγια, σε κάθε πτυχή της ζωής μας να 
σκεφτόμαστε, να εκτιμάμε και να ενεργούμε όπως ο Χριστός. Κι αυτό θα το βρίσκουμε μέσα στον Λόγο του. 
Υπάρχουν και άλλα δύο που ευχαριστούμε με χαρά τον Θεό: 
 Μάς λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού 
του (εδ. 13). Είναι σαν να μας πήρε ο Θεός από τις φτωχογειτονιές μιας υποβαθμισμένης περιοχής και να μας έφερε 
στο ανάκτορό του. Και κάτι παραπάνω: Μας πήρε από το σκοτάδι και μας έφερε σε έναν χώρο όπου κυριαρχεί ο 
Υιός του και η αγάπη του Θεού για μας ‒η ίδια αγάπη που έχει να κάνει με τον Υιό του. Όπως αγαπάει τον Υιό του 
ο Θεός, το ίδιο αγαπάει κι εμάς. Τέλος, την καρδιά μας τη γεμίζει ευχαριστία, και κάτι που το βρίσκουμε στο 
επόμενο και τελευταίο εδάφιό μας, το εδ. 14: Ο Χριστός μάς έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρησε τις αμαρτίες.   
Με τη δύναμή του μπορούμε να γίνουμε αυτό που μας θέλει και μας έχει προορίσει εκείνος. Μπορούμε να φέρουμε 
καρπό, μπορούμε να είμαστε δυνατοί, μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες. Έτσι που τη ζωή μας να την εκτιμάει ο 
Θεός. 

**** 
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4. Ο Χριστός Πρώτος σε Όλα 

Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 1:15-19 

 
Όταν ήρθαμε στον Χριστό, ο Χριστός μάς έδωσε μια καινούργια, πεντάγερη καρδιά. Μας έδωσε την ικανότητα 
να ζήσουμε μια πλήρη εν Χριστώ ζωή. Η ποιότητα όμως αυτής της ζωής εξαρτάται από μας. Τι κάνουμε λοιπόν, 
για να απολαύσουμε αυτή τη νέα ζωή; Πώς βιώνουμε την αφθονία και την πληρότητα αυτής της ζωής, που ο 
Θεός έχει σχεδιάσει να ζήσουμε; Η περικοπή μας μας δείχνει ότι μπορούμε να είμαστε πλήρεις εν Χριστώ και ν’ 
απολαμβάνουμε την πληρότητα της ζωής του, αρκεί να αναγνωρίσουμε δύο πραγματικότητες: 1. Ότι ο Χριστός 
είναι ο Κύριος της Δημιουργίας, και  2. Ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος της Εκκλησίας. 
 
1.  Ο Χριστός Πρώτος στη Δημιουργία (εδ. 15-17).  
Πρέπει πρώτα απ’ όλα να αναγνωρίσουμε ότι ως Θεός δημιουργός, ο Χριστός έχει την πρώτη θέση πάνω σε 
όλα τα δημιουργήματά του.  
 Στο εδ. 15 ο Λόγος του Θεού είναι απόλυτα ξεκάθαρος, ότι ο Χριστός είναι Θεός: Είναι εικόνα του αόρατου 
Θεού. Ο όρος «εικόνα» στη συνάφειά μας σημαίνει γενικά «οτιδήποτε αισθητό εκφράζει μια ιδέα». Η ίδια 
γλώσσα απαντάται στην ιουδαϊκή σοφιολογική γραμματεία, όπου η Σοφία προσωποποιείται ως δημιουργός 
(π.χ. Παρ 8:22-36·3:19 – Στα Δευτ/κά είναι «η πνοή του παντοδύναμου Θεού κι η αντανάκλαση της δόξας του· 
βλ. ΣοφΣολ 7:22-27 κ.αλλ.) και ταυτίζεται με τον Λόγο του Θεού ή την Τορά (Σειρ. 24· ΣοφΣολ 9:1-2). Ο Φίλων 
(Ιουδαίος φιλόσοφος του 1ου μ.Χ. αιώνα από την Αλεξάνδρεια) μιλάει κι αυτός για τη Σοφία (=Αρχή) και τον Λόγο 
του Θεού (=εικόνα). Ο Παύλος έχει ήδη πει για τον Χριστό ότι είναι ο μόνος διά του οποίου ήρθαν όλα στην 
ύπαρξη και λάβαμε κι εμείς τη ζωή (Α΄ Κορ 8:6). Περιγράφει επίσης τον Χριστό ως εικόνα του Θεού και 
απαύγασμα της δόξας του, που τη βλέπουμε φευγαλέα στον νόμο (Β΄ Κορ 3:7‒4:6). Έτσι, οι Ιουδαίοι βλέπουν 
τώρα ότι ο ρόλος που απέδιδαν στον νόμο, ανήκει στον Χριστό. Η αρχική δήλωση ότι ο Χριστός είναι εικόνα του 
αόρατου Θεού, δεν εννοεί ότι ο Χριστός είναι αντίγραφο του Θεού αλλά η εκδήλωση, η έκφραση της ύπαρξης του 
Θεού. Ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του διά της δημιουργίας του, και η φρ. «πρωτότοκος πάσης κτίσεως» 
δηλώνει την υπεροχή του Χριστού πάνω στη δημιουργία. Κι αυτό, επειδή όλα δημιουργήθηκαν σε σχέση μ’ 
αυτόν, δι’ αυτού και χάρη σ’ αυτόν. Ο όρος «πρωτότοκος» σημαίνει την κατάσταση του προσώπου μέσα στην 
οικογένεια. Ο πρωτότοκος τότε ήταν ο κληρονόμος διπλού μεριδίου απ’ ό,τι οι άλλοι κληρονόμοι, κι επομένως 
ήταν ο αρχηγός της οικογένειας. Αυτό, βέβαια, δεν ήταν πάντοτε κατ’ ανάγκην, μιας και στην Παλαιά Διαθήκη 
έχουμε περιπτώσεις που βιολογικά πρωτότοκοι δεν ήταν οι πνευματικά πρωτότοκοι (π.χ. ο Ισμαήλ, ο Ησαύ ή ο 
Ρουβήν ‒και το αντίστροφο). Επομένως η φρ. του εδαφίου μας «πρωτότοκος» δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήταν 
το πρώτο δημιούργημα του Θεού αλλά ο επικεφαλής της δημιουργίας, ο κληρονόμος των πάντων.  
 Ο λόγος γι’ αυτό, αναφέρεται στο επόμενο εδάφιο, το 16. Η φρ. «εκτίσθη τα πάντα» είναι πολύ σπουδαία 
κι ενδεχομένως δηλώνει πολύ περισσότερα απ’ όσα εκ πρώτης όψεως λέει. Σημαίνει όλα τα είδη των 
επουράνιων και των επίγειων δυνάμεων. Στα ιουδαϊκά κείμενα της εποχής, τα αγγελικά όντα είχαν πολύ μεγάλη 
σπουδαιότητα. Ο Παύλος έρχεται τώρα και λέει ότι όλα είναι υπόδουλα στον Χριστό, εξαρτημένα από τον 
Χριστό. Οι αναγνώστες της Επιστολής που ήταν «εξ εθνών» χριστιανοί είχαν ανάγκη αυτή την επιβεβαίωση της 
ανωτερότητας του Χριστού απέναντι στις εχθρικές πνευματικές δυνάμεις. 
 Σήμερα παρατηρούμε ότι το κοσμοείδωλο πολλών απέχει από αυτό της Βίβλου. Για τον πολύ κόσμο 
σήμερα ο κόσμος δημιουργήθηκε χωρίς την επέμβαση του Θεού. Αρκεί να έχουμε δύο στοιχεία: Χρόνο και Τύχη. 
Δεν χρειάζεται κανένας δημιουργός. Με αυτή τη λογική όμως, σύμφωνα με έναν σύγχρονο φιλόσοφο, τον Ράβι 
Ζαχαρίας, οι πιθανότητες να δημιουργηθεί αυτός ο κόσμος με τους νόμους του που τόσο τέλεια λειτουργούν, 
είναι σαν να βάλεις 10 πιθήκους σ’ ένα χώρο, να τους δώσεις από ένα κομπιούτερ και να τους αφήσεις εκεί για 
1 μήνα να γράψουν ένα στιχάκι του Σαίξπηρ (ιαμβικός πεντασύλλαβος). Έχουμε «Χρόνο και Τύχη». Τι 
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αποτέλεσμα θα έχουμε; Θα έχουμε έστω και 1 αράδα από 1 στίχο του Σαίξπηρ; Ποτέ! Άλλες τόσες πιθανότητες 
έχουμε για τη δημιουργία του κόσμου. Δοξάζουμε όμως τον Θεό, γιατί δημιουργός μας δεν είναι η Τύχη αλλά ο 
Κύριος Ιησούς Χριστός. Η βεβαιότητα αυτή είναι που μας δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή. Εδώ συναντούμε και 
4 περίεργες έννοιες, που σίγουρα θα τις καταλάβαιναν οι αναγνώστες της Επιστολής. Είναι οι έννοιες: Θρόνοι – 
Κυριότητες – Αρχές – Εξουσίες. Ο απόστολος εδώ δηλώνει πως η Δημιουργία περιλάμβανε τα ορατά και τα 
αόρατα. Η λέξη ορατά δεν χρειάζεται καμία εξήγηση, αναμφίβολα όμως ο Παύλος αντιλαμβανόταν ότι με τη λέξη 
«αόρατα» θα κέντριζε την περιέργειά μας. Συνεπώς, συνεχίζει για να παρουσιάσει μια ταξινόμηση εκείνων των 
πραγμάτων που εννοεί ως αόρατα. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται θρόνοι, κυριότητες, αρχές, και εξουσίες. 
Πρόκειται για αγγελικά τάγματα ή και αντίθεες πνευματικές δυνάμεις που κυριαρχούν στον κόσμο, μέχρι τη 
συντριβή τους από τον Χριστό, αν και δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα στα διαφορετικά 
αξιώματα αυτών των έλλογων όντων. Οι Γνωστικοί δίδασκαν ότι υπήρχαν διάφορα αξιώματα και τάξεις 
πνευματικών όντων ανάμεσα στον Θεό και στην ύλη, κι ότι ο Χριστός ανήκε σε μια απ’ αυτές τις τάξεις. Στις 
μέρες μας οι πνευματιστές ισχυρίζονται πως ο Ιησούς Χριστός είναι ένα ανώτερο πνεύμα της έκτης σφαίρας. 
Εδώ ο Παύλος αντικρούει σθεναρά τέτοιες παράλογες αντιλήψεις δηλώνοντας με τους πιο σαφείς όρους ότι ο 
Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο δημιουργός των αγγέλων –για την ακρίβεια, όλων των όντων, ορατών και 
αοράτων. Ο Χριστός, λοιπόν, είναι Θεός, και ως Θεός είναι Κύριος των πάντων· είναι ο Δημιουργός των πάντων, 
είναι αυτός που τα κρατάει όλα σε μια θαυμάσια ισορροπία και που όλα τα συγκρατεί σε συνοχή μεταξύ τους.  
 Στο εδ. 17 διαβάζουμε ότι «συγκρατεί τα πάντα για να μπορούν να υπάρχουν. Το ότι τα δημιούργησε το 
καταλαβαίνουμε. Αλλά το ότι «συγκρατεί τα πάντα» τι σημαίνει; Οι επιστήμονες λένε ότι ανακάλυψαν το 
λεγόμενο «Σωματίδιο του Θεού» (1964 – ο φυσικός Πίτερ Χιγκς διατύπωσε την ιδέα ότι υπάρχει ένα σωματίδιο 
που εξηγεί πώς απέκτησε η ύλη τη μάζα της). Έτσι, το σωματίδιο αυτό ονομάστηκε «του Χιγκς». Το 
«υποατομικό» αυτό σωματίδιο (μικρότερο του ατόμου) πιστεύεται ότι επιτρέπει στα άλλα σωματίδια στο σύμπαν 
να έχουν τη μάζα τους, και ενώνονται για να δημιουργηθεί οτιδήποτε μας περιβάλλει. Κατά κάποιους 
επιστήμονες, χωρίς αυτά τα σωματίδια του Θεού, τα διάφορα άτομα δεν θα είχαν καμιά αυτοδυναμία, έτσι που 
δεν θα υπήρχαν χημικές ενώσεις ή σταθερές δομές στην ύλη είτε στη στερεή είτε στην υγρή. Η Βίβλος κατά έναν 
τρόπο μάς λέει ποιο είναι αυτό το «σωματίδιο του Θεού» στο εδ. 17. Δεν είναι κάποιο υλικό στοιχείο αλλά το 
Πρόσωπο του Χριστού. Ο Ιησούς είναι που «συγκρατεί τα πάντα για να μπορούν να υπάρχουν»! Έρχεται, 
ωστόσο, μια μέρα κατά το Β΄ Πέτρου 3:10 που θα πάψει ο Χριστός να συγκρατεί το σύμπαν. Ώς τότε, όμως, ο 
Χριστός συγκρατεί τα πάντα. Συγκρατεί κι εμένα κι εσένα και όλους μας που μας δημιούργησε για τον εαυτό του. 
Αυτό είναι που δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή μας, αν το δεχτούμε με πίστη στην καρδιά μας. Αν θέλουμε, 
λοιπόν, να ζήσουμε μια πλήρη εν Χριστώ ζωή, όπως ο Χριστός την έχει ορίσει, το πρώτο που θα πρέπει ν’ 
αναγνωρίσουμε είναι ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος της φυσικής Δημιουργίας. Το δεύτερο το βρίσκουμε στο 
επόμενο εδάφιο. 
 
2. Ο Χριστός Πρώτος στην Εκκλησία (εδ. 18). 
Ο Χριστός είναι Πρώτος και στην πνευματική, τη νέα δημιουργία, που είναι η Εκκλησία. Ο Χριστός είναι Κύριος 
‒η Κεφαλή‒ του σώματος των πιστών, οι οποίοι από τότε που τον γνωρίζουν περνούν σε μια πνευματική 
διαδικασία μετάλλαξής τους ώστε να φτάσουν στο ανάστημα του Χριστού και να μοιάσουν στον Χριστό. Εδώ 
ξαναβρίσκουμε τον όρο «πρωτότοκος». Αυτό, δεν αναφέρεται στη χρονική σειρά της ανάστασης. Νεκροί είχαν 
αναστηθεί και πρωτύτερα, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Όμως η πρωτιά της ανάστασης του 
Χριστού αναφέρεται: α) στο ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος που αναστήθηκε για να μην ξαναπεθάνει ποτέ ‒ενώ 
όλοι οι άλλοι ξαναπέθαναν! β) στο ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος που αναστήθηκε με ένδοξο σώμα· γ) στο ότι 
αναστήθηκε ως «κεφαλή» ‒αρχηγός‒ μιας νέας δημιουργίας· δ) στο ότι η ανάστασή του αποτελεί την εγγύηση 
για την ανάσταση όσων πέθαναν «εν Κυρίω», δηλ. ενωμένοι με τον Χριστό πνευματικά. Επομένως ο Χριστός 
είναι Κύριος της πνευματικής Δημιουργίας του σώματος των πιστών, κι έτσι είναι ο πρώτος μέσα στην εκκλησία 
του. Κι έλεγε ένας: «Ο Χριστός δεν μπορεί να είναι πουθενά δεύτερος». Τόσο η Δημιουργία όσο και η Εκκλησία 
αποδίδουν σ’ αυτόν όλη τη δόξα λόγω αυτού που είναι, και λόγω του έργου που έχει κάνει, ώστε να γίνει σε όλα 
εκείνος πρώτος. Κι όταν λέμε πως ο Χριστός είναι Κύριος της εκκλησίας, εννοούμε ότι θέλει όλη τη ζωή και όλη 
την ικμάδα του κάθε πιστού. Είναι ο Χριστός πρώτος στη ζωή μας; Κυριαρχεί στη ζωή μου και στη διακονία μας; 
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5. Η Συμφιλίωση διά του Χριστού 

Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 1:20-23 
 

ΥΜΒΑΙΝΕΙ συχνά, μετά από κάποια δύσκολη περίσταση στη ζωή μας, μια αρρώστια ή ένα πένθος, μετά από καιρό να 
κοιτάζουμε πίσω και ν’ αναλογιζόμαστε τη θλίψη του παρελθόντος. Θυμάσαι π.χ. μια εγχείρηση που έκανες πέρυσι το 

καλοκαίρι, το νοσοκομείο, τους ορούς, και φέτος το καλοκαίρι, ξαπλωμένος σε κάποια παραλία αναλογίζεσαι: πού ήμουν τέτοια 
μέρα πέρυσι και πού είμαι σήμερα!! 
 Κάτι ανάλογο συμβαίνει κι εδώ στην περικοπή μας. Ο Παύλος αφού έχει περιγράψει στα εδ. 13-19 τη θεότητα και το έργο 
του Χριστού, τώρα έρχεται να δείξει στους πιστούς των Κολοσσών τι σημαίνει γι’ αυτούς στην πράξη όλη αυτή η θεολογία. 
Σημαίνει τη συμφιλίωσή τους με τον Θεό. Ο Θεός τούς έχει δεχτεί, κι ο Παύλος τούς παροτρύνει να συνεχίσουν τον καλό αγώνα 
της πίστεως. Η Συμφιλίωση αυτή έχει το νόημα ότι μας μετέφερε από τη μια κατάσταση στην άλλη. Από την κατάσταση της 
αποξένωσης και της εχθρότητας με τον Θεό, στη σχέση της Συμφιλίωσης μαζί του και της αγάπης. Και είναι αυτή η αγάπη του 
Χριστού, ο οποίος και έκανε το έργο της Συμφιλίωσης, που κρατάει την πίστη μας σταθερή.  
 Στα εδάφια 20-23 διακρίνουμε τέσσερις πραγματικότητες: 1) Την Ανάγκη της Συμφιλίωσης με τον Θεό· 2) Το Μέσον της 
Συμφιλίωσης· 3) Το Αποτέλεσμα της Συμφιλίωσης· 4) Ο Όρος της Συμφιλίωσης. 
 
 1. Η Ανάγκη της Συμφιλίωσης (εδ. 21). 
Στο εδ. 19 διαβάζουμε ότι στον Χριστό εν σαρκί ευδόκησε να κατοικήσει όλη η θεότητα.  
 Το εδ. 20 αμέσως μετά, μας διδάσκει ότι μόνο εν Χριστώ και διά του Χριστού έγινε εφικτή η συμφιλίωσή μας με τον Θεό. 
Το σπουδαίο ρήμα ἀποκαταλλάξαι το συναντάμε και στο εδ. 22, κι εκεί θα το δούμε αναλυτικότερα. Εδώ στο εδ. 20 γίνεται η 
διακήρυξη της Συμφιλίωσης, και το υπόλοιπο κείμενο αποτελεί την ανάπτυξη του θέματος. 
 Έτσι, το εδ. 21 μας εντυπωσιάζει προβάλλοντας τη μεταμορφωτική δύναμη του έργου της Συμφιλίωσης. Μας θυμίζει την 
κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν προτού βιώσουμε τη σωτηρία του Χριστού. Εδώ τώρα συναντούμε 3 λέξεις που 
περιγράφουν την κατάσταση του αποχωρισμού μας προτού γνωρίσουμε τον Χριστό. α) ἀπηλλοτριωμένοι [=αποξενωμένοι]. 
Ήμασταν αποκομμένοι από τον Θεό, την πηγή της ζωής (Ρωμ 1:20-23· Εφ 2:12· 4:18). Η Συμφιλίωση είναι απαραίτητη, 
αναγκαία, επειδή ήμασταν αποξενωμένοι από τον Θεό. Και ήμασταν αποξενωμένοι, επειδή ήμασταν αποκλεισμένοι από την 
κοινωνία μας με τον Θεό. Όπως ο άσωτος γιος είχε αποξενωθεί - απομακρυνθεί από τον πατέρα του (Λκ 15:13 - ἀπεδήμησεν 

εἰς χώραν μακρὰν). β) ἐχθροί. Η Συμφιλίωση ήταν απαραίτητη, επειδή δεν ήμασταν μόνο το χαμένο πρόβατο ή η χαμένη 
δραχμή αλλά ήμασταν και ο άσωτος γιος, δηλ. συνειδητά είχαμε εχθρικά αισθήματα προς τον Θεό-Πατέρα, και γι’ αυτό φύγαμε 
μακριά του. Ήμασταν εχθροί τόσο μέσα μας (τῇ διανοίᾳ) όσο και με τις προσβλητικές πράξεις μας (ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς 

πονηροῖς). Σκεφτόμασταν και ενεργούσαμε εναντίον των σκοπών του Θεού. Τι σημαίνει αυτό; Όχι μόνο η όλη ζωή μας ήταν 
αμαρτωλή αλλά και ο νους μας δεν είχε καμιά σχέση με τον νου και τον τρόπο σκέψης του Θεού. Αυτό φαίνεται και σήμερα στη 
σύγχρονη κοινωνία: «Ο Θεός είναι άδικος επειδή δεν καθοδηγεί την Ιστορία όπως εμείς κρίνουμε ότι είναι σωστό ή δίκαιο» 
κλπ. γ) ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς. Πονηρό έργο είναι οτιδήποτε βρίσκεται σε αντίθεση με αυτό που λέει ο Θεός. «Πονηρό» 
είναι ό,τι προξενεί πόνο. Πόνο στην καρδιά του Θεού και των ανθρώπων. Τα πονηρά μας έργα δείχνουν ότι ζούμε για τον εαυτό 
μας και όχι για τον Θεό και τη δόξα του. Η εχθρική διάθεση (ἐχθροὶ τῇ διανοίᾳ) οδηγεί σε εχθρική συμπεριφορά προς τον Θεό.  
 Τώρα έρχεται ο Παύλος να μας επιστήσει την προσοχή να μην ξεχνάμε ποιοι ήμασταν, αν θέλουμε να εκτιμήσουμε σωστά 
τη χάρη του Θεού. Αν θέλουμε διαρκή πνευματική αύξηση και πρόοδο, είναι ανάγκη πάντοτε να θυμόμαστε, σε κάποιο βαθμό, 
ότι είναι δυνατόν να πέσουμε σε οποιαδήποτε αμαρτία. Δεν ελευθερωθήκαμε ακόμη από τη σάρκα και από την παρουσία της 
αμαρτίας δίπλα μας. Η χάρη του Θεού είναι που μας κρατάει στη χριστιανική ζωή. Ο Λούθηρος έλεγε ότι «ο άνθρωπος πρέπει 
να συνειδητοποιήσει το απύθμενο βάθος της αμαρτωλότητάς του, αν θέλει να απολαύσει την χαρά της σωτηρίας». Πάνω απ’ 
όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε ελεημένοι αμαρτωλοί. Αν θεωρούμε πως εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου, αν θέλουμε 
τα πράγματα να κινούνται γύρω από τον εαυτό μας ή από τη δική μας αντίληψη των πραγμάτων, τότε κακά τα ψέματα είμαστε 
αποξενωμένοι από τον Θεό. «Ακόμη κι όταν σπάσουν τα βαριά δεσμά της αμαρτίας, καλά θα κάνουμε να θυμόμαστε το εδ. 21: 
Έτσι έγινε και μ’ εσάς. Άλλοτε ήσασταν αποξενωμένοι από το Θεό κι είχατε απέναντί του εχθρικές διαθέσεις, όπως έδειχναν τα 
πονηρά σας έργα». 
 
 

Σ 



5. Η Συμφιλίωση διά του Χριστού 
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 2. Το Μέσον της Συμφιλίωσης (εδ. 22α). 
Πώς μπορεί ο άνθρωπος να έχει κοινωνία με τον Θεό; Στο εδ. 22 βλέπουμε το μέσον που έθεσε ο Θεός για να συμφιλιωθούν οι 
αμαρτωλοί μαζί του. Μπορούμε να συμφιλιωθούμε με τον Θεό μόνο διαμέσου του θανάτου του Ιησού. Το μόριο νυνί στην ΚΔ 
σημαίνει «αυτή τη στιγμή», «τώρα ακριβώς», και τίθεται σε σχέση με προηγούμενες, ριζικά αντίθετες, καταστάσεις (π.χ. Ρωμ 
6:22· 7:26· Α΄ Κορ 15:20· Εφ 2:13· Φλμ 11). Από τις πιο σημαντικές λέξεις της ΚΔ είναι η λ. ἀποκατήλλαξεν. Είναι το κλειδί για 
να καταλάβουμε τι έκανε ο Χριστός για μας. Από+καταλλάσσω σημαίνει συμφιλιώνω ξανά. Στην ΚΔ με δύο εξαιρέσεις (Α΄ Κορ 
7:11 και Πραξ 7:26) το καταλλάσσω και παράγωγά του σημαίνει την αποκατάσταση σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους και 
στον Θεό (Β΄ Κορ 5:18-20· Ρωμ 5:10-11).  
 Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι πουθενά ο Θεός δεν συμφιλιώνεται με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι 
που πρέπει να συμφιλιωθούν με τον Θεό. Εμείς γίναμε εχθροί του, εμείς πρέπει τώρα να γυρίσουμε με μετάνοια και ταπείνωση 
και να ζητήσουμε να γίνουμε φίλοι του Θεού. Η συμφιλίωση προσφέρεται σ’ εμάς λόγω της ζωής και του θανάτου του Χριστού, 
που μέσα του ευδόκησε να κατοικήσει όλο το πλήρωμα της θεότητος. Ορισμένοι ερμηνευτές κάνουν λόγο για μια θεία 
«ανταλλαγή», που απαντάται μόνο στον Παύλο: Ο Χριστός θέλησε αυτοβούλως και ελευθέρως να μετάσχει στην ανθρωπότητά 
μας για να μπορέσουμε εμείς διά του θανάτου του να γίνουμε «κοινωνοί θείας φύσεως». 
 
 3. Τα Αποτελέσματα της Συμφιλίωσης (εδ. 22β). 
Στο εδ. 22α είδαμε ότι σκοπός του θανάτου του Χριστού είναι η συμφιλίωση: «Ο Χριστός πεθαίνοντας ως άνθρωπος σας 
συμφιλίωσε με τον Θεό». Με ποιο σκοπό; Η απάντηση δίνεται στο 22β: Για να μας παρουσιάσει μπροστά στον Θεό αγίους, 
αψεγάδιαστους και χωρίς καμιά κατηγορία… Η λ. κατενώπιον, σύνθετη από το κατά+ενώπιον δείχνει την εικόνα: Κοιτάζω από 
ψηλά. Ο Θεός κοιτάζει από ψηλά στην ψυχή μας και μας βλέπει «αγίους, αψεγάδιαστους και ανέγκλητους». Όλα αυτά λόγω του 
θανάτου του Χριστού. Όχι ότι πράγματι γίναμε από τη μια στιγμή στην άλλη «άγιοι αψεγάδιαστοι και ανέγκλητοι» αλλά ο Θεός 
μάς βλέπει έτσι λόγω της αγιότητος του Χριστού. Άγιοι εδώ σημαίνει «Ξεχωρισμένοι» για να ανήκουμε στον Θεό. 
 Ο Θεός εξάλειψε τον καταχρεωμένο λογαριασμό των αμαρτιών μας και μας συνέδεσε με τον τέλειο λογαριασμό του 
Χριστού. Αυτός δεν χρωστάει. Τα έχει πληρώσει όλα για λογαριασμό μας, συνεπώς κι εμείς δεν χρωστάμε (Β΄ Κορ 5:21· Α΄ Ιω 
4:17). Οι χριστιανοί δεν είναι μόνον «άγιοι και αψεγάδιαστοι» ‒είναι και χωρίς καμιά κατηγορία εναντίον τους. Είμαστε και 
«ανέγκλητοι» εν Χριστώ. Η λ. χρησιμοποιείται 5 φορές στην ΚΔ και μόνο από τον Παύλο (εδώ και στα Α΄ Κορ 1:8· Α΄ Τιμ 3:10· 
Τιτ 1:6-7). Όχι δηλαδή ότι δεν μπορεί να τους κατηγορήσει ‒ο σατανάς είναι ο κατήγορος των αγίων (Απ 12:10)‒ αλλά όλες οι 
εναντίον τους κατηγορίες καταπίπτουν στο δικαστήριο του Θεού. Γιατί; Επειδή υπερασπιστής τους είναι ο Χριστός (Α΄ Ιω 2:1). 
Το Πνεύμα το Άγιο εξάλλου είναι ο Παράκλητός μας (Ιω 14:26· 15:26· 16:7), που σημαίνει τον Συμπαραστάτη, τον Συνήγορο και 
τον Υπερασπιστή μας. Αυτά είναι μερικά από τα αποτελέσματα της Συμφιλίωσης. 
 
 4.  Ο Όρος της Συμφιλίωσης (εδ. 23) 
Τέλος στο εδ. 23 διαβάζουμε πως αυτή η Συμφιλίωση λαμβάνει χώρα στη ζωή μας μόνο με σταθερή και διαρκή πίστη: Ο 
Χριστός μάς συμφιλίωσε με τον Θεό, για να μας παρουσιάσει μπροστά του αγίους, αψεγάδιαστους και χωρίς καμιά κατηγορία 
εναντίον μας, ΕΑΝ μείνουμε σταθεροί στην πίστη. Το κείμενο έχει τρεις χαρακτηριστικούς όρους που τους συνηθίζει ο Παύλος 
και αλλού: Πρέπει να μείνουμε τεθεμελιωμένοι, ἑδραῖοι και μὴ μετακινούμενοι από την πίστη (βλ. και Α΄ Κορ 15:8). Δεν έχει 
σημασία αν γνώρισες τον Χριστό πριν από χρόνια ή αν βαπτίστηκες από βρέφος κλπ. Σημασία έχει αν, αφού γνώρισες τον 
Χριστό, έμεινες «σταθερός, θεμελιωμένος και ακλόνητος» στην πίστη του Χριστού. Εφ’ όσον τη Συμφιλίωση που έχουμε μας 
την έδωσε ο Θεός, αυτός είναι που βάζει και τους όρους για να τη δεχτούμε. Δεν την αγοράζουμε, τη δεχόμαστε ως δώρο. Αν 
δεν τη θέλουμε, την αφήνουμε. Μοιάζει με τα δωρεάν ηλεκτρονικά προγράμματα Adobe, Microsoft Media Player, Java κλπ. Τα 
κατεβάζεις δωρεάν αλλά πρέπει προηγουμένως να κάνεις τικ στο κουτάκι ότι δέχεσαι τους όρους. Έτσι, λοιπόν, συμφιλιώνεται 
με τον Θεό όποιος δέχεται τους όρους της Συμφιλίωσης, που είναι η μετάνοια και η διά πίστεως αποδοχή και παράδοση στον 
Χριστό. Παραδινόμαστε στον Χριστό και καλούμε το Άγιο Πνεύμα να μεταμορφώσει τη ζωή μας. Να αλλάξει τον νου και την 
καρδιά μας και να μας οδηγήσει σταθερά στην αγιότητα του Θεού.  
 Τέλος, υπάρχουν στο εδάφιο δύο έννοιες που προβληματίζουν: 
 α) «Η ελπίδα του Ευαγγελίου». Στην πλήρη έννοιά της σημαίνει την προσμονή της εσχατολογικής ολοκληρωμένης 
σωτηρίας των πιστών (δηλ. ακόμη κι από αυτή την παρουσία της αμαρτίας) όταν θα έρθει ο Χριστός. Τι σκεφτόμαστε άραγε 
όταν λέμε ότι «Έρχεται ο Κύριος»; Φοβάμαι ότι ξεχνάμε τη μεγαλύτερη ελπίδα μας: ότι θ’ απαλλαγούμε από την παρουσία της 
αμαρτίας και της σάρκας, που ο σατανάς τη μεταχειρίζεται ως όργανο της αμαρτίας. 
 β) Του ευαγγελίου «που έχει κηρυχθεί σ’ ολόκληρη την οικουμένη». Το ερώτημα που προκύπτει είναι πόση 
«οικουμένη» γνώριζε τότε ο Παύλος; Είχε πράγματι πάει παντού; Όχι βέβαια! Θεωρείται λοιπόν, σαν μια έκφραση που δείχνει 
την παγκοσμιότητα του ευαγγελίου και του κηρύγματος του ευαγγελίου. Την ίδια φράση τη συναντάμε στην περιγραφή των 
Πράξεων (2:5) που μιλούν για την πολυπολιτισμικότητα του ακροατηρίου του Πέτρου την Πεντηκοστή στην Ιερουσαλήμ. 
«Οικουμένη»: Κι από τη Νέα Γουινέα; κι από την Τανζανία; κι από τους Άουκας του Αμαζονίου; Όχι εκεί πήγαν σήμερα ο 
Κώστας ο Μακρής και ο Αλέκος με τη Ναυσικά και οι 5 ιεραπόστολοι («Μέσα απ’ τους Λαμπρούς Πυλώνες»). Ο Θεός όμως έχει 
όλα τα έθνη της γης στο σχέδιό του και θέλει όλοι ν’ ακούσουν το κήρυγμα του ευαγγελίου (Α΄ Τιμ 2:4). 

 
**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ - 15 Συμμελέτες   
Γενικό Θέμα: ΜΙΚΡΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

6. Το Μυστικό του Θεού 

Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 1:24-29 
 

ΑΘΩΣ φτάνουμε αισίως στο τέλος του 1ου κεφαλαίου της Προς Κολοσσαείς Επιστολής, εκείνο που κάνει τη 
μεγαλύτερη εντύπωση, όπως θα δούμε, είναι μια ιδιαίτερη διδασκαλία του απ. Παύλου, που είναι ομώνυμη με 

τον τίτλο του θέματός μας: «Το Μυστικό του Θεού». Ποιο είναι αυτό το μυστικό; Θα το δούμε στη συνέχεια. Ας 
πάρουμε, όμως τα πράγματα από την αρχή. 
 Ένα από τα ερωτήματα της φιλοσοφίας είναι «ποιος ο σκοπός της ύπαρξης» [ποιος είμαι-από πού έρχομαι-τι 
θέλω εδώ στον κόσμο-πού πηγαίνω]. Από βιβλική άποψη το ερώτημα της ύπαρξης παίρνει τη μορφή «ποιος είναι ο 
σκοπός του Θεού για μας;» Το ότι πολλοί χριστιανοί δεν έχουν καμιά επιρροή στο περιβάλλον τους, οφείλεται στο 
ότι ένα τέτοιο ερώτημα δεν έχει γι’ αυτούς καμιά σημασία. Ζουν χωρίς έναν σαφή σκοπό. Ο Θεός μάς σχεδίασε και 
μας δημιούργησε με έναν συγκεκριμένο σκοπό: τον δικό του σκοπό. Γιατί ήρθαμε στην ύπαρξη; Η Βίβλος λέει για να 
γνωρίσουμε τον Θεό, να βγούμε από το καθεστώς της αμαρτίας και να λάβουμε τη σωτηρία. Η σημερινή περικοπή 
μας μας βοηθάει να κατανοήσουμε τρεις επιμέρους σκοπούς που έχει η σωτηρία του Θεού. Να δούμε μ’ άλλα λόγια 
ποιος είναι: 1. Ο Σκοπός των Θλίψεων· 2. Ο Σκοπός της Διακονίας· 3. Ο Σκοπός του Αγώνα. 

 
1. Ο Σκοπός των Θλίψεων (εδ. 24). 

Το εδάφιο ξεκινάει με το επίρρημα: Νῦν. Σημαίνει τώρα. Νυν χαίρω… Γιατί «τώρα»; Τι προηγείται; Προηγείται όλο 
το θαυμάσιο θέμα της συμφιλίωσης του ανθρώπου με τον Θεό. Στα αμέσως προηγούμενα εδάφια διαβάζουμε ότι 
κάποτε ήμασταν εχθροί και ξένοι, μακριά από τον Θεό, και τώρα κάτι αλλάζει. Τώρα ο απόστολος χαίρεται που 
υποφέρει για χάρη των πιστών, και γενικότερα υποφέρει για χάρη της εκκλησίας του Χριστού. Σε όλη την Καινή 
Διαθήκη γίνεται λόγος για τα παθήματα. Για τα παθήματα του Χριστού και γι’ αυτά των χριστιανών. Τα παθήματα 
του Χριστού μάς χάρισαν τη σωτηρία μας (Α΄ Πε 1:11· 5:1· Εβρ 2:9). Τα παθήματα του πιστού για χάρη του 
Χριστού, όμως, είναι προνόμιο μοναδικό (Β΄ Τιμ 3:11· Α΄ Πε 3:13-14·5:9· Εβρ 10:32). Τα παθήματα του Χριστού 
είχαν σκοπό την πραγμάτωση της Σωτηρίας. Τα παθήματα του πιστού έχουν σκοπό την εξάπλωση της Σωτηρίας.   
Ο Χριστός εξακολουθεί να υποφέρει, όταν η Εκκλησία (το σώμα του) υποφέρουν για χάρη του (Πραξ 9:4).   
 Ένα σπουδαίο ρήμα, άπαξ λεγόμενον στην ΚΔ που χρησιμοποιεί εν προκειμένω ο Παύλος είναι το ρ. 

ἀνταναπληρῶ. Ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων. Μ’ άλλα λόγια, «συντελώ με τα σωματικά μου 
παθήματα ώστε να ολοκληρωθούν οι θλίψεις που πρέπει να υπομείνει το σώμα του Χριστού…» Εδώ πρέπει να 
εξηγήσουμε ότι πρώτα απ’ όλα τα παθήματα του Χριστού για τη σωτηρία μας είναι πλήρη και ολοκληρωμένα και δεν 
χρειάζονται κανένα συμπλήρωμα (1:20). Εξάλλου η έννοια «παθήματα του Χριστού» σημαίνει όχι μόνο παθήματα 
για χάρη του Χριστού αλλά και τα παθήματα του ίδιου είδους με εκείνα του Χριστού, αν και μικρότερης κλίμακας. Ο 
Παύλος υπέμεινε τα ίδια με τον Χριστό παθήματα. Μια καλή εξήγηση του ρ. ανταναπληρώ (τα παθήματα του 
Χριστού) είναι αυτή που λέει πως αν ο Χριστός ήταν στη γη, θα εξακολουθούσε να υφίσταται και άλλα παθήματα. 
Αυτά όμως που δεν υπέφερε, «περισσεύουν» κατά κάποιον τρόπο για μας ‒το σώμα του.   
 Γιατί, όμως, οι θλίψεις για τον Χριστό είναι αίτια χαράς; Αυτό είναι μια κυρίαρχη ιδέα στην Καινή Διαθήκη. Οι 
πρώτοι Χριστιανοί χαίρονταν να υποφέρουν για τον Χριστό. Η Καινή Διαθήκη μάς αναφέρει 5 λόγους: 
Πρώτον: Οι θλίψεις είναι μέρος της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ. Φέρνουν τους πιστούς πιο κοντά στον Χριστό. Ο Παύλος γράφει 
ότι «θέλει να γνωρίσει τον Χριστό και τη δύναμη της ανάστασής του, και να μετάσχει στα παθήματά του 
ακολουθώντας τον ώς στον θάνατο» (Φιλ 3:10). Δεύτερον. Οι θλίψεις δημιουργούν τη ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ότι ζούμε 
σωστά τη ζωή του Χριστού (Ιω 15:20· Β΄ Τιμ 3:12· Α΄ Πε 4:4). Τρίτον. Οι θλίψεις μάς υπόσχονται ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ στον 
ουρανό (Ρωμ 8:17-18· Β΄ Κορ 4:17). Τέταρτον. Η δική μας θλίψη συντελεί στη ΣΩΤΗΡΙΑ των άλλων και στην 
ενίσχυση της ΠΙΣΤΗΣ των  άλλων πιστών. Η αντοχή της πίστης μας στις θλίψεις (απόλυση από τη δουλειά-
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διάγνωση καρκίνου-το παιδί σου πεθαίνει κλπ.) δείχνει σε έναν σκεπτικιστή κόσμο τη δύναμη της πίστης. Πέμπτον. 
Οι θλίψεις αποστομώνουν τον σατανά (π.χ. Ιώβ κεφ. 1).   
 
2. Ο Σκοπός της ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ (εδ. 25-27). 
Ο απόστολος Παύλος ποτέ δεν έπαψε να απορεί τι του βρήκε ο Θεός και τον κάλεσε στο έργο του. Έγινε διάκονος 
της εκκλησίας σύμφωνα με μια συγκεκριμένη αποστολή που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Η διακονία του Παύλου δεν 
ήταν μια εθελοντική απασχόληση που την επιτελούσε όποτε ήθελε και όποτε όχι. Ήταν μια διατεταγμένη πορεία 
προς έναν στόχο: να ολοκληρώσει το έργο του. Είναι μια παραγγελία που δίνει και στον Τιμόθεο ο Παύλος: να 
κάμει πλήρη τη διακονία του (Β΄ Τιμ 4:5), δηλ. να εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις στη διακονία του. Ο Λόγος 
του Θεού πρέπει να κηρύττεται ολόκληρος. Αυτό πρέπει να είναι ο σκοπός της διακονίας της κάθε εκκλησίας. Η 
εκκλησία πρέπει να λέει όλη την αλήθεια στον κόσμο για τον Χριστό, για τη σωτηρία του. Και για τον ουρανό και για 
την κόλαση. Να ξυπνάει τους κοιμισμένους. Να κηρύττει το ευαγγέλιο, έστω κι αν αυτό δεν είναι δημοφιλές. «Να 

παρηγορεί τους θλιμμένους και να θλίβει τους (δήθεν) παρηγορημένους». Η φρ. κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ 

τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς σημαίνει «μέσα στο λυτρωτικό σχέδιο του Θεού για σας». Ο Θεός έχει ένα λυτρωτικό 
σχέδιο που εμπιστεύτηκε στον Παύλο να το βάλει σε εφαρμογή.    
 Στο εδ. 26 διαβάζουμε ότι αυτό το λυτρωτικό σχέδιο του Θεού, που είναι και ο τίτλος της μελέτης μας είναι: «Το 
Μυστικό του Θεού». Ξεχωρίζει σαν θέμα, γιατί είναι κάτι που ίσως δεν έχει κατανοηθεί όσο πρέπει. Όταν λέμε 
«μυστικό», δεν εννοούμε κάτι μαγικό αλλά κάτι που δεν είχε αποκαλυφθεί ωσότου ο Παύλος έλαβε την εντολή του 
Θεού να το κηρύξει. Σε όλη τη βιβλική Ιστορία αυτή η πραγματικότητα κρατήθηκε καλυμμένη (Ρωμ 16:25). Στο 
πρωτευαγγέλιο (Γεν 3:15) γίνεται αναφορά στον «απόγονο» της γυναίκας. Περνούσαν τα χρόνια και οι αιώνες, κι 
αυτός ο απόγονος δεν ήταν ούτε ο Κάιν, ούτε ο Άβελ, ούτε ο Νώε ούτε ο Δαβίδ ούτε ο Σολομώντας. Κανένας 
σωτήρας δεν υπήρχε στον ορίζοντα, ωσότου ερχόμαστε στα Ευαγγέλια και διαβάζουμε για τον Χριστό. Αυτός είναι 
ο πυρήνας του μυστικού του Θεού. Κανένας δεν τον αναγνώρισε, πολύ λίγοι τον δέχτηκαν. Ο ίδιος έλεγε ότι η 
διδασκαλία του για τη βασιλεία του Θεού κρατήθηκε κρυφή από τους σοφούς του κόσμου κι αποκαλύφθηκε στους 
απλούς ανθρώπους (Λκ 10:21). Και μέσα σ’ αυτή την οικονομία της βασιλείας του Θεού ξεχωρίζει η εκκλησία του. 
 Στο εδ. 27 διαβάζουμε ειδικότερα γι’ αυτό το μυστικό: Ο F. B. Meyer εξηγεί: «Το ότι ο Θεός θα κατοικούσε 
μέσα στην καρδιά ενός τέκνου του Αβραάμ (δηλ. ενός Ιουδαίου) θεωρείτο μια υπέροχη πράξη συγκατάβασης· αλλά 
το ότι θα έκανε σπίτι του την καρδιά ενός εθνικού ήταν απίστευτο». Κι όμως, αυτό ακριβώς ήταν το μυστήριο: «και 
οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομιά μαζί με τους Ιουδαίους, αποτελούν μέλη του ίδιου σώματος του 
Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού» (Εφεσ. 3:6). Το γεγονός ότι οι εθνικοί μπορούσαν να σωθούν δεν 
ήταν κάποια κρυμμένη αλήθεια στην ΠΔ· όμως ότι οι μεταστραφέντες εθνικοί θα ήταν και αυτοί μέλη του σώματος 
του Χριστού, συμμέτοχοι στη δόξα του, και συμβασιλείς στον θρόνο του, αυτή ήταν μια αλήθεια άγνωστη μέχρι 
εκείνη την εποχή. 
 
3. Ο Σκοπός του Πνευματικού Αγώνα (εδ. 28-29). 
Τέλος, ο τρίτος στόχος της Σωτηρίας του Θεού είναι ο πνευματικός αγώνας της εκκλησίας (εδ. 28). Ο σκοπός του 
πνευματικού αγώνα στο έργο του Θεού αφορά «πάντα άνθρωπον». Σημειωτέον ότι η φρ. «πάντα άνθρωπον» 
απαντάται 3 φορές στο κείμενο, και η κάθε φράση εξαρτάται από ένα διαφορετικό ρήμα. Το κήρυγμα του Λόγου 

(καταγγέλλομεν) είναι απαραίτητα Χριστοκεντρικό, και γίνεται με δύο τρόπους: α) νουθετοῦντες. Σημαίνει 
«συμβουλεύουμε». Η εκκλησία έχει υποχρέωση να συμβουλεύει έναν ένα πιστό σχετικά με ζητήματα διαγωγής στις 

σχέσεις του με τους άλλους αδελφούς. β) διδάσκοντες. Η διδαχή έχει να κάνει με τη σύνδεση των ατόμων με τον 
Λόγο του Θεού. Για τη χριστιανική ανάπτυξη, κρίσιμο ρόλο παίζουν η διδασκαλία ως προς τα  «πιστεύω» της 
εκκλησίας, και τη χριστιανική συμπεριφορά που αντιστοιχεί σ’ αυτά τα «πιστεύω» (πρβλ. Μτ 28:20). Ως πιστοί 
πρέπει να αναζητούμε ευκαιρίες να μαθητεύουμε στον Λόγο του Θεού και στη διαγωγή μας προς τα έξω.  

 Όλα αυτά γίνονται με έναν στόχο: ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ. Διακαής 
πόθος του Παύλου ήταν ο κάθε πιστός να γίνει «τέλειος», δηλαδή πλήρης εν Χριστώ. Ολοκληρωμένος πνευματικός 
άνθρωπος. Ο πιστός δεν πρέπει να παραμείνει στην αρχική, τη νηπιακή κατάσταση (Α΄ Κορ 3:1-2). Ο Παύλος 
προσευχόταν κι εργαζόταν ώστε κάθε πιστός να διατηρηθεί «άμεμπτος» ώς την έλευση του Χριστού (Α΄ Θεσ 5:23). 
Έργο της εκκλησίας είναι όχι μόνο να νουθετήσει ούτε ακόμη και να διδάξει, αλλά να δημιουργήσει πνευματικά 
ώριμους πιστούς (εδ. 29). Χρειάζεται αγώνας και κόπος γι’ αυτό. Η εκκλησία πρέπει να αγωνιστεί γι’ αυτό τον 
σκοπό με όλες της τις δυνάμεις ‒δυνάμεις όμως που τις δίνει ο Κύριος (Α΄ Κορ 15:10.58· Γαλ 4:11· Α΄ Θεσ 1:3).  
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7. Ο Κρυμμένος Θησαυρός του Θεού 
Ανάγνωσμα:  

Κολοσσαείς 2:1-5 
 

 Βίβλος είναι το θησαυροφυλάκιο του Θεού. Αν θέλουμε να βρούμε τον θησαυρό του Θεού, πρέπει να βρούμε 
τον Χριστό. Και το πιο σίγουρο μέρος για να βρούμε τον Ιησού Χριστό είναι η Βίβλος. Καθώς γνωρίζουμε όλο 

και περισσότερο τον Χριστό, ανακαλύπτουμε τον κρυμμένο θησαυρό του Θεού. Κι αν θέλουμε ειλικρινά να 
γνωρίσουμε τον Ιησού, πρέπει να εμβαθύνουμε στον Λόγο του με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Οι αλήθειες του 
Θεού πρέπει ν’ αναζητούνται με την προσοχή κάποιου που αναζητεί κρυμμένους θησαυρούς. Ο ψαλμωδός λέει ότι 
«αγάλλομαι στον Λόγο σου σαν εκείνον που βρίσκει λάφυρα πολλά» (Ψλ 119:162).Το κείμενό μας περιλαμβάνει 
μια παραίνεση: να μην ενδίδουμε στην ύπουλη ανάμιξη της χριστιανικής σκέψης με τις πλανερές φιλοσοφίες αυτού 
του κόσμου. Δεν είναι η γνώση η απάντηση για το ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ο Χριστός είναι η απάντηση. Κατά 
τον Παύλο και ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, ο Χριστιανός στις φιλοσοφίες του κόσμου δεν έχει καμιά φιλοσοφία να 
αντιτάξει αλλά ένα πρόσωπο: την πραγματικότητα του Ιησού Χριστού.   
 Στην περικοπή μας εν προκειμένω διακρίνουμε 3 πραγματικότητες: 1. Το Μυστήριο του Θεού. 2.Τον Θησαυρό 
του Θεού. 3. Τη Σταθερότητα του Θεού. 
 
1. Το Μυστήριο του Θεού (εδ. 1-2). 
 Είναι γνωστό ότι ο χριστιανός είναι ένας δίαυλος διά του οποίου μεταδίδεται η παρουσία και η δύναμη του 
ενοικούντος Χριστού στους γύρω του. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους: με τις προσευχές μας και με την παρουσία μας.  
Το εδ. 1 αναπτύσσει τη σπουδαιότητα της μεσιτικής προσευχής. Ο Παύλος αγωνιζόταν εναντίον των πνευματικών 
δυνάμεων του σκότους. Με ποια δύναμη; Με τη δύναμη της προσευχής, και περίμενε με αγωνία την απάντηση του 
Θεού. Η προσευχή του επεκτεινόταν και σ’ εκείνους που δεν τους είχε συναντήσει προσωπικά. Μπορεί να ήταν 
περιορισμένος σε ένα ρωμαϊκό κελί αλλά η αγάπη του και οι προσευχές του δεν περιορίζονταν σε μια μικρή, 
σκοτεινή καρδιά. Στο εδ. 2 βλέπουμε το αντικείμενο αυτής της τόσο ένθερμης προσευχής. Μολονότι ο Παύλος δεν 
ήταν παρών στην εκκλησία, τους διακονούσε με την προσευχή και τον γραπτό του λόγο. Εντύπωση κάνει η σειρά 
που βάζει ο Παύλος τα νοήματά του: Η αγάπη κρατάει ενωμένη τη συνάθροιση. Αυτή η ενότητα τους συγκρατούσε 
να μην πλανηθούν. Ακολουθούσε η βεβαιότητα που δίνει η αληθινή γνώση (σύνεσις). Έτσι θα γνώριζαν καλά το 
μυστήριο του Θεού… Χωρίς παραχώρηση της καρδιάς στον Χριστό δεν υπάρχει πλήρης γνώση. Εμείς πάμε 
ανάποδα. Προσπαθούμε με τη γνώση ή προβάλλοντας τα δόγματά μας να εμπιστευτούμε τον Χριστό και μετά να 
νιώσουμε ενωμένοι με την αγάπη. Ο όρος σύνεσις (της πληροφορίας της συνέσεως) έχει να κάνει με τη σωστή 
εφαρμογή των αρχών της Βίβλου στην καθημερινή ζωή. Αυτή τη σωστή εφαρμογή μόνον ένας πλήρης Πνεύματος 
Αγίου πιστός μπορεί να την κάνει, γιατί «τα μυστικά του Θεού κανένας δεν μπορεί να τα ξέρει εκτός από το Πνεύμα 
του Θεού» (Α΄ Κορ 2:11.14). 
 
2. Ο Θησαυρός του Θεού (εδ. 3). 
  Ο πραγματικός, ο αιώνιος θησαυρός ανευρίσκεται μόνο στον Χριστό. Πολλές φορές η πνευματική αλήθεια 
είναι μη αναγνωρίσιμη, άγνωστη, και πολλοί τη θεωρούν κάτι εύκολο. Οι άνθρωποι οι έξω της πίστεως μπορεί να 
περνούν δίπλα της και να μην την αναγνωρίζουν. Οι πιστοί του Χριστού, ωστόσο, θεωρούν πολύτιμη την 
προσωπική σχέση τους με τον Χριστό. Οι μη πιστοί εκτιμούν άλλες αξίες: τις επιδιώξεις τους, τα υλικά αποκτήματα, 
άλλες σχέσεις αλλά όχι τον Χριστό. Αν κάποιος σοβαρεύεται με τα πνευματικά πράγματα, είναι ανάγκη να σκάψει 
πολύ κάτω από την επιφάνεια. Ακόμα κι εμείς οι πιστοί πρέπει ν’ ανακαλύψουμε τον τεράστιο θησαυρό που έχουμε 
εν Χριστώ. Όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Εδώ συναντούμε δύο βιβλικούς όρους: τη «σοφία» και τη 
«γνώση». Γνώση είναι η κατανόηση, η σύλληψη της αλήθειας. Σοφία είναι η εφαρμογή της γνώσης στη ζωή. Η 
γνώση είναι στοιχείο της αλήθειας, ενώ σοφία είναι η ικανότητα την αλήθεια που μάθαμε και κατανοήσαμε, να την 
εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας. Και οι δύο αυτοί θησαυροί ευρίσκονται στον Χριστό (Ρωμ 11:33· Α΄ Κορ 
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12:8) [του οποίου η σοφία είναι για τον κόσμο ανοησία (Α΄ Κορ 1:21-25), αλλά αυτός είναι η δύναμη του Θεού, διά 
της οποίας ο πιστός λαμβάνει «τη δικαιοσύνη, τον αγιασμό και την απολύτρωση» (Α΄ Κορ 1:30)].  
Πώς μπορούμε, τώρα, να οικειοποιηθούμε αυτούς τους θησαυρούς; Πώς μπορούμε να τους κάνουμε δικούς μας; 
Ούτε η γνώση ούτε η σοφία μπορούν να μας οδηγήσουν στο πραγματικό νόημα της ζωής. Μόνον ο Χριστός μπορεί. 
Η προσωπική σχέση μας μαζί του είναι το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής και με αυτή τη σχέση ξεκινούν να 
λειτουργούν η σοφία και η γνώση.   
 Στον Χριστό βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Γι’ αυτό μας αρκεί μόνον ο 
Χριστός. Ο όρος ἀπόκρυφοι του κειμένου χρησιμοποιόταν από τους ψευδοδιδασκάλους της εποχής για να 
αναφερθούν σε κείμενα που περιείχαν τη μυστική, την απόκρυφη γνώση τους. Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμιά κρυφή 
πνευματική γνώση σχετικά με τη σωτηρία μας και τον αγιασμό μας έξω από τον Χριστό. Οι εν Χριστώ θησαυροί της 
σοφίας και της γνώσης είναι κρυμμένοι από όλους τους άλλους, εκτός από τους ώριμους πιστούς. Τα πιο πολλά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και για τα οποία προσευχόμαστε βρίσκονται στην αδυναμία μας να 
κατανοήσουμε τον Χριστό: τι έχει κάνει για μας, τι σημαίνει για μας, και τι έχουμε στη διάθεσή μας μέσω αυτού. Στο 
ερώτημα «πώς θ’ ανακαλύψω τους θησαυρούς του Θεού», η απάντηση είναι σκάψε στον Λόγο του. Αν διαβάζουμε 
τον Λόγο του Θεού βιαστικά ή απρόσεκτα, χάνουμε τα βαθιά του νοήματα. 
 
3. Η Σταθερότητα του Θεού (εδ. 4-5). 
 Το εδ. 4 είναι μια προειδοποίηση ενάντια στην επίφοβη ανάμιξη της χριστιανικής αλήθειας με τις ψευδείς 
φιλοσοφίες του κόσμου. Ένα από τα πρακτικά αποτελέσματα της πλήρους γνώσης και σοφίας είναι ότι μόνον αυτές 
μπορούν να φυλάξουν τον πιστό από του να παρασυρθεί από τις απατηλές φιλοσοφίες. Η λ. πιθανολογία του 
κειμένου είναι «άπαξ λεγόμενον» και σημαίνει «πειστικός λόγος αλλά λάθος επιχειρήματα». Οι έννοιες της αλήθειας 
και της πειθούς δεν είναι πάντοτε συσχετισμένες. Είναι δυνατόν το λάθος να πείθει, και να μην πείθει η αλήθεια. 
Όλα εξαρτώνται από το αν κάποιος διαθέτει την πλήρη αλήθεια και είναι απόλυτα αφοσιωμένος σ’ αυτήν. 
Οι Κολοσσαείς αναγνώστες του Παύλου κινδύνευαν απ’ αυτές τις πλάνες. Πήγαιναν μετά τον Παύλο οι Ιουδαΐζοντες 
και λέγανε «καλά τα λέει ο Παύλος αλλά πρέπει να προσθέσετε κι ετούτο ή το άλλο». «Προσέξτε», λέει ο Παύλος. 
«Μείνετε σταθεροί ακολουθώντας τον Χριστό. Όλοι οι θησαυροί της γνώσης και της σοφίας είναι κρυμμένοι μέσα σ’ 
αυτόν».  
 Σύγχρονες πλάνες είναι βασικά η τηλεόραση και τα άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας που περνούν μηνύματα 
της σύγχρονης κοσμικής σκέψης κι έρχονται να γεμίσουν τα κενά που έχει αφήσει η αμέλειά μας να εμβαθύνουμε 
στον Λόγο του Θεού και να βρούμε τους κρυμμένους θησαυρούς. Ειδικότερα έχουμε: ο Ηδονισμός, η 
Αυτοπραγμάτωση (Self-Realization Theory), o Επιστημονικός Ντετερμινισμός (Scientific Determinism), η Ηθική της 
Κατάστασης (Situational Ethics), η Απόδραση (Escapism) και άλλες.  
 Στο εδ. 5, τέλος, ο Παύλος χαίρεται που οι πιστοί στέκουν σταθεροί στην πίστη τους στον Χριστό. 
Φαίνεται πως τον Παύλο τον ενδιέφερε η ευπρέπεια και η τάξη στην εκκλησία. Το λέει όταν ασχολείται με τις τρελές 
καταστάσεις στην εκκλησία της Κορίνθου: «Όλα να γίνονται με ευπρέπεια και τάξη» (Α΄ Κορ 14:40). 
Η εξαπάτηση (πλάνη) είναι μέσον του πνευματικού πολέμου, όπως και του φυσικού (Οι Άγγλοι στον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο είχαν κατασκευάσει αεροπλάνα και τανκς από χαρτόνι για να παραπλανήσουν τα αναγνωριστικά 
αεροπλάνα των Γερμανών στην Αφρική, στις μάχες κατά του Ρόμελ). Πόσο υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας σε μια 
ανάλογη πνευματική μάχη σήμερα, ενάντια σ’ αυτούς που θέλουν να μας παραπλανήσουν; Ο Παύλος χρησιμοποιεί 
στρατιωτικές εκφράσεις στο εδ. 5. α) Χαίρεται που βλέπει την τάξιν τους ‒που σημαίνει πως ήταν ετοιμοπόλεμοι, 
καλοεκπαιδευμένοι στρατιώτες. β) Χαίρεται που βλέπει το στερέωμα της πίστης τους στον Χριστό ‒που σημαίνει 
πως είχαν στέρεο, αδιάσπαστο μέτωπο. Ήταν αταλάντευτα αφιερωμένοι στον Χριστό και στο έργο της εξάπλωσης 
της βασιλείας του. Η αλήθεια του Θεού είναι η καλύτερη προστασία ενάντια στα ψεύδη του διαβόλου.  
 Στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ένας πλούσιος συγκλητικός τον είχε εγκαταλείψει ο γιος του. Κάποτε 
πέθανε ξαφνικά, και ανοίχτηκε η διαθήκη του. Εκεί έλεγε: «Επειδή ο γιος μου δεν εκτίμησε τι έχω κάνει γι’ αυτόν, 
αφήνω όλη μου την ανά τον κόσμο ιδιοκτησία στον υπάκουο δούλο μου, τον Μάρκελλο. Επειδή, όμως, είμαι και 
άνθρωπος σπλαχνικός, κληροδοτώ στον γιο μου μία μόνο ιδιοκτησία μου ‒όποια εκείνος επιλέξει». 
 «Συγνώμη», απολογήθηκε ο συμβολαιογράφος της εποχής, αλλά πρέπει να διαλέξετε μόνο μία ιδιοκτησία του 
πατέρα σας. Τι διαλέγετε;». 
 Κι εκείνος απάντησε: «Τον Μάρκελλο»!! 
Στον Μάρκελλο «ήταν κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί» του πατέρα του…  
 

**** 
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8. «Περιπατεῖτε ἐν Χριστῷ» 
 

Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 2:6-12 
 

ΕΧΡΙ τώρα, μετά την ανωτερότητα του Υιού του Θεού (Κολ 1:13-20), η Επιστολή προς Κολοσσαείς μάς έχει 
αποκαλύψει σπουδαίες αλήθειες όσον αφορά τη σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό: Συμφιλιωθήκαμε με 

τον Θεό εν Χριστώ (1:21-23). Ανακαλύψαμε το Μυστήριο του Θεού εν Χριστώ (1:24-27). Η Ολοκλήρωση των πιστών 
είναι εν Χριστώ (1:28-29). Ο κρυμμένος Θησαυρός του Θεού είναι εν Χριστώ (2:1-5). Επομένως, οι πιστοί θα πρέπει 
να συνεχίσουν να ζουν «εν Χριστώ», φράση που επαναλαμβάνεται 6 φορές στην παραπάνω περικοπή μας.   

Στην περικοπή μας θα δούμε τρόπους που θα μας βοηθήσουν να αυξηθούμε στο περπάτημά μας με τον 
Χριστό. Έτσι, διακρίνουμε τρεις τομείς: (1) Ρίζα και Οικοδόμημα εν Χριστώ. (2) Πλήρωση και Ολοκλήρωση εν 
Χριστώ. (3) Ταφή και Ανάσταση εν Χριστώ.  

**** 
1. Ρίζα και Οικοδόμημα εν Χριστώ (Εδ. 6-7). 
 Το εδ. 6 μάς προτρέπει να συνεχίσουμε τη χριστιανική ζωή, όπως ακριβώς την αρχίσαμε, δηλ. εν Χριστώ. 
Είναι το συμπέρασμα των εδ. 2-5 που προηγούνται. Οι Κολοσσαείς έχουν λάβει τον Χριστό, έχουν ξεκάθαρη 
πεποίθηση για τη θεότητά του και την πληρότητα που αυτός χαρίζει, και αντιμετωπίζουν σθεναρά τους 
ψευδοδιδασκάλους. Σταθερότητα στην πίστη όμως δεν σημαίνει αδράνεια. Πρέπει να συνεχίσουν να περιπατούν εν 
Χριστώ. «Περιπατώ με τον Χριστό» σημαίνει: Ζητώ από τον Θεό να με βοηθήσει να ζήσω μαζί του την κάθε μέρα· 
εξασκώ πίστη για κάθε βήμα την κάθε φορά· επιτρέπω στον Θεό αυτό που εργάζεται μέσα μου, να το κάνει να 
εκδηλωθεί και προς τα έξω· γίνομαι σαν τον Χριστό· επικεντρώνω τη σκέψη μου σ’ αυτόν (στο τι έχει κάνει για μένα, 
στο τι κάνει κάθε μέρα για μένα, και τι υπόσχεται να κάνει στο μέλλον)· ρισκάρω να εξαρτηθώ απόλυτα απ’ αυτόν, 
να υπακούσω στις εντολές του και να εφαρμόσω τη διδασκαλία του ‒όλα διά πίστεως και με οδηγό το Πνεύμα. 
 Το εδ. 7 διευκρινίζει πώς το να ζω εν Χριστώ φαίνεται προς τα έξω, στον κόσμο. Η σαφής οδηγία του 
Πνεύματος εδώ στον κάθε πιστό είναι ότι αν θέλεις να είσαι πραγματικός χριστιανός, πρέπει να είσαι βαθιά 
ριζωμένος στον Χριστό, όπως οι ρίζες του δέντρου χώνονται βαθιά στο έδαφος. Αυτός είναι η πηγή της πνευματικής 
τροφής μας, της αύξησης και της καρποφορίας μας. Καθώς «περιπατούμε εν Χριστώ», οικοδομούμαστε εν Χριστώ. 
Το νόημα αυτής της αύξησης είναι ότι γινόμαστε όλο και περισσότερο «σύμμορφοι της εικόνος του Υιού  αυτού» 
(Ρωμ 8:29) με τη μελέτη του Λόγου (Πραξ 20:32) και την εμβάθυνση στη γνώση του Υιού του Θεού (Εφ 4:13). Ποιο 
είναι το αποτέλεσμα του να είμαστε ριζωμένοι στον Χριστό; Η πίστη μας γίνεται όλο και πιο σταθερή. Η παθητική 
φωνή τού «βεβαιούμενοι» δείχνει ότι ο Θεός είναι που σταθεροποιεί την πίστη μας στον Χριστό, κι αυτό δημιουργεί 
μια υγιή πνευματική ζωή (Ρωμ 16:25/ή 14:25· Β΄ Θεσ 2:16-17· Α΄ Πε 5:10· Ιουδα 24). Γενικά στο εδ. 7 έχουμε 4 
μετοχές: ἐρριζωμένοι, ἐποικοδομούμενοι, βεβαιούμενοι, περισσεύοντες. Η τέταρτη μετοχή είναι που μας ελέγχει 
όλους μας. Όλοι θέλουμε να μένουμε ριζωμένοι στον Χριστό, θέλουμε να οικοδομούμαστε και να 
σταθεροποιούμαστε στην πίστη. Τι γίνεται με την τέταρτη μετοχή; Περισσεύουμε στην ευχαριστία; Έχουμε 2 
επιλογές στη χριστιανική ζωή: Ή να μεμψιμοιρούμε ή να ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά. Από πού προέρχεται 
αυτή η καρδιά; Η Γραφή διδάσκει ότι αυτή η καρδιά είναι η συνέχεια και το αποκορύφωμα μιας ζωής ριζωμένης, 
εποικοδομούμενης και βεβαιούμενης εν Χριστώ. Η ευχαριστία, τέλος, συμπληρώνει τον κύκλο της Λατρείας. Ισχύει ο 
κύκλος: Αποδοχή του Λόγου - Πλούτος - Ζωή εν Χριστώ - Αύξηση & Βεβαίωση - Ευχαριστία. 
 
2. Πληρότητα και Ολοκλήρωση εν Χριστώ (Εδ. 8-10). 
 Μετά την προτροπή να ζούμε ενωμένοι με τον Χριστό, το εδ. 8 καταδικάζει την αίρεση που προσπαθεί να μας 
χωρίσει από τον Χριστό. Δύο όρους συναντούμε εδώ στο πρωτότυπο, που μας ενδιαφέρουν και τραβούν την 
προσοχή μας. (α) Φιλοσοφία (άπαξ λεγόμενον). (β) Στοιχεία του κόσμου. Όταν λέμε «φιλοσοφία», δεν εννοούμε όλη 
τη φιλοσοφία αλλά την εσφαλμένη φιλοσοφία, αυτή που δεν συμφωνεί με το ευαγγέλιο και στέκεται απέναντι για να 
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παραπλανήσει τους πιστούς. Η φιλοσοφία στις Κολοσσές ήταν: α) Κενή, β) απατηλή, γ) βασισμένη στην 
ανθρώπινη παράδοση και όχι στον Χριστό. Αντίθετα, με τη γνήσια χριστιανική φιλοσοφία, λέει ο Παύλος, 
«αιχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στο Χριστό» (Β΄ Κορ 10:5)! Η δεύτερη έννοια είναι «τα 
στοιχεία του κόσμου». Η φρ. «στοιχεία του κόσμου» απαντάται και αλλού στα παύλεια κείμενα. Π.χ. Κολ 2:20· Γαλ 
4:3· Α΄ Κορ 8:5 κλπ. «Στοιχεία του Κόσμου» είναι πνευματικές δυνάμεις, για τις οποίες οι άνθρωποι της εποχής της 
ΚΔ πίστευαν ότι είναι διάχυτες στο σύμπαν. Εδρεύουν στα άστρα, και επηρεάζουν ευμενώς ή δυσμενώς τον κόσμο 
ή τους ανθρώπους.   
 Στο εδ. 9, ωστόσο, έχουμε την απάντηση του Παύλου προς όλη αυτή την πλανερή φιλοσοφία που στηρίζεται 
στα στοιχεία του κόσμου. Ο πιστός δεν έχει καμιά ανάγκη να εξευμενίσει τις πονηρές δυνάμεις για να αποσπάσει 
την εύνοιά τους για τις ανάγκες της καθημερινότητάς του, όπως έκαναν οι εκτός της εκκλησίας σύγχρονοι του 
Παύλου. Στον Χριστό κατοικεί ολοκληρωμένη η Θεότητα κι έτσι όλες αυτές οι δυνάμεις είναι πλέον υποταγμένες σ’  
Αυτόν. Το εδ. 9 εδώ είναι επανάληψη με περισσότερα λόγια του 1:19. Η επάρκεια του Χριστού αντιπαραβάλλεται 
όχι ως φιλοσοφία αλλά ως ένα πρόσωπο που μάλιστα είναι Θεός ο ίδιος. Ο όρος που κυριαρχεί στο εδ. 9 είναι «το 
πλήρωμα». Σημαίνει τη συνολική ενοίκηση της θείας ουσίας στον θεάνθρωπο Χριστό. Από αυτό το «πλήρωμα» 
(αρχική έννοια: αυτό με το οποίο είναι γεμάτο κάτι -Μκ 6:43) λάβαμε εμείς όλοι ως πιστοί του Χριστού (Ιω 1:16. 
Πρβλ. και Εφ 3:19· 4:13). Εντύπωση επίσης κάνει η μικρή λεξούλα παν («παν το πλήρωμα…») Ο ένδοξος πια 
Ιησούς, στην ένδοξη ολότητα της φύσης του είναι Θεός. Μόνον αυτός είναι ενσαρκωθείς Θεός· και όλη η θεότητα, 
ολόκληρο το σύμπαν της θεότητας βρίσκεται μόνιμα μέσα σ’ αυτόν.  
 Το εδ. 10, ακριβώς επειδή ο Χριστός είναι αυτός που είναι, ξεκαθαρίζει ότι μόνο αυτός μπορεί να μας δώσει 
την πληρότητα της ζωής». Αποτέλεσμα της Πτώσης του ανθρώπου στον Κήπο της Εδέμ είναι ότι ο άνθρωπος 
περιήλθε σε καθεστώς αντίθετο από αυτό της πληρότητας. Είναι ελλιπής. Είναι πνευματικά ελλιπής, επειδή είναι 
αποκομμένος από την κοινωνία του με τον Θεό. Είναι ηθικά ελλιπής, επειδή ζει έξω από το θέλημα του Θεού. Είναι 
νοησιακά ελλιπής, επειδή δεν γνωρίζει την υπέρτατη αλήθεια. Όταν έρχονται στη σωτηρία οι πιστοί γίνονται 
«κοινωνοί θείας φύσεως», δηλ. πλήρεις εν Χριστώ (Β΄ Πε 1:4). Μ’ άλλα λόγια, η φύση του Θεού γίνεται μέρος της 
δικής μας φύσης, κι έτσι γινόμαστε πλήρεις. Κι αφού στο σώμα του Χριστού κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας 
(όποιο σώμα κι αν φέρει ο Χριστός), ο Χριστός είναι η Κεφαλή πάντων. Δεν είναι ένας από τη σωρεία των 
κατώτερων πνευματικών όντων που προέρχονται από τον Θεό, όπως πίστευαν οι διάφοροι ψευδοδιδάσκαλοι, αλλά 
είναι ο ίδιος Θεός, και επικεφαλής των πάντων.  
 
3. Ταφή και Ανάσταση εν Χριστώ (Εδ. 11-12). 
 Τα εδάφια 11-12 στρέφονται από τις θεολογικές πλάνες των ψευδοδιδασκάλων, στις πρακτικές τους πλάνες, 
που έχουν σχέση με την σάρκα. Το περπάτημα με τον Χριστό έχει να κάνει με την αναγέννηση του πνεύματός μας.  
 Το εδ. 11 μιλάει για τη σχέση της αναγέννησης με τη σάρκα και συγκεκριμένα την περιτομή. Οι χριστιανοί των 
Κολοσσών δεν είχαν ανάγκη να συμμορφωθούν με τους ιουδαϊκούς κανόνες και διατάξεις, όπως ήταν η περιτομή 
στη σάρκα. Η περιτομή ήταν ένα εξωτερικό σημάδι ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε ακάθαρτος κι έπρεπε να εξαγνιστεί. Η 
δική τους πνευματική περιτομή έλαβε χώρα με την αναγέννησή τους, και την έκανε ο Χριστός. Ήταν περιτομή της 
καρδιάς και όχι της σάρκας (Ρωμ 2:29· Εφ 2:11). Η αμαρτωλή φύση του πιστού (κατά λ. «το σώμα της σαρκός») 
αποκόπηκε μια για πάντα με τη σταύρωση του Χριστού και την ανάστασή του από τους νεκρούς. Αυτό που ο 
άνθρωπος ήταν εν τω Αδάμ (αμαρτωλός, ξεπεσμένος και διεφθαρμένος) καταστράφηκε εν Χριστώ. Η λ. απέκδυσις 
του πρωτοτύπου στην ΚΔ (άπαξ λεγόμενον) σημαίνει την απαλλαγή από κάτι, και εν προκειμένω την απαλλαγή από 
την ξεπεσμένη αμαρτωλή φύση, που κυριαρχεί εξολοκλήρου στον κάθε πιστό πριν την αναγέννηση. Ο χριστιανός 
απαλλάσσεται (αποκαθαίρεται) απ’ αυτή την κυριαρχία κι αποκτάει μια νέα φύση που είναι δημιουργημένη εν 
δικαιοσύνη. Υπόκειται σε μια περιτομή αχειροποίητη, δηλ. όχι φυσική αλλά πνευματική.   
 Τέλος, το εδ. 12 χρησιμοποιεί το βάπτισμα σαν εικόνα της ένωσης του πιστού με τον Χριστό και το έργο του.  
(βλ. κ. Α΄ Κορ 12:13). Βύθιση και Ανάδυση αντιστοιχούν στην ταφή και στην ανάσταση. Η ίδια δύναμη με την οποία 
ο Θεός ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, η ίδια ανασταίνει και τον άνθρωπο σε μια καινούργια ζωή και τον 
ικανώνει να βιώσει αυτή την καινούργια ζωή. Σπουδαία και θεμελιακή είναι η φρ. του κειμένου διὰ τῆς πίστεως τῆς 

ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ. Η πνευματική μεταμόρφωση του ανθρώπου επιτυγχάνεται με την πίστη στη μεταμορφωτική 
δύναμη του Θεού, την ίδια δύναμη που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Όσοι πιστεύουν ότι ο Θεός 
ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, θα αναστηθούν κι αυτοί μαζί του. Λέει ο Παύλος: «Αν ομολογήσεις με το 
στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους 
νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία» (Ρωμ 10:9). 

**** 
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9. Ο Νικητής Χριστός 
 

Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 2:13-15 
 

ΠΑΡΧΟΥΝ τέσσερα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο που θέλει να λέγεται ελεύθερος: 1. Δεν έχει 
καμιά ανάμνηση αποτυχίας από το παρελθόν, που να του δημιουργεί ενοχές. 2. Βίωσε τη συγχώρηση και είναι 

απαλλαγμένος από οποιαδήποτε αυτοκαταδίκη. 3. Δεν καταπιέζεται από τίποτε κι από κανέναν. 3. Δεν εξαρτάται 
από καμιά άλλη γνώμη ή κριτική του έξω κόσμου. 
 Από τα τέσσερα αυτά βασικά γνωρίσματα εκπηγάζει η άνεση να αποδεχόμαστε και να αγαπάμε τον εαυτό 
μας, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα να επιβραβεύσουμε και να τιμήσουμε τον άλλο, να ζούμε με εμπιστοσύνη 
όσον αφορά το μέλλον. Αυτή η ποιότητα ελευθερίας προέρχεται μόνο από την κοινωνία μας με τον Χριστό. Στη 
σημερινή μας περικοπή βρίσκουμε 3 απελευθερωτικές πράξεις για μας που έλαβαν χώρα πάνω στον σταυρό ώστε 
να είμαστε ελεύθεροι να βιώσουμε την πλούσια ζωή που μόνον ο Θεός μάς δίνει. Οι πράξεις αυτές είναι: 

1. Η Συγχώρηση που πέτυχε ο Χριστός. 
2. Η Ακύρωση της Βεβαίωσης του Χρέους μας. 
3. Η Αφόπλιση του προαιώνιου Εχθρού μας. 

  
1. Η Συγχώρηση που πέτυχε ο Χριστός (εδ. 13). 
 Στο εδ. 13 βλέπουμε μια κάθετη αντίθεση ανάμεσα στη νέα ζωή που έχουν τώρα οι πιστοί εν Χριστώ, και σ’ 
εκείνη που ζούσαν πριν το βάπτισμα. Σύμφωνα με τα Ρωμ 6:11 και Εφ 2:1.5 ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος ‒
ηθικός και πνευματικός. Οι πιστοί των Κολοσσών ήταν νεκροί και βυθισμένοι στην αμαρτωλότητά τους. Οι 
πνευματικά νεκροί κυριαρχούνται από τον κόσμο, τη σάρκα και τον διάβολο, και δεν έχουν αιώνια ζωή. Έχουν 
απελπιστικά ανάγκη κάποιος να τους δώσει άφεση αμαρτιών. Οι παραλήπτες της Επιστολής, οι Κολοσσαείς, ήταν 
εθνικοί και συνεπώς «νεκροί» κι από μια άλλη άποψη: Δεν ήξεραν ούτε καν την ύπαρξη του ενός και αληθινού Θεού 
κι ούτε είχαν γίνει μέτοχοι της παλιάς διαθήκης με την περιτομή. Ήταν εντελώς παγιδευμένοι στην αμαρτία και δεν 
είχαν ούτε ένα πνευματικό φως ώστε να ανταποκριθούν σ’ αυτό. Οι Ιουδαίοι είχαν τον νόμο και την τελετουργική 
ζωή τους αλλά οι εθνικοί δεν είχαν τίποτε. Δεν έμειναν όμως σ’ αυτή την κατάσταση, γιατί ο Θεός έχει άπειρο έλεος 
για αυτούς που αναγνωρίζουν ποιος είναι ο Θεός και ποιοι είναι εκείνοι.  
 Όλα όσα ακολουθούν στη συνέχεια, συμβαίνουν λόγω της ένωσής τους, και της δικής μας ένωσης με τον 
Χριστό στον θάνατό του και στην ανάστασή του. Όταν πέθανε ο Χριστός, πεθάναμε κι εμείς μαζί του. Όταν 
αναστήθηκε ο Χριστός, αναστηθήκαμε κι εμείς μαζί του. Συν+ἐζωο+ποίησεν ὑμᾶς – χαρισάμενος ἡμῖν τὰ 

παραπτώματα… Καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, ο πιστός αναστήθηκε κι αυτός και μπήκε στη 
ζωή. Εμείς που ήμασταν νεκροί μέσα στα παραπτώματά μας, τώρα είμαστε ζωντανοί πνευματικά εν Χριστώ. Στην 
ένωσή μας με τον Χριστό βρίσκουμε συγχώρηση και απαλλαγή από την καταδίκη λόγω της αμαρτίας μας του 
παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος (Εφ. 1:7). Έτσι, ο Θεός επιβεβαίωσε τη δύναμή του και την πρόθεσή 
του να μας προσφέρει άφεση αμαρτιών. Η πρόσκλησή του βρίσκεται στο Ησαΐας 1:18. Αν εμείς απλώς 
αναγνωρίσουμε το μέγεθος της αμαρτίας μας και τη ζημιά που αυτή έφερε στη ζωή μας, ο Θεός είναι έτοιμος αυτός 
να τα κάνει όλα και να μας καθαρίσει απ’ την αμαρτία. Στην υπόλοιπη Γραφή έχουμε πληθώρα παρόμοιων 
διαβεβαιώσεων: Ψαλμοί 103:12· Ησαΐας 38:17· 43:25· Ψαλμοί 51:1.9· Ιερεμίας 31:34· Μιχαίας 7:19 κλπ. Βασική 
ιδέα είναι ότι ο Θεός θεληματικά «ξεχνάει» τις αμαρτίες μας και δεν θέλει να τις θυμάται πια. Κατά τη διατύπωση του 
Σπέρτζον: «Ο Θεός δεν παίρνει τον λογαριασμό μας και να πει “διαγράφω μόνο εκείνο κι εκείνο το ποσό” αλλά 
σφράγισε τον λογαριασμό μας με μια σφραγίδα που λέει «ΕΞΟΦΛΗΘΗ». Κι αυτή η απόδειξη αφορούσε πλήρως 
όλες τις απαιτήσεις του. Αυτή την απόδειξη την πήρε ο Χριστός και την κάρφωσε πάνω στον σταυρό του, για να 
δείξει σε όλο το σύμπαν ότι η εξουσία του να μας καταδικάσει ανεστάλη μια για πάντα. Εν Χριστώ έχουμε την 
πλήρη άφεση των αμαρτιών». 
 
 

Υ 
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2. Ο Χριστός ακύρωσε το Γραμμάτιο του Χρέους μας (Εδ. 14). 
 Στο εδ. 14 βλέπουμε ότι πάνω στον σταυρό του Χριστού ακυρώθηκε το γραμμάτιο της οφειλής μας: Μπορούμε 
να πούμε εδώ πως έχουμε μια πλήρη και λεπτομερή εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο Θεός πρόσφερε στον 
άνθρωπο την άφεση των αμαρτιών, σε σχέση με τον θάνατο του Χριστού στον σταυρό. Ο Παύλος χρησιμοποιεί 
αυτή την εικόνα για να γίνει κατανοητός από έναν εθνικό αναγνώστη με τα μέτρα της εποχής. Και εξηγούμαστε: 
Κατά το αστικό Ρωμαϊκό Δίκαιο, όταν κάποιος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση για χρέη κι έμπαινε φυλακή, 
κάρφωναν στην πόρτα της φυλακής ένα «Πιστοποιητικό Χρέους», όπως λεγόταν. Ήταν ένα κομμάτι γραφικής ύλης 
της εποχής όπου ήταν καταγεγραμμένα: το αδίκημα για το οποίο ο κρατούμενος είχε καταδικαστεί, και ο αριθμός 
των ημερών, των μηνών και των ετών που θα διαρκούσε  η ποινή του. Όταν θα είχε εκπληρώσει την υποχρέωσή του 
απέναντι στον νόμο, το «Πιστοποιητικό Χρέους» σφραγιζόταν με τη σφραγίδα της «Πλήρους Εξόφλησης». Το 
έπαιρναν και το πήγαιναν στον δικαστή, ο οποίος και το επισημοποιούσε. Ο αποφυλακισμένος οφειλέτης το έφερνε 
πάντοτε μαζί του. Κι αν κάποιος τον κατηγορούσε για το ίδιο αδίκημα, ο οφειλέτης τού έδειχνε το Πιστοποιητικό 
Χρέους και του έλεγε: «Ναι, μπορεί να ήμουν ένοχος, αλλά ξεπλήρωσα τον δανειστή μου. Δεν μπορείς να με 
δικάσεις δεύτερη φορά για το ίδιο αδίκημα. Έχω ήδη πληρώσει γι’ αυτό» (non bis in idem=οὐχὶ δὶς ἐπὶ τῷ αὐτῷ).  
 Τι συνέβαινε τώρα με κάποιον που ήταν ένοχος για κάποιο έγκλημα που επέσυρε την ποινή του θανάτου; 
Έγραφαν την κατηγορία σε ένα κομμάτι ξύλο (titulus) και το κάρφωναν στον σταυρό πάνω από το κεφάλι του 
σταυρωμένου. Αυτό έκανε και ο Πιλάτος με τον Χριστό. Οι Ρωμαίοι κάρφωναν στον σταυρό το κατηγορητήριο με 
ό,τι είχε κάνει το συγκεκριμένο άτομο. Σταύρωναν δημόσια τους εγκληματίες, σε κοινή θέα έξω από την πόλη. 
Ήθελαν να βλέπουν οι διερχόμενοι αυτόν που πέθαινε μέσα στην αγωνία, στον πόνο και στο αίμα πάνω στον 
σταυρό. Μαζί θα έβλεπαν και το έγκλημα του σταυρωμένου γραμμένο στο titulus. Έτσι, θα σκέφτονταν να μην 
τολμήσουν να προβούν στο ίδιο έγκλημα με τον κρεμασμένο. Αυτά συνέβαιναν στη ρωμαϊκή επικράτεια εκείνο τον 
καιρό. 
 Από την άποψη του Θεού, ωστόσο, υπήρχε και κάτι άλλο που καρφώθηκε στον σταυρό του Χριστού: ο άγιος 
Νόμος του Θεού. Ονομάζεται στο εδάφιό μας χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν. Αφού οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να 
τηρήσουν τον Νόμο, οι διατάξεις του έγιναν μια λίστα υποχρεώσεων που δεν είχαν εκπληρωθεί. Ανήμποροι οι 
άνθρωποι να πληρώσουν τα χρέη τους, είναι ένοχοι παραλείψεων, παράνομοι ενώπιον του Θεού. Έρχεται τώρα ο 
Χριστός και με τον θάνατό του καταργεί όλες αυτές τις κατηγορίες που αναφέρονται στο «Πιστοποιητικό του 
Χρέους», που λέγαμε πιο πριν. Είναι σαν να καρφώθηκαν κι αυτές μαζί του στον σταυρό (βλ. και Ρωμ 8:2· 8:32).   
Ο Θεός μάς συγχωρεί, μας βλέπει σαν δίκαιους, μας καθιστά σαν να μην έχουμε κάνει καμιά αμαρτία.   
 
3. Ο Χριστός αφόπλισε τον Προαιώνιο Εχθρό μας (Εδ. 15). 
 Ο Χριστός κάρφωσε τον κατάλογο με τις αμαρτίες μας στον σταυρό. Κι όχι μόνο ακύρωσε το χρέος των 
αμαρτιών μας αλλά στο εδ. 15 μαθαίνουμε ότι πάνω στον σταυρό αφόπλισε τις αρχές και τις εξουσίες. Τώρα δεν 
μπορεί πια ο σατανάς να μας «παίζει στα χέρια του» σαν θύματά του ή υποχείριά του. Κανένα πονηρό πνεύμα δεν 
μπορεί να μας επιτεθεί. Τώρα δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε έργα για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Κανένας δεν 
μπορεί πια να μας επιβάλλει θρησκευτικούς ή άλλους κανόνες και κανονισμούς. Πάνω στον σταυρό του Χριστού οι 
πιστοί ελευθερώθηκαν και από τις πονηρές δυνάμεις που επέβαλλαν νομικιστικούς κανόνες για ν’ αρέσει κάποιος 
στον Θεό ή για να διατηρήσει τη σωτηρία του. Ο σατανάς νόμισε ότι θα εξουδετέρωνε τον Ιησού πάνω στον σταυρό 
αλλά συνέβη το αντίθετο: Ο Χριστός εξουδετέρωσε τον σατανά (Εβρ 2:14). Ο όρος του πρωτοτύπου κατήργησεν 
σημαίνει εξουδετέρωσε, τον έκανε αναποτελεσματικό, άχρηστο. Πιο παραστατική είναι η εικόνα στο Κολ 2:15.   
 Επομένως το περιεχόμενο της εν Χριστώ ελευθερίας είναι αυτό ακριβώς: είμαστε ελεύθεροι πια να ΜΗΝ 
αμαρτήσουμε, με τη δύναμη της ανάστασης του Χριστού! Προηγουμένως και για αιώνες ο άνθρωπος ήταν 
υπόδουλος στην αμαρτία. Δεν μπορούσε, δεν γινόταν να μην αμαρτήσει. Τώρα ο Χριστός μάς χαρίζει τη δύναμη να 
μπορούμε να μην αμαρτάνουμε, όσο βέβαια μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό. Το μόνο που μπορεί τώρα ο διάβολος 
να κάνει μ’ εμάς, είναι να μας εξουσιάσει παίρνοντας το δικαίωμα από κάποια αμαρτία μας. Όταν δίνουμε 
«χερούλια» στον διάβολο, εκείνος πατάει πόδι στη ζωή μας. Όταν φέρνουμε αμέσως την κάθε αμαρτία μας ενώπιον 
του Θεού και την καταδικάζουμε, ο Θεός μάς συγχωρεί και ο διάβολος εξαφανίζεται.  
 Όταν λάβουμε τη συγχώρηση του Θεού διά του αίματος του Χριστού, οι δυνάμεις του σκότους αμέσως 
παραιτούνται αδύναμες, όπως ένα στράτευμα αφοπλισμένων, αλυσοδεμένων, αιχμάλωτων στρατιωτών. Αυτό 
σημαίνει «επικαλούμαι το αίμα του Χριστού». Κάθε φορά που επικαλούμαστε το αίμα του Χριστού, ο διάβολος 
παύει να έχει επίδραση πάνω μας. 

**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ - 15 Συμμελέτες  
Γενικό Θέμα: ΜΙΚΡΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

10. Η Άχρηστη Θρησκεία 
 

Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 2:16-23 
 

ΑΠΟΤΕ σε μια έπαυλη στην Αμερική (2004) μετά από κάποιους τυφώνες, στη Φλόριδα, έγιναν χιλιάδες 
διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια. Ένας κάτοικος, όπως και πολλοί άλλοι, χρησιμοποίησε μια 

κινητή γεννήτρια για να έχει ρεύμα στο σπίτι του ώσπου ν’ αποκατασταθούν οι διακοπές. Η γεννήτρια δούλεψε 
για μερικές ώρες, και κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης βγήκε στον κήπο να την ξαναγεμίσει με πετρέλαιο αλλά είδε ότι 
η γεννήτρια έλειπε. Του την είχαν κλέψει. Ναι, αλλά πώς; Οι κλέφτες πήραν νύχτα τη γεννήτρια και στη θέση της 
έβαλαν να λειτουργεί μια μηχανή του γκαζόν, που έκανε περίπου τον ίδιο ήχο με τη γεννήτρια. Έτσι, το θύμα της 
κλοπής κοιμόταν ήσυχος ότι η γεννήτρια δούλευε κανονικά, ενώ στη θέση της δούλευε η μηχανή του γκαζόν. 
Ήταν και σβηστά τα φώτα, δεν φαινόταν ότι δεν έδινε ρεύμα! 
 Πολλοί σήμερα κοιμούνται ήσυχοι με την ψευδαίσθηση μιας θρησκείας που ηχεί σαν πραγματική και 
γνήσια αλλά στην ουσία είναι ψεύτικη. Είναι μια θρησκεία που δεν χρησιμεύει σε τίποτε ‒μια άχρηστη 
θρησκεία.  
 Μια κλασική τακτική του διαβόλου είναι να νοθεύει ό,τι δεν μπορεί να καταστρέψει. Οι πλάνες του 
διαβόλου ηχούν σαν σούπερ χριστιανικές θεωρίες αλλά είναι όχι μόνο άχρηστες αλλά και επικίνδυνες για την 
πνευματική αύξηση των πιστών του Χριστού. Διακρίνουμε εδώ τριών ειδών πλάνες: (1) Αυτές που κινούνται 
στην περιοχή του Νομικισμού· (2) Αυτές που κινούνται στην περιοχή του Μυστικισμού· (3) Αυτές που κινούνται 
στην περιοχή του Ασκητισμού.  
 

1. Η Περιοχή του Νομικισμού (εδ. 16-17). 
 Η πρώτη πλάνη που μας την επισημαίνει εδώ ο Παύλος, είναι ο Νομικισμός. Είναι η ιδέα ότι μπορούμε να 
πλησιάσουμε τον Θεό αν απλώς υπακούσουμε σε ορισμένους νόμους ή κανόνες. Είναι μια πνευματικότητα που 
βασίζεται στις επιδόσεις του χριστιανού. Μια πνευματικότητα που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους 
πιστούς σε υψηλότερα επίπεδα αγιότητας, επειδή το άτομο μελέτησε, προσευχήθηκε, έδωσε το «παρών» στις 
συνάξεις της εκκλησίας, προσπάθησε, αγωνίστηκε, ίδρωσε περισσότερο από τους άλλους και κατάφερε σαν 
άτομο με την επιμέλειά του και τις επιδόσεις του να φτάσει στα επίπεδα που τον θέλει ο Θεός. Ο Παύλος μας 
επισημαίνει να μην αφήνουμε κανέναν να μας κρίνει, ανάμεσα στα άλλα για τη μη τήρηση εορτών, όπως οι 
νουμηνίες και τα Σάββατα.  
 Τι ήταν οι νουμηνίες (εβρ. Χωδέσι); Αναφέρονται σε διάφορα μέρη της Παλαιάς Διαθήκης, είτε ως εντολή 
του Θεού με συγκεκριμένο τυπικό (Αρ 28:11-16) είτε σαν απαξιωμένη από τον ίδιο τον Θεό γιορτή λόγω της 
ηθικής κατάπτωσης του Ισραήλ (Ησ 1:13εξ· Ωσ 2:13· Αμ 8:5). Ήταν η μόνη μηνιαία γιορτή και ήταν αργία. Ήταν 
παλαιότατη ημέρα ησυχίας όπως το Σάββατο (γι’ αυτό και αναφέρεται μαζί μ’ αυτό). Ήταν ο εορτασμός της 
πρωτομηνιάς του σεληνιακού μήνα, επειδή οι Σημίτες στήριζαν το ημερολόγιό τους στον κύκλο της σελήνης. 
Ήταν η εμφάνιση της νέας σελήνης. Η μέθοδος αυτή ημερολογιακού καθορισμού έχει βαβυλωνιακή προέλευση. 
Ο βιβλικός μήνας (όπως και ο αρχαίος χανανιτικός) είχε 29-30 μέρες. Η νουμηνία γιορταζόταν μέχρι το τέλος των 
χρόνων της Παλαιάς Διαθήκης. Με την πάροδο των ετών έχασε την αρχαία σπουδαιότητά της, με εξαίρεση τη 
νουμηνία του έβδομου μήνα (Λευ 23:24· πρβλ. Αρ 29:1-6).  
 Το Σάββατο, από την άλλη μεριά, το συναντάμε στη Βίβλο από τη Δημιουργία. Δεν είναι απόλυτα 
εξακριβωμένη η ρίζα της λ. «Σάββατο» εξού και διατυπώθηκαν δύο υποθέσεις: η πρώτη συσχετίζει το όνομα με 
τον αριθμό επτά και η δεύτερη με την ιδέα της απραξίας. Η προέλευση από τον αριθμό επτά (εβρ. Σαβα’) 
οφείλεται στο γεγονός ότι η έβδομη μέρα κατείχε ξεχωριστή θέση στις αντιλήψεις και των αρχαίων λαών της 
Ανατολής. Κατά τη δεύτερη εικασία, το όνομα παράγεται από τη ρίζα Σαβάθ που σημαίνει διακόπτω, σταματώ 
(Γεν 8:22· Ιησ. Ναυή 5:12· Εξ 5:5· Ησ 13:11· Ιερ 7:34 και ιδιαίτερα Γεν 2:2εξ.)  
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 Η αργία του Σαββάτου πέρασε πολλά στάδια και εξελίχθηκε ποικιλότροπα, από τότε που καθιερώθηκε από 
τις Δέκα Εντολές μέχρι την εποχή του Χριστού. Για παράδειγμα, την εποχή των Μακκαβαίων φονεύτηκε μια 
ομάδα Ιουδαίων από Σύρους, επειδή δεν αμύνθηκε, για να μην παραβιάσει την αργία του Σαββάτου! Κατά τον 
Ιώσηπο, οι Εσσαίοι δεν πήγαιναν ούτε καν στην… τουαλέτα! κλπ. (Δες την εξέλιξη: Ησ 1:13· Ωσ 2:13· Β΄ Βασ 
4:22εφ· Εξ 23:12· 34:21· 20:9εξ· Δτ 5:13εξ· Αμ 8:5· Β΄ Βασ 4:23· 11:5-8· Ησ 58:13· Ιερ 17:21εξ· Νεε 10:32· Ιω 
5:10· Μκ 3:2· Λκ 13:14· Μτ 12:2 κλπ.) 
 Οι Χριστιανοί αμέσως από την αρχή άρχισαν να τηρούν όχι το Σάββατο αλλά την Κυριακή, οπότε 
συνάζονταν και τηρούσαν και το Δείπνο του Κυρίου, καθώς γιόρταζαν την ανάσταση του Χριστού από τους 
νεκρούς (Μκ 16:1· Ιω 20:1· Πραξ 20:7· Α΄ Κορ 16:2). Ωστόσο, οι Ιουδαιοχριστιανοί των Κολοσσών νομικιστές 
επέκριναν τους εξ εθνών Χριστιανούς, ότι έπρεπε να τηρούν το Σάββατο για να είναι αποδεκτή η λατρεία τους. 
Ακολουθούσαν ακόμη τον νόμο. Όλα αυτά, λέει ο Παύλος ήταν σκιά της πραγματικότητας, που είναι ο Χριστός. 
Οι νομικιστές εξακολουθούσαν να κυνηγούν σκιές. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. 
 Οι σημερινοί χριστιανοί νομικιστές μπορεί να μην ακολουθούν τους ιουδαϊκούς κανονισμούς και νόμους 
αλλά έχουν τους δικούς τους. Το κακό είναι ότι με βάση αυτούς τους κανόνες κρίνουν την πνευματικότητα των 
άλλων. Όταν ο Χριστός έλεγε στους Μακαρισμούς του, και μάλιστα πρώτο-πρώτο (Μτ 5:3), ότι «Μακάριοι οι 
πτωχοί τω πνεύματι» (Δηλ. είναι μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στον Θεό), εννοούσε ότι 
είναι μακάριοι όσοι αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν τίποτε καλό από τον εαυτό τους, και έχουν ανάγκη 
αποκλειστικά τον Χριστό προκειμένου να πλησιάσουν τον Θεό. Δεν μπορούν να τηρήσουν τους κανόνες, δεν 
έχουν καμιά επίδοση να επιδείξουν, και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ζητήσουν το έλεος του Θεού.  
  

2. Η Περιοχή του Μυστικισμού (εδ. 18-20). 
 «Μην αφήνετε κανένα να σας κρίνει με βάση τη θρησκευτική σας εμπειρία». Δεν είναι οι θρησκευτικές 
εμπειρίες που δίνουν την αύξηση ή που δείχνουν την αύξηση, αλλά η Κεφαλή του σώματος της εκκλησίας, που 
είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η πηγή της αύξησής μας. Εδώ συναντούμε τη δεύτερη πλάνη για την οποία μας 
προειδοποιεί η Βίβλος: τον Μυστικισμό. 
 Όταν κάποιος επικεντρώνει στις προσωπικές του πνευματικές εμπειρίες για να αυξηθεί πνευματικά, χάνει 
την επαφή του με τον Χριστό, τη μόνη πηγή αύξησης του πιστού. Στην εποχή του Παύλου οι μυστικιστές είχαν 
οράσεις και έρχονταν σε επαφές με αγγέλους. Θεωρούσαν τους άλλους ότι δεν είναι άξιοι να μπουν στον 
εσώτερο κύκλο του Θεού, αν δεν είχαν παρόμοιες εμπειρίες. Δεν ήταν πνευματικοί, δεν είχαν πρόοδο 
πνευματική. Κατά τον Παύλο, είναι μεγάλη ανωριμότητα και αφέλεια, να θεωρούνται κριτήριο πνευματικότητας οι 
γλωσσολαλιές (Α΄ Κορ 14:18-20) ή τα οράματα, οι μεγάλες προσευχές, η γνώση της Γραφής ή οι κάθε είδους 
εμπειρίες. Πολλώ μάλλον δεν πρέπει να γίνονται κριτήριο για τους άλλους. 
  

3. Η Περιοχή του Ασκητισμού (εδ. 22-23). 
 «Μην αφήνετε κανένα να σας κρίνει με βάση το πορτοφόλι σας»! Η εκκλησία του Χριστού έχει και σήμερα 
δεινοπαθήσει απ’ αυτή την αντίληψη. Οι χριστιανοί είναι οι φτωχοί και οι άπιστοι είναι οι πλούσιοι. Οι 
πνευματικοί χριστιανοί είναι αυτοί που ζουν λιτά ενώ οι άλλοι, που έχουν τις τζιπάρες τους, τις διακοπές τους, 
τα καλά τους ρούχα, τα εξοχικά τους, αυτοί δεν είναι πνευματικοί. Ο αγώνας ενάντια στη σάρκα δεν είναι ο 
ασκητισμός. Δεν μπορείς δηλαδή με τον ασκητισμό να καταπολεμήσεις τη σάρκα, όπως δεν μπορείς με μόνο τη 
δίαιτα να καταπολεμήσεις το πάχος. Γιατί; Γιατί το μυαλό σου είναι όλο στο φαγητό. Κανένας που προσπαθεί με 
μόνο τη λιγότερη τροφή ν’ αδυνατίσει δεν το καταφέρνει. Υπάρχουν άλλοι, πιο επιστημονικοί τρόποι, που τρως 
λίγο και δεν πεινάς. Η καταπίεση του ασκητισμού διεγείρει την επιθυμία για αμαρτία. Αυτή ήταν η εμπειρία του 
Παύλου (Ρωμ 7:7-12). Εν Χριστώ πεθαίνουμε μαζί του και λυτρωνόμαστε όχι μόνο από τα στοιχεία του κόσμου 
‒που είδαμε πως είναι οι δαιμονικές δυνάμεις που κυβερνούν αυτό τον κόσμο‒ αλλά λυτρωθήκαμε και από την 
αιτία που διεγείρει μέσα μας την επιθυμία να αμαρτήσουμε, δηλ. τις διάφορες ασκητικές απαγορεύσεις. Ο 
Χριστιανός δεν θέλει πια να αμαρτάνει.  
 Ο ασκητισμός αναπτύχθηκε τον 2ο και 3ο αι. μ.Χ. Οι ερημίτες ήταν το μοντέλο της αφιέρωσης και της 
ευσέβειας. Αποτραβιούνταν από την κοινωνία για να μην διαφθαρούν από τις επιρροές της. Αφιερώνονταν στη 
νηστεία, την προσευχή και τις οράσεις που έλεγαν ότι είχαν. Ένα τέτοιος ήταν ο Συμεών ο Στυλίτης, γιατί έζησε 
όλη του τη ζωή πάνω σ’ έναν στύλο (Στυλίτες) ‒39 χρόνια! Κάποιοι άλλοι έτρωγαν μόνο χορτάρι, ζούσαν στα 
δέντρα (Δενδρίτες) και δεν πλένονταν ποτέ. Πολλοί απ’ αυτούς τρελαίνονταν. Κανένας τους δεν μίλησε για 
βεβαιότητα σωτηρίας με όλα αυτά. Ούτε σήμερα μιλάει. Και σίγουρα δεν απαλλάχτηκαν από τις φθοροποιές 
επιρροές της σάρκας, ακριβώς γιατί δεν κατάφερναν ν’ απαλλαχθούν από τον αμαρτωλό εαυτό τους.  
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11. Η Ανάσταση στην Πράξη 
 

Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 3:1-4 
 

 ανάσταση του Χριστού θεωρείται στις Γραφές μέσα από τρεις οπτικές: είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει τη 
μεσσιανικότητα του Χριστού, είναι προμήνυμα για την ανάσταση και των πιστών του Χριστού, και τέλος, είναι η 

δύναμη για να ζήσει κανείς εδώ και τώρα τη ζωή του Χριστού. Στην σημερινή περικοπή μας προβάλλεται αυτή 
ακριβώς η τρίτη προοπτική. Ο Λόγος του Θεού μάς διδάσκει ότι ο πιστός είναι τόσο πολύ ενωμένος με τον Χριστό, 
ώστε έχει πεθάνει και έχει αναστηθεί μαζί του. Για πολλούς ‒ακόμη και πιστούς‒ ο θάνατος και η ανάσταση του 
Χριστού είναι απλώς δύο αντικειμενικά, ιστορικά γεγονότα, που έχουν να  κάνουν με το πώς ο κόσμος 
συμφιλιώθηκε με τον Θεό. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ολόκληρο το ευαγγέλιο. Το μήνυμα του ευαγγελίου, δηλ. η 
Ανάσταση, καθώς γίνεται προσωπικά αποδεκτό από τον άνθρωπο, αλλάζει τη ζωή του και γίνεται μια ζωντανή 
πραγματικότητα για τον πιστό. Γίνεται η θεμελιώδης δύναμη για την έμπρακτη βίωση της χριστιανικής ζωής. 
 Στο σημερινό μας κείμενο των 4 εδαφίων μαθαίνουμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το ευαγγέλιο, μ’ άλλα 
λόγια, πώς μπορούμε να ζήσουμε με τη δύναμη της ανάστασης του Χριστού. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να 
εφαρμόσουμε την ανάσταση στην πράξη. Έλεγε κάποιος ότι «τα πρώτα τέσσερα εδάφια του 3ου κεφαλαίου της 
Προς Κολοσσαείς συνθέτουν την ευλογημένη ατμόσφαιρα όπου βρεθήκαμε όταν γνωρίσαμε τον Χριστό». 
Τι περιλαμβάνει, λοιπόν, αναλυτικά αυτή η ατμόσφαιρα; (1) Την Εκζήτηση των Άνω και (2) Μια Κρυμμένη Ζωή.  
 
1.  Η Εκζήτηση των Άνω (εδ. 1-2). 
  

Το αρχικό Εἰ [οὖν συνηγέρθητε] δεν είναι το υποθετικό «εάν» αλλά είναι το «εάν» των επιχειρημάτων, που 

οδηγούν από το γνωστό στο άγνωστο και προωθούν τη συλλογιστική. Γι’ αυτό και σωστά η μετάφραση το 
ερμηνεύει «Αφού». Καθώς, λοιπόν, ενωνόμαστε με τον Χριστό στον θάνατό του, «πεθαίνουμε» και ως προς τον 
τρόπο σκέψης του κόσμου, πρακτικής του κόσμου, νοοτροπίας του κόσμου. Και καθώς ενωνόμαστε με τον Χριστό 
στην ανάστασή του, βρίσκουμε μέσα μας τη δύναμη να ζήσουμε μια καινούργια ζωή μετά τον συγκεκριμένο θάνατο.  
 Το εδ. 1, ειδικότερα, μας προτρέπει να επικεντρώσουμε, να προσανατολίσουμε τη ζωή μας στον Χριστό 
εκζητώντας τις αρετές εκείνου. Αφού, επομένως, έχουμε αναστηθεί μαζί του, πρέπει να αποζητούμε διαρκώς τα 
επουράνια πράγματα. Αυτή είναι η αναστημένη ζωή. Το κλειδί για να τη ζήσουμε είναι η συνειδητοποίηση, η πίστη 
μέσα μας, ότι έχουμε πεθάνει κι έχουμε αναστηθεί μαζί με τον Χριστό διά του βαπτίσματος. Γι’ αυτό λέμε πως ο 
δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Η ζωτική αυτή ένωση με τον Χριστό μας εξοπλίζει με ένα καινούργιο σύνολο 
επιθυμιών, νέους στόχους και νέες προοπτικές. Η δύναμη της ανάστασης φέρνει τον ουρανό στην καρδιά μας αλλά 
πρέπει να μεταφερθεί και στο μυαλό μας. Οι πιστοί των Κολοσσών είχαν δεχτεί τον Χριστό και τη σωτηρία του αλλά 
αυτό ήταν εν υπνώσει μέσα τους ‒όπως μπορεί και σήμερα σ’ εμάς να συμβεί‒ επειδή ήταν απορροφημένοι με τα 
γήινα πράγματα. Οι γήινες προτεραιότητές τους ρύθμιζαν τη ζωή τους. Πολλοί έρχονται στον Χριστό αλλά δεν 
πεθαίνουν ως προς τους προσωπικούς τους στόχους, τα σχέδιά τους και τις προτεραιότητές τους ‒δεν τα «θεωρούν 
σκύβαλα». Το ευαγγέλιο μας καλεί σε μια ριζική μεταστροφή του νου μας και μια αναδιάταξη των αξιών της ζωής 
μας (Ρωμ 12:1-2). Ο διάβολος θα μας πει ότι αν ζητούμε τα άνω, θα χάσουμε τα επί της γης. Ξέρουμε όμως ότι «η 
γη και ό,τι τη γεμίζει είναι του Κυρίου» (Ψλ 24:1· 50:12· 89:11· Α΄ Κορ 10:26)! Η εκζήτηση των άνω δεν σημαίνει ότι 
παραιτούμαστε από τα επίγεια πράγματα, αγαθά κλπ. αλλά ότι χρησιμοποιούμε και αυτά τα πράγματα για τη δόξα 
του Θεού. Κάνεις καλύτερη χρήση και απολαμβάνεις περισσότερο τα επίγεια πράγματα, όταν δεν ζητείς σ’ αυτά την 
ικανοποίησή σου αλλά τη ζητάς από τον Θεό.   
 Το εδ. 2 μας προτρέπει να προσανατολιστούμε και να επικεντρώσουμε τη σκέψη μας προς τα άνω. 
Επικεντρώστε στα αιώνια και όχι στα φθαρτά, τα προσωρινά. Τα δύο αυτά εδάφια συμπληρώνει το ένα το άλλο. 
Πρέπει όχι μόνο να ζητούμε τα άνω αλλά και να σκεφτόμαστε τα άνω. Το πρώτο απαιτεί αγώνα – το δεύτερο 
απαιτεί επικέντρωση. Όταν αλλάξουν οι σκέψεις και οι πεποιθήσεις μας, τότε αλλάζουν και οι πράξεις μας. Ο 
σατανάς προσπαθεί να μας κρατήσει κάτω από την επήρεια των γήινων πραγμάτων για να μας αποτρέψει από τα 
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επουράνια. Πρώτα, θέλει να μας κάνει αναποτελεσματικούς για τα πράγματα του Θεού, και στη συνέχεια θέλει να 
μας κάνει να πάψουμε να είμαστε το φως και το αλάτι στον κόσμο, δηλ. θέλει να εξουδετερώσει την επίδρασή μας 
στον κόσμο. «Φρονώ τα άνω» δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρομαι για τα επίγεια πράγματα (το σπίτι μου, τη δουλειά 
μου, τις ανάγκες γύρω μου κλπ.) Σημαίνει ότι δεν είναι αυτά οι προτεραιότητές μου. Αυτό το είπε ο Χριστός λέγοντας 
«Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού…» ή όταν έλεγε στον πλούσιο εκείνο νεαρό «Ύπαγε πώλησον…» Τα 
γήινα πράγματα ‒τα επί της γης‒ δεν είναι αυτά καθ’ εαυτά κάτι κακό. Μάλιστα, μας ικανοποιούν πολύ 
περισσότερο όταν τα βάζουμε στη σωστή τους θέση, σαν υποδεέστερα των «άνω». Οι μόνοι ευτυχισμένοι 
άνθρωποι στη γη είναι εκείνοι που η καρδιά τους βρίσκεται στον ουρανό! Ζήσε με τη σκέψη σου στον ουρανό και 
θα απολαύσεις στο έπακρο τη ζωή σου εδώ στη γη. Τα ψόφια ψάρια δεν μπορούν να πάνε κόντρα στο ρεύμα του 
νερού. Μόνο τα ζωντανά μπορούν. Η ζωή της ανάστασης είναι μια πορεία ενάντια στο ρεύμα των επιγείων. Οι 
πιστοί που ζουν στη διαδικασία του αγιασμού κι εκείνοι που δεν ενδιαφέρονται για την πνευματική τους πρόοδο 
βλέπουν τον ουρανό με πολύ διαφορετικό μάτι. Ο αδιάφορος χριστιανός επιλέγει τον ουρανό, επειδή δεν θέλει να 
πάει στην κόλαση, και δεν θέλει να κυριαρχείται από τη σκέψη του ουρανού εδώ στη γη. Ο άλλος, που ενδιαφέρεται 
για την αύξησή του εν Χριστώ, θέλει να πάει στον ουρανό, και τον βάζει πάνω απ’ όλα.   
 
2. Η Κρυμμένη Ζωή (εδ. 3-4).  
 

Το εδ. 3 μας λέει το «πώς» και το «γιατί» πρέπει ν’ αλλάξουμε το φρόνημά μας και να το προσαρμόσουμε στη 
σφαίρα του ουρανού. «Επειδή πεθάνατε μαζί με τον Χριστό κι η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στον 
Θεό». Ο άνθρωπος που πεθαίνει ως προς την αμαρτία με τη δύναμη του θανάτου του Χριστού, ο Οποίος σύντριψε 
τη δύναμη που είχε επάνω του η αμαρτία, δεν έχει δική του ζωή. Η ζωή του είναι κρυμμένη στον Χριστό. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι καθώς ο Χριστός σύντριψε τη δύναμη της αμαρτίας, η αμαρτία δεν μπορεί πια να μας 
εξουσιάσει αν δεν το θέλουμε. Επειδή, λοιπόν, λάβαμε μέρος στον θάνατο του Χριστού, θεωρούμε τον εαυτό μας 
νεκρό για την αμαρτία (=δεν ελκυόμαστε και δεν κυριαρχούμαστε απ’ αυτήν), και παίρνουμε μέσα μας τη δύναμη να 
γίνουμε εκείνο που είμαστε εν δυνάμει ‒αυτό για το οποίο αναγεννηθήκαμε. Με τον θάνατο του Χριστού πεθάναμε 
ως προς την αμαρτία, τον παλαιό άνθρωπο και τον κόσμο, έτσι που μολονότι ζούμε μέσα σ’ αυτό το σώμα, έχουμε 
μια άλλη ζωή που προέρχεται από τον Χριστό.   
 Ο όρος κέκρυπται, δηλ. η ζωή μας είναι κρυμμένη στον Χριστό σημαίνει δύο πράγματα: Η ζωή μας η 
χριστιανική (α) είναι σφραγισμένη και (β) είναι ασφαλισμένη. Δηλώνει μη ορατότητα και ασφάλεια. Δεν έχουμε 
ακόμη δοξαστεί αλλά είμαστε ασφαλείς εν Χριστώ. Στην ουσία «ο Χριστός είναι η ζωή μας». Η ζωή μας είναι 
ασφαλής εν Χριστώ. Αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό διά της πίστεως, επειδή ξέρουμε ότι η ζωή μας 
είναι ασφαλής εν Χριστώ και ξέρουμε ότι ο Χριστός μας προσέχει και μας κρατάει ενωμένους μαζί του ακόμη κι αν 
γλιστρήσουμε σ’ αυτή τη ζωή. Οι ορειβάτες που είναι δεμένοι ο ένας με τον άλλο και όλοι μαζί εναλλάξ με τους 
οδηγούς, αν ένας γλιστρήσει, οι άλλοι τον κρατούν. Ο Χριστός είναι που μας κρατάει και όχι εμείς τον Χριστό. Γι’ 
αυτό η ασφάλειά μας είναι δεδομένη.  
 Τέλος, το εδ. 4 μας θυμίζει ότι δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό μόνο στον θάνατό του αλλά και στην 
ανάστασή του. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή μας, φανερωθεί, (δηλ. στη Β΄ 

Έλευση) τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί του δοξασμένοι στην παρουσία του. Με τη φρ. ἡ ζωὴ ὑμῶν το βιβλικό 

κείμενο προβαίνει σε έναν εκπληκτικό ισχυρισμό: Η νέα ζωή στην οποία εισερχόμαστε με την αναγέννηση, δεν είναι 
τίποτε άλλο από τη ζωή του ίδιου του Χριστού (Ιω 1:4). Για μας το να ζούμε, σημαίνει Χριστός (Φιλ 1:21). Δεν είναι 
απλά «ζωή με τον Χριστό», είναι ο ίδιος ο Χριστός (Ιω 14:6· Β΄ Κορ 4:10-11). Δηλ. αφού ζει ο Χριστός, ζούμε κι 
εμείς! Αυτό σημαίνει ο ισχυρισμός του Παύλου ότι η νέα αυτή ζωή δεν είναι παρά μια νέα δημιουργία (Β΄ Κορ 5:17) 
και μπορούμε από τώρα να βιώνουμε τη νέα ζωή, τη νέα δύναμη του επόμενου αιώνα.  
 Αυτή η δυνατότητα σημαίνει τουλάχιστον δύο πράγματα: α) Ο θάνατος δεν έχει πια καμιά δύναμη πάνω μας. 
Τον νίκησε ο Χριστός με την ανάστασή του. Δεν προσδοκούμε τη νέα ζωή. Την έχουμε κιόλας δική μας. Καθώς 
αναστηθήκαμε μαζί με τον Χριστό, έχουμε το ένδοξο προνόμιο να ξεκινάμε μαζί του τη νέα ζωή και να τη 
συνεχίζουμε στην αιωνιότητα. β) Η συμμετοχή μας στην αναστημένη ζωή του Χριστού σημαίνει πως η δύναμη που 
ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς είναι και δική μας δύναμη. Κι όταν φανερωθεί ο Χριστός (στη Β΄ Έλευσή 
του), τότε θα αποκαλυφθεί και η δική μας η ζωή και θα κατανοήσει ο κόσμος ποιο ήταν το μυστικό της ζωής μας! Ώς 
τότε, όμως, «όσο περισσότερο σχετίζεσαι με τον Χριστό, τόσο περισσότερο αφήνεις πίσω σου τον κόσμο». 
 

**** 
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12. Η Καταδίκη του Αμαρτωλού Εαυτού 
 

Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 3:5-11 
 

ΙΝΑΙ αλήθεια ότι μιλώντας για την αναστημένη ζωή του χριστιανού, πολλές φορές μπερδευόμαστε. Πιστεύουμε ότι ο 
Χριστός νίκησε την αμαρτία, τον θάνατο και τον τάφο αλλά μέσα μας δεν νιώθουμε ως πιστοί του Χριστού ότι είμαστε 

κι εμείς νικητές! Στο σημείο αυτό ο Λόγος του Θεού καταπιάνεται με τα προβλήματα του νικημένου χριστιανού.  
Τα εδάφια της περικοπής μας σήμερα θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι παρ’ όλο που δώσαμε τη μεγάλη μάχη 

και την κερδίσαμε καθώς πεθάναμε ως προς τον παλαιό μας άνθρωπο και αναστηθήκαμε σε μια νέα ζωή, έχουμε ανάγκη 
το Άγιο Πνεύμα να εισχωρήσει ακόμα πιο βαθιά και να κατακτήσει όλο και περισσότερο τη νέα μας πια φύση. Πρέπει 
συνεχώς να αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να ενεργοποιεί τη δύναμη του σταυρού και της ανάστασης στη ζωή μας, αν 
θέλουμε να βαδίζουμε από νίκη σε νίκη. Αυτό θα συμβαίνει, επειδή οι αρχές της αναστημένης ζωής μέσα μας έχουν τη 
δύναμη να κατανικήσουν την αμαρτία του παλαιού εαυτού μας. Οι Ισραηλίτες είχαν κυριέψει την Ιεριχώ αλλά έπρεπε στη 
συνέχεια να κατακτήσουν και όλη τη Γη της Επαγγελίας (ΙησΝ 13:1) με τη δύναμη του Θεού και λατρεύοντας μόνο τον 
αληθινό Θεό, αποκηρύσσοντας τα είδωλα.  
 
1.   Η Καταδίκη Συγκεκριμένων Αμαρτιών (εδ. 5). 
 

Τι μας ζητάει εδώ ο Παύλος; Μας ζητάει να θεωρούμε νεκρή τη ζωή που ανήκει στον παλαιό αμαρτωλό εαυτό μας και που 
διευθύνεται από τα «επί της γης». Και για να μας βοηθήσει, μας δίνει 2 μικρές, ενδεικτικές λίστες αμαρτιών: η μία είναι στο 
εδ. 5 και η άλλη στα εδ. 8-9. [Δες παρόμοιες λίστες στα: Γαλ 5:19-21· Εφ 4:19· 5:5· Ρωμ 1:24, 26 και 29-32· Απ 9:20-21· 
21:8· 22:15]. Ο παλαιός, αμαρτωλός εαυτός μας θα συνεχίσει να μας βασανίζει και να μας ταλαιπωρεί, ακόμη και ως 
χριστιανούς, αν δεν αναλάβουμε δράση εναντίον του. Και ενώ πριν γνωρίσουμε τον Χριστό πολεμούσαμε τη σάρκα και τις 
επιθυμίες της με δικές μας δυνάμεις και προσπαθούσαμε να κερδίσουμε τη σωτηρία μας με απέλπιδες αγώνες, τώρα που 
έρχεται ο ίδιος ο Χριστός στη ζωή μας, μας καλεί να είμαστε προσανατολισμένοι στο πρόσωπό του και «στα άνω», στα 
αιώνια πράγματα, αν θέλουμε να βγαίνουμε νικητές. Η πίστη είναι που θα μας ικανώσει στον αγώνα μας κατά του 
αμαρτωλού εαυτού. 

Σ’ αυτά τα δύο εδάφια, το 3 και το 5, έχουμε μια πεντακάθαρη απεικόνιση της διαφοράς ανάμεσα στη θέση του πιστού 
ενώπιον του Θεού και στην πράξη. Η θέση του είναι ότι έχει πεθάνει ως προς την αμαρτία. Στην πράξη θα πρέπει να 
θεωρεί τον εαυτό του νεκρό ως προς την αμαρτία απονεκρώνοντας «ό,τι τον συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν». Η θέση 
μας είναι αυτό που είμαστε εν Χριστώ. Η πράξη είναι αυτό που είμαστε μέσα μας. Η θέση μας είναι το δώρο του Θεού δια 
της πίστεως στον Κύριο Ιησού Χριστό. Η πράξη αντιπροσωπεύει την ανταπόκρισή μας στη χάρη του Θεού. Ως προς τις 
επιμέρους αμαρτίες, τώρα: Η Πορνεία γενικά χρησιμοποιείται για να δηλώσει την παράνομη σεξουαλική συνεύρεση ή 
ανηθικότητα, ιδιαίτερα ανάμεσα σε ανύπαντρα άτομα (Ματθ. 15:19· Μαρκ. 7:21). Η ηθική Ακαθαρσία αναφέρεται στην 
ανηθικότητα των σκέψεων, των λόγων ή των πράξεων. Εδώ εννοεί την ηθική βρωμιά παρά τη φυσική. Πάθος σημαίνει 
ισχυρή κι αχαλίνωτη σαρκική επιθυμία. Η Κακή Επιθυμία δηλώνει έντονη και συχνά βίαιη επιθυμία. Πλεονεξία σε γενικές 
γραμμές σημαίνει απληστία ή επιθυμία για περισσότερα, αλλά εδώ μπορεί ν’ αναφέρεται ιδιαίτερα στην ανόσια επιθυμία 
ικανοποίησης των σεξουαλικών ορέξεων που είναι ειδωλολατρία. Αξιοσημείωτη είναι η σχέση πλεονεξίας, απληστίας και 
ειδωλολατρίας. Ό,τι επιθυμείς διακαώς και παθιάζεσαι γι’ αυτό, για να ικανοποιήσεις τον εαυτό σου, είναι ειδωλολατρία, 
γιατί κάνεις τον εαυτό σου είδωλο και το λατρεύεις. Κακό δεν είναι οι φιλοδοξίες, όπως δεν είναι και η σεξουαλική ζωή 
μέσα στον γάμο. Το κακό είναι να εποφθαλμιάς αυτά που έχει ο άλλος (αγαθά, φήμη, θέση κλπ.) και να θέλεις να του τα 
πάρεις. Η πλεονεξία θεραπεύεται αν κοιτάζεις προς τα άνω, όπου είναι ο Χριστός. Αν σκεφτείς τι έχεις εν Χριστώ, θα 
πάψεις να ζηλεύεις τι έχει ο κόσμος.  
 
2.   Γιατί να καταδικάσω τον Αμαρτωλό Εαυτό μου (εδ. 6-7); 
 

Όλες αυτές τις λίστες με τις αμαρτίες των εδ. 5 και 8-9α πρέπει να τις δούμε όχι σαν νομικίστικες επιταγές, ανάλογες με τις 
10 Εντολές για να προσεγγίσουμε τον Θεό. Τώρα είμαστε εν Χριστώ και η ζωή μας είναι κρυμμένη στον Χριστό, όπως 
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έχουμε δει. Αυτές οι ενδεικτικές αμαρτίες είναι υπομνηστικές και προειδοποιητικές σημάνσεις στην πορεία του Χριστιανού, 
για να ξέρει τι πρέπει να προσέχει, και ότι ο Θεός δεν παίζει με την αμαρτία. Είναι μεγάλη ανοησία και κίνδυνος για μας ν’ 
αρχίσουμε να εξερευνούμε ως χριστιανοί το ναρκοπέδιο της αμαρτίας. Από την άλλη μεριά, ο Ιωάννης τονίζει ότι ένας που 
εξακολουθητικά και συνειδητά διαπράττει την αμαρτία, ενδέχεται να μην έχει ποτέ σωθεί (Α΄ Ιω 1:4-9). Ας αφήσουμε, 
λοιπόν, τον Θεό μέσα από τη συνείδησή μας και το υποσυνείδητό μας να μας οδηγεί να ανακαλύπτουμε τα ίχνη του 
παλαιού ανθρώπου. Θα πρέπει την κάθε αμαρτία να την ανακαλύπτουμε, να την αναγνωρίζουμε, να την εξομολογούμαστε 
και να την καταδικάζουμε ενώπιον του Θεού. Το ένα επιχείρημα, λοιπόν, του Παύλου είναι ότι ο Θεός δεν παίζει με την 
αμαρτία αλλά την καταδικάζει. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι όλες αυτές οι αμαρτίες χαρακτηρίζουν την προ Χριστού ζωή 
μας. Είναι κάτι που αφορούν το παρελθόν, ως προς το οποίο «έχουμε πεθάνει, και η τωρινή ζωή μας είναι κρυμμένη στον 
Χριστό, στον Θεό» (εδ. 2-3). 
 
3.   Οι Αμαρτίες της Συμπεριφοράς (εδ. 8-9α). 
  

Όσοι αναστήθηκαν μαζί με τον Χριστό, πρέπει να έχουν μια νέα στάση απέναντι στην αμαρτία. Η νέα αυτή στάση αφορά 
όχι μόνο τις αμαρτωλές επιθυμίες αλλά και τις αμαρτίες της γλώσσας. Η Οργή είναι, φυσικά, ένα ισχυρό πνεύμα 
αντιπάθειας ή εχθρότητας, ένα εκδικητικό πνεύμα, ένα εδραιωμένο αίσθημα μίσους, που τσιγαρίζει διαρκώς τον άνθρωπο. 
Ο Θυμός περιγράφει μια έντονη, στιγμιαία μορφή οργής η οποία πιθανώς να περιλαμβάνει και βίαια ξεσπάσματα. Η 
Πονηριά είναι άσχημη συμπεριφορά προς έναν άλλο με πρόθεση να βλάψει το άτομο αυτό ή τη φήμη του. Είναι μια 
παράλογη αντιπάθεια που απολαμβάνει να βλέπει τους άλλους να υποφέρουν. Κακολογία εδώ σημαίνει βρισιά, δηλαδή, 
δυνατή, ασυγκράτητη γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά κάποιου άλλου προσώπου. Σημαίνει επίπληξη με χοντρό, αναιδή 
τρόπο. Αισχρολογία σημαίνει ξεδιάντροπη ομιλία, και δηλώνει το άσεμνο, το απρεπές ή το διεφθαρμένο. Είναι η 
πρόστυχη, ακάθαρτη γλώσσα. Ο Δαβίδ δίνει τη λύση για τις αμαρτίες της γλώσσας: «Βάλε μου, Κύριε, φρουρά στο στόμα 
μου, φράχτη στη θύρα των χειλιών μου» (Ψλ 141:3). [Δες και άλλες παραπομπές στα Ιακ 3:10· Ψλ 34:13· Εφ 4:29 κλπ.] 

Τέλος, τον Παύλο τον απασχολεί στο εδ. 9α η αμαρτία της Ψευδολογίας. Το ψέμα έχει πολλές μορφές. Και γίνεται 
διπλά σοβαρό όταν πληγώνουμε κάποιον άλλο με μια ψεύτικη δήλωση ή με τη δημιουργία μιας λανθασμένης εντύπωσης. 
 
4.    Γιατί να απεκδυθώ τον Αμαρτωλό Εαυτό μου (εδ. 9β-11); 
 

Για ποιο λόγο ο Παύλος αναφέρθηκε σε όλες τις παραπάνω αμαρτίες και εξειδικευμένες συμπεριφορές; Ο λόγος βρίσκεται 
στο εδ. 9β: επειδή τώρα έχετε βγάλει από πάνω σας ‒έχετε απεκδυθεί‒ σαν ένα βρώμικο ρούχο τον παλιό, αμαρτωλό 
εαυτό σας. Μ’ άλλα λόγια η νέα σας ζωή πρέπει στην πράξη να ταιριάζει με την ομολογία σας. Πώς θα γίνει να 
ξεφορτωθούμε τον αμαρτωλό εαυτό μας; Υπάρχουν 2 τρόποι: (α) Μη γεμίζεις το μυαλό σου με πνευματικά σκουπίδια 
(κουτσομπολιά, διακίνηση δυσάρεστων καταστάσεων, καταλαλιές, δυσφήμιση των εργατών του Θεού, των πρεσβυτέρων 
κλπ.) (β) Διώχνε την αμαρτία με θετικές πνευματικές σκέψεις (Φιλ 4:8). Ο Θεός μάς προσφέρει τη χριστιανική ζωή – δεν 
μας την επιβάλλει. Στο χέρι μας είναι να τη φορέσουμε πάνω μας και να τη φοράμε κάθε μέρα. Να είμαστε ντυμένοι τον νέο 
άνθρωπο. Κατά το εδ. 10, ο νέος αυτός άνθρωπος ανανεώνεται συνεχώς. Η σχέση μας με τον Χριστό ανανεώνεται κάθε 
μέρα. Αυτή η ανανέωση έχει στόχο να μοιάσουμε σ’ αυτόν σε τέτοιο βαθμό, που η νέα μας ζωή να φτάσει στη βαθιά γνώση 
του Θεού («εις επίγνωσιν»). Ναι, αλλά γιατί πρέπει να απεκδυθώ τον αμαρτωλό εαυτό μου; Η απάντηση είναι ότι ο 
παλαιός άνθρωπος μας κλέβει τις ευκαιρίες να εξομοιωθούμε σταδιακά με τον Χριστό και να φτάσουμε στην επίγνωση του 
Θεού. Κι αυτός είναι ο αγώνας του πιστού που γίνεται διά της πίστεως και με τη δύναμη του Πνεύματος.  
 Τέλος, στο εδ. 11 διαβάζουμε για τη μεγάλη αλήθεια ότι η διαφορετικότητα ανάμεσα στους χριστιανούς δεν είναι 
εμπόδιο για την ανανέωση του πιστού ή για την ενότητα των πιστών (Γαλ 3:28). Στη νέα κατάσταση στην οποία 
αναφέρθηκε ο απ. Παύλος δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτμημένοι κι απερίτμητοι, βάρβαροι, Σκύθες, δούλοι, 
ελεύθεροι· του Χριστού είναι όλα και ο Χριστός τα διέπει όλα. Για τον Θεό δεν μετράνε οι διαφορές εθνικότητας, θρησκείας, 
πολιτισμού ή κοινωνικών τάξεων. Όσον αφορά τη «θέση» μπροστά σ’ αυτόν, όλοι οι πιστοί βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, 
και το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και σε επίπεδο τοπικής εκκλησίας. Υπάρχουν οι περιτμημένοι και οι απερίτμητοι, οι 
βάρβαροι, ακόμα και οι Σκύθες που θεωρούνταν γενικά ότι ήταν η πιο ακραία μορφή βαρβάρων, αγριότεροι και 
σκληρότεροι απ’ όλους τους άλλους. Για τον χριστιανό αυτές οι κοσμικές διακρίσεις δεν έχουν πια καμιά σημασία. Αυτό 
που πραγματικά μετράει, είναι ο Χριστός. Αυτός είναι το παν στον πιστό που διέπει τα πάντα.   
 Ζούμε την αναστημένη ζωή του Χριστού; Επικαλούμαστε τη δύναμη του αναστημένου Χριστού ενάντια στις αμαρτίες 
που μας κλέβουν τη χαρά και την ελευθερία του Χριστού; Είναι η ζωή μας μια καθημερινή, συνεχής ανανέωση της σχέσης 
μας με τον Χριστό; Καταδικάζουμε τον αμαρτωλό εαυτό μας; 
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13. Πώς ορίζει ο Θεός τη Νέα Ζωή 
 

Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 3:12-17 

 
ΤΗ σημερινή μελέτη μας θα δούμε πώς ορίζει ο Θεός τη νέα εν Χριστώ ζωή. Πολλές φορές προσπαθούμε εμείς να 
διαμορφώσουμε το πλαίσιο και τη μορφή τη χριστιανικής ζωής με πολλές προσμείξεις από τη ζωή του κόσμου, 

θέλοντας να συμβιβάσουμε τα πράγματα και «να κάνουμε τη στενή πύλη ευρεία»! Πιο αναλυτικά, λοιπόν, απόψε θα δούμε: 
1. Ποιο είναι το Ένδυμα της Νέας Ζωής, 2. Ποια είναι η Προοπτική της Νέας Ζωής και 3. Ποιος είναι ο Σχεδιασμός του 
Θεού για τη Νέα Ζωή. 
 Ενώ στα εδάφια 8-9 που προηγήθηκαν ο απόστολος Παύλος μάς δίνει μια λίστα με 6 φαύλες καταστάσεις από τις 
οποίες οι χριστιανοί πρέπει να απαλλαχτούν (οργή, θυμός, πονηριά, κακολογία, αισχρολογία και ψευδολογία), στη 
σημερινή περικοπή μάς δίνει, σε αντίθεση με την αποτυχημένη ζωή του παλαιού εαυτού, έναν κατάλογο με τις αρετές του 
νέου ανθρώπου, του αναγεννημένου με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, ερχόμαστε να δούμε: 
 
1.  Ποιο είναι το Ένδυμα της Νέας Ζωής (εδ. 12-14). 
Κάποτε, ένας εργάτης του Θεού, προτού αφιερωθεί στη διακονία, ήταν αξιωματικός της αστυνομίας. Και διηγείτο την 
εμπειρία του, ότι αλλιώς του φέρονταν οι άνθρωποι όταν φορούσε τη στολή του αστυνομικού, κι αλλιώς όταν βρισκόταν 
εκτός υπηρεσίας και πήγαινε π.χ. στο σουπερμάρκετ. Ντυμένος αστυνομικός οι άλλοι του φέρονταν με σεβασμό και 
εκτελούσαν πρόθυμα τις υποδείξεις του. Από την άλλη μεριά, ο ίδιος ένιωθε πιο ασφαλής με τη στολή του. Αυτό συμβαίνει 
και με τον πιστό. Είδαμε στην περασμένη συμμελέτη μας ότι ο Θεός μάς καλεί να ντυθούμε έναν νέο εαυτό, που συνεχώς 
ανακαινίζεται ώσπου να φτάσει στην πλήρη και βαθιά γνώση του Θεού. Κάτι που παρατηρούμε και στην καθημερινή ζωή, 
είναι ότι αλλιώς νιώθουμε καλοντυμένοι και αλλιώς κακοντυμένοι. Το καλό ντύσιμο, λένε οι ειδικοί, επιδρά στην καλή, την 
ενθαρρυμένη ψυχολογία του ατόμου. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για το ποια είναι η πνευματική μας ενδυμασία.  
 Το εδ. 12 μας παρουσιάζει μερικές (5) αρετές, που πρέπει πάντοτε να τις φοράμε σαν ρούχο πάνω μας, αν θέλουμε 
να είμαστε σωστοί χριστιανοί. Οι χριστιανοί είναι οι «εκλεκτοί του Θεού». Εκλεκτοί όχι επειδή ο Θεός τους είχε 
προορισμένους και αυθαίρετα τους ξεχώρισε αλλά επειδή ήταν αμαρτωλοί που τον επικαλέστηκαν, και ο Θεός τούς 
τράβηξε από τον κόσμο τους ξεχώρισε (έγιναν άγιοι) και έγιναν έτσι οι εκλεκτοί του. Αυτού του είδους οι «εκλεκτοί» του 
Θεού, έρχονται τώρα σαν τον άσωτο γιο και παίρνουν από τον Θεό το ένδυμα της σωτηρίας, που μερικά χαρακτηριστικά 
του είναι: Η φιλευσπλαχνία δηλώνει μια καρδιά συμπόνιας. Αξίζει να πούμε ότι η οργανωμένη φιλευσπλαχνία, που είναι 
ο θεσμός του Νοσοκομείου, εμφανίστηκε με τον Χριστιανισμό (325 μ.Χ.)   
Η καλοσύνη δηλώνει το ανιδιοτελές πνεύμα της προσφοράς για τους άλλους. Είναι μια στάση αγάπης ή καλής θέλησης. 
Ταπεινοφροσύνη σημαίνει την μετριοφροσύνη, τη σεμνότητα, τη θέληση να παραμένεις ταπεινός και να θεωρείς τους 
άλλους καλύτερους από τον εαυτό σου. Η ετυμολογία της είναι άγνωστη. Ίσως συνδέεται με τη λ. τάπος (=χαμηλό βουνό). 
Συνδέεται επίσης με το τοπωνύμιο Τέμπη (=κοίλος, βαθουλός τόπος). Η ταπεινοφροσύνη μάς βοηθάει να δεχόμαστε τους 
άλλους όπως είναι. Είναι μια αρετή που προέρχεται από τη βίωση του μεγαλείου του Θεού και τη συναίσθηση ότι 
γινόμαστε αυτό που μας θέλει ο Θεός μόνο διά της χάριτος. Η ταπεινοφροσύνη εκείνη την εποχή της Καινής Διαθήκης είχε 
αρνητική έννοια, και σήμαινε «αθυμία, κατάπτωση διάθεσης». Ο ταπεινόφρων ήταν ο ποταπός, ο χαμερπής, ο 
δουλοπρεπής. Ο Χριστός, ωστόσο, και στη συνέχεια η Εκκλησία ανήγαγαν την ταπεινοφροσύνη σε αρετή. Είναι το 
αντίδοτο της αγάπης του εαυτού μας, που δηλητηριάζει τις σχέσεις μας. Όπως ξέρουμε, το υπέρτατο παράδειγμα της 
ταπεινοφροσύνης είναι ο Χριστός (Φιλ 2:1εξ· Μτ 11:29), και πρέπει να είναι η πιο αγαπημένη μας αρετή (Εφ 4:2· Φιλ 2:3εξ· 
Α΄ Πε 5:5). Η πραότητα δεν δηλώνει αδυναμία, αλλά αντίθετα τη δύναμη κάποιου να απαρνιέται τον εαυτό του και να 
συμπεριφέρεται με χάρη απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Είναι ελεγχόμενη δύναμη. Κάποιος έλεγε ότι «ο πνευματικά 
πράος έχει μια ηρεμία που δεν είναι ούτε ενθουσιασμός ούτε παραίτηση· απλά δεν κυριαρχείται καθόλου από τον εαυτό 
του». Η μακροθυμία δηλώνει υπομονή όταν συναντάει κανείς την πρόκληση, και καρτερία όταν αντιμετωπίζει την 
προσβολή. Συνδυάζει χαρά και καλή στάση απέναντι στους άλλους, μαζί με υπομονή στις θλίψεις. Είναι το αντίθετο της 
μνησικακίας και της εκδίκησης (Βλ. σχετικά στα Α΄ Τιμ 1:16· Β΄ Πε 3:15). Η μακροθυμία δεν αφήνει τις προσβολές και την 
αρρωστημένη συμπεριφορά να γίνουν πικρίες ή θυμός. 
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 Η εφαρμογή των αρετών του εδ. 12 μας οδηγεί στο εδ. 13 όπου μας δίδονται άλλες δύο αρετές: η Ανεκτικότητα και η 
Συγχωρητικότητα. Θα πρέπει να δείχνουμε ανοχή στα ελαττώματα και τις παραξενιές, ακόμα και με την επιθετικότητα των 
αδελφών μας, όταν ζούμε ή συνεργαζόμαστε με άλλους. Πάρα πολλές διενέξεις, εξάλλου, μεταξύ των πιστών του Χριστού 
θα μπορούσαν να λυθούν γρήγορα αν λαμβάνονταν σοβαρά οι οδηγίες για συγχωρητικότητα. Θα πρέπει να συγχωρούμε 
τους άλλους όταν μας έχουν φταίξει, ακόμη κι αν δεν μας το ζητούν. Πρότυπο συγχωρητικότητας είναι ο Χριστός. Το κλειδί 
της συγχωρητικότητας είναι «Σκέψου πόσα σου χάρισε εσένα ο Θεός». 
 Το εδ. 14 μας υποδεικνύει τη σπουδαιότερη (την 8η) απ’ όλες τις αρετές, την Αγάπη. Για να είμαστε σωστοί, πρέπει ν’ 
αναγνωρίσουμε πως όλες οι παραπάνω αρετές εκπηγάζουν από την Αγάπη, που είναι καρπός του Πνεύματος (Γαλ 5:22). 
Τίποτα δεν είναι αποδεκτό από τον Θεό, αν δεν υποκινείται από την αγάπη (Α΄ Κορ 13:1-3), στην οποία περιλαμβάνεται η 
γνώση (Φιλ 1:9), η πίστη (Γαλ 5:6) και η υπακοή (Ιω 14:15). Είναι ανώτερη από οποιοδήποτε χάρισμα (Α΄ Κορ 13). Αγάπη 
είναι το πνεύμα της αυτοθυσίας, που μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να εμπνεύσει. Στον συγκεκριμένο κατάλογο αρετών, 
η Αγάπη είναι «ο σύνδεσμος της τελειότητος». Αυτό έχει ποικιλία αποδόσεων από τους διάφορους μεταφραστές. Η ΝΜΒ 
κρατάει την ισορροπία «η αγάπη είναι ο σύνδεσμος όλων και οδηγεί στην τελειότητα».  
 
2.  Ποια είναι η Προοπτική της Νέας Ζωής (15-16). 
Ένα ρήμα που απαντάται μόνο μία φορά στην ΚΔ (άπαξ λεγόμενον) είναι το ρ. βραβευέτω, που σημαίνει κυβερνώ, 
κατευθύνω. Η ειρήνη αυτή κυβερνάει την καρδιά μας και την εκκλησία μας. Είναι ανάγκη να εξετάσουμε την καρδιά μας και 
να δούμε τι στην πραγματικότητα την κυβερνάει. Το άγχος ή η ειρήνη του Θεού; Η ειρήνη αυτή αποτελεί και τον σκοπό για 
τον οποίο μας κάλεσε ο Θεός να είμαστε η Εκκλησία του. Το πρώτο αποτέλεσμα της σωτηρίας είναι η ειρήνη με τον Θεό. 
Αυτό έχει σαν συνέπεια την ειρήνη μεταξύ μας στο σώμα της εκκλησίας. Τέλος, οι πιστοί του Χριστού πρέπει να είναι για 
όλα ευγνώμονες στον Θεό. Αυτή η επωδός επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στα γραπτά του Παύλου (Φιλ 4:6· Κολ 1:12· 
3:16-17· 4:2· Α΄ Θεσ. 5:18). Το πνεύμα της ευγνωμοσύνης είναι σημαντικό όχι μόνο για την πνευματική ζωή ενός ατόμου, 
αλλά επίσης και για τη σωματική του ευεξία. Οι γιατροί έχουν καταλήξει ότι μια χαρούμενη, ευγνώμονη στάση του νου 
ωφελεί το σώμα, και ότι η ανησυχία, η κατάθλιψη και η γκρινιάρικη διάθεση είναι αναμφίβολα επιβλαβείς παράγοντες για 
την υγεία του ανθρώπου. Η έλλειψη ευγνωμοσύνης εκ μέρους μας δεν οφείλεται στο ότι κάτι μας λείπει, αλλά στην 
εγωιστική μας καρδιά. Για να έχεις ειρήνη στην καρδιά σου, πρέπει να είσαι ευγνώμων στον Θεό για όλα. Το εδ. 16 μας 
διδάσκει ότι η καρδιά, που είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη, είναι και μια καρδιά πλημμυρισμένη από τον Λόγο του Χριστού. Ο 
«Λόγος του Χριστού» αναφέρεται στις διδασκαλίες του Χριστού όπως αυτές εκτίθενται στη Βίβλο. Καθώς διαποτίζουμε την 
καρδιά και τον νου μας με τον άγιο λόγο του Χριστού, κι επιδιώκουμε να περπατήσουμε υπακούοντας σ’ αυτόν, τότε ο 
λόγος αυτός έχει πραγματικά κάνει κατοικητήριό του την εκκλησία μας. Εντύπωση μας κάνει ότι ο Παύλος επιθυμεί ο Λόγος 
του Χριστού να πλημμυρίζει πλούσια την καρδιά μας, καθώς και η ειρήνη του Θεού «βραβεύει», δηλ. κυβερνάει την καρδιά 
μας. Ο Λόγος του Χριστού δεν έρχεται σαν απλός επισκέπτης ή σαν τον δούλο της παλιάς εποχής μέσα μας. Θέλει να 
κυβερνήσει τη ζωή μας. Η διδασκαλία, η νουθεσία και η δοξολογία είναι οι 3 εκδηλώσεις της πλούσιας ενοίκησης του 
Λόγου του Χριστού μέσα μας. Η υμνωδία διακρίνεται σε Ψαλμούς (μελοποιημένα κείμενα των Ψαλμών), σε Ύμνους (ύμνοι 
εκείνης της εποχής π.χ. Κολ 1:15-20· Φιλ 2:6-11) και σε Πνευματικές Ωδές, που έχουν να κάνουν με την ομολογία του 
πιστού (Απ 5:9-10).    
 
3. Ποιος είναι ο Σχεδιασμός του Θεού για τη Νέα Ζωή (εδ. 17). 
Ο γενικός κανόνας που ορίζει τη Νέα Ζωή είναι ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε πράξεις που κάνουμε στην 
εκκλησία, και θα είναι «εν τω ονόματι του Χριστού», και κάποιες άλλες που κάνουμε έξω στην καθημερινότητά μας, οι 
οποίες δεν πειράζει, ας μην είναι «εν τω ονόματι του Χριστού». Αυτή είναι εντελώς υποκριτική συμπεριφορά. Η φρ. «εν τω 
ονόματι του Χριστού» σημαίνει  ότι τα όσα λέμε και κάνουμε θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον χαρακτήρα του 
Χριστού και για τη δόξα του. Σημαίνει δηλ.: σε αρμονία με το αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού, δηλ. στον Λόγο του, με 
υποταγή στην κυριαρχία του και σε εξάρτηση από τη δύναμή του βλ. και Α΄ Κορ 10:31). Το βάθος της πνευματικότητάς μας 
δεν εξαρτάται από το πόσα πολλά κάνουμε για τον Κύριο αλλά από το αν αλλάζουμε κάθε φορά το κίνητρό μας και το 
στρέφουμε από τον εαυτό μας στον Κύριο. 
 Τέλος, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να κάνουμε κάτι στο όνομα του Κυρίου Ιησού αλλά και να ζούμε με ένα διαρκές 
πνεύμα ευχαριστίας προς τον Θεό διά του Χριστού (εδ. 15, 16 και 17). 
 Είμαστε άνθρωποι με ευγνώμονη καρδιά; Ευγνωμονούμε διαρκώς τον Κύριό μας; Αν το έχουμε αυτό, δεν θα 
βλέπουμε τη μιζέρια και τα περίεργα γύρω μας που προσπαθούν να μας αποτρέψουν το βλέμμα από το Πώς Ορίζει ο Θεός 
τη Νέα Ζωή μας.  
 

****  
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ - 15 Συμμελέτες  
Γενικό Θέμα: ΜΙΚΡΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
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14. Αρμονία στο Σπίτι και στη Δουλειά 
Ανάγνωσμα:  

Κολοσσαείς 3:18‒4:1 
 

 ΣΗΜΕΡΙΝΗ περικοπή ίσως είναι από τις δύσκολες να τις διαχειριστεί κανείς. Όχι μόνον επειδή πρέπει να 
ξαναδούμε τα περιεχόμενά της με την προοπτική τού σήμερα αλλά κι επειδή τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν είναι 

μόνο πνευματικά-βιβλικά αλλά είναι και κοινωνιολογικά, ψυχολογικά κλπ. Παρ’ όλα αυτά θα προσπαθήσουμε μια 
προσεκτική προσέγγιση από βιβλική άποψη, και θ’ αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει και να ερμηνεύσει τον 
Λόγο του στην περίπτωση του καθενός μας. Εδώ, λοιπόν, μπορούμε να βρούμε διδάγματα που θα μας οδηγήσουν σε 
ένα αρμονικό σπιτικό αλλά και σ’ ένα αρμονικό εργασιακό περιβάλλον. Γι’ αυτό και το θέμα μας θα στραφεί γύρω από 
το πώς η πλήρης εν Χριστώ ζωή έρχεται να επηρεάσει τη ζωή μας στο σπίτι και στη δουλειά. Έτσι, βλέπουμε: 1. Την 
Υποταγή της γυναίκας στον Άντρα της, 2. Την αγάπη του άντρα προς τη Γυναίκα του, 3.Την Υπακοή των παιδιών στους 
Γονείς, 4. Τη Συμπεριφορά του Πατέρα στα Παιδιά, και τέλος 5. Την Αρμονία στη Δουλειά. 

 
1.  Η Υποταγή της Γυναίκας στον Άντρα της (εδ. 18). 
Μια εξήγηση λέει ότι ο όρος «υποτάσσομαι» εδώ έχει την έννοια του στοιχίζομαι πίσω από έναν αρχηγό. Μια 
καινούργια αγγλική μετάφραση το αποδίδει: «οι γυναίκες βάλτε τον άντρα σας πάνω απ’ όλα». Όλα αυτά δείχνουν ότι 
μέσα στην οικογένεια υπάρχει μια ιεραρχία. Κι αυτό, επειδή ο Θεός θέλει στο σπίτι μας να επικρατεί τάξη και όχι χάος, 

αν θέλουμε να είμαστε πιστοί χριστιανοί (ὡς ἀνῆκεν ἐν Κυρίῳ). Ο Θεός ζητάει από τη χριστιανή σύζυγο να 
κυβερνήσει το σπίτι της (όπως κατευθύνει ο τιμονιέρης το καράβι) κάτω από έναν καπετάνιο, που είναι ο άντρας της 
κατά τη Βίβλο. Ακολουθεί τις εντολές του καπετάνιου, όπως ακολουθεί τις εντολές του Χριστού. Αν ο άντρας της, 
ωστόσο, την παρασύρει σε αμαρτία ή σε καταστάσεις ντροπιαστικές για την οικογένειά της, δεν είναι υποχρεωμένη να 
τον ακολουθήσει. Θα διαφοροποιηθεί με αγάπη και προσευχή και θα προστατέψει το σπίτι της. Ο Θεός δεν λέει στον 
άντρα να υποτάξει τη γυναίκα του. Αυτό είναι έργο του Αγίου Πνεύματος να δείξει στη σύζυγο τη σωστή της θέση και 
τον σωστό της ρόλο. Αυτό, εξάλλου, που τρελαίνει τις γυναίκες είναι η αδιαφορία του άντρα για την πορεία του σπιτιού. 
Η φρ. «άσ’ τη να κάνει ό,τι θέλει» είναι καταστροφική για ένα σπίτι. Ο Θεός τις ευθύνες για το σπίτι του θα τις ζητήσει 
από τον άντρα. Αυτός είναι ο επικεφαλής της οικογένειας. Αν υπάρχει χάος στην οικογένεια φταίει ο άντρας. Σε αυτόν 
έχει ανατεθεί να βοηθήσει τη γυναίκα του να τον σεβαστεί. Το πώς θα γίνει αυτό, αναφέρεται στο επόμενο εδάφιο: 
 
2. Η Αγάπη του Άντρα προς τη Γυναίκα του (εδ. 19). 
Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας και να τις αγαπάτε απροϋπόθετα, είτε θεωρείτε ότι «υποτάσσονται» σ’ εσάς είτε 
όχι! Θυσιάσου για τη γυναίκα σου, όπως θυσιάστηκε ο Χριστός για την εκκλησία του, είτε αυτή σου δείχνει τον 
σεβασμό που θέλεις είτε όχι. Ανάλαβε την ηγεσία της σχέσης σας και δώσε κάθε μέρα τον εαυτό σου σ’ αυτή τη σχέση, 
προτού η γυναίκα σου κάνει οτιδήποτε γι’ αυτό. Γιατί, τελικά, καμιά χριστιανή γυναίκα, που ζει εν Χριστώ, δεν μπορεί ν’ 

αντισταθεί σε μια τέτοια αγάπη! Λέει όμως και κάτι ακόμα: «μην τους φέρεστε με σκληρότητα» (κείμ. μὴ πικραίνεσθε -
στη μ. φωνή = φέρομαι με σκληρότητα). Όταν ο άντρας νιώσει πως η γυναίκα του δεν τον σέβεται, το πιο εύκολο είναι 
να αντιδράσει και να φερθεί με σκληρότητα ή και να ανταποδώσει. Αλλά αυτές οι αιτίες για σκληρότητα και πικρία 
δηλητηριάζουν και κλονίζουν τον γάμο. Στην έλλειψη σεβασμού, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Μόνο δείξε υπομονή και 
αγάπη. Δείξε ότι θέλεις να τη συγχωρήσεις και να θυσιαστείς γι’ αυτήν, ακόμη κι αν δεν αξίζει αυτή τη θυσία. Φέρε το 
πρόβλημα αυτό με προσευχή στον Κύριο. Το ζήτημα είναι καθαρά πνευματικό… 
   
3. Η Υπακοή των Παιδιών στους Γονείς (εδ. 20). 
Τα παιδιά, με τη σωστή ανατροφή, με αγάπη και προσευχή μπορούν να συμβάλουν κι αυτά στην αρμονία του σπιτιού. 
Βέβαια, εδώ υπεισέρχονται και άλλα θέματα, όπως κοινωνιολογικά (μέχρι πότε τα παιδιά μένουν με τους γονείς, πώς 
επηρεάζει η κοινωνία και τα ΜΜΕ τη συμπεριφορά των παιδιών) ή θρησκευτικά και πνευματικά, όπως ποιον ρόλο 
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παίζει η εκκλησία ή το Κυριακό Σχολείο και πώς συνεργάζονται με το σπίτι, ώς πού μπορούν οι γονείς να επιβάλουν 
μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, πόσο μπορούν να εξηγήσουν τη σωστή συμπεριφορά κλπ. Και πάνω απ’ όλα πώς 
μπορείς να επιβάλεις σε ένα παιδί που δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό, να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Τι μπορείς να του 
πεις;   
 
4. Η Συμπεριφορά του Πατέρα (εδ. 21). 
Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να θέλει ο κάθε σωστός γονιός ‒και ιδίως ο κάθε χριστιανός γονιός‒ είναι να χάσουν 
τα παιδιά του το κέφι για ζωή. Να γίνουν φοβισμένα, καταπιεσμένα, χωρίς πρωτοβουλίες, αδιάφορα ή εξαρτημένα από 
διάφορους άλλους παράγοντες έξω από την οικογένεια. Τριών ειδών συμπεριφορές πρέπει ως πιστοί γονείς να 
αποφεύγουν για τα παιδιά τους: Να τα Αγνοούν, να τους Παρέχουν τα πάντα αδιάκριτα, να τα Προσβάλλουν ή να τα 
Απαξιώνουν. Κανένα απ’ αυτά τα τρία δεν είναι συμπεριφορά ανθρώπων του ευαγγελίου. Δύο πράγματα κάνουν 
ευτυχισμένους τους νέους: 1) Να έχουν την οικογένεια δίπλα τους, και 2) Να έχουν τους φίλους τους δίπλα τους. Αυτό 
φαίνεται από διάφορες σύγχρονες έρευνες. Οι γονείς μπορούν να ασκήσουν τη μεγαλύτερη επίδραση στα παιδιά τους 
και στα εγγόνια τους, κι ο μόνος τρόπος είναι να δαπανήσουν πολύ χρόνο μαζί τους. Επίσης σύγχρονες έρευνες 
κοινωνικών ανθρωπολόγων δείχνουν ότι οι γονείς είναι μεν κοντά στα παιδιά τους φυσικά, αλλά ψυχικά είναι 
απόμακροι απασχολημένοι συνήθως με τα γκέτζετ τους! Ο χριστιανός γονιός θα πρέπει, λοιπόν, να εκμεταλλευτεί αυτή 
τη δυνατότητα να επηρεάζει τα παιδιά του, και ν’ αφιερώνει χρόνο μαζί τους.  
   
5. Η Αρμονία στον Εργασιακό Χώρο (εδ. 22‒4:1). 
Στα επόμενα εδάφια βρίσκουμε μερικές οδηγίες του αποστόλου για την αρμονία που πρέπει να βρίσκει ο χριστιανός 
ακόμα και στον χώρο της δουλειάς του. Θα μπορούσαμε να τους πούμε «Νόμους του Θεού Πώς να βγαίνουμε 
κερδισμένοι από τη Δουλειά μας». Οι δούλοι της Καινής Διαθήκης δεν είναι όπως αυτοί από την Αφρική του 17-19ου αι. 
Στο βιβλίο του Slave of Christ (Δούλος Χριστού) ο Murray Harris, αμερικανός καθηγητής Θεολογίας και Εξηγητικής της 
Καινής Διαθήκης, περιγράφει πώς ήταν η δουλεία στον ελληνορωμαϊκό κόσμο τον 1ο αιώνα. Και δίνει τέσσερα 
στοιχεία: 1. Δεν διακρίνονταν από τους ελεύθερους πολίτες ως προς τη φυλή, τη γλώσσα ή την ενδυμασία. 2. Ήταν 
συνήθως ανώτερης μόρφωσης από τα αφεντικά τους. 3. Είχαν τις ίδιες οικονομικές απολαβές με τους ελεύθερους 
εργάτες. Πολλοί μάλιστα μάζευαν λεφτά και εξαγόραζαν οι ίδιοι την ελευθερία τους. 4. Πολύ λίγοι ήταν δούλοι ισόβιοι. 
Οι περισσότεροι περίμεναν ν’ απελευθερωθούν μετά από περίπου 10 χρόνια ή τουλάχιστον στα 30 τους. Επομένως 
έμοιαζαν πολύ με τους σημερινούς υπαλλήλους και εργάτες. Κι ό,τι λέει ο Θεός για τους αφέντες και τους δούλους 
εκείνης της εποχής, το λέει και σ’ εμάς σήμερα.  
 Διακρίνουμε 3 εντολές: α) Οι δούλοι να υπακούν τους εργοδότες τους (εδ. 22). Αν «Η καρδιά του κάθε 
προβλήματος είναι πρόβλημα καρδιάς» (W.Wiersbe), αυτό αφορά και τα προβλήματα που συναντάμε στη δουλειά μας. 
Το μόνο κίνητρο της καρδιάς μας ως πιστών του Χριστού πρέπει να είναι να τιμήσουμε τον Κύριο με την ποιότητα της 
δουλειάς μας. Έτσι, αν θέλουμε να ωφεληθούμε από το επάγγελμά μας, ό,τι κι αν κάνουμε, θα πρέπει να 
προσανατολίσουμε την καρδιά μας στο πώς θα δοξαστεί μέσα απ’ αυτό ο Θεός. Στο εδ. 17 διαβάσαμε πως ό,τι κι αν 
κάνουμε να το πράττουμε «εν τω ονόματι του Χριστού». Είδαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι αυτή φράση δείχνει και 
τον σχεδιασμό του Θεού για τη νέα ζωή, και σημαίνει Αρμονία με τον Λόγο του Θεού, Υποταγή στην κυριαρχία του και 
Εξάρτηση από η δύναμή του. Ο Ιουστίνος ο Μάρτυς, παρατήρησε ότι στην εποχή του, 100 χρόνια μετά την Ανάσταση 
του Ιησού, συνάντησε αγρότες που χρησιμοποιούσαν ακόμα ζυγούς και άροτρα που είχε κατασκευάσει ο Ιησούς ως 
μαραγκός! Ο Os Guinness σχολιάζει ότι όταν ο Χριστός έκανε λόγο για τον «ζυγό του», αντί για τον σταυρό, ο νους μας 
θα πρέπει να πηγαίνει σ’ αυτά τα τόσο ανθεκτικά άροτρα και ζυγούς» που ο ίδιος κατασκεύαζε. β) Να εργάζεσαι για 
το επουράνιο αφεντικό σου (εδ. 23-25). Αυτό το βλέπουμε ευκρινέστερα στα εδ. 23-24. Αυτό που μας ενθαρρύνει 
είναι ότι, ακόμη κι αν το αφεντικό μας είναι από τους πιο στριμμένους και τους πιο άδικους ανθρώπους, αν 
εργαζόμαστε με τη σκέψη ότι το κάνουμε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τότε τα πράγματα παίρνουν άλλη όψη. 
Ειδικότερα στο εδ. 25 διαβάζουμε ότι «όποιος διαπράττει το κακό, θα λάβει την αντίστοιχη τιμωρία, γιατί ο Θεός δεν 
κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα». Τέλος, γ) Αν είσαι χριστιανός εργοδότης, να σκέφτεσαι τον δικό σου 
Εργοδότη (εδ. 4:1). Οι χριστιανοί εργοδότες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι είναι δίκαιοι στην ανταμοιβή των 
υπαλλήλων τους. Οι χριστιανοί εργοδότες θα πρέπει να φέρονται στις εργασιακές τους σχέσεις όπως θα ήθελαν κι 
εκείνοι να τους φερθεί μια μέρα ο Θεός. Δύο μεγάλοι χριστιανοί επιχειρηματίες έλεγαν ότι όταν συνεδριάζει το ΔΣ της 
επιχείρησής τους, θεωρούν ότι είναι παρών και ο Χριστός εκεί (Jack & Pete Herschend). Αυτό μπορεί να μην εγγυάται 
οικονομική ευημερία αλλά θα δημιουργήσει στον εργασιακό χώρο μια ατμόσφαιρα χριστιανική, που δοξάζει τον Θεό.   

 
**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ - 15 Συμμελέτες  
Γενικό Θέμα: ΜΙΚΡΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
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Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 4:2-6 
 
Συμβαίνει στη χριστιανική ζωή, και ιδιαίτερα στη ζωή των εκκλησιών: Υπάρχει μια αδράνεια, μια αμηχανία, μια 
απραξία ‒κάτι δεν γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Κι αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Συμβαίνει παντού όπου υπάρχουν 
εκκλησίες του Χριστού. Συμβαίνει όμως και το αντίστροφο, κι αναρωτιέται κανείς το γιατί. Για παράδειγμα, στο Oakville, 
Ontario, στον Καναδά, τον Απρίλιο 2004 ξεκίνησε μια εκκλησία με 18 άτομα και σήμερα είναι 2.000 άτομα! Τι συνέβη 
και στο Αράντ, μια πόλη της Ορθόδοξης Ρουμανίας, ξεκίνησαν 14 άτομα τον Νοέμβριο 2004, και σήμερα είναι μια 
εκκλησία με 800 άτομα. Οι εξηγήσεις ποικίλλουν. Και εκεί υπήρξαν διασπάσεις κι αποχωρήσεις αλλά γρήγορα τα κενά 
αναπληρώθηκαν με νέες ψυχές. Εδώ γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο; Γιατί υπάρχει αυτή η αμηχανία; Γιατί δεν μπαίνουν 
γκολ και κάπου ψάχνουμε τη μπάλα; Μια βασική εξήγηση είναι ότι διαχωρίσαμε τη ζωή της πίστεως από την 
καθημερινότητά μας. Άλλοι είμαστε στην εκκλησία και άλλοι, εντελώς διαφορετικοί, στη ζωή μας την καθημερινή. Είναι 
ανάγκη, ωστόσο, να υπηρετούμε τον Κύριο συνεχώς στην καθημερινή ζωή μας. Αν δεν το κάνουμε, τότε ζούμε για τον 
εαυτό μας και όχι για τον Θεό. Δεν μπορείς να περιμένεις να απολαμβάνεις διαρκώς τη χαρά του Χριστού και την 
ειρήνη του Πνεύματος, όταν είσαι part-time χριστιανός, δηλ. χριστιανός κατά περίπτωση. Πώς περιμένεις να χαίρεσαι 
εν Κυρίω πάντοτε, όταν ζεις για τον εαυτό σου; Πώς ο Κύριος θα γεμίζει τη ζωή μας, όταν οι στόχοι και οι σκοποί μας 
είναι ίδιοι με των ανθρώπων της αμαρτίας γύρω μας; «Η χριστιανική ζωή είναι μια ριψοκίνδυνη περιπέτεια για κείνους 
που τολμούν να εκθέσουν την πίστη τους στην αγορά των καθημερινών ευκαιριών»! Θα το τολμήσουμε; 
 Η περικοπή μας διαιρείται σε 2 μέρη με παραινέσεις του αποστόλου στη σημερινή εκκλησία και όχι μόνο στην 
εκκλησία των Κολοσσών, αν θέλουμε να είμαστε μια εκκλησία, μικρή ενδεχομένως, αλλά με μεγάλη επίδραση: 1. Μίλα 
στον Θεό. 2. Μίλα στους Άλλους για τον Θεό.   
 
1. Μίλα στον Θεό (εδ. 2-4). 
Καθώς η Επιστολή μας πλησιάζει στο τέλος της, ο απόστολος τονίζει την ανάγκη πρώτα να μιλήσουμε στον Θεό, 
προτού μιλήσουμε στους άλλους για τον Θεό. Έτσι, το εδ. 2 αρχίζει με την παρότρυνση να επιμένουμε στην προσευχή, 
και συνεχώς να ευγνωμονούμε τον Θεό. Το ρ. προσκαρτερέω-ώ (του πρωτοτύπου) σημαίνει ακριβώς επιμένω με 
καρτερία, εξακολουθώ με πολλή επιμονή ‒εν προκειμένω επιμονή στην προσευχή. Μ’ άλλα λόγια σημαίνει τη 
συνείδηση ότι περπατώ με τον Θεό, και σχετίζω την κάθε μου εμπειρία στη ζωή μου με αυτόν.  
Η προσευχή είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση της νέας εν Χριστώ ζωής. Είναι το μέσον με το οποίο πετυχαίνουμε για μας 
και για τους άλλους την ικανοποίηση των υλικών και των πνευματικών αναγκών μας. Είναι το όπλο του Θεού κατά των 
επιθέσεων του διαβόλου. Είναι το όχημα της εξομολόγησής μας προς τον Θεό. Είναι όργανο λατρείας προς τον Θεό. 
Τέλος, είναι η δύναμη που μπορεί να κινήσει άλλους να έρθουν στον Χριστό. Σήμερα, στην τόσο βιαστική εποχή μας, 
έχει υποβιβαστεί η σπουδαιότητα της προσευχής να δούμε κι άλλους στα πόδια του Χριστού. Ίσως γι’ αυτό και δεν 
συγκινούνται οι καρδιές από το μήνυμα του ευαγγελίου. Ένα άλλο που μας παραγγέλλει το εδ. 2 είναι να 
«γρηγορούμε» στην προσευχή. Γρηγορέω-ώ σημαίνει μένω άγρυπνος. Και θα ρωτούσε κανείς πώς γίνεται αυτό 
πρακτικά. Την απάντηση τη δίνει ο απόστολος αμέσως μετά: ἐν εὐχαριστίᾳ. Για να είμαστε άγρυπνοι στην προσευχή, 
πρέπει συνεχώς να είμαστε ευγνώμονες. Η ιδέα αυτή είναι η 7η φορά που αναφέρεται στην Επιστολή (1:3.12· 2:7· 
3:15.16.17). Αν την κάθε στιγμή ευχαριστούμε τον Θεό για την παρουσία του και τις επεμβάσεις του στη ζωή μας, αυτό 
θα μας κρατάει άγρυπνους χριστιανούς. Το εδ. 3 μας θυμίζει κάτι που συχνά το ξεχνούμε σήμερα. Να προσευχόμαστε 
για τους εργάτες του ευαγγελίου. Βασικό αίτημα εδώ ο Παύλος προβάλλει την ανάγκη ο Θεός να τους δίνει νέες 
ευκαιρίες για το κήρυγμα. Πόσο σκεφτόμαστε σήμερα τους εργάτες του Θεού ‒όχι για να τους κατηγορήσουμε και να 
βρούμε τα σκοτεινά τους σημεία αλλά για να προσευχηθούμε ο Θεός ν’ ανοίγει δρόμους διακονίας γι’ αυτούς; Θα ’λεγε 
κανείς ότι ο Παύλος θα εκμεταλλευόταν τον χρόνο της φυλάκισής του για να ξεκουραστεί, αλλά εκείνος και μέσα στη 
φυλακή φλεγόταν για ψυχές να έρθουν στον Χριστό. Μέσα από τις πιο δύσκολες συνθήκες, ο νους του ήταν στη 
διάδοση της μεγάλης αλήθειας ότι ο Θεός δέχεται και τους εθνικούς, όπως δέχεται τους Ιουδαίους αν μετανοήσουν. 
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Επομένως ο Παύλος δεν είχε αφιερωθεί μόνο στην προσευχή, δεν μιλούσε μόνο στον Κύριο αλλά καιγόταν για να 
μιλήσει και στους άλλους για τον Κύριο. Και σ’ αυτό ήθελε τη συμπαράσταση της εκκλησίας. Για να μιλήσουμε για το 
«μυστήριον του Χριστού», έχουμε ανάγκη τη συμπαράσταση όλης της εκκλησίας. Τι είναι το «Μυστήριον του Χριστού»; 
Είναι μια πολύ προσφιλής έκφραση του Παύλου που τη συναντάμε και σε άλλες Επιστολές του (Ρωμ 11:25· Εφ 1:9· 
3:9· Κολ 1:26 κλπ.) Σημαίνει τη μεγάλη χάρη του Θεού να συμπεριλάβει στη σωτηρία και τους εθνικούς, κάτι που ακόμη 
και για τους χριστιανούς Ιουδαίους ήταν αδιανόητο. Το εδ. 4 μας αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια: ο Παύλος 
ανυπομονεί να φανερώσει αυτό το μυστήριο, να το κηρύξει, δηλαδή, με όσο γίνεται σαφέστερο τρόπο, ώστε να γίνει 
άμεσα κατανοητό από τους ανθρώπους. Αυτή θα πρέπει να είναι και η επιθυμία του κάθε χριστιανού που θέλει να 
κάνει γνωστό τον Χριστό στους γύρω του. Δεν καταφέρνουμε τίποτε όταν είμαστε «δυσνόητοι». Ο στόχος μας θα 
πρέπει να είναι ν’ αγγίξουμε τους ανθρώπους· και για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει το μήνυμα να παρουσιαστεί 

απλά και καθαρά ‒ὡς δεῖ με λαλῆσαι. Κι αυτό, βέβαια, είναι που δεν το θέλει ο σατανάς και θα το πολεμήσει. 

 
2. Μίλα στους Άλλους για τον Θεό (εδ. 5-6). 
Το πρώτο πράγμα που (πρέπει να) βλέπουν οι έξω της πίστεως στη σχέση μας μαζί τους είναι η σοφία. Το παράπονο 
του Χριστού ήταν ότι «οι υιοί του αιώνος τούτου είναι φρονιμότεροι από τους υιούς του φωτός» (Λκ 16:8). Εδώ όμως, 
στο εδ. 5, ο Παύλος μας παροτρύνει για κάτι ακόμα πιο σπουδαίο: Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτοί που 
δεν είναι του Χριστού μάς παρακολουθούν προσεκτικά στην καθημερινή μας συμπεριφορά. Ο κόσμος ενδιαφέρεται 
περισσότερο για τη συμπεριφορά μας παρά για τα λόγια μας. Σύμφωνα με τη γλώσσα του αμερικανού ποιητή Edgar 
Guest: «Προτιμώ κάθε μέρα να δω ένα κήρυγμα, παρά να τ’ ακούσω». Αυτό δεν σημαίνει ότι ο χριστιανός δεν θα 
πρέπει επίσης να ομολογεί τον Χριστό και με τα χείλη του, αλλά το θέμα είναι πως η συμπεριφορά του θα πρέπει ν’ 
ανταποκρίνεται στα λόγια του. Το ρ. ἐξαγοραζόμενοι (τὸν καιρὸν) σημαίνει να εκμεταλλευόμαστε πλήρως την κάθε 
ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να μιλήσουμε γι’ αυτόν. Πόσο επικεντρώνουμε ως χριστιανοί στα σπουδαία αυτής της 
ζωής; Μήπως χανόμαστε στα επουσιώδη και τα ασήμαντα; Καθημερινά στη ζωή μας συναντάμε ευκαιρίες για να 
μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού, και για το τι έκανε ο Χριστός στη ζωή μας. Καθώς έρχονται αυτές οι ευκαιρίες, θα 
πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αδράξουμε. Η λέξη «εξαγοράζω» υποδηλώνει ότι συχνά υπάρχει κάποιο κόστος 
(απόρριψη, περιφρόνηση, εναντίωση κλπ.) Οποιοδήποτε όμως και αν είναι το κόστος, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να 
δώσουμε τη μαρτυρία μας. Ευκαιρίες για μαρτυρία υπάρχουν άφθονες, αρκεί να τις εκμεταλλευόμαστε έξυπνα (με 
σοφία) χωρίς να γινόμαστε φορτικοί αλλά και χωρίς να είμαστε τόσο ευγενικοί που να ξεχνάμε να μιλήσουμε για την 
αγάπη του Θεού! Και πάνω απ’ όλα, να μην περνάμε σε περιοχές που δεν τις ξέρουμε. Να μένουμε πάντοτε μέσα σε μια 
«ασφαλή ζώνη» μαρτυρίας. Σε μια τέτοια ζώνη έμεινε ο εκ γενετής τυφλός («ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω» -Ιω 9:25).  
 Τέλος, στο εδ. 6 βλέπουμε μια ανάλυση του εδ. 5. Τα λόγια μας θα πρέπει να είναι πάντα γεμάτα χάρη κι όχι 
ανούσια. Θα πρέπει να ξέρουμε πώς ν’ αποκρινόμαστε στον καθένα. Τα γεμάτα χάρη λόγια μας θα πρέπει να είναι 
ευγενικά, ταπεινά και σύμφωνα με το πνεύμα του Χριστού. Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κουτσομπολιά, 

επιπολαιότητες, ελαφρότητες ή πικρίες. Η φρ. ἅλατι ἠρτυμένος του πρωτοτύπου («όχι ανούσια») μπορεί να σημαίνει 

διάφορα πράγματα. Ορισμένοι σχολιαστές πιστεύουν ότι μολονότι η γλώσσα μας πρέπει να είναι γεμάτη χάρη, θα 
πρέπει να είναι εξίσου ειλικρινής και χωρίς υποκρισία. Άλλοι πιστεύουν πως το αλάτι είναι εκείνο που ενισχύει τη 
γεύση, κι έτσι ο Παύλος λέει ότι τα λόγια μας δεν θα πρέπει ποτέ να είναι βαρετά, πληκτικά ή άνοστα, αλλά θα πρέπει 
πάντοτε να αξίζουν τον κόπο και να είναι ωφέλιμα. Ο Lightfoot λέει ότι οι ειδωλολάτρες συγγραφείς χρησιμοποιούσαν 
το «αλάτι» ως σχήμα λόγου για τη «νοημοσύνη». Ο Παύλος χρησιμοποιεί στη θέση της νοημοσύνης τη σοφία. Με τη 
φρ. «Να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε στον καθένα», ίσως ο απόστολος Παύλος να σκέφτεται εδώ ιδιαίτερα τους 
Γνωστικούς που είχαν πάει στους Κολοσσαείς με τα αληθοφανή τους δόγματα. Θα πρέπει να είναι έτοιμοι να 
απαντήσουν σ’ αυτούς τους ψευδοδιδασκάλους με λόγια σοφίας και πίστεως. 
Θέλουμε να ζούμε με σοφία και να μιλάμε με χάρη; Θέλουμε να είμαστε σωστοί διαχειριστές του χρόνου μας; Θέλουμε 
να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός; Αν ναι, τότε θα πρέπει να διατηρούμε στενή τη 
σχέση μας με τον Χριστό, και να προσευχόμαστε διαρκώς εκείνος να μας βρίσκει ευκαιρίες, και να μας δίνει τη σοφία 
του να τις εκμεταλλευόμαστε σωστά για τη δόξα του. Αμήν. 
 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: ΚΟΛΟΣΣΕΣ: Μικρή Εκκλησία-Μεγάλη Επίδραση: Προβάλλει τον Νικητή Χριστό-Τονίζει την 
Ευχαριστία και την Ευγνωμοσύνη-Κηρύττει τη Συμφιλίωση με τον Χριστό-Αποκαλύπτει το «Μυστήριο του Χριστού»- 
Κηρύττει πώς να περιπατούμε με τον Χριστό-Δείχνει ποια είναι η άχρηστη θρησκεία-Παροτρύνει τους πιστούς να 
απαλλαχτούν από τον αμαρτωλό εαυτό τους-Διδάσκει πώς να υπάρχει αρμονία στην οικογένεια και στη δουλειά-
Παροτρύνει να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες της μαρτυρίας. 

**** 
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