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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 

Ο Νέος Λαός του Θεού 
Σειρά 10 Βιβλικών Μελετών στην Επιστολή προς Εφεσίους 
Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

 

1. Η Μισή Αλήθεια 
 

Ανάγνωσμα: Εφεσίους 1: 1-2 
 

ΡΙΝ από μερικά χρόνια (2017) γιορτάστηκαν τα 500 χρόνια από τη μέρα που ο Λούθηρος δημοσίευσε τις 95 
«θέσεις» του. Στο έργο «Εδώ Στέκομαι» αναφέρεται (σελ. 94-95) ότι οι «Θέσεις» «άρχιζαν με τα παράπονα των 

συμπατριωτών του Λούθηρου (ενν. για τα συγχωροχάρτια κλπ.) και τελείωναν με τις κραυγές κάποιου που περνάει 
νύχτες αγωνίας». Όλος ο προβληματισμός του Λούθηρου, αν διαβάσει κανείς την ιστορία του, είναι η προσωπική του 
αγωνία για τις αμαρτίες του και για την ενοχή του, εάν και κατά πόσον ο μοναστικός βίος, οι νηστείες και οι προσευχές 
μπορούν να φέρουν το αίσθημα της ειρήνης του αμαρτωλού μπροστά στον άγιο Θεό. Έτσι, από το ξεκίνημά της η 
Μεταρρύθμιση επικέντρωσε στο Άτομο. Πώς ο καθένας ατομικά μπορεί να πλησιάσει τον Θεό και να δικαιωθεί, και 
πώς αυτό γίνεται διά της πίστεως. «Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται».  
     Το δόγμα αυτό διαπέρασε και εξακολουθεί να διαπερνάει τη θεολογία της Ευαγγελικής Εκκλησίας 500 χρόνια τώρα. 
Εκείνο που αποτελεί τη μεγαλύτερη αδυναμία της συγκεκριμένης Ομολογίας είναι η παραμέληση του κεντρικού ρόλου 
της Εκκλησίας. Έχουμε την τάση να διακηρύττουμε τη σωτηρία του ατόμου, δίχως να επεκτεινόμαστε στη κοινότητα των 
λυτρωμένων. Δίνουμε έμφαση στο ότι ο Χριστός πέθανε για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, και σπάνια 
συνεχίζουμε να διακηρύξουμε ότι μας έκανε έναν δικό του λαό. Αντίληψη του Παύλου, ωστόσο, είναι ότι: «Αυτός έδωσε 
τον εαυτό του για μας, (α) για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, (β) να μας καθαρίσει και (γ) να μας κάνει ένα λαό 
που να ανήκει μόνο σ’ αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα» (Τίτος 2:14). Αυτό που βλέπουμε σ’ αυτό το 
εδάφιο είναι τρεις κινήσεις με πρωτοβουλία του Θεού: Λύτρωση – Αγιασμός – Νέος Λαός. Εμείς μάθαμε να τονίζουμε 
διαχρονικά μόνο την πρώτη αλήθεια, να δίνουμε μικρή ή αόριστη έμφαση στη δεύτερη και να αγνοούμε την τρίτη. Γι’ 
αυτό και το εισαγωγικό μας σημείωμα έχει αυτό τον τίτλο: «Η Μισή αλήθεια». Αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας 
περισσότερο ως «πιστούς» (Ο Κύριος κι εγώ – Δικός μου είναι ο Λυτρωτής κλπ.) παρά ως «μέλη της εκκλησίας». Το 
μήνυμά μας είναι περισσότερο τα καλά νέα μιας νέας, ατομικής ζωής με τον Χριστό, έστω και ενός προσωπικού 
αγιασμού, μιας καθαρότητας, παρά τα νέα μιας νέας κοινωνίας πιστών. 
     Αν, ωστόσο, διαβάσουμε προσεκτικά την Επιστολή προς Εφεσίους, θα δούμε εύκολα πως αυτή δεν αφορά μόνον 
άτομα. Αυτό συμβαίνει επειδή η συγκεκριμένη Επιστολή είναι «το ευαγγέλιο της Εκκλησίας». Παρουσιάζει τον αιώνιο 
σκοπό του Θεού να δημιουργήσει μέσω του Χριστού μια νέα κοινωνία σε πλήρη αντιδιαστολή με τον παλαιό κόσμο. Η 
άποψη αυτή «χτυπάει» την αντίληψη ότι Ιουδαίοι και Εθνικοί ήταν δύο ασυμφιλίωτοι κόσμοι. Ανάμεσα εξάλλου στους 
εξ εθνών Χριστιανούς και στους ακραίους Ιουδαιοχριστιανούς υπήρχε εχθρότητα. Όπου κι αν πήγαινε ο Παύλος (και 
εδώ στην Έφεσο) οι Ιουδαιοχριστιανοί τού έστηναν πόλεμο. Η Επιστολή δείχνει πως ο θάνατος του Χριστού ένωσε 
αυτά τα δύο μέρη σε ένα νέο σώμα την Εκκλησία. Η Έφεσος ήταν όχι μόνο το πλουσιότερο εμπορικό κέντρο στην Ασία 
αλλά μαζί με την Αθήνα και τα Ιεροσόλυμα ήταν στην αρχαιότητα οι τρεις ιερότερες πόλεις. Με το Αρτεμίσιό της (το ιερό 
της Αρτέμιδας) η Έφεσος ήταν το κέντρο της μαγείας ολόκληρης της Ασίας, ο παράδεισος των ηδονών, της διαφθοράς 
και των μυστηρίων της Ανατολής. Κι εδώ ο Παύλος όπως θα δούμε και παρακάτω αντιτάσσει το μυστήριο της 
Εκκλησίας. Η Επιστολή χωρίζεται σε δύο μέρη: το Θεολογικό/Μυσταγωγικό (κεφ. 1–3) και το Πρακτικό/Ηθικό (κεφ. 4–
6). Ο νέος αυτός λαός, η νέα κοινωνία, όπως αναφέρεται στην Εφεσίους, χαρακτηρίζεται από: τη ζωή – αντί του 

θανάτου· την ενότητα και τη συμφιλίωση – αντί του διχασμού και της απομόνωσης‧ τη δικαιοσύνη – αντί της φθοράς 

και της κακίας‧ από αγάπη και ειρήνη – αντί του μίσους και της διχόνοιας‧ από διαρκή μάχη με το κακό – αντί του 

παθητικού συμβιβασμού μαζί του. Με λίγα λόγια, το θέμα της Επιστολής είναι η Ενότητα και η Δόξα της Εκκλησίας σαν 
σώμα του Χριστού. Οι συνθήκες υπό τις οποίες γράφτηκαν όλες «οι Επιστολές της Αιχμαλωσίας» δεν μας είναι 
ακριβώς γνωστές. Έτσι, δεν ξέρουμε η προς Εφεσίους από ποια φυλακή γράφτηκε (Ρώμη, Καισάρεια ή αλλού) ή πότε 
ακριβώς. Επικρατέστερη εκδοχή είναι  η φυλακή της Ρώμης, μετά το 60 μ.Χ. 
Καθώς διαβάζουμε τα 2 πρώτα εδάφια, αντιμετωπίζουμε τρία εισαγωγικά θέματα, που αφορούν τον Συγγραφέα, τους 
Αναγνώστες και το Μήνυμα της Επιστολής. 
 

1. Ο Συγγραφέας (εδ. 1). 
     Η Επιστολή είναι του αποστόλου Παύλου, όπως παρουσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό ήταν αποδεκτό από τον 1ο 
ώς τον 19ο αιώνα. Τον 19ο αιώνα αμφισβητήθηκε η πατρότητα της Επιστολής – κάτι που δεν είναι το θέμα μας 

Π 
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(παραπέμπουμε στο βιβλίο του John Stott, «Το Μήνυμα της Επιστολής προς Εφεσίους», εκδ. «Ο Λόγος», σελ. 17-21). 
Ο Παύλος χρησιμοποιεί για τον εαυτό του τον ίδιο τίτλο, που είχε δώσει ο Χριστός στους Δώδεκα: Απόστολος. Η χρήση 
του συγκεκριμένου τίτλου χαρακτήριζε, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στον ραβινικό Ιουδαϊσμό, κάποιον που είχε 
ειδικά επιλεγεί, κληθεί και αποσταλεί να διδάξει με αυθεντία. Δεν είχε προσφερθεί εθελοντικά ούτε του είχε αναθέσει η 
Εκκλησία αυτή τη διακονία. Η κλήση του προερχόταν από το θέλημα και την επιλογή του Θεού, και είχε αποσταλεί με 
εντολή του Χριστού. Ο Παύλος είναι ένας δάσκαλος που η εξουσία του είναι του ίδιου του Χριστού, στο όνομα και με 
την έμπνευση του Οποίου και γράφει. 
 

2. Οι Αναγνώστες. 
     Οι αναγνώστες του Παύλου, σύμφωνα με τους δικούς του χαρακτηρισμούς, είναι: 
α) Άγιοι. Σημαίνει όχι αναμάρτητοι αλλά ξεχωρισμένοι σαν λαός του Θεού, που ανήκει αποκλειστικά στον Θεό. Η λέξη 
πρωτοχρησιμοποιήθηκε για τον Ισραήλ ως το «άγιο έθνος» αλλά επεκτάθηκε στη χριστιανική κοινότητα, τον 
πνευματικό Ισραήλ του Θεού. β) Πιστοί. Σημαίνει είτε αυτόν που έχει πίστη είτε αυτόν που είναι αξιόπιστος (π.χ. ο Θεός 
είναι «πιστός»). Συχνά, ωστόσο, οι δύο έννοιες συγχωνεύονται: Ο πιστός στον Θεό άνθρωπος δύσκολα είναι 
αναξιόπιστος· και ένας που λέει πως είναι αξιόπιστος «παίζεται» και να μην είναι, αν δεν είναι πιστός του Χριστού.  
Επίσης, οι αναγνώστες του Παύλου είναι: γ) Εν Χριστώ Ιησού. Η φράση είναι «κλειδί» για ολόκληρη την Επιστολή. 
Σημαίνει συνήθως ότι κάποιος είναι ενωμένος με τον Χριστό όπως η κληματόβεργα στην κληματαριά ή τα μέλη στο 
σώμα. Αυτό συμβαίνει και με το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Κατά τον Παύλο αλλά και κατά την Καινή Διαθήκη 
γενικότερα, Χριστιανός σημαίνει να είναι κανείς «εν Χριστώ» –ένα με αυτόν και με τον λαό του. Τέλος,  
δ) Σε ορισμένα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης (όχι στον πάπυρο Chester Beatty 46 του 2ου αι., ούτε στον Βατικανό 
και στον Σιναϊτικό) προστίθεται και άλλος ένας χαρακτηρισμός των αναγνωστών: τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ. Η πόλη ήταν 

πρωτεύουσα της ρωμαϊκής επαρχίας της Ασίας κι ήταν πολυσύχναστο λιμάνι. Ήταν επίσης η έδρα της λατρείας της 
Άρτεμης. Ο ναός της, μετά την καταστροφή του στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα, είχε σταδιακά ξαναχτιστεί κι αποτελούσε 
ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Θυμόμαστε τη δημόσια αναταραχή των λατρευτών της θεάς μετά την 
επιτυχία του έργου του Παύλου εκεί (Πραξ 19:23εξ).  
     Ως πιστοί και άγιοι εν Χριστώ έχουμε δύο πατρίδες: μένουμε εξίσου «εν Χριστώ» και εν Εφέσω. Ως πιστοί ζούμε μεν 
στον κόσμο εδώ αλλά το πολίτευμά μας είναι εν ουρανοίς. Πολλά από τα προβλήματά μας οφείλονται στην αδυναμία 
μας να θυμόμαστε πως, όσο ζούμε εδώ στη γη, είμαστε παράλληλα πολίτες δύο βασιλείων. Εμείς, αντί γι’ αυτό, 
τείνουμε είτε να προσκολλόμαστε στον Χριστό και ν’ απομακρυνόμαστε από τον κόσμο είτε να προσκολλόμαστε στον 
κόσμο και ν’ απομακρυνόμαστε από τον Χριστό.  
 

3. Το Μήνυμα.  
     Η Επιστολή έχει ως κύριο θέμα τι έκανε ο Θεός μέσα από το ιστορικό έργο του Χριστού και τι κάνει με το Πνεύμα του 
σήμερα, προκειμένου να οικοδομήσει τη νέα του κοινωνία μέσα από την παλαιά.  
Όπως θα δούμε στη Σειρά των μελετών μας, το περιεχόμενο της Επιστολής θα μπορούσε να αναλυθεί ως εξής: (1) Η 
Νέα Ζωή που μας έδωσε ο Θεός εν Χριστώ (1:3–2:10)‧ (2) Ο Νέος Λαός που δημιούργησε ο Θεός διά του Χριστού 
(2:11–3:21)‧ (3) Οι Νέες Προδιαγραφές του νέου αυτού Λαού: ενότητα και αγιότητα (4:1–5:21)‧ (4) Οι Νέες Σχέσεις στις 

οποίες μας οδηγεί ο Θεός: αρμονία στην οικογένεια και πόλεμος με τον διάβολο (5:21–6:19). Μεγάλο μέρος του 
μηνύματος της Επιστολής σκιαγραφείται σ’ αυτόν τον εισαγωγικό χαιρετισμό του εδ. 2. Πράγματι, με αυτό τον 
τυποποιημένο χαιρετισμό αρχίζει ο Παύλος τις Επιστολές του, που αποτελεί μια εκχριστιανισμένη μορφή των εβραϊκών 
και των ελληνικών χαιρετισμών της εποχής. Κι όμως, ο Παύλος έδινε μια άλλη, πνευματική έννοια στον χαιρετισμό: Η 
Χάρη είναι η δωρεάν, σωτηριακή πρωτοβουλία του Θεού, που δεν την αξίζαμε. Η Ειρήνη, εξάλλου, δείχνει το 
αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του Θεού να συμφιλιώσει τους αμαρτωλούς με τον εαυτό του και μεταξύ τους στον νέο 
λαό του. Όπου υπάρχει συμφιλίωση έρχεται και η ειρήνη. Χάρη και Ειρήνη, λοιπόν, είναι λέξεις-κλειδιά για την 
Εφεσίους, και όπως θα δούμε αναφέρονται σε διάφορα σημεία της Επιστολής. Αν θέλουμε μια ακριβή περίληψη του 
χαρμόσυνου μηνύματος που αναγγέλλεται από ολόκληρη η Επιστολή, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερη από τη 
φράση «ειρήνη διά της χάριτος».  
     Τέλος, πρέπει να δούμε τον ζωτικό Κρίκο που συνδέει τον Συγγραφέα, τους Αναγνώστες και το Μήνυμα τη 
Επιστολής. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό: Ο Παύλος, ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, είναι 
απόστολος του Ιησού Χριστού‧ οι ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ του είναι άγιοι πιστοί εν Χριστώ Ιησού‧ το ΜΗΝΥΜΑ, που όπως 
είπαμε συμπυκνούται στη φρ. «ειρήνη διά της χάριτος», προέρχεται από τον Θεό Πατέρα και από τον Κύριο Ιησού 
Χριστό. Έτσι, ο Κύριος Ιησούς Χριστός κυριαρχεί στον νου του Παύλου και γεμίζει τον οραματισμό του. Γιατί, μέσω του 
Χριστού και εν Χριστώ έρχεται στην ύπαρξη ο νέος λαός του Θεού, η Εκκλησία του. Όχι μισή αλήθεια, λοιπόν, αλλά 
κηρύττουμε το ολοκληρωμένο έργο του Χριστού, που είναι η σωτηρία του, ο αγιασμός μας και η δημιουργία του Νέου 
Λαού του Θεού – της Εκκλησίας του. 

**** 
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2. Ευλογίες και Γνώση   
Ανάγνωσμα: Εφεσίους 1:3-23 

 
ΤΗΝ προηγούμενη μελέτη μας είδαμε μερικά εισαγωγικά σχετικά με την Επιστολή προς Εφεσίους. Είδαμε ποιος ήταν ο 
Συγγραφέας της, ποιοι οι Παραλήπτες της Επιστολής και ποιο το Μήνυμά της. Κι είδαμε πως το Μήνυμα της Επιστολής 

μπορεί να αναλυθεί σε τέσσερα επιμέρους μηνύματα: Η Νέα Ζωή, Ο Νέος Λαός, Οι Νέες Προδιαγραφές αυτού του Λαού, Οι 
Νέες Σχέσεις στις οποίες μας οδηγεί ο Θεός. Σήμερα ξεκινάμε με το πρώτο ειδικότερο μήνυμα, δηλαδή τη Νέα Ζωή που μας 
δώρισε ο Θεός εν Χριστώ, και που αναπτύσσεται στην περικοπή 1:3–2:10. Το πρώτο τμήμα αυτού του ειδικού μηνύματος θα 
μπορούσε να έχει τίτλο «Ευλογίες και Γνώση» (1:3-23). Επομένως, εδώ θα ασχοληθούμε με δύο μεγάλες πραγματικότητες 
της Νέας Ζωής που λαμβάνουμε εν Χριστώ: τις Ευλογίες του Θεού και τη Γνώση που απαιτείται για την κατανόησή τους. 
 

Α. Οι Ευλογίες (1:3-14). 
Είναι ίσως μοναδικό, αξιοθαύμαστο σημείο απ’ όλες τις Επιστολές του Παύλου, ότι αυτά τα 12 εδάφια του πρώτου 
κεφαλαίου της Εφεσίους αποτελούν στο πρωτότυπο κείμενο μία ενιαία πρόταση! Αν προσπαθήσει κανείς να αναλύσει αυτή 
την πρόταση και να αρχίσει ψάχνοντας να βρει ποιο είναι το ρήμα, θα το βρει στο εδ. 4: ἐξελέξατο (ἡμᾶς ἐν Χριστῷ). 
«Καθώς ο Παύλος υπαγορεύει την επιστολή του στη φυλακή, ο λόγος του ρέει σαν ένας συνεχής καταρράκτης. Δεν σταματάει 
ούτε για να πάρει ανάσα, ούτε κόβει τα λόγια του με τελείες. Μοιάζει με εισαγωγή όπερας, στην οποία  περιλαμβάνονται όλες 
οι μελωδίες που θα ακολουθήσουν». Ολόκληρη η παράγραφος είναι ένας παιάνας επαίνου, μια δοξολογία, μια ευλογία για 
να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα του Παύλου. Ορισμένοι σχολιαστές «είδαν» στην παράγραφο μια τριαδική δομή, όμοια με 
αυτήν του Συμβόλου της Πίστεως: ο Πατέρας εκλέγει (ἐξελέξατο 4-6)·ο Υιός απολυτρώνει (ἐν Χριστῷ ἔχομεν τὴν 

ἀπολύτρωσιν 7-12)· το Πνεύμα σφραγίζει (ἐσφραγίσθητε τῷ Πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ Ἁγίῳ 13-14). 
     Πρώτα απ’ όλα ο Θεός είναι το υποκείμενο όλων σχεδόν των ρημάτων της περικοπής (δώρισε, διάλεξε, προόρισε, 
λύτρωσε, συγχώρησε, προσχεδίασε κλπ.) Αυτός είναι η πηγή και ο χορηγός κάθε ευλογίας που απολαμβάνουμε. Επιπλέον 
πραγματοποιεί τα πάντα σύμφωνα με το σχέδιό του. Δεύτερον, η σφαίρα μέσα στην οποία δίνεται και λαμβάνεται η θεία 
ευλογία είναι ο Χριστός. Στα πρώτα 14 εδάφια της Επιστολής, ο Χριστός αναφέρεται με διάφορα ονόματα ή αντωνυμίες 
τουλάχιστον δεκαπέντε φορές. Και η φρ. «εν Χριστώ» ή «εν αυτώ» ή «εν ώ» απαντάται δέκα φορές. Παλιά ήμασταν εν Αδάμ 
– τώρα ως πιστοί είμαστε εν Χριστώ. Τρίτον συναντούμε και το Πνεύμα το Άγιο. Μολονότι ονομαστικά το βρίσκουμε μόνο 
στα εδ. 13-14, εντούτοις η δράση του εννοείται σε όλη την περικοπή μας, και η ποικίλη ενέργειά του περιγράφεται σε 
επόμενα κεφάλαια.  
     Αυτό που τονίζει εδώ ο Παύλος είναι το είδος της ευλογίας. Μιας και αναφέρει τις πολλές ευλογίες του Θεού (ἐν πάσῃ 

εὐλογίᾳ), νιώθει την ανάγκη να διακρίνει ότι όλες αυτές οι ευλογίες είναι πνευματικές. Πιθανώς θέλει να δείξει την αντίθεση 
με τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης, όταν οι ευλογίες ήταν υλικές (Δτ 28:1-14). Τέτοιες πνευματικές ευλογίες είναι ο νόμος του 
Θεού γραμμένος στην καρδιά μας· η προσωπική γνώση του Θεού· η συγχώρηση των αμαρτιών μας κλπ. (πρβλ. Ιερ 31:31-

34). 

     Μια άλλη φράση, χαρακτηριστική της Εφεσίους, είναι η φρ. ἐν τοῖς ἐπουρανίοις (εδ. 3). Αναφέρεται πέντε φορές στην 
Επιστολή με διάφορες σημασίες. Δεν σημαίνει μόνο τον ουρανό. Οι αρχαίοι συγγραφείς της Βίβλου συνήθιζαν να διακρίνουν 
τον «ουρανό της φύσης» από τον «ουρανό της χάρης» (δηλ. την αιώνια ζωή που απολαμβάνουμε ως πιστοί εδώ στη γη), και 
από τον «ουρανό της δόξας» (την τελική κατάσταση των λυτρωμένων). Τα «επουράνια», ωστόσο, δεν είναι τίποτε απ’ όλα 
αυτά. Είναι ο αόρατος κόσμος της πνευματικής πραγματικότητας. Οι 5 χρήσεις της έκφρασης μόνο στην Εφεσίους δηλώνουν 
ότι τα «επουράνια» είναι η σφαίρα όπου δρουν οι αρχές και οι εξουσίες (3:10· 6:12)· όπου ο Χριστός κυβερνά κυρίαρχος και 
ο λαός του θα συγκυβερνήσει μαζί του· κι όπου επομένως ο Θεός μάς ευλογεί με όλες τις πνευματικές ευλογίες εν Χριστώ. Το 
ερώτημα είναι: «ποιες είναι αυτές οι ευλογίες;» Αναφέρονται στα εδάφια 4-10. Οι ευλογίες αφορούν: το Παρελθόν (πριν 
θεμελιωθεί ο κόσμος, εδ. 4)· το Παρόν (τι έχουμε τώρα εν Χριστώ, εδ. 7)· το Μέλλον (όταν θα ενωθούν όλα στο πρόσωπο του 
Χριστού, εδ. 10). 
     1. Η Ευλογία του Παρελθόντος (1:4-6). Εδώ ξεχωρίζει μία ευλογία: μας διάλεξε (ἐξελέξατο) με έναν ένδοξο προορισμό, να 
τον υμνούμε για την πλούσια χάρη του που μας δώρισε διά του Χριστού. Όπως πιστεύουμε, ο προορισμός αυτός είναι 
γενικός, με την έννοια πως «όποιος δεχτεί το έργο του Χριστού σώζεται». Η εκλογή, εν προκειμένω, αυτή την έννοια έχει, ότι 
δηλαδή αφορά όλους αλλά και τον καθένα ατομικά, αρκεί καθένας να δεχτεί την πρόσκληση του Θεού. Ο Θεός με το 
κυριαρχικό θέλημά του προσκαλεί, και ο αμαρτωλός ανταποκρίνεται. Η πρωτοβουλία είναι του Θεού, χωρίς να καταπιέζει 
κανέναν. (Για τις διάφορες απόψεις δες John Stott, Το Μήνυμα της προς Εφεσίους Επιστολής, εκδ. «Ο Λόγος», σελ. 48-50). 
     2. Η Ευλογία του Παρόντος (1:7-8). Εδώ διαβάζουμε για την ευλογία της εν Χριστώ σωτηρίας. Ο Παύλος χρησιμοποιεί τον 
όρο «υιοθεσία». Ξέρει ότι στο Ρωμαϊκό Δίκαιο τα υιοθετημένα παιδιά απολάμβαναν τα ίδια προνόμια με τα φυσικά παιδιά. 
Και η Καινή Διαθήκη μάς μιλάει για τα προνόμιά μας εν Χριστώ αλλά και για τις μεγάλες ευθύνες μας. Περιληπτικά θα λέγαμε 
ότι λύτρωση-συγχώρηση-υιοθεσία πάνε μαζί και δείχνουν την πλούσια χάρη του Θεού. 

Σ 



02. Πνευματικές Ευλογίες και Γνώση 
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Οι Ευθύνες μας συμποσούνται σε μία βασική, που τη βλέπουμε στο εδ. 4: η Αγιότητα. Η μεγάλη ευθύνη του πιστού είναι να 
μένει ενωμένος με τον Χριστό κι έτσι να είναι άγιος και να αυξάνει στην αγιότητα, πάντα με τη δύναμη του Πνεύματος και όχι 
με τις δικές του προσπάθειες (πρβλ. 5:1).  
     3. Η Ευλογία του Μέλλοντος (1:9-10). Εδώ βλέπουμε πως ο Θεός έκανε περισσότερα από το να μας εκλέξει (στο 
παρελθόν) και να μας υιοθετήσει (στο παρόν): τα ενώνει όλα στον Χριστό. Βλέπουμε πως η Ιστορία της Σωτηρίας δεν είναι 
ούτε ανούσια ούτε άσκοπη. Κινείται προς έναν ένδοξο στόχο, προς ένα μυστήριο, αυτό που με αγαθότητα προετοίμασε ο 
Θεός. Είναι αυτό που διαβάζουμε στο κεφάλαιο 3: η ένταξη των Εθνικών στη νέα κοινωνία του Θεού επί ίσοις όροις με τον 
Ισραήλ. Αυτή, όμως, η τωρινή ενοποίηση είναι σύμβολο ή πρόγευση μιας μελλοντικής ενότητας, πολύ πιο σπουδαίας και 
θαυμαστής. Πρόκειται για μια άλλη ενοποίηση, πολύ ευρύτερη, όταν ο Θεός θα τα ενώσει όλα (ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ 

πάντα) στο πρόσωπο του Χριστού. Είναι η τελική ευλογία του μέλλοντος, όταν οι δύο δημιουργίες του Θεού, δηλ. ολόκληρο 
το Σύμπαν κι ολόκληρη η Εκκλησία του θα ενωθούν κάτω από τον Χριστό, ο οποίος είναι η υπέρτατη Κεφαλή και των δύο. 
Σκεφτείτε τον απέραντο ορίζοντα ενός φυλακισμένου σ’ ένα άθλιο κελί στη Ρώμη ή οπουδήποτε αλλού! Απροσπέλαστοι 
τοίχοι τον περικύκλωναν και το χέρι του ήταν δεμένο με αλυσίδα με το χέρι του ρωμαίου δεσμοφύλακα, αλλά το μυαλό του 
και η καρδιά του ζούσαν στην αιωνιότητα. Σε αντίθεση μ’ εμάς, που η όρασή μας είναι συχνά τόσο περιορισμένη σε σχέση 
με τη δική του! Αν βλέπαμε τα πράγματα μέσα από τη δική του οπτική, θα μοιραζόμασταν και το πνεύμα της δοξολογίας του. 
Η ζωή μας θα ήταν μια λατρεία και θα ευχαριστούσαμε διαρκώς τον Θεό που μας ευλόγησε τόσο πλούσια εν Χριστώ. 
     4. Ο Σκοπός των Ευλογιών. Γιατί δόθηκαν όλες αυτές οι ευλογίες; ποιον σκοπό είχαν; Στα εδ. 11-14 εντύπωση μας κάνει η 
αλλαγή των αντωνυμιών: από το «εμείς» πηγαίνει στο «εσείς» (ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας). 
Από τους Ιουδαίους (εμείς) στους Εθνικούς αναγνώστες του και στην κληρονομιά και των δύο! Κι αυτή την αποκατάσταση 
Ιουδαίων και Εθνικών θα την αναπτύξει στο άλλο μισό του κεφαλαίου. Με το συμφιλιωτικό έργο του Χριστού ο λαός του Θεού 
γίνεται ένα. Έτσι, ο Παύλος μας παρουσιάζει τρεις αλήθειες για τον νέο  λαό του Θεού, στις οποίες στοχεύουν και οι ευλογίες 

του: (α) Ο λαός του Θεού είναι ιδιοκτησία («κλήρος») του Θεού. Καθώς ο Παύλος χρησιμοποιεί το ρήμα ἐκληρώθημεν (εδ. 
11), δείχνει πως όλοι όσοι είναι εν Χριστώ, Ιουδαίοι και Εθνικοί, είμαστε τώρα «κλήρος» του Θεού. Όπως «κλήρος» του Θεού 
ήταν μόνον ο Ισραήλ την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης (βλ. Δτ 32:9· Α΄ Σαμ 10:1· Ψλ 78:71 κ.αλλ.) (β) Ο Λαός του Θεού 
εξαρτάται από το θέλημα του Θεού. Πώς και γιατί γίναμε λαός του Θεού; με την αξία μας; Όχι. Ήταν θέλημα του Θεού και μας 
ελέησε (εδ. 5, 9, 11). Όπως είχε ελεήσει και τον Ισραήλ. Θέλησε ο Θεός μέσα στην αγάπη του και μας κάλεσε. Κι εμείς 
ανταποκριθήκαμε στην ουράνια πρόσκλησή του. Τέλος, (γ) Ο λαός του Θεού ζει για τη δόξα του Θεού. Για ποιο σκοπό μάς 
έσωσε ο Θεός; Για να προβάλλουμε τη δόξα του και να υμνούμε την ένδοξη χάρη του (εδ. 5-6, 12, 14). Έτσι, ό,τι έχουμε και 
είμαστε εν Χριστώ, προέρχεται από τον Θεό και επιστρέφει στον Θεό. Αρχίζει με το θέλημά του και καταλήγει στη δόξα του. 
Εκεί αρχίζουν και καταλήγουν όλα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν απεριόριστη εμπιστοσύνη στη δική του θέληση, και ακόρεστη 
δίψα για να προβάλουν τον εαυτό τους, τη δική τους δόξα. Όμως, ως Νέος Λαός του Θεού εμείς έχουμε νέες αξίες και νέα 
ιδανικά. Είμαστε απόκτημα του Θεού και ζούμε με το θέλημα του Θεού και για τη δόξα του Θεού –όχι για τον εαυτό μας. 
 

Β. Η Γνώση (1:15-23). 
Στο εδ. 14 τελειώνει η ευχαριστία του Παύλου προς τον Θεό για τη χάρη του, και τώρα στα εδ. 15-23 αρχίζει η μεσιτική 
προσευχή του Παύλου για μας: προσεύχεται στον Θεό να μας ανοίξει τα μάτια για ν’ αντιληφθούμε το μέγεθος αυτών των 
ευλογιών. Έτσι, αντί να προσευχόμαστε και να ζητάμε συνεχώς μόνο νέες ευλογίες, είναι ανάγκη να ευχαριστούμε τον Θεό 

για τις ευλογίες που μας έχει ήδη δώσει. Αλλά για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει ο Θεός να μας δίνει συνεχώς πνεῦμα 

σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ (εδ. 17). Στο υπόλοιπο της περικοπής μας, ξεχωρίζουν δύο ζεύγη 
εννοιών: Αποκάλυψη και Νους αφενός, και Γνώση και Πίστη αφετέρου.  
     1. Αποκάλυψη και Νους. Όλη η έμφαση της προσευχής του Παύλου τώρα (εδ. 17-18) είναι στο να αποκτήσουν οι 
αναγνώστες του την ολοκληρωμένη γνώση της κλήσης, της κληρονομιάς και της δύναμης του Θεού –ιδίως της δύναμης του 
Θεού. Πώς θα απαντηθεί αυτή η προσευχή; πώς αυξάνονται οι πιστοί ως προς τη γνώση; Κάποιοι απαντούν «μόνο με την 
αποκάλυψη του Πνεύματος» (Ησ 11:2 και Α΄ Κορ 2:10). Αλλά έχουν μόνο εν μέρει δίκιο. Γιατί, ο Παύλος εμφανίζει και το 
αντικείμενο αυτής της γνώσης το οποίο είναι ο ίδιος ο Θεός. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μάς αποκαλύπτει τα βαθιά κρυμμένα 
σχέδια του Θεού κι έτσι μας κάνει σοφότερους πνευματικά: «Το Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμη και τα πιο βαθιά κρυμμένα 
σχέδια του Θεού». Άλλοι χρησιμοποιούν μόνο το μυαλό τους και δεν υπολογίζουν την αποκάλυψη του Πνεύματος. Κι αυτοί 
έχουν πάλι εν μέρει δίκιο, γιατί πρέπει ν αφήνουμε χώρο για την αποκάλυψη του Πνεύματος. Ο Παύλος τα ενώνει αυτά τα 
δύο: Ο Θεός έδωσε ιστορική μαρτυρία της δύναμής του με την ανάσταση του Χριστού, «εν Χριστώ», και τώρα φωτίζει τον 
νου μας, για να κατανοήσουμε αυτή την αποκάλυψη. Θεία σοφία και ανθρώπινος νους πάνε μαζί. Όλη μας η σκέψη είναι 
άγονη χωρίς το «πνεύμα της αποκαλύψεως». Αλλά η φώτισή του δεν να μας απαλλάσσει από τον κόπο να χρησιμοποιούμε 
το μυαλό μας!  
     2. Γνώση και Πίστη. Πολλοί θεωρούν ότι Γνώση και Πίστη είναι εντελώς διαφορετικές και ασυμφιλίωτες πραγματικότητες. 
Δεν είναι έτσι όμως. Στον Λόγο του Θεού αυτά τα δύο δεν έρχονται ποτέ σε αντίθεση. Η πίστη προχωρεί πέρα από τη λογική, 
όμως επαναπαύεται και στηρίζεται σ’ αυτήν. Η γνώση είναι η σκάλα με την οποία η πίστη ανεβαίνει ψηλότερα. Ο Παύλος 
προσευχήθηκε: «για να βλέπετε … με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί (ο Θεός) σ’ εμάς που πιστεύουμε» (18-19). 
Είναι ζωτικό να δούμε πώς συνδέεται το ρ. εἰδέναι με τη μετοχή πιστεύοντας. Πρέπει πρώτα να μάθουμε ότι η δύναμη του 
Θεού εκδηλώθηκε με την ανάσταση του Χριστού, και μετά να αφεθούμε σ’ αυτό το γεγονός με πίστη, ώστε να διενεργηθεί και 
μέσα μας αυτή η δύναμη, και να μας κρατάει ζωντανούς (ενωμένους) με τον Θεό. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό είναι το 
εντελώς αντίθετο του «πίστευε και μη ερεύνα»!  

**** 



Σελίδα 1 από 2 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Σειρά 10 Βιβλικών Μελετών στην Επιστολή προς ΕΦΕΣΙΟΥΣ  
Γενικό Θέμα: Ο Νέος Λαός του Θεού 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 
 

 

3. Κόντρα στο θλιβερό Φόντο – Α΄ 
 

Ανάγνωσμα: Εφεσίους 2:1-3 
 

ΕΤΑ τα όσα είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής μας για τη μεγάλη αλήθεια του νέου Λαού του 
Θεού, και τις Ευλογίες που χαρίζει ο Θεός στην Εκκλησία του, καθώς εμβαθύνουμε στη Γνώση της Κλήσης 

μας, της Κληρονομιάς μας και της Δύναμης του Θεού, ερχόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο να δούμε σε πρώτο 
πλάνο τι ήμασταν χωρίς τον Χριστό και σε δεύτερο πλάνο να δούμε πού μας έφερε η Χάρη του Θεού. Όλο αυτό 
το αισιόδοξο μήνυμα το προβάλλει ο Παύλος στα μάτια των αναγνωστών του κόντρα στο θλιβερό φόντο του 
κόσμου. Σαν να μας λέει «μην κοιτάτε τον κόσμο γύρω σας, σηκώστε τα μάτια σας και δείτε εσείς προσωπικά 
αλλά και σαν εκκλησία ποιοι είστε διά της Χάριτος του Θεού. Αυτό που κάνει ο Παύλος στη σημερινή περικοπή 
μας είναι να ζωγραφίσει έντονα ποια ήταν η πραγματική πνευματική κατάστασή μας προτού έρθουμε στον 
Χριστό. Στην επόμενη μελέτη μας (Β΄ Μέρος – εδ. 4-10, του 2ου κεφαλαίου), θα δούμε τι μπορεί να γίνει ο 
αμαρτωλός άνθρωπος, όταν τον επισκεφθεί η Χάρη του Θεού.   
 
1. Ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό. 
     Στο πρώτο ερώτημα, «τι είναι από τη φύση του ο άνθρωπος;» δηλαδή τι ήμασταν καθένας από μας, που 
τώρα έχουμε έρθει στον Χριστό, ο Παύλος δίνει τρεις εικόνες: ήμασταν Νεκροί, ήμασταν Δούλοι και ήμασταν και 
Καταδικασμένοι.  
     Πριν προχωρήσουμε, πρέπει να πούμε πως η κατάσταση του ανθρώπου την οποία ο Παύλος ζωγραφίζει 
μακριά από τον Θεό, αφορά όχι μόνο τους εθνικούς αλλά και τους Ιουδαίους. Κι αυτό φαίνεται όταν ο Παύλος 
ξεκινάει το κεφάλαιο με ένα εμφατικό Καὶ ὑμᾶς (=Ήσασταν κι εσείς, δηλ. οι Εθνικοί της Ασίας…) αλλά αμέσως 
στο εδ. 3 βάζει μέσα και τον εαυτό του στη γενικότερη απείθεια των ανθρώπων: ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες… (=κι 

όλοι εμείς οι Ιουδαίοι…) Όλοι ήμασταν αυτό που θα αναπτύξει παρακάτω. Τι ήμασταν; 
     α) Νεκροί. Στο πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου μας συναντάμε τον όρο «νεκροί» (Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς…) 
Μια από τις εκδηλώσεις της Δύναμης του Θεού, που ο Παύλος προσεύχεται να κατανοήσουν οι αναγνώστες του, 
είναι ότι ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Κι όχι μόνον αυτό, αλλά η δύναμη αυτή επεκτείνεται στο ότι 
ανέστησε και εμάς μαζί με τον Χριστό. Γι’ αυτό και το κεφάλαιο 2 αρχίζει με τον σύνδεσμο Και. Δηλ. ο Θεός 
ανέστησε όχι μόνο τον Χριστό αλλά «και εσάς που άλλοτε ήσασταν νεκροί…» «Νεκρός» στα πνευματικά 
πράγματα και στα κείμενα της Βίβλου είναι ο αποκομμένος από τη ζωή άνθρωπος, δηλ. ο αποκομμένος από τον 
Θεό. Το λέει κι ο Παύλος στο 4:18 (ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ). Ο Αδάμ «πέθανε» όχι μετά από 930 
χρόνια αλλά από την πρώτη στιγμή που αμάρτησε, γιατί έσπασε τη σχέση του με τον Θεό. Κι ο Παύλος (Κολ 
3:3-5) ενώ στην αρχή λέει ότι πεθάναμε μαζί με τον Χριστό (ἀπεθάνετε γὰρ), δύο εδάφια παρακάτω 
παραγγέλλει να απονεκρώσουμε «ό,τι μας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν» (Νεκρώσατε οὖν…) Και στο 
Ρωμαίους 8:13 προειδοποιεί τους πιστούς, που ήδη ήταν ενωμένοι με τον Χριστό, ότι εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, 

μέλλετε ἀποθνῄσκειν. Η πίστη εν προκειμένω είναι μια ικανότητα της ψυχής, ικανότητα που όλοι έχουμε για 
την καθημερινότητά μας. Με αυτήν στηριζόμαστε στην υπόσχεση του Θεού και τον επικαλούμαστε να ενωθούμε 
μαζί του, δηλ. να μας αναστήσει. Έτσι συνδυάζεται ο προορισμός του Θεού, που συναντήσαμε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο (1:11), με την ελευθερία εκλογής του ανθρώπου. Με αυτή την έννοια μας ανέστησε ο 
Θεός.  
     β) Δούλοι. Αυτή η «δουλεία» φαίνεται σε μια μικρή πρόθεση του κειμένου: κατά. (περιεπατήσατε κατὰ…) Στη 

ζωή της αμαρτίας δεν υπάρχει καμιά ελευθερία. Υπάρχει μια φοβερή δέσμη δυνάμεων που ελέγχουν τον 
άνθρωπο. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις; Αν πίσω από τον θάνατο βρίσκεται η αμαρτία, τι βρίσκεται πίσω από 
την αμαρτία, που μας μετατρέπει σε δούλους; Ο Παύλος μάς δίνει τρεις έννοιες χρησιμοποιώντας εκκλησιαστική 
ορολογία: Κόσμος, Σάρκα, Διάβολος, και δηλώνονται στο εδ. 2. Ο «Κόσμος» δηλώνεται με τη φρ. κατὰ τὸν 

Μ 
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αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου. Ο Παύλος ενώνει: την έννοια «του αιώνα τούτου» του κακού και του σκότους (κατά 
αντίθεση με τον μέλλοντα αιώνα) - με την έννοια του «κόσμου τούτου», δηλ. της οργανωμένης αρνησίθεης 
κοινωνίας των ανθρώπων (κατά αντίθεση με τη βασιλεία του Θεού). Εκφράζεται, έτσι, με τις δύο αυτές έννοιες 
ένα ολόκληρο κοινωνικό σύστημα αξιών, ξένο προς τον Θεό, που κρατάει στη δουλεία τόν χωρίς Θεό άνθρωπο. 
Όλοι μας βιώνουμε κάθε μέρα την πίεση αυτού του κοσμικού φρονήματος. Αυτή η επιρροή διεισδύει παντού. Οι 
άνθρωποι τείνουν να μην έχουν δική τους γνώμη, αλλά παραδίνονται ασυναίσθητα πολλές φορές στην ποπ 
κουλτούρα της τηλεόρασης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του FB ή των διαφόρων εντύπων. Όλα αυτά είναι 
πολιτιστικά δεσμά. Σήμερα επαινείται δημόσια όποιος δείχνει όσο πιο μεγάλη ελευθεριότητα γίνεται. Του λένε 
«μπράβο»! Ο «Διάβολος», από την άλλη μεριά, δηλώνεται με τη φρ. κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ 

ἀέρος. Εξουσιάζει τις «αρχές, τις εξουσίες, τις δυνάμεις και τις κυριότητες» που αναφέρονται στο 1:21. Αυτή 

είναι η «εξουσία του αέρος». Ο «αέρας» μεταφράζεται σαν ο χώρος «ανάμεσα σε ουρανό και γη» ή ο «αέρας» 
όπως το αφήνουν οι παλαιότερες μεταφράσεις. Παράλληλη έκφραση είναι η αμέσως επόμενη: τοῦ πνεύματος 

τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας, η οποία επεξηγεί το έργο που κάνει «ο άρχοντας», δηλ. ο 

διάβολος στην καρδιά του απίστου. Ποιος μπορεί να μας σώσει απ’ αυτό το πνεύμα που «ενεργεί»; Μπορεί το 
άλλο Πνεύμα, που κατά το 1:20 ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν (ο Παύλος χρησιμοποιεί 
το ίδιο ρήμα). Η φρ. ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας είναι ιδιωματική και έχει πολλές αποδόσεις ανάλογα με τη 
συνάφειά της. Στην Καινή Διαθήκη είναι συνηθέστατη και σημαίνει κυρίως αυτόν που ανήκει κάπου (υιοί της 
βασιλείας, υιοί του νυμφώνος, υιοί του πονηρού κλπ.) είτε που είναι μέλος μιας ομάδας (υιοί των προφητών). 
Εδώ μεταφράζεται «όσοι δεν υπακούν στον Θεό» –ενν. όσοι «ανήκουν» στους απειθείς ανθρώπους. Τέλος, η 
«Σάρκα» είναι η τρίτη επιρροή που μας κρατάει δέσμιους –νοούνται οι σαρκικές μας επιθυμίες: Διαβάζουμε τη 
φρ. ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν (εδ. 3). Εδώ δεν νοείται μόνο η 

σεξουαλική αμαρτία αλλά οι αμαρτίες που υπαγορεύονται γενικά από τη «σάρκα», δηλ. «το αμαρτωλό εγώ μας» 
(ΝΜΒ). Τίποτε κακό δεν υπάρχει στο σεξ, αρκεί να λειτουργεί στο πλαίσιο που το έχει βάλει ο Θεός. Τώρα που 
μας έχει ελευθερώσει ο Χριστός, όλες αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν καμιά εξουσία επάνω μας αλλά μπορεί να 
έχουν επιρροή αν δεν τις καταδικάσουμε διά της χάριτος του Θεού. Το τρίτο που ήμασταν μακριά από τον Θεό 
είναι: 
     γ) Καταδικασμένοι. Το βρίσκουμε αυτό στο εδ. 3: τέκνα φύσει ὀργῆς. Πάει να πει: «κάναμε πράξεις που 

προκαλούσαν την οργή του Θεού» (ΝΜΒ). Το ευρύτερο νόημα εδώ, είναι ότι «Η αμαρτωλή μας φύση μας 
οδηγούσε, όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους, σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού» (ΝΜΒ). 
Υπάρχουν εδώ δύο έννοιες που προβληματίζουν τον σημερινό αναγνώστη της Επιστολής: (1) Η έννοια της 
οργής του Θεού. Πολλοί μάλιστα σκανδαλίζονται: πώς είναι δυνατόν ένας άγιος Θεός να οργίζεται! Η οργή του 
Θεού δεν είναι σαν του ανθρώπου. Ο Θεός δεν είναι ευερέθιστος για να ξεσπάει με την παραμικρή αμαρτία του 
ανθρώπου. Η οργή του δεν είναι ούτε πείσμα, ούτε κακία ούτε εχθρότητα ούτε εκδίκηση ούτε καπρίτσιο! (Βλ. J. 
Stott, Ο Σταυρός του Χριστού, έκδ. «Ο Λόγος», σελ. 127-132). (2) Η φρ. τέκνα οργής. Πρόκειται πάλι για 
εβραϊσμό, ένα εβραϊκό σχήμα λόγου, (όπως π.χ. «υιοί απειθείας» κ.ά. που προαναφέραμε), και σημαίνει 
ανθρώπους «που με τις πράξεις τους προκαλούσαν την οργή του Θεού» με την έννοια που προαναφέραμε. 
Δηλαδή, «ανήκουν» σε αυτούς που επισύρουν την οργή του Θεού. Η φράση αυτή ακριβώς έχει δημιουργήσει 
πολλές συζητήσεις, και πολλοί είπαν μήπως σημαίνει κάτι περισσότερο από το «εκ φύσεως» ή «από 
γεννησιμιού μας» (Δες τα διάφορα επιχειρήματα εις J. Stott, Το Μήνυμα της προς Εφεσίους Επιστολής, εκδ. «Ο 
Λόγος», σελ. 107-111). Τα καλύτερα σχόλια είναι του ίδιου του Παύλου, όπως τα βρίσκουμε στα 3 πρώτα 
κεφάλαια της προς Ρωμαίους. Δες την περίληψή τους στο Ρωμ 5:12-14. Ο Αδάμ ήταν προτύπωση του 
μελλοντικού γενάρχη. Μ’ άλλα λόγια δεν αμάρτησε μόνον ο Αδάμ αλλά κι εμείς όλοι οι απόγονοί του, καθώς ήδη 
βρισκόμασταν εν τω Αδάμ. Όλοι αμάρτησαν διά μέσου και μαζί με τον Αδάμ. Ο θάνατος κυριάρχησε σε όλους 
τους ανθρώπους (εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον…)  

 
Στην επόμενη μελέτη μας «Κόντρα στο θλιβερό Φόντο – Μέρος Β΄» (Εφεσίους 2:4-10), θα δούμε την επέμβαση 
του Θεού στη ανθρώπινη Ιστορία. Τι έκανε και γιατί η χάρη του Θεού, και πού έφερε τον άνθρωπο σε σχέση με 
τον Θεό. Επίσης θα δούμε και ποιο είναι το ακριβέστερο, πρακτικό νόημα του τελευταίου εδαφίου (10) και τι 
σημαίνει πως ο Θεός «μάς έκανε καινούριους ανθρώπους, για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα, που ο ίδιος 
τα προετοίμασε, για να είναι μ’ αυτά γεμάτη η ζωή μας». 
 

****  
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Σειρά 10 Βιβλικών Μελετών στην Επιστολή προς ΕΦΕΣΙΟΥΣ  
Γενικό Θέμα: Ο Νέος Λαός του Θεού 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

4. Κόντρα στο θλιβερό Φόντο – Β΄ 
Ανάγνωσμα: Εφεσίους 2:4-10 

 
2. Η Χάρη του Θεού (εδ. 4-10). 
Στο πρώτο μέρος της βιβλικής μελέτης μας, με το ίδιο θέμα «Κόντρα στο θλιβερό Φόντο (2:1-3), είδαμε σε όλη της 
την έκταση την κατάσταση του ανθρώπου μακριά από τον Θεό. Τι ήμασταν χωρίς τον Χριστό; Ήμασταν Νεκροί, 
Δούλοι (του Κόσμου, του Διαβόλου και της Σάρκας) και τέλος ήμασταν Καταδικασμένοι. Το εδ. 4 αρχίζει με μια 
μικρή αλλά απόλυτα ανατρεπτική λέξη: τον αντιθετικό σύνδεσμο δε: ὁ δὲ Θεὸς… Η αντίθεση αυτή απεικονίζει με 

δραματικές εικόνες τη μεγάλη αλλαγή που έφερε ο Θεός στη ζωή μας (εδ. 4-6): Ήμασταν Εχθροί του Θεού, 
αντικείμενο της οργής του – Ο Θεός μας ελέησε. Ήμασταν Νεκροί, που δεν μπορούσαμε μόνοι μας να αναστηθούμε 
– Ο Θεός μάς ανέστησε. Ήμασταν Δούλοι, ανίκανοι ν’ απελευθερωθούμε – Ο Θεός μάς τίμησε και μας κάθισε στον 
θρόνο του Χριστού. Μένει τώρα να δούμε: (α) τι ειδικότερο έχει κάνει ο Θεός και (β) γιατί το έκανε. 
 

α) Τι ειδικότερο έχει κάνει ο Θεός. 
     Εμείς συνήθως λέμε «μας έσωσε». Στο κείμενο, ωστόσο, βρίσκουμε τρία ρήματα, τρεις μεγάλες και θαυμαστές 
ενέργειες του Θεού προς τον Χριστό αρχικά, οι οποίες στη συνέχεια συμπεριέλαβαν και εμάς: 1. Συνεζωοποίησε 
(τῷ Χριστῷ). Πρώτα ζωοποίησε, έδωσε ζωή στον Χριστό, και μετά έδωσε και σ’ εμάς ζωή, καθώς ήμασταν νεκροί 
λόγω των αμαρτιών μας. 2. Συνήγειρεν (ἐν Χριστῷ). Πρώτα ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς και μετά μας 
ανέστησε μαζί του, αφού ενωθήκαμε με αυτόν διά της πίστεως. Τέλος, 3. Συνεκάθισεν (ἐν Χριστῷ). Πρώτα 

δόξασε με την ανάληψη τον αναστημένο Χριστό και μαζί του, καθώς ήμασταν ενωμένοι μαζί του, κάθισε κι εμάς σε 
θρόνους μαζί με τον Χριστό. Τώρα ο Θεός μάς βλέπει ζωντανούς, αναστημένους από τον τάφο της αμαρτίας και 
«σύνθρονους» του Χριστού, δοξασμένους μαζί του. Μπορεί να ζούμε στον παρόντα αιώνα αλλά καλούμαστε να 
γίνουμε διά της πίστεως αυτό για το οποίο μας έχει προορίσει ο Θεός: να ζούμε εν Χριστώ, να νικάμε τον θάνατο 
αναστημένοι εν Χριστώ και να φρονούμε τα άνω όπου είναι ο Χριστός και η δική μας θέση. Τώρα τίθεται το 
ερώτημα: 
 

β) Γιατί το έκανε όλο αυτό ο Θεός;   
     αα) Ποιο ήταν το κίνητρό του; Ο Παύλος εξηγεί την πηγή όλης αυτής της ενέργειας του Θεού: πλούσιος ὢν ἐν 

ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ… (εδ. 4). Και διακρίνουμε εδώ τρεις λέξεις: Πλούσιος – Έλεος – Αγάπη. «Ο 

Θεός μάς αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος σε έλεος κι έχει απέραντη αγάπη». ββ) Τώρα μένει να δούμε ποιος ήταν ο 
απώτερος στόχος του Θεού. Και μας τον δείχνει ο Παύλος με την επίσης μικρή λ. ἵνα: ἵνα ἐνδείξηται… Με τον 
απώτερο σκοπό «να δείξει στις μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδωρη είναι η χάρη του» (εδ. 7). Όταν 
παλιά ένας ηγεμόνας έδινε χάρη σ’ έναν κατάδικο, όλοι θαύμαζαν όχι τον κατάδικο αλλά τη μεγάλη καρδιά και το 
έλεος του ηγεμόνα! Εμείς, ως πιστοί, είμαστε και απόδειξη της σοφίας του Θεού και του σχεδίου της σωτηρίας του 
για μας, αλλά και απόδειξη της αγάπης του και του ελέους του. Στα εδ. 8-10 ξεχωρίζουν τρεις μεγάλες λέξεις του 
ευαγγελίου της χάριτος: Σωτηρία – Πίστη – Χάρη. Η Σωτηρία είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συγχώρηση του 
παρελθόντος. Είναι η απελευθέρωση από τον θάνατο, από τη δουλεία της αμαρτίας, κι από την οργή του Θεού, 
όπως τα είδαμε στα εδ. 1-3. Στην ουσία η Σωτηρία αγκαλιάζει ολόκληρη τη ζωή μας εν Χριστώ, που μαζί του λάβαμε 
τη νέα ζωή, αναστηθήκαμε από την πνευματική νεκρότητα και καθίσαμε μαζί του στον θρόνο του στα επουράνια. Κι 
όλα αυτά έγιναν μόνο με τη χάρη του Θεού διά της πίστεως. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Όλα είναι «Θεού το δώρον» 
για να μην μπορεί κανένας να καυχηθεί. Η σωτηρία είναι δημιουργία, είναι αναδημιουργία, είναι νέα δημιουργία, 
και η γλώσσα αυτή της «δημιουργίας» δεν έχει νόημα αν δεν υπάρχει Δημιουργός. Στο εδ. 10 διαβάζουμε πως 
«είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος διά του Χριστού μάς έκανε καινούργιους ανθρώπους για να μπορούμε να 
κάνουμε καλά έργα…» Βέβαια, στο κείμενο έχουμε μια πολύ πιο όμορφη εικόνα στο εδ. 10: αὐτοῦ γάρ ἐσμεν 

ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς… (Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος διά του 

Ιησού Χριστού μάς έκανε καινούργιους ανθρώπους, για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα…) Οι παλιές 
μεταφράσεις απέδιδαν πλησιέστερα στο πρωτότυπο τυπικά: Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθένετες εν Χριστώ 
Ιησού προς έργα καλά… Εδώ ο προσεκτικός μελετητής ξεχωρίζει εύκολα μια ζωντανή εικόνα που στο κείμενο 
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φαίνεται πολύ καλύτερα: Είμαστε ποίημα του Θεού. Η έκφραση αυτή ανοίγει έναν εκπληκτικό ορίζοντα χριστιανικής 
ζωής μπροστά μας. Στην εισαγωγή του γενικότερου θέματός μας είχαμε πει ότι επικεντρωνόμαστε στην ατομική 
σχέση μας με τον Χριστό και παραβλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας αλλά ανήκουμε στον νέο λαό του Θεού. 
Είμαστε όχι μόνον άτομα αλλά και κοινότητα, που μάλιστα τη φροντίζει ο Θεός (είμαστε λαός της βοσκής αυτού). 
Γιατί αδυνατούμε πολλές φορές να δούμε αυτή την αλήθεια; Η απάντηση είναι ότι παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι 
όχι μόνον εμείς αλλά και οι άλλοι αδελφοί γύρω μας είμαστε όλοι «ποίημα του Θεού». Πώς αυτή η αλήθεια 
επηρεάζει τη ζωή μας; 
     α) Αφού είμαστε ποίημα του Θεού, πρέπει και να ζούμε σαν ποίημα του Θεού. Είμαστε δημιουργημένοι από τον 
ίδιο τον Θεό. Ενώ δηλαδή για όλα τα άλλα όντα ο Θεός είπε και έγιναν, για τον άνθρωπο ασχολήθηκε ο ίδιος με τη 
γη και τον έπλασε κατ’ εικόνα και ομοίωσή του, καθώς του φύσησε μέσα του τη δική του πνοή ζωής. Θέλει, έτσι, ο 
βιβλικός συγγραφέας να προβάλει τον άνθρωπο σαν την κορωνίδα της δημιουργίας. Μια πρόσφατη διαφήμιση 
στην τηλεόραση για τα αδέσποτα ζώα έλεγε το εκπληκτικό: «Δεν είσαι εσύ η κορωνίδα της δημιουργίας. Είσαι μαζί 
με τα άλλα ζώα ένας ζωντανός οργανισμός, όπως κι αυτά» (ή κάτι τέτοιο). Στην προσπάθεια να προστατέψει τα 
άλλα ζώα (κάτι απόλυτα θεμιτό και επιβεβλημένο) η κοινωνία μας υποβιβάζει τον άνθρωπο, ενώ δεν είναι έτσι. 
Είμαστε δημιούργημα του Θεού και πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον μας σαν τέτοιοι. Κατά μία έννοια 
εκπροσωπούμε τον Χριστό στον κόσμο. Πώς φερόμαστε στους άλλους; πώς συζητάμε; πώς χρησιμοποιούμε τον 
χρόνο μας; πώς φροντίζουμε το σώμα μας; και άλλα πολλά…Πιο συγκεκριμένα, πώς εκπροσωπώ τον Χριστό στη 
ζωή μου; Ειδικότερα: τι βλέπουν τα παιδιά μου στη ζωή μου όταν τους λέω ότι είμαι χριστιανός; τι βλέπει ο άντρας 
μου/η γυναίκα μου; πώς το δείχνω στους συναδέλφους μου; στην αγορά; στο διαδίκτυο; Όλα αυτά μετράνε. 
     β) Αφού είμαστε ποίημα του Θεού εμείς, σημαίνει πως και οι άλλοι είναι ποίημα του Θεού, και μάλιστα οι 
αδελφοί μας εν Χριστώ. Πώς τους συμπεριφερόμαστε; τους βλέπουμε έτσι; τους εκτιμάμε έτσι; Ο Παύλος το 
επισημαίνει αυτό στο Κολοσσαείς 2:3-4. Εδώ βλέπουμε τα «μην» και τα «πρέπει» της χριστιανικής ζωής: Μην 
κάνετε τίποτε από ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (κατ᾽ ἐριθείαν). Μην κάνετε τίποτε από ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑ (μηδὲ κατὰ 

κενοδοξίαν). Οι τρόποι αυτοί αρμόζουν στην πολιτική, στις επιχειρήσεις, στις οικογένειες, ακόμα και στις 
εκκλησίες. Κι ο Παύλος λέει: Όχι! δεν είναι αυτή συμπεριφορά δημιουργημάτων του Θεού προς άλλα 
δημιουργήματα του Θεού!» Απ’ την άλλη μεριά θεωρήστε τους άλλους ότι αξίζουν περισσότερο από σας, και 
επιδιώξτε ό,τι ωφελεί και εκείνους. Μην είστε «παρτάκηδες»! Αυτό έκανε κι ο Χριστός, και εμείς, ως εκπρόσωποί 
του, οφείλουμε να το δείχνουμε στο περιβάλλον μας. Ο Παύλος συνεχίζει προς τους πιστούς: Στις μεταξύ σας 
σχέσεις να συμπεριφέρεστε όπως ο Χριστός, που τα άφησε όλα και έγινε άνθρωπος (Κολ 2:5-17). Σαν να απαντάει 
στο ερώτημα «ΠΩΣ θα γίνεται αυτό έμπρακτα;» Η απάντηση είναι ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ τους αδελφούς μας. 
Εκπροσωπούμε σωστά τον Χριστό όταν η μάνα υπηρετεί την οικογένειά της, όταν ο σύζυγος υπηρετεί την 
οικογένειά του, όταν ο χριστιανός υπάλληλος υπηρετεί τους άλλους στη δουλειά του, όταν ο διάκονος στην 
εκκλησία υπηρετεί τους αδελφούς του κ.ο.κ. Ο καθένας μας δημιουργηθήκαμε από τον Θεό, είμαστε ποίημά του. Αν 
αυτό το πολλαπλασιάσουμε στην κοινότητά μας, δημιουργείται ένας νέος λαός του Θεού, που αποτελείται από 
άτομα που έχουν συνειδητοποιήσει αυτή τη μεγάλη αλήθεια, καθένας για τον εαυτό του αλλά και για όλους τους 
άλλους, και αποτελούν μια ευλογημένη κοινότητα, έναν νέο λαό του Θεού. 
     Στο ερώτημα πώς θα γίνει αυτό, η απάντηση είναι: Ας ζητήσουμε στην ατομική μας προσευχή να μας δείξει ο 
Θεός ότι είμαστε δικό του ποίημα –να το συνειδητοποιήσουμε απόλυτα για τον εαυτό μας. Ας ζητήσουμε από τον 
Θεό να μας βοηθήσει να δούμε και τους ΑΛΛΟΥΣ ότι είναι ποίημα του Θεού –και πρέπει να τους φερόμαστε 
ανάλογα! Μην περιμένουμε πρώτα να «νιώσουμε» ότι είμαστε ποίημα του Θεού! Ας ξεκινήσουμε να υπηρετούμε με 
πνεύμα ταπείνωσης. Και τότε θ’ αρχίσουν να αποκαλύπτονται όλο και περισσότερο και οι προηγούμενες δύο 
αλήθειες στα πνευματικά μας μάτια.  
     Σχετικά, τέλος, με την Πίστη, είναι πολλοί που λένε ότι η πίστη είναι δώρο του Θεού, και στηρίζονται στο εδάφιο 
τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον… Πρέπει να 
ξεκαθαρίσουμε πώς η Πίστη είναι δώρο αλλά με την έννοια ότι ο Θεός όρισε την πίστη στον Χριστό σαν μέσο 
σωτηρίας, όπως το βλέμμα πίστης στο χάλκινο φίδι στην έρημο. Το κείμενο λέει καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν –δεν λέει 
καὶ αὕτη (δηλ. η πίστη). «Τούτο» σημαίνει το έργο της σωτηρίας διά της πίστεως. Η πίστη μας, δηλ. η ψυχική 

λειτουργία που εμπιστευόμαστε κάτι, είναι κοινό για όλους. Και ο Θεός θέλει αυτή την ικανότητά μας να την 
εξασκήσουμε για να οδηγηθούμε στη σωτηρία. Κι αυτό είναι Χάρη του Θεού. 
     Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας που βγάζει τον ξεπεσμένο άνθρωπο από το σκοτάδι και τον φέρνει στο φως, 
είναι δυνατό μόνο διά της πίστεως στη Χάρη του Θεού. Και είναι η ελπιδοφόρα απάντηση κόντρα στο θλιβερό 
φόντο του κόσμου. 

**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Σειρά 12 Βιβλικών Μελετών στην Επιστολή προς ΕΦΕΣΙΟΥΣ  
Γενικό Θέμα: Ο Νέος Λαός του Θεού 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

5. Η Νέα Ανθρωπότητα 
Εφεσίους 2:11-22 

 
1. Ιουδαίοι VS Εθνικοί. 
     Η ιδέα που κυριαρχεί στα πρώτα δύο εδάφια της περικοπής μας (11-12), τόσο σαν έννοια όσο και σαν λέξη, είναι η ιδέα 
της αλλοτρίωσης ή απαλλοτρίωσης. Ο Παύλος γράφει στους πιστούς της Εφέσου ότι κάποτε ήταν ἀπηλλοτριωμένοι από 
τον λαό του Θεού, που ώς τότε ήταν ο Ισραήλ. Τον όρο της αλλοτρίωσης τον συναντούμε στον Μαρξ, όταν περιγράφει την 
αποξένωση ή τον αποκλεισμό που υφίσταται ο εργαζόμενος όταν του στερούν τη δυνατότητα να ορίσει τη ζωή και το 
πεπρωμένο του, όταν μ’ άλλα λόγια του στερούν το δικαίωμα να σκεφτεί πως είναι αφεντικό των δράσεών του, είτε στον 
οικονομικό είτε στον πολιτικό τομέα. Πολύ πριν από τον Μαρξ η Γραφή μίλησε για μια άλλη, διπλή αποξένωση του 
ανθρώπου: αυτήν από τον Θεό κι εκείνη από τους άλλους ανθρώπους. Η Επιστολή προς Εφεσίους έχει αναφορές και στις 
δύο αυτές μορφές αλλοτρίωσης. Η μία είναι εδώ στο εδ. 12 («αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού») και η 
άλλη βρίσκεται στο 4:18 (οι ειδωλολάτρες «έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός»). Η αποκατάσταση αυτής της 
διπλής αλλοτρίωσης του ανθρώπου είναι το θέμα του 2ου κεφαλαίου τής προς Εφεσίους. Στο πρώτο τμήμα του κεφαλαίου 
(εδ. 1-10) είδαμε την αποξένωση του ανθρώπου από τον Θεό (νεκροί-δούλοι-καταδικασμένοι) και τι έκανε η Χάρη του Θεού 
για ν’ αποκαταστήσει τον αλλοτριωμένο άνθρωπο (τον συνεζωοποίησε μαζί με τον Χριστό, και πάλι «εν Χριστώ» τον 
συνήγειρε και τον συνεκάθισε στον θρόνο του). Στο δεύτερο μισό του κεφαλαίου 2, στα εδ. 11-22 που μελετούμε σήμερα, οι 
άνθρωποι εμφανίζονται απηλλοτριωμένοι και μεταξύ τους. Οι Ιουδαίοι εναντίον των Εθνικών. Είναι γνωστή η βαθιά 
περιφρόνηση που έτρεφε ο Ιουδαίος για τον εθνικό, κάτι που εμείς σήμερα δεν μπορούμε να καταλάβουμε στον 21ο αιώνα. 
«Οι εθνικοί», έλεγαν οι Ιουδαίοι, «δημιουργήθηκαν από τον Θεό για να τροφοδοτούν τη φωτιά της κόλασης». Δεν ήταν θεμιτό 
να βοηθήσει κανείς μια εθνική μάνα την ώρα που γεννούσε, γιατί αυτή η βοήθεια θα έφερνε στον κόσμο ένα ακόμη εθνικό! Αν 
ένας Ιουδαίος παντρευόταν μια εθνική και τανάπαλιν, τελούσαν την κηδεία αυτού του Ιουδαίου ή της Ιουδαίας. Τέτοια επαφή 
μεταξύ των δύο ισοδυναμούσε με θάνατο! Το σύμβολο αυτής της διπλής αλλοτρίωσης (αποκλεισμός από τον Θεό και από 
τους Ιουδαίους) ήταν τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ, που ο Χριστός το γκρέμισε με τον θάνατό του κι έφερε τη συμφιλίωση. 
Ήταν ένα ορατό χαρακτηριστικό του μεγαλόπρεπου ναού του Ηρώδη στην Ιερουσαλήμ ακριβώς εκείνο τον καιρό. Το κτίριο 
του ναού ήταν κατασκευασμένο σε μια ανυψωμένη βάση. Στο ίδιο επίπεδο ήταν οι αυλές των ιερέων, των λαϊκών και των 
γυναικών (Ιουδαίοι όλοι αυτοί) αλλά κάτω σε χαμηλότερο επίπεδο ενάμισι μέτρου ήταν «η εξωτερική αυλή» ή αυλή των 
εθνικών. Ήταν μια ευρύχωρη αυλή γύρω από τον ναό και τις εσωτερικές αυλές του. Από οποιοδήποτε σημείο της οι εθνικοί 
μπορούσαν να δουν τον ναό αλλά δεν επιτρεπόταν να τον πλησιάσουν. Ήταν και φυσικά ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας 

τοῦ Ἰσραὴλ εξαιτίας ενός πέτρινου μεσότοιχου που τους χώριζε. Πάνω του υπήρχαν προειδοποιητικές επιγραφές στα 
Ελληνικά και στα Λατινικά που έλεγαν ότι «οι παραβάτες θα εκτελούνται». Αυτά όλα αναφέρονται και στα 2 έργα του 
Ιώσηπου, Αρχαιότητες και Πόλεμοι.  
 

2. Τι έκανε ο Θεός; 
     Το τι έκανε ο Θεός θα το καταλάβουμε καλύτερα αν διακρίνουμε τα τρία διαδοχικά στάδια του Σχεδίου της Σωτηρίας. 
Στάδιο Πρώτο: Η απαλλοτριωμένη Κοινωνία (εδ. 11-12). 
     Στα πρώτα 3 εδάφια του κεφαλαίου 2 (τα είδαμε σε προηγούμενη μελέτη μας) ο Παύλος παρουσιάζει ολόκληρη την 
ανθρωπότητα αποξενωμένη από τον Θεό (και εμείς και εσείς). Εδώ στα εδ. 11-12 απαριθμεί 5 μειονεκτήματα αποκλειστικά 
των εθνικών. Οι εθνικοί ήμασταν: χωρίς Χριστό, χωρίς «πολιτεία» πνευματική όπου να ανήκουμε, χωρίς φίλους, χωρίς 
ελπίδα και χωρίς Θεό. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον σημερινό άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Κι ο Παύλος επιμένει 
αμέσως από την αρχή: Διὸ μνημονεύετε. Μην ξεχνάτε ότι όλοι έτσι ήμασταν χωρίς τον Θεό. Μόνο όταν διατηρούμε στη 
μνήμη μας πόσο ξένοι ήμασταν ως προς τον Θεό, θα μπορούμε να εκτιμάμε κάθε μέρα το μεγαλείο της Χάρης του, που μας 
συγχωρεί και μας μεταμορφώνει. 
 

Στάδιο Δεύτερο: Το έργο του Χριστού (13-18).  
     Όπως στο εδ. 4, έτσι και στο εδ. 13 ο Παύλος παρουσιάζει τη μεγάλη ανατροπή της Χάρης του Θεού: νυνὶ δὲ ἐν 

Χριστῷ… Μόνο που τώρα αυτή η ανατροπή έχει και πάλι να κάνει μόνο με τους εθνικούς. Εντύπωση κάνει η φρασεολογία 
«μακριά-κοντά» που ήταν συνηθισμένη μόνο στην Παλαιά Διαθήκη: Ο Θεός ήταν «κοντά» στο έθνος του Ισραήλ (Δτ 4:7)· 
στον Ησαΐα τα έθνη είναι «μακρινοί λαοί» (Ησ 49:1)· ο Ησαΐας κάνει επίσης διάκριση στους «μακράν και στους πλησίον» 
(57:19). Τώρα, εμείς που ήμασταν μακριά βρεθήκαμε κοντά στον Χριστό. Γκρεμίζοντας το τείχος που μας χώριζε από τον Θεό 
κι από τον Ισραήλ, ο Χριστός μάς ένωσε με τον Θεό και μεταξύ μας. Πώς το έκαμε αυτό ο Χριστός; α) Κατάργησε τον ιουδαϊκό 
νόμο των εντολών και των διατάξεων (15). Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι κατάργησε μόνο των νόμο των διατάξεων που 
είχαν δοθεί για να πλησιάσει ο άνθρωπος τον Θεό. Δεν καταργείται ο ηθικός νόμος, που ο Χριστός στην Επί του Όρους 
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Ομιλία του διακήρυξε ότι δεν ήρθε να τον καταργήσει αλλά να τον εκπληρώσει. Έγινε ο ίδιος δική μας «δικαιοσύνη», και 
τώρα στον άνθρωπο που σώζεται προσφέρει όλο αυτό το πακέτο «σωτηρία-αγία ζωή» να το βιώσει διά της πίστεως. β) 
Δημιούργησε μια νέα ανθρωπότητα. Η φρ. του εδ. 15 ἕνα καινὸν ἄνθρωπον δεν σημαίνει βέβαια ένα νέο άτομο αλλά μια 
ολόκληρη νέα ανθρωπότητα, όπου όλοι, Ιουδαίοι και εθνικοί, είναι ενωμένοι με τον Θεό και μεταξύ τους. Κι αν η μοναδική 
αυτή νέα ανθρωπότητα δημιουργήθηκε όταν ο Χριστός κατάργησε στον σταυρό τον νόμο που μας χώριζε, στην 
πραγματικότητα η νέα αυτή ανθρωπότητα αρχίζει να υπάρχει και να αυξάνει μόνο μέσα από την προσωπική μας ένωση του 
καθενός μας με τον Χριστό. Εδώ πια δεν υπάρχουν διαφορές. Όλοι είναι ένα εν Χριστώ (βλ. και Κολ 3:11· Γαλ 3:28). γ) 
Συμφιλίωσε Ιουδαίους και Εθνικούς με τον Θεό. Μετά την κατάργηση του ιουδαϊκού νόμου και μετά τη δημιουργία της νέας, 
αδιαίρετης ανθρωπότητας επήλθε η συμφιλίωση και των δύο πλευρών της παλαιάς ανθρωπότητας  με τον Θεό. Γιατί; Επειδή 
ο Χριστός «θανάτωσε με τον σταυρό του την έχθρα» που τους χώριζε (εδ. 16).  
 

Στάδιο Τρίτο: Η Νέα Κοινωνία του Θεού (19-22). 
     Τίθεται τώρα το ερώτημα: Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλου αυτού του έργου του Χριστού; Ο Παύλος ξεκινάει στο εδ. 19 με 
το συμπερασματικό «λοιπόν» (ἄρα οὖν)! Στη νέα αυτή κοινωνία του Θεού δεν είμαστε ξένοι, ούτε με τον Θεό ούτε μεταξύ μας. 
Τι είμαστε; Είμαστε η Εκκλησία του Θεού, ο νέος λαός του! Ειδικότερα: α) Είμαστε η Βασιλεία του Θεού (19α). Βέβαια, όταν 
λέμε «βασιλεία του Θεού», εννοούμε στη θεολογική γλώσσα τη μεγάλη χρονική περίοδο που αρχίζει από τον Ιωάννη τον 
Βαπτιστή μέχρι τη Δεύτερη Έλευση του Χριστού. Αυτό φαίνεται από το λόγιο του Χριστού στο Λουκάς 16:16: «Ο νόμος και οι 
προφήτες προφήτεψαν ως τον Ιωάννη το Βαπτιστή. Από τότε το χαρμόσυνο μήνυμα για τη βασιλεία του Θεού κηρύττεται, κι ο 
καθένας σπεύδει να μπει σ’ αυτήν». Η Εκκλησία, ωστόσο, είναι ένα στοιχείο που συνθέτει τη βασιλεία του Θεού, κι αυτό 
φαίνεται ακριβώς στο εδάφιο 19α: «ανήκετε στον λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού». Η νέα αυτή κοινότητα 
αντικατέστησε τη θεοκρατία του «εκλεκτού έθνους» της Παλαιάς Διαθήκης. Στη νέα αυτή κοινωνία είμαστε όλοι ένα και 
έχουμε δικαιώματα. β) Είμαστε η Οικογένεια του Θεού (19β). Τώρα η έκφραση γίνεται πιο προσωπική: ανήκουμε σε μια 
οικογένεια. Η βασιλεία είναι η πολιτεία όπου ανήκουμε – η οικογένεια είναι το σπιτικό όπου ζούμε καθημερινά. Η εκκλησία 
είναι το σπίτι μας. Ενωμένοι με τον Χριστό είμαστε κάτι παραπάνω από συμπολίτες κάτω από την κυριαρχία του Θεού. 
Είμαστε και παιδιά του, κάτω από έναν «Πατέρα». Η έκφραση «αδελφοί και αδελφές» εκφράζει μια στενή σχέση οικειότητας, 
φροντίδας και υποστήριξης. Δεν νοούνται αδελφοί να τρώγονται μεταξύ τους, να μη μιλιούνται και να μην επικοινωνούν. Αυτό 
δεν είναι εκκλησία, είναι σύλλογος. Τέλος, γ) Είμαστε ναός του Θεού (20-21). Γιατί ο Παύλος χρησιμοποιεί την εικόνα του 
ναού για την εκκλησία; Επειδή ο ναός (είτε του Σολομώντα είτε του Ζοροβάβελ είτε του Ηρώδη) ήταν για χίλια χρόνια ένα 
διαχρονικό κομβικό σημείο ταυτότητας του Ισραήλ, ως λαού του Θεού. Χωρίς ναό δεν υπήρχε λαός ούτε έθνος ελεύθερο. 
Τώρα που ο νέος λαός του Θεού είναι παγκόσμιος, τι έννοια έχει ένα συγκεκριμένο γεωγραφικά καθορισμένο κέντρο. Πού θα 
ήταν ο καινούργιος ναός που έλεγε ότι θα τον ξαναχτίσει ο Χριστός; Πού θα ήταν μ’ άλλα λόγια το κέντρο αυτό της ενότητας; 
Ο Παύλος ξεκινάει στα εδ. 20-21 και παρουσιάζει τα στοιχεία του ναού, που άλλωστε είναι απαραίτητα και για κάθε φυσικό 
οικοδόμημα τότε και σήμερα.  
     Για να χτιστεί ένα σπίτι χρειάζεται Θεμέλιο, ακρογωνιαίος Λίθος και Πέτρες. Έτσι, στο εδ. 20 διαβάζουμε ότι αυτό το 
οικοδόμημα «που έχει θεμέλιο τους αποστόλους και τους προφήτες, κι ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο το Χριστό». Η φρ. 
αυτή δείχνει πως η διδασκαλία των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και των Αποστόλων στην Καινή, δηλ. ολόκληρη η 
Βίβλος όπως την έχουμε σήμερα, είναι το πνευματικό θεμέλιο της εκκλησίας. Μια εκκλησία μπορεί να έχει ή να μην έχει 
πρεσβυτέριο· μπορεί να έχει ή να μην έχει έναν ποιμένα· μπορεί να έχει ή να μην έχει δικό της κτίριο· μπορεί να έχει ή να 
μην έχει Καταστατικό ή οργανωμένες διακονίες. Αν δεν έχει τη Βίβλο, δεν μπορεί να σταθεί. Εκεί βρίσκει τη γνώση του Θεού, 
την κατάρτιση, την παρηγοριά των πιστών και την ενθάρρυνση στις δυσκολίες και στους πειρασμούς. Ο ακρογωνιαίος 
λίθος, από την άλλη, που είναι ο Χριστός έχει μεγάλη σημασία. Ο ακρογωνιαίος λίθος είναι τμήμα απαραίτητο του θεμελίου, 
βοηθάει στη σταθερότητα του κτιρίου και το διατηρεί ευθυγραμμισμένο, ίσιο. Ο ναός της Ιερουσαλήμ είχε τεράστιους 
ακρογωνιαίους λίθους. Την καλύτερη θεολογία αν έχει μια εκκλησία, εάν δεν είναι συνδεδεμένη με τον ακρογωνιαίο λίθο, τον 
Χριστό, θα πέσει στην πρώτη πλημμύρα. Ενωμένοι με τον Χριστό, όπως τα κλήματα στο αμπέλι, αναπτύσσεται η εκκλησία –
αλλιώς μένει στατική. Όσο σωστή θεολογία κι αν έχει μια εκκλησία, δεν μπορεί να παρηγορήσει, να ενθαρρύνει, να στηρίξει, 
να χαροποιήσει ή να δημιουργήσει ατμόσφαιρα αγάπης και θαλπωρής αν δεν έχει θεμέλιο λίθο τον Χριστό, που θα τα 
εμπνεύσει όλα αυτά. Τέλος, ο Παύλος μιλάει και για τις πέτρες που ολοκληρώνουν τον ναό. «Ο Κύριος οικοδομεί κι εσάς 
μαζί με τους άλλους, για να γίνετε πνευματική κατοικία του Θεού» (22). Στον νέο ναό του Θεού όχι μόνο δεν απαγορεύονται 
όπως στον παλιό να μπαίνουν εθνικοί αλλά αποτελούν κιόλας τμήματα της κατασκευής του. Ο ναός αυτός είναι «άγιος», για 
τον Κύριο. Όλη η οικοδομή συναρμολογείται και αυξάνει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ. Εδώ θα μπορούσαμε να σταματήσουμε 
και ν’ αναλογιστούμε: πώς θα μπαίναμε σε έναν ναό άγιο εν Κυρίω; Μ’ άλλα λόγια όπως η σεκινά πλημμύριζε τη Σκηνή του 
Μαρτυρίου, πόσο η νέα δόξα του Θεού πλημμυρίζει την εκκλησία μας σήμερα; Πώς νομίζουμε ότι μπορεί να αυξηθεί η 
εκκλησία μας σε ψυχές ή σε πνευματικότητα αν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο; Το αρτιότερο διοικητικό σύστημα 
εκκλησίας ή η αποδοτικότερη οικονομική διαχείριση ή τα δυναμικότερα χαρίσματα δεν μπορούν τίποτε να κάνουν αν δεν 
είμαστε ναός άγιος για τον Κύριο. Ο αγιασμός του ναού δεν ήταν τίποτε άλλο από την απομάκρυνση των ειδωλίων που οι 
ιερείς λάτρευαν στα κρυφά μέσα στον ναό, παράλληλα με τον Θεό. Μήπως λατρεύουμε δικούς μας μικρούς θεούς παράλληλα 
με τον Κύριο; 

**** 
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6. Το «Μυστήριο» του Χριστού 
Ανάγνωσμα: Εφεσίους 3:1-21 

 
ΕΤΑ το μεγάλο έργο του Χριστού που ήταν η καταστροφή του τείχους, που χώριζε τους Εθνικούς από τους 
Ιουδαίους, και η συμφιλίωση όλων μεταξύ τους και με τον Θεό, ο Παύλος τώρα στρέφει τον προβολέα από τους 

αναγνώστες του στον εαυτό του: «Εγώ, ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, προσεύχομαι για σας τους 
εθνικούς» (εδ. 1). Αν ανατρέξουμε στην πρόσφατη διαδρομή του αποστόλου, ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται τώρα στη 
φυλακή είναι ακριβώς η φανατική εναντίωση των Ιουδαίων προς την αποστολή του προς τους εθνικούς. Δίκαια, λοιπόν, 
ονομάστηκε «απόστολος των Εθνών». Κήρυξε στους εθνικούς, φυλακίστηκε για τους εθνικούς, και τώρα προσεύχεται 
για τους εθνικούς αδελφούς του, καθώς εξήγησε και παρουσίασε στον χριστιανικό κόσμο τη συμφιλίωση Θεού και 
ανθρώπων (όλων ανεξαίρετα των ανθρώπων) εν Χριστώ. 
     Ποιος ήταν ο ρόλος του Παύλου σε όλο αυτό; Ήταν δύο προνόμια που του έδωσε ο Θεός μέσα στη μεγάλη χάρη του: 
1. Η θεϊκή αποκάλυψη του Μυστηρίου του Χριστού και 2. Η θεϊκή αποστολή που του ανατέθηκε να διδάξει τους άλλους 
το ευαγγέλιο. 
 

1. Η Αποκάλυψη του Μυστηρίου (εδ. 1-6) 
     Στη σύντομη περικοπή των πρώτων 13 εδαφίων του 3ου κεφαλαίου ο Παύλος χρησιμοποιεί τρεις φορές τη λ. 
«μυστήριο»: στα εδ. 3, 4 και 9. Πρόκειται για τη λέξη κλειδί αν θέλουμε να καταλάβουμε τον απόστολο Παύλο. Η λέξη 
αυτή δεν έχει την ίδια έννοια στην αρχαία και στη νέα ελληνική γλώσσα. Στη νεοελληνική, «μυστήριο» είναι κάτι το 
σκοτεινό, το ακαθόριστο, το μυστικό, το αινιγματικό. Όταν λέμε ότι κάτι είναι «μυστηριώδες» εννοούμε ότι είναι 
ανεξήγητο, ίσως και ακατανόητο. Η αρχαία ελληνική λέξη, όμως, διαφέρει: παρ’ όλο που κάτι είναι ακόμα «μυστικό», 
δεν είναι κρυμμένο αλλά ανοιχτό. Προέρχεται από τη λ. μύηση. Είναι μια αλήθεια που τη μαθαίνει κάποιος μετά από 
μύηση. Η διδασκαλία των μυστηριακών ειδωλολατρικών θρησκειών προοριζόταν μόνο για τους μυημένους. Στον 
Χριστιανισμό, όμως, δεν υπάρχουν εσωτερικά μυστήρια, μόνο για μια ελίτ. Αντιθέτως, τα μυστήρια του Θεού, μολονότι 
ήταν πέρα από τις δυνατότητες του ανθρώπου να τα ανακαλύψει, αποκαλύφθηκαν από τον ίδιο τον Θεό και τώρα 
ανήκουν σε όλη την εκκλησία. Είναι μια αλήθεια που ώς τώρα ήταν κρυμμένη από την ανθρώπινη γνώση ή κατανόηση 
αλλά τώρα έγινε γνωστή με την αποκάλυψη του Θεού. Επομένως, το «μυστήριον του Χριστού» (ο οποίος είναι και η 
πηγή του και η ουσία του) είναι η μεγάλη, πρωτοφανέρωτη αλήθεια ότι τα έθνη κλήθηκαν, με το κήρυγμα του 
ευαγγελίου, να γίνουν συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ (εδ. 6). Δηλ. καθώς 

ενώνονται με τον Χριστό, περιλαμβάνονται στην ίδια κληρονομιά με τους Ιουδαίους, αποτελούν ένα σώμα με αυτούς 
και τέλος συμμετέχουν διά της πίστεως στις υποσχέσεις που είχαν δοθεί προς αυτούς.  
 

2. Η Αποστολή του Παύλου (εδ. 7-13) 
     Στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο, το 6, ο Παύλος εξισώνει κατά κάποιον τρόπο το «μυστήριο» του Χριστού με το 
ευαγγέλιο. Με το κήρυγμα του ευαγγελίου κλήθηκαν οι εθνικοί να ενωθούν με τον Χριστό. Αν οι άνθρωποι δεν 
ενημερώνονταν γι’ αυτό το μυστήριο με το κήρυγμα, τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει. Το μυστήριο ήταν η αλήθεια που 
αποκαλύφθηκε στον Παύλο, ενώ το ευαγγέλιο ήταν η αλήθεια που κλήθηκε να κηρύξει ο Παύλος. Πίστευε ο μεγάλος 
απόστολος ότι το ευαγγέλιο του αποκαλύφθηκε όχι για ν’ αυξήσει τις γνώσεις του αλλά για να το κηρύξει. Τη διακονία 
αυτή του κηρύγματος ο Θεός τού την εμπιστεύτηκε μολονότι ήταν ο ἐλαχιστότερος όλων των πιστών (δική του λέξη-

λογοπαίγνιο με το όνομά του που στα λατινικά paulus σήμαινε μικρός, μικρόσωμος – ήταν και μικρόσωμος ο ίδιος). Ο 
Παύλος επεξηγεί τη διακονία του σε τρία στάδια: 
     Α. Γνωστοποίησε το Μυστήριο στους Εθνικούς (εδ. 8). Το μυστήριο αυτό παρομοιάζεται με «ανεξερεύνητο πλούτο» 
του Χριστού. Τον πλούτο αυτό τον αναλύσαμε στα κεφάλαια 1 & 2 της Επιστολής: προσφέρεται δωρεάν, γιατί πλήρωσε 
ο Χριστός στον σταυρό∙ περιλαμβάνει ότι συναναστηθήκαμε με τον Χριστό, γίναμε σύνθρονοί του στους ουρανούς∙ 
γίναμε ένα σώμα με τους Ιουδαίους πιστούς σε μια νέα κοινωνία∙ η έχθρα μεταξύ μας καταργήθηκε∙ τώρα έχουμε 
ελεύθερη πρόσβαση στον Πατέρα κλπ. κλπ.  
     Β. Γνωστοποίησε το Μυστήριο προς όλους (εδ. 9). Η διακονία του ευαγγελίου τώρα, διαφορετικά από το εδ. 8, 
ορίζεται ως «φωτισμός», ως «οικονομία (λειτουργία) του μυστηρίου» και τέλος σαν μια δραστηριότητα που 
απευθύνεται όχι μόνο προς τους εθνικούς αλλά προς όλους, δηλ. και προς τους Ιουδαίους.   

Μ 
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     Γ. Γνωστοποίησε το Μυστήριο στις επουράνιες δυνάμεις (εδ. 10). Εδώ διευρύνεται η οπτική γωνία του αποστόλου ακόμα 
περισσότερο. Από τους Ιουδαίους, ακουμπάει τους εθνικούς, και τέλος φτάνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. «Με την 
ύπαρξη της εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και τις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια, η πολύπλευρη σοφία του 
Θεού» (εδ. 10). Το μυστήριο του Χριστού δεν είναι κάτι αόριστο ή εξωπραγματικό αλλά έπαιρνε σάρκα και οστά με τη 
δημιουργία της εκκλησίας. Κι αυτό το έβλεπε τώρα ο αόρατος πνευματικός κόσμος. Έβλεπαν τη σοφία του Θεού. Πώς 
δηλαδή από δύο κόσμους ο Θεός δημιούργησε έναν ενιαίο. Ο υπερβατικός κόσμος τώρα θαυμάζει την πολυποίκιλη σοφία 
του Θεού. Τι σημαίνει αυτό; Η εκκλησία, σαν πολυεθνική, πολυπολιτισμική κοινότητα που είναι, μοιάζει με ένα όμορφο, 
πολύχρωμο υφαντό. Η προέλευση των μελών της εκκλησίας ποικίλει. Καμιά άλλη ανθρώπινη κοινότητα δεν της μοιάζει. Η 
ποικιλία της και η αρμονία της είναι μοναδικές. Είναι η νέα κοινωνία του Θεού, η πολύχρωμη κοινωνία της εκκλησίας, που 
δείχνει σε όλους, που αντανακλάει την «πολυποίκιλη» σοφία του Θεού. Καθώς το ευαγγέλιο εξαπλώνεται στον κόσμο, 
αναπτύσσεται αυτή η νέα και ποικίλη χριστιανική κοινότητα. Όλο αυτό μοιάζει σαν μια μεγάλη θεατρική παράσταση. Η 
παγκόσμια Ιστορία είναι το θέατρο, ο κόσμος είναι η σκηνή, και τα μέλη της εκκλησίας είναι σε κάθε τόπο οι ηθοποιοί. Ο 
Θεός ο ίδιος είναι ο συγγραφέας του έργου και παράλληλα είναι κι ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός του. Πράξη με πράξη, 
σκηνή με σκηνή η Ιστορία συνεχώς ξετυλίγεται. Ποιοι είναι, όμως, οι θεατές –το ακροατήριο; Είναι οι αρχές και οι εξουσίες 
που βρίσκονται στα επουράνια, δηλαδή αγγελικά τάγματα στα «επουράνια» που προσπαθούν αυτό το μυστήριο να το 
κατανοήσουν (πρβλ. Α΄ Πε 1:12). Στο εδ. 10 καταλαβαίνουμε πως ο Θεός θέλει η εκκλησία του να εξηγήσει αυτό το μυστήριο 
στα αγγελικά όντα. Πώς θα γίνει αυτό; Με τη διατήρηση της ενότητας παρ’ όλη την ποικιλομορφία που προαναφέραμε. Οι 
άγγελοι παρακολουθούν και θαυμάζουν τη σοφία του Θεού. Μέσω της παλαιάς δημιουργίας (δηλ. του σύμπαντος) ο Θεός 
αποκαλύπτει τη δόξα του στους ανθρώπους. Μέσω της νέας δημιουργίας (δηλ. της εκκλησίας) ο Θεός αποκαλύπτει τη σοφία 
του στους αγγέλους. Κι εκείνοι μαθαίνουν από τη δημιουργία και τη σύσταση της εκκλησίας όχι μόνο για την πολυποίκιλη 
σοφία του Θεού (εδ. 10) αλλά και για τον προαιώνιο σκοπό του Θεού (εδ. 11). Ποιος είναι αυτός; Να τους ελκύσει όλους στον 
εαυτό του και ν’ αποκαταστήσει την Πτώση του ανθρώπου. Αυτό γίνεται με το έργο του Χριστού και με την εμφάνιση της 
εκκλησίας του (εδ. 12-13). 
 

3. Η Προσευχή του Παύλου (3:14-21) 
     Στα εδάφια που ακολουθούν και ώς το τέλος του κεφαλαίου συναντούμε μια προσπάθεια του αποστόλου να ξαναπιάσει 
την κλωστή από κει που την άφησε στο εδ. 1, όπου άρχισε να προσεύχεται για τους εθνικούς. Τώρα συνεχίζει: Τούτου 

χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν Πατέρα…  Λέγεται ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να διαπιστώσει 
κανείς τις αγωνίες και τις φιλοδοξίες ενός πιστού, είναι να μελετήσει το περιεχόμενο των προσευχών του και να προσέξει την 
ένταση με την οποία προσεύχεται. Ποια είναι, λοιπόν, εν προκειμένω τα αιτήματα του Παύλου, καθώς προσεύχεται για μας; 
Αυτό θα το δούμε αν πρώτα βρούμε το ρήμα όλης αυτής της πρότασης, όπως έχει στο πρωτότυπο: το ρήμα της πρότασης 
είναι στο εδ. 16: ἵνα δῷ ὑμῖν… = να σας δώσει… Κι όχι μόνο να μας δώσει αλλά να μας χαρίσει πλουσιοπάροχα (κατὰ τὸν 

πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ…) Α, δίνει πλουσιοπάροχα ο Θεός. Δεν κάνει τσιγκουνιές. Ας δούμε, όμως, τι μπορούμε να 
λάβουμε κατά τον πλούτο του Θεού: 
     α) Μπορούμε να λάβουμε δύναμη (κραταιωθῆναι) – 3:16. Υπάρχουν στη ζωή δύο παράγοντες που μας εξοντώνουν: τα 
εσωτερικά τραύματα και οι αδυναμίες. Πολλές φορές δεν θέλουμε να αποκαλύπτουμε τις αδικίες που μας γίνονται. Ίσως τα 
πιο μεγάλα τραύματα μας τα προξενούν οι φίλοι ή οι συγγενείς μας. Πολλές από τις αδυναμίες μας πηγάζουν από κάποιον 
πόνο που μας βασανίζει. Σε όλα αυτά ο Θεός έρχεται και μας δίνει δύναμη διά του Πνεύματος στον εσωτερικό μας άνθρωπο. 
     β) Να κατοικήσει μέσα μας ο Χριστός (κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν) – 3:17α. Αν τον αφήσουμε, μπορεί να κατοικήσει μέσα 
μας ο Χριστός. Πολλές φορές ακόμη και ως πιστοί νιώθουμε ένα κενό μέσα μας. Μας λείπει και τότε ο Χριστός. 
Αποξεχνιόμαστε με τα πράγματα του κόσμου ή της καθημερινότητας και προσπαθούμε να γεμίσουμε αυτό το κενό με τις δικές 
μας δυνάμεις αλλά αυτό γίνεται μόνο διά της πίστεως. Έχουμε ανάγκη να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Χριστό. 
Μόνο τότε θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στην αγάπη του. 
     γ) Να τελειοποιηθούμε στην αγάπη (γνῶναί τε τὴν ἀγάπην…) – 3:17β-19. Όταν έρχεται και κατοικεί μέσα μας ο Χριστός, 
τότε μας τελειοποιεί στην αγάπη του. Πόσοι μπορούμε να πούμε πως η αγάπη μας είναι τέλεια; τέλεια απέναντι στον Θεό και 
στους άλλους γύρω μας; Τέλεια αγάπη έχουμε όταν δεν παρεμβάλλεται κάτι άλλο, υπέρτερο, ανάμεσα σ’ εμάς και στο 
αντικείμενο της αγάπης μας. Μόνον όταν ο Χριστός απορροφήσει όλη μας την αγάπη, μόνο τότε η αγάπη μας τελειοποιείται. 
Και αυτό συμβαίνει σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις. Είναι μια ευλογία για όλη την εκκλησία. 
     δ) Να πληρωθούμε με τη Χάρη του (ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ) – εδ. 19. Είναι ανάγκη όχι μόνο να 
έχουμε το Πνεύμα, όπως το λάβαμε με την αναγέννηση, αλλά «όλο το πλήρωμα του Θεού» πρέπει να πλημμυρίζει τη ζωή 
μας. Κι αυτό το πλήρωμα κατά το Κολ 2:29 είναι ο Χριστός. Μπορούμε να πούμε πάντα πως είμαστε γεμάτοι με «όλο το 
πλήρωμα του Θεού»; Στην πρώτη στραβή εκδηλώνεται «ο παλαιός ημών άνθρωπος». Όταν, όμως, κυριαρχεί μέσα μας ο 
Χριστός, οδηγούμαστε από την κοσμικότητα στην αγιότητα, από το σκοτάδι (ή το μισοσκόταδο) στο άπλετο φως, από την 
υπηρεσία του εαυτού μας στη διακονία όλων, από τον φόβο στη θαρραλέα ομολογία, από την αναβλητικότητα στην 
αποφασιστικότητα… Δεν υπάρχει περιορισμός τού τι μπορεί να κάνει ο Θεός με έναν άνθρωπο που είναι γεμάτος με όλο το 
πλήρωμα του Θεού!  

**** 
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7. Ενότητα και Ποικιλομορφία 
 Εφεσίους 4:1-16 

 
ΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ο Παύλος το 4ο κεφάλαιό του, παρακαλεί τους πιστούς να ζουν «με τρόπο αντάξιο εκείνου που τους 
κάλεσε στη νέα ζωή» (ἀξίως περιπατῆσαι). Η θεϊκή κλήση μας προσδιορίζει το πώς πρέπει να είναι η νέα ζωή μας. 

Η νέα κοινωνία που δημιούργησε ο Θεός έχει 2 χαρακτηριστικά: είναι ένας ενωμένος, ενιαίος λαός και είναι και ένας λαός 
που ανήκει αποκλειστικά στον Θεό, δηλ. άγιος. Η ενότητα και η καθαρότητα είναι τα 2 βασικά χαρακτηριστικά ενός 
περπατήματος αντάξιου της θεϊκής κλήσης της εκκλησίας. Έτσι κι εμείς, μαζί με τον απόστολο, θ’ ασχοληθούμε: με την 
Ενότητα της εκκλησίας στα εδ. 4:1-16 και με την Καθαρότητα της εκκλησίας στα εδ. 4:17–5:21. Σχετικά με την Ενότητα 
που ο Θεός θέλει να υπάρχει στη νέα κοινωνία του, ο Παύλος αναλύει τέσσερις αλήθειες: Η Ενότητα της Αγάπης, Η 
Ενότητα του Πνεύματος, Η ενότητα των Χαρισμάτων, Η Ενότητα της Πίστεως. 
 

1. Η Ενότητα της Αγάπης (εδ. 2).  
     Ο Παύλος εμφανίζει την αντάξια της κλήσεώς μας ζωή, στολισμένη με 5 αρετές: ταπεινοφροσύνη, πραότητα, υπομονή, 
ανεκτικότητα, αγάπη. Θα ’λεγε κανείς ότι εδώ έχουμε την ανάλυση της προσευχής που έχει κάνει λίγο παραπάνω ο 
Παύλος για την εκκλησία: να είναι «ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη» (3:18). Για ποια αγάπη μιλάμε; των λόγων, 
των συναισθημάτων ή της ευγένειας; Η αγάπη, που πάνω της πρέπει να θεμελιωθεί η εκκλησία και να ριζώσει σ’ αυτήν, 
είναι στολισμένη με: α) Ταπεινοφροσύνη. Καινοφανής όρος για την κοινωνία των εθνικών, μιας και οι Έλληνες 
θεωρούσαν την ταπεινότητα ως ταπεινωτική, δουλοπρεπή, δουλική συμπεριφορά, τη σκυφτή υποταγή ενός δούλου. Τα 
λόγια του Παύλου στο Φιλ 2:3-8 απ’ αυτή την αντίληψη εμφορούνται (ἐταπείνωσεν ἑαυτόν). Η ταπείνωση του Χριστού, 
ωστόσο, βοήθησε να κατανοήσουμε την αληθινή ταπείνωση, γιατί μόνος αυτός ταπείνωσε τον εαυτό του ανάμεσα σε 
όλους τους θρησκευτικούς και ηθικούς δασκάλους του καιρού του, και χρησιμοποίησε το παράδειγμα του μικρού 
παιδιού. β) Η πραότητα επαινέθηκε θερμά από τον Αριστοτέλη. Κατ’ αυτόν, η μεσότητα είναι η αρετή που βρίσκεται 
ανάμεσα στα δύο άκρα: στο ένα άκρο είναι η έλλειψη και στο άλλο η υπερβολή. Ο Αριστοτέλης είδε στην πραότητα την 
ουσία της μετριοπάθειας. «Το μεσαίο σημείο μεταξύ του υπερβολικού θυμού και της ανυπαρξίας θυμού». Άρα η 
πραότητα δεν ήταν μέσον αδυναμίας αλλά δύναμης αυτών μάλιστα που έχουν κάποιο αξίωμα. Ταπείνωση και πραότητα 
πάνε μαζί: ο πράος δεν δίνει μεγάλη σημασία στις προσωπικές του διεκδικήσεις – όπως και ο ταπεινός δεν δίνει μεγάλη 
αξία στα προσόντα του. Τα δύο αυτά συνυπήρχαν σε τέλεια αναλογία στον Χριστό, ο οποίος ήταν «πράος και ταπεινός 
στην καρδιά». γ-δ) Υπομονή και η Ανεκτικότητα είναι κι αυτές ένα ταιριαστό ζευγάρι. Υπομονή (μακροθυμία) σημαίνει να 
ανέχεται κανείς πολύ ενοχλητικούς ή ατίθασους ανθρώπους (πρβλ. Ρωμ 2:4), ενώ «ανέχεστε ο ένας τον άλλο» 
(ἀνεχόμενοι ἀλλήλων) σημαίνει την αμοιβαία υπομονή, χωρίς την οποία καμιά ομάδα δεν μπορεί να συμβιώσει 
ειρηνικά. Κι όλα αυτά, πρέπει να γίνονται με αγάπη. ε) Η αγάπη είναι η ιδιότητα που αγκαλιάζει τις προηγούμενες 
τέσσερις αρετές, και αποτελεί την κορωνίδα και το άθροισμά τους. Καμιά από τις άλλες τέσσερις δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς την Αγάπη (πρβλ. Κολ 3:14). Οι πέντε αυτές αρετές είναι η βάση για την όποια ενότητα. Αν απουσιάζουν, καμιά 
εξωτερική δομή δεν μπορεί να σταθεί. Τα καλύτερα Καταστατικά και τις καλύτερες συμφωνίες ή συμβάσεις και αν έχουμε, 
δεν θα έχουμε ενότητα. Με αυτή την πνευματική βάση υπάρχει ελπίδα να έχουμε μια ορατή ενότητα. 
 

2. Η Ενότητα του Πνεύματος (εδ. 3-6).  
     Είναι αξιοσημείωτη εδώ η επανάληψη της λέξης ένας ή μία ή ένα. Μάλλον πρόκειται για ύμνο της αρχέγονης 
εκκλησίας, και επαναλαμβάνεται εδώ 7 φορές. Οι τρεις από τις επτά φορές αναφέρονται στα 3 Πρόσωπα της Τριάδος, 
ενώ οι άλλες τέσσερις αναφέρονται στη χριστιανική εμπειρία σε σχέση με τα Πρόσωπα της Τριάδος. Η ενότητα του 
Πνεύματος είναι αυτή που δίνει το Άγιο Πνεύμα, και πηγάζει από την ενότητα των Προσώπων της Τριάδος μεταξύ τους. 
Αφού η Τριάδα δεν μπορεί να χωριστεί, ούτε και η Εκκλησία μπορεί να χωριστεί.  
α) Υπάρχει ένα Σώμα (της Εκκλησίας), επειδή υπάρχει μόνον ένα Πνεύμα. Η ενότητα Ιουδαίων και εθνικών οφείλεται στο 
έν Πνεύμα, που κατοικεί στο σώμα του Χριστού και του δίνει ζωή. β) Υπάρχει μία Ελπίδα (αυτή της κλήσης μας), μία 
Πίστη και ένα Βάπτισμα, επειδή υπάρχει μόνον ένας Κύριος. Ο Χριστός είναι το μόνο αντικείμενο και της πίστης και της 
ελπίδας και του βαπτίσματος. γ) Υπάρχει μία Οικογένεια όπου όλοι ανήκουμε, επειδή ο Θεός είναι Πατέρας όλων, 
κυριαρχεί πάνω σε όλους τους πιστούς, ενεργεί μέσα απ’ όλους και κατοικεί μέσα σε όλους.  
[Για περισσότερη ανάλυση παραπέμπουμε στο βιβλίο του John Stott «Το Μήνυμα της προς Εφεσίους Επιστολής» εκδ. 
«Ο Λόγος», (σελ. 213-219)].  
 

Ξ 
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3. Η Ενότητα των Χαρισμάτων (εδ. 7-12). 
     Η αντίθεση ανάμεσα στα εδ. 6 και 7 είναι εντυπωσιακή: Το εδ. 6 μιλάει για το σύνολο των πιστών (Πατὴρ πάντων, ὁ 

ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν). Το εδ. 7, ωστόσο, αρχίζει με τις λέξεις Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν («Στον καθένα 
από μας»). Ο Παύλος εδώ στρέφεται από το «όλους» στον «καθένα μας», και μ’ αυτό τον τρόπο θέλει να εμφανίσει την 
ποικιλομορφία της εκκλησίας, μαζί με την ενότητά της. Η εκκλησία δεν είναι κάποια άτονη ή άψυχη ομοιομορφία. Υπάρχει 
ποικιλομορφία, που όμως οφείλεται στα διαφορετικά χαρίσματα που μας έχει μοιράσει ο Θεός. Το βασικό που θα πρέπει 
να θυμόμαστε είναι ότι: Η Ενότητα της εκκλησίας οφείλεται στη σώζουσα χάρη του Θεού, ο οποίος μας συμφιλίωσε με 
τον εαυτό του. Η Ποικιλομορφία της εκκλησίας οφείλεται στα διάφορα χαρίσματα του Θεού στο κάθε μέλος της εκκλησίας 
του. Τρία χαρακτηριστικά στοιχεία τονίζονται σ’ αυτή την περικοπή των εδ. 7-12: α) Ο Δωρητής των χαρισμάτων. Ο 
Παύλος χρησιμοποιεί το εδ. 19 του Ψαλμού 68 (ΝΜΒ) αλλά με παραλλαγμένο τρόπο (η θεοπνευστία του Λόγου). Στον 
Ψαλμό διαβάζουμε ότι ο Θεός «έλαβε» δώρα από τους ανθρώπους – ενώ στην Επιστολή του ο Παύλος λέει ότι ο Θεός 
«έδωσε δώρα στους ανθρώπους». Εδώ δεν πρόκειται ούτε για αυθαιρεσία ούτε για λάθος του Παύλου όπως πρότειναν 
διάφοροι σχολιαστές. Η εικόνα είναι παρμένη από τις κατακτήσεις στον αρχαίο κόσμο. Οι κατακτητές λάμβαναν δώρα 
(π.χ. φόρο υποτελείας) και μοίραζαν μεγάλα δώρα. Λάμβαναν δώρα από τους υποτελείς τους και τα διαμοίραζαν στους 
δικούς τους. Ήταν η λεία και τα λάφυρα που μοιράζονταν. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι όπως ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο 
στο Σινά και τον παρέδωσε στον λαό του, έτσι κι ο Χριστός έλαβε το Πνεύμα και το έδωσε στον λαό του, για να γράψει 
τον νόμο του Θεού στις καρδιές τους. Ο Παύλος εδώ έχει στον νου του, βέβαια, όχι τον χώρο (πάνω-κάτω) αλλά την 
ταπείνωση (κάθοδος) και την εξύψωση (άνοδος) του Χριστού. Μετά απ’ αυτά τα γεγονότα ήρθε στην Πεντηκοστή το 
Πνεύμα, το οποίο και διαμοίρασε τα χαρίσματα. β) Ο Χαρακτήρας των χαρισμάτων. Είναι εξαιρετικά ποικίλος (πρβλ. Α΄ 
Κορ 12:4). Εδώ ο Παύλος επιλέγει να αναφέρει μόνο πέντε χαρίσματα: Απόστολοι, Προφήτες, Ευαγγελιστές, Ποιμένες, 
Δάσκαλοι. 1. Απόστολοι ήταν με 3 έννοιες: αυτή που εφαρμόζεται σε κάθε πιστό (Ιω 13:16)∙ οι διάφοροι απεσταλμένοι 
των εκκλησιών (ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν) στα Β΄ Κορ 8:23 και Φιλ 2:25 και τέλος η ιδιότητα των 12 Μαθητών του Χριστού, 
με χαρακτηριστικό τους ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες του αναστημένου Κυρίου (Πραξ 1:21-22∙ 10:40-41∙ Α΄ Κορ 9:1∙ 15:8-
9). 2. Οι Προφήτες διακρίνονται κι αυτοί σ’ εκείνους που με έμπνευση και αποστολή του Θεού αποκάλυπταν το θέλημά 
του στον λαό Ισραήλ. Στην Καινή Διαθήκη ο Παύλος χρησιμοποιεί με την ίδια έννοια τον όρο. Βάζει τους προφήτες 
αμέσως μετά τους αποστόλους. Και μαθαίνουμε (2:20 και 3:6) ότι αποτέλεσαν μαζί με τους αποστόλους το θεμέλιο της 
εκκλησίας. Γιατί δεν έχουμε σήμερα προφήτες με την έννοια εκείνη; επειδή δεν είναι δυνατόν να επέμβουμε σ’ αυτό το 
θεμέλιο με κανένα τρόπο σήμερα. Επομένως σήμερα η έννοια του προφήτη είναι αυτό της βιβλικής ανάλυσης, του κήρυκα 
του Λόγου σαν νέα κατανόηση του παλαιού Λόγου, ευαισθησία στην κατανόηση του σημερινού κόσμου, στην αντίληψη 
των σημείων των καιρών κλπ.  
3. Οι Ευαγγελιστές ενώ σήμερα χρησιμοποιείται κατά κόρον, στην Καινή Διαθήκη το συναντούμε μόνο 3 φορές (εδώ, 
στο Πραξ 21:8 για τον Φίλιππο και στο Β΄ Τιμ 4:5 για τον Τιμόθεο). Σήμερα πέρα από το κήρυγμα έχουμε πολλά είδη και 
μέσα ευαγγελισμού. Το χάρισμα αυτό διαφέρει από την προσωπική μαρτυρία και φαίνεται πως έχει να κάνει με την 
ιδιαίτερη ικανότητα μεταβίβασης του σωτηριακού μηνύματος του ευαγγελίου. 4. Τα χαρίσματα του Ποιμένα και του 
Δασκάλου μοιάζουν να είναι δύο ονόματα της ίδιας διακονίας, αφού το κύριο μέλημα των (πολλών) ποιμένων είναι να 
τρέφουν το ποίμνιο (Ιω 21:15-17∙ Πραξ 20:28∙ Α΄ Πε 5:2). Το γεγονός ότι εδώ λείπει ο θεσμός του Πρεσβυτέρου, ενώ 
απαντάται στα Φιλ. 1:1 και Α΄ Τιμ 3:1, εξηγείται από το ότι εδώ βρισκόμαστε σε κάποιο πιο πρώιμο στάδιο της 
κατάστασης, πολύ πριν από αυτή των Ποιμαντορικών Επιστολών. γ) Ο Σκοπός των Χαρισμάτων. Τον βρίσκουμε στο εδ. 
12: ο καταρτισμός των πιστών (μεσοπρόθεσμα) και η οικοδόμηση του σώματος του Χριστού (μακροπρόθεσμα). Όλοι 
συντείνουν στον κοινό σκοπό. Αντί δηλ. οι ποιμένες να μονοπωλούν όλη τη διακονία, στην ουσία πολλαπλασιάζουν τις 
διακονίες. Οι διακονίες και τα χαρίσματα μοιάζουν με το σώμα όπου όλα τα μέλη λειτουργούν και όχι ένας ή 
περισσότεροι στην κορυφή να εργάζονται και οι άλλοι να μένουν αδρανείς ή αδιάφοροι. Τα χαρίσματα μπορεί να είναι 
πολλά αλλά οδηγούν στη μία Ενότητα του σώματος του Χριστού. 
 

4. Η Ενότητα της Πίστεως (εδ. 13-16). 
     Τι εννοεί άραγε ο Παύλος με την αμέσως προηγούμενη φράση του εδ. 12: εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ; 
Σίγουρα υπονοεί μια μακρά πρόοδο με τρεις στόχους: α) Την Ενότητα (που δίνει η Πίστη και η Επίγνωση του Χριστού)∙ 
β) την Τελειότητα του πιστού ως ανθρώπου και γ) την Ωριμότητα του Χριστού. Ο στόχος της εκκλησίας δεν είναι απλά ο 
Χριστός αλλά η απόλυτη ωριμότητα που προέρχεται από τη βαθιά γνώση, την εμπιστοσύνη και την εν Χριστώ αύξηση. Η 
Ενότητα της εκκλησίας είναι δεδομένη και απαραβίαστη αλλά πρέπει παράλληλα να διατηρείται (εδ. 3) και να 
επιτυγχάνεται (εδ. 13). Όπως η ενότητα είναι ανάγκη να φαίνεται προς τα έξω, έτσι χρειάζεται και να ολοκληρώνεται. 
Υπάρχουν βαθμοί ενότητας, όπως υπάρχουν και βαθμοί αγιότητας. Όσο πιο πολύ γνωρίζουμε κι εμπιστευόμαστε τον Υιό 
του Θεού, τόσο αυξάνει η ενότητα μεταξύ μας. Αυτή η πλήρης ενότητα αποκαλείται «τέλειος άνδρας» – το αντίθετο του 
νηπίου. Όλα αυτά μας είναι γνωστά αλλά εδώ πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά πρέπει να εμφανίζονται 
συλλογικά στην εκκλησία. Εμείς επαναπαυόμαστε στην ατομική μας ανάπτυξη και στην ατομική μας ωριμότητα αλλά εδώ 
ο Παύλος από τα συμφραζόμενα φαίνεται πως τα εννοεί συλλογικά, καθώς χρησιμοποιεί πάντοτε πληθυντικό αριθμό.  

 
**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Σειρά 12 Βιβλικών Μελετών στην Επιστολή προς ΕΦΕΣΙΟΥΣ  
Γενικό Θέμα: Ο Νέος Λαός του Θεού 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

8. Το Νέο Ένδυμα  
Εφεσίους 4:17–5:4 

 
ΑΘΩΣ έχουμε κληθεί να είμαστε ένας λαός, πρέπει να καλλιεργήσουμε την Ενότητα. Και καθώς έχουμε κληθεί να 
είμαστε άγιος λαός, πρέπει να καλλιεργήσουμε την Αγνότητα. Ενότητα και Αγνότητα είναι δύο αναπόσπαστα 

χαρακτηριστικά του λαού του Θεού. Ξεκινάει, λοιπόν, ο Παύλος το δεύτερο θέμα για την Αγνότητα της εκκλησίας με τον 
ίδιο τρόπο που άνοιξε το θέμα της Ενότητας. Η φράση του τώρα είναι «Τούτο σας λέω και σας το τονίζω…» (Τοῦτο οὖν 

λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ…) – δηλαδή στο όνομα του Κυρίου. Η κεντρική ιδέα των λόγων του είναι απλή: Δεν 
πρέπει πια να ζείτε όπως οι εθνικοί. Αν έχουμε γίνει διαφορετικοί άνθρωποι, θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε και 
διαφορετικά. Η νέα μας θέση στη νέα κοινωνία του Θεού εμπεριέχει νέες αρχές –και η νέα μας εν Χριστώ ζωή εμπεριέχει 
έναν νέο τρόπο ζωής. Η μέθοδος του Παύλου στον χειρισμό του θέματός του είναι: Ξεκινάει πρώτα  με τη δογματική βάση 
της νέας ζωής (4:17-24)∙ και μετά προχωρεί στην πρακτική εκδήλωσή της στην καθημερινή συμπεριφορά (4:25 –5:4). 
 
1. Η δογματική Βάση (4:17-24). 
     Είναι βασικό ευθύς εξαρχής να κατανοήσουμε ως πιστοί την αντίθεση μεταξύ τού τι ήμασταν κάποτε χωρίς τον Χριστό 
και τι είμαστε τώρα με τον Χριστό. Να κατανοήσουμε τι άλλαξε ανάμεσα στην παλιά μας και στη νέα μας ζωή, και ποιο 
είναι το θεολογικό υπόβαθρο αυτής της αλλαγής. Το πρώτο που παρατηρούμε πολύ εύκολα στο κείμενο, είναι η έμφαση 
που δίνει ο Παύλος στον διανοητικό παράγοντα στη ζωή του καθένα μας. Καθώς περιγράφει τους ειδωλολάτρες, εφιστά 
την προσοχή μας στους «μάταιους διαλογισμούς», προσθέτει ότι «το μυαλό τους είναι σκοτισμένο», και αποδίδει την 
αποξένωσή τους από τον Θεό στην «άγνοια» στην οποία βρίσκονται. Αποτέλεσμα αυτής της διανοητικής τους 
κατάστασης είναι ότι η ζωή του ανθρώπου μακριά από τον Θεό –τότε και σήμερα– είναι ζωή σκληρότητας, ακόλαστη και 
ακάθαρτη. Σε αντίθεση με αυτούς, εμείς ως πιστοί έχουμε (α) μάθει τον Χριστό∙ (β) έχουμε ακούσει τον Χριστό και (γ) 
έχουμε διδαχθεί τον Χριστό –όλα σύμφωνα με την «αλήθεια του Ιησού». Πέρα και πάνω από το σκοτάδι του κόσμου ο 
Παύλος βάζει την αλήθεια του Χριστού, που την έχουμε διδαχθεί ως χριστιανοί. Η Γραφή μάς δείχνει πέρα για πέρα πως 
η δύναμη της άγνοιας και της πλάνης διαφθείρουν – από την άλλη, η δύναμη της αλήθειας απελευθερώνει, εξευγενίζει, 
καθαρίζει.  
 

Α. Η Ζωή της Ειδωλολατρίας (εδ. 17-19). 
Στο ερώτημα «γιατί ο νους του ανθρώπου μακριά από τον Θεό είναι σκοτισμένος;» αφού ο Θεός ο ίδιος είναι φως και ο 
Χριστός «φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον»; Ο Παύλος απαντάει ότι αυτό το σκοτάδι οφείλεται στην 
πώρωση της καρδιάς του ανθρώπου. Ο πώρος είναι ένα είδος μαρμάρου, ο πωρόλιθος. Οι γιατροί τον λένε «οστέινο 
σχηματισμό στις αρθρώσεις». Επομένως, το ρ. πωρώω-ώ σημαίνει πετρώνω, γίνομαι σκληρός, αναίσθητος, κι ακόμα 
μεταφερόμενο στην όραση σημαίνει τυφλός. Στο Μάρκος 3:5 διαβάζουμε ότι ο Χριστός λυπήθηκε για την πώρωση της 
καρδιάς των ακροατών του στη συναγωγή. Ήταν ασυγκίνητοι μπροστά στο ξερό χέρι ενός ανθρώπου, επειδή ο Χριστός 
τον θεράπευσε μέρα Σάββατο. Πρέπει να ξέρουμε ότι στη βιβλική γλώσσα οι όροι «καρδιά» και «νους» είναι 
αδιαχώριστα, αφού η καρδιά περιλαμβάνει την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε και να εννοούμε (βλ. τη φρ. «νοήμονα 
καρδίαν» = μυαλό με κρίση, που να παίρνει σωστές αποφάσεις – Α΄ Βασ. 3:9∙ Πρμ 8:5). Η ανηθικότητα των ανθρώπων 
μακριά από τον Θεό τότε και σήμερα είναι ηθελημένη και αξιοκατάκριτη. Είναι το αποτέλεσμα της συνειδητής απόρριψης 
του φωτός, που τότε ήταν διαθέσιμο στη σκέψη και στη συνείδησή τους και σήμερα κηρύττεται διά του ευαγγελίου. Ο 
Παύλος με τις διαδοχικές εκφράσεις του μας δείχνει ένα κατηφορικό μονοπάτι του κακού: Πώρωση της καρδιάς – Άγνοια 
(λόγω σκοτισμένου μυαλού) – Αποξένωση (από τη ζωή του Θεού) – Αναισθησία (ώστε να εκτελούν χωρίς φραγμό την 
αμαρτία).  
 

Β. Η Ζωή του Χριστού (εδ. 20-24). 
Από την άλλη έχουμε την εν Χριστώ ζωή. Μια ζωή εντελώς αντίθετη. Ο Παύλος στο εδ. 20 τονίζει: «Εσείς αντίθετα…» 
(ὑμεῖς δὲ). Η δική μας η ζωή είναι αποτέλεσμα: Μάθησης του Χριστού – Ακοής του Χριστού – Διδασκαλίας εν Χριστώ 
(μάθατε-ακούσατε-διδαχθήκατε). αα) Οι ευαγγελιστές κηρύττουν τον Χριστό και οι ακροατές τους μαθαίνουν τον Χριστό. 
Μαθαίνουν όχι μόνο το πρόσωπο και τα μεγάλα γεγονότα της ζωής του Χριστού αλλά κι όπως φαίνεται από τα 
συμφραζόμενα, μαθαίνουμε από το κήρυγμα για τη βασιλεία του, για την εξουσία του και για όλες τις απαιτήσεις της νέας 
ζωής. Άλλη ζωή – άλλες αξίες και άλλες ηθικές απαιτήσεις. ββ) Ο Χριστός είναι όχι μόνο το αντικείμενο και η ουσία της 
διδασκαλίας, είναι επίσης και το υποκείμενο της διδαχής: μας διδάσκει ο Χριστός. Τον ακούσαμε. Μέσα από τη φωνή 
των κηρύκων του ευαγγελίου ακούμε τον ίδιο τον Χριστό.  
γγ) Τέλος, διδασκόμαστε εν Χριστώ. Που σημαίνει πως ο Χριστός, πέραν του ότι είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας και 
ο ίδιος ο Διδάσκαλος, είναι και το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η διδασκαλία. Ο Χριστός είναι το υποκείμενο, το 
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αντικείμενο και το πλαίσιο της διδασκαλίας. Ποια, όμως, ακριβώς είναι η αλήθεια που βρίσκουμε εν Χριστώ; Αν η 
ακολασία του κόσμου οδηγεί στην ασύδοτη ακαθαρσία, ποια είναι η Αλήθεια που ελευθερώνει τον πιστό και τον οδηγεί 
στη δικαιοσύνη; Την απάντηση τη βρίσκουμε στα εδάφια 22-24. Το εδ. 22 ειδικότερα δίνει την απάντηση πως η 
χριστιανική αλήθεια (ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ) είναι: Να ξεντυθούμε τον παλιό μας εαυτό. Διδάσκομαι τον Χριστό σημαίνει 
κατανοώ τη νέα δημιουργία, που ξεκίνησε εκείνος, και την εντελώς νέα ζωή που είναι το αποτέλεσμα της νέας 
δημιουργίας. Στο εδ. 24, εξάλλου, βρίσκουμε τη θετική κίνηση: να ντυθούμε τον καινούργιο άνθρωπο. Πετάμε από πάνω 
μας τη διεφθαρμένη φύση μας σαν να ήταν ένα παλιό κουρελιασμένο και βρώμικο ρούχο –η αποθετική κίνηση), και 
φοράμε τη νέα μας φύση, σαν το νέο ένδυμα, που μας δίνει ο Θεός δωρεάν διά της πίστεως. Και θα πει κανείς ότι αυτό 
ήταν. Τελειώσαμε! Όχι δεν τελειώσαμε. Στο εδ. 23 υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο: Κατά το κείμενο υπάρχει το ρ. 
ἀνανεοῦσθαι … τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν. Να ανανεώνεστε (διαρκώς) σε όλο το πνευματικό σας βάθος. Ανάμεσα 
στα δύο πορτρέτα – στο παλιό, που πρέπει να πετάξουμε, και στο καινούργιο, που πρέπει να ντυθούμε– έχουμε την 
καθημερινή ανανέωση του μυαλού μας. Ενώ στα εδ. 22 και 24 τα ρήματα είναι στον αόριστο χρόνο, η καθημερινή 
ανανέωση του μυαλού μας, στο εδ. 23, είναι στον ενεστώτα. Υπονοείται, δηλαδή, μια καθημερινή, στην ουσία διαρκής, 
εσωτερική ανανέωση του εαυτού μας. Αν η αποδιοργάνωση του εαυτού μας οφείλεται στη «ματαιότητα του νου» μας, τότε 
η συγκρότηση της εν Χριστώ ζωής μας εξαρτάται από τη διαρκή ανανέωση του νου μας. Βέβαια όλο αυτό το έργο μέσα 
μας δεν το κάνουμε εμείς. Όπως το έργο της αναγέννησης δεν το κάνουμε εμείς αλλά το Πνεύμα του Θεού, έτσι και το 
έργο της καθημερινής ανανέωσης δεν το κάνουμε εμείς αλλά πάλι το Πνεύμα του Θεού. Ο νέος εαυτός μας είναι σαν ένα 
καινούργιο ρούχο, τώρα που αλλάζουμε ρόλο. Όπως ο φαντάρος όταν γίνεται πολίτης πετάει από πάνω του τα 
στρατιωτικά και φοράει τα πολιτικά. Το κάνει επειδή ο ρόλος του αλλάζει κι από οπλίτης γίνεται πολίτης. 
 

2. Έξι σημαντικά Παραδείγματα (4:25 – 5:4). 
     Στη συνέχεια ο Παύλος περνάει από το θεολογικό στο καθαρά πρακτικό μέρος, αναφέροντας 6 παραδείγματα κακής 
συμπεριφοράς. Να είμαστε αληθινοί, να συγκρατούμε τον θυμό μας, να είμαστε τίμιοι στη δουλειά μας και ευγενείς στα 
λόγια μας, να δείχνουμε συγχώρηση, αγάπη και εγκράτεια. Πριν τα δούμε, όμως, ξεχωριστά το καθένα, είναι ανάγκη να 
προσέξουμε τρία χαρακτηριστικά, που είναι κοινά και στα 6 παραδείγματα. Πρώτα απ’ όλα, και τα 6 παραδείγματα 
αφορούν τις μεταξύ μας σχέσεις. Η αγιότητα δεν βιώνεται «εν κενώ», στην απομόνωση, αλλά στις σχέσεις μας με τους 
άλλους. Επιπλέον, όλες οι αρετές που βλέπουμε στα 6 παραδείγματα είναι πλευρές της ενότητας της εκκλησίας. Έτσι, τα 
κακά που πρέπει να αποφεύγονται καταστρέφουν την ανθρώπινη αρμονία. Δεύτερον, στο κάθε παράδειγμα, κάθε 
άρνηση ή απαγόρευση εξισορροπείται από μια αντίστοιχη θετική εντολή. Δεν είναι αρκετό να βγάλουμε τα παλιά, 
βρώμικα κουρέλια από πάνω μας αλλά πρέπει και να ντυθούμε το νέο ένδυμα. Τρίτον, σε κάθε περίπτωση, δίνεται ή 
υποδηλώνεται κάποιος λόγος, μάλιστα ένας θεολογικός λόγος. Γιατί, σε αντίθεση με όλο τον ειδωλολατρικό κόσμο, στη 
διδασκαλία του Ιησού και των αποστόλων του, δόγμα και ηθική, πίστη και συμπεριφορά, είναι πάντα συνταιριασμένα. 
Λόγω, λοιπόν, του νέου ενδύματός μας (Διὸ), ερχόμαστε με συντομία να δούμε τα 6 παραδείγματα του Παύλου. Είναι 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) Ως μέλη του ίδιου σώματος, να «λαλείτε αλήθειαν» μεταξύ σας (εδ. 25). Το ρ. λαλώ 
μοιάζει να είναι κάτι παραπάνω από το απλό «λέω την αλήθεια» ή «δεν λέω ψέματα». Κανένας χριστιανός δεν διανοείται 
να κοροϊδέψει τον αδελφό του και να του πει ψέματα. «Λαλεί», όμως, πάντα την αλήθεια; αποπνέει αλήθεια; εκπέμπει 
ειλικρίνεια, γνησιότητα; είναι αληθινός; β) Μη χάνετε την ψυχραιμία σας και οργίζεστε. Και αν το κάνετε, τουλάχιστον 
προσπαθήστε να σας περάσει αμέσως. Δεν είναι αμαρτία να οργιστείς. Αμαρτία είναι να εκδηλωθείς άπρεπα ή ν’ 
αφήσεις τον θυμό σου να κακοφορμίσει μέσα σου για καιρό. γ) Να μην κλέβει ο ένας τον άλλο αλλά να τρώτε μόνο το 
ψωμί που το έχετε δουλέψει τίμια. Όπως καταλαβαίνουμε, σήμερα η κλοπή έχει πολλές μορφές στις οποίες εμπίπτουμε 
συχνά: φορολογικές δηλώσεις, ανακριβείς αποδείξεις, επαγγελματίες με κάρτες, έξοδα χωρίς αποδείξεις, εκμετάλλευση 
της καλοσύνης του άλλου, κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων κλπ. δ) Τα λόγια σας να μην είναι ανώφελα αλλά να 
ωφελούν. Η έννοια «σαπρός» σημαίνει πως αυτός ο λόγος δεν έχει καμιά αξία αλλά κάνει και κακό σε όποιον του δίνει 
σημασία. Πάνω απ’ όλα «λυπεί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού». Και το Πνεύμα λυπείται, επειδή είναι πρόσωπο, και 
μάλιστα άγιο. ε) Μην κρατάτε πικρίες μέσα σας. Λέει κι άλλα, αλλά η πικρία είναι το πιο σημαντικό κι εκείνο που παράγει 
και τη δυσαρέσκεια, τον θυμό, την οργή, τα ξεφωνητά και κάθε είδους κακότητα. Η πικρία, που κρατάμε μέσα μας, μας 
οδηγεί σε όλα τα υπόλοιπα. Η πικρία από τη συμπεριφορά κάποιου σου δημιουργεί ανασφάλειες, κι από κει η 
κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη. ς) Στα εδ. 5:3-4 ο απόστολος θίγει ένα θέμα που πολύ δύσκολα θα το έθιγε κανείς 
σήμερα. Πηγαίνει από την αυτοθυσία του Θεού, που ως πιστοί πρέπει να τη μιμηθούμε (εδ. 1-2), στο τρίπτυχο: ακολασία-
ηθικές ακαθαρσίες-πλεονεξία. Θα ’λεγε κανείς τι σχέση μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην ακολασία και στην πλεονεξία ή 
στην αυτοθυσία; Η εικόνα είναι παρμένη από τις ειδωλολατρικές εκδηλώσεις λατρείας στα είδωλα. Στην Έφεσο και σε 
όλη την Ασία, λάτρευαν τη Δήμητρα, θεά της γονιμότητας, και τη «γιόρταζαν» με ομαδικά σεξουαλικά όργια για να δώσει 
η θεά γονιμότητα στα κοπάδια τους, στις γυναίκες τους και στα χωράφια τους. Ο χριστιανός, καθώς θα απείχε απ’ όλα 
αυτά, ως καθαρός και άγιος για τον Θεό, έπαυε να είναι φίλαυτος, να προσπαθεί να ικανοποιεί μόνο τον εαυτό του και να 
είναι πλεονέκτης στη σεξουαλική απόλαυση με πολλές γυναίκες κλπ. [Για περισσότερη μελέτη βλ. J. Stott, Το Μήνυμα της 
προς Εφεσίους Επιστολής, εκδ. «Ο Λόγος», σελ. 263-276].  
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Σειρά 12 Βιβλικών Μελετών στην Επιστολή προς ΕΦΕΣΙΟΥΣ  
Γενικό Θέμα: Ο Νέος Λαός του Θεού 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

9. Μερικά επιπλέον Κίνητρα Αγιότητας 
Εφεσίους 5:5-21 

 
την παρούσα μελέτη μας ερχόμαστε να δούμε μια τρίτη ομάδα σκέψεων και διδαχών του αποστόλου, με 
ειδικότερο τίτλο «Μερικά επιπλέον Κίνητρα Αγιότητας», που μας δίδονται για να αναδειχθούμε ως εκκλησία σε 

μια άγια κοινότητα. Τα Κίνητρα αυτά είναι τέσσερα και αναπτύσσονται στην περικοπή μας Εφ 5:5-21: (1) Η Στάση 
του Θεού απέναντι στην αμαρτία∙ (2) η ανάμνηση του αμαρτωλού Παρελθόντος μας∙ (3) η Σοφία που μας διέπει ως 
χριστιανούς και (4) η Πλήρωσή μας με το Άγιο Πνεύμα. 
 

1. Η Στάση του Θεού (5:5-7). 
     Στην περικοπή αυτή ο Παύλος δείχνει με τον πιο ζωηρό τρόπο ποια είναι η στάση του Θεού απέναντι στην 
αμαρτία: οργή. ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. Ένα πρώτο Κίνητρο για να οδηγηθούμε 

ως εκκλησία προς την αγιότητα. Εδώ η οργή έχει την έννοια της τιμωρίας αλλά από πίσω είναι η γενικότερη στάση 
που κρατάει ο Θεός απέναντι στην αμαρτία. Η Αγάπη του Θεού είναι άγια και αντιδρά τιμωρητικά όπου βλέπει την 
αμαρτία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση της κοινωνίας, όπου ζούσαν οι αναγνώστες του Παύλου, οι 
οποίοι δεν είχαν τα πνευματικά εφόδια που έχουμε σήμερα εμείς (μόρφωση, την Καινή Διαθήκη, τους χριστιανούς 
συγγραφείς και ερμηνευτές, τη «χριστιανική» κοινωνία γύρω μας κλπ.) Εκείνοι είχαν βγει από μια ανήθικη, χοντρή 
ειδωλολατρία και η επιρροή της ήταν ασφυκτική. Ο Παύλος λέει στους πιστούς της Εφέσου, και σ’ εμάς σήμερα, 
πως η αμαρτία είναι ασύμβατη με τον άγιο λαό του Θεού. Ο κίνδυνος της πλάνης ήταν, επομένως, μεγάλος. Οι 
Γνωστικοί υποστήριζαν ότι οι χριστιανοί μπορούσαν να διαπράττουν σωματικές αμαρτίες (ακολασία, ανηθικότητες, 
πλεονεξία, λατρεία των ειδώλων) και παράλληλα να λατρεύουν τον Θεό χωρίς καμιά συνέπεια. Αυτό χτυπάει εδώ ο 
Παύλος. Στη σημερινή εποχή πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να ζουν επιπόλαια και άσκεφτα τη ζωή της αμαρτίας, 
και παράλληλα να τους σκεπάζει η χάρη του Θεού. Η φρ. ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας είναι χαρακτηριστική. Είναι 
εβραϊκός ιδιωματισμός, και σημαίνει αυτούς που ξέρουν τον νόμο του Θεού και τον παραβαίνουν επίτηδες. Η χάρη 
δεν καλύπτει αυτή τη στάση μας, αν δεν επιστρέψουμε «να μετανοήσουμε και να πράξουμε τα πρώτα έργα».  
 

2. Η Ανάμνηση του αμαρτωλού Παρελθόντος μας (5:8-14). 
     «Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι· τώρα όμως, που πιστεύετε στον Κύριο, είστε στο φως. Να ζείτε, λοιπόν, σαν 
άνθρωποι που ανήκουν στο φως» (εδ. 8). Ολόκληρο το τμήμα 8-14 στηρίζεται στον συμβολισμό σκοτάδι-φως. Εδώ 
πολλές μεταφράσεις λένε «ήσασταν στο σκοτάδι/φως». Το κείμενο λέει: «ήσασταν σκοτάδι και τώρα είστε φως». Οι 
ίδιοι τώρα είμαστε φως με τη ζωή μας και τη μαρτυρία μας. Η συνέπεια της ζωής μας ακτινοβολεί την 
πραγματικότητα ότι ο Θεός είναι φως. Ο Χριστός εξάλλου είπε για τους δικούς του  ότι «εσείς είστε το φως για τον 
κόσμο». Αυτό πρακτικά σημαίνει μια ζωή που λάμπει με άκρα «αγαθότητα, δικαιοσύνη και αλήθεια» (εδ. 9).  
Τέλος, το αμαρτωλό παρελθόν μας μοιάζει και με πνευματικό ύπνο. Στην ελληνική μυθολογία, ο Ύπνος ήταν 
δαίμονας, που αποτελούσε την προσωποποίηση του φυσικού ύπνου. (Ό,τι δηλαδή είναι ο Διάβολος στη 
χριστιανική εποχή). Προφανώς, γι’ αυτό και ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα. Κατά τον Ησίοδο στη 
Θεογονία, ο Ύπνος και ο δίδυμος αδελφός του, ο Θάνατος, ήταν «δεινοί θεοί» που κατοικούσαν στον Τάρταρο –
ήταν παιδιά της Νύχτας και του Ερέβους. Επομένως, κατά τον Παύλο, δεν μπορούμε να λέμε πως έχουμε βγει από 
ένα τέτοιο αμαρτωλό παρελθόν και τώρα, ως χριστιανοί, να ζούμε σύμφωνα μ’ εκείνο το παρελθόν του ερέβους. 
Έχουμε ανάγκη να ξυπνήσουμε και θα μας φωτίσει ο Χριστός.  
 

3. Η Σοφία του Χριστιανού (5:15-17). 
      Ο Παύλος μας προτρέπει να μην περιπατούμε (ζούμε) σαν άσοφοι, ασύνετοι, αλλά σαν συνετοί (σοφοί). Στη 
μικρή αυτή περικοπή, δύο είναι οι βάσεις: (α) ο πιστοί είναι σοφοί∙ (β) η σοφία που μας δίνει ο Χριστός είναι 
πρακτική, και μας οδηγεί πώς «να ζούμε». Η εβραϊκή διατύπωση είναι «πώς να περιπατείτε», που σημαίνει το ίδιο. 
Το καθημερινό μας περπάτημα πρέπει να γίνεται με προσοχή. Όπως φροντίζουμε τη δουλειά μας, τη μόρφωσή μας, 
το σπιτικό μας, την οικογένειά μας, την εμφάνισή μας, το ίδιο πρέπει να φροντίζουμε το καθημερινό μας περπάτημα 
ως χριστιανών. Πού φαίνεται, λοιπόν, η σοφία του χριστιανού; α) Ξέρει να διαχειρίζεται τον Χρόνο του (εδ. 16). Ο 
Παύλος μας προτρέπει να προσπαθούμε να «εξοικονομούμε» τον χρόνο μας, να μην τον σπαταλούμε άσκοπα. 
Είναι πολύτιμο αγαθό. Αντίθετα να τον αξιοποιούμε στον μέγιστο βαθμό. Η ενασχόληση στο έργο του Θεού είναι η 
καλύτερη αξιοποίηση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούμε τον χρόνο μας για να οδηγήσουμε ψυχές στον Χριστό. β) 
Αντιλαμβάνεται το θέλημα του Κυρίου (εδ. 17). Ο Παύλος μας προτρέπει να καταλαβαίνουμε κάθε φορά ποιο είναι 
το θέλημα του Κυρίου. Είναι γνωστό πως υπάρχει σε 2 μορφές το θέλημα του Κυρίου: στη γενική του μορφή, οπότε 
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είναι ήδη αποκαλυμμένο στον Λόγο του. Εκεί ανατρέχουμε για να δούμε τι θέλει ο Θεός για τη ζωή μας. Όλα αυτά 
που μελετάμε από την Επιστολή προς Εφεσίους, είναι οι γενικές οδηγίες του Πνεύματος για τη ζωή μας.  
Υπάρχει όμως και η ειδικότερη μορφή του θελήματος του Θεού για τον καθένα μας. Κι αυτό το βρίσκουμε με την 
προσεκτική σκέψη, καθώς μελετούμε τον λόγο του Θεού, και με προσευχή, ο Κύριος να μας δείξει τι θέλει από μας 
προσωπικά. Τι επάγγελμα να ακολουθήσουμε, με ποιον να συνεργαστούμε και με ποιον όχι, ποιον σύντροφο να 
επιλέξουμε για τη ζωή μας, σε ποια εκκλησία να ενταχθούμε κλπ. Τέλος, υπάρχει η συμβουλή άλλων, πνευματικών 
αδελφών, που το Πνεύμα του Θεού μάς βεβαιώνει ότι δεν θα μας εξαπατήσουν ή θα μας δώσουν λάθος συμβουλή.  
Τέλος, ένα τέταρτο Κίνητρο είναι: 
 

4. Η Πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα (5:18-20). 
     Ο Παύλος μας έχει ήδη πει πως έχουμε σφραγιστεί με το Πνεύμα του Θεού (1:13) κι ότι δεν πρέπει να λυπούμε 
το Πνεύμα (4:30). Τώρα μας λέει κι ότι πρέπει να είμαστε διαρκώς γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού. Δεν υπάρχει 
καλύτερος δρόμος προς την αγιότητα από την πλήρωση διά του Αγίου Πνεύματος. Η επήρεια του οινοπνεύματος και 
η επήρεια του Πνεύματος μοιάζουν, αλλά η αντίθεση είναι μεγαλύτερη. Οι εξ εθνών πιστοί ήξεραν από τις γιορτές 
του Διονύσου ότι η μέθη ήταν μέσον έμπνευσης. Δεν είναι τέτοια, όμως, η επίδραση του Πνεύματος. Στη μέθη χάνει 
κανείς κάθε έλεγχο, ενώ η εγκράτεια, η αυτοσυγκράτηση είναι μέρος του καρπού του Πνεύματος. Ένας σπουδαίος 
εργάτης του Θεού ο Martin Lloyd Jones, που ήταν και γιατρός, έλεγε ότι το αλκοόλ στη φαρμακολογία δεν είναι 
διεγερτικό, είναι ηρεμιστικό. Επιπλέον, εξασθενίζει τα σπουδαιότερα κέντρα του εγκεφάλου, αυτά δηλ. που ελέγχουν 
ό,τι δίνει στον άνθρωπο εγκράτεια, σύνεση, κατανόηση, διάκριση, ισορροπία κλπ. Το Άγιο Πνεύμα κάνει το εντελώς 
αντίθετο: είναι διεγερτικό με την πνευματική έννοια. Το Πνεύμα του Θεού διεγείρει την κάθε πλευρά του εαυτού μας: 
τον νου, την ευφυία, την καρδιά, τη θέληση» (βλ. M. L. Jones, Life in the Spirit, σελ. 15-21). Στη συνέχεια ο Παύλος 
τελειώνει αναπτύσσοντας τέσσερα ευεργετικά αποτελέσματα της πλήρωσής μας με το Πνεύμα. α) Η μεταξύ μας 
Κοινωνία. «Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές…» (19α). Αυτό είναι 
συναναστροφή μεταξύ των αγίων του Θεού. Το πλαίσιο όλων αυτών είναι η κοινή, δημόσια λατρεία. Ένα από τα 
πλήγματα της πανδημίας ήταν ο περιορισμός/απαγόρευση της υμνωδίας στη λατρεία μας. Εκείνο τον καιρό είχαν 
την αντιφωνική λατρεία (π.χ. «Στα βουνά ψηλά…) Ο Ψαλμός 95 (Venite) είναι ένα καλό παράδειγμα ύμνου που 
απευθύνουμε ο ένας στον άλλο: «Ελάτε, ας δοξολογήσουμε τον Κύριο…!» Εδώ υπάρχει κοινωνία στη λατρεία, 
αμοιβαία πρόσκληση σε δοξολογία. β) Η προς τον Κύριο Λατρεία. «…να ψάλλετε με την καρδιά σας στον Κύριο» 
(19β). Εδώ ο ύμνος δεν απευθύνεται από τον ένα στον άλλο αλλά κατευθείαν προς τον Κύριο. Κάποιος εδώ 
σχολιάζει ότι «ο Παύλος αντιπαραθέτει την ευθυμία του κρασιού με τη χαρά της ιερής ψαλμωδίας». γ) Η 
Ευγνωμοσύνη για όλα. «Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού 
Χριστού» (20). Σε άλλες Επιστολές του ο Παύλος μας παρακινεί να είμαστε ευγνώμονες (Κολ 3:15-17∙ Α΄ Θεσ 5:18). 
Η γκρίνια είναι ασυμβίβαστη με το Άγιο Πνεύμα. Ήταν και μια από τις αμαρτίες των αρχαίων Ισραηλιτών –ο 
γογγυσμός, η μουρμούρα. Οι πλήρεις Πνεύματος Αγίου πιστοί, όμως, δεν έχουν παράπονα και είναι για όλα 
ευγνώμονες στον Θεό. Στην εκκλησία του Θεού είναι περισσότερα τα πράγματα για τα οποία μπορούμε να είμαστε 
ευγνώμονες, παρά εκείνα για τα οποία αξίζει να παραπονιόμαστε. Θα εκφράσουμε το παράπονό μας αλλά με 
πνεύμα αγάπης και διάθεση να βοηθήσουμε στην επιδιόρθωση. Όχι όπως οι Ισραηλίτες που η κριτική τους ήταν 
ανατρεπτική ακόμα και του εγχειρήματος της Εξόδου, όταν ήθελαν να γυρίσουν πίσω στην κάθε αναποδιά. δ) Η 
Αλληλοϋποταγή «με φόβο Χριστού» (21). Δεν ξέρω αν το έχουμε προσέξει αυτό. Το Πνεύμα του Θεού αποτρέπει 
μέσα μας την έννοια της εγωιστικής διεκδίκησης. Μ’ άλλα λόγια, επειδή υποτασσόμαστε καθένας μας στον Χριστό, 
δεν έχουμε πρόβλημα να υποταχθούμε κι ο ένας στον άλλο! Εδώ έχουμε μια ένδειξη για την πίστη του Παύλου στη 
θεότητα του Χριστού, καθώς συνήθως η Παλαιά Διαθήκη ζητούσε να ζούμε «με φόβο Θεού» –ίδιος φόβος 
(σεβασμός). Υπάρχουν και άλλοι «εκχριστιανισμοί» σ’ αυτό το κεφάλαιο: Η βασιλεία του Θεού γίνεται «βασιλεία 
του Χριστού» (εδ. 5)∙ πρέπει να εκζητούμε «το θέλημα του Χριστού», όπως στην παλαιά οικονομία οι άνθρωποι 
εκζητούσαν το θέλημα του Θεού (εδ. 17)∙ η λατρεία του Θεού γίνεται «λατρεία του Χριστού» (εδ. 19)∙ ο τίτλος 
«Κύριος» αναφέρεται και στον Χριστό (εδ. 19). Πολλά έχει να μας πει και το ρ. πληροῦσθε: Πρώτα απ’ όλα δεν είναι 

είδος πολυτελείας η πλήρωση με το Πνεύμα αλλά μια υποχρέωση του πιστού, αν θέλει να είναι ζωντανός εν 
Χριστώ. Δεύτερον, το ρήμα είναι σε πληθυντικό αριθμό. Η εκκλησία όλη πρέπει να είναι πάντοτε γεμάτη με το 
Πνεύμα του Θεού. Προϋπόθεση, βέβαια, ότι κάθε πιστός είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Τρίτον, είναι στην 
παθητική φωνή. Όχι να γεμίζετε εσείς τον εαυτό σας αλλά να αφήνεστε στη δύναμη του Πνεύματος να γεμίζει την 
καρδιά σας. Σε μια παράλληλη περικοπή της προς Κολοσσαείς (3:16) διαβάζουμε «Ο λόγος του Χριστού, με όλο 
τον πλούτο του, ας μένει μόνιμα ανάμεσά σας» Το Πνεύμα ποτέ δεν διαχωρίζεται από τον Λόγο. Η υπακοή στον 
Λόγο και η παραχώρηση όλης της καρδιάς στο Πνεύμα είναι στην ουσία ένα και το αυτό. Τέλος, το ρήμα είναι σε 
προστακτική ενεστώτος. Η πλήρωση του Πνεύματος δεν είναι μια άπαξ εμπειρία, όπως διδάσκεται από πολλούς. 
Είναι μια διαρκής διαδικασία, ένα προνόμιο που πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς με διαρκή πίστη και αφοσίωση 
υπακοής. Έχουμε «σφραγιστεί» με το Πνεύμα στην αναγέννηση, αλλά καλούμαστε στη συνέχεια να γεμίζουμε με το 
Πνεύμα κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Μοναδικά εργαλεία μας γι’ αυτό είναι η μελέτη του Λόγου, η προσευχή, η 
κοινωνία με τους αδελφούς και η συμμετοχή μας στο Δείπνο του Κυρίου (Πραξ 2:42). 

****  
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10. Σύζυγοι: Άνδρες και Γυναίκες 
Ανάγνωσμα: Εφεσίους 5:21-33 

 
ΕΧΡΙ τώρα, από την αρχή της Σειράς μας, έχουμε δει τρεις μεγάλες Ομάδες θεμάτων της Προς Εφεσίους: (1) Τη 
Νέα Ζωή που μας χάρισε ο Θεός εν Χριστώ, (2) Τη Νέα Κοινωνία που δημιούργησε ο Θεός διά του Χριστού, 

και (3) Τις Νέες Προδιαγραφές της νέας αυτής Κοινωνίας (κυρίως Ενότητα και Αγνότητα). Σήμερα συνεχίζουμε με 
την τελευταία Ομάδα θεμάτων, με την οποία κλείνει ο Παύλος την Επιστολή του, και είναι οι Νέες Σχέσεις μέσα στην 
Κοινωνία του Θεού και πώς αυτές ρυθμίζονται κατά τον Λόγο του Θεού. Στις νέες αυτές σχέσεις δημιουργούνται 
ευθύνες για τους πιστούς, οι οποίες αφορούν τη ζωή στο σπίτι και την εργασία, από τη μια μεριά, και τον 
πνευματικό πόλεμο που αντιμετωπίζουμε ως πιστοί από την άλλη, για τον οποίο ο Θεός μάς προσφέρει την 
πανοπλία του. Παρατηρούμε εδώ πως ο Παύλος δεν αρκείται μόνο σε θεωρητικές τοποθετήσεις για τη νέα κοινότητα 
του Θεού αλλά εξηγεί και τις πρακτικές προεκτάσεις που ακουμπούν τις κάθε είδους σχέσεις μεταξύ των μελών 
αυτής της νέας κοινότητας του Θεού, δηλαδή των πιστών –που είναι και τα μέλη της εκκλησίας του. 
 

1. Οι Άντρες 
     Όπως βλέπουμε, η περικοπή μας ξεκινάει με τις γυναίκες (εδ. 22-24) με την καθόλου ευγενική κατά τα σημερινά 
δεδομένα προτροπή-εντολή: «Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους…» Όλο αυτό, που τόσες 
αντιδράσεις δημιούργησε, ακόμα και μέσα στην εκκλησία του Χριστού, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν 
παρατηρήσει κανείς 2 στοιχεία: Ένα μέσα στο κείμενο και το άλλο στην εποχή που γράφτηκαν αυτά τα λόγια.  
α) Του εδ. 22 προηγείται αμέσως παραπάνω το εδ. 21, με τη γενική διατύπωση-εντολή: Ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις 

ἐν φόβῳ Χριστοῦ (στο αρχικό χειρόγραφο, όπως ξέρουμε δεν υπήρχαν κόμματα και τελείες, άρα η φράση έρχεται 
από το εδ. 20: «εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων…»). Και στη συνέχεια του ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ 
έρχεται ο Παύλος να εξηγήσει ποιους αφορά αυτό το ἀλλήλοις: Και βλέπουμε ότι αφορά τους χριστιανούς 
συζύγους (γυναίκες και άντρες), τα παιδιά κλπ. όπως τα αναφέραμε στην αρχή. Αν δεν δούμε σε αυτό το ευρύτερο 
πλαίσιο όλα τα παρακάτω, μέχρι και το 6:9, καταλήγουμε σε παράλογα συμπεράσματα: από το ότι ο Παύλος ήταν 
μισογύνης, μέχρι ότι ο άντρας πρέπει να καταπατεί τη γυναίκα του κλπ. κλπ. β) Το δεύτερο στοιχείο, που πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας, είναι η θέση της γυναίκας στον κόσμο στον οποίο απευθύνεται ο Παύλος: Οι Εβραίοι είχαν σε 
πολύ μικρή εκτίμηση τις γυναίκες. Είναι γνωστό ότι στην εβραϊκή πρωινή προσευχή υπήρχε μια φράση με την 
οποία κάθε ευσεβής Εβραίος ευχαριστούσε τον Θεό «που δεν τον έκανε εθνικό, δούλο ή γυναίκα». Στον ιουδαϊκό 
νόμο, εξάλλου, η γυναίκα δεν ήταν άτομο αλλά αντικείμενο. Δεν είχε νομικά δικαιώματα, ήταν εξολοκλήρου 
περιουσιακό στοιχείο του άντρα της, ο οποίος και μπορούσε να την κάνει ό,τι ήθελε (πρβλ. Αρ 5:16-28 - Ο Νόμος 
της Ζηλοτυπίας). Στον ελληνικό κόσμο η θέση της γυναίκας ήταν χειρότερη από ψυχολογική άποψη. Ο ελληνικός 
τρόπος ζωής έκανε αδύνατη τη συντροφικότητα μεταξύ άντρα και γυναίκας. Ο Έλληνας περίμενε από τη σύζυγό του 
να κουμαντάρει το σπίτι του και να φροντίζει για τα νόμιμα παιδιά του. Αλλά την ευχαρίστηση και την ερωτική του 
συντροφιά την έβρισκε έξω από το σπίτι –αλλού! Η συζυγική πίστη ήταν εντελώς ανύπαρκτη. Τέλος, στη Ρώμη, την 
εποχή του Παύλου, τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα! Το κορίτσι ήταν κάτω από την εξουσία του πατέρα της, και η 
σύζυγος εντελώς κάτω από την εξουσία του άντρα της. Ήταν η κινητή περιουσία του. Η ζωή της ήταν πλήρους 
νομικής ανικανότητας και ισοδυναμούσε με σκλαβιά, ενώ η θέση της περιγραφόταν σαν imbecilitas – αποκτήνωση. 
Παράλληλα, ωστόσο, υπήρχε και το αντίθετο κίνημα, που προωθούσε ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες. Στην 
Έφεσο, μάλιστα, όπου και η εκκλησία στην οποία γράφει ο Παύλος, η λατρεία της Μεγάλης Μητέρας και ο ναός της 
Άρτεμης ήταν ο πιο προβεβλημένος «προμαχώνας των γυναικείων δικαιωμάτων». Μιλώντας, τώρα, ο Παύλος στον 
άντρα, αυτό που τονίζει δεν είναι η εξουσία πάνω στη γυναίκα του αλλά η αγάπη του γι’ αυτήν. Μ’ άλλα λόγια, η 
εξουσία του προσδιορίζεται με όρους ευθύνης η οποία χαρακτηρίζεται από την αγάπη. Στο μυαλό μας η λ. εξουσία 
υποδηλώνει δύναμη, κυριαρχία και καταπίεση. Ο «καταπιεστικός» σύζυγος είναι που παίρνει μόνος του όλες τις 
αποφάσεις, βγάζει διαταγές και περιμένει υπακοή, περιορίζει και καταπιέζει τη γυναίκα του, κι έτσι δεν την αφήνει 
να γίνει ώριμη ή ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Δεν είναι, όμως, αυτό το νόημα της «ηγεσίας» που προτείνει ο 
Παύλος. Το νόημα εκείνης της ηγεσίας είναι το μοντέλο του Χριστού. Σίγουρα όταν λέμε «κεφαλή» εννοούμε ηγεσία 
και πρωτοβουλία, όπως όταν ήρθε ο Χριστός για να προσελκύσει τη νύφη του, την Εκκλησία. Πιο συγκεκριμένα, 
όμως, με την έννοια της «κεφαλής» δηλώνεται η θυσία, η προσφορά του εαυτού του, για χάρη της αγαπημένης του, 
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όπως η θυσία του Χριστού για τη νύφη του. Αν «ηγεσία» σημαίνει την ισχύ, τότε αυτή η ισχύς είναι για να φροντίζει 
και όχι να συνθλίβει, να υπηρετεί και όχι να κυριαρχεί, να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της γυναίκας σαν ατόμου 
και όχι να φέρνει σύγχυση στη γυναίκα και να την καταστρέφει. Και μέσα σε όλα αυτά, το μέτρο της αγάπης του 
συζύγου προς τη σύζυγο είναι ο σταυρός του Χριστού, όπου ο μέγας Νυμφίος πεθαίνει από ανιδιοτελή αγάπη, για 
να εξαγοράσει τη νύφη του. Κι αυτό είναι και το μεγαλείο της Εκκλησίας.  
 

2. Οι Γυναίκες. 
     Όσον αφορά το καθήκον της γυναίκας στη γαμήλια σχέση, προκαλεί εντύπωση πόση απέχθεια νιώθουν οι 
γυναίκες σήμερα για τα εδ. 22-24. Κι έχουν απόλυτο δίκιο όταν άκουγαν τους άντρες τους να διαφεντεύουν 
κουνώντας μπροστά στα μάτια τους με οργή τις γεμάτες αγάπη, όπως θα δούμε, προτροπές του αποστόλου:  
Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους, όπως στον Κύριο - Ο άντρας είναι ο αρχηγός (η κεφαλή) της 
γυναίκας - Όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει σε όλα να υποτάσσονται στους 
άντρες τους. Αυτές οι κουβέντες, ειπωμένες μάλιστα με το ανάλογο ύφος και αποκομμένες από τη συνάφειά τους 
στο κείμενο, σοκάρουν ακόμα και τις πιο ευσεβείς πιστές του Χριστού. Κι όμως, σ’ αυτά τα λόγια υπάρχουν πέντε 
σημεία, που δείχνουν ότι αυτά τα εδάφια δεν αποτελούν κάποιο σχέδιο καταπίεσης ή υποδούλωσης της συζύγου, 
όπως πιστεύουν πολλοί, αλλά είναι ένας οδηγός για τη γυναίκα προς τη γνήσια ελευθερία. α) Το γενικό καθήκον του 
χριστιανού. Η απαίτηση για υποταγή είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ενός γενικού χριστιανικού καθήκοντος. 
Δηλαδή, η παραγγελία του εδ. 22 έπεται, όπως προαναφέραμε, της εντολής «Να υποτάσσεστε ο ένας στον άλλο με 
φόβο Χριστού» (εδ. 21). Αν, λοιπόν, καθήκον της γυναίκας είναι να υποτάσσεται στον άντρα της, είναι επίσης και 
καθήκον του άντρα να υποτάσσεται στη γυναίκα του, αφού είναι μέλος της Νέας Κοινωνίας του Θεού (πρβλ. Α΄ Πε 
5:5). Έτσι, πάμε ένα βήμα παραπέρα, ότι η ταπείνωση της γυναίκας δεν είναι βεβιασμένη αλλά αυτοπροαίρετη. 
Πουθενά δεν λέει η Γραφή στον άντρα «να κρατάς υποταγμένη τη γυναίκα σου». Η ελεύθερη υποταγή της γυναίκας 
στον άντρα της, επειδή αυτή το θέλει, είναι πράξη ελευθερίας (πρβλ. Ιω 10:18). β) Σε ποιον καλείται να «υποταχθεί» 
η γυναίκα; Η υποταγή της γυναίκας προσφέρεται στον χριστιανό σύζυγο που την αγαπάει –όχι σε κάποιο τέρας. Η 
εντολή του Παύλου δεν είναι «Οι γυναίκες να υποτάσσεστε – Οι άντρες να διαφεντεύετε» αλλά «Οι γυναίκες να 
υποτάσσεστε – Οι άντρες να τις αγαπάτε». Ο Παύλος περιγράφει το χριστιανικό ιδεώδες κι όχι τις αμαρτωλές 
παρεκκλίσεις του ιδεώδους. Η αγάπη του χριστιανού συζύγου απαντάται σε τρία εδάφια στο ίδιο κεφάλαιο (25, 28 
και 33). Η αλήθεια είναι πως αν ο άντρας θέλει την υποταγή της συζύγου του, μόνο αγαπώντας την όπως ο Χριστός, 
δηλ. με θυσία, θα την πετύχει. γ) Το πρότυπο της αγάπης. Ο άντρας πρέπει να αγαπάει όπως ο Χριστός. Αυτό είναι 
ακόμα πιο δύσκολο για τον άντρα, απ’ ό,τι είναι για τη γυναίκα η υποταγή. Η συγκεκριμένη αγάπη δεν έχει να κάνει 
τίποτε με τον έρωτα, με το πάθος, με τον ρομαντισμό ή με την ασφυκτική αγάπη (ζήλια κλπ.) Έχει να κάνει με τη 
θυσία, όπως η αγάπη του Χριστού, που πέθανε για τους εχθρούς του (βλ. Ρωμ 5:7-8). δ) Θυσία με σκοπό. Στα εδ. 
25 και 26 παρατηρούμε 4 ρήματα με υποκείμενο τον Χριστό και αντικείμενο την Εκκλησία: Ο Χριστός αγάπησε, 
παρέδωσε, αγίασε, καθάρισε. Και στο εδ. 27 υπάρχει ένα βροντερό ἵνα, που δείχνει ότι όλα αυτά ο Χριστός τα 
πρόσφερε στην Εκκλησία του όχι τυχαία αλλά με ένα σκοπό: να την καμαρώνει δίπλα του δοξασμένη και λαμπερή: 
ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν. Για να την κάνει για τον εαυτό του δοξασμένη και λαμπερή. 

Έτσι πρέπει και ο χριστιανός σύζυγος να προβάλλει τη γυναίκα του. Να της προσφέρει τα πάντα για να την 
καμαρώνει δίπλα του άψογη και λαμπερή. Να μην έχει κανένας να την κατηγορήσει για τίποτε (βλ. Πρμ 31:30-31). ε) 
Υποταγή = Αγάπη. Η υποταγή της γυναίκας δεν είναι παρά μια άλλη όψη της αγάπης. Υποταγή και Αγάπη 
διαφέρουν ως προς την εξωτερική μορφή τους αλλά, αν εμβαθύνουμε σ’ αυτές τις έννοιες, θα δούμε ότι δεν είναι και 
πολύ διακριτές: «Υποτάσσομαι» σημαίνει παραδίνομαι σε κάποιον άλλο. «Αγαπώ», εξάλλου, σημαίνει παραδίνω 
τον εαυτό μου για χάρη κάποιου (θυσιάζομαι), όπως ακριβώς ο Χριστός «παρέδωσε τον εαυτό του» για την 
Εκκλησία. Επομένως Υποταγή και Αγάπη είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, δηλ. της ανιδιοτελούς προσφοράς 
του εαυτού μας, μια διαρκής προσφορά που είναι το θεμέλιο ενός γάμου που αντέχει, κι όσο περνάει ο καιρός 
γίνεται όλο και πιο δυνατός (Α΄ Κορ 13:4-7). Η αυθόρμητη προσφορά του εαυτού σε κάποιον, αποτελεί αναγνώριση 
της αξίας του άλλου. Είναι ενδιαφέρον ότι οι σύγχρονες μεταφράσεις, τη φρ. οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες (να 
υποτάσσονται) τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί, του εδ. 24, τη μεταφράζουν «οι γυναίκες θα πρέπει πάντοτε να βάζουν 
πρώτο τον άντρα τους…» Δεν είναι θέμα υποταγής αλλά αγάπης και απεριόριστης εκτίμησης. Και αυτό γίνεται όχι 
επειδή κάποιος το επιτάσσει αλλά αυθόρμητα, αυτοπροαίρετα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άντρα: η γυναίκα του 
πάνω απ’ όλα. Και πάνω απ’ αυτήν, βέβαια, ο Χριστός. Η «απώλεια» του εαυτού μας για να βρει ο άλλος/άλλη τον 
δικό της εαυτό, αυτή είναι η ουσία του ευαγγελίου –κι επίσης της έγγαμης σχέσης. Καθώς ο άντρας αγαπάει τη 
γυναίκα του όπως ο Χριστός, κι εκείνη υποτάσσεται στον άντρα της όπως στον Χριστό, επιδιώκουν ο καθένας να 
δώσει στον άλλο τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν μέσα στην αρμονική αλληλοσυμπλήρωση των φύλων.  
 

**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Σειρά 12 Βιβλικών Μελετών στην Επιστολή προς ΕΦΕΣΙΟΥΣ  
Γενικό Θέμα: Ο Νέος Λαός του Θεού 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

11. -Παιδιά-Γονείς, Δούλοι-Κύριοι 
Ανάγνωσμα: Εφεσίους 6:1-9 

 
ΗΜΕΡΑ ερχόμαστε, με βάση το κείμενό μας ,να δούμε δύο νέα ζευγάρια σχέσεων: αυτή μεταξύ Γονέων και Παιδιών, 
κι εκείνη μεταξύ Κυρίων και Δούλων. Λόγω του όγκου των ερμηνευτικών πληροφοριών, θα περιοριστούμε στα 

βασικά, και θα συστήσουμε την παραπέρα μελέτη, για όσους ενδιαφέρονται, στο βιβλίο του John Stott, Το Μήνυμα της 
Προς Εφεσίους Επιστολής, εκδ. «Ο Λόγος», σελ. 343εξ. 
 

1. Το καθήκον των Παιδιών (6:1-3). 
     Ξεκινάει, λοιπόν, ο Παύλος με το καθήκον των παιδιών. Μας κάνει εντύπωση ότι ασχολείται και με τα παιδιά στη 
χριστιανική οικογένεια. Στον ρωμαϊκό κόσμο επικρατούσε μεγάλη σκληρότητα απέναντι στα παιδιά: τα ανεπιθύμητα 
παιδιά εγκαταλείπονταν, τα αδύναμα ή ανάπηρα θανατώνονταν, κι ακόμη και τα υγιή θεωρούνταν από πολλούς κάτι 
σαν ενόχληση, καθώς παρεμπόδιζαν τη σεξουαλική ακολασία και περιέπλεκαν το εύκολο διαζύγιο. Τα παιδιά, λοιπόν, 
πρέπει να υπακούν στους γονείς. Η υπακοή στους γονείς δεν είναι η ίδια με την υποταγή της γυναίκας στον άντρα της. 
Πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει το μοντέλο του άντρα που δίνει εντολές, και η γυναίκα υπακούει. Η γυναίκα 
υποτάσσεται, δηλ. όπως είδαμε, προσφέρει εκούσια και ελεύθερα τον εαυτό της στον αγαπημένο της. Τα παιδιά, όμως, 
πρέπει να υπακούν. Και υπάρχουν τρεις λόγοι γι’ αυτό: α) Αυτό είναι το σωστό (δίκαιον). Στη μεσαιωνική θεολογία αυτό 
ονομάστηκε «φυσική δικαιοσύνη». Είναι δηλ. μέρος του φυσικού νόμου που ο Θεός έγραψε στην κάθε ανθρώπινη 
καρδιά (Ρωμ 2:14-15). Αυτό ήταν δεδομένο σε κάθε κοινωνία, κι όχι μόνο στη χριστιανική. Οι στωικοί φιλόσοφοι 
θεωρούσαν την υπακοή του γιου  αυτονόητη, που απλά απαιτείται από τη λογική και είναι μέρος «της φύσης των 
πραγμάτων». Πολύ νωρίτερα, στην Ανατολή, ο Κομφούκιος είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό των παιδιών 
προς τους γονείς, κι αυτό έχει περάσει μέχρι σήμερα στα κινεζικά, τα κορεατικά και τα ιαπωνικά έθιμα. Όλοι οι 
πολιτισμοί θεωρούσαν τη γονική εξουσία θεμέλιο της στέρεης κοινωνίας. Η Καινή Διαθήκη, εξάλλου, θεωρεί την 
απείθεια στους γονείς σαν σημείο των έσχατων καιρών (Ρωμ 1:30∙ Β΄ Τιμ 3:2). β) Ο νόμος του Θεού. Ο νόμος γράφει: 
«Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη». Εδώ ο Παύλος 
συνενώνει ελεύθερα το ελληνικό κείμενο της Εξόδου (20:12) με αυτό του Δευτερονομίου (5:16). Κάνει επίσης και μια 
αλλαγή στην υπόσχεση: τη φρ. «στη χώρα που εγώ ο Κύριος ο Θεός σου θα σου δώσω» την κάνει «πάνω στη γη». 
Ακριβώς επειδή γράφει σε εθνικούς και η Εκκλησία είναι τώρα μια πολυεθνής κοινότητα, με τις ευλογίες του Θεού να 
είναι βασικά πνευματικές (ἐν τοῖς ἐπουρανίοις – 1:3). γ) Εν Κυρίω. Τα παιδιά πρέπει να υπακούν «εν Κυρίω». Μ’ 

άλλα λόγια: επειδή αυτό υπαγορεύει η σχέση τους με τον Χριστό. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως υπάρχει 
ουσιαστική συνέχεια μεταξύ της παλιάς τάξης και της νέας δημιουργίας εν Χριστώ. Οι οικογένειες δεν καταργούνται. 
Άντρες και γυναίκες συνεχίζουν να ενώνονται με τον γάμο και ν’ αποκτούν παιδιά. Πιστοί σύζυγοι, γονείς και παιδιά 
είναι όλα «εν Κυρίω». Οι σχέσεις που καταστράφηκαν με την πτώση, τώρα αποκαθίστανται εν Χριστώ. Η ποιότητα της 
οικογενειακής ζωής τώρα είναι διαφορετική.  
 

2. Το καθήκον των Γονέων (6:4). 
     Το μοντέλο του χριστιανού πατέρα που εισηγείται ο Παύλος («μην εξοργίζετε τα παιδιά σας») το καταλαβαίνουμε 
καλύτερα αν λάβουμε υπόψη μας τον ρωμαίο πατέρα της εποχής εκείνης. Είναι γνωστός ο pater familias, που ασκούσε 
κυριαρχική εξουσία πάνω σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Μπορούσε να τους πουλήσει σκλάβους ή να υποχρεώσει τα 
παιδιά του να δουλεύουν στα χωράφια αλυσοδεμένοι. Μπορούσε, εντελώς απολυταρχικά, όχι μόνο να τιμωρεί αλλά 
ακόμη και να σκοτώνει ή να εκθέτει τα νεογνά παιδιά του. Μπορούσε να «πάρει τον νόμο στα χέρια του», ακριβώς 
επειδή ο νόμος ήταν στα χέρια των Ρωμαίων. Αντίθετα η πατρική εξουσία του χριστιανού προερχόταν από «τον ένα 
Θεό και Πατέρα όλων, που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους» (4:6∙ 3:14-15). Οι 
χριστιανοί πατέρες πρέπει να φροντίζουν την οικογένειά τους, όπως ο Θεός Πατέρας φροντίζει για τη δική του. Εδώ 
συναντούμε δύο ομάδες συμβουλών. α) Την αρνητική: «Μη φέρεστε στα παιδιά σας έτσι ώστε να εξοργίζονται». Πολλά 
προκύπτουν απ’ αυτή την παραίνεση του αποστόλου: αα) Ο Παύλος αναγνωρίζει την ευαίσθητη προσωπικότητα του 
παιδιού. Ενοχλητικές ή παράλογες απαιτήσεις των γονιών, η βάναυση συμπεριφορά πάνω στα νεύρα τους, η άγνοια ή 
η απειρία τους σε θέματα που τα παιδιά είναι πολύ πιο μπροστά σήμερα, αδικίες, διακρίσεις κλπ. κλπ. προκαλούν την 
οργή των παιδιών. ββ) Η πειθαρχία είναι χρήσιμη αλλά δεν πρέπει να είναι αυθαίρετη ή άσπλαχνη. Αλλιώς τα παιδιά 
χάνουν το ηθικό τους (Κολ 3:21). γγ) Μολονότι τα παιδιά πρέπει να υπακούν τους γονείς τους εν Κυρίω, έχουν τη δική 
τους ζωή και προσωπικότητα. Είναι μικροί άνθρωποι με τα δικά τους δικαιώματα, και σαν τέτοιους πρέπει να τους 
αντιμετωπίζουμε. δδ) Σε κάθε παιδί πρέπει να του επιτραπεί να είναι ο εαυτός του. Οι σοφοί γονείς αναγνωρίζουν ότι 
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δεν αξίζει να θεωρηθούν «ανταρσία» οι παιδιάστικες ανταρσίες και ξεροκεφαλιές. Τα παιδιά πειραματίζονται για ν’ 
ανακαλύψουν τα όρια της ελευθερίας τους και την ποιότητα της αγάπης των γονιών τους. Η δεύτερη ομάδα συμβουλών 
είναι: β) Η θετική. Να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. 
Εδώ συναντούμε τρεις έννοιες: αα) Ανατροφή (ἐκτρέφετε). Σημαίνει την ανατροφή των παιδιών. Κακά τα ψέματα αλλά 

την ανατροφή των παιδιών την έχουν οι γονείς, και επικουρικά το σχολείο και η Εκκλησία. Ο Martin Lloyd Jones 
παρατηρεί: «Αν οι γονείς έδιναν τόση προσοχή στην ανατροφή των παιδιών τους όση στη φροντίδα των κατοικιδίων 
τους ή των λουλουδιών τους, η κατάσταση θα ήταν πολύ διαφορετική». ββ) Παιδεία. Εκπαίδευση με πειθαρχία, ακόμα 
και με επιβολή τιμωρίας. Τη συναντάμε στο Εβρ 12:5-11 αρκετές φορές, και αφορά τη διαπαιδαγώγηση για το καλό 
μας. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τη ράβδο, που όποιος λυπάται να τη χρησιμοποιήσει χάνει το παιδί του κλπ. (Πρμ 
13:24∙ 22:15∙ 23:13-14∙ 29:15). Το άλλο άκρο είναι η έλλειψη πειθαρχίας. Το αντίθετο όμως της ακραίας, της λάθος 
πειθαρχίας δεν είναι η απουσία της αλλά η σωστή πειθαρχία. Και λέει πάλι ο Martin Lloyd Jones: «Όταν πειθαρχείς 
ένα παιδί, πρέπει πρώτα να ελέγξεις τον εαυτό σου… Δεν έχεις το δικαίωμα να απαιτήσεις πειθαρχία από το παιδί 
σου, όταν την έχεις ανάγκη εσύ ο ίδιος. Η εγκράτεια, ο έλεγχος του θυμού, είναι βασική προϋπόθεση για τον έλεγχο 
των άλλων». γγ) Η Νουθεσία. Αυτή πρέπει να είναι «του Κυρίου». Όλα αυτά εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. 
Ένας πιστός και αφιερωμένος γονιός δύσκολα θα παρεκτραπεί ή θα επηρεαστεί από τις θεωρίες και τα κελεύσματα της 
σύγχρονης κοινωνίας. Πίσω από τους χριστιανούς γονείς, που διδάσκουν και πειθαρχούν τα παιδιά τους, βρίσκεται ο 
Κύριος. Αυτός είναι ο δάσκαλος και ο παιδαγωγός όλων μας. 
 

3. Το καθήκον των Δούλων (6:5-8). 
     Το θέμα της δουλείας είναι απέραντο. Είναι γνωστή η κατάσταση των δούλων εκείνη την εποχή. Δεν ήταν άνθρωποι, 
πρόσωπα –ήταν πράγματα (res). Υπό τις δεδομένες συνθήκες της εποχής η τάξη τους ήταν απαραίτητη για την 
ανάπτυξη της οικονομίας. Στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία υπήρχαν 60 εκ. δούλοι. Δούλοι ήταν και οι γιατροί, οι δάσκαλοι ή 
οι διοικητικοί υπάλληλοι. Για μας σήμερα είναι αδιανόητη η ιδιοκτησία ενός ανθρώπου από άλλον. Ο Αριστοτέλης, 
παρ’ όλη τη σοφία του, δεν μπορούσε να διανοηθεί φιλία μεταξύ δούλου και ιδιοκτήτη. Κατ’ αυτόν «ο δούλος είναι ένα 
ζωντανό εργαλείο – και το εργαλείο είναι ένας άψυχος δούλος». Αξίζει να παρατηρήσουμε πως ο Παύλος απευθύνεται 
σε δούλους, μολονότι αυτοί, όπως είπαμε, θεωρούνταν πράγματα. Δεν ήταν, ωστόσο, στην εκκλησία του Θεού 
«πράγματα» – ήταν πρόσωπα, που μάλιστα δέχονταν συμβουλές! Οι χριστιανοί δούλοι, λοιπόν, έπρεπε να διέπονται 
από μια αντίληψη (εδ. 5): έπρεπε να δουλεύουν σαν να δουλεύουν για τον Χριστό (ὡς τῷ Χριστῷ). Ανάλυση αυτής της 
αρχής βρίσκουμε αμέσως παρακάτω σε τέσσερις προτροπές: (α) Με σεβασμό στο αφεντικό τους (με φόβο και τρόμο) – 
όπως στον Χριστό. (β) Με ειλικρίνεια (χωρίς υποκρισίες και υστεροβουλίες) – όπως στον Χριστό. (γ) Με πιστότητα 
στον Θεό (κι όχι κολακευτικά προς τους ανθρώπους) – όπως στον Χριστό. (δ) Με προθυμία (όχι απρόθυμα κι 
εξαναγκαστικά) – όπως στον Χριστό. Ο Παύλος μας βεβαιώνει πως ο Κύριος θα ανταμείψει έναν τέτοιο πιστό δικό του, 
είτε είναι δούλος (όπως τότε) είτε ελεύθερος (όπως σήμερα). 
 

4. Το καθήκον των Κυρίων (εδ. 9). 
     Για τους χριστιανούς κυρίους των δούλων, ο Παύλος δίνει τρεις αρχές συμπεριφοράς, που όλες τους είναι πολύ 
σημαντικές εφαρμογές, στο φόντο του 1ου μ.Χ. αιώνα αλλά και σήμερα. Τους παραγγέλλει: α) Να εφαρμόζουν κατά 
κάποιον τρόπο τον «Χρυσό Κανόνα». Αυτό εκφράζεται με τη φρ. τὰ αὐτὰ ποιεῖτε. Παρόμοια να φέρεστε κι εσείς στους 
δούλους σας: Αν θέλετε τον σεβασμό τους – σεβαστείτε τους κι εσείς. Αν θέλετε να σας υπηρετούν με πιστότητα – δείξτε 
κι εσείς σ’ αυτούς εμπιστοσύνη κι αγάπη κ.ο.κ. Κατά τον Παύλο δεν υπάρχει προνομιακή ανωτερότητα για τους 
χριστιανούς κυρίους και κατωτερότητα για τους δούλους. Κανένας δεν μπορούσε να εξαιρεθεί απ’ αυτό τον κανόνα. β) 
Να αφήσουν κατά μέρος της απειλές (ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν). Το ρ. είναι ανίημι ή ανιέω = ρίπτω μακριά, απορρίπτω 

κλπ.) Όπως οι γονείς δεν έπρεπε να εξοργίζουν τα παιδιά τους, έτσι και οι κύριοι δεν έπρεπε να απειλούν. Η απειλή 
ήταν όπλο των ισχυρών ενάντια στους αδύναμους, κάτι που ο Παύλος το απαγορεύει. Άλλο αν κάποιες φορές η 
τιμωρία είναι νόμιμη ή και απαραίτητη. γ) Να ξέρουν ότι κι αυτοί είναι δούλοι του Χριστού. Κι αυτός ο Κύριος δεν κάνει 
προσωποληψίες. Έτσι δεν έπρεπε να κάνουν και αυτοί. Οι ιδιοκτήτες των δούλων ήταν συνηθισμένοι στις κολακείες, 
αλλά τέτοιες κολακείες και προσωποληψίες δεν πρέπει να περιμένουν από τον επουράνιο Κύριο, γιατί δεν θα τις 
λάβουν. Και οι τρεις αυτές αρχές ήταν σχεδιασμένες για να μειώσουν το πολιτισμικό και κοινωνικό χάσμα μεταξύ 
δούλων και κυρίων, όταν και οι δύο είναι πιστοί του Χριστού. Μ’ άλλα λόγια, αντί ο επίγειος κύριος να θεωρεί τη σχέση 
του με τον δούλο του σχέση εμπραγμάτου δικαίου (res) ή σχέση ανωτέρου προς κατώτερο, έπρεπε να καλλιεργεί μια 
τέτοια σχέση, ώστε να φέρεται στον δούλο του όπως θα ήθελε να του φερθεί κι εκείνος∙ χωρίς τη χρήση απειλών∙ και με 
την κατανόηση πως είναι και ο ίδιος δούλος του Χριστού, που βρίσκεται στους ουρανούς, δεν κάνει προσωποληψίες 
και είναι δίκαιος κριτής. 
[Για ένα επίσης μεγάλο και παρεμφερές θέμα, την Κατάργηση της Δουλείας, παραπέμπουμε στο βιβλίο του John Stott, Το Μήνυμα 
της προς Εφεσίους Επιστολής (εκδ. «Ο Λόγος), σελ. 368-376)].  

 
****  



Σελίδα 1 από 2 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Σειρά 12 Βιβλικών Μελετών στην Επιστολή προς ΕΦΕΣΙΟΥΣ  
Γενικό Θέμα: Ο Νέος Λαός του Θεού 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

12. Ο Πιστός και ο αόρατος πνευματικός Κόσμος 
 

Εφεσίους 6:10-24 
 

 
ελειώνοντας την Επιστολή του ο Παύλος μάς προσγειώνει πίσω στην πραγματικότητα, η οποία δεν φαίνεται 
καθόλου λαμπερή. Είναι μια ατμόσφαιρα πολέμου, ετοιμότητας, προετοιμασίας, εξοπλισμού, αντιπαλότητας, 

πονηρών δυνάμεων που είναι έτοιμες να καταστρέψουν όλο το προηγούμενο έργο του Θεού που είδαμε: Το τείχος που 
χώριζε τους ανθρώπους από τον Θεό και μεταξύ τους σε φυλές και πολιτισμούς, και το γκρέμισε ο Θεός με την 
ανάσταση του Χριστού, ο σατανάς προσπαθεί να τα ξαναχτίσει. Την ενότητα του νέου λαού του Θεού, ο σατανάς 
προσπαθεί να την καταστρέψει με τις διχόνοιες και την αμαρτία. Τις αρμονικές σχέσεις στην οικογένεια και στις άλλες 
ανθρώπινες σχέσεις ο σατανάς προσπαθεί να τις δυναμιτίσει. Αυτόν τον εχθρό καλούμαστε τώρα να πολεμήσουμε. 
Αλλά για να τον πολεμήσουμε πρέπει πρώτα να τον γνωρίσουμε.  
 

1. Ο Εχθρός μας (6:10-11). 
     Ο Παύλος αρχίζει το τελευταίο αυτό τμήμα της Επιστολής του με τη φρ. Τὸ λοιπόν. Το Κριτικό Κείμενο έχει Τοῦ 

λοιποῦ. Όπως καταλαβαίνουμε, το πρώτο σημαίνει «Τέλος», «επομένως», ενώ το δεύτερο είναι πλουσιότερο σε 

περιεχόμενο και σημαίνει «Από δω και στο εξής…» Ίσως είναι και πιο πραγματικό. Σαν να λέει ο Παύλος: Τελειώσαμε 
με τα θεωρητικά, πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά από δω και πέρα έχουμε μπροστά μας πόλεμο! Ποιος είναι ο εχθρός που 
πρέπει να γνωρίζουμε προτού μπούμε σ’ αυτό τον πόλεμο; Σύμφωνα με την περιγραφή του Παύλου, ο εχθρός μας είναι 
ο αόρατος πνευματικός κόσμος των δαιμόνων. Οι αναγνώστες του Παύλου, κάτοικοι της Ανατολής, ήταν εξοικειωμένοι 
με αυτές τις έννοιες (αρχές και εξουσίες … κυρίαρχοι του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που 
βρίσκονται ανάμεσα στη γη και τον ουρανό). Θα πρέπει να είχαν ακούσει για τους ιουδαίους εξορκιστές της Εφέσου 
που προσπάθησαν να βγάλουν ένα δαιμόνιο, κι εκείνο τους κατασπάραξε (Πραξ 19:13-17). Φαίνεται πως οι Εφέσιοι 
προσήλυτοι του Παύλου είχαν ασχοληθεί με τη μαγεία, γι’ αυτό και μας αναφέρεται πως έφεραν αυθόρμητα και έκαψαν 
τα βιβλία της μαγείας τους (Πραξ 19:18-20). Από το κείμενο προκύπτει πως οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν τρία 
χαρακτηριστικά: α) Δύναμη. Αποκαλούνται και «κοσμοκράτορες του σκότους». Η λ. κοσμοκράτορες χρησιμοποιόταν 
στην αστρολογία για τους πλανήτες (σήμερα «κυβερνήτης πλανήτης») που θεωρείτο ότι έλεγχαν την τύχη της 
ανθρωπότητας∙ επίσης ο όρος απαντάται στους Ορφικούς Ύμνους για τον Δία∙ στις ραβινικές γραφές για τον 
Ναβουχοδονόσορ και άλλους ειδωλολάτρες μονάρχες, και για τον ρωμαίο αυτοκράτορα. β) Κακία. Επιφέρουν πάντοτε 
το κακό. Το φυσικό τους «περιβάλλον» είναι το σκοτάδι του ψεύδους και της αμαρτίας (πρβλ. Ιω 3:19). «Η εμφάνιση 
του Χριστού στη γη ήταν το έναυσμα για μια άνευ προηγουμένου επίθεση του σκότους που ελέγχεται απ’ αυτούς τους 
κυρίαρχους του κόσμου» (Bruce). γ) Πανουργία. Στο κείμενο, αυτό ονομάζεται «μεθοδείες, τεχνάσματα». Οι σκοτεινές 
δυνάμεις επιτίθενται με πονηριά στους ανυποψίαστους. Ο σατανάς πάντοτε μεταμφιέζεται (είτε σε άγγελο φωτός είτε σε 
φρόνιμο φίδι είτε σε παμπόνηρο λύκο κλπ. Βλ. Γεν 3:1∙ Α΄ Πε 5:8). Πρακτικά αυτό το βλέπουμε όταν σήμερα οι 
άνθρωποι δεν πιστεύουν καν στην ύπαρξή του. «Οι κακές καταστάσεις ακόμα και μέσα στην Εκκλησία σήμερα 
δείχνουν και πως ο διάβολος έχει λησμονηθεί» (M.L. Jones).  
     Με ποια δύναμη μπορεί ο χριστιανός να αντισταθεί; Μόνο με τη δύναμη της ανάστασης του Χριστού. Η δύναμη που 
ανέστησε τον Χριστό και κατανίκησε τις δυνάμεις του σκότους, η ίδια δύναμη μπορεί να μας συμπαρασταθεί και να 
νικήσουμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό. Δεν αρκεί, ωστόσο, μόνο η δύναμη του Θεού ούτε μόνο η αποφασιστικότητα του 
πιστού. Ορισμένοι πιστοί έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση που νομίζουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και χωρίς την 
πανοπλία του Θεού. Και κάποιοι άλλοι έχουν τέτοια έλλειψη εμπιστοσύνης στον νέο «εν Χριστώ» εαυτό τους, που 
πιστεύουν ότι δεν έχουν τίποτε να συνεισφέρουν στη νίκη τους στον πνευματικό τους αγώνα. Και οι δύο έχουν λάθος. 
Το σωστό είναι ο συνδυασμός της δύναμης του Θεού και της ανθρώπινης πίστης.  
 

2. Οι Αρχές και οι Εξουσίες (6:12). 
     Με τη φρ. «αρχές και εξουσίες» εννοούμε παραδοσιακά τις αντίθεες πνευματικές δυνάμεις, τις δαιμονικές υπάρξεις 
που είναι πρόσωπα και κινούνται ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, δηλ. «ανάμεσα στη γη και στον ουρανό» (εδ. 12). Εντούτοις, 
διατυπώθηκαν και άλλες θεωρίες: α) Το κράτος και οι θεσμοί του, είτε με τη μορφή γιγάντιου παγκόσμιου δεσποτισμού 
είτε μονοπρόσωπης δικτατορίας (Gordon Rupp, Αρχές και Εξουσίες). β) Οι θρησκευτικοί και ηθικοί κανόνες που 
διατυπώνονται στις ανθρώπινες παραδόσεις (Hendrik Berkhof, Christ and the Powers). γ) Τρεις κύριες εξουσίες: Η 

  Τ 
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ειδωλολατρική θρησκεία και εξουσία (+ κράτος)∙ ο νόμος όταν ανάγεται σε ανεξάρτητο θρησκευτικό σύστημα∙ τα 
δύστροπα στοιχεία της φύσης (επιδημίες, άγρια ζώα, γενικά τα δεσμά της φθοράς) καθώς όλα αντιστέκονται στην 
εξουσία του Θεού (G.B. Caird, Αρχές και Εξουσίες, Μελέτη στην Παυλιανή Θεολογία). δ) Ο «κόσμος των αξιωμάτων και 
αρχών της πολιτικής και της θρησκείας, των οικονομικών και της κοινωνίας, της ηθικής και της βιολογίας, της ιστορίας 
και του πολιτισμού…» (Markus Barth, The Broken Wall – Μελέτη της Επιστολής προς Εφεσίους). [Για περισσότερο 
σχολιασμό των διαφόρων θεωριών, βλ. John Stott, Το Μήνυμα της προς Εφεσίους Επιστολής, εκδ. «Ο Λόγος», σελ. 
389-400]. 
 

3. Η Πανοπλία του Χριστιανού (6:13-20). 
     Η πανοπλία του Χριστιανού είναι ο πλήρης εξοπλισμός ενός βαριά οπλισμένου ρωμαίου στρατιώτη. Στην Παλαιά 
Διαθήκη (Ησ 59:17) εμφανίζεται ο ίδιος ο Θεός ως Πολεμιστής. Ο Παύλος αναπτύσσει 6 τμήματα του οπλισμού ενός 
στρατιώτη: τη ζώνη - τον θώρακα - τα υποδήματα - την ασπίδα - την περικεφαλαία - τη μάχαιρα. α) Η Ζώνη (συνήθως 
από δέρμα) ανήκε πιο πολύ στα εσωτερικά του ενδύματα παρά στην πανοπλία. Συγκρατούσε τον χιτώνα του 
πολεμιστή και το σπαθί του. Διασφάλιζε ότι θα βάδιζε ανεμπόδιστος. Του έδινε μια αίσθηση κρυφής δύναμης και 
αυτοπεποίθησης. Στο ερώτημα «για ποια αλήθεια πρόκειται», οι απαντήσεις κυμαίνονται βασικά από την αλήθεια του 
ευαγγελίου (Ιω 8:31-36, 43-45∙ Εφ 4:21∙ 5:6, 9) μέχρι το πνεύμα ειλικρίνειας που πρέπει να διέπει τον πιστό (Ψλ 51:8 
[ΝΜΒ]∙ Εφ 4:15, 25). Και βέβαια ο συνδυασμός είναι πάντα η ενδεδειγμένη ερμηνεία. β) Ο Θώρακας ήταν «της 
δικαιοσύνης». Εδώ εννοείται τόσο η δικαιοσύνη που μας προσφέρει ο Θεός διά του Χριστού (Φιλ 3:9) όσο και η ηθική 
δικαιοσύνη που είναι καρπός της δικαιοσύνης του Θεού και όχι του νόμου. Η δικαιοσύνη, που μας καταλογίζει ο Θεός 
εν Χριστώ, είναι αυτή που μας ικανώνει να τη βιώσουμε στην πράξη διά της πίστεως. γ) Τα Yποδήματα. Εδώ πρόκειται 
για το λεγόμενο caliga, το ημίμποτο του ρωμαίου λεγεωνάριου καμωμένο από δέρμα, άφηνε ελεύθερα τα δάκτυλα του 
ποδιού, είχε βαριές σόλες με καρφιά και δενόταν στον αστράγαλο και στην κνήμη με λουριά. Αυτά επέτρεπαν στον 
στρατιώτη να κάνει μεγάλες πορείες, στήριζαν το πόδι χωρίς να εμποδίζουν την κινητικότητά του, και το προστάτευαν 
από γλιστρήματα. Ο Παύλος τονίζει την ετοιμότητά μας να δώσουμε τη μαρτυρία μας για τον Χριστό και να φέρουμε 
στους ανθρώπους το μήνυμα της ειρήνης με τον Θεό (πρβλ. Ησ 52:7∙ Κολ 2:17). δ) Η Ασπίδα. Ήταν η μακρόστενη 
ασπίδα (scutum – όχι η μικρή στρογγυλή). Είχε ύψος 1,20 μ. και πλάτος 0,75 εκ., και κάλυπτε ολόκληρο το σώμα. 
Αποτελείτο από 2 στρώματα ξύλου κολλημένα μεταξύ τους και καλυμμένα πρώτα με λινό και μετά με δέρμα. Ήταν 
δεμένη με σίδηρο από πάνω και από κάτω. Ήταν ειδικά σχεδιασμένη για να σβήνει τα επικίνδυνα εμπρηστικά 
βλήματα, κυρίως βέλη βουτηγμένα στην πίσσα. Πρώτα τα άναβαν και μετά τα έριχναν. ε) Η Περικεφαλαία. 
Κατασκευαζόταν από ανθεκτικό μέταλλο (χαλκό ή σίδηρο). Υπήρχε και εσωτερική στρώση από τσόχα ή σφουγγάρι για 
να την αντέχει το κεφάλι. Μόνο ένας πέλεκυς ή σφυρί μπορούσε να διαπεράσει την περικεφαλαία. Τίποτα δεν μπορεί 
να πλήξει τη σωτηρία του Χριστού. Την τωρινή και την εσχατολογική. Αυτό που στολίζει και προστατεύει τον χριστιανό, 
που τον ικανώνει να κρατάει ψηλά το κεφάλι με εμπιστοσύνη και χαρά, είναι το γεγονός ότι έχει σωθεί κι έχει και τη 
βεβαιότητα της τελικής, εσχατολογικής σωτηρίας. ς) Η Μάχαιρα. Είναι το μόνο όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
επιθετικά και αμυντικά. Η λ. του κειμένου είναι «μάχαιρα», δηλ. ένα κοντό μαχαίρι και όχι το μακρύ ξίφος, κάτι που 
προϋπέθετε κοντινή απόσταση από τον εχθρό. Συμβολίζει κάλλιστα τον λόγο του Θεού, που μπορεί να εισχωρεί στο 
σώμα του αντιπάλου και να τον εξοντώνει (Εβρ 4:12). Τέλος, πέρα απ’ αυτό τον κατάλογο, ο Παύλος προσθέτει την 
προσευχή, η οποία διαποτίζει κάθε πνευματικό πόλεμο. Ο εξοπλισμός μας δείχνει την απόλυτη εξάρτησή μας από τον 
Θεό, η οποία εκδηλώνεται με την προσευχή. Η προσευχή είναι διαρκής, σε κάθε περίσταση, για όλους και με άγρυπνη 
στάση –όχι σαν τους μαθητές στη Γεθσημανή! Γι’ αυτό και πάντοτε η πλήρης εντολή είναι «αγρυπνείτε και 
προσεύχεσθε για να μη νικηθείτε…» 
 

Το Συμπέρασμα της Επιστολής (6:21-24). 
     Ήταν συνήθεια των επιστολογράφων του αρχαίου κόσμου να κλείνουν την επιστολή τους με μια ευχή. Ήταν 
συνήθως κάποια κοσμική ευχή –έστω κι αν επικαλούνταν τους θεούς– για την υγεία και την ευτυχία του/των 
παραληπτών τους. Ο Παύλος συνεχίζει αυτή την τακτική. Αυτό που γράφει είναι μισό ευχή και μισό προσευχή. Οι 
ευλογίες που επιθυμεί για τους αναγνώστες του προέρχονται «από τον Θεό Πατέρα κι από τον Κύριο Ιησού Χριστό». 
Ποιες είναι αυτές οι ευλογίες; Βλέπουμε εδώ δύο προσευχές-ευχές: Στην πρώτη (εδ. 23) συναντούμε τις έννοιες της 
ειρήνης, της αγάπης και της πίστης. Στη δεύτερη (εδ. 24) συναντούμε την έννοια της χάρης. Από τις τέσσερις αυτές 
ευχές οι δύο που ξεχωρίζουν σαν ιδιαίτερα ταιριαστές είναι η ΧΑΡΗ και η ΕΙΡΗΝΗ. Ο απόστολος κλείνει με αυτές τα 
έννοιες, όπως είχε και ανοίξει την Επιστολή του με αυτές. Δεν υπάρχουν άλλες λέξεις που να συνοψίζουν με μεγαλύτερη 
επιτυχία το μήνυμα της όλης Επιστολής: Η Ειρήνη με την έννοια της συμφιλίωσης με τον Θεό, και του ενός με τον άλλο 
εν Χριστώ, είναι το μεγάλο επίτευγμα του Χριστού. Η Χάρη εξάλλου είναι η αιτία και το μέσον με το οποίο έλαβε χώρα 
αυτό το επίτευγμα. Είθε όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στις εκκλησίες μας σήμερα. Η Νέα Ζωή του Χριστού να 
κυριαρχεί στη Νέα Κοινωνία, με νέες Προδιαγραφές και δυναμική επίδραση στις μεταξύ μας Νέες Σχέσεις «εν Χριστώ». 

 
****  
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