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Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 
Η Επιστολή Α΄ Πέτρου σε 16 Συμμελέτες 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 
 

1. Η Ζωντανή Ελπίδα 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 1:1-6 
 
Εισαγωγικά στην Επιστολή 
 
 

 Πρώτη Επιστολή του Πέτρου γράφτηκε από τον απόστολο του Χριστού περί το 64 με 67 μ.Χ. κι είναι το κείμενο 
εκείνο της Καινής Διαθήκης στο οποίο αποκαλύπτεται η χριστιανική αντίληψη περί των παθημάτων. 

 Το βιβλίο του Ιώβ στην ΠΔ διδάσκει ότι ο Θεός αφήνει τα παιδιά του να πάσχουν για να δοκιμάσει την 
πιστότητά τους, αλλά σε τελική ανάλυση η αιτία των παθημάτων του δικαίου παραμένει μυστηριώδης. Στο βιβλίο 
του Ησαΐα τα παθήματα του Δούλου βρίσκουν την ανταπόδοσή τους και την ένδοξη δικαίωσή τους στις υπηρεσίες 
που προσφέρονται προς τους άλλους. Στην Α΄ Επιστολή του Πέτρου, στην ΚΔ, τα παθήματα εξαγνίζουν και 
εξευγενίζουν τον πιστό (1:7). Το μήνυμα της Επιστολής συνοψίζεται στους στίχους 1-2 του 4ου κεφαλαίου: «Όποιος 
πέθανε ως προς τον παλαιό άνθρωπο, έπαψε να ζει μέσα στην αμαρτία». 
 Η Επιστολή απευθύνεται στους Χριστιανούς της διασποράς που υφίσταντο διωγμούς και την κοινωνική 
απαξίωση λόγω του Χριστού. Ο συγγραφέας είναι ο Πέτρος, μαθητής του Ιησού. Είχε γεννηθεί στη Βηθσαϊδά, μια 
άσημη κωμόπολη της Γαλιλαίας αλλά αργότερα κατοίκησε στην κοντινή Καπερναούμ. Και τα δύο αυτά ψαροχώρια 
βρίσκονταν σε επικοινωνία με τη Δεκάπολη. Είναι πολύ πιθανό να ήξερε αρκετά καλά την ελληνική γλώσσα, αφού 
είχε δοσοληψίες οικονομικής φύσεως με τη Δεκάπολη σαν ψαράς που ήταν. Από θρησκευτική άποψη δεν ήταν 
καθόλου «αγράμματος ψαράς», όπως συνήθως λέγεται και γράφεται, γιατί ήξερε τόσο τα θεόπνευστα κείμενα της 
Παλαιάς Διαθήκης από τη συναγωγή όσο και τη θρησκευτική παράδοση που εξέφραζαν τα αποκαλυπτικά και τα 
άλλα εξωβιβλικά (εκτός Τορά) κείμενα της εποχής. Ο Πέτρος ήταν «αγράμματος» με τα ελληνικά κριτήρια: αγνοούσε 
π.χ. τη φιλοσοφία των στωϊκών και των κυνικών, αλλά είχε και ζήλο και καλή κατάρτιση στη δική του παράδοση 
(πρβλ. την ομιλία του την ημέρα της  Πεντηκοστής). 
 
Προοίμιο Επιστολής (εδ. 1-2) 
 

Στα πρώτα δύο εδάφια ξεκινάει προβάλλοντας στους αναγνώστες του το καταπληκτικό προνόμιο να είναι κανείς 
παιδί του Θεού. Έτσι, προσπαθεί να πάρει τα μάτια τους από τις θλίψεις των διωγμών και να τα στρέψει στη θετική 
εικόνα της πνευματικής τους κατάστασης. Τους λέει, λοιπόν ότι 1) «Είστε οι εκλεκτοί του Θεού» (εδ. 1), μολονότι 
είστε στη διασπορά. 2) «Το Άγιο Πνεύμα σάς έχει εξαγιάσει» (εδ. 2). 3) «Το αίμα του Χριστού μάς κάνει νέους 
ανθρώπους (=σας έχει εξαγνίσει ‒εδ. 2), και κατ’ επέκταση έχει αλλάξει τη ζωή μας (Β΄ Κορ. 5:17).   
 Πού βρίσκω, ωστόσο τη δύναμη να αντέχω σε έναν αφιλόξενο κόσμο που με πολεμάει, με περιφρονεί, δεν με 
υπολογίζει, με καταθλίβει; Η απάντηση δίνεται στα επόμενα τέσσερα εδάφια, τα οποία μιλούν για: 1. Τη ζωντανή 
ελπίδα (εδ. 3) 2. Τη μελλοντική ελπίδα (εδ. 4) και 3. Την παρούσα ελπίδα (5-6). 
 
 
1.  Η Ζωντανή Ελπίδα (εδ. 3)  
 

Τι σημαίνει «ελπίς ζώσα»; Είναι μια ελπίδα που δεν πεθαίνει ποτέ. Γεννήθηκε μέσα μας και είναι ασφαλής, βέβαιη 
και πραγματική, το εντελώς αντίθετο από τις ελπίδες που προσφέρει ο κόσμος, και οι οποίες είναι απατηλές, 
φρούδες, και ψεύτικες. Η βάση αυτής της ζώσας ελπίδας του πιστού είναι η ανάσταση του Χριστού. Επειδή ο 
Χριστός ζει, έχουμε κι εμείς την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Τον Χριστό τον είδαν αναστημένο οι μαθητές, 500 οπαδοί 
του, ο Παύλος. Και καθώς τον είδαν, αυτό το πρόσωπο άλλαξε τη ζωή τους. Η ζωντανή αυτή ελπίδα μάς βεβαιώνει 
πως ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Για τον κάθε θνητό το θάνατος είναι σίγουρος. Σίγουρη όμως είναι και η ελπίδα 
της αιώνιας ζωής. Είναι τόσο σίγουρη, όσο σίγουρο είναι κι ότι ο Ιησούς αναστήθηκε και ζει.  
 
 

Η 
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 2.  Μέλλουσα Ελπίδα (εδ. 4)  
 

Ο Θεός μάς υπόσχεται όχι μόνο ότι θ’ αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό αλλά κι ότι θα έχουμε ένα καλύτερο μέλλον 
στην αιωνιότητα. Είναι η υπόσχεση μιας κληρονομιάς που είναι φυλαγμένη για μας στους ουρανούς ‒κάτι πολύ 
καλύτερο από το καλύτερο που μπορεί να μας προσφέρει αυτός ο κόσμος. Ο χριστιανός που ζει σε έναν αφιλόξενο 
κόσμο μπορεί να στηριχτεί σ’ αυτή την υπόσχεση και να πάρει δύναμη.  
 Τι σημαίνει όμως αυτή η μελλοντική ελπίδα;  Διά του Χριστού μεταβαίνουμε από μια κατάσταση όπου δεν 
είχαμε τίποτε, σε μια κατάσταση όπου κληρονομούμε τα πάντα. Κι αυτό εν Χριστώ, δηλ. ταυτιστήκαμε με τον 
κληρονόμο Χριστό και γίναμε συγκληρονόμοι μ’ αυτόν.  
 Η κληρονομιά μας φυλάσσεται στους ουρανούς με την εγγύηση της ανάστασης. Μια επίγεια κληρονομιά 
υπόκειται σε φθορά, σε μεταβολές του διαθέτη, στον κίνδυνο η κληρονομιά να αποδειχτεί επαχθής (π.χ. με τον 
ΕΝΦΙΑ ή με χρέη του διαθέτη κλπ.) Τίποτα τέτοιο όμως δεν απειλεί την επουράνια κληρονομιά του Χριστιανού!  
 Η κληρονομιά μας είναι άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη. Και μια κληρονομιά με τέτοια αξία μάς επιτρέπει να 
δούμε το μέλλον μας με εντελώς άλλη αισιοδοξία. Αυτή είναι η δύναμη της ελπίδας, που κάνει τον χριστιανό να 
αντέχει τα πάντα σε έναν αφιλόξενο κόσμο. Μια τελευταία στατιστική έδειξε ότι το 70% των Ελλήνων είναι εντελώς 
απογοητευμένοι. Δεν ελπίζουν σε τίποτε. Επιπλέον έχουμε μια τρίτη ελπίδα: 
 
3. Η Παρούσα Ελπίδα (εδ. 5-6) 
 

Η ζωντανή ελπίδα που προαναφέραμε μας ενθαρρύνει να πιστέψουμε στην προστασία του Θεού στο σήμερα. Η 
«σωτηρία που είναι έτοιμη να φανερωθεί στους έσχατους καιρούς» είναι αυτή η ζωντανή ελπίδα. Το κείμενο 
χρησιμοποιεί ένα όμορφο ρήμα: (τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ) φρουρουμένους (διὰ πίστεως). Ο Θεός υπόσχεται να 
μας φρουρεί με τη δύναμή του καθώς περιπατούμε σ’ αυτή τη γη με πίστη μαζί του. Τι μεγαλύτερη ενθάρρυνση θα 
μπορούσε να δώσει ο Πέτρος στους χριστιανούς αναγνώστες του που βίωναν τον διωγμό, αλλά και σ’ εμάς σήμερα 
που βιώνουμε κάθε είδους θλίψη! 
 Κάτι που πρέπει να σημειώσουμε είναι η παθητική φωνή του ρήματος: φρουρουμένους. Ο Θεός μάς φρουρεί. 
Αυτός μας κρατάει στο χέρι του κι όχι εμείς -η τελευταία είναι λάθος εικόνα. Ο πατέρας πρέπει να φροντίζει να 
κρατάει το χέρι του παιδιού του, όχι το παιδί. Ο νόμος δεν τιμωρεί το παιδάκι που αφήνει το χέρι του πατέρα του κι 
απομακρύνεται. Αν πάθει κάτι, θα τιμωρηθεί ο πατέρας «για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου» και μάλιστα 
αυστηρότερα από τον απλό υπεύθυνο για τον ανήλικο (Άρθρο 360 ΠΚ).  
 Στο εδ. 5 η ζώσα ελπίδα μάς ενθαρρύνει να πιστέψουμε στην προστασία του Θεού στο παρόν, και το εδ. 6 
μας λέει ότι η ζώσα ελπίδα μάς δίνει μια βαθιά αγαλλίαση στο παρόν. Το ερώτημα είναι από πού πηγάζει αυτή η 
αγαλλίαση; Την απάντηση τη βρίσκουμε αν διαβάσουμε τα εδ.  
 Ο απόστολος θέλει να βάλουμε στην πράξη τη γνώση όλων αυτών των ευλογιών του Θεού.  

‒Τι κάνουμε τώρα που ξέρουμε όλα αυτά τα κεκτημένα μας εν Χριστώ; 
‒Η καρδιά μας γεμίζει με αγαλλίαση! 

Μόνη η γνώση δεν μπορεί να μας γεμίσει με αγαλλίαση όταν αντιμετωπίζουμε τον διωγμό και την κάθε είδους 
θλίψη. Πρέπει ν’ ανταποκριθούμε με πίστη σ’ αυτή τη γνώση. Η πίστη μετατρέπει τη σταθερή γνώση σε σταθερή 
πρακτική. Η πίστη ενεργεί με βάση τις θεολογικές αλήθειες αλλά δεν μένει εκεί: παράγει μια διαγωγή συνεπή προς 
αυτές τις αλήθειες.  
 Η πίστη μετατρέπει σε εμπειρία τη θεολογική ασφάλεια (δηλ. τη βασισμένη στη Βίβλο). Γι’ αυτό ο Ιωάννης λέει 
ότι: «Η νίκη που νίκησε τον κόσμο είναι η πίστη σας» (Α΄ Ιω 5:4) ‒όχι η γνώση σας. 
 Η πίστη αυτή, ενισχυμένη από τη ζωντανή ελπίδα μας, γεμίζει την καρδιά μας με αγαλλίαση. Έτσι, οι τωρινές 
αντιξοότητες και οι διωγμοί δεν μπορούν να καταβάλουν τον πιστό. Η χαρά του χριστιανού είναι ανεξάρτητη από τις 
θλίψεις. 
  
Συμπέρασμα 
  

Θέλουμε την πνευματική μας αύξηση; Λέμε «ναι» στη θλίψη και περιμένουμε την έκβαση της όποιας αντιξοότητας 
κρατώντας σφιχτά μέσα μας: τη Ζωντανή Ελπίδα, τη Μελλοντική Ελπίδα του ουρανού και την Παρούσα Ελπίδα, 
που τη βιώνουμε απ’ αυτή τη ζωή μέσα σ’ έναν αφιλόξενο κόσμο. 
  
 

**** 
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Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 
Η Επιστολή Α΄ Πέτρου σε 16 Συμμελέτες 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 
 

2. Χαρά μέσα στις Θλίψεις 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 1:7-9 
 
 

 πίστη μας στον Χριστό και στην ανάστασή του από τους νεκρούς δεν μας δίνει μόνο τη «ζώσα ελπίδα» 
αλλά μας γεμίζει και με μια ανείπωτη χαρά και αγαλλίαση, καθώς προγευόμαστε την τελική δόξα. Με τις 

θλίψεις ο Θεός «διϋλίζει» την πίστη μας και αυξάνει την εσωτερική δύναμή μας. Ο Πέτρος θέλει να πει από τη 
δική του πείρα και σε μια εκκλησία που υποφέρει, ποια είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις 
διάφορες δοκιμασίες που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας. Αυτά τα αποτελέσματα τα συναντούμε στο σχετικό 
κείμενο: (1) Απέραντη αγαλλίαση (1:6)· (2) Δοκιμασμένη πίστη (1:7)· (3) Ανείπωτη χαρά (1:8)· (4) Ο τελικός 
στόχος της πίστης (1:9). 
 
1. Απέραντη αγαλλίαση (1:6) 
 

Η σκέψη και μόνο της έλευσης του Χριστού και η μελλοντική ολοκλήρωση της σωτηρίας μας μας γεμίζει με μια 
απέραντη αγαλλίαση ακόμη και μέσα στις θλίψεις. Ο όρος ἀγαλλιᾶσθε στην Καινή Διαθήκη σημαίνει το 
σκίρτημα της χαράς που νιώθουμε από πνευματικούς λόγους (π.χ. Λκ 1:47· Μτ 5:12 κλπ.) Πρόκειται για ένα 
σκίρτημα που αφορά την αιωνιότητα, ένα σκίρτημα εξωκόσμιο ‒πέρα απ’ αυτό τον κόσμο. Αυτή η αγαλλίαση 
υπάρχει μέσα μας «έστω κι αν χρειαστεί προς το παρόν να στενοχωρηθούμε για λίγο από ποικίλες δοκιμασίες». 
Αυτή η αγαλλίαση είναι ανεξάρτητη από τις εξωτερικές περιστάσεις. Οι πρώτοι εκείνοι χριστιανοί είχαν τόσο 
ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή τους, που είχαν τη δύναμη να νιώθουν απέραντη 
αγαλλίαση μέσα απ’ όλες τις δοκιμασίες της ζωής. Ποια είναι η δική μας η ζωή σήμερα; Μήπως μπλέκουμε τη 
χαρά για τις εφήμερες ευχαριστήσεις της ζωής με την πνευματική αγαλλίαση που φέρνει η ζωντανή παρουσία 
του Θεού στη ζωή μας; 
 
2. Δοκιμασμένη πίστη (1:7) 
  

Ένα από τα αποτελέσματα αλλά και σκοπούς των δοκιμασιών στη ζωή μας είναι να εμπλουτιστεί και να 
ενισχυθεί η πίστη μας, η οποία είναι απείρως πιο πολύτιμη από το χρυσάφι. Ο Θεός μάς διαβεβαιώνει πως η 
θλίψη, ενώ για όλο τον άλλο κόσμο είναι κάτι αρνητικό, για τον πιστό είναι κάτι θετικό. Μ’ άλλα λόγια: «αυτό 
που ο κόσμος το βλέπει για κακό, ο Θεός και ο κάθε πιστός του το βλέπει θετικά». Γι’ αυτό ο Θεός επιτρέπει τη 
θλίψη. Δεν επιτρέπει κάτι κακό αλλά κάτι αγαθό (για κείνον) και πρέπει να το δούμε έτσι κι εμείς! Το κακό που 
βλέπουν ο έξω κόσμος, με την παρέμβαση του Θεού στη ζωή μας μεταβάλλεται σε καλό (Ρωμ 8:28). Έτσι, 
λοιπόν: 
 α) Οι δοκιμασίες αποδεικνύουν τη γνησιότητα της πίστης μας (πρβλ. Ιακ 1:12). Αυτό κάνει κι ο χρυσοχόος 
με τη φωτιά. Αν η ζωή μας ήταν όλο καλοπέραση, τότε η πίστη μας δεν θα μπορούσε να δοκιμαστεί (αντίθ.: το 
«Ευαγγέλιο της Ευημερίας»). Εκείνη την εποχή όπου ο χρυσός ήταν ευρύτερα διαδεδομένος και η νόθευση 
συχνότερη, η καλύτερη δοκιμασία ήταν να στάξουν πάνω στο δοκιμαζόμενο χρυσό αντικείμενο ένα οξύ (π.χ. 
νίτρο). Αν το χρυσό αντικείμενο ήταν ψεύτικο, έλιωνε στο οξύ. Αν άντεχε, ήταν γνήσιο… Οι θλίψεις είναι αυτό το 
νίτρο. Μπορούμε να αντέξουμε; Τότε η πίστη μας είναι γνήσια και όχι υποκριτική. 
 β) Οι δοκιμασίες αυξάνουν την πίστη μας. Οι δοκιμασίες μπορούν να δυναμώσουν την πίστη μας. Όπως 
οι μύες του ανθρώπου για να παραμείνουν ακμαίοι και για να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο χρειάζονται 
εκγύμναση, έτσι είναι και οι πνευματικοί μύες της πίστεως. Γιατί μας δοκιμάζει ο Θεός; Για να δει πόση και τι 
είδους πίστη έχουμε; Όχι, εκείνος ξέρει. Το κάνει για να δούμε εμείς σε τι κατάσταση βρίσκεται η πίστη μας και 
να ενδιαφερθούμε γι’ αυτήν. Να δούμε με άλλο μάτι τις θλίψεις και τις δοκιμασίες και να ζητήσουμε την αύξηση 
και την ενδυνάμωση της πίστης μας. Και ο Θεός θα ανταποκριθεί στο αίτημά μας.  
 Αλλά οι δοκιμασίες έχουν κι έναν άλλο σκοπό: 

Η 
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 γ) Να αναδείξουν στη ζωή μας το πρόσωπο του Χριστού. Τον παλιό καιρό, που δεν υπήρχαν τα σημερινά 
μέσα, ο χρυσοχόος έναν τρόπο είχε για να βεβαιωθεί ότι το χρυσάφι που περνούσε από τη φωτιά είχε απόλυτα 
ξεκαθαριστεί από τα άλλα μέταλλα: έφτανε να βλέπει σ’ αυτό το πρόσωπό του. Τότε το χρυσάφι ήταν απόλυτα 
γνήσιο. Ας αναρωτηθούμε ο καθένας μας: βλέπει ο έξω κόσμος το πρόσωπο του Χριστού στη ζωή μας; Στον 
τρόπο που ενεργεί η πίστη μας στην καθημερινότητά μας; στην αρρώστια μας; σε μια απώλεια; σε μια 
αναδουλειά; Είναι οι αντιδράσεις μας αντιδράσεις Χριστού; Τότε η πίστη μας είναι γνήσια (βλ. Ιώβ 23:10).  
 
3. Ανείπωτη χαρά (1:8) 
 

Ένα τρίτο αποτέλεσμα των δοκιμασιών στη ζωή μας είναι η «ανεκλάλητη και ένδοξη χαρά» του πιστού.  
Ο Πέτρος λέει ότι ακόμη κι αν δεν βλέπουμε τον Χριστό (όπως τον είχε δει ο Πέτρος) τον αγαπάμε. Εντύπωση 
μας κάνει ότι τη θέση της ελπίδας στο εδ. 3 την παίρνει η πίστη στο εδ. 7, και τώρα στο εδ. 8 τη θέση της πίστης 
την παίρνει η αγάπη. Θα έλεγε κανείς ότι ο Πέτρος ήταν πιο προνομιούχος από τους αναγνώστες του, γιατί 
εκείνος είχε δει στη φυσική ζωή τον Χριστό, ενώ εκείνοι όχι. Κατά τον E.G. Selwyn τη γνώση του Κυρίου τη 
συναντούμε στη Βίβλο σε τέσσερις βαθμίδες: (1) η προφητική επιθυμία (εδ. 10-12)· (2) η γνώση των αυτοπτών 
μαρτύρων (Α΄ Ιω 1:1)· (3) η πίστη που δεν στηρίζεται στην όψη (Ιω 20:29)· (4) η πίστη που περνάει σε ένα νέο 
είδος όψεως, για την οποία μιλάει ο Παύλος στο Α΄ Κορ 13:12 και ο Ιωάννης στο Α΄ Ιω 3:2. Επομένως οι 
αναγνώστες του Πέτρου εν προκειμένω δεν μειονεκτούν έναντι του Πέτρου, γιατί εκείνοι βλέπουν τον Κύριο μέσα 
από τις θλίψεις. Μοιάζει με τη θέα του 4ου προσώπου μέσα στο καμίνι των τριών ανδρών, που έβλεπε ο 
Ναβουχοδονόσορ (Δαν 3:26). Η χαρά για την οποία κάνει λόγο ο Πέτρος εδώ έχει 2 χαρακτηριστικά. Είναι: 
 α) ανεκλάλητη. Η χαρά του πιστού μέσα στις θλίψεις δεν μπορεί να εκφραστεί με ανθρώπινες λέξεις, γιατί 
προέρχεται από μια εμπειρία τελείως διαφορετική από τον κόσμο των αισθήσεων και της καθημερινότητας. 
Μέσα από τις θλίψεις ο πιστός βλέπει τον ίδιο τον Κύριο, όπως οι τρεις παίδες στο καμίνι, και μετά απ’ αυτή τη 
θέα ο πιστός δεν μπορεί ν’ αγαπήσει τίποτε άλλο στον βαθμό που αγαπάει τον Κύριό του. Κι αυτή η αγάπη δεν 
μεταδίδεται με λόγια, γιατί γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Είναι «χαρά ανεκλάλητη». 
 β) δεδοξασμένη. Τι σημαίνει «ένδοξη χαρά»; Πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή η ανεκλάλητη 
χαρά έχει την προέλευσή της όχι στο γεγονός ότι ο πιστός βλέπει τον Κύριο μέσα στις τωρινές του θλίψεις αλλά 
και στο ότι θα τον δει μια μέρα στην εσχατολογική του δόξα, τότε που και οι πιστοί θα συνδοξαστούν με τον 
Χριστό. Με τις θλίψεις, τώρα, ο πιστός είναι σαν να προγεύεται τη δόξα του Χριστού, γιατί τον ακολουθεί από τα 
παθήματα στη δόξα. Με αυτή την έννοια η χαρά είναι «δεδοξασμένη», γιατί σχετίζεται με τη μελλοντική δόξα της 
Εκκλησίας. Έχουμε άραγε ως σημερινοί πιστοί αυτή τη χαρά μέσα μας; Μια χαρά που έχει προέλευση τη θέαση 
του Χριστού μέσα από τα θλίψεις και από την πρόγευση της μελλοντικής δόξας της Εκκλησίας; 
 Η εσχατολογική προοπτική του στίχου 8 εξάλλου φαίνεται κι από τη συνέχεια στον στ. 9, όπου απαντάται: 
 
4. Ο τελικός στόχος της πίστης (1:9) 
 

Εδώ στο εδάφιο 9 έχουμε τρεις διακεκριμένες έννοιες που πρέπει να εξηγήσουμε: 
 α) κομιζόμενοι. Δεν σημαίνει μια συνεχή και διαρκή πράξη αλλά ένα μοναδικό γεγονός, την «αποδοχή του 
ουράνιου έπαθλου της νίκης» (G. Wohlenberg), «έτσι που επέχει θέση μέλλοντα» (R. Knopf). Ο απόστολος εδώ 
μιλάει για το τελικό «κέρδος», για την απόδοση της ελπίδας των πιστών στο μέλλον (Εβρ 11), για τη φανέρωση 
«τῆς κληρονομίας τῆς τετηρημένης ἐν οὐρανοῖς» (1:4). Η τωρινή χαρά του πιστού γίνεται ακόμα μεγαλύτερη 
στα τέλη των καιρών όταν θα δοθεί από τον Θεό τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν. Είναι φανερό ότι για τον 
απόστολο η πίστη εν προκειμένω δεν είναι μια λογική, γνωστική διαδικασία ή ένα συναίσθημα που γεμίζει με 
ευφορία την ανθρώπινη καρδιά αλλά είναι μια πορεία ολόκληρου του ανθρώπινου «είναι» προς τον σκοπό που 
τον περιμένει. «Είναι μια κίνηση προς τον σκοπό και άφιξη στο τέρμα, άρα πράξη ζωής» (K.H. Schelckle). 
 β) τέλος. Ο όρος έχει εδώ περισσότερο την έννοια του σκοπού (όπως π.χ. στο Α΄ Τιμ 1:5) και λιγότερο του 
τέλους (όπως π.χ. Ρωμ 10:4). Με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε ότι τελικός σκοπός της πίστης της Εκκλησίας 
είναι να πάρει από τα χέρια του Θεού την κληρονομία, την «σωτηρίαν των ψυχών» ‒κι εδώ βέβαια πρόκειται για 
την εσχατολογική σωτηρία, τη συντέλεια.  
 γ) η σωτηρία. Η «σωτηρία» εδώ έχει το ίδιο περιεχόμενο όπως στον στ. 5. Περιμένουμε με χαρά την τελική 
σωτηρία μας όταν θα συναντηθούμε με τον Χριστό και θ’ απαλλαχθούμε ακόμη κι από την παρουσία της 
αμαρτίας στη ζωή μας. 
 

**** 
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Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 
Η Επιστολή Α΄ Πέτρου σε 16 Συμμελέτες 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 
 

 

3. Η Ελπίδα της Αιώνιας Σωτηρίας 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 1:10-12 
 

Ο σημερινό μάθημα είναι κάπως θεωρητικό κι έχει να κάνει με τη σωτηρία του Χριστού, κάτι που αποτελεί την καρδιά του 
ενδιαφέροντος του απ. Πέτρου. Γιατί αυτό; Μια εξήγηση ίσως είναι αυτό που είπε στους αρχιερείς μετά την αποφυλάκισή του 

μαζί με τον Ιωάννη: «Από κανέναν άλλο δεν μπορεί να προέλθει η σωτηρία ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό 
δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε» (Πραξ 4:12). Στην περικοπή μας ο απόστολος πανηγυρίζει για 
τη μεγάλη ελπίδα υπενθυμίζοντας στους αναγνώστες του ότι ανεξάρτητα από τις δύσκολες συνθήκες που περνούσαν ή τους 
σοβαρούς διωγμούς, μπορούσαν να στηρίζονται στην ελπίδα της αιώνιας σωτηρίας.  
 Η μεγάλη αποκάλυψη της Βίβλου είναι ότι ο Θεός όχι μόνον αγαπάει τον αμαρτωλό, όχι μόνον είναι ο μόνος που μπορεί να τον 
σώσει αλλά είναι κι εκείνος που θέλει να τον σώσει. «Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν σε βάθος την αλήθεια» 
(Α΄ Τιμ 2:4). Στην προηγούμενη μελέτη μας (1:7-9) είδαμε ότι ο Πέτρος τονίζει την «ανεκλάλητη» χαρά της Εκκλησίας για το 
πολύτιμο δώρο της σωτηρίας. Όσο αντίξοες κι αν είναι οι συνθήκες των θλίψεων και των διωγμών, οι πιστοί δεν θα πάψουν να 
χαίρονται κάθε μέρα για τη σωτηρία τους, κάτι που το συναντάμε ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη: «Ψάλτε στον Κύριο, ευλογήστε 
τ’ όνομά του, κηρύξτε κάθε μέρα τη σωτηρία του!» (Ψλ 96:2. Δες και Ψλ 9:14· 21:1· 40:16· 71:23· Α΄ Χρ 16:23· Ησ 25:9· 35:10· Α΄ 
Κορ 6:20· Α΄ Θεσ 5:16· Απ 5:9). 
 Στην περικοπή μας αυτή ο Πέτρος εξετάζει τη μεγάλη Ελπίδα της Αιώνιας Σωτηρίας από τη σκοπιά τεσσάρων Παραγόντων που 
συμβάλλουν στο μήνυμα της Σωτηρίας: 1. Οι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης· 2. Το Άγιο Πνεύμα· 3. Οι Απόστολοι· 4. Οι Άγγελοι. 
 
1.  Η Συμβολή των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης (εδ. 10) 
 

Το εδ. 10 μαζί με το 11α συνεχίζει για τη σωτηρία και τη χάρη του Θεού. Εδώ έχουμε τη σωτηρία που τη συναντάμε στο εδ. 9 από τη 
σκοπιά των προφητών. Οι προφήτες ήταν τα φερέφωνα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη που μιλούσαν για τη χάρη που θα ερχόταν. 
Μετά συνέχισαν με τα γραπτά τους για να μας γνωρίσουν όλα όσα μπορούσαν σχετικά με τη σωτηρία που υποσχόταν ο Θεός. Όλη 
την αλήθεια οι προφήτες την έλαβαν με θεία αποκάλυψη. Διαβάζουμε λ.χ. στον Αμώς (3:7): «Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν κάνει 
τίποτα, δίχως να πει το σχέδιό του στους προφήτες, τους δούλους του, από πριν»! (πρβλ. Ωσ 12:10· Εβρ 1:1· Ιακ 5:10). Από τον 
Μωυσή ώς τον προφήτη Μαλαχία όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν γοητευμένοι από τις υποσχέσεις για σωτηρία. Παρ’ 
όλα αυτά, ποτέ δεν έμαθαν όλη τη γκάμα και τις λεπτομέρειες του θείου σχεδίου.  
 Τι ΔΕΝ ήξεραν οι προφήτες; Μολονότι προφήτευσαν την έλευση του Μεσσία, ποτέ δεν είχαν πλήρη γνώση για τη ζωή του 
Χριστού, τον θάνατο και την ανάστασή του από τους νεκρούς. Μόνο πτυχές μπορούσαν να δουν και μόνο ματιές μπορούσαν να 
ρίξουν στο μεγάλο σχέδιο της σωτηρίας. Η σωτηρία αυτή θα ερχόταν μόνο με τη χάρη του Θεού, κάτι που οι προφήτες «εξεζήτησαν 
και εξηρεύνησαν» αλλά δεν την είδαν. Ο Χριστός είπε ότι: «Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν 
αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν· και ν’ ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν» (Μτ 13:16-17). Με άλλα λόγια, οι 
προφήτες δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει «χάρη» και πώς αυτή λειτουργεί. 
 
2.  Η Συμβολή του Αγίου Πνεύματος (εδ. 11)  
 

Ειδικότερα, το Άγιο Πνεύμα αποκάλυψε στους προφήτες την έλευση αυτής της σωτηρίας, στην οποία περιλαμβάνονταν τα 

παθήματα του Ιησού και η δόξα που θ’ ακολουθούσε. Δηλ. Ποιος θα ήταν ο Μεσσίας (εἰς τίνα) και πότε θα ερχόταν (ποῖον 

καιρὸν ἐδήλου). Το εδάφιο αυτό είναι ένα από τα οποία στηρίζεται η θεοπνευστία της Γραφής. Στο «Πιστεύω» λέμε ότι το 

Πνεύμα είναι τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Το Πνεύμα του Χριστού (δηλ. του Μεσσία) ήταν που οδήγησε τους προφήτες να 

καταγράψουν κιόλας αυτά που έλεγαν προφορικά ‒ακόμη κι αν δεν καταλάβαιναν εντελώς εκείνη τη στιγμή τι έγραφαν ή πότε θα 
λάβαιναν χώρα αυτά που έγραφαν! Το Άγιο Πνεύμα προφήτευσε για τα παθήματα που θα υπέφερε ο Χριστός (βλ. Ησαΐας 53), και 

τις δόξες που θα επακολουθούσαν (Ησ 11). Εντύπωση μας κάνει ο πληθυντικός τὰς δόξας. Εννοούνται η ανάσταση, η ανάληψη 

και η αναμενόμενη Παρουσία στα τέλη των καιρών. Ολόκληρη η φράση τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα 

δόξας εξηγεί σαφώς ποιο είναι το περιεχόμενο της φρ. τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος του στ. 10. Έτσι μαθαίνουμε ποιο είναι το 

περιεχόμενο της προφητείας και της έρευνας των προφητών. Είναι γνωστό πως η πρώτη εκκλησία είδε σαν κύριο στόχο των 
προφητειών την πρόρρηση των παθών και της ανάστασης του Χριστού. Γι’ αυτό και ο ίδιος Κύριος είπε στους μαθητές που 
πήγαιναν στην Εμμαούς ότι οι προφήτες από τον Μωυσή ώς τον τελευταίο είπαν ότι «ο Χριστός έπρεπε να πάθει και να εισέλθει 
στη δόξα του» (Λκ 24:25-27). 

Τ 



3. Η Ελπίδα της Αιώνιας Σωτηρίας 
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 Τι ΔΕΝ είδαν οι προφήτες; Δεν είδαν το διάστημα των 2.000 περίπου ετών ανάμεσα στο Πάθος και στην τελική, την 
εσχατολογική δόξα. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν να πάθει ο Μεσσίας και κάποτε στο μέλλον να 
ξαναβασιλέψει. Για την κουλτούρα τους, άλλωστε, ένας Μεσσίας δεν ήταν δυνατόν να πεθάνει. Η τελική δόξα θα έρθει, γιατί 
πάντοτε τα παθήματα για χάρη του Χριστού ακολουθούνται από τη δόξα.  
 Η Corrie ten Boom που πέρασε τόσα και τόσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μαζί με την αδελφή της, την Μπέτσι, επειδή 
έκρυβαν στο σπίτι τους Εβραίους, έλεγε πολύ αργότερα ότι λυπάται που δεν έζησε η αδελφή της να δει πώς ο Θεός χρησιμοποίησε 
αυτά τα παθήματά τους, καθώς η ίδια περιερχόταν διάφορες χώρες και τα διηγόταν αγγίζοντας ψυχές, για να έρθουν τόσοι πολλοί 
στον Χριστό. Πάντοτε τα παθήματα για χάρη του Χριστού ακολουθούνται από αιώνια δόξα. Σήμερα κι εμείς οικοδομούμαστε 
πνευματικά με αυτό που στη θεολογία ονομάζεται «πρόοδος της αποκάλυψης», κάτι που δεν πρέπει να το παίρνουμε στα ελαφρά. 
Σήμερα ξέρουμε για τον Χριστό πράγματα που άνθρωποι σαν τον Ιερεμία ή τον Ησαΐα δεν ήξεραν, γιατί δεν τους δόθηκε να τα 
ξέρουν. Όταν οι σημερινοί άνθρωποι ακούν το μήνυμα του Χριστού να κηρύττεται αγνό και ξεκάθαρο, ακούν μια αλήθεια που οι 
δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν την άκουσαν ποτέ. Είμαστε προνομιούχοι ‒τουλάχιστον! Εκεί που οι προφήτες έβλεπαν μόνο μια 
χαραμάδα από το σχέδιο της έλευσης του Μεσσία, εμείς απολαμβάνουμε κιόλας τις ευλογίες από την πρώτη έλευση του Χριστού, 
καθώς προσδοκούμε τη δεύτερη έλευσή του. Ο Πέτρος κάτι τέτοιο ήθελε να τονίσει στους αναγνώστες του αλλά και σ’ εμάς σήμερα: 
μετά τη θλίψη και τα παθήματα για χάρη του Χριστού, θα έρθει σίγουρα η δόξα. 
 
3.  Η Συμβολή των Αποστόλων (εδ. 12α-β). 
 

Γεννάται το ερώτημα: πού κατέληξαν οι προφήτες αναζητώντας τον χρόνο εκπλήρωσης της επαγγελίας για τη σωτηρία στο 
πρόσωπο του Χριστού; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του ζήλου τους; Η απάντηση είναι στο εδ. 12: «Ο Θεός τούς αποκάλυψε ότι όσα 
έλεγαν δεν αφορούσαν τη δική τους γενιά αλλά τη δική σας». Ο αρχαίος προφήτης ερευνούσε με μια έντονη επιθυμία να μάθει 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Την απάντηση την αποκαλύπτει ο Θεός ‒δεν την ανακαλύπτει ο προφήτης. Ο προφήτης μαθαίνει έτσι 
πως είναι υπηρέτης του θείου σχεδίου, που θα ολοκληρωθεί όχι στις μέρες του αλλά στον έσχατο καιρό. Για παράδειγμα, ο Βαλαάμ 
προφητεύει: «Τον βλέπω, αλλά όχι τώρα· τον ατενίζω, μα όχι από κοντά…» (Πρβλ. Αββ. 2:2-3· Δαν 8:17· 12:13). Κάτι ανάλογο λέει 
και ο Χριστός: «Μακάριοι είναι εκείνοι που βλέπουν όσα βλέπετε εσείς! Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και βασιλιάδες 
θέλησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν· ν’ ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν» (Λκ 10:23-24). Στον 
ανεκπλήρωτο πόθο των προφητών ο Πέτρος αντιπαραθέτει το παρόν της εκκλησίας, που συνοψίζεται στο εσχατολογικό «νυν». Η 

περίοδος των εσχάτων αρχίζει από την Ανάσταση του Χριστού. Η επανειλημμένη αναφορά στους πιστούς (ὑμῶν … ὑμῖν … 

ὑμᾶς) κάνει ακόμα εντονότερη τη σύγκριση με τους προφήτες και υπογραμμίζει τον πλούτο των θείων ευλογιών προς τη γενιά των 

εσχάτων, που είναι η δική μας.  
 Οι ιεραπόστολοι της πρώτης εκκλησίας διακονούν τους ανθρώπους με την αναγγελία του ευαγγελίου της σωτηρίας. Η διακονία 
αυτή δεν περιορίζεται μόνο στους αποστόλους αλλά περιλαμβάνει και όσους μετέφεραν το μήνυμα του ευαγγελίου στα πέρατα της 
γης. Όπως οι προφητείες έγιναν «με το Πνεύμα του Χριστού» (εδ. 11), έτσι και ο ευαγγελισμός γίνεται «με τη δύναμη του Αγίου 
Πνεύματος που στάλθηκε από τον ουρανό» (εδ. 12β). Το Άγιο Πνεύμα που εμπνέει, καθοδηγεί και δίνει την καρποφορία στο έργο 
του ευαγγελισμού προέρχεται από τον Θεό που το στέλνει, όπως το έστελνε την εποχή των προφητών. «Προφητεία τού άλλοτε και 
Ευαγγέλιο τού τώρα αλληλοσυμπληρώνονται σε μία ενότητα» (K.H. Schelchle ‒σύγχρονος γερμανός θεολόγος). Η ενότητα 
βρίσκεται στο Άγιο Πνεύμα που δρα σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής ανέλιξης του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. 
Το ευαγγέλιο του Χριστού είναι πάντοτε επίκαιρο και κατάλληλο για κάθε γενιά, για κάθε κουλτούρα, για κάθε άνθρωπο. Είναι ένα 
μήνυμα που έρχεται με τη δύναμη του Πνεύματος και ποτέ δεν χάνει την επικαιρότητά του.  
 
4.  Η Έκπληξη των Αγγέλων (εδ. 12γ).  
 

Το μεγαλείο της σωτηρίας που βιώνουν οι πιστοί φαίνεται όχι μόνο από την προφητική έρευνα αλλά κι από τη στάση των αγγέλων 
απέναντι στα θαυμαστά γεγονότα της εν Χριστώ αποκαλύψεως. Η λυτρωτική πράξη του Θεού δεν γοήτευε μόνο τους προφήτες 
αλλά εξακολουθεί να εκπλήσσει και τους αγγέλους. Το φαντάζεστε;;; Οι άγγελοι στον ουρανό μαθαίνουμε ότι θεώνται τη δόξα και το 
μεγαλείο του Θεού. Και όμως, σαν να μην τους ικανοποιεί αυτό, επιθυμούν διακαώς να σκύψουν και να κατανοήσουν το μήνυμα 
της σωτηρίας, το ίδιο αυτό μήνυμα που δόθηκε σ’ εμάς να το διαβάσουμε, να το διαδώσουμε και να το κηρύξουμε στον κόσμο.  
 Το αρχαιοελληνικό ρήμα παρακύψαι του κειμένου είναι μοναδικό. Σημαίνει σκύβω προσεκτικά για να δω κάτι με μεγάλη 
ακρίβεια. Αυτό κάνουν οι άγγελοι του Θεού αιώνες τώρα και θα εξακολουθούν να το κάνουν γιατί δεν μπορούν να εξηγήσουν την 
αγάπη του Θεού. Είναι το ίδιο ρήμα που χρησιμοποιούν ο Λουκάς και ο Ιωάννης για να περιγράψουν την κίνηση του Πέτρου όταν 
πήγε στον άδειο τάφο κι έσκυψε για να δει αν το σώμα του Ιησού ήταν εκεί (παρακύψας βλέπει…) Το ερώτημα στην καρδιά αυτού 
που παρακύπτει είναι «για να δω καλύτερα τι συμβαίνει». Οι άγγελοι σκύβουν από τους ουρανούς πάνω σ’ εμένα και σ’ εσένα, 
αδελφέ μου, με απορία και θαυμασμό: τι σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι αναγεννήθηκαν και μπήκαν στην οικογένεια του Θεού; 
Αναρωτιούνται τι συνέβη στη ζωή μας και άλλαξε τόσο ριζικά με μια απλή επίκληση της χάρης και της συγχώρησης του Θεού.  
 Η πραγματικότητα της ζωντανής ελπίδας του χριστιανού είναι αντικείμενο δέους και θαυμασμού για τα επουράνια αγγελικά 
πνεύματα. Άγγελοι και προφήτες διαπορούν για την κατά χάρη σωτηρία που μας χάρισε ο Θεός. Όλο αυτό συνθέτει και την Ελπίδα 
της Αιώνιας Σωτηρίας για τον πιστό που σήμερα θλίβεται σε έναν αφιλόξενο κόσμο. 
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4. Πορεία προς την Αγιότητα 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 1:13-17 
 

ΤΑΝ κάποιος παρουσιάζεται στον στρατό για τη βασική του εκπαίδευση, εκπαιδεύεται για να γίνει αυτό που πρέπει να είναι: 
ένας ετοιμοπόλεμος στρατιώτης. Είναι στρατιώτης από την πρώτη στιγμή που κατατάσσεται αλλά έχει ανάγκη να λάβει τη 

βασική εκπαίδευση και αργότερα ειδικότητα στο στράτευμα, βαθμούς, αριστεία ανδρείας κλπ. Κάπως έτσι είναι και ο χριστιανός 
όταν γίνεται παιδί του Θεού με την αναγέννηση. Είναι άγιος ‒δηλ. ξεχωρισμένος για τον στρατό του Χριστού, καταταγμένος στον 
στρατό του Χριστού‒ αλλά έχει ανάγκη ν’ ακολουθήσει μια σταθερή πορεία προς την αγιότητα ‒να γίνει δηλ. δόκιμος στρατιώτης, 
εκπαιδευμένος. Όσο έχουμε τη σάρκα και η αμαρτία είναι παρούσα πλάι μας, αυτή η αγιότητα δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί. 
Μόνο στον ουρανό που θ’ απαλλαχτούμε και από τη σάρκα και από την αμαρτία, θα μπορούμε να πούμε ότι η αγιότητα 
ολοκληρώθηκε στη ζωή μας. Επομένως η πορεία του χριστιανού μέσα στον αφιλόξενο κόσμο μας είναι ανάμεσα στ’ άλλα και μια 
Πορεία προς την Αγιότητα. Στην περικοπή μας τώρα ο Πέτρος αρχίζει να δίνει εντολές στους πιστούς. Σαν άλλος στρατηγός δίνει 
στους στρατιώτες του «διαταγές» που αφορούν και εμάς σήμερα. Και η διαταγή είναι: «Γίνετε αυτό που πρέπει να είστε!» Ποιες 
είναι οι δικές μας ευθύνες και καθήκοντα μετά τις διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις των τριών πρώτων μαθημάτων μας; Τι πρέπει να 
κάνουμε αν θέλουμε να γίνουμε αυτό πρέπει να είμαστε εν Χριστώ; Πρέπει να είμαστε: 1. Άγρυπνοι κι Ετοιμοπόλεμοι (13α). 2. 
Επικεντρωμένοι στο Τέλος (13β). 3. Υπάκουα Παιδιά του Θεού (14α). 4. Σταθεροί στην Απόφασή μας (14β). 5. Άγιοι σε όλες τις 
Εκδηλώσεις της Ζωής (15-17). Τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε ένα-ένα απ’ αυτά; 
 
1.  Άγρυπνοι κι Ετοιμοπόλεμοι (εδ. 13α) 
    

Ξέρουμε ότι στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι φορούσαν μακριούς, ποδήρεις χιτώνες, και στη μέση είχαν τη ζώνη τους. Όταν ήταν να 
κάνουν δουλειές ή να πάνε στον πόλεμο, μάζευαν την κάτω άκρη και την περνούσαν μέσα στη ζώνη, ώστε να είναι τα πόδια τους 
ελεύθερα να δουλέψουν ή να πολεμήσουν και να τρέξουν. Αυτό σημαίνει η φράση μας: ετοιμαστείτε για μάχη πνευματική.  
 Ως χριστιανοί πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι και άγρυπνοι πρώτα στο μυαλό. Πρέπει να διώξουμε από τη σκέψη μας 
οτιδήποτε θα μπορούσε να μας εμποδίσει στο καθήκον του στρατευμένου. Υπάρχουν πράγματα που ενεργούν σαν τοξίνες στο 
μυαλό μας: Μέριμνες, Θυμοί, Πικρίες, Αντιζηλίες, Μνησικακίες κ.ά. Όλα αυτά συσκοτίζουν τον νου μας κι επηρεάζουν την κρίση 
μας. Ο Παύλος λέει κάτι ανάλογο στο Κολ 3:2: «τα άνω φρονείτε…» Αν τα αφήσουμε όλα αυτά να διακατέχουν και να βασανίζουν 

τη σκέψη μας, είναι αδύνατον να πολεμήσουμε νικηφόρα τον εχθρό. Η μετοχή, εξάλλου, νήφοντες σημαίνει να είμαστε νηφάλιοι, κι 

έχει να κάνει με τη ζαλάδα που φέρνει το κρασί όταν κάποιος πιει πολύ. Ξάστερο μυαλό με απόλυτο έλεγχο των κινήσεών μας. Κάτι 
ανάλογο λέει ο Παύλος στο Τίτον 2:12. 
  
2. Επικεντρωμένοι στο Τέλος (εδ 13β) 
 

Η δύσκολη φράση εν προκειμένω είναι ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν που μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα: (α) είτε την 

τελική σωτηρία των πιστών όταν εμφανιστεί ο Χριστός στη Β΄ Έλευσή του είτε (β) τη σωτηρία που όλοι έχετε και ήρθε σ’ εσάς με 
την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, δηλ. με το κήρυγμα του ευαγγελίου. Και τα δύο ισχύουν. Ο Πέτρος μάς καλεί να ελπίσουμε 
«τελείως», δηλ. βαθιά και σταθερά σ’ αυτό το δώρο της σωτηρίας, προκειμένου να είμαστε άγρυπνοι κι ετοιμοπόλεμοι. Κι όπως 
όλοι καταλαβαίνουμε, η παρότρυνση αυτή είναι σωτήρια για πιστούς που βίωναν τη σκληρότητα του περιβάλλοντός τους. 
Απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας εν Χριστώ σήμερα αλλά περιμένουμε και την απολύτρωσή μας στα τέλη των καιρών, 
επικεντρωμένοι όχι στις θλίψεις και στους διωγμούς αλλά στην εν Χριστώ σωτηρία μας. Έτσι, μέσα σε ένα και μόνο εδάφιο 
βλέπουμε τι πρέπει να διώξουμε από το μυαλό μας και τι πρέπει να φιλοξενούμε στο μυαλό μας!  
 
3.  Υπάκουα παιδιά του Θεού (εδ. 14α)  
 

Οι αναγνώστες του Πέτρου στη Μικρά Ασία ήταν ως Χριστιανοί «παιδιά του Θεού». Δεν ήταν παραδοσιακοί Ιουδαίοι αλλά 
καινούργιοι πιστοί εξ εθνών. Και ως πιστοί ήταν «τέκνα υπακοής», δηλ. υπάκουα παιδιά του Θεού. Πώς μπορούμε να κάνουμε 
αυτή την «ανακαίνιση του νοός» μας, που την είδαμε στο εδ. 13α; Μόνον αν είμαστε υπάκουα παιδιά του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι 
αποβλέπουμε μόνο στον Κύριο για οδηγία και χάραξη πορείας, υποτασσόμαστε στο θέλημά του κι έχουμε εμπιστοσύνη σ’ αυτόν 
οποιαδήποτε στιγμή. Η υπακοή ξεκινάει με την πίστη του μικρού παιδιού. Ο Χριστός μάς προσκαλεί να τον εμπιστευτούμε με πίστη 
μικρού παιδιού, αν θέλουμε να μπούμε στη βασιλεία του Θεού (Μκ 10:15). Αυτή η πίστη προς τον ουράνιο Πατέρα μας παράγει 
υπακοή. Θέλουμε να γίνουμε αυτό για το οποίο προσκληθήκαμε; Η υπακοή μάς οδηγεί σ’ αυτό τον στόχο. Ο κόσμος όπου ζούμε  
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μυρίζει πτωμαΐνη: αμαρτωλές καταστάσεις όπως Ομοφυλοφιλία, Ειδωλολατρία, Εξάρτηση από ουσίες κάθε είδους, 
Εγκληματικότητα, Πορνεία, Παιδοφιλία, Εκμετάλλευση των πάντων και άλλα πολλά που όλα μαζί συνθέτουν «το κράτος του 
θανάτου». Δεν μπορείς να ζητήσεις από τέτοιους ανθρώπους να είναι άγιοι, δηλ. καθαροί και ξεχωρισμένοι για τον Θεό. Αλλά από 
τα παιδιά του Θεού μπορείς! «Να είστε άγιοι», λέει ο Θεός, «γιατί εγώ είμαι άγιος» (εδ. 16). Κι αυτό είναι εφικτό με τη χάρη του 
Θεού και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Πριν όμως φτάσουμε στην αγιότητα, είναι ανάγκη να είμαστε «τέκνα υπακοής». 
Τέλος, πρέπει να είμαστε… 
 
4. Σταθεροί στην Απόφασή μας (εδ. 14β)  
 

Μ’ άλλα λόγια, να μην ξαναγυρίζουμε στην παλιά μας ζωή. Να μην ξαναγυρίζουμε σε μια ζωή που τη δαπανούσαμε για να 

ικανοποιούμε τις αμαρτωλές μας επιθυμίες. Οι ἐν τῇ ἀγνοία ὑμῶν, δηλ. οι πριν γνωρίσετε τον Θεό επιθυμίες είναι όλες 

καταδικαστέες, αμαρτωλές. Κι αυτές δεν είναι μόνο οι σεξουαλικές αμαρτωλές επιθυμίες αλλά οποιαδήποτε φυσική επιθυμία ή 
συμπεριφορά που χαρακτηρίζει τη ζωή μας και μας απομακρύνει από την αγιότητα (κάτι που είναι και το κεντρικό θέμα της 

περικοπής μας), δηλ. από του να μένουμε καθαροί και ξεχωρισμένοι για τον Θεό. Προσέξτε τη φράση ἐν τῇ ἀγνοία ὑμῶν. Δεν 

ξέρατε να κάνετε τίποτε καλύτερο! Όταν ο άνθρωπος (α) δεν ξέρει τον Θεό, τότε (β) δεν ξέρει να κάνει και τίποτε καλύτερο από το να 
ικανοποιεί τις αμαρτωλές του επιθυμίες. Τώρα όμως είμαστε παιδιά του Θεού, έχουμε διδαχθεί απ’ αυτόν (είμαστε «διδακτοί 
Θεού»), τώρα γνωρίζουμε τον Θεό και ξέρουμε το θέλημα του Θεού και το πως ενεργεί ο Θεός, και πώς θέλει κι εμείς να ενεργούμε. 
Ο Πατέρας μας μας οδηγεί και μας καθοδηγεί στο τέλειο θέλημά του για τη ζωή μας. Ο Πέτρος μάς λέει ότι πρέπει ν’ αρνηθούμε να 
ξαναγυρίσουμε στην παλιά μας ζωή (δείτε τι λέει κι ο Παύλος στο Κολ 3:8). Πότε ξαναγυρίζουμε στις επιθυμίες που είχαμε πριν 
γνωρίσουμε τον Θεό; Όταν δεν Είμαστε Ετοιμοπόλεμοι και Άγρυπνοι, όταν δεν Ζούμε Επικεντρωμένοι στον Ερχομό του Κυρίου, 
όταν δεν συμπεριφερόμαστε σαν «Τέκνα Υπακοής»! Κάποτε ομολογήσαμε πίστη στον Χριστό κι αρχίσαμε να περιπατούμε με τον 
Κύριο. Κάτι έγινε όμως, και ξαναγυρίσαμε στα… εύκολα! Γυρίσαμε πίσω σ’ αυτά που ξέραμε ‒πίσω στην αμαρτία! Ξαναγυρίσαμε 
σ’ αυτό που λέει ο Πέτρος «στις επιθυμίες που είχαμε πριν γνωρίσουμε τον Θεό». Μπορείς να πάρεις ένα γουρούνι να το 
σαπουνίσεις με το καλύτερο απορρυπαντικό, να το ξεβγάλεις όσα χέρια θέλεις και να το αφήσεις ελεύθερο. Θα πάει να πέσει πάλι 
στον βούρκο. Γιατί; Γιατί αυτό ξέρει να κάνει! Αυτό του αρέσει και αυτό θέλει. Η σάρκα μας θέλει πάντοτε αυτό που ήξερε από 
παλιά. Κι αν δεν κάνουμε τα σωστά βήματα για να προστατευτούμε, θα ξαναγυρίσουμε στις παλιές μας επιθυμίες. Για να είμαστε, 
λοιπόν, αυτό που ο Θεός θέλει να γίνουμε, πρέπει να είμαστε Σταθεροί στην Απόφασή μας ν’ ακολουθήσουμε τον Χριστό. 
 Έτσι, στο εδ. 15 βλέπουμε το αποτέλεσμα που θα προκύψει αν είμαστε ετοιμοπόλεμοι και άγρυπνοι, επικεντρωμένοι στο 
τέλος της σωτηρίας, υπάκουα παιδιά και σταθεροί στην απόφασή μας: 
 
5. Θα είμαστε Άγιοι σε όλες τις Εκδηλώσεις της ζωής μας (εδ. 15-16)  
 

Όλοι ξέρουμε πως είμαστε παιδιά του Θεού. Λόγω αυτής της σχέσης θα πρέπει να φέρουμε τα χαρακτηριστικά του Πατέρα μας. Και 
λέει ο Πέτρος ότι ο Πατέρας μας Θεός είναι άγιος, και άγιοι θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Η αγιότητα του Θεού αποκαλύπτεται με 
διάφορες εικόνες σ’ ολόκληρη τη Βίβλο. Από τον καιρό που έδινε τον Νόμο του στο Σινά (Έξοδος 3) μέχρι την Αποκάλυψη. Ο Θεός 
είναι και θα είναι αιώνια άγιος. Μια μέρα θα σταθούμε όλοι μπροστά του και θα δώσουμε λογαριασμό για τη ζωή μας. Έτσι πρέπει 
να ζούμε την κάθε μας μέρα επιδιώκοντας, πορευόμενοι προς την αγιότητα. Αλλά αυτή η αγιότητα πρέπει να είναι διαρκής και 
ειλικρινής, την κάθε μέρα της ζωής μας. Το μεγάλο παράπονο του Θεού από τον λαό του ήταν ότι «Ο λαός αυτός με το στόμα του με 
πλησιάζει, και με τα χείλη του με τιμάει, ενώ η καρδιά του βρίσκεται μακριά από μένα…» (Ησ 29:13). Η αγιότητα είναι που μας 
ξεχωρίζει από τους άλλους ότι είμαστε παιδιά του Θεού, όπως το δέντρο φαίνεται από τους καρπούς του. Τρεις είναι οι λόγοι που 

υπαγορεύουν την αγιότητα στη ζωή του χριστιανού: α) μας έχει προσκαλέσει ο ίδιος ο Θεός (κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς 

ἅγιον)· β) είναι εντολή του Θεού (διότι γέγραπται)· γ) παράδειγμα είναι ο Πατέρας μας (ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι). Ξέρουμε πως 

τίποτε απ’ όσα μας λέει ο Θεός δεν είναι ανέφικτο. Μας λέει να είμαστε άγιοι, άρα μπορούμε να είμαστε άγιοι. Και θα ’λεγε κανείς 
«μα ποιος μπορεί να το πετύχει αυτό;» Η απάντηση είναι ότι πράγματι, η ανθρώπινη δύναμη ποτέ δεν μπορεί να το επιτύχει. 
Μπορεί μονάχα η χάρη του Θεού με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που ενοικεί μέσα μας και καθοδηγεί τη ζωή μας. Ούτε οι 
προσπάθειές μας ούτε τα καλά μας έργα ούτε ο ηθικός χαρακτήρας μας. Η αγιότητα έρχεται στη ζωή μας μόνον ως καρπός του 
Πνεύματος. Ένα στρογγυλό π.χ. μανταρίνι με 9 φέτες = ένας καρπός.   
 
Δύο απόλυτα συμβατές έννοιες (εδ. 17) 
 

Έτσι, ερχόμαστε στο τελευταίο εδάφιο της περικοπής μας. Τι βλέπουμε εδώ;  Μπορούμε να πούμε ότι ο Πέτρος μας λέει πως οι 
ιδιότητες του Κριτή και του Πατέρα στο πρόσωπο του Θεού είναι απόλυτα συμβατές. Και γι’ αυτό τον λόγο, όσοι επικαλούμαστε τον 
Θεό ως πατέρα, πρέπει να ζούμε σ’ αυτό τον κόσμο με την κατανόηση ότι είναι και Κριτής, και μάλιστα κριτής ακριβοδίκαιος, που 
δεν κάνει προσωποληψίες. Θα μας κρίνει ανάλογα με τα έργα μας. Με ποια έννοια; Αν διαθέτουμε αυτά που είδαμε παραπάνω στα 
σημεία 1-4 στην πρόσκαιρη παραμονή μας σ’ αυτό τον κόσμο (αν δηλ. ζούμε με «φόβο Θεού»), τότε βρισκόμαστε μέσα στη χάρη 
του Θεού, και ο Θεός θα μας πει «εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», ανεξάρτητα από τη μόρφωσή μας, από το πόσο ψηλά κοινωνικά 
είμαστε, από το πόσα λεφτά έχουμε ή πόσο επιτυχημένοι υπήρξαμε στη ζωή τής εδώ παροικίας μας.   
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5. Η Λύτρωση που κοστίζει ακριβά 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 1:18-25 
 

 σημερινή περικοπή μάς μιλάει για τη Λύτρωση, το μεγάλο και πανάκριβο έργο του Θεού. Όσο μεγάλο κι αν είναι το 
έργο της Δημιουργίας, δεν μπορεί να συγκριθεί με το έργο της Λύτρωσης, ένα έργο που τέθηκε σε εφαρμογή πολύ πριν 

από τη δημιουργία του κόσμου. Είναι γνωστό ότι λύτρωση ή εξαγορά είναι αυτό που ο Χριστός έκανε για μας. Ο Χριστός 
πλήρωσε το τίμημα, το λύτρο, για να μας εξαγοράσει από τη σκλαβιά της αμαρτίας, του εαυτού μας και του σατανά. Το 
ακριβό τίμημα αυτής της εξαγοράς μάς δείχνει πόσο πολύ μας εκτιμάει ο Θεός. Εδώ βρίσκεται και ο λόγος, η αιτία, του γιατί 
θα πρέπει να διατηρούμαστε άγιοι, δηλ. ξεχωρισμένοι από τον κόσμο για τον Θεό Πατέρα και να τον τιμάμε με τη ζωή μας. 
Η λύτρωσή μας είναι το μεγαλύτερο κίνητρο της αγίας ζωής. Και είναι ανάγκη αυτό πάντοτε να το θυμόμαστε. Γι’ αυτόν 
ακριβώς τον σκοπό καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Χριστό το Κυριακό Δείπνο: για να θυμόμαστε τι κόστισε στον Πατέρα 
Θεό η σωτηρία μας. Το τίμημα της λύτρωσής μας ήταν τόσο μεγάλο, μεγαλύτερο από οποιουδήποτε άλλου δημιουργήματος, 
που μόνον ο ίδιος ο Θεός μπορούσε να το πληρώσει. Κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. 
 Στη σημερινή μας περικοπή ο Πέτρος προβαίνει σε τέσσερις υπομνήσεις στους αναγνώστες του και σ’ εμάς σήμερα. 
Μας θυμίζει: 1. Τι ήμασταν πρωτύτερα (εδ. 18)· 2. Τι έκανε για μας ο Χριστός (εδ. 19)· 3. Πότε σχεδίασε τη λύτρωσή μας ο 
Θεός (εδ. 20)· 4. Πού στηρίζεται η πίστη και η ελπίδα μας (εδ. 21). Τέλος θα δούμε πώς βιώνεται έμπρακτα η λύτρωση 
(22-25). 
 
1. Τι ήμασταν πρωτύτερα (εδ. 18) 
 

Πριν έρθουμε στον Χριστό ήμασταν δούλοι και είχαμε ανάγκη κάποιος να μας ελευθερώσει. Σήμερα ο όρος λύτρωση» είναι 
για μας θεολογικός, αλλά για τους αναγνώστες του Πέτρου και για τα 45 εκατομμύρια κατοίκους της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας είχε ιδιαίτερη πρακτική σημασία. Πιθανότατα υπήρχαν 10 εκατομμύρια δούλοι στην αυτοκρατορία! Πολλοί 
απ’ αυτούς τους δούλους είχαν γίνει Χριστιανοί και ενωθεί με τις τοπικές συνάξεις των πιστών. Εκείνη την εποχή ένας 
δούλος μπορούσε ν’ αποκτήσει την ελευθερία του αν κατάφερνε να συγκεντρώσει το ποσό που χρειαζόταν· ή αν κάποιος 
άλλος είχε εξασφαλίσει αυτό το ποσόν, ο κύριος του δούλου μπορούσε να τον πουλήσει σ’ εκείνον. Επομένως η λύτρωση, 
η απελευθέρωση, ήταν ένα σπάνιο και πολύτιμο πράγμα για έναν σκλάβο. Στην Παλαιά Διαθήκη μεγάλο παράδειγμα 
απελευθέρωσης είναι αυτή του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο. Ο Παύλος στον Τίτο γράφει ότι πρέπει να θυμούνται οι 
πιστοί πως κάποτε ήταν «υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ηδονές» (3:3). Οι Ισραηλίτες όμως κάποτε στην 
έρημο ξέχασαν τη δουλεία της Αιγύπτου και ήθελαν να γυρίσουν πίσω (Δτ 5:15· 16:12· 24:18 και 22) και άφησαν τα 
κόκκαλά τους στην έρημο! Η ζωή της δουλείας που κι εμείς ζούσαμε προτού γνωρίσουμε τον Χριστό ήταν ματαία. Σημαίνει 
ζωή αδειανή, κενή, χωρίς σκοπό. Τον ίδιο όρο «μάταιος» χρησιμοποιεί κι ο Παύλος για να χαρακτηρίσει τη σοφία αυτού 
του κόσμου, σε αντίθεση με τη σοφία του Θεού (Α΄ Κορ 3:20). Με αυτό τον όρο χαρακτηρίζεται στη Γραφή ό,τι σχετίζεται με 
την ειδωλολατρία και τον ανθρωποκεντρισμό, με την εξάρτηση της ζωής του ανθρώπου από μάταια είδωλα και την πορεία 
του «οπίσω των ματαίων» (Ιερ 2:5· 8:19· Λευ 17:7· Πραξ 14:15· Ρωμ 8:20· Α΄ Κορ 3:20 κλπ.) Η προηγούμενη διαγωγή των 
πιστών ήταν «μάταιη» επειδή ακολουθούσε τα μάταια είδωλα, τα ανίκανα να δώσουν στον άνθρωπο ζωή. 
Τόσο οι εθνικοί όσο και οι Ιουδαίοι ήταν υπερήφανοι που είχαν αρχαία ήθη και έθιμα κυρίως στον τομέα της λατρείας, γιατί 
η παλαιότητα ισοδυναμούσε με την αλήθεια. Οι πρώην εθνικοί χριστιανοί αναγνώστες της Επιστολής μπορούσαν εύκολα 
να θυμηθούν την εναντίωση των συγγενών τους όταν ξέκοψαν τους θεσμούς με την πατροπαράδοτη θρησκεία για χάρη του 
Χριστού.     
 
2. Τι έκανε για μας ο Χριστός (εδ. 19) 
 

Ο Πέτρος δεν μας θυμίζει απλώς τι ήμασταν πρωτύτερα αλλά μας λέει και τι έκανε για μας ο Χριστός. Ο Χριστός έχυσε το 
πολύτιμο αίμα του για να μας λυτρώσει από την αμαρτία. Το αίμα ενός αθώου που χύνεται για αμαρτωλούς σημαίνει 
αντικατάσταση. Ένας δούλος μπορούσε ν’ απελευθερωθεί με την καταβολή χρημάτων αλλά κανένα χρηματικό ποσόν δεν 
μπορούσε να λυτρώσει τον αμαρτωλό. Μόνο το αίμα της αντικαταστατικής θυσίας του Χριστού. Οι ειδωλολάτρες συνήθιζαν 
να δωροδοκούν όχι μόνο τους δικαστές αλλά και τους ιερείς, ακόμα και τους ίδιους τους θεούς με προσφορές και δωρεές, 
για ν’ αποκτήσουν την εύνοιά τους. Αν θέλουμε να δούμε ανάγλυφα τον «μισθό» της αμαρτίας δεν έχουμε παρά να 
κοιτάξουμε στον σταυρό. Ο Πέτρος είχε κοιτάξει στον σταυρό όταν έγραφε αυτά τα λόγια, και πολύ συχνά αναφέρει τον 
σταυρό στα κείμενά του (Α΄ Πε 5:1· 2:21εξ· 3:18· 4:1 & 13· 5:1). 
 

 

Η 
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3. Πότε σχεδίασε τη λύτρωσή μας ο Θεός; (εδ. 20) 
 

Η σταυρική θυσία του Χριστού δεν ήταν μια ξαφνική πράξη του Θεού αλλά η απόληξη μιας σειράς ενεργειών που αρχίζουν 
προαιώνια. Η φρ. «προ καταβολής κόσμου» σημαίνει πριν από τη Δημιουργία (Εφ 1:4· Εβρ 9:26). Η πρόγνωση του Θεού 
δεν είναι η ουδέτερη γνώση κάποιου που είναι αδύναμος να μετάσχει στην πορεία των πραγμάτων αλλά δύναμη και 
βούληση να παρέμβει καθοριστικά στην ανθρώπινη Ιστορία. Ο Θεός δεν είναι σαν τον αστρονόμο που προβλέπει π.χ. μια 
έκλειψη αλλά δεν μπορεί να επέμβει αλλά με γιατρό, που μαζί με την πρόβλεψη της πορείας του ασθενή παίρνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τη διάσωση του ασθενή. Επομένως ο Θεός γνωρίζει (ή κατ’ άλλους δεν θέλησε να γνωρίζει) 
προαιωνίως την πορεία του ανθρώπινου γένους και αποφασίζει προαιωνίως τη λυτρωτική παρέμβαση του προαιώνιου 
Λόγου(κατά τους άλλους: αποφασίζει για την περίπτωση που ο άνθρωπος θα οδηγείτο στην Πτώση). Ο Θεός 
γνωστοποίησε το σχέδιό του με την εμφάνιση του Χριστού. Ο θάνατος του Χριστού δεν ήταν ένα ατύχημα αλλά ένα 
προσδιορισμένο γεγονός απ’ αιώνων. Από την ανθρώπινη οπτική ο Ιησούς βασανίστηκε σκληρά και φονεύτηκε. Από τη 
θεία οπτική, όμως, έδωσε ο ίδιος ως Κύριος τη ζωή του για χάρη των αμαρτωλών (Ιω 10:17-18). Έτσι, η Εκκλησία αποτελεί 
τον τελικό στόχο ενός σχεδίου, που αρχίζει από την προαιώνια βούληση της θεϊκής αγάπης και καταλήγει στη «φανέρωση» 
και τον  σταυρικό θάνατο του Χριστού. 
 
4.  Πού στηρίζεται η πίστη μας και η ελπίδα μας; (εδ. 21) 
 

Δύο βασικές έννοιες ξεχωρίζουν σ’ αυτό το εδάφιο: πίστη και ελπίδα. Αυτά πρέπει να «ακουμπήσουμε» στον Θεό. 
Μπορούμε και να πιστεύουμε και να ελπίζουμε στον Θεό, επειδή ο Θεός ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Διά του 
Χριστού ιστορικά στον σταυρό, απαλλαχθήκαμε από την ενοχή της αμαρτίας, καθώς αναγεννηθήκαμε απαλλαχθήκαμε από 
την ποινή της αμαρτίας, διά του Πνεύματος απαλλασσόμαστε καθημερινά από τη δύναμη της αμαρτίας, και τέλος την 
έσχατη μέρα θ’ απαλλαχθούμε κι από την παρουσία της αμαρτίας. Αυτό είναι το περιεχόμενο της πίστης και της ελπίδας 
μας. Ο Πέτρος κατάλαβε τη σημασία της ανάστασης όχι με θεολογικούς όρους αλλά με προσωπική εμπειρία, καθώς έλαβε 
τη συγχώρηση του Κυρίου για την άρνησή του. Είχε βιώσει επίσης και τη χαρά της ανάστασης, όταν έτρεξε στον τάφο του 
Χριστού και τον βρήκε άδειο. Το βαθύτερο νόημα όμως της ανάστασης σε σχέση με την οριζόντια διάστασή της το είδε 
στην Πεντηκοστή, καθώς αυτό το μήνυμα έσωζε ψυχές για τη βασιλεία του Θεού. Τέλος, τη μεγάλη δύναμη της ανάστασης 
τη βίωσε ο Πέτρος, καθώς ενδυναμώθηκε για τη διακονία του. Ο Θεός που ανέστησε τον Χριστό, είναι ο ίδιος στον οποίο κι 
εμείς πιστεύουμε. Η ίδια δύναμη της ανάστασης ενισχύει τον πιστό στο περπάτημά του με το Πνεύμα. Γιατί άραγε ο Θεός 
μάς αφήνει εδώ στη γη και δεν μας παίρνει στον ουρανό; Η απάντηση βρίσκεται στη λέξη «δόξα». Ακριβώς επειδή ο Θεός 
ανέστησε τον Χριστό για να τον δοξάσει, έτσι κι εμείς πρέπει να ζήσουμε εδώ στη γη την αναστημένη ζωή για να δοξάζουμε 
τον Χριστό. Ο Παύλος λέει «είτε τρώτε είτε πίνετε είτε οτιδήποτε άλλο πράττετε, πρέπει όλα να τα κάνετε για τη δόξα του 
Θεού» (Α΄ Κορ 10:31). Ο Πέτρος χρησιμοποιεί τη λ. «δόξα» 11 φορές στη συγκεκριμένη Επιστολή του για να μας 
παροτρύνει να δοξάζουμε τον Θεό. Η διδασκαλία του είναι ίδια με του Ιωάννη που γράφει: «Ο Λόγος έγινε άνθρωπος κι 
έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει απ’ τον Πατέρα, ήρθε 
γεμάτος χάρη θεϊκή κι αλήθεια για μας». Η λέξη «πίστη», απ’ την άλλη μεριά, ξέρουμε ότι είναι το κλειδί της χριστιανικής 
ζωής. Χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευχαριστήσει κανείς τον Θεό (Εβρ 11:6). Η φρ. «Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως» 
απαντάται 4 φορές σαν εντολή. Παράλληλα, ωστόσο, με τη ζωή της πίστεως έχουμε τη ζωή της ελπίδας. Την αυθεντική 
ελπίδα της Καινής Διαθήκης, που έχει την έννοια της σταθερής βεβαιότητας, μας τη δίνει η Ανάσταση. Ο Χριστός με τα 
θαύματα της ανάστασης που έκανε διαβεβαίωνε τους συμπατριώτες του ότι πια δεν έπρεπε να φοβούνται τον θάνατο. 
Γιατί η πίστη μας και η ελπίδα μας πρέπει ν’ αναφέρονται στον Θεό; Γιατί είναι ο ίδιος Θεός που ανέστησε τον Ιησού από 
τους νεκρούς και τον δόξασε με την ανάληψη στους ουρανούς (Ιω 17:5· Εβρ 1:3), έτσι ώστε οι άνθρωποι να έρχονται τώρα 
άφοβα και να εμπιστεύονται (πίστη + ελπίδα) τον Θεό. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί ούτε για μια στιγμή να ξεχάσει τι 
έκανε γι’ αυτόν ο Θεός εν Χριστώ. Όταν στοχαζόμαστε τη θυσία του Χριστού για μας, γεννιέται σίγουρα η επιθυμία μέσα 
μας να υπακούσουμε στον Θεό και να ζήσουμε καθαρή ζωή για τη δόξα του. Ο Μπίλλυ Γκράχαμ έλεγε ότι «στον σταυρό του 
Χριστού βλέπω το βάθος της αμαρτίας του ανθρώπου, την καταλυτική αγάπη του Θεού και τη μόνη οδό σωτηρίας».  
Καθώς κι εμείς ζούμε σήμερα σ’ έναν αφιλόξενο κόσμο, ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για τη λύτρωσή μας που του κόστισε 
τόσο ακριβά. 
 
5. Πώς βιώνεται έμπρακτα η λύτρωση (22-25) 
 

Στο τελευταίο αυτό τμήμα του πρώτου κεφαλαίου, συναντούμε μια πολύ σπουδαία παραίνεση, που είναι η αγάπη σαν 
μόνιμο στοιχείο του ήθους των γνήσιων πιστών. Το μόνο ρήμα της περικοπής βρίσκεται στο εδ. 22: ἀγαπήσατε.  
που εδώ μας δίνεται μέσα σε ένα πλέγμα άλλων εννοιών, που βοηθούν στην εκτέλεση της παραίνεσης. Συνοπτικά το 
πλαίσιο είναι η αναγέννηση, η υπακοή στην αλήθεια, η ανυπόκριτη αγάπη προς τους αδελφούς, η «εκτενής» αγάπη προς 
όλους, δηλ. μια αγάπη που είναι με επιμονή και διάρκεια, με ένταση και δύναμη, ολόψυχα (ΝΜΒ), από καρδιάς κι από 
ψυχής, και τέλος ο λόγος του Θεού, με τον οποίο λάβαμε την αναγέννηση. Μόνο μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η αγάπη στην 
οποία μας προσκαλεί ο απόστολος είναι γνήσια και αποδοτική. 
  

**** 
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Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 
Η Επιστολή Α΄ Πέτρου σε 16 Συμμελέτες 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

 

6. Η πνευματική Ανάπτυξη 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 2:1-3 
 

ΛΟΙ ξέρουμε πως ο άφθαρτος λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Αυτός ο άφθαρτος λόγος ήταν το περιεχόμενο του 
κηρύγματος του Πέτρου (είδαμε στα 1:12.25). Ο Πέτρος κήρυττε τον λόγο, επειδή ο λόγος του Θεού έχει ζωή ‒ δίνει ζωή 

– τρέφει τη ζωή του πιστού. Επομένως η χριστιανική ζωή θα πρέπει να είναι μια ζωή που συνεχώς αυξάνεται. Και καθώς 
γεννηθήκαμε από τον λόγο του Θεού, έχουμε ανάγκη σαν πνευματικά βρέφη να τρεφόμαστε κιόλας συνεχώς με τον λόγο του 
Θεού. Η γέννηση πρέπει να συνοδεύεται από τη διατροφή. Κι όπως ένα μωρό αναζητεί το γάλα για να φάει και να 
μεγαλώσει, έτσι κι ένα πνευματικό βρέφος πρέπει να έχει το γάλα του λόγου του Θεού για να τραφεί και να αναπτυχθεί στη 
σχέση του με τον Χριστό. Ο ισχυρισμός αυτός του Πέτρου είναι ξεκάθαρος και χωρίς αμφισβήτηση, και μας καλεί να 
κάνουμε 4 βήματα προς αυτή την κατεύθυνση: 1. Να πετάξουμε από πάνω μας κάθε είδους κακία κλπ. 2. Να επιθυμήσουμε 
τον λόγο του Θεού. 3. Να αυξηθούμε πνευματικά. 4. Να γευθούμε την αγαθότητα του Θεού. 

 
1. Να πετάξουμε από πάνω μας κάθε κακία κλπ. (εδ. 1) 
 
Το εδ. 1 μιλάει σ’ εμάς τους πιστούς και μας λέει να αποστραφούμε την ανθρώπινη φύση μας, να μην πούμε δηλ. «ε, 
άνθρωποι είμαστε, τι να κάνουμε…» Όχι. Αυτό το επιχείρημα πρέπει να το αφήσουμε κατά μέρος, να το πετάξουμε μακριά 
και ν’ αλλάξουμε αντίληψη. Κι αυτό γίνεται με τη διαρκή μετάνοια. Μόνον έτσι, θα βιώσουμε τη μεταμορφωτική δύναμη του 
λόγου του Θεού. Κάτι παρόμοιο λέει η προς Εβραίους Επιστολή (12:1): «ας τινάξουμε από πάνω μας κάθε αμαρτία που μας 
βάζει τρικλοποδιές…» Μετάνοια εδώ σημαίνει να κρατάω συνεχώς στάση αποστροφής προς κάθε κακία κλπ. Πόσα 
προβλήματα στη χριστιανική ζωή θα είχαμε λύσει αν ακολουθούσαμε πιστά αυτή τη συμβουλή! Η ζωή μας θα ήταν γεμάτη 
και πιο ευλογημένη. Η αμαρτία μάς αποστερεί από τα καλύτερα δώρα του Θεού, κι όμως εμείς εξακολουθούμε να παίζουμε 
παιχνίδια με την αμαρτία. Αλλά η Γραφή λέει πως ό,τι σπέρνουμε, θερίζουμε.  
 Ο Πέτρος, λοιπόν, εδώ έρχεται ν’ ασχοληθεί με 5 αμαρτίες που καταστρέφουν τον κάθε χριστιανό ξεχωριστά αλλά και 
την εκκλησία του Θεού ως σύνολο, γιατί της στερούν την αύξηση και την καρποφορία. α) Κακία. Είναι ένας γενικός όρος για 
τη διαφθορά, την εξαχρείωση και τη φαυλότητα, την κακοήθεια. Γενικά και στο πιο ανώδυνο, είναι η επιθυμία να 
πληγώσουμε τον άλλο με λόγια ή με έργα. β) Δόλος. Είναι η σκόπιμη ανεντιμότητα. Θέλω να πετύχω κάτι χωρίς να με 
καταλάβουν. Είναι εσκεμμένη ανειλικρίνεια. Η κρυφή μου ατζέντα ‒έχω κάποιες βλέψεις και σιγά σιγά μεθοδεύω τη δράση 
μου. Π.χ. Ο Αβεσσαλώμ. Αγκάλιαζε και φιλούσε έναν έναν και του υποσχόταν τα πάντα, για να κάνει την επανάστασή του. 
γ) Υποκρίσεις κάθε είδους. Όπως στο θέατρο: οι υποκριτές δείχνουν κάτι άλλο απ’ αυτό που είναι. Η επιθυμία να κρυφτείς, 
είναι υποκρισία. δ) Φθόνος. Η ζηλότυπη, μνησίκακη δυσαρέσκεια για κάτι. Είναι η επιθυμία ν’ αποκτήσω κάτι καλό που ο 
άλλος έχει. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Θέλω να του το πάρω. ε) Καταταλιές. Πολλές μορφές καταλαλιάς. Η δυσφήμιση του 
άλλου με ιδιωτική διακίνηση ψιθύρων και φημών, που όλα είναι ψέματα. Ή η επιθυμία για εκδίκηση και αυτοπροβολή, που 
συχνά κινείται από την τάση να πάρουμε τα μάτια του κόσμου από τις δικές μας αποτυχίες ή λάθη και να τα στρέψουμε σε 
αυτά των άλλων. Όλες αυτές οι μορφές αμαρτίας έχουν να κάνουν με τη μη αλήθεια, με οτιδήποτε το κάλπικο, το ψεύτικο, το 
παραπλανητικό. Από την εποχή της Εδέμ ο σατανάς σερβίρει στον άνθρωπο ψέματα, απάτη και μισές αλήθειες. Αν θέλουμε 
ν’ απολαύσουμε τη χριστιανική ζωή είναι ανάγκη να κόψουμε κάθε γέφυρα με τα έργα της σαρκός. Πρέπει να πετάξουμε 
από πάνω μας όλες αυτές τις αμαρτίες. Αυτή όμως η απόρριψη δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη αλλά συντελείται με 
την ανάπτυξη της χριστιανικής ζωής. Όσο πιο κοντά ερχόμαστε στον Κύριο, αυτός «αντικαθιστά» όλες αυτές τις αμαρτωλές 
επιθυμίες με τις δικές του επιθυμίες. 
 
2. Να επιθυμήσουμε τον λόγο του Θεού (εδ. 2α). 
 
Το εδ. δύο μάς παροτρύνει, στη θέση των καταστροφικών συνεπειών της αμαρτίας του εδ. 1, να βάλουμε τη λαχτάρα για 
τον λόγο του Θεού. Ο Θεός δεν αφήνει κενά. Μας προτρέπει να πετάξουμε κάτι σαν άχρηστο και επιζήμιο αλλά παράλληλα 
μας προτείνει τι να βάλουμε στη θέση του: την αγάπη για τον λόγο του (επιποθώ = επι+ποθώ, αποζητάω κάτι με μεγάλη 
επιθυμία). Καθώς γυρίζουμε τα νώτα στην αμαρτία πρέπει  τώρα να κάνουμε το δεύτερο μεγάλο βήμα της μετάνοιας: πρέπει 
να στραφούμε στον λόγο του Θεού με λαχτάρα, όπως το μωρό λαχταράει το γάλα της μάνας του. Και να το κάνουμε 
αποφασιστικά και σταθερά.  
 Τα μωρά έχουν αυτή την αυθόρμητη ανάγκη μέσα τους. Επειδή δεν μπορούν να πουν «πεινάω» στέλνουν άλλα 
μηνύματα: κλαίνε. Κανένας δεν τα δίδαξε να πεινούν ή να ζητούν το γάλα τους. Είναι πηγαία ανάγκη που εκδηλώνεται με 
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αδημονία. Ο χριστιανός, ωστόσο, αποφασίζει ο ίδιος για το αν θα τραφεί ή όχι με τον λόγο του Θεού. Κι αυτή είναι η 
ευθύνη του. Με την ίδια έννοια ο χριστιανός νιώθει την ανάγκη πηγαία μέσα του να τραφεί με τον λόγο του Θεού. Ο ιερός 
Αυγουστίνος έλεγε πολύ σωστά ότι μέσα μας υπάρχει ένα απέραντο κενό , που μόνο με τον Θεό μπορεί να γεμίσει. 
Εντύπωση μας κάνει ότι ο Πέτρος δεν λέει να λαχταράμε τον λόγο του Θεού αν νιώθουμε ότι είμαστε βρέφη ή για όσο 
διάστημα είμαστε βρέφη αλλά θεωρεί ότι πρέπει να τρεφόμαστε με τον λόγο του Θεού όλη μας τη ζωή, αν θέλουμε να 
αναπτυχθούμε πνευματικά. «Γεννηθήκαμε διά του λόγου» (Α΄ Πε 2:23) και αυξανόμαστε διά του λόγου. Η λαχτάρα για τον 
λόγο του Θεού έρχεται μαζί με την εμπειρία της αναγέννησης.  
 Ο κάθε χριστιανός αναπτύσσεται ατομικά. Καθώς ωριμάζουμε, γινόμαστε από νήπια πνευματικοί άνδρες και θα 
ζητούμε και τη στερεά τροφή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε τη λαχτάρα για τον ίδιο τον λόγο του Θεού. Το 
ιδεώδες είναι ο ώριμος πιστός με μια ασίγαστη δίψα για τον λόγο του Θεού. Κι αυτό είναι κάτι για το οποίο κάθε μέρα θα 
πρέπει να προσευχόμαστε. Να γιατί πρέπει ν’ αποτινάξουμε από πάνω μας όλες αυτές τις αμαρτίες που προαναφέραμε. 
Γιατί, όσο υπάρχουν όλες αυτές οι αμαρτίες μέσα μας, τόσο θα μειώνεται η όρεξή μας για τον λόγο του Θεού. Όσο καλά κι 
αν μαγειρεύει η γυναίκα μας και μας περιμένει το μεσημέρι για φαγητό, αν εμείς σταματήσουμε και κατεβάσουμε ένα 
πιτόγυρο και άλλα «βρώμικα» με μπύρες, το φαγητό στο σπίτι δεν μας κάνει καμιά εντύπωση. Δεν πεινάμε πια. Τα 
«βρώμικα» αυτού του κόσμου, μας κόβουν την όρεξη για τον λόγο του Θεού. Ο πνευματικά υγιής χριστιανός είναι ο 
πνευματικά πεινασμένος χριστιανός. Αν δεν πεινάς, δεν είσαι υγιής. Μπορεί να έχεις πυρετό, να έχεις το στομάχι σου, 
οτιδήποτε. Δεν είσαι υγιής. Ο Θεός μάς θέλει να έχουμε πείνα για τον λόγο του ‒και άρα να είμαστε υγιείς. Με τον όρο 
«άδολο γάλα» ο Πέτρος τονίζει τη γνησιότητα του λόγου του Θεού. Δόλος σημαίνει απάτη ή εξαπάτηση. Ο λόγος του Θεού 
κανέναν δεν εξαπατά, κανένα δεν παραπλανά. Μπορούμε να τον εμπιστευθούμε άφοβα, χωρίς τις προσμείξεις των 
ανθρώπινων ή θρησκευτικών παραδόσεων. Πολλοί ερμηνευτές βρίσκουν στο εδάφιο αυτό μυστηριακή ορολογία της 
εποχής, χωρίς όμως να έχει επικρατήσει μια τέτοια άποψη. Πράγματι, αναφέρεται μια τελετή φρυγικών μυστηρίων όπου ο 
μυούμενος έπινε γάλα για να τονιστεί η αναγέννησή του. Επίσης, ο Πλίνιος μνημονεύει το λουτρό της Ποππαίας με γάλα. 
 
3. Να αυξηθούμε στη σωτηρία (εδ. 2β) 
  
Γιατί πρέπει να λαχταρούμε τον λόγο του Θεού; Ο ίδιος λόγος που μας αναγέννησε, έρχεται τώρα και γίνεται το μέσον για 
την πνευματική μας αύξηση. Εξηγητική δυσχέρεια μοιάζει να υπάρχει στη φρ. εἰς σωτηρίαν. Εδώ οι παραλήπτες της 
Επιστολής του Πέτρου έχουν τη σωτηρία. Στη μετ. «για να φτάσετε στη σωτηρία» το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Ποια είναι 
αυτή η σωτηρία;  
 1. Η έννοια είναι «να αυξηθείτε όπως ταιριάζει, ανάλογα με τη μεγάλη αξία της σωτηρίας που έχετε». Στο Α΄ Πε 1:18 
βλέπουμε την αξία αυτής της σωτηρίας, που δεν είναι «διά φθαρτών αργυρίου και χρυσίου…» Επομένως είναι σαν να τους 
λέει, «φιλοτιμηθείτε να ανταποκριθείτε σ’ αυτή τη σωτηρία με το να ενδιαφερθείτε για την αύξησή σας». Π.χ., δείτε τη  
μεγάλη απογοήτευση διεθνώς για το παιδάκι των προσφύγων που βρέθηκε πνιγμένο στην ακτή! Πόση χαρά θα είχαμε αν 
γλίτωνε, τρεφόταν καλά και γινόταν άντρας. Θα άξιζε τον κόπο όλη η επιχείρηση διάσωσής του. 
 2. Μια δεύτερη, συμπληρωματική έννοια είναι «να αυξηθείτε με τον λόγο του Θεού ώστε να οδηγηθείτε σε μια όλο και 
πληρέστερη αποκάλυψη της σωτηρίας, που ξεκινάει απ’ αυτό τον κόσμο και συνεχίζεται στην αιωνιότητα». Πρόκειται για 
την εσχατολογική σωτηρία. 
 Πολλοί πιστοί, δυστυχώς, δεν απολαμβάνουν όλα τα προνόμια της σωτηρίας, ακριβώς επειδή δεν αναπτύσσονται 
πνευματικά. Χάνουν τα καλύτερα που ο Θεός έχει ετοιμάσει γι’ αυτούς. Ικανοποιούνται μόνο με τις ευλογίες του νεογέννητου 
βρέφους, και δεν ξέρουν τι χάνουν από τις ευλογίες των «τελείων», δηλ. των ωρίμων, των οποίων είναι η στερεά τροφή (Εβρ 
5:14). Δεν τους ενδιαφέρει η προσευχή, η μελέτη και η εμβάθυνση στη Βίβλο, να δώσουν τη μαρτυρία τους για τον Χριστό, 
να ζήσουν την κοινωνία της εκκλησίας. Είναι βολεμένοι με την αρχική τους πίστη και δεν θέλουν καμιά πρόοδο. 
  
4.  Να γευτούμε την αγαθότητα του Κυρίου (εδ. 3) 
 
Η επιθυμία για αύξηση συνδέεται με την εμπειρία της αγαθότητας του Θεού. Το εδάφιο έχει την προέλευσή του στον Ψλ 
34:8 «Λάβετε πείρα μόνοι σας και δείτε πόσο είναι καλός ο Κύριος…» Ένα πρώτο δείγμα αυτής της αγαθότητας του Κυρίου 
που λαμβάνει ο άνθρωπος είναι η χάρη του Θεού. Οι αναγνώστες της επιστολής είχαν γευθεί τη αγαθότητα του Κυρίου διά 
του λόγου του. Είχαν λάβει τη σωτηρία. 
 Όσοι δεν γεύονται την αγαθότητα του Κυρίου, δεν μπορούν να λαχταρούν τον λόγο του Θεού. Αν πάψουμε να 
τρεφόμαστε με τον λόγο του Θεού, παύουμε να γευόμαστε τη νοστιμιά της αγαθότητας του Θεού, η οποία βρίσκεται στον 
λόγο του. Αν ο λόγος του Θεού έχει τη δύναμη ν’ αναγεννά τον άνθρωπο, έχει τη δύναμη και να δημιουργήσει την επιθυμία 
στον αδύναμο χριστιανό. 
 Γι’ αυτό προσκαλούμε τον καθένα, πριν απορρίψει τον Θεό να πάρει μια γεύση από την αγαθότητά του, κι αυτή θα 
την ανακαλύψει μέσα στον λόγο του. Ἐν τῷ τρώγειν ἡ ὄρεξις: Όταν γευόμαστε τις αλήθειες του Κυρίου, τις βρίσκουμε 
καλές και εποικοδομητικές για τη ζωή μας, κι έτσι δημιουργείται μέσα μας η λαχτάρα για το άδολο γάλα του λόγου του 
Θεού. 
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7. Η Οικοδόμηση της Εκκλησίας 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 2:4-10 

  
 

ΕΣΑ από τη σημερινή περικοπή μας παίρνουμε μια ιδέα και καταλαβαίνουμε πως ο Θεός έχει ένα προαιώνιο 
σχέδιο οικοδόμησης της εκκλησίας του. Έτσι, μπορούμε να δούμε πώς ο Θεός χτίζει μια εκκλησία. 

 
1. Το Όραμα για την Εκκλησία του Θεού (εδ. 4) 
 

Ο Θεός επέλεξε τον Υιό του για να είναι ο θεμέλιος λίθος της εκκλησίας του. Στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Πέτρος 
(1:20) μάς αποκαλύπτει πως ο Θεός είχε αυτό το σχέδιο, καθώς η θυσία του Χριστού στον σταυρό «είχε 
προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου».  
 Εδώ ο Χριστός μάς παρουσιάζεται ως «λίθος ζων». Δεν σημαίνει ο λίθος που δίνει τη ζωή. Αυτό το πίστευαν 
οι Εσσαίοι. Πίστευαν δηλαδή στη θεραπευτική δύναμη των λίθων (Ιωσήππου, Ιουδαϊκός Πόλεμος, 2,136). Το 
νόημα είναι αυτό που δίνει ο Ιωάννης στις περιγραφές του: ύδωρ ζων (7:58), άρτος ζων (6:51), και ο Πέτρος: 
«ελπίδα ζώσα» (1:3). Είναι η αντίθεση του αναστημένου Χριστού προς τον άψυχο λίθο, του Χριστού που ζει 
αιώνια. Υπάρχει, δηλαδή, μια σύνδεση της ζωής με την ανάσταση του Χριστού. Κι αυτή η σύνδεση θεμελιώνεται 
με τον επιπλέον προσδιορισμό «παρά δε Θεώ». Ο Χριστός είναι λίθος εκλεκτός, έντιμος (δηλ. πολύτιμος) όχι στα 
μάτια του κόσμου αλλά στα μάτια του Θεού.  
 Στη Γραφή βρίσκουμε διάφορες εικόνες για την εκκλησία: α) Η εκκλησία ως Σώμα (Εφ 4:15-16). β) Η 
εκκλησία ως Νύφη (Απ 21:9). γ) Η εκκλησία ως Οικοδομή: (Β΄ Κορ 6:16). Κι εδώ στην περικοπή μας στο εδ. 5 η 
εκκλησία αναφέρεται σαν οικοδομή. Υπάρχει ένας κανόνας: «Δεν χτίζουν οι πιστοί άνθρωποι την εκκλησία του 
Χριστού – Ο Χριστός χτίζει την εκκλησία του με πιστούς ανθρώπους». 
 
2. Το Θεμέλιο της Εκκλησίας του Θεού (εδ. 6) 
 

Ο Θεός, ωστόσο, δεν είχε μόνο ένα προαιώνιο «όραμα» για την εκκλησία του αλλά είχε έτοιμο και το θεμέλιο για 
την εκκλησία του. Κι αυτό το θεμέλιο ήταν ο μονογενής Υιός του (πρβλ. Α΄ Κορινθίους 3:11). Ο Πέτρος κάνει λόγο 
για έναν «ακρογωνιαίο λίθο». Αυτό έχει 2 έννοιες: α) Κυριολεκτική: Το αγκωνάρι που ενώνει δύο γωνίες στα 
θεμέλια του σπιτιού. β) Μεταφορική: Μια σπουδαία ιδιότητα ή χαρακτηριστικό πάνω στο οποίο στηρίζεται κάτι. Ο 
Χριστός είναι μεταφορικά ο ακρογωνιαίος λίθος της εκκλησίας. Την εικόνα την παίρνει ο Πέτρος από το Ησαΐας 
28:16. 
 Ο Θεός είχε δώσει ένα θεμέλιο στον λαό του τον Ισραήλ, τον Μεσσία Χριστό. Οι Ισραηλίτες τον απέρριψαν 
επειδή δεν πίστευαν απόλυτα στον Θεό. Λάτρευαν τα είδωλα. Μετά την Αιχμαλωσία, πάλι δεν δέχτηκαν τον 
Μεσσία επειδή είχαν τα δικά τους στάνταρντ, και με βάση αυτά ο Χριστός δεν τους έκανε. Ήταν πράος, δεν έκανε 
κινήματα. Ήταν παρανοϊκός, δεν τον καταλάβαιναν. Ήταν άσημης καταγωγής, κανένας δεν ήξερε την καταγωγή 
του ή τη συγγένειά του. Δεν ήταν νομοταγής, παραβίαζε το Σάββατο. Παρ’ ό,τι έκανε θαύματα, αφού ήταν 
αμαρτωλός τα έκανε με τη δύναμη των δαιμονίων. Πέθανε και μάλιστα στον σταυρό. Πώς ήταν Μεσσίας, αφού 
ένας Μεσσίας δεν πεθαίνει ‒και μάλιστα τον επονείδιστο θάνατο του σταυρού; Πώς μπορούσε ένας τέτοιος 
άνθρωπος να είναι «ακρογωνιαίος λίθος»; Τον απορρίπτουμε. Κι όμως μετά την απόρριψη, ο Θεός τον ανέστησε 
από τους νεκρούς και τον έκανε «ακρογωνιαίο λίθο» για όσους θα τον πίστευαν σαν σωτήρα τους ‒Ιουδαίους και 
εθνικούς‒ και θα τον δέχονταν ακρογωνιαίο λίθο της ζωής τους και της σχέσης τους με τον Θεό. Ακρογωνιαίο 
λίθο της εκκλησίας. 
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3. Το Κίνητρο για την Εκκλησία του Θεού (εδ. 5) 
 

Οι πιστοί είναι «ζωντανά λιθάρια» επειδή παίρνουν τη ζωή από τον «ζώντα λίθο» του εδ. 4. Αυτή τους η ιδιότητα 
δίνει στον Πέτρο τη δυνατότητα να τους προτρέψει να οικοδομηθούν στον πνευματικό ναό του Θεού, όπως 
ταιριάζει σ’ ένα άγιο ιερατείο. Ποιο ήταν το κίνητρο που ο Θεός προσχεδίασε, θεμελίωσε και δημιούργησε το 
οικοδόμημα της εκκλησίας του; Η απάντηση βρίσκεται στο ρήμα ἀνενέγκαι = να προσφέρετε (πνευματικές θυσίες) 
στον Θεό. Ποιες είναι αυτές οι θυσίες; Είναι σε αντίθεση των θυσιών των ζώων και των καρπών της Παλαιάς 
Διαθήκης, ο Θεός τώρα θέλει «πνευματικές θυσίες»: Η πίστη (Φιλ 2:17)· η χρηματική συνεισφορά της αγάπης 
(Φιλ 4:18)· η ζωή των πιστών (Ρωμ 12:1)· η ιεραποστολή (Ρωμ 15:16)· ο κόπος και το μαρτύριο των εργατών του 
ευαγγελίου (Β΄ Τιμ 4:6) κλπ.  
 Τώρα ο απόστολος διαβεβαιώνει τους αναγνώστες του ότι αυτές οι θυσίες είναι «ευπρόσδεκτες στο Θεό». 
Οι αναγνώστες ήξεραν από την προηγούμενη πείρα τους πόσο βασανιστικό ήταν το πρόβλημα της ευμενούς 
θυσίας στην Παλαιά Διαθήκη. Πόσες λεπτομέρειες έπρεπε να τηρηθούν από τον λαό και το ιερατείο για να είναι 
ευπρόσδεκτη μια θυσία κατά την Πεντάτευχο. Από την άλλη, οι διάφορες ραβινικές επεξηγήσεις έκαναν ακόμα πιο 
δυσχερή την τήρηση αυτών των διατάξεων. Κάτι παρόμοιο συνέβαινε και στον εθνικό κόσμο. Αν προσθέσουμε 
και την αβεβαιότητα με τις τόσες θεότητες, η θέση ιερέων και λατρευτών γινόταν ακόμα δυσχερέστερη. Έτσι, η 
λατρεία δεν οδηγούσε στην πολυπόθητη κοινωνία με το θείο, αλλά αντίθετα δημιουργούσε προβλήματα και 
αγωνία στον άνθρωπο, όταν αυτός προσπαθούσε να πλησιάσει με την προσφορά της θυσίας τον Θεό. Οι 
χριστιανοί όμως, μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον έχουν τη βεβαιότητα ότι οι πνευματικές θυσίες τους είναι 
ευπρόσδεκτες από τον Θεό. 
 Τι σκοπό όμως έχουν οι θυσίες του χριστιανού; Αφού ξέρουμε πως ο Χριστός μάς κάλυψε με τη δική του 
θυσία; Ο σκοπός είναι να δοξάσουν και να υμνήσουν τον Θεό. Όπως η Δημιουργία σκοπό είχε τη δόξα του Θεού, 
αλλά αυτή η προοπτική απέτυχε λόγω της αμαρτίας, τώρα οι πνευματικές θυσίες και κατ’ επέκταση η εκκλησία ως 
πνευματικός οίκος ‒σε αντίθεση με τον λίθινο ναό της Ιερουσαλήμ και τους οίκους των ειδωλολατρών‒ στόχο έχει 
τη δόξα του Θεού αλλά με ανακαινισμένο νου, ανακαινισμένο νέο κόσμο, ανακαινισμένο τελετουργικό! 
 
4. Η Εναντίωση στην Εκκλησία του Θεού (εδ. 7-8) 
 

Όταν οι Ιουδαίοι απέρριψαν τον Μεσσία επειδή δεν ήταν όπως τον προσδοκούσαν και τον φαντάζονταν, ήταν 
σαν να πρόσκοπταν στον ίδιο λίθο πάνω στον οποίο η εκκλησία οικοδομείτο! Ο Χριστός για τους πιστεύοντες 
είναι θεμέλιο και σωτήρας αλλά για τους μη πιστεύοντες είναι κριτής (Ιω 3:18-19).  
 Από την αρχή της δημιουργίας ο διάβολος αντιτάχθηκε στην εκκλησία του Θεού. Εδώ και 2.000 χρόνια 
χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί πολλές μεθόδους αλλά και ανθρώπους για ν’ αντιταχθεί. Δείτε τι ακούμε κάθε 
μέρα στην TV και στον τύπο. Οι Ισλαμιστές και οι διάφοροι τρομοκράτες χτυπούν την εκκλησία του Θεού στις 
χριστιανικές χώρες. Η διωκόμενη εκκλησία είναι το ίδιο διωκόμενη όπως και την εποχή της Πεντηκοστής ‒με άλλα 
μέσα. Χώρια η εκκοσμίκευση και η ειδωλολατρική διείσδυση στους κόλπους της εκκλησίας, ο ορθολογισμός, οι 
νοθεύσεις, οι διαιρέσεις και οι συμβιβασμοί, όπως ακριβώς τα γράφουν οι Επιστολές της Καινής Διαθήκης. Κι 
όμως, παρ’ όλες αυτές τις αντιδράσεις εναντίον της εκκλησίας του Θεού, στα παρακάτω εδάφια βρίσκουμε μια 
αποστολή για κείνους που ανήκουν στον Χριστό. 
 
5. Η Αποστολή της Εκκλησίας του Θεού (εδ. 9-10) 
 

Μαζί με το Όραμα του Θεού για την εκκλησία, πηγαίνει και η Αποστολή για τον νέο λαό του. Έτσι, εδώ έχουμε 
πολλές και ενδιαφέρουσες έννοιες. Στο εδ. 9 βλέπουμε ότι: 
 α) Μας διάλεξε ο Θεός. Μας «διάλεξε» με την έννοια ότι απ’ αρχής είχε καθορίσει πως όποιος θα δεχτεί τον 
Χριστό θα είναι γι’ αυτόν η εκλεκτή γενιά. Απ’ όλη τη δημιουργία ο Θεός διάλεξε εμάς όχι μόνο να είμαστε η 
εκλεκτή γενιά αλλά και για να κάνουμε ένα ειδικό έργο. Ο Θεός οικοδομεί την εκκλησία του αλλά έχει διαλέξει εμάς 
να είμαστε οι εργάτες του. Όχι μόνο μας διάλεξε αλλά και μας κάλεσε σε μια αποστολή.  
 β) Μας κάλεσε ο Θεός. Ήμασταν στο σκοτάδι και ο Θεός μάς κάλεσε με την έννοια ότι μας οδήγησε έξω, στο 
φως (πρβλ. Ψαλμό 40:2). Ο Χριστός μάς έφερε στη σωτηρία του. Και τώρα έχει μια αποστολή για μας: 
 γ) Μας απέστειλε ο Θεός. Με τη φράση «για να διακηρύξετε» ο Πέτρος δηλώνει το αποτέλεσμα της 
πρόσκλησής μας. Πού μας αποστέλλει ο Θεός; Ο στόχος είναι να κηρύξουμε στον κόσμο το ευαγγέλιο. Να 
«μαθητεύσουμε» τους ανθρώπους, δηλ. να τους κάνουμε μαθητές του Χριστού. 

 

**** 
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8. Η Προσωρινότητα του Κόσμου 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 2:10-12 
 

 C.S. Lewis έλεγε ότι «Όποτε ανακαλύπτω μέσα μου κάποια επιθυμία που κανείς και τίποτα σ’ αυτό τον κόσμο δεν 
μπορεί να την ικανοποιήσει, η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι είμαι πλασμένος για έναν άλλο κόσμο» (C.S.Lewis, Mere 

Christianity, N.York, Macmillan, 1960, σελ. 119). Εδώ, στην περικοπή μας ο απ. Πέτρος λέει ότι οι χριστιανοί είναι 
«περαστικοί και πρόσκαιροι» σ’ αυτό τον κόσμο. Έτσι, λοιπόν, θα δούμε 4 στοιχεία που τονίζουν σε σχέση μ’ εμάς την 
προσωρινότητα αυτού του κόσμου, που τόσο αφιλόξενος είναι για μας. 
 
1. Η Ελπίδα μας σ’ αυτό τον Κόσμο (εδ. 10) 
 

Το παράθεμα είναι από τον Ωσηέ (2:25) αλλά το ίδιο εδάφιο το χρησιμοποιεί και ο Παύλος για την επιστροφή των εθνών 
στο ευαγγέλιο, για να γίνουν λαός του Θεού  (Ρωμ 9:25). Βλέπουμε δηλαδή ότι και οι δύο κορυφαίοι των αποστόλων 
χρησιμοποιούν το κείμενο διαφορετικά ‒θα λέγαμε αντίθετα‒ από το αρχικό νόημά του: Ενώ δηλαδή ο Ωσηέ μιλάει για την 
τελική επιστροφή του αποστατημένου στην ειδωλολατρία Ισραήλ, ο Πέτρος και ο Παύλος εφαρμόζουν την προφητεία στην 
ένταξη του εθνικού κόσμου στην Εκκλησία με το κήρυγμα του ευαγγελίου, και αποτελούν τον νέο λαό του Θεού.  
 Σε ποιους τα γράφει αυτά ο Πέτρος; Τα γράφει σε εθνικούς που έχουν έρθει στον Χριστό. Ο Ισραήλ ήταν 
παραδοσιακά ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά η πόρτα έχει ανοίξει με την Πεντηκοστή και για τους εθνικούς, κι έχουμε γίνει 
«λαός του Θεού» με την πνευματική έννοια. Η νέα αυτή σχέση γίνεται δυνατή μόνο με τη χάρη του Θεού. Και το εδάφιο αυτό 
αφορά κι εμάς τους σημερινούς πιστούς όπως και τους αναγνώστες του Πέτρου. Διαβάζουμε στην προς Εφεσίους 
Επιστολή (2:11-13) πως όταν ήρθαμε στον Χριστό, δεν είχαμε καν την παραμικρή σχέση με τον λαό του Θεού. Ήμασταν 
«αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού κι από τις υποσχέσεις του».   
 Όχι μόνον ήμασταν χωρίς καμιά σχέση με τον λαό του Θεού αλλά ήμασταν και «εχθροί του Θεού» (Ρωμ 8:6). Είχαμε 
προορισμό την απώλεια, κι αυτό ακριβώς μας άξιζε. Σ’ αυτό το αδιέξοδο ήρθε ο ίδιος ο Θεός εν Χριστώ και με το έλεός του 
μας έκανε λαό του. Στο Α΄ Πε 2:9 είδαμε ότι «μας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως». Κι ακόμη κι αν είμαστε 
περαστικοί απ’ αυτό τον κόσμο, έχουμε την ελπίδα της αιώνιας, της μόνιμης πατρίδας. Η πατρίδα αυτή μας περιγράφεται με 
εικόνες, καθώς είναι ασύλληπτη για τη δική μας κατανόηση, στο Αποκάλυψη 21. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της 
πατρίδας είναι ότι εκεί δεν θα υπάρχει η αμαρτία ή ο σατανάς και γι’ αυτό δεν θα υπάρχουν πόνος, θλίψη, δάκρυ… Κι αυτή 
η πατρίδα είναι η δική μας πατρίδα! Οι πιστοί τότε, κι εμείς σήμερα, πρέπει να το έχουμε διαρκώς υπόψη μας, καθώε ζούμε 
σε έναν αφιλόξενο κόσμο. 
 
2. Οι Πειρασμοί σ’ αυτό τον Κόσμο (εδ. 11) 
 

Ο Πέτρος καλεί αυτούς τους προσωρινούς και παρεπίδημος να απέχουν από τις σαρκικές επιθυμίες. Ποιες είναι αυτές; Ο 
Παύλος παραθέτει έναν κατάλογο στο Γαλάτας 5: «η μοιχεία, η πορνεία κλπ.» Πολλές φορές κατηγορούμε τον σατανά ότι 
μας πειράζει μ’ αυτές τις επιθυμίες. Βέβαια παίζει κι αυτός τον ρόλο του, αλλά αυτές είναι «επιθυμίες της σάρκας». Είναι 
πράγματα που αποζητάει ο σαρκικός άνθρωπος και που πολεμούν την ψυχή. Ο περαστικός απ’ αυτό τον κόσμο χριστιανός 
έχει καθημερινό πόλεμο, αλλά πάντοτε νικάει αν ακολουθεί τη λύση του λόγου του Θεού: να περιπατεί κατά το Πνεύμα. Αυτή 
είναι η λύση και το μυστικό της νίκης!  
 Η έκφραση ἀπέχεσθε ἐπιθυμιῶν είναι κλασική, αφού τη συναντάμε στον Πλάτωνα κ.αλλ. Ο πόλεμος κατά των 
επιθυμιών είναι κοινός τόπος όλων των ηθικολόγων της Στοάς (Επίκτητος κλπ.) Γενικά στην ελληνική φιλοσοφία η αποχή 
από ορισμένες επιθυμίες αποτελεί ηθικό κανόνα απαραίτητο για το «ὁμολογουμένως ζῆν», για τη ρύθμιση της 
ανθρώπινης ζωής σύμφωνα με τις επιταγές του ορθού λόγου. Στην Παλαιά Διαθήκη η επιθυμία σαν έκφραση και ρυθμιστής 
της βούλησης του ανθρώπου εκφράζει τη σχέση του με τον Θεό και τον νόμο του. Γι’ αυτό κι ο ψαλμωδός τονίζει ότι   
ἐπαινεῖται ὁ ἁμαρτωλὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ὁ ἀδικῶν ἐνευλογεῖται (Ψλ 9:24 κατά τους Ο΄ ή 
10:3)· και διαβεβαιώνει ότι ἐπιθυμία ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται (Ψλ 111:10). Κι όλα αυτά σε αντίθεση με τον ευσεβή που 
κάνει αγαθοεργίες και σέβεται τον Θεό. Αυτός ο αγώνας κατά του παλαιού ανθρώπου δίνει τον τόνο στη χριστιανική 
συμπεριφορά των πιστών μέσα σε έναν αφιλόξενο κόσμο, κι αποτελεί όπλο αμυντικό αλλά συγχρόνως επιθετικό. Συνεχίζει, 
λοιπόν, στο εδ. 12… 
 

Ο 
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3. Η Εχθρότητα αυτού του Κόσμου (εδ. 12) 
 

Όπως γίνεται κάθε μέρα αντιληπτό, η εναντίωση στην Εκκλησία του Χριστού γίνεται όλο και πιο σκληρή. Έχουμε δει και 
ξέρουμε πολλά για τη διωκόμενη Εκκλησία αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές διωγμού: η απαγόρευση του σταυρού, της 
δημόσιας προσευχής στα σχολεία και αλλού στο όνομα της Δημοκρατίας κλπ. Ο λόγος που ο κόσμος μισεί την Εκκλησία 
είναι ότι δεν ανήκουμε σ’ αυτόν. Ο Χριστός έδωσε την απάντηση αμέσως από την αρχή: «Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο 
κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του…» (Ιω 15:19). Πέρα από τον Χριστό, διωγμούς βίωσαν και οι απόστολοι 
καθώς τους κατηγορούσαν για ταραχοποιούς (Πραξ 13:45· 14:2· 17:5εξ· Α΄ Κορ 4:12), αλλά επίσης και οι απλοί χρστιανοί:  
Ο Τάκιτος αναφέρει ότι οι Χριστιανοί ήταν μισητοί για την κακία τους (Annales 15,44)· ο Σουητώνιος τους χαρακτηρίζει σαν 
οπαδούς μιας βλαβερής δεισιδαιμονίας (Nero 16,2). κι ο Πλίνιος φαίνεται να δέχεται ότι οι Χριστιανοί διαπράττουν 
εγκληματικές πράξεις συνδεδεμένες με τον Χριστιανισμό (Epistulae 10,96,2). Οι διωγμοί επίσης ήταν σε γνώση των 
αποστολικών Πατέρων (Ιγνάτιος, Ιουστίνος, Μελίτων, Αθηναγόρας, Θεόφιλος κλπ.) Αν ζούμε όπως ο Χριστός σαν γνήσιοι 
μαθητές του, θα περάσουμε από τα ίδια μονοπάτια που πέρασε κι εκείνος. Αν λέμε πως είμαστε του Χριστού αλλά η ζωή 
μας δεν διαφέρει από τη ζωή του κόσμου, τότε είμαστε κακοί μάρτυρες του Χριστού.   
 Οι διωγμοί, οι κάθε είδους προσβολές, οι επιθέσεις και η εχθρότητα δείχνουν ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι ο δικός μας 
κόσμος κι εμείς είμαστε προσωρινοί σ’ αυτόν και παρεπίδημοι. Ζούμε σε ένα είδος «ψυχρού πολέμου» με τον κόσμο, στα 
πλαίσια της οικογένειας, της κοινότητας, του επαγγέλματος, μολονότι οι κατηγορίες εναντίον μας δεν έχουν λάβει ακόμα τη 
μορφή κάποιας «επίσημης κατηγορίας». Ο απόστολος στη συνέχεια του εδαφίου αναγνωρίζει ότι εκείνη την εποχή οι 
εθνικοί γύρω από την κοινότητα των πιστών θα μπορέσουν να δουν καθαρά την αλήθεια. Έτσι, πάμε σε ένα τέταρτο 
στοιχείο: 
 
4. Η Ευθύνη μας σ’ αυτό τον Κόσμο (εδ. 12) 
 

Ως πρόσκαιροι και περαστικοί απ’ αυτό τον κόσμο έχουμε μια μεγάλη ευθύνη απέναντί του, σαν άτομα και σαν Εκκλησία: 
να δοξάσουν τον Θεό βλέποντας εμάς. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, ο κόσμος γύρω μας μας 
παρατηρεί. Το ρήμα που χρησιμοποιείται είναι ἐποπτεύσαντες. Σημαίνει μελετώ, σπουδάζω. Σε άλλο σημείο (Α΄ Πε 3:2) 
σημαίνει διασώζω στη μνήμη μου, θυμάμαι. Τι παρατηρούν; τι προσέχουν; Παρατηρούν και προσέχουν αν εμείς οι 
διαφορετικοί βιώνουμε αυτά που λέμε πως πιστεύουμε. Κι αν αποτύχουμε να είμαστε συνεπείς, αν είμαστε υποκριτές, είναι 
έτοιμοι να μας πυροβολήσουν. Αν είμαστε συνεπείς, δείχνουμε και τι μπορεί να κάνει ο Χριστός στη ζωή ενός ανθρώπου 
και να την αλλάξει. Με άλλα λόγια, η καθημερινή συμπεριφορά των πιστών δεν περιορίζεται στην προσωπική τελείωση 
αλλά καθορίζει τη στάση του κόσμου έναντι της Εκκλησίας, δηλ. έναντι του Θεού. Μολονότι, όμως, μας κοροϊδεύουν, μας 
ειρωνεύονται, δεν μας χωνεύουν κλπ. κάποιοι ενδέχεται να οδηγηθούν στον Χριστό από τη διαγωγή μας και την αντίδρασή 
μας απέναντι στην εχθρότητα των άλλων.  
 Επομένως, ως ξένοι και παρεπίδημοι όχι μόνο δεν τρομάζουμε από την εχθρότητα του κόσμου γύρω μας αλλά 
ασκούμε και την επιθετική τακτική της ιεραποστολής. Η καλή συμπεριφορά μας ως πιστών έχει διπλό στόχο: αμυντικό κατ’ 
αρχήν και ιεραποστολικό στη συνέχεια. Αντιστεκόμαστε και αμυνόμαστε «ενώ μας κατηγορούν για κακοποιούς» αλλά 
ενδέχεται να ελκυστούν στον Χριστό από τη μαρτυρία μας.  
 Τέλος, στο κείμενο διαβάζουμε: [ἵνα] δοξάσωσι τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει 
ομοφωνία ως προς την έννοια αυτής της έκφρασης. Στην Παλαιά Διαθήκη ο όρος «επισκοπή» χρησιμοποιείται για να 
μεταφέρει το εβραϊκό ρηματικό ουσιαστικό pequdah, που έχει διάφορες σημασίες: βλέμμα, φροντίδα, ανάκριση, δοκιμασία, 
επίσκεψη. Συνηθέστερη σημασία είναι της επίσκεψης με σκοπό την τιμωρία. Ο Ησύχιος Αλεξανδρεύς (Αλεξανδρινός 
έλληνας γραμματικός και λεξικογράφος) αποδίδει τη λέξη με την «εκδίκηση». Αυτή την έννοια έχει ο όρος στο Ησ 10:3: καὶ 

τί ποιήσουσιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐπισκοπῆς; Τι θα κάνετε την ημέρα της κρίσης…; (πρβλ. Ησ 24:22· 29:6· Ιερ 6:15· 10:15· 
11:23). Σε μια άλλη σειρά εδαφίων, ωστόσο, η «επισκοπή» του Θεού συνδέεται με τη χορήγηση της χάρης του. Τέτοια είναι 
στο Σειράχ 18:20: πρὸ κρίσεως ἐξέταζε σεαυτὸν καὶ ἐν ὥρᾳ ἐπισκοπῆς εὑρήσεις ἐξιλασμόν (πρβλ. Γεν 50:24· Σοφ 3:7· 
4:15). Ανάλογη είναι και η χρήση στη δική μας περικοπή.  
 Οι περισσότεροι νεότεροι ερμηνευτές συνδέουν την «ημέρα επισκοπής» με την επιστροφή των εθνικών, οπότε θα 
δοξάσουν τον Θεό για την καλή διαγωγή των Χριστιανών, η οποία έγινε αφορμή για τη σωτήρια επίσκεψη του Θεού στη 
ζωή τους. Άλλοι, πάλι, ερμηνεύουν τη φρ. ως την τιμωρητική επέμβαση του Θεού κατά την ημέρα της κρίσεως. Τότε οι 
χριστιανοί θα δικαιωθούν και οι εθνικοί θα υποχρεωθούν να δοξολογήσουν τον Θεό. 
 Τέλος είναι κι εκείνοι που κυμαίνονται ανάμεσα στις δύο ερμηνείες. Λένε δηλ. ότι ο όρος «επισκοπή» εννοείται ως 
«εξέταση». Οι εθνικοί, που δεν συμφωνούν με το πώς οι πιστοί βλέπουν τα πράγματα, θα εξετάσουν, θα δουν τη ζωή των 
πιστών, θα ντραπούν και θα διορθωθούν, κι έτσι θα δοξαστεί ο Θεός.  
 Εν πάση περιπτώσει πιθανότερη θεωρείται η πρώτη θεωρία, αυτή που συνδέεται με την επιστροφή εκείνων που θα 
δεχτούν ανά τους αιώνες τον Χριστό και θα σωθούν, επειδή είδαν τη ζωή των χριστιανών. 
  

**** 
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9. Ο Χριστιανός ως Πειθαρχημένο Άτομο 
Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 2:13-20 

 
ΑΤΙ που δεν είναι πολύ εμφανές στις διάφορες συλλογικές εκδηλώσεις είναι η πειθαρχία. Η πειθαρχία μάλιστα που δεν αφορά 
μόνο τα απλά μέλη ενός συνόλου αλλά ακόμα και μεγάλους φτασμένους στον τομέα τους. Έχουν γίνει μεγάλοι από το ταλέντο 

τους αλλά κι από την πρόθυμη διάθεσή τους να υπακούσουν και να υποταχθούν στον ρυθμιστή του συνόλου στο οποίο ανήκουν. 
Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ή μπασκετμπολίστας πρέπει να υπακούν στον προπονητή τους. Ο καλύτερος ηθοποιός ή 
τραγουδιστής πρέπει να πειθαρχούν στον σκηνοθέτη ή στον μαέστρο τους κ.ο.κ. 
 Στη χριστιανική ζωή υπάρχει κι εδώ το ζήτημα της πειθαρχίας. Στην περικοπή μας ο Πέτρος ξεκινάει με το ρήμα 
«Ὑποτάγητε». Ως χριστιανοί που ζούμε σε έναν αφιλόξενο κόσμο πρέπει να πειθαρχούμε σε τρεις εξουσίες: (1) Ως ξένοι και 
περαστικοί να υποτασσόμαστε στις αρχές της χώρας όπου ζούμε (εδ. 13-14). (2) Σαν παιδιά του Θεού πρέπει να υποτασσόμαστε 
στην εξουσία του Πατέρα μας (εδ. 15-17). (3) Ως δούλοι πρέπει να υποτασσόμαστε στην ανθρώπινη εξουσία (εδ. 18-20). 
Από τον καιρό των 10 Εντολών, που ζητούν να τιμάμε τη μητέρα μας και τον πατέρα μας μέχρι σήμερα, στην εποχή της Εκκλησίας, 
το πρόβλημα της απειθαρχίας είναι υπαρκτό. Απειθαρχία στις οικογένειες, στα σχολεία, στην κοινωνία, στην εκκλησία κλπ. 
 Έτσι, ο απόστολος Πέτρος εστιάζει σ’ αυτό ακριβώς το πρόβλημα που φαίνεται πως είναι διαχρονικό, τότε και σήμερα, και 
που είναι η πνευματική πειθαρχία που οδηγεί στην υποταγή του χριστιανού. 
 
1. Η Κρατική Εξουσία (εδ. 13-14)  

  

Ως ξένοι πρέπει να υποτασσόμαστε στην κρατική εξουσία (εδ. 13-14). Κάτι που μπορούν να καταλάβουν όσοι κάνουν διαρκώς 
ταξίδια από χώρα σε χώρα, ιδίως σε χώρες με διαφορετικές κουλτούρες, διαπιστώνουν ότι άλλοι νόμοι ισχύουν σε μια χώρα και 
άλλοι στην άλλη, αλλά πρέπει σε κάθε χώρα να εφαρμόζουν τους νόμους της χώρας και να πειθαρχούν στην κυβέρνηση της 
συγκεκριμένης χώρας (δεν μπορείς να λες π.χ. εμείς στην Ελλάδα τρώμε με μαχαίρι και πιρούνι και να είσαι σε μια χώρα που 
τρώνε όλοι μαζί από την ίδια γαβάθα. Άμα σιχαίνεσαι, θα μείνεις νηστικός. Ή: εμείς στην πατρίδα μου οδηγούμε δεξιά, και να είσαι 
στο Λονδίνο. Θα σκοτωθείς!)  
 Το ερώτημα που διαρκώς αντιμετωπίζει ο χριστιανός είναι «τι θα κάνω όταν η κυβέρνηση της χώρας μου θεσπίζει νόμους 
που δεν συμφωνώ ως πιστός του Χριστού». Πώς θα πειθαρχήσω σε μια τέτοια κυβέρνηση;» (π.χ. τη διάκριση των φύλων, τον 
γάμο ή τη συμβίωση των ομοφυλοφίλων, τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων ή τον υποβιβασμό του γάμου κλπ.) Η απάντηση της 
Βίβλου είναι διπλή: πειθαρχούμε ως εις τον Κύριον. Πειθαρχούμε δηλαδή επειδή η εντολή του Κυρίου είναι αυτή, και το κάνουμε 
από αγάπη στον Κύριο. Το άλλο σκέλος είναι ότι υπακούμε μέχρι εκεί που δεν φτάνουμε να απιστήσουμε στον Κύριο. Το έκανε ο 
Ιωσήφ στην Αίγυπτο, το είπε κάποτε κι ο ίδιος ο Πέτρος σ’ εκείνους που ήθελαν να σταματήσουν τη μαρτυρία τους για τον 
αναστημένο Χριστό (Πραξ 5:27-29). Ο Παύλος δίνει μια άλλη διάσταση στο Ρωμ 13,1-7, όταν μιλάει για τη θεϊκή καταγωγή της 
κρατικής εξουσίας ως θεσμού που εξυπηρετεί τη σωτηρία. Κρατάμε από κει την προτροπή του να πειθαρχούμε επειδή αυτό μας 
υπαγορεύει η χριστιανική μας συνείδηση, κι όχι από φόβο. Ο Πέτρος όμως τονίζει ότι υπακούμε σαν να υπακούμε στον Κύριο, ο 
οποίος λέει: «Απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι…» Ο Πέτρος αντιμετωπίζει ένα καθαρά πρακτικό θέμα, χωρίς να ασχολείται με 
ζητήματα πολιτειολογίας, αφού μάλιστα οι λίγοι χριστιανοί της εποχής του δεν μπορούσαν να μεταβάλουν τα πράγματα. 
 
2. Η Εξουσία του Θεού (εδ. 15-17) 

  

Με το εδ. 15 θεμελιώνεται το πρακτικό όφελος από την υπακοή των χριστιανών στους εκπροσώπους του κράτους: ότι ο Θεός θέλει 
με την υποταγή μας να αποστομώνουμε με τις καλές μας πράξεις την ανοησία των ανθρώπων. Ποια είναι αυτή η ανοησία 
(ἀγνωσία); Πολλοί έλεγαν εκείνη την εποχή ότι ο Χριστός ήρθε για ν’ ανατρέψει την πολιτεία των Ρωμαίων. Το εδάφιο μοιάζει με το 
εδ. 12, όπου είδαμε πως ο λόγος που πρέπει να έχουμε καλή διαγωγή είναι να ελκυστούν οι άπιστοι. Τώρα εδώ η διαφορά είναι ότι 
οι χριστιανοί πειθαρχούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού όχι με σκοπό την ιεραποστολή αλλά τη φίμωση των κατηγόρων τους. Οι 
κατήγοροι των χριστιανών εκτόξευαν κατηγορίες εναντίον τους, ενώ ουσιαστικά είχαν πλήρη άγνοια για την πίστη τους και τις 
ηθικές αρχές τους.  
 Στο σημείο αυτό και προτού προχωρήσουμε στο εδ. 16, θα πρέπει να δούμε πού και πώς ισχύουν οι προτροπές των εδ. 13-
15. Ισχύουν πάντοτε οι παραγγελίες του Πέτρου και του Παύλου για τον σεβασμό προς τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη 
δικαστική εξουσία ‒θα λέγαμε σήμερα. Σεβόμαστε τους νόμους, σεβόμαστε τις κυβερνητικές αποφάσεις, σεβόμαστε τις αποφάσεις 
των δικαστηρίων. Πέρα απ’ αυτή τη γενική γραμμή, ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η άποψη αυτή ισχύει σε μια εποχή 
πολιτειολογικά ξένη προς τη σύγχρονή μας. Το κείμενο αναφέρεται σε μια αυταρχική μορφή διακυβέρνησης, όπου η μόνη σχέση 
του απλού πολίτη προς την εξουσία περιοριζόταν στο δίλημμα: υποταγή ή επανάσταση (λέει ο Barclay, σκωτσέζος θεολόγος, 
ερμηνευτής κλπ.) Σήμερα, όμως, ο πολίτης ‒και φυσικά ο χριστιανός ως πολίτης‒ είναι σωστός όχι όταν υποτάσσεται μόνο, αλλά 
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και όταν συμμετέχει ενεργά στην άσκηση της εξουσίας, και επηρεάζει με κάθε τρόπο τα πολιτικά και τα κοινωνικά πράγματα (π.χ. 
William Wilberforce, άγγλος πολιτικός που πρωτοστάτησε στην κατάργηση του δουλεμπόριου τον 19ο αιώνα. Η ευαγγελική του 
πίστη άλλαξε τις πεποιθήσεις του). Λέει ακριβώς ο Barclay: «Αναμφίβολα δεν υπάρχει κράτος χωρίς κάποια υποταγή, χωρίς 
υπακοή… Στις δημοκρατίες όμως ο τόνος πέφτει όχι στην υποταγή και την υπακοή αλλά στη συνεργασία, γιατί ο πολίτης σε μια 
δημοκρατία δεν κυβερνάται μόνο αλλά πρέπει και ο ίδιος να συγκυβερνά. Γι’ αυτό κι ο χριστιανός που θέλει να είναι συνεπής με τα 
καθήκοντά του έναντι του κράτους, πρέπει να συμβάλλει στη διακυβέρνηση αυτού του κράτους (π.χ. εκλογές, δημοψηφίσματα κλπ.) 
μετέχοντας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στα συνδικαλιστικά όργανα. Κι είναι πολύ θλιβερό ότι λίγοι μόνο χριστιανοί 
ανταποκρίνονται πραγματικά σ’ αυτό το καθήκον τους έναντι του κράτους και της κοινωνίας στην οποία ζουν» (Βασ. Στογιάννου, Η 
Πρώτη Επιστολή του Πέτρου, εκδ. «Πουρναρά», Θεσσαλονίκη 1980, σελ. 271). 
 Στο εδ. 16 ο Πέτρος παρουσιάζει μια θεμελιώδη αλήθεια στους αναγνώστες του: η υποταγή και η πειθαρχία του χριστιανού 
απέναντι στην πολιτεία όπου ζει είναι αποτέλεσμα υποδούλωσης στον Θεό. Η ζωή του χριστιανού αλλάζει αλλά από σκλαβιά στην 
αμαρτία γίνεται εκούσια υποδούλωση στον Κύριο (βλ. Ρωμ 6:17-18). Ελεύθεροι είναι οι πιστοί, γιατί έχουν απαλλαγεί από την 
αμαρτία, τη φθορά και τον θάνατο με το απολυτρωτικό έργο του Χριστού αλλά είναι και ενταγμένοι στη νέα πραγματικότητα, όπου 
απόλυτος άρχων είναι ο Κυρίαρχος Θεός. 
 Ο χαρακτηρισμός της εν Χριστώ ελευθερίας σαν δουλείας στον Θεό, αντιφατικός και λίγο σκληρός για τους αναγνώστες της 
Επιστολής δείχνει ότι για την πρώτη εκκλησία δεν υπάρχει ουδέτερο έδαφος που να μπορεί να σταθεί αυτόνομος ο άνθρωπος. Ή 
είναι δούλος της αμαρτίας ή είναι δούλος του Θεού. Ελευθερία έξω από τον χώρο της απόλυτης υπακοής στον Θεό δεν υπάρχει. 
Πολλοί εκείνη την εποχή, όπως οι χριστιανοί της Κορίνθου, έβαζαν σαν προπέτασμα τη χριστιανική ελευθερία για να καλύψουν 
έτσι την ελευθεριάζουσα και ηθικά ασύδοτη ζωή τους. Όποιος έχει λάβει τη χάρη του Θεού και τη ζει στην καθημερινότητά του είναι 
τόσο γοητευμένος και ελκυσμένος απ’ αυτήν που δεν του πάει ο νους να ζήσει εκούσια μια αμαρτωλή ή ελευθεριάζουσα ζωή.  
Στο εδ. 17 συναντάμε 4 προστακτικές ρημάτων για όλους τους ανθρώπους, για τους αδελφούς, για τον Θεό και για τον βασιλιά. 
Εδώ έχουμε 2 ζευγάρια προστακτικών (σύνδεση χιαστί), που αναφέρονται: Η α΄ και η δ΄: στους εκτός εκκλησίας (βασιλιάς – όλοι οι 
άνθρωποι). Η γ΄ και η β΄: στα ενδοεκκλησιαστικά καθήκοντα των χριστιανών. Με άλλα λόγια, η ΤΙΜΗ προς τον βασιλιά 
μετατρέπεται σε ειδική περίπτωση της καθολικής τιμής που οφείλουμε ως πιστοί προς όλους τους ανθρώπους. Η τιμή προς τους 
έξω μετατρέπεται σε ΑΓΑΠΗ μέσα στην εκκλησία και στον Θεό. Η πρώτη εκκλησία σκεπτόταν πολύ ρεαλιστικά τα πράγματα, και 
περιόριζε την αγάπη στην κοινότητα των πιστών. Γνωρίζει τη δυσκολία της πραγματικής και έμπρακτης αγάπης, και για τον λόγο 
αυτό, αντί να την εξανεμίζει σε ένα παγκόσμιο αίσθημα χωρίς δυνατότητα εφαρμογής, της δίνει την ένταση και την υπευθυνότητα 
της καθημερινής πράξης σε έναν συγκεκριμένο οικείο κύκλο.  
 Η αγάπη αναπτύσσεται φυσιολογικά στον χώρο όπου πνέει η θεϊκή αγάπη, όπου οι πιστοί συνδέονται από το Άγιο Πνεύμα 
στο μυστικό σώμα του Χριστού. Μόνον η βίωσή της σ’ αυτό τον χώρο, μπορεί να κάνει την επέκταση της αγάπης σε όλο τον κόσμο 
αληθινή και ουσιαστική, αλλιώς παραμένει κήρυγμα φτηνό, δίχως πρακτικό αντίκρισμα. 
 
3.  Η Ανθρώπινη Εξουσία (εδ. 18-20) 

  

Εδώ ο απόστολος Πέτρος ξαναγυρίζει στο μοτίβο του της υπακοής. Ο όρος που χρησιμοποιείται εδώ για τους δούλους είναι «οι 
οικέτες», που δεν είναι και τόσο σκληρός. Κατά το Ρωμαϊκό Δίκαιο ο σκλάβος δεν ήταν άνθρωπος αλλά πράγμα (res). Δεν είχε 
νομικά δικαιώματα, κι ούτε υπήρχε κανένα δικαστήριο όπου οι δούλοι να διεκδικήσουν δικαιώματα. Αλλά όσο κι αν εκείνοι οι 
πιστοί του Χριστού περνούσαν διωγμούς, δεν δικαιολογείται η αμαρτία στη ζωή τους. Αντίθετα, ο Πέτρος λέει ότι αν υπομένουμε 
καθώς πράττουμε το καλό, αυτό είναι κάτι που ο Θεός το αποδέχεται και το ευλογεί (εδ. 20). Η υπακοή στους αγαθούς και καλούς 
ανθρώπους σήμερα, σαν χριστιανοί με εξαρτημένη εργασία, είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι ο στριφνός εργοδότης. Και η Γραφή 
λέει να υποτασσόμαστε και σ’ αυτούς με μεγάλο σεβασμό. Στο εδ. 19 μας κάνει εντύπωση ότι ανοίγει ένα «παράθυρο» λόγω της 
επίδρασης της χριστιανικής πίστης. Στην αρχαιότητα επικρατούσε η άποψη πως ο δούλος δεν είχε ποτέ δίκιο απέναντι στον κύριό 
του, αφού αποτελούσε κτήμα του. Ο ιερός συγγραφέας αναγνωρίζει και την περίπτωση ο δούλος να «υποφέρει λύπες πάσχων 
αδίκως», δηλ. χωρίς να φταίει. Και μάλιστα η χρήση του «πάσχοντες», για την άδικη κακομεταχείριση, οδηγεί στη βάσιμη υπόθεση 
ότι πρόκειται για πράξη που σχετίζεται με τη χριστιανική ιδιότητα του δούλου. Το «πάσχειν» χρησιμοποιείται για τα παθήματα του 
Χριστού, κι έτσι υπονοείται το πρότυπο του Χριστού (εδ. 21). Υπάρχουν όμως και άλλου είδους «διωγμοί», όπου κρινόμαστε ως 
χριστιανοί. Είσαι υπάλληλος, στέλεχος μιας επιχειρήσεως, τρέχεις από το πρωί ώς το βράδυ, κάνεις υπερωρίες, παίρνεις δουλειά 
στο σπίτι, τα δίνεις όλα για την επιχείρηση, αγαπάς την επιχείρηση όχι μόνο γιατί σου αρέσει το αντικείμενό της αλλά κι επειδή 
εργάζεσαι «ως εις τον Κύριον». Και μετά από χρόνια έρχονται οι προαγωγές, και κάποιος υποδεέστερος ή μικρότερος από σένα, 
που είναι και αλήτης αλλά έχει τα σχετικά κοννέ, έρχεται και σου παίρνει τη θέση, κι εσύ μένεις καθηλωμένος στην παλιά σου θέση.  
Πώς θ’ αντιδράσεις; Θα πας στο γραφείο του (που περίμενες να γίνει δικό σου) να τον συγχαρείς; Θα πας να πεις στον 
προϊστάμενό σου, πόσο καλή ήταν η επιλογή του; Θα συνεχίσεις να δίνεις στην επιχείρηση το 110% των δυνατοτήτων σου; Θα 
προσεύχεσαι γι’ αυτόν που μπορεί να είναι κι ο νέος δικός σου προϊστάμενος; Αυτό σημαίνει «ἂν πάσχοντες ὑπομενεῖτε». Κι αυτό 
λέει η Γραφή είναι χάρις παρὰ Θεῷ. Λένε οι ερμηνευτές ότι πιθανότατα εδώ ο Πέτρος χρησιμοποιεί τα λόγια του Κυρίου από το Λκ 
6:23 κ.αλλ: καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Δηλ. «ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό;». Αν 
πάσχοντες υπομένουμε, έχουμε την εύνοια του Θεού! 
  

****  
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Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 
Η Επιστολή Α΄ Πέτρου σε 16 Συμμελέτες 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

10. Ο Σταυρός, μοναδικός Στόχος 
Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 2:21-25 

 
ΤΗΝ παραπάνω περικοπή (2:21-25) κάθε πιστός αποβλέπει στον Σταυρό του Χριστού. Ο σταυρός είναι ο μόνος του στόχος. 
Απ’ αυτόν παίρνει δύναμη ν’ αντέξει στις θλίψεις της ζωής. Στην περικοπή μας το Πνεύμα του Θεού κατευθύνει εκ νέου τους 

πιστούς προς τα παθήματα του Χριστού. Αποβλέποντας στον σταυρό του Χριστού ο χριστιανός βλέπει όλα τα κίνητρά του ν’ 
αλλάζουν, αλλάζει και η αντίληψή του για τα δικά του παθήματα. Η περικοπή μας είναι ένα λειτουργικό κείμενο παρμένο από τον 
πρωτοχριστιανική λατρευτική πράξη και ο Πέτρος το χρησιμοποιεί για να στείλει συγκεκριμένα μηνύματα στους αναγνώστες του. 
Υπάρχουν στην περικοπή μας τρεις μεγάλες, κεντρικές ιδέες: 
 
1. Ο Χριστός έπαθε για χάρη μας (εδ. 21)  
 

Μπροστά σ’ αυτό το κοσμοϊστορικό πνευματικό γεγονός του Σταυρού πρέπει να δούμε τι περιμένει τώρα ο Θεός από τον κάθε 
πιστό. Κι αυτό που ξεχωρίζει σαν αλήθεια είναι ότι οι θλίψεις και τα παθήματα είναι αναπόσπαστο τμήμα της κλήσης του 
χριστιανού. Όταν ο Θεός μάς καλεί ν’ ακολουθήσουμε τον Χριστό, αυτό δεν σημαίνει να βιώσουμε απλώς τη ζωή του αλλά να 
είμαστε και πρόθυμοι να υποφέρουμε προκειμένου να βιώσουμε τη ζωή του. Η φρ. ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν υποδηλώνει ότι τα 
παθήματα είναι μέρος της χριστιανικής ζωής, αφού ήταν και μέρος της επίγειας ζωής του Χριστού. Ο Χριστός προειδοποίησε τους 
μαθητές του ότι «ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει» (Λκ 24:25-27· 44-47). Ένα δεύτερο που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι η μικρή φρ. 
ὑπὲρ ὑμῶν. Σημαίνει για λογαριασμό μας και προς όφελός μας. Στο εδ. 24 διαβάζουμε πως ο Χριστός έπαθε «για να πεθάνουμε κι 
εμείς ως προς την αμαρτία». Στο εδ. 21 το υπέρτατο κίνητρο για να υπομένουμε τα άδικα παθήματα ως χριστιανοί, είναι ότι το 
χρωστάμε στον Χριστό. Όταν ο πιστός καταλαβαίνει τι έκανε για χάρη του ο Χριστός, τότε δημιουργείται μέσα του ένα αίσθημα 
ευγνωμοσύνης. Άρα τα παθήματα του Χριστού ήταν κάτι παραπάνω από ένα παράδειγμα για μίμηση ‒πράγμα που βέβαια ήταν. 
Τα παθήματα αυτά ήταν αντιπροσωπευτικά. Ο Χριστός έπαθε στη θέση μας για να πληρωθεί το χρέος των αμαρτιών μας. Γιατί 
έπρεπε ο Χριστός να πάθει για τη δική μας απελευθέρωση; Για τον ίδιο λόγο που για να φτάσει μια μπουκιά ψωμί στο στομάχι μας 
πρέπει να σκαφτεί η γη, να αλεστούν οι κόκκοι του σταριού στον μύλο, να αλεστεί το ψωμί στο στόμα μας με τα δόντια μας. Το ίδιο 
με το σταφύλι για να παραχθεί το κρασί ή με την ελιά για να βγει το λάδι, το ίδιο με τον πόνο της γυναίκας για να γεννηθεί το παιδί. 
Αυτή είναι η συγκεκριμένη, η ορισμένη διαδικασία. Ο Χριστός δεν έπαθε μόνον ως αντικαταστάτης μας αλλά και ὑμῖν 
ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν –μας άφησε παράδειγμα. «Υπογραμμός» σημαίνει μια μήτρα, ένα πρωταρχικό σχέδιο ζωής, που εμείς 
βάζουμε από πάνω το τσιγαρόχαρτο της δικής μας ζωής και κάνουμε ξεπατικωτούρα. Αυτό σημαίνει «για να βαδίσετε στ’ αχνάρια 
τα δικά του». Όχι ευκαιριακές μιμητικές πράξεις αλλά μια πορεία συνεπούς ζωής πάνω σε μια γραμμή που χαράχτηκε από τον 
Χριστό. 
 Το άλλο ρήμα που μας κάνει εντύπωση είναι το ρ. ἵνα ἐπακολουθήσητε. Σύνθετο από το επί + ακολουθώ. Όταν πηγαίνει μια 
ομάδα π.χ. για κυνήγι στα αδιαπέραστα δάση, ο αρχηγός που πάει μπροστά ανοίγει δρόμο κόβοντας τα κλαριά που φράζουν τον 
δρόμο, και όλη η ομάδα περνάει το δάσος πατώντας στο μονοπάτι που ανοίγει ο αρχηγός. Μια άλλη εικόνα είναι όταν σε 
επικίνδυνα εδάφη (βαλτώδη κλπ.) ο αρχηγός που ξέρει πού να πατήσει, παίρνει τον άλλο και τον βάζει να πατήσει στα δικά του 
πάνω από τις δικές του πατούσες και τον περνάει πατώντας ο αρχηγός εκεί που θα πρέπει να πατήσει ο ακόλουθος. Ο Χριστός 
έχει δείξει τον δρόμο και τώρα μας καλεί να πατήσουμε στα δικά του ίχνη. Τέλος, όπως τα παθήματα του Χριστού έσωσαν τον 
αμαρτωλό, εμάς εν προκειμένω, το παράδειγμά του έχει και μια άλλη διάσταση: οι εχθροί του χριστιανού που τον βασανίζουν 
άδικα, είναι δυνατόν να σωθούν με τα παθήματά του, αν βλέποντας τη διαγωγή του ως πιστού ανθρώπου οδηγηθούν στον Χριστό.  
 
2.   Ο Χριστός εμπιστευόταν τη ζωή του στον Θεό (εδ. 22-23)  
 

Γεννάται το ερώτημα ποιο είναι το επιχείρημα που προβάλλει η Γραφή για να παροτρύνει τον πιστό ν’ ακολουθήσει τα ίχνη του 
Χριστού; Η απάντηση είναι η άγια ζωή του Χριστού. Ήταν αναμάρτητος και γι’ αυτό μπόρεσε και έκανε τον εξιλασμό. Δεν είχε δικές 
του αμαρτίες να πληρώσει. Αυτό εγγυάται ότι όπως εκείνος δεν έπεσε πουθενά εδώ στη γη, το ίδιο θα κρατήσει κι εμάς στη δική 
του αγιότητα. Είναι εκείνος που ξέρει ν’ ανοίξει τον δρόμο στο δάσος ή που ξέρει πού να πατήσει ακριβώς μέσα σε ένα τελματώδες 
έδαφος καθώς μας βάζει να πατήσουμε πάνω στα δικά του πόδια. Η αγιότητα της ζωής του Χριστού οφείλεται στο ότι από την αρχή 
ώς το τέλος ο Ιησούς παρεδίδου τη ζωή του στον Πατέρα, τον δίκαιο Κριτή (παρατατικός ‒όχι αόριστος). Αυτή η ανεπιφύλακτη, 
διαρκής παράδοση υποδηλώνει πως ο Θεός είχε απόλυτη Γνώση της κατάστασής του, και την Παντοδυναμία να χειριστεί την 
υπόθεσή του με αγάπη. Έτσι, διαμορφώθηκε ένα πρότυπο ζωής για κάθε πιστό. Συνειδητοποιούμε, λοιπόν, ότι ο Θεός στη δική του 
ώρα, αφού ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, θα αναστήσει και τον πάσχοντα πιστό από τον λάκκο ταλαιπωρίας όπου 
βρίσκεται. Είναι δύσκολο να υιοθετήσουμε αυτή τη νοοτροπία αλλά μόνον η πλήρης εμπιστοσύνη στην κυριαρχία και στη 
δικαιοσύνη του Θεού μάς δίνει τη δύναμη να το κάνουμε. Ένας άλλος λόγος για ν’ αφήσουμε τα παθήματά μας στα χέρια του Θεού, 
είναι ότι ολόκληρη η ζωή μας ως πιστών του Χριστού και όλες της οι λεπτομέρειες, είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του 
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Κυρίαρχου Θεού. Η Γεθσημανή και η στάση του Κυρίου μας μπροστά στο θέλημα του Πατέρα, μας διδάσκουν ότι η σωτηρία και η 
χριστιανική ζωή δεν είναι θέατρο ούτε παρωδία αλλά μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, και απαιτεί 
πλήρη υπακοή στο θέλημα του Πατέρα (Εβραίους 5:7-9).  
 Πώς μπορούμε, όμως, να δαμάσουμε το θηρίο της γλώσσας, που αναφέρει ο Ιάκωβος (κεφ. 3) ή το επαναστατικό πνεύμα του 
παλαιού ανθρώπου και της σάρκας που ζητάει τα δικά της, και ν’ ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού στους δύσκολους καιρούς 
της θλίψης; Η απάντηση βρίσκεται στα επόμενα δύο εδάφια: 
 
3. Τα Παθήματα του Χριστού είχαν λυτρωτική Δύναμη (εδ. 24-25)  
 

Η τρίτη κεντρική ιδέα της περικοπής μας είναι ότι τα παθήματα του Χριστού, που ήταν αποτέλεσμα υπακοής στο θέλημα του 
Πατέρα, ήταν το μέσον για τη σωτηρία του ανθρώπου ‒είχαν δύναμη λυτρωτική. Ο πιστός μπορεί να προχωρήσει στη χριστιανική 
ζωή με υπακοή μέσα από τα παθήματα και με την υποταγή που αυτά αφήνουν πίσω τους. Ο πιστός βρίσκει τη δύναμη να πεθάνει 
ως προς το δικό του ανθρώπινο θέλημα, ακριβώς επειδή ο Χριστός πέθανε γι’ αυτόν και αναστήθηκε, και τώρα η ίδια αυτή δύναμη 
της ανάστασης του δίνει αυτή την ικανότητα να ζει στη νέα ζωή. Στο εδ. 24 διαβάζουμε πως ο Χριστός πέθανε στη θέση μας και 
πήρε πάνω του την ποινή για τις δικές μας αμαρτίες. Αυτό που λέει το εδάφιο δεν είναι ότι ο Χριστός υπέφερε άδικα στα χέρια των 
ανόμων, κι ότι τα ίδια θα πάθουν και οι πιστοί σήμερα. Το εδάφιο λέει πως ο Χριστός έπαθε στη θέση του αμαρτωλού και 
πλήρωσε εκείνος την ποινή του αμαρτωλού, έτσι που ο άνθρωπος να σωθεί ή να ανακηρυχθεί δίκαιος διά του θανάτου του 
Χριστού. Το παράδειγμα του Χριστού θα πήγαινε στον βρόντο αν δεν εξασφάλιζε την ελευθερία του αμαρτωλού από την αμαρτία με 
τον θάνατο του Χριστού, και δεν τον έφερναν σε μια νέα ζωή δικαιοσύνης, έτσι που άνθρωπος, όπως και ο Χριστός, να μπορεί να 
αντέχει με υπομονή όλες τις θλίψεις. Η κάθε αμαρτία εμπεριέχει μέσα της μία ποινή. Ο Θεός καθώς δημιουργούσε τα σύμπαντα 
θέσπισε αυτό τον νόμο: «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος». Κανένας δεν μπορούσε να νικήσει την αμαρτία. Μόνον ο Χριστός. 
Κανένας δεν μπορούσε να πιει το πικρό ποτήρι της θείας οργής. Μόνον ο Χριστός. Ο Θεός μετέφερε στους ώμους του Χριστού όλες 
τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους του παρελθόντος, των συγχρόνων του Χριστού και των μελλοντικών, κι έκανε εξιλέωση για τις 
αμαρτίες μας. Αυτό είναι ο αντικαταστατικός θάνατος του Χριστού. Είναι γνωστή η ιστορία με τα δύο αδέλφια. Ο ένας ήταν εργάτης 
του ευαγγελίου κι ο άλλος αλήτης και άνθρωπος του υποκόσμου. Κάποτε ο αλήτης έκανε έγκλημα κι έβαψε τα χέρια του με αίμα. 
Έτρεξε μες στη νύχτα στο σπίτι του αδελφού του και του ζήτησε να τον κρύψει. Εκείνος του ζήτησε ν’ ανταλλάξουν τα ρούχα τους. 
Σε λίγο ήρθε η αστυνομία και μέσα στη βιάση της άρπαξε αυτόν που φορούσε τα ματωμένα ρούχα και τον κρέμασαν στη θέση του 
αδελφού του. Αυτό έκανε κι ο Χριστός.  
 Ο σκοπός των παθημάτων και του θανάτου του Χριστού ήταν να φέρει τον πλήρη αποχωρισμό του ανθρώπου από την 
αμαρτία, και να του δώσει τη δυνατότητα να ζήσει μια νέα ζωή, όπου ο Θεός θα τον αναγνωρίζει και θα τον κηρύσσει «άγιο». Η 
Γραφή λέει χαρακτηριστικά ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι. Το ρ. ἀπογίνομαι (από + γίνομαι), που απαντάται ακόμα και στον 
Θουκυδίδη με διάφορες σημασίες, σημαίνει «αποκόπτομαι από το γίγνεσθαι, από την ύπαρξη» = πεθαίνω. Γι’ αυτό και σωστά οι 
μεταφράσεις λένε «για να πεθάνουμε ως προς την αμαρτία». Ο πιστός παύει να υπάρχει ως προς την αμαρτία. Το παράδοξο είναι 
πως ο θάνατος φέρνει ζωή. Οι μώλωπες φέρνουν θεραπεία. Σ’ όποιον πιστεύει, αυτό γίνεται με τη δύναμη της ανάστασης, δηλ. με 
την ίδια δύναμη η οποία ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Το αποτέλεσμα είναι η αμαρτία να πεθάνει ως προς τον πιστό, 
δηλ. να χάσει την ελκυστικότητά της, τη γοητεία της για τον αφιερωμένο άνθρωπο. Σίγουρα, ένα μέρος των παθημάτων αυτού του 
Πάσχοντα Δούλου ήταν τα φυσικά παθήματα. Η λέξη στον ενικό αριθμό τῷ μώλωπι (παράθεμα από τον Ησαΐα, 53:5) αναφέρεται 
στον ραβδισμό στο σώμα του Κυρίου. Η συνολική πληγή από το μαστίγιο είχε την όψη μίας τεράστιας μαύρης πληγής που ακόμα 
δεν είχε κλείσει και έτρεχε αίμα. Ο Πέτρος φαίνεται πως είχε δει την κατακρεουργημένη σάρκα του Κυρίου του, και μπορούσε να 
γράψει αυτή τη φράση. Η έννοια του ουσιαστικού μώλωψ είναι «έναιμον άλγος» και είναι άπαξ λεγόμενον στην Καινή Διαθήκη. 
Σημαίνει μια μελανιασμένη πληγή (μώλωψ από το μέλας) που ακόμα τρέχει αίμα. 
 Το ερώτημα που γεννάται εν προκειμένω είναι: αυτό ήταν όλο κι όλο το πάθος του Χριστού; Μην ξεχνάμε πως ο Χριστός 
πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Άπειρος πέθανε για τις αμέτρητες αμαρτίες όλου του κόσμου. Αυτή ήταν η πραγματική 
θυσία. Δεν πέθανε ο Χριστός για να θεραπευτούν τα θνητά σώματα των ανθρώπων αλλά για να εξοφληθεί το χρέος των αμαρτιών 
τους. Μ’ άλλα λόγια, ο στόχος των παθημάτων του Χριστού δεν ήταν η φυσική θεραπεία του ανθρώπου αλλά η πνευματική. Εκείνο 
που έχουν απόλυτη ανάγκη οι πιστοί του Χριστού είναι η θεραπεία από τις πληγές της αμαρτίας. Η αμαρτία και ο πειρασμός της 
παρασύρουν τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό και του καταστρέφουν τη ζωή.  
 Στο εδ. 25 διαβάζουμε ότι «Περιπλανιόσασταν σαν πρόβατα, μα τώρα (διά του θανάτου του Χριστού) γυρίσατε πίσω, στον 
ποιμένα που φροντίζει για σας». Η εικόνα πάλι κυρίως από τον Ησαΐα (53:6) αλλά κι από άλλα κείμενα (π.χ. Ψλ 23). Ο άνθρωπος 
περιπλανιόταν συνεχώς προτού ο Χριστός διά των παθημάτων του χαράξει τον μόνο δρόμο για τη ζωή. Με τον θάνατο του Χριστού 
ο άνθρωπος μπαίνει σε μια λεωφόρο που τον οδηγεί όχι μόνο να ξαναγυρίσει στον Θεό αλλά να γυρίσει σε μια νέα θεώρηση και 
βίωση της ζωής σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού. Η θεραπεία του αφορά τη δύναμη της αμαρτίας πάνω του. Θεραπεύτηκε από 
τον αμαρτωλό τρόπο ζωής της ξεπεσμένης φύσης του. Οι όροι «ποιμένας» και «επίσκοπος» δείχνουν ότι ο Θεός φροντίζει και 
προνοεί για τους δικούς του. Προσέχει τα πρόβατά του, και τα οδηγεί όπως ο καλός ποιμένας το κοπάδι του. 
 Η εικόνα της επιστροφής χρησιμοποιείται ευρύτατα τόσο από την Παλαιά Διαθήκη όσο και από τη φιλοσοφική παράδοση για 
να δηλώσει την αλλαγή στην πορεία του ανθρώπου. Έτσι, για παράδειγμα, στον Επίκτητο γίνεται συχνά λόγος για την επιστροφή 
του ανθρώπου στον εαυτό του, για μια περισυλλογή που οδηγεί στη σωστή αντιμετώπιση της ζωής (Επικτήτου Διατριβαί 1,4,18). 
 

**** 
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Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 
Η Επιστολή Α΄ Πέτρου σε 16 Συμμελέτες 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

 

11. Η Καλλιέργεια της Χριστιανικής Αγάπης 
[Μέρος Α΄] 

Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 3:8-9 
 

THN περικοπή αυτή, έχουμε μπροστά μας μια συνοπτική περιγραφή για το πώς πρέπει να ζουν οι χριστιανοί, έτσι που να 
απολαμβάνουν μεταξύ τους τη ζωή του Χριστού, κάτι που πρέπει να ενδιαφέρει τον κάθε χριστιανό. Υπάρχουν και άλλα σημεία 

όπου ο Πέτρος ασχολείται με τις αρετές της αγάπης στις Επιστολές του (βλ. 1:22· 2:23). Αυτές οι αρετές μάς κάνουν χρήσιμους και 
αποδοτικούς στη χριστιανική μας πορεία και μας κρατούν σε διαρκή επαφή με τον Θεό και τον λαό του. Επίσης, ανοίγουν μπροστά 
μας μια ζωή ευλογιών, που ο Θεός θέλει να απολαμβάνουμε. 
 Ολόκληρη η σχετική περικοπή μας αποτελείται από τα εδάφια 8 έως 12. Επειδή όμως τα νοήματα είναι πολλά και η 
συζητήσεις ‒θέλω να πιστεύω‒ θα είναι μακρές και ενδιαφέρουσες, θα χωρίσουμε την περικοπή σε δύο μέρη, Α΄ και Β΄, με τον ίδιο 
τίτλο. Οι επιμέρους υποδιαιρέσεις έχουν ως εξής: Μέρος Α΄: 1. Οι Πέντε Αρετές της χριστιανικής Αγάπης (εδ. 8) 2. Οι Ευλογίες που 
κληρονομήσαμε (εδ. 9). Μέρος Β΄: Η Ζωή και η Ειρήνη σαν αποτέλεσμα της Αγάπης (εδ. 10-12) 

  
1. Οι Πέντε Αρετές της χριστιανικής Αγάπης (εδ. 8) 
 

Στο εδ. 8 υπάρχει ένας κατάλογος με πέντε αρετές που αποδεικνύουν τη χριστιανική αγάπη. Δεν μπορεί δηλ. να λέει κανείς ότι έχει 
την αγάπη του Χριστού σαν καρπό του Πνεύματος μέσα του, αν δεν εμφανίζει όλες αυτές τις αρετές στη ζωή του. Οι παραινέσεις 
αυτές αφορούν όλους τους παραλήπτες της Επιστολής. Αν τις ακολουθήσουμε, θα έχουμε φτάσει στο ιδεώδες του χριστιανικού 
χαρακτήρα, και συνολικά στο ιδεώδες της εκκλησίας του Χριστού.  
 Πρώτα απ’ όλα η Εκκλησία θα πρέπει ν’ αγωνιστεί ώστε όλοι οι πιστοί να είναι ομόφρονες (ομού+φρην). Να έχουμε κοινή 
κατανόηση για τα πνευματικά θέματα, κάτι που δείχνει ενότητα πνεύματος. Ομοφροσύνη δεν σημαίνει ομοιομορφία, σημαίνει 
συνεργασία μέσα στην ποικιλομορφία. Ο Θεός μάς έχει δώσει ποικιλία χαρισμάτων, φυσικών ικανοτήτων· προερχόμαστε από 
διαφορετικά υπόβαθρα, κοινωνικές τάξεις ή μορφωτικά επίπεδα· είμαστε διαφορετικές προσωπικότητες κι έχουμε διαφορετικές 
γνώμες πάνω σε ποικίλα ζητήματα. Παρ’ όλες αυτές τις διαφορές, στο σώμα του Χριστού πρέπει να εργάζονται όλοι σε μία ενότητα 
πνεύματος. Όλοι οι πιστοί πρέπει να καθοδηγούνται από τον σκοπό που έχει ο Χριστός για την Εκκλησία του, έτσι που οι 
διαφορές να μη διαιρούν αλλά μάλλον να εμπλουτίζουν την εκκλησία. Οι χριστιανοί μπορεί να διαφέρουν ως προς το πώς αλλά 
είναι υποχρεωμένοι να συμφωνούν ως προς το τι και το γιατί πρέπει να γίνει κάτι. Όποιους τρόπους και όποιες μεθόδους κι αν 
ακολουθούμε, πρέπει όλες να δοξάζουν τον Χριστό, να κερδίζουν ψυχές για τον Χριστό και να οικοδομούν την εκκλησία του 
Χριστού. 
 Μια δεύτερη απόδειξη της Αγάπης είναι η συμπάθεια, η συμπόνοια. Να είναι «συμπαθείς», να έχουν μεταξύ τους ειλικρινή 
αισθήματα στοργής, και τρυφερότητα για τις ανάγκες των άλλων. Υπάρχουν εκκλησίες, που σαν τμήμα της πρωινής τους λατρείας 
είναι να πλησιάζουν άτομα που τα ξέρουν ότι είναι πληγωμένα από διάφορες αιτίες κι έχουν ανάγκη τη συμπάθεια και τη 
συμπόνοια των αδελφών, και τους βοηθούν πνευματικά. Τη διακονία αυτή την έχουν εντάξει σαν ένα ζωτικό τμήμα της πρωινής 
τους λατρείας. Νά γιατί οι κύκλοι βιβλικών μελετών στα σπίτια είναι τόσο χρήσιμοι: δημιουργούν μια καλή ατμόσφαιρα αγάπης και 
εμπιστοσύνης, όπου όσοι συμμετέχουν ενθαρρύνονται να ανοίξουν την καρδιά τους ο ένας στον άλλο και να εκπληρώσουν τον 
νόμο του Χριστού (Γαλ 6:2). 
 Τρίτη απόδειξη/συστατικό της αγάπης είναι η φιλαδελφία. Οι πιστοί καλούνται να είναι «φιλάδελφοι», κάτι που έχει ήδη πει 
ο απόστολος στο 1:22. Η αγάπη του Χριστού κάνει τον καθένα μας να βλέπει τον άλλο και να του συμπεριφέρεται σαν αδελφό. 
Όποιες διαφορές κι αν έχουμε μεταξύ μας, δεν θα πρέπει να έχουμε έλλειμμα αγάπης (Ιω 13:34· Α΄ Θεσ 3:12· 4:9· Β΄ Θεσ 1:3· Α΄ 
Πε 1:22· 2:17· 3:8· 4:8· Α΄ Ιω 3:23). Αν αγαπάμε τον Χριστό, κι έχουμε γίνει «ένα εν αυτώ», θα αγαπάμε σαν φυσική συνέπεια τους 
αδελφούς. 
 Τέταρτη απόδειξη/αρετή της αγάπης είναι η ευσπλαχνία. Οι πιστοί καλούνται να είναι «εὔσπλαγχνοι». Σημαίνει να τρέφουμε 
αισθήματα στοργής και να φροντίζουμε τους άλλους. Στον σκληρό ρωμαϊκό κόσμο και τις κοινωνίες εκείνου του καιρού, αυτό δεν 
εθεωρείτο σαν αρετή, αλλά και σήμερα συχνά παραβλέπεται ή θεωρείται καθαρή βλακεία («Μην κάθεσαι να σε πιάνουν 
κορόιδο…»). Σήμερα κατακλυζόμαστε από τόσο σκληρές ειδήσεις καθημερινά, που είναι φυσικό να επηρεαστούμε, να εθιστούμε,  
και να γίνουμε κι εμείς ανάλγητοι και σκληροί. Πρέπει όμως η καρδιά μας να γίνει ευαίσθητη με τα ίδια πράγματα που 
ευαισθητοποιείται η καρδιά του Χριστού. Έχουμε ανάγκη να καλλιεργήσουμε μια καρδιά σπλαχνική, που να συγκλονίζεται από τις 
θλίψεις που οι αδελφοί μας περνούν. 
 Τέλος, μια πέμπτη αρετή/γνώρισμα της αγάπης του Χριστού μέσα μας, είναι η φιλοφροσύνη (κατά το βυζαντινό κείμενο ‒το 
κριτικό έχει «ταπεινόφρονες»). Καλούμαστε να είμαστε φιλόφρονες. Φιλοφροσύνη σημαίνει να συμπεριφερόμαστε φιλικά και με 
προσήνεια στους άλλους. Να είμαστε ευπροσήγοροι, καταδεκτικοί, με περιποιητική διάθεση, να φερόμαστε με αβρότητα. Κάνε ένα 
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κομπλιμέντο, δεν είναι κακό. Πες του/της τι ωραίο είναι αυτό που φοράει. Θα τον ωθήσεις να κάνει κι εκείνος το ίδιο, κι αυτό 
δημιουργεί ένα όμορφο κλίμα ανάμεσά μας.  
 Άμα μελετήσουμε καλύτερα τα Ευαγγέλια, θα δούμε πως όλες αυτές οι αρετές της αγάπης δεν ήταν τα φυσιολογικά 
γνωρίσματα του Πέτρου, που τα γράφει ‒αν θυμηθούμε τη ζωή του! Τον πρώτο καιρό που ήταν με τον Χριστό ήταν φωνακλάς, 
άξεστος, αυθόρμητος και ισχυρογνώμων. Διαβάστε: Μάρκος 8:31-33 («Ύπαγε οπίσω μου, σατανά…»· Ιωάννης 13:6-9 («Κύριε, 
εσύ θα μου πλύνεις τα πόδια;...) Το Πνεύμα του Θεού, όμως άλλαξε τον Πέτρο, μαλάκωσε τη δυνατή του προσωπικότητα, καθώς ο 
Θεός τού έμαθε την ομοφροσύνη, τη συμπάθεια, τη φιλαδελφία, την ευσπλαχνία, τη φιλοφροσύνη. Μ’ άλλα λόγια, τού δίδαξε την 
αγάπη! Και το Πνεύμα του Θεού μπορεί να κάνει το ίδιο σε όλων μας τις καρδιές. Ένας σπουδαίος σκωτσέζος συγγραφέας, 
εργάτης του ευαγγελίου, ο Oswald Chambers, στο βιβλίο του My Utmost for His Highest (Το Καλύτερό μου για τη Δόξα του), μια 
συλλογή για καθημερινή βιβλική μελέτη, γράφει: «Στη χριστιανική ζωή πρέπει να προσέχουμε να μην ορίζουν τη συμπεριφορά μας 
οι φυσικές συγγένειες. Όλοι μας έχουμε φυσικούς συγγενείς. Κάποιους απ’ αυτούς τους πάμε και άλλους δεν τους πάμε. Δεν 
πρέπει ν’ αφήσουμε αυτές τις ανθρώπινες προτιμήσεις να κατευθύνουν την εν Χριστώ ζωή μας…» Είναι φυσικό κάποιοι να μας 
αρέσουν και κάποιοι όχι μέσα στην εκκλησία. Όταν, όμως, αυτό που επιζητούμε είναι να τιμάμε τον Κύριό μας και στις σχέσεις μας 
ακόμη, τότε τα γνωρίσματα/αρετές που είδαμε στην περικοπή μας είναι τα πνευματικά «σκαλοπάτια» που ορίζει ο Θεός για να 
ξεπεράσουμε την όποια απαρέσκειά μας απέναντι σε οποιονδήποτε. 
 
2.  Οι Ευλογίες που κληρονομήσαμε (εδ. 9) 
 

Οι αρετές αυτές της χριστιανικής αγάπης μάς δίνουν τη δύναμη να μην ανταποδίδουμε κακό στο κακό αλλά καλό. Όπως 
καταλαβαίνουμε, ο χριστιανός δεν έχει όλες αυτές τις αρετές της αγάπης μόνο προς αυτούς που του φέρονται καλά. Την αγάπη τους 
τη δείχνουν και προς εκείνους που τους υβρίζουν και τους προσβάλλουν. Ο φυσικός εαυτός, η σάρκα, μας ωθεί ν’ ανταποδώσουμε 
με κακό, στο κακό. Ο πνευματικός εαυτός μας, που οδηγείται ‒αν οδηγείται!‒ από το Πνεύμα, ακολουθεί την εντολή του Χριστού 
«αγαπάτε τους εχθρούς σας, και προσεύχεστε για κείνους που σας καταδιώκουν» (Μτ 5:44· Λκ 6:27), κι αυτό θα γίνεται με έναν 
εντελώς φυσιολογικό τρόπο, καθώς είμαστε παραδομένοι στην οδηγία του Πνεύματος. Αντί ν’ ανταποδίδει το κακό, ο πιστός 
χριστιανός ευλογεί εκείνους που τον προσβάλλουν και τον απειλούν. Η Γραφή μάς λέει χαρακτηριστικά και με έμφαση: τοὐναντίον 

δὲ εὐλογοῦντες. Έτσι αποδεικνυόμαστε παιδιά του Θεού. Ως χριστιανοί θα ζήσουμε σε ένα από τα τρία επίπεδα ζωής: Μπορούμε 
ν’ ανταποδώσουμε το καλό με κακό: το επίπεδο του σατανά. - Μπορούμε ν’ ανταποδώσουμε το κακό με κακό, και το καλό με καλό: 
το επίπεδο του ανθρώπου. - Τέλος μπορούμε ν’ ανταποδώσουμε το κακό με καλό: το επίπεδο του Θεού. Το καλύτερο παράδειγμα 
του θεϊκού επιπέδου μάς το προσφέρει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που ανταπέδιδε καλό στο κακό που του έκαναν (Α΄ Πε 2:21-23). 
Τα παιδιά του Θεού δεν ενεργούν και δεν συμπεριφέρονται με βάση το δίκαιον αλλά με βάση το έλεος, ακριβώς γιατί αυτός είναι ο 
τρόπος που συμπεριφέρθηκε και σ’ εμάς ο Θεός. Η προτροπή αυτή θα πρέπει να σήμαινε πολλά για τον Πέτρο, αν αναλογιστούμε 
πάλι τη ζωή του: Τράβηξε αμέσως το μαχαίρι για ν’ ανταποδώσει κακό στο κακό που έκαναν οι στρατιώτες του ναού, όταν 
συνέλαβαν τον Κύριό του στη Γεθσημανή (Λκ 22:47-53). Όταν ο Παύλος ήταν ακόμη ένας Ιουδαίος ραββί, που δεν γνώριζε τον 
Χριστό, χρησιμοποιούσε κάθε μέσο που είχε στη διάθεσή του για να καταδιώξει την εκκλησία του Χριστού. Όταν γνώρισε τον 
Χριστό, ποτέ από τότε κι ύστερα δεν χρησιμοποίησε ανθρώπινα όπλα για να πολεμήσει γι’ αυτόν (Ρωμ 12:17· Β΄ Κορ 10:1-6): τὰ 

γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων… Όταν, εξάλλου, ο Πέτρος 
και οι απόστολοι διώκονταν από τους εχθρούς του Χριστού εξαρτιούνταν από την προσευχή και τη δύναμη του Θεού, κι όχι από τη 
δική τους σοφία ή δύναμη (βλ. Πραξ 4:23εξ).  
 Στο εδ. 9β έχουμε την εντολή, αντί ν’ ανταποδίδουμε κακό στο κακό, κατάρα στην κατάρα, να μεταδίδουμε και στους άλλους 
την ευλογία και τη συγχώρηση που έδωσε σ’ εμάς ο Θεός: εὐλογοῦντες, εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν 

κληρονομήσητε. Ποιος είναι ο ορισμός της ευλογίας εν προκειμένω; Η χειρότερη συμπεριφορά των άλλων απέναντί μας δεν θα 
πρέπει να μας αποτρέπει από του να τον ευλογούμε: να λέμε καλά λόγια γι’ αυτόν και να θέλουμε το καλό του. Κι αυτό που 
μπορούμε να λέμε και να κάνουμε γι’ αυτούς που μας κακολογούν κλπ. κλπ. είναι να προάγουμε τον τέλειο σκοπό και το σχέδιο 
που έχει ο Θεός γι’ αυτούς. Μπορούμε να προσευχόμαστε γι’ αυτούς, ο Θεός να τους συγχωρήσει, να τους ανοίξει τα μάτια, να μας 
δώσει ευκαιρίες να τους οδηγήσουμε στη σωτηρία τους και ν’ αναζητούμε τρόπους για να τους ευαγγελίσουμε ‒αυτό είναι η 
εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού για κάθε άνθρωπο. Και ο Θεός μάς θέλει συνεργούς του σ’ αυτό το έργο. Θα κάτσουμε τώρα να 
κάνουμε αντιπαράθεση ή ανταπόδοση κακό στο κακό, κατάρα στην κατάρα ‒το επίπεδο ζωής του ανθρώπου, ενώ ο Θεός θέλει να 
μας ανεβάσει στο δικό του επίπεδο; Ο λόγος για τον οποίο ευλογούμε τους άλλους, είναι ότι έχουμε προσκληθεί γι’ αυτόν ακριβώς 
τον σκοπό: να κληρονομήσουμε την ευλογία. Ο Θεός δεν μας έχει μόνο χαρίσει τις ευλογίες της σωτηρίας του αλλά μας έχει καλέσει 
κιόλας να γίνουμε ευλογία για τους άλλους: Παίρνουμε ευλογία από τον Θεό – Δίνουμε ευλογία στους άλλους. Ο λόγος του Θεού 
καλεί εκείνους που μπαίνουν στον πειρασμό ν’ ανταποδώσουν, να θυμούνται αυτή την κλήση τους. Έχουμε προσκληθεί σε έναν 
καλύτερο κόσμο και σε μια υπέρτερη κληρονομιά. Οι χειρότερες κατάρες ή ύβρεις των ανθρώπων είναι δυνατόν ν’ αντιστραφούν 
όταν «αναλάβουμε» την κληρονομιά μας. Αυτοί που μας εξυβρίζουν και μας καταριούνται για χάρη του Χριστού, το μόνο που 
κάνουν είναι να επαυξάνουν και να προσθέτουν σ’ αυτή την κληρονομιά της δόξας στον ουρανό, όπως υπόσχεται ο Χριστός στην 
Επί του Όρους Ομιλία του (Μτ 5:10-12)! Ο Θεός λέει ότι κληρονομούμε μια ευλογία όταν συμπεριφερόμαστε προς τους εχθρούς μας 
με αγάπη και έλεος. Ευλογώντας τούς κάθε είδους διώκτες μας, ανοίγουμε την πόρτα των ευλογιών του Θεού για μας. Εμείς που 
ανήκουμε στον Χριστό και κυριαρχούμαστε απ’ αυτόν, θα πρέπει να γινόμαστε ευλογία όπου κι αν πηγαίνουμε και ό,τι κι αν 
κάνουμε. 
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12. Η Καλλιέργεια της Χριστιανικής Αγάπης 

[Μέρος Β΄] 

 
Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 3:10-12 

 
ΠΩΣ θυμάστε, στο πρώτο μέρος του θέματός μας (εδ. 8-9), είδαμε τις 5 Αρετές της χριστιανικής αγάπης (ομοφροσύνη, 
συμπάθεια, φιλαδελφία, ευσπλαχνία, φιλοφροσύνη). Είδαμε ότι κληρονομούμε μεγάλες ευλογίες όταν δεν ανταποδίδουμε κακό 

στο κακό αλλά ευλογία. Τέλος είδαμε την περίεργη κλήση μας από τον Θεό, που είναι αυτή ακριβώς: να γινόμαστε ευλογία στους 
άλλους. Τις ευλογίες που παίρνουμε από τον Θεό, να τις μεταδίδουμε και στους άλλους. Στο Μέρος Β΄ του θέματός μας, τώρα, 
ερχόμαστε να δούμε: 1) Η Απόλαυση της χριστιανικής Ζωής (εδ. 10-11). 2) Τη Βάση της Απόλαυσης της χριστιανικής Ζωής (εδ. 
12). Πάμε λοιπόν να εμβαθύνουμε σ’ αυτά τα δύο κεντρικά σημεία μας. 
 
1.  Η Απόλαυση της χριστιανικής Ζωής (εδ. 10-11) 
 

Στη σημερινή περικοπή μας ο Πέτρος αντλεί τα επιχειρήματά του από το θησαυροφυλάκιο της Παλαιάς Διαθήκης (Μετάφραση των 
Ο΄), και παραθέτει από τον Ψαλμό 34 (12-16α). Είναι αλήθεια πως η ζωή είναι πολύ δύσκολη και συχνά όσοι επιδιώκουν τις 
απολαύσεις συναντούν συνεχώς προβλήματα και θλίψεις. Όμως, οι καλές μέρες της κοινωνίας μας με τον Θεό ανήκουν σ’ εμάς 
τους πιστούς. Στα εδάφια αυτά βρίσκουμε τις τέσσερις προϋποθέσεις, αν θέλουμε ν’ απολαμβάνουμε τη χριστιανική ζωή και να μην 
είναι αγγαρεία η ζωή του Χριστού για μας. 
 α) Να αγαπάμε τη ζωή. Το εδ. 10 μάς λέει ότι πρέπει κατ’ αρχάς να θέλουμε να χαρούμε τη ζωή μας. Είναι μια πράξη που 
εμείς αυτοβούλως θα την επιδιώξουμε. Είναι πράξη πίστεως που θα μας ωθήσει να βλέπουμε θετικά τα πρόσωπα και τις 
περιστάσεις γύρω μας. «Να προνοούμε τα καλά». Η αισιόδοξη, η θετική θεώρηση της ζωής είναι το αντίθετο από την επικριτική και 
απαισιόδοξη θεώρηση της ζωής. Έχουμε τρεις επιλογές: (1) Να υφιστάμεθα τη ζωή, όπως κουβαλάμε ένα βάρος πάνω μας. (2) Να 
δραπετεύσουμε από τη ζωή, όπως τρέχουμε να γλιτώσουμε από μια πυρκαγιά. (3) Να χαιρόμαστε τη ζωή, επειδή ξέρουμε πως ο 
Θεός κατευθύνει τη ζωή μας. Ο Πέτρος εδώ δεν μας λέει να κάνουμε κάτι ουτοπικό αγνοώντας την πραγματικότητα. Μας προτρέπει 
να προσπαθήσουμε διά της πίστεως να δούμε θετικά τη ζωή και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για την αντιμετώπιση της 
κάθε κατάστασης. Όπως έχουμε ξαναπεί, πολλοί από τους αρχικούς αναγνώστες του αποστόλου έχουν βιώσει τη σκληρότητα και 
τη δυστυχία. Μέσα από το ψαλμικό απόσπασμα ο απόστολος τους ζητάει να ξαναγαπήσουν τη ζωή. Η ζωή είναι δώρο του Θεού, κι 
επομένως μπορούμε να μιλάμε για «καλές μέρες». Ο χριστιανός που η καρδιά του είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Θεό και το 
θέλημά του, μπορεί να βιώσει αυτό που λέμε «πληρότητα ζωής» εδώ σ’ αυτό τον κόσμο και στη συνέχεια στην αιωνιότητα, στην 
παρουσία του Θεού. Επομένως, εμείς που έχουμε πειραματιστεί την αγάπη του Θεού, πρέπει να αγαπάμε τη ζωή. 
 β) Να ελέγχουμε τη γλώσσα μας.  Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το «κακό» επικεντρώνεται στον προφορικό λόγο. Ο 
Ιάκωβος μας λέει ότι «η γλώσσα είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας» (Ιακ 3:6). Η γλώσσα χωρίς αυτοσυγκράτηση διαφθείρει και 
καταστρέφει τόσο αυτόν που τη χρησιμοποιεί όσο και τον ακροατή του. Πολλά προβλήματα στη ζωή οφείλονται σε λάθος λόγια, 
που συνήθως τα λέμε με κακό πνεύμα. Ο κάθε πιστός του Χριστού θα πρέπει να διαβάζει σε τακτή βάση το 3ο κεφάλαιο του 
Ιακώβου, και να προσεύχεται κάθε μέρα με το εδάφιο του Ψαλμού 141:3: «Βάλε μου, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου, φράχτη στη 
θύρα των χειλιών μου». Ο χριστιανός θα πρέπει επίσης να προσέχει να μη μιλάει με δόλο. Ο πιστός πρέπει να είναι αξιόπιστος σ’ 
αυτό που λέει. Συνήθως, άθελά μας πολλές φορές, δεν προσέχουμε σ’ αυτό το σημείο: Υποσχόμαστε αλλά εννοούμε άλλα 
πράγματα· διαβεβαιώνουμε για κάτι και εννοούμε το αντίθετο· ευχόμαστε και δεν το νιώθουμε ‒δίνουμε λάθος εντύπωση· λέμε 
«συλλυπητήρια» χωρίς να λυπούμαστε πραγματικά· περιγράφουμε κάτι και τα παραλέμε· ζητάμε κάτι και φουσκώνουμε τις 
ανάγκες μας· παινεύουμε κάποιον και λέμε παραπάνω απ’ όσα πρέπει κλπ. κλπ. 
 Στο εδ. 11α βρίσκουμε ένα τρίτο προαπαιτούμενο για να απολαύσουμε τη χριστιανική ζωή:  
 γ) Το κακό και το καλό. Είναι απαραίτητο και το θετικό αλλά και το αρνητικό: και να πράττουμε το καλό αλλά και ν’ 
αποφεύγουμε το κακό. Η αποφυγή του κακού επειδή το μισούμε και το απεχθανόμαστε, πρέπει να προηγείται προτού κάποιος 
πράξει το καλό σε οποιαδήποτε διάσταση-βαθμό. Δεν μπορείς να πράξεις το καλό άμα ταυτόχρονα γλυκοκοιτάζεις το κακό. Κάθε 
λοξή ματιά προς την αμαρτία αμαυρώνει και μιαίνει το αγαθό που προσπαθούμε να κάνουμε. Παράδειγμα: Δεν μπορείς να 
αγαπήσεις κάποιον άμα γλυκοκοιτάζεις το ενδεχόμενο να μη του συγχωρήσεις κάτι που σου έκανε ή να μην παραβλέψεις κάτι το 
αρνητικό που κατά τη γνώμη σου έχει στον χαρακτήρα του. 
Τι είδους χριστιανοί είμαστε αδελφοί μου; Ας αναρωτηθούμε: Ποια είναι η στάση μου απέναντι σε κάποιον που ενδεχομένως μου 
φέρεται άσκημα, δεν με πάει κλπ. Αυτό είναι το κριτήριο. Μήπως σαν τους κοσμικούς ανταποδίδουμε το κακό με κακό; Είναι 
ανόητο, δεν βγαίνει τίποτε, και τελικά μπορεί εμείς να χάσουμε. Μια μπέμπα είχαν ένα μπουλντόκ. Η μικρή νόμιζε ότι το σκυλί με 
την ασχημόφατσά του την κορόιδευε. Πήγαινε κι αυτή και του έκανε γκριμάτσες και εξαγρίωνε το ζώο. Όταν η μάνα της πήγε να τη 

Ο 



12. Η Καλλιέργεια της χριστιανικής Αγάπης – Μέρος Β΄ 

 

Σελίδα 2 από 2 

 

μαζέψει για να μην της επιτεθεί τελικά ο σκύλος, η μικρή διαμαρτυρόταν: «Μα καλέ μαμά, αφού αυτός άρχισε πρώτος»!! Μην 
είμαστε χριστιανοί που ανταποδίδουμε στο οποιοδήποτε κακό. Στο τέλος εμείς θα ζημιώσουμε.  
 Τέλος, στο εδ. 11β βρίσκουμε ένα τέταρτο προαπαιτούμενο: 
 δ) Να επιδιώκουμε την ειρήνη. Ο Πέτρος, μαζί με τον Δαβίδ (Ψαλ 34:4) μας παρακινεί «να επιδιώκουμε την ειρήνη και να τη 
ζητάμε επίμονα». Ακριβώς επειδή η ειρήνη μοιάζει με ένα εύθραυστο βάζο, δεν πρέπει να την έχουμε ποτέ ως δεδομένη, αλλά 
πρέπει να προσπαθούμε ν’ αποφεύγουμε τις διαμάχες και τις διαφωνίες. 
Στην Καινή Διαθήκη έχουμε επανειλημμένες προτροπές να διατηρούμε την ειρήνη (Ρωμ 12:18· 14:19· Β΄ Κορ 13:11· Α΄ Θεσ 5:13· 
Β΄ Τιμ 2:22· Εβρ 12:14). Ο ίδιος ο Κύριος αποκάλεσε τους ειρηνοποιούς «παιδιά του Θεού» (υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται -Μτ 5:9), 
δηλ. ο κόσμος θα τους αναγνωρίσει ότι προέρχονται από τον Θεό. Και πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως η ειρήνη «επιδιώκεται» 
όταν στον κακό λόγο ή στην προσβολή ανταποδίδουμε ευλογία, όπως έχουμε ήδη δει στο 3:9. Πολύ συχνά παρεξηγούμε τους 
ειρηνοποιούς. Νομίζουμε πως «ειρήνη» σημαίνει: (1) Απουσία αντιπαράθεσης ή (2) Παθητική στάση. Όμως, ο σωστός 
ειρηνοποιός στην πραγματικότητα αναζητεί επίμονα την ειρήνη. Κτίζει καλές σχέσεις επειδή έχει συνειδητοποιήσει πως η ειρήνη 
είναι ακριβώς προϊόν στης αφιέρωσής μας στον Χριστό και στην κοινωνία της εκκλησίας. Ανήκουμε στον Χριστό και στην εκκλησία 
μας, ως μέλη του σώματος του Χριστού. Ο ειρηνοποιός δεν ζει στον κόσμο του. Ξέρει πως υπάρχουν, και περιμένει να υπάρξουν 
προβλήματα, και καταπιάνεται μ’ αυτά προτού να βγουν στην επιφάνεια. Όταν έρθουν οι συγκρούσεις, ο ειρηνοποιός τις 
αντιμετωπίζει ανοιχτά και καταπιάνεται μ’ αυτές προτού γίνουν ανεξέλεγκτες. Η επίτευξη της ειρήνης πολλές φορές είναι 
δυσκολότερη από του ν’ ανοιχτούμε σε πόλεμο, αλλά η επιτυχία οδηγεί στη ζωή και στην ικανοποίηση όλων των μερών.  
 Πώς αντιδράμε στην εχθρική κριτική; Αν αυτή μας οδηγεί στην επίσης εχθρική αντεπίθεση, είν’ ανάγκη να μάθουμε από τον 
Jonathan Edwards (1703-1758). Ήταν χριστιανός συγγραφέας, ποιμένας, ιεραπόστολος και αναζωπυρωτής. Οι λόγιοι τον θεωρούν 
από τους πιο φιλοσοφημένους θεολόγους της Αμερικής. Κάποτε ο Edwards δέχτηκε επίθεση από το πρεσβυτέριο της εκκλησίας 
του, στο Νόρθάμπτον της Μασαχουσέτης. Οι πρεσβύτεροι διαφωνούσαν με την αρχή του Edwards ότι έπρεπε κάποιος να είναι 
αναγεννημένος για να λάβει μέρος στο Δείπνο του Κυρίου. Διαφώνησαν και τον απέλυσαν. Μολονότι απολύθηκε από την εκκλησία 
του, εξακολούθησε να κρατάει απέναντί τους στάση αγάπης και συγχωρητικότητας. Ένα μέλος της εκκλησίας του έγραψε: «Δεν 
παρατήρησα το παραμικρό σύμπτωμα δυσαρέσκειας στο πρόσωπό του… Αντίθετα, το φέρσιμό του ήταν συμπεριφορά ανθρώπου 
του Θεού, που την ευτυχία του και την ειρήνη του δεν μπορούσαν να του τη χαλάσουν οι εχθροί του»! Ο Edwards απλώς αντέγραφε 
το παράδειγμα του Κυρίου του, ο οποίος λοιδορούμενος δεν αντελοιδόρει. Ήταν σαν το πρόβατο που το πάνε στη σφαγή (Ησ 
53:7). Έχουμε αυτή την ειρήνη όταν δεχόμαστε επιθέσεις; Μπορούμε με τη δύναμη του Πνεύματος και με προσευχή να φερθούμε με 
τον τρόπο του Edwards; Το Πνεύμα του Θεού μπορεί από τη χειρότερη κριτική εναντίον μας, να βγάλει προς τα έξω τον καλύτερο 
εαυτό μας για τη δόξα του Θεού. 
 
2.  Η Βάση της Απόλαυσης της χριστιανικής Ζωής (εδ. 12) 
  

Το εδ. 12 μας ενθαρρύνει να προσπαθήσουμε να επιμείνουμε σ’ αυτά τα 4 προαπαιτούμενα της απόλαυσης της χριστιανικής ζωής 
για έναν λόγο: Επειδή ο Θεός βλέπει και ακούει τα παιδιά του που του προσεύχονται και παράλληλα εναντιώνεται σ’ αυτούς που 
πράττουν το κακό. Αυτή είναι και η βάση της απόλαυσης της χριστιανικής ζωής: Η αντίδραση του Θεού! Εδώ έχουμε τρία ρήματα 
για τον Θεό: 
 α) Ο Θεός βλέπει. Φροντίζει για την καθημερινότητά μας (Δτ 11:12)· βλέπει τους κινδύνους που μας απειλούν και μας 
προστατεύει (Β΄ Χρ 16:9)· βλέπει τους εχθρούς μας και εξουδετερώνει τις επιθέσεις τους εναντίον μας, όταν είμαστε στην υπηρεσία 
του (Εσδ 5:5)· τέλος, βλέπει τα προβλήματά μας κι ανταποκρίνεται στη δική του ώρα (Ψλ 33:18). Τίποτα δεν ξεφεύγει από τα μάτια 
του – τίποτα δεν υπάρχει που να μην μπορεί να το καταφέρει το χέρι του. Αυτός φροντίζει για μας παραπάνω απ’ ό,τι εμείς 
μπορούμε να διανοηθούμε. 
 β) Ο Θεός ακούει. Μια άλλη ευλογία του Θεού για τους δικούς του είναι ότι ακούει τις προσευχές μας και τις κραυγές της 
απόγνωσής μας. Μπορεί να απαντήσει αμέσως, μπορεί να καθυστερήσει (Ψλ 10:17· Ησ 30:18-19· Α΄ Ιω 5:14) αλλά πάντοτε βλέπει 
τα αιτήματά μας ευνοϊκά (Παρ 15:8· Ασμα 2:14) και αρνείται να απαντήσει οποιοδήποτε αίτημά μας αποβλέπει στην ικανοποίηση 
των ηδονών μας (Ιακ 4:3). Ακούει όμως και κάτι άλλο ο Θεός: ακούει τις συζητήσεις των αγίων του. Ο Θεός ακούει τι λέμε μεταξύ 
μας στην αυλή της εκκλησίας, στο τηλέφωνο ή στο σαλόνι μας. Και τα καταγράφει σε βιβλίο! (Μαλ 3:16). 
  γ) Ο Θεός εναντιώνεται σ’ όσους πράττουν το κακό. Όπως βλέπει και ακούει τα έργα των δικών του, βλέπει, ακούει και 
αντιδράει στα έργα των ασεβών. Μπορεί να μην αντιδράει πάραυτα αλλά ποτέ δεν παραβλέπει το κακό που κάνουν. Είναι 
στραμμένος a priori εναντίον τους. «Το πρόσωπον δε του Κυρίου είναι κατά των πραττόντων κακά» (εβρ. ιδιωματισμός) ‒όμορφο! 
Είναι εναντίον τους και θα εκπληρώσει τον αιώνιο σκοπό του να τιμωρήσει εκείνους που αδιάντροπα τον προκαλούν με τη ζωή 
τους. 
 Στον Ψαλμό 34 απ’ όπου ο Πέτρος παίρνει τα επιχειρήματά του, περιγράφονται ποιες είναι αυτές οι «αγαθές ημέρες» του 
πιστού. Είναι οι μέρες που ο πιστός: (1) Δοξάζει τον Κύριο (Ψλ 34:1-3)· (2) Παίρνει απάντηση στις προσευχές του (εδ. 4-7)· (3) 
Βιώνει την αγαθότητα του Θεού (εδ. 8)· (4) Αισθάνεται τον Θεό να είναι δίπλα του (εδ. 18). 
 Είθε τέτοιες να είναι και οι μέρες οι δικές μας. Αμήν. 
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Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 
Η Επιστολή Α΄ Πέτρου σε 16 Συμμελέτες 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

 

13. Εξοπλισμός ενάντια στις Θλίψεις 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 4:1-6 
 

ΠΩΣ έχουμε δει από τότε που αρχίσαμε τη μελέτη της Πρώτης Επιστολής του Πέτρου, ο απόστολος απευθύνεται σε 
χριστιανούς που θλίβονται για την πίστη τους στον Χριστό. Η τεχνική της αντιμετώπισης, ωστόσο, των θλίψεων 

εξαιτίας των διωγμών, δεν διαφέρει από την τεχνική της αντιμετώπισης των θλίψεων εξαιτίας άλλων δυσμενών 
παραγόντων στη ζωή του χριστιανού. Μια πλευρά της αντιμετώπισης των θλίψεων έχει να κάνει με τον εξοπλισμό του 
πιστού ενάντια σε κάθε μορφή θλίψης. Και δεν υπάρχει καλύτερος εξοπλισμός από τη συνειδητοποίηση ορισμένων 
αληθειών της χριστιανικής ζωής. 
 Στη σημερινή μας περικοπή συναντούμε 2 μεγάλες αλήθειες που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αν θέλουμε ν’ 
αντιμετωπίζουμε νικηφόρα την κάθε θλίψη που συναντάμε στη ζωή μας. (1) Τα μεγάλα Κέρδη των Θλίψεων. (2) Η 
Δύναμη της Μαρτυρίας. 
 
1. ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ [εδ. 1-3] 
 

Οι θλίψεις για χάρη του Χριστού φέρνουν ανεκτίμητα οφέλη στη ζωή μας: 
 α) Η Μεταμόρφωση – Οι θλίψεις μεταμορφώνουν τη ζωή μας (εδ. 1). Από το ρήμα του εδαφίου παίρνουμε και τον 
τίτλο του θέματός μας. Οπλιστείτε απέναντι στις θλίψεις. Ως πιστοί πρέπει να οπλιστούμε με τη δύναμη που μας δίνει ο 
Χριστός για ν’ αντικρούσουμε τις επιθέσεις του εχθρού των ψυχών μας. Και η δύναμη αυτή είναι το θαρραλέο φρόνημα 
(ἔννοια) του Χριστού. Σημαίνει τη σταθερή απόφαση να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ακόμη κι αν αυτό έχει για μας 
δυσάρεστα αποτελέσματα. Αν υποφέρουμε μαζί με τον Χριστό, θα διαπιστώσουμε στη ζωή μας ότι μαζί με τις θλίψεις 
έρχεται και η ευλογία μαζί με τον Χριστό. Ο σταυρός πάντοτε φέρνει ένα στεφάνι νίκης. Κάτι ανάλογο λέει ο Παύλος 
(Ρωμ 6:6-7). Προτού γνωρίσουμε τον Χριστό, δεν είχαμε τη δύναμη να νικήσουμε την αμαρτωλή μας φύση. Στην 
πρόκληση της σάρκας πέφταμε αμέσως την παγίδα της. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας, μας έδωσε τη δύναμη 
ν’ απαλλαχτούμε από την αμαρτία με την έννοια ότι δεν είναι πια ο δυνάστης της ζωής μας. Ακριβώς επειδή ο Χριστός ζει 
μέσα μας, έχουμε απαλλαχτεί από τον έλεγχο της αμαρτίας. Δεν είμαστε πια υπόδουλοι της αμαρτίας. Είμαστε ελεύθεροι! 
 β) Η απάρνηση της Αμαρτίας – Παύουμε να αναλωνόμαστε στις επιθυμίες των ανθρώπων (εδ. 2). Η ελευθερία 
που κερδίζουμε έχει έναν σκοπό (εἰς τὸ…): την υπόλοιπη ζωή μας να τη ζήσουμε κατά το θέλημα του Θεού. Μια καλή 
παρηγοριά είναι ότι στον ουρανό θ’ απαλλαχτούμε από την αμαρτία. Στον ουρανό ‒λέμε‒ δεν θα υπάρχει αμαρτία. Οι 
χριστιανοί όμως δεν περιμένουμε να πάμε στον ουρανό για να απαρνηθούμε την αμαρτία ‒τις ανθρώπινες επιθυμίες. 
Αυτό μπορεί να γίνει κι εδώ στη γη, καθώς αναπτύσσεται η ζωή μας με τον Χριστό. Οι θλίψεις παίζουν κι αυτό τον ρόλο: 
μας αποσπούν από τις επιθυμίες της σάρκας, έτσι ώστε να ζούμε για τον Θεό. Όταν δεχόμαστε τις θλίψεις με ταπεινή 
καρδιά, αυτές μας καθοδηγούν, γίνονται οι δάσκαλοί μας που μας οδηγούν σε μια πληρέστερη ζωή με τον Χριστό. Ο 
Δαβίδ εξηγεί ακριβώς αυτή τη λειτουργία των θλίψεων στη ζωή μας (Ψλ 119:67): Προτού να ταλαιπωρηθώ εγώ 
πλανιόμουν· αλλά τώρα το λόγο σου τηρώ. Ο χριστιανός που καλοπερνάει ή θέλει να αποφεύγει τις θλίψεις βρίσκεται σε 
πλάνη. Χάνει τα κέρδη των θλίψεων! Θα ’λεγε κανείς ότι οι θλίψεις μάς σπρώχνουν να πάμε πιο κοντά στον Θεό και πιο 
βαθιά στον λόγο του. Είναι το μέσον με το οποίο ο Θεός μορφώνει μέσα μας με αγάπη την εικόνα του Χριστού. Μας 
κάνει να μοιάζουμε με τον Χριστό, καθώς σιγά σιγά και προοδευτικά μας κάνει για νιώθουμε για τους άλλους 
συμπόνοια, κατανόηση, και το θάρρος για τα οποία τόσο πολύ προσευχόμασταν να τα έχουμε. Χωρίς τον πόνο, δεν 
μπορούμε να είμαστε αυτό που μας θέλει ο Θεός. Η δική του δύναμη λάμπει δυνατότερα μέσα από την αδυναμία μας.  
Είναι αυτή η πνευματική μας επιδίωξη; Τότε ανοίγουμε την πόρτα των θλίψεων, ώστε ο Θεός να επέμβει δημιουργικά στη 
ζωή μας ‒κι αυτό είναι πνευματικό κέρδος.  
 γ) Ζωή για τον Θεό – Ζούμε πραγματικά για τον Θεό. Ένα τρίτο κέρδος είναι ότι η θλίψη μάς βοηθάει να ζήσουμε 
για τον Θεό αντί να ζήσουμε για να ικανοποιούμε το δικό μας θέλημα. Οι θλίψεις μάς τραντάζουν, ταρακουνούν τη ζωή 
μας να μας αποσπάσουν, να διαλύσουν μέσα μας την ξεπεσμένη ανθρώπινη φύση μας, ώστε να μπορέσουμε να 
ζήσουμε για τον Κύριο. Αν πράττουμε το θέλημα του Θεού, επενδύουμε την υπόλοιπη ζωή μας στο Πνεύμα, αφού δεν 
είναι δυνατόν να ζούμε και κατά τη σάρκα και κατά το Πνεύμα. Ζώντας κατά το Πνεύμα ο κάθε πιστός παίρνει μέσα του 
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τη δύναμη ν’ αντισταθεί στην αμαρτία και να ζήσει για τον Θεό. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε πάντοτε το θέλημα του 
Θεού, γιατί τα γεγονότα γύρω μας μπορεί να μην είναι εδώ είναι πάντοτε σίγουρα, αλλά εδώ είναι που πρέπει ‒και 
αποκτούμε τη δύναμη‒ να ζήσουμε διά της πίστεως. Εδώ έχουμε μια από τις εφαρμογές του κανόνα της Βίβλου ότι «ο 
δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται». Πίστη εν προκειμένω στις υποσχέσεις του Θεού.  
 δ) Η ανατίναξη της γέφυρας – Κόβουμε κάθε γέφυρα με την παλιά ζωή (εδ. 3). Κάτι που μας κάνει εντύπωση εδώ 
είναι η φρ. τὸ θέλημα τῶν ἐθνῶν. Αυτό δείχνει πως ο Πέτρος είχε υπόψη του ανθρώπους που προέρχονται από τον 
ειδωλολατρικό κόσμο. Ο κατάλογος όλων των αμαρτιών που ακολουθεί είναι ενδεικτικός και περιλαμβάνει «κάθε λογής 
αισχρότητες, αμαρτωλές επιθυμίες, μεθύσια, κραιπάλες, οργιαστικά γλέντια κι ασεβείς ειδωλολατρικές τελετές». Το 
αποκορύφωμα βέβαια βρίσκεται στο τέλος: «ασεβείς ειδωλολατρικές τελετές». Αυτό που μας ανακουφίζει τώρα που 
ήρθαμε στον Χριστό είναι ότι ο Χριστός γεμίζει όλα τα κενά μας που ώς τώρα τα γέμιζε η αμαρτία. Κι όταν γεμίσει η ζωή 
μας με το Πνεύμα του Θεού, αυτόματα αδειάζει από όλα αυτά τα σκουπίδια της αμαρτίας. Ο νέος άνθρωπος αναφωνεί 
«Φτάνει πια! Από δω και πέρα θα ζήσω όπως με θέλει ο Θεός ‒μια νέα ζωή». Εδώ είναι το σημείο που διαφέρει ο 
χριστιανός από τον κόσμο. Πρόκειται όχι για έναν αγώνα απελπισμένο όπως οι ευσεβείς που προσπαθούν να 
κερδίσουν με τις προσπάθειές τους την αγιότητα αλλά με μια χαρούμενη ζωή απαλλαγμένη από την αμαρτία και με 
εμπιστοσύνη στη δύναμη του Πνεύματος. Κι όταν το φως λάμψει μέσα στο σκοτάδι εξαφανίζεται το σκοτάδι! 
 
2. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ [εδ. 4-6] 
 

 α) Πολλά έχουν λεχθεί και λέγονται για το ζήτημα της μαρτυρίας του πιστού στο περιβάλλον του. Πώς πρέπει να 
δίνουμε τη μαρτυρία μας; σε ποιους πρέπει να δίνουμε τη μαρτυρία μας; κλπ. Στο εδ. 4 ο Πέτρος θίγει ένα άλλο ζήτημα 
σχετικό με τη μαρτυρία: η μαρτυρία του χριστιανού ξενίζει τους γύρω του. Τους παραξενεύει, χάνουν το μυαλό τους, τους 
τρελαίνει. Θυμάστε πώς ακόμα και οι χριστιανοί είχαν σε καραντίνα τον Παύλο μετά τη Δαμασκό, ώσπου ο Θεός να τον 
συστήσει στην εκκλησία. Κι όχι μόνο, αλλά επόμενη αντίδραση είναι η βλασφημία εναντίον των χριστιανών. Όλοι 
έχουμε να παρατηρήσουμε από την προσωπική μας πείρα πως υπήρξαν περιπτώσεις που οι γύρω μας ένιωθαν άβολα, 
στενοχωριούνταν, διαμαρτύρονταν, αγανακτούσαν, ιδιαίτερα αν πρόκειται για παλιούς συντρόφους μας στη ζωή της 
αμαρτίας. Επόμενο βήμα είναι η «βλασφημία». Αρχίζουν και βάζουν τη ζωή μας στο μικροσκόπιο για να βρουν κάτι να 
μας κατηγορήσουν. Θα ’χετε προσέξει ότι η πρώτη κατηγορία/βλασφημία που εκτοξεύουν κατά των πιστών, ακόμη κι από 
συγγενείς τους, από την ίδια τους την οικογένεια, είναι ότι είμαστε «υποκριτές». Άλλα λέμε κι άλλα κάνουμε. Κι ακολουθεί 
η περιφρόνηση, η αντίσταση και ο διωγμός. Όποιος πάει αντίθετα στο ρεύμα ενοχλεί. Κι αυτό είναι μια μορφή θλίψεως.  
 Στην Αποκάλυψη (6:10) διαβάζουμε την κραυγή των αγίων: «Ώς πότε, επιτέλους, Δέσποτα άγιε και αληθινέ; Πότε θα 
έρθει η κρίση σου; Πότε θα πάρεις πίσω το αίμα μας απ’ τους κατοίκους της γης;» Η παρότρυνση του Ευαγγελίου 
«Φτάνει πια! Αρκετά ζήσατε στην αμαρτία», σηματοδοτεί την έναρξη μιας ζωής θλίψεων και διωγμών. Και τώρα έρχεται ο 
πιστός ν’ αναφωνήσει: «Ναι, Κύριε, φτάνει πια ‒αλλά έως πότε;» 
 β) Σ’ ένα τέτοιο ερώτημα δίνει την απάντηση το εδ. 5: Όλοι όσοι προκάλεσαν θλίψη στους πιστούς του Χριστού, 
μια μέρα θα κριθούν. Το κήρυγμα της Χάρης δεν αγνοεί το κήρυγμα της Κρίσης στα τέλη των καιρών. Το γεγονός αυτό 
δεν είναι κάτι το απρόσμενο. Ο Θεός έχει έτοιμη την κρίση του: «Είναι έτοιμος να κρίνει». Η καθολική κρίση όλων των 
απίστων είναι ένα γεγονός «ενσωματωμένο στην εν Χριστώ οικονομία». Αυτή η διαβεβαίωση προς του Χριστιανούς είναι 
που τους ξεχωρίζει ως προς τη συμπεριφορά τους απέναντι στους Άλλους. Οι Μουσουλμάνοι κηρύττουν «θάνατος στους 
απίστους». Οι Σταυροφόροι του Πάπα σκότωναν τους απίστους για να ελευθερώσουν τάχα τους Αγίους Τόπους κλπ. 
Αυτά δεν τα δίδαξε ο Χριστός. Η εκδίκηση ανήκει σ’ εκείνον, κι εκείνος είναι ο μόνος αρμόδιος να κρίνει. Όχι εμείς.  
 γ) Τέλος, το εδ. 6 μας υπενθυμίζει την ελπίδα της αιώνιας ζωής για τους πιστούς που τώρα έχουν πεθάνει: Η φρ. 
«και στους νεκρούς» από πολλούς θεωρείται ότι αφορά και τους πνευματικά νεκρούς εξαιτίας της αμαρτίας και τους 
φυσικά νεκρούς, που κάποτε πίστεψαν στον Χριστό αλλά τώρα έχουν πεθάνει. Όσοι άκουσαν και δέχτηκαν το ευαγγέλιο 
εν Χριστώ, δεν θα αντιμετωπίσουν την κρίση αλλά θα έχουν μια εντελώς διαφορετική κατάληξη. Η τελευταία δυσμενής 
συνέπεια στη γη γι’ αυτούς είναι ο φυσικός τους θάνατος. Οι πιστοί του Χριστού εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον 
φυσικό θάνατο, επειδή φέρουν ακόμη τη σάρκα, και αυτή είναι η «κρίση» που βιώνουν. Ο φυσικός θάνατος όμως, δεν 
οδηγεί τον πιστό στην κρίση αλλά στην αιώνια ζωή. Η φρ. ζῶσι δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. 
Όσοι έχουν το Πνεύμα του Θεού, ζουν αιώνια στην παρουσία του Θεού, μια ζωή που αρχίζει από τώρα. Αλλά και η 
άποψη ότι ο Χριστός μετά τον θάνατό του κατέβηκε στον άδη και κήρυξε στους νεκρούς, στηρίζεται τόσο στις Γραφές 
(βλ.και Μτ 27:52-53) όσο και στους πρώτους αποστολικούς Πατέρες (Ιγν. Θεοφόρος, Ιουστ. Μάρτυς, Ειρηναίος, Κλ. 
Αλεξανδρευς) που ερμηνεύουν το Α΄ Πε 4:6 κυριολεκτικά. 

 
**** 
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14. Το Τέλος είναι Κοντά 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 4:7-11 
 

Ο πιο συνηθισμένο αίσθημα που αναπτύσσεται μέσα μας όταν γίνεται λόγος για τα «έσχατα», είναι η 
περιέργεια. Κατά τη Βίβλο, το μόνο συναίσθημα που νομιμοποιούμαστε να έχουμε όταν ακούμε για τα γεγονότα 

των έσχατων καιρών, είναι η επιθυμία να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για το τέλος. Και τι καλύτερη 
προετοιμασία από τη διερεύνηση του θελήματος του Θεού στη ζωή μας. Στην περικοπή μας, ο απ. Πέτρος φροντίζει 
να μας προετοιμάσει για το αιώνιο μέλλον μας με τον Κύριο. Ποια πρέπει να είναι δηλαδή η ζωή μας και η διακονία 
μας για τον Χριστό, ενόψει της Ελεύσεώς του. 
 
1.  Εγκράτεια και νηφαλιότητα (εδ. 7). 
 

Ξεκινώντας από το εδ. 7, ο απ. Πέτρος, αφού έχει αναφερθεί στους νεκρούς που πέθαναν εν Χριστώ (εδ. 6), τώρα 
μιλάει για τον επικείμενο ερχομό του Χριστού για να παραλάβει την Εκκλησία του. Σε ένα ακροατήριο που περνάει 
φοβερούς διωγμούς και δοκιμασίες, αυτό είναι η καλύτερη παρηγοριά. Όλες οι θλίψεις τελειώνουν. Κι ο Πέτρος 
στους χριστιανούς, που θλίβονται αλλά βλέπουν το τέλος να πλησιάζει και παρηγοριούνται μ’ αυτό, λέει: «Γι’ αυτό 
πρέπει να είστε εγκρατείς και νηφάλιοι, για να μπορείτε να προσεύχεστε». Αυτό που θα μας κρατήσει στη ζωή της 
προσευχής είναι η πνευματική διαύγεια και η εγκράτεια από την αμαρτία. Γιατί σήμερα λείπει η διάθεση για 
προσευχή; για «ζωή προσευχής»; Επειδή δεν είμαστε νηφάλιοι. Πώς θα μείνουμε νηφάλιοι, δηλαδή ανεπηρέαστοι 
από τον κόσμο; Ζητώντας από τον Θεό να μας κρατάει «αμόλυντους από τον κόσμο» (Ιακ 1:27): κοσμικές 
επιδιώξεις· άγνοια των αληθειών του ευαγγελίου· αδιαφορία για τα σχέδια του Θεού για τη ζωή μας. 
Απομακρυνόμαστε από τον Κύριο εάν επικεντρώνουμε στη δουλειά μας (κίνδυνος σήμερα), αν τεμπελιάζουμε, αν 
ασχολούμαστε με τα χόμπι μας ή με τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα. Μακριά απ’ όλα αυτά: ζητάμε απ’ τον Θεό να 
μας κρατήσει σε διαρκή επαφή μαζί του. Έτσι, η προσευχή μας γίνεται αποτελεσματική και αποσπάει τον νου μας 
από τις θλίψεις μας (όπως μια τηλεόραση σ’ ένα δωμάτιο νοσοκομείου: όταν μπαίνει ένα γκολ, οι ασθενείς ξεχνάνε 
την αρρώστια τους).  
 
2.  Αδιάπτωτη Αγάπη για την Εκκλησία (εδ. 8) 
 

Στην προοπτική της δεύτερης Έλευσης του Κυρίου μας, ο λόγος του Θεού μάς δίνει μια μεγάλη προτεραιότητα για τη 
χριστιανική ζωή: να αγαπάμε την Εκκλησία του Χριστού. Η φρ. που δίνει νόημα στο εδ. 8 είναι: Πρὸ πάντων = 
Πάνω απ’ όλα. Το επίρρημα ἐκτενῶς που συναντήσαμε και στο 1:22, και τώρα είναι επίθετο, ἀγάπην ἐκτενῆ 

ἔχοντες σημαίνει με όλες σας τις δυνάμεις –αγάπη βαθιά για την Εκκλησία του Θεού. Σήμερα ο σατανάς και ο 
κόσμος προσπαθούν να δυσφημίσουν την Εκκλησία του Χριστού. «Είναι όλοι υποκριτές – κουτσομπόληδες – 
εξουσιομανείς – δεν είναι συγγενείς μας, δεν τους ξέρουμε – πώς να εμπιστευτώ ανθρώπους που δεν μου είναι 
τίποτα» κλπ. κλπ. Όσοι σκέφτονται έτσι, έχουν πρόχειρη την κάθε είδος επίκριση. Η ἐκτενὴς αγάπη αυτό ακριβώς 
είναι: χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς δισταγμούς, χωρίς προαπαιτούμενα. Ο Χριστός δεν είπε «κρίνατε αλλήλους» αλλά 
«αγαπάτε αλλήλους». Ένα άλλο χαρακτηριστικό της αγάπης είναι ότι σκεπάζει αντί να ξεσκεπάζει τις αμαρτίες των 
άλλων μέσα στην εκκλησία (π.χ. ο Χαμ, γιος του Νώε – Γεν 9:22). Έμαθες κάτι ή ένας αδελφός σού εμπιστεύτηκε 
κάτι; μην το κάνεις βούκινο στην εκκλησία! Και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνεις βούκινο και να δείξεις ότι 
είσαι ενήμερος για όλους και για όλα. Προσευχήσου και σκέπασε ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΟΜΑ. Για τα παραπτώματα τα 
δικά μας είμαστε επιεικείς – για τα παραπτώματα των άλλων έχουμε έτοιμη τη χατζάρα: Αν εμείς ξεχάσουμε κάτι 
είναι μια απλή παραδρομή του μυαλού μας – αν ο άλλος ξεχάσει κάτι, είναι ανεύθυνος και αμελής! Αν εμείς 
αποπάρουμε κάποιον, είναι γιατί είχαμε μια δύσκολη μέρα, δεν το καταλάβαμε… ‒ αν ακούσουμε κάποιον άλλο να 
αποπαίρνει κάποιον, είναι αγενής και μη πνευματικός. Αν εμείς αργήσουμε σ’ ένα ραντεβού ή στη λατρεία της 
εκκλησίας, φταίει η κίνηση, ήταν κάτι έκτακτο κλπ. – αν ο άλλος αργήσει στο ραντεβού ή στην έναρξη της λατρείας, 

Τ 



14. Το Τέλος είναι Κοντά 

 

Σελίδα 2 από 2 

 

είναι ανεύθυνος κι επιπόλαιος. Αλλά έτσι δεν «συνοικοδομούμαστε» σαν πνευματικός οίκος – αποδομούμαστε. Αντί 
να χτίζουμε, γκρεμίζουμε. 

 
3.  Η αγόγγυστη Φιλοξενία (εδ. 9) 
 

Εκείνα τα χρόνια ήταν μεγάλη υπόθεση η φιλοξενία. Είχε τον χαρακτήρα της προστασίας. Όπως πολλοί έσωζαν 
φοιτητές στο Πολυτεχνείο που τους κυνηγούσε η αστυνομία: τους πρόσφεραν στέγη, τους έδιναν τροφή, τους 
κουβέντιαζαν και τους έδειχναν συμπαράσταση στον αγώνα τους, τους έδειχναν αγάπη και αποδοχή. Πέραν του ότι 
τα πανδοχεία τότε ήταν τόποι ύποπτης ηθικής. Αυτό είναι το νόημα της «φιλοξενίας» για κείνη την εποχή των 
διωγμών. Είναι το άσυλο προς τους διωκόμενους, είτε ήταν απλοί αδελφοί είτε περιοδεύοντες ιεραπόστολοι. Κι’ 
αυτό οι πιστοί το κάνουν με χαρά, χωρίς να γογγύζουν. Γιατί γογγύζουμε; Ίσως επειδή πρέπει να κάνουμε 
παραπάνω έξοδα, να χαλάσουμε τη βολή μας, να χαλάσουμε το πρόγραμμά μας και τον χρόνο μας ‒και δεν 
ξέρουμε αν θ’ ακούσουμε ένα «ευχαριστώ», «αυτοί συνέχεια ζητούν, ποτέ δεν αρκούνται σ’ αυτό που τους 
προσφέρεις» κλπ δικαιολογίες. Η Γραφή λέει τρεις πολύ σημαντικές αλήθειες για τη φιλοξενία: α) Πολλοί χωρίς να 
το ξέρουν «φιλοξένησαν αγγέλους» (Εβρ 13:2). β) Ό,τι κάνουμε για έναν απ’ αυτούς που έχουν ανάγκη, είναι σαν να 
το κάνουμε στον Χριστό (Μτ 25:45). γ) Θεός δεν θα ξεχάσει τον κόπο της αγάπης μας (Εβρ 6:10). 
 
4. Η Υπηρεσία Αλλήλων (εδ. 10-11α) 

  

Πολλά έχουμε να πούμε γύρω απ’ αυτές τις παροτρύνσεις. Αν προσπαθούσαμε να ομαδοποιήσουμε τα μηνύματα, 
έχουμε: 
 α) Ο καθένας μας έχει λάβει ένα χάρισμα. Δεν υπάρχει πιστός χωρίς χάρισμα: ἕκαστος καθὼς ἔλαβε 
χάρισμα. Ο Θεός σε όλους μας έχει (να) αναθέσει κάτι να κάνουμε μέσα στην εκκλησία. Το «χάρισμα» ΔΕΝ είναι το 
ταλέντο που συνηθίζουμε να λέμε. Είναι η διακονία που μας αναθέτει ο Θεός «κατά την ικανότητα (=χάρισμα) 
εκάστου. Πολλοί ρωτούν: πώς θ’ ανακαλύψω για πού με θέλει ο Θεός; Τι με θέλει να κάνω; Ψάξε τι ικανότητες σου 
έχει δώσει. Ο Θεός ποτέ δεν μας δίνει μια διακονία αν δεν μας έχει δώσει και την ικανότητα να τη διαχειριστούμε.  
 β) Όλα τα κάνουμε για την υπηρεσία των άλλων. Κάτι που ίσως δεν σκεφτόμαστε όταν αναλαμβάνουμε μια 
διακονία είναι ότι η διακονία μας έχει αντικείμενο όχι τον εαυτό μας αλλά τους άλλους. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε 
δεν είμαστε «καλοί οικονόμοι της ποικίλης χάριτος του Θεού» Η ποικίλη χάρη του Θεού είναι αυτό ακριβώς: οι 
ποικίλοι πόροι – ο πνευματικός πλούτος του Θεού: η χάρη του Θεού· η συγχώρηση του Θεού· η αγαθότητα του 
Θεού. Αν όλα αυτά τα λάβαμε, πρέπει τώρα να τα διοχετεύσουμε και στην εκκλησία, σαν καλοί διαχειριστές. Αν τα 
κρατάμε για τον εαυτό μας είμαστε «κακοί οικονόμοι» της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Η διακονία μας δεν πρέπει 
να καταλήγει στον εαυτό μας (δεξαμενή) αλλά να διοχετεύεται προς τους άλλους (κανάλι). Η διακονία μας μπορεί ή 
να διευκολύνει τη διέλευση της χάρης του Θεού ή να την εμποδίσει να πάει στους άλλους. Μια εκκλησία είναι υγιής 
στον βαθμό που ΟΛΟΙ αναμειγνύονται στις διακονίες. Όσοι δεν το κάνουν είναι πνευματικά ανάπηροι ή άρρωστοι.  
 γ) Η δύναμη είναι του Θεού. Η δύναμη της διακονίας ΔΕΝ είναι δική μας αλλά του Θεού. Το κήρυγμα και οι 
διακονίες γίνονται ὡς ἐξ ἰσχύος, ἧς χορηγεῖ ὁ Θεός. Εξού και έχει επίδραση στους άλλους, που προαναφέραμε: 
όταν ασκούμε σωστά και πνευματικά τη διακονία μας, άλλοι ευλογούνται, άλλοι ενθαρρύνονται, άλλοι αποκτούν τη 
χαμένη τους ελπίδα στη χριστιανική ζωή. «Παράπλευρη» όμως ευλογία είναι ότι η δύναμη αυτή του Θεού επενεργεί 
θετικά και σ’ εκείνον που υπηρετεί: γίνεται πιο δυνατός, μαθαίνει την υπομονή, μαθαίνει την ανεκτικότητα και τη 
συνεργασία, μαθαίνει να δέχεται την αγνωμοσύνη και τη γκρίνια των άλλων, μαθαίνει να ταπεινώνεται κλπ. 
 
5. Ο Στόχος της Πνευματικής Ζωής (εδ. 11β) 
 

Όπως είπαμε στην αρχή, ο Πέτρος μας δίνει μια γενική εξήγηση γιατί πρέπει να γίνονται όλα αυτά ενόψει του 
τέλους: Επειδή στόχος της ζωής μας ως χριστιανών είναι να δοξάζεται ο Θεός. Γιατί πρέπει να είμαστε εγκρατείς και 
νηφάλιοι; γιατί πρέπει να έχουμε αδιάπτωτη αγάπη για την Εκκλησία του Θεού; γιατί να είμαστε φιλόξενοι και να μη 
βαρυγκωμάμε; γιατί πρέπει να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο κι όχι τον εαυτό μας; Επειδή ΣΚΟΠΟ έχουμε τη δόξα του 
Θεού. Το ἵνα σημαίνει στόχο-σκοπό. Αλλιώς ο Θεός βλασφημείται. Ο κόσμος γελάει μ’ εμάς. Πολλοί αναρωτιούνται, 
«μα καλά τόσα που προσφέρω, να μην κερδίσω κάτι; να μην ωφεληθώ κι εγώ;» Θα ωφεληθείς και θα κερδίσεις, 
όπως προαναφέραμε, αλλά η ΔΟΞΑ θα είναι του Θεού που σου δίνει και τη δύναμη να επιτελέσεις τη διακονία σου. 
 

**** 
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15. Η Αυτοκριτική των Θλίψεων 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 4:12-19 
 

ΑΤΙ που ενδεχομένως δεν το σκεφτόμαστε άμεσα, όταν έρχονται οι θλίψεις, είναι ο πνευματικός 
προβληματισμός απέναντι στις θλίψεις. Ξέρουμε ότι πρέπει να ελπίζουμε στην απελευθέρωση του τέλους, 

ξέρουμε ότι πρέπει μέσα από τις θλίψεις να βαίνουμε προς την τελειότητα, ξέρουμε ότι πρέπει ν’ αποβλέπουμε 
πάντοτε στον σταυρό και να καλλιεργούμε τη χριστιανική αγάπη μέσα στις θλίψεις. Τι γίνεται, όμως, όταν έρχεται ο 
σατανάς και μας τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια μας; Ναι, να δείξουμε αντοχή· ναι, να δείξουμε θάρρος· ναι, να 
δείξουμε πίστη και εγκαρτέρηση. Είναι όμως ανάγκη να στρέψουμε τον προβολέα του λόγου του Θεού μέσα μας και 
να αναρωτηθούμε, να προβληματιστούμε, να κάνουμε μια προσωπική αυτοκριτική. Η αυτοκριτική αυτή των θλίψεων 
περιλαμβάνει 4 σημεία: (1) Είναι αναμενόμενες οι θλίψεις; (2) Είναι κακό να χαίρομαι μέσα στις θλίψεις; (3) Μήπως 
υπάρχει κάποια αμαρτία πίσω από τη θλίψη μου; (4) Πού πρέπει να με οδηγήσει η θλίψη μου; 
 
1. Είναι αναμενόμενες οι θλίψεις; (εδ. 12) 
 

Το εδ. 12 μας προτρέπει να μη νιώθουμε καμιά έκπληξη όταν έρχονται οι θλίψεις. Μ’ άλλα λόγια, όταν φουντώνει η 
θλίψη και το καμίνι καίει στον υπέρτατο βαθμό, μην παραξενεύεσαι. Μη λες «γιατί να το πάθω εγώ αυτό;» ή «γιατί 
αυτό σ’ εμένα;» Πρέπει να περιμένουμε ότι η χριστιανική ζωή θα είναι γεμάτη με ευλογίες ‒και θα είναι‒ αλλά θα 
είναι και γεμάτη με θλίψεις. Όπως οι σκληρές πέτρες λειαίνονται καθώς το ορμητικό νερό κυλάει πάνω τους 
συνεχώς, έτσι είναι και η χριστιανική ζωή που περνάει από θλίψεις. Ο Θεός βλέπει πού η ζωή μας έχει ανεπιθύμητα 
εξογκώματα και θέλει να μας λειάνει. Πολλές φορές θα προτιμούσαμε η λείανση αυτή να γίνει με απαλές σταγόνες 
νερού, αλλά ο Θεός προτιμάει τα ορμητικά νερά που πονούν. Μια άλλη εικόνα των θλίψεων είναι αυτή του 
ραφιναρίσματος του μετάλλου. Σκοπός αυτής της δοκιμασίας είναι ν’ αναδειχτεί η αξία του μετάλλου στον υπέρτατο 
βαθμό της. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να μάθουμε και δεν τα ξέρουμε, και με τις θλίψεις τα μαθαίνουμε. Μόνο 
ο Θεός ξέρει τις ελλείψεις μας και τι έχουμε ανάγκη να μάθουμε. Κάποτε ένας γνώρισε τον Χριστό και ήταν σιδεράς. 
Μια μέρα τον επισκέφτηκε ένας φίλος του από τα παλιά, που δεν πίστευε σε τίποτε. Ο χριστιανός τον είδε σκεφτικό 
και στενοχωρημένο. «Τι συμβαίνει;» του λέει, «τι σε απασχολεί;» «Βρε παιδί μου», του λέει ο άλλος, «προτού 
γνωρίσεις τον Χριστό, που λες, ήσουν μια χαρά χαρούμενος άνθρωπος. Τώρα όλο βάσανα σε βρίσκουν». Κι ο 
σιδεράς του απαντάει: «Βλέπεις αυτό το κομμάτι ατσάλι; Χρησιμεύει για τις σούστες στις άμαξες. Για να το 
χρησιμοποιήσουμε, όμως, πρέπει να του δώσω την ανάλογη κλίση και συνεπώς πρέπει να το περάσω από τη 
φωτιά. Καμιά φορά μερικά κομμάτια είναι πολύ σκληρά και δεν λυγίζουν με τίποτε, ακόμα και με τη φωτιά, και τότε 
τα πετάω στο σωρό με τα άλλα άχρηστα μέταλλα για να τα πουλήσω για παλιοσίδερα. Το κιλό τα παλιοσίδερα 
αξίζουν μόνο λίγα λεπτά. Σαν σούστα της άμαξας όμως, αξίζει πολύ περισσότερα χρήματα. Από τότε που 
ανακάλυψα αυτή την ιδέα, προσεύχομαι ο Θεός να συνεχίσει να με δοκιμάζει και να μου δώσει το σχήμα που 
εκείνος θέλει, φτάνει να μη με πετάξει στα παλιοσίδερα». 
 
2. Είναι κακό να χαίρομαι μέσα στις θλίψεις; (εδ. 13-14) 
 

Μήπως οι θλίψεις που μου δίνει ο Θεός είναι ακριβώς για να με θλίψει, να με περάσει από μεγάλες λύπες; Μήπως 
δεν πρέπει να χαίρομαι; Η απάντηση σε τέτοιους προβληματισμούς είναι η προτροπή του εδ. 13. Η χαρά μας 
οφείλεται όχι σε κάποια μαζοχιστικά συναισθήματα αλλά στο ότι υποφέροντας μέσα στις θλίψεις μας, γινόμαστε 
συμμέτοχοι στα παθήματα του Χριστού. Κι όταν θα έρθει ο Χριστός στη Β΄ Έλευσή του θα συμμετάσχουμε στη δόξα 
του. Τα παθήματα και η δόξα είναι δύο δίδυμες αλήθειες στη χριστιανική ζωή. Ο βιβλικός ορισμός της δόξας στα 
εβρ. είναι chabod, που σημαίνει βάρος, ουσία. Αρχικά, πριν από την Πτώση, ο άνθρωπος ήταν ντυμένος με αυτή τη 
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δόξα ή το βάρος της θείας πραγματικότητας. Με την πτώση, αυτό το chabod έφυγε κι ο άνθρωπος βρέθηκε γυμνός 
(Γεν 3:7). Έρχεται όμως μια μέρα κατά το εδ. 13, που οι θλίψεις μας θα μετατραπούν σε αιώνια δόξα.  
Ο πόνος των θλίψεων του χριστιανού παρομοιάζονται με τον πόνο της γέννας. Όταν γεννηθεί το παιδί, η γυναίκα 
ξεχνάει τον πόνο μπροστά στη χαρά του νεογέννητου παιδιού της. Αυτό που τώρα σου σκίζει την καρδιά, κάποια 
μέρα θα χαροποιήσει με αιώνια χαρά την ψυχή σου. Εκείνη την ημέρα της χαράς, η εκκλησία του Χριστού θα τον 
δοξάσει για το μεγάλο προνόμιο να υποφέρει γι’ αυτόν. «Αυτοί που δοξάζουν τον Θεό μέσα στη θλίψη τους, θα 
δοξαστούν από τον Θεό μέσα από τη θλίψη τους». Στο εδ. 14 έχουμε μια καινούργια αποκάλυψη σε σχέση με τις 
θλίψεις. Κατ’ αρχάς υπάρχει ένα από τα παράδοξα του Θεού. Όπως δηλ. ο πιστός θα ζήσει αν πεθάνει, όπως θα 
κερδίσει την ψυχή του αν τη χάσει κλπ. κάτι ανάλογο θα γίνει κι εδώ: μέσα από τους ονειδισμούς θα δοκιμάσει 
ευλογίες. Πριν ανέβει στον σταυρό ο Ιησούς δοκίμασε ονειδισμούς (Μκ 15:32). Αν κι εμείς δοκιμάζουμε ονειδισμούς 
πρέπει να χαιρόμαστε, γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Επομένως η θλίψη γίνεται προνόμιο κι όχι 
τιμωρία! Αν αντέξουμε στη θλίψη, αυτό θα είναι έργο του Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Η σάρκα μάς λέει πως 
ο ονειδισμός είναι ταπείνωση και απαξίωση. Το Πνεύμα του Θεού μάς λέει ότι είναι δόξα.  
 
3. Μήπως υπάρχει κάποια αμαρτία πίσω από τη θλίψη μου; (εδ. 15-18) 
 

Γιατί υποφέρω; μήπως έχω κάνει κάποια αμαρτία; Η αλήθεια είναι ότι δεν οδηγούν όλες οι θλίψεις στη δόξα, γιατί 
κάποιες τις αξίζουμε. Το εδ. 15 μας θυμίζει κι αυτή την εκδοχή. Από τις ενδεικτικές αυτές αμαρτίες, εντύπωση μας 
κάνει το τελευταίο: ποιος είναι ο «αλλοτριοεπίσκοπος»; Είναι αυτός που ασχολείται με ξένες υποθέσεις και φέρνει 
ανακατωσούρες. Που αναμειγνύεται στις ξένες υποθέσεις. Είναι κάτι που απαντάται συχνά στις εκκλησίες μας…Στο 
επόμενο εδάφιο (16) συναντούμε για τρίτη φορά στην Καινή Διαθήκη το όνομα «Χριστιανός». Η πρώτη ήταν στο 
Πραξ 11:26· η δεύτερη στο Πραξ 26:28. Πρόκειται για έναν νεολογισμό αντιοχειανής προέλευσης, που κατά μία 
άποψη χρησιμοποιήθηκε από τους εθνικούς άρχοντες για να δηλώσει τους οπαδούς ενός νέου 
πολιτικοθρησκευτικού κινήματος με αρχηγό κάποιον Χριστό. Η κατάληξη -νος παραπέμπει σε ρωμαϊκά πρότυπα 
από την εποχή των εμφυλίων πολέμων, όταν οι οπαδοί του Μαρίου ονομάζονταν Mariani, του Σίλα ονομάζονταν 
Silluani κλπ. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε από τον Ηρώδη τους Ηρωδιανούς. Στο εδάφιό μας εδώ, ο όρος ακόμη δεν 
έχει επικρατήσει και είναι ακόμα νεολογισμός που δεν τον έχει αποδεχτεί η εκκλησία. Προτιμάει τους όρους 
«μαθητές», «αδελφοί», «άγιοι». Στο εδ. 17 εντύπωση κάνει ένα ουσιαστικό που έχει πολλές έννοιες και πρέπει να 

βρούμε ποια ταιριάζει καλύτερα στη συγκεκριμένη συνάφεια. Είναι το κρῖμα. Τι σημαίνει; Ένας από τους Πατέρες, 

ο Οικουμένιος εξηγεί πως είναι η εξέταση, η έρευνα, ο «ετασμός» των πιστών. Δεν είναι κάποια «κατάκριση» αλλά ο 
έλεγχος του Θεού. Μ’ άλλα λόγια οι θλίψεις της εκκλησίας, δηλ. οι διωγμοί, είναι οι «αρχές ωδίνων» προτού έρθει ο 

Χριστός. Είναι τότε που με τους διωγμούς θα ξεκαθαριστεί το στάρι από το άχυρο, όταν ο Κύριος διακαθαριεῖ 

τὴν ἅλωνα αὐτοῦ (Λκ 3:17), κάτι που εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε σήμερα. Ο ίδιος ο Θεός θα 

ξεκαθαρίσει το «αλώνι» του. Εκείνη την εποχή ήταν ο Ισραήλ, τώρα είναι ο πνευματικός, νέος Ισραήλ ‒η εκκλησία 
του. Τέλος, στο εδ. 18 έχουμε μια λογική του Θεού, μια σύγκριση με τους άπιστους. Η φράση αυτή δείχνει ότι είναι 
σκληρό μεν να είναι κανείς χριστιανός αλλά η θέση των μη πιστών, ιδιαίτερα των διωκτών των χριστιανών είναι 
ακόμα χειρότερη. Κι αυτό για τους πιστούς που θλίβονται είναι μια μεγάλη παρηγοριά. 
 
4.  Πού πρέπει να με οδηγήσει η θλίψη μου; (εδ. 19) 
 

Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε το ερώτημα: τι να κάνουμε μπροστά στις θλίψεις; υπάρχει κάτι που πρέπει να 
κάνουμε και δεν το κάνουμε; Ποια πρέπει να είναι η κατάληξη; Τι πρωτοβουλία πρέπει να πάρω ως χριστιανός και 
πού πρέπει να με οδηγήσει η θλίψη μου; Η απάντηση βρίσκεται στο εδ. 19. Μια σπάνια ιδιότητα του Θεού είναι ότι 
είναι «αξιόπιστος Δημιουργός». Το «κτίστης» είναι «άπαξ λεγόμενον» στην Καινή Διαθήκη κι εμφανίζεται 
σπανιότατα στην Παλαιά ‒κυρίως στα Δευτεροκανονικά. Στα Κανονικά αναφέρεται στους Ο΄ στο Β΄ Σαμ 22:32. 
Στην αρχική εκείνη περίοδο της εκκλησίας, εξάλλου, ο όρος «Δημιουργός» για τον Θεό χρησιμοποιόταν με τη 
σωτηριολογική έννοια, δηλ. για τη νέα δημιουργία· χρησιμοποιόταν στο κήρυγμα προς τους εθνικούς (π.χ. ο 
Παύλος στον Άρειο Πάγο)· τέλος γινόταν συνήθης χρήση του όρου στις προσευχές της πρωτοχριστιανικής 
εκκλησίας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι, με τη σωστή μας συμπεριφορά που αναφέρθηκε παραπάνω, 
να αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια αυτού του ισχυρού Κυρίου. Ακόμα και μεσα στις θλίψεις «αγαθοποιούμε». 
Και τότε μπορούμε χωρίς καμιά κατάκριση της συνείδησής μας να παραδινόμαστε στον Κύριο. Είναι η πιο όμορφη 
και αποτελεσματική λύση, γιατί η θλίψη μας δείχνει την αγάπη του Θεού σ’ εμάς.  
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Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 
Η Επιστολή Α΄ Πέτρου σε 16 Συμμελέτες 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

 

16. Ο Δρόμος προς τη Δόξα 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Πέτρου 5:5-11 
 

ΝΑΣ προπονητής μιας ποδοσφαιρικής ομάδας σε κάποιο σχολείο στην Αλαμπάμα (ΗΠΑ) είχε πάει με την ομάδα του για 
προπόνηση στο γήπεδο. Προετοιμάζονταν για ένα μεγάλο ντέρμπυ, που αν νικούσαν, θα ανέβαιναν επίπεδο στις σχολικές 

ομάδες, και θα γνώριζαν δόξα και μεγαλεία. Το ενδιαφέρον του προπονητή ήταν μεγάλο, αφού και το δικό του κασέ θα ανέβαινε. 
Θα γινόταν περιζήτητος σαν εκπαιδευτής. Την ώρα που είχε ξεκινήσει τη σκληρή προπόνηση, τον διακόπτει μια γραμματέας του 
γυμναστηρίου και τον καλεί στο τηλέφωνο. «Ποιος είναι τέτοια ώρα και μας διακόπτει;» ρώτησε εκνευρισμένος ο κόουτς. «Είναι 
από το αθλητικό περιοδικό Sports Illustrated», του λέει η κοπέλα. Ο προπονητής τα αφήνει αμέσως όλα και τρέχει να απαντήσει 
στο τηλέφωνο. Στον δρόμο, καθώς διέσχιζε το γήπεδο προς τα γραφεία, σκεφτόταν: «Θα μου πάρουν συνέντευξη – μεγάλη 
δημοσιότητα για το μικρό μας σχολείο – σε ένα τρισέλιδο άρθρο θα μπορώ να πω εκτεταμένα την ιστορία του σχολείου μας – ίσως 
και να με βάλουν εξώφυλλο – εκεί να δεις μεγαλεία!» Στο μυαλό του στριφογύριζαν όλα αυτά τα ενδεχόμενα κι ο ενθουσιασμός 
ανέβαινε. Ο δρόμος προς τη δόξα. Μπαίνει ξαναμμένος στο γραφείο και σηκώνει το τηλέφωνο. Στο ερώτημά του ποιος τον ζητεί, η 
απάντηση ήρθε και τον προσγείωσε κάπως ανώμαλα: «Είμαστε από το περιοδικό Sports Illustrated, που είστε συνδρομητής του. 
Πήραμε να σας θυμίσουμε ότι δεν έχετε πληρώσει τη συνδρομή σας»! Τόμπολα ο προπονητής. Δεν ήταν αυτός ο δρόμος προς τη 
δόξα της ομάδας του και του ίδιου. 
 Ποιος είναι ο δρόμος του χριστιανού προς τη δόξα; πώς μπορούμε να βρούμε αυτό τον δρόμο; πώς μπορούμε να βαδίσουμε 
προς τη δόξα όταν έχουμε ταπεινωθεί; ποιος είναι ο δρόμος μας προς τη δόξα, ακόμη κι όταν πρέπει να βιώσουμε κάποιον πόνο; 
Τις απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα τις δίνει η περικοπή μας. Ο απόστολος Πέτρος επιλέγει να κλείσει την Επιστολή του με 
επιστέγασμα την υπέρτατη παρηγοριά για τους διωκόμενους και θλιβόμενους αναγνώστες του, ότι οι θλίψεις τους για τον Χριστό 
και το ευαγγέλιο δεν είναι παρά ένας δρόμος προς την πραγματική και όχι για κάποια εφήμερη δόξα. 
 Τρεις είναι οι καταληκτικές αυτές προτροπές του αποστόλου προς τους πιστούς τότε και σήμερα. Τρεις είναι και οι τρόποι για 
να βρούμε τον δρόμο προς τη δόξα: 1. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Θεό και τους αδελφούς. 2. Αντισταθείτε στον διάβολο. 3. 
Ελπίστε στον Θεό. 
 
1.  Ταπεινωθείτε μπροστά στον Θεό και τους αδελφούς (εδ. 5-7). 
 

Σ’ αυτό το τμήμα των τριών εδαφίων συναντάμε τρία στάδια ταπείνωσης:  
 α) Το πρώτο αναφέρεται στην ταπείνωση του ενός προς τον άλλο (εδ 5). Αν θέλουμε να έχουμε τη χάρη του Θεού πρέπει να 
ταπεινωθούμε ο ένας απέναντι στον άλλο ως αδελφοί. Να υποταχθούμε στους μεγαλύτερους· και όλοι μαζί, ανεξάρτητα από ηλικία 
ή οτιδήποτε άλλο, να φορέσουμε την ποδιά της υπηρεσίας αλλήλων. Το κείμενο λέει τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε. Η 
εικόνα είναι παρμένη από την ποδιά του δούλου ή μια πετσέτα που τη φορούσε για να πλύνει π.χ. τα πόδια των προσκαλεσμένων 
(Ιω 13:4). Την ταπείνωση αυτή κανένας δεν τη θέλει σήμερα. Την ταπείνωση προς τον Θεό την καταλαβαίνουμε. Την ταπείνωση του 
ενός προς τον άλλο δύσκολα τη δεχόμαστε. Κι όμως, αυτού του είδους η ταπείνωση είναι ένας δρόμος προς την αληθινή δόξα.  
 Στην Ευρώπη υπάρχει μια οργάνωση που λέγεται «Κοινότητες Εμμαούς» (Emmaus Communitites). Ιδρύθηκε από τον 
Καθολικό ιερέα Abbe Pierre το 1949, στο Παρίσι. Δεν προσφέρει απλώς ελεημοσύνη σε αστέγους κλπ. αλλά τους ζητούν αυτοί να 
υπηρετήσουν άλλους. Δεν τους ονομάζουν «τρόφιμους» αλλά συνεργάτες. Στην ουσία η όλη αυτή δράση ξεκίνησε όταν ένας 
άστεγος και άνεργος, που μόλις είχε αποφυλακιστεί, πήγε και ζήτησε καταφύγιο σ’ αυτή τη φιλανθρωπική οργάνωση. Στην 
οικογένειά του δεν τον δέχονταν πίσω και ενώ ήταν έτοιμος ν’ αυτοκτονήσει, και είχε κάνει και μια απόπειρα στον Σηκουάνα, 
κατέφυγε στην οργάνωση. Οι υπεύθυνοι δεν μπορούσαν να τον δεχτούν γιατί είχαν να βοηθήσουν ένα πλήθος από μανάδες και 
παιδιά. Του είπαν όμως ότι αντί να τον βοηθήσουν, κι αν ήθελε ν’ αλλάξει η ζωή του, έπρεπε αυτός να βοηθήσει άλλους που ήταν 
σε χειρότερη μοίρα απ’ αυτόν. Έτσι, ο Τζορτζ έγινε ο πρώτος «συνεργάτης» της ιεραποστολής. Βοήθησε τον π. Πιερ να φτιάξουν 
σπιτάκια για τις άστεγες μητέρες με τα παιδιά τους, και στα επόμενα χρόνια ο κάθε τέτοιος «συνεργάτης» σαν τον Τζορτζ άρχισε να 
μαζεύει μεταχειρισμένα ρούχα και άλλα είδη οικιακής χρήσης· τα επισκεύαζαν και τα μεταπουλούσαν, κι έτσι ονομάστηκαν 
«ρακοσυλλέκτες». Μετά από χρόνια, ο ίδιος ο Τζορτζ έλεγε: «Οτιδήποτε κι αν μου είχε δώσει ο π. Πιερ, χρήματα, σπίτι, κάπου να 
δουλέψω, θα εξακολουθούσα να θέλω να βάλω τέρμα στη ζωή μου. Εκείνο που μου έλλειπε και μου το έδωσαν είναι ένα κίνητρο 
για να ζήσω». Κι αυτή η φράση αργότερα έγινε το ανεπίσημο σύνθημα της ιεραποστολής: «Δώσε στον Φτωχό ένα Κίνητρο για να 
Ζήσει κι όχι απλώς τα Μέσα για να Ζήσει». Η διακονία προς τους άλλους με ταπεινό πνεύμα είναι κίνητρο και της πνευματικής 
ζωής. Αλλά ποτέ δεν θα ζωστούμε κι εμείς την ποδιά του δούλου που μας προτρέπει ο Χριστός αν πρώτα δεν ταπεινωθούμε 
μπροστά στους αδελφούς μας. 
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 β) Το δεύτερο στάδιο ταπείνωσης το βλέπουμε στο εδ. 6. Όταν ταπεινωθούμε μπροστά στον Θεό, εκείνος θα μας τιμήσει και 
μπροστά στους άλλους, μπροστά στους οποίους ταπεινωθήκαμε και τους διακονήσαμε.  
 γ) Και φτάνουμε στο τρίτο στάδιο: να ταπεινωθούμε τόσο πολύ μπροστά στον Κύριο, που να παραιτηθούμε απ’ οποιαδήποτε 
δική μας φροντίδα (εδ. 7). Εδώ βλέπουμε το τόσο γνωστό μας εδάφιο στη σωστή του συνάφεια. Συνήθως μας αρέσει να λέμε ότι 
όλα τα αφήνουμε στον Θεό αλλά στην πράξη ΔΕΝ τα αφήνουμε. Λέμε «για όλα θα φροντίσει ο Θεός» αλλά μας τρώει και το άγχος 
γιατί εξακολουθούμε εμείς να φροντίζουμε για μας! Ο υπερήφανος δεν μπορεί «να επιρρίψει πάσαν την μέριμναν» στον Θεό.  
 Μια πιστή γυναίκα που είχε προβλήματα υγείας και πόνους σε όλο της το σώμα, διηγείται πως μια νύχτα κλείστηκε στο 
μπάνιο του σπιτιού της κλαίγοντας και πονώντας. Κι εκεί που την είχε πνίξει η απόγνωση, ο Θεός τής μίλησε θυμίζοντάς της ότι κι ο 
Χριστός είχε δακρύσει μπροστά στον νεκρό Λάζαρο. Ο Κύριος συμμετείχε στη θλίψη της Μάρθας και της Μαρίας, προτού 
αναστήσει τον φίλο του. Έκλαψε γι’ αυτόν. Αυτή η σκέψη έδωσε θάρρος στην κοπέλα που πονούσε, γιατί συνειδητοποίησε ότι δεν 
ήταν μόνη. Ο Χριστός πονούσε μαζί της. Για όλους μας κλαίει στη θλίψη μας ο Χριστός. Αυτός φροντίζει για μας καλύτερα από τον 
οποιοδήποτε. Πάψε να στηρίζεσαι στον εαυτό σου, πάψε να σηκώνεις εσύ μόνος σου το βάρος της θλίψης σου κι άφησε εκείνον 
να το σηκώσει. Είναι ένας δρόμος δόξας για μας μέσα ακόμη κι από τον πόνο.  
  
2. Αντισταθείτε στον διάβολο (εδ. 8-9). 
 

Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο προς τη δόξα, τότε, σε πλήρη εξάρτηση από τον Θεό, είναι ανάγκη να μένουμε ξάγρυπνοι 
και ν’ αντιστεκόμαστε στις επιθέσεις του διαβόλου (εδ. 8). Ενδεχομένως εδώ να πρόκειται για μια συνθηματική, καλυμμένη 
αναφορά στους διωγμούς του Νέρωνα στο Κολοσσαίο, όπου τα λιοντάρια ξέσκιζαν και καταβρόχθιζαν τους χριστιανούς. Ο 
σατανάς ποτέ δεν είναι φίλος μας, κι ούτε μπορεί να γίνει φίλος των πιστών. Πολλοί δυστυχώς πιστεύουν ότι ο σατανάς είναι 
μύθος, κάτι σαν τον Αγιοβασίλη. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο πραγματικός και καταστροφικός είναι. Αποτέλεσμα είναι να 
καταστραφούν πνευματικά πέφτοντας θύματα των μεθοδειών του. Στο επόμενο εδάφιο (εδ. 9) ο Πέτρος μάς παροτρύνει πώς να 
αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αδυσώπητο εχθρό: ν’ αντισταθούμε. Δεν είστε μόνοι με τον πόνο σας, λέει ο απόστολος. Επομένως, 
μην ενδίδετε στον σατανά. Σταθείτε απέναντί του σταθεροί στην πίστη σας. Αντισταθείτε του ολοκληρωτικά εξαρτημένοι από τον 
Χριστό.  
 Ένας φυσιοδίφης και συγγραφέας, ο Craig Childs, γράφει πώς αντιμετώπισε ένα λιοντάρι των ορέων στην Αριζόνα, έναν από 
τους πιο φονικούς κι επικίνδυνους εχθρούς του ανθρώπου. Ακολουθούν το θύμα τους από χιλιόμετρα μακριά κι όταν το 
πλησιάσουν του επιτίθενται από πίσω, του σπάζουν το κρανίο και τη σπονδυλική στήλη, και μετά το καταβροχθίζουν. Κάποτε που 
συνάντησε ένα τέτοιο λιοντάρι σε μια πηγή νερού, κρυμμένο κάτω από μια συστάδα δέντρων, στη σκιά. Όταν άρχισε να έρχεται 
εναντίον του, στα 30 μέτρα, εκείνος ήξερε τι έπρεπε να κάνει αλλά κυρίως τι έπρεπε να μην κάνει. Στάθηκε ακίνητος με ένα ειδικό 
μαχαίρι στο δεξί του χέρι και κοιτούσε το θηρίο σταθερά στα μάτια. Αν το έβαζε στα πόδια ή έδειχνε δειλία, το λιοντάρι θα του 
ριχνόταν από πίσω. Πήγε σιγά σιγά αριστερά, μετά πήγε δεξιά, ο Childs το ακολουθούσε στρίβοντας και κοιτάζοντάς το στα μάτια. 
Το λιοντάρι είδε κι απόειδε ότι δεν μπορούσε να πάει από πίσω του, έβαλε την ουρά στα σκέλια κι έφυγε… Ποτέ μην πάρεις τα 
μάτια σου από τον διάβολο. Στάσου γερά στα πόδια σου, σταθερός στην πίστη σου εναντίον του με τον οπλισμό του Πνεύματος. Η 
νίκη θα είναι δική σου. Άλλος ένας δρόμος προς τη δόξα.  
  
3.  Ελπίστε στον Θεό (εδ. 10-11) 
 

Είναι ανάγκη να συνεχίσουμε να μένουμε πιστοί στον Κύριό μας. Να μη χάνουμε τη βεβαιότητα που έχουμε ως πιστοί στον Χριστό. 
Εδώ έχουμε μια τελική υπόσχεση του Θεού: Μετά τον πόνο έχουμε τη δύναμη. Ο Θεός ο ίδιος θα μας αποκαταστήσει, θα μας 
δυναμώσει πνευματικά, θα μας στηρίξει και θα μας στεριώσει πάνω στη σωστή βάση. Οι λέξεις του πρωτοτύπου δείχνουν έναν 
ψαρά που επιδιορθώνει τα δίχτυα του μετά από μια ολονύκτια ταλαιπωρία και μάχη με τα ψάρια που έπιασαν. Τα δίχτυα σκίζονται 
και τα μαζεύουν σε κακή κατάσταση. Και μετά όλη την ημέρα τα μπαλώνουν (Μτ 4:21 ‒ίδιο ρήμα: καταρτίσαι). Η εικόνα επίσης 
αφορά τον χτίστη που οικοδομεί πάνω σε στέρεο θεμέλιο (πρβλ. Εβρ 1:10 ‒σὺ κατ᾽ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας). Αφού η 
ζωή και οι θλίψεις μάς έχουν καταβάλει, έρχεται ο ίδιος ο Θεός και μας αποκαθιστά σε καλύτερη κατάσταση. Μετά τον πόνο έρχεται 
η δύναμη. Είναι υπόσχεση του Θεού πάνω στην οποία μπορούμε να στηριζόμαστε, και δεν πρέπει ν’ απελπιζόμαστε. 

 Ελπίζουμε στον Θεό λόγω της χάριτός του – Είναι ο Θεός «πάσης χάριτος». 
 Ελπίζουμε στον Θεό λόγω της μελλοντικής δόξας μας – Μας κάλεσε στην αιώνια δόξα του. Τέλος, 
 Ελπίζουμε στον Θεό επειδή η δοκιμασία μας είναι παροδική ενώ η δύναμή του είναι «εις τους αιώνας των αιώνων».  

 
Συμπέρασμα  
 

Στη σειρά των συμμελετών μας της Α΄ Πέτρου είδαμε ότι «Ο Χριστιανός σε έναν Αφιλόξενο Κόσμο»: Έχει ζωντανή ελπίδα· έχει 
χαρά μέσα στις θλίψεις· ελπίζει στην αιώνια σωτηρία· βαίνει προς την αγιότητα· ξέρει ότι η σωτηρία κοστίζει· επιθυμεί την 
πνευματική του ανάπτυξη· συνοικοδομείται στην εκκλησία του· ξέρει πως είναι προσωρινός· είναι πειθαρχημένο άτομο· αποβλέπει 
στον σταυρό· καλλιεργεί τη χριστιανική αγάπη· εξοπλίζεται ενάντια στις θλίψεις· προετοιμάζεται για το τέλος· κάνει την αυτοκριτική 
του μέσα στις θλίψεις· ξέρει τον δρόμο προς τη δόξα. 
 Εύχομαι ο Κύριος να τα χαρίσει αυτά σε όλους μας. Αμήν 
 
  **** 
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