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1.  Η Βεβαιότητα της χριστιανικής Αλήθειας 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 1,1-4 
   

ΥΤΗ την Επιστολή του την έγραψε ο απόστολος Ιωάννης μαζί με το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τις 
άλλες δύο μικρότερες Επιστολές του και την Αποκάλυψη. Όταν έγραφε ο απόστολος αυτή την 

Επιστολή, ζούσε στην Έφεσο, και θα ’πρεπε να ήταν περίπου 90 ετών. Στα γεράματά του συλλογάται 
κι αναπολεί, και επειδή είναι ο τελευταίος επιζών απόστολος μιλάει με αυξημένο κύρος.   
 Η Α΄ Επιστολή Ιωάννου, όπως ξέρουμε, είναι μια καθολική επιστολή, που σημαίνει ότι δεν 
στέλνεται σε μία μόνο τοπική εκκλησία ή συνάθροιση (π.χ. Κορινθίους, Εφεσίους κλπ.) αλλά ήταν κάτι 
σαν εγκύκλιος ανάμεσα σε πολλές εκκλησίες πιστών αδελφών.  
 Ο τόνος της Επιστολής είναι μειλίχιος όταν απευθύνεται στους αναγνώστες που ο συγγραφέας 
τούς αποκαλεί «παιδιά μου» αλλά συγχρόνως είναι και πολύ σκληρός εναντίον των 
ψευδοδιδασκάλων. Πρωταρχικός σκοπός της είναι να θυμίσει στους πιστούς ότι μπορούν να είναι 
απόλυτα σίγουροι για τις αλήθειες του ευαγγελίου, και να έχουν εμπιστοσύνη σ’ αυτές. Το συγγραφικό 
ύφος μοιάζει λίγο με κήρυγμα, κι ο Ιωάννης επαναλαμβάνει τα θέματα σαν να θέλει να μας κρατήσει 
πίσω στις βασικές αλήθειες της πίστεως. 
 Συνήθως οι περισσότερες Επιστολές της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν για ν’ αντικρούσουν 
κάποια αίρεση, κι ο Παύλος προειδοποίησε γι’ αυτές στο Πράξεις 20,20-30. Την εποχή του Ιωάννη 
αλώνιζαν οι Γνωστικοί. Γενικά δίδασκαν (1) ότι η σάρκα αντιπροσωπεύει το κακό, και μόνο το πνεύμα 
του ανθρώπου ήταν το καλό ‒το αγαθόν. Η διδασκαλία αυτή είχε πολλές εφαρμογές αλλά η πιο 
επικίνδυνη έλεγε (2) ότι ο Ιησούς εδώ στη γη δεν είχε πραγματικά σάρκα και αίμα αλλά ήταν κάτι σαν 
φαντομάς. Σύμφωνα μ’ αυτή την άποψη  Ιησούς δεν πέθανε πραγματικά στον σταυρό ούτε αναστήθηκε 
σωματικά από τους νεκρούς. Τέλος, οι Γνωστικοί δίδασκαν ότι (3) μόνον όσοι είχαν την ειδική γνώση 
θα σωθούν. Εξού κι όπως θα δούμε η επανάληψη του ρήματος γινώσκομεν, οίδαμεν κλπ. Σχετικός 
ήταν ο Δοκητισμός. Που περιλάμβανε πολλά γνωστικιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με ορισμένους 
δοκητιστές (ή δοκητές), ο Χριστός ήταν τόσο τέλεια θεϊκός ώστε δεν θα μπορούσε να είναι 
άνθρωπος. Ως Θεός δεν θα μπορούσε να έχει υλικό σώμα όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι και καθώς 
είχε θεϊκή φύση δεν θα μπορούσε στην πραγματικότητα να υποφέρει και να πεθάνει. Σύμφωνα με αυτή 
την άποψη, ο Ιησούς δεν ήταν πράγματι ένας άνθρωπος με σάρκα και αίμα παρά μόνο φαινόταν να 
έχει αυτή τη μορφή. Έτσι προήλθε και ο όρος «δοκητισμός», καθώς το ρήμα δοκέω σημαίνει 
«φαίνομαι». Για τους υποστηρικτές αυτής της θέσης, το σώμα του Ιησού ήταν ένα «φάντασμα», κάτι το 
μη πραγματικό. Άλλοι δοκητιστές Χριστιανοί πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν πραγματικός άνθρωπος με 
σάρκα και αίμα. Αλλά ο Χριστός ήταν ένα ξεχωριστό πρόσωπο, ένα θεϊκό ον το οποίο, όντας Θεός, δεν 
ήταν δυνατό να υποστεί πόνο και θάνατο. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο θεϊκός Χριστός κατέβηκε 
από τον ουρανό με τη μορφή περιστεριού όταν βαφτίστηκε ο Ιησούς και εισήλθε σε εκείνον. Έκτοτε ο 
θεϊκός Χριστός έδωσε τη δυνατότητα στον Ιησού να εκτελεί θαύματα και να παρέχει εντυπωσιακές 
διδασκαλίες μέχρι το τέλος της ζωής του. Πριν να πεθάνει ο ανθρώπινος Ιησούς —καθώς ο θεϊκός δεν 
μπορεί να πεθάνει— ο Χριστός τον εγκατέλειψε και πάλι. Αυτό εξηγούσε το λόγο για τον οποίο ο 
Ιησούς κραύγασε «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;» (Μάρκ. 15:34, ΝΜΒ) Για αυτούς τους 
Χριστιανούς, ο Θεός είχε εγκαταλείψει ή αφήσει πίσω του τον Ιησού, καθώς αναλήφθηκε στους 
ουρανούς και πάλι, αφήνοντας με αυτό τον τρόπο τον άνθρωπο Ιησού να πεθάνει μόνος του στον 
σταυρό.   
 Αποτέλεσμα αυτών των πεποιθήσεων ήταν δύο αντιδράσεις: (1) Ο Ασκητισμός, που έλεγε ότι 
αφού το σώμα είναι κάτι κακό, πρέπει να αποκαθαίρεται από κάθε ορμή του. Κατ’ αυτή την άποψη ο 
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άνθρωπος θα πρέπει ν’ απομονώνεται από τον κόσμο. (2) Ο Ευδαιμονισμός, που έλεγε ότι «κάνε ό,τι 
θες με τη σάρκα. Δεν έχει καμιά σημασία η σάρκα, το πνεύμα είναι εκείνο που μετράει». Έτσι, 
πήγαιναν στο άλλο άκρο, και αποσυνδέονταν από κάθε ηθικό χαλινό.  
 Ο Ιωάννης ευθύς αμέσως ξεκαθαρίζει ποια είναι η καρδιά του Χριστιανισμού τότε και σήμερα: 
είναι ο Ιησούς Χριστός. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, ο Χριστιανισμός δεν είναι κάποιο σύστημα 
σκέψης ή κάποια φιλοσοφία. Είναι το πρόσωπο του Χριστού.  Ο Χριστός είναι απόλυτα πραγματικός, 
πρέπει να κηρυχτεί παντού, πρέπει όλοι να έρθουν σε κοινωνία μαζί του, και είναι αυτός που μας 
οδηγεί στη χαρά. 

  
1. Ο Χριστός και η Αλήθεια του είναι πραγματικό γεγονός, όχι φανταστικό. 
 Η πίστη μας δεν στηρίζεται πάνω σε μύθους αλλά σε ιστορικά γεγονότα. Ο Χριστός ήταν ένα 
ιστορικό πρόσωπο και προσκαλούσε τους ανθρώπους στην έρευνα. Αυτό δείχνουν τα ρήματα του 
κειμένου: ακηκόαμεν, εωράκαμεν, εθεασάμεθα, εψηλάφησαν. Η αίσθηση που έχουμε διαβάζοντας 
αυτές τις περικοπές είναι ότι το μήνυμα για τον Υιό δεν άλλαξε. Ο Ιωάννης ήταν μαζί με τον Ιησού από 
την πρώτη μέρα της επίγειας διακονίας του, και τα όσα μας λέει γι’ αυτόν είναι αλήθεια. Ο Ιωάννης για 
πάνω από τρία χρόνια άκουγε κάθε μέρα τα λόγια του Χριστού, έβλεπε τα έργα του, και τον άγγιζε, 
όπως και τόσοι άλλοι. Άρα ο Ιησούς είναι πραγματικότητα και όχι μύθος. Πραγματικότητα και όχι 
αποκύημα της φαντασίας των αποστόλων. Μ’ άλλα λόγια ο Ιωάννης μας λέει πως ήταν αυτόπτης και 
αυτήκοος μάρτυρας. Κάτι ανάλογο γράφει κι ο Λουκάς, καθώς αρχίζει το Ευαγγέλιό του.   
 
2. Ο Χριστός και η Αλήθεια του κηρύττονται -δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. 
 Όταν κάποιος γνωρίσει τον Χριστό δεν μπορεί παρά να τον κηρύξει και στους άλλους. Στα πρώτα 
τρία εδάφια το ρήμα απαγγέλλομεν απαντάται δύο φορές και μία γράφομεν. Μόνο στο εδ. 2 το ρ. 
εφανερώθη απαντάται δύο φορές. Το ρήμα σημαίνει «εμφανίζομαι για να με δουν όλοι». Άπαξ και ο 
Χριστός φανερώθηκε, δεν μπορούμε παρά να τον αναγγείλουμε και στους άλλους. Χρησιμοποιείται 
επίσης το ρήμα μαρτυρούμεν (εδ. 2) που είναι παρμένο από τα δικαστήρια και σημαίνει «καταθέτω τη 
μαρτυρία μου για όσα είδα ή άκουσα εγώ προσωπικά». Αυτό η εκκλησία το συνειδητοποίησε από τον 
πρώτο κιόλας καιρό (Πραξ. 4,20). 
 
3. Ο Χριστός και η Αλήθεια του είναι κάτι όπου όλοι συμμετέχουν -δεν είναι ιδιωτική λέσχη. 
 Στο εδ. 3 διαβάζουμε ότι η συνειδητοποίηση αυτής της κοινωνίας είναι ένας από τους σκοπούς 
του Ιωάννη. Πνευματική κοινωνία με έναν πιστό έχει κανείς όταν κι εκείνος είναι πιστός του Χριστού, κι 
έχει κοινωνία με τον Χριστό. Όπως έλεγε ένας (Pastor Steven Cole): Η χριστιανική αλήθεια είναι πια 
εμπειρία που βασίζεται στην αποκάλυψη και βιώνεται σε μια σχέση -αυτή με τον Χριστό και τους 
αδελφούς. Κι αυτή η διπλή κοινωνία πρέπει να διευρύνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Πόσο 
είμαστε αφοσιωμένοι σ’ αυτή την κοινωνία όπως μας αναφέρεται στις Πράξεις (2,42).  
Ένας από τους λόγους της αφοσίωσής τους σ’ αυτή την κοινωνία είναι οι κατ’ οίκον συναθροίσεις, κάτι 
που και σήμερα είναι πολύ ενθαρρυντικό για την εκκλησία.  
 
4. Ο Χριστός και η Αλήθεια του μας οδηγούν στη χαρά -δεν είναι κάτι καταπιεστικό. 
 Αν έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου, η ζωή σου πρέπει να είναι γεμάτη από χαρά (εδ. 4). Κατά 
το κείμενο η «πεπληρωμένη» χαρά είναι η ξέχειλη χαρά, που φαίνεται προς τα έξω. Κάποιος είπε ότι 
«αν η κοινωνία είναι η απάντηση στην πνευματική μοναξιά, η χαρά είναι η απάντηση στην πνευματική 
κενότητα» (βλ. και Ψλ 16,11). Ο Χριστός και η Αλήθεια του είναι απόλαυση. Ο Ιωάννης ενθουσιάζεται 
όταν βλέπει τα μέλη μιας κοινότητας Χριστιανών να αυξάνουν στην πίστη του Χριστού (Β΄ Ιω 4· Γ΄ Ιω 
4).  
 
Συμπέρασμα: βεβαιωνόμαστε πως Χριστός και η Αλήθεια του: (1) Είναι ένα πραγματικό, ιστορικό 
γεγονός. (2) Είναι μια αλήθεια που πρέπει να την κηρύξουμε. (3) Είναι μια αλήθεια που όλοι 
κοινωνούμε μ’ αυτήν. (4) Είναι μια αλήθεια που μας οδηγεί στην πραγματική χαρά. 

 
**** 
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2. Η Βεβαιότητα της Συγχώρησης 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 1,5‒2,2 
 

ΤΗΝ περικοπή αυτή βλέπουμε τρία χαρακτηριστικά του πιστού μαθητή του Χριστού, που αποτελούν και 
τρεις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η συγχώρηση των αμαρτιών μας είναι σίγουρη. Έτσι, μια δεύτερη 

βεβαιότητα του χριστιανού είναι η Βεβαιότητα της Συγχώρησης: (1) Ζούμε μέσα στο φως· (2) Ομολογούμε τις 
αμαρτίες μας· (3) Δεν θέλουμε να αμαρτάνουμε. 
 
1) Ζούμε μέσα στο φως (1,5-7) 
  

Στο εδ. 5 ο Ιωάννης χτυπάει την πλάνη που επικρατούσε πως ο Θεός δεν ήταν τέλειος. Για τους αρχαίους οι θεοί 
είχαν καθένας τα δικά του πάθη. Μας κάνει εντύπωση πως ο Ιωάννης δεν λέει για τον Θεό πως είναι αγάπη (ενώ 
είναι ‒και το λέει παρακάτω). Δεν λέει πως είναι παντοδύναμος (ενώ είναι). Λέει πως «ο Θεός είναι φως και δεν 
υπάρχει σ’ αυτόν κανένα σκοτάδι». Αυτό σημαίνει πως ο Θεός είναι άγιος (βλ. και Α΄ Τιμ 6,16). Ποια ιδέα έχουμε 
για τον Θεό; Ο A.W. Tozer (1897-1963, κήρυκας, εκδότης, συγγραφέας και ποιμένας) γράφει κάπου ότι «Αυτό 
που μας έρχεται στον νου όταν σκεφτόμαστε τον Θεό, αυτό είναι και το σπουδαιότερο πράγμα που χαρακτηρίζει 
εμάς τους ίδιους». Ο Ιωάννης δεν αρχίζει να λέει τι εμείς νομίζουμε ή τι θα μας άρεσε να είναι ο Θεός αλλά 
δηλώνει ξεκάθαρα τι είναι ο Θεός: είναι φως, χωρίς κανένα σκοτεινό σημείο στον χαρακτήρα του ή στα έργα του. 
Όπως οι κοσμηματοπώλες βάζουν ένα διαμάντι πάνω σε σκοτεινό βελούδο, για να τονίζουν τη λαμπρότητά του, 
αυτό κάνει κι ο Ιωάννης εδώ. Παραβάλλει την αγιότητα του Θεού σε σχέση με το σκοτάδι, για να προβάλει την 
αγιότητα του Θεού. 
 Στο εδ. 6 το ρ. περιπατώ (ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν) θέλει να δείξει μια συνεχή συμπεριφορά ζωής. 
Όταν ένας που λέει πως ανήκει στον Χριστό, διαπράττει την αμαρτία, μπορεί να έχει πείρα σωτηρίας αλλά δεν 
έχει πείρα κοινωνίας με τον Θεό. Δεν μπορείς να ζεις με το ένα πόδι στο σκοτάδι και το άλλο στο φως. 
Περπατάω στο σκοτάδι πάει να πει ζητώ να κρυφτώ από τον Θεό, κι αυτό είναι μάταιο -ρωτήστε και τον Ιωνά! 
Το φως και το σκοτάδι είναι δύο αντίπαλες δυνάμεις που καθεμιά προσπαθήσει να κυριέψει τον πιστό.  
 Στο εδ. 7 όμως βρίσκουμε τη μεγάλη αντίθεση ως προς το εδ. 6: «Αν όμως ζούμε μέσα στο φως» (ἐὰν δὲ 

ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν), και τονίζεται η γνήσια κοινωνία μεταξύ μας. Αυτή η κοινωνία μάλιστα μας θυμίζει το 
γεγονός ότι το αίμα του Χριστού αποτελεί ένα κεντρικό δόγμα στη Βίβλο: το αίμα του Χριστού μάς καθαρίζει από 
κάθε αμαρτία. Πρέπει να περπατάμε στο φως ως χριστιανοί, αλλά αμέσως ο Ιωάννης μας θυμίζει ότι η αμαρτία 
είναι πάντοτε παρούσα δίπλα μας και μας βάζει τρικλοποδιές. Τι κάνουμε τότε;  
 Αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο σημείο της μελέτης μας: 
 
2. Ομολογούμε τις αμαρτίες μας (1,8-10) 
 

Σαν χριστιανοί έχουμε πάρει την απόφαση να περπατήσουμε στο φως, δηλ. να ζήσουμε μέσα στο φως. Πρέπει 
όμως να ξέρουμε τι θα κάνουμε αν τα θαλασσώσουμε. Τι γίνεται τότε; Χάνουμε την ιδιότητά μας του παιδιού του 
Θεού;  
 Ίσως πει κάποιος (εδ. 8) ότι αυτό δεν είναι αμαρτία. «Είμαι παιδί του Θεού, δεν αμαρτάνω». Ο Ιωάννης 
λέει πως αυτό είναι πλάνη. Είναι αυταπάτη. Θυμάστε τι έλεγαν οι Γνωστικοί; «Το πνεύμα είναι που μετράει. Ό,τι 
και να κάνουμε με τη σάρκα δεν πειράζει!» Αυτό χτυπάει εδώ ο Ιωάννης (βλ. και Παρ. 20,9). 
 Στο εδ. 9 ανακαλύπτουμε πολλές και μεγάλες αλήθειες:  
 α) Εάν. Αυτό είναι και η λέξη-κλειδί για ν’ αρχίσουμε τη διαδικασία της αποκατάστασης που δημιούργησε 
η αμαρτία στη ζωή μας. Κανένας δεν μπορεί να σε υποχρεώσει ν’ αναγνωρίσεις την αμαρτία σου αν εσύ δεν 
είσαι έτοιμος να το κάνεις.   
 β) Ομολογούμε. Λέξη σύνθετη «ομού» + «λέγω». Λέω το ίδιο πράγμα με εκείνο που λέει ο Θεός για μένα: 
Αμάρτησες. Οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί πάνε στον ιερέα και εξομολογούνται τα αμαρτήματά τους. Τα λένε 
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έκφωνα για να τα ακούσουν και οι ίδιοι. Εμείς καλούμαστε κάτι ανάλογο να κάνουμε απ’ ευθείας στον Θεό. Είναι 
κάτι που πρέπει να το κάνουμε συνεχώς. Έχουμε άραγε την ίδια γνώμη για την αμαρτία μ’ εκείνη που έχει ο 
Θεός; Ο Θεός μισεί την αμαρτία και τη σιχαίνεται. Του στοίχισε τον θάνατο του Υιού του πάνω στον σταυρό. 
Μήπως εμείς φλερτάρουμε μ’ αυτήν; 
 γ) Ο Θεός είναι αξιόπιστος. Τηρεί τις υποσχέσεις του και συγχωρεί την αμαρτία. Η υπόσχεση αυτή 
δόθηκε πολύ παλιά (Εξ 34,6-7).   
 δ) Ο Θεός είναι δίκαιος. Επειδή είναι δίκαιος, πρέπει να τιμωρήσει την αμαρτία. Δόξα στον Θεό, όμως, 
έστειλε τον Υιό να πάρει στους ώμους του τη δική μας αμαρτία (Ρωμ 3,26)! Αυτού του είδους η δικαιοσύνη 
σημαίνει «αγάπη» του Θεού για τον αμαρτωλό. 
 ε) Θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας (κείμ.: ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας). Το ρ. ἀφίημι είναι παρμένο 
από την εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ο ιερέας την Ημέρα του Εξιλασμού έβαζε και τα δυο του χέρια πάνω 
στον ένα τράγο (τον αποδιοπομπαίο) και θυσίαζε τον άλλο για την εξιλέωση του λαού Ισραήλ. «Άφηναν» τον 
τράγο κι έφευγε στην έρημο, στον Αζαζήλ (Λευ 16). 
 ς) Θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Η αμαρτία μολύνει τον άνθρωπο, και η συγχώρηση μας 
καθαρίζει απ’ αυτή τη μόλυνση. Είναι πολλοί που νομίζουν ότι πρέπει να καθαριστούν πρώτα για να 
πλησιάσουν τον Θεό. Λάθος. Πρώτα πρέπει να πάμε στον Χριστό, να μας συγχωρηθεί η αμαρτία, και ύστερα ο 
Θεός θα μας εξαγνίσει από κάθε άδικη πράξη (μοιάζει με το παιδάκι που έπεσε σ’ ένα βόθρο. Το βγάζουμε, του 
κάνουμε ένα καλό μπάνιο, και μετά το απολυμαίνουμε. Αυτό κάνει και ο Θεός).  
 Το εδ. 10 δεν αναφέρεται στην αμαρτωλή φύση μας αλλά σ’ εκείνους που ισχυρίζονται ότι δεν έχουν 
αμαρτήσει ως χριστιανοί: «Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτη το Θεό, και ο 
λόγος του δε ζει μέσα μας». Το εδ. 6 αποκαλεί ψεύτες τους χριστιανούς που λένε ότι έχουν κοινωνία με τον Θεό 
και ζουν στο σκοτάδι. Στο εδ. 10 λέει πως είναι σαν να βγάζουμε ψεύτη τον Θεό όταν λέμε πως δεν έχουμε 
αμαρτήσει ποτέ, δηλαδή όταν αρνούμαστε τις αμαρτίες μας, γιατί ο Θεός ξέρει τις αμαρτίες μας. Είναι δύσκολο 
ακόμη και για μας τους πιστούς να συνειδητοποιήσουμε το πόσο συχνά αμαρτάνουμε. Γιατί αυτό; Επειδή είτε α) 
Μετονομάζουμε την αμαρτία· είτε β) Συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους· ή γ) Δικαιολογούμε τις 
αμαρτίες μας· δ) Κατηγορούμε τους άλλους ότι… μας έκαναν να αμαρτήσουμε! Τέλος, ε) Ανεχόμαστε την 
αμαρτία.   
 
3. Δεν θέλουμε να αμαρτάνουμε (2,1-2) 
 

Πιστεύει κανείς ότι υπάρχει περίπτωση να περάσουμε ως χριστιανοί μία μέρα χωρίς να αμαρτήσουμε; ένα 
πρωινό; μία ώρα; έστω 5 λεπτά; Τα εδάφια 2,1-2 αυτό ακριβώς μας λένε. Μας καλούν σε αγιότητα: 
 Το μεγάλο μήνυμα του Ιωάννη είναι ότι «Αδελφοί μου, ο στόχος μας πρέπει να είναι η αποφυγή της 
αμαρτίας, μολονότι ξέρουμε πως η τελειότητα είναι ακατόρθωτη». Στόχος μας είναι να μην αμαρτάνουμε. Αυτή τη 
φράση είπε ο Χριστός και στην επ’ αυτοφώρω συλληφθείσα να μοιχεύεται: «Πήγαινε, κι από δω και πέρα μην 
αμαρτάνεις πια» (Ιω 8,11). Ήταν δυνατόν; Τι εννοούσε ο Κύριος; Εννοούσε να αφήσει πίσω της τη ζωή της 
αμαρτίας! Σε μια εκκλησία γεμάτη καταλαλιές, επικρίσεις και ανηθικότητα, όπως η εκκλησία της Κορίνθου, ο 
Παύλος γράφει: «Συνέλθετε, ξαναγυρίστε στο σωστό και πάψτε να αμαρτάνετε» (Α΄ Κορ 15,34). Κάποιες φορές 
πρέπει να αποφεύγουμε και τις καταστάσεις που μπορεί να μας οδηγήσουν στην αμαρτία. Αν όταν πας για σκι 
σπας το χέρι σου ή το πόδι σου, σταμάτα το σκι! Το κυνηγητό της αμαρτίας δεν σταματάει ποτέ ‒και πριν 
γνωρίσουμε τον Χριστό και τώρα ως χριστιανοί. Η διαφορά είναι ότι  πρώτα εμείς κυνηγούσαμε την αμαρτία, 
ενώ τώρα η αμαρτία κυνηγάει εμάς! Είναι αναπόφευκτο να πέσουμε κάποτε.  
 Αλλά τότε, είναι ανάγκη να θυμηθούμε ότι ο Χριστός είναι ο μεγάλος μας Συνήγορος (εδ. 1). Αυτό που 
κάνει ο Χριστός όταν μας κατηγορεί ο σατανάς δεν είναι να ισχυρίζεται ότι δεν διαπράξαμε αμαρτία, γιατί αυτό 
θα ήταν ανεδαφικό. Ο Χριστός λέει «ναι, αμάρτησε αυτός, αλλά ζητώ την άφεσή του γιατί το χρέος του το 
πλήρωσα εγώ». Δεν λέει «αθώος ο κατηγορούμενος» αλλά «ζητώ την απαλλαγή του» και καλύπτει εκείνος με 
τον πλούτο της χάρης του την οφειλή μας. Αρκεί εμείς να επικαλεστούμε τη μεσολάβησή του.  
 Τέλος, ο Χριστός είναι ο Εξιλασμός μας (εδ. 2). «Εξιλασμός» ή «ιλασμός» σημαίνει κατευνασμό της 
δίκαιης οργής του Θεού, μιας οργής που είναι συστατικό της αγάπης του -όχι της εκδικητικότητάς του ή κάποιου 
καπρίτσιου του! Όταν ως πιστοί κατανοήσουμε τον Ιησού σαν Συνήγορό μας και σαν Εξιλασμό μας, τότε μας 
κόβεται κάθε όρεξη να αμαρτήσουμε. Καθώς αναλογιζόμαστε όλα όσα έκανε κι εξακολουθεί να κάνει για μας ο 
Χριστός, και τι του στοίχισε η αμαρτία μας, θα δημιουργηθεί μέσα μας μια απέχθεια για την αμαρτία και θα 
θέλουμε όλο και περισσότερο να περπατήσουμε στο φως ‒να ζήσουμε στο φως (βλ. Ψλ 36,9· Εφ 5,13· Ιω 
12,46)!  

 
**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
«ΝΕΑ ΖΩΗ» 
 

Σειρά: ΟΙ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ  
[Η Επιστολή Α΄ Ιωάννου σε 13 συμμελέτες] 
Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

 

 

3. Η Βεβαιότητα ότι αγαπάμε τον Θεό 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 2,3-11 
 
 

ΦΟΥ είδαμε στην πρώτη μας μελέτη την πραγματικότητα του Χριστού και της Αλήθειας του, και στη δεύτερη τα 
χαρακτηριστικά του γνήσιου μαθητή, που αποτελούν και προϋποθέσεις για να σιγουρευτούμε ότι μας 

συγχώρησε ο Θεός (δηλ.: να ζούμε στο φως, να ομολογούμε τις αμαρτίες μας και να απεχθανόμαστε την αμαρτία), 
ερχόμαστε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αγαπάμε τον Θεό.  
 Στην περικοπή μας διακρίνουμε δύο επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του μαθητή του Χριστού, τα οποία πρέπει να 
τα βιώσουμε στην καθημερινότητά μας: (1) Να ζούμε όπως ζούσε ο Χριστός (εδ. 3-6) και (2) Να αγαπάμε όπως 
αγαπούσε ο Χριστός (εδ. 7-11). Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που μας βεβαιώνουν ότι αγαπάμε τον Θεό. 
 
 
1.  Να ζούμε όπως ζούσε ο Χριστός (3-6) 
 
Το μεγάλο παράδοξο της εποχής μας φαίνεται σε μια έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ πριν λίγα χρόνια (14.09.11), κι 
έδειχνε ότι στα θρησκευτικά πράγματα όλες οι τάσεις έχουν πτωτική πορεία την περίοδο 1991-2011, εκτός από δύο 
που έχουν αυξηθεί. Αυξήθηκαν αυτοί που: (α) ομολογούν ότι έχουν δεχτεί τον Χριστό σωτήρα τους και περιμένουν να 
πάνε στον ουρανό, και (β) εκείνοι που δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στην εκκλησία το τελευταίο (πριν την έρευνα) 
εξάμηνο, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Το 1991 είχε δηλώσει ότι δεν πήγαινε στην εκκλησία το 24%. Το 2011 
το ποσοστό αυτό έχει ανέβει στο 37%! Πιστεύουν στον Θεό, πιστεύουν ότι η Βίβλος είναι ένα καλό βιβλίο, κι από κει 
και ύστερα πιστεύουν ό,τι θέλει καθένας! Είμαστε μια διαμορφούμενη κοινωνία, όπως λένε οι παρατηρητές. Θέλουμε 
να προσαρμόσουμε και να διαμορφώσουμε τα πάντα κατά πώς βολεύει τον καθένα μας: την αμφίεσή μας, τη 
διατροφή μας, την εκπαίδευσή μας, και τώρα τη θρησκεία μας.  
 Στο εδ. 3 ο Ιωάννης με τη μέθοδο της επανάληψης θέλει να τονίσει το γεγονός ότι ως χριστιανοί μπορούμε να 
είμαστε βέβαιοι για την πίστη μας, ότι δηλ. γνωρίζουμε τον Θεό. Μοιάζει αυτό να το έχουμε μεγάλη ανάγκη στους 
σημερινούς καιρούς της ρευστότητας και της αδιαφορίας. Πάνω από 40 φορές στη μικρή αυτή Επιστολή αναφέρεται 
το ρήμα γνωρίζουμε-ξέρουμε κλπ. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή έπρεπε ο απόστολος να αντικρούσει τους 
Γνωστικούς που δίδασκαν ότι μόνο όσοι είχαν την ειδική γνώση θα σωθούν. Όπως όμως ο Ιωάννης χρησιμοποιεί 
τον όρο, σημαίνει τη γνώση όχι τη διανοητική αλλά την εμπειρική. Μ’ άλλα λόγια κάτι που απαντάται σ’ ολόκληρη τη 
Βίβλο: η πίστη μας πρέπει ν’ αποδεικνύεται με έργα. «Όποιος λέει “τον γνώρισα”, δεν τηρεί, όμως τις εντολές του, 
είναι ψεύτης· δε λέει την αλήθεια» (εδ. 4). Δεν μπορείς δηλ., να ομολογείς σωτήρα σου τον Χριστό και να μη νιώθεις 
την πνευματική υπαρξιακή ανάγκη να έχεις κοινωνία με τ’ αδέλφια σου στην εκκλησία, όπως έδειξε η έρευνα που 
προαναφέραμε. 
 Στο εδ. 5α έχουμε τη θετική όψη σε αντίθεση με το 3: «Όποιος όμως υπακούει…» Το πρωτότυπο κείμενο έχει 
ένα πολύ όμορφο σχήμα, που όμως δείχνει τη βαθύτερη ουσία των λεγομένων του αποστόλου: ὃς δ᾿ ἂν τηρῇ αὐτοῦ 

τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τετελείωται. Όταν υπακούμε και τηρούμε τον λόγο του Θεού η 
αγάπη του Θεού ολοκληρώνει μέσα μας τον σκοπό του Θεού. Το ρήμα τετελείωται (τελειούν, τελειόω-ώ) και το 
τετέλεσται (τελείν, τελέω-ώ) του Χριστού στον σταυρό προέρχονται από την ίδια ιδέα: το τέλος, την ολοκλήρωση. Η 
αγάπη του Θεού ολοκλήρωσε τον σκοπό της, όπως και ο Χριστός ολοκλήρωσε τον σκοπό του στον σταυρό. Όπως 
ένα αντιβιοτικό «ολοκληρώνει» τον σκοπό του όταν ο ασθενής θεραπευτεί, έτσι και η αγάπη του Θεού ολοκληρώνει 
τον σκοπό της μέσα μας, όταν εκτελούμε τον λόγο του Θεού. Η αγάπη του Θεού έχει έναν στόχο: να μας οδηγήσει 

Α 
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στην υπακοή. Ο λόγος που ο Θεός μάς δίνει μέσα μας την αγάπη του δεν είναι απλά να νιώσουμε καλά ή για να 
γίνει αυτή αγάπη ένα βάλσαμο για την καρδιά μας. Είναι να υπακούσουμε στον λόγο του Θεού.  
 Στα εδ. 5β-6 ο Ιωάννης συγκεκριμενοποιεί συνοπτικά τι σημαίνει να είμαι ενωμένος με τον Χριστό: σημαίνει 
έχω κοινωνία με τον Χριστό, κι αυτό αποδεικνύεται και στον εαυτό μου και προς τα έξω, όταν ζω όπως έζησε ο 
Χριστός. Το κείμενο χρησιμοποιεί το ρ. περιπατείν. Το περπάτημα έχει τα χαρακτηριστικά της σταθερής πορείας: 
μέσα σε συγκεκριμένα όρια, με κατεύθυνση πάντοτε μπροστά, με συγκεκριμένο προορισμό-στόχο και με σταθερά 
βήματα. Η βόλτα στις βιτρίνες ή στο πάρκο ή σε ένα μουσείο, μια εδώ και μια εκεί, δεν είναι περπάτημα.  
 Πώς περπάτησε ο Χριστός; Το περπάτημα του Χριστού διαγράφεται μέσα στα 4 Ευαγγέλια. Με δυο λόγια είναι 
εκείνο που ο ίδιος είπε, αν συνδυάσουμε τα εδάφια Ιω 6,38 και 17,4: Ήρθε: να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα, 
να φανερώσει τη δόξα του Πατέρα, να εκτελέσει το έργο που του ανέθεσε ο Πατέρας. Ζούμε μ’ αυτό το πλάνο σαν 
χριστιανοί; Εκπληρώνουμε το θέλημα του Πατέρα μας ή το δικό μας, και μετά καλούμε τον Θεό να «βοηθήσει»; 
Προβάλλουμε τη δόξα του Θεού ή τον εαυτό μας; Εκτελούμε το όποιο έργο μας και τη διακονία μας ή βαριόμαστε ή 
εργαζόμαστε «αμελώς»; Όλα αυτά είναι η δική μας «οφειλή» ως χριστιανών. Δεν είναι προαιρετικό το περπάτημα με 
τον Κύριο, είναι υποχρέωσή μας. Οφείλουμε να ζήσουμε γι’ αυτόν, επειδή του χρωστάμε τη ζωή μας 100%. 
 
 
2.  Να αγαπάμε όπως μας αγάπησε ο Χριστός (7-11). 
 
Στα εδ. 7-8 δημιουργείται εύλογη η απορία ποια είναι η παλιά και ποια η νέα εντολή. Προφανώς εννοείται η εντολή 
της αγάπης, που έδωσε ο Κύριος. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται η αγάπη προς τον Θεό ή προς τον πλησίον σε 
διάφορα σημεία, όπως π.χ. στο Δευτερονόμιο (5,5) ή στο Λευιτικό 19,18). Η εντολή αυτή δεν ήταν καινούργια και για 
τους αναγνώστες της Επιστολής, γιατί όλο τον καιρό που ήταν στη γη ο Ιησούς μιλούσε για την Αγάπη. «Αυτή η 
εντολή η παλιά είναι το κήρυγμα που αρχικά ακούσατε». Παρ’ όλα αυτά είναι μια νέα εντολή, με την έννοια ότι είναι 
«φρεσκαρισμένη» και διαφορετική ποιοτικά καθώς βιώνεται εν Χριστώ (π.χ.: Μτ 5,43-44). Ο ίδιος ο Κύριος άλλωστε 
χαρακτήρισε «νέα» την εντολή στο Ιω 13,34-35.  
 Πώς μας αγάπησε ο Χριστός; Μας αγάπησε Απροϋπόθετα, Με θυσία, Ατελείωτα. O Warren Wiersbe 
(σύγχρονος αμερικανός θεολόγος και συγγραφέας) γράφει ότι «αυτή η αγάπη είναι νέα σε δυναμική, σε παράδειγμα 
(ενν. θυσία) και σε εμπειρία». Είναι μια ασύγκριτη δύναμη, ένα ασύγκριτο παράδειγμα, μια ασύγκριτη εμπειρία. 
 Κατά το εδ. 9 είναι εύκολο να λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό, αλλά εάν μισούμε κάποιον αδελφό, στην ουσία 
περπατάμε στο σκοτάδι. Δεν είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός, αν αφήνουμε το μίσος για κάποιον ή κάποιους να 
συσσωρεύεται στην καρδιά μας. Αυτό θα εκδηλώνεται σε όλες μας τις πράξεις και θα μας βασανίζει. Τον αδελφό 
μας ή τον μισούμε ή τον αγαπάμε. Η ουδέτερη ή αδιάφορη στάση, η αδιαφορία ισοδυναμεί με μίσος. Είτε 
ευθυγραμμιζόμαστε με τον Θεό αγαπώντας τον αδελφό μας είτε είμαστε εκτός θελήματος Θεού κρατώντας 
οποιαδήποτε άλλη στάση. Ο Χριστός περιέγραψε με τι μοιάζει το μίσος στο Λουκάς 6,22. Το μίσος εκεί 
περιλαμβάνει τρεις έννοιες: (1) Εκδίωξη από τη συναγωγή. Αυτό σήμερα και σε ατομικό επίπεδο σημαίνει Διαγραφή. 
Κάτι σου έκανε κάποιος και τον διαγράφεις. Δεν θες ούτε να τον ξέρεις! (2) Χλευασμό. Ισοδυναμεί με την προσβολή. 
Μιλάς στον αδελφό σου προσβλητικά -άρα δεν τον αγαπάς! (3) Δυσφήμιση. Κάθε φορά που διαδίδουμε κάτι 
αρνητικό για τον αδελφό μας, βλάπτουμε τη φήμη του ‒άρα δεν τον αγαπάμε. Θέλουμε να τον πλήξουμε! Αγάπη που 
δεν εκδηλώνεται με λόγια και με έργα δεν είναι αγάπη. Το 13ο κεφάλαιο της Α΄ Κορινθίους έχει πολλά να μας πει. 
 Το εδ. 10 είναι, όπως συνηθίζει ο Ιωάννης, η αντίθεση: «Όποιος αγαπάει…» Μας κάνει εντύπωση πως ο 
Ιωάννης στη συγκεκριμένη Επιστολή του κάνει 46 αναφορές στην αγάπη! «Όποιος αγαπάει … δεν γίνεται αφορμή 
να σκοντάψει και ν’ αμαρτήσει ο αδελφός του». Αυτό μας θυμίζει τη διδασκαλία του Παύλου για τα ειδωλόθυτα (Α΄ 
Κορ. 8,7-13): Αν πρόκειται να σκανδαλίσω τον αδελφό μου ‒που τον αγαπάω‒ δεν θα φάω κρέας στον αιώνα! Στη 
Νέα Μετάφραση χρησιμοποιείται και εκεί η ίδια φρασεολογία (σκοντάφτω – πέφτω). 
 Τέλος, στο εδ. 11 πάμε πίσω πάλι στην αντίθεση: «Όποιος μισεί τον αδελφό του μοιάζει με έναν τυφλό: δεν 
ξέρει πού πηγαίνει». Το συσσωρευμένο μίσος είναι σαν ένα δυνατό οξύ: μπορεί να καταστρέψει τόσο το δοχείο 
μέσα στο οποίο φυλάσσεται, όσο και το αντικείμενο πάνω στο οποίο χύνεται. Το μίσος καταστρέφει τόσο την καρδιά 
μας όσο και τους άλλους πάνω στους οποίους το ρίχνουμε με τα λόγια μας, τη συμπεριφορά μας και γενικά με την 
έλλειψη αγάπης εκ μέρους μας. 
 

 
**** 
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4. Η Βεβαιότητα ότι γνωρίζουμε τον Θεό 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 2,12-17 

 
ΕΤΑ τις τρεις πρώτες βεβαιότητες που έχουμε δει ώς τώρα (Της χριστιανικής Αλήθειας, Της Συγχώρησης, Ότι 
αγαπάμε τον Θεό) ερχόμαστε τώρα να δούμε στην περικοπή μας μια τέταρτη βεβαιότητα, ότι γνωρίζουμε τον Θεό. 

Πολλοί ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τον Θεό. Και τα δαιμόνια πιστεύουν στον Θεό και μάλιστα τρέμουν από φόβο 
μπροστά του (φρίττουν). Έχουμε ξαναπεί ότι στη Βίβλο το ρ. «γνωρίζω» σημαίνει έχω συνάψει προσωπική, στενή 
σχέση με κάποιον. 
 Πολλές φορές ο σατανάς έρχεται και πειράζει τον πιστό με το ερώτημα «πώς είσαι βέβαιος ότι γνωρίζεις τον 
Θεό;» Σήμερα μαζί με τη διαβεβαίωση ότι γνωρίζουμε τον Θεό θα δούμε και κάποιες επιπλέον παραμέτρους. 
 Η περικοπή μας χωρίζεται σε δύο μέρη: 1) Το τμήμα της Ενθάρρυνσης (2,13-14)· 2) Το τμήμα της Προτροπής 
(2,15-17). 
 

1) Το τμήμα της Ενθάρρυνσης (2,12-14) 
 

Εδώ υπάρχουν τρεις διακεκριμένες ομάδες πιστών, οι οποίες δηλώνουν και τρία στάδια πνευματικής ανάπτυξης: 
 

α) Οι πνευματικά παιδιά (=οι νήπιοι στην πίστη αλλά και όλοι οι πιστοί, για τον Ιωάννη είναι παιδιά του εδ. 12 και 
14α). Εδώ ξεχωρίζουν 2 μεγάλες πραγματικότητες: 
1. Η συγχώρηση των αμαρτιών. Η συγχώρηση είναι θεμελιώδης αλήθεια και καθοριστικό χαρακτηριστικό του παιδιού 
του Θεού. Εδώ ο απόστολος διαβεβαιώνει ότι οι αμαρτίες μας έχουν σίγουρα συγχωρηθεί ‒όχι ότι ίσως θα 
συγχωρηθούν ή ότι πιστεύουμε πως θα συγχωρηθούν. Και συγχωρήθηκαν «χάρη στον Χριστό». Με τον θάνατό του ο  
Χριστός πλήρωσε το χρέος των αμαρτιών μας. Πάνω σ’ αυτό το γεγονός στηρίζεται η βεβαιότητά μας ως πιστών. Όχι 
σε συναισθήματα ή διαβεβαιώσεις ανθρώπων ή στη συμμετοχή σε τελετές (βάπτισμα κλπ.) 
2. Η μία οικογένεια. Για να γίνει κανείς μέλος μιας οικογένειας δύο τρόποι υπάρχουν: ή να γεννηθεί μέσα σ’ αυτήν ή 
να υιοθετηθεί από την οικογένεια. Πάλι εδώ έχουμε ένα πραγματικό γεγονός: τη νέα γέννηση (Ιω 3,3). Παράλληλα 
έχουμε και τη διαβεβαίωση του λόγου του Θεού ότι ο Θεός μάς υιοθέτησε στην οικογένειά του (Ρωμ 8,15).  
 

β) Οι πνευματικά νέοι (=οι αναπτυσσόμενοι -εδ. 13β και 14γ). 
 Εδώ έχουμε πάλι 3 πραγματικότητες: 
1. Η σίγουρη ήττα του πονηρού. Αυτό είναι μια σίγουρη πραγματικότητα που συμβαίνει ήδη όχι επειδή οι νέοι έκαναν 
κάτι, αλλά επειδή ο Χριστός νίκησε πάνω στον σταυρό. Αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ δυνατότερος από 
κείνον που μας πολεμάει στον κόσμο (Α΄ Ιω 4,4).   
2. Οι νέοι είναι δυνατοί. Οι πιστοί που βιώνουν την ανάπτυξη εν Χριστώ ενδυναμώνονται με τη δύναμη του Κυρίου και 
μπορούν να πουν «τα πάντα δύναμαι…» (Φιλ 4,13). 
3. Ο λόγος του Θεού ζει μέσα τους. (Αντίθ.: «ο λόγος του Θεού δεν ζει μέσα σας» = λησμονείτε τον λόγο που σας 
κηρύχτηκε). Ο λόγος του Θεού «ζει μέσα σας» = έχετε πάντα στον νου και στην καρδιά σας, θυμάστε, τον λόγο του 
Θεού (προφορικό ή γραπτό). Ο Δαβίδ λέει ότι ένας νέος διατηρείται καθαρός από την αμαρτία ζώντας με τον λόγο του 
Θεού ‒διατηρώντας στην καρδιά του τα λόγια του Θεού (Ψλ 119,9.11). Στους πειρασμούς ο Κύριος χρησιμοποίησε 
τον λόγο του Θεού για ν’ αντικρούσει τα επιχειρήματα του σατανά (Μτ 4,4-10). 
  

γ) Οι πνευματικά ώριμοι (εδ. 13-14β). 
 Είναι εκείνοι που «δείχνουν με τη ζωή τους ότι περπατούν για χρόνια στην ίδια κατεύθυνση». Επαναλαμβάνεται 
η φρ. «εγνώκατε τον απ’ αρχής» = γνωρίσατε αυτόν που υπάρχει από την αρχή.  

Μ 
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1. Γνωρίζουν τον Θεό. Το καλύτερο διαπιστευτήριο για κάποιον είναι να λένε οι άλλοι γι’ αυτόν «αυτός ο άνθρωπος 
είναι άνθρωπος του Θεού». Έχει προσωπική σχέση με τον Θεό (όχι είναι καλός χαρακτήρας, βοηθάει τους φτωχούς, 
δίνει στην εκκλησία, δεν κρατάει κακίες κλπ.) 
2. Γνωρίζουν αυτόν που υπάρχει εξαρχής. Οι πνευματικά ώριμοι γνωρίζουν τον Θεό με μια βαθιά ευλάβεια, που τους 
δίνει χαρά στη ζωή. Ταυτίζονται όλο και περισσότερο με το πρόσωπο του Θεού. Γνωρίζουν «τον απ’ αρχής». Αυτό 
δηλώνει την αιωνιότητα του Θεού, την πραγματικότητα πως ο Θεός είναι ο Παντοδύναμος Δημιουργός, ο άχρονος και 
αληθινός. Όταν αφιερώνεις χρόνο με μια τέτοια Οντότητα, οι άλλοι γύρω σου το καταλαβαίνουν. Βλέπουν ότι έχεις 
έντονη την αίσθηση της αιωνιότητας, μια ευλαβή οικειότητα με τον Θεό. Κι όσο μεγαλώνει κανείς ηλικιακά, τόσο 
περισσότερο καταλαβαίνει ποια είναι η μεγαλύτερη αξία στη ζωή.   
 Σε ποιο στάδιο πνευματικής ωρίμανσης βρισκόμαστε; 
 

2. Το τμήμα της Προτροπής (2,15-17) 
 

Τώρα που βεβαιωθήκαμε ότι γνωρίζουμε τον Θεό, δεν φαίνεται να αρκεί αυτή η βεβαιότητα. Ο απόστολος κρίνει ότι 
καθώς οι πιστοί ‒σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκονται‒ ζουν μέσα στον κόσμο, υπάρχουν λογιών λογιών κίνδυνοι που 
θα πρέπει να προσέξουμε. Ο Aiden Wilson Tozer (αμερικανός κήρυκας, συγγραφέας και εκδότης) έγραφε κάπου ότι 
«κάποιος είναι τόσο κοντά στον Θεό, όσο θέλει ο ίδιος να είναι· είναι τόσο πλήρης Πνεύματος Αγίου όσο ο ίδιος θέλει 
να είναι» (ή μ’ άλλα λόγια: με ό,τι κουβά πηγαίνεις στο πηγάδι των ευλογιών του Θεού, τόσες ευλογίες παίρνεις). 
 Στα επόμενα τρία εδάφια της περικοπής μας έχουμε τις εξής προτροπές: 
 

α) Διάλεξε τι/ποιον θέλεις να αγαπάς (εδ. 15). 
 Οι χρόνοι των ρημάτων εδώ δείχνουν κάτι που γίνεται συνεχώς. Θυμίζουν αυτά τα λόγια την εντολή του Χριστού: 
Δεν μπορεί κανείς να δουλεύει δύο κυρίους. Πρέπει να διαλέξει ή τον ένα ή τον άλλο (Λκ 16,13). Και τα δύο μαζί δεν 
γίνεται. Όλα τα δεινά στην εκκλησία του Χριστού ξεκινούν από την προσπάθεια συμβιβασμού του Πατέρα Θεού και 
του κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει ο Steven J. Cole ένας εργάτης του ευαγγελίου: «Η 
Κοσμικοφροσύνη είναι στη βάση της ζήτημα καρδιάς. Αν η καρδιά σου είναι κυριευμένη από το κοσμικό φρόνημα, θα 
αγαπάς τα του κόσμου. Αν η καρδιά σου είναι κυριευμένη από την αγάπη του Θεού, τότε θα ελκύεσαι προς αυτόν και 
προς τα πράγματα του Θεού».  
 

β) Έλεγξε τον εαυτό σου (εδ. 16). 
 1. «Αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ» είναι κάθε έντονη, υπερβολική για απόλαυση παρόρμηση που προέρχεται 
από μέσα μας. Αντί να κάνουμε ό,τι θέλουμε, και να εκπληρώνουμε την κάθε επιθυμία μας, όπου μας οδηγεί η 
εσωτερική μας προδιάθεση, πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Ένας έλεγε: «Ό,τι θαυμάζω, δεν σημαίνει ότι πρέπει 
και να το απολαύσω».   
 2. «Η λαχτάρα ν’ αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας» είναι η δυνατή επιθυμία ή ορμή να αποκτήσω κάτι, 
ιδιαίτερα όταν υπάρχει πλεονεξία ή απληστία. Προσηλώνουμε το μάτι μας κάπου και δύσκολα μπορούμε να 
σκεφτούμε οτιδήποτε άλλο, ώσπου να το αποκτήσουμε.  
 3. «Η υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά». Οι δύο πρώτοι κίνδυνοι, δηλ. η επιθυμία της απόλαυσης και η 
επιθυμία της απόκτησης έχουν να κάνουν με αυτά που ΔΕΝ έχουμε. Τώρα η επιθυμία της επίδειξης έχει να κάνει με 
αυτά που ΕΧΟΥΜΕ. Η σάρκα μάς ωθεί να προβάλλουμε αυτό που έχουμε. Τι αξία έχει αν περάσεις από την πλατεία 
του χωριού οδηγώντας μια τζάκγουαρ και κανένας δεν σε προσέξει; Αν φορέσεις ένα όμορφο φουστάνι αλλά κανένας 
δεν σου δώσει σημασία; Αυτά μας λέει η σάρκα. Κι αυτό είναι κοσμικοφροσύνη.  
  

γ) Κοίτα προς την αιωνιότητα (εδ. 17). 
 Ο κόσμος και οι κοσμικές επιθυμίες παρέρχονται, είναι παροδικά. Η δόξα και η φήμη είναι αξίες επισφαλείς, 
«όλα γύρω φεύγουν και πετούν», που λέει κι ένας ύμνος. Οι κάθε είδους απολαύσεις, νόμιμες και μη, διαρκούν πολύ 
λίγο. Ο καλύτερος τρόπος για να μην αγαπάμε τον κόσμο, είναι ν’ αγαπάμε όλο και περισσότερο τον Θεό. Αυτοί που 
με τη δύναμη του Πνεύματος και διά της πίστεως εκτελούν το θέλημα του Θεού θα ζήσουν αιώνια. Αυτοί που δένουν τη 
ζωή τους στο άρμα του κόσμου, παρέρχονται κι αυτοί μαζί με τον κόσμο. Πράγματι, είμαστε μέσα στον κόσμο, ζούμε 
και κινούμαστε μέσα σ’ αυτόν· δεν πρέπει όμως να φτάσουμε κάποτε να ανήκουμε σ’ αυτό τον κόσμο. 

 
 

**** 
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5. Η Βεβαιότητα του Τέλους  
  

Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 2,18-27 
 

ΑΤΙ που συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις όταν αλλάζει η ώρα από χειμερινή σε θερινή είναι ότι 
πολλοί ξεχνούν να γυρίσουν τα ρολόγια τους, και αντί να πάνε π.χ. στην εκκλησία με τη νέα ώρα, 

πηγαίνουν με την παλιά, δηλαδή μία ώρα αργότερα. Όταν πηγαίνουν στο τέλος του κηρύγματος, είναι 
γι’ αυτούς πολύ πιο αργά απ’ ό,τι νομίζουν! 
 Αυτό λέει ο Παύλος ότι συμβαίνει και με τα τέλη των καιρών. «Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από 
τον ύπνο. Γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε» (Ρωμ 
13,11). Στην περικοπή μας, ο λόγος του Θεού διά του αποστόλου Ιωάννη θέλει να προσθέσει άλλη μία 
βεβαιότητα: Η βεβαιότητα ότι «έφτασε το τέλος» ‒και πιο κοντά στο κείμενο: τώρα είναι η τελευταία 
ώρα (εσχάτη ώρα εστί). Στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, το «τέλος» είναι η χρονική περίοδος από 
την Ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς ώς την Ημέρα που θα ξανάρθει στη γη από τους ουρανούς. 
Δεν περιμένουμε άλλη Διαθήκη ή άλλη αποκάλυψη ή κάποιον άλλο προφήτη. Το αμέσως επόμενο 
γεγονός θα είναι η Β΄ Έλευση του Χριστού. 
 Η Βίβλος μάς λέει πως οι «χαλεποί καιροί» που ζούμε σήμερα θα ολοκληρωθούν, θα κλείσουν, με 
το κακό που θα αυξηθεί και θα ενταθεί. 
 Στην προηγούμενη μελέτη μας είδαμε την προειδοποίηση του λόγου του Θεού για την τριπλή 
απειλή του κόσμου: την επιθυμία της σαρκός, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονεία του βίου. 
Στην αποψινή μας μελέτη ο λόγος του Θεού μάς προειδοποιεί για τους πολλούς ψευδοδιδασκάλους 
που θα αναφανούν. Το σημερινό μας θέμα θα μπορούσαμε να το περικλείσουμε σε μία φράση: Η 
εμφάνιση των αντίχριστων δείχνει πως το τέλος είναι κοντά ‒πλησιάζει (εδ. 18). 
 Στη λ. «αντίχριστος» η κύρια πρόθεση «αντί» σημαίνει εδώ είτε την αντικατάσταση είτε την 
αντίθεση. Ένας αντίχριστος θέλει είτε να εναντιωθεί στον Χριστό είτε να πάρει τη θέση του. Ο όρος 
χρησιμοποιείται με τρεις τρόπους στη Βίβλο:  
 Α) Το πνεύμα του Αντιχρίστου (Α΄ Ιω 4,3). Πίσω από κάθε ψευδή διδασκαλία ή ξέσπασμα του 
κακού βρίσκεται ο αντίχριστος.  
 Β) Το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Στη Γραφή έχουμε περί τα 20 ονόματα αυτού του υπερβατικού 
υπερ-ήρωα. Ιδού μερικά: Αντίχριστος (Α΄ Ιω 2,18· 4,3· Β΄ Ιω 7)· το μικρόν Κέρας (Δαν 7,8)· το 
Βδέλυγμα της Ερημώσεως (Μτ 24,15)· το Θηρίον –αναφέρεται 36 φορές στην Αποκάλυψη (Απ 13,1). 
Πολλοί κατά καιρούς προσπάθησαν να βρουν ποιος είναι αυτός ο Αντίχριστος (κάποιος 
αυτοκράτορας-πάπας-δικτάτορας-πρόεδρος κλπ.) Προσωπικά πιστεύω πως είναι καλύτερα ν’ 
αναζητούμε τι είδους πρόσωπο είναι αυτό και πώς θα εκδηλώσει τη δύναμή του. Καλύτερα να 
μελετήσουμε και να δούμε ποιο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, ο οποίος ενδέχεται να έχει ήδη 
γεννηθεί! 
 Γ) Οι πολλοί «αντίχριστοι». Ο Ιωάννης μάς πληροφορεί για τη δράση αυτών των αντίχριστων και 
πώς πρέπει να αντιδράσουμε εμείς ως χριστιανοί. 
 
1. ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ 
 

 Α) Ερημώνουν την εκκλησία. (Εδ. 19). Ένα βιβλικό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο Ιούδας: 
«Βγήκε» από το σώμα των Μαθητών, επειδή ποτέ δεν ταυτίστηκε με το πνεύμα του Χριστού. Έχει 
παρατηρηθεί ότι οι περισσότεροι που πρωτοστάτησαν σε αιρέσεις βγήκαν από κάποια εκκλησία. Αλλά 

Κ 
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ποτέ δεν «ανήκαν» σ’ αυτήν. Το είπε κι ο Παύλος όταν προειδοποιούσε τους πρεσβυτέρους της 
Εφέσου (Πραξ 20,30). Συχνά έτσι η εκκλησία ταράζεται κι αποδυναμώνεται.  
 Β) Αρνούνται τον Χριστό. (Εδ. 22-23). Ένας απ’ αυτούς τους ψευδοδιδασκάλους ήταν ο 
Κήρινθος. [Ιουδαίος Γνωστικός που έζησε κι έδρασε στο τέλος του 1ου μ.Χ. αιώνα. Κήρυξε κατά την παράδοση πρώτος τον 

δοκητισμό. Από τον Ειρηναίο πληροφορούμαστε ότι κατά τους χρόνους του Ιωάννη, δίδασκε πως ο Λόγος του Θεού δεν 
σαρκώθηκε αλλά «κατοίκησε» στον άνθρωπο Ιησού μόνο από τη βάπτιση μέχρι το πάθος. Έτσι, ο Χριστός μόνο φαινομενικά 
έγινε άνθρωπος και την ώρα του πάθους μόνο φαινομενικά έπαθε ("κατά δόκησιν", εξ ου και οι οπαδοί αυτής της διδασκαλίας 

ονομάστηκαν "δοκήται")]. 
 Γ) Εξαπατούν τους χριστιανούς. (Εδ. 26). Κάτι ανάλογο είπε κι ο Χριστός: «Προσέχετε μη σας 
ξεγελάσει κανείς. Γιατί πολλοί θα εμφανιστούν σαν μεσσίες και θα ισχυρίζονται: “εγώ είμαι ο 
Μεσσίας”. Έτσι θα παραπλανήσουν πολλούς» (Μτ 24,4-5). Σύγχρονες θεωρίες ή αντιλήψεις, όπως 
π.χ. «δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια», «υπάρχουν πολλοί δρόμοι για τον Θεό», «έτσι κάνουν όλοι», «η 
Βίβλος μπορεί να μην είναι απόλυτη ως προς την αλήθεια» κλπ. έρχονται σε αντίθεση με την ορθή 
διδασκαλία. 
 
2. ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ 
 

Ακούγοντας όλα αυτά για αντιχρίστους, για το κακό που όλο εντείνεται και εξαπλώνεται, για τους 
κινδύνους εξαπάτησης του πιστού, ενδέχεται κανείς ν’ αρχίσει να φοβάται. Πώς θα αντιμετωπίσουμε 
τους ψευδοπροφήτες και την πλάνη; Εδώ, όμως, είναι το ζήτημα: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να 
προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε την κάθε πλάνη ή να την κατανοήσουμε ή να την αντικρούσουμε 
θεολογικά κλπ. Ο Θεός μάς έχει δώσει τρεις «ανιχνευτές αλήθειας» στην περικοπή μας. 
 Α) Έχουμε το χρίσμα. (Εδ. 20 και 27). Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε ότι οι ιερείς, οι προφήτες 
και οι βασιλιάδες χρίονταν με λάδι είτε για να αναλάβουν συγκεκριμένα καθήκοντα είτε για να 
ξεχωριστούν για την αποκλειστική υπηρεσία του Θεού (βλ. Α΄ Σαμ 16,13). Στην Καινή Διαθήκη το 
χρίσμα, δηλ. το Πνεύμα δίνεται σε όλους τους πιστούς κατά την αναγέννηση (Γαλ 4,6· Β΄ Κορ 1,21-22 -
κείμ.: ο αρραβώνας του Πνεύματος). Επομένως το χρίσμα δεν είναι κάτι το απρόσωπο, μια δύναμη 
κλπ. αλλά το Πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. 
 Β) Έχουμε την Αλήθεια (Εδ. 20-21). Η αλήθεια για το πρόσωπο και το έργο του Χριστού δεν 
μπορεί να αλλοιωθεί ή να αναμιχθεί με άλλες ιδέες της εποχής μας. Είναι ξεκάθαρη και δεν χωράει 
γκρίζο χρώμα εδώ. Το σύγχρονο σλόγκαν είναι «Δεν έχει σημασία τι πιστεύεις, αρκεί να είσαι 
ειλικρινής». Εδώ δεν μπορούμε να νοθεύσουμε την αλήθεια επειδή «είμαστε ειλικρινείς». Η ειλικρίνεια 
δεν σώζει. Σώζει ο Χριστός που είναι η Αλήθεια. 
 Γ) Έχουμε τη Διδαχή (Εδ. 27). Οι ψευδοδιδάσκαλοι-ηγέτες απαιτούν τυφλή υπακοή στον αρχηγό 
ή στον διδάσκαλο. Αντίθετα, το έργο του Πνεύματος είναι να οδηγεί τους πιστούς στην αλήθεια και να 
μας διδάσκει την αποκάλυψη του Θεού. Στο Ιω 14,26 ο Χριστός λέει ότι το Πνεύμα θα μας θυμίσει τι 
μας έχει διδάξει εκείνος. Οι ψευδοδιδάσκαλοι (Γνωστικοί) χρησιμοποιούσαν δύο χαρακτηριστικούς 
όρους: γνώση και χρίσμα. Κατ’ αυτούς, η πεφωτισμένη ελίτ των ανθρώπων είχε πάνω της μια 
ιδιαίτερη σφραγίδα. Δίδασκαν δηλ. ότι οι μαθητές τους είχαν ένα ειδικό χρίσμα που το λάμβαναν από 
την ειδική γνώση. Ο Ιωάννης λέει πως όλοι οι γνήσιοι πιστοί γνωρίζουν τον Θεό κι έχουν λάβει το 
χρίσμα διά της πίστεως στον Χριστό, και κλείνει έτσι το θέμα.  
 
3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ 
 

Ο A.W.Tozer γράφει κάπου ότι: «Η κάθε γενιά χριστιανών πρέπει να φροντίζει για τη διδασκαλία της, 
και να την ξεκαθαρίζει από τα «αγριόχορτα» της πλάνης όπως περιποιείται έναν κήπο».  
 Επομένως αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς, είναι να απορρίψουμε -όχι να συζητήσουμε- 
οτιδήποτε προέρχεται από τον αντίχριστο ή τους αντίχριστους. Όλα αυτά εμπεριέχονται σε μία λέξη: 
μένειν, που τη συναντάμε στα εδ. 24-25 και 27 σε διάφορες μορφές: μενέτω, μείνη, μενείτε – το 
χρίσμα μένει, εσείς παραμένετε. Γενικά στην Α΄ Ιωάννου το ρήμα χρησιμοποιείται πάνω από 20 
φορές! Είναι ανάγκη, λοιπόν, να μένουμε σταθεροί στον λόγο του Θεού κι ο λόγος του Θεού να μένει 
μέσα μας. Να απορρίψουμε την πλάνη και να μείνουμε σταθεροί στην αλήθεια. 
 

**** 
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6. Η Βεβαιότητα της Παρουσίας 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 2,28‒3,3 

 
ΤΑΝ κάποιος περιμένει ένα αγαπημένο πρόσωπο να έρθει μετά από μια πολύχρονη απουσία, το 
περιμένει με χαρά, ιδιαίτερα όταν δεν έχει κάτι να ντραπεί όταν θα τον δει. Κάτι ανάλογο και πολύ 

πιο ένδοξο συμβαίνει και με τη Β΄ Έλευση του Χριστού στη γη ‒κι αυτό διαβάζουμε στην περικοπή 
μας. Η διαγωγή μας πρέπει να είναι τέτοια ως χριστιανών, που όταν έρθει ο Κύριος να μην ντραπούμε 
αλλά να χαρούμε στην παρουσία του. Το ότι, άλλωστε, η δεύτερη Έλευση του Χριστού πλησιάζει, είναι 
κάτι που πρέπει να μας κάνει να ζούμε σε μια όλο και πιο στενή σχέση μαζί του. 
 Στην περικοπή μας διακρίνουμε άλλη μία διαβεβαίωση που μας δίνει ο Ιωάννης στις φράσεις του 
κειμένου: ὅταν φανερωθῇ και ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. Μ’ άλλα λόγια, ο Ιωάννης μιλάει με απόλυτη 
βεβαιότητα. Δεν λέει «εάν φανερωθεί» ή «να δούμε πώς θα μοιάζει ‒δεν ξέρουμε» κλπ. Μιλάει 
ξέροντας ότι σίγουρα ο Χριστός θα ξανάρθει και η παρουσία του θα έχει μια συγκεκριμένη μορφή, που 
ο Ιωάννης την έχει δει και μπορεί να καταθέσει τη μαρτυρία του γι’ αυτήν. Το μεγάλο ζήτημα είναι αν, 
όταν έρθει ο Χριστός, θα μας βρει όλους να ζούμε προσμένοντας την παρουσία του. 
 Ο όρος «παρουσία» δεν ήταν καινούργιος. Απαντάται στα Ευαγγέλια όταν οι μαθητές ρωτούσαν 
τον Κύριο για τα σημάδια της παρουσίας του, και εννοούσαν του ερχομού του (Μτ 24,3). Απαντάται 
επίσης στις Επιστολές (Α΄ Κορ 15,23· Α΄ Θεσ 2,19· Ιακ 5,7-8· Β΄ Πε 1,6 κλπ.) Στην περικοπή μας 
διακρίνονται τρεις τρόποι για να ζήσουμε ως χριστιανοί με τη βεβαιότητα της παρουσίας του Χριστού. 
 
1.  Περιμένω την εμφάνιση του Χριστού (εδ. 28) 
 

Έχει υπολογιστεί ότι για κάθε εδάφιο όπου η Γραφή μιλάει για την πρώτη Έλευση του Χριστού, 
υπάρχουν άλλα 8 εδάφια που μιλάνε για τη δεύτερη Έλευση! Το εδάφιο αυτό διακρίνει μόνο δύο 
ενδεχόμενα: Όταν θα έρθει ο Χριστός, οι πιστοί είτε θα νιώσουμε περηφάνια και θα χαρούμε για τον 
Κύριο που έρχεται είτε θα νιώσουμε ντροπή και καταισχύνη. Εδώ βλέπουμε πάλι τον δυισμό του 
Ιωάννη. Μέση κατάσταση δεν θα υπάρξει (π.χ. αδιαφορία κλπ.) Στη συγκεκριμένη συνάφεια αυτά τα 
λόγια αφορούν τους ψευδοδιδασκάλους (που θα νιώσουν ντροπή) αλλά αφορά και τους πιστούς, που 
θα νιώσουν καμάρι και χαρά. Αν οι πιστοί νιώσουν κάποια ντροπή, αυτή θα είναι στιγμιαία, όσο ν’ 
ανοιγοκλείσει το μάτι μας, γιατί και η μεταμόρφωσή μας θα είναι στιγμιαία κατά το 3,2. Η «αισχύνη» 
του πιστού θα είναι μόνο για κάτι που δεν ολοκλήρωσε εγκαίρως στη διακονία του, ή κάτι που θα 
κατακαεί στη φωτιά της τελικής δοκιμασίας ‒κι αυτό είναι ανεξάρτητο από τη σωτηρία μας (Α΄ Κορ 
3,15). 
 Επίσης ο Παύλος στο Β΄ Κορ 5,10 λέει ότι πρέπει όλοι να παρασταθούμε μπροστά στο «Βήμα 
του Χριστού», όπου θ’ αξιολογηθεί το έργο του καθενός. Κι εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση: Όλοι 
οι πιστοί του Χριστού θα γίνουμε αποδεκτοί στον ουρανό αλλά όχι όλα τα έργα μας! Υπάρχει ένας 
κανόνας συμπεριφοράς μας, καθώς περιμένουμε τον Κύριο: «Θέλω όταν έρθει ο Χριστός να με βρει να 
κάνω εκείνο ή το άλλο;» Αυτό σημαίνει ζω με τη βεβαιότητα της Παρουσίας. 
 
2.   Έχω συναίσθηση της θέσης μου (εδ. 2,29‒3,2) 
 

Εδώ υπάρχουν τρία στοιχεία της εν Χριστώ κατάστασής μας να δούμε: 
 α) Ως πιστοί έχουμε γεννηθεί από τον Θεό (εδ. 29). Στην κουλτούρα όπου γράφεται το κείμενό 
μας, κάποιος γινόταν επίσημα γιος ή κόρη σε μια οικογένεια, από τη στιγμή που ο πατέρας 

Ο 
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ανακοίνωνε δημόσια το όνομα του παιδιού (π.χ. ο Ιωάννης ο Βαπτιστής από τον Ζαχαρία). Αυτή είναι 
και η έννοια του ρήματος (τέκνα Θεοῦ) κληθῶμεν του εδ. 3,1. Μπαίνουμε στην οικογένεια του Θεού με 
τη νέα μας γέννηση με την οποία ο Θεός μάς υιοθετεί παιδιά του, καθώς αναγγέλλει («καλεί») το όνομά 
μας. Αν πράττουμε το σωστό, τότε γινόμαστε όμοιοι με τον Πατέρα μας, που είναι δίκαιος. Έτσι, με 
κάποια έννοια αποκτούμε μια πνευματική ομοιότητα με τον Θεό όταν «πράττουμε το σωστό», δηλ. 
«όταν αγαπάμε ο ένας τον άλλο», κατά το 4,7.  
 β) Ως πιστοί είμαστε δέκτες της αγάπης του Θεού (εδ. 1). Εκεί που ο Ιωάννης μιλάει για την 
κατάστασή μας ως παιδιών του Θεού, ξαφνικά είναι σαν να διακόπτει τον ειρμό του και να κάνει μια 
αποστροφή προς τη μεγάλη αγάπη του Θεού. Το ποταπήν του κειμένου αναφέρεται στην ποσότητα και 
στην ποιότητα της αγάπης του Θεού. Κατ’ επέκταση θα σήμαινε «δείτε πόσο ξένη για τα ανθρώπινα 
δεδομένα είναι η αγάπη του Θεού»! Δεν έχει καμιά σχέση με την ανθρώπινη αγάπη, την αγάπη αυτού 
του κόσμου (ποδαπήν = «από πού» = προέλευση). 
 Το εδάφιο δεν λέει «δείτε πόσο μας αγάπησε ο Πατέρας», αλλά «πόση αγάπη μας χάρισε ο 
Πατέρας». Η αγάπη του Θεού είναι ένα δώρο σε ανθρώπους που δεν την άξιζαν (πρβλ. Ρωμ 5,8).  
 Η αγάπη του Θεού είναι καταλυτική και κυρίαρχη στη ζωή μας. Ένας πιστός εργάτης του Θεού 
και συγγραφέας (Max Lucado) έλεγε ότι: «Τίποτα παραπάνω δεν μπορείς να κάνεις για να σε 
αγαπήσει ο Θεός περισσότερο απ’ ό,τι ήδη σε αγαπάει».  
 γ) Τα καλύτερα έρχονται για τους πιστούς (εδ. 2). Αν παρατηρήσουμε καλύτερα το κείμενο, θα 
δούμε ότι το εδ. 3,1 μας λέει τι είμαστε (έχουμε ονομαστεί παιδιά του Θεού) και το εδ. 3,2 μας λέει τι θα 
είμαστε. Πολύ εύστοχα κάποιος περιέγραψε την κατάσταση του χριστιανού: Δεν είμαι αυτό που 
συνήθως είμαι. Δεν είμαι αυτό που θα πρέπει να είμαι. Είμαι αυτό που πρόκειται να είμαι. 
 Υπάρχουν τρία μέρη σ’ αυτό το εδάφιο: (1) «Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού». Η θέση μας και η 
ταυτότητά μας είναι εξασφαλισμένα και σίγουρα – Η βεβαιότητα. (2) «Τι πρόκειται να γίνουμε στο 
μέλλον δεν έχει ακόμη φανερωθεί». Έχουμε δημιουργηθεί ως πιστοί για έναν άλλο χώρο αλλά δεν 
ξέρουμε ακόμα λεπτομέρειες ‒ Το μυστήριο. (3) «Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη 
δευτέρα παρουσία του, θα γίνουμε όμοιοι μ’ αυτόν, γιατί θα τον δούμε όπως πραγματικά είναι» (Πρβλ. 
Ψλ 17,15· Α΄ Κορ 15,51-52). Για όσους έχουμε γνωρίσει τον Χριστό, μας έχει επιφυλαχθεί μια ολική 
μεταμόρφωση όταν θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο – Η ελπίδα. 
 
3.  Φιλοδοξώ να είμαι καθαρός (εδ. 3) 
 

Τώρα πάμε από το τι είμαστε και το τι θα είμαστε στο τι πρέπει να είμαστε τώρα. Η επικείμενη 
επιστροφή του Κυρίου μας θα πρέπει ν’ αποτελεί κίνητρο να ζήσουμε με καθαρότητα τώρα στο παρόν, 
στην καθημερινότητά μας. Ένας εργάτης του ευαγγελίου θέτει το ζήτημα πολύ εύστοχα: «Ένας που δεν 
είναι του Χριστού και αμαρτάνει, είναι ένα δημιούργημα που αμαρτάνει εναντίον του Δημιουργού του. 
Ένας πιστός του Χριστού που αμαρτάνει είναι ένα παιδί που αμαρτάνει εναντίον του Πατέρα του. Ο μη 
πιστός αμαρτάνοντας προσβάλλει τον νόμο· ο πιστός αμαρτάνοντας προσβάλλει την αγάπη». 
 Η λ. ελπίδα του εδαφίου δεν είναι κάτι που το ευχόμαστε για το μέλλον. Είναι μια προσμονή 
πίστης ότι ο Θεός θα πραγματοποιήσει ό,τι έχει πει ‒με λίγα λόγια, θα πραγματοποιήσει τις 
υποσχέσεις του. Αυτή είναι μια ελπίδα της Βίβλου, που αναπόφευκτα έχει μια μεγάλη μεταμορφωτική 
δύναμη στη ζωή μας (πρβλ. Β΄ Κορ 7,1).  
 Πολλοί τους αρέσει να μελετούν τα εσχατολογικά, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τον 
κανόνα ότι όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν, πρέπει πάντοτε να επηρεάζουν τον τρόπο της ζωής 
μας σήμερα. Πώς η βεβαιότητα της δεύτερης Έλευσης του Κυρίου επηρεάζει τη ζωή μας;  
 Συμπερασματικά: Καθώς τον περιμένουμε να ξανάρθει, ας του εμπιστευτούμε τη ζωή μας· ας 
αναθεωρήσουμε κι ας αναδιατάξουμε τις προτεραιότητές μας. Ο Moody έλεγε: «Όταν συνειδητοποίησα 
ότι ο Κύριός μου πρόκειται να έρθει σύντομα, άρχισα να εργάζομαι τρεις φορές περισσότερο στο έργο 
του». Ας ζήσουμε τη χαρά της εν Χριστώ ελευθερίας μας στο σήμερα. Ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω μας, 
ένα είναι σίγουρο: ότι είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Τέλος, ας δείξουμε γύρω μας την αγάπη με την 
οποία μας αγάπησε ο Χριστός. Έτσι ποιοῦμεν δικαιοσύνην κι αποδεικνύουμε ότι είμαστε παιδιά του 
Θεού.   

 
**** 
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7. Η Βεβαιότητα της Ένωσής μας με τον Χριστό 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 3,4-10 
 

Ι θα λέγατε, αν είχε χαλάσει η βρύση στο νεροχύτη ή στην μπανιέρα σας, καλούσατε τον υδραυλικό και σας την έφτιαχνε, αλλά 
όταν μετά πηγαίνατε να τη χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα να κάνετε μπάνιο, γυρίζατε τον διακόπτη στο ζεστό νερό κι έβγαζε 

κρύο. Τον γυρίζατε στο κρύο και έβγαζε καυτό! Τι θα λέγατε; Θα λέγατε ότι ο υδραυλικός έκανε λάθος σύνδεση. Όταν λέμε ότι η βρύση 
είναι για το κρύο, πρέπει και να βγάζει κρύο, και τ’ ανάπαλιν. Κάτι ανάλογο λέει κι ο απόστολος Ιωάννης στην περικοπή μας. Πολλοί 
από τους αναγνώστες του με τους διωγμούς και τους κατατρεγμούς είχαν πάψει να είναι θερμοί για τον Χριστό αν και 
εξακολουθούσαν να λέγονται χριστιανοί. Σε όλη του την Επιστολή ο Ιωάννης χρησιμοποιεί διάφορες αντιθέσεις για να τονίσει τη 
σοβαρότητα της απόλυτης παράδοσης στον Χριστό: Φως-Σκοτάδι, Αγάπη-Μίσος, Αλήθεια-Ψέμα, Δικαιοσύνη-Αμαρτία, Χριστός-
Αντίχριστος, Παιδιά του Θεού-Παιδιά του διαβόλου 
 Η περικοπή μας διαμορφώνεται σε δύο παράλληλα τμήματα, που μας επιτρέπουν να ορίσουμε το αληθινό και το ψεύτικο. Το 
τμήμα 3,4-7 ανταποκρίνεται στο 3,8-10. 
 
1.  Η αμαρτία είναι ανομία (εδ. 4 και 8α) 
 

Στο εδ. 4 έχουμε τον ορισμό της αμαρτίας. Η φρ. «ποιῶ ἀνομίαν» σημαίνει επαναστατώ εναντίον του Θεού. Ο Ιωάννης ξεκινάει με τον 
ορισμό της αμαρτίας επειδή πολλοί από μας παίρνουμε πολύ ελαφρά το ζήτημα της αμαρτίας ή παραβλέπουμε εύκολα την αμαρτία ή 
ανεχόμαστε την αμαρτία. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι η αμαρτία είναι η προδοσία των αντίθεων, των κοσμικών δυνάμεων εναντίον 
του αγίου Θεού, θα προσπαθούμε να περνάμε ανώδυνα στη χριστιανική ζωή, χωρίς τον έλεγχο του Πνεύματος ή να βρίσκουμε εδάφια 
που να δικαιολογούν τις αμαρτίες μας, και να βαυκαλιζόμαστε ότι αξίζουμε κάτι. Αλλά το χαρακτηριστικό των ψευδοδιδασκάλων ήταν 
ακριβώς αυτό: να υποβιβάζουν τη σοβαρότητα της αμαρτίας. Η στρατηγική του διαβόλου ήταν πάντοτε να κάνει τον επαναστάτη 
αμαρτωλό να «υπερφρονεί». Να φρονεί δηλαδή για τον εαυτό του πως είναι κάτι παραπάνω απ’ ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Η 
σωστή κατανόηση της φύσης της αμαρτίας είναι βασική στο ευαγγέλιο. Αν ο άνθρωπος δεν κατανοήσει πως είναι ένας επαναστάτης 
αμαρτωλός εναντίον του Θεού, δεν θα δει την ανάγκη του να δεχτεί το έργο του αναμάρτητου Χριστού που πλήρωσε γι’ αυτόν. Η ιδέα 
αυτή είναι πολύ καλή και για το ευαγγελιστικό έργο μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε πείθοντας τον συνομιλητή μας ότι είναι 
αμαρτωλός, γιατί αφού δεν έχει εκπληρώσει όλες τις Εντολές του Δεκαλόγου είναι επαναστάτης εναντίον του Θεού, είναι άνομος, κι 
επομένως αμαρτωλός σύμφωνα μ’ αυτό το εδάφιο. Συνεπώς, χρειάζεται τον σωτήρα Χριστό. 
 Στο «παράλληλο» εδ. 8α έχουμε την προέλευση της αμαρτίας. Αυτοί που αμαρτάνουν είναι υποταγμένοι στον διάβολο. Όταν ο 
Ιησούς αντιμετώπισε τους Ιουδαίους θρησκευτικούς άρχοντες, τους είπε πολύ σκληρά λόγια: «Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο 
διάβολος, κι όσα επιθυμεί ο πατέρας σας αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος εξαρχής ήταν ανθρωποκτόνος και δεν μπόρεσε να σταθεί 
μέσα στην αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα το αληθινό. Όταν λέει ψέματα, εκφράζει τον εαυτό του, γιατί είναι ψεύτης, κι 
είναι ο πατέρας του ψεύδους» (Ιω 8,44). Κάθε φορά που αμαρτάνουμε μοιάζουμε στον σατανά. Ο Θεός δημιούργησε όλους τους 
αγγέλους σαν αγαθά όντα. Όταν όμως κάποιοι απ’ αυτούς παρασύρθηκαν από την υπερηφάνεια του Εωσφόρου σε ανταρσία 
εναντίον του Θεού έγιναν δαίμονες και εκδιώχθηκαν από τους ουρανούς. Ήταν ή Πτώση των Αγγέλων. Αυτό το διαβάζουμε στην 
Παλαιά Διαθήκη (Ησ 14,12-14· Ιεζ 28,12-19). Βέβαια, πρωτοτύπως αυτή η προφητεία απευθύνεται στον βασιλιά της Βαβυλώνας. Κάτι 
ανάλογο διαβάζουμε και στο Ιεζ 28,12-19 για τον βασιλιά της Τύρου. Όμως διαχρονικά η Εκκλησία τα έχει ερμηνεύσει ότι 
απευθύνονταν στον σατανά. Μετρήστε πόσα «εγώ» έχει αυτή η προφητεία και θα δείτε πως η όλη ουσία είναι η αντιπαράθεση του 
σατανικού «εγώ» προς το «Εγώ» του Θεού. Όταν αμαρτάνουμε, αυτό ακριβώς κάνουμε. Στις Παροιμίες (16,18) διαβάζουμε ότι «Πριν 
απ’ τον όλεθρο πάει η αλαζονεία, και πριν από την πτώση το πνεύμα το υπεροπτικό». Επομένως η ανομία/ανταρσία είναι αμαρτία κι 
από εδώ είναι η προέλευση της: από ένα υπεροπτικό ον που τόλμησε να τα βάλει με τον ίδιο τον Θεό. 
 
2. Η απελευθέρωση από την αμαρτία (εδ. 3,5 και 8β) 
 

Η αμαρτία είναι καταστροφική και δαιμονική αλλά ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από τα δεσμά της. Κι αυτό έγινε με δύο 
μορφές: 
 α) Στο εδ. 5 διαβάζουμε ότι «Ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο για να πάρει από πάνω μας τις αμαρτίες μας, ενώ στον ίδιο δεν 
υπάρχει ούτε ίχνος αμαρτίας». Αυτό σημαίνει «να πάρει μακριά» ή να «φορτωθεί» ή να «κουβαλήσει μακριά» την αμαρτία μας. Η 
εικόνα είναι παρμένη από την Παλαιά Διαθήκη (Λευ 16,21-22). Εκεί διαβάζουμε ότι ο αρχιερέας έβαζε συμβολικά το χέρι του πάνω 
στον ένα τράγο και του φόρτωνε τις αμαρτίες όλου του λαού, και μετά έστελναν τον τράγο έξω από το στρατόπεδο να ψοφήσει στην 
έρημο. Δεν θα γύριζε ποτέ πίσω. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής φώναξε όταν είδε τον Ιησού να πηγαίνει να βαπτιστεί, ότι «Αυτός είναι ο 
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αμνός του Θεού, που παίρνει πάνω του την αμαρτία των ανθρώπων» (Ιω 1,29). Ο Ιησούς έζησε την τέλεια, ηθική ζωή «χωρίς ίχνος 
αμαρτίας» ακριβώς για να μπορέσει να γίνει η τέλεια θυσία για τον εξιλασμό της αμαρτίας μας. 
 β) Στο «παράλληλο» εδ. 8β διαβάζουμε ότι: Γι’ αυτόν το λόγο ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο: για να καταστρέψει τα έργα του 
διαβόλου. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να εξουδετερώσει τον σατανά. Δείτε την ξεκάθαρη αντίθεση: ο Χριστός «χωρίς ίχνος 
αμαρτίας», από τη μια – ο διάβολος που δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει, από την άλλη! Όλο αυτό το αμαρτωλό έργο του διαβόλου ο 
Χριστός ήρθε να το καταλύσει (ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου). Πολύ ωραία το περιγράφει ο Παύλος στο Κολοσσαείς 2,15 
παίρνοντας την εικόνα από τους θριάμβους των ρωμαίων αυτοκρατόρων: «Ο Θεός αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές 
και εξουσίες και τις διαπόμπεψε, σέρνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του σταυρού του Χριστού». 
 Κι αν ο Χριστός ήρθε για να καταλύσει το έργο του διαβόλου κι εμείς τον ακολουθούμε στη θριαμβευτική του πορεία, ως 
νικηφόρο στράτευμα, πώς είναι δυνατόν να συμπαρατασσόμαστε με το κατεστραμμένο έργο του διαβόλου αμαρτάνοντας; Αυτή είναι η 
μεγάλη σημασία που έχει η αμαρτία για τη ζωή του πιστού. 
 
3. Η Αποχή από την αμαρτία (εδ. 6 και 9) 
 

Τα εδ. 6 και 9 είναι πολύ δυνατά εδάφια από μόνα τους αλλά αν λάβουμε υπόψη ότι ο Ιωάννης όταν τα έγραφε είχε στον νου του τους 
ψευδοδιδασκάλους που διατείνονταν ότι η αμαρτία δεν είναι και τόσο σπουδαίο πράγμα, τότε τα ίδια αυτά λόγια αποκτούν 
μεγαλύτερη σημασία. Η αντίθεση είναι ανάμεσα στους γνήσιους πιστούς και σ’ εκείνους που δεν είναι αυστηροί με την αμαρτία. 
Όποιος ζει εξακολουθητικά, συνειδητά, θεληματικά μέσα στην αμαρτία, δηλ. στον θάνατο, δεν μπορεί να λέει πως είναι γεννημένος 
από τον Θεό, δηλ. αναγεννημένος, δηλ. ότι ζει στον χώρο της ζωής που δίνει ο Θεός. Αν μπορούσαμε να είμαστε ενωμένοι διαρκώς, 
χωρίς καμιά διακοπή με τον Χριστό, τότε δεν θα αμαρτάναμε ποτέ. Όσο αυξάνει ο χριστιανός στην πίστη, τόσο λιγότερο κοιτάζει προς 
την αμαρτία. «Μένω εν Χριστώ» σημαίνει ότι έχω αποφασίσει να μη διακόπτει τίποτα τη σχέση μου μ’ αυτόν. Η στενή, διαρκής επαφή 
μας με τον Κύριο ελαχιστοποιεί την πιθανότητα της αμαρτίας. Παύει πια να μας φαίνεται γλυκιά η αμαρτία. Οι γνήσιοι πιστοί δεν είναι 
μόνιμα συνδεδεμένοι με την αμαρτία. Ο Ιωάννης έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως ο πιστός μπορεί κάποτε να αμαρτήσει, λόγω της σάρκας 
που εξακολουθεί να φέρει όσο ζει σ’ αυτό τον κόσμο. Στα 1,8 και 10 λέει πως αν ισχυριστούμε ότι είμαστε αναμάρτητοι εξαπατούμε 
τον εαυτό μας και βγάζουμε ψεύτη τον ίδιο τον Θεό.  
 Στο 2,1 όμως ο Ιωάννης λέει πως αυτά μας τα γράφει για να μην αμαρτήσουμε. Πώς ταιριάζουν όλα αυτά μεταξύ τους; Η 
απάντηση είναι ότι δεν είναι δυνατόν ως χριστιανοί να ζούμε κατά σύστημα την αμαρτωλή ζωή, και παράλληλα να περιμένουμε να 
απολαύσουμε τη ζωή του Χριστού και τον πλούτο της εν Χριστώ ζωής. Οι ψευδοδιδάσκαλοι δίδασκαν ότι δεν έχει καμιά σημασία πώς 
ζούμε. Το ευαγγέλιο όμως λέει ότι έχει μεγάλη σημασία πώς ζούμε. Η διαγωγή μας πρέπει να δείχνει ότι έχουμε ζωή εν Χριστώ. Ας 
επικεντρώσουμε στο θετικό: Οι πιστοί που ζούμε αδιάπτωτα, αδιάκοπα ενωμένοι με τον Χριστό δεν μπορούμε να ζούμε αδιάκοπα 
παραδεδομένοι στην αμαρτία.  
 
4.  Η Δικαιοσύνη ενάντια στην Αμαρτία (εδ. 7 και 10) 
 

Υπάρχουν πολλά κριτήρια γνησιότητας του χριστιανού στην Α΄ Ιωάννου. Ένα απ’ αυτά είναι στα εδ 7 και 10. Ο πραγματικός 
χριστιανός ποιεῖ δικαιοσύνην επειδή γεννήθηκε από τον Θεό, που είναι δίκαιος. Πιο απλά, το πώς ζούμε και το πώς αγαπάμε δείχνει 
αν είμαστε ή όχι παιδιά του Θεού. Με λίγα λόγια: Μοιάζουμε σ’ εκείνον που είναι ο πατέρας μας. Ο καρπός του δέντρου δείχνει το 
δέντρο από το οποίο αυτός προέρχεται. Δεν μπορεί ο Χριστός να είναι ένα απλό χόμπι για τον χριστιανό, μαζί με όλα τα άλλα. Δεν 
μπορεί ο Χριστός να είναι μέρος της ζωής μας. Θέλει να είναι ο Κύριος της ζωής μας. Δεν υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων ‒οι 
χριστιανοί, οι λιγότερο χριστιανοί και οι μη χριστιανοί. Υπάρχουν μόνο δύο: τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου. Δεν 
μπορεί ένας χριστιανός να είναι την Κυριακή «παιδί του Θεού» και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας να είναι «παιδί του διαβόλου». 
Είναι ανάγκη να ξαναδούμε τους εαυτούς μας. Αλλά εδώ πρέπει να κάνουμε μια επισήμανση: Τόσο στο εδ. 7 όσο και στο 10, 
συναντούμε στο πρωτότυπο τη φράση «ὁ ποιῶν δικαιοσύνην». Πρόκειται για έναν καθαρά σημιτικό τρόπο έκφρασης.  
 Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, οι βιβλικοί συγγραφείς προτιμούν πολύ συχνά να χρησιμοποιούν ρήματα αντί για 
ονόματα. Το προτιμούσαν γιατί το ρήμα ενέχει μεγαλύτερη δυναμική από το στατικό όνομα. Αλλά κι από τα ρήματα προτιμώνται 
εκείνα που δηλώνουν αισθητικά ένα γεγονός. Έτσι, αντί να πουν «σκέφτομαι» λένε «λέγω εν τη καρδία μου». «Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ 

καρδίᾳ σου…» = μη σκεφτείς (Δτ 8,17). Ο Αβραάμ δεν ήταν ένας πιστός στον Θεό άνθρωπος αλλά ένας που πίστευε στον Θεό. Ο 
Ιακώβ δεν είχε δώδεκα γιους αλλά γέννησε δώδεκα γιους (πρβλ. Ματθαίος 1). Οι σημίτες προτιμούν τα ρήματα επειδή κατ’ αυτούς το 
κύριο βάρος πέφτει όχι στο υπάρχον αλλά στο γινόμενον, στο ενεργούμενο. Έτσι εξηγείται η συχνή χρήση του ρ. ποιῶ ακόμα και σε 
περιπτώσεις που δεν δικαιολογούνται από το ελληνικό γλωσσικό αίσθημα: «ποιεῖν δικαιοσύνην καὶ κρίσιν» (Γεν 18,9) ή «ποιήσετε 

εἰς ἐμὲ ἔλεος καὶ ἀλήθειαν» (Ιησ.Ν. 2,14): Να είστε δίκαιοι και με ευθυκρισία. Να είστε απέναντί μου άνθρωποι με αγάπη και 
ειλικρίνεια. 
 Όταν λέει ο Ιωάννης ότι ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ εννοεί ότι «αυτός που δεν είναι δίκαιος» δεν 
προέρχεται από τον Θεό, γιατί; Ο Παύλος δίνει την απάντηση: Θεὸς ὁ δικαιῶν (Ρωμ 8,33). Κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει τους 
εκλεκτούς του Θεού (δηλ. «αυτούς που προέρχονται από τον Θεό» κατά τον Ιωάννη), επειδή καλύπτονται από τη δικαίωση του Θεού 
εν Χριστώ. Έχουμε ξαναμιλήσει γι’ αυτή την ιδιότυπη «δικαιοσύνη» του Θεού που ισοδυναμεί με την αγάπη του: Ο Θεός μάς βλέπει 
δικαίους (=μας δικαιώνει) αν έρθουμε και μπούμε κάτω από το αίμα του Αμνού. Καταπληκτική διαβεβαίωση! 
 Επομένως, όποιος είναι κατά Θεόν δίκαιος, «προέρχεται από τον Θεό», είναι «εκ του Θεού» και αγαπάει τον αδελφό του, γιατί ο 
Θεός είναι αγάπη (Α΄ Ιω 4,8 και 16) –όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
«ΝΕΑ ΖΩΗ» 
 

Σειρά: ΟΙ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ  
[Η Επιστολή Α΄ Ιωάννου σε 13 συμμελέτες] 
Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

 

 

8. Η Βεβαιότητα ότι έχουμε Αιώνια Ζωή 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 3,11-18 
 

 Ιωάννης χρησιμοποιεί την εικόνα του Κάιν και του Άβελ για να πει στους αναγνώστες του που 
υπέφεραν άδικους κατατρεγμούς και διωγμούς, να μην παραξενεύονται για όλη αυτή την αναίτια 

συμπεριφορά των Ιουδαίων και των εθνικών εναντίον τους. Όπως κι ο Κάιν, έτσι κι αυτοί το κάνουν από 
μίσος, επειδή η άγια ζωή των χριστιανών ελέγχει τη δική τους αμαρτία. 
 Στο εδ. 11 διαβάζουμε το διαρκώς επαναλαμβανόμενο ρεφρέν του αποστόλου: «Η παραγγελία που 
ακούσατε εξαρχής είναι αυτή: Να αγαπάμε ο ένας τον άλλο». Δεν αλλάζουν οι αρχές της χριστιανικής ζωής. 
Είναι οι ίδιες από τότε που διατυπώθηκαν για πρώτη φορά, και ισχύουν μέχρι σήμερα. Αντίθετα, οι 
ψευδοδιδάσκαλοι παρουσίαζαν συνεχώς καινούργιες και μυστικές διδασκαλίες. Ο Ιωάννης δεν μπορεί να 
μη μιλάει ξανά και ξανά για την αγάπη που μεταμόρφωσε τη δική του ζωή. Ο Ιωάννης μαζί με τον αδελφό 
του τον Ιάκωβο (οι γιοι του Ζεβεδδαίου) ήταν γνωστοί στην Καινή Διαθήκη σαν «υιοί βροντής» (Βοανεργές) 
(Μκ 3,17). Ήταν δύο θερμοκέφαλοι, φίλαυτοι αδελφοί που με κάθε ευκαιρία επιζητούσαν την παρεξήγηση, 
τον καβγά και την εκδίκηση. Ήταν αδέλφια-μπελάς και συμφορά!! Αλλά ο άνθρωπος αυτός τώρα είναι που 
γράφει και ξαναγράφει ότι «μία εντολή λάβαμε: να αγαπάμε ο ένας τον άλλο». Στην Επιστολή του αυτή 
αναφέρει 35 φορές τη λέξη «αγάπη». Αυτή είναι η αλλαγή που έκανε το Πνεύμα του Θεού στην καρδιά του. 
 Στην περικοπή μας εξετάζουμε 2 σημεία: (1) Οι χριστιανοί τύπου Κάιν – Οὐ καθὼς ὁ Κάϊν· (2) Οι 
χριστιανοί τύπου Χριστού. 
 
1.  Οι χριστιανοί τύπου Κάιν 
 

 α) Ο Κάιν ήταν Φονιάς (εδ. 12). Ο Κάιν γίνεται ο τύπος του «παιδιού του διαβόλου». Στην ιουδαϊκή και 
στην πρώιμη χριστιανική γραμματεία λειτουργεί σαν παράδειγμα κάποιου που ηθελημένα απιστεί και 
παρακούει. Στην Επιστολή Ιούδα (11) υπάρχει ένα «παράλληλο» που λέει ότι «οι ψευδοδιδάσκαλοι … 
βαδίζουν στ’ αχνάρια του Κάιν». Να πούμε κιόλας, ότι κάποιοι από τους μεταγενέστερους Γνωστικούς 
διδασκάλους ονόμαζαν τον Κάιν ήρωά τους! Ο Κάιν έσφαξε τον αδελφό του, επειδή ο ίδιος ήταν «εκ του 
πονηρού», δηλ. γέννημα του διαβόλου. Στην προς Εβραίους δίνεται η εξήγηση ότι «Επειδή ο Άβελ πίστευε 
στο Θεό, πρόσφερε καλύτερη θυσία απ’ τον Κάιν· μ’ αυτή την πίστη θεωρήθηκε δίκαιος από το Θεό…» Ο 
Θεός παρότρυνε τον Κάιν να μην στενοχωριέται που η θυσία του δεν έγινε αποδεκτή, και γεμάτος αγάπη 
τού λέει ότι μπορεί κι εκείνος, αν θέλει, να προσφέρει αποδεκτή θυσία. Εκείνος όμως αρνήθηκε, και 
προτίμησε να σφάξει τον αδελφό του. Αντί ν’ αλλάξει αντίληψη και συμπεριφορά εξόντωσε τον αδελφό του, 
επειδή η ζωή του Άβελ αποδείκνυε ότι η δική του ήταν αμαρτωλή. Ήθελε να χαμηλώσει το πνευματικό 
στάνταρντ της ζωής που ζούσε (βλ. Παρ. 29,27).  
 β) Ο Κάιν ήταν Μνησίκακος (εδ. 15). Προτού φτάσει να γίνει φονιάς, ο Κάιν ήταν μνησίκακος. Κράτησε 
στο μυαλό του την αποτυχία του και την άφησε να του δημιουργήσει ψυχικό τραύμα και διαρκή θυμό, με 
πρόθεση κάποτε να εκδικηθεί στη λογική που προαναφέραμε. Στη Γένεση (27,41) διαβάζουμε για τον Ησαύ, 
που σχεδίαζε να σκοτώσει τον αδελφό του, όταν θα πέθαινε ο πατέρας του και θα τέλειωναν και οι μέρες 
του πένθους (πρβλ. Μτ 5,21-22). Πώς είναι δυνατόν όμως ένας να έχει συνεχώς αιώνια ζωή μέσα του, και 
να σκοτώνει κάθε μέρα τον αδελφό του; Αν έχουμε μέσα μας μνησικακίες, αν καλλιεργούμε μίσος για 
κάποιον, αν «δεν χωνεύουμε» ή αν «δεν πάμε» κάποιον, μοιάζουμε στον Κάιν και όχι στον Χριστό. 
 γ) Ο Κάιν ήταν αδιάφορος για τον αδελφό του (εδ. 17). Προτού ο Κάιν γίνει φονιάς και προτού οργιστεί 
εναντίον του αδελφού του φιλοξενώντας το μίσος στην καρδιά του, δεν ήταν καν σπλαχνικός προς τον 
αδελφό του. Ο χριστιανός που μοιάζει στον Κάιν, είναι φονιάς, είναι μνησίκακος και είναι αδιάφορος για 
τον αδελφό του. Εξού και η αδιαφορία για τον αδελφό είναι έλλειψη αγάπης. Ουδέτερη θέση δεν υπάρχει. 

Ο 
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Κατά το κείμενο: αν κάποιος «κλείσει τα σπλάχνα αυτού απ’ αυτού», δηλ. αν κλείσει στον αδελφό του την 
πόρτα της καρδιάς του. Αλλά τότε με καμιά έννοια δεν μοιάζουμε στον Χριστό. 
 
2.  Οι χριστιανοί τύπου Χριστού  
 

Η αγάπη του Χριστού μέσα μας ζωοποιεί τον νεκρό εαυτό μας και μεταδίδεται προς τα έξω. Μια τέτοια 
αγάπη είναι: 
 α) Αγάπη πλατιά (εδ. 14). Το μεγάλο μήνυμα των μεταπασχαλινών ημερών είναι ότι επειδή ο Χριστός 
αναστήθηκε, όσοι πιστεύουν σ’ αυτόν θ’ αναστηθούν μαζί του σε μια νέα ζωή. Εδώ όμως διαγράφεται άλλη 
μία προϋπόθεση: να αγαπάμε τους αδελφούς μας. Κι όσο περισσότερους αδελφούς αγαπάμε, τόσο πιο 
βέβαιοι είμαστε ότι έχουμε μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή. Μ’ άλλα λόγια, το εάν κανείς είναι 
αναγεννημένος ή όχι, φαίνεται από το εάν αγαπάει τους αδελφούς του, ιδιαίτερα αυτούς που δεν είναι και 
τόσο αξιαγάπητοι! Κάποτε ένας περαστικός είδε στον δρόμο ένα μικρό κορίτσι να κουβαλάει στην πλάτη 
τον μικρό της αδελφό, που ήταν ανάπηρος. «Τι βάρος κουβαλάς κι εσύ, κακόμοιρο», του είπε. Και το 
κοριτσάκι γυρίζει και του λέει: «Δεν είναι βάρος κύριε, είναι ο αδελφός μου»! Το ότι είμαστε εν Χριστώ 
πρέπει να φαίνεται προς τα έξω. Η αγάπη στον αδελφό δεν είναι βάρος είναι η φύση του πνευματικού 
χριστιανού. Αλλά «αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του παραμένει στο θάνατο». Όταν η αγάπη μας δεν 
αγκαλιάζει όλους τους αδελφούς μας, τότε μοιάζουμε περισσότερο στον Κάιν παρά στον Χριστό. 
 Έχουμε όμως και το εδ. 16: «Να πώς μάθαμε τι είναι αγάπη: Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη 
μας· έτσι οφείλουμε κι εμείς να προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη των αδερφών μας». Ο Κάιν αφαίρεσε μια 
ζωή – Ο Χριστός πρόσφερε τη ζωή του για μας. Κι αυτός είναι ο ύστατος ορισμός της αγάπης. Όλοι ξέρουμε 
το Ιωάννης 3,16 ‒πόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Τώρα πρέπει να μάθουμε και το Α΄ Ιωάννου 3,16 –ότι 
χρωστάμε κι εμείς να έχουμε την ίδια αγάπη για τους αδελφούς μας. Υπάρχει ένας ορισμός για την αγάπη: 
«Αγάπη είναι να θέλεις το υπέρτατο καλό του αδελφού σου και να κάνεις το παν δυνατόν ‒ό,τι περνάει από 
το χέρι σου‒ για να υλοποιήσεις αυτό το καλό»! Ο Κάιν αγαπούσε πρώτα και μόνο τον εαυτό του. Ο 
Χριστός αγάπησε πρώτα και μόνο τους αμαρτωλούς.  
 β) Αγάπη με κόστος (εδ. 13). Το είπε κι ο ίδιος ο Κύριος (Μτ 10,22). Οι οπαδοί του Χριστού δεν θα 
πρέπει να περιμένουν να τους μεταχειριστεί ο κόσμος καλύτερα απ’ ό,τι τον Κύριό τους. Αυτό δείχνει η 
διωκόμενη εκκλησία σήμερα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν χώρες όπου το να είσαι χριστιανός έχει κόστος. 
Το κόστος αυτό μπορεί να είναι χρήματα, υλικά αγαθά, χρόνος, ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Δείτε ξανά το 
εδ. 17. Ο «βίος του κόσμου» που λέει το πρωτότυπο σημαίνει οτιδήποτε αγαθό αυτού του κόσμου που 
μπορεί να μας κρατήσει στη ζωή: χρήματα, τροφή, ένδυση, στέγη. Μπορεί να μη χρειαστεί να δώσουμε τη 
ζωή μας, αλλά καλούμαστε να δούμε τις ανάγκες των αδελφών και ν’ ανταποκριθούμε ως εκκλησία σ’ αυτές. 
Να είμαστε έτοιμοι ν’ αφουγκραστούμε πού μας θέλει ο Θεός να τρέξουμε. Μπορεί αυτό να σημαίνει να 
πεθάνουμε για τον αδελφό μας αλλά ξέρουμε ότι σημαίνει «να ζήσουμε» γι’ αυτόν. Κάποιος έγραψε ότι «το 
να πεθάνεις σαν μάρτυρας ίσως είναι συναρπαστικό και ηρωικό. Η δυσκολία είναι να κάνεις το ελάχιστο 
που κανένας δεν θα το προσέξει και κανένας δεν θα το χειροκροτήσει». Η αγάπη δεν είναι πάντοτε μια 
ακραία εκδήλωση. Συνήθως βρίσκεται στα μικρά και είναι μυστική και ήσυχη. Δεν την ξέρει κανείς. Κάτι 
ανάλογο λέει και λέει ο Ιάκωβος (2,15-17).  
 γ) Αγάπη με έργα – «όπως μας αγάπησε ο Χριστός» (εδ. 18). Ο C.S. Lewis έλεγε ότι «όσο πιο συχνά 
νιώθουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα, τόσο λιγότερο θα είμαστε σε θέση να κάνουμε το παραμικρό, και σιγά-
σιγά όλο και λιγότερο θα νιώθουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι». Είναι πολύ εύκολη η αγάπη στα λόγια. Το 
δύσκολο είναι η πράξη. Καλά τα λόγια αλλά τα έργα είναι καλύτερα. Το ν’ αγαπάς όλο τον κόσμο είναι 
εύκολο. Το δύσκολο είναι ν’ αγαπάς τον αδελφό που κάθεται δίπλα σου. Κι έλεγε ένας στην 
αρραβωνιαστικιά του: «Αγάπη μου, σ’ αγαπώ πολύ. Για χάρη σου θα μπορούσα ν’ ανέβω στην πιο ψηλή 
κορυφή του κόσμου. Θα μπορούσα να βουτήξω στα πιο βαθιά νερά των ωκεανών. Θα μπορούσα να χωθώ 
για σένα στην πιο πυκνή ζούγκλα με τα λιοντάρια. Και αν δεν βρέχει το βράδυ θα έρθω να σε δω»! «Αγαπώ 
με λόγια» σημαίνει απλά να μιλάω για τις ανάγκες κάποιου. «Αγαπώ με έργα» σημαίνει κάνω κάτι γι’ αυτές 
τις ανάγκες. 
 Με ποιον τύπο μοιάζουμε ως χριστιανοί; Με τον Κάιν ή με τον Χριστό; Πώς είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε 
αιώνια ζωή μέσα μας; Αν αγαπάμε έμπρακτα τους αδελφούς μας. 
 

 
**** 
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9. Η Βεβαιότητα ότι Πιστεύουμε και Λαμβάνουμε 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 3,19-24 

 
 

ΤΗΝ προηγούμενη μελέτη μας είδαμε τον καθοριστικό ρόλο που παίζει μια ζωή γεμάτη από την 
αγάπη του Θεού προς τους αδελφούς: μια αγάπη πλατιά, με κόστος και με έργα. Μια τέτοια αγάπη 

μάς βεβαιώνει πως έχουμε αιώνια ζωή μέσα μας. Τώρα στο εδ. 19 διαβάζουμε ότι «Απ’ αυτό θα 
καταλάβουμε ότι είμαστε παιδιά της αλήθειας και θα βεβαιώσουμε χωρίς αγωνία την καρδιά μας 

μπροστά στο Θεό… Η φρ. «χωρίς αγωνία» που υπονοείται από τη συνέχεια του εδ. 20α (ἐὰν 

καταγινώσκει ἡμῶν ἡ καρδία) σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια διαβεβαίωση που θα μας ηρεμήσει, 

ότι είμαστε παιδιά της αλήθειας. Η άλλη φρ. «μπροστά στον Θεό» έχει κι αυτή μεγάλη σημασία. Ο 
σατανάς έρχεται και αποτρέπει τον πιστό, όπως και πριν γνωρίσει τον Θεό: «Πώς θα πας μπροστά 
στον Θεό;» Ο Παύλος λέει ότι «δεν υπάρχει πια καμιά κατάκριση» για όσους είναι του Χριστού (Ρωμ 
8,1). Και στην Προς Εβραίους (4,16) διαβάζουμε ότι μπορούμε να πλησιάζουμε με παρρησία τον 
θρόνο του Θεού όταν έχουμε κάποια ανάγκη. Τι γίνεται όμως όταν έχει φωλιάσει μέσα μας η αμφιβολία 
και οι τύψεις για κάποια/ες αμαρτίες; Η απάντηση έχει δύο μέρη: 
 
Α. Επικεντρώνουμε στον χαρακτήρα του Θεού 
 

Όταν γινόμαστε κομμάτια από τις ενοχές και τις κατηγορίες του σατανά (είτε στη συνείδησή μας είτε με 
κάποιους αδελφούς), είναι ανάγκη να στραφούμε σε μια αλήθεια που θα δώσει ειρήνη στην καρδιά 
μας: Ποιος είναι ο Θεός; 
 1) Ο Θεός είναι μεγάλος (εδ. 20β). Ας κρατήσουμε μέσα μας αυτή την αλήθεια, που πολλές φορές 
την ξεχνάμε: ο Θεός είναι παντοδύναμος (βλ. Ψλ 89,9). Ο Θεός έχει κάτι που κανένας δεν έχει: την 
απόλυτη δύναμη. Σημασία έχει όχι πόσο δυνατοί είμαστε εμείς αλλά πόσο δυνατός είναι Εκείνος. Δεν 
είναι ανάγκη η δική μας πίστη να είναι τεράστια όταν είμαστε πληγωμένοι. Και σαν ένα κόκκο 
σινάπεως να είναι, όταν ακουμπήσει στον παντοδύναμο Θεό, αρκεί. 
 2. Ο Θεός είναι παντογνώστης (εδ. 20γ). Στην κλασική θεολογία το δόγμα της παντογνωσίας ή 
πανσοφίας του Θεού σημαίνει πως ο Θεός γνωρίζει τα πάντα: παρελθόν παρόν και μέλλον, τα 
πραγματικά και τα δυνητικά, και τα ξέρει όλα την ίδια στιγμή (βλ. Ψλ 147,5· Εβρ 4,13). Άρα, ξέρει όχι 
μόνο τα γεγονότα αλλά και τα βάθη της καρδιάς μας. Γι’ αυτό είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας. 
Ξέρει περισσότερα απ’ όσα ξέρουμε εμείς για τον εαυτό μας. Και παρ’ όλα αυτά, μας αγαπάει! Αυτό 
είναι το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Μόνον ένας Θεός θα μπορούσε να αγαπήσει ανθρώπους σαν 
εμάς! 
 3. Ο Θεός είναι χορηγός (εδ. 24β). Είναι, βέβαια, πολύ δύσκολο να σκεφτούμε πως ο Θεός είναι 
χορηγός, όταν μας παίρνει π.χ. κάποιον που αγαπάμε. Ο πιστός όμως μπορεί και ευχαριστεί τον Θεό 
ακόμα και μέσα στη συμφορά του (βλ. Ιώβ 1,21). Εκείνο που μετράει πάνω απ’ όλα είναι ότι ο Θεός 
μάς δίνει το Πνεύμα του. Έλεγε ο Jerry Bridges (χριστιανός συγγραφέας και κήρυκας): «Η χειρότερες 
μέρες σου δεν είναι ποτέ τόσο κακές, ώστε να μη σε φτάνει η χάρη του Θεού. Και οι καλύτερες μέρες 
σου δεν είναι ποτέ τόσο καλές, ώστε να μην έχεις ανάγκη τη χάρη του Θεού». Όσο θέλουμε να μένουμε 
εν Χριστώ εκείνος μας κρατάει και ποτέ δεν θα πάρει το Πνεύμα του από μας. Το ίδιο το Πνεύμα 
πιστοποιεί ότι είμαστε παιδιά του Θεού (Ρωμ 8,16). Ένα έργο του Πνεύματος είναι να μεταφέρει τον 
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πόνο μας ή τους φόβους μας στον Θεό ακόμα και όταν μείς δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε (Ρωμ 
8,26). 
 Τέλος, το εδ. 21 μας δίνει το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν εστιάζουμε στον χαρακτήρα του 
Θεού. Η λ. παρρησία του κειμένου σημαίνει να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα στον Θεό, σημαίνει τόλμη 
και βεβαιότητα. Όταν έχουμε τα σφυροκοπήματα του διαβόλου στη συνείδησή μας που σκοπό έχουν 
να μας απογοητεύσουν, στρεφόμαστε στον χαρακτήρα του Θεού, και σκεφτόμαστε με πίστη πως αυτός 
είναι παντοδύναμος, ξέρει τα πάντα και δίνει απλόχερα «κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο» 
(Ιακ 1,17). Δεν μπορούμε πια να μένουμε στο σκοτάδι της αμφιβολίας για κάτι που έχει φέρει στο φως 
ο Θεός. Πρέπει ωστόσο να επικεντρώνουμε όχι μόνο στον χαρακτήρα του Θεού αλλά και στο τι πρέπει 
να κάνουμε εμείς. Yπάρχουν τρεις τρόποι για να ακολουθήσουμε την εντολή του Θεού και «να 
ποιήσουμε τα αρεστά ενώπιον αυτού» (εδ. 22): 
 
Β. Τηρούμε τις Εντολές του Θεού 
 

Στο κείμενό μας αυτό σημαίνει: 
 1) Ακουμπάμε πάνω του (εδ. 23α). Εδώ το ρ. πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι και στηρίζομαι, 
αφήνομαι στον Υιό του Θεού, τον Χριστό. Κάτι που έκανε κυριολεκτικά ο Ιωάννης στο Ανώγειο, όταν 
ακουμπούσε στο στήθος του Ιησού. Έχουμε άραγε συνειδητοποιήσει ότι ο Χριστός σαν πρόσωπο και 
σαν ιδέα πρέπει να καταλαμβάνει όλο το είναι του πιστού; Κάποιος έλεγε ότι: «Ποτέ δεν θα 
συνειδητοποιήσεις ότι ο Χριστός είναι το μόνο που χρειάζεσαι αν δεν είναι σήμερα το μόνο που έχεις» 
 2. Αγαπάμε ο ένας τον άλλο (εδ. 23β). Εδώ έχουμε την εικόνα της εκκλησίας. Η εκκλησία σαν 
έννοια πρέπει να παίζει θεμελιώδη ρόλο στη ζωή μας. Η εκκλησία δεν είναι ένας χώρος όπου πάμε 
ακούμε ένα κήρυγμα και φεύγουμε. Eίναι ένας πνευματικός χώρος όπου ανάμεσα στα άλλα ασκείται η 
αγάπη προς τους αδελφούς.  
 3. Ζούμε ενωμένοι με τον Χριστό κι εκείνος μαζί μας (εδ. 24α).Το κείμενο χρησιμοποιεί το ρ. 
μένω (εν αυτώ) ‒δείχνει τη διάρκεια. Ζω διαρκώς σε πλήρη ενότητα με τον Χριστό. Όταν μας 
κατακλύζουν τα προβλήματα, μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό. Όταν ο διάβολος μας σφυροκοπάει με 
ενοχές, μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό. Κι ο μόνος τρόπος να μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό είναι 
να τηρούμε τις εντολές του. Εδώ υπάρχει μια βιβλική αρχή: Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΙΜΑΕΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ 
ΤΙΜΟΥΝ (Α΄ Σαμ 2,30). Αν συνειδητοποιήσουμε ότι με την αναγέννησή μας έρχεται ο Θεός με το 
Πνεύμα του και κατοικεί μέσα μας, τότε αυτή η σκέψη θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο που ζούμε. 
Είμαστε ναός του Θεού. Ο Θεός μέσα μας διά του Πνεύματος (Α΄ Κορ 6,19-20). Οδηγεί άραγε το 
Πνεύμα τη ζωή μας; Αυτό σημαίνει ότι ζούμε εν Χριστώ κι αυτός μέσα μας. Άρα ζούμε εν Χριστώ, 
υπακούμε στις εντολές του και τέλος, ως αποτέλεσμα, (εδ. 22): «μας δίνει ό,τι του ζητούμε, επειδή 
εκτελούμε τις εντολές του και κάνουμε ό,τι του είναι αρεστό». 
 Πώς λειτουργεί αυτό το πάρε-δώσε με τον Χριστό; 
 Όταν το δικό μας θέλημα, διά της οδηγίας του Πνεύματος, ευθυγραμμίζεται με το θέλημα του 
Θεού, τότε ενεργούμε κιόλας κατά τον δικό του τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουμε τη δυνατότητα να 
παίρνουμε από τον Θεό ό,τι αυτός μας δίνει. Με αυτή την έννοια λαμβάνουμε Ο,ΤΙ ζητάμε. Το ρ. ζητώ 
του πιστού εμπεριέχει συνειδητά το θέλημα του Θεού. Έτσι, ό,τι πράττουμε «είναι αρεστό στον 
Χριστό». Όταν υπακούμε στις εντολές του Χριστού, το δικό μας θέλημα και το θέλημα του Θεού 
συμπίπτουν, και συνεπώς ενεργούμε όπως θέλει ο Θεός. Δεν είναι μοιρολατρία αλλά εκούσια, 
ολοπρόθυμη, συνειδητή ταύτιση του θελήματός μας με το θέλημα του Κυρίου, όπως έπραξε ο Ιησούς 
στη Γεθσημανή (βλ. και Ιω 7,17). Όταν εμείς επιλέξουμε να υπακούσουμε στην εντολή, ο Θεός θα μας 
αποκαλύψει την αλήθεια του. Η σειρά δεν είναι πρώτα να καταλάβουμε την εντολή και ύστερα να την 
εκτελέσουμε! Αντίθετα, πρώτα θα υπακούσουμε με πίστη και μετά θα έρθει η κατανόηση. Διαφορετικά 
κάνουμε τον Θεό όμηρό μας και του ζητάμε να μας ευλογήσει προτού εμείς υπακούσουμε στην εντολή 
του. Ο Θεός, όμως, δεν είναι όμηρός μας. Εμείς έχουμε πνευματικό συμφέρον πρώτα να υπακούσουμε 
και μετά να μπορέσουμε να δεχτούμε με ευχαριστία ό,τι μας δώσει. Έτσι θα είμαστε ευτυχείς εν 
Χριστώ. 
 

**** 
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10. Η Βεβαιότητα της Ορθής Πίστης 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 4,1-6 
 
 

ΗΜΕΡΑ ζούμε μέσα στην πλάνη, που τη λέμε και «παραπληροφόρηση». Παραπληροφόρηση στο 
Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ, στον Τύπο, παντού. «Κερδίσατε ένα ποσό…» «Κληρωθήκατε για μια 

δωρεά», «Ο καρκίνος θεραπεύεται με ένα εμβόλιο» κλπ. Μια έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν πάνω από 
4.300 θρησκείες σήμερα και αιρέσεις, στον κόσμο (βλ. adherents.com). Πολλοί τις αιρέσεις τις λένε 
«θρησκευτικές κινήσεις».  
 Στην εποχή του Ιωάννη οι χριστιανοί είχαν ν’ αντιμετωπίσουν τον Γνωστικισμό. Χοντρικά ο 
Γνωστικισμός δίδασκε (α) πως υπάρχουν 3 επίπεδα πνευματικότητας, (β) αμφισβητούσαν την θεότητα 
του Ιησού και (γ) δεν δέχονταν την πλήρη ανθρωπότητα του Χριστού στη γη. Η πλάνη εμφιλοχωρεί 
παντού και σήμερα. Θυμόμαστε βιβλία όπως «Κώδικας Ντα Βίντσι», το «Ευαγγέλιο του Ιούδα» κλπ. 
 Κεντρική Ιδέα της περικοπής: Επειδή ο Χριστός μένει μέσα μας (3:19) δεν πρέπει να 
πιστεύουμε οτιδήποτε ακούμε.  
 Υπάρχουν 4 διαγνωστικά κριτήρια στην περικοπή μας για ν’ ανακαλύπτουμε την πλάνη: 
 
1) Η Έρευνα (εδ. 4:1)  
 
Ο Ιωάννης μάς ενθαρρύνει να είμαστε πολύ σκεπτικιστές και να μη δίνουμε βάση σε όλες τις 
διδασκαλίες που φτάνουν στ’ αυτιά μας (4:1). Στα πνευματικά ζητήματα είναι ανάγκη να είμαστε 
σκεπτικιστές, γιατί κανένας ψευδοδιδάσκαλος δεν θα έρθει ως σατανάς, αλλά πάντοτε σαν άγγελος 
φωτός (Β΄ Κορ 11:14 -βλ. και Παρ 14,15).  
 Η πλάνη αντιγράφει την πραγματικότητα: Η Τριάδα έχει το αμαρτωλό αντίστοιχό της: Διάβολος-
Αντίχριστος-Ψευδοπροφήτης. Το σιτάρι έχει τα ζιζάνια. Το αντίθετο των αγγελικών πνευμάτων είναι τα 
δαιμονικά πνεύματα. Το αντίθετο των θαυμάτων του Μωυσή ήταν τα θαύματα των μάγων του φαραώ. 
Στο βιβλίο των Πράξεων ο Σίμων ο Μάγος αντέγραψε τα θαύματα του ευαγγελιστή Φίλιππου. Όλοι οι 
συγγραφείς της Καινής Διαθήκης προειδοποιούν για τους ψευδοδιδασκάλους και τους 
ψευδοπροφήτες. Οι Βεροιείς εξακρίβωναν τα πάντα που έλεγαν οι απόστολοι μέσα από την Παλαιά 
Διαθήκη. Η Βίβλος είναι το κριτήριο της πλάνης για τον πιστό (4:1. Βλ. και Α΄ Θες 5,21).  
 
2) Η Ενσάρκωση (εδ. 4:2-3) 
 
Το δεύτερο κριτήριο για τον έλεγχο της πλάνης είναι το Πρόσωπο του Χριστού. Στο βιβλίο «Κώδικας 
Ντα Βίντσι» λέει κάπου ο συγγραφέας ότι «σχεδόν όλα όσα μας δίδαξαν οι πατεράδες μας για τον 
Χριστό είναι ψέματα» (σελ. 235). Κι ο Σπέρτζον έλεγε ότι «Η επιτομή της Θεολογίας είναι ο Χριστός». 
 Παραδείγματα: Οι Μορμόνοι λένε για τον Χριστό πως είναι ετεροθαλής αδελφός του Εωσφόρου. 
Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι ο Ιησούς ήταν ο αρχάγγελος Μιχαήλ που ενανθρώπησε, και 
μετά την ανάσταση ήταν ένα πνεύμα, κι όχι ένα πραγματικό, υπαρκτό πρόσωπο, ταυτόσημο με τον 
προ της ανάστασης Ιησού. Ήταν κτίσμα και όχι ο δημιουργός Λόγος κλπ. Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν 
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ότι ο Ιησούς ήταν προφήτης αλλά όχι Θεός. Η Χριστιανική Επιστήμη διδάσκει πως ο Χριστός ήταν 
ένας καλός άνθρωπος που απλά είχε μια θεία συνείδηση. Η Μπαχάι Πίστη (Ιράν) θεωρεί πως ο Ιησούς 
είναι απλά ένας από τους 9 παγκόσμιους θείους αγγελιοφόρους (οι άλλοι είναι οι: Αβραάμ, Μωυσής, 
Ζωροάστρης, Βούδας, Κρίσνα, Μωάμεθ, Μπαμπ, Μπαχαολλά), και δεν είναι η μόνη οδός σωτηρίας. Οι 
Ουνιταριανοί (απορρίπτουν το δόγμα της Τριάδας) πιστεύουν ότι ο Ιησούς ήταν ένας καλός άνθρωπος 
που λανθασμένα θεοποιήθηκε από τους οπαδούς του. Αλλά όποιο θρησκευτικό σύστημα υποβιβάζει 
τη θεότητα του Χριστού ή απαξιώνει την ανθρωπότητά του, δεν προέρχεται από τον Θεό (βλ. και Β΄ 
Πέτρου 2,1-2). Αυτό έκαναν οι Γνωστικοί. 
 
3) Η Αναγέννηση (εδ. 4-5)  
 
Ο σατανάς προσπαθεί να πλανήσει τους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο δυνατός του κόσμου. Σύμφωνα 
με τα λόγια αυτών των παραπάνω εδαφίων, ωστόσο, οι χριστιανοί έχουν μια διπλή διαφορά από τον 
κόσμο:  
 α) Έχουν διαφορετική προέλευση από τους ανθρώπους του κόσμου. Αυτό δεν είναι σνομπισμός 
απέναντι στους άλλους αλλά η απλή αλήθεια ότι με τη νέα γέννηση υιοθετηθήκαμε από τον Θεό στην 
οικογένειά του και τώρα είμαστε συνδεδεμένοι με τον Πατέρα μας Θεό. β) Έχουν διαφορετική δύναμη. 
Η δύναμη του πιστού είναι απόλυτα ανώτερη από του κόσμου. Ο Θεός που ζει μέσα τους είναι 
δυνατότερος από τον κόσμο, που τους εχθρεύεται. Ο χριστιανός νικάει τον κόσμο επειδή ο Θεός είναι 
δυνατότερος από τον κόσμο κι όχι επειδή ο πιστός είναι πιο δυνατός.  
 
4) Η Υποταγή στον Λόγο (εδ. 6)  
 
Εδώ προβάλλεται η ανωτερότητα του Λόγου και η αναγκαιότητα υποταγής σ’ αυτόν για την αποφυγή 
της πλάνης. Ποιοι είναι αυτοί οι ἡμεῖς; Όταν ο Ιωάννης χρησιμοποιεί εδώ τις προσωπικές αντωνυμίες 
ἡμεῖς και ἡμῶν εννοεί τους 12 Αποστόλους. Αυτό που εκείνοι δίδασκαν ήταν το κριτήριο του Λόγου 
του Θεού εναντίον της πλάνης. Σήμερα έχουμε την Αγία Γραφή που πρέπει να την κατέχουμε και να 
υπακούμε σ’ αυτήν.  
 Εδώ όμως πρέπει να διακρίνουμε: Είναι άλλο πράγμα διαβάζω τη Γραφή μου και άλλο τη μελετώ 
και υποτάσσομαι σ’ αυτήν κάθε μέρα. Οι ψευδοδιδάσκαλοι δεν έχουν σε μεγάλη υπόληψη τον Λόγο 
του Θεού. Είτε βάζουν κι άλλα βιβλία από δίπλα είτε αγνοούν τη διδασκαλία της Γραφής ή τη 
διαστρέφουν. Για παράδειγμα, συγκεκριμένες εκκλησίες προβάλλουν την αποκάλυψη ή τη βαθιά 
πνευματική σχέση με τον Θεό με την προσευχή, τα οράματα, τα ενύπνια κλπ., και λιγότερο την 
εμβάθυνση στον Λόγο. Επομένως ως πιστοί θα πρέπει να έχουμε τις πνευματικές μας κεραίες σε 
λειτουργία συνεχώς. Πολλές φορές διάφοροι στον δημόσιο λόγο τους παραφράζουν τη Γραφή. Κάποτε 
ένας Εκπρόσωπος Τύπου μεγάλης χώρας απάντησε σε μια σχετική ερώτηση και είπε: «Πιστεύω αυτό 
που λέει η Βίβλος “Ο Κύριος βοηθάει εκείνους που βοηθούν τον εαυτό τους”». Το πρόβλημα βέβαια 
είναι ότι ο Κύριος βοηθάει εκείνους που δεν στηρίζονται στον εαυτό τους! 
 Τα 5 χαρακτηριστικά των ψευδοδιδασκάλων είναι: Ισχυρίζονται πως έχουν μια «καινούργια 
αλήθεια» πέρα και έξω από τη Βίβλο. Διαστρέφουν τα χριστιανικά δόγματα. Υποβιβάζουν τη Βίβλο 
σαν κανόνα ζωής. Διδάσκουν την εξ έργων σωτηρία (Νομικισμός). Υποβιβάζουν τη βεβαιότητα της 
αιώνιας ζωής διά της χάριτος του Θεού. 
 Ας προσέξουμε το μήνυμα της περικοπής μας: Επειδή ο Χριστός ζει και ενεργεί μέσα μας, δεν 
πρέπει να πιστεύουμε ό,τι ακούμε! 
 Ας μείνουμε στη διδασκαλία της εκκλησίας στην οποία μας οδήγησε ο Θεός. Εκεί που βρίσκουμε 
πνευματική θαλπωρή, ειλικρινή επικοινωνία και γνήσια πνευματική τροφή. Ό,τι δεν καταλαβαίνουμε ας 
το συζητάμε με τους διδασκάλους της εκκλησίας μας κι ας μην καταφεύγουμε σε άλλα μονοπάτια, γιατί 
είναι πολύ εύκολο να πλανηθούμε. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
«ΝΕΑ ΖΩΗ» 
 

Σειρά: ΟΙ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ  
[Η Επιστολή Α΄ Ιωάννου σε 13 Συμμελέτες] 
Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 
 
 

 

11. Η Βεβαιότητα της Κοινωνίας με τον Θεό 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 4,7-21 
 
 

Ε αυτή την περικοπή ο Ιωάννης θέλει να μας βεβαιώσει πως ως χριστιανοί είμαστε σε κοινωνία με 
τον Θεό κι εκείνος μαζί μας αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Αυτός ήταν κι ο απώτερος σκοπός του 

έργου του Χριστού: να αποκαταστήσει την κοινωνία μας με τον Θεό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της 
αγάπης του Θεού για μας, επειδή «ο Θεός είναι αγάπη». Στην περικοπή αυτή βρίσκουμε ίσως την 
καταπληκτικότερη δήλωση για τον Θεό: ο Θεός είναι αγάπη. Διακρίνουμε λοιπόν, στην περικοπή μας 
5 σημεία που μας προβάλλουν τη σχέση του Θεού με την Αγάπη. 
 
1.  Ο Θεός είναι η Πηγή της Αγάπης (εδ. 7-8). 
  

Ο Θεός είναι Αγάπη. Δεν λέει «ο Θεός είναι Χάρη» ή «είναι Έλεος», μολονότι είναι γνωστό πως ο Θεός 
είναι γεμάτος χάρη και έλεος για μας. Ο Θεός δεν προσφέρει αγάπη ούτε κάνει έργα αγάπης, είναι ο 
ίδιος Αγάπη. Ο χαρακτήρας του είναι αγάπη. Ποτέ δεν υπήρξε κάποιος χρόνος που ο Θεός να μην ήταν 
αγάπη. Η αγάπη δεν άρχισε να υπάρχει όταν ξεκίνησε η Δημιουργία ‒υπήρχε ήδη. Η αγάπη βρίσκεται 
στον σύνδεσμο της Τριάδας. Ο κύκλος της Αγάπης είναι με τρία πρόσωπα. Αλλιώς είναι ανταποδοτική. 
Π.χ. στον γάμο (ακόμη και χωρίς παιδιά) Άντρας-Γυναίκα-Θεός.  
 Η αγάπη σχετίζεται διπλά με τον Θεό: α) Η γνώση του Θεού οδηγεί στην αγάπη. Πώς γνωρίζουμε 
τον Θεό; Διά του λόγου του. Μέσα στην καθημερινή μας εντρύφηση στον λόγο γνωρίζουμε πως ο Θεός 
είναι αγάπη. Εκτός του λόγου (γραπτού ή προφορικού) δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό. Με το 
να γίνεις χριστιανός δεν έρχεται αυτόματα η γνώση του χαρακτήρα του Θεού. β) Αγαπώντας τους 
άλλους, δείχνουμε την προς τον Θεό αγάπη μας. Πώς μπορούμε να δείξουμε στον Θεό ότι τον 
αγαπάμε; Με τα λόγια; Με τους ύμνους μας; «Σ’ αγαπώ Θεέ, βασιλιά μου»; Ο Ιωάννης λέει ότι «όποιος 
δεν αγαπάει τους άλλους δεν γνώρισε τον Θεό» -δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεό. 
 
2.  Ο Θεός φανέρωσε την Αγάπη (εδ. 9).  
  

Τη φανέρωσε με το να στείλει τον Υιό να πεθάνει στον σταυρό για μας. Κοιτάζοντας τον Χριστό 
διακρίνουμε 2 στοιχεία για την αγάπη του Θεού: α) είναι μια αγάπη χωρίς όρια ή επιφυλάξεις. Τίποτα 
δεν μπορούσε να αναχαιτίσει την επιθυμία του Θεού να κάνει από αγάπη το παν για να ανοίξει τον 
δρόμο της επικοινωνίας του μαζί μας. β) Ήταν μια αγάπη που δεν μας άξιζε (βλ. Ρωμ 5,7-8). Ενώ εμείς 
ήμασταν ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Αν ο Χριστός είναι το παράδειγμά μας, τέτοια 
πρέπει να είναι και η δική μας αγάπη για τους αδελφούς μας. Για τους συζύγους: Στο Εφ 5,25 ο 
Παύλος λέει ότι όταν οι άντρες αγαπούν τις γυναίκες τους ακολουθούν το παράδειγμα του Χριστού, 
που θυσιάστηκε για την Εκκλησία του. Κι όταν οι γυναίκες υποτάσσονται στον άντρα τους το κάνουν 
ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού, που υποτάχτηκε πρόθυμα στο θέλημα του Πατέρα. Έτσι 
άντρες και γυναίκες ακολουθούν ως σύζυγοι το ίδιο παράδειγμα: του Χριστού. Αυτή είναι η 
συλλογιστική του αποστόλου και καμιά σχέση δεν έχει με σεξιστικά κριτήρια. 
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3. Ο Θεός εξήγησε την Αγάπη (εδ. 10). 
 

Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού: Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι αυτός μας 
αγάπησε και έστειλε τον Υιό του, που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Μας 
διευκρινίζει ότι δεν αγαπήσαμε εμείς τον Θεό πρώτοι αλλά εκείνος μας αγάπησε και απέδειξε την 
αγάπη του διά του σταυρού του Χριστού.  
 Στη Βίβλο, ο βασικός εβραϊκός όρος σεζέδ, όταν χρησιμοποιείται από τον Θεό, σημαίνει 
καλοσύνη με αγάπη ή τρυφερή καλοσύνη με αγάπη. Εξάλλου, η ελληνική λ. Αγάπη, όταν 
χρησιμοποιείται για την αγάπη του Θεού, σημαίνει θυσιαστική αγάπη.  
 Ο Υιός θυσιάστηκε ως ιλασμός για μας. Ιλασμός στην Παλαιά Διαθήκη σημαίνει κάλυψη. 
Ιλάσκομαι=καλύπτω. Παράδειγμα η Κιβωτός της Διαθήκης με το αίμα στο καπάκι της που κάλυπτε τις 
παραβάσεις του λαού. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ζητούσε θυσίες για να γίνει ο εξιλασμός των 
αμαρτιών του λαού. Στην Καινή Διαθήκη δέχτηκε τον εξιλασμό του Χριστού στον σταυρό μια για πάντα. 
 
4.  Ο Θεός τελειοποίησε την Αγάπη (εδ. 11-16). 
 

Στο εδ. 12 διαβάζουμε ότι Ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. Αυτό δεν σημαίνει πως η 
αγάπη του Θεού τελειοποιείται με τη δική μας προσπάθεια. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη τη δική μας 
συμβολή για να τελειοποιήσει την αγάπη του. Ο Θεός είναι αυθύπαρκτος. Η αγάπη του είναι 
αυθύπαρκτη και «τετελειωμένη». Ο Θεός δεν έχει ανάγκη τη λατρεία μας για να είναι πλήρης ως Θεός. 
Δεν έχει ανάγκη ούτε τις προσευχές μας. Ο Θεός είναι από μόνος του Θεός. Ως μέλη της εκκλησίας του 
Θεού, καλούμαστε με τον ίδιο τρόπο να αγαπάμε κι εμείς τους αδελφούς. Να μην είμαστε δεξαμενή 
αγάπης αλλά κανάλι μεταβίβασης της αγάπης που παίρνουμε από τον Θεό. Κι όταν έτσι αγαπάμε τους 
αδελφούς, όπως ο Θεός, τότε αποδεικνύουμε ότι είμαστε ενωμένοι μαζί του. Άρα το μεγαλύτερο μέσον 
μαρτυρίας μας είναι η αγάπη που δείχνουμε στους αδελφούς. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει αν 
ο Θεός δεν μας είχε δώσει το Πνεύμα του. Αυτό μας βεβαιώνει πως είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό κι 
εκείνος μαζί μας. 
 
5.  Ο Θεός υποσχέθηκε με Αγάπη (εδ. 17-21). 
 

Ο Θεός μάς υπόσχεται ότι όποιος έχει ολοκληρωμένη την αγάπη του Θεού μέσα του δεν έχει να 
φοβηθεί τη θεία κρίση -δεν θα κριθεί. Γιατί φοβάται ο άνθρωπος τον θάνατο; Επειδή η αγάπη του Θεού 
δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα του, δηλ. δεν έχει καταλάβει όλο του το είναι. Όποιος είναι βέβαιος ότι ο 
Θεός τον αγαπάει, τότε δεν περιμένει να τον δει σαν Κριτή αλλά σαν Σωτήρα. «Η τέλεια αγάπη διώχνει 
τον φόβο». Ο άνθρωπος που του έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες και η αγάπη του Θεού τον έχει 
πλημμυρίσει όχι μόνο δεν φοβάται την τιμωρία αλλά αγαπάει τον αδελφό. Αν τον αδελφό που τον 
βλέπουμε δεν τον αγαπάμε, πώς λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό που δεν τον βλέπουμε; Πώς λειτουργεί αυτή 
η συνάφεια; Τι ρόλο παίζει η θέαση του αντικειμένου της αγάπης; Ξέρουμε ότι το μάτι επηρεάζει την 
καρδιά. Τα πράγματα που δεν βλέπονται επηρεάζουν λιγότερο το μυαλό και κατά συνέπεια την καρδιά. 
(«Τα μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονούνται»). Το ότι δεν μπορούμε να συλλάβουμε τον Θεό 
οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στο ότι ο Θεός είναι αόρατος. Το μέλος του Χριστού, ωστόσο, φανερώνει 
τον Θεό στη ζωή του, και με κάποια έννοια τον κάνει ορατό. Επομένως το επιχείρημα του αποστόλου 
διαμορφώνεται ως εξής: Πώς λες ότι αγαπάς έναν Θεό που δεν τον βλέπεις καθόλου, που είναι το 
«πρωτότυπο», και δεν αγαπάς τον αδελφό σου, που στη ζωή του φαίνεται ο Θεός; 
 Πέρα όμως από τη λογική-φυσική συνάφεια, έχουμε και την εντολή του Χριστού (εδ. 21), που έχει 
κι αυτή τη λογικότητά της: Οι πιστοί έχουμε όλοι και από τη φύση και από τη νέα μας γέννηση την 
εικόνα του Θεού μέσα μας. Η αγάπη του Θεού, εξάλλου, «είναι εκκεχυμένη εν ταις καρδίαις ημών». 
Επομένως είναι αδιανόητο άνθρωποι που έχουν τη νέα φύση και τα προνόμια του Θεού στη ζωή τους 
και για τους οποίους ο Θεός ενδιαφέρεται εξίσου για όλους, να μην νιώθουν την υποχρέωση να 
αγαπούν τον αδελφό όπως αγαπούν τον ίδιο τον Θεό! 
 Κι αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο με το Πνεύμα που μάς έχει δώσει ο Θεός, τότε σίγουρα έχουμε 
κοινωνία με τον Θεό και ο Θεός μαζί μας! 
 

**** 
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12. Η Βεβαιότητα της Νίκης 
 

 Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 5,1-10 
 

ΤΟ πρώτο τμήμα της μελέτης αυτού του κεφαλαίου το κυρίαρχο ζήτημα είναι η βεβαιότητα της νίκης 
στη ζωή του κάθε πιστού. Πώς θα ξέρουμε ότι είμαστε νικητές στη χριστιανική ζωή; Δύο πράγματα 

πρέπει να ξέρουμε για να είμαστε βέβαιοι πως ως χριστιανοί είμαστε νικητές: 1) Ποια είναι τα σωστά 
χαρακτηριστικά της Σωτηρίας. 2) Ποια είναι τα σωστά χαρακτηριστικά του Σωτήρα Χριστού. Μέσα από 
τη συνειδητοποίηση αυτών των δύο ομάδων κριτηρίων θα βεβαιωθούμε ότι έχουμε νικήσει τον κόσμο. 
 
Α. Τα χαρακτηριστικά της Σωτηρίας (5,1-5) 
 
 1. Η πίστη (εδ. 1). Η λ. πιστεύω εδώ δεν είναι η διανοητική ή συναισθηματική σιγουριά αλλά η 
πνευματική παράδοση, εμπιστοσύνη, άφεση στα χέρια του Χριστού. Πολλοί σήμερα λένε «πιστεύω» 
γενικά. Η πίστη χωρίς αντικείμενο (δηλ. σε ποιον πιστεύω;) είναι κενή. Πιστεύουμε, λοιπόν, στον 
Χριστό, και υπάρχουν 2 σημεία που συγκεκριμενοποιούν την πίστη μας σ’ αυτόν ‒τι πιστεύω για τον 
Χριστό; (α) Ότι Χριστός είναι ο Σωτήρας μου. «Όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός» (εδ. 1) 
-ο Μεσσίας, ο Κεχρισμένος από τον Θεό να είναι σωτήρας του κόσμου. (β) Ότι ο Χριστός είναι ο Υιός 
του Θεού. «Όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού» (εδ. 5). Και τα δύο αυτά στοιχεία 
στηρίζονται στην ομολογία του Πέτρου ενώπιον του Κυρίου στο Μτ 16,16. 
 2. Η Νέα Γέννηση (εδ. 1 & 4). Στα εδ. 1 και 4 ο Ιωάννης χρησιμοποιεί τη λ. γέννηση, γεγεννημένον, 
γεγέννηται κλπ. Επτά φορές χρησιμοποιεί τον όρο στην Επιστολή του.  Εδώ είναι και η κόκκινη 
γραμμή: δεν μπορείς να είσαι πιστός του Χριστού χωρίς αναγέννηση (πρβλ. Ιω 3,3). Δυστυχώς, 
σήμερα οι χριστιανοί χωρίζονται σε «αναγεννημένους» και σε «κατ’ όνομα». Κι ο μόνος τρόπος να 
αναγεννηθεί κανείς είναι να εμπιστευτεί τον Χριστό και να τον αποδεχτεί σαν τον αντικαταστάτη του 
που θυσιάστηκε πάνω στον σταυρό για τις αμαρτίες του. Μ’ άλλα λόγια ο μόνος τρόπος να γίνει κανείς 
μέλος της οικογένειας του Θεού είναι διά της πίστεως· ο μόνος τρόπος να υιοθετηθούμε από τον Θεό 
είναι να δεχτούμε τον Χριστό στην καρδιά μας· ο μόνος τρόπος να λυτρωθούμε από την αμαρτία είναι 
να δεχτούμε τον Λυτρωτή. Έχουμε βιώσει αυτή την εμπειρία στη ζωή μας μ’ αυτό τον ξεκάθαρο και 
συγκεκριμένο τρόπο; 
 3. Η Διαγωγή μας. Η πίστη οδηγεί στην αναγέννηση και η νέα αυτή γέννηση εκδηλώνεται στη 
συμπεριφορά μας. Αυτό το βλέπουμε πολλές φορές στην Επιστολή. Πιο συγκεκριμένα: «Αγαπάμε τα 
παιδιά του Θεού, επειδή αγαπάμε τον Θεό» (εδ. 1-2α). Αν αγαπάμε τον Πατέρα Θεό, δεν μπορεί να 
μην αγαπάμε και τα παιδιά του. Η φύση του παιδιού του Θεού είναι ν’ αγαπάει τα αδέλφια του. 
Βιώνουμε τον Λόγο του Θεού (εδ. 2β-3). Τα εδάφια αυτά είναι ο αντίλαλος των λόγων του Χριστού: 
«Αν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου» (Ιω 14,15). Κι όταν οι εντολές του Χριστού τηρούνται στο 
πλαίσιο της αγάπης, όπως τις θέτει ο Ιωάννης, τότε αυτές «δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν». Οι 
Φαρισαίοι επέβαλλαν σκληρές εντολές (Μτ 23,4). Και ήταν σκληρές και «δυσβάστακτα φορτία», γιατί 
τις παρουσίαζαν ως μέσον δικαίωσης και όχι ως καρπό αγάπης προς τον Θεό. Νικούμε τον κόσμο 

(εδ. 4-5). Εδώ έχουμε δύο χρόνους: νικᾶ τὸν κόσμον – ἡ νικήσασα τὸν κόσμον – ὁ νικῶν τὸν 

κόσμον. Ο Κύριος στο Ιω 16,33 μας λέει ότι ο ίδιος νίκησε τον κόσμο. Ο όρος νίκη είναι φορτισμένος 

με την έννοια της μάχης. Ως χριστιανοί, όπου κι αν πάμε και ό,τι κι αν κάνουμε, είμαστε συνδεδεμένοι 
με την έννοια της μάχης. Δεν είναι εύκολη (ανθρωπίνως) η χριστιανική ζωή. Πολλές φορές εμείς 
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προσπαθούμε να την κάνουμε εύκολη με το να αρκούμαστε στην «επιβίωση», ενώ ο Χριστός μάς καλεί 
στην «ευημερία» εν Χριστώ. Μ’ άλλα λόγια είμαστε νικημένοι/ηττοπαθείς χριστιανοί και όχι νικητές.  
 Ο μόνος τρόπος, ωστόσο, για να νικήσουμε είναι όχι να προσπαθήσουμε σκληρά ή πιο σκληρά, 
αλλά να πιστέψουμε στη νίκη που ήδη έχει καταγάγει ο Χριστός με το αίμα του. Στην Αποκάλυψη 
διαβάζουμε ότι τον διάβολο «τον νίκησαν οι αδερφοί μας με το αίμα του Αρνίου και με τη μαρτυρία που 
έδωσαν για τον Ιησού» (12,11). Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε ως παιδιά του 
Θεού, και να χρησιμοποιήσουμε την πίστη μας για να νικήσουμε τον κόσμο. Αυτό δεν γίνεται 
αυτόματα, αλλά με διαρκή επαγρύπνηση ενάντια στο τρίπτυχο κόσμος-σάρκα-διάβολος. 
Συμπερασματικά μπορούμε να το πούμε ως εξής: Αντί να είμαστε συνεχώς νικημένοι/ηττοπαθείς 
χριστιανοί, ο Θεός μάς θέλει νικητές. Και μπορούμε να είμαστε νικητές και με θριαμβευτικό πνεύμα, με 
βάση το τι έχει ήδη πετύχει ο Χριστός. Δεν προσπαθούμε να νικήσουμε, έχουμε τη νίκη. Η πίστη δεν 
είναι το μέσον για να πετύχουμε μια νίκη· η πίστη μας είναι η νίκη, επειδή επικεντρώνεται στον Χριστό, 
που είναι Νικητής! 
 
Β. Τα χαρακτηριστικά του Σωτήρα Χριστού (5,6-10) 
 
1. Οι 3 Μάρτυρες. Τα βρίσκουμε στα εδ. 6-8. Εκεί χρησιμοποιούνται δύο στοιχεία για να χαρακτηριστεί 
ο Χριστός: Το Πνεύμα, το Νερό και το Αίμα. Αυτά είναι κάτι σαν «μάρτυρες» που βεβαιώνουν ότι ο 
Χριστός είναι αυτό που είπε ο ίδιος πως ήταν. Οι Ιουδαίοι υπολόγιζαν στη διπλή, πολλώ μάλλον στην 
τριπλή μαρτυρία (Δτ 19,15). Πολλοί έδωσαν διάφορες ερμηνείες για το «ύδωρ και αίμα». Κάποιοι 
είπαν ότι πρόκειται για το «νερό και αίμα» που έτρεξε στον σταυρό· άλλοι ότι εννοείται το νερό του 
καθαρισμού των αρχαίων Ισραηλιτών και το αίμα της εξιλέωσης· και κάποιοι τρίτοι ότι το νερό είναι το 
βάπτισμα και το αίμα η Θεία Ευχαριστία. Μολονότι σ’ αυτές τις ερμηνείες υπάρχει κάποια λογική, εδώ 
ο Ιωάννης έχει στον νου του τη Βάπτιση και τον Σταυρό (βλ. ΝΜΒ). Γιατί; Επειδή απαντάει στους 
Γνωστικούς οι οποίοι δέχονταν ότι στη Βάπτιση ήρθε στον Υιό το Πνεύμα αλλά ότι στον σταυρό τον 
εγκατέλειψε, γιατί ένας Θεός δεν μπορούσε να πεθάνει. Ο Ιωάννης επιμένει ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός 
του Θεού τόσο στη Βάπτισή του όσο και στον σταυρό. Κάτι ανάλογο βλέπουμε και σήμερα. Οι 
άνθρωποι αρνούνται ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να δώσει τη ζωή του «αντίλυτρο για όλους».  
 

«Φαίνεται πως η ανθρώπινη καρδιά διαρκώς προσπαθεί ν’ απαλλαχθεί από το δόγμα της εξιλέωσης. Οι 
άνθρωποι προτιμούν να έχουν τον Ιησού Χριστό σαν τον τέλειο άνθρωπο, το ιδανικό παράδειγμα, αυτόν που 
μας έδωσε έναν καταπληκτικό κώδικα ηθικής. Όμως ο Ιωάννης τονίζει εδώ ότι ο Κύριος Ιησούς δεν ήταν μόνο 
ο τέλειος άνθρωπος, αλλά ήταν και ο τέλειος Θεός· ήταν το ίδιο πρόσωπο που βαπτίστηκε στον Ιορδάνη και 
που πρόσφερε τη ζωή του θυσία για τους αμαρτωλούς. Οι άνθρωποι λένε στον Χριστό, “κατέβα από τον 
σταυρό και θα σε πιστέψουμε”. Θα ήταν ευτυχισμένοι αν μπορούσαν να σβήσουν τον σταυρό από τη σκέψη 
τους. Όμως ο Ιωάννης λέει, “όχι, δεν μπορείτε να έχετε τον Κύριο Ιησού Χριστό χωρίς το τέλειο λυτρωτικό του 
έργο στον Γολγοθά”» (Βλ. McDonald, Ερμηνευτικά Σχόλια στην Αγία Γραφή – Καινή Διαθήκη). 
 

 Επομένως το Νερό της Βάπτισης του Ιησού και το Αίμα του σταυρού είναι τα ιστορικά, εξωτερικά 
γνωρίσματα, ενώ το Πνεύμα το Άγιο είναι η εσωτερική μαρτυρία μέσα μας (Ρωμ 8,16) περί του 
Χριστού. Χωρίς το έργο της σωτηρίας μέσα μας δεν θα μπορούσαμε ούτε να γεννηθούμε εκ νέου ούτε 
να αλλάξουμε τη διαγωγή μας. Η παρουσία του Πνεύματος μέσα μας είναι η απόδειξη ότι έχουμε 
προσωπικά σωθεί. 
 2. Η Μαρτυρία. Στα εδάφια 9-10 γίνεται λεπτομερέστερος λόγος για τη μαρτυρία. Ο όρος 
αναφέρεται πέντε φορές σ’ αυτά τα εδάφια. Η επιχειρηματολογία του αποστόλου έχει τη λογική ότι ενώ 
εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους (στατιστικές, τον γιατρό μας, τον φαρμακοποιό μας, τον μηχανικό 
του αυτοκινήτου μας κλπ.) μπορούμε σίγουρα να πιστέψουμε και τη μαρτυρία του Θεού.  
 Η εμπιστοσύνη μας στον Χριστό, ενισχύει τη βεβαιότητα ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Η απιστία 
είναι προσβολή στον Θεό, γιατί τον θεωρούμε ψεύτη. 
 

**** 
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13. Η ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννου 5,11-21 
 

ΤΟ δεύτερο τμήμα της μελέτης μας ο Ιωάννης ασχολείται γενικά με το μεγάλο θέμα της πνευματικής 
ανάπτυξης του πιστού. Φαίνεται πως η κοσμική επίδραση σε συνδυασμό με την εξάπλωση των πλανών και 

των ψευδοδιδασκάλων κλόνιζε τη βεβαιότητα της αρχικής πίστης των παραληπτών της Επιστολής του. Ίσως οι 
πρώτοι εκείνοι πιστοί ν’ αναρωτιούνταν: «Πήγαμε άραγε κανένα βήμα πιο μπροστά μετά την αρχική πίστη μας 
και την αναγέννησή μας; πώς θα το ξέρουμε αυτό; τι έχουμε καταφέρει ώς τώρα; τι κερδίζουμε που μένουμε 
πιστοί στον Χριστό;» Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλη την Επιστολή το ρ. γνωρίζομεν (π.χ.: 2,3· 3,14· 3,16 
κλπ.) απαντάται 33 φορές. 
 Έτσι, κλείνοντας την Επιστολή του ο Ιωάννης νιώθει την ανάγκη να προσφέρει στους αναγνώστες του που 
ήταν Χριστιανοί της Διασποράς και είχαν βιώσει τον διωγμό, την απαξίωση και την πλάνη, 5 αλήθειες που ήδη 
«γνωρίζομεν», οι οποίες δηλώνουν και τα γνωρίσματα της πνευματικής μας ανάπτυξης ‒πέντε διαβεβαιώσεις: 
 
1. Η βεβαιότητα της Σωτηρίας (εδ. 11-13) 
 

Σε προηγούμενη μελέτη μας είδαμε ότι η πίστη οδηγεί στη νέα γέννηση, η οποία εκδηλώνεται με νέα διαγωγή. 
Εδώ, στα εδ. 11-12 βλέπουμε ότι: α) Η αιώνια ζωή είναι ένα τωρινό αγαθό των πιστών. Την έχουμε από τώρα. 
Αυτό φαίνεται από τους χρόνους του ρ. έχω στο κείμενο· β) η αιώνια ζωή είναι και μελλοντικό γεγονός. Θα 
ζήσουμε αιώνια με τον Χριστό λόγω της νέας γέννησής μας· γ) ο μόνος τρόπος να λάβουμε την αιώνια ζωή 
είναι διά του Υιού (βλ. Ιω 14,6).   
 Γενικά ο απόστολος Ιωάννης θέλει όλοι οι αναγνώστες του να έχουμε μια αίσθηση σιγουριάς: Σε όσους είναι 
μακριά από τον Χριστό, λέει στο Ευαγγέλιό του ότι «Αυτά γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο 
Χριστός ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δι’ αυτού τη ζωή» (Ιω 20,31). Για τους πιστούς λέει στην Α΄ 
Επιστολή του ότι «Αυτά τα έγραψα σ’ εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε πως έχετε 
την αιώνια ζωή, και για να πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού» (εδ. 13). 
 
2. Η Βεβαιότητα της Μεσιτικής Προσευχής (εδ. 14-17) 
 

Στα εδάφια αυτά κάνει την εμφάνισή του το είδος της «μεσιτικής προσευχής». Είναι αυτή που ένας πιστός 
προσεύχεται ώστε ο Θεός να επέμβει στη ζωή ενός άλλου είτε για σωτηρία, είτε για διόρθωση, για έλεγχο ή για 
αναζωπύρωση κλπ. Με βάση το κείμενο, ως πιστοί έχουμε παρρησίαν. Η βεβαιότητά μας θα πρέπει να μας 
οδηγεί μπροστά στον Θεό με αιτήματα, αλλά με διάθεση υποταγής όπως ο Χριστός στη Γεθσημανή (πρβλ. Εβρ 
10,22). Επίσης προσευχόμαστε με συμπόνοια για τους άλλους. Τα εδ. 16-17 είναι δύσκολα στην κατανόηση και 
δεν είναι της παρούσης ν’ ασχοληθούμε λεπτομερώς. Με λίγα λόγια: Η επικρατέστερη εξήγηση (οι άλλες λένε 
πως είναι μια επίμονη αμαρτία, η βλασφημία του Πνεύματος, ο φόνος, η ανταρσία ενάντια στην κυριαρχία του 
Θεού κλπ.) είναι ότι εδώ πρόκειται για την αμαρτία της αποστασίας, και πιστεύουμε πως αυτή η εξήγηση 
ταιριάζει περισσότερο στα συμφραζόμενα. Αποστάτης είναι αυτός που έχει ακούσει τις σπουδαίες αλήθειες της 
χριστιανικής πίστης, έχει πειστεί διανοητικά ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, έχει ομολογήσει τη χριστιανική πίστη, 
και παρ’ όλα αυτά επιμένει στην αμαρτία του. Ο χριστιανός δεν έχει το δικαίωμα να προσευχηθεί για τέτοιους 
ανθρώπους, επειδή ο Θεός έχει ήδη φανερώσει στον λόγο του ότι η αμαρτία τους τους οδηγεί στον θάνατο.  
 Εκείνο που προέχει είναι πως όταν βλέπουμε κάποιον αδελφό να παραστρατεί, δεν πρέπει να τον 
κουτσομπολεύουμε, να τον επικρίνουμε ή να γυρίζουμε αδιάφορα την πλάτη, αλλά να προσευχόμαστε γι’ αυτόν 
να μην παρασυρθεί από την παγίδα του διαβόλου αλλά να επανέλθει.  
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Τι μπορούμε να επιτύχουμε με τη μεσιτική προσευχή; Πολλά: Την επιστροφή ενός αμαρτωλού, την 
αποκατάσταση σχέσεων, την αναζωπύρωση της εκκλησίας μας, την αλλαγή συμπεριφοράς των παιδιών 
απέναντι στους γονείς τους, την αλλαγή συμπεριφοράς των γονέων προς τα παιδιά και μεταξύ τους, την 
απεξάρτηση των εξαρτημένων, την παρηγοριά των απελπισμένων ή των πενθούντων κλπ. 
 
3. Η Βεβαιότητα της Νίκης (εδ. 18) 
 

Όπως ήδη έχουμε δει, ο Χριστός νίκησε, κι εμείς βγαίνουμε κάθε μέρα νικητές με βάση τη νίκη εκείνου. Ο 
διάβολος, τώρα, μπορεί να μας βάλει σε πειρασμό, μπορεί να μας «κοσκινίσει», μπορεί να μας παραπλανήσει 
κλπ. αλλά δεν μπορεί να μας νικήσει αν μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό.  
 Οι Γνωστικοί έλεγαν ότι «δεν έχει σημασία πώς ζει κανείς ως χριστιανός». Ο Ιωάννης αντιτάσσει τη 

βεβαιότητα ότι «ξέρουμε πως όποιος έχει αναγεννηθεί από τον Θεό δεν κυριεύεται από την αμαρτία» (οὐχ 

ἁμαρτάνει). Είναι όμως δική μας ευθύνη να «προστατεύουμε τον εαυτό μας» από την αμαρτία (Ιακ 4,7 και Α΄ 

Ιω 4,4). 
 
4. Η Βεβαιότητα πως είμαστε Οικογένεια του Θεού (εδ. 19) 
 

Εδώ έχουμε τη βεβαιότητα πως είμαστε μέλη της οικογένειας του Θεού. Αν έχουμε γεννηθεί από τον Θεό είμαστε 
μέλη της οικογένειάς του. Αντίστροφα, αν δεν έχουμε γεννηθεί από τον Θεό είμαστε εξ ορισμού παιδιά του 
διαβόλου και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη βεβαιότητα, κατά το Β΄ Κορ 4,4.   
 
5. Η Βεβαιότητα ότι ο Ιησούς είναι Θεός  (εδ. 20) 
 

Τι ζόρι τραβάει ο Ιωάννης κι επαναλαμβάνει κάτι που για μας είναι αναμφισβήτητο; Είναι γιατί πάλι οι Γνωστικοί 
έλεγαν ότι ο Ιησούς ήταν απλά ένας άνθρωπος και όχι ο Υιός του Θεού ‒όπως έχουμε δει στα προηγούμενα‒ 
και δεν μπορούμε να έχουμε την αιώνια ζωή μέσω του Χριστού, αλλά μέσω της γνώσης. Αν ο Ιησούς δεν είναι 

Θεός δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό, γιατί αυτή την ένωσή μας τη χρωστάμε στον Υιό (ἐν τῷ 

Υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ). Πόσο όμορφη διαβεβαίωση είναι αυτή!: «Ο Χριστός μάς έδωσε την πνευματική 

δύναμη να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό» (δέδωκεν ὑμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν). 

Βλέπουμε άραγε τον αληθινό Θεό μέσα από τις επεμβάσεις του στη ζωή μας; μέσα από τα γεγονότα; Αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο μέσω του Υιού, διά του Αγίου Πνεύματος! Με τις 5 αυτές τελευταίες πραγματικότητες, ο 
πιστός μπορεί να είναι βέβαιος για την πνευματική του ανάπτυξη. 
 
Μετά απ’ αυτές τις 5 διαβεβαιώσεις, ο Ιωάννης καταλήγει σε μια ακροτελεύτια παρότρυνση στο εδ. 21: «Παιδιά 
μου, φυλαχτείτε από τους ψεύτικους θεούς. Αμήν». Εκ πρώτης όψεως μοιάζει με ένα άσχετο εδάφιο που κάνει 
ξαφνικά την εμφάνισή του στο κείμενο, αλλά αν το καλοσκεφτούμε έχει τη σημασία του. Σήμερα δεν έχουμε 
ξύλινα ή πέτρινα ομοιώματα. Είμαστε χριστιανοί. Οτιδήποτε, ωστόσο, κρατάει την καρδιά μας μακριά από τον 
Θεό, είναι είδωλο (λεφτά, δουλειά, επάγγελμα, παιδιά, οικογένεια, ιδιοκτησίες, διακονίες, τεχνολογία, video 
games, Facebook, ίντερνετ κλπ.) Το άγαλμα του Δαγών δεν μπορεί να σταθεί πλάι στην Κιβωτό της Διαθήκης 
(δες Α’ Σαμ 5,1-5). 
 Ο ιερός Αυγουστίνος έλεγε πολύ χαρακτηριστικά τι είναι ειδωλολατρία: «Ειδωλολατρία είναι να λατρεύεις 
κάτι που πρέπει να το χρησιμοποιείς, και να χρησιμοποιείς κάτι που πρέπει να λατρεύεις». Αν δεν 
λατρεύουμε τα συνήθη είδωλα που προαναφέραμε, μήπως προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Θεό για την 
καθημερινότητά μας, τις ανάγκες μας, τα προβλήματά μας χωρίς να τον λατρεύουμε στην καρδιά μας; 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 
 

Οι 13 Βεβαιότητες στην Α΄ Ιωάννου μας δείχνουν ότι μπορούμε να είμαστε σίγουροι για 5 πραγματικότητες: 1) 
Για την αυθεντικότητα της Βίβλου (1,1-4· 4,1-6). 2) Για τη συγχώρησή μας (1,5‒2,2· 3,4-10· 3,11-18). 3) Για 
την κοινωνία μας με τον Θεό (2,3-11· 2,12-17· 4,7-21). 4) Για τη δυναμική χριστιανική ζωή (3,19-24· 5,1-10· 
5,11-21). 5) Ότι θα ξαναδούμε τον Χριστό (2,18-27· 2,28‒3,3). 
 

**** 
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