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1.  Ο πολιτισμός  ως παράγοντας διαμόρφωσης της θεολογικής 
σκέψης του απ. Παύλου 

 
 

Ο Παύλος υποστηρίζει, υπερασπιζόμενος την αποστολικότητά του, ότι το 
ευαγγέλιο για τον Ιησού Χριστό, το οποίο κηρύττει, ούτε το παρέλαβε ούτε το 
διδάχτηκε από άνθρωπο, αλλά του το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός (Γαλ 1,12). 

Καθώς όμως μελετούμε τα κείμενα του αποστόλου διαπιστώνουμε ότι ο 
απόστολος αναπτύσσει τη θεολογία του γύρω από ένα κεντρικό θέμα, αυτό του 
ευαγγελίου, και την προσαρμόζει ανάλογα με τις περιστάσεις. Τέλος, αν και ο 
απόστολος πραγματεύεται πολλές φορές σε κάθε επιστολή του τα ίδια 
θεολογικά θέματα, εντούτοις προσθέτει σ’ αυτές, κάθε φορά, κάτι καινούργιο 
από τη θεολογία του1. 

Όλες αυτές οι προσαρμογές που πραγματοποιεί ο απόστολος στην θεολογία 
του αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή διατύπωση της και στην όσο το δυνατόν 
πετυχήμενη πρόσληψή της από τους αποδέκτες της, τους πιστούς των 
διάφορων χριστιανικών κοινοτήτων.  

Ο Παύλος για να επιτύχει τον σκοπό του αυτό χρησιμοποιεί όλα τα 
δεδομένα των πολιτισμών της εποχής του, που ανθούσαν στην Μεσόγειο τον 
πρώτο αιώνα μ.Χ., ακριβέστερα του πρώτου χριστιανισμού, του ιουδαϊσμού και 
του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Ταυτόχρονα όμως και ο ίδιος είναι  μέρος των 
πολιτισμών αυτών και δέχεται τις επιρροές τους.  

Στην συνέχεια θα αναλύσουμε, πώς ο πολιτισμός συνέβαλε στην 
διαμόρφωση της θεολογίας του απ. Παύλου.  

Ο πολιτισμός της εποχής, ακριβέστερα οι πολιτισμοί της Μεσογείου, είναι 
η γόνιμη γη, στην οποία ο απ. Παύλος καλλιέργησε το Ευαγγέλιο του Ιησού 
Χριστού.  

Πρέπει από την αρχή να διευκρινίσουμε ότι ο ορισμός του πολιτισμού είναι 
ιδιαίτερα δύσκολος. Ένας από αυτούς οριοθετεί τον πολιτισμό ως «το 
ενοποιημένο σύνολο συστημάτων, τα οποία εμπεριέχουν από τη μια μεριά 
συγκεκριμένες ιδέες, αισθήματα και αξίες και από την άλλη τα πρότυπα και τα 
παράγωγα αυτών των ιδεών, συναισθημάτων και αξιών2. Σύμφωνα με τον 
παραπάνω ορισμό, ο πολιτισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο3. Η θέση αυτή 
είναι πολύ χρήσιμη στην έρευνά μας γιατί μας βοηθά να προσεγγίσουμε τις 
διάφορες γνωσιολογικές, συναισθηματικές και αξιακές διαστάσεις τoυ 
                                                
1 Π. Βασιλειάδη, «Σύγχρονες προσεγγίσεις της παύλειας θεολογίας» σε Παύλος & Κόρινθος, 281-
302. 
2 P. Hiebert, Anthropological Insights for Missionaries, Grand Rapids, Baker, Michigan, 1985, 30. 
3 Βλ. και J. H. Yoder, “How H. Richard Nieguhr Reasoned: A Critique of Christ and Culture”, στο G. 
H. Stassen, D. M. Yeager and J. H. Yoder, ed., Authentic Transformation: A New Vision of Christ 
ad Culture, Nashville, 1996, 54-61.  



 
 

 

3 

πολιτισμικού αυτού συμπλέγματος και να κατανοήσουμε την αλληλεπίδραση 
μεταξύ του Ευαγγελίου και του πολιτισμού. Έτσι το Ευαγγέλιο, καθώς συνδέεται 
με τον πολιτισμό, αγγίζει πολλές από τις επιμέρους πλευρές του και όχι π.χ. 
μόνον την θεολογική. Αντίστοιχα, όταν ο πολιτισμός διασταυρώνεται με το 
Ευαγγέλιο και τους χριστιανούς, επηρεάζει με τη σειρά του τις ιδέες και τις 
συνήθειες των χριστιανών. 

Η διαδικασία αυτή αλληλοσύνδεσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ του 
Ευαγγελίου και του πολιτισμού είναι περίπλοκη και πολυεπίπεδη και 
διαμορφώνεται με βάση την θρησκεία, την φυλετική καταγωγή, την κοινωνική 
θέση, την οικονομική κατάσταση, την παιδεία, και τις οπτικές ή τους τρόπους 
σκέψης για τη ζωή και την δράση του ανθρώπου που διαθέτει ο κάθε 
πολιτισμός4.  

Αποτέλεσμα της παραπάνω αλληλοσύνδεσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
του Ευαγγελίου και του πολιτισμού είναι η αλλαγή που επέρχεται στον τρόπο 
σκέψης και δράσης του ανθρώπου. Ο πολιτισμός δηλαδή, επειδή από τη φύση 
του δεν είναι στατικός,  καθώς έρχεται σε επαφή με το Ευαγγέλιο, αλλάζει και 
αναδιαμορφώνεται. Ο απ. Παύλος, π.χ. πριν γίνει χριστιανός ανήκει πολιτισμικά 
στον παραδοσιακό ιουδαϊσμό και είναι διώκτης των χριστιανών. Όταν όμως 
έρχεται σε επαφή με το Ευαγγέλιο, επηρεάζεται από αυτό και μεταστρέφεται 
στον χριστιανισμό, διότι θεωρεί πλέον ότι ο χριστιανισμός του προσφέρει 
πειστικότερες εξηγήσεις σχετικά με τη ζωή και τον τρόπο αναστροφής του 
ανθρώπου, από ό,τι ο Ιουδαϊσμός5.  

Στο παραπάνω πλαίσιο αλληλεπίδρασης μεταξύ του Ευαγγελίου και του 
πολιτισμού ο Παύλος κηρύττει το Ευαγγέλιο σε πιστούς που αποτελούν μέρος 
του πολιτισμού, ακριβέστερα των πολιτισμών της Μεσογείου. 
Δραστηριοποιείται δηλαδή ο Παύλος εντός ενός κόσμου που έχει τις δικές του 
οπτικές και το δικό του «σύστημα συμβόλων» για τις διάφορες εκφάνσεις της 
κοινωνικής ζωής, τις σχετικές με την γλώσσα, την τελετουργία, τις συνήθειες, 
τους τρόπους ψυχαγωγίας, και την τεχνολογία6.  

                                                
4 Για τις οπτικές ή τρόπους σκέψης (worldviews) βλ., μεταξύ των άλλων, C. H. Kraft, Anthropology 
for Christian Witness, Maryknoll, Orbis, New York, 1996, 51-68.  Σημειώνουμε ότι οι οπτικές 
αυτές δεν είναι ορατές με την πρώτη ματιά, όμως αυτές βοηθούν τους ανθρώπους να «δουν» 
και να «κατανοήσουν» τον κόσμο. Προβάλλουν π.χ. διάφορες ιστορίες με τις  οποίες δίνονται 
απαντήσεις για την ύπαρξη μιας ομάδας και για τον σκοπό ύπαρξής της. Τέτοια «ιστορία» είναι 
π.χ. η ιστορία της σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός στους Ισραηλίτες, απελευθερώνοντάς τους 
από την δουλεία της Αιγύπτου. Ένα σύγχρονο παράδειγμα τέτοιας «ιστορίας» είναι το 
«αμερικανικό όνειρο», οπτική που κυριαρχεί στην αμερικανική κοινωνία. 
5 P. Hiebert, ό.π., 49 · Ν. Τ. Wright,  
6 Για την συμβολική διάσταση της κοινωνίας βλ., μεταξύ άλλων, C. Geertz, The Interpretation of 
Cultures, New York, 1973, 3-141 · C. J. Schreiter, Constructing Local Theologies, Maryknoll, Orbis, 
N.Y., 1985, 49-75. 
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Ο απόστολος των εθνών χρησιμοποιεί κατά την διάδοση του Ευαγγελίου τις 
οπτικές αυτές και το παραπάνω «σύστημα συμβόλων» των πολιτισμών της 
Μεσογείου, για να δυνηθούν οι ακροατές του να κατανοήσουν το κήρυγμά του.  

 
 

1.1  Ο απ. Παύλος και  η επίδραση των πολιτισμών της Μεσογείου 
 

 
 Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε, πώς οι πολιτισμοί της 

Μεσογείου με τις οπτικές τους και τα συμβολικά στοιχεία τους επέδρασαν  στην 
διαμόρφωση της προσωπικότητας και των αντιλήψεων του αποστόλου 
Παύλου7.  

 Για το θέμα μας είναι αρκετά βοηθητικό το κείμενο των Πράξεων των 
Αποστόλων, όπου ο Παύλος αναφέρεται στην πολιτισμική του ταυτότητα, πριν 
γίνει χριστιανός λέγοντας τα εξής: «ἐγώ εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν 
Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, παρὰ τοὺς πόδας 
Γαμαλιὴλ πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς 
ὑπάρχων τοῦ θεοῦ καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον»8.  

Παρόλο που το παραπάνω κείμενο μαρτυρεί την ιουδαϊκή ταυτότητα του 
Παύλου, στην έρευνα συζητείται ευρέως και δικαιολογημένα, πώς θα πρέπει να 
κατανοήσουμε τον Παύλο, ως τέκνο της Ταρσού, δηλαδή του ελληνορωμαϊκού 
πολιτισμού ή ως τέκνο της Ιερουσαλήμ, δηλαδή του Ιουδαϊκού πολιτισμού, ή 
απλά ως χριστιανό; Ακόμη, οι ερμηνευτές ερίζουν ως προς το πώς πρέπει να 
αναγιγνώσκουμε τις επιστολές του, δηλαδή ως μάρτυρες της ιουδαϊκότητας του 

                                                
7 Για τον Παύλο, την ζωή και το έργο του βλ., μεταξύ άλλων, U. Schnelle, Paulus. Leben und 
Denken, De Gruyter, Berlin/ New York, 2003 · O. Wischmeyer, (Hrg.), Paulus, Leben - Werk - 
Briefe. Tübingen-Basel 2006 · P. Stegemann, “Paulus” [2], DNP, τόμος 9, 432-439 · S. 
Vollenweider, “Paulus”, στο H. D. Betz / D. S. Browning / B. Janowski / E. Jüngel, (Hrsg.), Religion 
in Geschichte und Gegenwart (RGG4), Mohr-Siebeck, Tübingen, 1998-2007, τόμος 6 (2003), 1035-
1066 · M. Bachmann, “Paulus“,  στο P. v. Möllendorff / A. Simonis / L. Simonis, (Hrsg.), Historische 
Gestalten der Antike. Rezeption in Literatur, Kunst und Musik, Der Neue Pauly Supplemente 8, 
Lizenzausgabe für die Wischenschaftliche Buchgesellchaft, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart, 2013, 
735-750. 
8 Πραξ 22,3. Βλ. και R. I. Pervo, Acts: A Commentary, Fortress Press, Minneapolis, 2008, 559-566. 
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Παύλου9 ή ως καθρέφτες που αντανακλούν την επίδραση της ελληνορωμαϊκής 
φιλοσοφίας, ρητορικής και κοινωνικής πρακτικής στον ίδιο και στο έργο του10; 

Παρακάτω παραθέτουμε απλουστευμένα τις τρεις θέσεις που διατυπώθηκαν 
προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα.  

1)  Ο απ. Παύλος και η επίδραση του χριστιανισμού. Η μία θέση υποστηρίζει 
ότι  το βάρος πρέπει να δοθεί στην επίδραση που είχε ο χριστιανισμός στον 
Ιουδαίο Παύλο. Η επίδραση αυτή αφορά αφενός την αποκάλυψη του Ιησού 
Χριστού στον Παύλο έξω από την Δαμασκό και αφετέρου την μετάδοση 
λεπτομερειών, σχετικών με την χριστιανική διδασκαλία από τους χριστιανούς 
στον Παύλο.  

Ο Παύλος αναφέρεται συχνά στην παλιά του ζωή, την «ἀναστροφήν» του 
στον Ιουδαϊσμό (Γαλ 1,13), παραδέχεται όμως ότι το ιουδαϊκό «σύστημα 
συμβόλων», δηλαδή η περιτομή, οι διατροφικές συνήθειες και γενικά η υπακοή 
στις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου ανατράπηκε κατά την συνάντησή του με 
τον Χριστό11. Χαρακτηριστικά ο απόστολος επισημαίνει ότι «ἅτινα ἦν μοι κέρδη, 
ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν» (Φιλ 3,4-10). Τονίζει δηλαδή, ότι όλη η 
ιουδαϊκή οπτική του μεταμορφώθηκε από την εμπειρία της αποκάλυψης σε 
αυτόν του Ιησού Χριστού έξω από την Δαμασκό. Δηλαδή, ο αφοσιωμένος 
Φαρισαίος και ζηλωτής του Μωσαϊκού Νόμου Παύλος αντικατέστησε την παλιά 
ιουδαϊκή οπτική του με μια νέα, την χριστιανική οπτική. 

Παράλληλα ο Παύλος χρησιμοποιεί συχνά στις επιστολές του θεολογικές 
παραδόσεις που προϋπήρχαν στις πρωτοχριστιανικές κοινότητες, όπως τον 
ύμνο προς τον Χριστό στο Φιλ 2,6-11. Με την υιοθέτηση των πρωτοχριστιανικών 

                                                
9 Η τάση αυτή καθιερώθηκε στην έρευνα μετά την δημοσίευση του έργου του E. P. Sanders, Paul 
and Palestinian Judaism, Fortress Press, Philadelphia, 1977, και ονομάστηκε “New Prespective 
on Paul” (NPP). Βλ. και E. P. Sanders, Paul, the Law, and the Jewish People, Fortress, Philadelphia, 
1983 · J. D. G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, Grand Rapids, Michigan 1998 · N. T. Wright, 
The Climax of the Covenant: Christ and the Law in Pauline Theology, Fortress, Minneapolis 1991. 
Για την Νέα Προοπτική στον Παύλο (ΝΠΠ) στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, βλ. Χ. Ατματζίδη, 
Από την βιβλική έρευνα στην πίστη της Εκκλησίας. Συνοπτική Θεολογία της Καινής Διαθήκης, 
Βιβλική Βιβλιοθήκη 48, εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2010, 245-256 · Ο. 
Γραμματικοπούλου, Η Νέα Προοπτική Προσέγγισης της Θεολογίας του απ. Παύλου και η 
συμβολή της στη μελέτη της παύλειας θεολογίας. Θεσσαλονίκη 2013 (Μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία) ·  της ίδιας, Απόστολος Παύλος – Νέα Προοπτική. Σύγχρονες προσεγγίσεις 
της παύλειας θεολογίας,  Εκδόσεις OSTRACON, Critical Approaches to the Bible, vol. XI, 
Θεσσαλονίκη 2017. 
10 Βλ., μεταξύ άλλων, T. Engberg-Pedersen, Paul and the Stoics, Westminster John Nox, Louisville, 
2000 ·  J. Malherbe, Paul and the Popular Philosophers, Minneapolis 1989 · F. G. Downing, Cynics, 
Paul and the Pauline Churches, T. & T Clark, Edinburgh, 1994 · T. Engberg-Pedersen, (ed.), Paul 
and his Hellenistic Context, T. & T Clark, Edinburgh, 1994. 
11 Βλ. και A. Ruwe /  M. Vahrenhorst, “Tora/Nomos”, στο F. Grüsemann / K. Hungar / C. Janssen 
/ R. Kessler / L. Schottroff, (Hrsg.), Sozialgechichtliches Wörterbuch zur Bibel, Gütersloher 
Verlaghaus, Gütersloh, 2009, 590-596 · J. D. G. Dunn, The epistle to the Galatians, Black’ s New 
Testament Commentaries, T & T Clark, London, 1993, 55-62 · M. de Boer, Galatians, Α 
Commentary, The New Testament Library, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 
2011,72-96. 
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αυτών παραδόσεων ο Παύλος επιτυγχάνει την καλύτερη μετάδοση της 
θεολογίας του και την αρμονική σύνδεση της δικής του θεολογίας με την 
προϋπάρχουσα θεολογία των  πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων.   

2)  Ο απ. Παύλος και η επίδραση του ιουδαϊσμού. Η άλλη θέση υποστηρίζει 
ότι ο χριστιανός πλέον Παύλος δεν απαρνήθηκε την ιουδαϊκή του κληρονομιά.  

Ο Παύλος αναφέρεται στο ιουδαϊκό του παρελθόν με υπερηφάνεια. 
Αυτοαποκαλείται «Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων» (Φιλ 3,5 · πρβλ. Β΄ Κορ 11,22), παρόλο 
που γεννήθηκε έξω από την περιοχή του Ισραήλ. Η φράση αυτή σημαίνει ότι ο 
Παύλος  αυτοπροσδιορίζεται ως Ιουδαίος. Μπορεί όμως να σημαίνει ακόμη, ότι 
μιλούσε και την πατροπαράδοτη εβραϊκή και αραμαϊκή γλώσσα12. Επίσης, ότι οι 
γονείς του, ορθόδοξοι Εβραίοι, τον οδήγησαν στην Ιερουσαλήμ, όπου ο νεαρός 
Παύλος μαθήτευε «παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ» (Πρ 22,3), ενός από τους πλέον 
γνωστούς διδασκάλους του Ιουδαϊσμού της εποχής. Η μαθητεία του αυτή τον 
έφερε σε επαφή με τους κύκλους του ιεροσολυμίτικου φαρισαϊσμού και της 
φαρισαϊκής θεολογίας13 και βοήθησε στην πολιτισμική ένταξή του στον 
αποκαλούμενο «παλαιστινιακό» Ιουδαϊσμό. Ο Παύλος αναφερόμενος στον 
εαυτό του τονίζει στο Φιλ 3,5-6 ότι «περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, 
φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, κατὰ ζῆλος 
διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος”. 
Από τους λόγους του αυτούς αναδεικνύεται ότι ο Παύλος θεωρεί τον εαυτό του 
ως μέλος του Ισραήλ, του περιούσιου λαού του Θεού.  Ενώ είναι Ιουδαίος της 
διασποράς διατηρεί τους δεσμούς του με την πατρογονική γη και τις 
παραδόσεις του Ισραήλ. Επίσης, ως μέλος της κοινότητας των Φαρισαίων 
ακολουθεί πιστά τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου και μάχεται τους 
χριστιανούς, επειδή θεωρεί ότι αυτοί παραβιάζουν τον Μωσαϊκό Νόμο. Για τον 
ζηλωτισμό του αυτό στην τήρηση των παραδόσεων του Ιουδαϊσμού γράφει ο 
Παύλος στο Γαλ 1,14 ότι «καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς 
συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν 
μου παραδόσεων».  Επίσης στις Πράξεις των Αποστόλων  αναφέρεται ότι ο 
Παύλος αυτοπροσδιορίζεται: “ἄνδρες ἀδελφοὶ, ἐγὼ Φαρισαῖος  εἰμι, υἱὸς 
Φαρισαίων” (Πρ 23,6) και παραδέχεται ότι «ὅτι kαὶ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν 
τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος» Πρ (26,5).  

Παρεμπιπτόντως αναφέρουμε ότι το κίνημα του Φαρισαϊσμού κατά την 
εποχή του απ. Παύλου είχε ήδη μετατραπεί από ένα πολιτικό κίνημα σε ένα 
θρησκευτικό-ευσεβιστικό κίνημα, που επηρέασε αποφασιστικά την πνευματική 
ζωή των Ιουδαίων τον πρώτο μ.Χ. αιώνα14. 

                                                
12 Έτσι, μεταξύ άλλων, ο M. Hengel, The Pre-Christian Paul, Trinity Press, Philadelphia 1991, 25-
26.  
13 Βλ. και O. Wischmeyer, (Hrg.) Paulus, Leben - Umwelt - Werk - Briefe (Tübingen / Basel, 2003), 
19-26. 
14  Αναλυτικά για τους Φαρισαίους βλ. μεταξύ των άλλων, Σ. Αγουρίδη, Ιστορία των χρόνων της 
Καινής Διαθήκης, Θεσσαλονίκη 1985, 331-335. και G. Stemberger, Pharisäer, Sadduzäer, 
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Ο Παύλος από νεαρός ενσωματώθηκε στο κίνημα αυτό των Φαρισαίων και 
διακρίθηκε για τον ζήλο του να τηρείται πιστά ο Μωσαϊκός Νόμος και οι 
ιουδαϊκές παραδόσεις.  Ήταν λοιπόν επόμενο η μακρά θητεία του στον 
φαρισαϊκό Ιουδαϊσμό να εξακολούθησε να τον επηρεάζει και ως χριστιανό. 
Ένδειξη της υιοθέτησης του φαρισαϊκού τρόπου σκέψης και στάσης του Παύλου 
είναι π.χ. στο Β΄ Κορ 6,14-7,1, όπου ο απόστολος κάνει λόγο  για  καθαρότητα 
που επιτυγχάνεται από την απομάκρυνση του πιστού  «ἀπὸ παντός μολυσμοῦ 
σαρκὸς καὶ πνεύματος». 

Ακόμη θα πρέπει να υπογραμμίσουμε  ότι ο Παύλος συνέχισε να οριοθετεί 
το κήρυγμά του βασιζόμενος στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό συνάγεται από την 
ευρύτατη χρήση της Π.Δ. από τον Παύλο. Ο απόστολος των εθνών καταφεύγει 
συχνά στην Π.Δ. και αντλεί από αυτή τα επιχειρήματά του καθώς αναπτύσσει 
την θεολογία του. Στην Π.Δ. εδράζει κυρίως την διδασκαλία του για τον Ιησού 
Χριστό, το άγιο Πνεύμα, την Εκκλησία, την σωτηρία των ανθρώπων, τα έσχατα.  

Με την στάση αυτή ο απ. Παύλος συνεχίζει την παράδοση που ισχύει στις 
πρώτες χριστιανικές κοινότητες αναφορικά με την χρήση της Π.Δ.. Οι πρώτοι 
χριστιανοί  θεωρούν και χρησιμοποιούν ως Αγία Γραφή την Π.Δ. Αυτό 
συμβαίνει, επειδή αυτοί αποτελούν μέρος της Ιουδαϊκής κοινότητας και γι’ αυτό 
ακολουθούν τις ιουδαϊκές θρησκευτικές της συνήθειες. Συμμετέχουν στην 
ιουδαϊκή λατρεία, που πραγματοποιείται στον Ναό των Ιεροσολύμων και στις 
Συναγωγές, και ακολουθούν τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου για την τήρηση 
του Σαββάτου, την περιτομή, την αποφυγή κατανάλωσης συγκεκριμένων 
τροφών κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούν τον Νόμο και τους Προφήτες ως την 
Αγια Γραφή. Παράλληλα και ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας οι χριστιανοί πραγματοποιούν τις λατρευτικές συνάξεις τους σε 
διάφορους πρόσφορους χώρους, όπου πραγματοποιούνται οι αγάπες, τελείται 
η Ευχαριστία και αναγιγνώσκονται ή απαγγέλλονται κείμενα από την εβραϊκή 
Βίβλο.  

Παράλληλα και με την πάροδο του χρόνου δημιουργείται  και νέα συλλογή 
κειμένων. Αυτά προέρχονται από την αλληλογραφία του απ. Παύλου με τις 
διάφορες χριστιανικές  κοινότητες, δηλαδή από τις επιστολές, από ύμνους, 
βαπτισματικές ομολογίες και ομολογίες πίστης, που δημιουργήθηκαν κατά την 
λατρεία κ.ά.  

 Ακόμη θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Παύλος συνέχισε να οριοθετεί το 
κήρυγμά του υιοθετώντας αρχές του Ιουδαϊκού Αποκαλυπτισμού του πρώτου 
αιώνα μ.Χ. Ο Παύλος φαίνεται στα κείμενά του να γνωρίζει την ιουδαϊκή 
αποκαλυπτική και να την χρησιμοποιεί καθώς αναπτύσσει τις θεολογικές του 
ιδέες15. Την εποχή του απ. Παύλου είναι ευρύτατα διαδεδομένη η ανάγνωση 

                                                
Essener, Stuttgart 1991, passim.  
15 Βλ., μεταξύ άλλων, Δ. Καϊμάκη, «Β΄ Κορ. 12,2-4 και ο ουράνιος κόσμος στην ιουδαϊκή 
αποκαλυπτική γραμματεία» σε Παύλος & Κόρινθος, 9-20. 
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κειμένων με αποκαλυπτικό περιεχόμενο16. Αυτά είτε περιέχονται στην Π.Δ., π.χ. 
στο βιβλίο του Δανιήλ είτε σε εξωπαλαιοδιαθηκικά κείμενα, π.χ. στην 
Αποκάλυψη Βαρούχ. Τα κείμενα αυτά επηρεάζουν την σκέψη του Παύλου σε 
μεγάλο βαθμό.  

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι ο Παύλος δεν αποσείει από τους ώμους 
του το ιουδαϊκό του παρελθόν, όπως δεν μπορεί σύμφωνα με τον προφήτη 
Ιερεμία ν’ αλλάξει ο «εἰ ἀλλάξεται Αἰθίοψ τὸ δέρμα αὐτοῦ καὶ πάρδαλις τὰ 
ποικίλματα αὐτῆς, καὶ ὑμεῖς δυνήσεσθε εὖ ποιῆσαι μεμαθηκότες τὰ κακά» (Ιερ 
13,23)17. Αντίθετα, ο Παύλος προσεγγίζει τις ιουδαϊκές αυτές θέσεις υπό του 
πρίσμα του Ιησού Χριστού και της βασιλείας του, δεν προβαίνει όμως και σε 
παρασιώπηση των ιουδαϊκών τους καταβολών. Ανάλογα, θεωρεί ότι και οι νέοι 
πιστοί, αν θέλουν να ενταχθούν στον καινούργιο κόσμο του Χριστού, θα πρέπει 
να αποδεχθούν τις προϋπάρχουσες αυτές οπτικές18 

Πρέπει παρενθετικά να επισημάνουμε, ότι οι προπαύλειες χριστιανικές 
κοινότητες με τις οποίες συνδέθηκε ο Παύλος είχαν ήδη ενσωματώσει στην 
πίστη τους οπτικές και συστήματα συμβόλων του Ιουδαϊσμού. Αυτό 
τεκμηριώνεται επί παραδείγματι σε όσα αναφέρει ο Παύλος στο Α΄ Κορ 15,3-5, 
όπου γράφει: «παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς 
ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφὰς καὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι 
ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφὰς καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς 
δώδεκα». Στο παραπάνω κείμενο ο Παύλος κάνει λόγο για την Ανάσταση του 
Ιησού Χριστού παραπέμποντας σε προπαύλειο πρωτοχριστιανικό κείμενο. Το 
αξιοπρόσεκτο είναι ότι το κείμενο αυτό υιοθετεί και παραπέμπει σε στοιχεία 
που ανήκουν στο ιουδαϊκό σύστημα πολιτισμικών συμβόλων. Τέτοια είναι ο 
Μεσσίας, η αναφορά στην Γραφή, στην Ανάσταση και στον αριθμό δώδεκα. Το 
τελευταίο αναφέρεται άμεσα στους δώδεκα μαθητές του Ιησού και έμμεσα στις 
δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Τα παραπάνω ευρήματα θεμελιώνουν την θέση ότι 
ήδη οι προπαύλειες χριστιανικές κοινότητες ενσωμάτωσαν ιουδαϊκές οπτικές 
και ιουδαϊκά πολιτισμικά σύμβολα στα πιστεύω τους και στο δικό τους 
πολιτισμό19.  

                                                
16 Βλ., μεταξύ των άλλων,  Σ. Αγουρίδη, Τα Απόκρυφα της Παλαιάς Διαθήκης, τ. Α & Β΄ (Αθήνα, 
1979/1980) · Δ. Καϊμάκη, Η Ιουδαϊκή Αποκαλυπτική Γραμματεία και η Θεολογία της 
(Θεσσαλονίκη, 2007).  
17 Βλ. μεταξύ άλλων, O. Wischmeyer, (Hrg.), Paulus, Leben - Werk - Briefe. Tübingen -Basel 2006, 
5-43 (βιβλιογραφία) · R. Bultmann, Kerygma and Myth, vol. 1, H. W. Bartsch (ed.), London 1964, 
1-16. 
18 Βλ. αναλυτικά για επιμέρους θέματα της παύλειας θεολογίας σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη 
και τον Ιουδαϊσμό στο Χ. Ατματζίδης, ό.π., 93-458. 
19 Βλ. και Χ. Ατματζίδη, Από την βιβλική έρευνα στην πίστη της Εκκλησίας. Συνοπτική Θεολογία 
της Καινής Διαθήκης, 151-161. 
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Επομένως η ενσωμάτωση τέτοιων πολιτισμικών στοιχείων είναι φαινόμενο 
που σχετίζεται τόσο με τον Παύλο όσο και με μέλη προπαύλειων χριστιανικών 
κοινοτήτων20.  

3) Ο απ. Παύλος και η επίδραση του  ελληνορωμαϊκού πολιτισμού.   
Η τρίτη τέλος άποψη υποστηρίζει ότι ο Παύλος υπήρξε ένας ελληνιστής 
Ιουδαίος, ο οποίος εναρμονίστηκε πλήρως με τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. 
Απέρριψε από την κοσμοθεωρία του τα ιουδαϊκά στοιχεία και υιοθέτησε τα 
συμβολικά στοιχεία και τις αξίες που υπάρχουν στους πολιτισμούς της 
Μεσογείου. Επί παραδείγματι, αποδέχτηκε τα δίπολα «τιμή και αισχύνη», 
«καθαρό και ακάθαρτο», τις αντιλήψεις περί ύπαρξης καλών και κακών 
υπερφυσικών δυνάμεων, περί οίκου κ.ά. που τα συναντούμε σε 
ελληνορωμαϊκές πηγές αλλά και σε ιουδαϊκές21. Έτσι ο απόστολος κατόρθωσε 
να πλησιάσει τους εκλεπτυσμένους ειδωλολάτρες και να τους κηρύξει 
πετυχημένα το Ευαγγέλιο.  

Οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι ο Παύλος περνά τα πρώτα του χρόνια στην 
Ταρσό της Κιλικίας της Μ. Ασίας μια σημαντική ελληνιστική πόλη, με πλούσια 
πολιτισμική παράδοση. Ως Ιουδαίος ελληνιστής μιλά ελληνικά22 και ως πολίτης 
της Ταρσού έρχεται σε επαφή με τους εθνικούς συμπολίτες του και με τον 
ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Επίσης, ως Ιουδαίος της διασποράς γνωρίζει και 
χρησιμοποιεί την μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης των Ο΄ και από τις 
επιστολές του διαπιστώνουμε ότι κατέχει την ελληνική φιλοσοφία, ιδιαίτερα 
την Στωική φιλοσοφία, και την ελληνορωμαϊκή ρητορική τέχνη23. Άρα το 
ελληνορωμαϊκό πολιτισμικό περιβάλλον επηρέασε τον Παύλο και τις αντιλήψεις 
του.   

Ακόμη αξιοσημείωτο είναι, ότι ο Παύλος είναι Ρωμαίος πολίτης, δικαίωμα 
που κληρονόμησε από τους γονείς του (Πρ 22,25-28). Το δικαίωμα αυτό, που 
τον κατατάσσει μεταξύ των προνομιούχων μελών της ρωμαϊκής κοινωνίας και 

                                                
20  Βλ. και D. Zeller, Der erste Brief an die Korinther, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2010, 
459-476 · E. J. Schnabel, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, R. Brockhaus / Brunnen, 
Wuppertal, Giessen 2006, 866-903. 
21 Βλ., μεταξύ άλλων, D. deSilva, Honor, Patronage, Kinship & Purity: Unlocking New Testament 
Culture , IVP Academic, Illinois, 2000 · R. L. Rohrbaugh, The Social Sciences and New Testament 
Interpretation, Hendrickson, Peabody Massachusetts 1996 · Για πηγαίο υλικό βλ. N. Elliott / M. 
Reasoner, eds., Documents and Images for the Study of Paul, Fortress Press, Minneapolis, 2010.  
22 Βλ. Μ. Hengel, The Pre-Christian Paul, 35εξ.  
23 Για τη συζήτηση γύρω από το Πραξ 22,3 και το αν ο Παύλος στάλθηκε από πολύ μικρός στην 
Ιερουσαλήμ από τους γονείς του, οπότε δεν γνώρισε την ελληνορωμαϊκό πολιτισμό της Ταρσού, 
βλ. M. Hengel, ό.π., 38-39 και 57-61. Σε κάθε περίπτωση δύσκολα μπορεί κάποιος σήμερα να 
αμφισβητήσει τις γνώσεις του Παύλου για τη στωική φιλοσοφία και την ρητορική.  Βλ., μεταξύ 
άλλων, Β. Ιωαννίδου, Απόστολος Παύλος και οι Στωικοί φιλόσοφοι, Θεσσαλονίκη 1934 · Χ. 
Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην παύλεια θεολογία, Βιβλική Βιβλιοθήκη 17, εκδόσεις Π. 
Πουρνάρα,  Θεσσαλονίκη 2000,  passim · του ίδιου, Από την βιβλική έρευνα στην πίστη της 
Εκκλησίας. Συνοπτική Θεολογία της Καινής Διαθήκης, passim.     
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του προσδίδει αυξημένο κύρος, φροντίζει ο Παύλος να το χρησιμοποιεί, όταν 
θεωρεί ότι αυτό συμβάλλει στην διάδοση του Ευαγγελίου (πρβλ. Πρ 28,16)24.   

 
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι Ο Παύλος διαμορφώνει τις 

πεποιθήσεις του επί τη βάσει τριών παραγόντων. Ο πρώτος και κυριότερος είναι 
η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, η οποία επηρέασε αποφασιστικά την 
προσωπικότητα και την όλη στάση του αποστόλου. Δευτερευόντως πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας και την επίδραση της διδασκαλίας της προϋπάρχουσας 
χριστιανικής κοινότητας στην θεολογία του Παύλου. Ο δεύτερος παράγοντας 
είναι η ιουδαϊκή του καταγωγή και ανατροφή, μέσω των οποίων συνδέεται με 
τον ιουδαϊκό πολιτισμό και επηρεάζεται κατά τρόπο αποφασιστικό από αυτόν. 
Ο τρίτος παράγοντας είναι το ελληνoρωμαϊκό  περιβάλλον, στο οποίο 
απόστολος ανατράφηκε.   

Το παραπάνω τριπλό πολιτισμικό υπόστρωμα του Παύλου, συνέβαλε ώστε ο 
απόστολος μετά την κλήση του να κινείται με άνεση εντός και μεταξύ των δύο 
αυτών πολιτισμών της Μεσογείου του ιουδαϊκού και του ελληνορωμαϊκού25.  
Αυτό τον βοήθησε επίσης να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού τόσο στους 
Ιουδαίους όσο και στους ειδωλολάτρες. Ακόμη, συνέβαλε στο να κινείται με 
ευκολία μεταξύ των πολιτισμών αυτών, να δανείζεται και να χρησιμοποιεί με 
μαεστρία τις οπτικές και τα πολιτισμικά σύμβολά τους για να προσεγγίσει, όπως 
ο ίδιος δηλώνει, τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος και τους εθνικούς ως εθνικός (Α΄ 
Κορ 9,19-23) και να τους μεταδώσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έτσι επιτυγχάνει 
την δημιουργία νέων χριστιανικών κοινοτήτων στην Μ. Ασία και στην Ελλάδα26.  
 

1.2 Ο απ. Παύλος και η αντιµετώπιση των πολιτισµών της Μεσογείου 
 
 

 Γνωρίζοντας πλέον την επίδραση του ιουδαϊκού και του ελληνορωμαϊκού 
πολιτισμού στον Παύλο, απομένει να δούμε, πώς ο Παύλος αντιμετώπισε του 
πολιτισμούς αυτούς και πώς χρησιμοποίησε τις οπτικές και τα πολιτισμικά τους 
σύμβολα κατά την διάδοση του Ευαγγελίου.  

Από την μελέτη των πηγών παρατηρούμε ότι ο απόστολος από τα διάφορα 
πολιτισμικά αυτά στοιχεία, άλλα αποδέχτηκε, άλλα αντιμετώπισε με 
επιφυλακτικότητα, άλλα απέρριψε και άλλα μετασχημάτισε.  Συγκεκριμένα:  

                                                
24 Βλ. αναλυτικά Ben Witherington III, The Paul Quest: The Renewed Search for the Jew of Tarsus, 
Ιntervarsity Press, Downers Grove, Illinois 1998, 27-28. 88-80.  
25 Βλ. M. Hengel, ό.π., 3-4 και 37-38.   
26 Βλ., μεταξύ άλλων, O. Wischmeyer, (Hrg.), Paulus, Leben-Werk-Briefe, 83-119 · E-M. Becker / 
P. Philhofer, Hrg., Biographie und Persönlichkeit des Paulus, WUNT 187, Mohr Siebeck, Tübingen 
2005, passim.   
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 1) Ο απ. Παύλος και η αποδοχή των πολιτισμών. Πρώτα από όλα 
παρατηρούμε μια θετική στάση του Παύλου απέναντι στους πολιτισμούς, η 
οποία φαίνεται:  

 α) Στην τάση του Παύλου να προβάλλει μέσα από τους πολιτισμούς το 
Ευαγγέλιο του Χριστού και η οποία καθρεφτίζεται ξεκάθαρα στο Α΄ Κορ 9,20-22, 
όπου ο απόστολος αναφέρει χαρακτηριστικά: «καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς 
Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, μὴ ὢν αὐτὸς 
ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω· τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος 
θεοῦ ἀλλ᾿ ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα κερδάνω τοὺς ἀνόμους· ἐγενόμην τοῖς 
ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα 
πάντως τινὰς σώσω».       

Ο Παύλος επισημαίνει παραπάνω ότι η πρόσληψη του θείου σχεδίου για τη 
σωτηρία του κόσμου και του μηνύματος του Χριστού επιτυγχάνεται μέσα από 
τους πολιτισμούς. Επίσης εκφράζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον 
σεβασμό του στην ιδιαιτερότητα του κάθε πολιτισμού27. Γι’ αυτό, καθώς 
πραγματεύεται το πρόβλημα που προέκυψε με τα ειδωλόθυτα στην εκκλησία 
της Κορίνθου, συμβουλεύει τους πιστούς «ἀπρόσκοποι καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε 
καὶ Ἕ  λλησιν καὶ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ»28. Οι πιστοί πρέπει να σέβονται τις 
πολιτισμικές και εθνοτικές διαφορές και με την συμπεριφορά τους αυτή να 
διευκολύνουν την διάδοση του ευαγγελίου.  

Ακόμη, ο Παύλος συμβουλεύει στην προς Ρωμαίους επιστολή του τους 
χριστιανούς να αποφεύγουν κατά τις αγάπες τη διάκριση των πιστών σε 
«ισχυρούς» και «ασθενείς», διάκριση που διαιρούσε την κοινότητα και 
υπερτόνιζε τις πολιτισμικές διάφορες μεταξύ των χριστιανών, που ήταν πρώην 
Ιουδαίοι και πρώην ειδωλολάτρες. Ο Παύλος τους προτρέπει χαρακτηριστικά: 
«Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς 
δόξαν τοῦ θεοῦ. λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ 
ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων, τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ 

                                                
27 Βλ. και W. Schrage, Der erste Brief an die Korinther (1Κορ 6,12-11,16), Bd. II (EKK VII / 2), 
Neukirchen-Vluyn 1995, 225. 333-360 · D. Zeller, Der erste Brief an die Korinther, 315-324, · E. J. 
Schnabel, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, 470-520 · B. Malina / J. J. Pilch, Social-
Science Commentary on the Letters of Paul, Fortress Press, Minneapolis 2006, 96-99.  
28 Α΄ Κορ 10,32. Βλ. και D. Zeller, Der erste Brief an die Korinther, 347 · E. J. Schnabel, Der erste 
Brief des Paulus an die Korinther, 577-578 · A. Thiselton, The First Epistle to The Corinthians, W. 
B. Eerdmans / Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K., 793-795 · J. Fotopoulos, Τα Θυσιαστικά 
Δείπνα στην Ρωμαϊκή Κόρινθο, μετάφραση Μ. Γκουτζιούδης, Π. Πουρνάρας, Θεσσαλονίκη, 2006 
· Χ. Ατματζίδη, Από την βιβλική έρευνα στην πίστη της Εκκλησίας. Συνοπτική Θεολογία της Καινής 
Διαθήκης, 123-145 · του ίδιου, «Μονοθεϊσμός και αρχέγονος χριστιανισμός - Το παράδειγμα του 
Α΄ Κορ 8,1-6», Σ. Ζουμπουλάκης (επιμέλεια), Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των φιλοσόφων, 
"Άρτος Ζωής", Συναντήσεις, τόμος 2 , Αθήνα 2012, 163-204.  
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ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν, καθὼς γέγραπται· διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν 
ἔθνεσιν καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ»29.    

Ο Παύλος, χρησιμοποιώντας το ρήμα «προσλαμβάνειν» δηλώνει μια πράξη 
του ανθρώπου που ξεπερνά τα όριο της απλής ανοχής της πολιτισμικής 
ιδιαιτερότητας του άλλου. Η πρόσληψη του άλλου σημαίνει για τον Παύλο 
αποδοχή, αναγνώριση και σεβασμό της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. Ακόμη, η 
χρήση της λέξης «προσλαμβάνειν»  συνδέεται από τον Παύλο με τον Χριστό, τον 
οποίο προβάλλει ως πρότυπο μίμησης. Ο Χριστός είναι ο πρωτομάστορας της 
οικοδόμησης της αποδοχής του «άλλου», γιατί ο ίδιος έγινε για χάρη των 
ανθρώπων υπηρέτης του Ισραηλιτικού λαού και με την πράξη του αυτή 
σηματοδότησε την ένταξη και των ειδωλολατρών στην κοινωνία του Θεού. Αυτό 
σημαίνει για τους «ισχυρούς» χριστιανούς, πρώην ειδωλολάτρες της Ρώμης, ότι 
πρέπει με τη σειρά τους να αναγνωρίσουν το δικαίωμα στους «ασθενείς» 
ιουδαιοχριστιανούς αδελφούς τους να εξακολουθούν απρόσκοπτα  να 
ακολουθούν τις επιταγές του Μωσαϊκού Νόμου. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει 
κατά τον Παύλο και οι ιουδαιοχριστιανοί αδελφοί να προσλαμβάνουν, δηλαδή 
να αναγνωρίζουν στους πρώην ειδωλολάτρες αδελφούς τους το δικαίωμα να 
απέχουν από την τήρηση συγκεκριμένων ιουδαϊκών παραδόσεων που 
σχετίζονται βέβαια με τον Μωσαϊκό Νόμο, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν 
πολιτισμικά σύμβολα που κινούνται στα εθνοτικά όρια του Ιουδαϊσμού και δεν 
έχουν σχέση με την πίστη στον Χριστό και την σωτηρία (Ρωμ 14,1-13)30.  

Ο Παύλος επίσης, δεν παραβλέπει, ούτε παραμελεί την δική του πολιτισμική 
ταυτότητα. Ως «Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων»31 ακολουθεί τις ιουδαϊκές παραδόσεις, 
όπως φαίνεται, μεταξύ των άλλων και στο Α΄ Κορ 16,8, όπου δηλώνει στους 
Κορίνθιους ότι θα παραμείνει στην Έφεσο έως την ιουδαϊκή γιορτή της 
Πεντηκοστής32. Ακόμη δεν αναγκάζει τους ιουδαιοχριστιανούς να 
εγκαταλείψουν τα πολιτισμικά τους σύμβολα, όπως η περιτομή και η αποφυγή 
κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφών. Ταυτόχρονα είναι πεπεισμένος ότι ο 
Θεός έχει προβλέψει να σώσει τους Ιουδαίους ως  Ιουδαίους33.  

β)   Πέραν από τις παραπάνω γενικές αναφορές που φανερώνουν την 
αποδοχή εκ μέρους του Παύλου των δύο αυτών πολιτισμών της Μεσογείου 

                                                
29 Ρωμ 15,7-9 · Βλ. και U. Wilckens, Der Brief an die Römer, Bd III (EKK VI / 3), Neukirchen-Vluyn, 
1989, 104-115 · J. D. G. Dunn, Romans 9-16, Word Biblical commentary, vol. 38B, 845-854  · R. 
Jewett, Romans, Fortress Press, Minneapolis, 2007, 886-899.  
30 Βλ. και J. D. G. Dunn, Romans 9-16, 795-814 · R. Jewett, Romans, 829-852. 
31 Φιλ 3,6 · Β ΄ Κορ 11,22.  
32 Πρόκειται για την ιουδαϊκή γιορτή των Εβδομάδων (Δτ 16,16) ή γιορτή του Θερισμού (Εξ 
23,16), που γιορταζόταν πενήντα ημέρες μετά το εβραϊκό Πάσχα. Για τις γιορτές αυτές και τη 
θεολογική τους σημασία βλ., μεταξύ άλλων, H. D. Preuß, Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, 
Επιμέλεια-Μετάφραση: Ι. Μούρτζιος, Βιβλική Βιβλιοθήκη 49, Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, 
Θεσσαλονίκη 2011, 940-960. 
33 Πρβλ. Ρωμ 1,16 · 11,26-29. Για το θέμα βλ., μεταξύ άλλων, J. D. G. Dunn, Romans 9-16, 675-
699 · R. Jewett, Romans, 694-712. 
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έχουμε και άλλα ειδικά παραδείγματα, που δείχνουν την αποδοχή από τον 
απόστολο Παύλο πολιτισμικών συμβόλων και οπτικών του ελληνορωμαϊκού 
πολιτισμού. Αναφέρω ορισμένα:  

i) Πρώτ’ απ΄’ όλα ο Παύλος κηρύττει το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα 34, 
την πλέον διαδεδομένη γλώσσα των πολιτισμών της εποχής στην περιοχή της 
Μεσογείου, και όχι στην αραμαϊκή γλώσσα, στην οποία αυτό 
πρωτοδιατυπώθηκε, τουλάχιστον προφορικά.  

Όπως είναι γνωστό, η γλώσσα και ο πολιτισμός είναι στενά συνδεδεμένοι 
μεταξύ τους35. Μέσω της γλώσσας του ο κάθε λαός προσλαμβάνει την 
πραγματικότητα και τις διάφορες οπτικές και τις ερμηνεύει36. Επίσης, η γλώσσα 
είναι το όργανο, που προβάλλει όλον το συμβολικό κόσμο μιας γλωσσικής 
κοινότητας. Ακόμη αυτή οργανώνει όλο τον πολιτισμικό κόσμο της κοινότητας 
και την βοηθά να τον επικοινωνήσει37.  

Ο Παύλος έχει επίγνωση των παραπάνω λειτουργιών της γλώσσας, καθώς 
χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα για την διάδοση του Ευαγγελίου. Έτσι 
επιτυγχάνει με την χρήση της να μοιράζεται ταυτόχρονα πολλά πολιτιστικά 
σύμβολα των ελληνόφωνων ακροατών του και να εκφράζει την χριστιανική 
διδασκαλία με νέο λεξιλόγιο και με εικόνες κατανοητές στον τότε αστικό 
πληθυσμό της Μεσογείου.    

Έτσι αναγιγνώσκοντας τις επιστολές του Παύλου, διαπιστώνουμε ότι αυτές 
πλαισιώνονται από μια θεολογική γλώσσα που είναι κατανοητή από τους 
ανθρώπους της εποχής του.  

Πολλοί από τους γλωσσικούς όρους της συνδέονται με τον ιουδαϊκό 
πολιτισμό, όπως ο όρος «δικαίωσις»38. Επίσης, πολλοί από τους όρους αυτούς 
χρησιμοποιούνται και από τους ελληνόφωνους Ιουδαίους, όπως ο όρος 
«σοφία»39. Άλλοι όμως, όπως ο όρος «συνείδησις»40, χρησιμοποιούνται μόνον 

                                                
34 Για την ελληνική κοινή γλώσσα βλ., μεταξύ άλλων, Α.-Φ. Χριστίδη, επιστημονική επιμέλεια, 
Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη], Θεσσαλονίκη 
2001, 443-485 · Κ. Παπαδημητρίου, Τα λεξιλόγια του αποστόλου Παύλου. Σημασιολογική και 
πολιτισμική ανάλυση ειδικών λεξιλογικών όρων μέσα στο Παύλειο corpus, εκδ. OSTRACON, 
Θεσσαλονίκη 2017.   
35 Βλ. και Α.-Φ. Χριστίδη, ό.π., 21-117.  
36 Βλ. C. H. Kraft, Anthropology for Christian Witness, 247.  
37 Βλ. M. R. Mulholland, “Sociological Criticism”, στο D. A. Black / D. S. Dockery, (ed.), New 
Testament Criticisim and Interpretation, Grand Rapids, Michigan, 1991, 302.  
38 Ρωμ 4,25 · 5,18. Βλ. και K. Kertelge, “δικαιόω», H. Balz / G. Schneider, (έκδ.), Exegetisches 
Wörterbuch zum Neuen Testament, (EWNT), τόμος Ι, 796-807 (βιβλιογραφία) · A. E. McGrath, 
Justification, στο G. F. Hawthorne / R. P. Martin / D. Reid, (έκδ.), Dictionary of Paul and his Letters, 
intervarsity Press, Downers Crove, (Logos Bible Software) (βιβλιογραφία). 
39 Π.χ. Α΄ Κορ 1,17.19.20. Βλ. G. Fohrer / U. Wilckens, “σοφία”, H. Kittel / G. Friedrich, 
Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (ThWNT), τόμος VII, 465-529 · H. Hegermann, 
“σοφία”, EWNT,  ΙΙΙ, 616-624 (βιβλιογραφία).  
40 Π.χ. Ρωμ 2,15 · 9,1 · Α΄ Κορ 8,7.  Βλ. και C. Maurer,  «σύνοιδα, συνείδησις», ThWNT, VII, 897-
918 · G. Lüdemann, «συνείδησις», EWNT, III, 721-725 (βιβλιογραφία).  



 
 

 

14 

από τους εθνικούς και απαντούν συνήθως σε ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα της 
εποχής.  

Τέλος, ο Παύλος χρησιμοποιεί και όρους που απαντούν σε κείμενα που 
σχετίζονται με την πολιτική και τη διπλωματία της εποχής. Ένας τέτοιος όρος 
είναι η «καταλλαγή»41, με τον οποίο οι άνθρωποι του ελληνορωμαϊκού κόσμου 
περιέγραφαν τηn ειρήνευση και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των 
ανθρώπων και των λαών. Ο Παύλος με την εικόνα της καταλλαγής περιγράφει 
πλέον την σωτήρια για τον άνθρωπο πρωτοβουλία του Θεού να προσεγγίσει τον 
άνθρωπο και να τον βοηθήσει μέσω του Ιησού Χριστού. 

ii) Ο Παύλος χρησιμοποιεί επίσης την ρητορική τέχνη, για να πείσει τους 
ακροατές του.  

 Αιτία της χρήσης της ρητορικής τέχνης από τον Παύλο είναι ο προφορικός  
χαρακτήρας των πολιτισμών της Μεσογείου. Αυτός είναι και ο λόγος που η 
ρητορική θεωρούνταν, κυρίως στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, ως το καλύτερο 
μέσον επικοινωνίας και πειθούς. Ο Παύλος, γνήσιο τέκνο της εποχής του, 
δράττεται της ευκαιρίας και επιστρατεύει την ρητορική στην υπηρεσία του 
Ευαγγελίου42.  

Θα πρέπει ωστόσο να παρατηρήσουμε ότι ο Παύλος, καθώς συντάσσει τις 
επιστολές του, δεν λειτουργεί ως ρήτορας, ούτε γράφει ρητορικούς λόγους τους 
οποίους θα μπορούσαμε να παραθέσουμε δίπλα σε ρητορικά έργα των αρχαίων 
Ελλήνων και Λατίνων ρητόρων. Ο Παύλος γίνεται περιστασιακά ρήτορας και 
χρησιμοποιεί επιλεκτικά αρχές της ρητορικής της εποχής του για να πείσει.  

Επίσης θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι η συνάφεια για την οποία ο Παύλος 
γράφει τις επιστολές του χρησιμοποιώντας την ρητορική έχει αλλάξει. Αυτή δεν 
είναι πλέον κάποιος χώρος δικαστηρίου ούτε μια πολιτική συγκέντρωση ούτε 
μια πανηγυρική συνάθροιση πολιτών για τους οποίους ο απόστολος γράφει 
έναν ρητορικό λόγο που ανήκει σε ένα από τα τότε γνωστά τρία γένη / genera 
του ελληνορωμαϊκού ρητορικού λόγου, δηλαδή το «συμβουλευτικό γένος / 
genus deliberativum», το «δικανικό  γένος / genus judicale» και το «επιδεικτικό 
ή πανηγυρικό γένος / genus demostativum»43. Οι παραπάνω συνάφειες 

                                                
41 Ρωμ 5,11 · 11,15 · Β΄ Κορ 5,18.19. Βλ. και H. Merkel, «καταλλάσσω, ἀποκαταλλάσσω, 
καταλλαγή», EWNT, II, 644-650 (βιβλιογραφία) · C. Breytenbach, Versöhung. Eine Studie zur 
paulinischen Theologie. Neukirchen-Vluyn, 1989 · E. Porter, “Peace, Reconciliation”, στο G. F. 
Hawthorne / R. P. Martin / D. Reid, (έκδ.), Dictionary of Paul and his Letters, intervarsity Press, 
Downers Crove, (Logos Bible Software) (βιβλιογραφία) · Χ. Ατματζίδη, Από την βιβλική έρευνα 
στην πίστη της Εκκλησίας. Συνοπτική Θεολογία της Καινής Διαθήκης, 228-236. 
42  Βλ., μεταξύ άλλων, B. Witherington III, The Paul Quest. The Renewed Search for the Jew of 
Tarsus, Intervarsity Press 1998, 89-129 · του ίδιου, New Testament Rhetoric: An Introductory 
Guide to the Art of Persuasion in and of the New Testament, Eugene, Cascade, Oregon, 2009 · J. 
P. Sampley and P. Lampe, (eds.), Paul and Rhetoric, T. & T Clark New York and London, 2010 · P. 
Gooder, (επιμέλεια Α. Τσαλαμπούνη / Χ. Ατματζίδη), Αναζητώντας το νόημα. Μια εισαγωγή στην 
ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, Εκδόσεις Π. Πουρνάρας, Θεσσαλονίκη 2010, 119-132. 
43 Βλ. μεταξύ άλλων, Χ. Ατματζίδη, Η έννοια της δόξας στην παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη 
2001, 31-33 passim.   
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αποτέλεσαν, ως γνωστόν, την μήτρα ανάπτυξης των τριών κλασικών γενών του 
ρητορικού λόγου. Αντίθετα, στην εποχή του Παύλου η συνάφεια έχει αλλάξει 
και μαζί με αυτή και η ρητορική του αποστόλου. Αυτή επηρεάζεται και 
προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα των χριστιανικών κοινοτήτων, όπου οι 
παλαιές θεματικές της ρητορικής αντικαθίστανται από νέες θεματικές. Αυτές 
σχετίζονται με διάφορες νέες «διαδικασίες», λειτουργίες και στάσεις ζωής, που 
ισχύουν την εποχή εκείνη, στις κοινότητες των χριστιανών, όπως νέες μορφές 
συσσωματώσεων, θρησκευτικών συγκεντρώσεων σε οίκους λατρείας και 
αντιμετώπισης της εξουσίας γενικότερα και του αυτοκράτορα ειδικότερα44. 

Ο Παύλος κινούμενος στο νέο αυτό πλαίσιο χρησιμοποιεί την ρητορική 
αναλόγως. Υποστηρίζεται π.χ., ότι στην προς Φιλιππησίους Επιστολή, ο Παύλος 
αναφέρει σκόπιμα στο τέλος της επιστολής την υποστήριξη των Φιλιππησίων 
προς τον ίδιο. Αυτό το κάνει επειδή θέλει να συσσωρεύει στο τέλος του λόγου 
του μια σειρά από ευχαριστίες, θεολογικές θέσεις και δοξολογίες, ώστε οι 
Φιλιππήσιοι  ολοκληρώνοντας την ανάγνωση της επιστολής να ενισχυθούν με 
εποικοδομητικούς λόγους45.   

Αντίθετα, στηn Β΄ Κορ 10-13 o Παύλος χρησιμοποιεί έναν δικανικού 
χαρακτήρα λόγο, με τον οποίο αποκρούει τις επιθέσεις των αντιπάλων του και 
υπερασπίζεται την αποστολική του ιδιότητα.  Οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν:  
«ὅτι αἱ ἐπιστολαὶ μέν, φησίν, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἡ δὲ παρουσία τοῦ σώματος 
ἀσθενὴς καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος»46. 

Ο Παύλος υπερασπιζόμενος την αποστολικότητά του αποκρούει την 
επιχειρηματολογία τους και την στρέφει εναντίον τους χρησιμοποιώντας 
σκληρό λόγο, γεμάτο ειρωνεία και σαρκασμό. 

Επίσης, ο Παύλος χρησιμοποιεί πολλές φορές στις επιστολές του και τις τρεις 
αποδείξεις (“πίστεις”) ενός ρητορικού λόγου47, που είναι η επίκληση από τον 

                                                
44 Βλ. K. V. Robbins, The Tapestry of Early Christian Discourse: Rhetoric, Society and Ideology, 
Routlege, London 1996 · του ίδιου, Exploring the Texture of Texts:  A Guide to Socio-Rhetorical 
Interpretation, Trinity Press International, Valley Forge 1996 · του ίδιου, “The Dialectical Nature 
of Early Christian Discourse”, Scriptura 59 (1996), 353-362.  
45 Έτσι ο G. D. Fee, Paul’s Letter to the Philippians, Grand Rapids, Eerdmans, Michigan 1995, 17.  
46 Β΄ Κορ 10,10.  
47 Αυτές περιγράφονται ήδη από τον Αριστοτέλη, Ρητορική 1355b-1356a, (Εισαγωγή, 
μετάφραση, σχόλια Η. Ηλιού, Βιβλιοθήκη αρχαίων συγγραφέων “Ι. Ζαχαρόπουλος”, τ. 54, 
Αθήνα, 20-21). Εκεί ο Αριστοτέλης, αφού ορίζει την ρητορική, ως την “ικανότητα της 
ανευρέσεως, εις κάθε ζήτημα, των επιχειρημάτων που είναι δυνατόν να πιστευθούν σχετικώς», 
προβαίνει στην καταγραφή των αποδείξεων. Αναφέρει χαρακτηριστικά: “Αι αποδείξεις που 
προέρχονται από ένα (ρητορικό) λόγο είναι τριών ειδών. Αι πρώται  προέρχονται από το ήθος 
[«ἦθος»] του ρήτορος. Αι άλλαι συνίστανται εις το να φέρωμεν (δια του λόγου) το ακροατήριον 
εις μιαν ωρισμένην ψυχολογικήν διάθεσιν («πάθος»). Το τρίτον είδος αποτελείται από τα 
επιχειρήματα που είναι ή φαίνονται ότι είναι πειστικά και περιέχονται εις την αγόρευσιν”.   
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ρήτορα του ήθους του (“ἦθος”)48, η ψυχολογική προετοιμασία των ακροατών 
(“πάθος”)49, και η χρήση επιχειρημάτων50 όπως το “ενθυμήμα” 51.  

Έτσι στο Α΄ Θεσ 2,2 περιγράφει στους Θεσσαλονικείς όσα υπέστη στους 
Φιλίππους λέγοντας: «ἀλλὰ προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες, καθὼς οἴδατε, ἐν 
Φιλίπποις ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦ θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι». 

Ο σκοπός της παραπάνω αναφοράς του Παύλου είναι η θετική πρόσληψη 
του προσώπου του και του έργου του από τους Θεσσαλονικείς.  

 Σε άλλο μέρος των επιστολών του ο απόστολος απευθύνεται  με όσα 
αναφέρει στο συναίσθημα των ακροατών του, στο «πάθος» των ακροατών κατά 
τον Αριστοτέλη, ώστε να τους κερδίσει συναισθηματικά, όπως στο Β΄ Κορ 11,23-
29, όπου παραθέτει τα παθήματα που υπέστη κατά την αποστολική του 
δράση52.  
                                                
48 Ο Αριστοτέλης, ό.π., 1355b-1356a, (μετάφραση Η. Ηλιού, 21), γράφει χαρακτηριστικά για την 
απόδειξη που αναφέρεται στο «ἦθος» του ρήτορα: “Το ήθος του ρήτορος πείθει, όταν ο λόγος 
διατυπώνεται κατά τρόπον που εμπνέει εμπιστοσύνην προς τον ρήτορα...Το ήθος του ρήτορος 
αποτελεί, ημπορώ να είπω, σχεδόν την μεγαλυτέραν απόδειξην”.  
49 Ο Αριστοτέλης, ό.π., 1355b-1356a (μετάφραση Η. Ηλιού, 21), γράφει χαρακτηριστικά για την 
απόδειξη που αναφέρεται στο «πάθος», την ψυχολογική προετοιμασία του ακροατηρίου: “(Η 
απόδειξις πάλιν) προέρχεται από την διάθεσιν των ακροατών, όταν ο λόγος εξάπτει το πάθος 
των. Εκδίδομεν διαφορετικές αποφάσεις αναλόγως του αν η λύπη ή η χαρά ή η αγάπη ή το μίσος 
μας εμπνέουν”.  
50 Ο Αριστοτέλης, Ρητορική, 1355b - 1358a και 1393a, 23 -1397a, 6, διαίρεσε το τρίτο είδος 
αποδείξεων («πίστεις») που “προσάγονται” στο δικαστήριο ή άλλού στο πλαίσιο ενός ρητορικού 
λόγου σε δύο είδη που είναι οι "ἄτεχνοι πίστεις " και οι " ἔντεχνοι πίστεις". Στην κατηγορία των 
"ἀτέχνων πίστεων" περιλαμβάνει τους νόμους, τους μάρτυρες και τα διάφορα έγγραφα που 
προσκομίζουν ή επικαλούνται οι ρήτορες, ενώ στις "ἔντεχνες πίστεις" περιλαμβάνει λογικές 
κατασκευές, συλλογισμούς, που έχουν σκοπό να πείσουν τον δικαστή και το ακροατήριο για την 
αλήθεια των όσων υποστηρίζονται. Tέτοιες "ἔντεχνοι πίστεις" είναι το "ἐνθύμημα", το 
"παράδειγμα" κ.ά. 

51 Ο Αριστοτέλης, Ρητορική, 1357a, 13-22 (μετάφραση Η. Ηλιού, 27), ξεχωρίζει δύο από τους 
παραπάνω αναφερθέντες συλλογισμούς (“έντεχνες πίστεις”) το “παράδειγμα” και το 
“ενθύμημα”. Τον τελευταίο μάλιστα συλλογισμό ο Μακεδόνας φιλόσοφος τον θεωρεί ως τον 
πλέον σημαντικό ρητορικό συλλογισμό. Χαρακτηριστικά αναφέρει για τους δύο αυτούς 
συλλογισμούς: «…είναι ανάγκη να καταφύγωμεν εις το ενθύμημα και εις το παράδειγμα εις 
εκείνας τας υποθέσεις που επιδέχονται πολλάς και διαφόρους λύσεις, εις μεν το παράδειγμα 
ως επαγωγήν, εις δε το ενθύμημα ως συλλογισμόν, ο οποίος όμως συνίσταται από ολίγους 
όρους, και συχνά ολιγώτερους απ΄ εκείνους που αποτελούν τον άρτιον συλλογισμόν (εννοεί τον 
συλλογισμό της διαλεκτικής). Πράγματι αν κάποια από τις προτάσεις του (ρητορικού) 
συλλογισμού είναι γνωστή, δεν πρέπει να εκφωνείται, διότι την προσθέτει αυτός ο ίδιος ο 
ακροατής. Εάν πράγματι θέλωμεν να είπωμεν ότι ο Δωριεύς ενίκησεν εις αγώνα που έχει ως 
έπαθλον στέφανον, αρκεί να είπωμεν ότι ενίκησεν εις τους Ολυμπιακούς αγώνας και δεν είναι 
ανάγκη να προσθέσωμεν ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν ως έπαθλον στέφανον, διότι αυτό 
όλοι το ξέρουν». Σύμφωνα και με τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι ο Αριστοτέλης  θεωρεί το 
“ενθύμημα” ως τον “βασιλιά” των ρητορικών συλλογισμών (“έντεχνων πίστεων”). Και αυτό 
συμβαίνει, γιατί ο συλλογισμός αυτός είναι σύντομος, περιεκτικός, παιδαγωγικός και 
αποτελεσματικός. Επειδή είναι “ελλιπής” ως προς τους όρους, δίνει τη δυνατότητα στον 
ακροατή να ενεργοποιηθεί και να συμμετέχει στην όλη επιχειρηματολογία συμπληρώνοντας 
αυτός τους όρους που λείπουν από τον συλλογισμό.  
52 Για τους «καταλόγους παθημάτων», βλ., μεταξύ άλλων, Χ. Ατματζίδη, Από την βιβλική έρευνα 
στην πίστη της Εκκλησίας, Συνοπτική Θεολογία της Καινής Διαθήκης, 164-172 · K. Berger, 
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Τέλος, σε πολλά μέρη των επιστολών του θεωρείται ότι ο Παύλος 
χρησιμοποιεί στην επιχειρηματολογία του το «ενθύμημα», όπως στα Ρωμ 6,1.4 
· Γαλ 2,14 · 3,3 · Α΄ Κορ 6,15β · Φιλ 1,3-653.  

Ο Παύλος λοιπόν, ανακαλύπτει τη δυναμική της ρητορικής και την 
αναγκαιότητα της χρήσης της, ώστε να επιτύχει την διάδοση και τη στερέωση 
του Ευαγγελίου. Μιλώντας με σύγχρονη γλώσσα μπορούμε να πούμε ότι ο 
Παύλος διακρίνει τον προφορικό χαρακτήρα του πολιτισμού, στον οποίο ζει και 
αναδεικνύει σαν κύριο όργανο της επικοινωνίας του με τους ανθρώπους  τον 
οργανωμένο λόγο, δηλαδή τον ρητορικό λόγο, προσαρμοσμένο όμως στις 
συνθήκες της χριστιανικής κοινότητας.  

iii) Επίσης ο απόστολος των εθνών αποδέχεται την ύπαρξη θεολογικής 
διάστασης στους πολιτισμούς, με την έννοια ότι αυτοί εμφανίζονται στον κόσμο 
που ο Θεός δημιούργησε. Γι’ αυτό βλέπουμε τον Παύλο, στην προς Ρωμαίους 
επιστολή (1,19-20), ν΄ απευθύνεται στους ειδωλολάτρες, να χρησιμοποιεί την 
φιλοσοφική γλώσσα της εποχής και να επισημαίνει ότι η δύναμη και η ιδιότητα 
του Θεού αποκαλύπτονται μέσα από την δημιουργία. Έτσι οι άνθρωποι δεν 
έχουν καμιά δικαιολογία, όταν ισχυρίζονται ότι δεν γνώρισαν τον Θεό54. 

iv) Επίσης ο Παύλος υιοθετεί φιλοσοφικού χαρακτήρα αρχές που ισχύουν 
στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, όπως ο έμφυτος ηθικός νόμος και η 
συνείδηση, που θεωρούνταν ότι ενυπάρχουν στον άνθρωπο και τον 
κατευθύνουν. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παύλος στο Ρωμ 2,14-15: «ὅταν γὰρ 
ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες 
ἑαυτοῖς εἰσιν νόμος· οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς 
καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων 
τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων». Στο κείμενο αυτό 
φαίνεται ο Παύλος να υπονοεί την περί φυσικού δικαίου αντίληψη, ενώ 
αναφέρεται ξεκάθαρα στην  συνείδηση. Οι παραπάνω αρχές ή ιδέες, που 
αναπτύχθηκαν στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, θεωρούνται από τον Παύλο ότι 
υποκαθιστούν τον άγνωστο στους ειδωλολάτρες Μωσαϊκό Νόμο. Επίσης οι δύο 
αυτές αρχές συνδέονται από τον απόστολο με τον δημιουργό Θεό και 

                                                
Formgeschichte des Neuen Testaments, Quelle & Mayer, Heidelberg, 1984, 224-228.  

53 Βλ. συνοπτικά D. E. Aune, “Enthymeme”, του ίδιου, (ed.), Westminster Dictionary of New 
Testament and Early Christian Literature, Westminster John Knox Press, Kindle Edition, Louisville/ 
London, 2003, Loc 4078-4260 · Αναλυτικά βλ. D. Hellholm, “Enthymemic Argumentation in Paul: 
The Case of Romans 6.”, in T. Engberg-Pedersen (ed.), Paul in His Hellenistic Context, Minneapolis 
1995, 119-179 · P. Α. Holloway, «The Enthymeme as an Element of Style in Paul», Journal of 
Biblical Literature (JBL) 120, 329-342. · M. J. Debanné, «An Enthymematic Reading of Philippians : 
Towards a Typology of Pauline Arguments », in S. E. Porter / D. L. Stamps (eds.), Rhetorical 
Criticism and the Bible, Sheffield, 2002, 481-503 · του ίδιου, Enthymemes in the Letters of Paul, T 
& T Clark International, London and New York, 2006.  
54 Ρωμ 1,19-20. Βλ., μεταξύ άλλων, R. Jewett, Romans, 148-162 · A. J. Hultgren, Paul’ s Letter to 
the Romans. A commentary, 85-109 · B. Malina / J. J. Pilch, Social-Science Commentary on the 
Letters of Paul, 227-232.   
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λειτουργούν τόσο σε σχέση με τον κάθε άνθρωπο όσο και σε σχέση με τις 
ανθρώπινες κοινωνίες55.   

v)  Ένα ακόμη παράδειγμα αποδοχής εκ μέρους του Παύλου των πολιτισμών 
της Μεσογείου σχετίζεται με την υιοθέτηση πολιτισμικών αξιών του 
ελληνορωμαϊκού κόσμου. Αυτές είτε αναφέρονται ρητά από τον απόστολο σε 
καταλόγους αξιών ή αρετών 56, είτε εξάγονται μέσα από τη συνάφεια των 
λεγομένων του Παύλου, όπως η αρετή της «αριστείας»57, είτε περιγράφονται με 
εικόνες, που σχετίζονται με την ελληνορωμαϊκή κοινωνία και αναφέρονται π.χ. 
στην οικοδόμηση των σπιτιών, στο εμπόριο, στα μουσικά όργανα, στους 
αθλητικούς αγώνες και στον θεσμό της δουλείας 58. Ο απόστολος ενσωματώνει 
στο κήρυγμά του όλους αυτούς τους καταλόγους αρετών και τις διάφορες 
εικόνες, επειδή θέλει να δημιουργήσει νέους τύπους ανάδειξης των 
χριστιανικών θεολογικών θεμάτων και της χριστιανικής ηθικής, οικείους 
πολιτισμικά και επομένως κατανοητούς στους ανθρώπους της εποχής. 
Παρακάτω αναφέρω ορισμένα παραδείγματα.  

Πρώτα από όλα αναφέρω τον κατάλογο αρετών που ο Παύλος παραθέτει στο 
Φιλ 8,8: «Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα 
ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα 
λογίζεσθε».  Ο Παύλος απαριθμεί στο απόσπασμα αυτό ηθικές αξίες του 
ελληνορωμαϊκού κόσμου που είναι γνωστές στους πρώην ειδωλολάτρες 

                                                
55 Αναλυτικά για το Ρωμ 2,14-15 βλ., μεταξύ άλλων, R. Jewett, Romans, 192-218 · A. J. Hultgren, 
Paul’ s Letter to the Romans. A commentary, 110-124 · B. Malina / J. J. Pilch, Social-Science 
Commentary on the Letters of Paul, 232-234 · D. Flemming, “Foundations for Responding to 
Religious Pluralism”, Wesleyan Theological Journal, (WTJ), 31 (197), 66-67. Περισσότερα για το 
“φυσικό δίκαιο” και την “συνείδηση” σε σχέση με τον Παύλο βλ., μεταξύ άλλων, C. H. Dodd, 
“Natural Law in the New Testament”, New Testament Studies, Manchester University Studies, 
Manchester, 1953, 129-143 · H.-J. Eckstein, Der Begriff Syneidesis bei Paulus, Mohr (Siebeck), 
Tübingen 1983 · H. Jück, “Naturrecht”, στο H. Cancik / H. Schneider, Der Neue Pauly, Enzyklopädie 
den Antike,  (DNP), Verlag J. B. Metzler, Stuttgart / Weimar, 2007-2013, τόμος 15/1, 772-780 · Χ. 
Ατματζίδη, «Ο απ. Παύλος και το ζήτημα της δουλείας (Α΄ Κορ 7.20-21)», Κριτικές αναγνώσεις 
των βιβλικών κειμένων. Ερευνητικές επισκέψεις σε βιβλικά τόπια, Τόμος Β΄, Βιβλική Βιβλιοθήκη 
47, εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2010, 105-160, ιδίως 134-148 (φυσικό δίκαιο και 
δουλεία). 
56 Βλ., μεταξύ άλλων, K. Berger, Formgeschichte des Neuen Testaments, 148-153, passim · D. E. 
Aune, Greco-Roman Literature and the New Testament, SBL Sources for Biblical Study 21, 
Atlanda, Georgia, 1988, passim · Αν. Κόλτσιου-Νικήτα, «Το ‘κάτοπτρον επισκόπου’ στις 
Ποιμαντικές Επιστολές και το γραμματειακό του πλαίσιο», στο: Η πνευματική παρακαταθήκη 
του Αποστόλου Παύλου. Ποιμαντικές επιστολές, Εισηγήσεις ΙΑ ñ Συνάξεως Ορθόδοξων Βιβλικών 
Θεολόγων, Λευκάδα 25-28 Σεπτεμβρίου 2003, Θεσσαλονίκη 2004, 241-264. 
57 Βλ. αναλυτικά Κ. Παπαδημητρίου, Αριστεία στην προς Φιλιππησίους Επιστολή του απ.  
Παύλου, εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2012.  
58 Βλ. και Μ. Γκουτζιούδη, «Η συμβολή της Τοπογραφίας και της Αρχαιολογικής Μαρτυρίας στην 
Κατανόηση του Χώρου Δράσης των Χριστιανών της Κορίνθου», του ίδιου, Καινοδιαθηκικές 
Μελέτες με τη Συνδρομή της Αρχαιολογίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη, 2012, 65-88, ιδίως, 75-78 · 
Χ. Ατματζίδη, «Ο απ. Παύλος και το ζήτημα της δουλείας (Α΄ Κορ 7.20-21)», του ίδιου, Κριτικές 
αναγνώσεις των βιβλικών κειμένων. Ερευνητικές επισκέψεις σε βιβλικά τόπια, Τόμος Β΄, 105-
160. 
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πιστούς και τους προτρέπει να τις εφαρμόζουν στην ζωή τους. Έτσι 
αναδεικνύεται η θετική στάση του Παύλου για το εθνικό πολιτιστικό περιβάλλον 
στο οποίο εξακολουθούν να ζουν και να κινούνται οι χριστιανοί. Για τον 
απόστολο οποιοδήποτε εξωχριστιανικό πολιτισμικό σύμβολο συμβάλλει στην 
ηθική και καλή αλλοίωση των πιστών προτείνεται να υιοθετηθεί και να 
εφαρμοστεί από τους πιστούς, αφού βέβαια μπολιαστεί με το χριστιανικό 
μήνυμα. 

Από τις εικόνες που ο Παύλος χρησιμοποιεί, αναφέρω ενδεικτικά πρώτα την 
στρατιωτικού χαρακτήρα εικόνα του θριάμβου, σύμφωνα με την οποία οι 
Ρωμαίοι νικητές περιέφεραν θριαμβευτικά τους ηττημένους και τα λάφυρα της 
νίκης στους δρόμους της Ρώμης. Ο Παύλος χρησιμοποιεί την εικόνα αυτή του 
θριάμβου, καθώς αναφέρεται στην αποστολική του διακονία και τονίζει ότι 
κατά την άσκησή της υφίσταται τα πάνδεινα και μοιάζει με τους ηττημένους 
αιχμαλώτους, που τους περιφέρουν σιδηροδέσμιους στους δρόμους της 
Ρώμης59. 

Επίσης ο Παύλος χρησιμοποιεί δύο εικόνες από την εμπορική ζωή της 
εποχής, για να δείξει ότι ο πιστός ανήκει στον Χριστό και ότι προγεύεται τη 
σωτηρία μέσω των δωρεών του αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για την εικόνα της 
σφραγίδας60, με την οποία σφραγίζονταν τα διάφορα αντικείμενα και 
κατοχυρώνονταν η ιδιοκτησία  τους, και την εικόνα του αρραβώνα61, δηλαδή, 
της προκαταβολής με την οποία επισημοποιούνταν μια δικαιοπραξία.  

Ακόμη, ο Παύλος για να περιγράψει τη αγάπη του για τους αποδέκτες της 
πρώτης επιστολής του, τους Θεσσαλονικείς, χρησιμοποιεί την γνωστή από την 
φιλοσοφία της εποχής εικόνα της τροφού62.  

Ο Παύλος τέλος, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ακόμη και εικόνες μεστές 
θεολογικού περιεχομένου που απαντούν στον ιουδαϊκό άλλα και  στον 
ειδωλολατρικό κόσμο.  

Έτσι χρησιμοποιεί την παρομοίωση της εκκλησίας ως ναού του Θεού. Στο Α΄ 
Κορ 3,16-17 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε καὶ τὸ 
πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον 
ὁ θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς»63.   

                                                
59 Α. Κορ 4,9: «δοκ ῶγάρ,  ὁθεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους, 
ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τ ῷκόσμ ῳκαὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις».  Βλ. και Μ. Γκουτζιούδη, «Η 
συμβολή της Τοπογραφίας και της Αρχαιολογικής Μαρτυρίας στην Κατανόηση του Χώρου 
Δράσης των Χριστιανών της Κορίνθου», 77.                 
60 Βλ. Β΄ Κορ  1,22 : «ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς 
καρδίαις ἡμῶν» · πρβλ. Εφ 1,13· 4,30. 
61 Βλ. Β΄ Κορ 1,22 · 5,5: « ὁ δὲ  κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο θεός, ὁ  δοὺς ἡμῖν τὸν 
ἀρραβῶνα τοῦ  πνεύματος» · πρβλ. Εφ 1,14. 
62 Βλ.  Α΄ Θεσ 2,7: «ἀλλὰ ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν, ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς 
τέκνα». Βλ. και Ι. Γαλάνη, Η πρώτη επιστολή του Απ. Παύλου προς Θεσσαλονικείς, Θεσσαλονίκη 
1985, 156-160 · A. Mahlerbe, Paul and Popular Philosophers, Augsburg Fortress Publishers, 1989, 
35-48.    
63 Πρβλ. Εφ 2,21. 
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Σημειώνουμε ότι η άποψη, ότι η παρομοίωση από τον Παύλο της εκκλησίας 
ως ναού του Θεού συνδέεται με παρόμοιες αντιλήψεις που υπήρχαν στον 
ειδωλολατρικό κόσμο64, ενισχύεται από σχετικές αναφορές που υπάρχουν σε 
παπύρους της εποχής65. Η θέση αυτή δεν αποκλείει τον ισχυρισμό άλλων 
ερευνητών οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η παρομοίωση αυτή του Παύλου 
συνδέεται με παρόμοιες ιουδαϊκές και πρωτοχριστιανικές παραδόσεις66. Το 
αξιοσημείωτο είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις ο Παύλος φαίνεται να 
φροντίζει να υιοθετεί διάφορα πολιτισμικά στοιχεία και να στοιχειοθετεί με 
αυτά το κήρυγμά του.  

Ακόμη είναι αξιοπρόσεκτες οι παρομοιώσεις που χρησιμοποιεί για τον εαυτό 
του ως «λειτουργοῦ  Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη» και της διακονίας του ως 
«λειτουργίας», μέσω της οποίας «ἱερουργεῖ» το Ευαγγέλιο του Θεού67. Η 
παραπάνω εικόνα της «λειτουργίας» είναι πολύ πιθανόν να αναφέρονταν σε 
δημόσια λειτουργήματα, που ασκούνταν τότε στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και 
σχετίζονταν ή με κάποια υπηρεσία προς την πόλη ή προς το κράτος ή προς 
κάποιον θεό, υπηρεσία που λειτουργούσε θετικά για τους ανθρώπους68. Από 
την άλλη πλευρά η χρήση του ρήματος «ἱερουργεῖν» συνδεόμενη με την 
λατρευτικού χαρακτήρα ορολογία του Ρωμ 1,9 και 12,1 αναδεικνύει την 
λατρευτική φύση του λειτουργήματος του Παύλου. Ταυτόχρονα προκαλεί την 
σύγκριση αυτού του «ιερατικού» και ταυτόχρονα λατρευτικού χαρακτήρα 
λειτουργήματος του Παύλου, με τα αντίστοιχα ιουδαϊκά και ειδωλολατρικά 
ιερατικά λειτουργήματα και αναδεικνύει την διάφορά του με αυτά. Όπως 
χαρακτηριστικά επισημαίνεται: «Η θυσία στον βωμό από τους ιερείς 
αποτελούσε το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ιουδαϊκής και της 
ελληνορωμαϊκής λατρείας. Αντίθετα το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τον 
Παύλου αντί να προσφέρει θυσία σε κάποιο θυσιαστήριο οδηγεί στην 

                                                
64 Βλ. σχετικά A. Thiselton, The First Epistle to The Corinthians, 315-316 · M.  Tilly, “Ekklesia”, στο 
F. Grüsemann / K. Hungar / C. Janssen / R. Kessler / L. Schottroff, (Hrsg.), Sozialgechichtliches 
Wörterbuch zur Bibel, 105-107. 
65 Αναλυτικά βλ. P. Arzt-Grabner / R. E. Kritzer / A. Papathomas / F. Winter, 1 Korinther, 
Papyrologische Kommnetare zum Neuen Testament, Bd. 2, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
2006, 155-156. 
66 Έτσι, μεταξύ των άλλων, W. Schrage, Der erste Brief an die Korinther (1 Kor 1,1-6,11), Bd. I (EKK 
VII / 1), Neukirchen-Vluyn 1991, 288 · E. J. Schnabel, Der erste Brief des Paulus an die Korinther,  
213-215 · D. Zeller, Der erste Brief an die Korinther, 165-166. 
67 βλ. Ρωμ 15,16: “εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὸ 
εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν 
πνεύματι ἁγίῳ” · Φιλ 2,17: “ Phil. 2,17 Ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς 
πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν”.  
68 Αναλυτικά βλ. R. Jewett, Romans, 906-907, όπου και παράθεση, συζήτηση και κριτική της 
άλλης θέσης που προβλήθηκε και η οποία αποσύνδεσε το λειτούργημα του Παύλου από το 
ριζοσπαστικό και ενθουσιαστικό κλίμα των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων και το ενέταξε σε 
ένα πλαίσιο που περιγράφει την Εκκλησία ως μια «συντεταγμένη» και ιεραρχικά δομημένη 
κοινότητα. Συνοπτικά για το θέμα βλ. και Χ. Ατματζίδη, Από την βιβλική έρευνα στην πίστη της 
Εκκλησίας. Συνοπτική Θεολογία της Καινής Διαθήκης, 318-320.  
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μεταμόρφωση των εθνών και προβάλλεται ως μια νέου τύπου θυσία, 
προσαγόμενη και προσφερόμενη στο θυσιαστήριο, η οποία έχει εσχατολογικά 
χαρακτηριστικά, προαναγγέλλεται από τον Παύλο στο Ρωμ 11,11. 25 και 
σχετίζεται με τη σύναξη των εθνών του Ησ 66,20»69. 

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε και την άλλη λατρευτικού χαρακτήρα 
αναφορά του Παύλου, στην οποία παρομοιάζει τους χριστιανούς ως θυσία  
πνευματική, που προσφέρεται στον Θεό70.  

Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν την οξυδέρκεια του Παύλου να 
αναγνωρίσει την διαπολιτισμική αξία και σημασία της θυσίας και την τόλμη του 
να την χρησιμοποιήσει στο κήρυγμα του.  

2) Ο απ. Παύλος και η σχετικοποίηση των πολιτισμών. Συνεχίζοντας την 
μελέτη των πηγών, παρατηρούμε μια ακόμη στάση του αποστόλου Παύλου 
απέναντι στους πολιτισμούς, που είναι επιλεκτική, επιφυλακτική, κριτική και εν 
τέλει απελευθερωτική για τον πιστό. Δύο αποσπάσματα από τις επιστολές του 
Παύλου θα μας δώσουν την δυνατότητα να προσεγγίσουμε την στάση αυτή του 
αποστόλου.   

Στο πρώτο χωρίο ο Παύλος δηλώνει ξεκάθαρα ότι στην κοινωνία των πιστών 
του Χριστού:  «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, 
οὐκ ἔνι ἄρσεν κα  ὶθῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»71. Στο 
βαπτισματικό αυτό κείμενο, ο Παύλος καλεί τους πιστούς της Γαλατείας της Μ. 
Ασίας να προσλάβουν τον κόσμο με ένα ριζοσπαστικό τρόπο, τελείως αντίθετο 
με τις αντιλήψεις της τότε εποχής. Τονίζει ότι στην εκκλησία θα πρέπει να 
αρθούν όλοι οι φραγμοί που χωρίζουν τους ανθρώπους και τους διακρίνουν, 
επειδή στην εκκλησία η παρουσία του Χριστού και του λυτρωτικού του  έργου 
δρα καταλυτικά και ενοποιητικά και σχετικοποιεί οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ 
των ανθρώπων. 

Η παραπάνω παρότρυνση του Παύλου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
επιθετικής στάσης των ιουδαιοχριστιανών που απαιτούσαν από τους πιστούς, 
πρώην ειδωλολάτρες, να εφαρμόζουν διατάξεις του Μωσαϊκού  Νόμου, όπως η 
περιτομή (Γαλ 6,12-13), η αποφυγή κατανάλωσης απαγορευμένων τροφών (Γαλ 
2,11-14) και η τήρηση των ιουδαϊκών εορτών (Γαλ 4,10). Για τον Παύλο οι 
διατάξεις αυτές θεωρούνταν ως πολιτισμικά σύμβολα του ιουδαϊσμού, τα οποία 
οριοθετούσαν την ταυτότητα των Ιουδαίων και δεν συνεισέφεραν στη σωτηρία 
των χριστιανών, σωτηρία που ήλθε στον κόσμο διά του Ιησού. Αντίθετα οι 

                                                
69 R. Jewett, Romans, 907. Χ. Ατματζίδη, ό.π., 320. Για το Ησ 66,20 βλ. αναλυτικά Ι. Μούρτζιου, 
Η μεταιχμαλωσιακή κοινότητα στον Τριτοησαΐα. Ιστορία – Θεολογία, Βιβλική Βιβλιοθήκη 51, 
Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2012, 191-194. Βλ. και, Ι. Μουρτζιου, Τα έθνη και οι λαοί 
στο προφητικό μήνυμα, Από την κρίση στην οικουμενικότητα, Εκδόσεις OSTRACON, Critical 
Approaches to the Bible, vol. XII,  Θεσσαλονίκη 2017, 150-181. 
70 Ρωμ 12,1: «Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ 
σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν».  
71 Γαλ 3,28 · πρβλ. Κολ 3,11.  
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διατάξεις αυτές ενέτασσαν τους νέους πιστούς στην κατηγορία των 
προσήλυτων του Ιουδαϊσμού72. 

Ο Παύλος αίρει τα παραπάνω εθνοφυλετικά όρια και δίνει τα χαρακτηριστικά 
της σωτηρίας που κομίζει ο Χριστός στους πιστούς: «οὔτε γὰρ περιτομή τί ἐστιν 
οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ κτίσις. ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει 
οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη»73.  

Ο Παύλος επισημαίνει ότι η ανακαινιστική δράση του Θεού στον κόσμο 
καθιστά οποιοδήποτε εξωτερικό και εθλοφυλετικού χαρακτήρα πολιτισμικό 
σύμβολο ανίσχυρο να δρομολογήσει την νέα δημιουργία. Αντίθετα η αγάπη 
μεταξύ των πιστών επιταχύνει την οικοδόμηση της νέας χριστιανικής κοινωνίας.   

Οι παραπάνω τοποθετήσεις του αποστόλου Παύλου είναι ριζοσπαστικές και  
προκλητικές για την εποχή εκείνη, γιατί ανατρέπουν θεσμούς που αποτελούσαν 
πυλώνες του Ιουδαϊκού πολιτισμού, μέρος του οποίου αποτελούσε και ο 
Παύλος74.  

Το δεύτερο παράδειγμα σχετικοποίησης πολιτισμικών συμβόλων  από τον 
Παύλο συνδέεται με τους εξ εθνών χριστιανούς και την υποτιμητική στάση τους 
απέναντι στους εξ Ιουδαίων χριστιανούς  αδελφούς τους. Εκτενής αναφορά στο 
πρόβλημα γίνεται από τον Παύλο στο Ρωμ 11,17-24 μέσα από την περίφημη 
παραβολή του μπολιάσματος της αγριελιάς75. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα 
εμφανίστηκε όταν οι εξ εθνών χριστιανοί της Ρώμης, που αποτελούσαν την 
πλειοψηφία στην εκεί εκκλησιαστική κοινότητα, υποτίμησαν την όλη ιουδαϊκή 
παράδοση και τους ιουδαιοχριστιανούς που την εκπροσωπούσαν και θεώρησαν 

                                                
72 Βλ. και R. B. Hays, The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation. A 
Contemporary Introduction to New Testament Ethic, Harper, San Francisco 1996, 33-35 · J. W. 
Thomson, Moral Formation according to Paul: The Context and Coherence of Pauline Ethics, Baker 
Academic, Grand Rapids, Michigan, 2011, passim · J. D. G. Dunn, The Epistle to the Galatians, 334-
348, 115-131, 223-230 · M. de Boer, Galatians, Α Commentary, 393-411, 128-165, 270-277.  Για 
την ηθική γενικά και σε σχέση με την Αγία Γραφή βλ. άρθρα των Σ. Βιρβιδάκη, π. Ε. Γκανά, Γ. 
Γρηγορίου, Σ. Δεσπότη, Σ. Ζουμπουλάκη, Β. Κιντή, π. Θ. Κοντίδη, Μ. Κωνσταντίνου, Θ. Λίποβατς, 
Ν. Μανωλόπουλου, Δ. Μόσχου, Τ. Μπάλτουιν, Ι. Μπέκου, Π. Νραγκουντίνοβιτς, Φ. Παιονίδη, Κ. 
Παπαγεωργίου, Θ. Παπαθανασίου, Α. Πέτρου, π. Α. Πινακούλα, Π. Σούρλα και Ο. Χόφιους, στο 
Σ. Ζουμπουλάκη, επιμέλεια, Η επιστροφή της ηθικής. Παλαιά και νέα ερωτήματα, Συναντήσεις 
3, εκδόσεις ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, Αθήνα 2013. Ειδικά βλ. Μ. Κωνσταντίνου, «Η ηθική της σχέσης Θεού-
ανθρώπου. Βιβλική προσέγγιση με βάση την Παλαιά Διαθήκη», ό.π., 15-36 · Σ. Δεσπότη, Η ηθική 
των ποιμαντικών επιστολών», ό.π., 98-146.   
73 Γαλ 6,15 · 5,6. Για την έμπρακτη αγάπη βλ., μεταξύ άλλων, Χ. Ατματζίδη, Από την βιβλική 
έρευνα στην πίστη της Εκκλησίας. Συνοπτική Θεολογία της Καινής Διαθήκης,  293-298 · του ίδιου, 
«Η λογεία ως πρότυπο άσκησης της αγάπης και της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των 
χριστιανών», Charalabos Atmatzidis, Akademia.edu.   https://www.academia.edu/2039337/_ 
(5/2/2014).  
74 Βλ. και L. Legrand, The Bible on Culture: Belonging or Dissenting?, Orbis, Maryknoll, New York, 
2000, 122-123. 
75 Βλ. Χ. Ατματζίδη, «Ανιχνεύοντας το αίτημα της ενότητας στην παύλεια εκκλησιολογία», του 
ίδιου,  Από την αντίθεση στη σύνθεση», Κριτικές αναγνώσεις των βιβλικών κειμένων. 
Ερευνητικές επισκέψεις σε βιβλικά τόπια. Τόμος Α΄, 265-298 · E. Tsalampouni, “ ‘Election’ and 
the ‘People of God’. An Orthodox Theological Perspective”, The Ecumenical Review, Volume 64,
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ότι έπρεπε να απαλλαγούν από αυτή. Με τη στάση τους όμως αυτή ανέδειξαν 
την αλαζονεία τους και την υποτίμηση των αδελφών τους και της ιουδαϊκής 
παράδοσης, που αποτέλεσε τον λίκνο της χριστιανικής πίστης. Επρόκειτο στην 
ουσία για μια έξαρση του εθνοκεντρισμού στους κόλπους της χριστιανικής 
κοινότητας της Ρώμης  και απόρριψης της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας του 
άλλου.   

Πρέπει να σημειώσουμε ότι μερίδα της σύγχρονης διανόησης, θεώρησε την 
τάση του Παύλου να σχετικοποιεί οπτικές και πολιτισμικά σύμβολα στο πλαίσιο 
του χριστιανισμού ως πράξη επικίνδυνη για την πολιτισμική ιδιαιτερότητα. Η 
κριτική αυτή επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στα όσα ο απόστολος αναφέρει στο Γαλ 
3,28,  και επισημάνθηκε ότι αυτά εκφράζουν τον διακαή πόθο του Παύλου να 
άρει οποιαδήποτε πολιτισμική ιδιαιτερότητα μεταξύ των χριστιανών και να 
προκαλέσει την ομογενοποίηση του πολιτισμού76.  

Θεωρούμε ότι η παραπάνω θέση του Παύλου στο Γαλ 3,2877, δεν αποβλέπει 
στην επίχριση της πολιτισμικής πολυχρωμίας, αλλά  στην κατάφασή του στην 
πολιτισμική ιδιαιτερότητα και ταυτόχρονα την  απόρριψη της πολιτισμικής 
προνομίας. Ο Παύλος, στο πλαίσιο της ποιμαντικής του δράσης, ενδιαφέρεται 
για την ομόνοια και την προκοπή των μελών των χριστιανικών κοινοτήτων και 
εστιάζει στην άρση επιθετικών τάσεων χριστιανών φορέων συγκεκριμένου 
πολιτισμού, που βλάπτουν την πολιτισμική πολυμορφία. Θεωρεί ότι οι 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, όπως το να είναι κάποιος περιτμημένος ή 
απερίτμητος, Ιουδαίος ή Έλληνας εξακολουθούν να έχουν σημασία για την 
εθνική ή κοινωνική οριοθέτηση μιας ομάδας εντός της χριστιανικής κοινότητας, 
σωτηριολογικά όμως δεν διαδραματίζουν κανένα ρόλο.  

Σημειώνουμε ότι στην άλλη επιστολή του, την προς τους Ρωμαίους, ο Παύλος 
φαίνεται σαν να θέλει να «συμπληρώσει», όσα ανέφερε στο Γαλ 3,28.  Αναφέρει 
χαρακτηριστικά στο Ρωμ 10,12: «οὐ  γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε κα ὶ
Ἕλληνος,  ὁ  γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς 
ἐπικαλουμένους αὐτόν». Στο χωρίο αυτό παρατηρούμε ότι ο Παύλος επεκτείνει 
την σκέψη του σε σχέση με το Γαλ 3,28. Ενώ δηλαδή ο απόστολος θέλει στο Γαλ 
3,28 να υπογραμμίσει κυρίως ότι οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των εξ Ιουδαίων 
χριστιανών και των εξ εθνών χριστιανών συντελούν στην ομαλή συμβίωση των 
μελών της χριστιανικής κοινότητας, στο Ρωμ 10,12 προσθέτει δύο ακόμη 
στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο αναφέρεται στο αξιακό δίπολο της «τιμής και της 
αισχύνης» 78 που ίσχυε στην ρωμαϊκή κοινωνία και διαχώριζε τους ανθρώπους 
κοινωνικά. Ο Παύλος επισημαίνει στο Ρωμ 10,12 ότι η ισχύς του αξιακού αυτού 

                                                
76  Βλ., μεταξύ άλλων, D. Boyarin, A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity, University of 
California Press, Los Angeles / London, 1997, 106.  
77  Για το χωρίο βλ., μεταξύ των άλλων, M. de Boer, Galatians, 242-247.  
78 Βλ. “Honor/Shame”, J. J. Pilch & B. J. Malina, eds, Handbook of biblical Social Values, Peabody, 
Massachusetts, 1993/1998, 106-115 (βιβλιογραφία).  
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δίπολου αίρεται μέσα στην χριστιανική κοινότητα με την  αναγνώριση και τον 
σεβασμό των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των μελών της. Το δεύτερο στοιχείο 
που προσθέτει ο Παύλος έχει πολιτικό χαρακτήρα. Ο απόστολος χρησιμοποιεί 
στο Ρωμ 10,12 την πολιτικά χρωματισμένη  έκφραση  «κύριος πάντων”, την 
οποία οι άνθρωποι συνέδεαν την εποχή εκείνη με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα79 
και τονίζει ότι στην χριστιανική κοινότητα τηn θέση του αυτοκράτορα έχει πάρει 
ο Χριστός. Αυτός είναι πλέον ο «κύριος πάντων” και εκείνος που  καθιερώνει 
μια κοινωνία ισότητας, όπου αναγνωρίζονται οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των 
μελών της. 

Ο απόστολος λοιπόν, με όσα προτάσσει καθαιρεί τους πολιτισμούς από τον 
θρόνο της «αυταρέσκειας» της πολιτισμικής υπεροχής και τους εντάσσει 
ισότιμα στην μεγάλη πολιτισμική οικογένεια80.    

3)  Ο απ. Παύλος και η σύγκρουση με τους πολιτισμούς. Ταυτόχρονα όμως 
ο Παύλος συγκρούεται  με τους πολιτισμούς, ακριβέστερα με οπτικές ή 
πολιτισμικά σύμβολά τους.  Στην πράξη του αυτή προβαίνει, όταν θεωρεί ότι οι 
χριστιανικές οπτικές δεν συμπορεύονται με αυτές των άλλων πολιτισμών.  

Είδαμε παραπάνω ότι ο Παύλος αποδέχεται τους πολιτισμούς, επειδή 
υιοθετεί την θέση της ύπαρξης θεολογικής διάστασης σε αυτούς, με την έννοια 
ότι οι πολιτισμοί εμφανίζονται στον κόσμο που ο Θεός δημιούργησε. 
Ταυτόχρονα όμως ο απόστολος διαπιστώνει ότι οι πολιτισμοί είναι και πεδίο 
δράσης της ανθρώπινης αμαρτωλότητας.  

Ο Παύλος αναφέρει κατά τρόπο περιεκτικό στο Ρωμ 1,25 ότι οι άνθρωποι 
«…μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ   ψεύδει καὶ  ἐσεβάσθησαν κα ὶ
ἐλάτρευσαν τῇ  κτίσει παρὰ  τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας». 
Ο απόστολος χρησιμοποιεί το ρήμα «μεταλλάσσω» σε παρελθοντικό χρόνο σε 
συνδυασμό με την λέξη «ἀλήθεια” στενά συνδεδεμένη με τον Θεό, για να 
τονίσει ότι η ειδωλολατρία αποτελεί μια πρωταρχικής σημασίας και με 
παγκόσμια εμβέλεια αντίθεη πράξη. Ταυτόχρονα ο Παύλος με την χρήση του 
ρήματος “σεβάζεσθαι” προσδίδει θρησκευτική και πολιτική διάσταση στον λόγο 
του, αφού είναι γνωστό στους ακροατές του ότι ο αυτοκράτορας Οκταβιανός 
αποκαλείται “Augustus”, δηλαδή “Σεβαστός» και λατρεύεται ως θεός81. 
Ταυτόχρονα όμως ο απόστολος χρησιμοποιεί και το ρήμα “λατρεύειν” και έτσι 
συμπεριλαμβάνει στις ειδωλολατρικές πράξεις οποιαδήποτε λατρεία του 

                                                
79 Πρβλ. Δίωνα Χρυσόστομου, Λόγος 56,11,3-4 (Αγαμέμνων ή περί βασιλείας), στο J. von Arnim, 
Dionis Prusaensis quem vocant Chrysostomum quae exstant omnia, vols 1-2. Berlin, τόμος 1: 1893 
/ τόμος 2: 1896 / ανατύπωση1962. Στον λόγο του αυτό ο Δίων Χρυσόστομος αναφέρεται στον 
Ρωμαίο αυτοκράτορα και τον χαρακτηρίζει ως “αὐτὸς ὢν κύριος ἁπάντων τῶν πραγμάτων”. Για 
περισσότερες σχετικές αναφορές σε ελληνικές και ρωμαϊκές πηγές βλ. R. Jewett, Romans, 632-
633. Βλ. και N. Elliott, The Arrogance of Nations. Reading Romans in the Shadow of Empire, 
Fortress Press, Minneapolis, 2008, 47-50.   
80 Βλ. και M. Volf, Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Oterness, and 
Reconciliation, Abington, Nashville, 1996, 49. 
81 Έτσι ο R. Jewett, Romans, 170-171. 
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ανθρώπου προς οποιοδήποτε κτίσμα, ακόμα και αν αυτή ασκείται από τους 
Ιουδαίους82. Η  εξάπλωση αυτή της ειδωλολατρίας και της αντίθεης 
συμπεριφοράς στους πολιτισμούς, έχει καταλυτικά αποτελέσματα και εν τέλει 
επιφέρει την αποκάλυψη της θεϊκής οργής.  

Την αρνητική αυτή πλευρά των πολιτισμών ο Παύλος την προσδιορίζει με την 
λέξη “κόσμος”, και καλεί τους πιστούς να κρατήσουν αποστάσεις από αυτόν (Α΄ 
Κορ 3,19 · 5,10)83. 

Για τον απόστολο Παύλο βέβαια η όλη δημιουργία εξακολουθεί να είναι καλή 
λίαν και μέσα σε αυτή καλείται να δράσει ο άνθρωπος, ως “εἰκὼν κα  ὶδόξα 
θεοῦ” (Α΄ Κορ 11,7). Αυτό που ο Παύλος απορρίπτει είναι οι διάφορες αντίθεες 
δυνάμεις, είτε αυτές είναι τα “στοιχεῖα τοῦ  κόσμου” (Γαλ 4,3) είτε τα “ἀσθενῆ  
καὶ   πτωχὰ  στοιχεῖα” (Γαλ 4,9), είτε θεσμοί εξουσίας και δύναμης, είτε άρχοντες 
«τοῦ  αἰῶνος τούτου” (Α΄ Κορ 2,8), που φτάνουν μέχρι το σημείο να 
σταυρώσουν τον Ιησού, “τὸν κύριον τῆς δόξης”84.  

Θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι για τον Παύλο ο κόσμος δεν 
ταυτίζεται με τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός ή οι πολιτισμοί είναι για τον 
απόστολο ο,τιδήποτε οι άνθρωποι δημιούργησαν στο πλαίσιο όμως της 
δημιουργίας του Θεού. Από την άλλη πλευρά η δημιουργία είναι ο εύπλαστος 
χώρος της θαυμαστής δράσης του Θεού και της δράσης του δημιουργήματος 
του Θεού, δηλαδή του ανθρώπου. Η δημιουργία αφενός εμπεριέχει την 
θαυμαστή πολύμορφη δημιουργική δύναμη του Θεού και την βούλησή του να 
την συντηρεί και να την ωθεί στην αιωνιότητα. Αφετέρου η δημιουργία αποτελεί 
το πεδίο δράσης και του ανθρώπου, ο οποίος πολλές φορές επεμβαίνει 
παραμορφωτικά σε αυτή και στην πολύμορφη λειτουργία της, την τραυματίζει 
και εμποδίζει την θαυμαστή της πορεία στα έσχατα85. Όλη αυτή η αρνητική 
ανθρώπινη δραστηριότητα, η διαχειριστική προχειροδουλειά, οριοθετείται 
περιεκτικά με την έκφραση του Παύλου “τὸ  πνεῦμα τοῦ  κόσμου” (Α΄ Κορ 2,12) 

86 και περιλαμβάνει περιεκτικά προβλήματα που σχετίζονται με την φύση αυτή 
καθαυτή, με τον άνθρωπο σε σχέση με την φύση, με τον άνθρωπο καθαυτόν και 
τέλος με τον άνθρωπο σε σχέση με τον συνάνθρωπο.   

                                                
82  Έτσι ο R. Jewett, Romans, 171. Βλ. όμως J. D. G. Dunn, Romans 9-16, Word Biblical 
Commentary, vol. 38A, 63, όπου υπάρχει μια συσταλτική ερμηνεία του χωρίου.  
83 Βλ. και H. Balz, “κόσμος”, EWNT, τόμος 2, 756-773, ιδίως 770-771 · M. Wolter, “κόσμος”, στο 
L. Coenen/ K. Haacker, Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament (TBLNT), Wuppertal, 
2005, 1891-1898. 
84 Βλ. αναλυτικά Χ. Ατματζίδη, Η έννοια της δόξας στην παύλεια θεολογία, 187-218. 
85 Πρβλ. Ρωμ 8,22. Βλ., μεταξύ άλλων, Ι. Γαλάνη, Η σχέση ανθρώπου και κτίσεως κατά την Καινή 
Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 1984, 87-100 · του ίδιου, Άνθρωπος και κτίση στη Βιβλική  Παράδοση, 
Βιβλική Βιβλιοθήκη 44, εκδόσεις Π. Πουρνάρα, 2009, 157-183 · Α. Τσαλαμπούνη, Οικολογική 
ερμηνεία και Καινή Διαθήκη. Μέθοδος και παραδείγματα, Θεσσαλονίκη, 2013, 86-108.  
86 Βλ. μεταξύ άλλων, H. Merklein, Der ertste Brief an die Korinther. Kapitel 1-4 . Gütersloh, 1992, 
237-239 · A. Thiselton, The First Epistle to The Corinthians, 260-264 · E. J. Schnabel, Der erste Brief 
des Paulus an die Korinther, 173-174.  
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Ο Παύλος στέκεται κριτικά απέναντι στους παραπάνω διαστρεβλωτικούς 
τρόπους διαχείρισης της δημιουργίας από τον άνθρωπο και σαν άλλος 
προφήτης τους ελέγχει και τους χαρακτηρίζει ως “τὰ ἔργα τοῦ  σκότους” (Ρωμ 
13,12)87. Ο έλεγχός του αυτός είναι καθολικός, στρέφεται δηλαδή και προς τον 
ιουδαϊκό πολιτισμό και προς τον ελληνορωμαϊκό, και ταυτόχρονα είναι 
διεισδυτικός.  

Έτσι η κριτική του Παύλου προς τον ιουδαϊκό πολιτισμό αποτελεί μια 
εσωτερική κριτική προς την ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοσή του. Ο απόστολος, 
ενώ είναι ενσωματωμένος στον ιουδαϊκό πολιτισμό, ταυτόχρονα αναστρέφει 
πολλές από τις οπτικές του και τα πολιτισμικά του σύμβολα88. O Παύλος τονίζει 
ότι η σωτηρία είναι θείο δώρο προσφερόμενο και προς τους Ιουδαίους και προς 
τους ειδωλολάτρες και ανεξάρτητη από τον Μωσαϊκό Νόμο. Γι’ αυτό σε πολλά 
σημεία των επιστολών του απορρίπτει τον ιουδαϊκό εθνοκεντρισμό και δεν 
διστάζει να ασκήσει κριτική εκ των έσω προς τον Μωσαϊκό Νόμο και τον 
ιουδαϊκό πολιτισμό. Σαν παράδειγμα αναφέρω άλλη μια φορά την περίφημη 
ρήση του, ότι “ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία 
ἀλλὰ πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη” (Γαλ 5,6)89.  

Παράλληλα ο Παύλος συγκρούεται και με αξίες και πρακτικές του 
ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, όπως η κοινωνική θέση, η δύναμη και η 
αυτοπροβολή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αμφισβήτησης τέτοιων αξιών είναι 
το κήρυγμά του για τον σταυρό. Ο Παύλος σημειώνει επιγραμματικά ότι «Ὁ  
λόγος γὰρ ὁ  τοῦ σταυροῦ  τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ  
σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦἐ στιν» (Α΄ Κορ 1,18)90 

Ο Παύλος προβάλλει τον  σταυρό ως το μέσον της σωτηρίας στους νέους 
πιστούς, οι οποίοι ήταν στην πλειονότητά τους πρώην ειδωλολάτρες και είχαν 
συνηθίσει να χρησιμοποιούν στην θρησκευτική τους ζωή πολιτισμικά σύμβολα 
γονιμότητας, δύναμης και άλλα91. Στο εν λόγω πολιτισμικό περιβάλλον η 
σταύρωση αποτελούσε την έσχατη ποινή που επιβαλλόταν στους μη Ρωμαίους 
πολίτες, και χρησίμευε ως μέσον επιβολής της Ρώμης προς τους υπόδουλους σε 
αυτήν λαούς. Ο Παύλος με το κήρυγμά του για τον σταυρωμένο Χριστό 
αναστρέφει το πολιτισμικό αξιακό σύστημα της εποχής προβάλλοντας ως 

                                                
87 Αναλυτικά βλ. R. Jewett, Romans, 821-824. 
88 Βλ., μεταξύ άλλων, D. Boyarin, A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity, 12 · K. V. Robbins, 
The Tapestry of Early Christian Discourse: Rhetoric, Society and Ideology, 187, όπου o ερευνητής 
ονομάζει τη σχέση του Παύλου με τον ιουδαϊκό πολιτισμό «αντιφατική», αφού ο Παύλος από 
τη μια μεριά είναι ενταγμένος σε αυτόν και από την άλλη αντιστρέφει κεντρικές του θέσεις.  
89 Πρβλ. Φιλ 3,3-9 · Ρωμ 2,1-3,20.  
90 Αναλυτικά για το Α΄ Κορ 1,18 βλ. W. Schrage, Der erste Brief an die Korinther (1 Kor 1,1-6,11), 
170-174.  
91 Βλ. V. Furnish, The Theology of the First Letter to the Corinthians, Cambridge University Press, 
1999, 39.   
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υπέρτατη πολιτισμική αξία την ταπείνωση και την αυτοπροσφορά στην θέση της 
σφοδρής ροπής για απόκτηση δύναμης, κύρους και για απόλαυση τιμής92.   

4) Ο απ. Παύλος και  ο μετασχηματισμός των πολιτισμών. Και φτάνουμε 
στον τελευταίο τρόπο στάσης του Παύλου απέναντι στους πολιτισμούς, 
σύμφωνα με τον οποίο ο απόστολος παραλαμβάνει οπτικές των πολιτισμών και 
πολιτισμικά σύμβολά τους και τα μετασχηματίζει. Η στάση αυτή του αποστόλου 
μας αποκαλύπτει την δημιουργική και μεταμορφωτική δυναμική με την οποία 
ο Παύλος προσεγγίζει τους πολιτισμούς, υιοθετεί υπάρχουσες οπτικές ή 
πολιτισμικά σύμβολα και προσδίδει σε αυτά χριστιανική διάσταση. Η 
μεταμορφωτική αυτή δράση του Παύλου αγκαλιάζει σύμφωνα με το Ρωμ 8,19-
23 όλη την κτίση. Για τον απόστολο Παύλο ο πολιτισμικός αυτός 
μετασχηματισμός αγγίζει τον χριστιανό ατομικά και συλλογικά. Τα μέλη της 
εκκλησίας δεν προσαρμόζονται στην νοοτροπία του κόσμου, αλλά 
μεταμορφώνονται και προσλαμβάνουν το νέο φρόνημα του πιστού (Ρωμ 
12,2)93. Πρότυπό τους αποτελεί ο ίδιος ο Κύριος που τους δίνει την δυνατότητα  
της μεταμόρφωσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παύλος στο Β΄ Κορ 
3,1894: «ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου 
κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν 
καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος». Οι χριστιανοί με την πρόσληψη του Χριστού 
έχουν πλέον την δυνατότητα που είχε μόνον ο Μωυσής κατά την εποχή της 
Εξόδου ν’ αντικρίζουν την θεϊκή δόξα χωρίς να κινδυνεύουν να τυφλωθούν από 
την εκθαμβωτική λάμψη της και να υπεισέρχονται στην διαδικασία της 
σταδιακής μεταμόρφωσης τους95.  

Πώς όμως η νέα και μεταμορφωμένη κοινότητα των χριστιανών που 
περιγράφει ο Παύλος σχετίζεται με τους περιβάλλοντες πολιτισμούς και κατά 
πόσο αυτή επιδρά σε αυτούς και τους μετασχηματίζει; Παρακάτω αναφέρουμε 
ορισμένα σχετικά παραδείγματα:  

α) Το πρώτο παράδειγμα σχετίζεται με το πολίτευμα εντός του οποίου ζουν 
οι χριστιανοί. Ο Παύλος γράφει σχετικά στην προς Φιλιππησίους επιστολή: 
«ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα 
κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν 
σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν 
καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα» (Φιλ 3,20-21). 

                                                
92 Βλ. και N. Elliott, “The Anti-Imperial Message of the Cross”, στο R. A. Horsley, Paul and Empire, 
Harrisburg, Pennsylvania, 1997, 167-183. · του ίδιου, Liberating Paul. The Justice of God and the 
Politics of the Apostle, Fortress Press, Minneapolis, 2006, 93-140. 
93 Βλ. αναλυτικά U. Wilckens, Der Brief an die Römer, (Röm 6 -11), Evangelisch-Katholischer 
Kommentar zum Neuen Testament, Neukirchen-Vluyn, 1987, 145-169 · του ίδιου, Der Brief an 
die Römer, (Röm 12-16), Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, 
Neukirchen-Vluyn, 1989, 1-9 · R. Jewett, Romans, 511-520 · 763-764 · A. J. Hultgren, Paul’ s Letter 
to the Romans. A commentary, 319-334 · 438-444.  
94 Πρβλ. Κολ 3,10-11.  
95 Βλ. Χ. Ατματζίδη, Η έννοια της Δόξας στην παύλεια θεολογία, 77-120, 327-352. 
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Ο Παύλος χρησιμοποιεί στο παραπάνω κείμενό του στοιχεία σχετικά με το 
ρωμαϊκό πολίτευμα για να δηλώσει ότι το πολίτευμα των χριστιανών βρίσκεται 
στους ουρανούς και κυβερνάται από τον Χριστό.  

Η επιλογή του Παύλου να αναφερθεί στο θέμα αυτό απευθυνόμενος στους 
πιστούς των Φιλίππων δεν είναι τυχαίο. Η πόλη των Φιλίππων αποτελεί 
ρωμαϊκή colonia και συνδέεται στενά με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα και το 
ρωμαϊκό πολίτευμα. Έτσι δίδεται στον Παύλο μια θαυμάσια ευκαιρία να 
συγκρίνει το επίγειο ρωμαϊκό πολίτευμα με το ουράνιο πολίτευμα του Χριστού 
και να αναδείξει το κύριο χαρακτηριστικό του χριστιανικού πολιτεύματος που 
είναι η ταύτιση των χριστιανών πολιτών με τον πολιτειακό ηγέτη τους τον 
Χριστό96. Ο Παύλος δηλώνει με τους λόγους του αυτούς ότι  o Ιησούς είναι ο 
κύριος και όχι ο Καίσαρας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σχετικά ο N. T. 
Wright: “Η αυτοκρατορία του Καίσαρα, της οποίας προκεχωρημένο πολιτειακό 
φυλάκιο αποτελεί η Coloniα των Φιλίππων είναι η παρωδία. Η αυτοκρατορία 
του Ιησού και η εκκλησία των Φιλίππων, που είναι το προκεχωρημένο φυλάκιό 
της, είναι η πραγματικότητα»97.  

Οι Φιλιππήσιοι πρέπει λοιπόν να μετασχηματίσουν την πολιτισμική και 
συγκεκριμένα την πολιτική τους ταυτότητα98 στοιχιζόμενοι με τον Χριστό. Η 
στοίχιση αυτή με το πολίτευμα του Χριστού πραγματοποιείται για τον Παύλο 
στο πλαίσιο του ήδη υπάρχοντος ρωμαϊκού πολιτεύματος. Μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι ο απόστολος προτείνει, ο πιστός να φέρει δύο υπηκοότητες, 
την ρωμαϊκή υπηκοότητα και την χριστιανική. Εντός της ρωμαϊκής colonia των 
Φιλίππων, όχι εκτός αυτής, οι πιστοί επιχειρούν να διαμορφώσουν την ζωή τους 
σύμφωνα με τις αρχές  του ουράνιου πολιτεύματος του Χριστού. Ο Παύλος, 
όπως σημειώσαμε, προτρέπει του πιστούς στο Φιλ 1,27:  «Μόνον ἀξίως τοῦ 
εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν 
ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ 
πίστει τοῦ εὐαγγελίου»99.  

Η προτροπή αυτή του Παύλου είναι κάτι περισσότερο από μια παρότρυνση 
να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες. Είναι μια προτροπή για 
αλλαγή του τρόπου ζωής τους. Ο απόστολος καλεί τους χριστιανούς να γίνουν 

                                                
96  Αναλυτικά βλ., μεταξύ άλλων, Χ. Ατματζίδης, Η έννοια της Δόξας στην παύλεια θεολογία, 372-
387.  
97 N. T. Wright, “Paul’s Gospel and Caesar’ s Empire”, στο  R. A. Horsley, ed., Paul and Politics: 
Ekklesia, Israel, Imperium, Interpretation, Harrisburg, Pennsylvania, 1997, 173.  
98 Βλ. αναλυτικά και εμπεριστατωμένα Α. Τσαλαμπούνη, «Πολίτης των ουρανών στην res publica 
colonia Philippensium: διαμορφώνοντας και διατηρώντας τη χριστιανική ταυτότητα στη 
ρωμαϊκή αποικία των Φιλίππων», της ίδιας, Εξηγητικά, Θεσσαλονίκη 2013, 367-388.  
99 Βλ. για τον στίχο, μεταξύ άλλων, Ι. Καραβιδόπουλου, Aποστόλου Παύλου επιστολές προς 
Eφεσίους Φιλιππησίους Kολοσσαείς Φιλήμονα, Θεσσαλονίκη 1981, 288-290 · G. F. Hawthorne / 
R. P. Martin, Philippians, Word Biblical Commentary, Volume 43, Texas, 2004, 68-72 · G. D. Fee, 
Paul’ s Letter to the Philippians, 158-168 · Ben Witherington III, Friendship and Finances in 
Philippi. The Letter of Paul to the Philippians, Valley Forge, Pennsylvania, 1994, 51 · N. Elliott, 
Liberating Paul. The Justice of God and the Politics of the Apostle, 195-198.    
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τα φωτεινά παραδείγματα, να καταστούν «...ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεο ῦ
ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς κα ὶδιεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες 
ἐν κόσμῳ»100.  

Ο Παύλος δηλαδή, αποβλέπει στην μεταμόρφωση των ίδιων των πιστών και 
της κοινότητάς τους, η οποία κατορθώνεται με την ταύτιση των πιστών με τον 
Χριστό και την σταυρική τους πορεία μέσα στον κόσμο101. Αντίθετα, για τον 
Παύλο είναι αποτυχημένη η οποιαδήποτε βίαιη επιβολή των αξιών του 
χριστιανισμού στον πολιτισμό που τους περιβάλλει, επειδή αυτή περιέχει το 
στοιχείο της εξωτερικής επιβολής του χριστιανικού τρόπου ζωής σε έναν 
πολιτισμό. 

Έτσι κατά τον Παύλο, οι πιστοί ζουν ως χριστιανοί την ιδιαίτερη πολιτισμική 
τους παράδοση, ενταγμένοι όμως και όχι αποκομμένοι από το ευρύτερο 
πολιτισμικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα δεν λειτουργούν στο πλαίσιο αυτό ως 
υπονομευτές και πολέμιοι των διάφορων πολιτισμικών συμβόλων και οπτικών, 
αλλά ως πρότυπα αξιολόγησής των.  

 β) Ένα δεύτερο παράδειγμα που φανερώνει, πώς ο Παύλος παρεμβαίνει και 
μεταμορφώνει πολιτισμικά σύμβολα των τότε πολιτισμών, είναι ο 
μετασχηματισμός του νοήματος γλωσσικών πολιτισμικών συμβόλων.  

Ένα τέτοιο γλωσσικό πολιτισμικό σύμπλεγμα αποτελούν οι λέξεις 
“μεταμορφόομαι”102, “μυστήριο”103 και «θυσία»104 που συναντούμε στο 
θρησκευτικό λεξιλόγιο και την πρακτική των ειδωλολατρικών θρησκειών των 
αρχαίων μυστηριακών θρησκειών και με διάφορους άλλους τρόπους 
περιγραφής στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Παύλος χρησιμοποιεί τις εν λόγω λέξεις 
για να περιγράψει την εσωτερική και μυστική σύνδεση των πιστών με τον 
Χριστό, την μεταμόρφωσή τους (Ρωμ 12,2 · Β΄ Κορ 3,18) και την σχέση της πίστης 
με την θυσία και την λατρεία, χωρίς να φοβάται μήπως η ενέργειά του αυτή 
παρερμηνευθεί.      

Επίσης η γλώσσα της Ελληνορωμαϊκής φιλοσοφίας, ιδιαίτερα της στωικής, 
υιοθετείται και μετασχηματίζεται από τον απόστολο Παύλο. Έτσι οι λέξεις 

                                                
100 Φιλ 2,15. Βλ., μεταξύ των άλλων, Ι. Καραβιδόπουλου, ό.π., 320-321 · G. F. Hawthorne / R. P. 
Martin, ό.π., 75-79 · G. D. Fee, Paul’s Letter to the Philippians, 144-147. 
101 Βλ. και Φιλ 1,29-30; 3,10. Για τους στίχους βλ., μεταξύ των άλλων, Ι. Καραβιδόπουλου, ό.π., 
292-293, 347-348 · G. F. Hawthorne / R. P. Martin, ό.π., 68-72, 196-200 · G. D. Fee, Paul’s Letter 
to the Philippians, 170-175, 326-338. 
102 Ρωμ 12,2  · Β΄ Κορ 3,18. Για το ρήμα «μεταμορφόομαι» και τη χρήση του βλ., μεταξύ άλλων,  
J. Behm, «μεταμορφόω», ThWNT, IV, 762 – 767 · J. M. Nützel, «μεταμορφόω», EWNT, II, 1021-
1022.  
103 Ρωμ 16,25 · Α΄ Κορ 2,7 · πρβλ. Εφ 1,9 · 3,3 · Κολ, 1,26-27. Για τη λέξη “μυστήριο”, βλ. μεταξύ 
άλλων, G. Bornkamm, ThWNT, IV, 809-834 · H. Krämer, «μυστήριον», EWNT, II, 1098-1105. 
104 Φιλ 2,17. Για τη λέξη θυσία βλ., μεταξύ άλλων, J. Behm, «θύω κτλ», ThWNT, III, 180-190 · H. 
Thyen, «θυσία», EWNT, II, 399-405 · J. Schaper / M. Tilly / C. Janssen, “Opfer”, F. Grüsemann / K. 
Hungar / C. Janssen / R. Kessler / L. Schottroff, (Hrsg.), Sozialgechichtliches Wörterbuch zur Bibel, 
428-433. 
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«αὐτάρκης»105 και «αὐταρκεία»106 που για τους στωικούς φιλοσόφους 
σημαίνουν την αυτονομία και απάθεια του ανθρώπου από έξωθεν καταστάσεις 
και πιέσεις προσδιορίζεται εκ νέου χριστιανικά από τον απόστολο, και δηλώνει 
την αυτοτέλεια του πιστού που είναι  αποτέλεσμα της δυναμικής αρωγής του 
Χριστού107 προς τον άνθρωπο108.  

Τέλος, ούτε η πολιτική γλώσσα και ιδεολογία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 
παραμένει άθικτη από την μεταμορφωτική παρέμβαση του αποστόλου Παύλου. 
Είδαμε ήδη πώς ο Παύλος προσδιορίζει το ρωμαϊκό πολίτευμα υπό το πρίσμα 
του Ιησού Χριστού. Τώρα ολοκληρώνουμε με την παρουσίαση της 
μεταμορφωτικής στάσης του αποστόλου απέναντι σε μια έκφραση πολιτικής 
προπαγάνδας της ρωμαϊκής αρχής, της λεγόμενης “παρουσίας” 109 των 
αυτοκρατόρων. Όπως είναι γνωστό οι Ρωμαίοι καίσαρες επισκέπτονταν συχνά 
τις διάφορες πόλεις της αυτοκρατορίας τους και γίνονταν πανηγυρικά δεκτοί 
σαν θεοί στην είσοδο των πόλεων από της κατοίκους. Ταυτόχρονα 
επιβεβαίωναν με την παρουσία τους την ειρήνη και την ασφάλεια που 
επικρατούσε εξαιτίας τους στην αυτοκρατορία.  

Ο Παύλος υιοθετεί τόσο τον πολιτικό όρο “παρουσία” 110 όσο και το 
προπαγανδιστικό σύνθημα περί ύπαρξης “ειρήνης και ασφάλειας”111 στην 
αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα  μετασχηματίζει χριστιανικά την όλη αντίληψη. Η 
παρουσία που εγκαινιάζει και εγγυάται στον κόσμο την ειρήνη και την ασφάλεια 
δεν είναι η αυτοκρατορική παρουσία αλλά η παρουσία του Ιησού Χριστού. Αυτή 
εγκαινιάζει την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων μεταξύ τους ανεξάρτητα 
των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων τους και ταυτόχρονα εγγυάται με την δευτέρα 
παρουσία του Κυρίου την τελική επικράτηση της ειρήνης.  

 
Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι ο απόστολος Παύλος ως χριστιανός 

δεν λησμόνησε την ιουδαϊκή του πολιτισμική ταυτότητα ούτε απέτρεψε την 
επιρροή οπτικών και πολιτισμικών συμβόλων του ελληνορωμαϊκού κόσμου. 

                                                
105 Phil. 4,11. S. Meyer-Schwelling,  «Autarkeia (αὐτάρκεια)», DNP, τόμος 1, 345-348.  
106 Β΄ Κορ 9,8 · πρβλ. Α΄ Τιμ 6,6.  
107 Φιλ. 4,13.  
108 Βλ. και Χ. Οικονόμου, «Αυτάρκης και αυτάρκεια στους Στωϊκούς και στον Απόστολο Παύλο. 
Εισηγήσεις Γ΄ Συνάξεως Ελλήνων Βιβλικών Θεολόγων Πανεπιστημίων Αθηνών & Θεσσαλονίκης, 
Καβάλα 24-28 Οκτωβρίου 1980, θέμα: Η προς Φιλιππησίους επιστολή», Εισηγήσεις Α΄, Β΄, Γ΄ 
Συνάξεων Ελλήνων Βιβλικών Θεολόγων Πανεπιστημίων Αθηνών & Θεσσαλονίκης, εκδόσεις 
«Άρτος Ζωής», Αθήνα, 17-34. · Χ. Ατματζίδη, “Ποικιλομορφία ή ενότητα στη θεολογία της Καινή 
Διαθήκης; Το παράδειγμα της αγάπης και του πλούτου στις παύλειες επιστολές”, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Εις Μαρτύριον τοις έθνεσιν, Τόμος χαριστήριος 
εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, Θεσσαλονίκη 2011, 25-46. · G. Fee, Paul’s Letter to the 
Philippians, 427. 
109 Βλ. W. Radl, «παρουσία», EWNT, III, 102-105. 
110 Πρβλ. Α΄ Θεσ 4,17. Βλ. και Ι. Γαλάνη, Η πρώτη επιστολή του απ. Παύλου προς Θεσσαλονικείς, 
Θεσσαλονίκη, 1985, 287-291. 
111 Πρβλ. Α΄ Θεσ 5,3. Βλ. και Ι. Γαλάνη, ό.π., 298-301. 
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Αντίθετα επιστράτευσε όλα αυτά στην διακονία του Ευαγγελίου του Ιησού 
Χριστού.  

Για τον σκοπό του αυτό είδαμε ότι ο Παύλος αντιμετώπισε τους πολιτισμούς, 
ακριβέστερα τις διάφορες οπτικές και τα διάφορα πολιτισμικά σύμβολά τους, 
με τέσσερις τρόπους. Άλλοτε τα αποδέχτηκε, άλλοτε τα σχετικοποίησε, άλλοτε 
συγκρούστηκε με αυτά και τέλος, αλλά τα μετασχημάτισε.  

Ταυτόχρονα όμως η όλη στάση του έδειξε ότι αναγνώρισε τους πολιτισμούς 
ως ανθρώπινες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
δημιουργίας του Θεού. Ως εκ τούτου, προσπάθησε, διατηρώντας τον σεβασμό 
του σε αυτούς, να χρησιμοποιήσει στοιχεία τους, τα οποία κατά τη γνώμη του 
βοηθούσαν στην διάδοση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.  

Υπό την έννοια αυτή ο απόστολος Παύλος αναδεικνύεται πρότυπο προς 
μίμηση ως προς την αντιμετώπιση των διάφορων πολιτισμών σήμερα.  
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2.  Οι κύριοι άξονες της θεολογίας του απ. Παύλου 
 
 
1) Η θεολογική σκέψη του Παύλου εδράζεται στην πεποίθησή του ότι ο ίδιος 

ο Ιησούς Χριστός, ο υιός του Θεού, φανερώθηκε σ’ αυτόν και του ανέθεσε να 
κηρύξει το ευαγγέλιο στους εθνικούς (Γαλ 1,16 · Ρωμ 1,1-6 · 15,14-21) σε όλη 
την οικουμένη, από την Ιερουσαλήμ έως τη Ρώμη (Ρωμ 15,19). Ο Παύλος, αν και 
διαπιστώνει ότι «ὁ  καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν» (Α΄ Κορ 7,29 · πρβλ. Ρωμ 
13,11εξ.), εντούτοις επιμένει, επειδή αντλεί από τον Χριστό τη δύναμη για να 
επιτελέσει το αποστολικό του έργο. Επίσης, θεωρεί ότι η δεύτερη έλευση του 
Κυρίου είναι πολύ κοντά και νιώθει τόσο μεγάλη χαρά γι’ αυτό, που περιγράφει 
την εγγύτητα αυτή με λόγια γεμάτα πάθος και ενθουσιασμό (Ρωμ. 8,18-30 · Β΄ 
Κορ 5,1-10 · Φιλ 1,20-26). Πολλές φορές μάλιστα χρησιμοποιεί και την 
χαρακτηριστική έκφραση «σὺν Χριστῷ  εἶναι» (Α΄ Θεσ 4,17 · Φιλ 1,23).  

Ο απόστολος έφερε το αποστολικό του έργο εις πέρας με κόπο και με 
πολλές δυσκολίες (Α΄ Θεσ 1,4.9-13 · Β΄ Κορ 11,23-33), η υγεία του κλονίστηκε 
επικίνδυνα (Β΄ Κορ 12,1-10)112, απειλήθηκε μάλιστα η ίδια η ζωή του (Φιλ 1,19-
20). Οι αντίπαλοί του επανειλημμένα τον αμφισβήτησαν και τον πολέμησαν με 
ιδιαίτερη σκληρότητα (Β΄ Κορ 11,22 · Γαλ 4,17 · 5,12 · 6,12εξ. · Φιλ 1,15εξ. · 3,2). 
Είχε, όμως, πολλούς και άξιους συνεργάτες, οι οποίοι τον βοηθούσαν να 
ξεπερνά τις δυσκολίες και να καθοδηγεί τις νεοσύστατες κοινότητες (Φιλ 1,14εξ. 
· Α΄ Κορ 3,5εξ. · Ρωμ 16).  

Όπως σημειώσαμε, το κήρυγμα του ευαγγελίου στους εθνικούς αποτελεί 
και το κέντρο της θεολογικής του σκέψης, γύρω από το οποίο περιστρέφονται 
τα πάντα. Στα πλαίσια αυτού του κηρύγματος ο απόστολος καλείται να λύσει 
καίρια προβλήματα, θεολογικά και κοινωνικά, τα οποία εμφανίζονται στις 
χριστιανικές κοινότητες. Αναφέρω ορισμένα από αυτά:  

Το πρώτο πρόβλημα προκύπτει από τον θάνατο χριστιανών πριν τη 
δεύτερη παρουσία του Χριστού (Α΄ Θεσ 4,13). Ο Παύλος αντιμετωπίζοντας το 
πρόβλημα αναπτύσσει στις επιστολές του τη χριστιανική εσχατολογία, γράφει 
δηλαδή, για το μέλλον των χριστιανών, του κόσμου, για τη δεύτερη έλευση του 
Χριστού (Α΄ Θεσ 4-5 · Α΄ Κορ 5 · Φιλ 3,10εξ.), για τον πρώτο και τον δεύτερο Αδάμ 
(Α΄ Κορ 15 · Ρωμ 5), για τον σωματικό και τον πνευματικό άνθρωπο (Α΄ Κορ 15) 
και για τον μελλοντικό ένδοξο νέο κόσμο (Ρωμ 8,18εξ.). 

 Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι αν οι εξ εθνών χριστιανοί θα πρέπει να 
ενταχθούν στον Ιουδαϊσμό και να εφαρμόζουν τον μωσαϊκό Νόμο (Γαλ 2,3-10 
· 5,1-12). Με αφορμή το πρόβλημα αυτό ο απόστολος αναφέρεται 

                                                
112 Βλ. και K. Nikolakopoulos, “Paulus' Rühmen "in den Schwächen". Exegetische Erwägungen zu 
2 Kor 12,6-10” σε Παύλος & Κόρινθος, 405-420. 
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επανειλημμένα σε διατάξεις του μωσαϊκού Νόμου, σχετικές με την καθαρότητα 
των τροφών (Α΄ Κορ 8-10 · Γαλ 2,11εξ. · Ρωμ 14), με γιορτές, ημερολόγια (Ρωμ 
14,5 · Γαλ 4,10) κ.ά. Επίσης ο Παύλος, για να υπερασπίσει τη θέση του ότι η 
σωτηρία του ανθρώπου έρχεται από την πίστη και όχι από την τήρηση των 
εντολών του μωσαϊκού Νόμου, αναπτύσσει την περίφημη θεωρία του περί 
δικαιώσεως του ανθρώπου με μόνη την πίστη. Τη θεωρία του αυτή παραθέτει 
σε τρεις επιστολές του, στην προς Γαλάτας (Γαλ 2,11εξ. · 2,16εξ. · 3,1-5,12), στην 
προς Φιλιππησίους (Φιλ 3,1εξ.) και στην προς Ρωμαίους (Ρωμ 1,16εξ. · 1,18-
8,39), και την οποία διαμορφώνει και εκφράζει ανάλογα με τις περιστάσεις. 
Παράλληλα ο Παύλος αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή του ξεχωριστά 
στον Ισραηλιτικό λαό, τονίζοντας ότι και αυτός θα σωθεί (Ρωμ 9-11).  

Ένα τρίτο ζήτημα, που δίνει αφορμή στον Παύλο να αναφερθεί και σε 
παρεμφερή θέματα, όπως είναι η μορφή της νέας κοινότητας, της Εκκλησίας 
του Θεού ή του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος την περιγράφει ως μια εσχατολογική 
κοινότητα (Α΄ Κορ 5-7), ως σώμα Χριστού, όπου οι πιστοί ζουν σύμφωνα με το 
πνεύμα του Θεού (Α΄ Κορ 12-14 · Ρωμ 12 · Γαλ 5,16.25). Τα ίδια χαρακτηριστικά 
έχουν, επίσης, τόσο ο κάθε χριστιανός όσο και ο Παύλος (Φιλ 3,12-16 · 1,20-24), 
οποίος αποτελεί και πρότυπο για τα μέλη της κοινότητας (Α΄ Κορ 4,16 · 11,1 · 
Φιλ 3,17). Τέλος, στην Α΄ Κορ (1-4) και στην Β΄ Κορ (11) τονίζεται με έμφαση ο 
σταυρικός χαρακτήρας της ζωής τόσο του Παύλου όσο και των πιστών.  

Ένα τέταρτο και τελευταίο πρόβλημα που προκύπτει στα πλαίσια του 
κηρύγματος του ευαγγελίου στους εθνικούς από τον Παύλο είναι το θέμα της 
ηθικής. Οι χριστιανοί απορρίπτοντας τον μωσαϊκό Νόμο χρειάζονται μια νέα, 
δική τους ηθική. Ο Παύλος αναπτύσσει μια τέτοια ηθική στις επιστολές του (Ρωμ 
12εξ. · Α΄ Κορ 7-8 κ.ά. · Γαλ 5-6).  

Συμπερασματικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο Παύλος κηρύττοντας το 
ευαγγέλιο για τον Ιησού Χριστό στους εθνικούς έδωσε απαντήσεις και σε 
συγκεκριμένα ερωτήματα των πιστών για διάφορα θεολογικά θέματα, που 
προέκυπταν από την καθημερινή ζωή των πιστών. Θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι ο Παύλος είναι ο πρώτος, ο οποίος άρχισε ν’ αναφέρεται κατά τρόπο 
συστηματικό στην χριστιανική θεολογία και ότι με αυτόν άρχισε να 
διαμορφώνεται η χριστιανική θεολογία. 

2) Στη συνέχεια θα παραθέσουμε μερικά από τα θεολογικά ζητήματα που 
έθιξε ο απόστολος στις επιστολές του. Σημειώνουμε ότι θεολογία του απ. 
Παύλου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέρη της Θεολογίας της Κ.Δ. Δεν 
είναι τυχαίο που ο R. Bultmann, όπως είδαμε στην Εισαγωγή, ξεχώρισε τον 
Παύλο και τον Ιωάννη από τους συγγραφείς της Κ.Δ. και θεώρησε ότι αυτοί 
ουσιαστικά παράγουν θεολογία. 

Το πλούσιο θεολογικό περιεχόμενο των επιστολών του απ. Παύλου φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα. Αυτός είναι δομημένος με την κλασική και αρκετά 
χρηστική διαίρεση της παύλειας θεολογίας σύμφωνα με τη δογματική ορολογία 
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και οργανωτική δομή. Επίσης σ’ αυτόν παρατίθεται η θεολογία του Παύλου 
συγκεντρωτικά, όπως δηλαδή αυτή εμφανίζεται στις επιστολές συνολικά και όχι 
σε κάθε μια ξεχωριστά113. Επισημαίνουμε ότι η παράθεση του πίνακα δεν 
σημαίνει ότι υιοθετούμε τη θέση περί απολύτου ενότητας στην θεολογία του 
Παύλου, αλλά ότι αυτή γίνεται για λόγους χρηστικούς. Σημειώνουμε, τέλος, ότι 
στον πίνακα περιλαμβάνονται θέματα μόνο από τις θεωρούμενες ως γνήσιες 
επιστολές του απ. Παύλου, τις αποκαλούμενες «πρωτοπαύλειες επιστολές»114.  

 
Πίνακας θεολογικών θεμάτων των πρωτοπαύλειων Επιστολών 

 
Θεολογία Ένας Θεός:  

 Ρωμ 1,18εξ.·  Α΄ Κορ 8,1εξ.·  Γαλ 3,20· 4,8-10·  
 Α΄ Θεσ 1,9εξ. 

 ο Ισραήλ (1) ως ο λαός του Θεού:   
Ρωμ 9-11 

 ο νόμος (1) όπως δόθηκε από τον Θεό / ο 
Μωυσής:   
Ρωμ 2· 3· 5,12-8,11·  Ρωμ 10,1εξ. · Β΄ Κορ 3· Γαλ 3 

 ο Αβραάμ: 
Ρωμ 4· Γαλ 3 και Γαλ 4 

Χριστολογία η αποστολή από τον Θεό  / ο Υιός (1): 
Ρωμ 8,3· Γαλ 4, Γαλ 6 

 ο εκ σπέρματος Δαβίδ Υιός (2): 
Ρωμ 1,3-7 

 η προΰπαρξη του Χριστού: 
Φιλ 2,6-11 

 ο Χριστός: 
Α΄ Κορ 15,1-11 

Ανθρωπολογία Ανθρωπολογικοί όροι: 

                                                
113 Για τον πίνακα βλ. O. Wischmeyer, (Hrg.), Paulus, Leben - Umwelt - Werk – Briefe, Tübingen / 
Basel, 2003. Αναλυτικά για τα άλλα θέματα βλ., μεταξύ άλλων, F. Hahn, Theologie des Neuen 
Testaments, I, Tübingen, 2002 · G. Strecker, “Das Problem der Theologie des Neuen Testaments” 
in Das Problem der Theologie des Neuen Testaments, 1-31, Darmstadt: WdF 367, 1975. 
114 Για τη διάκριση πρωτοπαύλειων και δευτεροπαύλειων επιστολών έγινε ήδη λόγος παραπάνω 
στα εισαγωγικά και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο το σχετικό με την ζωή του απ. Παύλου. 
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 το σώμα: 
Ρωμ 12 · Α΄ Κορ 6,12-20 · Α΄ Κορ 12 · 15 
  

 η σάρκα: 
Ρωμ 7,14-25 · 8,1-17· Γαλ 5,16-26 

 ο νόμος (2) ως δείκτης  της αμαρτίας: 
Ρωμ 5 · 7 · 10,1-5 ·  Γαλ 3 

 η αμαρτία: 
Ρωμ 1-3 · 5· 6 · 7 ·  Α΄ Κορ 6,18-20 

 ο θάνατος: 
Ρωμ 5 · 6 · 7,7-25 

 ο Ισραήλ (2) ως μέρος της ανθρωπότητας: 
 Ρωμ 1-3 

 οι ειδωλολάτρες (1) ως μέρος της  
ανθρωπότητας: 
Ρωμ 1-3 

 η πολιτεία: 
Ρωμ 13 

Σωτηριολογία η δικαιοσύνη του Θεού / η δικαίωση: 
Ρωμ 1,6εξ. · 3,21- 31 ·  10,1-4 · Β΄ Κορ 5,21 ·  
Γαλ 2,11-21 · Γαλ 3,10-14 · Φιλ 3,9 

 ο εξιλασμός (συγχώρεση)  / ο αντιπροσωπευτικός 
θάνατος του Ιησού: 
Ρωμ 3,25εξ. · Ρωμ 5,8 ·  8,32 ·  Α΄ Κορ 11,25 
 · Α΄ Κορ 15,3β-5 · Γαλ 2,20 · Α΄ Θεσ 5,9εξ. 

 η καταλλαγή, η συμφιλίωση: 
Ρωμ 5,6-11 ·  Β΄ Κορ 5,11- 21 

 η λύτρωση: 
Ρωμ 3,24 · Α΄ Κορ 1,30 

 η χάρη (του Θεού): 
Ρωμ 3,24 · Ρωμ 5,15εξ. 
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 η πίστη (1): 
Ρωμ 1,16-18 · 3,21- 31 · 4 · 5,1-5 · Γαλ 2,16-3,29 ·  
5,1-6  
 Ο Αβραάμ ως πατέρας της πίστης:  
 (βλ. Ρωμ 4 ) 
  

Εκκλησιολογία τα εκκλησιαστικά αξιώματα / η έννοια  
του αποστόλου: 
Ρωμ 1,1-17 · 15,14-21 ·  Α΄ Κορ 1-4 και 9 ·  
 Β΄ Κορ 2,14-6,13 · Β΄ Κορ10-13 · Γαλ 1 και 2 ·  
 Φιλ 3,4εξ. 

 το κήρυγμα του ευαγγελίου  
και του λόγου του Θεού: 
Ρωμ 1,16εξ. · 10,  8-15 ·  Α΄ Κορ 1-3 · 15,1-11 

 το βάπτισμα και η ευχαριστία: 
Ρωμ 6,1-11 · Α΄ Κορ 1,13-17 · 12,12εξ. ·  
 Γαλ 3, Γαλ 3,26-29 · Α΄ Κορ 10 και 11 
  

 λατρευτικές συνάξεις: 
Α΄ Κορ 12-14 

 η Παλαιά Διαθήκη / η Γραφή: 
Ρωμ 4 · 9,6-13 · Α΄ Κορ 10,1-13 · Β΄ Κορ 3 ·  
Γαλ 3, 6-9· 4,21-31 

 
 

Ηθική το πνεύμα και τα χαρίσματα του πνεύματος:  
Ρωμ 8 · Α΄ Κορ 12-14 ·  Γαλ 3 · Γαλ 4,1-7 · 5,16-26 

 η παραίνεση / η αλλαγή του ανθρώπου:    
Ρωμ 12εξ. ·  Α΄ Κορ ·  Γαλ 5,1εξ. · Φιλ 2,5-18 

 η αγιότητα:  
Α΄ Κορ 5 και 6 

 η πίστη (2) – η αγάπη – η ελπίδα: 
Ρωμ 8,1-30 · 13,8-10 ·  Α΄ Κορ 13 

Εσχατολογία η ανάσταση: 
Ρωμ 6,1-11 · Ρωμ 8,18-30 · Α΄ Κορ 15 ·  Β΄ Κορ 5,1-10 · 
 Φιλ 1,21-24 · 3,20εξ. ·  Α΄ Θεσ 4,13-5,10 
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 η κρίση: 
Ρωμ 1-3 · Α΄ Κορ 3,5-17 · 4,1-5· 6,2· Β΄ Κορ 5,10 
  

 ο Ισραήλ (3) ως ο λαός της σωτηρίας 
κατά τα έσχατα: 
Ρωμ 11 

 οι ειδωλολάτρες (2) κατά τα έσχατα: 
 Ρωμ 11 

 
Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε το πλήθος των θεολογικών θεμάτων, 

τα οποία πραγματεύεται ο Παύλος στις επιστολές του. Παράλληλα γίνεται 
κατανοητό ότι είναι αδύνατο να εξετάσουμε τα παραπάνω ζητήματα στην 
παρούσα συνοπτική παρουσίαση της θεολογίας του αποστόλου. Γι' αυτό θα 
επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας μόνο σε κεντρικά θέματα της θεολογίας 
του.  

Όπως προαναφέραμε στον πρόλογο του έργου η ανάλυσή μας δεν θα 
ακολουθήσει τον παραπάνω συγκεντρωτικό τρόπο έκθεσης της θεολογίας του 
Παύλου. Θεωρούμε ότι αυτή θα πρέπει να είναι περισσότερο ιστορική και να 
εξετάζει το θεολογικό περιεχόμενο της κάθε επιστολής ξεχωριστά. Προκρίνουμε 
αυτή την εξέταση, επειδή είναι γενικά αποδεκτό ότι η κάθε επιστολή γράφτηκε 
από τον Παύλο κάτω από ορισμένες συνθήκες και με σκοπό να λύσει 
συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία προέκυψαν σε συγκεκριμένες χριστιανικές 
κοινότητες και δεν αποτελεί μια πραγματεία. Έτσι και η θεολογία της κάθε 
επιστολής θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να εξετασθεί αυτόνομα.  

Επίσης, σημειώνουμε ότι, ακολουθώντας τα πορίσματα της καινοδιαθηκικής 
επιστήμης, θα ασχοληθούμε πρώτα με τη θεολογία εκείνων των επιστολών, που 
είναι βέβαιο ότι έγραψε ο Παύλος, τις αποκαλούμενες «πρωτοπαύλειες» 
επιστολές. Αυτές είναι η Α΄ προς Θεσσαλονικείς, οι Α΄ και Β΄ προς Κορινθίους, η 
προς Γαλάτας, η προς Φιλιππησίους, η προς Φιλήμονα και η προς Ρωμαίους. 
Κατόπιν θα ασχοληθούμε με τη θεολογία που αναπτύσσεται στις επιστολές 
εκείνες, που δεν είναι βέβαιο ότι έγραψε ο απόστολος, αλλά άλλοι, πιθανόν 
μαθητές του, οι οποίοι ανήκαν στη σχολή του Παύλου και ήταν επηρεασμένοι 
από το πνεύμα του, και τις οποίες αποκαλούμε «δευτεροπαύλειες» επιστολές. 
Αυτές είναι η προς Κολοσσαείς, η προς Εφεσίους, η Β΄ προς Θεσσαλονικείς, οι 
Α΄ και Β΄ προς Τιμόθεον και η προς Τίτον115.  
  

                                                
115 Βλ. αναλυτικά U. Schnelle, in das Neue Testament, Göttingen, 2005. C. R. Holladay, 
Introduction to New Testament, Reference Edition, Baylor University Press, Waco, Texas, 2017 
Βλ. όμως και Ι. Kαραβιδόπουλου, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη, 1998, 318εξ.  
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3. Η θεολογία της Α΄ προς Θεσσαλονικείς Επιστολής 
 

Η Α΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολή είναι το πρώτο κείμενο του αποστόλου και 
έχει μεγάλη θεολογική αξία, γιατί καθρεφτίζει την θεολογική σκέψη του αποστόλου 
στα πρώτα χρόνια της δράσης του. Η θεολογία της επιστολής αναφέρεται κατά τρόπο 
επιγραμματικό σε πολλά θέματα, από τα οποία θα αναπτύξουμε τα τέσσερα, κατά τη 
γνώμη μας, πιο σημαντικά. Αυτά σχετίζονται με την εκλογή των πιστών από τον Θεό, 
τη μίμηση του Χριστού από τους χριστιανούς, το ιεραποστολικό έργο του Παύλου και 
των συνεργατών του, την ανάσταση των νεκρών και την δευτέρα παρουσία του 
Κυρίου. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το τελευταίο θέμα διατρέχει και χρωματίζει 
όλη την επιστολή. Σε όλη την επιστολή παρατηρούμε ότι καταγράφεται η αγωνία των 
πιστών να λάβουν από τον Παύλο απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την 
επερχόμενη οργή του Θεού, με τους αποθανόντες πιστούς, με την κρίση που θα 
πραγματοποιηθεί κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου και άλλα συναφή. Γι’ αυτό 
ο Παύλος αναφέρεται σε αυτό κάθε φορά που ολοκληρώνει μια ενότητα στην 
επιστολή του (Α΄ Θεσ 1,9-10 · 2,19 · 3,13 · 4,13-17 · 5,23). Έτσι δικαιολογημένα 
υποστηρίζεται ότι η επιστολή έχει κατ’ εξοχήν εσχατολογικό περιεχόμενο, αν και σε 
αυτή αναπτύσσονται και άλλα μη εσχατολογικού περιεχομένου θέματα116.  
 

3.1 Η «ἐκλογή» των χριστιανών από τον Θεό, η «µίµηση» του Χριστού και 
η ιεραποστολή 

 
 
1) Στην επιστολή τονίζεται από τον Παύλο η εκλογή των πιστών από τον Θεό. Για 

τον σκοπό αυτό ο απόστολος χρησιμοποιεί δύο λέξεις, το ουσιαστικό «ἐκλογή» και 
το ρήμα «καλεῖν». Επίσης ο απόστολος τονίζει ότι ο Θεός είναι εκείνος που επιλέγει 
τους πιστούς και τους οδηγεί στη σωτηρία117. Συγκεκριμένα, ο Παύλος στην αρχή της 
επιστολής, καθώς απευθύνεται στους πιστούς της κοινότητας εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς τον Θεό, γιατί, όπως αναφέρει, όλοι γνωρίζουν την «ὑπὸ [τοῦ] 
θεοῦ,...ἐκλογὴν ὑμῶν» (Α´ Θεσ 1,4), ότι, δηλαδή, ο Θεός τούς έχει διαλέξει για ν’ 
ανήκουν σ’ αυτόν. Παρακάτω ο απόστολος, για να περιγράψει την όλη διαδικασία 
της εκλογής των πιστών από τον Θεό, χρησιμοποιεί και το ρήμα «καλεῖν». Στο Α ´Θεσ 

                                                
116 J. Bickmann, Kommunikation gegen den Tod ,Würzburg, 1998, 89εξ.  
117 Βλ., μεταξύ άλλων, και Ι. Γαλάνη, Η πρώτη επιστολή του απ. Παύλου προς Θεσσαλονικείς, 
Θεσσαλονίκη, 1985, 97εξ. · του ίδιου, Ερμηνευτικό Υπόμνημα στις δύο προς Θεσσαλονικείς Επιστολές, 
Critical approaches to the Bible, Vol. I, eκδ. OSTRACON, 2014, passim · H. H. Schade, Apokalyptische 
Christologie bei Paulus, Göttingen, 1984, 117εξ. · J. Becker, Paulus: Der Apostel der Völker, Tübingen, 
1992, 138-140. Πατερικά ερμηνευτικά υπομνήματα στις Α´ και Β´ προς Θεσσαλονικείς: α) Ιωάννου 
Χρυσοστόμου σε PG 62, β) Θεοδώρητου σε PG 82, γ) Οικουμένιου σε PG 124.  
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2,12 συμβουλεύει τους πιστούς λέγοντας: «...σας εξορκίζουμε να πορεύεστε 
σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που σας προσκαλεί στη βασιλεία και στη δόξα 
του»118. Ακόμη ο Θεός αποκαλείται ως « ὁ καλῶν», αυτός, δηλαδή, που προσκαλεί 
τους ανθρώπους στη νέα ζωή και τους βοηθά να σωθούν119. Οι χριστιανοί δεν 
χρειάζεται ν’ ανησυχούν, γιατί, κατά τον Παύλο, ο Θεός «...κρατάει το λόγο του και 
θα τον κάνει πράξη» (Α΄ Θεσ 5,24).  

2) Το άλλο θέμα, με το οποίο ασχολείται ο απόστολος στην επιστολή, σχετίζεται 
με τη «μίμηση» του Χριστού από τους πιστούς της Θεσσαλονίκης, τον Παύλο και τους 
συνεργάτες του. Αυτή είναι το αποτέλεσμα των «θλίψεων», δηλαδή, των διωγμών 
που υφίστανται οι πιστοί της Θεσσαλονίκης. Οι διάφορες αυτές διώξεις και τα 
παθήματα καθιστούν τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης «μιμητές» του Ιησού 
Χριστού, ο οποίος πρώτος υπέστη πολλά για χάρη των ανθρώπων. Ο απόστολος 
φροντίζει να τονίσει τα δύο παραπάνω στοιχεία, της «θλίψης» και της «μίμησης», 
ήδη στην αρχή της επιστολής του. Στο Α΄ Θεσ 1,6 απευθυνόμενος στους 
Θεσσαλονικείς χριστιανούς αναφέρει χαρακτηριστικά: «Καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν 
ἐγενήθητε καὶ τοῦ κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς 
πνεύματος ἁγίου». Τους επισημαίνει, δηλαδή, ότι αυτοί, καθώς υφίστανται τους 
διωγμούς και τις άλλες ταλαιπωρίες εξαιτίας της πίστης τους, μιμούνται τον ίδιο τον 
Ιησού Χριστό. Το στοιχείο αυτό διατρέχει τα πρώτα κεφάλαια της επιστολής 
επαναλαμβανόμενο σε καίρια σημεία.  

Συγκεκριμένα οι «θλίψεις» και η «μίμηση» του Χριστού συνδέονται από τον 
Παύλο: α) Στα Α΄ Θεσ 1,6 · 2,14 · 3,3-4 με τους πιστούς της Θεσσαλονίκης. Αυτοί, όπως 
αναφέρει ο απόστολος, μιμήθηκαν τον Κύριο. Γιατί, ενώ βρίσκονταν κάτω από 
σκληρό διωγμό, παρέμειναν σταθεροί στην πίστη τους (Α΄ Θεσ 1,6 · 3,3-4). Έτσι 
έμοιασαν στους πιστούς των εκκλησιαστικών κοινοτήτων της Ιουδαίας, οι οποίοι 
καταδιώχθηκαν από τους συμπατριώτες τους Ιουδαίους (Α΄ Θεσ 2,14). β) Στα Α΄ Θεσ 
2,1-12.17-18 οι «θλίψεις» συνδέονται άμεσα με τον ίδιο τον απόστολο και έμμεσα 
με τους άλλους ιεραποστόλους συνεργάτες του. Από τον Παύλο τονίζεται πώς ο ίδιος 
και οι άλλοι ιεραπόστολοι του «εὐαγγελίου τοῦ θεοῦ» (Α ´Θεσ 2,2.8.9) υπέστησαν 
πολλά κατά την άσκηση της ιεραποστολής. Τα παθήματα αυτά δεν τους απέλπισαν, 
αντίθετα, ενδυναμούμενοι από τον Θεό, συνέχισαν το έργο τους. 

 3) Παρενθετικά ο Παύλος περιγράφει και το ιεραποστολικό έργο που επιτελούν 
ο ίδιος και οι συνεργάτες του κατ’  αντιπαράθεση με εκείνο των τότε περιοδευόντων 
εθνικών φιλοσόφων και ρητόρων. Τονίζει ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του κηρύττουν 
το «εὐαγγἐλιον τοῦ θεοῦ» για να ενδυναμώσουν τους πιστούς πνευματικά και ηθικά. 
Αντίθετα, οι περιοδεύοντες φιλόσοφοι και ρήτορες διδάσκουν ή κηρύττουν για ν’ 
αποκομίσουν οικονομικά οφέλη. Τέλος, ο απόστολος, για να αναδείξει τον 

                                                
118 Βλ. και Χ. Ατματζίδη, Η έννοια της δόξας στην παύλεια θεολογία, Θεσσαλονίκη, 2000, 173-184.  
119 Βλ. Α ´Θεσ 5,9: “ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς  ὁθεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλ ὰεἰς περιποίησιν σωτηρίας δι ὰτο ῦκυρίου 
ἡμῶν Ἰησο  ῦΧριστοῦ” · πρβλ. και Α ´Θεσ 4,7: “ο  ὐγὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς  ὁθεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλἐ ᾿ν 
ἁγιασμῷ”.  
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ανιδιοτελή και αγαπητικό χαρακτήρα του ιεραποστολικού έργου του ίδιου και των 
άλλων ιεραποστόλων, χρησιμοποιεί το παράδειγμα της τροφού. Γράφει 
χαρακτηριστικά: «Γιατί δε σας κολακέψαμε ποτέ, όπως ξέρετε, ούτε ήρθαμε με 
προσχήματα για να κερδίσουμε κάτι - μάρτυράς μας ο Θεός. Δε ζητήσαμε ανθρώπινη 
δόξα ούτε από σας ούτε από άλλους, αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως 
απόστολοι του Χριστού. Απεναντίας ήμασταν στοργικοί σαν τη μητέρα που φροντίζει 
τα παιδιά της. Και ήταν τόση η έγνοια μας για σας, ώστε ήμασταν έτοιμοι να σας 
δώσουμε όχι μόνο το ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και την ίδια μας τη ζωή, επειδή σας 
αγαπήσαμε» (Α΄ Θεσ 2,5-8)120.  

 

3.2  Η ανάσταση των νεκρών και η δευτέρα παρουσία 
  

 

Στα Α΄ Θεσ 4,13-18 και 5,1-11 ο Παύλος αναφέρεται για πρώτη φορά σε 
σημαντικά θεολογικά θέματα σχετικά με την ανάσταση των νεκρών και την δευτέρα 
παρουσία του Κυρίου. 

Αφορμή για την ανάπτυξη του θέματος από τον Παύλο φαίνεται να υπήρξε ο 
θάνατος χριστιανών121 της Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό θορύβησε τους 
υπόλοιπους χριστιανούς της κοινότητας, οι οποίοι διερωτώντο πότε θα έλθει η 
δευτέρα παρουσία του Κυρίου και τι θα συμβεί με τους ήδη «κεκοιμημένους». Ο 
απόστολος νιώθει την ανάγκη να ενημερώσει τα μέλη της κοινότητας (Α΄ Θεσ 4,13).  

Το κύριο επιχείρημα του αποστόλου είναι: «Εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς 
πέθανε και αναστήθηκε· το ίδιο πιστεύουμε ότι αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας 
στον Ιησού, ο Θεός θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί του» (Α΄ Θεσ 4,14). Η πίστη, 
δηλαδή, στην Ανάσταση του Κυρίου οδηγεί και στη βεβαιότητα του ερχομού της 
δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και της γενικής ανάστασης. Κατόπιν ο Παύλος, για 
να διευκρινίσει περισσότερο στους αναγνώστες της επιστολής του τι θα συμβεί, 
περιγράφει, χρησιμοποιώντας την ιουδαϊκή αποκαλυπτική γλώσσα της εποχής122, ότι 

                                                
120 Για την ερμηνεία των σχετικών χωρίων βλ., μεταξύ άλλων, Ι. Γαλάνη, Η πρώτη επιστολή του απ. 
Παύλου προς Θεσσαλονικείς, Θεσσαλονίκη, 1985, του ίδιου,  Ερμηνευτικό Υπόμνημα στις δύο προς 
Θεσσαλονικείς Επιστολές, Critical approaches to the Bible, Vol. I, eκδ. OSTRACON, 2014 · Ελληνική 
Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών, Οι δύο προς Θεσσαλονικείς επιστολές του αποστόλου Παύλου - 
Εισηγήσεις Θ΄ Συνάξεως Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων - Ιερισσός Χαλκιδικής 1997, Θεσσαλονίκη: Π. 
Πουρναράς, 2000 · T. Holtz, Der erste Brief an die Thessalonicher, Neukirchen-Vluyn, 1986 · A. J. 
Malherbe, The Letters to the Thessalonians, New York, 2000 · Χ. Ατματζίδη, Η έννοια της δόξας στην 
παύλεια θεολογία, 173-184.  
121 Έτσι η πλειονότητα των ερμηνευτών, όπως ο Ι. Γαλάνης, Η πρώτη επιστολή του απ. Παύλου προς 
Θεσσαλονικείς, Θεσσαλονίκη, 1985, 269. Αντίθετα ο A. Lindemann, “Paulus und die korinthische 
Eschatologie” in Paulus, Apostel und Lehrer der Kirche, 64-90, Tübingen, 1999, ειδικά 68-69, θεωρεί ότι 
η λέξη “κεκοιμημένοι” αναφέρεται γενικά σε Κορίνθιους, που είχαν πεθάνει.  
122 Πρβλ. Δ΄ Έσδρα 13 και Συριακό Βαρούχ 29εξ., όπου γίνεται λόγος για τον ερχομό του Μεσσία και 
την ανάσταση των νεκρών. Σημειώνουμε ότι στον Δ΄ Έσδρα 13 γίνεται λόγος για τον ερχομό του “υιού 
του ανθρώπου”. Στο 13,32, όμως, αναφέρεται: “Και έσται, ότε γενήσεται ταύτα…και τότε 
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κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου οι «κεκοιμημένοι» θα αναστηθούν διά του 
Ιησού και όλοι μαζί, οι αναστημένοι και οι ζώντες χριστιανοί, θα συναντήσουν τον 
Κύριο στις νεφέλες, στον αέρα123. Το κείμενο κλείνει με μια φράση γεμάτη 
βεβαιότητα: «...και έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο» (Α΄ Θεσ 4,17). 
Αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο Παύλος τονίζει ιδιαίτερα τον εσχατολογικό ρόλο του 
αναστημένου Ιησού Χριστού, επισημαίνοντας στο Α΄ Θεσ 4,14 ότι «...ὁ θεὸς τοὺς 
κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ»124. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ι. 
Γαλάνης, ο Παύλος «...απαντώντας στους Θεσσαλονικείς τους λέγει ότι, αφού 
πιστεύουν ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού, έτσι πρέπει να πιστεύουν ότι ο Θεός θα 
αναστήσει κατά τη δευτέρα παρουσία και τους νεκρούς «δι ὰτοῦ Ἰησοῦ» και θα τους 
οδηγήσει κοντά του σε μια κοινωνία μαζί του. Την ίδια γενική θέση εκφράζει ο 
Παύλος και στον στίχο 17, όταν, μετά την ολοκλήρωση της επεξήγησης του στίχου 14, 
καταλήγει με τη φράση «κα ὶοὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα». Δηλαδή το βάρος 
ο Παύλος το ρίχνει στο γεγονός της ανάστασης των νεκρών και στη συμμετοχή όσων 
πέθαναν «διὰ τοῦ Χριστού στην κοινωνία με τον Χριστό και στην αιώνια δόξα του»125.  

Στη συνέχεια, στο Α΄ Θεσ 5,1-11, ο Παύλος επεξηγεί πότε θα συμβούν τα 
παραπάνω. Για να γίνει κατανοητός χρησιμοποιεί το μοτίβο της «ημέρας του Κυρίου» 
από την Π.Δ., το οποίο είναι ήδη γνωστό στους πρώτους χριστιανούς. Επίσης, ο 
απόστολος, για να περιγράψει πιο παραστατικά το ότι η δευτέρα παρουσία του 
Κυρίου θα έλθει ξαφνικά, χρησιμοποιεί εικόνες γνωστές στους Θεσσαλονικείς. Αυτές 
τις συνδυάζει κατά τρόπο αριστοτεχνικό μεταξύ τους, ώστε η μία να επεξηγεί και να 
ενισχύει την άλλη, και όλες μαζί αναδεικνύουν το θέμα της ξαφνικής έλευσης της 
δευτέρας παρουσίας. Γράφει χαρακτηριστικά: «η ημέρα του Κυρίου θα έρθει 
απροειδοποίητα, όπως ο κλέφτης τη νύχτα126. ΄Οταν λένε «έχουμε ειρήνη και 
ασφάλεια» τότε, όπως οι πόνοι στην έγκυο γυναίκα127, έρχεται ξαφνικά πάνω τους η 
καταστροφή128 από την οποία δε θα γλιτώσουν» (Α΄ Θεσ 5,3). Γι’ αυτό οι πιστοί 
                                                
αποκαλυφθήσεται ο υιός μου, ον είδες ως άνθρωπον αναβαίνοντα”. Για τα κείμενα βλ. Σ. Αγουρίδη, 
Τα Απόκρυφα της Παλαιάς Διαθήκης, τ. Β΄, Αθήνα, 1979, 244εξ. και 272εξ. Βλ. και Δ. Καϊμάκη, Η 
Ιουδαϊκή Αποκαλυπτική Γραμματεία και η Θεολογία της, Θεσσαλονίκη, 2007, 135 και 139-141. 
123 Αξιοπρόσεκτο είναι ότι στα Α ´Θεσ 4,13-18 και 15,1-11 χρησιμοποιούνται λέξεις, που είτε είναι μη 
παύλειες, όπως οι λέξεις “περιλείπεσθαι” και “κέλευσμα”, είτε χρησιμοπoιούνται σπάνια από τον 
απόστολο, όπως οι λέξεις “σάλπιξ”, “ἀρχάγγελος”, “ἀπάντησις”, “ἀνίστασθαι”, “ἀρπάξασθαι”, “ἀήρ”. 
Η ύπαρξη των προαναφερθέντων λέξεων ενισχύει τη θέση ότι ο Παύλος χρησιμοποιεί κατά την 
επιχειρηματολογία του στα Α ´Θεσ 4,13-18 και 5,1-11 παραδοσιακό υλικό.  
124 Για την ερμηνεία του στίχου 4,14 και ιδιαίτερα των εκφράσεων “δι ὰτοῦ Ἰησοῦ” και “σὺν αὐτῷ” βλ. 
αναλυτικά Ι. Γαλάνη, Η πρώτη επιστολή του απ. Παύλου προς Θεσσαλονικείς, Θεσσαλονίκη, 1985, 273-
277 · H. H. Schade, Apokalyptische Christologie bei Paulus, Göttingen, 1984, 157-159 · T. Holtz, Der erste 
Brief an die Thessalonicher, Neukirchen-Vluyn, 1986, 189-194.  
125 Ι. Γαλάνη, Η πρώτη επιστολή του απ. Παύλου προς Θεσσαλονικείς, Θεσσαλονίκη, 1985, 277. 
126 Η εικόνα του κλέφτη που έρχεται απροειδοποίητα τη νύκτα χρησιμοποιείται με εσχατολογική 
σημασία και σε άλλα καινοδιαθηκικά κείμενα, όπως στα Λκ 12,39 · Μτ 24,43 · Β΄ Πε 3,10. 
127 β) Η εικόνα του αιφνίδιου τοκετού είναι γνωστή από κείμενα της Π.Δ., όπως τα Ησ 13,6-8 και Ψλ 
47(ΜΚ48), 7.  
128 Η εικόνα του αιφνίδιου ολέθρου απαντά στην Π.Δ. (π.χ. Σολ 17,14). Είναι όμως πιθανόν αυτή να 
σχετίζεται και με τις πολιτικές αντιλήψεις της εποχής. Ο Παύλος, δηλαδή, μπορεί να θέλει, 
χρησιμοποιώντας την έκφραση “εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια”, να υπενθυμίσει στους χριστιανούς της 
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πρέπει κατά τον Παύλο να είναι άγρυπνοι και νηφάλιοι, «φορώντας την πίστη και την 
αγάπη για θώρακα και την ελπίδα της σωτηρίας για περικεφαλαία» (Α΄ Θεσ 5,8).  

Ο θάνατος, λοιπόν, κάποιων χριστιανών της εκκλησιαστικής κοινότητας της 
Θεσσαλονίκης έδωσε την ευκαιρία στον Παύλο να γράψει στους Θεσσαλονικείς για 
την ανάσταση των νεκρών και να την συνδέσει με την δευτέρα παρουσία του Κυρίου. 
Φαίνεται ότι ο απόστολος δεν είχε αναφερθεί στην ανάσταση των νεκρών κατά το 
πρώτο κήρυγμά του στη Θεσσαλονίκη, παράλειψη που είχε ως αποτέλεσμα οι 
Θεσσαλονικείς ν’ αγνοούν την σχετική διδασκαλία. Η παράλειψη αυτή ίσως 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο Παύλος δεν θεώρησε απαραίτητο ν’ αναφερθεί σ’ αυτή, 
όταν ίδρυσε την χριστιανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, επειδή πίστευε ότι η 
δευτέρα παρουσία του Κυρίου ήταν πολύ κοντά. Με τον θάνατο, όμως, των πρώτων 
χριστιανών πριν από τον ερχομό της δευτέρας παρουσίας ο απόστολος αναφέρεται 
συμπληρωματικά στην ανάσταση των νεκρών και την συνδέει με την δευτέρα 
παρουσία του Κυρίου. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο θάνατος των 
χριστιανών στην Θεσσαλονίκη δεν αλλάζει τη βασική σκέψη του Παύλου για τον 
ερχομό της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Ο απόστολος πιστεύει ότι αυτή δεν θα 
καθυστερήσει, αλλά θα έλθει πολύ σύντομα, γι’ αυτό και θεωρεί ότι τόσο ο ίδιος όσο 
και οι υπόλοιποι χριστιανοί θα ζουν κατά την έλευσή της. Αυτό δηλώνει η έκφραση 
«ἡμεῖς οἱ ζῶντες», που αναφέρει στα Α΄ Θεσ 4,15.17, όπου λέει χαρακτηριστικά: 
“τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς 
τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας...ἔπειτα ἡμεῖς οἱ 
ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν 
τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα”. Φαίνεται ότι, όταν ο 
Παύλος συντάσσει την Α΄ προς Θεσσαλονικείς, δεν έχει προκύψει ακόμη το 
πρόβλημα της καθυστέρησης του ερχομού της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου.  

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα Α΄ Θεσ 4,13-18 και 5,1-11 ο 
Παύλος απαντά στο αγωνιώδες ερώτημα των Θεσσαλονικέων χριστιανών, τι θα γίνει 
με τους νεκρούς που πέθαναν πριν από τον ερχομό της δευτέρας παρουσίας του 
Κυρίου. Η απάντηση που δίνει είναι χριστοκεντρική. Ο Υιός του ζώντος και αληθινού 
Θεού που αναστήθηκε από τους νεκρούς θα κατέβει στο εγγύς μέλλον από τον 
ουρανό και θα σώσει τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης από την επερχόμενη οργή 
(Α΄ Θεσ 1,9-10). Οι πιστοί, «κεκοιμημένοι» και ζώντες, θα συμμετέχουν με την 
παρέμβαση του Ιησού Χριστού στη σωτηρία, που θα είναι μια αιώνια συνύπαρξη των 
πιστών με τον Κύριο (Α΄ Θεσ 4,17).  
                                                
Θεσσαλονίκης τη γνωστή και διαδεδομένη την εποχή εκείνη αντίληψη για την ρωμαϊκή ειρήνη (pax 
romana) και ασφάλεια, που η ρωμαϊκή ιδεολογία καυχάτο ότι επικρατούσε στην ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία. Έτσι ο απόστολος με την αναφορά του αυτή αντιπαραθέτει στην ρωμαϊκή ασφάλεια 
και ειρήνη, που μοιάζει αιώνια, τον ερχομό του τέλους. Επίσης, τονίζει ότι η ιστορία ολοκληρώνεται 
με την επέμβαση του Θεού και όχι με το imperium romanum. Έτσι, μεταξύ άλλων, ο U. Schnelle, Paulus. 
Leben und Denken, Berlin / New York, 2003, 192. Αναλυτικά για τον συσχετισμό της έκφρασης “ειρήνη 
και ασφάλεια” του Παύλου με την ρωμαϊκή ιδεολογία βλ., μεταξύ άλλων, Chr. vom Brocke, 
Thessaloniki - Stadt des Kassander und Gemeinde des Paulus: Eine frühe christliche Gemeinde in ihrer 
heidnischen Umwelt , Tübingen, 2001, 167-185, όπου και βιβλιογραφία. 
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4. Η προς Ρωμαίους Επιστολή και η ανθρωπολογία της 
 

 

4.1 Εισαγωγικά για την Θεολογία της προς Ρωμαίους Επιστολής 

 
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προς Ρωμαίους επιστολής σε σχέση με τις άλλες 

επιστολές του Παύλου είναι ότι σε αυτή αναλύονται εκτεταμένα ποικίλα θεολογικά 
θέματα, χωρίς βέβαια, εξαιτίας τούτου, να μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την 
επιστολή σαν μια πραγματεία. Αντίθετα η επιστολή, όπως συμβαίνει και σε άλλες 
πρωτοπαύλειες επιστολές, προσφέρει λύσεις σε ποικίλα προβλήματα που 
απασχολούν τη συγκεκριμένη χριστιανική κοινότητα της Ρώμης. Στο συμπέρασμα 
αυτό καταλήγουμε στηριζόμενοι σε βασικά χαρακτηριστικά που συναντούμε στην 
επιστολή. Τέτοια είναι, μεταξύ άλλων, η ρητορική δομή της, η σύνδεση σ’ αυτή της 
ιεραποστολής στην Ισπανία (Ρωμ 15,24), η εκτεταμένη εξέταση του σχετικού με τη 
σωτηρία του Ισραήλ θέματος και οι αναφορές σε προβλήματα της χριστιανικής 
κοινότητας της Ρώμης με την ιουδαϊκή κοινότητα της Ρώμης και με την ρωμαϊκή 
εξουσία129.  

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε σχηματικά τη θεματολογία της 
επιστολής130:  

 

Κεφάλαια Θέματα 

                                                
129 Περιεκτικά για τα παραπάνω βλ., μεταξύ άλλων, R. Jewett, Romans, Minneapolis, 2007, 23-91 
(βιβλιογραφία). Για εισαγωγικά θέματα, π.χ. για το Ρωμ 16, βλ. Ι. Καραβιδόπουλου, Εισαγωγή στην 
Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη, 2007, 290-299 · D. A. DeSilva, An Introduction to the New Testament. 
Contexts, Methods & Ministry Formation, Downers Grove, Illinois - Nottingham, England: IVP Academic 
- Apollos, 2004, 598-639 · P. Pokorny και K. Heckel,  in das Neue Testament, Tübingen, 2007, 292-320 · 
U. Schnelle,  in das Neue Testament, 128-151.  
130 Για τον πίνακα βλ. O. Wischmeyer, (Hrg.) Paulus, Leben - Umwelt - Werk – Briefe, Tübingen / Basel, 
2003, 297. Πατερικά ερμηνευτικά υπομνήματα: α) Ωριγένη σε PG 14, β) Ιωάννου Χρυσοστόμου σε PG 
60, γ) Θεόδωρου Μοψουεστίας σε PG 66, δ) Θεοδώρητου σε PG 82, ε) Ιωάννου Δαμασκηνού σε PG 95, 
στ) Θεοφύλακτου σε PG 124, ζ) Οικουμένιου σε PG 118. Για την επιστολή βλ. μεταξύ άλλων, U. 
Wilckens, Der Brief an die Römer, 1-3,   Neukirchen-Vluyn, 1987-1989 · R. Jewett, Romans, Minneapolis, 
2007.  
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1,16-4,25 Το ευαγγέλιο, το οποίο μιλά για τη δικαιοσύνη του Θεού, σώζει τους 
ανθρώπους που πιστεύουν. 
Παράδειγμα: ο Αβραάμ (πρβλ. Γαλ 3) 

5 Οι άνθρωποι απελευθερώνονται από τον θάνατο. Ο Χριστός ως ο δεύτερος 
Αδάμ (πρβλ. Α΄ Κορ 15) 

6 Οι άνθρωποι απελευθερώνονται από την αμαρτία, μέσω του Χριστού και 
του βαπτίσματος 

7 Οι άνθρωποι απελευθερώνονται από τον μωσαϊκό Νόμο, αν και το «εγώ» 
των ανθρώπων είναι αιχμαλωτισμένο από την αμαρτία 

8 Οι άνθρωποι ζουν ελεύθεροι καθοδηγούμενοι από το άγιο Πνεύμα. Πίστη 
στην εσχατολογική απελευθέρωση όλης της κτίσης  

9-11 Η τωρινή θέση του Ισραήλ έναντι του Θεού και η εσχατολογική προοπτική 
του Ισραήλ 

12-15,13 Το χριστιανικό ήθος και άλλα ιδιαίτερα θέματα, όπως οι σχέσεις  
των χριστιανών με το ρωμαϊκό κράτος (κεφ. 13,1-7), η αγάπη (13,8-10) και η 
κοινότητα (14,1-15,13) 

15,14-21 Θεολογία της αποστολικότητας (πρβλ. 1,1-7) 

 
 

4.2 Η ανθρωπολογία της προς Ρωμαίους Επιστολής 
 
 
Ο Παύλος φροντίζει ν’ αναφερθεί σε πολλά σημεία της προς Ρωμαίους στον 

άνθρωπο και τη σωτηρία του. Γι’ αυτό δικαιολογημένα ο R. Bultmann έγραψε ότι στην 
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θεολογία του Παύλου γενικά και στην προς Ρωμαίους ειδικότερα «κάθε φράση για 
τον Θεό και τον Χριστό είναι μια φράση για τον άνθρωπο και το αντίστροφο»131.  

Aνθρωπολογικές αναφορές του Παύλου συναντούμε ήδη στην αρχή της 
επιστολής και στο σημαντικό χωρίο Ρωμ 1,16-17. Σε αυτό γράφει για το ευαγγέλιο, 
«...στο οποίο αποκαλύπτεται ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να 
πιστέψει ολοκληρωτικά στο Θεό. Όπως λέει κι η Γραφή: Ο δίκαιος εξαιτίας της 
πίστεώς του θα ζήσει» (Ρωμ 1,17). Επίσης, σημειώνει ότι η σωτηριολογική δύναμη 
του ευαγγελίου περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, Ιουδαίους και ειδωλολάτρες 
(Ρωμ 1,16), αρκεί αυτοί να πιστεύουν στον Χριστό. Έτσι η πίστη στο ευαγγέλιο είναι 
για τον απόστολο ο καθοριστικός παράγοντας της σωτηρίας των ανθρώπων και όχι η 
εφαρμογή του μωσαϊκού Νόμου, όπως υποστήριζαν οι Ιουδαίοι και οι ιουδαΐζοντες 
χριστιανοί.  

Ο Παύλος αναπτύσσει στη συνέχεια (Ρωμ 1,18-3,19) μια γενική θεωρία για την 
ανθρωπότητα (γενική ανθρωπολογία), την οποία θεμελιώνει πάνω σε δύο γενικές 
αρχές, την αρχή της σωτηρίας (δικαιώσεως) των εθνικών και των Ιουδαίων με την 
πίστη (Ρωμ 1,16-17) και την αρχή της αμαρτωλότητας όλων των ανθρώπων. Ο 
απόστολος τονίζει ότι οι άνθρωποι, «...ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση, 
πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σ  ᾽αιώνιο θάνατο, όχι μόνο 
κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να 
συμπεριφέρονται έτσι» (Ρωμ 1,32). Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί βρίσκονται «κάτω 
από το ζυγό της αμαρτίας» (Ρωμ 3,9) και «όλη η ανθρωπότητα είναι υπόδικη ενώπιον 
του Θεού» (Ρωμ 3,19).  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της γενικής ανθρωπολογίας του Παύλου είναι ότι αυτή 
είναι χριστοκεντρική. Προβάλλει ως πρότυπο μίμησης «...τον υιό του (Θεού) τον 
Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο οποίος, ως άνθρωπος, γεννήθηκε από τη γενιά του 
Δαβίδ, αποδείχθηκε όμως υιός Θεού με δύναμη από το Πνεύμα που αγιάζει, όταν 
αναστήθηκε από τους νεκρούς» (Ρωμ 1,2-4). Ακόμη, ότι περιλαμβάνει και αφορά όλη 
την ανθρωπότητα. Τέλος, ότι αυτή αρχίζει με τη δημιουργία και τον Αδάμ (Ρωμ 1,20 
· 5,12εξ. · 8,18εξ.) και τελειώνει με το τέλος του κόσμου (Ρωμ 8,18εξ. · 13,11-14).  

Ο Παύλος μετά την οριοθέτηση της γενικής ανθρωπολογίας περιγράφει εκτενώς 
(Ρωμ 3,21-8,39) μια ειδική, ακριβέστερα μια χριστιανική ανθρωπολογία.  

                                                
131 Γράφει χαρακτηριστικά ο R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments (Tübingen: J. C. B. Mohr, 
Paul Siebeck), 1948/1984), 192: “Jeder Satz über Gott ist zugleich ein Satz über den Menschen und 
umgekehrt. Deshalb und in diesem Sinne ist die paulinische Theologie zugleich Anthropologie…So ist 
auch jeder Satz über Christus ein Satz über den Menschen und umgekehrt; und die paulinische 
Christologie ist zugleich Soteriologie”. Για κριτικές τοποθετήσεις στο θέμα γενικά βλ. U. Schnelle, 
Neutestamentliche Anthropologie, Neukirchen-Vluyn, 1991, 1-12 και 4-133 · P. Stuhlmacher, Biblische 
Theologie des Neuen Testaments, Göttingen, 1992/1999, 273-283 · J. D. G. Dunn, The Theology of Paul 
the Apostle, Michigan / Cambridge, U.K., 1998, 51-101, 199-242, 281-293. Κριτική τοποθέτηση στο 
θέμα και ειδικά για την προς Ρωμαίους βλ. M. Theobald, Der Römerbrief, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, EdF 294, 2000, 131-167, 227-258. Βλ. και E. Reinmuth, Anthropologie im Neuen 
Testament, Tübingen, 2006. 
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Αρχικά θέτει τις χριστολογικές και σωτηριολογικές βάσεις της θεωρίας του για 
μια χριστιανική ανθρωπολογία στην σχετικά μικρή αλλά μεστή θεολογικών νοημάτων 
ενότητα Ρωμ 3,21-26, όπου αναφέρει: «Τώρα όμως έγινε αυτό που είχαν 
προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες: αποκαλύφθηκε στον κόσμο η σωτήρια 
επέμβαση του Θεού («δικαιοσύνη θεοῦ»), χωρίς τη μεσολάβηση του νόμου. Η 
σωτήρια αυτή επέμβαση του Θεού απευθύνεται δια μέσου της πίστεως στον Ιησού, 
σε όλους τους ανθρώπους και ο Θεός σώζει όλους όσοι πιστεύουν, χωρίς να κάνει 
διάκριση Ιουδαίων και εθνικών. Γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά 
από τη δόξα του Θεού. Ο Θεός όμως τους δικαιώνει χωρίς αντάλλαγμα, με τη χάρη 
του. Γι’ αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Θεός 
τον όρισε να γίνει, με το σταυρικό του θάνατο, ο εξιλασμός των αμαρτιών δια της 
πίστεως δείχνοντας την αγάπη του και συγχωρώντας τις αμαρτίες που έγιναν στο 
παρελθόν εξαιτίας της ανεκτικότητάς του. Έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη του στον 
έσχατο αυτό καιρό, και δείχνει καθαρά ότι είναι και δίκαιος και δικαιώνει όσους 
πιστεύουν στον Ιησού». Σύμφωνα με το κείμενο, καθοριστικό ρόλο για τη σωτηρία 
του ανθρώπου δεν διαδραματίζει ο μωσαϊκός Νόμος, αλλά η σωτήρια επέμβαση του 
Θεού, η σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού και η πίστη των ανθρώπων στον Ιησού. Η 
σωτήρια επέμβαση του Θεού αποτελεί, επίσης, υπέρτατη έκφραση της αγάπης του 
προς το ανθρώπινο γένος. Ο Παύλος αναφέρει τον Αβραάμ ως παράδειγμα πιστού 
ανθρώπου, ο οποίος σώζεται από την πίστη του. Ο προπάτορας των Ιουδαίων 
ερμηνεύεται από τον απόστολο ως το πρότυπο του πιστού ανθρώπου, ως ο 
άνθρωπος εκείνος, ο οποίος, επειδή πίστεψε στον Θεό, «...γι’ αυτή του την πίστη ο 
Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο» (Ρωμ 4,3 · πρβλ. και Γαλ 3,6132).  

Στα επόμενα κεφάλαια (5-7) περιγράφει τη νέα κατάσταση ζωής, στην οποία 
βρίσκονται οι πιστοί στον Χριστό. Αυτή χαρακτηρίζεται από την αποκατάσταση των 
σχέσεων μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Ο Παύλος μιλώντας σε πρώτο 
πληθυντικό πρόσωπο τονίζει ότι «Αφού, λοιπόν, ο Θεός μας έσωσε επειδή 
πιστέψαμε, οι σχέσεις μας μ ᾽αυτόν αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου 
μας Ιησού Χριστού» (Ρωμ 5,1).  

Η νέα ζωή των χριστιανών περιγράφεται ως μια τρίμορφη ελευθερία. Οι πιστοί 
έχουν απελευθερωθεί από το θάνατο (Ρωμ 5), την αμαρτία (Ρωμ 6), τα δεσμά του 
μωσαϊκού Νόμου (Ρωμ 7) και είναι έτοιμοι να ζήσουν ως ένδοξα τέκνα του Θεού (Ρωμ 
8)133.  
 

                                                
132 Σχετικά με τον Αβραάμ βλ. αναλυτικά παραπάνω στο σχετικό με την προς Γαλάτας επιστολή 
κεφάλαιο της παρούσης εργασίας μας. 
133 Για την ανάλυση των κεφαλαίων βλ., μεταξύ άλλων, U. Luz, «Zum Aufbau von Röm 1-8» ΤhΖ 25 
(1969): 161-181 · M. Theobald, Der Römerbrief, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, EdF 
294, 2000, 47-54.  
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4.2.1 Η απελευθέρωση των ανθρώπων από τον θάνατο 
 

Η απελευθέρωση των πιστών από το θάνατο περιγράφεται από τον Παύλο 
γενικά με διάφορες σχετικές αναφορές και ειδικά με το σχήμα Αδάμ - Χριστός (Ρωμ 
5,1-21).  

Ο απόστολος αρχικά επισημαίνει τους δύο αποφασιστικούς παράγοντες που 
οδήγησαν στην κατάργηση της δύναμης του θανάτου (Ρωμ 5,12) πάνω στους 
ανθρώπους και στην απελευθέρωσή τους από αυτόν. Αυτοί είναι η πίστη των 
ανθρώπων στον Ιησού Χριστό και η μεσολάβηση του Χριστού για τη σωτηρία των 
ανθρώπων. Αυτό τονίζεται ήδη στο Ρωμ 5,1: «Αφού, λοιπόν, ο Θεός μας έσωσε, 
επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας μ’ αυτόν αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του 
Κυρίου μας Ιησού Χριστού» (Ρωμ 5,1). Παρακάτω, στο Ρωμ 5,8, ο Παύλος διευκρινίζει 
και το είδος της μεσολάβησης, που είναι ο θάνατος του Ιησού, σημειώνοντας: «Ο 
Θεός όμως ξεπερνώντας αυτά τα όρια έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς 
ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας (ὑπέρ ἡμῶν)» . 

Στη συνέχεια ο Παύλος τονίζει τα αποτελέσματα της ελευθερίας από τον θάνατο, 
που είναι η συμφιλίωση («καταλλαγή») του Θεού με τους ανθρώπους (Ρωμ 5,10-11) 
και η σωτηρία τους134. Οι άνθρωποι απαλλάσσονται από την παλιά κατάσταση 
κυριαρχίας του θανάτου και εισέρχονται στη νέα κατάσταση ελευθερίας και 
συμφιλίωσης με τον Θεό.  

Τέλος, ο απόστολος επισημαίνει ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι κάτι που 
άρχισε τώρα, αλλά θα ολοκληρωθεί στο μέλλον, στα έσχατα. Γι’ αυτό ο Παύλος 
αναφέρει από τη μια μεριά ότι «...ο Θεός μας έσωσε επειδή πιστέψαμε» (5,1) και 
«καυχόμαστε για τον Θεό, που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του 
Κυρίου μας Ιησού Χριστού» (5,11). Από την άλλη, όμως, σημειώνει ότι ο Θεός: «θα 
μας σώσει από την μέλλουσα οργή» (5,9) και «όπως με το όπλο του θανάτου 
κυριάρχησε στον κόσμο η αμαρτία, έτσι θα κυριαρχήσει και η χάρη με τη σωτηρία, 
που οδηγεί στην αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας» (5,21). Η νέα 
σωτήρια κατάσταση είναι, λοιπόν, κατά τον Παύλο και παρούσα και μέλλουσα.  

Ο Παύλος, όμως, για να περιγράψει με πιο παραστατικό τρόπο την ελευθερία 
των ανθρώπων από την αμαρτία και τον θάνατο χρησιμοποιεί το σχήμα Αδάμ -
Χριστός135. Ο απόστολος με συνεχείς συγκρίσεις δείχνει πώς εισήλθε η αμαρτία και ο 

                                                
134 Για την καταλλαγή βλ. στο σχετικό με την Β΄ προς Κορινθίους κεφάλαιο της παρούσης εργασίας 
μας. Βλ. ακόμη J. G. Khalil, Δικαίωση - καταλλαγή - τελική κρίση στην προς Ρωμαίους επιστολή, 
Θεσσαλονίκη, 2004.  
135 Για το αντιθετικό σχήμα Αδάμ-Χριστός βλ., μεταξύ άλλων, E. Brandenburger, Adam und Christus, 
Neukirchen, 1962, ιδιαίτερα 15-157 · H. H. Schade, Apokalyptische Christologie bei Paulus, Göttingen, 
1984, 69-90 · 239-244 · O. Hofius, "Die Adam-Christus-Antithese und das Gesetz. Erwägungen zu Röm 
5,12-21" in Paulusstudien II, 62-103, Tübingen, 2002) · U. Wilckens, Der Brief an die Römer, 1, 
Neukirchen-Vluyn, 1987-1989, 305-337. Για την ερμηνεία βλ., μεταξύ άλλων, R. Jewett, Romans, 
Minneapolis, 2007, 269-389.  
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θάνατος διά του Αδάμ στον κόσμο και πώς η νοσηρή αυτή κατάσταση ανατράπηκε 
διά του Ιησού Χριστού (Ρωμ 5,12-21).  

Σημειώνουμε ότι για την θρησκειοϊστορική καταγωγή του εν λόγω σχήματος 
μόνον εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι ο Παύλος 
επηρεάστηκε από ιουδαϊκές πηγές και διαμόρφωσε το σχήμα αυτό136. Το πρόβλημα 
όμως είναι ότι «δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές που να επιβεβαιώνουν ότι οι Ιουδαίοι 
θεωρούσαν τον Μεσσία ως δεύτερο Αδάμ»137. Εξίσου πιθανό είναι να συνδέεται η 
όλη ιδέα με τον γνωστικισμό, που ανέπτυξε διάφορες θέσεις περί ενός λυτρωτή138.  

Ο Παύλος αρχίζοντας την αναφορά του για το σχήμα Αδάμ - Χριστός επισημαίνει 
αρχικά τον τρόπο εισόδου της αμαρτίας και του θανάτου στον κόσμο γράφοντας: 
«Δι ὰτοῦτο ὥσπερ διἑ ᾿νὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν κα ὶδι ὰτῆς 
ἁμαρτίας  ὁθάνατος, κα  ὶοὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους  ὁθάνατος διῆλθεν, ἐφ ᾧ  ᾿
πάντες ἥμαρτον» (Ρωμ 5,12)139.  

Αυτή η κομβικής σημασίας φράση του Παύλου μας θυμίζει όσα αναφέρει στο Α΄ 
Κορ 15,22 για τον Αδάμ και τον Χριστό: «ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες 
ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τ ῷΧριστ ῷπάντες ζῳοποιηθήσονται». Η αναφορά αυτή 
ενισχύει τη θέση ότι ο απόστολος αναπτύσσει στην προς Ρωμαίους όσα σχετικά 
ανέφερε στην Α΄ προς Κορινθίους για το σχήμα Αδάμ - Χριστός. 

Παράλληλα, όμως, γεννώνται πολλά ερωτήματα σχετικά με τη σημασία των επί 
μέρους εκφράσεων και με το ιστορικό και κειμενικό υπόβαθρό τους, τα οποία ζητούν 
απαντήσεις. Συγκεκριμένα: 

 1) Ο Παύλος χρησιμοποιεί την έκφραση «διἑ  ᾿νὸς ἀνθρώπου» (Ρωμ 5,12) 
εννοώντας με αυτή τον Αδάμ, ο οποίος καθίσταται έτσι το πρώτο πρόσωπο, με το 
οποίο συνδέεται η αμαρτία (Γεν 3,1-24). Αξιοπρόσεκτο είναι ότι η έκφραση «διἑ ᾿νὸς 
ἀνθρώπου» απαντά μόνον στο Ρωμ 5,12140. Η χρήση της, λοιπόν, και η σύνδεσή της 
με τον Αδάμ αποτελεί μια πρωτότυπη σύλληψη του Παύλου.  

2) Ακόμη μια πρωτότυπη σύλληψη του Παύλου είναι η σύνδεση της έκφρασης 
«εἰς τὸν κόσμον (εἰσῆλθεν)» (Ρωμ 5,12) με την αμαρτία και τον Αδάμ.  

Η έκφραση χρησιμοποιείται και στο Σολ 2,24 (πρβλ. Σολ 14,14), αλλά σε σχέση 
με τον θάνατο που εισήλθε στον κόσμο μέσω του διαβόλου141. Επίσης, το μοτίβο του 

                                                
136 Έτσι, μεταξύ άλλων, οι R. Scroggs, The Last Adam: A Study in Pauline Anthropology, Oxford, 1966, 1-
58 · J. D. G. Dunn, Romans 1-8, Dallas: WBC 38a,1988, 279.  
137 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο R. Jewett, Romans, 379, όπου και βιβλιογραφία.  
138 Έτσι, μεταξύ άλλων, οι E. Brandenburger, Adam und Christus, Neukirchen, 1962, 117-131 · U. 
Wilckens, Der Brief an die Römer, 1, 308-310. Αναλυτική βιβλιογραφία βλ. R. Jewett, Romans, 379, σημ. 
110 και 111.  
139 Ρωμ 5,12 (Μετ. ΕΒΕ): “μέσω ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο 
θάνατος. Έτσι εξαπλώθηκε ο θάνατος σ’ όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι αμάρτησαν”. 
140 Για ένα παράλληλο από τη θύραθεν γραμματεία βλ. R. Jewett, Romans, 373, σημ. 35.  
141 Σολ 2,24: «φθόν  ῳδ  ὲδιαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον, πειράζουσιν δ  ὲαὐτὸν ο  ἱτῆς 
ἐκείνου μερίδος ὄντες». 
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«ερχομού κάποιου...εἰς τὸν κόσμον» απαντά συχνά στην ιωάννεια γραμματεία για να 
δηλώσει, όμως, την ενανθρώπιση του Χριστού142.  

Η παραπάνω σύνδεση που πραγματοποιεί ο απόστολος πέραν του ότι είναι 
πρωτότυπη φανερώνει και την διαφορετική αντίληψη που είχε ο Παύλος για το πώς 
εισήλθε η αμαρτία και διά της αμαρτίας ο θάνατος στον κόσμο. Όπως εύστοχα 
σημειώνεται, «είναι ξεκάθαρο ότι ο Παύλος καθώς διατυπώνει το πρόβλημα δεν 
συμπεριλαμβάνει στη διατύπωσή του αφηρημένες συλλήψεις ούτε έχει μεταφυσικά 
ή δυαλιστικού τύπου κίνητρα. Ο Παύλος δεν συνδέει π.χ. τη θεματολογία του με 
διάφορες πονηριές του διαβόλου ή με κάποιου είδους απόλυτο προορισμό που 
κατευθύνεται από εχθρικές δυνάμεις. Ακόμη, δεν κάνει καμιά αναφορά για την 
πτώση του Αδάμ, σαν να οφείλεται αυτή στην αποπλάνησή του από τον Σατανά και 
την Εύα143...Ο Παύλος, ο οποίος θα πρέπει να επισημανθεί ότι θεωρεί τον πρώτο 
άνθρωπο ως ένα ιστορικό πρόσωπο αρνείται να αναζητήσει κάποιο βαθύτερο νόημα 
πίσω από την συγκεκριμένη αμαρτωλική πράξη του πρώτου ανθρώπου, που είναι η 
αθέτηση της εντολής του Θεού. Στο χωρίο αυτό (για τον Αδάμ και την πράξη του) 
ισχύει ό,τι είχε διατυπώσει αποφθεγματικά ο R. Bultmann: «το «ἁμαρτάνειν» έφερε 
την αμαρτία στον κόσμο»144. Η αμαρτωλική πράξη, λοιπόν, του Αδάμ και μόνον αυτή 
επιτρέπει στον θάνατο να αλώσει την ανθρωπότητα.  

3) Ο Παύλος ακόμη θέλει με όσα αναφέρει στο Ρωμ 5,12 να τονίσει στους 
χριστιανούς της Ρώμης, ότι με το αμάρτημα του Αδάμ εισήλθε ο θάνατος σε όλους 
(«εἰς πάντας») τους ανθρώπους. Τη θέση, ότι στο Ρωμ 5,12 τονίζεται η παγκόσμια 
εμβέλεια της πράξης του Αδάμ, διατύπωσε και τεκμηρίωσε αριστοτεχνικά ο O. 
Hofius, ο οποίος επισήμανε ότι τόσο η αμαρτωλική πράξη του Αδάμ όσο και η 
σωτήρια πράξη του Χριστού έχουν παγκόσμια εμβέλεια145. Αυτό βλέπουμε να 
εκφράζεται με την επαναλαμβανόμενη χρήση της έκφρασης «εἰς πάντας» στο 
κείμενο της προς Ρωμαίους146.  

4) Αντίθετα, ο Παύλος δεν φαίνεται147 με όσα αναφέρει στο Ρωμ 5,12 να υιοθετεί 
την άποψη που εκφράζεται σε άλλα κείμενα και που χαρακτηρίζει τον Αδάμ ως τον 
πατέρα όλων των ανθρώπων. Η αντίληψη αυτή απαντά στο Σειρ 49,16, όπου 

                                                
142 Βλ. Ιω 1,9 (“Ἦν τ ὸφῶς τὸ ἀληθινόν,  ὃφωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον”) · 3,19 
(“ αὕτη δέ ἐστιν  ἡκρίσις ὅτι τ ὸφῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον…”) · 6,14 · 9,39 · 10,36 · 12,47 · 16,28 · 
18,37. Αναλυτικά βλ. H. Balz, κόσμος, Vol. II, in EWNT, 765-773, ιδιαίτερα 770.  
143 Βλ. στον R. Jewett, Romans, 274 και σημ. 38-44, παραδείγματα από άλλα εξωπαύλεια κείμενα με 
ανάλογο περιεχόμενο και σχετική βιβλιογραφία. Αναφέρω π.χ. τα: 1) Σολ 2,24 · Διήγησις και πολιτεία 
Αδάμ και Εύας, ΙΧ, 1-ΧΙ,3: Αναφορές σε πονηριές του διαβόλου. 2) Σειρ 25,24: Ευθύνη της γυναίκας για 
την πτώση. 3) Αιθ. Ενώχ 69,6: Παραπλάνηση της Εύας από τον άγγελο Γαβριήλ. 4) Δ΄ Έσδρας IV 4,30: 
Ο σπαρμένος στην καρδιά του Αδάμ κακός σπόρος. Οι παραθέσεις είναι απο τον Σ. Αγουρίδη, Τα 
Απόκρυφα της Παλαιάς Διαθήκης, τ. Α & Β΄, Αθήνα, 1979/1980. Βλ. και Δ. Καϊμάκη, Η Ιουδαϊκή 
Αποκαλυπτική Γραμματεία και η Θεολογία της, Θεσσαλονίκη, 2007.  
144 E. Brandenburger, Adam und Christus, Neukirchen, 1962, 159.  
145 O. Hofius, «Die Adam-Christus-Antithese und das Gesetz. Erwägungen zu Röm 5,12-21» in 
Paulusstudien II, 62-103, Tübingen, 2002, 77.  
146 Βλ. Ρωμ 5,12.18: “πάντες οἱ ἄνθρωποι” · Ρωμ 5,12: “πάντες” · Ρωμ 5,15.19: “[οἱ] πολλοί” .  
147 Έτσι ο R. Jewett, Romans, 374. 
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αναφέρεται ότι «Ο Σημ κι ο Σηθ τιμήθηκαν κι αυτοί από τους άλλους ανθρώπους μα 
περισσότερο από κάθε ζωντανό δημιούργημα τιμήθηκε ο Αδάμ»148. Επίσης, η 
αντίληψη αυτή απαντά στο Β΄ Ενώχ 58,1-2, όπου ο Αδάμ αποκαλείται «πατέρας των 
ανθρώπων»149.  

5) Ακόμη, ο απόστολος με όσα γράφει στο Ρωμ 5,12 υιοθετεί την αντίληψη που 
αναπτύσσεται στο Γεν 3,3-4.19.22 ότι ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της πτώσης του 
Αδάμ που κατακλύζει όλη την ανθρωπότητα150. Ξεκινά με τον Αδάμ και μεταδίδεται 
σε όλους τους απογόνους του κατά τρόπο μοιραίο, χωρίς αυτοί να μπορούν να τον 
αποτρέψουν151.  

Εύστοχα παρατηρείται152 ότι ο Παύλος δεν επιμένει άσκοπα να τονίζει την 
καθολική κυριαρχία του θανάτου. Αντίθετα, έχει υπόψη του τις διασπαστικές τάσεις 
που κυριαρχούν μεταξύ των χριστιανών της Ρώμης και εφιστά την προσοχή τους στο 
ότι όλοι, ισχυροί και ασθενείς, εξ εθνών χριστιανοί και εξ Ιουδαίων χριστιανοί, 
υπόκεινται αδιάκριτα στον θάνατο.  

6) Αξιοπρόσεκτο είναι, ακόμη, ότι τόσο ο θάνατος όσο και η αμαρτία 
παρουσιάζονται από τον Παύλο σαν παγκόσμιες δυνάμεις153. Πολλοί ισχυρίζονται ότι 
αυτές οι δυνάμεις είναι προσωποποιημένες από τον Παύλο154 και κυριαρχούν 
ολοκληρωτικά πάνω στον άνθρωπο και τον εξουθενώνουν.  

7) Ο Παύλος, επίσης, σημειώνοντας ότι «κα  ὶοὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους  ὁ
θάνατος διῆλθεν» προϋποθέτει ότι πριν την αμαρτωλική και πτωτική πράξη του Αδάμ 
κανένα απ’ όλα αυτά δεν συνέβαινε. Αυτό συνάγεται από την χρήση στον στίχο του 
ρήματος «διέρχομαι». Αυτό συνδεόμενο με την πρόθεση «εἰς» σημαίνει ότι κάτι 
διέρχεται και φθάνει σε ένα τέλος, συντελείται155. 

8) Ο Παύλος, τέλος, τονίζει ότι οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για την διάχυση της 
αμαρτίας στον κόσμο.  

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε διαβάζοντας από το δυσερμήνευτο χωρίο 
του Ρωμ 5,12 την φράση του αποστόλου «πάντες ἥμαρτον», που συνδέεται με το 
εμπρόθετο «ἐφᾧ ᾿» (Ρωμ 5,12γ: «ἐφ ᾧ ᾿πάντες ἥμαρτον»156). Το τελευταίο, κατά τη 
γνώμη μας, πρέπει ν’ αναφέρεται στον «κόσμο», που απαντά δύο φορές στο Ρωμ 

                                                
148 Μετάφραση της ΕΒΕ από το ΜΚ. Βλ. και Β ´Ενώχ 33,10-11.  
149 Βλ. και Β΄ Ενώχ 33,10. Τη θέση ότι ο Παύλος δέχεται τον Αδάμ ως πατέρα των ανθρώπων 
εκπροσωπεί ο R. Scroggs, The Last Adam: A Study in Pauline Anthropology, Oxford, 1966, 22εξ. Βλ. και 
J. Jervell, Imago Dei. Gen 1,26f im Spätjudentum, in der Gnosis und in der paulinischen Briefen, 
Göttingen, 1960, 33-34.  
150 Βλ. και W. Bieder, θάνατος, ἀποθνήσκω, Vol. II, in EWNT, 319-329. 
151 Βλ. E. Brandenburger, Adam und Christus, 161-166.  
152 Από τον R. Jewett, Romans, 374. 
153 Έτσι ο R. Jewett, Romans, 374. 
154 Έτσι μεταξύ άλλων, O. Hofius, «Die Adam-Christus-Antithese und das Gesetz. Erwägungen zu Röm 
5,12-21» in Paulusstudien II, 62-103, Tübingen, 2002, 69.  
155 Βλ. H. Liddell-R. Scott, Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (μετ. Ξ. Μόσχου) · U. Busse, διέρχομαι, 
Vol. I, in EWNT, 776-778. 
156 Η μετάφραση της ΕΒΕ αποδίδει τη φράση: “γιατί όλοι αμάρτησαν”.  
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5,12. Με το εμπρόθετο «ἐφ  ᾧ  ᾿(κόσμῳ)» ο απόστολος φαίνεται να θέλει να 
οριοθετήσει την «περιοχή» της διάπραξης της αμαρτίας από τους ανθρώπους157. 

Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι στον ίδιο στίχο κάνει λόγο για την 
αμαρτωλική πράξη του Αδάμ που κατακλύζει την ανθρωπότητα. Ο Παύλος δηλαδή 
πραγματοποιεί έναν παράδοξο συνδυασμό158, γιατί εμπλέκει δύο στοιχεία, που 
φαίνεται να αναιρούν το ένα το άλλο. Από τη μια μεριά γίνεται αποδεκτό ότι η 
αμαρτωλική πράξη ενός ανθρώπου, του Αδάμ, έχει μοιραίες συνέπειες για όλους 
τους ανθρώπους και από την άλλη μεριά τονίζεται η προσωπική συμβολή του κάθε 
ανθρώπου στην πτώση του ή στη σωτηρία του. Αξιοπρόσεκτο, όμως, είναι ότι τον ίδιο 
παράδοξο συνδυασμό που πραγματοποιεί ο Παύλος συναντούμε και στο Συρ. 
Βαρούχ, LIV,15.19. Στο κείμενο αυτό, αφού υμνείται ο παντοδύναμος και ποιητής των 
όλων Θεός, που καταστρέφει δικαίως όσους δεν αγαπούν το νόμο του, 
προειδοποιούνται οι άνθρωποι ότι θα καταδικαστούν κατά την κρίση, αν δεν 
υποκύψουν στη δύναμη του Θεού. Στη συνέχεια επισημαίνεται χαρακτηριστικά: 
«Βεβαίως κάποτε ημάρτησε πρώτος ο Αδάμ και έτσι έφερε πρόωρο θάνατο εις όλους, 
όμως είναι επίσης αληθές ότι ετοίμασε δια τον εαυτό του μελλοντική τιμωρία 
καθένας από όσους εγεννήθηκαν απ’ αυτόν. Και επέλεξε καθένας δια τον εαυτό του 
τη μέλλουσα δόξα. Διότι πράγματι ο πιστεύων θα λάβη μισθό...Έτσι ο Αδάμ δεν είναι 
υπεύθυνος παρά δια τον εαυτό του, αλλά εμείς όλοι είμεθα ένας προς ένα δια τους 
εαυτούς μας Αδάμ»159.  

Επειδή στην όλη προβληματική το κρίσιμο σημείο είναι η δυσερμήνευτη 
έκφραση «ἐφ  ᾧ ᾿πάντες ἥμαρτον» (Ρωμ 5,12γ)160 και ιδιαίτερα το εμπρόθετο «ἐφ ᾿
ᾧ», θα προβώ σε μια μικρή ανασκόπηση των ερμηνευτικών προσεγγίσεών του. Εκτός 
από την προαναφερθείσα και πιθανότερη, κατά τη γνώμη μου, σημασία του 
εμπρόθετου, προτάθηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξής161: 1. Το «ᾧ» πρέπει να είναι 
αντωνυμία γένους αρσενικού και ν’ αναφέρεται είτε στον μωσαϊκό Νόμο είτε στον 
ένα άνδρα, δηλαδή στον Αδάμ, ο οποίος κληροδότησε την αχρείωση του κατ’ εικόνα 
στους απογόνους του. 2. To «ᾧ» πρέπει να είναι αντωνυμία γένους ουδετέρου και η 
έκφραση «ἐφᾧ ᾿» να λειτουργεί είτε ως αιτιολογικός σύνδεσμος (π.χ. «επειδή») είτε 
ως τροπικό επίρρημα (π.χ. «έτσι»). Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί με την έκφραση 
«ἐφᾧ ᾿» να δηλώνεται η ακούσια συμμετοχή των ανθρώπων στο αμάρτημα του Αδάμ. 
Ακόμη μπορεί να σημαίνει ότι προσμετρήθηκε στους ανθρώπους το παράπτωμα του 
Αδάμ, επειδή ο πρώτος άνθρωπος ενήργησε ως αντιπρόσωπος των υπολοίπων. 
Τέλος, είναι δυνατόν με την έκφραση «ἐφᾧ  ᾿» να γίνεται λόγος για πράξεις των 

                                                
157 Βλ. και R. Jewett, Romans, 376.  
158 Έτσι, μεταξύ άλλων, οι H. Schlier, Der Römerbrief, Freiburg, 1977, 162-163 · E. Brandenburger, Adam 
und Christus, Neukirchen, 1962, 175-180 · J. D. G. Dunn, Romans 1-8, 274.  
159 Συρ. Βαρούχ, LIV,15.19. Το κείμενο από Σ. Αγουρίδη, Τα Απόκρυφα της Παλαιάς Διαθήκης, τ. Β΄, 
Αθήνα, 1979, 333-334.  
160 Η μετάφραση της ΕΒΕ αποδίδει τη φράση: “γιατί όλοι αμάρτησαν”.  
161 Βλ και ο R. Jewett, Romans, 375-376, όπου και βιβλιογραφία.  



 
 

 

52 

ανθρώπων, οι οποίοι ελεύθερα αποφασίζουν ν’ ακολουθήσουν το παράδειγμα του 
Αδάμ.  

Και στην πατερική ερμηνευτική παράδοση162 έχουμε διάφορες ερμηνείες για την 
έκφραση «ἐφ  ᾧ  ᾿πάντες ἥμαρτον» (Ρωμ 5,12γ) και τον στίχο γενικότερα, από τις 
οποίες αναφέρω τις δύο, κατά τη γνώμη μου, πιο σημαντικές: α) Εκείνη του 
Αυγουστίνου, ο οποίος θεωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι αμάρτησαν με τον Αδάμ. Ο 
λατίνος Πατέρας στηριζόμενος σε βιβλικά κείμενα, όπως το Γεν 18,16-33 και το Εβρ 
7,9-10, θεωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι υπήρχαν από την εποχή του Αδάμ, πριν 
γεννηθούν, επομένως ήταν παρόντες κατά την διάπραξη του αμαρτήματος από τον 
Αδάμ. Γι’ αυτό και η ενοχή από το παράπτωμα εξαπλώνεται σε όλο το ανθρώπινο 
είδος163. β) Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αντίθετα, αναφέρει σχετικά με το θέμα: «Τ ὸ
μὲν ἁμαρτόντος τοῦ Ἀδαμ κα  ὶγενομένου θνητο  ῦκα  ὶτοὺς ἐξ αὐτοῦ ἀπογόνους 
θνητούς εἶναι, οὐδὲν ἀπεικός· τ  ὸδὲ ἐκ τῆς παρακοῆς ἐκείνου ἕτερον ἁμαρτωλὸν 
γενέσθαι, ποίαν ἄν ἀκολουθείαν σχοίη;»164. Δηλαδή, ο Χρυσόστομος απορρίπτει την 
κληρονομική διαδοχή της ενοχής από το παράπτωμα του Αδάμ που υποστηρίζει ο 
Αυγουστίνος. γ) Ανάλογη άποψη με εκείνη του Χρυσοστόμου έχει και ο Κύριλλος 
Αλεξανδρείας, ο οποίος σημειώνει: «Νενόσηκεν οὖν  ἡφύσις τὴν ἁμαρτίαν δι  ὰτῆς 
παρακοῆς τοῦ ἑνός, τουτέστιν Αδάμ· οὕτως ἁμαρτωλοί κατεστάθησαν ο ἱπολλοί, οὐχ 
ὡς τῷ Ἀδάμ συμπαραβεβηκότες, ο ὐγὰρ ἦσαν πώποτε, ἀλλὡ ᾽ς τῆς ἐκείνου φύσεως 
ὄντες τῆς ὑπ  ὸνόμον πεσούσης τὸν τῆς ἁμαρτίας. Ὥσπερ τοίνυν ἠρρώστησεν  ἡ
ἀνθρώπου φύσις ἐν Ἀδάμ δι ὰτῆς παρακοῆς τὴν φθοράν εἰσέδυ τε οὕτως αὐτήν τ ὰ
πάθη, οὕτως ἀπήλλακται πάλιν ἐν Χριστῷ»165. Ο Πατέρας της Εκκλησίας φροντίζει να 
επισημάνει την μη παρουσία των ανθρώπων κατά την διάπραξη του αμαρτήματος 
από τον Αδαμ και την προσωπική ευθύνη των πράξεων του κάθε ανθρώπου. 
Παράλληλα χρησιμοποιεί την ιατρική ορολογία, για να περιγράψει το πρόβλημα, 
επιλογή που συντελεί στην καλύτερη προσέγγιση του προβλήματος166.  

Μετά τα προαναφερθέντα προχωρούμε στις επιμέρους συγκρίσεις μεταξύ του 
Αδάμ και του Χριστού, που παρουσιάζονται στο εν λόγω σχήμα. Με αυτό 

                                                
162 Βλ. και Π. Τρεμπέλα, Υπόμνημα εις τας Επιστολάς της Κ. Διαθήκης, Τόμος Α΄, Αθήναι, 1978, 87 και 
555. 
163 Ο Αυγουστίνος το δηλώνει αυτό σε πολλά κείμενά του, όπως Sermones 294, 14,15 (A. Augustinus, 
Sermones, Vol. 41, in CChr. SL, ed. C. Lambot). Βλ. και PL 38, 1344: “Quia…in illo eramus omnes, 
antequam nati essemus…” (: “Επειδή...όλοι είμασταν με αυτόν, πριν να γεννηθούμε”). Επίσης, ο 
Πατέρας της Εκκλησίας αναφέρει στο Opus imperfectum contra Iulianum II, 163 (PL 45, 1210εξ.): “sed 
quia in illo qui hoc egit, quando id egid, omnes eramus, tantumque fuit ac tale delictum, ut eo natura 
universa vitiaretur humana…,hoc delictum alienum obnoxia succesione fit nostrum” (: “Επειδή όλοι 
είμασταν με αυτόν, ο οποίος προέβη στην (αμαρτωλή) πράξη και μάλιστα τη στιγμή που αυτός την 
πραγματοποίησε και το αμάρτημα υπήρξε τόσο μεγάλο και τόσο βαρύ, ώστε εξαιτίας του να φθαρεί 
σύμπασα η ανθρώπινη φύση…Αυτό το ξένο αμάρτημα, εξαιτίας της εξάπλωσης της ενοχής, κατέστη 
δικό μας”).  
164 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ερμηνεία εις την προς Ρωμαίους Επιστολήν, PG 60, 391-682, ειδικά 477.  
165 Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Ερμηνεία εις την προς Ρωμαίους Επιστολήν, PG 74, 789.  
166 Για το θέμα βλ. και Ν. Ματσούκα, Δογματική και συμβολική θεολογία Β - Η έκθεση της ορθόδοξης 
πίστης, Θεσσαλονίκη, 1985, 202εξ., ιδιαίτερα 206 και 269.  
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αποκαλύπτεται η τεράστια και πολυεπίπεδη διαφορά που υπάρχει μεταξύ Αδάμ και 
Χριστού.  

Πρώτα απ΄ όλα ο Παύλος τονίζει πώς μέσα από τον Αδάμ «ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν 
κόσμον εἰσῆλθεν κα ὶδι ὰτῆς ἁμαρτίας  ὁθάνατος» (Ρωμ 5,12α,β). Αυτή η κατάσταση 
επηρέασε αρνητικά όλη την ανθρωπότητα «ἐφ ᾧ ᾿πάντες ἥμαρτον» (Ρωμ 5,12δ) και 
διήρκεσε μέχρι την εμφάνιση του Χριστού. Έτσι ο Αδάμ παρουσιάζεται ως ο 
εκπρόσωπος της αμαρτίας, του θανάτου και της πτωτικής κατάστασης, ενώ ο Χριστός 
αποκαλύπτεται ως ο φορέας της σωτηρίας και της ζωής, η οποία βέβαια έχει 
εσχατολογικό χαρακτήρα (Ρωμ 5,17-18.21).  

Ο Παύλος, για να καταστήσει ακόμη περισσότερο αισθητή τη διαφορά μεταξύ 
του Αδάμ και του Χριστού, χαρακτηρίζει τον Αδάμ προτύπωση («τύπο») του 
μελλοντικού γενάρχη, του Χριστού.  

Πρόκειται για μια ιδιόμορφη τυπολογία, η οποία αναδεικνύει ξεκάθαρα όχι 
κάποιου είδους ομοιότητα μεταξύ των δύο προσώπων, αλλά την τεράστια διαφορά 
που υπάρχει μεταξύ των δύο. Ο Παύλος θέλει να επισημάνει ότι ο Αδάμ πλημμυρίζει 
την ανθρωπότητα με την αμαρτία και ότι μέσα από αυτή την παγκόσμιας εμβέλειας 
αμαρτωλική του πράξη αναγγέλεται από τον Θεό η νέα εποχή της σωτηρίας που 
φέρνει ο Χριστός για όλους τους ανθρώπους167. Ουσιαστικά η μοναδική ομοιότητα 
μεταξύ των δύο προσώπων είναι η ανομοιότητά τους.  

Ο Παύλος φροντίζει μέσα από αλλεπάλληλες συγκρίσεις ν’ αναδεικνύει αυτή την 
υπεροχή του Χριστού. Γράφει: «Η χάρη όμως που έφερε ο Χριστός, δε συγκρίνεται με 
την παράβαση του Αδάμ. Γιατί εάν η παράβαση του ενός ανθρώπου είχε ως συνέπεια 
το θάνατο όλων, πολύ περισσότερο η χάρη που μας δώρισε ο Ιησούς Χριστός -η 
πλούσια δωρεά της χάρης που έφερε στον κόσμο ο ένας άνθρωπος- πλημμύρισε όλη 
την ανθρωπότητα. Δε συγκρίνεται η πλούσια δωρεά του Χριστού με το κακό που 
έκανε η αμαρτία ενός ανθρώπου...Το συμπέρασμα είναι πως, όπως το ένα 
παράπτωμα έγινε αιτία καταδίκης όλων των ανθρώπων, έτσι και το σωτήριο έργο 
έγινε αιτία σωτηρίας και ζωής για όλους τους ανθρώπους» (Ρωμ 5,15-18).  

Ο απόστολος εμπλέκει στην σύγκριση και τον μωσαϊκό Νόμο. Μπορεί κατά την 
τέλεση της αμαρτωλικής πράξης από τον Αδάμ να μην υπήρχε ο μωσαϊκός Νόμος, 
όμως από την εμφάνισή του και εξής αυτός αναδεικνύει την διάσταση της αμαρτίας 
και έτσι την ισχυροποιεί. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος, «Ανάμεσα στους 
δύο γενάρχες μπήκε στο μεταξύ ο νόμος, για να φανούν πόσο πολλά ήταν τα 
ανθρώπινα παραπτώματα. Κι όπου η αμαρτία φάνηκε στο αληθινά τρομακτικό της 
μέγεθος, εκεί η χάρη του Θεού την υπερκάλυψε με το παραπάνω» (Ρωμ 5,20).  

Τέλος, ο Παύλος επισημαίνει ότι η κυριαρχία του θανάτου ανατρέπεται από την 
κυριαρχία του Χριστού. Ο απόστολος, για να περιγράψει την δυναμική αυτή 
παρουσία του Χριστού και την απόλυτη επικράτησή του επί του θανάτου, 
χρησιμοποιεί στους στίχους 17 και 21 το ρήμα «βασιλεύειν», το περιεχόμενο και τη 

                                                
167 Βλ., μεταξύ άλλων, L. Goppelt, τύπος, Vol. VIII, in ThWNT, 246-260 · G. Schunack, τύπος, Vol. III, in 
EWNT, 892-901 · H. Müller και W. Pratscher, «τύπος» in ΤΗΒΝΤ, 179-181. 
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σημασία του οποίου γνώριζαν πολύ καλά οι χριστιανοί κάτοικοι της πρωτεύουσας 
του ρωμαϊκού κράτους.  

 
Συμπερασματικά, ο Παύλος με όλα τα παραπάνω καθιστά κατανοητό στους 

αποδέκτες της επιστολής του ότι μια νέα εποχή ανέτειλε για την ανθρωπότητα, κατά 
την οποία ο θάνατος ηττήθηκε κατά κράτος από τον Θεό διά του Ιησού Χριστού. Το 
θέμα πλέον είναι πώς οι άνθρωποι θα εισέλθουν στη νέα αυτή κατάσταση ζωής.  

Ο Παύλος θα εξηγήσει στη συνέχεια της επιστολής του τον τρόπο εισόδου των 
χριστιανών στη νέα κατάσταση, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δεύτερη μορφή 
ελευθερίας, η απελευθέρωση των ανθρώπων από την αμαρτία διά του βαπτίσματος. 

 

4.2.2 Η απελευθέρωση των ανθρώπων από την αμαρτία 
 

Ο Παύλος στο Ρωμ 6,1-23 αναλύει στους πιστούς τη δεύτερη μορφή ελευθερίας, 
που συνίσταται στην απελευθέρωση του ανθρώπου από την «ἁμαρτία» και στην 
ένταξη των πιστών στην κοινωνία της «χάριτος» του Θεού. Πρόκειται για μια νέα 
υπαρξιακή κατάσταση, στην οποία περιέρχεται ο άνθρωπος με την σωτήρια 
παρέμβαση του Θεού διά του λυτρωτικού θανάτου και της αναστάσεως του 
Χριστού168. 

Ο απόστολος αρχίζει την αναφορά του στη νέα ζωή γράφοντας χαρακτηριστικά: 
«Εμείς είμαστε πεθαμένοι για την αμαρτία. Πώς λοιπόν θα εξακολουθήσουμε να 
ζούμε κάτω από την εξουσία της;» (Ρωμ 6,2). Και στο τέλος της περικοπής αναφέρει: 
«Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός 
(τ ὸδ  ὲχάρισμα του θεοῦ) είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός ο 
Κύριός μας» (Ρωμ 6,23).  

Ο Παύλος, για να περιγράψει τον νέο αυτό τρόπο ύπαρξης του ανθρώπου 
αναφέρεται στο βάπτισμα (Ρωμ 6,3-4) και στην συμμετοχή των πιστών στον θάνατο 
και στην Ανάσταση του Ιησού (Ρωμ 6,5-6). Στη συνέχεια παραθέτει διάφορα 

                                                
168 Στην έρευνα το Ρωμ 6 χωρίζεται συνήθως σε δύο μέρη και εξετάζεται ξεχωριστά (Ρωμ 6,1-14 και 
6,15-23). Εμείς για λόγους συστηματικούς εξετάζουμε το Ρωμ 6 ενιαία και επειδή θεωρούμε ότι στο 
όλο κεφάλαιο ο Παύλος θέλει να τονίσει τη σχέση της “αμαρτίας” με τη “χάρη”, έννοιες με τις οποίες 
αρχίζει και ολοκληρώνει το κείμενό του (πρβλ. Ρωμ 6,1: “ἁμαρτία”, “χάρις” και 23: “ἁμαρτία”, 
“χάρισμα”). Αναλυτικά βλ., μεταξύ άλλων, Χ. Καρακόλη, Αμαρτία - βάπτισμα - χάρις (Ρωμ. 6, 1-14), 
Θεσσαλονίκη, 2002, 51-83 · U. Wilckens, Der Brief an die Römer, 2, Neukirchen-Vluyn, 1987-1989, 5-62 
· R. Jewett, Roman, Minneapolis, 2007, ο οποίος αναλύει ρητορικά το κείμενο. Συγκεκριμένα 
χαρακτηρίζει το Ρωμ 6,1-14 ως διατριβή και ενθύμημα, που αφορούν τον θάνατο ως προς την αμαρτία 
και τη νέα ζωή “ἐν Χριστῷ” και το Ρωμ 6,15-23 ως διατριβή που αφορά τη χάρη και τον Χριστό, τον 
“κύριο ἡμῶν”. Για την ερμηνεία του κεφαλαίου, μαζί με τα προαναφερθέντα έργα των Χ. Καρακόλη, 
U. Wilckens και R. Jewett, βλ. και U. Schnelle, Gerechtigkeit und Christusgegenwart. Vorpaulinische und 
paulinische Tauftheologie, Göttingen, 1986, 74-88, 203-215 · Chr. Strecker, Die liminale Theologie des 
Paulus: Zugänge zur paulinischen Theologie aus kulturanthropologischer Perspektive, Göttingen: 
Vandenhoek & Ruprecht, 1999, §177-189 · H. Umbach, In Christus getauft-von der Sünde befreit. Die 
Gemeinde als südenfreier Raum bei Paulus, Göttingen, Vandenhoek & Rupprecht, 1999. 
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παραδείγματα δανεισμένα από την πολεμική τέχνη της εποχής, την δουλεία και τη 
διδασκαλία του περί δικαιοσύνης Θεού (Ρωμ 6,15-20), με τα οποία περιγράφει την 
αληθινή ελευθερία και προτρέπει τους πιστούς να πραγματώσουν τη νέα ζωή. Με 
όλες τις παραπάνω αναφορές του ο απόστολος επιτυγχάνει δύο στόχους. Αφενός, να 
πληροφορήσει τους πιστούς για τα χαρακτηριστικά της νέας ζωής. Αυτά είναι η 
αποδέσμευση των πιστών από την αμαρτία και η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία 
της χάρης του Θεού μέσα από το βάπτισμα και τη συμμετοχή τους στον θάνατο και 
την Ανάσταση του Χριστού (Ρωμ 6,1-11). Αφετέρου, τους προτρέπει να 
πραγματώσουν τη νέα ζωή αγωνιζόμενοι και πράττοντας ό,τι είναι δυνατόν για χάρη 
της (Ρωμ 6,12-23).  

Ο απόστολος στο Ρωμ 6,3-5 θεμελιώνει τη θέση του ότι ο άνθρωπος έχει πλέον 
περιέλθει σε ένα νέο τρόπο ύπαρξης αναφέροντας το βάπτισμα. Με αυτό ο πιστός 
ταυτίζεται με τον Χριστό και έτσι εισέρχεται και μετέχει στη νέα ζωή. Γράφει 
χαρακτηριστικά: «ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι, ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν 
θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; συνετάφημεν οὖν αὐτ ῷδι ὰτο ῦβαπτίσματος εἰς τὸν 
θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν δι ὰτῆς δόξης το ῦπατρός, οὕτως κα ὶ
ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. ε ἰγὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι 
το ῦθανάτου αὐτοῦ, ἀλλ ὰκα ὶτῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα» (Ρωμ 6,3-5).  

Η προέλευση αυτού του κομβικής σημασίας κειμένου απασχόλησε ιδιαίτερα την 
έρευνα. Έτσι θεωρήθηκε ότι: α) Ο Παύλος παραλαμβάνει το κείμενο αυτό από την 
παράδοση των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων και το χρησιμοποιεί. Δεν υπάρχει 
όμως ομοφωνία, αν το «παραδεδομένο» αυτό κείμενο είναι επηρεασμένο από 
αντιλήψεις και πρακτικές των μυστηριακών θρησκειών της εποχής169 ή σχετίζεται με 
την παλαιοδιαθηκική και ιουδαϊκή παράδοση170. β) Ο Παύλος είναι ο συντάκτης του 
κειμένου171. γ) Ο απόστολος συντάσσει και διαμορφώνει το κείμενο κατά τους 
κανόνες της ρητορικής172.  

Χωρίς να αποκλείουμε καμιά από τις παραπάνω υποθέσεις, θεωρούμε ότι θα 
πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στην επικοινωνιακή δυναμική του κειμένου 
αυτού και να συμφωνήσουμε με όσα αναφέρει ο R. Jewett, ότι δηλαδή, «ο σκοπός 
της περικοπής είναι να πείσει τις επιμέρους μαχητικές χριστιανικές κοινότητες στη 
Ρώμη ότι υπάρχει μια σταθερή βάση επί της οποίας μπορούν οι πιστοί να στηριχθούν, 
ώστε να ξεπεράσουν την αμαρτία και να κερδίσουν μια νέα ζωή κοντά στον Χριστό, 
χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν την επιβολή νόμων (εννοεί τις διατάξεις 

                                                
169 Έτσι, μεταξύ άλλων, R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tübingen: J. C. B. Mohr, Paul 
Siebeck, 1948/1984), 143 · U. Schnelle, Gerechtigkeit und Christusgegenwart. Vorpaulinische und 
paulinische Tauftheologie, Göttingen, 1986, 74εξ. · του ίδιου, Paulus. Leben und Denken, Berlin / New 
York, 2003, 364-365 με παράθεση πηγών · H. Umbach, In Christus getauft-von der Sünde befreit. Die 
Gemeinde als südenfreier Raum bei Paulus, Göttingen, Vandenhoek & Rupprecht, 1999, 244εξ.  
170 Βλ., μεταξύ άλλων, Χ. Καρακόλη, Αμαρτία - βάπτισμα - χάρις (Ρωμ. 6, 1-14), Θεσσαλονίκη, 2002, 
25εξ., όπου και παράθεση της σχετικής επιχειρηματολογίας και βιβλιογραφίας.  
171 Έτσι ο H.-J. Eckstein, «Auferstehung und gegenwärtiges Leben nach Röm 6,1-11. Präsentische 
Eschatologie bei Paulus?» ThBeitr 28 (1997): 8-23, ιδιαίτερα 14-15.  
172 Βλ. αναλυτικά R. Jewett, Romans, 391εξ.  
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του μωσαϊκού Νόμου) που διαιρούν τους πιστούς, αντί να τους ενώνουν. Η 
συμμετοχή του πιστού δια του βαπτίσματος στον ατιμωτικό θάνατο του Χριστού είναι 
η πράξη εκείνη που ακυρώνει την πλημμυρισμένη από την αμαρτία ζωή. Ακόμη, ο 
σταυρός αχρηστεύει και σταματά κάθε διαιρετική για την χριστιανική κοινότητα της 
Ρώμης τάση για απόκτηση κύρους. Εάν, λοιπόν, οι πιστοί της Ρώμης 
συνειδητοποιήσουν τη σημασία που έχει η συμμετοχή τους στο θάνατο του 
Χριστού...τότε θα μπορέσουν, παρόλες τις διαφορές τους...να συνεργαστούν για την 
ιεραποστολή στην Ισπανία»173.  

Παράλληλα ο Παύλος επισημαίνει με τους λόγους του αυτούς πώς ο 
νεοβαπτισθείς εισέρχεται στη νέα κατάσταση και καθίσταται συμμέτοχος των 
δρώμενων σε αυτή. Έτσι αυτός παύει να βρίσκεται στην περιοχή δράσης της αμαρτίας 
και υπό την επιρροή της, όπως δηλώνει στο Ρωμ 6,2: «Εμείς είμαστε πεθαμένοι για 
την αμαρτία. Πώς λοιπόν θα εξακολουθήσουμε να ζούμε κάτω από την εξουσία της;». 
Ο απόστολος σημειώνει ακόμη ότι με την βάπτιση ο πιστός συμμετέχει στον θάνατο 
και την ταφή του Ιησού και ότι η συμμετοχή αυτή αποτελεί την απαραίτητη 
προϋπόθεση για την έναρξη της νέας ζωής. Για την περιγραφή αυτή ο απόστολος 
χρησιμοποιεί τον σύνδεσμο «σὺν» σε συνδυασμό με διάφορα ρήματα ή με τη 
βοήθεια της επεξηγηματικής πρότασης που εκφέρεται με το σχήμα «ὥσπερ...οὕτως». 
Έτσι αναφέρει στον Ρωμ 6,4: «συνετάφημεν οὖν αὐτ ῷδι ὰτο ῦβαπτίσματος εἰς τὸν 
θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν δι ὰτῆς δόξης το ῦπατρός, οὕτως κα ὶ
ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν». Ο Παύλος βέβαια, όπως ορθά τονίζεται, 
δεν ταυτίζει τον θάνατο του Ιησού με την βάπτιση, ορίζει όμως την βάπτιση ως τον 
«τόπο», όπου οι πιστοί οικειοποιούνται την σωτήρια δράση του θανάτου του 
Χριστού, που τους βοηθά να ζήσουν τη νέα «κατ ὰπνεῦμα» ζωή174.  

Στον Ρωμ 6,4 ξεχωρίζει η φράση «οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς 
περιπατήσωμεν».  

Πολλοί ερευνητές αναφερόμενοι σ’ αυτή επισημαίνουν ότι ο Παύλος, ενώ 
αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμμετοχή των ανθρώπων στον θάνατο του Ιησού κατά 
την βάπτιση, αποφεύγει ν’ αναφέρει τη συμμετοχή τους στην ανάστασή του 
γράφοντας αντ’ αυτού «καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν» (Ρωμ 6,4). Αντί, 
δηλαδή, να δηλώσει κάτι σχετικό με την ανάσταση των πιστών, χρησιμοποιεί την 
παραπάνω χρωματισμένη με στοιχεία ηθικού περιεχομένου φράση175. Όπως 
χαρακτηριστικά σημειώνεται: «Μετά τη δήλωση, από τον Παύλο, ότι ο πιστός 

                                                
173 R. Jewett, Romans, 398.  
174 U. Schnelle, Paulus. Leben und Denken, 363.  
175 Βλ., μεταξύ άλλων, και R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, 143, ο οποίος γράφει ότι θα 
περίμενε κάποιος, ο Παύλος, μετά τη φράση “συνετάφημεν οὖν αὐτ  ῷδι  ὰτο  ῦβαπτίσματος εἰς τὸν 
θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν δι ὰτῆς δόξης το ῦπατρός” (Ρωμ 6,4), να συνεχίσει με 
μια φράση του τύπου “οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐκ νεκρῶν ἐγερθῶμεν”. Αντί μιας τέτοιας φράσης ο Παύλος 
γράφει: “οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν” (Ρωμ 6,4). Θα πρέπει να σημειώσουμε 
επίσης, ότι στις δευτεροπαύλειες επιστολές Κολ 2,12 · 3,1-4 (πρβλ. Εφ 2,6) τονίζεται ότι κατά την 
βάπτιση επέρχεται και η ανάσταση των πιστών. Βλ., μεταξύ άλλων, Χ. Ατματζίδη, Η έννοια της δόξας 
στην παύλεια θεολογία, Θεσσαλονίκη, 2000, 487εξ., 620. 
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πεθαίνει ως προς την αμαρτία δεν ακολουθεί κάποια δήλωση περί μιας οντολογικής 
αλλαγής του ανθρώπου...Αυτός εξακολουθεί να ζει μέσα σε έναν εγκλωβισμένο στην 
πτώση κόσμο...Βέβαια, οι βαπτισμένοι πιστοί δεν έχουν αναστηθεί, μετέχουν όμως 
της δυναμικής που δημιούργησε η Ανάσταση του Χριστού, η οποία πλημμυρίζει τον 
κόσμο και τον ωθεί στην αλλαγή (πρβλ. Ρωμ 8,18εξ.). Σε καμία, όμως περίπτωση η εν 
λόγω διευκρίνιση του Παύλου δεν σχετικοποιεί τις αλλαγές που επήλθαν στη ζωή του 
βαπτισμένου πιστού»176.  

 Άλλοι ερευνητές177 θεωρούν ότι στο στίχο ο Παύλος δεν υπεισέρχεται σε μια εις 
βάθος ανάλυση για την σωτηρία του ανθρώπου, αλλά σκέφτεται πρακτικά και 
επιχειρεί να πείσει τους Ρωμαίους χριστιανούς να ομονοήσουν. Έτσι διευκρινίζουν 
ότι ο απόστολος με την επίμαχη φράση «καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν» 
(Ρωμ 6,4) θέλει να τονίσει ότι ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού υπέδειξε ένα νέο τρόπο 
ύπαρξης και δράσης των πιστών στον κόσμο, όπου έχουν εξαλειφθεί οι διακρίσεις. 
Αυτό φαίνεται από την χρήση του ρήματος «περιπατεῖν», που στον Παύλο σχετίζεται 
κυρίως με την ηθική συμπεριφορά του ανθρώπου178. Παράλληλα τονίζουν, ότι η 
εκφορά του ρήματος «περιπατεῖν» σε χρόνο αόριστο περιγράφει ξεκάθαρα τη νέα 
ζωή, στην οποία έχει περιέλθει ο πιστός. Αυτή δεν συγκρίνεται με άλλους τρόπους 
ζωής, ιδίως με την συμπεριφορά των Ισραηλιτών, που περιγράφεται στην Π.Δ., και η 
οποία σχετίζεται με την υπακοή τους στις διατάξεις του νόμου του Θεού179.  

Ακόμη, η χρήση από τον Παύλο του όρου «καινότης» στην έκφραση «ἐν 
καινότητι ζωῆς» μας θυμίζει όσα ο απόστολος αναφέρει σχετικά με την καινή κτίση 
στα Β΄ Κορ 5,17 και Γαλ 6,15180.  

Τέλος, ο απόστολος χρησιμοποιώντας φράσεις, εκφράσεις και όρους, όπως « ὁ
παλαιός ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη» (Ρωμ 6,6) και «σύμφυτοι γεγόναμεν τ ῷ
ὁμοιώματι το  ῦθανάτου αὐτοῦ» (Ρωμ 6,5)181 επανέρχεται στην περιγραφή του 
τρόπου οικείωσης της νέας ζωής από τους πιστούς, που δεν είναι άλλος από την 
συμμετοχή των ανθρώπων στον θάνατο του Χριστού.  

Μετά τις «θεωρητικές» του τοποθετήσεις ο Παύλος προβαίνει και στις σχετικές 
συμβουλές (Ρωμ 6,11εξ.) αρχίζοντας με τη φράση: «Έτσι να σκέφτεστε κι εσείς για 
τον εαυτό σας: έχετε πεθάνει για την αμαρτία, κι η ζωή σας βρίσκεται πια κοντά στο 
Θεό χάρη στην ένωσή σας με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας» (Ρωμ 6,11). Με τις 
προτροπές αυτές ο απόστολος στοχεύει να πείσει τους χριστιανούς της Ρώμης να 
εφαρμόσουν την θεωρία στην καθημερινή τους ζωή. Τους προτρέπει, μεταξύ άλλων, 

                                                
176 U. Schnelle, Paulus. Leben und Denken, 364.  
177 Βλ., μεταξύ άλλων, R. Jewett, , 399-400.  
178 Βλ. G. Bertram and H. Seesemann, πατέω κ.λπ., Vol. V, in ThWNT, 940-946 · R. Bergmeier, 
περιπατέω, Vol. III, in EWNT, 177-179 · G. Ebel and R. Heiligenthal, "περιπατέω" in TBLNT, 1872-1874. 
179 Βλ. J. D. G. Dunn, Romans 1-8, 316. Σημειώνουμε ότι ο ερευνητής επικαλείται χωρία από την Π.Δ., 
όπως τα Εξ 16,4 · Λευ 18,3-4 · Δτ 28,9, στα οποία όμως χρησιμοποιείται, στη μετάφραση των Ο΄, το 
ρήμα “πορεύεσθαι”.  
180 Βλ. και J. Baumgarten, καινός κ.λπ., Vol. II, in EWNT, 563-571. 
181 Αναλυτικά για τις σχετικές εκφράσεις και τους όρους βλ., μεταξύ άλλων, Χ. Καρακόλη, Αμαρτία - 
βάπτισμα - χάρις (Ρωμ. 6, 1-14), Θεσσαλονίκη, 2002, σε διάφορα σημεία της μελέτης του.  
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να μην αφήσουν τίποτε από τον εαυτό τους στη διάθεση της αμαρτίας και να 
καταστήσουν κάθε μέλος του σώματός τους όπλο στα χέρια του Θεού για το καλό 
(Ρωμ 6,12-13)182.  

Οι συμβουλές αυτές του Παύλου εκτός από την πρακτική τους σημασία 
δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με την αμαρτία, το βάπτισμα και τους βαπτισθέντες 
πιστούς. Και αυτό, γιατί προτρέποντας ο Παύλος τους βαπτισμένους πιστούς να 
αγωνίζονται καθημερινά ν’ αποτινάξουν τον ζυγό της αμαρτίας φαίνεται σαν ν’ 
αντιφάσκει με όσα αναφέρει στο Ρωμ 6,2: «Εμείς είμαστε πεθαμένοι για την αμαρτία. 
Πώς λοιπόν θα εξακολουθήσουμε να ζούμε κάτω από την εξουσία της;». Η απάντηση 
στο ερώτημα φαίνεται να δίνεται στο Ρωμ 6,6-7, όπου ο απόστολος τονίζει: «Ξέρουμε 
άλλωστε με βεβαιότητα τούτο: Ο παλιός αμαρτωλός εαυτός μας πέθανε στο σταυρό 
μαζί με το Χριστό. Έτσι έπαψε να ζει ο αμαρτωλός άνθρωπος και δεν είμαστε πια 
υπόδουλοι στο ζυγό της αμαρτίας. Γιατί σ’ έναν που πέθανε, η αμαρτία δεν έχει πια 
καμιά εξουσία». Από τα κείμενα συνάγεται ότι μπορεί ο βαπτισμένος άνθρωπος να 
πέθανε ως προς την αμαρτία, αυτή όμως εξακολουθεί να υφίσταται και να 
δραστηριοποιείται στον κόσμο εναντίον του ανθρώπου. Η αμαρτία παρουσιάζεται 
από τον Παύλο τόσο προσωποποιημένη και τόσο ισχυρή, σαν να είναι αυτή πλέον 
που βρίσκεται σε αντίθεση με τον Θεό και όχι ο διάβολος183. Γι’ αυτό και ο απόστολος 
προτρέπει τους πιστούς να φυλάγονται από αυτή και να μην καθίστανται όργανά της. 
Μάλιστα τους συμβουλεύει: «...να προσφέρετε τον εαυτό σας στον Θεό, όπως 
ταιριάζει σε ανθρώπους που πέθαναν κι αναστήθηκαν για μια νέα ζωή» (Ρωμ 
6,13)184. Με τη φράση του αυτή τους υπενθυμίζει όσα ανέφερε προηγουμένως για 
το βάπτισμα και τις σωτήριες συνέπειές του για τον πιστό185. Δεν αποκλείεται όμως 
ν’ αναφέρεται επίσης και κατά τρόπο γενικό στη νέα ζωή που παρέχεται διά του 
Χριστού186 (πρβλ. Ρωμ 5,17187, 5,21188 και 6,4189). Σε κάθε περίπτωση ο Παύλος θέλει 

                                                
182 Ρωμ. 6,12-13: “Μ ὴοὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τ  ῷθνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ ὑπακούειν ταῖς 
ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, μηδ  ὲπαριστάνετε τ  ὰμέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ  ὰπαραστήσατε 
ἑαυτοὺς τ ῷθεῷ ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας κα ὶτ ὰμέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τ ῷθεῷ”. 
183 Έτσι ο J. D. G. Dunn, Romans 1-8, 338. 
184 Ρωμ 6,13: “μηδ ὲπαριστάνετε τ ὰμέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ ὰπαραστήσατε ἑαυτοὺς 
τ ῷθεῷ ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας κα ὶτ ὰμέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τ ῷθεῷ”. Η έκφραση “ὡσεὶ ἐκ 
νεκρῶν ζῶντας” και ειδικότερα το άκλιτο μόριο “ὡσεὶ” προσεγγίστηκε διαφορετικά στην έρευνα. 
Άλλοι θεώρησαν ότι δηλώνει την αιτία, θέση που δεν επιβεβαιώνεται από τις πηγές. Άλλοι θεώρησαν, 
ορθά, ότι δηλώνει σύγκριση (σαν, ως, τρόπον τινά). Επικαλούνται μάλιστα ως πλησιέστερο νοηματικά 
στο “ὡσεὶ” το “ὡσπερεί”, που χρησιμοποιεί ο Παύλος στο Α´ Κορ 15,8. Βλ. αναλυτικά Χ. Καρακόλη, 
Αμαρτία - βάπτισμα - χάρις (Ρωμ. 6, 1-14), 301-303 · U. Wilckens, Der Brief an die Römer, 1-3, 
Neukirchen-Vluyn, 2, 1987-1989, 21, σημ. 76. 
185 Έτσι, μεταξύ άλλων, ο U. Schnelle, Paulus. Leben und Denken, 366.  
186 Έτσι, μεταξύ άλλων, οι H. Schlier, Der Römerbrief, Freiburg, 1977, 203εξ. · R. Jewett, Romans, 411. 
187 Rωμ 5,17: “ε ἰγὰρ τ ῷτοῦ ἑνὸς παραπτώματι  ὁθάνατος ἐβασίλευσεν δι ὰτοῦ ἑνός, πολλ ῷμᾶλλον 
ο ἱτὴν περισσείαν τῆς χάριτος κα ὶτῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζω ῇβασιλεύσουσιν δι ὰ
τοῦ ἑνὸς Ἰησο ῦΧριστοῦ”. 
188 Ρωμ 5,21: “ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τ  ῷθανάτῳ, οὕτως κα ὶ ἡχάρις βασιλεύσ ῃδι ὰ
δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησο ῦΧριστο ῦτο ῦκυρίου ἡμῶν”.  
189 Ρωμ 6,4: “συνετάφημεν οὖν αὐτ ῷδι ὰτο ῦβαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς 
ἐκ νεκρῶν δι ὰτῆς δόξης το ῦπατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν”. 



 
 

 

59 

με τους λόγους του αυτούς να προτρέψει τους πιστούς να συμπεριφέρονται, όπως 
συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που έχουν αποδεσμευθεί από τα δεσμά της 
θανατηφόρου αμαρτίας και ζουν τη νέα ζωή.  

Σημειώνουμε ότι στον ίδιο στίχο (Ρωμ 6,13) υπάρχει η δυσνόητη μετοχική 
πρόταση «ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας», που μας προκαλεί να σκεφτούμε ότι εδώ ο 
Παύλος μιλά έχοντας κατά νου τα έσχατα. Ότι δηλαδή ο απόστολος «...με το «ὡσεί» 
εκφράζει...την πρόγευση της αιώνιας ζωής, η οποία θεμελιώνεται μεν στην Ανάσταση 
του Χριστού και στο μυστήριο του βαπτίσματος, πρόκειται όμως να πραγματωθεί 
κατά την εσχατολογική ανάσταση των νεκρών»190. Η θέση αυτή είναι πολύ πιθανή. 
Είναι όμως περισσότερο θεωρητική και λιγότερο πρακτική. Όπως όμως έχουμε 
αναφέρει και σε άλλα σημεία της ανάλυσής μας, ένα κύριο μέλημα του Παύλου, όταν 
συντάσσει την επιστολή προς Ρωμαίους, είναι να επικοινωνήσει και να βοηθήσει τα 
μέλη της εκεί χριστιανικής κοινότητας να ομονοήσουν. Έτσι θεωρεί ότι θα μπορέσει 
με τη βοήθεια και των Ρωμαίων πιστών να προετοιμάσει την ιεραποστολή στην 
Ισπανία. Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανόν να θέλει να τους πείσει, κυρίως, ότι αυτοί 
αποτελούν τα ζωντανά παραδείγματα πιστών στους οποίους έχει χαριστεί από τον 
Θεό η νέα ζωή εν Χριστώ και στην οποία όλοι μετέχουν ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. 
Για τον Παύλο προέχει το παρόν και η συνειδητοποίηση των πιστών σε ποια 
κατάσταση βρίσκονται τώρα μετά τον σωτήριο γι ᾽αυτούς ερχομό του Χριστού και τον 
βάπτισμό τους191.  

 
Συμπερασματικά, στο Ρωμ 6 ο Παύλος περιγράφει την μετάθεση του ανθρώπου 

στον νέο εν Χριστώ τρόπο ύπαρξης. Αυτός επιτυγχάνεται με την ταύτιση του πιστού 
με τον Χριστό και με το βάπτισμα, διά του οποίου ο χριστιανός μεταβαίνει στην νέα 
ζωή. Αυτή η δεύτερη μορφή ελευθερίας, δηλαδή η απελευθέρωση του ανθρώπου 
από την αμαρτία, συμπεριλαμβάνει και την αποδέσμευση του ανθρώπου από τον 
μωσαϊκό Νόμο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παύλος στο Ρωμ. 6,14 «Δεν μπορεί 
πια, λοιπόν, η αμαρτία να σας εξουσιάζει, γιατί ζείτε όχι κάτω από την κυριαρχία του 
νόμου, αλλά στο χώρο της χάρης του Θεού». Για την τρίτη αυτή μορφή ελευθερίας θα 
μιλήσουμε αμέσως παρακάτω.  

 

                                                
190 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χ. Καρακόλης, Αμαρτία - βάπτισμα - χάρις (Ρωμ. 6, 1-14), 302. 
Αναλυτικά για το θέμα βλ., εκτός από τον Χ. Καρακόλη (βιβλιογραφία), και J. D. G. Dunn, Romans 1-8, 
337-339 · U. Wilckens, Der Brief an die Römer, 2, Neukirchen-Vluyn, 1987-1989, 21-22, ιδιαίτερα σημ. 
76. 
191 Βλ. και Ιωάννου Δαμασκηνού, Εις προς Ρωμαίους Επιστολήν, PG 95, 485, ο οποίος αναφερόμενος 
στο Ρωμ 6,13 σημειώνει: «Τ ὸσῶμα ἡμῶν πρ ὸτῆς Χριστο ῦπαρουσίας εὐχείρωτον ἦν τῇ ἁμαρτίᾳ. Οὔτε 
γὰρ Πνεῦμα παρῆν τ  ὸβοηθοῦν, οὔτε βάπτισμα τ  ὸνεκρῶσαι δυνάμενον τὴν ἁμαρτίαν. Ἐπειδ  ὴδ ὲ
Χριστὸς παραγέγονεν, κα ὶβάπτισμα ἐλάβομεν, κα ὶτ ὸΠνεῦμα δι ὰβαπτίσματος, γέγονεν ἡμῖν εὐχειρ ῆ
τ  ὰπαλαίσματα». Κατά τη γνώμη μας, ο Πατέρας της Εκκλησίας υπομνηματίζοντας το χωρίο του 
Παύλου θεωρεί ότι ο απόστολος μιλά για την τωρινή κατάσταση του ανθρώπου και όχι για τη 
μέλλουσα (βλ.: “γέγονεν ἡμῖν εὐχειρ ῆτ ὰπαλαίσματα”).  
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4.2.3 Η απελευθέρωση των ανθρώπων από τον μωσαϊκό Νόμο 
 

Ο Παύλος στο Ρωμ 7,1-25 αναλύει στους πιστούς την τρίτη μορφή ελευθερίας, 
που συνίσταται στην απελευθέρωση των ανθρώπων από τον μωσαϊκό Νόμο και στην 
είσοδό τους στη νέα ζωή. Η ελευθερία αυτή εγκαινιάζεται με τη συμμετοχή τους στον 
θάνατο του Χριστού (Ρωμ 7,4) και λειτουργεί, όπως επισημαίνει ο απόστολος, «όχι 
με τον παλιό τρόπο που απαιτούσε το γράμμα του νόμου, αλλά με τον καινούργιο 
τρόπο, όπως μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα» (Ρωμ 7,6).  

Ο Παύλος, για να πείσει τους χριστιανούς της Ρώμης, χρησιμοποιεί μεταξύ 
άλλων192, μεταφορές που σχετίζονται με το οικογενειακό δίκαιο (π.χ. Ρωμ 7,2εξ.) και 
με τις στενές σχέσεις που διέπουν τους συζύγους (Ρωμ 7,4). Επίσης χρησιμοποιεί και 
ρητορικά σχήματα, όπως συλλογισμούς και την «προσωποποιΐα» (Ρωμ 7,7εξ. · 
7,15εξ.)193.  

Ο σκοπός του αποστόλου είναι θεωρητικός και πρακτικός. Θεωρητικός, γιατί ο 
Παύλος θέλει να περιγράψει την ελευθερία, στην οποία έχουν περιέλθει οι πιστοί, 
και πρακτικός, γιατί θέλει να θεμελιώσει πάνω στην θεωρία περί ελευθερίας τη νέα 
ζωή που την χαρακτηρίζει η ισότητα μεταξύ των μελών της κοινότητας και η απουσία 
ανταγωνισμών και κοινωνικών διαφοροποιήσεων.  

Πριν προχωρήσουμε όμως στην ανάπτυξη των θέσεων του Παύλου στο εν λόγω 
κεφάλαιο, είναι απαραίτητο ν’ αναφερθούμε στην τάση του αποστόλου να μιλά εδώ 
σε πρώτο πρόσωπο. Το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό απασχόλησε την έρευνα194, 
που επιχείρησε να απαντήσει σε δύο σχετικά κεντρικά ερωτήματα, που είναι: 
Πρώτον, αν ο Παύλος αναφέρεται στον εαυτό του κατά τρόπο αυτοβιογραφικό ή σε 
κάποιο άλλο πρόσωπο. Δεύτερον, αν ο απόστολος αναφέρεται σε συγκεκριμένη 
πλευρά της δικής του ζωής ή κάποιου άλλου.  

Οι απόψεις στην έρευνα για το θέμα είναι πολλές και ποικίλες. Απ’ αυτές 
αναφέρουμε επιγραμματικά, τις, κατά την γνώμη μας, σημαντικότερες.  

1) Η πρώτη θέση195 δέχεται ότι ο Παύλος αναφέρεται στο κεφ. 7 στον εαυτό του 
και στη δράση του πριν την κλήση του. Επίσης, ότι αυτός διακατέχεται από τύψεις 

                                                
192 Αναλυτικά βλ. R. Jewett, Romans, 428-429, 440-445, 454-459. 
193 Σύμφωνα με τη ρητορική τέχνη η «προσωποποιία» είναι η δημιουργία από τον συγγραφέα ενός 
χαρακτήρα, εικονικού συνομιλητή, ο οποίος συμμετέχει στη συζήτηση και στη διαμόρφωση της 
επιχειρηματολογίας. Για την προσωποποιία βλ., R. Dean Anderson Jr., Glossary of Greek Rhetorical 
Terms, Leuven, 2000, 106-107 και 61, όπου γίνεται σύνδεση του όρου με την ἠθοποιΐα. Εδώ απλώς 
σημειώνουμε ότι οι διάφοροι συγγραφείς ρητορικών εγχειριδίων χρησιμοποιούν άλλες ονομασίες για 
την προσωποποιία. Π.χ. Ο M. F. Quintilianus, Institutionis Oratoriae, IX, 2,29-37, την αποκαλεί 
sermocinatio, ενώ στο έργο Retorica ad Herennium ονομάζεται conformatio. Βλ. και H. Lausberg, 
Handbuch der literarischen Rhetorik, Stuttgart: Franz Steiner, 1990, §§ 820-825 αλλά και 826-829.  
194 Αναλυτικά για το πρόβλημα βλ., μεταξύ άλλων, Ι. Καραβιδόπουλου, Η αμαρτία κατά τον απόστολον 
Παύλον, Θεσσαλονίκη, 1968, 98-106, όπου παράθεση και των διαφόρων θέσεων των Πατέρων της 
Εκκλησίας · A. Seifrid, "The Subject of Rom 7:14-25" NovT 34 (1992): 313-333 · R. Jewett, Romans, 440-
445.  
195 Έτσι, μεταξύ άλλων, ο P. Althaus, "Zur Auslegung von Rom 7,14ff.: Antwort an Anders Nygren" ThLZ 
77 (1952): 475-480. 
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συνειδήσεως για μια υποτιθέμενη αδυναμία του να εκπληρώσει τον μωσαϊκό Νόμο. 
Η άποψη αυτή μας βοηθά να ερμηνεύσουμε κατά τρόπο ικανοποιητικό πολλά από 
όσα αναφέρει ο απόστολος. Παράλληλα, όμως, δεν απαντά πειστικά σε 
παρατηρήσεις, όπως ότι «...ο Παύλος οσάκις αναφέρεται εις την περίοδον της κατά 
Νόμον ζωής του τονίζει πάντοτε τον διακατέχοντα αυτόν ζήλον (π.χ. Γαλ 1,14 · Φιλ 3,5 
κ.ά.) και ότι...δεν συνηθίζει να στηρίζη δογματικάς αληθείας εις ψυχολογικήν 
ενδοσκόπησιν»196.  

2) Η δεύτερη θέση με τον πλέον δυναμικό της εκπρόσωπο τον W. G. Kümmel197 
υποστήριξε ότι οι αναφορές του Παύλου στο Ρωμ 7 δεν είναι αυτοβιογραφικές και 
ότι όλες οι θεωρίες που υποστηρίζουν τη θέση αυτή πρέπει ν’ απορριφθούν. Ο W. G. 
Kümmel στηριζόμενος μεταξύ άλλων στο Φιλ 3,6 υποστηρίζει ότι ο Παύλος πριν την 
κλήση του καταδιώκει με ζήλο την Εκκλησία και θεωρεί ότι υπηρετεί με τρόπο 
άμεμπτο τον μωσαϊκό Νόμο198. Η επιχειρηματολογία της δεύτερης αυτής θέσης είναι 
πειστική και ισχυρή. Δεν μπορεί όμως να πείσει ότι θα πρέπει ν’ αποκλειστεί η 
πιθανότητα ν’ αναφέρεται ο Παύλος στον εαυτό του, όταν συντάσσει το Ρωμ 7. 

3) Η τρίτη θέση δέχεται199 ότι στο Ρωμ 7 γίνεται λόγος ή για τον Παύλο μετά την 
κλήση του ή για τον χριστιανό, ο οποίος βρίσκεται σ0-
990r4u7op;[‘\}:?l.dfsχαζ`~ΖΑΧΝΞΜΚ,ΒΩ ΝΜε εσωτερική αγωνιώδη πάλη επειδή τελεί 
υπό την εξουσία της αμαρτίας μολονότι δέχτηκε κατά το βάπτισμα το πνεύμα του 
Θεού. Η θέση αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και εκπροσωπείται από 
παλαιότερους και νεώτερους ερμηνευτές200. Όμως αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί 
να ισχύει η παραπάνω θέση, όταν ο Παύλος αναφέρει στο Ρωμ 5-6 ότι ο άνθρωπος 
έχει πεθάνει ως προς την αμαρτία;  

4) Η τέταρτη θέση υποστηρίζει ότι στην περικοπή εννοείται ο Αδάμ201 και οι 
εκπροσωποί της εκλαμβάνουν τις λέξεις «νόμος» και «εντολή», όπως χαρακτηριστικά 
γράφεται, ως «υπαινιγμούς εις την υπό του Θεού τεθείσαν εν τω παραδείσω 
απαγόρευσιν με αποτέλεσμα της παραβάσεως αυτής τον θάνατον»202. Σημειώνουμε 
ότι στο Ρωμ 7 μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχουν έμμεσες αναφορές στη σχετική 

                                                
196 Ι. Καραβιδόπουλου, Η αμαρτία κατά τον απόστολον Παύλον, Θεσσαλονίκη, 1968, 104.  
197 Ο W. G. Kümmel διατύπωσε τη θέση του το 1929. Βλ. W. G. Kümmel, Römer 7 und das Bild des 
Menschen im Neuen Testament. Zwei Studien, München, 1974. 
198 W. G. Kümmel, ό.π., 111εξ.  
199 Έτσι, μεταξύ άλλων, M. Theobald, Die überströmende Gnade. Studien zu einen paulinischen 
Motivfeld, Würzburg, 1982, 250-276 · του ίδιου, Der Römerbrie, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, EdF 294, 2000), 248-250 · L. Thurén, Derhetorizing Paul: A Dynamic Perpective on 
Pauline Theology and the Law, Tübingen: Mohr Siebeck, 2000, 117-126 · J. D. G. Dunn, Romans 1-8, 
411-412.  
200 Για τους αρχαιότερους ερμηνευτές και για τους Πατέρες της Εκκλησίας, που εκπροσωπούν τη θέση 
αυτή βλ. Ι. Καραβιδόπουλου, Η αμαρτία κατά τον απόστολον Παύλον 100-101. Για τους νεότερους 
ερμηνευτές και τις θέσεις τους για το θέμα βλ. R. Jewett, Romans, 441-442.  
201 Έτσι, μεταξύ άλλων, ο O. Hofius, «Der Mensch im Schatten Adams. Römer 7,7-25a» σε Paulusstudien 
II, 104-154, Mohr Siebeck, Tübingen 2002 · H. Lichtenberger, Das Ich Adams und das Ich der Menschheit, 
Tübingen, 2004, 107-186.  
202 Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ι. Καραβιδόπουλος, Η αμαρτία κατά τον απόστολον Παύλον, 
1968, 104.  
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με τον Αδάμ διήγηση της Γένεσης. Όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο Ρωμ 7 
το κεντρικό θέμα είναι ο μωσαϊκός Νόμος και η σχέση του με την αμαρτία και ότι ο 
Παύλος στο Ρωμ 5,13 τονίζει κατηγορηματικά ότι την εποχή του Αδάμ δεν υπήρχε ο 
νόμος.  

5) Η πέμπτη θέση επιχειρεί να συνδυάσει τις παραπάνω απόψεις τονίζοντας ότι 
το κείμενο του Ρωμ 7 «είναι τοσούτον πλούσιον εις νοήματα, ώστε να δίδει αφορμάς 
εις στήριξιν διαφόρων απόψεων»203.  

6) Η έκτη, τέλος, θέση υποστηρίζει ότι εδώ ο Παύλος χρησιμοποιεί το ρητορικό 
σχήμα της προσωποποιΐας204. Σύμφωνα με τη ρητορική τέχνη η «προσωποποιΐα» 
είναι η δημιουργία από τον συγγραφέα ενός χαρακτήρα, του εικονικού συνομιλητή, 
ο οποίος συμμετέχει στη συζήτηση και στη διαμόρφωση της επιχειρηματολογίας. Ο 
Παύλος, δηλαδή, κατασκευάζει έναν εικονικό συνομιλητή που διαθέτει 
χαρακτηριστικά που τον κάνουν να μοιάζει με τον ίδιο τον Παύλο πριν την κλήση του, 
τότε που καταδίωκε τους χριστιανούς από ζήλο προς τον μωσαϊκό Νόμο. Από την 
άλλη μεριά, ο εικονικός αυτός συνομιλητής διαθέτει και στοιχεία που έχουν οι 
Ρωμαίοι χριστιανοί αναγνώστες της επιστολής, εξαιτίας των οποίων χαρακτηριστικών 
βρίσκονται σε διαμάχη μεταξύ τους. Ο Παύλος προβάλλοντας μέσω του εικονικού 
συνομιλητή όλα αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά στον εαυτό του επιτυγχάνει να 
νουθετήσει τους αναγνώστες της επιστολής αναφερόμενος σε αυτούς έμμεσα και 
χωρίς να τους προσβάλλει. Την μέθοδο αυτή θα δούμε ότι ο απόστολος την 
χρησιμοποιεί και παρακάτω, όταν θα αναφερθεί στην παραβολή για το μπόλιασμα 
της ήμερης ελιάς με την αγριελιά (Ρωμ 11,16εξ.)205.  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η πλούσια έρευνα και οι ποικίλες 
διαφορετικές θέσεις επί του θέματος αναδεικνύουν πράγματι τις δυσκολίες που 
παρουσιάζουν η ταυτοποίηση των «εγώ» εκφράσεων με κάποιο πρόσωπο στο Ρωμ 7 
και η κατανόηση του περιεχομένου τους. Παρά ταύτα θεωρούμε ότι η ρητορική 
προσέγγιση του προβλήματος είναι η πιο ενδεδειγμένη, γιατί, κατά τη γνώμη μας, 
ταιριάζει με τον προαναφερθέντα χαρακτήρα και τον σκοπό συγγραφής της 
επιστολής.  

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του Ρωμ 7 σημειώνουμε ότι ο Παύλος 
αναφέρεται κατά την ανάπτυξη του θέματος πρώτα στην ζωή εν Χριστώ που οδηγεί 

                                                
203 Ι. Καραβιδόπουλου, ό.π., 104. Το αξιοπρόσεκτο στην άποψη αυτή είναι ότι επιχειρεί να θεμελιώσει 
όσα ισχυρίζεται, στηριζόμενη και στην διαχρονική ερμηνευτική προσέγγιση του Ρωμ 7 παραθέτοντας 
τις πολλές και διαφορετικές επί του θέματος θέσεις εκκλησιαστικών συγγραφέων και Πατέρων της 
Εκκλησίας.  
204 Έτσι, μεταξύ άλλων, ο R. Jewett, Romans, 443-445. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ως προς την λύση 
αυτή συνεισέφερε πολύ και ο J. Lambrecht, The Wretched "I" and Its Liberation: Paul in Romans 7 and 
8, Grand Rapids: Eerdmans, 1992, ο οποίος, αν και δεν ανέλυσε το Ρωμ 7 ρητορικά, εν τούτοις 
κατέληξε, ότι οι “εγώ” εκφράσεις του αποσπάσματος είναι ρητορικά χρωματισμένες.  
205 Για το θέμα αυτό βλ. παρακάτω, καθώς και Χ. Ατματζίδη, Ανιχνεύοντας το αίτημα της ενότητας στην 
παύλεια εκκλησιολογία. Από την αντίθεση στη σύνθεση [Ρωμ 11, (16) 17-24] σε Κριτικές αναγνώσεις 
των βιβλικών κειμένων. Ερευνητικές επισκέψεις σε βιβλικά τοπία, Τόμ. Α΄, Θεσσαλονίκη, Π. 
Πουρναράς, 2010, 265-297. 
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στην απελευθέρωση των ανθρώπων από τον μωσαϊκό Νόμο (Ρωμ 7,1-6), έπειτα στην 
ηθική υπόσταση του μωσαϊκού Νόμου (Ρωμ 7,7-12) και, τέλος, στην επίδραση του 
μωσαϊκού Νόμου στη συμπεριφορά των ανθρώπων (7,13-25). Συγκεκριμένα:  

 
 
4.2.3.1 Η εν Χριστώ απελευθέρωση των ανθρώπων από το μωσαϊκό Νόμο 
 
 
Ο Παύλος επιλέγει στο Ρωμ 7,1-3 ένα παράδειγμα από το οικογενειακό ιουδαϊκό 

δίκαιο206 που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, στηρίζεται σε αυτό και συνάγει 
συμπεράσματα σε σχέση με την εν Χριστώ ελευθερία (Ρωμ 7,4). Αναφέρει: «Επειδή 
έχετε γνώση του νόμου, ξέρετε αδελφοί μου, πως ο νόμος εξουσιάζει («κυριεύει») τον 
άνθρωπο, όσο είναι ακόμα ζωντανός. Έτσι, λόγου χάρη, η παντρεμένη γυναίκα είναι 
δεμένη από το νόμο με τον άνδρα της, όσο αυτός ζει. Αν όμως ο άντρας πεθάνει, τότε 
πια δεν ισχύει η νομική δέσμευση...» (Ρωμ 7,1-2). Αξιοσημείωτο είναι ότι ανάλογη 
αναφορά έχουμε από τον Παύλο και στο Α΄ Κορ 7,39207, όπου ο απόστολος 
αναφέρεται στο οικογενειακό δίκαιο για να τονίσει τι πρέπει να ισχύει στις σχέσεις 
μεταξύ των συζύγων. Αντίθετα, στο Ρωμ 7,1-2.4 ο απόστολος με την αναφορά του 
στο σχετικό θέμα του οικογενειακού δικαίου θέλει να τονίσει, ότι οι πιστοί έχουν 
απαλλαγεί από την κυριαρχία του μωσαϊκού Νόμου, επειδή πέθαναν με τον Χριστό. 
Γι’ αυτό χρησιμοποιεί στον στίχο το ρήμα «κυριεύειν». Στην ουσία ο Παύλος 
επικαλείται όλα τα παραπάνω, για να τονίσει ότι με τον θάνατο σταματά η 
οποιαδήποτε σχέση, άρα και αυτή με τον μωσαϊκό Νόμο208.  

Έτσι ο απόστολος, στηριζόμενος στο προαναφερθέν παράδειγμα (Ρωμ 7,2-3), 
εξάγει επαγωγικά το συμπέρασμα: «ὥστε, ἀδελφο ίμου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τ ῷ
νόμ  ῳδι  ὰτο  ῦσώματος το  ῦΧριστοῦ, εἰς τ  ὸγενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν 
ἐγερθέντι, ἵνα καρποφορήσωμεν τ ῷθεῷ» (Ρωμ 7,4). Και στον στίχο αυτό ο Παύλος 
συνεχίζει να μιλά με εικόνες που δανείζεται από την οικογενειακή ζωή. Αυτές 
εντοπίζονται στη φράση «εἰς τ ὸγενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ», που συνδέεται νοηματικά με 
όσα αναφέρει στο Ρωμ 7,3 για την χήρα γυναίκα, όπου αναφέρει: «ἐὰν δὲ ἀποθάν ῃ
ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπ  ὸτο  ῦνόμου, το  ῦμ  ὴεἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην 
ἀνδρὶ ἑτέρῳ». Παρόμοιες εικόνες από την οικογενειακή ζωή χρησιμοποιεί ο Παύλος 
και στα Α΄ Κορ 6,13-20 · Β΄ Κορ 11,2209. Επίσης, εικόνες σχετικές με τις σχέσεις μεταξύ 

                                                
206 Βλ. U. Wilckens, Der Brief an die Römer, 2 ,Neukirchen-Vluyn, 1987-1989, που παραθέτει σχετικό 
κείμενο από τη ραβινική γραμματεία. Βλ. επίσης και συζήτηση επ’ αυτού στον R. Jewett, Romans 430, 
σημ. 11.  
207 Α΄ Κορ 7,39: “Γυν ὴδέδεται ἐφὅ ᾿σον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δ ὲκοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα 
ἐστὶν  ᾧθέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ”.  
208 Έτσι, εύστοχα, ο M. V. Hubbard, New Creation in Paul's Letters and Thought, Cambridge, 2002, 105. 
209 Βλ. και Ησ 54,5-6 · 62,4-5 · Ιερ 2,2 · Ιεζ 16,7-8 · Ωσ 1,2 · 2,19, όπου οι συγγραφείς της Π.Δ. 
χρησιμοποιούν εικόνες από την οικογενειακή ζωή, για να περιγράψουν τη σχέση του Ισραήλ με τον 
Γιαχβέ.  
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των συζύγων εμπεριέχονται στη φράση «ἵνα καρποφορήσωμεν τ ῷθεῷ» (Ρωμ 7,4), 
με την οποία εννοείται η σωματική και πνευματική καρποφορία τους210.  

Στον Ρωμ 7,4 ο Παύλος δηλώνει και το μέσον, διά του οποίου επιτεύχθηκε η 
σύνδεση των πιστών με τον Χριστό, που είναι ο σταυρικός του θάνατος. Ο απόστολος 
διατυπώνει τη θέση του αυτή με την έκφραση «δι ὰτο ῦσώματος το ῦΧριστοῦ»211. Ο 
Παύλος αναφέρεται στο σώμα του Χριστού και στο Α΄ Κορ 10,16-17, όπου κάνει λόγο 
για την θεία ευχαριστία. Εκεί γράφει: «Τ ὸποτήριον τῆς εὐλογίας  ὃεὐλογοῦμεν, οὐχ ὶ
κοινωνία ἐστὶν το  ῦαἵματος το  ῦΧριστοῦ; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχ  ὶκοινωνία το ῦ
σώματος το ῦΧριστοῦ ἐστιν; ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα ο ἱπολλοί ἐσμεν, ο ἱγὰρ πάντες ἐκ 
τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν». Στο χωρίο όμως αυτό ο απόστολος αναφέρεται στο 
παρόν, ενώ στο Ρωμ 7,4 αναφέρεται σε μια πράξη που πραγματοποιήθηκε μια φορά 
(ἐθανατώθητε…δι ὰτο ῦσώματος το ῦΧριστοῦ) στο παρελθόν.  

Τέλος, ο Παύλος με την έκφραση «τ ῷ(Χριστώ) ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι» ισχυροποιεί 
ακόμη περισσότερο τη σύνδεση μεταξύ των πιστών και του Χριστού. Γιατί, όπως ορθά 
τονίζεται, «στην παύλεια θεολογία η Ανάσταση του Χριστού θεμελιώνει στέρεα την 
πίστη. Ο θάνατος του Χριστού, ενός αθώου που έπεσε θύμα ενός νομικίστικου 
φανατισμού θα σήμαινε πολύ λίγα. Αντίθετα, η σύνδεση με την ανάσταση 
επιβεβαιώνει ότι ο Χριστός ήταν πράγματι ο Μεσσίας»212. Στο Ρωμ 7,4 ο απόστολος 
πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Στο Ρωμ 6,4 γράφει ότι οι πιστοί συμμετέχουν στον 
θάνατο και στην ταφή του Χριστού. Στο Ρωμ 7,4 δηλώνει ότι οι πιστοί συνδέονται με 
τον αναστημένο Χριστό με ισχυρούς δεσμούς, που τους παρομοιάζει με εκείνους του 
γάμου. 

Ο Παύλος περιγράφει τη νέα αυτή κατάσταση πιο αναλυτικά στο Ρωμ 7,5-6 
λέγοντας: «ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τ ῇσαρκί, τ ὰπαθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τ ὰδι ὰτο ῦνόμου 
ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, εἰς τ  ὸκαρποφορῆσαι τ  ῷθανάτῳ· νυν  ὶδ ὲ
κατηργήθημεν ἀπ ὸτο ῦνόμου ἀποθανόντες ἐν  ᾧκατειχόμεθα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς 
ἐν καινότητι πνεύματος κα  ὶο  ὐπαλαιότητι γράμματος». Στο κείμενο ο απόστολος 
κάνει λόγο με τις εκφράσεις «ὅτε γὰρ» και «νυν ὶδὲ» για δύο τρόπους ύπαρξης, τον 
«ἐν τ ῇσαρκί» και τον «ἐν καινότητι πνεύματος».  

Με τον «ἐν τ  ῇσαρκί» τρόπο ύπαρξης εννοεί όλη εκείνη την αρνητική 
συμπεριφορά των ανθρώπων, που εκπορευόταν από την σφαλερή πεποίθηση που 
αυτοί είχαν, ότι τάχα υπερείχαν των άλλων. Αυτή η αρρωστημένη υπερεκτίμηση του 
εαυτού τους περιγράφεται με την παράθεση στο σύντομο αυτό κείμενο των λέξεων 

                                                
210 Το ρήμα “καρποφορεῖν” απαντά στις πρωτοπαύλειες και δευτεροπαύλειες επιστολές μόνον στα 
Ρωμ 7, 4-5 και Κολ 1,6.10. Σε ό,τι αφορά τη σημασία του στο Ρωμ 7,4-5, η επικρατούσα θέση είναι ότι 
αυτό πρέπει να έχει μεταφορική σημασία. Αντίθετα, ο J. D. G. Dunn, Romans 1-8, Dallas: WBC 38a, 
1988, θεωρεί ότι το ρήμα “καρποφορήσωμεν” σχετίζεται με την γεωργία και την αγροτική οικονομία. 
Αναλυτικά βλ. R. Jewett, Romans, 435, σημ. 58-51. Βλ. και F. Hauck, καρπός κ.λπ., Vol. III, in ThWNT, 
617-619.  
211 Το ότι η έκφραση «δι ὰτο ῦσώματος το ῦΧριστοῦ» πρέπει ν’ αναφέρεται στον σταυρωμένο Χριστό 
εξάγεται από το Ρωμ 6,2-7, όπου τονίζεται ότι οι πιστοί βαπτίζονται και ενταφιάζονται μαζί με τον 
Χριστό. Βλ. και H. Schlier, Der Römerbrief, Freiburg, 1977, 217. 
212 R. Jewett, Romans, 435.  
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«ἁμαρτία», «πάθημα», «νόμος» και «θάνατος», που όλες είναι φορτισμένες με 
αρνητικό περιεχόμενο. Στους παραπάνω «ἐν τ  ῇσαρκί» δρώντες ο Παύλος 
συμπεριλαμβάνει, κατά πάσα πιθανότητα, και τον εαυτό του. Αρκεί να θυμηθούμε 
όσα αναφέρει στα Γαλ 1,13-14 και Φιλ 3,5-6 για την αφοσίωσή του στον μωσαϊκό 
Νόμο και για την ζηλωτική δράση του εναντίον των χριστιανών πριν την κλήση του. 
Με όλα αυτά ο απόστολος θέλει να περιγράψει με τρόπο παραστατικό στους 
Ρωμαίους χριστιανούς, πώς άτομα ή ομάδες ανθρώπων επηρεασμένες από 
συγκεκριμένα θρησκευτικού ή ηθικού περιεχομένου θέσμια αγωνίζονται για την 
απόκτηση δύναμης και για την κυριαρχία τους επί άλλων ατόμων η ομάδων213.  

Με τον «ἐν καινότητι214 πνεύματος» τρόπο ύπαρξης οι άνθρωποι περιέρχονται 
στην κατάσταση της χάρης, συμμετέχουν στο θάνατο του Χριστού και έχουν πεθάνει 
με ό,τι τους συνδέει με την πρότερη ζωή τους και τους καταδυναστεύει. Αυτοί 
ανήκουν πλέον στον Χριστό. Η πλήρης κυριότητα του Χριστού επί των πιστών 
περιγράφεται από τον Παύλο με ορολογία δανεισμένη από τον θεσμό της δουλείας. 
Με τη βοήθειά της ο απόστολος θέλει να περιγράψει πώς οι πιστοί περιέρχονται στην 
κυριότητα του Χριστού και υπό τον καινούργιο κύριο αλλάζουν τρόπο ύπαρξης και 
αφιερώνονται πλέον στην υπηρεσία των μελών της ομάδας, της χριστιανικής 
κοινότητας. Στην προσπάθειά τους αυτή αρωγός και καθοδηγητής είναι το άγιο 
Πνεύμα. Οι πιστοί είναι πλέον απαλλαγμένοι από την βούληση για την απόκτηση 
δύναμης και την άσκηση εξουσίας, που θα τους αποφέρει τιμές από τους 
υποτακτικούς τους. Αντίθετα, η υπαρξή τους είναι πλημμυρισμένη από την βούληση 
για διακονία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παύλος «νυν ὶδ ὲκατηργήθημεν ἀπ ὸ
το  ῦνόμου ἀποθανόντες ἐν  ᾧκατειχόμεθα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι 
πνεύματος....». (Ρωμ 7,6). Το ποιόν του καινούργιου αυτού τρόπου ύπαρξης, που 
καθοδηγείται από το άγιο Πνεύμα, αναδεικνύεται απ’ όσα αναφέρει ο Παύλος στο 
Γαλ 5,22-23, ότι δηλαδή «ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η 
ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια».  

 Συμπερασματικά, ο Παύλος πετυχαίνει με τους λόγους του αυτούς ν’ αναδείξει 
τη μοναδικότητα και τη δυναμικότητα της σύνδεσης των πιστών με τον θανόντα και 
αναστάντα Χριστό. Αυτή, όταν πραγματοποιείται, απελευθερώνει τους ανθρώπους 
από τον μωσαϊκό Νόμο και έχει καταλυτικές επιπτώσεις στον τρόπο ύπαρξής τους και 
στις μεταξύ τους σχέσεις. Η διάκριση πλέον σε «ισχυρούς» και «ασθενείς» που 
εδράζεται στην αρνητική ή στην θετική αποτίμηση του μωσαϊκού Νόμου μηδενίζεται. 
Επίσης, οι χριστιανοί, στην προκειμένη περίπτωση οι Ρωμαίοι πιστοί, 
συνειδητοποιούν ότι είναι ένα με τον σταυρωθέντα και αναστάντα Χριστό και ότι 
μπορούν πλέον να συνδέονται αγαπητικά μεταξύ τους υπό την καθοδήγηση του 
αγίου Πνεύματος.  

                                                
213 Βλ. και J. E. Lendon, Empire of Honor. The Art of Government in the Roman World, Oxford: Clarendon 
Press, 1997, 191, ο οποίος περιγράφει την εργώδη προσπάθεια των μελών της ρωμαϊκής κοινωνίας 
της εποχής να αποκτήσουν δύναμη και τιμή.  
214 Βλ. και J. Baumgarten, καινός, Vol. II, in EWNT, 563-571, ιδιαίτερα 567-568. 
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4.2.3.2 Η ηθική υπόσταση του μωσαϊκού Νόμου 

 
Ο Παύλος, αφού περιέγραψε πώς συντελείται η απελευθέρωση των πιστών από 

τον μωσαϊκό Νόμο (Ρωμ 7,1-6), συνεχίζει στο Ρωμ 7,7-12 με την εξέταση της ηθικής 
υπόστασης του μωσαϊκού Νόμου.  

Ο απόστολος από τον πρώτο στίχο θεωρεί αναγκαίο να τοποθετηθεί και να 
δηλώσει: «Πού καταλήγουμε; Πως ο νόμος είναι αμαρτία; Ποτέ τέτοιο πράγμα» (Ρωμ 
7,7). Από την αρχή δηλαδή σπεύδει να διαχωρίσει τον μωσαϊκό Νόμο από την 
αμαρτία και να διατυπώσει ξεκάθαρα ότι δεν ταυτίζει τον μωσαϊκό Νόμο με την 
αμαρτία.  

Η δήλωση αυτή του Παύλου είναι δικαιολογημένη, γιατί έτσι ο απόστολος αίρει 
τις παρεξηγήσεις που ενδεχόμενα είχαν δημιουργηθεί για τη στάση του απέναντι στο 
νόμο. Ας μην λησμονούμε ότι μεταξύ των αναγνωστών της επιστολής του υπήρχαν 
και ιουδαιοχριστιανοί, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα που 
αφορούσαν τον μωσαϊκό Νόμο. Η υπομονή αυτών των πιστών πρέπει να είχε 
δοκιμαστεί αρκετά, όταν ο Παύλος σε προηγούμενες αναφορές του στο θέμα άφηνε 
να εννοηθεί ότι υπήρχε μια ιδιαίτερα στενή σχέση μεταξύ του νόμου και της 
αμαρτίας. Ας θυμηθούμε όσα σχετικά ο απόστολος ανέφερε π.χ. στο Ρωμ 3,20: «γιατί 
με τα έργα που επιβάλλει ο νόμος, κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί. Το μόνο που 
καταφέρνει με το νόμο είναι να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας» (πρβλ. 
και Ρωμ 4,15 · 5,13β · 7,5). Έτσι ο Παύλος με τη δήλωσή του στο Ρωμ 7,1 τοποθετείται 
και διαχωρίζει τον νόμο από την αμαρτία.  

Παράλληλα όμως ο απόστολος θεωρεί ότι ο μωσαϊκός Νόμος διαδραματίζει 
έναν ουσιαστικό ρόλο στην διαδικασία φανέρωσης και οικείωσης της αμαρτίας από 
τους ανθρώπους. Για να αναδείξει τον ρόλο αυτόν του νόμου ο Παύλος χρησιμοποιεί 
το προναφερθέν ρητορικό σχήμα της προσωποποιΐας και τον εικονικό συνομιλητή με 
τις «εγώ» εκφράσεις. Επίσης, αναφέρεται έμμεσα στον δεκάλογο, το σπουδαίο αυτό 
μέρος του μωσαϊκού Νόμου (Εξ 20,17215 · Δτ 5,21 · Δ΄ Μακ 2,5 εξ.216), 
χρησιμοποιώντας τους όρους «ἐπιθυμία» και «ἐπιθυμεῖν»217. Γράφει ο απόστολος: 
«ἀλλ ὰτὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων ε ἰμ ὴδι ὰνόμου· τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν ε ἰ
μ ὴ ὁνόμος ἔλεγεν· οὐκ ἐπιθυμήσεις. ἀφορμὴν δ ὲλαβοῦσα ἡ ἁμαρτία δι ὰτῆς ἐντολῆς 
κατειργάσατο ἐν ἐμο ὶπᾶσαν ἐπιθυμίαν· χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά. ἐγ ὼδὲ ἔζων 
χωρὶς νόμου ποτέ, ἐλθούσης δ ὲτῆς ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν» (Ρωμ 7,7-9).  
                                                
215 Εξ 20,17: «οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα το ῦπλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν το ῦπλησίον 
σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτο ῦοὔτε τὸν παῖδα αὐτο ῦοὔτε τὴν παιδίσκην αὐτο ῦοὔτε το ῦβοὸς αὐτο ῦοὔτε 
τοῦ ὑποζυγίου αὐτο ῦοὔτε παντὸς κτήνους αὐτο ῦοὔτε ὅσα τ ῷπλησίον σού ἐστιν» (πρβλ. Δτ 5,21). 
216 Δ΄ Μακ 2,5-6: “λέγει γοῦν  ὁνόμος Οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα το  ῦπλησίον σου οὐδὲ ὅσα τ ῷ
πλησίον σού ἐστιν. καίτοι ὅτε μὴ ἐπιθυμεῖν εἴρηκεν ἡμᾶς  ὁνόμος, πολ ὺπλέον πείσαιμἂ ᾿ν ὑμᾶς ὅτι 
τῶν ἐπιθυμιῶν κρατεῖν δύναται  ὁλογισμός...”. 
217 Έτσι οι E. Käsemann, Commentary on Romans, μετάφρ. G. W. Bromiley, Grand Rapids: Eerdmans, 
1980, 194 · U. Wilckens, Der Brief an die Römer, 2, Neukirchen-Vluyn, 1987-1989, 80 · R. Jewett, 
Romans, 449.  
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Μεγάλη σημασία έχουν οι όροι κλειδιά «ἐπιθυμία» και «ἐπιθυμεῖν», που 
χρησιμοποιεί ο Παύλος στο παραπάνω απόσπασμα. Αυτοί απαντούν τόσο στην 
παράδοση του αρχαίου κόσμου όσο και στην παράδοση της Π.Δ. και το περιεχόμενό 
τους είναι ποικίλο218. Με αυτούς μπορεί ο απόστολος, μεταξύ των άλλων, να εννοεί 
το σεξουαλικό πάθος219, το ψυχολογικό πάθος για αυτοκαταξίωση220, το ζηλωτικό 
πάθος του ανθρώπoυ για την εφαρμογή της εντολής221 και το πάθος του ανθρώπου 
για οικειοποίηση κάθε τι ξένου. Η τάση αυτή του ανθρώπου του παρέχει την αίσθηση 
της ασφάλειας και της υπεροχής έναντι των άλλων. Ταυτόχρονα αυξάνει και ενισχύει 
την υπόληψή του μέσα στην ομάδα και προκαλεί την απόδοση τιμών σε αυτόν από 
τους άλλους ανθρώπους222. 

Θεωρούμε ότι η τελευταία θέση προσεγγίζει με επιτυχία τον τρόπο σκέψης του 
Παύλου στο Ρωμ 7,7εξ. Με τη βοήθειά της αναδεικνύεται ότι ο απόστολος ήθελε με 
τη χρήση των όρων «ἐπιθυμία» και «ἐπιθυμεῖν»: α) Να συνδέσει τους δύο όρους με 
όσα αναφέρονται στην Π.Δ. και συγκεκριμένα στον δεκάλογο. Σε αυτόν 
προειδοποιούνται οι άνθρωποι να μην επιθυμούν («οὐκ ἐπιθυμήσεις») ούτε να 
θέλουν να οικειοποιηθούν αγαθά των συνανθρώπων τους. β) Να παραθέσει 
συμπυκνωμένα το πώς ο άνθρωπος επιβουλεύεται ό,τι ανήκει στον άλλον, τάση που 
οδηγεί σε μια πολυεπίπεδη διατάραξη των ανθρώπινων σχέσεων. γ) Την τάση και το 
πάθος των Ιουδαίων να θεωρούν ότι αυτοί εφαρμόζουν αυθεντικά τον μωσαϊκό 
Νόμο, κάτι που πίστευε και έπραττε και ο ίδιος ο Παύλος παλαιότερα. Η τάση αυτή 
φαίνεται να διακατέχει και τους ιουδαιοχριστιανούς της Ρώμης. δ) Αναδεικνύει τις 
επίπονες και γεμάτες πάθος προσπάθειες των ειδωλολατρών της εποχής ν’ 
αναδειχθούν κοινωνικά και να αποκτήσουν τιμές που θα τους ξεχωρίζουν από τους 
άλλους. Από ανάλογες αντιλήψεις φαίνεται να διακατέχονται και οι «ισχυροί» 
εθνικοχριστιανοί της Ρώμης, οι οποίοι επιδιώκουν με πάθος να επιβληθούν στους εξ 
Ιουδαίων χριστιανούς με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ενότητα των χριστιανικών 
κοινοτήτων της Ρώμης.  

Ακόμη, ο Παύλος με όσα αναφέρει στο παραπάνω απόσπασμα δεν εννοεί 
βέβαια ότι ο μωσαϊκός Νόμος είναι αμαρτία, αλλά ότι ο άνθρωπος δεν θα είχε 
γνωρίσει («οὐκ ἔγνων»)223 την αμαρτία ως επιθυμία, αν δεν υπήρχε η εντολή να μην 

                                                
218 Παραδείγματα από τις πηγές βλ., μεταξύ άλλων, R. Jewett, Romans, 447-449 · G. Strecker και U. 
Schnelle, Neuer Wettstein. Texte zum Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus. Band II. 
Texte zur Briefliteratur und zur Johannesapokalypse, επιμ. G. Strecker και U. Schnelle, Τόμ. II/1, Berlin 
/ New York: Walter de Gruyter, 1996, 140-142 · F. Büchsel, θυμός κ.λπ., Τόμ. III, σε ThWNT, 167-173 · 
H. Hübner, ἐπιθυμία κ.λπ., Τόμ. II, σε EWNT, 68-71. 
219 Έτσι, μεταξύ άλλων, ο H. Räisänen, "The Use of ἐπιθυμία and ἐπιθυμεῖν in Paul" in Jesus, Paul and 
Torah: Collected Essays, trans. D.E Orton, 95-111, Sheffield, 1992. 
220 Έτσι, μεταξύ άλλων, ο J. D. G. Dunn, Romans 1-8, Dallas: WBC 38a, 1988, 380.  
221 Έτσι, μεταξύ άλλων, ο R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
Tübingen 1948/1984, 248-249.  
222 Έτσι, μεταξύ άλλων, οι E. Käsemann, Commentary on Romans, 194 · R. Jewett, Romans, 449.  
223 Για το ρήμα “γινώσκειν” βλ. και W. Schmithals, γινώσκω κ.λπ., Vol. I, in EWNT, 596-604, ιδιαίτερα 
603, ο οποίος ορθά επισημαίνει ότι το ρήμα αναφέρεται στη γνώση που αποκτά ο άνθρωπος μέσω 
της εμπειρίας. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς την παρουσία του νόμου δεν θα ήταν δυνατόν να 
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επιθυμήσει. Χαρακτηριστικά ο απόστολος αναφέρει στον στίχο 8 ότι η αμαρτία 
άδραξε την ευκαιρία που της προσφέρουν οι εντολές και πλημμύρισε τον άνθρωπο 
με κάθε λογής επιθυμίες. Η αμαρτία, δηλαδή, διαδραματίζει κατά τον Παύλο 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία διαμόρφωσης της αμαρτωλικής 
κατάστασης, διότι αρπάζει την ευκαιρία και χρησιμοποιεί καταχρηστικά τον νόμο. 
Διαστρέφει την αποστολή του, που είναι η έκφραση του θείου θελήματος και η 
εφαρμογή των εντολών του Θεού και ξυπνά στον άνθρωπο την επιθυμία να 
επιτελέσει πράξεις για τις οποίες ο νόμος τον προειδοποιεί ν’ αποφύγει. Γι’ αυτό ο 
Παύλος ομολογεί ότι «επειδή η αμαρτία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που της 
πρόσφεραν οι εντολές, με εξαπάτησε και με θανάτωσε μ’ αυτές» (Ρωμ 7,11). 

Έτσι καθίσταται φανερό ότι για τον Παύλο η αμαρτία και ο νόμος 
αντιστρατεύονται μεταξύ τους. Επίσης, ότι η αμαρτία προϋπάρχει του νόμου με όλα 
τα αρνητικά της χαρακτηριστικά. Μεταξύ της αμαρτίας και του νόμου παρεμβάλλεται 
η επιθυμία, η οποία λειτουργεί ως όργανο της αμαρτίας κατά του ανθρώπου και του 
νόμου. Μέσω της επιθυμίας αυτής η αμαρτία κατορθώνει να παρουσιάσει το νόμο 
κατά τρόπο παραμορφωτικό. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Παύλος τονίζει 
κατηγορηματικά ότι ο «...νόμος ἅγιος καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία κα ὶδικαία καὶ ἀγαθή» (Ρωμ 
7,12).  

 
 

4.2.3.3 Η επίδραση του μωσαϊκού Νόμου στη συμπεριφορά των ανθρώπων 
 
 
Ο Παύλος αφού στο Ρωμ 7,7-13 κατέθεσε τη θέση του για την ηθική υπόσταση 

του μωσαϊκού Νόμου, που, όπως διαπιστώσαμε, σχετίζεται με την σύμπλεξη της 
αμαρτίας και της επιθυμίας με αυτόν, υπεισέρχεται στο Ρωμ 7,14-25224 στην εξέταση 
της επίδρασης του μωσαϊκού Νόμου στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Και στην 
θεματική αυτή ο Παύλος μας υπενθυμίζει την εμπλοκή της αμαρτίας. Αυτή 
εγκαθίσταται στον άνθρωπο, τον κυριεύει και τον αποπροσανατολίζει από την 
πορεία του προς τον Θεό. Αυτό το πετυχαίνει χρησιμοποιώντας τον μωσαϊκό Νόμο 
και ενισχύοντας υπέρμετρα τον ζήλο των ανθρώπων να τον εφαρμόσουν. Ο μωσαϊκός 
Νόμος, παρόλη την αγιότητά του, χρησιμοποιείται πλέον καταχρηστικά από την 
αμαρτία. Ακόμη, αυτός καταλήγει ν’ αποτελεί το κυριότερο μέσον, με το οποίο ο 
θρησκευόμενος και ζηλωτής άνθρωπος επιβάλλεται ολοκληρωτικά στον 
συνάνθρωπο, τον υποδουλώνει και έτσι γίνεται δέκτης τιμής από αυτόν. Τελικά, ο 
μεν μωσαϊκός Νόμος, αν και είναι άγιος, απεμπλέκεται από την διαδικασία που 
οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία, ο δε άνθρωπος περιπίπτει στην απελπιστική 
                                                
συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την ύπαρξη της αμαρτίας. Βλ. όμως και J. D. G. Dunn, Romans 1-8, 378, 
ο οποίος εξηγεί το ρήμα «γινώσκειν» του Ρωμ 7,7 διά του Β΄ Κορ 5,21.  
224 Για το εάν το Ρωμ 7,25β: “Αρα οὖν αὐτὸς ἐγ ὼτ ῷμὲν νο ῒδουλεύω νόμ ῳθεο ῦτ ῇδ ὲσαρκ ὶνόμ ῳ
ἁμαρτίας” είναι μεταγενέστερη προσθήκη (γλώσσα) ή όχι, βλ. αναλυτικά R. Jewett, 456-458 
(βιβλιογραφία).  
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εκείνη θέση που τον κάνει να αναφωνήσει γεμάτος αγωνία και απελπισία διά του 
στόματος του Παύλου: «Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος· τίς με ῥύσεται ἐκ το ῦσώματος 
το ῦθανάτου τούτου;» (Ρωμ 7,24). Το δράμα όμως του ανθρώπου φτάνει στο τέλος 
του με την κάθαρση, που είναι η παρέμβαση του Θεού και η σωτηρία του ανθρώπου 
μέσω του λυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού. Γι’ αυτό ο Παύλος εκφράζει τις 
ευχαριστίες του και την ευγνωμοσύνη προς τον Θεό γράφοντας: «χάρις δ ὲτ ῷθε ῷ
διὰ Ἰησο ῦΧριστο ῦτο ῦκυρίου ἡμῶν» (Ρωμ 7,25).  

Συγκεκριμένα, ο Παύλος ξεκινά την αναφορά του στο θέμα με τη διαπίστωση: 
«Οἴδαμεν γὰρ ὅτι  ὁνόμος πνευματικός ἐστιν, ἐγ ὼδ ὲσαρκικός εἰμι πεπραμένος ὑπ ὸ
τὴν ἁμαρτίαν» (Ρωμ 7,14)225. Για πρώτη φορά ο απόστολος χαρακτηρίζει τον νόμο 
«πνευματικό»226 σε αντίθεση με τον εαυτό του, που τον αποκαλεί «σαρκικό» και 
πουλημένο στην αμαρτία. Ακόμη, ο απόστολος χρησιμοποιεί ορολογία και εικόνες 
δανεισμένες από τον θεσμό της δουλείας και με αυτές περιγράφει κατά τρόπο 
παραστατικό την αμαρτία και τη λειτουργία της. Η επιλογή αυτή του Παύλου είναι 
πολύ εύστοχη. Και αυτό, γιατί ο απόστολος καθιστά τον λόγο του πιο άμεσο και 
κατανοητό στους αναγνώστες της επιστολής. Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονούμε τη 
θέση και τον ρόλο της δουλείας στην τότε κοινωνία, καθώς και το γεγονός ότι πολλοί 
χριστιανοί ήταν δούλοι και απελεύθεροι227.  

Ο Παύλος επισημαίνει, επίσης, ότι η αμαρτία διασπά και κατακερματίζει την 
ύπαρξη του ανθρώπου, ο οποίος παρουσιάζεται ως τελείως ανήμπορος ν’ επιλέξει το 
ορθό. Την καταστροφική αυτή επίδραση της αμαρτίας στον άνθρωπο ομολογεί ο 
απόστολος γράφοντας στο Ρωμ 7,15: «  ὃγὰρ κατεργάζομαι ο  ὐγινώσκω· ο  ὐγὰρ  ὃ
θέλω τοῦτο πράσσω, ἀλλ  ὃ ᾿μισ  ῶτοῦτο ποιῶ». Πρόκειται για την πλήρη αδυναμία 
του ανθρώπου ν’ αποφασίζει και να ενεργεί αυτόβουλα. Ενώ γνωρίζει τί είναι καλό 
και τί είναι κακό και επιθυμεί να εφαρμόσει το καλό, η επίδραση της αμαρτίας τον 
ωθεί στην διάπραξη του κακού. Σημειώνουμε ότι και άλλοι διανοητές πριν τον Παύλο 
τονίζουν το αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει ο άνθρωπος. Κάτι ανάλογο αναφέρει 
ο Ευριπίδης στην τραγωδία του «Μήδεια». Εκεί περιγράφει πώς η απελπισμένη και 
οργισμένη Μήδεια απευθύνεται στα παιδιά της και εκστομίζει τα τραγικά εκείνα 
λόγια: «Παιδιά μου...εμπρός τραβάτε! Δεν αντέχω να σας κοιτώ! Το πάθος μου με 
κυρίεψε. Καλά το ξέρω τι’ είναι αυτό το κρίμα που πάω να κάμω· μα το λογικό μου 
νικά η οργή, πούνε στις πιο μεγάλες τ’ ανθρώπου συμφορές η μόνη αιτία»228.  

                                                
225 Μετ. ΕΒΕ: “Ξέρουμε, λοιπόν, καλά πως ο νόμος είναι θεϊκός, ενώ εγώ είμαι αδύναμος άνθρωπος 
πουλημένος στην αμαρτία”. 
226 Κατά τον H. Schlier, Der Römerbrief, Freiburg, 1977, 229 ίσως ο Παύλος να θέλει να δηλώσει ότι ο 
νόμος δημιουργήθηκε, τέθηκε σε εφαρμογή και απέκτησε αυθεντικότητα από το άγιο Πνεύμα. 
Αξιοσημείωτο είναι, ότι η φράση αυτή φαίνεται σαν να συνδέει το Ρωμ 7 με το Ρωμ 8, όπου στον στίχο 
4 αναφέρεται: «ἵνα τ ὸδικαίωμα το ῦνόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μ ὴκατ ὰσάρκα περιπατοῦσιν ἀλλ ὰ
κατ ὰπνεῦμα».  
227 Για την δουλεία, βλ., μεταξύ άλλων, και Χ. Ατματζίδη, «Ο απόστολος Παύλος και το ζήτημα της 
δουλείας (Α΄ Κορ 7,20-21)» σε Παύλος & Κόρινθος, 223-264 (πηγές και βιβλιογραφία). 
228 Ευριπίδου, Μήδεια, μετάφρ. Π. Λεκατσάς, έκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1076-1080. Αξιοπρόσεκτα 
είναι τα λεγόμενα από τον σύγχρονο του Παύλου Επίκτητο, ο οποίος χρησιμοποιεί το ίδιο λεξιλόγιο 
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Ο απόστολος, αφού επικαλείται στο Ρωμ 7,15 την προαναφερθείσα ευρέως 
διαδεδομένη αντίληψη, συνάγει στο Ρωμ 7,16: «ε ἰδ ὲ ὃο ὐθέλω τοῦτο ποιῶ, σύμφημι 
τ ῷνόμῳ ὅτι καλός». Με τον λόγο του αυτό ο Παύλος επανέρχεται σε όσα θετικά είχε 
αναφέρει για τον μωσαϊκό Νόμο στο Ρωμ 7,12229 και αναγνωρίζει («σύμφημι») ότι οι 
εντολές του μωσαϊκού Νόμου είναι σωστές. Ο Θεοφύλακτος αναλύοντας το σχετικό 
χωρίο τονίζει ότι σε αυτό ο Παύλος φέρεται να δηλώνει: «οὐκοῦν συνηγορ ῶτ ῷνόμ ῳ
κα ὶε ὖαὐτὸν ἔχειν ὅμολογῶ»230. Επίσης, ο απόστολος φαίνεται να παραδέχεται στον 
στίχο ότι και πριν και μετά την κλήση του η άποψή του για τον νόμο είναι η ίδια. 
Απλώς ο ζηλωτισμός που τον διακατείχε δεν του επέτρεπε να πράττει και έργα 
αντίστοιχα των αντιλήψεών του. Επίσης αναδεικνύεται από τον στίχο, ότι ο 
απόστολος μετά την κλήση του και την απαλλαγή του από τον θρησκευτικό 
ζηλωτισμό συνειδητοποίησε τις λανθασμένες ενέργειές του. Τέλος, μέσα από την 
μικρή αυτή φράση αναδεικνύεται έμμεσα και μια ακόμη συνέπεια, ότι δηλαδή οι 
λανθασμένες και ζηλωτικές ενέργειες του Παύλου ανέδειξαν πόσο επικίνδυνος και 
αποπροσανατολιστικός είναι γενικά ο θρησκευτικός ζηλωτισμός. Τη σημαντική αυτή 
διαπίστωση θέλει να κοινοποιήσει ο απόστολος στους πιστούς της Ρώμης, ώστε να 
τους προστατεύσει. Γιατί ο ζηλωτισμός είχε ήδη βρει πρόσφορο έδαφος στις 
χριστιανικές κοινότητες της Ρώμης, είχε ριζώσει και είχε καρποφορήσει καρπούς 
επικίνδυνους. Ο απόστολος επιθυμεί να καταπολεμήσει πάσει θυσία το διασπαστικό 
και καταστρεπτικό αυτό φαινόμενο231.  

                                                
με τον απόστολο. Π.χ. ο Επίκτητος, Διατριβαί, Α´, 28,9, αναφερόμενος στην Μήδεια την χαρακτηρίζει: 
« ἡταλαίπωρος» (πρβλ. Ρωμ 7,24: “Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος· τίς με ῥύσεται ἐκ το ῦσώματος το ῦ
θανάτου τούτου;”). Και στο Διατριβαί, Β΄ 26,1 και 4 αναφέρει: “ἐπε  ὶγὰρ ὁ ἁμαρτάνων ο  ὐθέλει 
ἁμαρτάνειν, ἀλλ ὰκατορθῶσαι, δῆλον ὅτι  ὅμὲν θέλει ο  ὐποιεῖ” και “πῶς  ὅθέλει ο ὐποιε ῖκα ὶ ὅμ ὴ
θέλει ποιεῖ” (πρβλ. Ρωμ 7,16: “ε ἰδ ὲ ὃο ὐθέλω τοῦτο ποιῶ” · Ρωμ 7,19.20). Βλ. και G. Strecker και U. 
Schnelle, Neuer Wettstein. Texte zum Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus. Band II. 
Texte zur Briefliteratur und zur Johannesapokalypse, επιμ. G. Strecker και U. Schnelle, Τόμ. II/1 (Berlin 
/ New York: Walter de Gruyter, 1996, 142-149, όπου και πολλά άλλα παράλληλα από την 
αρχαιοελληνική γραμματεία.  
229 Ρωμ 7,12: “ὥστε  ὁμὲν νόμος ἅγιος καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία κα ὶδικαία καὶ ἀγαθή”. 
230 Η παραπομπή είναι από Π. Τρεμπέλα, Υπόμνημα εις τας Επιστολάς της Κ. Διαθήκης, Τόμος Α΄ , 
Αθήναι, 1978, στον στίχο, 113.  
231 Αυτή την κοινωνιολογικού κυρίως χαρακτήρα προσέγγιση του Ρωμ 7,16 προτείνει, εύστοχα κατά 
τη γνώμη μας, ο R. Jewett, Romans, 466-467. Σημειώνουμε όμως ότι για το Ρωμ 7,16 υπάρχουν και 
άλλες ενδιαφέρουσες ερμηνευτικές θέσεις, από τις οποίες αναφέρουμε επιγραμματικά τις, κατά τη 
γνώμη μας, πιο σημαντικές: 1) Η πρώτη θέση υποστήριξε ότι ο Παύλος φέρεται στο Ρωμ 7,16 να έχει 
τύψεις συνείδησης, επειδή ως Ιουδαίος δεν μπόρεσε να εφαρμόσει όλον τον μωσαϊκό Νόμο. Έτσι π.χ. 
οι W. Sanday and A. C. Headlam, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans, T. 
& T. Clark, Edinburgh 1895. 2) Η δεύτερη θέση απέρριψε την προηγούμενη υποστηρίζοντας ότι όλα 
αυτά είναι αποκυήματα της φαντασίας της φιλελεύθερης προτεσταντικής θεολογίας και ότι αυτά 
έρχονται σε αντίθεση με χωρία, όπως τα Ρωμ 7,13-16 · 9,1-5 · Φιλ 3,4-6 · Γαλ 1,14. Έτσι π.χ. ο E. P. 
Sanders, Paulus und das palästinische Judentum. Ein Vergleich zweier Religionsstrukturen, μετάφρ. J. 
Wehnert , Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1985, 451 εξ. 3) Η τρίτη στηριζόμενη σε χωρία του 
Ρωμ 7, όπου περιγράφεται η εσωτερική σύγκρουση του Παύλου με τον νόμο πριν και μετά τη κλήση 
του, ερμήνευσε την στάση του στηριζόμενη στην επιστήμη της ψυχολογίας. Έτσι π.χ. ο G. Theißen, 
Psychologische Aspekte paulinischer Theologie, Göttingen, 1983, 181-268. Σημειώνουμε ότι έχουμε 
πολλές παραλλαγές της ψυχολογικής προσέγγισης του Ρωμ 7. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να 
επισημάνουμε ότι οι προσεγγίσεις αυτές, ενώ μας βοηθούν να διευκρινίσουμε πολλά από τ’ 
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Ο Παύλος στους επόμενους τέσσερις στίχους (Ρωμ 7,17-20) και πάντα 
χρησιμοποιώντας την ρητορική εξηγεί πως η αμαρτία προκαλεί στον άνθρωπο την 
τάση να ενεργεί κατά τρόπο αντιφατικό. Ενώ δηλαδή αυτός επιθυμεί να 
πραγματώσει το καλό, στο τέλος κατορθώνει το αντίθετο και επιτελεί το κακό. 
Χαρακτηριστικά αναφέρει ο απόστολος για τον εαυτό του: «Κι έτσι δεν κάνω το καλό 
που θα ’θελα, αλλά υπηρετώ το κακό που δεν το θέλω» (Ρωμ 7,19 · πρβλ. Ρωμ 7,15). 
Ουσιαστικά ο απόστολος ομολογεί ότι οι ενέργειές του επιφέρουν το αντίθετο 
αποτέλεσμα από το επιθυμητό. Αυτό ο Παύλος το συνειδητοποίησε για πρώτη φορά 
καθ’ οδόν προς τη Δαμασκό, όταν, εξαιτίας του ζήλου του για τον Θεό, καταδίωκε 
τους χριστιανούς και πίστευε ότι έτσι υπηρετούσε τον μωσαϊκό Νόμο και την 
ιουδαϊκή πίστη στον Μεσσία, ενώ ουσιαστικά έκανε το αντίθετο. 

Ο απόστολος, για να εξηγήσει πώς γίνεται να ποθεί ο ίδιος και κατ’ επέκταση ο 
άνθρωπος το καλό και στο τέλος να επιτελεί το κακό, αναφέρει δύο φορές την 
αμαρτία που έχει θρονιαστεί μέσα του. Γράφει χαρακτηριστικά: «ε  ἰδ  ὲ ὃο  ὐθέλω 
[ἐγὼ] τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγ ὼκατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλ ὰ ἡοἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία» 
(Ρωμ 7,20 · πρβλ. Ρωμ 7,17). Η αμαρτία232 παρουσιάζεται από τον Παύλο σαν μια 
δύναμη σχεδόν προσωποποιημένη που δρα στον κόσμο και οδηγεί τον άνθρωπο σε 
συγκεκριμένες καταστροφικές για τον ίδιο πράξεις. Με την αμαρτία εκδηλώνεται η 
ζηλωτική τάση του Παύλου ή του ανθρώπου να προωθήσει την δική του πίστη, την 
οποία θεωρεί ως την μόνη αληθινή. Η τάση όμως αυτή οδηγεί τον άνθρωπο συχνά 
στα αντίθετα αποτέλεσματα. Το μόνο που αυτός επιτυγχάνει είναι ν’ αποκαλύψει την 
σφοδρή επιθυμία του να επιβάλει στον άλλον αυτό που ίδιος θεωρεί ως ορθό και ν’ 
αποδείξει την υπεροχή του έναντι του άλλου. Η προσέγγιση της αναφοράς αυτής του 

                                                
αναφερόμενα στο Ρωμ 7, έχουν ένα μειονέκτημα. Απομονώνουν το Ρωμ 7 από την υπόλοπη συνάφεια 
των επιστολών του Παύλου και το ερμηνεύουν αυτοτελώς. Έτσι δεν λαμβάνουν υπόψη τους άλλα 
σχετικά με το θέμα κείμενα του αποστόλου. 4) Η τέταρτη θέση, στηριζόμενη στο Ρωμ 7,23 θεώρησε 
ότι το Ρωμ 7,16 αναφέρεται στην αδυναμία του Παύλου να ελέγξει τις επιθυμίες του, παρά τις επιταγές 
του δεκαλόγου. Έτσι π.χ. F. Watson, Agape, Eros, Gender: Towards a Pauline Sexual Ethic, Cambridge 
University Press, Cambridge 2000, 171-182. 5) Η τελευταία θέση, στηριζόμενη στις θεωρίες περί 
αποδιοπομπαίου τράγου και περί μίμησης έχει ως κύριο σκοπό της να δείξει ότι ο θάνατος του Χριστού 
είναι ένα παράδειγμα εμφάνισης της ιερής βίας στον κόσμο. Κατ’ αναλογία, η θέση αυτή θεωρεί ότι 
όσα αναφέρει ο Παύλος στο Ρωμ 7,16 για τη δύναμη της αμαρτίας και την αδυναμία του ν’ αντισταθεί 
σ’ αυτή, αποτελούν μια μίμηση που κινείται στα πλαίσια του συστήματος της ιερής βίας. Έτσι ο R. G. 
Hamerton-Kelly, Sacred Violence: Paul's Hermeneutic of the Cross, Fortress Press, Minneapolis 1992, 
111. Θα πρέπει να σημειώσουμε γενικά ότι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των παραπάνω 
θέσεων, πλην της πέμπτης, είναι η κλασική προτεσταντική θέση, που υποστηρίζει ότι ο Παύλος 
προβληματίζεται πολύ για το αν ο άνθρωπος είναι σε θέση, μετά την ένταξή του στο σώμα του 
Χριστού, να επιτύχει να ζει σύμφωνα με τον νέο εν Χριστώ τρόπο ζωής. Τέλος, σε ό,τι αφορά την 
πέμπτη θεση, ορθά τονίζεται από τον R. Jewett, ό.π., 466, ότι αυτή κινείται προς την σωστή 
κατεύθυνση. Και αυτό συμβαίνει, γιατί η άποψη αυτή θεωρεί ότι ο Παύλος προσπαθεί να ερμηνεύσει 
την ανθρώπινη αδυναμία και πτώση μέσα από στοιχεία σχετικά με την ιουδαϊκή του ταυτότητα. Έτσι 
η θεωρία αυτή δέχεται έμμεσα ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες λειτουργούν μιμητικά και έχουν τις ίδιες 
ή παρόμοιες ζηλωτικές τάσεις.  
232 Πολλοί ερευνητές, στηριζόμενοι σε όσα αναφέρονται στο Ρωμ 7 για την αμαρτία, θεωρούν ότι ο 
Παύλος ή το άτομο, στο οποίο αναφέρεται το σχετικό κεφάλαιο, κατέχονται από δαιμονικές δυνάμεις. 
Βλ., μεταξύ άλλων, E. Käsemann, Commentary on Romans, μετάφρ. G.W. Bromiley, Grand Rapids: 
Eerdmans, 1980, 204.  
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αποστόλου για την αμαρτία διευκολύνεται, κατά τη γνώμη μας, με την βοήθεια δύο 
χωρίων του Παύλου. Το ένα χωρίο είναι το Γαλ 1,14, όπου ο απόστολος, αφού 
αναφέρει πως κατεδίωκε με πάθος τους χριστιανούς πριν την κλήση του, ομολογεί: 
«κα  ὶπροέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τ  ῷγένει μου, 
περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων». Ο υπερβολικός 
ζήλος που έδειχνε για τις προγονικές του παραδόσεις, η βούλησή του να καταδείξει 
ότι αυτές είναι οι μόνες σωστές, καθώς και η προσπάθειά του να τις επιβάλλει και να 
κερδίσει τη θεϊκή εύνοια, τον εγκλώβισαν και τον οδήγησαν στο αντίθετο 
αποτέλεσμα. Έτσι ο ζήλος του για την εφαρμογή του μωσαϊκού Νόμου όχι μόνον 
έθεσε τον απόστολο στην υπηρεσία του Θεού και του μωσαϊκού Νόμου, αλλά 
μετέθεσε και υπήγαγε τον Παύλο σε έναν τρόπο σκέψης που αποσκοπούσε στην 
βίαιη επιβολή των θέσεών του. Το άλλο χωρίο που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε 
τι εννοεί ο απόστολος στο Ρωμ 7,17-20, είναι το Ρωμ 10,2, όπου αναφέρει για τους 
Ιουδαίους αδελφούς του: «μαρτυρ ῶγὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν ἀλλ ᾿ο ὐκατ ᾿
ἐπίγνωσιν». Διαβεβαιώνει δηλαδή τους αναγνώστες του, πως αυτό που λείπει από 
τους Ιουδαίους σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση της σχέσης τους με τον Θεό δεν είναι 
το «ζηλοῦν», δηλαδή ο σφοδρός πόθος να οκοδομήσουν τη σχέση αυτή, αλλά το 
«γιγνώσκειν», δηλαδή ο σωστός τρόπος για να πετύχουν την οικοδόμηση της σχέσης. 
Ο θρησκευτικός λοιπόν ζηλωτισμός και η έλλειψη γνώσης είναι οι μοιραίοι 
σύμβουλοι του αποστόλου που συμβάλλουν καταλυτικά στον κατακερματισμό και 
στην διαστροφή του τρόπου υπάρξεώς του.  

 Ο Παύλος στους επόμενους πέντε στίχους (Ρωμ 7,21-25) εισέρχεται στο 
τελευταίο μέρος της όλης επιχειρηματολογίας του, που αφορά τον ρόλο και την 
επίδραση του μωσαϊκού Νόμου στην προσπάθεια του ανθρώπου να επιλέξει το καλό 
και να το εφαρμόσει.  

Πρώτα από όλα ο Παύλος καταθέτει την εμπειρία του στο θέμα. Η μεγάλη και 
γεμάτη πάθος προσπάθειά του πριν την κλήση του να επιβάλει τον μωσαϊκό Νόμο 
στους άλλους τον δίδαξε ότι είχε υποπέσει σε ένα μεγάλο σφάλμα. Όπως αναφέρει 
στο Ρωμ 7,21: «εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον233, τ ῷθέλοντι ἐμο ὶποιεῖν τ ὸκαλόν, ὅτι ἐμο ὶ
τ  ὸκακὸν παράκειται». Ενώ ο Παύλος θεωρούσε ότι ενεργούσε ορθά και ότι 
υπηρετούσε τον μωσαϊκό Νόμο όταν καταδίωκε τους χριστιανούς, με την κλήση του 
συνειδητοποίησε πόσο λανθασμένες και πέρα από τις επιταγές του μωσαϊκού Νόμου 
ήταν όλες οι ενέργειές του. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί εκφράσεις, όπως ο «νόμος 
το  ῦθεοῦ» (Ρωμ 7,22), «νόμος το  ῦνοός μου» (Ρωμ 7,23), «ἔσω ἄνθρωπος» (Ρωμ 
                                                
233 Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι εδώ με τη λεξη “νόμος” δεν εννοείται ο μωσαϊκός νόμος, αλλά 
γενικά ο νόμος. Έτσι, μεταξύ άλλων, E. Käsemann, Commentary on Romans, , 205 · H. Schlier, Der 
Römerbrief, 233 · U. Wilckens, Der Brief an die Römer, 2, 89, όπου επιχειρήματα υπέρ της άποψης 
αυτής. Αναφέρω το σημαντικότερο: Στον Ρωμ 7,22 γίνεται λόγος για τον “νόμον το ῦθεοῦ”, που δείχνει 
ότι ο Παύλος στον προηγούμενο στίχο, Ρωμ 7,21, με τη λέξη “νόμος” δεν εννοεί τον νόμο του θεού, 
δηλαδή τον μωσαϊκό Νόμο. Βλ. όμως J. D. G. Dunn, Romans 1-8, 392-393, ο οποίος τεκμηριωμένα, 
μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι: 1) Στη συνάφεια γίνεται λόγος για τον μωσαϊκό Νόμο, οπότε γεννάται 
το ερώτημα, γιατί εδώ ξαφνικά ο Παύλος ν ᾽αναφέρεται γενικά στον νόμο. 2) Πουθενά στην Κ.Δ. δεν 
έχουμε μια τέτοια γενική αναφορά για τον νόμο.  
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7,22), «ἕτερος νόμος τοῖς μέλεσίν μου» (Ρωμ 7,23), «νόμος τῆς ἁμαρτίας» (Ρωμ 7,23) 
για να περιγράψει όλη αυτή την αρνητική εμπειρία του. Γράφει χαρακτηριστικά στο 
Ρωμ 7,22-23: «συνήδομαι γὰρ τ ῷνόμ ῳτο ῦθεο ῦκατ ὰτὸν ἔσω ἄνθρωπον234, βλέπω 
δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσίν μου ἀντιστρατευόμενον τ ῷνόμ ῳτο ῦνοός μου κα ὶ
αἰχμαλωτίζοντ  άμε ἐν τ  ῷνόμ  ῳτῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσίν μου». Ο 
απόστολος ομολογεί ότι ενώ συμφωνεί με τον μωσαϊκό Νόμο, τον αποδέχεται και 
θέλει να μοιραστεί με άλλους τη θεϊκή διδασκαλία του, εν τούτοις στην πράξη η 
αμαρτία δεν του επιτρέπει να πραγματοποιήσει τίποτε από αυτά. Για να περιγράψει 
το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται χρησιμοποιεί στρατιωτική ορολογία. Με τα ρήματα 
«ἀντιστρατεύεσθαι»235 και «αἰχμαλωτίζειν» υπενθυμίζει στους Ρωμαίους 
χριστιανούς όσα συνέβαιναν με τους πολέμους των Ρωμαίων, όταν οι αιχμάλωτοι 
έχαναν την ελευθερία τους, επιδεικνύονταν ως ζωντανά λάφυρα κατά τους 
θριάμβους στη Ρώμη ή και δολοφονούνταν δημόσια236. Όλα αυτά ήταν γνωστά στους 
χριστιανούς της Ρώμης, οι οποίοι δεν αποκλείεται να υπήρξαν οι ίδιοι αιχμάλωτοι 
πολέμου ή απόγονοι αιχμαλώτων. Έτσι ο Παύλος χρησιμοποιώντας την στρατιωτική 
ορολογία επιτυγχάνει να έχουν οι λόγοι του μεγαλύτερη απήχηση στο χριστιανικό 
ακροατήριο.  

Αξιοπρόσεκτη επίσης είναι η χρήση του ρήματος «συνήδομαι» στην φράση 
«συνήδομαι γὰρ τ  ῷνόμ  ῳτο  ῦθεοῦ», όπου ο απόστολος εκφράζει την συμφωνία 
του237 ή κατ’ άλλους τη συμφωνία του με χαρά238 για όσα διδάσκει ο μωσαϊκός 
Νόμος. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η χρήση του σύνθετου ρήματος 
«συνήδομαι»239 από τον απόστολο προσδίδει στο περιεχόμενο του στίχου και μια 
κοινωνική διάσταση. Ο πιστός δεν χαίρεται απλώς τη διδασκαλία του μωσαϊκού 
Νόμου, αλλά επιθυμεί να την μοιράζεται και με άλλους. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ 
σημαντικό, γιατί η επιθυμία να μοιραστεί ο πιστός με άλλους την αξεπέραστη γι’ 
αυτόν διδασκαλία του νόμου υποκρύπτει και τον ζηλωτισμό να θέλει ν ᾽αναγκάσει 
τον άλλον να την αποδεχθεί240.  

Τέλος, στο Ρωμ 7,24 κορυφώνεται η όλη αγωνία του Παύλου για το αδιέξοδο στο 
οποίο αυτός είχε περιέλθει πριν την κλήση του, την οποία εκφράζει με την ρητορική 
ερώτηση: «Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος· τίς με ῥύσεται ἐκ το ῦσώματος το ῦθανάτου 

                                                
234 Για την έκφραση “κατ ὰτὸν ἔσω ἄνθρωπον” (Ρωμ 7,22), βλ. συνοπτικά R. Jewett, Romans, 470 και 
αναλυτικά A. Sand, ἄνθρωπος, Vol. I, in EWNT, 240-249, ιδιαίτερα 244εξ. · T. K. Heckel, Der Innere 
Mensch. Die paulinische Verarbeitung eines platonischen Motivs, Mohr Siebeck, 1993. 
235 Σύμφωνα με το λεξικό των L & S το ρήμα “ἀντιστρατεύομαι” σημαίνει, μεταξύ άλλων, “εκστρατεύω 
εναντίον τινός”, “κινώ πόλεμον”.  
236 Βλ. μεταξύ άλλων, R. Auget, Gruelty and Civilisation: The Roman Games, Routledge, 1994, 184-199.  
237 Έτσι ο J. D. G. Dunn, Romans 1-8, 393.  
238 Έτσι, μεταξύ άλλων, U. Wilckens, Der Brief an die Römer, 2, 74. 
239 Πρβλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 462e, όπου τονίζεται η αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει σε μια 
ευνομούμενη πολιτεία και χρησιμοποιείται το ρήμα “συνήδομαι”: “Και σ ᾽ένα λοιπόν μονάχα, νομίζω, 
πολίτη, αν του συμβαίνη οποιοδήποτε ή καλό ή κακό, η τέτοια πόλη εξάπαντος θα θεωρήσει δικό της 
το μέλος που πρόκειται και ή θα χαρή ή θα λυπηθή μαζί του (  ἤσυνησθήσεται ἅπασα  ἤ
συλλυπήσεται)”.  
240 Έτσι εύστοχα ο R. Jewett, Romans, 469-470.  
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τούτου241;». Η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Παύλος πριν την κλήση του ήταν 
απελπιστική. Η αμαρτία έχοντας προκαλέσει την υπερπλασία του θρησκευτικού 
ζηλωτισμού του Παύλου τον ώθησε να επιχειρεί με πάθος και με κάθε μέσον την 
επιβολή του μωσαϊκού Νόμου. Έτσι όμως ο Παύλος πέτυχε το αντίθετο. Υπηρέτησε 
την αμαρτία, η οποία κατέστησε τον μωσαϊκό Νόμο σωτηριολογικά ατελέσφορο και 
οδήγησε τον Παύλο στον θάνατο (πρβλ. Ρωμ 7,11). Η αυτογνωσία του Παύλου και η 
αναγνώριση από αυτόν της αδιέξοδης και χωρίς ελπίδα κατάστασης, στην οποία 
αυτός περιήλθε εξαιτίας του διωγμού των χριστιανών, συνάγεται και από το Α΄ Κορ 
15,9, όπου χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παύλος: «Εγ  ὼγάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν 
ἀποστόλων ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν το ῦ
θεοῦ».  

Η αναμενόμενη απάντηση στο παραπάνω ερώτημα του Παύλου θα μπορούσε 
να είναι: Κανείς δεν μπορεί να σε σώσει. Ο Παύλος όμως συνεχίζει στο Ρωμ 7,25α: 
«χάρις δ  ὲτ  ῷθε  ῷδιὰ Ἰησο  ῦΧριστο  ῦτο  ῦκυρίου ἡμῶν». Με τα λόγια αυτά ο 
απόστολος γεμάτος χαρά τονίζει πανηγυρικά, εκφράζοντας παράλληλα την 
ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό, την μετάθεση του ανθρώπου στην νέα ζωή και στην 
κατάσταση της σωτηρίας που θα πραγματοποιηθεί με τον Ιησού Χριστό.  

Ο απόστολος θα αναπτύξει στη συνέχεια (Ρωμ 8) πώς η νέα αυτή ζωή 
πραγματοποιείται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος.  

 
 

4.2.4 Η «ἐν πνεύματι» νέα ζωή των πιστών - Ο μελλοντικός νέος κόσμος 
 
 
Στο κεφ. 8 ο απόστολος εξυμνεί την ένδοξη «ἐν πνεύματι» νέα και 

απελευθερωμένη από τον μωσαϊκό Νόμο και την αμαρτία ζωή των τέκνων του Θεού. 
Οι χριστιανοί ενώνονται με τον Χριστό διά του απολυτρωτικού του έργου και 
καθοδηγούνται από αυτόν στην νέα ζωή, που την διαποτίζει και την ενεργοποιεί το 
άγιο Πνεύμα. Με την παρουσία του Πνεύματος στην κοινότητα και στους πιστούς 
εγκαινιάζεται ένας νέος κόσμος γεμάτος δόξα και μεγαλοπρέπεια, τα χαρακτηριστικά 
του οποίου θα είναι η λαμπρότητα (δόξα) και η αφθαρσία. Ο Παύλος κορυφώνει την 
αναφορά του στη νέα δοξασμένη κατάσταση τονίζοντας ότι αυτή θα περιλαμβάνει 
τα πάντα, τους ανθρώπους και την υπόλοιπη κτίση. Συγκεκριμένα:  

                                                
241 Η έκφραση “τ  ὸσῶμα το  ῦθανάτου” μπορεί να σημαίνει, κατά τον U. Wilckens, Der Brief an die 
Römer, 2, 94, σημ. 388, το σώμα που χαρακτηρίζεται ή προσδιορίζεται από τον θάνατο ή που ανήκει 
στον θάνατο, όπως Ρωμ 6,6: “σῶμα τῆς ἁμαρτίας” (Ρωμ 8,3 “σὰρξ ἁμαρτίας”). Μπορεί όμως, κατά τον 
R. Jewett, Romans, 472, να συνδεθεί με την όλη δραστηριότητα του Παύλου πριν τη κλήση του 
εναντίον των χριστιανών (Γαλ 1,13). Τότε ο Παύλος σύμφωνα με τα λεγόμενά του δίωκε με πάθος τους 
χριστιανούς ωθούμενος από τον ζήλο για την υπεράσπιση του μωσαϊκού νόμου που του ειχε 
εμφυσήσει η αμαρτία. Αργότερα μετά την κλήση συνειδητοποίησε ότι το σώμα του είχε καταστεί ένα 
όχημα θανάτου που προκάλεσε τον θάνατο χριστιανών και γι’ αυτό είναι καταδικασμένο από τον Θεό 
με την ποινή του θανάτου.  
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1) Στο Ρωμ 8 ο Παύλος συνεχίζει την αναφορά του στον νόμο, τόσο τον 
μωσαϊκό242 όσο και τον νόμο γενικότερα, ταυτόχρονα όμως αναφέρεται αναλυτικά 
και στο άγιο Πνεύμα και στην επενέργειά του στους ανθρώπους. 

Γράφει χαρακτηριστικά: « ὁγὰρ νόμος το ῦπνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησο ῦ
ἠλευθέρωσέν σε ἀπ ὸτο ῦνόμου τῆς ἁμαρτίας κα ὶτο ῦθανάτου» (Ρωμ 8,2). Στον στίχο 
αυτό κάνει λόγο για τον «νόμον το  ῦπνεύματος» που επηρεάζει πλέον τη ζωή των 
πιστών. Αυτός, κατά τον απόστολο, αντιπαρατίθεται στον «νόμον τῆς ἁμαρτίας». Με 
την αντιπαράθεση αυτή των δύο «νόμων» είναι φανερό ότι ο Παύλος κάνει λόγο για 
δύο αντιτιθέμενες μεταξύ τους καταστάσεις ή τρόπους ζωής, την ζωή που την 
κατευθύνει το άγιο Πνεύμα «ἐν Χριστῷ» και τη ζωή που την κατευθύνει η αμαρτία243.  

Στη συνέχεια ο απόστολος επανέρχεται στο μωσαϊκό Νόμο και μας υπενθυμίζει 
ότι δεν κατέστη δι’ αυτού δυνατόν να σωθεί o άνθρωπος τονίζοντας: «τ  ὸγὰρ 
ἀδύνατον το ῦνόμου ἐν ᾧ ἠσθένει δι ὰτῆς σαρκός,  ὁθεὸς τὸν ἑαυτο ῦυἱὸν πέμψας 
ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας κα  ὶπερὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τ ῇ
σαρκί» (Ρωμ 8,3α). Για τον Παύλο αυτός που απάλλαξε τους ανθρώπους από την 
εξουσία του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου είναι ο Χριστός διά του αγίου 
Πνεύματος. Αυτό επιτεύχθηκε, επειδή σύμφωνα με το Ρωμ 8,2 ο Ιησούς προσέλαβε 
σάρκα όμοια με εκείνη των ανθρώπων, χωρίς όμως αυτή να είναι αμαρτωλή και στη 
συνέχεια με το λυτρωτικό του έργο και ειδικά με την ανάστασή του κατέστησε 
φανερή την αδυναμία του «νόμου της αμαρτίας». Ακόμη, ο Χριστός έδωσε τη 
δυνατότητα στους ανθρώπους ν’ απελευθερωθούν από την καταδυνάστευση της 
αμαρτίας και να ζουν «κατ ὰπνεῦμα» (Ρωμ 8,4).  

Έτσι με την αποστολή του Χριστού στον κόσμο και με το λυτρωτικό του έργο, στο 
οποίο αποτυπώνεται η αγάπη του προς τον άνθρωπο, επιτεύχθηκε κατά τον Παύλο 
«τ ὸδικαίωμα το ῦνόμου» (Ρωμ 8,4)244. Στο σημείο αυτό ο Παύλος δεν αναφέρει κάτι 
επιπλέον σχετικά με το περιεχόμενο της έννοιας «δικαίωμα». Σε άλλα σημεία όμως 
της επιστολής του, καθώς και στην προς Γαλάτας, θα διευκρινίσει κατά τρόπο έμμεσο 
σε τι συνίσταται το δικαίωμα αυτό του νόμου. Στο Ρωμ 13,8-10 ο απόστολος θα 
τονίσει χαρακτηριστικά: «Μηδεν ὶμηδὲν ὀφείλετε ε ἰμ ὴτὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν·  ὁγὰρ 
ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν. τ  ὸγὰρ ο  ὐμοιχεύσεις, ο  ὐφονεύσεις, ο ὐ
κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, κα  ὶε  ἴτις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τ  ῷλόγ  ῳτούτ ῳ
ἀνακεφαλαιοῦται [ἐν τῷ]· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. ἡ ἀγάπη τ ῷ
πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη». Για τον Παύλο, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται, «το δικαίωμα του νόμου συνίσταται σύμφωνα με το 
                                                
242 Σε προηγούμενα μέρη της επιστολής είδαμε ότι ο Παύλος είχε επισημάνει τη στενή σχέση της 
αμαρτίας με τον μωσαϊκό Νόμο. Παράλληλα όμως είχε τονίσει κατά τρόπο κατηγορηματικό και την 
αγιότητα του μωσαϊκού νόμου (Βλ. Ρωμ 3,20 · 4,15 · 6,14 · 7,7-11 · 7,12).  
243 Βλ., μεταξύ άλλων, H. Hübner, Das Gesetz bei Paulus. Ein Beitrag zum Werden der paulinischen 
Theologie, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1978, 125-126 · U. Wilckens, Der Brief an die Römer, 
2 , 122-123 · H. Umbach, In Christus getauft-von der Sünde befreit. Die Gemeinde als südenfreier Raum 
bei Paulus, Göttingen, 999), 282-283. Για τις διάφορες απόψεις για τη σημασία της λέξης “νόμος” στο 
Ρωμ 8,2 βλ. συνοπτικά R. Jewett, Romans, 480-481. 
244 Βλ. και K. Kertelge, δικαίωμα, Τόμ. I, σε EWNT, 807-810. 
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Ρωμ 13,8 στην εκπλήρωση της εντολής της αγάπης, ακριβέστερα της αμοιβαίας 
αγάπης»245.  

Ο Παύλος θεωρεί, λοιπόν, ότι η αγάπη προς τον πλησίον είναι η αποκλειστική 
κινητήρια δύναμη για την επίτευξη της νέας ζωής. Αυτό που απομένει προς 
διευκρίνιση είναι σε ποια πλαίσια αυτή πρέπει να κινείται, ώστε να καρποφορήσει. 
Για τον απόστολο είναι ξεκάθαρο: η αγάπη είναι αγάπη προς τον πλησίον, συνδέεται 
στενά με τον Χριστό και οικοδομείται «ἐν πνεύματι». Με άλλα λόγια, το πεδίο 
εμφάνισης και δράσης της αγάπης είναι πλέον ο νόμος του Χριστού, όπως ο Παύλος 
αναφέρει στο Γαλ 6,2. Στο χωρίο αυτό ο απόστολος απευθυνόμενος προς τους 
πιστούς επικαλείται την άσκηση της αγάπης και τους προτρέπει: «Ἀλλήλων τ ὰβάρη 
βαστάζετε κα  ὶοὕτως ἀναπληρώσετε τὸν νόμον το  ῦΧριστοῦ». Ο απόστολος 
προκρίνοντας στο χωρίο αυτό τον νόμο του Χριστού ως το πλαίσιο άσκησης της 
αγάπης προαναγγέλλει όσα θα πει στο Ρωμ 7,1-6 για την αδυναμία του μωσαϊκού 
Νόμου να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην όλη ανακαινιστική διαδικασία του 
ανθρώπου.  

Ο Παύλος, αφού διευκρίνισε ότι η σωτηρία του ανθρώπου συντελείται με τον 
Χριστό και το άγιο Πνεύμα, προχωρά στην περιγραφή των δύο κόσμων ή καλύτερα 
των δύο τρόπων ύπαρξης του ανθρώπου. Ο ένας σχετίζεται με το «πνεύμα», δηλαδή 
με ό,τι συμπορεύεται με τον Θεό, και ο άλλος με την «σάρκα», δηλαδή με ό,τι 
αντιτίθεται στον Θεό. Ο άνθρωπος καλείται να επιλέξει μεταξύ των δύο.  

Ο απόστολος γράφει χαρακτηριστικά: «ο ἱγὰρ κατ ὰσάρκα ὄντες τ ὰτῆς σαρκὸς 
φρονοῦσιν, ο  ἱδ  ὲκατ  ὰπνεῦμα τ  ὰτο  ῦπνεύματος. τ  ὸγὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς 
θάνατος, τ ὸδ ὲφρόνημα το ῦπνεύματος ζω ὴκα ὶεἰρήνη· διότι τ ὸφρόνημα τῆς σαρκὸς 
ἔχθρα εἰς θεόν, τ ῷγὰρ νόμ ῳτο ῦθεο ῦοὐχ ὑποτάσσεται, οὐδ ὲγὰρ δύναται· ο ἱδὲ ἐν 
σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι ο ὐδύνανται» (Ρωμ 8,5-8)246. Ο απόστολος στο κείμενό του 
αυτό χρησιμοποιεί τους όρους «σὰρξ» και «πνεῦμα»247, για να περιγράψει τους δύο 
τρόπους ύπαρξης του ανθρώπου. Επίσης περιγράφει και τα επακόλουθα για τον 
άνθρωπο, που απορρέουν από τον ένα ή τον άλλο τρόπο ύπαρξης. Ενώ ο κατά σάρκα 
τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου τον εξωθεί στην αντιπαράθεση με τον Θεό και τον 
οδηγεί στον θάνατο, ο «ἐν πνεύματι» τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου τον συνδέει με 
τον Θεό και του χαρίζει την ζωή (πρβλ. και Ρωμ 8,13)248. Τα επακόλουθα της ένταξης 

                                                
245 H. Paulsen, Überlieferung und Auslegung in Römer 8, Neukirchener Verlag, 1974, Neukirchen-Vluyn 
65.  
246 Αναλυτικά για το Ρωμ 8,5-8, αλλά και για την ενότητα Ρωμ 8,1-11 βλ., μεταξύ άλλων, H. Paulsen, 
Überlieferung und Auslegung in Römer 8, 31-76 · H. Umbach, In Christus getauft-von der Sünde befreit. 
Die Gemeinde als südenfreier Raum bei Paulus, 293εξ. · R. Jewett, Romans, 474-503.  
247 Στην έρευνα δεν υπάρχει ομοφωνία, από πού παραλαμβάνει και με ποια έννοια χρησιμοποιεί ο 
Παύλος τους δύο όρους “σάρξ” και “πνεῦμα”. Η κλασική άποψη συνδέει τα παραπάνω με την ιουδαϊκή 
σοφιολογική γραμματεία, όπως αυτή αποτυπώνεται στα Σολ 7,1-6.7.14 · 9,5.15.17 και στον Φίλωνα 
τον Ιουδαίο. Έτσι, μεταξύ άλλων, ο Ε. Brandenburger, Fleisch und Geist, Neukirchen, 1968, 144εξ. Η 
άλλη άποψη συνδέει τα παραπάνω με ιουδαϊκές παραδόσεις σοφιολογικού χαρακτήρα του Ισραήλ. 
Έτσι ο J. Frey, “Die paulinische Antithese von "Fleisch" und "Geist" und der palästinisch-jüdische 
Weisheitstradition” ZNW 90 (1999): 45-77.  
248 Ρωμ 8,13: «ε ἰγὰρ κατ ὰσάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνῄσκειν· ε ἰδ ὲπνεύματι τὰς πράξεις το ῦσώματος 
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του ανθρώπου στον ένα ή στον άλλο τρόπο ύπαρξης συγκεκριμενοποιούνται από τον 
Παύλο στην προς Γαλάτας επιστολή. Εκεί τονίζει ότι, όταν ο άνθρωπος συστρατευτεί 
με το πνεύμα, τότε καρποφορεί καρπούς που ανταποκρίνονται στο πνεύμα, όπως 
είναι: «ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις» (Γαλ 5,22). 
Αντίθετα, όταν ο άνθρωπος επιλέξει την παλιά «ἐν σαρκί» ζωή, τότε στη ζωή του 
κυριαρχούν «τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 
εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, 
αἱρέσεις, φθόνοι, μέθαι, κῶμοι κα ὶτὰ ὅμοια τούτοις…» (Γαλ 5,19-21).  

Ο απόστολος με όσα αναφέρει στα παραπάνω χωρία δηλώνει κατηγορηματικά 
ότι η επιλογή που θα πραγματοποιήσει ο άνθρωπος μεταξύ της ζωής «ἐν πνεύματι» 
και της ζωής «ἐν σαρκί» επηρεάζει άμεσα την ζωή του και τη σχέση του με τον 
συνάνθρωπο, σχετίζεται, δηλαδή, με την καθημερινή πραγματικότητα.  

Τέλος, ο Παύλος τονίζει ότι με την παρουσία και την δράση του πνεύματος στον 
κόσμο εγκαινιάζεται μια νέα εποχή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο απόστολος «ε ἰ
δ  ὲΧριστὸς ἐν ὑμῖν, τ  ὸμὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν τ  ὸδ  ὲπνεῦμα ζω  ὴδι ὰ
δικαιοσύνην. ε ἰδ ὲτ ὸπνεῦμα τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν,  ὁ
ἐγείρας Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζῳοποιήσει κα  ὶτ  ὰθνητ  ὰσώματα ὑμῶν δι  ὰτο ῦ
ἐνοικοῦντος αὐτο  ῦπνεύματος ἐν ὑμῖν» (Ρωμ 8,11). Μέσα στην νέα «ἐν πνεύματι» 
ζωή οι πιστοί γίνονται αποδέκτες της ζωοποιού παρουσίας του Θεού, ο οποίος 
αναμορφώνει διά του πνεύματος τον τρόπο ύπαρξης των ανθρώπων και τους εισάγει 
στην νέα αναστάσιμη κατάσταση. Αυτή δεν είναι άλλη παρά η νέα ζωή που ξεκινά με 
το βάπτισμα249.  

2) Ο Παύλος επισημαίνει ακόμη στους χριστιανούς της Ρώμης ότι με την 
παρουσία του Πνεύματος στην κοινότητα και στους πιστούς εγκαινιάζεται ένας νέος 
κόσμος γεμάτος δόξα και μεγαλοπρέπεια, τα χαρακτηριστικά του οποίου θα είναι η 
λαμπρότητα (δόξα) και η αφθαρσία. Ο Παύλος κορυφώνει την αναφορά του στη νέα 
δοξασμένη κατάσταση τονίζοντας ότι αυτή θα περιλαμβάνει τα πάντα, ανθρώπους 
και κτίση. Έτσι συνδέει στενά τον άνθρωπο και τις πράξεις του με την κτίση. 
Συγκεκριμένα:  

Ο απόστολος στο Ρωμ 8,18, χρησιμοποιώντας το ρήμα «λογίζομαι»250, 
παραθέτει στους χριστιανούς της Ρώμης την θέση του ότι αυτά που τώρα υφίστανται 
όλοι δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που επιφυλάσσει ο Θεός στους ανθρώπους στο 
μέλλον251. Ο Παύλος αφορμάται από τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης των 
χριστιανών της Ρώμης252 και θέλει να τους εμψυχώσει διαβεβαιώνοντάς τους ότι ο 
                                                
θανατοῦτε, ζήσεσθε». 
249 Έτσι, μεταξύ άλλων, ο U. Schnelle, Paulus. Leben und Denken, Berlin / New York, 2003, 378.  
250 Για το ρήμα “λογίζομαι” και τη χρήση του βλ., μεταξύ άλλων, H.-W. Bartsch, λογίζομαι, Vol. II, in 
EWNT, 874-876, ιδιαίτερα 876.  
251 Ρωμ 8,18: “Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τ ὰπαθήματα το  ῦνῦν καιρο  ῦπρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν 
ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς”.  
252 Για την ρωμαϊκή προπαγάνδα που υποστήριζε, μεταξύ άλλων, το υψηλό επίπεδο ζωής των υπηκόων 
της Ρώμης και για το πραγματικό, χαμηλό επίπεδο ζωής των Ρωμαίων, που ανήκαν στις κατώτερες 
κοινωνικές τάξεις, στις οποίες ανήκε και η πλειονότητα των χριστιανών της Ρώμης βλ., μεταξύ άλλων, 
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Θεός επιφυλάσσει ένα ένδοξο μέλλον σε αυτούς. Αυτό το περιγράφει με τη βοήθεια 
της πολυσήμαντης έννοιας της «δόξης» και του ρήματος «δοξάζειν» (Ρωμ 8,30). Στους 
στίχους αυτούς ο Παύλος κάνει λόγο για τον μελλοντικό δοξασμό253 των ανθρώπων. 
Παράλληλα όμως με τους λόγους του αυτούς ενισχύει ηθικά τους χριστιανούς της 
Ρώμης, γιατί έτσι αυτοί οι υποβαθμισμένοι κοινωνικά πολίτες της Ρώμης 
συνειδητοποιούν ότι μπορούν από τώρα μέσα στις συνάξεις τους να προγευτούν τα 
αγαθά του μελλοντικού ένδοξου «ἐν Χριστῷ» και «ἐν πνεύματι» τρόπου ύπαρξης των 
ανθρώπων.  

Ο Παύλος όμως επεκτείνει τη σκέψη του και αναφέρεται στους επόμενους 
στίχους στην κτίση, την οποία συνδέει με τον άνθρωπο και τις πράξεις του. Ο 
απόστολος επικεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο στο παρελθόν της κτίσης (Ρωμ 8,20) 
όσο και στο μέλλον της (Ρωμ 8,21-22)254.  

Ο απόστολος, για να μεταδώσει στους χριστιανούς της Ρώμης τις θεολογικές του 
θέσεις, χρησιμοποιεί γνωστές σε αυτούς εικόνες και μοτίβα. Δεν πρέπει να 
λησμονούμε ότι ο Παύλος πρέπει να συνέταξε την προς Ρωμαίους, για να ενημερώσει 
τους χριστιανούς της Ρώμης για τις θέσεις του και για να προετοιμάσει την 
ιεραποστολή στην Δύση. Έτσι είναι επόμενο ν’ απευθύνεται προς αυτούς κατά τρόπο 
ρητορικό, να χρησιμοποιεί δηλαδή μεταξύ άλλων παραστάσεις και αντιλήψεις 
γνωστές και οικείες στους ακροατές του, ώστε να τους πείσει. Αυτές προέρχονται από 
την Π.Δ., την ιουδαϊκή γραμματεία και το ελληνορωμαϊκό περιβάλλον των χριστιανών 
της Ρώμης. Την ίδια τακτική ακολουθεί ο απόστολος και σε ό,τι αφορά την 
ενημέρωση των χριστιανών της Ρώμης για το καίριο και εσχατολογικού περιεχομένου 
θέμα, που είναι το «πεπρωμένο» της φύσης ή κτίσης255, όπως την αποκαλεί (πρβλ. Β΄ 
Κορ 5,17 · Γαλ 6,15: «καινή κτίσις»)256.  

                                                
R. Jewett, Romans, 508-509 · D. Georgi, «God Turned Upside Down. Romans: Missionary Theology and 
Roman Political Theology» στο Paul and Empire. Religion and Power in Roman Imperial Society, του R. 
A. Horsley, 148-157. Βλ. όμως, μεταξύ άλλων, J. D. G. Dunn, Romans 1-8, 468-469, όπου αναπτύσσεται 
η παραδοσιακή θέση ότι ο Παύλος στο Ρωμ 8,18 χρησιμοποιεί το παραδεδομένο μοτίβο των αγίων 
ανδρών που υποφέρουν για την πίστη τους.  
253 Για το ότι ο αόριστος χρόνος “ἐδόξασεν” που χρησιμοποιεί ο Παύλος στο Ρωμ 8,30 σχετίζεται με τη 
χρήση της ρητορικής από τον απόστολο και ότι αναφέρεται στη μελλοντικη δοξασμένη κατάσταση του 
ανθρώπου, όπως και το Ρωμ 8,18 βλ. αναλυτικά Χ. Ατματζίδη, Η έννοια της δόξας στην παύλεια 
θεολογία, Θεσσαλονίκη, 2000, 388-393. 
254 Βλ. και Ι. Γαλάνη, Η σχέση ανθρώπου και κτίσεως κατά την Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη, 1984, 87-
88.  
255 Στη σύγχρονη έρευνα και στην πατερική ερμηνευτική παράδοση δεν υπάρχει ομοφωνία για το τι 
ακριβώς εννοεί ο Παύλος με τη λέξη “κτίσις”. Το πιθανότερο είναι ν’ αναφέρεται σε ό,τι υπάρχει στον 
κόσμο, εκτός από τον άνθρωπο. Για τις διάφορες επί του θέματος θέσεις βλ., μεταξύ άλλων, Ι. Γαλάνη, 
Η σχέση ανθρώπου και κτίσεως κατά την Καινή Διαθήκη, 88-89, όπου παράθεση και των απόψεων των 
Πατέρων της Εκκλησίας.  
256 Για την πίστη στους καινούς ουρανούς και την καινή γη στην παλαιοδιαθηκική, ιουδαϊκή και την 
καινοδιαθηκική πααράδοση, βλ., μεταξύ άλλων, Ι. Γαλάνη, Η σχέση ανθρώπου και κτίσεως κατά την 
Καινή Διαθήκη, 101-115 · Ι. Σκιαδαρέση, Γένεση και Αποκάλυψη, Τα πρώτα και τα έσχατα εν διαλόγω, 
Θεσσαλονίκη, 2001, 64εξ. · Χ. Ατματζίδη, Η εσχατολογία στη Β΄ Επιστολή Πέτρου, έκδ. Π. Πουρναράς 
Θεσσαλονίκη, 2005, 246-286.  
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Ο Παύλος στηρίζει την όλη επιχειρηματολογία του για τη σχέση του ανθρώπου 
με την κτίση παρουσιάζοντάς την σαν γυναίκα. Πρόκειται για μια μεταφορά που ήταν 
τότε ευρέως διαδεδομένη. Σημειώνουμε ότι στη Ρώμη, στο μνημείο Ara Pacis, υπήρχε 
την εποχή εκείνη απεικόνιση της γης, όπου αυτή αναπαρίσταται σαν καθισμένη 
γυναίκα που έχει στην αγκαλιά της δύο παιδιά και διάφορους καρπούς, ενώ μπρος 
στα πόδια της βρίσκονται ένα βόδι και ένας αμνός257. Επίσης, στον Αιθιοπικό Ενώχ 
αναφέρεται πως η γη αγανακτεί με τις άνομες πράξεις «των αγγέλων υιών ουρανού» 
και, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, «  ἡγῆ ἐνέτυχεν κατ  ὰτῶν ανόμων»258. Κατά 
ανάλογο τρόπο ο Παύλος περιγράφει την κτίση στο Ρωμ 8,19-22 με ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά. Στο στ. 19 ο απόστολος γράφει ότι η κτίση «προσμένει με λαχτάρα 
(«ἀποκαραδοκία259 τῆς κτίσεως») πότε θα φανεί η δόξα των παιδιών του Θεού260», 
στο στ. 20 ότι «η κτίση υποτάχθηκε κι αυτή στη φθορά, όχι γιατί το ήθελε αλλά γιατί 
έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε (δι ὰτόν ὑποτάξαντα)261» και στο στ. 22 ότι «όλη 
η κτίση στενάζει και κραυγάζει από πόνο, σαν την ετοιμόγεννη γυναίκα».  

                                                
257 Βλ. D. Castriota, The Ara Pacis Augustus and the Imagery of Abundance in Later Greek and Early 
Roman Imperial Art, Princeton, 1995, 141-144.  
258 Αιθιοπικός Ενώχ 7,6. Για το κείμενο βλ. Σ. Αγουρίδη, Τα Απόκρυφα της Παλαιάς Διαθήκης, τ. Α & Β΄, 
Αθήνα, 1979/1980, τ. Α´, 283.  
259 Η λέξη “ἀποκαραδοκία” πρέπει να δηλώνει την αναμονή που συνοδεύεται από τη βεβαιότητα ότι 
κάτι θα συμβεί και όχι από την γεμάτη αγωνία αναμονή ότι κάτι θα συμβεί. Βλ. αναλυτικά R. Jewett, 
Romans, 511, σημ. 47 και 48. Βλ. όμως και Ι. Γαλάνη, ό.π., 97, που σημειώνει ότι με τo Ρωμ 8,19, που 
περιέχει τη λέξη “ἀποκαραδοκία”, ο Παύλος θέλει να δείξει ότι “η κτίση βρίσκεται σε διαρκή ένταση 
αναμονής της τελικής αναστάσεως, οπότε θα ολοκληρωθεί η σχέση πατέρα και παιδιών μεταξύ του 
Θεού και των πιστών”.  
260 Στην έρευνα διατυπώθηκαν οι παρακάτω θέσεις σχετικά με το ποιους εννοεί ο Παύλος με την 
έκφραση “υἱο ὶτο ῦθεοῦ”: 1) τους δοξασμένους χριστιανούς, 2) τους συγκεντρωμένους πιστούς κατά 
τα έσχατα και 3) αγγελικές δυνάμεις. Αναλυτικά βλ. R. Jewett, ό.π., 512, σημ. 52.  
261 Στην έρευνα δεν υπάρχει ομοφωνία, ποιον εννοεί ο Παύλος στο Ρωμ 8,20 με την έκφραση “δι ὰτον 
ὑποτάξαντα”. Αναφέρω τις τρεις κυριότερες σχετικές θέσεις: Η πρώτη δέχεται ότι ο “ὑποτάξας” είναι 
ο Θεός. Έτσι, μεταξύ άλλων, οι Π. Τρεμπέλας, Υπόμνημα εις τας Επιστολάς της Κ. Διαθήκης, Τόμος Α΄, 
Αθήναι, 1978, 126, ο οποίος παραπέμπει στον Ζιγαβηνό · H. Paulsen, Überlieferung und Auslegung in 
Römer 8, 114 · R. Jewett, ό.π., 514. Η δεύτερη άποψη υποστηρίζει ότι ο “ὑποτάξας” είναι ο Χριστός. 
Έτσι οι Ι. Χρυσόστομος, PG 60, 530 · Οικουμένιος, PG 118,481C · Ιωάννης Δαμασκηνός, PG 95, 505C. Η 
τρίτη θέση ταυτίζει τον “ὑποτάξαντα” με τον Αδάμ. Έτσι, μεταξύ άλλων, οι H. Balz, Heilsvertrauen und 
Welterfahrung. Strukturen der paulinischen Eschatologie nach Römer 8,18-39, Kaiser Verlag, München, 
1971), 41 · H. Schlier, Der Römerbrief, 261. Αξιοπρόσεκτα είναι όσα αναφέρει ο Ι. Γαλάνης, ό.π., 93, για 
το θέμα: “Καμιά (από τις ερμηνείες αυτές) δεν μπορεί να διεκδικήσει για τον εαυτό της την 
ορθότητα…Έχουμε την εντύπωση ότι το πρόβλημα δεν πρέπει να τεθεί περιοριστικά, αν δηλαδή ο 
υποτάξας είναι ο Θεός ή ο Αδάμ κλπ., γιατί με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται και η σκέψη του 
Παύλου…Ο Παύλος αποφεύγει να αναφέρει άμεσα την αντίδραση του Θεού στην παρακοή του Αδάμ 
και επιμένει να τονίζει το γεγονός της πτώσεως και προπαντός την αιτία και τις συνέπειές της. Ως 
αρχικό υπαίτιο της αμαρτωλής καταστάσεως των ανθρώπων και της κυριαρχίας της αμαρτίας και του 
θανάτου στον κόσμο θεωρεί τον Αδάμ. Είναι λογικό επομένως ο Αδάμ να είναι υπαίτιος για την πτώση 
και την αρνητική συμπεριφορά και της κτίσεως”. Η παραπάνω “συνδυαστική” θέση θεωρούμε ότι 
ανταποκρίνεται και στην ρητορική πρόθεση του Παύλου, που είναι ο τονισμός στους χριστιανούς της 
Ρώμης της ευθύνης του ανθρώπου για όσα υπέστη η κτίση. Ο απόστολος αποσκοπεί στον στίχο αυτό 
να τονίσει τη σχέση του ανθρώπου με την κτίση και όχι ν’ αναφερθεί αναλυτικά στο θεολογικό 
πρόβλημα της θεοδικίας.  
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Συγκεκριμένα μέσα από αυτή την προσωποποίηση της φύσης ο απόστολος 
αναφέρεται στο παρελθόν και στο μέλλον της κτίσης.  

α) Σε ό,τι αφορά το παρελθόν της κτίσης, ο Παύλος επισημαίνει ότι αυτή 
περιήλθε χωρίς η ίδια να το θέλει, αλλά εξαιτίας του ανθρώπου, στην πτωτική 
κατάσταση της φθοράς, που της προκαλεί μεγάλο πόνο (Ρωμ 8,22). Παράλληλα όμως 
διατήρησε και την ελπίδα ότι κάποτε θα περιέλθει στην ίδια ένδοξη κατάσταση, στην 
οποία θα βρεθούν τα τέκνα του Θεού (Ρωμ 8,20).  

Ο Παύλος σημειώνει ότι η αιτία της άσχημης κατάστασης, στην οποία περιήλθε 
η κτίση οφείλεται στην αρνητική δράση του ανθρώπου. Ο Αδάμ και οι απόγονοί του 
με τις διάφορες αρνητικές τους ενέργειες προς την κτίση οδήγησαν στην κακή χρήση 
της. Αυτή πλέον απομακρύνθηκε από τον αρχικό σκοπό που είχε κατά την 
δημιουργία, αφού ο άνθρωπος δεν την χρησιμοποιεί σωστά.  

Ο απόστολος, για να περιγράψει αυτή την υπέρβαση των ορίων δράσης του 
Αδάμ και των απογόνων του, που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή της φύσης, 
χρησιμοποιεί τη λέξη «ματαιότητα». Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης, ότι ο Παύλος στο 
Ρωμ 1,21, όταν αναφέρεται στην όλη αντίθεη συμπεριφορά των ανθρώπων, 
χρησιμοποιεί το ρήμα «ματαιόω». Εκεί αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι άνθρωποι, 
ενώ γνώρισαν τον Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν ούτε τον 
ευχαρίστησαν, «ἀλλἐ  ᾿ματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη  ἡ
ἀσύνετος αὐτῶν καρδία». Η χρήση των δύο αυτών όρων στην αρχή της επιστολής και 
στο κεφ. 8, φανερώνει ότι ο απόστολος έχει εξ αρχής υπόψη του και θέλει να 
υπογραμμίσει στους χριστιανούς της Ρώμης, πόσο αρνητικό και καταστρεπτικό ρόλο 
διαδραμάτισε η ασύνετη στάση του ανθρώπου τόσο απέναντι στον Θεό όσο και 
απέναντι στην κτίση262.  

Ο Παύλος προϋποθέτει263 ότι οι χριστιανοί της Ρώμης είχαν δυσάρεστα βιώματα 
από τις ενέργειες των ασύνετων και γεμάτων από ματαιοδοξία συγχρόνων τους, οι 
οποίοι προκάλεσαν πολέμους και μετέτρεψαν σε ερείπια πόλεις, ερήμωσαν 
τεράστιες αγροτικές εκτάσεις μετά από εξαντλητική και καταχρηστική καλλιέργεια 
και αποψίλωσαν από δάση μεγάλες εκτάσεις γης για την κατασκευή πλοίων και 
οχυρών. Όλα αυτά τους θύμιζαν τους λόγους του Εκ 2,1-17 για την ματαιότητα 
πολλών ανθρωπίνων πράξεων. Επίσης, τους θύμιζαν όσα αναφέρονται στο Ησ 24,4-
7 και Ωσ 4,1-3 για την φθορά της γης, που οφείλεται στην αλόγιστη χρήση της από 
τον άνθρωπο. Τέλος, τους θύμιζαν ότι οι άνθρωποι με τις ασύνετες και ματαιόδοξες 
αυτές πράξεις τους περιφρονούν τον Θεό και απαξιώνουν τον κύριο σκοπό της 
δημιουργίας, που στόχευε να δείξει ότι όσα «ἐποίησεν ο θεός...καὶ ἰδο ὺκαλ ὰλίαν» 

                                                
262 Βλ. και H.-K. Chang, Die Knechtschaft und Befreiung der Schöpfung. Eine exegetische Untersuchung 
zu Römer 8,19-22 , R. Brockhaus, Wuppertal 2000, 112-113. Βλ. και Αικ. Τσαλαμπούνη, Οικολογική 
ερμηνεία και Καινή Διαθήκη, Μέθοδος και παραδείγματα, Θεσσαλονίκη 2013, 86-107.  
263 Αυτό φαίνεται από την έκφραση “οἴδαμεν γὰρ” που χρησιμοποιεί ο Παύλος στο Ρωμ 8,22, όταν 
αναφέρεται στην κτίση και ότι αυτή “ως τώρα στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγεννη 
γυναίκα” (Μετ. ΕΒΕ).  
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(Γεν 1,31) και ότι όλη η δημιουργία φανερώνει την δόξα (μεγαλείο) του Θεού (Ψλ 
18(ΜΚ19),1-4).  

β) Σε ό,τι αφορά το μέλλον της κτίσης, ο Παύλος επισημαίνει χαρακτηριστικά: 
«ὅτι κα  ὶαὐτ  ὴ ἡκτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπ  ὸτῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν 
ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων το  ῦθεοῦ» (Ρωμ 8,21). Ο απόστολος στο σημείο 
αυτό υιοθετεί την αντίληψη ότι και η κτίση θα απαλλαγεί από τη δύσκολη κατάσταση 
που προκάλεσε ο Αδάμ και στο τέλος θα ανακαινιστεί. Η παράδοση αυτή απαντά στο 
Ησ 11,4-5, όπου αναγγέλλεται η εμφάνιση του βασιλιά της ειρήνης, που θα φέρει τη 
δικαιοσύνη στον κόσμο. Επίσης στο Ησ 11,6-9 · 65,17.25 · 66,22, όπoυ γίνεται λόγος 
για την αποκατάσταση της φύσης και την επαναφορά της στην προπτωτική 
κατάσταση. Το ίδιο θέμα απαντά ιδιαίτερα συχνά και στην απόκρυφη 
παλαιοδιαθηκική γραμματεία. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε το Ιωβηλαία 1,29, όπου 
γίνεται λόγος για την εποχή, κατά την οποία «ο ουρανός και η γη και πάσα η κτίσις 
των θα ανακαινισθούν»264. Επίσης, το Δ΄ Έσδρα 13,26, όπου γίνεται λόγος για τον 
ερχόμενο από την θάλασσα Μεσσία, ο οποίος «ἔστιν, ὅν συντηρεῖ ὁ ὕψιστος πολλοῖς 
χρόνοις, δι  ᾽αὐτο  ῦρυσόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, κα  ὶαὐτὸς ὁρίσει τοὺς 
περιλειπόμενους».  

Ο Παύλος υιοθετεί την παλαιοδιαθηκική και ιουδαϊκή παράδοση για την 
μελλοντική ανακαίνιση της κτίσης, παράλληλα όμως συνδέει στο Ρωμ 8,21 την 
ανανέωση αυτή με τα τέκνα του Θεού και τη σωτηρία τους. Εύστοχα, λοιπόν, 
τονίζεται ότι κατά τον απόστολο «...ο άνθρωπος και η κτίση βαδίζουν προς τον ίδιο 
σκοπό και η σχέση μεταξύ τους είναι στενή. Τονίζεται ακόμη ότι ...η παρούσα 
κατάσταση της κτίσεως δεν είναι τέλεια, αλλά ούτε και στατική. Όμως μέσα από ...μια 
διαρκή και στενή εξάρτησή της από τον άνθρωπο εξελίσσεται και αυτή και οδηγείται 
προς την τελική λύτρωση και απελευθέρωση»265, δηλαδή στην ανανέωσή της. Οι 
«βίοι», λοιπόν, του ανθρώπου και της κτίσης είναι παράλληλοι. Όταν ο άνθρωπος θα 
επανέλθει με την παρέμβαση του Θεού στην προπτωτική του κατάσταση και θα 
προΐσταται της φύσης κατά τρόπο δημιουργικό και δίκαιο, τότε θα επανέλθει και η 
οικολογική ισορροπία στην κτίση.  

Η παραπάνω μελλοντική επαναφορά του ανθρώπου και της κτίσης στην 
προπτωτική ένδοξη κατάσταση απελευθερώνει και τους δύο από τα δεσμά της 
φθοράς. Στην όλη διαδικασία πρωτεργάτης είναι ο Θεός και συνεργάτες του ο 
άνθρωπος και η κτίση. Ο Θεός χαρίζει την ελευθερία και ο άνθρωπος μαζί με την 
κτίση απελευθερώνονται και δοξάζονται. Είναι όμως μια ιδιότυπη ελευθερία και ένα 
ιδιότυπος δοξασμός, που για να πραγματοποιηθούν απαιτείται η συνεργασία των 
ανθρώπων μεταξύ τους και με την κτίση266.  

                                                
264 Βλ. Σ. Αγουρίδη, Τα Απόκρυφα της Παλαιάς Διαθήκης, τ. Α΄, Αθήνα, 1979/1980, 58-59.  
265 Βλ. Ι. Γαλάνη, Η σχέση ανθρώπου και κτίσεως κατά την Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη, 1984, 97 και 
98.  
266 Βλ. και S. Vollenweider, Freiheit als neue Schöpfung, Göttingen, 1989, 386-388, ο οποίος υποστηρίζει 
ότι η ελευθερία στο χωρίο αυτό αναφέρεται στο παρόν και στο μέλλον.  
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Ο Παύλος επισημαίνει, επίσης, ότι το πνεύμα είναι εκείνο που εγγυάται την 
επαναφορά του ανθρώπου και της κτίσης στην προπτωτική κατάσταση. Γιατί, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παύλος, «το πνεύμα μεσολαβεί για τους χριστιανούς 
προς τον Θεό και σύμφωνα με το θέλημα εκείνου» (Ρωμ 8,26).  

Ο απόστολος ολοκληρώνει την αναφορά του στην «ἐν πνεύματι» νέα ζωή των 
πιστών και στον μελλοντικό νέο κόσμο σημειώνοντας: «Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν 
τὸν θεὸν πάντα συνεργε  ῖεἰς ἀγαθόν, τοῖς κατ  ὰπρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. ὅτι οὓς 
προέγνω, κα ὶπροώρισεν συμμόρφους τῆς εἰκόνος το ῦυἱο ῦαὐτοῦ, εἰς τ ὸεἶναι αὐτὸν 
πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς· οὓς δ ὲπροώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν· κα ὶοὓς 
ἐκάλεσεν, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν· οὓς δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν». (Ρωμ 
8,28-30). Κατά τον Παύλο ο Θεός θα απαλλάξει τους ανθρώπους από την φθορά και 
θα τους χαρίσει τη σωτηρία και οι άνθρωποι θα οικειοποιηθούν τα δύο αυτά 
υπέρτατα αγαθά, αν ταυτιστούν με τον Υιό του. Μέχρι όμως να έλθει η εποχή εκείνη, 
το άγιο Πνεύμα με την παρουσία του και τη δράση του στον κόσμο γεφυρώνει το 
χάσμα μεταξύ του παρόντος και του μέλλοντος.  

 
 

4.2.5 Η σωτηρία του Ισραήλ και η ενότητα των χριστιανών 
 
 
Ο Παύλος αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της επιστολής του (κεφ. 9-11) στον 

Ισραήλ267 και τη σωτηρία του. Η αφιέρωση δείχνει ότι οι χριστιανοί της Ρώμης 
ενδιαφέρονται πολύ για το ποια θα είναι στο εξής η σχέση τους με τον Ισραήλ. Και 
αυτό, γιατί έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο στενός δεσμός που αναπτύχθηκε μεταξύ 
του Ισραήλ και των πιστών του Ιησού μπορεί να χαλαρώσει, δεν θα πάψει όμως να 
υπάρχει268. Σε ό,τι αφορά δε την εποχή του Παύλου είναι πολύ δύσκολο να 
φανταστούμε ότι οι δύο αυτές ομάδες ζουν χωριστά.  

Κατά την εποχή όμως της συγγραφής της προς Ρωμαίους επιστολής από τον 
Παύλο αρχίζουν να καθίστανται ορατές οι πρώτες ρωγμές στην ενότητα μεταξύ των 
πιστών του Ιησού και των Ιουδαίων. Η αφορμή που ανέδειξε το πρόβλημα είναι οι 
προστριβές μεταξύ των εξ εθνών χριστιανών και των εξ Ιουδαίων χριστιανών σχετικά 
με τις τροφές που παρέθεταν στα κοινά γεύματα (Ρωμ 14 και 15). Η σύγκρουση αυτή 
έθετε σε κίνδυνο την ενότητα μεταξύ των χριστιανών της Ρώμης και τα σχέδια του 
Παύλου για την ιεραποστολή στην Δύση. Παράλληλα, προσέφερε στον απόστολο την 

                                                
267 Αξιοσημείωτο είναι ότι η ονομασία “Ισραήλ” απαντά σε όλη την προς Ρωμαίους μόνο στα κεφάλαια 
Ρωμ 9-11 (έντεκα φορές). Βλ. και την αναφορά στον όρο “Ισραήλ” με την έννοια του λαού του Θεού 
στα Ρωμ 9,25-26, 10,21 και 11,12. 
268 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο M. Theobald, Der Römerbrief, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, EdF 294, Darmstadt, 2000, 271, για τις σχέσεις εθνικών και Ισραηλιτών «οι δρόμοι 
του Ισραήλ και των εθνικών διασταυρώθηκαν εξαιτίας του Χριστού και έκτοτε δεν είναι πλέον δυνατόν 
να εξετάζονται ξεχωριστά».  
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ευκαιρία να εκθέσει τις θέσεις του για το μέλλον του Ισραήλ. Ο Παύλος ήδη είχε 
αναφερθεί άμεσα ή έμμεσα στα θέματα αυτά και σε άλλες επιστολές του. Τότε όμως 
οι χριστιανοί, οι εξ εθνών και οι εξ Ιουδαίων, και οι Ιουδαίοι θεωρούσαν εαυτούς ως 
μέλη της ίδιας κοινότητας, που είχαν βέβαια συγκεκριμένες έσω-κοινοτικές 
διαφορές. Στην προς Ρωμαίους όμως φαίνεται ότι οι δύο ομάδες, οι πιστοί στον 
Ιησού και οι Ιουδαίοι αρχίζουν να απομακρύνονται η μία από την άλλη. Ο Παύλος 
θέλοντας ν’ αποτρέψει την διαίρεση αυτή επιχειρηματολογεί και με την παράθεση 
μιας αλληγορίας, που έχει ως θέμα το μπόλιασμα της ελιάς (Ρωμ 11,(16)17-24).  

Το οξύμωρο είναι ότι ο Παύλος στην επιθετικά συνταγμένη επιστολή του προς 
τους Γαλάτας μας μιλά για «τὸν Ἰσραὴλ το  ῦθεοῦ» (6,16) και τον συνδέει με την 
χριστιανική κοινότητα εννοώντας μάλλον ότι αυτή ή αυτές συγκροτούν τον αληθινό 
Ισραήλ. Αντίθετα, ο Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, που χαρακτηρίζεται 
για το ήπιο και συναινετικό πνεύμα της, και η οποία, όπως είχαμε την ευκαιρία να 
διαπιστώσουμε, βρίθει ρητορικών σχημάτων που εξυπηρετούν τον παραπάνω 
σκοπό, χαρακτηρίζει ως Ισραήλ τον λαό, στον οποίο και αυτός ανήκει (Ρωμ 11,1). 
Αυτό φαίνεται ν’ αντιστρατεύεται την προμνημονευθείσα στην προς Γαλάτας θέση 
και να προβάλλει τον Ισραήλ σαν περιούσιο λαό ή ακόμη και να ανακινεί 
εθνοκεντρικές τάσεις. Κατ’ επέκταση θεωρούμε ότι τα παραπάνω φανερώνουν ότι η 
υπέρβαση προκαταλήψεων, όπως ο εθνοκεντρισμός, η αντίληψη περί θρησκευτικής 
υπεροχής και περιούσιου λαού, πρέπει να απασχόλησαν και τα μέλη των πρώτων 
ομάδων των πιστών στον Ιησού Χριστό. Μια αποδόμηση τέτοιων αντιλήψεων 
επιχειρεί, κατά τη γνώμη μας, ο Παύλος με όσα αναπτύσσει στο Ρωμ 11,(16)17-24 
χρησιμοποιώντας την αλληγορία, που έχει ως θέμα το μπόλιασμα της ελιάς.  

Σε αυτή θα αναφερθούμε στη συνέχεια, αφού προβούμε σε μια συνοπτική 
έκθεση των όσων παραθέτει ο Παύλος για τη σωτηρία του Ισραήλ. Συγκεκριμένα:  

1) Ο Παύλος αναφέρεται στη σωτηρία του Ισραήλ ήδη στην αρχή της προς 
Ρωμαίους. Εκεί προσδιορίζει το κύριο θέμα της επιστολής, που είναι η δύναμη του 
ευαγγελίου, «...στο οποίο αποκαλύπτεται ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο, αρκεί 
αυτός να πιστέψει ολοκληρωτικά στον Θεό...» (Ρωμ 1,17), και τονίζει ότι ο Θεός σώζει 
όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν, «πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον 
ειδωλολάτρη» (Ρωμ 1,16). 

Στο Ρωμ 9-11 ο απόστολος εξετάζει τη θέση των Ισραηλιτών στη νέα κατάσταση 
υπό το πρίσμα των όσων υποστήριξε στο Ρωμ 1,16-17. Υπογραμμίζει την ξεχωριστή 
θέση, που αυτοί κατέχουν, αφού είναι ο λαός, τον οποίο ο Θεός εξέλεξε (Ρωμ 9,4εξ.). 
Περιγράφει αναλυτικά (Ρωμ 9,1-10,21) την πολυκύμαντη πορεία του εκλεκτού λαού 
στον χρόνο και την ταραχώδη σχέση του με τον Θεό, που πολλές φορές προκάλεσε 
την οργή του και πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσο άξιζε ο λαός αυτός της αγάπης 
και της εμπιστοσύνης του Θεού. Στο τέλος όμως ο Παύλος καταλήγει στο 
συμπέρασμα: «Δεν απέρριψε, λοιπόν, ο Θεός το λαό του, που από παλιά τον είχε 
ξεχωρίσει και αγαπήσει» (Ρωμ 11,9). Η σκέψη του αποστόλου στηρίζεται σε όσα είχε 
ήδη αναφέρει στο Ρωμ 1,18-3,19 περιγράφοντας τη γενική θεωρία για την 
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ανθρωπότητα (γενική ανθρωπολογία). Εκεί τόνισε ότι όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται 
κάτω από το ζυγό της αμαρτίας, θέση που επαναλαμβάνει στο Ρωμ 11,32α λέγοντας 
ότι «Ο Θεός, δηλαδή, τους άφησε όλους να πέσουν στην ανυπακοή». Επίσης, εκεί 
ανέφερε ότι ο Θεός δικαιώνει - σώζει όλους τους ανθρώπους, Ιουδαίους και 
ειδωλολάτρες, αρκεί αυτοί να πιστεύουν (Ρωμ 1,16-17). Με βάση τη σκέψη αυτή ο 
Παύλος αναφερόμενος στη σωτηρία των Ισραηλιτών (Ρωμ 11,25-26) είναι 
κατηγορηματικός: «Για να μην έχετε ψεύτικη αυτοπεποίθηση αδελφοί, δε θέλω να 
μείνετε στην άγνοια, σχετικά με το εξής μυστικό σχέδιο του Θεού: Η απιστία του 
Ισραήλ προς τον Θεό θα κρατήσει ωσότου να δεχτούν όλοι οι άλλοι λαοί τη σωτηρία. 
Ύστερα θα σωθεί κι ολόκληρος ο Ισραήλ...». Στο Ρωμ 11,25 τονίζει ότι θα σωθούν όλοι 
οι άλλοι λαοί («τ ὸπλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ») και στο Ρωμ 11,26 ότι θα σωθούν 
και οι Ιουδαίοι («πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται») αντίστοιχα. Στη γενική ανθρωπολογία, 
λοιπόν, όπως αυτή αναπτύχθηκε στα Ρωμ 1,16-17 και Ρωμ 11,32α, αντιστοιχεί η 
γενική σωτηριολογία, όπως αυτή εκφράζεται με τη φράση «ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ» 
(Ρωμ 11,32β).  

2) Ο Παύλος στο Ρωμ 11,(16)17-24269 παραθέτει την αλληγορία με θέμα το 
μπόλιασμα της ελιάς.  

Η εν λόγω αναφορά της αλληγορίας του μπολιάσματος της ελιάς (Ρωμ 11,(16)17-
24) περιλαμβάνεται στην ευρύτερη ενότητα Ρωμ 11,11-24, που περιέχει πολλά 
ρητορικά σχήματα270. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγουμε την ρητορική 
ερμηνευτική προσέγγιση της περικοπής271. Εμείς θα επικεντρώσουμε την προσοχή 
μας στα ρητορικά σχήματα της «αλληγορίας» και της «προσωποποιίας»:  

α) Η αλληγορία, σύμφωνα με την κλασική ρητορική, ανήκει στους τρόπους272 
μαζί με την εικόνα και την μεταφορά. Επίσης συγγενεύει με την μεταφορά273, 
ακριβέστερα η αλληγορία είναι εκτεταμένη μορφή της μεταφοράς. Κατά τον 
αξιοπρόσεκτο ορισμό ενός ανώνυμου συγγραφέα ρητορικού εγχειριδίου, ο οποίος 

                                                
269 Η ανάλυση του Ρωμ 11,(16)17-24 στηρίζεται κυρίως στο άρθρο μου: «Ανιχνεύοντας το αίτημα της 
ενότητας στην παύλεια εκκλησιολογία. Από την αντίθεση στη σύνθεση [Ρωμ 11, (16) 17-24]», Χ. 
Ατματζίδη, Κριτικές αναγνώσεις των βιβλικών κειμένων. Ερευνητικές επισκέψεις σε βιβλικά τοπία, τόμ. 
Α΄, Θεσσαλονίκη, 2010, 265-297.  
270 Αναφέρω μερικά από αυτά: τη διατριβή, το ενθύμημα, την αλληγορία και την προσωποποιία. 
Αναλυτικά για τη δομή της ενότητας και τα ρητορικά σχήματα, που αυτή περιέχει βλ. Χ. Ατματζίδη, 
ό.π., 277-295.  
271 Για την κλασική και την κοινωνιολογική απόπειρα ερμηνείας της περικοπής βλ. αναλυτικά Χ. 
Ατματζίδη, «Ανιχνεύοντας το αίτημα της ενότητας στην παύλεια εκκλησιολογία. Από την αντίθεση στη 
σύνθεση [Ρωμ 11, (16) 17-24]», Χ. Ατματζίδη, Κριτικές αναγνώσεις των βιβλικών κειμένων. Ερευνητικές 
επισκέψεις σε βιβλικά τοπία, Τόμ. Α΄, , Θεσσαλονίκη, 2010, 265-29, ειδικά 269-277 (βιβλιογραφία). 
272 Σύμφωνα με τον Τρύφωνα, Περί τρόπων: «τρόπος δὲ ἐστι λόγος κατά παρατροπὴν το  ῦκυρίου 
λεγόμενος κατά τινα δήλωσιν κοσμιωτέραν  ἤκατά τό ἀναγκαῖον». Η παράθεση είναι από τον H. 
Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, Franz Steiner, Stuttgart, 1990, § 552.  
273 Η μεταφορά, ακριβέστερα, είναι μια εικόνα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Αριστοτέλης στη 
Ρητορική, 1406b: «και η εικόνα είναι είδος μεταφοράς. Η διαφορά μεταξύ των είναι πολύ μικρή. Έτσι, 
όταν ο Όμηρος λέγει για τον Αχιλλέα ότι «όρμησε σαν λιοντάρι», έχουμε εικόνα και όταν λέγει ότι «το 
λιοντάρι αυτό όρμησε», έχουμε μεταφορά». Βλ. και H. Lausberg, ό.π., §§ 552-598 (για τους τρόπους) 
και §§ 558-564 (για την μεταφορά). 
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μάλιστα διανθίζει τον ορισμό και με ένα παράδειγμα από τη Βίβλο, αλληγορία «... 
είναι φράση που άλλο λέει και άλλο εννοεί, όπως το λεγόμενο προς τον όφι· «Γι’ αυτό 
που έκανες, καταραμένο να ᾽σαι μόνο εσύ απ ᾽όλα τα ζώα της γης!» (Γεν 3,14)274. Μια 
αλληγορία275 είναι και τα αναφερόμενα στην τεχνική του μπολιάσματος της ελιάς στο 
Ρωμ 11,17-24. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η αλληγορία είναι ιδιαίτερα συχνή 
συγγραφική τεχνική, γιατί προσδίδει στα νοήματα του συγγραφέα που τη 
χρησιμοποιεί, εδώ του Παύλου, μεγαλύτερη υποβλητικότητα και τα καθιστά 
περισσότερο αισθητά και ζωντανά. Με την αλληγορία αυτή ο Παύλος εξυπηρετεί 
τους σκοπούς της επιχειρηματολογίας του και χωρίς να χρησιμοποιήσει εκφράσεις, 
όπως «μοιάζει με» ή «είναι σαν», μας μεταφέρει από το επίπεδο της 
καθημερινότητας, όπως είναι το μπόλιασμα της ελιάς, στο άλλο επίπεδο των εννοιών 
και αξιών και συγκεκριμένα της αλαζονείας των εξ εθνών χριστιανών, της έννοιας του 
αγίου στην Π.Δ., της ισότητας μέσα στην κοινότητα κ.ά.  

β) Η «προσωποποιία»276, που χρησιμοποιεί και ο Παύλος, είναι σύμφωνα με τη 
ρητορική τέχνη η δημιουργία από τον συγγραφέα ενός χαρακτήρα, εικονικού 
συνομιλητή, ο οποίος συμμετέχει στην συζήτηση και στη διαμόρφωση της 
επιχειρηματολογίας.  

Ο Παύλος στο Ρωμ 11,17-21 δημιουργεί έναν ανάλογο χαρακτήρα, όπως κάνει 
και πριν στο Ρωμ 7,7-12. Ο απόστολος, ενώ αρχίζει να αφηγείται την αλληγορία, 
απρόσμενα για μας, προσχεδιασμένα για εκείνον, δημιουργεί έναν συνομιλητή και 
αρχίζει έναν διάλογο μαζί του, μέσω του οποίου ξετυλίγει την αλληγορία. Πρόκειται 
για μια ακόμη ρητορική παρέμβαση του αποστόλου, που είναι η χρήση του 
ρητορικού σχήματος της «προσωποποιίας».  

Στη συνέχεια θα δούμε πώς λειτουργούν τα δύο αυτά ρητορικά σχήματα στην 
περικοπή.  

Ο Παύλος αναφέρεται στο Ρωμ 11,11 στον Ισραήλ και διερωτάται: «μήπως 
σκόνταψαν οι Ιουδαίοι, για να πέσουν οριστικά; Και απαντά αμέσως: «Με κανέναν 
τρόπο! Επειδή όμως σκόνταψαν αυτοί, ήρθε στα άλλα έθνη η σωτηρία, για να κάνει 
τους Ιουδαίους να ζηλέψουν». Ο απόστολος μαρτυρεί στον στίχο αυτό ότι το θέμα 
του είναι πώς το παράπτωμα των Ισραηλιτών θα βοηθήσει την ιεραποστολή και πώς 
θα αφυπνίσει τους ίδιους τους Ισραηλίτες. Έτσι από την αρχή διακρίνουμε, όχι 
βέβαια ξεκάθαρα, την πρόθεση του Παύλου ν’ αναφερθεί κατά τρόπο συναινετικό 
και ενωτικό στο θέμα.  

                                                
274 Βλ. αναλυτικά H. Lausberg, §§ 895-901 · R. Dean Anderson Jr., Glossary of Greek Rhetorical Terms, 
Leuven, 2000, 14-16. 
275 Σημειώνουμε ότι η αλληγορία αυτή χρησιμοποιείται από τον Παύλο και ως “ενθύμημα”. Γι’ αυτό 
βλ. αναλυτικά Χ. Ατματζίδη, ό.π., 286-291. 
276 Για την προσωποποιία βλ. R. Dean Anderson Jr., Glossary of Greek Rhetorical Terms, 106-107 και 61, 
όπου γίνεται σύνδεση του όρου με την ἠθοποιΐα. Εδώ απλώς σημειώνουμε ότι οι διάφοροι 
συγγραφείς ρητορικών εγχειριδίων χρησιμοποιούν άλλες ονομασίες για την προσωποποιία. Π.χ. ο M. 
F. Qunitilianus, Institutionis Oratoriae, IX, 2,29-37, την αποκαλεί sermocinatio, ενώ στο έργο Retorica 
ad Herennium ονομάζεται conformatio. Βλ. και H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik , §§ 
820-825 αλλά και 826-829.  
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Παρακάτω, στο Ρωμ 11,16, ο απόστολος θα καταστήσει πιο φανερή την πρόθεσή 
του να άρει τις αντιθέσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων με τη βοήθεια της Π.Δ. 
γράφοντας: «ε ἰδὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, κα ὶτ ὸφύραμα· κα ὶεἰ ἡ ῥίζα ἁγία, κα ὶο ἱκλάδοι». 
Ο Παύλος με τον στίχο αυτό αναφέρεται στο Αρ 15,17-21, όπου γίνεται λόγος για το 
πρώτο καρβέλι που προσφέρεται στον Κύριο. Σύμφωνα με το κείμενο ο Μωυσής 
διατάζει τους Ισραηλίτες κατ’ εντολή του Θεού: «όταν ζυμώνετε ψωμί, το πρώτο 
καρβέλι που θα ζυμωθεί με το πρώτο αλεύρι της νέας σοδειάς θα το προσφέρετε 
στον Κύριο ως απαρχή. Θα το προσφέρετε όπως τις απαρχές από το αλώνι σας. Θα 
ξεχωρίζετε για τον Κύριο ως απαρχή ένα μέρος από το ψωμί που θα ζυμώνετε· κι αυτό 
θα ισχύει για όλες τις επόμενες γενιές σας» (Αρ 15,20-21). Η απαρχή ήταν πλέον άγια 
- ξεχωρισμένη και αφιερωμένη στο Θεό και μέσω αυτής και όλο το ζυμάρι277. Ο 
απόστολος με την αναφορά του αυτή στην Π.Δ. και με τον παραλληλισμό που 
πραγματοποιεί, ότι δηλαδή το ίδιο συμβαίνει με τη ρίζα και τα κλαδιά τονίζει κατά 
τρόπο ξεκάθαρο, πως ό,τι ισχύει για το μέρος ισχύει και για το όλο, και πως το μέρος 
αγιάζει το όλο278. Η τοποθέτηση αυτή του Παύλου πριν αρχίσει την αναφορά του στην 
αλληγορία μας προϊδεάζει ότι από την αρχή σκοπεύει να τονίσει την διέπουσα 
αγιότητα τόσο των μερών όσο και του όλου.  

Ο απόστολος στη συνέχεια αρχίζει να αφηγείται την αλληγορία για το 
μπόλιασμα της ελιάς. Ταυτόχρονα όμως παρεμβάλλει στην αφήγηση τον διάλογο 
που πραγματοποιεί με τον εικονικό συνομιλητή. Η ξαφνική αυτή παρεμβολή του 
εικονικού συνομιλητή υποψιάζει τον αναγνώστη και στρέφει την προσοχή του στο 
περιεχόμενο της συνομιλίας αυτής και όχι στις λεπτομέρειες τις σχετικές με τις 
τεχνικές του μπολιάσματος της ελιάς.  

Ο εικονικός συνομιλητής παρουσιάζεται ως ένας εξ εθνών χριστιανός που 
αλαζονικά αυτοπροβάλλεται ως ανώτερος των Ισραηλιτών, αφού παίρνει τη θέση 
τους, όταν αυτοί αποκόπτονται από τη χριστιανική κοινότητα. Κατά τη στιχομυθία 
αυτή ο Παύλος αποφεύγει να αντιπαρατεθεί έντονα στον εικονικό συνομιλητή του. 
Αυτό φαίνεται από το ότι ο απόστολος απαντά στους ισχυρισμούς του με ένα 
«καλῶς» (στ. 20). Παράλληλα όμως φροντίζει να απευθύνει προς αυτόν όλα εκείνα 
τα αποδοκιμαστικά λόγια που θα ήθελε να απευθύνει κατευθείαν προς τους 
αλαζόνες εξ εθνών χριστιανούς, όπως φαίνεται από τη χρήση της προσωπικής 
αντωνυμίας «σύ» και ρημάτων σε δεύτερο ενικό πρόσωπο279. Έτσι στον στίχο 18 ο 
Παύλος προειδοποιεί τον εικονικό συνομιλητή του να «μ ὴκατακαυχ ῶτῶν κλάδων· 
ε ἰδ ὲκατακαυχᾶσαι ο ὐσ ὺτὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ». Επίσης στο στίχο 19 
φαίνεται έμμεσα η αποδοκιμασία του Παύλου προς τον αλαζονικό συνομιλητή του. 
Στον στίχο αυτό παρατίθεται η ένσταση του συνομιλητή ότι «ἐξεκλάσθησαν κλάδοι 
ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ», με τους οποίους κλάδους αυτός εννοεί τους Ισραηλίτες που 

                                                
277 Βλ. και A. Sand, «ἀπαρχή» σε EWNT, I, 278-280.  
278 Έτσι, μεταξύ άλλων, R. Jewett, Romans, 682 · Αντίθετα, μεταξύ άλλων, J. D. G. Dunn, Romans 1-8 ; 
Romans 9-16, 2 vols. (Dallas: WBC 38a, 38b, 1988), τ. 2, 658.  
279 Βλ. T. H. Tobin, Paul's Rhetoric in Its Context: The Argument of Romans, Peabody, 2004, 363.  
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δεν πίστεψαν στον Χριστό και ταυτόχρονα εκφράζει την ανωτερότητά του απέναντι 
σε αυτούς. Ακόμη, στον στίχο ο απόστολος προειδοποιεί τον συνομιλητή του ότι «ε ἰ
γὰρ  ὁθεὸς τῶν κατ ὰφύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, [μ ήπως] οὐδ ὲσο ῦφείσεται». Ο 
Παύλος με τα παραπάνω λόγια του φροντίζει να παρουσιάσει τον εικονικό 
συνομιλητή έτσι, ώστε οι εξ εθνών χριστιανοί, τους οποίους υπονοεί, να μην 
προσβληθούν, αλλά παράλληλα να συνειδητοποιήσουν ότι όλα όσα ο Παύλος 
αποδίδει στον συνομιλητή του σχετίζονται με εκείνους.  

Με τη χρήση της προσωποποιίας ο Παύλος αποφεύγει την κατευθείαν 
αντιπαράθεση με τους πραγματικούς αλαζόνες εξ εθνών χριστιανούς της Ρώμης και 
έτσι επιτυγχάνει να υποβαθμίσει έμμεσα όλα εκείνα τα στοιχεία που θα όξυναν τις 
σχέσεις μεταξύ των εξ εθνών χριστιανών και των εξ Ιουδαίων χριστιανών. Εδώ 
αποκαλύπτεται η χρησιμότητα της προσωποποιίας. Αν δεν υπήρχε αυτή, τότε o 
στίχος 17 αλλά και το υπόλοιπο κείμενο κινδυνεύουν να θεωρηθούν ως κατά μέτωπο 
πολεμική κατά των εξ εθνών χριστιανών άρα και ως υποβιβασμός και εξουθένωσή 
τους σε σχέση με τους εξ Ιουδαίων χριστιανούς. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο της 
χρήσης της προσωποποιίας είναι ότι αυτή αναγκάζει τον αναγνώστη της αλληγορίας 
να την ξαναδιαβάσει προσεκτικότερα. Τώρα πλέον με την προσθήκη του εικονικού 
συνομιλητή από τον Παύλο καθίσταται φανερή η πρόθεση του αποστόλου να μην 
επικεντρωθεί η προσοχή του αναγνώστη στο είδος της τεχνικής του μπολιάσματος 
που περιγράφεται στην αλληγορία, αλλά στην προσωποποιία και στα σημαινόμενά 
της για την χριστιανική κοινότητα και τον Ισραήλ.  

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο εικονικός συνομιλητής στο στ. 17 θεωρεί, και εμμέσως 
και οι εξ εθνών χριστιανοί, ότι αυτός ή αυτοί είναι το κλαδί - τα κλαδιά της αγριελιάς 
που μπολιάζονται επί της ήμερης ελιάς. Η λεπτομέρεια που πρέπει να επισημανθεί 
είναι ότι ο Παύλος δεν μιλά για το κλαδί της αγριελιάς που μπολιάζεται στην ήμερη 
ελιά, αλλά για το κλαδί της αγριελιάς που μπολιάζεται στη θέση των κλαδιών της 
ήμερης ελιάς που αποκόπηκαν και ανάμεσα στα υπόλοιπα κλαδιά της ήμερης ελιάς, 
που είναι οι εξ Ιουδαίων χριστιανοί.  

Επίσης, άξιο προσοχής είναι ότι χρησιμοποιείται το ρήμα «ἐνεκεντρίσθης» 
(παθητική φωνή), με το οποίο υπονοείται η θεϊκή ενέργεια. Το κέντρο βάρους του 
κειμένου, δηλαδή, δεν βρίσκεται στην ανανεωτική δύναμη της αγριελιάς, άρα των εξ 
εθνών χριστιανών280. Ούτε αυτό βρίσκεται στον τονισμό της μεγαλύτερης αντοχής 
της αγριελιάς, έστω και αν αυτή δεν είναι παραγωγική, σε σχέση με την αδύναμη ως 
προς την αντοχή αλλά παραγωγική ήμερη ελιά281. Αντίθετα, το κέντρο βάρους 
                                                
280 Έτσι οι A. G. Baxter και J. A. Ziesler, «Paul and Arboriculture: Romans 11.17-24» JSNT 24 (1985): 25-
32, που ερμηνεύουν κοινωνιολογικά την περικοπή με τη βοήθεια πληροφοριών για το μπόλιασμα της 
ελιάς από τον Λατίνο συγγραφέα Columella. Βλ. και Χ. Ατματζίδη, «Ανιχνεύοντας το αίτημα της 
ενότητας στην παύλεια εκκλησιολογία. Από την αντίθεση στη σύνθεση [Ρωμ 11, (16) 17-24]», Χ. 
Ατματζίδη, Κριτικές αναγνώσεις των βιβλικών κειμένων. Ερευνητικές επισκέψεις σε βιβλικά τοπία, 
Τόμ. Α΄, Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010, 273εξ. 
281 Έτσι ο Ph. F. Esler, «Ancient Oleiculture and Ethnic Differentiation: The Meaning of the Olive-Tree 
Image in Romans 11» JSNT 26.1 (2003): 103-124, που ερμηνεύει κοινωνιολογικά την περικοπή με τη 
βοήθεια πληροφοριών για το μπόλιασμα της ελιάς από τον αρχαίο Έλληνα συγγραφέα Θεόφραστο. 
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βρίσκεται στη δυνατότητα συμμετοχής και των κλαδιών αγριελιάς, δηλαδή των εξ 
εθνών χριστιανών, στην πλούσια τροφή που δίνει η ρίζα της ήμερης ελιάς, εξαιτίας 
της χάρης του Θεού, που δίνει τη δυνατότητα στους πιστούς από διαφορετικές 
εθνότητες να μοιράζονται τη σωτηρία282. Αυτό εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο 
μέσα από την λέξη «συγκοινωνός», η οποία αποτελείται από τη λέξη «κοινωνός, 
κοινωνία» και την πρόθεση «σὺν». Και μόνη η χρήση της λέξης «κοινωνός» αρκούσε 
για τον Παύλο, για να τονίσει την αγαπητική σχέση που θέλει να αναπτύσσεται 
μεταξύ των μελών της κοινότητας283. Όμως, ο απόστολος προτιμά να επιτείνει τη 
σημασία της λέξης με την προσθήκη της πρόθεσης «σὺν». 

 Τέλος, ο Παύλος φροντίζει να συμβουλέψει τον εικονικό συνομιλητή του και 
τους εξ εθνών χριστιανούς λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής: « ...μὴ ὑψηλ ὰφρόνει 
ἀλλ ὰφοβοῦ· ε ἰγὰρ  ὁθεὸς τῶν κατ ὰφύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, [μ ήπως] οὐδ ὲσο ῦ
φείσεται» (Ρωμ 11,20-21).  

Έτσι ο Παύλος με τη χρήση της προσωποποιίας και με τις προσεγμένες λέξεις και 
εκφράσεις που χρησιμοποιεί στην περικοπή, καθιστά φανερό ότι επιθυμεί να 
δημιουργήσει ένα κλίμα ισότητας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των μελών της 
κοινότητας.  

Ο Παύλος κλείνει την περικοπή με τον στίχο 24, όπου απευθύνεται πάλι στον 
εικονικό συνομιλητή του και του λέει: «ε  ἰγὰρ σὺ ἐκ τῆς κατ  ὰφύσιν ἐξεκόπης 
ἀγριελαίου κα  ὶπαρ  ὰφύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσ  ῳμᾶλλον οὗτοι ο ἱ
κατ  ὰφύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ». Ο απόστολος χρησιμοποιώντας το 
τελευταίο του ρητορικό σχήμα στην περικοπή, ένα a minore ad majus, θέλει να δείξει 
ότι ο Θεός τελικά κατά θαυμαστό τρόπο θα αγκαλιάσει και τους άπιστους του Ισραήλ 
και θα τους μπολιάσει και αυτούς στην ήμερη ελιά, όπως συνέβη και με τους εξ 
εθνών χριστιανούς.  

Παραπάνω διαπιστώσαμε ότι ο Παύλος έχει ν’ αντιμετωπίσει στην προς 
Ρωμαίους Επιστολή, κεφ. 9-11, κυρίως το πρόβλημα της σωτηρίας του Ισραήλ. Είδαμε 
όμως ότι ο απόστολος εντάσσει στην ενότητα και την αλληγορία του μπολιάσματος 
της ελιάς, όπου περιγράφονται παραστατικά οι εντάσεις μεταξύ των εξ εθνών και των 
εξ Ιουδαίων χριστιανών για τα πρωτεία μέσα στην χριστιανική κοινότητα της Ρώμης.  

Η συμπερίληψη από τον Παύλο της αλληγορίας αυτής στην ενότητα έχει μεγάλη 
σημασία, γιατί φανερώνει τη θέση του αποστόλου ότι οι τύχες των πιστών στον 
Χριστό, εξ εθνών χριστιανών και εξ Ιουδαίων χριστιανών, και του Ισραήλ είναι πλέον 
αναπόσπαστα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ο Παύλος στο Ρωμ 11,26 θα αναφέρει το 
περίφημο «πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται» και παρακάτω, αφού τονίσει ότι «συνέκλεισεν 
γὰρ  ὁθεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν, ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ» (Ρωμ 11,32), θα 

                                                
Βλ. και Χ. Ατματζίδη, ό.π., 274-276.  
282 Βλ. και C. Johnson Hodge, "Olive Trees and Ethnicities: Judeans and Gentiles in Rom. 11.17-24" in 
Christians as a Religious Minority in a Multicultural City: Modes of Interaction and Identity Formation in 
Early Imperial Rom, 84, New York, 2004, 84.  
283 Για τα χαρακτηριστικά του όρου στον Παύλο βλ. J. Hainz, κοινωνία κ.λπ., τόμ. II, σε EWNT, 749-755. 
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εξυμνήσει το βάθος της σοφίας και της γνώσεως του Θεού και το πόσο ανεξερεύνητες 
είναι οι αποφάσεις του και ανεξιχνίαστα τα έργα του (Ρωμ 11,33). Με όλα αυτά 
δείχνει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τελικά υπερισχύει η αγάπη και το έλεος του 
Θεού, ο οποίος θα περιλάβει στη σωτηρία του και τον Ισραήλ.  

Υπό το πρίσμα αυτό της τελικής και ολοκληρωτικής καταλλαγής, της 
συμφιλίωσης όλων, η στάση του Παύλου απέναντι στους πιστούς στον Χριστό 
κατοίκους της Ρώμης, που αντιμάχονταν μεταξύ τους εξαιτίας των πολιτισμικών 
προκαταλήψεών τους, δεν ήταν δυνατόν να είναι διαιρετική, αλλά ενοποιητική και 
συμφιλιωτική. Ο σκοπός του Παύλου ήταν η ύπαρξη μιας κοινότητας, μιας εκκλησίας, 
αποτελούμενης από εθνικούς και Ιουδαίους. Επιθυμία του αποστόλου ήταν, επίσης, 
αυτές οι δύο ομάδες πιστών στον Χριστό να κατορθώσουν να συμβιώσουν μέσα στην 
κοινότητα και με τη βοήθεια του ελεήμονα και ταυτόχρονα αυστηρού Θεού να 
ξεπεράσουν τις όποιες προκαταλήψεις τους. Γνώριζε βέβαια ότι είναι δύσκολο να 
θίξει το ακανθώδες αυτό θέμα απευθυνόμενος ευθέως στους πραγματικούς 
αποδέκτες του μηνύματος. Γι’ αυτό επέλεξε τον εικονικό συνομιλητή 
(«προσωποποιία») και μετέφερε σε αυτόν όλα τα ελαττώματα των εξ εθνών 
χριστιανών. Τελικά φαίνεται ότι πέτυχε τον σκοπό του. Γιατί οι πιστοί στον Χριστό 
κάτοικοι της Ρώμης δεν ήταν ούτε αφελείς ούτε μικρόνοες, ώστε να μην πειστούν 
από το πλήθος των αγαθών που θα τους επέφερε η ἐν Χριστῷ κοινή ζωή, και τα οποία 
τους απαρίθμησε ο απόστολος στην περικοπή του αυτή. Αυτά είναι: η σωτηρία 
(11,11), η πλούσια χάρη του Θεού (11,12), η «καταλλαγή» μεταξύ των ανθρώπων και 
του Θεού (11,15), η «ζωή ἐκ νεκρῶν» (11,15), η νέα ιδιότητά τους να είναι άγιοι του 
Θεού (11,16), η πλουσιοπάροχη πνευματική τροφοδοσία τους κοντά στον Θεό 
(11,17), η «πίστη» (11,20), η βίωση της «χρηστότητος» και της «ἀποτομίας» του Θεού 
(11,22). Όλα αυτά τα αγαθά χορηγούνται μέσα στην κοινότητα και γίνονται κτήμα 
των μελών της. Έτσι η κοινότητα, η Εκκλησία αναδεικνύεται ως η σύναξη στην οποία 
υπερβαίνονται εθνοκεντρισμοί και άλλες πολιτισμικές προκαταλήψεις.  
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5. Η θεολογία της προς Φιλήμονα Επιστολής 
 

 
 Στην έρευνα έχει συζητηθεί έντονα κατά πόσον η προς Φιλήμονα (= Φλμ) 

Επιστολή284, η μικρή αυτή επιστολή  του απ. Παύλου, περιέχει αξιόλογα θεολογικά 
θέματα. Έτσι από τη μια μεριά υποστηρίχτηκε η θέση ότι η επιστολή δεν είναι 
μεγάλης θεολογικής σημασίας, αφού αυτή δεν αναφέρεται σε καίρια παύλεια 
θεολογικά θέματα, όπως είναι η δικαιοσύνη Θεού, ο μωσαϊκός Νόμος, οι σχέσεις 
μεταξύ των χριστιανών και των Ισραηλιτών και  η εσχατολογία285. Από την άλλη 
μεριά, όμως, υποστηρίχτηκε ότι η επιστολή περιλαμβάνει σημαντικές θεολογικές  
ιδέες, όπως είναι η σχέση της αγάπης με την πίστη, η κοινωνία που βασίζεται στην 
πίστη, η σημαντική θεολογική μεταφορά του πατέρα-γιού κ. ά286.  

 Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Φλμ δεν μπορεί να συγκριθεί π.χ. με την Ρωμ ή την 
Γαλ ως προς τον πλούτο των θεολογικών ιδεών. Όμως, όπως ορθά τονίστηκε287, 
πολλά από τα παύλεια έργα διαπερνά η «κεντρική ιστορία» ότι ο Θεός 
δραστηριοποιείται στον κόσμο μέσω του Ιησού και χαρίζει τη σωτηρία στους 
ανθρώπους που πιστεύουν. Η στενή αυτή σχέση των πιστών με τον Θεό  τονίζεται και 
στην Φλμ. 

Ο Παύλος υφαίνει πάνω στον καμβά αυτό της «κεντρικής ιστορίας» το χαλί της 
προς Φλμ επιστολής του. Σε αυτό αναπαριστά ποικιλόμορφα την αλλαγή του staus 
quo που έχει επέλθει με την παρέμβαση του Θεού και την νέα πραγματικότητα που 
ο Θεός θεμελιώνει μέσω του Ιησού Χριστού  εντός της  χριστιανικής κοινότητας.  

 
 

Ο Θεός και η νέα ριζοσπαστική πραγματικότητα  
στην προς Φιλήμονα Επιστολή 

 
Ο Παύλος ήδη στο προοίμιο της επιστολής του μας προδιαθέτει για το τι θέλει να 

τονίσει. Σε αυτό αυτοπροσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την αινιγματική έκφραση 
«Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ» (Φλμ 1). Με αυτή αναφέρεται έμμεσα στην 
πραγματική του κατάσταση ως φυλακισμένου και άμεσα στην νέα κατάσταση 
ύπαρξής του ως δέσμιου – φυλακισμένου του Ιησού Χριστού.  

Στη συνέχεια ο Παύλος θα χρησιμοποιήσει μια σειρά από λέξεις, έννοιες, καθώς 
και εικόνες – μεταφορές για να περιγράψει τη νέα αυτή και ριζοσπαστικού 

                                                
284 Βλ. Ι. Καραβιδόπουλου, Aποστόλου Παύλου επιστολές προς Eφεσίους Φιλιππησίους Kολοσσαείς 
Φιλήμονα, Θεσσαλονίκη 1981 · P. Stuhlmacher, Der Brief an Philemon, Benziger Verlag / Neukirchener 
Verlag, 1989 · P. Müller, Der Brief an Philemon, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2011 · M. Wolter, 
Der Brief an die Kolosser / Der Brief an Philemon, Gütersloher Verlagshaus, 1993. 
285 Έτσι ο N. R. Petersen, Rediscovering Paul: Philemon and the Sociology of Paul's Narrative World, Wipf 
and Stock, 201εξ.  
286 Έτσι ο M. Wolter, „The Letter to Philemon as Ethical Counterpart of Paul s Doctrine of Justification”, 
171εξ.  
287 Έτσι R. B. Hays, “Crucified with Christ. A Synthesis of the Theology of 1 and 2 Thessalonian, Philemon, 
Philippians, and Galatians”, 231.  
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χαρακτήρα πραγματικότητα, που ισχύει μέσα στην «κατ᾿ οἶκόν… ἐκκλησία» (Φμλ 1) 
του αγαπητού συνεργάτη και «αδελφού» του Φιλήμονα (Φλμ 1).  

Η νέα αυτή πραγματικότητα καθρεφτίζεται: 
1) Πρώτ’ απ’ όλα σε λέξεις που σχετίζονται με την αγάπη, την πίστη και την 

κοινωνία, που ο Παύλος χρησιμοποιεί συνδυαστικά στην επιστολή. Αυτές είναι; 
ἀγαπητός, συνεργός (Φλμ 1), ἀγάπη, πίστις (Φλμ 5), πίστις, κοινωνία (Φλμ 6), χαρά, 
παράκλησις, ἀγάπη (Φλμ 7), παρακαλώ, ἀγάπη (9), ἀγαπητός, άδελφός (16), 
κοινωνός (7), ὀναίμην [= ὀνίμημι] (Φλμ 20).  

Π.χ. στο Φλμ 5, ο Παύλος εκφράζει την ικανοποίησή του και ευχαριστεί τον Θεό, 
γιατί πληροφορείται για την συμπεριφορά του Φιλήμονα. Χαρακτηριστικά ο 
απόστολος λέει προς αυτόν: «ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν, ἣν ἔχεις πρὸς 
τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους». Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο απόστολος 
πρώτα αναφέρεται στην αγαπητική  συμπεριφορά του Φιλήμονα και έπειτα στην 
πίστη του.  

Ακόμη στο Φλμ 6,  ο Παύλος απευθύνεται πάλι στον Φιλήμονα και ζητά από τον 
Θεό «ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου (του Φιλήμονα)  ἐνεργὴς γένηται ἐν 
ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν». Εδώ κάνει λόγο για την πίστη του 
Φιλήνονα, αλλά πάλι προτάσσει αυτής τη λέξη «κοινωνία». Και στις δυο αυτές 
περιπτώσεις ο απόστολος δίνει προτεραιότητα στην έμπρακτη και συνάμα κοινωνική 
αγάπη και θέλει να τονίσει την αξία της πίστης σε σχέση με τον συνάνθρωπο.  

Επίσης, στο Φλμ 7,  ο Παύλος εκφράσει τη μεγάλη χαρά του για την έμπρακτη 
αγάπη του Φιλήμονα, ο οποίος με τις αγαπητικές του πράξεις στηρίζει και 
ανακουφίζει πολλούς από τους συνανθρώπους του («χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ 
παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, 
ἀδελφέ»).  

Τέλος είναι αξιοπρόσεκτη η επανειλημμένη αναφορά του Παύλου στον Ιησού 
Χριστό (Φλμ 1.3.5.6.8.9.16.20.25).  

Όλα αυτά δείχνουν ότι για τον Παύλο εγκαινιάστηκε η νέα πραγματικότητα των 
χριστιανικών κοινοτήτων, όπου κυριαρχεί η αλληλεγγύη (αγάπη) μεταξύ των 
χριστιανών. Αυτή είναι αποτέλεσμα της πίστης των χριστιανών στον Ιησού Χριστό. 

2) Δεύτερο, η νέα αυτή πραγματικότητα καθρεφτίζεται, επίσης, στις διάφορες 
εικόνες ή μεταφορές που χρησιμοποιεί ο Παύλος. Με αυτές ο απόστολος στοχεύει 
να περιγράψει την νέα πραγματικότητα των χριστιανικών κοινοτήτων και να την 
εντάξει στην πολιτισμική συνάφεια, καθώς και να κινητοποιήσει δημιουργικά τους 
χριστιανούς.  

α) Πρώτ’ απ, όλα, ο Παύλος χρησιμοποιεί εικόνες σχετικές με την οικογένεια. 
 Ο Παύλος χρησιμοποιεί άλλοτε την εικόνα του αδελφού  (Φλμ 1.2.7.16. 20 και 

υποδηλώνει με αυτή την ισότητα μεταξύ των χριστιανών. Οι χριστιανοί ανήκουν  
κατά τον Παύλο σε μια συγκεκριμένη ομάδα, τις κατά τόπους εκκλησίες, όπου δεν 
ισχύουν οι αρχές του παραδοσιακού «οίκου» της ελληνορωμαϊκής εποχής. Σε αυτόν 
ο pater familias ήταν ο απόλυτος κύριος όλων των μελών, δηλαδή της συζύγου, των 
τέκνων, και των δούλων.  Αντίθετα, στις χριστιανικές κοινότητες ισχύει η αρχή της 
ισότητας μεταξύ των μελών τους.  

Ο Παύλος χρησιμοποιεί άλλοτε τις εικόνες της γέννησης και της τεκνοποίησης 
(Φλμ 10) και υποδηλώνει με αυτές την πνευματική ιεραρχία που ισχύει μεταξύ των 
μελών της κοινότητας.  
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Τέλος, ο Παύλος χρησιμοποιεί την εικόνα του σπλάχνου  (Φλμ 7.12.20). Με αυτή 
εννοείται συνεκδοχικά είτε το παιδί που έχει γεννήσει κάποιος είτε η περιοχή, όπου 
εδράζεται ο συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου, η πηγή των  συναισθημάτων 
του. Με άλλα λόγια, με την εικόνα αυτή υποδηλώνεται η επιθυμία της υπαρξιακής 
ταύτισης ενός  ατόμου, εδώ του Παύλου, μ’ ένα άλλο. Ο απόστολος  περιγράφεται 
στην επιστολή να στέλνει τον Ονήσιμο πίσω στο Φιλήμονα λέγοντας: «ὃν ἀνέπεμψά 
σοι, αὐτόν, τοῦτ᾿ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα» (Φλμ 12). Δηλαδή ο Παύλος θεωρεί τον 
Ονήσιμο ως μέρος του εαυτού του και παρακαλεί τον Φιλήμονα να τον δεχτεί σαν 
είναι ό ίδιος ο Παύλος. Και παρακάτω, ο Παύλος ταυτίζεται πάλι με τον Ονήσιμο και 
παρακαλεί τον Φιλήμονα να τον δεχτεί χρησιμοποιώντας μια παρόμοιας σημασίας 
έκφραση. Λέει στον Φιλήμονα «εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ». 

Στην νέα, λοιπόν πραγματικότητα που διαμορφώνεται στις κατά τόπους 
εκκλησίες υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των χριστιανών, που στηρίζεται στον δεσμό 
τη αγάπης.     

β) Δεύτερο, ο Παύλος χρησιμοποιεί εικόνες σχετικές με το δίκαιο και την 
οικονομία288.  

Πρώτ’ απ’ όλα ο Παύλος χρησιμοποιεί την εικόνα της αναπομπής νόμου, δηλαδή 
την προβλεπόμενη από το δίκαιο άρνηση υπογραφής ενός νόμου από μια αρμόδια 
αρχή ή την επιστροφή του για αναθεώρηση. Ο Παύλος απευθύνεται στον Φιλήμονα 
και του λέει για τον Ονήσιμο: «ὃν ἀνέπεμψά σοι, αὐτόν, τοῦτ᾿ ἔστιν τὰ ἐμὰ 
σπλάγχνα» (Φλμ 12). Με τη λέξη «αναπέμπω» ο Παύλος υποδηλώνει την υπεροχή 
του έναντι του Φιλήμονα, υπεροχή που απορρέει από την ιδιότητά του ως 
πνευματικού πατέρα του Φιλήμονα. Ο Παύλος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να  
«αναπέμψει» τον Ονήσιμο στον Φιλήμονα, και ν’ απαιτήσει από αυτόν  να 
επανεξετάσει την περίπτωση του Ονήσιμου και να τον δεχθεί κοντά του.  

Επίσης, ο Παύλος χρησιμοποιεί την εικόνα, τη σχετική με το δίκαιο του ασύλου, 
που ίσχυε τότε για τους δούλους. Αυτοί, όταν κατέφευγαν σε κάποιο ιερό μιας 
θεότητας, τίθεντο αυτόματα υπό την προστασία της θεότητας και απαγορευόταν να 
συλληφθούν και να τιμωρηθούν (δίκαιο ασυλίας). Ο Παύλος με την εικόνα αυτή 
υποδηλώνει την ιερότητα του Ονήσιμου, επειδή αυτός αιτήθηκε ασύλου στον Παύλο 
και επειδή ο απόστολος του το χορήγησε.  Επομένως ο Φιλήμων είναι υποχρεωμένος 
να δεχθεί κοντά του τον Ονήσιμο και να τον προστατέψει. 

Ο Παύλος χρησιμοποιεί επίσης την εικόνα, τη σχετική με το δικαίωμα νομής και 
κατοχής πράγματος, που έχει σύμφωνα με το  εμπράγματο δίκαιο ο εκάστοτε 
κύριος. Ως γνωστό, οι δούλοι θεωρούνταν την εποχή εκείνη «πράγματα», που 
υπάγονταν στις ρυθμίσεις του εμπράγματου δικαίου. Στο Φλμ 13 ο Παύλος 
απευθύνεται στον Φιλήμονα και του λέει για τον δούλο Ονήσιμο: «ὃν (τον Ονήσιμο) 
ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς 
τοῦ εὐαγγελίου». Ο Παύλος, δηλαδή, δηλώνει ότι ενώ είχε την εξουσία να νέμεται 
και να κατέχει τον Ονήσιμο κρατώντας τον κοντά του, εντούτοις τον έστειλε πίσω 
στον πρότερό του κύριο τον Φιλήμονα ζητώντας από αυτόν να τον δεχθεί σαν να ήταν 
ο ίδιος ο Παύλος. Ο Παύλος με τη χρήση της εικόνας αυτής υποδηλώνει την απόλυτη 

                                                
288 Βλ. σχετικά C. Gerber., Paulus und seine ‚Kinder': Studien zur Beziehungsmetaphorik der paulinischen 
Briefe, 110-130.  
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κυριότητα που έχει επί του Ονήσιμου, την οποία όμως αποποιείται για το καλό του 
Ονήσιμου.   

Τέλος, ο Παύλος χρησιμοποιεί εικόνες σχετικές με την οικονομία, όπως η οφειλή 
και η αποπληρωμή χρεών, η οικονομική ωφέλεια από μια συναλλαγή κ.ά. Οι εικόνες  
αυτές είναι συγκεντρωμένες σε τρεις στίχους, στο Φλμ 18-20, Εκεί ο Παύλος 
απευθύνεται στον Φιλήμονα και του τονίζει:  «εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο 
ἐμοὶ ἐλλόγα. ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ 
σεαυτόν μοι προσοφείλεις. ναὶ ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου 
τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ». Ο Παύλος παραθέτει μια σειρά από λέξεις που απεικονίζουν 
διάφορες δραστηριότητες οικονομικού περιεχομένου (ἀδικέω, ὀφείλω, ἐλλογέω, 
ἀποτίνω, προσοφείλω, ονίνημι). 

Με όλες αυτές τις εικόνες ο Παύλος θέλει να υπογραμμίσει στον Φιλήμονα ότι του 
οφείλει πολλά. Ο μοναδικός τρόπος αποπληρωμής του χρέους του είναι να κρατήσει 
ο Φιλήμονας τον Ονήσιμο κοντά του.  

γ) Τέλος τρίτο, ο Παύλος χρησιμοποιεί την εικόνα, τη σχετική με τη δουλεία. 
Σημειώνουμε ότι η έκφραση «δούλος Χριστού» χρησιμοποιείται στην Κ.Δ. 

ευρύτατα και πολύτροπα289. Στην Φλμ η λέξη «δούλος» χρησιμοποιείται δύο φορές 
στο Φλμ 16. Εκεί ο Παύλος απευθύνεται προς τον Φιλήμονα και τον καλεί να δεχτεί 
πίσω τον δούλο Ονήσιμο  «οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ᾿ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, 
μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ».  

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η εικόνα αυτή δεν έχει καθαρή μεταφορική σημασία, 
όπως οι άλλες που εξετάσαμε προηγουμένως. Εδώ γίνεται λόγος για ένα πραγματικό 
δούλο τον Ονήσιμο, ο οποίος έγινε χριστιανός, χωρίς όμως αυτός ν’ απαλλαγεί από 
την κατάσταση της δουλείας. Για τον Παύλο όμως ο Ονήσιμος δεν είναι πλέον 
δούλος, αλλά αδελφός. Γι’ αυτό και ο Φιλήμονας πρέπει να τον δεχτεί ως αδελφό και 
όχι ως δούλο.  

Αντίθετα, σημειώνουμε ότι ο Παύλος παίζει στο Φλμ 11 με το όνομα Ονήσιμος. 
Όπως είναι γνωστό το όνομα «Ονήσιμος» σχετίζεται με τη λέξη  «ονήσιμος», που 
σημαίνει  χρήσιμος, ωφέλιμος.  Έτσι ο Παύλος απευθύνεται στον Φιλήμονα και τον 
παρακαλεί να δεχτεί πίσω τον Ονήσιμο, «τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ [καὶ] σοὶ καὶ 
ἐμοὶ εὔχρηστον» (Φλμ 11). Ο Παύλος παίζει με ο όνομα «Ονήσιμος» και μιλάει 
σκόπιμα και διφορούμενα. Τονίζει ότι ο Ονήσιμος ήταν κάποτε για τον Φιλήμονα 
άχρηστος. Τώρα όμως που έγινε χριστιανός είναι αδελφός και χρήσιμος και για τον 
Παύλο και για τον Φιλήμονα. Πρέπει λοιπόν ο τελευταίος να τον δεχτεί και να τον 
κρατήσει κοντά του.  

Με όλες τις παραπάνω εικόνες ο Παύλος τονίζει τις κοσμογονικού και 
πολυεπίπεδου χαρακτήρα αλλαγές που συμβαίνουν μέσα στην νέα 
πραγματικότητα των κατά τόπους εκκλησιών.  

3)  Τέλος τρίτο, η νέα αυτή πραγματικότητα καθρεφτίζεται, στον τρόπο 
αντιμετώπισης και ανατροπής από τον Παύλο βασικών πολιτισμικών προτύπων 

                                                
289 Βλ. Σχετικά I. A. H. Combes,  The Metaphor of Slavery in the Writings of the Early Church: From the 
New Testament to the Beginning of the Fifth Century, Sheffield Academic Press, 1998 · βλ. και Χ. 
Ατματζίδης, «Ο απόστολος Παύλος και το ζήτημα της δουλείας (Α΄ Κορ 7,20-21)», του ίδιου, 
Ερμηνευτικές και θεολογικές προσεγγίσεις στην Καινή Διαθήκη, Εκδόσεις OSTRACON, Critical 
Approaches to the Bible, vol. IV, Θεσσαλονίκη 2014, 89-128. 
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που ίσχυαν στην ελληνορωμαϊκή κοινωνία, καθώς και στην αντικατάστασή τους 
από νέα. Συγκεκριμένα:  

α) Στην ελληνορωμαϊκή κοινωνία διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο το κοινωνικό 
status του ανθρώπου. Αυτό καθοριζόταν ως υψηλό ή χαμηλό ανάλογα με την 
δικαιϊκή, οικονομική, πολιτική και μορφωτική κατάσταση του κάθε ανθρώπου.   

Στην ελληνορωμαϊκή κοινωνία τιμούσαν ιδιαίτερα τα άτομα με υψηλό κοινωνικό 
status, ενώ απαξίωναν εκείνα με χαμηλό κοινωνικό status. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τα μέλη της ρωμαϊκής κοινωνίας φρόντιζαν ιδιαίτερα να μην απωλέσουν την υψηλή 
κοινωνική τους θέση. Στο αυτό  πλαίσιο είχε αναπτυχθεί και ο θεσμός του 
Ευεργετισμού. Σύμφωνα με αυτόν ο Ευεργέτης βοηθούσε με πολλούς τρόπους τους 
ταπεινούς, δηλαδή τους έχοντες ανάγκη ανθρώπους και αυτοί ανταπέδιδαν με την 
απόδοση τιμής σε αυτόν. Σημειώνουμε ότι με τον Ευεργετισμό παγιώνονταν μέσα 
στην κοινωνία οι  διάφορες κοινωνικές ανισότητες. Αντίθετα παρατηρούμε ότι στην 
Φλμ ο θεσμός αυτός λειτουργεί ανατρεπτικά. Ο Φιλήμων δεν περιγράφεται την 
επιστολή ως ευεργέτης, αλλά ωε αδελφός. Επίσης, ο Ονήσιμος  δε προβάλλεται ως ο 
ταπεινός αποδέκτης ευεργεσιών. Αντίθετα αυτός ταυτίζεται στην επιστολή με το απ. 
Παύλο.   Συνεπώς ο Ευεργετισμός στη χριστιανική κοινότητα δεν είναι πάροχος 
ευεργεσιών με κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω. Στις κατά τόπους εκκλησίες 
όλα τα μέλη τους είναι ταυτόχρονα και ευεργέτες και ευεργετούμενοι.   

β)  Ένα άλλο πρότυπο που ίσχυε στην ελληνορωμαϊκή κοινωνία είναι η 
περιχαράκωση των διαφόρων κοινωνικών τάξεων γύρω από τα κεκτημένα 
δικαιώματα. Η οριοθέτηση μεταξύ των τάξεων είναι αυστηρή και σπάνια 
ανατρέπεται. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στους κανόνες που ίσχυαν για τη δουλεία την 
εποχή εκείνη.  

Στην Φλμ παρατηρούμε ότι ο Παύλος συμπεριφέρεται αντίθετα με την 
συνηθισμένη τάξη. Στέλνει τον δούλο Ονήσιμο πίσω στον κύριό του Φιλήμονα. 
Επίσης, αντιμετωπίζει ισότιμα τον κύριο Φιλήμονα και τον δούλο Ονήσιμο και κάνει 
λόγο για εκατέρωθεν απαιτητές οφειλές. Ακόμη ο Παύλος προτείνει την ανάπτυξη 
άλλου είδους σχέση μεταξύ του εαυτού του, του Φιλήμονα και του Ονήσιμου  μέσα 
στην χριστιανική κοινότητα. Η σχέση αυτή θα βασίζεται στην αγάπη, την ισότητα 
και την αλληλεγγύη των μελών των κατά τόπους εκκλησιών.  

Τέλος σημειώνουμε ότι η νέα αυτή πραγματικότητα, με τις ριζοσπαστικού 
χαρακτήρα ανατροπές των υπαρχουσών στην ελληνορωμαϊκή κοινωνία κοινωνικών, 
οικονομικών κ.ά. δόμων, εφαρμόζεται από τους χριστιανούς μόνον εντός των 
κοινοτήτων τους. Οι χριστιανοί είναι μειονότητα μέσα στην ελληνορωμαϊκή 
κοινωνία. Θα ήταν, έτσι, εντελώς παράλογο, αλλά και άκρως επικίνδυνο για τους 
ίδιους να επιδιώκουν να επιβάλλουν τις δικές τους θέσεις σε όλη την υπόλοιπη 
κοινωνία.  
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6. Η θεολογία της Β΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολής 
 
 

 
Αφορμή για την σύνταξη της Β΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολής αποτέλεσαν οι 

ισχυρισμοί ορισμένων ότι έφθασε η δευτέρα παρουσία του Κυρίου (2,1-2). Το 
κεντρικό θέμα, λοιπόν, της επιστολής είναι εσχατολογικό. Αυτό αναπτύσσεται κυρίως 
στο 1,5-10 και στο ιδιαίτερα δύσκολο ερμηνευτικά απόσπασμα 2,2-12290.  
 

Κρίση και δευτέρα παρουσία του Κυρίου 
 

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στην κρίση και την δευτέρα παρουσία του 
Κυρίου (1,5-10 · 2,1-12). Η εσχατολογία, όμως, αυτή της επιστολής είναι διαφορετική 
και διαφέρει εκείνης που περιγράφεται στην Α΄ προς Θεσσαλονικείς (4,13-18 · 5,1-
11).  

Συγκεκριμένα, τα διαφορετικά σημεία των δύο επιστολών είναι τα ακόλουθα:  
1) Στην Α΄ Θεσ η παρουσία του Κυρίου θεωρείται ότι είναι πολύ κοντά (πρβλ. και 

Φιλ 4,5β: « ὁκύριος ἐγγύς»), ενώ στην Β΄ Θεσ παρατείνεται ο ερχομός του Κυρίου με 
την παρέμβαση διαφόρων συμβάντων, όπως της «ἀποστασίας» και της εμφάνισης 
του «ἀνθρώπου τῆς ἀνομίας» (Β΄ Θεσ 2,3).  

2) Στην Α΄ Θεσ 4,13-18 στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο ερχομός 
του Κυρίου, η αρπαγή των πιστών και η συνύπαρξή τους με τον Χριστό. Στην Β΄ Θεσ 
προηγείται της εμφάνισης του Κυρίου «ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας,  ὁυἱὸς τῆς 
ἀπωλείας», ο οποίος θα πολεμά και θα συναγωνίζεται τον Θεό. Στην Β΄ Θεσ τονίζεται, 
ακόμη, ότι η πλήρης εμφάνιση του αντιπάλου του Θεού δεν έχει έλθει ακόμη (2,6-7), 
όμως αυτός παραπλανά από τώρα τους πιστούς. Τελικά όμως ο Χριστός κατά την 
παρουσία του θα τον κατανικήσει.  

3) Στην Α΄ Θεσ 5,1 αποκλείονται κάθε είδους υπολογισμοί σχετικά με την 
παρουσία του Κυρίου. Στη Β΄ Θεσ 1,1-12, αντίθετα, υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο, 
χρονοδιάγραμμα ακολουθίας των γεγονότων, και μάλιστα οι άνθρωποι 
προτρέπονται να προβαίνουν σε υπολογισμούς (βλ. στίχο 5). δ) Στην Α΄ Θεσ, τέλος, 

                                                
290 Αναλυτικά για την ερμηνεία των στίχων της Β΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολής βλ. Ι. Γαλάνη, Η 
δευτέρα επιστολή του απ. Παύλου προς Θεσσαλονικείς (Θεσσαλονίκη, 1989) · Ελληνική Εταιρεία 
Βιβλικών Σπουδών, Οι δύο προς Θεσσαλονικείς επιστολές του αποστόλου Παύλου - Εισηγήσεις Θ΄ 
Συνάξεως Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων - Ιερισσός Χαλκιδικής 1997 (Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 
2000). 
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κυριαρχεί η δευτέρα παρουσία του Κυρίου (Α΄ Θεσ 4,16, πρβλ. και Α΄ Κορ 15,23), ενώ 
στην Β΄ Θεσ το κέντρο βάρους πέφτει στην εξαφάνιση του ανόμου (Β΄ Θεσ 2,8).  

Αναλυτικότερα, σχετικά με την εσχατολογία στη Β΄ Θεσ ο συγγραφέας της 
επιστολής συμβουλεύει τους πιστούς να μην παρασύρονται από επίμονες φήμες και 
διδασκαλίες ότι τάχα φτάνει η ημέρα του Κυρίου. Η δευτέρα παρουσία του Χριστού 
δεν θα γίνει, αν δεν προηγηθούν άλλα σημαντικά γεγονότα. Αυτά τα περιγράφει με 
τη βοήθεια παλαιοδιαθηκικών, προφητικών και αποκαλυπτικών μοτίβων (π.χ. Ησ 
11,4 · Δν 11,36εξ.) και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως στάδια, που θα 
προηγηθούν της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου ή ως προϋποθέσεις, που πρέπει να 
πληρωθούν για να επέλθει η δευτέρα παρουσία. Τα στάδια είναι σύμφωνα με το 
κείμενο δύο, η εμφάνιση της αποστασίας, δηλαδή της απομάκρυνσης των ανθρώπων 
από την ορθή πίστη και η εμφάνιση του «ἀνθρώπου τῆς ἀνομίας», που είναι 
προορισμένος για την απώλεια (2,3). Αυτός περιγράφεται ως «ὁ ἀντικείμενος κα ὶ
ὑπεραιρόμενος ἐπ ὶπάντα λεγόμενον θεὸν  ἢσέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν το ῦ
θεο  ῦκαθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός» (2,4). Ο αντικείμενος, λοιπόν, 
αυτός, ή αλλιώς ο άνθρωπος της ανομίας όχι μόνον θα αμφισβητήσει τον Θεό, αλλά 
θα θελήσει και θα επιχειρήσει να πάρει αυτός τη θέση του Θεού (2,4). Η εμφάνιση 
και δράση του ανθρώπου της ανομίας, ο οποίος στις επιστολές του Ιωάννη 
ονομάζεται αντίχριστος (Α΄ Ιω 2,18.22 · 4,3 · Β΄ Ιω 7), εμποδίζεται από ένα, κατά πάσα 
πιθανότητα, πρόσωπο, που ίσως είναι ο Θεός, και το οποίο αποκαλείται στην 
επιστολή «τ ὸκατέχον» ή « ὁκατέχων» (2,2.7). Όταν « ὁκατέχων» σταματήσει να τον 
εμποδίζει (2,7), τότε θα εμφανιστεί «ὁ ἄνομος» «κατἐ ᾿νέργειαν το  ῦσατανᾶ» (2,9) 
και θα παρασύρει με διάφορους τρόπους όσους τον πιστέψουν προς την 
καταστροφή. Τελικά όμως ο Κύριος θα εξολοθρεύσει τον άνομο «τ ῷπνεύματι το ῦ
στόματος αὐτο ῦκα ὶκαταργήσει τῇ ἐπιφανε ίᾳτῆς παρουσίας αὐτοῦ» (2,8), δηλαδή 
θα τον εξολοθρεύσει «με την πνοή του στόματός του και θα τον αφανίσει, όταν 
εμφανισθεί κατά την παρουσία του». Με την δεύτερη έλευση του Κυρίου επέρχεται 
και η δίκαιη κρίση του Θεού. Στο 1,5-10 προφητεύεται πάλι με ορολογία προφητική 
και αποκαλυπτική, ότι, όταν έλθει ο Χριστός, οι διώκτες των πιστών θα τιμωρηθούν 
σκληρά, ενώ οι πιστοί θα ανταμειφθούν για την υπομονή τους. 
 


