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ΕΦΕΣΙΟΥΣ 1 

1 Ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το 
θέλημα του Θεού.
Προς τους χριστιανούς που ζουν στην Έφεσο και τους ενώνει η 
πίστη στον Ιησού Χριστό.
2 Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να 
σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη.
3 Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού 
Χριστού, που μέσω του Χριστού μάς δώρισε πλούσιες τις ευλογίες 
του, πνευματικές και ουράνιες. 4 Μας διάλεξε πριν θεμελιώσει τον 
κόσμο, να γίνουμε δικοί του δια του Χριστού, αψεγάδιαστοι στην 
τελική του κρίση. 5 Μας προόρισε με την αγάπη του να γίνουμε 
παιδιά του δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για 
μας θέλημά του, 
6 ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη του, που μας δώρισε 
δια του αγαπημένου του Υιού.
7 Μας λύτρωσε με το αίμα του Χριστού, συγχώρησε τις αμαρτίες 
μας με την πλούσια χάρη 8 που μας τη σκόρπισε περίσσια, μαζί με 
κάθε λογής φρόνηση και γνώση. 9-10 Μας έκανε γνωστό το 
μυστήριο του θελήματός του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να 
πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού στην καθορισμένη 
στιγμή, δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια κι επίγεια, στο 
πρόσωπο του Χριστού. 11 Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο 
στην κληρονομία του Θεού, γιατί αυτό ήταν απαρχής το σχέδιό 
του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά του. 
12 Για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού, εμείς 
που από πριν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας στο Χριστό.

Ποιο είναι το προαιώνιο σχέδιο του Θεού? 
Συνήθως το φτωχαίνουμε και το στενεύουμε 
πιστεύοντας ότι είναι το να ζήσουμε “μια καθαρή 
και ευσεβή  ζωή και να πάμε στον ουρανό”. Ο 
Παύλος όμως, συμπυκνώνοντας σε λίγα εδάφια 
όλη την ιστορία της Βίβλου, μας λέει ότι η μεγάλη 
εικόνα είναι αυτή που διαβάζουμε στο εδάφιο 
10. Και εμείς οι μικροί και πεπερασμένοι, έχουμε 
στο σχέδιο αυτό μια μεγάλη και αιώνια αποστολή, 
να γίνουμε ο «έπαινος της δόξης Αυτού».

1.Τί μας χάρισε εν Χριστώ (εδ. 1-8)
2.Τί μας γνωστοποίησε εν Χριστώ (εδ. 9-11)
3.Πού μας καλεί εν Χριστώ (εδ. 12-14)
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