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ΕΦΕΣΙΟΥΣ 4
1 ΣAΣ παρακαλώ, λοιπόν, εγώ ο φυλακισμένος, χάρη τού 
Kυρίου, να περπατήσετε άξια της πρόσκλησής του, με την 
οποία προσκληθήκατε, 2 με κάθε ταπεινοφροσύνη και 
πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον 
με αγάπη, 3 φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείτε την 
ενότητα του Πνεύματος διαμέσου τού συνδέσμου τής 
ειρήνης. 4 Ένα σώμα και ένα Πνεύμα, όπως και προσ-
κληθήκατε με μία ελπίδα τής πρόσκλησής σας· 5 ένας 
Kύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα· 
6 ένας Θεός και Πατέρας όλων, αυτός που είναι επάνω από 
όλους, και διαμέσου όλων, και μέσα σε όλους εσάς.
7 Σε κάθε έναν, μάλιστα, από μάς δόθηκε η χάρη σύμφωνα 
με το μέτρο τής δωρεάς τού Xριστού. 8 Γι’ αυτό, λέει: 
«Kαθώς ανέβηκε σε ύψος, αιχμαλώτισε αιχμαλωσία, και 
έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους». 9 Kαι το, ανέβηκε, τι 
είναι, παρά ότι και κατέβηκε πρώτα στα κατώτερα μέρη τής 
γης; 10 Aυτός που κατέβηκε, αυτός είναι που και ανέβηκε 
πιο πάνω από όλους τούς ουρανούς, για να γεμίσει με 
πληρότητα τα πάντα.

11 Kαι αυτός έδωσε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε 
προφήτες,
άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και 
δασκάλους, 12 για την τελειοποίηση των αγίων, για το έργο 
τής διακονίας, για την οικοδομή τού σώματος του Xριστού· 
13 μέχρις ότου, ανεξαίρετα όλοι, να φτάσουμε στην ενότητα 
της πίστης, και της επίγνωσης του Yιού τού Θεού, σε 
τέλειον άνδρα, σε μέτρο ηλικίας τού πληρώματος του 
Xριστού·
14 για να μη είμαστε πλέον νήπιοι, με το να κυματιζόμαστε 
και να περιφερόμαστε με κάθε άνεμο της διδασκαλίας, μέσα 
στη δολιότητα των ανθρώπων, μέσα στην πανουργία προς 
μεθόδευση της πλάνης· 15 αλλά, ζώντας την αλήθεια με 
αγάπη, να αυξηθούμε σ’ αυτόν σε όλα, αυτός που είναι η 
κεφαλή, ο Xριστός· 16 από τον οποίο ολόκληρο το σώμα, 
καθώς συναρμολογείται και καθώς συνδέεται με κάθε 
συνάφεια των μελών που συνεργούν, σύμφωνα με την 
ανάλογη ενέργεια καθενός μέρους ξεχωριστά, κάνει την 
αύξηση του σώματος, για τη δική του οικοδομή, με αγάπη.
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