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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 

Το Κύκνειο Άσμα του Παύλου 

Πολύτιμες Υποθήκες της Β΄προς Τιμόθεον Επιστολής 

Σειρά 7 βιβλικών μελετών με βάση «Το Μήνυμα της Επιστολής Β΄προς Τιμόθεον» του John Stott.  
Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 
 

6. Τρίτη Υποθήκη: ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 
  
 

ΕΡΝΑΜΕ τώρα στην Τρίτη Υποθήκη που ο Παύλος αφήνει στον Τιμόθεο με το «Κύκνειο Άσμα» του, που είναι 
Να μείνουμε πιστοί στο Ευαγγέλιο. Η εν λόγω υποθήκη καταλαμβάνει ολόκληρο το 3ο κεφάλαιο της Β΄προς 

Τιμόθεον. Ο φυλακισμένος Παύλος δεν παύει να σκέφτεται το μέλλον του ευαγγελίου, μετά που αυτός θα έχει φύγει 
από τη ζωή. Έτσι, ο απόστολος καλεί τον νεαρό μαθητή του απέναντι στους «χαλεπούς καιρούς». να μείνει πιστός 
σε όσα έχει διδαχτεί. Η μελέτη μας αυτή, λοιπόν, η προ-τελευταία της Σειράς μας, διαρθρώνεται με βάση το 3ο 
κεφάλαιο (εκτός από τα εδ. 16-17) σε τρία σημεία: 1. Οι Δύσκολοι Καιροί· 2. Οι Άνθρωποι στους Δύσκολους 
Καιρούς· 3. Η Σταθερότητα στους Δύσκολους Καιρούς. 
 
1. Οι Δύσκολοι Καιροί (εδ. 1-2α). 
     Δύο ερωτήματα ξεπροβάλλουν απ’ αυτά τα εδάφια: α) Ποιες είναι οι έσχατες ημέρες; Στην καινοδιαθηκική 
θεώρηση του χρόνου οι έσχατοι καιροί εκτείνονται από τη ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι σήμερα (δες Πραξ 2:14-17· 
Εβρ 1:1-2). Επομένως όταν ο Παύλος μιλάει για «έσχατες ημέρες» μιλάει για το παρόν του και το δικό μας παρόν.  
β) Τι παραπάνω έπρεπε να γνωρίζει ο Τιμόθεος; Ο Τιμόθεος ήξερε την κατάσταση των εκκλησιών της Ασίας. Ο 
Παύλος είχε φυλακιστεί και όλοι στην Ασία τον είχαν εγκαταλείψει. Ο Τιμόθεος ήξερε ότι έπρεπε να 
συγκακοπαθήσει για τον Χριστό· ήξερε ότι η άρνηση ήταν σκληρή· ήξερε ότι δεν έπρεπε να ασχολείται με ανόητες 
συζητήσεις και διάφορες φιλονικίες. Τι άλλο έπρεπε να ξέρει; Έπρεπε να ξέρει ότι όλα αυτά δεν ήταν μια επιπόλαιη, 
παροδική κατάσταση. Δεν έπρεπε να τρέφει αυταπάτες, γιατί αυτή η κατάσταση όλο και θα χειροτερεύει. Αυτό 
αφορά κι εμάς σήμερα.   
 
2. Οι Άνθρωποι στους Δύσκολους Καιρούς (εδ. 2β-9). 
     Εδώ έχουμε μια εκτενή σκιαγράφηση των ανθρώπων της εποχής των έσχατων καιρών, δηλαδή της εποχής μας, 
οι οποίοι και ευθύνονται για την όλη κατάσταση. Ο Παύλος στο κείμενο του 3ου κεφαλαίου απεικονίζει: (α) την ηθική 
τους διαγωγή· (β) τη θρησκευτική τους συμπεριφορά και (γ) τον ζήλο τους να διαδώσουν τη φαυλότητά τους. 
     α) Η ηθική διαγωγή των έσχατων καιρών (εδ. 2-4). Εδώ βλέπουμε πως οι 3 πρώτες (από τις 19 λέξεις-
χαρακτηριστικά) μαζί με 1 τέταρτη του εδ. 4 (φιλήδονοι) αναπτύσσουν το νόημα της φιλαυτίας, δηλ. την αγάπη του 
εαυτού αντί για την αγάπη προς τον Θεό (φίλαυτοι, φιλάργυροι, φιλήδονοι και όχι φιλόθεοι). Όλες αυτές οι ιδιότητες 
αρχίζουν με ένα φιλ- Οι επόμενες 3 ιδιότητες είναι το αποτέλεσμα των τριών πρώτων. Αν οι άνθρωποι είναι 

φίλαυτοι, φιλάργυροι, φιλήδονοι και όχι φιλόθεοι, σίγουρα φέρονται σαν ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι και είναι 

βλάσφημοι. Οι επόμενες 5 ιδιότητες έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Οι άνθρωποι θα είναι 

γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι (=ασεβείς), ἄστοργοι, ἄσπονδοι (=αδιάλλακτοι). Η απείθεια, η 

αχαριστία, η ασέβεια, η έλλειψη στοργής και η αδιαλλαξία είναι τα χαρακτηριστικά των σημερινών παιδιών. Η 
κοινωνία μας έχει ονομαστεί «παιδοκεντρική», πράγμα που οδήγησε σ’ αυτό το φαινόμενο. Οι τελευταίες 7 
ιδιότητες-χαρακτηριστικά επεκτείνονται σε θέματα πέρα από τις οικογενειακές σχέσεις. Οι άνθρωποι θα είναι 

διάβολοι (=συκοφάντες), ἀκρατεῖς (=άσωτοι), ἀνήμεροι (=άγριοι), ἀφιλάγαθοι (εχθροί του καλού), 

προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι (=φουσκωμένοι από εγωισμό). Ένα σύνηθες δελτίο ειδήσεων θα βεβαιώσει 

τον λόγο του Παύλου.  
     β) Η θρησκευτική συμπεριφορά των ανθρώπων (εδ. 5). Σ’ αυτό το εδάφιο ακόμη κι εμείς οι αναγνώστες του 21ου 
αιώνα μένουμε κατάπληκτοι, πώς γίνεται άνθρωποι που ο Παύλος τους στολίζει με 19 κακά χαρακτηριστικά, που 
έχουν παραβιάσει τις σχέσεις με την οικογένεια, με την κοινωνία, ακόμα και με τον Θεό, να χαρακτηρίζονται 
«ευσεβείς». Είναι, όμως, αυτό μια απόδειξη ότι στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας Θρησκεία και Ηθική δεν 
πήγαιναν πάντοτε μαζί. Ο Αμώς (2:8) και ο Ησαΐας (1:14-17) τον 8ο και 7ο αιώνα στηλίτευαν την απαράδεκτη 
συμπεριφορά του Ισραήλ και του Ιούδα, που προσπαθούσαν να συνταιριάξουν τη θρησκεία του Γιαχβέ με την 
ανήθικη ζωή της καθημερινότητάς τους. Ο Χριστός ξεμπρόστιασε τους υποκριτές Φαρισαίους που διύλιζαν τον 
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κώνωπα και κατάπιαν την κάμηλο. Και τώρα ο Παύλος λέει πως οι σημερινοί άνθρωποι θα έχουν «μορφήν 
ευσεβείας» αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της. Κι εδώ προκύπτει το μέγα ερώτημα του Τύπου και της σχέσης 
του με την Ουσία. Πολλοί πιστοί λένε ότι προτιμούν να κρατούν την ουσία του ευαγγελίου και περιφρονούν τον 
τύπο. Άλλοι προτιμούν να είναι σωστοί χριστιανοί τυπικά και προσπαθούν με τις δικές τους δυνάμεις να κρατήσουν 
και την ουσία του ευαγγελίου. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι η γνήσια ευσέβεια συνδυάζει τον Τύπο με τη Δύναμη της 
Ουσίας. Η γνήσια ευσέβεια δεν περιφρονεί τους κατάλληλους εξωτερικούς τύπους. Τα συνταιριάζει αυτά τα δυο. 
Υιοθετεί τη λατρεία που είναι βασικά πνευματική («εν Πνεύματι και Αληθεία»), βγαίνει μέσα από την καρδιά μας 
αλλά βρίσκει τρόπο έκφρασης μέσα από τις δημόσιες κοινές συναθροίσεις και καταλήγει και αυτή στην ηθική 
συμπεριφορά. Αν δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, η λατρεία μας είναι όχι μόνο ανώφελη αλλά και βδέλυγμα στα 
μάτια του Θεού. Κι ο Παύλος μάς συνιστά να αποφεύγουμε τους ευσεβείς αμαρτωλούς (πρβλ. Α΄ Κορ 5:9-12· 5:5, 
13). Τέλος,  
     γ) Ο ζήλος να διαδώσουν τη φαυλότητά τους (εδ. 6-9). Ένα άλλο στοιχείο που μας εκπλήσσει σ’ αυτό το 
κεφάλαιο, είναι ότι οι άνθρωποι των έσχατων και δύσκολων καιρών, δηλ. της εποχής μας, όχι μόνο υποκρίνονταν 
ότι είναι ευσεβείς αλλά κάποιοι ανάμεσά τους διέδιδαν την υποκρισία και τη φαυλότητά τους. Ήταν περιοδεύοντες 
διδάσκαλοι (ψευδοδιδάσκαλοι) που παρέσυραν αγράμματες συνήθως κοπέλες, που γοητεύονταν από την 
ευγλωττία τους και το παρουσιαστικό και έπεφταν στην πλάνη. Κάποιοι συνδυάζουν αυτή την αναφορά του Παύλου 
στις γυναίκες, με την Εύα, που την απάτησε τόσο εύκολα το φίδι. Εδώ ο Παύλος επικεντρώνει στην ηθική αστάθεια 
εκείνων των γυναικών και στη διανοητική αστάθεια, ευπιστία και αφέλεια. Ήταν σαν τα καράβια που τα πάει εδώ κι 
εκεί η τρικυμία (Εφ 4:14). ‘Ένα στοιχείο ακόμα που μας κάνει εντύπωση είναι τα δύο ονόματα του Ιαννή και του 
Ιαμβρή, οι οποίοι αντιστάθηκαν στον Μωυσή και ο Κύριος τους εξευτέλισε. Τα δυο αυτά ονόματα αναφέρονται 
μόνον εδώ σε όλη τη Βίβλο. Ποιοι ήταν αυτοί; Κατά την ιουδαϊκή παράδοση (τη γνωστή στον Παύλο) ήταν δύο 
βασικοί μάγοι της αυλής του φαραώ, και αναφέρονται ανώνυμα στο Εξοδ 7:11. Αυτοί αντέτασσαν στα θαύματα του 
Μωυσή τα δικά τους θαύματα, αλλά το φίδι του Ααρών έφαγε τα δικά τους φίδια. Οι ψευδοδιδάσκαλοι 
παραλληλίζονται με τους δύο αυτούς μάγους, γιατί κι εκείνοι ήταν άνθρωποι «με διεφθαρμένο μυαλό και κίβδηλη 
πίστη» και αντιτάσσονταν στην αλήθεια. Ίσως ήταν και μάγοι, αν θυμηθούμε ότι οι Εφέσιοι όταν δέχτηκαν το 
ευαγγέλιο έφεραν τα μαγικά τους βιβλία και τα έκαψαν (Πραξ 19:18-19). Τέλος, ο Παύλος καθώς πλησιάζει να 
κλείσει την Τέταρτη Υποθήκη του, εξηγεί στον Τιμόθεο τι σημαίνει να μένει σταθερός στο ευαγγέλιο. 
 
3. Η Σταθερότητα στους Δύσκολους Καιρούς (εδ. 10-15). 
     Μια επαναλαμβανόμενη φράση του Παύλου προς τον Τιμόθεο σ’ αυτή την Επιστολή είναι η φρ. Σὺ δὲ ή Σὺ οὖν 
(2:1· 3:10· 3:14· 4:5). Με αυτές τις φράσεις ο απόστολος προσπαθεί να του δείξει ότι καλείται να είναι διαφορετικός 
στους δύσκολους καιρούς. Ένα παλιό αγγλικό(;) ρητό έλεγε: “Others may – You cannot”. Διαφορετικός και ως προς 
τη διδασκαλία και ως προς την ηθική ζωή του –τότε και στο μέλλον. Ο Τιμόθεος είχε ακολουθήσει τον Παύλο από 
κοντά και ήταν μάρτυρας του γεγονότος ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο που ήταν πιστός στον Χριστό και τον λόγο 
του. Κάποιοι από τους διωγμούς και τα παθήματα ή τα δεινά του Παύλου περιγράφονται στο Β΄ Κορ 11:23-28. 
Πατρίδα του Τιμόθεου ήταν τα Λύστρα, άρα είχε μάθει για τους διωγμούς που είχε ο Παύλος εκεί, καθώς και στις 
γειτονικές πόλεις της Αντιόχειας και του Ικονίου. Το Πνεύμα του Θεού αναφέρει αυτά τα παθήματα στο βιβλίο των 
Πράξεων: Αντιόχεια (13:45, 50)· Ικόνιο (14:3-6)· Λύστρα (14:19-20). Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα 
στα πολλά που αναφέρονται εδώ, είναι η σχέση του πιστού με τον κόσμο, κάτι που και ο Χριστός έθιξε στα Ιω 

15:18-20 και 16:33. Έχει μεγάλη σημασία και κάνει μεγάλη διαφορά το να είναι ο πιστός ἐν τῷ κόσμῳ, αλλά να 

μην ανήκει στον κόσμο, δηλ. να μην είναι ἐκ τοῦ κόσμου. Ο διπλός λόγος που ο απόστολος παραγγέλλει στον 

Τιμόθεο να παραμείνει σταθερός, είναι: 1. Να θυμάται από ποιον ή από ποιους τα έμαθε. Εδώ έχουμε μια κειμενική 

διαφορά: το Κριτικό κείμενο έχει «από ποιους τα έμαθες» (εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες) και εννοούνται η μάνα του 

η Ευνίκη και η γιαγιά του η Λωίδα, ενώ στο Βυζαντινό διαβάζουμε «από ποιον τα έμαθες», υπονοώντας τον εαυτό 
του (ο Βάμβας έχει «εξεύρων παρά τίνος έμαθες»). 2. Να θυμάται τον γραπτό Λόγο του Θεού. Είχε διδαχτεί από 
παιδί τις Γραφές, δηλ. την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα κατά τους Ο΄. Κι εδώ έχουμε μια απόδειξη πως όχι μόνο τα 
πρωτότυπα κείμενα των Γραφών αλλά και οι μεταφράσεις τους (όπως ήταν οι Ο’) είναι θεόπνευστες. Το βασικό, 
ωστόσο, είναι πως αυτά που έλεγε ο Παύλος ήταν σε πλήρη αρμονία με εκείνα που ο Τιμόθεος ήξερε από παιδί, 
δηλ. οι Γραφές. Αυτός ήταν ο διαρκής ισχυρισμός του Παύλου: και μπροστά στον Αγρίππα αυτό είπε (Πραξ 26:22-
23), και στην εισαγωγή του στην Προς Ρωμαίους Επιστολή (1:2), που στο 3:21 εξηγεί πως το ευαγγέλιο είναι «αυτό 
που είχαν προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες».   

**** 
 

Στο Επόμενο. 07. Η Τέταρτη Υποθήκη του Παύλου:  
ΝΑ ΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.  


