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1. Αντιμετωπίζοντας τους Αβέβαιους Καιρούς 
 

Α΄ Θεσσαλονικείς 1:1-10 
 

ΠΩΣ όλοι θυμόμαστε, το τελευταίο καταλυτικό γεγονός που σημάδεψε την πιο πρόσφατη διεθνή Ιστορία και 
επηρέασε όλο τον κόσμο, είναι η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στις 11 Σεπτέμβρη του 2001. Όπως πολλοί 

αναλυτές είχαν προβλέψει, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, «ο κόσμος δεν θα είναι πια ο ίδιος»... Ένα κύμα καχυποψίας 
και φόβου απλώθηκε στον κόσμο, και φοβούνται από τότε μέχρι σήμερα αιφνιδιαστικά τρομοκρατικά χτυπήματα, η 
άνοδος του ISIS, οι πόλεμοι στο Ιράκ και το κύμα των προσφύγων, που ταλαιπωρεί ακόμα την Ευρώπη –
τουλάχιστον! Η εποχή μας κυριαρχείται από μια έντονη αβεβαιότητα. 
 Σε τέτοιους αβέβαιους καιρούς καλείται τώρα να ζήσει η Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό 
γιατί έχουμε τον Λόγο του. Οι 2 Προς Θεσσαλονικείς Επιστολές γράφτηκαν ακριβώς σε ένα τέτοιο κλίμα αβέβαιων 
καιρών, κι έχουν πολλά να μας πουν για το πώς εμείς ως Εκκλησία του Χριστού μπορούμε να ζούμε με σιγουριά 
ώσπου να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει.  
Έτσι, στη νέα μας σειρά θα δούμε κεφάλαιο προς κεφάλαιο κατ’ αρχάς την Α΄ Προς Θεσσαλονικείς Επιστολή, και 
αν επιτρέψει ο Θεός θα συνεχίσουμε αργότερα με τη Β΄ Επιστολή. 
 Όπως ξέρουμε, την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης την ίδρυσε ο Παύλος στη δεύτερη ιεραποστολική του 
περιοδεία (Πραξ 17:1-10), όταν μετά τους Φιλίππους έφτασε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Τιμόθεο, γύρω στο 50 
μ.Χ. Ξέσπασε όμως σφοδρός διωγμός από τους Ιουδαίους της πόλης κι ο Παύλος αναγκάστηκε να φύγει από την 
πόλη πολύ σύντομα. Από την Αθήνα, αργότερα, στέλνει τον Τιμόθεο πίσω στη Θεσσαλονίκη για να ενθαρρύνει και 
να στηρίξει τους Θεσσαλονικείς στην πίστη. Σε λίγο ο Τιμόθεος ξανασυναντά τον Παύλο στην Κόρινθο και του 
φέρνει ευχάριστες ειδήσεις για τους νέους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, καθώς και ορισμένα ερωτήματα και 
απορίες τους. Έτσι, ο Παύλος, το 51 μ.Χ. γράφει και στέλνει από την Κόρινθο στους Θεσσαλονικείς την πρώτη 
Επιστολή του. Είναι το πρώτο χρονικά κείμενο του Παύλου αλλά και ολόκληρης της Καινής Διαθήκης. Αργότερα 
τους έστειλε και δεύτερη Επιστολή.   
 
1. Ζωή με βαθιές Ρίζες (1:1-3) 
Ο Παύλος ξεκινάει με μια τριάδα αρετών των Θεσσαλονικέων για τις οποίες ευχαριστεί τον Θεό: το έργον της 
πίστεως, ο κόπος της αγάπης και η υπομονή της ελπίδος. Κι αξίζει να ρίξουμε μια ματιά αμέσως από την αρχή σ’ 
αυτές τις αρετές εκείνης της Εκκλησίας, που τις βρίσκουμε στο εδ. 3: α) Η Εκκλησία είναι ανάγκη να επιδείξει 
«έργον πίστεως» (ενεργό πίστη – πίστη με δύναμη παραγωγής). β) Ακολουθεί ο «κόπος της αγάπης». 
Μεταφράζεται «έμπρακτη αγάπη» με την έννοια της αγάπης η οποία κοπιάζει. Ενώ η πίστη «κοιτάζει» πίσω –σ’ 
αυτό που έχει κάνει ο Θεός– η αγάπη κοιτάζει ψηλά και γύρω μας, καθώς αναζητεί και βρίσκει συγκεκριμένους 
τρόπους για δείξει την αγάπη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Η λ. «αγάπη» που χρησιμοποιεί εδώ ο 
απόστολος δεν ήταν γνωστή προτού γραφτεί η Καινή Διαθήκη. Ο όρος δηλώνει την απροϋπόθετη προσφορά που 
δεν περιμένει ανταπόδοση. Είναι η απροϋπόθετη προσφορά του εαυτού –το είδος της αγάπης που είναι συμφυής 
με τον χαρακτήρα και τη φύση του Θεού. Πρότυπο στην ΚΔ αυτής της αγάπης είναι ο θάνατος του Χριστού στον 
σταυρό. γ) Τέλος, ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεό για «την υπομονή της ελπίδος» των Θεσσαλονικέων, δηλ. για την 
αντοχή τους στους διωγμούς που τη στήριζε η ελπίδα τους. Αν η πίστη κοιτάζει πίσω και η αγάπη ψηλά και γύρω 
μας, η ελπίδα κοιτάζει μπροστά. Ο όρος «ελπίδα» στην ΚΔ σημαίνει κοιτάζω μπροστά με σιγουριά. Οι ίδιες οι 
οικογένειές τους τους αντιμετώπιζαν σαν προδότες που είχαν απαρνηθεί τις παραδοσιακές θρησκείες του Σέραπι, 
των Καβείρων θεών και του Διονύσου. Η άρνησή τους, εξάλλου, να λατρεύσουν τον αυτοκράτορα σαν θεό τούς 
έκανε προδότες της πατρίδας. Από παντού, λοιπόν, υπήρχε φοβερή πίεση να προσαρμοστούν με την κουλτούρα 
της πόλης τους, αρνούμενοι την πίστη τους στον Χριστό. Η ελπίδα τους, όμως, στηριγμένη στον Χριστό τούς έδινε 
τη δύναμη να αντέξουν. Όχι μοιρολατρικά αλλά με ηρωική σταθερότητα που αντιμετωπίζει εμπόδια, δοκιμασίες και 
διωγμούς, με τη σιγουριά πως ο Χριστός θα κάνει την έκβασή του στο μέλλον. 

Ο 
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 Κάποιος έλεγε πως αυτή η τριάδα είναι η επιτομή του αληθινού Χριστιανισμού. Η Πίστη κοιτάζει πίσω στον 
σταυρό του Χριστού – Η Αγάπη κοιτάζει ψηλά στον αναστημένο Ιησού και γύρω της τον αμαρτωλό κόσμο – Η 
Ελπίδα κοιτάζει μπροστά στην Έλευση του Χριστού. Το κλειδί της επιτυχίας της Εκκλησίας στους σύγχρονους 
αβέβαιους καιρούς, στη δική μας εποχή, δεν είναι η εμμονή σε στείρες ιδέες ή παραδόσεις του παρελθόντος αλλά οι 
βαθιές ρίζες μας, που φτάνουν μέχρι την καρδιά του Θεού με πίστη, αγάπη κι ελπίδα. Ζώντας με αυτές τις 
πνευματικές αξίες, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν Εκκλησία, παραμένουμε σίγουροι και ασφαλείς. 
 
2. Η Απόδειξη της Εκλογής μας (1:4-7) 
Αυτή η σκέψη της χριστιανικής ζωής που βασίζεται στις αιώνιες αξίες, που προαναφέραμε, οδηγεί τον Παύλο να 
ξαναθυμηθεί την περίοδο που βρισκόταν μαζί τους. Ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος ήταν απόλυτα σίγουροι πως 
ο Θεός τούς είχε διαλέξει (εδ. 4). Το θέμα έχει γεννήσει πολλές και άλυτες ώς τώρα θεολογικές συζητήσεις. Μια 
εξήγηση που δίνεται στο θέμα είναι η παραβολή των γάμων του βασιλιά (Μτ 22:1-14), όπου ο οικοδεσπότης 
προσκαλεί επανειλημμένα τους φίλους του να πάνε στον γάμο. Εκείνοι με τη μια ή την άλλη δικαιολογία αρνούνται, 
κι ο βασιλιάς στέλνει και καλεί τους πάντες για να γεμίσει ο οίκος του. Κι ο Κύριος καταλήγει συμπερασματικά ότι 
«είναι πολλοί οι καλεσμένοι (κλητοί) αλλά λίγοι οι εκλεκτοί» (Μτ 22:14).  
 Στην Παλαιά Διαθήκη η λ. κλητοί χρησιμοποιείται ανέκαθεν σαν συνώνυμο του Ισραήλ. Η αποτυχία, ωστόσο, 
του λαού αυτού να εκπληρώσει τον προορισμό του, τον οδήγησε έξω από τη θέσης του ως κληρονόμου της 
διαθήκης του εκλεκτού λαού. Ο Ιησούς εννοούσε ότι πολλοί είχαν λάβει την πρόσκληση, αλλά λίγοι είχαν αποδειχτεί 
«εκλεκτοί», επειδή ανταποκρίθηκαν σ’ αυτήν (Michael Green, The Message of Matthew, TBST, σελ. 232). Με αυτό 
το πνεύμα ο Παύλος χαίρεται, γιατί οι Θεσσαλονικείς είχαν δεχτεί το ευαγγέλιο και είχαν κατασταθεί εκλεκτοί του 
Θεού. Είναι σίγουρος ότι οι Θεσσαλονικείς ήταν οι εκλεκτοί του Θεού, επειδή είχαν δεχτεί το μήνυμά του βαθιά στην 
καρδιά τους. Είχαν γίνει μιμητές του Παύλου, του Σίλα και του Τιμόθεου, και τελικά του ίδιου του Χριστού. Αυτή η 
αποδοχή τους του μηνύματος του ευαγγελίου με τόση χαρά κι αποφασιστικότητα, είχε καταστήσει την Εκκλησία της 
Θεσσαλονίκης πρότυπο πίστης σε όλη την Ελλάδα (εδ. 7). Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με σιγουριά τους 
αβέβαιους καιρούς, επειδή η αναγέννησή μας δείχνει ότι είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού. Αυτή η εκλογή μας και η 
κλήση μας είναι ανάγκη συνεχώς να διασφαλίζεται με συγκεκριμένο τρόπο (Β΄ Πε 1:10). Για να αντιμετωπίσουμε 
νικηφόρα τους αβέβαιους καιρούς, είναι ανάγκη να αποδυθούμε στον αντίστροφο αγώνα της επιβεβαίωσης της 
εκλογής μας, κόντρα στους καιρούς.  
 
3. Η επιδραστική Μαρτυρία μας (1:8-10) 
Τώρα, ο Παύλος περνάει από την αναγέννηση των Θεσσαλονικέων στην επίδραση αυτής της αναγέννησης στον 
γύρω κόσμο. Όταν οι Θεσσαλονικείς δέχτηκαν τον Χριστό, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το μήνυμα του Θεού να 
απλωθεί παντού σε όλη την Ελλάδα: στη Μακεδονία και στην Αχαΐα. («Αχαΐα» εκείνο τον καιρό ήταν η ρωμαϊκή 
επαρχία που περιλάμβανε τον νότια της Μακεδονίας ελλαδικό χώρο, και είχε ως διοικητή ανθύπατο με έδρα την 
Κόρινθο. Στην Αχαΐα επίσης ανήκαν η Αθήνα και οι Κεγχρεές). Όταν, μ’ άλλα λόγια, ο Παύλος κατέβηκε στην Αχαΐα, 
δεν είχε ανάγκη να κάθεται και ν’ ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα εδώ κι εκεί, γιατί ήδη είχαν μαθευτεί. Ποια ήταν 
όμως αυτά; Ήταν ότι οι Θεσσαλονικείς είχαν εγκαταλείψει τη λατρεία του Σέραπι, του Διονύσου, των Κάβειρων 
θεών, του αυτοκράτορα, και διαφόρων άλλων θεοτήτων που λατρεύονταν τότε στη Θεσσαλονίκη, και είχαν στραφεί 
στον αληθινό Θεό. Ο John Stott περιγράφει τη φύση αυτής της αλλαγής: «Τα είδωλα είναι νεκρά – ο Θεός είναι ζων· 
τα είδωλα είναι ψεύτικα – ο Θεός είναι αληθινός· τα είδωλα είναι πολλά – ο Θεός είναι Ένας· τα είδωλα είναι ορατά 
και μπορούμε να τ’ αγγίξουμε – Ο Θεός είναι αόρατος και άυλος· τα είδωλα είναι δημιουργήματα – ο Θεός είναι ο 
Δημιουργός του σύμπαντος».  
 Οι Θεσσαλονικείς είχαν συναντήσει τον αληθινό και ζώντα Θεό, και τώρα είχαν αφιερωθεί σε μια ζωή που τον 
υπηρετούσε και τον περίμενε από τους ουρανούς. Εντύπωση κάνει το ρ. δουλεύειν που συχνά χρησιμοποιεί ο 
Παύλος. Ο Χριστός μάς γλίτωσε από την ποινή του θανάτου στον σταυρό, και τώρα η ζωή μας του ανήκει. Έτσι, 
υποδουλωθήκαμε στην εκτέλεση του αγαθού (Ρωμ 6:18). Αυτό περιγράφεται απ’ άκρη σ’ άκρη και στην Παλαιά 
Διαθήκη. Ο ίδιος αυτός Ιησούς, που αναστήθηκε από τους νεκρούς, θα έρθει ξανά για να γλιτώσει τον λαό του από 
την επερχόμενη οργή του Θεού. Ζούμε με σιγουριά σε αβέβαιους καιρούς, γιατί η ομολογία μας μεταδίδει τα καλά 
νέα του Θεού. Από την αλλαγή της ζωής μας αντλούμε πρώτα εμείς οι ίδιοι αυτή τη σιγουριά. Το Πνεύμα του Θεού 
μάς βεβαιώνει πως είμαστε παιδιά του Θεού (Ρωμ 8:16).  
 

****  
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2. Η Μαρτυρία μας σε Αβέβαιους Καιρούς 
 

Α΄Θεσσαλονικείς 2:1-12· Πράξεις 17:1-9  
 

 
ΟΛΛΟΙ θεωρούν πολύ δύσκολο να μιλήσουν για τον Χριστό στον κόσμο. Είναι εύκολο να μιλάμε για τον Χριστό, για 
την ασφάλεια του Χριστού, για τη σιγουριά της χριστιανικής ζωής κλπ. όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία, αλλά 

διστάζουμε να το κάνουμε αυτό έξω, στην κοινωνία. Στη σημερινή περικοπή μας μπορούμε να δούμε τι λέει ο ίδιος ο 
Παύλος ότι έκανε για να μεταδώσει το ευαγγέλιο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν τέσσερα Βήματα που έκανε ο απόστολος 
και μπορούμε να τα δούμε κι εμείς· να δούμε πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στη σημερινή μαρτυρία της εκκλησίας 
σε αβέβαιους καιρούς. 
 
1. Είμαστε Σίγουροι για το Μήνυμά μας (2:1-2α) 
Πρώτο βήμα για τη μετάδοση του μηνύματος είναι να είμαστε σίγουροι γι’ αυτό που πάμε να πούμε στους άλλους. Ο 
Παύλος μετά τους Φιλίππους, όταν αποφυλακίστηκε, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ξέσπασαν καινούργιες ταραχές που 
υποκινούνταν από τις πολιτικές και από τις θρησκευτικές τώρα αρχές, καθώς οι Ιουδαίοι θορυβήθηκαν από την επιτυχία 
του ευαγγελίου στην πόλη τους. Έτσι, ο Παύλος και ο Σίλας, μετά τη χρηματική εγγύηση του Ιάσονα, υποχρεώθηκαν να 
εγκαταλείψουν νύχτα την πόλη με τη βοήθεια των αδελφών, και να πάνε στη γειτονική Βέροια. Πολλοί στην εκκλησία της 
Θεσσαλονίκης ίσως να σκέφτηκαν μετά τον διωγμό και την αποχώρηση του Παύλου ότι χάσανε τον χρόνο τους τόσον 
καιρό. Πού ήταν τα αποτελέσματα; Μόλις πήρε μπρος η εκκλησία, ο Παύλος διώχθηκε και τους εγκατέλειψε. Έτσι, ο 
Παύλος θέλει να τους πει ότι υπήρξαν αποτελέσματα. «Ο ερχομός μας στην πόλη σας δεν πήγε χαμένος» (εδ 1). 
Μολονότι οι πλάτες τους έσταζαν ακόμα αίμα, ο Θεός τούς είχε δώσει τη δύναμη να μιλήσουν για τον αναστημένο Ιησού 
και ν’ αναστατώσουν και τη Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος περιγράφει το μήνυμά του εδώ ως «ευαγγέλιον του Θεού» (εδ. 2). 
Είναι το μεγάλο άγγελμα του Θεού προς την ανθρωπότητα, μια διακοίνωση αγάπης σε κάθε άνθρωπο ατομικά. Παρ’ 
όλες τις αγωνίες, τις εναντιώσεις από τις θρησκευτικές και τις πολιτικές αρχές, ο Παύλος και ο Σίλας ήταν σίγουροι πως 
έπρεπε να κηρύξουν το ευαγγέλιο του Θεού. Κι εδώ έχουμε το πρώτο Βήμα, την πρώτη μας κίνηση: ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΣ. Για μας τους πιστούς δεν υπάρχει πιο σταθερή βάση σιγουριάς από το ίδιο το 
μήνυμα του Χριστού (Ρωμ 1:16). Το πρόβλημά μας είναι ότι ξεχνούμε αυτή τη βάση όταν πάμε να μιλήσουμε για τον 
Χριστό. Στηριζόμαστε στις περιστάσεις, νομίζουμε ότι δεν θα τα πούμε καλά, αναζητούμε τη σωστή τεχνική κλπ. Καλά 
όλα αυτά αλλά είναι ανάγκη πρωταρχικά να πιστεύουμε στο μήνυμά μας. Στον ίδιο τον Χριστό.   
 
2. Πρότυπο Ακεραιότητας (2:2β-6α) 
Καθώς διαβάζουμε τα 2 πρώτα εδάφια του κεφαλαίου, έχουμε την αίσθηση ότι ο Παύλος είναι κάπως απολογητικός. Σαν 
να νιώθει ότι πρέπει να υπερασπιστεί την ακεραιότητά του. Η μυστική απόδρασή του από την πόλη έδωσε την 
εντύπωση ότι ο Παύλος ήταν σαν τους άλλους περιοδεύοντες τσαρλατάνους της εποχής –αυτή ήταν η μόδα τότε: 
Διερχόμενοι κήρυκες διαφόρων θρησκειών, θαυματοποιοί, προφήτες κλπ. Αυτό ήταν το θρησκευτικό κλίμα του 1ου αι. 
στην Ελλάδα (βλ. Leon Morris, The First and Second Epistles to the Thessalonians - NICNT. Grand Rapids: Eerdmans, 
1991, σελ. 58). Σ’ ένα τέτοιο κλίμα, τα κίνητρα και οι μέθοδοι του Παύλου αμφισβητούνταν, και ο απόστολος ήξερε ότι αν 
κατάφερναν να σπιλώσουν το όνομά του, η νεαρή εκκλησία της Θεσσαλονίκης θα διέτρεχε πνευματικό κίνδυνο. Έτσι, ο 
Παύλος γράφει τα εδ. 2β-6α για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το κλειδί αυτής της περικοπής είναι η ιδέα της 
ακεραιότητας. Πόσο ακέραιος ήταν ο απόστολος του Χριστού; Τους θυμίζει, λοιπόν, τη διαγωγή του όσον καιρό ήταν 
μαζί τους. Αυτό είναι και το δεύτερο Βήμα στη μαρτυρία μας. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Ο Παύλος αναφέρει διάφορα στοιχεία που σκοτώνουν 
την ακεραιότητά μας και υπονομεύουν κάθε προσπάθειά μας να δείξουμε ακεραιότητα καθώς φέρνουμε το ευαγγέλιο: 
Στο εδ. 3 αναφέρει ότι το κήρυγμά του «δεν προέρχεται από κάποια πλάνη» (εκ πλάνης). Το περιεχόμενο του 
ευαγγελίου του είναι γνήσιο και ακριβές. Δεν είναι παραμύθια. Ο Χριστός πράγματι έστειλε τον Υιό του στη γη, ο οποίος 
πέθανε πραγματικά πάνω στον σταυρό για τον εξιλασμό μας· αναστήθηκε πραγματικά από τους νεκρούς. Ένα άλλο που 
σκοτώνει την ακεραιότητα του αποστόλου στο εδ. 3 είναι η «κρυφή ατζέντα». Ο Παύλος το λέει «ανήθικα ελατήρια» (εξ 
ακαθαρσίας). Κάποτε η ακαθαρσία, τα ανήθικα ελατήρια αποκαλύπτονται και η ακεραιότητα πάει περίπατο. Τέλος, ένα 
τρίτο στοιχείο είναι «οι πονηροί σκοποί» (εν δόλω). Όπως πιάνουν το ψάρι: με δόλωμα (βλ. το «ευαγγέλιο της 
ευημερίας). Ένα άλλο στοιχείο (εδ. 5) είναι οι κολακείες (εν λόγω κολακείας). Κολακεύω σημαίνει χρησιμοποιώ 
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γλυκόλογα και καλοπιάσματα για να πετύχω προσωπικά οφέλη. Αν μεταδίδουμε έτσι το ευαγγέλιο ο άλλος το 
καταλαβαίνει και η ακεραιότητά μας πεθαίνει. Δημιουργούμε σχέσεις που δεν τις πιστεύουμε, με κολακείες και 
καλοπιάσματα, για να μεταδώσουμε το ευαγγέλιο. («Είσαι καλός άνθρωπος αλλά σου λείπει ο Χριστός»). Ένα άλλο 
στοιχείο είναι η πλεονεξία: «δεν ήρθαμε εν προφάσει πλεονεξίας. Δεν «χωθήκαμε» στη ζωή σας χωρίς εσείς να το 
θέλετε. Δεν ανακατευθήκαμε στα οικογενειακά σας, στις υποθέσεις σας κλπ. για να σας μεταδώσουμε το ευαγγέλιο. 
Τέλος, στο εδ. 6α ο Παύλος αναφέρει ότι «δεν ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα ούτε από σας ούτε από άλλους». Δεν σας τα 
είπαμε όπως θα θέλατε να τα ακούσετε. Πολλοί συγχέουμε τον ευγενικό τρόπο με την αποσιώπηση. Δεν θίγουμε την 
αμαρτία για να μη στενοχωρήσουμε, να μην απογοητεύσουμε κλπ. Όλα θα τα λέμε αλλά με τον σωστό τρόπο. Ούτε 
αλλάζουμε το μήνυμά μας κατά περίπτωση, ανάλογα με το ακροατήριο, γιατί τότε αντίο ακεραιότητα.  
 Ανάμεσα στα εδ. 3 και 5 βρίσκεται στρυμωγμένο το εδ. 4 που είναι σπουδαιότατο, γιατί μετά τη λίστα με αυτά που 
σκοτώνουν την ακεραιότητα, ο Παύλος μάς δίνει το μυστικό πώς να δείχνουμε ακεραιότητα. Διαβάζουμε ότι «κηρύττουμε 
το ευαγγέλιο όπως μας το εμπιστεύτηκε ο Θεός, αφού πρώτα μας δοκίμασε» (δεδοκιμασάμεθα υπό του Θεού...) Η 
ακεραιότητά μας δοκιμάζεται από τον Θεό προκειμένου να μας οδηγήσει σε μια ψυχή να της μιλήσουμε γι’ αυτόν. Και 
τότε θα έχουμε αποτελέσματα, γιατί η ακεραιότητά μας θα είναι εξασφαλισμένη. Δεν μπορεί ο Θεός να μας εμπιστευθεί 
αν δεν μας δοκιμάσει. Εξάλλου, «ακεραιότητα» δεν σημαίνει «τελειότητα» ή αναμαρτησία. Δυστυχώς, πολλοί 
προκειμένου να αποφύγουν αυτά που σκοτώνουν την ακεραιότητα, βάζουν μια μάσκα υποκρισίας. Προσπαθούν να 
δείξουν ότι είναι τέλειοι. Όμως, ο «ο Θεός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμαστε χώμα» (Ψλ 103:14). 
 
3. Ευγένεια και Σεβασμός (2:6β-9) 
Στο σημείο αυτό ο Παύλος περνάει από τα δικά του εσωτερικά κίνητρα για το έργο του, στο πώς φέρθηκε στους 
Θεσσαλονικείς αδελφούς. Στο εδ. 7 θα έλεγε κανείς ότι στάζει μέλι: «Ήμασταν στοργικοί σαν τη μητέρα που φροντίζει τα 
παιδιά της». Στο εδ. 8 τους γράφει ότι και πριν ακόμα δεχθούν τελικά το ευαγγέλιο, ο Παύλος και ο Σίλας είχαν αγαπήσει 
αυτούς τους ανθρώπους σε σημείο να τους δώσουν όχι μόνο το ευαγγέλιο αλλά και να διακινδυνέψουν τη ζωή τους γι’ 
αυτούς, επειδή τους αγάπησαν. Με αυτό το πνεύμα ο Παύλος παραιτήθηκε από το δικαίωμά του για οικονομική 
υποστήριξη, δηλ. να πάρει λεφτά απ’ αυτούς τους ανθρώπους. Τόση ήταν η αγάπη του γι’ αυτούς! Και καταλαβαίνουμε 
ότι εξασκούσε το επάγγελμα του σκηνοποιού το λίγο διάστημα που έμεινε στην πόλη τους. Για τον Παύλο οι 
Θεσσαλονικείς δεν ήταν απλά ένας ιεραποστολικός αγρός αλλά μια ομάδα αδελφών που τους εκτιμούσε και τους 
φρόντιζε. Κι όταν λέει «ευδοκούμεν μεταδούναι τας εαυτών ψυχάς» εννοεί το σύνολο των συναισθημάτων, τις ελπίδες 
και τα όνειρα, τις αποτυχίες, τις αμφιβολίες, τους στόχους, τα προβλήματα. Όλα αυτά ο απόστολος ήταν έτοιμος να τα 
συμμεριστεί μαζί τους, επειδή τους αγαπούσε. Το 3ο Βήμα για την επιτυχημένη μαρτυρία μας προς τους έξω είναι Η 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΜΕ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ –ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. Μια ένδειξη έλλειψης αυτού του 
πνεύματος σήμερα είναι –για παράδειγμα– ότι προσδοκούμε από τα παιδιά μας να φερθούν χριστιανικά προτού γίνουν 
παιδιά του Θεού. Κι εδώ πολλοί γονείς είναι απογοητευμένοι ότι απέτυχαν στην ανατροφή των παιδιών τους. Άλλοι πάλι 
διαμαρτύρονται που ο έξω κόσμος γίνεται όλο και πιο άδικος, όλο και πιο ανήθικος, όλο και πιο ανεκτικός στη 
διαφθορά. Ο Παύλος όμως και πρώτος ο Χριστός δεν το έβλεπαν έτσι. Ο Χριστός ήταν ο «φίλος» των αμαρτωλών και 
επιφύλαξε τα «ουαί» για τους υποκριτές θρησκευόμενους. Ο Χριστός και ο Παύλος είχαν το δικαίωμα να ελέγξουν τους 
ακροατές τους ή τους αδελφούς της εκκλησίας, ακριβώς επειδή ο Χριστός είχε δώσει τη ζωή του γι’ αυτούς στον σταυρό 
και ο Παύλος ήθελε να τους δώσει την ψυχή του. 
 
4. Πρόσκληση σε Ανταπόκριση (εδ. 10-12) 
Στα εδ. 10 ώς το 12 ο Παύλος συνοψίζει τον χρόνο που πέρασε με τους Θεσσαλονικείς. Μας πηγαίνει από την εικόνα της 
μάνας, που φροντίζει τα παιδιά της (εδ. 7), στην εικόνα του πατέρα που συμβουλεύει τα παιδιά του (εδ. 11). Εκείνο τον 
καιρό η μάνα πρωταρχικά ήταν υπεύθυνη για τη φυσική ανατροφή των παιδιών και ο πατέρας για να τα συμβουλεύει σε 
ζητήματα πίστεως και ηθικής. Στο εδ. 12 ο Παύλος χρησιμοποιεί τρία ρήματα για να δείξει πώς παρότρυνε τους 
ανθρώπους εκείνους να έρθουν στον Χριστό. Και μας δίνει ένα καλό παράδειγμα τακτικής για να δώσουμε σήμερα τη 
μαρτυρία μας για τον Χριστό. Τα ρήματα αυτά δεν έχουν τίποτε κάνουν με εξαναγκασμό ή ποδηγέτηση των ψυχών, αλλά 
είναι λέξεις που προϋποθέτουν τη φροντίδα που περιγράφεται στα προηγούμενα 9 εδάφια. Αν δηλ. ο Παύλος και ο Σίλας 
δεν είχαν τη συμπεριφορά που περιγράφεται αμέσως παραπάνω, δεν θα νομιμοποιούνταν να πουν αυτά τα λόγια του 
εδ. 12. Τα ρήματα αυτά είναι: παρακαλούντες – παραμυθούμενοι – μαρτυρόμενοι. «Παρακαλούντες» στη συγκεκριμένη 
συνάφεια σημαίνει παρακινώ, παροτρύνω, ενθαρρύνω, προτρέπω (πρβλ. Α΄ Θεσ 3:2· 4:1). «Παραμυθούμενοι» εδώ 
σημαίνει ενθαρρύνω, συμβουλεύω. «Μαρτυρόμενοι» εδώ έχει την έννοια του διαμαρτύρομαι, διϊσχυρίζομαι (σε αντίθεση 
με το απλό «λέγω» - πρβλ. Α΄ Τιμ 5:21· Β΄ Τιμ 4:1). Σ’ αυτά τα τρία ρήματα βλέπουμε και το τελευταίο Βήμα που 
καλούμαστε να κάνουμε: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΝΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ. Μετά τα πρώτα 3 Βήματα [Η δική μας σιγουριά για το Μήνυμά μας – Η Ακεραιότητά μας – Ευγένεια και 
Σεβασμός εκ μέρους μας] τώρα το 4ο Βήμα είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά αν δεν προηγηθούν αυτά που είδαμε στα εδ. 1-
11, μην περιμένουμε την ανταπόκριση των άλλων στο μήνυμά μας. 
 

****  



Σελίδα 1 από 2 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄ Προς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ - 7 Συμμελέτες   
Γενικό Θέμα: ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΕ ΑΒΕΒΑΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης  
 
 

3. Διακονώντας τους Άλλους σε Αβέβαιους Καιρούς 
 

Α΄Θεσσαλονικείς 3:1-12·  
  

ΙΑ από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής είναι η γέννηση ενός παιδιού. Το παιδί γεννιέται στο μαιευτήριο και μετά 
έρχεται στο σπίτι. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος. Είναι μόνο η αρχή μιας μακράς και κοπιαστικής διαδικασίας, καθώς 

το βρέφος χρειάζεται πολλή φροντίδα για να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί σωματικά. Και δεν είναι εύκολο να 
προσφέρουμε όλη τη μετέπειτα φροντίδα που χρειάζεται ένα νεογέννητο βρέφος. Με τον ίδιο τρόπο, δεν είναι εύκολο να 
προσφέρουμε όλη την πνευματική φροντίδα που χρειάζεται σε έναν νεογέννητο χριστιανό. Είναι μεγάλη χαρά ένα άτομο 
να έρθει στον Χριστό και να προστεθεί στην εκκλησία, αλλά το άτομο αυτό σαν το νεογέννητο μωρό, θα χρειαστεί 
πνευματική φροντίδα. Ο νεογέννητος πιστός είναι σαν το νεογέννητο βρέφος, που χρειάζεται να πίνει το αγνό πνευματικό 
γάλα του Λόγου (Α΄Πε 2:2). Η πίστη και η σχέση του με τον Θεό είναι ακόμα αδύναμες. Και καθώς προοδεύει περνώντας 
από τη φάση τού να ζει για τον εαυτό του στη φάση τού να ζει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, θα αντιμετωπίσει διάφορες 
δοκιμασίες και πειρασμούς. Θα αγωνιστεί με την αμαρτία και μερικές φορές μπορεί να αποτύχει και να πέσει. Χρειάζεται, 
λοιπόν, πολλή στοργική ενθάρρυνση, διδασκαλία, καθοδήγηση και βοήθεια από τους άλλους πιστούς. Όλα αυτά τα 
χρειάζονταν οι νέοι πιστοί της Θεσσαλονίκης, αφού είχαν σωθεί, δηλ. είχαν γεννηθεί πνευματικά. Με χαρά εγκατέλειψαν 
το ειδωλολατρία τους για να υπηρετήσουν τον ζωντανό και αληθινό Θεό (1:9). Και έτσι ο Παύλος, μαζί με τους 
συντρόφους του, ξεκίνησαν την πνευματική τους φροντίδα. Μεσολάβησαν οι διωγμοί, η αναχώρηση του Παύλου απ’ 
ανάμεσά τους, αλλά τίποτα δεν τους πτόησε. Ο Παύλος βέβαια ανησυχούσε για τους νέους πιστούς –πώς θα μπορούσαν 
να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν χωρίς κανέναν να τους φροντίζει δίπλα τους; 
 Το 3ο κεφάλαιο της Επιστολής μάς δείχνει ότι οι πιστοί της Θεσσαλονίκης δεν συνθηκολόγησαν κάτω από όλες 
αυτές τις έντονες πιέσεις και δοκιμασίες που αντιμετώπισαν. Όταν ο Τιμόθεος στάλθηκε πίσω στη Θεσσαλονίκη για να 
ενδυναμώσει την πίστη τους, τους βρήκε ακόμα όρθιους στην πίστη και πρόθυμους να τραφούν περισσότερο από τον 
Λόγο του Θεού. Με τη χάρη του Θεού, οι νέοι χριστιανοί είχαν ανταποκριθεί πολύ καλά στη στοργική φροντίδα του 
Παύλου και των συνεργατών του. Έτσι, ο Παύλος ευχαριστούσε τον Θεό που κράτησε τους Θεσσαλονικείς σε καλή 
πνευματική υγεία και δύναμη. Αυτό μας βοηθάει τώρα να απαντήσουμε στο ερώτημα: Ποια είναι η ιδανική πνευματική 
φροντίδα προς τους άλλους αδελφούς μας; Η απάντηση είναι ότι αυτή προκύπτει από ένα συνδυασμό τριών 
παραγόντων: (1) Την ανιδιοτελή μας αγάπη για τους άλλους· (2) την ειλικρινή ανταπόκριση των άλλων· (3) η αγάπη αυτή 
να προάγει τον αγιασμό όλων μας. 
 
1. Η ανιδιοτελής αγάπη μας προς τους άλλους (εδ. 1-5.10) 
Η ανιδιοτελής αγάπη γίνεται προφανής με τουλάχιστον τρεις τρόπους: με τη φυσική παρουσία μας, με το πάθος μας, και 
με τις προσευχές μας. α) Η φυσική παρουσία. Όταν θέλουμε να φροντίσουμε πνευματικά τους άλλους, πρέπει να 
βρισκόμαστε πλάι τους με τη φυσική μας παρουσία, όταν μας χρειάζονται. Η ανιδιοτελής αγάπη μας και η ανησυχία μας 
για τους άλλους θα μας κάνουν να θέλουμε να είμαστε μαζί τους. Φροντίδα από απόσταση δεν γίνεται. Στο Α΄ Θεσ 2:17-
18) ο Παύλος εξέφρασε τη μεγάλη του επιθυμία να είναι με εκείνους που νοιαζόταν. Έτσι, αφού δεν μπορούσε να τους 
δει, έκανε το επόμενο καλύτερο πράγμα: έστειλε τον Τιμόθεο σ’ αυτούς. Τι έκανε, άραγε, τον Παύλο να λαχταράει τόσο 
πολύ να είναι μαζί τους; Ο μόνος λόγος που μπορούμε να βρούμε είναι ότι ο Παύλος τούς αγαπούσε (3:12). Κατά τη 
διάρκεια των τριών εβδομάδων που ξόδεψε μαζί τους, η αγάπη του γι’ αυτούς είχε αυξηθεί και είχε γίνει πιο θερμή. Αυτή η 
αγάπη ήταν που τον έκανε να αποζητάει τώρα τη συντροφιά τους. Ήταν επίσης αυτή η αγάπη που έκανε τον Παύλο να 
προσπαθήσει να μάθει την κατάστασή τους (εδ. 5).  Η φρ. «δεν άντεξα άλλο», την οποία επίσης χρησιμοποίησε στο εδ. 
1, δείχνει πόσο αγχωμένος ήταν να μάθει πώς τα πήγαιναν οι Θεσσαλονικείς με τη νέα τους πίστη. Εδώ ο Παύλος μοιάζει 
με έναν ανήσυχο πατέρα που δεν μπορεί να κοιμηθεί, επειδή το παιδί του δεν έχει γυρίσει στο σπίτι ακόμα, ενώ πάει να 
ξημερώσει. Η αγάπη μάς κάνει να λαχταράμε να είμαστε κοντά σε αυτούς που νοιαζόμαστε. Ανησυχούμε ώσπου να 
μάθουμε πόσο καλά τα πάνε με τον Χριστό. Και πρέπει να νοιαζόμαστε μήπως χρειάζονται κάποιον να τους καθοδηγήσει 
και να τους στηρίξει. β) Το πάθος μας. Το πάθος να στηρίξουμε στην πίστη τους αδελφούς μας. Έτσι φαίνεται η αγάπη 
μας. Ο Παύλος είχε σαφώς μεγάλο πάθος να συμβάλει στην οικοδομή των Θεσσαλονικέων. Σύμφωνα με το εδ. 2 αυτός 
ήταν ο βασικός λόγος που είχε στείλει τον Τιμόθεο όταν ο ίδιος δεν μπορούσε να πάει σε αυτούς. Η πίστη τους ήταν 
ακριβώς σαν ένα σπίτι απ’ όπου πέρασε ένας δυνατός τυφώνας. Πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να αναστηλωθεί για να 
αντιμετωπίσει ακόμη πιο δυνατούς ανέμους που μπορεί να έρθουν σύντομα. Αν δεν γίνει αυτό, το σπίτι θα πέσει. Δεν 
μπορούμε να ενισχύσουμε την πίστη του άλλου, αν δεν υπάρχει το πάθος της αγάπης μέσα μας. Πολλοί νέοι πιστοί ίσως 
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δεν γνωρίζουν αρκετά από τον Λόγο του Θεού και μπορούν να παρασυρθούν από «κάθε άνεμο διδασκαλίας». 
(Υπάρχουν π.χ. κάποιοι σήμερα που διδάσκουν ότι αφού όλες οι αμαρτίες μας έχουν ήδη συγχωρεθεί, δεν χρειάζεται να 
τις εξομολογούμαστε στον Θεό). Οι νέοι πιστοί  εύκολα επηρεάζονται και παραπλανούνται από τέτοιες ψευδείς 
διδασκαλίες, Γι’ αυτό ο Παύλος τους είπε στο εδ. 10 ότι λαχταρά να τους βοηθήσει «να συμπληρώσουν κάποια κενά στην 
πίστη τους». Στην πραγματικότητα, αυτό το έκανε και με την υπόλοιπη Επιστολή που τους έγραψε. γ) Η προσευχή μας 
για τους άλλους. Προσευχόμαστε με συχνή ένθερμη προσευχή. Έτσι προσευχόταν ο Παύλος για τους νέους χριστιανούς 
της Θεσσαλονίκης. Οι έντονες προσευχές του αποστόλου γι’ αυτούς, δείχνουν ότι θεωρούσε τις ανάγκες τους προσωπικό 
του βάρος. Η μόνη βοήθεια που μπορούσε να προσφέρει δεδομένων των συνθηκών ήταν η ένθερμη, αδιάλειπτη 
προσευχή. Τα εδάφια 11-13 είναι στην ουσία μια γραπτή προσευχή γι’ αυτούς! 
Αν θέλουμε, λοιπόν, πραγματικά να βοηθήσουμε άλλους να αναπτυχθούν πνευματικά, πρέπει να τους αγαπάμε με τη 
φυσική παρουσία μας, με το πάθος μας και με τις προσευχές μας. Αυτό είναι το πρότυπο του Θεού για την παροχή 
φροντίδας, και απαιτείται από όλους όσοι προσφέρουν πνευματική φροντίδα στους νέους πιστούς (π.χ. στη μαθητεία και 
την παρακολούθηση του έργου). Και αυτό ισχύει και για άλλες σχέσεις φροντίδας. Π.χ. για τους πρεσβυτέρους μιας 
εκκλησίας, για τους διακόνους, για τους δασκάλους του Κυριακού Σχολείου (μια παλιά δασκάλα Κυριακού είχε κάνει 
λίστα με τους μαθητές της και προσευχόταν με αγάπη για έναν ένα χωριστά να δώσει την καρδιά του στον Χριστό).   
 
2. Η ανταπόκριση αυτών που δέχονται τη φροντίδα μας (εδ. 6-9) 
Τη δέχονται ή αδιαφορούν; Αυτό το βλέπουμε στο εδ. 6. Οι Θεσσαλονικείς είχαν δεχτεί τη διακονία του Παύλου. Σκεφτείτε 
πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, αν ο Τιμόθεος επέστρεφε στον Παύλο και του έφερνε δυσάρεστα νέα! Και οι 
φόβοι του Παύλου για τέτοια κακά μαντάτα δεν ήταν αβάσιμοι, γιατί υπήρχαν τουλάχιστον τρεις πραγματικότητες που 
«δούλευαν» προς αυτή την κατεύθυνση: α) Η αρνητική αντίδραση της κοινωνίας. Ο Παύλος είχε δει από πρώτο χέρι πώς 
όλη η πόλη είχε εναντιωθεί στους Χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Είχε ακούσει πως επιτέθηκαν βάναυσα και έσυραν τον 
Ιάσονα στους δρόμους επειδή φιλοξενούσε τον Παύλο και τους συντρόφους του στο σπίτι του. β) Οι σατανικές δυνάμεις.  
Αυτές αντιστρατεύονταν τη μικρή εκκλησία και έκαναν τα πράγματα ακόμα χειρότερα γι’ αυτούς. Εκείνη την εποχή η 
Θεσσαλονίκη ήταν κέντρο της ειδωλολατρίας με ναούς και ιερά παντού. Ο Παύλος είχε πλήρη επίγνωση της δύναμης του 
σατανά στην πόλη. Στο 2:18 ανέφερε συγκεκριμένα ότι ο σατανάς τον εμπόδισε να επισκεφτεί τους αδελφούς. Ήξερε ότι 
πάλευε όχι ενάντια σε ανθρώπους αλλά ενάντια στους ηγεμόνες του σκότους αυτού του κόσμου, που εκδηλώνονταν με 
την εχθρότητα των κρατούντων. Στη συνέχεια, στο 3:5 ο Παύλος εκφράζει τον φόβο του ότι ο σατανάς μπορεί να δελεάσει 
τους Θεσσαλονικείς πιστούς να επιστρέψουν στη ειδωλολατρία. γ) Ο παρατεταμένος αποχωρισμός. Ήταν ο 
αποχωρισμός τους από την κύρια πηγή της πνευματικής τροφής τους: τον Παύλο και τους συνεργάτες του. Αν οι 
ιεραπόστολοι έμεναν μακριά από τους νέους πιστούς για πολύν καιρό, ο αντίκτυπος της επίσκεψής τους θα εξασθενούσε, 
η σχέση που είχαν χτίσει μαζί τους θα δοκιμαζόταν, και μπορούσε η ζημιά να έπαιρνε διαστάσεις, έτσι που η πίστη της 
εκκλησίας να μη σηκώνει καμιά «επισκευή». Θα βίωναν τον πνευματικό θάνατο. Με όλα αυτά τα δεδομένα θα φαινόταν 
σχεδόν αδύνατο ο Τιμόθεος να φέρει πίσω καλά νέα γι’ αυτούς στον Παύλο. Αλλά αυτό ακριβώς συνέβη! Τα νέα που 
έφερε ο Τιμόθεος ήταν ότι οι πιστοί εκεί είχαν μείνει σταθεροί με ακλόνητη πίστη στον Χριστό, παρά τις δοκιμασίες από 
την τοπική κοινωνία και παρά τους πειρασμούς του διαβόλου ή την απόσταση που τους χώριζε. Οι πιστοί ήταν σταθεροί 
στην πίστη. Όχι μόνο, αλλά και η αγάπη τους για τον Παύλο και τους συνεργάτες του είχε παραμείνει αμετάβλητη. Το 
τέλος του εδ. 6 λέει πως ο Τιμόθεος είχε πληροφορήσει τον Παύλο για την αγάπη τους προς αυτόν. Οι άνθρωποι αυτοί 
λαχταρούσαν να καθίσουν στα πόδια του Παύλου και να ακούσουν τον Λόγο του Θεού από αυτόν ξανά. Αυτό δείχνει 
πόσο εκτιμούσαν την πνευματική φροντίδα που είχαν δεχτεί. Σήμερα αυτα πράγματα είναι απείρως καλύτερα για τη 
σημερινή εκκλησία –για μας. Δεν έχουμε διωγμούς και υπάρχουν εργάτες του ευαγγελίου που φροντίζουν για μας. 
Έχουμε άφθονη γνώση κλπ. κλπ. Πόσο ευγνώμονες είμαστε για όλα αυτά στον Θεό; Πόσο τον ευχαριστούμε για τη 
διακονία των παλαιοτέρων αδελφών προς εμάς; Πόσο προσευχόμαστε γι’ αυτούς; Μήπως τους απαξιώνουμε και τους 
περιφρονούμε; Τι ρόλο έχει παίξει η διακονία τους στη ζωή μας; 
 
3. Η Διακονία μας να προάγει τον αγιασμό μας (εδ. 11-13) 
Τελικά, όλη η πνευματική φροντίδα που δίνουμε ή λαμβάνουμε είναι μια λειτουργία της φροντίδας του Κυρίου. Χωρίς τη 
δική του φροντίδα για μας, δεν θα είχαμε την ικανότητα ούτε την ευκαιρία να δώσουμε ή να λάβουμε οποιαδήποτε 
πνευματική φροντίδα. Αν ο Κύριος δεν είχε φέρει τον Παύλο στη Θεσσαλονίκη, δεν θα είχαν λάβει ποτέ το Ευαγγέλιο ή 
οποιαδήποτε πνευματική φροντίδα απ’ αυτόν. Και αν ο Κύριος δεν είχε δώσει επιτυχία στον Λόγο του, δεν θα είχαν 
ανταποκριθεί στο ευαγγέλιο ούτε θα είχαν κάνει καμία πρόοδο στον αγιασμό τους. Όπως βλέπουμε τώρα τα εδ. 11-13 
συνειδητοποιούμε πως υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ενέργειες του Κυρίου, ώστε μέσα από τη Διακονία μας να αυξηθεί ο 
αγιασμός μας: α) Διευθύνει τους δρόμους μας, και δίνει ευκαιρίες να φτάσει σ’ εμάς ο Λόγος του (εδ.11, πρβλ. Πραξ 
20:1-4 – φυλές Άουκας, Παπούα κλπ.) β) Αυξαίνει επίσης την αγάπη μας (εδ.12, πρβλ. Ρωμ 5:5) και μας δίνει ευκαιρίες 
να τη δείχνουμε στους άλλους. γ) Καθορίζει το πνευματικό μας μέλλον (εδ. 13). Η διακονία μας μας οδηγεί στην 
ολοκλήρωσή μας.   
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄ Προς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ - 7 Συμμελέτες  
Γενικό Θέμα: ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΕ ΑΒΕΒΑΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης  
 

4. Αγάπη και Σεξ σε Αβέβαιους Καιρούς 
Α΄ Θεσσαλονικείς 4:1-12·  

Β΄ Πέτρου 1:4 
  

ΠΩΣ είναι γνωστό, η σεξουαλική επανάσταση, γνωστή και ως σεξουαλική απελευθέρωση, ήταν το κοινωνικό 
κίνημα που από τη δεκαετία του 1960 έως και τη δεκαετία του 1980 αμφισβήτησε τους παραδοσιακούς κώδικες 

συμπεριφοράς οι οποίοι σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις σε όλο τον δυτικό κόσμο. 
Η σεξουαλική απελευθέρωση περιλάμβανε την αποδοχή του σεξ έξω από τις παραδοσιακές ετεροφυλοφιλικές, 
μονογαμικές σχέσεις που υπήρχαν μέσα στον γάμο. Δυστυχώς, με τη «σεξουαλική απελευθέρωση» οι άνθρωποι 
αντί να απελευθερωθούν, υποδουλώθηκαν ακόμα περισσότερο στη σάρκα. Συνέβη το αδιανόητο: υποδουλώθηκαν 
στην ελευθερία που πίστευαν ότι θα αποκτήσουν! 
 

1) Το Σεξ και ο σεβασμός των σεξουαλικών ορίων (4:1-8). 
Ένας μύθος του σημερινού πολιτισμού μας είναι ότι Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΕΞ. Το λένε οι ταινίες, τα 
βιβλία, οι τηλεοπτικές εκπομπές, οι πάντες. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο ξοδεύονται για την παραγωγή 
πορνογραφικού υλικού μόνο στις ΗΠΑ έως και 16,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Αμερικανοί ξοδεύουν περισσότερα 
χρήματα για την πορνογραφία από ό,τι ξοδεύουν σε θεατρικά έργα, όπερες, μπαλέτο, τζαζ και κλασικές συναυλίες. 
Κάθε κουλτούρα στην ιστορία του πολιτισμού είχε την τάση να ορίζει την πραγματική αγάπη ως σεξ. Υπό το πρίσμα 
αυτού του σύγχρονου μύθου, ας δούμε τι λέει ο Παύλος για την πραγματική αγάπη. Ανάμεσα στο ένα άκρο που 
έλεγε ότι το σώμα ήταν φυλακή της ψυχής και το σεξ μέσον υποδούλωσης (Πλάτων) και του άλλου ότι το σεξ είναι 
απλά μια φυσική ανάγκη όπως η πείνα κλπ., ο Παύλος μας λέει ότι «πρέπει να μάθουμε να ζούμε έτσι που να 
αρέσουμε στον Θεό» (εδ. 1). Και τον Θεό τον ευχαριστεί μια ζωή πορείας προς τον αγιασμό και ως προς το σεξ. Ο 
όρος που χρησιμοποιεί ο Παύλος για τη «σεξουαλική ανηθικότητα» εδώ είναι η λ. «πορνεία». Αυτή είναι μια πολύ 
ευρεία, γενική λέξη που περιγράφει οποιαδήποτε και κάθε είδους παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα που 
απαγορεύεται στη Βίβλο. Εδώ εμπίπτουν το προ-συζυγικό σεξ, η μοιχεία, η ομοφυλοφιλική δραστηριότητα, και 
ούτω καθεξής (Διαβάστε: Λευιτικό 18:1-23). Το βιβλικό μοντέλο της σεξουαλικότητας είναι η «σεξουαλική 
οικειότητα» να εκφράζεται μόνο μέσα στον γάμο, μεταξύ των συζύγων. Η Βίβλος καλεί τους ανύπαντρους 
ανθρώπους να ζήσουν όπως έζησε ο Χριστός: μια άγαμη ζωή που επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις σεξουαλικές 
δυνάμεις της με υγιείς, παραγωγικούς τρόπους. Ιστορικά η εκκλησία συχνά τιμούσε την άγαμη ζωή και υποτιμούσε 
τους παντρεμένους σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η σύγχρονη εκκλησία έχει πάει στο άλλο άκρο, και θεωρεί 
πως οι κανονικοί άνθρωποι πρέπει να παντρεύονται, και ότι αν επιλέξουν την άγαμη μοναχική ζωή κάτι δεν πάει 
καλά. Αλλά στη Βίβλο, τόσο η άγαμη ζωή όσο και η έγγαμη τιμώνται και οι δύο σαν νόμιμες. Ο Θεός τιμάει όλους 
τους τρόπους ζωής. Οι Θεσσαλονικείς ήταν νέοι Χριστιανοί, που είχαν ζήσει μέχρι τότε μια σεξουαλικά μπερδεμένη 
ζωή, προτού γνωρίσουν τον Χριστό. Έτσι, όλα αυτά ήταν εντελώς πρωτόγνωρα γι’ αυτούς. Ο κανόνας ήταν η 
σεξουαλική ασυδοσία. Όταν ελέγχουμε τις σεξουαλικές μας κινήσεις (εγκράτεια), αγιάζουμε στη ζωή μας τον Θεό, 
δηλ. υπολογίζουμε την αγιότητά του, και τιμάμε τους ανθρώπους. Έτσι, σε αντίθεση με τον μύθο ότι η πραγματική 
αγάπη είναι το σεξ, πώς μπορούμε να δείξουμε με σιγουριά την πραγματική αγάπη; ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΑΓΑΠΗ ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΕΒΑΛΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΞ. Μοιχεία, προσυζυγικό ή εξωσυζυγικό σεξ, 
ομοφυλοφιλία, πορνογραφία, κυβερνοσέξ στο διαδίκτυο, όλα αυτά ξεπερνούν τα όρια που έχει ο Θεός, και αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα την καταστροφή των σχέσεών μας. Γιατί ο Θεός απαγορεύει το εκτός γάμου σεξ; Ο Παύλος μάς 
δίνει αρκετά σοβαρά επιχειρήματα ότι το θέλημα του Θεού είναι να σεβόμαστε τα σεξουαλικά όρια που βάζει ο 
Θεός. α) Το εκτός γάμου σεξ αντανακλά τις κοσμικές αξίες (4:5). Όταν ένας μαθητής του Ιησού Χριστού πάει πέρα 
από τα όρια του Θεού για το σεξ, τότε αρχίζει να δείχνει στη ζωή του το κοσμικό πνεύμα αντί για το πνεύμα του 
Χριστού. Δείχνουμε με τη ζωή μας τον πολιτισμό μας (στοιχείο του κόσμου) αντί για τη Βασιλεία του Θεού. β) Η 
σεξουαλική αμαρτία προσβάλλει τον άνθρωπο (4:6α). Η αμαρτία εδώ είναι ότι ξεπερνάς τα προδιαγραμμένα όρια. 
Τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ σημαίνει να μην εκμεταλλευόμαστε ή να 
μη χρησιμοποιούμε ένα άτομο για την ηδονή μας. Ο σύγχρονος πολιτισμός μας λέει ότι κανένας δεν πληγώνεται 
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όταν υπάρχει συναίνεση ενηλίκων. Η σεξουαλική αμαρτία, ωστόσο, αφήνει πάντα θύματα πίσω της (τον παρτερνέρ, 
τον/την σύζυγό του ή τα παιδιά τους. γ) Η σεξουαλική αμαρτία προκαλεί επίσης τη δικαιοσύνη του Θεού (4:6β). 
Αφού η σεξουαλική αμαρτία αφήνει πίσω της θύματα, ο Θεός παίρνει το μέρος του θύματος και αποδίδει 
δικαιοσύνη. δ) Τέλος, η σεξουαλική αμαρτία ακυρώνει την κλήση του Θεού: «ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ 
τὸν Θεὸν τὸν καὶ δόντα τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ τὸ Ἅγιον εἰς ὑμᾶς» (4:7-8). Στη Βίβλο η κλήση του Θεού είναι η 
αναγέννησή μας. Ανταποκρινόμαστε στην κλήση του και πηγαίνουμε σ’ αυτόν. Με τη σεξουαλική αμαρτία –όπως 
άλλωστε και με κάθε άλλη αμαρτία– όταν αρνούμαστε να σεβαστούμε τα όρια του Θεού, καταστρέφουμε τη σχέση 
μας με τον Θεό. Και αν μείνουμε σε αυτή την κατάσταση, πεθαίνουμε ως προς τον Χριστό (Ρωμ 8:13).  
 

2. Η Ανεξαρτησία στην Αγάπη (4:9-10). 
Ο δεύτερος μύθος για την αγάπη στον πολιτισμό μας είναι ότι η πραγματική αγάπη είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. 
Εξαπατούμε τον εαυτό μας ότι πραγματικά δεν χρειαζόμαστε κανέναν, ότι η πραγματική αγάπη σημαίνει ότι δεν 
βασιζόμαστε σε κανέναν άλλο εκτός από τον εαυτό μας. Σε αντίθεση με τον μύθο της ανεξαρτησίας, ο Παύλος 
χρησιμοποιεί την εικόνα της οικογένειας, όπου αδελφοί και αδελφές ζουν με στοργή, σε αλληλοϋποστηρικτικές 
σχέσεις. Αυτό είναι πραγματική αγάπη, δεν προσποιούνται ότι δεν χρειάζονται κανέναν, αλλά δείχνουν αδελφική 
αγάπη μεταξύ τους. Για τις μπερδεμένες οικογένειες σήμερα, αυτό είναι δύσκολο. Ένα μοναχοπαίδι σε μια 
οικογένεια με ένα ή και δύο διαζύγια, η φυσική του τάση είναι να είναι αυτάρκης, να προσποιείται ότι δεν έχει 
ανάγκη κανένα. Ωστόσο, αυτό είναι καταστροφικό για την πραγματική αγάπη. Δεν θέλει ο Θεός να λειτουργούν έτσι 
τα παιδιά του ή η εκκλησία του. Εδώ βρίσκουμε έναν δεύτερο τρόπο για να αποδείξουμε την πραγματική αγάπη: 
ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΦΕΡΟΜΑΣΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΣΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Αυτός 
είναι και ο λόγος που η χριστιανική πίστη ήταν πάντα μια πίστη που εκφράζεται στην Κοινότητα –δεν είναι 
μοναχική πίστη. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο, και αν δεν έχουμε ο ένας τον άλλον είμαστε ανίσχυροι να ζήσουμε 
μια ζωή ευάρεστη στον Θεό. Ο έμφυτος ατομικισμός είναι δύσκολο αυτό να το παραδεχτεί, αλλά έτσι γίνεται και στη 
Γραφή και στην Ιστορία της εκκλησίας. Αποκοπή από τον λαό σήμαινε καταδίκη σε θάνατο. Αποκοπή από τον 
πνευματικό λαό του Θεού σημαίνει πνευματικό μαρασμό και θάνατο. Στο Δείπνο του Κυρίου υπενθυμίζουμε στους 
εαυτούς μας ότι ως οπαδοί του Ιησού, κανένας από μας δεν είναι ανεξάρτητος. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, και 
πρέπει να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι παίρνουμε τα στοιχεία της κοινωνίας όλοι μαζί, όχι μεμονωμένα, αλλά 
ως κοινότητα, ως εκκλησία. Η πραγματική αγάπη δεν είναι ανεξαρτησία, αλλά να μαθαίνουμε πώς να ζούμε όλοι 
μαζί σαν οικογένεια Χριστού. Π.χ. ο Παύλος προτρέπει τον Τιμόθεο να συμβουλεύει τις νεότερες στην εκκλησία σαν 
αδελφές «με πολλή αγνότητα» (Α΄ Τιμόθεον 5:2). 
 

3.  «Μόνο να παίρνω» (4:11-12) 
Εδώ έχουμε έναν αντίθετο μύθο από τον προηγούμενο: την αρρωστημένη εξάρτηση. Πρέπει να διακρίνουμε 
ανάμεσα στη μεταξύ μας οικογενειακή σχέση και στη μεταξύ μας αρρωστημένη εξάρτηση. Οικογενειακή ζωή στην 
εκκλησία δεν σημαίνει ότι εγώ «κάααθομαι» και τα περιμένω όλα από τους άλλους. Κάποιοι, για παράδειγμα, 
παραπονούνται συνεχώς ότι δεν υπάρχει αγάπη στην εκκλησία τους αλλά δεν κάνουν τίποτε για να δείξουν στην 
εκκλησία την αγάπη που υποτίθεται ότι αυτοί έχουν. Κάποιοι παραπονούνται ότι δεν τους ανοίγει κανείς το σπίτι 
τους αλλά δεν ανοίγουν ποτέ αυτοί το δικό τους! Γι’ αυτούς η αγάπη είναι οι άλλοι να μου δίνουν γιατί εγώ είμαι ο 
πιο αδύναμος ή ο πιο φτωχός, και ξεχνούν ότι υπάρχουν άλλοι πιο φτωχοί απ’ αυτούς και έχουν ανάγκη τη δική 
τους έμπρακτη αγάπη. Η αρρωστημένη εξάρτηση μας κάνει να εκμεταλλευόμαστε τους αδελφούς. Η σύγχρονη 
ψυχολογία κάνει λόγο για τη «συνεξάρτηση», όπου πολλοί ελκύονται από ανθρώπους που εξαρτώνται απ’ αυτούς. 
Π.χ.: η γυναίκα που καλύπτει μια εξάρτηση του άντρα της αντί να τον βοηθήσει με ειδικούς ή ειδικά προγράμματα. 
Αυτή η εξάρτηση βλάπτει αντί να ωφελεί. Δεν είναι γνήσια αγάπη, είναι χειραγώγηση. Ο Παύλος είναι αντίθετος με 
την αρρωστημένη αυτή εξάρτηση (εδ.11-12). Προφανώς, ορισμένοι από τους Θεσσαλονικείς πιστούς είχαν 
σταματήσει να εργάζονται, και ζούσαν σε βάρος των άλλων μελών της εκκλησίας. Αυτό προσβάλλει τη μαρτυρία της 
εκκλησίας προς την υπόλοιπη κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Έτσι, ο Παύλος τους παραγγέλλει να ηρεμήσουν και να 
κάνουν ο καθένας τη δουλειά του, το βιοποριστικό του επάγγελμα. Έτσι, εδώ έχουμε έναν τελευταίο τρόπο να 
αποδείξουμε την πραγματική αγάπη. ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΖΩΗ. Υπεύθυνη ζωή ζούμε όταν δεν γινόμαστε βάρος στους γύρω μας, κι όταν δεν ανακατευόμαστε 
εκεί που δεν έχουμε καμία δουλειά. Μ’ αυτό τον τρόπο εκπέμπουμε σωστά το μήνυμα του Χριστού στον κόσμο που 
μας παρακολουθεί. Τώρα, προφανώς και χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον κάποιες φορές, αλλά ο ένας θα βοηθάει 
τον άλλο στη βάση της αλληλοϋποστήριξης και όχι της μονομερούς εξάρτησης. 
 

**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄ Προς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ - 7 Συμμελέτες  
Γενικό Θέμα: ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΕ ΑΒΕΒΑΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης  
 
 
 

05. Αντιμέτωποι με την Τελευταία Αβεβαιότητα 
Α΄Θεσσαλονικείς 4:13-18·  

 
ΝΑΣ από τους καλύτερους τρόπους για να διακρίνουμε το σύστημα των πεποιθήσεων κάποιου, είναι το πώς 
αντιμετωπίζει τον θάνατο. Αλλιώς τον αντιμετωπίζουν όσοι δεν γωνρίζουν τον Θεό και αλλιώς οι πιστοί του 

Χριστού. Η πίστη μας μας προετοιμάζει γι’ αυτή την τελευταία αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουμε. Σήμερα θα δούμε 
τρεις ενέργειες που δείχνουν σιγουριά καθώς ως πιστοί του Χριστού αντιμετωπίζουμε τον θάνατο.   
 
1. Μπροστά στον Θάνατο των Άλλων (4:13-14) 
Ο Παύλος ξεκινά αντιμετωπίζοντας μια περιοχή πνευματικής άγνοιας των Θεσσαλονίκων. Θυμόμαστε ότι ο ίδιος και 
οι συνεργάτες του Τιμόθεος και Σίλας είχαν περάσει λίγο χρόνο στη Θεσσαλονίκη προτού ξεσπάσει ο διωγμός 
εναντίον τους και φύγουν εσπευσμένα από την πόλη. Φαίνεται πως ένα από τα θέματα που ο Παύλος δεν πρόλαβε 
να καλύψει λεπτομερώς ήταν το πώς η δεύτερη Έλευση του Ιησού Χριστού σχετίζεται με τους πιστούς που 
πεθαίνουν πριν ξανάρθει ο Χριστός. Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης ζούσαν περιμένοντας τον Χριστό να 
επιστρέψει όσο αυτοί βρίσκονταν στη ζωή. Το πρόβλημα εμφανίστηκε όταν κάποια μέλη των χριστιανών φίλων 
τους πέθαναν, και αναρωτήθηκαν τι θα γίνει με τους αγαπημένους τους όταν ο Ιησούς έρθει ξανά. Θα είναι σε 
μειονεκτική θέση; Θα χάσουν τη χαρά της συνάντησης με τον Χριστό; Ο Παύλος γνωρίζει ότι η έλλειψη γνώσεων 
σχετικά με αυτό το θέμα οδηγεί σε απελπισία και απόγνωση καθώς αντιμετωπίζουμε τον θάνατο. Παρ’ όλο που 
πολλοί άνθρωποι τον 1ο αιώνα πίστευαν στη μεταθανάτια ζωή, αυτή θεωρείτο περισσότερο σαν μια απλή ευχή – 
«Μακάρι να υπάρχει...» Ένας έλληνας ποιητής (ο Θεόκριτος) του 3ου π.Χ. αιώνα, έλεγε ότι: «οι ελπίδες είναι για 
τους ζωντανούς· οι νεκροί είναι χωρίς ελπίδα». Οι πιο πολλοί πίστευαν γενικά στην αθανασία της ψυχής αλλά 
μπροστά στον θάνατο ενός συγκεκριμένου ανθρώπου η γενική στάση τους ήταν απελπισία και απόγνωση. Η 
άγνοια για το τι έχει να πει η χριστιανική πίστη για τον θάνατο και τη μεταθανάτια ζωή οδηγεί ακόμα και τους 
χριστιανούς σε απόγνωση και απελπισία. Έτσι, ο Παύλος ξέρει ότι πριν μπορέσει πραγματικά να παρηγορήσει 
τους Θεσσαλονικείς, πρέπει να τους διδάξει. Ο Παύλος ποτέ δεν είπε ότι οι χριστιανοί έχουν ανοσία στη θλίψη εδώ 
στη γη. Ο γνωστός Τζον Στοτ έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι, «όσο σταθερή και αν είναι η χριστιανική μας πίστη, η 
απώλεια ενός στενού φίλου ή συγγενούς προκαλεί βαθύ συναισθηματικό σοκ. Το να χάσεις ένα αγαπημένο 
πρόσωπο, σημαίνει ότι χάνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου». Ο θάνατος πονάει, ακόμη και εμάς που είμαστε του 
Χριστού. Αλλά για τους χριστιανούς, όταν πεθαίνουν, δεν θρηνούμε με απελπισία, αλλά με ελπίδα. Ο Παύλος 
ξεκινάει από τα βασικά, ότι ο πυρήνας της χριστιανικής πίστης είναι ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε από τους 
νεκρούς. Η σταύρωση του Ιησού και η πραγματική ανάσταση του τρεις ημέρες αργότερα, είναι ο αναμφισβήτητος 
πυρήνας της χριστιανικής πίστης. Αν πάρετε τον σταυρό και τον άδειο τάφο, η χριστιανική πίστη καταρρέει. 
Κάποιοι ερμηνευτές θεωρούν ότι ο Παύλος παραθέτει εδώ ένα πρώιμο δόγμα που η εκκλησία το απήγγελλε κάθε 
φορά που συγκεντρώνονταν για να λατρεύσουν τον Θεό. Αν, λοιπόν, ο θάνατος και η ανάσταση του Ιησού είναι 
αλήθεια –και η ιστορική μαρτυρία λέει πως είναι αλήθεια– τότε έπεται ότι ο Ιησούς θα φέρει πίσω μαζί του εκείνους 
που έχουν πεθάνει ενώ ήταν πιστοί. Αν ο Θεός δεν εγκατέλειψε τον Υιό του στον τάφο, τότε μπορούμε να είμαστε 
βέβαιοι πως ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει αυτούς που πιστεύουν στον Χριστό και βρίσκονται στον τάφο (John Stott, 
The Message of I and II Thessalonians). Οι «κεκοιμημένοι» ήταν αυτοί που πίστεψαν στον Χριστό αλλά πέθαναν. Κι 
αυτό βέβαια ισχύει μέχρι σήμερα. Σε αυτή τη δήλωση παρηγοριάς προς τους Θεσσαλονικείς, βρίσκουμε το πρώτο 
σίγουρο που μπορούμε να κάνουμε αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα του θανάτου: ΕΠΕΙΔΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ Σ’ ΑΥΤΟΝ. Αν 
και ο θάνατος εξακολουθεί να πονάει, η θλίψη μας είναι ποτισμένη με ελπίδα.   
 
2. Μπροστά στον Δικό μας Θάνατο (4:15-17) 
Άλλο πράγμα, ωστόσο, είναι ο θάνατος ενός προσφιλούς μας προσώπου και άλλο ο δικός μας θάνατος! Αλλιώς 
αντιμετωπίζουμε τον ένα και αλλιώς τον άλλο. Ένας έλεγε: «Δεν φοβάμαι να πεθάνω. Απλά δεν θέλω να είμαι εκεί 
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όταν αυτό θα συμβεί»! Η προοπτική του θανάτου μας μας γεμίζει άγχος. Οι πιστοί που αντιμετωπίζουμε τον θάνατο 
με μια αίσθηση ελπίδας και θάρρους συνήθως είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι γι’ αυτόν ψυχολογικά και 
πνευματικά. Εξακολουθούμε όμως να ζούμε με την ενδόμυχη σκέψη ότι ο θάνατος δεν θα μας προλάβει, γιατί στο 
μεταξύ θα έρθει ο Χριστός να μας πάρει. Πολλοί το εύχονται και προσεύχονται γι’ αυτό. Ξεκινώντας με τη φρ. «η 
διδασκαλία του Κυρίου», ο Παύλος θέλει να προσδώσει κύρος σ’ αυτό που πρόκειται να πει. Το κάνει, άλλωστε, και 
σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ φαίνεται πως επικαλείται κάτι που ο ίδιος ο Ιησούς δίδαξε για τη δεύτερη Έλευσή του 
στο Ματθαίος 24. Η λέξη που χρησιμοποιεί είναι «παρουσία», δηλ. την ίδια λέξη που χρησιμοποίησε κι ο Ιησούς 
για να περιγράψει την Έλευσή του στο Ματθαίος 24. Αυτή η λέξη δηλώνει την προσωπική εμφάνιση ή άφιξη 
κάποιου. Η λέξη χρησιμοποιόταν συχνά στον αρχαίο κόσμο για την άφιξη ενός βασιλιά ή ηγεμόνα σε μια πόλη. Η 
αντίστοιχη λατινική λέξη για την παρουσία είναι η λ. adventus. Το θέμα του Παύλου, εν προκειμένω, είναι ότι οι 
πιστοί του Χριστού που θα ζουν κατά την Έλευση, δεν έχουν κανένα πλεονέκτημα απέναντι στους χριστιανούς που 
στο μεταξύ θα έχουν πεθάνει. Και οι δύο θα συμμετάσχουν εξίσου σε αυτό το ένδοξο γεγονός. Παρακάτω, ο Παύλος 
περιγράφει αυτό τον ερχομό του Ιησού σαν μια μέρα που ο Ιησούς θα κατέβει προσωπικά από τον ουρανό. Το 
«κέλευσμα», η «φωνή του αρχαγγέλου» και η «σάλπιγγα του Θεού» θα απευθύνονται στους νεκρούς πιστούς για 
να αναστηθούν. Ο Ιησούς στο Ιω 5:25 δίνει μια διαβεβαίωση: «Να είστε βέβαιοι πως πλησιάζει ο καιρός, έφτασε 
κιόλας, που οι νεκροί θ’ ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού, κι όσοι την ακούσουν θα ζήσουν». Έτσι, οι πιστοί 
που έχουν πεθάνει ανασταίνονται και ενώνονται με τους πιστούς που ακόμη ζουν, και όλοι μαζί συναντούν τον 
Κύριο Ιησού στον αέρα. Το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Παύλος για τους εν ζωή είναι ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις.  
Ο σκοπός του Παύλου εδώ δεν είναι να μας πει όλα όσα θα θέλαμε να μάθουμε γι’ αυτή τη συνάντηση, αλλά να 
παρηγορήσει τους πιστούς της Θεσσαλονίκης που νόμιζαν ότι αυτοί που πέθαναν θα ήταν σε μειονεκτική θέση όταν 
θα έρθει ο Χριστός. Για το πότε ακριβώς λαμβάνει χώρα αυτό το γεγονός σε σχέση με το τέλος της Ιστορίας 
υπάρχουν ποικιλόμορφες και περίπλοκες προσεγγίσεις που δεν είναι το θέμα μας (π.χ. θα συμβεί πριν τη Μεγάλη 
Θλίψη; στη μέση της Διάρκειας Θλίψης; ή μετά τη Μεγάλη Θλίψη;) Όποτε και να συμβεί η αρπαγή, το γεγονός είναι 
αυτό στο οποίο καταλήγει και ο Παύλος στο εδ. 17: καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα. Έτσι, εδώ βρίσκουμε τη 
δεύτερη σίγουρη δράση που μπορούμε να αναλάβουμε. ΕΠΕΙΔΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΕΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΘΑΝΑΤΟ. Αν είμαστε πιστοί του Χριστού, 
τότε ανεξάρτητα από το αν θα πεθάνουμε πριν τη δεύτερη Έλευσή του ή αν θα είμαστε τότε στη ζωή, μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε το μέλλον άσχετα με το ποιο θα είναι αυτό. Οι πιστοί του Χριστού μπορούμε να δεχτούμε το 
γεγονός ότι μια μέρα θα πεθάνουμε, επειδή ξέρουμε ότι ο θάνατος δεν έχει την τελευταία λέξη. Τέλος, μια τρίτη 
πράξη που μπορούμε να κάνουμε είναι: 
 
3. Η Σίγουρη Παρηγοριά (4:18) 
Ο Παύλος κλείνει αυτή τη συζήτηση με μια πολύ σημαντική δήλωση: «Ας παρηγορεί λοιπόν ο ένας τον άλλο με τα 
λόγια αυτά». Αξίζει εδώ να προσέξουμε τι δεν λέει ο απόστολος. Δεν λέει, «Επομένως, αρχίστε να κάνετε 
σχεδιαγράμματα των γεγονότων με βάση αυτά τα λόγια» ή «Διαμορφώστε κατάλληλα τη δική σας Θεολογία με βάση 
αυτά τα λόγια». Όλη αυτή η διδασκαλία για τα έσχατα είναι πρακτική, και μας δίνει τη βάση για να παρηγορεί ο 
ένας τον άλλον πάνω στο θέμα του θανάτου. Κάθε φορά που σταματάμε να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον, και 
εστιάζουμε στην προσπάθεια να εμβαθύνουμε στις λεπτομέρειες ή να βρούμε ένα σίγουρο και «αποδεδειγμένο» 
χρονοδιάγραμμα των γεγονότων για τα τέλη των καιρών, θα ξεφεύγουμε από το πνεύμα του κειμένου και θα 
πλανιόμαστε σε αμφισβητούμενα μονοπάτια. Ο Θεός δεν αποκάλυψε αυτά τα πράγματα για να ικανοποιήσει την 
περιέργειά μας ή να λύσει εσχατολογικούς γρίφους, αλλά για να μας βοηθήσει να ακολουθήσουμε με μεγαλύτερη 
πίστη και αφοσίωση τον Χριστό. Εδώ βρίσκουμε την τελική μας σιγουριά: ΕΠΕΙΔΗ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΕΝΑ ΒΕΒΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΗΓΟΡΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΣΕ 
ΣΤΙΓΜΕΣ ΘΛΙΨΗΣ. Οι πιστοί του Χριστού έχουν μια σίγουρη πηγή παρηγοριάς για να προσφέρουν ανακούφιση 
στους πενθούντες. Κανένα άλλο σύστημα αντιλήψεων, θρησκείας και καμιά κοσμοθεωρία δεν μπορούν να 
προσφέρουν στέρεη ελπίδα μπροστά στη θλίψη του θανάτου. Βλέπει κανείς ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση 
με τον Χριστό είναι περίεργα σιωπηλοί στις κηδείες, γιατί δεν έχουν τίποτε να πουν, καμία πραγματική ελπίδα να 
προσφέρουν, παρά μόνον ευσεβείς πόθους και πολυχρησιμοποιημένα κλισέ. Αλλά οι πιστοί του Χριστού έχουν τα 
λόγια του Ιησού Χριστού, που έχουν επιβεβαιωθεί από την ανάστασή του. Έτσι, έχουν μια πραγματική βάση για να 
βοηθήσουν πραγματικά ο ένας τον άλλον ακόμη και μπροστά στην φρικτή θλίψη και την απώλεια του θανάτου. 
Παρηγοριά δεν είναι τίποτε παρά μόνο η ανάσταση του Χριστού και η μελλοντική ανάσταση των νεκρών.   

 
**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄ Προς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ - 7 Συμμελέτες  
Γενικό Θέμα: ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΕ ΑΒΕΒΑΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης  

 

6. Τα Έσχατα χωρίς Χρονοδιάγραμμα 
Α΄ Θεσσαλονικείς 5:1-11 

 
ΤΑΝ πριν 20 χρόνια, περίπου, μπαίναμε στο έτος 2000 ο έξω κόσμος και οι χριστιανοί στις εκκλησίες ένιωθαν ένα 
σύγκρυο μπροστά στο ενδεχόμενο τέλος των καιρών: Στο τέλος της Δημιουργίας, του Κόσμου, της Εκκλησίας, ή των 

γεγονότων που κατά τη Βίβλο και ειδικότερα κατά την Αποκάλυψη θα εκτυλιχθούν σε αυτή τη χιλιετία. Οι χριστιανοί της 
Θεσσαλονίκης ζούσαν στον πυρετό της Δεύτερης Έλευσης του Χριστού. Όπως λέει ένας σχολιαστής της Καινής Διαθήκης 
(Robert Jewett), όλα όσα γράφει ο Παύλος στην Α΄ και Β΄ Θεσσαλονιείς πρέπει να γίνουν κατανοητά υπό το πρίσμα της 
εκκλησίας που περιμένει τον Κύριο. Μέσα στην κοινωνική και πολιτισμική αναταραχή που βιώνουν οι πιστοί της 
Θεσσαλονίκης, ψάχνουν για ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα για τα τέλη των καιρών, προκειμένου μέσα στην 
αβεβαιότητα της εποχής τους, να νιώσουν ως χριστιανοί το αίσθημα της ασφάλειας με την Έλευση του Κυρίου. Στην 
απάντηση του Παύλου στις εσχατολογικές αναζητήσεις των Θεσσαλονικέων, θα βρούμε 3 τρόπους με τους οποίους 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με σιγουριά τα τέλη των καιρών, τα Έσχατα, χωρίς να καταφεύγουμε σε ημερολόγια και 
χρονοδιαγράμματα για το πώς ή πότε θα έρθει το τέλος. Ο πρώτος τρόπος είναι: 
 

1. Να αποδεχτούμε την περιορισμένη Γνώση μας (5:1-3)  
Στην προηγούμενη μελέτη μας είδαμε πως οι αδελφοί της Θεσσαλονίκης ανησυχούσαν βαθύτατα για κάποιους πιστούς 
από ανάμεσά τους, που είχαν πεθάνει, κι ο Παύλος τους διαβεβαιώνει ότι ανεξάρτητα από το αν ένας πιστός είναι νεκρός ή 
ζωντανός όταν συμβεί η Αρπαγή, όλοι οι πιστοί του Χριστού θα συμμετάσχουν εξίσου σε αυτήν. Κανένας δεν θα μείνει απ’ 
έξω. Εδώ, ωστόσο, ο Παύλος εισάγει την ιδέα των «χρόνων και καιρών» (κείμ.), σε σχέση με το τέλος του παρόντος 
αιώνος. Η λ. «χρόνος» σημαίνει «μονάδα χρόνου» και συνήθως δείχνει τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι, η συγκεκριμένη λέξη 
επικεντρώνει στην περίοδο ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Έλευση του Χριστού. Αν κάποιος γνώριζε τον «χρόνο», 
θα μπορούσε να προσδιορίσει την ακριβή ώρα της Δεύτερης Έλευσης του Κυρίου. Η άλλη λέξη είναι «καιροί» και δηλώνει 
τα συγκεκριμένα γεγονότα που συμβαίνουν μέσα σε μια χρονική περίοδο. Η λέξη περιγράφει την αλληλουχία των 
συγκεκριμένων γεγονότων μέσα στη χρονική περίοδο που προηγείται της Δεύτερης Έλευσης του Χριστού (πρβλ. Πραξ. 
1:7). Ο Παύλος δέχεται πως ο χρόνος, όπως τον ξέρουμε, οδηγεί σε ένα γεγονός που το αποκαλεί «Ημέρα του Κυρίου». Η 
«Ημέρα του Κυρίου» είναι μια φράση της Παλαιάς Διαθήκης (Ησ 13:9· Ιλ 1:15· 2:1) που αναφέρεται πάντοτε στη κρίση του 
Θεού. Όπως διατυπώνεται θεολογικά, «η Ημέρα του Κυρίου έχει να κάνει με την τελική παρέμβαση του Θεού στην Ιστορία, 
για να ανατρέψει τους εχθρούς του και να καθιερώσει τη βασιλεία του». Στην Καινή Διαθήκη αυτή η ημέρα αποκαλείται και  
«ημέρα του Χριστού» (Φιλ 1:10) «ημέρα του Ιησού Χριστού» (Φιλ 1:6) και «ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού» (Α΄ Κορ 
1:8). Η Βίβλος περιγράφει τα τέλη των καιρών με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: Ο ίδιος ο Ιησούς είπε ότι θα έρθει 
στη γη στα τέλη των καιρών ως Βασιλεύς βασιλέων. Αλλού το τέλος των καιρών περιγράφεται ως η «εμφάνιση» του Ιησού, 
μέσα στη δόξα του, όπως πραγματικά είναι. Σε άλλα σημεία το τέλος των καιρών περιγράφεται σαν αποκάλυψη, όταν το 
πέπλο σηκώνεται και ο Χριστός εμφανίζεται στη γη. Ο Παύλος μας υπενθυμίζει τα λόγια του Κυρίου ότι αυτή η ημέρα της 
κρίσης θα έρθει «σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα». Δεν μπορούμε να ξέρουμε τη χρονική διάρκεια που θα μεσολαβήσει ή την 
ακριβή αλληλουχία των γεγονότων που οδηγούν μέχρι εκείνο το γεγονός, αλλά μπορούμε να γνωρίζουμε ότι αυτή η μέρα 
σίγουρα θα έρθει και θα φέρει την καταστροφή. Ακριβώς όπως μια έγκυος γυναίκα δεν μπορεί να σταματήσει τη γέννα 
μόλις αρχίσει, έτσι κι εκείνοι που απορρίπτουν τον Θεό δεν θα μπορούν να ξεφύγουν από την Ημέρα του Κυρίου. Εδώ 
βρίσκουμε τον πρώτο τρόπο με τον οποίο ως πιστοί αντιμετωπίζουμε τα έσχατα με σιγουριά: ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΣΤΕ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ. Για τους πιστούς του Χριστού, η αληθινή ασφάλεια δεν 
είναι η ικανότητα να προσδιορίσουμε χρονικά την Έλευση του Χριστού. Αυτό είναι θέμα πίστης, όπου καλούμαστε να 
εξετάσουμε τον εαυτό μας, αν εμπιστευόμαστε πραγματικά τον Θεό, ότι μας έχει πει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε (βλ. Β΄ 
Πέτρου 1:3). Αν το πιστεύουμε αυτό, τότε δεν χρειάζεται να αναζητούμε κρυφούς κώδικες της Βίβλου, σύγχρονες 
προβλέψεις, ή την αναζήτηση του τέλους των καιρών.   
 

2. Να ζήσουμε από τώρα στον Τετελεσμένο Μέλλοντα (5:4-7) 
Η Ημέρα του Κυρίου θα έρθει –γι’ αυτό μπορούμε να είμαστε σίγουροι– αλλά  δεν θα είναι μέρα φόβου για τους πιστούς. 
Οι πιστοί του Χριστού δεν είναι στο σκοτάδι όσον αφορά το μέλλον. Μπορεί να μην ξέρουμε πότε θα έρθει ο Χριστός, και 
μπορεί να μην έχουμε τόσο ξεκάθαρη εικόνα, όσο θα θέλαμε, για την αλληλουχία των γεγονότων που οδηγούν στο τέλος, 
αλλά δεν είμαστε στο σκοτάδι. Έτσι, όταν έρθει αυτή η μέρα, δεν θα αιφνιδιάσει τους πιστούς σαν κλέφτης, γιατί όταν 

Ο 



06. Τα Έσχατα χωρίς Χρονοδιάγραμμα 

 

Σελίδα 2 από 2 

 

έρθει θα την αναγνωρίσουμε. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πιστοί του Χριστού είναι «υιοί φωτός». Αυτός είναι ο εβραϊκός 
τρόπος για να πει κανείς ότι οι πιστοί του Χριστού ανήκουν στο φως του Θεού. Φυσικά το φως χρησιμοποιείται συχνά στη 
Βίβλο για να περιγράψει τη σχέση με τον Θεό, ότι δεν είμαστε ξένοι ως προς τον Θεό ούτε αγνοούμε το θέλημά του. Μπορεί 
να μην ξέρουμε όλες τις απαντήσεις για τα γεγονότα και τις ημερομηνίες, αλλά δεν είμαστε στο σκοτάδι. Είμαστε επίσης 
«υιοί ημέρας», και η λέξη «ημέρα» εδώ παραπέμπει πάλι στη φράση «η Ημέρα του Κυρίου». Η Ημέρα του Κυρίου δεν έχει 
φτάσει ακόμα, αλλά κάθε πιστός του Χριστού ανήκει σε εκείνη την ημέρα. Η ταυτότητά μας διαμορφώνεται από το μέλλον 
μας, όπως ένα μωρό που γεννιέται από μια βασιλική οικογένεια είναι ήδη βασιλικό ως προς το μέλλον, ακόμα και αν το 
παιδί δεν μπορεί ακόμα να καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Η Βίβλος παρουσιάζει τον χρόνο που ζούμε ως μια 
αλληλοεπικάλυψη μεταξύ δύο «αιώνων» (εποχών). Ο σημερινός «πονηρός αιών» ξεκίνησε όταν η αμαρτία εισήλθε στον 
κόσμο, και θα συνεχιστεί μέχρι να έρθει η ημέρα του Κυρίου. Αυτός ο αιών συχνά περιγράφεται στη Γραφή ως εποχή του 
«σκότους», όπου κυβερνάει η θλίψη, και κατατρώγει τον άνθρωπο η αρρώστια, εποχή όπου το κακό είναι ανεξέλεγκτο. 
Αλλά με την πρώτη του Έλευση ο Χριστός –τότε που έζησε μια τέλεια ζωή, πέθανε στον σταυρό για να κάνει εξιλέωση και 
αναστήθηκε από τους νεκρούς– σηματοδότησε την αυγή του «μέλλοντα αιώνα». Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιησούς 
διακήρυξε ότι η βασιλεία του Θεού ήταν κοντά, επειδή στο πρόσωπο του Ιησού είχε φτάσει ο μέλλων αιών. Η ζωή του 
Χριστού, ο θάνατος και η ανάσταση εγκαινίασαν την εποχή που ερχόταν, όπου το φως του Θεού σκόρπισε το σκοτάδι του 
σημερινού «πονηρού αιώνα». Ολόκληρη η περίοδος της εκκλησίας (από τη στιγμή που ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο την 
πρώτη φορά, μέχρι την ημέρα που θα ξανάρθει) ονομάζεται «έσχατες ημέρες» στη Βίβλο (βλ. Εβρ 1:1-2). Η εκκλησία 
ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής (βλ. Πραξ 2:16-17 σε σύγκρ. με Ιωήλ 2). Η φρ. «έσχατες ημέρες» περιγράφουν το 
τελικό κεφάλαιο της Ιστορίας. Οι γνώμες διίστανται σχετικά με το αν η εκκλησία θα παραμείνει στη γη μέχρι την Ημέρα του 
Κυρίου ή αν θα αρπαγεί λίγο πριν από αυτήν. Αυτό που ο Παύλος θέλει να τονίσει εδώ είναι ότι, αφού ο μέλλων αιών έχει 
ήδη ανατείλει, οι πιστοί του Χριστού ανήκουν ήδη στην «ημέρα του Κυρίου» ως υιοί φωτός και υιοί ημέρας, έστω κι αν 
εξακολουθούμε να ζούμε στον παρόντα αιώνα του σκότους. Με αυτό σαν δεδομένο, θα πρέπει να είμαστε «άγρυπνοι και 
νηφάλιοι». Η λέξη του πρωτοτύπου γρηγορώμεν εδώ σημαίνει να είμαστε άγρυπνοι. Επειδή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
«χρόνους και καιρούς», είμαστε σε εγρήγορση και με τεταμένη την προσοχή για ν’ αναγνωρίσουμε την Ημέρα του Κυρίου. 
Έχουμε μια θετική στάση ως προς το μέλλον μας, γιατί ανεξάρτητα από το ποιες δυσκολίες θα συναντήσουμε, ξέρουμε ότι 
ανήκουμε στο μέλλον. Η λέξη νήφωμεν, εξάλλου, σημαίνει εδώ να ελέγχουμε σκέψη μας ώστε να μην κινδυνεύουμε από 
παραλογισμούς. Μ’ άλλα λόγια να έχουμε πνευματική διαύγεια. Πολλοί πιστοί σήμερα είναι «σε εγρήγορση» αλλά όχι 
«νηφάλιοι», δηλ. η σκέψη τους δεν είναι διαυγής και ελεγχόμενη από το Πνεύμα του Θεού αλλά από το πνεύμα του 
κόσμου. Έτσι, εδώ βρίσκουμε τον δεύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα έσχατα: ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΠΟ 
ΤΩΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ - ΔΗΛ. ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑ. Αυτό σημαίνει ότι ανήκω από τώρα στην Ημέρα του Κυρίου. Γι’ αυτό δεν τη φοβάμαι εκείνη την Ημέρα.  
 

3. Να περιμένουμε την Ολοκλήρωση της Σωτηρίας μας (5:8-11) 
Με βάση το γεγονός ότι η θέση μας στο εσχατολογικό μέλλον είναι εξασφαλισμένη, τα εδ. 8-11 μας λένε να αποκτήσουμε 
ορισμένες αρετές ως χριστιανοί: Να φορέσουμε «την πίστη και την αγάπη για θώρακα, και την ελπίδα της σωτηρίας για 
περικεφαλαία». Η εικόνα εδώ είναι ενός φρουρού που φυλάει στο πόστο του. Ακριβώς όπως ένας νυχτοφύλακας έχει έναν 
συγκεκριμένο εξοπλισμό, οι χριστιανοί που ζουν υπό το πρίσμα της Ημέρας του Κυρίου έχουν επίσης έναν ορισμένο 
εξοπλισμό. Ως πιστοί του Χριστού, αυτή είναι η ετοιμασία μας για την Ημέρα του Κυρίου. Θα πρέπει να ντυθούμε την 
πίστη, την αγάπη και την ελπίδα, δηλ. την ίδια τριάδα ιδιοτήτων του χαρακτήρα που ανέφερε ο Παύλος στο κεφ. 1 της 
Επιστολής. Στο εδ. 3 κάνει μνεία τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος. Στο 
Α΄ Κορ  13:13, ο Παύλος λέει ότι όταν κατακαθίσουν οι εντυπώσεις από τα χαρίσματα στη ζωή της εκκλησίας, αυτά που θα 
μείνουν τελικά θα είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για την Ημέρα του Κυρίου, αυτές 
είναι οι αξίες που πρέπει να καλλιεργήσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε την Ημέρα του Κυρίου, γιατί έχουμε 
ελευθερωθεί «από της οργής της ερχομένης» (1:10). Είτε η εκκλησία αρπαχθεί πριν από την Ημέρα του Κυρίου ή κατά την 
Ημέρα του Κυρίου, ανεξάρτητα από «χρόνους και καιρούς», είμαστε ασφαλείς, επειδή ο Ιησούς πέθανε για μας. Ο Ιησούς 
πήρε πάνω του την ποινή για τις αμαρτίες μας και βίωσε την οργή του Θεού, ώστε εμείς να μπορέσουμε να ζήσουμε 
ελεύθεροι από την κρίση του Θεού. Έτσι, είτε πεθάνουμε πριν έρθει η Ημέρα του Κυρίου είτε ζήσουμε για να τη δούμε, 
μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ανήκουμε από τώρα σ’ αυτήν –θα ολοκληρώσει τη σωτηρία μας. Εδώ βρίσκουμε έναν 
τελευταίο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τα τέλη των καιρών με σιγουριά: ΝΑ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ. Η ετοιμότητά μας για τα άγνωστα του εσχατολογικού μέλλοντος δεν προέρχεται από τον σωστό 
υπολογισμό των γεγονότων, που ενδέχεται ή όχι να συμβούν, ούτε από την ανάγνωση κάποιου ωροσκόπιου ή από το 
σπάσιμο κάποιου κρυφού κώδικα της Αποκάλυψης. Η ετοιμότητά μας προέρχεται από τον σταυρό του Χριστού και την 
πρόθεσή μας να εξοπλιστούμε με πίστη, αγάπη και ελπίδα, ακόμη και μέσα σ’ έναν αβέβαιο κόσμο με απροσδόκητες 
συνθήκες. Έτσι αναμένουμε την Β΄ Έλευση του Χριστού, έτσι ενθαρρύνουμε και οικοδομούμε ο ένας τον άλλο, έτσι ζούμε 
με εμπιστοσύνη στον Χριστό. 

**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄ Προς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ - 7 Συμμελέτες  
Γενικό Θέμα: ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΕ ΑΒΕΒΑΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης  
 

 

7. Η Οικοδόμηση της Εκκλησίας σε Αβέβαιους Καιρούς 
 

Α΄ Θεσσαλονικείς 5:12-28 
  

ΑΘΩΣ τελειώνουμε την Α΄ προς Θεσσαλονικείς, θα δούμε πώς να οικοδομήσουμε μια εκκλησία με σιγουριά στους 
αβέβαιους καιρούς που ζούμε. Θα δούμε 5 μεγάλα Λιθάρια που είναι απολύτως απαραίτητα για να οικοδομήσουμε την 

εκκλησία μας με σίγουρο το μέλλον της. 
 

1. Η Ηγεσία (5:12-13). 
Εδώ ο Παύλος μιλάει προς όλη τη συνάθροιση –όλα τα μέλη της εκκλησίας– για τη στάση τους απέναντι στην ηγεσία της 
εκκλησίας. Κατά κάποιον τρόπο η εκκλησία της Θεσσαλονίκης δεν ήταν πολύ διαφορετική από τις εκκλησίες σήμερα. Στο εδ. 12 
βρίσκουμε μια ομάδα ανθρώπων που «κοπιάζουν και προΐστανται ανάμεσα στους πιστούς». Είναι άνθρωποι που θυσιάζουν 
την ενέργειά τους, τον χρόνο τους, τα χρήματά τους και τη ζωή τους πολλές φορές, για να επιτελέσουν τη διακονία τους και να 
λειτουργήσει η εκκλησία. Η λ. «κοπιώντας», του κειμένου, που ο Παύλος χρησιμοποιεί εδώ, έχει την έννοια της χειρωνακτικής 
εργασίας, του μόχθου και του ιδρώτα. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε και μια ομάδα ανθρώπων που δεν έκαναν τίποτα. Έτσι, η 
εκκλησία εκείνη ήταν μάλλον σαν τις περισσότερες σημερινές εκκλησίες: το 20% των ανθρώπων έκαναν το 80% του έργου. 
Εκείνοι που δούλευαν σκληρά, πιθανόν να αισθάνονταν ότι δέχονταν την κριτική των άλλων ή οι άλλοι τούς είχαν για 
δεδομένους. Ο Παύλος προσδιορίζει περαιτέρω αυτή την ομάδα ανθρώπων –τους «κοπιώντας»‒ ότι ήταν «προϊστάμενοι» της 
εκκλησίας. Ήταν οι πνευματικοί ηγέτες της εκκλησίας, εκείνοι που νουθετούσαν τους πιστούς και τους δίδασκαν τις αλήθειες του 
ευαγγελίου. Είναι όπως αλλού λέει ο Παύλος (Α΄ Κορ 12:28) οι προφήτες, οι διδάσκαλοι, οι «κυβερνήσεις» κλπ. της εκκλησίας. 
Ο Παύλος δεν λέει να βλέπουμε τους πρεσβύτερους και τα άλλα χαρίσματα ως ηγεμόνες στην εκκλησία, αλλά να τους 
«αναγνωρίζουμε με περισσή αγάπη» (εδ. 13). Θα μπορούσαμε να πούμε πως η εκκλησία αποτελείται από μια σειρά 
ομόκεντρων κύκλων: 1. Ο εξωτερικός κύκλος, όλοι όσοι αποτελούν το ακροατήριο της Κυριακής το πρωί –οι πάντες. 2. Ένας 
αμέσως δεύτερος, οι αδελφοί που ομολογούν Χριστό αλλά δεν είναι ενεργά μέλη της εκκλησίας. 3. Ένας τρίτος κύκλος, εκείνοι 
που ομολογούν Χριστό και είναι μέλη της εκκλησίας, έρχονται στις συνελεύσεις, συζητούν, ψηφίζουν κλπ. αλλά δεν μετέχουν 
στις διακονίες και στη ζωή της εκκλησίας. 4. Ένας τέταρτος κύκλος είναι εκείνοι που μετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της 
εκκλησίας μέσα και έξω απ’ αυτήν (ομάδες βιβλικής μελέτης, επισκέψεις, διακονίες, συμπροσευχές), που ρωτούν, 
ενδιαφέρονται, «ζουν» μέσα στη συνάθροιση. Η εκκλησία είναι το «σπίτι» τους. Η περικοπή μας εδώ αναφέρεται σ’ αυτό τον 
τελευταίο κύκλο, τον εσώτερο. Συνεργάζονται αρμονικά με τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους της εκκλησίας για την πρόοδό 
της και την αύξησή των μελών της. Από τη μια η υπευθυνότητα των ηγετών της εκκλησίας κι από την άλλη η αγάπη (εδ. 13) και η 
συνεργασία όλων των μελών που προαναφέραμε, εγγυάται την πρόοδο, αλλά απαιτεί υπομονή, συγχωρητικότητα, παράβλεψη 
των τυχόν αδυναμιών, ειλικρινή επικοινωνία, και πάνω από όλα την αγάπη του Χριστού. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο και 
προσπάθεια. 
 

2. Η Διακονία μας (5:14-15). 
Για άλλη μια φορά, ο Παύλος χρησιμοποιεί τον συλλογικό όρο «αδελφοί» για να μας δείξει ότι απευθύνεται στους πιστούς που 
μετέχουν στον τέταρτο κύκλο (εδ. 14). Η συνάθροιση καλείται να «συμβουλεύει τους άστατους», να «παρηγορεί τους 
λιγόψυχους» και να «στηρίζει τους αδύναμους». Η λέξη «νουθετώ» του πρωτοτύπου εδώ σημαίνει παρακινώ, και συνήθως 
αναφέρεται στην προειδοποίηση κάποιου για να τον προλάβουμε από μια καταστροφική ή ανήθικη συμπεριφορά. Ο όρος 
«άτακτοι» είναι παρμένος από τη στρατιωτική ζωή και εννοεί εκείνους που δεν υποτάσσονται και βγαίνουν από τον στρατιωτικό 
σχηματισμό ή εγκαταλείπουν τη θέση τους. Όσον αφορά την εκκλησία, «άτακτοι» είναι οι άνθρωποι που αρνούνται να 
συμμετάσχουν στη ζωή της εκκλησίας, σε κάποια διακονία, σε κάποιο έργο για τον Κύριο. Είναι οι αδελφοί του τρίτου κύκλου. 
Δεν συμβάλλουν στην οικοδομή της εκκλησίας με κανένα τρόπο. Πολλές φορές με τη συμπεριφορά τους μπορεί και να τη 
δυσφημούν. Απλώς θέλουν να γίνονται όλα σωστά αλλά αυτοί δεν κάνουν τίποτε γι’ αυτό. Οι «ολιγόψυχοι» είναι εκείνοι που 
θέλουν να βοηθήσουν στην εκκλησία αλλά που ενδεχομένως έχουν χαμηλή εκτίμηση για τον εαυτό τους, φοβούνται, ντρέπονται 
να προβληθούν. Διστάζουν να κάνουν το πρώτο ή το επόμενο βήμα. Ίσως είναι κι απογοητευμένοι ή στενοχωρημένοι από 
πικρές εμπειρίες του παρελθόντος κλπ. Όλοι αυτοί έχουν ανάγκη παραμυθίας, δηλ. παρηγορίας και ενθάρρυνσης. Τέλος είναι 
και οι «ασθενείς». Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Δεν είναι δυνατοί πνευματικά ώστε να 
λειτουργήσουν όπως τους θέλει ο Θεός μέσα στην εκκλησία του. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη όλοι μας να τους στηρίξουμε 
με κάθε τρόπο για να μην πέσουν ως προς το φρόνημά τους. Μια μεγάλη αλήθεια είναι ότι η ενασχόληση με τη διακονία είναι 
κάπως επικίνδυνο πράγμα. Το να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους, ακόμα και με αδελφούς, είναι δύσκολο. Γι’ αυτό και 
παρατηρείται μια τάση να είμαστε ψυχροί, να κρατάμε αποστάσεις από τις διακονίες. Έτσι, όμως, αποφεύγουμε να 
συμμετάσχουμε ενεργά στη ζωή της εκκλησίας και στερούμε την εκκλησία από αυτό που μπορούμε να της προσφέρουμε. Οι 
συνεργασίες είναι δύσκολο πράγμα, και γι’ αυτό ο Παύλος στο εδ. 15 μας προτρέπει «να μην ανταποδίδουμε κακό στο κακό 
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αλλά να επιδιώκουμε το αγαθό». Μ’ άλλα λόγια όταν ένας π.χ. είναι πεισματάρης στη γνώμη του, να είμαστε διαλλακτικοί και 
πρόθυμοι για συζήτηση με επιχειρήματα. Κι αν δεν έχουμε επιχειρήματα, να είμαστε πρόθυμοι να ακολουθήσουμε τους άλλους 
υποτάσσοντας τη γνώμη μας στην κοινή βούληση της εκκλησίας. Επιχειρήματα του τύπου «έτσι μου δείχνει ο Κύριος» κλπ. δεν 
είναι ισχυρά, γιατί αυτό όλοι μπορούν να το πουν. Και τότε θα υπάρξει η ανταπόδοση «κακόν αντί κακού».   
 

3. Η Αφιέρωσή μας (5:16-18). 
Τι το κοινό έχουν οι τρεις εντολές στα 3 αυτά εδάφια: Χαίρετε – Προσεύχεσθε – Ευχαριστείτε; Είναι ότι και οι τρεις 
επικεντρώνουν στον Θεό. Περιγράφονται και οι τρεις ως «το θέλημα του Θεού για μας». Και οι τρεις είναι στον πληθυντικό, που 
σημαίνει ότι ο Παύλος απευθύνεται σε όλη την εκκλησία, όχι απλώς σε μεμονωμένα άτομα. Οικοδομούμε την εκκλησία μας σε 
σταθερές βάσεις όταν αγκαλιάζουμε με ενθουσιασμό το θέλημα του Θεού στην κοινή μας ζωή, όποιες δυσκολίες κι αν 
αντιμετωπίζουμε. Μια χαρούμενη διάθεση ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω μας, ένα πνεύμα προσευχής που εκζητεί συνεχώς τον Θεό, 
και μια ευγνώμων στάση προς τον Θεό, όποιες κι αν είναι οι περιστάσεις της ζωής, μας κάνει ανθρώπους αφιέρωσης. Αυτός ο 
ενστερνισμός του σκοπού του Θεού για τη ζωή μας με χαρά και πνεύμα ευγνωμοσύνης από όλους, είναι που οικοδομεί την 
ισχυρή αίσθηση κοινωνίας μέσα στην εκκλησία.  
 

4. Ο Προσανατολισμός μας (5:19-22). 
Η Eκκλησία εικονίζεται σαν ένα μεγάλο καράβι μέσα στον κόσμο. Και το καράβι πρέπει πάντα να έχει προσανατολισμό και 
πυξίδα. Η εντολή στο εδ. 19 είναι «να μην σβήνουμε το Πνεύμα» ‒δηλαδή να μη σβήνουμε τη φλόγα των χαρισμάτων του 
Πνεύματος ή να μην καταστέλλουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Θεού απεικονίζεται σαν μια φωτιά, και 
κάποιοι στη συνάθροιση της Θεσσαλονίκης προσπαθούσαν να σβήσουν αυτό που έκανε το Πνεύμα του Θεού. Έτσι, ο Παύλος 
παραγγέλλει να μην παρεμποδίζουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο οι Θεσσαλονικείς 
έσβηναν το Πνεύμα του Θεού ήταν να αγνοούν την προφητεία. Γι’ αυτό αμέσως μετά, στο εδ. 20, τους λέει προφητείας μὴ 
ἐξουθενεῖτε. «Προφήτης» στην Καινή Διαθήκη δεν ήταν τόσο αυτός που προέλεγε το μέλλον, όσο αυτός ή αυτή που είχαν 
υπερφυσική ενόραση για το παρόν και τι ήθελε να κάνει ο Θεός στο παρόν. Τώρα, αυτό το πνευματικό χάρισμα ήταν εξαιρετικά 
σημαντικό όταν δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η Καινή Διαθήκη. Η κάθε συνάθροιση εκείνης της εποχής είχε μεγαλύτερη ανάγκη 
για υπερφυσική καθοδήγηση. Μετά την ολοκλήρωση του Κανόνα των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης (397 μ.Χ.), το χάρισμα 
αυτό μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και γίνεται «πληροφόρηση» στο πνεύμα μας ή στη συνείδηση της εκκλησίας, με βάση πάντα τον 
γραπτό Λόγο του Θεού [Τα Ευαγγέλια διαβάζονταν στις εκκλησίες της Ρώμης ήδη από το 153 μ.Χ. επί Ιουστίνου Μάρτυρος. Ο 
Κανών ολοκληρώθηκε με κριτήριο την αποστολικότητα των κειμένων της ΚΔ]. Στα αμέσως επόμενα εδ. 21 και 22, έχουμε μία 
παρότρυνση του αποστόλου, που μας λέει «να τα εξετάζουμε όλα και να κρατάμε ό,τι είναι χρήσιμο, και να απέχουμε από κάθε 
λογής πονηρό». Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, όταν ο Θεός μιλά στον Λόγο του, εμείς να δίνουμε το λάθος μήνυμα. Η λυδία λίθος 
της δοκιμής είναι πάντα ο γραπτός Λόγος του Θεού. Κατά τον Παύλο η κάθε «προφητεία» πρέπει να ελέγχεται από τον Λόγο του 
Θεού, ό,τι δηλαδή έκαναν οι Βεροιείς (Πραξ 17:11).   
 

5. Οι Προοπτικές μας (5:23-28). 
Μιλώντας για το πνεύμα διάκρισης των προφητειών που πρέπει να έχουμε, ο Παύλος προχωράει σε μια προσευχή για τους 
Θεσσαλονικείς. Προσεύχεται για τον αγιασμό τους, δηλαδή, να γίνουν εξολοκλήρου άγιοι, ως άνθρωποι του Χριστού. Αυτή η 
διαδικασία αγιασμού επηρεάζει κάθε διάσταση του είναι μας –το πνεύμα μας, την ψυχή μας, και το σώμα μας. Ο αγιασμός μας 
απεικονίζεται εδώ ως μια διαδικασία που ο Θεός ενεργεί στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι που εμείς κάνουμε –σαν να είχαμε εμείς τη 
δύναμη ή τα πνευματικά εφόδια να αγιασθούμε. Ο αγιασμός μας είναι θεμελιωδώς έργο του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
είμαστε παθητικοί στη διαδικασία του αγιασμού –ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτε. Σημαίνει ότι δεν μπορούμε εμείς να 
καταστήσουμε τον εαυτό μας άγιο. Εδώ βρίσκουμε μια δήλωση αξιοπιστίας του Θεού: Όπως ακριβώς ο Θεός έχει καλέσει τους 
χριστιανούς στην πίστη του Χριστού, το ίδιο ο Θεός θα ολοκληρώσει το έργο του οδηγώντας μας στην αγιότητα. Τέλος, η 
προσευχή αυτή του Παύλου ακολουθείται από τους τελικούς χαιρετισμούς του, μαζί με ένα αίτημα να προσεύχονται γι’ αυτόν οι 
αδελφοί. Επίσης παραγγέλλει να χαιρετίσει ο ένας τον άλλο θερμά, και να διαβάσουν δημοσίως αυτό το γράμμα, Αυτό δείχνει 
ότι τα γραπτά κείμενα της Εκκλησίας (Ευαγγέλια και Επιστολές) προετοιμάζονταν από το Πνεύμα του Θεού για να αποτελέσουν 
τον Κανόνα των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Εδώ βλέπουμε, όμως, και το πώς ξέρουμε πως οι προοπτικές μας ως 
εκκλησίας είναι αξιόπιστες. Γιατί; Επειδή ξέρουμε πως ο Θεός ο ίδιος φροντίζει για τον αγιασμό μας. Χτίζουμε μια εκκλησία που 
έχει αυτοπεποίθηση, εμπιστευόμενοι σε αυτή τη διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού. Απ’ αυτόν εξαρτάται και η πρόοδος και ο 
αγιασμός μας ως συνόλου. Αν εξαρτιόταν από εμάς, από την πίστη μας ή από την αξιοπιστία μας και την αποφασιστικότητά 
μας, δεν θα τα καταφέρναμε. Ο C. S. Lewis είχε δίκιο όταν ονόμαζε τους ανθρώπους «πλάσματα με μισή καρδιά» που δεν 
παθιάζονται για τον Χριστό. Ενθουσιαζόμαστε κατά διαστήματα και είμαστε παρορμητικοί κατά διαστήματα, αλλά ανάμεσα σ’ 
αυτά τα διαστήματα υπάρχουν κενά και περίοδοι αδιαφορίας ή μειωμένης αγάπης για τον Χριστό. Έτσι, αν η πρόοδός μας στην 
πνευματική ζωή εξαρτιόταν από εμάς, οι προοπτικές μας δεν θα ήταν πολύ καλές. Αλλά αφού η πρόοδός μας εξαρτάται από την 
αξιοπιστία και τη συνέπεια του Θεού, τότε οι προοπτικές μας είναι αισιόδοξες. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β΄ Προς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ - 4 Συμμελέτες  
Γενικό Θέμα: ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΕ ΑΒΕΒΑΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 
 

 

8. Η Βεβαιότητα της Αποδοχής μας σε Αβέβαιους Καιρούς 
 

Ανάγνωσμα: Β΄ Θεσσαλονικείς 1:1-12 

 
Δεν μας είναι γνωστές οι περιστάσεις και οι συνθήκες υπό τις οποίες γράφτηκε η Δεύτερη προς Θεσσαλονικείς Επιστολή. 

Στο 2:15 γίνεται μνεία της Α΄ Επιστολής αλλά δεν ξέρουμε ποια ακριβώς τροπή έλαβαν στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα 

μετά την ανάγνωση της Α΄ Επιστολής. Αυτό που ξέρουμε από τη Β΄ Επιστολή είναι ότι ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος 

βρίσκονταν μαζί με τον απόστολο όταν αυτή γράφτηκε (1:1) και συναντούσαν σοβαρές δυσκολίες στο έργο τους (3:2). Η 

Β΄ Επιστολή γράφτηκε μάλλον από την Κόρινθο το 51 μ.Χ. λίγες μόνο εβδομάδες ή μήνες μετά την Πρώτη Επιστολή.  

 

 

ΟΛΥ συχνά λέμε πως είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι από τον Θεό. Δεν έχουμε κανένα παράπονο απ’ αυτόν 

και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα κάνει το καλύτερο για τη ζωή μας. Πρέπει, ωστόσο, ν’ αναρωτηθούμε αν 

και ο Θεός είναι ευχαριστημένος μ’ εμάς. Έτσι, αναζητούμε διάφορα σημάδια για να σιγουρευτούμε ότι είμαστε 

αποδεκτοί από τον Θεό. Έχουμε διάφορα κριτήρια. Ένα από τα πιο δημοφιλή είναι οι συνθήκες της ζωής μας. Πώς 

«μας πάνε» τα πράγματα; Αν πάνε καλά, ο Θεός μάς ευνοεί. Αν όχι, κάτι πρέπει να κάνουμε. Οι ειδικοί που 

μελετούν την ιστορία της θρησκείας το ονομάζουν αυτό «η Αρχή της Ανταπόδοσης». Αυτή η Αρχή της Ανταπόδοσης 

βρίσκεται στην καρδιά σχεδόν κάθε αρχαίας θρησκείας, είτε πρόκειται για τον παγανισμό των Βαβυλωνίων και των 

Αιγυπτίων, είτε για το κάρμα του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Πολλοί Χριστιανοί σήμερα, ίσως εν αγνοία τους, 

πιστεύουν αυτή την Αρχή της Ανταπόδοσης. Πολλά χριστιανικά κανάλια TV του εξωτερικού την προωθούν.  Η 

Βίβλος απορρίπτει την Αρχή της Ανταπόδοσης. Το παλαιότερο βιβλίο της Αγίας Γραφής, το βιβλίο του Ιώβ, 

γράφτηκε για να δείξει ακριβώς ότι η Αρχή της Ανταπόδοσης δεν ισχύει. Ο ίδιος ο Ιησούς, εξάλλου, απέρριψε αυτή 

την αρχή όταν είπε ότι ο Πατέρας Θεός «ανατέλλει τον ήλιο του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή του σε 

δικαίους και αδίκους» (Μτ 5:45).   

 Στη Σειρά των μελετών μας που συνεχίζεται και στη Β΄ Θεσσαλονικείς με θέμα «Ζώντας με Σιγουριά σε 

Αβέβαιους Καιρούς» είδαμε ότι η βεβαιότητά μας για πολλές αλήθειες της Γραφής στηρίζεται στο πρόσωπο του 

Κυρίου μας Ιησού Χριστού κι όχι σε δικές μας προσπάθειες. Στην πρώτη μελέτη μας πάνω στη Β΄ Επιστολή θα 

δούμε πώς μπορούμε να ζούμε ως χριστιανοί με τη βεβαιότητα ότι είμαστε αρεστοί στον Θεό, και πού μπορούμε να 

στηρίζουμε αυτή μας τη βεβαιότητα. Θα εξετάσουμε, λοιπόν, τέσσερις αξιόπιστους Δείκτες για το πώς ο Θεός 

βλέπει τη ζωή μας.  
 

1. Αγάπη και Πίστη (εδ. 1-3) 

Οι δύο πρώτοι στίχοι (εδ. 1-2) της περικοπής μας είναι σχεδόν πανομοιότυποι με την Πρώτη Επιστολή του Παύλου 

προς τους Θεσσαλονικείς: Ακολουθεί τη βασική μορφή των Επιστολών της εποχής. Αλλά το τμήμα των 

«Ευχαριστιών» της Επιστολής στο εδ. 3 είναι διαφορετικό από της Πρώτης προς Θεσσαλονικείς. Στην Πρώτη του 

Επιστολή ο Παύλος εξέφραζε την πίστη του σ’ αυτή την εκκλησία, τόσο, που να την έχει σαν υπόδειγμα για τις 

άλλες εκκλησίες. Αλλά τώρα που τους γράφει, φαίνεται πως δεν είναι και τόσο σίγουροι για την πνευματική τους 

ζωή. Έτσι, εδώ ο Παύλος επιμένει ότι είναι απόλυτα σωστό για αυτόν να ευχαριστεί τον Θεό για τους πιστούς της 

Θεσσαλονίκης, κι ότι η εικόνα που είχε γι’ αυτούς είναι η σωστή. Ποια ήταν η βάση της εμπιστοσύνης του Παύλου; 

«Η πίστη τους προοδεύει και η αγάπη τους αυξάνει». Η πίστη τους, που διαρκώς προοδεύει, είναι η απόλυτη 

εμπιστοσύνη τους και η εξάρτησή τους από τον Κύριο Ιησού Χριστό ότι θα τους κρατήσει στη σχέση τους με τον 

Πατέρα Θεό. Αλλά το ίδιο αυξάνει (πλεονάζει) και η αγάπη τους, που εκδηλώνεται σαν αυτοθυσία για τον πλησίον.   

Θυμόμαστε ότι γι’ αυτά προσευχόταν ο Παύλος στην Α΄ Επιστολή του (3:10-12). Έτσι, εδώ τώρα ο Παύλος, στη 

δεύτερη Επιστολή του, είναι ενθουσιασμένος που η προσευχή του απαντήθηκε! Εδώ βρίσκουμε και το πρώτο 

σημάδι (ἔνδειγμα – εδ. 5) για να βεβαιωθούμε για την πνευματική μας πρόοδο. Όταν αισθανόμαστε αβέβαιοι για 
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την εν Χριστώ ζωή μας, μπορούμε να ξαναβρούμε την εμπιστοσύνη μας ψάχνοντας για σημάδια πνευματικής ζωής. 

Η ζωντανή πίστη στον Χριστό και η αγάπη που ξεχειλίζει για τους άλλους ανθρώπους εμφανίζονται εδώ σαν δύο 

ζωτικά σημεία αυτής της ζωής. Δεν είμαστε αρεστοί στον Θεό επειδή εμείς προσπαθούμε ή αγωνιζόμαστε να 

κάνουμε το θέλημα του Θεού. Η αποδοχή μας ενώπιον του Θεού είναι δώρο χάριτος, και ο μόνος τρόπος για να 

λάβουμε αυτό το δώρο είναι να εμπιστευτούμε απόλυτα τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. 
 

2. Η Αντοχή στις Θλίψεις (εδ. 4) 

Αν και οι Χριστιανοί της Θεσσαλονίκης αισθάνονται αβέβαιοι, ο Παύλος εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά 

πεπεισμένος γι’ αυτούς. Το βλέπουμε αυτό στο εδ. 4. Η λέξη ἐγκαυχᾶσθαι (άπαξ λεγόμενον στην ΚΔ) εδώ δεν 

σημαίνει κομπορρημονώ, αλλά χρησιμοποιείται με την καλή έννοια, για να εκφράσει έναν ασυνήθιστα υψηλό βαθμό 

εμπιστοσύνης σε κάποιον. Καυχιέμαι για κάποιον, καμαρώνω για κάποιον. Ξέρουμε πως οι Θεσσαλονικείς είχαν 

πολλά προβλήματα διωγμών και κατατρεγμών. Αν θέλαμε να εφαρμόσουμε την Αρχή της Ανταπόδοσης, οι 

Θεσσαλονικείς φαινομενικά είχαν εγκαταλειφθεί από τον Θεό! Αλλά ο Παύλος κοιτάζει πέρα από τα προβλήματά 

τους και βλέπει την πνευματική αντοχή τους. Η έννοια της «υπομονής», εδώ είναι η ικανότητά τους να αντέχουν 

συνεχώς κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν υπάρχει καν ζωή χωρίς προβλήματα, αλλά αυτά είναι που δείχνουν 

την αποδοχή μας (Εβρ 12:6). Η ζωή με τον Χριστό είναι μαραθώνιος (δηλ. αγώνισμα αντοχής), όχι σπριντ. 
  
3. Η Αναμονή της Δικαίωσης (εδ. 5-10) 

Μιλώντας για πνευματική αντοχή ο Παύλος κοιτάζει προς τα εμπρός, στο τέλος του παρόντος αιώνος στα εδ. 5-10. 

Οι «δείκτες» της πίστης, της αγάπης και της πνευματικής αντοχής στις θλίψεις σημαίνουν τη θετική αντιμετώπιση 

των Θεσσαλονικέων από τον Θεό. Σίγουρα ο Θεός τούς θεωρεί άξιους για τη βασιλεία του (εδ. 5-6). Αλλά αυτό που 

βλέπουμε να κάνει εδώ ο Παύλος είναι να ξαναεπικεντρώνει στην έννοια της απόδοσης δικαιοσύνης στο μέλλον, 

στα τέλη των καιρών –όχι τώρα. Έτσι, ο απόστολος μας προσκαλεί στο εδ. 7 να κοιτάξουμε μπροστά, σε εκείνη την 

εποχή, «όταν ο Κύριος Ιησούς φανερωθεί από τον ουρανό». Όταν ο Ιησούς αποκαλυφθεί ως Κύριος, θα αποδοθεί 

δικαιοσύνη παντού. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα έννοια εδώ. Η λέξη που μεταφράζεται «υπακούν» στο εδ. 8 (τοῖς 

μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ) συχνά σημαίνει «να μην ανοίξω την πόρτα μου σε κάποιον που χτυπάει ή με 

καλεί». Το άτομο που αρνείται να απαντήσει στο χτύπημα της πόρτας, θα κριθεί στα τέλη των καιρών. Στο εδ. 9 τα 

άτομα που αρνούνται να ανοίξουν την πόρτα της καρδιάς τους προειδοποιούνται ότι θα βρεθούν «μακριά από το 

πρόσωπο του Κυρίου». Ο Παύλος ανυπομονεί γι’ αυτή την απίστευτη Ημέρα που συνεχώς πλησιάζει, και 

καθησυχάζει την εκκλησία για τη δικαιοσύνη αυτής της τελικής στιγμής, έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν υπό το 

φως της δικαιοσύνης που έρχεται και θα περιλαμβάνει και τους Θεσσαλονικείς. Τότε θα απολαύσουν τη δικαιοσύνη 

στις αδικίες που τους γίνονται. 
  
4. Δείχνει η ζωή μας τον Χριστό; (εδ. 11-12) 

Μέχρι τώρα είδαμε τρεις Δείκτες αποδοχής, που διαμορφώνουν την κατάσταση των Θεσσαλονικέων. Στα δύο 

επόμενα εδάφια (11-12) ο απόστολος παρακαλεί τον Θεό να τους αξιώσει να πετύχουν τον σκοπό για τον οποίο 

τους κάλεσε, μέσα από δύο τομείς της ζωής τους: (α) τις πράξεις τους και (β) τον χαρακτήρα τους. Ο πρώτος τομέας 

–οι πράξεις των πιστών– φαίνεται στο εδ. 11. Ο Παύλος κάνει λόγο για «κάθε αγαθή προσδοκία» των πιστών και 

«για κάθε έργο που εμπνέει η πίστη» τους. Μέσα απ’ αυτά τα δύο κανάλια ορώνται τότε και σήμερα οι αποφάσεις 

και οι στόχοι μας, οι ελπίδες και οι προοπτικές μας. Τι προσδοκάμε και τι πράττουμε. Κι όταν οι ενέργειες του Θεού 

έχουν διαπεράσει βαθιά τη ζωή μας, τότε οι σκοποί μας γίνονται σκοποί του Θεού. Π.χ. προσδοκώ μια πιο συνεπή 

ζωή προσευχής και πράττω ανάλογα. Ο σκοπός μου γίνεται και σκοπός του Θεού που μου λέει «αδιαλείπτως 

προσεύχεσθε». Ο τομέας του χαρακτήρα των πιστών απαντάται στο εδ. 12, όπου διαβάζουμε ότι «έτσι θα δοξαστεί 

το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από μας». Αυτό σημαίνει ότι ο χαρακτήρας μας ως πιστών θα 

διαμορφωθεί έτσι, που ο κόσμος θα μας βλέπει και θα δοξάζει τον Θεό, γιατί σ’ εμάς θα αντανακλάται ο χαρακτήρας 

του Θεού. Τέλος, ο Παύλος μας θυμίζει για άλλη μια φορά ότι όλα αυτά είναι σύμφωνα με τη χάρη του Θεού, όχι 

σύμφωνα με τις δικές μας αρετές, έργα ή προσπάθειες. Ο Ιησούς δεν δοξάζεται μέσα μας όταν εμείς προσπαθούμε 

αγωνιζόμενοι όλο και σκληρότερα να γίνουμε αποδεκτοί από τον Θεό, αλλά δοξάζεται όταν ανοίγουμε την καρδιά 

μας σ’ αυτόν, επιτρέποντάς του να μεταμορφώσει τον χαρακτήρα μας με τη χάρη του διά της πίστεως. 

 

**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β΄ Προς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ - 4 Συμμελέτες  
Γενικό Θέμα: ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΕ ΑΒΕΒΑΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 
 

 

9. Αντιμέτωποι με Φήμες σε Αβέβαιους Καιρούς 
 

Ανάγνωσμα: Β΄ Θεσσαλονικείς 2:1-12 
 

ΙΑ από τις μεγαλύτερες απειλές που μας ταράζουν κάθε μέρα είναι φήμες. Οι εργάτες σε ένα εργοστάσιο ή οι 
υπάλληλοι σε μια επιχείρηση ταράζονται κι ανησυχούν, όταν διαδοθεί η φήμη των απολύσεων. Οι πολίτες μιας 

χώρας τρελαίνονται και τρέχουν στα σουπερμάρκετ με τη φήμη ενός πολέμου ή μιας επιδημίας όπως τώρα ο 
«κορονοϊός». [Παρόμοια: η γρίπη των πουλερικών, η νόσος των τρελών αγελάδων, η γρίπη των χοίρων, το 
κουνούπι του Νείλου, χώρια το έιτζ, κλ.] Η χριστιανική κοινότητα κατά τη διάρκεια των αιώνων ήταν ιδιαίτερα 
επιρρεπής στις φήμες για τα τέλη των καιρών. Κάθε γενιά χριστιανών από τον 1ο αιώνα μέχρι τον 21ο, αντιμετώπιζε 
κάθε λογής φήμες για τα έσχατα. Πολλοί ιστορικοί της Εκκλησιαστικής Ιστορίας κάνουν λόγο γι’ αυτό το φαινόμενο.  
Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις φήμες με τη βεβαιότητα που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα; Εδώ θα δούμε 
πως υπάρχουν τέσσερις συγκεκριμένοι τρόποι γι’ αυτό.   
 

1. «Κρατήστε την ψυχραιμία σας!» (2:1-2) 
 Ο απόστολος Παύλος ξεκινά τη συζήτησή του στα εδ. 1-2 με την άμεση αντιμετώπιση της φήμης που 
κυκλοφορεί μεταξύ των πιστών της Θεσσαλονίκης. Ο απόστολος περιγράφει το τέλος της ιστορίας με αρκετούς 
τρόπους εδώ. Αποκαλεί το τέλος του αιώνα «παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Αυτή είναι η λέξη που ο 
ίδιος ο Ιησούς χρησιμοποίησε (Μτ 24:27). Ο Παύλος μιλάει επίσης για «τη σύναξή μας κοντά στον Χριστό», που 
προφανώς είναι η Αρπαγή της Εκκλησίας. Η λ. επισυναγωγή περιγράφει τη συνάθροιση μιας ομάδας, και είναι η 
ίδια λέξη που χρησιμοποιείται στο Εβραίους 10:25, δηλ. τη σύναξη των πιστών για λατρεία. Κατά ορισμένους, σ’ 
αυτή την αρπαγή ή τη συνάθροιση/σύναξη αναφερόταν ο Ιησούς όταν έλεγε ότι στη Δεύτερη Έλευσή του θα έστελνε 
τους αγγέλους του για «να συνάξει» τους εκλεκτούς του (ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ - Μκ 13:27). Ο τρόπος 
που αυτές οι δύο φράσεις είναι διατυπωμένες, δείχνουν ότι περιγράφουν το ίδιο γεγονός με δύο διαφορετικούς 
τρόπους. Αλλά ο Παύλος ονομάζει επίσης το τέλος των καιρών «η ημέρα του Χριστού» (εδ. 2). Είδαμε εκτενώς αυτή 
τη φράση στο Α΄ Θεσσαλονικείς κεφ. 5. Εκεί η «ημέρα του Κυρίου» περιγράφει τα τέλη των καιρών από την άποψη 
της κρίσης του Θεού για την αμαρτία. Έτσι, «η ημέρα του Κυρίου» είναι ο χρόνος που ο Θεός θα απαντήσει στο 
κακό, θα κρίνει το κακό, και θα εγκαινιάσει τη Βασιλεία του Θεού. Τώρα εδώ μαθαίνουμε ότι υπήρχε μια φήμη 
μεταξύ των Θεσσαλονικέων ότι τάχα η ημέρα του Κυρίου είχε ήδη φθάσει. Σύμφωνα με αυτή τη φήμη, η Δεύτερη 
Έλευση Χριστού, αυτή η επισυναγωγή του λαού του, αυτή η απόφαση του Θεού να κρίνει το κακό και να 
εγκαινιάσει τη Βασιλεία του, όλα αυτά είχαν ήδη συμβεί. Ωστόσο, εδώ οι Θεσσαλονικείς βρίσκονταν ακόμα να 
υποφέρουν κάτω από την καταπίεση της κυβέρνησης για την πίστη τους στον Ιησού, εξακολουθούσαν να 
απορρίπτονται από την οικογένεια και τους φίλους τους, εξακολουθούσαν να διώκονται ως μειονότητα από τη 
μεγάλη πλειονότητα του ειδωλολατρικού πληθυσμού. Φαίνεται πως η προέλευση αυτής της φήμης ήταν μια 
προφητεία που κάποιος διατύπωνε μέσα στη συνάθροιση, σαν αποκάλυψη από τον Θεό ή μια «επιστολή» δήθεν 
του Παύλου, από τις πολλές που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή με ψευδώνυμα. Ο Παύλος δεν θέλει ούτε «να 
χάνουν αμέσως τον νου τους» οι πιστοί ούτε να αναστατώνονται από αυτή τη φήμη, γιατί απλά δεν είναι αλήθεια. 
Κάποιοι ερμηνευτές σχολιάζουν ότι ενδεχομένως οι Θεσσαλονικείς είχαν χάσει την ψυχική τους ισορροπία ή την 
ψυχραιμία τους. Σήμερα θα το λέγαμε «είχαν τρελαθεί». Έτσι, εδώ βρίσκουμε τον πρώτο τρόπο να ανταποκριθούμε 
σ’ αυτού του είδους τις φήμες. Ανταποκρινόμαστε στις φήμες για τα τέλη των καιρών με πνευματική εμπιστοσύνη 
διατηρώντας την ψυχραιμία μας. Οι άνθρωποι χάνουν την ψυχραιμία τους όταν ακούν φήμες για πολέμους ή για 
σεισμούς κλπ. Αυτό θέλει ο Παύλος να αποφύγουμε ως πιστοί, και να διατηρούμε σταθερή την πεποίθησή μας όταν 
ακούμε διάφορες εικασίες για τα εσχατολογικά θέματα.  
 

2. Προσεκτικοί με τα «σημεία των καιρών» (2:3-5) 
 Στη συνέχεια, ο Παύλος πάει από το «κρατήστε την ψυχραιμία σας» στο «προσέξτε να μη σας εξαπατήσει 
κανείς» (εδ. 3-5). Η τελική «ημέρα του Κυρίου» –η οποία περιλαμβάνει τον ερχομό του Κυρίου και τη σύναξη της 
Εκκλησίας κοντά του– δεν μπορεί να έρθει αν δεν εκπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Ο Παύλος εδώ 
απαριθμεί δύο προϋποθέσεις: (α) την αποστασία και (β) την αποκάλυψη του «ανθρώπου της αμαρτίας». (α) Η 
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«αποστασία» είναι κάποιου είδους μαζική οργανωμένη εξέγερση/αποκήρυξη εναντίον του Θεού, η οποία ξεπερνάει 
οτιδήποτε έχουμε ποτέ βιώσει. Η λέξη εδώ σημαίνει «ξεσηκωμός σε ανοικτή περιφρόνηση της εξουσίας, με την 
πρόθεση της ανατροπής». Ο Παύλος δεν λέει τίποτε άλλο γι’ αυτή την εξέγερση, γιατί υποθέτει ότι οι αναγνώστες 
του ξέρουν ακριβώς για τι πράγμα μιλάει. (β) Αλλά αναφέρει και τη φανέρωση του «ανθρώπου της αμαρτίας». Εδώ 
εννοείται η πλήρης αδιαφορία ή περιφρόνηση για τους νόμους του Θεού και των ανθρώπων. Συνεπώς, αυτός ο 
τύπος χαρακτηρίζεται από την πλήρη απόρριψη των νόμων του Θεού, και της κοινωνίας. Όποιος κι αν είναι αυτός ο 
«άνομος», ο Παύλος λέει ότι είναι καταδικασμένος στην καταστροφή, ότι προσπαθεί να εξυψωθεί πάνω από κάθε 
θεό και αντικείμενο λατρείας, και ότι στην πραγματικότητα κάθεται στο ναό του Θεού διακηρύσσοντας ότι αυτός 
είναι ο Θεός. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Δανιήλ, έχουμε τις ενδείξεις ενός μελλοντικού ανθρώπινου 
πολιτικού ηγεμόνα που παραβαίνει τους νόμους του Θεού (Δαν 11:36). Οι περισσότεροι Εβραίοι πίστευαν ότι αυτή 
η προφητεία εκπληρώθηκε το 169 π.Χ. όταν ο βασιλιάς της Συρίας Αντίοχος Δ΄ο Επιφανής εισέβαλε στον ναό στην 
Ιερουσαλήμ, στα Άγια των Αγίων, και βεβήλωσε το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων θυσιάζοντας ένα γουρούνι. 
Πάνω από 100 χρόνια μετά τον Αντίοχο, όμως, ο Ιησούς ανέφερε ότι θα ερχόταν το «βδέλυγμα της ερημώσεως» 
που θα εκπλήρωνε πλήρως το Δανιήλ 11. Αυτός ο ίδιος «άνθρωπος της αμαρτίας» περιγράφεται επίσης στην Καινή 
Διαθήκη ως «ο αντίχριστος» (Α΄ Ιω 2:18). Οι πρώτοι Χριστιανοί πίστευαν ότι ο Ιωάννης αναφερόταν στον ρωμαίο 
αυτοκράτορα Γάιο Καλιγούλα, που διέταξε να στήσουν την εικόνα του μέσα στον ναό της Ιερουσαλήμ. Επίσης 
θεωρήθηκε ο Νέρων ή ο Διοκλητιανός, που το 81 μ.Χ. απαίτησε όλοι οι άνθρωποι να τον αναγνωρίσουν ως Κύριο. 
Όλοι αυτοί είναι τύποι του αντιχρίστου, αλλά κανένας δεν φαίνεται να ταιριάζει πλήρως στις περιγραφές μέχρι 
σήμερα (Χίτλερ, ΕΕ κλπ.) Το σημαντικό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι το εδ. 3 λέει ότι αυτό το 
πρόσωπο «θα αποκαλυφθεί». Αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατον να γνωρίζουμε την ταυτότητά του πριν 
αποκαλυφθεί, ανεξάρτητα από το πόσο έξυπνες είναι οι έρευνές μας. Θα μπορούσε να είναι ζωντανός σήμερα, αλλά 
επίσης μπορεί να έρθει μετά από 100 ή 1.000 χρόνια. Μέχρι αυτός ο τύπος πραγματικά να «εναντιωθεί και να 
σηκώσει κεφάλι μπροστά σε καθετί που λέγεται θεός ή είναι αντικείμενο λατρείας, για να στήσει ο ίδιος τον θρόνο 
του στον ναό του Θεού, προσπαθώντας να αποδείξει πως είναι θεός» (εδ. 4), η ταυτότητά του θα παραμένει 
μυστήριο. Έτσι, όσο κι αν μας αρέσει να κάνουμε διάφορες εικασίες, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα, ωσότου 
αυτός ο άνθρωπος αποκαλυφθεί. Είναι άλλο πράγμα να παρατηρούμε τα σημεία των καιρών (όπως τους δείκτες 
στο καντράν του αυτοκινήτου μας), και άλλο να αρχίζουμε τις εικασίες και τις φήμες σχετικά με τον αντίχριστο και τις 
ημερομηνίες. «Παρατηρώ», σημαίνει ότι αναγνωρίζω τις διάφορες εκπληρώσεις του ίδιου «σημείου» σε 
διαφορετικές φάσεις της Ιστορίας, ότι υπάρχουν «πολλοί αντίχριστοι» κι ότι όλα αυτά είναι σημεία των καιρών.   
 

3. O Θεός έχει τον έλεγχο (2:6-8) 
 Στα επόμενα εδάφια (6-8) ο Παύλος μας διαβεβαιώνει ότι ο «άνομος» δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί αν δεν 
έρθει η κατάλληλη στιγμή. Κάτι συγκρατεί την αμαρτία και δεν πλημμυρίζει ανεξέλεγκτα τον κόσμο, παρ’ όλο που 
ζούμε σε μια εποχή που οι περισσότεροι αγνοούν τους νόμους του Θεού και ζουν μέσα στην παρανομία και τη 
διαφθορά της αμαρτίας. Αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον, αυτή η δύναμη θα αφαιρεθεί, και τότε θα αποκαλυφθεί «ο 
άνομος», ο Αντίχριστος, το Θηρίο του 13ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης. Αυτό φυσικά μας γεννάει το ερώτημα τι ή 
ποιος είναι αυτό το «φράγμα» –τὸ/ὁ κατέχον/ων – για τον οποίο μιλάει εδώ ο Παύλος. Διατυπώθηκαν πολλές 
ερμηνείες (το Άγιο Πνεύμα, που όμως ως πανταχού παρών δεν νοείται να μετακινείται, η Εκκλησία, που όμως είναι 
γένους θηλυκού, η ρωμαϊκή κυβέρνηση, ο Ισραήλ, ένας άγγελος, ο σατανάς, ο απ. Παύλος, το Ευαγγέλιο, το Κράτος 
Δικαίου [Bonhoeffer και John Stott]). Απαριθμώντας, όμως, όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις, απλά 
καταλαβαίνουμε ότι δεν ξέρουμε ποιος ή τι είναι «το κατέχον». Κάθε πρόταση είναι εικασία.   
 

4. Αλήθεια και Πλάνη (2:9-12). 
 Στα τελευταία εδάφια της περικοπής μας, πάλι χρησιμοποιείται η λ. «παρουσία» για να περιγράψει τη δεύτερη 
Έλευση του Χριστού, όπως και στα εδ. 8 και 1. Η έλευση του «ανθρώπου της αμαρτίας» είναι μια παρωδία, μια 
απομίμηση της ενσάρκωσης του Θεού εν Χριστώ. Όπως ακριβώς ο Ιησούς, ως σαρκωμένος Θεός, έκανε θαύματα, 
σημεία και τέρατα, έτσι κι ο σατανάς ως ψευτομεσσίας θα κάνει κι αυτός ψεύτικα θαύματα και σημεία. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι αυτά καθαυτά τα θαύματα θα είναι ψεύτικα. Τα θαύματα θα είναι αληθινά, αλλά απλώς η πηγή τους 
δεν θα είναι ο Θεός. Κι εδώ είναι η εξαπάτηση. Η έλευση του «ανθρώπου της αμαρτίας» έχει στόχο να εξαπατήσει 
τους ανθρώπους, αλλά το μόνο που θα καταφέρει είναι να πλανήσει αυτούς που δεν αγαπούν την αλήθεια. Οι 
άνθρωποι που στη ζωή τους απέρριπταν το ευαγγέλιο του Χριστού, χλεύαζαν τη Βίβλο, παρέβαιναν με κάθε 
ευκαιρία τους νόμους του Θεού, θα πλανηθούν πανεύκολα από τον «άνθρωπο της αμαρτίας» που θα ισχυρίζεται 
πως είναι θεός. Εξαιτίας αυτού, ο Θεός θα επιτρέψει να παρασυρθούν στην πλάνη και να πιστέψουν στο ψέμα. Κι 
αυτή θα είναι η τιμωρία τους. Αν αγαπάμε την αλήθεια, δεν θα πλανηθούμε. 
 

**** 
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10. Η Βάση της Σιγουριάς μας σε Αβέβαιους Καιρούς 
 

Ανάγνωσμα: Β΄ Θεσσαλονικείς 2:13-3:13 

 
ΟΛΛΑ ακούγονται για την αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση, λένε, είναι το κλειδί για την επιτυχία στον κόσμο, 
και αν πιστεύουμε μόνο στον εαυτό μας, δεν υπάρχει όριο για το τι μπορούμε να επιτύχουμε. Υπάρχει φυσικά 

ένα ποσοστό αλήθειας σε αυτή την προσέγγιση αλλά κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι η αυτοπεποίθηση θα 
κυριαρχεί αταλάντευτη στη ζωή μας. Πάντα θα υπάρχουν διακυμάνσεις. Και φυσικά θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερο 
πρόβλημα αν προσπαθήσουμε όλο αυτό να το εφαρμόσουμε στην πνευματική ζωή. Ο διάβολος και ο γύρω μας 
κόσμος αλλά και η ίδια μας η σάρκα δεν αφήνουν την αυτοπεποίθησή μας να διαρκέσει για πολύ, όσο 
προσπαθούμε εμείς οι ίδιοι να τη στηρίζουμε. Έτσι, η αμφιβολία και η αποθάρρυνση πάντοτε θα χτυπούν την 
πόρτα μας. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα ολοκληρώσει το έργο που έχει αρχίσει στη ζωή μας; 
Στην Προς Φιλιππησίους (1:6) διαβάζουμε γι’ αυτή τη βεβαιότητα του Παύλου: «Έχω την πεποίθηση πως ο Θεός 
που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σ’ εσάς, θα το ολοκληρώσει ώς την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού». Ποια 
είναι η βάση αυτής της σιγουριάς μας; Μήπως είναι η δική μας προσπάθεια, η επιμέλειά μας, η αφοσίωσή μας, ο 
αγώνας μας και η αγωνία μας να είμαστε άγιοι και αναμάρτητοι;  Ή μήπως είναι ο ίδιος ο Κύριος το θεμέλιο της 
σιγουριάς μας στους αβέβαιους καιρούς που ζούμε;  Συγκεκριμένα θα δούμε 4 λόγους για τους οποίους μπορούμε 
να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα ολοκληρώσει αυτό που άρχισε  στη ζωή μας. 
 

1.  Η Σωτηρία μας εξαρτάται από τον Θεό (2:13-14). 
     Μετά την προειδοποίηση προς τους Θεσσαλονικείς να μην ανησυχούν για τις διάφορες φήμες σχετικά με τα τέλη 
των καιρών, ο Παύλος για άλλη μια φορά εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για αυτό που ο Θεός κάνει στη ζωή τους 
(πρβλ. 1:3). Η Βίβλος διδάσκει σαφώς ότι καθένας που έρχεται σε σχέση με τον Θεό μέσω του Χριστού επιλέχθηκε 
για πρώτη φορά από τον Θεό, επειδή ο ίδιος εν τη ελευθερία του επέλεξε να μπει στο πεδίο των επιλογών του Θεού. 
Ο Θεός όλους τούς καλεί, και «ελκύει προς τον εαυτό του» όσους θέλουν να ελκυστούν απ’ αυτόν. Αυτό είναι το 
ξεκίνημα μιας σχέσης με τον Θεό, που αν ο Θεός δεν ήθελε, όσο και να θέλαμε εμείς, δεν θα μπορούσαμε να τη 
συνάψουμε μαζί του. Σ’ αυτή την περικοπή βλέπουμε σαφώς μια διάσταση ανάμεσα σ’ αυτό που κάνει ο Θεός, και 
σ’ αυτό που κάνουμε εμείς: Από τη δική μας πλευρά, εμείς αναζητούμε την αλήθεια, εμείς ασκούμε τη σώζουσα 
πίστη, εμείς επιλέγουμε να στραφούμε με εμπιστοσύνη στον Ιησού για τη σωτηρία μας. Εμείς μετανοούμε και 
απαρνούμαστε το παρελθόν μας, εμείς επικαλούμαστε τον Θεό. Αλλά από την πλευρά του Θεού τα πράγματα 
φαίνονται λίγο διαφορετικά: Εκείνος μας επέλεξε πριν μας δημιουργήσει. Εκείνος σχεδίασε και εκτέλεσε το έργο της 
σωτηρίας για χάρη μας, εκείνος μας κάλεσε διά του ευαγγελίου και μας έλκυσε στον Ιησού, το Πνεύμα του Θεού 
είναι που μας κρατάει σε αγιότητα, δηλ. ενωμένους με τον Ιησού. Και οι δύο αυτές οπτικές είναι αληθινές. Βέβαια, 
δεν είμαστε μαριονέτες/άβουλα όντα στα χέρια του Θεού, έχουμε την ελευθερία εκλογής, αλλά αν ο Θεός δεν είχε 
προετοιμάσει το έδαφος, δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε. Εδώ βρίσκουμε τον πρώτο λόγο για να είμαστε σίγουροι 
ότι ο Θεός θα ολοκληρώσει το έργο του μέσα μας: είναι επειδή εκείνος το ξεκίνησε! Όλες σχεδόν οι άλλες 
θρησκείες ζητούν από τον άνθρωπο να αγωνιστεί και να ματώσει για τη σωτηρία του: Το Κάρμα και η 
Μετενσάρκωση του New Age σήμερα, και του κλασικού Ινδουϊσμού· οι 5 Πυλώνες του Ισλάμ (Πίστη-Προσευχή-
Φιλανθρωπία-Νηστεία-Προσκύνημα στη Μέκκα)· ο Ιουδαϊσμός με την Τορά και τις άλλες παραδόσεις του κλπ.   
 

2. Η Πρόοδός μας εξαρτάται από τον Θεό (2:15-17) 
    Το ότι η σωτηρία μας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον Θεό, έχει οδηγήσει πολλούς σε ένα είδος 
παθητικότητας, ακόμα και παραίτησης από την πνευματική ζωή. Πολλοί σταματούν να προσεύχονται ή να δίνουν τη 
μαρτυρία τους για τον Χριστό ή να ενδιαφέρονται για την πνευματική τους πρόοδο εν Χριστώ. Αλλά για τον Παύλο, 
η γνώση ότι η σωτηρία εξαρτάται αποκλειστικά από τον Θεό, τον οδηγεί σε μια δυναμική, ενεργό πνευματική ζωή. 
Με βάση αυτά που είπε μέχρι τώρα («Γι’ αυτό, λοιπόν») ο Παύλος μας παροτρύνει να μένουμε σταθεροί και πιστοί 
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σ’ αυτά που διδαχτήκαμε. Κρατάμε τις «διδασκαλίες» που ο Παύλος περνάει μέσα από τις Επιστολές του, αυτές τις 
διδασκαλίες που παραπέμπουν στην εξουσία του Ιησού και των Αποστόλων του. Για μας σήμερα, η Καινή Διαθήκη 
είναι η πηγή μας για αυτές τις «διδασκαλίες». Τώρα οι λ. στήκετε και κρατεῖτε απαιτούν δραστηριότητα και ενέργεια, 
και πάντως καθόλου στασιμότητα και παραίτηση. Χρειάζεται δύναμη και επαγρύπνηση για να μείνουμε σταθεροί 
στην πίστη μας και να κρατήσουμε όλα όσα μας παρέδωσαν ο Κύριός μας και οι απόστολοι σαν εντολές και 
παροτρύνσεις. Κι ο Παύλος στο εδ. 16 εύχεται ο Θεός να μας δώσει τη δύναμη να σταθούμε σταθεροί και να 
κρατήσουμε την πίστη μας. Καθώς αναγνωρίζουμε την αγάπη του Θεού, ο Θεός μάς δίνει τα δώρα της ενθάρρυνσης 
και της ελπίδας, κάτι που ο Παύλος ζητάει από τον Θεό να μας τα χορηγήσει. Αυτή η ενθάρρυνση στηρίζει τα πόδια 
μας ώστε να στεκόμαστε σταθεροί (στήκετε) και δυναμώνει τα χέρια μας να κρατούμε τις εντολές που μας 
παραδόθηκαν (κρατεῖτε). Αυτή η εσωτερική βεβαιότητα μας ενισχύει καθώς ζούμε και μιλάμε για τον Χριστό –τις 
πράξεις μας και τα λόγια μας. Πάλι εδώ βλέπουμε αυτή τη διάσταση ανάμεσα στο τι κάνει ο Θεός και τι κάνουμε 
εμείς. Το δικό μας μέρος είναι εμείς να μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας στον Χριστό και να ανταποκριθούμε στις 
παροτρύνσεις της Γραφής. Από την πλευρά του ο Θεός μάς δίνει τη δύναμη να σταθούμε σταθεροί και να 
κρατήσουμε γερά αυτά που μας παραδόθηκαν.   
 

3. Η Αποτελεσματικότητά μας εξαρτάται από τον Θεό (3:1-3). 
    Μετά τη σταθερότητα στη διδασκαλία και στις εντολές που μας παραδόθηκαν, ο Παύλος ζητάει από τους πιστούς 
να προχωρήσουν σε κάτι ακόμα πιο δραστικό: να προσεύχονται για τη διάδοση του κηρύγματος (εδ. 1-3).  
Το αίτημα προσευχής του Παύλου έχει θετική και αρνητική διάσταση: Η θετική διάσταση είναι το μήνυμα του 
ευαγγελίου να εξαπλωθεί γρήγορα και να εκτιμηθεί από τον κόσμο. Η εικόνα εδώ είναι του δρομέα που τρέχει 
γρήγορα κι ο κόσμος γύρω τον χειροκροτεί. Το μήνυμα του Θεού «δοξάζεται» όταν οι άνθρωποι το δέχονται κι 
ανταποκρίνονται σ’ αυτό. Κι αυτό έκαναν οι Θεσσαλονικείς όταν δέχτηκαν το κήρυγμα του Παύλου. Η αρνητική 
διάσταση του αιτήματος του Παύλου είναι ο Θεός να προστατέψει τον Παύλο και τους συντρόφους του από 
ανθρώπους που εναντιώνονται βίαια στο έργο του κηρύγματος του ευαγγελίου. Για άλλη μια φορά, βλέπουμε αυτή 
τη διάσταση ανάμεσα στο τι κάνουμε εμείς και τι κάνει ο Θεός. Εμείς, όπως και ο Παύλος, κάνουμε ό,τι μπορούμε με 
όλες μας τις δυνάμεις και όλα τα μέσα, για να διαδοθεί και να κηρυχθεί το μήνυμα του ευαγγελίου (Ιεραποστολές – 
Βιβλικές Εταιρίες – Γεδεωνίτες κλπ.) Καθώς διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, έχουμε την αίσθηση ότι ο Παύλος ήταν 
ένας έξυπνος στρατηγός μ’ αυτά που σχεδίαζε και έκανε. Ο Παύλος είχε στόχους, έκανε στρατηγικά σχέδια, 
φρόντιζε να βεβαιωθεί ότι το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο για την πίστη στον Χριστό, είχε μια μεθοδικότητα. Με λίγα 
λόγια ο Παύλος εργαζόταν σκληρά ώστε η διακονία του να έχει πλούσια αποτελέσματα. Από την πλευρά του Θεού, 
εξάλλου, ο Θεός είναι αυτός που έκανε αποδοτική τη διακονία  του Παύλου. Ο Θεός είναι αυτός που γκρέμισε τα 
εμπόδια, έτσι ώστε ο Λόγος του να μπορεί να εξαπλώνεται γρήγορα και οι άνθρωποι ν’ ακούν ξεκάθαρο το 
ευαγγέλιο.   
 

4. Η Ικανότητά μας να υπακούμε εξαρτάται από τον Θεό (3:4-5). 
     Για άλλη μια φορά ο Παύλος εκφράζει την εμπιστοσύνη του στα εδ. 4-5. Είναι πεπεισμένος εν Κυρίω για τους 
Θεσσαλονικείς, ότι «θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτά που τους παραγγέλλει». Η εμπιστοσύνη αυτή του Παύλου 
δεν στηρίζεται μόνο στους Θεσσαλονικείς –σαν να είχαν κατά κάποιον τρόπο μέσα τους υπεράνθρωπες δυνάμεις– 
αλλά στηρίζεται και στην πεποίθησή του ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος. Βλέπει ότι οι Θεσσαλονικείς αδελφοί του 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να υπακούσουν στον Θεό. Η υπακοή τους μπορεί να είναι μερική και ατελής, αλλά 
φαίνεται ότι προσπαθούν. Και το γεγονός ότι προσπαθούν, είναι απόδειξη πως ο Θεός εργάζεται στη ζωή τους, κάτι 
που καθιστά τον Παύλο ακόμη πιο σίγουρο ότι θα συνεχίσουν να αυξάνουν στην υπακοή τους. Στο εδ. 4 ο Παύλος 
εστιάζει στο μέρος των Θεσσαλονικέων, που είναι η υπακοή. Αλλά στο εδ. 5 αρχίζει να προσεύχεται και πάλι, αυτή 
τη φορά ο Κύριος να κατευθύνει την καρδιά τους στην αγάπη του Θεού και την υπομονή του Χριστού. Όταν η 
καρδιά μας εμποτίζεται από την απίστευτη αγάπη του Θεού, και την απέραντη υπομονή του Ιησού στις θλίψεις, 
οδηγούμαστε εντελώς φυσιολογικά στην υπακοή. Η υπακοή στη Βίβλο είναι θέμα αγάπης (βλ. Ιω 4:15· 15:9). Εδώ, 
για άλλη μια φορά, βλέπουμε τη διάσταση ανάμεσα στο μέρος του Θεού και στο μέρος το δικό μας. Από την πλευρά 
μας, εμείς καλούμαστε να υπακούσουμε. Η υπακοή είναι θέμα της θέλησής μας. Να διαλέξουμε το θέλημα του Θεού, 
αντί του δικού μας θελήματος και τρόπου ζωής. Αλλά από την πλευρά του Θεού, εκείνος είναι που κατευθύνει τις 
καρδιές μας να υπακούν, γιατί θα αγαπούν όπως ο Θεός, και θα υπομένουν όπως ο Χριστός. Έτσι, εδώ έχουμε 
έναν τελευταίο λόγο για να είμαστε σίγουροι πως ο Θεός θα ολοκληρώσει το έργο του μέσα μας. Ο λόγος αυτός 
είναι η ικανότητά μας να υπακούμε –και αυτό εξαρτάται από τον Θεό.   
 

**** 
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11. Ζώντας με Υπευθυνότητα σε Αβέβαιους Καιρούς 
 

Ανάγνωσμα:  Β΄ Θεσσαλονικείς 3:6-18 
 

Ο ότι κάποιος είναι ενήλικας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και υπεύθυνος. Στον Εκκλησιαστή (4:13) 
διαβάζουμε ότι «Προτιμότερο ένα φτωχό και σοφό παιδί από έναν γέρο κι ανόητο βασιλιά, που δεν δέχεται πια 

συμβουλές». Μ’ άλλα λόγια είναι δυνατόν όχι μόνο τα παιδιά ή οι νέοι αλλά και οι ενήλικες, ακόμα και οι 
ηλικιωμένοι να ενεργήσουν ανεύθυνα. Το ίδιο και οι χριστιανοί δεν ενεργούμε με υπευθυνότητα πολλές φορές.  
Η πνευματική ανευθυνότητα μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Στη Θεσσαλονίκη πολλοί από τους πιστούς στην 
εκκλησία ενεργούσαν πνευματικά ανεύθυνα: Κάποιοι έκαναν εικασίες για τη Δεύτερη Έλευση του Χριστού ή για την 
αρπαγή της Εκκλησίας και έφερναν σύγχυση στην εκκλησία, παρά τη σαφή διδασκαλία του Ιησού ότι δεν ανήκει σ’ 
εμάς να γνωρίζουμε χρόνους και καιρούς. Κάποιοι άλλοι είχαν εγκαταλείψει τις δουλειές τους, σταμάτησαν να 
φροντίζουν το σπίτι τους και τις οικογένειές τους και έκαναν σενάρια για τον ερχομό του Χριστού. Παράλληλα 
ανακατεύονταν στις υποθέσεις των άλλων και γενικά άφηναν τον καιρό να περνάει, περιμένοντας να έρθει ο 
Χριστός. Σήμερα τελειώνουμε τη Σειρά μας που την ονομάσαμε «Ζώντας με Σιγουριά σε Αβέβαιους Καιρούς» μέσα 
από την Α΄ και Β΄ Θεσσαλονικείς, και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρεις τρόπους για να βιώσουμε μια 
πνευματικά υπεύθυνη χριστιανική ζωή. Πώς μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι χριστιανοί; 

 

1. Όταν διαχειριζόμαστε με Σοφία τις Σχέσεις μας (3:6.14-15) 
      Υπήρξε ένα πρόβλημα ευθύνης στην εκκλησία εκείνης της εποχής στη Θεσσαλονίκη, και ο Παύλος στην Πρώτη 
Επιστολή του κάνει λόγο για «άτακτους» πιστούς (Α΄ Θεσ 5:14). Εξηγήσαμε τότε (βλ. 7. «Η Οικοδόμηση της 
Εκκλησίας...») ότι είναι ακριβώς αυτοί: οι ανεύθυνοι αδελφοί του 3ου κύκλου, που αρνούνται να συμμετάσχουν 
υπεύθυνα στη ζωή της εκκλησίας, σε κάποια διακονία, σε κάποιο έργο για τον Κύριο. Δεν συμβάλλουν με κανένα 
τρόπο στην οικοδομή της εκκλησίας. Σ’ αυτά τα εδάφια ο Παύλος απευθύνεται στο σύνολο της Εκκλησίας και τους 
λέει πώς να αντιμετωπίζουν τα ανεύθυνα άτομα μεταξύ τους. Ξεκαθαρίζει αμέσως από την αρχή ότι αυτά τους τα 

λέει με την ιδιότητά του του εκπροσώπου του Χριστού (ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ). Οι 
άνθρωποι αυτοί του εδ. 6 είναι άτομα που επιλέγουν έναν τρόπο αδρανούς ζωής. Δεν πρόκειται για κάποιους που 
έχουν απολυθεί από τη δουλειά τους ή περνούν δύσκολα, αλλά για κάποιος που εσκεμμένα επιλέγουν να ζήσουν 
ανεύθυνα. Πρόκειται για καθαρή περίπτωση τεμπελιάς. Τώρα, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ακριβώς τι ζητάει 
εδώ ο απόστολος από την εκκλησία. Δεν λέει στους Θεσσαλονικείς να μην έχουν καμία σχέση με τους τεμπέληδες. 
Στο εδ. 13, άλλωστε, παραγγέλλει στους πιστούς «να μην παύουν να κάνουν το καλό». Οι άνθρωποι αυτοί 
εξακολουθούν να είναι μέλη της κοινότητας. Δεν είναι εχθροί ή πιστοί που υπαναχώρησαν από τον Χριστό. Απλώς 
ο Παύλος λέει στην εκκλησία να κρατούν μια απόσταση ασφαλείας από τους τεμπέληδες χριστιανούς, που 
εκμεταλλεύονται την αγαθότητα των πιστών. Οι άνθρωποι αυτοί, οι «άτακτοι» στηρίζονταν στην οικονομική βοήθεια 
των άλλων μελών της εκκλησίας, κι αυτός ήταν ένας ανεύθυνος τρόπος ζωής. Ο Παύλος παραγγέλλει, λοιπόν, να 
μπουν όρια ανάμεσα σ’ αυτούς και στην υπόλοιπη εκκλησία. Η προσευχή του Παύλου είναι αυτά τα όρια να 
βοηθήσουν τους ανεύθυνους χριστιανούς να συνέλθουν και ν’ αρχίσουν να ζουν υπεύθυνα. Ο Παύλος δεν θέλει να 
τους τιμωρήσει, αλλά να τους φέρει σε μετάνοια. Είναι αυτό που κάνουμε σε κάποιον εξαρτημένο όταν 
προσπαθούμε να τον επαναφέρουμε στην κανονικότητα και να τον επανεντάξουμε μέσα στην οικογένειά του. 
Μπορεί να μην υπάρχει καμία εγγύηση γι’ αυτό, αλλά πολλές φορές φέρνει θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, εδώ 
βρίσκουμε έναν πρώτο τρόπο για την υπεύθυνη διαβίωση. Αναπτύσσουμε μια υπεύθυνη χριστιανική ζωή με τη 
σοφή διαχείριση των σχέσεών μας. Οι προσωπικές σχέσεις στη χριστιανική κοινότητα είναι μια «κοινωνία». Ο 
όρος δηλώνει μια αμοιβαία σχέση όπου δύο ή περισσότεροι άνθρωποι δίνουν και παίρνουν. Η κοινωνία από τη 
φύση της είναι κάτι αμοιβαίο, μια αλληλεξάρτηση. Δεν είναι ούτε αυτονομία ούτε ανεξαρτησία. Η κοινωνία 
ισχυροποιεί τα μέλη που την αποτελούν, ιδιαίτερα όταν είναι «κοινωνία του Αγίου Πνεύματος». Εάν ένα άτομο 
επικαλείται το όνομα του Χριστού αλλά επιλέγει να ζει μια ανεύθυνη ζωή που παραβαίνει τη διδασκαλία του, 
είμαστε αντιμέτωποι με ένα δίλημμα: Δεν μπορούμε πια να αποκαλούμε αυτή τη σχέση αληθινή, βιβλική κοινωνία, 
οπότε πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση. Αυτό δεν σημαίνει να αποφεύγουμε αυτό το άτομο. 

Τ 
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Εξακολουθούμε να τον αγαπάμε, εξακολουθούμε να νοιαζόμαστε, προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε όσο καλύτερα 
μπορούμε, αλλά έχουμε βάλει τα όρια.   
 

2. Όταν είμαστε Πρότυπο Γενναιοδωρίας και Εργατικότητας (3:7-10) 
 Μετά απ’ αυτή τη δραστική εντολή, ο Παύλος επικαλείται τη δική του ζωή στα εδ. 7-10. Εδώ μας δίνει κάποιες 
πληροφορίες για τη διαμονή του στη Θεσσαλονίκη, ότι αν και θα μπορούσε να παίρνει μισθό από την εκκλησία, 
λόγω της διακονίας του, επέλεξε να εργάζεται σε άλλη δουλειά –χειρωνακτική. Γνωρίζουμε από την υπόλοιπη Καινή 
Διαθήκη ότι ο Παύλος ήταν βυρσοδέψης (επεξεργαζόταν δέρματα). Εργαζόταν συχνά ως βυρσοδέψης για τα προς 
το ζην, και παράλληλα εργαζόταν για τον Κύριο. Έτσι, απέφευγε να επιβαρύνει τους ανθρώπους που διακονούσε. 
Εξάλλου, το εργαστήριό του γινόταν ο καλύτερος άμβωνας μαρτυρίας προς τους ανθρώπους με τους οποίους 
ερχόταν σε επαφή. Κατά καιρούς ο Παύλος δεχόταν οικονομική υποστήριξη από τις εκκλησίες που ίδρυσε, ενώ 
άλλες φορές την αρνήθηκε. Εδώ είναι μια από τις περιπτώσεις όπου αρνήθηκε (πρβλ. Α΄ Θεσ 2:9). Ενδεχομένως ο 
Παύλος να ήξερε ότι οι πιστοί της Θεσσαλονίκης υποστήριζαν ανθρώπους που προσποιούνταν ότι είχαν ανάγκη. 
Έτσι, εδώ βλέπουμε ότι ο Παύλος ήθελε να αφήσει ένα παράδειγμα για το πώς να ζουν οι πιστοί τη χριστιανική 

ζωή. Το ρήμα που χρησιμοποιεί στο εδ. 9 είναι μιμεῖσθαι (εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς). Πολλοί ερμηνευτές πιστεύουν 
ότι είναι το ισοδύναμο του Παύλου για τη λέξη «μαθητής», που ενώ ο Ιησούς τη χρησιμοποιεί τόσο συχνά, ο 
Παύλος δεν τη χρησιμοποιεί ποτέ. Στην πραγματικότητα, ο Παύλος είχε βάλει κι έναν κανόνα: Αν ένα άτομο αρνείται 
να δουλέψει, δεν θα πρέπει να υποστηρίζεται οικονομικά από την εκκλησία. Η έμφαση βέβαια εδώ είναι στο 
«Όποιος δεν θέλει να εργάζεται». Ο Παύλος δίνει την άδεια στους Θεσσαλονικείς πιστούς να «κόψουν» τους 
τεμπέληδες από την οικονομική υποστήριξη, και να βάλουν σκληρά όρια αγάπης (πρβλ. Ιούδα 22). Αν το πρακτικό 
παράδειγμα ενισχύει τη διδασκαλία, πρέπει από τη μια πλευρά να είμαστε υπόδειγμα γενναιοδωρίας, όπως ο 
Παύλος (πρβλ. Α΄ Θεσ 2:8) αρνήθηκε να παίρνει μισθό, κι από την άλλη πλευρά να είμαστε πρότυπο εργατικότητας, 
πάλι όπως ο  Παύλος, που δεν φοβόταν τη σκληρή δουλειά, ακόμη και αν αυτό σήμαινε να παίρνει τα βρώμικα 
δέρματα και να τα επεξεργάζεται με τα χέρια του.   
 

3. Όταν στρέφουμε τις Προσπάθειές μας σε Θετική Κατεύθυνση (3:11-13) 
 Τέλος, βλέπουμε τον Παύλο να αντιμετωπίζει ευθέως τους «ατάκτως περιπατούντας» που ζούσαν ανεύθυνα 
στην εκκλησία, που δεν εργάζονταν αλλά περιεργάζονταν τους άλλους. Εδώ βλέπουμε ότι οι οκνηροί αυτοί δεν 
κάθονταν σπίτια τους χωρίς να κάνουν τίποτε, αλλά  είχαν γίνει παρεμβατικοί στις υποθέσεις των άλλων πιστών. 
Ενώ, δηλαδή, όλη η υπόλοιπη εκκλησία ξόδευε την ενέργειά της στην πνευματική ζωή με τον Χριστό και στις 
δουλειές τους, αυτοί οι τύποι γύριζαν από σπίτι σε σπίτι κουτσομπολεύοντας και ανακατώνοντας τους αδελφούς. 
Έτσι, το πρόβλημα τώρα δεν ήταν η έλλειψη δράσης, αλλά η λάθος κατεύθυνση αυτής της δράσης. Ο Παύλος, με 
την εξουσία του Ιησού, τους διατάζει να ηρεμήσουν, να σταματήσουν να χώνουν τη μύτη τους στις υποθέσεις των 
άλλων και να αρχίσουν να κάνουν κάτι. Ενδεχομένως να βρουν μια δουλειά και να πληρώνουν γι’ αυτά που τρώνε. 
Στη συνέχεια, στο εδ. 13, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των παροτρύνσεών του και απευθύνεται σε όλη την 
εκκλησία για να της δώσει θάρρος. Οι «άτακτοι» μπορεί να τους εκμεταλλεύονται οικονομικά, μπορεί να πρέπει να 
τους στερήσουν κάθε βοήθεια για να τους κάνουν να συναισθανθούν το λάθος τους, αλλά δεν πρέπει να 
σταματήσουν να βοηθούν τους πραγματικά φτωχούς. Η υπόλοιπη εκκλησία πρέπει να επιδίδεται στην αγαθοποιία.     
Έτσι, εδώ βλέπουμε έναν τελευταίο τρόπο για να ζήσουμε με υπευθυνότητα τη χριστιανική ζωή: να στρέφουμε τις 
προσπάθειές μας σε θετική κατεύθυνση. Αφού δηλαδή δώσουμε ένα μάθημα στους ατάκτως περιπατούντας, να 
στραφούμε θετικά προς εκείνους που έχουν πραγματικά την ανάγκη μας. Να μη γενικεύουμε αλλά να κάνουμε 
διάκριση. 
 
Επιλογικά της Επιστολής 
 Τέλος, φτάνουμε στον καταληκτικό χαιρετισμό της Επιστολής (εδ. 16-18). Η Β΄ Προς Θεσσαλονικείς τελειώνει 
με την ηθική στάση που πρέπει να τηρούν οι πιστοί καθώς περιμένουν τον Κύριο. Από θεολογική άποψη, η ηθική 
στάση του πιστού λειτουργεί με βάση το «ήδη/όχι ακόμα» της βασιλείας του Θεού. Δηλ. ζει από τώρα στη βασιλεία 
του Θεού αλλά την περιμένει κιόλας να ολοκληρωθεί στα τέλη των καιρών. Η έννοια της «ειρήνης» δεν είναι η 
απουσία ποικιλομορφίας στην εκκλησία. Ποικιλομορφία υπάρχει. Η ειρήνη, ωστόσο, δεν είναι άπαξ διά παντός 

αλλά είναι μια ειρήνη «πάντοτε και με κάθε τρόπο» (διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ). Η ειρήνη του Χριστού είναι το 
σταθερό δώρο της θείας χάρης που ενισχύει και στηρίζει την εκκλησία που αντιμετωπίζει κάθε είδους  αντιξοότητες.  
Τέλος, για να αντικρούσει οποιαδήποτε υπόνοια γνησιότητας της Επιστολής, που έφτανε μέχρι και υπόνοια 
πλαστογραφίας, ο Παύλος προσθέτει έναν ιδιόγραφο χαιρετισμό στο εδ. 17.  
 

**** 
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