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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 

Το Κύκνειο Άσμα του Παύλου 

Πολύτιμες Υποθήκες της Β΄ προς Τιμόθεον Επιστολής 

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

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ  

Υποθήκη Πρώτη: ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ [1:1-10) 

 

ΕΚΙΝΩΝΤΑΣ τη μελέτη μας στη συγκεκριμένη Επιστολή, θα βοηθούσε πολύ να αναφέρουμε κάποια 
ιστορικά στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες συγγραφής της αλλά και στα δύο πρωταγωνιστικά πρόσωπα: 

τον αποστολέα Παύλο και τον παραλήπτη Τιμόθεο.  
 
Ο ΠΑΥΛΟΣ – Συγγραφέας της Επιστολής. 
Βρισκόμαστε, ιστορικά, στο φθινόπωρο του 67 μ.Χ., στη δεύτερη φυλάκιση του Παύλου στη Ρώμη. Κατά μία 
άποψη (Joseph Holtzner) ο Παύλος είχε πάει στη Ρώμη με δική του πρωτοβουλία την άνοιξη του 67, επί 
Νέρωνος, και εργάστηκε εκεί για την πνευματική οικοδομή της εκκλησίας. Παράλληλα κήρυττε σε μια 
εγκαταλελειμμένη σιταποθήκη στην άκρη της Ρώμης. Η πρώτη δίκη του Παύλου έλαβε χώρα στη Ρώμη, όπου 
τον κατηγορούσαν πιθανότατα ως συνένοχο των Χριστιανών που τους είχαν κολλήσει τη ρετσινιά ότι έκαψαν 
τη Ρώμη. Σ’ εκείνη τη δίκη δεν παραστάθηκε κανένας στον απόστολο, γιατί προφανώς δεν ήθελαν να 
ταυτιστούν με τους Χριστιανούς. Ο Παύλος απολογήθηκε μόνος του, και φαίνεται ότι τα κατάφερε περίφημα. 
Η δίκη αναβλήθηκε κι ο Παύλος οδηγήθηκε στη φυλακή.  
 
Η δεύτερη αυτή φυλάκισή του ήταν πολύ χειρότερη από την πρώτη. Ήταν ένα μπουντρούμι, ένας λάκκος, με 
φως από έναν φεγγίτη ψηλά. Ήταν δεμένος με αλυσίδες σαν κακούργος. Εκείνη την εποχή ήταν διαρκή τα 
παράπονα για την κακομεταχείριση και το στοίβαγμα των φυλακισμένων, για τη φοβερή κατάσταση των 
ρωμαϊκών φυλακών, για την έλλειψη φωτισμού και την αφόρητη ακαθαρσία τους. Ακόμα και οι αυτοκράτορες 
χαρακτήριζαν τη φυλάκιση σαν τεράστιο μαρτύριο. Πολλοί ήταν εκείνοι που δεν προλάβαιναν να πάνε στην 
εκτέλεση. Πέθαιναν στη φυλακή. Τώρα του γέροντα Παύλου του λείπουν τώρα τα πάντα. Είναι εντελώς μόνος. 
Μόνο ο Λουκάς είχε μείνει στο πλάι του. Ως ρωμαίος πολίτης δεν μπορούσε να θανατωθεί ούτε με 
λιθοβολισμό ούτε με σταύρωση. «Εδικαιούτο» να θανατωθεί με αποκεφαλισμό από ρωμαϊκό ξίφος. 
Εκτελέστηκε το 68 μ.Χ. Η Β΄ Επιστολή προς τον Τιμόθεο γράφτηκε μεταξύ τέλους του 66 και αρχές του 67 από 
κείνη τη φυλακή της Ρώμης (Μαμερτίνα φυλακή). Η Επιστολή που μελετάμε είναι και το τελευταίο κείμενο του 
Παύλου, γι’ αυτό και ονομάστηκε «Το Κύκνειο Άσμα» του. 
 
Ο ΤΙΜΟΘΕΟΣ – Παραλήπτης της Επιστολής. 
Γνώρισε τον Παύλο στα Λύστρα, και κλήθηκε να υπηρετήσει το ευαγγέλιο. Στον Χριστό τον οδήγησαν η μάνα 
του Ευνίκη και η γιαγιά του η Λωίδα. Για πάνω από 15 χρόνια από τη στιγμή που κλήθηκε να υπηρετήσει το 
ευαγγέλιο στα Λύστρα, ο Τιμόθεος υπήρξε ο πιστός ιεραποστολικός συνοδός του Παύλου και είχε αναλάβει 
διάφορες ειδικές αποστολές (Α΄ Θεσ 3:1εξ· Α΄ Κορ 4:17). Ο Παύλος ήταν γι’ αυτόν ο πνευματικός του πατέρας 
αλλά και φίλος και συνεργάτης. Έχει πει γι’ αυτόν ότι «δεν έχει κανέναν άλλο ομόψυχο» (Φιλ 2:20-22). Ο 
Παύλος, καθώς πλησίαζε το τέλος του, τον έβλεπε σαν τον μόνο που μπορούσε να του εμπιστευθεί τις 
«υποθήκες» του που θα εξετάσουμε στη σειρά των μελετών μας. Ωστόσο, φαινομενικά ήταν από φυσική 
άποψη ακατάλληλος να αναλάβει ένα τέτοιο έργο. Από τη μια ήταν νέος. Ήταν 20 ετών περίπου, όταν ο 
Παύλος τον έκανε συνεργάτη του. Αν είναι έτσι, τότε τώρα που του γράφει πρέπει να ήταν περί τα 30. Αυτή η 
ηλικία θεωρείτο ότι ανήκε στη νιότη. Πρέπει να ξέρουμε πως εκείνη την εποχή οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι 
αναγνώριζαν μόνο 2 ηλικιακές βαθμίδες: τον νέο και τον γέροντα (juvenis και senex). Εκτός από τη νεότητά 
του είχε και το άλλο μειονέκτημα ότι ήταν φιλάσθενος (Α΄ Τιμ 5:23). Το τρίτο, όμως, μειονέκτημα ήταν η 
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ψυχολογία του. Ήταν κάπως συνεσταλμένος, εκ φύσεως ντροπαλός. Σήμερα θα τον λέγαμε εσωστρεφή. Γι’ 
αυτό και ο Παύλος προετοιμάζοντας το έδαφος για την αποστολή του στην Κόρινθο, παραγγέλλει να τον 
κάνουν να νιώσει άνετα  (Α΄ Κορ 16:10-11).  
 
Στην Επιστολή που μελετούμε, ο Παύλος επανειλημμένα τον ενθαρρύνει να είναι θαρραλέος και να μην 
υποχωρεί (Β΄ Τιμ 1:7-8· 2:1-3· 3:12· 4:5). Σε αντίθεση με την Α΄ προς Τιμόθεον, όπου τονίζεται η συλλογική 
καθοδήγηση προς την κοινότητα, εδώ προβάλλεται η ατομική ευθύνη και συμπεριφορά. Το θέμα θα 
μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: «Η ατομική ευθύνη σε μια εποχή ομαδικής αποτυχίας». Υπάρχει μεγάλη 
ομαδική αποτυχία στην εκκλησία σ’ αυτή την Επιστολή. Έχει απομακρυνθεί σε μεγάλο βαθμό από την πίστη 
και την αλήθεια. Πώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση τον πιστό ως άτομο; Έχει δικαιολογία να μη μένει 
σταθερός στην πίστη και να αδιαφορεί για τη ζωή της πίστεως; Η απάντηση της Β΄ προς Τιμόθεον είναι ένα 
αποφασιστικό «Όχι»! «Φρόντισε να παρουσιαστείς (εσύ προσωπικά) μπροστά στο Θεό άξιος της 
επιδοκιμασίας του...» Οι πιστοί του Χριστού έχουν ευθύνη «να ζήσουν με ευσέβεια, σύμφωνα με το θέλημα 
του Ιησού Χριστού» (Β΄ Τιμ 3:12) όποιες κι αν είναι οι συνθήκες στην εκκλησία τους. 
 

**** 
 
Μετά από όλα αυτά τα Ιστορικά, ερχόμαστε να δούμε και ποιο είναι το περιεχόμενο της Α΄ Επιστολής προς 
τον Τιμόθεο. Στην όλη Επιστολή διακρίνουμε 4 «υποθήκες» ή «παρακαταθήκες» προς τον δούλο αυτό του 
Θεού, τον Τιμόθεο. Αυτές όπως θα δούμε στην πορεία είναι: 1. Να διαφυλάξουμε το ευαγγέλιο (1:12)· 2. Να 
κακοπαθήσουμε για το ευαγγέλιο (2:3)· 3. Να παραμείνουμε πιστοί στο ευαγγέλιο (3:14)· 4. Να κηρύξουμε το 
ευαγγέλιο (4:2). Στη σειρά των συμμελετών μας, δεν θα πάμε εδάφιο προς εδάφιο την Επιστολή αυτή αλλά θα 
σταθούμε στις εντολές-υποθήκες που δίνει ο Παύλος στον Τιμόθεο και σ’ εμάς σήμερα.  
 
Ξεκινώντας, και πριν δούμε σε βάθος την 1η Υποθήκη στα εδ. 11-18, είναι βασικό να δούμε ποιο ακριβώς 
είναι αυτό το ευαγγέλιο της σωτηρίας, για το οποίο ο Παύλος μάς αφήνει τόσες παρακαταθήκες στην 
Επιστολή του. Στα εδάφια 9-10 του 1ου πάντα κεφαλαίου  διακρίνουμε τα 3 χαρακτηριστικά στοιχεία της 
σωτηρίας, την οποία ο Παύλος κατά την πάγια τακτική του θεωρεί ότι διακηρύσσεται από «το ευαγγέλιό του».  
Διακρίνουμε, λοιπόν: 
 
1. Το Περιεχόμενο της Σωτηρίας. 
 
Συνήθως εμείς καταλαβαίνουμε τη σωτηρία που διακηρύσσει το ευαγγέλιο ως τη συγχώρηση των αμαρτιών 
μας. Ο Παύλος, ωστόσο, διευρύνει τον ορίζοντα και το περιεχόμενο της σωτηρίας λέγοντας ότι μετά τη (1) 
συγχώρηση των αμαρτιών μας, ο Θεός (2) μάς κάλεσε να είμαστε άγιοι, δηλ. ένας λαός ξεχωρισμένος μόνο γι’ 
αυτόν, και καθαροί. Να μην ξαναγυρίζουμε πάλι στην κοσμική, την αμαρτωλή ζωή. Τέλος, ένα τρίτο στοιχείο 
της σωτηρίας είναι, ότι (3) ο Χριστός κατάργησε τον θάνατο διά του δικού του θανάτου, κι έκανε να λάμψει η 
αφθαρσία της άφθονης ζωής. Ο άνθρωπος που του έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες είναι ξεχωρισμένος και 
καθαρός αλλά είναι και άφθαρτος πνευματικά. Όλα αυτά φαίνονται σε τέσσερις μετοχές αορίστου χρόνου, 
των εδ. 9-10 του κειμένου: (α) τοῦ σώσαντος (ἡμᾶς καὶ) –εδ. 9· (β) καλέσαντος (κλήσει ἁγίᾳ) –εδ. 9· (γ) 
καταργήσαντος (μὲν τὸν θάνατον) –εδ. 10· (δ) φωτίσαντος (δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου) –
εδ. 10. Το δεύτερο που διακρίνουμε στα εδ. 9-10 είναι:  
 
2. Η Πηγή της Σωτηρίας. 
 
Από πού προέρχεται αυτή η τόσο μεγάλη σωτηρία; Ο Παύλος απαντάει πως ο Θεός μάς έσωσε όχι επειδή το 
αξίζαμε, αλλά επειδή ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε τη χάρη του διά του Χριστού. Για να μπορέσουμε, 
ωστόσο, ν’ ανακαλύψουμε την πηγή του «ποταμού» της σωτηρίας, πρέπει να πάμε πίσω, πριν από τον 
χρόνο, στην αιωνιότητα του παρελθόντος (πρὸ χρόνων αἰωνίων). Η προαίρεση και η εκλογή του Θεού μάς 
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δόθηκαν προαιωνίως εν Χριστώ. Δεν ανήκουν στον χρόνο αλλά προέρχονται από την προαιώνια εποχή: 
Πριν εμείς πράξουμε οτιδήποτε αγαθό, πριν καν έρθουμε στην ύπαρξη, στον υπαρκτό χρόνο, και πριν από 
την Ιστορία, ο Θεός θέλησε και μας έδωσε τη χάρη του διά του Χριστού. Πολλά θεολογικά έχουν ειπωθεί για 
το εάν και κατά πόσον ήξερε ο Θεός ότι ο άνθρωπος θα παρακούσει ή όχι κλπ. κλπ. Εκείνο που σίγουρα 
πρέπει να κρατήσουμε είναι 2 τινά: α) Η σωτηρία μας έλκει την ύπαρξή της προαιώνια μέσα από την καρδιά 
του Θεού, ενός Θεού που είναι αγάπη. β) Η σωτηρία μας δεν στηρίζεται μόνο στη δική μας πίστη. Αν ήταν 
έτσι, ο καθένας θα μπορούσε να καυχηθεί σε αυτήν. Η σωτηρία μας στηρίζεται στην πίστη του Θεού, δηλ. 
στην αξιοπιστία του Θεού. Η αδύναμη πίστη του ανθρώπου, το λιναράκι που καπνίζει, που έχει ανάγκη από 
βοήθεια   ενώνεται με την πίστη του παντοδύναμου Θεού και έτσι ο άνθρωπος ζωοποιείται. Τέλος, πάμε να 
δούμε ένα τρίτο στοιχείο στα εδ. 9-10: 
 
3. Η Βάση της Σωτηρίας. 
 
Ποια είναι τα θεμέλια αυτής της σωτηρίας; Είναι το ιστορικό έργο του Χριστού κατά την πρώτη του Έλευση: 
(α) Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο στον σταυρό. (β) Έκανε να λάμψει η άφθαρτη ζωή. Και οι δύο θείες 
ενέργειες έγιναν εν Χριστώ και διά του Χριστού. Ωστόσο, ενώ η χορήγηση, (η απόφαση περί) της χάριτος 
ήταν μυστική και προαιώνια, η φανέρωσή της (η εκδήλωσή της – η διακήρυξή της) παρουσιάζεται δημόσια 
και σε χρόνο ιστορικό. Τι έκανε, λοιπόν, ο Χριστός όταν εμφανίστηκε στη γη μας και αποκάλυψε την 
προαιώνια πρόθεση χάρης του Θεού; Ο Παύλος δίνει μέσα από το εδ. 10 την απάντηση:  
 
α) Ο Χριστός κατάργησε τον θάνατο (καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον). Θάνατος είναι «ο μισθός» της 
αμαρτίας (Ρωμ 6:23). Η Γραφή κάνει λόγο για τρεις μορφές θανάτου, τις οποίες και τις τρεις, κατάργησε ο 
Χριστός. (1) Ο φυσικός θάνατος, ο χωρισμός, δηλαδή, της ψυχής από το θνητό μας σώμα. (2) Υπάρχει ο 
πνευματικός θάνατος, ο χωρισμός, δηλ. της ψυχής από τον Θεό. Ο Αδάμ μπορεί έζησε φυσικά 930 χρόνια 
(μόλις 39 χρόνια λιγότερο από τον Μαθουσάλα) αλλά πέθανε πνευματικά αμέσως μόλις παρήκουσε τον Θεό. 
Αλλά υπάρχει και (3) ο αιώνιος θάνατος, που είναι ο χωρισμός της ψυχής αλλά και του σώματος από τον Θεό 
για πάντα. Και οι τρεις θάνατοι είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ο μισθός της αμαρτίας. Παρατηρούμε το 
ρήμα του κειμένου: ο Χριστός «κατήργησε» τον θάνατο –δεν τον εξάλειψε. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να 
πεθαίνουν σωματικά αλλά και πνευματικά, ενόσω δεν εγκαταλείπουν την αμαρτία τους. Αν μετανοήσουν, 
ζωοποιούνται εν Χριστώ. Το νόημα της «κατάργησης» του θανάτου είναι εδώ ότι ενώ ο πνευματικός θάνατος 
υπάρχει και δρα στην ανθρωπότητα, ο αμαρτωλός μπορεί να ζητήσει τη ζωοποίηση του Θεού εν Χριστώ, αν 
επικαλεστεί το αίμα του Χριστού. Αυτό στην παλαιά οικονομία δεν μπορούσε να γίνει. Γι’ αυτό έπρεπε να 
έρθει ο Χριστός και να «καταργήσει» με τον δικό του θάνατο «τον έχοντα το κράτος του θανάτου». Τώρα ο 
πιστός δεν «πεθαίνει» αλλά απλά «κοιμάται». Επιθυμεί να μεταβεί στον ουρανό. Το αποθανείν είναι γι’ αυτόν 
κέρδος. Ο θάνατος είναι η πύλη του ουρανού. Κάτι ανάλογο είπε κι ο Χριστός (Ιω 11:25-26· 5:24· Α΄ Ιω 3:14· 
Απ 2:11).  
 
β) Το δεύτερο που έκανε ο Χριστός είναι ότι «έκανε να λάμψει η άφθαρτη ζωή». Αυτή είναι η θετική πλευρά. 
Η αποθετική ήταν ότι κατάργησε τον θάνατο. Τώρα, μέσω του ευαγγελίου αποκαλύπτει όσα έχει κάνει και 
προσφέρει στους ανθρώπους ο Θεός: τη ζωή και την αφθαρσία. Μάλλον πρόκειται για 2 συνώνυμες λέξεις 
και η δεύτερη προσδιορίζει την πρώτη. Γι’ αυτό και πολύ σωστά η ΝΜΒ αποδίδει ότι «έκανε να λάμψει η 
άφθαρτη ζωή». Μόνον ο Θεός κατέχει την αφθαρσία αφ’ εαυτού. Αλλά ο Χριστός τη χορηγεί στους 
ανθρώπους. Η θριαμβευτική χριστιανική πίστη είναι ότι ο Χριστός κατάργησε τον θάνατο. Λέγεται ότι μια 
ιδιαίτερα σίγουρη μέθοδος για να ελέγξουμε την κάθε θρησκεία αλλά και το πιστεύω του κάθε ανθρώπου, 
είναι η στάση του απέναντι στον θάνατο.  

 
Στο Επόμενο: 2. ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ (1:11-18) 

 
**** 
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2. ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 
  

ΤΗ σημερινή μελέτη μας (εδ. 11-18) θα δούμε από πιο κοντά την Πρώτη Υποθήκη του απ. Παύλου προς τον Τιμόθεο 
και προς εμάς σήμερα, που είναι Να διαφυλάξουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τη βρίσκουμε επακριβώς στο εδ. 14 του 

1ου κεφαλαίου: τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ Πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν, που σημαίνει: Την ορθή 
πίστη που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός φύλαγέ την, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Αν 
ρωτούσαμε τον Παύλο ποιο είναι το πρώτιστο καθήκον του ανθρώπου απέναντι στο ευαγγέλιο, σίγουρα θα μας 
απαντούσε ότι πρέπει πρώτα απ’ όλα να δεχτούμε το ευαγγέλιο και στη συνέχεια να το βιώσουμε. Εδώ, ωστόσο, αυτό που 
τον απασχολεί δεν είναι το χρέος του μη πιστού, δηλ. του ανθρώπου που είναι μακριά από τη χάρη του Θεού, αλλά το 
χρέος του πιστού χριστιανού. Από τη στιγμή που δεχόμαστε το ευαγγέλιο και μετά, δημιουργείται ένα χρέος απέναντι σ’ 
αυτό. Αυτό το χρέος/υποθήκη είναι τριπλή: 
 

1. Να μεταδώσουμε το ευαγγέλιο (εδ. 11).  
Στο εδ. 11 διαβάζουμε: «Αυτού του ευαγγελίου ορίστηκα να είμαι εγώ κήρυκας κι απόστολος και διδάσκαλος των εθνικών». 
Αν ο Χριστός μάς φανέρωσε διά του ευαγγελίου την «άφθαρτη ζωή», που είδαμε στο εδ. 10 του 1ου κεφαλαίου, τότε το 
εύλογο συμπέρασμα είναι ότι πρέπει αυτό το ευαγγέλιο να το μεταδώσουμε με κάθε τρόπο. Στο εδάφιο 11 ο Παύλος 
δηλώνει ότι στο πρόσωπό του συγκεντρώνονται τρία λειτουργήματα: είναι απόστολος, κήρυκας και δάσκαλος προς τους 
εθνικούς. Οι Απόστολοι ήταν εκείνοι που διατύπωσαν το ευαγγέλιο· οι Κήρυκες το μεταδίδουν σαν αγγελιοφόροι του 
Πνεύματος· και οι Δάσκαλοι καθοδηγούν συστηματικά τον λαό του Θεού στα δόγματα του ευαγγελίου και στα ηθικά του 
νοήματα. Σήμερα δεν υπάρχουν «απόστολοι» με την έννοια που τους έδινε ο Παύλος, ότι είχαν δει προσωπικά τον 
αναστημένο Χριστό. Οι απόστολοι ωστόσο έγραψαν την Καινή Διαθήκη και σήμερα έχουμε διατυπωμένο το ευαγγέλιο σε 
πάγια μορφή. Αυτό είναι το θεμέλιο και η εκκλησία είναι χτισμένη πάνω σ’ αυτό κατά το Εφεσίους 2:20. 
     Σήμερα υπάρχουν σίγουρα Κήρυκες και Δάσκαλοι. Στη Θεολογία συνηθίζεται να γίνεται έντονη διάκριση ανάμεσα στο 
κήρυγμα και στη διδαχή. Αν θέλουμε να μη φτάνουμε στα άκρα, πρέπει να θυμόμαστε ότι σε κάποιον βαθμό το ένα 
επικαλύπτει το άλλο: Υπάρχει αρκετή διδαχή στο κήρυγμα και αρκετό κήρυγμα στη διδαχή. Επιπλέον, και τα δύο αφορούν 
το ευαγγέλιο: το κήρυγμα ήταν η διακήρυξη της ουσίας του ευαγγελίου· η διδαχή περιλάμβανε τα μεγάλα δόγματα που 
υποστήριζαν αυτή τη διακήρυξη καθώς και την ηθική συμπεριφορά, δηλ. τη ζωή του Πνεύματος, που ακολουθεί. Εξάλλου, 
στο εδ. 8 ο Παύλος αναφέρει άλλη μία έννοια, αυτή του Μάρτυρα. Λέει στον Τιμόθεο ότι πρέπει να «κακοπαθήσει μαζί 
του» για το κήρυγμα του ευαγγελίου. Ένας μάρτυρας που θα ομολογεί τον Χριστό μέσα από τη δική του εμπειρία. Αυτό μας 
οδηγεί στο δεύτερο «χρέος» μας απέναντι στο ευαγγέλιο: 

 

2. Να κακοπαθήσουμε για το Ευαγγέλιο (12α) 
Στο πρώτο μέρος του εδ. 12 διαβάζουμε: «Γι’ αυτόν το λόγο υποφέρω αυτά τα δεινά». Γιατί οι άνθρωποι αντιδρούν στο 
ευαγγέλιο, και κατά συνέπεια εμείς ως πιστοί πρέπει να κακοπαθήσουμε, δηλ. να ταλαιπωρηθούμε για να το 
διακηρύξουμε; Είναι απλά η αλήθεια πως ο Θεός σώζει τον αμαρτωλό από τη δική του θεία προαίρεση και την προαιώνια 
χάρη του και όχι από τα έργα του ανθρώπου (εδ. 9). Αυτό που ενοχλεί είναι η λύτρωση που προσφέρει το ευαγγέλιο σε 
ανθρώπους που δεν το αξίζουν. Ο φυσικός άνθρωπος μισεί το ότι πρέπει να παραδεχτεί πως είναι αμαρτωλός, ανήμπορος 
να σωθεί, και ότι πρέπει να ταπεινωθεί και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Αυτό ακριβώς εννοούσε ο Παύλος μιλώντας για 
το «σκάνδαλον» του σταυρού. Κατά την εβραϊκή αντίληψη και παράδοση ο Μεσσίας δεν θα πέθαινε ποτέ. Θα ήταν ο 
νικητής που θα αποκαθιστούσε τον Ισραήλ. Αυτοί που κατέτρεχαν και παρεμπόδιζαν το έργο του Παύλου, κι αυτός αλλά 
κάθε κήρυκας του ευαγγελίου  έπρεπε να πάσχει για το ευαγγέλιο, ήταν βασικά οι Ιουδαΐζοντες, οι θιασώτες του νόμου. 
Ήταν εκείνοι που ως δήθεν κήρυκες του ευαγγελίου αποσιωπούσαν το «σκάνδαλο του σταυρού», μόνο και μόνο για να μη 
διώκονται εξαιτίας του σταυρού του Χριστού (Γαλ 6:12 πρβλ. 5:11). Αυτοί που έβαζαν πλάι στη χάρη του Θεού τα έργα του 
ανθρώπου. Και το συμπέρασμα του Παύλου είναι ότι κανένας δεν μπορεί να κηρύττει τον σταυρωμένο Χριστό με 
πιστότητα και να αποφεύγει τις αντιδράσεις, ακόμα και τον διωγμό. Το τρίτο χρέος μας ως χριστιανών έναντι του 
ευαγγελίου είναι: 

 

3. Να διαφυλάξουμε το ευαγγέλιο (12β-18). 
Στα εδ. 13-14 διαβάζουμε: «Να έχεις ως υπόδειγμα της ορθής διδασκαλίας όσα άκουσες από μένα. Να τα τηρείς με την 
πίστη και την αγάπη, που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Την ορθή πίστη που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός φύλαγέ την, με τη βοήθεια 

Σ 
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του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας». Εδώ ο Παύλος αναφέρεται στο ευαγγέλιο, δηλ. την αποστολική πίστη με δύο 
εκφράσεις: (α) Το ευαγγέλιο είναι «υπόδειγμα ορθής διδασκαλίας» (ὑποτύπωσις ὑγιαινόντων λόγων). (2) Το ευαγγέλιο 
είναι «η ορθή πίστη που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός» (τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον). Ο όρος του πρωτοτύπου 
ὑποτύπωσις κατά τους πιο έγκυρους λεξικογράφους (Arndt και Gingrich) αλλά και τη ΝΜΒ σημαίνει υπόδειγμα, 
παράδειγμα ή μοντέλο. Και συμφωνεί με το όλο πνεύμα της Β΄προς Τιμόθεον, ο νεαρός μαθητής να έχει σαν υπόδειγμα και 
πρότυπο κλπ. την ορθή διδασκαλία. Είναι ανόθευτη ακριβώς γιατί την παρέλαβε από τους αποστόλους. Πέρα από 
«υπόδειγμα» σωστής διδασκαλίας, ωστόσο, το ευαγγέλιο είναι και η «ορθή πίστη που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός». Είναι 
μια «παρακαταθήκη» που εμείς πρέπει να τη διαφυλάξουμε σαν πολύτιμο θησαυρό. Ο Τιμόθεος έπρεπε να τη διαφυλάξει. 
Κι αυτή την έκκληση του την απηύθυνε ο Παύλος και στο τέλος της Α΄ Επιστολής του (6:20) με την ίδια φράση μάλιστα: «Ὦ 

Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον…» Τι είναι παρακαταθήκη; Βασικά είναι όρος νομικός και ο Παύλος ως γνωστόν 
ήξερε νομικά. Γραμματικά σημαίνει «κάτι που παραδίδεται σε κάποιον να το φυλάξει». Κατά το νόμο (άρθρο 822 ΑΚ) αυτό 
γίνεται με σύμβαση της παρακαταθήκης: ο θεματοφύλακας παραλαμβάνει από άλλον ένα κινητό πράγμα για να το φυλάει, 
με την υποχρέωση να το αποδώσει όταν του ζητηθεί, κατ’ αρχήν χωρίς αμοιβή» (εξού και «Ταμείον Παρακαταθηκών και 
Δανείων»). Όταν, ωστόσο, τίθεται μεταφορικά (όπως εδώ), και αφορά νόμο, ηθικό κανόνα, εντολή ή συμβουλή, όρκο ή 
υπόσχεση κλπ. σημαίνει την ακριβή, την πιστή τήρηση ή την πλήρη συμμόρφωση. Επομένως η έννοια της διαφύλαξης της 
παρακαταθήκης στην Καινή Διαθήκη είναι όλα αυτά μαζί: Να διαφυλάξουμε κάτι πολύτιμο, και να τηρήσουμε τη δέσμευσή 
μας να είμαστε πιστοί δούλοι του ευαγγελίου. Ο Χριστός έχει εμπιστευτεί αυτό τον θησαυρό, σαν παρακαταθήκη στον 
Παύλο και τώρα ο Παύλος την εμπιστεύεται στον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος αλλά κατ’ επέκταση κι εμείς σήμερα πρέπει να 
διαφυλάξουμε το ευαγγέλιο με την πρώτη έννοια που είδαμε, δηλ. να διαφυλάξουμε την αλήθεια του ευαγγελίου ως κάτι 
ακριβό, σαν μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Κι εδώ εγείρονται 2 ερωτήματα: (α) Από τι ή από ποιους έχουμε χρέος να 
διαφυλάξουμε το ευαγγέλιο; (β) Με ποιον τρόπο καλούμαστε να διαφυλάξουμε το ευαγγέλιο; 
     Το ρ. φυλάττω σημαίνει εν προκειμένω φρουρώ κάτι για να μην υποστεί φθορά (να μη σκονίζεται, να μη φθείρεται, να 
μη σπάσει, να μην το κλέψουν κλπ.) Υπήρχαν οι αιρετικοί που ήθελαν να «κλέψουν» από την εκκλησία τον θησαυρό της. 
Ο Τιμόθεος έπρεπε να διαφυλάττει το ευαγγέλιο εξαιτίας των όσων είχαν συμβεί στην Έφεσο (δες Πράξεις 19), όπου 
βρισκόταν ο ίδιος και διακονούσε το ευαγγέλιο (εδ. 15). Υπήρχε όμως και μια γενικότερη αίσθηση ότι το ευαγγέλιο είχε 
αρχίσει να «παρακμάζει»: τον απόστολο τον είχαν όλοι εγκαταλείψει (ίσως τη στιγμή της επανασύλληψής του στη Ρώμη). 
Οι εκκλησίες της Ασίας που είχαν για χρόνια εξαρτηθεί από τον Παύλο ίσως τώρα, μετά τη σύλληψή του, να νόμισαν ότι 
τέλειωσαν όλα και είχαν αρχίσει να τον αποκηρύττουν και να τον απαρνούνται. Ο Παύλος έβλεπε αυτή την απομάκρυνση 
σαν μια αποκήρυξη της αποστολικής του εξουσίας. Πριν λίγα χρόνια, όσο ο Παύλος παρέμενε στην Έφεσο και για δυόμισι 
χρόνια διακονούσε τις εκκλησίες της Ασίας, ο Λουκάς μας λέει ότι «όλοι όσοι κατοικούσαν στην επαρχία της Ασίας, 
Ιουδαίοι και Έλληνες», είχαν ακούσει τον λόγο του Θεού (Πραξ 19:10). Τώρα, όμως, «όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία» τον 
απαρνήθηκαν (εδ. 15). Τη μεγάλη αφύπνιση την ακολούθησε μεγάλη αποστασία. Κι ένας παλιός Άγγλος σχολιαστής και 
συγγραφέας (ο Handley Moule) λέει ότι «Σε όλα τα μάτια, εκτός από αυτά της πίστης, φάνηκε ότι το ευαγγέλιο ήταν σχεδόν 
στα όρια της εξαφάνισης». Μοναδική λαμπρή εξαίρεση ο Ονησιφόρος (ή Ονησίφορος), που, συνεπής με το όνομά του, είχε 
συχνά ανακουφίσει τον απόστολο στο σπίτι όπου έμενε (εδ. 16). Το όνομά του ήταν ελληνικό και σύνθετο από το 
ὄνησιν(=όφελος)+φέρω. Δεν ντράπηκε εκεί στη Ρώμη για τις αλυσίδες του Παύλου, και τον αναζήτησε μέχρι το 
μπουντρούμι όπου τον είχαν ρίξει. Εκείνο τον καιρό όποιος συμπαραστεκόταν στον Παύλο, αλλά και στους χριστιανούς, 
έθετε σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή.  
     Σε μια τέτοια κατάσταση καθολικής σχεδόν αποστασίας, ο Τιμόθεος, με την αδύναμη ιδιοσυγκρασία του που έχουμε 
δει, έπρεπε να διαφυλάξει το ευαγγέλιο. Το ερώτημα είναι πώς θα το κάνει μένοντας ακλόνητος; Την απάντηση μας τη δίνει 
ο ίδιος ο Παύλος, σ’ εκείνον και σ’ εμάς σήμερα, στο εδ. 14β: «Την ορθή πίστη που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός φύλαγέ την, 
με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας». Εδώ υπάρχει μια συζήτηση με τους ερμηνευτές και 
μεταφραστές με το ποιανού είναι αυτή η «παραθήκη» (παρακαταθήκη), καθώς προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτό το 
«μου». Αυτό που πιστεύεται μέχρι σήμερα, ενδεχομένως με βάση τις παλαιότερες μεταφράσεις, είναι ότι εγώ έχω μια 
παρακαταθήκη και την εμπιστεύομαι στον Θεό. Το αντίθετο συμβαίνει όμως. Το πρωτότυπο λέει (εδ. 12): οἶδα γὰρ ᾧ 

πεπίστευκα καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. Στα εδ. 1:14 και 
στο Α΄ Τιμ 6:20 οι σύγχρονες μεταφράσεις (και η ΝΜΒ) το αποδίδουν κατ’ αναλογίαν «η παρακαταθήκη που μου ανέθεσε ο 
Κύριος». Εμείς δεν έχουμε καμιά παρακαταθήκη να αναθέσουμε στον Χριστό. Αντίθετα, εκείνος μας αναθέτει την 
παρακαταθήκη του, που είναι η διαφύλαξη του ευαγγελίου με τις έννοιες που προαναφέραμε. Στο ίδιο εδάφιο, ωστόσο, 
διακρίνουμε κάτι ακόμα: Εκείνος θα φυλάξει την παρακαταθήκη που μου έχει εμπιστευθεί. Αυτό που δίνεται σαν εντολή 
στο εδ. 14, έχει εμπλουτιστεί κατά κάποιον τρόπο στο εδ. 12. Κι έλεγε ένας ότι «ο Τιμόθεος σε καμιά άλλη περίπτωση δεν 
θα μπορούσε ούτε για ένα λεπτό να αντέξει το έργο της διδασκαλίας», λέει ένα σύγχρονος Άγγλος βιβλικός λόγιος, ο C. K. 
Barret. Το ευχάριστο είναι ότι έρχεται ο ίδιος ο Θεός και γίνεται εγγυητής του ευαγγελίου. Αλίμονο αν είχε αναθέσει στα 
δικά μας αδύναμα χέρια και μόνο τη διακονία του ευαγγελίου. Μας την αναθέτει αλλά δεν την έχει αφήσει από τα δικά του 
χέρια (J. Stott). 

****  
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ΠΩΣ θυμόμαστε, φαντάζομαι, το πρώτο κεφάλαιο έκλεισε με μια λυπηρή αναφορά του Παύλου στη γενική αποστασία των 
εκκλησιών της Ασίας από το ευαγγέλιο, με μόνη εξαίρεση τον Ονησιφόρο και την οικογένειά του. Τώρα, ο Παύλος προτρέπει 

τον Τιμόθεο να επιμείνει στην πίστη του και να διατηρήσει τη θέση του παρ’ όλη την καθολική υπαναχώρηση από το ευαγγέλιο 
στην περιοχή. Στην Επιστολή θα δούμε κι άλλες 2-3 παρόμοιες προτροπές, που όλες αρχίζουν με τη φράση σὺ δὲ ή σὺ οὖν. Στα 
πρώτα 2 εδάφια του δεύτερου κεφαλαίου ο Παύλος διατυπώνει τη διαρκή μετάδοση του ευαγγελίου από γενιά σε γενιά. Ο 
απόστολος είναι σαν να λέει στον Τιμόθεο ότι «δεν έχει σημασία τι λένε γύρω σου ή αν αμφισβητούν την αποστολικότητά μου, δεν 
έχει σημασία πόσο αδύναμος ή συνεσταλμένος είσαι, εσύ μείνε ακλόνητος». Κι αν σταματούσε εδώ, θα ήταν σαν να υποχρέωνε 
κάποιον να σηκώσει 500 κιλά ενώ δύσκολα θα σήκωνε 5! Όπως βλέπουμε, όμως, ξεκάθαρα στο κείμενό μας υπάρχει μια σωτήρια 
έκφραση: «να παίρνεις δύναμη από τη χάρη του Χριστού» (ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ). Μ’ άλλα λόγια είμαστε 
εξαρτημένοι από τη χάρη του Χριστού όχι μόνο για τη σωτηρία μας αλλά και για τη διακονία μας –όποια κι αν είναι αυτή. Δεν 
έχουμε δική μας δύναμη να υπηρετήσουμε τον Χριστό. Τη δύναμη μας τη δίνει εκείνος, και είναι ένα αγαθό που εμπεριέχεται στη 
χάρη με την οποία σωθήκαμε. Ξέρουμε από τη μελέτη μας της Καινής Διαθήκης ότι με τη χάρη του Θεού βιώνουμε με συνέπεια τη 
χριστιανική ζωή. Τώρα βλέπουμε πως και η δύναμη για την όποια διακονία μας είναι δώρο της ίδιας χάρης.  
     Ο Παύλος, ωστόσο, δεν σταματάει στην ανάγκη της σταθερότητας του Τιμόθεου. Του ανοίγει και έναν άλλο ορίζοντα: αυτόν της 
μετάδοσης του ευαγγελίου. Η κατάσταση των εκκλησιών της Ασίας υπαγόρευαν τη σταθερότητα στον δούλο του Θεού, ο 
επικείμενος θάνατος του αποστόλου απαιτούσε τη μετάδοση του ευαγγελίου και σε άλλους. Η μετάδοση αυτή γίνεται σε 4 στάδια: 
(α) Την πίστη αυτή την εμπιστεύτηκε ο Χριστός στον Παύλο. Γι’ αυτό και ο Παύλος την αποκαλεί «παραθήκην μου» (1:2). Δεν την 
επινόησε ο Παύλος –του δόθηκε με απευθείας αποκάλυψη από τον Κύριο (Γαλ 1:11-12). (β) Αυτό που ο Χριστός εμπιστεύτηκε στον 
Παύλο, ο Παύλος το εμπιστεύτηκε στον Τιμόθεο. Έτσι, η «παραθήκη μου» (1:12) γίνεται τώρα η «καλή παρακαταθήκη» (1:14). 
Είναι η ανόθευτη διδαχή, η υγιής διδασκαλία του 1:13, μόνο που τώρα ο απόστολος προσθέτει μια πολύ χρήσιμη πληροφορία: διὰ 

πολλῶν μαρτύρων. Η γνήσια χριστιανική διδασκαλία, δηλ. το ευαγγέλιο, δεν είναι κάτι «εν κρυπτώ και παραβύστω», δηλ. με 
μυστικότητα, όπως έλεγαν οι Γνωστικοί της εποχής, που παραπλανούσαν την εκκλησία! Ήταν κάτι που έπρεπε να διακηρυχθεί και 
να μεταδοθεί δημόσια. Έτσι, αυτή η δήλωση του Παύλου αποδείχτηκε σπουδαία, ιδιαίτερα τον επόμενο χριστιανικό αιώνα, όταν 
σημειώθηκε αύξηση και εξάπλωση του Γνωστικισμού. [Ο Τερτυλλιανός, επίσκοπος Καρχηδόνος, το 200 περίπου έγραψε ιδιαίτερα 
κατά των Γνωστικών πως ισχυρίζονταν ότι κατείχαν δικές τους ιδιαίτερες αποκαλύψεις και μυστικές παραδόσεις, που είχαν 
μεταβιβαστεί σ’ αυτούς από τους ίδιους τους αποστόλους]. Άρα ο Παύλος είχε λόγο που τα διευκρίνιζε αυτά στον Τιμόθεο. Ο 
Μυστικισμός δεν έχει καμιά θέση στην εκκλησία. (γ) Όσα άκουσε ο Τιμόθεος από τον Παύλο έπρεπε τώρα να τα μεταβιβάσει σε 
πιστούς ανθρώπους. Φαίνεται πως ανάμεσα στις αποστατημένες εκκλησίες της Ασίας υπήρχαν «πιστοί άνθρωποι», που μπορεί 
να ήταν διάκονοι του λόγου, δάσκαλοι, πρεσβύτεροι κλπ., κι έπρεπε να διατηρήσουν αυτά που τους παραδόθηκαν. Και απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η πιστότητά τους. (δ) Τέλος, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να είναι ικανοί να διδάξουν «και άλλους». Πρέπει να 
είναι άτομα με ακέραιο χαρακτήρα, με πιστότητα αλλά και με ικανότητα να διδάξουν και άλλους. Ερώτημα γεννάται: τι περιλαμβάνει 
αυτή η παράδοση-μεταβίβαση; Δεν μεταβιβάζεται κάποιο αποστολικό αξίωμα (βλ. Ορθόδοξο ή Καθολικό δόγμα) αλλά μέσα από το 
κείμενό μας συνάγεται ότι μεταβιβάζεται η αλήθεια του γνήσιου, του ανόθευτου ευαγγελίου (οι «υγιείς λόγοι»). Οι εποχές μπορεί να 
αλλάζουν, τα μέσα μετάδοσης μπορεί να αλλάζουν, η τεχνολογία μπορεί να αλλάζει, ακόμα και οι τρόποι λατρείας μπορεί να είναι 
διαφορετικοί κατά εποχές, αλλά το μήνυμα του ευαγγελίου μένει ίδιο και απαράλλαχτο. Στο υπόλοιπο του δεύτερου κεφαλαίου (εδ. 
3-26) ο Παύλος ξεκινάει με τη Δεύτερη Υποθήκη του, που είναι να κακοπαθήσουμε για το ευαγγέλιο, και επεκτείνεται στη διακονία 
της διδασκαλίας, στην οποία έχει κληθεί ο Τιμόθεος, και την απεικονίζει με 6 πολύ παραστατικές παρομοιώσεις/εικόνες. Οι πρώτες 
τρεις που αναφέρονται στο β΄κεφάλαιο, είναι ήδη αγαπημένες εικόνες του αποστόλου και τις έχει χρησιμοποιήσει και αλλού στις 
Επιστολές του (Α΄ Τιμ 1:18· Α΄ Κορ 9:25-26· 9:10). 
  

1. Ο Αφοσιωμένος Στρατιώτης (εδ. 3-4) 
  

Έχει λεχθεί ότι ο Παύλος είχε εμπνευσθεί πολλές εικόνες του από τον ρωμαίο στρατιώτη που τον φρουρούσε στη φυλακή του. Έτσι, 
τον παραλληλίζει με τη ζωή του χριστιανού, καθώς μάχεται εναντίον των πνευματικών δυνάμεων ή καθώς φοράει την πνευματική 
πανοπλία που του δίνει ο Χριστός. Εδώ έχουμε ένα νέο στοιχείο: ο χριστιανός διάκονος, σαν καλός στρατιώτης, πέρα από τον 
εξοπλισμό του πρέπει και να είναι έτοιμος να κακοπαθήσει αλλά και να αφοσιωθεί στο έργο του. Σήμερα θα το λέγαμε: «να μη 
λουφάρει». Οι στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους, κανονικά δεν πρέπει να έχουν τον νου τους στην καλοπέραση και στην 
ασφάλεια. Αυτό είναι αυτονόητο. Πέρα από την προθυμία του να ταλαιπωρηθεί πρέπει να είναι πρόθυμος να αφοσιωθεί στο έργο 
του. Πρέπει να σκέφτεται ότι είναι συνεχώς σε πόλεμο με τις αντίθεες δυνάμεις.  
Ποιο είναι το περιεχόμενο της «αφοσίωσης» που μιλάμε; Ξέρουμε, και το λέει και ο Παύλος στον Τιμόθεο στην Α΄Επιστολή του, ότι 
ο Θεός μάς τα έχει δώσει όλα σ’ αυτή τη ζωή πλουσιοπάροχα για να τ’ απολαμβάνουμε (Α΄Τιμ 4:4· 6:17). Ο χριστιανός στρατιώτης 
δεν πρέπει αυτά να τα απολαμβάνει, λόγω αφοσίωσης; Όχι, βέβαια! Αυτό που εννοεί ο απόστολος εδώ, δεν είναι τα αγαθά ή οι 
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απασχολήσεις με την οικογένεια, την εργασία ή τις κοινωνικές δραστηριότητας, αλλά «το μπλέξιμο με αυτά» σε βαθμό που να τον 
αποσπούν από το έργο του. Να στρατεύεται απερίσπαστος από βιοτικές μέριμνες.  
 

2. Ο Νομοταγής Αθλητής (εδ. 5) 
  

Απ’ ό,τι ξέρουμε, «το ντόπινγκ (που είναι μορφή παραβίασης της «νόμιμης άθλησης» του Παύλου, έρχεται σε αντίθεση με τους 
κανόνες ηθικής τόσο του αθλητισμού, όσο και της ιατρικής». Την εικόνα του αθλητή που αγωνίζεται και στεφανώνεται κλπ., την έχει 
ξαναχρησιμοποιήσει ο Παύλος στα γραπτά του (Α΄ Κορ, Φιλ και Κολ). Σε καμιά αθλητική διοργάνωση του αρχαίου κόσμου, όπως 
και του σύγχρονου, ο αγωνιζόμενος δεν έκανε άσκοπη επίδειξη ισχύος ή ικανοτήτων. Έτρεχε ή γενικότερα αγωνιζόταν με σκοπό το 
βραβείο. Έξω στον κόσμο το σύνθημα είναι «τρέχα για να τρέξεις» (μετράει η συμμετοχή). Χιλιάδες τρέχουν κάθε χρόνο στον «Γύρο 
της Αθήνας» κλπ. Ο Χριστός λέει «τρέξε για να νικήσεις» (μετράει το βραβείο). Κάθε αγώνισμα είχε τους δικούς του κανόνες, 
συνήθως σχετικά με την ώρα του αγώνα αλλά μερικές φορές ακόμα και για την περίοδο της προετοιμασίας. Κάθε άθλημα είχε 
επίσης το βραβείο του. Στα ελληνικά αγωνίσματα ήταν στεφάνια από αειθαλή φυτά κι όχι χρυσά μετάλλια ή ασημένια κύπελα. 
Κανένας όμως, όσο διάσημος κι αν ήταν, δεν στεφανωνόταν αν δεν τερμάτιζε σύμφωνα με τους κανόνες. Το σύνθημα της ημέρας 
ήταν «χωρίς κανόνες δεν έχει στεφάνι». Χαρακτηριστικό της σημασίας που είχαν οι κανόνες σήμερα, είναι ότι αν σε πιάσουν 
ντοπαρισμένο, σου αφαιρούν και το μετάλλιο. Καλούμαστε τότε και σήμερα να τρέχουμε στον χριστιανικό αγώνα νόμιμα. Στις 
δεκαετίες ’60 και ’70 αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια συγκεκριμένη τάση της χριστιανικής ηθικής σκέψης με αυξανόμενο 
αντίκτυπο, τόσο στους θεολογικούς κύκλους όσο και μεταξύ του ευρύτερου κοινού.  Έχει χαρακτηριστεί «situationism», «ηθική 
κατάσταση», «contextualism» ή «νέα ηθική» κλπ. Θα μπορούσε κανείς να πει πως αυτή η νέα ηθική δίνει μεγαλύτερη έμφαση (με 
παραλλαγές βέβαια) στην αγάπη, ενώ υποβαθμίζει τη σπουδαιότητα των απόλυτων νόμων που ορίζουν τη συμπεριφορά του 
χριστιανού. Κατ’ αυτή τη θεωρία η τάξη του νόμου καταργήθηκε από τον Χριστό. Όμως, ο Χριστός δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο 
αλλά να τον βάλει στη σωστή του θέση: από μέσον σωτηρίας να τον κάνει μέσον ζωής. Μόνο που τώρα η βίωση του νόμου γίνεται 
με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος διά της πίστεως. Ο νόμος του Θεού με την αναγέννηση γράφεται στις καρδιές μας (Ρωμ 8:3-4· 
Ιερ 31:33). Πέρα από την ηθική μας συμπεριφορά, ωστόσο, η λέξη «νομίμως» έχει να κάνει και με την υπηρεσία μας στο όποιο 
έργο του Θεού. Τα βραβεία για την υπηρεσία εξαρτώνται από την πιστότητά μας. Δεν μπορείς να περιμένεις επιβράβευση για την 
όποια διακονία σου στο ευαγγέλιο, όταν «παίζεις βρώμικα». Ο Χριστός στην παραβολή των ταλάντων λέει ότι ο κύριος υποδέχεται 
τον δούλο του στους ουρανούς και τον ονομάζει όχι μόνο «πιστό» (δηλ. αξιόπιστο, ικανό) αλλά και αγαθό, δηλ. σαν έναν που 
αθλήθηκε στο έργο του «νόμιμα». Όταν υποτιμάς και περιφρονείς τον σύνδουλό σου, δεν αθλείσαι νόμιμα. Όταν του βάζεις 
τρικλοποδιά να πέσει για να βγεις εσύ πρώτος, δεν αθλείσαι νόμιμα. Όταν χρησιμοποιείς κοσμικές ή σαρκικές μεθόδους για να 
νικήσεις, δεν αθλείσαι νόμιμα. Μπορεί να είσαι πιστός δούλος αλλά δεν είσαι αγαθός. Κι άμα δεν είσαι «αγαθός» δεν έχει «εύγε» 
και επιβράβευση! 
 

3. Ο Γεωργός που κοπιάζει (εδ. 6) 
 

Αν ο στρατιώτης πρέπει να κακοπαθεί με αφοσίωση, και ο αθλητής να αγωνίζεται έντιμα, ο γεωργός πρέπει να εργάζεται σκληρά. 
Ο Βάμβας εδώ είναι πιο κοντά στην εξωτερική διατύπωση του  πρωτοτύπου:  Ὁ κοπιάζων γεωργὸς πρέπει πρῶτος νὰ 
μεταλαμβάνη ἀπὸ τῶν καρπῶν. Όλοι ξέρουμε ότι στη γεωργία είναι απαραίτητη η σκληρή δουλειά. Αν δεν δουλέψει σκληρά ο 
γεωργός δεν μπορεί να έχει πλούσια συγκομιδή (υπό κανονικές συνθήκες, βέβαια!) Όταν βάζει το χέρι του στο αλέτρι, δεν πρέπει 
να κοιτάζει πίσω. Ωστόσο, το πρώτο μερίδιο από τον καρπό ανήκει στον γεωργό που κοπίασε. Του αξίζει. Γι’ αυτό στις Παροιμίες 
διαβάζουμε πως ο οκνηρός ποτέ δεν είναι καλός γεωργός. Πάντοτε χάνει τη σοδειά του, είτε επειδή κοιμάται, ενώ θα πρέπει να 
βρίσκεται στον θερισμό είτε επειδή ήταν οκνηρός και βαρέθηκε να οργώσει το φθινόπωρο είτε επειδή άφησε τον αγρό του να τον 
πνίξουν οι τσουκνίδες και τ’ αγκάθια (Παρ 10:5· 20:4· 24:30-31).  
Το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι: σε τι είδους «σοδειά» αναφέρεται ο Παύλος. Σύμφωνα με τις περισσότερο βιβλικές απόψεις, 
η σοδειά είναι δύο τινά:  
     α) Η αγιότητα. Όσο κι αν δεν πάει πρώτα εκεί ο νους μας, ναι, η αγιότητα είναι ένα είδος σοδειάς. Είναι η σοδειά, ο καρπός του 
Πνεύματος, με την προϋπόθεση ότι το Πνεύμα του Θεού μέσα μας είναι στην ουσία ο γεωργός, που φέρει καρπό, δηλ. τον πλούτο 
των αρετών της χριστιανικής ζωής. Το Πνεύμα φέρει τον καρπό αλλά καλούμαστε κι εμείς να επιτελέσουμε το δικό μας μέρος. Ποιο 
είναι αυτό; Να «περιπατούμε κατά το Πνεύμα» –να  σπέρνουμε στο Πνεύμα, πειθαρχώντας στο Πνεύμα για να θερίσουμε τον 
καρπό –τη σοδειά– της αγιότητας. Πολλοί πιστοί απορούμε που δεν αυξάνουμε αισθητά σε αγιότητα. Είναι επειδή δεν 
καλλιεργούμε συνειδητά και με κόπο τον αγρό του χαρακτήρα μας. Δεν αυξάνουμε σε αγάπη, σε χαρά, σε ειρήνη κλπ. Δεν 
κοπιάσαμε σπέρνοντας στον αγρό του Πνεύματος. Ο άγγλος επίσκοπος J. C. Ryle (1816-1900) στο βιβλίο του «Αγιότητα» (έχει 
μεταφραστεί και στα Ελληνικά παλιότερα από τον «Λόγο») υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχουν απολαβές δίχως κόπους». Και λέει ότι 
χρησιμοποιώντας τα «μέσα της χάριτος» ως πιστοί διατηρούμε την ενότητά μας με τον Θεό, ο οποίος διά του Πνεύματός του 
εργάζεται μέσα μας. Και πρώτοι εμείς απολαμβάνουμε τον καρπό της αγιότητας. Πρώτοι εμείς ωφελούμαστε, πρώτοι εμείς 
αναπτυσσόμαστε εν Χριστώ, πρώτοι εμείς απολαμβάνουμε τη χαρά της χριστιανικής ζωής. Δεν το κάνουμε για τους άλλους αλλά 
για τη δική μας οικοδομή και καλλιέργεια του αγρού του χαρακτήρα μας για να φτάσουμε στο ανάστημα του Χριστού.  
     β) Οι ψυχές. Η δεύτερη έννοια της «σοδειάς» είναι η συγκομιδή σε ψυχές που γνωρίζουν τον Χριστό από τη μαρτυρία μας. Είναι 
το φυσικό αποτέλεσμα του σπόρου που θάβεται στο χώμα όταν ο πιστός ταπεινώνεται και «λειώνει» απαρνούμενος τον εαυτό του 
για να καρπίσει 30, 60 και 100 φορές περισσότερο. Μία ψυχή θάπτεται εν Χριστώ και πολλές ψυχές αποδίδονται ως «καρπός», ως 
«σοδειά». Αλλά αυτό θέλει κόπο, στο έργο του ευαγγελισμού των ψυχών. Κάποια σχετικά εδάφια είναι τα: Μτ 9:37· Ιω 4:35· Ρωμ 
1:13. Σε αυτό τον θερισμό ο Θεός είναι που δίνει την αύξηση (Α΄ Κορ 3:6-7) αλλά και πάλι δεν έχουμε την ελευθερία να 
τεμπελιάζουμε ή να μένουμε αδρανείς. 

Στο επόμενο:  
4. Β΄ Υποθήκη – «Συγκακοπάθησον»: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (Β΄ Τιμ 2:8-13) 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 

Το Κύκνειο Άσμα του Παύλου 

Πολύτιμες Υποθήκες της Β΄προς Τιμόθεον Επιστολής 

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

4. «Συγκακοπάθησον»: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
  

ΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ τη μελέτη της Δεύτερης αυτής Υποθήκης, θα δούμε σήμερα πώς ο Παύλος, προτού μας δώσει 
τρεις ακόμη εικόνες-παρομοιώσεις του χριστιανού, υποστηρίζει τις τρεις πρώτες εικόνες με την Εμπειρία. Καλά 

δηλαδή όλες αυτές οι εικόνες και πολύ παραστατικές, αλλά τι εφαρμογή έχουν στην πράξη. Αποφασίζει, έτσι, ο 
απόστολος να «ενισχύσει» τις παρομοιώσεις του πρώτα με την Εμπειρία του Χριστού (εδ. 8), έπειτα με τη δική του 
Εμπειρία ως Αποστόλου (εδ. 9-10) και τέλος με την Εμπειρία των Πιστών του Χριστού (11-13). 
 
1. Η Εμπειρία του Χριστού (εδ. 8). 
 
Πολύ παράξενη φαίνεται η εντολή αυτή για την Εμπειρία του Χριστού: Πώς θα μπορούσε ποτέ ο Τιμόθεος να 
ξεχάσει τον Χριστό; Εμείς οι άνθρωποι, ωστόσο, πολύ εύκολα ξεχνάμε. Κάποιος έλεγε ότι πάνω από την Ιστορία 
του λαού Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη, θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο: «Αυτοί που ξεχνούν». Γι’ αυτό 
άλλωστε ο Κύριός μας μας έδωσε την τελετή του «Δείπνου», εις ανάμνησιν αυτού –ακριβώς για να τον θυμόμαστε. 
Ο Παύλος, ωστόσο, κάνει εδώ έναν διαχωρισμό: θέλει να θυμόμαστε αφενός «τον αναστημένο από τους νεκρούς 
Χριστό», και αφετέρου να τον θυμόμαστε «ως υιό του Δαβίδ». Και οι δύο αυτές εκφράσεις παρουσιάζουν με 
θαυμαστή πληρότητα το ευαγγέλιο. Στις φράσεις αυτές υπονοούνται η Γέννηση, ο Θάνατος, η Ανάσταση και η 
Ανάληψη του Ιησού, όσο και το σωτηριώδες έργο του.  
     Και πρώτα απ’ όλα: α) Η προσωπικότητά του. Η φράση «απόγονος του Δαβίδ» για τον Χριστό σημαίνει την 
ανθρώπινη καταγωγή του από τον βασιλιά Δαβίδ. Από την άλλη, η φρ. «τον αναστημένο από τους νεκρούς» 
υποδηλώνει τη θεία φύση του, καθώς με την ανάστασή του αποδείχτηκε δυναμικά Υιός Θεού. β) Το έργο του. Η ίδια 
φρ. «τον αναστημένο από τους νεκρούς» δηλώνει ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε, δείχνοντας έτσι 
τη δύναμη της λυτρωτικής του θυσίας. Η φρ. «απόγονος του Δαβίδ» δείχνει ως προς το έργο του ότι έχει ιδρύσει τη 
βασιλεία του ως ο ύψιστος γιος του μεγάλου Δαβίδ κατά το Λκ 1:32-33. Οι δύο φράσεις μαζί υποδηλώνουν το διπλό 
έργο του: είναι Σωτήρας και Βασιλιάς. 
     Ένας ακόμη λόγος που ο Τιμόθεος δεν πρέπει να ξεχνάει «τον Ιησού Χριστό τον αναστημένο από τους νεκρούς 
και απόγονο του Δαβίδ», πέρα από το ότι τα δύο αυτά γεγονότα συνθέτουν το ευαγγέλιο που πρέπει να κηρύξει ο 
νεαρός Τιμόθεος, είναι και μια μεγάλη αρχή του ευαγγελίου: Ο θάνατος είναι το πέρασμα στη ζωή και ο πόνος το 
μονοπάτι προς τη δόξα.   

 
2. Η Εμπειρία του απ. Παύλου (εδ. 9-10). 
 
Ο Παύλος κακοπαθεί, πάσχει, υποφέρει για το ευαγγέλιο. Πρέπει να υπομείνει την οδυνηρή ταπείνωση να φοράει 
αλυσίδες ὡς κακοῦργος (εδ. 9). Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Καινή Διαθήκη μόνο σε δύο σημεία αναφέρεται η λ. 
κακούργος. Εδώ, για τον Παύλο, και στο Λκ 23:32-3, για κείνους που σταυρώθηκαν μαζί με τον Χριστό. Ο Παύλος 
είναι κι εδώ αλυσοδεμένος σαν κακούργος, παρ’ όλο που ήταν ρωμαίος πολίτης. Αλλά αν ο Παύλος ήταν δέσμιος, ο 
λόγος του Θεού δεν είναι δυνατόν να δεθεί και να φιμωθεί. Αυτό είναι και το σύνθημα των Διακονιών που 
εργάζονται για τη διάδοση της Βίβλου (Βιβλικές Εταιρίες, Γεδεωνίτες κλπ.) Ακόμα και σήμερα υπάρχουν χώρες 
κλειστές στο ευαγγέλιο κάτω από απολυταρχικά καθεστώτα κομμουνιστικά ή ισλαμιστικά αλλά κι εκεί άνθρωποι του 
Θεού βρίσκουν τρόπους να διαδώσουν το ευαγγέλιο, είτε με τον γραπτό είτε με τον προφορικό λόγο. Ενώ, ωστόσο, 
υπάρχει αυτή η αντίθεση ανάμεσα στα παθήματα –από τη μια– και στην πρόοδο του ευαγγελίου –από την άλλη– 
μπορούμε να πούμε πως εδώ (εδ. 10) έχουμε και μια σχέση αιτίας και αποτελέσματος: οι ταλαιπωρίες και τα 
παθήματα έχουν στόχο και τελικό αποτέλεσμα: την πρόοδο του ευαγγελίου και τη σωτηρία ψυχών. Τόσο το 
κήρυγμα όσο και τα παθήματα ή οι δοκιμασίες που το συνοδεύουν, συντελούν στη σωτηρία των άλλων. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι τα παθήματα του αποστόλου έχουν σωτηριακή ενέργεια στον αμαρτωλό όπως αυτά του Χριστού αλλά 
σημαίνει ότι το ευαγγέλιο διά του οποίου σώζονται ψυχές ΔΕΝ μπορεί να κηρυχθεί χωρίς παθήματα.   
 

Σ 
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3. Η Εμπειρία του κάθε Χριστιανού (εδ. 11-13). 
 
Η φράση με την οποία ξεκινάει το εδ. 11 (πιστὸς ὁ λόγος) πρέπει να είναι είτε ρητό της εποχής είτε φράση κάποιου 
ύμνου της αρχέγονης εκκλησίας, κι ο Παύλος τη συνηθίζει στις Ποιμαντορικές Επιστολές του (Α΄ Τιμ 1:15· 4:9· Β΄ 
Τιμ 2:11· Τιτ 3:8). Σημαίνει πως «αυτά που θα σας πω είναι αξιόπιστα, ακούστε τα, δείξτε εμπιστοσύνη». Και 
ακολουθούν 2 ζευγάρια επιγραμματικών φράσεων, που αποτελούν γενικότερα αξιώματα της χριστιανικής ζωής και 
εμπειρίας.  
     Το πρώτο ζευγάρι αφορά εκείνους που παραμένουν πιστοί και υπομένουν κάθε είδους δοκιμασία. Το δεύτερο 
εκείνους που αρνούνται τον Χριστό και απιστούν. Μαζί με το Χριστό αν πεθάναμε, μαζί του και θα ζήσουμε. Αν 
υπομένουμε, μαζί του και θα βασιλέψουμε (εδ. 11β-12α). Σύμφωνα με τα συμφραζόμενα, θάνατος εδώ δεν είναι ο 
θάνατος ως προς την αμαρτία μαζί με τον Χριστό, αλλά είναι ο θάνατος ως προς τον εαυτό μας, καθώς σηκώνουμε 
τον σταυρό και ακολουθούμε τον Χριστό. Το πρώτο, ο Παύλος το περιγράφει στο Ρωμαίους 6:3, όπου λέει ότι 
«βαπτιστήκαμε στον θάνατο του Χριστού». Οι δοκιμασίες και τα παθήματα αναφέρονται ως θάνατος στο Α΄ 
Κορινθίους 15:31: «Αντικρύζω τον θάνατο κάθε μέρα…» Το «πεθάναμε μαζί του» και το «υπομένουμε» είναι 
παράλληλες φράσεις (πρβλ. Ρωμ 8:17· Β΄ Κορ 4:17). 
     Το δεύτερο ζευγάρι –όπως είπαμε– αφορά εκείνους που αρνούνται τον Χριστό και απιστούν –κάτι που είναι μια 
εξαιρετικά φοβερή πιθανότητα στη χριστιανική ζωή: Αν τον αρνηθούμε, κι εκείνος θα μας αρνηθεί. Αν απιστούμε, 
πιστός εκείνος μένει, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί (12β-13). Η πρώτη φράση «αν τον αρνηθούμε, κι εκείνος 
θα μας αρνηθεί» είναι η προειδοποίηση του ίδιου του Χριστού στο Ματθαίος 10:33 –την ξέρουμε. Τι συμβαίνει, 
όμως με τη δεύτερη φράση: «Αν απιστούμε, πιστός εκείνος μένει…»; Το ερώτημα είναι: σε τι μένει πιστός ο Θεός; 
Και η λογική απάντηση, που συμφωνεί απόλυτα με τον χαρακτήρα του είναι ότι μένει πιστός στις προειδοποιήσεις 
του. Σε ελεύθερη μετάφραση θα ’πρεπε να αποδώσουμε το κείμενο: «αν τον αρνηθούμε, μην περιμένουμε ότι θα μας 
τη χαρίσει!» Λέει χαρακτηριστικά ένας σπουδαίος λόγιος της Καινής Διαθήκης, ο William Hendriksen (1900-1982): 
«Πιστότητα από μέρους του Θεού σημαίνει την εκπλήρωση τόσο των υποσχέσεών του όσο και των 
προειδοποιήσεών του». Άρα, θα μας αρνηθεί και αυτός αν τον απαρνηθούμε. Πράγματι, εάν δεν μας απαρνιόταν 
(μένοντας πιστός στις σαφείς προειδοποιήσεις του), τότε θα απαρνιόταν τον ίδιο του τον εαυτό! Ο Θεός όμως, 
σίγουρα δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Πολλοί ρωτούν: Μα, υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο Θεός; 
Και δίνουν την απάντηση: τίποτα δεν υπάρχει. Όλα τα μπορεί. Είναι παντοδύναμος. Σωστά. Τι σημαίνει όμως το 
«παντοδύναμος» για τον Θεό; Σημαίνει ότι παράλληλα δεν είναι αυθαίρετος. Δεν παραβιάζει τις ηθικές αρχές που ο 
ίδιος έθεσε. Η παντοδυναμία του Θεού είναι η ελευθερία και η εξουσία του να κάνει οτιδήποτε αυτός επιλέγει. 
Επιλέγει, ωστόσο, να κάνει πάντοτε το αγαθόν επειδή αυτή είναι η τέλεια φύση του χαρακτήρα του. Μπορεί να κάνει 
οτιδήποτε είναι συμβατό με τον εαυτό του – ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν οὐ δύναται. Είναι το ένα και μοναδικό που δεν 
μπορεί να κάνει. Γι’ αυτό έπρεπε να πεθάνει ο Χριστός και να κάνει εξιλέωση για μας, γιατί ο Θεός δεν θα μπορούσε 
να συγχωρήσει τον αμαρτωλό, χωρίς να υπάρξει πληρωμή του χρέους των αμαρτιών μας. Έτσι, ο Θεός παραμένει 
για πάντα ο εαυτός του. Θεός αγάπης και ελέους. Γι’ αυτό εμείς δεν μπορούμε να πράξουμε το αγαθόν: επειδή η 
φύση μας είναι αμαρτωλή, και χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού.  
     Αν ξαναδούμε από την αρχή (1-13) το δεύτερο αυτό κεφάλαιο της Επιστολής, ο Παύλος διαμορφώνει ένα και 
μοναδικό μάθημα: Τόσο από τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί (του στρατιώτη – του αθλητή – του γεωργού) όσο 
και από την πνευματική εμπειρία (του Κυρίου μας – του ίδιου του αποστόλου – του κάθε χριστιανού) ένα δίδαγμα 
προκύπτει: η ευλογία έρχεται μέσα από τον πόνο, ο καρπός μέσα από τον κόπο, η ζωή μέσα από τον θάνατο και η 
δόξα μέσα από τις θλίψεις. Κι αυτός είναι ένας απαραβίαστος κανόνας της χριστιανικής ζωής και διακονίας. Με 
άλλα λόγια: Χωρίς κόπους δεν έχει κέρδος – χωρίς σταυρό δεν έχει στεφάνι. Αυτή είναι η αρχή που οδήγησε 
τον Χριστό από την ταπεινή γέννηση και τον ντροπιαστικό θάνατο, στη δόξα της ανάστασης και στην επουράνια 
βασιλεία. Η ίδια αυτή αρχή έφερε τον Παύλο στο κελί της Μαμερτίνας φυλακής αλυσοδεμένο, για να μάθουμε εμείς 
για τη σωτηρία του Χριστού και να φτάσουμε στη δόξα. Η ίδια αρχή κάνει τον στρατιώτη του Χριστού πρόθυμο να 
υπομένει τις κακουχίες, τον αθλητή της χριστιανικής ζωής πρόθυμο να υπακούει στους κανόνες, και τον γεωργό του 
χριστιανικού έργου πρόθυμο να κοπιάζει στον αγρό.  
     Ας μην περιμένουμε, λοιπόν, καλοπέραση στη χριστιανική ζωή και στο έργο. Ας ετοιμαστούμε μόνο να 
κακοπαθήσουμε, να ταλαιπωρηθούμε, να πονέσουμε για τον Χριστό. Η μόνη μας άνεση είναι να ακουμπάμε σαν 
τον Ιωάννη στο στήθος του Χριστού και να τα παραχωρούμε όλα σ’ αυτόν.   
 

Στο επόμενο:   
  5. Δεύτερη Υποθήκη: Άλλες Τρεις Εικόνες (Β΄ Τιμ 2:14-26)   
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
Το Κύκνειο Άσμα του Παύλου 
Πολύτιμες Υποθήκες της Β΄προς Τιμόθεον Επιστολής 

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

5. Να Κακοπαθήσουμε για το Ευαγγέλιο – Άλλες 3 Εικόνες 

 
  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ σήμερα τις τρεις πρώτες παρομοιώσεις του αποστόλου που τις είδαμε στη 3η Μελέτη μας (Β΄ Τιμ 2:1-8), δηλ. 

του αφοσιωμένου Στρατιώτη, του νομοταγή Αθλητή και του ακούραστου Γεωργού στο έργο του Θεού. [Παρεμβλήθηκε η 4η  
Mελέτη μας (Β΄Τιμ 2:9-13 – Από την Εντολή στην Πράξη)], και στη σημερινή 5η  Μελέτη μας (2:14-26) θα δούμε άλλες τρεις 
παρομοιώσεις/εικόνες: (1) Την εικόνα του «ανεπαίσχυντου» Εργάτη, (2) την εικόνα του Καθαρού Σκεύους και (3) την εικόνα του 
Δούλου του Κυρίου. 
 

1. Ο Ανεπαίσχυντος Εργάτης (εδ. 14-19). 
Είναι ο εργάτης του Θεού που δεν ντρέπεται για το ευαγγέλιο. Από τον τρόπο με τον οποίο οι εργάτες του Θεού διαχειρίζονται 
την καλή παρακαταθήκη, προκύπτουν δύο είδη εργατών του ευαγγελίου: οι δόκιμοι και οι αδόκιμοι. Ο Παύλος αντιπαραθέτει 
τις δύο αυτές κατηγορίες, δίνοντας κι από ένα παράδειγμα για την καθεμιά. Στο εδ. 15 βλέπουμε πως ο Τιμόθεος πρέπει να 
είναι εργάτης δόκιμος, ἀνεπαίσχυντος, ὀρθοτομῶν (να είναι δηλαδή «άξιος της επιδοκιμασίας του Θεού, εργάτης που δεν 
ντρέπεται για το έργο του, αλλά διδάσκει σωστά την αλήθεια του ευαγγελίου».  Στην απέναντι πλευρά στέκονται ο Υμέναιος και 
ο Φιλητός (εδ. 17), οι οποίοι είναι αδόκιμοι εργάτες, στερούνται της επιδοκιμασίας του Θεού και είναι επαίσχυντοι –έχουν κάθε 
λόγο να ντρέπονται. Τι έκαναν αυτοί οι αδόκιμοι εργάτες; Το διαβάζουμε στο εδ. 18: «ξεστράτισαν και απομακρύνθηκαν από 
την αλήθεια, λέγοντας ότι η ανάσταση των νεκρών έγινε ήδη· γκρεμίζουν έτσι την πίστη μερικών», δηλ. πλανώνται και 
σκανδαλίζουν και τον κόσμο. Πολλά μπορεί να πει κανείς αν μάλιστα κάνει λεπτομερή ανάλυση όλων των όρων και των 
ρημάτων του εδαφίου, κάτι που δεν χωράει να το κάνουμε στον περιορισμένο χρόνο μας. Θα δούμε όμως μερικά 
χαρακτηριστικά σημεία.  
     Ως προς τον ΔΟΚΙΜΟ εργάτη αξίζει να δει κανείς τι σημαίνει το ρήμα «ορθοτομώ» (εδ. 15). Γραμματικά σημαίνει «τέμνω σε 
ευθεία γραμμή - δίνω την ορθή κατεύθυνση». Το ρήμα εμφανίζεται 3 φορές στη Βίβλο. Μία εδώ στην Καινή Διαθήκη και δύο 
στις Παροιμίες στο κείμενο των Ο΄: (ἐν πάσαις ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτήν, ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σου. - 3:6 και 
δικαιοσύνη ἀμώμους ὀρθοτομεῖ ὁδούς - 11:5). Μέσα από τις πολλές εξηγητικές προτάσεις (π.χ. τεμαχίζω και μοιράζω την 
αλήθεια κλπ.) η επικρατέστερη είναι «χαράζω έναν ίσιο αυτοκινητόδρομο στην ύπαιθρο. Για τον Τιμόθεο τότε σήμαινε να 
διδάσκει ακριβώς την παραδεδομένη πίστη. Κάποιες σύγχρονες μεταφράσεις το αποδίδουν μάλιστα «να διδάσκεις μόνο το 
γνήσιο μήνυμα» (CEV) ή «τα καλά νέα του Ιησού Χριστού διακήρυξέ τα ξεκάθαρα και πλήρως» (DGN) κλπ. Η ιδέα του ίσιου 
δρόμου ήταν γνωστή στον Παύλο. Στον Ελύμα τον Μάγο είπε: «Δε θα πάψεις να διαστρεβλώνεις τους ίσιους δρόμους του 
Θεού;» (Πραξ 13:10). Και βέβαια ο λόγος της αλήθειας είναι για τον Τιμόθεο η αποστολική πίστη και για μας σήμερα η Αγία 
Γραφή.  
     Για τον ΑΔΟΚΙΜΟ εργάτη εκείνο που τον χαρακτηρίζει –και είναι αντίθετο από την ορθοτόμηση της αλήθειας– είναι ότι περὶ 

τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, δηλ. ξαστόχησαν κι απομακρύνθηκαν από την αλήθεια (εδ. 18). Εδώ η αλήθεια απεικονίζεται όχι 
σαν δρόμος που πρέπει να τον χαράξουμε ίσια αλλά σαν στόχος. Ο Υμέναιος και ο Φιλητός δίδασκαν ότι «η ανάσταση των 
νεκρών έγινε ήδη. Και θα ρωτούσε σήμερα κανείς: «μα τόσο μεγάλο κακό ήταν αυτό; Τι επιπτώσεις μπορεί να είχε;» Οι 
άνθρωποι αυτοί δίδασκαν πως όταν κάποιος σώζεται και αποκτάει τη νέα ζωή με τον Χριστό, αυτή είναι η μόνη ανάσταση που 
θα ’πρεπε να περιμένει. Με άλλα λόγια, έδιναν μεταφορική έννοια στην ανάσταση, και λοιδορούσαν την ιδέα της κυριολεκτικής 
ανάστασης των σωμάτων. Ο Παύλος το θεωρούσε αυτό σοβαρή απειλή για την αλήθεια του ευαγγελίου. Ο Hamilton Smith, 
σχολιαστής της Βίβλου, εξηγεί: «Αν η ανάσταση έχει ήδη γίνει, είναι προφανές ότι τότε οι πιστοί έχουν φτάσει στην τελική τους 
κατάσταση, ενώ ακόμη βρίσκονται στη γη. Το αποτέλεσμα είναι να πάψει η εκκλησία να προσμένει τον ερχομό του Χριστού, να 
χάσει η αλήθεια τον ουράνιο προορισμό της, και να πάψει ο πιστός να έχει συνείδηση ξένου και παρεπίδημου στη γη…»  
Συμπερασματικά, ο Παύλος θέτει δύο ενδεχόμενα μπροστά στον χριστιανό εργάτη αλλά και στον κάθε πιστό που θέλει να 
δώσει τη μαρτυρία του: ή θα είναι δόκιμος ή θα είναι αδόκιμος. Ο λόγος της αλήθειας είναι ο στόχος. Είτε θα τον πετύχει είτε θα 
ξαστοχήσει. Ο λόγος της αλήθειας είναι και δρόμος. Είτε θα τον χαράξει ίσιο μέσα στην έρημο ή στο δάσος είτε θα τον κάνει 
στραβό. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι οι άνθρωποι είτε θα οδηγηθούν στην αλήθεια είτε θα σκανδαλιστούν και θα πλανηθούν. 
 

2. Το καθαρό Σκεύος (εδ. 20-22). 
Εδώ ο Παύλος μιλάει ξεκάθαρα για δύο ειδών σκεύη με τα οποία είναι εφοδιασμένο το κάθε σπίτι τότε και σήμερα. Το σπίτι 
όλοι συμφωνούν ότι είναι η εκκλησία του Χριστού, όπου οι εργάτες του ευαγγελίου αλλά και όλοι οι πιστοί καλούνται να 
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λειτουργήσουν. Ο Παύλος παρομοιάζει τους εργάτες με τα σκεύη του σπιτιού. Τα σκεύη αυτά δεν είναι μόνον τα απλά μέλη της 
εκκλησίας αλλά και οι δάσκαλοι της εκκλησίας. Θυμόμαστε ότι ο Ιησούς, μιλώντας στον Ανανία στη Δαμασκό, χαρακτήρισε τον 
Σαύλο ότι «τον διάλεξε για να τον χρησιμοποιήσει ως όργανο (σκεῦος ἐκλογῆς) που θα τον κάνει γνωστό στα έθνη…» (Πραξ 
9:15). Τα χρυσά και ασημένια σκεύη θα μπορούσαν επομένως να αναφέρονται στους γνήσιους πιστούς. Τα ξύλινα και πήλινα 
σκεύη δεν αναφέρονται γενικά στους άπιστους αλλά σ’ εκείνους ειδικά που είναι εργάτες του κακού και διδάσκουν αιρετικές 
διδασκαλίες, όπως ο Υμέναιος και ο Φιλητός (εδ. 17).  
     Πρέπει να προσέξουμε μερικά πράγματα σ’ αυτά τα σκεύη: Πρώτα απ’ όλα υπάρχει μια σημαντική διάκριση στα υλικά από 
τα οποία είναι κατασκευασμένα. Έπειτα υπάρχει διαφορά ως προς τη χρήση τους. Τέλος υπάρχει διάκριση όσον αφορά τον 
τελικό τους προορισμό. Τα ξύλινα και τα πήλινα σκεύη κάποτε ξεδιαλέγονται και πετιούνται,  ενώ τα χρυσά και τα ασημένια 
διατηρούνται επειδή είναι πολύτιμα. Η έκφραση ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν έχει μεταφραστεί με διάφορους τρόπους: 
Μερικοί υποστηρίζουν ότι ατιμία σημαίνει απλώς λιγότερη τιμή. Στην περίπτωση αυτή όλα τα σκεύη αντιπροσωπεύουν τους 
γνήσιους πιστούς, μερικά όμως προορίζονται για υψηλότερους σκοπούς και μερικά για πιο ταπεινούς. Άλλοι πιστεύουν ότι τα 
σκεύη τα εἰς τιμὴν αναφέρονται στον Παύλο και τον Τιμόθεο, ενώ τα σκεύη εἰς ἀτιμίαν αναφέρονται σε ανθρώπους, όπως ο 
Υμέναιος και ο Φιλητός. Η ερμηνεία αυτής της περικοπής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς κατανοεί κάποιος τη λέξη 
«τούτων» στο ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων (εδ. 21). «Αν, λοιπόν, καθαρίσει κανείς τον εαυτό του και τον 
ξεχωρίσει απ’ αυτά» θα είναι σκεύος καθαρό, πολύτιμο, προορισμένο για κάθε καλό έργο. Το ερώτημα είναι ποια είναι τα 
«αυτά»; Από τι πρέπει να καθαρίζεται κανείς για να είναι κατάλληλο σκεύος; Υπάρχουν διάφορες εκδοχές: Είναι αναφορά στα 
ξύλινα και πήλινα σκεύη; Αναφέρεται ο απόστολος στις αιρετικές διδασκαλίες για τις οποίες έγινε λόγος στην αρχή του 
κεφαλαίου; Ή μήπως αναφέρεται με τη γενική έννοια στους κακούς ανθρώπους; Το πιο φυσιολογικό είναι το «αυτά» να 
συνδέεται με τα εἰς ἀτιμίαν σκεύη. Ο Τιμόθεος πρέπει να αποχωριστεί από τους κακούς, του κίβδηλους δασκάλους σαν 
αυτούς που μόλις ανέφερε ο Παύλος –τον Υμέναιο και τον Φιλητό. Αν ο πιστός μείνει μακριά από τις κακές επιρροές, θα είναι 
σκεύος κατάλληλο για πολύτιμη χρήση. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο καθαρά σκεύη στην άγια υπηρεσία του. 
«Εξαγνιστείτε εσείς, που του Κυρίου σηκώνετε τα σκεύη» (Ησ 52:11). Ένας τέτοιος άνθρωπος επίσης, εξαγιάζεται με την έννοια 
ότι μένει μακριά απ’ το κακό, για να υπηρετήσει με καθαρότητα τον Θεό. Θα είναι χρήσιμος στη διάθεση του οικοδεσπότη –ένα 
προσόν που πρέπει να το επιδιώκουν όλοι όσοι αγαπούν τον Κύριο. Τέλος, το καθαρό σκεύος θα είναι ετοιμασμένο για κάθε 
καλό έργο. Θα είναι πάντα έτοιμος για να χρησιμοποιηθεί με όποιο τρόπο του υποδείξει ο Κύριός του. Στο εδ. 22 μαθαίνουμε 
ότι δεν αρκεί ο Τιμόθεος να αποφεύγει τους άνομους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αποφεύγει και τις επιθυμίες της νεότητας. Οι 
επιθυμίες της νεότητας μπορεί να μην είναι μόνο οι φυσικές ορέξεις αλλά και η επιθυμία για χρήμα, φήμη, και καλοπέραση. 
Μπορεί ακόμη αυτές οι επιθυμίες να περιλαμβάνουν την ισχυρογνωμοσύνη, την ανυπομονησία, την υπερηφάνεια και την 
έλλειψη σεβασμού. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο Τιμόθεος πρέπει να ήταν περίπου τριάντα ετών εκείνη την εποχή. Επομένως, 
οι επιθυμίες της νεότητας δεν αναφέρονται κατ’ ανάγκην σ’ αυτές που χαρακτηρίζουν την εφηβεία αλλά θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν και όλες τις ανίερες επιθυμίες που ίσως εμφανίζονται σε έναν νεαρό υπηρέτη του Κυρίου και επιδιώκουν να τον 
αποσπάσουν από το μονοπάτι της αγνότητας και της δικαιοσύνης. 
 

3. Ο Δούλος του Κυρίου (εδ. 23-26). 
Εδώ η παρομοίωση αλλάζει πάλι. Το σκεύος του σπιτιού γίνεται ο Δούλος του σπιτιού. Προτού, ωστόσο, ο Παύλος 
σκιαγραφήσει τη συμπεριφορά που αρμόζει στον Δούλο του Κυρίου, θέτει ένα πλαίσιο ζωής και δράσης. Επανέρχεται στις 
«λογομαχίες» του εδ. 14 και στις «κούφιες φλυαρίες» του εδ. 16. Εδώ η φρ. μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις δηλ. τις ανόητες 
κι ανώφελες συζητήσεις, σημαίνει τη νομική έρευνα για τις κατά του Παύλου κατηγορίες· μπορεί, ωστόσο, να σημαίνουν 
συζητήσεις και λογομαχίες με τους Ιουδαΐζοντες σχετικά με την περιτομή. Τις νομικές συζητήσεις ήταν δύσκολο να τις γνωρίζει, 
όπως και ο Φήστος δεν τις γνώριζε στο Πραξ 25:20. Αν επρόκειτο για θρησκευτικές συζητήσεις, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι 
απαγορευόταν κάθε συζήτηση, αν μάλιστα κινδύνευε η αλήθεια του ευαγγελίου. Ο Παύλος έγραψε ολόκληρη Προς Γαλάτας με 
ειδική επιχειρηματολογία για το θέμα των Ιουδαϊζόντων. Άλλωστε ο ίδιος παρακινούσε τον Τιμόθεο να αγωνίζεται. Κάθε 
χριστιανός πρέπει να αγωνίζεται επιχειρηματολογώντας για την υπεράσπιση και τη διατήρηση της πίστης. 
Εκείνο, όμως, που πρέπει να αποφεύγουμε ως Δούλοι του Κυρίου είναι οι ανόητες και ανώφελες συζητήσεις, επειδή γεννούν 
διαμάχες. Και γεννούν διαμάχες και φιλονικίες επειδή είναι αναπόδεικτες.  
     Το κύριο χαρακτηριστικό του Δούλου του Κυρίου είναι η πραότητα (εδ. 24 και 25). Για να επιτελέσει το έργο της διδασκαλίας 
ο κάθε δούλος του Θεού πρέπει να είναι διδακτικός, προικισμένος με το χάρισμα ή την κλήση της διδασκαλίας. Κι εδώ 
εμπεριέχονται πολλά: Πρέπει να διορθώνει τα λάθη των αντιπάλων του κι εκείνους που αμφισβητούν αυτά που λέει. Καλείται 
όχι μόνο να διδάξει αυτούς που εμπιστεύονται τη φροντίδα του αλλά και να διορθώσει τα όποια λάθη. Δεν πρέπει να είναι 
καβγατζής, δηλ. να μην του αρέσουν οι φιλονικίες. Αντίθετα πρέπει να είναι «ήπιος απέναντι σε όλους, πρόθυμος να διδάξει, 
ανεκτικός και να διδάσκει με πραότητα». Όλα αυτά γίνονται με έναν στόχο: «Για να τους δώσει κάποτε ο Θεός μετάνοια να 
καταλάβουν την αλήθεια» (εδ. 25). Δηλαδή να αλλάξουν μυαλά και να στραφούν στην αλήθεια. Ο Δούλος του Κυρίου, εξάλλου, 
πρέπει να συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο σ’ εκείνους που κάνουν κάπου λάθος, ώστε να συνέλθουν ξεφεύγοντας από την 
παγίδα του διαβόλου. Έχουν αιχμαλωτιστεί για να κάνουν το θέλημά του, κι έτσι ο διάβολος τους μάγεψε και τους μέθυσε (εδ. 
26). Η γνώση της αλήθειας και η αλλαγή σκέψης είναι αλληλένδετα. Στο κείμενο διαβάζουμε να τους δώσει ο Θεός μετάνοιαν 

εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας. Η βαθιά γνώση της αλήθειας δεν είναι διανοητική, νοησιακή αλλά πνευματική: οδηγεί σε αλλαγή 
ζωής. Η αλλαγή της σκέψης και της νοοτροπίας μας προσδιορίζει τη συμπεριφορά μας. Κι έχουμε ξαναπεί ότι στην κουλτούρα 
των Εβραίων «μετάνοια» σήμαινε και αλλαγή συμπεριφοράς. Μόνο μέσα απ’ αυτό το πορτρέτο θα μπορέσουμε να κάνουμε 
πράξη στη ζωή μας τη Δεύτερη Υποθήκη του Παύλου: Να Κακοπαθήσουμε για το Ευαγγέλιο.    
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Στο επόμενο:  
Η Τρίτη Υποθήκη του Παύλου - Να Παραμείνουμε Πιστοί στο Ευαγγέλιο. 

 
****   
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 

Το Κύκνειο Άσμα του Παύλου 

Πολύτιμες Υποθήκες της Β΄προς Τιμόθεον Επιστολής 

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

6. Τρίτη Υποθήκη: ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 
  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

τον λόγο του Παύλου.  
     β) Η θρησκευτική συμπεριφορά των ανθρώπων (εδ. 5). Σ’ αυτό το εδάφιο ακόμη κι εμείς οι αναγνώστες του 21ου 
αιώνα μένουμε κατάπληκτοι, πώς γίνεται άνθρωποι που ο Παύλος τους στολίζει με 19 κακά χαρακτηριστικά, που 
έχουν παραβιάσει τις σχέσεις με την οικογένεια, με την κοινωνία, ακόμα και με τον Θεό, να χαρακτηρίζονται 
«ευσεβείς». Είναι, όμως, αυτό μια απόδειξη ότι στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας Θρησκεία και Ηθική δεν 
πήγαιναν πάντοτε μαζί. Ο Αμώς (2:8) και ο Ησαΐας (1:14-17) τον 8ο και 7ο αιώνα στηλίτευαν την απαράδεκτη 
συμπεριφορά του Ισραήλ και του Ιούδα, που προσπαθούσαν να συνταιριάξουν τη θρησκεία του Γιαχβέ με την 
ανήθικη ζωή της καθημερινότητάς τους. Ο Χριστός ξεμπρόστιασε τους υποκριτές Φαρισαίους που διύλιζαν τον 

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

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

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

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

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

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

**** 
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Το Κύκνειο Άσμα του Παύλου 

Πολύτιμες Υποθήκες της Β΄προς Τιμόθεον Επιστολής 

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

7. Τέταρτη Υποθήκη: ΝΑ ΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 
  

 
Ε τη σημερινή τελευταία Μελέτη μας, φτάνουμε στην Τέταρτη Εντολή/Υποθήκη του Παύλου, που είναι: Να Κηρύξουμε το 
Ευαγγέλιο, και καταλαμβάνει τα 3 τελευταία εδάφια του 3ου κεφαλαίου της Επιστολής και όλο το 4ο. Θα δούμε με τη σειρά 

(1) Ποιος είναι αυτός ο Λόγος τον οποίο καλούμαστε να κηρύξουμε· (2) Ποια είναι η Φύση της Εντολής να κηρύξουμε τον Λόγο· 
(3) Ποια είναι η Βάση της Εντολής· (4) Ποιο είναι το φινάλε της Εντολής. 
 

1. Ο Λόγος τον Οποίο πρέπει να Κηρύξουμε (3:15β-17). 
    Στα εδάφια αυτά βλέπουμε να υποστηρίζονται δύο θεμελιώδεις αλήθειες: η Προέλευση της Γραφής (δηλ. ποια είναι η πηγή 
της) και ο Σκοπός της Γραφής (για τι προορίζεται). Ως προς την Προέλευση της Γραφής, το πρώτο που βλέπουμε εδώ είναι ίσως 
η πιο γνωστή για την εκκλησία διακήρυξη της Καινής Διαθήκης: πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος. Η μικρή αυτή φράση έχει πολλές 
αναγνώσεις. Για μας που θεωρούμε τον γραπτό Λόγο του Θεού βάση της πίστης και της ζωής μας, σημαίνει πως «Ό,τι 
βρίσκεται στη Γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού». Βέβαια, εδώ γεννάται το ερώτημα τι εννοούσε ο Παύλος με 
τον όρο «γραφή» στον 1ο μ.Χ. αιώνα. Βασικά εννοούσε την Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα το κείμενο των Εβδομήκοντα. Επίσης, 
συγγράμματα όπως τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές του Παύλου ήταν ευρείας κυκλοφορίας και αποτελούσαν το κεντρικό σημείο 
αναφοράς της χριστιανικής πίστης. Μετά από τρεις Οικουμενικές Συνόδους (της Λαοδίκειας, της Ρώμης και της Καρθαγένης), 
που ασχολήθηκαν με το ζήτημα του Κανόνα της Καινής Διαθήκης, στα τέλη του 4ου αιώνα, διαμορφώθηκαν μέσα από διάφορα 
θεόπνευστα και μη κείμενα τα βιβλία της ΚΔ όπως τα ξέρουμε σήμερα. Πρόβλημα, εξάλλου, δημιουργήθηκε ως προς τη μορφή 
της θεοπνευστίας των Γραφών. Τι σημαίνει «θεόπνευστη» γραφή; Εμείς πιστεύουμε πως ο Θεός κίνησε και ενέπνευσε τους 
άγιους ανθρώπους του να λαλήσουν (Β΄ Πε 1:21) και να γράψουν για τα μεγάλα γεγονότα της ζωής του Χριστού, να 
ερμηνεύσουν τη διδασκαλία του και ν’ αποκρούσουν τις πλάνες των Ιουδαϊζόντων και των Γνωστικών. Ως προς τον Σκοπό των 
Γραφών, διαβάζουμε ότι το περιεχόμενό τους «είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αλήθειας, για τον έλεγχο της πλάνης, για τη 
διόρθωση των λαθών, για τη διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός· έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος 
και καταρτισμένος για κάθε καλό έργο» (εδ. 16-17). Με αυτές τις Γραφές είχε γαλουχηθεί ο Τιμόθεος.   
 

2. Η Φύση της Τέταρτης Υποθήκης (4:2). 
     Η τελευταία Υποθήκη του Παύλου διατυπώνεται ακριβώς στο 2ο εδάφιο του τελευταίου κεφαλαίου της Επιστολής: κήρυξον 

τὸν λόγον. Τώρα που είδαμε ποιος είναι αυτός ο Λόγος, ερχόμαστε να δούμε τη φύση της Εντολής να τον κηρύξουμε. 
Εντύπωση μας κάνει το ρήμα του Παύλου: κήρυξε. Το κήρυγμα είναι μια νέα μορφή λόγου που εγκαινίασε ο Θεός αρχικά στον 
λαό του με τον προφητικό λόγο, και αργότερα στον κόσμο. Το κήρυγμα του Λόγου δεν είναι ούτε διάλεξη ούτε απολογητική 
ομιλία ούτε «συμμερισμός» σκέψεων ούτε συμμελέτη κλπ. Κήρυγμα είναι αυτό που ο Θεός διάταξε τον Ιωνά να πει στη Νινευή: 
«ή μετανοείτε ή ο Θεός σε 40 μέρες θα σας καταστρέψει». Ή αυτό που είπε ο Πέτρος την Πεντηκοστή: «Να είστε βέβαιοι ότι 
αυτόν τον Ιησού, που εσείς τον σταυρώσατε, ο Θεός τον ανέδειξε Κύριο και Μεσσία! […] Να μετανοήσετε, και να βαφτιστεί ο 
καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας, κι έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου 
Πνεύματος...» Ο λόγος αυτός εμπεριέχει έλεγχο, βεβαιότητα και αποκλειστικότητα: «μόνον έτσι θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες 
σας». Σας αρέσει-δεν σας αρέσει, αυτό είναι. Έτσι, το κήρυγμα α) Είναι μια επείγουσα διακήρυξη. Το κείμενο λέει ακριβώς: 
ἐπίστηθι. Που σημαίνει να επιμείνεις με φορτικότητα. β) Είναι μια διακήρυξη που προσαρμόζεται στην κάθε περίσταση. Το 
κείμενο χρησιμοποιεί τις λέξεις «έλεγξε, επίπληξε, συμβούλεψε». Ο Πέτρος ή ο Στέφανος, που είχαν απέναντί τους 
αμετανόητους Φαρισαίους, τους έλεγαν «τον Ιησού εσείς τον σταυρώσατε». Στο πλήθος που ρωτούσε τι να κάνουν για να 
σωθούν, ο Πέτρος έλεγε «μετανοήστε – βαπτιστείτε». Δεν είναι όλα τα ακροατήρια τα ίδια. γ) Είναι μια υπομονετική διακήρυξη. 
Ο Παύλος μιλάει για μακροθυμία και για υπομονή. Ο πιστός πρέπει να βοηθάει με υπομονή, να εξηγεί και να περιμένει την 
ανταπόκριση του συζητητή του. Και το Πνεύμα του Θεού θα φέρει το αποτέλεσμα. δ) Τέλος, το κήρυγμα είναι μια λογική 
διακήρυξη. Αλίμονο αν το κήρυγμα είναι μια ακατάσχετη συνθηματολογία και δεν περιέχει «γιατί και διότι» στην πορεία του. Ο 
κόσμος που μας ακούει δεν είναι αγράμματοι όπως στους περασμένους αιώνες που ήταν δυνατόν να συγκινηθούν ή να 
παρακινηθούν από συναισθηματικές ή συνθηματολογικές ομιλίες. Το κήρυγμα, ιδιαίτερα σήμερα, πρέπει να περιέχει εξήγηση 
και διδασκαλία. Το κήρυγμα μπορεί να μην είναι διδασκαλία αλλά έχει στοιχεία διδαχής. Ο σύγχρονος ακροατής μας 
αναρωτιέται για πολλά, κι εμείς πρέπει να του πούμε το πώς και το γιατί.  
 

3. Η Βάση της Εντολής (4:1, 3-8). 
     Γιατί ο Παύλος δίνει αυτή την εντολή στον Τιμόθεο και σ’ εμάς σήμερα, τους χριστιανούς των έσχατων καιρών; Μας λέει 
«κήρυξε τον λόγο»… α) Επειδή έρχεται ο Χριστός που θα εκτιμήσει και θα ανταποδώσει στον καθένα μας την πιστότητα στη 
διακονία μας. Το ρήμα που χρησιμοποιεί στο εδ. 1 είναι Διαμαρτύρομαι, που σημαίνει «σε εξορκίζω». β) «Κήρυξε τον λόγο», 

Μ  
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επειδή ο κόσμος στους έσχατους καιρούς θα είναι αυτός που είναι. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι «δεν ανέχονται τη 
σωστή διδασκαλία». Το είπαμε και παραπάνω: δεν τους αρέσει ο έλεγχος, η πίεση, το επείγον». Εξάλλου δεν ανέχονται τη 
σωστή, την αντικειμενική διδασκαλία. Σε έναν κόσμο μάλιστα άκρατου σχετικισμού ή συγκρητισμού, το έργο του κηρύγματος 
είναι δυσκολότερο. γ) «Κήρυξε τον λόγο», επειδή το τέλος μου πλησιάζει - ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου έφτασε. Εδώ έχουν 
δοθεί διάφορες εξηγήσεις: Ο Παύλος λύνει τα παλαμάρια της βάρκας του για να σαλπάρει ή τα σκοινιά της σκηνής του για να 
φύγει απ’ ανάμεσά μας ή όπου να ’ναι θα του λυθούν τα δεσμά της φυλακής και θα πετάξει στην αιώνια ελευθερία. Νιώθει 
τώρα την ανάγκη να περιγράψει την 30ετή διακονία του με τρεις εικόνες: (α) Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα· (β) έτρεξα το 
κατοστάρι/διακοσάρι μου στο στάδιο· (γ) Διατήρησα την πίστη μου – δηλαδή διαφύλαξα σαν καλός διαχειριστής τον θησαυρό 
του ευαγγελίου, την «παρακαταθήκη» που μου ανέθεσε ο Θεός. Το έργο του Τιμόθεου και του κάθε πιστού είναι ένας αγώνας, 
ένα αγώνισμα δρόμου κι ένας θησαυρός για να τον διαφυλάξουμε. 
  

3. Το φινάλε της Εντολής (4:9-22).  
Τα εδάφια αυτά του τελευταίου κεφαλαίου είναι ίσως τα πιο μελαγχολικά της Καινής Διαθήκης. Ο Παύλος στο τέλος της ζωής 
του, που το διαισθάνεται έντονα, ζει σε καθεστώς απομόνωσης. Αναπόλησε ίσως με νοσταλγία το παρελθόν του, βλέπει το 
ένδοξο μέλλον του πλάι στον Χριστό που θα του βάζει στο κεφάλι το στεφάνι. Και τώρα, ο γέροντας Παύλος (Παῦλος 
πρεσβύτης - Φλμ 9) προσγειώνεται και προσγειώνει κι εμάς στο θλιβερό παρόν του. Αυτό το παρόν το διαγράφουν τρεις 
πραγματικότητες: (α) η Μοναξιά, (β) ο Πόλεμος, (γ) η Εγκατάλειψη. Όλα αυτά εξηγούν γιατί ο Παύλος δίνει την τελευταία του 
αυτή εντολή. α) Η Μοναξιά (4:9-13, 19-21). Ο Παύλος λαχταράει τη συντροφιά του Τιμόθεου. Τον παρακινεί, λοιπόν, να κάνει 
ό,τι μπορεί για να έρθει στη Ρώμη στο εγγύς μέλλον. Ο απόστολος αισθάνεται έντονα τη μοναξιά της φυλακής στη Ρώμη. Του 
λείπουν όλοι: ο Δημάς, η Πρίσκα και ο Ακύλας, ο Ονησιφόρος, ο Έραστος (πιθανόν ταυτίζεται με τον οικονόμο της εκκλησίας 
στην Κόρινθο στο Ρωμ 16:23), ο Τρόφιμος παλιός συνοδός του Παύλου (Πραξ 20:1-5· 21:29), που τον είχε αφήσει άρρωστο 
στη Μίλητο. ο Εύβουλος, ο Πούδης και ο Λίνος, η Κλαυδία. (Ο Λίνος αναφέρεται από τον Ειρηναίο και τον Ευσέβιο ότι ήταν ο 
πρώτος επίσκοπος Ρώμης). Ο Κρήσκης, ο Τίτος και ο Τυχικός, που ήταν ήδη στο έργο, ο Μάρκος και ο Λουκάς ήταν ο μόνος 
που είχε διατηρήσει επαφή με τον Παύλο στη Ρώμη. Στη μοναξιά του ο Παύλος ζητάει ανθρώπους να του κρατήσουν 
συντροφιά, το πανωφόρι του για να τον κρατάει ζεστό και τέλος τα βιβλία του για να έχει απασχόληση. Ζητούσε «τα βιβλία, 
προπαντός αυτά που είναι γραμμένα σε μεμβράνες» (εδ 13). Πιθανόν τα «βιβλία» ήταν καμωμένα από πάπυρο και όχι από 
μεμβράνη. Αυτοί οι «πάπυροι» ήταν ίσως κάποια συγγράμματά του, η αλληλογραφία του, κάποια επίσημα έγγραφα ή ακόμη 
και το πιστοποιητικό δικαιωμάτων του ως ρωμαίου πολίτη. Οι μεμβράνες εξάλλου εικάζεται ότι ήταν η μετάφραση της Παλαιάς 
Διαθήκης ή και επίσημα αντίγραφα των λόγων του Κυρίου ή πρώιμες αφηγήσεις της ζωής του Χριστού. β) Ο Πόλεμος (4:14-
15). Ο Αλέξανδρος, ο σιδηρουργός, είναι ίσως ο ίδιος που αναφέρεται στο Α΄ Τιμ. 1:20 ότι «είχε ναυαγήσει στην πίστη». Όπως 
και να ’χει, ο άνθρωπος αυτός είχε προξενήσει πολλά κακά στον απόστολο. Μόνο να υποθέσουμε μπορούμε το είδος του κακού 
που έκανε. Αν συνδέσουμε το εδάφιο αυτό με τα εδάφια που ακολουθούν, είναι πιθανόν ο Αλέξανδρος να κατέθεσε εναντίον 
του απόστολου με ψεύτικες κατηγορίες στην πρώτη δίκη του. Ο Παύλος αδημονούσε να έρθει ο Τιμόθεος στη Ρώμη. Θα ’πρεπε 
κι αυτός να φυλάγεται από τον Αλέξανδρο. Δεν αποκλείεται να αντιστάθηκε στο κήρυγμα του Παύλου αντικρούοντας τη 
μαρτυρία του στην ακροαματική διαδικασία. γ) Η Εγκατάλειψη (4:16-18). Ο ρωμαϊκός νόμος θα μπορούσε να του είχε επιτρέψει 
να προσλάβει συνήγορο και να προτείνει μάρτυρες. Όπως λέει όμως ο Alfred Plummer, ανάμεσα στους τόσους χριστιανούς της 
εποχής δεν βρέθηκε ούτε ένας να σταθεί δίπλα του. Δεν ξέρουμε ποιες κατηγορίες τού απαγγέλθηκαν. Από τον Τάκιτο, τον 
Πλίνιο και άλλους συγγραφείς της εποχής ξέρουμε πως εκείνη την εποχή οι Χριστιανοί κατηγορούνταν για αθεϊσμό (επειδή δεν 
λάτρευαν τον αυτοκράτορα και τους θεούς)· για κανιβαλισμό (επειδή έλεγαν ότι έτρωγαν το σώμα του Χριστού)· και για «μίσος 
προς το ανθρώπινο γένος», κάτι σαν «ακοινώνητοι» (ίσως επειδή είχαν απαρνηθεί τις σαρκικές απολαύσεις). Μπορεί να τον 
εγκατέλειψαν οι άνθρωποι, του παραστάθηκε όμως ο Κύριος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά του δόθηκε και θεία δύναμη να κηρύξει 
το ευαγγέλιο στη διάρκεια της δίκης του. Το μήνυμα ακούστηκε χωρίς κανένα εμπόδιο και ένα ολόκληρο δικαστήριο εθνικών 
άκουσε το μήνυμα της σωτηρίας. Αν υπήρξε ποτέ κήρυγμα που να έγινε «ακαίρως» σίγουρα ήταν αυτό! Η έκφραση του Παύλου 
ότι ο Κύριος «με γλίτωσε από το στόμα του λιονταριού» είναι ένας τρόπος για να πει ότι του δόθηκε μια προσωρινή παράταση 
ζωής. Με τη φρ. «το στόμα του λιονταριού» δεν εννοούνται, βέβαια τα λιοντάρια του Κολοσσαίου, μιας και ο Παύλος ήταν 
ρωμαίος πολίτης. Οι πρώιμοι έλληνες σχολιαστές πίστευαν ότι ο Παύλος εννοούσε τον Νέρωνα ή τον Τιβέριο. Κατ’ άλλους είναι 
ο σατανάς (Α΄ Πε 5:8) ή ο κατήγορος στο δικαστήριο ή ο θάνατος κλπ. Σίγουρα ήταν ο μεγάλος κίνδυνος (όπως το Ψλ 22:22· 
35:17). Όταν ο απόστολος έλεγε (εδ. 18) ότι ο Κύριος θα τον γλιτώσει από κάθε έργο κακό, δεν εννοούσε βέβαια ότι θα τον 
απαλλάξει από την εκτέλεση. Ήξερε ότι η ώρα του θανάτου του ήταν κοντά. Χωρίς αμφιβολία εννοούσε ότι ο Κύριος θα τον 
φυλάξει από του να κάνει κάτι που θα αμαυρώσει τις τελευταίες ημέρες της μαρτυρίας του. Ο Κύριος θα τον εμπόδιζε από το να 
ανακαλέσει, να αρνηθεί το όνομα του Χριστού, να δειλιάσει ή να καταπέσει ηθικά με οποιοδήποτε τρόπο. Κι όχι μόνο αυτό, 
αλλά ο Παύλος ήταν βέβαιος ότι ο Κύριος θα τον σώσει οδηγώντας τον στη βασιλεία του την ουράνια. Στο τέλος της τελευταίας 
του Επιστολής, μιλώντας ιδιαιτέρως στον Τιμόθεο (εδ 22), λέει: «Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σου». Κατόπιν, 
απευθυνόμενος σε όλους εκείνους που ήταν με τον Τιμόθεο την ώρα που θα λάμβανε την επιστολή, ο απόστολος προσθέτει: «Η 
χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Αμήν». 
     Κάπου εδώ κατεβάζει την πένα του ο Παύλος. Η Επιστολή τελείωσε. Η διακονία του τελείωσε. Το «Κύκνειο Άσμα του» 
σβήνει. Το άρωμα της ζωής του και της μαρτυρίας του, όμως, εξακολουθεί να μένει κοντά μας… 

 
**** 
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