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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; Τι μαθαίνουμε από τη 
συγκεκριμένη περικοπή; Μπορούμε... 
 
1. Όταν διαχειριζόμαστε με Σοφία τις Σχέσεις μας (3:6.14-15) 
2. Όταν είμαστε Πρότυπο Γενναιοδωρίας και Εργατικότητας (3:7-10) 
3. Όταν στρέφουμε τις Προσπάθειές μας σε Θετική Κατεύθυνση (3:11-13) 
 
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.  
 

  

 
Εκτενέστερες περιλήψεις όλων των προηγούμενων Μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ Προς Θεσσαλονικείς [11 
Μαθήματα] μπορούμε να σας τις αποστείλουμε ηλεκτρονικά αν μας δώσετε την ηλεκτρονική σας 
διεύθυνση (e-mail). Θα αναρτηθούν σύντομα και στο YouVersion σαν Σχέδια Μελέτης (Bible Plan). 
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