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1 Ο Θεός μάς ελέησε και μας 
εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι’ αυτό 
δε χάνουμε το θάρρος μας. 2 Εμείς 
όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές 
και άτιμες πράξεις. Δε 
συμπεριφερόμαστε με πανουργία 
ούτε νοθεύουμε το λόγο του Θεού. 
Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια 
και συστήνουμε τους εαυτούς μας 
στον καθένα που η συνείδησή του 
είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. 3 Κι 
αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το 
μήνυμα της σωτηρίας, που εμείς 
κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για 
όσους οδεύουν προς την 
καταστροφή. 4 Ο σατανάς, ο θεός 
αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη 
σκέψη των απίστων, ώστε να μην 
μπορούν να δουν το φως του 
ευαγγελίου, που αποκαλύπτει τη 
δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι 
εικόνα του Θεού. 5 Γιατί εμείς δεν 
κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον 
Ιησού Χριστό ως Κύριο, και τους 
εαυτούς μας δούλους σας για χάρη 

του Ιησού. 6 Γιατί ο Θεός που είπε 
μέσα από το σκοτάδι να λάμψει φως, 
αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας 
και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη 
δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού 
Χριστού.
...
16 Γι’ αυτό, λοιπόν, δε χάνουμε το 
θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να 
βαδίζουμε στο θάνατο, εσωτερικά 
όμως, μέρα με την ημέρα, η ζωή μας 
ανανεώνεται. 17 Γιατί ό,τι 
προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση 
πάνω μας, μας προετοιμάζει για 
ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο 
αιώνιας δόξας. 18 Δε στοχεύουμε σ’ 
αυτά που φαίνονται, αλλά σ’ αυτά 
που δε φαίνονται· γιατί όσα 
φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα 
δεν φαίνονται είναι αιώνια.
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3 Γιατί μπορεί να ζούμε μέσα στον 
κόσμο, δεν πολεμάμε όμως με όπλα 
κοσμικά. 4 Τα όπλα με τα οποία 

πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, 
αλλά έχουν τη δύναμη από το Θεό 
να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά 
ανατρέπουμε ψεύτικους ισχυρισμούς 
5 και καθετί που ορθώνεται με 
αλαζονεία εναντίον της γνώσεως του  
Θεού. Με αυτά αιχμαλωτίζουμε κάθε 
σκέψη και την κάνουμε να υπακούει 
στο Χριστό. 6 Είμαστε έτοιμοι να 
τιμωρήσουμε κάθε παρακοή, όταν 
ολοκληρωθεί η δική σας υπακοή.
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