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11..  ΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΜΜΗΗΝΝΕΕΙΙΑΑ  
 

Ανάγνωσμα: Πράξεις 8,26-31 

 
«Πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν δεν με οδηγήσει κάποιος;» 

 
Παρά τις επιφυλάξεις πολλών, η Γραφή πρέπει να ερμηνεύεται επειδή αγνοούμε 2 στοιχεία: (α) τη φύση του 
σημερινού αναγνώστη και (β) τη φύση της Γραφής. 
 α) Αγνοούμε ότι ηθελημένα ή αθέλητα, ο κάθε αναγνώστης είναι συγχρόνως και ερμηνευτής. Έχει υπόψη 
του ορισμένα στερότυπα (π.χ. λατρεία, σάρκα, κληρονομία, δικαιοσύνη κλπ.) και άρα «προσθέτει» στο κείμενο 
τη δική του αντίληψη. Συχνά καταφεύγει σε μεταφράσεις, που είναι μορφή ερμηνείας, και ψάχνει το «απλό 
νόημα», που χωρίς ερμηνεία οδηγεί σε λάθος συμπέρασμα.   
  β) Αγνοούμε ότι η Γραφή διέπεται από 2 βασικά στοιχεία: 1. Την αιώνια σημαντικότητα (ο θεόπνευστος 
γραπτός λόγος) και 2. Την ιστορική ιδιαιτερότητα (ο Θεός αρθρώνει τον λόγο του μέσα από λόγια ανθρώπων εν 
τη Ιστορία). 
 1. Αν δούμε τη Βίβλο μόνο μέσα από την ιστορική της ιδιαιτερότητα, περιοριζόμαστε πλώς σε μια ιστορική 
έρευν, όπως θα κάναμε με τον Κικέρωνα ή τον Θουκκυδίδη. 2. Αν τη δούμε μόνο μέσα από την αιώνια 
σημαντικότητά της, θα καταλήξουμε σε μια συλλογή θεωριών που πρέπει να πιστέψουμε ή σε έναν κατάλογο 
εντολών που πρέπει να πιστέψουμε.  
 Όμως, ο Θεός επέλεξε να μας μιλήσει όχι με θεωρίες ή με εντολές αλλά στα πλαίσια της πραγματικής 
ανθρώπινης Ιστορίας, και γι’ αυτό ακριβώς τα λόγια που είπε τότε, μπορούν να μιλήσουν ξανά και ξανά στην 
πραγματική Ιστορία της κάθε εποχής ανά τους αιώνες, και σε όλη την ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας. 
 Με αυτή τη διπλή κατανόηση –στοιχεία (α) και (β)– καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να ερμηνεύουμε στη Βίβλο.  
  
 

ΠΡΩΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ: Η ΕΞΗΓΗΣΗ 
 
Εξήγηση είναι η προσεκτική, συστηματική μελέτη της Βίβλου, με στόχο την ανακάλυψη του αρχικού νοήματος 
και της πρόθεσης του συγγραφέα της.  
 Για να ξεκινήσουμε το έργο της εξήγησης πρέπει να ξέρουμε σαν αναγνώστες τις γλώσσες της Βίβλου (το 
εβραϊκό, το σημιτικό ή το ελληνιστικό υπόβαθρο)· να μπορούμε ν’ αποφασίζουμε ποιο κείμενο είναι το 
επικρατέστερο σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε διαφορετικές αναγνώσεις χειρογράφων· να ξέρουμε τη χρήση 
πρωτογενών πηγών και εργαλείων.  
 Το κλειδί της καλής εξήγησης, και συνεπώς το κλειδί για την «έξυπνη» ανάγνωση της Γραφής, είναι να 
μάθουμε να διαβάζουμε το κείμενο προσεκτικά, και να θέτουμε τα σωστά ερωτήματα που προκύπτουν απ’ αυτό. 
«Έξυπνη ανάγνωση» είναι η ικανότητα να θέτουμε τα σωστά ερωτήματα ως προς το συγκεκριμένο κείμενο που 
μελετούμε.  
 Τα ερωτήματα αυτά σχετίζονται: (1) με τη συνάφεια του κειμένου. Τα επιμέρους αυτά ερωτήματα είναι δύο 
ειδών: (α) Τα σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο (το περικείμενο) μιας περικοπής. (β) Τα σχετικά με το φιλολογικό 
πλαίσιο (το συγκείμενο) της περικοπής. (2) Με το περιεχόμενο του κειμένου. 
 1.α) Το ιστορικό πλαίσιο (το περικείμενο) που διαφέρει από βιβλίο σε βιβλίο σχετίζεται με την εποχή και 
τον πολιτισμό (γεωγραφικά, τοπογραφικά, πολιτστικά πλαίσια) και με την αφορμή της συγγραφής του κάθε 
είδους (Ψαλμοί, Επιστολές, Προφήτες κλπ.) Ιστορικές συνθήκες, χρονικές περίοδοι (π.χ. αν ένα κείμενο 
γράφτηκε πριν ή μετά τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία), η προσωπική ιστορία των βιβλικών συγγραφέων, τα ήθη 
και έθιμα (π.χ. ότι το 1 δηνάριο της παραβολής του Ματθ. 20,1-16 ήταν το νόμιμο ημερομίσθιο της εποχής του 



«ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΟ;» 01. Εισαγωγικά. Ερμηνεία και Εξήγηση 

Σελίδα 2 από 2 

Ιησού, ότι η γέεννα ήταν ο τόπος που έκαιγαν τα σκουπίδια της Ιερουσαλήμ), ζητήματα τοπογραφίας (λόφοι, όρη 
κλπ.) είναι πληροφορίες που βοηθούν στην κατανόηση του περικείμενου. Κυρίως όμως πρέπει να ξέρουμε την 
κατάσταση που αντιμετώπιζε ο κάθε συγγραφέας και τον οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου του, δηλ. να 
ξέρουμε το Zitz im Leben (για την Κορινθίους: τα εκκλησιαστικά προβλήματα, για τη Γαλάτας: οι πλάνες κατά του 
ευαγγελίου της χάριτος κλπ.) 
 1. β) Το φιλολογικό πλαίσιο (το συγκείμενο), δηλ. τα «συμφραζόμενα». Πρόκειται για το σημαντικότερο 
βήμα της εξήγησης. Κατ’ αυτήν, οι λέξεις έχουν νόημα μόνο μέσα σε προτάσεις και, ως επί το πλείστον, κάθε 
βιβλική πρόταση έχει νόημα μόνον ανάμεσα στις προτάσεις που προηγούνται και έπονται. Το σημαντικότερο 
ερώτημα είναι συνεχώς «ποιος είναι ο στόχος; ποιος είναι ο ειρμός του συγγραφέα;» Στόχος της εξήγησης είναι 
πάντοτε να ανακαλυφθεί η πρόθεση του αρχικού συγγραφέα. Εδώ βοηθούν φιλολογικά οι παράγραφοι, κι αν 
πρόκειται για ποίηση) οι στίχοι και οι στροφές. 
 2. Το περιεχόμενο του κειμένου (το κείμενο). Μιλάμε για την έννοια των λέξεων, το συντακτικό των 
προτάσεων και την επιλογή του αρχαιότερου κειμένου όπου τα χειρόγραφα διαφέρουν. Εδώ περιλαμβάνονται 
και ερωτήματα του στοιχ. 1.α. 
  
 

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
  
Ερμηνεία είναι η εύρεση της εφαρμογής των αρχαίων κειμένων στη σημερινή εποχή. Υπάγεται στην ευρύτερη 
έννοια της «Ερμηνευτικής», στην οποία περιλαμβάνεται και η έννοια της εξήγησης.  
 Με την ερμηνεία, λοιπόν, αναζητούμε πώς εφαρμόζεται η Βίβλος στο «εδώ και τώρα». Γιατί πρέπει να 
προηγηθεί η εξήγηση και να μην ξεκινήσουμε απ’ ευθείας με το «εδώ και τώρα»; Η απάντηση είναι ότι ξεκινάμε 
με την εξήγηση, επειδή πρέπει πρώτα να βρούμε ποια ήταν η αρχική πρόθεση του βιβλικού κειμένου. Τι ήθελε 
αντικειμενικά να πει ο ιερός συγγραφέας. Πρέπει δηλαδή πρώτα να βρούμε το «εκεί και τότε» του κειμένου, για 
να φτάσουμε μετά στο «εδώ και τώρα». Αυτή είναι η ορθή έννοια του «απλού μηνύματος». Αλλιώς, τα βιβλικά 
κείμενα θα τα κάνουμε να σημαίνουν αυτό που θέλει ο κάθε αναγνώστης. 
 Ξεκινώντας απευθείας από το «εδώ και τώρα», πολλοί οδηγήθηκαν στην πλάνη. Για παράδειγμα: 

• Οι Μορμόνοι εφαρμόζουν το «βάπτισμα υπέρ των νεκρών» με βάση το Α΄ Κορ 15,29. 

• Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά απορρίπτουν τη θεότητα του Χριστού (κατά το Κολ 1,15) ή πιστεύουν ότι τον 
Θεό «τον λένε» Ιεχωβά (κακή κατανόηση του όρου «όνομα») κλπ. 

• Υπάρχει αίρεση που έχουν υιοθετήσει τον χορό με τα φίδια, με βάση το Μκ 16,18. 

• Το «Ευαγγέλιο της Ευημερίας» ως δικαίωμα του χριστιανού κατά το Γ΄ Ιω 2. 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η ερμηνεία δεν ελέγθηκε από την καλή εξηγητική. Ξεκίνησαν με το «εδώ και 
τώρα» και οδηγήθηκαν σε νοήματα που δεν υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση αναζήτησης της εφαρμογής του 
βιβλικού κειμένου υπάρχει μια αρχή: Ένα κείμενο δεν μπορεί να εννοεί κάτι που ποτέ δεν εννοούσε.  
 Μια μάνα, όταν δεν άρεσε το φαγητό στα παιδιά της είχε έτοιμο το εδάφιο: «τρώγετε ό,τι βάλλεται 
έμπροσθέν σας μηδέν εξετάζοντες…» (Α΄ Κορ 10,27).  Ένας που δεν του άρεσαν οι αλλαγές, είχε το επιχείρημα 
έτοιμο: «Μη μετακίνει όρια αρχαία…» (Παρ. 22,28). Ένας χοντρός αδελφός υποστήριζε την κατάστασή του 
επικαλούμενος το εδάφιο «ο θαρρών επί Κύριον θέλει παχυνθή» (Παρ 28,25).  
 Μια κακή ερμηνεία εξάλλου –λόγω ανύπαρκτης εξήγησης– μπορεί να οδηγήσει στην απογοήτευση. Πολλοί 
κηρύττουν ότι «Πίστεψε στον Χριστό και θα σωθείς εσύ και το σπίτι σου». Κι αν δεν σώζεται το παιδί σου, εσύ 
φταις, γιατί δεν προσευχήθηκες, γιατί δεν πίστεψες κλπ. κλπ.   
 Όμως, ο βιβλικός συγγραφέας δεν είχε την πρόθεση ούτε να κάνει τα παιδιά να τρώνε τα πάντα, ούτε να 
μας πει ούτε ότι δεν πρέπει να υιοθετούμε αλλαγές στην καθημερινότητά μας, ούτε να μην προσέχουμε τα κιλά 
μας, ούτε ότι άμα δεν σώζονται τα παιδιά μας φταίμε εμείς που δεν έχουμε πίστη! 
 Πώς προσεγγίζουμε τη Βίβλο; 
 Ο Ευνούχος ζήτησε την οδηγία του εξηγητή: «Πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν δεν με οδηγήσει 
κάποιος;» Ο Θεός τού έστειλε τον Φίλιππο, ο οποίος με τη σωστή ερμηνεία τον οδήγησε στη συνέχεια στη 
σωτηρία.  
 Είθε ο Θεός να μας βοηθήσει έτσι να ξεπερνάμε τα προβλήματα και να φτάνουμε στη βαθύτερη και σωστή 
κατανόηση της Βίβλου. 
 

*** 


