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Σειρά Βιβλικών Μελετών Τετάρτης: 
ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΟ; 
Εισηγητής: Χάρης Ι. Νταγκουνάκης 
 
 

22..  ΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΝΝΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΘΘΗΗΚΚΗΗ::  ΤΤΑΑ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑ  
 

           Ανάγνωσμα: Ιωάννης 20,30-31· 21,25 
 
Τα Τέσσερα Ευαγγέλια αποτελούν μοναδικό φιλολογικό είδος. Αυτή η μοναδικότητα εξηγεί  τις εξηγητικές 
και ερμηνευτικές δυσκολίες. Ποια είναι η φύση των Ευαγγελίων; 
   

1. Η φύση των Ευαγγελίων 
  

Η φύση των Ευαγγελίων είναι διπλή: (α) Καταγράφουν γεγονότα για τον Ιησού και (β) Μαρτυρούν υπέρ του 
Ιησού. Αυτή είναι η φύση τους και η ιδιοσυστασία τους. Η φύση αυτή των Ευαγγελίων ορίζει και την 
εξηγητική τους. Σχεδόν όλες οι δυσκολίες στην ερμηνεία των Ευαγγελίων προέρχονται από δύο 
πραγματικότητες: Ότι ο ίδιος ο Ιησούς δεν έγραψε τίποτε, κι έχουμε μόνο τα Ευαγγέλια για πληροφορίες· 
ότι τα Ευαγγέλια είναι τέσσερα, από διαφορετικούς συγγραφείς, στα ελληνικά, και πολύ μεταγενέστερα. 
 Ένας από τους λόγους που τα Ευαγγέλια είναι τέσσερα είναι κι ότι απευθύνονταν σε διαφορετικές 
χριστιανικές κοινότητες και για διαφορετικούς λόγους το καθένα. 

 

2. Το ιστορικό πλαίσιο των Ευαγγελίων (το περικείμενο) 
  

Χωρίζεται σε δύο: (α) Το ιστορικό πλαίσιο το σχετικό με τον ίδιο τον Ιησού (ο παλαιστινός Ιουδαϊσμός, ο 
πολιτισμός και η θρησκεία του 1ου μ.Χ. αι., το πλαίσιο του κάθε λογίου ή παραβολής κλπ.) (β) Το ιστορικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο έγραψε ο κάθε ευαγγελιστής και το οποίο τον ώθησε να γράψει μεταγενέστερα. 
 
α) Το ιστορικό πλαίσιο της ζωής του Ιησού  
 

 Γενικά: Περιλαμβάνει τον παλαιστινό Ιουδαϊσμό του 1ου μ.χ. αιώνα (τι ήταν οι Σαδδουκαίοι, οι 
Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι τελώνες, τι ρόλο έπαιζε η ρωμαϊκή κυριαρχία κλπ.). Επίσης περιλαμβάνει τη 
μορφή διδασκαλίας του Χριστού: παραβολές, υπερβολές (Μτ 5,29-30), παροιμίες (Μτ 6,21), παρομοιώσεις-
μεταφορές (Μτ 10,16· 5,13), ποίηση (Μτ 11,17· Λκ 7,31), ερωτήσεις (Μτ 17,25), ειρωνεία (Μτ 16,2-3). 
 Ειδικότερα: Εδώ εντάσσεται η προσπάθεια αναδόμησης από τον ευαγγελιστή του ιστορικού πλαισίου 
της ζωής και των διδαγμάτων (λογίων) του Ιησού, τα οποία συχνά εμφανίζονται χωρίς κάποιο ευρύτερο 
πλαίσιο. Ο ευαγγελιστής που γράφει κάποιες δεκαετίες μετά τη ζωή του Ιησού, προσπαθεί να αναδομήσει 
τις διάφορες προφορικές διηγήσεις που κυκλοφορούσαν μετά την Ανάσταση. Τα διδάγματα του Ιησού 
μεταδόθηκαν άλλα μαζί με το ιστορικό τους πλαίσιο (Μτ 22,16-21· Λκ 18,18-24 κλπ.) και άλλα χωρίς αυτό 
(π.χ. Πραξ 20,35). Τα πρώτα ονομάστηκαν «ιστορίες διακήρυξης» (pronouncement stories).  
 
β) Το ιστορικό πλαίσιο του ευαγγελιστή 
 

 Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά το πότε και το πού γράφτηκε το κάθε Ευαγγέλιο. Εικάζεται ότι ο 
Ματθαίος έγραψε (στα αραμαϊκά) το 45 και στα ελληνικά μετά το 55· ο Μάρκος το 57-60· ο Λουκάς αρχές 
δεκαετίας 60 και ο Ιωάννης 85-95. Μπορούμε όμως να πούμε με σιγουριά ποιο ενδιαφέρον ή ενδιαφέροντα 
ώθησε τον κάθε ευαγγελιστή να γράψει (Zitz im Leben). Αυτό το βρίσκουμε από τον τρόπο που ο κάθε 
συγγραφέας επέλεξε, διαμόρφωσε και ταξινόμησε το υλικό του.  
    

3. Το φιλολογικό πλαίσιο των Ευαγγελίων (συγκείμενο) 
  

Σχετίζεται με τη θέση της κάθε περικοπής μέσα σε οποιοδήποτε Ευαγγέλιο. Αυτή η γνώση μάς βοηθάει να 
εξηγήσουμε/καταλάβουμε (α) ένα μεμονωμένο λόγιο ή περικοπή μέσα στο υπάρχον πλαίσιο των 
Ευαγγελίων ή (β) τη σύνθεση των Ευαγγελίων ως ολοτήτων. 
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α) Ερμηνεία μεμονωμένων περικοπών 
 

 Λόγω του ότι τα Ευαγγέλια είναι τέσσερα και είναι «δύο επιπέδων» (ανωτ. 2), ο αναγνώστης πρέπει να 
σκέφτεται με δύο τρόπους: αα) Με την Οριζόντια Θεώρηση. Σημαίνει πως όταν μελετάει κανείς μια 
περικοπή θα πρέπει να έχει υπόψη του πως υπάρχουν παράλληλες περικοπές στα άλλα Ευαγγέλια. Π.χ. ο 
θρήνος του Ιησού για την Ιερουσαλήμ. Ο Ματθαίος (23,37-39) αναφέρει το λόγιο («Ιερουσαλήμ, 
Ιερουσαλήμ… Πόσες φορές θέλησα…») για να ολοκληρώσει τα επτά «ουαί» κατά των Φαριαίων, ενώ ο 
Λουκάς (13,34-35) χρησιμοποιεί το ίδιο λόγιο για να προειδοποιήσει την Ιερουσαλήμ για την κρίση του 
Θεού. ββ) Με την Κάθετη Θεώρηση. Σχετίζεται με το γεγονός ότι τα Ευαγγέλια είναι κείμενα δύο επιπέδων. 
Σημαίνει πως όταν διαβάζει κανείς μια περικοπή θα πρέπει να σκέφτεται το ιστορικό πλαίσιο τόσο του 
Ιησού όσο και του ευαγγελιστή. Π.χ. Η παραβολή των Εργατών του Αμπελώνα (Μτ 20,1-16) τον καιρό που 
την έλεγε ο Ιησούς, χτυπούσε τους Ιουδαίους που καυχιούνταν για την ανωτερότητά τους («αρχικό 
πλαίσιο»), ενώ μέσα στον Κανόνα («παρόν πλαίσιο») προβάλλει τη δωρεάν σωτηρία και αποκλείει 
οποιαδήποτε καύχηση. 
 
β) Ερμηνεία των Ευαγγελίων ως ολοτήτων   

 Εδώ μελετάμε τις αρχές με τις οποίες εργάστηκαν οι συγγραφείς των Ευαγγελίων: 1. Η αρχή της 
Επιλεκτικότητας. Επέλεξαν τις αφηγήσεις και τις διδασκαλίες που εξυπηρετούσαν τον στόχο τους (Ιω 
20,30-31· 21,25). 2. Η αρχή της Διευθέτησης. Διαμόρφωσαν ή διασκεύασαν το υλικό τους ανάλογα με το 
ενδιαφέρον τους. Π.χ. το ρητό Οὐδεὶς προφήτης ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ οι Συνοπτικοί το τοποθετούν στη 
Ναζαρέτ όπου απορρίπτεται η δράση του Ιησού (Μτ 13,57 κ.παράλλ.) ενώ ο Ιωάννης (4,44) στην 
Ιερουσαλήμ για την απόρριψη της μεσσιανικότητας του Ιησού. 3. Η αρχή της Προσαρμογής. 
Χρησιμοποίησαν (προσάρμοσαν) το ίδιο λόγιο ανάλογα με το τι ήθελαν να τονίσουν (π.χ. την κατάρα να 
ξεραθεί η συκιά: ο Μάρκος –11,12-14.20-25– τη χρησιμοποιεί κατά του Ιουδαϊσμού, ενώ ο Ματθαίος –
21,18-22– για να τονίσει τη δύναμη της πίστης. Έτσι εξηγούνται και πολλές «αντιφάσεις» της ΚΔ. 
   

4. Η Βασιλεία του Θεού 
  

Κανένας δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι ερμηνεύει σωστά τα Ευαγγέλια αν δεν κατανοήσει το νόημα της 
«Βασιλείας του Θεού» στη διακονία του Ιησού. Βασικά, το θεολογικό πλαίσιο της σκέψης όλης της ΚΔ είναι 
εσχατολογικό.  
 Οι Ιουδαίοι περίμεναν τον Μεσσία να βάλει τέλος στον «παρόντα αιώνα» και να εγκαινάσει τον 
«μέλλοντα αιώνα». Οι πρώτοι Χριστιανοί περίμεναν το τέλος μετά την Πεντηκοστή. Τα χαρακτηριστικά της 
νέας εποχής αναφέρονται προφητικά στα (Ησ 11,45· 2,2-4· Ιωήλ 2,28-30· Ιεζ 31,31-34· 32,38-40· Ησ 11,6-
9). Έτσι, ο Ιωάννης Βαπτιστής κήρυξε ότι έφτασε η Βασιλεία (Μτ 3,1). Ο Μεσσίας ήταν κοντά (Λκ 3,7-17). 
Το ίδιο διακήρυξε κι ο Ιησούς (Μκ 1,14-15· Λκ 17,20-21). Με τα «σημεία» του έδειχνε πως το «τέλος» είχε 
ξεκινήσει (Λκ 11,20· 14,21· 15,1-2· Μτ 11,2-6). Με τον θάνατό του όλοι απογοητεύτηκαν αλλά και μετά την 
Ανάσταση έφυγε και έστειλε το Πνεύμα. Τι είχε γίνει;  
 Με κάποια έννοια το «τέλος» είχε έρθει, αλλά με κάποια άλλη έννοια όχι. Το τέλος ήταν υπαρκτό ήδη 
αλλά και όχι ακόμα. Έχει αρχίσει ήδη αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Οι πιστοί ζούμε μεταξύ των 
καιρών: μεταξύ της έναρξης του τέλους αφενός, και της ολοκλήρωσής του. Έχουμε ήδη τη συγχώρηση αλλά 
δεν είμαστε ακόμα τελειοποιημένοι (Φιλ 3,7-14)· ο θάνατος είναι ήδη νικημένος αλλά δεν έχει ακόμη 
καταργηθεί (Α΄ Κορ 3,22· Φιλ. 3,20-22)· ζούμε ήδη εν Πνεύματι αλλά σ’ έναν κόσμο όπου ακόμα κυριαρχεί 
ο σατανάς (Εφ 6,10-17). Έχουμε ήδη δικαιωθεί αλλά θα παρουσιαστούμε στο Βήμα του Χριστού (Ρωμ 8,1 - 
Β΄ Κορ 5,10).  
 
Πώς προσεγγίζουμε τα Ευαγγέλια;  

• Με την Οριζόντια και την Κάθετη Θεώρηση και  

• Με ζωντανή την εσχατολογική ελπίδα για μια Βασιλεία που έχει ήδη εγκαινιαστεί αλλά δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί. 

 
[Στο επόμενο: 3. Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ – Οι Παραβολές]  

 
**** 


