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Σειρά Βιβλικών Μελετών Τετάρτης: 
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Εισηγητής: Χάρης Ι. Νταγκουνάκης 
 
 

33..  ΟΟΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ  
 

Ανάγνωσμα: Μάρκος 4,1-13 

 
Ό,τι είπαμε για τα Ευαγγέλια (σχετικά με τη διδασκαλία του Ιησού) ισχύει σε μεγάλο 
βαθμό και για τις Παραβολές. Επειδή όμως συχνότατα οι τελευταίες  
παρερμηνεύονται, θα χρειαστεί ιδιαίτερο κεφάλαιο γι’αυτές. 
 

1. Οι Παραβολές στην Ιστορία 
 

Ο βασικός λόγος παρερμηνείας των παραβολών είναι ότι ο Χριστός μίλησε για 
«μυστήρια της Βασιλείας» (Μκ 4,10-12 κ. παράλλ.) Θεωρήθηκαν, έτσι, όλες 
αλληγορίες ενώ δεν είναι. Στο Μκ 4,10-12 «παραβολή» είναι η απόδοση του 
αραμαϊκού μεθάλ, που η έννοιά του είναι ευρύτατη (=παραβολή, αίνιγμα, γρίφος, 
μεταφορά κλπ.) και περιλαμβάνει και την κανονική παραβολή-ιστορία με αρχή και 
τέλος. Ο Ιησούς ήθελε να πει ότι η διακονία του στον κόσμο ήταν αινιγματική. 
Συνεπώς ο Ιησούς δεν ήθελε να αποκοιμίσει τους ακροατές του με τις Παραβολές. 
 Εμείς τώρα, πρέπει να προσπαθήσουμε ν’ «ακούσουμε» αυτό που άκουγαν τότε 
οι ακροατές του Ιησού. Πρωτύτερα, όμως, πρέπει να δούμε τι είναι παραβολή. 
 

2. Η φύση των Παραβολών 
 

(α) Είδη Παραβολών  
Διακρίνουμε, κυρίως, τις κανονικές παραβολές-ιστορίες (π.χ. του Καλού Σαμαρείτη, 
του Άσωτου Γιου, του χαμένου Προβάτου κλπ.) – τις Παρομοιώσεις (π.χ. το προζύμι 
στο φύραμα ή ο κόκκος του σιναπιού κλπ.) – τις Μεταφορές ή «παραβολικά λόγια» 
(π.χ. Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς). Άλλη διάκριση: Αυτές που αναφέρονται μαζί με το 
ιστορικό τους πλαίσιο και άλλες όχι (π.χ. Ο καλός Σαμαρείτης – Το χαμένο Πρόβατο 
αντίστοιχα). Τέλος υπάρχει μια ιδιαίτερη ομάδα: Οι Παραβολές της Βασιλείας. 
 
(β) Πώς λειτουργούν οι Παραβολές 
Σκοπός τους είναι να προκαλέσουν μια αντίδραση εκ μέρους των ακροατών και όχι ν’ 
αποκαλύψουν αλήθειες, αν και το κάνουν κι αυτό. Επειδή είναι προφορικές και όχι 
γραπτές, λειτουργούσαν όπως το ανέκδοτο: έπρεπε κανείς να πιάσει με την πρώτη 
τον παλμό τους και να αντιδράσει χωρίς επεξηγήσεις. Σήμερα που εμείς τις 
διαβάζουμε, πρέπει να τις εξηγήσουμε. 
 

3. Η εξήγηση των Παραβολών 
 

Η εξήγηση των Παραβολών περιλαμβάνει:  
 (α) την ανεύρεση των «Σημείων Αναφοράς» της παραβολής. Σημεία αναφοράς 
είναι αυτά που ήξεραν τότε οι ακροατές του Ιησού και «έπιαναν» αμέσως το νόημα. 
Π.χ. Στην παραβολή που είπε ο Χριστός στον φαρισαίο Σίμωνα (Λκ 7,40-42), τα 
σημεία αναφοράς είναι τρία: ο Δανειστής, ο Μεγάλος οφειλέτης και ο Μικρός 
οφειλέτης. Τελικά ο Κύριος γελοιοποιεί τον Σίμωνα. Η παραβολή ενεργεί σαν λόγος 
κρίσης. 
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 (β) τον προσδιορισμό του Αρχικού Ακροατηρίου. Άμα προσδιορίσουμε ακριβώς 
σε ποιον/ποιους έλεγε την παραβολή ο Ιησούς, τότε θα φτάσουμε στο πραγματικό 
νόημά της και θα το «ακούσουμε» κι εμείς σήμερα ίδιο μ’ εκείνο που άκουγαν οι 
αρχικοί ακροατές. Π.χ. την Παραβολή του Καλού Σαμαρείτη ο Ιησούς την απευθύνει 
βασικά στον νομοδιδάσκαλο, και του αποδεικνύει ότι ούτε αυτός τηρούσε τον Νόμο 
σωστά.  
 Αυτά αφορούν τις παραβολές που συνοδεύονται από ιστορικό πλαίσιο (δηλ. από 
μια περιγραφή σχετικών γεγονότων). 
 Πώς εξηγούμε, όμως, τις Παραβολές που δεν συνοδεύονται από το ιστορικό τους 
πλαίσιο, όπως π.χ. η παραβολή του Χαμένου Προβάτου; Εδώ βλέπουμε πως ο 
Ματθαίος (18,12-14) αναφέρει ότι ο Ιησούς απευθύνει την παραβολή στους μαθητές 
του (το «αρχικό ακροατήριο»), και κατ’ επέκταση ο Ματθαίος προτρέπει τους 
αναγνώστες του να μη σκανδαλίζουν αλλά να περιθάλπουν τους αδύναμους. Ο 
Λουκάς (κεφ. 15) αναφέρει πως ο Ιησούς είπε την ίδια παραβολή στους Φαρισαίους 
(διαφορετικό «αρχικό ακροατήριο») με στόχο (ίδιον με του Ματθαίου:) να τους ελέγξει 
που δεν αποδέχονταν τους αδύναμους και τους απόκληρους της κοινωνίας. Πάντα, 
επομένως, πρέπει να βρίσκουμε το αρχικό ακροατήριο που αλλάζει από ευαγγελιστή 
σε ευαγγελιστή λόγω ακριβώς της έλλειψης ιστορικού πλαισίου. 
 Τέλος, πώς εξηγούμε τις Παραβολές της Βασιλείας; Το κύριο χαρακτηριστικό τους 
είναι ότι δείχνουν με τι μοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών, δηλ. τι συμβαίνει μ’ αυτήν. Η 
απάντηση είναι ότι με το ιστορικό τους σχήμα τού «ήδη αλλά όχι ακόμα» σημαίνουν 
ότι (α) Η κρίση επίκειται και (β) Υπάρχει σωτηρία. Το μήνυμα αυτό πρέπει να 
κηρυχτεί επειγόντως. Π.χ. Η Παραβολή του Άδικου Διαχειριστή (Λκ 16,1-9). Κανένα 
άλλο στοιχείο δεν έχει σημασία σ’ αυτήν παρά μόνον ότι ο διαχειριστής έκανε κάτι 
γρήγορα (ταχέως), και γι’ αυτό επαινέθηκε από τον Χριστό (χωρίς βέβαια ο Κύριος να 
εγκρίνει τη λαμογιά του!) 
 

4. Η ερμηνεία των Παραβολών 
 

 1. Κάνουμε, βασικά, 3 βήματα: (α) διαβάζουμε την παραβολή παράλληλα με τα 
συμφραζόμενά της· (β) ανακαλύπτουμε ποιος είναι ο στόχος του νοήματός της· (γ) 
μεταφέρουμε τον στόχο αυτού του νοήματος στο δικό μας περιβάλλον, όπως έκανε ο 
Ματθαίος για την κοινότητά του (18,10-14· 20,2-16). 
 2. Έχουμε πάντοτε υπόψη την έννοια της Βασιλείας του Θεού (ή των Ουρανών): 
είναι εδώ «ήδη αλλά όχι ακόμα», ακριβώς επειδή οι παραβολές είναι μέσα διά των 
οποίων κηρύττεται η Βασιλεία. Το μήνυμα μιας τέτοιας βασιλείας είναι επίκαιρο και 
σήμερα: (α) Όσοι στηρίζονται στα υλικά αγαθά για να εξασφαλιστούν, πρέπει ν’ 
ακούσουν επειγόντως το μήνυμα της επικείμενης κρίσης (όπως ο άφρων πλούσιος). 
(β) Τα απολωλότα πρόβατα πρέπει ν’ ακούσουν επειγόντως το ευαγγέλιο της 
σωτηρίας. 
 
Πώς προσεγγίζουμε τις Παραβολές; 
 
Κατανοούμε ότι δεν είναι αλληγορίες αλλά κατανοητές ιστορίες. Βρίσκουμε τον Στόχο 
τους, τα «Σημεία Αναφοράς» και το συγκεκριμένο τους Ακροατήριο. Μεταφέρουμε 
στη δική μας πραγματικότητα τον στόχο του νοήματος. Έχουμε πάντοτε υπόψη την 
έννοια της Βασιλείας (είναι εδώ «ήδη αλλά όχι ακόμα») και τον επείγοντα χαρακτήρα 
της. 
 
[Στο Επόμενο: 4. Οι Πράξεις των Αποστόλων] 
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