
Σελίδα 1 από 2 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
«ΝΕΑ ΖΩΗ»                                                                                                            Μελέτη Νο 5 
 

 

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

55..  ΟΟΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΕΕΣΣ  
 

Ανάγνωσμα: Β΄ Κορινθίους 1,12-14 

Εισαγωγικά 
 
Οι Επιστολές αποτελούν ένα ξεχωριστό φιλολογικό είδος της ΚΔ. Φαινομενικά φαίνονται ευκολοερμήνευτες 
(π.χ. «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος») , αλλά πολλές φορές δεν είναι (π.χ. η ερμηνεία τού Α΄ Κορ 
11,2-16 για το κάλυμμα των γυναικών, ή το Α΄ Κορ 7,25 όπου η γνώμη του Παύλου γίνεται «λόγος Κυρίου 
κλπ.) 
 

1. Η φύση των Επιστολών 
 

1. Οι Επιστολές κατά τον Gustav Adolf Deissmann δεν είναι ομοιογενής ομάδα. Χωρίζονται σε «γνήσια 
γράμματα» όταν απευθύνονται σε ένα ή περισσότερα άτομα. Οι «Επιστολές» απευθύνονται σε ένα 
ευρύτερο κοινό σκοπό να δημοσιευτούν. Η μορφή των αρχαίων επιστολών δικαιολογεί τη διάκριση (π.χ. η 
επιστολή της Αποστολικής Συνόδου, Πράξ 15,23-29). Ο Παύλος επέλεξε ένα μικτό είδος: «Επιστολή» σε 
προσωπικό ύφος (π.χ. Ρωμαίους).  2. Παρά την ποικιλία των επιστολών, το κοινό του σημείο είναι η 
«περιστασιακή» τους φύση. Είναι επί τούτου συγγράμματα, προέκυψαν δηλ. από μια συγκεκριμένη 
περίσταση και αφορούν αυτήν, κι ανήκουν στον 1ο μ.Χ. αιώνα. 3. Δεν είναι θεολογικές διατριβές. Ακριβώς 
επειδή είναι «περιστασιακές» δεν είναι επιτομές θεολογίας του Παύλου ή του Πέτρου. Πολλές φορές, 
μάλιστα, η ερμηνευτική δυσκολία τους έγκειται στο ότι έχουμε τις απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν τα 
ξέρουμε (π.χ. τα ζητήματα της Α΄ Κορινθίους). Στη συζήτηση παίρνουμε για παράδειγμα την Α΄ Προς 
Κορινθίους. 
 

2. Το ιστορικό πλαίσιο (το περικείμενο) 
 

Το πρώτο βήμα είναι μια προκαταρκτική αλλά τεκμηριωμένη αναπαράσταση της κατάστασης στην οποία 
απευθύνεται ο συγγραφέας. Τι συνέβαινε στην Κόρινθο που ώθησε τον Παύλο να γράψει την Επιστολή; 
πώς έμαθε για την κατάσταση; τι είδους σχέση και επαφές είχε πρωτύτερα με τους Κορίνθιους πιστούς; 
ποιες διαθέσεις του ίδιου και των αναγνωστών διαφαίνονται στην Επιστολή; 
 Εδώ είναι απαραίτητα τα εξωτερικά βοηθήματα (τι πόλη ήταν η Κόρινθος; ποια η κουλτούρα της κλπ.), 
και δεύτερον πρέπει να διαβάσουμε όλο το βιβλίο προσεκτικά. Θα δούμε π.χ. τι οδήγησε τον Παύλο να 
γράψει τα περί «σοφίας» (3,18-23). 
 

3. Το φιλολογικό πλαίσιο (το συγκείμενο) 
 

Το επόμενο βήμα είναι να μάθουμε να βρίσκουμε τον ειρμό της επιχειρηματολογίας του συγγραφέα στα 
προβλήματα που επιλύει. Πώς θα γίνει αυτό; Σκεφτόμαστε με βάση τις παραγράφους: τι λέει η κάθε 
παράγραφος και πώς αυτή λειτουργεί στην όλη επιχειρηματολογία του συγγραφέα. Π.χ. στις δύο πργρ. 3,5-
9 και 3,10-15. Το παράδειγμα του αγρού στην πρώτη, γίνεται οικοδομή στη δεύτερη. Τα στοιχεία των 
μεταφορών είναι ίδια αλλά ο σκοπός διαφέρει: στην α΄ περικοπή είναι να τονιστεί ότι πάνω απ’ όλους είναι 
«ὁ αὐξάνων Θεός», ενώ στη β΄ «ἕκαστος βλεπέτω πῶς οἰκοδομεῖ». Και τα δύο αφορούν τους εργάτες του 
ευαγγελίου και όχι άτομα! 

 
Προβληματικές περικοπές 

 

Πέρα από τις περικοπές που μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε μόνοι μας, έχουμε και τις προβληματικές (π.χ. 
η φρ. «διὰ τοὺς ἀγγέλους», Α΄ Κορ 11,10· ή «οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν», 15,29· ή το κήρυγμα του 
Χριστού «τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν», Α΄ Πε 3,18· ή ποιος είναι «ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας», Β΄ Θεσ 2,3 
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κ.ο.κ.) Υπάρχουν οδηγίες: 1) Συχνά περικοπές είναι δύσκολες για μας επειδή δεν απευθύνονται σ’ εμάς (Β΄ 
Θεσ 2,5-6). 2) Συχνά είναι σίγουρο μόνο το «γιατί» ενός επιχειρήματος αλλά όχι οι λεπτομέρειες (π.χ. 
ξέρουμε ότι οι Κορίνθιοι ήταν ασυνεπείς και απέρριπταν την ανάσταση όλων των νεκρών, αλλά δεν ξέρουμε 
πώς γινόταν «το βάπτισμα υπέρ των νεκρών»). 3) Άλλοτε ένα τμήμα της περικοπής είναι βέβαιο κι ένα άλλο 
όχι (π.χ. ξέρουμε ότι κάποιοι Κορίνθιοι βαπτίζονταν για λογαριασμό των νεκρών τους, αλλά δεν ξέρουμε 
ποιοι το έκαναν, για ποιους και γιατί). 4) Απαραίτητη η χρήση βοηθημάτων. 
 

Ερμηνευτικά ζητήματα 
 

Γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ερμηνείες στις Επιστολές; Επειδή υπάρχει η «κοινά κατανοητή 
ερμηνεία» (=εφαρμόζουμε από κοινού στη δική μας κατάσταση με τον κοινό νου ό,τι μπορούμε. Ό,τι δεν μας 
φαίνεται εφαρμόσιμο το αφήνουμε στον 1ο αι.). Το πρόβλημα: τι ανήκει αποκλειστικά στον 1ο αι. και τι 
εφαρμόζεται και σήμερα. Π.χ. η εντολή του Παύλου στον Κάρπο να του φέρει το πανωφόρι (Β΄ Τιμ. 4,13) 
δεν εφαρμόζεται σήμερα! Αλλά η εντολή «Κακοπάθησε…» (Β΄ Τιμ 2,3) όλοι δεχόμαστε ότι εφαρμόζεται. Τι 
συμβαίνει όταν άλλοι θεωρούν κάτι εφαρμόσιμο σήμερα και άλλοι όχι; Παράγοντες που μας επηρεάζουν 
είναι: οι θεολογικές μας αντιλήψεις, η εκκλησιαστική μας παράδοση, οι πολιτισμικές μας συνήθειες, το 
κοινωνικό περιβάλλον, τα υπαρξιακά μας προβλήματα κλπ. Π.χ. η πολυπρόσωπη διοίκηση της εκκλησίας 
(Α΄ Τιμ 5,17· Τιτ 1,5)· το νηπιοβάπτισμα (Α΄ Κορ 1,16· 7,14), το μεγαλοβάπτισμα (Κολ 2,12), η «δεύτερη 
πείρα», ο «προορισμός» κλπ. Πώς βγάζουμε άκρη εν προκειμένω;  
 Υπάρχουν δύο κανόνες: 1) Ένα κείμενο δεν μπορεί να εννοεί κάτι που δεν θα το εννοούσε ο 
συγγραφέας του ή δεν θα το κατανοούσαν οι αρχικοί αναγνώστες του. Οι λεγόμενες «παράμετροι του 
νοήματος» μας βοηθούν να ορίσουμε τι δεν μπορεί να σημαίνει κάτι (π.χ. Α΄ Κορ 13,10: το «τέλειο» δεν 
μπορεί να είναι η ΚΔ!) 2) Όταν βιώνουμε καταστάσεις ανάλογες μ’ εκείνες του 1ου αι., τότε ο Λόγος του 
Θεού προς εμάς είναι ταυτόσημος με τον Λόγου του Θεού προς τους αρχικούς αναγνώστες (π.χ. «Πάντες 
ήμαρτον…» ή «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» κλπ.) 
 Παράλληλα, υπάρχουν τέσσερις προβληματικές περιπτώσεις:  
 1) Το πρόβλημα της επέκτασης της εφαρμογής. Π.χ. Μπορώ να επεκτείνω την εντολή προς τους 
εργάτες της εκκλησίας (αν. 3) «ας προσέξει καθένας πώς οικοδομεί» στα άτομα;  
 2) Το πρόβλημα των μη συγκρίσιμων στοιχείων. Όταν ζητήματα του 1ου αι. έχουν το ανάλογό τους 
σήμερα (π.χ. η αιμομιξία, Α΄ Κορ 5,1-11) ή όχι (π.χ. η βρώση ειδωλοθύτων). Το πρώτο είναι σημαντικό 
θέμα, ενώ το δεύτερο «αδιάφορο». Πρβλ. τις περιπτώσεις του Ρωμ 14 και Κολ 2,16-23. Τι γίνεται όταν κάτι 
είναι «αδιάφορο» αλλά όχι γι όλους; Πώς θα τα ξεχωρίσουμε; (α) Ό,τι οι Επιστολές θεωρούν «αδιάφορο», 
αυτό είναι και σήμερα αδιάφορο. (β) Τα «αδιάφορα» δεν είναι από τη φύση τους «ηθικά», είναι όμως 
πολιτισμικά (π.χ. σε άλλες κουλτούρες πίνουν κρασί και σε άλλες είναι αδιανόητο ο χριστιανός να πίνει. 
Πρβλ. μάκρος φούστας, γραβάτες, παντελόνια στις γυναίκες κλπ). (γ) Οι κατάλογοι των αμαρτημάτων στις 
Επιστολές (π.χ. Ρωμ 1,29-30· Α΄ Κορ 5,11· 6,9-10· Β΄ Τιμ 3,2-4 κλπ.) ποτέ δεν περιλαμβάνουν «αδιάφορα» 
αντίστοιχα του 1ου αι. Και τα «αντίστοιχα» του 1ου αι. ποτέ δεν περιλαμβάνονται στις χριστιανικές 
προσταγές (π.χ. Ρωμ 12· Εφ 5· Κολ 3 κλπ.)  
 3) Το πρόβλημα της σχέσης των πολιτισμών (1ος αι.-21ος αι.) Κείμενα που δεν είναι «ενδογενώς 
ηθικά» γίνονται τέτοια κατά τον χειρισμό τους όταν υπεισέρχονται θέματα υπακοής και αγάπης («δεν θα 
φάω κρέας στον αιώνα»). Εδώ απαντώνται και τα «πνευματικά αντίστοιχα» ζητήματα (μεθύσια στο 
δείπνο~ακαταστασίες στο δείπνο· ειδωλολατρικές τελετές~μνημόσυνα, πανηγύρια, καρνάβαλος· 
αμφισβήτηση αποστολικότητας~προσβολή κατά των εργατών· υποχρέωση περιτομής~απαίτηση 
υιοθέτησης πρώτα ενός δόγματος για να γίνει κανείς χριστιανός κλπ.)  
 4) Το πρόβλημα της περιστασιακής θεολογίας. Αντλούμε θεολογία αλλά με προσοχή: Συχνά έχουμε 
περιορισμένη θεολογική κατανόηση (π.χ. τι σημαίνει «θα κρίνουμε τους αγγέλους», Α΄ Κορ 6,2-3;) Ο Θεός 
μάς εξηγεί όλα όσα χρειαζόμαστε όχι όσα επιθυμούμε να μάθουμε. Κάποτε οι Επιστολές δεν απαντούν στα 
δικά μας ερωτήματα αλλά στων αρχικών αναγνωστών (π.χ. ερωτήματα για τις εκτρώσεις ή τις απεργίες 
κλπ.) Για ζητήματα που υπήρχαν ανέκαθεν, ο Παύλος απαντάει «όχι εγώ αλλά ο Κύριος». Για άλλα που 
προέκυψαν στη συνέχεια στο ειδωλολατρικό περιβάλλον, μετά τη διάδοχη του Χριστιανισμού και έξω από 
την ιουδαϊκή κουλτούρα του Ιησού, ο Παύλος απαντάει: «όχι ο Κύριος αλλά εγώ» (Α΄ Κορ 7,10 και 12). 
 

**** 
 
Στο επόμενο: Η Αποκάλυψη  


