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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 
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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. 
 

*** 
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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]  
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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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44..  ΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΩΩΝΝ  
 

Ανάγνωσμα: Πράξεις 1,1-11 

 
Οι Πράξεις των Αποστόλων είναι ο δεύτερος τόμος ενός ενιαίου αρχικά έργου του 
Λουκά «Ευαγγέλιο-Πράξεις», που το έγραψε για να πληροφορήσει έναν (άγνωστο σ’ 
εμάς) ρωμαίο αξιωματούχο, τον Θεόφιλο, για την εξέλιξη της Εκκλησίας μετά την 
ανάσταση του Χριστού. Κατά μία άποψη, το ενιαίο έργο η Εκκλησία αργότερα το 
χώρισε στα δύο για να κατατάξει το γ΄ ευαγγέλιο μαζί με τα άλλα τρία, και τις Πράξεις 
μετά το Κατά Ιωάννην στον Κανόνα της ΚΔ. 
 Στο έργο του αυτό ο Λουκάς θέλει να υπογραμμίσει πως ο Χριστιανισμός είναι ο 
αληθνός Ιουδαϊσμός, ότι δεν πρόκειται για κάποιο επαναστατικό κίνημα αλλά καθαρά 
θρησκευτικό, και να τονίσει τον θείο χαρακτήρα του Χριστιανισμού σαν ένα κίνημα 
που διεπόταν εξολοκλήρου από το Άγιο Πνεύμα. 

 
1. Η εξήγηση των Πράξεων 

 

Οι περισσότεροι προσεγγίζουν σήμερα τις Πράξεις σαν ένα βιβλίο όχι ιστορικό αλλά 
με καθαρά πνευματικούς στόχους, να γνωρίσουν δηλαδή πώς ήταν και πώς ζούσαν 
οι πρώτοι χριστιανοί, ώστε ν’ ακολουθήσουν και σήμερα το παράδειγμά τους είτε σαν 
άτομα είτε σαν εκκλησίες. Ποιος ήταν όμως στην πραγματικότητα ο σκοπός του 
συγγραφέα του; 
 

α) Οι Πράξεις ως Ιστορία 
 

Ο Λουκάς ως εθνικός γράφει ένα είδος Ιστορίας κατά το παράδειγμα της ελληνιστικής 
ιστοριογραφίας, ένα είδος που έχει τις ρίζες του στον Θουκυδίδη. Σκοπός αυτού του 
είδους ήταν να ευχαριστήσει τον αναγνώστη, να ενημερώσει, να προσφέρει 
ηθικολογία και απολογητική. Άρα, πέρα από το τι και το πώς που πρέπει να 
διερευνώνται, η εξήγηση των Πράξεων περιλαμβάνει και θεολογικά ερωτήματα, όπως 
ποιος ήταν ο σκοπός του Λουκά όταν διαμόρφωνε το υλικό του. Το ζήτημα της 
πρόθεσης του Λουκά είναι το πιο κρίσιμο εν προκειμένω. Ήταν αυτή να μας δώσει 
ένα μοντέλο εκκλησίας ή όχι; 
 Αυτό είναι δύσκολο να το ανακαλύψουμε, επειδή δεν ξέρουμε ποιος ήταν αυτός ο 
Θεόφιλος, και επειδή ο Λουκάς είχε ποικίλα ενδιαφέροντα όταν έγραφε τις Πράξεις.  
 

β) Ο Σκοπός του Λουκά 
 

1. Το κλειδί για την κατανόηση των Πράξεων είναι ότι ο Λουκάς θέλει να στρέψει την 
προσοχή του Θεόφιλου στην εξάπλωση του ευαγγελίου στα έθνη και την πορεία της 
εκκλησίας στην οικουμένη. 2. Το ειδικό αυτό ενδιαφέρον του Λουκά φαίνεται από το τι 
δεν κάνει: δεν ασχολείται με βιογραφίες των αποστόλων· ούτε με την εκκλησιαστική 
οργάνωση· ούτε με άλλη γεωγραφική επέκταση του ευαγγελίου εκτός από αυτήν της 
Ρώμης. 3. Ο Λουκάς δεν προσφέρει κανένα μοντέλο που να απαιτεί ομοιμορφία 
εφαρμογής. 4. Το μόνο μοντέλο που προσφέρει είναι η γενική εικόνα της δυναμικής 
εξάπλωσης διά του Πνεύματος. 
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γ) Ένα δείγμα εξήγησης 
 

Η εξήγηση μιας περικοπής των Πράξεων (π.χ. Πράξ 6,1-7) πρέπει να δίνει απάντηση 
(α) στο ποιος είναι ο σκοπός της αφήγησης και (β) στο τι ρόλο παίζει αυτή μέσα στην 
ευρύτερη Ιστορία. Δεν είναι απαραίτητο η κάθε πρόταση σε κάθε αφήγηση του 
βιβλίου να θέλει σώνει και καλά να πει σ’ εμάς κάτι.  
 

2. Η ερμηνεία των Πράξεων 
 

Είναι ή όχι οι Πράξεις «ιστορικά προηγούμενα» για να τα εφαρμόσουμε σήμερα;  
 

α) Μερικές γενικές Αρχές 
 

Πρέπει να ξέρουμε ότι οι διηγήσεις ή οι περιγραφές της Βίβλου γι’ αυτό που 
συνέβαινε στην πρώτη εκκλησία δεν είναι κανόνες για μας, παρεκτός εάν 
αποδεικνύεται πως αυτή ήταν η πρόθεση του συγγραφέα ή αν πρόκειται για 
ξεκάθαρη εντολή της Βίβλου (π.χ. οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν μουσικά όργανα. 
Δεν θα πρέπει να έχουμε κι εμείς;) Οι δογματικές δηλώσεις που αντλούνται από τη 
Βίβλο ανήκουν σε 3 κατηγορίες: α) στη χριστιανική θεολογία (τι πιστεύουμε), β) στη 
χριστιανική ηθική (πώς πρέπει να φερόμαστε), γ) στη χριστιανική πείρα και πρακτική 
(τι να πράττουμε). Μέσα σ’ αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν 2 είδη επιπέδων: το 
«πρωτογενές επίπεδο», όπου έχουμε δογματικές δηλώσεις που η Γραφή προτίθεται 
να διδάξει (π.χ. πάντες ήμαρτον, ο Θεός είναι αγάπη, ο Χριστός πέθανε για τις 
αμαρτίες μας κλπ.) και το «δευτερογενές επίπεδο» όπου έχουμε δογματικές 
δηλώσεις που αποτελούν τη λογική απόρροια των «πρωτογενών δηλώσεων» (π.χ. 
Οι δύο φύσεις του Χριστού σε μία ενότητα, προκύπτει από την πρωτογενή δήλωση 
της θεότητας του Χριστού). Διδακτική αξία έχει μόνον ό,τι σχετίζεται με την πρόθεση 
του βιβλικού συγγραφέα να μας διδάξει. Αυτό είναι και ο «λόγος του Θεού» προς 
εμάς. Απ’ αυτά προκύπτουν 3 γενικές αρχές: α) Λόγος Θεού στις Πράξεις είναι μόνον 
ό,τι είχε πρόθεση να μας διδάξει ο συγγραφέας· β) το συμπτωματικό, η περιστασιακή 
συνάφεια γύρω από την κύρια πρόθεση ίσως δείχνει το πώς ο συγγραφέας 
κατανοούσε τα πράγματα αλλά δεν σημαίνει ότι θέλει να μας το διδάξει κιόλας (π.χ. 
το ότι έριξαν κλήρο για να βγάλουν διακόνους)· γ) για να έχουν τα «ιστορικά 
προηγούμενα» αξία κανόνα, θα πρέπει ν’ αποδειχτεί, με βάση την εξηγητική, ότι αυτά 
σχετίζονται με την πρόθεση του συγγραφέα. 
 

β) Ειδικότερες αρχές 
 

1. Τα «βιβλικά προηγούμενα» δεν επικυρώνουν σημερινές πράξεις (π.χ. Ο πόκος 
μαλλιού του Γεδεών δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης και όχι προτροπή για μας να 
βάζουμε «σημάδια» προκειμένου να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού). 2. Οι βιβλικές 
αφηγήσεις έχουν αξία ως παραδείγματα αλλά μπορεί και να μην αποτελούν τον κύριο 
σκοπό του συγγραφέα. Πρέπει να αναζητούμε και τη συναφή βιβλική διδασκαλία 
(π.χ. Ο Χριστός με το μαστίγιο δεν υπάρχει αλλού στη Γραφή σαν συναφής 
διδασκαλία να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Η φρ. «Πίστεψε … και θα σωθείς εσύ και το 
σπίτι σου» δεν είναι υπόσχεση ή διδασκαλία για σήμερα, ότι δηλ. όποιος πιστεύει 
στον Χριστό θα πρέπει να σωθεί και η οικογένειά του, αλλιώς δεν πίστεψε ειλικρινά!) 
3. Τα «βιβλικά προηγούμενα» μπορεί να είναι μια συνιστώμενη πρακτική αλλά όχι και 
κανόνες που χρήζουν γενικής εφαρμογής (π.χ. το Δείπνο του Κυρίου ετελείτο από 
τους πρώτους χριστιανούς κάθε Κυριακή αλλά σήμερα μπορεί να τηρείται μόνο μία 
φορά τον μήνα).  
 

**** 
 
Στο επόμενο: 5. Οι Επιστολές 
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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  
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Σειρά Βιβλικών Μελετών Τετάρτης: 
ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΟ; 
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66..  ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΗΗ  
 

Ανάγνωσμα: Αποκάλυψη 1,1-8 
 

Εισαγωγικά 
 

Η Αποκάλυψη είναι περίεργο βιβλίο, και με ουσιαστικά ερμηνευτικά προβλήματα. Ο συγγραφέας, 
οι παραλήπτες και ο τόπος-χρόνος είναι γνωστά. Ο συγγραφέας άλλοτε μιλάει ξεκάθαρα (1,9) και 
άλλοτε με συμβολισμούς, από τους οποίους άλλοι είναι κατανοητοί (π.χ. η κρίση ενός σεισμού στο 
6,12-17) κι άλλοι δυσνόητοι (π.χ. οι δύο μάρτυρες στο 11,1-10). Τα περισσότερα προβλήματα 
πηγάζουν από τα σύμβολα, συν το γεγονός ότι το βιβλίο αναφέρεται από τη μια σε μελλοντικά 
γεγονότα, ενώ το πλαίσιό του είναι ένα αναγνωρίσιμο περιβάλλον του 1ου μ.Χ. αιώνα. 
 Έχουν διαμορφωθεί βασικά δύο σχολές ερμηνείας: 1. Η Μυστική: όλα είναι συμβολικά 
(Ωριγένης, Αυγουστίνος). 2. Η Ιστορική. Διακρίνεται σε: α) Εσχατολογική (Ειρηναίος, Ιππόλυτος) 
και β) Εκκλησιαστικοϊστορική: όλα υπό το φως της πραγματικότητας του συγγραφέα. Κατά την 
εφαρμογή τη δεύτερης μεθόδου, αναπτύχθηκε ανάμεσα στους ερμηνευτές (Καθολικούς και 
Ορθοδόξους, π.χ. Μπρατσιώτης), και μία επιμέρους: η Εκλεκτική. Αποτελεί συνδυασμό των 1,α,β 
με υπερέχουσα την εσχατολογική μέθοδο. 
 
 

1. Η φύση της Αποκάλυψης 
 

Το πρώτο κλειδί για την εξήγηση της Αποκάλυψης είναι να δει κανείς για τι είδος φιλολογίας 
πρόκειται: Η Αποκάλυψη συνδυάζει αριστοτεχνικά τρία φιλολογικά είδη: α) είναι αποκάλυψη, β) 
είναι προφητεία και γ) είναι επιστολή. 
 α) Είναι αποκαλυπτικό κείμενο.  

[Τα «αποκαλυπτικά» κείμενα δημιουργήθηκαν σε μια ιστορική περίοδο από το 200 π.Χ ώς το 200 ή 100 μ.Χ. 
Μετά την επιστροφή τους από την Αιχμαλωσία οι Ιουδαίοι αφιερώθηκαν στον Νόμο και την ερμηνεία του. Οι 
Σαδδουκαίοι φιλοσοφούσαν στις αυλές του ναού, οι γραμματείς ήταν απασχολημένοι να λύνουν τους 
ερμηνευτικούς κόμβους του νόμου, και μια καινούργια τάξη μορφωμένων και χαρισματούχων λαϊκών 
ασχολούνταν με τη μελέτη και την ερμηνεία των Προφητών (κυρίως με τους Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, Ζαχαρία και 
τμήματα του Ησαΐα). Τα συμπεράσματά τους τα έγραψαν σε βιβλία, τα λεγόμενα «αποκαλυπτικά» και τα 
υπέγραφαν με «ψευδώνυμο», δηλ. με το όνομα ενός μεγάλου άνδρα της εβραϊκής Ιστορίας για να 

προσδώσουν χαρακτήρα παλαιότητας στα κείμενά τους (Ενώχ, Ησαΐας, Μωυσής, Πατριάρχες κλπ.)].  
 Τα αποκαλυπτικά κείμενα, μαζί και η Αποκάλυψη, έχουν κοινά χαρακτηριστικά: 1) Πηγή τους 
είναι οι Προφήτες. 2) Είναι όλα σε γραπτή μορφή (ενώ οι Προφήτες όχι). 3) Παρουσιάζονται με τη 
μορφή οραμάτων και ενυπνίων και με γλώσσα αινιγματική και συμβολική, εξού και η ψευδωνυμία 
τους. 4) Οι εικόνες είναι φανταστικές (π.χ. θηρίο με επτά κεφάλια και δέκα κέρατα κλπ.) σε 
αντίθεση με τα μη αποκαλυπτικά κείμενα (αλάτι, φως, περιστέρια, λυχνία κλπ.) 5) Είχαν 
συγκεκριμένο λογοτεχνικό ύφος: διαχώριζαν τον χρόνο από τα γεγονότα και χρησιμοποιούσαν 
συμβολικούς αριθμούς). Η μόνη διαφορά της Αποκάλυψης: δεν είναι ψευδώνυμο έργο. Ο 
συγγραφέας υπογράφει το κείμενό του. 
 β) Η Αποκάλυψη είναι προφητικό κείμενο. Ο Ιωάννης, ωστόσο, δεν έχει ανάγκη να 
χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο γιατί δεν γράφει όπως οι άλλοι αποκαλυπτιστές, σε μια εποχή όπου 
το Πνεύμα αναμενόταν να έρθει. Ο Ιωάννης βρίσκεται «εν Πνεύματι», άρα ενεργεί ο ίδιος ως 
προφήτης. Είχε την αίσθηση του σχήματος «ήδη αλλά όχι ακόμα».  
 γ) Σαν επιστολή η Αποκάλυψη έχει «περιστασιακό» χαρακτήρα: απαντάει σε συγκεκριμένα 
προβλήματα των επτά Εκκλησιών, στις οποίες απευθύνεται. 
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2. Το ιστορικό πλαίσιο (το περικείμενο) 
 

Για την αναδόμηση και κατανόηση της ιστορικής κατάστασης όπου γράφτηκε το βιβλίο, 
απαιτούνται γενικά 2 κλειδιά: α) για την εξήγηση (την κατανόηση του ιστορικού πλαισίου):  
Πολιτεία και Εκκλησία βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, και την Εκκλησία την περιμένουν θλίψη 
και θάνατος. β) για την ερμηνεία της Αποκάλυψης, τα «κλειδιά» είναι 2 λέξεις: «Θλίψη» και 
«Οργή». Η θλίψη αφορά τους πιστούς, ενώ η οργή όσους τους βασάνισαν (πρβλ. τον Παύλο που 
καυχιέται για τις θλίψεις στο Β΄ Θεσ 1,3-10). Ο Ιωάννης υποφέρει διωγμούς για τους ίδιους λόγους 
που υποφέρουν και οι πιστοί (Απ 1,9, πρβλ. 20,4). 
 Επίσης, στο βιβλίο ξεχωρίζουν τα 2 Ερωτήματα της Αποκάλυψης (στην 6η σφραγίδα): «Ώς 
πότε δεν θα παίρνεις πίσω το αίμα μας από τους κατοίκους της γης;» και «Ποιος μπορεί ν’ αντέξει 
την ημέρα της οργής…;» Η απάντηση στο πρώτο είναι ότι πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα 
καθώς θα υπάρξουν και άλλοι μάρτυρες, και ότι η κρίση είναι βέβαιη. Η απάντηση στο δεύτερο 
ερώτημα είναι ότι «θα αντέξουν όσοι βασανίστηκαν και έπλυναν τις στολές τους στο αίμα του 
Αρνίου (κεφ. 7). 
 
 

3. Το φιλολογικό πλαίσιο (το συγκείμενο) 
 

Πρέπει να κατανοήσουμε τα οράματα της Αποκάλυψης. Όχι μόνο το νόημά τους αλλά και τον ρόλο 
τους συνολικά στο βιβλίο. Όπως και με τις Επιστολές, πρέπει να βρίσκουμε το νόημα του κάθε 
οράματος ξεχωριστά, καθώς το καθένα είναι κι ένας οικοδομικός λίθος της όλης 
επιχειρηματολογίας.  
 Η κυρίως πράξη του όλου «έργου» αρχίζει να ξετυλίγεται στα κεφ. 6‒7. Διακρίνονται 3 
επτάδες οραμάτων: οι επτά Σφραγίδες (κεφ. 6‒7), οι επτά Σάλπιγγες (8‒11) και οι επτά Φιάλες 
(15‒16). Το θεολογικό «κλειδί» του βιβλίου (κεφ. 12 –δες τα 2 οράματα) είναι ότι σε ένα 
επαναλαμβανόμενο «ήδη αλλά όχι ακόμα» ο σατανάς είναι ο ήδη νικημένος εχθρός αλλά το τέλος 
του δεν έχει έρθει ακόμα. Το βιβλίο τελειώνει (κεφ. 17‒22) με δύο πόλεις: την πόλη της Γης (τη 
Ρώμη) και την πόλη του Θεού (την άνω Ιερουσαλήμ). 
 
 

4. Ερμηνευτικά ζητήματα του βιβλίου 
 

Τι έχει να πει σ’ εμάς σήμερα η Αποκάλυψη; Συχνά, αυτό που για τους αρχικούς αναγνώστες ήταν 
μελλοντικό, είναι για μας παρελθόν. (Π.χ. η ρωμαϊκή αυτοκρατορία έμελλε να κριθεί ιστορικά (δες 
την εικόνα με τις ακρίδες στο κεφ. 9) αλλά για μας σήμερα αυτό είναι παρελθόν. 
 Η Αποκάλυψη μας λέει βασικά (α) πως ο Θεός θα τιμωρήσει όσους καταδυναστεύουν τους 
δικούς του και (β) ότι για τους πιστούς το μονοπάτι του σταυρού περνάει από θλίψεις, αλλά οι 
πιστοί θριαμβεύουν μέσα απ’ αυτές. Ο Θεός δεν υπόσχεται στους δικούς του απαλλαγή από τις 
θλίψεις ή τον θάνατο. 
 Πώς ερμηνεύουμε, όμως, το ότι ο εν χρόνω κόσμος συνδέεται στενά με την εσχατολογική 
πραγματικότητα; Πρέπει να προσέξουμε 5 πράγματα: (α) Δεν πρέπει να ερμηνεύουμε τις εικόνες 
κυριολεκτικά (π.χ. 8,6-13)· (β) συχνά η έννοια του «ταχέως» πρέπει να ερμηνεύεται ως «βεβαίως» 
(π.χ. το τέλος του σατανά)· (γ) δεν υπάρχουν κανόνες για την κατανόηση της εκπλήρωσης του 
εσχατολογικού (π.χ. η «Πανευρώπη», ο Πόλεμος των 6 Ημερών, το «χάραγμα» κλπ.) (δ) 
υπάρχουν ανεκπλήρωτες διαστάσεις των εικόνων, χωρίς κανένα «κλειδί» εξακρίβωσής τους (π.χ. 
τι είναι ακριβώς ο Αντίχριστος;) (ε) οι αμιγώς εσχατολογικές εικόνες (π.χ. 11,15-19· 19,1‒22,21) 
πρέπει να ερμηνεύονται ανάλογα. Είναι ο ανεκπλήρωτος (ακόμη) Λόγος του Θεού. 
 

Πώς προσεγγίζουμε την Αποκάλυψη;  
 

Ωσότου έρθει ο Χριστός, βιώνουμε το «όχι ακόμα» μέσα στο «ήδη».  
Και προσευχόμαστε: «Ναι, έλα Κύριε Ιησού!» 

 
**** 
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