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Χαράλαμπος Γ. Ατματζίδης 
Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ 

 
 

Ο «αφηγούμενος» χώρος και η θεραπεία του παράλυτου (Μκ 2,1-12)1 
 

[The „ narrated „ space and the healing of the paralytic (Mk 2,1-12)] 
 
 

Περίληψη  
Στο άρθρο αυτό η διήγηση της θεραπείας του παράλυτου εξετάζεται με την βοήθεια  
της διαχρονικής και συγχρονικής μεθόδου ανάλυσης των κειμένων. Κυρίως  
επιχειρείται να αναδειχθεί η λειτουργία του χώρου στην αφήγηση της θεραπείας του 
παράλυτου. Από την ανάλυση διαπιστώνεται ότι ο αφηγητής δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στην αφήγηση του χώρου. Με αυτή περιγράφει την πολύμορφη αλληλεπίδραση μεταξύ 
του χώρου και των ανθρώπων. Ακόμη, ο αφηγητής κινητοποιεί μέσω της αφήγησης του 
χώρου τον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει πώς ο άνθρωπος, προκειμένου να 
επικοινωνήσει με τον Ιησού υπερβαίνει όλα τα εμπόδια. Επίσης ο αφηγητής 
κατορθώνει με την αφήγηση του χώρου να κινητοποιήσει όλα τα πρόσωπα της 
αφήγησης. Αυτά είναι οι συνοδοί του παράλυτου, οι παριστάμενοι γραμματείς, το 
πλήθος, ο θεραπευμένος παράλυτος, καθώς και οι αναγνώστες της διήγησης. Όλοι 
αυτοί μεταμορφώνονται από απλοί παρατηρητές της σωτηρίας σε μετόχους και συν-
διαμορφωτές της. Με άλλα λόγια η αφηγηματική του χώρου που εμπεριέχεται στο Μκ 
2,1-12 συμβάλλει στην ανάδειξη της ανθρωπολογικής σημασίας της διήγησης της 
θεραπείας του παράλυτου. 
 

Summary 
In this article the narrative of the healing of the paralytic is examined with the help of 
the “diachronic” and “synchronic” text-analysis. The main attempt is to highlight the 
function of space in the narrative of the healing of the paralytic. The analysis shows that 
the narrator places special emphasis on the narration of the space. With it he describes 
the multifaceted interaction between space and people. Still, the narrator mobilizes 
through the narration of space the reader to realize how man, in order to communicate 
with Jesus, overcomes all obstacles. Also, the narrator manages through the narration 
of space to mobilize all the “actors” of the narrative. These are the attendants of the 
paralytic, the secretaries, the crowd, the cured paralytic, and the readers of the narrative 
of the healing of the paralytic. All of them are transformed from simple observers of 
salvation into shareholders and co-shapers. In other words, the narrative of the space 
contained in Mk 2,1-12 contributes to the anthropological significance of the narrative 
of the healing of the paralytic. 

   
 
Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας διηγείται στο Μκ 2,1-12 την θεραπεία ενός 

παράλυτου από τον Ιησού σε μια οικία της Καπερναούμ. Σημειώνει ότι η οικία και ο 
περί την οικία χώρος ήταν ασφυκτικά γεμάτος από κόσμο, όταν κάποια άτομα 
μετέφεραν έναν παράλυτο πάνω σε ένα κρεββάτι και επιχείρησαν, μάταια, να 
εισέλθουν στην οικία, όπου βρίσκονταν ο Ιησούς. Ο σκοπός τους ήταν να πλησιάσουν 
τον Ιησού, ώστε αυτός να θεραπεύσει τον παράλυτο. Αποφασισμένοι, ανέβηκαν στη 

                                                        
1  Εισήγηση που δεν πραγματοποιήθηκε. Το Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών & 
Οινουσών με θέμα : «Ο Ευαγγελιστής Μάρκος» (Χίος, Ιούνιος 2020) δεν πραγματοποιήθηκε λόγω 
covid – 19. 
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στέγη του σπιτιού, έκαναν ένα άνοιγμα σε αυτή και κατέβασαν τον παράλυτο μέσα 
στην οικία. Όταν ο Ιησούς είδε τον παράλυτο απευθύνθηκε σε αυτόν και του είπε: 
«Παιδί μου σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Η ρήση του αυτή προκάλεσε τη σιωπηρή 
αντίδραση των παρευρισκόμενων γραμματέων, οπότε ο Ιησούς αντέδρασε, 
στράφηκε προς τον παράλυτο και τον θεράπευσε προστάζοντάς τον να σηκωθεί, να 
πάρει το κρεββάτι του και να περπατήσει, πράγμα που έγινε. Ο θεραπευμένος πλέον 
παράλυτος πήρε το κρεββάτι του μπρος στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκόμενων 
και εγκατέλειψε την οικία ανεμπόδιστος από το αδιαχώρητο που επικρατούσε.  

Η παραπάνω θεραπεία του παράλυτου αναφέρεται και στα άλλα δύο Συνοπτικά 
Ευαγγέλια, στα Μτ 9,1-8 και Λκ 5,17-26, καθώς και στο Απόκρυφο Ευαγγέλιο του 
Νικόδημου ή αλλιώς  Άκτα Πιλάτου (Ευαγγέλιο Νικοδήμου 6) 2.  

Αξιοπρόσεκτο όμως είναι ότι από τις τέσσερεις σχετικές διηγήσεις μόνον αυτές 
του Μάρκου και του Λουκά αναφέρουν στο πλαίσιο της διήγησης της θεραπείας του 
παράλυτου το περιστατικό με την αποστέγαση της οικίας και το κατέβασμα του 
παράλυτου μέσα στην οικία, όπου βρίσκονταν ο Ιησούς. Αντίθετα, ο Ματθαίος 
διηγείται ότι ο Ιησούς θεράπευσε έναν παράλυτο κάπου έξω στην πόλη Καπερναούμ. 
Ακόμη, στο Ευαγγέλιο του Νικοδήμου, αναφέρεται ότι κάποιος Ιουδαίος κατά την 
δίκη του Ιησού ανέφερε στον ηγεμόνα Πόντιο Πιλάτο και στους παρευρισκόμενους 
ότι ήταν παράλυτος και ότι ο Ιησούς τον θεράπευσε3. 

Η παραπάνω αναλυτική αναφορά από τον Μάρκο στην οικία ως τον χώρο της 
θαυματουργικής δράσης του Ιησού αναδεικνύει τον χώρο - οικία σε σημαντικό 
στοιχείο της διήγησης. Ταυτόχρονα, όμως εγείρει και ερωτήματα, όπως γιατί η 
περιγραφή της αποστέγασης της οικίας δεν συμπεριλαμβάνεται στα άλλα δύο 
κείμενα, καθώς και τι μπορεί να σημαίνει η παράλειψη της αναφοράς της.  

Εμείς, θα επικεντρωθούμε στην προσέγγιση του Μκ 2,1-12 εφαρμόζοντας τις δύο 
μεθόδους ερμηνείας των κειμένων της Καινής Διαθήκης, την διαχρονική και την 
συγχρονική 4 . Δεν θα αναφερθούμε στο πολύ σημαντικό θέμα της ιστορίας της 
πρόσληψης της περικοπής της θεραπείας του παράλυτου από τα Συνοπτικά 

                                                        
2 Για το Ευαγγέλιο Νικοδήμου βλ., μεταξύ των άλλων,  C. Tischendorf, Υπομνήματα του Κυρίου Ιησού 
Χριστού πραχθέντα επί Ποντίου Πιλάτου, του ίδιου Ευαγγέλια Απόκρυφα, Εκδότης Χ. Ι. Σπανός, Αθήνα 
· Κ. Μποζίνης, Ευαγγέλιο Νικοδήμου, σε Ι. Καραβιδόπουλος, έκδ., Απόκρυφα χριστιανικά κείμενα, Α΄, 
Απόκρυφα Ευαγγέλια, Εκδόσεις Π. Πουρνάρας, Θεσσαλονίκη, 2001, 136-224 ·  Bishara Ebeid, Πόντιος 
Πιλάτος -  Άπιστος ή πιστός;, Εκδόσεις Ostracon, Critical Approaches to the Bible, vol. XXV, 
Θεσσαλονίκη, 2020, 136-153. 
3 Βλ. Ευαγγέλιο Νικοδήμου, 6:  

Εἷς δὲ τῶν Ἰουδαίων παραπηδήσας ἠξίου τὸν ηγεμόνα λόγον εἰπεῖν. λέγει ὁ ἡγεμών Εἴ τι θέλεις 
εἰπεῖν, εἰπὲ. ὁ δὲ Ἰουδαῖος ἔφη Ἐγὼ τριάκοντα ὀκτώ ἔτη ἐν κλίνῃ κατεκείμην ἐν ὀδύνῃ πόνων. 
Καὶ ἐλθόντος τοῦ Ἰησοῦ πολλοὶ δαιμονισμένοι καὶ ποικίλαις νόσοις κατακείμενοι 
ἐθεραπεύθησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ. καὶ τινες νεανίσκοι κατελεήσαντές με ἐβάστασάν με μετὰ τῆς 
κλίνης καὶ απήγαγόν με πρὸς αὐτὸν καὶ ἰδών με ὁ Ἰησοῦς ἐσπλαχνίσθη καὶ λόγον εἶπὲν μοι Ἆρον 
σου τὸν κράββατον καὶ περιπάτει. Καὶ ἦρα τὸν κράββατόν μου καὶ περιπάτησα. λέγουσιν οἱ 
Ἰουδαῖοι τῷ Πιλάτῳ Ἐρὠτησον ατὸν ποἰα ἡμέρα ἦν ὅτε ἐθεραπεύθη. λέγει ὁ θεραπευθείς  Ἐν 
σαββάτῳ. Λέγουσιν οἱ  Ἰουδαῖοι. Μὴ οὐχ οὔτως ἐδιδάξαμεν ὅτι ἐν σαββάτῳ θεραπεύει καὶ 
δαίμονας ἐκβάλλει;   (Ευαγγέλιο Νικοδήμου 6). 

4 Για τις μεθόδους ερμηνείας της Καινής Διαθήκης βλ., μεταξύ των άλλων, W.  Egger, Methodenlehre 
zum Neuen Testament, Freiburg, 2002 · P. Gooder, (επιμέλεια Αικ. Tσαλαμπούνη / Χ. Ατματζίδη), 
Αναζητώντας το νόημα. Μια εισαγωγή στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, Εκδόσεις Π. Πουρνάρας, 
Θεσσαλονίκη 2010. 
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Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά, καθώς και από το Ευαγγέλιο του 
Νικοδήμου. 

Πριν προχωρήσουμε στην ερμηνεία του Μκ 2,1-12, σημειώνουμε επιγραμματικά 
ότι με την διαχρονική ερμηνεία ενός καινοδιαθηκικού κειμένου επιχειρούμε να 
εντοπίσουμε  το χρονικό σημείο της διαμόρφωσης του κειμένου, τους παράγοντες 
που συντέλεσαν στη διαμόρφωσή του, καθώς επίσης και στον έλεγχο της 
ιστορικότητας των περιγραφόμενων.  Σε αυτή την ιστορικού χαρακτήρα διερεύνησή 
μας έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είναι γνωστό, πολλά ερμηνευτικά κλειδιά για το 
ξεκλείδωμα του κειμένου, όπως είναι η ιστορική κριτική, η κριτική των πηγών, η 
κριτική των μορφών, η κριτική της αναθεώρησης, η ανάλυση των κειμένων με την 
βοήθεια των κοινωνικών επιστημών κ.ά.  

Στην ανάλυση του Μκ 2,1-12 θα εφαρμόσουμε πολλά από τα παραπάνω 
ερμηνευτικά κλειδιά για να ξεκλειδώσουμε το κείμενο. Θα επιχειρήσουμε να 
εξετάσουμε επιγραμματικά την ταυτότητα του συγγραφέα του κατά Μάρκον 
Ευαγγελίου, την ιδιαιτερότητα του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, την ιστορικότητα των 
περιγραφόμενων, την ταυτότητα της αναφερόμενης οικίας,  τις αντιλήψεις για τη 
συγχώρεση των αμαρτιών την εποχή εκείνη και την εξουσία  του Ιησού να συγχωρεί 
αμαρτίες, κ.ά.  

Σημειώνουμε επίσης ότι με τη συγχρονική ερμηνεία ενός καινοδιαθηκικού 
κειμένου επιχειρούμε να εντοπίσουμε τις δυναμικές που αναπτύσσονται στο τρίγωνο 
«συγγραφέας-κείμενο-αναγνώστης» κατά την ανάγνωση ενός καινοδιαθηκικού 
κειμένου. Από τα πολλά ερμηνευτικά κλειδιά που έχουμε στη διάθεσή μας για το 
ξεκλείδωμα του κειμένου, αναφέρουμε εδώ την αφηγηματική κριτική, γιατί αυτό το 
ερμηνευτικό κλειδί θα εφαρμόσουμε κατά τη συγχρονική  προσέγγιση του Μκ 2,1-12 
και ειδικά για όσα αναφέρονται για την οικία ως το χώρο της θαυματουργικής δράσης 
του Ιησού. 

Κατά την αφηγηματική κριτική5, ο χώρος διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο σε μια 
αφήγηση. Ακριβέστερα οι Lahn / Meister, υποστηρίζουν ότι, όταν στις αφηγήσεις 
υπάρχει αναφορά στο χώρο, αυτός εμπεριέχει πάντοτε μια σηματοδότηση. Στην 
αφήγηση ενός οποιουδήποτε λογοτεχνικού κειμένου δεν υπάρχει αναφορά σε 
ουδέτερο ή κενό νοηματικά χώρο. Αντίθετα, ο «αφηγούμενος» χώρος σε ένα 
λογοτεχνικό κείμενο είναι πάντοτε γεμάτος σηματοδοτήσεις και επιδεκτικός 
ποικίλων ερμηνειών6. Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω, όταν κάποιος προβαίνει στην 
ανάλυση ενός αφηγηματικού κειμένου που εμπεριέχει και αφήγηση χώρου είναι 
υποχρεωμένος να εξετάσει τον χώρο με βάση τις αρχές που ισχύουν για όλη την 
αφήγηση, ώστε να μπορέσει ν’ ανακαλύψει και να ερμηνεύσει την ιδιαίτερη 
«συνεισφορά» του χώρου στη νοηματοδότηση της όλης αφήγησης.  

Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός των δύο ερμηνειών, της διαχρονικής και της 
συγχρονικής, στην εξέταση της εν λόγω περικοπής είναι ο πιο ενδεδειγμένος 

                                                        
5 Βλ., μεταξύ των άλλων, S. Lahn / J. C. Meister, Einführung in die Erzähltextanalyse, Stuttgart · Weimar, 
2013.  J. L. Resseguie, Narrative Criticism of the New Testament, Baker Academic, 2005.  
6 S. Lahn / J. C. Meister, Einführung in die Erzähltextanalyse, 248 · J. L. Resseguie, Narrative Criticism of 
the New Testament, 87-119.  
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ερμηνευτικός δρόμος, που οδηγεί στην ανακάλυψη και ανάδειξη του νοηματικού 
πλούτου της περικοπής7.    

Σε ό,τι αφορά την ιστορία της έρευνας του Μκ 2,1-12, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά 
την ειδική αναφορά του συγγραφέα του Ευαγγελίου στο χώρο της οικίας ως 
κεντρικού στοιχείου της όλης αφήγησης, αναφέρουμε τις δύο κατά τη γνώμη μας, πιο 
σημαντικές εργασίες, αυτές του P.-G. Klumbies8 και της J. Preußner9.  

 
Συνοπτική διαχρονική και συγχρονική ερμηνεία του Μκ 2,1-12  

 
1. Το κείμενο του Μκ 2,1-12: 

 
2,1 Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν. 
2,2 καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἐλάλει 
αὐτοῖς τὸν λόγον. 
2,3 καὶ ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 
2,4 καὶ μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου 
ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον ὅπου ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 
2,5 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ 
ἁμαρτίαι. 
2,6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις 
αὐτῶν· 
2,7 τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; βλασφημεῖ· τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ θεός; 
2,8 καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς 
λέγει αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 
2,9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ· ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν· 
ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; 
2,10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς 
γῆς - λέγει τῷ παραλυτικῷ· 
2,11 σοὶ λέγω, ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 
2,12 καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων, ὥστε 
ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν. 

 
2. Συνοπτική διαχρονική ερμηνεία του Μκ 2,1-12 
 
 2.1 Οι συνθήκες συγγραφής και ο συντάκτης του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Το 

κατά Μάρκον Ευαγγέλιο είναι σύμφωνα με την θεωρία περί των δύο πηγών10 το 

                                                        
7  Για την ανάγκη για μια συνδυαστική ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, σήμερα, τη μετανεοτερική 
εποχή, βλ. αναλυτικά Χ. Ατματζίδης, Μετά-νεοτερική ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Απολλώνια ΚΑΙ 
Διονυσιακή Ερμηνεία, Εκδόσεις OSTRACON, Critical Approaches to the Bible, vol. XX, Θεσσαλονίκη 
2019, 15-34.     
8 P.-G. Klumbies, „Die Heilung eines Gelähmten und vieler Erstarrter (Die Heilhung eines Gelähmten) 
Mk 2,1-12 (Mt 9,1-8; EvNik 6), στο R. Zimmermann, (Hrg.), Kompendium der frühchristlichen 
Wundererzählungen, Band I: Die Wunder Jesu, Gütersloher Verlaghaus, Gütersloh, 2013, 235-247. 
9  J. Preußner, «Die Heilung eines Gelähmten - Die Bedeutung des Hauses», 
https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkommentar/beitraege-im-
obk/detailansicht/ch/540a556328c92d07e6630f61df5fac27/?tx_gbbibelkommentar_main%5Bcomme
nt%5D=82&tx_gbbibelkommentar_main%5Baction%5D=show&tx_gbbibelkommentar_main%5Bcontr
oller%5D=Comment (ανάκτηση 03/01/2020). 
10 Βλ. αναλυτικά, μεταξύ των άλλων, U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, Göttingen, 2004, 
190-194. 
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αρχαιότερο από τα τρία Συνοπτικά Ευαγγέλια και πρέπει να συντάχτηκε περί το 70 
μ.Χ.. 

Ως προς τη χρονολογία σύνταξης του Ευαγγελίου σημειώνουμε ότι αυτή εξαρτάται 
από την ερμηνεία του Μκ 13,2.14. Στους στίχους αυτούς  ο Ιησούς φέρεται να λέει τα 
εξής για τον Ναό της Ιερουσαλήμ και την τύχη του:  

 
13,2 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ 
ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ. 
13,14 Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ὁ 
ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη    

 
Οι δύο παραπάνω στίχοι είναι ενταγμένοι στο μακροκείμενο του Ευαγγελίου, 

όπως αυτό μας παραδίδεται στο υπάρχον Ευαγγέλιο και αναφέρονται στην 
καταστροφή του Ναού από τους Ρωμαίους το 70 μ.Χ..  

Στην έρευνα11 το αμφισβητούμενο είναι, εάν οι δύο αυτοί στίχοι αναφέρονται 
πράγματι στην καταστροφή του Ναού ή εάν αυτοί αναγγέλλουν ως προφητεία την 
επερχόμενη καταστροφή του Ναού. Έτσι σχετικά με το θέμα υπάρχουν μεταξύ των 
ερευνητών δύο θέσεις.  Άλλοι υποστηρίζουν ότι το Ευαγγέλιο συντάχτηκε πριν το 70 
μ.Χ. και άλλοι ότι αυτό συντάχτηκε μετά το 70 μ.Χ.   

Όσοι υποστηρίζουν τη σύνταξη του Ευαγγελίου πριν το 70 μ.Χ., τη συνδέουν με τις 
δολοφονίες των δύο Ρωμαίων αυτοκρατόρων, του Νέρωνα και του Γάλβα και πριν 
την αναζωπύρωση του ιουδαϊκού πολέμου επί Τίτου. Δηλαδή, χρονολογούν τη 
σύνταξη του Ευαγγελίου μεταξύ του χειμώνα του 68/69 μ.Χ. και του χειμώνα του 
69/70 μ.Χ.. Σημειώνουμε ότι η θέση αυτή δεν συνυπολογίζει κατά την χρονολόγηση 
του Ευαγγελίου την καταστροφή του Ναού που συνέβη το 70 μ.Χ.. Αντίθετα η θεωρία 
αυτή θεωρεί ότι ο συντάκτης  του έργου αναμένει την εμφάνιση του αντίχριστου στον 
Ναό πριν την Δευτέρα Παρουσία. Όμως η παραπάνω θέση  δεν συνυπολογίζει κατά 
τη χρονολόγηση του Ευαγγελίου ότι είναι πιθανόν ο συντάκτης του να υιοθετεί στο 
Μκ 13 μια παράδοση και να την επεξεργάζεται. Γι’ αυτό η θέση αυτή θεωρεί ότι οι 
στίχοι  Μκ 13,2.14 υπήρχαν από την αρχή στη διήγηση. 

Αντίθετα όσοι υποστηρίζουν ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε μετά το 70 μ.Χ. υιοθετούν 
την άποψη ότι οι στίχοι Μκ 13,2.14 πρέπει ν’ αποτελούν μέρος της παράδοσης που 
υιοθέτησε ο Μάρκος κατά τη σύνταξη του Ευαγγελίου του και δη του κεφ. 13.  Οι δύο 
στίχοι καθρεφτίζουν την θέση του Μάρκου, ο οποίος βάζει στο στόμα του Ιησού τα 
λόγια αυτά (vaticinia ex eventu) για να ερμηνεύσει το γεγονός της καταστροφής του 
Ναού. Σύμφωνα λοιπόν με την θέση αυτή το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο πρέπει να 
συντάχτηκε μετά το 70 μ.Χ.  

Σε ό,τι αφορά τον τόπο συγγραφής του Ευαγγελίου οι γνώμες διίστανται12.  Για 
μεγάλο χρονικό διάστημα η Ρώμη θεωρούνταν ως τόπος συγγραφής του Ευαγγελίου. 
Και αυτό γιατί στο Ευαγγέλιο υπάρχουν γλωσσικές ιδιαιτερότητες13 και λεπτομερείς 

                                                        
11 Βλ., μεταξύ των άλλων, U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, 242-243 (βιβλιογραφία). 
12 Βλ., μεταξύ των άλλων, U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, 244.  
13  Στο Ευαγγέλιο υπάρχουν λατινισμοί, όπως: μόδιος [modius] (Μκ 4,21), λεγιὼν (Μκ 5,9.15), 
σπεκουλάτωρ [s[peculator] (Μκ 6,27), δηνάριον [denarius] (Μκ 6,37), πυγμή [pugnus] (Μκ 7,3), ξέστης 
[sextarius] (Μκ 7,4), κορδάντης [quadrans] (Μκ 12, 42), φραγγελόω [flagellare] (Mk 15,15), πραιτώριον 
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αναφορές  και επεξηγήσεις σε ιουδαϊκές θρησκευτικές συνήθειες και γιορτές14. Όμως 
ως τόπος συγγραφής του Ευαγγελίου προτάθηκαν και διάφορες περιοχές της Μικράς 
Ασίας, όπως είναι η  Συρία, η Γαλιλαία και η Δεκάπολις, καθώς και η πόλη της 
Αντιόχειας της Συρίας15.  

Σε ό,τι αφορά τον συγγραφέα του Μκ 2,1-12, αυτός θεωρείται ότι προέρχεται από 
τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Αυτό συνάγεται από την ίδια την διήγηση του Μκ  2,1-12, 
όπου περιγράφεται  αναλυτικά ότι οι συνοδοί του παράλυτου αποστέγασαν την 
οικία, όπου βρίσκονταν ο Ιησούς. Με την περιγραφή της εν λόγω οικίας 
συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για οικία ελληνορωμαϊκού τύπου, καθώς και ότι ο 
συγγραφέας προέρχεται από τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. 

2.2 Το λογοτεχνικό είδος του Μκ 2,1-12. Ο συντάκτης της περικοπής (Μκ 2, 1 -12) 
συνδυάζει σε αυτή δύο λογοτεχνικά είδη, τη διήγηση ενός θαύματος και τη διήγηση 
μιας λεκτικής αντιπαράθεσης του Ιησού με τους αντιπάλους του γραμματείς.  Μέσα 
από τον συνδυασμό αυτό ο συντάκτης της περικοπής αναδεικνύει τη σημαντική 
λειτουργία του λόγου σε μια θαυματουργική επέμβαση του Ιησού16. Ο Ιησούς με τον 
λόγο  - προτροπή προς τον παράλυτο: «ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς 
τὸν οἶκόν σου» (Μκ 2,11) επιτελεί την θαυματουργική του πράξη. Έτσι ο παράλυτος 
«...ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων» (Μκ  2,12). 

Η θαυματουργική αυτή παρέμβαση του Ιησού αναδεικνύει δύο κεντρικής 
σημασίας στοιχεία. Το ένα είναι η θεραπευτική δύναμη του Ιησού και το άλλο είναι 
η θεϊκού χαρακτήρα εξουσία του να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και τα 
δύο αυτά στοιχεία προβάλλονται ιδιαίτερα μέσα από τη λεκτική αντιπαράθεση του 
Ιησού με τους γραμματείς και συντείνουν στον τονισμό του χριστολογικού 
χαρακτήρα της διήγησης. Σε αυτή και μέσα από τη συγκεκριμένη ερμηνευτική οπτική 
που αναφέραμε ο Ιησούς αναδεικνύεται ως το κεντρικό πρόσωπο της διήγησης και 
επισκιάζει την όποια ανθρωπολογική διάσταση  της διήγησης. 

2.3 Η λειτουργία του Μκ 2,1-12 στην κοινότητα του Μάρκου. Ο συντάκτης της 
περικοπής απευθύνει την περικοπή σε μια συγκεκριμένη κοινότητα που αποτελείται 
από χριστιανούς πρώην ειδωλολάτρες. Επίσης αυτός φροντίζει ν’ αναδείξει τον οίκο-
οικία ως τον τόπο, όπου ο Ιησούς θεραπεύει τον παράλυτο και προβάλλει την 
εξουσία του να συγχωρεί τους αμαρτωλούς.  Η συγκεκριμένη επιλογή του συντάκτη 
δεν είναι τυχαία. Αντίθετα αυτός με την επιλογή του οίκου-οικίας ως του κέντρου της 
δράσης του Ιησού αποσκοπεί να εμφυσήσει στους πρώτους χριστιανούς τα 
αισθήματα της σιγουριάς και της συντροφικότητας. Σημειωτέο ότι οι οίκοι-οικίες 
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις πρώτες κοινότητες17. Εκεί συγκεντρωνόταν οι 
πιστοί για να μετέχουν στα κοινά τραπέζια (αγάπες), ν’ ακούσουν τη διδασκαλία του 

                                                        
[praetorium] (Μκ 15,16), κεντυρίων [centurio] (Μκ 15, 39.44εξ.). Επίσης στο Μκ 12,42 εντάσσεται το 
ελληνικό νόμισμα «λεπτόν» στο ρωμαϊκό νομισματικό σύστημα.   
14 Π.χ. αναφορές και επεξηγήσεις για τους καθαρμούς (Μκ 7,3-4), τη γιορτή των Αζύμων (Μκ 14,12), 
το Πάσχα και το Σάββατο (Μκ 15,42).  
15 U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, 243.  
16 Βλ. και Χ. Ατματζίδης, Θεολογία της Καινής Διαθήκης, Εκδόσεις OSTRACON, Critical Approaches to 
the Bible, vol. XIX, Θεσσαλονίκη 2019, 177-178, 206. 
17  Βλ. και Μ. Γκουτζιούδη, «Η οικογενειακή ζωή και οι αρχαιότητες της εποχής του Αποστόλου 
Παύλου», σε ΙΕ΄ Παύλεια, Η οικογένεια: Παύλεια θεολογία και σύγχρονη θεώρηση, Βέροια 2009, 95-
119 · το ίδιου, «Η συνδρομή της Τοπογραφίας και της Αρχαιολογικής Μαρτυρίας στην Κατανόηση του 
Χώρου Δράσης των Χριστιανών της Κορίνθου», του ίδιου, Καινοδιαθηκικές Μελέτες με τη Συνδρομή 
της Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη, 2012, 65-88.     
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Χριστού και να συζητήσουν τα διάφορα θέματα που αφορούσαν τη  νέα πίστη τους 
και τις καθημερινές πτυχές της ζωής των μελών της κοινότητας. Έτσι ο συντάκτης της 
περικοπής με το να τοποθετεί την θαυματουργική δράση του Ιησού, καθώς και την 
λεκτική αντιπαράθεσή του με τους γραμματείς μέσα στον οίκο-οικία, αποσκοπεί να 
τον αναδείξει ως τον κατεξοχήν χώρο ανάδειξης της θαυματουργικής δράσης και 
εξουσίας του Ιησού (πρβλ. Μκ 1,33-34).    
 

3. Συνοπτική συγχρονική ερμηνεία του Μκ 2,1-12  
 
Αν η περικοπή του Μκ 2,1-12 εξεταστεί υπό το πρίσμα της συγχρονικής ερμηνείας, 

διαπιστώνεται ότι αυτή δεν είναι απλώς μια διήγηση - αποτύπωση ενός συμβάντος. 
Επιπλέον, η περικοπή είναι και αφήγηση ενός συμβάντος. Με αυτή ο αφηγητής 
Ευαγγελιστής αφηγείται το συγκεκριμένο περιστατικό στους αναγνώστες του και 
κατορθώνει να πετύχει τη «μείξη» των οριζόντων του κειμένου με τον ορίζοντα του 
αναγνώστη»18. Με άλλα λόγια ο αφηγητής Ευαγγελιστής σταδιακά και με διάφορους 
αφηγηματικούς τρόπους προσεγγίζει τον αναγνώστη και τον καθιστά κοινωνό των 
σκέψεων και των μηνυμάτων του, ώστε να τον κινητοποιήσει.  

Εμείς, θα περιγράψουμε μόνον έναν από τους αφηγηματικούς αυτούς τρόπους, 
αυτόν που σχετίζεται με τον  χώρο του οίκου-οικίας και τη λειτουργία του στην 
αφήγηση. Πρώτα όμως θα προβούμε σε μια συνοπτική ανάλυση και εξήγηση της 
περικοπής με την βοήθεια της αφηγηματικής κριτικής 19.    

3.1 Συνάφεια & δομή του Μκ 2,1-12. Η περικοπή Μκ 2,1-12 εντάσσεται στην 
ευρύτερη ενότητα του Μκ 1,1-8,26, όπου ο αφηγητής μας αφηγείται πώς ο Ιησούς 
πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλιλαία και εκτύλιξε την δημόσια δράση του20. Εντός της 
ευρύτερης αυτής ενότητας και συγκεκριμένα στο Μκ 2,1-3,6 εμπεριέχονται πολλές 
λεκτικές αντιπαραθέσεις του Ιησού με τους γραμματείς και  τους Φαρισαίους, καθώς 
και πολλά αποφθέγματα που διατύπωσε ο Ιησούς και τα οποία τον χαρακτήριζαν και 
τον ανέδειξαν ως τον απόλυτο κυρίαρχο των γεγονότων, όπως χαρακτηριστικά τονίζει 
ο L. Schenke21. Εισαγωγή της ενότητας Μκ 2,1-3,6 αποτελεί η αφήγηση της θεραπείας 
του παράλυτου (Μκ 2,1-12).   

Τα παραπάνω αφηγούμενα συμβάντα διαδραματίζονται στην πόλη Καπερναούμ 
της Γαλιλαίας.  Ήδη στο Μκ 1,21-34 έχουμε την πρώτη αφήγηση της δράσης του Ιησού 
στην Καπερναούμ και τώρα στο Μκ 2,1-12 έχουμε την δεύτερη αφήγηση στην πόλη 
αυτή (Μκ 2,1). Έτσι η Καπερναούμ αναδεικνύεται από τον αφηγητή σε σημαντικό 
κέντρο της δραστηριότητας του Ιησού στην Γαλιλαία.  

                                                        
18 Βλ. H.-G., Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, H-G. 
Gadamer, Gesammelte Werke 1. Hermeneutik I, UTB – Mohr Siebeck, Tübingen 1999, passim· Θ. 
Πελεγρίνης, «Γκάνταμερ, Χανσ-Γκέοργ (Gadamer, Hans-Georg)», του ίδιου, Λεξικό της φιλοσοφίας, 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, 752-753 · Χ. Ατματζίδης, Μετά-νεοτερική ερμηνεία της Καινής 
Διαθήκης. Απολλώνια ΚΑΙ Διονυσιακή Ερμηνεία, 15-34.   
19 Βλ. και D. Dormeyer, «Narrative Analyse von Mk 2,1-12», Linguistica Biblica, 31 (1974), 68-89 · P.-G. 
Klumbies, „Die Heilung eines Gelähmten und vieler Erstarrter (Die Heilhung eines Gelähmten) Mk 2,1-
12 (Mt 9,1-8; EvNik 6), 235-247. 
20 U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, Göttingen, 2004, 248-250.   
21 Βλ. L. Schenke, Das Markusevangelium. Literarische Eigenart – Text und Kommentierung, Stuttgart, 
2005, 81. 
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Στο Μκ 2,1 περιγράφεται με τη χρήση της λέξης «πάλιν» πώς ο Ιησούς επιστρέφει 
στην Καπερναούμ και κηρύττει μέσα σε μια οικία. Η αναφορά αυτή δεν είναι τυχαία. 
Ήδη στο Μκ 1,29 αναφέρεται ότι ο Ιησούς μετέβη στην οικία των αδελφών Σίμωνα 
και Ανδρέα. Έτσι μέσα από την σκηνή της παραμονής του Ιησού σε δύο  μάλλον οικίες 
δεν περιγράφεται απλώς μια καθημερινή και ανθρώπινη στιγμή της ζωής του Ιησού. 
Αντίθετα, υπονοείται ότι η δράση του Ιησού στην Καπερναούμ εκτυλίσσεται και 
κορυφώνεται μέσα σε μια οικία. Στο Μκ 2,10 22 , διαβάζουμε ότι ο Ιησούς 
ευρισκόμενος σε μια οικία απευθύνεται προς τους γραμματείς και συγκρούεται 
λεκτικά με αυτούς λέγοντας:   

 
ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς  
(Μκ 2,10)   

 
Στο χωρίο αυτό ο Ιησούς αυτοπροσδιοριζόμενος ως «ο υιός του ανθρώπου»23 

αναδεικνύει την ιδιαιτερότητά του, τη στενή του σχέση με τον Θεό και την ιδιότητα 
του πληρεξουσίου του Θεού, που του παρέχουν την εξουσία να συγχωρεί τις 
αμαρτίες των ανθρώπων.  

 Το παραπάνω απόφθεγμα του Ιησού μαζί με άλλα που διατύπωσε κατά τις 
λεκτικές του αντιπαραθέσεις με τους ηγήτορες των Ισραηλιτών επισημαίνεται από 
τον αφηγητή ότι ξεχείλισε το ποτήρι της ανοχής τους. Έτσι αναφέρεται στο Μκ  3,6 
ότι:  

 
«καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν κατ᾿ 
αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν (Μκ 3,6) 

 
Ο Ιησούς θεωρείται από τους ηγήτορες των Ισραηλιτών ότι προσβάλλει τον Θεό 

με τα λεγόμενά του και τις πράξεις του και έτσι αυτοί αποφασίζουν τον θάνατό του.  
Η αφήγηση του Μκ 2,1-12 μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη24, σε εκείνο που  ο 

αφηγητής αφηγείται τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του Ιησού 25  (θεραπεία του 
παράλυτου) και στο μέρος που ο αφηγητής αφηγείται την λεκτική αντιπαράθεση του 
Ιησού με τους γραμματείς. Το μέρος αυτό εγκιβωτίζεται από τον αφηγητή στην 
αφήγηση της θεραπείας  του παράλυτου.   

Τα δύο αυτά εμπλεκόμενα αφηγηματικά μέρη συναγωνίζονται το ένα το άλλο ως 
προς την  σημαντικότητα των μηνυμάτων τους. Από τη μια μεριά έχει δίκιο ο H. 
Gnilka26, ο οποίος επισημαίνει ότι αυτό που προέχει στην περικοπή είναι να τονιστεί 
ποιος έχει την απόλυτη εξουσία «ἀφιέναι ἁμαρτίας» (Μκ 2,7), δηλαδή το 
χριστολογικό στοιχείο. Από την άλλη μεριά όμως με την επιλογή του αυτή ο 

                                                        
22 Βλ. και I. Maisch, Die Heilung des Gelähmten, Stuttgart, 1971, 106. 
23 Βλ., μεταξύ των άλλων,  Χ. Ατματζίδης, Θεολογία της Καινής Διαθήκης, 319-326. 969-973. 
24  Βλ. αναλυτικά J. Wulf, «Die Heilung eines Gelähmten – Einheitliche oder zusammengesetzte 
Erzählung?», https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkommentar/beitraege-im-
obk/detailansicht/ch/26c45b78255fb429646c7c72622c2317/?tx_gbbibelkommentar_main%5Bcomm
ent%5D=81&tx_gbbibelkommentar_main%5Baction%5D=show&tx_gbbibelkommentar_main%5Bcon
troller%5D=Comment (ανάκτηση 03/01/2020). 
25  Για τη θαυματουργική δραστηριότητα του Ιησού και το Μκ 2,1-12 βλ., μεταξύ των άλλων, Χ. 
Ατματζίδης, Θεολογία της Καινής Διαθήκης, 156-240. 
26 J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus, Bd. 1 Mk 1-8,26, Zürich / Düsseldorf, 1998, 99-100. 
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ερευνητής αδικεί την περικοπή, η οποία μέσα από τα πολλά αφηγηματικά της μέρη 
αναδεικνύει τα ανθρωπολογικά και σωτηριολογικά της στοιχεία.  

Η περικοπή αποτελείται από τα εξής τέσσερα μέρη:   
 

Δομή του Μκ 2,1-12 
 

Μκ 2,1-2 Εισαγωγή της αφήγησης  

Μκ 2,3-5 Μεταφορά του παράλυτου και ανορθόδοξη είσοδός του στο χώρο της οικίας. 
Αντίδραση του Ιησού  

Μκ 2,6-9 Λεκτική αντιπαράθεση του Ιησού με τους γραμματείς και συγχώρεση των αμαρτιών 
του παράλυτου από τον Ιησού 

Μκ 2,10-12 Θεραπεία του παράλυτου από τον Ιησού και εντυπωσιακή αναχώρηση του 
θεραπευμένου παράλυτου από το χώρο της οικίας 

 
 
3.2 Συνοπτική συγχρονική ερμηνεία του Μκ 2,1-12 με βάση την αφηγηματική 

κριτική. Κατά την ερμηνεία των στίχων 1 & 2  παρατηρούμε ότι ο αφηγητής 
σκιαγραφεί: 

Πρώτ´ απ’ όλα το πλαίσιο της αφήγησης. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι 
πληροφορίες, ότι ο Ιησούς επιστρέφει («πάλιν») μετά από μέρες  («δι᾿ ἡμερῶν») στην 
Καπερναούμ και ότι κάποιος άκουσε ότι βρισκόταν σε μια οικία. Αξιοπρόσεκτη είναι 
η διπλή αναφορά στην επιστροφή του Ιησού («πάλιν» & «δι᾿ ἡμερῶν»). Αυτό ίσως 
δείχνει την πρόθεση του αφηγητή να συνδέσει την επιστροφή του Ιησού με την 
προηγούμενη παραμονή του στην Καπερναούμ στην οικία του Πέτρου και του 
Ανδρέα (Μκ 1,29)27.  

Δεύτερο, ο αφηγητής παρέχει στον αναγνώστη  την πληροφορία ότι στην οικία 
«συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν». Η πληροφορία 
αυτή παραπέμπει τον αναγνώστη στην προηγούμενη παραμονή του Ιησού στην οικία 
του Πέτρου και του Ανδρέα, όπου ο Ιησούς θεράπευσε την πεθερά του Πέτρου. Και 
εκεί υπογραμμίζεται ο συνωστισμός των ατόμων με τη φράση «καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις 
ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν» (Μκ 1,3). Η διπλή αναφορά του αφηγητή στο 
συνωστισμό των ατόμων δεν είναι τυχαία. Με αυτή ο αφηγητής προετοιμάζει τον 
αναγνώστη ότι κάτι σημαντικό θα συμβεί, που είναι η θεραπεία της πεθεράς του 
Πέτρου και του παράλυτου από τον Ιησού.  

Τρίτο, ο αφηγητής κλιμακώνει την αφηγηματική ένταση στην περικοπή 
αυξάνοντας τον αριθμό των ατόμων που συνωστίζονται μπρος στην οικία. Ενώ στο 
Μκ 1,33 αφηγείται ότι «ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν», στο Μκ 2,2 
προσθέτει ότι «συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν», 
δηλαδή ότι ακόμη και μπρος στην θύρα της οικίας δεν υπήρχε χώρος. Στους 

                                                        
27 Έτσι η J. Preußner, «Die Heilung eines Gelähmten - Die Bedeutung des Hauses», στο στίχο, η οποία 
υιοθετεί την θέση του J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus, Bd. 1 Mk 1-8,26, 98.  
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ερευνητές βέβαια που χρησιμοποιούν τα εργαλεία της διαχρονικής προσέγγισης του 
κειμένου αναζητιέται ο ακριβής χώρος που συμβαίνουν  αυτά, αν είναι δηλαδή ο 
χώρος μπρος στην θύρα που βλέπει κατευθείαν στον δρόμο ή ο χώρος μεταξύ της 
θύρας και του αυλόγυρου 28 . Για τους ερευνητές όμως που χρησιμοποιούν την 
αφηγηματική κριτική, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο αφηγητής αποσκοπεί να   
τονίσει την αύξηση του αριθμού των συνωστισμένων ατόμων. Επίσης, θέλει να 
τονίσει  την δραματική συρρίκνωση του ελεύθερου χώρου μπρος από την θύρα, ώστε 
να εντυπωθεί στον αναγνώστη η αίσθηση του αδιαχώρητου. Έτσι φαίνεται σαν να 
θέλει να δείξει ότι οι τοίχοι της οικίας ορθώνονται μπρος στους ανθρώπους, οι 
οποίοι, ασφυκτικά στριμωγμένοι σε ένα περιορισμένο χώρο, αδυνατούν ακόμη και 
να κινηθούν. Τέλος, ο αφηγητής με τη διήγηση του για τη μεταφορά του παράλυτου 
διαστέλλει τον χώρο και, όπως τονίζει ο W. Klaiber29, στον ίδιο χώρο αρχίζει να 
παρατηρείται μια αναπάντεχη και δυναμική κινητικότητα, που σχετίζεται με την 
«διαστολή» του χώρου.   

Στους στίχους 3 & 4 ο αφηγητής αναφέρει τον παράλυτο και τους ανθρώπους που 
τον μεταφέρουν πάνω σε κρεββάτι προς τον Ιησού. Επίσης αναφέρεται στο 
πρόβλημα που αυτοί αντιμετωπίζουν. Αυτοί, αδυνατούν να μπουν με τον παράλυτο 
στην οικία και να προσεγγίσουν τον Ιησού εξαιτίας του συνωστισμού των ατόμων,  
«διὰ τὸν ὄχλον» (Μκ 2,4), μπρος στην θύρα της οικίας. Έτσι όπως σημειώνει ο W. 
Eckey30, ο αφηγητής θέλει να τονίσει το παράλογο που συμβαίνει, οι άνθρωποι που 
συνωστίζονται ν´ ακούσουν τον Ιησού να φράζουν σε άλλους τον δρόμο που οδηγεί 
στον σωτήρα. 

Και ενώ το πρόβλημα της πρόσβασης φαντάζει αξεπέραστο, η λύση δίνεται από 
τους συνοδούς του παράλυτου με τρόπο εντυπωσιακό και απρόσμενο. Αυτοί 
σύμφωνα  με την αφήγηση αποδομούν τον φραγμό που στεγανοποιεί το χώρο με 
τρόπο βίαιο και δραματικό. Σαν τον Μεγαλέξανδρο λύνουν τον δικό τους «γόρδιο 
δεσμό» με την εντυπωσιακή αποστέγαση του οίκου. Ο αφηγητής, για να εντείνει το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη και να τον κινητοποιήσει, δραματοποιεί την ενέργεια  
των συνοδών του παράλυτου να αποστεγάσουν την οικία χρησιμοποιώντας τρία 
ρήματα το «ἀποστεγάζω», το «ἐξορύσσω» και το «χαλέω».  

Σημειώνουμε για το παραπάνω ότι οι ερευνητές που υιοθετούν τη διαχρονική 
ερμηνεία του στίχου έχουν διαφορετική γνώμη31. Αυτοί δέχονται την διαπλαστική 
παρέμβαση του αναθεωρητή συντάκτη κατά την περιγραφή του συμβάντος. Επίσης  
θεωρούν ότι ο συντάκτης του κειμένου,  εξαιτίας της πολιτιστικής του καταγωγής και 
του σκοπού του ν´ απευθύνει το Ευαγγέλιο σε άτομα που κατοικούν σε περιοχές του 
ελληνορρωμαϊκού κόσμου, όπου η οικιστική δόμηση είναι  διαφορετική, προσπαθεί 
να εξηγήσει την όλη διαδικασία με οικεία σε αυτούς τεχνική ορολογία. Ο 
αναθεωρητής συντάκτης έχοντας υπόψη του τις ελληνορωμαϊκές κεραμοσκεπείς 
οικίες προσπαθεί να εξηγήσει αυτό που έκαναν οι συνοδοί του παράλυτου σε μια 
πόλη του Ισραήλ, όπου συνήθως οι οικίες είχαν στέγες φτιαγμένες από ξύλα, άχυρα 
και λάσπη.  

Οι δύο αυτές διαφορετικές προσεγγίσεις της ενέργειας των συνοδών του 
παράλυτου δεν συγκρούονται απαραίτητα μεταξύ τους. Αντίθετα, λειτουργούν 
                                                        
28 Βλ. J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus, Bd. 1 Mk 1-8,26, 98. 
29 W. Klaiber, Das Markusevangelium, Neukirchen-Vluyn, 2010, 56.  
30 W. Eckey, Das Markusevangelium. Orientierung am Weg Jesu, Neukirchen-Vluyn, 2008, 114.  
31 Βλ., μεταξύ των άλλων, J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus, Bd. 1 Mk 1-8,26, 97.  
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συμπληρωματικά. Η συγχρονική ερμηνεία αποσκοπεί στην κινητοποίηση του 
αναγνώστη. Η διαχρονική ερμηνεία αποσκοπεί στην ιστορική προσέγγιση του 
συμβάντος.  

Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι με την συγχρονική ερμηνεία, ακριβέστερα 
με την αφηγηματική κριτική, μας δίνεται η ευκαιρία να προσεγγίσουμε επιτυχέστερα 
το πώς ο αφηγητής επιτυγχάνει, συνδέοντας τον χώρο με την αφήγηση, να φέρει τον 
παράλυτο με τους συνοδούς του κοντά στον Ιησού. Για το θέμα όμως αυτό θα 
μιλήσουμε ξεχωριστά παρακάτω.  

 Στη συνέχεια, στο στίχο 5 περιγράφεται κατά τρόπο αριστοτεχνικό η 
απομάκρυνση του ενδιαφέροντος του αφηγητή για το πλήθος και η εστίασή του στο 
πρόσωπο του παράλυτου και των συνοδών του32. Προς αυτούς στρέφεται ο Ιησούς,  
όταν διαπιστώνει την πίστη τους (: τὴν πίστιν αὐτῶν). Ο αφηγητής μιλά για την πίστη 
τους και στη συνέχεια απευθύνεται προσωπικά στον παράλυτο λέγοντάς του ότι 
«ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι». Ο λόγος αυτός του Ιησού προς τον παράλυτο, καθώς και 
ο τρόπος εκφοράς (: «ἀφίενταί σου») αναδεικνύουν την εξουσία του Ιησού να 
συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. 

Ωστόσο, στους  στίχους 6-9 η αφηγητής αλλάζει θεματική. Δεν κάνει λόγο για την 
θεραπεία του παράλυτου, αλλά για την λεκτική αντιπαράθεση του Ιησού με τους 
γραμματείς. Ο αναγνώστης, ενώ αναμένει τη συνέχεια με την θεραπεία του 
παράλυτου, διαβάζει ξαφνιασμένος για την λεκτική αντιπαράθεση. Η αγωνία του 
κορυφώνεται, γιατί προς το παρόν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο L. Schenke, η 
θεραπεία αναβάλλεται33. Ο αναγνώστης διαβάζει ότι στην οικία παραβρίσκονται και 
ορισμένοι γραμματείς, χωρίς να αιτιολογείται από τον αφηγητή η παρουσία τους. 
Σημειωτέο ότι ο αφηγητής υπαινίσσεται προηγουμένως, στο Μκ 1,22, την 
αντιπαλότητα που υποβόσκει μεταξύ του Ιησού και των γραμματέων. Ταυτόχρονα ο 
αφηγητής  αναφέρει ότι ο Ιησούς αντιλαμβάνεται ότι τον θεωρούν βλάσφημο, επειδή 
ισχυρίζεται ότι έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων.  Επίσης ότι 
ο Ιησούς απευθύνει στους παρευρισκόμενους την ρητορική ερώτηση  

 
τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ· ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν· 
ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; (Μκ 2,9) 

 
Και ευθύς ο Ιησούς, αυτοπροσδιοριζόμενος ως «Υιός του ανθρώπου»34, προστάζει 

τον παράλυτο να σηκωθεί και να περπατήσει. Η προσταγή αυτή του Ιησού 
υπολαμβάνεται από τους γραμματείς ως αντιποίηση αρμοδιοτήτων του Θεού. Και 
αυτό γιατί, όπως ο  W. Eckey35 επισημαίνει επικαλούμενος το Ψλ 102,3 (Ο΄)36, μόνον 
ο Θεός έχει την εξουσία της θεραπείας και της συγχώρεσης του αμαρτωλού37. Αυτό 
το υποστηρίζει και ο Ιησούς με το να τονίζει στους στίχους 10-11:  
                                                        
32 Έτσι ο P.-G. Klumbies, Der Mythos bei Markus, Berlin/New York, 2001, 230-231.  
33 L. Schenke, Das Markusevangelium. Literarische Eigenart – Text und Kommentierung, 87. 
34 Σημειώνουμε ότι ο Ιησούς χρησιμοποιεί για τον εαυτό του μόνον τον χριστολογικό τίτλο «υιός (του) 
ανθρώπου». Όλοι οι άλλοι χριστολογικοί τίτλοι αποδίδονται στον Ιησού. Βλ., μεταξύ των άλλων, Χ. 
Ατματζίδης,  Θεολογία της Καινής Διαθήκης, 310-328, 417-423, 962-981. 
35 W. Eckey, Das Markusevangelium. Orientierung am Weg Jesu, 117. 
36 Ψλ 102,3 (Ο΄): «τὸν εὐιλατεύοντα πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου». 
37  Βλ. αναλυτικά, Αικ. Τσαλαμπούνη, «Ασθένεια και αμαρτία στο κατά Μάρκον ευαγγέλιο: το 
παράδειγμα του παραλυτικού στην Καπερναούμ (Μκ 2,1-12)», της ίδιας, Εξηγητικά, Θεσσαλονίκη, 
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«ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς - 
λέγει τῷ παραλυτικῷ· σοὶ λέγω, ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν 
σου» (Μκ 2,10-11) 

 
Ταυτόχρονα όμως ο Ιησούς με το να αυτοπροσδιορίζεται ως «ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου», δηλαδή ως ο αντιπρόσωπος  του Θεού, συνδέει και τον εαυτό του με 
την όλη θεματική για το ποιος έχει την εξουσία  να θεραπεύει αμαρτωλούς38.  

Ο αφηγητής στη συνέχεια ολοκληρώνει την λεκτική αντιπαράθεση του Ιησού με 
τους γραμματείς και επαναφέρει τον αναγνώστη στην αρχική αφήγησή του για τον 
παράλυτο. Αφού αφηγείται ότι ο Ιησούς σταματά με τους παραπάνω λόγους του τη 
λεκτική αντιπαράθεσή του με τους γραμματείς, συνεχίζει με την προτροπή του Ιησού 
προς τον παράλυτο να πάρει το κρεββάτι του και να περπατήσει. Ο παράλυτος 
ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ιησού, σηκώνεται, παίρνει μαζί του το κρεββάτι του 
και αποχωρεί (Μκ 2,10-11α). Η θεραπεία του παράλυτου είναι γεγονός και προκαλεί 
την έκπληξη των παρισταμένων. Δεν γίνεται καμιά πλέον αναφορά στους γραμματείς  
και στην αντίδρασή τους. Είναι προφανές ότι αυτοί εκ πεποιθήσεως δεν συμμετέχουν 
στην πανηγυρική αντίδραση των παρισταμένων.   

Ο αφηγητής κλείνει την αφήγηση της θεραπείας του παράλυτου τονίζοντας την 
αντίδραση των παρευρισκόμενων. Αναφέρει χαρακτηριστικά:  
 

«ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν 
(Μκ 2,12) 

 
Με τα λόγια του αυτά ο αφηγητής σηματοδοτεί την έναρξη μια νέας και 

ανατρεπτικού χαρακτήρα περιόδου. Αυτή την περιγράφει με σουρεαλιστικού 
χαρακτήρα λόγους και πράξεις που ωθούν τον αναγνώστη σε μια νέα ανάγνωση της 
πραγματικότητας και τον κινητοποιούν να προσαρμοστεί σε αυτή. Ο παράλυτος 
θεραπευμένος ακολουθεί την προτροπή του Ιησού και αποχωρεί παίρνοντας μαζί του 
το κρεββάτι του. Οι γραμματείς  εξαφανίζονται από το προσκήνιο. Η απουσία τους 
όμως ηχεί εκκωφαντικά.  Όπως αναφέρει ο W. Eckey, στην αφήγηση οι γραμματείς 
φαίνεται να συμπεριφέρονται σαν παράλυτοι, οι οποίοι όμως είναι απροετοίμαστοι 
ν’ αφεθούν στον Ιησού και να δεχτούν την βοήθειά του39.  

Ταυτόχρονα η θεραπεία του παράλυτου και η εντυπωσιακή αποχώρησή του από 
την οικία σηματοδοτεί την αλλαγή του σκηνικού και συμβάλλει στην προβολή μιας 
δραματικής αλλαγής του χώρου. Η αφήγηση σιωπά και δεν περιγράφει το πώς 
αποχώρησε ο θεραπευμένος πρώην παράλυτος με το κρεββάτι του από την 
ασφυκτικά γεμάτη οικία. Η αφηγηματική αυτή σκηνή αναδεικνύει ακόμη 

                                                        
2013, 89-106 · R. Zimmermann, «Krankheit und Sünde im Neuen Testament am Beispiel von Mk 2,1-
12», G. Thomas / I. Karle /, (Hg), Krankheitsbedeutung in den postsäkularen Gesellschaft. Theologische 
Ansätze im interdisziplinären Gespräch, Stuttgart, 2009, 227-246.   
38  Βλ. και O. Hofius, «Vergebungszuspruch und Vollmachtsfrage. Mk 2,1-12 und das Problem 
priesterliche Absolution im antiken Judentum, O. Hofius, Neutestamentliche Studien, Tübingen, 2000, 
57-69 · B. Kollmann, Neutestamentliche Wundergeschichten: Biblisch-theologische Zugänge und 
Impulse für die Praxis, Kohlhammer Urban-Taschenbücher, 2011, 79-85 · Χ. Ατματζίδης, Θεολογία της 
Καινής Διαθήκης,, 156-240. 319-326. 969-973. 
39 W. Eckey, Das Markusevangelium. Orientierung am Weg Jesu, 118. 
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περισσότερο την δυναμική του θαύματος. Με αυτό θεραπεύεται η παραλυσία του 
συγκεκριμένου ατόμου και ταυτόχρονα ενεργοποιούνται οι παρευρισκόμενοι. Αυτοί 
υποκλίνονται στην θαυμαστή επενέργεια της θεραπευτικής δράσης του Ιησού και 
ταυτόχρονα, με το που ανοίγουν χώρο για να περάσει ο θεραπευμένος πρώην 
παράλυτος με το κρεββάτι του, δίνουν μια νέα διάσταση στον χώρο και συμπράττουν 
στην διαφήμιση της θαυμαστής θεραπείας40.    

3.3 Η λειτουργία του χώρου στο Μκ 2,1-12 με βάση την αφηγηματική κριτική. Είναι 
χαρακτηριστικό και αξιοπρόσεκτο ότι στο Μκ 2,1-12 ο αφηγητής συνδέει από την 
αρχή την αφήγησή του με τον χώρο αναφέροντας χαρακτηριστικά στον πρώτο στίχο 
της περικοπής:  

 
Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν (Μκ 2,1) 

 
Η σύνδεση αυτή του αφηγητή της διήγησης για την θεραπεία του παράλυτου με 

το χώρο μέσω των τόπων «Καπερναούμ» και «οίκου» προϊδεάζει κατ’ αρχάς τον 
αναγνώστη να κατανοήσει την αναφορά αυτή του αφηγητή ως μια απόπειρα να 
πλαισιώσει την αφήγηση με τις απαραίτητες τοπογραφικές πληροφορίες. Έτσι ο 
χώρος μπορεί να  ερμηνευτεί  από τον αναγνώστη ως η περιοχή που λαμβάνουν χώρα 
τα διάφορα επεισόδια και δραστηριοποιούνται τα διάφορα πρόσωπα41. Με άλλα 
λόγια ο χώρος μπορεί να υποληφθεί ως το αφηγηματικό χωρικοταξικό παρασκήνιο 
της όλης αφήγησης42.  

Όμως, η σύνδεση αυτή του αφηγητή, ιδιαίτερα η σύνδεση μέσω της οίκου -οικίας, 
μπορεί να υποληφθεί  από τον αναγνώστη ως συνειδητή προσπάθεια του αφηγητή  
να αναδείξει και άλλες λειτουργίες του χώρου, όπως η ενίσχυση των μηνυμάτων που 
εκπέμπουν τα κεντρικά αφηγηματικά  μοτίβα του κειμένου, η ανάδειξη στοιχείων του 
χώρου που συνδέονται με το θυμικό του ανθρώπου, καθώς και η περιγραφή της 
στάσης προσώπων της αφήγησης απέναντι σε διάφορα συστήματα αξιών43.  

Θεωρώ ότι η χρήση από τον αφηγητή της λέξης «οίκος» και όχι «οικία» είναι μια 
ισχυρή ένδειξη ότι ο αφηγητής επιχειρεί να τονίσει τον συμβολισμό του χώρου, 
καθώς και τη σύνδεσή του με συστήματα αξιών. Η λέξη «οίκος», που χρησιμοποιείται 
στην περικοπή, είναι πολυσήμαντη. Με αυτή εννοείται ο χώρος στον οποίο διαβιούν 
οι άνθρωποι προφυλαγμένοι από διάφορους κινδύνους. Ο οίκος τους παρέχει 
ασφάλεια και συμβάλλει στη συνοχή των ενοίκων της (πρβλ. Λκ 14,1: «εἰς οἶκόν τινος 
τῶν ἀρχόντων». Παράλληλα όμως με τον οίκο μπορεί να δηλώνεται μια συγκεκριμένη 
κοινωνική ομάδα. Αυτή μπορούσε να είναι ο «οίκος» που περιλάμβανε εκείνη την 
εποχή τον πατέρα, τη μητέρα, τα τέκνα και τους δούλους (πρβλ. Α΄ Κορ 1,16 : 
«ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον,»), η πατριά που περιλάμβανε μια ευρύτερη 
κοινωνική ομάδα ατόμων που είχαν πρόγονο κάποιον επιφανή άνδρα (πρβλ. Λκ 1,27: 
ἐξ οἴκου Δαυὶδ»), ακόμη και ένας λαός (πρβλ. Μτ 10,6: «οἴκος Ἰσραήλ»)44.   

                                                        
40 Βλ. και J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus, Bd. 1 Mk 1-8,26, 101. 
41 Βλ. και S. Lahn / J. C. Meister, Einführung in die Erzähltextanalyse, 248. 
42 Βλ. και S. Lahn / J. C. Meister, ό.π., 252.  
43 Βλ. και S. Lahn / J. C. Meister, ό.π., 252. 
44  Βλ. αναλυτικά W. Bauer, A Greek - English Lexicon of the New Testament and other Early Christian 
Literature, Third Edition revised and edited by F. W. Danker, (BDAG), 2000, 698-699 · J. Goetzelmann, 
“oikos – Haus, bauen”, in ThBNT, 875-879. 
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Σημειώνουμε ότι την εποχή του Ιησού οι οικίες αποτελούνταν στην πλειονότητά 
τους από ένα χώρο με μια εστία. Τα περισσότερα δρώμενα της καθημερινής ζωής των 
ανθρώπων λάμβαναν χώρα κυρίως έξω, είτε στον δρόμο, είτε στους χώρους μεταξύ 
των οικιών, είτε στις ταράτσες των οικιών. Αυτές ήταν προσβάσιμες μέσω μιας 
σκάλας, που ήταν τοποθετημένη στα πλάγια ή στο πίσω μέρος της οικίας 45 . Οι 
ταράτσες των οικιών αυτών ήταν κατασκευασμένες από ξύλινους δοκούς, πηλό  και 
άχυρα46. Για τους κατοίκους λοιπόν της περιοχής και κατά την εποχή του Ιησού ο 
οίκος δεν συνιστούσε τον κύριο χώρο δραστηριοτήτων των ανθρώπων. Αντίθετα ήταν 
ο «ήσυχος» χώρος, στον οποίο οι άνθρωποι αποσύρονταν για ν΄ αποφύγουν τους 
πολυσύχναστους και πολύβουους δρόμους. Αυτή η ηρεμία που απέπνεε  η οικία  που 
βρισκόταν ο Ιησούς διαταράσσεται από την παρουσία του πλήθους που την 
κατακλύζει προκειμένου να βρίσκεται κοντά του (Μκ 2,2).  

Αδιευκρίνιστη παραμένει η ταυτότητα της οικίας.  Είναι πιθανόν να ήταν οικία του 
Πέτρου και του Ανδρέα, αν ερμηνευτεί  ότι ο οίκος που αναφέρεται στο Μκ 2,1 (: «ἐν 
οἴκῳ») είναι ο οικία των δύο αδελφών. Ο Μάρκος μας αναφέρει ότι ο Ιησούς 
πραγματοποίησε στην οικία αυτή διάφορα θαύματα (Μκ 1,29-34), αναφορά που 
μπορεί να μας οδηγήσει  στο συμπέρασμα ότι και το περιστατικό με τον παράλυτο 
συνέβη στην οικία των δυο αδελφών47. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται να υπονοείται στο 
Μκ 1,1.   

Ανεξάρτητα από την ταυτοποίηση της οικίας, το σημαντικό είναι ότι αυτή 
αποτελεί, όπως τονίζει η U. Eisen, ένα βασικό συστατικό της αφήγησης που είναι το 
χωρικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται ο αφηγητής 48 . Το χωρικό όμως αυτό 
πλαίσιο δεν είναι απλά ένα ουδέτερο τοπογραφικό σημείο. Αντίθετα,  η οικία αυτή 
συνιστά μέρος της όλης δραματοποίησης της αφήγησης και την επηρεάζει 
αποφασιστικά. Η περιγραφόμενη από τον αφηγητή βίαιη  αποστέγαση της οικίας από 
τους συνοδούς του παράλυτου αναδεικνύει την πίστη τους στο πρόσωπο του Ιησού 
και την αποφασιστικότητα τους. Κανένα εμπόδιο δεν είναι δυνατόν να τους 
σταματήσει. Με άλλα λόγια μέσα από την ενέργεια αυτή των συνοδών του 
παράλυτου αναδεικνύεται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο  U. Schnelle49, ότι η 
πίστη τους μπορεί να υπερβεί οποιονδήποτε φραγμό.   

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύεται μέσα από την οργανική ένταξη του χώρου 
στην αφήγηση  είναι το δίπολο «ακαμψία – κινητικότητα». Το δίπολο αυτή φαίνεται 
στα εξής μέρη της αφήγησης: 

Πρώτον, στο Μκ 2,2-4 περιγράφεται η ακαμψία αυτή, καθώς ο αφηγητής διηγείται 
ότι κατά την παραμονή του Ιησού στην οικία 

 
...συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν... (Μκ 1,2) 

    

                                                        
45 Βλ. C. Gerber – D. Vieweger, “Haus“, in F. Grüsemann, K. Hunger, C. Janssen, R. Kessler, L. Schottroff, 
(Hrg.), Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur Bibel, WBG, 2009, 249-255 · W. M. Feinberg-Vamosh, Η 
καθημερινή ζωή την εποχή του Χριστού, Μετάφραση Στ. Αντωνιάδου, θεώρηση Ι. Γαλάνης, Ελληνική 
Βιβλική Εταιρία, 2002, 44-45. 
46 W. Klaiber, Das Markusevangelium, 56. 
47 Έτσι, μεταξύ των άλλων, I. Maisch, Die Heilung des Gelähmten, 13.  
48 U. Eisen, „Das Markusevangelium erzählt. Literary Criticism und Evangelienauslegung“, in S. Alkier / 
P. Brucker (Hrg.), Exegese und Methodendiskussion, Tübingen, 1998, 135-154. 
49 U. Schnelle, Theologie des Neuen Testaments, Göttingen, 2007, 392. 
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Με την παραπάνω φράση τονίζεται η χωρική ακαμψία που επικρατεί στην οικία. 
Ταυτόχρονα όμως τονίζεται ότι αυτή καταργείται με την κινητικότητα των συνοδών 
του παράλυτου που περιγράφεται στο Μκ 2,3-4. Η κινητικότητα αυτή εισβάλλει από 
έξω με ασυνήθιστο και βίαιο τρόπο στην οικία, ανατρέπει την επικρατούσα εκεί 
ακαμψία και πετυχαίνει ο ευρισκόμενος σε κατάσταση ακαμψίας παράλυτος να 
προσεγγίσει τον Ιησού.   

Δεύτερο, η ακαμψία φαίνεται να περιγράφεται από τον αφηγητή και με τη στάση 
των παρευρισκόμενων στην οικία γραμματέων. Στον στίχο 6 ο αφηγητής διηγείται ότι 

 
ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις 
αὐτῶν (Μκ 2,6)  

 
Μέσα από τη μετοχή «καθήμενοι» οι γραμματείς περιγράφονται σαν να 

βρίσκονται σε μια κατάσταση ακαμψίας. Η προβοκατόρικη φράση του Ιησού  
 

«τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι» (Μκ 2,5)  
 
τους καθηλώνει και εντείνει την πνευματική τους ακαμψία. Θεωρούν την ρήση 

του Ιησού ως μια μορφή αντιποίησης αρχής. Η φυσική λοιπόν ακαμψία των 
γραμματέων υποδηλώνει κατά τον αφηγητή και την πνευματική ακαμψία τους50.   

Τρίτο, η χωρική ακαμψία περιγράφεται από τον αφηγητή να αντικαθίσταται από 
την κινητικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την αφήγηση της παρέμβασης του Ιησού. 
Αυτός θεραπεύει τον παράλυτο και τον προστάζει να εγκαταλείψει τον οίκο. Η 
ενέργεια αυτή του Ιησού επιφέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις στον χώρο. Ο 
θεραπευμένος παράλυτος κινείται παίρνοντας το κρεββάτι του και, αφού περνά 
χωρίς πρόβλημα ανάμεσα από τούς συνωστισμένους ανθρώπους, εξέρχεται της 
οικίας (Μκ 2,12). Η ακαμψία του χώρου καταργείται από την κινητικότητα.  

Τέλος τέταρτο, η κατάργηση της ακαμψίας του χώρου και η επικράτηση της 
κινητικότητας σε αυτόν περιγράφεται από τον αφηγητή με την εντολή που δίνει ο 
Ιησούς στον παράλυτο να επιστρέψει στον οίκο του (Μκ 2,11: ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν 
σου). Και εδώ η χρήση από τον αφηγητή της λέξης «οίκος» δεν φαίνεται να στερείται 
νοηματοδότησης. Ο θεραπευμένος παράλυτος επιστρέφει στην οικία του και στους 
οικείους του, όπου προηγουμένως ήταν καθηλωμένος στο κρεββάτι του 
περιμένοντας υπομονετικά την περίθαλψή του από αυτούς. Τώρα, μετά την 
θαυματουργική παρέμβαση του Ιησού επιστρέφει κουβαλώντας το κρεββάτι του 
στην οικία του και στους οικείους του.  Και εδώ ο αφηγητής εμπλέκει στη όλη 
αφήγηση τον χώρο.    

 
Συμπεράσματα 

 
Λέγεται ότι ο ποιητής γράφει τα ποιήματά  του για τον εαυτό του. Λέγεται επίσης 

ότι ο διηγηματογράφος γράφει για να επικοινωνήσει με τους αναγνώστες του έργου 
του, να τους μεταφέρει τις σκέψεις του και να τους κινητοποιήσει. Λέγεται, τέλος, ότι 
ο ιστοριογράφος αποσκοπεί να καταγράψει στο έργου του με ακρίβεια όσα 
συνέβησαν και να τα μεταφέρει στους αποδέκτες του έργου του.    
                                                        
50 Βλ. και P.-G. Klumbies, Der Mythos bei Markus, 209 · P.-G. Klumbies, „Die Heilung eines Gelähmten 
und vieler Erstarrter (Die Heilhung eines Gelähmten) Mk 2,1-12 (Mt 9,1-8; EvNik 6), 243-244. 
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Η περικοπή Μκ 2,1-12, που αναλύσαμε παραπάνω με την βοήθεια της διαχρονικής 
και της συγχρονικής ερμηνείας των κειμένων, οπωσδήποτε, δεν είναι ποίημα. Επίσης 
η περικοπή αυτή, οπωσδήποτε, δεν είναι διήγηση, δημιούργημα της φαντασίας 
κάποιου διηγηματογράφου. Απλά, είναι μια διήγηση ενός συμβάντος από τη ζωή του 
Ιησού.   

Το παραπάνω χαρακτηριστικό της περικοπής αναδεικνύεται μέσα από την 
διαχρονική ερμηνεία της περικοπής. Με βάση την ερμηνεία αυτή αναδεικνύεται ότι 
ο συντάκτης Μάρκος απευθύνει την περικοπή, όπως και όλο το ευαγγέλιό του, σε μια 
συγκεκριμένη κοινότητα χριστιανών με ελληνορωμαϊκά χαρακτηριστικά, στην 
ανάδειξη των οποίων συμβάλλει και η περιγραφή της αποστέγασης της οικίας. 
Ακόμη,  ο συντάκτης Μάρκος αναδεικνύει και την υπεροχή του Ιησού, ο οποίος  
περιγράφεται να θαυματουργεί και να συγχωρεί τους αμαρτωλούς.  

Ο συγκεκριμένος όμως συντάκτης της περικοπής αναδεικνύεται και σε επιδέξιο 
αφηγητή. Το χαρακτηριστικό αυτό αναδεικνύεται ιδιαίτερα μέσα από την συγχρονική  
ερμηνεία της περικοπής και με την χρήση της αφηγηματικής κριτικής. Ο αφηγητής 
αυτός δεν ταυτίζεται βέβαια με τον θουκυδίδειο φανερό αφηγητή, που σπάνια είναι 
πρωτοπρόσωπος, αλλά με τον ηροδότειο φανερό και παντογνώστη αφηγητή που 
σκοπό έχει να επικοινωνήσει μέσα από το αφήγημά του με τους αναγνώστες του και 
να τους κινητοποιήσει. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τόσο του συντάκτη της 
περικοπής Μκ 2,1-12 όσο και της ίδιας της περικοπής αναδεικνύονται με την 
εφαρμογή της συγχρονικής ερμηνείας, συγκεκριμένα της αφηγηματικής κριτικής. 
Μέσω αυτής αναδεικνύεται πώς και γιατί ο αφηγητής εντάσσει στην αφήγηση για τη 
θεραπεία  του παράλυτου την αφήγηση για τον χώρο-οικία.  Αυτή η ένταξη  είναι το 
πλέον αξιοπρόσεκτο και ιδιαίτερο στην αφήγηση της θεραπείας του παράλυτου.  

Ο αφηγητής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο για δυο λόγους. Αφενός πλαισιώνει 
τοπογραφικά την αφήγηση της θεραπείας του παράλυτου. Αφετέρου 
εκμεταλλεύεται τους συμβολισμούς που εμπεριέχει ο χώρος του οίκου-οικίας. Μέσα 
από την αφήγηση του χώρου αυτού περιγράφει την πολύμορφη αλληλεπίδραση 
μεταξύ του χώρου - οίκου και των ανθρώπων και αναδεικνύει την επίδραση του στη 
συμπεριφορά τους.  Ακόμη, ο αφηγητής υποδεικνύει στον αναγνώστη πώς ο 
άνθρωπος, προκειμένου να συναντήσει τον Ιησού, υπερβαίνει τους οποιουσδήποτε 
παρεμβαλλόμενους φραγμούς και εμπόδια που ορθώνονται μπροστά του και τον 
εμποδίζουν να έχει μια ζωοποιό  σχέση με τον Ιησού. Επίσης ο αφηγητής, κατορθώνει 
να κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους στην αφήγηση μέσα από την προβολή 
του δίπολου της «ακαμψίας – κινητικότητας» που εμπεριέχει η αφήγηση του χώρου-
οίκου. Οι εμπλεκόμενοι είναι πρώτ’ απ’ όλα οι συνοδοί του παράλυτου, οι 
παριστάμενοι γραμματείς, το πλήθος καθώς και ο θεραπευμένος από τον Ιησού 
παράλυτος. Εμπλεκόμενοι όμως στην αφήγηση είναι και  οι αναγνώστες της 
περικοπής. Όλοι αυτοί κινητοποιούνται και αναμορφώνονται από απλοί 
παρατηρητές της σωτηρίας σε μετόχους και συν-διαμορφωτές της.  

Με άλλα λόγια η αφηγηματική του χώρου - οίκου που εμπεριέχεται στο Μκ 2,1-
12 συμβάλλει στην ανάδειξη της ανθρωπολογικής  σημασίας της περικοπής. 


