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1. Ο απ. Παύλος - βιογραφικά 
 
 
 

Ο απ. Παύλος1 είναι μια από τις πιο γνωστές σε εμάς προσωπικότητες της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του πρώτου μ.Χ. αιώνα. Ο Παύλος είναι ταυτόχρονα 
θεολόγος, ιεραπόστολος, ποιμένας, μάρτυρας και πρότυπο πιστού χριστιανού. 
Επίσης, αυτός είναι ταυτόχρονα πιστός στις παραδόσεις Ισραηλίτης και 
κοσμοπολίτης ελληνιστής Ισραηλίτης, ενταγμένος στην ελληνορωμαϊκή κοινωνία.  

 
 
   

1.1  Πηγές και χρονολόγηση της ζωής του απ. Παύλου 
 

 
Οι πηγές που μας παρέχουν πληροφορίες για τη ζωή και έργο του Απ. Παύλου 

είναι κατ’ αξιολογική σειρά οι εξής: Πρώτον, οι πρωτοπαύλειες Επιστολές. Αυτές 
θεωρούνται ως οι αυθεντικές επιστολές του Παύλου και είναι οι επιστολές  Ρωμ · Α΄ 
& Β΄ Κορ · Γαλ · Φιλ · Α΄ Θεσ · Φλμ. Δεύτερον, οι δευτεροπαύλειες επιστολές. Αυτές 
αμφισβητούνται ως προς τη γνησιότητά τους, αν δηλαδή γράφτηκαν από τον Παύλο 
ή από κάποιον «μαθητή» της σχολής του Παύλου,  και είναι οι επιστολές προς Κολ · 
Εφ · Β΄  Θεσ · Α΄ & Β΄ Τιμ · Τιτ. Τρίτον, οι Πράξεις των Αποστόλων, οι οποίες, 
σημειωτέο,  αναφέρονται ως επί το πλείστο στη ζωή και στο έργο του Απ. Παύλου.  

Υπογραμμίζουμε ότι η παραπάνω αξιολογική κατάταξη των πηγών δεν σημαίνει 
ότι απαξιώνεται κάποια από  αυτές. Απλά, όταν ορισμένες από τις πληροφορίες που 
μας παρέχουν οι εν λόγω πηγές συγκρούονται μεταξύ τους, τότε οι πληροφορίες 
αυτές ταξινομούνται με βάση την παραπάνω αξιολογική κατάταξη των πηγών.  

Τέλος σημειώνουμε ότι είναι ενδιαφέρουσες για τη ζωή και το έργο του απ. 
Παύλου οι πληροφορίες που μας παρέχουν τα διάφορα ψευδεπίγραφα και 
απόκρυφα έργα που αποδίδονται ή αναφέρονται στον απ. Παύλο, όπως είναι οι 
Πράξεις Παύλου, η Αποκάλυψη Παύλου και η αλληλογραφία Απ. Παύλου και Σενέκα.   

                                                
1 Για τη ζωή, το έργο και τη θεολογία του απ. Παύλου, βλ., μεταξύ των άλλων, S. Vollenweider, 
“Paulus”, RGG4, Tübingen, τέταρτη έκδοση, τόμος 6, 1998-2007 · J. D. G. Dunn, Beginning from 
Jerusalem, Christianity in the Making, vol. 2, W. B. Michigan / Cambridge, U. K., 2009 · του ίδιου, Neither 
Jew nor Greek: A Contested Identity, Christianity in the Making, Vol. 3, Kindle Edition, B. Eerdmans 
Publishing Co., 2015 · U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, Göttingen, 2005 · του ίδιου, 
Paulus. Leben und Denken, Berlin / New York, 2014 · του ίδιου, Die ersten 100 Jahre des Christentums 
30-130 n. Chr. - Die Entstehungsgeschichte einer Weltreligion, Kindle Edition, UTB 4411, Kindle Edition, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2015 · M. Wolter, Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie, 
Neukirchen-Vluyn, 2011 · Χ. Ατματζίδης,  Θεολογία της Καινής Διαθήκης. Εισαγωγή, θεολογία των 
παύλειων επιστολών και θεολογία της ιωάννειας γραμματείας, Εκδόσεις OSTRACON, Critical 
Approaches to the Bible, vol. III, Θεσσαλονίκη, 2014, passim. 
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Ως προς τη χρονολόγηση της ζωής του Απ. Παύλου, σημειώνουμε ότι αυτή 
στηρίζεται στην συλλογή, επεξεργασία, τακτοποίηση και αξιολόγηση των 
πληροφοριών που βρίσκουμε στις παραπάνω αναφερθείσες πηγές.   

Για την απόλυτη χρονολόγηση της ζωής του απ. Παύλου,  μπορούμε να 
στηριχτούμε σε τέσσερα χρονολογικά βεβαιωμένα γεγονότα, τα οποία μας είναι 
γνωστά τόσο από θύραθεν πηγές (επιγραφές, καταλόγους του ρωμαϊκού κράτους 
κ.λπ.) όσο και από καινοδιαθηκικά κείμενα. Πρώτο από τα γεγονότα αυτά είναι η 
περίοδος κατά την οποία  ο  Ρωμαίος Λεύκιος Ιούνιος Γαλλίων διετέλεσε Ανθύπατος 
στην Αχαΐα (51/52 μ.Χ.). Αυτός αναφέρεται ως ανθύπατος σε μια επιγραφή που 
βρέθηκε στους Δελφούς. Για τον Γαλλίωνα γίνεται λόγος και στο Πραξ 18,12, ότι 
δίκασε τον απ. Παύλο. Επομένως, συνάγουμε ότι το 51 μ.Χ. ο απ. Παύλος βρίσκονταν 
στην Κόρινθο. Το δεύτερο βεβαιωμένο γεγονός είναι το διάταγμα του αυτοκράτορα 
Κλαυδίου (49 μ.Χ. περίπου), με το οποίο εκδιώχθηκαν από τη Ρώμη οι Ισραηλίτες.  
Για το διάταγμα αυτό γίνεται λόγος και στο Πραξ 18,2. Το τρίτο γεγονός είναι η 
αντικατάσταση του Ρωμαίου Επιτρόπου της Ιουδαίας Μάρκου Αντωνίου Φήλικα από 
τον Πόρκιο Φήστο το 59 μ.Χ., η οποία μαρτυρείται και στο Πρ 24,27. Τέλος το τέταρτο 
βεβαιωμένο γεγονός είναι  η σταύρωση του Ιησού, που συνέβη κατά πάσα 
πιθανότητα το 30 μ.Χ. 

Για τη σχετική χρονολόγηση της ζωής του απ. Παύλου μπορούμε να στηριχτούμε 
στις λίγες χρονολογικές αναφορές που μας παρέχουν οι πρωτοπαύλειες επιστολές, 
ιδίως το Γαλ 1,15-2,1 και δευτερευόντως τα Β΄ Κορ 11,32 ·12,2, καθώς και στις 
σχετικές πληροφορίες των Πράξεων των Αποστόλων (Πραξ 11,26 · 18,11 · 19,8.10 · 
20,3.16 · 24,10.27 · 28,30). Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες μπορούμε να 
οριοθετήσουμε την ζωή του Απ. Παύλου με μια απόκλιση ενός χρόνου ως εξής:  

 
 

έτος γεγονός πηγή 
 

32/33 κλήση του Παύλου Γαλ 1,15-16 · Β΄ Κορ 15,8 
35 Πρώτο ταξίδι του Παύλου στην Ιερουσαλήμ  Γαλ 1,18 
36-47 Δράση του Παύλου στην Ταρσό, Αντιόχεια, 

Κύπρο, νότια Μ. Ασία 
Γαλ 1,21 · Πραξ 9,30 · 
11,25-26 · Πραξ 13 εξ. 

48 Αποστολική Σύνοδος  Γαλ 2,1εξ. · Πραξ 15  
48/49 Το συμβάν με τον Παύλο και τον Πέτρο 

στην Αντιόχεια  
Γαλ 2,11εξ. 

49/50 Ιεραποστολή στην Μ. Ασία και στην 
Μακεδονία  

Πραξ 16εξ. 

50-52 Πρώτη παραμονή του Παύλου στην 
Κόρινθο 

Πραξ 18 

52-55 Παραμονή του Παύλου στην Έφεσο Πραξ 19 
55/56 Το τελευταίο ταξίδι του Παύλου στην 

Μακεδονία  
Πραξ 20,1εξ. 

56/57 Δεύτερη παραμονή του Παύλου στην 
Κόρινθο 

Πραξ 20,2εξ. 

57 Δεύτερο ταξίδι του Παύλου στην 
Ιερουσαλήμ κατά την γιορτή της 
Πεντηκοστής. Σύλληψη του Παύλου  

Πραξ 21-23 

57-59 (Προ)φυλάκιση του Παύλου στην 
Καισάρεια  

Πραξ 23-26 

59  Μεταγωγή του Παύλου στην Ρώμη Πραξ 27 
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60-62 «Παραμονή» του Παύλου στην Ρώμη και 
εκτέλεσή του 

Πραξ 28,30 

 
Σημειώνουμε ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις για τη χρονολόγηση της ζωής του 

απ. Παύλου. Επίσης, ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το χρόνο 
γέννησης του απ. Παύλου. Στηριζόμενοι στο Φλμ 9, όπου ο Παύλος αυτό-
χαρακτηρίζεται ως «πρεσβύτης», συμπεραίνουμε ότι αυτός πρέπει να ήταν τότε 50-
56 χρονών. Ο Παύλος, λοιπόν, πρέπει να γεννήθηκε  το διάστημα μεταξύ του τέλους 
του πρώτου π.Χ. αιώνα και της αρχής του δεύτερου μ.Χ. αιώνα (πρβλ. Πραξ 7,58).  
 

 
1.2 Βιογραφικά στοιχεία για τον Απ. Παύλο 

  
 

Στις επιστολές και στις Πράξεις των Αποστόλων ο Παύλος σκιαγραφείται ως ένας 
ιδιαίτερα μορφωμένος, επικοινωνιακός και αγωνιστικός άνθρωπος. Ο Παύλος πρέπει 
να υπέφερε από μια σοβαρή ασθένεια (Γαλ 4,13εξ. · Β΄ Κορ 12,7), πιθανόν από 
νευραλγία του τριδύμου νεύρου2.  Αξιοπρόσεκτο, επίσης, είναι ότι ο Παύλος ήταν 
άγαμος. Αυτό ίσως να συνδέεται με ασκητικές πρακτικές που εφαρμόζονταν από 
ιουδαϊκές ομάδες με αποκαλυπτικά και μυστικιστικά χαρακτηριστικά.  

Τη ζωή του Παύλου μπορούμε να τη χωρίσουμε σε δύο περιόδους, στην προ-
χριστιανική περίοδο και στην  χριστιανική περίοδο. Ενδιάμεσα παρεμβάλλεται ένα 
συνταρακτικό γεγονός στη ζωή του Παύλου, η «κλήση» του από τον Θεό και η 
«επιστροφή» του στον Θεό. Αναλυτικά:   

1) Η προ-χριστιανική περίοδος της ζωής του Παύλου. Ο Ισραηλίτης Παύλος (στα 
εβραϊκά Σαούλ) γεννήθηκε στην κοσμοπολίτικη Ταρσό της Κιλικίας (Πραξ 9,11 · 21,39· 
22,3). Ο ίδιος ήταν περήφανος για την ισραηλιτική καταγωγή του από τη φυλή 
Βενιαμίν (Φιλ 3,5 · Ρωμ 11,1). Η οικογένεια του πρέπει να είχε στενούς δεσμούς με 
την πατρογονική γη Ισραήλ. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ίδιος αυτοαποκαλείται με 
υπερηφάνεια ως «Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων» (Φιλ 3,5 · πρβλ. Β΄ Κορ 11,22).  

Στις Πράξεις των Αποστόλων  μαρτυρείται ακόμη ότι ο Παύλος ήταν πολίτης της 
Ταρσού (Πραξ 21,39) και πολίτης της Ρώμης (Πραξ 16,37-38· 22, 25-29· 23,27). Όμως, 
η πρώτη μαρτυρία δεν επιβεβαιώνεται ως αληθής. Αντίθετα, η δεύτερη μαρτυρία 
επιβεβαιώνεται από  περιγραφές και περιστατικά των Πράξεων, που δείχνουν την 
ειδική αντιμετώπιση του Παύλου από τις αρχές, εξαιτίας του ότι ήταν Ρωμαίος 
πολίτης. Τέτοια περιστατικά είναι η αντιμετώπιση του Παύλου στους Φιλίππους 
(Πραξ 16,11εξ.) και η μεταγωγή του στη Ρώμη για να δικαστεί (Πραξ 27). Ο ίδιος ο 
Παύλος δεν φαίνεται να έδινε μεγάλη σημασία στην ιδιότητά του ως Ρωμαίου 
πολίτη. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι διαφορετικές και αντικρουόμενες 
τοποθετήσεις του απέναντι στην ρωμαϊκή εξουσία  (πρβλ. Φιλ 3,20-21 και Ρωμ 13,1-
7).   

Στις Πράξεις μαρτυρείται, επίσης, ότι ο Παύλος ασκούσε το επάγγελμα του 
σκηνοποιού (Πραξ 18,3). Η άσκηση του επαγγέλματος αυτού του πρόσφερε τα 
αναγκαία, ώστε να μπορεί να αφιερωθεί στο  ιεραποστολικό του έργο. 

                                                
2 Βλ. U. Heckel, “Der Dorn im Fleisch”, ZNW 84 (1993), 65-92. 
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Τέλος, σημειώνουμε ότι αποφασιστικής σημασίας παράγοντας στην διαμόρφωση 
της θρησκευτικής προσωπικότητας του Παύλου υπήρξε η συμμετοχή του στην 
«ομάδα» των Φαρισαίων (Φιλ 3,5 · πρβλ. Πραξ 23,6 · 26,5). Ο Παύλος πρέπει, αφού 
σπούδασε σε κάποιο ισραηλιτικό σχολείο στην Ταρσό της Κιλικίας, να μετέβη για 
περαιτέρω σπουδές στην Ιερουσαλήμ και στα εκεί «σχολεία» του «κινήματος» των 
Φαρισαίων. Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει ότι σπούδασε τον πατρώο Νόμο «παρὰ τοὺς 
πόδας Γαμαλιὴλ» (Πραξ 22,3). Ο Παύλος είχε την ευκαιρία στην  Ιερουσαλήμ να 
γνωρίσει όλες τις τάσεις σπουδής του μωσαϊκού Νόμου, παραδοσιακές («οίκος 
Σιαμάι») και φιλελεύθερες («οίκος Χιλλήλ»)3. Ως Φαρισαίος ο Παύλος διακρινόταν 
για τον «ζηλωτισμό» του να υπερασπιστεί τον πατρώο μωσαϊκό Νόμο (Γαλ 1,13-14 · 
πρβλ. αρ 25,11). Ο ζηλωτισμός του τον ώθησε να διώξει τη χριστιανική κοινότητα  
(Γαλ 1,13-14 · Φιλ 3,6 · Α΄ Κορ 15,9 · Πραξ 8,3 ; 9,1). Αυτό που πρέπει να εξόργιζε 
ιδιαίτερα τον ζηλωτή Παύλο, ήταν η στάση των «῾Ελληνιστῶν» (Πραξ 6,1εξ). 
Σημειώνουμε ότι οι «Ἐλληνισταί» ήταν οι Ισραηλίτες χριστιανοί, οι οποίοι μιλούσαν 
την ελληνική γλώσσα της εποχής. Μεταξύ αυτών ήταν οι διάκονοι Στέφανος και 
Φίλιππος. Οι Ελληνιστές ασκούσαν έντονη κριτική εναντίον του τρόπου λατρείας του 
Θεού στην Ιερουσαλήμ και στον Ναό και ταυτόχρονα πίστευαν στον Ιησού. Όλα αυτά 
ερέθιζαν τον ζηλωτισμό του Παύλου και τον ώθησαν στην δίωξη των χριστιανών 
αυτών.     

2) Η κλήση - επιστροφή του Παύλου. Όπως είπαμε, στη ζωή του  Παύλου συνέβη 
ένα συνταρακτικό γεγονός, που επηρέασε τη ύπαρξή του και τη θρησκευτική 
συμπεριφορά του.  

Το γεγονός αυτό φέρει τα χαρακτηριστικά μιας «κλήσης», που προέρχεται από τον 
Θεό. Με την κλήση αυτή ο Θεός  καλεί τον Παύλο ν’ αναλάβει την αποστολή της 
διάδοσης του Ευαγγελίου του Χριστού. Ανάλογες κλήσεις έχουμε στην Π.Δ., όπως 
π.χ. στο Ησ 6,1εξ, όπου περιγράφεται η κλήση του προφήτη Ησαΐα και στο Ιεζ 1,1ξ., 
όπου έχουμε την κλήση του προφήτη Ιεζεκιήλ.  

Επίσης, το γεγονός αυτό φέρει τα χαρακτηριστικά της «επιστροφής (στα εβραϊκά 
“t’shuvah”)» του Παύλου στον Θεό. Σημειωτέο ότι η «επιστροφή» εννοείται στην 
ισραηλιτική παράδοση ως η αποστροφή του ανθρώπου από τα παραπτώματά του 
και ταυτόχρονα ως η στροφή του προς τον Θεό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται σχετικά 
στους Θρήνους: «ἐπίστρεψον ἡμᾶς, κύριε, πρὸς σέ, καὶ ἐπιστραφησόμεθα» (Θρ 
5,21). Με άλλα λόγια, η επιστροφή του Παύλου είναι ένας έντονος και υπαρξιακού 
χαρακτήρα ενσυνείδητος αναπροσανατολισμός του Παύλου με κατεύθυνση τον 
Θεό.   

Σημειώνουμε ότι οι αναφορές του ίδιου του Παύλου στο γεγονός αυτό είναι 
ιδιαίτερα λίγες (Γαλ 1,12.15-17 · Α΄ Κορ 9,1 · 15,8 · Φιλ 3,7-9 · Β΄ Κορ 4,4.6 · πρβλ. 
Πραξ 9,1-30 · 22,3-21 · 26,9-20). Αυτές μας παραπέμπουν σε μια  αυθόρμητη 
αφύπνιση της συνείδησης του Παύλου, που συνοδεύεται από οραματικά στοιχεία. 
Από τις πολλές ερμηνείες του φαινομένου παραθέτουμε την θέση μας, ότι ο Θεός 
κατά την κλήση – επιστροφή  του Παύλου αποκαλύπτει σε αυτόν τη δόξα Του δια 
του Ιησού Χριστού που είναι ανυψωμένος στους ουρανούς και κοντά στον Θεό (Β΄ 
Κορ 4.4.6)4.  Σημειώνουμε ότι το όλο σκηνικό μας παραπέμπει στις κλήσεις των 

                                                
3 Βλ. σχετικά Κ. Ζάρρας, Ιστορία της εποχής της Καινής Διαθήκης. Ιουδαίοι και χριστιανοί σε αναζήτηση 
ορίων, 71-81. 
4 Βλ. αναλυτικά, Χ. Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην παύλεια θεολογία, 352-367 ·  
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προφητών και στη μυστική παράδοση των Ισραηλιτών περί  Merkabah = 
θρόνος/άρμα του Θεού (πρβλ. Ιεζ 1)5.  

  Ο Παύλος υπογραμμίζει στις επιστολές του και τα δύο παραπάνω  
χαρακτηριστικά του συνταρακτικού γεγονότος που άλλαξε τη ζωή του και τη 
συμπεριφορά του.  

Στο Γαλ 1,15 τονίζει το στοιχείο της κλήσης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ὅτε δὲ 
εὐδόκησεν [ὁ θεὸς] ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος 
αὐτοῦ». Το ίδιο επίσης τονίζει και στους προλόγους των επιστολών του. Όλα αυτά 
μας θυμίζουν το Ησ 49,1.5-6, όπου ο Δευτεροησαΐας αναφερόμενος στην κλήση του 
γράφει: «Ἀκούσατέ μου, νῆσοι, καὶ προσέχετε, ἔθνη· διὰ χρόνου πολλοῦ στήσεται, 
λέγει κύριος. ἐκ κοιλίας μητρός μου ἐκάλεσεν τὸ ὄνομά μου καὶ νῦν οὕτως λέγει 
κύριος ὁ πλάσας με ἐκ κοιλίας δοῦλον ἑαυτῷ τοῦ συναγαγεῖν τὸν Ιακωβ καὶ Ισραηλ 
πρὸς αὐτόν συναχθήσομαι καὶ δοξασθήσομαι ἐναντίον κυρίου, καὶ ὁ θεός μου ἔσται 
μου ἰσχύς καὶ εἶπέν μοι Μέγα σοί ἐστιν τοῦ κληθῆναί σε παῖδά μου τοῦ στῆσαι τὰς 
φυλὰς Ιακωβ καὶ τὴν διασπορὰν τοῦ Ισραηλ ἐπιστρέψαι· ἰδοὺ τέθεικά σε εἰς 
διαθήκην γένους εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς». 
Πρβλ. επίσης Ιερ 1,5, όπου ο Θεός απευθύνεται προς τον Ιερεμία και τον καλεί 
λέγοντάς του:  «Πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταμαί σε καὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν 
ἐκ μήτρας ἡγίακά σε, προφήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε»6. 

Ακόμη, ο Παύλος τονίζει στο Φιλ 3,7-9 το στοιχείο της επιστροφής του προς τον 
Θεό και τον Ιησού, που επιφέρει τη συνταρακτική και θετική αλλοίωση της 
συμπεριφοράς του. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «[Ἀλλὰ] ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα 
ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ 
ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου, δι᾿ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, 
καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα, ἵνα Χριστὸν κερδήσω καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν 
δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην 
ἐπὶ τῇ πίστει» (Φιλ  3,7-9 · πρβλ. Γαλ 2,19-20).  

Αυτή η οραματικού χαρακτήρα εμπειρία του Παύλου επιφέρει έναν  
αναπροσανατολισμό στην ύπαρξή του, ο οποίος έχει τρία χαρακτηριστικά:  

Το πρώτο από αυτά σχετίζεται με την χριστολογία. Ο Παύλος, δηλαδή, ταυτίζει τον 
σταυρωμένο  Ιησού με τον «ἐν δόξει» Μεσσία (Χριστό) και υιό του Θεού, ο οποίος 
βρίσκεται κοντά στον Θεό (Β΄ Κορ 4.4.67).  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό του αναπροσανατολισμού του Παύλου σχετίζεται με 
την θεολογία της εκλογής και κλήσης για ιεραποστολή. Ο Παύλος δηλαδή επιλέγεται 
και καλείται από τον Θεό  ν’ ασκήσει την ιεραποστολή στα έθνη, δηλαδή στους 
ειδωλολάτρες (Γαλ 1,16β · Ρωμ 1,5.  

Σημειώνουμε ότι η ιεραποστολική ιδιότητα και δράση του Παύλου θεωρείται από 
πολλούς ερευνητές ως το κατεξοχήν γνώρισμα του Παύλου που θέτει κάτω από τα 

                                                
5 Βλ. αναλυτικά Κ. Ζάρρας, Η αρχαία ιουδαϊκή μυστική παράδοση του θρόνου, Θεσσαλονίκη 2000· A. 
F. Segal, Paul the Convert. The Apostolate and Apostasy of Saul the Pharisee, 156. 
6 Ησ 49,1.5-6. 
7 Βλ. 1) Χ. Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην παύλεια θεολογία, 352-367. Για την πατερική πρόσληψη 
του Β΄ Κορ 4.4.6  βλ., Χ. Ατματζίδης, «Η αγιογραφική τεκμηρίωση της περί υποστατικού φωτός θέσης 
από τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά», του ίδιου, Ερμηνευτικές και θεολογικές προσεγγίσεις στην Καινή 
Διαθήκη, Critical Approaches to the Bible, IV, εκδόσεις OSTRACON, Θεσσαλονίκη 2014, 171-191· του 
ίδιου, “Gregor Palamas und die Theorie über das wahre Licht und dessen Begründung von der Heiligen 
Schrift. Das Beispiel des 2 Kor 4,4.6 “, Orthodoxes Forum, Zeitschrift des Instituts für Orthodoxe 
Theologie den Universität München, 26. Jahrgang (2015), Heft I, 5-20. 
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φτερά της όλες της άλλες «ιδιότητες» του Παύλου, την θεολογική, την ποιμαντική 
κ.λπ.. Με άλλα λόγια σήμερα γίνεται λόγος  στην επιστήμη της Κ.Δ. ότι ο Παύλος 
υπήρξε πάνω απ’ όλα ιεραπόστολος.   

Σημειώνουμε, επίσης, ότι στο παρελθόν ο Παύλος, η αποστολή και ο ρόλος του ως 
ιεραποστόλου προσεγγίστηκαν κυρίως μέσα από τις Πράξεις των Αποστόλων και 
δευτερευόντως μέσα από τις Επιστολές του. Όμως, οι Πράξεις των Αποστόλων, όπως 
είναι σήμερα αποδεκτό, είναι αφηγήσεις χρωματισμένες από την θεολογία του 
συγγραφέα τους. Επομένως αυτές δεν καθρεφτίζουν κατά τρόπο αυθεντικό τον 
Παύλο και την θεολογία του. Αντίθετα, σήμερα υποστηρίζεται τεκμηριωμένα ότι στις 
επιστολές του απ. Παύλου παρατίθενται από τον ίδιο, η προσωπογραφία του, η 
θεολογία του και εν τέλει η αντίληψή του για την ιεραποστολή. Η παραπάνω 
διαπίστωση δεν σημαίνει την απαξίωση των πληροφοριών των Πράξεων για τον απ. 
Παύλο. Αντίθετα επιβάλλεται ο συνδυασμός των δύο πηγών πληροφοριών με 
πρόκριση βέβαια εκείνων που προέρχονται από τις παύλειες Επιστολές.   

Η νέα αυτή τάση για την αποτύπωση του απ. Παύλου πρώτιστα ως ιεραποστόλου 
κατατίθεται, μεταξύ των άλλων, σε μια σειρά από μελέτες  από ειδικούς στον Παύλο 
ερευνητές8. Στις μελέτες αυτές υποστηρίζεται ότι το ιεραποστολικό στοιχείο 
χρωματίζει έντονα όλα τα άλλα στοιχεία της θεολογίας και της ηθικής του Παύλου.  

Τέλος, το τρίτο χαρακτηριστικό σχετίζεται  με την σωτηριολογία. Ο Παύλος, 
δηλαδή, περιορίζει το εύρος και την επίδραση του μωσαϊκού Νόμου ως οδοδείκτη 
που καθοδηγεί προς την σωτηρία και την ηθική.  

Ο Παύλος, στην προ Χριστού κατάστασή του, θεωρεί τον σταυρωμένο Ιησού 
καταραμένο από τον Θεό, έχοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο Δτ 21,22-23 για την 
ποινή του θανάτου με κρέμασμα πάνω σε ξύλο (σταύρωση). Εκεί αναφέρεται: «Ἐὰν 
δὲ γένηται ἔν τινι ἁμαρτία κρίμα θανάτου καὶ ἀποθάνῃ καὶ κρεμάσητε αὐτὸν ἐπὶ 
ξύλου, οὐκ ἐπικοιμηθήσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ξύλου, ἀλλὰ ταφῇ θάψετε αὐτὸν 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι κεκατηραμένος ὑπὸ θεοῦ πᾶς κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου· καὶ οὐ 
μιανεῖτε τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ»9 (πρβλ. 4QpNah I 7-8 · 
11QT LXIV 6-1310).  

 Όμως ο Παύλος, στη μετά Χριστόν κατάστασή του, θεωρεί ότι ο σταυρωμένος 
Χριστός (Μεσσίας) αναπροσαρμόζει κατά τρόπο αυθεντικό την αντίληψη για  τον 
μωσαϊκό Νόμο  και τα όρια δράσης και εφαρμογής του. Χαρακτηριστικά ο Παύλος 
αναφέρει στο Γαλ 3,13-14 ότι ο «Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου 
γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ὅτι γέγραπται· ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ 
                                                
8 Βλ. π.χ. T. J. Burke / B. S. Rosner, (ed.), Paul as missionary. Identity, Activity, Theology, and Practice, T 
& T Clark, 2011 · Χ. Ατματζίδης, «Ο απόστολος Παύλος, η διάδοση του Ευαγγελίου και ο πολιτισμός», 
του ίδιου, Ερμηνευτικές και θεολογικές προσεγγίσεις στην Καινή Διαθήκη, Critical Approaches to the 
Bible, IV, εκδόσεις OSTRACON, Θεσσαλονίκη 2014, 23-58 · Π. Κουκότσικα, Ο Απόστολος Παύλος και η 
ρητορική, Biblical approaches to the Bible, Vol. VII, έκδ. OSTRACON, Θεσσαλονίκη, 2015. Βλ. και στο 
παρόν έργο Μέρος Γ΄ Η θεολογία των πρωτοπαύλειων επιστολών, κεφ. 2 Ο πολιτισμός ως παράγοντας 
διαμόρφωσης της θεολογικής σκέψης του απ. Παύλου, (όπου υπάρχει προσαρμοσμένο το παραπάνω 
άρθρο μου με τον τίτλο:  «Ο απόστολος Παύλος, η διάδοση του Ευαγγελίου και ο πολιτισμός».  
9 Δτ 21,22-23. 
10 Για το 4QpNah I, 7-8 βλ. E. Lohse, Die Texte aus Qumran, 263. Για το 11QT LXIV 6-13 βλ. A. Steudel, 
(Hrg.), Die Texte aus Qumran II, 147. Σημειώνουμε ότι και τα δύο κείμενα του Κουμράν σχετίζονται με 
το Δτ 21,23 και κάνουν λόγο για την ποινή του θανάτου με κρέμασμα σε ξύλο (σταύρωση). Ιδιαίτερα 
το 4QpNah I 7-8 σχετίζεται με τον Ασμοναίο βασιλιά Αλέξανδρο τον Ιανναίο (104- 76 π.Χ.), ο οποίος 
σταύρωσε («ἀνασταυρώσας ἐν μέσῃ τῇ πόλει») για προδοσία οκτακόσιους Φαρισαίους αντιπάλους 
του (πρβλ. Ιώσηπος, Ιουδαϊκός πόλεμος, 1, 97). 
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ξύλου,  ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν 
ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως». Ο Παύλος θεωρεί ότι ο  Ιησούς 
είναι πλέον «το σημείο αναφοράς» για τη σωτηρία του ανθρώπου και όχι ο 
μωσαϊκός Νόμος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο Φιλ 3,8-9 «ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ 
ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου 
μου, δι᾿ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα, ἵνα Χριστὸν κερδήσω καὶ 
εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως 
Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει» (πρβλ. Ρωμ 10,4).  

Τα σχετικά με την κλήση και τη επιστροφή του Παύλου έχουν και κοινωνιολογικό 
ενδιαφέρον, γιατί  σημαίνουν την αποχώρηση του Παύλου από την ισραηλιτική 
κοινωνική ομάδα και την ένταξη του στην χριστιανική κοινωνική ομάδα. Η τελευταία, 
παρόλη τη συγγένειά της με την ισραηλιτική ομάδα, διαθέτει τη δική της ταυτότητα. 
Σημειώνουμε όμως ότι η ένταξη αυτή του Παύλου στη χριστιανική κοινότητα δεν 
φαίνεται να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της θεολογίας του. Η 
χριστιανική κοινότητα τον επηρεάζει ως προς το ότι ο Παύλος επικαλείται 
προϋπάρχουσες χριστιανικές θέσεις της κοινότητας, π.χ. ομολογίες πίστης κ.λπ., στις 
επιστολές του για να στηρίξει τη θεολογία του. Όπως όμως ο ίδιος δηλώνει, η επιρροή 
αυτή δεν είναι καθοριστική. Ο Παύλος τονίζει εμφαντικά ότι στηρίζει τη θεολογία του 
κυρίως στην εμπειρία που είχε κατά την κλήση – επιστροφή του. Αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ 
ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ 
οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ 1,11-12). Και παρακάτω 
τονίζει:  «Όταν… (ο Θεός) ευδόκησε να μου αποκαλύψει τον Υιό του, για να φέρω 
στους εθνικούς το χαρμόσυνο μήνυμα γι’ αυτόν, δεν στηρίχτηκα σ’ ανθρώπινες 
δυνάμεις· ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να δω εκείνους που ήταν απόστολοι πριν 
από μένα» (Γαλ 1,1711).  

Τέλος, τα σχετικά με την κλήση - επιστροφή του Παύλου έχουν και ψυχολογικό 
ενδιαφέρον.  

Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο προ Χριστού Παύλος βρίσκεται σε μια 
συγκρουσιακή κατάσταση, που τον οδηγεί σε μια υπέρ-ταύτισή του με τον μωσαϊκό 
Νόμο και ταυτόχρονα σε μια επιθετική συμπεριφορά  απέναντι σε ομάδες που κατά 
τη γνώμη του αποστασιοποιούνται από τον μωσαϊκό Νόμο.  

Επίσης, στον μετά Χριστόν Παύλο παρατηρούμε ότι συνυπάρχουν δύο 
διαφορετικοί τρόποι ύπαρξης.  

Στο Φιλ 3,4-6 περιγράφεται ο ένας. Εκεί ο Παύλος αναφέρει: «καίπερ ἐγὼ ἔχων 
πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον· 
περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ 
νόμον Φαρισαῖος, κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ 
γενόμενος ἄμεμπτος». Εδώ ο Παύλος αυτοπροσδιορίζεται με τρόπο καθαρό σε ό,τι 
αφορά  την ισραηλιτική του καταγωγή και την υπακοή του στον μωσαϊκό Νόμο.  

Από την άλλη μεριά ο Παύλος αναφέρει στο Ρωμ 7,7-24: «Τί οὖν ἐροῦμεν; ὁ νόμος 
ἁμαρτία; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου· τήν τε γὰρ 
ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν· οὐκ ἐπιθυμήσεις. ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ 
ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν· χωρὶς γὰρ νόμου 
ἁμαρτία νεκρά. ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ, ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία 

                                                
11 Μετ. ΕΒΕ.  
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ἀνέζησεν, ἐγὼ δὲ ἀπέθανον καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν, αὕτη εἰς θάνατον· ἡ 
γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με καὶ δι᾿ αὐτῆς 
ἀπέκτεινεν. ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή. Τὸ οὖν 
ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ 
τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον, ἵνα γένηται καθ᾿ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ 
ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν, ἐγὼ δὲ 
σάρκινός εἰμι πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. ὃ γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω· οὐ 
γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω, ἀλλ᾿ ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ. εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ, 
σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός. νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα 
ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. Οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ᾿ ἔστιν ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν· 
τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ· οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ 
ἀγαθόν, ἀλλὰ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω. εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω [ἐγὼ] τοῦτο ποιῶ, 
οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. εὑρίσκω ἄρα τὸν 
νόμον, τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλόν, ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται· συνήδομαι γὰρ 
τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον, βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσίν 
μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ 
τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσίν μου. Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος· τίς με ῥύσεται 
ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;»12.  

Στο απόσπασμα αυτό του Παύλου διακρίνουμε την υπαρξιακή πάλη του «Εγώ» 
του Παύλου με το ισραηλιτικό του παρελθόν και με το χριστιανικό  του παρόν.    

Η ψυχολογική αυτή ματιά στον Παύλο κρύβει, όμως, και κινδύνους. Ένας από 
αυτούς είναι ότι αυτή μπορεί να οδηγήσει στην αποκοπή του Παύλου από το 
ισραηλιτική του συνάφεια και το κυρίαρχο στοιχείο της, που είναι η αποκάλυψη και 
φανέρωση του Θεού στους ανθρώπους. Ο Παύλος, όμως, τονίζει στο Γαλ 1,11.15 
«Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν 
κατὰ ἄνθρωπον· Ὅτε δὲ εὐδόκησεν [ὁ θεὸς] ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ 
καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα 
εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν…». Ο Παύλος, λοιπόν, συνδέει την εμπειρία του 
με την αποκάλυψη του Θεού σε αυτόν και με τη χάρη του Θεού προς αυτόν (πρβλ. Α΄ 
Κορ 15,8-10 ). Ο Παύλος θεωρεί ότι η αποστολικότητά του είναι σημαδεμένη διπλά, 
από την προ Χριστού ζωή του, εκείνη του διώκτη των χριστιανών  και από την μετά 
Χριστόν ζωή του, στην οποία κυριαρχεί η χάρη του Θεού προς αυτόν.   

3) Η χριστιανική περίοδος της ζωής του Παύλου. Από τις πληροφορίες που 
έχουμε στη διάθεσή μας προκύπτει ότι ο Παύλος άρχισε την ιεραποστολική του 
δράση  στην περιοχή της Συρίας και της Κιλικίας. Στο Γαλ 1,17 ο Παύλος μας 
πληροφορεί ότι πήγε στην Αραβία, κατά πάσα πιθανότητα στην περιοχή των 
Ναβαταίων, και στη συνέχεια επέστρεψε στη Δαμασκό. Από τα λεγόμενά του 
φαίνεται ότι η ιεραποστολή του στα μέρη εκείνα δεν ήταν επιτυχής.  Χαρακτηριστικά 
ο Παύλος αναφέρει στο Β΄ Κορ 11,32-33 ότι «ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἁρέτα τοῦ 
βασιλέως ἐφρούρει τὴν πόλιν Δαμασκηνῶν πιάσαι με, καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ 
ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ».  

Μετά το συμβάν αυτό ο Παύλος μετέβη στην Ιερουσαλήμ, όπου ήρθε σε επαφή 
με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο τον αδελφό του Ιησού (Γαλ 1,18-19). Όμως η εκεί 
χριστιανική κοινότητα τον αντιμετώπισε με καχυποψία (Πραξ 9,26-30).  

                                                
12 Βλ. σχετικά και παρακάτω στην εξέταση της θεολογίας της προς Ρωμαίους Επιστολής.   
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Επίσης σύμφωνα με το Πραξ 9,30 ο Παύλος πρέπει να παρέμεινε στην Ταρσό για 
ένα διάστημα και να άσκησε και εκεί ιεραποστολή.  

Μετά, ο Βαρνάβας τον συνάντησε και τον συμπεριέλαβε στην ιεραποστολική του 
ομάδα που δραστηριοποιούνταν  στην Αντιόχεια (Πραξ 11,25-26). Εκεί, στην 
πολυπολιτισμική Αντιόχεια ο Παύλος βρήκε την ευκαιρία  ν’ ασκήσει την 
ιεραποστολή και σε εθνικούς (ειδωλολάτρες) που διέκειντο θετικά απέναντι στην 
ισραηλιτική θρησκεία και επισκέπτονταν την συναγωγή (Πραξ 11,20-21).  

Ο Παύλος στη συνέχεια άσκησε την ιεραποστολή μαζί με τον Βαρνάβα στην Κύπρο 
και στην νότια Μ. Ασία (Γαλ 1,21 · Πραξ 13εξ.). Αβέβαιο παραμένει, πότε ο Παύλος 
άσκησε την ιεραποστολή στην Γαλατία της Μ. Ασίας (Γαλ 1,2). 

Ακολουθεί αποστολική σύνοδος των Ιεροσολύμων (Πραξ 15). Ο Παύλος και ο 
Βαρνάβας παίρνουν μέρος σε αυτή και εκπροσωπούν τη χριστιανική κοινότητα της 
Αντιόχειας.  

Τότε, με την ενεργή παρέμβαση των δύο αποστόλων νομιμοποιείται η 
ιεραποστολή προς τα έθνη.  

Παράλληλα όμως έχουν εμφανιστεί και τα πρώτα προβλήματα μέσα στην 
χριστιανική κοινότητα, τα οποία καλείται να επιλύσει η σύνοδος των Ιεροσολύμων. 
Αυτά σχετίζονται με την υποχρεωτική τήρηση των εντολών του μωσαϊκού Νόμου από 
όλους τους χριστιανούς. Συγκεκριμένα οι χριστιανοί πρώην Ισραηλίτες, οι οποίοι  
τηρούσαν και τον μωσαϊκό Νόμο και τον «νόμο» του Χριστού, απαιτούσαν από τους 
χριστιανούς πρώην ειδωλολάτρες να τηρούν, εκτός από τον «νόμο» του Χριστού και 
τον  μωσαϊκό Νόμο (περιτομή, αποχή από συγκεκριμένες τροφές κ.λπ.). Γι’ αυτό και 
οι χριστιανοί πρώην Ισραηλίτες αρνούνταν να συμμετέχουν στις συνάξεις της 
κοινότητας, στις οποίες συμμετείχαν και πρώην ειδωλολάτρες χριστιανοί που δεν 
τηρούσαν τον μωσαϊκό Νόμο. Ο Παύλος παρεμβαίνει υπέρ των χριστιανών πρώην 
ειδωλολατρών και υποστηρίζει ότι αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον 
μωσαϊκό Νόμο. Παράλληλα  υποστηρίζει  με σθένος την υποχρεωτική συμμετοχή και 
των δύο χριστιανικών ομάδων στις συνάξεις της χριστιανικής κοινότητας, ιδίως στα 
κοινά τραπέζια  (πρβλ. Γαλ 2,11-14).  

Ο Παύλος στη συνέχεια χωρίζει από τον Βαρνάβα και ασκεί πλέον αυτόνομα την 
ιεραποστολή, πρώτα στην Μ. Ασία και κατόπιν στην Ελλάδα.   Ο Παύλος οργανώνει 
την ιεραποστολή του με κέντρο τα δύο μεγάλα αστικά της εποχής, την Κόρινθο και 
την Έφεσο, Επίσης, ο Παύλος φροντίζει να δραστηριοποιήσει γύρω του μια 
πολυπληθή ομάδα συνεργατών, η οποία συνδέει τις κατά τόπους κοινότητες μεταξύ 
τους και φροντίζει για την αρμονική λειτουργία τους. Σημειώνουμε ότι το κήρυγμα 
του Παύλου απευθύνεται ισότιμα  και προς τους Ισραηλίτες και προς τους 
ειδωλολάτρες. Αυτός είναι και ο λόγος που εμφανίζονται επανειλημμένα 
συγκρούσεις μεταξύ των δύο αυτών χριστιανικών ομάδων, τις οποίες ο Παύλος 
καλείται να επιλύσει με διάφορους τρόπους, είτε π.χ. με την αυτοπρόσωπη  
παρουσία του στις κοινότητες είτε μέσω επιστολών που στέλνει σε αυτές.   

Ο Παύλος τελειώνει την δράση, όταν συλλαμβάνεται γύρω στο 57 μ.Χ. και 
φυλακίζεται στην Καισάρεια, τη έδρα του εκάστοτε Ρωμαίου επιτρόπου που 
βρίσκονταν  στα παράλια του Ισραήλ, με την κατηγορία ότι  βεβήλωσε τον Ναό της 
Ιερουσαλήμ (Πραξ 21,28). Κατόπιν ο Παύλος οδηγείται για να δικαστεί στη Ρώμη, 
όπου και του επιβάλλεται η ποινή του θανάτου με ξίφος. Σημειώνουμε ότι ο θάνατος 
του Παύλου μαρτυρείται στην Κ.Δ. κατά τρόπο έμμεσο (Πραξ 20,24-25· 37-38 · 21, 
11.13 · Β΄ Τιμ 4,6-7).  
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2. Πρώτος χριστιανισμός - Γεωγραφία & προσωπογραφία 
  
 

Το τρίτο θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούν οι πρώτοι χριστιανοί την θεολογία 
τους, σχετίζεται με τη γεωγραφία, δηλαδή τις περιοχές εμφάνισης του πρώτου 
χριστιανισμού και με τις προσωπικότητες που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της 
θεολογίας του πρώτου χριστιανισμού. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ιησούς, η διδασκαλία και η δράση του έθεσαν τα θεμέλια για 
την πίστη των πρώτων χριστιανών. Η πίστη αυτή περιστρέφεται πλέον γύρω από το 
πρόσωπο του Ιησού.  

Η παραπάνω διαμόρφωση της πίστης των πρώτων χριστιανών στον Ιησού Χριστό 
αρχίζει περί τα μέσα του πρώτου αιώνα μ.Χ. γύρω από δύο πολιτιστικά κέντρα της 
εποχής, την Ιερουσαλήμ και την Αντιόχεια του Ορόντη (Συρίας). Επίσης, αυτή 
διαμορφώνεται με τη συμβολή συγκεκριμένων θρησκευτικών προσωπικοτήτων, 
όπως είναι ο διάκονος Στέφανος, ο Ιάκωβος (ο αδελφόθεος), ο Πέτρος και ο Παύλος.   
 

 
2.1 Ο πρώτος χριστιανισμός στην Ιερουσαλήμ 

 
 
Η Ιερουσαλήμ είναι το κέντρο του Ισραήλ (Ιουδαϊσμού) και του πρώτου 

χριστιανισμού. Στο Ισραήλ δραστηριοποιείται ο Ιησούς και εκεί εμφανίζεται η πρώτη 
κοινότητα πιστών στον Ιησού, όπως μας περιγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων.  

Συγκεκριμένα, ο Λουκάς μας περιγράφει έναν ιδεατό τρόπο ζωής της πρώτης 
χριστιανικής κοινότητας. Τονίζει ότι η ενότητα και η ομοψυχία ήταν τα κύρια 
χαρακτηριστικά του πρώτου χριστιανισμού.  Αυτά χαρακτήριζαν όλα τα επίπεδα της 
ζωής των πρώτων χριστιανών. Προσδιόριζαν, πρώτ’ απ’ όλα, την θρησκευτική ζωή 
τους, την προσευχή, την Ευχαριστία, και την διδασκαλία13.  Ακόμη, η ενότητα και η 
ομοψυχία, προσδιόριζαν τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις των πρώτων 
χριστιανών14.   

Ταυτόχρονα όμως ο Λουκάς μας αναφέρει ότι η ενότητα και η ομοψυχία της 
πρώτης κοινότητας διαταράσσεται15 με την εμφάνιση δύο πόλων εξουσίας, των 
δώδεκα αποστόλων και των επτά διακόνων 16.  

Από αυτούς τους δύο πόλους εξουσίας, ο ηγετικός πόλος των δώδεκα αποστόλων 
σχετίζεται με τον Ιησού και την απόφασή του να δημιουργήσει μια ηγετική ομάδα, η 
οποία θύμιζε τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ17.   
                                                
13 Πρβλ. π.χ. Πραξ 2,44 · 4.32. 
14 Πρβλ. Πραξ 2,42-46 · 4,32-35. 
15 Βλ. M. Hengel, „Zwischen Jesus und Paulus“. Die ‚Hellenisten’, die ‚Sieben’ und Stepfanus“, ZThK, 72 
(1975), 151-206 · D.-A. Koch, “Crossing the Βorder: The ‘Hellenists’ and their way to the Gentiles, 
Neotesamentica 39 (2005), 289-312. 
16 Ο αριθμός πρέπει να συνδέεται με τη συνήθεια οι διοικητές μιας πόλης στο Ισραήλ να είναι επτά. 
Πρβλ. Δτ 16,18 (: “Κριτὰς καὶ γραμματοεισαγωγεῖς καταστήσεις σεαυτῷ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου”) 
· Ιώσηπος, Ιουδαϊκή αρχαιολογία, 4,214 (: ”Ἀρχέτωσαν δὲ καθ᾿ ἑκάστην πόλιν ἄνδρες ἑπτὰ…”)  και 4, 
287 (: “ἀφικόμενος ἐπὶ τοὺς ἑπτὰ κριτὰς ὀμνύτω τὸν θεόν”). 
17 Πρβλ. Μκ 14,10.43 πρλ · Α΄ Κορ 15,5 · Q 22,28.30  (Μτ 19,28 // Λκ 22,28-30). 
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Αντίθετα, ο ηγετικός πόλος των επτά διακόνων σχετίζεται με μια συγκεκριμένη 
ομάδα επτά ατόμων, η οποία είχε καθιερωθεί ως ηγετική ομάδα  στον πρώτο 
χριστιανισμό18.  Ο Λουκάς, στο Πρ 6,1-6, συνδέει τους επτά διακόνους με ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα που εμφανίστηκε στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των 
Ιεροσολύμων. Αναφέρει ότι «οι ελληνόφωνοι πιστοί («Ἑλληνισταί») άρχισαν να 
παραπονιούνται εναντίον των εβραιοφώνων («Ἑβραῖοι»), ότι στην καθημερινή 
διανομή των τροφίμων δεν φρόντιζαν τις ελληνόφωνες χήρες όσο έπρεπε» 19. Η εν 
λόγω διαμαρτυρία οδήγησε τις δυο αυτές ομάδες σε σύγκρουση. Σημειώνουμε ότι οι 
«Ἑλληνισταί» ήταν οι Ισραηλίτες (ή Ιουδαίοι) χριστιανοί, οι οποίοι μιλούσαν την 
ελληνική γλώσσα της εποχής. Οι «Ἑβραῖοι» ήταν οι Ισραηλίτες (ή Ιουδαίοι)  
χριστιανοί, οι οποίοι μιλούσαν την αραμαϊκή γλώσσα20. Είναι πιθανόν οι δύο αυτές 
ομάδες χριστιανών να χώρισαν η μια από την άλλη και να ασκούσαν ξεχωριστά τα 
λατρευτικά τους καθήκοντα και την διακονία, εξαιτίας της διαφορετικής γλώσσας 
που μιλούσαν.  

Αξιοπρόσεκτο επίσης είναι ότι οι επτά διάκονοι φέρουν όλοι ελληνικά ονόματα, 
άρα αυτοί είναι «ελληνιστές», ελληνόφωνοι Ισραηλίτες (ή Ιουδαίοι) χριστιανοί. 
Επίσης, αυτοί φαίνεται ότι δεν περιορίζονται στα διακονικά τους καθήκοντα. Ο 
διάκονος Στέφανος π.χ.  περιγράφεται στις Πράξεις ως ένας χαρισματικός ηγέτης, ο 
οποίος κηρύττει με επιτυχία τη νέα πίστη στις Συναγωγές των ελληνόφωνων 
Ισραηλιτών (ή Ιουδαίων) της Ιερουσαλήμ. Ταυτόχρονα ο Στέφανος με τις θέσεις του 
αμφισβητεί την ιουδαϊκή αντίληψη για τη μεγάλη θρησκευτική σημασία του 
Μωσαϊκού Νόμου και του Ναού της Ιερουσαλήμ21. Η επιτυχημένη αυτή 
ιεραποστολική δράση του Στεφάνου και η αμφισβήτηση των ιερών και οσίων του 
Ιουδαϊσμού οδήγησε στο λιντσάρισμά του από τους συμπατριώτες του22.  

Από τα παραπάνω, όπως και από τα υπόλοιπά σχετικά που αναφέρονται στις 
Πράξεις, μπορούμε να υποθέσουμε ότι μεταξύ των δύο αυτών χριστιανικών ομάδων, 
των εβραιoφώνων και των ελληνοφώνων χριστιανών υπήρχαν και άλλες διαφορές. 
Αυτές αφορούσαν την διαφορετική στάση τους απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο και 
στον Ναό των Ιεροσολύμων. Οι εβραιόφωνοι χριστιανοί πρέπει να απέδιδαν μεγάλη 
σημασία στους δύο αυτούς πόλους του Ιουδαϊσμού,  ενώ οι  ελληνόφωνοι χριστιανοί 
φαίνεται, όπως ο Στέφανος, να κρατούσαν πιο κριτική στάση απέναντι στο Μωσαϊκό 
Νόμο και το Ναό των Ιεροσολύμων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι απέρριπταν τους 
δύο αυτούς πυλώνες της ισραηλιτικής θρησκείας. Άλλωστε, τόσο οι εβραιόφωνοι 
χριστιανοί όσο και οι ελληνόφωνοι χριστιανοί συμβιώνουν με τους συμπατριώτες 
τους Ιουδαίους στην Ιερουσαλήμ και συναντώνται με αυτούς και στον Ναό των 
Ιεροσολύμων για την προσευχή και τηρούν τις διατάξεις του Μωσαϊκού  Νόμου23.  

Η παραπάνω κριτική τοποθέτηση του Στεφάνου και των ελληνοφώνων χριστιανών 
απέναντι στο Νόμο και το Ναό προκάλεσε  την αντίδραση των συμπατριωτών τους 

                                                
18 Πρβλ. π.χ.  Πραξ 21,8. 
19 Πραξ 6,1. 
20 Πραξ 6,1. 
21 Πρβλ. Πραξ 6,13εξ.  
22 Βλ. G. Theissen, “Hellenisten und Hebräer (Apg 6,1-6). Gab es eine Spaltung in der Urgemeinde?”, 
στο H. Lichtenberger (Hrg.), Geschichte - Tradition - Reflexion. Festschrift für Martin Hengel zum 70. 
Geburtstag, Mohr Siebeck, 1996, 323-343.  
23 Πρβλ. π.χ. Πραξ 3,1 · Γαλ 2,3.  
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Ιουδαίων και προκάλεσε την εκδίωξή τους από τα Ιεροσόλυμα. Αντίθετα, είναι 
αξιοπρόσεκτο ότι οι απόστολοι δεν εκδιώχθηκαν από την Ιερουσαλήμ24.  

Επίσης, θεωρείται πιθανό ότι οι ελληνόφωνοι χριστιανοί συνέχισαν την 
ιεραποστολική τους δράση στη Σαμάρεια, όπως ο διάκονος Φίλιππος25 , ακόμη και 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Από εκεί φαίνεται να κατάγεται ο Απολλώς, ο οποίος 
μαρτυρείται ότι άσκησε ιεραποστολική δράση στην Κόρινθο και στην Έφεσο26.  Στο 
ιεραποστολικό αυτό πλαίσιο φαίνεται ότι οι ελληνόφωνοι αυτοί χριστιανοί διέδωσαν 
το χριστιανικό μήνυμα και σε ειδωλολάτρες. Τέλος, με την ιεραποστολή των 
ελληνοφώνων αυτών χριστιανών συνδέονται πληροφορίες ότι και οι ειδωλολάτρες 
μεταστρέφονται στον χριστιανισμό, βαπτίζονται και είναι πλέον φορείς του αγίου 
Πνεύματος.27. Με τους ελληνιστές λοιπόν, το χριστιανικό μήνυμα προσφέρεται και 
στους ειδωλολάτρες και καθίσταται οικουμενικό. Ουσιαστικά οι Έλληνόφωνοι 
χριστιανοί συνεχίζουν την παράδοση του Ιησού, ο οποίος χωρίς να αρνηθεί στους 
συμπατριώτες τους Ισραηλίτες την Βασιλεία του Θεού, άνοιξε τις πύλες της και για 
τους ειδωλολάτρες. Ο Ιησούς συχνά μας παραδίδεται ότι δεν αρνείται να συναντήσει 
μη Ιουδαίους28 . Ταυτόχρονα, ο Ιησούς φέρεται να αμφισβητεί ακόμη και την 
προτεραιότητα του Ισραήλ ως προς την σωτηρία29. 

 
2.2  Ο πρώτος χριστιανισμός στην Αντιόχεια 

 
 
Η Αντιόχεια αποτελεί ένα από τα πολιτιστικά κέντρα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

τον πρώτο μ.Χ. αιώνα. Ταυτόχρονα αυτή είναι η πόλη, την οποία οι πρώτοι πιστοί του 
Ιησού Χριστού επιλέγουν και  χρησιμοποιούν ως ιεραποστολικό κέντρο.  

Στο Πρ 11,19-20  αναφέρεται ότι οι ελληνόφωνοι χριστιανοί μετά την δολοφονία 
του Στεφάνου και τον διωγμό που επακολούθησε, αποφεύγουν την Ιερουσαλήμ και 
συνεχίζουν την ιεραποστολή σε άλλες περιοχές και πόλεις, μεταξύ των οποίων 
βρίσκεται και η Αντιόχεια της Συρίας. Εκεί, βοηθούμενοι και από το ελεύθερο πνεύμα 
που επικρατεί στην πόλη, θα ασκήσουν ακώλυτα την ιεραποστολή.  

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον Ιώσηπο στην Αντιόχεια πολλοί ειδωλολάτρες 
(«πλῆθος Ἑλλήνων») συνήθιζαν να επισκέπτονται τη συναγωγή και να μετέχουν στις 

                                                
24 Πρβλ. Πραξ 8,1-3.  
25 Πρβλ. Πραξ 6,4-40. 
26 Πρβλ. Α΄ Κορ 3,4εξ. · Πραξ 18,24-28.  
27 Πρβλ. Πραξ 2,9-11·  8,17·  8,39· 10. 
28 Μκ 7,24-30· Μκ 7,31-34· Μτ 8,5-10. 13. 
29 Πρβλ. στο Q 13,29.28 (Μτ 8,11-12 // Λκ 13,28-29): «μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τοῦ θεοῦ, ⟦ὑμ<εῖ>ς⟧ δὲ ἐκβλ⟦ηθήσ<εσθε> εἰς τὸ σκότος τὸ⟧ ἐξώ⟦τερον⟧· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων”. Επίσης στο Q 14,16-18.?19εξ.?21.23 (Μτ 22,1-14 // Λκ 14,15-24): «...ἔξελθε 
εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ ὅσους ἐὰν εὕρ<ῃς> καλέσ<ον>, ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος…».  Για τα παραπάνω βλ. 
αναλυτικά, μεταξύ των άλλων, D.-Α. Koch, Geschichte des Urchristentums: Ein Lehrbuch, Göttingen, 
169-191 · U. Schnelle, Die ersten 100 Jahre des Christentums 30-130 n.Chr.: Die Entstehungsgeschichte 
einer Weltreligion, Kindle Edition, loc 3856-3982.  



Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Γ
. Α
τμ
ατ
ζίδ
ης

 15 

ιουδαϊκές συνάξεις30. Επίσης, ας μη ξεχνάμε ότι ο ένας εκ των επτά διακόνων, ο 
Νικόλαος, είναι πρώην προσήλυτος από την Αντιόχεια, δηλαδή πρώην ειδωλολάτρης, 
που βρισκόταν ένα στάδιο πριν να ενταχθεί πλήρως στον Ιουδαϊσμό31 και ο οποίος 
μεταστράφηκε τελικά στον χριστιανισμό.  

Τα παραπάνω στερεώνουν την άποψη ότι στην Αντιόχεια  η ιεραποστολή 
διεξάγεται με επιτυχία και μεταξύ των ειδωλολατρών32. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει 
ότι  σταμάτησε η ιεραποστολή προς τους Ιουδαίους. Αντίθετα, το κήρυγμα για τον 
Ιησού διαδίδεται με επιτυχία και προς τους Ιουδαίους και προς τους ειδωλολάτρες. 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι πιστοί στον Ιησού Χριστό, ονομάστηκαν για πρώτη 
φορά «χριστιανοί» στην Αντιόχεια (Πρ 11,26).  

Στην χριστιανική κοινότητα της Αντιόχειας εντάχτηκαν και οι ελληνόφωνοι 
χριστιανοί Βαρνάβας και Παύλος33. Στο Πρ 11,26 αναφέρεται ότι οι δύο απόστολοι 
υπηρέτησαν την εκεί κοινότητα για ένα χρόνο.  

Ειδικότερα ως προς τον Παύλο, σημειώνουμε ότι η μακρά αυτή παραμονή του 
στην Αντιόχεια θεωρήθηκε34 ως ένδειξη ότι ο απόστολος θήτευσε στην θεολογία της 
αντιοχειανής κοινότητας. Επίσης υποστηρίχθηκε ότι σχεδόν όλο το παραδοσιακό 
πρωτοχριστιανικό υλικό που χρησιμοποιεί ο Παύλος στις επιστολές του, όπως 
ύμνους και ομολογίες πίστης, προέρχονται από την θεολογία της χριστιανικής 
κοινότητας της Αντιόχειας.  

Θα πρέπει όμως να παρατηρήσουμε ότι ο Λουκάς αναφέρει ότι ο Παύλος 
παρέμεινε ένα χρόνο στην Αντιόχεια (Πρ 11,26), ενάμιση χρόνο στην Κόρινθο (Πρ 
18,4) και γύρω στα δύο χρόνια στην Έφεσο (Πρ 19,10). Έτσι θεωρείται ότι με τον 
τρόπο του ο Λουκάς θέλει να σχετικοποιήσει την αξία της παραμονής του Παύλου. Ο 
Λουκάς θεωρεί ως φυσιολογικό για την εποχή το χρονικό διάστημα της παραμονής 
του Παύλου στην Αντιόχεια. 

Την παραπάνω θέση ενισχύει και το ότι ο Παύλος αναφέρεται στις επιστολές του 
μόνον μια φορά στην Αντιόχεια, στο Γαλ 2,11. 

 Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η χριστιανική κοινότητα της Αντιόχειας 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της θεολογίας της πρώτου 
χριστιανισμού. Είναι υπερβολικό βέβαια να την θεωρήσουμε ως το λίκνο της 
χριστολογίας35 . Παρόλα αυτά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτή αποτέλεσε το 
κέντρο της ιεραποστολής του πρώτου χριστιανισμού και ότι σε αυτή για πρώτη φορά 
πραγματοποιήθηκε το θεολογικό άλμα, να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο για τον Ιησού, όχι 
μόνον στους Ιουδαίους αλλά και στους ειδωλολάτρες.  
 
 

                                                
30 Ιώσηπος, Ιουδαϊκός πόλεμος, 7,45. 
31 Γαι τους “προσύλητους” και του “σεβόμενους τον θεόν” βλ. I. Wandrey, „Proselyten (προσύλητος)“, 
DNP, 10, 437-439. 
32 Βλ. και M. Hengel / A. M. Schwemer, Paulus zwischen Damaskus und Antiochien, Tübingen, 1998, 
298-301.  
33 Πρβλ. Πραξ 11,22-26.  
34 Έτσι, μεταξύ των άλλων, J. Becker, Paulus, der Apostel der Völker, Tübingen 1989, 109.  
35 W. Bousset, Kyrios Christos: Geschichte Des Christusglaubens von den Anfängen des Christentums bis 
Irenaeus, Göttingen 1967, 90. 
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2.3 Ο Παύλος και ο πρώτος χριστιανισμός 
 
 

Παραπάνω είδαμε ότι ο απ. Παύλος συνδέεται με τις πρωτοχριστιανικές 
κοινότητες της Ιερουσαλήμ36 και της Αντιόχειας. Επίσης είδαμε ότι η σύνδεση αυτή 
περιγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων. Εδώ όμως ανακύπτει το εξής πρόβλημα: 
Πολλές φορές οι αφηγήσεις για την ζωή του Παύλου, σε ό,τι αφορά τη σχέση του με 
τις δύο αυτές κοινότητες, παρατίθενται διαφορετικά στις Πράξεις και διαφορετικά 
στις επιστολές του Παύλου.  

Οι διαφορές αυτές δεν έχουν μόνον ιστορική σημασία, αλλά και θεολογική 
σημασία. Και αυτό, γιατί μας βοηθούν να εξετάσουμε καλύτερα τα διάφορα 
θεολογικά προβλήματα που απασχόλησαν τον πρώτο χριστιανισμό, όπως την 
οργάνωση και το αντικείμενο της ιεραποστολής, την υποχρέωση ή μη των χριστιανών 
που ήταν πρώην ειδωλολάτρες να τηρούν τον Μωσαϊκό Νόμο και τη στάση των 
ηγετών του πρώτου χριστιανισμού απέναντι στο πρόβλημα αυτό.  

Για αυτό, αφού ήδη αναφερθήκαμε στις σχετικές πληροφορίες των Πράξεων, θα 
προσθέσουμε παρακάτω και τις μαρτυρίες του ίδιου του αποστόλου για την ζωή του, 
το έργο του και την θέση του στον πρώτο χριστιανισμό. Συγκεκριμένα:  

1) Ο Παύλος μας πληροφορεί ότι μετά την κλήση του στο αποστολικό αξίωμα (Γαλ 
1,12), το 35 μ.Χ.  δεν ήλθε σε καμία επικοινωνία με άλλους χριστιανούς, ούτε 
επισκέφτηκε τους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ.  Όπως ό ίδιος χαρακτηριστικά 
αναφέρει, «οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ 
ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν» (Γαλ 1,17). 

2) Για την παραμονή του Παύλου στην Αραβία (Γαλ 1,17β) δεν έχουμε 
πληροφορίες. Υποθέτουμε ότι με την ονομασία αυτή ο Παύλος αναφέρεται στην 
ευρύτερη εκείνη περιοχή, που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Δαμασκού και η οποία 
περιελάμβανε το βασίλειο των Ναβαταίων.  Στο Β΄ Κορ 11,32 ο Παύλος αναφέρει ότι 
«ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἁρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν πόλιν Δαμασκηνῶν 
πιάσαι με». Σημειώνουμε ότι η Δαμασκός βρισκόταν την εποχή εκείνη στην 
οικονομική σφαίρα επιρροής του βασιλείου των Ναβαταίων.  

Έτσι μπορούμε με βάση την πληροφορία αυτή του Παύλου να υποθέσουμε ότι ο 
απόστολος επέστρεψε στην Δαμασκό και παρέμεινε σε αυτή ως ενεργό μέλος της 
εκεί χριστιανικής κοινότητας για ένα χρονικό διάστημα.  

3) Στο Γαλ 1,18-20 ο Παύλος αναφέρει ότι «Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς 
Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε, ἕτερον δὲ 
τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, 
ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι». Ο Παύλος τονίζει ότι τρία χρόνια μετά την 
κλήση του από τον Κύριο στο αποστολικό αξίωμα (Γαλ 1,12.18), επισκέφτηκε την 
πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων. Άρα δεν εξαρτιόταν από αυτή.   

4) Σύμφωνα με το Γαλ 1,21 ο Παύλος, την ίδια εποχή της παραμονής του στα 
Ιεροσόλυμα βρέθηκε για ένα χρονικό διάστημα στη Συρία και την Κιλικία, δηλαδή 
στις περιοχές γύρω από τη Αντιόχεια του Ορόντη και την Ταρσό της Κιλικίας, όπου 

                                                
36 Σημειώνουμε ότι ο Παύλος πριν την κλήση του στον χριστιανισμό  από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό 
(Γαλ 1,12) συγκρούεται με την χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων (πρβλ. 7, 58.60 · 8, 3).  
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και έδρασε ιεραποστολικά για περίπου έξι χρόνια37. Άρα, ο Παύλος δηλώνει ότι ασκεί 
την ιεραποστολή αυτόνομα. 

5) O Παύλος συνάγεται από τις Πράξεις ότι περί το 42 μ.Χ. εντάχτηκε στην 
ιεραποστολή της Αντιόχειας, υπό τον ελληνόφωνο και εκ Κύπρου καταγόμενο 
Ιουδαίο Βαρνάβα, ο οποίος φαίνεται να κατείχε ηγετική θέση στην εκεί 
ιεραποστολή.38.  

Όμως, στα Γαλ 2,1 · 2, 9 39 ο Παύλος σημειώνει ότι ο ίδιος και ο Βαρνάβας 
αντιμετωπίστηκαν στην Ιερουσαλήμ από τους «στύλους» της χριστιανικής 
κοινότητας ως ισότιμοι. Σημειώνουμε επίσης ότι ο Παύλος, ενώ αναγνωρίζει την 
προσφορά του Βαρνάβα (Α΄ Κορ 9,6), δεν διστάζει να τον ελέγξει για τη στάση, που 
αυτός κράτησε στο γνωστό επεισόδιο μεταξύ του Παύλου και του Πέτρου στην 
Αντιόχειας40.  Πάντως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και ο Βαρνάβας  ανήκε μαζί με 
τον Παύλο και άλλους στην ομάδα εκείνη των αποστόλων που ήθελαν να διαδοθεί 
το μήνυμα του χριστιανισμού και στους ειδωλολάτρες και όχι μόνον στους Ιουδαίους.  

Εδώ διακρίνουμε λοιπόν, ότι ο Παύλος ισχυρίζεται ότι μετέχει στην ιεραποστολή 
ως ισότιμος με τον Βαρνάβα.  

6) Σύμφωνα με το Πρ 15,1-2, o Βαρνάβας και ο Παύλος αποστέλλονται από την 
κοινότητα της Αντιόχειας στην Ιερουσαλήμ για να λάβουν μέρος στην πρώτη 
αποστολική σύνοδο (48 μ.Χ.). Ο Παύλος, όμως στο Γαλ 2,2 αναφέρει ότι πήγε στα 
Ιεροσόλυμα «…κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν 
τοῖς ἔθνεσιν, κατ᾿ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον».  
Επισημαίνει δηλαδή ότι μετέβη στην Ιερουσαλήμ μετά από αποκάλυψη, δηλαδή θεία 
φανέρωση και προτροπή. Αναφέρει μάλιστα και τον σκοπό της επισκέψεώς του, που 
ήταν η ενημέρωση των προκρίτων, για να μην θεωρηθεί ότι αγωνίζεται  ή αγωνίστηκε 
μάταια για τη διάδοση του Ευαγγελίου.  

Με τα λόγια του αυτά, ο Παύλος θέλει να τονίσει και πάλι την αυτονομία της δικής 
του ιεραποστολής.   

7) Ο Παύλος αναφέρει στο Γαλ 2,4-5 και ένα άλλο περιστατικό από την επίσκεψή 
του στην Ιερουσαλήμ κατά την περίοδο της σύγκλησης της «αποστολικής Συνόδου», 
περιστατικό που σχετίζεται με τους εκεί ιουδαιοχριστιανούς.  

                                                
37 Για την περίοδο αυτή βλ. R. Riesner, Frühzeit des Apostels Paulus, Tübingen, 1994, 105-121. Βλ. και 
M. Hengel / A. M. Schwemer, Paulus zwischen Damaskus und Antiochien, 267-275, όπου άλλη 
χρονολόγηση.  
38 Για τον  ηγετικό ρόλο του Βαρνάβα στην ιεραποστολή της Αντιοχείας πρβλ. Πραξ 4,36-37 · Πραξ 13,1 
· Γαλ 2,1.9. Βλ. και Χ. Οικονόμου, Οι απαρχές του χριστιανισμού στην Κύπρο, Λευκωσία 1991 · Μ. Öhler, 
Barnabas, Leipzig, 2006. 
39 Γαλ 2,1.9: «Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρναβᾶ 
συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον· καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ 
δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρναβᾷ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ 
εἰς τὴν περιτομήν».  
40 Πρβλ. Γαλ 2,11-12: Εκεί ο Παύλος αναφέρει προς του Γαλάτες ότι «Ὅτε δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς 
Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ 
Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν φοβούμενος τοὺς 
ἐκ περιτομῆς. καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ [καὶ] οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρναβᾶς συναπήχθη 
αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. ἀλλ᾿ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον 
τῷ Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων· εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ οὐχὶ Ἰουδαϊκῶς ζῇς, πῶς τὰ ἔθνη 
ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν;».  
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Γράφει ότι κατά  την διάρκεια  της παραμονής του στην Ιερουσαλήμ συγκρούστηκε 
με ομάδα χριστιανών ιουδαϊκής καταγωγής, οι οποίοι τηρούσαν και τον Μωσαϊκό 
Νόμο μαζί με την πίστη στον Χριστό (ιουδαιοχριστιανοί). Αυτοί, επιχείρησαν να 
πιέσουν τον Παύλο και όσους χριστιανούς ήταν με το μέρος του να δεχθούν και να 
επιβάλλουν στους νέους πιστούς που ήταν πρώην ειδωλολάτρες, να τηρούν και αυτοί 
τον Μωσαϊκό Νόμο και φυσικά να περιτμηθούν. Ο Παύλος σημειώνει ότι δεν 
υποχώρησε στις πιέσεις αυτές, γιατί θεώρησε, ότι αν το έπραττε, τότε θα έθετε σε 
κίνδυνο την ιεραποστολή του στους ειδωλολάτρες.   

Από το συμβάν αυτό, διαπιστώνουμε ότι για τον Παύλο η ιεραποστολή στους 
ειδωλολάτρες είναι το κύριο έργο που του ανέθεσε ο Θεός και το ύψιστο καθήκον 
του ως αποστόλου. Ο Παύλος είναι υπερήφανός για το έργο αυτό και ταυτόχρονα 
επιθυμεί να το φέρει εις πέρας με κάθε κόστος. Ταυτόχρονα ο Παύλος πιστεύει ότι 
από την επιτυχή εκτέλεση του καθήκοντός του αυτού εξαρτάται η ίδια του η ύπαρξη.  
Και αυτό, γιατί θεωρεί ότι μόνον εάν πετύχει στο έργο του αυτό, τότε θα μπορέσει να 
«αποδείξει» μπροστά στον Κύριο κατά την τελική κρίση ότι δεν αγωνίστηκε μάταια 
στην ζωή του41.   

8) Στο Πρ 15,1-35 γίνεται λόγος για την Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων (48 
μ.Χ.). Αυτή συγκαλείται σε μια σημαντική περίοδο του πρωτοχριστιανικού 
θρησκευτικού κινήματος.  

Ήδη, το 43/44 μ.Χ., έχει προηγηθεί ο διωγμός του βασιλιά του Ισραήλ Ηρώδη 
Αγρίππα Α΄ (41-44 μ.Χ.)42 κατά των χριστιανών της Ιερουσαλήμ.  

Σημειώνουμε ότι ο Αγρίππας Α΄, ύστερα από την δολοφονία του Ρωμαίου 
αυτοκράτορα Καλιγούλα (41 μ.Χ.), συμμετείχε στην διαδικασία αποδοχής του φίλου 
του Κλαύδιου ως αυτοκράτορα της Ρώμης από τη Σύγκλητο. Ο Κλαύδιος του 
παραχώρησε τα εδάφη του Ισραήλ που βρίσκονταν υπό ρωμαϊκό έλεγχο και την 
περιοχή της Αβιλινής (το λεγόμενο βασίλειο του Λυσανία). Έτσι το βασίλειο του 
Αγρίππα Α΄ είχε την ίδια έκταση με εκείνο του παππού του, του Ηρώδη του Μεγάλου. 
Ο Αγρίππας Α΄ πέθανε αιφνίδια το 44 μ.Χ. κατά την διάρκεια κάποιων αγώνων στην 
Καισάρεια του Ισραήλ43. 

Ο Αγρίππας Α΄, για να βελτιώσει την εικόνα των Ιουδαίων στην ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία, καταπολέμησε κάθε είδους διαφορετική τάση που εμφανίζονταν στις 
κοινότητές τους και αλλοίωνε την θετική εικόνα τους. Για τον Αγρίππα Α΄, ο πρώτος 
χριστιανισμός, που εμφανίστηκε στους κόλπους του ιουδαϊσμού, ήταν μια τέτοια 
τάση που αμαύρωνε την εικόνα του ιουδαϊσμού. Γι’ αυτό φρόντισε να εξαπολύσει 
διωγμό εναντίον των χριστιανών της Ιερουσαλήμ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 
Πρ 12,1-4 ότι «Κατ᾿ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας 
κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου 
μαχαίρῃ44. ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ 
                                                
41 Πρβλ. Α΄ Θεσ 2,19· Α΄ Κορ 9,15-18 · Β΄ Κορ 1,14 · Φιλ 2,16. 
42 Βλ. Κ. Ζάρρας, Ιστορία των χρόνων της Καινής Διαθήκης, 369. Αναλυτικά βλ. U. Schnelle, Die ersten 
100 Jahre des Christentums 30-130 n.Chr.: Die Entstehungsgeschichte einer Weltreligion, Kindle Edition, 
loc 5273-5308.  
43 Η Καισάρεια ή επονομαζόμενη και Παράλιος Καισάρεια (Caesarea Maritima) υπήρξε πόλη και λιμάνι 
που χτίστηκε από τον Ηρώδη τον Μεγάλο μεταξύ των ετών 25 ως 13 μ.Χ. Σήμερα, τα ερείπιά της 
βρίσκονται στη μεσογειακή ακτή του Ισραήλ. 
44 Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το κείμενο των Πράξεων κατά τον  διωγμό αυτό δολοφονήθηκε μόνον 
ο Ιάκωβος ο γιός του Ζεβεδαίου. Αντίθετα στο Μκ 10,35-40 φαίνεται να υπονοείται ότι μαρτύρησαν 
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Πέτρον, - ἦσαν δὲ [αἱ] ἡμέραι τῶν ἀζύμων - ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακὴν 
παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ 
πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ». Σημειώνουμε ότι οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν 
εναντίον του Ιακώβου, που ήταν γιος του Ζεβεδαίου και αδελφός του Ιωάννη, και 
εναντίον των άλλων χριστιανών, ήταν  θρησκευτικού χαρακτήρα. Συμπεραίνουμε 
επίσης, ότι η ενέργεια αυτή του Αγρίππα Α΄ πρέπει να ικανοποίησε το λαϊκό αίσθημα. 
Αυτό φαίνεται από την αναφορά στο κείμενο ότι και ο Πέτρος συνελήφθη, ώστε 
αργότερα να λογοδοτήσει απέναντι στον λαό. Τελικά ο Πέτρος κατάφερε να 
δραπετεύσει και να φύγει από την Ιερουσαλήμ (Πρ 12,7). Την θέση του στην ηγεσία 
της χριστιανικής κοινότητας της Ιερουσαλήμ πήρε ο Ιάκωβος ο αδελφός του Κυρίου 
(πρβλ. Μκ 6,3)45.  

Η σύγκληση της Αποστολικής Συνόδου των Ιεροσολύμων πραγματοποιείται σε μια 
περίοδο, κατά την οποία εμφανίζονται στον πρώτο χριστιανισμό συγκεκριμένα 
προβλήματα. Αυτά έχουν να κάνουν με την αναγκαιότητα ή μη τήρησης των 
διατάξεων του Μωσαϊκού Νόμου από μέρους των χριστιανών και με την στάση των 
ιουδαιοχριστιανών απέναντι στους χριστιανούς που ήταν πρώην ειδωλολάτρες.  

Οι «ηγέτες» του πρώτου χριστιανισμού κράτησαν διαφορετική στάση απέναντι 
στα προβλήματα αυτά.  

Ο Πέτρος, όπως φαίνεται από τα σχετικά κείμενα46, πρέπει να εκπροσωπούσε την 
προοδευτική τάση και θεωρούσε ότι πρέπει να γίνονται δεκτοί στην κοινότητα των 
χριστιανών και ειδωλολάτρες.  

Από την άλλη μεριά ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου και όσοι τον ακολουθούσαν 
πρέπει να εκπροσωπούσε την άλλη τάση, που θεωρούσε τον χριστιανισμό ως μέρος 
του Ιουδαϊσμού. Επίσης αυτός έκρινε, ότι οι ειδωλολάτρες, όταν γίνονταν χριστιανοί, 
θα έπρεπε να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου. Θεωρούσε επίσης ότι 
επειδή οι χριστιανοί πρώην ειδωλολάτρες κατανάλωναν τροφές που ήταν 
απαγορευμένες από το Μωσαϊκό Νόμο47, δεν έπρεπε να συντρώγουν στις συνάξεις 
(αγάπες) με τους ιουδαιοχριστιανούς.  Σημειώνουμε ότι ο Ιάκωβος, ο αδελφός του 
Κυρίου, έχαιρε της εκτιμήσεως των Φαρισαίων για τις θέσεις του αυτές. Αυτοί 
μάλιστα, μετά τον διά λιθοβολισμού θάνατό του, το 62 μ.Χ., ζήτησαν την καταδίκη 

                                                
και τα δύο αδέλφια, οι γιοι του Ζεβεδαίου (ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης). Όμως η αναφορά στο Γαλ 2,9, 
δίπλα - δίπλα του Ιάκωβου του αδελφού του Κυρίου, του Κηφά (Πέτρου) και του Ιωάννη, φαίνεται να 
επιβεβαιώνει την διήγηση των Πράξεων. Κατά πάσα πιθανότητα ο Ιωάννης, ο γιος του Ζεβεδαίου, 
κατόρθωσε, όπως ο Πέτρος, να διαφύγει τον θάνατο κατά τον διωγμό εκείνο. Βλ. και G. Theissen, «Die 
Verfolgung unter Agrippa I und die Autoritätsstruktur der Jerusalemer Gemeinde. Eine Untersuchung 
zu Act 12,1–4 und Mk 10,35–45» στο U. Mell / U. B. Müller, (Hrg.), Das Urchristentum in seiner 
literarischen Geschichte, FS J. Becker, Berlin, 1999, 263–289. Ο G. Theissen υποστηρίζει ότι τα λόγια 
του Κυρίου στο Μκ 10,35-40 για το ποτήριον και τη βάπτιση υποδηλώνουν κατά τρόπο μεταφορικό 
τον θάνατο και τον κίνδυνο που περιγράφεται στο Πράξεις 12,1-4. Βλ. και A. M. Schwemer, „Verfolger 
und Verfolgter bei Paulus. Die Auswirkungen der Verfolgungen durch Agrippa I. auf die paulinische 
Mission“,  E.-M. Becker / P. Pilhofer, (Hrg.), Biographie  und Persönlichkeit des Paulus, Mohr Siebeck, 
2009, 169-191. 
45 Αυτό συνάγεται από την διασταύρωση των πληροφοριών των Γαλ 1,18-19 / Γαλ 2,9 · Α΄ Κορ 15,5 / 
15,7 · Πραξ 12,17 · 15, 13 · 21,18. 
46 Πραξ 10, 34-48 · Γαλ 2,11.12, Α΄ Κορ 1,12 · 9,5.  
47 Πρβλ. Λευ 11· 17,10 · Δτ 143-21.   
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του αρχιερέα Άνανου, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για την καταδίκη σε θάνατο του 
Ιακώβου48.  

Τέλος, ο Παύλος είχε ήδη αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια της ιεραποστολής τα 
συγκεκριμένα προβλήματα και είχε ταχθεί με το μέρος της προοδευτικής τάσης. 
Υποστήριζε με θέρμη την είσοδο στην κοινότητα νέων πιστών, που προέρχονταν από 
τον ειδωλολατρικό κόσμο, χωρίς αυτοί να είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις 
διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου.  
 
 

2.4  Η «νέα προοπτική» προσέγγισης της θεολογίας του Παύλου  
για τη σωτηρία («δικαίωση») του ανθρώπου 

 
 

Η «νέα προοπτική για τον Παύλο» (“new perspective on Paul”)49 αποτελεί μια 
σχετικά πρόσφατη πολύμορφη θεωρία που πρότειναν ερευνητές της Κ.Δ. για την 
καλύτερη προσέγγιση της θεολογίας του Παύλου και του Ιουδαϊσμού για την 
σωτηρία («δικαίωση») του ανθρώπου. Οι εισηγητές της νέας αυτής θέσης 
υποστηρίζουν ότι το παλιό μοντέλο προσέγγισης της διδασκαλίας του Παύλου είναι 
ομολογιακά χρωματισμένο και δεν λαμβάνει υπόψη του τις θεολογικές αντιλήψεις 
του Ιουδαϊσμού της εποχής του Παύλου. Γι’ αυτό θεωρούν ότι ο απόστολος και η 
θεολογία του πρέπει να προσεγγιστούν κάτω από μια «νέα προοπτική»50.  
Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της νέας αυτής προσέγγισης της θεολογίας του 
Παύλου αμφισβητούν την κλασική εικόνα για τον απόστολο και τη θεολογία του, 
όπως αυτή είχε διαμορφωθεί, κυρίως, από τον Λούθηρο51 και τον R. Bultmann52. Στην 
εικόνα αυτή ο Παύλος παρουσιάζεται να θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι τελείως 
ανήμπορος να σταθεί μπροστά στον Θεό και να προβάλλει τα έργα του ως μέσο 
σωτηρίας. Η σωτηρία έρχεται μόνον με τη χάρη του Θεού και με την πίστη στον 
Χριστό, χωρίς τα έργα. Ειδικότερα ο R. Bultmann, στην προσπάθειά του να 
περιγράψει την όλη κατάσταση, διακρίνει δύο περιόδους στη ζωή του ανθρώπου. Η 
πρώτη είναι η περίοδος πριν την αποκάλυψη της πίστης και η δεύτερη μετά την 
αποκάλυψη της πίστης, την οποία επιγράφει: «ο άνθρωπος υπό την πίστη». 
Παράλληλα περιγράφει την ύπαρξη του ανθρώπου κατά την πρώτη περίοδο με τους 
όρους «σῶμα», «ψυχή», «πνεῦμα», «ζωή», «νοῦς», «συνείδησις» και «καρδία» και 
την ύπαρξή του κατά την δεύτερη περίοδο, την υπό την πίστη, με τους όρους 
«δικαιοσύνη», «χάρις», «πίστις» και «ἐλευθερία»53. Με τον παραπάνω διαχωρισμό 
ο R. Bultmann νοηματοδοτεί την πίστη ως μια αλλαγή υπαρξιακού περιεχομένου, ως 
προς το πώς, δηλαδή, ο άνθρωπος κατανοεί την ύπαρξή του. Ενώ αυτός πρώτα 

                                                
48 Πρβλ. Ιώσηπος, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία 20,199-203.  
49 Τη νέα αυτή τάση θα την αναφέρω στο εξής ως “νέα προοπτική”.  
50 Για τη «νέα προοπτική» βλ. μεταξύ άλλων, Ο. Γραμματικοπούλου,  Η Νέα Προοπτική Προσέγγισης 
της Θεολογίας του απ. Παύλου και η συμβολή της στη μελέτη της παύλειας θεολογίας, Θεσσαλονίκη 
2013 (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία) · της ίδιας, Απόστολος Παύλος και Νέα Προοπτική, Critical  
Αpproaches to the Bilble, Vol. XI, έκδ. OSTRACON, Θεσσαλονίκη 2017. 
51 O S. Westerholm, Perspectives Old and New on Paul. The "Lutheran" Paul and his Critics, Cambridge: 
Grand Rapids, 2004, 88-97 για μια λουθηρανική εικόνα για τον Παύλο.  
52 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tübingen, 1948/1984, 187-353.  
53 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments Tübingen,1948/1984), 191εξ. και 271εξ.  
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θεωρεί τον εαυτό του αυτάρκη και ικανό να επιτύχει μόνος του τη σωτηρία, μετά, 
κατά την περίοδο «υπό την πίστη», συνειδητοποιεί την ασημαντότητά του και την 
απόλυτη εξάρτησή του από την θεία χάρη. Οι εκπρόσωποι της «νέας προοπτικής» 
θεώρησαν ως λανθασμένη την προαναφερθείσα προσέγγιση της θεολογίας του 
Παύλου και επιχειρηματολόγησαν ότι αυτό οφείλεται στην εσφαλμένη αντίληψη που 
υπάρχει για τον Ιουδαϊσμό της εποχής του Παύλου και στις ομολογιακές 
τοποθετήσεις του δέκατου έκτου αιώνα για την περί δικαιώσεως διδασκαλία του 
αποστόλου.  
Η απόπειρα των εκπροσώπων της «νέας προοπτικής» θεωρήθηκε ως 
«επαναστατική» και βοηθούσε την έρευνα ν’ αποδεσμευτεί από την παραδοσιακή, 
κυρίως λουθηρανική, προσέγγιση του θέματος. Γι΄ αυτό και υιοθετήθηκε από 
πολλούς ερευνητές, οι οποίοι την προσάρμοσαν στις δικές τους θέσεις54, ενώ 
παράλληλα άλλοι άσκησαν και ασκούν κριτική στις απόψεις της55.  
Συνοπτικά για τις επιμέρους θέσεις των εκπροσώπων της «νέας προοπτικής» 
παρατηρούμε τα εξής: 
1) Ο Λουθηρανός ερευνητής και επίσκοπος K. Stendahl56 έθεσε για πρώτη φορά το 
θέμα ότι ο Λούθηρος προσέγγισε λανθασμένα τη διδασκαλία του Παύλου περί 
δικαιώσεως του ανθρώπου. Ο K. Stendahl υποστηρίζει ότι η διδασκαλία περί 
δικαιώσεως στις επιστολές του Παύλου δεν σχετίζεται με κρίσεις συνειδήσεως και 
αναζητήσεις του αποστόλου για έναν ελεήμονα και φιλεύσπλαχνο Θεό. Τέτοιου 
είδους αναζητήσεις είχε ο νεαρός και επηρεασμένος από τον Αυγουστίνο Λούθηρος, 
ο οποίος προέβαλε τις προσωπικές του ανησυχίες στον Παύλο. Ο απόστολος 
αντίθετα, ως Ιουδαίος, και πριν γίνει χριστιανός, ήταν βέβαιος57 για τη σωτηρία του 
που στηριζόταν στην εφαρμογή του μωσαϊκού Νόμου. Ο K. Stendahl υποστήριξε, 
επίσης, ότι οι θέσεις του Παύλου για την δικαίωση του ανθρώπου και τον μωσαϊκό 
Νόμο σχετίζονται κυρίως με πρακτικά θέματα σχετικά με την ιεραποστολή. Δηλαδή, 
απαντούν στο ερώτημα, ποια θέση έχουν οι εξ εθνών χριστιανοί στο σχέδιο σωτηρίας 
του Θεού.  

                                                
54 Όπως οι N. T. Wright, [με τα έργα του The Climax of the Covenant: Christ and the Law in Pauline 
Theology, New York: T & T Clark, 1991 και Paul: In Fresh Perspective, Minneapolis: Fortress Press, 2005], 
S. K. A. Stowers [S. K. A. Stowers, A Rereading of Romans: Justice, Jews and Gentiles, New Haven: Yale 
University Press, 1994] και L. Gaston [L. Gaston, Paul and the Torah, Vancouver: University of British 
Columbia Press, 1990]. Αναλυτικά βλ., μεταξύ άλλων, S. Westerholm, “The "New Perspective" at 
Twenty-Five” in Justification and Variegated Nomism, 1-38, Tübingen: Mohr Siebeck, 2004 · M. 
Zetterholm, Approaches to Paul. A student's quide to recent scholarship, Minneapolis: Fortress Press, 
2009. 
55 Βλ., μεταξύ άλλων, S. J. Gathercole, Where is Boasting? Early Jewish Soteriology and Paul's Response 
in Romans 1-5, Cambrigde: Grand Rapids, 2002 και το δίτομο συλλογικό έργο των D. Carson/P.T. O' 
Brian/M. Seifrid, Justification and Variegated Nomism, Bde. 1-2, Tübingen: Mohr Siebeck, 2001/2004 · 
M. Zetterholm, Approaches to Paul. A student's quide to recent scholarship, Minneapolis: Fortress Press, 
2009, 95-225.  
56 K. Stendahl, "The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West" HThR 56 (1963): 199-
215 · το ίδιο άρθρο δημοσιεύτηκε και στο K. Stendahl, Jews and Gentiles and Other Essays (London, 
1977), 78-96.  
57 Οι γεμάτες αγωνία εκφράσεις του Παύλου στο Ρωμ 7 δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως εκφράσεις 
αποκλειστικά προσωπικής αγωνίας. Αντίθετα, εκφράζουν και την ανθρώπινη αγωνία, το εγώ του 
Αδάμ. Βλ., μεταξύ άλλων, W. G. Kümmel, “Römer 7 und die Bekehrung des Paulus” in Römer 7 und das 
Bild des Menschen im Neuen Testament, München, 1974 · Ι. Καραβιδόπουλου, Η αμαρτία κατά τον 
απόστολον Παύλον, Θεσσαλονίκη, 1968 · H. Lichtenberger, Das Ich Adams und das Ich der Menschheit, 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2004. 
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2) O E. P. Sanders επιχείρησε με το έργο του58 να ανατρέψει την αρνητική εικόνα που 
είχε διαμορφωθεί για τον Ιουδαϊσμό, που μέχρι τότε τον θεωρούσαν σαν μια 
θρησκεία που επέμενε στην θέση ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται μόνον με τα έργα που 
πραγματοποιεί. Ο ερευνητής, στηριζόμενος σε μια σειρά ιουδαϊκών κειμένων από το 
200 π.Χ. μέχρι το 200 μ.Χ., υποστήριξε ότι οι υπάρχουσες στον Ιουδαϊσμό επιμέρους 
ομάδες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό (“common Judaism”): όλες αποδέχονται την 
Διαθήκη που σύναψε ο Θεός με τον Ισραήλ (“covenantal nomism”). Η ύπαρξη του 
κοινού αυτού χαρακτηριστικού προϋποτίθεται για να θεωρηθεί ότι κάποιος έχει 
περιέλθει (“getting in”) στην κατάσταση της εκλογής και της Διαθήκης ή καλύτερα 
στην κατάσταση της θείας χάρης. Αντίθετα, η παραμονή (“staying in”) στην 
κατάσταση της Διαθήκης προϋποθέτει την εφαρμογή των εντολών του μωσαϊκού 
Νόμου. Κατά τον E. P. Sanders το σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη της σωτηρίας 
είναι η ένταξη στην κατάσταση της εκλογής και της Διαθήκης, και όχι η παραμονή σ’ 
αυτή με την εφαρμογή του νόμου. Ο ερευνητής αμφισβητεί, επίσης, αν ο νόμος θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η οδός που οδηγεί στη σωτηρία. Και αυτό, γιατί 
θεωρεί ότι ο Ιουδαϊσμός που υπάρχει από την εποχή της συγγραφής του βιβλίου της 
Σοφίας Σειράχ μέχρι και τη διαμόρφωση της Μισνά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως ένας Ιουδαϊσμός της χάρης, όπου, δηλαδή, κυριαρχεί η αντίληψη ότι ο άνθρωπος 
σώζεται με την χάρη του Θεού.  
Ως προς τον Παύλο και τη σχετική με το θέμα θεολογία του, ο E. P. Sanders θεωρεί 
ότι η θέση του αποστόλου για την σωτηρία έχει ανάλογη δομή με εκείνη του 
Ιουδαϊσμού. Γιατί και ο Παύλος θεωρεί ότι η είσοδος στην κατάσταση της σωτηρίας 
επιτυγχάνεται με την εκλογή ή την χάρη, εν Χριστώ βέβαια, και όχι με τα έργα, τα 
οποία έργα απαιτούνται για να παραμείνει κανείς στην κατάσταση αυτή. Ο Παύλος, 
δηλαδή, ασκεί κριτική κατά του Ιουδαϊσμού ως προς το ότι ο Ιουδαϊσμός υποστηρίζει 
μια δικαίωση μόνον διά των έργων, που κατά τον απόστολο δεν υφίσταται. Η θέση 
αυτή του Παύλου προκύπτει, κατά τον E. P. Sanders, επειδή o απόστολος είναι 
βέβαιος ότι η σωτηρία επιτυγχάνεται μόνον μέσα από την πίστη στον Ιησού Χριστό 
και γι’ αυτό αμφισβητεί ότι ο Ισραήλ σώζεται, όταν ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις, 
δηλαδή, η εκλογή, η Διαθήκη και η τήρηση των διατάξεων του μωσαϊκού Νόμου. 
Αυτό, λοιπόν, που διακρίνει τη διδασκαλία του Παύλου από την αντίστοιχη ιουδαϊκή 
είναι η χριστοκεντρική σωτηριολογία που ο απόστολος επικαλείται, ότι δηλαδή η 
σωτηρία επιτυγχάνεται «ἐν Χριστῷ» και όχι με την τήρηση των διατάξεων του 
μωσαϊκού Νόμου.  
3) Ο J. D. G. Dunn59 παραλαμβάνει τη θέση του E. P. Sanders για τον Ιουδαϊσμό και 
προβαίνει σε περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την θέση του Παύλου. Θεωρεί ότι ο 
μωσαϊκός Νόμος, ακριβέστερα οι διατάξεις για την περιτομή και για την αποχή από 
συγκεκριμένες τροφές, λειτουργούν ως κοινωνικά και εθνικά ορόσημα (“boundary 
markers”) που οριοθετούν την ιδιαίτερη θέση των Ιουδαίων μεταξύ των άλλων λαών. 
Γι’ αυτό θεωρεί ότι με την έκφραση «ἔργα νόμου» (Γαλ 2,16 κ.ά.) που χρησιμοποιεί ο 
Παύλος, εννοούνται οι διατάξεις του μωσαϊκού Νόμου περί καθαρμών και αποχής 

                                                
58 E. P. Sanders, Paulus und das Palästinische Judentum. Ein Vergleich zweier Religionsstrukturen, 
μετάφρ. J. Wehnert, Göttingen, 1985. (Το πρωτότυπο: Paul and the Palestinian Judaism. A Comparison 
of Patterns of Religion, London 1977). Συνοπτικά για το έργο του E. Sanders βλ. J. D. G. Dunn, The 
Theology of Paul the Apostle, 338-340. 
59 Αναλυτικά βλ. J. D. G. Dunn, The New Perspective on Paul, Tübingen: Mohr Siebeck, 2005 · του ίδιου, 
The Theology of Paul the Apostle , Michigan / Cambridge, U.K., 1998. 
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από συγκεκριμένες τροφές, με τις οποίες ξεχώριζαν οι Ιουδαίοι από τους άλλους 
λαούς. Η κριτική, λοιπόν, του Παύλου κατά των Ιουδαίων σχετίζεται με τον κομπασμό 
τους ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ο Παύλος επικρίνει και απορρίπτει τον 
εθνοκεντρισμό των Ιουδαίων, όπως και κάθε εθνοκεντρισμό, γιατί θεωρεί ότι η 
σωτηρία προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους. Γι’ αυτό στρέφει το ενδιαφέρον 
του στο να εξασφαλίσει στους ειδωλολάτρες την δυνατότητα να συμπεριληφθούν 
στον λαό του Θεού, χωρίς να γίνουν Ιουδαίοι.  
Στην έρευνα δεν έλειψαν και οι κριτικές στις θέσεις της «νέας προοπτικής». Έτσι, 
μεταξύ άλλων:  
α) Ασκήθηκε κριτική στη θέση του E. P. Sanders, ότι οι υπάρχουσες στον Ιουδαϊσμό 
επιμέρους ομάδες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό (“common Judaism”). Οι επικριτές 
της άποψης αυτής επισήμαναν ότι ο E. P. Sanders κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό 
επιλέγοντας αυθαίρετα από τις πηγές και ότι ο Ιουδαϊσμός της εποχής εκείνης δεν 
είναι τόσο ομοιογενής, όπως υποστηρίζει. Αντίθετα, όπως νεότερες έρευνες έδειξαν, 
ο Ιουδαϊσμός της εποχής του Παύλου διακρίνεται για την πολυμορφία του60.  
β) Επίσης, ασκήθηκε κριτική στη θέση του E. P. Sanders ότι στον Ιουδαϊσμό της εποχής 
του Παύλου κυριαρχεί η θεολογία της σωτηρίας του ανθρώπου με την χάρη του Θεού 
και ότι η εφαρμογή των διατάξεων του μωσαϊκού Νόμου δεν διαδραματίζει 
αποφασιστικό ρόλο στη σωτηρία του ανθρώπου. Οι επικριτές της άποψης αυτής 
αντέτειναν, στηριζόμενοι στις πηγές, ότι είναι δύσκολο να ταξινομηθούν τα ιουδαϊκά 
κείμενα σε μια ομάδα, όπως κάνει ο E. P. Sanders. Αντίθετα, παρέθεσαν κείμενα που 
αναφέρουν ότι η σωτηρία σχετίζεται με τα έργα του ανθρώπου61.  
γ) Ακόμη, επικρίθηκε η θέση του J. D. G. Dunn, ότι o κομπασμός των Ιουδαίων 
σχετίζεται με την εκλογή τους από τον Θεό και ότι έχει εθνοκεντρικά χαρακτηριστικά. 
Οι επικριτές της άποψης αυτής επισήμαναν με στοιχεία, ότι οι Ιουδαίοι ήταν 
υπερήφανοι και για την υπακοή τους στον Θεό62. Η νέα αυτή κριτική θέση κλόνισε τη 
θεωρία του J. D. G. Dunn και επανέφερε στο προσκήνιο την παραδοσιακή 
λουθηρανική θέση για την σωτηρία. Και αυτό, γιατί ενίσχυσε την άποψη ότι με όσα 
σχετικά αναφέρει ο Παύλος ενδιαφέρεται να τονίσει την θέση του ανθρώπου 
απέναντι στον Θεό και όχι την συμπερίληψη των εξ εθνών χριστιανών στον λαό του 
Θεού.  
δ) Τέλος, ασκήθηκε κριτική, ότι οι θέσεις της «νέας προοπτικής» είναι 
κοινωνιολογικές και όχι θεολογικές. Επικεντρώνουν, δηλαδή, αυτές το ενδιαφέρον 
τους σε θέματα σχετικά με την ταυτότητα, την ενσωμάτωση, τον αποκλεισμό και 
άλλα σχετικά. Γι’ αυτό δεν είναι σε θέση ν’ αναδείξουν θεολογικά θέματα, όπως η 
εσχατολογία. Οι επικριτές της «νέας προοπτικής» θεωρούν ότι ο Παύλος, όταν 
διατυπώνει τις θέσεις του για την δικαίωση, σκέπτεται εσχατολογικά. Βλέπει, 
δηλαδή, τον άνθρωπο να στέκεται, σύμφωνα με τα ιουδαϊκά πρότυπα, μπροστά στον 
κριτή Θεό και να κρίνεται με βάση τα έργα του. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Παύλος 
χρησιμοποιεί νομική ορολογία, όπως τους όρους «δικαιοσύνη», «δικαιώνω» κ.λπ., 

                                                
60 Βλ., μεταξύ άλλων, M. Hengel and R. Deines, "E. P. Sanders "Common Judaism", Jesus und die 
Pharisäer" in Judaica et Hellenistica. Kleine Schriften I, 392-479 , Tübingen, 1996 · D. Carson/P.T. O' 
Brian/M. Seifrid, Justification and Variegated Nomism, Τόμ. 1-2, Tübingen: Mohr Siebeck, 2001/2004. 
61 F. Avemarie, Torah und Leben. Untersuchungen zur Heilsbedeutung der Torah in der frühen 
rabinischen Literatur, Tübingen, 1996.  
62 Βλ., μεταξύ άλλων, S. J. Gathercole, Where is Boasting? Early Jewish Soteriology and Paul's Response 
in Romans 1-5, Cambridge: Grand Rapids, 2002, 37-169.  
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υιοθετώντας σχετικές αντιλήψεις που προϋπήρχαν στην πρωτοχριστιανική 
παράδοση (πρβλ. Ρωμ 4,25 · 8,34)63.  
Από τα προαναφερθέντα αναδεικνύεται πόσο πολύ η εμφάνιση της «νέας 
προοπτικής» ώθησε την έρευνα για τον Ιουδαϊσμό του Παύλου και την διδασκαλία 
του για τη σωτηρία του ανθρώπου (δικαίωση). Έκτοτε εμφανίστηκαν πολλοί 
ερευνητές, οι οποίοι επηρεάστηκαν από την νέα αυτή θεωρία και αντέδρασαν θετικά 
ή αρνητικά ως προς αυτή. Σχηματικά θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τους 
ερευνητές αυτούς σε τρεις ομάδες.  
Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται οι ερευνητές που υιοθέτησαν τις θέσεις της 
«νέας προοπτικής» και τις εξέλιξαν κατά τρόπο πιο ριζοσπαστικό64. Και αυτοί, όπως 
οι εκπρόσωποι της «νέας προοπτικής», άσκησαν κριτική στην παραδοσιακή 
προσέγγιση του Παύλου. Ενώ όμως με την «νέα προοπτική» καταβάλλεται 
προσπάθεια να επέλθει μια σύνθεση των θέσεων που αυτή εκπροσωπεί με τις θέσεις 
της παραδοσιακής προσέγγισης του Παύλου, με την προαναφερθείσα νέα 
ριζοσπαστική τάση ενισχύονται οι διαφορές με την παραδοσιακή προσέγγιση. 
Ακόμη, οι εκπρόσωποι της νέας αυτής ριζοσπαστικής τάσης υποστηρίζουν ότι ο 
Παύλος αποτελεί μέρος του Ιουδαϊσμού του πρώτου αιώνα και ότι δεν τον 
εγκατέλειψε ποτέ.  
Στην δεύτερη ομάδα ανήκουν ερευνητές που με το έργο τους υπερασπίζονται την 
παραδοσιακή προσέγγιση της θεολογίας του Παύλου. Αυτοί αποδέχονται τις θέσεις 
του E. P. Sanders, τις θέτουν όμως υπό την υπηρεσία της ομολογίας στην οποία 
ανήκουν. Δηλαδή ακολουθούν την προτεσταντική παράδοση, σύμφωνα με την οποία 
η ερμηνεία του Παύλου πρέπει να συνδυάζεται με την πίστη της Εκκλησίας. Με τον 
τρόπο αυτό επιχειρούν να συνδέσουν την προτεσταντική εκκλησία με την 
ακαδημαϊκή θεολογία65.  
Στην τρίτη ομάδα, τέλος, ανήκουν ερευνητές που το ερευνητικό τους αντικείμενο, 
αυτό καθαυτό, δεν έχει άμεση σχέση με την διδασκαλία περί δικαιώσεως του Παύλου 
και με το αν ο απόστολος θεωρεί τον εαυτό του Ιουδαίο ή έχει σπάσει τους δεσμούς 
του με τον Ιουδαϊσμό. Οι ερευνητές της ομάδας αυτής ασπάζονται την ριζοσπαστική 
θέση των εκπροσώπων της πρώτης ομάδας και θεωρούν δεδομένη την υπόθεση 
εργασίας περί της ιουδαϊκότητας του Παύλου. Ουσιαστικά εγκαινιάζουν μια 

                                                
63 P. Stuhlmacher, "Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr der auch auferweckt ist, der 
zur Rechten Gottes ist und uns vertritt" in Auferstehung - Resurrection,  Tübingen, 2001, 351-361· του 
ίδιου, Paul's Doctrine of Justification. A Challenge to the New Perspective. With an Essay by Donald 
Hagner, Downer's Grove, 2001. 
64 Αναφέρω τους L. Gaston [L. Gaston, Paul and the Torah, Vancouver: University of British Columbia 
Press, 1990], P. J. Tomson [P. J. Tomson, Paul and the Jewish Law: Halakha in the Letters of the Apostle 
to the Gentiles, Assen: van Gorcum, 2000], S. Stowers [S. K. Stowers, A Rereading of Romans: Justice, 
Jews and Gentiles, New Haven: Yale University Press, 1994], M. D. Nanos [M. D. Nanos, The Mystery of 
Romans: The Jewish Context of Paul's Letter, Minneapolis: Fortress Press, 1996] και την C. Johnson 
Hodge [C. Johnson Hodge, If Sons, then Heirs: A Study of Kinship and Ethnicity in the Letters of Paul, 
Oxford: Oxford University Press, 2007].  
65 Αναφέρω, μεταξύ άλλων, τους F. S. Thielman [F. Thielman, From Plight to Solution: A Jewish 
Framework for Understanding Paul's View of the Law in Galatians and Romans, Leiden: Brill, 1989], A. 
A. Das [A. A. Das, Paul, the Law, and the Covenant, Peabody: Hendrickson, 2001], S. J. Gathercole [S. J. 
Gathercole, Where is Boasting? Early Jewish Soteriology and Paul's Response in Romans 1-5, 
Cambridge: Grand Rapids, 2002] και S. Westerholm [S. Westerholm, Perspectives Old and New on Paul. 
The "Lutheran" Paul and his Critics, Cambridge: Grand Rapids, 2004]. 



Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Γ
. Α
τμ
ατ
ζίδ
ης

 25 

καινούργια επιστημονική τάση, όπου επιστημονικές εικασίες ή θεωρίες θεωρούνται 
δεδομένες66.  
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η «νέα προοπτική» προσέγγισης του 
Παύλου συνέβαλε στο να ανατραπεί η λανθασμένη εικόνα που είχε σχηματιστεί για 
τον Ιουδαϊσμό της εποχής του Παύλου ως μιας θρησκείας που υποστήριζε 
αποκλειστικά τη δικαίωση του ανθρώπου με τα έργα. Η «νέα προοπτική» αναζήτησε 
και εντόπισε στις πηγές του Ιουδαϊσμού κείμενα, όπου ο μωσαϊκός Νόμος δεν 
αντιμετωπιζόταν από τους Ιουδαίους ως ένα βάρος που περιόριζε ασφυκτικά την 
ελευθερία του Ιουδαίου, αλλά ως πηγή θεϊκής χάρης και χαράς για τον άνθρωπο. 
Επίσης, η «νέα προοπτική» βοήθησε στο να φανεί η αρνητική επίδραση του 
Λουθηρανισμού στην διαμόρφωση της λανθασμένης αυτής εικόνας για τον 
Ιουδαϊσμό. Ακόμη, αυτή έδωσε τέλος στην παράδοση που είχε διαμορφωθεί ν’ 
αποδίδονται στον Ιουδαϊσμό της εποχής του Παύλου και στην θεολογία του 
αποστόλου μεταγενέστερες αντιλήψεις.  
Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η «νέα προοπτική» αναλύοντας τις 
θρησκευτικές αντιλήψεις του Ιουδαϊσμού και του Παύλου έδωσε μεγαλύτερη 
βαρύτητα σε κοινωνιολογικού χαρακτήρα στοιχεία και υποτίμησε άλλα θεολογικού 
χαρακτήρα στοιχεία. Έτσι δόθηκε η εντύπωση ότι όλος ο αγώνας του Παύλου 
σχετιζόταν με την ιεραποστολή και με ενός είδους εκκλησιαστική πολιτική και όχι με 
το κεντρικής σημασίας θεολογικό θέμα της σωτηρίας ή δικαίωσης του ανθρώπου.  
 

 
 

3. Πρώτος χριστιανισμός - Μορφολογία & χριστολογία 
. 

 
Οι πρώτοι που ακολούθησαν τον Ιησού, διέκριναν όπως πραναφέραμε, την 

ιδιαιτερότητά του («χαρακτηριστικός Ιησούς» < «characteristic Jesus»), η οποία 
καθρεφτιζόταν στην διδασκαλία του, στην δράση του και στο Πάθος του. H 
ιδιαιτερότητα αυτή τους επηρέασε βαθιά και τους ώθησε («απήχηση» < «impact») 
να συμπεράνουν ότι ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά τους, συνδέεται στενά με τον Ιησού 
Χριστό και κάνει αισθητή την παρουσία Του στον κόσμο μέσω του Ιησού Χριστού67.  

                                                
66 Αναφέρω τους J. Taubes [J. Taubes, The Political Theology of Paul, Stanford: Stanford University Press, 
2004], A. Badiou [A. Badiou, Saint Paul: The Foundation of Universalism, Stanford: Stanford University 
Press, 2003], N. Elliott [N. Elliot, Liberating Paul: The Justice of God and the Politics of the Apostle, 
Minneapolis: Fortress Press, 2006 · του ίδιου, The Arrogance of Nations: Reading Romans in the Shadow 
of the Empire, Minneapolis: Fortress Press, 2008], K. Ehrensperger [K. Ehrensperger, That We May Be 
Mutually Encouraged: Feminism and the New Perspective in Pauline Studies, London: T & T Clark, 2004] 
και D. C. Lopez [D. C. Lopez, Apostle to the Conquered: Reimagining Paul's Mission, Minneapolis: 
Fortress Press, 2008].  
67 Για τα κριτήρια αυθεντικότητας του ιστορικού Ιησού και όσα εκεί αναφέρουμε για το κριτήριο 
του “χαρακτηριστικού Ιησού” και για την θεωρία της “απήχησης («impact») του Ιησού στους 
συγχρόνους του βλ. και στο σχετικό κεφάλαιο με τον τίτλο: «Οι αρχές της σύγχρονης έρευνας για 
τον ιστορικό Ιησού»  
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Στη συνέχεια, οι πρώτοι αυτήκοες και αυτόπτες μάρτυρες του Ιησού, 
κοινοποίησαν την εμπειρία τους αυτή και στους νεόφερτους χριστιανούς. Η 
μετάδοση αυτή πραγματοποιήθηκε με τις θρησκευτικές αφηγήσεις («μύθος»), που 
ήταν την εποχή εκείνη το μοναδικό μέσο περιγραφής του τρόπου με τον οποίο το 
θείο εμπλέκεται στα του κόσμου68. Οι θρησκευτικές αφηγήσεις συνέδεαν κατά 
θαυμαστό τρόπο την πίστη (: «υπέρ-ιστορία») με την ιστορία και νοηματοδοτούσαν 
την ιστορία με την πίστη (: «υπέρ-ιστορία»). Ήδη π.χ. στο Α΄ Κορ 15,3-5 
διαπιστώνουμε τη σύζευξη του ιστορικού με το “υπέρ-ιστορικό”. Εκεί ο Παύλος 
παραθέτει ένα πρωτοχριστιανικό κείμενο. Σε αυτό γίνεται λόγος για την ιστορία με 
τις φράσεις «ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν …καὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τρίτῃ…καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα». Στις φράσεις αυτές εξιστορείται η 
σταύρωση του Ιησού, η ανάστασή του και οι εμφανίσεις του στους μαθητές του. 
Επίσης στο χωρίο αυτό γίνεται λόγος για την “υπέρ-ιστορία”, τη νοηματοδότηση 
δηλαδή της ιστορίας, με τις εκφράσεις “ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν” καί “κατὰ τὰς 
γραφὰς”. Σε αυτές δηλώνεται η πίστη ότι ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού 
προαναγγέλθηκαν στις «γραφές», δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη και ότι 
πραγματοποιήθηκαν για τη σωτηρία των ανθρώπων.  

Ο απ. Παύλος παραλαμβάνει τα κείμενα με την θεολογία του πρώτου 
χριστιανισμού και στη συνέχεια τα ενσωματώνει στις επιστολές του 
(πρωτοπαύλειες). Σημειωτέον, ότι οι πρωτοπαύλειες επιστολές αποτελούν μέρος των 
αρχαιότερων κειμένων της Κ.Δ. Έτσι με την βοήθεια της καινοδιαθηκικής επιστήμης 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η θεολογία του πρώτου χριστιανισμού 
διαμορφώθηκε τουλάχιστον πριν το 55 μ.Χ., που είναι η εποχή που ο Παύλος 
συντάσσει την Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του. Είναι χαρακτηριστικό  ότι ο 
απόστολος παραθέτει σε αυτή κείμενα που έχουν συγκεκριμένη γλώσσα, η οποία 
δεν είναι παύλεια, και συγκεκριμένες μορφές. Μάλιστα ο απόστολος μας 
ενημερώνει ότι τα κείμενα αυτά δεν είναι δικά του. Για το λόγο αυτό  χρησιμοποιεί 
συγκριμένες λέξεις, όπως τα ρήματα «παραλαμβάνω» και «παραδίδωμι»69.  

Ο Παύλος όμως δεν μας παραθέτει πληροφορίες σχετικά με το «πότε» και το 
«που» παρέλαβε από τους πρώτους χριστιανούς την διδασκαλία αυτή. Τον χρόνο και 
τον τόπο παραλαβής του πρωτοχριστιανικού κηρύγματος από τον Παύλο τους 
συνάγουμε έμμεσα. Π.χ. στο Πραξ 9, 8.17-18 αναφέρεται ότι στην Δαμασκό ο Παύλος 
έλαβε την επιφοίτηση του αγίου Πνεύματος και βαπτίστηκε. Προφανώς εκεί 
προηγήθηκε του βαπτίσματος κάποια μορφή κατήχησης. Επίσης στο Γαλ 1,17 ο ίδιος 
ο Παύλος αναφέρει ότι μετά την “κλήση – επιστροφή (στα εβραϊκά “t’shuvah”)» του 
70 μετέβη στην Αραβία, όπου άρχισε την δική του ιεραποστολή και στη συνέχεια 
                                                
68 Βλ. F. Graf, «Mythos», DNP , Bd. 8, 633-635· 640-650. 
69 Πρβλ. π.χ. Α΄ Κορ 11,23 (: «Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος 
Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον») Α΄ Κορ 15,3 (: «παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ 
παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφὰς»).  
70 Για την “κλήση – επιστροφή (στα εβραϊκά “t’shuvah”)» του Παύλου και όχι «μεταστροφή», που 
ενέχει το στοιχείο του προσηλυτισμού, βλ. στο παρόν έργο, στα εισαγωγικά για τον απ. Παύλο.  Εδώ 
σημειώνω ότι την εποχή του πρώτου χριστιανισμού, τουλάχιστον μέχρι το 70 μ.Χ., οπότε έχουμε την 
καταστροφή του Ναού των Ιεροσολύμων από τους Ρωμαίους, τα μέλη της πρωτοχριστιανικής 
κοινότητας, ιδιαίτερα οι χριστιανοί πρώην Ιουδαίοι, δεν έχουν διακόψει τους δεσμούς τους με την 
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επέστρεψε στην Δαμασκό. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτός θα είχε 
«κατηχηθεί» σχετικά νωρίς, πριν αρχίσει την δική του ιεραποστολή στην Αραβία.  
 
 

3.1 Η μορφολογία της θεολογίας του πρώτου χριστιανισμού 
 

 
 Η πρωτοχριστιανική διδασκαλία που παραλαμβάνει ο Παύλος, αποτελείται από 

κείμενα που είναι γραμμένα στην ελληνική, έχουν το δικό τους στιλ και το δικό τους 
λεξιλόγιο. Έτσι είναι σχετικά εύκολο να εντοπιστούν στα κείμενα του Παύλου. Οι 
μορφές που έχουν τα κείμενα αυτά ταυτοποιήθηκαν από την καινοδιαθηκική 
επιστήμη και τακτοποιήθηκαν στις εξής κατηγορίες, που είναι: α) παραδεδομένα 
κείμενα – φόρμουλες πίστης, β) υμνολογικά κείμενα, γ) Χριστολογικοί τίτλοι 
(«καθαυτό» χριστολογικοί τίτλοι), δ) πανηγυρικές λατρευτικές επευφημίες των 
πρώτων χριστιανών για τον ένα και μοναδικό Θεό (“acclamatio»), ε) λόγοι του Ιησού, 
στ) βαπτισματικά κείμενα, ζ) ομολογίες πίστης και η) παραινετικά κείμενα. 
Συγκεκριμένα:  

 
 

3.1.1 Παραδεδομένα κείμενα - φόρμουλες πίστης 
 
 

Παραδεδομένες φόρμουλες πίστης είναι μικρές κειμενικές ενότητες που 
περιέχουν κατά τρόπο συνεπτυγμένο την θεολογία των πρώτων χριστιανών. 
Παρακάτω αναφέρω δύο από αυτές που είναι ενταγμένες σε κείμενα του Παύλου.  

 
 

3.1.1.1 Ρωμ 1,3β-4α 
 
 
Ο Παύλος στην αρχή της προς Ρωμαίους επιστολής, στο Ρωμ 1,3β-4α, παραθέτει 

την εξής παραδεδομένη φόρμουλα πίστης71: «τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ 
[κατὰ σάρκα], τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει [κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης] ἐξ 
ἀναστάσεως νεκρῶν,  (Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν».   

 Η παραπάνω φόρμουλα είναι ένα προπαύλειο κείμενο που υιοθετεί ο Παύλος. Τα 
στοιχεία που μαρτυρούν την προπαύλεια προέλευσή του είναι η έκφραση «ἐκ 
σπέρματος Δαυὶδ» που απαντά μόνο εδώ στις πρωτοπαύλειες επιστολές του 
Παύλου72 , και το ρήμα «ὁρίζειν» (άπαξ λεγόμενα στον Παύλο). Επίσης, το 
λειτουργικό στιλ του κειμένου, μαρτυρεί την προπαύλεια προέλευση του εν λόγω 

                                                
Συναγωγή. Βλ., μεταξύ των άλλων, U. Schnelle, Die ersten 100 Jahre des Christentums 30-130 n.Chr.: 
Die Entstehungsgeschichte einer Weltreligion, Kindle Edition, passim.  

71 Βλ., μεταξύ των άλλων, G. Strecker, Theologie des Neuen Testamnets, W. De Gruyter, Berlin / New 
York, 1996, 71-75.  
72 Πρβλ. Β΄ Τιμ 2,8 (σημειώνουμε ότι η Β΄ Τιμ είναι δευτεροπαύλεια επιστολή).  
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κειμένου. Αυτό το αναγνωρίζουμε από τον διμερή παραλληλισμό που υπάρχει στο 
κείμενο και από την χρήση των μετοχών «γενομένου» και «ὁρισθέντος».  

Ο Παύλος παραλαμβάνει την παραπάνω πρωτοχριστιανική φόρμουλα, 
αποδέχεται το θεολογικό περιεχόμενό της και το επιτείνει με την προσθήκη δύο 
δικών του εκφράσεων, «κατὰ σάρκα» και «κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης».      

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι στην πρωτοχριστιανική αυτή φόρμουλα περιγράφεται 
η γήινη και η θεϊκή διάσταση του Ιησού. Ακριβέστερα τονίζεται πώς ο απόγονος του 
Δαβίδ Ιησούς, ενθρονίζεται ως γιος του Θεού. Η έκφραση «ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν” 
δηλώνει την χρονική στιγμή κατά την οποία επέρχεται η υπερύψωση του Ιησού. Με 
την Ανάσταση του Ιησού δηλώνεται δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι κάτι παραπάνω από 
απόγονος του Δαβίδ, αφού η υιότητα του Ιησού συμπεριλαμβάνει και την υπέρβαση 
του θανάτου, που επέρχεται με την ανάστασή του. Ουσιαστικά το δεύτερο σκέλος 
του λειτουργικού αυτού κειμένου δίνει τον τόνο και στο πρώτο σκέλος.    

Ακόμη είναι αξιοσημείωτο ότι η «υιοθεσία» και η ενθρόνιση του Ιησού δίπλα στον 
Θεό (πρβλ. Μκ 1,11) συνδέεται στο κείμενο, μέσω της αναστάσεως του Ιησού, με την 
ιουδαϊκή παράδοση περί αναστάσεως των νεκρών. Με τη σύνδεση αυτή όμως δεν 
τονίζεται η πίστη στην αναμονή του της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Αντίθετα, 
υπογραμμίζεται η κυριαρχική θέση του Υιού του Θεού. Ο Ιησούς διαθέτει «δύναμη» 
και είναι ο Κύριος της κοινότητας και ο νικητής του θανάτου.  

 
 

3.1.1.2  Α΄ Κορ 15,3β-5α  
 
 
Η δεύτερη παραδεδομένη φόρμουλα πίστης, βρίσκεται στο Α΄ Κορ 15,3β-5α. Αυτή 

την εντάσσει ο Παύλος στο κεφάλαιο 15, όπου αναφέρεται στην ανάσταση των 
νεκρών. Εκεί ο Παύλος αναφέρει: 

 

15,3β (παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον), ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν 
ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφὰς 

15,4 καὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφὰς  

15,5α καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα 
 

Στο χωρίο αυτό73 ο απ. Παύλος παραθέτει ένα από τα πρώτα κείμενα του πρώτου 
χριστιανισμού. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι σε αυτό ενυπάρχει και ο τίτλος «Χριστός» 
(«Ιησούς Χριστός»). Ο Παύλος για να δηλώσει ότι το κείμενο αυτό δεν είναι δικό του 
χρησιμοποιεί τις λέξεις «παρέδωκα” και  “παρέλαβον”.  

Στο κείμενο αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι πρώτοι χριστιανοί, πριν τον Παύλο, 
μαρτυρούν ότι πιστεύουν σε ένα υπαρκτό πρόσωπο, τον ιστορικό Ιησού, τον οποίο 

                                                
73 Βλ., μεταξύ των άλλων, G. Strecker, Theologie des Neuen Testamnets, W. De Gruyter, Berlin / New 
York, 1996, 80-84. 
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γνώρισαν και ο οποίος έζησε, σταυρώθηκε, πέθανε, θάφτηκε, αναστήθηκε και 
εμφανίστηκε στους μαθητές του.  

Επίσης, σε αυτή την φόρμουλα πίστης, καταγράφεται και η πίστη και η θεολογία 
των πρώτων χριστιανών. Αυτοί πιστεύουν: α) ότι ο Ιησούς είναι το πρόσωπο για το 
οποίο μίλησαν οι Γραφές. Σημειώνουμε ότι ως Γραφές εννοούνται εδώ τα βιβλία της 
Παλαιάς Διαθήκης. Άρα οι πρώτοι χριστιανοί ερμηνεύουν χριστιανικά την Π.Δ. και 
θεωρούν ότι όσα αυτή αναφέρει εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Ιησού. β) Επίσης 
πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος μεσσίας, αφού τον αποκαλούν Χριστό. 
γ) Τέλος, θεωρούν ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε για να τους απαλλάξει από τις αμαρτίες.  

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι από τα πρώτα χρόνια μετά τον θάνατο του Ιησού, είναι 
παγιωμένη η αντίληψη που έχουν οι χριστιανοί για αυτόν.  

 
 

3.1.2  Υμνολογικά κείμενα 
 
 
Τα υμνολογικά κείμενα είναι μικρές κειμενικές ενότητες, που μιλούν για τον 

Χριστό σε στιλ υμνολογικό. Αποτελούνται δηλαδή από στροφές και έχουν 
συγκεκριμένο ρυθμό. Παραθέτω παρακάτω τον αρχαιότερο κατά πάσα πιθανότητα 
σχετικό ύμνο που βρίσκεται στο Φιλ 2,6-11 και τον επίσης χριστολογικό ύμνο, που 
βρίσκεται στο Κολ 1,15-20. 

 
 

3.1.2.1   Φιλ 2,6-11 
 

 
Το κείμενο:  

Ο απόστολος Παύλος, στο πλαίσιο των προτροπών του προς τους χριστιανούς 
της κοινότητας των Φιλίππων, παραθέτει τον παρακάτω ύμνο74, τον οποίο 
παραλαμβάνει από τον πρώτο χριστιανισμό. Ο σκοπός δηλαδή του αποστόλου, είναι 
να συμβουλεύσει με την βοήθεια του ύμνου, τους Φιλιππησίους75. Ο Παύλος γράφει 
χαρακτηριστικά:   

 
6 (ο Χριστός) ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα 

θεῷ, 
7α ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών,  

                                                
74 Για τον ύμνο βλ. και παρακάτω στο κεφάλαιο το σχετικό με την προς Φιλιππησίους  Επιστολή με τον 
τίτλο : Ο χριστολογικός ύμνος  (Φιλ 2,6-11) βλ. και O. Hofius, “Der Christushymnus Philipper 2,6-11”, 
Tübingen, 1976 · G. Strecker, Theologie des Neuen Testaments, 75-79 · S. Vollenweider, “Der "Raub" 
der Gottgleichheit: Ein religionsgeschichtlicher Vorschlag zu Phil 2,6(-11)” NTS 45 (1999): 413-433.  
75 Βλ. και επισήμανση του F. J. Matera, New Testament Theology. Exploring Diversity and Unity, 
Louisville / London, 2007, 209. 
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7β ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος 
8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. 
9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν 

ὄνομα, 
10   ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγεί καὶ 

καταχθονίων 
11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ 

πατρός. 
 
Η προπαύλεια καταγωγή του ύμνου συνάγεται από τα παρακάτω στοιχεία. Κατ’ 

αρχήν, ο ύμνος που αποτελείται από δύο στροφές (2,6-8 και 2,9-11), έρχεται σε 
αντίθεση, από πλευράς περιεχομένου, με την παραινετικού χαρακτήρα και 
περιεχομένου συνάφεια και διακόπτει με την ένταξή του τη ροή του κειμένου. Ακόμη, 
συναντούμε σε αυτόν καινοδιαθηκικά άπαξ λεγόμενα (ὑπερυψοῦν, καταχθόνιος), 
παύλεια άπαξ λεγόμενα (μορφή, ἁρπαγμός), και πολλές μετοχικές εκφράσεις που 
εκφέρονται με τις μετοχές ὑπάρχων, λαβών, γενόμενος, στοιχεία που μαρτυρούν ότι 
ο ύμνος είναι ένα μη παύλειο κείμενο. Μόνον η έκφραση «θανάτου δε σταυρού» 
(2,8γ) θεωρείται ως παύλεια προσθήκη - αναθεώρηση. Το κύριο επιχείρημα της 
άποψης αυτής είναι ότι αυτό που πρέπει και είναι σημαντικό να δηλωθεί, είναι ο 
θάνατος του Ιησού και όχι το είδος του θανάτου του Ιησού76. Αντίθετα, είναι γνωστό 
πόσο ο Παύλος επιμένει στα κείμενά του να δηλώνει τον σταυρικό θάνατο του Ιησού 
(βλ. π.χ. Α΄ Κορ 1,18 · 5,11 · 2,2 · Γαλ 5,11).  

Ως προς το είδος του κειμένου, η πλειονότητα των ερευνητών δέχεται ότι 
πρόκειται για έναν ύμνο77. Στον ύμνο υπάρχουν στοιχεία που μας βοηθούν να 
προσδιορίσουμε την επιρροή που δέχθηκε ο ύμνος από το περιβάλλον του. Έτσι, η 
λέξη μορφή, φανερώνει ότι η πρώτη στροφή είναι επηρεασμένη από την ελληνιστική 
σκέψη78, ενώ οι έμμεσες αναφορές στην Π.Δ. (π.χ. Ησ 45,5 · 45,23) που απαντούν 
στην δεύτερη στροφή μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε την επίδραση σε αυτή της 
παλαιοδιαθηκικής σκέψης.  

Ο ύμνος αυτός χρησιμοποιούνταν στην λειτουργική ζωή της κοινότητας, από την 
οποία και τον παρέλαβε ο Παύλος. Όλα τα παραπάνω μας βοηθούν να 
συμπεράνουμε ότι ο χριστολογικός αυτός ύμνος εμφανίστηκε και διαμορφώθηκε σε 
ένα προπαύλειο ελληνιστικό - ιουδαιοχριστιανικό περιβάλλον, από το οποίο τον 
παρέλαβε ο Παύλος.  

Η θεολογική σημασία του ύμου είναι μεγάλη. Ο ύμνος καθρεφτίζει  την πίστη 
των πρώτων χριστιανών για τον Χριστό.  

                                                
76 Βλ. U. Schnelle, Paulus. Leben und Denken , Berlin / New York, 2003, 415.  
77 Βλ. και παρακάτω στο κεφάλαιο το σχετικό με την προς Φιλιππησίους  Επιστολής με τον τίτλο : Ο 
χριστολογικός ύμνος  (Φιλ 2,6-11) βλ. και G. Strecker, Theologie des Neuen Testamnets, 75-79. 
78 Για τη λέξη «μορφή» βλ. αναλυτικά I. Καραβιδόπουλου, Αποστόλου Παύλου επιστολές προς 
Εφεσίους, Φιλιππησίους, Κολοσσαείς, Φιλήμονα , 306-307. 
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Στην πρώτη στροφή (2,6-8) αναφέρεται πώς ο προϋπάρχων Χριστός «ἑαυτὸν 
ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών» και η δεύτερη στροφή (2,9-11) στο πώς ο Θεός τον 
«ὑπερύψωσεν». Έτσι τονίζεται το θεϊκό στοιχείο του Χριστού, ότι ο Χριστός κατέχει 
την θεϊκή ιδιότητα και στη συνέχεια γίνεται άνθρωπος. Ο ύμνος προϋποθέτει την 
προΰπαρξη του Ιησού Χριστού και ότι η ζωή του δεν άρχισε με την ενανθρώπισή του, 
αλλά υπήρχε με τον Θεό («ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων»).  Στον ύμνο, η προΰπαρξη αυτή 
του Ιησού δεν σχετίζεται με την δημιουργική του δραστηριότητα, όπως αυτή 
αναφέρεται αργότερα και ξεκάθαρα σε κείμενα δευτεροπαύλειων ή άλλων κειμένων 
(πρβλ. Κολ 1,15-20 · Εβρ 1,3εξ. · Ιω 1,1εξ.). Αντίθετα τονίζεται η κυριαρχία του, η 
οποία περιγράφεται με την ενθρόνιση του Χριστού και την αναγνώρισή του ως 
κοσμοκράτορα.   

 
 

3.1.2.2 Κολ 1,15-20 
 
 

Ο συγγραφέας της προς Κολοσσαείς, αποκρούοντας τις θέσεις ενός είδους 
φιλοσοφίας που εμφανίστηκε μέσα στους κόλπους της χριστιανικής  κοινότητας των 
Κολοσσών, παραθέτει τις δικές του θέσεις για τον Χριστό και τη σωτηρία (πρβλ. Κολ 
2,10. 15). Για να εδραιώσει τις θέσεις του για τον Χριστό, χρησιμοποιεί επίσης ένα 
μεγαλειώδη ύμνο, που παραλαμβάνει από τον πρώτο χριστιανισμό, προσθέτοντας 
και δικά του στοιχεία (Κολ 1,15-20)79. Σε αυτόν περιγράφεται ο Ιησούς Χριστός και το 
έργο του ως ακολούθως: 

 
15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 
16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ 

τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ 
καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· 

17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν, 
18α καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας·  
18β ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς 

πρωτεύων, 
19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι 
20 καὶ δι᾿ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ 

αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, [δι᾿ αὐτοῦ] εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
 
Σημειώνουμε, ότι ο παραδοσιακός αυτός ύμνος εντάσσεται απρόοπτα στην 

επιστολή από τον συγγραφέα της και παρατίθεται, όπως ήταν στο πρότερο 
περιβάλλον του, δηλαδή ως ύμνος.  

                                                
79 Οι λέξεις ή φράσεις που θεωρείται ότι προστέθηκαν από τον Παύλο είναι υπογραμμισμένες.  Βλ, 
μεταξύ τvn άλλων, G. Strecker, Theologie des Neuen Testamnets, 578-585.  
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Επίσης αυτός αποτελείται από δύο στροφές. Στην πρώτη στροφή (στίχοι 15-18α) 
γίνεται λόγος για την κοσμολογική σημασία της ύπαρξης του Χριστού. Στην δεύτερη 
στροφή (στίχοι 18β-20) γίνεται λόγος για τη σωτηριολογική σημασία της ύπαρξης του 
Χριστού.  

Στον ύμνο είναι εμφανείς οι παρεμβάσεις και προσθήκες του συγγραφέα, όπως 
στον στίχο 18α, η λέξη «εκκλησία» και στον στίχο 20 η έκφραση «διὰ τοῦ αἵματος τοῦ 
σταυροῦ αὐτοῦ».  

Μεταξύ των άλλων, αξίζει να σημειώσουμε ότι στον ύμνο αυτό ο Χριστός 
περιγράφεται και υμνείται ότι «...τα πάντα δι’ αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον 
ουρανό κι όσα στη γη τα ορατά και τα αόρατα...» (Κολ 1,16).  

Ο Χριστός όμως δεν είναι μόνον συν-δημιουργός των όλων, αλλά είναι εκείνος, 
στον οποίο «...η θεότητα έστερξε ολάκερη να κατοικήσει και όλα όσα στη γη κι όσα 
στον ουρανό μαζί της να συμφιλιώσει δι’ αυτού, που την ειρήνη έφερε με του 
σταυρού του το αίμα» (Κολ 1,19-20). Ο συγγραφέας έτσι, αντιπαραθέτει την 
κυριαρχική, δημιουργική, συνεκτική και συμφιλιωτική δράση του Χριστού στον 
κόσμο με την πολυδύναμη, χαοτική και διαλυτική δράση των ποικίλων δυνάμεων και 
αναδεικνύει τη συμπαντική υπεροχή του Χριστού. Τονίζει ότι δεν σώζει η μυστηριακή 
λατρεία των ποικίλων ανώνυμων δυνάμεων και η αποχή από τροφές, αλλά η 
αποδοχή του Χριστού και η μόνιμη ένωση με τον Χριστό (2,6). 

 
 

3.1.3 Καθαυτό χριστολογικοί τίτλοι 
 
 

Όπως αναφέραμε παραπάνω80 ο Ιησούς προσλήφτηκε από τους πρώτους 
χριστιανούς ως προφήτης, βασιλιάς (μεσσίας / χριστός), Υιός του Ανθρώπου, υιός του 
Θεού, σωτήρας, άμνός του Θεού κ. ά..  

Η προσληψη αυτή οδήγησε την καινοδιαθηκική έρευνα στην διατύπωση της 
θεωρίας ότι στην Κ.Δ. υπάρχουν οι λεγόμενοι χριστολογικοί τίτλοι.  

Αυτοί ονομάστηκαν αρχικά «χριστολογικοί τίτλοι υψηλότητας ή κυριαρχίας» (: Die 
christologischen Hochheitstitel)81 και είναι διάφορα αξιώματα με κυριαρχική 
λειτουργία ή διάφοροι τρόποι ύπαρξης ή δράσης, που αποδίδονται στον Ιησού.  

Οι «χριστολογικοί τίτλοι» χωρίζονται, κατά τη γνώμη μας, σε δύο ομάδες, τους 
καθαυτό χριστολογικούς τίτλους και τους οιονεί χριστολογικούς τίτλους.   

Στους καθαυτό χριστολογικούς τίτλους περιλαμβάνονται  όσοι χριστολογικοί 
τίτλοι αναφέρονται σε αξιώματα με κυριαρχική λειτουργία, που αποδίδονται στον 
Ιησού. Τέτοιοι τίτλοι είναι «ο χριστός / μεσσίας (= βασιλιάς)», «ο κύριος», ο «υιός 
ανθρώπου / ο υιός του ανθρώπου» και «ο υιός του Θεού».  

                                                
80 Βλ. Μέρος Α΄ Η θεολογία του Ιησού, κεφ. 8.1 Ο Ιησούς ως ο αυθεντικός φορέας χριστολογικών τίτλων 
(βιβλιογραφία). 
81 Για τους τίτλους αυτούς βλ., μεταξύ των άλλων, στο κλασικό έργο του F. Hahn, Christologische 
Hoheitstitel. Ihre Geschichte im frühen Christentum  Vandenhoeck & Ruprecht, 1963. 
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Στους οιονεί χριστολογικούς τίτλους περιλαμβάνονται όσοι χριστολογικοί τίτλοι 
αναφέρονται σε διάφορους χαρακτηρισμούς για τον Ιησού, με τους οποίους 
εκφράζονται διάφοροι τρόποι ύπαρξης και δράσης του Ιησού. Τέτοιοι τίτλοι είναι: 
«ο σωτήρας του κόσμου», «ο άγιος του Θεού», «ο αμνός του Θεού», ο Ιησούς ως 
«Θεός» και «ο μονογενής». Σημειωτέο ότι οι οιονεί χριστολογικοί τίτλοι απαντούν 
στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.  

Μετά τα παραπάνω διευκρινιστικά προχωρούμε στην εξέταση των καθαυτό 
χριστολογικών τίτλων «Χριστός», «κύριος» και «υἱὸς το  ῦθεοῦ». Αυτοί 
πρωτοεμφανίζονται στην παράδοση του πρώτου χριστιανισμού και στη συνέχεια ο 
Παύλος και άλλοι τους εντάσσουν στα δικά τους κείμενα. 

 
 

3.1.3.1 Ο Ιησούς ως ο Χριστός (Μεσσίας) 
 
 

Όπως είδαμε82, η λέξη μεσσίας προέρχεται από το ρήμα της εβραϊκής γλώσσας 
«μασά» που σημαίνει αλείφω, χρίω. Επομένως η λέξη μεσσίας σημαίνει ο 
αλειμμένος, ο χρισμένος. Στα ελληνικά η λέξη μεσσίας αποδίδεται  με τη λέξη χριστός, 
που προέρχεται από το ρήμα χρίω (= αλείφω) και σημαίνει τον αλειμμένο, τον 
χρισμένο. Σημειώνουμε ότι κατά τους αρχαίους χρόνους ήταν διαδεδομένη, ιδίως 
στους Ισραηλίτες, η τελετή του χρίσματος, που πραγματοποιούνταν, όταν επρόκειτο 
να γίνει κάποιος βασιλιάς. Μετά την τελετή του χρίσματος, ο χρισμένος νέος 
βασιλιάς ονομαζόταν μεσσίας / χριστός.  

Σημειώνουμε ότι πολλές φορές στον Παύλο (π.χ. Α΄ Κορ 15,3β-5 και B΄ Κορ 5,(14-
)15) η λέξη χριστός είναι ένα όνομα που δηλώνει τίτλο. Ο απόστολος γνωρίζει ότι η 
λέξη χριστός ήταν αρχικά ένα προσηγορικό του Ιησού, που δήλωνε μια ιδιότητά του, 
αυτή του χριστού, του χρισμένου ή μεσσία. Γνώριζε επίσης ότι η λέξη Ιησούς ήταν 
αυτή που τον ταυτοποιούσε. Γι’ αυτό ο Παύλος δεν κάνει ποτέ λόγο για «κύριο 
Χριστό». Η λέξη χριστός είναι λοιπόν ένα πρόσθετο όνομα για τον Ιησού, ένα 
παρωνύμιο του Ιησού, με το οποίο συν-δηλώνεται  ότι ο Ιησούς φέρει τον τίτλο του 
χρισμένου βασιλιά, του μεσσία ή αλλιώς του Χριστού.  

Σιγά-σιγά όμως, ο τίτλος χριστός συνδέθηκε τόσο στενά με τον Ιησού και την 
αποστολή του, ώστε έγινε επώνυμο για τον Ιησού (= Ιησούς Χριστός). Από το 
τελευταίο ονομάστηκαν χριστιανοί και όσοι ακολουθούσαν και πίστευαν στον Ιησού 
Χριστό (πρβλ. Πρ 11,26).  

Ο τίτλος χριστός σχετίζεται κατ’ αρχάς με την Π.Δ., τα Απόκρυφα βιβλία της Π.Δ.83 
και τα κείμενα της κοινότητας του Κουμράν84. Τα κείμενα  αυτά αναφέρονται στους 
χρισμένους από τον Θεό βασιλιάδες / μεσσίες / χριστούς) και προφήτες και στην 

                                                
82 Βλ. στο παρόν έργο Μέρος Α΄ Η Θεολογία του Ιησού, κεφ. 8.1.2 Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του 
ως Μεσσία / Χριστού (βιβλιογραφία). Βλ. επίσης Μέρος Η΄, Η Θεολογία της ιωάννειας γραμματείας, 
κεφ. 2.3.1.3 Ο Ιησούς ως ο Χριστός (Μεσσίας).  
83 Π.χ. Ψαλμοί Σολομώντα 17 · 18 · Συριακός Βαρούχ 7,2 (: «Μετά τον ερχομό των θαυμαστών σημείων, 
για τα οποία σου έγινε πριν λόγος, όταν τα έθνη θα επαναστατήσουν και όταν ο καιρός του Χριστού 
μου πλησιάσει, τότε αυτός θα καλέσει όλους τους λαούς της γης. Τους μεν θ’ αφήσει να ζήσουν τους 
άλλους θα φονεύσει»).  
84 Βλ. π.χ. CD 2,12 · 1QS 2,11εξ.  CD 12,23 · 14,19 · 20,1.   
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αποστολή τους.  
Ο τίτλος χριστός ενυπάρχει σε πολλά κείμενα του πρώτου χριστιανισμού και 

συνδέεται με βασικές θέσεις της θεολογίας των πρώτων χριστιανών. 
Αναλυτικά: 
1) Ο τίτλος «Χριστός» («Ιησούς Χριστός») ενυπάρχει, πρώτα απ’ όλα, στις σύντομες 

και περιεκτικές ομολογίες πίστης (Α΄ Κορ 15,3β-5 και Β΄ Κορ 5,15). Στην πρώτη 
διακηρύσσεται και ομολογείται: ”ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν 
κατὰ τὰς γραφὰς καὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφὰς 
καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα”. Στην δεύτερη διακηρύσσεται και ομολογείται 
ότι ο Ιησούς Χριστός «...ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν 
ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι».   

2) Επίσης ο τίτλος Χριστός συνδέεται με την σωτηρία των αθρώπων. Ακριβέστερα 
με τον τίτλο Χριστός (Ιησού Χριστός) περιγράφεται πώς πραγματοποιήθηκε η 
σωτηρία των ανθρώπων μέσα από τον Ιησού Χριστό και το έργο του. Έτσι:    

α) Άλλοτε τονίζεται ότι η σωτηρία πραγματοποιήθηκε με την σταύρωση του Ιησού 
όπως στο Α΄ Κορ 2,2 : “οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ 
τοῦτον ἐσταυρωμένον”85.  

β) Άλλοτε τονίζεται ότι η σωτηρία πραγματοποιήθηκε με τον θάνατο του Ιησού 
Χριστού, όπως στο Ρωμ 5,8, όπου τονίζεται ότι “Ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν 
ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν” 86.  

γ) Άλλοτε τονίζεται ότι η σωτηρία πραγματοποιήθηκε με την Ανάσταση του Ιησού 
Χριστού, όπως στο Ρωμ 6,9, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: “εἰδότες ὅτι Χριστὸς 
ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει”  87 .  

δ) Τέλος, άλλοτε τονίζεται ότι η σωτηρία πραγματοποιήθηκε μέσα από τον Χριστό, 
ο οποίος προϋπήρχε, δηλαδή υπήρχε και πριν την κάθοδό του στη γη. Έτσι, στο Α΄ 
Κορ 10,488 ο Χριστός συνδέεται κατά τρόπο αλληγορικό με τα γεγονότα της Εξόδου 
των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και με το θαύμα του βράχου. Σε αυτό περιγράφεται 
πώς ο Μωυσής κτύπησε με το ραβδί του έναν βράχο στην έρημο και έτρεξε νερό και 
ξεδίψασαν με αυτό οι Ισραηλίτες.  Στο αποστολικό χωρίο Α΄ Κορ 10,4 τονίζεται 
χαρακτηριστικά: “καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα· ἔπινον γὰρ ἐκ 
πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ πέτρα δὲ ἦν ὁ Χριστός”.  Τονίζεται δηλαδή 
κατά τρόπο αλληγορικό, ότι ο προϋπάρχων Χριστός ήταν ο βράχος, ο πνευματικός 
όμως βράχος, από όπου έτρεξε το “νερό” και “ξεδίψασαν” οι Ισραηλίτες.  

3)  Τέλος, o ο τίτλος Χριστός συνδέεται με κεντρικά σημεία της θεολογίας του 
πρώτου χριστιανισμού.  

i) Άλλοτε ο τίτλος συνδέεται με την κεντρική πίστη (: πιστεύω), των χριστιανών, 
που είναι η πίστη στον Χριστό («πιστεύειν εἰς Χριστόν»), όπως στο Φιλ 1,29, όπου 
αναφέρεται: «ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν 
ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν»89. 

                                                
85 Α΄ Κορ 2,2 · πρβλ. και Α΄ Κορ 1,1 · Γαλ 3,1.13.   
86  Ρωμ 5,8 · πρβλ. Ρωμ 5,6 · 15,3 · Α΄ Κορ 8,11 · Γαλ 2,19 · 2,21.  
87 Ρωμ 6,9 · πρβλ. Ρωμ 8,11 · 10,7  · Α΄ Κορ 15,12-17.20.23.  
88 Πρβλ. και Α΄ Κορ 11,3 (: «Θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν…κεφαλὴ 
δὲ τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός»), όπου τονίζεται η προΰπαρξη του Χριστού με τον Θεό.  Για το χωρίο βλ., μεταξύ 
των άλλων, Χ. Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην παύλεια θεολογία, 233εξ.  
89 Πρβλ. και Γαλ 2,16 · 3,22. Για τα χωρία αυτά και για την έκφραση «πίστις Χριστού» βλ. αναλυτικά 
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ii) Άλλοτε ο τίτλος Χριστός συνδέεται με το ευαγγέλιο («εύαγγέλιον Χριστοῦ»), 
όπως στο Φιλ 1,27. Σε αυτό προτρέπονται οι χριστιανοί: «Μόνον ἀξίως τοῦ 
εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε». Το ευαγγέλιο του Χριστού είναι η πηγή της 
σωτηρίας. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο, παρά το σύνολο της διδασκαλίας και των 
έργων του Χριστού90.  

iii) Άλλοτε ο τίτλος Χριστός συνδέεται με την αποστολικότητα και τους αποστόλους 
(«ἀπόστολος Χρισοῦ»), όπως στο Α΄ Θεσ 2,7. Στο χωρίο αυτό τονίζεται από τον Παύλο 
ότι αν και «δυνάμενοι (ο Παύλος και οι ακόλουθοί του) ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ 
ἀπόστολοι. ἀλλὰ ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν, ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς 
τέκνα». Ο Παύλος, μεταξύ των άλλων τονίζει ότι δεν νοείται στον χριστιανισμό 
αποστολικότητα, που να μην συνδέεται με τον Χριστό. Αληθινός απόστολος είναι 
στον πρώτο χριστιανισμό ο απόστολος του Χριστού. Από τον Χριστό απορρέει και διά 
του Χριστού χρωματίζεται το οποιοδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του να είναι 
κάποιος απόστολος του Χριστού.91.  

 
 

3.1.3.2 Ο Ιησούς ως ο Κύριος 
 
 

Τον καθαυτό χριστολογικό τίτλο «κύριος»92 τον συναντούμε συχνά στην Κ.Δ. Με 
αυτόν οι χριστιανοί εκφράζουν την πίστη τους στον αναστημένο και υπερυψωμένο, 
στα δεξιά του Θεού, Ιησού Χριστό. Αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο κύριος Ιησούς Χριστός, 
μετέχει πλέον της δύναμης και της δόξας του Θεού και ασκεί από τους ουρανούς την 
εξουσία του.  

Ο τίτλος “κύριος” μας παραπέμπει στον βασιλικό Ψλ 109 (ΜΚ 110). Συνοπτικά 
αναφέρουμε ότι στον ψαλμό αυτό περιγράφεται η ιεροτελεστία ενθρόνισης του 
βασιλιά του Ισραήλ. Αρχίζει με την περίφημη φράση: «Εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου 
Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 
ῥάβδον δυνάμεώς σου ἐξαποστελεῖ κύριος ἐκ Σιων, καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν 
ἐχθρῶν σου». 

Στον ψαλμό αυτό, περιγράφεται μεταξύ των άλλων, πώς ο χρισμένος βασιλιάς (: ο 
χριστός / ο μεσσίας) του Κυρίου (: Θεού) κυριαρχεί πάνω στα έθνη και ασκεί την 
ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ93. Επίσης περιγράφεται πώς ο Θεός συντρίβει 
τους εχθρούς του βασιλιά. Στον μεταγενέστερο Ισραήλ ο ψαλμός αυτός συνδέεται με 
την αναμονή του Μεσσία, ο οποίος θα φέρει τη λύτρωση στο λαό.  

Η παραπάνω παλαιοδιαθηκική και ιουδαϊκή αντίληψη για τον “κύριο” συνδέθηκε 
                                                
παρακάτω στο σχετικό κεφάλαιο με τον τίτλο: Η έκφραση «πίστις (Ἰησοῦ) Χριστοῦ» και η σημασία της.   
90 Πρβλ. και Α΄ Θεσ 3,2 · Α΄ Κορ 9,12 · Β΄ Κορ 2,12.13  · 10,4 · Γαλ 1,7 · Ρωμ 15,19.  
91 Πρβλ. και Β΄ Κορ 11,13 (: “οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς 
ἀποστόλους Χριστοῦ”).   
92 Βλ. αναλυτικά F. Hahn, Christologische Hoheitstitel. Ihre Geschichte in frühen Christentum, Göttingen 
1995, passim · J. A. Fitzmyer,  «κύριος»,  EWNT, II, 811-820.  
93 Βλ. και Μ. Γκουτζιούδη, Ιωβηλαίο έτος, Μελχισεδέκ και η προς Εβραίους επιστολή - Συμβολή στη 
διαμόρφωση της χριστιανικής σωτηριολογίας. Θεσσαλονίκη, 2006.  
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αργότερα στον πρώτο χριστιανισμό με τον Ιησού Χριστό94 και με την λατρεία, την 
πολιτική και την ηθική. Συγκεκριμένα:  

1) Παρατηρούμε ότι οι πιστοί αποκαλούν τον Ιησού Χριστό “κύριο”, κατά τις 
λατρευτικές τους συνάξεις (λατρευτική διάσταση του όρου “κύριος”). Στο πλαίσιο 
αυτό διαβάζουμε ότι οι χριστιανοί, όταν συγκεντρώνονταν για να λατρεύσουν τον 
Ιησού Χριστό, αναφωνούσαν κατά τρόπο πανηγυρικό ότι “κανείς δεν μπορεί να πει 
ότι “ο Ιησούς είναι ο Κύριος” παρά μόνο με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος” 95.  

Επίσης, παρατηρούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί αναφέρονται στον τίτλο “κύριος”, 
όταν κάνουν λόγο για θέματα που σχετίζονται με την θεία Ευχαριστία. Έτσι το 
τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του ονομάζεται “κυριακὸν δεῖπνον”96. 
Επίσης, ο τίτλος “κύριος” χρησιμοποιείται όταν οι πρώτοι χριστιανοί αναφέρονται 
στην θεία Ευχαριστία και στα ιδρυτικά λόγια της θείας Ευχαριστίας97.  

2) Επίσης παρατηρούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί αποκαλούν τον Ιησού Χριστό 
“κύριο”, όταν θέλουν να συγκρίνουν τον ίδιο και το έργο του με τον Ρωμαίο 
αυτοκράτορα (πολιτική διάσταση του όρου “κύριος”). Σημειωτέον ότι κατά την εποχή 
εκείνη ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, ιδιαίτερα στις ανατολικές επαρχίες της 
αυτοκρατορίας, αποκαλούνταν “κύριος (“dominus)”. Με τη σύγκριση που 
πραγματοποιούν οι χριστιανοί, θέλουν να δείξουν την υπεροχή του Κυρίου Ιησού 
Χριστού και της πολιτείας του απέναντι στον Ρωμαίο ίβia και την ρωμαϊκή πολιτεία98. 

3) Ακόμη, διαπιστώνουμε ότι ο απ. Παύλος χρησιμοποιεί τον τίτλο “κύριος”, όταν 
θέλει να τονίσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τα πάντα για τον άνθρωπο, είναι το 
πρόσωπο, το οποίο νοηματοδοτεί την ύπαρξή του κάθε ανθρώπου (ηθική διάσταση 
του όρου “κύριος”).  Χαρακτηριστικά ο απόστολος αναφέρει στο Ρωμ 14,8: “ἐάν τε 
γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν. ἐάν τε 
οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν”.    

4) Τέλος, σημειώνουμε ότι ο τίτλος “κύριος” χρησιμοποιείται και από τους 
Συνοπτικούς Ευαγγελιστές. Στους Μάρκο και Ματθαίο, ο τίτλος “κύριος” δεν 
διαδραματίζει όμως τον σημαίνοντα θεολογικό, πολιτικό και ηθικό ρόλο, που έχει 
στον πρώτο χριστιανισμό. Επίσης, ο Λουκάς χρησιμοποιεί τον τίτλο “κύριος” κατά 
τρόπο γενικό και για όλες τις φάσεις της ζωής του Ιησού. Ονομάζει τον Ιησού “κύριο” 
και πριν την γέννησή του99 και κατά την διάρκεια της δράσης του στην γη100 και μετά 
την ανάστασή του101.  

 

                                                
94  Πρβλ., μεταξύ των άλλων, Α΄ Κορ 15,25 · Πραξ 2,34-35 · Μκ 12,36. Για τον Ψαλμό 109 (ΜΚ110) βλ., 
μεταξύ των άλλων, Δ. Καϊμάκης, Σύντομο Υπόμνημα στους Ψαλμούς, Ψυχογιός, Αθήνα, 2010, 377-378. 
95  Β΄ Κορ 12,3.  
96 Α΄ Κορ 11,20.  
97 Πρβλ. π.χ. Α΄ Κορ 11,23 (:“ὅτι ὁ κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον”) · 11,26 (: 
ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου 
καταγγέλλετε ἄχρι οὗ ἔλθῃ”) · Α΄ Κορ 11,27.  
98 Πρβλ. π.χ. Φιλ 3,20 (: ̈ ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα 
κύριον Ἰησοῦν Χριστόν¨) · βλ. και D. Schanbacher, “Dominus”, DNP, 3, 742-743 · M. Theobald, “Kyrios”, 
DNP, 6, 1011-1014.” · βλ. και παρακάτω, στο Μέρος Γ΄, Η θεολογία των πρωτοπαύλειων επιστολών, 
στο κεφάλαιο: 1.2.4 Ο απ. Παύλος και  ο μετασχηματισμός των πολιτισμών. 
99 Πρβλ. Λκ 1,43 · 2,11.          
100 Πρβλ. π.χ. Λκ 7,13· 9,19· 10,1.39.41. 
101 Πρβλ. π.χ. Λκ 24,3.34. 
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3.1.3.3 Ο Ιησούς ως ο Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ 

 
 

Τον καθαυτό χριστολογικό τίτλο «υἱὸς τοῦ θεοῦ», τον συναντούμε επίσης συχνά 
στην Κ.Δ. Με αυτόν οι χριστιανοί εκφράζουν την πίστη τους ότι ο Ιησούς Χριστός είναι 
στενά συνδεδεμένος με τον Πατέρα Θεό και ως μεσίτης μεταξύ του Θεού και των 
ανθρώπων φέρνει στον κόσμο τη σωτηρία. 

Ο τίτλος «υἱὸς το ῦθεοῦ» μας παραπέμπει στον βασιλικό Ψλ 2102. Σημειώνουμε ότι 
ο ψαλμός αυτός εκφωνούνταν κατά την τελετή ενθρόνισης του εκάστοτε νέου 
βασιλιά του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Επίσης, ότι αυτός συνδέεται με τον Ψλ 109 (ΜΚ 
110).  

Στον Ψλ 2 περιγράφεται, πώς τα έθνη ξεσηκώνονται χωρίς όμως κάποιο 
αποτέλεσμα εναντίον του Θεού και του βασιλιά (χριστού) του Ισραήλ, που εξέλεξε ο 
Θεός. Επίσης καλούνται οι βασιλείς και οι κριτές της γης να υποταχθούν στον 
εκλεγμένο από τον Θεό βασιλιά (χριστό) του Ισραήλ, διαφορετικά θα καταστραφούν. 
Τέλος, τονίζεται εμφαντικά, ότι ευτυχισμένοι θα είναι οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι 
θα εμπιστευθούν τον Θεό”103 .  

Επίσης, στον στίχο 7 αναφέρεται ότι ο Θεός  απευθύνεται προς τον χριστό 
(βασιλιά), τον οποίο μόλις εξέλεξε και τον εγκατέστησε στη Σιών, και τον αποκαλεί: 
«Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε». Η φράση αυτή είναι οικεία στον κόσμο 
της αρχαίας Ανατολής (πρβλ. Ψλ 88 (ΜΚ 89),27-28)104 και δηλώνει την στενή σχέση 
του Θεού με τον βασιλιά που εκλέγεται. Σημειώνουμε ότι ο  εν λόγω στίχος 
συνδέθηκε με το Β΄ Βασ 7,14105  και προσέλαβε  μεσσιανικές διαστάσεις.  

Η παραπάνω παλαιοδιαθηκική και ιουδαϊκή αντίληψη για τον «υ  ἱὸτο  ῦθεοῦ» 
συνδέθηκε στον πρώτο χριστιανισμό με τον Ιησού Χριστό. Εκεί για πρώτη φορά 
ονομάστηκε ο Ιησούς Χριστός «υἱὸς τοῦ θεοῦ».  Στη συνέχεια ο απ. Παύλος παρέλαβε 
τον χριστολογικό αυτόν τίτλο και τον χρησιμοποίησε στις επιστολές του. Έτσι στο Ρωμ 
1,3β-4α, ο Παύλος, αφού αναφέρει ότι ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες 
του στις άγιες Γραφές (: Π.Δ.) το ευαγγέλιο, διευκρινίζει ότι το ευαγγέλιο αυτό κάνει 
λόγο «περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ (: του Θεού) τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ 
σάρκα, τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ… »106 . Έτσι στον απ. Παύλος παγιώνεται ο τίτλος 
«υἱὸς το ῦθεοῦ» ως  χριστολογικός τίτλος107. 

Ο τίτλος «υἱὸς το  ῦθεοῦ» υιοθετείται και από τους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές. 
Στην θεολογία των ευαγγελιστών Μάρκου και Ματθαίου ο τίτλος κατέχει κεντρική 
θέση. Με αυτόν ο Ιησούς συνδέεται τόσο με το γήινο όσο και με το ουράνιο στοιχείο. 
Αντίθετα, στην θεολογία του Λουκά ο τίτλος υιός του Θεού κατέχει περιθωριακή 

                                                
102 Για τον Ψλ 2 βλ., μεταξύ των άλλων, Δ. Καϊμάκης, Σύντομο Υπόμνημα στους Ψαλμούς, 53-55.  
103 Δ. Καϊμάκης, Σύντομο Υπόμνημα στους Ψαλμούς, 53. 
104 Ψλ 88 (ΜΚ 89),27-28 (: «αὐτὸς ἐπικαλέσεταί με Πατήρ μου εἶ σύ, θεός μου καὶ ἀντιλήμπτωρ τῆς 
σωτηρίας μου· κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν, ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσιν τῆς γῆς”).  
105 Β΄ Βασ 7,14 (: «ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν· καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἡ ἀδικία 
αὐτοῦ, καὶ ἐλέγξω αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ ἀνδρῶν καὶ ἐν ἁφαῖς υἱῶν ἀνθρώπων»).   
106 Πρβλ. Α΄ Θεσ 1,9-10.  
107 Πρβλ. Β΄ Κορ 1,19 (: «ὁ τοῦ θεοῦ γὰρ υἱὸς Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ ἐν ὑμῖν δι᾿ ἡμῶν κηρυχθείς…») · Γαλ 
1,16 · 4,4.6 · Ρωμ 8,3. 
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θέση.  
 

 
3.1.4 Επευφημίες (αcclamationes) 

 
 
Οι επευφημίες (αcclamationes) είναι οι πανηγυρικές επικλήσεις – ζητωκραυγές 

προς τον Ιησού Χριστό, τις οποίες εκφωνούσαν  οι πιστοί κατά τις λατρευτικές τους 
σύναξες χρησιμοποιώντας τον χριστολογικό τίτλο «Κύριος». Συγκεκριμένα:  

 
 

3.1.4.1 Α΄ Κορ 16,22 («μαράνα θά») 
 
 

  Στο Α΄ Κορ 16,22 συναντούμε την επευφημία (αcclamatio) «μαράνα θά» που 
σημαίνει «Κύριέ μας έλα!».  

Στο χωρίο αυτό, ο Παύλος απευθύνεται στους πιστούς της Κορίνθου και τους 
αναφέρει χαρακτηριστικά: «εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον, ἤτω ἀνάθεμα. μαράνα θά» και 
χρησιμοποιεί την πρωτοχριστιανική αραμαϊκή έκφραση «μαράνα θά». Η έκφραση 
αυτή αποτελείται από την αραμαϊκή λέξη «marana», που σημαίνει «ο κύριος μας» 
και το αραμαϊκό ρήμα «tha» που σημαίνει “έρχομαι”. Έτσι η έκφραση «μαράνα θά» 
μπορεί να σημαίνει «Κύριέ μας έλα!» ή «ο Κύριος μας έρχεται». Πιθανότερη είναι η 
πρώτη σημασία «Κύριέ μας έλα!», αφού και στο Απ 22,20, η αραμαϊκή φράση 
«μαράνα θά» παρατίθεται μεταφρασμένη ως «ἔρχου κύριε Ἰησοῦ».   

Ο Παύλος στο Α΄ Κορ 16,22 τονίζει αρχικά ότι οι πιστοί πρέπει να αγαπούν τον 
Χριστό, αλλιώς αυτοί θα αποπεμφθούν από την κοινότητα. Στη συνέχεια εκφωνεί την 
έκφραση «μαράνα θά : Κύριέ μας έλα!» για να τους υπενθυμίσει την βασική πίστη 
των πρώτων χριστιανών ότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου πλησιάζει.  

Σημειώνουμε ότι με την έκφραση «μαράνα θά» οι πρώτοι χριστιανοί θέλησαν να 
συνδέσουν τον Ιησού με την αραμαϊκή λέξη “mare” που σημαίνει Κύριος, Θεός. Ο 
χαρακτηρισμός αυτός απονέμονταν στον Θεό τόσο από τους Ισραηλίτες όσο και από 
άλλους λαούς της Ανατολής. Στο Δαν 2,27 π.χ. φέρεται ο βασιλιάς των Βαβυλώνιων 
να απευθύνεται προς τον Δανιήλ και, μεταξύ των άλλων, να αναφέρει ότι ο Θεός είναι 
ο «κύριο(ς) τῶν βασιλέων : mare malkin»108. Οι πρώτοι χριστιανοί όμως προχώρησαν 
περισσότερο. Σύνδεσαν την λέξη «mare: κύριος» με την λέξη «tha: έρχομαι» και 
ερμήνευσαν την λέξη  «κύριος» χριστολογικά και εσχατολογικά. Έτσι, ενώ την εποχή 
εκείνη αναμενόταν ο ερχομός της «ημέρας του Θεού/Κυρίου»109, δηλαδή της ημέρας 
της κρίσης του Θεού, με την εμφάνιση του «υιού του ανθρώπου»110, οι χριστιανοί με 
την acclamatio «μαράνα θά» συνδέουν την τελική κρίση με τον ερχομό της Δευτέρας 
Παρουσίας του Κυρίου (Ιησού Χριστού).  

 
 

                                                
108  Πρβλ.  Δαν 5,23 · Βλ. και G. Strecker, Theologie des Neuen Testaments, 92, όπου και άλλα 
εξωβιβλικά παραδείγματα.   
109 Βλ., μεταξύ των άλλων, Δ. Καϊμάκης, Η ημέρα Κυρίου στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, 
Θεσσαλονίκη, 1991 · του ίδιου, Η ιουδαϊκή αποκαλυπτική και η θεολογία της, Θεσσαλονίκη 2007.  
110 Βλ. π.χ. Δαν 7,13-14. Πρβλ. και Αιθιοπικός Ενώχ 45,3· 62,1.  
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3.1.4.2 Α΄ Κορ 8,6 («εἷς») 
 
 
Στο Α΄ Κορ 8,6 συναντούμε την πρωτοχριστιανική επευφημία (αcclamatio) «εἷς». 
Ο Παύλος, στο Α΄ Κορ 8,6, αναφέρεται στο πρόβλημα των ειδωλόθυτων και γράφει 

χαρακτηριστικά:  
 
«ἀλλ᾿ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατὴρ ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος 

Ἰησοῦς Χριστὸς δι᾿ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ»111. 
 
 Στο κείμενο αυτό γίνεται λόγος για τον μονοθεϊσμό και συνδέεται ο Θεός Πατέρας 

με τον Κύριο Ιησού Χριστό, συνδέεται δηλαδή η θεολογία με την χριστολογία. Η 
επευφημία «εἷς» αποδίδεται και στον Θεό Πατέρα («εἷς θεὸς ὁ πατὴρ») και στον 
Κύριο Ιησού Χριστό («εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς»).  

Οι πρώτοι χριστιανοί με την χρήση της επευφημίας «εἷς» εκφράζουν κατά τρόπο 
πανηγυρικό την θεϊκή ιδιότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού, την οποία προσέλαβαν ως 
τέτοια μέσα από την εμπειρία τους για τον Ιησού Χριστό. Η πρόσληψη αυτή 
οικοδομήθηκε σιγά-σιγά και καθώς αυτοί γνώριζαν τον Ιησού, όταν αυτός δίδασκε, 
πραγματοποιούσε θαύματα, πέθανε, αναστήθηκε και αναστημένος εμφανίστηκε 
επανειλημμένα σε αυτούς. Πρόκειται δηλαδή για μια εμπειρική πρόσληψη και όχι 
οντολογική. Αυτή δεν σχετίζεται με την  οντολογική προσέγγιση του μονοθεϊσμού. 
Στο χωρίο του Α΄ Κορ 8,6  και με την διπλή αναφορά της επευφημίας «εἷς» δεν 
διασπάται ο ένας Θεός σε δύο. Αντίθετα ο Κύριος (Ιησούς Χριστός) εντοπίζεται στην 
σφαίρα του ενός Θεού και βρίσκεται, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του, δίπλα στον 
Θεό.  

Η «τοπική» αυτή συμπαράταξη Θεού Πατέρα και Κυρίου (Ιησού Χριστού) 
διευκρινίζεται  περαιτέρω στο Α΄ Κορ 8,6  με τις λέξεις «τὰ πάντα» και «ἡμεῖς».  Με 
τις λέξεις αυτές η δημιουργία αποδίδεται και στον Θεό Πάτερα και στον Κύριο (Ιησού 
Χριστό). Ταυτόχρονα όμως με τις λέξεις «ἐξ οὗ» και «δι᾿ οὗ» διευκρινίζεται ότι η 
δημιουργία οφείλει την ύπαρξή της στον Θεό Πατέρα, γι’ αυτό αναφέρεται το «ἐξ 
οὗ», και στην μεσιτική λειτουργία του Κυρίου (Ιησού Χριστού), εξαιτίας της οποίας 
αναφέρεται το «δι᾿ οὗ». Ο Κύριος (Ιησούς Χριστός) είναι λοιπόν, ο δημιουργός-
μεσίτης, μέσω του οποίου ο Θεός δημιουργεί τα πάντα. 

 
 

3.1.5 Λόγοι του Ιησού 
 
 
Ο απ. Παύλος αναφέρει επίσης και λόγους του Ιησού Χριστού. Ο απόστολος δεν 

αναφέρει τις πηγές απ’ όπου αντλεί τους λόγους αυτούς. Συνηθίζει όμως να μας 

                                                
111 Αναλυτικά βλ., μεταξύ των άλλων, Χ. Ατματζίδη, “Μονοθεϊσμός και αρχέγονος χριστιανισμός - Το 
παράδειγμα του Α΄ Κορ 8,1-6”, στο Σ. Ζουμπουλάκης (επιμέλεια), Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των 
φιλοσόφων, "Άρτος Ζωής", Συναντήσεις, τόμος 2 , Αθήνα 2012, 163-204 · του ίδιου, «Η 
πρωτοχριστιανική μειονότητα της Κορίνθου λατρεύουσα τον Κύριο (Α΄ Κορ 8,6) – Κοινωνιολογική και 
εκκλησιολογική προσέγγιση», Εισήγηση στο Biblicum 2016  με θέμα “Βίβλος και Λατρεία”, Τομέας 
Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας, Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ. Βλ. και 
academia.edu.atmatzidis (ανακτηση 19/12/2016). 
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ενημερώνει ότι πρόκειται για λόγους του Ιησού χρησιμοποιώντας διάφορες 
εισαγωγικές εκφράσεις, όπως «ἐν λόγῳ κυρίου», «ὁ κύριος «παραγγέλει», 
«διέταξεν», «Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν».  Τετοιοι 
λόγοι είναι:  

1) Α΄ Θεσ 4,15-17: “Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ 
περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας· 
ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, 
καταβήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα 
ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς 
ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα”.   

Ο λόγος αυτός του Ιησού σχετίζεται με την Δευτέρα Παρουσία.   
2) Α΄ Κορ 7,10-11: “Τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριος, 

γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι, - ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ 
καταλλαγήτω, - καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι”.   

Ο λόγος αυτός του Ιησού αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των συζύγων και στο 
διαζύγιο.  

3) Α΄ Κορ 9,14: “οὕτως καὶ ὁ κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν 
ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν”.   

Ο λόγος αυτός αναφέρεται στο δικαίωμα του Παύλου και των άλλων αποστόλων 
να ζουν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου.  

4) Α΄ Κορ 11,23-27: “Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, 
ὅτι ὁ κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν 
καὶ εἶπεν· τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν 
ἀνάμνησιν. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ 
καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν 
ἀνάμνησιν. ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν 
θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε ἄχρι οὗ ἔλθῃ. Ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον ἢ πίνῃ 
τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ 
κυρίου”.  

Ο λόγος αυτός αναφέρεται στον Τελευταίο Δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του 
και πιθανόν άλλους ακολούθους του.  
 

 
 

3.1.6 Βαπτισματικά κείμενα 
 
 

Ο Παύλος παραθέτει επίσης στις επιστολές του και παραδεδομένα 
πρωτοχριστιανικά κείμενα, που σχετίζονται με την βάπτιση. Αυτά είναι:  

1) Α΄ Κορ 1,30: «ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν 
ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις». 

2) Α΄ Κορ 6,11: «καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ 
ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ 
ἡμῶν».  

3) Β΄ Κορ 1,21-22: «ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς θεός, 
ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡμῶν».  
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4) Γαλ 3,26-28: «Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι 
γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ 
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ».  

5) Ρωμ 3,25: «ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ [τῆς] πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι 
εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων 
ἁμαρτημάτων».  

6) Ρωμ 4,25: «ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν 
δικαίωσιν ἡμῶν».  

7) Ρωμ 6,1: «ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι, ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν 
θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν 
θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ 
ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν».  

Τα παραπάνω προπαύλεια κείμενα αναφέρονται με ποικίλους τρόπους  στην 
διαδικασία και στο θεολογικό νόημα του βαπτίσματος των πρώτων χριστιανών.    

 
 

3.1.7 Ομολογίες πίστης 
 
 

Ο Παύλος παραθέτει επίσης στις επιστολές του ομολογίες πίστης των πρώτων 
χριστιανών. Αυτές είναι:  

1) Α΄ Θεσ 4,14: «εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ 
θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ».  

2) Ρωμ 10,9: «ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου κύριον Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς 
ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ».  

Στα κείμενα αυτά περιγράφεται η βασική πίστη των πρώτων χριστιανών στον 
θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού. Ταυτόχρονα ομολογείται από αυτούς η 
σωτηριολογική σημασία των δύο αυτών γεγονότων της ζωής του Ιησού για τον 
άνθρωπο.  

 
 

3.1.8 Παραινετικά κείμενα 
 
 

Τέλος, ο Παύλος παραθέτει στις επιστολές του κείμενα με παραινετικό 
χαρακτήρα, τα οποία παραλαμβάνει από την πρωτοχριστιανική παράδοση. Αυτά 
είναι:  

1) Α΄ Κορ 5,10-11: «οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις 
καὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. νῦν δὲ 
ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ 
πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ 
συνεσθίειν».  
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Στο κείμενο αυτό προτρέπονται οι πιστοί να απομονώνουν τους αμετανόητους 
αδελφούς τους, οι οποίοι καταπατούν βασικές θέσεις της χριστιανικής ηθικής, όπως  
είναι η πλεονεξία και η ανηθικότητα.  

2) Α΄ Κορ 6,9-10: «Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; 
μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε 
ἀρσενοκοῖται οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες 
βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν».  

Στο κείμενο αυτό παρατίθενται ομάδες ανθρώπων, με συγκεκριμένες αρνητικές 
και αντίθετες συμπεριφορές με το ήθος που δίδαξε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όταν 
μιλούσε για την Βασιλεία του Θεού  και τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής σε 
αυτή.   

3) Β΄ Κορ 12,20-21: «φοβοῦμαι γὰρ μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς κἀγὼ 
εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε· μή πως ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, καταλαλιαί, 
ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι· μὴ πάλιν ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ με ὁ θεός 
μου πρὸς ὑμᾶς καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοησάντων 
ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν».  

Ο Παύλος επικαλείται και πάλι κείμενα του πρώτου χριστιανισμού  για να 
συμβουλεύσει τους πιστούς της Κορίνθου. Αυτά παρατηρούμε ότι εμπεριέχουν 
«καταλόγους κακιών»112, δηλαδή διάφορες πράξεις, που είναι αντίθετες με το 
χριστιανικό ήθος, πράξεις που καλούνται οι πιστοί να αποφεύγουν.    

4) Γαλ 5,19-23: «φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν πορνεία, 
ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, θυμοί, 
ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, μέθαι, κῶμοι καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ 
προλέγω ὑμῖν, καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ 
κληρονομήσουσιν. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη χαρὰ εἰρήνη, 
μακροθυμία χρηστότης ἀγαθωσύνη, πίστις πραΰτης ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων 
οὐκ ἔστιν νόμος».   

Και στο κείμενο αυτό ο Παύλος επικαλείται κείμενα του πρώτου χριστιανισμού για 
να συμβουλεύσει τους πιστούς της Γαλατίας της Μ. Ασίας. Αυτά παρατηρούμε ότι 
εμπεριέχουν «καταλόγους κακιών», δηλαδή διάφορες πράξεις, που είναι αντίθετες 
με το χριστιανικό ήθος. Περιέχουν όμως και «καταλόγους αρετών», δηλαδή  
διάφορες πράξεις που ταιριάζουν με το χριστιανικό ήθος. Οι πιστοί καλούνται να 
αποφεύγουν τις πρώτες και να εφαρμόζουν τις δεύτερες. 

5) Ρωμ 1,29-31: «καταλάλους θεοστυγεῖς ὑβριστὰς ὑπερηφάνους ἀλαζόνας, 
ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀσυνέτους ἀσυνθέτους ἀστόργους 
ἀνελεήμονας».  

Ο Παύλος χρησιμοποιώντας άλλον ένα πρωτοχριστιανικό «κατάλογο κακιών» 
προβλέπει την τιμωρία όλων εκείνων που έχουν τη συγκεκριμένη αντιχριστιανική 
συμπεριφορά.   
                                                
112 Για τους καταλόγους αρετών και κακιών βλ. συνοπτικά Χ. Ατματζίδης, Υπόμνημα στην Β΄ Επιστολή 
Πέτρου, 161-165 (βιβλιογραφία). 
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6) Ρωμ 13,13: «ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, 
μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ».  

Τέλος, ο Παύλος και στο Ρωμ 13,13 επικαλείται ακόμη ένα πρωτοχριστιανικό 
κείμενο για να συμβουλεύσει τους χριστιανούς της Ρώμης.  
 

 
3.2 Η χριστολογία ως κέντρο της θεολογίας του πρώτου χριστιανισμού 

 
 

Από την παραπάνω συνοπτική ανάλυση διαπιστώνουμε ότι το κεντρικό θέμα της 
θεολογίας του πρώτου χριστιανισμού είναι ο Ιησούς Χριστός, το σωτηριώδες έργο 
του και η σχέση του με τον Θεό. Η θεολογία λοιπόν, του πρώτου χριστιανισμού, είναι 
κυρίως χριστολογία, δηλαδή θεολογία για τον Ιησού Χριστό. 

Στον πρώτο χριστιανισμό ο Χριστός και η μίμησή του από τους πιστούς καθόριζε 
πλέον τη ατομική και τη συλλογική ζωή των πρώτων χριστιανών. Ο πρώτος 
χριστιανισμός οικοδόμησε, δηλαδή,  γύρω από την χριστολογία και την υπόλοιπη 
θεολογία του.  

Η χριστολογία των πρώτων χριστιανών εδραιώθηκε στην εμπειρία  των αυτήκοων 
και αυτοπτών μαρτύρων του Ιησού. Η εμπειρία αυτή είναι τριπλή. Πρώτον, οι 
απόστολοι, οι μαθήτριες του Ιησού και οι υπόλοιποι ανώνυμοι ακόλουθοι του Ιησού, 
είδαν και άκουσαν τον ιστορικό Ιησού πριν το Πάθος του. Δεύτερον, όλοι οι 
παραπάνω είδαν και άκουσαν τον αναστημένο και εμφανισθέντα σε αυτούς Ιησού 
μετά το Πάθος του. Τρίτον αυτοί είχαν καθημερινά τη μαρτυρία του αγίου Πνεύματος 
για τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιό του.  

Η χριστολογία του πρώτου χριστιανισμού χαρακτηρίζεται από την ποικιλομορφία 
της. Ο Ιησούς περιγράφεται από τους πρώτους χριστιανούς σε ορισμένες 
περιπτώσεις ως ο Μεσσίας-Χριστός, σε άλλες περιπτώσεις ως ο Κύριος, σε άλλες 
περιπτώσεις ως ο Κύριος που προϋπήρχε μαζί με τον Θεό, σε άλλες περιπτώσεις ως 
ο Κύριος που δημιουργεί μαζί με τον Θεό το σύμπαν. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις του 
Ιησού θέλουν να μας περιγράψουν μια κατάσταση: το πόσο κοντά στον Θεό είναι ο 
Ιησούς Χριστός.  

Οι πρώτοι χριστιανοί δεν επιχειρούν να εξηγήσουν με όρους οντολογικούς την 
σχέση Θεού και Ιησού Χριστού. Απλώς εκφράζουν την πεποίθησή τους, που πηγάζει 
από την εμπειρία τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Ρωμ 3,30: «εἴπερ εἷς ὁ 
θεὸς ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως».  Οι 
πρώτοι χριστιανοί, με την χριστολογία τους αυτή, δεν δημιουργούν ένα νέο Θεό 
δίπλα στον υπάρχοντα, αλλά λατρεύουν τον Χριστό μαζί με τον Θεό. Επειδή ο Χριστός 
βρίσκεται πολύ κοντά στον ένα Θεό, γι’ αυτό ο ένας Θεός προσδιορίζεται 
χριστολογικά. Και όλα αυτά επειδή οι εμπειρίες τους κατευθύνουν. Οι πρώτοι 
χριστιανοί προσλαμβάνουν την θεϊκή ιδιότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού μέσα από 
την εμπειρία τους για τον Ιησού Χριστό. Η πρόσληψη αυτή οικοδομήθηκε σιγά-σιγά 
και καθώς αυτοί γνώριζαν τον Ιησού, όταν αυτός δίδασκε, πραγματοποιούσε 
θαύματα, πέθανε, αναστήθηκε και αναστημένος εμφανίστηκε επανειλημμένα σε 
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αυτούς. Πρόκειται δηλαδή για μια εμπειρική πρόσληψη και όχι οντολογική. Σύμφωνα 
με αυτή ο ένας Θεός δεν διασπάται σε δύο. Αντίθετα ο Κύριος (Ιησούς Χριστός) 
εντοπίζεται εμπειρικά στην σφαίρα του ενός Θεού και βρίσκεται, σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά του, δίπλα στον Θεό λειτουργώντας δημιουργικά μαζί με τον Θεό σε 
σχέση με τον κόσμο.  

Αργότερα, όταν οι συνθήκες θα αλλάξουν και το ελληνικό φιλοσοφικό πνεύμα θα 
υπερισχύσει στον χριστιανισμό, τότε οι χριστιανοί θα αναζητήσουν και άλλους 
δρόμους, φιλοσοφικούς αυτή τη φορά,  να εξηγήσουν τη στενή αυτή σχέση του Ιησού 
Χριστού με τον Θεό. Βρισκόμαστε τότε στην εποχή των Οικουμενικών Συνόδων.   

Η ποικιλόμορφη και εμπειρική αυτή χριστολογία των πρώτων χριστιανών είναι 
άκρως σημαντική για το σημερινό μετανεοτερικό άνθρωπο. Σήμερα, στην 
μετανεοτερική ή ύστερη νεοτερική εποχή, στην εποχή των πολλών αληθειών, στην 
εποχή της ποικιλομορφίας, έρχεται ο πρώτος χριστιανισμός και η Καινή Διαθήκη, με 
την ποικιλομορφία τους, με τις πολλές εικόνες για τον Ιησού Χριστό και για την σχέση 
του με τον Θεό και τους ανθρώπους και με τον θησαυρό της θεολογίας τους, να 
βοηθήσουν τον μετανεοτερικό άνθρωπο γενικότερα και τον μετανεοτερικό χριστιανό 
ειδικότερα να επαναπροσεγγίσουν τον Χριστό και το έργο του με την δική τους ματιά, 
τη ματιά του μετανεοτερικού ανθρώπου. 
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4. Η τριπλή θρησκευτική εμπειρία των πρώτων χριστιανών 
 
 

Το πρώτο θεμέλιο πάνω στο οποίο οι πρώτοι χριστιανοί οικοδομούν την θεολογία 
τους είναι η τριπλή θρησκευτική τους εμπειρία. Οι πρώτοι χριστιανοί, διακήρυτταν 
ότι διαμόρφωσαν την θεολογία τους στηριζόμενοι στην εμπειρία που απέκτησαν από 
τη γνωριμία τους με τον Ιησού Χριστό, τόσο ενόσω αυτός ζούσε (προπασχάλιος 
Ιησούς) όσο και μετά τον θάνατο και την ανάστασή του (μεταπασχάλιος Ιησούς). 
Επίσης διακήρυτταν ότι το άγιο Πνεύμα τους βοήθησε στην διαμόρφωση της 
θεολογίας τους. Η θεολογία λοιπόν των πρώτων χριστιανών είναι πρώτα απ’ όλα το 
αποτέλεσμα  της τριπλής εμπειρικής πρόσληψης του προπασχάλιου και 
μεταπασχάλιου Ιησού και του αγίου Πνεύματος από τους πρώτους πιστούς. Αυτοί 
φροντίζουν και διατυπώνουν από πολύ νωρίς, αρχικά προφορικά και κατόπιν 
γραπτά, το περιεχόμενο της πρόσληψής τους αυτής.  

Σημειώνουμε ότι οι τρεις αυτές προσλήψεις των πρώτων χριστιανών έχουν 
ιστορικό χαρακτήρα. Αυτές δημιουργούνται στο πλαίσιο της ιστορίας, μετά από την 
συναναστροφή των ανθρώπων με τον προπασχάλιο και μεταπασχάλιο Ιησού και 
μετά από την εγκόλπωση και επενέργεια  του αγίου Πνεύματος  

Επίσης οι προσλήψεις αυτές έχουν εμπειρικό χαρακτήρα. Και αυτό γιατί έχουμε 
μαρτυρίες ατόμων που ισχυρίζονται ότι έζησαν με τον προπασχάλιο και τον 
μεταπασχάλιο Ιησού καθώς και ότι εγκολπώθηκαν το άγιο Πνεύμα.  
 
 

4.1 Η εμπειρική πρόσληψη του προπασχάλιου Ιησού 
 

 
Πρώτα από όλα είναι η εμπειρική πρόσληψη του προπασχάλιου Ιησού.  
Ο Ιησούς κατά την επίγεια ζωή του έδρασε και δίδαξε στην περιοχή του Ισραήλ. 

Εκεί οι μαθητές και οι μαθήτριές του, καθώς και οι υπόλοιποι ακροατές του, είχαν 
την ευκαιρία να τον γνωρίσουν και να παρακολουθήσουν από κοντά το έργο του. 
Ταυτόχρονα παρατήρησαν ότι ο Ιησούς ήταν ένας πιστός Ιουδαίος, όπως και αυτοί, 
δίδασκε πράγματα πολύ γνωστά στους Ιουδαίους της εποχής και θεράπευε, όπως 
πολλοί άλλοι στην εποχή του. Ταυτόχρονα όμως διακρίναν ότι ο Ιησούς διέφερε από 
τους άλλους συμπατριώτες του. Είχε κάτι το ιδιαίτερο, που δεν διέθεταν οι άλλοι 
Ιουδαίοι της εποχής του. Η ιδιαιτερότητα και η αυθεντία του Ιησού καθρεφτίζονταν, 
επίσης, στη διδασκαλία του, στη δράση του και στο Πάθος του.  

Όλα αυτά εντυπωσίασαν τους πρώτους ακόλουθους του Ιησού και χαράχτηκαν 
μέσα τους. Επίσης, τους επηρέασαν και τους ώθησαν να συμπεράνουν ότι ο Θεός 
βρίσκεται ανάμεσά τους, ότι Αυτός συνδέεται στενά με τον Ιησού Χριστό και ότι κάνει 
αισθητή την παρουσία Του στον κόσμο μέσω του Ιησού113 .  

                                                
113 Ο Ιησούς, εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του σε σχέση με τους άλλους Ιουδαίους της εποχής του 
αποκλήθηκε από τους ερευνητές «characteristic Jesus > χαρακτηριστικός Ιησούς». Επίσης από τους 
ερευνητές χρησιμοποιήθηκε η λέξη «impact > απήχηση, εντύπωση», για να περιγραφτεί πώς ο Ιησούς 
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Όλα τα παραπάνω συνιστούν την εμπειρική πρόσληψη των μαθητών και των 
άλλων ακολούθων και ακροατών του Ιησού για τον ιστορικό προπασχάλιο Ιησού και 
το έργο του.  

 
 

4.2 Η εμπειρική πρόσληψη του μεταπασχάλιου αναστημένου Ιησού 
 
 
Εκτός από την εμπειρική πρόσληψη των πρώτων χριστιανών του προπασχάλιου 

Ιησού, έχουμε και την εμπειρική πρόσληψη του μεταπασχάλιου αναστημένου Ιησού.  
Οι πρώτοι ακόλουθοι του Ιησού συνειδητοποιούν ποιος είναι ο Ιησούς, όταν 

αυτός, μετά το Πάσχα εμφανίζεται αναστημένος μπροστά τους. Τότε  οι εντυπώσεις, 
που αυτοί είχαν σχηματίζει για τον Ιησού κατά την επίγεια δράση του, ως του 
αυθεντικού διδασκάλου και θαυματοποιού, επανενεργοποιήθηκαν και τότε αυτοί 
συνειδητοποίησαν, ποιος ήταν και τι ήταν ο Ιησούς από την Γαλιλαία.  

Οι πρώτοι χριστιανοί θεμελιώνουν την πεποίθησή τους για τον αναστημένο Ιησού 
Χριστό σε δύο ακρογωνιαίους λίθους.  

4.2.1 Ο πρώτος ακρογωνιαίος λίθος είναι η μαρτυρία των πρώτων χριστιανών ότι 
ο Ιησούς μετά τον θάνατό του θάφτηκε (Α΄ Κορ 15,4: «ἐτάφη») και ότι ο τάφος του 
στη συνέχεια βρέθηκε κενός (πρβλ. Μκ 16,1-8 και παράλληλα · Ιω 20,1-10.11-15)114. 
Σημειώνουμε ότι στο Α΄ Κορ 15,3β-5 οι πρώτοι χριστιανοί και ο Παύλος κάνουν λόγο 
μόνον για την ταφή του Ιησού και όχι για τον κενό τάφο του Ιησού. Το γεγονός όμως, 
ότι αμέσως μετά, αυτοί αναφέρονται στην Ανάσταση του Ιησού και στην εμφάνισή 
του στους μαθητές (Α΄ Κορ 4-5: «ὅτι ἐγήγερται...καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς 
δώδεκα…») επιβεβαιώνει την πεποίθησή τους για τον κενό τάφο115.  

Η μαρτυρία των  πρώτων χριστιανών στην ταφή του Ιησού, καθρεφτίζεται και στο 
Ρωμ 6,4. Εκεί ο Παύλος αναφέρεται στο βάπτισμα και στη σωτηρία των ανθρώπων 
και επισημαίνει ότι με το βάπτισμα τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι χριστιανοί 
«συνετάφημεν οὖν αὐτῷ (με τον Ιησού Χριστό) διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν 
θάνατον…»116.  

Επισημαίνουμε επίσης ότι ο τονισμός των πρώτων χριστιανών της ταφής του 
Ιησού και του κενού τάφου, σχετίζεται με τις θεμελιακές θεολογικές θέσεις των 
Ιουδαίων για τη μετά τον θάνατο ζωή και για τη σωματική Ανάσταση των ανθρώπων. 
Στον ιουδαϊσμό, όπως αργότερα και στον πρώτο χριστιανισμό, ο άνθρωπος θεωρείται 
ως μια ενιαία ψυχοσωματική οντότητα που φέρει το πνεύμα του Θεού. Έτσι ο 
άνθρωπος πεθαίνει σωματικώς και ανασταίνεται σωματικώς. Η ταφή των σωμάτων 
στον Ιουδαϊσμό υπηρετεί αυτή την βασική ιουδαϊκή αντίληψη περί σωματικής 
                                                
και το έργο του εντυπωσίασε τους πρώτους χριστιανούς. Σημειώνουμε ότι οι δύο αυτοί όροι 
«characteristic Jesus > χαρακτηριστικός Ιησούς» και «impact > απήχηση, εντύπωση» 
χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια από τους ερευνητές της Κ.Δ., για να αποδειχθεί η ιδιαιτερότητα και η 
αυθεντικότητα του Ιησού σε σχέση με τους συμπατριώτες του Ιουδαίους. Για τα κριτήρια 
αυθεντικότητας του ιστορικού Ιησού βλ. και στο σχετικό κεφάλαιο με τον τίτλο: «Οι αρχές της 
σύγχρονης έρευνας για τον ιστορικό Ιησού». 
114 Βλ. μεταξύ άλλων και E. Lohse, Επίτομη Θεολογία της Καινής Διαθήκης, 2002, 73εξ. · G. Theißen / A. 
Merz, Der historische Jesus, 415-446, ιδίως 435.  
115  Βλ. όμως R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, 48, ο οποίος θεωρεί τον κενό τάφο ως 
θρύλο, επειδή ο Παύλος δεν αναφέρεται ρητά σε αυτόν.   
116 Ρωμ 6,4.  
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αναστάσεως. Με δεδομένο ότι η ανάσταση των νεκρών θα πραγματοποιηθεί στο 
μέλλον, το σώμα θάβεται, ώστε ν’ αναστηθεί στο μέλλον.  

Σε ό,τι αφορά το νεκρό Ιησού, τονίζεται από τους πρώτους χριστιανούς ότι 
ακολουθήθηκαν τα ιουδαϊκά ταφικά έθιμα και ότι το νεκρό σώμα του Ιησού θάφτηκε 
με προοπτική τη μελλοντική ανάσταση. Η επισήμανση όμως των πρώτων χριστιανών 
ότι ο τάφος του Ιησού βρέθηκε στη συνέχεια κενός, ανατρέπει την αναμενόμενη στο 
μέλλον Ανάσταση του Ιησού και πιστοποιεί την ήδη πραγματοποιηθείσα ανάστασή 
του. Η Ανάσταση του Ιησού είναι πλέον για τους πρώτους χριστιανούς ιστορία και όχι 
εσχατολογία.  

4.2.2  Ο δεύτερος ακρογωνιαίος λίθος, πάνω στον οποίο θεμελιώνουν οι πρώτοι 
χριστιανοί την πεποίθησή τους για τον αναστημένο Ιησού, είναι η ρητή μαρτυρία των 
πρώτων χριστιανών ότι ο Ιησούς μετά τον θάνατο και την ταφή του εμφανίστηκε 
αναστημένος σε αυτούς117. Ακριβέστερα:  

1) Ο Ιησούς εμφανίζεται επανειλημμένα, σε διαφορετικά πρόσωπα και σε 
διαφορετικούς τόπους.  

Η επανειλημμένη αυτή μαρτυρία των πρώτων χριστιανών ενισχύει την άποψη 
περί της ιστορικότητας των όσων αυτοί ισχυρίζονται. Υπενθυμίζουμε ότι ένα από τα 
κριτήρια αυθεντικότητας118 που ισχύουν στην έρευνα για το πρόσωπο του Ιησού 
είναι το κριτήριο της «πολλαπλής μαρτυρίας»119. Αυτό το κριτήριο επικεντρώνει σε 
λόγους ή πράξεις του Ιησού, που μαρτυρούνται σε περισσότερες από μια 
ανεξάρτητες πήγες (π.χ. κατά Μάρκον ευαγγέλιο, πηγή Q, επιστολές Παύλου, κατά 
Ιωάννην ευαγγέλιο) ή σε περισσότερα από ένα γραμματειακά είδη (παραβολές, 
θαύματα, αφηγήσεις, προφητείες κ.λπ.). Με βάση λοιπόν το κριτήριο  της 
«πολλαπλής μαρτυρίας», οι αφηγήσεις αυτές των πρώτων χριστιανών για τις 
εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού πρέπει να θεωρηθούν ως αυθεντικές. Η 
διαπίστωση αυτή δεν επιβεβαιώνει βέβαια και τον χαρακτήρα των εμφανίσεων 
αυτών. Δηλαδή δεν μας βεβαιώνει, αν αυτές ήταν πραγματικές εμφανίσεις του 
αναστημένου Ιησού ή αν οι πρώτοι χριστιανοί προσέλαβαν διάφορες εμπειρίες τους 
σαν εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού.  

Ο  Ιησούς, λοιπόν, πρέπει να εμφανίστηκε πρώτα στον Πέτρο και στην Μαρία 
Μαγδαληνή και άλλες γυναίκες. Στα Α΄ Κορ 15,5 και Λκ 24,34 αναφέρεται ότι ο Ιησούς 
εμφανίζεται πρώτα στον Πέτρο120 . Στο Ιω 20,11-18, όμως, περιγράφεται ότι ο Ιησούς 
εμφανίζεται πρώτα στην Μαρία τη Μαγδαληνή και άλλες γυναίκες και κατόπιν στους 
υπόλοιπους μαθητές του (Ιω 20,19-23). Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο αναγγέλλονται 
εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού στην Γαλιλαία (Μκ 16,7), χωρίς όμως να 
περιγράφεται στη συνέχεια ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν. Στο κατά Ματθαίον 
Ευαγγέλιο, περιγράφεται πώς η «Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία” (Μτ 28,1) 
πήγαν στον τάφο του Ιησού και πώς ήταν εκείνες στις οποίες εμφανίστηκε πρώτα ο 
Ιησούς (Μτ 28,9-10). Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο γίνεται λόγος για την εμφάνιση του 
Ιησού σε δύο μαθητές που πορεύονταν προς την κωμόπολη Εμμαούς (Λκ 24, 13εξ.). 

                                                
117  Αναλυτικά, βλ.,μεταξύ των άλλων, G. Theißen / A. Merz, Der historische Jesus, 415-446.  
118 Γιά τα κριτήρια αυθεντικότητας του ιστορικού Ιησού βλ. και στο σχετικό κεφάλαιο με τον τίτλο: «Οι 
αρχές της σύγχρονης έρευνας για τον ιστορικό Ιησού». 
119 «Multiple independent attestation».  
120  Ο U. Schnelle, Theologie des Neuen Testaments, 149, θεωρεί, παραθέτοντας και σχετική 
βιβλιογραφία, ότι η αναφορά του Πέτρου ως του πρώτου που είδε τον αναστημένο Ιησού σχετίζεται 
με την προβεβλημένη θέση που είχε ο Πέτρος στον πρώτο χριστιανισμό.  
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Τέλος, στο Α΄ Κορ 15,6εξ παρατίθενται και άλλες εμφανίσεις του Ιησού σε ομάδες 
πιστών, στον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιησού, και στον Παύλο.  

2) Ο Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές και τους άλλους ακολούθους του με 
πολλούς τρόπους. Έτσι:  

α) Στο Α΄ Κορ 15,5-8 και Λκ 24,34 χρησιμοποιείται απλώς το ρήμα “ὤφθη” και με 
αυτό δηλώνεται ότι ο Κηφάς (: ή Πέτρος ή Σίμων), οι έντεκα μαθητές, οι πάνω από 
πεντακόσιοι αδελφοί, ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος και ο Παύλος είδαν απλώς τον Ιησού. 
Δεν περιγράφεται όμως η μορφή με την οποία τον είδαν. Υπονοείται όμως ότι η 
μορφή αυτή ταυτοποιήθηκε από τους μαθητές ως η μορφή του προπασχάλιου  
Ιησού. 

β) Στο Ιω 20,11-18 γίνεται λόγος για τη συνάντηση του Ιησού με την Μαρία 
Μαγδαληνή έξω από τον κενό τάφο. Χρησιμοποιείται το ρήμα “θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν 
ἑστῶτα” και ταυτόχρονα δηλώνεται ότι “καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ” (Ιω 20,14). Η 
αναγνώριση121 από τη Μαρία Μαγδαληνή ότι η μορφή που βρισκόταν μπροστά της 
είναι ο Ιησούς, πραγματοποιείται όταν ο Ιησούς της υπενθυμίζει ένα μέρος των 
λόγων του που απηύθυνε στους μαθητές και στις μαθήτριές του πριν το Πάθος του. 
Η υπενθύμιση αυτή της διδασκαλίας του Ιησού του, βοηθά τη Μαγδαληνή να 
αναγνωρίσει τον Ιησού. Τον αποκαλεί μάλιστα “ραββουνι (ὃ λέγεται διδάσκαλε)”  (Ιω 
20,16) και  επιχειρεί να τον αγγίξει, ενέργεια που αποτρέπει ο Ιησούς λέγοντας “μή 
μου ἅπτου” (Ιω 20,17)122.  

Στο Λκ 24,13-35 περιγράφεται κάτι ανάλογο με εκείνο του Ιω 20,11-18. Ο Λουκάς, 
αναφέρεται στο χωρίο αυτό, στο συμβάν με τους δύο μαθητές και τον Ιησού στο 
Εμμαούς. Στο απόσπασμα αυτό οι μαθητές δεν αναγνωρίζουν αρχικά τον Ιησού (“οἱ 
δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν” 123). Η αναγνώριση και η 
ταυτοποίηση ότι το πρόσωπο με τη συγκεκριμένη μορφή, με το οποίο συνταξιδεύουν 
και συνομιλούν είναι ο Ιησούς, πραγματοποιείται όταν ο Ιησούς τους αναφέρει μέρος 
της διδασκαλίας της Γραφής (Π.Δ.), για το οποίο τονίζει ο Ιησούς ότι αναφέρεται σε 
αυτόν. Η αναγνώριση και η ταυτοποίηση του Ιησού από τους δύο μαθητές, 
ολοκληρώνεται όταν όλοι κάθονται να δειπνήσουν και ο Ιησούς προβαίνει στην 
κλάση του άρτου. Τότε κατά το Λκ 24,31 “αὐτῶν δ ὲδιηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμο ὶκα ὶ
ἐπέγνωσαν αὐτόν”. Η υπενθύμιση αυτή της διδασκαλίας της Π.Δ. από τον Ιησού και 
ο συμβολισμός του δείπνου του Ιησού με τους δύο μαθητές και την κλάση του άρτου,  
τους βοηθά να αναγνωρίσουν τον άνθρωπο που έχουν μπροστά τους ως τον 
προπασχάλιο Ιησού.  

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι στα παραπάνω κείμενα η “ενσώματη” μορφή με την 
οποία εμφανίζεται ο Ιησούς, αναγνωρίζεται από τους μαθητές ως μορφή του Ιησού, 
αφού ο Ιησούς τους διδάσκει για το νόημα της Π.Δ. και αφού πραγματοποιεί τη 
συμβολική πράξη της κλάσης του άρτου.   

                                                
121 Βλ. G. Theissen / A. Merz, Der historische Jesus, 431, οι οποίοι θεωρούν ότι μορφολογικά η εν λόγω 
αναγνώριση του Ιησού από την Μαρία Μαγδαληνή, καθώς και η αναγνώριση του Ιησού από τους δύο 
μαθητές του στο Εμμαούς (Λκ 24,13-35), είναι ένα λογοτεχνικό μοτίβο, το „μοτίβο αναγνώρισης“ 
(„ἀναγνώρισις Motiv”). Με το μοτίβο αυτό περιγράφεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα αναγνωρίζουν και 
ταυτοποιούν τον Ιησού από την διδασκαλία του και όχι από την ανθρώπινη μορφή που βλέπουν.  
122 Βλ. και παρακάτω Μέρος Η. Η θεολογία της ιωάννειας γραματείας, 2.5.2 Η Ανάσταση του Ιησού.
  
123 Λκ 24,16. 
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γ) Στο Λκ 24,36-49 και στο Ιω 20,19-23 γίνεται λόγος για την εμφάνιση του 
αναστημένου Ιησού σε ομάδες ανθρώπων. Συγκεκριμένα:  

Στο Λκ 24,36-49 περιγράφεται η ξαφνική εμφάνιση του αναστημένου Ιησού στους 
ένδεκα αποστόλους, όπου ταυτοποιείται η “σωματική” παρουσία του ως εξής: 
Πρώτον, αυτοί αγγίζουν τις Ιω 20,24-29 του Ιησού και τον βλέπουν να καταναλώνει 
τροφή. Δεύτερον, ο Ιησούς τους διδάσκει για το μεσσιανικό χαρακτήρα της 
διδασκαλίας στης Π.Δ.. Τρίτον, καλούνται από τον Ιησού ν’ ασκήσουν ιεραποστολή. 

Στο Ιω 20,19-29 περιγράφεται επίσης η ξαφνική εμφάνιση του Ιησού σε ομάδα 
μαθητών του, όπου ταυτοποιείται η “σωματική” παρουσία του ως εξής: Πρώτον, ο 
Ιησούς εμφανίζεται μπροστά τους, αν και οι πόρτες είναι κλειστές. Δεύτερον, ο 
Θωμάς αγγίζει την πλευρά του Ιησού (πρβλ. Ιω 19,34). Τρίτον, οι μαθητές καλούνται 
από τον Ιησού ν’ ασκήσουν ιεραποστολή και να ιδρύσουν την Εκκλησία. Τέταρτον, ο 
Ιησούς χορηγεί στους μαθητές το άγιο Πνεύμα. Τέλος πέμπτον, τους εξουσιοδοτεί να 
συγχωρούν τις αμαρτίες των ανθρώπων. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι στα παραπάνω κείμενα η “ενσώματη” μορφή με την 
οποία εμφανίζεται ο Ιησούς αναγνωρίζεται από τους μαθητές ως μορφή του Ιησού, 
μέσα από ένα ταυτόχρονο συνδυασμό στοιχείων που πιστοποιούν τη σωματική 
παρουσία του αναστημένου Ιησού. Τέτοια στοιχεία είναι το άγγιγμα του σώματός 
του, η κατανάλωση τροφής από τον Ιησού, η διδασκαλία του Ιησού για το μεσσιανικό 
χαρακτήρα της Π.Δ., η κλήση των μαθητών ν’ ασκήσουν ιεραποστολή και να ιδρύσουν 
την Εκκλησία, η χορήγηση στους μαθητές από τον Ιησού του αγίου Πνεύματος και η 
εξουσιοδότηση να συγχωρούν τις αμαρτίες των ανθρώπων. 

δ) Ακόμη, στο Λκ 24,50-51 περιγράφεται η ανάληψη του αναστημένου Ιησού, την 
οποία βλέπουν οι μαθητές του.  

ε) Τέλος, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (Ιω 20,24-29 · 21,1-14 · 21,15-23) έχουμε 
επίσης μια ομάδα κειμένων που σχετίζονται με τις εμφανίσεις του αναστημένου 
Ιησού. Αυτές είναι:  πρώτον, η εμφάνιση του Ιησού στον Θωμά. Σύμφωνα με αυτή ο 
Θωμάς αγγίζει τις πληγές του Ιησού και έτσι διαλύονται οι όποιες αμφιβολίες του 
για το ότι ο Ιησούς ανέστη. Δεύτερον είναι η εμφάνιση του Ιησού στην Γαλιλαία, στην 
θάλασσα της Τιβεριάδος (: λίμνη Γεννησαρέτ). Σε αυτή οι μαθητές δεν αναγνωρίζουν 
αρχικά τον Ιησού. Τον αναγνωρίζουν όμως μετά την πετυχημένη ψαριά που είχαν 
χάριν της θαυμαστής  παρέμβασης του Ιησού  και μετά το γεύμα που είχαν μαζί του. 
Τέλος, είναι η στιχομυθία του Ιησού με τον Πέτρο. Σε αυτή περιγράφεται πώς ο 
αναστημένος Ιησούς αναθέτει την αρχηγία της Εκκλησίας στον Πέτρο και προφητεύει 
το μαρτύριο του αποστόλου. Επίσης γίνεται λόγος και για τη σχέση του Πέτρου με 
τον  αγαπημένο μαθητή του Ιησού.   

4.2.3 Συνοπτικά και σύμφωνα με τις πηγές, τα γεγονότα του Πάσχα είναι πιθανόν 
να εξελίχτηκαν ως εξής:  

Οι μαθητές, μόλις συνελήφθη ο Ιησούς εγκαταλείπουν τρομοκρατημένοι την 
Ιερουσαλήμ. Μόνο μερικές μαθήτριες του Ιησού παραμένουν και τολμούν να 
παρακολουθήσουν τη σταύρωση του Ιησού124.  Οι μαθητές καταφεύγουν κατά πάσα 
πιθανότητα στην Γαλιλαία. Εκεί πραγματοποιούνται, σύμφωνα με το Μκ 16,7 · Μτ 
28,16εξ., οι πρώτες εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού, Στο κατά Λουκάν και στο 

                                                
124 Σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο οι μαθητές δεν εγκαταλείπουν την Ιερουσαλήμ. Αντίθετα, 
επισημαίνεται ότι ο Ιησούς φροντίζει να μη χαθεί κανένας από αυτούς (Ιω 18,9). Επίσης αναφέρεται 
ότι ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού στέκεται μαζί με τις γυναίκες και με την μητέρα του Ιησού κάτω 
από τον σταυρό.   
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κατά Ιωάννην έχουμε μια μεταγενέστερη αναφορά, σύμφωνα με την οποία ο τόπος 
εμφάνισης του Ιησού μετατίθεται στην Ιερουσαλήμ.  

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα στα οποία εμφανίστηκε ο Ιησούς, πιθανολογείται ότι ο 
Ιησούς εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία Μαγδαληνή. Η παράδοση όμως αυτή 
«αποσύρεται» πολύ σύντομα από το προσκήνιο και υπερισχύει μέσα στην πρώτη 
κοινότητα η άλλη παράδοση,  η οποία υποστηρίζει ότι ο Ιησούς εμφανίστηκε πρώτα 
στον Πέτρο (Α΄ Κορ 15,5). Σημειώνουμε ότι η παράδοση αυτή είναι αρχαιότερη της 
παράδοσης για τη Μαρία Μαγδαληνή. Επίσης, ότι αυτή συνδέεται με άλλες 
εμφανίσεις του Ιησού σε περισσότερους από έναν ανθρώπους.  Με βάση τις δύο 
αυτές πληροφορίες, μπορεί να υποστηριχτεί ότι ο Πέτρος πρέπει να συγκέντρωσε 
ξανά τους δώδεκα μαθητές του Ιησού και σε όλους αυτούς να εμφανίστηκε ο Ιησούς. 
Ο Ιησούς εμφανίστηκε επίσης μεμονωμένα στον Παύλο, στον Ιάκωβο τον αδελφόθεο 
και σε πάνω από 500 άλλους «αδελφούς».  

Σύντομα όμως διαμορφώθηκε ακόμη μια παράδοση, η παράδοση του κενού 
τάφου. Σύμφωνα με την παράδοση αυτή ο αναστημένος Ιησούς συνδέθηκε με τον 
κενό τάφο, ο οποίος πρέπει να βρισκόταν κοντά στον τόπο του εκτέλεσής του. Στα 
Ευαγγέλια περιγράφεται ότι οι γυναίκες που είχαν παραμείνει στην Ιερουσαλήμ, 
επισκέφτηκαν τον τάφο αυτό.  

Η παραπάνω συνοπτική περιγραφή της ταφής, του κενού τάφου και των 
εμφανίσεων του αναστημένου Ιησού σύμφωνα με τα καινοδιαθηκικά κείμενα, έγινε 
αποδεκτή ως ιστορική από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Απόδειξη είναι η 
σταδιακή εξάπλωση του χριστιανισμού.  

Παράλληλα όμως η ιστορικότητα των αφηγήσεων αυτών αμφισβητήθηκε έντονα, 
ιδιαίτερα κατά την νεοτερική εποχή. Οι ερευνητές της περιόδου αυτής, στηριζόμενοι 
στη λογική, θεώρησαν ότι οι διηγήσεις για την Ανάσταση του Ιησού περιείχαν πολλές 
ασάφειες και ιστορικές ανακρίβειες. Έτσι αμφισβήτησαν την ιστορικότητα των 
διηγήσεων αυτών.  

Πρέπει, όμως να παρατηρήσουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί οικοδομούν την 
θεολογία τους για τον αναστημένο Ιησού πρώτιστα πάνω στην εμπειρία τους. Οι 
πρώτοι χριστιανοί διακηρύσσουν πρώτιστα ότι είδαν, συνομίλησαν και έζησαν 
καθημερινές στιγμές μαζί με τον αναστημένο Ιησού. 

 
Συμπερασματικά, η Ανάσταση του Ιησού πιστοποιείται από τις μαρτυρίες των 

συγχρόνων του για την ταφή του νεκρού Ιησού, για τον κενό τάφο και για τις 
επανειλημμένες εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού. Οι μαρτυρίες αυτές είναι 
πολλές και διαφορετικές και γι’ αυτό θεωρούνται πολύ σημαντικές. Πρώτα από όλα, 
αυτές είναι ακόμη μια ένδειξη της ποικιλομορφίας που χαρακτηρίζει τα κείμενα της 
Κ.Δ.. Έπειτα, αυτές δείχνουν την ύπαρξη πολλών εμπειριών και αποδυναμώνουν το 
επιχείρημα που υποστηρίζει ότι οι διηγήσεις για την Ανάσταση του Ιησού είναι 
ασαφείς και ιστορικά ανακριβείς. Ακόμη, αυτές αναδεικνύουν την αλήθεια για την 
Ανάσταση του Ιησού μέσα από πολλά, μικρά και διαφορετικά αφηγήματα. Αυτά 
περιορίζουν ασφυκτικά τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός μεγάλου αφηγήματος και 
την απόπειρα οποιασδήποτε χειραγώγησης της αλήθειας της Ανάστασης του Ιησού. 
Τέλος, τα πολλά και μικρά αυτά αφηγήματα για την Ανάσταση του Ιησού προβάλλουν 
με τον καλύτερο τρόπο την επικαιρότητα της Κ.Δ.. Στη σημερινή μετανεοτερική ή 
ύστερη νεοτερική εποχή τα μεγάλα αφηγήματα με τις μεγάλες αλήθειες 
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αποδείχτηκαν κάλπικα. Αντίθετα τα μικρά αφηγήματα με τις μικρές αλήθειες, όπως 
οι διηγήσεις για την Ανάσταση του Ιησού, ξανακέρδισαν τις καρδιές των ανθρώπων.    
 

 
4.3 Η εμπειρική πρόσληψη του αγίου Πνεύματος 

 
 

Η επενέργεια του αγίου Πνεύματος είναι η τρίτη εμπειρία των πρώτων 
χριστιανών. Οι πρώτοι χριστιανοί ζουν καθημερινά την εμπειρία αυτή, αφού ο ίδιος 
ο Θεός τους χάρισε το άγιο Πνεύμα (Α΄ Θεσ 4,8 · Α΄ Κορ 1,12.14) και έτσι 
διαπιστώνουν την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά  τους.  

Η εμπειρική αυτή πρόσληψη του αγίου Πνεύματος βοηθά τους πρώτους 
χριστιανούς να διατυπώσουν την θεολογία τους για τον Ιησού Χριστό και να 
διαμορφώσουν την ζωή τους σύμφωνα με το παράδειγμά  του.  

Σημειώνουμε ότι και στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό τονίζεται η στενή σύνδεση 
του πνεύματος με το θείο. Τονίζεται ότι ο Θεός είναι ασώματος125 και στην ουσία  
πνεύμα126 , και με αυτή του την υπόσταση επικοινωνεί με τον άνθρωπο127.  

Επίσης στην Π.Δ. και στον ιουδαϊσμό είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη  ότι 
στα έσχατα το πνεύμα του Θεού θα διαμοιραστεί στους ανθρώπους128 . 

Η  εμπειρία του αγίου Πνεύματος στον πρώτο χριστιανισμό αποτυπώνεται σε 
πολλά καινοδιαθηκικά κείμενα.  

Ήδη στο Α΄ Θεσ 4,8 αναφέρεται ότι ο Θεός είναι αυτός που χορηγεί «τὸ πνεῦμα 
αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς»129. Η πρόσληψη του αγίου Πνεύματος δεν περιγράφεται 
μόνον σαν μια εσωτερική, μυστική εμπειρία. Αντίθετα βλέπουμε στην Κ.Δ. ότι η 
πρόσληψη του αγίου Πνεύματος είναι φανερή, δημόσια. Στο Πρ 8,18 π.χ. 
περιγράφεται ότι το άγιο Πνεύμα δίδεται στους πιστούς από τους αποστόλους με την 
επίθεση των χειρών. Επίσης,  ότι το άγιο Πνεύμα δίνει την δύναμη θεραπείας των 
ασθενειών130, το χάρισμα της γλωσσολαλίας131 και της προφητείας132 .  

Ακόμη, το άγιο Πνεύμα περιγράφεται ως η δύναμη που θα έλθει άνωθεν και την 
οποία ο Χριστός θα χορηγήσει στους  μαθητές του133.   

                                                
125 Πρβλ. Διογένης Λαέρτιος, V, 32, ο οποίος τονίζει ότι ο Πλάτωνας όσο και ο Αριστοτέλης «τὸν θεὸν 
ἀσὠματον ἀπέφαινε». 
126 Πρβλ. τους διάφορους τρόπους με τους οποίους  περιγράφεται η πνευματική αυτή υπόσταση του 
θείου. Ο Διογένης Λαέρτιος, VII, 135, αναφερόμενος στον Στωικό φιλόσοφο Απολλόδωρο επισημαίνει 
ότι γι’ αυτόν «Ἕν τ᾽ εἶναι θεὸν καὶ νοῦν καὶ εἱμαρμένην καὶ Δία».  Ο δε Κλήμης ο Αλεξανδρέας, 
Στρωματείς, V, 14,89,2 αναφερόμενος στους Στωικούς επισημαίνει ότι «Φασὶ ...εἶναι τὸν θεὸν οἱ 
Στωἱκοί...πνεῦμα κατ᾽ οὐσίαν». 
127 Πρβλ. Επίκτητος, Διατριβαί, Β, 8,1-2. 9-11, όπου ο στωικός φιλόσοφος τονίζει ότι η ουσία του Θεού  
είναι «νους, γνώση, ορθός λόγος» και επισημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος «είναι απόσπασμα του 
Θεού...και φέρει τον Θεό μέσα του».  
128 Πρβλ. π.χ. Ιεζ 36,25-29 · Ησ 32,15-18· Ιωήλ 3,1-5. 
129 Βλ.και F. W. Horn, Das Angeld des Geistes, Göttingen 1992 · G. D. Fee, God’s Empowering Presens. 
The  Holy Spirit in the Letters of Paul, Hendrickson Publishers, 1994.  
130 Α΄ Κορ 12,9 (: “ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ ἑνὶ πνεύματι”). 
131 Πραξ 2,4 (: “καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς 
τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς”) · Πραξ2,11 · 4,31 κ.α. 
132 Α΄ Κορ 12 · 14 · Πραξ 10 · 19. 
133 Πρβλ. Λκ 24,49 (: “καὶ [ἰδοὺ] ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾿ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ 
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Επίσης, τονίζεται ότι το άγιο Πνεύμα σφραγίζει την δράση του Ιησού με την 
παρουσία του στην βάπτιση134 .  Ακόμη, είναι ευρέως διαδεδομένη η παράδοση που 
περιγράφει την επενέργεια του αγίου Πνεύματος στην Ανάσταση του Ιησού135.  Από 
την Ανάσταση του Ιησού και εξής το άγιο Πνεύμα καθορίζει την  ύπαρξη και την 
δράση του Ιησού Χριστού136.  

Η ενέργεια του αγίου Πνεύματος αποκόπτει επίσης τον πιστό κατά την βάπτιση 
από την αμαρτία και τον εισαγάγει στη νέα εν Χριστώ ζωή137. Στο ίδιο πλαίσιο ο απ. 
Παύλος τονίζει την δράση του αγίου Πνεύματος τόσο στον ίδιο όσο και στον καθένα 
πιστό ξεχωριστά138 . Τέλος ο απόστολος, ήδη από την Α΄ Θεσ, που αποτελεί το 
αρχαιότερο κείμενο της Κ.Δ., προτρέπει τους πιστούς να μη σβήνουν την φλόγα των 
χαρισμάτων του αγίου Πνεύματος139.  

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί, με τις διατυπώσεις 
τους για το άγιο Πνεύμα και την δράση του εντός της κοινότητας, φαίνεται να είναι 
πεπεισμένοι για την παρουσία και την μεταμορφωτική επενέργεια του αγίου 
Πνεύματος ανάμεσά τους.  Αυτό που οι Ιουδαίοι ήλπιζαν να συμβεί στο μέλλον κατά 
τα έσχατα, ο ερχομός δηλαδή του Πνεύματος του Θεού, είναι γεγονός για τους 
πρώτους χριστιανούς. Σε ό,τι δε αφορά τον Ιησού Χριστό και την χριστολογία, οι 
πρώτοι χριστιανοί είναι πεπεισμένοι ότι η εμπειρία του αγίου Πνεύματος τους 
οδήγησε να συνειδητοποιήσουν το γεγονός της αναστάσεως του Ιησού από τους 
νεκρούς.  

 
Συμπερασματικά, οι πρώτοι χριστιανοί στηριγμένοι στις τρεις αυτές εμπειρίες 

τους, του προπασχάλιου Ιησού, του μεταπασχάλιου αναστημένου Ιησού και του 
αγίου Πνεύματος, αρχίζουν σιγά-σιγά να διαμορφώνουν την θεολογία τους. Αυτή 
είναι στην αρχή προφορική και στη συνέχεια γραπτή. Την θεολογία αυτή του πρώτου 
χριστιανισμού θα την παραλάβει πρώτος ο απ. Παύλος και θα την εντάξει στις 
επιστολές του.  
  

                                                
καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν”) · Πραξ 1,8 (: “ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν 
ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ [ἐν] πάσῃ 
τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς”).  
134 Μκ 1,9-11 · Πραξ 10,37. 
135 Πρβλ. Ρωμ 8,11 (: «εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας 
Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζῳοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν 
ὑμῖν») · Ρωμ 1,3-4 · Α΄ Πε  3,18 ·  Α΄ Τιμ 3,16.  
136 B΄ Κορ 3,17 (:«ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν»). 
137  Πρβλ. Α΄ Κορ 6,19 (: «ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν οὗ 
ἔχετε ἀπὸ θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;») · Α΄ Κορ 12,13; Ρωμ 5,5.  
138 Πρβλ. Α ΄ Κορ 14,18 · Β΄ Κορ 12,12 · Γαλ 3,2-5 · Α΄ Κορ 12,7-8.  
139 Α΄ Θεσ 5,19 (: «τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε»). 
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5. Η Εβραϊκή Βίβλος (Thanakh) και η χριστιανική πρόσληψή της 
 
 
Οι πρώτοι χριστιανοί από την αρχή συνδέουν τον Ιησού Χριστό με την Εβραϊκή 

Βίβλο (Thanakh), η οποία στην χριστιανική παράδοση ονομάζεται Παλαιά Διαθήκη. 
Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται, επειδή οι πρώτοι χριστιανοί θεωρούν ότι πολλά 
από τα αναφερόμενα στην Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh) παραπέμπουν στον Ιησού 
Χριστό. 

Σημειώνουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν περισσότερο τη 
μετάφραση της Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh) στην κοινή ελληνιστική γλώσσα, την 
αποκαλούμενη «μετάφραση των εβδομήκοντα (Ο΄)».  

 
 

5.1 Ορολογία και Εβραϊκή Βίβλος (Thanakh) 
 
   

Πριν προχωρήσουμε όμως στην ανάλυση του θέματος της πρόσληψης της 
Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh) από τους πρώτους χριστιανούς, θα προβούμε σε 
ορισμένες διευκρινίσεις, σχετικές με την ορολογία γύρω από την Εβραϊκή Βίβλο 
(Thanakh). Συγκεκριμένα:  

5.1.1 Με τους δύο παραπάνω όρους, «Εβραϊκή Βίβλος» και «Thanakh» 
ονομάζουμε την «θρησκευτική συλλογή κειμένων των   Ισραηλιτών» που είχε 
διαμορφωθεί με την πάροδο των αιώνων. Ειδικότερα, η λέξη «Thanakh” είναι ένα 
ακρωνύμιο που αποτελείται από τα αρχικά των λέξεων «Torah (: Νόμος)», «Nebiim (: 
Προφήτες) και «Ketubim (: Αγιόγραφα»). Με τις λέξεις αυτές χωρίζεται η ισραηλιτική 
αυτή θρησκευτική συλλογή σε τρία μέρη, στο Νόμο του Μωυσή, στους Προφήτες και 
στα Αγιόγραφα. Ο τριμερής αυτός χωρισμός μνημονεύεται ήδη από τον πρώτο αιώνα 
π.Χ. στο βιβλίο της Σοφίας Σειράχ140  και υιοθετήθηκε από τους ραβίνους κατά τη, 
δημιουργία του Μασωριτικού κειμένου141.   

5.1.2  Οι πρώτοι χριστιανοί, όταν αναφέρονταν στην Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh), 
χρησιμοποιούσαν τους όρους «Γραφή», «Γραφές» 142, «νόμος», «νόμος 
Μωϋσέως»143 και «προφήτες»144. Ο Παύλος τέλος, χρησιμοποιεί στο Β΄ Κορ 3,14 και 

                                                
140  Σειρ, Πρόλογος, 8-10 · 24-25 (: “εἴς τε τὴν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἄλλων πατρίων 
βιβλίων ἀνάγνωσιν” · “ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ νόμος καὶ αἱ προφητεῖαι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίων”). 
141 Βλ. και Δ. Δόικος, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Γενική εισαγωγή, 75-101 · Μ. Κωνσταντίνου, 
...Του συνιέναι τας Γραφάς, 13+1 βήματα εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη, 29-55. 
142  Πρβλ. π.χ. Α΄ Κορ 15,4 · Γαλ 3,8 · Λκ 4,21 · 27.32 · Ιω 2,22 · 5,39· 7,38. 
143 Π.χ. Ρωμ 2,13 · Μτ 5,17 · Λκ 2,39 · Πραξ 13,38.   
144 Π.χ. Μτ 5,17 · Ιω 6,45 · Πραξ 7,42.  
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την έκφραση «παλαιά διαθήκη»145. Έκτοτε, οι χριστιανοί υιοθετούν την έκφραση 
«παλαιά διαθήκη», όταν αναφέρονται στην Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh)146.  

Σημειώνουμε όμως ότι ο όρος “Παλαιά Διαθήκη” είναι προβληματικός, επειδή με 
την χρήση του: 

1) Μπορεί να θεωρηθεί ότι η Παλαιά Διαθήκη (: Εβραϊκή Βίβλος [Thanakh]) είναι 
υποδεέστερη της Καινής Διαθήκης, αφού, ως παλαιά χρειάζεται να συμπληρωθεί  
από την καινή (νέα) συμφωνία του Θεού με τους ανθρώπους.  

2) Η θέση των πρώτων χριστιανών - που σημειωτέον ήταν στην πλειονότητά τους 
Ιουδαίοι - ότι η Παλαιά Διαθήκη (: Εβραϊκή Βίβλος [Thanakh]) βρίσκει το αληθινό της 
νόημα στην Καινή Διαθήκη, δεν ήταν αποδεκτή από όλους του Ιουδαίους του πρώτου 
αιώνα μ.Χ.. Ο ραβινικός Ιουδαϊσμός π.χ. θεωρούσε ότι η Εβραϊκή Βίβλος (Thanakh) 
βρίσκει τo αληθινό της νόημα στη Μισνά και στο Ταλμούδ.  

3) Τέλος, ο όρος «Παλαιά Διαθήκη» είναι προβληματικός, επειδή είναι θεολογικά 
άστοχος και κοινωνικά επικίνδυνος. Είναι θεολογικά άστοχος, επειδή  η αντίληψη ότι 
η Παλαιά Διαθήκη είναι ατελής και πρέπει να συμπληρωθεί από την Καινή Διαθήκη 
υποβιβάζει την Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh). Oι Ισραηλίτες όμως θεωρούν ότι η Εβραϊκή 
Βίβλος (Thanakh) είναι εκ Θεού και περιλαμβάνει το λόγο του Θεού. Είναι 
πεπεισμένοι ότι ο Μωσαϊκός Νόμος δόθηκε από τον Θεό στον Μωυσή και τους 
Ισραηλίτες κατά την Έξοδο των Ισραηλιτών από την σκλαβιά της Αιγύπτου147 και ότι 
ο Μωσαϊκός Νόμος, ως θείο δώρο, δεν μπορεί να είναι ατελής. Σημειώνουμε ότι και 
ο απ. Παύλος, ως ένας εκ των κύριων εκπροσώπων του πρώτου χριστιανισμού, 
δηλώνει σχετικά με το Νόμο ότι «ὁ μὲν νόμος ἅγιος καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ 
ἀγαθή»148 . Ταυτόχρονα ο όρος «Παλαιά Διαθήκη» είναι κοινωνικά επικίνδυνος, 
επειδή μαζί με την απαξίωση του Μωσαϊκού Νόμου, απαξιώνονται και οι κύριοι 
εκφραστές του, οι Ισραηλίτες149. Πικροί καρποί της απαξιωτικής αυτής στάσης 
απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο και στον Ισραηλιτικό λαό είναι οι κατά καιρούς διώξεις 
εναντίον του λαού αυτού με αποκορύφωμα τη γενοκτονία του κατά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ναζί.   

 
 

5.2 H χριστιανική πρόσληψη της Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh) 
 

                                                
145 Β΄ Κορ 3,14 (: “ἀλλὰ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν. ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα 
ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται”). 
Σημειώνουμε ότι η χρήση του όρου “παλαιά διαθήκη” από τον Παύλο συνδέεται με την σφοδρή 
αντιπαράθεση του αποστόλου με τους ιουδαιοχριστιανούς αντιπάλους του. Αυτοί αμφισβητούσαν τον 
Παύλο και την διακονία του και τον θεωρούσαν κατώτερο του Μωυσή και της διακονίας του. Βλ. 
αναλυτικά Χ. Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην παύλεια θεολογία, 275-327. 
146 Πρβλ. π.χ. Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, Στρωματείς, 5,13, ο οποίος χρησιμοποιεί παράλληλα τους όρους 
«Παλαιά Διαθήκη» και «Καινή Διαθήκη» (: «διά τε τῆς παλαιᾶς διά τε τῆς νέας διαθήκης κηρύσσηται 
καὶ λέγηται»). Βλ. και Αθανάσιος, Αρχιεπισκόπος Αλεξανδρείας, Η λθ΄ εορταστική επιστολή, 
Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας του Μεγάλου, Άπαντα τα έργα, εισ., μετ. σχόλ. Β. 
Φανουργάκη, τόμος 10, Θεσσαλονίκη, 1976, 331-351.  
147 Βλ. π.χ. Εξ. 33-34. 
148 Ρω, 7,12.  
149 Βλ. και Ε. Ulrich, “Hebrew Bible”, in C. A. Evans & S. E. Porter (Eds.), Dictionary of New Testament 
background: a compendium of contemporary biblical scholarship (electronic ed., Logos Bible Software), 
Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000, 452–459. 
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Η  πρώτοι χριστιανοί θεωρούν ως ιερό τους βιβλίο την Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh) 

και γι΄ αυτό παραπέμπουν συχνά σε αυτή150. Η παράθεση όμως των χωρίων 
πραγματοποιείται κατά τρόπο διαπλαστικό και συνδυάζεται με τη νέα χριστιανική 
πίστη. Ακριβέστερα:  

5.2.1  O πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι είναι στην πλειονότητά τους 
ιουδαιοχριστιανοί, παραθέτουν και ξανά-διαβάζουν την Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh) 
υπό το πρίσμα του προσώπου του Ιησού Χριστού, δηλαδή κυρίως χριστοκεντρικά. 
Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ήδη στο πρωτοχριστιανικό κείμενο που παραθέτει ο απ. 
Παύλος στο Α΄ Κορ 15,3β-5. Εκεί σημειώνει ότι αυτά που αναφέρονται στον Ιησού 
Χριστό πραγματοποιήθηκαν «κατὰ τὰς γραφάς».151 Οι πρώτοι χριστιανοί, θεωρούν 
ότι όσα αναφέρονται στην Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh) εκπληρώνονται στο πρόσωπο 
του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για μια νέα ανάγνωση και ερμηνεία, χριστιανική αυτή 
τη φορά, της Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh). 

 5.2.2 Επίσης, οι πρώτοι χριστιανοί έχουν την πεποίθηση ότι το σωτηριώδες έργο 
του Θεού (Θεία Οικονομία) αποτελείται από δύο σκέλη, τα οποία είναι στενά 
συνδεδεμένα μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρούμενα. Το ένα σκέλος είναι το 
σωτηριώδες έργο του Θεού που περιγράφεται στην Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh) και 
σχετίζεται με τον Ισραήλ. Το άλλο σκέλος είναι το σωτηριώδες έργο του Θεού που 
εκτυλίσσεται με την εμφάνιση του Ιησού Χριστού, την δράση του, τη σταύρωση και 
την ανάστασή του και σχετίζεται με τους χριστιανούς, τον νέο Ισραήλ.   

5.2.3  Οι πρώτοι χριστιανοί, για να δείξουν την ενότητα του σωτηριώδους έργου 
του Θεού (Θεία Οικονομία), όπως αυτό περιγράφεται στην Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh) 
και αργότερα στην Καινή Διαθήκη, χρησιμοποίησαν διάφορους τρόπους ή 
«μεθόδους» ερμηνείας των κειμένων (: πρωτοχριστιανικές μέθοδοι ερμηνείας). 
Συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν :  

1) Την τυπολογία (: προεικόνιση), ως τρόπο προσέγγισης του κειμένου. Σύμφωνα 
με την τυπολογία, πρόσωπα ή καταστάσεις μιας εποχής προτυπώνουν (: 
προεικονίζουν) πρόσωπα ή καταστάσεις μιας μεταγενέστερης εποχής. Έτσι οι 
χριστιανοί θεώρησαν ότι διάφορα πρόσωπα και καταστάσεις (: «τύποι») της 
Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh) προ-τυπώνουν ή προ-εικονίζουν διάφορα πρόσωπα ή 
γεγονότα (: «αντίτυποι») της Καινής Διαθήκης152.  

2) Επίσης, χρησιμοποίησαν ως τρόπο προσέγγισης του κειμένου την θεωρία της 
υπόσχεσης – εκπλήρωσης, σύμφωνα με την οποία οι υποσχέσεις του Θεού που 
δόθηκαν σε μια εποχή, εκπληρώνονται ή πραγματοποιούνται σε μια άλλη 
μεταγενέστερη εποχή. Έτσι οι χριστιανοί συμπέραναν ότι το σωτηριώδες έργο του 
Θεού (Θεία Οικονομία) υπάρχει ως υπόσχεση στην Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh), 
υπόσχεση που εκπληρώνεται στην Καινή Διαθήκη153. 

3) Ακόμη, χρησιμοποίησαν την αλληγορία ή αλληγορική μέθοδο, ως τρόπο 
προσέγγισης των κειμένων. Σύμφωνα με αυτή ένα κείμενο κρύβει μέσα του μια 
βαθύτερη σημασία, την οποία  πρέπει κάποιος ν’ αναζητήσει, ν’ ανακαλύψει και να 

                                                
150 Βλ. και S. Moyise, The Old Testament in the New. An Introduction, London / New York 2001 · G. K. 
Beale & D. A. Carson, Commentary on the New Testament use of the Old Testament, Grand Rapids, MI; 
Nottingham, UK, 2007.  
151 Για το Α΄ Κορ 15,3β-5 βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο με τον τίτλο: «Α΄ Κορ 15,3β-5α.  
152 Πρβλ. Ρωμ 5,14.  
153 Πρβλ. Μτ 8,17 · Ιω 19,36 · Πραξ 1,16.  
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παρουσιάσει.  Έτσι, οι χριστιανοί με την βοήθεια της αλληγορικής μεθόδου, 
συμπέραναν ότι πίσω από πρόσωπα και γεγονότα της Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh) 
υποκρύπτονται πρόσωπα και γεγονότα που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη154.  

4) Επίσης, οι χριστιανοί παραθέτουν κείμενα από την Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh). 
Σημειώνουμε ότι αυτά τα παραθέτουν, άλλοτε αυτούσια και άλλοτε τροποποιημένα 
(απλή ή τροποποιημένη παράθεση κειμένων). Ο σκοπός της παράθεσης είναι 
διττός.  

α) Άλλες φορές οι χριστιανοί παραθέτουν τα χωρία αυτά για να ερμηνεύσουν 
δικές τους - χριστιανικές - θέσεις, που σχετίζονταν με πρόσωπα (π.χ. Χριστός) ή 
καταστάσεις (π.χ. δράση του Ιησού) ή ιδέες (π.χ. δικαίωση εκ πίστεως). Με τον τρόπο 
αυτό ερμηνείας του κειμένου της Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh), οι χριστιανοί 
μιμήθηκαν ουσιαστικά τους Ιουδαίους και υιοθέτησαν τον δικό τους τρόπο 
ανάγνωσης και ερμηνείας της – ούτως ή άλλως δικής τους - Εβραϊκής Βίβλου 
(Thanakh). Όπως οι  Ιουδαίοι διάβαζαν και ερμήνευαν αποσπάσματα από την 
Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh) παραθέτοντας άλλα αποσπάσματα της Εβραϊκής Βίβλου 
(Thanakh)155, έτσι και οι πρώτοι χριστιανοί ερμήνευαν πρόσωπα (π.χ. Χριστός) ή 
καταστάσεις (δράση του Ιησού) ή ιδέες (π.χ. δικαίωση εκ πίστεως) παραθέτοντας 
χωρία από την Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh), τα οποία θεωρούσαν ότι βοηθούσαν στην 
εξήγηση των θέσεών τους.156.  

β) Άλλες φορές, οι χριστιανοί παραθέτουν χωρία από την Εβραϊκή Βίβλο 
(Thanakh), προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ενότητα του σωτηριώδους έργου του 
Θεού (Θεία Οικονομία)157.   

5.2.4  Πριν προχωρήσουμε όμως και παραθέσουμε γενικά τις παραπομπές της 
Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh) στα επιμέρους βιβλία της Κ.Δ., θα αναφερθούμε πιο 
αναλυτικά σε ορισμένες από αυτές που θεωρούμε πολύ σημαντικές. Αυτές είναι:  

1) Η χρήση από τον απ. Παύλο των χωρίων Γεν 15,6 και Αβ 2,4β (Ο΄). Ο απόστολος 
παραθέτει τα δύο αυτά χωρία στα  Γαλ 3,11 και Ρωμ 1,17, όπου αναφέρεται στην 
δικαίωση (: σωτηρία) του ανθρώπου με μόνη την πίστη του στον Ιησού Χριστό.  

Τα χωρία158:  
 
Γεν 15,6:  καὶ ἐπίστευσεν Αβραμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην” 

Αβ 2,4β (Ο΄): ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου ζήσεται 

Γαλ 3,11: ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ θεῷ δῆλον, ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ 
πίστεως ζήσεται 

 Ρωμ 1,17: δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, 
καθὼς γέγραπται· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 

                                                
154 Πρβλ. Γαλ 4,24.  
155 Ο τρόπος αυτός ερμηνείας αποκαλείται Midrash.   
156  Πρόκειται στην ουσία για χριστιανικό Midrash. Πρβλ. Β΄ Κορ 3,7-18. Βλ. και Χ. Ατματζίδης, Η έννοια 
της δόξας στην παύλεια θεολογία, 277εξ. 
157 Πρβλ. π.χ. Λκ 4,18-19 · Ρωμ 9, 25-29 · 10, 18-21.  
158 Για τα δύο αυτά χωρία της Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh) και την χρήση τους από τον Παύλο βλ. 
αναλυτικά παρακάτω στα κεφάλαια με τον τίλτο: “Η παύλεια προσέγγιση του παραδείγματος του 
Αβραάμ” και “Η θεολογία της ‘δικαιοσύνης Θεού’”. 
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  Στα δύο αυτά χωρία της Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh) τονίζεται ότι τόσο ο Αβραάμ 

(Γεν 15,6) όσο και ο άνθρωπος γενικότερα (Αβ 2,4β [O΄]) δικαιώνεται (: σώζεται) 
μόνον με την πίστη του στον Θεό.  

Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο Παύλος, καθώς παραθέτει το Αβ 2,4β (Ο΄) στα Γαλ 3,11 
και Ρωμ 1,17, ερμηνεύει τα δύο χωρία της Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh) χριστιανικά. 
Παρατηρούμε ότι τα δύο αυτά χωρία της Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh) κάνουν λόγο 
γενικά για την πίστη του ανθρώπου στον Θεό και την δικαίωσή (: σωτηρία) του μέσα 
από την πίστη. Ο Παύλος όμως συνδέει τα δύο αυτά χωρία με την θεωρία του ότι ο 
άνθρωπος δικαιώνεται (σώζεται) με μόνη την πίστη του και όχι με την εφαρμογή 
των εντολών του Μωσαϊκού Νόμου. 

Ο Παύλος όμως προβαίνει και σε μια άλλη χριστιανική ερμηνεία της Εβραϊκής 
Βίβλου (Thanakh). Από τα γεγονότα της ζωής του Αβραάμ που αναφέρονται στην 
πίστη του, επιλέγει και χρησιμοποιεί το Γεν 15,6 και όχι το Γεν 17, 1-14.  

Το Γεν 15,6 αναφέρεται στην διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ159. Σύμφωνα με 
αυτό, ο Θεός έφερε τον Αβραάμ έξω από τη σκηνή του και του υποσχέθηκε ότι, αν 
πιστεύει σε αυτόν, τότε οι απόγονοί του θα είναι περισσότεροι από τ’ αστέρια του 
ουρανού160.  

Το Γεν 17, 1-14 αναφέρεται σ’ ένα άλλο κατοπινό συμβάν από την ζωή του 
Αβραάμ, σχετικό με την περιτομή του Αβραάμ. Σύμφωνα με το χωρίο αυτό, ο Θεός 
συνάντησε πάλι τον ενενηντάχρονο πλέον Αβραάμ και του υποσχέθηκε ότι θα 
συνάψει μαζί του διαθήκη, αν αυτός περιτμηθεί. Πράγματι, ο Αβραάμ υπάκουσε στην 
εντολή του Θεού, προέβη στην πράξη της περιτομής και έτσι συνομολογήθηκε η 
διαθήκη με τον Θεό.   

Ο Παύλος, για να δείξει ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται (: σώζεται) μόνον με την πίστη 
και όχι με έργα που σχετίζονται με τον Μωσαϊκό Νόμο (: περιτομή) και αποδεικνύουν 
την πίστη του, επιλέγει από την Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh) το πρώτο συμβάν με τον 
Αβραάμ και τον Θεό (Γεν 15,6), γιατί αυτό προηγείται χρονικά και τονίζει το στοιχείο 
της πίστης. Ο Παύλος δεν επιλέγει το δεύτερο συμβάν με τον Αβραάμ και τον Θεό 
(Γεν 17,1-14), γιατί αυτό έπεται χρονικά και τονίζει ότι η πράξη της περιτομής του 
Αβραάμ είναι που σφραγίζει την διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ και όχι μόνον η 
πίστη του.  

2) Η δεύτερη σημαντική περίπτωση παράθεσης της Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh) 
στην Κ.Δ. σχετίζεται στην χρήση του Ψλ 109 (ΜΤ 110), 1. 

Το χωρίο:  
 
Ψλ 109 (ΜΤ 110), 1: Εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ 

τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 
 
Το παραπάνω χωρίο αποτελεί μέρος του βασιλικού ψαλμού 109 (ΜΤ 110), στον 

οποίο περιγράφεται η ιεροτελεστία ενθρόνισης του βασιλιά του Ισραήλ. Στον 
μεταγενέστερο Ιουδαϊσμό ο ψαλμός αυτός συνδέεται με την αναμονή του μεσσία, ο 
οποίος θα λυτρώσει τον λαό Ισραήλ161.  

                                                
159 Γεν 15,1-21.  
160 Γεν 15,5. 
161 Για τον Ψαλμό 109 (ΜΚ110) βλ., μεταξύ των άλλων, Δ. Καϊμάκης, Σύντομο Υπόμνημα στους 
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Οι πρώτοι χριστιανοί προσέλαβαν το εν λόγω χωρίο και το ερμήνευσαν 
χριστιανικά. Θεώρησαν δηλαδή ότι αυτό αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, ο οποίος 
έχει ανυψωθεί και βρίσκεται στα δεξιά του Θεού,  μετέχει της δύναμης και της δόξας 
του Θεού και κυριαρχεί  μαζί Του162.  

3) Ακόμη οι χριστιανοί προσδίδουν χριστιανικό νόημα στο Ψλ 2,7. 
Το χωρίο:  
 
Ψλ 2,7: Κύριος εἶπεν πρός με Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε 
 
Το παραπάνω χωρίο ανήκει στον βασιλικό ψαλμό 2, ο οποίος πιθανολογείται ότι 

εκφωνούνταν κατά την τελετή ενθρόνισης του εκάστοτε νέου βασιλιά της 
Ιερουσαλήμ. Η ιουδαϊκή παράδοση θεώρησε τον ψαλμό αυτό ως μεσσιανικό163. Οι 
πρώτοι χριστιανοί υιοθέτησαν την θέση αυτή της ιουδαϊκής παράδοσης, την 
ερμήνευσαν χριστιανικά και θεώρησαν ότι ο υιός για τον οποίο κάνει λόγο ο 
ψαλμός είναι ο Ιησούς Χριστός.164. 

4) Τέλος, οι χριστιανοί προσδίδουν χριστιανικό νόημα στο Ιλ 3,15.   
Το χωρίο:  
 
Ιλ 3,15: καὶ ἔσται πᾶς, ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου, σωθήσεται 
 
Στο χωρίο αυτό του προφήτη Ιωήλ, ο Θεός προσφωνείται με την λέξη «κύριος». 

Οι πρώτοι χριστιανοί υιοθετούν τον όρο αυτό και τον αποδίδουν στον Ιησού 
Χριστό165.  

                                                
Ψαλμούς, έκδ. Ψυχογιός, Αθήνα, 2010, 377-378. 
162Πρβλ. Α΄ Κορ 15,25 (: ” δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας 
αὐτοῦ” · Ρωμ 8,34 · Μκ 12,38 (: “αὐτὸς Δαυὶδ εἶπεν ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ· εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ 
μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου”). Μκ 14,62 · Μτ 
22,44 · 26,64  (: “λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· σὺ εἶπας. πλὴν λέγω ὑμῖν· ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ”) · Λκ 
20,42 · 22, 69 · Πραξ 2,34 · Κολ 3,1 (: “Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός 
ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος”) · Εφ 1,20 · Εβ 1,3 · 1.13 · 8,1 · 10,12.   
163 Για τον Ψαλμό 2 βλ., μεταξύ των άλλων, Δ. Καϊμάκης, Σύντομο Υπόμνημα στους Ψαλμούς, 53-55.  
164 Πρβλ. Α΄ Θεσ 1,9-10 (: «αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, 
καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ καὶ ἀναμένειν 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ [τῶν] νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς 
τῆς ἐρχομένην») · Ρωμ 1,3-4 (: “περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ 
σάρκα,τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν”) · Μκ 1,11 (: “καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα) · Μκ 9,7 (: “καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἐγένετο φωνὴ 
ἐκ τῆς νεφέλης· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἀκούετε αὐτοῦ”. Βλ. και παρακάτω στο κεφάλαιο 
με τον τίτλο «Ο Ιησούς ως ο Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ». 
165 Πρβλ. Ρωμ 10,12 (: «οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος, ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, 
πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν”) · Ρωμ 10,13 (: “πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ 
ὄνομα κυρίου σωθήσεται”) · Α΄  Κορ 1,31 · 2,16 · 10,26 (: “τοῦ κυρίου γὰρ ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς”) 
· Β΄ Κορ 10,17 (: “Ὁ δὲ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω”). Βλ. και παρακάτω στο κεφάλαιο με τον τίτλο 
«Ο Ιησούς ως ο Κύριος».  
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5.2.5  Παρακάτω θα αναφερθούμε γενικά στις παραπομπές της Εβραϊκής Βίβλου 
(Thanakh) στα επιμέρους βιβλία της Κ.Δ..  

1) Στις πρωτοπαύλειες Επιστολές,  υπάρχουν πολλές παραπομπές από την 
Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh)166. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι στην αρχαιότερη επιστολή του 
απ. Παύλου, την Α΄ Θεσ, και σε δύο από τις νεότερες, την Φιλ και Φλμ, δε συναντούμε 
παραπομπές από την Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh). Αντίθετα, στην  Α΄ Κορ, Β΄ Κορ, Γαλ 
και Ρωμ συναντούμε πληθώρα παραθέσεων από την Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh). Η 
συχνή αυτή παράθεση έχει να κάνει με τα διάφορα οξύτατα προβλήματα που 
εμφανίστηκαν μεταξύ των μελών των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων 
(ιουδαιοχριστιανών και εθνικοχριστιανών). Τα προβλήματα αυτά καλείται να 
επιλύσει ο απ. Παύλος. Σημειωτέον ο Παύλος θεωρεί ότι η Εβραϊκή Βίβλος (Thanakh), 
ή η «γραφή» όπως την ονομάζει, αποτελεί τον αδιάψευστο μάρτυρα του Ευαγγελίου  
για τον Χριστό. Η «γραφή»  περιλαμβάνει την υπόσχεση (:  «επαγγελία»167) του Θεού 
για τη σωτηρία, η οποία πραγματώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος 
αναφέρει σχετικά στο Β΄ Κορ 1,20: «ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναί· διὸ 
καὶ δι᾿ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι᾿ ἡμῶν»168.  

2) Στην Πηγή των Λογίων (Q) υπάρχουν 5 παραπομπές από την Εβραϊκή Βίβλο 
(Thanakh)169. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι τέσσερις από αυτές υπάρχουν στην διήγηση 
των πειρασμών του Κυρίου170 και μια παραπομπή στο χωρίο, όπου γίνεται λόγος για 
τον Ιωάννη Βαπτιστή171.    

3 Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο παρατίθενται χωρία από την Εβραϊκή Βίβλο σε 
κεντρικά σημεία του και επιβεβαιώνουν την πορεία της σωτηρίας μέσα στον 
κόσμο172. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι η παράθεση της Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh) δεν 
είναι χριστοκεντρική173. Μόνον στο Μκ 14,49, στην αφήγηση της σύλληψης του 
Ιησού, εμφανίζεται  αναπάντεχα η ρήση ότι αυτά που λέγονται στην Εβραϊκή Βίβλο 
(Thanakh) εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Ιησού.  

4) Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο παρατίθενται επίσης πολλές φορές χωρία από 
την Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh), ως απόδειξη ότι ο Θεός κυριαρχεί και 
δραστηριοποιείται στην ιστορία. Ο Θεός, υπόσχεται - προ Χριστού - την σωτηρία 
στους ανθρώπους και εκπληρώνει - με τον Χριστό - την υπόσχεσή Του για σωτηρία174. 

                                                
166 Βλ. και D.-A. Koch, Die Schrift als Zeuge des Evangeliums, Tübingen, 1986. passim.  
167 Πρβλ. Γαλ 3 · Ρωμ 4. 
168 Πρβλ. Ρωμ 15,8 (: «λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ 
βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων»).   
169  Βλ. και D. C. Allison, The intertextual Jesus. Scripture in Q, Harrisburg, 2000.  
170 Q 4, 1-13 (Μτ 4,1-11 // Λκ 4,1-13). Αναλυτικά: Q 4,4 (: «καὶ ἀπεκρίθη ⟦αὐτ<ῷ>⟧ ὁ Ἰησοῦς· γέγραπται 
ὅτι οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος») · 8.10-11.12.   
171 Q 7,27 (Μτ 11,10 // Λκ 7,27): «οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ⟦ἐγὼ⟧ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν 
μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου».   
172 Μκ 1,2-3 · 4,12 · 11,9 · 12,10.36 · 14,27. 
173 S. Moyise, The Old Testament in the New. An Introduction, 21-33.  
174 Μτ 1,23 (: “ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ θεός”) · 2,6.15.18.23 · 4,15.16 · 8,17 · 
12,18.19.20.21 · 13,35 (: “ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς 
τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς [κόσμου]”) · 21,5 · 27, 9.10 · 26, 54. 56 (: ”τοῦτο 
δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν 
ἔφυγον»).  Βλ. και G. Strecker, Der Weg der Gerechtigkeit, Göttingen, 1971, 49-84 · U. Luz, Das 
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Ο Ματθαίος, για να περιγράψει την παραπάνω δράση του Θεού στον κόσμο, 
χρησιμοποιεί το ρήμα  «πληρόω» στην παθητική φωνή175.  

5) Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο παρατίθενται επίσης χωρία από την Εβραϊκή Βίβλο 
(Thanakh). Κατά τον ευαγγελιστή, η εφαρμογή του σχεδίου του Θεού για την 
σωτηρία των ανθρώπων μέσω του Ιησού τίθεται σε εφαρμογή - εν χρόνω - σε τρεις 
φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει  την  περίοδο του Νόμου και των προφητών όπου 
γίνεται λόγος για την εμφάνιση του Ιησού. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει  την 
περίοδο της εμφάνισης του Ιησού και του κηρύγματός του για τον ερχομό της 
Βασιλείας του Θεού. Η τρίτη, τέλος περίοδος περιλαμβάνει την δράση της Εκκλησίας 
για την διάδοση του Ευαγγελίου σε όλη την οικουμένη176.   

6) Τέλος, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο παρατίθενται επίσης χωρία από την 
Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh) και ερμηνεύονται χριστοκεντρικά. Ο συγγραφέας του 
Ευαγγελίου θεωρεί ότι η Εβραϊκή Βίβλος (Thanakh) αναφέρεται κατά τρόπο 
συγκεκαλυμμένο στο πρόσωπο του Ιησού177. Χαρακτηριστικά, ο Ευαγγελιστής 
αναφέρει στο Ιω 5,46 ότι ο Ιησούς, καθώς απευθύνεται προς τους επικριτές τους, 
τους επισημαίνει: «εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί· περὶ γὰρ ἐμοῦ 
ἐκεῖνος ἔγραψεν».178. Ο Ευαγγελιστής όταν αναφέρεται στην μαρτυρία της Εβραϊκής 
Βίβλου (Thanakh) για τον Ιησού Χριστό, χρησιμοποίει εκφράσεις, όπως ”γεγραμμένον 
ἐστίν”179, ”ἵνα ὁ λόγος…προφήτου πληρωθῇ”180, “ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή”181, “ἑτέρα 
γραφὴ λέγει”182.  
  

                                                
Evangelium nach Matthäus, τόμος I, 189-199 · Μ. Γκουτζιούδης, Ερμηνεία και πρόσληψη ευαγγελικών 
κειμένων, Εκδόσεις OSTRACON, Critical Approaches to the Bible, vol. Χ,  Θεσσαλονίκη 2016,  passim.  
175 Πρβλ. π.χ. Μτ 2,15 (: «καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ 
τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου”). 
176 Πρβλ. Λκ 16,16 (: «Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου· ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 
εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται») · Πραξ 10,34-35 (: «Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν· ἐπ᾿ 
ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ θεός, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος 
αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν»).  
177 Βλ. και W. Kraus, „Johannes und das Neue Testament“, ZNW 88 (1997), 1-23 · H. Hübner / A. Labahn 
/ M. Labahn, Vetus Testamentum in Novo, 1.2,  Evangelium Johannis, Göttingen 2002.   
178 Πρβλ. Ιω 1,23 (: «ἔφη· ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν 
Ἠσαΐας ὁ προφήτης») · 1,51 · 2,17 · 3,13 · 6,31 · 6,45 · 7,12. 18.38.42 · 10,34 · 12,13.15.27.38.40 · 15, 
25 · 16,22 · 19,24 ·19,28.36-37 · 20,28.  
179  Ιω 2,17 · 6,31 · 6,45 · 10, 34 · 12,14.  
180 Ιω 19,36.  
181 Ιω 19,28. 
182 Ιω 19,37.  
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6. Η χριστιανική πρόσληψη του ιουδαϊκού πολιτισμού 
 
 
Ο ιουδαϊκός θρησκευτικός πολιτισμός, είναι η δεύτερη παράδοση που 

προσλαμβάνουν οι χριστιανοί και την ερμηνεύουν υπό το πρίσμα της πίστης στον 
Ιησού Χριστό (interpretatio christiana). 

Σημειώνουμε183 ότι στις κοινότητες του πρώτου χριστιανισμού έχουμε πιστούς 
που προέρχονται από τον Ιουδαϊσμό και πιστούς που προέρχονται από τον 
ειδωλολατρικό ή αλλιώς εθνικό κόσμο. Υπογραμμίζουμε επίσης, ότι οι πρώτοι 
χριστιανοί, πρώην Ιουδαίοι, δεν αποκόπτονται από τον Ιουδαϊσμό. Αντίθετα, αυτοί  
αποτελούν μέρος του Ιουδαϊσμού της εποχής και συνεχίζουν, παράλληλα με την 
πίστη τους στον Ιησού Χριστό, να λατρεύουν τον Θεό στον Ναό των Ιεροσολύμων184 
και στις συναγωγές185 και ν’ ακολουθούν τις θρησκευτικές επιταγές του Μωσαϊκού 
Νόμου186. Οι χριστιανοί, πρώην Ιουδαίοι, επειδή είναι γαλουχημένοι με τα νάματα 
του ιουδαϊκού  θρησκευτικού πολιτισμού, είναι επόμενο  να προσπαθούν να 
κατανοήσουν τη νέα τους πίστη στον Ιησού Χριστό με τη βοήθεια των ιουδαϊκών 
πολιτισμικών θρησκευτικών «αρχών». Βέβαια αυτοί με την είσοδό τους στην 
χριστιανική κοινότητα εντάχθηκαν στο νέο αυτό θρησκευτικό και κοινωνικό 
περιβάλλον. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι διέγραψαν από το πολιτισμικό τους DNA το 
ιουδαϊκό θρησκευτικό και πολιτισμικό παρελθόν τους.    

Ο ιουδαϊκός θρησκευτικός πολιτισμός ενσωματώνει τόσο την Εβραϊκή Βίβλο 
(Thanakh) όσο και άλλες ιουδαϊκές θρησκευτικές – πολιτισμικές παραδόσεις. 

Τέτοιες παραδόσεις είναι η πίστη στην ύπαρξη δυνάμεων που συνδέονται στενά 
με τον Θεό. Επίσης είναι η πεποίθηση ότι διάφορα εξέχοντα πρόσωπα λειτουργούν 
υπό την εξουσία του Θεού. Τέλος, είναι η πίστη στην ανάσταση των νεκρών.  
Αναλυτικά:   

                                                
183 Βλ. αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο: «Η γεωγραφία και η προσωπογραφία της θεολογίας 
του πρώτου χριστιανισμού». 
184 Πρβλ. π.χ. Πραξ 3,1, όπου αναφέρεται ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης προσεύχονται στον Ναό των 
Ιεροσολύμων.  
185 Πρβλ. π.χ. Πραξ 13,14 (: “Αὐτοὶ (ο Παύλος και οι συνεργάτες του) δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης 
παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ [εἰσ]ελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν 
σαββάτων ἐκάθισαν”)  · 13,43 · 14,1. 
186 Πρβλ. Γαλ 2,11-14, όπου φαίνεται ότι ο Πέτρος εφαρμόζει τις διατάξεις του Μωαϊκού Νόμου περί 
καθαρών και ακάθαρτων τροφών (πρβλ. Πραξ 10 · Λευ 11 · Δτ 14,3-21) · Πραξ 13,14 · 18,4 κ.α., όπου 
μαρτυρείται ότι ο Παύλος και οι συνεργάτες του επισκέπτονται κατά την ιεραποστολική τους δράση 
τις κατά τόπους συναγωγές κατά την γιορτή του Σαββάτου · πρβλ και Β΄ Κορ 11,22 · Φιλ 3,3 · Πραξ 
22,3, όπου ο Παύλος δηλώνει υπερήφανος για την ιουδαϊκή θρησκευτική και φυλετική καταγωγή του. 
Αναλυτικά βλ., μεταξύ των άλλων, U. Schnelle, Die ersten 100 Jahre des Christentums 30-130 n. Chr. - 
Die Entstehungsgeschichte einer Weltreligion, Kindle Edition, UTB 4411, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 2015, passim · D.-A. Koch, Geschichte des Urchristentums: Ein Lehrbuch, Göttingen, 2013 
passim.  
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1) Στον Iουδαϊσμό εξακολουθεί να ισχύει η βασική πίστη της Εβραϊκής Βίβλου 
(Thanakh) στον ένα Θεό (μονοθεϊσμός), ως τον Δημιουργό, τον Κύριο και τον 
Συντηρητή του κόσμου. Ταυτόχρονα υπάρχουν διάφορες παραδόσεις εντός του 
ιουδαϊσμού, στις οποίες περιγράφεται πώς ο Θεός δεν είναι μόνος του. Αντίθετα, 
περιγράφεται πώς υπάρχουν πολλές «ουράνιες μορφές» ή «οντότητες», όπως η 
«Σοφία», ο «Λόγος», το «όνομα του Θεού» και η «δόξα Κυρίου», οι οποίες είναι 
στενά συνδεδεμένες με τον Θεό και τον περιβάλλουν.  Ο Θεός επικοινωνεί μέσω 
των δυνάμεων ή οντοτήτων αυτών με τους ανθρώπους και δραστηριοποιείται μέσα 
στον κόσμο.  

Για την «Σοφία» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Πρμ 8,22-31:  
 
8,22  κύριος ἔκτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ,  
8,23  πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέν με ἐν ἀρχῇ,  
8,24  πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι καὶ πρὸ τοῦ τὰς ἀβύσσους ποιῆσαι,  
πρὸ τοῦ προελθεῖν τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων,  
8,25 πρὸ τοῦ ὄρη ἑδρασθῆναι,  
πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾷ με.  
8,26 κύριος ἐποίησεν χώρας καὶ ἀοικήτους 
καὶ ἄκρα οἰκούμενα τῆς ὑπ᾿ οὐρανόν.  
8,27 ἡνίκα ἡτοίμαζεν τὸν οὐρανόν, συμπαρήμην αὐτῷ,  
καὶ ὅτε ἀφώριζεν τὸν ἑαυτοῦ θρόνον ἐπ᾿ ἀνέμων.  
8,28 ἡνίκα ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ ἄνω νέφη,  
καὶ ὡς ἀσφαλεῖς ἐτίθει πηγὰς τῆς ὑπ᾿ οὐρανὸν 
8,29 καὶ ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ θεμέλια τῆς γῆς,  
8,30 ἤμην παρ᾿ αὐτῷ ἁρμόζουσα,  
ἐγὼ ἤμην ᾗ προσέχαιρεν.  
καθ᾿ ἡμέραν δὲ εὐφραινόμην ἐν προσώπῳ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ,  
8,31 ὅτε εὐφραίνετο τὴν οἰκουμένην συντελέσας 
καὶ ἐνευφραίνετο ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων 
  
Στο παραπάνω κείμενο περιγράφεται η Σοφία ως ένα πρόσωπο, μια ξεχωριστή 

οντότητα, που βρίσκεται κοντά στον Θεό, δημιουργήθηκε από αυτόν πριν από όλη 
την δημιουργία και ταυτόχρονα παρευρίσκεται κοντά στον Θεό κατά την  δημιουργία 
του κόσμου 187.  

Για τον «Λόγο», ως μια ξεχωριστή οντότητα που βρίσκεται κοντά στον Θεό, 
αναφέρεται συχνά ο Φίλωνας ο Ιουδαίος. Π.χ. αναφέρει ότι ο Λόγος είναι η ύψιστη 
και η πρώτη από τις δυνάμεις του Θεού. Τον Λόγο οικειοποιούνται  οι ψυχές, που 
είναι γεμάτες από την αγάπη του Θεού. Ακόμη, ο Φίλωνας αξιολογεί τον Λόγο και 
αναφέρει σχετικά ότι «τὸ δὲ γενικότατον ἐστιν ὁ θεός, καὶ δεύτερος ο θεοῦ λόγος»188. 
Επίσης, ο Φίλωνας, αφού ερωτά, γιατί ο Θεός μιλά στο Γεν 9,6 σε τρίτο πρόσωπο και 
δίνει την εντύπωση ότι κάνει λόγο για έναν άλλο Θεό, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 
με τον τρόπο αυτό αναφέρεται στον δεύτερο Θεό που είναι ο Λόγος189:  
                                                
187 Πρβλ. και Πρμ 2,1-6 · (Σοφία) Σολ 6,12-11,1. Βλ. και L. W. Hurtado, One God, One Lord, Edinburgh 
1998, 17-92.  
188 Βλ. Φίλωνα του Ιουδαίου, Nόμων ιερών αλληγορίας των μετά την εξαήμερον (Legum allegoriarum 
libriI-III), 2, 86.  
189 Βλ. Φίλωνα του Ιουδαίου, Quaestiones in Genesim (fragmenta) 2,62 (: «Διὰ τί ὡς περὶ ἑτέρου θεοῦ 
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 Το «Όνομα του Γιαχβέ» περιγράφεται, επίσης, ως μια ξεχωριστή οντότητα που 
«ενσαρκώνει» την παρουσία του Θεού στους ανθρώπους. Έτσι ο Γιαχβέ αποστέλλει 
το Όνομά Του να κατοικήσει και να λατρεύεται στον τόπο που Αυτός επέλεξε 190.  

Τέλος, η «δόξα Κυρίου» (κεβόδ Γιαχβέ) περιγράφεται ως μια θεϊκή δύναμη ή 
ενέργεια ή οντότητα με την οποία ο Θεός κάνει αισθητή την παρουσία του στον 
κόσμο. Στην Εβραϊκή Βίβλο (Thanakh), αναφέρεται μεταξύ των άλλων, ότι η δόξα 
Κυρίου εμφανίζεται στον Ναό191, βοηθά τους Ισραηλίτες στην έρημο και παραδίδει 
στο όρος Σινά τις εντολές στον Μωυσή192. Οι χριστιανοί υιοθετούν την θεολογία της 
δόξας Κυρίου και την ερμηνεύουν χριστοκεντρικά. Π.χ. ο απ. Παύλος χαρακτηρίζει 
τον Ιησού Χριστό ως «Κύριο της δόξης»193 και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο συνδέεται 
η «δόξα Κυρίου» ποικιλόμορφα με τον Ιησού Χριστό194.  

2) Στον Ιουδαϊσμό υπάρχει επίσης η πεποίθηση ότι διάφορα εξέχοντα πρόσωπα 
λειτουργούν υπό την εξουσία του Θεού. 

 Ένα από αυτά είναι ο Πατριάρχης Ενώχ, ο οποίος δεν πέθανε, αλλά ο Θεός 
«μετέθηκεν αυτόν»195 και τον πήρε κοντά του196.  

Ένα ακόμη σημαντικό πρόσωπο είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, στον οποίο ο Θεός 
έχει αναθέσει να βοηθά τους ανθρώπους197.  

Σημειώνουμε ότι τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να είναι δημιουργήματα του 
Θεού και διαθέτουν δύναμη που τους έχει παραχωρήσει ο Θεός. Έτσι σε καμία 
περίπτωση δεν ανταγωνίζονται τον Θεό. Ούτε αυτά τιμήθηκαν ή λατρευτήκαν μέσα 
στην Ιουδαϊσμό, όπως ο Θεός198.  

Παρόλα αυτά, υποστηρίχθηκε ότι η ιουδαϊκή αγγελολογία βοήθησε τους 
χριστιανούς να αναπτύξουν την χριστολογία τους199.  
                                                
φησι τὸ «ἐν εἰκόνι θεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον», ἀλλ' οὐχὶ τῇ ἑαυτοῦ;  Παγκάλως καὶ σοφῶς τουτὶ 
κεχρησμῴδηται. Θνητὸν γὰρ οὐδὲν ἀπεικονισθῆναι πρὸς τὸν ἀνωτάτω καὶ πατέρα τῶν ὅλων ἐδύνατο, 
ἀλλὰ πρὸς τὸν δεύτερον θεόν, ὅς ἐστιν ἐκείνου λόγος»). Βλ. και U. Schnelle, Neuer Wettstein, Texte 
zum Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus. Band I/2. Texte zum Johannesevangelium, 
ed. U. Schnelle, Τόμ. I/2, Berlin / New York, 2001, 7-16. 
190 Πρβλ. Δτ 12,11(: “καὶ ἔσται ὁ τόπος, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ἐκεῖ”) · Δτ 14,23 · Ιερ 7,12. Βλ. και H. D. Preuß, Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, επιμέλεια - 
μετάφραση Ι. Μούρτζιος, 332-334 · Α. Παπαρνάκη, Η επίκληση του ονόματος του Θεού, Εκδόσεις Π. 
Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2006. 
191 Ησ 6,3. 
192 Βλ. συνοπτικά H. D. Preuß, Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, επιμέλεια - μετάφραση Ι. Μούρτζιος, 
326-332 · αναλυτικά Χ. Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην παύλεια θεολογία, 23-168. 
193 Α΄ Κορ 2,8 (: “ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν· εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν 
κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν”). Βλ. αναλυτικά Χ. Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην παύλεια 
θεολογία, 173-635. 

194 Π.χ. Ιω 1,14 (: “Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας”). Αναλυτικά βλ. R. 
Bauckham, Gospel of Glory. Major Themes in Johannine Theology, Baker Academic, 2015, Kindle 
Edition, Loc 934-1401.  
195 Πρβλ. Γεν 5,18-24. 
196 Πρβλ. Αιθιοπικός Ενώχ, 71, όπου περιγράφεται η μετάσταση του Ενώχ στους ουρανούς και η 
εγκαθίδρυσή του ως Υιού του Ανθρώπου.   
197 Πρβλ. Αιθιοπικός Ενώχ, 20,5 (: “Μιχαήλ ο εις εκ των αγίων αγγέλων ο επί των του λαού αγαθών 
τεταγμένος ”) · Δαν 10,13-21 · Αιθοπικός Ενώχ 71,7. 
198 Βλ.και L. W. Hurtado, One God, One Lord, Edinburgh 1998, 93-124.  
199 Βλ., μεταξύ των άλλων, L. T. Stuckenbruck, Angel Veneration and Christology, Tübingen 1995 · S. 
Vollenweider, “Zwischen Monotheismus und Engelchristologie”, του ίδιου, Horizonde 
neutestamentliche Christologie, Tübingen 2002, 3-27. 
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3) Στον Ιουδαϊσμό τέλος, αναπτύσσεται η πίστη στην ανάσταση των νεκρών. Αυτή 
είναι αποτυπωμένη σε διάφορα ιουδαϊκά κείμενα, ιδιαίτερα σε εκείνα που έχουν 
αποκαλυπτικό χαρακτήρα.  

Το Δαν 12,2-3, είναι ένα από τα κείμενα της Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh), όπου 
γίνεται λόγος για την ανάσταση των νεκρών. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «καὶ 
πολλοὶ τῶν καθευδόντων ἐν τῷ πλάτει τῆς γῆς ἀναστήσονται, οἱ μὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον, 
οἱ δὲ εἰς ὀνειδισμόν, οἱ δὲ εἰς διασπορὰν καὶ αἰσχύνην αἰώνιον. καὶ οἱ συνιέντες 
φανοῦσιν ὡς φωστῆρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ οἱ κατισχύοντες τοὺς λόγους μου ὡσεὶ τὰ 
ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος»200.  

Πίστη στην ανάσταση των νεκρών έχουμε και σε κείμενα της απόκρυφης 
αποκαλυπτικής γραμματείας. Στον Αιθιοπικό Ενώχ 46,6 αναφέρεται χαρακτηριστικά: 
«Και το πρόσωπον των ισχυρών θα ταπεινώσει, και θα πλήρωση αυτούς με εντροπήν 
· το σκότος θα είναι η κατοικία των και σκώληκες θα είναι η κλίνη των, και δεν θα 
έχουν ελπίδα να εγερθούν από την κλίνην των, διότι δεν εξυμνούν το όνομα του 
Κυρίου των Πνευμάτων»201. 

Τέλος και η κοινότητα των Εσσαίων πιστεύει στην ανάσταση των νεκρών. 
Χαρακτηριστικά στο 4Q521 f2ii+4,12, που είναι ένα αποκαλυπτικό κείμενο που κάνει 
λόγο για την μελλοντική εποχή του Μεσσία, δοξολογείται ο Θεός και τονίζεται ότι θα 
φροντίσει αυτούς που έπαθαν γι’ αυτόν και θα “αναστήσει τους πεθαμένους”202.   

                                                
200 Βλ. και Ησ 26,19 · Ιεζ 37,1-14 · Σοφία Σολ 3,1-8 · Β΄ Μακ 7,9 · Ψαλμοί Σολομώντος 3,10-12. Αναλυτικά 
βλ., μεταξύ των άλλων, Δ. Καϊμάκης, Η ανάσταση των νεκρών, Θεσσαλονίκη 1994.   
201 Πρβλ., μεταξύ άλλων και Αιθοπικός Ενώχ 48,9-10 · 51,1 · Διαθήκη των Δώδεκα Πατριαρχών, 
Διαθήκη Βενιαμίν 10,6-10 (: “τότε ὄψεσθε Ἑνώχ, Νῶε καὶ Σὴμ καὶ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ 
ἀνισταμένους ἐκ δεξιῶν ἐν ἀγαλλιάσει. τότε καὶ ἡμεῖς ἀναστησόμεθα ἕκαστος ἐπὶ σκῆπτρον ἡμῶν, 
προσκυνοῦντες τὸν βασιλέα τῶν οὐρανῶν τὸν ἐπὶ γῆς φανέντα μορφῇ ἀνθρώπου ταπεινώσεως· καὶ 
ὅσοι ἐπίστευσαν αὐτῷ ἐπὶ γῆς, συγχαρήσονται αὐτῷ. τότε καὶ πάντες ἀναστήσονται, οἱ μὲν εἰς δόξαν, 
οἱ δὲ εἰς ἀτιμίαν. καὶ κρινεῖ κύριος ἐν πρώτοις τὸν Ἰσραὴλ περὶ τῆς εἰς αὐτὸν ἀδικίας, ὅτι 
παραγενόμενον θεὸν ἐν σαρκὶ ἐλευθερωτὴν οὐκ ἐπίστευσαν. καὶ τότε κρινεῖ πάντα τὰ ἔθνη ὅσα οὐκ 
ἐπίστευσαν αὐτῷ ἐπὶ γῆς φανέντι· καὶ ἐλέγξει ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς τῶν ἐθνῶν τὸν Ἰσραήλ, ὥσπερ ἤλεγξε 
τὸν Ἠσαῦ ἐν τοῖς Μαδιναίοις τοῖς ἀπειθήσασιν ἀδελφοὺς αὐτῶν γενέσθαι διὰ τῆς πορνείας καὶ τῆς 
εἰδωλολατρείας· καὶ ἀπηλλοτριώθησαν θεοῦ, γενόμενοι οὐ τέκνα ἐν μερίδι φοβουμένων κύριον.). 
202 4Q521 f2ii+4,12 (: “For He shall heal the critically wounded, He shall revive the dead, He shall send 
good news to the afflicted (Isaiah 61:1)”. Το κείμενο σε αγγλική μετάφραση είναι από το Accordance 
XII, Version 12.0.1, OakTree Software. Βλ. και J. Zimmermann, Messianische Texte aus Qumran: 
Königliche, priesterliche und prophetische Messiasvorstellungen in den Schriftfunden von Qumran, 
Mohr Siebeck, 1998, 345.   
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7. Η χριστιανική πρόσληψη του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού 
 
 

Ο ελληνορωμαϊκός θρησκευτικός πολιτισμός, είναι η τρίτη παράδοση που 
προσλαμβάνουν οι χριστιανοί και την ερμηνεύουν υπό το πρίσμα της πίστης τους 
στον Ιησού Χριστό (interpretatio  christiana).  

Επαναλαμβάνουμε, στις κοινότητες του πρώτου χριστιανισμού έχουμε πιστούς 
που προέρχονται από τον Ιουδαϊσμό και πιστούς που προέρχονται από τον 
ειδωλολατρικό ή αλλιώς εθνικό κόσμο. Οι πρώην ειδωλολάτρες μεταστράφηκαν στον 
χριστιανισμό πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό και εντάχτηκαν στην χριστιανική  
κοινότητα, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις διατάξεις του Μωσαϊκού 
Νόμου203 . Ταυτόχρονα όμως οι χριστιανοί αυτοί συνέχισαν ν’ αποτελούν μέρος του 
ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Γι’ αυτό και χρησιμοποίησαν θρησκευτικά στοιχεία του 
πολιτισμού αυτού, για να προσλάβουν και κατανοήσουν την πίστη τους στον Ιησού 
Χριστό (χριστολογία).  

1) Από τα πολλά  στοιχεία του ελληνορωμαϊκού θρησκευτικού πολιτισμικού, 
θεωρούμε ότι τρία επηρέασαν τους πρώτους χριστιανούς, πρώην ειδωλολάτρες, 
στην διαμόρφωση της πίστης τους στον Ιησού Χριστό.  

Το πρώτο είναι η πίστη σε πολλούς θεούς (πολυθεϊσμός). Στο πολυθεϊστικό αυτό 
πλαίσιο εντάσσονται οι καθαυτό θεοί, οι δαίμονες,  οι ημίθεοι και οι θεοποιημένοι 
άνθρωποι.  

Το δεύτερο στοιχείο του ελληνορωμαϊκού θρησκευτικού πολιτισμού, που 
επηρέασε στη διαμόρφωση της χριστολογίας είναι η πίστη στην δυνατότητα των 
θεών να γίνουν άνθρωποι και των ανθρώπων να γίνουν θεοί. Η αντίληψη αυτή είναι 
αποκλειστικά ελληνορωμαϊκή και μας βοηθά να εξηγήσουμε την βασική πίστη των 
χριστιανών στην ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού204.  

Το τρίτο στοιχείο του ελληνορωμαϊκού θρησκευτικού πολιτισμού, που επηρέασε 
στην διαμόρφωση της χριστολογίας, είναι ο ανθρωπομορφισμός που επικρατεί σε 
αυτόν. Πολύ συχνά περιγράφεται στον ελληνορωμαϊκό θρησκευτικό πολιτισμό πώς 
οι θεοί παίρνουν ανθρώπινη μορφή, κατεβαίνουν από την ουράνια κατοικία τους 
στην γη και εμφανίζονται στους ανθρώπους.  

                                                
203 Πρβλ. π.χ. Γαλ 2,3 (: «ἀλλ᾿ οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι»), όπου 
φαίνεται ότι ο Τίτος, πρώην ειδωλολάτρης, μαθητής και ακόλουθος του Παύλου, δεν υποχρεώνεται 
να περιτμηθεί, να εφαρμόσει δηλαδή τις επιταγές του Μωσαϊκού Νόμου, όπως απαιτούσαν να πράξει 
οι Ιεροσολυμίτες αδελφοί του χριστιανοί, που ήταν πρώην Ιουδαίοι.  
204 Βλ. ιδιαίτερα D. Zeller, “Die Menschwerdung des Sohnes Gottes im Neuen Testament und die antike 
Religionsgeschichte”, του ίδιου, Menscherdung Gottes - Vergöttlichung des Menschen, Fribourg / 
Göttingen 1988, 141-176 · D. Zeller, “New Testament Christology in its Hellenistic Reception”, NTS 46 
(2001), 312-333. Για τα κείμενα βλ. και U. Schnelle, Neuer Wettstein, Texte zum Neuen Testament aus 
Griechentum und Hellenismus. Band I/2. 55-58 · G. Strecker / U. Schnelle, Neuer Wettstein. Texte zum 
Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus, Band II/2, 1232 -1234. 
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2) Στον ελληνορωμαϊκό πολυθεϊσμό υπάρχουν διάφορες ομάδες οντοτήτων με 
θεϊκά χαρακτηριστικά. Από αυτές ξεχωρίζουμε τις παρακάτω τέσσερις, επειδή 
θεωρούμε ότι αυτές με τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν επηρεάζουν και 
συμβάλλουν στην διαμόρφωση της χριστολογίας του πρώτου χριστιανισμού.  

α) Οι θεοί είναι οι εξέχουσες μορφές του ελληνορωμαϊκού πολυθεϊσμού. Πολύ 
συχνά περιγράφεται πώς οι θεοί παίρνουν ανθρώπινη μορφή, κατεβαίνουν από την 
ουράνια κατοικία τους στην γη και εμφανίζονται στους ανθρώπους. Η αντίληψη αυτή 
διαπερνά όλες τις περιόδους του ελληνορωμαϊκού θρησκευτικού πολιτισμού. 

Π.χ. ο Όμηρος αναφέρει ότι «Συχνά οι θεοί, την όψη αλλάζοντας ολότελα, 
μοιάζοντας με θνητούς αλλόξενους, γυρνούν αγνώριστοι από τη μια στην άλλη πόλη, 
αναγνωρίζοντας όσους το δίκιο αλαζονικά πατούν κι εκείνους που το σέβονται»205.  

Ακόμη, ο Ευριπίδης, αρχίζει την τραγωδία του «Βάκχαι» με τον Διόνυσο, τον γιο 
του Δία και της Σεμέλης, θεό του οίνου και του μυστικού ενθουσιασμού, να 
μονολογεί:  

 
«Παιδί του Δία εγώ, ο Διόνυσος, ήρθα στη γη των Θηβαίων  
Αυτή. Του Κάδμου η κόρη με γέννησ’ η Σεμέλη, 
Αφού απ΄ τη φωτιά του κεραυνού τρομαγμένη λευτερώθηκε βίαια. 
Τη μορφή μου άλλαξα τη θεϊκή σε ανθρώπινη 
  Και να, με βλέπετε στης Δίσκης την πηγή, στου Ισμήνου το ρέμα. 
Το μνήμα βλέπω εδώ της μάννας μου Σεμέλης της κεραυνοσκοτωμένης206.  
 
Επίσης, ο Πλάτων αρχίζει το έργο του «Σοφιστής», με τον Σωκράτη ν’ απευθύνεται 

στον συνομιλητή του Θεόδωρο και να του λέει: «Μήπως αγαπητέ Θεόδωρε, χωρίς να 
το καταλάβεις έφερες μαζί σου, όχι κάποιον ξένο, παρά κάποιο θεόν, όπως είπε κι ο 
Όμηρος; Θυμάσαι, που λέει, πώς κι άλλοι θεοί, προπάντων όμως ο θεός των ξένων 
συνοδεύει τους ανθρώπους, που σέβουνται το δίκιο, για να παρατηρεί, «ποιοι 
άνθρωποι φέρνουντ’ άνομα και ποιοι έχουν δίκιους νόμους». Μη  τάχα λοιπόν και 
τώρ’ αυτός, που  σ’ ακολουθεί, είναι κανένας από τους μεγαλοδύναμους κι ήρθεν 
εδώ για να μας ξεσκεπάσει, πώς είμαστ’ αδύνατοι στη συζήτηση και να μας ξετινάξει, 
όντας αυτός θεός της κριτικής;»207.  

Τέλος, ο Δίων Χρυσόστομος αναφέρει ότι οι θεοί είτε επισκέπτονται οι ίδιοι τους 
ανθρώπους είτε στέλνουν τον Ηρακλή ή τον Διόνυσο ή τον Περσέα, ως ένα είδος 
αρχόντων που είναι επιφορτισμένοι να φροντίζουν τους ανθρώπους. Ο Δίων 

                                                
205 Ομήρου, Οδύσσεια, μετάφραση Δ. Ν. Μαρωνίτης, τόμος Β΄, ραψωδία ρ, 485-486. Πρβλ. και 
Ομήρου, Ιλιάδα, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, Ο. Οικονόμου – Κακριδή, τόμος Α΄, ραψωδία Β, 166-
182 · ραψωδία Ε, 122-130. 
206Ευριπίδη, Τρωάδες-βάκχαι-φοινισσαι, εισαγωγή, μετάφραση σχόλια Π. Σπανδωνίδης / Κ. Φριλιγγος, 
εκδόσεις Ι. Ζάχαροπουλος, Βάκχαι, 1-5. Πρβλ. επίσης Ευριπίδη, Βάκχαι, 43-54. 
207 Πλάτων, Σοφιστής, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, Δ. Γληνός, εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος, 216 A-B.  
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παρατηρεί ότι η παράδοση χαρακτηρίζει τα πρόσωπα αυτά ως «θεῶν παῖδας» και 
«ἐκγόνους»208.  

Σημειώνουμε ότι οι θεοί που κατεβαίνουν στην γη προσλαμβάνοντας ανθρώπινη 
μορφή μπορεί να έχουν είτε θεϊκή είτε ανθρώπινη καταγωγή.  

Π.χ. ο Πλούταρχος κάνοντας λόγο για την φύση του θεού Απόλλωνα επισημαίνει: 
«Γιατί η πολύ παλιά παράδοση, τούτον το θεό (Απόλλωνα) δεν τον κατατάσσει με τα 
γεννητά δαιμονικά, που έγιναν ύστερα από αλλαγή αθάνατα, όπως τον Ηρακλή και 
το Διόνυσο, οι οποίοι με τον εξαιρετικό τους χαρακτήρα έχασαν τη θνητή και σε πάθη 
παρασυρόμενη ιδιότητα. Αλλά είναι ένας απ’ τους αγέννητους κι’ αιώνιος, αν πρέπει 
να βγάλουμε το συμπέρασμα, γι’ αυτά, απ’ όσα οι πιο μυαλωμένοι κι’ οι πιο 
παλαιότεροι λένε»209.   

β) Οι δαίμονες αποτελούν την δεύτερη ομάδα θεοτήτων του ελληνορωμαϊκού 
πολυθεϊσμού. Η ταυτοποίησή τους είναι δύσκολη. Ο Πλούταρχος όμως με το 
παρακάτω κείμενό του μας βοηθά σε αυτό. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το καλύτερο, 
λοιπόν, κάνουν όσοι πιστεύουν πως εκείνα που ιστορούνται για τον Τυφώνα, τον 
Όσιρι και την Ίσιδα δεν είναι παθήματα ούτε θεών ούτε ανθρώπων αλλά μεγάλων 
δαιμόνων, που ο Πλάτων, Ο Πυθαγόρας, ο Ξενοκράτης και ο Χρύσιππος, 
ακολουθώντας τους παλιούς θεολόγους, λένε πως υπήρξαν ισχυρότεροι από τους 
ανθρώπους και πολύ πιο προικισμένοι από εμάς στη φύση τους, δεν είχαν όμως ούτε 
αμιγές ούτε απρόσμικτο το θεϊκό στοιχείο, αλλά συμμετείχαν τόσο στη φύση της 
ψυχής όσο και στις αισθήσεις του σώματος, που δέχεται την ηδονή και τον πόνο, και 
όσα πάθη προκαλούν αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν άλλους περισσότερο και 
άλλους λιγότερο... Ο Πλάτων επίσης ονομάζει το παρόμοιο γένος (ως) γένος που 
διερμηνεύει και διακονεί, βρίσκεται ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους, διαβιβάζει 
προς τα εκεί τις προσευχές και τις δεήσεις των αθρώπων και από εκεί μεταφέρει προς 
τα εδώ χρησμούς και δώρα αγαθών»210.  

Είναι αξιοπρόσεκτη η αντίληψη των ανθρώπων της ελληνορωμαϊκής περιόδου για 
τους δαίμονες. Αυτοί εκλαμβάνονται ως θεοί και άνθρωποι μαζί, κάτι «μεταξὺ 
θνητο ῦκαὶ ἀθανάτου»211. Επίσης αυτοί επιτελούν ένα ξεχωριστό και φιλάνθρωπο 
έργο. Λειτουργούν ως μεσίτες μεταξύ των θεών και των ανθρώπων και διερμηνεύουν 
στους ανθρώπους ό,τι χρειάζεται. Ο Πλάτων, στον διάλογό του «Συμπόσιο», μας 
περιγράφει και την παραπάνω λειτουργία των δαιμόνων. Γράφει ότι ο δαίμονας έχει 
ως αποστολή «να εξηγάη και να μετακομίζει στους θεούς, όσα προέρχονται από τους 
ανθρώπους, και στους ανθρώπους όσα προέρχονται από τους θεούς, εκείνων 
δηλαδή τις παρακλήσεις και τις θυσίες, και των άλλων τις διαταγές και τις αμοιβές 
για τις θυσίες, καθώς (ο δαίμονας) είναι ανάμεσα στα δύο μέρη γεμίζει και το μεταξύ 
κενό έτσι, που το σύμπαν αυτοσυνδέεται με τον εαυτό του ως ένα ενιαίο 
σύνολο...Θεός με άνθρωπο δεν σμίγει, αλλά μέσω αυτουνού (του δαίμονα) γίνεται 

                                                
208 Δίωνα Χρυσόστομου, Χαρίδημος, (Λόγος 30), 27.  
209 Πλούταρχος, Βίοι παράλληλοι, Πελοπίδας, 16.   
210 Πλούταρχος, Περί Ίσιδος και Οσίριδος, 360 D-E, F.  
211 Έτσι ο Πλάτων, Συμπόσιο, 202Ε.  
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κάθε επικοινωνία και συνομιλία των θεών με τους ανθρώπους και στο ξύπνιο και 
στον ύπνο...Αυτοί λοιπόν οι δαίμονες είναι πολλοί και κάθε λογής, κι ένας απ’ αυτούς  
(είναι) κι ο Έρωτας»212.  

γ) Οι ημίθεοι είναι η τρίτη ομάδα θεϊκών προσώπων του ελληνορωμαϊκού 
πολυθεϊσμού. Παραπάνω, στον «Πελοπίδα» του Πλουτάρχου, είδαμε ότι εκτός από 
τον Απόλλωνα, που θεωρείται εξ αρχής θεός, έχουμε αναφορές και σε ημίθεους, 
όπως είναι ο Ηρακλής.    

Ο Ηρακλής, ο γιος του Δία και της θνητής Αλκμήνης, είναι ένας από τους ημίθεους 
αυτούς. Οι άνθρωποι για να περιγράψουν τον ίδιο και το έργο του απέδωσαν σε 
αυτόν τους τίτλους «υιός του Διός»213, «ημίθεος»214, «σωτήρας»215 και «ήρωας»216.  
Επίσης, ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον Δίωνα Χρυσόστομο, κερδίζει την αθανασία, 
επειδή υπακούει στον πατέρα του Δία και αγωνίζεται εναντίον των τυράννων και της 
τυραννίας. Γι’  αυτό και θεωρήθηκε ως ο «σωτήρας  της γης και των ανθρώπων»217. 
Ο Δίων Χρυσόστομος τέλος,  προβαίνει και σε μια ακόμη σημαντική παρατήρηση. 
Συνδέει τους άθλους του Ηρακλή με το Πάθος. Τα παθήματα του Ηρακλή είναι εκείνο 
το στοιχείο που θαυμάζουν οι άνθρωποι. Γι’ αυτό και μετά τον θάνατό του τον 
θεώρησαν θεό218 και τον λάτρεψαν ως θεό219. 

δ) Οι θεοποιημένοι άνθρωποι αποτελούν τέλος, την τέταρτη ομάδα των θεϊκών 
προσώπων του ελληνορωμαϊκού πολυθεϊσμού. Πρόκειται για εξέχουσες 
προσωπικότητες της αρχαιότητας, οι οποίες εξαιτίας του έργου τους θεοποιήθηκαν 
από τους ανθρώπους. Και η ομάδα αυτή των θεοποιημένων ανθρώπων φαίνεται να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της χριστολογίας των πρώτων 
χριστιανών.  
                                                
212 Πλάτων, Συμπόσιο, 202Ε-203A.  
213 Βλ. Δίων Χρυσόστομος, Περί βασιλείας Β΄, (Λόγος 2), 78, ο οποίος φέρει τον Μ. Αλέξανδρο ν’ 
αναφέρει τον πρόγονό του Ηρακλή, «τὸν νομισθέντα τοῦ Διὸς διὰ τὴν ἀρετὴν Ἡρακλέα”.   
214 Βλ. π.χ. Δίων Χρυσόστομος, Περί αρετής, (Λόγος 69), 8  (: “οἷον Ἡρακλέα καὶ Διοσκούρους καὶ Θησέα 
καὶ Ἀχιλλέα καὶ πάντας τοὺς ἡμιθέους λεγόμενους”). 
215 Δίων Χρυσόστομος, Περί βασιλείας Α΄, (Λόγος 1), 84 (: «(Ηρακλή)...καὶ διὰ τοῦτο τῆς γῆς καὶ τῶν 
ἀνθρώπων σωτῆρα εἶναι»). 
216 Δίων Χρυσόστομος, Ταρσικός πρώτος, (Λόγος 33), 1 (: «...περί τε Περσέως καὶ Ἡρακλέους καὶ τοῦ 
Ἀπόλλωνος τῆς τριαίνης ... καὶ ὥς ἐστε Ἕλληνες καὶ Ἀργεῖοι καὶ ἔτι βελτίους, καὶ ἀρχηγοὺς ἔχετε ἥρωας 
καὶ ἡμιθέους, μᾶλλον δὲ Τιτᾶνας»).  
217 Δίων Χρυσόστομος, Περί βασιλείας Α΄, (Λόγος 1), 84 (: «(Ο Ηρακλής)...ὅπου μὲν ἴδοι τυραννίδα καὶ 
τύραννον ἐκόλαζε καὶ ἀνῄρει παρά τε Ἕλλησι καὶ βαρβάροις· ὅπου δὲ βασιλείαν καὶ βασιλέα, ἐτίμα 
καὶ ἐφύλαττεν. καὶ διὰ τοῦτο τῆς γῆς καὶ τῶν ἀνθρώπων σωτῆρα εἶναι, οὐχ ὅτι τὰ θηρία αὐτοῖς 
ἀπήμυνεν· πόσον γὰρ ἄν τι καὶ βλάψειε λέων ἢ σῦς ἄγριος; ἀλλ' ὅτι τοὺς ἀνημέρους καὶ πονηροὺς 
ἀνθρώπους ἐκόλαζε καὶ τῶν ὑπερηφάνων τυράννων κατέλυε καὶ ἀφῃρεῖτο τὴν ἐξουσίαν».  
218 Πρβλ. Δίων Χρυσόστομος, Ταρσικός πρώτος, (Λόγος 33), 45 (: «ἄγε δὴ πρὸς τοῦ Ἡρακλέους καὶ τοῦ 
Περσέως καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ τῶν ἄλλων θεῶν, οὓς τιμᾶτε, ἀποκρίνασθέ μοι 
προθύμως»).   
219 Πρβλ. Δίων Χρυσόστομος, Διογένης ή περί αρετής (Λόγος 8), 28 (:«...τὸν δὲ Ἡρακλέα πονοῦντα μὲν 
καὶ ἀγωνιζόμενον ἠλέουν, καὶ ἔφασαν αὐτὸν ἀνθρώπων ἀθλιώτατον· καὶ διὰ τοῦτο ἄθλους ἐκάλουν 
τοὺς πόνους αὐτοῦ καὶ τὰ ἔργα, ὡς τὸν ἐπίπονον βίον ἄθλιον ὄντα· ἀποθανόντα δὲ πάντων μάλιστα 
τιμῶσι καὶ θεὸν νομίζουσι καί φασιν Ἥβῃ συνοικεῖν»).  
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Από τις  προσωπικότητες αυτές θα αναφερθώ σε τρεις, τον φιλόσοφο, μαθηματικό 
και θεωρητικό της μουσικής  Πυθαγόρα τον Σάμιο (580-496 π.Χ.), τον προσωκρατικό 
πυθαγόρειο φιλόσοφο Εμπεδοκλή τον Ακραγαντίνο (495-435 π.Χ.) και τον 
νεοπυθαγόρειο φιλόσοφο Απολλώνιο τον Τυανέα (πρώτος αι. μ.Χ.). 

α) Ο Πυθαγόρας, εξαιτίας του πολυσχιδούς έργου του, γρήγορα περιβλήθηκε με 
τη μυθική αχλύ και θεωρήθηκε θεός. Η τεράστια προσωπικότητα του ανδρός αυτού 
ενέπνευσε το νεοπλατωνικό φιλόσοφο  Ιάμβλιχο τον Χαλδαίο (245-325 μ.Χ.), ο 
οποίος έγραψε μια βιογραφία του Πυθαγόρα.  

Ο Ιάμβλιχος παραθέτει  στην βιογραφία αυτή, μεταξύ των άλλων, ένα συμβάν  από 
την ζωή του μεγάλου αυτού φιλοσόφου και μαθηματικού220. Αναφέρει ότι ο Άβαρις, 
ένας ιερέας του Απόλλωνα,  συνάντησε κατά την περιπλάνησή του στην Ιταλία τον 
Πυθαγόρα και μόλις τον είδε νόμισε ότι αυτός ήταν ο θεός Απόλλωνας221. Ο Άβαρις 
πρόσφερε στον Πυθαγόρα ένα ιερό μαγικό και θαυματοποιό βέλος που είχε μαζί του 
από ένα ναό του Απόλλωνα. Ο Άβαρις είχε ήδη χρησιμοποιήσει το βέλος αυτό για να 
διώχνει καταστρεπτικούς ανέμους και λοιμούς από τις πόλεις και έτσι είχε γίνει 
ξακουστός και αγαπητός μεταξύ των ανθρώπων.  Ο Πυθαγόρας αποδέχτηκε το βέλος. 
Ταυτόχρονα όμως πήρε τον Άβαρι απόμερα και του επέδειξε το χρυσό μηρό του ως 
απόδειξη της θεϊκής του ιδιότητας222 . Επίσης, μεταξύ των άλλων, του είπε ότι ήλθε 
με σκοπό την θεραπεία και την ευεργεσία των ανθρώπων και ότι έχει πάρει τη μορφή 
ανθρώπου για να μην ταράζονται οι άνθρωποι από την υπεροχή του θεού και να 
αποφεύγουν τη μάθηση που ο ίδιος θα τους πρόσφερε223.   

Από το περιστατικό αυτό, που περιγράφει ο Ιάμβλιχος, διαπιστώνεται ότι οι 
άνθρωποι της εποχής κατέτασσαν τον Πυθαγόρα στην θεϊκή σφαίρα και θεωρούσαν 
ότι και ο ίδιος ο Πυθαγόρας θεωρούσε τον εαυτό του θεό.  

β) Ο Εμπεδοκλής επίσης, περιγράφεται να διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες και 
να θεωρεί τον εαυτό του Θεό.  

Ο προσωκρατικός φιλόσοφος φέρεται να απευθύνει το παρακάτω ποίημα σε μια 
μεγάλη ομάδα ανθρώπων, ίσως μια πυθαγόρεια εταιρεία224.  

«Χαίρετε φίλοι που ζείτε στην ξακουστή πόλη του ξανθού Ακράγαντα, 
κει πάνω στην ακρόπολη, κι έργα καλά μελετάτε.  
Θεός αθάνατος εγώ και όχι πια θνητός 
Πορεύομαι απ’ όλους τιμημένος, καθώς τ’ αξίζω, 
με κορδέλες στολισμένος και χλωρά στεφάνια· 
Κι όλοι σε όσων τις πόλεις φτάνω τις θαλερές, 
Άνδρες και γυναίκες με σέβονται. Μ’ ακολουθούν 
χιλιάδες, ρωτώντας που ’ναι το στρατί του κέρδους, 
άλλοι μαντείες γυρεύοντας, άλλοι ν’ ακούσουν  

                                                
220 Ιάμβλιχος, Περί του Πυθαγορικού βίου, 91-92. 
221 Ιάμβλιχος, Περί του Πυθαγορικού βίου, 91 (: «γενόμενος δὲ ἐν παρόδῳ κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ τὸν 
Πυθαγόραν ἰδὼν καὶ μάλιστα εἰκάσας τῷ θεῷ, οὗπερ ἦν ἱερεύς, καὶ πιστεύσας μὴ ἄλλον εἶναι, μηδὲ 
ἄνθρωπον ὅμοιον ἐκείνῳ, ἀλλ' αὐτὸν ὄντως τὸν Ἀπόλλωνα»).. 
222 Βλ. σχετικά Ιάμβλιχος, Περί του Πυθαγορικού βίου, 92, σημείωση 75.  
223 Ιάμβλιχος, Περί του Πυθαγορικού βίου, 92 (: «προσθείς τε (ο Πυθαγόρας) ὅτι ἐπὶ θεραπείᾳ καὶ 
εὐεργεσίᾳ τῶν ἀνθρώπων ἥκοι, καὶ διὰ τοῦτο ἀνθρωπόμορφος, ἵνα μὴ ξενιζόμενοι πρὸς τὸ ὑπερέχον 
ταράσσωνται καὶ τὴν παρ' αὐτῷ μάθησιν ἀποφεύγωσιν»).  
224 Βλ. αναλυτικά G. S. Kirk / J. E. Raven / M. Schofield, Oι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, 321-323, απ’ όπου 
και η μετάφραση του κειμένου.  
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τον λόγο που γιατρεύει κάθε αρρώστια, 
απ’ αβάσταχτους πόνους καιρό τώρα σουβλισμένοι».    
 
Στο ποίημα αυτό αποτυπώνονται, πρώτ’ από όλα ο ισχυρισμός του Εμπεδοκλή ότι 

έχει γίνει θεός. Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει ν’ απηχεί την φανέρωση του Ερμή στον 
Πρίαμο, στην τελευταία ραψωδία της Ιλιάδας225 . Επίσης, μας θυμίζει το χαιρετισμό, 
με τον οποίο γίνεται η υποδοχή του πεθαμένου μύστη των μυστηρίων (προφανώς 
από την Περσεφόνη), στις «χρυσές δέλτους» των Θουρίων : «καλότυχε και μακάριε, 
θεός θε να ‘σαι αντί θνητός»226.  Επίσης στο ποίημα καταγράφονται οι εξαίρετες και 
θαυμαστές πράξεις του Εμπεδοκλή, όπως μαντείες και θεραπείες. Τέλος, 
αποτυπώνεται η αντίληψη του κόσμου για τον Εμπεδοκλή. Αυτός δεν θεωρείται ως 
ένας απλός σοφός. Αντίθετα, θεωρείται ότι διαθέτει υπερφυσικές δυνάμεις, είναι 
σεβαστός από όλους και έχει και πολλούς θιασώτες.   

γ) Ο Απολλώνιος ο Τυανέας τέλος, θεωρείται ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός 
τύπος θεοποιημένου ανδρός227.   

Ο νεοπυθαγόρειος αυτός φιλόσοφος και θαυματοποιός, γεννήθηκε στα Τύανα 
της Καππαδοκίας. Σπούδασε φιλοσοφία και υιοθέτησε τον ασκητικό βίο των 
Πυθαγορείων. Ταξίδεψε στην Ανατολή (μέχρι και στην Ινδία) και φημίστηκε για τις 
θαυματουργικές του ικανότητες. Πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην 
Έφεσο, αλλά διάφορες παραδόσεις υποστήριζαν πως «ανελήφθη» στη Ρόδο είτε 
στην Κρήτη.  

Η προσωπικότητα και το έργο του Απολλώνιου του Τυανέα ενέπνευσε τον Λούκιο 
Φλάβιο Φιλόστρατο (τέλη του 2ου αι. και στο α΄ μισό του 3ου αι. μ.Χ.) να γράψει την 
θρυλική βιογραφία του Απολλώνιου του Τυανέα228. Σε αυτή, διαβάζουμε μεταξύ των 
άλλων, ότι ο Απόλλωνος κατηγορήθηκε ως μάγος, επειδή έσωσε θαυματουργικά την 
Έφεσο από λοιμό και γι΄ αυτό οδηγήθηκε σε δίκη ενώπιον του αυτοκράτορα 
Δομιτιανού. Σε αυτή φέρεται ο αυτοκράτορας Δομιτιανός να επιχειρεί να τον 
παγιδέψει με διάφορες ερωτήσεις229. Μεταξύ των άλλων, έχουμε και την εξής 
αξιοπρόσεκτη στιχομυθία. Ο αυτοκράτορας ερωτά τον Απολλώνιο, αν οι θαυμαστές 
του πράξεις είναι η αιτία που οι άνθρωποι τον ονομάζουν θεό230. Ο Απολλώνιος του 
απαντά ότι οι άνθρωποι αποκαλούν θεό, οποιονδήποτε άθρωπο θεωρούν σοφό και 
αγαθό231.  

                                                
225 Ομήρου, Ιλιάδα, Ω, 460.  
226 Βλ. G. S. Kirk / J. E. Raven / M. Schofield, ό.π., 323. 
227 Βλ. και στο Παρόν έργο, Μερος Α΄. Η θεολογία του Ιησού, κεφ. 4.6.7. Ο Ιησούς ως θαυματοποιός.  
228 Φιλόστρατου, Τα ες τον Τυανέα απολλώνιον, Flavius Philostratus Soph., Vita Apollonii, “Flavii 
Philostrati opera, vol. 1”, Ed. Kayser, C. L., Leipzig: Teubner, 1870, Repr. 1964.  
229 Βλ. και U. Schnelle, Neuer Wettstein, Texte zum Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus. 
Band I/2. 58-59. 
230 Φιλόστρατου, Τα ες τον Τυανέα απολλώνιον, 8,5 (: “τοῦ χάριν οἱ ἄνθρωποι θεόν σε ὀνομάζουσιν;”).  
231 Φιλόστρατου, Τα ες τον Τυανέα απολλώνιον, 8,5 (: “ὅτι πᾶς” εἶπεν “ἄνθρωπος ἀγαθὸς νομιζόμενος 
θεοῦ ἐπωνυμίᾳ τιμᾶται”). Σημειώνουμε ότι εδώ, είναι σαν να μιλά ο ίδιος ο Φιλόστρατος, που 
προασπίζεται την «αγιότητα» του Τυανέα. Σε μια εποχή θρησκευτικού συγκρητισμού και μεταφυσικής 
αγωνίας, κατά την οποία ο συγγραφέας γνώριζε ότι η μαγεία ήταν απαγορευμένη από το ρωμαϊκό 
νόμο, επιχειρεί να δώσει μιαν άλλη διάσταση στη δράση του ήρωά του. Συγκεκριμένα, τα 
χαρακτηριστικά της μαγείας και της μαντείας που αποδίδονται στον Απολλώνιο μεταπλάθονται σε 
στοιχεία σοφίας, παιδείας και του διαιτολογικού τρόπου των νεοπυθαγορείων. Βλ. και Philostratos, 
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Παρακάτω παραθέτουμε ακόμα ένα συμβάν από την ζωή του Απολλώνιου, μέσα 
από το οποίο αναδεικνύεται το ηθικό ανάστημα και η ηθική του διδασκαλία. Από τον 
Φιλόστρατο περιγράφεται ότι ο Απολλώνιος συνάντησε στην Ρόδο έναν νεόπλουτο 
και απαίδευτο νεαρό, ο οποίος έχτιζε σπίτι στη Ρόδο και ξόδευε πολλά ποσά για τον 
σκοπό αυτό. Τότε ο Απολλώνιος τον ρώτησε πόσα χρήματα είχε ξοδέψει για 
δασκάλους και μόρφωση. Και ο νέος του απάντησε «Ούτε δραχμή». Τον ξαναρώτησε 
τότε ο φιλόσοφος «Και για το σπίτι πόσα;» «Δώδεκα τάλαντα», του απάντησε ο νέος, 
προσθέτοντας ότι, αν χρειαστεί, θα ξοδέψει άλλα τόσα. Έτσι θα μπορεί να φιλοξενεί 
τους εκλεκτούς φίλους του σε έναν αντάξιο του κυρίου του σπίτι. Η συζήτηση 
συνεχίστηκε γύρω από το σπίτι με τον Απολλώνιο να ξαναρωτά: «οι άνθρωποι 
εκτιμώνται πιο πολύ γι’ αυτό που είναι οι ίδιοι ή για τα υπάρχοντά τους;» Και ο νέος 
του απάντησε «Για τα πλούτη τους, γιατί αυτά έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη». «Και 
για τα υπάρχοντα, νεαρέ, ποιος είναι» ρώτησε ο Απολλώνιος, «πιο ικανός φύλακας, 
ο πεπαιδευμένος ή ο απαίδευτος;» Επειδή εκείνος δεν απάντησε, «Μου δίνεις», είπε, 
«την εντύπωση, νεαρέ, πως δεν ανήκει το σπίτι σε εσένα, αλλά εσύ στο σπίτι. Όσο 
για μένα, αν πήγαινα σε ένα ιερό, με πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση θα έβλεπα σε 
ένα, έστω και μικρό ιερό άγαλμα χρυσελεφάντινο παρά σε μεγάλο άγαλμα πήλινο 
και ευτελές»232. 

Το παραπάνω περιστατικό εντυπωσίασε και τον Κ. Καβάφη, ο οποίος αφιέρωσε το 
1925 στον Απολλώνιο το ποίημά του με τίτλο:  

 
Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω 

 
Για την αρμόζουσα παίδευσι κι αγωγή 
ο Aπολλώνιος ομιλούσε μ’ έναν 
νέον που έκτιζε πολυτελή 
οικίαν εν Pόδω. «Εγώ δε ες ιερόν» 
είπεν ο Τυανεύς στο τέλος «παρελθών 
πολλώ αν ήδιον εν αυτώ μικρώ 
όντι άγαλμα ελέφαντός τε και χρυσού 
ίδοιμι ή εν μεγάλω κεραμεούν τε και φαύλον.» — 
 
Το «κεραμεούν» και «φαύλον»· το σιχαμερό: 
που κιόλας μερικούς (χωρίς προπόνησι αρκετή) 
αγυρτικώς εξαπατά. Το κεραμεούν και φαύλον233. 

 
 
Ο Καβάφης, με την διεισδυτική του ματιά, αναγνωρίζει πόσο επίκαιρα είναι τα 

λόγια του Απολλώνιου. Όπως εύστοχα τονίζεται,  «ο Καβάφης, με την καταληκτική 

                                                
Das Leben des Apollonios von Tyana, μετάφραση, σχόλια V. Mumprecht, Sammlung Tusculum, De 
Gruyter, 1983 · G. R. Stow, Apollonius of Tyana, Wentworth Press, 2016 passim · Μ. Τζιέλσκα, 
Απολλώνιος ο Τυανεύς, μετάφραση Γ. Κουσουνέλος, εκδόσεις Ενάλιος, 2000 passim.   
232 Φιλόστρατος, Τα ἐς τον Τυανέα Ἀπολλώνιον, 5,22 (Μετάφραση Σ. Τσιτσιρίδης) από τον ιστότοπο):  
www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/.../browse.html? (Ανάκτηση 
25/03/20017). 
233 Κ. Π. Καβάφης, Ποιήματα 1882-1932, Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 2003, 211-212. 
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στροφή του ποιήματος κι έχοντας αφήσει σκόπιμα διπλό διάκενο από την 
προηγούμενη στροφή, για να γίνει έτσι αντιληπτή η μετάβαση από το παρελθόν της 
προηγούμενης διήγησης, ο ποιητής επανέρχεται στο παρόν και στο τι συμβαίνει στη 
δική του εποχή. Η χρήση του επιθέτου «σιχαμερό», άλλωστε, είναι ο τρόπος του 
Καβάφη για να δείξει την αγανάκτησή του για τη συνεχή επικράτηση του ευτελούς 
στις σχέσεις των ανθρώπων. Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα από το κάλεσμα του Απολλώνιου να δίνεται σημασία στο 
περιεχόμενο των ανθρώπων, κι όχι στα υλικά τους αγαθά, οι άνθρωποι συνεχίζουν 
να παρασύρονται με την ίδια ευκολία από το ανούσιο και το ευτελές»234. 

Από τα παραπάνω σχετικά αποσπάσματα από τη ζωή του Απόλλωνα του Τυανέα 
αναδεικνύεται, πόσο ξεχωριστός πρέπει να υπήρξε ο εν λόγω σοφός. Οι παραδόσεις 
που μιλούσαν για την ζωή του δεν  λησμονήθηκαν. Αντίθετα, αυτές προσλήφθηκαν 
από μεγάλους δημιουργούς, και μεταμορφώθηκαν ανάλογα, σε μυθιστόρημα και 
ποίημα, που σκιαγραφούσαν είτε την στενή του σχέση με το θείο είτε τη σοφία του.  

Οι παραπάνω παραδόσεις του ελληνορωμαϊκού κόσμου για τους θεοποιημένους 
ανθρώπους θα εμπλουτιστούν και με άλλες προσωπικότητες από τον χώρο της 
πολιτικής, όπως είναι οι βασιλείς και αυτοκράτορες235.  

 
Συμπερασματικά, σε ό,τι αφορά το Κεφ. 2: «Η χριστιανική πρόσληψη της 

Εβραϊκής Βίβλου (Thanakh), του ιουδαϊκού και του ελληνορωμαϊκού θρησκευτικού 
πολιτισμού», διαπιστώσαμε πώς οι πρώτοι χριστιανοί, ως μέρος του πολιτισμού της 
Μεσογείου, προσλαμβάνουν στοιχεία του και τα χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη 
της χριστολογίας. Η πρόσληψη αυτή δεν είναι ομοιόμορφη. Αντίθετα, αυτή εξαρτάται 
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιμέρους χριστιανικής κοινότητας.  

Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της χριστολογίας των πρώτων χριστιανών 
διαδραματίζει πρωτίστως η εμπειρία πολλών χριστιανών  του αναστημένου Ιησού236. 
Την εμπειρία τους αυτή, οι χριστιανοί φρόντισαν να κοινοποιήσουν στους 
υπόλοιπους αδελφούς τους στις συνάξεις τους, όπου λάτρευαν τον Ιησού Χριστό και 
εξωτερικεύουν την πίστη τους σε αυτόν, με την βοήθεια  ύμνων και ομολογιών 
πίστης. Έτσι οι πρώτοι χριστιανοί αρχίζουν σιγά-σιγά να διαμορφώνουν την 
χριστολογία τους.  

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο  απ. Παύλος. Αυτός ως μέλος της πρωτοχριστιανικής 
κοινότητας, διαμορφώνει την χριστολογία του, είτε πρωτογενώς, είτε με την βοήθεια 

                                                
234 Κωνσταντίνος Μάντης: http://latistor.blogspot.gr/2013/10/t-p.html (Ανάκτηση 25/03/2017). 
235  Βλ., μεταξύ των άλλων, C. Auffarth, “Religion, Griechenland”, DNP, 10, 903-910  · F. Graf, 
“Kaiserkult”, DNP, 143-145 · A. Bendlin, “Vergöttlichung”, DNP, 12/2, 68-69. Σημειώνουμε εδώ ότι 
αποφασιστικό ρόλο στην ανάδειξη της σημασίας του ελληνορωμαϊκού θρησκευτικού πολιτισμού στην 
διαμόρφωση της πρωτοχριστιανικής χριστολογίας, αλλά και της χριστολογίας γενικότερα 
διαδραμάτισε το πολύτομο συλλογικό έργο των G. Strecker, U. Schnelle και άλλων συνεργατών τους 
με τον γενικό τίτλο: Neuer Wettstein, Texte zum Neuen Testament aus Griechetum und Hellenismus, 
Walter de Gruyter, Berlin, New York.  
236 Πρβλ. π.χ. Α΄Κορ 15,3-5 (: ”παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν 
ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφὰςκαὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς 
γραφὰς καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα”).  
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και πρόσληψη της προ-υπάρχουσας πρωτοχριστιανικής χριστολογίας. Στη συνέχεια, 
ο απόστολος καταγράφει την χριστολογία αυτή στις επιστολές του (πρωτοπαύλειες).  

Παρακάτω, παραθέτουμε επιλεκτικά μερικές πρωτοχριστιανικές     χριστολογικές 
αναφορές, όπως ότι ο αναστημένος Ιησούς είναι ο υιός του Θεού237 , ότι του 
αποδόθηκε το όνομα του Θεού238, ότι είναι η εικόνα του Θεού239 , ότι είναι ο φορέας 
της δόξας του Κυρίου 240, ότι προϋπήρχε της δημιουργίας του κόσμου και συμμετείχε 
στην δημιουργία του κόσμου241  και ότι η θέση του είναι στον ουρανό στα δεξιά του 
Πατρός 242, από όπου θα εμφανιστεί πάλι - κατά την Δευτέρα Παρουσία του - στον 
κόσμο ως κριτής243 

 
 

                                                
237 Πρβλ. Α΄Θε 1,10 (: «καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ [τῶν] νεκρῶν, 
Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης») · Γαλ 1,16 · Ρωμ 1,16. 
238 Πρβλ. Φιλ 2,9-10 (: «διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν 
ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων»).   
239 Πρβλ. Β΄ Κορ 4,4 (: «ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ 
αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ»).   
240 Πρβλ. Α΄ Κορ 2,8 (: «ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν· εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν 
τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν») · Β΄ Κορ 4,6 (: «ὅτι ὁ θεὸς ὁ εἰπών· ἐκ σκότους φῶς λάμψει, ὃς 
ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ [Ἰησοῦ] 
Χριστοῦ”) · Φιλ 3,21 (: “ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς 
δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα”).  
241 Πρβλ. Α΄ Κορ 8,6 (: “ἀλλ᾿ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατὴρ ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος 
Ἰησοῦς Χριστὸς δι᾿ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ”) · Φιλ 2,6.  
242 Πρβλ. Ρωμ 8,34 (: «τίς ὁ κατακρινῶν; Χριστὸς [Ἰησοῦς] ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ ἐγερθείς, ὃς καί 
ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν”) · Α ΄ Θεσ 1,10 · Α΄ Κορ 15,27 · Φιλ 3,21.  
243 Πρβλ Α΄ Θεσ 1,10 (: “καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ [τῶν] νεκρῶν, 
Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης”)  · Α΄ Κορ 16,22 · Β΄ Κορ 5,10. 




