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ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΙΙ 
Ερμηνεία Επιστολών Καινής Διαθήκης 

 
Αναπληρωτής Καθηγητής : Χαράλαμπος Γ. Ατματζίδης
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Ερµηνεία Επιστολών ΚΔ 

Θέματα:

1. Από την Α΄ προς Θεσσαλονικείς 
2. Από την Β΄ προς Θεσσαλονικείς
3. Αποσπάσματα από άλλες επιστολές
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Εισαγωγικά στην ερμηνεία

1.    Τι είναι ερμηνεία

Προέλευση του όρου  < Ερμής = αγγελιοφόρος των θεών
                                                         
Ερμηνεία = Μεταφορά του μηνύματος του κειμένου στον 
                     σημερινό αναγνώστη 
     

2. Παράγοντες ανάγνωσης - ερμηνείας του κειμένου 
 
                                      κείμενο αναγνώστηςσυγγραφέας



4

Εισαγωγικά στην ερμηνεία

2.    Τρόποι προσέγγισης του κειμένου

διαχρονική προσέγγιση               συγχρονική προσέγγιση

 

 
πίσω στο παρελθόν  
αναζήτηση του αρχικού 
νοήµατος του κειµένου 

παραµονή στο παρόν 
αναζήτηση του τωρινού 
νοήµατος του κειµένου  
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3.    Πορεία ερμηνείας 
       
1. Ανάγνωση του κειμένου
 
2. Μετάφραση του κειμένου
 
3. Ανάγνωση της συνάφειας το κειμένου
 
4. Ανάλυση του κειμένου 
    (εντοπισμός των γλωσσολογικών, διακειμενικών και 

πολιτισμικών στοιχείων του κειμένου)

5. Εξήγηση του κειμένου 
    (Αναζήτηση των σημασιών και των νοημάτων του κειμένου με 

την κατά λέξη προσέγγισή του)
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4. Μέθοδοι ερµηνείας των κειµένων της ΚΔ 

Gooder, Αναζητώντας το νόηµα, 
σελίδες: 3-72 /  119-178 /  179-200  

Α΄ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ   
  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

● Ιστορική  κριτική  (Historical criticism) 
● Κοινωνιολογική κριτική (Social science criticism) 
● Μορφοϊστορική κριτική (Form criticism) 
● Κριτική των πηγών (Source criticism) 
● Κριτική της σύνταξης  (Redaction criticism)
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4. Μέθοδοι ερµηνείας των κειµένων της ΚΔ  

Γ΄  ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 

●Ιστορία της πρόσληψης (Reception history) 
●Θεολογική ερµηνεία (Theological Interpretation) 
●Κριτική της ανταπόκρισης του αναγνώστη ( Reader-response     critisism) 
●Φεµινιστική  κριτική (Feminist criticism) 
●Κριτική της απόκλισης (Queer critisism) 
●Κριτική της απελευθέρωσης (Liberation criticism) 
●Κοινωνιολογική-πολιτική κριτική (Sociopolitical criticism) 
●Νέγρικη κριτική 
●Μετά-αποικιακή κριτική  
●Ασιατική κριτική 
●Οικολογική κριτική
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 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ - Πηγές 

Γενικά:  

• Πρωτοπαύλειες Επιστολές : προς Ρωµαίους (Ρωµ), οι 
Α΄ & Β΄ Κορινθίους (Κορ), Γαλάτας (Γαλ), Φιλιππησίους 
(Φιλ), Α΄ Θεσσαλονικείς (Θεσ) και Φιλήµονα (Φλµ).  

• Δευτεροπαύλειες Επιστολές: προς Εφεσίους (Εφ), 
Κολοσσαείς (Κολ), Β΄ προς Θεσσαλονικείς (Θεσ), Α΄ & 
Β΄ προς Τιµόθεον (Τιµ), προς Τίτον (Τιτ).
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ - Πηγές  

• Οι Πράξεις των Αποστόλων (Πρ).  
Πληροφορίες από παραδόσεις των κατά τόπους 
χριστιανικών κοινοτήτων, αφηγήσεις συνεργατών 
του Π  κ.ά.   

• Πληροφορίες για τον Παύλο από εξωκαινοδιαθηκικά 
πρωτοχριστιανικά κείµενα, επιγραφές κ.α. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ - Πηγές 

Απόλυτη χρονολόγηση του Παύλου  

 1. Η επιγραφή του Γαλλίωνα (Gallio)  
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ - Πηγές 

Απόλυτη χρονολόγηση του Παύλου  

 1. Η επιγραφή του Γαλλίωνα (Gallio)  

Στοιχεία για την επιγραφή  

• Ανακάλυψη : Ανασκαφές στους Δελφούς (δηµοσίευση 1905). 

• Η επιγραφή χρονολογείται µεταξύ του Απριλίου µε Μαΐου 52 µ.Χ  

• Βρίσκεται στο Γαλλικό αρχαιολογικό ινστιτούτο των Αθηνών  

• Η επιγραφή αναφέρει µεταξύ των άλλων ότι ο Γαλλίων ήταν ανθύπατος Αχαΐας (51-52 
µ.Χ)
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ - Πηγές 

Απόλυτη χρονολόγηση του Παύλου  
  
1. Η επιγραφή του Γαλλίωνα (Gallio)  

Χρησιµότητα της επιγραφής  

• Βεβαιώνει ότι ο Γαλλίων (L. Iunius Gallio) ήταν ανθύπατος στην Αχαΐα το 51/52 µ.Χ., 
  
• Στις Πρ 18,16εξ. αναφέρεται η ανάκριση του Παύλου από τον Γαλλίωνα  

• Αρα η αναφορά των Πράξεων για τον Γαλλίωνα επιβεβαιώνεται από την επιγραφή  

• Άρα ο Παύλος βρισκόταν στην Κόρινθο γύρω στο 51 µ.Χ  

Με βάση το 51 µ. Χ. µπορούµε να ανασυνθέσουµε την χρονολόγηση του Παύλου  
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ - Πηγές 

Απόλυτη χρονολόγηση του Παύλου  

 2. Το διάταγµα του Κλαυδίου για απέλαση των Ιουδαίων από την Ρώµη  
Εκδόθηκε κατά πάσα πιθανότητα το 49 µ.Χ.  
Αναφέρεται και στις Π ρ 18,2 (Ακύλας - Πρίσκιλα - Παύλος  
Άρα έχουµε και δεύτερη σταθερή ηµεροµηνία για τον Παύλο 

   3. Αναφορά για τον Φήστο  
Στο Πρ 24,27 κ..α αναφέρεται ο ανθύπατος Πόρκιος Φήστος 
(Porcius Festus) που διαδέχτηκε στην Καισάρεια τον ανθύπατο 
Φήλικα (Felix) το 59 µ.Χ.  

   4. Ο θάνατος του Ιησού που έλαβε χώρα, πιθανότατα, το 30 µ.Χ.  
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ - Πηγές 

Σχετική χρονολόγηση του Παύλου  

  
1.  Οι αυτοβιογραφικές αναφορές του Παύλου (Γαλ 1,15-2,1 · 
Β΄ Κορ 11,32 · 12,2 κ.ά. 

2. Οι αναφορές στις Πράξεις των Αποστόλων (11,26· 18,11· 
19,8.10· 20,3,16· 24,10.27· 28,30).  

Σε περιπτώσεις ασυµφωνίας των δύο πηγών, θεωρείται ως 
πιο αξιόπιστη η πληροφορία του Παύλου. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΠΑΥΛΟΥ 

30 π.χ.
-14 μ.Χ. 

Αύγουστος 
(Λκ 2,1) 

γέννηση Παύλου

14-37

• σπουδές 
• διώκτης της χριστιανικής κοινότητας
• κλήση (Γαλ 1,15εξ. · Α Κορ 15,8)
• Αραβία και Δαμασκός (Γαλ 1,17)
• Ιερουσαλήμ (Γαλ 1,18: μετά από τρία 
χρόνια  · 15 μέρες
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΠΑΥΛΟΥ 

37-41 Συρία και Κιλικία (Γαλ 1,21)

41-54

46-48

Αντιόχεια (Πρ 11,26: έναν ολόκληρο χρόνο) 

• πρώτη περιοδεία :  
• Κύπρος και Μ. Ασία (Πρ 13εξ.) 
• Αντιόχεια (Πρ 14,28: αρκετό καιρό) 
• Σύνοδος των Ιεροσολύµων (Γαλ 2,1: 

µετά από δεκατέσσερα χρόνια · Πρ 
15,4-29) 

• Αντιόχεια (Γαλ 2,11 · Πρ 15,30-35)
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΠΑΥΛΟΥ  

49

• δεύτερη περιοδεία:
• Συρία, Κιλικία (Πρ 15,40)
• Μ. Ασία, Μακεδονία και Αχαΐα 

(Πρ 16εξ.)

51/52

• Κόρινθος (Πρ 18,11: δεκαοχτώ µήνες) 
• τρίτη περιοδεία: 
• Έφεσος (Πρ 19,10: δύο χρόνια · 20,31 
τρία χρόνια)
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΠΑΥΛΟΥ  

54-68

• Μακεδονία και Αχαΐα (Πρ 20,3: 
τρεις μήνες)

• Μ. Ασία (Πρ 20)
• Καισάρεια (Πρ 21,10: αρκετές 
ημέρες)

• Ιεροσόλυμα (Πρ 21,15-23,30)
• Μεταγωγή στη Ρώμη (Πρ 27)
• Ρώμη (Πρ 28,30: δύο χρόνια)
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ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΠΑΥΛΟΥ 
1η περιοδεία του απ. Παύλου (44-47 μ.Χ.)
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ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΠΑΥΛΟΥ 
2η περιοδεία του απ. Παύλου (49-50μ.Χ.)
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ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΠΑΥΛΟΥ 
3η περιοδία του απ. Παύλου (52-54/55μ.Χ.)
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ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΠΑΥΛΟΥ 
Το ταξίδι του απ. Παύλου στη Ρώμη (59/60μ.Χ.)
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Ερμηνεία επιστολών ΚΔ

Θέματα:

Από την Α προς Θεσσαλονικείς 
1. Αναφορά στα μέρη της επιστολής
      [προοίμιο (1,1), κυρίως μέρος (1,2-5,24), 

επίλογος 5,25-28)]

2.   Ερμηνεία συγκεκριμένων χωρίων 
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Ερμηνεία επιστολών ΚΔ

Θέματα:
 
1.   Κείμενα σχετικά με τη θεολογία του 

σταυρού 
      
2.   Κείμενα σχετικά με την δικαίωση και τον 

μωσαϊκό νόμο
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 Ερµηνεία επιστολών ΚΔ
Βιβλιογραφία
Πηγές
1. Καινή Διαθήκη, Tο κριτικό κείμενο των Nestle – 

Aland
2. A. Schmoller, Handkonkordanz zum griechischen 

Neuen Testament
3. Η Αγία Γραφή, Μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής 

Εταιρίας 

Βοηθήματα
1. Ι. Γαλάνη, Η πρώτη και δεύτερη επιστολές του 

Παύλου προς Θεσσαλονικείς
2. Χ Ατματζιδη, Θεολογία της Καινής Διαθήκης 



Αποστολέας Παύλος 
Σιλουανός, Τιµόθεος (1,1) 

Αποδέκτες Η κοινότητα της Θεσσαλονίκης (πρώην εθνικοί) 

Αιτία συγγραφής Έναρξη της ιεραποστολικής δραστηριότητας του Παύλου στην Κόρινθο

Αφορµή Ερώτηµα για την δευτέρα παρουσία του κυρίου 

Τόπος συγγραφής Κόρινθος (δεν αναφέρεται στην Α Θεσ) 

Χρόνος συγγραφής 50 µ.Χ.

Αντίπαλοι -

Θέµατα Η ίδρυση της κοινότητας, δευτέρα παρουσία, αναγκαιότητα της εργασίας

21

26



Α προς Θεσσαλονικείς

Περιεχόµενα 
επιστολής 

Προοίµιο 
Ευχαριστίες

1,1 : Αποστολέας, αποδέκτες κλπ 
1,2-10 : Ευχαριστίες προς τον Θεό  

Κύριο µέρος  
της επιστολής

2,1-3 -3,13 : Ο Παύλος και η χριστιανική εκκλησία της Θεσσαλονίκης 
4,1-5,24 : Η ανάσταση των νεκρών και η Δευτέρα παρουσία, 
Παραινέσεις 

Επίλογος 5,25-28

2227
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Α΄ Θεσ:  Ανάλυση της επιστολής (1, 1) 

Προοίµιο της επιστολής (α΄) 
 

1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ 
Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ 
Χριστῷ, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη.
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Α΄ Θεσ:  Ανάλυση της επιστολής (1, 2-10)  

Προίµιο της εποστολης (β) εκτενής ευχαριστία

2 Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν 
μνείαν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, 
ἀδιαλείπτως 

3 μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ 
κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ 
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ 
πατρὸς ἡμῶν,

 4 εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ [τοῦ] θεοῦ, τὴν 
ἐκλογὴν ὑμῶν, 

5 ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ 
μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ 
[ἐν] πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν 
[ἐν] ὑμῖν δι᾽ ὑμᾶς.
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Α΄ Θεσ:  Ανάλυση της επιστολής (1, 2-10)  

Προίµιο της εποστολης (β) εκτενής ευχαριστία

6 Καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ κυρίου, δεξάμενοι 
τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς  πνεύματος ἁγίου, 

7 ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ 
Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ. 

8 ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ 
Μακεδονίᾳ καὶ [ἐν τῇ] Ἀχαΐᾳ, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις 
ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν 
ἡμᾶς λαλεῖν τι. 

9 αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν 
πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν 
εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ 

10 καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν 
ἐκ [τῶν] νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς 
τῆς ἐρχομένης.
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Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής (2,1 –3,13) : 2,1-12

1  Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡµῶν τὴν πρὸς 
ὑµᾶς ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν,  

2 ἀλλὰ προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες, καθὼς οἴδατε, ἐν 
Φιλίπποις ἐπαρρησιασάµεθα ἐν τῷ θεῷ ἡµῶν λαλῆσαι 
πρὸς ὑµᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι.  

3 ἡ γὰρ παράκλησις ἡµῶν οὐκ ἐκ πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας 
οὐδὲ ἐν δόλῳ, 

 4 ἀλλὰ καθὼς δεδοκιµάσµεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ 
εὐαγγέλιον, οὕτως λαλοῦµεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις 
ἀρέσκοντες ἀλλὰ  θεῷ τῷ δοκιµάζοντι τὰς καρδίας ἡµῶν.  

5 Οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθηµεν, καθὼς 
οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας, θεὸς µάρτυς,  

6 οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν οὔτε ἀφ᾽ ὑµῶν οὔτε 
ἀπ᾽ ἄλλων,
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Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής (2,1 –3,13) : 2,1-12

 7 δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι. ἀλλὰ 
ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν, ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ 
ἑαυτῆς τέκνα,

 8 οὕτως ὁμειρόμενοι (=νοιάζομαι) ὑμῶν εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι 
ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν 
ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε. 

9 Μνημονεύετε γάρ, ἀδελφοί, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον· 
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα 
ὑμῶν ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 

10 ὑμεῖς μάρτυρες καὶ ὁ θεός, ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως 
ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν, 

11 καθάπερ οἴδατε, ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ 
12 παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι καὶ μαρτυρόμενοι 

εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τοῦ θεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς 
εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν.
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Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής (2,1 –3,13) : 2,14-16

13 Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ 
ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ 
ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ 
καθώς ἐστιν ἀληθῶς λόγον θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν 
ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 

14 Ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν 
τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 
ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων 
συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 

15 τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς 
προφήτας καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάντων καὶ θεῷ μὴ 
ἀρεσκόντων καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, 

16 κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς 
τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. 
ἔφθασεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος.



2634

 
Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής (2,1 –3,13) : 2,17-20

17 Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν 
πρὸς καιρὸν ὥρας, προσώπῳ οὐ καρδίᾳ, 
περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν 
ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 

18 διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν 
Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ 
σατανᾶς. 

19 τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος καυχήσεως 
— ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς — ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ; 20 ὑμεῖς γάρ 
ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ χαρά.



2735

 
Α Θεσ:  Ανάλυση της επιστολής (2,1 –3,13) : 3,1-10

3  Διὸ μηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν 
Ἀθήναις μόνοι 


2 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον, τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ συνεργὸν 
τοῦ θεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι 
ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν 


3 τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσιν ταύταις. αὐτοὶ γὰρ 
οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα· 


4 καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελέγομεν ὑμῖν ὅτι 
μέλλομεν θλίβεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε. 


5 διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν 
πίστιν ὑμῶν, μή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων καὶ εἰς 
κενὸν γένηται ὁ κόπος ἡμῶν.
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Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής (2,1 –3,13) : 3,1-10

6 Ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ 
εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην 
ὑμῶν καὶ ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε, 
ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, 

7 διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, ἐφ᾽ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ 
τῇ ἀνάγκῃ καὶ θλίψει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως, 

8 ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν κυρίῳ. 
9 τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι 

περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ ᾗ χαίρομεν δι᾽ ὑμᾶς 
ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ ἡμῶν, 

10 νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ 
ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ 
ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν;



2837

 
Α Θεσ:  Ανάλυση της επιστολής (2,1 –3,13) : 3,7-13

  
11 Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ κύριος 

ἡμῶν Ἰησοῦς κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς 
ὑμᾶς· 

12 ὑμᾶς δὲ ὁ κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ 
ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας καθάπερ καὶ 
ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς, 

13 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν 
ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν 
ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ 
πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ, [ἀμήν].
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Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής (4,1-5,24) : 4,1-8

1 Λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ 
παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ, ἵνα καθὼς 
παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς 
περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ, καθὼς καὶ 
περιπατεῖτε, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον. 

2 οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ 
τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.

3 Τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τοῦ θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς 
ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας, 

4 εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι 
ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ, 
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Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής (4,1-5,24) : 4,1-8

5 μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ 
εἰδότα τὸν θεόν

6 τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος κύριος περὶ 
πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ 
διεμαρτυράμεθα. 

7 οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ᾽ 
ἐν ἁγιασμῷ. 

8 τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ 
τὸν θεὸν τὸν [καὶ] διδόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ 
ἅγιον εἰς ὑμᾶς.
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Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής (4,1-5,24) : 4,9-12

4,9 Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν, αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς 
θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους,

4,10 καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς [τοὺς] ἐν ὅλῃ τῇ 
Μακεδονίᾳ. Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον

4,11 καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς 
[ἰδίαις] χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν,

4,12 ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε.



3141

 
Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής (4,1-5,24) : 4,13-18

4,13 Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε 
καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα.

4,14 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς 
κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ.

4,15 Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι 
εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας·

4,16 ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, 
καταβήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον,

4,17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν 
νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ 
ἐσόμεθα.

4,18 Ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις.



3242

 
Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής (4,1-5,24) : 5,1-11

5,1 Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ 
χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι,

5,2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα κυρίου ὡς 
κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται.

5,3 ὅταν λέγωσιν· εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε 
αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ 
ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν.

5,4 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ 
ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ·

5,5 πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ 
ἡμέρας. Οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους·



3243

 
Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής (4,1-5,24) : 5,1-11

5,6 ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί ἀλλὰ 
γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν.

5,7 Οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν καὶ οἱ 
μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν·

5,8 ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν ἐνδυσάμενοι 
θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν 
ἐλπίδα σωτηρίας·

5,9 ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς 
περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ

5,10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν 
εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν.

5,11 Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν 
ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε.



3344

 
Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής (4,1-5,24) : 5,12-24

5,12 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς 
κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν 
κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς

5,13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ 
διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς.

5,14 Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε 
τοὺς ἀτάκτους , παραμυθε ῖ σθε τοὺς 
ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, 
μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας.

5,15 ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, 
ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε [καὶ] εἰς 
ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας.

5,16 Πάντοτε χαίρετε,
5,17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε,



3345

 
Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής (4,1-5,24) : 5,12-24

5,18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.

5,19 τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε,
5,20 προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε,
5,21 πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε,
5,22 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε.
5,23 Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς 

ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ 
ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ 
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη.

5,24 πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει.



3546

 
Α Θεσ : Ανάλυση της επιστολής : 5,25-28 

Επίλογος της επιστολής 

5,25 Ἀδελφοί, προσεύχεσθε [καὶ] περὶ ἡμῶν.

5,26 Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

5,27 Ἐνορκίζω ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν 

πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.

5,28 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾿ ὑμῶν.
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Θέµατα  της επιστολής 

Εσχατολογία (1,10 / 2,19 / 3,13 / 4,13-18 / 5,1-11)  

  kai. avname,nein to.n ui`o.n auvtou/ evk tw/n ouvranw/n( o]n h;geiren evk Îtw/nÐ 
nekrw/n( VIhsou/n to.n r`uo,menon h`ma/j evk th/j ovrgh/j th/j evrcome,nhjÅ 
(1,10) 

 ti,j ga.r h`mw/n evlpi.j h' cara. h' ste,fanoj kauch,sewj& h' ouvci. kai. u`mei/j& 
e;mprosqen tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ evn th/| auvtou/ parousi,a|È (2,19) 

 eivj to. sthri,xai u`mw/n ta.j kardi,aj avme,mptouj evn a`giwsu,nh| e;mprosqen 
tou/ qeou/ kai. patro.j h`mw/n evn th/| parousi,a| tou/ kuri,ou h`mw/n 
VIhsou/ meta. pa,ntwn tw/n a`gi,wn auvtou/( Îavmh,nÐÅ (3,13) 

Τα κύρια εσχατολογικά χωρία είναι τα 4, 13-18 και 5,1-11
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2. Η προτροπή  
οι χριστιανοί να ζουν «avme,mptwj» εν όψει της παρουσίας 

(3,13/5,23)  

 eivj to. sthri,xai u`mw/n ta.j kardi,aj avme,mptouj evn a`giwsu,nh| 
e;mprosqen tou/ qeou/ kai. patro.j h`mw/n evn th/| parousi,a| tou/ 
kuri,ou h`mw/n VIhsou/ meta. pa,ntwn tw/n a`gi,wn auvtou/
( Îavmh,nÐÅ (3,13) 

 Auvto.j de. o` qeo.j th/j eivrh,nhj a`gia,sai u`ma/j o`lotelei/j( kai. 
o`lo,klhron u`mw/n to. pneu/ma kai. h` yuch. kai. to. sw/ma 
avme,mptwj evn th/| parousi,a| tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ 
Cristou/ thrhqei,hÅ (5,23)

Θέµατα  της επιστολής
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Θέµατα  της επιστολής

3. Μεταφορικές εκφράσεις σχετικές µε την οικογένεια  

α) αδελφός (1,4 και πολλές άλλες φορές) 

 β) φιλαδελφία(4,9) 
Peri. de. th/j filadelfi,aj ouv crei,an e;cete gra,fein u`mi/n( auvtoi. ga.r u`mei/j qeodi,daktoi, evste eivj to. avgapa/

n avllh,louj(  

γ) Πατέρας –τέκνα (2,11εξ.) 
11 

 kaqa,per oi;date( w`j e[na e[kaston u`mw/n w`j path.r te,kna e`autou/  
12 

 parakalou/ntej u`ma/j kai. 
paramuqou,menoi kai. marturo,menoi eivj to. peripatei/n u`ma/j avxi,wj tou/ qeou/ tou/ kalou/ntoj u`ma/j 
eivj th.n e`autou/ basilei,an kai. do,xanÅ  

δ) ορφανός (4,9) 
17 

 h`mei/j de,( avdelfoi,( avporfanisqe,ntej avfV u`mw/n pro.j kairo.n w[raj( prosw,pw| ouv kardi,a|( perissote,rwj 

evspouda,samen to. pro,swpon u`mw/n ivdei/n evn pollh/| evpiqumi,a|Å  
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Ερµηνεία  Α΄ Θεσ 1,1 (Προοίµιο / πρόλογος) 

1,1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιµόθεος  
      τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων  
      ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ,  
      χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη. 

      Εκτενής Ευχαριστία  
1,2 εξ.  Εὐχαριστοῦµεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων 
            ὑµῶν µνείαν ποιούµενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡµῶν 
            ἀδιαλείπτως 
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Ερµηνεία  Α΄ Θεσ 5,23-28 (Επίλογος) 

5,23 Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑµᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ 
ὁλόκληρον ὑµῶν τὸ πνεῦµα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα ἀµέµπτως 
ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη. 

5,24 πιστὸς ὁ καλῶν ὑµᾶς, ὃς καὶ ποιήσει. 
5,25 Ἀδελφοί, προσεύχεσθε [καὶ] περὶ ἡµῶν. 
5,26 Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήµατι ἁγίῳ. 
5,27 Ἐνορκίζω ὑµᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν 
πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς. 
5,28 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ µεθ᾿ ὑµῶν. 
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 Α΄ Θεσ 2,14-16 

1. Κείµενο 

2. Ανάλυση 

3. Ερµηνεία 

Συµπεράσµατα  

Διαχρονική επίδραση του χωρίου
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 Α΄ Θεσ 2, 14-16      -      ΚΕΙΜΕΝΟ  

13  Kai. dia. tou/to kai. h`mei/j euvcaristou/men tw/| qew/| 
avdialei,ptwj( o[ti paralabo,ntej lo,gon avkoh/j parV h`mw/n tou/ 
qeou/ evde,xasqe ouv lo,gon avnqrw,pwn avlla. kaqw,j evstin avlhqw/j 
lo,gon qeou/( o]j kai. evnergei/tai evn u`mi/n toi/j pisteu,ousinÅ  

14  u`mei/j ga.r mimhtai. evgenh,qhte( avdelfoi,( tw/n evkklhsiw/n tou/ 
qeou/ tw/n ouvsw/n evn th/| VIoudai,a| evn Cristw/| VIhsou/( o[ti ta. 
auvta. evpa,qete kai. u`mei/j u`po. tw/n ivdi,wn sumfuletw/n kaqw.j kai. 
auvtoi. u`po. tw/n VIoudai,wn(  15  tw/n kai. to.n ku,rion 
avpokteina,ntwn VIhsou/n kai. tou.j profh,taj kai. h`ma/j 
evkdiwxa,ntwn kai. qew/| mh. avresko,ntwn kai. pa/sin avnqrw,poij 
evnanti,wn(  16  kwluo,ntwn h`ma/j toi/j e;qnesin lalh/sai i[na 
swqw/sin( eivj to. avnaplhrw/sai auvtw/n ta.j a`marti,aj pa,ntoteÅ 
e;fqasen de. evpV auvtou.j h` ovrgh. eivj te,lojÅ 
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Α΄ Θεσ 2,14-16       -       ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Θέµα του αποσπάσµατος  
Οι καρποί του κηρύγµατος του Παύλου στη Θεσσαλονίκη 
(κατηγορίες του Παύλου εναντίον των Ιουδαίων) 

Περίληψη 
Ο Παύλος αναφέρεται στην επιρροή που είχε ο λόγος του Θεού 
στους Θεσσαλονικείς. Δηµιούργησε νέα ήθη και µέσα από 
σκληρές συνθήκες ανέδειξε την ωριµότητα των 
Θεσσαλονικέων, που συγκρίνεται µε εκείνη των χριστιανών της 
Παλαιστίνης. Και εκεί οι χριστιανοί   ταλαιπωρήθηκαν από 
τους Ιουδαίους, εναντίον των οποίων ασκεί σκληρή κριτική   
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Α΄ Θεσ 2,14-16      -        ΑΝΑΛΥΣΗ  

ΕΡΩΤΗΜΑ : ΕΙΝΑΙ ΠΑΥΛΕΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ; 

Προσπάθειες εξήγησης της διαφοράς 
1) O F. C. Baur θεώρησε ότι το Α Θεσ 2,14-16 δεν είναι παύλειο, 

όπως και όλη η Α Θεσ.   
2) O B. A. Pearson  απόρριψε τη θέση του Baur και υποστήριξε ότι 

το Α Θεσ 2,14-16 προστέθηκε αργότερα στην επιστολή.  
Το επιχείρηµα: 
α) Η ρήµα «e;fqasen de. evpV auvtou.j h` ovrgh. eivj te,loj» αναφέρεται σε 

κάτι που συνέβη στο παρελθόν και συνδέεται µε την 
καταστροφή της Ιερουσαλήµ το 70 µ.Χ., άρα είναι κατοπινή 
προσθήκη.  

Αντεπιχείρηµα: ….>
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Α΄ Θεσ 2,14-16     -    ΑΝΑΛΥΣΗ 

Αντεπιχείρηµα: 
Το κείµενο συνδέεται στενά µε το υπόλοιπο κείµενο, γιατί  

α) δεν είναι δυνατό  να είναι µόνο το 2,16γ  προσθήκη  
β) Το 2,15 συνδέεται στενά, εννοιολογικά, µε το 2,16 
γ) Το 2,14 συνδέεται εννοιολογικά µε το 2,13 

Άρα, αν γίνει η αφαίρεση  του 2,14-16, ως προσθήκης,  τότε δεν 
υπάρχει συνέχεια της σκέψης µεταξύ του 2,12 και του 2,17. 

Συµπέρασµα: Δεν είναι το χωρίο προσθήκη
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Α΄ Θεσ 2,14-16  -  ΑΝΑΛΥΣΗ   
ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ: Α Θεσ 2,14-16 ≠ Ρωµ 11,25-32 

Α Θεσ 2,14-16 

2,12 «parakalou/ntej u`ma/j kai. paramuqou,menoi kai. marturo,menoi eivj 
to. peripatei/n u`ma/j avxi,wj tou/ qeou/ tou/ kalou/ntoj u`ma/j eivj th.n e`autou/ 
basilei,an kai. do,xan»  
13  Kai. dia. tou/to kai. h`mei/j euvcaristou/men tw/| qew/| avdialei,ptwj( o[ti 
paralabo,ntej lo,gon avkoh/j parV h`mw/n tou/ qeou/ evde,xasqe ouv lo,gon 
avnqrw,pwn avlla. kaqw,j evstin avlhqw/j lo,gon qeou/( o]j kai. evnergei/tai evn 
u`mi/n toi/j pisteu,ousinÅ 14  u`mei/j ga.r mimhtai. evgenh,qhte( avdelfoi,( tw/n 
evkklhsiw/n tou/ qeou/ tw/n ouvsw/n evn th/| VIoudai,a| evn Cristw/| VIhsou/( o[ti 
ta. auvta. evpa,qete kai. u`mei/j u`po. tw/n ivdi,wn sumfuletw/n kaqw.j kai. 
auvtoi. u`po. tw/n VIoudai,wn(   
15  tw/n kai. to.n ku,rion avpokteina,ntwn VIhsou/n kai. tou.j profh,taj kai. 
h`ma/j evkdiwxa,ntwn kai. qew/| mh. avresko,ntwn kai. pa/sin avnqrw,poij 
evnanti,wn(  16  kwluo,ntwn h`ma/j toi/j e;qnesin lalh/sai i[na swqw/sin( eivj 
to. avnaplhrw/sai auvtw/n ta.j a`marti,aj pa,ntoteÅ e;fqasen de. evpV auvtou.j 
h` ovrgh. eivj te,lojÅ  
2,17 «h`mei/j de,( avdelfoi,( avporfanisqe,ntej avfV u`mw/n pro.j kairo.n 
w[raj( prosw,pw| ouv kardi,a|( perissote,rwj evspouda,samen to. pro,swpon 
u`mw/n ivdei/n evn pollh/| evpiqumi,a|Å »
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Α΄ Θεσ 2,14-16  -  ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤ: Α Θεσ 2,14-16 ≠ Ρωµ 11,25-32 

Ρωµ 11,25-32 
 25  Ouv ga.r qe,lw u`ma/j avgnoei/n( avdelfoi,( to. musth,rion tou/to( i[na 

mh. h=te ÎparvÐ e`autoi/j fro,nimoi( o[ti pw,rwsij avpo. me,rouj tw/| 
VIsrah.l ge,gonen a;cri ou- to. plh,rwma tw/n evqnw/n eivse,lqh|  26  
kai. ou[twj pa/j VIsrah.l swqh,setai( kaqw.j ge,graptai\ h[xei evk 
Siw.n o` r`uo,menoj( avpostre,yei avsebei,aj avpo. VIakw,bÅ  27  kai. 
au[th auvtoi/j h` parV evmou/ diaqh,kh( o[tan avfe,lwmai ta.j 
a`marti,aj auvtw/nÅ  28  kata. me.n to. euvagge,lion evcqroi. diV u`ma/j( 
kata. de. th.n evklogh.n avgaphtoi. dia. tou.j pate,raj\  29  
avmetame,lhta ga.r ta. cari,smata kai. h` klh/sij tou/ qeou/Å  30  
w[sper ga.r u`mei/j pote hvpeiqh,sate tw/| qew/|( nu/n de. hvleh,qhte 
th/| tou,twn avpeiqei,a|(  31  ou[twj kai. ou-toi nu/n hvpei,qhsan tw/| 
u`mete,rw| evle,ei( i[na kai. auvtoi. Înu/nÐ evlehqw/sinÅ  32  
sune,kleisen ga.r o` qeo.j tou.j pa,ntaj eivj avpei,qeian( i[na tou.j 
pa,ntaj evleh,sh|Å 
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Α΄ Θεσ 2,14-16   -   ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Στίχος  14. 
u`mei/j ga.r mimhtai. evgenh,qhte( avdelfoi tw/n evkklhsiw/n 
tou/ qeou/ tw/n ouvsw/n evn th/| VIoudai,a| evn Cristw/| VIhsou/
( o[ti ta. auvta. evpa,qete kai. u`mei/j u`po. tw/n ivdi,wn 
sumfuletw/n kaqw.j kai. auvtoi. u`po. tw/n VIoudai,wn :  
1. Οι  χριστιανοί χαρακτηρίζονται µιµητές (πρβλ. 1,6: 
µιµητές κυρίου: Kai. u`mei/j mimhtai. h`mw/n evgenh,qhte kai. 
tou/ kuri,ou( dexa,menoi to.n lo,gon evn qli,yei pollh/| meta. 
cara/j pneu,matoj a`gi,ou) 
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Α΄ Θεσ 2,14-16   -   ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Στίχος  14. 
u`mei/j ga.r mimhtai. evgenh,qhte( avdelfoi tw/n evkklhsiw/n tou/ qeou/ tw/n 
ouvsw/n evn th/| VIoudai,a| evn Cristw/| VIhsou/( o[ti ta. auvta. evpa,qete kai. u`mei/j 
u`po. tw/n ivdi,wn sumfuletw/n kaqw.j kai. auvtoi. u`po. tw/n VIoudai,wn :  

2. tw/n evkklhsiw/n tou/ qeou/ / της εκκλησίας του Θεού : παύλεια έκφραση 
(πρβλ. Α Κορ 11,16 / Α Κορ 1,2 /10,32 /11,22 κ.ά.) 

3. tw/n ouvsw/n evn th/| VIoudai,a| :Η Ιουδαία ή όλo το Ισραήλ  
(όχι Παλαιστίνη); 
Γαλ 1,22: h;mhn de. avgnoou,menoj tw/| prosw,pw| tai/j evkklhsi,aij th/j VIoudai,aj tai/j 
evn Cristw/|Å  
Πρ 8,1:Ege,neto de. evn evkei,nh| th/| h`me,ra| diwgmo.j me,gaj evpi. th.n evkklhsi,an th.n evn 
~Ierosolu,moij( pa,ntej de. diespa,rhsan kata. ta.j cw,raj th/j VIoudai,aj kai. 
Samarei,aj plh.n tw/n avposto,lwnÅ  
Πρ 10,37: u`mei/j oi;date to. geno,menon r`h/ma kaqV o[lhj th/j VIoudai,aj( avrxa,menoj 
avpo. th/j Galilai,aj meta. to. ba,ptisma o] evkh,ruxen VIwa,nnhj( 
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Α΄ Θεσ 2,14-16   -   ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Στίχος  14. 
u`mei/j ga.r mimhtai. evgenh,qhte( avdelfoi tw/n evkklhsiw/n tou/ 
qeou/ tw/n ouvsw/n evn th/| VIoudai,a| evn Cristw/| VIhsou/( o[ti ta. 
auvta. evpa,qete kai. u`mei/j u`po. tw/n ivdi,wn sumfuletw/n kaqw.j 
kai. auvtoi. u`po. tw/n VIoudai,wn :  

4. evn Cristw/| VIhsou/ : προσθέτει την έκφραση αυτή ίσως 
για να ξεχωρίσει τις χριστιανικές κοινότητες από τις 
ιουδαϊκές συναγωγές 
  (Πρβλ. Μι 2,5:dia. tou/to ouvk e;stai soi ba,llwn scoini,on 
evn klh,rw| evn evkklhsi,a| kuri,ou) 
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Α΄ Θεσ 2,14-16   -   ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Στίχος  14. 
u`mei/j ga.r mimhtai. evgenh,qhte( avdelfoi tw/n evkklhsiw/n tou/ qeou/ tw/
n ouvsw/n evn th/| VIoudai,a| evn Cristw/| VIhsou/( o[ti ta. auvta. evpa,qete 
kai. u`mei/j u`po. tw/n ivdi,wn sumfuletw/n kaqw.j kai. auvtoi. u`po. tw/n 
VIoudai,wn :  

5. sumfuletw/n : Σύµφωνα µε το κείµενο εννοούνται οι εθνικοί.  
Ίσως όµως να υπονοεί και τους Ιουδαίους, αφού στη συνέχεια 
καταφέρεται εναντίον τους.  
(πρβλ. Πρ 17,5: Zhlw,santej de. oi` VIoudai/oi kai. proslabo,menoi tw/
n avgorai,wn a;ndraj tina.j ponhrou.j kai. ovclopoih,santej evqoru,boun 
th.n po,lin kai. evpista,ntej th/| oivki,a| VIa,sonoj evzh,toun auvtou.j 
proagagei/n eivj to.n dh/mon) 
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Α΄ Θεσ 2,14-16   -   ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ  

tw/n kai. to.n ku,rion avpokteina,ntwn VIhsou/n  

kai. tou.j profh,taj kai. h`ma/j evkdiwxa,ntwn  

kai. qew/| mh. avresko,ntwn  

kai. pa/sin avnqrw,poij evnanti,wn(   

kwluo,ntwn h`ma/j toi/j e;qnesin lalh/sai i[na swqw/sin(  

eivj to. avnaplhrw/sai auvtw/n ta.j a`marti,aj pa,ntoteÅ 

 e;fqasen de. evpV auvtou.j h` ovrgh. eivj te,lojÅ 
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Α΄ Θεσ 2,14-16   -   ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ  

Στο κείµενο ο Παύλος καταφέρεται µε δριµύτητα κατά των 
Ιουδαίων 

1. Κατηγορίες εναντίον των Ιουδαίων  
α) Δολοφόνησαν τον Ιησού και τους Προφήτες  
β) Καταδίωξαν τον Παύλο και τους συνεργάτες του (ἡµᾶς) 
γ) Δεν αρέσουν στον Θεό  
δ) Είναι εναντίον όλων των ανθρώπων  
2. Αποτελέσµατα της στάσης των Ιουδαίων  
α) Η αµαρτωλότητά τους διογκώνεται µε το να εµποδίζουν την 

ιεραποστολή στα έθνη 
β) Φθάνει η τελική οργή του Θεού εναντίον τους
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Α΄ Θεσ 2,14-16   -   ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ : Α Θεσ 2,14-16 ≠ Ρωµ 11,25-32 

Ρωµ 11,25-32 
 25  Ouv ga.r qe,lw u`ma/j avgnoei/n( avdelfoi,( to. musth,rion tou/to( i[na 

mh. h=te ÎparvÐ e`autoi/j fro,nimoi( o[ti pw,rwsij avpo. me,rouj tw/| 
VIsrah.l ge,gonen a;cri ou- to. plh,rwma tw/n evqnw/n eivse,lqh|  26  
kai. ou[twj pa/j VIsrah.l swqh,setai( kaqw.j ge,graptai\ h[xei evk 
Siw.n o` r`uo,menoj( avpostre,yei avsebei,aj avpo. VIakw,bÅ  27  kai. 
au[th auvtoi/j h` parV evmou/ diaqh,kh( o[tan avfe,lwmai ta.j a`marti,aj 
auvtw/nÅ  28  kata. me.n to. euvagge,lion evcqroi. diV u`ma/j( kata. de. 
th.n evklogh.n avgaphtoi. dia. tou.j pate,raj\  29  avmetame,lhta ga.r 
ta. cari,smata kai. h` klh/sij tou/ qeou/Å  30  w[sper ga.r u`mei/j 
pote hvpeiqh,sate tw/| qew/|( nu/n de. hvleh,qhte th/| tou,twn avpeiqei,a|(  
31  ou[twj kai. ou-toi nu/n hvpei,qhsan tw/| u`mete,rw| evle,ei( i[na kai. 
auvtoi. Înu/nÐ evlehqw/sinÅ  32  sune,kleisen ga.r o` qeo.j tou.j 
pa,ntaj eivj avpei,qeian( i[na tou.j pa,ntaj evleh,sh|Å 
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Α΄ Θεσ 2,14-16   -   ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ : Α Θεσ 2,14-16 ≠ Ρωµ 11,25-32 

Α Θεσ 2,14-16 

2,12 «parakalou/ntej u`ma/j kai. paramuqou,menoi kai. marturo,menoi eivj 
to. peripatei/n u`ma/j avxi,wj tou/ qeou/ tou/ kalou/ntoj u`ma/j eivj th.n 
e`autou/ basilei,an kai. do,xan»  
13  Kai. dia. tou/to kai. h`mei/j euvcaristou/men tw/| qew/| avdialei,ptwj( o[ti 
paralabo,ntej lo,gon avkoh/j parV h`mw/n tou/ qeou/ evde,xasqe ouv lo,gon 
avnqrw,pwn avlla. kaqw,j evstin avlhqw/j lo,gon qeou/( o]j kai. evnergei/tai 
evn u`mi/n toi/j pisteu,ousinÅ 14  u`mei/j ga.r mimhtai. evgenh,qhte( avdelfoi,
( tw/n evkklhsiw/n tou/ qeou/ tw/n ouvsw/n evn th/| VIoudai,a| evn Cristw/| 
VIhsou/( o[ti ta. auvta. evpa,qete kai. u`mei/j u`po. tw/n ivdi,wn sumfuletw/n 
kaqw.j kai. auvtoi. u`po. tw/n VIoudai,wn(   
15  tw/n kai. to.n ku,rion avpokteina,ntwn VIhsou/n kai. tou.j profh,taj kai. 
h`ma/j evkdiwxa,ntwn kai. qew/| mh. avresko,ntwn kai. pa/sin avnqrw,poij 
evnanti,wn(  16  kwluo,ntwn h`ma/j toi/j e;qnesin lalh/sai i[na swqw/
sin( eivj to. avnaplhrw/sai auvtw/n ta.j a`marti,aj pa,ntoteÅ e;fqasen de. evpV 
auvtou.j h` ovrgh. eivj te,lojÅ  
2,17 «h`mei/j de,( avdelfoi,( avporfanisqe,ntej avfV u`mw/n pro.j kairo.n 
w[raj( prosw,pw| ouv kardi,a|( perissote,rwj evspouda,samen to. pro,swpon 
u`mw/n ivdei/n evn pollh/| evpiqumi,a|Å »
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Α΄ Θεσ 2,14-16 : ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

  1η κατηγορία εναντίον των ιουδαίων 
 «tw/n kai. to.n ku,rion avpokteina,ntwn VIhsou/n kai. tou.j 

profh,taj» 

1. Στην ΚΔ (ευαγγέλια, Πράξεις) ευθύνη των Ιουδαίων για τον 
θάνατο του Ιησού και των προφητών  

Πρ 4,10 : gnwsto.n e;stw pa/sin u`mi/n kai. panti. tw/| law/| 
VIsrah.l o[ti evn tw/| ovno,mati VIhsou/ Cristou/ tou/ 
Nazwrai,ou o]n u`mei/j evstaurw,sate( o]n o` qeo.j h;geiren evk 
nekrw/n(  

Α Κορ 2,8 (µόνο): h]n ouvdei.j tw/n avrco,ntwn tou/ aivw/noj 
tou,tou e;gnwken\ eiv ga.r e;gnwsan( ouvk a'n to.n ku,rion th/j 
do,xhj evstau,rwsanÅ   

Μτ 5,12: cai,rete kai. avgallia/sqe( o[ti o` misqo.j u`mw/n polu.j 
evn toi/j ouvranoi/j\ ou[twj ga.r evdi,wxan tou.j profh,taj tou.j 
pro. u`mw/nÅ 
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Α΄ Θεσ 2,14-16 : ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

  1η κατηγορία εναντίον των Ιουδαίων 

«tw/n kai. to.n ku,rion avpokteina,ntwn VIhsou/n kai. tou.j 
profh,taj» 

2. Στην ΠΔ η ευθύνη των Ιουδαίων για τον θάνατο των 
προφητών  

Γ Βασ 19,10:kai. ei=pen Hliou zhlw/n evzh,lwka tw/| kuri,w| 
pantokra,tori o[ti evgkate,lipo,n se oi` ui`oi. Israhl ta. 
qusiasth,ria, sou kate,skayan kai. tou.j profh,taj sou 
avpe,kteinan evn r`omfai,a| kai. u`pole,leimmai evgw. monw,tatoj 
kai. zhtou/si th.n yuch,n mou labei/n auvth,n 
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Α΄ Θεσ 2,14-16 : ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

  2η κατηγορία εναντίον των Ιουδαίων 
  
 «h`ma/j evkdiwxa,ntwn» 
1. ἐκδιωξάντων = άπαξ λεγόµενο 
2. Θέλει να τονίσει ο Παύλος τις βίαιες ενέργειες των 
Ιουδαίων εναντίον του (εκδίωξη από τη Θεσσαλονίκη, 
Βέροια), και εναντίον της ιεραποστολής του.  

Διώξεις: Πρ 9,24/ 18,5εξ. / 20,3 / 23,12 / Β Κορ 11,24 
κ.ά.
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Α΄ Θεσ 2,14-16 : ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

   
3η κατηγορία εναντίον των Ιουδαίων  
«qew/| mh. avresko,ntwn» 

Η όλη στάση των Ιουδαίων προκαλεί την απαρέσκεια του 
Θεού, γιατί εµποδίζει την κλήση των εθνικών 
(ειδωλολατρών)
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Α΄ Θεσ 2,14-16 : ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

   
4η κατηγορία  
«pa/sin avnqrw,poij evnanti,wn» 
Στη ρωµαϊκή εποχή ήταν διαδεδοµένη η άποψη ότι οι 
Ιουδαίοι µισούσαν όλους τους ανθρώπους (Τάκιτος, 
Ιστ. 5,5) και άλλα πολλά. 

Σηµειώνεται ότι τους αναγνωριζόταν και πολλά θετικά. 
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Α΄ Θεσ 2,14-16 : ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

   
5η κατηγορία     
«kwluo,ntwn h`ma/j toi/j e;qnesin lalh/sai» 

Προφανώς εννοεί όλους του Ιουδαίους και όχι µόνον 
της Παλαιστίνης
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Α΄ Θεσ 2,14-16 : ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

   
1ο αποτελέσµα  της συµπεριφοράς των Ιουδαίων  
«eivj to. avnaplhrw/sai auvtw/n ta.j a`marti,aj pa,ntote» 
«Και έτσι ολοένα ξεχειλίζει το ποτήρι των αµαρτιών τους» 

Η στάση των Ιουδαίων συντελεί στον έσχατο βαθµό 
αµαρτωλότητας 

Ο Παύλος χρησιµοποιεί τον πληθυντικό «τας αµαρτίας» 
και το ρήµα σε ενεργητική φωνή για να επισηµανει την 
επιµονή των Ιουδαίων να διαπράττουν αµαρτήµατα.
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Α΄ Θεσ 2,14-16 : ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

2ο αποτέλεσµα της συµπεριφοράς των Ιουδαίων  
«e;fqasen de. evpV auvtou.j h` ovrgh. eivj te,loj» 

1. Παλαιοδιαθηκική έκφραση, αναφέρεται στην οργή του 
Θεού, π.χ. Ψ 87,47  e[wj po,te ku,rie avpostre,yeij eivj 
te,loj evkkauqh,setai w`j pu/r h` ovrgh, sou  

(Πρβλ. Ρωµ 1,18 «VApokalu,ptetai ga.r ovrgh. qeou/ avpV 
ouvranou/ evpi. pa/san avse,beian kai. avdiki,an avnqrw,pwn 
tw/n th.n avlh,qeian evn avdiki,a| kateco,ntwn»)
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Α΄ Θεσ 2,14-16 : ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

2ο αποτέλεσµα της συµπεριφοράς των Ιουδαίων  
«e;fqasen de. evpV auvtou.j h` ovrgh. eivj te,loj» 

2. Σε τι αναφέρεται η οργή του Θεού;  

Δύο απόψεις: 

α) Σε ένα γεγονός της ιουδαϊκής ιστορίας που έλαβε 
χώρα στο παρελθόν (π.χ. οι διώξεις των Ιουδαίων 
από τον Κλαύδιο, που γνώριζε ο Παύλος [Πρ 18,2]) 
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Α΄ Θεσ 2,14-16 : ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

2ο αποτέλεσµα της συµπεριφοράς των Ιουδαίων  
«e;fqasen de. evpV auvtou.j h` ovrgh. eivj te,loj» 

2. Σε τι αναφέρεται η οργή του Θεού;  
Δύο απόψεις: 

β) Έχει εσχατολογικό περιεχόµενο. 

Το κλειδί της ερµηνείας είναι το ρήµα «έφθασεν» (αόριστος), που 
φανερώνει µια προφητική αναφορά για το µέλλον 

Η έκφραση «εις τέλος» είτε έχει χρονική σηµασία και να δηλώνει 
το τέλος της οργής του Θεού (Δευτ 31,24) ή να σηµαίνει την 
αµετάκλητη τιµωρία των Ισραηλιτών από τον Θεό (Ψ 88,47).



4077

Α΄ Θεσ 2,14-16 : ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Συµπεράσµατα  

1. Οι σκληρές αυτές κατηγορίες του Παύλου γίνονται στα 
πλαίσια του ιεραποστολικού του έργου και ταιριάζουν εν 
µέρει µε αντίστοιχες ρήσεις των προφητών της ΠΔ.  

2.  Στρέφονται από ένα Ιουδαίο (Παύλο) εναντίον Ιουδαίων 
συµπατριωτών του. 

Διαχρονική επίδραση 

Αντισηµιτισµός - ολοκαύτωµα & γενοκτονία Ισραηλιτών 

Βιβλιογραφία: Χ. Ατµατζίδης, “Υπάρχει αντισηµιτισµό στην 
                                                     Α΄Θεσ 2,14-16; “. 
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 Α΄ Θεσ 4,13-18 

1. Κείµενο 

2. Ανάλυση 

3. Ερµηνεία 

Συµπεράσµατα  

Διαχρονική επίδραση του χωρίου
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Κείµενο 

13    Ouv qe,lomen de. u`ma/j avgnoei/n( avdelfoi,( peri. tw/n 
koimwme,nwn( i[na mh. luph/sqe kaqw.j kai. oi` loipoi. oi` mh. 
e;contej evlpi,daÅ   

14   eiv ga.r pisteu,omen o[ti VIhsou/j avpe,qanen kai. 
avne,sth( ou[twj kai. o` qeo.j tou.j koimhqe,ntaj dia. tou/ 
VIhsou/ a;xei su.n auvtw/|Å   

15  Tou/to ga.r u`mi/n le,gomen evn lo,gw| kuri,ou( o[ti h`mei/j oi` zw/
ntej oi` perileipo,menoi eivj th.n parousi,an tou/ kuri,ou ouv 
mh. fqa,swmen tou.j koimhqe,ntaj\  
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Κείµενο 
  
16   o[ti auvto.j o` ku,rioj evn keleu,smati( evn fwnh/| avrcagge,lou 

kai. evn sa,lpiggi qeou/( katabh,setai avpV ouvranou/ kai. oi` 
nekroi. evn Cristw/| avnasth,sontai prw/ton(   

17  e;peita h`mei/j oi` zw/ntej oi` perileipo,menoi a[ma su.n auvtoi/j 
a`rpaghso,meqa evn nefe,laij eivj avpa,nthsin tou/ kuri,ou 
eivj ave,ra\ kai. ou[twj pa,ntote su.n kuri,w| evso,meqaÅ  

  
18   {Wste parakalei/te avllh,louj evn toi/j lo,goij tou,toijÅ
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ανάλυση 

• Αφορµή: Απάντηση σε ερωτήµατα των Θεσσαλονικέων 

• Τί θα συµβεί µε τους ήδη κεκεοιµηµένους ; 
  

• Θα αναστηθούν ή όχι ;  

• Πότε θα πραγµατοποιηθεί η Δευτέρα Παρουσία;  

• Ποιοί θα συµπεριληφθούν σε αυτή; οι ήδη νεκροί οι µόνον 
οι ζωντανοί;  

    (Πρώτες ενδείξεις αγωνίας των πιστών & αναφορά στην 
     καθυστέρηση της Δευτέρας Παρουσίας ) 
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ανάλυση 

Καθυστέρηση της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου  

• Οριοθέτηση  

• Θεολογική και ανθρωπολογική σηµασία 

• Εκκλησιολογική σηµασία  
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ανάλυση 

• Το πρώτο κείµενο στο οποίο αναφέρεται και συνδυάζεται: 

• Η ανάσταση του Χριστού µε την ανάσταση των 
ανθρώπων 

• Η δευτέρα παρουσία του Χριστού µε την τελική 
ανάσταση και κρίση. 

• Θεολογική και ανθρωπολογική σηµασία της αναστάσεως των 
    νεκρών  

• Ιουδαϊκές επιρροές   
• Διαφορές µε τις ελληνορωµαϊκές αντιλήψεις
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ανάλυση 

• Διακειµενικότητα:  Α΄  Κορ 15 

15,3 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 

15,5 καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα·
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ανάλυση 

• Διακειµενικότητα:  Α΄  Κορ 15 

15,12 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς 

           λέγουσιν ἐν ὑµῖν τινες ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; 

15,13 εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς 

          ἐγήγερται· 

15,14 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα [καὶ] τὸ 

           κήρυγµα ἡµῶν, κενὴ καὶ ἡ πίστις ὑµῶν· 
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ανάλυση 

• Διακειµενικότητα:  Φιλ 1,21-24 

1,21 Ἐµοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 

1,22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό µοι καρπὸς ἔργου, καὶ τί 
αἱρήσοµαι οὐ γνωρίζω. 

1,23 συνέχοµαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυµίαν ἔχων εἰς τὸ 
ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ [γὰρ] µᾶλλον 
κρεῖσσον· 

1,24 τὸ δὲ ἐπιµένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι᾿ ὑµᾶς.
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ανάλυση 

• Διακειµενικότητα:  Ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραµµατεία. 

Απόκρυφα  κείµενα της Παλαιάς Διαθήκης  

Είδη Αποκρύφων : Διαθήκες, Αποκαλύψεις 

 Σηµασία των απόκρυφων αποκαλυπτικών κειµένων για 
 την κατανόηση της Κ.Δ. 
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ερµηνεία 

Ouv qe,lomen de. u`ma/j avgnoei/n :  

• Η φράση δηλώνει ότι οι Θεσσαλονικείς αγνοούσαν το θέµα της  
    ανάστασης των νεκρών.  

• Μάλλον δεν είχε αναφερθεί ο Παύλος όταν πρωτοκήρυξε στην 
    Θεσσαλονίκη 

• Συνήθης έκφραση του Παύλου, για αναφορά σε σηµαντικά θέµατα 
π.χ. Α΄ Κορ 10, 1: Ouv qe,lw ga.r u`ma/j avgnoei/n( avdelfoi,( o[ti oi` 

pate,rej h`mw/n pa,ntej u`po. th.n nefe,lhn h=san kai. pa,ntej 
dia. th/j qala,sshj dih/lqon . βλ. και Α΄ Κορ 11,3 ·  Φιλ 
1,12
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ερµηνεία 

peri. tw/n koimwme,nwn : (το βυζαντινό κείµενο: κεκοιµηµένων) 

• Ο όρος αποτελεί ευφηµισµό και απαντά σε διάφορα 
αρχαία κείµενα.  

• Οι κοιµώµενοι πρέπει να ήταν µέλη της κοινότητας 
των Θεσσαλονικέων (πρβλ. στο στίχο: ὑµεῖς, οἱ 
λοιποί οἱ µὴ ἔχοντες ἐλπίδα)
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ερµηνεία 

i[na mh. luph/sqe kaqw.j kai. oi` loipoi. oi` mh. e;contej evlpi,daÅ  

1. Ποιοι να µη λυπούνται; 

• Όσοι φοβούνται ότι οι νεκροί συγγενείς τους δεν θα 
αναστηθουν 

        Η θέση αυτή είναι µάλλον απίθανη, γιατί τότε ο Παύλος θα 
χρησιµοποιούσε το ρήµα «πενθώ», «θρηνώ» κ.λπ.  

• Όσοι σκέφτονται τον δικό τους θάνατο.  
 Είναι το πλέον πιθανό.  
         Ίσως το κήρυγµα στη Θεσσαολνίκη περιελάµβανε την 

ανάσταση του Χριστού και τον κοντινό δεύτερο ερχοµό του. 
          Άρα δεν υπολόγιζαν στον θάνατό τους.  
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ερµηνεία 

i[na mh. luph/sqe kaqw.j kai. oi` loipoi. oi` mh. e;contej evlpi,daÅ  

• Το θέµα της ελπίδας   

• «Οι λοιποί» είναι οι µη χριστιανοί. 

• «oi` mh. e;contej evlpi,da»  είναι όσοι βρίσκονται έξω 
        από την νέα πίστη και όσοι αρνούνται να δεχθούν 

κοντά στα άλλα και την ανάσταση των νεκρών.  
        

• Η ελπίδα αντίθετα είναι το βασικό γνώρισµα του 
       πιστού 
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ερµηνεία 

14  eiv ga.r pisteu,omen o[ti VIhsou/j avpe,qanen kai. avne,sth( ou[twj kai. o` 
qeo.j tou.j koimhqe,ntaj dia. tou/ VIhsou/ a;xei su.n auvtw/|Å 

1. Ο Παύλος επιχειρηµατολογεί ότι η πίστη στον θάνατο και στην 
ανάσταση του Χριστού οδηγεί στην πίστη στην ανάσταση των 
νεκρών.  

2. Η ορολογία είναι παύλεια.  

3. Το «εἰ γὰρ» (24 φορές στις επιστολές)   
          «εἰ» πρέπει να έχει βεβαιωτική σηµασία: αφού πιστεύουµε… 

4. ανέστη : Σπάνιο στον Παύλο (µόνο Α Θεσ 4,14.16  / Ρωµ 14,9  
                  Κριτική του κειµένου: ανέστη/έζησεν οι παλαιότεροι κώδικες 
                   /Ρωµ 15,2 /Α Κορ 10,7 / ). 
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ερµηνεία 

14  eiv ga.r pisteu,omen o[ti VIhsou/j avpe,qanen kai. avne,sth( ou[twj 
kai. o` qeo.j tou.j koimhqe,ntaj dia. tou/ VIhsou/ a;xei su.n 
auvtw/|Å 

5. Πρωτοχριστιανικό κήρυγµα που υιοθετεί ο Παύλος:  
     ο Θεός ἤγειρε τον Ιησού από τους νεκρούς.  

Α΄ Κορ 15,3-4:  pare,dwka ga.r u`mi/n evn prw,toij( o] kai. 
pare,labon( o[ti Cristo.j avpe,qanen u`pe.r tw/n a`martiw/n 
h`mw/n kata. ta.j grafa.j  4  kai. o[ti evta,fh kai. o[ti 
evgh,gertai th/| h`me,ra| th/| tri,th| kata. ta.j grafa.j 
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ερµηνεία 

14  eiv ga.r pisteu,omen o[ti VIhsou/j avpe,qanen kai. avne,sth( ou[twj kai. o` 
qeo.j tou.j koimhqe,ntaj dia. tou/ VIhsou/ a;xei su.n auvtw/|Å 

6.  Το κήρυγµα του Παύλου ότι ο Θεός ἤγειρε τον Ιησού από τους 
νεκρούς διατρέχει τις επιστολές του: 

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·  

Α΄ Κορ  6,14  ὁ δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν καὶ ἡµᾶς ἐξεγερεῖ 
διὰ τῆς δυνάµεως αὐτοῦ.  

Α΄ Κορ  15,15 (2)  εὑρισκόµεθα δὲ καὶ ψευδοµάρτυρες τοῦ θεοῦ, 
ὅτι ἐµαρτυρήσαµεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν, 
ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται.  

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.
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Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ερµηνεία 

14  eiv ga.r pisteu,omen o[ti VIhsou/j avpe,qanen kai. avne,sth( ou[twj kai. o` 
qeo.j tou.j koimhqe,ntaj dia. tou/ VIhsou/ a;xei su.n auvtw/|Å 

1ο Πρόβληµα:  
Η έκφραση dia. tou/ VIhsou/ συνδέεται µε το κοιµηθέντας ή µε το άξει ; 

         Οι Πατέρες της εκκλησίας θεωρούν ότι µπορεί να συνδέεται και 
µε τα δύο  

Αν συνδέεται το δια του Ιησού µόνον µε  το κοιµηθέντας    
(πιθανόν να εννοεί µια µερική ανάσταση; µόνον οι πιστοί 
στον Χριστό που πέθαναν θα αναστηθούν  

                   Το δια του Ιησού σηµαίνει εν Χριστώ) . 

Το νόηµα είναι: Οπως ο Θεός ανέστησε το Χριστό έτσι θα αναστήσει 
και τους πιστούς



Α΄ Θεσ 4,13-18 : Ερµηνεία 

14  eiv ga.r pisteu,omen o[ti VIhsou/j avpe,qanen kai. avne,sth( ou[twj kai. o` 
qeo.j tou.j koimhqe,ntaj dia. tou/ VIhsou/ a;xei su.n auvtw/|Å 

2ο Δεύτερο πρόβληµα 

Η έκφραση : a;xei su.n auvtw/| 

Σηµαίνει ότι αφού  ο  Θεός ανέστησε τον Χριστό θα αναστήσει κατά  
την δευτέρα παρουσία και τους νεκρούς δια του Ιησού και θα τους  
οδηγήσει κοντά Του. 

 Ο στίχος 14 περιέχει µια συνοπτική απάντηση του Παύλου στο ερώτηµα 
των πιστών, το οποίο στη συνέχεια επεξηγεί στους πιστούς στους 
στίχους 15-17.  Πρβλ. στ. 17 kai. ou[twj pa,ntote su.n kuri,w| 
evso,meqaÅ 



Α΄ Θεσ 5,1-11 

1. Κείµενο 

2. Ανάλυση 

3. Ερµηνεία 

Συµπεράσµατα  

Διαχρονική επίδραση του χωρίου
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Α΄ Θεσ 5,1-11 : To κείµενο 

5,1 Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ 
χρείαν ἔχετε ὑµῖν γράφεσθαι, 
5,2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡµέρα κυρίου ὡς 
κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. 
5,3 ὅταν λέγωσιν· εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος 
αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ  ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ 
ἐχούσῃ, καὶ οὐ µὴ ἐκφύγωσιν. 
5,4 ὑµεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ  ἡµέρα 
ὑµᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ· 
5,5 πάντες γὰρ ὑµεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡµέρας. 
Οὐκ ἐσµὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους·
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Α΄ Θεσ 5,1-11 : Το κείµενο 

5,6 ἄρα οὖν µὴ καθεύδωµεν ὡς οἱ λοιποί ἀλλὰ γρηγορῶµεν καὶ 
νήφωµεν. 
5,7 Οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν καὶ οἱ µεθυσκόµενοι 
νυκτὸς µεθύουσιν· 
5,8 ἡµεῖς δὲ ἡµέρας ὄντες νήφωµεν ἐνδυσάµενοι θώρακα πίστεως 
καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας· 
5,9 ὅτι οὐκ ἔθετο ἡµᾶς ὁ  θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν 
σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
5,10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡµῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶµεν εἴτε 
καθεύδωµεν ἅµα σὺν αὐτῷ ζήσωµεν. 
5,11 Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδοµεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς 
καὶ ποιεῖτε.
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 Α΄ Θε 5,1-11 Ανάλυση   

1. Η ενότητα αρχίζει και τελειώνει όπως η προηγούµενη  

    (Περί δε των χρόνων και των καιρών και Διὀ παρακαλείται αλλήλους). 

2. Η έκφραση ου χρείαν έχετε υµιν γράφεσθαι  δηλώνει ότι  

    για τον χρόνο της δευτέρας Παρουσίας πρέπει να 

     γνώριζαν οι Θεσσαλονικείς. 

3. Ο Παύλος τους το  υπενθυµίζει και το πλαισιώνει µε τρεις 
εικόνες:  του κλέφτη της νύκτας, τον αιφνίδιο όλεθρο και 
τον αιφνίδιο τοκετό
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 Α΄ Θε 5,1-11 Ανάλυση   

1. Εικόνες:  

•  αιφνίδιο /ξαφνικό :   

κλέφτης της νύκτας, αιφνίδιο   όλεθρος, αιφνίδιο τοκετός 

• στρατιωτική ορολογία:    

     θώρακα πίστεως, περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας 
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 Α΄ Θε 5,1-11 Ανάλυση   
2. Λεξήµατα:  

• έσχατα: χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ηµερα κυρίου 

• εγρήγορση: οὖν µὴ καθεύδωµεν, γρηγορῶµεν καὶ 
νήφωµεν, καθεύδοντες, µεθυσκόµενοι 

• ηθική καθαρότητα ; υἱοὶ φωτός,  υἱοὶ ἡµέρας,  
• αξίες: αγάπη, ελπίδα 

• σωτηρία: ελπίδα σωτηρίας, περιποίησιν σωτηρίας, οὐκ 
εἰς ὀργὴν, σὺν αὐτῷ ζήσωµεν 

• προτροπή: Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδοµεῖτε 
εἷς τὸν ἕνα, 

• αναφορά - γνώση : Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν 
καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑµῖν γράφεσθαι
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 Α΄ Θεσ 5,1-11 : Ερµηνεία 

Peri. de. tw/n cro,nwn kai. tw/n kairw/n( avdelfoi,( ouv crei,an e;cete  
u`mi/n gra,fesqai(  2  auvtoi. ga.r avkribw/j oi;date o[ti h`me,ra kuri,ou  
w`j kle,pthj evn nukti. ou[twj e;rcetaiÅ 

1. Οι έννοιες χρόνος και καιρός απέκτησαν στην Π.Δ. θεολογικό 
χαρακτήρα που συνεχίζεται στην Κ.Δ.  

2. Η ηµέρα Κυρίου µαζί µε τις έννοιες χρόνος και καιρός είναι 
εσχατολογικές έννοιες και σηµατοδοτούν τον ερχοµό της 
κρίσης για τους αµαρτωλούς και της σωτηρίας για τους 
ευσεβείς. 

3. Δεν επιχειρείται ο καθορισµός του χρόνου γιατί αυτός ανήκει 
στην εξουσία του Θεού (πρβλ. Πρ 1,7 / Μκ 13,32) 

ei=pen de. pro.j auvtou,j\ ouvc u`mw/n evstin gnw/nai cro,nouj h' kairou.j 
ou]j o` path.r e;qeto evn th/| ivdi,a| evxousi,a| 

Peri. de. th/j h`me,raj evkei,nhj h' th/j w[raj ouvdei.j oi=den( ouvde. oi` 
a;ggeloi evn ouvranw/| ouvde. o` ui`o,j( eiv mh. o` path,rÅ  
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 Α΄ Θεσ 5,1-11 : Ερµηνεία 

Peri. de. tw/n cro,nwn kai. tw/n kairw/n( avdelfoi,( ouv crei,an e;cete  
u`mi/n gra,fesqai(  2  auvtoi. ga.r avkribw/j oi;date o[ti h`me,ra kuri,ou  
w`j kle,pthj evn nukti. ou[twj e;rcetaiÅ 

4. h`me,ra kuri,ou / διακειμενικότητα  

Αµώς 5, 18  ouvai. oi` evpiqumou/ntej th.n h`me,ran kuri,ou i[na ti, au[th 
u`mi/n h` h`me,ra tou/ kuri,ou kai. auvth, evstin sko,toj kai. ouv fw/j 

  
Ιωήλ 1:15  ti evggu.j h`me,ra kuri,ou kai. w`j talaipwri,a evk 

talaipwri,aj h[xei  

Ησ 13:6 ovlolu,zete evggu.j ga.r h` h`me,ra kuri,ou kai. suntribh. para. 
tou/ qeou/ h[xei  

Ιεζ  30:3    o[ti evggu.j h` h`me,ra tou/ kuri,ou h`me,ra pe,raj evqnw/n 
e;stai 
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

Κείμενο 

Ανάλυση 

Ερμηνεία 

Συμπεράσματα  
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

5,11 Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδοµεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς 
καὶ ποιεῖτε. 

5,12 Ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑµῖν 
καὶ προϊσταµένους ὑµῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑµᾶς 

5,13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον 
αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 

5,14 Παρακαλοῦµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, 
παραµυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, 
µακροθυµεῖτε πρὸς πάντας. 

5,15 ὁρᾶτε µή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ 
ἀγαθὸν διώκετε [καὶ] εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

5,16 Πάντοτε χαίρετε, 

5,17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 

5,18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέληµα θεοῦ ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑµᾶς. 

5,19 τὸ πνεῦµα µὴ σβέννυτε, 

5,20 προφητείας µὴ ἐξουθενεῖτε, 
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

5,21 πάντα δὲ δοκιµάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε, 

5,22 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. 

5,23 Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑµᾶς ὁλοτελεῖς, 
καὶ ὁλόκληρον ὑµῶν τὸ πνεῦµα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα 
ἀµέµπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τηρηθείη. 

5,24 πιστὸς ὁ καλῶν ὑµᾶς, ὃς καὶ ποιήσει. 

5,25 Ἀδελφοί, προσεύχεσθε [καὶ] περὶ ἡµῶν
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

Γενικές παρατηρήσεις  

1. Σύνδεσµος ηθικής και εσχατολογίας  
(πρβλ. 4,1-12 πριν το 4,13-18)  

2. Οι παραινέσεις έχουν :   

εκκλησιολογικό χαρακτήρα,  

ύφος ευχάριστο και τρυφερό,  

µοιάζουν µε τις παραινέσεις της σοφιολογικής 
γραµµατείας της Π.Δ.  
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

Σκοπός παραινέσεων: 
   
α) Στέριωµα των σχέσεων µεταξύ των µελών της κοινότητας 
(τιµή και αγάπη προς του προϊσταµένους κλπ., φροντίδα για 
τους λιγόψυχους και αδύνατους στην πίστη, επιδίωξη του 
αγαθού, αποφυγή των αντεκδικήσεων).  

β) Πνευµατική τελείωση των πιστών µέσα στην εκκλησία, 
επικοινωνία µε τον Θεό, εφαρµογή του θελήµατός του 
(αδιάλειπτη προσευχή, ευχαριστίες στον Θεό, διατήρηση των 
χαρισµάτων του Αγίου Πνεύµατος, να δοκιµάζουν τα πάντα 
και να κρατούν το καλό και ωφέλιµο) 

γ) Ευχή προς τον Θεό να διατηρεί τους πιστούς κοντά του, 
έτοιµους για τη Δευτέρα Παρουσία. 
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

5,12 Ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν 
ὑµῖν καὶ προϊσταµένους ὑµῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας 
ὑµᾶς 
5,13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ 
ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 

Προτροπη για σεβασµό προς τους kopiw/ntaj κλπ.  
(eivde,nai : σηµαίνει εδώ τιµώ σέβοµαι) 
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

5,12 Ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑµῖν 
καὶ προϊσταµένους ὑµῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑµᾶς 
5,13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον 
αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 

Με τις παραπάνω εκφράσεις:  
α) Αναφέρεται σε τρεις διαφορετικές ηγετικές οµάδες  

(πρβλ. Ρωµ 12,6-8:   
6  e;contej de. cari,smata kata. th.n ca,rin th.n doqei/san h`mi/n 
dia,fora( ei;te profhtei,an kata. th.n avnalogi,an th/j pi,stewj(  7  
ei;te diakoni,an evn th/| diakoni,a|( ei;te o` dida,skwn evn th/| 
didaskali,a|(  8  ei;te o` parakalw/n evn th/| paraklh,sei\ o` metadidou.j 
evn a`plo,thti( o` proi?sta,menoj evn spoudh/|( o` evlew/n evn i`laro,thtiÅ )  

β) Το πιθανότερο είναι να αναφέρεται σε µια οµάδα προσώπων  
που ηγείται της κοινότητας, γι’ αυτό χρησιµοποιεί την πρώτη 
µετοχή µε άρθρο και τις άλλες δύο χωρίς άρθρο 
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

5,12 Ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν 
ὑµῖν καὶ προϊσταµένους ὑµῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑµᾶς 
5,13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ 
ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 

1. tou.j kopiw/ntaj : Αναφέρεται στο κοπιαστικό ιεραποστολικό έργο  
(Α Κορ 15,10: ca,riti de. qeou/ eivmi o[ eivmi( kai. h` ca,rij auvtou/ h` 
eivj evme. ouv kenh. evgenh,qh( avlla. perisso,teron auvtw/n pa,ntwn 
evkopi,asa( ouvk evgw. de. avlla. h` ca,rij tou/ qeou/ Îh`Ð su.n evmoi,Å 
Φιλ 2,16: lo,gon zwh/j evpe,contej( eivj kau,chma evmoi. eivj h`me,ran 
Cristou/( o[ti ouvk eivj keno.n e;dramon ouvde. eivj keno.n evkopi,asa).  

Οι κόποι είναι πολλοί και διαφορετικοί σε ένα περιβάλλον 
ειδωλολατρικό όπως της Θεσσαλονίκης. Δύσκολο το έργο για και 
για τους ιεραποστόλους και για τους νέους χριστιανούς
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

5,12 Ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν 
ὑµῖν καὶ προϊσταµένους ὑµῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑµᾶς 
5,13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ 
ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 

2. proi?stame,nouj: Οι κοπιώντες είναι και προϊστάµενοι, γιατί 
προΐστανται στην εκκλησία  

(πρβλ. Ρωµ 12,8: o` proi?sta,menoj evn spoudh/|. Α Τιµ 3,4.12:tou/ 
ivdi,ou oi;kou kalw/j proi?sta,menon( te,kna e;conta evn u`potagh/|( meta. 
pa,shj semno,thtoj // dia,konoi e;stwsan mia/j gunaiko.j 
a;ndrej( te,knwn kalw/j proi?sta,menoi kai. tw/n ivdi,wn oi;kwnÅ  

α) Προϊστάµενοι = ξεχωριστό αξίωµα 
β) Προϊστάµενοι = ιερείς (Χρυσόστοµος, Ζιγαβηνός) 
γ) Προϊστάµενοι = Μια πρώτη µορφή οργάνωσης της εκκλησίας
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

5,12 Ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑµῖν καὶ 
προϊσταµένους ὑµῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑµᾶς 
5,13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. 
εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 

3. nouqetou/ntaj : Επειδή κατέβαλαν διαρκή προσπάθεια να νουθετούν 
και να ενθαρρύνουν τον πιστό.    

Α Κορ 4,14: Ouvk evntre,pwn u`ma/j gra,fw tau/ta avllV w`j te,kna mou 
avgaphta. nouqetw/ÎnÐÅ   

Κολ 1,28: o]n h`mei/j katagge,llomen nouqetou/ntej pa,nta a;nqrwpon kai. 
dida,skontej pa,nta a;nqrwpon evn pa,sh| sofi,a|( i[na 
parasth,swmen pa,nta a;nqrwpon te,leion evn Cristw/|\  

Ρωµ 15,14: Pe,peismai de,( avdelfoi, mou( kai. auvto.j evgw. peri. u`mw/n 
o[ti kai. auvtoi. mestoi, evste avgaqwsu,nhj( peplhrwme,noi pa,shj 
Îth/jÐ gnw,sewj( duna,menoi kai. avllh,louj nouqetei/nÅ   

Κολ 3,16:~O lo,goj tou/ Cristou/ evnoikei,tw evn u`mi/n plousi,wj( evn 
pa,sh| sofi,a| dida,skontej kai. nouqetou/ntej e`autou,j( yalmoi/j 
u[mnoij wv|dai/j pneumatikai/j evn Îth/|Ð ca,riti a;|dontej evn tai/j 
kardi,aij u`mw/n tw/| qew/|\ 
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

5,12 Ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑµῖν καὶ 
προϊσταµένους ὑµῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑµᾶς 
5,13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. 
εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 

4. h`gei/sqai :  1) είµαι αρχηγός, οδηγώ  
                     2) θεωρώ, νοµίζω  

   evn avga,ph :    Πρέπει να θεωρούν οι Θεσσαλονικείς άξιους  
                     περισσής αγάπης όσους κοπιάζουν για αυτούς
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

5,12 Ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑµῖν καὶ 
προϊσταµένους ὑµῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑµᾶς 
5,13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. 
εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 

5. eivrhneu,ete evn e`autoi/jÅ 
Άλλη γραφή eivrhneu,ete αὐτοῖς = πολλοί κώδικες. Την δέχεται ο 
Χρυσόστοµος και ο Θεοδώρητος για να εξάρουν την ειρήνη 
µεταξύ των πιστών  

eivrhneu,ete evn e`autoi/j . Την δέχονται η κριτική έκδοση της Κ. Δ. και 
οι περισσότεροι ερµηνευτές.  
Η έκφραση ἐν ἑαυτοῖς = ἐν ἀλλήλοις  

Ο Παύλος συνηθίζει να συνιστά ειρήνη στους πιστούς (Β 
Κορ 13,11). 
Δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα ενότητας (Οι Θεσσαλονικείς 
αποκαλούνται θεοδίδακτοι (Α Θεσ 4, 9εξ.)
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

Παραίνεση: nouqetei/te tou.j avta,ktouj 

Άτακτοι = στρατιωτική ορολογία, ο παράνοµος ο απείθαρχος 

Σηµασίες στην επιστολή: 
α) Αυτοί που πράττουν το αντίθετο από τον Θεό ή αντίθετα µε 

την θεϊκή τάξη  (Χρυσόστοµος, Οικουµένιος) 
β) Αυτοί που δεν φυλάττουν την κείµενη τάξη, δεν εργάζονται 

(Θεοδώρητος, σύγχρονοι ερµηνευτές  
Β Θεσ 3,11: VAkou,omen ga,r tinaj peripatou/ntaj evn u`mi/n 

avta,ktwj mhde.n evrgazome,nouj avlla. periergazome,nouj\  
Β Θεσ 3,7: Auvtoi. ga.r oi;date pw/j dei/ mimei/sqai h`ma/j( o[ti ouvk 

hvtakth,samen [τεµπελιάσαµε] evn u`mi/n) 

γ) Αυτοί που διατήρησαν τις ειδωλολατρικές συνήθειες 

δ) Όσοι είχαν δυσκολίες προσαρµογής στη νέα πίστη



119

Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

Παραίνεση: paramuqei/sqe tou.j ovligoyu,couj 

Είναι άπαξ λεγόµενο στην Κ.Δ.  
Χρησιµοποιείται από τον Ησαΐα 35,4 
= σηµαίνει τον δειλό τον ψυχικά αδύνατο 

Το ειδωλολατρικό περιβάλλον δυσκόλευε τη ζωή των πιστών που 
δείλιαζαν και χρειάζονταν στήριξη.
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

Παραίνεση:: avnte,cesqe tw/n avsqenw/n  

Το επίθετο ασθενής χρησιµοποιείται µεταφορικά και εννοεί τον 
ολιγόπιστο  

Ρωµ 4,19: kai. mh. avsqenh,saj th/| pi,stei kateno,hsen to. e`autou/ 
sw/ma Îh;dhÐ nenekrwme,non( e`katontaeth,j pou u`pa,rcwn( kai. 
th.n ne,krwsin th/j mh,traj Sa,rraj\  

Ρωµ 14,1:To.n de. avsqenou/nta th/| pi,stei proslamba,nesqe( mh. eivj 
diakri,seij dialogismw/nÅ  

Α Κορ 9,22: evgeno,mhn toi/j avsqene,sin avsqenh,j( i[na tou.j 
avsqenei/j kerdh,sw\ toi/j pa/sin ge,gona pa,nta( i[na pa,ntwj 
tina.j sw,swÅ 
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

Παραίνεση: o`ra/te mh, tij kako.n avnti. kakou/ tini avpodw/|( avlla. pa,ntote to. 
avgaqo.n diw,kete Îkai.Ð eivj avllh,louj kai. eivj pa,ntajÅ  

Η αναφορά στο αγαθό και στο κακό υπάρχει στην ελληνική φιλοσοφία και 
στην Π.Δ. 

Ο Παύλος εδώ το χρησιµοποιεί όπως ο Χριστός  

α) Λκ 6,27-35:  VAlla. u`mi/n le,gw toi/j avkou,ousin\ avgapa/te tou.j evcqrou.j 
u`mw/n( kalw/j poiei/te toi/j misou/sin u`ma/j(  28  euvlogei/te tou.j 
katarwme,nouj u`ma/j( proseu,cesqe peri. tw/n evphreazo,ntwn u`ma/jÅ  29  tw/| 
tu,ptonti, se evpi. th.n siago,na pa,rece kai. th.n a;llhn( kai. avpo. tou/ 
ai;ronto,j sou to. i`ma,tion kai. to.n citw/na mh. kwlu,sh|jÅ  30  panti. 
aivtou/nti, se di,dou( kai. avpo. tou/ ai;rontoj ta. sa. mh. avpai,teiÅ  31  Kai. 
kaqw.j qe,lete i[na poiw/sin u`mi/n oi` a;nqrwpoi poiei/te auvtoi/j o`moi,wjÅ  
32  kai. eiv avgapa/te tou.j avgapw/ntaj u`ma/j( poi,a u`mi/n ca,rij evsti,nÈ kai. 
ga.r oi` a`martwloi. tou.j avgapw/ntaj auvtou.j avgapw/sinÅ  33  kai. Îga.rÐ 
eva.n avgaqopoih/te tou.j avgaqopoiou/ntaj u`ma/j( poi,a u`mi/n ca,rij evsti,nÈ 
kai. oi` a`martwloi. to. auvto. poiou/sinÅ  34  kai. eva.n dani,shte parV w-n 
evlpi,zete labei/n( poi,a u`mi/n ca,rij Îevsti,nÐÈ kai. a`martwloi. a`martwloi/j 
dani,zousin i[na avpola,bwsin ta. i;saÅ  35  plh.n avgapa/te tou.j evcqrou.j 
u`mw/n kai. avgaqopoiei/te kai. dani,zete mhde.n avpelpi,zontej\ kai. e;stai o` 
misqo.j u`mw/n polu,j( kai. e;sesqe ui`oi. u`yi,stou( o[ti auvto.j crhsto,j 
evstin evpi. tou.j avcari,stouj kai. ponhrou,jÅ (Μτ 5,39-48) 
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

Παραίνεση: o`ra/te mh, tij kako.n avnti. kakou/ tini avpodw/|( avlla. pa,ntote to. 
avgaqo.n diw,kete Îkai.Ð eivj avllh,louj kai. eivj pa,ntajÅ  

Η αναφορά στο αγαθό και στο κακό υπάρχει στην ελληνική φιλοσοφία και 
στην Π.Δ.  

Ο Παύλος εδώ το χρησιµοποιεί όπως ο Χριστός  
β) Ρωµ 12,9εξ. :~H avga,ph avnupo,kritojÅ avpostugou/ntej to. 

ponhro,n( kollw,menoi tw/| avgaqw/|(  10  th/| filadelfi,a| eivj avllh,louj 
filo,storgoi( th/| timh/| avllh,louj prohgou,menoi(  

Εφ 4,1 : Parakalw/ ou=n u`ma/j evgw. o` de,smioj evn kuri,w| avxi,wj peripath/sai 
th/j klh,sewj h-j evklh,qhte(  2  meta. pa,shj tapeinofrosu,nhj kai. 
prau<thtoj( meta. makroqumi,aj( avneco,menoi avllh,lwn evn avga,ph|(  

Κολ 3,12 εξ.:VEndu,sasqe ou=n( w`j evklektoi. tou/ qeou/ a[gioi kai. 
hvgaphme,noi( spla,gcna oivktirmou/ crhsto,thta tapeinofrosu,nhn 
prau<thta makroqumi,an(  13  avneco,menoi avllh,lwn kai. carizo,menoi 
e`autoi/j eva,n tij pro,j tina e;ch| momfh,n\ kaqw.j kai. o` ku,rioj evcari,sato 
u`mi/n( ou[twj kai. u`mei/j\  

γ) Α Πε 3,9 : mh. avpodido,ntej kako.n avnti. kakou/ h' loidori,an avnti. 
loidori,aj( touvnanti,on de. euvlogou/ntej o[ti eivj tou/to evklh,qhte i[na 
euvlogi,an klhronomh,shteÅ 
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

Παραίνεση: o`ra/te mh, tij kako.n avnti. kakou/ tini avpodw/|( avlla. pa,ntote to. 
avgaqo.n diw,kete Îkai.Ð eivj avllh,louj kai. eivj pa,ntajÅ  

Το σηµαντικό στο θέµα δεν είναι η προτροπή να µην κάνει 
το κακό κανείς, γιατί αυτό το βρίσκουµε και αλλού 

Το σηµαντικό είναι η θετική προτροπή να κάνει κανείς το 
αγαθό.   

Ο χρυσός κανόνας να κάνει το καλό γίνεται ιδιαίτερα 
ενδιαφέρων,  

γιατί ο Παύλος προσθέτει το eivj avllh,louj kai. eivj pa,ntajÅ, 
δηλαδή να  

απευθύνεται το καλό προς όλους, πιστούς και απίστους.  
euvlogou/ntej o[ti eivj tou/to evklh,qhte i[na euvlogi,an 
klhronomh,shteÅ 
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

Παραίνεση : πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι  

Π. Δ. :  
Η ζωή µε τον Θεό = χαρά : εσχατολογική χροιά = Ησ 35, 9 

εξ. επιστροφή στην Ιερουσαλήµ, Ησ 65,14.17 = 
διαρκής ειρήνη άρα χαρά.  

Κ.Δ. : 

Η ελπίδα για τη συµµετοχή στην αιώνια δόξα του Θεού 
γεµίζει χαρά το πιστό από τώρα  

Ρωµ 12,12 : th/| evlpi,di cai,rontej( th/| qli,yei 
u`pome,nontej( th/| proseuch/| proskarterou/ntej. 
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

Παραίνεση :  ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι  
Η χαρά συνδέεται και µε την προσευχή γι αυτό και η προτροπή 

αδιαλείπτως προσεύχεσθαι  

Η προσευχή τονίζεται επανειληµµένα τόσο στην Π.Δ. όσο και στην Κ.Δ.  

Σηµασία του αδιαλείπτως  

α) Πρακτική του ορθόδοξου µοναχισµού (αδιάλειπτη προσευχή /
κατορθωτό ή όχι) 

β) Πώς το εννοεί ο Παύλος: Δεν το εννοεί κατά γράµµα αλλά θέλει να 
τονίσει ότι οι συνεχείς διωγµοί εναντίον των Θεσσαλονικέων  
πρέπει να τους χαροποιούν και να τους οδηγούν σε συνεχή 
προσευχή για την µέλλουσα σωτηρία  

Α Θεσ 1,2  Euvcaristou/men tw/| qew/| pa,ntote peri. pa,ntwn u`mw/n mnei,an 
poiou,menoi evpi. tw/n proseucw/n h`mw/n( avdialei,ptwj  

Α Θεσ 2,13  Kai. dia. tou/to kai. h`mei/j euvcaristou/men tw/| qew/| 
avdialei,ptwj( o[ti paralabo,ntej lo,gon avkoh/j parV h`mw/n tou/ qeou/ 
evde,xasqe ouv lo,gon avnqrw,pwn avlla. kaqw,j evstin avlhqw/j 
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

Παραίνεση : to. pneu/ma mh. sbe,nnute(  20  profhtei,aj mh. evxouqenei/te(  
21  pa,nta de. dokima,zete( to. kalo.n kate,cete(  22  avpo. panto.j 
ei;douj ponhrou/ avpe,cesqeÅ 

Στους στίχους αυτούς αναφέρεται ο Παύλος σε έκτακτα  
φαινόµενα που παρουσιάζονται στην κοινότητα και σχετίζονται µε τα 
χαρίσµατα του αγίου Πνεύµατος  

to. pneu/ma mh. sbe,nnute = µην περιφρονείτε τις έκτακτες ενέργειες του 
αγίου Πνέυµατος 

profhtei,aj mh. evxouqenei/te = συνδέεται µε το προηγούµενο 

pa,nta de. dokima,zete( to. kalo.n kate,cete = Αναφέρεται σε έκτακτα 
χαρίσµατα του αγίου Πνεύµατος.  

Είναι πιθανόν η έκφραση να σχετίζεται µε την γνωστή εικόνα 
της δοκιµασίας των µετάλλων µε τη φωτιά για να 
διαπιστωθεί η γνησιότητά τους.
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Α΄ Θεσ 5,12-24 : Ανάλυση - ερµηνεία 

23  Auvto.j de. o` qeo.j th/j eivrh,nhj a`gia,sai u`ma/j o`lotelei/
j( kai. o`lo,klhron u`mw/n to. pneu/ma kai. h` yuch. kai. to. 
sw/ma avme,mptwj evn th/| parousi,a| tou/ kuri,ou h`mw/n 
VIhsou/ Cristou/ thrhqei,hÅ  24  pisto.j o` kalw/n u`ma/
j( o]j kai. poih,seiÅ  

Όσα αναφέρονται στο χωρίο είναι φυσική συνέπεια των 
παραπάνω στίχων. 

Ο Παύλος προβαίνει στην παραπάνω ευχή. 
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Α΄ Θεσ 5,25-28 

25 Ἀδελφοί, προσεύχεσθε [καὶ] περὶ ἡµῶν.  
26 Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήµατι ἁγίῳ.  
27 Ἐνορκίζω ὑµᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν 
πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.  
28 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ µεθ᾿ ὑµῶν 

ΟΙ στίχοι 25-26 : επίλογος της επιστολής 
Περιέχει : Παράκληση ,  
                τη φράση µε το ενορκίζω  
                αποστολική ευλογία
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Α΄ Θεσ 5,25-28 
26 Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήµατι ἁγίῳ.  

1. Με την προτροπή αυτή θέλει να αναπληρώσει την επιθυµία του 
να ασπασθεί του αδελφούς (Χρυσόστοµος, Οικουµένιος, 
Θεοφύλακτος) 
2. Ο ασπασµός είναι λειτουργικός: (Α Κορ 16,20 / Β Κορ 13,12/ 
Απε 5,14 /Ιουστίνος, Απολογία, 65,2: αλλήλους φιλήµατι 
ασπαζόµεθα παυσάµενοι των ευχών) 
3. Φιλήµατι αγίω: µετά γνησίας αγάπης (Χρυσόστοµος), αγνό, 
απαθές (Ζυγαβηνός). 
Με το φίληµα τονίζεται η οµόνοια και η αδιάσπαστη ενοτητα των 
πιστών µέσα στην εκκλησία. Το υπάρχει µόνο µεταξύ    των ιερέων 
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Α΄ Θεσ 5,25-28 

27 Ἐνορκίζω ὑµᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν 
πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.  
28 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ µεθ᾿ ὑµῶν 

Ενορκίζω = άπαξ λεγόµενο 
Ο τρόπος αυτός όρκου είναι γνωστός στην Π.Δ. Και Κ.Δ.  
Matt. 26:63 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· 
ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡµῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ 
χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 
Mark 5:7 καὶ κράξας φωνῇ µεγάλῃ λέγει· τί ἐµοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ 
τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν θεόν, µή µε βασανίσῃς.  
(Πραξ 19,13) # µη οµωσης ολως
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Α΄ Θεσ 5,25-28 

27 Ἐνορκίζω ὑµᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν 
πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.  
Γιατί τους εξορκίζει;  
1.Καταφρονούν τον Παύλο (Χρυσόστοµος) 
2.Για να µην αµελήσουν να το κάνουν (Θεδώρητος Κύρου) 
3.Δεν έχει καθιερωθεί η ανάγνωση της επιστολής δηµόσια, γι’ 
αυτό σπεύδει ο Παύλος να τους το επισηµάνει (Dobchütz, Staab) 
4.  Τονίζεται έτσι η σπουδαιότητα της επιστολής. Σε όλους πρέπει 
να γίνει γνωστό το περιεχόµενό της (Γαλάνης). Ο Παύλος θέλει να 
επικοινωνήσει έτσι µεόλους τους Θεσσαλονικείς
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Α΄ Θεσ 5,25-28 

28 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ µεθ᾿ ὑµῶν 

Η επιστολή κλείνει µε την  
Η ευλογία αντικαθιστά το έρρωσθε / χαίρετε των ιδιωτικών 
επιστολών 

Ο Παύλος επικαλέιται τη λυτρωτική χάρη τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ , η οποία προέρχεται από τον σταυρικό θάνατο και την 
ανάσταση του και χαρίζει στον άνθρωπο την αιώνια λύτρωση
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 Β΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ  

Διάγραµµα της επιστολής  

Έναρξη της επιστολής 
1,1-2             Προοίµιο  
1, 3-12             Ευχαριστίες 

Κυρίως σώµα της επιστολής 
2,1-12             Η Παρουσία µετά την εµφάνιση του αντιχρίστου 
2,13-3,5          Ευχαριστίες προς τον Θεό και προτροπές 
3, 6-15            Διάφορες ειδικές συστάσεις και συµβουλές  

Κλείσιµο της επιστολής - Επίλογος 

3,16             Χαιρετισµός ειρήνης  
3,17-18             Ευχές
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Β΄Θεσ  

      
 Αφορµή για την σύνταξη της Β΄ Θεσ  

• οι ισχυρισµοί   ορισµένων ότι έφθασε η δευτέρα παρουσία 
του Κυρίου (2,1-2).  

  Το κεντρικό θέµα της Β΄ Θεσ  

• είναι εσχατολογικό (ιδαίτερα στο 1,5-10 και 2,2-12. 
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Β΄Θεσ  

      
 Αφορµή για την σύνταξη της Β΄ Θεσ  

• οι ισχυρισµοί   ορισµένων ότι έφθασε η δευτέρα παρουσία 
του Κυρίου (2,1-2).  

  Το κεντρικό θέµα της Β΄ Θεσ  

• είναι εσχατολογικό (ιδαίτερα στο 1,5-10 και 2,2-12. 
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 Διαφορές µεταξύ Α Θεσ  & Β Θεσ  
για την Παρουσία του Κυρίου 

Β Θεσ 2,1-12 (α) 

 (2,1 Ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ 
κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡµῶν ἐπισυναγωγῆς 
ἐπ᾿ αὐτὸν ) 

2,2 εἰς τὸ µὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑµᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς µηδὲ 
θροεῖσθαι, µήτε διὰ πνεύµατος µήτε διὰ λόγου µήτε δι᾿ 
ἐπιστολῆς ὡς δι᾿ ἡµῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡµέρα τοῦ 
κυρίου·  

 



115
137

Διαφορές µεταξύ Α Θεσ  & Β Θεσ  
για την Παρουσία του Κυρίου 

Β Θεσ 2,1-12 (β) 
  
2,3 Μή τις ὑµᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ µηδένα τρόπον. ὅτι ἐὰν 

µὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ 
ἄνθρωπος τῆς ἀνοµίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,  

2,4 ὁ ἀντικείµενος καὶ ὑπεραιρόµενος ἐπὶ πάντα λεγόµενον 
θεὸν ἢ σέβασµα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ 
καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός.  
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Διαφορές µεταξύ Α Θεσ  & Β Θεσ  
για την Παρουσία του Κυρίου 

Β Θεσ 2,1-12 (γ) 

2,5 Οὐ µνηµονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑµᾶς ταῦτα ἔλεγον 

2,6 καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν 
ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ.  

2,7 τὸ γὰρ µυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνοµίας· µόνον ὁ 
κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ µέσου γένηται.  

2,8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνοµος, ὃν ὁ κύριος 
[Ἰησοῦς] ἀνελεῖ τῷ πνεύµατι τοῦ στόµατος αὐτοῦ καὶ 
καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ, 
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Διαφορές µεταξύ Α Θεσ  & Β Θεσ  
για την Παρουσία του Κυρίου 

Β Θεσ 2,1-12 (δ) 

2,9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ᾿ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ 
δυνάµει καὶ σηµείοις καὶ τέρασιν ψεύδους  

2,10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυµένοις, ἀνθ᾿ 
ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ 
σωθῆναι αὐτούς.  

2,11 καὶ διὰ τοῦτο πέµπει αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης 
εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει,  

2,12 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ µὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ 
ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ. 
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Διαφορές µεταξύ Α Θεσ  & Β Θεσ  
για την Παρουσία του Κυρίου 

Β Θεσ 1,5-10 (α) 

1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιµόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων 
ἐν θεῷ πατρὶ ἡµῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ,  

2 χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς [ἡµῶν] καὶ κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ.  

3 Εὐχαριστεῖν ὀφείλοµεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑµῶν, ἀδελφοί, 
καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑµῶν καὶ 
πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑµῶν εἰς 
ἀλλήλους,  
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Διαφορές µεταξύ Α Θεσ  & Β Θεσ  
για την Παρουσία του Κυρίου 

Β Θεσ 1,5-10 (β) 

4 ὥστε αὐτοὺς ἡµᾶς ἐν ὑµῖν ἐγκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ 
θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑποµονῆς ὑµῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς 
διωγµοῖς ὑµῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε,  

5 ἔνδειγµα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑµᾶς 
τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε,  

6 εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑµᾶς θλῖψιν  
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Διαφορές µεταξύ Α Θεσ  & Β Θεσ  
για την Παρουσία του Κυρίου 

Β Θεσ 1,5-10 (γ) 

7 καὶ ὑµῖν τοῖς θλιβοµένοις ἄνεσιν µεθ᾿ ἡµῶν, ἐν τῇ 
ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ µετ᾿ 
ἀγγέλων δυνάµεως αὐτοῦ 

8 ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς µὴ εἰδόσιν θεὸν 
καὶ τοῖς µὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου 
ἡµῶν Ἰησοῦ,  
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Διαφορές µεταξύ Α Θεσ  & Β Θεσ  
για την Παρουσία του Κυρίου 

Β Θεσ 1,5-10 (δ) 

9     οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου 
τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ,  

10   ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ 
θαυµασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ 
µαρτύριον ἡµῶν ἐφ᾿ ὑµᾶς, ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ.  
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Διαφορές µεταξύ Α Θεσ  & Β Θεσ  
για την Παρουσία του Κυρίου 

•    Στην Α Θεσ η παρουσία του Κυρίου είναι πολύ κοντά 
(πρβλ. Φιλ 4,5β: “ὁ κύριος ἐγγύς”).  

       Στην Β Θεσ παρατείνεται ο ερχοµός του Κυρίου µε την 
παρέµβαση διαφόρων πραγµάτων.  
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Διαφορές µεταξύ Α Θεσ  & Β Θεσ 
 για την Παρουσία του Κυρίου 

    
•     Στην Α Θεσ 4,13-18 στο κέντρο βρίσκεται ο ερχοµός του Κυρίου, 

η αρπαγή των πιστών και η συνύπαρξή τους µε τον Χριστό. 

Στην Β Θεσ προηγείται της εµφάνισης του Κυρίου  “ὁ 
ἄνθρωπος τῆς ἀνοµίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας”, ο 
οποίος θα πολεµά και θα συναγωνίζεται τον θεό 

        Στην Β Θεσ τονίζεται επίσης ότι η πλήρης εµφάνιση του 
αντιπάλου του θεού δεν έχει έλθει ακόµη (2,6-7), όµως από 
τώρα αποπλανά τους πιστούς. Κατά την παρουσία του ο 
Χριστός τελικά θα τον κατανικήσει. 
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Διαφορές µεταξύ Α Θεσ  & Β Θεσ  
για την Παρουσία του Κυρίου 

    
•     Στην Α Θεσ 5,1 αποκλείονται κάθε είδους υπολογισµοί  
        σχετικά µε την παρουσία. 
        

Στη Β Θεσ 1.1-12 υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο,  
χρονοδιάγραµµα ακολουθίας των γεγονότων, µάλιστα 
προτρέπονται οι άνθρωποι να προβαίνουν σε  
υπολογισµούς (βλ. στίχο 5). 

    



147

Διαφορές µεταξύ Α Θεσ  & Β Θεσ  
για την Παρουσία του Κυρίου 

    
    
•     Στην Α Θεσ κυριαρχεί η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου 
        (Α Θεσ 4,16, πρβλ. και Α Κορ 15,23). 

        Στη Β Θεσ το κέντρο βάρους πέφτει στην εξαφάνιση του 
αντιχρίστου (Β Θεσ 2,8).  
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Διαφορές µεταξύ Α Θεσ  & Β Θεσ  
για την Παρουσία του Κυρίου 

    
    
•     Στην Α Θεσ κυριαρχεί η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου 
        (Α Θεσ 4,16, πρβλ. και Α Κορ 15,23). 

        Στη Β Θεσ το κέντρο βάρους πέφτει στην εξαφάνιση του 
αντιχρίστου (Β Θεσ 2,8).  
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Παραδοσιακό (εσχατολογικό) υλικό 
 που υιοθετείται στην Β Θεσ  

1. Δαν 11,36εξ.      
36 καὶ ποιήσει κατὰ τὸ θέληµα αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς καὶ 
παροργισθήσεται καὶ ὑψωθήσεται ἐπὶ πάντα θεὸν καὶ ἐπὶ τὸν 
 θεὸν τῶν θεῶν ἔξαλλα λαλήσει καὶ εὐοδωθήσεται ἕως ἂν  
συντελεσθῇ ἡ ὀργή εἰς αὐτὸν γὰρ συντέλεια γίνεται  
37 καὶ ἐπὶ τοὺς θεοὺς τῶν πατέρων αὐτοῦ οὐ µὴ προνοηθῇ  
καὶ ἐν ἐπιθυµίᾳ γυναικὸς οὐ µὴ προνοηθῇ ὅτι ἐν παντὶ  
ὑψωθήσεται καὶ ὑποταγήσεται αὐτῷ ἔθνη ἰσχυρά  
38 ἐπὶ τὸν τόπον αὐτοῦ κινήσει καὶ θεόν ὃν οὐκ ἔγνωσαν οἱ  
πατέρες αὐτοῦ τιµήσει ἐν χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ καὶ λίθῳ 
 πολυτελεῖ καὶ ἐν ἐπιθυµήµασι 
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Παραδοσιακό (εσχατολογικό) υλικό 
 που υιοθετείται στην Β Θεσ  

Ησ 11,4     

       ἀλλὰ κρινεῖ ταπεινῷ κρίσιν καὶ ἐλέγξει τοὺς ταπεινοὺς 
τῆς γῆς καὶ πατάξει γῆν τῷ λόγῳ τοῦ στόµατος αὐτοῦ 
καὶ ἐν πνεύµατι διὰ χειλέων ἀνελεῖ ἀσεβῆ 



151

Β΄Θεσ  
Κρίση και δευτέρα παρουσία του Κυρίου 

   1. Η εσχατολογία της επιστολής είναι ιδιόµορφη και διαφέρει 
εκείνης που περιγράφεται στην Α προς Θεσσαλονικείς. 
Και στις δύο βέβαια, για να περιγραφούν τα µέλλοντα, 
χρησιµοποιούνται µοτίβα δανεισµένα από την Παλαιά 
διαθήκη και την παλαιοδιαθηκική Αποκαλυπτική 
Γραµµατεία, στην Β Θεσσαλονικείς, όµως, η παρουσία 
του Κυρίου µετατίθεται στο απώτερο µέλλον. 
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Β΄Θεσ  
Κρίση και δευτέρα παρουσία του Κυρίου 

    2. Αναλυτικότερα, ο συγγραφέας της επιστολής 
συµβουλεύει τους πιστούς να µην παρασύρονται από 
επίµονες φήµες και διδασκαλίες ότι τάχα φτάνει η ηµέρα 
του Κυρίου. Η δευτέρα παρουσία του Χριστού δεν θα 
γίνει, αν δεν προηγηθούν άλλα σηµαντικά γεγονότα. Αυτά 
τα περιγράφει µε τη βοήθεια παλαιοδιαθηκικών, 
προφητικών και αποκαλυπτικών µοτίβων (π.χ. Δαν 
11,36εξ.) και θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
στάδια, που θα προηγηθούν της δευτέρας παρουσίας του 
Κυρίου ή ως προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρωθούν 
για να επέλθει η δευτέρα παρουσία. 
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Β΄Θεσ  
Κρίση και δευτέρα παρουσία του Κυρίου 

    3.  Τα στάδια-προϋποθέσεις είναι σύµφωνα µε το κείµενο 
δύο, η εµφάνιση της αποστασίας, δηλαδή της 
αποµάκρυνσης των ανθρώπων από την ορθή πίστη και η 
εµφάνιση του ανθρώπου της ανοµίας, που είναι 
προορισµένος για την απώλεια (2,3). Αυτός περιγράφεται 
ότι «θα εναντιωθεί και θα σηκώσει κεφάλι µπροστά σε 
καθετί που λέγεται θεός ή είναι αντικείµενο λατρείας. Θα 
το κάνει αυτό, για να στήσει ο ίδιος το θρόνο του στο ναό 
του Θεού, προσπαθώντας να αποδείξει πως είναι 
Θεός» (2,4). 
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Β΄Θεσ  
Κρίση και δευτέρα παρουσία του Κυρίου 

    4.  Η εµφάνιση και δράση του ανθρώπου της ανοµίας, ο 
οποίος στις επιστολές του Ιωάννη ονοµάζεται αντίχριστος (Α 
Ιω 2,18.22 · 4,3 · Β Ιω 7), εµποδίζεται από ένα, κατά πάσα 
πιθανότητα, πρόσωπο, ίσως τον Θεό, το οποίο αποκαλείται 
στην επιστολή «τὸ κατέχον» ή «ὁ κατέχων» (2,2.7).  

        Όταν «ὁ κατέχων» σταµατήσει να τον εµποδίζει (2,7),  
τότε θα εµφανιστεί «ὁ ἄνοµος» «µε την ενέργεια του  
σατανά» (2,9) και θα παρασύρει µε διάφορους τρόπους, 
όσους τον πιστέψουν, προς την καταστροφή. 
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Β΄Θεσ  
Κρίση και δευτέρα παρουσία του Κυρίου 

    5.  Τελικά όµως ο Κύριος θα εξολοθρέψει τον άνοµο «µε 
την πνοή του στόµατός του και θα τον αφανίσει, όταν 
εµφανισθεί κατά την παρουσία του» (2,8). Με την δεύτερη 
έλευση του Κυρίου επέρχεται και η δίκαιη κρίση του 
Θεού. 

       Στο 1,5-10 προφητεύεται, πάλι µε γλώσσα 
παλαιοδιαθηκική και αποκαλυπτική, ότι, όταν έλθει ο 
Χριστός, οι διώκτες των πιστών θα τιµωρηθούν σκληρά, 
ενώ οι πιστοί θα ανταµειφθούν για την υποµονή τους. 
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Η λογεία  

έννοια & σηµασία  

(δες στο ibooks) 



1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 
Αποστολέας Παύλος και Τιμόθεος (1,1)

Αποδέκτες Χριστιανοί των Φιλίππων 

Αιτία συγγραφής Μια φυλάκιση του Παύλου

Αφορμή Ευχαριστίες για τη βοήθεια που απέστειλαν οι χριστιανοί 
των Φιλίππων

Τόπος συγγραφής Η Έφεσος ή κατά την παράδοση η Ρώμη

Χρόνος συγγραφής Άνοιξη του 55 μ.Χ., ή κατά την παράδοση 60 μ.Χ. 

Αντίπαλοι Οι  κύνες, οι κακοί εργάτες, η κατατομή (Φιλ 3,2)  · οι εχθροί 
του σταυρού του Χριστού (Φιλ 3,18)

Θέματα Συμμετοχή στο εσχατολογικό γεγονός που κηρύσσει το 
Ευαγγέλιο
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ



• 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προοίμιο 1.1εξ.

1,3-11

Αποστολέας, 
αποδέκτες, 
χαιρετισμός

Ευχαριστίες

Κυρίως επιστολή 1,12 – 4,20 Κήρυγμα του 
Ευαγγελίου, φυλάκιση 
του Παύλου, 
αντίπαλοι, 
ευχαριστίες

Επίλογος 4,21 - 23 Τελικοί χαιρετισμοί
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

1.3  ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

Phil. 1:1 Παῦλος καὶ Τιµόθεος δοῦλοι Χριστοῦ 

- Ως αποστολέας θεωρείται ο απόστολος Παύλος 

(Εξαίρεση: ο  F. Chr. Bauer που θεώρησε ότι η Χριστολογία 
της επιστολής έχει επηρεαστεί από γνωστικές ιδέες.  

-Ως συναποστολέας αναφέρεται και ο Τιµόθεος, αλλα η 
συµµετοχή του στη συγγραφή της επιστολής είναι µικρή

- Πιθανόν ο Παύλος σύνταξε τα χωρία 1,14-17 και 2,19-30 
από πληροφορίες που είχε από τον Τιµοθεο. 
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

1.4 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Phil. 1:1  πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν 
Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις, 

Οι ονοµαζόµενοι ως επίσκοποι και διάκονοι πρέπει να είναι 
λειτουργοί, που σχετίζονται µε τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούσαν στους Φιλίππους  
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

1.5 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (1)

Το ερώτηµα: Ιουδαϊκό ή εθνικό το υπόβαθρο της κοινότητας;

1. Πραξ. 16,13:  τῇ τε ἡµέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθοµεν ἔξω 
τῆς πύλης παρὰ ποταµὸν οὗ ἐνοµίζοµεν προσευχὴν εἶναι, 
καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦµεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν.

2. Πραξ 1614εξ.: καί τις γυνὴ ὀνόµατι Λυδία, πορφυρόπωλις 
πόλεως Θυατείρων σεβοµένη τὸν θεόν, ἤκουεν, ἧς ὁ κύριος 
διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουµένοις ὑπὸ τοῦ 
Παύλου. 

ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα· 
εἰ κεκρίκατέ µε πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν 
οἶκόν µου µένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡµᾶς. 
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

1.5 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2)

Το ερώτηµα: Ιουδαϊκό ή εθνικό το υπόβαθρο της κοινότητας;

3. Πραξ 16,32-34 (Ο δεσµοφύλακας / servus publicus)

 καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ κυρίου σὺν πᾶσιν τοῖς 
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 

καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς 
ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ 
αὐτοῦ πάντες παραχρῆµα, 

 ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν 
καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ θεῷ. 
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

1.5 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (3)

Το ερώτηµα: Ιουδαϊκό ή εθνικό το υπόβαθρο της κοινότητας;

4. Αναφέρονται πολλά ρωµαϊκά ή ελληνικά ονόµατα: 

Ευοδία (4,2), Συντύχη ( 4,2), Κλήµης (4,3), Επαφρόδιτος 
(4,18) (το όνοµα σχετίζεται µε τη θεά Αφροδίτη)

5. Σκλάβοι του αυτοκράτορα

Φιλ 4,22: ἀσπάζονται ὑµᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, µάλιστα δὲ οἱ 
ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας



140
164

Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

1.5 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (4)

Το ερώτηµα: Ιουδαϊκό ή εθνικό το υπόβαθρο της κοινότητας;

6.Γίνεται αναφορά σε ιουδαϊκές θρησκευτικές πρακτικές 
(περιτοµή, νόµος κλπ.)

Φιλ 3,2εξ.

 Phil. 3:2 Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, 
βλέπετε τὴν κατατοµήν. Phil. 3:3 ἡµεῖς γάρ ἐσµεν ἡ 
περιτοµή, οἱ πνεύµατι θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώµενοι ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες, Phil. 3:9 καὶ 
εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, µὴ ἔχων ἐµὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόµου 
ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην 
ἐπὶ τῇ πίστει, 
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

1.5 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (5)

Το ερώτηµα: Ιουδαϊκό ή εθνικό το υπόβαθρο της κοινότητας;

Συµπέρασµα: 

Στην κοινότητα των Φιλίππων υπάρχει συµπάθεια προς τις 
ιουδαϊκές αντιλήψεις περί Θεού και άλλες θρησκευτικές τους 
συνήθειες. 

 Όµως, η πολιτισµική τους ταυτότητα (θρησκευτική, πολιτική 
κλπ. ) είναι εθνική, δηλαδή ειδωλολατρική.
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

1.6  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ (1)

1.Έφεσος / άνοιξη του 55 µ.Χ. 

Ο Παύλος ήταν στην Έφεσο το 52-55 : Πραξ. 19,8-1 

0 Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ 
µῆνας τρεῖς διαλεγόµενος καὶ πείθων [τὰ] περὶ τῆς 
βασιλείας τοῦ θεοῦ. ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ 
ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, 
ἀποστὰς ἀπ᾿ αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς µαθητὰς καθ᾿ 
ἡµέραν διαλεγόµενος ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου. τοῦτο δὲ 
ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν 
Ἀσίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου, Ἰουδαίους τε καὶ 
Ἕλληνας.
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1.6  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ (2)

1.Έφεσος / άνοιξη του 55 µ.Χ. 

Α΄ Κορ 16,7-8

οὐ θέλω γὰρ ὑµᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω γὰρ 
χρόνον τινὰ ἐπιµεῖναι πρὸς ὑµᾶς ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέψῃ. 

ἐπιµενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς·

Ο Παύλος σύµφωνα µε τα παραπάνω κείµενα παρέµεινε 
στην Έφεσο από το 52-55 µ.Χ. Η Α Κορ προϋποθέτει το 
τέλος της κράτησης του Παύλου, γράφτηκε όµως αυτή στην 
Έφεσο γύρω  στην Πεντηκοστή. Η προς Φιλ πρέπει να 
γράφτηκε κατά την άνοιξη του 55. 



Επιστολή Α Επιστολή Β Επιστολή Γ

Πρόταση Bormann, 
Bornkamm, 
Schmithals

4,10-23
(Ευχαριστήρια 
επιστολή)

1,1-3,1 · 4,2-7
(επιστολή από 
την φυλακή)

3,2-4,1. 8-9.
(επιστολή 
εναντίον των 
αιρετικών)Πρόταση Gnilka 1,1-3,1α+4,2-7.10-23     3,1β-4,1 + 4,8εξ.

Γενική πρόταση 1 + 2
(επιστολή από 
την φυλακή)

3
(επιστολή 
εναντίον των 
αιρετικών

4,10-20 
(Ευχαριστήρια 
επιστολή)

4,1-10. 21-23 ;
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

1.7  ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Η επιστολή πρέπει να αποτελείται από τρεις επιµέρους 
επιστολές
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Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)

(2:5 Τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑµῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ) 

2:6 ὃς ἐν µορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο τὸ 
εἶναι ἴσα θεῷ, 

2:7 ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν µορφὴν δούλου λαβών, ἐν 
ὁµοιώµατι ἀνθρώπων γενόµενος· καὶ σχήµατι εὑρεθεὶς ὡς 
ἄνθρωπος 

2:8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόµενος ὑπήκοος µέχρι θανάτου, 
θανάτου δὲ σταυροῦ. 
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)

2:9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ 
ὄνοµα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνοµα, 

2:10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόµατι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάµψῃ ἐπουρανίων 
καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων 

2:11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξοµολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς 
Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός. 

( 2:12 Ὥστε, ἀγαπητοί µου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, µὴ 
ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ µου µόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ µᾶλλον ἐν τῇ 
ἀπουσίᾳ µου, µετὰ φόβου καὶ τρόµου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν 
κατεργάζεσθε) 
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)  

Ο ύµνος και η συνάφεια του κειµένου 

Ο ύµνος περιλαµβάνεται µέσα στην ενότητα Φιλ 1,1-3,1, 
στην οποία ο Παύλος περιγράφει την εσχατολογική χαρά 
(Φιλ 1,18) και πως αυτή βοηθά στην  ηθική τελείωση των 
πιστών της κοινότητας. Ο Παύλος στα πλαίσια της 
προτροπής για ζωή αντάξια του ευαγγελίου παραθέτει τον 
ύµνο, µε τον οποίο προτρέπει τους πιστούς να είναι ταπεινοί 
κατά το παράδειγµα του Χριστού. 
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Προπαύλεια καταγωγή  του ύµνου

Ο ύµνος έρχεται σε αντίθεση µε την όλη παραινετική 
συνάφεια της ενότητας και περιέχει στοιχεία που δείχνουν ότι 
ήταν ύµνος, που παρέλαβε και ενέταξε ο Παύλος στο κείµενο.

 Προπαύλεια στοιχεία είναι: 

α) Διακοπή της ροής του κειµένου µε την είσοδο του ύµνου

β) Καινοδιαθηκικά άπαξ λεγόµενα: ὑπεριψοῦν, καταχθόνιος,

    παύλεια άπαξ λεγόµενα: µορφή,  ἁρπαγµός. 

γ) Πολλές µετοχικές εκφράσεις, ὑπάρχων, λαβών, γενόµενος.

δ) Ποιητική µορφή (αποτελείται από δύο στροφές)
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)  

Παύλεια προσθήκη – αναθεώρηση στον ύµνο

Ο στ. 8γ: θανάτου δε σταυρού 

Μορφή του κειµένου: 

Είναι ύµνος ή εγκώµιο ή έπαινος (ρητορική) ή διδακτικό 
ποίηµα



150
174

Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11) 

Θρησκειοιστορικά  χαρακτηριστικά του ύµνου

Η πρώτη στροφή (2,6-7) είναι επηρεασµένη από τον 
ελληνιστικό τρόπο σκέψης (βλ. π.χ. τη λέξη µορφή)

Η δεύτερη στροφή (2,8-9) είναι επηρεασµένη από τον 
ιουδαϊκή σκέψη (έµµεσες αναφορές σε χωρία της Π.Δ. και 
σε λειτουργικά στοιχεία της Π.Δ.)
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11) – Εισαγωγικά 

Sitz im Leben:

 Ο ύµνος χρησιµοποιούνταν στην λειτουργική ζωή της 
κοινότητας. 

Καταγωγή του ύµνου

Άρα ο ύµνος εµφανίστηκε και διαµορφώθηκε σε ένα 
προπαύλειο ελληνιστικό - ιουδαιοχριστιανικό περιβάλλον. 
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11) 

Μέρη του ύµνου

Ο  ύµνος αποτελείται από δύο στροφές: 

    Πρώτη στροφή : 2,6-8  = κάθοδος / κένωση του

                                            προϋπάρχοντος Χριστού)

Δεύτερη στροφή : 2,9-11) = ύψωση του προϋπάρχοντος

                                              Χριστού
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11) 

1. Ο ύµνος προϋποθέτει  την προΰπαρξη του Ιησού. 

Η ζωή του Ιησού δεν άρχισε µε την ενανθρώπισή του, αλλά 
πριν υπήρχε µε τον Θεό. 

Η προΰπαρξη του Ιησού δε σχετίζεται µε την δηµιουργική 
του δραστηριότητα, όπως συµβαίνει αργότερα σε κείµενα 
δευτεροπαύλειων ή άλλων κειµένων (συγκρ. Κολ 1,15-20 · 
Εβρ 1,3εξ. · Ιω 1,1εξ.)  

Στο Α΄Κορ 8,6 όµως απαντά έκφραση που αναφέρεται την 
δηµιουργική δραστηριότητα του Ιησού.  
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Δύο πόλοι για τον Ιησού και την αποστολή του:

α) Ο Ιησούς προϋπάρχει και είναι συνδηµιουργός 

β) Ο Ιησούς σταυρώνεται και ανίσταται (Βλ. Α΄ Κορ 15,3β-5)

Συνδετικός κρίκος των δύο πόλων είναι η έκφραση «µαράνα 
θά» = «ἔρχου κύριε» (Α Κορ 16,22 ). = εσχατολογία

Έτσι ενώνεται το εσχατολογικό στοιχείο µε τη υπερύψωση 
του Ιησού και την απόδοση του τίτλου Κύριος.  

Βλ. και τις εκφράσεις του Ιησού για την παράδοση του Ιησού 
στον θάνατο (Ρωµ 4,25 · 8,32 · Ιω 3,16 / Γαλ 1,4 · 2,20 · Α 
Τιµ 2,5-6 · Μκ 10,45) για την αποστολή του Ιησού από τον 
Θεό (Γαλ 4,4 · Ρωµ 8,3-4 · Ιω 3,16-17 · Α Ιω 4,9-10) 
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11) 

2,6-8 : κένωση του προϋπάρχοντος  Ιησού

2,8-11: υπερύψωση του Ιησού

  προΰπαρξη (Ιησού)            ενθρόνιση (Ιησού) ως Κυρίου

   κένωση  (Ιησού)               υπερύψωση (Ιησού)   δοξολογία       

                                              από τον Θεό             από την                

                                                                               κοινότητα

                      θάνατος σταυρικός (Ιησού)
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις στο κείµενο : Στ. 6

                    ὃς ἐν µορφῇ θεοῦ ὑπάρχων 

                    οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ

 µορφή = θεϊκή φύση του Ιησού (Χρυσόστοµος, Μ. 
Βασίλειος, Γρηγόριος Θεόλόγος)

 µορφή = εικόνα.  Ο Χριστός προϋπάρχει ως εικόνα Θεού ή 
ως  ουράνιος άνθρωπος ως νέος Αδάµ δεν υπέκυψε στο 
πειρασµό να εξισωθεί µε τον Θεό , δηλαδή δεν άρπαξε 
(ενεργητική φωνή) το να γίνε ίσος µε τον θεό σαν λεία. 
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις στο κείµενο : Στ. 6

αρπαγµός = αυτό ου θέλει να αρπάξει κανείς (ενεργητική έννοια)

αρπαγµός = ή αυτό που κατέχει κατόπιν αρπαγµού, δηλαδή το 
αρπαγέν (παθητική έννοια) 

Το δεύτερο σηµαίνει ότι ο προϋπάρχων Χριστός δεν θεώρησε τὸ 
εἶναι ἴσα θεῷ σαν αποτέλεσµα αρπαγής, γιατί το είχε 
αδιαφιλονίκητα. Την θεότητα την είχε ο Χριστός και δεν τη 
σφετερίστηκε ή δεν την έλαβε σαν αµοιβή
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις στο κείµενο : Στ. 7-8

Στ. 7  : ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν

            µορφὴν δούλου λαβών,

            ἐν ὁµοιώµατι ἀνθρώπων γενόµενος· 

            καὶ σχήµατι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος 

Στ. 8 :  ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν 

            γενόµενος ὑπήκοος µέχρι θανάτου, 

            θανάτου δὲ σταυροῦ.
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις στο κείµενο : Στ. 7-8

Η χρήση των τριών εκφράσεων για την ενανθρώπιση του 
Ιησού δηλώνουν απλά αυτό που ο Ιω 1,1 λέει ότι ο λόγος 
σαρξ εγένετο. 

Γιατί µε τις εκφράσεις και όχι µε µια; :

Ίσως,  γιατί τότε οι άνθρωποι ήταν δύσκολο να πιστέψουν  
στην πλήρη και πραγµατική ανθρωπότηα του Χριστού, 
παρά στην θεότητά του. Βλ. παράλληλο από τον 
Δευτεροησαΐα 53, 2.8. για τον πάσχοντα δούλο του Γιαχβέ.

ΣΗΜ.: Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΔΩ ΔΕΝ ΔΟΓΜΑΤΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΙΝΕΙ
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις στο κείµενο Στ. 9-11

              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 ἐπιγείων καὶ καταχθονίων 

              11 : καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξοµολογήσηται ὅτι

                    κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς

                    εἰς δόξαν θεοῦ πατρός. 
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις στο κείµενο Στ. 9-11

 Υπερύψωση = ο υπάκουος µέχρι θανάτου Χριστός παίρνει 
σαν ανταµοιβή την ισότητα προς τον Θεό

 Υπερύψωση = µετά την ανάσταση και την άνοδο του Υιού 
στα δεξιά του Θεού Πατέρα η ανθρώπινη φύση αξιώθηκε 
των προνοµίων που είχε η θεότητά του (Θεοδώρητος)

Θεοδώρητος : έλαβεν ως άνθρωπος όπερ είχεν ως Θεός
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)

Ερµηνευτικές παρατηρήσεις στο κείµενο Στ. 9-11

 

τὸ ὄνοµα,  τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνοµα : 

Η έναρθρη αναφορά του ονόµατος δείχνει ότι ο Ιησούς 
Χριστός έλαβε το αποκλειστικό και µοναδικό όνοµα του 
Θεού, το όνοµα Κύριος, που η Π.Δ. απέδιδε στον Θεό και 
κατά την  Κ.Δ. παίρνει ο Χριστός. 

Βλ. Α Κορ 12,3 : οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν· Κύριος Ἰησοῦς, εἰ 
µὴ ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. 
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)

Παραινετική  - παραδειγµατική λειτουργία του ύµνου

Το ότι ο ύµνος εντάσσεται στην ενότητα 1,27- 2,18 φανερώνει ότι ο 
Κύριος της κοινότητας είναι παράλληλα και υπόδειγµα για τους 
πιστούς. 

Ο πιστός µέσα από την υπακοή και την ταπείνωση του µοιάζει µε 
τον Κύριο.

Η ζωή ἐν Χριστῷ απαιτεί µια ζωή άξια του ευαγγελίου

 (βλ. 1,27: Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε)
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)

Πολιτική διάσταση του ύµνου

Ενώ οι βασιλείς και οι ηγεµόνες αποκτούν την εξουσία µέσα 
από την βία και αρπαγµούς, ο Χριστός ταπεινώνεται και 
µέσα από την ταπείνωσή του αναδεικνύεται σε αληθινό 
ηγεµόνα και βασιλιά. 

Ο Χριστός είναι ο αντίτυπος του τότε βασιλιά. 

Οι τίλτοι του Χριστού: Κύριος (2,11) και Σωτήρας (3,20) 
εµπεριέχουν µια αντιµοναρχική , αντι- αυτοκρατορική  χροιά, 
αφού εκείνη την εποχή οι αυτοκράτοτρες αποκαλούνταν 
σωτήρε και κύριοι.  
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Ο χριστολογικός ύµνος (Φιλ 2,6-11)

Πολιτική διάσταση του ύµνου

Οι χριστιανοί αποκτούν το δικαίωµα του πολίτη από τον 
ουρανό (3,20), όχι από τους Ρωµαίους άρχοντες. 

Φιλ 3,20: ἡµῶν γὰρ τὸ πολίτευµα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ 
οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόµεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν

Αυτή την πολιτική διάσταση ίσως υπονοεί ο Παύλος όταν 
µιλά στο 1,27: Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ 
πολιτεύεσθε

Ο φυλακισµένος Παύλος προσφέρει έτσι ένα άλλο µοντέλο : 

για το τι είναι αδυναµία τι είναι κυριαρχία και δύναµη
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ



170
194

Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Η δικαίωση – σωτηρία του ανθρώπου 

-Γι’ αυτό προτρέπει ο απόστολος τους πιστούς: 

-«Μιµηθείτε όλοι εµένα, αδελφοί µου, και παραδειγµατιστείτε 
απ᾽ αυτούς που συµπεριφέρονται σύµφωνα µε το δικό µας 
πρότυπο» (Φιλ 3,17) 

- «...Έτσι ας  σκεφτόµαστε όσοι θέλουµε να είµαστε τέλειοι. 
Κι αν σε κάποιο σηµείο σκέφτεστε διαφορετικά, ο Θεός και 
σ᾽ αυτό θα σας φανερώσει το σωστό. Όπου κι αν έχουµε 
φτάσει ας συνεχίσουµε το δρόµο που ακολουθήσαµε ως 
τώρα, ας έχουµε το ίδιο φρόνηµα» (Φιλ 3,15-16). 
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Ι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Η δικαίωση – σωτηρία του ανθρώπου 

- Η πορεία της σωτήριας ξεκινά από τώρα αλλά θα 
ολοκληρωθεί στο µέλλον, στα έσχατα.

- Ο Παύλος χρησιµοποιώντας την έκφραση «ο Κύριος 
έρχεται σύντοµα» (Φιλ 4,5) επισηµαίνει ότι η δευτέρα 
παρουσία του Κυρίου είναι κοντά.

-Αποτελέσµατα : Τότε ο Χριστός «...θα µεταµορφώσει το 
φθαρτό µας σώµα και θα το κάνει όµοιο µε το δικό του 
ένδοξο σώµα µε τη δύναµη και την εξουσία που έχει, να 
υποτάξει στον εαυτόν του τα πάντα» (Φιλ 3,21) 
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Ερμνηνεία Επιστολών του απ. Παύλου

“Μονοθεϊσµός και αρχέγονος χριστιανισµός - 

Το παράδειγµα του Α΄ Κορ 8,1-6”
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“Μονοθεϊσµός και αρχέγονος χριστιανισµός -  
Το παράδειγµα του Α΄ Κορ 8,1-6”  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Ο Διογένης Λαέρτιος 
για τον θεό των στωικών φιλοσόφων 

Ἕν τ' εἶναι θεὸν καὶ νοῦν καὶ εἱμαρμένην καὶ Δία· 
πολλαῖς τ' ἑτέραις ὀνομασίαις προσονομάζεσθαι…
Θεὸν δ' εἶναι ζῷον ἀθάνατον, λογικόν, τέλειον ἢ 
νοερὸν ἐν εὐδαιμονίᾳ, κακοῦ παντὸς ἀνεπίδεκτον, 
προνοητικὸν κόσμου τε καὶ τῶν ἐν κόσμῳ· μὴ εἶναι 
μέντοι ἀνθρωπόμορφον. εἶναι δὲ τὸν μὲν δημιουργὸν 
τῶν ὅλων καὶ ὥσπερ πατέρα πάντων κοινῶς τε καὶ 
τὸ μέρος αὐτοῦ τὸ διῆκον διὰ πάντων, ὃ πολλαῖς 
προσηγορίαις προσονομάζεται κατὰ τὰς δυνάμεις.

1.  Η ύπαρξη του θεού:  “εἶναι θεὸν”.
2.  Η πολυώνυμη μοναδικότητα του θεού:  «εἶναι θεὸν καὶ
     νοῦν καὶ εἱμαρμένην καὶ Δία”.
3. Η διάχυση του θεού σε όλα τα όντα:  “τὸ διῆκον διὰ 
    πάντων».
4. Η ιδιότητά του Θεού ως δημιουργού των πάντων: 
    «δημιουργὸν τῶν ὅλων». 
5. Η πρόνοια του θεού για τον κόσμο: «προνοητικόν».

4. Η διάχυση του θεού σε όλα τα όντα :  “διῆκον...». 
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1α Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, 

1β : οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν. 

1γ : ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ· 

2  : εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι, οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι· 

3 : εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾿ αὐτοῦ. 

4α: Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων, 
4β: οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ καὶ ὅτι οὐδεὶς 
      θεὸς εἰ μὴ εἷς. 
5α: καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε 

      ἐπὶ γῆς, 

5β: ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί, 

6α : ἀλλ᾿ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατὴρ 
6β: ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, 
6γ: καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς 
6δ: δι᾿ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ. 
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3η υποενότητα

8,4-6
 μονοθεϊσμός

κυρίως 
θέμα 

ειδωλόθυτ
α

1η υποενότητα

8,1-4γνώση & 
αγάπη

2η υποενότητα
 

8,1α.4α
ειδωλόθυτα
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Λέξεις και εκφράσεις 
δηλωτικές της  διασύνδεσης των θεμάτων στο Α΄ Κορ 8,1-6

1. γνώση και αγάπη 

8,1:  οἴδαμεν
8,1:  γνῶσιν ἔχομεν
8,1:  ἡ γνῶσις φυσιοῖ
8,1:  ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ
8,2:  ἐγνωκέναι
8,2:  οὔπω ἔγνω
8,2:  δεῖ γνῶναι
8,3:  ἀγαπᾷ τὸν θεόν
8,3:  ἔγνωσται
8,4:  οἴδαμεν

2.  ειδωλόθυτα 

8,1:  περὶ δὲ τῶν 
        εἰδωλοθύτων
8,4:  περὶ τῆς βρώσεως
        οὖν τῶν 
        εἰδωλοθύτων
8,4:  οὐδὲν εἴδωλον ἐν 
        κόσμῳ

3. μονοθεϊσμός 

8,4:  οὐδεὶς θεὸς εἰ μὴ
        εἷς
8,5:  καὶ γὰρ εἴπερ 
        εἰσὶν λεγόμενοι
        θεοὶ
8,5:   ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ
        πολλοὶ καὶ 
        κύριοι πολλοί
8,6:  ἀλλ᾿ ἡμῖν εἷς 
        θεὸς ὁ πατὴρ εἷς
        κύριος Ἰησοῦς
        Χριστὸς
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1. γνώση & αγάπη

Ο Παύλος:
1. Αναγνωρίζει την ορθότητα της γνώσης περί του ενός θεού: 
     οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν (8,1β)

2.  Αμφισβητεί την κοινωνική χρηστικότητα της γνώσης:  
     ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ (8,1γ)

3. Θεωρεί ότι η αγάπη προέχει της γνώσης και συμβάλλει στην οικοδόμηση 
    των σχέσεων των πιστών μεταξύ τους: 
     ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ (8,1γ)
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1. γνώση & αγάπη

Ο Παύλος:
1. Αναγνωρίζει την ορθότητα της γνώσης περί του ενός θεού: 
     οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν (8,1β)

2.  Αμφισβητεί την κοινωνική χρηστικότητα της γνώσης:  
     ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ (8,1γ)

3. Θεωρεί ότι η αγάπη προέχει της γνώσης και συμβάλλει στην οικοδόμηση 
    των σχέσεων των πιστών μεταξύ τους: 
     ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ (8,1γ)
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  2. ειδωλόθυτα

          

    Ο Παύλος  συνδέει το πρόβλημα των ειδωλόθυτων με την : 

1.   χριστιανική πίστη:    ...οὐδεὶς θεὸς εἰ μὴ εἷς ( 8,4)

2.   χριστολογία :             ἀπόλλυται γὰρ ὁ ἀσθενῶν ἐν τῇ σῇ  γνώσει,
                                          ὁ ἀδελφὸς δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν (8,11)

3.   ελευθερία :               πάντα ἔξεστιν ἀλλ᾿ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. μηδεὶς
                                         τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου (10, 23-24)
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3. μονοθεϊσμός

Ο Παύλος 

1.  Υιοθετεί τη θέση ότι στον κόσμο δεν υπάρχουν είδωλα αλλά μόνον ο θεός: 

      οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ μὴ εἷς (4β)

2. Καταθέτει ότι πολλοί αναγνωρίζουν την πολυθεΐα: 

      καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε 
      ἐπὶ γῆς, ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί (5)

3. Παρεμβαίνει και προβάλλει την κοινωνική προσέγγιση του προβλήματος των 

     ειδωλόθυτων (8,7εξ. κ.ά.)

4. Προβάλλει τον χριστιανικό μονοθεϊσμό:  

   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 (στ. 6 )
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ιστορία της παράδοσης του κειμένου: 
στίχοι 4β.6α: «εἷς θεὸς»

 παλαιοδιαθηκική
     παράδοση

    «εἷς θεὸς» 

    ιουδαϊκή 
     παράδοση

    εἷς θεὸς»

          αρχαιοελληνική      
           παράδοση

          «εἷς θεὸς»

μονοθεϊστικά χαρακτηριστικά : ομολογία  

3. μονοθεϊσμός
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ιστορία της παράδοσης του κειμένου: 
στίχος 6γ: «εἷς κύριος»

   

             
αρχαιοελληνική      
παράδοση

 «εἷς κύριος»

ενοθεϊστικά χαρακτηριστικά : acclamatio 

      παλαιοδιαθηκική 
      & ιουδαϊκή 
      παράδοση

     «εἷς κύριος»: ---------

      (Δαν 3,17 (Ο΄) 
       & μετ. Θεοδοτίωνα)

3. μονοθεϊσμός
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Α΄Κορ 8,4.6 
γραμματειακό είδος - αρχική μορφη - Sitz im Leben 

  είδος:                   ομολογία  +  acclamatio     
                                          «εἷς θεὸς»    +  «εἷς κύριος»

  αρχική μορφή:         ομολογία  >  acclamatio     
                                         «εἷς θεὸς»    >  «εἷς κύριος»

      

  Sitz im Leben :       η λατρεία 

3. μονοθεϊσμός
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1.  Κύριο θέμα: Η αντιμετώπιση του προβλήματος των ειδωλόθυτων 

2.  Επιχειρηματολογία  του Παύλου:  Εναλλασσόμενη & εποικοδομητική
    αντιπαραβολή διαφόρων θέσεων από τον απόστολο

3. Γνώση  / αγάπη: Η  γνώση  των  ισχυρών  οδηγεί  στην  αλαζονεία  και  δεν 
βοηθά
    στη λύση του προβλήματος των ειδωλόθυτων. Για αυτό αυτή πρέπει να
    υπαχθεί στην αγάπη. 

4. Ο Παύλος συνδυάζει τη μονοθεϊστική ομολογία («εἷς θεὸς») με την  
    ενοθεϊστική acclamatio  («εἷς κύριος»).
    Αυτές σχετίζονται με σχετικές ιουδαϊκές και ελληνικές παραδόσεις και
    προέρχονται από την λατρεία της πρωτοχριστιανικής κοινότητας.

5. Σκοπός του Παύλου είναι πρώτιστα η κοινωνική ειρήνη μεταξύ των
    μελών της χριστιανικής κοινότητας της Κορίνθου. 

6. Ο Παύλος προβάλλει το πρότυπο του ενός θεού και του ενός κυρίου Ιησού
    Χριστού. Αυτό  έχει  κοινωνικά  και  αντιμοναρχικά  χαρακτηριστικά  και 
βοηθά 
    τους  πιστούς  ν’ απελευθερωθούν  από  λαθεμένες  θρησκευτικές 
αντιλήψεις
    και τους εμπνέει να οικοδομήσουν αγαπητικές σχέσεις μεταξύ τους 
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