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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ἡ ἑρμηνεία τῆς Ἁγ. Γραφῆς δέν βιώθηκε στήν παράδοση τῆς ἀρχαίας 
Ἐκκλησίας ὡς ἐργαστηριακή ἄσκηση, δημιουργική ἀπασχόληση, ἤ φιλο-
σοφικός διαλογισμός. Ἀναπτύχθηκε μέσα ἀπό τήν σκληρή προσπάθεια 
οἰκειώσεως τοῦ μυστηρίου τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς διαδό-
σεως τοῦ λυτρωτικοῦ της μηνύματος στόν κόσμο. Ἐπίσης, ἡ ἑρμηνεία τῆς 
Ἁγ. Γραφῆς δέν ἀποτέλεσε μεμονωμένη δραστηριότητα, ἀλλά ἀσκήθηκε 
πάντοτε ἐνσωματωμένη ὀργανικά μέσα στό πλέγμα τῶν ποικίλων ἐκφάν-
σεων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ὅπως εἶναι τό κήρυγμα καί ἡ ἱεραποστο-
λή, οἱ νομικές ρυθμίσεις, ἡ ὑμνογραφία καί ἡ εἰκονογραφία, ἡ μοναστι-
κή ζωή καί ἡ συνοδική ἔκφραση, ἡ λατρεία καί ἡ διοίκηση, ἡ πίστη καί ἡ 
ζωή της. Τό σωτηριολογικό κριτήριο ἦταν αὐτό πού κατηύθυνε τή σκέψη 
καί τίς ἐπιλογές τῶν ἐκκλησιαστικῶν πατέρων σέ κάθε δραστηριότητά 
τους, ἀπό τήν ἁπλή διδασκαλία ἕως τή δογματική διατύπωση. Ἡ Ἁγ. 
Γραφή ἀποτέλεσε τό μόνιμο σημεῖο ἀναφορᾶς τους, οἱ δέ ἐπί μέρους ἐ-
φαρμογές τῆς βιβλικῶν ἀρχῶν καί διδασκαλιῶν στήν καθημερινότητα 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς δημιούργησαν τό πλαίσιο τῆς ἑρμηνείας της, 
ἀφοῦ λειτούργησαν ὡς ἕνα εἶδος ζωντανοῦ ἑρμηνευτικοῦ ὑπομνήματος. 

Αὐτή ἡ ἀνεκτίμητη κληρονομιά ἀποτελεῖ πηγή ἔμπνευσης καί καθο-
δήγησης στή σύγχρονη ἐποχή καί παρέχει σαφεῖς κατευθυντήριες γραμ-
μές στήν ὀρθόδοξη Θεολογία, ἡ ὁποία αἰσθάνεται ὄχι ἁπλῶς ὑποχρέωση, 
ἀλλά προνόμιο καί ζωτική ἀνάγκη νά βρίσκεται σέ ἀδιάσπαστη συνέ-
χεια μέ τή θεολογική ἐκκλησιαστική ἐμπειρία τοῦ παρελθόντος, βαδίζο-
ντας σταθερά πρός τό μέλλον. ∆ιότι βιώνει ἔτσι τήν κάθε χρονική στιγμή 
στή διαδοχή τῶν αἰώνων ὡς παροῦσα ἐσχατολογική πραγματικότητα. 

Μέ τό παρόν ἔργο ἐγκαινιάζουμε μία σειρά μελετῶν, πού θά ἐξετά-
ζουν συστηματικά τό ἑρμηνευτικό ἔργο τῶν σημαντικότερων προσωπι-
κοτήτων τῆς πατερικῆς παράδοσης. Ξεκινοῦμε ἀπό τόν Μ. Ἀθανάσιο, ὁ 
ὁποῖος συνδέεται μέ τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Νικαίας, πού σή-
μανε τήν ἔναρξη τῆς ἀκριβοῦς διατύπωσης τῆς βιβλικῆς διδασκαλίας σέ 
ἐπίσημα συνοδικά κείμενα οἰκουμενικῆς καί διαχρονικῆς ἐμβέλειας. Μέ 
τόν τρόπο αὐτό ἡ Ἐκκλησία ὁριοθέτησε θεολογικά τίς βασικές ἔννοιες 
καί τό περιεχόμενο τῆς βιβλικῆς διδασκαλίας, καθώς καί τά συμπερά-
σματα στά ὁποῖα μπορεῖ νά ὀδηγεῖ ἡ βιβλική ἑρμηνευτική ὡς πρός τά 
κύρια θεολογικά της μεγέθη. Ὅπως ἡ Ἁγ. Γραφή δημιουργήθηκε ἐντός 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας καί καταγράφει μέρος τῆς ζωῆς, τῆς 
αὐτοσυνει δησίας καί τῆς διδασκαλίας της, ἔτσι καί ἡ ἑρμηνεία της, πού 



 

στοχεύει στήν ἀναζήτηση καί τήν ἀνάδειξη τῶν νοημάτων της, δέν 
μπορεῖ νά ἀσκεῖται ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, μέ τρόπο πού ἀξιώνει ἀκρίβεια 
καί πιστότητα στό περιεχόμενο τῆς Ἁγ. Γραφῆς. 

Ἡ μελέτη ἑπομένως τοῦ ἑρμηνευτικοῦ ἔργου τοῦ Μ. Ἀθανασίου, ἀπο-
τελεῖ πολύτιμη πηγή συμπερασμάτων σχετικά τόσο μέ τή μεθοδολογία 
ὅσο καί μέ τό περιεχόμενο τῆς βιβλικῆς ἑρμηνευτικῆς διαχρονικά. Μεθο-
δολογικά ἀκολουθήσαμε τή λεπτομερῆ ἐξέταση τῆς ἑρμηνείας πού πραγ-
ματοποιεῖ ὁ ἱ. πατήρ χωρίο πρός χωρίο στό σύνολο τῆς θεολογικῆς του 
παραγωγῆς. Ἐκτιμοῦμε ὅτι ἡ μεθοδολογία αὐτή ἔχει δύο ὀφέλη: πρῶτον, 
ἀναδεικνύει τόν ὀργανικό σύνδεσμο τῆς βιβλικῆς ἑρμηνείας μέ τό σύνολο 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς δραστηριότητας, ὡς οὐσιαστικά ἐνταγμένης στήν ἐκ-
κλησιαστική ζωή, ἰδιωτική καί δημόσια. ∆εύτερον διότι παρέχει ἀκριβῆ 
καί συγκεκριμένη εἰκόνα τῶν ὅσων ἀναπτύσσει ὁ ἴδιος ὁ ἱ. πατήρ, ἀφοῦ 
ἀφήνεται νά ἀκουστεῖ ἡ δική του φωνή καί νά μειωθοῦν οἱ ἐξωγενεῖς 
περιγραφές τῶν ἀπόψεών του, οἱ ὁποῖες συχνά προκαλοῦν μεγαλύτερη 
σύγχυση ἀπό ὅσα ἐπιχειροῦν νά διασαφηνίσουν. 

Θερμές εὐχαριστίες ὀφείλω σέ ὅσους συνέβαλαν μέ τήν ἠθική καί τή 
φυσική τους συμπαράσταση γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς μελέτης, καθώς καί 
τόν ἐκδοτικό οἶκο «Γράφημα», πού εὐγενῶς καί προθύμως ἀνέλαβε τήν 
ἐκτύπωσή της. 

 
Ἀθανάσιος Παπαρνάκης                    
Θεσσαλονίκη 

Μνήμη ∆ανιήλ τοῦ προφήτου, 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




