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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο  Σ Η μ Ε Ι Ω μ Α

Αυτό το πόνημα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επι-
θυμεί να κατανοήσει την Αποκάλυψη του Ιωάννη μέσα από μια λει-
τουργική ερμηνευτική προσέγγιση της Προφητείας, η οποία γράφηκε 
την «Κυριακή» ημέρα από τον Ιωάννη, προκειμένου να αναγνωσθεί 
ως ενιαίο κείμενο στη λατρευτική Σύναξη των Πιστών. Ολόκληρη 
η Αποκάλυψη εισάγεται με τη λειτουργική Ευλογία Χάρις ὑμῖν καὶ 
εἰρήνη και καταλήγει με την  ίδια φράση σε συνδυασμό, όμως, με 
την κραυγή Ἀμὴν ἒρχου Κύριε (μαράν αθά), η οποία εισήγαγε την 
αναφορά της θείας Ευχαριστίας. μέσω της δραματικής πλοκής 
της ο αναγνώστης, ακολουθώντας το Αρνίο, όπου και αν υπάγη, 
προγεύεται τη σταυρική αναφορά της δικιάς του ύπαρξης στο 
χωροχρόνο της Βασιλείας. Εκεί αποκτά την εμπειρία ότι τελικά δεν 
υπάρχει θάλασσα-άβυσσος, Άδης-θάνατος, Ιερό και βέβηλο, αλλά τα 
πάντα καταυγάζονται από το φως της δόξας του Θεού. Είναι όντως 
παράδοξο ότι μέχρι σήμερα αυτό το καινοδιαθηκικό βιβλίο δεν ανα-
γιγνώσκεται στις λατρευτικές Συνάξεις της ορθόδοξης Εκκλησίας 
όπου και ακούγεται η Ευχή της Αναφοράς: Μεμνημένοι τοίνυν τῆς 
σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς καὶ πάντων τῶν γεγενημένων, τοῦ Σταυροῦ, 
τοῦ Τάφου, τῆς τριημέρου Ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀναβάσεως, 
τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν Παρουσίας (Θεία Λειτουργία του 
χρυσοστόμου).

Αφορμή για τη λειτουργική προσέγγιση της Αποκάλυψης στά-
θηκε για το γράφοντα η διδακτορική του Διατριβή:  Η Επουράνιος 
Λατρεία στα κεφ. 4-5 της Αποκαλύψεως του Ιωάννη, Wiesbaden 
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2000 (σσ. 262). Επί τη βάσει αυτής της διατριβής, κυκλοφορούνται 
οι Παραδόσεις, οι οποίες συν Θεώ φιλοδοξούν να αποκρυπτογρα-
φήσουν το εσχατολογικό μήνυμα της Αποκάλυψης στο σύγχρονο 
άνθρωπο, ο οποίος ζει σε μια μετανεωτερική παγκοσμιοποιημένη 
εποχή. Σε αυτές παρατίθενται όσες παραπομπές είναι απολύτως 
απαραίτητες. Όσες φορές κατά τον υπομνηματισμό των στίχων 
του τελευταίου αυτού βιβλίου της Κ.Δ. μνημονεύεται το όνομα 
κάποιου συγγραφέα, ο αναγνώστης μπορεί να διασταυρώσει την 
άποψή του (συγγραφέα) αναζητώντας μέσω του βιβλιογραφικού 
πίνακα το αντίστοιχο εδάφιο (ad loc) στο Υπόμνημά του στην Απο-
κάλυψη. Στον ίδιο Πίνακα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει 
μια ευρύτερη βιβλιογραφική ενημέρωση σχετικά με την έρευνα 
της Αποκάλυψης. Ως βάση ανάλυσης χρησιμοποιείται η κριτική 
έκδοση του κειμένου της Κ.Δ.: Novum Testamentum Graece27, Β. & 
K. Aland, C. M.Martini, J. Karavidopoulos, B. M. Metzer, Deutsche 
Bibelgesellschaft Stuttgart 1993. Σε αρκετές, όμως, περιπτώσεις 
προτιμάται κατόπιν τεκμηρίωσης η «γραφή» του Εκκλησιαστικού 
Κειμένου.

Ευχαριστώ το φιλόλογο καθηγητή Γ. Κουγιουμτζή και το  Δημ. 
Αρκάδα (Master Θεολ., Υποψηφ. Διδάκτορα Κ.Δ.) για τη μελέτη 
του δοκιμίου και τις προτάσεις βελτίωσης, καθώς επίσης και τον 
εκδοτικό Οίκο «Άθως» του κ. Α. Σταμούλη, ο οποίος ανέλαβε την 
ευθύνη της έκδοσής του. Ευχαριστώ επίσης όλους εκείνους τους 
φοιτητές, οι οποίοι με τις ερωτήσεις, τους προβληματισμούς και 
τις ενστάσεις τους κατά τη διάρκεια των Προφορικών Παραδόσε-
ων συνέβαλαν στην αρτιότερη προσέγγιση του «επτασφράγιστου 
βιβλίου». Η τελική δοξολογία αρμόζει στον τριαδικό Θεό και στο 
Αρνίο «ὑπὲρ πάντων ὧν ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ ἴσμεν, τῶν φανερῶν καὶ 
ἀφανῶν εὐεργεσιῶν».

Σ. Δεσπότης
Χριστούγεννα  2004
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Σ Υ Ν Τ Ο μ Ο Γ ΡΑ Φ Ι Ε Σ

Στις συντομογραφίες ακολουθείται ο αντίστοιχος διεθνής οδη-
γός S. M. Schwertner, IATG2, Internationales Abkürzungsverzeichnis 
für Theologie und Grenzengebiete, Walter de Gruyter, Berlin, New 
York 1991. Eνδεικτικά αναφέρω τις συντομογραφίες των ελληνι-
κών Βιβλίων, τόμων και σειρών και ορισμένες αντιστοίχων Ξένων. 

Α.Γ. Αγία Γραφή
ANRW Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt
ΕΕΘΣΠΑ  Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπι-

στημίου Αθηνών
Ε.Ι. Εκκλησιαστική Ιστορία 
JBL Journal of Biblical Literature
JTS Journal of Theological Studies
Κ.Δ. Καινή Διαθήκη
NTS New Testament Studies
Π.Δ. Παλαιά Διαθήκη
P.G.  J.P.Migne, Patrologia cursus completus Series Graeca, 

Paris 1857-
ThWNT Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament
ZNW  Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und 

die Kunde der älteren Kirchen
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Α Ν Τ Ι  Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
Ν. Ματσούκα1

Σε κανένα άλλο κείμενο της παγκόσμιας φιλολογίας δεν καταδικά-
ζεται με τόση δριμύτητα και πειστικότητα, όσο στην Αποκ.  του Ιωάννη, 
η θεοποίηση και εκπόρνευση της εξουσίας: πολιτικής, οικονομικής, 
ιδεολογικής. Οι συναρπαστικές περιγραφές του βιβλίου κάνουν τον 
αναγνώστη να νιώθει αυτούς τους τρομακτικούς τριγμούς και τον 
εκκωφαντικό πάταγο, καθώς πέφτει η Βαβυλών η μεγάλη –σύμβολο 
της ρωμαϊκής κυριαρχίας... Η καταδίκη κάθε θεοποιημένης εξουσίας 
(σχεδόν όλες οι εξουσίες υποκύπτουν στον πειρασμό της θεοποίησης 
και της αλαζονείας) αφορά όχι μόνον την εποχή του Ιωάννη αλλά 
και κάθε στιγμή στη διαδρομή της εσχατολογικής πορείας. Γι’αυτό 
ο λόγος της Εκκλησίας διαρκώς και ακαταπαύστως είναι αντιεξου-
σιαστικός και κατά συνέπεια χαρισματικός και θεραπευτικός. Η 
βασιλεία του Θεού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά ο λόγος 
Του τσακίζει κάθε εξουσία του κόσμου τούτου[...] Εν έτει σωτηρίω 
2001 ο πολι τισμός της ανθρωπότητας κρίνεται ακόμη για μια φορά 
και βρί σκεται άκρως ελλιπής· βέβαια, όπως άλλωστε έχει τονιστεί, 

1 Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης. Σημεῖα, Νοήματα, Ἀποτυπώματα, Θεσσαλονίκη, 
2002, 546 κε.
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τίποτα δεν υπάρχει απολύτως εξαχρειωμένο και τίποτα α πολύτως 
εξιδανικευμένο κατά το αντιμανιχαϊκό πνεύμα της χρι στιανικής 
διδασκαλίας. Στίς ημέρες μας μερικοί διανοούμενοι κάθε μορφής 
– ευτυχώς λίγοι και γραφικοί – λένε σε αρκετές περι πτώσεις ότι επι-
στρέφουμε στο μεσαίωνα, ενώ τα φρικαλέα εγ κλήματα της εποχής 
μας, η άκρως προκλητική υποκρισία όσων αυτόκλητα διορίζονται 
φύλακες της ειρήνης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και η πλε-
ονεξία μιας πολιτισμένης μειοψηφίας πού βυθίζει στην πείνα, στο 
θάνατο παιδιών και στη διχοτόμηση δισεκατομμυρίων ανθρώπων 
της σημερινής ανθρωπότητας, απο τελούν φαινόμενα μοναδικά της 
εποχής μας και όχι, βέ βαια, του μεσαίωνα! Ενδεχομένως πρόκειται 
για ένα νέο μεσαί ωνα της ύβρης[...] Από το 1950 κυρίως ώς τις αρχές 
της δεκαετίας του ’90 η ανθρωπότητα ταλαιπωρήθηκε από τη διελ-
κυστίνδα της κομμουνιστικής και αντικομμουνιστικής πολιτικής· 
φάκελοι και διχοτομήσεις χαλκεύτηκαν μέσα σε αίμα και δάκρυα. 
Και καθώς χάθηκε το «ευλογημένο» αντίπαλο δέος, εν έτει σωτηρίω 
2001 βρεθήκαμε στη διελκυστίνδα τρομοκρατίας και αντιτρομοκρα-
τίας, με όλες τις ευρωπαϊκές και μη χώρες, ακόμη και τη Ρωσία να 
τρέχουν σαν σκυλάκια πίσω από την Αμερική! Νέοι φάκελοι και 
νέες διχοτομήσεις χαλκεύονται, πράγματα οδυνηρότερα κατά πολύ 
από ό,τι τα προηγουμένως. Oι νέοι εξουσιαστές αυτής της δεύτερης 
διελκυστίνδας επιβάλλουν το δόγμα που λέει ότι η βία θεραπεύεται 
με τη βία, και η τρομοκρατία με την τρομοκρατία, οπότε η ανθρω-
πότητα σέρνει το βράχο του Σισύφου, καθώς πάσσαλος πασσάλω 
εκκρούεται. Σ’ αυτή τη θολή περιρρέουσα ατμόσφαιρα αποδεικνύεται 
σωστή η μέσω της θεολογίας βυζαντινή φιλοσοφία· με άλλα λόγια, 
ότι η δύναμη της αγάπης, που οδηγεί στο μαρτύριο, στην αυτοθυσία 
για τους άλλους και στη δημιουργική παθητική αντίσταση, γίνεται 
καταστροφική δύναμη, όταν διαβρωθεί και μεταλλαγεί σε μίσος... 
Έτσι, το πολιτικό μίσος - όχι το θρησκευτικό!- οδηγεί αβίαστα σε 
μια δυ ναμική αυτοθυσία αυτοκαταστροφής και καταστροφής των 
άλλων. Ωστόσο, κατά το πνεύμα της Αποκ., οι δυο διελκυστίνδες των 
εξουσιαστών δεν πρέπει να πτοούν τους χριστια νούς. Η πορεία της 
ανθρωπότητας δεν βρίσκει λύση και ολοκλή ρωση μόνον στα έσχα-
τα, στην είσοδο της αιωνιότητας, αλλά και διαχρονικά καρπώνεται 
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την πρόοδο. Με άλλα λόγια, μολονότι η κακία και η μωρία του 
ανθρώπου θα μπορούσαν να αφανίσουν τον κόσμο, τον τελικό 
λόγο τον έχει ο Θεός. Έτσι, τα γυρίσματα του καιρού μπορούν να 
μας γλυτώσουν από τη δαγκάνα της δεύ τερης διελκυστίνδας των 
εξουσιαστών. Εξάλλου, η χιλιετής βασι λεία του χριστού ίσως είναι 
η έβδομη ημέρα της εκκλησιαστικής ζωής, η ίδια η έβδομη ήμερα 
πριν από την ατελεύτητη και ανέσπερη όγδοη ήμερα της βασιλείας 
του Θεού. Όταν το 1995 κατά μήνα Σεπτέμβριο γιορτάστηκε στην 
Πά τμο ή επέτειος για τα 1900 χρόνια από τη συγγραφή της Aποκ., 
ανάμεσα σε μύρια όσα πρόχειρα και γραφικά, που ειπώθηκαν, ήταν 
και οι απόψεις ευτυχώς λίγων διανοουμένων και δη μοσιογράφων 
που είπαν με έκδηλη την απέχθειά τους ότι η Αποκ. είναι βιβλίο-
εβραϊκό, τους εμπνέει φόβο, καθώς το διαβά ζουν, και ότι κάνει 
λόγο για πολέμους και τιμωρίες, ενώ ο χριστός είπε το αγαπάτε 
αλλήλους! Οι περί ων ο λόγος διανοούμενοι δεν πρόσεξαν, λόγου 
χάρη, ότι πολύ σωστά η γλώσσα μας πλουτί στηκε με εκφράσεις, 
όπως θεομηνία, βιβλική καταστροφή, οργή Θεού κ.λπ. Οφείλουν να 
ξέρουν ότι η χριστιανική ζωή δεν είναι κάτι νερόβραστο μήτε 
ένα ήσυχο ποταμάκι· πρόκειται για μια πο ρεία μέσα από φωτιά 
και δάκρυα εν μέσω ωδίνων και οδυνών και δεν τη γράφουν 
κοκκινοσκουφίτσες. Ευτυχώς που υπάρχει το αγαπάτε αλλήλους 
και έτσι η Εκκλησία μπορεί να θριαμβεύει σ’ αυτή την πορεία. Για 
μια ακόμη φορά θέλω να σημειώσω με έμφα ση ότι φυσική και μετα-
φυσική βρίσκονται σε άρρηκτη συνύφανση: παράβαση των θείων 
εντολών είναι παράβαση των νόμων της φύσης. Επομένως, είτε 
ο Θεός οργίζεται και τιμωρεί, είτε η φύση ως εκδικούμενη οργίζεται 
και τιμωρεί, είναι ένα και το αυτό, και κα τά συνέπεια και οί φυσικοί 
νόμοι μάς λένε το αγαπάτε αλλήλους. Και τούτο το λόγο οφείλει να 
αφουγκραστεί o κακός και μωρός άνθρωπος!

Αντί Προλόγου
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«Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ» (Άγαλμα του Δομιτιανού 1ος αι. μ.χ.)
Aλίμονο, αλίμονο, πόλη μεγάλη Βαβυλώνα 

μέσα σε μια ώρα ήλθε η καταστροφή σου! (18, 10)

Η Αποκ. του Ιωάννη είναι ένα άκρως γοητευτικό και φιλόκαλο 
έργο. Εξού και οι πολλοί λογοτέχνες και καλλιτέχνες πού το θαυμά-
ζουν και αρκετοί το έχουν μεταφράσει. Όσοι φοβούνται διαβά ζοντάς 
το, προφανώς έχουν το δουλικό φόβο στην ψυχή τους, που είναι 
κόλαση κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Όλα τα οδυνη ρά δεινά, που 
απαριθμούνται και παριστάνονται σ’ αυτό το έργο, προβάλλονται 
για να θεραπευτούν από τη λυτρωτική ενέργεια του θείου φωτός. 
Η ασκήμια παριστάνεται, για να καταποθεί από το κάλλος και να 
λαμπρύνει τα πάντα ο αστήρ ο λαμπρός ο πρω ινός (Αποκ. 22, 16). 
Τελικά, αστράφτει το κάλλος της αλήθειας και της ζωής.

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (Νοστογιέφσκι)



1 9

Ι .  E I Σ Α Γ Ω Γ Η

1. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

α.  Το φαινόμενο του αποκαλυπτισμού

Το φαινόμενου του αποκαλυπτισμού, έστω και αν άνθησε στον 
ιουδαϊσμό, εντούτοις αποτελεί ένα φαινόμενο παγκόσμιο και δια-
χρονικό. Συνιστά την απάντηση της ανθρώπινης ύπαρξης στην απει-
λή της πραγματικής είτε φανταστικής, εσωτερικής είτε εξωτερικής 
απώλειας της πολιτισμικής της ταυτότητας από μια θρησκευτικο-
πολιτικά ή κοινωνικοοικονομικά ανώτερη Δύναμη. Αποκαλυπτικά 
οράματα καταγράφηκαν για πρώτη φορά στην Αίγυπτο το 1990 π.χ.  
από τον προφήτη Nefer-Rahu. Κατέκλυσαν την Εγγύς Ανατολή την 
εποχή της ραγδαίας εξάπλωσης του Ελληνισμού τον 3ο αι. π.χ., ενώ 
παρόμοια συγγράμματα συναντώνται και στους Ατζέκους πολλούς 
αιώνες αργότερα, όταν εκείνοι αντιμετώπισαν τη στρατιωτική και 
οικονομική επέλαση των Ευρωπαίων.

Το «χιλιαστικό όραμα» είναι κατά κανόνα συλλογικό, αναμένεται 
να υλοποιηθεί σύντομα και ξαφνικά στη γη αυτή ως συνέπεια όχι 
απλώς μιας «αλλαγής» των υφιστάμενων αρνητικών συνθηκών, 
αλλά ως πραγματοποίηση του Τελείου με τη συνδρομή μάλιστα 
θείων - υπερφυσικών όντων. Η αντίσταση που επιχειρείται με τον 
αποκ. έχει τρεις στόχους: (α) να επανακτηθεί η εθνική κυριαρχία, 
(β) να σταματήσει η κοινωνική και η οικονομική εκμετάλλευση από 
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τους δυνάστες - κατακτητές και (γ) να προστατευθούν και να προ-
βληθούν οι παραδεδομένοι θεσμοί του Νόμου και της Θρησκείας. Η 
αντίσταση αυτή είτε είναι παθητική, επιστροφή δηλ. στους αρχαϊκούς 
μύθους συνδυασμένη με προβολή των πανάρχαιων ηρώων και θεών 
της φυλής, οι οποίοι, ενώ μέχρι τότε αποτελούσαν τους θεματοφύ-
λακες της συντήρησης, μπροστά στον κίνδυνο της εξαφάνισής τους 
γίνονται οι εισηγητές του Καινούργιου, είτε στρατιωτική, ένοπλη 
δηλ. αντίσταση με έντονα χαρακτηριστικά του Ιερού Πολέμου, είτε 
προσηλυτιστική, επιχείρηση δηλ. κατάκτησης των κατακτητών με 
την υιοθέτηση εκ μέρους τους της λατρείας των τοπικών εθνικών 
θεοτήτων και των μεσσιακών οραμάτων των κατακτημένων. Έστω 
και αν τελικά η χρυσή εποχή που υπόσχεται το αποκαλυπτικό όραμα 
αποδειχθεί Ου-Τοπία, εντούτοις με το όραμα αυτό απελευθερώνονται 
δυνάμεις και ενέργεια που τελικά μεταμορφώνουν το κοινωνικό τοπίο 
και δίνουν ελπίδα και προοπτική στο ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό 
γιατί τα οράματα του αποκ. δίνουν τη δυνατότητα στον «αδύναμο 
κρίκο» της κοινωνίας, στον «αποδιοπομπιαίο τράγο» μπροστά στην 
επιλογή «υποταγή ή θάνατος» μιας τρίτης «μεταφυσικής» προοπτι-
κής, η οποία του φανερώνει την εξής σπουδαία αλήθεια· ο κόσμος 
αυτός δεν είναι το παν και συνεπώς αυτός και ο θάνατος δεν έχουν 
την τελευταία λέξη στην προσωπική και την παγκόσμια ιστορία. με 
αυτήν την επίγνωση ο άνθρωπος σχετικοποιεί κάθε αυτοθεοποιη-
μένο πολιτικό σύστημα εκμετάλλευσης και αλλοτρίωσης, αποκτά 
το σθένος να απελευθερωθεί από τον αρχέγονο φόβο του θανάτου, 
το θάρρος να κατονομάσει την αδικία και τη βία και τη δυνατότητα 
να νοηματοδοτήσει τη ζωή του. Διατηρώντας άσβεστο το φως της 
ελπίδας κάθε καταπιεσμένος, αντί να υποταχθεί μοιρολατρικά στη 
βία της εξουσίας και στην υπαρξιακή απειλή του θανάτου, ανοίγει 
για τον εαυτό του καινούργιους ορίζοντες δράσης. Έχοντας έντονη 
την αίσθηση της εγγύτητας του τέλους, ο άνθρωπος συνειδητοποιεί 
ότι ο χρόνος της ζωής δεν είναι ατέρμονος και ότι ο ίδιος πρέπει να 
κάνει τις επιλογές και να αναλάβει τις ευθύνες του έναντι του Θεού, 
του συνανθρώπου και του Κόσμου. Προκειμένου να θεωρήσει κανείς 
τις ευεργετικές επιπτώσεις του αποκ. δεν έχει παρά να αναλογι-
στεί το ρόλο που διαδραμάτισαν τα αποκαλυπτικά οράματα και το 



2 1

βιβλίο της Αποκ. τα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς στην Ελλάδα2. 
Αντίθετα, σε έναν κόσμο, όπως είναι ο μοντέρνος, ο οποίος νομίζει 
ότι όλα είναι εν τάξει και ο μοναδικός στόχος και ελπίδα του είναι η 
βελτίωση του ατομικού βιοτικού επιπέδου και η απόλαυση του εδώ 
και τώρα, ο αποκ. αποτελεί κάτι το εξωτικό (περιθωριακό).

β.  Η Ιστορία της Επαγγελίας

Προκειμένου να κατανοηθεί το φαινόμενο του αποκ., είναι μεθο-
δολογικά αναγκαιο να καταγραφούν καταρχάς τα χαρακτηριστικά 
που έχει η Ιστορία της θείας Οικονομίας στην Π.Δ., τα οποία είναι 
τα εξής:

1) Η ιστορία του Ισραήλ, έστω κι αν δεν είναι μια εξελικτική ιστο-
ρία διαρκούς προόδου, αποτελεί όμως μια ιστορία συνεχώς 
διευρυνόμενων Ελπίδων, οι οποίες ανοίγουν ολοένα και μεγα-
λύτερους ορίζοντες. Εγκαινιάζεται με την επαγγελία προς τον 
Αβραάμ «ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς.. εἴς γῆν ἥν ἄν σοι δείξω καὶ ποιήσω 
σε εἰς ἔθνος μέγα» (Γεν. 12,1-2). Ο πατριάρχης προσκαλείται να 
εγκαταλείψει την εξασφάλιση που του παρέχει η πατρική εστία 
και να διάγει μια ριψοκίνδυνη ζωή συνεχούς οδοιπορίας προς το 
άγνωστο, προκειμένου να καταστεί η ευλογία όλων των λαών της 
γης. Ως αντίδωρο αυτής της περιπέτειας ο Θεός του υπόσχεται γη, 
πολυάριθμους απογόνους και την παντοδύναμη προστασία Του. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τον στενάζοντα κάτω από τον τυραννικό 
ζυγό των Αιγυπτίων ισραηλιτικό λαό. Ο Γιαχβέ, ο προσωπικός 
Θεός των Πατέρων, από τη φλεγόμενη αλλά μη καιγόμενη βάτο 
υπόσχεται στο μωυσή τα πολυπόθητα δώρα της ελευθερίας και 
της πατρίδας (Εξ. 3,7 κ.ε.). Αυτή η γη παρουσιάζεται με ζωηρότερα 
και ελκυστικότερα χρώματα από ό,τι στον Αβραάμ. Είναι η Γη 
όπου ρέει μέλι και γάλα. Αργότερα, στην περίοδο της βασιλείας, 
μια καινούργια επαγγελία θα προστεθεί στις προηγούμενες. Ένας 

2 Α. Αργυρίου, Les Exégèses grecques de l’Apocalypse à l’époque Turque (1453-1821), 
Thessalonique, 1982.

 

Εισαγωγή
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χαρισματούχος βασιλιάς, ο μεσσίας, θα βασιλεύσει με δικαιοσύνη 
και θα δώσει στη γη χαναάν / Ισραήλ και στους απογόνους του 
Αβραάμ οικουμενική αίγλη και αρμονία-ειρήνη/Shalom (Β’ Βασ. 
7,11 β. 16· Ησ. 7-11· μιχ. 5,1-5· Ιεζ. 37). Σημειωτέον ότι η ελπίδα 
έχει οικουμενικό χαρακτήρα. Δεν αφορά αποκλειστικά στον 
περιούσιο λαό, αλλά σε ολόκληρη την κοινότητα των διεσπαρ-
μένων μετά τη Βαβέλ λαών, αφού ο Ισραήλ δεν εκλέχτηκε από 
το Θεό, προκειμένου να υποτάξει βίαια τα υπόλοιπα έθνη, αλλά 
προορίσθηκε να γίνει η ευλογία και το φως των εθνών. Ο ρόλος 
του ήταν να οδηγήσει την οικουμένη στην άμεση κοινωνία και 
σχέση με την πηγή της ζωής, τον προσωπικό Θεό (Γεν. 12,1-3). 

2) Οι επαγγελίες αυτές του Θεού δεν αποτελούν όπιο, μέσον ψευ-
δαισθησιακής δραπέτευσης στην πλασματική πραγματικότητα 
ψεύτικων παραδείσων, αλλά συνοδεύονται απαραίτητα από μια 
πρόσκληση για γκρέμισμα όλων των ειδώλων και δραστηριοποίηση 
/ έξοδο από τον εφησυχασμό και την αυτάρκεια. Έτσι, όλες οι υπο-
σχέσεις του Θεού συνοδεύονται από μια πρόσκληση/πρόκληση για 
έξοδο. Καινούργια πεδία δράσης και δυνατοτήτων ανοίγονται έτσι 
στον άνθρωπο, ο οποίος προσκαλείται να συνεργήσει με τον Θεό 
στην πραγμάτωσή τους. Ο Αβραάμ πρέπει να στρέψει τα νώτα του 
στα είδωλα και τους αστέρες της προγονικής εστίας και να πορευθεί 
στο άγνωστο, εμπιστευόμενος τον επίσης άγνωστο αλλά προσω-
πικό Θεό. Ο «βραδύγλωσσος» μωυσής πρέπει να αντιμετωπίσει 
το σκληροτράχηλο Φαραώ και να οδηγήσει το λαό μακριά από τη 
γη της δουλείας μέσα από τη σκληρή έρημο του Σινά, προκειμένου 
αυτός να φοιτήσει στο μεγάλο αυτό Φροντιστήριο της Πίστης προς 
τον Γιαχβέ (Δτ. 8,5). Αποδεικνύεται έτσι ότι μόνον με τον επώδυνο 
χωρισμό από τον ειδωλολατρικό τρόπο ζωής μπορεί να ωριμάσει 
η πίστη (Λευ. 20,26). 

3) Η ελπίδα δε θεμελιώνεται πάνω στην ουτοπία του μύθου ούτε 
σε αυτόν της ιδεολογίας, αλλά εδράζεται σε ιστορικές εμπειρίες 
και ιδιαίτερα στην αποκάλυψη του Θεού ως προσωπικού Θεού 
«διαθήκης», δηλ. σχέσης. μόνον αφού έχει ήδη επιδείξει την 
πατρική αγάπη και την αφοσίωση προς το λαό του με τα κατα-
πληκτικά σημεία με τα οποία τον λύτρωσε από την καταναγκα-
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στική εργασία του πηλού, παραδίδει ο Γιαχβέ επί του όρους Σινά 
στο μωυσή τη διαθήκη Του. με αυτή τη διαθήκη πάνω στις δύο 
λίθινες πλάκες χαρίζει στη ζωή και την ελευθερία τους νόμους 
εκείνους, οι οποίοι προσφέρουν τη δυνατότητα στα δώρα αυτά 
(της ζωής και της ελευθερίας) να ευδοκιμήσουν. Αποδεικνύε-
ται έτσι περίτρανα ότι ο Γιαχβέ δεν είναι ο απαθής Θεός των 
ελλήνων φιλοσόφων, αλλά ο Θεός των Πατέρων, ο Θεός «της 
διαρκούς εξόδου από τον ίδιο Του το Είναι», ο Θεός της απόλυτης 
αγάπης και της απόλυτης ελευθερίας. Στο Ταλμούδ σώζεται η 
εξής χαρακτηριστική ρήση: όπως συμβαίνει στα δίδυμα αδέλφια, 
όπου το ένα ασθενεί και το δεύτερο συμ-πάσχει, το ίδιο, λέει ο 
Άγιος ας είναι ευλογημένος, είμαι και εγώ δίπλα σου στον Πόνο 
και στην Ανάγκη (Ψ. 91,15) (Pesk. 5,6). Σημειώνει ο μ. Φαράντος3: 
Ο Θεός της Γραφής είναι ο Θεός της «Εξόδου», ο μαχητής κατά της 
καταδυναστεύσεως. Στην ελληνική Αρχαιότητα η ουσία, το εν 
εαυτώ μένειν, ήτο η υ ψίστη δυνατότης πραγματικής υπάρξεως. 
Αντιθέτως, στη Γραφή, η υψί στη μορφή υπάρξεως είναι η κίνησις 
ως «έξοδος» και κάθοδος, ως «κένωσις», δηλ. ως αγάπη και αυτο-
θυσία. Στην Αρχαιότητα απουσιάζει ο διάλογος μεταξύ «άνω» και 
«κάτω», μεταξύ θείου και κόσμου. Το «ά νω» είναι αριστοκρατικό: 
απαθές, αναίσθητο. Δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν κατέρχεται προς 
τα κάτω, μένει ακίνητο στον εαυτό του, είναι «μονή ρες», όπως 
λέγει ο Πλάτων. Το «κάτω» δε, ένεκα της φυσικής του ασθε νείας, 
καίτοι πασχίζει, δεν δύναται να ανέλθει προς τα άνω, ούτε να επι-
δράσει επί του «άνω» και να ακουσθεί υπ’ αυτού. Το «άνω» είναι 
«ουσία ακίνητος», όπως ορίζει αυτό ο Αριστοτέλης, το «ου ένεκα», 
το οποίο κι νεί «ως ερώμενο», δηλ. ως μαγνήτης, ουδέποτε όμως 
το ίδιο εξ ερχόμενο. Αντίθετα, ο Θεός της Γραφής είναι ιστορικός 
Θεός […] Ο Θεός δεν είναι κάπου «Επέκεινα», στην «κορυφή» του 
κόσμου, αλλά είναι η δύναμις και η δυνατότης υπερβάσεως και 
κυριότητος του χώρου και του χρόνου. Ο Θεός ζει μέσα στον κόσμο 
και για τον κόσμο του, και κατευθύνει αυτόν προς τον υπ’ αυτού 
τεθέντα σκοπό. 

3 Μ. Λ. Φαράντου, Δογματικά και Ηθικά Ι, Αθήνα 1983, 25-26.

Εισαγωγή
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4) Οι Προφήτες του Ισραήλ εισήγαγαν την εσχατολογική αντί-
ληψη του χρόνου και ιστορίας. Στο πολυεθνικό περιβάλλον ο 
χρόνος ανακυκλωνόταν αέναα και ατέρμονα ακολουθώντας 
το ρυθμό αγίων ημερών και εορτών, οι οποίες με τη σειρά τους 
πρόβαλλαν με γλώσσα μυθική, συμβολική και αρχετυπική το 
θάνατο και την ανάσταση της φύσης. Το ίδιο συνέβη και στον 
Ισραήλ, έστω και αν οι εορτές του αναφέρονταν σε πραγματι-
κά συγκλονιστικά γεγονότα του παρελθόντος και επεμβάσεις 
του προσωπικού Θεού στον Κόσμο και στην Ιστορία και δε 
βασίζονταν στον αέναα επαναλαμβανόμενο αναπαραγωγικό 
κύκλο της Φύσης. Αυτήν την κατευναστική και εφησυχαστική 
για τις μάζες μαγική επανάληψη και ανακύκληση του χρόνου, 
την οποία υπηρετούσε με το αζημίωτο το επίσημο ιερατείο και 
εκμεταλλευόταν η πολιτική ηγεσία για να επιτύχει ιδιοτελείς 
σκοπούς, προσπάθησαν να «ταράξουν» οι προφήτες του Ισραήλ. 
Υπό την απειλή της ανόδου των Ασσυρίων και των Βαβυλωνί-
ων, επεσήμαναν με ιδιαίτερη οξύτητα το νόημα του παρόντος 
και προσπάθησαν να επικεντρώσουν την προσοχή του λαού σε 
αυτό που επιτελεί τώρα ο Θεός. Η ιστορία του Ισραήλ στους 
Προφήτες απέκτησε έτσι το χαρακτήρα του δραματικού διαλό-
γου μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αυτός ο διάλογος προκαλεί 
είτε σε απόρριψη του Θεού είτε στη μετάνοια του ανθρώπου 
και συντελείται στις διαστάσεις της απόλυτης μοναδικότητας, 
ελευθερίας αλλά και ανασφάλειας που εμπεριέχει το Τώρα, η 
φευγαλέα αλλά κρίσιμη στιγμή του παρόντος. Η ατομική και 
συλλογική ύπαρξη ή ανυπαρξία δεν μπορούν να θεωρούνται 
κεκτημένα, αλλά συναρτήσεις της στάσης του ανθρώπου και 
του λαού απέναντι στη δυναμική επέμβαση του Θεού στο παρόν 
και στο μέλλον. Αυτή η επέμβαση αναμένεται να συντελεσθεί 
τη φοβερή ημέρα του Κυρίου (Αμ. 5,18 κ.ε. · μιχ. 1,2 κ.ε. · Σοφ. 
2,4-15). Έξοδος, Δαβίδ, Σιών γίνονται στους Προφήτες σύμβολα 
μιας καινούργιας αρχής. με αυτήν την προφητική θεώρηση της 
Ιστορίας ο χρόνος από «Κρόνος» γίνεται Καιρός, ευκαιρία δηλ. 
αλλαγής στάσης ζωής. Βέβαια, η ριζοσπαστική και ολοκληρωτική 
απόρριψη κάθε εξασφάλισης που προέρχεται από το παρελθόν 
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και η κριτική που άσκησαν στον παρόν ήταν κάτι το μαρτυρικό 
ακόμα και για τους ίδιους. 

γ.  Η Εποχή της Παρακμής

Ο ίδιος ο πρώτος βασιλιάς/μεσσίας Σαούλ προδίδει αυτές τις 
ελπίδες που είχε εναποθέσει σε αυτόν ο λαός και αργότερα, παρ’ 
όλη την παρένθεση ακμής επί Δαβίδ και Σολομώντος, το βασίλειο 
του Ισραήλ διασπάται, ηττάται και οδηγείται αλυσοδεμένο και 
ταπεινωμένο στην εξορία. Η ιστορία της ελπίδας μεταλλάσσεται σε 
ιστορία εξορίας και απογοήτευσης. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, 
η πυρπόληση του Ναού και ο διασυρμός της βασιλικής δυναστείας 
στη βαβυλώνια αιχμαλωσία (587/6 π.χ.) κλόνισαν τη ζωτική για 
τον Ισραηλίτη πίστη στην ασάλευτη σχέση του προσωπικού Θεού 
με το λαό Του, η οποία εδραζόταν στην Ιστορία και στη συνέχεια 
της θείας Εκλογής και Οικονομίας, καθόσον όλα τα τραυματικά 
αυτά γεγονότα αποδόθηκαν στην ισχύ των θεών των νικητών και 
στην εγκατάλειψη του λαού από τον ίδιο τον Θεό Του (Ιεζ. 16· 20· 
23). Οι ελπίδες για μια ιστορική δυναμική παρέμβαση του Θεού 
των Προφητών παραχώρησαν τη θέση τους στην πεποίθηση ότι ο 
Θεός αποσύρθηκε από την ιστορική σκηνή, κρύφτηκε στα βάθη του 
ουρανού και θα αφήσει τελικά αυτόν τον αιώνα να καταστραφεί 
κάτω από το βάρος της κλιμακούμενης γήρανσης και της διόγκω-
σης της ανομίας, προκειμένου μετά να δημιουργήσει μέσα από 
τις οδύνες των ευσεβών έναν καινούργιο καλύτερο κόσμο. Το Άγ. 
Πνεύμα του Θεού θεωρήθηκε ότι μετά το θάνατο των τελευταίων 
Προφητών Αγγαίου, Ζαχαρία και μαλαχία (400 π.χ.) σταμάτησε 
να πνέει δημιουργικά και προφητικά στον Ισραήλ (Sanherdin 11a). 
Παρά την παρακλητική επέμβαση των Προφητών και την ελπι-
δοφόρα ανάκτηση αυθύπαρκτης πολιτικής οντότητας, καταρχάς 
με την άδεια του ανεκτικού στα διάφορα θρησκεύματα Πέρση 
βασιλιά Κύρου και μετά από 300 περίπου χρόνια με την επανά-
σταση των Ασμοναίων, εντούτοις οι εδραζόμενες στο παρελθόν 
ελπίδες κατέρρευσαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε η ιστορία του Ισραήλ 
να μετατραπεί τα μεσοδιαθηκικά χρόνια (200 π.χ. - 200 μ.χ.) από 
μια ιστορία ελπίδας σε μια τραγική ιστορία μιας κλιμακούμενης 
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παταγώδους διάψευσης των οραμάτων, η οποία συνοδευόταν 
από ένα πρωτόγνωρο πεσιμισμό σχετικά με το μέλλον του 
Κόσμου. Αυτή η απαισιόδοξη θεώρηση του παρόντος και του μέλ-
λοντος καταγράφηκε στις «Αποκαλύψεις»4. 

δ.  Τα χαρακτηριστικά των «Αποκαλύψεων»

Οι διαφορές των «Αποκαλύψεων» από την Προφητεία είναι οι 
εξής5: Οι Προφήτες απαντούν σε μια συγκεκριμένη ιστορική πρό-
κληση και χρησιμοποιούν το ζωντανό λόγο για να μεταφέρουν τη 
θεϊκή εντολή προς ολόκληρο το λαό. Οι αποκαλυπτικοί είναι ορα-
ματιστές συγγραφείς, οι οποίοι χρησιμοποιώντας ως ψευδώνυμο το 
όνομα κάποιας παλαιοδιαθηκικής μορφής από τα βάθη των αιώνων 
και προφητείες γεγονότων, τα οποία ήδη συνέβησαν (vaticinia ex 
eventu), προσπαθούν να πείσουν με τα γραπτά τους κείμενα έναν 
εσωτερικό-εκλεκτό κύκλο για τη δική τους καταστροφική εκδοχή 
των τελικών Εσχάτων.

Στη θέση του διαλόγου μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ο οποίος 
κυριαρχεί στην προφητεία και προκαλεί τον άνθρωπο σε μετάνοια, 
στον αποκ. κυριαρχεί ο ντετερμινισμός/ο απόλυτος προορισμός. 
Όλα είναι προδιαγεγραμμένα, προαποφασισμένα στον ουρανό και 
υπακούουν στο απόλυτο «δεῖ» της θείας βούλησης. Τον απόλυτο 
προορισμό των πάντων υπηρετεί και η προσπάθεια του αποκ. να 
θεωρήσει και να σχηματοποιήσει (όχι μόνον την ισραηλιτική αλλά) 
και την παγκόσμια ιστορία. Στον Δανιήλ (κεφ. 2. 7) π.χ. οι διάφορες 
περίοδοι της ιστορίας, στις οποίες κυριάρχησαν και κυριαρχούν 

4 Ως ορισμός της Αποκαλυπτικής έχει γίνει στην Έρευνα αποδεκτός αυτός του 
J.J.Collins, ῾Introduction: Towards the Morphology of a Genre᾿ Semeia 14 (1979), 
σελ. 9: ῾Αποκάλυψις είναι ένα φιλολογικό είδος με ένα αφηγηματικό πλαίσιο, 
στο οποίο η αποκάλυψη παραδίδεται διαμέσου ενός επουρανίου όντος σε έναν 
εκλεκτό και διασαφηνίζει μία υπερβατική πραγματικότητα, η οποία υπερβαίνει το 
χρόνο (αποκάλυψη Εσχάτων) και τον χώρο (αποκάλυψη επουρανίου Ναού)᾿. 

5 M. Buber, «Prophetie und Apokalyptik (1954)», στο έργο του ιδίου: Werke, Schriften 
zur Bibel, München Heidelberg 1964, ΙΙ 928. κ.ε.. Πρβλ. Γ.Π. Πατρώνου, μεσσια-
νικαί και Εσχατολογικαί Προσδοκίαι της μεσοδιαθηκικής Περιόδου (200πχ-100 
μX) Aθήνα 1970, 19 κ.ε. 
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οι αυτοκρατορίες του κόσμου παριστάνονται με τέσσερα θηρία ή 
ευγενή μέταλλα. 

Η ώρα της προφητείας είναι ώρα επειγουσών αποφάσεων, είναι 
καιρός/ευκαιρία μετάνοιας. Στον κόσμο του αποκ. αυτή η ώρα 
απλώς δεν υπάρχει. Ενώ η προφητεία προκαλεί σε δράση ενόψει 
των επερχόμενων συμφορών, στον αποκ. η καταστροφή είναι μη 
αναστρέψιμη και η δράση ουσιαστικά χωρίς νόημα. Το μόνο δυνατό 
είναι η γνώση των αιτίων της συμφοράς, τα οποία (αίτια) αποδίδο-
νται στην εξ άκρας συλλήψεως πονηρή φύση του ανθρώπου και 
στη γήρανση του κόσμου. Έτσι, στον αποκ. το ζητούμενο δεν είναι 
η αποτροπή αλλά ο καθορισμός της καταστροφής. 

χαρακτηριστικό του αποκ. είναι, επίσης, ο δυαλισμός. Ενώ για 
την προφητεία η ημέρα του Κυρίου αλλάζει τον ρου της Ιστορίας, 
στον αποκ. τον ανακόπτει. Το λαμπρό μέλλον δεν εμπεριέχεται στην 
Ιστορία, αλλά στη μεταϊστορία. Ο αποκ. ισχυρίζεται ότι υπάρχουν 
δυο αιώνες (εβρ. olam), ο παρών και ο μελλοντικός. Ο κόσμος αυτός 
πρέπει να χαθεί ολοκληρωτικά και αμετάκλητα, προκειμένου να 
ανατείλει ο καινούργιος αιώνας. Αυτό το γεγονός θα επιτελεστεί 
μόλις η αμαρτία και η φθορά συμπληρώσουν το προκαθορισμένο 
μέτρο. Στη χαρά του καινού Ολάμ δε συμμετέχει ολόκληρο το Ισρα-
ήλ, αλλά μόνον οι δίκαιοι (εξατομίκευση της σωτηρίας), έστω κι αν 
δεν βρίσκονται εν ζωή ή δεν ανήκουν φυλετικά στον περιούσιο λαό 
του Θεού (παγκοσμιοποίηση της σωτηρίας).

Στον αποκ. η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι κατεξοχήν 
μυθική-αρχετυπική, γιατί σε αυτήν, όπως και τους μύθους, το 
ενδιαφέρον επεκτείνεται στην ερμηνεία του Σύμπαντος από την 
αρχική Δημιουργία του μέχρι την τελική κατάρρευσή του. Η διαφορά 
του αποκ. από τη μυθολογία είναι ότι σε αυτόν ο Θεός δεν μετέχει 
στον αέναο κοσμικό κύκλο της αποσύνθεσης και της ανάπλασης. 
Ο Δημιουργός του σύμπαντος δεν αποτελεί κομμάτι του Κόσμου. Η 
κοσμογονία ποτέ δε μετατρέπεται σε θεογονία και αυτό συνιστά 
τον πυρήνα της μελλοντικής ελπίδας. Ενώ μάλιστα στο μύθο 
το άγχος και ο φόβος μπροστά στην εχθρότητα της φύσης και την 
απειλή του ολέθρου υπερνικώνται με τον εξανθρωπισμό και την 
αντικειμενικοποίηση των δυνάμεών της, στον αποκ. δεν προσαρ-
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μόζεται ο άνθρωπος στη φύση, αλλά η φύση στον άνθρωπο. με τα 
οράματα του αποκ. η εξωτερική Φύση και η Ιστορία υποκειμενικο-
ποιούνται, αναπλάθονται (συντρίβονται και αναδημιουργούνται) 
και έτσι προσαρμόζονται στις ανάγκες του ανθρώπου. 

Ο G. von Rad6 δε θεωρεί τον αποκ. ως συνέχεια της Προφητείας, 
αλλά ως συνέχεια του πανάρχαιου σοφιολογικού ρεύματος της 
Ανατολής. Σε αυτό θα μπορούσε να συνηγορήσει η προσπάθεια 
των αποκαλυπτικών να αποκρυπτογραφήσουν τους νόμους της 
παγκόσμιας ιστορίας, αλλά και το ενδιαφέρον τους για γνώσεις 
«εγκυκλοπαιδικές». Στα αποκαλυπτικά έργα, όπως για παράδειγμα 
στο Αʹ Ενώχ, βρίσκει κανείς πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του 
πολιτισμού (κεφ. 8), την αστρονομία (κεφ. 72-79), τη μετεωρολογία, 
τη γεωγραφία, τον καθορισμό του ημερολογίου. Οι εικονικές ομιλίες 
επίσης έχουν το πρότυπό τους στα έργα σοφιολογικής γραμματείας. 
Ο ίδιος ο Ενώχ (37,2-4) αυτοχαρακτηρίζεται ως φορέας αληθινής 
σοφίας, ενώ ο Έσδρας ως γραμματέας της επιστήμης του Υψίστου 
(Δ’ Εσδρα 14,50). Σύμφωνα με τον von Rad τη στιγμή που η ελπίδα 
για τον Ισραήλ κινδύνευε να σβήσει, οι αποκαλυπτικοί, οι οποίοι 
ήταν κατ’ ουσίαν επιστήμονες και ερευνητές, πρόβαλαν για πρώτη 
φορά στην ιστορία του κινήματός τους στο προσκήνιο της Ιστορίας, 
εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στο άτομο και όχι στο έθνος.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι από τη σοφιολογική γραμματεία 
απουσιάζει η φλογερή αναμονή των Εσχάτων, ενώ αρκετά στοι-
χεία του αποκ. συναντώνται ήδη στους Προφήτες και μάλιστα τον 
Ιεζεκιήλ, οπότε μάλλον αυτός (ο αποκ.) πρέπει να θεωρηθεί ως 
συνέχεια της Προφητείας. Ο Ε. Drewermann7 θεμελιώνει μάλιστα 
τη συνέχεια της προφητείας και αποκ., στην αναλογία μεταξύ 
νεύρωσης και ψύχωσης. Και τα δύο ψυχολογικά φαινόμενα είναι 
αποτελέσματα του αρχέγονου φόβου και της αγωνίας μπροστά στην 
απειλή του πόνου και του θανάτου. Από τη μελέτη της νεύρωσης 
προκύπτει ότι προκειμένου ο ασθενής να διαμορφώσει ανθρώπινα 
το μέλλον του, είναι απαραίτητο να απαλλαγεί από το βιογραφικό 

6 G. v. Rad, Theologic des Alten Testamentes II, München 1957, 319. 
7 Ticfenpsychologie und Exegese II, Olten 1991, 473 κε. 
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του παρελθόν. Αυτό, συμβαίνει με εσχατολογικά οράματα. Από τη 
μελέτη της ψύχωσης, όμως, προκύπτει ότι δεν αρκεί ο ασθενής να 
αποτινάξει το παρελθόν του, αλλά πρέπει να γκρεμίσει εσωτερικά 
ολόκληρο τον κόσμο/την κοσμο-θεωρία του, προκειμένου μέσα από 
τα συντρίμμια και το χάος να ανατείλει η καινούργια Αρχή, η οποία 
θα του δώσει προοπτική ζωής. Η θετική συνεισφορά του αποκ. 
έγκειται ακριβώς στη διαφύλαξη της ταυτότητας και της ισορροπίας 
μιας ανθρώπινης οντότητας ή ομάδας σε εποχές κατά τις οποίες 
απειλείται αυτή με κατάρρευση και εξαφανισμό. 

ε.  Ιησούς και Αποκαλυπτισμός

Η έλευση του Ιησού στη γη συντελέσθηκε κατά την περίοδο της 
βασιλείας του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα, του Οκταβιανού 
Αυγούστου και της ακμής της Pax Romana (Ρωμαϊκής Ειρήνης). Επί 
41 χρόνια αυτός ο αυτοκράτορας έφερε τη γαλήνη και την τάξη και 
μαζί το αίσθημα της ασφάλειας και κάποια ευημερία μέσα από 
το χάος των εμφυλίων πολέμων σε ένα κράτος πολυπολιτισμικό 
και «παγκοσμιοποιημένο». Η ακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
οφειλόταν στο άρτιο ρωμαϊκό δίκτυο επικοινωνίας και πληροφο-
ρίας, στο ισχυρό νόμισμα, στην άνθηση της οικονομίας και κυρίως 
στον πανίσχυρο ρωμαϊκό στρατό. Παρ’ όλη όμως την επιφανειακή 
ευημερία, η οποία επήλθε ως συνέπεια της διείσδυσης της Δύσης 
στην Ανατολή, η τελευταία ήταν τελικώς εκείνη η οποία κατέκτησε 
τη Δύση. Ο κοσμοπολίτης άνθρωπος, ξεριζωμένος από την πόλη-
κράτος σε ένα μωσαϊκό πολιτισμών, λαών, φυλών και γλωσσών, 
ζώντας μέσα σε μια ηθική και οικονομική εξαθλίωση, ένιωθε μια 
παγερή μοναξιά, την οποία προσπάθησε να αντιμετωπίσει είτε με 
τον άρτο και τα θεάματα (panem et circenses), τα οποία του πρόσφερε 
άφθονα η ρωμαϊκή εξουσία, είτε με τη λατρεία της τύχης-ειμαρμέ-
νης (Fortuna), είτε με τη γνώση για τη σωτηρία, που πρόσφεραν 
πανάρχαια μυστήρια της Ανατολής, τα οποία άλωσαν ακόμη και 
την ίδια την Ρώμη. Για τον απλό άνθρωπο της ελληνιστικής εποχής 
η σωτηρία ιδίως από το τραγικό πρόβλημα του θανάτου δε μπο-
ρούσε πλέον να αναζητηθεί στην Πόλη και στο Νόμο της, ούτε στη 
Φύση και το Λόγο της, αλλά σε μία υπερβατική θεότητα, με την 
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οποία πρέπει κανείς να συνδιαλλαχθεί. Ιδιαίτερα δημοφιλής ήταν 
η αιγυπτιακή λατρεία της Ίσιδος και του Οσίριδος, του συριακού 
Άδωνη, η φρυγική λατρεία του Άττη και της Κυβέλης και η περσική 
λατρεία του μίθρα, όπου όμως συμμετείχαν μόνον άνδρες. Οι θεό-
τητες αυτές, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ολύμπιες θεότητες, 
υπόκεινταν στο πάθος και το θάνατο και αναπαριστούσαν τον 
κόσμο της φύσης. Η συμμετοχή σε κάποια από τις λατρείες αυτές 
δεν ήταν αποκλειστική και δε στηριζόταν σε κοινωνικές ή φυλετι-
κές διακρίσεις, ενώ σπουδαιότερο ρόλο έπαιζε το αναπαριστάμενο 
δράμα παρά ο κηρυγματικός λόγος. Το τέλος της λατρείας ήταν η 
«συνουσία» με τη θεότητα διά μέσου της ενδύσεως του ενδύματος 
της θεότητας ή της συμμετοχής σε γεύμα. Κοινός πόθος και στόχος 
όλων αυτών των θρησκειών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήταν η 
σωτηρία από τους πόνους, η αναγέννηση του ανθρώπου στην αιω-
νιότητα και η αθανασία ή αφθαρσία. 

Έντονη ήταν τα ελληνιστικά χρόνια και η επίδραση της αστρο-
λογίας. Όταν ο κόσμος θεωρείται παγερή ξενιτιά και εξορία, τότε η 
πατρίδα αναζητείται στους «αστέρες». Όλη η ευτυχία βρίσκεται στη 
θεωρία του κόσμου του ουρανού, η οποία πραγματοποιείται ακόμα 
και στα ξένα (Επίκτητος, Σενέκας) και στην αποδοχή της ουράνιας 
καλής ή κακής τύχης. Τα αστέρια κυριαρχούν στον κόσμο και στο 
χρόνο (Αιών), ο οποίος αποκτά περιοδικότητα και επιτρέπει την 
εσχατολογία-προσδοκία μιας χρυσής εποχής (η εβδομάδα γίνεται 
«πλανητική»). Αντί του δυαλισμού μορφή-ύλη/ ύλη-αίσθηση, κυριαρ-
χεί πλέον αυτός του επίγειου και του αστρικού κόσμου. Ο αρμονικός 
κόσμος του χορού των αστέρων προσδιορίζει την ασταθή πορεία 
του «κάτω κόσμου» και εκεί καταλήγει η ψυχή. Ο θεός ονομάζεται 
με τα ξένα για τους κλασικούς έλληνες επίθετα «ύψιστος», «παντο-
κράτωρ». Στη Ρώμη έντονη επίδραση ασκεί η λατρεία του συριακού 
Βάαλ που αποκορυφώθηκε με τη δυναστεία των Σεβήρων. Ο θεός 
ήλιος «ενσαρκώνει» την ενοθεϊστική τάση της εποχής. 

Αυτή η νοοτροπία των ελληνιστικών χρόνων οδηγεί σε μια ατομι-
στική ηθική. Η ευδαιμονία επιτυγχάνεται, όταν ο άνθρωπος βυθί-
ζεται στον εαυτό του, ζει «κατά λόγο» και απελευθερώνεται από 
τα εξωτερικά πράγματα, συνειδητοποιώντας ποια από αυτά είναι 
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«ἐφ᾽ ἡμῖν» και ποια είναι˙ «απροαιρετικά, «αλλότρια, «αδιάφορα 
και δεν συμβάλλουν στην εσωτερική ελευθερία. Ιδανικό γίνεται η 
«αυτάρκεια», το «απέχεσθαι και ανέχεσθαι», η απελευθέρωση από 
τα πάθη (Επίκτ. Διατρ. IV, 4:33), η οποία όμως οδηγεί στην αυτονό-
μηση από τον κόσμο, το χρόνο και στη θεοποίηση της ανθρώπινης 
σκέψεως. Όποιος είναι ικανός να σκεφθεί «λογικά» είναι ελεύθερος. 
μέσα στο πέλαγος αυτό των θρησκειών, του ατομισμού και του 
μυστικισμού, προβλήθηκε ως συνεκτικός ιστός όλων των λαών της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η θεοποίηση της πολιτικής εξουσίας, η 
δουλική λατρεία του κυρίου και θεού Πλανητάρχη (Απ. 13)

με την παρουσία και το κήρυγμα του Ιησού επιχειρείται η ανά-
κληση και ταυτόχρονα η υπέρβαση της Ιστορίας των Επαγγε-
λιών: 

1) Η ελπίδα, η οποία είχε χαθεί με την επανειλημμένη διάψευση 
των οραμάτων του ισραηλιτικού έθνους, αναζωπυρώνεται. Οι επαγ-
γελίες του κηρύγματος του Ιησού δεν έχουν χαρακτήρα μόνο 
μελλοντικό, όπως είχαν στην Π. Δ., αλλά κατεξοχήν παροντικό. 
Ήδη, στην εισαγωγή τού κατά μάρκον Ευαγγελίου ο Ιησούς παρου-
σιάζεται αμέσως μετά την παράδοση του Ιωάννη να κηρύττει ότι 
ἢγγικεν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (μκ. 1,15). με τα θαύματα, τα οποία 
αμέσως μετά επιτελεί (μκ. 1,21-45) και ιδιαιτέρως με τους εξορκι-
σμούς των δαιμόνων διά του εξουσιαστικού Του λόγου, ο Ιησούς 
αποδεικνύει ότι η Βασιλεία ανατέλλει στη γη διά της παρουσίας 
τού προσώπου Του και της υπακοής στο λόγο Του. Ενώ οι ραββίνοι 
έβαζαν σε προτεραιότητα τα αξιόμισθα ηθικά έργα του ανθρώ-
που, καθώς ισχυρίζονταν ότι, εάν έστω και δύο συναπτά Σάββατα 
εφαρμοζόταν απολύτως ο Νόμος, τότε θα ερχόταν η Βασιλεία, στο 
κήρυγμα του Ιησού προηγείται η οριστική και έπεται η προστα-
κτική: peplh,rwtai o` Kairo.j kai. h;ggiken h` Basilei,a tou/ Qeou/\ metanoei/te 
kai. pisteu,ete evn tw/| Euvaggeli,w (μκ. 1,15). Πρώτα αισθάνεται κανείς 
την απροϋπόθετη αγάπη και δωρεά του Θεού προς το πρόσωπό 
του και μετά εμφανίζεται ως καρπός η ηθική. Αυτό το διακρίνει 
κανείς στις παραβολές του θησαυρού και των μαργαριταριών (μτ. 
13, 44-46). Ο θησαυρός είναι δεδομένος και μέσα από τη χαρά του 
αναπτύσσεται μια καινούργια συμπεριφορά. Η Βασιλεία του Θεού 

Εισαγωγή
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είναι δώρο/χάρις που προσφέρεται ακόμα και στους κατεξοχήν 
αμαρτωλούς και περιθωριακούς της κοινωνίας, τις πόρνες και τους 
τελώνες και σημαίνει την απελευθέρωση του ανθρώπου από την 
κυριαρχία των δαιμόνων και τα δεσμά της αρρώστιας, απαλλαγή 
από την αγχωτική φροντίδα για το Αύριο, άρση της ανικανότητας 
και νέους διαύλους για επικοινωνία (πρβλ. τις θεραπείες του Ιησού, 
οι οποίες αφορούσαν τυφλούς, κωφούς μογγιλάλους). Σηματοδοτεί 
την κατάργηση του τρόμου που προκαλεί στον άνθρωπο από την 
πρώτη στιγμή της έλευσής του στον κόσμο το τρίπτυχο «ενοχές-
πόνος-θάνατος». Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αντίθεση προς την 
αποκαλυπτική μανία για απεικονίσεις βιβλικών καταστροφών, 
ο Ιησούς (α) χρησιμοποίησε ως παραδείγματα της Βασιλείας το 
γαμήλιο γλέντι και τραπέζι, όπου κυριαρχούν η χαρά, η ενότητα, 
το μοίρασμα και πληρότητα, που προσφέρει το να βρίσκεσαι μαζί 
με το Θεό και (β) απέφυγε να προβεί στο δημόσιο κήρυγμά Του σε 
λεπτομερείς κοσμολογικές αναλύσεις σχετικά με τον προσδιορισμό 
του Τέλους και σε περιγραφές του καινούργιου αιώνα. 

2) Το καινό της χριστιανικής εσχατολογίας είναι ότι ο ερχόμενος 
μεσσίας και ο Λυτρωτής δεν είναι κάποιος άγνωστος δυνάστης αλλά 
το εσφαγμένο Αρνίο. Το Α και το Ω της Ιστορίας και του Κόσμου 
είναι ένα γνωστό Πρόσωπο, ο εσταυρωμένος Νυμφίος της Εκκλη-
σίας. Στην ομιλία του Πέτρου τονίζεται σχετικά με τον Ιησού: οὗτός 
ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπό τοῦ Θεοῦ κριτής ζώντων καὶ νεκρῶν (Πρ. 10,42). 
Ο Κριτής είναι Αυτός, ο οποίος dih/lqen euvergetw/n kai. ivw,menoj pa,ntaj 
tou.j katadunasteuome,nouj u`po. tou/ diabo,lou (Πρ. 10,38) και διακήρυξε 
ότι δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να τον σώσει (Ιω. 
12,47). Το γεγονός αυτό μεταμορφώνει τον εσχατολογικό φόβο σε 
χαρά. Γι’αυτό και εσχατολογία στη χριστιανική Εκκλησία δεν 
είναι ουσιαστικά η στείρα φιλολογία περί των Εσχάτων, αλλά ο 
λόγος περί του Εσχάτου Προσώπου/Λόγου, του Ιησού. Δεν είναι 
ο λόγος περί του τέλους του Κόσμου, αλλά περί της Τελειώσεώς 
του. Δεν είναι το ονειροπόλημα ενός εσχατολογικού παραδείσου 
από ένα ον το οποίο έχει το μοναδικό προνόμιο από όλα τα όντα 
να βασανίζεται εκ γενετής από τον τρόμο των ενοχών, του πόνου 
και του θανάτου, αλλά η εισβολή των Εσχάτων στην Ιστορία, 
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του απείρου της αιωνιότητας στην ελαχιστότητα της στιγμής 
και η μεταμόρφωση του Εδώ και Τώρα. Αυτό σημαίνει ότι με το 
χριστιανισμό, αντί της ιουδαϊκής οριζόντιας θεώρησης του χρόνου 
και της αντίστοιχης κυκλικής εκ μέρους του ελληνισμού, εισάγεται 
η «σταυρική θεώρηση του χρόνου». Η Βασιλεία του Θεού αποτελεί 
στο κήρυγμα του Ιησού μέγεθος μελλοντικό - εσχατολογικό (ἐλθέτω 
ἡ Βασιλεία Σου Λκ. 11,2· οριζόντια διάσταση της Βασιλείας), ενώ 
ταυτόχρονα μπορεί κανείς να τη γευθεί στο παρόν ως λατρευτική 
εμπειρία (κάθετη διάσταση της Βασιλείας). Είναι στην πληρότητά 
της αντικείμενο πόθου και παράλληλα ιστορικά ενεργή. Η ίδια η λ. 
παρουσία σημαίνει ότι είμαι παρόν και ότι έρχομαι. Γι’ αυτό και σε 
αντίθεση με τους αποκαλυπτικούς, ο Ι. χριστός τόνισε ότι η Βασιλεία 
του Θεού έχει ήδη ανατείλει εδώ και τώρα στην υπάρχουσα Ιστορία 
και τον παρόντα Κόσμο: VEperwthqei.j de. ùpo. tw/n Farisai,wn po,te e;rcetai 
h` Basilei,a tou/ Qeou/ avpekri,qh auvtoi/j kai. ei=pen\ ouvk e;rcetai h` Basilei,a 
tou/ Qeou/ meta. parathrh,sewj( ouvde. evrou/sin\ ivdou. w-de h[\ evkei/( ivdou. ga.r h` 
Basilei,a tou/ Qeou/ evnto.j u`mw/n evstin (Λκ. 17,20-21· πρβλ. Ευαγ. Θωμά 
51,113). Όπως ο ίδιος ο Ιησούς στις παραβολές της Βασιλείας εξη-
γεί (μκ. 4), η έλευση της βασιλείας του στον κόσμο δεν ταυτίζεται 
με κάποια θεαματική δυναμική παρουσία ενός βασιλέα – μεσσία 
(«μαρμαρωμένου βασιλιά») στη γη, όπως ανέμεναν οι Ισραηλίτες, 
αλλά μοιάζει σε μέγεθος και δυναμική με το μικροσκοπικό σπόρο 
τού σιναπιού, ο οποίος, παρ᾿ όλο ότι είναι μικρότερος πάντων τῶν 
σπερμάτων τῆς γῆς (μκ. 4,30) και παρ’ όλες τις αντιξοότητητες, 
που συναντά στη βλάστησή του, αργά αλλά σταθερά βλαστᾷ καί 
μηκύνεται ὡς οὐκ εἶδεν ο γεωργός (μκ. 4,27) και στο τέλος γίνεται 
μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων. Αυτός ο μυστικός χαρακτήρας της Βασι-
λείας υπογραμμίζεται από την εντολή του Ιησού για αποσιώπηση 
των θαυμάτων Του και αποδεικνύεται από το ότι τα δύο κατεξοχήν 
θαύματα, με τα οποία (ο Ιησούς) δαμάζει τα στοιχεία της φύσης (μκ. 
5,39· 6,48-50) και επιδεικνύει τη θεότητά Του, συντελούνται μόνον 
μπροστά στους μαθητές Του. 

3) Η ανατολή της Βασιλείας, η οποία συνδέεται με την παρουσία 
του Ι. χριστού και τη θυσιαστική δράση Του (Λκ. 11,20· 17,21) απαιτεί 
την προσωπική Έξοδο του ανθρώπου από τον ατομοκεντρικό τρόπο 

Εισαγωγή
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σκέψης του προς μια καινούργια «Γη της Επαγγελίας»-τη Βασιλεία, 
η οποία έχει σαφή οικουμενικό χαρακτήρα και προσανατολισμό. 
Η μαθητεία στον Ιησού έχει ως άμεση συνέπεια την «αποκαλυπτική» 
κατάρρευση / τη συντέλεια του συμβατικού «Κόσμου», ο οποίος βασί-
ζει την ύπαρξή του στην ηδονή, τη δόξα και κυριαρχία, και οδηγεί στη 
συσταύρωση μαζί Του χάριν των άθεων πεινώντων και διψώντων 
για δικαιοσύνη, προκειμένου να συντελεσθεί η «αποκατάσταση» 
των πάντων (Πρ. 3,21). Ο άνθρωπος απαλλαγμένος από την αγωνία 
και τον τρόμο του θανάτου και της ενοχής και έχοντας γευθεί την 
αγάπη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού, καλείται να αγαπήσει 
τον «άλλο» ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή ή τη θρησκεία του, 
όπως έπραξε και ο Ιησούς για τον ίδιο. Αντί της ιουδαϊκής παθητι-
κής αναμονής της Βασιλείας και της ελληνιστικής απόδρασης από 
τον Κόσμο και την Ιστορία χάριν της ατομικής εκστάσεως, θεωρίας 
και ευδαιμονίας, αυτό που υπογραμμίζεται στο κήρυγμα του Ιησού 
είναι η ετοιμότητα να δράξει κανείς και να οικειοποιηθεί την ήδη 
δρώσα Βασιλεία αναλαμβάνοντας δράση μέσα στην Ιστορία και 
τον Κόσμο, χάριν του περιθωριακού πεινασμένου ή φυλακισμένου 
«άλλου» - ξένου, του οποίου όμως το πρόσωπο ταυτίζεται με αυτό 
του Ι. χριστού. Κάθε χριστιανός καλείται να γίνει φως που φωτίζει 
και αλάτι το οποίο παρόλο ότι ενεργεί πολλές φορές καυστικά συντη-
ρεί και νοστιμίζει τον Κόσμο (μτ. 5,14). Το «πασχάλιο μήνυμα» του 
αναστημένου Ιησού στο Όρος της Γαλιλαίας προς τους μαθητές και 
την Εκκλησία Του είναι σαφές: evdo,qh moi pa/sa evxousi,a evn ouvranw/| kai. 
evpi. Îth/jÐ gh/jÅ Poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( (α) bapti,zontej 
auvtou.j eivj to. o;noma tou/ Patro.j kai. tou/ Uìou/ kai. tou/ àgi,ou Pneu,matoj( 
(β) dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa evneteila,mhn ùmi/n\ kai. ivdou. evgw. 
meqV ùmw/n eivmi pa,saj ta.j h̀me,raj e[wj th/j suntelei,aj tou/ aivw/noj (μτ. 28,20)Å 
Αυτή η πορεία («πορευθέντες») παρουσιάζεται με τρόπο μοναδικό 
στις Πράξεις. Σε αυτό το βιβλίο η ορθόδοξη πίστη προβάλλεται ως 
η οδός του Κυρίου (Πρ. 18,25· 19,9), ενώ οι χριστιανοί ονομάζονται 
ως οἱ τῆς οδοῦ (Πρ. 9,2).

4) Η καινούργια συμπεριφορά - κοινωνία των ανθρώπων μεταξύ 
τους (αδελφότητα αντί για εξουσιαστικότητα, συμφιλίωση των 
εχθρών, ειρήνη που πηγάζει από το γεγονός αυτό, αγάπη), όπως 
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αποδεικνύεται και από το μτ. 28, 20, αποτελεί απόρροια της πίστης 
(α) ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας (Αββάς) όλων των ανθρώπων και 
δημιουργός ολόκληρης της Κτίσεως, ο οποίος αγάπησε τόσο τον 
Κόσμο w[ste to.n Ui`o.n to.n monogenh/ e;dwken( i[na pa/j o` pisteu,wn eivj 
Auvto.n mh. avpo,lhtai avllV e;ch| zwh.n aivw,nion (β) η τραγικότητα του Θεού 
εδράζεται στην απόλυτη αγάπη και ελευθερία των Προσώπων. Η 
πίστη ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ήτοι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα 
[…] σημαίνει ότι ο άνθρωπος ως εγώ δεν είναι «ύλη», δηλ. κάτι το 
στατικό και κλειστό, αλλ’ είναι «ενέργεια», θα λέγαμε στη γλώσσα 
της Φυσικής, ήτοι δυναμικότης, τελειούμενος σ’ ένα δυναμικό τρόπο 
ζωής. Ο δυναμισμός όμως αυτός δεν πρέπει να νοηθεί με τη νοοτροπία 
της σύγχρονης ατομοκρατικής-καπιταλιστικής κοινωνίας, της οποίας 
η δυναμικότης εξαντλείται σε μια εγω-κεντρικότητα, δηλ. σε μια 
συσσώρευση υλικών αγαθών χάριν του εγώ και του ατομικού συμφέ-
ροντος, αλλά στο ακριβώς αντίθετο: στην εγκατάλειψη του εγώ και 
του συμφέροντος, στην έξοδο εκ του εγώ, χάριν των συνανθρώπων[…] 
Η αγάπη στο Χριστιανισμό δεν είναι ηθική έννοια, όπως παρανοείται 
από πολλούς, αλλ’ έχει οντολογικό βάθος – πράγμα που σημαίνει ότι 
μόνον με την αγάπη, ως πνεύμα και δύναμη θυσίας του εγώ χάριν 
του συνανθρώπου, είναι δυνατή η τελείωση του ανθρωπίνου προ-
σώπου (μ. Φαράντος). Στη συνάφεια αυτή το αντίθετο της αγάπης, 
ο εγωισμός ως επιδίωξης του ατομικού και του συμφέροντος των 
δικών μας, δεν είναι κάτι το φυσικό και αθώο, αλλ’ αποκαλύπτει 
μια διαστροφή του ατόμου. Αυτήν την αγάπη δεν τη διδάσκει η 
φύση όπου ισχύει ο νόμος της επιλογής και της επικράτησης του 
ισχυροτέρου είδους (πρβλ. την ελληνική παροιμία «το μεγάλο ψάρι 
τρώει το μικρό») αλλά ο Ιησούς. 

Ο Ιησούς αναφέρθηκε διεξοδικά στο Τέλος στο γνωστό ως «Συνο-
πτική Αποκάλυψη» εσχατολογικό Λόγο (μκ. 13), τον οποίο απηύ-
θυνε στο τέλος της τρίτης ημέρας της τελευταίας «μεγάλης Εβδομά-
δος» της ζωής Του πάνω στο όρος των Ελαιών μόνον στους μαθητές 
εκείνους οι οποίοι είχαν κληθεί από τον ίδιο ονομαστικά και ιδιαί-
τερα (1,16-20) και είχαν (εκτός του Ανδρέα) ζήσει τη συγκλονιστική 
εμπειρία της ανάστασης της κόρης του Ιαείρου και της ελεύσεως της 
Βασιλείας του Θεού εν δυνάμει κατά τη μεταμόρφωση του Κυρίου 

Εισαγωγή
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πάλι πάνω σε «υψηλό» όρος. Είναι ο μοναδικός μακροσκελής λόγος 
του Ιησού στο κατά μάρκον. Την προηγούμενη ημέρα (μ. Δευτέρα) 
έχει διαδραματισθεί η συμβολική ξήρανση της συκιάς και η κάθαρση 
του Ναού από τους πωλοῠντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας (11, 12-19), ενώ 
την ίδια ημέρα προηγήθηκε η επιβεβαίωση του θαύματος της ξήραν-
σης και οι διάλογοι του Ιησού με τους εκπροσώπους του Συνεδρίου 
και όλες τις ιουδαϊκές μερίδες σχετικά με την εξουσία Του και την 
προέλευσή της. Ακριβώς πριν την τρίτη κατά σειρά απόσυρσή Του 
από την αγία Πόλη και το Ναό ευθέως κατηγορεί τους Γραμματείς 
και επαινεί μια χήρα, η οποία έβαλε στο γαζοφυλάκιο όλον της «τον 
βίον». Ο τόπος όπου κάθεται ο Ιησούς είναι συμβολικός. Το όρος 
των Ελαιών με ύψος 812 μέτρα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από 
το όρος μορία, όπου υψωνόταν επιβλητικός ο Ναός και παρείχε 
εξαιρετική πανοραμική θέα του περίλαμπρου οικοδομήματος, το 
οποίο έκτισε για λόγους δημαγωγικούς ο τύραννος Ηρώδης (Ιωσ. 
Πόλ. 5,5). Συνάμα αποτελούσε έναν κατεξοχήν τόπο προσευχής 
(Ιεζ. 11,23· Β’ Βασ. 15,32). Σύμφωνα με το Ζαχ. 14,3 κ.ε. πάνω σε αυτό 
το όρος την έσχατη ημέρα της εκστρατείας του Κυρίου κατά των 
Εθνών θα σταθούν οι πόδες Του και αυτό θα σχισθεί στη μέση σχη-
ματίζοντας μια απέραντη κοιλάδα. Ο Ιώσηπος αφηγείται ότι από το 
ίδιο όρος ένας αιγύπτιος ψευδομεσσίας, ανέμενε λίγα χρόνια μετά 
το θάνατο του Ιησού την πτώση των τειχών της Ιερουσαλήμ (Αρχ. 
20,169· Πόλ. 2,262). Ο Ιησούς, ο οποίος όπως προαναφέρεται στο μκ. 
12,36 πρόκειται ως Κύριος να καθήσει εκ δεξιών του άλλου Κυρίου 
μέχρις ότου Εκείνος υποτάξει υπό τους πόδας του τους εχθρούς 
του και να ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρός αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων 
τῶν ἁγίων (μκ. 8,38) κάθεται προφανώς συμβολικά κατέναντι του 
Ιερού και απαντά στην κατ’ ιδίαν ερώτηση των τεσσάρων μαθητών 
σχετικά (α) με το πότε θα ερειπωθεί ο Ναός και (β) ποιο θα είναι το 
σημείο της συντέλειας όλων αυτών. Προφανώς, για τους μαθητές η 
καταστροφή του Ναού το 70 μ.χ. αποτελούσε το κατεξοχήν σημείο 
της Συντέλειας. 
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Η δομή του Εσχατολογικού Λόγου του Ιησού στο μκ. 13 είναι η 
εξής8: 

13,3-4. Eισαγωγή: Καθημένου του Ιησού στο όρος των Ελαιών- κατέναντι 
του Ιερού ερωτούν οι μαθητές σχετικά με το χρονικό σημείο της κατα-
στροφής του Ναού και τα σημεία των Εσχάτων: Po,te tau/ta e;stai kai. ti, 

to. Shmei/on o[tan me,llh| tau/ta suntelei/sqai pa,ntaÈ

13,5-23. Αρνητική απάντηση στη δεύτερη ερώτηση περί του σημείου: 
Τι δεν αποτελεί σημείο της τελείωσης των Εσχάτων και συνεπώς δεν 
καθορίζει το χρονικό σημείο του Τέλους (βλ. παρακάτω). 

13,24-27. Θετική απάντηση στην ερώτηση περί του σημείου εισαγό-
μενη με το «Αλλά»: Τα κοσμικά σημεία της εσχατολογικής τελείωσης 
και σωτηρίας (Ησ. 13,10· Ιωήλ. 2,10. 31· 3,15) θα είναι σε όλους εμφανή 
και όχι μόνον σε ένα εσωτερικό κύκλο. Το χρονικό σημείο του Τέλους 
παραμένει ανοικτό μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην. 

13,28-37. Διαλεκτική απάντηση στην πρώτη ερώτηση περί του po,te 
tau/ta e;stai: Ble,pete( avgrupnei/te. Α. Το παραβολικό μάθημα από τη συκιά 
(στ. 28-29). Β. Ταύτα πάντα θα γίνουν προτού παρέλθει αυτή η γενεά. 
Η αυθεντία των λόγων του Ιησού και η άγνοια του Υιού σχετικά με την 
ακριβή Ημέρα και Ώρα (στ. 30-32· πρβλ. 9,1). Γ. Ο Κύριος ἐπί θύραις, 
αλλά το ακριβές «πότε» παραμένει άγνωστο (33-37). Ο λόγος καταλήγει 
με την προτροπή: Grhgorei/te ou=n\ ouvk oi;date ga.r po,te o` Ku,rioj th/j oivki,aj 

e;rcetai( h' ovye. h' mesonu,ktion h' avlektorofwni,aj h' prwi,( mh. evlqw.n evxai,fnhj eu[rh| 

u`ma/j kaqeu,dontajÅ o] de. u`mi/n le,gw pa/sin le,gw( Grhgorei/te¸

Ειδικότερα η απάντηση σχετικά με ό,τι δεν αποτελεί σημείο του 
Τέλους και όμως ίσως παρουσιαζόταν από μερικούς ψευδοπροφή-
τες της Εκκλησίας ως μέσον τρομοκράτησης των πιστών σχετικά 

8 Βλ. L.Schenke, Ανέκδοτο Υπόμνημα στο κατά μάρκον, 223 κ.ε.
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με μια επικείμενη Δευτέρα Παρουσία ακολουθεί επί τη βάσει της 
προτροπής «Βλέπετε» τη χιαστί επικεντρική δομή: 

Α. 13, 5-6: Εισαγωγή της Ομιλίας: «Βλέπετε». Προειδοποίηση σχετικά 
με τους «χριστιανούς» ψευδοπροφήτες, οι οποίοι ἐπί τῷ ὀνόματι του Ιησού 
διακηρύσσουν μέσα στην Εκκλησία πλάνες σχετικά με τον επικείμενο 
χρόνο και τον τόπο της Δευτέρας Παρουσίας. μόνον ο Ιησούς διά των 
τεσσάρων μαθητών του προλέγει τα πάντα (στ. 23). 

Β. 13, 7-8: o[tan de. avkou,shte pole,mouj kai. avkoa.j pole,mwn( mh. qroei/sqe\ dei/ gene,sqai( 

avllV ou;pw to. te,loj (πρβλ. Δν. 11, 44· Δ’ Εσδρ. 13,30κ.ε.· Συρ. Βαρούχ 70,8): 
Η αρχή των εσχατολογικών ωδίνων, αλλά όχι το τέλος. Υπαινιγμοί στον 
εμφύλιο πόλεμο, στις επαναστάσεις γερμανικών και άλλων φύλων και 
σε φυσικά φαινόμενα (σεισμός στην Ιταλία και λιμός στη Ρώμη το 68 μ.χ.) 
τα οποία έπληξαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μάλιστα την «αιώνια 
πόλη» Ρώμη, την περίοδο που αυτοκτόνησε ο Νέρων (09. 06. 68 μ.χ.)

Γ. 13,9-13: «Βλέπετε… ὅταν»: Το μαρτύριο γιά το όνομα του Ιησού 
στα ιουδαϊκά και ρωμαϊκά δικαστήρια-Forum (πρβλ. Στέφανος Πρ. 6-8· 
Ιάκωβος Ζεβεδαίος Πρ. 12,2· Αδελφόθεος Ιωσ. Αρχαιολ. 20, 199-203· Ευσε-
βίου Ε. Ι. 2. 23. 21-4), η μαρτυρία του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη με τη 
συνδρομή του Αγ. Πνεύματος και το μίσος από ολόκληρη την Κοινωνία 
και ιδιαίτερα τους στενούς συγγενείς (πρβλ. μιχ. 7,2-6)· Επαγγελία (στ. 
13· πρβλ. 8,35): o` de. u`pomei,naj eivj te,loj ou-toj swqh,setaiÅ

Β’ 13,14-20: {Otan de. i;dhte to. bde,lugma th/j evrhmw,sewj èsthko,ta o[pou ouv dei/ (Δν. 
9,27· 11,31· 12,11· Πολ. 6. 5. 4). Αναφορά στην τρομοκρατική κατάληψη 
του Ναού από τους Ζηλωτές (65/6μ.χ.), η οποία προκάλεσε τη μεταφορά 
της δωδέκατης λεγεώνας από τη Συρία στην Ιουδαία και οδήγησε στην 
τελική καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αλλά και στην Έξοδο της χριστια-
νικής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων προς την Πέλλα (Ευσ. Ε.Ι. 3. 5. 2-3· 
Επιφ. Κατά Αιρ. 29.7· 30.2). Περιγραφή των γεγονότων πριν το Τέλος και 
όχι του ιδίου του Τέλους. 
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Α’ 13,21-23: Προειδοποίηση από τους ψευδόχριστους και ψευδοπροφήτες, 
οι οποίοι κατέκλεισαν την Ιουδαία (Πόλ. 2, 258 κ.ε.· 6, 285. 300. 312. 351. 
7. 437) και επαγγέλλονταν την ελευθερία της αγίας Γης. Επίλογος: ùmei/j 
de. ble,pete\ proei,rhka u`mi/n pa,ntaÅ

Όπως αποδεικνύεται από τη δομή του εσχατολογικού λόγου του 
Ιησού, το μήνυμά του έγκειται (α) στην εύρεση της χρυσής τομής 
μεταξύ της πλήρους αδιαφορίας σχετικά με την έλευση του Τέλους και 
της τρομοκρατίας που ασκείται από διάφορους εκκλησιαστικούς ή μη 
κύκλους οι οποίοι ισχυρίζονται (επικαλούμενοι μάλιστα το όνομα του 
Ιησού) ότι αυτό επίκειται, (β) στην προτροπή για παγκόσμια μαρτυρία 
του ονόματός Του, προκειμένου το Ευαγγέλιο να γίνει ακουστό σε 
όλα τα έθνη και (γ) στο «Γρηγορεῖτε» που απευθύνεται σε όλους τους 
χριστιανούς, οι οποίοι πρέπει να πάψουν να αισθάνονται αυτοϊκανοποι-
ημένοι με την ιδέα ότι ανήκουν στον εκλεκτό λαό και να σπεύσουν να 
καταθέσουν με θάρρος τη μαρτυρία της πίστης τους στον Εσταυρωμένο 
και Αναστημένο μεσσία σε ολόκληρη την οικουμένη. 

ς.  Η Αποκ. του Ιωάννη και ο Αποκαλυπτισμός

Το τελευταίο βιβλίο της Κ.Δ. αποτελεί ακριβώς την απάντηση 
της Εκκλησίας στην αυτοθεοποίηση της Εξουσίας. Η νεοσύστατη 
Εκκλησία κλυδωνιζόμενη μεταξύ των δυο ρευμάτων του ιουδαϊσμού 
και του γνωστικισμού βρέθηκε αντιμέτωπη στα τέλη του 1ου αι. με 
τη θεοποιημένη πολιτική εξουσία, η οποία παρά τη βιτρίνα των 
Σεβάστειων έργων και των επιχορηγήσεων στις ασθενείς οικονομικά 
μικρασιατικές επαρχίες στηριζόταν στη βία και στην εκμετάλλευση 
των σωμάτων και των ψυχών των πολιτών της (Απ. 18,13). «Δεν είναι 
τυχαίοι οι διωγμοί των ρω μαίων αυτοκρατόρων εναντίον ειδικώς 
των χριστιανών, διότι διά του δόγματος της μονοθεΐας απεγυμνούτο 
η εξουσία των της θειότητος, και απεδεσμεύοντο έτσι οι υπήκοοί 
των της υποχρεώσεως απολύτου υποτα γής προς αυτούς, ως θεί-
ους άνδρας, και προς τη «θεά» Ρώμη. Ο δε Νέ ρων, όταν είπε ότι οί 
χριστιανοί ήσαν εκείνοι, πού έβαλαν τη φωτιά για να καύσουν τη 
Ρώμη, είχε διαγνώσει την επαναστατική δύναμι του χρι στιανισμού 
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περισσότερο ίσως από πολλούς θεολόγους. Αλλά και ο Κέλσος, ο 
μεγάλος φιλοσοφικός απολογητής της είδωλολατρίας κατά τον 2ο 
μ.χ. αιώνα, ως πολιτική επανάστασι είδε την υπό των χριστιανών 
καταπολέμησι της πολυθεΐας, η οποία, πολυθεΐα, με την περί ανω-
τέρων και κατωτέρων θεών ιδεολογία της θεμελίωνε τις εθνικές και 
πολιτικές ανισότητες του Ρωμαϊκού Ιmperium» (μ. Φαράντος). 

Η σχέση Αποκ. και αποκαλυπτικών κειμένων αποτέλεσε αντι-
κείμενο ζωηρής μελέτης την τελευταία εικοσαετία. Έχει προταθεί η 
διάκριση μεταξύ Αποκαλύψεων (ως φιλολογικού είδους), αποκαλυ-
πτικής Εσχατολογίας (ως κοσμοθεωρίας) και Αποκαλυπτισμού (ως 
κοινωνικο-θρησκευτικού φαινομένου). Η άποψη του Π. μπρατσιώτη 
περί της σχέσεως των ιουδαϊκών αποκαλύψεων και της Αποκ. του 
Ιωάννη ισχύει μέχρι σήμερα: Παρ’ όλα τα κοινά μορφολογικά στοι-
χεία (χρήση οραμάτων, εικόνων, συμβολική χρήση αριθμών, έντονος 
δυαλισμός) στην Αποκ. απουσιάζει η ψευδωνυμία και το αίσθημα 
της απαισιοδοξίας για το μέλλον του Κόσμου. Αντίθετα, κυριαρχεί 
το γεγονός της ήδη πραγματοποιηθείσης εισόδου στα Έσχατα με 
τη Σφαγή και την Ανάσταση του Αρνίου. Η Βασιλεία του Θεού ήδη 
κυοφορείται και ακτινοβολεί στον κόσμο.

Η ομοιότητα της Αποκ. με τα αποκαλυπτικά κείμενα (Αʹ Ενώχ 
14,8-16,4· 71,1-17· σλαβ. Ενώχ 20 κ.ε.· Αναλ. Ησ. 7-11) έγκειται στα 
εξής σημεία: α) Κάποιος εκλεκτός σε περίοδο διωγμών, τη στιγμή 
της σύγκρουσής του με αντίθεες σατανικές δυνάμεις, ανεβαίνει 
στον ουρανό. Τέτοιες επουράνιες αναβάσεις ήταν γνωστές όχι 
μόνο στους αποκαλυπτικούς κύκλους, αλλά ιδιαίτερα προσφιλείς 
σε ολόκληρο τον ελληνιστικό κόσμο. β) Στον ουρανό ο εκλεκτός 
δέχεται από το Θεό το εξαιρετικό προνόμιο να συμμετάσχει στην 
Επουράνια Λατρεία και να αναγνώσει τις επουράνιες πλάκες, οι 
οποίες περιέχουν μυστήρια σχετιζόμενα με την κοσμολογία και την 
ηθική. γ) Εξουσιοδοτείται στη συνέχεια από το Θεό να μεταδώσει 
στη γη μια θεία αγγελία.

Οι διαφορές της Αποκ. από τα αντίστοιχα αποκαλυπτικά κείμενα 
είναι πολλές: α) Ο ίδιος ο Ιωάννης δεν ψευδεπιγράφει το έργο του, 
όπως οι αποκαλυπτικοί, ούτε θεωρεί τον εαυτό του ως έναν από 
τους εκλεκτούς του Θεού, παρ’ όλο το κύρος, το οποίο διαθέτει στις 



4 1

μικρασιατικές Εκκλησίες. Κατονομάζει τον εαυτό του ως ἀδελφὸν 
καὶ συγκοινωνὸν ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῠ (1,9). 
Το έργο του δεν το απευθύνει σε ορισμένους εκλεκτούς, αλλά το 
προορίζει να αναγνωσθεί δημόσια σε όλη την Εκκλησία (1,3). β) Ο 
Ιωάννης δεν διασχίζει τρεις, επτά ή και δέκα ουρανούς, όπως συνέ-
βαινε με τους αποκαλυπτικούς (Διαθ. Λευί 3,4 κ.ε. Ανάβ. Ησ. 6,1 κ.ε.). 
Διά της θύρας, την οποία βλέπει στον ουρανό, μεταβαίνει αμέσως 
στον επουράνιο Ναό. Ο Θεός παρουσιάζεται έτσι να θεωρεί με αμε-
σότητα και διαύγεια τα τεκταινόμενα στη γη, κάτι το οποίο αποτελεί 
ιδιαίτερη παράκληση για τη χειμαζόμενη Εκκλησία. γ) Ο Ιωάννης 
δεν κυριαρχείται από φόβο και τρόμο μπροστά στον ένθρονο Κύριο, 
όπως οι αποκαλυπτικοί (Αʹ Ενώχ 14,13). Στον ίδιο το Ναό επικρατεί 
η απόλυτη μακαριότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αντί των ποτα-
μών του πυρός, οι οποίοι ρέουν από το θρόνο στις αποκαλυπτικές 
περιγραφές (Δν. 7,10· Αʹ Ενώχ 15-17), μπροστά στο Γιαχβέ βρίσκονται 
τα επτά Πνεύματα, τα οποία έχουν ιδιαίτερα στενή σχέση με τις 
Εκκλησίες και το Αρνίο (5,6). Γύρω από τον επουράνιο θρόνο, ακόμα 
και τις πιο σκοτεινές στιγμές των Εσχάτων, κυριαρχεί το ουράνιο 
τόξο, σύμβολο του ελέους και της μακροθυμίας του Θεού (4,3). Η 
ίδια η περιγραφή του «καθήμενου επί του θρόνου» είναι μοναδική, 
αφού αποφεύγονται οι ακρότητες της μονομερούς αποφατικότητας 
ή καταφατικότητας. δ) Σε κανένα αποκαλυπτικό σύγγραμμα δεν 
προσκυνείται και δε λατρεύεται άλλο ον εκτός του Γιαχβέ. Στην 
Αποκ. εξαίρεται η προσκύνηση του Αρνίου, το οποίο μοιράζεται τον 
ίδιο θρόνο με τον Γιαχβέ (7,17). Στους αποκαλυπτικούς επίσης δεν 
βρίσκονται σε τόση στενή σχέση με το Γιαχβέ ένθρονα όντα, όπως 
συμβαίνει στην Αποκ. με τους είκοσι τέσσερεις πρεσβυτέρους (4,4). 
ε) Το επτασφράγιστο βιβλίο της Αποκ. δεν περιέχει κοσμολογικά ή 
μετεωρολογικά μυστήρια, όπως συμβαίνει στους αποκαλυπτικούς 
(Αʹ Ενώχ 72-82) αλλά το θείο εσχατολογικό σχέδιο. ς) Οι ύμνοι δεν 
αποτελούν μέσα αρπαγής στον ουρανό, αλλά επινίκια άσματα της 
Εκκλησίας, τα οποία προάγουν το εσχατολογικό Δράμα. ζ) Η κατε-
ξοχήν διαφορά έναντι των άλλων αποκαλυπτικών συγγραμμάτων 
έγκειται στην οικουμενικότητα που διακρίνει αυτό το βιβλίο. Στην 
Αποκ. εξαίρεται η καθολικότητα και παγκοσμιότητα της Εκκλησίας 
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η οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει «να υπηρετεί τις παντοειδείς 
ενότητες εκ των κάτω (φυσικές, εθνικές, ιδεολογικές, πολιτικές), 
να τις ευλογεί, να τις εξαγιάζει και να τις επικυρώνει θρησκευτικά, 
να είναι η έκφραση και η δικαίωσή τους» (π. Α. Σμέμαν). Η καθο-
λικότητα της Εκκλησίας αποδεικνύεται, έτσι, αντίθετη προς την 
οικουμενικότητα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που επιτεύχθηκε 
και διατηρήθηκε είτε με τη σφαγή είτε με την εξαγορά των εθνών 
(18,24). Η αποστολή της Εκκλησίας στην Αποκ., όπως περιγράφεται 
στο τελευταίο βιβλίο της ΚΔ, επικεντρώνεται στη λύτρωση όλων 
των εθνών από τη δυναστεία της πορνικής πολιτικής εξουσίας που 
εκμεταλλεύεται τα κορμιά και τις ψυχές των υπηκόων της προσφέ-
ροντας ως αντίδωρο μια εφήμερη ευημερία. Όλοι οι λαοί, οι οποίοι 
βρίσκονται κάτω από την τυραννία των αντίθεων δυνάμεων (11,9· 
17,15), στον επίλογο της Αποκ., συγκλονισμένοι από τη θυσία του 
Αρνίου και τις προειδοποιητικές επτάδες των συμφορών, οι οποίες 
πλήττουν κατεξοχήν τη σατανική Τριάδα, δοξάζουν και προσκυνούν 
τον αληθινό Θεό (21,13). Έτσι, εκπληρώνεται η εντολή του Θεού στον 
Ιωάννη και σε όλη την Εκκλησία να κηρυχθεί το Ευαγγέλιό του evpi. 
laoi/j kai. e;qnesin kai. glw,ssaij kai. basileu/sin polloi/j (10,11).
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Επίμετρο: Ο Αποκαλυπτισμός σήμερα9

Ο Χιλιασμός αναβίωσε και πάλι το Μεσαίωνα και τροφοδότησε τις σταυ-
ροφορίες και τις επιδρομές κατά της χριστιανικής και ισλαμικής Ανατολής. 
«Λόγιος και λαϊκός ο μεσσιανισμός θα καταλήξει στην πίστη για τη μεσσια-
νική αποστολή του λευκού δυτικού ανθρώπου […] Η πίστη του αμερικανικού 
προτεσταντισμού στη μεσσιανική αποστολή των Αμερικανών θα συνεχίζε-
ται να εκφράζεται πολλαπλά. Από την εξολόθρευση των Ινδιάνων έως τις 
ατομικές βόμβες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι και την εξολόθρευση των 
Ταλιμπάν. Η πλέον παροξυστική μορφή ευρωπαϊκού ρατσισμού, ο ναζισμός, 
θα τροφοδοτηθεί από το μεσσιανικό όραμα του χιλιετούς Ράιχ των Αρείων 
[…] ο κουμμουνιστικός μεσσιανισμός θα επιχειρήσει να εκκοσμικεύσει τη 
μεσσιανική προσδοκία και με φορέα την καθολική τάξη των προλεταρίων να 
οδηγήσει όχι πλέον στο βασίλειο του Θεού αλλά της ισότητας επί της γης, 
αίροντας κάθε «πόνο και οδυρμό». Σήμερα η ανθρωπότητα –παρόλο που 
αρχίζουν να επιβιώνουν μορφές του πολιτικο-θρησκευτικού μεσσιανισμού, 
όπως ο ισλαμισμός- βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή μεσσιανισμού, 
τον τεχνολογικό. Μια και η θρησκευτική μεσσιανική προσδοκία έχει εξα-
σθενίσει και η κοινωνική δοκίμασε ένα ισχυρό πλήγμα, ο νέος Μεσσίας θα 
είναι η τεχνολογία, η οποία θα απαντήσει σε όλες τις προσδοκίες μας. Αυτός 
ο τεχνολογικός μεσσιανισμός θα εκφράζεται με τις προσδοκίες έλευσης του 
μετανθρώπου αλλά και θα επενδύεται με στοιχεία ανορθολογικά, μυστικι-
στικά ή ακόμα και… γελοιογραφικά. 

2. Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Αποκ. αποτελεί προφητεία (1,3· 22,7), την οποία απέστειλε ο 
δούλος του Θεού Ιωάννης σε επτά μικρασιατικές Εκκλησίες. Ως 
προφητεία η Αποκ. ήταν προορισμένη να αναγνωσθεί στη λατρευ-
τική σύναξη των πρώτων χριστιανών, κάτι το οποίο αποδεικνύουν 
εμφανέστατα (α) τα λειτουργικά πλαίσια στα οποία κινείται (1,4-
8. 22,6-21) (β) ο επιστολικός της χαρακτήρας και (γ) ο γενικότερος 
ρόλος που διαδραματίζει η θεία Λειτουργία ολοκλήρου του σύμπα-
ντος στο τέλος (δηλ. στην τελείωση) των πάντων. Η προφητεία, 

9 Ανώνυμο άρθρο με τίτλο «Αποκάλυψη…πότε;» στο αφιέρωμα μεσσιανισμός 
του περιοδικού Άρδην 35 (2002), 36-37.
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σύμφωνα με το Α’ Κορ. 14, αποτελούσε προϊόν αποκαλύψεως του 
Θεού εντός των πλαισίων της πρωτοχριστιανικής θείας Λειτουργίας. 
Λάμβανε τη μορφή ψαλμού, διδαχής, αποκαλύψεως (Α’ Κορ.14.26) και 
αποσκοπούσε όχι στην κατατρομοκράτηση των πιστών αλλά στην 
οικοδομή, την παράκληση και παραμυθία τους (Α’ Κορ.14,3). Αυτά 
τα χαρακτηριστικά διακρίνονται και στην Αποκ. 

Προκειμένου μάλιστα να αναγνωσθεί στο σημείο εκείνο της 
Λατρείας, όπου διαβάζονταν τα απομνημονεύματα των αποστόλων 
(Ιουστίνος Α’ Απολ. 67· πρβλ. Κολ. 4,16· Α’ Τιμ. 5,27), δίνει ο Ιωάννης 
στο έργο του τη μορφή Επιστολής. Αυτό, το πιο αγαπητό είδος της 
πρωτοχριστιανικής φιλολογίας, απαντά στην πρώιμη ιουδαϊκή (επι-
στολές Ιερεμία και Βαρούχ Ιερ. 29,2, επιστολή Ηλία με προαναγγελία 
Κρίσης Β’ Παρ. 21,12-15), και στην αποκαλυπτική φιλολογία (Αʹ 
Ενώχ. 91 κ.ε.· συρ. Βαρούχ 78-86). Παρόμοια προφητικά ή οραματικά 
γράμματα είναι γνωστά από τα αρχεία του αρχαίου βασιλείου του 
Mari (1800-1760 π.χ) και διαδεδομένα στην ελληνιστική Αίγυπτο. 
Δε δίνει ο Ιωάννης τη μορφή επιστολής στο έργο του, επειδή θέλει 
να αποκτήσει κύρος μιμούμενος τον Παύλο, αλλά γιατί αυτός 
ήταν ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας του εξόριστου Ιωάννη με 
τις Εκκλησίες και επειδή, όπως ήδη προαναφέρθηκε, το έργο αυτό 
μπορεί να κατανοηθεί, μόνον όταν αναγνωσθεί στα εσχατολογικά 
πλαίσια της θείας Λειτουργίας. Η ανάγνωση της Αποκ. ως προφη-
τείας, η οποία διαρκούσε γύρω στα ενενήντα λεπτά, γινόταν από 
αναγνώστη (1,3), ο οποίος με ειδικές τεχνικές (π.χ. αυξομείωση της 
φωνής) επιτύγχανε τη δραματική βίωσή της από τους ακροατές. Η 
ίδια η Αποκ. με την αρμονική δομή της βοηθούσε το γυμνασμένο 
τότε στην απομνημόνευση ακροατή, να συγκρατήσει ακόμα και 
λεπτομέρειες του περιεχομένου της. 

Η Αποκ. ως προφητεία δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην απο-
κρυπτογράφηση των μελλόντων. Δεν περιέχει χρησμούς ανάλογους 
με εκείνους, που λαμβάνονταν στα ελληνιστικά χρόνια από τα διά-
φορα μαντεία, γι’ αυτό και είναι ψευδές το δίλημμα εάν θα πρέπει 
να ερμηνευτεί ως ένα κείμενο, το οποίο αφορά το τελικό μέλλον 
της Ιστορίας ή μόνον την εποχή κατά την οποία γράφτηκε. Η Αποκ. 
ως προφητεία αποτελεί, όπως ο δύσκολος ερμηνευτικά στίχος 19,10 
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επισημαίνει, μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ. Η γενική τοῦ Ἰησοῦ μπορεί να 
αποδοθεί και ως αντικειμενική αλλά και ως υποκειμενική. Η πρώτη 
απόδοση συμφωνεί με το κατά Ιωάννη, το οποίο και διακηρύσσει 
ότι έργο του Παρακλήτου είναι να μαρτυρήσει περί του Ιησού (15, 
26). Ανταποκρίνεται, επίσης, στην πρόσκληση της Αποκ. στους χρι-
στιανούς παραλήπτες της, να χύσουν το αίμα τους καταθέτοντας με 
θάρρος τη μαρτυρία του Ιησού (6,9· 12,17· 19,10) στον ειδωλολατρικό 
περίγυρό τους και στα επίγεια δικαστήρια. Η γενική όμως τοῦ Ἰησοῦ 
μπορεί να εκληφθεί και ως γεν. υποκειμενική, καθότι η ίδια η Αποκ. 
αυτοχαρακτηρίζεται ως ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ 
(1,2). Ο ίδιος ο Ι. χριστός αυτοχαρακτηρίζεται ως ὁ μάρτυς ὁ πιστός 
(1,5· 3,14) ως δηλ. το πρόσωπο εκείνο, το οποίο στην επίγεια ζωή 
του κατέθεσε τη μαρτυρία Του στον κόσμο, την οποία υπέγραψε 
με το αίμα Του. Αναστημένος, πλέον, συνεχίζει να είναι μάρτυρας 
της αλήθειας ιδιαίτερα προς τις Εκκλησίες Του (όπως διαπιστώνει 
κανείς ανάγλυφα στις Επτά Επιστολές), αλλά και προς όλον τον 
κόσμο, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Αποκ. ως μαρτυρία του Ιησού 
είναι απόλυτα αληθινή. Στο εσχατολογικό δικαστήριο ο Ιησούς θα 
γίνει ο μάρτυς των μαρτύρων Του (μκ. 8, 38). 

Η Αποκ. ως μαρτυρία του Ιησού προσκαλεί την Εκκλησία να 
συνεχίσει το έργο, το οποίο επιτέλεσε ο Διδάσκαλός της στη γη· να 
καταθέσει δηλ. τη μαρτυρία της στον ειδωλολατρικό κόσμο, πραγ-
ματοποιώντας η ίδια μια νέα έξοδο από την περιοχή, όπου βασιλεύει 
ο Δράκοντας και τα όργανα του, προς τη Γη της Επαγγελίας, την 
Καινή Ιερουσαλήμ, χύνοντας το αίμα της χάριν των εχθρών της. 
Είναι ένα προφητικό βιβλίο, το οποίο απευθύνει στην Εκκλησία 
μια επείγουσα πρόσκληση, ένα μανιφέστο για προφητική δράση. 
Όπως παραβολικά-«πνευματικά» περιγράφει η ενότητα 11,3-13, η 
Εκκλησία καλείται να επιτελέσει το έργο, το οποίο επιτέλεσαν οι 
προφήτες Ηλίας και μωυσής, και να ευαγγελιστεί το κήρυγμα της 
μετάνοιας σε όλον τον κόσμο. Δεν εξουσιοδοτούνται οι χριστιανοί 
να κατεβάσουν πυρ εκ του ουρανού, όπως έκανε κάποτε ο Θεσβίτης 
και να δολοφονήσουν τους ιερείς της αισχύνης (Γ’ Βασ. 18,38). Το 
ιερό αγιοπνευματικό πυρ εκπορεύεται στη χριστιανική Εκκλησία 
μόνον διά του κηρύγματός της και δεν επιφέρει το θάνατο των 

Εισαγωγή
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αμαρτωλών αλλά την εξευτελιστική σφαγή των ίδιων των μαρτύ-
ρων της από το αβυσσαλέο Θηρίο (11,7-16). Το θαυμαστό είναι ότι 
διά της θυσίας και της αναλήψεως των μαρτύρων επιτυγχάνεται 
αυτό το οποίο διά των πληγών των σαλπίγγων δεν επιτεύχθηκε· η 
μετάνοια. Ενώ οι προφήτες πίστευαν ότι μόνον το 1/10 του Ισραήλ 
θα σωθεί (Αμ. 5,3· πρβλ. Ησ. 6,13), ο Ιωάννης σημειώνει ότι μόνον το 
1/10 θα καταστραφεί. Ενώ στην εποχή του προφ. Ηλία μόνον 7. 000 
δεν «έκλιναν γόνυ» στον Βάαλ (Γ’ Βασ. 19,14-18· πρβλ. Ρωμ. 11,2-5) 
και σώθηκαν, στην Αποκ. μόνον 7.000 τιμωρούνται. Το εκλεκτό 
«λείμμα» δεν είναι το 1/10, αλλά τα 9/10 των Ισραηλιτών, οι οποίοι 
τελικά δοξολογούν τον Θεό τοῦ οὐρανοῦ (11,13). 

Το ότι η Αποκ. προσκαλεί όλους τους χριστιανούς σε προφητι-
κή δραστηριότητα δε σημαίνει ότι αγνοούνται οι χαρισματούχοι 
προφήτες των παραληπτριών Εκκλησιών, οι οποίοι μάλιστα μνη-
μονεύονται ιδιαίτερα (10,7· 22,6). Στις μικρασιατικές Εκκλησίες 
υπάρχει ακόμη η χαρισματική-προφητική και όχι η ιεραρχική 
διάκριση. Ίσως είναι αυτοί, οι οποίοι ανέλαβαν μελετώντας και 
ερευνώντας το οραματικό έργο του Ιωάννη, να αποσαφηνίσουν το 
περιεχόμενό του στους υπολοίπους χριστιανούς. Η υπόθεση ότι ο 
προφητικός κύκλος, στον οποίο απευθύνεται η Αποκ., αποτελείται 
από ιουδαιοχριστιανούς, τέως μέλη της ιεροσολυμητικής Εκκλησίας, 
οι οποίοι μετά την άλωση της ιεράς Πόλης μετανάστευσαν στη μ. 
Ασία, μεταφέροντας εκεί τον αποκαλυπτικό τρόπο σκέψης τους και 
δημιουργώντας δίπλα στις παύλειες ελληνοχριστιανικές κοινότητες 
δικές τους συνάξεις, νομίζω ότι είναι λανθασμένη. Η Αποκ. δεν 
είναι ένα ελαφρώς εκχριστιανισμένο αποκαλυπτικό κείμενο, αλλά 
κινείται στα πλαίσια της παύλειας και προπαύλειας προφητείας, 
η οποία στηριζόμενη στο ιστορικό γεγονός της θείας Οικονομίας 
χρησιμοποιούσε αποκαλυπτικά σχήματα και ιδέες και αποσκοπούσε 
στη νουθεσία των πιστών. 

Το ιδιάζον βέβαια χαρακτηριστικό της Αποκ. είναι ότι ξεπερνά τα 
πλαίσια μιας απλής προφητείας. Η Αποκ. μεταφέρει τον ακροατή της 
χρονικά και τοπικά στον επουράνιο εσχατολογικό κόσμο, με σκοπό 
όχι την ψευδαισθησιακή του δραπέτευση από έναν κόσμο άκοσμο 
και καταπιεστικό, αλλά την πραγματική και αληθινή θεώρηση 
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του παρόντος από το πρίσμα της αιωνιότητας. με τις επτάδες, τον 
αντιθετικό παραλληλισμό, τα πολυσήμαντα σύμβολα και γενικότερα 
την αρμονική δομή της, η Αποκ. αρπάζει τον ακροατή-αναγνώστη 
της από τη γη και τον μεταφέρει στον ουρανό. Τον καθιστά μέτοχο 
και κοινωνό της Επουράνιας Λατρείας και από εκεί του επιτρέπει 
να δει την πορεία του Κόσμου από μία πανοραμική οπτική γωνία. Ο 
ακροατής/αναγνώστης, έχοντας πλέον επίγνωση των δυνάμεων, οι 
οποίες κρύβονται πίσω από τη βιτρίνα της Ιστορίας και αποκτώντας 
την ουράνια μακροσκοπική επιθεώρηση της πραγματικότητας, αφή-
νεται να προσγειωθεί πάλι στον παρόντα κόσμο, για να συνεχίσει 
με θάρρος τον αγώνα για τη νίκη.

Το ότι η Αποκ. υπερβαίνει τα πλαίσια της Προφητείας αποδεικνύ-
εται από τα έντονα δραματικά της στοιχεία. Ενδιαφέρουσα είναι η 
άποψη, την οποία πρώτοι οι Brewer και Bowmann υποστήριξαν, ότι 
το έργο αυτό αποτελεί Δράμα. Είναι γεγονός ότι ο Ιωάννης χρησι-
μοποιεί τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιούνταν στις Τραγωδίες, που 
ανεβάζονταν στο μεγάλο θέατρο της Εφέσου και των λοιπών μικρα-
σιατικών πόλεων. Είναι οι τεχνικές της κλιμάκωσης της έντασης, της 
εκτόνωσης και της τελικής κάθαρσης. Η σύγκρουση των δυνάμεων 
του Φωτός με τις δυνάμεις του Σκότους κορυφώνεται έντεχνα στα 
κεφ. 12-13, στο κέντρο δηλ. της Αποκ., και δεν καταλήγει καταρχάς 
στο θρίαμβο, αλλά στην οδυνηρή ήττα των πιστών στο Θεό και το 
Αρνίο από τους πιστούς στο Δράκοντα και στο Θηρίο. Η Σταύρωση 
και η Ανάσταση του I. Xριστού, ενώ φέρνουν την αγαλλίαση στους 
ουρανούς, σκορπίζουν τον απηνή διωγμό των μαρτύρων του στη 
γη. Οι χριστιανοί βιώνουν εσωτερικά τη σύγκρουση μεταξύ των 
υποσχέσεων περί της ήδη πραγματοποιηθείσης Βασιλείας του Θεού 
και της οδυνηρής πραγματικότητας της θλίψεως, των διωγμών, της 
απομόνωσης από το κοινωνικό περιβάλλον τους, αλλά και της μη 
πραγματο ποίησης της οσονούπω αναμενόμενης Δευτέρας Παρου-
σίας του Κυρίου τους. Η κάθαρση επιτυγχάνεται στο τέλος της Αποκ. 
με τη συντριβή των αντίθεων δυνάμεων και την κάθοδο της Καινής 
Ιερουσαλήμ, η οποία (και αυτό είναι χαρακτηριστικό) συμπλέκεται 
με την αποκορύφωση της Επίγειας Λατρείας. Ο διάλογος, ο οποίος 
αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο του Δράματος, επίσης κυριαρχεί 

Εισαγωγή



4 8

Το Βιβλίο της Προφητείας

ουσιαστικά και στην Αποκ. Όπως φαίνεται από τις ενότητες 1,4-8 
και 22,6-71, ο ερχομός του Κυρίου βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με 
τη λατρευτική παράκληση και την ικεσία των πιστών χριστιανών. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στο 6,9-11. Η έλευση των Εσχάτων, 
της Καινής Ιερουσαλήμ, δεν είναι αποτέλεσμα μόνον της Σφαγής 
του Αρνίου, αλλά και της δεήσεως τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λὸγον 
τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν (6,9). Είναι εκπληκτική πραγματικά 
η σχέση των εσχατολογικών γεγονότων τα οποία εκτυλίσσονται 
στη γη με τη Λατρεία της Εκκλησίας στον ουρανό. Η εναλλαγή 
αυτή έχει ύψιστη θεολογική σκοπιμότητα, καθότι στη λατρεία του 
ουρανού συμμετέχει και η άσημη κατά κόσμον επίγεια Σύναξη των 
χριστιανών. Παρουσιάζεται στην Αποκ., έτσι, η παγκόσμια λειτουρ-
γία-«Συμφωνία» της Εκκλησίας να έχει κοσμογονικές επιπτώσεις 
και παγκόσμιες συνέπειες και προεκτάσεις. Τα έντονα λειτουργικά 
και δραματικά στοιχεία της Αποκ., τα οποία παρουσιάζονται και 
στο κατά Ιωάννη ευαγγέλιο, μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους 
στη σχέση του τελευταίου βιβλίου της Κ.Δ. με τα υπόλοιπα έργα της 
ιωαννείου γραμματείας, στα οποία επίσης συναντώνται σε μεγάλη 
έκταση παρόμοια στοιχεία. Δίνουν επίσης νέες προοπτικές στη σχέση 
Αποκ. και Λειτουργίας, καθότι η Λατρεία αποτελούσε σε όλους τους 
ανατολικούς λαούς την αναπαράσταση και την ενεργή βίωση της 
δραματικής πάλης του Καλού-Ιερού και του Κακού-Βέβηλου. 

Όσον αφορά το δίλημμα του εάν η Αποκ. με τις τρεις διαδοχικές 
επτάδες συμφορών επαναλαμβάνει τα ίδια γεγονότα (θεωρία της 
επαναλήψεως ή ανακεφαλαιώσεως ή κυκλική θεωρία) ή εάν τα 
εκθέτει σε ευθύγραμμη χρονολογική πρόοδο (χρονολογική θεω-
ρία), μάλλον θα πρέπει γίνει αποδεκτή η συνδυαστική θεώρηση 
της ελικοειδούς προόδου του κειμένου, «η οποία μοιάζει με ανηφο-
ρική άνοδο γύρω από κυκλικό βουνό, στην οποία μετά από κάθε 
κύκλο ο αναβάτης βρίσκεται υψηλότερα από την αφετηρία του» (Π. 
μπρατσιώτης). Σύμβολα, όπως τα δύο θηρία, παρουσιάζονται στο 
κεφ. 13 και επεξηγούνται ακριβέστερα στο κεφ. 17.
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Η Αποκ. φαίνεται να έχει την εξής δραματική κυκλική επικε-
ντρική δομή:

A. Εισαγωγή: Η Αποκ. ως επιστολή και προφητεία (1,1-20)
 Β. Όραμα: οι Εκκλησίες στη γη (κεφ. 2-3)
  Γ. Η επουράνια Λατρεία και το Αρνίο (κεφ. 4-5)
   Δ. Οι επτά Σφραγίδες (6,1-8,1)
    Ε. Οι επτά Σάλπιγγες (8,2-9,21)
      Στ. Θεοφάνια: Ο άγγελος του Κυρίου (κεφ. 10)
       Ζ. Πόλεμος εναντίον των αγίων στη γη 

(κεφ. 11) και εναντίον του δράκοντα στον 
ουρανό (κεφ. 12)

      Στ’. Αντι-θεοφάνια: τα δύο θηρία από την 
θάλασσα και την γη (κεφ. 13)

    Ε’. Επτά διακηρύξεις (κεφ. 14)
   Δ’. Επτά φιάλες (κεφ. 15-16)
   Γ’. Ο «Επιτάφιος θρήνος» της Πόρνης και της σατανικής 

Τριάδος /το μεσσιανικό βασίλειο του Λόγου (κεφ. 17-20)
 Β’. Όραμα: η κατάβαση της Καινής Ιερουσαλήμ (21,1-22,5)
Α’. Επίλογος: Η Αποκ. ως επιστολή και προφητεία (22,6-21)

3. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ: Τέσσερεις φορές, και μάλιστα 
μόνον στην Εισαγωγή και στον Επίλογο του έργου, ο συγγραφέας 
της Αποκ. συστήνεται ως «Ιωάννης» (1,14· 22,28). Το όνομα αυτό 
είναι ο εξελληνισμένος τύπος του θεοφόρου εβραϊκού ονόματος 
yohanan, το οποίο σημαίνει: ο Γιαχβέ είναι ελεήμων (Δ΄ Βασ. 25,3· 
Α’ Παρ. 26,3· 18· 12,22· Ιερ. 40,8). Παρότι χαρακτηρίζει το έργο του 
ως προφητεία, ο ίδιος δεν ονομάζει τον εαυτό του ως προφήτη, 
αλλά ως δούλο Θεού ή Ιησού Χριστού (1,1· 19,10· 22,9). Από το ίδιο 
το κείμενο της Προφητείας μπορούμε, σύμφωνα με τον Aune, να 
συναγάγουμε τα εξής στοιχεία σχετικά με τον συγγραφέα: (α) Έχει 
άριστη γνώση της Π. Δ. και μάλιστα από το πρωτότυπο. μάλλον 
μητρική του γλώσσα δεν είναι η ελληνική, αλλά η αραμαϊκή. (β) 
Γνωρίζει το Ναό των Ιεροσολύμων (11,1-2) και τη Λατρεία που τελού-

Εισαγωγή
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νταν σε αυτόν, καθώς επίσης και άλλες περιοχές της Παλαιστίνης 
(πρβλ. Αρμαγεδών). (γ) Γνωρίζει, επίσης, άριστα το παρελθόν και 
το παρόν των μικρασιατικών Εκκλησιών, στις οποίες απευθύνει 
ως Επιστολή το έργο του και συνδέεται μαζί τους με πνευματικούς 
αδελφικούς δεσμούς.

β. ΕξΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ: Για το συγγραφέα έχουν εκφραστεί 
απόψεις ότι πρόκειται (α) για τον απόστολο Ιωάννη, τόν αδελφό του 
Ιακώβου και υιό του Ζεβεδαίου, (β) για κάποιον Ιωάννη πρεσβύτερο, 
(γ) για τον Κήρινθο, (δ) για τον Ιωάννη μάρκο (από τον Διονύσιο 
Αλεξανδρείας· Ε. Ι. 7,25,15) και (ε) τον Ιωάννη το Βαπτιστή (Ford). 

Ο πρώτος που υποστήριξε την αποστολική προέλευση της Αποκ. 
ήταν ο φιλόσοφος και μάρτυς Ιουστίνος το 155 μ.χ. (Διάλ. 81,4). 
Αυτοί οι οποίοι με δριμύτητα επιτέθηκαν τόσο στην Αποκ. όσο και 
στο Ευαγγέλιο, ήταν οι Άλογοι, οι οποίοι, όπως και ο πρεσβύτερος 
Ρώμης Γάιος, απέδιδαν την πατρότητα και των δύο έργων στον 
αιρετικό Κήρινθο (Ευσ. Ε.Ι. 3,28· Επιφ. Παν. 51,3). Ο πρώτος που 
αμφισβήτησε με επιχειρήματα την αποστολική πατρότητα του 
έργου ήταν ο Διονύσιος Αλεξανδρείας (+264-5) στο έργο του Περί 
Επαγγελιών. Παρότι θεωρούσε το έργο προϊόν αγιοπνευματικής 
εμπνεύσεως, στρεφόμενος εναντίον των χιλιαστικών απόψεων του 
ήδη αποθανόντος επισκόπου Νέπου και των οπαδών του και συγκρί-
νοντας την Αποκ. με το Ευαγγέλιο, ἔκ τε τοῦ ἤθους ἑκατέρων καὶ 
τοῦ τῶν λόγων εἴδους καὶ τῆς τοῦ βιβλίου διεξαγωγῆς καταλήγει 
στο συμπέρασμα (α) ότι συγγραφέας της Αποκ. δεν μπορεί να είναι 
ο συγγραφέας του κατά Ιωάννη και (β) ότι ο Ιωάννης της Αποκ. είναι 
είτε ο Ιωάννης-μάρκος, είτε ένας άλλος Ιωάννης πρεσβύτερος, του 
οποίου ο τάφος ήταν δίπλα στον τάφο του απ. Ιωάννη στην Έφεσο 
(Ευσ. Ε.Ι. 7.25). 

μολονότι η κριτική που άσκησε ο Διονύσιος, βασιζόμενος σε 
στοιχεία θεολογίας, ύφους και γλώσσας, εντυπωσιάζει το σύγ-
χρονο μελετητή, εντούτοις έχει ορισμένα μειονεκτήματα. Είναι 
υπερβολική, αφού υποστηρίζει ότι ούτε μία συλλαβή δεν είναι κοινή 
μεταξύ Ευαγγελίου και Αποκ. Δε λαμβάνει υπόψη του, επίσης, την 
αρχαία μαρτυρία και παράδοση, την οποία αντίθετα επικαλείται 
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ο μέγας Αθανάσιος Αλεξανδρείας (Εορταστική Επιστολή λθʹ).  
Αγνοεί το γεγονός ότι οι διάφοροι σολοικισμοί και βαρβαρισμοί 
μπορεί να μην οφείλονται στην άγνοια της Ελληνικής γλώσσας, 
αλλά να ανταποκρίνονται σε ποιητικούς και θεολογικούς λόγους. 
Ο ίδιος ο Ευσέβιος παραμένει αναποφάσιστος, εάν η Αποκ. πρέπει 
να καταταχθεί στα ομολογούμενα ή αμφιβαλλόμενα (Ε. Ι. 7,25), 
ενώ δεν αποκλείει το γεγονός να είναι συγγραφεύς της Αποκ. ο 
Ιωάννης ο πρεσβύτερος, ο οποίος μαρτυρείται για πρώτη φορά από 
τον Παπία Ιεραπόλεως.

Οι διαφορές Αποκ. και Ευαγγελίου από τους υπέρμαχους της 
ιωάννειας προέλευσης και των δύο κειμένων εξηγούνται ως εξής: 
Πρώτη υπόθεση: Ο Westcott υπέθεσε ότι η Αποκ. συγγράφηκε πολύ 
νωρίς και ότι το διάστημα των είκοσι χρόνων που μεσολάβησε μεταξύ 
Αποκ. και Ευαγγελίου ο Ιωάννης είχε τη δυνατότητα να βελτιώσει 
την Ελληνική γλώσσα. Η υπόθεση αυτή, όμως, δεν ευσταθεί, διότι 
η πρώιμη χρονολόγηση της Αποκ., όπως θα αποδειχθεί, δεν είναι 
μάλλον ορθή. Δεύτερη υπόθεση: Ο Ζahn υπέθεσε ότι η γλώσσα της 
Αποκ. μιμείται παλαιοδιαθηκικά και μάλιστα προφητικά πρότυπα, 
επειδή ισχυρίζεται ότι είναι προφητεία. Ο ίδιος ο συγγραφέας χρησι-
μοποίησε άλλη γλώσσα γράφοντας την Αποκ. και άλλη γράφοντας 
ένα διδακτικό βιβλίο, το Ευαγγέλιο. Λόγω, μάλιστα, της εκστατικής 
κατάστασης στην οποία περιέπεσε προκειμένου να εμπνευσθεί την 
Αποκ., δεν είχε δυνατότητα εξομαλύνσεως του κειμένου. Τρίτη 
υπόθεση: Για τις διαφορές των δύο βιβλίων είναι υπεύθυνοι οι (ή ο) 
γραμματείς. Ενώ η Αποκ. είναι έργο του απ. Ιωάννη, το Ευαγγέλιο 
αντίθετα δέχτηκε τη διόρθωση ενός γραμματέα. Έτσι εξηγείται το 
γεγονός ότι στην Αποκ. πλεονάζουν οι εβραϊσμοί. Τέταρτη υπόθεση: 
Σήμερα στην έρευνα κερδίζει περισσοτέρους οπαδούς η άποψη ότι 
η Αποκ. και το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο προέρχονται από έναν 
ιωάννειο κύκλο, του οποίου ιδρυτής είναι ο Ιωάννης. Ο κύκλος 
αυτός είτε είχε αποκαλυπτικό προσανατολισμό (ο ίδιος ο Ιωάννης 
και η Αποκ.), είτε μυστικιστικό (Ευαγγέλιο), είτε εκκλησιαστικό 
(Επιστολές και επίλογος Ευαγγελίου). 

Προσωπικά, πιστεύω ότι η ιστορική μαρτυρία αναφορικά με 
τον Ιωάννη τον πρεσβύτερο είναι τόσο ισχνή, ώστε δεν έχουμε 
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άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουμε τη μαρτυρία τής πρώτης 
Εκκλησίας και να υιοθετήσουμε ότι συγγραφέας της Αποκ. είναι ο 
μαθητής και απόστολος του Ιησού Ιωάννης. Σε αυτό το συμπέρασμα 
μας οδηγούν ο αραμαϊκός τρόπος σκέπτεσθαι του συγγραφέα, το 
«βοανηργές» του περιεχομένου και η υψηλή λατρευτική θεολογία 
και χριστολογία του τελευταίου βιβλίου της Κ.Δ. 

O απ. Ιωάννης καταγόταν από την ασήμαντη κώμη Βηθσαϊδά 
της Γαλιλαίας, ήταν υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης, αλιέας 
το επάγγελμα και τον κάλεσε ο Ιησούς ως μαθητή του μαζί με τον 
πρεσβύτερο αδελφό του Ιάκωβο. Το γεγονός ότι ο πατέρας του είχε 
μισθωτούς και ότι η Σαλώμη ακολουθούσε και διακονούσε τον Ιησού 
από τα υπάρχοντά της αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της ευπορίας 
της οικογένειάς του. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν ήδη μαθητής του 
Ιωάννη του Βαπτιστή, όταν ακολούθησε για πρώτη φορά τον Κύριο 
(Ιω.1,29). Δεν αποκλείεται να μυήθηκε στον αποκαλυπτικισμό στο 
κοινόβιο του Κουμράν, το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στο χώρο 
δράσης του Προδρόμου. μετά την πρώτη συνάντησή του με τον Ιησού, 
συνέχισε να ασχολείται με το επάγγελμά του, για να κληθεί μετά 
οριστικά από τον ίδιο τον Ιησού. Ο Ιησούς επονόμασε τους αδελφούς 
Ιωάννη και Ιάκωβο Βοανηργές, γυιους δηλ. της βροντής (μκ.3,17). 
«Οπως ο ηλεκτρισμός μαζεύεται αργά αργά στη νεφέλη μέχρις ότου 
ξεσπάσουν ξαφνικά κεραυνοί και αστραπές, έτσι και ο Ιωάννης 
κάποτε συγκρατεί τον εαυτό του σε αντίθεση με τον εκρηκτικό Πέτρο 
(π.χ. στο κενό μνημείο) και κάποτε ξεσπάει» (Τρεμπέλας). μαζί με 
τον αδελφό του εκφράζει την επιθυμία να κατέβει φωτιά από τον 
ουρανό για να καταστρέψει την αφιλόξενη κώμη της Σαμάρειας (Λκ. 
9,54). Στο τελευταίο στάδιο της πορείας του Ιησού προς το Πάθος, 
ζητάνε από τον Ι. χριστό διακεκριμένες θέσεις στην βασιλεία Του 
(μκ.10,35 κ.ε.). μόνος αναγγέλλει ότι απέτρεψε κάποιον μη ανήκο-
ντα στον κύκλο του Ιησού να εξορκίζει με το όνομά Του (μκ.9,28). 
Ανήκε μαζί με τους Πέτρο και Ιάκωβο στο στενό κύκλο των μαθητών 
του Κυρίου, αφού μάλλον αυτός ήταν ο μαθητής ὅν ἠγάπα ὁ Ιησοῦς 
(Ιω.13,23· 19,26· 21,7· 20). Παραβρέθηκε μαζί με τους άλλους δύο στην 
ανάσταση της κόρης του αρχισυναγώγου και συνόδευσε τον Ιησού 
στη μεταμόρφωση και στον κήπο της Γεθσημανή και στο Σταυρό. 



5 3

Κατά τον μ. Δείπνο έπεσε στο στήθος του Κυρίου και τον ρώτησε 
ποιος θα τον παραδώσει (Ιω. 13,25). Είναι τόσο γλαφυρή η εικόνα αυτή 
της αγάπης, ώστε η έκφραση επιστήθιος φίλος έμεινε παροιμιώδης 
(Σ. Σάκκος). Στο Σταυρό τού εμπιστεύθηκε ο Ιησούς τη μητέρα Του. 
Ήταν ο πρώτος που είδε τον κενό τάφο. Σε μια εμφάνισή του στην 
θάλασσα της Τιβεριάδος ο αναστημένος Ιησούς αφήνει ανοικτό τον 
χρόνο θανάτου του Ιωάννη, γεγονός που θεωρήθηκε ως προφητεία 
ότι θα ζήσει μέχρι τη β’ παρουσία».

μετά την Ανάληψη κατείχε ηγετική θέση στην Εκκλησία των 
Ιεροσολύμων. Στο Πρ. 3,1 κ.ε. ανέρχεται μαζί με τον Πέτρο στο Ιερό 
κατά την ώρα της προσευχής. Εκεί γίνεται η θεραπεία του χωλού 
από τον Πέτρο και το κήρυγμα του τελευταίου προς το πλήθος. 
Ακολουθεί η σύλληψή τους, τους γίνονται συστάσεις και απειλές 
και τελικά απλευθερώνονται. Επισκέπτονται τη Σαμάρεια, η οποία 
δέχτηκε το Ευαγγέλιο από το Φίλιππο, για να μεταδώσουν στους 
βαπτισμένους της περιοχής το αγ. Πνεύμα. μετά την καταστροφή 
των Ιεροσολύμων ο Ιωάννης εγκαταστάθηκε στην Έφεσο, όπου 
μεταφέρθηκε και το κέντρο της Εκκλησίας. Ο κύριος μάρτυς για 
την παραμονή του σε αυτήν την πόλη είναι ο Ειρηναίος, ο οποίος 
έχει πληροφορίες γι᾽ αυτό από τους Πολύκαρπο και Παπία (Κατά 
Αιρ. 3.3.4· 5.33.4). Ο ίδιος ο Πολύκαρπος στη μοναδική σύντομη επι-
στολή προς Φιλιππησίους δεν αναφέρεται στον Ιωάννη. Στην Έφεσο 
συνέγραψε ίσως τα πέντε γνωστά βιβλία που περιέχονται στην 
ΚΔ. Εξορίσθηκε για ένα διάστημα στην Πάτμο. Από την δράση του 
Ιωάννη στην Έφεσο σώζεται η συνάντησή του με τον Κήρινθο στα 
λουτρά και η ανάσταση ενός νεκρού (E.I. 3,28· 4,14). μαρτυρείται, 
επίσης, από τον Ευσέβιο το ότι κυνήγησε στο κρησφύγετό του ένα 
ληστή, πρώην πνευματικό του παιδί, προκειμένου να το επαναφέρει 
στην πίστη, το ότι το μοναδικό του κήρυγμα στις συναθροίσεις των 
πιστών προς το τέλος της ζωής του ήταν το τεκνία ἀγαπᾶτε ἀλλή-
λους (Ιερων. Υπόμν. Γαλ. VI, 10). μαρτυρείται επίσης το γεγονός 
ότι έπαιζε κάποτε με μια πέρδικα και όταν ρωτήθηκε από κάποιον 
κυνηγό σχετικά με το λόγο, του απάντησε ότι, όπως μια χορδή δεν 
πρέπει να είναι πάντα τεντωμένη, για να μη χάσει την ελαστικό-
τητά της, έτσι και το πνεύμα χρειάζεται ανάπαυση (Cassiani Coll. 
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XXIV, 21). Ο Τερτυλιανός ομιλεί και περί παραμονής του Ιωάννη 
στην Ρώμη, όπου και ρίφθηκε σε λέβητα με καυτό λάδι· εξελθών 
όμως σώος εξορίσθηκε σε κάποιο νησί. 

Είχε ίσως ο ίδιος την εμπειρία της θέας του επίγειου Παλατιού του 
αυτοκράτορα, καθότι η μακρά παραμονή του στην Βαβυλώνα - Ρώμη, 
σύμφωνα με τον μ. Σιώτη, μαρτυρείται επαρκώς από την πρωτοχρι-
στιανική παράδοση. Το ίδιο πιθανή θα πρέπει να θεωρείται η δίκη 
του από τον ίδιο τον αυτοκράτορα Δομιτιανό, επειδή η περίπτωσή 
του αφορούσε την εφαρμογή πολιτικών διατάξεων αμέσως αναφερό-
μενων στο πρόσωπο του αυτοκράτορα, όπως επίσης και η παράδοση 
περί βασανιστηρίων και θαυμαστής διάσωσής του. Έχοντας αυτή 
τη μοναδική εμπειρία της θέας του αυτοκρατορικού οίκου, του ιδίου 
αυτοκράτορα και της γλοιώδους λατρείας, την οποία πρόσφεραν στο 
πρόσωπο αυτό οι αυλικοί του, ο Ιωάννης περιγράφει με μοναδικά 
χρώματα στην Αποκ. τον επουράνιο Ναό και καταδεικνύει έτσι το 
ασύγκριτο μεγαλείο του Κυρίου Παντοκράτορα. 

Απέθανε σε βαθύτατο γήρας, στα τέλη του 1ουαι., στα χρόνια του 
Τραϊανού, στην Έφεσο. Η Εκκλησία τιμά την μνήμη του στις 8 μαΐου 
και τη μετάστασή του στις 26 Σεπτεμβρίου. Όπως πολύ ευσύνοπτα ο 
Σ. Σάκκος σημειώνει σχετικά με τον Ιωάννη, πρώτος και τελευταίος 
εκ των μαθητών είδε τον Ιησού με το ταπεινό σχήμα της κενώσεως. 
[…] Δι’ αυτού το Πνεύμα το Άγιον έγραψε την θεολογική αρχή της 
ΚΔ «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος» και το θεολογικό τέλος «Ἐρχομαι ταχύ. 
Ἀμήν, ναὶ ἔρχου Κύριε Ἰησού» (Απ. 22,20) […] Ζήσας μέχρι του τέλους 
του πρώτου αιώνος ενώνει αρρήκτως ως ζων κρίκος της παραδόσεως 
τους αποστόλους και τους πατέρας της Εκκλησίας10. 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Ο τόπος στον οποίο εμπνεύστηκε ο Ιωάννης δηλώνεται από τον 
ίδιο και ταυτίζεται με το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Πάτμου. Δεν 
υπάρχει μαρτυρία για το πού καταγράφηκε η Αποκ. Η παραδοσιακή 
αλλά και η ευρύτερη αποδεκτή χρονολόγηση της Αποκ. είναι το 

10 H Έρευνα της Γραφής, Θεσσαλονίκη 1969, 209 κε.
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ότι αυτή γράφτηκε περί τα τέλη της Δομιτιανού αρχής (93-96 μ.χ.), 
όπως μαρτυρεί ο μαθητής του αγ. Πολυκάρπου και προερχόμενος 
από τη μ. Ασία Ειρηναίος (Κατά Αιρέσ. 5, 30,3· πρβλ. Ε. Ι. 3,18,3). Ο 
ίδιος ο Ειρηναίος στο Κατά Αιρέσεων 2,22. 5 (3,23,3-4) ισχυρίζεται (σε 
αντίθεση μάλιστα με ό,τι λέει στο 5,30) ότι ο Ιωάννης έζησε μέχρι 
τη βασιλεία του Τραϊανού (98-117 μ.χ.). Ο Επιφάνιος υποστήριξε 
ότι ο Ιωάννης εξορίσθηκε επί Κλαυδίου (41-54 μ.χ.) (Αιρ. LI 12, 233). 
Τον 19ο αι. αναβίωσε η άποψη ότι η Αποκ. γράφτηκε το 64 μ.χ., ως 
αντίδραση στους διωγμούς του Νέρωνα ή το 70 μ.χ. με αφορμή την 
καταστροφή των Ιεροσολύμων, στοιχείο που μαρτυρείται στον τίτλο 
των δύο συριακών μεταφράσεων της Αποκ. (πρβλ. Απόκρ. Πράξεις 
Ιωάννη, Θεοφύλακτος Αχρίδας 11ος αι.· P. G. 123, 1133). Αυτοί που 
υποστηρίζουν τη συγγραφή της Αποκ. επί Νέρωνα βασίζονται (α) 
στο γεγονός ότι το χξς (666) αποτελεί άθροισμα του ονόματος αυτού 
του αυτοκράτορα στα Εβραϊκά, (β) ότι στο 11,1-2 απηχείται η δια-
φύλαξη του Ναού των Ιεροσολύμων, ο οποίος καταστράφηκε το 70 
μ.χ. και (γ) στο ότι επί τη βάσει του 17,9-11 αρχίζοντας τη μέτρηση 
των κεφαλών με τον Ιούλιο Καισαρα, η έκτη κεφαλή είναι ο Νέρω-
νας. H διαφύλαξη του Ναού έχει, όμως, στην Αποκ. πνευματικό 
περιεχόμενο, όπως επίσης και η ερμηνεία των κεφαλών στο 17,9-11. 
Έχουμε επίσης εσωτερικές ενδείξεις του κειμένου της Αποκ οι οποίες 
μαρτυρούν ότι αυτή γράφηκε μετά τη βασιλεία του πρώτου διώκτη 
των χριστιανών Νέρωνα (Σουητ. Νέρων16.2·Τακ.χρον.15,38· 44). Ο 
ισχυρισμός της Λαοδικείας «είμαι πλούσια. . » (3,17) προϋποθέτει την 
ανασυγκρότηση της πόλης μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 
61-62 μ.χ. Ο ίδιος ο μύθος του Nero rediitus προϋποθέτει το θάνατο 
του Νέρωνα στις 09. 06. 68 μ.χ. (13, 12). Επίσης ο χαρακτηρισμός της 
Ρώμης ως Βαβυλώνας μαρτυρείται σε ιουδαϊκές πηγές μετά το 70 μ.χ. 
(Δ’ Εσδρ. 3,1-2. 28-31), ενώ το 6,6 μάλλον προϋποθέτει διάταγμα του 
Δομιτιανού, το οποίο εκδόθηκε το 93 μ.χ., να καταστραφούν όλοι οι 
αμπελώνες στη μ. Ασία (Σουητ. Δομ. 7,2). 

Οι υποστηρικτές της συγγραφής του βιβλίου επί Δομιτιανού επι-
καλούνται (α) τους διωγμούς που εξαπέλυσε εναντίον των χριστια-
νών και οι οποίοι στην Αποκ. αναμένονται να κλιμακωθούν, (β) την 
καισαρολατρία που ευνόησε και καταπολεμείται στο ίδιο έργο, (γ) 

Εισαγωγή
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το γεγονός ότι ο μύθος Nero rediitus, ο οποίος απηχείται, επίσης, σε 
αυτό, κυκλοφορούσε έντονα τα χρόνια του Δομιτιανού και (δ) το ότι ο 
συγγραφέας της Αποκ. χρησιμοποιεί παραδόσεις των Συνοπτικών.

Ο Τhompson11 πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι, σύμφωνα με τις μαρ-
τυρίες της εποχής, ο Δομιτιανός δεν απαίτησε να προσφωνείται ως 
Κύριος και Θεός, έστω και αν αυτό έπραξε ο κόλακας αυλικός ποιητής 
μάρτιος. Εάν ο αυτοκράτορας Δομιτιανός ευνοούσε την Καισαρο-
λατρία, θα είχαμε πλήθος μαρτυριών. Αυτό όμως δε συμβαίνει. 
Αντίθετα, ο Δομιτιανός με τη δίκαιη πολιτική του, την εύνοια την 
οποία επέδειξε προς τις ασθενέστερες τάξεις και τα Σεβάστεια έργα, 
οδήγησε ιδίως τη μ. Ασία σε πολιτική σταθερότητα και οικονομική 
ευημερία, κάτι το οποίο αποδεικνύει η ίδρυση ναού προς τιμήν του 
ζώντος ακόμη και η πληθώρα των αγαλμάτων και βωμών προς τιμήν 
του σε όλον το μικρασιατικό χώρο. Η Καισαρολατρία, άλλωστε, δεν 
ήταν πάντα επιβαλλόμενη άνωθεν από την ρωμαϊκή εξουσία, αλλά 
αποτελούσε το αποτέλεσμα της λαϊκής επιδοκιμασίας σε δύο τινά: 
(α) στην ασφάλεια, την οποία παρείχε το ρωμαϊκό σύστημα διακυ-
βέρνησης και (β) στην τρομερή δύναμη, την οποία είχε έτσι ώστε και 
μέσα από δύσκολες εσωτερικές καταστάσεις (όπως τα γεγονότα, τα 
οποία ακολούθησαν το θάνατο του Νέρωνα, 69 μ.χ.) να επιβιώνει. 
Τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν τον Τhompson στην αναίρεση της 
παραδεδομένης μέχρι πρότινος εικόνας του Δομιτιανού ως μεγαλο-
μανιακού και διεστραμμένου αυτοκράτορα, ο οποίος ενώ στην αρχή 
της δεκαεξάχρονης αυτοκρατορίας του επιθυμούσε να θεωρείται ως 
princeps, ως νόμιμος δηλ. ηγεμών, κατόπιν σφετερίστηκε για τον 
εαυτό του θεϊκές τιμές και λατρεία, όπως την προσφώνηση ο Κύριος 
και ο Θεός (dominus et deus) και την τοποθέτηση εικόνων - αγαλ-
μάτων του στην αυτοκρατορία από ασήμι και χρυσό. Ο Τhompson 
επισημαίνει ότι ο ιστορικός Σουητώνιος παραποίησε εσκεμμένα τη 
μορφή του Δομιτιανού, προκειμένου να εμφανίσει την εποχή των 
Αντωνίνων (κατά την οποία ζούσε) ως τη χρυσή, ενώ την εποχή των 
Φλαβίων προκατόχων τους ως σκοτεινή. 

11 The Book of Revelation. Apocalypse and Empire, Oxford 1990, 95-167.
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Προσωπικά πιστεύω ότι, έστω και αν η περιγραφή του Δομιτιανού 
από το Σουητώνιο αγγίζει τα όρια της υπερβολής, εντούτοις παρα-
μένει γεγονός ότι ο Δομιτιανός ευνόησε ή τουλάχιστον ανέχθηκε 
τη θεοποίησή του, κάτι το οποίο προκάλεσε και την αντίδραση του 
Ιωάννη προς τη ρωμαϊκή εξουσία. Δεν δικαιολογείται αλλιώς η 
αλλαγή της θετικής έναντι της ρωμαϊκής εξουσίας χριστιανικής 
στάσης. 

5. ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

Υπόμνημα στην Αποκ. έγραψε ο Ιππόλυτος Ρώμης (170-236 μ.χ.), 
το οποίο χάθηκε εκτός από μερικά σχόλια που σώθηκαν στο συριακό 
υπόμνημα του σύρου Διονυσίου bar Saladi (+1171). Tα σχόλια του 
Ωριγένη (185-251) σώθηκαν σε ένα μόνον χειρόγραφο του 10ου αι. 
και δημοσιεύθηκαν το 1911 από τους Δυοβουνιώτη και Harnack. Το 
πρώτο 12τομο υπόμνημα στην Αποκ. συγγράφηκε από τον Οικουμέ-
νιο στο τέλος του 6ου αι. Λίγο αργότερα κυκλοφόρησε το υπόμνημα 
του Ανδρέα Καισαρείας, το οποίο ουσιαστικά στηρίζεται στον 
Οικουμένιο (χωρίς να τον μνημονεύει ονομαστικά) και σε άλλους 
συγγραφείς, όπως τους Ειρηναίο, Ιππόλυτο, μεθόδιο και Γρηγόριο 
Ναζιανζηνό. Στη Δύση ο πρώτος που συνέγραψε υπόμνημα στην 
Αποκ. ήταν ο Βικτορίνος Πετώ (+304). Τα έργα του καταδικάστηκαν 
για τις χιλιαστικές τους απόψεις τον 6ο αι. από το γελεσιανό Δεκρέτο. 
Υπόμνημα επίσης έγραψε ο δονατιστής Τυχόνιος (330-90). Σώζεται 
τμηματικά σε αντίστοιχο 12τομο έργο του ισπανού ηγουμένου Beatus 
Liebana (+798). Υπόμνημα, επίσης, έγραψε τον 6ο αι. (540) ο βορειο-
αφρικανός επίσκοπος Πριμάσιος στηριζόμενος στον Τυχόνιο. 

Εισαγωγή
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Τ Ι Τ Λ Ο Σ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ο τίτλος δεν ανήκει στο πρωτότυπο, αλλά προστέθηκε αργότερα 
για να εξυπηρετήσει τη διάκριση του ειληταρίου, στο οποίο ήταν 
καταγεγραμμένη η Αποκ., από τα υπόλοιπα εκκλησιαστικά βιβλία, 
τα οποία τοποθετούνταν είτε σε πήλινα αγγεία είτε σε ειδικά 
διαμορφωμένα ράφια. Προκειμένου, συνεπώς, να γίνει δυνατή η 
επιλογή του βιβλίου, ο τίτλος του σημειωνόταν συνήθως πάνω σε 
ένα κομμάτι περγαμηνής, το σίλλυβο ή τίτουλο, το οποίο κολλούσαν 
πάνω στο τέλος του ειληταρίου ή στη ράβδο πάνω στην οποία ήταν 
τυλιγμένο. 

Τα παλαιοδιαθηκικά βιβλία αυτοχαρακτηρίζονται ως λόγος 
Κυρίου προς τον εκάστοτε προφήτη. Παράλληλα, όμως, έχουμε 
αναφορά στους λόγους του Αμώς, ενώ οι προρρήσεις των Ναούμ, 
Ωβδιού και Ησαῒα φέρουν τον τίτλο όρασις + όνομα εκάστου των 
Προφητών. Ίσως με το ίδιο σκεπτικό προέκυψε από την εισαγωγική 
φράση του ιδίου του κειμένου (Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού) ο όρος 
Αποκάλυψις Ιωάννου, μια αλλαγή η οποία μάλλον συντελέσθηκε 
μετά το 150 μ.χ., αφού ο όρος Αποκάλυψις δε χρησιμοποιείται ως 
τίτλος από τον Ιουστίνο (Διάλ. 81), όπως αντίστροφα συμβαίνει 
στον Ειρηναίο και τους μετά αυτόν Πατέρες. Οι Λατίνοι, επίσης, δε 
μετέφρασαν τον όρο, αλλά τον χρησιμοποίησαν ως τίτλο· Apocalypsis 
(πρβλ. Κανών Μουρατόρι 71, όπου γίνεται λόγος και για την Αποκά-
λυψη του Πέτρου). Στην εξέλιξη προστέθηκαν άλλοι τίτλοι τιμής 
του συγγραφέα της Αποκ. 

Ι Ι .  Υ Π Ο μ Ν Η μ Α

1.  ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
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Ο όρος αποκάλυψις, ο οποίος δεν ήταν τόσο συνήθης στην 
Κοινή Ελληνική, σημαίνει την απόσυρση ενός καλύμματος και 
τη φανέρωση κάποιου κρυμμένου μυστικού (Λκ.12,2). Στους Ο’ η 
λέξη συναντάται τέσσερεις φορές, εκ των οποίων τρεις στη Σοφία 
Σειράχ (11,27· 22,22· 42,1) ως μετάφραση του όρου erewa. Στην Κ.Δ. 
η αποκάλυψη δεν αφορά κατεξοχήν στο μελλοντικό γεγονός του 
ολοκαυτώματος του κόσμου, αλλά σχετίζεται με την ήδη πραγ-
ματοποιηθείσα στα τέλη των αιώνων παγκόσμια φανέρωση του 
προαιώνιου σχεδίου της σωτηρίας του (μτ. 11,25. 27· Λκ. 2,32) διά 
του Ι. χριστού (μτ. 16,17). Αυτό το γεγονός σήμανε την ανατολή 
των εσχάτων (Ρωμ. 1,17-18· Α’ Κορ. 2,10· Γαλ. 3,23· Εφ. 3,3-5). Στον 
Παύλο το ρήμα ειδικότερα αφορά (α) στο συγκλονιστικό γεγονός της 
αποκαλύψεως στον ίδιο του εσταυρωμένου Ιησού ως του αναστάντα 
μεσσία και Θεού μέσω του θαυμαστού οράματος, που δέχτηκε στις 
πύλες της Δαμασκού (Γαλ. 1,12· πρβλ. Α’ Κορ. 9,1· 15,8) και (β) στην 
έλευση, τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, και όλα τα γεγονότα που 
θα συνοδεύσουν αυτό το κοσμογονικό γεγονός (Ρωμ. 2,5· 8,19· Α’ 
Κορ. 1, 7· Β’ Θεσ. 1,7· 2,1-3· Α’ Πε. 1, 5-7· 12-13· 4,13· 5,1). Το ουσιαστι-
κό αποκάλυψη σημαίνει, επίσης, στον απόστολο των Εθνών (α) τη 
φανέρωση του θεϊκού σχεδίου και θελήματος από τους προφήτες 
κατά τη διάρκεια της επίγειας Σύναξης και Λατρείας με σκοπό την 
παρηγοριά των πιστών και την παραίνεση σε εγρήγορση (Α’ Κορ. 
14, 6. 26) και (β) την εκστατική θέα επουράνιων μυστηρίων (Β’ Κορ. 
12,1. 7), αλλά και άλλες αποκαλύψεις / επεμβάσεις του Θεού στη 
ζωή του (Γαλ. 2,2· πρβλ. Φιλ. 3,15).

Στην Αποκ. το ρήμα δε χρησιμοποιείται, ενώ το ουσιαστικό 
απαντάται μόνον στον πρώτο στίχο της. Φαίνεται ότι προοδευτικά 
ο όρος αποκάλυψις από την απλή φανέρωση των θεϊκών πραγμάτων, 
εξελίχθηκε στα τέλη του 1ου αι. μ.χ. να σημαίνει την πληροφορία 
(κατά κυριολεξία) των Εσχάτων, κάτι ταυτόσημο με την Παρουσία 
(Αγουρίδης). 

Ο τίτλος Αποκάλυψις Ιωάννου δεν υποδηλώνει απαραίτητα το 
φιλολογικό είδος του τελευταίου βιβλίου της Γραφής, διότι η Αποκ. 
ήταν εκείνη η οποία έδωσε το χαρακτηρισμό του αποκαλυπτικού σε 
όλα τα συγγράμματα που έχουν παρόμοιο με αυτήν περιεχόμενο 
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και όχι το αντίστροφο (πρβλ. ελλην. Βαρούχ). Αυτό, βέβαια, δε 
σημαίνει ότι δεν προϋπήρχε η αποκαλυπτική φιλολογία, η οποία, 
όπως ήδη αποδείχθηκε, αποτελεί σύμπτωμα της ιστορικής και 
ψυχολογικής κατάστασης του όψιμου Ιουδαϊσμού και ολόκληρης 
της Εγγύς Ανατολής μετά τη συνάντησή της με τη Δύση και ιδιαί-
τερα τον Ελληνισμό. Αντίθετα, η πληθώρα αλλά και η γοητεία των 
συγγραμμάτων ήταν τέτοια, ώστε ο Ιωάννης συνθέτοντας το μονα-
δικό αποκαλυπτικό σύγγραμμα της Κ.Δ. αισθάνεται την αδήριτη 
ανάγκη να διευκρινίσει και να αποσαφηνίσει την προέλευση και 
τη σκοπιμότητα του έργου του, το οποίο εν συνεχεία χαρακτηρίζει 
ο ίδιος ως προφητεία. 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

1 VApoka,luyij VIhsou/ Cristou/
 h]n e;dwken auvtw/| o` Qeo.j 
 dei/xai toi/j dou,loij auvtou/
 a] dei/ gene,sqai evn ta,cei(
 kai. evsh,manen avpostei,laj dia. tou/ avgge,lou auvtou/ 
 tw/| dou,lw| auvtou/ VIwa,nnh|(

2 o]j evmartu,rhsen to.n lo,gon tou/ Qeou/ 
 kai. th.n marturi,an VIhsou/ Cristou/
 o[sa ei=denÅ

3 Maka,rioj o` avnaginw,skwn 
 kai. oi` avkou,ontej tou.j lo,gouj th/j profhtei,aj
 kai. throu/ntej ta. evn auvth/| gegramme,na( 
 o` ga.r Kairo.j evggu,jÅ

Ορισμένοι ερμηνευτές θεώρησαν ότι οι τρεις πρώτοι στίχοι προέρ-
χονται από τη γραφίδα του τελικού εκδότη του έργου. Το καθεαυτό 
έργο, σύμφωνα με αυτήν την άποψη, αρχίζει με την Εισαγωγική 
Ευλογία στο 1,4, κάτι που τεκμηριώνεται με τα εξής στοιχεία: (α) 
Για τον Ιωάννη γίνεται λόγος σε τρίτο πρόσωπο στο στ. 2, ενώ (β) ο 

1, 1-3
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μεσάζοντας ρόλος, ο οποίος αποδίδεται στον άγγελο στο στ. 1, δεν 
αντιστοιχεί απολύτως σε αυτόν που διαδραματίζει στο ίδιο το περι-
εχόμενο του βιβλίου. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ερμηνευτής άγγελος 
επεμβαίνει ενεργά στην εξέλιξη των γεγονότων μόλις στο κεφ. 17, 
όπου και παρουσιάζει την καταστροφή της πόρνης Βαβυλώνας και 
του Θηρίου, και στο 21,9 - 22,5, όπου επιδεικνύει στον Ιωάννη την 
έλευση της Νύμφης, της Καινής Ιερουσαλήμ. 

Η άποψη αυτή, μάλλον, δεν είναι ορθή για τους εξής λόγους: 
(α) Στον αρχαίο κόσμο ήταν συνήθης μια μικρή Εισαγωγή στο 
έργο από τον ίδιο το συγγραφέα του με σύντομες αλλά ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπό του (Ιερ. 1,1- 3,4· Αʹ Eνώχ 1. 1. 
2· Εισαγ. Ηροδότου και Θουκυδίδη), το περιεχόμενο, το είδος και το 
σκοπό του βιβλίου (Ωσ. 1,1· Αμ. 1,1· Ησ. 1,1), κάτι που συμβαίνει και 
στο δίτομο έργο του Λουκά (Λκ. 1,1-4), τη Διδαχή, το κοπτικό κατά 
Θωμάν Ευαγγέλιο και το Απόκρυφο του Ιωάννη. (β) Οι όροι που 
χρησιμοποιούνται στο εισαγωγικό αυτό σημείωμα δίδωμι, δείκνυμι, 
λόγος, μαρτυρία, προφητεία, τηρώ είναι ιδιαίτερα αγαπητοί σε 
ολόκληρη την Αποκ., κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι η εισαγωγή 
δεν μπορεί να προέρχεται από την γραφίδα κάποιου προσώπου 
διαφορετικού από το συγγραφέα του υπόλοιπου έργου. Ο Beckwith, 
μάλιστα, στηριζόμενος στο ότι οι ρηματικοί τύποι εμαρτύρησεν και 
γεγραμμένα βρίσκονται σε χρόνους παρελθοντικούς, σημειώνει ότι 
η Εισαγωγή και ο Επίλογος γράφτηκαν μετά την ολοκλήρωση της 
συγγραφής του βιβλίου. Έτσι αιτιολογείται το γεγονός ότι ο άγγελος 
διαδραματίζει ρόλο στα δύο μέρη, τα οποία, διακρινόμενα για τη 
ρυθμικότητά τους, είναι παράλληλα και πλαισιώνουν το έργο. 

Ο ίδιος ο Ιωάννης με αυτήν την Εισαγωγή θέλει ευθύς εξαρχής να 
καταστήσει κατηγορηματικά σαφές ότι το έργο, το οποίο πρόκειται 
να αναγνωσθεί και να ακουσθεί δημόσια κατά τη διάρκεια της θείας 
Λειτουργίας, δεν είναι προϊόν δικής του ανακάλυψης, όπως οι άλλες 
ψευδεπίγραφες αποκαλύψεις που κυκλοφορούσαν στις ημέρες του, 
αλλά αποτέλεσμα της αποκάλυψης του Ιησού. Αυτός (ο χριστός) 
ως αψευδής μάρτυς εγγυάται την αυθεντία της μαρτυρίας, του 
ευαγγελίου, που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 14,1, εμπεριέχεται 
στο τελευταίο βιβλίο. Ο ίδιος ο Ιωάννης τοποθετεί τον εαυτό του 



6 3

τελευταίο στην αλυσίδα μιας σειράς αποκαλυπτόντων προσώπων, 
τα οποία με τον πλέον αυθεντικό τρόπο μαρτυρούν την αξιοπιστία 
του έργου του. Γι’ αυτό, όπως ο Παύλος υπογραμμίζει στους Γαλάτες 
ότι το Ευαγγέλιό του δεν είναι ανθρώπινο, αλλά του Ιησού (1,12 κε.), 
έτσι και ο Ιωάννης δεν επικαλείται κάποια ανθρώπινη αυθεντία, 
αλλά τη μαρτυρία του πρωτότοκου των νεκρών. 

Όπως, λοιπόν, ο χριστός απεκάλυψε στους τέσσερεις μαθητές 
του (μεταξύ αυτών και στον Ιωάννη) στο πλούσιο σε εσχατολογικό 
συμβολισμό όρος των Ελαιών ό,τι πρόκειται να συμβεί στο τέλος της 
Ιστορίας, έτσι και τώρα ο ίδιος αποκαλύπτει στον δούλο του αυτά τα 
οποία πρόκειται σύντομα να γίνουν. Επιπλέον, όπως στο Ευαγγέλιο 
του Ιωάννη, ο Ι. χριστός φανερώνει την αλήθεια που άκουσε από 
το Θεό Πατέρα (5,19· 8,26· 14,10), αφού δεν ποιεί τίποτε αφ’ εαυτού, 
αλλά ενεργεί πάντα σε απόλυτη συμφωνία με Αυτόν (8,28· 12,49), 
έτσι και πρωταρχική πηγή της Αποκ. είναι το πρόσωπο του Πατέρα, 
το οποίο σε ολόκληρη την Α. Γ. αποκαλύπτεται, εμφανίζεται και 
ομιλεί εντός του χρόνου και του Κόσμου διά του ασάρκου στην Π. 
Δ. και ενσάρκου στην Κ.Δ. Λόγου Του. 

Η περικοπή, η οποία έχει επηρεάσει εν προκειμένω τον Ιωάννη 
είναι το Δν. 2, 28 κ.ε., όπου ο Δανιήλ ερμηνεύει στο Ναβουχοδονό-
σορα το εσχατολογικό σχέδιο του Θεού για την Παγκόσμια Ιστο-
ρία, λέγοντας τα εξής: e;sti Qeo.j evn ouvranw/| avnakalu,ptwn musth,ria o]
j evdh,lwse tw/| basilei/ Naboucodono,sor a] dei/ gene,sqai evpV evsca,twn tw/n 
h`merw/n ) Qeo.j o` me,gaj evsh,mane tw/| basilei/ ta. evso,mena evpV evsca,twn tw/n 
h`merw/n kai. avkribe.j to. o[rama kai. pisth. h` tou,tou kri,sij. Ο Αμώς (3,7), 
αρκετούς αιώνες πριν, σημειώνει με έμφαση ότι ο Κύριος ο Θεός δεν 
επεμβαίνει στον Κόσμο, και συνεπώς δε θα προβεί στην τελείωση 
της Ιστορίας και την ανάπλαση της Δημιουργίας, εάν προηγουμένως 
δεν αποκαλύψει το σχέδιό του ή όπως σημειώνουν οι Ο’ την παιδεία 
Του στους δούλους Του τους Προφήτες. Η χρησιμοποίηση της λ. 
παιδεία αντί σχεδίου στους Ο’ είναι χαρακτηριστική. Η αποκάλυψη 
του εσχατολογικού θελήματος του Θεού δεν αποτελεί μια απλή 
ενημέρωση/ πληροφόρηση, που μπορεί να αφήνει αδιάφορο και 
απαθή τον ακροατή, αλλά συνεπάγεται (όπως και κάθε θεϊκό ή 
προφητικό σημείο) Παιδεία, προσωπική δηλ. μαρτυρία, δράση, 

1, 1-3
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ενέργεια, ενεργοποίηση, μετοχή, συμμετοχή στο θεϊκό σχέδιο της 
σωτηρίας και ανακαίνισης του Σύμπαντος. Η αποκάλυψη του Κυρίου 
δεν είναι εν τέλει χρησμός, που ικανοποιεί την περιέργεια, πολύ 
δε περισσότερο δεν ικανοποιεί τα σαδιστικά αισθήματα κάποιων 
ευσεβών εναντίον των ασεβών διωκτών τους, αλλά συνεπάγεται 
την αδήριτη υποχρέωση όλων των ακουόντων να κηρύξουν και να 
διαλαλήσουν στον κόσμο τον θεϊκό λόγο, αψηφώντας και αυτήν 
ακόμα τη ζωή τους, προκειμένου κάθε αμαρτωλός να μετανοήσει 
και να σωθεί στην εσχατολογική αυτή δοκιμασία και παλιγγενεσία. 
Η θεϊκή προφητική αποκάλυψη δεν οδηγεί, συνεπώς, στην έξοδο από 
τον Κόσμο και την Ιστορία, αλλά συνεπάγεται προσωπική μαρτυρία 
και μαρτύριο προς χάριν όλων αυτών. 

Παράλληλα, όμως, η Αποκ. αποτελεί και αποκάλυψη-θεοφάνεια 
του ίδιου του Ι. χριστού και μάλιστα με εικόνες όχι απολύτως συμ-
βατές με αυτές που μας παραδίδουν οι Ευαγγελιστές. Οι εικόνες 
που ιστορούνται από τον Ιωάννη με μοναδική παραστατικότητα 
και ποικίλο συμβολισμό είναι αυτές του Ιησού ως του Παλαιού των 
Ημερών και του Απολύτου Κυρίου και Αρχιερέα (Pontifex Maximus) 
στο κεφ. 1, του Αρνίου στο κεφ. 5 και του έφιππου Λόγου στο κεφ. 19. 
Είναι μάλιστα εξόχως χαρακτηριστικό ότι το όνομα Ιησούς Χριστός 
απαντά μόνον στην εισαγωγή και στον επίλογο της Αποκ. (22,16) 
σε αντίθεση με το Ιησούς, το οποίο συναντάται έντεκα φορές. Αυτό 
δε σημαίνει ότι ο Ιωάννης προσπαθεί να υποβαθμίσει τον Ιησού 
έναντι του Πατέρα, ο οποίος τελικά επιτελεί στο κεφ. 20 την Κρίση. 
Απλώς προτίμησε να «ιστορήσει» τον Ιησού με πρωτότυπες εικόνες, 
έτσι ώστε να αντικαταστήσει χριστολογικούς τίτλους που είχαν 
τυποποιηθεί στα τέλη του 1ου αι. τόσο, ώστε να μην μπορούν πλέον 
να ηχήσουν ως αγωνιστικοί παιάνες (πρβλ. τον καινούργιο χριστο-
λογικό ὀρο Αρνίο αντί του όρου Αμνός). Άλλωστε, η Αποκ. διαφέρει 
από τα άλλα αποκαλυπτικά συγγράμματα στο ότι σε αυτήν, όπως 
και σε ολόκληρη την Κ.Δ., τα Έσχατα έχουν ήδη παρελθόν. Ο μεσ-
σίας, ο χριστός, έχει ήδη εγκαινιάσει τη βασιλεία του Θεού και έχει 
δώσει μοναδικά δείγματα μαρτυρίας, αυτοθυσίας και αυτοζωής, 
εξαλείφοντας το βασανιστικό για κάθε άνθρωπο τρίπτυχο: ενοχές-
πόνος-θάνατος. 
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Η Αποκ. είναι προορισμένη να αναγνωσθεί δημόσια από όλους 
τους δούλους του Θεού και όχι από μια ελίτ (αυτοθεωρούμενων) 
πνευματικών ανθρώπων. Το δεῖξαι, το οποίο χρησιμοποιείται επανει-
λημμένα στην Αποκ. (έχοντας τις περισσότερες φορές υποκείμενο το 
διερμηνευτή άγγελ.), για να δηλώσει τη θεϊκή αποκάλυψη12, σημαί-
νει το σκοπό για τον οποίο δόθηκε η Αποκ.. με τον τιμητικό όρο οι 
δούλοι χαρακτηρίζονται στην Π. Δ. οι Πατριάρχες και οι Προφήτες 
(μωυσής, Δαυίδ· πρβλ. Αμ. 3,7). Σε ολόκληρη την αρχαία Εγγύς 
Ανατολή (σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στην Ελλάδα) το να είναι 
κάποιος υπηρέτης μιας θεότητας αποτελούσε ύψιστη τιμή κι αυτό 
γιατί στην ελληνιστική πατροναλιστική εποχή ο δούλος κάποιου 
θεού ή επώνυμου προσώπου ήταν ταυτόχρονα φορέας της δύναμης 
και της αυθεντίας του. Ιδιαίτερα στη μικρά Ασία υπήρχαν πολλοί 
ιερόδουλοι, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν ως θεοῦ σώματα καὶ ἱεροί 
παῖδες. 

Στην Αποκ. με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται, εκτός του Ιωάν-
νη, ο μωυσής (15,3), όλοι οι πιστοί στον Ιησού χριστιανοί (2,20· 
7,3· 19,2. 5· 22,3. 6) και ιδιαίτερα τα μέλη εκείνα του Σώματός Του 
που είχαν το ιδιαίτερο χάρισμα της Προφητείας. Στο χωρίο αυτό 
ως δούλοι δηλώνονται προφανώς όλοι οι πιστοί αὐτοῦ, δηλ. του 
Θεοῦ (πρβλ. 22,6) και του Ι. χριστού. Στο Ιωήλ 3, 1-6 προφητεύεται 
ότι κατά τα Έσχατα ο Κύριος πρόκειται να σκορπίσει απλόχερα 
το Πνεύμα Του σε κάθε σάρκα και να προσφέρει το χάρισμα της 
προφητείας σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας Του, ανεξάρτητα από 
το φύλο, την ηλικία ή την κοινωνική τους θέση. Η συγκλονιστική 
εμπειρία της Πεντηκοστής και οι πλούσιες πνευματικές εμπειρίες 
και τα χαρίσματα της Πρώτης χριστιανικής Κοινότητας, επιβε-
βαίωσαν στη συνείδηση των πρώτων χριστιανών ότι η πρόρρηση 
αυτή εκπληρώθηκε στον καινοδιαθηκικό λαό Του (πρβλ. Πρ. 2, 
17-21). 

Ο Θεός Πατέρας και ο Ιησούς αποκαλύπτουν a] dei/ gene,sqai evn 
ta,cei. Η μονοσύλλαβη λέξη dei/ εμπεριέχει ολόκληρο το εσχατο-
λογικό δράμα, το οποίο βιώνεται καθαρτικά και νικηφόρα κατά 

12 Απαντά και στο Δ’ Ευαγγέλιο (2,18. 5,20. 10,32, 14,8-9)

1, 1-3
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τη διάρκεια κάθε θείας Λειτουργίας. Αποδεικνύεται, έτσι, ότι η 
Ιστορία και ιδιαίτερα η Εσχατολογία δεν αποτελούν προϊόν της 
Ειμαρμένης -Τύχης, αλλά μέρος του σχεδίου της θείας Οικονομίας 
του ιστορικού και προσωπικού Θεού. Το ἐν τάχει συναντάται συχνά 
στην αποκαλυπτική Γραμματεία. Στην εισαγωγική αυτή ενότητα 
είναι χαρακτηριστικό ότι η εγγύτητα των εσχατολογικών γεγονό-
των υπογραμμίζεται επιπλέον και με τη φράση-κατακλείδα ὁ γάρ 
Καιρός ἐγγύς. 

Το ρήμα evsh,manen μπορεί να δηλώνει είτε τη σαφή επεξήγηση 
(Πρ. 25,27· πρβλ. Αʹ Ενώχ 106,13. 107,2) είτε το ακριβώς αντίστροφο: 
τη σιβυλλική φανέρωση κάποιου μυστηρίου (πρβλ. τη γνωστή ρήση 
του Ηράκλειτου περί του μαντείου των Δελφών: οὒτε λέγει, οὒτε 
κρύπτει, ἀλλά σημαίνει)13. Στο Δανιήλ σημειώνεται ότι ο Θεός, διά 
του μυστηριώδους οράματος που αφορούσε στο αποτελούμενο από 
ποικίλα μέταλλα άγαλμα, ἐσήμανεν τῷ βασιλεῖ τά ἐσόμενα (Δν. 
2,45). Το ουσιαστικό σημείον σχετίζεται στην Αποκ. με τρία επου-
ράνια σημάδια· τη γυναίκα, το Δράκοντα και τους επτά αγγέλους 
με τις τελευταίες πληγές (12,1.3· 15,1). Η ίδια η Αποκ. δεν αφηγείται 
σχολαστικά, αλλά σημαίνει τα μέλλοντα, μεταρσιώνοντας έντεχνα 
και προοδευτικά ολόκληρο τον ψυχοσωματικό κόσμο του ανθρώπου 
από τα επίγεια στα επουράνια και επιτυγχάνοντας έτσι τελικά την 
ολοκληρωτική κάθαρση από το φόβο μπροστά στο άγνωστο και 
επισφαλές μέλλον, το φωτισμό και τη θέωση, την ένωση δηλ. με 
το Νυμφίο Ιησού χριστό (Πρ. 25,27).

Σε αυτή τη σήμανση, ρόλο ερμηνευτή διαδραματίζει ο άγγελος, 
ο οποίος αναφέρεται προτελευταίος στην αλυσίδα των φορέων της 
Αποκ. και είναι ίσως γνωστός στη χριστιανική κοινότητα, αφού εκφέ-
ρεται με άρθρο14. Η θέση του αγγέλου είναι εμφανώς υποδεέστερη 
από αυτήν των δύο πρώτων φορέων, γι’ αυτό και ο ίδιος δυο φορές 
απεμπολεί την προσκύνηση που δέχεται εκ μέρους του Ιωάννη (22,8). 

13 Βλ. Πλουτάρχου, Περὶ τοῦ μὴ χρᾶν ἔμμετρα νῦν τήν Πυθώ, 404 D. 
14 Στο 22,6 ο Ιωάννης ομιλεί για τον άγγελο της φιάλης, ο οποίος στο 17,1 και 22,9 

ενεργεί ως ερμηνευτής. Σύμφωνα με τον μπρατσιώτη, ο όρος άγγελος έχει 
περιληπτική έννοια. δηλώνει δηλ. όλους τους αγγέλους, οι οποίοι συμμετέχουν 
στο εσχατολογικό Δράμα. 
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Ήταν ιδιαίτερα σύνηθες στην αποκαλυπτική Γραμματεία αλλά και 
στη Γραμματεία των Ελληνιστικών χρόνων ο Θεός να επικοινωνεί 
με τον κόσμο μέσω αγγέλων. Ο ερμηνευτής άγγελος παρουσιάζεται 
στην προφητική γραμματεία στον Ιεζεκιήλ (40,3) και στο Ζαχαρία 
(1-6). Γενικότερα, στην Αποκ. οι άγγελοι συμμετέχουν ενεργά στη 
δοξολογία του Θεού και στην εξέλιξη των Εσχάτων. μνημονεύε-
ται ιδιαίτερα ο αρχάγγελος μιχαήλ, ο οποίος διεξάγει τον πόλεμο 
εναντίον του Δράκοντος - Σατανά (12,7 κ.ε.), οι επτά άγγελοι, οι 
οποίοι στέκονται μπροστά στο θρόνο (8,2) και εκείνοι, οι οποίοι δια-
χειρίζονται τον αέρα, το πυρ και το ύδωρ (7,1· 14,18· 16,5). Ανάλογη 
με αυτή της Αποκ. συμμετοχή των αγγέλων στα εσχατολογικά 
γεγονότα συναντά κανείς στα κείμενα της κοινότητας Κουμράν 
(1 QM. χΙΙ,7-8) και έχει το πρότυπό της στην Π. Δ. Άγγελος απωθεί 
τους εχθρούς από τη Γη της Επαγγελίας (Εξ. 33,2) και εξολοθρεύει 
το στρατόπεδο του Σεναχερήβ (Δ’ Βασ. 19,35). Άγγελοι ενισχύουν το 
μακκαβαίο Ιούδα στον απελευθερωτικό του αγώνα (Β’ μακ. 10,29· 
πρβλ. Δ’ μακ. 4,10). 

Ο ίδιος ο Ιωάννης (Υohanan = o Θεός είναι ελεήμων), σε αντίθεση 
με τους αποκαλυπτικούς, δεν κρύβεται πίσω από κάποιο ηχηρό ψευ-
δώνυμο, ούτε προσθέτει κάποιον ιδιαίτερο τίτλο, αλλά συνοδεύει 
το όνομά του με το προσωνύμιο δούλος το οποίο, όπως ήδη επιση-
μάνθηκε, χαρακτηρίζει στην Αποκ. όλους τους αδελφούς (χριστια-
νούς) που παροικούν στην Ασία. Ο Ιωάννης μαρτυρεί το λόγο του 
Θεού, ο οποίος ταυτίζεται στον υπό εξέταση στίχο με τη μαρτυρία 
του Ιησού. Το έργο του δεν στηρίζεται σε ήδη πραγματοποιηθείσες 
ψευδοπροφητείες, αλλά αφορά στο εσχατολογικό μέλλον, το οποίο 
έχει ήδη ανατείλει με την παρουσία του Ι. χριστού στη γη. Ο όρος 
μαρτύριο στην Αποκ. δεν έχει λάβει ακόμη την έννοια της σφαγής 
χάριν της πίστης, διότι, όπως εμφανώς αποδεικνύεται στο 11, 7, 
η μαρτυρία των δύο μαρτύρων αποτελεί την αιτία (και συνεπώς 
προηγείται) της θυσίας τους. 

Ο Πρόλογος ακολουθεί, όπως αποδεικνύεται παρακάτω, το 
χιαστό σχήμα: 

1, 1-3
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 Α VApoka,luyij VIhsou/ Cristou/
   Β h]n   e;dwken auvtw/| o` Qeo.j 

dei/xai toi/j dou,loij auvtou/ a] dei/ gene,sqai evn ta,cei( 
kai. evsh,manen avpostei,laj dia. tou/ avgge,lou auvtou/ 
tw/| dou,lw| auvtou/ VIwa,nnh|(

  Β’ o]j evmartu,rhsen to.n lo,gon tou/ Qeou/ 
Α’ kai. th.n marturi,an VIhsou/ Cristou/ o[sa ei=denÅ

Η αριστοτεχνικά δομημένη ενότητα των στ. 1-2 τελειώνει με τη 
φράση ότι ο Ιωάννης κατέγραψε όσα είδε και όχι όσα ονειρεύτηκε 
ή φαντάστηκε, κάτι που ανακαλεί την εισαγωγή της Α’ Ιω. : {O h=n 
avpV avrch/j( o] avkhko,amen( o] e`wra,kamen toi/j ovfqalmoi/j h`mw/n( o] evqeasa,meqa 
kai. ai` cei/rej h`mw/n evyhla,fhsan peri. tou/ Lo,gou th/j zwh/j kai. h` zwh. 
evfanerw,qh( kai. e`wra,kamen kai. marturou/men kai. avpagge,llomen u`mi/n th.n 
zwh.n th.n aivw,nion h[tij h=n pro.j to.n Pate,ra kai. evfanerw,qh h`mi/n (1, 1). 

με την κατακλείδα του Προλόγου, το στ. 3, μακαρίζεται όποιος 
διαβάζει και όσοι ακούνε τους λόγους του προφητικού αυτού βιβλίου 
και τηρούν τα γραμμένα σε αυτό. Στον πρώτο μακαρισμό της Αποκ. 
γίνεται αναφορά στον αναγιγνώσκοντα και στους ακροατές, οι 
οποίοι θα εφαρμόσουν αυτά που θα ακούσουν να αναγιγνώσκονται 
δημόσια κατά τη διάρκεια της εσχατολογικής λατρευτικής τους 
σύναξης. Είναι ο πρώτος από τους επτά μακαρισμούς, οι οποίοι 
συναντώνται σε καίρια σημεία της Αποκ. (14,13· 16,15· 19,9· 20,6· 22,7· 
22,14) και αντιστοιχεί στην Ευλογία (Berakha), η οποία προηγείτο της 
αναγνώσεως των Γραφών στη Συναγωγή. Όπως το Ψαλτήρι αρχίζει 
με το μακαρισμό του αναγιγνώσκοντος το Νόμο του Κυρίου (Ψ. 
1,1) και επισφραγίζεται με τους ύμνους -Άλληλούια, τους οποίους 
αναφέρει όλο το Σύμπαν στο Δημιουργό Του (Ψ. 148-150), έτσι και η 
Αποκ. εγκαινιάζεται με το μακαρισμό όχι του ενός, αλλά των πολ-
λών ακουόντων και τηρούντων τους προφητικούς - «ποιητικούς» 
της λόγους και οδηγεί με την πλοκή του περιεχομένου της στους 
γαμήλιους ύμνους - Aλληλούια. Στον Ησαΐα επίσης μακαρίζεται 
ο άνθρωπος, ο οποίος ενόψει της εσχατολογικής αποκαλύψεως 
του Κυρίου, εφαρμόζει τις εντολές Του: fula,ssesqe kri,sinÅ poih,sate 
dikaiosu,nhnÅ h;ggisen ga.r to. swth,rio,n mou paragi,nesqai kai. to. e;leo,j 
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mou avpokalufqh/naiÅ maka,rioj avnh.r o` poiw/n tau/ta kai. a;nqrwpoj o` 
avnteco,menoj auvtw/n (56,1-2α). Είναι γνωστό ότι οι μακαρισμοί, οι 
οποίοι έχουν κατά πάσα πιθανότητα λατρευτική προέλευση, είχαν 
λάβει ήδη στα καινοδιαθηκικά χρόνια εσχατολογική χροιά (Ψ. Σολ. 
17,44· 18,6-7). Η εξέχουσα σημασία των μακαρισμών στην Κ.Δ. 
έγκειται στο ότι η πραγματοποίηση της υπόσχεσης δεν προσδο-
κάται στο μέλλον, αλλά πραγματοποιείται στο λειτουργικό παρόν 
για όποιον εκπληρώνει τους όρους του μακαρισμού. Σαφής είναι η 
αντιστοιχία του πρώτου με τον έβδομο μακαρισμό (22,14) και με το 
μακαρισμό του Ιησού: menou/n maka,rioi oì avkou,ontej to.n lo,gon tou/ Qeou/ 
kai. fula,ssontej (Λκ. 11,28). Ο Lohmeyer αιτιολογεί το γεγονός ότι ο 
Ιωάννης δε χρησιμοποιεί το κυριακό φυλάσσειν αλλά το τηρεῖν με 
το ότι το τελευταίο αποδίδει το εβραϊκό nazir, οπότε τηρούντες = οι 
Ναζαρηνοί (πρβλ. το όνομα του Ιησού και των πρώτων χριστιανών 
Ναζωραίος· μτ 2,23· Πρ. 24,5). 

Η εγγύτητα του τέλους, η οποία υπογραμμίζεται για δεύτερη φορά 
με τη φράση ο Καιρός εγγύς, προκαλεί δύο πολύ βασικά για την 
αποδοχή της Αποκ. ως προφητείας ερωτηματικά. Πρώτον· Ενώ μετά 
το άνοιγμα της έβδομης σφραγίδος και τη σιωπή που επικρατεί στον 
Ουρανό, η Εκκλησία και ο αναγνώστης αναμένουν την πολυπόθητη 
Παρουσία του Κυρίου, παρεμβάλλονται άλλες δύο επτάδες συμφορών 
και το Τέλος παρατείνεται. Δεύτερον· Τα γεγονότα της Συντέλειας, 
τα οποία καταγράφει και διακηρύττει η Αποκ., δεν έχουν συμβεί, 
έστω και αν έχουν παρέλθει 2. 000 χρόνια από τη συγγραφή της.

Ίσως η απάντηση βρίσκεται στην ασύλληπτη αγάπη του Θεού, 
ο Οποίος μισεί την αμαρτία, αλλά αγαπά τον αμαρτωλό και προσ-
δοκά την μετάνοιά του. Σημειώνεται στη Β’ Πε. (3,8-9): }En de. tou/Ä 
to mh. lanqane,tw u`ma/j( avgaphtoi,( o[ti mi,a h`me,ra para. Kuri,w| w`j ci,lia 
e;th kai. ci,lia e;th w`j h`me,ra mi,aÅ ouv bradu,nei Ku,rioj th/j evpaggeli,aj( w[j 
tinej bradu,thta h̀gou/ntai( avlla. makroqumei/ eivj ùma/j( mh. boulo,meno,j tinaj 
avpole,sqai avlla. pa,ntaj eivj meta,noian cwrh/saiÅ Σύμφωνα άλλωστε με 
τον π. Γ Φλωρόφσκυ «το έσχατον δε σημαίνει πρωτίστως τελικόν 
στη χρονική σειρά των γεγονότων. Σημαίνει μάλλον ύστατον (απο-
φασιστικόν), το δε ύστατον πραγματοποιείται εντός της πιέσεως 
των ιστορικών συμβάντων και γεγονότων». 

1, 1-3
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  Ε ΥΛ Ο Γ Ι Α
(Επιστολικό Προοίμιο-Praescriptio)

1,4 Αναγνώστης
 superscriptio: VIwa,nnhj 
 adscriptio: tai/j e`pta. evkklhsi,aij tai/j evn th/| VAsi,a|\
 salutatio: ca,rij u`mi/n kai. eivrh,nh 
 avpo. o` w'n kai. o` h=n kai. o` evrco,menoj
 kai. avpo. tw/n e`pta. Pneuma,twn a] evnw,pion tou/ qro,nou auvtou/
5 kai. avpo. VIhsou/ Cristou/(
 o` ma,rtuj( o` pisto,j( o` prwto,tokoj tw/n nekrw/n kai. o` a;rcwn tw/n 

basile,wn th/j gh/jÅ

Εκκλησία: Tw/| avgapw/nti h̀ma/j kai. lu,santi h̀ma/j evk tw/n àmartiw/n h̀mw/n 
 evn tw/| ai[mati auvtou/(

6 kai. evpoi,hsen h`ma/j basilei,an( i`erei/j tw/| Qew/| kai. Patri. auvtou/(
 auvtw/| h` do,xa kai. to. kra,toj eivj tou.j aivw/naj Îtw/n aivw,nwnÐ\ avmh,nÅ

Αναγνώστης: 7 Idou. e;rcetai meta. tw/n nefelw/n(
 kai. o;yetai auvto.n pa/j ovfqalmo.j
 kai. oi[tinej auvto.n evxeke,nthsan(
 kai. ko,yontai evpV auvto.n pa/sai ai` fulai. th/j gh/jÅ

Εκκλησία: Nai,( avmh,nÅ

Αναγνώστης: 8 VEgw, eivmi to. a;lfa kai. to. w=( le,gei Ku,rioj ò Qeo,j(
 o` w'n kai. o` h=n kai. o` evrco,menoj( o` pantokra,twrÅ

Οι στ. 1, 4-8 έχουν εισαγωγικό επιστολικό και παράλληλα λει-
τουργικό χαρακτήρα, όπως συμβαίνει με αρκετές εισαγωγικές φρά-
σεις των επιστολών του Παύλου (Α’ Κορ. 1,3· Β’ Κορ. 1,2· Εφ. 1,2). Η 
Λατρεία αποτελεί την «αρχή και το τέλος» της Αποκ., αφού μόνον 
μέσα στο κλίμα και τη δυναμική της μπορεί ο πιστός να βιώσει το 
Δράμα και τη Λύτρωση, την οποία αυτή προσφέρει. Ο Lohmeyer 
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ισχυρίστηκε ότι η παραπάνω ενότητα αποτελεί μικρογραφία της 
Θ. Λειτουργίας των πρώτων αποστολικών χρόνων. Προηγείται η 
Ευλογία (ca,rij u`mi/n kai. eivrh,nh), ακολουθεί η δοξολογία της Εκκλη-
σίας (Tw/| avgapw/nti h`ma/j kai. lu,santi h`ma/j), έπεται η ανάγνωση 
παλαιοδιαθηκικών περικοπών και ακολουθεί η Προφητεία (VEgw, 
eivmi to. a;lfa). Η άποψη του Aune ότι στην ενότητα 1,4-8 έχουμε ένα 
λειτουργικό διάλογο μεταξύ του Αναγνώστη/Προεστώτος, ο οποίος 
εκπροσωπεί στη Σύναξη τον Ιωάννη, και της Εκκλησίας είναι κατά 
τη γνώμη μου η ορθότερη. 

Ο Ιωάννης γράφει σε επτά συγκεκριμένες Εκκλησίες της Ασίας, 
χωρίς να προσθέσει στο όνομα του κάποιο προσδιορισμό, κάτι το 
οποίο υποδηλώνει το κύρος, το οποίο διέθετε σε αυτές. Η δυτική μ. 
Ασία έγινε ρωμαϊκή επαρχία με τη διαθήκη του τελευταίου βασι-
λιά της Περγάμου Αττάλου Γ’ (130 π.X. και το 27 π.X. ανθυπατική). 
Πρωτεύουσά της ήταν μάλλον η Πέργαμος. Σε αυτήν ανήκαν οι 
περιφέρειες μυσία, Λυδία, Καρία και Φρυγία. Εκεί διαδόθηκε ο χρι-
στιανισμός κυρίως διά του απ. Παύλου. Ο Ιωάννης απευθύνεται 
σε επτά Εκκλησίες, επειδή θέλει να προσδώσει καθολικότητα και 
οικουμενικό κύρος σε αυτές, κάτι που επισημαίνει ήδη ο κατάλογος 
του μουρατόρι (171-2 μ.χ.): et Iohannes enim in Apokalypse, licit septem 
ecclesis scribat, tamen omnibus dicit (=ο Ιωάννης, αν και έγραψε σε επτά 
εκκλησίες, παρόλα αυτά ομιλεί σε όλες). Σημειωτέον ότι σε Σώμα 
(Corpus) επτά ή δεκατεσσάρων επιστολών διαμορφώθηκαν οι επι-
στολές του Παύλου, οι Καθολικές αλλά και αυτές του Ιγνατίου. 
Βεβαίως, θα μπορούσε ο Ιωάννης να επιλέξει άλλες Εκκλησίες από 
αυτές που ονοματίζει, όπως π.χ. των Κολοσσών, της Ιεράπολης, της 
Τρωάδος, της μιλήτου, της μαγνησίας ή των Τράλλεων, οι οποίες 
έγιναν αποδέκτες των επιστολών του Παύλου και του Ιγνατίου. 
Κατά τον Ramsay επέλεξε τις συγκεκριμένες επτά, επειδή απο-
τελούσαν ταχυδρομικά κέντρα και βρίσκονταν στην οδό, η οποία 
με αφετηρία τα παραλιακά μέρη διαπερνούσε τα ενδότερα της μ. 
Ασίας, οπότε εύκολα θα μπορούσαν να διαδοθούν και να γίνουν 
κτήμα ολόκληρης της περιοχής. Ο Ιωάννης προφανώς απευθύνεται 
στις συγκεκριμένες επτά εκκλησίες, (α) διότι συνδεόταν ιδιαίτερα 
μαζί τους (προφητικά και πνευματικά) και (β) διότι θέλει να επι-

1, 4-8
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λύσει συγκεκριμένα προβλήματά τους, τα οποία όμως αποτελούν 
φλέγοντα ζητήματα για όλη την Εκκλησία. 

με την Ευλογία (1,4-5α· πρβλ. Β’ Κορ. 13,13), όπως και με το μακα-
ρισμό, που προηγήθηκε, δεν έχουμε απλώς δυο τυποποιημένες λει-
τουργικές εκφράσεις, αλλά πνευματική πρόγευση εκ μέρους της 
Εκκλησίας της μακαριότητας της Καινής Ιερουσαλήμ. Διά της χάριτος, 
η οποία αντικαθιστά στις εισαγωγές των Επιστολών του Παύλου και 
εκχριστιανίζει το ελληνικό επιστολικό προοίμιο χαίρειν, δηλώνεται 
η ανέκφραστη αγάπη του Θεού προς τους αμαρτωλούς, η οποία 
αποκαλύφθηκε με τον ιλαστήριο θάνατο του μονογενούς Του Υιού 
(μπρατσιώτης). με την ειρήνη του Θεού δε νοείται απλώς η απουσία 
πολέμου, ο οποίος, εφόσον υπάρχει ο Δράκοντας αποτελεί για τους 
«νικώντες» αγίους μια διαρκή επίγεια πραγματικότητα (12,17· 13,7· 
16,14· 19,19· 20,8), αλλά η εσχατολογική ειρήνη - Schalom, η οποία 
εμπεριέχει όλα τα παραδείσια αγαθά. Ήδη διά της λειτουργικής 
Ευλογίας οι πιστοί γίνονται μέτοχοι της θεϊκής Βασιλείας, πολίτες 
της Καινής Ιερουσαλήμ. Αποτελούν, έστω και αν βρίσκονται στο 
μέσο της καμίνου των θλίψεων, Βασιλεία (Ιmperium) του Θεού, πεδίο 
αποκάλυψης των θεϊκών δώρων της απροϋπόθετης αγάπης και της 
απόλυτης ελευθερίας. 

Ο Ιωάννης στην Ευλογία, που απευθύνει ο ίδιος διά του Προεστώ-
τος στις επτά Εκκλησίες, δεν ακολουθεί το συνηθισμένο τύπο avpo. 
Qeou/ Patro.j h`mw/n kai. kuri,ou VIhsou/ Cristou/ (πρβλ. Γαλ. 1,3), αλλά, 
κάνοντας χρήση της ποιητικής αδείας, αντικαθιστά τα κλασικά 
θεϊκά ονόματα (κυρίως) με μετοχές, οι οποίες αποδίδουν καλύτε-
ρα, τη δυναμική παρουσία και ιστορική δράση του τριαδικού Θεού. 
Ιδίως η επανάληψη του φθόγγου «ο» στο o` w'n, καθώς απαιτεί το 
μεγαλύτερο άνοιγμα του στόματος για να προφερθεί, υποβάλλει 
αυτόματα την έννοια του μεγάλου.

Είναι η μοναδική Ευλογία στην Κ. Δ., που είναι τόσο εκτεταμένη, 
στην οποία μνημονεύεται η αγ. Τριάδα και δεσπόζει ο αριθμός 
τρία. Η χάρις και η ευλογία προέρχεται 1/ avpo. o` w'n kai. o` h=n kai. 
o` evrco,menoj («άπό της τρισυποστάτου Θεότητος», Ανδρέας) kai. 2/ 
avpo. tw/n e`pta. pneuma,twn a] evnw,pion tou/ qro,nou auvtou/ kai. 3/ avpo. VIhsou/ 
Cristou/, ο οποίος προσδιορίζεται, επίσης, με τρεις χαρακτηρισμούς. 
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Αυτή η εμμονή στον αριθμό τρία μπορεί να κατανοηθεί πλήρως, 
εάν ληφθεί υπόψιν ότι ένα από τα κεντρικά θέματα της Αποκ. είναι 
η εσχατολογική μετωπική σύγκρουση της αντίθεης δαιμονικής 
τριάδας με την αγία Τριάδα. Γι’ αυτό και η Αποκ. είναι το μοναδικό 
βιβλίο στην Κ.Δ., στο οποίο εξαίρεται με τόση έμφαση η ενότητα 
του Πατρός, Υιού και Αγ. Πνεύματος. 

Το o` w'n kai. o` h=n kai. o` evrco,menoj αποτελεί την ανάπτυξη του 
ονόματος του Θεού, όπως αυτό αποκαλύφθηκε στη φλεγόμενη, 
αλλά μη καιόμενη βάτο του Σινά στο μωυσή (Εξ. 3,14). Αυτή η 
συγκλονιστική αποκάλυψη του κατεξοχήν Αγγέλου του Κυρίου 
αποτέλεσε την αφετηρία της καταπληκτικής Εξόδου του Ισραήλ 
από την αιγυπτιακή χώρα της καταπίεσης και της δουλείας. με τη 
μετοχή o`  'Wn μετέφρασαν οι Ο’ τον εβρ. όρο Ehje, ο οποίος σχετί-
ζεται με το θεϊκό όνομα Jahwe (= Εστίν= Αυτός που υπάρχει· Κύριος 
κατά τους Ο’). Ο αναπτυγμένος μετοχικός τύπος ò w'n kai. ò h=n kai. ò 
evrco,menoj εμφανίζεται ήδη στην προχριστιανική ελληνική γραμματεία 
για να περιγράψει ειδωλολατρικές θεότητες. Ο Δίας στον Παυσανία 
αναφέρεται ως Ζεύς ὁ ἦν, Ζεύς ὁ ὤν, Ζεὺς ὁ ἐσόμενος (Ελλάδος Περι-
ηγήσεις, χ 12.5). Στην ιουδαϊκή γραμματεία απαντά σε μιδράς του 
Εξ. 3, 14 και Δτ. 32, 39 (ἴδετε, ἴδετε, ὅτι αὐτός Ἐγώ εἰμι - καὶ οὐκ ἔστι 
Θεός πλὴν ἐμοῦ). Ίσως οι Ιουδαίοι δανείστηκαν από τους Έλληνες 
το θεϊκό αυτό τίτλο, προκειμένου να δώσουν τη δική τους απάντηση 
στην πανάρχαια αναζήτηση της ελληνικής φιλοσοφίας και σκέψης 
περί του όντως όντος. Έτσι, επιπλέον, συσχέτισαν το ο ΩΝ με το 
ελληνικό όνομα του Γιαχβέ ΙΑΩ, που απαντά επίσης ως μετάφραση 
του εβραϊκού ονόματος Γιαχβέ, και την προσφιλή στα ελληνιστικά 
χρόνια θεότητα ΑΙΩΝ.

Ο Ιωάννης χρησιμοποιεί συχνά το αναπτυγμένο όνομα του Γιαχβέ 
ο Ων (εβρ. Ehje) σε συνδυασμό με το Κύριος (εβρ. Jahwe) και τους 
κατηγορηματικούς προσδιορισμούς ο Θεός, ο παντοκράτωρ. Θέλει 
να τονίσει έτσι στους αναγνώστες της Αποκ. ότι ο Θεός των χριστια-
νών υπάρχει πραγματικά σε αντίθεση προς όλα τα μη όντα, ψεύτικα 
και νεκρά είδωλα του κόσμου (9,20· 17,8) και μάλιστα υπάρχει και 
δρα στο ιστορικό παρόν, παρά την επιφανειακή απουσία Του από 
τον κόσμο. Αυτός αξίζει να λαμβάνει την προσκύνησή μας, διότι θα 

1, 4-8
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υπάρχει αιώνια σε αντίθεση προς όλα τα άλλα εφήμερα πρόσωπα 
ή συστήματα, τα οποία λατρεύει ο κόσμος. Ο χριστιανικός Θεός 
δεν είναι ο απαθής Θεός των Ελλήνων που υπάρχει απλώς στο 
υπερπέραν αλλά, συνυπάρχει με τον πιστό του λαό στην έξοδο που 
αυτός επιχειρεί από τη χώρα της δουλείας, ακριβώς, όπως υπήρξε 
μαζί με τον ισραηλιτικό λαό κατά την Έξοδό του από την χώρα της 
δουλείας. Αυτές τις σημασίες εμπεριέχει η χρήση της μετοχής ο Ων 
και στη λατρευτική ευχή των Αποστολικών Διαταγών: ὁ ὤν, Δέσποτα 
Κύριε ὁ Θεός ὁ παντοκράτωρ, ὁ μόνος ἀγέννητος καὶ ἐβασίλευσας, ὁ 
ἀεί ὤν καὶ πρὸ τῶν αἰώνων ὑπάρχων (8. 5. 1)

Το ότι ο Ιωάννης θεωρεί το ò w'n kai. ò h=n kai. ò evrco,menoj ως όνομα 
αποδεικνύεται από το ότι (α) χρησιμοποιεί τον τύπο άκλιτο (1,4) 
και (β) προτάσσει τη μετοχή o` w'n, ενώ αντίθετα σε άλλα σημεία 
παραθέτει τα τρία αυτά ονόματα με τη φυσική τους σειρά (4,8). 
Επιπλέον, σε δύο περιπτώσεις, όταν το εσχατολογικό Δράμα οδεύει 
στην ολοκλήρωσή του, παραλείπει το τρίτο όνομα ὁ Ἐρχόμενος 
(11,17· 16,5). με το ὁ Ἐρχόμενος ο Ιωάννης αντικαθιστά το Ἐσόμενος 
των αντίστοιχων ιουδαϊκών και ειδωλολατρικών τύπων, διότι αυτό 
(το Ἐσόμενος) θα έδινε την ερμηνευτική δυνατότητα μελλοντικής 
αλλαγής της ουσίας του Γιαχβέ. Το Ἐρχόμενος προϋποθέτει, άλλω-
στε, το Ἐσόμενος, αφού ο Γιαχβέ θα έλθει στο μέλλον, ακριβώς, 
διότι θα υπάρχει.

Προκαλεί επίσης εντύπωση το ότι ο Ιωάννης δε χρησιμοποιεί το 
μελλοντικό τύπο του Ερχόμενος, Ἐλευσόμενος. Αυτό συμβαίνει για 
τους εξής λόγους: α) Ο Θεός έρχεται διαρκώς διά του Λόγου Του 
στην Κτίση και την Ιστορία. Η επιφάνεια του Ιησού στον Ιωάννη 
στον τόπο της εξορίας Του και οι επιστολές Του στις επτά Εκκλησίες 
(1,12-3,22) αποδεικνύουν ότι ο Θεός είναι διαρκώς παρών στην Ιστο-
ρία. β) με τη χρησιμοποίηση της μετοχής ὁ Ἐρχόμενος τονίζεται, 
επιπλέον, το γεγονός ότι η τελική έλευση του Θεού είναι επικεί-
μενη. Το βιβλίο της Αποκ. εισάγεται και κατακλείεται με τη φράση 
ὀ γὰρ Καιρὸς ἐγγύς (1,3· 22,10). Ο διάβολος γνωρίζει ότι το τέλος 
του πλησιάζει, ενώ ο Ι. χριστός στέκεται ήδη στη θύρα και κρούει 
(3,20). Ο ίδιος ο Ιησούς επιβεβαιώνει ότι ναὶ, ἔρχομαι ταχύ (22, 20). Η 
Βασιλεία του Θεού έχει αρχίσει ήδη να κυοφορείται με τη Σταύρωση 



7 5

και την Ανάσταση. γ) Ο Donough υποστηρίζει ότι με τη μετοχή ο 
Ερχόμενος ο Ιωάννης προσπαθεί να αιτιολογήσει το γεγονός της 
παρουσίας των δεινών στη γη, δηλ. της μη πληρότητας της γης με 
τη δόξα του Κυρίου, την οποία εξυμνεί ο ύμνος του Ησαΐα. Ενώ το 
Αʹ Ενώχ (39,11-12) υποκαθιστά τη δόξα του Κυρίου, για την οποία 
μιλά ο Ησαΐας, με τα πνεύματα του Κυρίου και η Συναγωγή θεωρεί 
ευκταία (αλλά όχι πραγματική) την παρουσία της δόξας του Κυρίου 
στη γη που ταλανίζεται από συμφορές, ο Ιωάννης υπογραμμίζει 
ότι η δόξα του Κυρίου θα επισκιάσει πλήρως τη γη, όταν έρθει σε 
αυτήν ο Κριτής Κύριος.

Πιστεύω ότι ο Ιωάννης χρησιμοποιεί επιπλέον τη μετοχή ὁ Ἐρχό-
μενος, διότι αυτή αποτελεί μεσσιακό τίτλο όχι μόνον στην Αποκ., 
αλλά σε όλη την Κ.Δ. (Απ. 1, 7· 3, 11· 16, 15· μτ. 24, 42-43) και συνδέεται 
πάντα με τον Ι. χριστό. Στην Αποκ. Αυτός διαβεβαιώνει τους πιστούς 
με τα παρακλητικά λόγια ιδού έρχομαι ταχύ (2,5. 16· 3,11· 22, 7. 20) και 
είναι Αυτός, που με αγωνία προσκαλείται να έλθει (22, 17. 20). Στο 1,8 
αυτός, ο οποίος πραγματικά έρχεται και κατόπιν αυτοχαρακτηρίζεται 
με θεϊκούς τίτλους, οι οποίοι στην Π. Δ. αποδίδονται αποκλειστικά 
στον Γιαχβέ, δεν είναι ο Θεός-Πατήρ, όπως οι περισσότεροι ερμηνευτές 
απροϋπόθετα αποδέχονται, αλλά Αυτός ο Οποίος εξεκεντήθη για χάρη 
του ανθρώπου: ο Ι. χριστός (Δν. 7,13· Ζαχ. 12,10). Το ότι στη φράση ò 
w'n kai. ò h=n kai. ò evrco,menoj  δε δηλώνεται μόνον ο Θεός-Πατήρ, αλλά 
και ο Ι. χριστός, αποδεικνύεται και από δύο ακόμη στοιχεία: Πρώτον· 
στο 22, 12, το οποίο είναι σαφώς παράλληλο του 1,8, Αυτός, ο οποίος 
διακηρύσσει ότι και πάλι έρχεται, είναι ο Ιησούς. Δεύτερον· ως ἦν καὶ 
οὐκ ἔστι καὶ παρέσται (17,8), με την παράφραση δηλ. του ονόματος ò 
w'n, χαρακτηρίζεται το εκ της θαλάσσης προερχόμενο Θηρίο (13,1) (ο 
Αντίχριστος) και όχι ο Δράκοντας. με τη φράση, συνεπώς, ò w'n kai. ò 
h=n kai. ò evrco,menoj, χαρακτηρίζεται ο Θεός, ο οποίος έρχεται συνεχώς 
ιδιαίτερα κατά την τέλεση της θείας Ευχαριστίας και θα έλθει κατά τα 
Έσχατα διά του δευτέρου Προσώπου της αγ. Τριάδος, του I. Xριστού.

Η μετοχή Ερχόμενος είχε και λειτουργική διάσταση. Το πασχάλιο 
δείπνο των Εβραίων μέχρι σήμερα επισφραγίζεται με την βρώση 
ενός άζυμου άρτου, ο οποίος έχει το περίεργο όνομα Afikoman, το 
οποίο άλλοι το μετέφρασαν ως επίκωμον (επιδόρπιο) και άλλοι ως 

1, 4-8
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ο Αφικόμενος ή ο Ερχόμενος. Ο Ι. χριστός στο τελευταίο δείπνο με 
τους μαθητές του ταύτισε τον εαυτό Του με τον αφικόμενο μεσσία, 
τον οποίο συμβόλιζε ο άρτος και ανέμεναν με λαχτάρα οι Ιουδαίοι. Η 
μετοχή συνεπώς ο Ερχόμενος έχει πλούσιο θεολογικό και λειτουργικό 
υπόβαθρο, αναφέρεται κυρίως στον I. Xριστό και παραπέμπει στο 
τελευταίο δείπνο με τους μαθητές Του στο υπερώο. Η λειτουργική 
του διάσταση φαίνεται από τη χρησιμοποίησή του στον επίλογο της 
Αποκ., όπου to. Pneu/ma kai. h̀ Nu,mfh le,gousin\ e;rcouÅ kai. ò avkou,wn 
eivpa,tw\ e;rcouÅ kai. ò diyw/n evrce,sqw( ò qe,lwn labe,tw u[dwr zwh/j dwrea,nÅ 
(22,17) Ό Κύριος ήλθε, ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος θα έλθει - σε αυτήν 
την τριπλή σημασία της αρχαίας αραμαϊκής αναφώνησης «μαραναθά», 
περικλείεται όλη η νικηφόρα πίστη των Χριστιανών, μπροστά στην 
οποία αποδείχτηκαν αδύναμοι όλοι οι διωγμοί (π. Α. Σμέμαν). 

μετά την πανηγυρική αναφορά στο Θεό, ως δεύτερη πηγή Ευλο-
γίας προβάλλονται τα επτά Πνεύματα του Θεού. Ο αριθμός επτά 
θεωρούνταν στην αρχαιότητα ως ιερός και μάλιστα τέλειος, επειδή 
αποτελεί άθροισμα του αριθμού τρία, ο οποίος συνδέεται με το Θεό, 
και του αριθμού τέσσερα, ο οποίος συνδέεται με την Κτίση. Όπως 
επισημαίνει ο Γ. Γαλίτης15, η χρήση του αριθμού επτά ανάγεται σε 
μυθολογικές παραστάσεις των αρχαίων λαών της Ανατολής και ιδίως 
των Βαβυλωνίων, οι οποίες βέβαια στην εποχή του Ιωάννη είχαν χάσει 
το μυθολογικό τους περιεχόμενο. Βάση του αριθμού επτά θεωρείται 
η συναρίθμηση του ηλίου, της σελήνης και των πέντε πλανητών, που 
έδωσαν το όνομα τους στις ημέρες της εβδομάδος. Η ιερότητα του 
αριθμού επτά βασιζόταν, επίσης, στον αγιασμό της εβδόμης ημέρας 
από τον ίδιο τον Θεό. Στην Αποκ., όμως, ο αριθμός αυτός θεωρείται 
ως χαρακτηριστικό όχι μόνον του Αρνίου, αλλά και των αντίθεων 
δυνάμεων. Ο Δράκοντας, όπως επίσης και το Θηρίο, ο Αντίχριστος, 
έχουν επτά κεφαλές (12,3· 13,1). Ο αριθμός επτά υποδηλώνει έτσι 
μάλλον την πληρότητα και την πολλαπλότητα των χαρισμάτων του 
Πνεύματος. Ο συνδυασμός του αριθμού επτά με το Πνεύμα έδωσε 
αφορμή για ποικίλες υποθέσεις. Πολλοί ερμηνευτές εξέλαβαν τα 

15 «Τα επτά πνεύματα του Θεού», 1900ετηρίς...  716.
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Πνεύματα ως τους επτά αρχαγγέλους, οι οποίοι αναφέρονται στο 
βιβλίο του Τωβίτ (12,15) και αντιστοιχούν στις επτά αστρικές θεό-
τητες των Βαβυλωνίων ή τα επτά αστέρια της Άρκτου ή τους επτά 
ανέμους. Ο Ανδρέας και ο Αρέθας υποθέτουν ότι πρόκειται περί 
επτά αγγέλων (Ρ. G. 106,505). 

Πιστεύω ότι τα επτά πνεύματα του Θεού δεν μπορεί να είναι 
άγγελοι για δύο λόγους: (α) Σαφώς διαχωρίζονται οι επτά άγγε-
λοι του Θεού, οι οποίοι στέκονται μπροστά στο θεϊκό θρόνο (8,1), 
από τα επτά Πνεύματα. (β) Τα επτά Πνεύματα στην εισαγωγή της 
Αποκ. αποτελούν, μαζί με το Θεό και τον Υιό, πηγή ευλογίας (1,4). 
Απομένει η θεώρηση των επτά Πνευμάτων ως των επτά ενεργειών 
του Αγ. Πνεύματος, το οποίο αποστέλλεται σε όλη τη γη, κάτι το 
οποίο συνάδει και με την ιωάννεια διδασκαλία περί αποστολής 
του Παρακλήτου (Ιω. 14,16. 26· 15,26· 16,7). Το Αρνίο κατέχει το Άγ. 
Πνεύμα στην πληρότητά του (Ησ. 61,1· Λκ. 4,18). Την αποστολή του 
Πνεύματος σε όλη τη γη βίωναν ιδιαίτερα οι πρώτοι χριστιανοί κατά 
τη Λατρεία και την εκδήλωση των διαφόρων χαρισμάτων (Α’ Κορ. 
12-14). Στο πλαίσιο της επίγειας Λατρείας στην ίδια την Αποκ. (κεφ. 
2-3) βιώνονται τα λόγια του Ιησού χριστού προς τις επτά μικρασια-
τικές Εκκλησίες ως λόγια του Αγ. Πνεύματος. 

Εκτός του τριαδικού Θεού και των επτά Πνευμάτων ως επιπλέον 
πηγή Ευλογίας προβάλλει στο τέλος το πρόσωπο του I. Xριστού. 
Το όνομά Του συνοδεύεται από τρεις προσδιορισμούς o` ma,rtuj( o` 
pisto,j( o` prwto,tokoj tw/n nekrw/n kai. o` a;rcwn tw/n basile,wn th/j gh/j, 
οι οποίοι απαντώνται στο μεσσιακό Ψ. 88 (89), 28. 38 και συνοψί-
ζουν ανάγλυφα το συγκλονιστικό έργο της θείας Οικονομίας στο 
λειτουργικό γίγνεσθαι της Εκκλησίας. με τη φράση o` ma,rtuj( o` 
pisto,j, συνοψίζεται η επίγεια ζωή, η διδασκαλία και το μαρτύριο 
του I. Xριστού, τα οποία αποτέλεσαν την προϋπόθεση της ένδοξης 
Ανάστασής Του από τους νεκρούς. Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός 
υποδηλώνεται με τη φράση o` prwto,tokoj tw/n nekrw/n που σημαίνει 
το ότι ο μεσσίας είναι η απαρχή της καινούργιας Δημιουργίας και 
εγγυάται την απαρχή της καινούργιας ζωής (Α’ Κορ. 15,20· Κολ. 
1,18). μέσω της ανάστασης και της ενθρόνισής Του στα δεξιά τού 
Πατέρα, έστω και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η συντριβή των αντίθεων 

1, 4-8
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δυνάμεων, ο Ιησούς είναι o` a;rcwn tw/n basile,wn th/j gh/j. με τους 
τρεις αυτούς χαρακτηρισμούς στα πλαίσια της Επίγειας Λατρείας 
προλαμβάνεται το γεγονός της ενθρόνισης του εσφαγμένου Αρνίου, 
το οποίο περιγράφεται στα Αποκ. 4-5. 

Η Εκκλησία απαντά στην απονομή χάριτος και Ειρήνης με μια 
Δοξολογία ειδικά προς το πρόσωπο του Ιησού. 

 Tw/| avgapw/nti h`ma/j kai. lu,santi h`ma/j evk tw/n a`martiw/n h`mw/n 
 evn tw/| ai[mati auvtou/(
 kai. evpoi,hsen h`ma/j basilei,an( i`erei/j tw/| Qew/| kai. Patri. auvtou/(
 auvtw/| h` do,xa kai. to. kra,toj eivj tou.j aivw/naj Îtw/n aivw,nwnÐ\ avmh,nÅ

Η Satake απέδειξε ότι η αλλαγή υποκειμένου (h`ma/j), οι μετοχές 
Tw/| avgapw/nti lu,santi h`ma/j, καθώς επίσης και η φράση basilei,an( 
i`erei/j παραπέμπουν σε ανάλογους βαπτιστηριακούς ύμνους, οι 
οποίοι συναντώνται στις παύλειες επιστολές. Σε ορισμένα μάλιστα 
ήσσονος σημασίας χειρόγραφα (1006. 1841. 1854.) αντί για λύσαντι 
καταγράφεται η παραλλαγή λούσαντι. Ο Ιωάννης μετέτρεψε το 
ἀγαπήσας σε μετοχή ενεστώτα ἀγαπῶντι, για να εξάρει τη μόνιμη 
και διαρκή αγάπη του I. Xριστού προς τα μέλη της Εκκλησίας του, 
κάτι που υπογραμμίζεται και με το ρήμα φιλώ (3, 19), το οποίο 
απευθύνει ο Ιησούς σε μια Εκκλησία, που παρουσιάζει εξαιρετικές 
αδυναμίες. με τον ύμνο, όπως και με όλη τη Λατρεία, η Εκκλησία 
συμπυκνώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της. Ανακαλεί 
ενεργά στη μνήμη της το γεγονός της Βαπτίσεως, κατά το οποίο ο 
πιστός απελευθερώθηκε από την επιρροή της θανατηφόρου αμαρ-
τίας και γεύθηκε το αίμα και το ύδωρ, τα οποία προήλθαν από την 
πληγή του εσφαγμένου Αρνίου (πρβλ. Ιω. 19,34). Η απελευθέρωση 
από τη σφαίρα της αμαρτίας και του κακού δεν αποτέλεσε δικό της 
κατόρθωμα, αλλά επίτευγμα της διαρκούς αγάπης του I. Xριστού, ο 
οποίος έχυσε το αίμα Του για τη σωτηρία και τη θέωση των ανθρώ-
πων. με το ἐν τῷ αἵματι Αὐτοῦ δεν εξαίρεται μόνον η σπουδαιότητα 
του ιστορικού γεγονότος της Σταυρώσεως, αλλά και αυτού της θείας 
Ευχαριστίας (Ιω. 6, 53-55). 
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Οι πιστοί, δυνάμει του Σταυρού και των μυστηρίων, όχι μόνον 
απελευθερώθηκαν από το ζυγό της αμαρτίας, αλλά επιπλέον έλα-
βαν ο καθένας χωριστά το ύπατο αξίωμα της βασιλείας και της 
ιεροσύνης, ένα συνδυασμό αξιωμάτων, τον οποίο κατά κόσμον είχε 
μόνον ο διώκτης τους αυτοκράτορας. Η οικουμενική Εκκλησία και 
όχι ο ιστορικός πλέον Ισραήλ (Εξ. 19, 6) αποτελεί ιδιαιτέρως κατά 
τη λατρευτική της ευχαριστιακή σύναξη τον επίγειο χώρο, όπου 
κυοφορείται μυστικά το παγκόσμιο εσχατολογικό γεγονός της 
Βασιλείας του Θεού, το οποίο θα τελειωθεί και θα φανερωθεί με την 
κατάβαση της Καινής Ιερουσαλήμ. Γι’αυτό και οι πιστοί αποδίδουν 
με τη δοξολογία τους αποκλειστικά στον Ιησού τις ιδιότητες της 
«δόξας» και του «κράτους», τα οποία κατεξοχήν σφετεριζόταν για 
τον εαυτό της η ρωμαϊκή εξουσία. 

Ο συνδυασμός των προφητειών, ο οποίος εν συνεχεία αναγι-
γνώσκεται από τον προεστώτα της Σύναξη έχει χαρακτηριστεί ως 
η Περίληψη της Αποκ. (Bousset). 

 VIdou. e;rcetai meta. tw/n nefelw/n(
 kai. o;yetai auvto.n pa/j ovfqalmo.j
 kai. oi[tinej auvto.n evxeke,nthsan(
 kai. ko,yontai evpV auvto.n pa/sai ai` fulai. th/j gh/jÅ

Η ανθολογία αυτή (Testimonium) των προφητειών του Δανιήλ (7, 13) 
και Ζαχαρία (12, 10) συναντάται στο κατά ματθαίον (24, 30) και στον 
Ιουστίνο (Διαλ. 14, 3), κάτι που πιστοποιεί το ότι χρησιμοποιούνταν 
ευρέως στην πρώτη Εκκλησία, σημαίνοντας, όμως, όχι τον ερχομό 
του Υιού του Ανθρώπου στον Παλαιό των Ημερών, όπως δηλώνεται 
στην αρχική Προφητεία, αλλά τη Δευτέρα Παρουσία του I. Xριστού. 
Οι βασικές διαφορές της Αποκ. από τα άλλα κείμενα (μτ., Ιουστίνο) 
είναι οι εξής: α) Απουσιάζει ο τίτλος Υιός Ανθρώπου, επειδή αυτός 
δε συνδέεται στην Αποκ. με την παγκόσμια Κρίση, όσο με την κρίση 
των ιδίων των Εκκλησιών (1,12-20) και (β) τονίζεται η εγγύτητα της 
Παρουσίας με τη μη χρήση μέλλοντα, αλλά ενεστώτα (Ἰδού ἔρχεται). 
Στην Αποκ. επίσης υπογραμμίζεται η παγκοσμιότητα της συντριβής. 

1, 4-8
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Διχάζονται οι γνώμες των ερμηνευτών, εάν η συντριβή είναι σύμβολο 
πραγματικής μετάνοιας (Swete) ή σημείο απόγνωσης.

Η Εκκλησία απαντά στις χριστολογικές προφητείες με το ναὶ, 
ἀμήν. Η φοβερή έλευση του Κριτού, η οποία θα συγκλονίσει και θα 
τρομοκρατήσει τους αυτάρεσκους κατοίκους της γης (6, 15-17), απο-
τελεί για την Εκκλησία αντικείμενο βεβαιότητας και προσδοκίας. 
Σύμφωνα με τον Aune, το ναί (14,3· 16,7· 22,20) εκφράζει την επιβε-
βαίωση των γεγονότων, τα οποία αναφέρονται στον προηγούμενο 
στίχο, ενώ το ἀμήν αντιστοιχεί στο γένοιτο και συνδέεται με πράγ-
ματα και καταστάσεις, τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
στο μέλλον. Πιστεύω ότι με το να εκληφθούν οι λόγοι ναί, ἀμήν 
αυτοτελώς, ως απάντηση της Σύναξης της Εκκλησίας, εκπληρώνεται 
καλύτερα ο διαλογικός χαρακτήρας της Αποκ. 

με τα λόγια του Θεού διάμεσου ενός προφήτη ολοκληρώνεται 
κυκλικά και αποκορυφώνεται το Προοίμιο ολόκληρης της Αποκ., το 
οποίο εισάγεται με τη μνεία του Τριαδικού Θεού και την αναφορά του 
ονόματος ο Ων, ο Ην και ο Ερχόμενος. Ο Κύριος, μετά τη δοξολογία 
Του και την ανάγνωση των προφητειών, οι οποίες αναφέρονται στο 
πρόσωπο Του, έρχεται τώρα στο λειτουργικό παρόν της Εκκλησίας 
και αποκαλύπτεται με το Ἐγώ εἰμί, όχι από το μέσον μιας φλεγό-
μενης βάτου σε ένα μόνον προφήτη (Εξ. 3,2), αλλά σε όλα τα μέλη 
της δοξολογούσης χριστιανικής Κοινότητας. Έτσι αποδεικνύεται 
ότι είναι διαρκώς ο Ερχόμενος και όχι απλώς ο Ελευσόμενος. Το 
ίδιο συμβαίνει και στον επίλογο της Αποκ., πάλι στο πλαίσιο της 
επίγειας Λατρείας, έχοντας όμως ήδη γίνει λατρευτικά αισθητή η 
λυτρωτική κατάβαση της Καινής Ιερουσαλήμ.

Στο 1,8 έχουμε μια μοναδική σε πλήθος ονομάτων αυτοαπο-
κάλυψη του Θεού και ιδιαιτέρως του I. Xριστού. Άλλοι ερευνητές 
συνδέουν την έκφραση το Α και το Ω με τα aleph και taw, το πρώτο 
και το τελευταίο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου και συνάμα τα 
αρχικά των λέξεων Elohim και Tsebaoth ή των Ουρίμ και Θουμμίμ 
ή την αρχή και το τέλος της λέξεως Emeth (αλήθεια) και άλλοι θεω-
ρούν την έκφραση απλά ως σύμβολο της κοσμολογικής Αρχής και 
του Τέλους. Στους μαγικούς παπύρους η θεότητα, η οποία γίνεται 
αντικείμενο επίκλησης, κατονομάζεται ως ΙΑΩ είτε Α Ω (voces 
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magicae). Πολλές φορές μάλιστα σε αυτούς το όνομα ΙΑΩ, το οποίο 
αποτελεί την ελληνική παράφραση του προσωπικού ονόματος του 
Θεού Γιαχβέ, συνδυάζεται με την ουσιαστικοποιημένη μετοχή ο ων 
(ΡGμ XIII, 1020. 1045· ΙχχΙ, 3-4) και το όνομα ο παντοκράτωρ (ΡGμ 
ΙχχΙ,3-4: «Ων Θεός, ο Ιάω, Κύριος παντοκράτωρ»). 

H λ. ο παντοκράτωρ τίθεται προς έξαρση στο τέλος, αποσπα-
σμένη από τις συνοδευτικές εκφράσεις, Κύριος ο Θεός. Ο Lohmeyer 
θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει, επειδή θεωρείται όνομα του Θεού16. με 
το όνομα o Παντοκράτωρ μετέφρασε ο Ιωάννης το εβραϊκό όνομα 
Tsebaoth το οποίο σημαίνει στα εβραϊκά, είτε ειδικά τα επίγεια 
και τα επουράνια στρατεύματα του Θεού, είτε γενικά τη δύναμη - 
παντοκρατορία του Γιαχβέ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η 
λ. παντοκράτωρ στην Αποκ. συνοδεύεται πάντοτε από το οριστικό 
άρθρο ὁ. Ο όρος μάλιστα αυτός, σύμφωνα με τον Reader, δε σημαίνει 
μόνον την παντοδυναμία του Θεού («πάντων-κρατών»), αλλά και 
ότι αυτός συντηρεί και εμπεριέχει τα πάντα· μια έννοια γνωστή 
στους Στωικούς (πρβλ. παντοκράτωρ δὲ ὅτι αὐτός τὰ πάντα κρατεῖ 
καὶ ἐμπεριέχει. Θεοφ. Αντιοχείας, προς Αυτόλ. 1.4). 

Η συχνή χρήση του όρου o παντοκράτωρ από τον Ιωάννη οφεί-
λεται κατεξοχήν στους εξής λόγους: α) Στη συχνή απόδοση παρο-
μοίων τίτλων σε ειδωλολατρικούς θεούς (Διί τῷ πάντων κρατοῦντι 
καὶ Μητρὶ μεγάλη τῇ πάντων κρατούσῃ [Ισιδι]). β) Στον αντιθετικό 
παραλληλισμό του παντοκράτορα Κυρίου με τον αυτοκράτορα Καί-
σαρα. γ) Στον αντιθετικό παραλληλισμό με εκείνους τους πρώιμους 
Γνωστικούς, οι οποίοι, όπως ο Σίμων ο μάγος, ισχυρίζονταν ότι ήταν 
παντοδύναμοι (omnipotens) (Ιερωνύμου, In Matthaeum XXIII, 5). 
Γεγονός είναι ότι ο όρος παντοκράτωρ συναντάται σε ευλογίες και 
προσευχές της πρώτης Εκκλησίας. Ο Κλήμης εισάγει και κατακλείει 
την Α’ Κορινθίους (Προοίμιο, 62.2) με τη λειτουργική ευλογία: Χάρις 
ὑπό Θεοῦ παντοκράτορoς. Σε μια προσευχή στο προοίμιο τής προς 

16 Επίσης, ο ίδιος ο ερευνητής θεωρεί ότι η χρήση αυτού του ονόματος του Θεού 
στην Αποκ., υποδηλώνει μια μεταβολή στο «πιστεύω» της πρώτης Εκκλησίας, 
καθότι ο Θεός δε θεωρείται πλέον «κύριος» μόνον της μικρής χριστιανικής κοι-
νότητας, αλλά όλων των ανθρώπων.

1, 4-8
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Φιλιππησίους Επιστολής του, ο άγ. Πολύκαρπος απευθύνεται προς 
το Θεό με τα λόγια (14,1): Κύριος ὁ Θεός ὁ παντοκράτωρ [...] ὁ τοῦ 
παιδός σου πατήρ. Η χρήση του ονόματος αυτού στα παραπάνω 
χωρία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Ιωάννης, ίσως, έχει παρα-
λάβει τον όρο αυτό από τη Λατρεία. Πολλοί ισχυρίζονται ότι ως 
παντοκράτωρ  στην Αποκ. χαρακτηρίζεται μόνον ο Θεός και όχι ο 
Ιησούς. Ο Ωριγένης αντίθετα σημειώνει ότι ως παντοκράτωρ στην 
Αποκ. ἀριδηλότατα ὁ Σωτήρ λέγεται (Σχόλια στον Ψαλμ. 23,10). 
Ως «παντοκράτορας και πατρικός» Λόγος χαρακτηρίζεται, επίσης, 
ο Υιός από τον Κλήμη (Παιδαγ. 1. 9), διότι τα πάντα παραδόθηκαν 
σε Αυτόν από τον Πατέρα (μτ. 11,27). Η απεικόνιση του Ιησού ως 
παντοκράτορα από την βυζαντινή αγιογραφία στους τρούλους των 
Ναών, η οποία (απεικόνιση) συνδυάζεται μάλιστα με την επονο-
μασία Του ως «ο Ων», ακριβώς, όπως στον υπό εξέταση ύμνο, δεν 
αποτελεί, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω, αυθαίρετη εικαστική 
επινόηση, αλλά βασίζεται στο ότι με τους τίτλους αυτούς τόσο στο 
1, 8, όπου έχουμε μια μεστή σε θεολογικούς όρους και ονόματα 
αυτοαποκάλυψη του Θεού, όσο και στον Τρισάγιο, χαρακτηρίζεται 
κατεξοχήν ως «ο ερχόμενος» Ι. χριστός. 

Η  Κ Λ Η Σ Η  Τ Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Η

1,9 VEgw. VIwa,nnhj( ò avdelfo.j ùmw/n kai. sugkoinwno.j
 evn th/| qli,yei kai. basilei,a| kai. ùpomonh/| evn VIhsou/(
 evgeno,mhn evn th/| nh,sw| th/| kaloume,nh| Pa,tmw|
 dia. to.n lo,gon tou/ Qeou/ kai. th.n marturi,an VIhsou/Å
10 VEgeno,mhn evn Pneu,mati evn th/| Kuriakh/| h̀me,ra|
 kai. h;kousa ovpi,sw mou fwnh.n mega,lhn ẁj sa,lpiggoj 11 legou,shj\ 

[O ble,peij gra,yon eivj bibli,on kai. pe,myon tai/j e`pta. VEkklhsi,aij( 
eivj :Efeson kai. eivj Smu,rnan kai. eivj Pe,rgamon kai. eivj Qua,teira 

kai. eivj Sa,rdeij kai. eivj Filade,lfeian kai. eivj Laodi,keianÅ

Ο Ιωάννης δεν εδράζει την αυθεντία των λόγων του στο αποστο-
λικό ή κάποιο άλλο εκκλησιαστικό του αξίωμα, αλλά στις κοινές 



8 3

μαρτυρικές πνευματικές εμπειρίες, που μοιράζεται με τους άλλους 
χριστιανούς. Δεν επικαλείται κανένα τίτλο τιμής, παρά μόνον το 
διωγμό, τα στίγματα του Κυρίου, όπως και ο Παύλος στην προς 
Γαλάτας. Είναι όντως αδελφός των χριστιανών, επειδή είναι συμ-
μέτοχος στη θλίψη και στη βασιλεία και στην υπομονή. Βρίσκεται 
εξόριστος μακριά από την αγαπημένη σε αυτόν Εκκλησία της Εφέ-
σου, στο νησί με το όνομα Πάτμος εξαιτίας του λόγου του Θεού και 
της μαρτυρίας για τον Ιησού. Δε νομίζω ότι ο Ιωάννης βρέθηκε στην 
Πάτμο για ιεραποστολή ή ότι αποσύρθηκε στον έρημο αυτόν τόπο, 
προκειμένου να λάβει αποκαλύψεις, διότι, έστω κι αν οι Ρωμαίοι δε 
συνήθιζαν να εξορίζουν τον κατάδικο κοντά στον τόπο της κατοικίας 
του, εντούτοις η σημείωση του ιδίου του Ιωάννη sugkoinwno.j evn th/| 
qli,yei προδίδει την αιτία της παραμονής του στο αιγαιοπελαγίτικο 
νησί. Η γενικότερη άλλωστε χρήση τού διά στην Αποκ. εκφράζει 
την αιτία και όχι το σκοπό (2,3· 6,9· 20,4). 

Η Πάτμος, με έκταση 40 τετραγ. χιλιόμετρα, απέχει 60 χλμ. από 
τις μικρασιατικές ακτές. Ήταν το τελευταίο λιμάνι για τα πλοία, 
τα οποία έπλεαν από τη Ρώμη για το μεγάλο εμπορικό λιμάνι 
της Εφέσου και το πρώτο κατά την αντίστροφη πορεία. Κατά τη 
διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου μαζί με τη Λέρο και τη Λειψία 
(σημ. Λειψοί) ανήκαν διοικητικά στη μίλητο, αποτελώντας τα φρού-
ριά της, καθώς στο έδαφός της ήταν στρατοπευδευμένοι φρουροί 
και φρούραρχος. μια επιγραφή του 2ου αι. επαινεί την υδροφόρα 
ιέρεια της Αρτέμιδας Βέρα και αποκαλύπτει την παρουσία Ναού 
και λατρείας της Αρτέμιδας με επίσημη πανήγυρη, λιτανεία και 
ύμνους προς τιμήν της θεάς. Ίσως οι κάτοικοι της Πάτμου είχαν το 
δικό τους μύθο για τη γέννηση της Αρτέμιδας στο νησί, το οποίο, 
πιθανόν, επηρέασε το Απ. 12. μια άλλη επιγραφή μαρτυρεί την 
ύπαρξη ελληνικού Γυμνασίου. 

Η εξορία (relegatio-deportatio) ήταν ποινή, η οποία προοριζόταν 
κυρίως για καταδίκους ανωτέρας τάξεως, καθώς οι πληβείοι τιμω-
ρούνταν με θάνατο. Υπήρχε, εκούσια ή ακούσια, μόνιμη ή προσωρινή 
εξορία σε ένα μέρος και μάλιστα νησί (in asperrimas insularum). Διά 
της μόνιμης εξορίας, της οποίας προηγούνταν μαστίγωση, έχανε 
κανείς όλα τα πολιτικά του δικαιώματα και όλη την κινητή ή ακίνητη 

1, 9-11
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περιουσία του, εκτός από ένα ποσό για να επιβιώσει. Δε γνωρίζουμε 
εάν ο Ιωάννης ως εξόριστος έπρεπε να κινείται αλυσοδεμένος ή να 
εργάζεται στα λατομεία του νησιού και να κοιμάται στο πάτωμα 
της φυλακής του. Σίγουρα όμως η θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος, 
αποτελούσε το διαχωριστικό τείχος που χώριζε το γέροντα πλέον 
απόστολο από τις προσφιλείς σε αυτόν Εκκλησίες της μ. Ασίας. Ο 
δεσμοφύλακας αυτός της εξορίας δε θα υπάρχει πλέον στο καινό 
Σύμπαν, που θα οραματιστεί. Το σημειώνει ο ίδιος χαρακτηριστικά: 
και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον (21, 1). 

Παρότι ο Ιωάννης βρίσκεται στην Πάτμο, διωγμένος από τους βασι-
λείς της γης, ζει σε αυτήν την εξορία ήδη τη βασιλεία. Το παράδοξο 
αλλά και φυσικό συνάμα επακόλουθο της συμμετοχής σε μια Βασι-
λεία ουσιαστικής Αγάπης είναι ότι στο παρόν η Βασιλεία βιώνεται ως 
θλίψη, ως σταυρός και ως δοκιμασία (πρβλ. Α’ Θεσ. 1,3). Η βασιλεία 
του Ιησού προϋποθέτει, άλλωστε, τη θλίψη και οδηγεί στην υπομονή 
(πρβλ. Πρ. 14,22· Β’ Τιμ. 2,12). με τον όρο υπομονή δε σημαίνεται η 
παθητική αποδοχή της μοίρας, αλλά η καρτερία στις ποικίλες δοκι-
μασίες (Ρωμ. 5,3) και η αναμονή, η προσμονή και η ετοιμασία ενόψει 
του ερχομένου Ι. χριστού. Η βασιλεία, η θλίψη και η υπομονή, στοι-
χεία τα οποία είναι σε πρώτη όψη ασυμβίβαστα, βιώνονται από την 
Εκκλησία εν Ιησού, ο οποίος πρώτος βίωσε τη Βασιλεία ως Σταυρό. 
Σύμφωνα με τον π. Α. Σμέμαν, «η Βασιλεία του Θεού, το μυστήριο 
που φανερώνεται στο (μυστικό) Δείπνο, εισέρχεται στον «κόσμο 
τούτο» με τον Σταυρό (όπου πάλεψε ο χριστός με την αμαρτία και 
τον θάνατο) και μ’ αυτή την είσοδο αυτομεταβάλλεται σε πάλη και 
νίκη». Στην ίδια την Κ.Δ. εκτός της εμπειρίας του Ιωάννη, αναφέρε-
ται παρόμοια μετάβαση του Παύλου στον ουρανό (Β’ Κορ. 12,1-5) και 
θέα επίσης του Επουράνιου θρόνου από το Στέφανο (Πρ. 7,1κ.ε.). Και 
τα δύο περιστατικά διαδραματίστηκαν σε περιόδους διωγμού, όπως 
συνέβη και με παρόμοια οράματα του Ιγνατίου (Τραλ. V). 

Την Επιφάνεια του Κυρίου δε δέχεται ο Ιωάννης απομονωμένος 
στην έρημο, αλλά την Κυριακή ημέρα, προφανώς κατά την διάρ-
κεια της Λατρείας. Για πρώτη φορά στην Κ.Δ. η μία των Σαββάτων 
(μτ. 28,1· Ιω. 20,1. 19· Α’ Κορ. 16. 2), η ημέρα του ηλίου (Ιουστ. Α’ 
Απολ. 67) χαρακτηρίζεται ως Κυριακή (1,10). Πολλοί ερμηνευτές 
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μετέφρασαν τον όρο ως την εσχατολογική ημέρα του Κυρίου (Πρ. 
2, 20 Α’ Κορ. 1, 8· 5,5· Β’ Κορ. 1, 14· Φιλ. 1, 6.). Ο Ιωάννης, κατ’ αυτή 
την έννοια, μεταφέρθηκε εκστατικώς στην ημέρα της Κρίσεως. Ο Ι. 
χριστός, όμως, ο οποίος εμφανίζεται, ασχολείται με την παρούσα 
κατάσταση των Εκκλησιών Του. Στην Αποκ. η Δευτέρα Παρουσία 
του Κυρίου (κεφ. 14 και 19) σαφώς διακρίνεται από τη λειτουργική 
παρουσία Του ανάμεσα στις Εκκλησίες. Ο Charles υπέθεσε ότι ο 
Ιωάννης χρησιμοποιεί τον όρο Κυριακή σε αντίθεση προς τον όρο 
Σεβαστή, ο οποίος χαρακτήριζε την πρώτη ημέρα κάθε μηνός και 
μία ημέρα του χρόνου προς τιμήν του Αυγούστου (Σεβαστού). Η 
ημέρα αυτή δεν ήταν όμως εβδομαδιαία, ενώ οι δύο όροι (Κυριακή και 
Σεβαστή) πολύ λίγη συνάφεια έχουν. Άλλοι ερμηνευτές υπέθεσαν 
ότι ο όρος Κυριακή σημαίνει το Πάσχα. Το πιθανότερο είναι ο όρος 
να σημαίνει την εβδομαδιαία εορτή, κατά την οποία γινόταν η ανά-
μνηση της Αναστάσεως του Κυρίου, όπως στον Ιγνάτιο (μαγν. 9,10· 
πρβλ. Διδ. 14· Ευαγ. Πέτρ. 9. 11). Ο Ιωάννης βλέπει τον αναστάντα 
Κύριο και ολόκληρο το εσχατολογικό Δράμα να εκτυλίσσεται την 
κατεξοχήν ημέρα της λατρείας, την Κυριακή, όταν αυτό (το Δράμα) 
δραστηριοποιείται και βιώνεται. με το λειτουργικό διάλογο, με τον 
οποίο εισάγει το έργο του, σηματοδοτεί, άλλωστε, την εμπειρία της 
Λατρείας, ως προϋπόθεσης βίωσής του. 

Ο  Υ Ι Ο Σ  Τ Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ

1,12 Kai. evpe,streya ble,pein th.n Fwnh.n h[tij evla,lei metV evmou/(
 kai. evpistre,yaj ei=don e`pta. lucni,aj crusa/j)

13 Kai. evn me,sw| tw/n lucniw/n o[moion Ui`o.n VAnqrw,pou
 evndedume,non podh,rh kai. periezwsme,non pro.j toi/j mastoi/j zw,nhn crusa/nÅ

14 h̀ de. kefalh. auvtou/ kai. aì tri,cej leukai. ẁj e;rion leuko,n ẁj 
ciw.n

 kai. oi` ovfqalmoi. auvtou/ w`j flo.x puro.j
15 kai. oì po,dej auvtou/ o[moioi calkoliba,nw| ẁj evn kami,nw| pepurwme,nhj
 kai. h` fwnh. auvtou/ w`j fwnh. u`da,twn pollw/n(

1, 12-20
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16 kai. e;cwn evn th/| dexia/| ceiri. auvtou/ avste,raj e`pta. 
 kai. evk tou/ sto,matoj auvtou/ r`omfai,a di,stomoj ovxei/a evkporeuome,nh
 kai. h` o;yij auvtou/ w`j o` h[lioj fai,nei evn th/| duna,mei auvtou/Å

17 Kai. o[te ei=don auvto,n( e;pesa pro.j tou.j po,daj auvtou/ w`j nekro,j(
 kai. e;qhken th.n dexia.n auvtou/ evpV evme. le,gwn\

 Mh. fobou/¸
 vEgw, eivmi o` prw/toj kai. o` e;scatoj

18 kai. o` zw/n( kai. evgeno,mhn nekro.j
 kai. ivdou. zw/n eivmi eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn 
 kai. e;cw ta.j klei/j tou/ qana,tou kai. tou/ a[|douÅ

19 Gra,yon ou=n a] ei=dej kai. a] eivsi.n kai. a] me,llei gene,sqai meta. tau/taÅ
20 To. musth,rion tw/n e`pta. avste,rwn ou]j ei=dej evpi. th/j dexia/j Mou 

 kai. ta.j e`pta. lucni,aj ta.j crusa/j\
 oi` e`pta. avste,rej a;ggeloi tw/n e`pta. VEkklhsiw/n eivsin 
 kai. ai` lucni,ai ai` e`pta. VEkklhsi,ai eivsi,nÅ

Ο Ιωάννης σημειώνει εν συνεχεία: Περιήλθα σε έκσταση κατά την 
Κυριακή ημέρα και άκουσα πίσω μου φωνή μεγάλη σαν τον ήχο της 
σάλπιγγος». Όπως ο Ιεζεκιήλ, εξόριστος παρά τον ποταμό χοβάρ, 
είδε ανάμεσα στους αιχμαλώτους το Θεό, όμοιο με Υιό Ανθρώπου, 
να έρχεται κοντά στον απογοητευμένο λαό Του και να διατάσσει 
τον ιερέα/ προφήτη να καταφάγει ένα βιβλίο, έτσι και ο Ιωάννης 
εξόριστος βλέπει μια αντίστοιχη μορφή, η οποία τον προστάζει να 
καταγράψει αυτά τα οποία βλέπει. 

Η σάλπιγγα στην ιστορία του Ισραήλ συνδέθηκε με τη λιτα-
νεία της κιβωτού και την πτώση των τειχών της Ιεριχούς (Ιησ. 6· 
Νεεμ. 12,41). Στην Αποκ., επίσης, ο ήχος της έβδομης σάλπιγγας 
συνδυάζεται με τη δημόσια εμφάνιση της κιβωτού, το θάνατο 1/10 
του πληθυσμού της Πόλης της μεγάλης (11,13), τη διαίρεσή της σε 
τρία μέρη (16,18) και την ταυτόχρονη πτώση τρομερής χάλαζας, 
όπως και στην περίπτωση των Αμοριτών (Ιησ. 10,11). Η σάλπιγγα 
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διακήρυσσε, επίσης, την ενθρόνιση του βασιλέως (Γ’ Βασ. 1,34. 39· 
Δ’ Βασ. 9,13), ενώ στην ιουδαϊκή Λατρεία συνδεόταν ιδιαίτερα με τη 
διακήρυξη της Βασιλείας του Θεού (Αρ. 13, 21· Ψ. 44[45],5· 97[98],6), 
όπως συμβαίνει και στην Αποκ. με την έβδομη σάλπιγγα (11,15). 
Ήταν, επίσης, το όργανο, το οποίο καλούσε το λαό σε μετάνοια 
και προσφορά λατρείας προς το Θεό (Ιερ. 4,5· 6,1. 17· Ιεζ. 33,3 κ.ε· 
Ησ. 48,1· Ιωήλ 3,1. 15). Παρά τον διαπεραστικό ήχο της, σκόρπιζε 
σε κάθε ευλαβή Ισραηλίτη αγαλλίαση, καθόσον προανήγγειλε τη 
λύτρωση του Ισραήλ (Ζαχ.9,14 κ.ε. Ψ. Σολ. 11,1), την κοινή ανάσταση 
(Α’ Θεσ. 4,16· Α’ Κορ. 15,52· μτ. 24,31), την Παρουσία του ιδίου του 
Θεού (πρβλ. Εξ. 19,11 κ.ε.). 

Κατά παράδοξο τρόπο, προτού περιγράψει ο Ιωάννης το όμοιο με 
Υιό του Ανθρώπου Ον, σημειώνει ότι στράφηκε για να δει τη Φωνή, 
η οποία, σαν σάλπιγγα, τον διατάζει να γράψει όσα βλέπει σε βιβλίο 
(1,12). Αυτή η υποστασιοποιημένη Φωνή, η οποία περιγράφεται με τα 
χαρακτηριστικά του Υιού του Ανθρώπου στο Αποκ. 1, είναι προφανώς 
ο Λόγος του Θεού, ο Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων, ο οποίος 
παρουσιάζεται στο Αποκ. 19 ως αρχιστράτηγος, (19,11-23· πρβλ. Ησ. 
11,4· Σοφ. Σολ. 18,15· Δ’ Έσδρ. 13,10): Zw/n ga.r o` Lo,goj tou/ Qeou/ kai. 
evnergh.j kai. tomw,teroj u`pe.r pa/san ma,cairan di,stomon kai. dii?knou,menoj 
a;cri merismou/ yuch/j kai. pneu,matoj( a`rmw/n te kai. muelw/n( kai. kritiko.j 
evnqumh,sewn kai. evnnoiw/n kardi,aj\ kai. ouvk e;stin kti,sij avfanh.j evnw,pion 
auvtou/( pa,nta de. gumna. kai. tetrachlisme,na toi/j ovfqalmoi/j auvtou/( pro.j 
o]n h`mi/n o` lo,goj (Εβρ. 4,12-13)Å

Η Φωνή διατάζει τον Ιωάννη τα εξής: Γράψε αυτό, που σου αποκαλύ-
πτεται στο όραμα σε βιβλίο και στείλε το στις επτά Εκκλησίες. Παράδοση 
Βιβλίου δεν παρατηρείται μόνον στο κεφ. 1. Απαντά στα κεφ. 5 και 10. 
Αυτό το οποίο είναι άξιο υπογραμμίσεως είναι ότι με αυτά τα κεφ. 1, 
5 και 10 εισάγονται στην Αποκ. καινούργιες ενότητες.

Ακολουθεί η πρώτη λεπτομερής πρωτοχριστιανική εικόνα-
περιγραφή του Ιησού, την οποία μας παραδίδουν τα καινοδιαθη-
κικά βιβλία και είναι αποτυπωμένη στην Αποκ., η οποία δεν είναι 
αυτή του εσφαγμένου και όμως εστηκότος Αρνίου, όπως θα ανέμενε 
κανείς σε μια ενότητα η οποία εισάγει την επτάδα των Επιστολών 
προς τις χειμαζόμενες μικρασιατικές Εκκλησίες, αλλά αυτή του 

1, 12-20
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όντος, το οποίο ομοιάζει με Υιό του Ανθρώπου (1,12-16). Η εικόνα 
αυτή προκαλεί το δέος του αναγνώστη/ ακροατή της Αποκ., επειδή 
δεν ταυτίζεται με την εικόνα του γλυκύ στο πρόσωπο Ναζωραίου, η 
οποία έχει καθιερωθεί από την εποχή του συγγραφέα μέχρι σήμερα. 
Ο ίδιος ο Ιωάννης μόλις αντίκρισε αυτό το παράδοξο Ον έπεσε στη γη 
σαν νεκρός (1,17). Η περιγραφή του Ιησού με τη μορφή του Υιού του 
Ανθρώπου βρίσκεται σε αντιθετικό παραλληλισμό με την αποφατι-
κότητα της περιγραφής του καθήμενου επί του θρόνου στο κεφ. 4 και 
παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τη μορφή του Αγγέλου, ο οποίος 
στο κεφ. 10 δίδει στον Ιωάννη να καταφάγει βιβλιαρίδιον ηνεωγμέ-
νον. Είναι, επίσης, παράλληλη της περιγραφής εκείνου του Όντος, 
το οποίο υποδεικνύει στον Δανιήλ τι αναμένει το λαό στις έσχατες 
ημέρες (10,4). Παρουσιάζει, όμως, και ορισμένες χαρακτηριστικές 
διαφορές, οι οποίες προδίδουν το θεολογικό στίγμα του Ιωάννη. 

1. Στο Δν. 10, 5 γίνεται λόγος για άνθρωπο, ενώ στο Απ. 1,13 για 
όμοιον Υιόν Ανθρώπου. Ο υπαινιγμός της Αποκ. στο Δν. 7,13 και 
στον τίτλο Υιός του Ανθρώπου (Ben Adam στα εβραϊκά, ή Bar Nasha 
στα αραμαϊκά), τον οποίο χρησιμοποίησε για τον εαυτό Του ο ίδιος ο 
Ιησούς, χωρίς όμως την προσθήκη του όμοιος ή του ως (μκ. 8,26) είναι 
σαφής. Ο τίτλος αυτός δε συνδέεται στην Αποκ., όμως, άμεσα με τη 
Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου (πρβλ μκ. 14,62· μτ. 26,64). Στο στ. 1,7 
όπου παρατίθεται το Δν. 7,13 και έχουμε αναφορά στην τελική έλευση 
του Κυρίου, ο τίτλος αυτός απουσιάζει. Ο τίτλος Υιός του Ανθρώπου 
συνδέεται σε αυτήν (α) με τη διαρκή Παρουσία του Ιησού ανάμεσα 
στις Εκκλησίες Του (κεφ. 2-3), στις οποίες διά των Επιστολών επιτελεί 
μια προκαταρκτική κρίση, μια αποτίμηση δηλ. της πνευματικής τους 
κατάστασης ενόψει της τελικής Κρίσης, και (β) με την παγκόσμια 
Επιφάνειά Του πάνω σε νεφέλη στο κεφ. 14 πριν την ολοκλήρωση του 
εσχατολογικού σχεδίου διά της κένωσης της τελευταίας επτάδος των 
συμφορών των φιαλών, τη στιγμή ακριβώς της αποκορύφωσης της 
εσχατολογικής δραματικής πάλης με τις αντίθεες δυνάμεις. 

2. Ενώ η μορφή του Αγγέλου στο δανιήλειο όραμα φορά λινά 
λευκά (Δν. 10,5 βαδδείν κατά τον Θεοδώρητο) και έχει ζώνη χρυσή, 
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ο Ι. χριστός στο όραμα του Ιωάννη φέρει ποδήρη χιτώνα και 
ζώνη χρυσή γύρω από το στήθος του (Εξ. 29,37· πρβλ. Απ. 15,6). 
Εξαίρεται έτσι η αρχιερατική ιδιότητα του Υιού του Ανθρώπου 
(Ιεζ. 9,2·Εξ. 28,4·31·Ιωσ. Αρχ. 3. 7. 4), την οποία επισημαίνουν με ιδιαί-
τερη έμφαση όλοι οι αρχαίοι σχολιαστές της Αποκ., αλλά αρνούνται 
ορισμένοι σύγχρονοι ερμηνευτές της. Η Fiorenza σημειώνει ότι, 
λαμβανομένων υπόψιν των πολιτικών αρμοδιοτήτων του αρχιερέα 
στον ιουδαϊκό και στον μικρασιατικό χώρο αλλά και του γεγονό-
τος ότι ο Αυτοκράτορας έφερε το αξίωμα του Pontifex Maximus, η 
παρουσίαση του Ιησού ως Αρχιερέως στην Αποκ. έχει εκτός της 
θρησκευτικής και έντονη πολιτική χροιά. Αυτήν την ιερατική και 
βασιλική συνάμα ιδιότητα του Ιησού επισημαίνει ήδη από τον 2ο 
αι. μ.χ. ο Ειρηναίος σε εκτενή αναφορά, που κάνει σε αυτό το όραμα 
του Ιωάννη (Κατά Αιρέσεων 4. 20. 11). 

3. Η δικαστική εξουσία του Ι. χριστού καταδεικνύεται από το δίστομο 
ξίφος, το οποίο δεν εμφανίζεται από το χέρι Του, αλλά εκπορεύεται 
από το στόμα Του, και δε σχετίζεται καταρχήν με την κρίση των εθνών 
(19, 15), αλλά με την κρίση της ίδιας του της Εκκλησίας διά των επτά 
επιστολών (2, 12). Δεν είναι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας ή ο έπαρχος της 
Περγάμου εκείνος που με τη δύναμη της ρομφαίας του μπορεί να επι-
βάλει το θέλημά του, αλλά ο Ιησούς (3,16), ο οποίος, όμως, δεν κυριαρχεί 
με τη βία των χειρών Του, αλλά με τον παντοδύναμο λόγο Του. 

4. Η κοσμοκρατορία του Ι. χριστού συμβολίζεται με την παρου-
σία των επτά αστέρων στο δεξί του χέρι, οι οποίοι ταυτίζονται από 
τον ίδιο στο στ. 1,20 με τους επτά αγγέλους. Οι επτά πλανήτες, οι 
οποίοι εμφανίζονται σε νομίσματα της εποχής στα χέρια του μίθρα 
και του Καίσαρα, συμβολίζουν την παντοδυναμία και παντοκρατο-
ρία των προσώπων αυτών. Ο Υιός του Ανθρώπου δεν κρατά μόνον 
επτά αστέρες, αλλά και το ίδιο το πρόσωπό του ακτινοβολεί, όπως ο 
θεοποιημένος τα ρωμαϊκά χρόνια «ανίκητος» ήλιος (στ. 1,16). Οι ίδιοι 
οι οφθαλμοί του ομοιάζουν με «φλόγα πυρός» (1,14), όπως ακριβώς 
παριστάνονταν στον ελληνορωμαϊκό κόσμο αρκετές θεότητες και 
ιδιαιτέρως η θεά της μαγείας Εκάτη, με τις πρακτικές της οποίας 

1, 12-20
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ίσως συνδεόταν η προφήτιδα Ιεζάβελ (2,18). Οι όμοιοι χαλκολιβάνω 
(και όχι απλά με εξαστράπτοντα χαλκό Δν. 10,6) πόδες του Υιού του 
Ανθρώπου συμβολίζουν τη λαμπρότητα, τη δύναμη και την ευστάθεια 
της Βασιλείας του Ιησού, σε αντίθεση προς τα εύθραυστα οστράκινα 
πόδια της αυτοθεοποιημένης εξουσίας (Δν. 2, 33).

5. Η εγγύτητα του ισχυρού αυτού Υιού του ανθρώπου με την 
Εκκλησία Του φανερώνεται από το ότι ορίζεται ως ο peripatw/n evn 
me,sw| tw/n èpta. lucniw/n tw/n crusw/n (2,1). Έτσι, εκπληρώνεται ήδη στο 
εσχατολογικό ιστορικό παρόν η υπόσχεση του Θεού στο Λευιτικό kai. 
evmperipath,sw evn u`mi/n kai. e;somai u`mw/n Qeo.j kai. u`mei/j e;sesqe, mou lao,j 
(26,12) και αποδεικνύεται ότι οι αγωνιζόμενες διωκόμενες Εκκλη-
σίες δεν είναι μόνες στο πέλαγος των Πειρασμών, αλλά μπορούν 
να υπολογίζουν στην κραταιά χείρα του Ιησού, όπου βρίσκονται οι 
άγγελοί τους. Η επτάφωτη λυχνία, αναπόσπαστο τμήμα της Σκη-
νής του μαρτυρίου και του Ναού (Εξ. 25,36· Γ’ Βασ. 7,49· Ζαχ. 4,2), 
και μέχρι σήμερα σύμβολο της ισραηλιτι κής Συναγωγής, αποτελεί 
στην Αποκ. έμβλημα κάθε τοπικής Εκκλησίας (1,20). Κάθε λυχνία - 
Εκκλησία ξεχωριστά κατέχει τη φλόγα του Πνεύματος και αποτελεί 
τον Ισραήλ του Θεού.

6. Η κόμη του Υιού του Ανθρώπου στην Αποκ. μοιάζει με αυτή 
του Παλαιού των Ημερών στο Δν. 7,13. Αυτό οφείλεται στην ανά-
γνωση του στίχου σύμφωνα με τους Ο’ (ὡς παλαιός ἡμερῶν) και 
όχι σύμφωνα με το Θεοδοτίωνα (ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν). 
Οπωσδήποτε όμως τόσο με την περιγραφή της κόμης, όσο και με 
την παρομοίωση της φωνής του με τη φωνή υδάτων πολλών (1,15), 
με τον ήχο δηλ. των πτερύγων των ζώων, τα οποία στο Ιεζ. 1,24 
μετέφεραν τον έχοντα «είδος ανθρώπου» Κύριον στο μέσον της 
αιχμαλωσίας και της δυναμικής επιστροφής της δόξας του Θεού 
του Ισραήλ στο Ναό (43,2· μασωρ.), εξαίρεται το γεγονός ότι ο Υιός 
του Ανθρώπου ήταν Αυτός που επενέβη ως άσαρκος Λόγος στην 
Ιστορία, επισκεπτόμενος και παρακαλώντας το λαό Του στον τόπο 
της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας του (πρβλ. Ειρην. Κατά Αιρέσεων 4. 
209). Εξαίρεται έτσι η προΰπαρξη, η «αρχαιότητα» του Ι. χριστού σε 
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αντίθεση προς το εφήμερο των Καισάρων. Η αρχαιότητα αποτελούσε 
επιπλέον στοιχείο ιδιαίτερα σεβαστό στη ρωμαϊκή εποχή.

Ο ίδιος ο Υιός του Ανθρώπου στο δεύτερο μέρος της Επιφανείας 
του (1,17-20), παρότι δε διστάζει να μνημονεύσει την παράδοξη 
νέκρωσή του, ταυτίζει τον εαυτό Του άμεσα με τον ένδοξο Κύριο 
της Π. Δ. λέγοντας τα εξής: mh. fobou/\ evgw, eivmi o` prw/toj kai. o` e;scatoj 
kai. o` zw/n( kai. evgeno,mhn nekro.j kai. ivdou. zw/n eivmi eivj tou.j aivw/naj tw/n 
aivw,nwn kai. e;cw ta.j klei/j tou/ qana,tou kai. tou/ a[|dou (πρβλ. 2,8). Η 
ανάσταση του ως νεκρού Ιωάννη από το δεξί χέρι του Ιησού (στ. 
17), αποτελεί συμβολική απόδειξη του ότι επειδή είναι η αυτοζωή, 
γι’ αυτό κυριαρχεί πάνω στον άδη (Γεν. 16,14· Αρ. 14,21: zw/ evgw. kai. 
zw/n to. o;noma, mou· Ιω. 1,4· Πρ. 3,15· Κολ. 3,4). Ο εξόριστος λαός του 
Θεού δεν πρέπει να φοβάται τους δυνάστες του (Απ. 1,17· Ησ. 44,2), 
αλλά να ευφραίνεται, γιατί επίκειται η θαυμαστή έξοδός του από 
την αιχμαλωσία προς μια νέα Γη της Επαγγελίας (Ησ. 48). Αυτή η 
τελική έξοδος από την πόρνη Βαβυλώνα εκπληρώνεται στην Αποκ. 
με τρόπο δραματικό και μεγαλειώδη. Ο λαός του Θεού προσκαλείται 
και στον Ησαΐα και στην Αποκ. να γίνει μάρτυς των θαυμαστών 
γεγονότων του Θεού και του Αρνίου στην Οικουμένη, προκειμένου 
να φωτισθούν και να σωθούν όλα τα έθνη (Ησ. 43,10. 12· 44,8· Απ. 
2,13· 11,3. 17,6). 

Η χρήση από τη μορφή του Υιού του Ανθρώπου προσωνυμίων, 
τα οποία η Π. Δ. αποδίδει μόνο στον Γιαχβέ, επιχειρήθηκε να σχε-
τικοποιηθεί από τον Holtzt. Σύμφωνα με το Γερμανό ερμηνευτή ο 
Ι. χριστός δεν είναι ο πρώτος και ο έσχατος σε σχέση με το Σύμπαν 
και την Ιστορία, αλλά σε σχέση με τα άλλα κτίσματα του Θεού. 
Αυτή η άποψη είναι εσφαλμένη (α) διότι το ίδιο το χωρίο δε δίνει 
τέτοια ερμηνευτική δυνατότητα και (β) διότι στο χωρίο 22,13, το 
οποίο είναι παράλληλο του 1,17, ο Ι. χριστός δεν αυτοαποκαλείται 
μόνον ως o πρώτος και ο έσχατος, αλλά επιπλέον ως το άλφα και 
το ωμέγα, η αρχή και το τέλος. Ο πρώτος χαρακτηρισμός δηλώνει 
περιφραστικά το προσωπικό όνομα του Θεού της Π. Δ. Γιαχβέ, ενώ 
ο δεύτερος χαρακτηρίζει στον Ησαΐα (44,6· 48,12) αποκλειστικά τον 
Γιαχβέ/Κύριο, ως τη δημιουργική αρχή και το τέλος του σύμπαντος 
σε αντιθετικό παραλληλισμό μάλιστα προς όλα εκείνα τα εύθραυ-

1, 12-20
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στα και εφήμερα είδωλα, τα οποία κατασκευάζουν για θεούς οι 
άνθρωποι και περιγράφει με λεπτομέρεια το Ησ. 44. 

Η παρουσίαση του Ιησού με τόσο ένδοξα θεϊκά χαρακτηριστικά, 
ακριβώς πριν την επτάδα των επιστολών του ιδίου προς τις μικρα-
σιατικές Εκκλησίες, ανακαλεί την τρομερή παρουσία του Γιαχβέ 
πριν την παράδοση των δέκα εντολών στο μωυσή (Εξ. 19,9 κ.ε.). 
Ολόκληρη η ενότητα των κεφ. 1-5 παρουσιάζει αξιοθαύμαστη 
παραλληλότητα με τα κεφ. 19-24 της Εξόδου, στα οποία περιγρά-
φεται η μεγαλειώδης Θεοφάνεια και Νομοδοσία στο Σινά. Αυτή 
την παραλληλότητα με τα κεφάλαια της Εξόδου ανακαλεί στον 
αναγνώστη της Αποκ. η Εισαγωγή αυτού του βιβλίου, στο οποίο 
δεσπόζει η δοξολογία (Απ. 1,5-6· Εξ. 19,6) και η ακοή της σάλπιγγας 
(Απ.1,9· Εξ.19,16). Η δοξολογία παραπέμπει στην υπόσχεση του 
Γιαχβέ προς το λαό Του ακριβώς στους πρόποδες του όρους u`mei/j de. 
e;sesqe, moi basi,leion i`era,teuma kai. e;qnoj a[gion και η σάλπιγγα την 
κατάβασή Του στο όρος με τη συνοδεία της συνεχώς κλιμακούμενης 
σε ισχύ φωνής αυτού του οργάνου. Τα Απ. 2-3 αποτελούν τη «δια-
θήκη» του αναστάντος Ιησού χριστού προς τις επτά Εκκλησίες και 
γι’ αυτό είναι παράλληλα των κεφ. 20-23 της Εξόδου. Η Επουράνια 
Λατρεία με την εξέχουσα θέση των 24 πρεσβυτέρων αντιστοιχεί στο 
εορταστικό κλίμα του γεύματος ανάμεσα στο Θεό και τους 70 (72) 
πρεσβυτέρους του Ισραήλ (παρουσία των μωυσή, Ααρών, Ναδάβ 
και Αβιούδ Εξ. 24,9) που επισφράγισε τη Διαθήκη του Θεού. Το 
οπισθόγραφο επτασφράγιστο βιβλίο, το οποίο παραλαμβάνει και 
ανοίγει το Αρνίο (5,7), όπως παρέλαβε ο μωυσής τις Δέκα Εντολές, 
εκτός των άλλων συμβολισμών του, υπενθυμίζει ότι στο πρόσωπο 
του σταυρωθέντος και αναστηθέντος Ιησού και στο εσχατολογικό 
έργο Του εκπληρώνονται και ολοκληρώνονται όλες οι διαθήκες 
του Κυρίου με το λαό Του. Αντί των οδηγιών για την κατασκευή 
κάποιας καινούργιας επίγειας κιβωτού/ Ναού του Θεού και της 
καθιέρωσης κάποιου ιερατικού σώματος, όπως συμβαίνει στο Εξ. 
26κ.ε., στην Αποκ. (κεφ. 4-5) περιγράφονται τα αρχέτυπά τους, ο 
Επουράνιος Ναός και η μεγάλη Είσοδος σε αυτόν του Αρνίου ως 
αρχιερέως, ο οποίος προσφέρει σιωπηλά όχι αίμα άλογων ζώων, 
αλλά το δικό Του αίμα προκειμένου να γίνουν ιερείς Του όλοι οι 
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άνθρωποι ανεξάρτητα της εθνικής, κοινωνικής ή θρησκευτικής 
προέλευσής τους. Η Αποκ. του I. Xριστού στον Ιωάννη (1,12 κ.ε.) 
υπενθυμίζει επίσης την Παρουσία του Λόγου ή της Σοφίας στη 
Συναγωγή των Ισραηλιτών.

με την επιβλητική παρουσία του Ιησού στην εισαγωγή της πρώτης 
επτάδας της Αποκ, αυτής των επιστολών, ο Ιωάννης πραγματικά 
«ζωγραφίζει» μια επιβλητική εικόνα του Ιησού, αναιρώντας τον εφη-
συχασμό και την αυτάρκεια, την οποία έχει δημιουργήσει η εικόνα 
του μειλίχιου Ναζωραίου. Το παράδοξο είναι ότι η επιβλητική αυτή 
εικόνα του Ιησού συντίθεται από ψηφίδες, οι οποίες δεν είναι ειλημμέ-
νες μόνον από το πλούσιο παλαιοδιαθηκικό υλικό, αλλά και από τις 
παραστάσεις του ευρύτερου ελληνορωμαϊκού περιβάλλοντος, προκει-
μένου προφανώς να γίνει κατανοητό το μήνυμα αυτής της εικόνας και 
από εκείνους τους χριστιανούς οι οποίοι προέρχονταν ἐκ πάσης φυλῆς 
καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους (5,9) και ζούσαν σε κοσμοπολίτικα 
κέντρα, όπως ήταν αυτά της Εφέσου και της Περγάμου. 

Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, επίσης, ότι η παράδοξη μορφή 
του Υιού του Ανθρώπου δεν εισάγει τις επτάδες των συμφορών, οι 
οποίες πλήττουν παιδαγωγικά τους κατοίκους της γης (6,15), και 
καταστροφικά τη σατανική τριάδα (Απ. 17-19), αλλά την επτάδα 
των επιστολών προς τις επτά μικρασιατικές Εκκλησίες. Οι πέντε 
πρώτες, άλλωστε, επιστολές εισάγονται με μια μετοχική πρόταση, η 
οποία, συνοδευόμενη από τη γνωστή προφητική ρήση «τάδε λέγει», 
επαναλαμβάνει χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Ιησού από το 
όραμά του ως Υιού του Ανθρώπου. με τα θεϊκά γνωρίσματα της 
εισαγωγικής αυτής εικόνας, γκρεμίζονται στις συνειδήσεις των 
ακροατών/αναγνωστών τα ποικίλα είδωλα της αυτοθεοποιημένης 
πολιτικής και στρατιωτικής ρωμαϊκής εξουσίας, αποτρέπεται κάθε 
συμβιβαστική συμμετοχή των χριστιανών μελών της Εκκλησίας στη 
λατρεία αυτών των ειδώλων και καταπολεμείται με σφοδρότητα 
η τάση αυτών που αποκαλούν τους εαυτούς τους Ιουδαίους, αλλά 
ψεύδονται (3,9), να θεωρούν τον Ιησού ως κτίσμα απλώς του Θεού. 
Ο Ιησούς ως παντοκράτορας βασιλέας, αρχιερέας και Θεός/Κύριος 
απαιτεί από τα μέλη της Εκκλησίας Του μαρτυρία της θεότητάς Του, 
διαρκή αγώνα μέχρι θανάτου και νίκη, προκειμένου οι βαπτισμένοι 

1, 12-20
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στο όνομά Του να γευθούν πλήρως τη βασιλεία και την κοινωνία 
(το δείπνο) μαζί Του (3,21-22).

Η μορφή του Υιού του Ανθρώπου προστάζει τον Ιωάννη τα 
εξής:

 Gra,yon ou=n a] ei=dej kai. a] eivsi.n kai. a] me,llei gene,sqai meta. tau/taÅ
 to. musth,rion tw/n e`pta. avste,rwn ou]j ei=dej evpi. th/j dexia/j mou kai. 

ta.j e`pta. lucni,aj ta.j crusa/j\ oi` e`pta. avste,rej a;ggeloi tw/n e`pta. 
vEkklhsiw/n eivsin 

 kai. ai` lucni,ai ai` e`pta. e`pta. vEkklhsi,ai eivsi,nÅ

Στηριζόμενοι στο gra,yon ou=n a] ei=dej kai. a] eivsi.n kai. a] me,llei 
gene,sqai meta. tau/ta (1,19), οι περισσότεροι ερμηνευτές ταυτίζουν 
το a] ei=dej με το όραμα του αναστάντος I. Xριστού στο 1,12-18, το a] 
eivsi.n με την αποτίμηση της παρούσας κατάστασης των Εκκλησιών 
(κεφ. 2-3) και το a] me,llei gene,sqai meta. tau/ta με όσα προφητεύονται 
για το απώτερο μέλλον (κεφ. 4 κ.ε.). Το a] me,llei gene,sqai meta. tau/ta 
είναι, όμως, επηρεασμένο από το Δανιήλ: avllV e;sti Qeo.j evn ouvranw/| 
avnakalu,ptwn musth,ria o]j evdh,lwse tw/| basilei/ Naboucodono,sor a] dei/ 
gene,sqai evpV evsca,twn tw/n h̀merw/n (2,28). Συναντάται σε καίρια σημεία 
της Αποκ., στην επικεφαλίδα (1,1), στο 4, 2 και στον Επίλογο (22, 6) 
και είναι συνώνυμο του evpV evsca,twn tw/n h`merw/n του Δν. 2,28 (Θεοδ.). 
Το a] me,llei gene,sqai meta. tau/ta δε σημαίνει ότι τα περιστατικά των 
κεφ. 4-22 βρίσκονται σε μελλοντικό χρόνο έναντι αυτών, τα οποία 
σημειώνονται στα κεφ. 2-3. Το κεντρικό γεγονός της Ενθρόνισης 
του I. Xριστού κατά την Επουράνια Λατρεία στο κεφ. 5 όπως και στο 
κεφ. 12, αποτελεί, παραδείγματος χάριν, ήδη παρελθόν σε σχέση με 
την κατάσταση των Εκκλησιών, η οποία περιγράφεται στην επτάδα 
των επιστολών. Αποτελεί όμως το κορυφαίο εισαγωγικό γεγονός 
των Εσχάτων. με τη φράση, συνεπώς, a] me,llei gene,sqai meta. tau/ta 
δηλώνονται τα ήδη πραγματοποιηθέντα στο παρελθόν και προσ-
δοκώμενα στο μέλλον Έσχατα. Αυτά τα ήδη πραγματοποιούμενα 
Έσχατα καλείται ο Ιωάννης να θεωρήσει από την αιώνια προοπτική 
την οποία προσφέρει ο Ουρανός. 
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Ενώ στην κραταιά δεξιά χείρα του καθήμενου επί του θρόνου 
Κυρίου βρίσκεται το επτασφράγιστο βιβλίο (5,1), στη δεξιά χείρα του 
Υιού του Ανθρώπου βρίσκονται οι άγγελοι των επτά μικρασιατικών 
Εκκλησιών. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι «άγγελοι» αποτε-
λούν τους επουράνιους αντιπροσώπους των Εκκλησιών, όπως και 
στα παλαιοδιαθηκικά χωρία Δτ. 32,8· Δν. 10,13. 20 κ.ε. · Ιώβ. 15,31κ.ε. 
και άλλοι τους ηγέτες των Εκκλησιών ή τους «πρέσβεις» των Εκκλη-
σιών, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον εξόριστο Ιωάννη. Νομίζω ότι 
ο Ιωάννης χρησιμοποιεί τον όρο άγγελος, όπως και ο προφ. μαλα-
χίας (3,1), για να κατονομάσει τους προφήτες οι οποίοι προΐσταντο 
στη λατρεία. Ως «άγγελος» χαρακτηρίζεται από τον Εκαταίο από 
τα Άβδηρα ο Ιουδαίος Αρχιερέας: τὴν δὲ διατριβὴν ἔταξεν αὐτῶν 
γίνεσθαι περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τὰς τοῦ θεοῦ τιμάς τε καὶ θυσίας. τοὺς 
αὐτοὺς δὲ καὶ δικαστὰς ἀπέδειξε τῶν μεγίστων κρίσεων͵ καὶ τὴν τῶν 
νόμων καὶ τῶν ἐθῶν φυλακὴν τούτοις ἐπέτρεψε· διὸ καὶ βασιλέα μὲν 
μηδέποτε τῶν Ἰουδαίων͵ τὴν δὲ τοῦ πλήθους προστασίαν δίδοσθαι διὰ 
παντὸς τῷ δοκοῦντι τῶν ἱερέων φρονήσει καὶ ἀρετῇ προέχειν. τοῦτον δὲ 
προσαγορεύουσιν ἀρχιερέα͵ καὶ νομίζουσιν αὑτοῖς ἄγγελον γίνεσθαι 
τῶν τοῦ Θεοῦ προσταγμάτων, τοῦτον δὲ κατὰ τὰς ἐκκλησίας καὶ τὰς 
ἄλλας συνόδους φησὶν ἐκφέρειν τὰ παραγγελλόμενα͵ καὶ πρὸς τοῦτο 
τὸ μέρος οὕτως εὐπιθεῖς γίνεσθαι τοὺς Ἰουδαίους ὥστε παραχρῆμα 
πίπτοντας ἐπὶ τὴν γῆν προσκυνεῖν τὸν τούτοις ἑρμηνεύοντα ἀρχιερέα 
(Διόδωρος Σίκουλος, Ιστορική Βιβλιοθήκη 40. 3). 

1, 12-20
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ΟΙ ΕΠΤΑ μΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
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2. ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (ΚΕΦ. 2-3)

Οι επτά Επιστολές του αναστάντος Ι. χριστού προς αντίστοιχες 
μικρασιατικές Εκκλησίες, οι οποίες αποτελούν την παρακαταθήκη-
την Τορά του Κυρίου Ιησού προς αυτές, παρουσιάζουν ομοιότητα 
με επιστολές Προφητών (Β’ Παρ. 21,12-15· Ιερ. 29,24-32 [Ο’ 36,4-23]) 
και αποκαλυπτικών συγγραφέων (Αʹ Ενώχ 91-108). Παρουσιάζουν, 
επίσης, ομοιότητα μορφολογική και περιεχομένου με εγκυκλίους 
(edicta), που απέστειλε ο Καίσαρας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι 
επιστολές αποσκοπούν είτε (α) στο να προετοιμάσουν τους ακρο-
ατές της Αποκ. να δεχτούν τη φανέρωση των Εσχάτων, η οποία 
ακολουθεί (όπως προηγήθηκαν της παράδοσης του Νόμου στο Σινά 
η κάθαρση και ο αγιασμός της Σύναξης των Ισραηλιτών), είτε (β) 
στο να προσδώσουν κύρος και αυθεντία στον Ιωάννη, είτε (γ) στο 
να περιγράψουν την πορεία της Εκκλησίας στην Ιστορία, η οποία 
αποκορυφώνεται στην αποστασία. 

Όπως στη μικρή Αποκάλυψη των Συνοπτικών (μκ. 13 και παρ.), 
προφητείες, οι οποίες αφορούν στο άμεσο μέλλον (την άλωση της 
Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους) συμπλέκονται με άλλες που αφο-
ρούν στο απώτερο μέλλον, έτσι ώστε η επιβεβαίωση των πρώτων 
να αποτελούν εγγύηση της πραγματοποίησης των δεύτερων, έτσι 
και στην Αποκ. η επτάδα των επιστολών, η οποία αφορά στο άμεσο 
μέλλον των μικρασιατικών Εκκλησιών, προηγείται των επτάδων 
των παγκόσμιων εσχατολογικών γεγονότων. Αυτή η επτάδα όντως 
με τις προτροπές της καθαίρει τον ακροατή και τον οδηγεί στην 
αρπαγή εκείνη που είναι απαραίτητη, προκειμένου να θεωρήσει 
την παγκόσμια Ιστορία και την πολιτική σκηνή από μια άλλη ολο-
κληρωμένη επουράνια προοπτική. 

Oι επτά επιστολές της Αποκ. παρουσιάζουν την ίδια επανα-
λαμβανόμενη δομή: 1. Στην εισαγωγή (praescriptio) προτάσσεται 
(α) ο παραλήπτης της επιστολής σε πτώση δοτική (τω αγγέλω + το 
όνομα της Εκκλησίας). Στο σώμα της επιστολής το β’ ενικό προς τον 
άγγελο συχνά παραλλάσσεται σε β´ πληθυντικό (2,13. 20), ωσάν 
να απευθύνεται ο συγγραφέας σε μια συγκεκριμένη ομάδα μέσα 
στην Εκκλησία (πρβλ. 2,10· 14-15· 20-22). Ακολουθεί (β) η εντολή 

2, 1-7
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γράψον και (γ) ο τύπος τάδε λέγει, ο οποίος είναι γνωστός από την 
παλαιοδιαθηκική παράδοση. Στους Ο΄ συναντάται 250 φορές ως 
μετάφραση του koh amar Jahwe, για να δηλώσει το δημιουργικό, 
συντηρητικό και πανσθενουργό λόγο του Θεού. Απαντά, επίσης, 
στην περσική και τη ρωμαϊκή διπλωματική αλληλογραφία και 
στην ελληνιστική χρησμολογική παράδοση. Ακολουθούν (δ) οι 
χριστολογικοί προσδιορισμοί. Ο Ιησούς, ως υποκείμενο του λέγειν, 
ουδέποτε αναφέρει το προσωπικό όνομά του, όπως ήταν σύνηθες 
στην αλληλογραφία της εποχής, αλλά αναφέρεται στο πρόσωπό 
Του περιφραστικά με τίτλους, οι οποίοι εκτός του 3, 14 συνδέονται 
με το όραμα του Υιού του Ανθρώπου, το οποίο εισάγει την ενότητα 
των επιστολών (1,9-20). 

2. Η αφήγηση (narratio) εισάγεται (όπως συνέβαινε και με τα 
ελληνικά γράμματα και στις εγκυκλίους) με το οἶδα, και κατόπιν ακο-
λουθεί (α) η διάγνωση της κατάστασης κάθε Εκκλησίας ανάλογα 
με τα έργα (2,19· 3,1. 8. 15), τα οποία έχει επιδείξει στο παρελθόν και 
στο παρόν. Σε τρεις περιπτώσεις (2,4. 14. 20) η θετική εκτίμηση της 
Εκκλησίας συνοδεύεται (β) από μια κατηγορία, η οποία εισάγεται 
με το ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ. Ακολουθεί (γ) η παρότρυνση (dispositio) 
προς μετάνοια / εγρήγορση ή αποβολή του φόβου και συνέχιση του 
αγώνα. Τέσσερεις Επιστολές εμπεριέχουν έπαινο και κατηγορία, δύο 
μόνον έπαινο και μία μόνον κατηγορία. Στην επιστολή της Εφέσου 
απηχείται η προφητική προτροπή για μετάνοια και στην επιστολή 
της Σμύρνης το κήρυγμα της σωτηρίας. Στην επιστολή των Σάρδεων 
το κήρυγμα της σωτηρίας συνδυάζεται με παραινετικό κήρυγμα. 

3. Η πρόσκληση/διακήρυξη ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τὸ τὸ Πνεῦμα 
λέγει ταῖς Ἐκκλησίαις, η οποία στα Ευαγγέλια συνδέεται με την 
κατανόηση των μυστηρίων των παραβολών του Ιησού (μκ. 4,9· 
μτ. 11,15), είτε εισάγει τον επίλογο στις τρεις πρώτες επιστολές 
(2,7. 11. 17), είτε λειτουργεί ως κατακλείδα στις υπόλοιπες. Στην 
προφητική παράδοση η πρόσκληση άκουε τον λόγο Κυρίου εισάγει 
την Προφητεία (Γ’ Βασ. 22,19· Αμ. 7,16· Ιερ 29,20· πρβλ. Ιεζ. 3,27). Στη 
διακήρυξη της Αποκ. οι λόγοι του Ιησού παρουσιάζονται ως ρήματα 
του Παρακλήτου, τα οποία δεν αφορούν μόνον στη συγκεκριμένη 
κοινότητα, στην οποία απευθύνεται η Επιστολή, αλλά το σύνολο 
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των επτά Εκκλησιών. Το Πνεύμα στην Αποκ. βρίσκεται μπροστά 
στον Θρόνο και ταυτόχρονα συνδέεται με όλες τις Εκκλησίες της 
γης με τέτοιο άρρηκτο δεσμό, ώστε στον επίλογο το Πνεύμα και 
η Νύμφη να κραυγάζουν μαζί στο Νυμφίο ἔρχου. Είναι ο ίδιος ο 
λαλών Θεός, ο οποίος ευρισκόμενος στην καρδιά κάθε βαπτισμέ-
νου χριστιανού και πνέοντας δημιουργικά και προφητικά κατά τη 
διάρκεια της χριστιανικής Σύναξης υπομιμνήσκει αυτά που λέει ο 
Ιησούς (πρβλ. Ιω. 14,26). Αυτές οι υπομνήσεις δεν απευθύνονται σε 
μια ελίτ χαρισματούχων αλλά σε όλες τις Εκκλησίες. 

Την πρόσκληση για υπακοή συνοδεύει μια υπόσχεση, η οποία δεν 
απευθύνεται συλλογικά προς την Εκκλησία, αλλά προσωπικά προς 
τον κάθε νικώντα. Η μετοχή νικῶν είτε βρίσκεται σε δοτική τῷ νικῶντι 
δώσω..., είτε σε ονομαστική ὁ νικῶν, πάντοτε όμως σε ενεστώτα. Ο 
νικών είναι αυτός που διαρκώς αγωνίζεται να κατακτήσει τη νίκη, 
την οποία ήδη έχει εδραιώσει ο Ιησούς. Η χριστιανική ζωή είναι μια 
ζωή αέναου αγώνα και θριάμβου. Η βάπτιση και η συμμετοχή στα 
μυστήρια και το μυστήριο εν γένει της Εκκλησίας δε συνεπάγονται 
ότι η νίκη είναι τετελεσμένη. Η ζωή κοντά στο χριστό δε μπορεί να 
είναι μια στατική κατάσταση εφησυχασμού και αδιαφορίας για τα 
τεκταινόμενα στον κόσμο και στο περιβάλλον. Αντίθετα, η αγωνία 
του χριστού για την τελείωση του κόσμου οδηγεί τον πιστό σε μια 
διαρκή σκληρή αναμέτρηση με τις δυνάμεις εκείνες του κακού που 
κυριαρχούν σε αυτόν, προκειμένου αυτός (ο κόσμος) να λυτρωθεί 
από τις σατανικές δυνάμεις και να αναγνωρίσει τον αληθινό Θεό 
του Σύμπαντος και της Ιστορίας. Υπό αυτή την έννοια ολόκληρη 
η Εκκλησία επίγεια και επουράνια είναι ταυτόχρονα στρατευομένη 
και θριαμβεύουσα. με τη μετοχή συνεπώς νικώντες δε σημαίνονται 
μόνον οι μάρτυρες, αλλά όλα τα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία 
καταθέτουν με συνέπεια έργων τη μαρτυρία τους (Ιω. 16,33). Πολύ 
χαρακτηριστική είναι η αναφορά της Α’ Ιω. στη νίκη: kai. au[th evsti.n 
h̀ ni,kh h̀ nikh,sasa to.n ko,smon( h̀ pi,stij h̀mw/nÅ Ti,j Îde,Ð evstin ò nikw/n 
to.n ko,smon eiv mh. ò pisteu,wn o[ti VIhsou/j evstin ò Uìo.j tou/ Qeou/È (5,5). 
Είναι εξόχως χαρακτηριστικό ότι στην πατερική παράδοση ακόμα 
και η ζωή στον παράδεισο δεν αποτελεί μια στατική κατάσταση 
απαθούς νιρβάνας και μακαριότητας, αλλά μια πορεία από δόξα 

2, 1-7
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σε δόξα ακτίστου φωτός. Αυτό είναι το ατελές τέλος της σωτηρίας 
(=ολοκλήρωσης) της θέωσης και της ευτυχίας.

Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Τ Η Σ  Ε Φ Ε Σ Ο Υ

2,1Tw/| avgge,lw| th/j evn VEfe,sw| evkklhsi,aj gra,yon\
 Ta,de le,gei o` kratw/n tou.j e`pta. avste,raj evn th/| dexia/| auvtou/(
 o` peripatw/n evn me,sw| tw/n e`pta. lucniw/n tw/n crusw/n\

2 Oi=da ta. e;rga sou kai. to.n ko,pon kai. th.n u`pomonh,n sou
 kai. o[ti ouv du,nh| basta,sai kakou,j(
 kai. evpei,rasaj tou.j le,gontaj e`autou.j avposto,louj kai. ouvk eivsi.n
 kai. eu-rej auvtou.j yeudei/j(
3 kai. ùpomonh.n e;ceij kai. evba,stasaj dia. to. o;noma, mou kai. ouv kekopi,akejÅ

4 vAlla. e;cw kata. sou/ o[ti th.n avga,phn sou th.n prw,thn avfh/kejÅ
5 Mnhmo,neue ou=n po,qen pe,ptwkaj kai. metano,hson kai. ta. prw/ta 

e;rga poi,hson\
 eiv de. mh,( e;rcomai, soi kai. kinh,sw th.n lucni,an sou evk tou/ to,pou auvth/j(
 eva.n mh. metanoh,sh|jÅ
6 vAlla. tou/to e;ceij( o[ti misei/j ta. e;rga tw/n Nikolai?tw/n a] kavgw. misw/Å

7 ~O e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to. Pneu/ma le,gei tai/j vEkklhsi,aijÅ
 Tw/| nikw/nti dw,sw auvtw/| fagei/n evk tou/ xu,lou th/j zwh/j(
 o[ evstin evn tw/| Paradei,sw| tou/ Qeou/Å

Η πανάρχαιη πόλις Έφεσος (μαρτυρείται από το 1020 π.χ.) βρι-
σκόταν στα παράλια της Λυδίας (Iκάριο Πέλαγος) στις εκβολές του 
Καΐστρου ποταμού, ο οποίος με τους τόνους λάσπης που μετέφερε 
απομάκρυνε τελικά την Έφεσο από την ακτή. με τη διαθήκη του 
Αττάλου του Γ’ του Φιλομήτορος το 133 π.X. προσαρτήθηκε στο 
ρωμαϊκό κράτος και έγινε η μητρόπολη της ρωμαϊκής επαρχίας της 
ανθυπατικής Ασίας (Asia proconsularis). Oνομαζόταν το Φως και η 
Αγορά της (Ασίας) (πρβλ. 18, 12), διότι σε αυτήν κατέληγαν κεντρικές 
εμπορικές αρτηρίες που προέρχονταν από τη μεσοποταμία (μέσω 
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Κολοσσών και Λαοδικείας) και τη Γαλατία (μέσω Σάρδεων). Στο 
λιμάνι της σύχναζαν άνθρωποι ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ 
λαοῦ καὶ ἔθνους, δίνοντας ένα κοσμοπολίτικο, πολυπολιτισμικό και 
πολυθρησκευτικό χρώμα στην πόλη. Σε αυτή δέσποζε ένα από τα 
επτά θαύματα της αρχαιότητας, ο ναός της Αρτέμιδας. Περιστοιχι-
σμένος από 127 ιωνικούς κίονες ήταν 1½ φορές μεγαλύτερος από 
τον καθεδρικό ναό της Κολωνίας. Δεν ήταν απλώς ένα θρησκευτικό 
τέμενος, αλλά αποτελούσε περίφημο άσυλο εγκληματιών και χρη-
ματοπιστωτική τράπεζα. Ήταν ένας οίκος δηλ. εκμετάλλευσης του 
θρησκευτικού συναισθήματος από ένα συρφετό ευνούχων ιερέων, 
αστρολόγων, προφητών και μάγων και διαδραμάτιζε καθοριστικό 
ρόλο στην πολιτική και οικονομική ζωή της πόλης. Περίφημα ήταν 
τα Φυλακτά/ οι Επιστολές της Εφέσου (Πρ. 19). Ο ναός πυρπολή-
θηκε το 356 π.X. και ανοικοδομήθηκε λίγα χρόνια αργότερα μεγα-
λοπρεπέστερος. Καταστράφηκε τελικά μαζί με την πόλη από τους 
Γότθους το 262/3 μ.χ. χάρις στο εμπορικό της λιμάνι και το ναό 
της Αρτέμιδας, η νεωκόρος της θεάς κατέστη η πρώτη και μέγιστη 
πόλη της Ασίας, η οποία καυχόταν για τους ναούς της προς τιμή 
των αυτοκρατόρων Κλαυδίου και Νέρωνα. 

Εκτός των Ελλήνων σε αυτήν την πόλη ζούσαν και Ιουδαίοι με 
δική τους Συναγωγή και ιδιαίτερο ζήλο για τις πατρικές τους παρα-
δόσεις. Σε αυτή την πολυπολιτισμική πόλη ο χριστιανισμός βρήκε 
πρόσφορο έδαφος. Σε αυτήν κήρυξαν το κήρυγμα του Ιησού ο Παύ-
λος (επί 1 ½ έτος) και οι απόστολοι Ακύλας, Πρίσκιλλα, Απολλώς 
(Πρ. 18,19. 24. 26). Ίσως σε αυτή την πόλη έζησε και η Θεοτόκος. 
Δεν γνωρίζουμε αν κατά τους χρόνους της Αποκ. «άγγελος της 
Εκκλησίας»/επίσκοπός της ήταν ο Τιμόθεος ή αν είχε χειροτονηθεί 
ο επαινούμενος από τον Ιγνάτιο Ονήσιμος. 

Στην εισαγωγή της επιστολής εξαίρεται η κυριαρχική παρουσία 
του Ιησού, ο οποίος δεν παρουσιάζεται να κάθεται απλώς στα δεξιά 
του Θεού Πατέρα, αλλά να περπατά ανάμεσα σε όλες τις διωκόμενες 
Εκκλησίες του. Γι’αυτό και αντί του ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρί ἀστέρας 
ἑπτά του 1,16 προτιμάται η παραστατική και πολυσήμαντη μετοχή ο 
κρατών τους επτά αστέρας (πρβλ. Iω. 10,28: kavgw. di,dwmi auvtoi/j zwh.n 
aivw,nion kai. ouv mh. avpo,lwntai eivj to.n aivw/na kai. ouvc a`rpa,sei tij auvta. evk 
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th/j ceiro,j mou). Επίσης, αντί του εν μέσω (είναι) των επτά λυχνιών, 
προτιμάται η μετοχή περιπατῶν. Οι Εκκλησίες ανήκουν στο Κράτος 
/στην κραταιά χείρα του Ι. χριστού, ο οποίος δεν βρίσκεται απομο-
νωμένος σε ένα απόκοσμο παλάτι, όπως συνήθιζαν οι μονάρχες 
της εποχής, αλλά περπατά ανάμεσα στις Εκκλησίες Του.

Ο Κύριος επαινεί την Εκκλησία, διότι αποτελούσε κυψέλη εργασί-
ας. Σημειώνει με έμφαση ο Ιησούς: Γνωρίζω (α) τα έργα σου, και (β) 
τον κόπο σου, και (γ) τι υποφέρεις, και (δ) ότι δεν μπορείς να ανεχθείς 
τους κακούς. Ίσως ο όρος έργα είναι περιεκτικός όλων των αρετών 
που εξιστορούνται κατόπιν. με τη λ. κόπος σημαίνεται η προσπά-
θεια, η οποία απαιτεί όλες τις ψυχικές και σωματικές δυνάμεις του 
ανθρώπου και συνδέεται στην Κ.Δ. με την προσπάθεια διάδοσης 
του Ευαγγελίου στον κόσμο (Α’ Θεσ. 2,9· Α’ Κορ. 15,58), κάτι που 
συνοδεύεται από θλίψεις και υπομονή πολλή (Β’ Κορ. 6,4-5). Ίσως, 
με αυτό τον όρο (κόπος) στη συγκεκριμένη επιστολή σημαίνεται η 
κοπιώδης προσωπική και ποιμαντική μέριμνα του Επισκόπου και 
ολόκληρης της Εκκλησίας να δοκιμάζει συνεχώς τα πνεύματα όσων 
την επισκέπτονταν, εάν ήταν όντως από το Θεό.

Η υπομονή αναφέρεται στις θλίψεις χάριν του ονόματος του 
χριστού, τις οποίες πρέπει να υποφέρει ο χριστιανός με πίστη και 
ελπίδα. με την υπομονή αποδεικνύεται ότι η πίστη των χριστια-
νών της Εφέσου δεν είναι πυροτέχνημα, αλλά έχει διάρκεια και 
επιμονή. Η Εκκλησία της Εφέσου επαινείται επιπλέον, διότι δεν 
ανέχεται τους κακούς, αλλά δοκιμάζει όσους αυτοαποκαλούνται 
απόστολοι, έτσι ώστε να αποδείξει το τυχόν ψέμα και την υποκρι-
σία τους (μτ. 7,15-20· Α’ Θεσ. 5,21· Α’ Ιω. 4,1-3). Ως κακοί και ψευ-
δεῖς χαρακτηρίζονται από τον Ιωάννη είτε κάποιοι περιοδεύοντες 
χαρισματούχοι, οι οποίοι ερχόμενοι στο κοσμοπολίτικο κέντρο της 
μ. Ασίας, εκμεταλλεύονταν την καλή και φιλόξενη διάθεση της 
τοπικής Εκκλησίας, είτε κάποιοι που αυτοσυστήνονταν ως φορείς 
της (μυστικής) διδασκαλίας κάποιου κορυφαίου αποστόλου και 
σφετερίζονταν για τον εαυτό τους τον τίτλο του αποστόλου (πρβλ. 
Β’ Κορ. 11, 13 κ.ε.). Ήδη ο Παύλος από τη μίλητο είχε προφητέψει 
στους πρεσβυτέρους της Εφέσου την επέλαση βαρέων λύκων στην 
Εκκλησία (Πρ. 20,29). 
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Στους επαίνους της Εκκλησίας εντάσσεται (στο τέλος όμως της 
Επιστολής) το μίσος των μελών της εναντίον των έργων των Νικολαϊ-
τών. Είναι όντως παράδοξο ότι ο Θεός και ο Απόστολος της Αγάπης 
επαινούν το μίσος, το οποίο όμως δεν στρέφεται εναντίον προσώπων 
(τα οποία ο Θεός φιλεί και αναμένει), αλλά εναντίον της αμαρτίας 
τους. Αυτοί οι Νικολαΐτες πρέπει να ταυτίζονται με τους κρατοῦντες 
τὴν διδαχὴν Βαλαάμ στην Πέργαμο και με τους μοιχεύοντες με την 
Ιεζάβελ στα Θυάτειρα. Τα διακριτικά τους ήταν η άκριτη προσαρ-
μογή στις πολιτιστικές και κοινωνικές υποχρεώσεις- επιταγές του 
κόσμου (στο «τι θα πει ο Κόσμος») και ο (πάση θυσία) συγχρωτισμός 
με το περιβάλλον. Επέτρεπαν ακώλυτα τη βρώση κρεάτων, που 
είχαν θυσιασθεί στα είδωλα και διακήρυσσαν την ελευθερία «του 
κορμιού» τους (παραχρῆσθαι τῇ σαρκί δεῖ). Έτσι, η Εκκλησία αντί να 
ελκύει τον κόσμο στα ιδεώδη της, προσαρμοζόταν αυτή άκριτα 
στον κόσμο. Παρόμοιες απόψεις φαίνεται ότι καταπολεμούνται ήδη 
από τον Παύλο (Α’ Κορ. 6,12), την Επιστολή Ιούδα και τη Β’ Πέτρου. 
Σύμφωνα με τον Ειρηναίο (1.26.3) συγγένευαν με τον Κήρινθο και 
επικαλούνταν ως αρχηγό τους τον Αντιοχέα προσήλυτο Νικόλαο 
(Πρ. 6,5), έναν από τους επτά διακόνους. 

Παρότι ο Ιησούς επαινεί πολλαπλά την Εκκλησία, εντούτοις την 
κατηγορεί, διότι άφησε την πρώτη της αγάπη, η οποία παραπέ-
μπει στη σχέση αγάπης που ανέπτυξε ο Θεός με το λαό Του στην 
έρημο, προτού εκείνος εγκατασταθεί στη γη χαναάν και γοητευτεί 
από τους ειδωλολατρικούς θεούς, αναζητώντας σε αυτούς και στις 
ξένες μ. Δυνάμεις τη σωτηρία. Σημειώνει ο Γιαχβέ μέσω του Ιερε-
μία (2,2): evmnh,sqhn evle,ouj neo,thto,j sou kai. avga,phj teleiw,sew,j sou tou/ 
evxakolouqh/sai, se tw/| àgi,w| VIsrah.lÃ le,gei Ku,rioj. με την πρώτη αγάπη 
στην Αποκ. εννοείται τόσο η αγάπη προς το Νυμφίο της Εκκλησίας 
χριστό, όσο και προς τους αδελφούς, αφού τα δύο αυτά στοιχεία 
είναι στον χριστιανισμό αλληλένδετα. Η αγάπη του αγγέλου και 
της Εκκλησίας δεν ψυχράνθηκε (μτ. 24,12), αλλά έγινε χλιαρή. Ο 
υπέρμετρος ζήλος για την ορθόδοξη πίστη, το αδιάκοπο κυνήγι των 
ψευδαποστόλων, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τη χριστιανική φιλο-
ξενία και την ανιδιοτελή αγάπη για να ζουν οι ίδιοι με άνεση και η 
έπαρση που πολλές φορές συνοδεύει κάθε ανένδοτο αγώνα οδήγη-
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σαν στην πτώση της Εκκλησίας. χαρακτηριστικό εν προκειμένω το 
παράδειγμα των μωρών παρθένων, οι οποίες αποκλείστηκαν από 
τον Παράδεισο, επειδή είχαν χάσει το έλαιον και το έλεος. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι στα πρώτα 200 χρόνια τής ζωής της η Εκκλησία 
δεν ταλανίστηκε τόσο από τους διωγμούς των εθνικών, όσο από τους 
υπεράγαν ορθοδόξους (κατά τον Γρηγόριο τον Θεολ.) χριστιανούς, 
τους αυτονομαζόμενους ως «καθαρούς», οι οποίοι δεν ανέχονταν τη 
μετάνοια και την επιστροφή στην Εκκλησία χριστιανών που είχαν 
υποπέσει στην αμαρτία. 

Είναι ενδεικτική η λεπτή διάκριση του επαίνου των Εφεσίων από 
εκείνον των Θεσσαλονικέων (από τον Παύλο). Σημειώνεται στο 
Α’ Θεσ. 1,3: 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 mnhmoneu,ontej u`mw/n 
tou/ e;rgou th/j pi,stewj kai. tou/ ko,pou th/j avga,phj kai. th/j u`pomonh/j th/j 
evlpi,doj tou/ Kuri,ou h̀mw/n VIhsou/ Cristou/ e;mprosqen tou/ Qeou/ kai. patro.j 
h`mw/n. Στη Θεσσαλονίκη τα έργα, ο κόπος και η υπομονή, ήταν το 
κέλυφος μέσα στα οποίο ήταν κρυμμένη η ουσία· η πίστη, η ελπίδα 
και η αγάπη. Στην επιστολή της Εφέσου οι γενικές των όρων πίστις, 
ελπίς, αγάπη, παραλείπονται· πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, για 
τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Εκκλησία της κοσμοπολίτικης 
Εφέσου είχε «κρατήσει το όστρακο, αλλά είχε χάσει το μαργαριτάρι». 
Έτσι, ως πτώση του αγγέλου της Εκκλησίας (πρβλ. Ησ. 14,12) δεν 
προβάλλει κάποιο βαρύτατο ηθικό σαρκικό παράπτωμα, αλλά η 
έλλειψη αγάπης.

Ο Ιησούς σε όλες τις επιστολές μετά τη διάγνωση της κατά-
στασής τους, προτείνει τη θεραπεία. Οι προστακτικές δείχνουν το 
δρόμο της επιστροφής στην πρώτη αγάπη. Ως μοναδική διέξοδος 
προβάλλει (α) η ανάμνηση, (β) η ριζική αλλαγή νοοτροπίας και 
προσανατολισμού και (γ) η διάπραξη των πρώτων έργων. Η όλη 
πορεία της μετάνοιας υπενθυμίζει τον τρόπο επιστροφής (όπως 
ονομάζεται στην Π. Δ. η μετάνοια) του ασώτου στο πατρικό σπίτι: 
eivj e`auto.n de. evlqw.n e;fh\ po,soi mi,sqioi tou/ patro,j mou perisseu,ontai 
a;rtwn( evgw. de. limw/| w-de avpo,llumaiÅ avnasta.j poreu,somai pro.j to.n pate,ra 
mou kai. evrw/ auvtw/|\ pa,ter( h[marton eivj to.n ouvrano.n kai. evnw,pio,n sou 
(Λκ. 15,17). 
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Η απειλή, αλλιώς έρχομαι σε σένα γρήγορα και θα μετακινήσω την 
λυχνία από τον τόπο της, εάν δεν μετανοήσεις, η οποία συνοδεύει την 
εφαρμογή της συμβουλής, αποσκοπεί στην αφύπνιση της συνείδη-
σης της Εκκλησίας. Η έλευση του Ιησού δεν πρέπει να ταυτίζεται με 
τη Β’ Παρουσία, αλλά είτε (α) με την απομάκρυνση της Εκκλησίας 
από τον κύκλο των ακτινοβολουσών επτά Εκκλησιών, είτε με (β) 
τη μετάθεση των πρεσβείων τιμής της, είτε (γ) με κάποιο φυσικό 
φαινόμενο (σεισμός), τα οποίο θα συγκλονίσει την Εκκλησία.

Σε κάθε επιστολή, ανεξάρτητα από τη θετική ή αρνητική κατά-
στασή της, ο Ιησούς πάντα καταλήγει με μια υπόσχεση. Το υστε-
ρόγραφο αυτό της ελπίδας το υπαγορεύει η αγάπη Του, η οποία 
παιδαγωγεί, όχι για να κολάσει με την απελπισία, αλλά για να 
σώσει με την πίστη. Το πρώτο υστερόγραφο ελπίδας και υπόσχεσης, 
το οποίο σαν κρίκος συνδέει το τελευταίο με το πρώτο βιβλίο της 
Βίβλου, είναι το εξής: Όποιος έχει αυτιά ας ακούσει τι το Πνεύμα 
λέγει στις εκκλησίες. Σ’ όποιον νικά, θα του δώσω να φάγει από το 
δέντρο της ζωής, που είναι στον παράδεισο του Θεού μου. Η αναφορά 
στο ξύλο της ζωής θυμίζει την περιπέτεια του Αδάμ στον Παρά-
δεισο (Γεν. 2,9). Στην ιουδαϊκή γραμματεία το δέντρο της ζωής, ως 
σύμβολο της πηγής και της πληρότητας της ζωής, ταυτίζεται με τη 
Σοφία (Παρ. 3,18), τον καρπό της δικαιοσύνης (Παρ.11,30) και την 
πραγματοποιημένη ελπίδα (Παρ.13,12). Στον ιουδαϊσμό το δέντρο 
της ζωής έλαβε μυθικά χαρακτηριστικά. Πιστευόταν ότι επισκιάζει 
όλον τον Παράδεισο και ότι μέσω του μεσσία στα Έσχατα το δέντρο 
αυτό με τις 500.000 μεθυστικές οσμές και τους αντίστοιχους καρπούς 
με όλες τις γεύσεις, θα είναι στη διάθεση όσων μείνουν πιστοί στο 
Θεό. Στη χριστιανική γραμματεία είναι χαρακτηριστικό ότι το ξύλο 
της ζωής ταυτίστηκε με το ξύλο του Σταυρού! Ο Παράδεισος είναι 
περσική λέξη, την οποία εισήγαγε στο ελληνικό λεξιλόγιο ο Ξενο-
φώντας και σημαίνει τον περιφραγμένο βασιλικό κήπο του Πέρση 
μονάρχη, στον οποίο συνυπήρχαν τα όμορφα δένδρα και άνθη με 
τα άγρια θηρία. Αυτός ο όρος απαντά και στους Ο’ (Ησ. 1,30· Εκκλ. 
2,5). Στην χριστιανική γραμματεία ως Παράδεισος ορίζεται ο χώρος 
όπου κατά τη μέση κατάσταση μεταξύ θανάτου και τελικής Κρί-
σεως αναμένουν οι ψυχές των αγίων και μάλιστα των μαρτύρων 
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τη δικαίωσή τους. Προφανώς, η υπόσχεση του παραδείσου στην 
Αποκ. (πρβλ. αυτή στον «ευγνώμονα» ληστή Λκ. 23,43) σχετίζεται 
με την αιώνια συνύπαρξη του ανθρώπου με την πηγή της ευτυχίας, 
τον χριστό.

Ο Hemer απέδειξε ότι η αναφορά στο ξύλο τῆς ζωῆς, ὅ ἐστίν ἐν 
τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ (2,7), εκτός από τον υπαινιγμό στην Πρω-
τοϊστορία της Γενέσεως (Γεν. 2,7) και το Σταυρό του Ιησού, χρησι-
μοποιείται από τον Ιωάννη και ως αντιθετικός (πολεμικός κατά τον 
Deissmann) παραλληλισμός προς το ξόανο της Αρτέμιδος, το οποίο 
δέσποζε στο μέσον ενός άλσους με παραδείσια χαρακτηριστικά. Σε 
αυτό κατέφευγαν πολυάριθμοι υπόδικοι και εγκληματίες, κάνοντας 
χρήση του ασύλου και αναζητώντας τη σωτηρία. Ο Απολλώνιος ο 
Τυανεύς χαρακτήρισε μάλιστα το Ιερό, ένεκα της κατάχρησης του 
ασύλου, ως μυχό των αποστερούντων (Επ. 65). Σύμφωνα με την 
υπόσχεση του αναστάντος I. Xριστού, το όντως ξύλο της ζωής, το 
οποίο παρέχει τη σωτηρία και τη λύτρωση, δεν είναι το ξόανο της 
Αρτέμιδος, αλλά αυτό το οποίο πρόκειται να δουν στον παράδεισο 
οι νικητές του Σατανά. Αυτό είναι το ξύλο, το οποίο παρέχει την 
αληθινή και αιώνια ευφροσύνη. Ορισμένα στοιχεία της Επουρά-
νιας Λατρείας της Αποκ. βρίσκονται πράγματι σε αντίθεση προς 
τη Λατρεία της Αρτέμιδος: α) Η Άρτεμις προσφωνούνταν με τους 
τίτλους: πρωτοθρόνιος, Βασιληίς κόσμου Κυρία, Σώτειρα, ουράνιος 
Θεός, μεγίστη, αγιωτάτη, επιφανεστάτη. Συναφείς τίτλους χρησιμο-
ποιεί η Αποκ. περί του Θεού-Πατρός και του Αρνίου: ο καθήμενος επί 
του θρόνου (4,9), ο Κύριος και ο Θεός (4,11), άγιος, άγιος, άγιος (4,8). Η 
Άρτεμις ήταν ιδιαιτέρως προσφιλής, διότι σε δύσκολες και κρίσιμες 
στιγμές γινόταν επήκοος των προσευχών των πιστών της. Σε αρκετές 
περιπτώσεις φανερωνόταν σε οράματα και ενίσχυε το χειμαζόμενο 
ικέτη της με τα λόγια: Μὴ νῦν κλαῖε. Οὐ τεθνήξῃ. Βοηθὸς γὰρ ἐγώ 
σοι παρέσομαι. Όταν δεχόταν κακοποίηση ο οποιοσδήποτε ικέτης, 
είχε καταφύγει στο βωμό της, προκειμένου να βρει άσυλο, τότε 
θεωρούνταν ότι δεχόταν τις πληγές η ίδια η Άρτεμις. Όταν κάποιος 
αμφέβαλλε για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, την οποία 
μπορεί να του παράσχει η θεά, τότε ένας τού τόνωσε την πίστη με 
τα λόγια θάρρει, Ἄρτεμις οὐ ψεύδεται. Η παραλληλότητα των ιδι-
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οτήτων αυτών της θεάς με ιδιότητες του Θεού και του Αρνίου της 
Αποκ. είναι χαρακτηριστική. Ο τριαδικός Θεός στην Αποκ. εισακούει 
τις παρακλήσεις των δούλων του και χαρακτηρίζεται ως ἀληθινός 
(3,7,14· 6,10· 19,11) και ως ὁ Ἀμήν (3,14). 

Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Τ Η Σ  Σ μ Υ Ρ Ν Η Σ

2,8 Kai. tw/| avgge,lw| th/j evn Smu,rnh| evkklhsi,aj gra,yon\ 
 Ta,de le,gei o` prw/toj kai. o` e;scatoj(
 o]j evge,neto nekro.j kai. e;zhsen\
9 Oi=da, sou th.n qli/yin kai. th.n ptwcei,an( avlla. plou,sioj ei=(
 kai. th.n blasfhmi,an evk tw/n lego,ntwn VIoudai,ouj ei=nai e`autou.j
 kai. ouvk eivsi.n avlla. Sunagwgh. tou/ Satana/Å
10 Mhde.n fobou/ a] me,lleij pa,scein\
 vIdou. me,llei ba,llein o` dia,boloj evx u`mw/n eivj fulakh.n
 i[na peirasqh/te kai. e[xete qli/yin h`merw/n de,kaÅ
 Gi,nou pisto.j a;cri qana,tou( kai. dw,sw soi to.n ste,fanon th/j zwh/jÅ
11 ~O e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to. Pneu/ma le,gei tai/j VEkklhsi,aijÅ
 ~O nikw/n ouv mh. avdikhqh/| evk tou/ qana,tou tou/ deute,rouÅ

Η Σμύρνη βρισκόταν 120 χλμ. βορειότερα της Εφέσου και, σύμ-
φωνα με τον Λουκιανό, ήταν το προπύργιο των χαρίτων και των 
μουσών, καθώς θεωρούνταν η ομορφότερη πόλη της Ιωνίας. μια 
επιγραφή τη χαρακτηρίζει: πρώτη τῆς Ἀσίας κάλλει καὶ μεγέθει 
καὶ λαμπροτάτη καὶ Μητρόπολις [...] καὶ κόσμος Ἰωνίας Σμυρναίων 
πόλις. μαζί με την Έφεσο αποτελούσαν τους δυο οφθαλμούς της 
Ασίας. Έχοντας ένα φυσικό λιμάνι, το οποίο μάλιστα σε πολεμικές 
περιόδους μπορούσε να «κλειδωθεί», και αναζωογονούμενη από 
το δυτικό αέρα Ζέφυρο, εκτεινόταν μέχρι το όρος Πάγος. Το τμήμα 
αυτό της πανέμορφης πόλης, το οποίο βρισκόταν πάνω στις πλαγιές 
του όρους και απαρτιζόταν από οικοδομές με περιστύλιο, έμοιαζε 
με στεφάνι.

Η πόλη αυτή, η οποία υπερηφανευόταν ότι ήταν πατρίδα του 
Ομήρου και τροφός των επιστημών, μαρτυρείται στα μικρασιατι-
κά παράλια από το 1.000 π.X.. Καταστράφηκε το 600 π.X. από τους 
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Λύδες, «νεκρώθηκε» επί 400 έτη και «ανέζησε»- ανοικοδομήθηκε 
το 200 π.X. μάλλον από το Λυσίμαχο, βάσει οργανωμένου αρχι-
τεκτονικού σχεδίου. Γι’ αυτό και ήταν περίφημη η πλακόστρωτη 
ρυμοτομία της πόλης. Η πιο χαρακτηριστική οδός της Σμύρνης 
ήταν η επονομαζόμενη Χρυσή. Ξεκινούσε από το Ναό του Δία και 
κατέληγε σε αυτόν της Κυβέλης, σχηματίζοντας έναν κύκλο σαν 
περιδέραιο γύρω από το όρος Πάγος. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της πόλης ήταν η πιστότητά της στη 
Ρώμη, ήδη από τον πόλεμο της τελευταίας με το μιθριδάτη. Πρώτη 
από όλες τις μικρασιατικές πόλεις η Σμύρνη ανήγειρε το 195 π.χ. Ναό 
προς τιμή της Θεάς Ρώμης, ενώ το 23 μ.χ. πάλι ήταν η μόνη, η οποία 
έλαβε άδεια για ανέγερση Ιερού αφιερωμένου στον αυτοκράτορα 
Τιβέριο, λαμβάνοντας παράλληλα τον τιμητικό τίτλο της Νεωκόρου. 
Στην ίδια πόλη υπήρχαν ναοί αφιερωμένοι στις Κυβέλη, Νέμεση, 
Αφροδίτη και στους Δία, Απόλλωνα και Ασκληπιό. Περίφημος ήταν 
και ο πατριωτισμός των Σμυρναίων. Όλοι οι πολίτες ανταγωνίζο-
νταν πώς θα συνεισφέρουν κάτι στην πόλη τους, έτσι ώστε αυτή να 
είναι η πρώτη και η έσχατη στην Ασία. Σε αυτήν διοργανώνονταν, 
επίσης, διάσημοι αθλητικοί αγώνες με έπαθλο ένα στέφανο ελιάς. 
Εκεί ήκμαζε, επίσης, μια εύρωστη ιουδαϊκή κοινότητα (πρβλ. Ιγν. 
Φιλαδ. 6,1· 8,2), η οποία συνεισέφερε 1.000 δηνάρια στον εξωραϊσμό 
της πόλης. Αυτή η κοινότητα, παρότι ήταν Σάββατο, πρωταγωνίστησε 
στο μαρτύριο του χριστιανού επισκόπου αγ. Πολυκάρπου (23.02.155 
μ.χ.). 

Η επιστολή της Αποκ. προς τον άγγελο της Σμύρνης αποτελεί 
«κλασικό υπόδειγμα παραμυθίας για τους ήρωες της πίστεως». 
Σε αυτήν δεσπόζει μόνον ο έπαινος, ο οποίος, αν και λακωνικός/
μονολεκτικός, είναι απόλυτος. Στο κείμενό της κυριαρχεί η διαλε-
κτική της ζωής και του θανάτου. Ο Ιησούς αυτοονομαζόμενος στην 
αρχή της επιστολής ως ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος (ὁ αἰώνιος), ὁ ὁποῖος 
ἔγινε νεκρὸς καὶ ἀνέζησε και κάνοντας αναφορά στην κατακλείδα 
στο στεφάνι της νίκης, χρησιμοποιεί, όπως είναι φανερό από την 
ανάλυση που προηγήθηκε, πολλά από τα προσωνύμια, τα οποία 
χρησιμοποιούσαν οι Σμυρναίοι για την πόλη τους. Σε μια Εκκλησία 
η οποία διωκόταν από τους Ιουδαίους, επειδή πίστευε ακράδαντα 
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στην θεότητα και την ανάσταση του χριστού, Εκείνος (ο Ιησούς) 
με την παρουσία και τους τίτλους Του γίνεται μάρτυρας της πίστης 
τους. 

Παρά τον πλούτο της πόλεως, το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας 
είναι η απόλυτη θλῖψις και η πτωχεία. Ο όρος θλῖψις (από το ρήμα 
θλίβω) σημαίνει τη συντριπτική και αφόρητη σωματική και ψυχο-
λογική εξουθένωση. Την ίδια ένταση προδίδει και ο όρος πτωχεία, ο 
οποίος σε αντίθεση με τον όρο πενία (ο οποίος σήμαινε ότι έπρεπε 
κανείς να δουλεύει με τα ίδια του τα χέρια, προκειμένου να επιβι-
ώσει), σημαίνει την απόλυτη ένδεια των μελών της Εκκλησίας. 
Η φτώχεια των χριστιανών, οι οποίοι ζούσαν σε μια κατεξοχήν 
ευημερούσα πόλη, προφανώς δεν οφείλεται στο γεγονός ότι τα μέλη 
της Εκκλησίας ήταν πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν από την Ιουδαία 
μετά την άλωση της ιερής Πόλης από τους Ρωμαίους, ούτε στο ότι 
οι πρώτοι χριστιανοί ανήκαν ως επι το πλείστον σε κατώτερα κοι-
νωνικά στρώματα. Πιθανότατα, η απόλυτη ένδεια οφειλόταν στη 
χριστιανική τους ταυτότητα. Η πίστη σε έναν καταδικασμένο από 
τις ρωμαϊκές και ιουδαϊκές αρχές επαναστάτη μεσσία σήμαινε, 
εκτός των άλλων, κατάσχεση της περιουσίας και αποκλεισμό από 
την οικονομική ζωή (μποϋκοτάζ). Όσο ελαττώνονταν όμως τα υλικά 
αγαθά της Εκκλησίας, τόσο αύξανε το κεφάλαιο της αγάπης της. Και 
ενώ η Εκκλησία της Εφέσου είχε χάσει την πρώτη της αγάπη, η Εκκλη-
σία της Σμύρνης πρόσθεσε σε αυτήν την αγάπη της τη δευτέρα, τη 
βαθύτερη, τη βγαλμένη από την πείρα του διωγμού, την αγάπη που 
είχε πάνω της τη σφραγίδα της γνησιότητας, τη σφραγίδα της θυσίας 
(Χατζηαντωνίου). Στην πραγματικότητα, παρά την ψυχολογική και 
οικονομική απομόνωση, ο άγγελος και η Εκκλησία έχουν ανεκτί-
μητο πνευματικό πλούτο (πρβλ. Β’ Κορ. 6,10· w`j lupou,menoi avei. de. 
cai,rontej( w`j ptwcoi. pollou.j de. plouti,zontej( w`j mhde.n e;contej kai. 
pa,nta kate,contej). Η αντίθεση προς την Εκκλησία της Λαοδίκειας 
είναι πασιφανής. 

Το πρόβλημα της Εκκλησίας προέκυπτε από τη βλασφημία των 
λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους, από τη διασπορά δηλ. ψευδών κατη-
γοριών περί οιδιπόδιων μίξεων, θυεστείων δείπνων και αθεΐας. 
Ο τίτλος Ιουδαίος είναι κατά βάσιν τιμητικός. Γι᾽ αυτό, σύμφωνα 
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με τον αποστολέα της Αποκ., δεν αρμόζει στους διώκτες των χρι-
στιανών, αφού αυτοί δεν αποτελούν Συναγωγή του Κυρίου, όπως 
καυχόνταν (Αρ 16,3· 20,4), αλλά Συναγωγή Σατανά (πρβλ. Ιω. 8, 44· 
Ρωμ. 2,28-29). μιμούμενοι τον αιώνιο συκοφάντη του ανθρώπινου 
γένους στο επουράνιο Δικαστήριο, κατέδιδαν στις ρωμαϊκές αρχές 
τους χριστιανούς για odium (μίσος) ενάντια στο ανθρώπινο γένος και 
εχθρικές ενέργειες κατά του κράτους. Όπως επισημαίνει ο Κλήμης 
Ρώμης (Αʹ Κορ. 5), το μαρτύριο των Πρωτοκορυφαίων στην Ρώμη 
έγινε ένεκα του ζήλου, του ζηλότυπου ανταγωνισμού, των Ιουδαίων. 
Η αιτία αυτού του μίσους ήταν προφανώς το κήρυγμα του Σταυρού 
και της Ανάστασης του Iησού (Πρ. 2,32· 4,10). Ο Θεός σύμφωνα με 
το Γαλ. 4,28-31 και Α’ Πε. 2,9 έδωσε όλα τα προνόμια του Ισραήλ 
στους αγίους της Εκκλησίας, οι οποίοι στην εισαγωγή ονομάζονται 
(όχι απλά συνολικά αλλά και προσωπικά), ανεξαρτήτως φύλου ή 
προέλευσης, βασιλεία, ιερείς. Πρέπει να υπογραμμισθεί με πόση 
«χριστιανική διάκριση» ο Ιωάννης, αποφεύγοντας να υποδαυλίσει 
τον αντισημιτισμό, δεν κατηγορεί τους συκοφάντες Ιουδαίους, αλλά 
εκείνον που τους παρακινεί, τον αιώνιο εχθρό του ανθρώπου, τον 
Διάβολο (πρβλ. κεφ. 12). 

Ο Ιησούς αντί για άλλη παρηγοριά υπόσχεται στην δοκιμασμένη 
Εκκλησία περαιτέρω κλιμάκωση του διωγμού (!), ο οποίος θα έχει ως 
αποτέλεσμα φυλάκιση διαρκείας δέκα ημερών (πρβλ. Δν. 1,12. 14). 
Στην αρχαιότητα η φυλακή αποτελούσε προθάλαμο του θανάτου. Ο 
αριθμός δέκα δε φαίνεται να σημαίνει το σύντομο χρονικό διάστημα, 
αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο χρόνος και το ποιόν της δοκιμα-
σίας είναι από το Θεό αυστηρά προκαθορισμένα, αφού αποτελούν 
δική Του παραχώρηση (Ιώβ 1,6 κ.ε.). Ο αριθμός δέκα παραπέμπει, 
επίσης, στο Δν. 1 όπου οι τρεις παίδες και ο Δανιήλ αντιστεκόμενοι 
στην πρόκληση να καταλύσουν την πατροπαράδοτη νηστεία και να 
φάγουν από τις απαγορευμένες τροφές του βαβυλώνιου βασιλιά 
συνθηκολογώντας έτσι με τον κόσμο, αναδεικνύονται νικητές μετά 
από δοκιμασία δέκα ημερών. Γι᾿ αυτό και ο Ιησούς προτρέπει την 
Εκκλησία με τον ενεστώτα να παραμείνει πιστή μέχρι θανάτου.

Σε μια πόλη γνωστή για τα αγωνίσματά της, ο Ιησούς στο τέλος 
υπόσχεται το στέφανο της ζωής και την απαλλαγή από το δεύτερο 
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θάνατο, ο οποίος αφορά όσους δεν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της 
ζωής. Αυτός ο θάνατος περιγράφεται στο 20,11-15, όπου γίνεται και 
λόγος για την πρώτη ανάσταση και είναι ο πνευματικός και αιώνιος 
χωρισμός από το Θεό που είναι η γεννήτρια του φωτός, της ζωής 
και της ευτυχίας. Ο στέφανος σε αντίθεση με το βασιλικό διάδημα, 
ήταν σύμβολο της αμοιβής, της νίκης και της χαράς. Εκτός των 
αθλητικών αγώνων παραπέμπει σε εκείνους, οι οποίοι συμμετεί-
χαν στα λατρευτικά δείπνα και θεωρούσαν ότι διά των στεφάνων 
κοινωνούν των θεϊκών ιδιωμάτων.

Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Τ Η Σ  Π Ε Ρ ΓΑ μ Ο Υ

2,12 Kai. tw/| avgge,lw| th/j evn Perga,mw| evkklhsi,aj gra,yon\
 Ta,de le,gei o` e;cwn th.n r`omfai,an th.n di,stomon th.n ovxei/an\

13 Oi=da pou/ katoikei/j( o[pou o` qro,noj tou/ Satana/(
 kai. kratei/j to. o;noma, Mou kai. ouvk hvrnh,sw th.n pi,stin Mou
 kai. evn tai/j h`me,raij VAntipa/j o` ma,rtuj Mou o` pisto,j Mou(
 o]j avpekta,nqh parV u`mi/n( o[pou o` Satana/j katoikei/Å

14  vAllV e;cw kata. sou/ ovli,ga
 o[ti e;ceij evkei/ kratou/ntaj th.n didach.n Balaa,m(
 o]j evdi,dasken tw/| Bala.k balei/n ska,ndalon evnw,pion tw/n uìw/n VIsrah.l
 fagei/n eivdwlo,quta kai. porneu/saiÅ
15 ou[twj e;ceij kai. su. kratou/ntaj th.n didach.n Îtw/nÐ Nikolai?tw/n 

o`moi,wjÅ
16 Metano,hson ou=n\ eiv de. mh,( e;rcomai, soi tacu,
 kai. polemh,sw metV auvtw/n evn th/| r`omfai,a| tou/ sto,mato,j MouÅ
17 ~O e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to. Pneu/ma le,gei tai/j vEkklhsi,aijÅ
 Tw/| nikw/nti dw,sw auvtw/| tou/ ma,nna tou/ kekrumme,nou
 kai. dw,sw auvtw/| yh/fon leukh,n(
 kai. evpi. th.n yh/fon o;noma kaino.n gegramme,non
 o] ouvdei.j oi=den eiv mh. o` lamba,nwnÅ

2, 12-17
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Η πόλη της Περγάμου, η πρωτεύουσα των Ατταλιδών, βρίσκε-
ται βορειότερα της Σμύρνης και, κατά την εποχή του Ιωάννη, ήταν 
ήδη για 400 χρόνια η πρωτεύουσα της μ. Ασίας. Ήταν η έδρα του 
ρωμαίου διοικητού της Ασίας και από εκει κινούνταν τα νήματα της 
πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Ο ρωμαίος ανθύπατος 
είχε το «δικαίωμα της μάχαιρας» (ius gladii). Αυτό σημαίνει ότι ήταν 
ο μόνος που μπορούσε να αποφασίσει για τη ζωή και το θάνατο 
των πολιτών, επικυρώνοντας τις θανατικές ποινές. Σε αντίθεση με 
το ρωμαίο έπαρχο της Περγάμου, στην επιστολή ως πραγματικός 
ηγεμόνας εμφανίζεται ο Ι. χριστός, ὁ ἔχων τὴν ρομφαίαν τὴν δίστομον 
τὴν ὀξεῖαν (3,12), το σύμβολο της υπέρτατης εξουσίας, η οποία προ-
έρχεται από το στόμα Του. Η ρομφαία, όμως, του Ιησού σχετίζεται 
με τον παντοδύναμο και πανσθενουργό λόγο του και όχι με τη βία, 
η οποία συνδέεται στην Α. Γ. με το βραχίονα του Κυρίου, όπου στην 
Αποκ. βρίσκονται οι επτά άγγελοι των Εκκλησιών.

Ο Στράβωνας την ονομάζει πόλη επιφανή και ο Πλίνιος ο Αρχαι-
ότερος ως την πλέον διάσημη πόλη της Ασίας (longe clarissimum 
Asiae). Ήταν περίφημη για τη μεγάλη της βιβλιοθήκη (με 200. 000 
βιβλία), την επεξεργασία της περγαμηνής, το μεγάλο Ιερό του Δία 
στην Ακρόπολη, τα ιερά προς τιμήν της μινηφόρου Αθηνάς και ιδίως 
για τη λατρεία του Ασκληπιού, η οποία την είχε μετατρέψει σε ένα 
θεραπευτικό προσκυνηματικό κέντρο. Σημειωτέον ότι η Πέργαμος 
ήταν η πατρίδα των δυο διασημότερων ιατρών της αρχαιότητας 
Γαληνού και Ιπποκράτη. O ύψους δέκα μέτρων μεγαλόπρεπος 
βωμός του Δία, μπροστά στον οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 
έκαιγε θυμίαμα, κατασκευάστηκε το 240 π.χ.  απέναντι από το Ναό 
της Αθηνάς, ως ανάμνηση του θριάμβου της πολιτισμένης Δύσης 
απέναντι στην πάντα απειλητική Ανατολή - τους βάρβαρους Γαλά-
τες. Η Πέργαμος ήταν επίσης η μητρόπολη της Καισαρολατρίας. 
Ονομαζόταν δις Νεωκόρος, διότι διέθετε δυο ιερά προς τιμήν των 
αυτοκρατόρων Αυγούστου και Τραϊανού. Την κοσμούσαν περίλα-
μπρα κτήρια, όπως Ανάκτορα, Θέατρα και Αμφιθέατρο. 

Ο Ιησούς γνωρίζει ότι ο άγγελος και η Εκκλησία της Περγάμου 
κατοικούν στη γειτονιά του Σατανά. Ο θρόνος του Σατανά, ο οποίος 
μεταβιβάζεται στο Θηρίο (13,2) και βρίσκεται σε αντίθεση προς το 
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θρόνο του Θεού και του Αρνίου και συμβολίζει (α) είτε το ρωμαϊκό 
ανώτατο δικαστήριο, είτε (β) την ιουδαϊκή συναγωγή, είτε (γ) το 
κέντρο της Καισαρολατρίας, το Ναό του Αυγούστου και της Ρώμης, 
είτε (δ) τον τεράστιο βωμό του Δία, ο οποίος είχε το σχήμα θρόνου, 
είτε (ε) το Ναό-Προσκύνημα του Σωτήρος Ασκληπιού, του οποίου 
σύμβολο ήταν ο όφις και οι θεραπείες θεωρούνταν ως απομιμήσεις 
των θαυμάτων του Ι. χριστού. Οι χριστιανοί, παρότι όχι απλά παροι-
κούν, αλλά κατοικούν στη «γειτονιά» του Σατανά, κρατούν σταθερά 
το όνομα του χριστού και δεν αρνούνται την πίστη του. 

Σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον οι χριστιανοί δεν προσκαλούνται 
από τον Ιησού να δραπετεύσουν στην έρημο, αλλά να καταθέσουν 
στον κόσμο τη μαρτυρία τους, χωρίς να θυσιάσουν τη συνείδησή 
τους στο βωμό του συμβιβασμού με το αυτοθεοποιημένο πολιτικό 
σύστημα. Τα λίγα σπυριά λιβάνι ήταν το ελαφρό σχετικό τίμημα 
που πλήρωνε η θρησκευτική συνείδηση για να έχει το δικαιωμα να 
λατρεύσει το θεό της αρεσκείας της. Και οι περισσότερες θρησκευ-
τικές συνειδήσεις το πλήρωσαν το τίμημα αυτό ευχαρίστως. Μέσα 
στο πάνθεό τους, που ήταν φορτωμένο από τόση μεγάλη ποικιλία 
θεών, δεν δυσκολεύθηκαν να κάνουν λίγο χώρο και για έναν ακόμη, 
τον αυτοκρατορικό θεό[…] Οι χριστιανοί διώχθηκαν, όχι γιατί ελά-
τρευαν το Χριστό -μπορούσαν να τον λατρεύουν όσο ήθελαν-, αλλά 
διότι συγχρόνως δε λάτρευαν τον αυτοκράτορα (Χατζηαντωνίου). 
Ήδη, στην Εκκλησία έχει μαρτυρήσει ο Αντύπας, ο οποίος κατά την 
παράδοση, τελειώθηκε μέσα σε πυρακτωμένο ταύρο. Ο τιμητικός 
στην Αποκ. τίτλος μάρτυς πιστός, συνοδεύεται από δύο κτητικές 
αντωνυμίες μου, οι οποίες υπογραμμίζουν την αγάπη με την οποία 
ο Ιησούς αγκαλιάζει τους πιστούς σε αυτόν μάρτυρες. Ο Ευσέβιος 
(4.15.48) αναφέρει επίσης ως μάρτυρες της Εκκλησίας αυτής τους 
Κάρπο, Πάπυλο και Αγαθονίκη. Προφανώς δεν επρόκειτο μάλλον 
περί συστηματικού διωγμού, γιατί τότε τα θύματα θα ήταν περισ-
σότερα. 

Ενώ οι χριστιανοί της Περγάμου κρατούν το όνομα του Ιησού, 
εντούτοις ανέχονται τους κρατούντες την διδαχήν Βαλαάμ η 
οποία παραθεωρεί τις απαγορεύσεις της αποστολικής Συνόδου 
(Πρ. 15,24-29). Το όνομα Βαλαάμ μεταφράζεται στα ελληνικά Nικό-
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λαος ή Νικο-λαΐτης και σημαίνει αυτόν που καταστρέφει το λαό. Ο 
ειδωλολάτρης προφήτης Βαλαάμ υπέβαλε στον μωαβίτη βασιλιά 
Βαλάκ την ιδέα να δολοφονήσει τους Ισραηλίτες με τα κάλλη των 
γυναικών (Αρ. 22-24). Η συνέπεια ήταν καταστροφική για τον εκλε-
κτό λαό: kai. evbebhlw,qh o` lao.j evkporneu/sai eivj ta.j qugate,raj Mwa.b 
kai. evka,lesan auvtou.j evpi. tai/j qusi,aij tw/n eivdw,lwn auvtw/n kai. e;fagen 
o` lao.j tw/n qusiw/n auvtw/n kai. proseku,nhsan toi/j eivdw,loij auvtw/n kai. 
evtele,sqh  vIsrah.l tw/| Beelfegw.r kai. wvrgi,sqh qumw/| Ku,rioj tw/|  vIsrah,l. Η 
Εκκλησία της Περγάμου κατηγορείται από τον Ιησού ότι ανέχεται 
χριστιανούς, οι οποίοι έχουν ταχθεί υπέρ της συνύπαρξης με τον 
κόσμο και συμμετείχαν άφοβα σε θιάσους με επαγγελματικό και 
ταυτόχρονα θρησκευτικό χαρακτήρα, αφού η σύναξη κάθε τέτοιας 
«εταιρίας» συνδυαζόταν στην αρχή και στο τέλος με θυσία προς τον 
προστάτη της (Α’ Κορ. 8-10). Η μη συμμετοχή σε αυτούς σήμαινε 
συνεπώς επαγγελματικό και κοινωνικό αποκλεισμό από την αντί-
στοιχη συντεχνία. 

Τρεις υποσχέσεις δίνει ο Ιησούς στον άγγελο της Περγάμου· το 
κρυμμένο - το μυστικό μάννα, μια λευκή ψηφίδα και ένα καινούργιο 
όνομα, γραμμένο πάνω της. Η υπόσχεση και η αναφορά στο μάννα 
γίνεται σε αντιθετικό παραλληλισμό προς τα ειδωλόθυτα (2,14) και 
τα ειδωλολατρικά συμπόσια, αφού με τον όρο μάννα στην ειδωλο-
λατρική, ελληνική και λατινική φιλολογία εννοείτο το θυμίαμα, το 
οποίο συνδεόταν με την Λατρεία του Καίσαρα. Σε αυτά τα συμπόσια 
συμμετείχαν ανενδοίαστα οι Νικολαΐτες κάνοντας κατάχρηση της 
χριστιανικής ελευθερίας που κήρυξε ο απ. Παύλος (Α’ Κορ. 8,8). Το 
μάννα θεωρούνταν τροφή των αγγέλων (Ψ. 77[78],25) και αναμε-
νόταν ότι θα έπεφτε ως τροφή των μακάρων κατά τη βασιλεία του 
μεσσία (Δ’ Βαρούχ 29,8). Ο ισραηλιτικός λαός πίστευε, μάλιστα, 
ότι ο Ιερεμίας πριν την άλωση της ιερής Πόλης έκρυψε την στάμνα 
με το μάννα στο όρος Νεβώ (Β’ μακ. 2,4-7· Ιω. 6,31. 48). Στο κατά 
Ιωάννην ως μάννα θωρείται η θεία Ευχαριστία (κεφ. 6). 

Η λευκή ψήφος πάνω στην οποία είναι γεγραμμένον ὄνομα καινόν, 
ὅ οὐδεὶς οἶδεν, εἰ μὴ ὁ λαμβάνων, μπορεί να κατανοηθεί πάλι βάσει 
αναλόγου ειδωλολατρικού εθίμου. Για την ταυτότητα της λευκής 
ψήφου έχουν εκφραστεί οι εξής απόψεις: α) ότι είναι ο νομικός λίθος, 
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ο οποίος ήταν ενδεικτικός της αθωότητας του κατηγορουμένου, β) 
ότι είναι σύμβολο αναγνώρισης της φιλίας, γ) ότι είναι φυλακτό με 
ένα θείο όνομα, δ) ότι είναι σύμβολο του επιτυχημένου τέλους της 
σταδιοδρομίας ενός ξιφομάχου, ε) ότι είναι σύμβολο της λατρείας του 
Ασκληπιού, ς) ότι είναι μια απλή πέτρα, πάνω στην οποία χαρασ-
σόταν το όνομα και είχε ιδιόμορφο σχήμα και χρώμα και ζ) ότι είναι 
ένας από τους πολύτιμους λίθους, τους οποίους μνημονεύει η Π. Δ. 
και η ιουδαϊκή παράδοση. Σύμφωνα με ένα ραβινικό μύθο μαζί με 
το μάννα ο Θεός έβρεχε στα παιδιά του πολύτιμους λίθους. 

Το καινούργιο όνομα, που υπόσχεται ο Θεός, σημαίνει ταυτό-
χρονα και μια καινούργια ύπαρξη και δίνεται μετά από μια θεϊκή 
κλήση και αποκάλυψη (π.χ. το Αβραάμ στον Άβραμ, Γεν 17, 5· το 
Ισραήλ στον Ιακώβ μετά την ολονύχτια πάλη στον ποταμό Ιαβώκ, 
Γεν. 32,28). Ο μετονομασθείς γίνεται ιδιοκτησία του Κυρίου. Στην 
Παλαιστίνη, μάλιστα, όταν κάποιος ασθενούσε προς θάνατον, 
λάμβανε το όνομα κάποιου, ο οποίος είχε ζήσει πολλά και ευτυχι-
σμένα έτη, προκειμένου να «μοιραστεί» μαζί του την μακροζωία. 
Το καινούργιο όνομα, γενικότερα, είναι δηλωτικό της στοργής και 
της αγάπης του Κυρίου. Σημειώνεται σχετικά στον Ησαΐα: dia. Siw.n 
ouv siwph,somai kai. dia. V Ierousalh.m ouvk avnh,sw e[wj a'n evxe,lqh| w`j fw/j h` 
dikaiosu,nh mou to. de. swth,rio,n mou w`j lampa.j kauqh,setai kai. o;yontai 
e;qnh th.n dikaiosu,nhn sou kai. basilei/j th.n do,xan sou kai. kale,sei se 
to. o;noma, sou to. kaino,n o] o` Ku,rioj ovnoma,sei auvto. kai. e;sh| ste,fanoj 
ka,llouj evn ceiri. Kuri,ou kai. dia,dhma basilei,aj evn ceiri. Qeou/ sou kai. 
ouvke,ti klhqh,sh| kataleleimme,nh kai. h` gh/ sou ouv klhqh,setai e;rhmoj . soi. 
ga.r klhqh,setai qe,lhma evmo,n kai. th/| gh/| sou oivkoume,nh (62,1-4). 

2, 12-17
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Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Τ Ω Ν  Θ ΥΑΤ Ε Ι Ρ Ω Ν

2,18 Kai. tw/| avgge,lw| th/j evn Quatei,roij evkklhsi,aj gra,yon\
 Ta,de le,gei o` Ui`o.j tou/ Qeou/( 
 o` e;cwn tou.j ovfqalmou.j auvtou/ w`j flo,ga puro.j
 kai. oi` po,dej auvtou/ o[moioi calkoliba,nw|\

19 Oi=da, sou ta. e;rga kai. th.n avga,phn kai. th.n pi,stin 
 kai. th.n diakoni,an kai. th.n u`pomonh,n sou(
 kai. ta. e;rga sou ta. e;scata plei,ona tw/n prw,twnÅ

20  vAlla. e;cw kata. sou/ o[ti avfei/j th.n gunai/ka VIeza,bel(
 h` le,gousa e`auth.n profh/tin kai. dida,skei 
 kai. plana/| tou.j evmou.j dou,louj porneu/sai kai. fagei/n eivdwlo,qutaÅ
21 Kai. e;dwka auvth/| cro,non i[na metanoh,sh|( 
 kai. ouv qe,lei metanoh/sai evk th/j pornei,aj auvth/jÅ
22 ivdou. ba,llw auvth.n eivj kli,nhn kai. tou.j moiceu,ontaj metV auvth/j 
 eivj qli/yin mega,lhn( eva.n mh. metanoh,swsin evk tw/n e;rgwn auvth/j(
23 Kai. ta. te,kna auvth/j avpoktenw/ evn qana,tw|Å 
 kai. gnw,sontai pa/sai ai` VEkklhsi,ai 
 o[ti evgw, eivmi o` evreunw/n nefrou.j kai. kardi,aj( 
 kai. dw,sw u`mi/n e`ka,stw| kata. ta. e;rga u`mw/nÅ

24 ~Umi/n de. le,gw toi/j loipoi/j toi/j evn Quatei,roij( 
 o[soi ouvk e;cousin th.n didach.n tau,thn(
 oi[tinej ouvk e;gnwsan ta. baqe,a tou/ Satana/ w`j le,gousin\ 
 ouv ba,llw evfV u`ma/j a;llo ba,roj(
25 plh.n o] e;cete krath,sate a;criÎjÐ ou- a'n h[xwÅ

26 Kai. o` nikw/n kai. o` thrw/n a;cri te,louj ta. e;rga Mou( 
 dw,sw auvtw/| evxousi,an evpi. tw/n evqnw/n
27 kai. poimanei/ auvtou.j evn r`a,bdw| sidhra/|
 w`j ta. skeu,h ta. keramika. suntri,betai(
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28 w`j kavgw. ei;lhfa para. tou/ Patro,j Mou( 
 kai. dw,sw auvtw/| to.n avste,ra to.n prwino,nÅ
29 ~O e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to. Pneu/ma le,gei tai/j vEkklhsi,aijÅ

με αυτήν την επιστολή αφήνουμε τις ακτές και προχωρούμε στην 
ενδοχώρα. Τα Θυάτειρα, πόλις λυδική κτισμένη από το Σέλευκο τον 
Α’, βρισκόταν νοτιοανατολικά της Περγάμου και νότια από τις όχθες 
του ποταμού Λύκου. Ήταν πόλη κατεξοχήν εμπορική, αφού ήταν 
κτισμένη πάνω στο δρόμο από τoν οποίo περνούσαν τα καραβά-
νια από την Ανατολή. Κυρίως ανθούσε το εμπόριο των πορφυρών 
υφασμάτων, με το οποίο ασχολούνταν και η πρώτη χριστιανή της 
Ευρώπης, η προερχόμενη από αυτήν την πόλη, Λυδία (Πρ. 16,14). Η 
πόλη προστατευόταν από μια στρατοπεδευμένη μακεδονική φρουρά. 
Το μειονέκτημά της ήταν ότι δεν είχε φυσικά οχυρά και ότι ήταν 
ευάλωτη στις επιθέσεις. Ο τίτλος υιός Θεού, ο οποίος συνοδεύει 
τον Ιησού στην εισαγωγή και τον επίλογο δε συναντάται σε άλλο 
χωρίο της Αποκ. και ίσως σχετίζεται με την λατρεία του πολιού-
χου Απόλλωνα Τυρίμου, γυιου του Δία και προστάτη των πολλών 
συντεχνιών των βαφέων, βυρσοδεψών, αρτοποιών, δουλεμπόρων 
και χαλκοματάδων που υπήρχαν σε αυτήν. Τα συνδικάτα αυτά, τα 
οποία ήλεγχαν την οικονομική ζωή της πόλης, όπως ήδη λέχθηκε, 
διοργάνωναν συνεστιάσεις στο ναό ή στα σπίτια, οι οποίες άρχιζαν 
και τελείωναν με θυσία στους θεούς, ενώ το κρέας που καταναλωνό-
ταν προερχόταν από θυσίες. Στην πόλη υπήρχε επίσης και μαντείο, 
στο οποίο προΐστατο μια ιέρεια με το όνομα Σαμβάθη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πιο μακροσκελές γράμμα το στέλνει 
ο Ιησούς στην πιο ασήμαντη από τις επτά Εκκλησίες. Δυστυχώς, η 
επιστολή αυτή είναι και από τις πιο μυστηριώδεις, διότι δε γνωρί-
ζουμε πολλά ούτε για την πόλη ούτε για την Εκκλησία που ζούσε 
σε αυτή. με την παρομοίωση των οφθαλμών με την φλόγα του 
πυρός υπογραμμίζεται το διεισδυτικό και ερευνητικό της κρίσεως 
του Ιησού, ενώ με το χαλκολίβανο η ικανότητα να συντρίβει τους 
υπεναντίους. Αρκετές θεότητες και ιδιαιτέρως η θεά της μαγείας 
Εκάτη, με τις πρακτικές τής οποίας ίσως συνδεόταν η «προφήτις» 
Ιεζάβελ», παριστάνονταν στον ελληνορωμαϊκό κόσμο με πύρινους 
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οφθαλμούς (2,18). Όπως και η Έφεσος, έτσι και η Εκκλησία των 
Σάρδεων, επαινείται για τα έργα, την υπομονή και την αγάπη και 
μάλιστα για την πρόοδο που παρατηρείται σε αυτήν. Πίστις είναι η 
εμμονή στην πρώτη αγάπη και υπομονή η σταθερότητα με την οποία 
διατηρείται η χριστιανική ελπίδα. με τον όρο διακονία σημαίνεται 
η ιδιαίτερη υπηρεσία στους πτωχούς και πάσχοντες. 

Το αρνητικό αυτής της Εκκλησίας είναι ότι επιτρέπει την δράση 
των οπαδών μιας προφήτισσας με το συμβολικό όνομα Ιεζάβελ. Η 
Ιεζάβελ ήταν η γνωστή φοινικική πριγκίπισσα, σύζυγος του βασι-
λέως του Ισραήλ Αχαάβ, που υποστήριζε τους 450 ψευδοπροφήτες 
και υπέθαλψε την ειδωλολατρία του Βάαλ, προκαλώντας τη μήνι 
του προφήτη Ηλία. Σημειωτέον ότι η Ιεζάβελ δεν προσπάθησε 
να αποβάλει τη λατρεία του αληθινού Θεού αλλά να επιτύχει το 
συγκρητισμό, τον συγκερασμό των δύο θρησκειών. Αυτή η δράση 
της την έκανε πρότυπο πορνείας και μαγείας (Δ’ Βασ. 9,22).

Προφανώς, ο Ιωάννης με την αναφορά του στην Ιεζάβελ δεν 
αναφέρεται σε ένα κίνημα μέσα στην Εκκλησία, αλλά σε ένα συγκε-
κριμένο πρόσωπο. Σύμφωνα μάλιστα με τον αλεξανδρινό κώδικα, η 
προφήτισσα αυτή παρουσιάζεται ως γυναίκα του «αγγέλου». Αυτό το 
πρόσωπο έχει ταυτιστεί (α) με τη Σίβυλλα Σαμβάτη, που ήταν ιέρεια 
στο Ζαμβαθείο, (β) μια μαθήτρια του Παύλου και (γ) τη Λυδία. Αυτό 
το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι το πρόσωπο αυτό δρούσε μέσα στην 
Εκκλησία. Δεν αποτελούσε συνεπώς ιέρεια της χαλδαϊκής Σίβυλλας. 
Κατείχε το χάρισμα της προφητείας, όπως και άλλες γυναίκες στην 
Π. Δ. (Μαριάμ Εξ. 15,20· Δεβώρα Κρ. 4,4· Ολδά Δ’ Βασ 22,14· Άννα Λκ. 
2,36) και στην Κ.Δ. (τέσσερεις κόρες του Φιλίππου Πρ 11,27· 13,1· πρβλ. 
Α’ Κορ. 12,28· Εφ. 4,11) και δεν κατηγορείται από τον Ιωάννη για το 
ότι κατά τη διάρκεια της Λατρείας προφητεύει. Σημειωτέον ότι στην 
ίδια πόλη έδρασαν τον 2ο αι. οι «προφήτισσες» του μοντανισμού, 
στοιχείο που αποδεικνύει την άνθηση του ενθουσιαστικού στοιχείου 
ιδίως στο γυναικείο χριστιανικό πληθυσμό της περιοχής. 

Το αρνητικό χαρακτηριστικό της προφήτισσας ήταν ότι κατά πάσα 
πιθανότητα ανήκε στη μερίδα των Νικολαϊτών. Οδηγούσε τους δούλους 
του Ιησού porneu/sai kai. fagei/n eivdwlo,qutaÅ με την πορνεία εννοείται 
μεταφορικά η απιστία της νύμφης Εκκλησίας προς τον Γιαχβέ (Ωσ 9,1· 
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Ιερ. 3,6· Ιεζ. 23,19), όσο και κυριολεκτικά η συμμετοχή σε ακόλαστες 
ειδωλολατρικές συνάξεις. Στα Θυάτειρα έγινε το πείραμα η Νύμφη του 
Χριστού να ανήκει κατά το ήμισυ στο Χριστό και κατά το ήμισυ στον 
κόσμο. Οι γνωστικοί οπαδοί της προφήτισσας παριστάνοντας τους αρι-
στοκράτες του πνεύματος, τους ανθρώπους δηλ. της γνώσεως και του 
βάθους, ισχυρίζονταν ότι διά θεϊκών αποκαλύψεων διεισδύουν στα βάθη 
του Θεού ή ότι κατέχουν γνώσεις σατανικές, όπως αργότερα ισχυρίζονταν 
οι Οφίτες και οι Καϊνίτες. Ισχυρίζονταν δηλ. ότι μπορούν να προχωρούν 
πέρα από την επιφάνεια των πραγμάτων και μέσω της θέας της θεότη-
τας να ενώνονται μαζί της. Σε διάκριση προς τους απλούς χριστιανούς 
που αρκούνταν στο γάλα του Ευαγγελίου, για τους χριστιανούς του 
ανωτέρου πνεύματος η αμαρτία είχε χάσει τον αμαρτωλό χαρακτήρα 
της και απλώς άγγιζε την επιδερμίδα τους χωρίς να εισχωρεί ποτέ στον 
εσωτερικό τους κόσμο [...] Στην Πέργαμο ο κόσμος έριξε την επίδρασή του 
πάνω στην Εκκλησία, στα γειτονικά Θυάτειρα η Εκκλησία προσπάθησε 
να ασκήσει επίδραση πάνω στον κόσμο. Παραθεωρώντας την αμαρτία, η 
οποία για τον κόσμο είναι κάτι καταρχήν ελκυστικό και για την Εκκλησία 
κάτι απαίσιο, γκρέμισαν αυτόν τον φράκτη […] Θα συναντήσουμε τον 
κόσμο στο δικό του επίπεδο, για να μπορέσει ο κόσμος να μας καταλάβει, 
να μας νοιώσει και να επιδράσουμε στον κόσμο. Αυτό ήταν το σύνθημα 
της Ιεζάβελ και των οπαδών της (Χατζηαντωνίου). Ενώ στην Πέργαμο 
γίνεται λόγος για το θρόνο του Σατανά, στα Θυάτειρα γίνεται αναφορά 
στη γνώση των βαθέων του Σατανά. με αυτή τη φράση είτε ο Ιωάννης 
ανατρέπει τον ισχυρισμό των οπαδών της Ιεζάβελ ότι γνωρίζουν τα 
βάθη του Πνεύματος και του Θεού (πρβλ. Α’ Κορ. 2,10-11), είτε υπαι-
νίσσεται μαγικές πρακτικές, καθώς η γνώση του σατανά σήμαινε και 
κυριαρχία στον ίδιο και στη φύση. 

Παρά αυτή την παρανομία ο Ιησούς έδωσε στην Ιεζάβελ χρόνο 
για να μετανοήσει, τον οποίο ίσως εκείνη χρησιμοποιούσε ως τεκ-
μήριο επιβεβαίωσης των απόψεών της. Στην περίπτωσή της, όμως, 
θα ισχύσει ο νόμος της ανταπόδοσης. Πάνω στην κλίνη όπου γινό-
ταν η αμαρτία, θα αναγκαστεί να πέσει η ίδια η προφήτις και όλοι 
εκείνοι που μοίχευαν μαζί της (Α’ μακ. 1,5), ενώ τα πνευματικά 
ή σωματικά της παιδιά θα τιμωρηθούν χειρότερα από τη μητέρα 
τους, αφού τα αναμένει ο θάνατος (Α’ Κορ. 5,5), όπως συνέβη με 
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το παιδί της παράνομης σχέσης του Δαυίδ με τη Βηρσαβεέ (Β’ Βασ. 
12,14). Πιθανόν να απειλείται κάποιος λιμός (Ιερ. 14,12· Ιεζ. 33,27). 
Η καταδίκη αυτή θα αποδείξει σε όλους ότι ο Ιησούς είναι εκείνος 
που βλέπει τα ενδότερα της ανθρώπινης υπάρξεως (Ιερ. 11,20· 17,10· 
Ψ. 7,10). Δεν πρόκειται για θεϊκή εκδίκηση, αλλά για οδυνηρή απο-
κοπή όλων εκείνων των καρκινωμάτων που μολύνουν μεταδοτικά 
το Σώμα της Εκκλησίας (πρβλ. Πρ. 5,1-11). 

Σε όλους τους υπολοίπους ο Ιησούς δεν βάζει άλλο βάρος, άλλες 
εντολές, ή άλλη τιμωρία (πρβλ. 6,2), ή άλλες απαγορεύσεις από αυτές 
που είχε επιβάλει η αποστολική σύνοδος (Πρ. 15,28). Στο νικώντα ο 
Ιησούς υπόσχεται την εξουσία που έχει ο ίδιος πάνω στα έθνη (μτ. 
11,27· 28,18· Ιω. 10,18). Επαγγέλλεται, επίσης, τον πρωινό αστέρα, τον 
Εωσφόρο ή την Αφροδίτη, ο οποίος, όντας ο πιο φωτεινός, σηματοδοτεί 
το τέλος της νύχτας και αποτελεί ταυτόχρονα το προμήνυμα της 
ημέρας. με το σύμβολο αυτό, προφανώς, δε σημαίνεται ο Σατανάς 
(Ησ. 16,12), αλλά η λαμπρότητα των δικαίων (Δν. 12,1· μτ. 13,43· Α’ 
Κορ. 15,40· Β’ Πε. 1,19). 

Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Τ Ω Ν  Σ Α ΡΔ Ε Ω Ν

3,1 Kai. tw/| avgge,lw| th/j evn Sa,rdesin evkklhsi,aj gra,yon\
 Ta,de le,gei o` e;cwn ta. e`pta. Pneu,mata tou/ Qeou/ kai. tou.j e`pta. 

avste,raj\

 Oi=da, sou ta. e;rga o[ti o;noma e;ceij o[ti zh/|j( kai. nekro.j ei=Å
2 Gi,nou grhgorw/n kai. sth,rison ta. loipa. a] e;mellon avpoqanei/n(
 Ouv ga.r eu[rhka, sou ta. e;rga peplhrwme,na evnw,pion tou/ Qeou/ MouÅ
3 Mnhmo,neue ou=n pw/j ei;lhfaj kai. h;kousaj 
 kai. th,rei kai. metano,hsonÅ
 vEa.n ou=n mh. grhgorh,sh|j( h[xw w`j kle,pthj(
 kai. ouv mh. gnw/|j poi,an w[ran h[xw evpi. se,Å

4 vAlla. e;ceij ovli,ga ovno,mata evn Sa,rdesin
 a] ouvk evmo,lunan ta. i`ma,tia auvtw/n(
 kai. peripath,sousin metV evmou/ evn leukoi/j( o[ti a;xioi, eivsinÅ
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5 ~O nikw/n ou[twj peribalei/tai evn i`mati,oij leukoi/j 
 kai. ouv mh. evxalei,yw to. o;noma auvtou/ evk th/j bi,blou th/j zwh/j 
 kai. o`mologh,sw to. o;noma auvtou/ evnw,pion tou/ Patro,j Mou 
 kai. evnw,pion tw/n avgge,lwn auvtou/Å

6 ~O e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to. Pneu/ma le,gei tai/j VEkklhsi,aijÅ

Οι Σάρδεις, βρισκόμενες νότια από τα Θυάτειρα, ήταν η παλιά 
πρωτεύουσα της Λυδίας. Στα χρόνια του Κροίσου ήταν πασίγνωστη 
για το χρυσάφι του ποταμού Πακτωλού. Θεωρούνταν λόγω της 
φυσικής της θέσης άτρωτη. Επειδή όμως κάποια πρόσβαση στη 
βραχώδη ακρόπολη της πόλης έμεινε αφύλακτη, ο Πέρσης μονάρχης 
Κύρος μπήκε σαν κλέφτης σε αυτήν το 549 π.χ.  και την κατέλαβε, 
όπως και ο Αντίοχος ο μέγας το 218 μ.χ. Το 17 μ.χ. κλονίστηκε από 
τρομερούς σεισμούς. Τότε οι κάτοικοι αυτής της πόλεως είδαν τους 
ναούς της Αρτέμιδας και του Δία να ερειπώνονται. μη μπορώντας 
να βρουν καταφύγιο και βοήθεια στους παραδοσιακούς θεούς, στρά-
φηκαν στον «παρόντα Θεό», τον Καίσαρα Τιβέριο, τον οποίο είδαν 
ως «σωτήρα» και βοηθό στην κρίσιμη στιγμή στην οποία βρέθηκαν. 
Σημειωτέον ότι η λατρεία ενός αυτοκράτορα σχετιζόταν σχεδόν 
πάντα με κάποια ευεργεσία του προς το λαό. Όπως σημειώνει ο 
Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, το μονοπάτι προς την αιώνια δόξα τού να 
γίνεις θεός είναι το να βοηθήσεις το θνητό άνθρωπο (Φυσική Ιστορία 
2. 18). Το κτίσιμο τεράστιου ναού προς τιμήν του ζώντος αυτοκρά-
τορα Δομιτιανού και η πληθώρα των αγαλμάτων και βωμών προς 
τιμήν του σε όλον τον μικρασιατικό χώρο, την εποχή κατά την 
οποία γράφτηκε η Αποκ., αντικατοπτρίζει ακριβώς την ακμή και 
την ευημερία, την οποία προκάλεσαν σε αυτόν τα Σεβάστεια έργα 
του Δομιτιανού και γενικότερα η πολιτική αυτού του αυτοκράτορα, 
που ευνόησε αδύνατες επαρχίες του κράτους του. Η Καισαρολατρία, 
συνεπώς, δεν ήταν πάντα επιβαλλόμενη άνωθεν από τη ρωμαϊκή 
εξουσία, αλλά αποτελούσε το αποτέλεσμα της λαϊκής επιδοκιμα-
σίας σε δύο τινά: στην ασφάλεια, την οποία παρείχε το ρωμαϊκό 
σύστημα διακυβέρνησης και στην τρομερή δύναμη, την οποία είχε, 
έτσι ώστε και μέσα από δύσκολες εσωτερικές καταστάσεις (όπως 
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τα γεγονότα, που ακολούθησαν το θάνατο του Νέρωνα, 69 μ.χ.) να 
επιβιώνει. Στα χρόνια του Ιωάννη οι Σάρδεις ήταν πλούσια πόλη, 
αλλά είχαν χάσει την παλιά τους λαμπρότητα.

Η επιστολή προς την Εκκλησία των Σάρδεων εμπεριέχει μόνον 
κατηγορία και αυτό παρόλο, που δε φαίνεται να απειλείται ούτε 
από τον Ιουδαϊσμό, ούτε από το Νικολαϊτισμό, παρά μόνον από την 
επανάπαυσή της στις δάφνες του παρελθόντος. Ο Ιησούς, ο έχων 
την πληρότητα του Αγ. Πνεύματος και κατέχων τις επτά Εκκλησίες 
με τη μορφή των επτά αστέρων, θεωρεί ότι τα εντυπωσιακά έργα 
της Εκκλησίας, τα οποία ίσως την είχαν κάνει πασίγνωστη στο 
περιβάλλον της, δε φτάνουν πεπληρωμένα στο θρόνο του Θεού. 
Όπως η πόλη, είχε καταληφθεί από εχθρούς παρά την οχυρή της 
θέση, έτσι και ο Κύριος καλεί την Εκκλησία σε εγρήγορση, διότι η 
επιφάνεια απατά (πρβλ. μτ 24,32· Λκ 12,37· πρβλ. Πρ. 20,29-31· Ρωμ. 
13,11· Α’ Κορ 16,13 Α’ Θεσ. 5,6-8). Γνωστή στη συνοπτική παράδοση 
και στην υπόλοιπη καινοδιαθηκική γραμματεία είναι η παράσταση 
ότι ο Ιησούς θα έρθει σαν κλέπτης τη νύκτα (μτ 24,42· 25,5· Α’ 
Θεσ. 5,1· Β’ Πετ. 3,10· Απ 16,15). Ο Ιησούς προσπαθεί με αυτόν τον 
τρόπο, έστω και στην ύστατη στιγμή, να αφυπνίσει την Εκκλησία, 
έτσι ώστε αυτή να ανακαλέσει την απαρχή της, τότε που είχε την 
εμπειρία της κατήχησης, του φωτισμού και της βάπτισης. Πρέπει 
να σκεφθεί τι παρέλαβε και άκουσε, να εφαρμόσει τις εντολές του 
αρχηγού της και να μετανοήσει. Η προστακτική «μετανόησον» σε 
αόριστο σημαίνει το τι πρέπει ο άγγελος της Εκκλησίας να πράξει 
άμεσα, ενώ το «τήρει» σε ενεστώτα σημαίνει τη διαρκή και ανελ-
λιπή εφαρμογή των εντολών του Ιησού. Ο χριστιανός προσκαλείται 
να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να αλλάξει τρόπο σκέψης και 
προσανατολισμό κατεύθυνσης και παράλληλα ποτέ να μην πάψει 
να τηρεί τους λόγους του Ιησού. 

Παρά τη νέκρωσή της, ο Ιησούς διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν λίγα 
ονόματα, τα οποία δε μόλυναν τα ρούχα τους. με τη λ. όνομα μπορεί 
να σημαίνεται ή κυριολεκτικά το όνομα του αγγέλου της που σχετί-
ζεται με τη ζωή (όπως π.χ. Ζώσιμος, Ζωτικός ή Ζωτίων) ή γενικά η 
φήμη. μόνον λίγα ονόματα – πρόσωπα της Εκκλησίας δε μόλυναν 
το χιτώνα του βαπτίσματος και αυτά πρόκειται να περπατήσουν με 
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λευκά ιμάτια στη Βασιλεία Του. Όποιος εισερχόταν στους ειδωλο-
λατρικούς ναούς, έπρεπε απαραίτητα να έχει καθαρά ενδύματα. Η 
πόλη, η οποία υποδεχόταν το θριαμβευτή αυτοκράτορα ονομαζόταν 
urbs candida (= λευκοφορεμένη πόλις), διότι «ντυνόταν» στα λευκά. 
Εάν αυτό ίσχυε στο ελληνιστικό περιβάλλον για την εξωτερική 
εμφάνιση, στην Εκκλησία αυτό ισχύει για την κατάσταση της καρ-
διάς. Όπως επισημαίνει η επιστολή Ιακώβου, qrhskei,a kaqara. kai. 
avmi,antoj para. tw/| Qew/| kai. Patri. au[th evsti,n( evpiske,ptesqai ovrfanou.j 
kai. ch,raj evn th/| qli,yei auvtw/n( a;spilon e`auto.n threi/n avpo. tou/ ko,smou 
(1,27). Γι᾽ αυτό και το σύμβολο του ενδύματος είναι το μοναδικό 
σύμβολο, το οποίο απαντά στην Αποκ. τόσο στη γη όσο και στον 
ουρανό. Τα λευκά ιμάτια, τα οποία ήδη φόρεσαν στην επίγεια ζωή 
τους οι χριστιανοί, όταν είχαν τη συγκλονιστική γι’αυτούς εμπειρία 
της βαπτίσεως, θα τα έχουν και στους ουρανούς. Αυτό που πρέπει 
ο χριστιανός να προσέχει είναι να μην τα μολύνει.

Το λευκό είναι το χρώμα της αθωότητας, της χαράς, της εορτής, 
της δόξας, της πανήγυρης (Εκκλ. 9,8). Η λεύκανση των στολών 
απηχεί την κάθαρση των ιματίων του ισραηλιτικού έθνους στους 
πρόποδες του Σινά, πριν την αποκάλυψη του Γιαχβέ (Εξ. 19,10). 
Λευκά ήταν τα ιμάτια του Αρχιερέως, όταν εισερχόταν στα Άγια των 
Αγίων και τα ιμάτια των πιστών που προσεύχονταν στην αυλή. Τα 
ιμάτια, μάλιστα, αυτά αποτελούσαν και το νεκρικό σάβανό τους. 
Συνδέουν, έτσι, τον κόσμο των θλίψεων με εκείνον της χαράς. Η 
λεύκανση των στολών υπενθυμίζει, επίσης, το όραμα της εκδόσεως 
των ρυπαρών ιματίων του αρχιερέα Ιησού και της ενδύσεώς του με 
καθαρά αρχιερατικά ιμάτια (Ζαχ. 3,1-10). Η κάθαρση των εκλεκτών 
προφητεύτηκε και από το Δανιήλ (12,10). Το λευκό συνδέθηκε με 
την Επιφάνεια του μεταμορφωθέντος Ιησού στο υψηλό όρος και των 
αγγέλων στον κενό τάφο (μκ. 16,5· Ιω. 20,22). Τα λευκά ιμάτια στην 
Αποκ. δε συμβολίζουν το μεταμορφωμένο επουράνιο σώμα (πρβλ. Β’ 
Κορ. 5,1-4), αλλά τη νίκη (πρβλ. Β’ μακ. 11,8), τη χαρά (πρβλ. Εκκλ. 
9,8), την αγιότητα, την αγνότητα, τη συμμετοχή στην επουράνια 
δόξα και λαμπρότητα (πρβλ. Δν. 7,9), αλλά και το ιερατικό αξίωμα 
των σωζομένων. Τα ιμάτια μάλιστα στο 7,14 λευκαίνονται με το 
αίμα του Αρνίου (οξύμωρο σχήμα). μια συνείδηση που την πιέζει 
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το αφόρητο βάρος της ενοχής, μόνον το αίμα του Αρνίου μπορεί να 
την ελαφρώσει. 

Η Εκκλησία των Σάρδεων, ίσως, διατηρείται στην θέση της από τα 
λίγα πρόσωπα, που δεν μόλυναν τα ενδύματά τους και θα περπα-
τήσουν μαζί με τον Κύριο στα λευκά, διότι είναι άξιοι. Στα Σόδομα 
σε έναν καταπληκτικό διάλογο που έχει ο (κατεξοχήν) άγγελος του 
Κυρίου με τον Αβραάμ, αυτός τον διαβεβαιώνει ότι, αν υπήρχε έστω 
και ένας δίκαιος, η πόλη θα σωζόταν από την «πύρινη» καταστροφή 
(Γεν. 18,25). Στο βιβλίο των Βασιλειών ο βασιλιάς Αβιά σώζεται, διότι 
ο Θεός βρήκε κάποιο καλό στην καρδιά του (Γ’ Βασ. 14,13). 

Αυτός που διατηρεί την καρδιά του άμωμη θα έχει, σύμφωνα με 
την επιστολή, το προνόμιο να περπατήσει μαζί με τον Ιησού. Στη 
βασιλεία του Θεού υπάρχει κίνηση και όχι στάση. Στην περσική 
αυλή θεωρούνταν εξαιρετικό προνόμιο να περπατά κανείς με το 
μονάρχη στον παράδεισό του. Στην Π. Δ. σημειώνεται σχετικά με 
τον Ενώχ ότι, επειδή στην ζωή αυτή περιεπάτησε με τον Κύριο, 
μετατέθηκε στον ουρανό (Γεν. 5, 22-24· μασ.). Ακόμα και σε αυτήν 
την νεκρή Εκκλησία ο Ιησούς δε λησμονεί να δώσει υποσχέσεις άρα 
και ευκαιρία μετάνοιας. Σε μια πόλη, η οποία υπερηφανευόταν 
ότι εκεί ανακαλύφθηκε η τέχνη του χρωματισμού και μάλιστα της 
λεύκανσης των ιματίων, ο χριστός υπογραμμίζει ότι όποιος νικά θα 
φορέσει λευκά ιμάτια και δε θα σβήσω το όνομά του από το βιβλίο της 
ζωής αλλά θα το ομολογήσω μπροστά στον Πατέρα μου και στους 
αγγέλους. Υπενθυμίζει έτσι αυτό που υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια 
της επίγειας δράσης του: Pa/j ou=n o[stij o`mologh,sei evn evmoi. e;mprosqen 
tw/n avnqrw,pwn( o`mologh,sw kavgw. evn auvtw/| e;mprosqen tou/ patro,j mou tou/ 
evn Îtoi/jÐ ouvranoi/j (μτ. 10,32). Το βιβλίο της ζωής είναι ο ληξιαρχικός 
κατάλογος των πολιτών της άνω Ιερουσαλήμ (Δν.12,1· πρβλ. Ψ. 68 
(69),29). Ο μωυσής παρακαλούσε το Θεό να σβηστεί από το βιβλίο 
της ζωής, για να μη χαθεί ο λαός του (Εξ.32,32· πρβλ. Φιλ. 4,3· Απ. 
20,15).
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3,7 Kai. tw/| avgge,lw| th/j evn Filadelfei,a| evkklhsi,aj gra,yon\
 Ta,de le,gei o` a[gioj( o` avlhqino,j( o` e;cwn th.n klei/n Daui,d( 
 o` avnoi,gwn kai. ouvdei.j klei,sei kai. klei,wn kai. ouvdei.j avnoi,gei\

8 Oi=da, sou ta. e;rga( ivdou. de,dwka evnw,pio,n sou qu,ran hvnew|gme,nhn(
 h]n ouvdei.j du,natai klei/sai auvth,n( o[ti mikra.n e;ceij du,namin 
 kai. evth,rhsa,j Mou to.n lo,gon kai. ouvk hvrnh,sw to. o;noma, MouÅ
9 ivdou. didw/ evk th/j Sunagwgh/j tou/ Satana/
 tw/n lego,ntwn e`autou.j VIoudai,ouj ei=nai( 
 kai. ouvk eivsi.n avlla. yeu,dontaiÅ 
 ivdou. poih,sw auvtou.j i[na h[xousin kai. proskunh,sousin 
 evnw,pion tw/n podw/n sou kai. gnw/sin o[ti evgw. hvga,phsa, seÅ

10 o[ti evth,rhsaj to.n lo,gon th/j u`pomonh/j mou( 
 kavgw, se thrh,sw evk th/j w[raj tou/ peirasmou/
 th/j mellou,shj e;rcesqai evpi. th/j oivkoume,nhj o[lhj 
 peira,sai tou.j katoikou/ntaj evpi. th/j ghj/Å
11 :Ercomai tacu,\ kra,tei o] e;ceij( i[na mhdei.j la,bh| to.n ste,fano,n souÅ

12 ~O nikw/n poih,sw auvto.n stu/lon evn tw/| Naw/| tou/ Qeou/ Mou 
 kai. e;xw ouv mh. evxe,lqh| e;ti
 kai. gra,yw evpV auvto.n to. o;noma tou/ Qeou/ Mou
 kai. to. o;noma th/j Po,lewj tou/ Qeou/ Mou( th/j kainh/j VIerousalh.m
 h` katabai,nousa evk tou/ ouvranou/ avpo. tou/ Qeou/ Mou(
 kai. to. o;noma, Mou to. kaino,nÅ
13 ~O e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to. Pneu/ma le,gei tai/j vEkklhsi,aijÅ

Η Φιλαδέλφεια ιδρύθηκε από τον Άτταλο τον Φιλάδελφο, βασιλιά 
της Περγάμου (159-138 π.χ.), ο οποίος ονομάστηκε έτσι λόγω της 
αγάπης του προς τον αδελφό του Ευμένη. Βρισκόμενη στην άκρη 
μιας ηφαιστειώδους, εύφορης, αλλά εξαιρετικά σεισμογενούς περι-
οχής, η οποία ονομαζόταν Κατακεκαυμένη, στα όρια των περιοχών 
μυσίας, Λυδίας και Φρυγίας, 40 περίπου χλμ. νοτιοανατολικά των 

3, 7-13



1 2 6

Το Βιβλίο της Προφητείας

Σάρδεων, κτίσθηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως θύρα εισό-
δου του ελληνικού πολιτισμού στα ενδότερα της μ. Ασίας, όπως 
και συνέβη επί 300 χρόνια. Ευρισκόμενη πάνω στην εμπορική οδό 
προς την Τρωάδα η πόλη ήταν γνωστή για τα γεωργικά της προϊ-
όντα, την ευημερία και τις τελετές της. Τον 5ο αι. π.χ. ονομαζόταν 
μικρή Αθήνα, ενώ αργότερα ονομάστηκε Νεωκόρος. μετά το μεγάλο 
σεισμό του 17 μ.χ. έλαβε το καινό όνομα Νεοκαισάρεια προς τιμή 
του Τιβερίου, που την επανέκτισε (όπως τις Σάρδεις). Στο όνομά της 
αυτό προστέθηκε επί Βεσπασιανού και το όνομα Φλαβία.

Ο  Ιησούς συστήνεται στην εισαγωγή της επιστολής ως ο απολύ-
τως άγιος και αληθινός. Και με τα δύο επίθετα σημαίνεται στην 
Π. Δ. ο Θεός. με το δεύτερο επίθετο σημαίνεται ο γνήσιος, ο πραγ-
ματικός, ο συνεπής (πρβλ. Ησ. 65,16). Παρότι η Εκκλησία έχει μικρή 
δύναμη, κάτι το οποίο σημαίνει είτε το ολιγάριθμο των πιστών, 
είτε τη μικρή της οικονομική δύναμη, είτε τα λίγα προσόντα του 
επισκόπου της, η επιστολή είναι, όπως και αυτή προς τη Σμύρνη, 
γεμάτη επαίνους. Το βασικό πρόβλημα, όπως επιβεβαιώνεται και 
από τον Ιγνάτιο στην επιστολή που έστειλε στην ίδια πόλη μερικά 
χρόνια αργότερα, προέκυπτε από την παρουσία των Ιουδαίων, οι 
οποίοι ονομάζονται Συναγωγή Σατανά. 

Ο Ιησούς παρουσιάζεται στην εισαγωγή να έχει το κλειδί του 
Δαυίδ. Ανακαλείται έτσι το Ησ. 22, 22, όπου παρατίθεται λόγος κατά 
του Σοφνά, του ταμία του βασιλιά Εζεκία, που ανήγειρε μνημείο 
στον εαυτό του. Ο προφήτης προλέγει την καταστροφή του μνημείου 
και του ίδιου και την αντικατάστασή του από τον Ελιακείμ, υιό του 
χαλκίου. Ολόκληρο το κείμενο, που ερμηνευόταν μεσσιακά, είναι το 
εξής: kai. e;stai evn th/| h̀me,ra| evkei,nh| kale,sw to.n pai/da, mou Eliakeim to.n 
tou/ Celkiou kai. evndu,sw auvto.n th.n stolh,n sou kai. to.n ste,fano,n sou dw,sw 
auvtw/| kai. to. kra,toj kai. th.n oivkonomi,an sou dw,sw eivj ta.j cei/raj auvtou/ kai. 
e;stai ẁj path.r toi/j evnoikou/sin evn vIerousalh.m kai. toi/j evnoikou/sin evn vIou.
da kai. dw,sw th.n do,xan Daui.d auvtw/| kai. a;rxei kai. ouvk e;stai ò avntile,gwn 
kai. sth,sw auvto.n a;rconta evn to,pw| pistw/| kai. e;stai eivj qro,non do,xhj tou/ 
oi;kou tou/ patro.j auvtou/ kai. e;stai pepoiqw.j evpV auvto.n pa/j e;ndoxoj evn tw/| 
oi;kw| tou/ patro.j auvtou/ avpo. mikrou/ e[wj mega,lou kai. e;sontai evpikrema,menoi 
auvtw/| evn th/| h̀me,ra| evkei,nh |(Ησ. 22,20-25). με το κλειδί του Δαβίδ, όπως 
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διαφαίνεται από το παραπάνω κείμενο, εννοείται η εξουσία και το 
κράτος του μεσσία, ο οποίος στην Αποκ. δεν έχει απλά το αποκλει-
στικό θεϊκό προνόμιο να κατέχει τα κλειδιά του θανάτου και του Άδη, 
την εξουσία δηλ. να δαμάζει τις καταστροφικές δυνάμεις, αλλά και 
την εξουσία της εισόδου στην βασιλεία του Θεού. Ο προφήτης Ηλίας 
είχε λάβει από το Θεό τα κλειδιά του Ουρανού, το δικαίωμα δηλ. να 
ελέγχει τη βροχή, που ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των 
κατοίκων της Παλαιστίνης (πρβλ. 11,6). Στο μτ. 16,19 τα κλειδιά της 
βασιλείας και η εξουσία του δεσμείν και λύειν, που σφετεριζόταν η 
Συναγωγή για τον εαυτό της με το να αποκλείει τη συμμετοχή σε 
αυτήν των χριστιανών, παραδίδονται στον Πέτρο και στους απο-
στόλους. Έτσι, στο Πρ. 8,20 ο κορυφαίος των μαθητών αρνείται στο 
μάγο Σίμωνα τον κλήρο· δηλ. όχι μόνον το Άγ. Πνεύμα αλλά και 
τη συμμετοχή στο λαό του Θεού, δηλ. την είσοδο στη Βασιλεία του 
Θεού. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο Kraft, ως οίκος του Δαυίδ 
σημαινόταν στο ραβινισμό ο οίκος του Σολομώντα, ο οποίος είχε την 
φήμη του κυρίαρχου των Πνευμάτων. με το σύμβολο της ανοικτής 
θύρας εννοείται μάλλον η ακώλυτη είσοδος στη βασιλεία του Θεού, 
δηλ. το πέρασμα από το θάνατο στην αιώνια ζωή και όχι η ιεραπο-
στολική δράση, όπως δηλώνεται με το ίδιο σύμβολο στις επιστολές 
του Παύλου (Α’ Κορ. 16,9· Β’ Κορ. 2,12· Κολ. 4,3). Στον Ησαΐα το ίδιο 
σύμβολο συνδέεται με την κυριαρχία που χαρίζει σε έναν αλλοεθνή 
Χριστό ο Θεός: ò le,gwn th/| avbu,ssw| evrhmwqh,sh| kai. tou.j potamou,j sou 
xhranw/ ò le,gwn Ku,rw| fronei/n kai. pa,nta ta. qelh,mata, mou poih,sei ò 
le,gwn VIerousalh.m oivkodomhqh,sh| kai. to.n oi=kon to.n a[gio,n mou qemeliw,sw 
ou[twj le,gei Ku,rioj ò Qeo.j tw/| cristw/| mou Ku,rw| ou- evkra,thsa th/j dexia/j 
evpakou/sai e;mprosqen auvtou/ e;qnh kai. ivscu.n basile,wn diarrh,xw avnoi,xw 
e;mprosqen auvtou/ qu,raj kai. po,leij ouv sugkleisqh,sontai evgw. e;mprosqe,n sou 
poreu,somai kai. o;rh òmaliw/ qu,raj calka/j suntri,yw kai. moclou.j sidhrou/j 
sugkla,sw kai. dw,sw soi qhsaurou.j skoteinou,j avpokru,fouj avora,touj 
avnoi,xw soi i[na gnw/|j o[ti evgw. Ku,rioj ò Qeo.j ò kalw/n to. o;noma, sou qeo.j 
VIsrah.l e[neken VIakw.b tou/ paido,j mou kai. VIsrah.l tou/ evklektou/ mou evgw. 
kale,sw se tw/| ovno,mati, sou kai. prosde,xomai, se su. de. ouvk e;gnwj me o[ti 
evgw. Ku,rioj ò Qeo,j kai. ouvk e;stin e;ti plh.n evmou/ Qeo.j kai. ouvk h;|deij me 
(Ησ. 44,27-45,5). Η Εκκλησία πέρασε στην αιωνιότητα από τη θύρα 
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που της άνοιξε ο Ιησούς, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως θύρα στο 
κατά Ιωάννη (10,7). Σημειώνει λίγα χρόνια αργότερα ο Ιγνάτιος 
στους ιουδαΐζοντες χριστιανούς της ίδιας Εκκλησίας (9,1): Αὐτὸς (sc: 
ὁ ἀρχιερεὺς Ἰησοῦς) ὤν θύρα τοῦ Πατρός, δι᾽ ἧς εἰσέρχονται Ἀβραάμ, 
καὶ Ἰσαάκ καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ ἡ ἐκκλησία.

Παρ᾽ ότι η Εκκλησία έχει μικρή δύναμη, αντιστάθηκε στους διωγ-
μούς τους οποίους μάλλον υποκίνησαν οι Ιουδαίοι, η Συναγωγή του 
Σατανά - του κατηγόρου των αδελφών (12,10) εναντίον του αληθινού 
Ισραήλ του Θεού (Γαλ. 6,16). Οι Ιουδαίοι επί τη βάσει των εσχατο-
λογικών προφητειών του Ησαΐα (45,14· 60,14) ανέμεναν ότι, όταν 
αποκατασταθεί το έθνος τους, οι εθνικοί θα ανεβούν στη Σιών να 
προσκυνήσουν τον Γιαχβέ στο νεόκτιστο Ναό Του, κομίζοντας σε 
Αυτόν και τον εκλεκτό λαό του πλούσια δώρα. Ο Ιωάννης προλέγει 
ότι αυτό θα συμβεί αντίστροφα. Οι Ιουδαίοι θα προσκυνήσουν τα 
πόδια εκείνων που μίσησαν και δίωξαν. Έτσι, η Εκκλησία θα γνω-
ρίσει την αγάπη του Ιησού και θα μοιραστεί τη δόξα του.

Επειδή η Εκκλησία τήρησε τον λόγον της υπομονής του Χριστού 
(πρβλ. Β’ Θεσ. 3,5· Β’ Κορ. 1,6), Εκείνος θα την προστατεύσει την ώρα 
του μεγάλου πειρασμού που θα πλήξει την οικουμένη (πρβλ Ιω. 
17,15· Ιακ. 1,2. 12· Α’ Πέ. 4,12). Είναι η διάρκειας 3 ½ ετών «ώρα» της 
μεγάλης εσχατολογικής θλίψεως, η οποία περιγράφεται ιδίως στα 
κεφ. 11-13. Η Εκκλησία δεν απαλλάσσεται από τις θλίψεις, αλλά 
διά του Ιησού περνά νικηφόρα διά μέσου αυτών. Η προστασία αυτή 
εκφράζεται έμπρακτα με το σφράγισμα στο κεφ. 7 και τη μέτρηση 
του «πνευματικού» ναού του Θεού στο κεφ. 11.

Παρότι η Εκκλησία της Φιλαδελφείας δεν έχει μώμο, ο Ιησούς 
τής επισημαίνει ότι έρχεται σύντομα. Ακολουθεί η παραίνεση: 
Κράτα αυτό που έχεις (την πίστη), για να μην σου αφαιρέσει κανείς 
το στεφάνι σου! Στο νου του αναγνώστη ανακαλείται η παραβολή 
των ταλάντων (μτ. 25,28).

Η επιστολή κατακλείεται με την υπόσχεση: Όποιος νικά θα τον κάνω 
στύλο στο ναό του Θεού Mου και δε θα βγει πλέον έξω από αυτόν. Θα 
γράψω πάνω του το όνομα του Θεού Mου και το όνομα της πόλεως του 
Θεού Mου, της νέας Ιερουσαλήμ, που κατεβαίνει από τον ουρανό από το 
Θεό Mου, και το όνομά μου το καινούργιο. Για τους κατοίκους της Φιλα-
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δέλφειας, οι οποίοι ζούσαν σε έδαφος σεισμογενές υπό τη συνεχή απειλή 
της κατεδαφίσεως, καμιά εικόνα δεν ήταν περισσότερο ελκυστική από 
την εικόνα του στύλου. Τον τιμητικό τίτλο «στύλος» κατείχαν οι ηγέτες 
της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων (Γαλ. 2,9). Σύμφωνα με τους ραβίνους ο 
Αβραάμ ήταν ο στύλος της οικουμένης. Στην προαναφερθείσα επιστολή 
του Ιγνατίου όποιος δεν ομιλεί για τον Ιησού χριστό όχι μόνον δε χαρα-
κτηρίζεται ως στύλος της Καινής Ιερουσαλήμ αλλά ονομάζεται στήλη 
και τάφος νεκρών (6,1). Ο στύλος είναι πάντα άρρηκτα συνδεδεμένος με 
το Ναό. Όσο υπάρχει ο Ναός υπάρχει και ο στύλος. Αυτή είναι η σχέση του 
νικητή με τον Ιησού πάνω στον ουρανό. Η υπόσχεση αυτή του I. Xριστού 
είναι παράδοξη, καθότι στην Καινή Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει «Ναός» 
(21, 22). Η υπόσχεση αυτή του I. Xριστού έχει ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως: 
α) μερικοί ερευνητές ερμηνεύουν την υπόσχεση ως υπαινιγμό  στους 
στύλους, που κοσμούσαν την είσοδο του Ναού του Σολομώντα Ιωαχίν 
και Βοάζ (Γ’ Βασ. 7,21· Β’ Παρ. 3,15. 17). β) Άλλοι ερευνητές κατανόησαν 
την αναγραφή του ονόματος του Θεού, της πόλεως και του I. Xριστού 
ως υπαινιγμό στο εκτύπωμα της σφραγίδας «αγίασμα Κυρίου» πάνω 
στη μίτρα του αρχιερέως (Εξ. 28, 36-38). γ) Οι περισσότεροι ερμήνευσαν 
την υπόσχεση, λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικό μικρασιατικό έθιμο, 
σύμφωνα με το οποίο κάθε ειδωλολάτρης ιερέας, μόλις τελείωνε τα έτη 
της υπηρεσίας του, ανήγειρε στο προαύλιο του Ναού τον ανδριάντα 
του, επιγράφοντάς τον με το όνομα το δικό του, του πατέρα του και το 
χρόνο της υπηρεσίας του. Η πόλη της Φιλαδέλφειας απέκτησε, όμως, 
το αξίωμα της νεωκόρου πόλης μετά το 213 μ.χ. Επιπλέον το evpV auvto.n 
(3,12) της υπόσχεσης του I. Xριστού μάλλον αναφέρεται στο νικώντα 
και όχι στο στύλο. δ) Δίπλα σε στύλο καθόταν, επίσης, ο βασιλεύς τη 
στιγμή της στέψης του, όταν παρουσιαζόταν στο Ναό μπροστά στο Θεό 
(Δ’ Βασ. 11,1,4), έτσι ώστε να δηλωθεί η σταθερότητα και η διάρκεια της 
Βασιλείας του. Έτσι συνδυάζεται η υπόσχεση αυτή με την εισαγωγή 
της Επιστολής, όπου ο I. Xριστός παρομοιάζεται με τον Ελιακείμ, τον 
υιό χελκίου, του οποίου η σταθερότητα και η διάρκεια της βασιλείας 
συσχετίζεται με το θρόνο. 

Η υπόσχεση συνεπώς «ποιήσω στύλον» σημαίνει τη στέψη κάθε 
πιστού-νικώντος, την ανάδειξή του στο βασιλικό αξίωμα και την είσοδό 
του στην Καινή Ιερουσαλήμ, η οποία ακριβώς δεν έχει συγκεκριμένο 
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χώρο λατρείας του Θεού, επειδή η ίδια αποτελεί Ναό. Γι
�
 αυτό και ο 

Ιησούς υπόσχεται παράλληλα να γράψει στο μέτωπο του πιστού το νέο 
όνομά Tου (πρβλ. 19,12· Φιλ. 2,12), το οποίο συνεπάγεται μια νέα σχέση 
μαζί του. Ακριβώς, όπως η Φιλαδέλφεια έλαβε νέα ονόματα, έτσι και το 
όνομα των φίλων και αδελφών του Ιησού θα είναι τριπλό. Θα περιλαμ-
βάνει το όνομα του ιδιοκτήτη, της πόλεως, της οποίας ο καθένας από 
αυτούς είναι πολίτης και το όνομα της βασιλείας αυτής. Όπως κατά τη 
στέψη τους οι βασιλείς λάμβαναν νέα ονόματα, τα οποία συνδέονταν 
μάλιστα με την πόλη την οποία εξουσίαζαν, έτσι και ο νικών λαμβάνει 
το όνομα του Θεού, της Καινής Ιερουσαλήμ και του I. Xριστού.

Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Τ Η Σ  Λ Α Ο Δ Ι Κ Ε Ι Α Σ

3,14 Kai. tw/| avgge,lw| th/j evn Laodikei,a| evkklhsi,aj gra,yon\
 Ta,de le,gei o` avmh,n( o` ma,rtuj o` pisto.j kai. avlhqino,j( 
 h` avrch. th/j Kti,sewj tou/ Qeou/\

15 Oi=da, sou ta. e;rga o[ti ou;te yucro.j ei= ou;te zesto,jÅ
 ;Ofelon yucro.j h=j h' zesto,jÅ
16 ou[twj o[ti cliaro.j ei= kai. ou;te zesto.j ou;te yucro,j(
 me,llw se evme,sai evk tou/ sto,mato,j mouÅ
17 [Oti le,geij o[ti plou,sio,j eivmi kai. peplou,thka kai. ouvde.n crei,an e;cw( 
 kai. ouvk oi=daj o[ti su. ei= o` talai,pwroj kai. evleeino.j 
 kai. ptwco.j kai. tuflo.j kai. gumno,j(
18 sumbouleu,w soi avgora,sai parV evmou/ crusi,on pepurwme,non
 evk puro.j i[na plouth,sh|j( kai. i`ma,tia leuka. i[na periba,lh| 
 kai. mh. fanerwqh/| h` aivscu,nh th/j gumno,thto,j sou( 
 kai. kollÎoÐu,rion evgcri/sai tou.j ovfqalmou,j sou i[na ble,ph|jÅ

19  vEgw. o[souj eva.n filw/ evle,gcw kai. paideu,w\ 
 zh,leue ou=n kai. metano,hsonÅ

20 VIdou. e[sthka evpi. th.n qu,ran kai. krou,w\ eva,n tij avkou,sh| th/j fwnh/j Mou 
 kai. avnoi,xh| th.n qu,ran( Îkai.Ð eivseleu,somai pro.j auvto.n 
 kai. deipnh,sw metV auvtou/ kai. auvto.j metV evmou/Å
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21 ~O nikw/n dw,sw auvtw/| kaqi,sai metV evmou/ evn tw/| qro,nw| Mou(
 ẁj kavgw. evni,khsa kai. evka,qisa meta. tou/ Patro,j Mou evn tw/| qro,nw| Auvtou/Å
22 ~O e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to. Pneu/ma le,gei tai/j VEkklhsi,aijÅ

Η Λαοδίκεια ιδρύθηκε από τον Αντίοχο τον Β’ (260 π.χ.) στην 
κοιλάδα του Λύκου. Η σπουδαιότητά της οφειλόταν στη νευραλγική 
της θέση δίπλα στην οδική αρτηρία που συνέδεε την Έφεσο με την 
Άπω Ανατολή, στην ευφορία του εδάφους της, στην παραγωγή του 
στιλπνού μαύρου μαλλιού, στην κατασκευή χαλιών και υφασμάτων 
και στην Τράπεζά της. Πασίγνωστη ήταν η παραγωγή της tunika-
trimita. Όταν καταστράφηκε το 60 μ.χ. από τον σεισμό, κατάφερε με 
δικούς της πόρους και χωρίς καμιά επιχορήγηση να ανασυγκροτηθεί, 
κάτι το οποίο την έκανε εξαιρετικά υπερήφανη. Είχε ιδιαίτερη φήμη 
για το ιατρικό της κέντρο και μάλιστα το οφθαλμιατρικό, το οποίο 
βρισκόταν 20 χλμ. δυτικά της πόλεως και ήταν ενσωματωμένο σε 
ένα Ναό, ο οποίος ήταν παράλληλα οικονομικό, εμπορικό και κοι-
νωνικό κέντρο. Πασίγνωστη ήταν η αλοιφή της Λαοδίκειας, η οποία 
ονομαζόταν κολλύριο. Ο όρος κολλύριο σήμαινε καταρχήν το μικρό 
άρτο. Ταυτίστηκε, όμως, με τη θεραπευτική φρυγική πούδρα, η οποία 
παραγόταν από την ομώνυμη τέφρα, διότι αυτή εξαγόταν σε όλο 
τον κόσμο με τη στερεά μορφή πλακών με το σχήμα του άρτου. Στα 
νομίσματά της σώζονται τα ονόματα των δύο περίφημων ιατρών της, 
Ζεύξη και Αλεξάνδρου. Στην πόλη αυτή βρίσκονταν πάρα πολλοί 
Ιουδαίοι με εξαιρετικά υψηλή οικονομική και κοινωνική κατάσταση. 
Ο Ρωμαίος διοικητής Flaccus κατέσχε 15.000 ασημένιες δραχμές, που 
αντιστοιχούσαν σε 7.500 Ιουδαίους.

Η Εκκλησία της Λαοδίκειας είχε ιδρυθεί μάλλον από τον Επαφρά 
(Κολ. 4, 13). Η σχέση της με την Εκκλησία των Κολοσσών πρέπει να 
ήταν ιδιαίτερα στενή και προφανώς η γνωστικίζουσα αίρεση που είχε 
ταλανίσει εκείνη την Εκκλησία είχε επιδράσει και στη Λαοδίκεια. Ο 
Ιησούς αυτονομάζεται στην εισαγωγή ως o avmh,n( ò ma,rtuj ò pisto.j 
kai. avlh qino,j( h̀ avrch. th/j kti,sewj tou/ Qeou/. Ο χριστός ονομάζεται ως 
Ἀμήν, γιατί είναι μάρτυς απολύτως αξιόπιστος και αληθινός, όπως 
ακριβώς ο Γιαχβέ στο Ησ. 65,16 (πρβλ. τους λόγους του Ιησού ἀμὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν· Ιω. 1,51· 3,3). Άρα, κανείς δε μπορεί να αμφιβάλλει 
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για την πραγματοποίηση των λόγων και των υποσχέσεών του. Ίσως 
γι’αυτό χρησιμοποίησε αυτό το όνομα σε μια επιστολή, η οποία 
αποτελεί τον επίλογο των επτά επιστολών. Ο Κraft ισχυρίζεται ότι 
το Ἀμήν χρησιμοποιείται ως όνομα επειδή έχει το ίδιο άθροισμα 
(91) με τη λ. Jahwe Adonaji. Ο Silbermann μάλιστα ανακάλυψε ότι 
το όνομα ὁ Ἀμήν σημαίνει σε ραβινικές πηγές τον αρχιτέκτονα ή 
τον κατασκευαστή ενός έργου, οπότε συνδέεται με τον επόμενο 
αυτοχαρακτηρισμό του Ιησού. Το όνομα Αρχή της κτίσεως του Θεού 
(η δημιουργική αρχή όλων των δημιουργημάτων του Θεού) παραπέ-
μπει στο Παρ. 8,22-25. Εκεί ομιλεί η προαιώνια Σοφία του Θεού ως 
εξής: Ku,rioj e;ktise,n me avrch.n òdw/n auvtou/ eivj e;rga auvtou/ pro. tou/ aivw/
noj evqemeli,wse,n me evn avrch/| pro. tou/ th.n gh/n poih/sai kai. pro. tou/ ta.j 
avbu,ssouj poih/sai pro. tou/ proelqei/n ta.j phga.j tw/n ùda,twn pro. tou/ o;rh 
èdrasqh/nai pro. de. pa,ntwn bounw/n genna/| me. Στον ύμνο Κολ. 1,13 ο Ιησούς 
χαρακτηρίζεται ως πρωτότοκος πάσης κτίσεως, ως η πρωταρχική 
πηγή δηλ. όλων των δημιουργημάτων. Το ότι με τη φράση αυτή δεν 
ορίζεται ο χριστός ως το πρώτο κτίσμα του Θεού, όπως εσφαλμένα 
ισχυρίζεται ο Ηoltz, ακολουθώντας την άποψη του Αρείου, αποδει-
κνύεται από το ότι ο I. Xριστός στην Αποκ. αυτοαποκαλείται ως τὸ 
ἄλφα καὶ τὸ ὠμέγα, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος 
(1,8�22,13) της Δημιουργίας και της Ιστορίας και στην ίδια επιστολή 
αυτοχαρακτηρίζεται ως ὁ Ἀμήν. Άλλωστε η Αποκ. αποτελεί ένα από 
τα βιβλία της Κ.Δ. στα οποία ιδιαίτερα υπογραμμίζεται η ισοθεΐα του 
I. Xριστού με τον Πατέρα.

Η Εκκλησία κατηγορείται από τον Ιησού για χλιαρότητα, αφού 
προσπαθεί να συνδυάσει Θεό και Κόσμο και έτσι χωλαίνει ἐπ’ 
ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις. Για τον Ιησού, ο οποίος είναι «το Ναι και 
το Αμήν» (Β’ Κορ. 1,20) δε χωρά αμφιταλάντευση. Η ίδια η Λαοδί-
κεια δεν είχε ούτε τα ιαματικά νερά της Ιεράπολης, ούτε τα ψυχρά, 
αναψυκτικά νερά των Κολοσσών. Το χλιαρό νερό της προκαλούσε 
τον εμετό. Το ίδιο συναίσθημα προκαλεί και στον Ιησού η κατά-
σταση της Εκκλησίας της Λαοδικείας. Ο Δάντης αντιμετωπίζει το 
ίδιο πρόβλημα στην πόρτα του Άδη, όπου ακούγονται θρήνοι από 
όλους εκείνους, τους οποίους δεν τους δεχόταν ούτε η Κόλαση ούτε 
ο Παράδεισος.
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Στο Άσμα 8,5-6 σημειώνεται:

 Qe,j me w`j sfragi/da evpi. th.n kardi,an sou
 w`j sfragi/da evpi. to.n braci,ona, sou
 o[ti krataia. w`j qa,natoj avga,ph sklhro.j w`j a[|dhj
 zh/loj peri,ptera auvth/j peri,ptera puro,j flo,gej auvth/j
 u[dwr polu. ouv dunh,setai sbe,sai th.n avga,phn
 kai. potamoi. ouv sugklu,sousin auvth,n)

Ενώ ο άγγελος της Εκκλησίας είναι talai,pwroj kai. evleeino.j kai. 
ptwco.j kai. tuflo.j kai. gumno,j, ισχυρίζεται ότι plou,sio,j eivmi kai. 
peplou,thka kai. ouvde.n crei,an e;cw. με τα δυο πρώτα επίθετα επι-
τείνεται η σημασία των υπόλοιπων τριών. Η Εκκλησία κομπά-
ζει για τον πνευματικό της πλούτο, ο οποίος συνδυάζεται και με 
υλική ευημερία. Καυχάται ότι έχει ήδη κατακτήσει την Βασιλεία 
του Θεού (Α’ Κορ. 4,8). Το αληθινό χρυσάφι, όμως, είναι αυτό που 
δοκιμάζεται από το πυρ των θλίψεων και των διωγμών (πρβλ. Α’ 
Πέ. 1,7). Γι

̦ 
αυτό ακολουθεί και η τριπλή συμβουλή του Κυρίου: 

sumbouleu,w soi avgora,sai parV evmou/ crusi,on pepurwme,non evk puro.j i[na 
plouth,sh|j( kai. i`ma,tia leuka. i[na periba,lh| kai. mh. fanerwqh/| h` aivscu,nh 
th/j gumno,thto,j sou( kai. kollÎoÐu,rion evgcri/sai tou.j ovfqalmou,j sou i[na 
ble,ph|jÅ Η γυμνότητα ήταν σύμβολο της εξευτελιστικής ταπείνωσης, 
της καταδίκης και της υποδούλωσης (Β’ Βασ. 10,4· Ησ. 20,4· Ναούμ 
3,5). με πολύ ωραίο τρόπο ο Ιεζεκιήλ καταγράφει τη στοργή με την 
οποία έντυσε και περιποιήθηκε ο Γιαχβέ το έκθετο παιδί / το λαό 
του, ο οποίος τελικά εγκατέλειψε το Νυμφίο του και πόρνευσε: kai. 
dih/lqon dia. sou/ kai. ei=do,n se kai. ivdou. kairo,j sou kairo.j kataluo,ntwn 
kai. diepe,tasa ta.j pte,ruga,j mou evpi. se. kai. evka,luya th.n avschmosu,nhn 
sou kai. w;mosa, soi kai. eivsh/lqon evn diaqh,kh| meta. sou/ le,gei Ku,rioj kai. 
evge,nou moi kai. e;lousa, se evn u[dati kai. avpe,pluna to. ai-ma, sou avpo. sou/ 
kai. e;crisa, se evn evlai,w| kai. evne,dusa, se poiki,la kai. u`pe,dhsa, se u`a,kinqon 
kai. e;zwsa, se bu,ssw| kai. perie,balo,n se trica,ptw| kai. evko,smhsa, se ko,smw| 
kai. perie,qhka ye,lia peri. ta.j cei/ra,j sou kai. ka,qema peri. to.n tra,chlo,n 
sou kai. e;dwka evnw,tion peri. to.n mukth/ra, sou kai. troci,skouj evpi. ta. 
w=ta, sou kai. ste,fanon kauch,sewj evpi. th.n kefalh,n sou kai. evkosmh,qhj 

3, 14-22
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crusi,w| kai. avrguri,w| kai. ta. peribo,laia, sou bu,ssina kai. tri,capta kai. 
poiki,la semi,dalin kai. e;laion kai. me,li e;fagej kai. evge,nou kalh. sfo,dra 
(16,8-13). Η ένδυση πολυτελών ιματίων παραπέμπει στην παραβολή 
του ευσπλαχνικού πατέρα (Λκ 15,22· πρβλ. Γεν 41,42· Δν 5,29· Εσθήρ 
6,6-11). Σε μια πόλη η οποία φημιζόταν για τα στιλπνά μαύρα της 
ενδύματα ο Ιησούς προτρέπει επιπλέον την αγορά λευκών ιματίων. 
Η δωρεάν προμήθεια των μέσων σωτηρίας αντανακλά το Ησ. 55,1: 
oi` diyw/ntej poreu,esqe evfV u[dwr kai. o[soi mh. e;cete avrgu,rion badi,santej 
avgora,sate kai. pi,ete a;neu avrguri,ou kai. timh/j oi;nou kai. ste,ar. Σύμφωνα 
με τον Αρέθα, το χρυσάφι είναι σύμβολο του πνευματικού πλούτου, 
τα ιμάτια της αγιότητας και το κολλύριο της ακτημοσύνης. 

Παρά τη χλιαρότητα της Εκκλησίας ο Ιησούς δεν παύει να δίνει 
δυνατότητες μετάνοιας, αφού όσους φιλεί τους παιδεύει/ελέγχει 
(πρβλ. Παρ. 3,12· 13,24· 23,13· Ψ. 93[94], 12· Α’ Κορ. 11,32· Εβρ. 12,16). 
Αντί να υπάρχει κάποια απειλή στο στ. 20, ο I. Xριστός παραθέτει μία 
υπόσχεση, για να αποδείξει ότι όντως φιλεί, παρά την αμαρτωλότητά 
της, την Εκκλησία της Λαοδίκειας, αλλά και όλες τις Εκκλησίες, αφού 
ο Επίλογος αυτός κατακλείει και τις επτά επιστολές: Βαβαὶ τῆς φιλαν-
θρωπίας! Πόσῃ ἀγαθότητι ὁ ἔλεγχος κέκραται (Ανδρ.). Ο έλεγχος χωρίς 
να υβρίζει και να ταπεινώνει, αποκαλύπτει την ωμή (και όχι εικονική) 
πραγματικότητα και υποχρεώνει τον «ένοχο» να αναγνωρίσει και 
να αποκαταστήσει το σφάλμα του (πρβλ. Νάθαν και Δαυίδ· Β’ Βασ. 
12,1-14). Σημειωτέον ότι η μετάνοια μετά τη βάπτιση στα χρόνια του 
Ιωάννη δεν ήταν ένα αυτονόητο γεγονός. Όπως σωστά επισημαίνει 
ο μüller, ο Ερμάς χρειάστηκε τη θεία διαβεβαίωση για να κηρύξει τη 
δυνατότητα της μετάνοιας, η οποία στην Αποκ. είναι δεδομένη. 

Στο 3,20 ο Ιησούς χριστός κρούει τη θύρα και προσκαλεί τον πιστό 
σε δείπνο. Η κρούση της θύρας υπενθυμίζει αντίστοιχο γεγονός στο 
Άσμα Ασμάτων (5,2), όπου όμως η συνάντηση δεν επιτυγχάνεται, 
διότι ο Νυμφίος εξαφανίζεται (5,6) και την παραβολή του I. Xριστού 
για το νήφοντα δούλο (Λκ. 12,35-38). Η κρούση της θύρας από τον 
I. Xριστό και η προαιρετική ανταπόκριση του πιστού βρίσκεται σε 
αντιθετικό παραλληλισμό προς την υποχρεωτική φιλοξενία, την 
οποία απαιτούσαν οι Ρωμαίοι αξιωματούχοι ως φόρο.
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Ο Lohmeyer υποστηρίζει ότι η πρόσκληση για δείπνο αποτελεί 
υπαινιγμό στη θεία Ευχαριστία, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ο I. 
Xριστός ομιλεί για ατομική συνάντηση με τον κάθε πιστό χωριστά 
και για ένα εσχατολογικό γεγονός, το οποίο δεν έχει να κάνει με 
το λειτουργικό παρόν της Εκκλησίας. Ότι πρόκειται για ένα τελικό 
εσχατολογικό γεγονός ανατρέπεται από το ότι ο Ιωάννης διακρίνει 
το θρόνο, τον οποίο αναφέρει ως αντικείμενο υπόσχεσης στο στ. 
21, από το δείπνο του στ. 20, όπου χρησιμοποιεί τον παρακείμενο 
ἕστηκα. Η ατομική χροιά του στίχου, πραγματικά δεν ευνοεί την 
ευχαριστηριακή απόδοσή του, την οποία πρώτος ο Λούθηρος επι-
χείρησε. Η εξατομίκευση προκαλεί επιπλέον εντύπωση, εάν παρα-
τηρήσει κανείς ότι στους προηγουμένους στίχους ο Ιησούς ομιλεί 
συλλογικά, απευθυνόμενος στον «άγγελο» της Εκκλησίας: zh,leue 
ou=n kai. metano,hson. Το «ζήλευε», το οποίο απηχεί το Άσμα Ασμάτων 
(8,6) και υπενθυμίζει το γαμήλιο ζήλο, τον οποίο πρέπει να επιδείξει 
η Νύμφη - Εκκλησία στον Νυμφίο Ι. χριστό, θα αποτελούσε άριστο 
συνδετικό κρίκο με τον επίσης από το Άσμα Ασμάτων επηρεασμένο 
στ. 20, εάν δεν υπήρχε αλλαγή υποκειμένου. Ο Müller, ένεκα τούτου, 
υποστήριξε ότι ο Ιωάννης παραθέτει στο στ. 20 ένα παραδεδομένο 
ρητό. Η εξατομίκευση, όμως, του γαμήλιου λατρευτικού δείπνου 
νομίζω ότι αποσκοπεί στον τονισμό της προσωπικής μετάνοιας και 
ζήλου, τα οποία πρέπει να επιδείξει κάθε πιστός χωριστά (στ. 19), 
προκειμένου να έχει προσωπική κοινωνία και σχέση με τον ανα-
στάντα I. Xριστό. Εξάλλου, αυτή η εξατομίκευση δεν αποκλείει τη 
συλλογικότητα του δείπνου, όπως και η εξατομίκευση της διαθήκης 
με κάθε πιστό και όχι γενικά με το λαό στο 21,7, δεν αποκλείει, αλλά, 
αντίθετα προϋποθέτει τη Διαθήκη με όλη την Εκκλησία (21,3).

4, 1-2
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3. Η ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ (ΚΕΦ. 4)

Η  Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ  Σ Τ Ο Ν  Ε Π Ο Υ ΡΑ Ν Ι Ο  Ν Α Ο

4,1 Meta. tau/ta ei=don( kai. ivdou. qu,ra hvnew|gme,nh evn tw/| ouvranw/|( 
 kai. h` fwnh. h` prw,th h]n h;kousa
 w`j sa,lpiggoj lalou,shj metV evmou/ le,gwn\ 
 avna,ba w-de( kai. dei,xw soi a] dei/ gene,sqai meta. tau/taÅ
2 Euvqe,wj evgeno,mhn evn Pneu,mati

Το κεφ. 4 διακρίνεται σαφέστατα από την ενότητα των επτά επι-
στολών, η οποία προηγείται. Εισάγεται με τη χαρακτηριστική φράση 
Meta. tau/ta ei=don( kai. ivdou. η οποία, όπως και στο 7, 9, σηματοδοτεί 
ένα καινούργιο επουράνιο όραμα. Το κεφ. 4, το οποίο συνδέεται 
άρρηκτα με το κεφ. 5, διαιρείται στις εξής τρεις ενότητες:
α) Ενότητα Ι, στ. 1-2α: Ανάβαση του Ιωάννη στον ουρανό.
β) Ενότητα II, στ. 20-8: Επουράνιος θρόνος και Λατρεία του Θεού. 
γ) Ενότητα III, στ. 9-11: Η προσκύνηση και αναφώνηση των είκοσι 

τεσσάρων πρεσβυτέρων. 
Έντεχνη είναι η εναλλαγή και η ακολουθία των χρόνων στις 

τρεις αυτές ενότητες. Στην ενότητα Ι κυριαρχεί ο αόριστος χρό-
νος, προκειμένου να δηλωθούν το όραμα και το μήνυμα, τα οποία 
δέχεται ο Ιωάννης και το ταξίδι του evn Pneu,mati στον ουρανό. Στην 
ενότητα II συνεχής είναι η παράθεση μετοχών σε χρόνο ενεστώτα. 
Έτσι, επιτυγχάνεται η παρουσίαση και η έξαρση του μεγαλείου 
Του ένθρονου Θεού. Ο θρόνος του Θεού αποτελεί το κέντρο του 
Επουράνιου Ναού, γύρω από το οποίο σε συνεχώς διευρυνόμενους 
ομόκεντρους κύκλους παρίστανται ευλαβικά οι επουράνιοι χοροί των 
τεσσάρων ζώων, των είκοσι τεσσάρων πρεσβυτέρων, του πλήθους 
των αγγέλων και ολοκλήρου του Σύμπαντος. Ο Θεός προβάλλεται, 
έτσι, ως το κέντρο αναφοράς και δοξολογίας του κόσμου. Ο Κύριος 
του Κόσμου και της Ιστορίας δεν κατονομάζεται.

Στην ενότητα III δεσπόζει ο μέλλοντας. Η ερμηνευτική απόδοση 
της φράσεως όταν + οριστική μέλλοντα, η οποία εισάγει την τελευταία 
ενότητα του κεφ. 4, διχάζει τους ερμηνευτές. Άλλοι μεταφράζουν τη 
φράση αυτή με ενεστώτα, ενώ άλλοι με μέλλοντα. Ο τύπος αυτός 
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συναντάται στην Κ.Δ. μόνον στο υπό εξέταση χωρίο. Στη βιβλική 
και εξωβιβλική γραμματεία ο συντακτικός τύπος «όταν + οριστική 
μέλλοντα» δηλώνει ένα μελλοντικό γεγονός (Γ’ Βασ. 10,7 Ο’ · Επιστ. 
Βαρν. 15.5· Β’ Κλημ. 12.20· 17.6). Στην Αποκ. το «όταν», επίσης, δε 
δηλώνει μια επαναλαμβανόμενη στο παρόν πράξη (8,1· 11,7· 12,4). 
Συνεπώς, συμπεραίνουν οι υποστηρικτές της δεύτερης άποψης, ο 
τύπος αυτός δηλώνει ένα γεγονός, το οποίο έπεται της υμνολογίας 
των αγγέλων. Αυτό, όμως, προσκρούει στο γεγονός ότι τα τέσσερα 
ζώα λατρεύουν και δοξολογούν αενάως το Θεό (4,8). Εάν ληφθεί, 
όμως, υπόψη ο έντεχνος τρόπος, με τον οποίο ο συγγραφέας της 
Αποκ. εναλλάσσει τους χρόνους στο κείμενό του (πρβλ. 7,14-17), 
τότε μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο Ιωάννης θέλει, μετά 
από μία παρατεταμένη χρήση μετοχών ενεστώτα, να εισάγει με τον 
εισαγωγικό τύπο «όταν + μέλλοντας» και ολόκληρη την ενότητα 
III το εσχατολογικό γεγονός της παραλαβής του επτασφράγιστου 
βιβλίου από το Αρνίο, το οποίο περιγράφεται στο κεφ. 5. Αυτή η 
εσχατολογική δραστηριοποίηση του Κυρίου ήδη προαναγγέλλεται 
με την κατονομασία Του ως ο Ερχόμενος, στο τέλος του Τρισάγιου 
(4,8). Η μνεία της δημιουργίας στην αναφώνηση των είκοσι τεσσάρων 
πρεσβυτέρων (4, 11) αποτελεί την προϋπόθεση της αναδημιουργίας, 
η οποία συντελείται με το έργο της θείας Οικονομίας, που επιτελεί το 
Αρνίο και οδηγεί την Κτίση στη μεγαλειώδη παγκόσμια συμφωνία-
δοξολογία στην κατακλείδα του κεφ. 5 (στ. 13). με τη φράση συνεπώς 
Kai. o[tan dw,sousin και ολόκληρη την τρίτη ενότητα εισάγεται το 
εσχατολογικό γεγονός της παραλαβής του επτασφράγιστου βιβλίου 
από το Αρνίο, το οποίο (γεγονός) περιγράφεται στο κεφ. 5. 

Σύμφωνα με τον Giblin, το όραμα και η περιγραφή του θρόνου 
(4,2β-11) έχουν την εξής κυκλική επικεντρική δομή:

 Α. 4,2β-3: Ο καθήμενος στο θρόνο. 
  Β. 4,4: Οι ένθρονοι πρεσβύτεροι γύρω από αυτόν. 
    Γ. 4,5-6α: Φαινόμενα που εκπορεύονται από το θρόνο 

(αστραπές, φωνές και βροντές). 
    Γ’- Επτά πύρινες λαμπάδες / επτά πνεύματα μπροστά στο 

θρόνο. 
   - Η κρυστάλλινη θάλασσα μπροστά στο θρόνο. 

4, 1-2



1 3 8

Το Βιβλίο της Προφητείας

  Β’. 4,6β-7: Τα τέσσερα ζώα. 
 Α’. 4,8-11: Η Λατρεία προς τον καθήμενο στο θρόνο από τα ζώα 
και τους πρεσβυτέρους. 

Το κέντρο συνεπώς της ενότητας 4,2β-11 εστιάζεται στα πράγ-
ματα και τα φαινόμενα, τα οποία βρίσκονται μπροστά στο θρόνο 
και ιδιαίτερα στα επτά πνεύματα, τα οποία ταυτίζονται (από τον 
ίδιο ερευνητή) με τους επτά αγγέλους (8,2). Η επτάδα όμως αυτή 
των αγγέλων δε διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο ούτε στην ενό-
τητα των κεφ. 4-5, ούτε στην ενότητα των κεφ. 6-7, η οποία έπεται. 
Η εναλλαγή των χρόνων (αορίστου, ενεστώτα και μέλλοντα) στο 
κεφ. 4, συνηγορεί στην απλούστερη ευθύγραμμη δόμησή του στις 
ενότητες, οι οποίες προαναφέρθηκαν και επιπλέον εμπεριέχουν και 
την ανάβαση του Ιωάννη στον ουρανό. Η περιγραφή των αστραπών, 
των πύρινων λαμπάδων και της θάλασσας ανάμεσα σε αυτήν των 
επουρανίων χορών (των είκοσι τεσσάρων πρεσβυτέρων και των τεσ-
σάρων ζώων), οφείλεται στο ότι η περιγραφή των στοιχείων, τα οποία 
συνδέονται με το θρόνο, γίνεται έντεχνα από την περιφέρεια προς 
το κέντρο. Αυτή (η περιγραφή) κατακλείεται και αποκορυφώνεται 
με τον τρισάγιο ύμνο, στον οποίο κατονομάζεται ο καθήμενος στο 
θρόνο (4,8), ο οποίος είχε ήδη απεικονιστεί στην αρχή της ενότητας 
με την λάμψη πολύτιμων λίθων.

Ο Ιωάννης στην αρχή του κεφ. 4 βλέπει qu,ra hvnew|gme,nh evn tw/| 
ouvranw/| και ακούει φωνή w`j sa,lpiggoj lalou,shj να τον προσκαλεί 
να ανέβει στον ουρανό, η οποία είναι, σύμφωνα με τη διευκρίνιση 
του ιδίου, ταυτόσημη με εκείνη, που στο 1, 10 τον προσκάλεσε να 
γράψει σε βιβλίο αυτά τα οποία βλέπει. Το ρήμα ἀναβαίνω χρησι-
μοποιείται στην Α. Γ., για να δηλώσει την προσκυνηματική ανά-
βαση του ανθρώπου στο Ναό, ο οποίος ήταν κτισμένος σε υψηλό 
τόπο, εκεί όπου ο ουρανός άγγιζε οπτικά τη γη και η ανθρώπινη 
ύπαρξη πνευματικά το Θεό. Η πρόσκληση avna,ba w-de δεν αποτελεί 
συνεπώς μια πρόσκληση στον Ιωάννη για ένα επουράνιο απλώς 
ταξίδι, αλλά για ανάβαση στον επουράνιο Ναό και συμμετοχή στην 
αέναη επουράνια Λατρεία και βίωση των Εσχάτων. Το συμπέρασμα 
αυτό βασίζεται επιπλέον στο γεγονός ότι η σάλπιγγα, με την οποία 
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παρομοιάζεται η λαλιά της φωνής (4,1), προέτρεπε καθημερινά τους 
Ισραηλίτες σε λατρεία του Θεού. 

Η αρπαγή του Ιωάννη στον ουρανό περιγράφεται με τη φράση 
euvqe,wj evgeno,mhn evn Pneu,mati. Η φράση αυτή επαναλαμβάνεται στο 
1,10 για να δηλώσει την εκστατική κατάσταση στην οποία περιπί-
πτει ο συγγραφέας κατά την πασχάλια λατρεία της Κυριακής. Δεν 
μπορεί όμως να έχει την ίδια σημασία στο 4,2, εφόσον ο απόστολος 
ήδη βρίσκεται σε κατάσταση εκστάσεως, γι᾽ αυτό και μπορεί να δεί 
την θύρα στον ουρανό και να ακούσει την υπερκόσμια φωνή του 
I. Xριστού. Στην Αποκ. ο όρος Πνεύμα σημαίνει κατεξοχήν το Άγ. 
Πνεύμα (1,4· 2,7.11), το Οποίο παρουσιάζεται σε επταδική μορφή, 
προκειμένου να γίνει εμφανής η σχέση Του με τις επτά Εκκλησίες 
και η αντίθεσή Του προς τα τρία δαιμονικά πνεύματα, τα οποία εκπο-
ρεύονται από τα στόματα του Δράκοντα και των δύο Θηρίων (16,14). 
Σε μία περίπτωση, όμως, φαίνεται ότι ο όρος πνεύμα σημαίνει την 
ψυχή των προφητών, στην οποία σκηνώνει το Άγ. Πνεύμα, όχι μόνον 
ένεκα της βαπτίσεως, αλλά ιδιαιτέρως ένεκα του ειδικού χαρίσματος 
της προφητείας: Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν (22,6). 
Ο όρος «πνεύμα», συνεπώς, στο χωρίο 4,2 μπορεί να δηλώνει είτε το 
Άγ. Πνεύμα, είτε την ψυχή, στην οποία το Πνεύμα κατοικεί.

 Εάν όντως η φράση euvqe,wj evgeno,mhn evn Pneu,mati σημαίνει ότι ο 
Ιωάννης μετέβη στον ουρανό διά του Πνεύματος ή της ψυχής, τότε 
η σημασία της δε συμπίπτει με τη σημασία περιπίπτω σε κατάσταση 
πνευματικής εκστάσεως, την οποία έχει η ίδια φράση στο 1,10. Στο 
σημείο αυτό προβάλλει έντονη η απορία, γιατί ο Ιωάννης χρησιμο-
ποίησε δύο ταυτόσημες φράσεις για να δηλώσει δύο διαφορετικές 
καταστάσεις. Αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι ο 
Ιωάννης χρησιμοποιεί φράσεις, οι οποίες επαναλαμβάνονται είτε 
αυτούσιες, είτε εμπλουτισμένες με καινούργια στοιχεία, προκειμένου 
να εισαγάγει παράλληλες ενότητες. με τις φράσεις - evn pneu,mati 
(1,10· 4,2· 17,3· 21,10) εισάγονται τέσσερεις μεγάλες ενότητες της 
Αποκ. με τα χωρία 1,10 και 4,2 εισάγονται η Επτάδα των Επιστολών 
(κεφ. 2-3) και οι τρεις επτάδες των Καταστροφών, αντίστοιχα (κεφ. 
4-16). με τα χωρία 17,3 και 21,10 εγκαινιάζονται τα οράματα της 
Βαβυλώνας και της Καινής Ιερουσαλήμ, τα οποία κατακλείονται 

4, 1-2
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με τη λανθασμένη εκ μέρους του Ιωάννη προσκύνηση του αγγέλου 
(19,10· 22,9). 

Πιστεύω, επίσης, ότι με τη δεύτερη μνεία του Πνεύματος, ο Ιωάν-
νης θέλει να υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι υπερβατικές εμπειρίες 
του συνδέονται με την πλούσια χαρισματική εμπειρία του Αγ. Πνεύ-
ματος και δεν αποτελούν προϊόν δικής του προσπάθειας. Η ανάβαση 
του Ιωάννη στον επουράνιο Ναό, η οποία επιτελείται χωρίς την 
τήρηση καθορισμένων διαδικασιών (νηστεία, αυτοσυγκέντρωση) 
και μετά από την πρόσκληση του Ι. χριστού και την ενδυνάμωση 
του Αγ. Πνεύματος την κατεξοχήν λατρευτική ημέρα της εβδομά-
δος, την Κυριακή, βρίσκεται σε αντίθεση προς τις αναβάσεις, τις 
οποίες επιχειρούσαν με διάφορες τεχνικές Έλληνες και Ιουδαίοι 
των ελληνιστικών χρόνων, προκειμένου να δραπετεύσουν από τον 
θεωρούμενο ως εχθρικό κόσμο και οι οποίες γοήτευαν ίσως κάποια 
μέλη των παραληπτριών Εκκλησιών. 

Ο  Κ Α Θ Η μ Ε Ν Ο Σ  Σ Τ Ο  Θ Ρ Ο Ν Ο

2β Kai. ivdou. qro,noj e;keito evn tw/| ouvranw/|(
 kai. evpi. to.n qro,non kaqh,menoj(
3 kai. o` kaqh,menoj o[moioj o`ra,sei li,qw| iva,spidi kai. sardi,w|(
 kai. i=rij kuklo,qen tou/ qro,nou o[moioj o`ra,sei smaragdi,nw|Å

Ο Ιωάννης εισερχόμενος διά της θύρας και ευρισκόμενος στον 
επουράνιο Ναό, αντικρύζει καταρχάς το θρόνο, ο οποίος αποτελεί 
το κέντρο του Επουράνιου Ναού και συνδέεται τόσο στενά με τον 
Γιαχβέ, ώστε Αυτός να αποκαλείται περιφραστικά στην Αποκ. ως ο 
evpi. to.n qro,non kaqh,menoj (4,3). Ο θρόνος, ο οποίος μνημονεύεται δέκα 
φορές στους έξι πρώτους στίχους του κεφ. 4 και αναφέρεται σχεδόν 
σε κάθε κεφάλαιο της Αποκ. εκτός των κεφ. 2, 9 και 10, αποτελεί το 
μοναδικό στοιχείο του Σύμπαντος, το οποίο μένει αναλλοίωτο από τα 
κοσμογονικά εσχατολογικά γεγονότα. Ενώ Ναός δεν υπάρχει μετά 
την αναδημιουργία των πάντων (21,22), ο καινός θρόνος του Θεού και 
του Αρνίου συνεχίζει να αποτελεί το κέντρο της Καινής Ιερουσαλήμ 
(22,1). Ο θρόνος του Θεού θεωρούνταν στη ραβινική φιλολογία ως 
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ένα από τα προαιώνια δημιουργήματά Του και αποτελούσε αντι-
κείμενο ζωηρής μυστικιστικής ενασχόλησης. Κάτω από το θρόνο 
τοποθετούνταν οι ψυχές των δικαίων και κοντά στο θρόνο οι ψυχές 
των μαρτύρων. Οι ψυχές των μαρτύρων στην Αποκ. τοποθετούνται 
κάτω από το επουράνιο θυσιαστήριο (6,9), ενώ μπροστά στο θρόνο 
τοποθετούνται επτά Άγγελοι (8,1), όπως και στον Ιουδαϊσμό. 

Ο Ησαΐας είδε τον Κύριο- adonaji καθήμενον επί θρόνου υψηλού 
και επηρμένου (6, 2), όπου όμως η μετοχή καθήμενος δε χρησιμοποι-
είται για να κατονομάσει τον Γιαχβέ, όπως συμβαίνει στην Αποκ., 
αλλά για να περιγράψει το μεγαλείο Του. Αυτό το όραμα αποτελεί 
την αρχαιότερη περιγραφή του Γιαχβέ ως βασιλέως. Οι επίγειοι 
βασιλείς, ιδίως στις αυτοκρατορίες της Ανατολής, κάθονταν σε 
μεγαλοπρεπείς υψηλούς θρόνους, διακοσμημένους με ανάγλυφες 
παραστάσεις. Στον Ισραήλ γίνεται λόγος για το θρόνο του Δαυίδ 
(Β’ Βασ. 7,12κ.ε.· Λκ. 1,32), για να τονιστεί η αιώνια διάρκεια της 
δαβιδικής δυναστείας, η οποία καταλήγει στο μεσσία. Ως όνομα του 
Γιαχβέ χρησιμοποιείται η μετοχή στην Π. Δ. πάντα σε συνδυασμό με 
τον εμπρόθετο προσδιορισμό επί των Χερουβείμ (Ψ. 79[80],2· 98[99],1· 
Δν. 3,55). Αυτό συμβαίνει, διότι η κιβωτός της διαθήκης και τα δύο 
τεράστια χερουβείμ, τα οποία την επεσκίαζαν, αποτελούσαν τον 
κενό θρόνο του Γιαχβέ. Ως ο καθήμενος επί του θρόνου ονομάζεται 
στην Αποκ. για λόγους ιουδαϊκής ευλάβειας προς το ακοινώνητο 
όνομα του Θεού ο Γιαχβέ και το Αρνίο (πρβλ. 7,10), το οποίο είναι 
συμπάρεδρο του Θεού (22,3-4). Ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου 
βρίσκονται σε αντιθετικό παραλληλισμό προς το θρόνο του Σατανά 
(2,13) στην Πέργαμο, ο οποίος μεταβιβάζεται στο Θηρίο, το αναβαί-
νον εκ της θαλάσσης (13,2). Ήδη κατά το εσχατολογικό παρόν οι 24 
πρεσβύτεροι κατέχουν στον Επουράνιο Ναό θρόνους, ενώ ο ίδιος ο 
I. Xριστός, κατακλείοντας τις παραινέσεις Του προς τις Επτά Εκκλη-
σίες, υπόσχεται ότι συγκάθεδρός Του μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε 
χριστιανός νικά το Σατανά και τα όργανά του σε αυτόν τον κόσμο 
(3,21· πρβλ. Εφ. 2,6). 

Στο κεφ. 4 ο θρόνος συνδέεται με τα γνωστά φαινόμενα θεο-
φάνειας (avstrapai. kai. fwnai. kai. brontai.\ πρβλ. Ιωβηλ. 2,2). Στα 
υπόλοιπα κεφάλαια προστίθενται επιπλέον ο σεισμός και η χάλαζα 

4, 2-3
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η μεγάλη (11,19-21· 16,18-21), φαινόμενα τα οποία αποτελούν 
παιδαγωγικά μέσα τιμωρίας των ανθρώπων και επιβεβαιώνουν 
οπτικά και ακουστικά το γεγονός της έλευσης του Θεού και της 
κρίσης. Όταν ο Γιαχβέ συναντήθηκε με το μωυσή, evgi,nonto fwnai. 
kai. avstrapai. kai. nefe,lh gnofw,dhj evpV o;rouj Sina, fwnh. th/j sa,lpiggoj 
h;cei me,ga kai. evptoh,qh pa/j o` lao.j o` evn th/| parembolh/| (Εξ. 19,16). Στην 
Αποκ. η μνεία και η βίωση των φαινομένων αυτών έχει εσχα-
τολογική σημασία. Έτσι, συμμετέχει και η φύση με το δικό της 
κλιμακούμενο τρόπο στην επουράνια Λατρεία και στην επίγεια 
Ιστορία. 

Ο ένθρονος Κύριος περιγράφεται με την εκτυφλωτική λάμψη 
τριών πολυτελών λίθων (ίασπις, σάρδιος, σμάραγδος), οι οποίοι 
στόλιζαν, μαζί με άλλους εννέα, το Εφώδ του Αρχιερέως και συμ-
βόλιζαν τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ (Εξ. 28,18). Οι τρεις πολύ-
τιμοι λίθοι, οι οποίοι συναντώνται στον Πλάτωνα (Φαίδων III, Ε), 
αντιστοιχούσαν στις τρεις σπουδαιότερες φυλές του Ισραήλ· ο σμά-
ραγδος στη φυλή Ιούδα, η ίασπις στη φυλή Βενιαμίν και ο σάρδιος 
στη φυλή Ρουβήν. Διά της μνείας της νεότερης (Βενιαμίν) και της 
αρχαιότερης φυλής (Ρουβήν), ο Ιωάννης υπαινίσσεται όλες τις 
φυλές του Ισραήλ. Ο Davis μάλιστα θεωρεί ότι και τα τέσσερα ζώα 
τα οποία βρίσκονται γύρω από το θρόνο, αποτελούσαν εμβλήματα 
των τεσσάρων κεντρικών φυλών, που περιστοίχιζαν την κιβωτό σε 
καθένα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα κατά την πορεία του 
Ισραήλ προς τη Γη της Επαγγελίας. Ολόκληρος ο επουράνιος Ναός 
με τους 24 πρεσβυτέρους και το Αρνίο, συμβολίζει, σύμφωνα με 
τον ίδιο ερμηνευτή, το στρατόπεδο των Ισραηλιτών στην έρημο του 
Σινά, το οποίο είχε ως κέντρο του την κιβωτό. Το ότι οι πολύτιμοι 
λίθοι, με τους οποίους περιγράφεται ο καθήμενος πάνω στο θρόνο, 
αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες φυλές στην Αποκ. είναι γεγονός 
αστήρικτο. Στην Καινή Ιερουσαλήμ οι δώδεκα πολύτιμοι θεμέλιοι 
λίθοι αντιστοιχούν στους δώδεκα αποστόλους και όχι στους δώδεκα 
πατριάρχες (21,14), των οποίων τα ονόματα δεσπόζουν στους δώδεκα 
πυλώνες της Πόλεως (21,12). Ο Reader επισημαίνει, στηριζόμενος 
στο ψευδο-Φίλωνα, ότι στην ελληνιστική εποχή οι δώδεκα πολύτι-
μοι λίθοι είχαν εκκλησιολογική, πρωτολογική και εσχατολογική 
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σημασία. Σε αντιθετικό παραλληλισμό προς την πόρνη-Βαβυλώνα 
και τον εφήμερο «κόσμο» της, οι δώδεκα πολύτιμοι λίθοι της Και-
νής Ιερουσαλήμ, της Νύμφης του Αρνίου, αποτελούν πηγή αέναου 
φωτός (πρβλ. Ιεζ.28,13). Προσωπικά νομίζω ότι στο κεφ. 4 ο Ιωάν-
νης χρησιμοποιεί τους τρεις αυτούς πολύτιμους λίθους ένεκα της 
αλληγορικής σημασίας του χρώματός τους. Η ίασπις δεν είναι 
κατά πάσα πιθανότητα ο γνωστός σε εμάς σκούρος ημιπολύτιμος 
λίθος, αλλά το διαμάντι, καθόσον με την ίασπι παραλληλίζεται ο 
ίδιος ο Κύριος ως φωστήρας της Καινής Ιερουσαλήμ (21,10-11). Το 
λευκό χρώμα του διαμαντιού συμβολίζει την απόλυτη αγιότητα, 
καθαρότητα και δόξα του Θεού. Το ερυθρό χρώμα του σαρδίου 
εξαίρει τη δικαιοσύνη και αγιότητά Του, ενώ το πράσινο του σμα-
ράγδου τη μακροθυμία Του. Ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές 
της Ιστορίας ο Θεός περιβάλλεται από το ουράνιο τόξο (πρβλ. Ιεζ. 
1, 4), το σύμβολο του ελέους και των οικτιρμών Του. 

Ο Ι  Ε Ι Κ Ο Σ Ι  Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Ε Ι Σ  Π Ρ Ε Σ Β Υ Τ Ε Ρ Ο Ι

4 Kai. kuklo,qen tou/ qro,nou qro,nouj ei;kosi te,ssarej(
 kai. evpi. tou.j qro,nouj ei;kosi te,ssaraj presbute,rouj
 kaqhme,nouj peribeblhme,nouj evn i`mati,oij leukoi/j
 kai. evpi. ta.j kefala.j auvtw/n stefa,nouj crusou/jÅ

Όπως περιστοίχιζαν τον επίγειο Καίσαρα ευγενή μέλη της Συγκλή-
του, έτσι περιστοιχίζουν το Θεό 24 εξέχοντα μέλη της Εκκλησίας, τα 
οποία εκφράζουν την υποτέλειά τους στον καθήμενο επί του θρόνου, 
προσκυνώντας Τον ευλαβικά και αποθέτοντας τους στεφάνους 
μπροστά Του (4,10). Ο επουράνιος χορός των 24 πρεσβυτέρων δε 
συναντάται στην υστεροϊουδαϊκή και πρωτοχριστιανική γραμματεία 
παρά μόνον στην Αποκ. Η περιγραφή των 24 πρεσβυτέρων, πριν 
αυτής του κορυφαίου χορού των τεσσάρων ζώων της αποκαλυπτι-
κής γραμματείας, δεν αποτελεί παράβλεψη του συγγραφέως, όπως 
υποστηρίζει ο Charles. Στο σημείο αυτό διακρίνεται, αντίθετα, η 
πρωτοτυπία του Ιωάννη. Σύνεδροι του Θεού δεν είναι μόνον οι άγγε-
λοι, όπως συμβαίνει στην Π. Δ. (Γ’ Βασ. 22,19), αλλά άνθρωποι της 

4, 4



1 4 4

Το Βιβλίο της Προφητείας

προ και μετά χριστό εποχής, δοξασμένοι και θεωμένοι. Για τα μέλη 
της επίγειας Εκκλησίας αποτελεί μέγιστη παράκληση το γεγονός, 
ότι έχουν τη δυνατότητα αγωνιζόμενοι να ενταχθούν στο άμεσο 
περιβάλλον του Κυρίου. Η πρόταξη των ένθρονων κι όχι απλώς 
ιστάμενων 24 πρεσβυτέρων συνδέεται άρρηκτα με την υπόσχεση 
του Ιησού χριστού και του Πνεύματος όχι μόνον προς τους πιστούς 
της Λαοδίκειας, αλλά όλων των Εκκλησιών: ~O nikw/n dw,sw auvtw/| 
kaqi,sai metV evmou/ evn tw/| qro,nw| mou( w`j kavgw. evni,khsa kai. evka,qisa meta. 
tou/ patro,j mou evn tw/| qro,nw| auvtou/ (3,21). Η υπόσχεση αυτή, με την 
οποία κατακλείεται η επτάδα των επιστολών και επισφραγίζονται 
όλες οι υποσχέσεις του Ιησού χριστού και του Πνεύματος προς τους 
νικώντες των μικρασιατικών Εκκλησιών, δεν είναι ουτοπική, αλλά 
πραγματοποιείται ήδη στα πρόσωπα των 24 πρεσβυτέρων. Κατά τη 
Βασιλεία του χριστού την ίδια τιμή θα απολαύσουν όλες οι ψυχές: 
Kai. ei=don qro,nouj kai. evka,qisan evpV auvtou.j kai. kri,ma evdo,qh auvtoi/j( kai. 
ta.j yuca.j tw/n pepelekisme,nwn dia. th.n marturi,an VIhsou/ kai. dia. to.n 
lo,gon tou/ Qeou/ kai. oi[tinej ouv proseku,nhsan to. Qhri,on ouvde. th.n eivko,na 
auvtou/ kai. ouvk e;labon to. ca,ragma evpi. to. me,twpon kai. evpi. th.n cei/ra 
auvtw/n (20,4). Η διάταξη των πρεσβυτέρων ως συνέδριον Θεού και 
σύνδεσμος αποστόλων γύρω από τον επίσκοπο, ο οποίος βρίσκεται 
εις τύπον του Πατρός και καταγράφεται στο θεοφόρο Ιγνάτιο (Τράλ. 
11,1), δεν καταγράφεται με έμφαση για να τεκμηριωθεί η εξέχουσα 
θέση του επισκόπου και των πρεσβυτέρων στην επίγεια Σύναξη, 
αφού στην Αποκ. όλοι οι πιστοί είναι ιερείς του Θεού και Πατέρα 
(1,6· 5,10α), αλλά για να υπογραμμισθεί η αμεσότητα όλων των 
δοξασμένων μελών της Εκκλησίας προς το Θρόνο. Γι’ αυτό άλλωστε 
η υπόσχεση για ενθρόνιση στο θρόνο του ιδίου του Κυρίου Ιησού 
στην κατακλείδα της επτάδας των επιστολών (3,21) απευθύνεται 
προς κάθε νικώντα, ενώ στην Καινή Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει ειδική 
τάξη ιερέων. 

Στην Αποκ. οι πρεσβύτεροι εκτός από τους θρόνους που κατέ-
χουν (4,4), φέρουν χρυσούς στεφάνους, οι οποίοι υποδηλώνουν τη 
βασιλική τους ιδιότητα. Τα λευκά ιμάτιά τους (4,4) αποτελούν σύμ-
βολο της εσχατολογικής δόξας και υποδηλώνουν το ιερατικό τους 
αξίωμα. Δοξολογούν αντιφωνικά με τα τέσσερα ζώα τον Γιαχβέ και 
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ιδιαίτερα το Αρνίο (4,10-11· 5,8-9. 14· 11,16-18· 19,4), προσφέροντας 
θυμιάματα και κρατώντας κιθάρες (5,8). Δεν επιτελούν δικαστικό, 
αλλά μεσιτικό ρόλο, μεταβιβάζοντας τις προσευχές των αγίων 
και επεξηγώντας στον Ιωάννη τα τεκταινόμενα στον ουρανό (5,5· 
7,13). Και οι δύο επεξηγήσεις τους είναι μάλιστα σημαντικότατες 
για την κατανόηση της χριστολογίας και της ανθρωπολογίας της 
Αποκ.. Ο Ιωάννης επιπλέον προσφωνεί έναν πρεσβύτερο με το 
όνομα Κύριος (7,14). Ενώ ο κορυφαίος αποκαλυπτικός χορός των 
4 ζώων αναφέρεται σε τρίτο ενικό στον Κύριο (4,8), ο χορός των 24 
πρεσβυτέρων απευθύνεται σε Αυτόν σε δεύτερο ενικό (4,11), προ-
σθέτοντας μάλιστα το ἡμῶν στα ονόματα ὁ Κύριος καὶ ὁ Θεός, για 
να εκφράσει έτσι την αμεσότητα και την ιδιαίτερη σχέση του με 
τον Κύριο του Κόσμου και της Ιστορίας. Οι τρεις ύμνοι τους είναι 
χαρακτηριστικότατοι. Αναφέρονται στη Δημιουργία του Σύμπαντος 
από το Θεό (4,11), στις συνέπειες του έργου της θείας Οικονομίας, 
που επιτέλεσε το Αρνίο (5,9-10) και στην τελική πραγματοποίηση 
της Βασιλείας του Θεού κατά τα Έσχατα (11,17-18). Είναι κείμενα 
ευχαριστηριακά, τα οποία αγκαλιάζουν όλες τις πτυχές του έργου 
του Θεού στην Ιστορία. 

70 (72) πρεσβύτεροι είναι γνωστοί στην Π. Δ. ως ένα σώμα με 
διοικητικές και δικαστικές αρμοδιότητες (Αρ. 19). Η ολοκλήρωση της 
διαθήκης στο Σινά επισφραγίστηκε με ένα γεύμα, το οποίο παρέθεσε 
ο Θεός στους μωυσή, Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ και τους πρεσβυτέ-
ρους του Ισραήλ (Εξ. 24,9). Οι πρεσβύτεροι διατήρησαν στον Ιουδα-
ϊσμό την εξέχουσα θέση τους ως μέλη του Συνεδρίου μαζί με τους 
Αρχιερείς και Γραμματείς (μτ. 27,41). Ο I. Xριστός καταδικάστηκε 
σε θάνατο από το Συνέδριο 23 Ιουδαίων πρεσβυτέρων (μτ. 26,3). Στο 
επουράνιο Συνέδριο εμφανίζεται το εσφαγμένο και αναστημένο 
πλέον Αρνίο με χαρακτηριστικά νίκης και εξουσίας, υποχρεώνοντας 
τους 24 πρεσβυτέρους να αναφωνήσουν άξιος (5,9). Εκπληρώνεται 
έτσι η προφητεία του Ησαΐα ότι κατά τα Έσχατα basileu,sei Ku,rioj 
evn Siw.n kai. evn VIerousalh,m kai. evnw,pion tw/n presbute,rwn doxasqh,setai 
(Ησ. 24,23). Οι πρεσβύτεροι διαδραμάτιζαν σπουδαίο ρόλο και στο 
ελληνιστικό περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα γνωστοί οι πρεσβύτεροι 
της Εφέσου, οι οποίοι συνεδρίαζαν γύρω από το βωμό του θεού και 

4, 4
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είχαν ως αποστολή τη διοργάνωση ιερών τελετών και εορτών. Σπου-
δαιότατο ρόλο διαδραμάτιζαν οι πρεσβύτεροι και στη νεοσύστατη 
χριστιανική Εκκλησία (Πρ. 15,2· Α’ Πε. 5,1-4). Ιδιαίτερη μνεία των 
πρεσβυτέρων της Εφέσου, όπου απευθύνεται η Αποκ., γίνεται στις 
Πράξεις με αφορμή τη συνάντησή τους με τον Παύλο στη μίλητο 
(Πρ. 20,17). χαρακτηρίζονται μάλιστα ως επίσκοποι τους οποίους το 
Άγ. Πνεύμα e;qeto poimai,nein th.n evkklhsi,an tou/ Qeou/( h]n periepoih,sato 
dia. tou/ ai[matoj tou/ ivdi,ou (Πρ. 20,28). Οι έξωθεν και έσωθεν κίνδυνοι, 
τους οποίους προφητεύει ο Παύλος, απειλούν άμεσα τις μικρασια-
τικές Εκκλησίες (κεφ. 2-3). Ενώ στο Ισραήλ ήταν γνωστός ο αριθμός 
70 (72) σχετικά με τους πρεσβυτέρους, στην Αποκ. γίνεται λόγος για 
24 πρεσβυτέρους. Ο αριθμός είκοσι τέσσερα συμβολίζει στην Α. Γ. 
την οργάνωση και την ευταξία. Συναντάται στα Α’ Παρ. 24 και 25, 
όπου γίνεται λόγος για την οργάνωση από τον Δαβίδ του στρατού, 
των ιερέων και των λευιτών (οι οποίοι προφήτευαν, ψέλνοντας με 
λύρες, άρπες και κύμβαλα). Ο αριθμός 24 συμβολίζει, επίσης, το 
αέναο της Λατρείας, η οποία διεξάγεται και τις 24 ώρες του ημερο-
νυκτίου. Ο αριθμός των πρεσβυτέρων οδήγησε τους ερμηνευτές 
στις εξής εκδοχές:

1) Οι 24 πρεσβύτεροι αποτελούσαν καταρχάς αστέρες και μετα-
τράπηκαν από τον ιουδαϊκό μονοθεϊσμό σε αγγέλους. Οι Βαβυ-
λώνιοι, σύμφωνα με μαρτυρία του Διόδωρου Σικελιώτη (2,31), 
πίστευαν ότι βορείως και νοτίως του ζωδιακού κύκλου βρίσκο-
νται δώδεκα αστέρια, τα οποία αποκαλούσαν δικαστές των 
όλων, ενώ οι Πέρσες σύμφωνα με μαρτυρία του Πλουτάρχου, 
πίστευαν στην ύπαρξη 24 θεών στον ουρανό (Περί Ίσιδος 47). 
Οι 24 πρεσβύτεροι, όμως, δεν έχουν δικαστικές αρμοδιότητες 
στην Αποκ., ενώ φέρουν στεφάνους και όχι διαδήματα (4,10) 
όπως θα ανέμενε κανείς, εάν είχαν περσική προέλευση. 

2) Οι 24 πρεσβύτεροι είναι άγγελοι, οι οποίοι επιτελούν στον 
επουράνιο Ναό τις υπηρεσίες, τις οποίες πρόσφεραν στον επί-
γειο Ναό οι 24 τάξεις ιερέων και λευιτών, οι προϊστάμενοι των 
οποίων (τάξεων) ονομάζονταν πρεσβύτεροι (zekanim, Α’ χρ. 
24,7-18· μασωρ.). Η λατρευτική διακονία των 24 πρεσβυτέρων 
αποτελεί, όμως, μέρος της δραστηριότητάς τους. 
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3) Ο Charles υποστηρίζει ότι οι 24 πρεσβύτεροι είναι άγγελοι, οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν τους πιστούς της επίγειας Εκκλη-
σίας στον ουρανό (πρβλ. Τωβ. 12,15· μτ. 17,10). Ο Geyser 
ισχυρίζεται ότι οι 24 πρεσβύτεροι είναι άγγελοι και εκλεκτοί 
άνθρωποι, οι οποίοι κατέχουν τους θρόνους, τους οποίους 
μνημονεύει ο Δανιήλ (7,9) και προορίζονται για τους αγίους 
του Υψίστου (αγγέλους) και το λαό των αγίων του Υψίστου (Δν. 
7,14.18.22.27). Στο Δανιήλ όμως γίνεται λόγος για παραλαβή 
βασιλείας και όχι θρόνων, στους οποίους κάθεται μόνον o 
Παλαιός των Ημερών (Δν. 7,9).

4) Θεωρώ ως ορθότερη την άποψη ότι οι 24 πρεσβύτεροι είναι 
δοξασμένοι και θεωμένοι άνθρωποι και μάλιστα το σύνολο 
των δώδεκα πατριαρχών και δώδεκα αποστόλων, οι οποίοι 
(απόστολοι) πρόκειται, σύμφωνα με ρήση του ιδίου του I.Xρι-
στού, να κρίνουν τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ (μτ. 19,22· Λκ. 
22,30). Όπως τα τέσσερα ζώα αντιπροσωπεύουν τη φύση, 
έτσι και οι 24 πρεσβύτεροι αντιπροσωπεύουν στον ουρανό τη 
στρατευόμενη και ταυτόχρονα θριαμβεύουσα Εκκλησία προ 
και μετά χριστόν.

Τα επιχειρήματα υπέρ αυτής της απόψεως είναι τα εξής: Στην απο-
καλυπτική γραμματεία οι άγγελοι ίστανται πάντα προ του θρόνου 
και δεν κάθονται πάνω σε θρόνους. Ο I. Xριστός στην κατακλείδα των 
επιστολών υπόσχεται θρόνο μόνον στο νικώντα χριστιανό (3,21· 20,4). 
Οι άγγελοι δε φέρουν στην αποκαλυπτική γραμματεία στεφάνους, 
οι οποίοι στην Αποκ. αποτελούν σύμβολα της εσχατολογικής νίκης 
των δικαιων (2,10· 3,11· πρβλ. Β’ Τιμ. 4, 8), όπως και τα λευκά ιμάτια 
(3,4-5). Το ισχυρότερο πάντως επιχείρημα υπέρ της θεώρησης των 
πρεσβυτέρων ως δοξασμένων ανθρώπων είναι ο παραλληλισμός 
των πρεσβυτέρων της Αποκ. προς τους πρεσβυτέρους, οι οποίοι 
ανέβηκαν στο όρος Σινά με το μωυσή και βρέθηκαν, ακριβώς όπως 
στην Αποκ., μπροστά στον Κύριο (Εξ. 24,10-11), αλλά και προς τους 
πρεσβυτέρους τής προς Εβραίους (11,2), όπου έχουμε σαφή αναφορά 
σε μορφές της Π. Δ. Άλλωστε, ο όρος πρεσβύτερος χρησιμοποιείται 
στην Α. Γ. αποκλειστικά για ανθρώπους και όχι για αγγέλους. Οι 24 

4, 4
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πρεσβύτεροι αντιπροσωπεύουν την επί γης Εκκλησία των πιστών, 
της οποίας τις προσευχές μεταβιβάζουν στο Θεό (5,8�7,13) και της 
οποίας συναντιλήπτορες και βοηθοί σπεύδουν ιδιαίτερα τις δύσκολες 
στιγμές του μαρτυρίου. Υπέρ της θεωρήσεως των 24 πρεσβυτέρων 
ως ανθρώπων συνηγορεί, επίσης, η παραλληλότητα της Επουράνιας 
Εκκλησίας με την Καινή Ιερουσαλήμ, η οποία περιστοιχίζεται από 
τείχος, του οποίου οι θεμέλιοι λίθοι συνδέονται με τους δώδεκα απο-
στόλους (21,14) και οι πυλώνες με τα ονόματα των δώδεκα φυλών 
του Ισραήλ (21,12). Η παραπάνω παραλληλότητα μας οδηγεί στο να 
απορρίψουμε την υπόθεση του μichl ότι οι 24 πρεσβύτεροι αντιπρο-
σωπεύουν μόνον τους αγίους της Π. Δ.

Η προσφορά ύμνων εκ μέρους των 24 πρεσβυτέρων συνοδεύεται 
από την προσκύνηση, τη συνοδεία μουσικών οργάνων και την προ-
σφορά θυμιάματος. Σύμφωνα με τον Charles, στην Αποκ., όταν το 
προσκυνείν συντάσσεται με δοτική, το ρήμα σημαίνει την απόδοση 
θεϊκής τιμής σε ένα πρόσωπο, ενώ, όταν συντάσσεται με αιτιατική 
την προσφορά απλής τιμής. Η προσκύνηση των 24 πρεσβυτέρων και η 
κατάθεση των στεφάνων τους (4,9), σημαίνει την συμβολική απόδοση 
της τιμής, την οποία απολαμβάνουν, στο χορηγό της τον ένθρονο 
Κύριο (Αρέθας, ΡG. 106,260α). Η προσκύνηση των 24 πρεσβυτέρων 
και γενικότερα των χριστιανών στο Θεό και το Αρνίο (πρβλ. μτ. 2,11) 
βρίσκεται σε αντιθετικό παραλληλισμό προς τη δουλική προσκύνηση, 
την οποία δεχόταν ο αυτοκράτορας από τους υποτελείς βασιλείς 
και το λαό (13,4). χαρακτηριστική είναι η περίπτωση προσκύνησης 
του αυτοκράτορα Νέρωνα από το βασιλέα των Πάρθων Τιριδάντη 
(Τακ. χρονικά 29): Τιγράνης δὲ αὐτός ἑαυτὸν γυμνὸν καὶ ἄνοπλον 
φέρων ὑπέρριψε καὶ τὸ διάδημα τῆς κεφαλῆς ὀφειλόμενος ἔθηκε πρὸ 
τῶν ποδῶν. Οι χριστιανοί, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Πλινίου του 
Νεότερου, αναγκάζονταν να προσκυνήσουν με θυμίαμα και σπονδή 
οίνου την εικόνα του αυτοκράτορα και να βλασφημήσουν το χριστό 
(Επιστ. χ, 96.7). Επιπλέον, υποχρεωτική στη διαδικασία αυτή φαίνεται 
από το μαρτύριο του Πολυκάρπου ότι ήταν η αναφώνηση Κύριος 
Καῖσαρ! (VIII, 2). Και τα τρία αυτά στοιχεία αποδίδονται από τους 
πρεσβυτέρους στην Αποκ. με την υμνητική μορφή της αναφώνησης 
αποκλειστικά στον Κύριο και το Θεό τους (4,11).
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5 Kai. evk tou/ qro,nou evkporeu,ontai avstrapai. kai. fwnai. kai. brontai,(
 kai. e`pta. lampa,dej puro.j kaio,menai evnw,pion tou/ qro,nou(
 a[ eivsin ta. e`pta. Pneu,mata tou/ Qeou/(
6 kai. evnw,pion tou/ qro,nou w`j qa,lassa u`ali,nh o`moi,a krusta,llw|Å

Ενώ συνήθως στα αποκαλυπτικά συγγράμματα από τον θρόνο 
εκπορεύονται ποταμοί πυρός (Δν. 7,10), στην Αποκ. εμπρός στο θρόνο 
βρίσκονται èpta. lampa,dej puro.j kaio,menai( a[ eivsin ta. èpta. Pneu,mata tou/ 
Qeou/ και μια γυάλινη θάλασσα (4,5-6). Αντιστοιχούν στις λαμπάδες 
πυρός, οι οποίες συνόδευσαν τις εμφανίσεις του Θεού στο όρος Σινά 
(Εξ. 20,18· Ο’ ) και στον ποταμό χοβάρ (Ιεζ. 1,13) και στην επτάφωτη 
λυχνία (menorah), η οποία βρισκόταν στα Άγια και φώτιζε το σκο-
τεινό αυτό χώρο. Παρόμοια με την Αποκ. λυχνία είδε ο προφήτης 
Ζαχαρίας στο πέμπτο νυκτερινό όραμά του: e`w,raka kai. ivdou. lucni,a 
crush/ o[lh kai. to. lampa,dion evpa,nw auvth/j kai. e`pta. lu,cnoi evpa,nw auvth/j 
kai. èpta. evparustri,dej toi/j lu,cnoij toi/j evpa,nw auvth/j (4,2). Στο Ζαχαρία 
η χρυσή λυχνία συμβολίζει το Άγ. Πνεύμα, το οποίο εξανεμίζει κάθε 
ανθρώπινη δύναμη: ou-toj o` lo,goj Kuri,ou pro.j Zorobabe,l le,gwn ouvk 
evn duna,mei mega,lh| ouvde. evn ivscu,i( avllV h' evn Pneu,mati, mou le,gei Ku,rioj 
pantokra,twr (4, 6). Στην Αποκ. αντίθετα γίνεται σαφής διάκριση 
μεταξύ λαμπάδων πυρός, οι οποίες συμβολίζουν το τρίτο πρόσωπο 
της αγ. Τριάδος, και λυχνιών, οι οποίες υποβαστάζουν το πυρ και 
συμβολίζουν τις πνευματοφόρες Εκκλησίες (1,20). 

Η σχέση Αγ. Πνεύματος (πυρός) και Εκκλησίας (λυχνίας) είναι 
στην Αποκ. ιδιαίτερα στενή. Το Άγ. Πνεύμα στο κεφ. 4 παρομοιά-
ζεται με λαμπάδες πυρός και οι Εκκλησίες στο κεφ. 1 με επτά χρυ-
σές λυχνίες (1,20). Στο κεφ. 11 οι δύο εκλεκτοί μάρτυρες, οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν όλη την Εκκλησία, συμβολίζονται επίσης με 
δύο λυχνίες (11,4). Οι Εκκλησίες είναι οι λυχνίες εκείνες, οι οποίες 
καταυγάζονται από το Άγ. Πνεύμα και φωτίζουν το σκοτεινό κόσμο 
με τη μαρτυρία και τη θυσία τους. Αποτελεί βασικό μήνυμα της 
Αποκ. το ότι οι Εκκλησίες πρέπει να διατηρήσουν άσβεστο το φως 
του Αγ. Πνεύματος και παράλληλα να το μεταλαμπαδεύσουν στην 

4, 5-6
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ανθρωπότητα, καταθέτοντας με συνέπεια τη μαρτυρία Του, ώστε 
εκείνη να μετανοήσει. Η διάκριση συνεπώς μεταξύ λυχνιών και 
λαμπάδων πυρός, μεταξύ Εκκλησίας και αγ. Πνεύματος, αποτελεί 
μοναδική σε έμπνευση πρωτοτυπία της Αποκ. Οι ίδιες οι λυχνίες 
στον ουρανό δε βρίσκονται συνδεδεμένες σε μία επτάφωτη λυχνία. 
Κάθε τοπική Εκκλησία κατέχει στην Αποκ. την πληρότητα του Αγ. 
Πνεύματος, άρα και την πληρότητα της δύναμης και της αλήθειας. 
Αν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη του το ότι η επτάφωτη λυχνία 
αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα σύμβολα του Ισραήλ, τότε κάθε 
Εκκλησία, σύμφωνα με τον Ιωάννη, αποτελεί τον πραγματικό 
Ισραήλ (Απ. 2,9· 3,9). 

μπροστά στο θρόνο του Θεού υπάρχει w`j qa,lassa u`ali,nh o`moi,a 
krusta,llw| (4,6). Η θάλασσα του Επουράνιου Ναού αντιστοιχεί στη 
«χάλκινη Θάλασσα» (jam), η οποία βρισκόταν στο προαύλιο του 
Ναού, χρησιμοποιούνταν για λατρευτικούς καθαρμούς, υποβα-
σταζόταν από τέσσερεις μόσχους, στραμμένους προς τα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα (Α’ Παρ. 18,8· Β’ Παρ. 4,2), και συμβόλιζε την 
άβυσσο. Σύμφωνα με τον Charles, η επουράνια θάλασσα συμβο-
λίζει το υποταγμένο στο Θεό μυθικό τέρας Λεβιάθαν, το οποίο 
κατά τη Δημιουργία αντιτάχθηκε χωρίς επιτυχία στο Θεό. Κατά 
τα Έσχατα πρόκειται και πάλι να επαναστατήσει εναντίον Του 
και τότε ολοκληρωτικά θα κατατροπωθεί και θα καταστραφεί. 
Νομίζω ότι η άποψη αυτή είναι ακραία. Η θάλασσα του Επουρά-
νιου Ναού διαφέρει ποιοτικά από την επίγεια θάλασσα. Ο ύαλος 
και ο κρύσταλλος ήταν τόσο πολύτιμα υλικά στην αρχαιότητα όσο 
ο χρυσός. Είναι χαρακτηριστικό ότι το στερέωμα πάνω στο οποίο 
καθόταν ένθρονος ο Γιαχβέ και μεταφερόταν από χερουβείμ κατά 
τη διάρκεια του οράματος του Ιεζεκιήλ (1,22), παρομοιάζεται από 
τον ιερέα - προφήτη με κρύσταλλο. Στο Σινά ο μωυσής, ο Ααρών 
και οι 70 (72) πρεσβύτεροι kai. ei=don to.n to,pon ou- ei`sth,kei evkei/ o` Qeo.j 
tou/ VIsrah.l kai. ta. u`po. tou.j po,daj auvtou/ w`sei. e;rgon pli,nqou sapfei,rou 
kai. w[sper ei=doj sterew,matoj tou/ ouvranou/ th/| kaqario,thti (Εξ. 24,10). 
Ίσως ο Ιωάννης να επηρεάστηκε όχι μόνον από παλαιοδιαθηκικές 
παραστάσεις, αλλά και από την εικόνα, την οποία παρουσίαζε το 
Αιγαίο Πέλαγος από την κορυφή της Πάτμου ή ακόμα και από τα 
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πολυτελή δάπεδα των βασιλικών ή αυτοκρατορικών παλατιών. 
με το επίθετο υαλίνη, εκτός από τον τονισμό της πολυτέλειας 
του Επουράνιου Ναού (η οποία είναι ασύγκριτα ανώτερη από την 
πολυτέλεια των επιγείων Παλατιών), υπογραμμίζεται η επουράνια 
μακαριότητα και η ευτυχία, αφού η διαυγής και ήρεμη θάλασσα 
ὑπεράνω του στερεώματος βρίσκεται σε αντίθεση με την άστατη 
και φουρτουνιασμένη επίγεια θάλασσα (Δν. 7,2). Στον ουρανό επι-
κρατεί η μακαριότητα και η αρμονία σε αντίθεση προς την ταραχή 
και τη ρευστότητα της γης. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι ο ουρανός 
δεν έχει επαφή με τη γη. Σίγουρα η απόσταση, η οποία τους χωρίζει 
είναι μεγάλη, εφόσον μεσολαβεί ο επουράνιος Ωκεανός ο οποίος, 
σύμφωνα με το ανατολικό κοσμοείδωλο, βρίσκεται πάνω από το 
στερέωμα (rakija· Γεν. 1, 7). Η ηρεμία, όμως, της επουράνιας θάλασ-
σας σημαίνει ταυτόχρονα την απόλυτη διαύγεια, με την οποία ο 
ένθρονος Κύριος θεωρεί και καθορίζει τα τεκταινόμενα στη γη. 

με τον τρόπο με τον οποίο ο Ιωάννης χειρίζεται το μέγεθος 
«θάλασσα», φαίνεται απολύτως η θεοπνευστία και η τέχνη του. 
Προβάλλει καταρχάς την εικόνα της θάλασσας στο κεφ. 4, για να 
εξάρει, όπως ήδη αποδείχθηκε, την πολυτέλεια και τη μακαριότητα 
του Επουράνιου Ναού και τη διαύγεια με την οποία καθορώνται 
τα πάντα. Η ίδια η επουράνια θάλασσα παρουσιάζεται στο κεφ. 
15 να είναι αναμεμειγμένη με το πυρ (στ.2). Στην Καινή Ιερουσα-
λήμ η απουσία της θαλάσσης είναι τόσο έντονη, όσο κι η απουσία 
του Ναού (21,1). Και τα δύο όμως αυτά μεγέθη, ενώ φαινομενικά 
απουσιάζουν, ουσιαστικά υπάρχουν στην Καινή Ιερουσαλήμ. Ενώ 
«θάλασσα» δεν υπάρχει στην Καινή Ιερουσαλήμ, εντούτοις υπάρχει 
ποταμός ὑδατος ζωῆς (22,1), ο οποίος δεν εξέρχεται από το κατώφλιον 
του Ναού του Θεού, όπως στον προφ. Ιεζεκιήλ (47,1), αλλά από το 
θρόνο του Θεού και του Αρνίου (22,1). Συνδετικός κρίκος μεταξύ 
της επουράνιας θαλάσσης και του ποταμού του ύδατος της ζωής 
είναι η παρομοίωσή τους με τον πολύτιμο κρύσταλλο (4,6�22,1). Και 
οι δύο συνεπώς παρατηρήσεις της Αποκ. περί ανυπαρξίας Ναού 
και θάλασσας στην Καινή Ιερουσαλήμ έχουν θεολογικό και όχι 
κοσμολογικό περιεχόμενο. με την παραπάνω ανάλυση αποδει-
κνύεται ότι η μνεία της θάλασσας στον επουράνιο Ναό δεν έγινε 
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από τον Ιωάννη απλώς για να ικανοποιήσει την περιέργεια, αλλά 
αποτελεί την αφετηρία θεολογικής διεργασίας ενός πολυσήμαντου 
συμβόλου. Δεν έχει συνεπώς δίκαιο ο ισχυρισμός της Ford, ότι η 
μνεία της θάλασσας έγινε μόνο για να τονιστεί το μπλε χρώμα που 
κυριαρχεί στον ουρανό. Σίγουρα το μπλε χρώμα της επουράνιας 
θάλασσας προστίθεται στην ποικιλία των χρωμάτων, τα οποία 
απαστράπτουν οι πολύτιμοι λίθοι, με τους οποίους παρομοιάζεται 
ο ένθρονος Κύριος. Δεν αποτελεί, όμως, όπως αποδείχθηκε παρα-
πάνω, τη μοναδική σημασία της θάλασσας στην Αποκ. 

ΤΑ Τ Ε Σ Σ Ε ΡΑ Ζ Ω Α

6β Kai. evn me,sw| tou/ qro,nou kai. ku,klw| tou/ qro,nou te,ssara zw/|a
 ge,monta ovfqalmw/n e;mprosqen kai. o;pisqenÅ
7 kai. to. zw/|on to. prw/ton o[moion le,onti
 kai. to. deu,teron zw/|/on o[moion mo,scw|
 kai. to. tri,ton zw/|on e;con to. pro,swpon w`j avnqrw,pou 
 kai. to. te,tarton zw/|on o[moion avetw/| petome,nw|Å
8 kai. ta. te,ssara zw/|a( e]n kaqV e]n auvtw/n e;con avna. pte,rugaj e[x( 
 kuklo,qen kai. e;swqen ge,mousin ovfqalmw/n(

Η περιγραφή των τεσσάρων ζώων στο 4, 6β-8 μοιάζει (χωρίς να 
ταυτίζεται) με την περιγραφή των χερουβείμ, τα οποία είδε ο προφ. 
Ιεζεκιήλ να μεταφέρουν το θρόνο του Γιαχβέ στον τόπο της εξορίας 
του λαού Του (Ιεζ.1,5·10,20). Ορισμένα χαρακτηριστικά τους, όμως, 
ταυτίζονται με αυτά των Σεραφείμ του οράματος του Ησαΐα (Ησ. 6,2). 
Ο χαρακτηρισμός των τεσσάρων όντων ως ζώων (εβρ. hajot) δεν έχει 
τη χροιά, την οποία έχει αποκτήσει σήμερα ο όρος. Τα «ζώα» θεω-
ρούνταν στην Εγγύς Ανατολή ως όντα, τα οποία ενσάρκωναν θεϊκές 
δυνάμεις. Παριστάνονταν θηριόμορφα ή ανθρωπόμορφα και τοπο-
θετούνταν στις εισόδους ναών ή παλατιών ή ανάγλυφα σε θρόνους 
βασιλέων, γιατί πιστευόταν ότι με την παρουσία τους απέτρεπαν τα 
κακά πνεύματα. Αποτρεπτικό ρόλο έχουν τα χερουβείμ στην είσοδο 
του Παραδείσου (Γεν. 3, 24). Κατ’ αναλογίαν προς το πολυθεϊστικό 
περιβάλλον, στην Α. Γ. θεωρούνται φορείς του θρόνου του Θεού. Δύο 
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υπερμεγέθη επίχρυσα χερουβείμ επισκίαζαν την κιβωτό της διαθήκης 
στα Άγια των Αγίων (Εξ. 28,18-21· Γ’ Βασ. 6,24· Β’ Παρ. 3,13), ενώ μορφές 
χερουβείμ κοσμούσαν τους τοίχους του Ναού (Γ’ Βασ. 6, 29· Β’ Παρ. 
3,7) και το καταπέτασμα (Εξ.26,31). Στο όραμα του ιερέως - προφήτη 
Ιεζεκιήλ, ο Γιαχβέ εμφανίζεται εποχούμενος σε τέσσερα ζώα, τα οποία 
μεταφέρουν επάνω τους το στερέωμα (rakija) και κατονομάζονται ως 
χερουβείμ (10,15.20). Τα ζώα της Αποκ. συνδυάζουν όμως χαρακτηρι-
στικά και των Σεραφείμ, καθόσον έχουν έξι πτέρυγες (Ησ. 6,2· πρβλ. 
Αποκ. Αβρ. 18) και άδουν αενάως τον τρισάγιο ύμνο (Ησ. 6, 3). Στην 
Αποκ. τα τέσσερα ζώα δεν παρουσιάζονται ως φορείς του θρόνου 
του Θεού. Όπως και στην υπόλοιπη αποκαλυπτική γραμματεία, έργο 
τους είναι η ακατάπαυστη δοξολογία του Γιαχβέ και η συμμετοχή 
στα εσχατολογικά γεγονότα. 

Τα αγγελικά αυτά όντα κατονομάζονται στην Αποκ. ως ζώα όχι 
μόνον κατ’ επίδραση του Ιεζεκιήλ, αλλά σε αντιθετικό παραλληλισμό 
προς τα θηρία, τα οποία συνδέονται με τις αντίθεες σατανικές δυνάμεις. 
Ονομάζονται επίσης ζώα, για να δειχθεί η εξάρτησή τους από το ζῶντα 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰὼνων (4,9). Σε αντίθεση προς το Δράκοντα, του 
οποίου το έργο είναι να κατηγορεί τους «αδελφούς» μέρα και νύχτα 
ενώπιον του Θεού (12,10), έργο των τεσσάρων ζώων είναι να δοξολογούν 
αέναα τον Γιαχβέ αντιφωνικά με τους είκοσι τέσσερεις πρεσβυτέρους. 
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν κατονομάζονται ως Χερου-
βείμ ή Σεραφείμ, μολονότι κατόπιν η Εκκλησία προτίμησε την πρώτη 
ονομασία: Οἱ τὰ Χερουβείμ. . . τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες. Αυτό 
το κάνει ο Ιωάννης σκοπίμως, θέλοντας ίσως να ασκήσει πολεμική 
σε εκείνους, οι οποίοι, επηρεασμένοι από ιουδαϊκούς μυστικιστικούς 
κύκλους (μerkabah), αναλίσκονταν σε λεπτομερή περιγραφή, κατο-
νομασία και λατρεία των αγγελικών ταγμάτων. 

Τα τέσσερα ζώα έχουν τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα: λέοντος, 
μόσχου, ανθρώπου, αετού. Η παράσταση των τεσσάρων χερουβείμ 
στην Αποκ. είναι απλούστερη από αυτήν του Ιεζεκιήλ, όπου κάθε 
ζώο έχει τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα. Τα τέσσερα χερουβείμ αντι-
προσωπεύουν την Κτίση στο σύνολό της. Ο λέων αντιπροσωπεύει τα 
άγρια ζώα, ο μόσχος τα κατοικίδια, ο αετός τα πτερωτά και ο άνθρω-
πος τα έλλογα όντα. Κάθε ζώο ενσαρκώνει κάποια θεία ιδιότητα σε 
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ύψιστο βαθμό� ο λέων τη δύναμη, ο μόσχος τη γονιμότητα, ο αετός 
την όραση και ο άνθρωπος τη σοφία. Οι θείες αγγελικές ιδιότητες 
των όντων υπογραμμίζονται επίσης από τον αριθμό των πτερύγων 
και των οφθαλμών. Οπαδοί της θρησκειολογικής ερμηνείας βασι-
ζόμενοι στη μορφή, τα χαρακτηριστικά και τον αριθμό των ζώων, 
υποστήριξαν ότι τα τέσσερα ζώα ήταν τα γνωστά στα ελληνιστικά 
χρόνια ως τέσσερα βασικότερα ζώδια, τα οποία προσδιόριζαν το 
χώρο, αφού αποτελούσαν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, και το 
χρόνο, αφού καθένα από αυτά όριζε τις εποχές του χρόνου. 

Βασικές αδυναμίες αυτής της απόψεως είναι οι εξής: α) Δεν 
υπάρχει σαφής αντιστοιχία «ζώων» και «ζωδίων». Ενώ ο Λέων και 
ο Ταύρος αντιστοιχούν σε παράλληλα ζώδια, τα οποία κυριαρχούν 
στο καλοκαίρι και την άνοιξη, ο Σκορπιός και ο Υδροχόος, τα οποία 
κυριαρχούν το φθινόπωρο και το χειμώνα, παρουσιάζουν κάποια 
αντιστοιχία στο ζώο με το «πρόσωπο» του ανθρώπου και τον αετό, 
όχι όμως και ονομαστική ομοιότητα. β) Η εξάρτηση του Ιωάννη από 
την Π. Δ. είναι ιδίως στο κεφ. 4 εμφανής. Το ότι δεν μιμείται απολύτως 
τον προφ. Ιεζεκιήλ οφείλεται στο γεγονός ότι στην Αποκ. όντα με 
μικτά χαρακτηριστικά είναι δαιμονικής προέλευσης (9,7-11). Πολ-
λές ειδωλολατρικές θεότητες επίσης στο ελληνιστικό περιβάλλον 
παριστάνονταν με κεφαλή λέοντος ή μέλη ζώων. 

Νομίζω ότι τα τέσσερα ζώα αντιπροσωπεύουν στην Αποκ. τη 
Φύση και Δημιουργία του Θεού της οποίας αντιπροσωπευτικός 
αριθμός είναι το τέσσερα, χωρίς όμως να ταυτίζονται με αυτήν, 
καθότι στην Επουράνια Λατρεία είναι σαφής η διάκρισή τους. Στην 
κατακλείδα του κεφ. 5 η Κτίση μέχρι τα έσχατα βάθη της δοξολογεί 
τον Κύριο (5,13) και τα τέσσερα ζώα αντιφωνούν με το «Αμήν» (5,14). 
Η αναλογία τους με τα τέσσερα Ευαγγέλια συντελείται τον 2ο αι. Ο 
αγ. Ειρηναίος ταυτίζει τα ζώα «λέων, μόσχος, άνθρωπος και αετός» 
με τα Ευαγγέλια κατά Ιωάννη, κατά Λουκά, κατά ματθαίον και 
κατά μάρκον, διότι αυτά εξαίρουν τη θεότητα, την ιερατική ιδιό-
τητα, την ανθρωπότητα και την προφητικότητα αντίστοιχα του Ι. 
χριστού: «Επειδή τέσσερα είναι τα σημεία του κόσμου, στον οποίο 
ζούμε, και τέσσερεις είναι όλες οι διευθύνσεις του ανέμου, ακόμη 
δε η Εκκλησία έχει διασπαρεί σε όλη τη γη και στύλος και στήριγμά 
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της είναι το Ευαγγέλιο και το Πνεύμα, το οποίο την ζωοποιεί, είναι 
φυσικό να έχει τέσσερεις στύλους, οι οποίοι από παντού πνέουν 
αφθαρσία και αναζωογονούν τους ανθρώπους» (3.11.88).  

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ: Ο ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΣ ΝΑΟΣ

Από την παραπάνω περιγραφή του Επουράνιου Ναού είναι σαφής 
η αντιστοιχία του με τον επίγειο ιεροσολυμητικό Ναό, η οποία στη-
ρίζεται στο ότι ο μωυσής διατάχθηκε από το Θεό να κατασκευάσει 
τη σκηνή σύμφωνα με τον «τύπο», ο οποίος του αποκαλύφθηκε στο 
όρος Σινά (Εξ.25,23). Παρά τις προαναφερθείσες ομοιότητες μεταξύ 
επιγείου και Επουράνιου Ναού, υπάρχουν χαρακτηριστικές διαφο-
ρές, οι οποίες αποκτούν ιδιάζουσα βαρύτητα, γιατί προδίδουν το 
θεολογικό στίγμα του Ιωάννη: α) Ο Ναός δε διαιρείται σε Άγια και 
Άγια των Αγίων, όπως ο επίγειος ιεροσολυμητικός Ναός. Υπάρχει 
αμεσότητα των επουράνιων χορών με τον ένθρονο Κύριο, ο οποίος 
συνιστά το κέντρο αναφοράς όλων των όντων. β) Η ύπαρξη των 24 
θρόνων γύρω από το θρόνο του Θεού (4,4) αποτελεί καινοτομία του 
Ιωάνννη με ιδιάζουσα θεολογική βαρύτητα. Τα μέλη της Εκκλησίας 
έχουν το εξαιρετικό προνόμιο να κάθονται γύρω από το θρόνο του 
Κυρίου και του Αρνίου (3,21), τη στιγμή κατά την οποία οι αγγελικές 
δυνάμεις στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο με τρόμο. γ) 
Ο Ναός και τα σκεύη του δεν έχουν στην Αποκ. την κοσμολογική 
σημασία, την οποία είχαν στον Ιουδαϊσμό. Έχουν πνευματική - 
αλληγορική σημασία, η οποία συμπλέκεται με την εσχατολογική 
σημασία του Ναού στην Αποκ. Αυτή η αλληγορική σημασία είναι 
ιδιαίτερα εμφανής στα χωρία 3,12 και 11,1-2.

Εάν ο Επουράνιος Ναός αντικατοπτρίζει τη διαρρύθμιση των 
οίκων, όπου γίνονταν οι συνάξεις των πιστών, δεν μπορεί κανείς να 
απαντήσει με ακρίβεια. Πιστεύω ότι η απεικόνιση των πρεσβυτέρων 
γύρω από τον ένθρονο Κύριο, ίσως απηχεί μία παρόμοια διάταξη 
των πρεσβυτέρων γύρω από τον επίσκοπο «εις τύπον» χριστού 
(Ιγν. Τράλ. ΙΙΙ,1), αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία του Επουράνιου Ναού 
αντικατοπτρίζουν την αρχιτεκτονική του ιεροσολυμητικού Ναού. Ο 
Ιωάννης, άλλωστε, όπως αποδείχθηκε, δεν ενδιαφέρεται τόσο για 
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την περιγραφή του Ναού όσο για την απόδειξη της εσχατολογικής 
σημασίας του Ναού και της Λατρείας.

Πολλοί ερευνητές αναζήτησαν παράλληλα στοιχεία του Επου-
ράνιου Ναού στην αρχιτεκτονική των αυτοκρατορικών οικημάτων. Ο 
Σουητώνιος (Νέρων 31,1) περιγράφει το χρυσό Οίκο, τον οποίο έκτισε ο 
Νέρων μετά την πυρκαγιά της Ρώμης (64 μ.χ.). Αυτό το μεγαλοπρεπές 
οικοδόμημα παρουσιάζει, σύμφωνα με τον Αune, ομοιότητες με τον 
Επουράνιο Ναό. Ο χρυσός Οίκος περιελάμβανε ένα προθάλαμο με ένα 
υπερμέγεθες άγαλμα του Νέρωνος, ο οποίος αρεσκόταν στο να ταυ-
τίζεται με τον Απόλλωνα - Ήλιο. Η τραπεζαρία είχε σχήμα ροτόντας 
και καλυπτόταν από έναν τρούλο, ο οποίος περιστρεφόταν διαρκώς, 
συμβόλιζε το Σύμπαν και αρωματιζόταν με θυμιάματα. Όλος ο Οίκος 
ήταν γεμάτος από πολύτιμους λίθους και μαργαριτάρια, ενώ εντός 
του υπήρχε μια τεχνητή θάλασσα, η οποία περιβαλλόταν από μικρά 
κτήρια, τα οποία συμβόλιζαν τις διάφορες παραθαλάσσιες πόλεις 
της μεσογείου. Γε νικότερα, ο χρυσός Οίκος συμβόλιζε το Σύμπαν, 
κυρίαρχος του οποίου θεωρούνταν ότι ήταν ο Καίσαρας.

Στον Επουράνιο Ναό κυριαρχεί ο θρόνος του Θεού (κατ’ ανα-
λογία προς το άγαλμα του Αυγούστου), η λάμψη των πολύτιμων 
λίθων, τα θυμιάματα (5,8· 8,3), η κρυστάλλινη θάλασσα (4,5), η 
διάταξη των θρόνων των είκοσι τεσσάρων πρεσβυτέρων σε σχήμα 
ροτόντας (4,4). Όπως ο Καίσαρας περιβαλλόταν από τους στενούς 
φίλους και συμβούλους του, έτσι και ο Γιαχβέ περιβάλλεται από τα 
οικεία προς αυτόν πρόσωπα των είκοσι τεσσάρων πρεσβυτέρων (4, 
4). Όπως ο Καίσαρας κρατούσε στο χέρι του ένα ειλητάριο, έτσι και 
ο Γιαχβέ κρατάει το επτασφράγιστο βιβλίο (5,1). Όπως ο Οίκος του 
αυτοκράτορα συμβόλιζε το Σύμπαν, έτσι και ο Επουράνιος Ναός 
απηχεί το Σύμπαν (5,13).

Οι Brewer, Bowmann, Blevis υποστήριξαν ότι η αρχιτεκτονική 
του Ναού είναι επηρεασμένη από την αρχιτεκτονική του μεγά-
λου θεάτρου της Εφέσου, το οποίο ήταν χωρητικότητας 25.000 
ανθρώπων. Ο Bowmann θεωρεί ότι ο θρόνος του Θεού και οι είκοσι 
τέσσερις θρόνοι των πρεσβυτέρων αντιστοιχούν στα παρασκήνια 
Το θυσιαστήριο του Επουράνιου Ναού αντιστοιχεί στο θυσιαστήριο 
του Διονύσου. Η σκηνή, το πρόθυρο και το προσκήνιο αντιστοιχούν 
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στα Άγια των Αγίων του Επουράνιου Ναού. Ο Βrewer τοποθετεί το 
θρόνο του Θεού στο θεολογείο και επισημαίνει ότι οι θρόνοι των 
24 πρεσβυτέρων αντιστοιχούν στους επίσημους θρόνους, οι οποίοι 
βρίσκονταν στην πρώτη σειρά της κερκίδας. Η αντιφωνία των επου-
ράνιων ύμνων αντιστοιχεί στην αντιφωνία των ωδών του θεάτρου. 
Κοινό στοιχείο μεταξύ των επουράνιων και των θεατρικών ωδών 
είναι η παρότρυνση προς τους ακροατές να ευλαβούνται το Θεό. Ο 
Blevins μάλιστα συνδέει την επταδική δομή της Αποκ. με τα επτά 
θυρώματα της σκηνής του θεάτρου της Εφέσου, όπου ως φόντο 
τοποθετούνταν εναλλασσόμενα σκηνικά.

Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το γεγονός ότι ο Ιωάννης χρη-
σιμοποίησε ορισμένα στοιχεία τού τόσο δημοφιλούς στην Έφεσο 
θεάτρου, προκειμένου να παρουσιάσει το μεγαλείο του Επουρά-
νιου Ναού. Ο Βοll συνέδεσε τον Επουράνιο Ναό με αστρολογικές 
παραστάσεις, οι οποίες ήταν πολύ διαδεδομένες όχι μόνον στον 
εθνικό κόσμο, αλλά και στον ιουδαϊκό. Ο θρόνος του Γιαχβέ αντι-
στοιχεί στους θρόνους Ρωμαίων αυτοκρατόρων (thronus Caesaris, 
sidus Lulium), οι οποίοι συγκροτούνταν στον ουρανό από αστρικούς 
σχηματισμούς αμέσως μετά το θάνατό τους και χρησίμευαν ως 
πρόσχημα της θεοποίησής τους. Η επουράνια θάλασσα συνδέεται 
με τον επουράνιο ωκεανό, τον οποίο ο ήλιος καθημερινώς διασχί-
ζει και το Γαλαξία, την οδό που οδηγούσε τις απελευθερωμένες 
από το σώμα ψυχές στον τόπο της αιώνιας κατοικίας. Οι Έλληνες 
τοποθετούσαν το θυσιαστήριο του ουρανού στο νότιο τμήμα του 
(«βωμός, «θυτήριον», «θυμιατήριον») πάνω στο Γαλαξία. Κάτω 
από αυτό πιστευόταν ότι υπήρχαν τα ταμεία του θανάτου (Ιώβ 9,9). 
Οι απόψεις του Βοll εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθειά του 
ευρέσεως αστρολογικών προτύπων στην Αποκ. Τα τέσσερα ζώα 
κατανοούνται ως τα τέσσερα σημαντικότερα ζώδια, τα οποία δέσπο-
ζαν στο χώρο και στο χρόνο, καθότι αντιστοιχούν σε καθεμία από 
τις εποχές. Οι είκοσι τέσσερις πρεσβύτεροι αντιστοιχούν, σύμφωνα 
με τον ίδιο ερμηνευτή, στα είκοσι τέσσερα αστέρια, βόρεια και νότια 
του ζωδιακού κύκλου. Το Αρνίον αντιστοιχεί στον κορυφαίο των 
ζωδίων σχηματισμό του Κριού, ενώ η γυναίκα του κεφ. 12 στο ζώδιο 
της Παρθένου - Ίσιδος.

4, 6-8
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Οι περί αστρικών αντιστοιχιών υποθέσεις, όσο και αν είναι ενδι-
αφέρουσες και πρωτότυπες, εντούτοις δε στηρίζονται ούτε στο 
κείμενο ούτε στη θεολογική σκέψη του Ιωάννη. Από την εξέταση 
της σημασίας του Ναού αποδεικνύεται η εξάρτηση του Ιωάννη 
από την παλαιοδιαθηκική λατρευτική παράδοση και ο αντιθετικός 
παραλληλισμός προς την εθνική. Η αντιστοιχία του Επουράνιου 
Ναού με το επίγειο Παλάτι του Καίσαρα αλλά και με το θέατρο της 
Εφέσου ίσως είναι βάσιμη. Αποσκοπεί στο να εξάρει στους πιστούς 
των παραληπτριών Εκκλησιών το ασύγκριτο μεγαλείο και την 
ωραιότητα του Ουρανού, στον οποίο πρόκειται να κατοικήσουν οι 
νικώντες χριστιανοί.

Ο  Τ Ρ Ι Σ Α Γ Ι Ο Σ  Υ μ Ν Ο Σ  4 , 8 β

8β kai. avna,pausin ouvk e;cousin h`me,raj kai. nukto.j le,gontej\
a[gioj a[gioj a[gioj 
Ku,rioj o` Qeo.j o` pantokra,twr(
o` h=n kai. o` w'n kai. o` evrco,menojÅ

Στον αποκαλυπτισμό γίνεται συχνά μνεία του αγγελικού χορού 
και της ψαλμωδίας του. Σπανίως γίνεται αναφορά όμως, στο κεί-
μενο του αγγελικού ύμνου (Ησ. 6,3· Ιεζ. 3,12· Α´ Ενώχ 39,12). Σε 
αυτό το σημείο διαφέρει η Αποκ. με το πλήθος και την ποικιλία 
των επουράνιων ύμνων. Δε μνημονεύεται μόνον ο τρισάγιος ύμνος, 
όπως στα αποκαλυπτικά κείμενα σε συνδυασμό με τον ύμνο των 
Οφανείμ (Ιεζ. 3, 12· Α´ Ενώχ 39, 11-12). μνημονεύονται δοξολογίες, 
αναφωνήσεις, ύμνοι, οι οποίοι δεν απευθύνονται μόνον στο Θεό, 
αλλά επιπλέον ιδιαίτερα στο εσφαγμένο Αρνίο (5,11). Τα υμνητικά 
αυτά κείμενα δε διακοσμούν απλώς την πλοκή των δραματικών 
σκηνών, αλλά, όπως θα αποδειχθεί, διαδραματίζουν ενεργό ρόλο 
στο εσχατολογικό γίγνεσθαι. Όπως κατά τη Δημιουργία του Κόσμου 
οι άγγελοι δοξολόγησαν το Θεό (Ιώβ 38, 7) και κατά τη Γέννηση του 
I. Xριστού πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου εμφανίστηκε στους ποιμένες 
να άδει το Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ (Λκ. 2,13) και να διακηρύττει την 
πραγματοποίηση της ειρήνευσης του ουρανού και της γης, έτσι και 
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κατά την αναδημιουργία του Κόσμου, οι άγγελοι συμμετέχουν με 
τον αίνο, τη μεσιτεία τους χάριν των αγίων (8,3) και την εσχατολο-
γική τους δράση.

με την τριπλή επανάληψη του επιθέτου άγιος εξαίρεται η αγιό-
τητα του Θεού στο μέγιστο βαθμό. Σύμφωνα με κάποιους ερμηνευ-
τές, η τριπλή επανάληψη της λ. «άγιος» (εβρ. kadosh) υπογραμμίζει 
την πλήρη αποφατικότητα και υπερβατικότητα της ουσίας του Θεού, 
σε αντίθεση προς τον όρο «δόξα» (kabod), ο οποίος υποδηλώνει 
την ορατή απόδειξη της παρουσίας Του στη γη. Ήδη όμως αυτή η 
πρωταρχική αντίληψη της αγιότητας του Θεού, η οποία αποτελεί 
κοινό σημείο όλων των πρωτόγονων θρησκευμάτων, υπερβαίνεται 
στο γνωστό όραμα του Ησαΐα. Ο προφήτης δεν αντιλαμβάνεται το 
Γιαχβέ σε πλήρη αντίθεση προς τον κόσμο, αλλά σε αμοιβαία σχέση 
προς αυτόν. Όχι μόνον ο Ναός, αλλά όλη η γη είναι γεμάτη από τη 
δόξα του Θεού. Ο ίδιος ο Γιαχβέ επονομάζεται στον Ησαΐα συχνά 
ως ο άγιος του Ισραήλ (Ησ.1,4· 5,19), κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο 
Θεός του Ισραήλ δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη, η οποία απλώς 
συνδυάζει τη γοητεία και το μεγαλείο, αλλά ένας προσωπικός Θεός, 
ο οποίος παρ

�
 όλη την υπερβάλλουσα δόξα Του, επεμβαίνει δυναμικά 

στην Ιστορία και τη Φύση (πλήρης ἡ γῆ τῆς δόξης σου) χάριν των 
εκλεκτών Του, διατηρώντας άρρηκτη σχέση μαζί τους. Στην Αποκ. 
με τον όρο «ο άγιος» απολύτως χαρακτηρίζεται ο Θεός (6,9) και ο I. 
Xριστός (3,7). Και στις δύο περιπτώσεις συνδυάζεται ο όρος «άγιος» 
με το επίθετο «αληθινός» (emuna). Ο I. Xριστός αυτοχαρακτηρίζεται 
ως «ο άγιος» (απολύτως) στην (κατά σειρά) έκτη Επιστολή προς την 
Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, η οποία είναι ιδιαιτέρως πιστή σε Αυτόν, 
ενώ ο Θεός αποκαλείται ως ο άγιος (6,10) από τους εσφαγμένους 
διά τον λόγον Του. Η αγιότητα του Θεού σχετίζεται άμεσα με την 
εσχατολογική δυναμική τελική επέμβασή Του στην Ιστορία χάριν 
των δεινοπαθούντων για το όνομά Του πιστών και μαρτύρων και 
έχει διφορούμενο χαρακτήρα. Για τους πιστούς έχει θετικό παρακλη-
τικό χαρακτήρα, ενώ για τους διώκτες τους έχει το χαρακτήρα του 
τρόμου και της απειλής. Αμέσως μετά την επίκληση της αγιότητας 
του Θεού από τους εσφαγμένους για το όνομά Του, ακολουθούν τα 
τρομερά κοσμολογικά γεγονότα, τα οποία περιγράφει η έκτη σφρα-

4, 8



1 6 0

Το Βιβλίο της Προφητείας

γίδα και τα οποία αποτελούν έκφραση της αγιότητας του Θεού και 
αναγκάζουν όλες τις τάξεις των ασεβών ανθρώπων να αναγνωρί-
σουν τη δύναμή Του (6, 17). Της ιδίας αγιότητας έκφραση αποτελεί 
όμως αμέσως κατόπιν η σφράγιση των 144. 000, η οποία συμβολίζει 
την προστασία των δούλων του Θεού (7,1-8· 9,16). Έκφραση της 
αγιότητας του I. Xριστού αποτελεί επίσης ταπεινωτική υποχρέωση 
των αυτονομαζόμενων ως Ιουδαίων να προσκυνήσουν τα πόδια 
του αγγέλου της Εκκλησίας της Φιλαδέλφειας (3, 9), αλλά και η 
προστασία των εκλεκτών μελών της Εκκλησίας την κρίσιμη ώρα 
του πειρασμού (3, 10). Η αντικατάσταση της λ. «άγιος» από τη λ. 
«δίκαιος» στη διακήρυξη των μαρτύρων (16,7), οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι η αγιότητα του Θεού στην Αποκ. συνδέεται άρρηκτα 
με τη δικαιοσύνη Του. Εντύπωση προκαλεί ακόμα το γεγονός ότι 
ακριβώς τις στιγμές, όπου αποκορυφώνεται η εσχατολογική κρίση 
και ο τρόμος των απίστων, ο Θεός δεν αποκαλείται «άγιος», όπως. 
θα περίμενε κανείς, εάν η αγιότητα είχε το χαρακτήρα του τρόμου, 
αλλά «όσιος» (15,4·16,5· πρβλ. Δτ. 32,4). 

Γενικότερα, θα μπορούσε να λεχθεί ότι με την τριπλή επανάληψη 
του επιθέτου «άγιος» επιτυγχάνονται τα εξής στοιχεία: α) Η αντι-
παραβολή του όντως αγίου τριαδικού Θεού προς άλλες ειδωλολα-
τρικές θεότητες, οι οποίες έφεραν ψευδώς τον ίδιο τίτλο. Η Άρτεμη 
π.χ. έφερε τον τίτλο ἁγιωτάτη. β) Η προβολή της στενής σχέσης του 
τριαδικού Θεού με τα μέλη της Εκκλησίας Του. Ο απολύτως άγιος 
ενεργεί δυναμικά χάριν των αγίων, όπως ονομάζονται συχνά στην 
Αποκ. τα μέλη της Εκκλησίας (5,8·8,3). γ) Εξαίρεται η αντίθεση του 
απολύτως αγίου Θεού προς κάθε τι ηθικά ακάθαρτο (21,27). Ο Θεός 
ως «άγιος» δεν ανέχεται το «κοινόν και ακάθαρτον» (21,8· 22,15). 
Αυτό αποτελεί ισχυρό ράπισμα προς εκείνα τα μέλη των παραλη-
πτριών Εκκλησιών, τα οποία θέλουν να συμβιβάσουν τον κόσμο 
της ειδωλολατρίας, της πορνείας, της φαρμακείας και των άλλων 
αμαρτημάτων (9,20-21) με την Εκκλησία, η οποία αποτελεί Ναό του 
πανάγιου τριαδικού Θεού και των αγγέλων. δ) με τον τίτλο ὁ ἅγιος 
υπογραμμίζεται η απόλυτη ισότητα Πατρός και Υιού. Ο I. Xριστός 
αυτοχαρακτηρίζεται απολύτως με το επίθετο ως ο άγιος (3,7) προς 
μια Εκκλησία, η οποία φανερά έχει προβλήματα από τους κατ

�
 όνομα 



1 6 1

Ιουδαίους, ένεκα ίσως της Λατρείας Του ως Θεού. Στο χωρίο αυτό ο 
Ιωάννης παραθέτει τα τρία ονόματα o` h=n kai. o` w'n kai. o` evrco,menoj 
στη χρονική τους ακολουθία, διότι αποβλέπει στη σύνδεση παρελ-
θόντος, παρόντος και μέλλοντος κάτι το οποίο επιτυγχάνεται και 
με τη γενικότερη εναλλαγή των χρόνων στο κεφ. 4.

Δ Ο Ξ Ο Λ Ο Γ Ι Α 4 , 9

9 Kai. o[tan dw,sousin ta. zw/|a 
 do,xan kai. timh.n kai. euvcaristi,an
 tw/| kaqhme,nw| evpi. tw/| qro,nw| 
 tw/| zw/nti eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwnÅ

Στο 4,9 έχουμε την έμμεση παράθεση μιας δοξολογίας προς τον 
καθήμενο στο θρόνο. Το ουσιαστικό δόξα συναντάται 16 φορές 
στην Απ. και σημαίνει την τιμή, η οποία αρμόζει στο Γιαχβέ, και την 
ένδοξη παρουσία του ίδιου του Θεού, ιδίως στην Καινή Ιερουσαλήμ 
(15,8· 18,1· 21,11. 23). Ο συνδυασμός do,xa kai. timh. συναντάται στα 
Απ. 4,11· 5,12. 13· 21, 26 και έχει ληφθεί από ανάλογα ψαλμικά εδά-
φια (Ψ.8,5· 95[96],7). Είναι χαρακτηριστική η σημείωση του Ιωάννη, 
ότι κατά τα Έσχατα τα έθνη θα φέρουν στην Καινή Ιερουσαλήμ τὴν 
δόξαν αὐτῶν (21,24), κάτι το οποίο σημαίνει ότι το ουσιαστικό δόξα 
στην Αποκ. έχει διατηρήσει την αρχική σημασία του πλούτου, την 
οποία (σημασία) είχε το εβρ. Kabod (Γεν. 31,1· Ψ. 49[50],17κ.ε.). Η 
do,xa kai. timh,, τα οποία τα έθνη προσκομίζουν αυτοπροαίρετα στη 
Νύμφη του Θεού, βρίσκονται σε αντιθετικό παραλληλισμό προς τη 
δόξα και τον πλούτο, τα οποία σφετεριζόταν η πόρνη - Βαβυλώνα ως 
αντίλυτρο της πορνείας της (18, 19). Αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα 
της Αποκ. το γεγονός ότι οι βασιλείς της γης, οι οποίοι δόξαζαν την 
πόρνη - Βαβυλώνα (18, 3), με την ιεραποδημία τους στην Καινή Ιερου-
σαλήμ και την προσφορά της δόξας και της τιμής τους σε αυτήν, θα 
επιστρέψουν τελικά στον αληθινό Θεό και θα τον αναγνωρίσουν ως 
σωτήρα τους (21, 24). Η δοξολογία του Θεού αποτελεί το κεντρικό 
θέμα της Αποκ. Το περιεχόμενο του αιώνιου Ευαγγελίου (14, 7), που 
εκφωνεί με ισχυρή φωνή ο άγγελος, είναι: fobh,qhte to.n Qeo.n kai. do,te 

4, 9
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auvtw/| do,xan( o[ti h=lqen h̀ w[ra th/j kri,sewj auvtou/( kai. proskunh,sate tw/| 
poih,santi to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n kai. qa,lassan kai. phga.j ùda,twnÅ Στο 
16,9 μετά την κένωση και της τέταρτης φιάλης, ο Ιωάννης σημειώ-
νει ότι παρά τις προσκλήσεις του Θεού σε μετάνοια, οι αμαρτωλοί 
evblasfh,mhsan to. o;noma tou/ Qeou/ tou/ e;contoj th.n evxousi,an evpi. ta.j plhga.j 
tau,taj kai. ouv meteno,hsan dou/nai auvtw/| do,xan. Η διά λόγων και έργων 
δοξολογία του Θεού αποτελεί τον παιδαγωγικό σκοπό των πληγών 
και ταυτόχρονα το αντικείμενο της μετάνοιας.

Ο όρος ευχαριστία συναντάται εκτός από τον υπό εξέταση ύμνο, 
στο 7,12. Απαντά, επίσης, στην Αποκ. το ρήμα euvcaristou/me,n soi (11,17 
κ.ε.), το οποίο εισάγει μια Ευχαριστία, ανάλογη εκείνων, τις οποίες 
απηύθυνε ο προεστώς κατά τη Λατρεία (Διδ. 9, 1· Ιουστ. Α’ Απολ. 65, 
3). Η ευχαριστία του Θεού κατείχε κεντρικότατη θέση στις συνάξεις 
των πρώτων πιστών, γι’αυτό και ως ευχαριστία χαρακτηρίζεται από 
τον θεοφόρο Ιγνάτιο όλη η σύναξη των πιστών (Ιγν. Σμυρν 7,1· 8,1· 
Ιουστ. Α’ Απολ. 66, 1). Η δοξολογία και η ευχαριστία αρμόζουν tw/| zw/& 
nti eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn. Ως ο ζών χαρακτηρίζεται στην Αποκ. 
ο Γιαχβέ (7,2· 10,6· 15,7) και ιδιαίτερα ο I. Xριστός, ο οποίος αυτοχα-
ρακτηρίζεται ως zw/n( kai. evgeno,mhn nekro.j kai. ivdou. zw/n eivmi eivj tou.j 
aivw/naj tw/n aivw,nwn kai. e;cw ta.j klei/j tou/ qana,tou kai. tou/ a[|dou (1, 18· 
2, 8). Στην Π. Δ. η μετοχική φράση zw/n χρησιμοποιείται σπάνια σε 
όρκιες φράσεις (Δν. 12, 7), καθότι ο Γιαχβέ χαρακτηρίζεται κυρίως ως 
η πηγή της ζωής (Ψ. 35 [36],9). Στο Αρ. 14, 21 η ίδια μετοχή αποτελεί 
όνομα του Γιαχβέ. Στην υπό εξέταση δοξολογία το ζών βρίσκεται σε 
συνωνυμικό παραλληλισμό προς τον τρίτο στίχο του τρισάγιου ύμνου 
ò h=n kai. ò w'n kai. ò evrco,menoj (4,8). Η φράση ο zw/n eivj tou.j aivw/naj tw/n 
aivw,nwn συναντάται δύο ακόμη χαρακτηριστικές φορές στην Αποκ. 
Στον όρκο του Αγγέλου του Κυρίου (10,6) η φράση συνοδεύεται από τη 
μνεία της δημιουργίας του Σύμπαντος από το Θεό και στο 15,7 με την 
τελική εκδήλωση της εσχατολογικής κρίσης - αναδημιουργίας. Στην 
υπό εξέταση δοξολογία η φράση συνδέεται έμμεσα με την αναφορά 
της αναφώνησης - «άξιος», η οποία ακολουθεί (4,11α), στην κτίση 
του Σύμπαντος από το Θεό, και την έλευση των Εσχάτων, καθώς η 
δοξολογία του καθήμενου επί του θρόνου, έχει ως επακόλουθο την 
εμφάνιση του επτασφράγιστου βιβλίου (5,1).
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με τη συχνή χρήση της φράσης αναφορικά με το Θεό εξαίρονται 
στην Αποκ. τα εξής στοιχεία: α) Η αντίθεση της ζωτικότητας του Θεού 
προς τα νεκρά είδωλα του ελληνιστικού περιβάλλοντος, τα οποία 
δεν μπορούν ούτε να δουν, ούτε να ακούσουν, ούτε να περπατήσουν 
(9, 20). β) Η αντίθεση του Θεού προς τον Καίσαρα, ο οποίος δεχόταν 
την ευχή εἰς τὸν αἰῶνα ζῆθι (Δν. 2, 4· 3, 9· Ο’ ). Έστω και εάν το Θηρίο 
ανέζησε μετά την πληγήν της μαχαίρας που δέχτηκε (13,14), μιμού-
μενος έτσι την ανάσταση του I. Xριστού, εντούτοις είναι προορισμένο 
για την απώλεια (19,20), σε αντίθεση προς το Αρνίο, το Οποίο ζει εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, παρά την επώδυνη και ταπεινωτική Σφαγή, 
την οποία υπέστη (1,17-18). γ) Η έξαρση του Θεού ως πηγής και αιτίας 
ζωής. Από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου πηγάζει ο ποταμός του 
«ύδατος της ζωής» (22,1), ο οποίος ποτίζει το ξύλον «της ζωής». Δεν 
είναι τυχαίο ότι ως ζώντα χαρακτηρίζουν το Θεό τα ζώα, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν στον Επουράνιο Ναό την Κτίση. Ο ίδιος ο Θεός, 
ως αιτία της όντως ζωής, ανατρέπει τα σχέδια του Αντίχριστου και 
ανασταίνει τους δύο μάρτυρες, προβαίνοντας σε μια πράξη αναδη-
μιουργίας: Pneu/ma zwh/j evk tou/ Qeou/ eivsh/lqen evn auvtoi/j (11,11· Ιεζ. 37, 
5. 10). Ολόκληρη η δραστηριότητα του Θεού στην Αποκ. κατευθύ-
νει την Ιστορία στον τελικό θρίαμβο της όντως ζωής ενάντια στις 
αυτοκαταστροφικές εωσφορικές δυνάμεις, οι οποίες απεργάζονται 
τον ψυχικό και σωματικό όλεθρο του ανθρώπου και ολόκληρης της 
Δημιουργίας. δ) με τη μετ. ὁ ζῶν εξαίρεται η αντίθεση του ζώντος, 
ακόμη και κατά την Σφαγή του, I. Xριστού με τα μέλη της Εκκλησίας, 
τα οποία αν και είχαν «ὄνομα» ὅτι ζοῦν, εντούτοις ήταν νεκρά (3,1). 
χαρακτηριστικό παράδειγμα ο άγγελος των Σάρδεων, ο οποίος ήταν 
«νενεκρωμένος ἐξ ἔργων ἀγαθῶν» (Ανδρέας Καισαρείας). Ο I. Xριστός 
ως ὁ ζῶν κρατά το βιβλίον της ζωής (3,5), στο οποίο αναγράφονται 
οι πολίτες της Καινής Ιερουσαλήμ. ε) Η ενότητα Πατρός και Υιού, ο 
οποίος (Υιός) στο 1,13, ως αναστάς, χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως ως ο 
zw/n. Η σφραγίδα του ζώντος Θεού δεν είναι παρά το όνομα του Αρνίου 
και to. o;noma tou/ patro.j auvtou/ gegramme,non (και όχι γεγραμμένα) evpi. 
tw/n metw,pwn των δούλων του Θεού (14,1).

Ο έμμεσα παρατιθέμενος στο 4,9 ύμνος, έστω και εάν έχει μεταβα-
τικό χαρακτήρα, περιέχει όρους με ιδιάζουσα θεολογική βαρύτητα για 

4, 9
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ολόκληρο το βιβλίο. Η προσφορά της δόξας στον καθήμενο επί του θρό-
νου, ο οποίος ζει eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn και όχι στο Θηρίο, το οποίο 
παραλαμβάνει από το Δράκοντα th.n du,namin auvtou/ kai. to.n qro,non auvtou/ 
kai. evxousi,an mega,lhn (13,2) για λίγο καιρό (12,12) αποτελεί το κεντρικό 
θέμα της Αποκ. Η προσφορά της δόξας από τα τέσσερα ζώα εισάγει 
το καθαυτό εσχατολογικό Δράμα. Αυτό το υπογραμμίζει εσκεμμένα ο 
Ιωάννης με το μέλλοντα δώσουσιν (4,9), ο οποίος ακολουθεί μια σειρά 
από μετοχές σε χρόνο ενεστώτα, εισάγει την εσχατολογική διάσταση 
του χρόνου και εκπληρώνει την ονομασία του Κυρίου, ὁ Ἐρχόμενος. 
Έτσι, ο ακροατής της Αποκ. συνειδητοποιεί έμμεσα ότι ο τόσο ποθητός 
ερχομός του Κυρίου αποτελεί συνάρτηση της δοξολογίας Του.

Α Ν Α Φ Ω Ν Η Σ Η  –  « Α Ξ Ι Ο Σ »  4 ,  1 0 - 1 1

10 pesou/ntai oi` ei;kosi te,ssarej presbu,teroi
 evnw,pion tou/ kaqhme,nou evpi. tou/ qro,nou 
 kai. proskunh,sousin tw/| zw/nti eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn
 kai. balou/sin tou.j stefa,nouj auvtw/n evnw,pion tou/ qro,nou 

le,gontej\
11 a;xioj ei=( o` Ku,rioj kai. o` Qeo.j h`mw/n( 
 labei/n th.n do,xan kai. th.n timh.n kai. th.n du,namin(
 o[ti Su. e;ktisaj ta. pa,nta
 kai. dia. to. qe,lhma, sou h=san kai. evkti,sqhsanÅ

Οι 24 πρεσβύτεροι με την αναφώνησή τους και τη σωματική προ-
σκύνησή τους αποδεικνύουν ότι δεν αναγνωρίζουν ούτε λατρεύουν 
άλλον από το Θεό, στον οποίο οφείλουν τα σύμβολα της δόξας και 
της τιμής τους. Οι 24 πρεσβύτεροι ομιλούν σε δεύτερο πρόσωπο προς 
το Θεό, τον οποίο χαρακτηρίζουν ως τον Κύριο και το Θεό τους. Η 
φράση o` Ku,rioj kai. o` Qeo.j h`mw/n συναντάται στην Κ.Δ., εκτός από 
το υπό εξέταση χωρίο, μόνον στην ομολογία του Θωμά (Ιω. 20,28), 
κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι ίσως αποτελούσε Ομολογία Πίστεως 
(credo) της πρώτης Εκκλησίας στον I. Xριστό. με τον Κύριο και Θεό 
έχουν αποκτήσει οικεία σχέση, κάτι το οποίο υποδηλώνει και το 
«Σύ» του τρίτου στίχου. 
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Εντύπωση προκαλεί η εξέχουσα θέση, την οποία κατέχει στην 
αναφώνηση το ουσ. η δύναμις, ιδιότητα, η οποία συνδέεται ιδιαιτέ-
ρως (α) με το Θεό, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε να αποτελεί και 
όνομά Του (μκ. 14,62· μτ. 26,24) και (β) με τη δραστηριοποίηση των 
Εσχάτων, τα οποία απαιτούν την εκδήλωση της μεγάλης δυνάμεως 
του Θεού (11,17), προκειμένου να φανερωθεί και να εξαπλωθεί η 
Βασιλεία Του (11,17·12,10). Κεντρικό θέμα στην Αποκ. είναι η περι-
γραφή της σύγκρουσης δύο μεγάλων· δυνάμεων της κραταιάς δύνα-
μης του Θεού και της εφήμερης δύναμης του Δράκοντος, ο οποίος 
εξουσιοδοτεί το Θηρίο (13,2). Όπως η Δημιουργία του Σύμπαντος 
συνδέεται κατεξοχήν με την εκδήλωση της δυνάμεως του Θεού, έτσι 
και το Θηρίο επιδεικνύει τη δύναμή του με το να ποιεί, μέσα από 
έναν οργασμό θαυμαστών έργων. Είναι σημαντικό ότι μόνον στο 
κεφ. 13 το ρήμα ποιεῖν, έχοντας ως υποκείμενο το Θηρίο, αναφέρεται 
δέκα (από τις 37 συνολικά) φορές. Η συνεχής μάλιστα παρατακτική 
σύνδεση των προτάσεων (καὶ ποιεῖ. . καὶ ποιεῖ· 13,12-13) υπενθυμίζει 
την αφήγηση της Δημιουργίας, την οποία προσπαθούν να μιμηθούν 
τα δύο Θηρία, εμφυσώντας πνεύμα στην εικόνα (13,14), όπως ακρι-
βώς ο Θεός μετέδωσε πνεύμα ζωής στον κατ’ εικόνα Του πλασμένο 
άνθρωπο (Γεν. 2,19). 

Η αναγνώριση της αληθινής δύναμης συνδέεται με την αληθινή 
Λατρεία. Στην Ιστορία, και ιδιαιτέρως στα Έσχατα, όπως αποδεικνύει 
το τελευταίο βιβλίο της Γραφής, υπερισχύει τελικά η δύναμη της 
αδυναμίας της αγάπης, η δύναμη του εσφαγμένου Αρνίου. Το Αρνίο, 
προσφέροντας το πανάχραντο αίμα Του και αυτοθυσιαζόμενο, κυρι-
αρχεί στον Κόσμο και την Ιστορία: a;xio,n evstin to. VArni,on to. evsfagme,non 
labei/n th.n du,namin (5, 12). Αυτό αποτελεί παρακλητικό γεγονός για 
τους χριστιανούς (2, 8). Αν και φαινομενικά αδύνατοι, συμμετέχουν 
ήδη στη Βασιλεία του Θεού: ivdou. de,dwka evnw,pio,n sou qu,ran hvnew|gme,nhn( 
h]n ouvdei.j du,natai klei/sai auvth,n( o[ti mikra.n e;ceij du,namin kai. evth,rhsa,j 
mou to.n lo,gon kai. ouvk hvrnh,sw to. o;noma, mou (3,8). 

Ο Γιαχβέ είναι όντως ο μοναδικός «Κύριος και Θεός» των 24 πρε-
σβυτέρων, διότι έκτισε τα πάντα (πρβλ. Δν. 4,37 Ο’ ). Προκειμένου περί 
της Δημιουργίας του Σύμπαντος χρησιμοποιούνται στην Αποκ. τα 
ρήματα «κτίζω» και «ποιώ», το οποίο όμως («ποιώ») χρησιμοποιείται 

4, 10-11
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μόνο στον αόριστο και το μέλλοντα, έχοντας ως υποκείμενο τον αλη-
θινό Θεό. Στον ενεστώτα έχει πάντα ως υποκείμενο τον Αντίχριστο. Το 
ρήμα κτίζω χρησιμοποιόταν στα Ελληνιστικά χρόνια, για να δηλώσει 
τη θεμελίωση μιας πόλεως από ένα μονάρχη, ο οποίος μάλιστα έδιδε 
στην πόλη το όνομα του. Το κτίζω, σε αντίθεση προς το δημιουργώ, 
εξέφραζε έτσι όχι την διά χειρών, αλλά την διά της διαταγής ενός 
βασιλέως ίδρυση μιας πόλεως. Το ότι ο δείνα «έκτισε» μια πόλη, 
σήμαινε ότι είχε τέτοια δύναμη, ώστε με το πρόσταγμά του μόνον να 
ανοικοδομήσει μια πόλη, η οποία αιώνια θα τιμούσε το όνομά του με 
πανηγύρεις. Οι πρεσβύτεροι για αυτόν το λόγο χρησιμοποιούν το ρήμα 
κτίζω προκειμένου περί της Δημιουργίας του Θεού, τοποθετώντας 
το μάλιστα με έμφαση στην αρχή και στο τέλος της αιτιολογήσεως 
της αναφωνήσεως: ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα [...] καὶ ἐκτίσθησαν. με 
έμφαση επίσης χρησιμοποιούν ως αντικείμενο του ρήματος τον όρο, 
τὰ πάντα τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Ισραηλίτες, για να δηλώσουν 
το Σύμπαν. Ο παντοκράτωρ Κύριος δεν έκτισε απλώς μια ή περισσό-
τερες πόλεις, αλλά ολόκληρο το Σύμπαν. Και ακριβώς επειδή έκτισε 
τον κόσμο εκ του μηδενός, όπως ιδιαίτερα ο αόριστος υπογραμμίζει, 
έχει τη δύναμη να τον ανακαινίσει στο μέλλον. Η Κρίση δεν συντελεί 
στην καταστροφή της Δημιουργίας, αλλά στην ανακαινισή της, γι’ 
αυτό και επισφραγίζεται με την πανηγυρική διακήρυξη εκ μέρους 
του ιδίου του Θεού ivdou. kaina. poiw/ pa,nta (21,5). 

Εντυπωσιάζει το ότι στον στ. 4 του ύμνου των πρεσβυτέρων προ-
ηγείται το h=san και ακολουθεί το evkti,sqhsan. Οι εξής λύσεις έχουν 
προταθεί: α) Ο τονισμός βρίσκεται στο «θέλημά σου». Ο στ. 11 τονίζει 
ότι τα όντα οφείλουν το «είναι» τους στο θέλημα του Θεού και εξυ-
πηρετούν το θέλημά Του. Το καὶ, κατά τον Βeckwith, είναι επεξηγη-
ματικό (ταυτόσημο με το «δηλαδή») και υπογραμμίζει το κτιστό της 
Δημιουργίας. Αντικρούεται έτσι η ελληνική αντίληψη περί αιωνίου 
προϋπάρξεως της φύσεως. Το κτιστό της Δημιουργίας δίνει τη δυνα-
τότητα στον Κτίστη της να την ανακαινίσει και να την καινοποιήσει. 
Αυτή η δυνατότητα, η οποία έγινε εν μέρει πραγματικότητα με την 
ανάσταση του I. Xριστού, χαροποιεί την Κτίση και την οδηγεί στην 
δοξολογία-Συμφωνία (5,13). β) Η δεύτερη άποψη είναι το ότι η Κτίση 
υπήρχε στη βουλή του Θεού, προτού δημιουργηθεί. Ο Swete σημειώνει 
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ότι το θείο θέλημα, προτού δώσει υλική έκφραση στη Δημιουργία, 
την είχε προαιώνια σχεδιάσει. Tο Αποκ. 4 εμπεριέχει αρκετά από τα 
επτά αντικείμενα, τα οποία σύμφωνα με τους ραβίνους κατασκευά-
σθηκαν προαιώνια (ο θρόνος της δόξης, ο Ναός, το όνομα του μεσ-
σία, η Τορά, η μετάνοια, ο κήπος της Εδέμ, η Γέεννα). Τι νόημα όμως 
έχει ο τονισμός της προΰπαρξης της Δημιουργίας στην υπό εξέταση 
ενότητα; γ) Το ίδιο ερώτημα δημιουργείται και από την άποψη του 
Charles, ότι με το ανακόλουθο αυτό σχήμα καταπολεμείται η άποψη 
των αποκαλυπτικών ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε, είτε χάριν του 
ανθρώπου, είτε χάριν του Ισραήλ (Δ’ Εσδρ. 6,55. 59·7,11·Αναλ. μωυσ. 
1,12), είτε χάριν των δικαίων του Ισραήλ (Β’ Βαρούχ 14,19·15,7·21,24). 
Θεωρώ ότι η πρώτη άποψη είναι η ορθότερη. 

Η μνεία της δημιουργίας των πάντων από το Θεό είναι σπουδαι-
ότατη, γι

�
 αυτό και η πρώτη ευχαριστηριακή αναφώνηση προς το 

Θεό αφιερώνεται σε αυτήν. Η δημιουργία, η κτίσις των απάντων, 
φανερώνει την ασύλληπτη δύναμη του Θεού, ο οποίος, όμως, παρά 

το μεγαλείο Του, διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση προς τους δοξασμέ-
νους αγίους τής προ και μετά χριστόν εποχής. Παραμένει ο Θεός 
τους. Το ότι ο πραγματικός Κύριος και Θεός της Ιστορίας και της 
Κτίσεως παραμένει ο Θεός των θλιβομένων και διωκομένων για 
τη μαρτυρία Του πιστών, αποτελεί για όλους τους χριστιανούς μια 
εξαιρετικά παρήγορη πραγματικότητα. Ο Θεός, ο οποίος διαθέτει 
την απόλυτη δύναμη να φέρει μόνο με το θέλημά Του στο «είναι» 
τα πάντα, έχει και τη δύναμη να αναδημιουργήσει τα πάντα. Η φύση 
δεν είναι αιώνια. Είναι κτιστή και πεπερασμένη. Υπακούει σε Αυτόν 
που με τόση σοφία την έκτισε. Η μνεία συνεπώς της δημιουργίας 
στην αναφώνηση των 24 δοξασμένων τέκνων του Θεού αποτελεί 
την προϋπόθεση της αναδημιουργίας, η οποία επιτελείται κατεξο-
χήν με τη Σφαγή και την Ενθρόνιση του Αρνίου και το άνοιγμα του 
επτασφράγιστου βιβλίου, το οποίο ακολουθεί. Όλη η Επουράνια 
Λατρεία στο κεφ. 5 κατακλείεται με τη δοξολογία-Συμφωνία του 
Σύμπαντος (5,13), το οποίο εορτάζει, έτσι, την εξαφάνιση των δια-
φθορέων του και τη λύση των οδυνών του.

4, 10-11



1 6 8

Το Βιβλίο της Προφητείας

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ: ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

Είναι γνωστή η θέση πολλών μελετητών της Αποκ. ότι στο τελευ-
ταίο αυτό βιβλίο της Κ.Δ. ο Θεός, ο οποίος κρύβεται πίσω από το 
εσχατολογικό δράμα και τις καταστροφές, δεν έχει κανένα κοινό 
σημείο με το Θεό της αγάπης, που πρωταγωνιστεί στα υπόλοιπα 
βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ο Θεός της Αποκ. είναι, κατά τους 
ίδιους ερμηνευτές, ένας Θεός που εκδηλώνει την οργή και το θυμό 
Του προς την ανθρωπότητα και τη Δημιουργία χωρίς έλεος και 
οικτιρμούς. Είναι ένας «Θεός εβραϊκός». Όπως θα αποδειχθεί, ο 
Θεός - Πατέρας της Αποκ., είναι το Πρόσωπο εκείνο το οποίο όχι 
μόνον δεν καταστρέφει αμείλικτα τη Δημιουργία και τον Άνθρωπο, 
αλλά αντίστροφα ανακαινίζει τα πάντα, συντρίβοντας όχι τους 
αμαρτωλούς, αλλά την αμαρτία, όχι τη Δημιουργία, αλλά εκείνους 
που τη διέφθειραν και τη διαφθείρουν. Είναι ο Θεός των Πατέρων 
της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.

Ο Θεός παρουσιάζεται πανηγυρικά και αποφατικά στο κεφ. 4. Σε 
αντίθεση με το κεφ. 1 όπου περιγράφεται λεπτομερώς ο Ι. χριστός, 
αλλά και σε αντίθεση με τον προφήτη Ιεζεκιήλ (1-3), που αποτελεί 
πηγή έμπνευσης του Ιωάννη, στο κεφ. 4 ο καθήμενος επί του θρόνου 
ούτε περιγράφεται, ούτε κατονομάζεται. Ο Θεός ενεργεί στο παρόν 
διά του I. Xριστού, ο οποίος στο κεφ. 1 παρουσιάζεται ως ο Παλαιός 
των ημερών, αλλά και διά των αγγελικών ταγμάτων. Η άμεση σχέση 
Θεού και κόσμου εναπόκειται στα Έσχατα στην Καινή Ιερουσαλήμ, 
όταν δε θα υπάρχει ούτε συγκεκριμένος χρόνος και χώρος, ούτε 
συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία θα μεσολαβούν μεταξύ του Θεού 
και των ανθρώπων, αλλά όλες οι πτυχές του ανθρώπου θα καταυ-
γάζονται από το φως της θεϊκής δόξας. Η αποφατικότητα αυτή της 
παρουσίασης του Θεού από τον Ιωάννη αποσκοπεί στην κατάδειξη 
της ειδοποιού διαφοράς του πραγματικού Θεού από εκείνα τα όντα 
που σφετερίζονται ψευδώς για τους εαυτούς τους το όνομα και τις 
ιδιότητές Του και να εξάρει στους ακροατές το μεγαλείο και τη 
μεγαλοπρέπεια του Θεού που λατρεύουν. 

Στο ίδιο, όμως, το κεφ. 4, όπου εξαίρεται η αποφατικότητα, το 
όντως άλλον του Θεού, υπογραμμίζεται κατά παράδοξο τρόπο η 
καταφατικότητά Του. Ο Θεός δεν παρουσιάζεται απλώς με φως 
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απρόσιτον ούτε με γνόφο, αλλά με τη λάμψη και τις εν πολλοίς 
άγνωστες σε εμάς ιδιότητες πολυτελών λίθων. Όπως ο Ιωάννης 
δε διστάζει να παρουσιάσει τον I. Xριστό και τα χερουβείμ με στοι-
χεία του φυτικού και ζωικού κόσμου (ως λέοντα, αρνίον, ρίζα), 
έτσι παρομοιάζει τον ίδιο τον Θεό με πολύτιμους λίθους (ίασπις, 
σάρδιον, σμάραγδον), των οποίων ο συμβολισμός στην αρχαιότητα 
ήταν πολυδιάστατος. με το λευκό χρώμα της ιάσπιδος εξαίρεται 
το μεγαλείο και η αγιότητα του Θεού, ενώ με το ερυθρό χρώμα του 
σαρδίου η δικαιοσύνη, η αγάπη, ο ζήλος αλλά και η βασιλική εξου-
σία Του. Η βαρύτητα αλλά και η αδιαφάνεια του μετάλλου ιάσπιδος 
οδηγούσαν τον ακροατή της περιγραφής στο να εννοήσει ιδιαίτερα 
την αποφατικότητα, αλλά και τη δόξα του Γιαχβέ. με το πράσινο 
χρώμα της Ίριδας, το οποίο ως φωτοστέφανο λαμπρύνει το Θεό, 
υπογραμμίζεται η μακροθυμία και οι οικτιρμοί Του, στοιχεία τα 
οποία κατεξοχήν Τον χαρακτηρίζουν ακόμα και την τελική εποχή της 
Ιστορίας· τα Έσχατα. Εάν αναλογιστεί κανείς ότι οι τρεις πολύτιμοι 
αυτοί λίθοι, με τους οποίους περιγράφεται ο Θεός, συμβόλιζαν στο 
Εφώδ του Αρχιερέως τρεις ισραηλιτικές φυλές (Εξ. 28,17-20), αλλά 
και στην Καινή Ιερουσαλήμ αντιπροσωπεύουν τους θεμέλιους 
αυτής της Πόλης αποστόλους (21,19-20), τότε συνειδητοποιεί ότι η 
περιγραφή του Θεού με τους πολύτιμους αυτούς λίθους αποδεικνύει 
τον ιδιαίτερο σύνδεσμο του Θεού με το λαό Του στην παλαιοδιαθη-
κική και καινοδιαθηκική του διάσταση. Ο σύνδεσμος εξάλλου των 
πολύτιμων λίθων με αστρικούς σχηματισμούς, που δέσποζαν στο 
χώρο και στο χρόνο, αποδίδει στον Γιαχβέ το χαρακτηριστικό του 
κυρίαρχου της Φύσης και της Ιστορίας.

Θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς από τους πρώτους στίχους, 
όπου γίνεται λόγος στην Αποκ. για το Θεό, ότι ο Ιωάννης προσπαθεί 
όχι με λόγια αλλά με χρώματα και εικόνες να ομιλήσει περί του Θεού 
και των ακτίστων ενεργειών Του. Το σημαντικότατο όμως στοιχείο 
είναι ότι, ενώ ο Ιωάννης αποφεύγει να κατονομάσει άμεσα και να 
περιγράψει τον καθήμενο επί του Θρόνου, στον Τρισάγιο Ύμνο 
έντεχνα παραθέτει όχι μόνον το όνομα Κύριος, αλλά και το όνομα 
o` h=n kai. o` w'n kai. o` evrco,menoj (4, 8). Η Επουράνια Λατρεία δίδει στα 
τέσσερα όντα τη δυνατότητα να αναφέρουν το Όνομα του Θεού, 

4, 10-11
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αλλά και στους 24 πρεσβυτέρους να απευθυνθούν σε Αυτόν σε 
δεύτερο ενικό πρόσωπο (4,11). Στη διάρκεια της επίγειας Λατρείας 
ομιλεί ο ίδιος ο Θεός διά του I. Xριστού (1,8), προβαίνοντας σε μία 
μεστή από ονόματα αυτοαποκάλυψή Του, προκειμένου να στηρίξει 
και να αφυπνίσει τους διωκόμενους πιστούς Του. Η Λατρεία αλλά 
και η υμνολογία του Θεού δίδει τη δυνατότητα άμεσης σχέσης Θεού 
και ανθρώπων.

Στη Λατρεία, όπου καινοτομείται ο χώρος και ο χρόνος, βιώνεται 
από τους πιστούς ο Θεός ως «ὁ Ἦν» και ως «ὁ Ὤν» και ως «ὁ Ἐρχόμε-
νος». Η επέμβαση του Θεού στο παρελθόν, η οποία συμπυκνώνεται 
στο «ὁ Ἦν», εκδηλώθηκε τόσο με τα γεγονότα της Εξόδου του ισρα-
ηλιτικού λαού από τη χώρα της δουλείας στη Γη της ελευθερίας και 
της Επαγγελίας, όσο κατεξοχήν με το έργο της Θείας Οικονομίας 
που επιτέλεσε το εσφαγμένον Αρνίον. Αυτό το παρελθόν γίνεται 
παρόν κατά τη διάρκεια της Λατρείας και χαρίζει στους διωκόμενους 
και χειμαζόμενους πιστούς τη βεβαιότητα ότι σύντομα θα πραγ-
ματοποιηθεί και η δική τους έξοδος από τη Γη της δουλείας μέσω 
της Ερήμου των θλίψεων και πειρασμών στην Καινή Ιερουσαλήμ. 
Στα πλαίσια της Επουράνιας Λατρείας παρουσιάζεται το Αρνίο 
στον Επουράνιο Ναό να λαμβάνει όχι μόνον το βιβλίον (5,1), αλλά 
και την παγκόσμια δόξα και την τιμή (5,11κ.ε.). Στους ύμνους της 
Λατρείας βιώνονται οι συνέπειες της θυσίας και της σφαγής του I. 
Xριστού και του έργου που επετέλεσε ο Θεός διά του μονογενούς 
Του Υιού. Οι κατατρεγμένοι χριστιανοί, δυνάμει του αίματος του 
Αρνίου, αποτελούν ήδη βασιλεία και ιερείς (5,10).

Στα λειτουργικά πλαίσια γίνεται αισθητή η παρουσία του Θεού 
στο παρόν. Δεν είναι η Ειμαρμένη ούτε ο κάθε πλανητάρχης Και-
σαρας, αυτοί που ελέγχουν το ρου της Ιστορίας. Είναι εντυπωσιακό 
ότι, σύμφωνα με τον Ιωάννη, ακόμη και πίσω από τη δραστηριότητα 
της σατανικής τριάδος, βρίσκεται το σχέδιο του Θεού. Στο κεφ. 13, 
όπου η δράση του Δράκοντα και των δύο Θηρίων κορυφώνεται με 
ένα οργασμό έργων, αλλά και με ένα μανιώδη διωγμό των πιστών 
στο Θεό, ο συγγραφέας της Αποκ. χρησιμοποιεί τη γνωστή passivum 
divinum (13,5. 7). με αυτό τον τρόπο, αλλά και παρουσιάζοντας και 
τις υπόλοιπες συμφορές που σκορπούν οι υπόλοιπες επτάδες ως 
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προϊόντα της βουλής του Θεού, διαφαίνεται ποιος είναι αληθινός 
κύριος της Ιστορίας και ποιος ψευδώς σφετερίζεται για τον εαυτό 
του αυτό τον τίτλο.

Στο πλαίσιο της Λατρείας τα μη πραγματοποιηθέντα Έσχατα 
αποτελούν παρούσα εμπειρία. Το βιβλίο με το σχέδιο του Θεού για 
το Τέλος της Ιστορίας παραδίδεται στο εσφαγμένο Αρνίο. Οι παλαι-
οδιαθηκικές προφητείες, που αποτελούν επτασφράγιστο βιβλίο για 
τους αμύητους, στη Λατρεία ερμηνεύονται και αποκρυπτογραφού-
νται. Στα πλαίσια της Λατρείας ο Ιωάννης γεύεται το Τέλος των 
αιώνων, αλλά και οι πιστοί βιώνουν στο παρόν των θλίψεων και 
του διωγμού την άμεση και ευφρόσυνη γαμήλια σχέση του Θεού 
και της Εκκλησίας Του, της νύμφης-Καινής Ιερουσαλήμ. 

Η πλαισίωση, γενικότερα, των εσχατολογικών γεγονότων από 
σκηνές μεγαλειώδους Επουράνιας Λατρείας αποσκοπούν στο να 
εξαλείψουν τη λανθασμένη άποψη ότι τα Έσχατα αποτελούν το 
προϊόν της δραστηριότητος ενός τιμωρού Θεού. Η βίωση των Εσχά-
των ως τρομακτικού ή ως χαρμόσυνου γεγονότος εξαρτάται από 
την ποιότητα κάθε ανθρώπου. Στην περίπτωση της Αποκ. ισχύει 
αυτό που αναφέρει ο Άγ. Ισαάκ ο Σύρος: Εγώ δε λέγω ότι οι εν τη 
γεέννη κολαζόμενοι τη μάστιγι της αγάπης μαστίζονται. Και τι πικρόν 
και σφοδρόν το της αγάπης κολαστήριον;. [...] Ενεργεί η αγάπη εν τη 
δυνάμει αυτής κατά διπλούν τρόπον: τους μεν αμαρτωλούς κολά-
ζουσα, ως και ενταύθα συμβαίνει προς φίλον υπό φίλον, τους δε 
τετηρηκότας τα δέοντα, ευφραίνουσα εν αυτή (Λόγος πδ΄). Η αγάπη 
του Θεού εκδηλώνεται στην Αποκ. με ποικίλους τρόπους. με την 
κλιμάκωση των συμφορών αποσκοπεί ο Θεός στην προειδοποίηση 
και τη μετάνοια των ανθρώπων. με τη μαρτυρία, το μαρτύριο, αλλά 
και τους διωγμούς των εκλεκτών του, αποσκοπεί στην εγκατάλειψη 
της λατρείας κάθε εγκόσμιου συστήματος, το οποίο με αντίδωρο 
μερικά προσωρινά οφέλη, υποδουλώνει και εκμεταλλεύεται τους 
ανθρώπους και μάλιστα τις ψυχές τους με την καταστροφή της 
πόρνης-Βαβυλώνος αλλά και τη συντριβή της σατανικής Τριάδος, 
όπου ακριβώς στρέφεται η οργή του Θεού στην Αποκ., επιχειρεί ο 
Θεός να επιτύχει την ελευθερία του ανθρώπου από τις δυνάμεις του 
Σατανά και των οργάνων του. Η Καινή Ιερουσαλήμ είναι ανοικτή 

4, 10-11
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στα έθνη και στους βασιλείς της γης (21,24· 22,2), όπως ακριβώς και 
τα Άγια των Αγίων του Επουράνιου Ναού (7,9).

Το ότι η δραστηριότητα του Θεού στην Αποκ. είναι αυτή καθεαυτή 
κατεξοχήν δημιουργική και θετική εμφαίνεται από το ότι το βιβλίο 
κορυφώνεται με την κατάβαση της Καινής Ιερουσαλήμ, η οποία 
αποτελεί ποίημα του Θεού (21,2), αλλά και από τα λόγια του ιδίου 
του Θεού, ο Οποίος τη δεύτερη φορά που ομιλεί σε αυτό διακηρύσσει 
την ανακαίνιση/καινοποίηση του διεφθαρμένου από την αμαρτία 
σύμπαντος (Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ τὰ πάντα [21,5]). 

Η καινή κτίση μάλιστα δεν ονομάζεται καινός παράδεισος αλλά 
Καινή Ιερουσαλήμ, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα Έσχατα δεν αποτελούν 
μια απλή επανάληψη της Δημιουργίας, ούτε μια απλή επιστροφή στην 
πρωτόγονη ωραιότητα και το πρωτόκτιστο κάλλος. Ο Θεός δε διαγράφει 
με μια μονοκοντυλιά την ανθρώπινη ιστορία και την ανθρώπινη δημι-
ουργία. Η καινούργια ποιοτικά κι όχι απλώς νέα χρονικά δημιουργία 
έχει το όνομα μιας πόλεως και η «πόλη» συνιστά την συμπύκνωση, 
αλλά και την αποκορύφωση του ανθρώπινου πολιτισμού, της ανθρώπι-
νης Ιστορίας, του ανθρώπινου πνεύματος και δημιουργίας. Ο Θεός δεν 
καταστρέφει την πόλη Βαβυλώνα και όλες τις βιοτικές, καλλιτεχνικές 
και τεχνικές (τεχνολογικές) δραστηριότητές της (18,21-23), διότι μισεί και 
ζηλοφθονεί τον πολιτισμό και τη δραστηριότητα του ανθρώπου, αλλά 
διότι αυτά τα θετικά στοιχεία έγιναν όργανα της αμαρτίας. Σίγουρα η 
Καινή Ιερουσαλήμ προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον ουρανό. Η θεμε-
λίωση, η κατασκευή και η οικοδόμησή της έγιναν αποκλειστικά από 
το Θεό σε αντιθετικό παραλληλισμό προς κάθε «Βαβέλ» της οποίας ο 
πύργος αποτελεί μία προμηθεϊκή υβριστική κίνηση του ανθρώπου προς 
τα άνω. Ο Θεός, σχεδιάζοντας όμως μία πόλη και όχι έναν καινούργιο 
φυσικό παράδεισο, αντέστρεψε προς το συμφέρον του ατόμου τη γνώση, 
η οποία στην περίπτωση των ιδρυτών της πόλης απογόνων του Κάιν 
και εμπνευστών του πολιτισμού λειτούργησε αυτοκαταστροφικά και 
πρόσφερε στον άνθρωπο την αληθινή κοινωνία τόσο με το Θεό όσο 
και με το συνάνθρωπο.

Όλη αυτή η δημιουργική δραστηριότητα που εκδηλώνεται κατά τα 
Έσχατα αποτελεί έργο ολόκληρης της αγ. Τριάδος. Η Αποκ. αποτελεί 
το μοναδικό ίσως βιβλίο της Κ.Δ. στο οποίο η ενότητα των τριών Προ-
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σώπων είναι τόσο έντονη και τόσο εμφανής. Η ενότητα του Πατρός 
και του Υιού, που υπογραμμίζεται μέσω των μυστηριωδών ενικών 
των ρημάτων (11,15), των αντωνυμιών (6,17· 22,3-4), αλλά και μέσω 
της ισότιμης λατρείας που δέχονται τα δύο αυτά πρόσωπα. Όπως 
στην Δημιουργία του Κόσμου και στην καταστροφή της Βαβέλ, των 
Σοδόμων και Γομόρων είχαμε μέσω «μυστηριωδών» πληθυντικών 
(Γεν. 1,26· 11,27· πρβλ, 19,24)  δραστηριότητα της Αγ. Τριάδος, έτσι, 
κατά τις συμφορές αλλά και κατά την αναδημιουργία των Εσχάτων 
έχουμε την ιδιαίτερη επενέργεια και των τριών Προσώπων. Αυτό 
οφείλεται στο ότι κατά τα Έσχατα έχουμε αυξημένη δραστηριότητα 
μιας άλλης τριάδος· της σατανικής (του Δράκοντα και των δύο 
Θηρίων). Η σατανική τριάδα με το διωγμό που εξαπολύει στη γη, 
εναντίον των λατρευτών του Θεού, κλιμακώνει τη σύγκρουσή της 
με την αγ. Τριάδα και οδηγείται, τελικά, στην αυτοκαταστροφή και 
την αιώνια απώλεια.

Πιστεύω ότι το μήνυμα της Αποκ. όχι μόνον για τους μικρασιάτες 
χριστιανούς τότε, αλλά και για εμάς τους διεσπαρμένους στην Οικου-
μένη χριστιανούς σήμερα, είναι να εγκαταλείψουμε τη λατρεία κάθε 
ειδώλου, κάθε προσώπου ή συστήματος ή πράγματος που απαιτεί 
για τον εαυτό του την προσκύνηση, την αφοσίωση και τη λατρεία 
μας και να προσκυνήσουμε τον αληθινό Θεό καταθέτοντας και 
εμείς με τα έργα αλλά και τη μαρτυρία μας το μήνυμα ότι η ιστορία, 
ο κόσμος και οι δυνάμεις του κακού που φαίνεται και σήμερα να 
θριαμβεύουν, σύντομα θα παρέλθουν για να δώσουν τη θέση τους 
σε ένα Αρνίο εσφαγμένο από την αγάπη Του για μας και σε ένα 
Θεό - Πατέρα που μακροθυμεί αναμένοντας τη μετάνοιά μας. 

4. ΤΟ ΑΡΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΤΑΣΦΡΑΓΙΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (ΚΕΦ. 5)

5,1 Kai. ei=don evpi. th.n dexia.n tou/ kaqhme,nou evpi. tou/ qro,nou
 bibli,on gegramme,non e;swqen kai. o;pisqen
 katesfragisme,non sfragi/sin e`pta,Å 

Στο κεφ. 5 τη μακαριότητα και την υπερβατικότητα του κεφ. 4 
διαδέχεται η κινητικότητα, στοιχείο το οποίο ήδη προοιωνίζουν οι 

5, 1
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στίχοι 8-11 του τετάρτου κεφαλαίου. Το κεφ. 5 διαιρείται σε τρεις 
ενότητες:
α) Ενότητα Ι, στ. 1-5: Εμφάνιση του επτασφράγιστου βιβλίου και 

αναζήτηση όντος ικανού να το ανοίξει. 
β) Ενότητα II, στ. 6-7: Είσοδος του Αρνίου στον Επουράνιο Ναό και 

παραλαβή του βιβλίου. 
γ) Ενότητα III, στ. 8-14: Πανηγυρική αντίδραση των παρισταμένων 

χορών (είκοσι τεσσάρων πρεσβυτέρων - τεσσάρων ζώων - αγγέ-
λων - Κτίσεως) στην εμφάνιση του Αρνίου και την παραλαβή του 
βιβλίου. 
Ενώ στο κεφ. 4 κυριαρχεί με τη λαμπρή παρουσία Του και τη 

σιωπή Του ο επιβλητικά καθήμενος επί του θρόνου Κύριος, στο κεφ. 
5 δεσπόζει η πανηγυρική είσοδος και εμφάνιση του «ἑστηκότος 
ὡς ἐσφαγμένου» Ἀρνίου. Στο κεφ. 4 με τη συχνή χρήση μετοχών 
εξαίρεται το μεγαλείο του Επουράνιου Ναού, ενώ στο κεφ. 5 με τα 
επαναλαμβανόμενα καί εἶδον η εσχατολογική δραστηριοποίηση του 
Ουρανού. Τη θεολογία του κεφ. 4 έντεχνα διαδέχεται η χριστολογία 
(Αρνίο) και η εσχατολογία (επτασφράγιστο βιβλίο). Η μεγαλειώδης 
σκηνή της παραλαβής του βιβλίου επισφραγίζεται με την παγκόσμια 
δοξολογία ολόκληρου του Σύμπαντος.

Στην πρώτη ενότητα του κεφ. 5, αμέσως μετά τα υμνητικά κεί-
μενα του κεφ. 4, εμφανίζεται ξαφνικά evpi. th.n dexia.n κραταιά χείρα 
του Γιαχβέ, βιβλίο κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. Η ομοιότητα 
με τον τόμο βιβλίου, τον οποίο είδε ο Ιεζεκιήλ και περιείχε κλαυθ-
μούς καὶ θρηνωδίαις καὶ οὐαί (3,9-10) είναι σαφής. Σωστά ο Βeckwith 
επισημαίνει ότι το πρόθεμα κατ- επιτείνει την έννοια του ουσιαστι-
κού, καθόσον μάλιστα ο Ιωάννης δε συνηθίζει τη χρήση σύνθετων 
ουσιαστικών. Σχετικά με την ταυτότητα του βιβλίου έχουν γίνει 
πολλές εικασίες. Από το γεγονός ότι το «βιβλίο» ήταν «κατεσφραγι-
σμένον», αρκετοί ερμηνευτές συμπέραναν ότι το βιβλίο αντιστοιχεί 
στο γνωστό στα Ρωμαϊκά χρόνια επίσημο έγγραφο διπλής όψεως 
(Doppelurkunde) Στην εσωτερική πλευρά γραφόταν ολόκληρο το 
κείμενο, ενώ στην εξωτερική η περίληψή του. Έτσι αιτιολογείται ο 
προαναγγελτικός - περιληπτικός χαρακτήρας των επτά σφραγίδων, 
οι οποίες αποτελούν σύνοψη των επερχόμενων συμφορών (8,1 κ.ε.). 
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Σύμφωνα με τον Bauckham, ο στ. 22,5 αποτελεί τον επίλογο του 
επτασφράγιστου βιβλίου, ενώ ο στ. 22,6 την επικύρωσή του.

Το ότι όμως το βιβλίο είναι Doppelurkunde, θα πρέπει να απορ-
ριφθεί για τους εξής λόγους: α) Ο Ιωάννης σημειώνει ότι δεν είναι 
μόνο η εσωτερική πλευρά κατεσφραγισμένη, αλλά όλο το βιβλίο 
(στ. 1). β) Εάν ήταν Doppelurkunde, θα έπρεπε η εξωτερική πλευρά 
του να είναι σε όλους ορατή και προσιτή, κάτι το οποίο όμως δεν 
συμβαίνει, αφού όπως με έμφαση σημειώνεται από τον Ιωάννη, 
κανείς σε ολόκληρο το Σύμπαν δεν μπορεί να δεί το βιβλίο (στ. 3). γ) 
Η παραλλαγή έσωθεν και έξωθεν, στην οποία στηρίζεται η εκδοχή 
ότι το βιβλίο αποτελεί Doppelurkunde είναι λανθασμένη. Η ορθή 
γραφή του Αλεξανδρινού κώδικα ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το βιβλίο είναι οπισθόγραφο ειλητάριο, όπως και 
στον Ιεζεκιήλ (2,9-10).

Βασιζόμενη στο ότι το βιβλίο είναι κατεσφραγισμένον, η Ford 
ισχυρίστηκε ότι το βιβλίο είναι το γνωστό στους ραβινικούς κύκλους 
«συμβόλαιο γάμου» (get mequssar), το οποίο σφραγιζόταν με επτά 
σφραγίδες, έτσι ώστε στην περίπτωση διαζυγίου να έχει χρόνο ο 
σύζυγος (ιδίως όταν ήταν ιερεύς), καθόσον θα λύνονται, να αλλάξει 
γνώμη. Παραλληλίζει μάλιστα η ίδια ερμηνεύτρια το επτασφράγιστο 
βιβλίο με το γνωστό στην Π. Δ. βιβλίο του «αποστασίου» (Δτ. 24,1. 
3·Ησ. 50,1·Ιερ. 3,8·μκ. 10,4). Κάθε σφραγίδα αποτελεί και μια προει-
δοποίηση για μετάνοια και επιστροφή στο Θεό. Σε αντίθεση όμως 
με τα επιλογικά κεφάλαια της Αποκ., δεν υπάρχει στην Επουράνια 
Λατρεία κάποιος άλλος γαμήλιος υπαινιγμός. Ο Ρrigent, όπως και η 
μowry υποστηρίζουν ότι το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή και ιδιαίτερα 
η Τορά, η οποία, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κουμράν, είναι 
«σφραγισμένη» για τους υιούς του Σκότους, αλλά απο-καλυμμένη 
στο Διδάσκαλο της Δικαιοσύνης και τους υιούς του Φωτός. Το Αρνίο, 
όπως ο Διδάσκαλος της Δικαιοσύνης στο Κουμράν, έχει την ικανότητα 
να ερμηνεύσει ορθά τις προφητείες (Ι Qp 2,8-9 7,4-5). Σύμφωνα με 
το Ιω. 1,18 ο μονογενής Θεός [...] ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. Όπως ο μωυσής 
έλαβε στο Σινά τις πλάκες του Νόμου από τον ίδιο τον Γιαχβέ, έτσι 
ο νέος μωυσής, ο I. Xριστός, λαμβάνει από τη χείρα του Γιαχβέ το 
«βιβλίο». Απόηχος των Εξ. 20,4 και Δτ. 5,8 είναι η τριμερής διαίρεση 

5, 1
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του Σύμπαντος (οὐρανός, γῆ, ὑποκάτω τῆς γῆς). Έστω και αν η Τορά 
μέχρι σήμερα εμπεριέχεται στην εσωτερική πλευρά του ειληταρίου 
της Συναγωγής και όχι στην εξωτερική, νομίζω ότι οι απόψεις των 
παραπάνω ερμηνευτών είναι βάσιμες, καθότι το περιεχόμενο του 
βιβλίου της Αποκ. αποτελεί την «τελείωση» και «κορύφωση» του 
μυστηρίου, το οποίο είχε αποκαλυφθεί στους προφήτες. Οι προφη-
τείες, οι οποίες ήταν κατεσφραγισμένες για τους συγχρόνους τους 
(Ησ.28,16-22), αποκαλύπτονται και συνάμα πραγματοποιούνται 
από το Αρνίο. 

Το βιβλίο ερμηνεύεται επίσης είτε ως «σύμβολο της κοσμικής εξου-
σίας» του I. Xριστού, την οποία έλαβε ο Ιησούς κατά την ενθρόνισή 
Του στον Επουράνιο Ναό, είτε ως το βιβλίο της ενοχής. Η άποψη 
ότι το «βιβλίο» αποτελεί σύμβολο εξουσίας και κυριαρχίας μπορεί, 
επίσης, να υιοθετηθεί, εάν ληφθεί υπόψη το ότι οι μυριάδες άγγελοι 
ερμήνευσαν την παραλαβή του βιβλίου, ως λήψη δυνάμεως, πλούτου, 
σοφίας (5,12) και ότι στα χρόνια του Ιωάννη το ειλητάριο στα χέρια 
του αυτοκράτορα αποτελούσε σύμβολο της ύψιστης πολιτικής και 
θρησκευτικής του αυθεντίας. Δεν μπορεί όμως το επτασφράγιστο 
βιβλίο να αποτελεί αποκλειστικά σύμβολο εξουσίας, καθότι το 
άνοιγμα των σφραγίδων του συνεπάγεται τη ροή συγκεκριμένων 
εσχατολογικών γεγονότων. Όπως φαίνεται από τις σφραγίδες και 
τα γεγονότα, τα οποία συνοδεύουν το άνοιγμά τους, το περιεχόμενο 
του βιβλίου ταυτίζεται με το εσχατολογικό σχέδιο του Θεού. Το 
εσχατολογικό σχέδιο του Θεού, το «μυστήριον» του Θεού, σύμφωνα 
με τον Ιωάννη, είχε ήδη σκιωδώς αποκαλυφθεί στους δούλους Του, 
τους Προφήτες (10,7· πρβλ. Αμ. 3,7)˙ γι

̦
 αυτό και ο Ιωάννης, αν και δε 

συνηθίζει να παραθέτει στο έργο του αυτολεξεί παλαιοδιαθηκικά 
χωρία, εντούτοις καταγράφει σε ολόκληρη την Αποκ. την τελείωση 
των παλαιοδιαθηκικών προφητειών και των εσχατολογικών προρ-
ρήσεων του I. Xριστού (μτ. 24,6κ.ε.). Ενώ ο κατεξοχήν άγγελος του 
Κυρίου προτρέπει το Δανιήλ ὑπότρεχε, ἀπό ὅτι κατακεκαλυμμένα 
καὶ ἐσφραγισμένα τὰ προστάγματα, ἕως ἀν πειρασθῶσι καὶ ἁγιασθῶσι 
πολλοί (12,9), ο ίδιος άγγελος παραδίδει στον Ιωάννη βιβλιαρίδιον 
ήνεῳγμένον (10,2) τονίζοντας με έμφαση ότι χρόνος ούκέτι ἔσται 
(10,6). Το κατεσφραγισμένο συνεπώς βιβλίο περιέχει το εσχατολογικό 
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σχέδιο του Θεού, το οποίο αποκαλύφθηκε σκιωδώς στους Προφήτες, 
καταγράφηκε στη Γραφή, ερμηνεύεται με το φωτισμό του αγ. Πνεύ-
ματος (Β’ Κορ. 3,14-15) και πραγματοποιείται διά του Αρνίου.

Η  μ Ε ΓΑ Λ Η  Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ  Τ Ο Υ Α Ρ Ν Ι Ο Υ

2 Kai. ei=don a;ggelon ivscuro.n khru,ssonta evn fwnh/| mega,lh|\
 Ti,j a;xioj avnoi/xai to. bibli,on kai. lu/sai ta.j sfragi/daj auvtou/È
3 Kai. ouvdei.j evdu,nato evn tw/| ouvranw/| ouvde. evpi. th/j gh/j ouvde. ùpoka,tw
 th/j gh/j avnoi/xai to. bibli,on ou;te ble,pein auvto,Å
4 Kai. e;klaion polu,(
 o[ti ouvdei.j a;xioj eu`re,qh avnoi/xai to. bibli,on ou;te ble,pein auvto,Å
5 Kai. ei-j evk tw/n presbute,rwn le,gei moi\
 Mh. klai/e¸ VIdou. evni,khsen o` le,wn o` evk th/j fulh/j VIou,da( h` r`i,za
 Daui,d( avnoi/xai to. bibli,on kai. ta.j e`pta. sfragi/daj auvtou/Å
6  Kai. ei=don evn me,sw| tou/ qro,nou kai. tw/n tessa,rwn zw,|wn
 kai. evn me,sw| tw/n presbute,rwn VArni,on e`sthko.j w`j evsfagme,non
 e;con ke,rata èpta. kai. ovfqalmou.j èpta. oi[ eivsin ta. Îèpta.Ð Pneu,mata
 tou/ Qeou/ avpestalme,noi eivj pa/san th.n gh/nÅ
7  Kai. h=lqen kai. ei;lhfen evk th/j dexia/j tou/ kaqhme,nou evpi. tou/ 

qro,nouÅ 

Η παραλαβή του βιβλίου από το Αρνίο, προετοιμάζεται έντεχνα 
από τη Λατρεία της Επουράνιας Εκκλησίας, η οποία καταγράφεται 
στο κεφ. 4 και από την επερώτηση του ισχυρού αγγέλου (5,2). Η επε-
ρώτηση απευθύνεται από ισχυρό άγγελο, διότι πρέπει να ακουστεί 
στα ύψη και τα βάθη του Σύμπαντος. Τη διαδέχεται η σιωπή, εφόσον 
κανείς δεν μπορεί όχι μόνο να ανοίξει το βιβλίο, αλλά ούτε και να το 
δει. Αυτό προξενεί τα δάκρυα του Ιωάννη, διότι έτσι δεν εκπληρώνεται 
προς στιγμή η υπόσχεση του I. Xριστού δείξω σοι ἅ δεῖ γενέσθαι μετά 
ταῦτα (4,1) και κυρίως διότι οι θλίψεις και οι διωγμοί των αδελφών 
του πρόκειται ατέρμονα να συνεχισθούν. Η εσχατολογική αγωνία 
του Ιωάννη, η οποία απηχεί ανάλογα συναισθήματα ολόκληρης της 
Εκκλησίας, περιγράφεται με το ρήμα κλαίω, το οποίο, σε αντίθεση με 
το ρήμα δακρύζω, σημαίνει τον κοπετό, το θρήνο. Είναι αξιοσημείωτη 

5, 2-7
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η παρατήρηση της Ford, ότι το χωρίο οὐδείς ἐν τῷ οὐρανῷ / οὐδὲ ἐπὶ 
τῆς γῆς / οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς (5,3) είναι γραμμένο σε μέτρο κινά, 
στο οποίο γράφονται στον Ψαλτήρα οι Θρήνοι.

Ο θρήνος και η απογοήτευση του Ιωάννη καθησυχάζονται από 
έναν πρεσβύτερο, ο οποίος αναγγέλλει πανηγυρικά στον Ιωάννη 
την εμφάνιση του Ιησού χριστού. Το μὴ κλαῖε του πρεσβυτέρου υπο-
γραμμίζει την αλληλουχία των μελών της Εκκλησίας. Η Εκκλησία 
αποδεικνύεται έτσι στην Αποκ. ότι είναι ταυτόχρονα στρατευόμενη 
και θριαμβεύουσα. Ο πρεσβύτερος παρουσιάζει το Αρνίο, χρησι-
μοποιώντας μεσσιακούς τίτλους, οι οποίοι ανταποκρίνονταν στις 
ιουδαϊκές προσδοκίες: ivdou. evni,khsen o` le,wn o` evk th/j fulh/j VIou,da( h` 
r`i,za Daui,d( avnoi/xai to. bibli,on kai. ta.j e`pta. sfragi/daj auvtou/ (5,5).

Ως λέων περιγράφεται ο μεσσίας στο Γεν. 49,9 και ως ρίζα Δαυίδ 
στο Ησ. 11,1. 10. Στην Π. Δ. ο λέων είναι σύμβολο δυνάμεως, μεγα-
λειότητας και θάρρους (Παρ. 22,13 26,13). Στο σύγχρονο της Αποκ. 
αποκαλυπτικό έργο Δʹ Έσδρα (10,60-12,35) ο μεσσίας παρομοιάζεται 
με λιοντάρι, το οποίο με το λόγο του αφανίζει το συμβολίζοντα τη 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αετό (Δʹ Εσδρα 12,32). Ο Ιωάννης σκοπίμως 
χρησιμοποίησε τους γνωστούς ιουδαϊκούς μεσσιακούς τίτλους προ-
κειμένου να εκφράσει το μεγαλείο του Αρνίου. Επιθυμεί, έτσι, να 
καταστήσει εμφανές ότι στον Ιησού ως Αρνίο εκπληρώνονται όλες οι 
παλαιοδιαθηκικές προφητείες σχετικά με τον αναμενόμενο μεσσία. 
Η χριστολογική ερμηνεία των προφητειών αποτελούσε αναπόσπαστο 
μέρος της επίγειας Λατρείας. Κατονομάζοντας ο Ιωάννης στο προκεί-
μενο χωρίο και στο 22,16 (πρβλ. Ρωμ. 15,12) το Αρνίο ως ρίζα Δαυίδ, 
επιθυμεί να τονίσει στους αναγνώστες -ακροατές της Αποκ. ότι στο 
πρόσωπο του Αρνίου εκπληρώνονται όλες οι προφητείες, οι οποίες 
αναφέρονται στο ενδέκατο κεφάλαιο του Ησαΐα και αφορούν στη 
μεσσιακή περίοδο. Όντως, στο πρόσωπο του I. Xριστού αναπαύεται 
το αγ. Πνεύμα στην πληρότητά Του (Ησ. 11,2· Απ. 5,6) και επιτελεί-
ται η δίκαιη κρίση διά της ράβδου, η οποία προέρχεται από το στόμα 
Του (Ησ. 11,4· Απ. 19,11). Διά του Αρνίου επιτελείται η εσχατολογική 
αρμονία της φύσεως (Ησ. 11,6-9· Απ. 5,13), η αποκατάσταση του δωδε-
καφύλου (Ησ. 11,12· Απ. 7,1-8) και η σωτηρία όλων των εθνών (Ησ. 
11,10 Απ. 7,9-17). Όπως μάλιστα η περιγραφή της δραστηριότητας της 
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ρίζας Δαυίδ στον Ησαΐα καταλήγει σε δοξολογία του Θεού (κεφ. 12), 
η οποία μοιάζει με την καινή ωδή, τον Ψ. 97(98), έτσι και στο Αποκ. 
5 η επίσημη παρουσίαση του Αρνίου επισφραγίζεται με ύμνους στο 
Θεό και το Αρνίο, κορυφαία των οποίων είναι η καινή Ωδή (5,9-10). 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι με το μεσσιακό τίτλο ἡ 
ρίζα Δαυίδ, ο Ιωάννης ανακαλεί στη μνήμη των ακροατών της Αποκ. 
όλες τις παραπάνω προφητείες, οι οποίες ήδη πραγματοποιούνται με 
την παρουσία του Αρνίου. με τη φράση ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ιούδα 
ανακαλείται η βασιλική ιδιότητα του I. Xριστού και το Πάθος (ἐκοιμήθη 
ὡς λέων· Γεν. 49,11), το οποίο αποτελεί συστατικό της Βασιλείας του I. 
Xριστού και συνιστά την απαραίτητη προϋπόθεση της πλήρους εσχα-
τολογικής καταστάσεως των χριστιανών στο ίδιο αξίωμα (Απ. 5,9). Ο 
Ιωάννης επιθυμεί παράλληλα με την παρουσία ενός μεσσία - Αρνίου 
να μεταμορφώσει τις παραστάσεις, τις οποίες είχαν οι Ιουδαίοι σχετικά 
με ένα μεσσία, ο οποίος διά της πολεμικής ισχύος και της συντριβής 
των εχθρικών προς το Ισραήλ εθνών θα χάριζε στο λαό Του, τον Ισραήλ, 
μια ένδοξη παγκόσμια ηγεμονία. Γι’ αυτό και ο Ιωάννης, ενώ ακούει 
από τον πρεσβύτερο ότι ἐνίκησεν ὁ λέων ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ο ίδιος 
βλέπει ένα ταπεινό Αρνίο με εμφανή τα στίγματα της Σφαγής, αλλά 
και τα σύμβολα της Δόξας, να οδηγείται προς το θρόνο, προκειμένου 
να παραλάβει το βιβλίο της Ιστορίας και του Κόσμου. Έτσι, μάλλον 
σκοπίμως ο Ιωάννης παρουσίασε τον υψωθέντα στον ουρανό I. Xριστό 
με δύο ζώα, τα οποία είναι φύσει εχθρικά και ανόμοια, το λέοντα και 
το αρνίο. Ως λέοντα ανέμεναν τον I. Xριστό οι Ισραηλίτες, ως Αρνίο 
παρουσιάζεται ο μεσσίας στον Επουράνιο Ναό.

Η λ. «αρνίον» (υποκοριστικό της λ. «αρήν») συναντάται είκοσι εννιά 
φορές στην Αποκ. Είκοσι οκτώ φορές χαρακτηρίζει τον I. Xριστό, ενώ 
μία φορά η λ. «αρνίον» χα ρακτηρίζει το Θηρίο, το οποίο ανέβηκε από 
τη γη (13,11). Η λέξη συναντάται τέσσερεις φορές στους Ο’ (Ιερ. 11,19· 
27 [50], 45· Ψ.93 [94],4. 6· Ησ. 40,11 [Ακύλας]) και μια φορά στην Κ.Δ. (Ιω. 
21,15), όπου δηλώνει τα μέλη της Εκκλησίας. Η χρήση του όρου στους 
Ο’, στον Ιώσηπο (Αρχ. 3.221. 226. 251), στο Φίλωνα (Πρεσβ. στο Γάιο, 
362) και στη Β’ Κλήμεντος (5,2-4) αποκλείει την απόδοσή του με τον 
όρο «κριός», την οποία επιχείρησαν μερικοί ερμηνευτές, βασιζόμενοι 
στα επτά κέρατα και στις πολεμικές ιδιότητες του Αρνίου (6,16·17,14). 

5, 2-7
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Συσχέτισαν μάλιστα το Αρνίο με το εξέχον στην αρχαιότητα ζώδιο του 
κριού, το οποίο λόγω του ότι δέσποζε το μήνα μάρτιο, θεωρούνταν 
ως η απαρχή του καινούργιου χρόνου και κόσμου, χαρακτηριζόταν ως 
μελοκοπούμενον και ως έχον την ιδιότητα του κρίνειν. Ως τεκμήριο 
της αστρικής προέλευσης του Αρνίου εξέλαβαν οι υποστηρικτές της 
θρησκειολογικής ερμηνείας τους επτά οφθαλμούς του Αρνίου, τους 
οποίους συσχέτισαν με τους επτά αστέρες του ζωδίου «κριού». Όπως 
όμως σωστά επισημαίνει ο Κraft, τόσο οι ιδιότητες του Αρνίου όσο 
και η περιγραφή Του στην Αποκ. επηρεάζονται από το ότι το Αρνίο 
είναι σύμβολο του I. Xριστού και όχι αντίστροφα. Τα χαρακτηριστικά 
των επτά οφθαλμών και των επτά κεράτων, όπως εν συνεχεία θα 
αποδειχθεί, μπορούν να αιτιολογηθούν κάλλιστα από αντίστοιχες 
μεσσιακές παραστάσεις της Π. Δ. και του Ιουδαϊσμού.

Ως πηγή έμπνευσης του Ιωάννη προβάλλεται από άλλους ερμη-
νευτές το τέταρτο άσμα του πάσχοντος Δούλου του Γιαχβέ (Ησ. 52,13 
- 53,12) και από άλλους η πεποίθηση της πρώτης Εκκλησίας ότι η 
θυσία του πασχαλίου αμνού αποτελούσε προτύπωση της θυσίας του 
I. Xριστού. Οι υποστηρικτές μάλιστα της δεύτερης άποψης αντιδρούν 
έντονα στη θεώρηση του Ησαΐα ως πηγής έμπνευσης του Ιωάννη με 
το αιτιολογικό ότι ο (δευτερο-) Ησαΐας δε χρησιμοποιείται ως παλαι-
οδιαθηκική πηγή στην Αποκ. Το Αρνίο επιπλέον δε συνοδεύεται από 
τη γεν. τοῦ Θεοῦ, κάτι που θα παρέπεμπε στον όρο Δούλος Κυρίου. Το 
«πρόβατο» και ο άφωνος αμνός (Ησ.53,7· πρβλ. Ιερ. 11,19) στο άσμα 
του πάσχοντος Δούλου χρησιμοποιούνται ως απλή παρομοίωση 
και όχι ως τίτλος. Ο όρος το Άρνίον έχει, έτσι, κατά την κρατούσα 
άποψη, την προέλευσή του στην αλληγορική ταύτιση της πασχάλιας 
θυσίας του ενιαύσιου αμνού με τον σταυρωθέντα μονογενή Υιό του 
Θεού, η οποία συναντάται στα χωρία Α’ Κορ. 5,7·Α’ Πέ. 1,18κ.ε. και 
Ιω. 19,36. Η πασχάλια ατμόσφαιρα της Επουράνιας Λατρείας στην 
Αποκ., η οποία απηχείται και στην Α’ Πέτρου, αποτελεί ένα επιπλέον 
επιχείρημα υπέρ αυτής της εκδοχής. Προσωπικά νομίζω, ότι, όπως 
στο κατά Ιωάννη με τον όρο αμνός συνδυάζονται και οι δύο παλαιο-
διαθηκικές εικόνες του πάσχοντος δούλου και του πασχάλιου αμνού, 
το ίδιο συμβαίνει και στην Αποκ., όπου τα σύμβολα είναι πολυσή-
μαντα. Οπωσδήποτε, όμως, η βίωση του μεσσία ως εσφαγμένου 
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και αναστημένου αμνού αποτελούσε την κατεξοχήν λατρευτική 
εμπειρία των χριστιανών. Κατά τη διάρκεια της θείας Ευχαριστίας 
«καταγγέλλεται» και ανακαλείται στη μνήμη ο θάνατος του Κυρίου 
μέχρις ότου εκείνος έλθει (Α’ Κορ. 11,26). 

Πιστεύω ότι ο Ιωάννης κατονομάζει τον I. Xριστό ως Αρνίο και 
όχι ως Αμνό σε αντιθετικό παραλληλισμό προς τον όρο Θηρίο. Ο 
Ιωάννης συνηθίζει παρόμοια λεκτικά σχήματα (πρβλ. τὰ λιπαρὰ 
καὶ τὰ λαμπρά 18,14). Η υπόθεσή μου αυτή στηρίζεται στο γενικό-
τερο αντιθετικό παραλληλισμό στην Αποκ. Αρνίου και Θηρίου, το 
οποίο έχει κέρατα δέκα καὶ κεφαλάς ἑπτά καὶ ἐπί τῶν κεράτων αὐτοῦ 
ὀνόματα βλασφημίας.

Επιπλέον, με τη χρήση του όρου Άρνίον υπογραμμίζεται εντο-
νότερα από τον όρο «αμνός» το μέγεθος της ταπεινώσεως και 
της θυσίας του I. Xριστού Είναι λανθασμένη η παραδοχή ότι στα 
ελληνιστικά χρόνια όλα τα ουσιαστικά σε -ιον είχαν πλέον χάσει 
τον υποκοριστικό χαρακτήρα. με την χρήση ακριβώς του υποκορι-
στικού Αρνίον ο Ιωάννης προβάλλει την ταπείνωση και το πάθος ως 
τα μοναδικά μέσα ανάστασης και δοξασμού. Αυτό το επιτυγχάνει 
επίσης χρησιμοποιώντας μόνος από τους καινοδιαθηκικούς συγ-
γραφείς, τον όρο ὡς ἐσφαγμένον, για να εκφράσει με ενάργεια το 
ταπεινωτικό πάθος του Ιησού. Σύμφωνα μάλιστα με μια ερμηνεία 
του 13,8, ο I. Xριστός είναι εσφαγμένος και πάσχει ἀπό καταβολῆς 
κόσμου. Ανήκει, συνεπώς, στη θεία έμπνευση και πρωτοτυπία τον 
Ιωάννη το γεγονός ότι παρουσίασε το μεσσία με δύο φύσει εχθρικά 
όντα, αφού το αρνίο αποτελεί βορά του πεινασμένου λέοντα (Α’ Βασ. 
17,34-35· Ιερ. 49,19-20· 50,17· 44-45· Αμ. 3,12). Στη θεία πρωτοτυπία 
του Ιωάννη οφείλεται επίσης η αντίθεση αυτού, το οποίο άκουσε 
από τον πρεσβύτερο, με αυτό το οποίο είδε με τα πνευματικά του 
μάτια. Στη θεία του έμπνευση και πρωτοτυπία οφείλεται επίσης η 
κατονομασία του I. Xριστού ως Αρνίου και όχι ως αμνού, προκειμένου 
να τονισθεί εντονότερα ο αντιθετικός παραλληλισμός με το Θηρίο 
και να εξαρθεί παράλληλα η ταπείνωση και η πραότητα του I. Xρι-
στού, στοιχεία τα οποία προβάλλονται στην Αποκ. ως υπογραμμός 
των πιστών. Γι

̦
 αυτό κι ο Ιωάννης έντεχνα παρουσιάζει πρώτα τα 

στίγματα του πάθους και μετά τα σύμβολα της δόξας.
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Το Αρνίο έχει κέρατα καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά (5,6). Το κέρας, σύμβολο 
ισχύος και δυνάμεως, αποτελεί ιδιαιτέρως στις ύστερες ιουδαϊκές 
παραδόσεις το έμβλημα της μεγαλειώδους δόξας του μεσσία. Αυτό 
αποδεικνύει το μεγάλο νυκτερινό όραμα του Ενώχ (Α´ Ενώχ 85-90), 
στο οποίο απεικονίζεται η παγκόσμια ιστορία του Ισραήλ από τον 
Αδάμ μέχρι τα Έσχατα. Ο μεσσίας γεννιέται μετά την τελική Κρίση 
(90,17-27) και μετά την εμφάνιση της Καινής Ιερουσαλήμ (90, 28-36) 
ως νεαρός μόσχος με μεγάλα κέρατα (90,37). Κατόπιν μεταμορφώνε-
ται σε ένα ισχυρό κριό, στην κεφαλή του οποίου προβάλλουν μεγάλα 
και μαύρα κέρατα (90,38). Στα ραβινικά έργα επανειλημμένως γίνεται 
λόγος για το κέρας του Μεσσία. Σύμφωνα με το μidrash στον Ψ. 
74(75), στα δέκα κέρατα, τα οποία ο Θεός έδωσε στους Ισραηλίτες, 
ανήκει επίσης το κέρας του μεσσία. Πολυάριθμες προσευχές της 
Συναγωγής αναφέρονται στην ύψωση του κέρατος του μεσσία. 
Στην 15η Ευλογία της κατεξοχήν Προσευχής της Συναγωγής, η οποία 
περιέχει 18 αιτήσεις, συναντάται η εξής παράκληση: Ας υψωθεί 
σύντομα ο βλαστός του Δαυίδ και το κέρας του διά της βοήθειάς Σου. 
Ευλογημένος ας είσαι, Κύριε, Συ ο οποίος βλαστάνεις το κέρας της 
βοήθειας. Τα επτά κέρατα, ως σύμβολα της δυνάμεως του Αρνίου, 
βρίσκονται σε αντιθετικό παραλληλισμό προς τα τέσσερα κέρατα, 
τα οποία στο Ζαχαρία (1,18-20) συμβολίζουν τα εχθρικά έθνη και 
τα επτά επίσης κέρατα του Δράκοντος και των Θηρίων (Αποκ. 12, 
3· 13,1. 13· 17,12-13). 

Το Αρνίον έχει επίσης επτά οφθαλμούς. Η παρουσία των επτά 
οφθαλμών είναι ειλημμένη από το πέμπτο νυκτερινό όραμα του 
προφ. Ζαχαρία (3,9), όπου η παντέφορη, παντογνωστική και άγρυ-
πνη πρόνοια του Θεού βρίσκεται πάνω στο θεμέλιο ή ακρογωνιαίο 
λίθο του Ναού και μεταφορικά στο μεσσία, ο οποίος στο στ. 8 
κατονομάζεται ως «Βλαστός» (μασ.) ή «Ανατολή» (Ο’ ). Στο 4,10 
ο προφήτης σημειώνει ότι το έργο της ανοικοδομήσεως του Ναού 
οπωσδήποτε θα έρθει εις πέρας, διότι αυτοί οι οποίοι θα επιβλέπουν 
την περάτωση του έργου θα είναι οι οφθαλμοί του Κυρίου. Στην 
Αποκ. οι οφθαλμοί του Κυρίου παρουσιάζονται ως οφθαλμοί του 
Αρνίου και ταυτίζονται με το Άγ. Πνεύμα και τις ενέργειές Του. Δε 
σχετίζονται με το κτίσιμο ενός επίγειου Ναού, αλλά με την προφύ-
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λαξη του πνευματικού Ναού του Κυρίου, της Εκκλησίας, από την 
εσχατολογική Κρίση. Παράλληλα απεργάζονται τη μεταμόρφωση 
ολόκληρης της οικουμένης σε Ναό του Θεού και του Αρνίου.

Το Αρνίο παραλαμβάνει το βιβλίο όχι από κάποιο ιερό χώρο, 
αλλά από την δεξιά χείρα. Η «χείρ» (jad) είτε ως «βραχίων» (zero), 
είτε ως «δεξιά» (jamino) του Γιαχβέ, αποτελεί σύμβολο της τρομερής 
επεμβάσεως του Γιαχβέ στην Ιστορία, η οποία από τους Ισραηλίτες 
βιώθηκε ως λύτρωση και σωτηρία, ενώ από τους εχθρούς τους ως 
καταστροφή και πανωλεθρία. χαρακτηριστικό είναι το σύντομο 
Credo, το οποίο παρατίθεται στο Δευτερονόμιο (26,5β-9). Ο Ιεζεκιήλ 
(20,34) προφητεύει την εκ νέου εσχατολογική δραστηριοποίηση της 
δεξιάς χειρός (πρβλ. Ησ.40,10κ.ε.· 51,5. 9· 53,1). Η κοινότητα Κουμ-
ράν προσέδιδε στην δεξιά χείρα καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του 
Πολέμου μεταξύ των υιών του Φωτός και των υιών του Σκότους 
και τη συντριβή όλων των πνευμάτων της ανομίας (XV,13κ.ε.). Ενώ 
όμως η δεξιά χείρ αποτελεί στην Α. Γ. όργανο τιμωρίας, στην Αποκ. 
απλώς εμφανίζεται να παραδίδει το επτασφράγιστο βιβλίο. Ο Θεός 
δεν παρουσιάζεται ως πολεμιστής Θεός, αλλά ως Παντοκράτορας 
Κύριος, ο οποίος ενεργεί δημιουργικά στην Ιστορία διά μέσου ενός 
εσφαγμένου Αρνίου. Η σκηνή, η οποία περιγράφεται στη δεύτερη 
ενότητα (στ. 5-14), έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ερευνητές, 
ως σκηνή της Ενθρόνισης του Αρνίου. Το βιβλίο λαμβάνεται ως 
σύμβολο της παγκόσμιας εξουσίας, η οποία δυνάμει της Σφαγής 
και της Ανάστασης, παραδίδεται στο Αρνίο. Το σχήμα «Ύψωση 
-Παρουσίαση - Ενθρόνιση», το οποίο κυριαρχεί σε χαρακτηριστικά 
καινοδιαθηκικά κείμενα (Φιλ. 2,9-12,9-11· Α’ Τιμ. 3,16· Εβρ. 1,5· μτ. 
28,18-20) αποτελεί, σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, τη βάση 
ολόκληρου του κεφ. 5. Ιδιαιτέρως υπογραμμίζεται η παραλληλία, 
η οποία υπάρχει μεταξύ της πανηγυρικής «μεγάλης» Εισόδου του 
Αρνίου στον Ουρανό και της εμφάνισης του Υιού του Ανθρώπου στον 
ίδιο υπερκόσμιο χώρο στο Δν. 7,13 και Α´ Ενώχ 39-70. Η παραλαβή 
του βιβλίου αποτελεί την αφορμή αναφωνήσεως και δοξολογιών. 
Όλα αυτά τα υμνητικά κείμενα άδονται πανηγυρικά από συνεχώς 
διευρυνόμενους κύκλους επουράνιων χορών. Είναι χαρακτηριστική η 
κυκλική διάταξη του κεφ. 5. Η αγγελική υμνητική αναφώνηση (ἄξιον 

5, 2-7
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ἐστίν) (5, 11-12) αντιστοιχεί στην επερώτηση του ισχυρού αγγέλου 
τίς ἄξιος. . .  (5, 2). Η δοξολογία της Κτίσεως (5, 13) αντιστοιχεί στην 
διαπίστωση του Ιωάννη ότι Οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ, οὐδὲ ἐπί 
τῆς γῆς, οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, οὔτε βλέπειν αὐτῷ. 
Η δραματική σιωπή, η οποία ακολουθεί την επερώτηση του αγγέλου 
και οδηγεί τον Ιωάννη στο κλάμα, είναι αντιστρόφως ανάλογη της 
δοξολογίας, την οποία αναπέμπει λίγο αργότερα ολόκληρη η Κτίση, 
με αφορμή την Ύψωση και το δοξασμό του Αρνίου. με τη δοξολογία 
της Κτίσεως, την προσκύνηση των είκοσι τεσσάρων πρεσβυτέρων 
και το «ἀμήν» των τεσσάρων ζώων ολοκληρώνεται η Επουράνια 
Λατρεία, η οποία εγκαινιάστηκε με τον τρισάγιο ύμνο πάλι των 
τεσσάρων ζώων και την προσκύνηση και την αναφώνηση «ἄξιος» 
των είκοσι τεσσάρων πρεσβυτέρων.

Η  Π Α Γ Κ Ο Σ μ Ι Α Σ Υ μ Φ Ω Ν Ι Α

8 Kai. o[te e;laben to. bibli,on( ta. te,ssara zw/|a
 kai. oi` ei;kosi te,ssarej presbu,teroi e;pesan evnw,pion tou/ VArni,ou  
 e;contej e[kastoj kiqa,ran kai. fia,laj crusa/j gemou,saj qumiama,twn( 
 ai[ eivsin ai` proseucai. tw/n a`gi,wn(
9 kai. a;|dousin wv|dh.n kainh.n le,gontej\ 

 a;xioj ei= labei/n to. bibli,on kai. avnoi/xai ta.j sfragi/daj auvtou/(
 o[ti evsfa,ghj kai. hvgo,rasaj tw/| Qew/| h`ma/j evn tw/| ai[mati, sou
 evk pa,shj fulh/j kai. glw,sshj kai. laou/ kai. e;qnouj

10 Kai. evpoi,hsaj auvtou.j tw/| Qew/| h`mw/n basilei,an kai. i`erei/j(
 kai. basileu,sousin evpi. th/j gh/jÅ

Ο Σιναϊτικός κώδικας και τα βυζαντινά χειρόγραφα προσθέτουν 
στον τρίτο στίχο μετά τη δοτική τῷ Θεῷ, το ἡμᾶς, το οποίο απουσιάζει 
από τον Αλεξανδρινό κώδικα (Α). Το h̀ma/j απουσιάζει επίσης από το 
textus receptus του Nestle-Aland, ίσως διότι βρίσκεται σε φαινομενική 
ασυμφωνία με το αὐτούς στο 10α. Η απουσία, όμως, του ἡμᾶς στο 
στίχο 9γ, ως άμεσου αντικειμένου του ἠγόρασας, όχι μόνο θίγει την 
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ομαλότητα του κειμένου, αλλά επιπλέον είναι ανεξήγητη, εφόσον 
στη δοξολογία 1,5β-6, τόσο η μετοχή λύσαντι όσο και το ρήμα ἐποί-
ησεν συνοδεύονται από αντικείμενα. Νομίζω ότι το ἡμᾶς ως lectio 
difficilior αποτελεί τμήμα του πρωτότυπου κειμένου. Σύμφωνα με 
τον Ν. Σωτηρόπουλο, η φαινομενική ασυμφωνία μεταξύ του ἡμᾶς 
στο στ. 9γ και αὐτούς στο 10α λύεται, εάν δεχτούμε ότι η αναφώνηση 
αποτελείται από δύο στροφές (9β-γ και 10α-β). Η πρώτη στροφή άδε-
ται από τους είκοσι τέσσερεις πρεσβυτέρους, ενώ η δεύτερη στροφή 
από τα τέσσερα ζώα. Τα τέσσερα ζώα ομιλούν, χρησιμοποιώντας το 
αὐτούς στο 10α περί των είκοσι τεσσάρων πρεσβυτέρων, οι οποίοι 
διά του αίματος του Αρνίου απέκτησαν τα αξιώματα της βασιλείας 
και της ιερατείας. Το ίδιο λανθασμένη είναι, κατά τη γνώμη μας, η 
υιοθέτηση του ενεστώτα βασιλεύουσιν του Αλεξανδρινού κώδικα, 
αντί του βασιλεύσουσιν του Σιναϊτικού. Νομίζω ότι η δεύτερη γραφή 
είναι ορθή, διότι ο συνδυασμός αορίστου και μέλλοντος συναντάται 
στη διακήρυξη 11,15, και εξυπηρετεί θεολογικές σκοπιμότητες του 
Ιωάννη, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω.

Η Επουράνια Λατρεία των πρεσβυτέρων συνοδεύεται από τον 
ήχο της κιθάρας. Ο μichl υπογραμμίζει ότι η μνεία αυτού του 
οργάνου στα 5,8κ.ε., 14. 2κ.ε. και 15,2κ.ε., συνδυάζεται πάντα με την 
αναφορά του Ιωάννη σε ωδές. Έτσι, αφενός η «ωδή» λαμβάνει τη 
σημασία του ύμνου, ο οποίος συνοδεύεται από κιθάρα, ενώ αυτό 
το όργανο βρίσκεται σε άρρηκτη σχέση με τη λύτρωση και σωτηρία 
των εκλεκτών από τις σατανικές δυνάμεις, κάτι το οποίο αποτελεί 
το περιεχόμενο των καινών ωδών. Η μνεία ιδιαιτέρως της κιθάρας 
στην Επουράνια Λατρεία βρίσκεται σε αντιθετικό παραλληλισμό 
προς τη φωνή κιθαρωδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν, 
η οποία ακουγόταν στη Βαβυλώνα προτρέποντας σε προσκύνηση 
της εικόνας του επίγειου βασιλιά (Δν. 2,5· Απ. 18,22) και παύεται με 
την καταστροφή της. με τον κατευναστικό απαλό ήχο της κιθάρας 
εξαίρεται η γλυκύτητα και η αρμονία του Επουράνιου Ύμνου. 

Εκτός από τα όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται στην Επουράνια 
Λατρεία, μνημονεύονται επίσης τα θυμιάματα, τα οποία βρίσκονται 
μέσα σε χρυσές φιάλες (5,8) και ταυτίζονται με τις προσευχές των 
αγίων (5,8· 8,3-4). Όπως η Ford επισημαίνει, το θυμίαμα ανήκε στα 

5, 8-10
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είδη πολυτελείας, τα οποία εισάγονταν στη ρωμαϊκή επικράτεια από 
την Ανατολή. με το θυμίαμα αρωματίζονταν ρούχα, καλεσμένοι 
και εορτάζοντες σε ένδειξη τιμής και σεβασμού. Το θυμίαμα όμως 
το οποίο υπαινίσσεται η Αποκ. και προσφέρουν οι είκοσι τέσσερεις 
πρεσβύτεροι, αντιστοιχεί στο θυμίαμα, το οποίο προσφερόταν καθη-
μερινά στο Ναό από τον ιερέα και σύμφωνα με τον Ψ. 149,2 συμβό-
λιζε τις προσευχές της σύναξης (qahal) των Ισραηλιτών. Σύμφωνα 
με τον Ιώσηπο (Ιουδ. Πολ. 5,217), το θυμίαμα κατασκευαζόταν από 
13 συστατικά, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί από τη θάλασσα, την 
έρημο και την ξηρά, προκειμένου να δειχθεί η κυριότητα του Θεού σε 
όλη τη φύση. Η ιστορία του Σωτήρος εγκαινιάζεται με την προσφορά 
θυμιάματος του δίκαιου Ζαχαρίου. Η Κ.Δ. κατακλείεται διά χρυσών 
φιαλών, λιβανωτών και θυμιαμάτων. 

Το ἄξιος εἶ αποτελεί την έμμεση απάντηση στην ερώτηση του 
ισχυρού αγγέλου ti,j a;xioj avnoi/xai to. bibli,on kai. lu/sai ta.j sfragi/
daj auvtou/È (5,2). Ο I. Xριστός είναι άξιος όχι μόνον διότι είναι Θεός 
- Γιαχβέ ίσος με το Θεό - Πατέρα, αλλά διότι διά της απολύτου υπα-
κοής προς τον Πατέρα, η οποία έφθασε μέχρι του εξευτελιστικού και 
άκρως επώδυνου σταυρικού θανάτου (Φιλ. 2,8) και διά της ενδόξου 
Αναστάσεώς Του (ἑστηκός ὡς ἐσφαγμένον 5,6) κατέστη ιδιαιτέρως 
άξιος να διεξάγει τη τελική κρίση. 

Ο π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης επισημαίνει εύστοχα ότι με το ρήμα 
σφάζω (το οποίο χρησιμοποιείται στην Κ.Δ. για δήλωση της ανθρω-
ποκτονίας και μάλιστα αδελφοκτονίας· ΑΊω. 3,12), δηλώνεται στην 
Αποκ., εκτός από το Πάθος του Αρνίου και των πιστών σε Αυτό 
μαρτύρων, η «ψευδοπαθολογία» του πρώτου Θηρίου, το οποίο συνι-
στά στην πράξη «ένα κακέκτυπο - σωσία» του Αρνίου. μία από 
τις κεφαλές του Θηρίου αυτού παρουσιάζεται ὡς ἐσφαγμένη εἰς 
θάνατον (13,3).

Η Σφαγή του Αρνίου, σε αντίθεση με την καταδυναστευτική 
διάθεση του Θηρίου, είχε ως αποτέλεσμα την εξαγορά των υπο-
δουλωμένων στην αμαρτία, στο Σατανά και στο θάνατο ανθρώ-
πων. Ο απ. Παύλος χρησιμοποιεί τα ρήματα ἐξαγοράζω (Γαλ. 
3,13 4,4), λυτρώνω (Τιτ. 2,14· πρβλ. Α’ Πε. 1,18), ἀπολυτρώνω (Εφ. 
1,7 Κολ. 1,14) και ἐλευθερώνω (Ρωμ. 6,18. 22 8,2. 21 Γαλ. 5,1), για 
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να εκφράσει κατά παρόμοιο τρόπο τις ανθρωπολογικές συνέ-
πειες του σταυρικού θανάτου του I. Xριστού. Το ρήμα ἀγοράζω 
χρησιμοποιείται μία φορά στην Αποκ. με κυριολεκτική έννοια 
(13,7) και μία φορά με μεταφορική έννοια (3,18). Και τις δύο φορές 
σχετίζεται με την έννοια της εμπορικής συναλλαγής. Ο όρος ἀγο-
ράζω χρησιμοποιόταν στην ελληνιστική εποχή για να δηλώσει 
την απελευθέρωση των δούλων, η οποία γινόταν μπροστά στο 
άγαλμα του ειδωλολατρικού θεού, όταν ο δούλος συγκέντρωνε το 
απαιτούμενο για την απόκτηση της ελευθερίας του ποσόν. Ο θεός 
αγόραζε «τυπικά» μόνο το δούλο, αφού το ποσό το συγκέντρωνε ο 
ίδιος. Στην περίπτωση όμως του I. Xριστού ο ίδιος έδωσε λύτρο ως 
λογικό, άμωμο και εκούσιο θύμα που ήταν, το άχραντο αίμα Του. 
Γι αυτό ο Giesen σημειώνει ότι η σκέψη του Ιωάννη δεν προέρχεται 
από την απελευθέρωση των δούλων, αλλά είτε από την απαλλαγή 
από ένα δυσβάστακτο χρέος, είτε από την απελευθέρωση των αιχ-
μαλώτων πολέμου, η οποία (απελευθέρωση) είχε ως συνέπεια την 
επιστροφή στην πατρίδα τους και την ανάκτηση των πολιτικών 
τους δικαιωμάτων. Οι υπόδουλοι στην αμαρτία, στο διάβολο και 
στο θάνατο άνθρωποι επιστρέφουν στην αληθινή πατρίδα τους, 
τη Βασιλεία των ουρανών και γίνονται, έστω και αν είναι σκλάβοι 
στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πολίτες της Καινής Ιερουσαλήμ, της 
πραγματικά Αιώνιας Πόλης.

Το λύτρο, το οποίο έδωσε ο I.X., ήταν το ίδιο του το αίμα. Το αίμα 
θεωρούνταν στην Π. Δ. φορέας της ζωής (Γεν. 9,4κ.ε.· Λευ. 17,11. 14· 
Δτ. 12,23). Ειδικότερα, το αίμα του πασχάλιου αμνού απέτρεπε τον 
ολοθρευτή άγγελο από τη σφαγή των πρωτοτόκων (Εξ. 12,7). Το 
αίμα, επιπλέον, ήταν σύμβολο Διαθήκης. Το αίμα της περιτομής 
(Γεν. 17) και το αίμα των σφαγιασθέντων ολοκαυτωμάτων (Εξ. 24,7) 
συνδέονται με τη σύναψη της Διαθήκης του Γιαχβέ με τον Ισραήλ, η 
οποία ανανεωνόταν κάθε χρόνο κατά την εορτή του Εξιλασμού (Δτ. 
22· Λευ. 16). Στην Αποκ. αναφέρεται το αίμα του Ι. χριστού, εκτός 
από το προκείμενο χωρίο, στα 1,5· 7,14 και 12,11. Στο 1,5 γίνεται 
αναφορά στη λύτρωση από τις αμαρτίες, η οποία επιτεύχθηκε διά 
του αίματος του Σωτήρος χριστού. Στα 7,14 και 12,11 γίνεται λόγος 
για δύο άλλες σωτηριώδεις συνέπειες του αίματος· τη λεύκανση των 
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στολών και την τελική νίκη των πιστών, όπου όμως αποφασιστικό 
ρόλο παίζει, εκτός από το αίμα του Αρνίου, ο λόγος της μαρτυρίας 
και η αυταπάρνησή τους. 

Στο προκείμενο χωρίο δε γίνεται λόγος για την απελευθέρωση 
ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Εάν ληφθεί, όμως, υπόψη ότι τα «έθνη 
και οι φυλές» βρίσκονται κατά τα Έσχατα υπό την κυριαρχία του 
Αντίχριστου (13,7), όπως κάποτε ήσαν κάτω από την κυριαρχία του 
Ναβουχοδονόσορα (Δν. 3,7. 37. 29) και άλλων «θηρίων (Δν. 7), τότε 
η απελευθέρωση των πιστών από την ποικιλία αυτή των φυλών, 
σημαίνει ταυτόχρονα την απελευθέρωσή τους από τη σφαίρα επιρ-
ροής και δράσης των σατανικών δυνάμεων και την είσοδό τους 
στο χώρο της Βασιλείας του Θεού, ο οποίος αποτελεί την αληθινή 
πατρίδα τους.

Στο ποιος ήταν ο αποδέκτης του λύτρου ο αγ. Γρηγόριος ο θεο-
λόγος απαντά: Δῆλον, ὅτι λαμβάνει μὲν ὁ Πατὴρ, οὐκ αἰτήσας, οὐδὲ 
δεηθεὶς, ἀλλὰ διὰ τὴν Οἰκονομίαν, καὶ τὸ χρῆναι ἁγιασθῆναι τῷ 
ἀνθρωπίνῳ τοῦ Θεοῦ τὸν ἄνθρωπον· ἵν’ αὐτὸς ἡμᾶς ἐξέληται, τοῦ 
τυράννου βίᾳ κρατήσας, καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἐπαναγάγῃ διὰ τοῦ Υἱοῦ 
μεσιτεύσαντος, καὶ εἰς τιμὴν τοῦ Πατρὸς τοῦτο οἰκονομήσαντος, ᾧ τὰ 
πάντα παραχωρῶν φαίνεται. Τὰ μὲν δὴ Χριστοῦ τοιαῦτα, καὶ τὰ πλείω 
σιγῇ σεβέσθω (Λόγος 45, 5-10). Έτσι λύνεται το σχολαστικό πρόβλημα 
του αποδέκτη του λύτρου κατά τον καλύτερο τρόπο. Δε θα μπορούσε 
ο διάβολος να γίνει αποδέκτης τέτοιου πολύτιμου ανταλλάγματος, 
αλλά και ούτε θα ήταν ποτέ δυνατόν αιτία της θυσίας του Αρνίου 
να είναι η ικανοποίηση της θείας οργής και δικαιοσύνης.

Ενώ ο απ. Παύλος ομιλεί για εξαγορά ἐκ τῆς κατάρας τοῦ Νόμου 
(Γαλ. 3,13 4,5), ο Ιωάννης ομιλεί για αγορά ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσ-
σης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους. Ενώ στην αρχή του προφητικού βιβλίου 
τα ποικίλα έθνη, όταν ακούγεται ο ήχος της σάλπιγγας και των 
άλλων οργάνων, προσκυνούν την εικόνα του αυτοθεοποιημένου 
βαβυλωνίου βασιλέως Ναβουχοδονόσορα, και ενώ βρίσκονται κάτω 
από την κυριαρχία των τεσσάρων θηρίων στο κεφ. 7, εντάσσονται 
στο τέλος στη Βασιλεία του Υιού του Ανθρώπου και των ἁγίων τοῦ 
Ὑψίστου (7,18). Έτσι, εκπληρώνεται η εντολή του Θεού στον Ιωάννη 
και έμμεσα σε όλη την Εκκλησία, να κηρυχθεί ο λόγος Του ἐπί πᾶν 
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ἔθνος καὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς 
(10,11). με τη φράση, συνεπώς, ἐκ παντός ἔθνους. . .  επιτυγχάνεται 
από τον Ιωάννη η έξαρση της σπουδαιότητας της θυσίας του Αρνίου. 
Διά της Σφαγής αυτής δημιουργήθηκε ένας καινούργιος λαός, ο 
οποίος κληρονόμησε και υπερέβη τα Ισραηλιτικά προνόμια, αφού 
διά της Ευχαριστίας και της Δοξολογίας εισέρχεται στα επουράνια 
Άγια των Αγίων. Εξαίρεται έτσι η οικουμενικότητα, η καθολικότητα 
και η παγκοσμιότητα της Εκκλησίας, η οποία δεν μπορεί και δεν πρέ-
πει να υπηρετεί τις παντοειδείς « ενότητες εκ των κάτω» (φυσικές, 
εθνικές, ιδεολογικές, πολιτικές), να τις ευλογεί, να τις εξαγιάζει και 
να τις επικυρώνει θρησκευτικά, να είναι η έκφραση και δικαίωσή 
τους. Η οικουμενικότητα αυτής της Εκκλησίας («ενότητα εκ των 
άνω») βρίσκεται σε αντιθετικό παραλληλισμό προς την παγκοσμι-
οποίηση της αυτοθεοποιημένης πολιτικής εξουσίας («ενότητα εκ 
των κάτω») η οποία επιτεύχθηκε και διατηρήθηκε είτε με τη σφαγή 
είτε με την εξαγορά πολλών εθνών, λαών και ψυχών (18,24). με τη 
δημιουργία αυτού του ποικίλης προέλευσης λαού δεν ολοκληρώνε-
ται το σχέδιο της θείας Οικονομίας. Ο λαός αυτός (η Εκκλησία του 
χριστού) οφείλει να καταθέσει τη μαρτυρία του στην οικουμένη, 
μένοντας πιστός στον ιδρυτή του μέχρι θανάτου, προκειμένου και 
τα έθνη να λυτρωθούν από τη δουλεία της σατανικής τριάδος και 
να λατρεύσουν την αγία Τριάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η τετραμερής 
φράση ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους συναντάται 
επτά φορές (7x4). με τον αριθμό 28 συνδέονται στην Αποκ. τόσο τα 
επτά πνεύματα, τα οποία συναντώνται τέσσερεις φορές σε αυτήν 
(1,4· 3,1· 4,5· 5,6), όσο και το Αρνίο, το οποίο μνημονεύεται 28 φορές, 
προκειμένου να χαρακτηρίσει τον I. Xριστό. Ο αριθμός 28, όντας 
γινόμενο του πολλαπλασιασμού του αριθμού της πληρότητας 7 
με τον αριθμό της δημιουργίας 4, σχετίζεται με τα έθνη ολόκλη-
ρου του κόσμου. Τόσο το Άγ. Πνεύμα, το οποίο έχει αποσταλεί σε 
όλο τον κόσμο, όσο και το Αρνίο, το οποίο θυσιάστηκε για αυτόν, 
σκοπό έχουν, όχι απλώς τη δημιουργία της Εκκλησίας ἐκ παντός 
ἔθνους. . ., ενός δηλ. εκλεκτού λαού, αλλά τη διά της μαρτυρίας της 
Εκκλησίας μεταμόρφωση του κόσμου από υπηρέτη του Σατανά σε 
λάτρη της αγ. Τριάδος.

5, 8-10
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Το ρ. ἐποίησας σημαίνει την εγκατάσταση κάποιου σε ένα αξίωμα. 
Ο I. Xριστός εγκατέστησε τους μαθητές του στο αποστολικό αξίωμα 
με τη φράση καὶ ἐποίησεν δώδεκα, οὕς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν (μκ. 
3,13). Το ότι αποτελούν πασχάλια θύματα διακρίνεται και από το 
θυσιαστικό όρο ἄμωμοι γὰρ εἰσίν (14,5) Η κατεξοχήν ιερατική ιδιό-
τητα των πιστών στο Αρνίο διακρίνεται στην προσφορά του εαυτού 
τους, της ύπαρξής τους ολόκληρης, στο βωμό της ομολογίας και 
της μαρτυρίας του Αρνίου. Έτσι, καθίστανται ιερείς ολόκληρης της 
οικουμένης. Ιδιαίτερη ιερατική διακονία αναμένει τους χριστιανούς 
κατά τη μέση κατάσταση των ψυχών τους, όπως αποδεικνύεται 
από τη βασιλική και ιερατική εξουσία, την οποία κατέχουν οι είκοσι 
τέσσερεις πρεσβύτεροι (4,3) και ο όχλος (7,9-17), ο οποίος έχει το προ-
νόμιο να βρίσκεται ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, να βλέπει δηλ. το 
Θεό, όντας ο πραγματικός Ισραήλ. Οι ποικίλης εθνικής προελεύσεως 
πιστοί λαμβάνουν ατομικά - προσωπικά τα προνόμια του Ισραήλ. 
Ενώ στον επίγειο Ναό τα έθνη δεν μπορούσαν να εισέλθουν ούτε 
στην αυλή των Ισραηλιτών, δυνάμει του αίματος του Αρνίου παρί-
στανται αενάως στα Άγια των Αγίων του Επουράνιου Ναού. Όπως 
ὁ ἱερεύς ὁ μέγας, ὁ Ἰησοῦς οράται από τον προφήτη Ζαχαρία (3,1) 
να στέκεται μπροστά στον Άγγελο του Κυρίου και να ενδύεται μια 
λαμπρή στολή (αφού αποθέσει πρώτα τα ρυπαρά ιμάτια), έτσι και ο 
όχλος στο κεφ. 7 βρίσκεται διηνεκώς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ και λατρεύει 
Αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός ἐν τῷ Ναῷ αὐτοῦ (στ. 15), φέροντας λευκές 
ιερατικές στολές και άδοντας επινίκιους ύμνους στο Θεό και το 
Αρνίο. Όπως ο αρχιερεύς Ιησούς καθίσταται από το Θεό πολιτικός 
άρχοντας και βασιλέας (Ζαχ. 3,7), έτσι και οι χριστιανοί δυνάμει της 
θυσίας του I.Xριστού κατεστάθησαν βασιλεία καὶ ἱερεῖς, οι οποίοι 
ιδιαιτέρως κατά τη θεία Ευχαριστία προσφέρουν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλή-
λους και όλη τη Δημιουργία στην πηγή της ζωής, το Θεό.

Το ιερατικό χάρισμα θα ασκηθεί τέλεια την περίοδο των Εσχάτων, 
όταν ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου δε θα βρίσκεται απομονω-
μένος στα επουράνια Άγια των Αγίων, αλλά στο κέντρο της Καινής 
Ιερουσαλήμ (21,22). Τότε δε θα υπάρχει ανάγκη μεσίτη μεταξύ λαού 
και Θεού, αλλά η άκτιστη δόξα και λάμψη του Θεού θα καταυγάζει 
όλη την Πόλη και όλες τις πτυχές του ανθρώπου.
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Στην υπό εξέταση αναφώνηση ο Ιωάννης δεν επιμένει, όμως, στο 
ιερατικό αξίωμα των πιστών, αλλά στο θέμα της βασιλείας. Ο όρος 
βασιλεία έχει τέσσερεις διαφορετικές εννοιολογικές αποχρώσεις: 1) 
Σημαίνει γενικά τη βασιλική δύναμη και την άσκησή της. 2) Σημαί-
νει το αξίωμα, το οποίο κατέχει ο βασιλεύς. 3) Σημαίνει το πεδίο 
άσκησης του αξιώματος και 4) το λαό, ο οποίος συνιστά το βασίλειο 
και υπακούει στο βασιλέα. Στον υπό εξέταση ύμνο η «βασιλεία» 
δηλώνει το ότι η χριστιανική κοινότητα αποτελεί μέσα στον αντί-
θεο κόσμο το χώρο, στον οποίο εκδηλώνεται και πραγματώνεται η 
Βασιλεία του Θεού και του Αρνίου. Οι χριστιανοί ήδη έχουν κατα-
σταθεί στο αξίωμα της βασιλείας και αποτελούν, όταν συνάζονται 
για να λατρεύσουν το Θεό (και πραγματοποιείται το «ἡμᾶς»), το 
επίγειο κομμάτι στο οποίο βιώνεται και ακτινοβολεί στη νύχτα του 
υποδουλωμένου στην αμαρτία και στο θάνατο κόσμου το άκτιστο 
φως της θείας δόξας, η Βασιλεία του Θεού. Ίσως, ακριβώς, επειδή η 
λατρευτική σύναξη των χριστιανών τούς έδινε τη μοναδική δυνατό-
τητα να αισθάνονται ως Βασιλεία, αποτελούσε και την κατεξοχήν 
αιτία κατασυκοφάντησης και διωγμού τους εκ μέρους της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Αυτή η Βασιλεία, το Imperium της Αγάπης και της 
Θυσίας, πρόκειται κατά τα Έσχατα να επικρατήσει παγκόσμια. Η 
Εκκλησία, εφόσον ακολουθεί το Αρνίο (14,1) και αποτελεί το Σώμα 
Του, το οποίο εκτός από τα στίγματα πάθους έχει ήδη χαρακτηρι-
στικά μεσσιακής Βασιλείας και κυριαρχίας, ήδη μοιράζεται αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Η συμμετοχή της στην Επουράνια Λατρεία (14,3) 
συνιστά πρόγευση και αρραβώνα της εσχατολογικής Βασιλείας, 
κάτι το οποίο ήταν γνωστό και στον Ιουδαϊσμό.

Ο αντιφωνικός ύμνος των τεσσάρων ζώων και των είκοσι τεσ-
σάρων πρεσβυτέρων κατέχει κεντρικότατη θέση στην Επουράνια 
Λατρεία. Περιγράφει τις συνέπειες της Σφαγής του Αρνίου. Το 
Αρνίο ακριβώς επειδή είναι εσφαγμένο από την αγάπη του για τον 
κόσμο, καταλαμβάνει το θρόνο του Πατέρα και παραλαμβάνει το 
επτασφράγιστο βιβλίο. Αυτός ο οποίος έχει στα χέρια του την Ιστο-
ρία και μάλιστα τη μεγαλειωδέστερη διάστασή της, τα Έσχατα, δεν 
είναι κάποιος κραταιός αιμοδιψής δυνάστης, αλλά το εσφαγμένο 
και θυσιασμένο Αρνίο, το οποίο δεν έχυσε το αίμα των εχθρών Του 

5, 8-10
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αλλά το δικό Του αίμα για χάρη τους. Το αίμα αυτής της θυσίας είχε 
παγκόσμιες λυτρωτικές συνέπειες. Ο I. Xριστός δεν είναι ο λέων 
εκείνος τον οποίο ανέμεναν οι Ιουδαίοι, για να τους απελευθερώσει 
από τον ξενικό ζυγό. Είναι το Αρνίο, το οποίο καθιστά τον ως «κύνα» 
θεωρούμενο από τους Ιουδαίους εθνικό, ιερέα και βασιλεία. Κάθε 
λυτρωμένος ξεχωριστά (και όχι μόνον ως Εκκλησία) έχει, δυνάμει 
της θυσίας του Αρνίου, άμεση σχέση με το Θεό. Καθένας καλείται 
να αναφέρει όλη την ύπαρξή του θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ 
Θεῷ (Ρωμ. 12,1), έτσι ώστε να σωθεί ο κόσμος. Η Εκκλησία αποτελεί 
Ιmperium, χώρο και μέσο φανέρωσης της Βασιλείας της αγάπης του 
Θεού στον κόσμο. Η ιεροσύνη και η Βασιλεία αυτή, τώρα, βιώνονται 
από τους πιστούς ως εσχατολογική θλίψη και Σταυρός. Στο μέλλον, 
όμως, θα βιώνονται ως ανάσταση, δοξασμός, «ως συμβασιλεία» με 
το Θεό στην καινή γη.

11 Kai. ei=don( kai. h;kousa fwnh.n avgge,lwn pollw/n
 ku,klw| tou/ qro,nou kai. tw/n zw,|wn kai. tw/n presbute,rwn( 
 kai. h=n o` avriqmo.j auvtw/n muria,dej muria,dwn kai. cilia,dej cilia,dwn 
12 le,gontej fwnh/| mega,lh|\

 a;xio,n evstin to. VArni,on to. evsfagme,non 
 labei/n th.n du,namin kai. plou/ton kai. sofi,an kai. ivscu.n 
 kai. timh.n kai. do,xan kai. euvlogi,anÅ

12 kai. pa/n kti,sma o] evn tw/| ouvranw/| kai. evpi. th/j gh/j kai. u`poka,tw th/j 
gh/j kai. evpi. th/j qala,sshj kai. ta. evn auvtoi/j pa,nta h;kousa le,gontaj\
 tw/| kaqhme,nw| evpi. tw/| qro,nw| kai. tw/| avrni,w| h` euvlogi,a kai. h` timh. 

kai. h` do,xa kai. to. kra,toj eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwnÅ
14 kai. ta. te,ssara zw/|a e;legon\ VAmh,nÅ
 kai. oi` presbu,teroi e;pesan kai. proseku,nhsanÅ

Στον ύμνο αυτό αντιφωνούν με τη σειρά τους οι άγγελοι και το 
σύμπαν ολόκληρο. 

Οι άγγελοι εξυμνούν το εσφαγμένο Αρνίο με τα επτά δοξολογικά 
ονόματα, από τα οποία η δύναμη κατέχει την πρώτη και κυρίαρχη 
θέση. Το Αρνίο λαμβάνει τη «δύναμη» και όλα τα άλλα θεϊκά γνω-
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ρίσματα, τα οποία του προσδίδει η δοξολογία, επειδή είναι «εσφαγ-
μένο». Η Σφαγή και η Θυσία του Αρνίου, τα οποία αποτελούν για 
τον κόσμο δείγματα μέγιστης αδυναμίας, αποτέλεσαν την αιτία της 
λήψης θεϊκής δύναμης και εξέχοντος μεγαλείου. Γι’ αυτό και στον 
αγγελικό ύμνο, η κραταιά ισχύς του σταυρωθέντος Κυρίου εξαίρεται 
με δύο συνώνυμα ουσιαστικά: δύναμις καὶ. . ἰσχύς. Η παραλαβή του 
βιβλίου ταυτίζεται με τη λήψη της τρομερής εκείνης δυνάμεως, η 
οποία απαιτείται, προκειμένου να κατατροπωθούν οι σατανικές 
δυνάμεις και να ανακαινισθεί το Σύμπαν. Το Αρνίο, επίσης, λαμ-
βάνει τον plou/ton. Στο 18,6 ο πλούτος δηλώνει την υλική ευμάρεια 
και την οικονομική άνθηση της Βαβυλώνας, που καταρρέουν όμως 
σε μία ὥρα (18,17), σε ελάχιστο δηλ. χρονικό διάστημα.

Ολόκληρο το Σύμπαν ενώνεται σε μια παγκόσμια συμφωνία για 
να ανυμνήσει το Θεό και το Αρνίο. Ο Ιωάννης ακούει τη βοή της 
Κτίσεως να αναφέρεται στον ουρανό και να επισημαίνονται, έτσι, 
οι παγκόσμιες διαστάσεις και συνέπειες της Σφαγής του Αρνίου, 
χωρίς όμως να βλέπει την Κτίση, όπως συνέβαινε με τους υπόλοιπους 
χορούς (5,6. 11). Προσθέτει, μάλιστα, χαρακτηριστικά τη φράση καὶ 
τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, προκειμένου να εξάρει το γεγονός ότι ολόκληρο 
το Σύμπαν, ήδη στο παρόν και όχι απλώς κατά τα τελικά Έσχατα 
δοξάζει τον Κύριο και ιδιαίτερα το Αρνίο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ στην Π. Δ. ο ουρανός και η γη 
υμνούν το Θεό (Ψ. 18[19],2.· Ψ. 102[103],22· Ψ, 148), οι κατοικούντες 
υποκάτω της γης (οι ψυχές στον Άδη) αδυνατούν να τον υμνήσουν. 
Στον Ψ. 6,6 σημειώνεται χαρακτηριστικά ὁτι οὐκ ἔστι ἐν τῷ θανάτῳ 
ὁ μνημονεύων σου, ἐν δὲ τῷ ἅδῃ τίς έξομολογήσηταί σοι;. Στον Ησαΐα 
σημειώνεται: οὐ γὰρ οἱ ἐν ἅδου αἰνέσουσίν σε, ουδέ οἱ ἀποθανόντες 
εὐλογήσουσίν σε, οὐδέ ἐλπιοῦσιν τὴν ἐλεημοσύνην σου. Οἱ ζῶντες 
εὐλογήσουσίν σε (38,18). Στην Αποκ. όμως οι κεκοιμημένες ψυχές 
αινούν το Θεό και το Αρνίο, διότι η κατάβαση του εσφαγμένου 
Αρνίου στον Άδη και η Ανάστασή Του σημαίνει και τη δική τους 
εξανάσταση.

Εκτός από τα δοξολογικά ονόματα ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμή καὶ ἡ δόξα, 
τα οποία χρησιμοποίησαν τα τέσσερα ζώα (4,9-10) και οι άγγελοι (5,12), 
η Κτίση προσθέτει επιπλέον το ουσιαστικό κράτος, το οποίο χρησιμο-

5, 11-14
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ποιείται στη δοξολογία της επίγειας Εκκλησίας (1,6) και συναντάται 
συχνά σε άλλες δοξολογίες της Κ.Δ. (Α’ Τιμ. 6,16· Α’ Πε. 4,11· 5,11· 
Ιούδα 25). Το κράτος σημαίνει την υπερβάλλουσα δύναμη του Θεού, η 
οποία πρόκειται να διεξαγάγει την τελική εσχατολογική νίκη. Ο Εllul 
διακρίνει μεταξύ δυνάμεως και κράτους, καθόσον η δύναμις αποτελεί 
αποδέσμευση ενέργειας, ενώ το κράτος εμπεριέχει την οργάνωση και 
την τάξη. Η τοποθέτηση της λ. κράτους, στο τέλος των δοξολογικών 
ονομάτων είναι σημαντικότατη, καθόσον προετοιμάζει τον ακροατή-
αναγνώστη να δει τις εκδηλώσεις αυτής της δυνάμεως εκ μέρους του 
καθήμενου πάνω στο λευκό ίππο στο επόμενο κεφάλαιο.

Η Επουράνια Λατρεία κατακλείεται με το ἀμήν το οποίο απου-
σιάζει από αυτήν την ίδια την δοξολογία, επειδή το αναφέρουν τα 
τέσσερα ζώα και το δηλώνουν οι πρεσβύτεροι με την προσκύνησή 
τους. Πολύ εύστοχα σημειώνει ο Σ. Αγουρίδης ότι το ἀμήν δεν σημαί-
νει πως τελειώνει η λειτουργία, αλλά ότι μάλλον τώρα αρχίζει. Το 
ἀμήν έχει στην Αποκ. τέσσερις σημασίες: α) Στο 5,14 και στα χωρία 
7,12· 19,4 και 22,10 το ἀμήν αποτελεί την καταφατική απάντηση και 
αποδοχή («γένοιτο») ενός ύμνου ή μιας Ευλογίας, β) Αποτελεί την 
τελευταία φράση μιας δοξολογίας 1,6· 7,12. γ) Αποτελεί την πρώτη 
φράση ενός υμνητικού κειμένου, με την οποία (φράση) αφενός 
γίνεται αποδεκτός ο προηγούμενος ύμνος, αφετέρου εισάγεται ένας 
καινούργιο (7,12). δ) Ο όρος ἀμήν αποτελεί όνομα του Ι. χριστού (3. 
14· πρβλ. 3,7· Ησ. 65,16). Το ἀμήν με την πρώτη σημασία ήταν σύνηθες 
στη Λατρεία της Συναγωγής (Α’ Παρ. 16. 36). με τη δεύτερη σημασία 
χρησιμοποιόταν κυρίως στις χριστιανικές δοξολογίες.

με τη δοξολογία εκ μέρους του Σύμπαντος, την αντιφώνηση 
ἀμήν των τεσσάρων ζώων και την εκ νέου προσκύνηση των είκοσι 
τεσσάρων πρεσβυτέρων επισφραγίζεται η Επουράνια Λατρεία και 
ετοιμάζεται ψυχολογικά ο αναγνώστης να δει τις εκδηλώσεις της 
κραταιάς δύναμης του εσφαγμένου Αρνίου.

Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο :  Ο Ι Κ ΟΛΟ Γ Ι Α  Κ Α Ι  Α Π Ο Κ Α ΛΥ Ψ Η

Ολόκληρο το Σύμπαν ενώνεται σε μια παγκόσμια Συμφωνία 
για να ανυμνήσει το Θεό και το Αρνίο (5,13). Η παγκόσμια Συμ-
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φωνία και Ευχαριστία της Κτίσεως αποτελεί την αποκορύφωση 
και τον επίλογο συνάμα της Επουράνιας Λατρείας και «προλαμ-
βάνει» αντίστοιχο εσχατολογικό γεγονός, το οποίο εξαίρει ο ύμνος 
της προς τους Φιλιππησίους: i[na evn tw/| ovno,mati VIhsou/ pa/n go,nu 
ka,myh| evpourani,wn kai. evpigei,wn kai. katacqoni,wn kai. pa/sa glw/ssa 
evxomologh,shtai o[ti Ku,rioj VIhsou/j Cristo.j eivj do,xan Qeou/ Patro,j 
(2,10-11). Τα Έσχατα και η Βασιλεία του Θεού δεν αναμένονται. 
Έχουν ήδη εγκαινιασθεί με τη Σφαγή και την Ενθρόνιση του 
Αρνίου και η Κτίση, η οποία λαχταρά τη λύτρωσή της (Ρωμ. 8,19), 
δοξολογεί τον Κύριο και ιδιαίτερα το Αρνίο, όχι μόνον διαμέσου 
των αντιπροσώπων της, των τεσσάρων ζώων, αλλά και διά του 
ιδίου του στόματός της (5, 13). Ο Ιωάννης δε διστάζει να περιγρά-
ψει τη λαμπρότητα του καθήμενου επί του θρόνου με πολύτιμους 
λίθους (4, 3), τα χερουβείμ με τέσσερα ζώα (4, 8) και τον I. Xριστό 
με λέοντα, ρίζα, και κατεξοχήν με Αρνίον (5, 5-6), με εικόνες δηλ. 
παρμένες από το φυτικό και ζωικό βασίλειο. 

Το κοσμοείδωλο του τελευταίου βιβλίου είναι απλούστερο από 
εκείνο των συγχρόνων του αποκαλυπτικών συγγραμμάτων και 
υπηρετεί ύψιστους θεολογικούς σκοπούς. Στην παγκόσμια συμ-
φωνία της Αποκ. (5, 13) γίνεται διάκριση του ουρανού, της γης, της 
θάλασσας και των υποχθονίων. Αντί της τριμερούς διαιρέσεως του 
κόσμου είτε σε ουρανό, γη και θάλασσα (10,6· 12,12· 14,7· 21,1) είτε 
σε ουρανό, γη και υποκάτω της γης (5, 3), το Σύμπαν παρουσιάζεται 
τετραμερές να άδει μια δοξολογία με τέσσερα δοξολογικά ονόματα, 
εκ των οποίων τα τρία πρώτα αποτέλεσαν την κατακλείδα της ανα-
φωνήσεως των αγγέλων (5, 12). Η κυριαρχία του αριθμού τέσσσερα 
κατανοείται, εάν ληφθεί υπόψη ότι στη συμβολική των αριθμών 
συνδέεται άρρηκτα με τη Δημιουργία. 

Αποτελεί πεποίθηση της Αποκ. ότι η Κτίση αποτελεί δημιούργημα 
του τριαδικού Θεού. Αυτό εξαίρει ο ύμνος 4, 10-11, η παγκόσμια συμφω-
νία της Κτίσεως (5,13), η όρκιος φράση (10,6) και ιδιαίτερα το πανηγυ-
ρικό Ευαγγέλιο στο 14,7. Το ότι στη Δημιουργία συμμετείχε και ο Υιός 
φαίνεται στο 3,14. Ο ουρανός, ο οποίος είναι χώρος κατοικίας του Θεού, 
χωρίζεται στην Αποκ. από τη γη, διά μέσου του στερεώματος πάνω 
στο οποίο βρίσκεται θύρα. Έτσι, γίνεται εφικτή η είσοδος του Ιωάννη 

5, 11-14
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στον Επουράνιο Ναό (4,1). Σημαντικό είναι ότι ο Ιωάννης κάνει λόγο 
για έναν και όχι τρεις, επτά ή δέκα ουρανούς. Η γη εκλαμβάνεται ως 
τετράγωνη. Στις άκρες της βρίσκονται τα σύνορα του Άδη, από όπου 
τα μυθικά έθνη Γώγ και μαγώγ ανεβαίνουν στο πλάτος της γης (20,9). 
Τα υποχθόνια έχουν διαφορετικές ονομασίες στην Αποκ. Ο Άδης, ο 
οποίος εμφανίζεται προσωποποιημένος μαζί με το θάνατο στο 6,8 
(πρβλ. 1,18), αποτελεί την κατοικία των κεκοιμημένων, σε αντίθεση 
προς την άβυσσο, η οποία αποτελεί το ορμητήριο των δαιμόνων 
(9,3-11), του Θηρίου (11,7· 17,18), της δαιμονικής τριάδος (20,2κε.) και 
των μυθικών εθνών Γωγ και μαγώγ αλλά και προς τη λίμνη του πυρός, 
η οποία αποτελεί χώρο τιμωρίας των δαιμόνων και των αμαρτωλών 
ανθρώπων (20,14). Ο συμβολικός και αλληγορικός χαρακτήρας, που 
αποδίδουν στα στοιχεία της φύσεως παλαιοί και νεότεροι ερμηνευ-
τές, πιστεύω ότι είναι πολλές φορές υπερβολικός. Ο αλληγορικός 
χαρακτήρας της θάλασσας και των ορέων πάνω στα οποία κάθεται 
η πόρνη, σημαίνεται από τον ίδιο τον Ιωάννη (17,9. 15). 

Είναι παράδοξη η δοξολογία της Κτίσεως προς το Θεό στην Αποκ., 
εάν ληφθεί υπόψη ότι είναι εκείνη η οποία κατεξοχήν δέχεται την 
οργή του Θεού ιδίως με τις τέσσερις πρώτες καταστροφές των δυο 
τελευταίων επτάδων των συμφορών (8, 7-12· 16, 3-4). Η Αποκ. πιστεύει 
ότι το Σύμπαν έχει μολυνθεί από την αμαρτία και τους φορείς της. Τη 
μόλυνση αυτή χαρακτηρίζει ως διαφθορά και τους προξένους αυτής 
της μόλυνσης ως διαφθορείς (11,18). Διαφθορείς της φύσης είναι 
καταρχάς οι αντίθεες δυνάμεις· ο Δράκοντας και τα Θηρία. Στα κεφ. 
12-13 κάθε τμήμα της φύσης αποτελεί το κατοικητήριο ενός από τα 
τρία μέλη αυτής της τριάδος. Στον ουρανό εμφανίζεται ο Δράκοντας, 
ο οποίος μάλιστα καταστρέφει την αρμονία και την ωραιότητα του 
Σύμπαντος, σύροντας το τρίτον των αστέρων (12,4). Από τη θάλασσα 
προβάλλει ο αντικατοπτρισμός του Δράκοντα, το Θηρίο - η Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία, της οποίας οι αξιωματούχοι και ο στρατός έφταναν 
διά της θαλάσσης στα μικρασιατικά παράλια, γινόμενοι αντικείμενο 
θεϊκών τιμών και λατρείας (13,1). Από τη γη ανεβαίνει το τρίτο Θηρίο 
(13,11), ο ψευδοπροφήτης, ο τοπικός αρχι ερέας της Λατρείας του 
Καίσαρος και κατεξοχήν φορέας της προπαγάνδας της ρωμαϊκής 
εξουσίας στη μικρά Ασία και ευρύτερα στην Ανατολή. Δεν είναι όμως 
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μόνον η αντίθεη τριάδα αυτή, η οποία διαφθείρει τη γη. Είναι επίσης 
και οι κατοικούντες στη γη, οι οπαδοί του Θηρίου, αυτοί που την 
καταστρέφουν. Οι συνεργάτες της Βαβυλώνας προέρχονται, επίσης, 
από τη γη (βασιλείς, έμποροι) και από τη θάλασσα (ναύτες), ενώ στο 
λεπτομερή κατάλογο των εμπορευμάτων (18, 11-13) περιλαμβάνονται 
είδη πολυτελείας που προέρχονται από τη βάρβαρη σύλησή της και 
προορίζονταν για τη διασκέδαση των πλούσιων Ρωμαίων. Παρότι η 
φύση είναι όμως υπόδουλη στα δαιμονικά αυτά στοιχεία, εντούτοις 
δεν έχει πάψει να βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του Θεού, καθότι 
η εξουσία, την οποία ασκούν ο Δράκοντας και τα Θηρία, είναι σχε-
τική και περιορισμένη. Αυτό φαίνεται στο κεφ. 12. Ο Δράκοντας δεν 
μπορεί να εμποδίσει τη φυγάδευση της γυναίκας, η οποία φέροντας 
τις δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου (12,14) διασχίζει τον αέρα, 
στον οποίο φαινομενικά αυτός κυριαρχεί. Η μητέρα - γη, η οποία 
έχει μολυνθεί από το τρίτο Θηρίο, επίσης δείχνει την εξαιρετική της 
αλληλεγγύη στη μητέρα του αρπαγέντος παιδιού, ανοίγοντας το 
στόμα της και καταπίνοντας τον ποταμό που εκπορεύεται από το 
στόμα του Δράκοντα (12,16). 

Η αλληλεξάρτηση ανθρώπων και φύσης φαίνεται στα αποκαλυ-
πτικά κείμενα του Ιουδαϊσμού. Στο Σλαβωνικό Ενώχ (8) είναι σαφής 
η αντιστοιχία μελών του ανθρώπινου σώματος και φύσης. 

Γη: σάρκα Λίθος: οστά
Θάλασσα: Αίμα και δάκρυα Άγγελοι και νέφη: νόηση
Δροσιά: αίμα χόρτο: τρίχες και φλέβες
Ήλιος: οφθαλμοί Άνεμος: ψυχή και αναπνοή

Ο παραλληλισμός αυτός αποδεικνύει, ότι οι πληγές οι οποίες 
απευθύνονται στη φύση, προειδοποιούν και πλήττουν τον ίδιο τον 
άνθρωπο, ο οποίος έστω και αν είναι συγγενής με αυτήν, είτε την 
ειδωλοποίησε, είτε τη διέφθειρε. Η ίδια η φύση «οπλοποιείται», όπως 
επισημαίνει η Σοφ. Σολομώντος (5,7), προκειμένου να σωθούν οι 
μετανοούντες και να συντριβούν οι αντίθεες σατανικές δυνάμεις. 
Όπως στην περίπτωση του Κατακλυσμού, έτσι και στην περίπτωση 
της Αποκ. οι πληγές, που δέχεται η Κτίση, αποτελούν το πρώτο στάδιο 

5, 11-14
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της προοδευτικής ανακαινισής της. Στο κεφ. 12 ο Δράκοντας χάνει 
την κυριαρχία του στον ουρανό. Στην ενότητα 19,11-20,10 το Θηρίο 
και οι οπαδοί του εξαφανίζονται από τη γη. Η θάλασσα, ως άβυσσος, 
κατοικητήριο δηλ. δαιμονίων και θηρίων, δεν έχει θέση στην Καινή 
Ιερουσαλήμ. Η παραμονή μαρτύρων του Θεού στη γη για χίλια έτη 
(20,4) αποτελεί ακριβώς το πρώτο στάδιο της αποκαταστάσεως και 
της ανακαινίσεώς της, ενώ η ανάσταση των νεκρών από τον Άδη και 
τη θάλασσα (20,13) συνιστά την κάθαρση των εγκάτων της. 

Ο Roloff επισημαίνει ότι, αν και ο σκοπός του Θεού στην Αποκ. 
είναι ο καινός ουρανός και η καινή γη, εντούτοις δεν εγκαταλείπει τη 
Δημιουργία Του, αλλά την αποκαθιστά στην πρώτη της ωραιότητα και 
αρμονία. Ο Θεός είναι παντοκράτωρ και το σχέδιό Του αποσκοπεί στο 
να καταστήσει ορατή τη Βασιλεία Του σε όλα τα πλάτη και τα μήκη 
του κόσμου Του. Ενώ ο Θεός κατεβάζει καινή γη και καινό ουρανό, 
εντούτοις δεν απαρνείται το παλαιό Σύμπαν, το οποίο ο ίδιος κατα-
σκεύασε με τόση σοφία και χαρακτήρισε ως «καλό» (Γεν. 1,8). Ο Θεός 
καταβιβάζει την καινή Κτίση, όχι διότι είναι αδύναμος να ανακαινίσει 
την παλαιά, αλλά διότι έχει ετοιμάσει έναν ακόμη καλύτερο κόσμο για 
τους εκλεκτούς Του. Επιδιώκει απλώς να ελευθερώσει τον παρόντα 
κόσμο από τη δουλεία του Σατανά και των οργάνων του. 

Η κατάβαση της Νύμφης, της Καινής Ιερουσαλήμ και η ανακαι-
νιση του Σύμπαντος δεν αναμένεται μόνον στο μέλλον. Πραγμα-
τοποιείται ήδη στο παρόν και βιώνεται στη σύναξη της Εκκλησίας 
με την ευχαριστηριακή μεταμόρφωση της ύλης, του άρτου και του 
οίνου και κατ’ επέκτασιν αυτής της ανθρώπινης σάρκας σε Σώμα 
και Αίμα του εσφαγμένου Αρνίου. Έτσι, αιτιολογείται η δοξολογία 
ολόκληρου του Σύμπαντος στο Θεό και στο εσφαγμένο Αρνίο, η 
οποία κατακλείει την Επουράνια Λατρεία. Έθνη, άγγελοι και Κτίση 
μπορούν δυνάμει της Σφαγής του Αρνίου να υπακούσουν στην 
πρόσκληση των τριών παιδιών (Δν. 3, 58 κ.ε.) και στον ψαλμωδό, ο 
οποίος κατακλείει τον Ψαλτήρα με την πανηγυρική προσταγή: pa/&  
sa pnoh. aivnesa,tw to.n Ku,rion Vallhlou,ia (Ψ. 148-150).
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5. ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ (ΚΕΦ. 6)

Ο Ι  Ι Π Π Ε Ι Σ

6,1 Kai. ei=don o[te h;noixen to. VArni,on mi,an evk tw/n èpta. sfragi,dwn(
 kai. h;kousa e`no.j evk tw/n tessa,rwn zw,|wn le,gontoj w`j fwnh. bronth/j\

 :Ercou¸
2  Kai. ei=don( kai. ivdou. i[ppoj leuko,j(
 kai. o` kaqh,menoj evpV auvto.n e;cwn to,xon
 kai. evdo,qh auvtw/| ste,fanoj kai. evxh/lqen nikw/n kai. i[na nikh,sh|Å

3 Kai. o[te h;noixen th.n sfragi/da th.n deute,ran( 
 h;kousa tou/ deute,rou zw,|ou le,gontoj\

 :Ercou¸
4 Kai. evxh/lqen a;lloj i[ppoj purro,j(
 kai. tw/| kaqhme,nw| evpV auvto.n evdo,qh auvtw/| labei/n th.n eivrh,nhn evk th/j gh/j 

kai. i[na avllh,louj sfa,xousin 
 kai. evdo,qh auvtw/| ma,caira mega,lhÅ

5 Kai. o[te h;noixen th.n sfragi/da th.n tri,thn(
 h;kousa tou/ tri,tou zw,|ou le,gontoj\

 :Ercou¸
 Kai. ei=don( kai. ivdou. i[ppoj me,laj( 
 kai. o` kaqh,menoj evpV auvto.n e;cwn zugo.n evn th/| ceiri. auvtou/Å
6 Kai. h;kousa w`j fwnh.n evn me,sw| tw/n tessa,rwn zw,|wn le,gousan\ 

Coi/nix si,tou dhnari,ou kai. trei/j coi,nikej kriqw/n dhnari,ou( 
kai. to. e;laion kai. to.n oi=non mh. avdikh,sh|j¸

7 Kai. o[te h;noixen th.n sfragi/da th.n teta,rthn( 
 h;kousa fwnh.n tou/ teta,rtou zw,|ou le,gontoj\

 :Ercou¸
8 Kai. ei=don( kai. ivdou. i[ppoj clwro,j(
 kai. o` kaqh,menoj evpa,nw auvtou/ o;noma auvtw/| Îo`Ð qa,natoj( 
 kai. o` a[|dhj hvkolou,qei metV auvtou/ 
 kai. evdo,qh auvtoi/j evxousi,a evpi. to. te,tarton th/j gh/j avpoktei/nai
 evn r̀omfai,a|  kai. evn limw/| kai. evn qana,tw| kai. ùpo. tw/n qhri,wn th/j gh/jÅ

6, 1-8
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Τα δύο κεφάλαια που έπονται συνδέονται άρρηκτα με τα κεφ. 4 
και 5, τα οποία προηγούνται Η παραλαβή του βιβλίου έχει ως συνέ-
πεια το άνοιγμα των σφραγίδων από το Αρνίο. Οι σφραγίδες με τη 
σειρά τους συνδέονται με τις συμφορές, τις οποίες σκορπούν στη γη 
άλογα τεσσάρων διαφορετικών χρωμάτων, κατ’ αναλογία προς το 
έβδομο όραμα του Ζαχαρία (6,1 κ.ε.), όπου όμως τα χρώματα των 
ίππων συνδέονται με τις τέσσερεις διευθύνσεις του ορίζοντα. 

Οι τέσσερεις πρώτες σφραγίδες ακολουθούν το ίδιο τυποποιη-
μένο σχήμα:

α) Άνοιγμα της σφραγίδας από το Αρνίο (Kai. o[te h;noixen th.n sfragi/da 
th.n...). 

β) Πρόσκληση, η οποία απευθύνεται από ένα ζώο (h;kousa tou/ zw,|ou 
le,gontoj\ :Ercou). 

γ) Εμφάνιση του ίππου (kai. ei=don( kai. ivdou. i[ppoj. . . ’). 
δ) Δραστηριότητα του ίππου (kai. tw/| kaqhme,nw| evpV auvto.n evdo,qh auvtw/|...»). 

Ειδικότερα, στην πρώτη τετράδα των συμφορών, οι οποίες 
κορυφώνονται με την εμφάνιση του χλωρού ίππου και των δύο 
καθημένων σε αυτό, του θανάτου και του Άδη (6,7), ενεργό ρόλο 
διαδραματίζουν τα τέσσερα ζώα, τα οποία αποτελούν κορυφαίο 
χορό του Επουράνιου Ναού. Ο «λέων», ο «μόσχος», το έχον πρό-
σωπο ανθρώπου ζώο και ο «αετός», τα τέσσερα αντιπροσωπευτικά 
της Κτίσεως όντα, προσκαλούν με την φράση «ἔρχου», η οποία 
θυμίζει ανάλογη κραυγή - ικεσία της Επίγειας Εκκλησίας (22, 17), 
κάθε άλογο ξεχωριστά να εμφανιστεί στην αρένα της Ιστορίας 
και να σκορπίσει τον πόλεμο, τον εμφύλιο σπαραγμό, την πείνα, 
τις επιδημίες και το θάνατο. Το Αρνίο είναι Αυτό, το οποίο ανοίγει 
καθεμία από τις επτά σφραγίδες και ο Γιαχβέ Αυτός που παρα-
χωρεί στους ιππείς την άδεια να επιτελέσουν το καταστροφικό 
τους έργο (evdo,qh auvtw/|· passivum divinum). Όταν ανοίγεται η τρίτη 
σφραγίδα, το Αρνίο ή ο Θεός Πατέρας, ο οποίος κάθεται «εν μέσω 
των τεσσάρων ζώων», δίνει εντολή στον «καθήμενο» πάνω στο 
μέλανα ίππο να μην αδικήσει το έλαιον και τον οίνο (6,6)· επεμβαί-
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νει δηλ. μετριάζοντας τη συμφορά του λιμού. με την παραπάνω 
ενεργό συμμετοχή των επουράνιων όντων στα πολιτικά και οικο-
νομικά δρώμενα της γης, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η Ιστορία 
δεν αποτελεί προϊόν της Ειμαρμένης, αλλά αντίθετα έκφραση του 
σχεδίου και του θελήματος του «καθήμενου επί του θρόνου» και 
του Αρνίου. Η κορύφωση της αγωνίας και η αναμονή του Θεού 
και του Αρνίου δεν αποτελούν απλά στοιχεία της δραματουργικής 
και συγγραφικής τέχνης του Ιωάννη, αλλά ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα της Επίγειας Εκκλησίας, η οποία στηριζόμενη ίσως 
στις προφητείες του I. Xριστού (μκ. 13) ήλπιζε ότι η Παρουσία Του 
θα ήταν εγγύς χρονικά. Πιστεύω ότι τα γεγονότα των σφραγίδων 
αποτελούν όντως απεικονίσεις γεγονότων, τα οποία συγκλόνι-
σαν τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, προηγήθηκαν της συγγραφής της 
Αποκάλυψης (εισβολή των Πάρθων 62 μ.χ., εμφύλιες διενέξεις 
68-69 μ.χ.) και ώθησαν την επίγεια Εκκλησία στο να πιστεύει ότι η 
Δευτέρα Παρουσία επίκειται.

Η σύνδεση των κεφαλαίων της Επουράνιας Λατρείας με την 
επτάδα των σφραγίδων έχει το πρότυπο της στον Ιεζεκιήλ. μετά 
τη μεγαλειώδη εμφάνιση της δόξας του Θεού στον ιερέα- προφήτη 
Ιεζεκιήλ στον τόπο μάλιστα της εξορίας και τη βρώση του βιβλίου 
(κεφ. 1-3) (γεγονότα τα οποία αντιστοιχούν στα κεφάλαια της Επου-
ράνιας Λατρείας), στα κεφ. 4-7 του ομώνυμου προφητικού βιβλίου 
ακολουθεί η περιγραφή των συμβολικών ενεργειών του προφήτη, 
οι οποίες αναπαριστούν και δραστηριοποιούν τις μελλοντικές συμ-
φορές του αμαρτωλού Ισραήλ (5,12κ.ε.· πρβλ. 14,21).

Η σύνδεση των κεφαλαίων της Επουράνιας Λατρείας με το κεφ. 6 
έχει το πρότυπό της στους Συνοπτικούς. Όπως απέδειξε ο Charles, η 
επτάδα των σφραγίδων, η οποία με το άνοιγμά της πλήττει διά οικο-
λογικών και άλλων «βιβλικών» καταστροφών το 1/3 της αμαρτωλής 
ανθρωπότητας, ακολουθεί τις προφητείες της μικρής Αποκάλυψης 
των Συνοπτικών Ευαγγελίων, τις οποίες έκανε ο Ιησούς λίγο προ 
της υψώσεώς Του πάνω στο Σταυρό:

6, 1-8
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 Μτ. 24 (στ. 6,7,93,29)  Απ. 6,2-17. 7,1 
1.  Πόλεμος  Σφραγίδα 1. Πόλεμος
2.  Διεθνής Σύρραξη  2. Διεθνής Σύρραξη
3.  Λιμοί  3. Λιμός
4.  Σεισμοί  4. Θάνατος και Άδης
5.  Διωγμός  5. Διωγμός
6.  Εκλείψεις του Ηλίου και Σελήνης 6. Σεισμοί και κοσμικά φαινόμενα
7 Αποστολή αγγέλων  7 Εμφάνιση τεσσάρων αγγέλων

Η ταυτότητα του πρώτου αναβάτη στο λευκό άλογο προλη-
ματίζει τους ερμηνευτές. Ο Charles αντιλαμβάνεται την πρώτη 
σφραγίδα ως τον Πόλεμο, γενικά, ενώ τη δεύτερη σφραγίδα ως «τον 
παγκόσμιο λιμό». Ο Vos πιστεύει ότι με τον πρώτο ιππέα συμβολί-
ζονται οι ψευδομεσσίες, των οποίων ο ερχομός προηγείται στο μτ. 
24,4-5 της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, ενώ άλλοι ερμηνευτές 
ισχυρίστηκαν ότι αποτελεί σύμβολο των Πάρθων και του Αντιχρί-
στου. Ο Court θεωρεί ότι ενυπάρχει πολεμική εναντίον του μίθρα. 
Ο δημοφιλής αυτός στα ρωμαϊκά χρόνια θεός του πολέμου ταυτι-
ζόταν με τον ανίκητο θεό ήλιο (deus sol invictus) (6,2), εικονιζόταν 
ως καβαλάρης πάνω σε λευκό ίππο και έφερε τόξο και ακτινωτό 
στέμμα (διάδημα). Ο μπρατσιώτης υιοθετεί την άποψη των Ανδρέα 
και Αρέθα και θεωρεί τον πρώτο ιππέα ως σύμβολο του χριστιανι-
σμού, γιατί ο χριστός δε μπορεί να εμφανίζεται στην ίδια ενότητα 
ως Αρνίο και παράλληλα ως ιππεύς. 

Θεωρώ ότι συμβολίζει τον I. Xριστό, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο 
εγκαινιάζει τις εσχατολογικές συμφορές που είναι απαραίτητες για 
να ανακαινιστεί ο διεφθαρμένος κόσμος. Αυτός είναι το μοναδικό 
Πρόσωπο στο οποίο μπορεί να αποδοθεί η έννοια της νίκης στον 
απόλυτο βαθμό, όπως αυτό τονίζεται με το συνδυασμό ρήματος 
και μετοχής, ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήση. Οι Πάρθοι, οι οποίοι 
απειλούσαν έντονα τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον 1ο αι. μ.χ., αντι-
κατοπτρίζονται ως δαιμονικές μορφές στο 9,15 κ.ε., ενώ ο Αντίχρι-
στος περιγράφεται αναλυτικά στο κεφ. 13. Είναι σημαντικό το ότι 
το ρήμα νικῶ χρησιμοποιείται στην Αποκ. μέχρι το κεφ. 6, έχοντας 
ως υποκείμενο είτε τον I. Xριστό (3,21· 5,5· πρβλ. Ιω. 16,33) είτε τον 
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πιστό σε Αυτόν (2,7.11.17.26· 3,5. 12. 21). Η αντιστοιχία επίσης του 
καθήμενου πάνω στον λευκό ίππο στο 6,2 με αυτόν στο 19,11 είναι 
εμφανής, παρότι στη δεύτερη περίπτωση (19,11.12) απουσιάζει 
το τόξο και προστίθενται επιπλέον χαρακτηριστικά. Η απουσία 
του τόξου δικαιολογείται από το ότι στο κεφ. 19 περιγράφεται η 
επιστροφή του (ιππέα) I.Xριστού από τη μάχη, ενώ η προσθήκη 
επιπλέον χαρακτηριστικών αποτελεί ίδιον της συγγραφικής τέχνης 
του Ιωάννη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στον πρώτο ιππέα δεν 
καταλογίζεται καμία καταστροφική δραστηριότητα, όπως αντί-
στροφα συμβαίνει με τους επόμενους τρεις ιππείς. 

Ο δεύτερος ιππέας πάνω στο ερυθρό άλογο σκορπά αίμα. Προ-
καλώντας εμφύλιους πολέμους και γενική σύρραξη, καταλύει την 
Pax Romana - «Ρωμαϊκή Ειρήνη». Ο τρίτος ιππέας πάνω στο μαύρο 
άλογο συμβολίζει το πένθος που σκορπά η πείνα. Η ζυγαριά συμβο-
λίζει το «δελτίο» της γερμανικής Κατοχής. Ο χοίνιξ (αρχικά σήμαινε 
το «πιάτο») ισοδυναμούσε με ένα λίτρο, ενώ το δηνάριο αντιστοι-
χούσε σε ένα ημερομίσθιο. Η φωνή ανάμεσα στα ζωόμορφα όντα 
προβλέπει ότι ένα κιλό σιτάρι και τρία κιλά κριθάρι θα κοστίζουν 
ένα ημερομίσθιο (!). Στο 6,6 ο Lohmeyer εξηγεί την εντολή τής μη 
αποστέρησης ελαίου και οίνου ως αποσκοπούσα στη μη έλλειψη 
των απαραίτητων στοιχείων για τη θεία Ευχαριστία και τα άλλα 
μυστήρια. Από άλλους ερμηνευτές η έλλειψη σίτου και κριθαριού 
σε αντίθεση με την αφθονία του κρασιού και του λαδιού, αποδίδεται 
στο ότι τα δύο πρώτα αγαθά ήταν εισαγόμενα από την Ν. Ρωσία 
στη μ. Ασία, οπότε σε περίοδο πολέμου σπάνιζαν περισσότερο, 
από άλλους στο ότι τα δύο πρώτα αγαθά απαιτούν την ανθρώπινη 
εργασία (σπορά και θερισμό), η οποία σε περίοδο πολέμου απουσιά-
ζει, και από άλλους στο ότι ο Ιωάννης σκοπεύει στο να τονίσει ότι ο 
πόλεμος θα πλήξει τα βασικά αγαθά, ενώ τα αγαθά πολυτέλειας θα 
αφθονούν. Ο Boll ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με τις δωδεκαετηρίδες, οι 
οποίες κυκλοφορούσαν ευρέως τα ελληνιστικά χρόνια, η περίοδος, 
στην οποία αναφέρεται ο Ιωάννης, βρισκόταν υπό το κράτος του 
Ζυγού και συνδυαζόταν με την μείωση των σιτηρών και την αύξηση 
του οίνου και του ελαίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογη μυστη-
ριώδης φωνή ακούστηκε κατά την πολιορκία της Ιερουσαλήμ από 

6, 1-8
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τον Τίτο (Ιωσ. Πόλ. 5, 565) και αποσκοπούσε στη μη καταστροφή 
του οίνου και του ελαίου, τα οποία χρησιμοποιούνταν για λατρευ-
τικούς σκοπούς στο Ναό. μάλιστα, όπως η Ford υπογραμμίζει, 
από το ανέκδοτο Ειλητάριο του Ναού διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο 
άγνωστων μέχρι τώρα εορτών: του Ελαίου και του νέου Οίνου. Δεν 
είναι, συνεπώς, αβάσιμη η θέση του Lohmeyer. 

Ο τέταρτος χλωρός ίππος συμβολίζει το λοιμό, το θάνατο, που 
συνοδεύει την πείνα, τις επιδημίες και την ασιτία (Ησ.51,19· Ιερ. 
14,12). Σημειωτέον ότι το χλωρός στην Κ.Δ. έχει τη σημασία τόσο 
του πράσινος (πρβλ. χλωρός χόρτος μκ. 6,39), όσο και του κίτρινος, 
όπως στον Όμηρο. Στα χρόνια του Ιησού ο κίτρινος λεγόταν και 
θειώδης (9,17), καθότι το κίτρο (=λεμόνι) δεν ήταν διαδεδομένο 
στον παραμεσόγειο χώρο. Ο προσωποποιημένος Άδης (1,18· 20,13) 
συνοδεύει το Θάνατο πάνω στον κιτρινιάρικο ίππο, προκειμένου 
να παραλάβει τα πτώματα, τα οποία προήλθαν από τη ρομφαία, 
το λιμό, το θάνατο και τα άγρια θηρία της γης (πρβλ. Λευ. 26,22· 
Ιεζ. 14,21). Αντί του αὐτῷ στο 8γ αρκετοί ερμηνευτές προκρίνουν το 
αὐτοῖς, το οποίο υπονοεί την εξουσία που θα έχουν στα Έσχατα ο 
θάνατος και ο Άδης και όλοι οι προαναφερθέντες ίπποι. Στην τέταρτη 
σφραγίδα χαρακτηριστική είναι η χρήση του τέσσερα. Ο τέταρτος 
ιππέας πλήττει το ¼ της γης με τέσσερεις πληγές!

Η  Ε Π Ο Υ ΡΑ Ν Ι Α Δ Ι Α μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α

6,9 Kai. o[te h;noixen th.n pe,mpthn sfragi/da(
 ei=don u`poka,tw tou/ qusiasthri,ou ta.j yuca.j tw/n evsfagme,nwn
 dia. to.n lo,gon tou/ Qeou/ kai. dia. th.n marturi,an h]n ei=conÅ
10 Kai. e;kraxan fwnh/| mega,lh| le,gontej\ 

e[wj po,te( o` Despo,thj o` a[gioj kai. avlhqino,j(
ouv kri,neij kai. evkdikei/j to. ai-ma h̀mw/n evk tw/n katoikou,ntwn evpi. th/j gh/jÈ
 Kai. evdo,qh auvtoi/j e`ka,stw| stolh. leukh. 
11 kai. evrre,qh auvtoi/j i[na avnapau,sontai e;ti cro,non mikro,n(
 e[wj plhrwqw/sin kai. oi` su,ndouloi auvtw/n kai. oi` avdelfoi. auvtw/n
 oi` me,llontej avpokte,nnesqai w`j kai. auvtoi,Å
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Όταν ανοίγεται η πέμπτη σφραγίδα, ακούγεται έντονη η δια-
μαρτυρία τών ψυχών tw/n evsfagme,nwn dia. to.n lo,gon tou/ Qeou/ και 
ευρισκομένων υποκάτω του θυσιαστηρίου, για τη μαρτυρία τους. 
Όπως ο Ιώσηπος τονίζει, οι ευλαβείς Ισραηλίτες, προτιμούσαν να 
θυσιασθούν παρά να αναγνωρίσουν τον αυτοκράτορα ως δεσπότη 
(Πόλ. 7.410). Η θέση τους κάτω από το επουράνιο θυσιαστήριο οφεί-
λεται στο ότι το αίμα των θυσιών, το οποίο μάλιστα θεωρούνταν 
φορέας της ψυχής (Λευ. 17,14), χυνόταν στη βάση του θυσιαστηρίου 
των ολοκαυτωμάτων (Λευ. 4, 7. 18. 25. 30. 34), ενώ κατά άλλους απο-
δίδεται στη ραβινική άποψη ότι όσοι είναι ενταφιασμένοι κάτω από 
το θυσιαστήριο βρίσκονται μπροστά στο θρόνο του Θεού. 

Το θυσιαστήριο διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στο εσχατο-
λογικό Δράμα, όπως διαπιστώνει κανείς από τα χωρία 9,13-14· 14,17 
και 16,7. Ο Ιωάννης με την παρεμβολή του θυσιαστηρίου σε κρίσιμες 
εσχατολογικές στιγμές θέλει να εξάρει την καθοριστική συμβολή 
των προσευχών των αγίων στη ροή των Εσχάτων. Η προσφώνηση ò 
despo,thj ò a[gioj kai. avlhqino,j απευθύνεται στον I. Xριστό και όχι στον 
Θεό-Πατέρα για τους εξής λόγους: (α) Οι προσευχές των αγίων στο 
5, 8, οι οποίες συμβολίζονται με φιάλες, απευθύνονται στο Αρνίο. 
(β) Τα επίθετα a[gioj kai. avlhqino,j χαρακτηρίζουν στο 3,7 τον I. Xριστό 
(γ) Ως δεσπότης χαρακτηρίζεται στο Ιούδα 4 και στο Β’ Πέ. 2,1 ο I. 
Xριστός. Επειδή το συγκεκριμένο άσμα έχει δεχθεί σφοδρή κριτική 
ότι δε διαπνέεται από το χριστιανικό πνεύμα της αγάπης και της 
συγχωρητικότητας, πρέπει να τονιστεί ότι η προσευχή των μαρ-
τύρων δεν αφορά στην προσωπική τους ικανοποίηση, ούτε στην 
καταστροφή των εχθρών τους. Αφορά στην αποκατάσταση της θείας 
δικαιοσύνης και τον ερχομό της Βασιλείας. Έτσι, θα αποδειχθεί (α) 
ότι ο Θεός των χριστιανών είναι όντως άγιος και αληθινός και (β) 
ότι οι ίδιοι δεν είναι εχθροί του ανθρώπινου γένους, όπως ψευδώς 
συκοφαντήθηκαν. Στην Αποκ. οι πιστοί ούτε σε κάποιο ιερό πόλεμο 
συμμετέχουν, ούτε θεωρούν χαιρέκακα αφ’ υψηλού τα βασανιστή-
ρια και την κόλαση των εχθρών τους, όπως συμβαίνει σε άλλες 
Αποκαλύψεις. Η παρούσα προσευχή δεν πρέπει να συγκρίνεται με 
τις Προσευχές του I. Xριστού και του Στεφάνου (Λκ. 23,24· Πρ. 7,60), 
αλλά με την κραυγή της χήρας προς τον Κριτή για τη δικαίωσή της 

6, 9-11
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από τον αντίδικό της και τη ρητορική ερώτηση του Κυρίου, που τη 
συνοδεύει: (Λκ. 18,7-8): o` de. Qeo.j ouv mh. poih,sh| th.n evkdi,khsin tw/n 
evklektw/n auvtou/ tw/n bow,ntwn auvtw/| h`me,raj kai. nukto,j( kai. makroqumei/ 
evpV auvtoi/jÈ le,gw ùmi/n o[ti poih,sei th.n evkdi,khsin auvtw/n evn ta,cei. Ο Caird 
υποστήριξε ότι η παρούσα προσευχή πρέπει να κατανοηθεί ως ένα 
είδος έφεσης που ασκούν οι καταδικασθέντες από τα ανθρώπινα 
δικαστήρια μάρτυρες στο επουράνιο δικαστήριο, προκειμένου να 
δικαιωθεί η πίστη τους. 

Η  Ε Κ Τ Η  Σ Φ ΡΑ Γ Ι Δ Α

6,12 Kai. ei=don o[te h;noixen th.n sfragi/da th.n e[kthn(
 kai. seismo.j me,gaj evge,neto kai. o` h[lioj evge,neto me,laj w`j sa,kkoj 

tri,cinoj kai. h` selh,nh o[lh evge,neto w`j ai-ma
13 kai. oi` avste,rej tou/ ouvranou/ e;pesan eivj th.n gh/n( 
 ẁj sukh/ ba,llei tou.j ovlu,nqouj auvth/j ùpo. avne,mou mega,lou seiome,nh(
14 kai. o` ouvrano.j avpecwri,sqh w`j bibli,on e`lisso,menon 
 kai. pa/n o;roj kai. nh/soj evk tw/n to,pwn auvtw/n evkinh,qhsanÅ
15 Kai. oi` basilei/j th/j gh/j kai. oi` megista/nej kai. oi` cili,arcoi
 kai. oi` plou,sioi kai. oi` ivscuroi. kai. pa/j dou/loj kai. evleu,qeroj 
 e;kruyan e`autou.j eivj ta. sph,laia kai. eivj ta.j pe,traj tw/n ovre,wn
16 kai. le,gousin toi/j o;resin kai. tai/j pe,traij\

 Pe,sete evfV h`ma/j kai. kru,yate h`ma/j avpo. prosw,pou
 tou/ Kaqhme,nou evpi. tou/ qro,nou kai. avpo. th/j ovrgh/j tou/  vArni,ou(

17 o[ti h=lqen h̀ h̀me,ra h̀ mega,lh th/j ovrgh/j Auvtou/17( kai. ti,j du,natai staqh/naiÈ

Η άμεση απάντηση του Θεού στη δίκαιη διαμαρτυρία των δού-
λων του είναι η παροχή λευκών ιματίων. Η έμμεση απάντησή 
Του είναι τα κοσμογονικά γεγονότα της έκτης σφραγίδας. με τα 
οικολογικά «βιβλικά» γεγονότα αυτής της σφραγίδας εκπληρώνο-
νται πολλές παλαιοδιαθηκικές προφητείες. Το σκοτείνιασμα του 

17 Αντίθετα, από το textus receptus υιοθετώ την άποψη του Αλεξανδρινού Κώδικα 
και του Εκκλησιαστικού κειμένου και όχι τη γραφή του Σιναϊτικού «αυτών», 
διότι αυτή η παραλλαγή ως lectio difficilior συνάδει και με άλλους μυστηριώδεις 
ενικούς της Αποκ. (πρβλ. 22,3).
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ήλιου και η αιμάτωση της σελήνης εκπληρώνουν την προφητεία 
του Ιωήλ (3,4). Η παρομοίωση w`j sa,kkoj tri,cinoj, η οποία αποδίδει 
ανάγλυφα το τραγικό πένθος και τέλος του λατρευόμενου στα 
ελληνιστικά χρόνια θεού ήλιου, απηχεί το Ησ. 50,3 kai. evndu,sw to.n 
ouvrano.n sko,toj kai. qh,sw w`j sa,kkon to. peribo,laion auvtou/. Η αστρική 
βροχή στο Ησ. 34,4 προμηνύει τον πόλεμο του Θεού ενάντια στην 
Εδώμ: kai. e`ligh,setai o` ouvrano.j w`j bibli,on kai. pa,nta ta. a;stra pesei/Ä 
tai w`j fu,lla evx avmpe,lou kai. w`j pi,ptei fu,lla avpo. sukh/j. Ο ουρανός, 
όπου συμπυκνώνονταν οι ελπίδες του κοσμοπολίτη ανθρώπου 
διπλώνεται με τρομερό κρότο σα βιβλίο και οι αστερισμοί, σημείο 
προσανατολισμού και αντικείμενο λατρείας για όλο τον αρχαίο 
κόσμο, πέφτουν στη γη σαν όλυνθοι - τα άγουρα σύκα, που ξεκολ-
λάνε μόνον με το σφοδρότατο άνεμο. Η μετακίνηση των νησιών 
οφείλεται, κατά τον Caird, στο ότι χρησίμευαν ως τόπος εξορίας 
των χριστιανών (όπως η Πάτμος).

Τα βιβλικά κοσμογονικά γεγονότα έχουν ως αποτέλεσμα τον 
πανικό της ανθρωπότητας. Ο τρόμος κυριεύει κατεξοχήν τους 
ισχυρούς αξιωματούχους του Πλανήτη (Ησ. 34,12), τους μεγιστά-
νες ευγενείς (πρβλ. μκ. 6,21· Απ.18,23), τους χιλιάρχους (πρβλ. 
μκ. 6,21· Απ. 19,18), τους πλουσίους (πρβλ. Λκ. 6,24. 21,1) και τους 
ισχυρούς (πρβλ. Εβρ. 11, 24). Κατόπιν, προκειμένου να συμπληρω-
θεί ο αριθμός 7, προστίθεται το kai. pa/j dou/loj kai. evleu,qeroj. Όλες 
οι τάξεις των ανθρώπων συγκλονίζονται τόσο, ώστε μέσα στον 
πανικό τους καταφεύγουν στα ήδη μετακινηθέντα όρη προκειμένου 
να σωθούν από την πτώση των αστέρων (Ησ. 2, 10· Ιερ. 4,29· Ωσ. 
10,8). Η προσπάθεια φυγής υπενθυμίζει την απέλπιδα προσπάθεια 
των πρωτοπλάστων και του Κάιν (Γεν. 4,10) να κρυφτούν από το 
βλέμμα του Θεού. με μια ρητορική ερώτηση η αμαρτωλή και μέχρι 
πρότινος παντοδύναμη ανθρωπότητα αποδέχεται την αδυναμία 
της μπροστά στην οργή του Αρνίου. Η ερώτηση αυτή υπενθυμίζει 
την κρίσιμη ερώτηση των προφητών Ναούμ (avpo. prosw,pou ovrgh/j 
Auvtou/ ti,j u`posth,setai kai. ti,j avntisth,setai evn ovrgh/| qumou/ Auvtou/È o` 
qumo.j auvtou/ th,kei avrca,j kai. ai` pe,trai dieqru,bhsan avpV auvtou/. 1,6) και 
μαλαχία (kai. ti,j u`pomenei/ h`me,ran eivso,dou auvtou/ h' ti,j u`posth,setai evn 
th/| ovptasi,a| auvtou/ dio,ti auvto.j eivsporeu,etai w`j pu/r cwneuthri,ou kai. w`j 

6, 12-17
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po,a pluno,ntwn 3,2) και συνδέεται με τις αντιδράσεις στην επιφάνεια 
ενός Θεού, ο οποίος έρχεται για να αποκαταστήσει την σαλεμένη 
δικαιοσύνη του κόσμου Του. 

Η παρουσίαση του Αρνίου με χαρακτηριστικά πολεμιστή, στην 
κατακλείδα του κεφ. 6, αντιστοιχεί στην εμφάνιση του ιδίου με τα 
ίδια χαρακτηριστικά κατά το άνοιγμα της πρώτης σφραγίδας. Ο 
Ιωάννης εισάγει και κατακλείει τις συμφορές των σφραγίδων με τον 
I. Xριστό, για να εκφράσει το μήνυμα ότι πίσω από την Ιστορία και 
από αυτά ακόμη τα καταστροφικά γεγονότα κρύβεται το πάνσοφο 
σχέδιο του Θεού και του Αρνίου.

6. ΟΙ 144.000 ΚΑΙ Ο ΟΧΛΟΣ (ΚΕΦ. 7)

Η  Σ Φ ΡΑ Γ Ι Σ Η  Τ Ω Ν  Δ Ο ΥΛ Ω Ν

7,1 Meta. tou/to ei=don te,ssaraj avgge,louj 
 e`stw/taj evpi. ta.j te,ssaraj gwni,aj th/j gh/j( 
 kratou/ntaj tou.j te,ssaraj avne,mouj th/j gh/j
 i[na mh. pne,h| a;nemoj evpi. th/j gh/j mh,te evpi. th/j qala,sshj
 mh,te evpi. pa/n de,ndronÅ
2 Kai. ei=don a;llon a;ggelon avnabai,nonta avpo. avnatolh/j h`li,ou 

e;conta sfragi/da Qeou/ zw/ntoj(
 kai. e;kraxen fwnh/| mega,lh| toi/j te,ssarsin avgge,loij 
 oi-j evdo,qh auvtoi/j avdikh/sai th.n gh/n kai. th.n qa,lassan 3 le,gwn\ 

Mh. avdikh,shte th.n gh/n mh,te th.n qa,lassan mh,te ta. de,ndra( 
 a;cri sfragi,swmen tou.j dou,louj tou/ qeou/ h`mw/n

evpi. tw/n metw,pwn auvtw/nÅ
4 Kai. h;kousa to.n avriqmo.n tw/n evsfragisme,nwn(
 e`kato.n tessera,konta te,ssarej cilia,dej(
 evsfragisme,noi evk pa,shj fulh/j ui`w/n VIsrah,l\
5 evk fulh/j vIou,da dw,deka cilia,dej evsfragisme,noi(
 evk fulh/j R̀oubh.n dw,deka cilia,dej(
 evk fulh/j Ga.d dw,deka cilia,dej(
6 evk fulh/j  vAsh.r dw,deka cilia,dej(
 evk fulh/j Nefqali,m dw,deka cilia,dej(
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 evk fulh/j Manassh/ dw,deka cilia,dej(
7 evk fulh/j Sumew.n dw,deka cilia,dej(
 evk fulh/j Leui. dw,deka cilia,dej(
 evk fulh/j  vIssaca.r dw,deka cilia,dej( 
8 evk fulh/j Zaboulw.n dw,deka cilia,dej(
 evk fulh/j  vIwsh.f dw,deka cilia,dej(
 evk fulh/j Beniami.n dw,deka cilia,dej evsfragisme,noiÅ

Το κεφ. 7 διαιρείται σε δύο ενότητες, οι οποίες εισάγονται και οι 
δύο με το Meta. tou/to ei=don:

Ενότητα Ι
στ. 1:  Εμφάνιση των τεσσάρων αγγέλων, οι οποίοι κρατούν τους 

καταστροφικούς ανέμους. 
στ. 2-3: Ε μφάνιση του αγγέλου με τη σφραγίδα του «ζώντος»  

Θεού. 
στ. 4-5:  Αναγγελία του αριθμού και της προελεύσεως των εσφρα-

γισμένων. 

Ενότητα ΙΙ
στ. 9-12: Περιγραφή της Επουράνιας Λατρείας, 
στ. 13-17:  Επεξήγηση της ταυτότητας του όχλου. 

Είναι εμφανές ότι οι δύο ενότητες του κεφ. 7 βρίσκονται σε αντιθε-
τικό παραλληλισμό. α) Ο Ιωάννης ακούει στην ενότητα Ι τον αριθμό 
των εσφαγμένων, ενώ στην ενότητα II βλέπει τον όχλο. β) Στην ενό-
τητα Ι ακούει τον αριθμό 144. 000, ενώ στην ενότητα II ορά όχλο και 
μάλιστα αναρίθμητο. γ) Οι 144. 000 προέρχονται από τις ισραηλιτικές 
φυλές, ενώ ο όχλος από όλα τα έθνη. δ) Ο όχλος βρίσκεται στον ουρανό, 
προερχόμενος από τη μεγάλη θλίψη (στ. 14). Οι 144.000 σφραγίζονται 
στη γη, ενόψει των τελικών εσχατολογικών καταστροφών (στ. 1). 
Οι παραπάνω αντιθέσεις οδηγούν τους περισσότερους ερμηνευτές 
είτε στο να θεωρήσουν ότι η ενότητα Ι προέρχεται από μια ιουδαϊ- 
κή ή ιουδαιοχριστιανική πηγή σε αντίθεση προς την ενότητα II, η 
οποία αποτελεί ποίημα/σύνθεση του Ιωάννη, είτε ότι η ασυμφωνία 

7, 1-8
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των δύο ενοτήτων οφείλεται σε διαφορετικά στάδια επεξεργασίας 
του κειμένου. 

Περί της ταυτότητας των 144. 000 και του όχλου εκφράστηκαν 
οι απόψεις ότι είναι (α) Ιουδαίοι και Εθνικοί, (β) Ιουδαιοχριστιανοί 
και εθνικοχριστιανοί, (γ) Ιουδαιοχριστιανοί και το σύνολο των χρι-
στιανών, (δ) χριστιανοί και μάρτυρες, (ε) μάρτυρες και υπόλοιποι 
χριστιανοί, (ς) η Εκκλησία προ και μετά τη Δευτέρα Παρουσία και 
(ζ) η Εκκλησία στρατευόμενη και θριαμβεύουσα. Στις παραπάνω 
απόψεις πρέπει να προστεθεί η άποψη του Βauckham (η) ότι ο 
Ιωάννης διά της αντιπαραθέσεως των δύο αυτών συνόλων προ-
σπαθεί να μεταμορφώσει τις κατεστημένες ιουδαϊκές μεσσιακές 
και εσχατολογικές αντιλήψεις. Όπως στο κεφ. 5 διά της αντιπαρα-
βολής αυτού που άκουσε περί του I. Xριστού (5, 5) με αυτό που είδε 
(5,6-7), υπογράμμισε τη χριστιανική αντίληψη περί παθητού (και όχι 
εξολοθρευτή) μεσσία, έτσι και στο κεφ. 7 διά της αντιπαραβολής 
αυτού που ακούει (144. 000 Ισραηλίτες) με αυτό που βλέπει (όχλος 
εκ παντός έθνους) υπογραμμίζει τη χριστιανική αντίληψη περί της 
οικουμενικότητας της σωτηρίας και της επιτεύξεως της (σωτηρίας) 
όχι διά μέσου της σφαγής των «άλλων», αλλά διά της δυνάμεως του 
εκχυθέντος αίματος του Αρνίου (πρβλ. 12,11). Παραβλέπει όμως ο 
Βauckham το γεγονός ότι οι δύο ενότητες του κεφ. 7, σε αντίθεση με 
ό,τι συμβαίνει στο κεφ. 5, είναι σαφώς διακρινόμενες, αφού εισάγο-
νται με τη χαρακτηριστική φράση Meta. tou/to ei=don (στ. 1,9).

Ο Ulfgang υποστήριξε ότι οι δύο ενότητες του κεφ. 7 δεν παρου-
σιάζουν ούτε δύο διαφορετικές τοπικές διαστάσεις (στρατευομένη 
θριαμβεύουσα εκκλησία), ούτε πολύ περισσότερο δύο διαφορετικές 
χρονικές διαστάσεις της Εκκλησίας (πριν και μετά την Παρουσία του 
I. Xριστού). Οι δύο ενότητες, επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή, δε 
θα πρέπει να ερμηνευτούν βάσει του Ζαχ.14 και της εορτής της Σκη-
νοπηγίας, που περιγράφεται εκεί, όπως υποστήριξε ο Draper, αλλά 
βάσει της εμπειρίας Εξόδου του αρχαίου Ισραήλ. Όπως οι Ισραηλίτες 
έσωσαν τα πρωτότοκά τους διά του αίματος του πασχάλιου αρνίου, 
έτσι και οι 144. 000 σώζονται από τις εσχατολογικές συμφορές με τη 
σφραγίδα του ζώντος Θεού. Όπως ο εκλεκτός λαός στους πρόποδες 
του όρους Σινά έπλυνε τα ιμάτιά του και απείχε από σεξουαλικές 



2 1 1

σχέσεις, προκειμένου να βιώσει την αποκάλυψη του Θεού (Εξ. 19,15), 
έτσι και ο όχλος στην Αποκ. λεύκανε ήδη τις στολές του (Απ. 7,14) και 
οι 144. 000 δεν «μολύνονται» πλέον με γυναίκες (14,4). Όπως ο Ισρα-
ηλιτικός λαός οδηγούνταν διά της στήλης του πυρός και της νεφέλης 
στη Γη της Επαγγελίας, έτσι και ο όχλος οδηγείται από το Αρνίο evpi. 
zwh/j phga.j ùda,twn (7,17). Οι δύο ενότητες του κεφ. 7 παρουσιάζουν, 
συνεπώς, την Εκκλησία υπό το πρίσμα της «θλίψεως» (Ι) και της 
«βασιλείας» (ΙΙ). Σύμφωνα με το 1,9, η Εκκλησία σε αυτό τον αιώνα 
κατά έναν παράδοξο και αντιφατικό (για τον κόσμο) τρόπο βιώνει 
τη βασιλεία της μέσα από τη θλίψη και το διωγμό. Ήδη, στο παρόν ο 
αναρίθμητος λαός του Θεού απολαμβάνει το αξίωμα της βασιλικής 
και ιερατικής εξουσίας και σφραγίζεται διά του βαπτίσματος και των 
υπολοίπων μυστηρίων της Εκκλησίας, για να αντιμετωπίσει τους 
εσχατολογικούς κινδύνους. Στο παρόν και όχι στο απώτερο μέλλον 
συμμετέχει στην εσχατολογική βασιλεία του Θεού, λατρεύοντας το 
Θεό και το Αρνίο στο επουράνιο θυσιαστήριο. Η μετοχή ερχόμενοι 
είναι χρόνου ενεστώτα και περιγράφει την πορεία του λαού του 
Θεού, διά μέσου της θλίψεως του παρόντος προς την ανεκτίμητη 
δόξα του μέλλοντος. 

Πιστεύω ότι ο Ιωάννης προσδοκά ότι κατά τα Έσχατα το δωδε-
κάφυλο του Ισραήλ θα ανασυγκροτηθεί και θα δοξασθεί επιστρέ-
φοντας στην αλήθεια, την οποία εγκατέλειψε. Αυτή τη μετάνοια 
των Ισραηλιτών διακήρυξε ο Παύλος (Ρωμ. 11) και την προβάλλει 
ο Ιωάννης στην Καινή Ιερουσαλήμ με τους δώδεκα πυλώνες, στους 
οποίους είναι γραμμένα τα ονόματα των δώδεκα φυλών (21,12-17). 
Παράλληλα αυτοί οι 144. 000 Ισραηλίτες αποτελούν, σύμφωνα με 
το 14,3, τις «απαρχές» του θερισμού· αντιπροσωπεύουν δηλ. όλους 
εκείνους που θα ακολουθήσουν πάνω στη γη το Αρνίο και θα μεί-
νουν πιστοί σε Αυτό μέχρι θανάτου. 

Ολόκληρο το κεφ. 7 αποπνέει το αίσθημα της προστασίας και 
της στοργής με την οποία ο Θεός και ιδιαίτερα το Αρνίο θα περι-
βάλλει κατά την τελική φάση των Εσχάτων την Εκκλησία τόσο 
στον γη όσο και στον ουρανό. Αυτό το αίσθημα της σιγουριάς και 
της ασφάλειας δίνεται ήδη με την εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου. 
Εμφανίζονται οι τέσσερεις άγγελοι, οι οποίοι κρατούν τους κατα-
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στροφικούς ανέμους στα τέσσερα σημεία τής (θεωρούμενης ως) 
επίπεδης γης. Ο Charles επισημαίνει ότι οι άγγελοι των τεσσάρων 
γωνιών της γης θεωρούνταν ως φορείς καταστροφικών ανέμων, 
ενώ αυτοί των τεσσάρων πλευρών της γης ως χορηγοί των εύδιων 
ανέμων. Oι τέσσερεις αυτοί άνεμοι, θεωρούνταν στην αρχαιότητα 
ως πηγή ζωής αλλά και ως αιτία ερήμωσης και ολέθρου. Στο Ιεζ. 
37,9 προσδίδουν νεύρα και ζωή στα οστά των νεκρών, ενώ στο Ιεζ. 
49,36 σκορπίζουν την καταστροφή στον αμαρτωλό πληθυσμό του 
Ελάμ. Στην Παλαιστίνη μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα καταστροφική 
η δραστηριότητα του Σιρόκο, που προέρχεται από την καυτή ανατο-
λική έρημο (πρβλ. Ωσ. 3,1). Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ στο Ζαχ 
6,5 οι τέσσερις άνεμοι ταυτίζονται με τους τέσσερεις ίππους, στην 
Αποκ. γίνεται διάκριση μεταξύ ίππων (κεφ. 6) και ανέμων (κεφ. 7). 
Τα δέντρα μνημονεύονται ιδιαίτερα στο 7,1, είτε διότι αποτελούν 
τις ορατές ενδείξεις της πνοής ανέμου, είτε διότι είναι αυτά που 
υφίστανται περισσότερο τις καταστροφικές συνέπειές του, είτε 
διότι αποτελούν σύμβολα των βασιλείων του κόσμου (Δν. 4).

Από το σημείο του ορίζοντα όπου ανατέλλει ο ήλιος και ευρίσκεται 
ο λησμονημένος (αλλά όχι χαμένος) Παράδεισος ανεβαίνει άγγε-
λος, ο οποίος έχει τη σφραγίδα του ζώντος Θεού, ενώ ακούγεται 
φωνή μεγάλη να μην «αδικηθούν» τα τρία μέρη της φύσης, προτού 
σφραγισθούν οι δούλοι του Θεού στα μέτωπά τους. Η διαφύλαξη των 
εκλεκτών μέσω ενός «σημείου» υπενθυμίζει τα παλαιοδιαθηκικά 
χωρία Γεν.4,15, και Ιεζ.9,4. Στην περίπτωση της Εξόδου το σημείο 
του πασχάλιου αίματος σώζει τα πρωτότοκα των Εβραίων από το 
θάνατο του εξολοθρευτή αγγέλου (Εξ. 12,13), ενώ στο Ιεζ. 9,4 ο ενδε-
δυμένος ποδήρη άνδρας δέχεται από το Θεό την εξής εντολή: di,elqe 
me,shn th.n  vIerousalh,m kai. do.j to. shmei/on evpi. ta. me,twpa tw/n avndrw/n tw/n 
katastenazo,ntwn kai. tw/n katwdunwme,nwn evpi. pa,saij tai/j avnomi,aij tai/j 
ginome,naij evn me,sw| auvth/j. Το ερώτημα, το οποίο προκύπτει είναι εάν 
μπορεί αυτή η σφραγίδα, για την οποία γίνεται λόγος στο Απ. 7, να 
ταυτιστεί με το έχον σχήμα ταυ, δηλ. σταυρού, σημείο του Ιεζεκιήλ, 
καθώς στην Αποκ. γίνεται λόγος για σφραγίδα και όχι για σημείον. 

Η σφραγίδα της Αποκ. βρίσκεται σε αντιθετικό παραλληλισμό 
προς το χάραγμα του Αντίχριστου (13,16) και το περιεχόμενό της 
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ταυτίζεται με τα ονόματα του Αρνίου και του Πατρός Του (14,1). Όπως 
οι Ιουδαίοι αρχιερείς έφεραν στο μέτωπο το μεγαλειώδες όνομα 
του Θεού (πρβλ. Εξ. 28,36-32), έτσι και οι 144. 000 δούλοι του Θεού, 
έχοντας το αξίωμα του ιερέως (1,6· 5,10), φέρουν στο μέτωπό τους 
τη σφραγίδα του ονόματός Του και του I. Xριστού. Όπως οι δούλοι 
ενός κυρίου και οι λάτρεις κάποιου συγκεκριμένου θεού, επίσης, 
σφραγίζονταν, για να δηλωθεί η απόλυτη εξάρτησή τους από αυτόν, 
έτσι και οι 144.000 δούλοι του Θεού φέρουν τη σφραγίδα Αυτού που 
τους αγόρασε από τη γη (14,4). Όπως οι στρατιώτες σφραγίζονταν 
με τα διακριτικά του τάγματός τους, έτσι και οι 144.000 στρατιώτες 
του Αρνίου σφραγίζονται με το όνομα του αρχηγού τους. 

Η σφράγιση στην Αποκ. δε σχετίζεται άμεσα με το Άγ. Πνεύμα, 
όπως συμβαίνει στις επιστολές του απ. Παύλου (Β’ Κορ. 1,22· Εφ. 1, 
13· 4, 30), αλλά αφορά ιδιαίτερα στην προστασία από τις εσχατολο-
γικές δαιμονικές καταστροφές. Δεν αποκλείεται όμως, ο Ιωάννης 
να ανακαλεί στη σκέψη των ακροατών έμμεσα το συγκλονιστικό γι’ 
αυτούς μυστήριο του Βαπτίσματος, αφού μνημονεύει ταυτόχρονα στο 
ίδιο κεφάλαιο τα λευκά ιμάτια, τη λυτρωτική σημασία του αίματος 
του Σωτήρος, την πλύση των στολών και το βαπτιστήριο Ψαλμό 
22(23). Έτσι αναβιώνουν τα αισθήματα του ενθουσιασμού και της 
«πρώτης αγάπης» τους για τον Ιησού (2,4), που ένιωσαν τη στιγμή 
της μεταστροφής τους και ήταν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της 
πνευματικής μάχης ενάντια στις αντίθεες δυνάμεις. Η Βάπτιση ανα-
κλήθηκε, άλλωστε, και στο κεφ. 1 με το βαπτιστηριακό ύμνο 1,4-6. Οι 
σφραγιζόμενοι 144. 000 είναι ίσως το εκλεκτό ισραηλιτικό λείμμα, το 
οποίο προσέρχεται κατά τα Έσχατα στο χριστιανισμό (πρβλ. Ρωμ. 
11) και προφυλάσσεται από τους εσχατολογικούς κινδύνους. μετά 
το σταυρικό θάνατο του Ι. χριστού το «σημείον» του Ιεζεκιήλ (9,4), 
το εβραϊκό taw, θεωρήθηκε ως τύπος και προεικόνισμα του Σταυρού 
και ενδεικτικό του ονόματος του χριστού. Στον Ποιμένα του Ερμά 
η σφραγίδα ταυτίζεται με το ύδωρ του Βαπτίσματος (93,4).

Ο Ιωάννης ακούει τον αριθμό των εσφραγισμένων. Είναι ο αριθμός 
144.000, ο οποίος είναι αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του 12 
x 12.000, όπως αποδεικνύεται και από το λεπτομερή κατάλογο που 
ακολουθεί. Ο αριθμός 144 συνδέεται άμεσα με την Καινή Ιερουσα-
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λήμ της οποίας το μήκος, το πλάτος, το ύψος αλλά και το πάχος του 
τείχους σχετίζεται με το 12.000 και το 144 (21, 16-17). Σε αντιθετικό 
παραλληλισμό προς τον αριθμό του Θηρίου (666), δεν τίθεται μάλιστα 
στην Αποκ. ο αριθμός του ονόματος του I. Xριστού (888· πρβλ. Σιβυλλα 
1, 323-331), αλλά πάλι ο αριθμός 144.000 των μαθητών-μιμητών το 
Αρνίου. μάλλον ο τετράγωνος αυτός (σε αντιθετικό με τον τριγωνικό 
666) αριθμός 144 συμβολίζει το οργανωμένο πλήθος. Το ότι ο Ιωάννης 
όντως θέλει να εξάρει το πλήθος, μπορεί να εξαχθεί από το γεγονός 
ότι στους καταλόγους των φυλών του Ισραήλ που μας προσφέρει η 
Α. Γ. ουδέποτε αναφέρεται τέτοιος αριθμός πιστών. 

Και άλλα χαρακτηριστικά των 144. 000 υπαινίσσονται το γεγονός 
ότι οι σφραγισμένοι αυτοί δούλοι του Θεού αποτελούν το στρατό 
του Θεού, ο οποίος σύμφωνα με τις ιουδαϊκές προσδοκίες πρόκειται 
να διεξαγάγει την τελική μάχη εναντίον των Υιών του Σκότους 
νικηφόρα. 1) Το ότι οι 144. 000 δεν μολύνθηκαν με γυναίκα μπο-
ρεί να κατανοηθεί, εάν κανείς αναλογιστεί ότι στο στρατόπεδο 
των Ισραηλιτών απαγορευόταν αυστηρά κάθε σεξουαλική σχέση 
ή άλλος μολυσμός (Δτ. 23,9-14· Α’ Βασ. 21,5· Β’ Βασ. 11,9-13). Οι 
Εσσαίοι τηρούσαν την παρθενία, όχι μόνον επειδή ανέμεναν την 
εσχατολογική μάχη εναντίον του Βελιάρ, αλλά επειδή θεωρούσαν 
ότι ήδη στο παρόν παλεύουν ηθικά με τις δυνάμεις του Σκότους. 
Σε αντίθεση με τους πεπτωκότες αγγέλους οι οποίοι μολύνθηκαν 
διά της κοινωνίας τους με τις θυγατέρες των ανθρώπων και έπε-
σαν, οι 144. 000 διά της παρθενίας και της συμμετοχής τους στην 
αέναη Επουράνια Λατρεία κοινωνούν με τον ουρανό. 2) Το ότι οι 
144. 000 είναι άρρενες μπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι 
μόνον άρρενες άνω των είκοσι ετών μπορούν να συμ μετάσχουν 
στη μάχη. Γι

�
 αυτό και μόνον άρρενες απογράφονταν στους κατα-

λόγους, κάτι το οποίο συμβαίνει και στην Αποκ. 3) Το όρος Σιών, 
πάνω στο οποίο βρίσκονται οι 144. 000 (14,1), αποτελούσε το χώρο 
στον οποίο θα διεξαγόταν η τελική μάχη μεταξύ των θεϊκών και 
αντίθεων δυνάμεων και θα εγκαθίστατο η μεσσιακή βασιλεία (Ψ. 
2,5· Δ’ Εσδρ. 13). 4). Όπως οι στρατιώτες έπρεπε να είναι σωματικά 
άρτιοι, έτσι και οι 144.000 είναι «άμωμοι» (14,5). Στο στρατό των 
Υιών του Φωτός οι στρατιώτες πρέπει να είναι σωματικά ακέραιοι 
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(1Qμ 7,4), όπως και οι Λευΐτες κατά την άσκηση του λειτουργή-
ματός τους (Λευ. 21,17-21).

Παράλληλα, οι 144. 000 έχουν και άλλα ιερατικά γνωρίσματα: 
1) Η παρθενία τους μπορεί να κατανοηθεί από τη λατρευτική αγνό-
τητα και αποχή, την οποία διατηρούσαν οι λευΐτες και ιερείς κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους. 2) Βρίσκονται στο όρος Σιών, 
τον κλασικό τόπο «κατοικίας» του Θεού στη γη και συμμετέχουν 
στην Επουράνια Λατρεία της Εκκλησίας (14,2). 3) Όπως ο ιουδαίος 
αρχιερέας, έτσι και αυτοί φέρουν στο μέτωπό τους τη σφραγίδα με 
το όνομα του Αρνίου και το όνομα του Πατρός αυτού (14,2). 4) Οι 
ίδιοι οι 144. 000 αποτελούν απαρχή - θυσία (14,4)· αποτελούν δηλ. 
το αφιερωμένο στο Θεό αντιπροσωπευτικό τμήμα ολόκληρου του 
θερισμού, ο οποίος περιγράφεται στην τελευταία ενότητα του κεφ. 
14 (στ. 14-16) σε αντίθεση προς το καταπάτημα του ληνού (στ. 17-20). 
Όπως οι λευΐτες αφιερώνονταν στο Θεό αντί όλων των πρωτοτόκων 
του Ισραήλ, έτσι και οι 144. 000 είναι οι λευΐτες εκείνοι, οι οποίοι 
αψηφούν τα δύο βασικά ένστικτα της ανθρώπινης ύπαρξης (της 
αυτοσυντήρησης και της διαιώνισης του ανθρωπίνου είδους), προ-
κειμένου να ακολουθήσουν το Αρνίο στη θυσία και την ανάσταση 
(14,2). Τελικά σφαγιάζονται, προκειμένου διά της μαρτυρίας τους 
να επιστρέψει ο κόσμος σε μετάνοια, γινόμενοι και αυτοί πάσχο-
ντες δούλοι του Θεού (14,5//Ησ. 53,9). 5) Το ότι αποτελούν πασχάλια 
θύματα, όπως και το Αρνίο, διακρίνεται και από την επισήμανση 
ότι είναι άμωμοι. 

Στον κατάλογο, ο οποίος παρατίθεται στο 7,4-8, προκαλούν εντύ-
πωση τα εξής στοιχεία: 1) Ο Ιούδας, ενώ δεν ήταν ο πρωτότοκος 
γιος του Ιακώβ, ηγείται του καταλόγου, κάτι το οποίο συναντάται 
και στους αντίστοιχους καταλόγους Αρ. 2,3.· 7,12.· 10,14· Α’ Παρ. 2,3 
και 12,15. Ενώ η τοποθέτηση του Ιούδα στην αρχή των παλαιοδια-
θηκικών καταλόγων οφείλεται στο γεγονός ότι οι κατάλογοι ήταν 
εμπνευσμένοι από τη γεωγραφική κατανομή των φυλών (από Νότο 
προς Βορρά), στην Αποκ. η φυλή του Ιούδα προηγείται, διότι από 
αυτήν προέρχεται ο μεσσίας I. Xριστός (5,5). 2). Απουσιάζει η φυλή 
Δαν. Αυτό συμβαίνει και στον κατάλογο Α’ Παρ. 2,3-7,40. Πολλές 
εικασίες και ερμηνείες περί της απουσίας αυτής διατυπώθηκαν. Ο 
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de Wetters απέδωσε την απουσία στην ασημαντότητα της φυλής, 
ο Duesterdiecks στον εξαφανισμό της και άλλοι στην έκπτωσή της 
στην ειδωλολατρία. Παρόμοια κριτική δέχεται η συγκεκριμένη φυλή 
στη Διαθ. Δαν 5, όπου όμως προφητεύεται η αποκατάσταση της 
φυλής (5,9-13) και η συμμετοχή της στην εσχατολογική σωτηρία του 
Ισραήλ. Οι Hartwig, Spitta υποθέτουν ότι ο Ιωάννης αντί της φυλής 
«Δαν», έγραψε «μαν» (= μανασσή), κάτι το οποίο είναι απίθανο, 
διότι, αφενός, τέτοια παραφθορά δε συναντάται στους παλαιούς 
μεγαλογράμματους κώδικες και, αφετέρου, διότι είναι αδύνατο ο 
Ιωάννης να μπέρδεψε τις δώδεκα ισραηλιτικές φυλές. Σύμφωνα 
με άλλους ερμηνευτές, η φυλή Δαν σκοπίμως παραθεωρήθηκε, 
διότι θεωρούνταν η φυλή προέλευσης του Αντιχρίστου, κάτι το 
οποίο ισχυρίζεται ήδη ο αγ. Ειρηναίος, στηριζόμενος στο Ιερ. 8,16 
(Κατά Αρέσεων Έλεγχος 5. 30. 2). Αυτή η παράδοση δε συναντάται 
όμως στην Προχριστιανική Γραμματεία. Αποτελεί συνδυασμό της 
Προσδοκίας ότι ο Αντίχριστος θα προέλθει από την Ανατολή με την 
ερμηνεία χωρίων όπως Γεν.49 και Ιερ.8,6. 3) Ο Ιωσήφ μνημονεύεται 
ιδιαίτερα μαζί με τον Μανασσή. Σε άλλους καταλόγους το όνομα 
Ιωσήφ αντικαθίσταται με το όνομα Εφραίμ. Ίσως ο συγγραφεύς έχει 
κατά νου το κλασικό προφητικό κείμενο της ενώσεως του δωδεκαφύ-
λου κατά τα Έσχατα, το Ιεζ. 37,15-25. Στα χωρία 16 και 19 το όνομα 
Ιωσήφ παρατίθεται σε συνδυασμό με φράσεις που αναφέρονται 
στον Εφραίμ κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να υποθέτει 
ότι το όνομα Ιωσήφ χρησιμοποιείται αντί του ονόματος της φυλής 
Εφραίμ. Στο Αρ. 1 στους υιούς Ιωσήφ συγκαταλέγονται και οι υιοί 
Εφραίμ, ενώ οι υιοί μανασσή μνημονεύονται ιδιαιτέρως (1, 32). Τα 
στοιχεία αυτά μπορεί να έδωσαν την αφορμή στον Ιωάννη να ταυτί-
σει τον Ιωσήφ με τον Εφραίμ, παραθέτοντας μόνο το όνομα Ιωσήφ. 
4) Εντύπωση προκαλεί η μνεία της φυλής Λευΐ σε ένα κατάλογο 
που έχει στρατιωτικό χαρακτήρα. Η φυλή Λευΐ απουσιάζει σε δύο 
μωσαϊκούς καταλόγους (Αρ. 1,49· 2,33· 26,1-51· πρβλ. Α’ Παρ. 21,6), οι 
οποίοι έχουν χαρακτήρα απογραφής. μνημονεύεται, όμως, σε μη 
στρατιωτικούς καταλόγους (Αρ. 3,15· 26,62). Στον Πόλεμο των Υιών 
Φωτός εναντίον των Υιών του Σκότους (1Qμ), οι Λευΐτες έστω και 
εάν δεν πολεμούν με τα όπλα, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 
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στη μάχη, αναπέμποντας προσευχές καθ
�
 όλη τη διάρκειά της και 

κρούοντας τις σάλπιγγες, οι οποίες κατευθύνουν τους πολεμιστές 
στον πόλεμο. χωρίς τους ιερείς δεν μπορεί, άλλωστε, να διεξαχθεί 
ιερός πόλεμος. Εκτός αυτού οι δραστηριότητες του πατριάρχη Λευΐ, 
του ζηλωτή λευΐτη Φινεές (Αρ. 25,13. Διαθ. Λευϊ 5,3) και των μακ-
καβαίων απογόνων τους αποτελούν πρότυπο προς μίμηση. 

Η απαρίθμηση των φυλών δεν ακολουθεί ούτε τη σειρά φυσικής 
γέννησης των πατριαρχών, ούτε τη σειρά ανάλογα με τη μητέρα 
που γέννησε κάθε Πατριάρχη, ούτε τη σειρά της κατανομής που 
είχαν οι φυλές κατά την πορεία τους στην Έρημο. Γι

�
 αυτό ο Charles 

(Ι 207κ.ε.) επιχείρησε να αλλάξει τη σειρά, με την οποία παραθέτει 
τις φυλές ο Ιωάννης, κάτι το οποίο όμως ήταν άστοχο, αφού κανείς 
κατάλογος φυλών δεν ομοιάζει απολύτως με τον άλλον. μάλλον ο 
Ιωάννης προσπαθεί να απαριθμήσει τις φυλές από μνήμης ανάλογα 
με τη σειρά γέννησής τους.  

Ο  Ο χ Λ Ο Σ  Σ Τ Ο  Ε Π Ο Υ ΡΑ Ν Ι Ο  Θ Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο

7,9 Meta. tau/ta ei=don( kai. ivdou. o;cloj polu,j( 
 o]n avriqmh/sai auvto.n ouvdei.j evdu,nato(
 evk panto.j e;qnouj kai. fulw/n kai. law/n kai. glwssw/n
 èstw/tej evnw,pion tou/ qro,nou kai. evnw,pion tou/  vArni,ou  
 peribeblhme,nouj stola.j leuka.j kai. foi,nikej evn tai/j cersi.n auvtw/n( 
10 kai. kra,zousin fwnh/| mega,lh| le,gontej\ 
~H swthri,a tw/| Qew/| h̀mw/n tw/| Kaqhme,nw| evpi. tw/| qro,nw| kai. tw/| VArni,w|18Å

Ο όχλος εμφανίζεται στον Επουράνιο Ναό να είναι ενδεδυμένος 
με λευκές στολές και κρατά φοίνικες στα χέρια του. Τα λευκά ιμάτια 
αποτελούν, σύμφωνα με το 6, 11 δώρο προς τους μάρτυρες, αλλά όχι 
αποκλειστικό. Στην Εκκλησία της περιοχής των Σάρδεων, ο I. Xρι-
στός υπόσχεται σε κάθε νικώντα το δώρο της ένδυσης λευκών (και 
όχι πορφυρών) ιματίων (3, 5). Άλλωστε, η λεύκανση των ιματίων, η 

18 Ο Lohmeyer διαιρεί την κραυγή του όχλου σε τρείς στίχους. Ο Charles παραθέτει 
το υμνητικό αυτό κείμενο αδιαίρετο, κάτι το οποίο θεωρώ ορθότερο.

7, 9
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συμμετοχή στο σωτηριώδες έργο του I. Xριστού καθώς επίσης και η 
οικείωση των ωφελειών που απέρρευσαν από τη θυσία και το αίμα 
του Αρνίου αποτελούν κοινό κτήμα όλων των χριστιανών. Ο φοίνι-
κας, το πανάρχαιο σύμβολο της ανάστασης, της αναγέννησης και 
της αθανασίας, αποτελούσε το εθνικό έμβλημα της Παλαιστίνης 
και αποτυπωνόταν σε όλα τα νομίσματα της χώρας από την εποχή 
των μακκαβαίων μέχρι εκείνη του αυτοκράτορα Ανδριανού. Στην 
Αποκ. δεσπόζει στα χέρια όλων των τέως εθνικών που γεύθηκαν 
τις σωτηριώδεις συνέπειες της σφαγής του Ιησού. 

Η κραυγή του όχλου είναι μια θριαμβευτική αναφώνηση 
(acclamatio) προς το Θεό και ιδιαίτερα το Αρνίο. Παρόμοιες αναφωνή-
σεις, οι οποίες εμπεριέχουν μάλιστα τον όρο η σωτηρία, συναντώνται 
στην Αποκ. στα χωρία 12, 11 και 19,1. Η διαφορά τής υπό εξέταση 
αναφωνήσεως από τις δύο άλλες έγκειται στο ότι στο προκείμενο 
χωρίο η λ. σωτηρία συντάσσεται με δοτική και όχι με γενική (πρβλ. 
Ψ. 3, 9: tou/ Kuri,ou h` swthri,a kai. evpi. to.n lao,n sou h` euvlogi,a sou. Ψ. 
36[37],29). Ανάλογη αναφώνηση, σχετικά με τη σωτηρία αποκλει-
στικά όμως του Ισραήλ, συναντάται στους φαρισαϊκής προέλευσης 
Ψαλμούς του Σολομώντος (10,8· 12,6). 

Ο Jörns υποστήριξε ότι η δοτική οφείλεται στο ότι ανάλογη πτώση 
χρησιμοποιεί ο ύμνος, ο οποίος αντιφωνεί στην υπό εξέταση ανα-
φώνηση (7, 11). Προσωπικά πιστεύω ότι ο Ιωάννης προτιμά τη 
δοτική για να δώσει στο υμνητικό κείμενο τη μορφή της δοξολο-
γίας. Είναι μάλλον επηρεασμένος από το Ψ. 117(118),25, το οποίο 
αδόταν πανηγυρικά κατά την εορτή της Σκηνοπηγίας, καθώς η λ. 
σωτηρία αποτελεί ελεύθερη μετάφραση του ὡσαννά και σημαίνει 
όχι απλώς τη νίκη, αλλά τη δόξα. Ο όρος η σωτηρία συναντάται σε 
συνωνυμικό παραλληλισμό με τον όρο η δόξα σε μια σημαία των 
Υιών του Φωτός της κοινότητος (1Qμ 13-14): Όταν επιστρέψουν από 
τον πόλεμο θα γράφουν πάνω στις σημαίες τους: Σωτηρία του Θεού, 
νίκη του Θεού, βοήθεια του Θεού, υποστήριξη του Θεού, χαρά του 
Θεού, ευχαριστίες στο Θεό, δοξολογία του Θεού, ειρήνη του Θεού. Η 
απόδοση μάλιστα της σωτηρίας-δόξας τόσο στο Θεό όσο και στο 
Αρνίο, έχει το πρότυπό της σε μια παραλλαγή του Ωσαννά, την 
οποία αναφωνούσαν οι ιερείς την τελευταία και πανηγυρικότερη 
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ημέρα της εορτής της Σκηνoπηγίας, η οποία έχει επηρεάσει βαθύ-
τατα το περιεχόμενο και το συμβολισμό της ενότ. ΙΙ του κεφ. 7. Η 
πανηγυρική αυτή αναφώνηση είχε τις εξής δύο παραλλαγές: α) Δόξα 
στο Θεό και στο θυσιαστήριο β) Εγώ και Αυτός (ani wahu) Σώσον (Tos. 
Sukk. 3. 9). Στη δεύτερη περίπτωση το πρόσωπο, το οποίο μαζί με 
τον Γιαχβέ ονομαζόταν ως Σωτήρας, παρέμενε ακατονόμαστο. Ο 
Ιωάννης αντικαθιστά τη λέξη θυσιαστήριο και την αόριστη αντω-
νυμία Αυτός με Εκείνον που αντικατέστησε το θυσιαστήριο και τις 
θυσίες· το πασχάλιο Αρνίο. Τους λόγους για τους οποίους η σωτηρία 
και δόξα δεν οφείλονται μόνον στο Θεό, αλλά ιδιαίτερα στο Αρνίο 
τούς εξηγεί κατόπιν ο πρεσβύτερος (7,17). 

Συνεπώς δεν έχουμε απλώς έναν εκχριστιανισμό ενός ιουδαϊκού 
ύμνου, όπως υποστήριξε ο Jörns για την περίπτωση της υπό εξέταση 
αναφωνήσεως, αλλά μια παραλλαγή του ωσαννά. Ο Ιωάννης προ-
τιμά τον όρο ἡ σωτηρία αντί του όρου ὡσαννά για τους εξής λόγους: 
α) Το ουσιαστικό ἡ σωτηρία αποδιδόταν στους ειδωλολατρικούς 
θεούς, οι οποίοι ονομάζονταν μάλιστα σωτῆρες. β) Ο Ιωάννης χρη-
σιμοποιεί το ουσ. η σωτηρία σε αντιθετικό παραλληλισμό προς 
την αναφώνηση salus, η οποία, σύμφωνα με το Σουητώνιο, συχνά 
ακουγόταν στο ρωμαϊκό παλάτι προς τον αυτοκράτορα Δομιτιανό 
(Δομ. 13). γ) Το ουσιαστικό σωτηρία (jeschua) ανακαλούσε στη μνήμη 
των ακροατών το ίδιο το όνομα του I. Xριστού.

Ο όχλος αποδίδει τη δόξα και τη σωτηρία στο Θεό και το Αρνίο. Ο 
καθοριστικός ρόλος του Αρνίου στη σωτηρία τους υπογραμμίζεται 
με ιδιαίτερη έμφαση και στην απάντηση του πρεσβυτέρου που ακο-
λουθεί (στ. 14-17) με δύο οξύμωρα σχήματα, τα οποία αποδίδουν με 
τον καλύτερο τρόπο την ωφέλεια, η οποία «πήγασε» από τη «μωρία» 
του Σταυρού. Η λεύκανση των ιματίων μέσω αίματος (στ. 14) και η 
διαποίμανση από ένα εσφαγμένο Αρνίο (στ. 17) αποτελούν τα δύο 
στοιχεία, τα οποία χάρισαν πραγματικά στον ποικίλης προέλευσης 
όχλο την πολυπόθητη σωτηρία. Ο ίδιος ο όχλος διαβεβαιώνει έτσι 
την αγωνιζόμενη και χειμαζόμενη επίγεια Εκκλησία ότι, παρά τις 
θηριώδεις επιθέσεις του Αντίχριστου, η σωτηρία κοντά στον Ιησού 
είναι εξασφαλισμένη. Ο ύμνος, επίσης, έμμεσα τονίζει στους ανα-
γνώστες-ακροατές ότι η σωτηρία τους δεν μπορεί να προσδοκάται 

7, 9
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από επίγεια πρόσωπα ή συστήματα, τα οποία επαγγέλλονται τη 
λύτρωση. Η σωτηρία απορρέει μόνον από τον Ιησού, του οποίου το 
όνομα ετυμολογικά και οντολογικά σχετίζεται με τη σωτηρία. Ο 
Ιησούς άπαξ διά παντός δε λύτρωσε απλώς τον άνθρωπο από την 
ενοχή, τη φθορά και το θάνατο, αλλά τον κατέστησε λειτουργό στα 
Άγια των Αγίων του Επουράνιου Ναού.

Η  Δ Ο Ξ Ο Λ Ο Γ Ι Α Τ Ω Ν  Α Γ Γ Ε Λ Ω Ν

7,11 Kai. pa,ntej oi` a;ggeloi ei`sth,keisan ku,klw| tou/ qro,nou 
 kai. tw/n presbute,rwn kai. tw/n tessa,rwn zw,|wn 
 kai. e;pesan evnw,pion tou/ qro,nou evpi. ta. pro,swpa auvtw/n 
 kai. proseku,nhsan tw/| Qew/| 12 le,gontej\ 

VAmh,n( h` euvlogi,a kai. h` do,xa kai. h` sofi,a kai. h` euvcaristi,a
kai. h` timh. kai. h` du,namij kai. h` ivscu.j tw/| Qew/| h`mw/n

eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn\ VAmh,nÅ

Οι άγγελοι απαντούν στην Αναφώνηση του όχλου με μία δοξο-
λογία, η οποία περιλαμβάνει επτά δοξολογικά ονόματα19. Έτσι, 
επισφραγίζουν την Επουράνια Λατρεία, η οποία εγκαινιάστηκε με 
τον τρισάγιο Ύμνο των τεσσάρων ζώων. Όλα τα δοξολογικά ονό-
ματα έχουν ήδη μνημονευτεί σε διαφορετική σειρά σε προηγούμενα 
υμνητικά κείμενα (πρβλ. 5, 12). Παρατιθέμενα όμως έναρθρα απο-
δίδονται πλέον στον Τριαδικό Θεό στον απόλυτο βαθμό. Οι άγγελοι 
υπογραμμίζουν με την προσκύνηση και τη δοξολογία τους, λίγο πριν 
από το άνοιγμα της τελευταίας σφραγίδας, ότι όλα τα δοξολογικά 
ονόματα, τα οποία αποδίδονταν στον Καίσαρα και το πολιτικό κατε-
στημένο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αρμόζουν στον ύψιστο και 
τελειότερο βαθμό στο Θεό. με τον όρο tw/| Qew/| h̀mw/n κατονομάζεται 

19 Ο Lohmeyer ισχυρίζεται ότι το υμνητικό αυτό κείμενο αποτελείται από εννέα 
στίχους, οι οποίοι ακολουθούν το σχήμα 2+2+3. Νομίζω ότι η άποψη αυτή είναι 
ακραία, καθότι το υμνητικό αυτό κείμενο, όπως και ο παράλληλος του 5,12, 
φαίνεται να αποτελούνται μάλλον από τρείς στίχους. Από αυτούς οι δύο πρώτοι 
στίχοι έχουν 4+3 δοξολογικά ονόματα, αντίστοιχα.
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τόσο ο καθήμενος επί του θρόνου Θεός, όσο και ιδιαίτερα το Αρνίο, 
το οποίο ενώ στην αμαρτωλή ανθρωπότητα φανερώνεται ως οργι-
σμένο (6,16-17), στον όχλο αποκαλύπτεται ως στοργικός ποιμένας 
και οδηγεί τους πιστούς σε πηγές υδάτων ζωής (7,17). 

 Οι ύμνοι γενικότερα του κεφ. 7 δεν προλαμβάνουν τα Έσχατα, 
όπως οι περισσότεροι ερμηνευτές υποστηρίζουν. Περιγράφουν την 
κατάσταση της στρατευόμενης και ταυτόχρονα θριαμβεύουσας 
Εκκλησίας στην τελική πορεία της προς το δοξασμό. Σε αντίθεση 
προς τον τρόμο της αμαρτωλής ανθρωπότητας μπροστά στην Παρου-
σία του Θεού και του Αρνίου, η οποία την οδηγεί να καταφύγει στα 
ήδη μετατοπισθέντα όρη και σπήλαια και να διερωτηθεί με δέος τίς 
δύναται σταθῆναι, η Εκκλησία δε στέκεται απλώς μπροστά στο Θεό 
και το Αρνίο, αλλά και αγάλλεται για την Παρουσία Του, αναπέ-
μποντας όχι τρομακτικές κραυγές απελπισίας, αλλά αναφωνήσεις 
και δοξολογίες, οι οποίες εξαίρουν τη σωστική δράση του Αρνίου. 

Η  Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Η  Τ Ο Υ Π Ρ Ε Σ Β Υ Τ Ε Ρ Ο Υ

7,13 Kai. avpekri,qh ei-j evk tw/n presbute,rwn le,gwn moi\
 Ou-toi oi` peribeblhme,noi ta.j stola.j ta.j leuka.j
 ti,nej eivsi.n kai. po,qen h=lqonÈ
14 kai. ei;rhka auvtw/|\ Ku,rie, mou( su. oi=dajÅ Kai. ei=pe,n moi\
 Ou-toi, eivsin oi` evrco,menoi evk th/j qli,yewj th/j mega,lhj 
 kai. e;plunan ta.j stola.j auvtw/n
 kai. evleu,kanan auvta.j evn tw/| ai[mati tou/ VArni,ouÅ
15 Dia. tou/to, eivsin evnw,pion tou/ qro,nou tou/ Qeou/ 
 kai. latreu,ousin auvtw/| h`me,raj kai. nukto.j evn tw/| Naw/| Auvtou/(
 kai. o` Kaqh,menoj evpi. tou/ qro,nou skhnw,sei evpV auvtou,jÅ
16 Ouv peina,sousin e;ti ouvde. diyh,sousin e;ti 
 ouvde. mh. pe,sh| evpV auvtou.j o` h[lioj ouvde. pa/n kau/ma(
17 o[ti to. VArni,on to. avna. me,son tou/ qro,nou poimanei/ auvtou.j 
 kai. o`dhgh,sei auvtou.j evpi. zwh/j phga.j u`da,twn( 
 kai. evxalei,yei o` Qeo.j pa/n da,kruon evk tw/n ovfqalmw/n auvtw/Å

7, 11-17
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Η απόκριση του πρεσβυτέρου, η οποία κατακλείει το κεφ. 7, περι-
γράφει με έρρυθμο τρόπο την πορεία της Εκκλησίας στο παρελθόν, 
στο παρόν και το μέλλον και παρηγορεί όσους χριστιανούς τρέμουν 
και δειλιάζουν μπροστά στην έλευση των Εσχάτων. Έντεχνη είναι 
η εναλλαγή των χρόνων, η οποία χρησιμοποιήθηκε και στο κεφ. 4 
για την περιγραφή του Επουράνιου Ναού. Στο παρελθόν ανήκει η 
πλύση και η λεύκανση των στολών, στο παρόν η διηνεκής λατρεία 
και ευχαριστία, η οποία αναπέμπεται στον Επουράνιο Ναό του Θεού 
και στο μέλλον η σκήνωση του Θεού και η διαποίμανσή τους από 
το Αρνίο. Η μελλοντική κατάσταση καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 
μέρος της απαντήσεώς του και παρουσιάζεται σε δύο παράλληλα 
δομημένες τρίστιχες στροφές. Η σκήνωση του Θεού, η οποία περι-
γράφεται στην πρώτη στροφή, αντιστοιχεί στη διαποίμανση του 
ένθρονου Αρνίου της δεύτερης. Το ouv peina,sousin e;ti ouvde. diyh,sousin 
e;ti είναι παράλληλο της καθοδήγησης του όχλου σε γάργαρες πηγές 
υδάτων από τον Ι. χριστό και η προφύλαξη από το καύμα αντιστοιχεί 
στην τελική εξάλειψη του πόνου. Η εσχατολογική κατάσταση των 
εκλεκτών περιγράφεται έτσι στις δύο στροφές θετικά ως σκήνωση 
του Θεού και διαποίμανση του Αρνίου και αρνητικά ως προφύλαξη 
από δεινά, τα οποία μπορεί καλύτερα να συνειδητοποιήσει εκείνος, 
ο οποίος έχει εμπειρία της ερήμου. 

Η απάντηση του πρεσβυτέρου είναι χαρακτηριστική, διότι απο-
τελεί την περίληψη της ανθρωπολογίας και της σωτηριολογίας 
της Αποκ.. Επαναλαμβάνεται ελαφρώς παραλλαγμένη στο 21,4, 
την κορυφαία στιγμή της παρέλευσης του παλαιού Σύμπαντος και 
της πανηγυρικής εμφάνισης της Νύμφης, της Καινής Ιερουσαλήμ, 
από μια μεγάλη φωνή άγνωστης προέλευσης και ταυτότητας. Η 
σύγκριση μεταξύ των δύο κειμένων φανερώνει μερικές λεπτές δια-
φορές. Ο Θεός με την κατάβαση της Καινής Ιερουσαλήμ σκηνώνει 
όχι ἐπί αλλά μετά ανθρώπων. Η πρόθεση μετά χρησιμοποιείται 
στην Αποκ., για να δηλώσει την άρρηκτη κοινωνία του Αρνίου με 
τους πιστούς Του (3,4. 20. 21· 14,1· 17,14· 20, 4. 6), ενώ στον επίλογό 
της η ίδια πρόθεση χρησιμοποιείται τρεις συνεχόμενες φορές (21, 3. 
6), για να δηλώσει την άμεση κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Η αντι-
κατάσταση συνεπώς του επί με το μετά εκφράζει την τελείωση και 
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ολοκλήρωση της σχέσεως του Θεού με τον κόσμο του. Όπως στο κεφ. 
7 ο Θεός σκηνώνει και αγκαλιάζει με την παρουσία Του τον ποικίλης 
εθνικής και φυλετικής προέλευση όχλο, έτσι και κατά τα Έσχατα η 
θεϊκή Σεκινά επισκιάζει όχι μόνον τους Ισραηλίτες, αλλά όλους τους 
ανθρώπους. Στην περικοπή 21,3-4 εξαίρεται επιπλέον η συντριβή 
του θανάτου σε αντίθεση με την υπό εξέταση ενότητα όπου δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στη διαποίμανση και την προφύλαξη του όχλου. 
Βασιζόμενος στις παραπάνω διαφορές, νομίζω ότι ο πρεσβύτερος 
δεν περιγράφει με την απόκρισή του την κατάσταση των τελικών 
Εσχάτων, αλλά τη μακαριότητα όλων εκείνων που έρχονται στον 
ουρανό, έχοντας περάσει θλίψεις και δοκιμασίες για το όνομα του 
χριστού. Η μετοχή ερχόμενοι προϋποθέτει μια συνεχή εισροή σεσω-
σμένων, η οποία προφανώς δεν πρόκειται να σταματήσει, αλλά θα 
πολλαπλασιαστεί με την προσθήκη των 144. 000 και όλων εκείνων, 
που θα μείνουν πιστοί στη μαρτυρία του Ιησού κατά τη διάρκεια 
της εσχατολογικής πάλης με το Θηρίο και τα όργανά του. Αυτοί 
που υποστηρίζουν το αντίθετο, το ότι δηλ. η σκηνή στο 7, 13-17 είναι 
προληπτική του τέλους, στηρίζονται στο ότι ο όρος «θλίψις μεγάλη» 
σημαίνει στο Δν.12,1, και στην εσχατολογική αποκάλυψη του I. Xρι-
στού (μτ. 24,21) την τελική εσχατολογική δοκιμασία των εκλεκτών. 
Στην Αποκ. όμως δε φαίνεται ο όρος να αποτελεί τεχνικό όρο των 
Εσχάτων και ειδικότερα της δοκιμασίας των εκλεκτών, η οποία 
προηγείται της κοινής αναστάσεως. Ο αναστάς I. Xριστός απειλεί 
τους οπαδούς της Ιεζάβελ ότι τους αναμένει θλίψη μεγάλη (2,22), 
εάν δεν μετανοήσουν από τα έργα τους. Η θλίψη και η βασιλεία (1,9) 
αποτελούν παρούσα κατάσταση όλων των χριστιανών και ειδικότερα 
του αγγέλου της Εκκλησίας των Σμυρνέων (2,9). Αυτή η κατάσταση 
αποτελεί την προϋπόθεση της μακαριότητας των ουρανών.

Το Kai. avpekri,qh με το οποίο εισάγεται η απάντηση και η ερώτηση 
συνάμα του πρεσβυτέρου προκαλεί απορία, διότι δεν προϋποτίθεται 
κάποια ερώτηση του Ιωάννη. Αντίθετα, αυτός που τελικά ερωτά είναι 
ο πρεσβύτερος. Ο Kraft, στηριζόμενος στη φράση του Ιωάννη ku,rie, 
mou( su. oi=daj, υποθέτει ότι ο Ιωάννης δεν ερωτά πρώτος από σεβασμό, 
μολονότι εσωτερικά αισθάνεται αυτή την ανάγκη. Το μου όμως με 
το οποίο απευθύνεται στον πρεσβύτερο αποτελεί έκφραση της οικει-
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ότητας που αισθάνεται με το συνομιλητή του. Το Kai. avpekri,qh είτε 
αποτελεί εβραϊσμό (εβρ. ana, εγκαινιάζω ένα διάλογο), είτε απάντηση 
στην προϋπάρχουσα αλλά μη εκφρασθείσα απορία του Ιωάννη 
για την ταυτότητα του όχλου (μπρατσιώτης). Όπως σημειώνει ο 
Ανδρέας, ο πρεσβύτερος με την ερώτηση διεγείρει τον Ιωάννη στην 
έρευνα των οφθέντων. Άλλες παρεμφερείς ερωτήσεις στην Αποκ. 
(πρβλ. 17, 7) αποδεικνύουν ότι ο τρόπος αυτός της απαντήσεως 
ανήκει επιπλέον στη τεχνική συγγραφής του Ιωάννη. 

Το κύριε, με το οποίο προσφωνεί ο Ιωάννης, δεν αποδεικνύει το 
ότι οι 24 πρεσβύτεροι είναι αγγελικά τάγματα, τα οποία επιτελούν 
στον ουρανό τις ιερατικές αρμοδιότητες, που επιτελούσαν οι 24 τάξεις 
λευΐτών και ιερέων στον καταστραμμένο στα χρόνια του Ιωάννη 
Ναό των Ιεροσολύμων. Έτσι, προσφωνούνται στην Π. Δ. σεβάσμιοι 
άνθρωποι (π.χ. ο Αβραάμ· Γεν. 24,12,14). Αποδεικνύει απλώς την 
τιμή με την οποία περιβάλλει ο Ιωάννης τον ερωτώντα πρεσβύτερο. 
Η σπουδή με την οποία στο κεφ. 5 ο πρεσβύτερος παρακαλεί τον 
κλαίοντα απόστολο (5, 5 κ.ε.) και απαντά στο κεφ. 7 στο ερώτημά 
του, είναι ενδεικτική της συναντίληψης και παράκλησης, την οποία 
προσφέρει η Επουράνια στην επίγεια Εκκλησία.

Στην απάντηση του πρεσβυτέρου ως αποκλειστική αιτία του 
αγιασμού και της καθάρσεως των ιματίων, εξαίρεται η δραστικό-
τητα του αίματος του Αρνίου, κάτι που συνέβη και στο κεφ. 5. Στο 
12,11 προστίθεται ως αιτία της νίκης των αγίων και η μαρτυρία και 
η αυταπάρνησή τους, ενώ στην υπό εξέταση περικοπή η προσωπική 
συμβολή του όχλου υποδηλώνεται μόνον έμμεσα με τη χρήση του 
ενεργητικού αορίστου έπλυναν. Αυτό οφείλεται στο ότι ο Ιωάννης 
θέλει να εξάρει καταρχάς τη σημασία του αίματος του Αρνίου, 
κάτι που μπορεί καλύτερα να συνειδητοποιηθεί, εάν ληφθεί υπόψη 
ότι ως αποκλειστική αιτία συμμετοχής στην εσχατολογική εορτή 
της Σκηνοπηγίας παρουσιαζόταν από τους ραβίνους η εγωιστική 
επίδειξη καλών έργων. Ο όχλος στην Αποκ. εορτάζει και μάλιστα 
αέναα αυτή την ίδια την εορτή όχι λόγω των δικών του αξιόμισθων 
έργων, αλλά λόγω του αίματος του Αρνίου. 

Η αποτελεσματικότητα και η δύναμη του αίματος του Αρνίου 
εξαίρεται με το οξύμωρο σχήμα της λεύκανσης διά του αίματος, 



2 2 5

το οποίο (σχήμα) επαναλαμβάνεται λίγο αργότερα για να εξάρει 
το ποιμαντικό ρόλο του Αρνίου. Το kai. e;plunan ta.j stola.j auvtw/n 
kai. evleu,kanan auvta.j evn tw/| ai[mati tou/ VArni,ou απηχεί το Γεν. 49,11. 
μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ιδίως το τμήμα της Επουράνιας 
Λατρείας που εμπεριέχεται στην ενότητα 7,9-17 βρίσκεται σε αντιθε-
τικό παραλληλισμό προς μυστηριακές τελετές οι οποίες ήκμαζαν στο 
μικρασιατικό χώρο. α) Οι λευκές στολές, τις οποίες φοράει ο όχλος, 
αντιστοιχούν σε αντίστοιχες ενδυμασίες τις οποίες φορούσαν οι 
συμμετέχοντες στα μυστήρια. β) Το πλύσιμο των στολών στο αίμα 
του Αρνίου αντιστοιχεί στη γνωστή ως «ταυροβόλιο» τελετή μυή-
σεως στα μυστήρια του μίθρα. Ο υποψήφιος προς μύηση έμπαινε 
σε ένα λάκκο επάνω από τον οποίο σφαζόταν το ιερό ζώο ταύρος. 
με το αίμα του ταύρου λουζόταν-βαπτιζόταν ο υποψήφιος, ο οποίος 
θεωρούνταν πλέον ως «αναγεννημένος στην αιωνιότητα» (renovatus 
aeternitatis). γ) Η «κραυγή» ἡ σωτηρία. . . του όχλου αντιστοιχεί σε 
αντίστοιχες κραυγές των συμμετεχόντων στα μυστήρια θαρρεῖτε 
μύσται τοῦ θεοῦ σεσωσμένου, ἔσται γὰρ ὑμῖν ἐκ πόνων σωτηρία (Λειτ. 
του μίθρα 2. 21. 2). 

Όπως στον ύμνο 5,9-11 τονίζεται ότι η σφαγή του Αρνίου είχε 
ως συνέπεια την ανύψωση των ανθρώπων στο ύπατο βασιλικό και 
ιερατικό αξίωμα, έτσι και ως άμεση συνέπεια της προσοικειώσεως 
του αίματός Του στην απάντηση του πρεσβυτέρου παρουσιάζεται 
η άσκηση ιερατικών αρμοδιοτήτων. Ενώ έργο του Σατανά είναι η 
αέναη κατηγορία των ανθρώπων (12, 10), έργο του όχλου είναι η 
διηνεκής λατρεία και δοξολογία του Θεού, κάτι το οποίο αποτελεί 
και το κατεξοχήν έργο των τεσσάρων ζώων (4,8). Ο όρος λατρεύω, 
σε αντίθεση με τον όρο λειτουργώ, δε σημαίνει αποκλειστικά την 
άσκηση ιερατικών καθηκόντων. Στην Αποκ. όμως ο συνδυασμός 
πολλών λατρευτικών συμβόλων, όπως των λευκών ιματίων, της 
θέσεως του όχλου μπροστά στο θρόνο και η ρητή υμνολογική ανα-
φορά στο ιερατικό αξίωμά του, επιβεβαιώνουν το θαυμαστό γεγονός 
ότι πρόσβαση στα Άγια τω Αγίων δυνάμει της θυσίας του I. Xριστού 
δεν έχει μόνο ο Ιουδαίος Αρχιερεύς αλλά και αυτά τα έθνη. 

Οι συνέπειες της θυσίας του Αρνίου και της λεύκανσης των 
στολών θα βιωθούν πληρέστερα στο μέλλον. Η μακαριότητα των 
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Εσχάτων περιγράφεται με αρνητικές και θετικές εικόνες, οι οποίες 
έχουν ληφθεί από τον Ησαΐα (25,8· 49,10) και τον Ψ. 22(23). Υπο-
στηρίζεται ότι στην απάντηση του πρεσβυτέρου γίνεται διάκριση 
μεταξύ του Αρνίου και του καθήμενου επί του θρόνου Θεού. Ως 
σκηνῶν νοείται ο Θεός-Πατήρ, ενώ ως ποιμένας και οδηγός το Αρνίον, 
κάτι όμως άτοπο, διότι το Αρνίο κατέχει θεϊκά χαρακτηριστικά και 
προνόμια. 

Η κατοίκηση του Θεού-Αρνίου και ιδιαίτερα η σκήνωσή του 
επί των εκλεκτών του ανακαλεί την εποχή της Εξόδου. Από τους 
περισσότερους ερμηνευτές ορθά επισημαίνεται ότι η λ. σκηνώ ανα-
καλεί την ομόηχη με την ελληνική λέξη σκηνή ιουδαϊκή Schekina. 
Η Schekina ταυτιζόταν στον ύστερο Ιουδαϊσμό με την ίδια τη θεϊκή 
παρουσία με τη μορφή πυρός την νύκτα και νεφέλης την ημέρα κατά 
τη διάρκεια της μακράς και επίπονης πορείας του εκλεκτού λαού 
μέσα στην έρημο (Εξ. 13,21), αλλά και κατά τη στιγμή των εγκαινίων 
της Σκηνής (Εξ. 40, 34) και του Ναού (Γ′ Βασ. 8, 10). Η σκήνωση του 
Θεού ανάμεσα στους εκλεκτούς Του, που εκπληρώνει την προφητεία 
του Ιεζ. 37,27, και η άμεση παρουσία Του ανάμεσα στον καθαγια-
σμένο και ενωμένο λαό Του (δωδεκάφυλο), αποτελούσε κορυφαία 
εσχατολογική προσδοκία και περιεχόμενο της αιώνιας διαθήκης του 
Θεού με το λαό Του. Η ίδια προσδοκία αντικατοπτρίζεται στο Ιερ. 
30 (38 Ο’), το οποίο έχει επηρεάσει βαθύτατα το κεφ. 7 της Αποκ. Η 
κατασκήνωση μάλιστα του Θεού σε συνδυασμό με την προστασία 
από το καύμα του ηλίου αντικατοπτρίζεται στο Ησ.4,6.

Το ouv peina,sousin e;ti ouvde. diyh,sousin e;ti ouvde. mh. pe,sh| evpV auvtou.j 
o` h[lioj ouvde. pa/n kau/ma απηχεί το τρίτο άσμα του Πάσχοντος Δού-
λου του Κυρίου, κάτι το οποίο αναιρεί την άποψη εκείνων, που 
υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του Αρνίου και 
του Πάσχοντος Δούλου. Η διαποίμανση του Αρνίου απηχεί τον 
Ψ.22, όπου ο ψαλμωδός δεν αναφέρεται σε ένα ποιμενικό ειδύλλιο, 
αλλά στην καθοδήγηση του Ποιμένος Θεού μέσα στην έρημο του 
Σινά. Ιδιαιτέρως, τα ρήματα nahal (εκτρέφω) και nahah (οδηγώ) 
συνδέονται άμεσα με την εμπειρία της Εξόδου του Ισραήλ από την 
Αίγυπτο (Εξ. 15,13.· Ησ. 40,11.· 49,10). Σε αυτόν τον ψαλμό τονίζε-
ται με έμφαση ότι Κύριος ποιμαίνει με (Ο Γιαχβέ είναι ποιμήν μου 
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κατά το Εβραϊκό) (πρβλ. Ψ. 79[80]· Ωσ. 13,5). Στο Ζαχ. 10,3 δίδεται η 
παρακλητική διαβεβαίωση ότι ο ίδιος (ο Γιαχβέ) θα αναλάβει την 
διαποίμανση των προβάτων Του στα Έσχατα, καταδιώκοντας τους 
κακούς και κερδοσκόπους ποιμένες οι οποίοι αφαιμάζουν το λαό 
Του (πρβλ. Ησ. 40,10-11· Ιεζ. 34,11-12). Στα μεσοδιαθηκικά χρόνια 
στο βιβλίο των Ενυπνίων του Α´ Ενώχ, ο Θεός απεικονίζεται ως ο 
ποιμήν, ο οποίος εξήγαγε τα πρόβατα, το λαό Του από την Αίγυπτο 
(89, 22. 24. 26), τον καθοδηγεί κατά το παρόν και θα το πράξει επίσης 
με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα κατά τα Έσχατα. Ως ποιμένες στο 
ίδιο αποκαλυπτικό βιβλίο ονομάζονται ο μωυσής και ο Δαβίδ. Ως 
ποιμήν στην Α. Γ. χαρακτηρίζεται επίσης ο Μεσσίας (Ιεζ. 34,23-24· 
πρβλ. Ζαχ. 11,4. 13· μιχ. 5,3). Άμεσα ο μεσσίας αναφέρεται ως ποι-
μήν στον όψιμο Ιουδαϊσμό μόνον στο Ψαλμ. Σολ. 17, 40. Στην προς 
Εβραίους (13,20) αναφέρεται ότι ο Θεός είναι ο avnagagw.n evk nekrw/n 
to.n poime,na tw/n proba,twn to.n me,gan evn ai[mati diaqh,khj aivwni,ou( to.n 
ku,rion h`mw/n VIhsou/nÅ Επίσης στην Α’ Πέτρου γίνεται λόγος για τον 
I. Xριστό τον poime,na kai. evpi,skopon tw/n yucw/n u`mw/n (2,25), αλλά και 
αρχιποίμενα των πιστών (5,2-4).

Ως ποιμένα απολύτως χαρακτηρίζει ο ίδιος ο I. Xριστός τον εαυτό 
του στο κατά Ιωάννη (κεφ. 10) αντιδιαστέλλοντας τον εαυτό Του 
προς τους «μισθωτούς» ηγέτες του ισραηλιτικού έθνους (στ. 1). 
Στην Αποκ. δεν συναντάται το ουσιαστικό «ποιμήν», αλλά το ρήμα 
ποιμαίνειν, το οποίο μόνο στο 7,17 έχει ως αντικείμενο τους πιστούς 
στο Αρνίο, ενώ τις άλλες δύο φορές έχει ως αντικείμενο τα ασεβή 
έθνη (12,5· 19,15)20. Η παρουσίαση του Αρνίου ως ποιμένος αποτελεί 
την επισφράγιση και την αποκορύφωση των γεγονότων, τα οποία 
περιγράφονται στο κεφ. 6.

Το Αρνίον καθοδηγεί την Εκκλησία μέσω των θλίψεων και διωγ-
μών, όπως καθοδηγούσε και τον Ισραήλ υπό τη μορφή του Αγγέλου 

20 Η χρήση του ρήματος παραπέμπει στο Ψ.2,9 όπου το «ποιμαίνειν» έχει την έννοια 
της συντριβής των ασεβών (πρβλ. Ο’: «ποιμανείς», Σύμμαχος: «συντρίψεις», 
Ακύλλας: «προσρήξεις»). μάλιστα, αυτού του είδους η διαποίμανση μεταβι-
βάζεται στην Αποκ. στο νικώντα και τηρούντα «άχρι τέλους τα έργα» του IX. 
πιστό της Εκκλησίας των Θυατείρων (2.27).
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του Κυρίου (Εξ. 3,1), δεν είναι απλώς ένας μεσσίας, αλλά ο Θεός, ο 
Οποίος μοιράζεται τον ίδιο θρόνο με το Θεό-Πατέρα και ταυτόχρονα, 
όπως θα αποδειχθεί στην επόμενη ενότητα, βρίσκεται ανάμεσα 
στους εκλεκτούς Του. Η σύνδεση Αρνίου και θρόνου έχει ιδιαίτερη 
σημασία, καθόσον στην Αποκ. ο επουράνιος θρόνος συνδέεται τόσο 
στενά με το Γιαχβέ, ώστε να αποτελεί όνομά Του. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι στο 22,3, όπου γίνεται αναφορά στον κοινό θρόνο του 
Θεού και του Αρνίου, που δεσπόζει στην Καινή Ιερουσαλήμ, όντας 
πηγή του ποταμού του ύδατος της ζωής και του φωτός, ενώ γίνεται 
λόγος για δύο πρόσωπα, κατόπιν ακολουθούν μυστηριώδεις ενικοί, 
οι οποίοι δεν αποτελούν προϊόν ελλιπούς γνώσεως της ελληνικής 
γλώσσας, αλλά σκόπιμα αποδεικτικά σημεία της ενότητας Πατρός 
και Υιού. 

Ο I. Xριστός καθοδηγεί τον όχλο evpi. zwh/j phga.j ùda,twn (21,6· 22,1.17), 
κάτι το οποίο απηχεί εκτός από το Ψ. 22(23),2, το Ιερ. 31(Ο’ 38),9, το Ησ. 
49,10, και ιδίως το Ζαχ. 14,8-9: kai. evn th/| h̀me,ra| evkei,nh| evxeleu,setai u[dwr 
zw/n evx VIerousalh,m to. h[misu auvtou/ eivj th.n qa,lassan th.n prw,thn kai. to. 
h[misu auvtou/ eivj th.n qa,lassan th.n evsca,thn kai. evn qe,rei kai. evn e;ari e;stai 
ou[twj kai. e;stai Ku,rioj eivj basile,a evpi. pa/san th.n gh/n evn th/| h̀me,ra| evkei,nh| 
e;stai Ku,rioj ei-j kai. to. o;noma auvtou/ e[n (πρβλ. Ιεζ. 47). Απηχεί επίσης 
όλη τη σοφιολογική παράδοση, η οποία εξαίρει την ικανοποίηση της 
δίψας από την ενυπόστατη Σοφία (Σειράχ. 15,3.· 24,19-21. 23-33.· 51,23 
κ.ε.· Α´ Ενώχ 48,1.· 49,1.· μτ. 11,28). Στο 21,6 αυτός που δίνει στο διψώ-
ντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν είναι ο Θεός, ενώ στο 
22, 17 ο Ιωάννης προσκαλεί στα πλαίσια της Επίγειας Λατρείας το 
διψώντα να έρθει, ώστε να λάβει το ποθούμενο ύδωρ. Το kai. evxalei,yei 
ò Qeo.j pa/n da,kruon evk tw/n ovfqalmw/n auvtw/n υπενθυμίζει το Ησ. 25,8: 
kate,pien ò qa,natoj ivscu,saj kai. pa,lin avfei/len ò Qeo.j pa/n da,kruon avpo. 
panto.j prosw,pou to. o;neidoj tou/ laou/ avfei/len avpo. pa,shj th/j gh/j to. ga.r 
sto,ma Kuri,ou evla,lhsen.

Η παγκόσμια παρουσία του Θεού και του Αρνίου βιώνεται ως 
απειλητική έκρηξη της οργής Του, από όλους εκείνους που αγνο-
ούσαν, μέχρι εκείνη τη στιγμή, τη διαρκώς κεκαλυμμένη παρουσία 
Του στην ιστορία και στήριζαν τη ζωή τους στα επίγεια όρη και 
νήσους, σε επίγεια, παροδικά, όμως, υψηλά ιστάμενα πρόσωπα 



2 2 9

και πράγματα. Αυτοί αναζητούν καταφύγιο και την κρίσιμη ώρα 
των Εσχάτων στα όρη και τις νήσους. μάταια, όμως, αφού όλα τα 
ανθρωπινά στηρίγματα παρέρχονται και καταστρέφονται «ριζη-
δόν» μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Από τους πιστούς για 
τους οποίους το ταπεινό Αρνίο (και όχι κάποιος επίγειος δυνάστης 
ή ιδεολογία) αποτελούσε το μοναδικό ποιμένα και οδηγό ανάμεσα 
στις θλίψεις και την έρημο αυτού του κόσμου σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής τους, η Παρουσία Του ως ενδόξου Κριτή αποτελεί την 
πανηγυρική δικαίωση της πίστης και την ολοκλήρωση της ευτυχίας, 
αφού βλέπουν πρόσωπο προς πρόσωπο Αυτόν που σε όλη τους τη 
ζωή αγάπησαν και λάτρευσαν. 

7, 11-17
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