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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

 

Σύμφωνα μέ τήν βιβλική ἀποκάλυψη, ἀπό τήν ἀρχή τῆς 
δημιουργίας ὁ Θεός ἐπικοινωνεῖ μέ τόν ἄνθρωπο διά τοῦ 
Λόγου του. Ἀντικείμενο τῆς ἐπικοινωνίας τους εἶναι ὁ τρόπος 
καί οἱ ὅροι τῆς μεταξύ τους σχέσης, καθώς καί ἡ διευθέτηση 
θεμάτων πού ἀφοροῦν στήν διαχείριση τοῦ κόσμου καί τοῦ 
περιβάλλοντος μέσα στό ὁποῖο ὁ Δημιουργός τοποθέτησε τό 
κορυφαῖο δημιούργημά του νά ζεῖ. 

Αὐτή ἡ σχέση ἐπικοινωνίας κάθε ἄλλο παρά ἀδιατάρακτη 
ὑπῆρξε. Πέρασε πολλές διαφορετικές φάσεις μέσα στήν 
ἱστορία καί συνεχίζεται ἕως σήμερα. Ἡ Ἁγ. Γραφή μᾶς τήν 
ἀποκαλύπτει ἀπό δύο ὄψεις: ἀπό τήν πλευρά τοῦ Θεοῦ καί 
ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἀνθρώπου. Μέ δεδομένη τήν ἀπώλεια τῆς 
ἱκανότητας τοῦ ἀνθρώπου νά κατανοεῖ πράγματα πέραν τοῦ 
μικρόκοσμου στόν ὁποῖο περιορίστηκε, ἡ προσπάθεια τοῦ Θεοῦ 
νά καταστήσει τόν ἑαυτό του γνωστό στόν ἄνθρωπο περιγρά-
φεται μέ τόν πιό περιεκτικό καί παραστατικό τρόπο ἀπό τίς 
δύο λέξεις πού χρησιμοποιεῖ ὁ ἀπ. Παῦλος στήν ἀρχή τῆς πρός 
Ἑβραίους ἐπιστολῆς του: «πολυμερῶς καί πολυτρόπως». Ἀπό 
τό ἄλλο μέρος, οἱ προσπάθειες τοῦ ἀνθρώπου εἴτε νά ἀντα-
ποκριθεῖ στήν προσέγγιση τοῦ Θεοῦ εἴτε ὁ ἴδιος νά τήν ἐπιχει-
ρήσει, στήν πλειοψηφία τους ἦταν ἀνεπιτυχεῖς, ἀφήνοντας τε-
λικά τήν ὅλη διαδικασία στήν διακριτική ἀγάπη, ἀγαθότητα καί 
εὐσπλαγχνία τοῦ Δημιουργοῦ. 

Μία ἀπό τίς σημαντικότερες δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει 
διαχρονικά ὁ ἄνθρωπος σέ αὐτή τήν προσπάθεια ἐπικοινωνίας 
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εἶναι ἡ διάκριση τοῦ ἀληθοῦς ἀπό τό ψευδές, τοῦ γνήσιου ἀπό 
τό κίβδηλο. Ἡ παράλληλη ἐμφάνιση ψευδῶν μορφῶν τοῦ θείου 
λόγου, οἱ ὁποῖες μέ παρόμοια μεθοδολογία καί παρόμοια χα-
ρακτηριστικά διεκδικοῦν τήν δική τους θέση στό θυμικό καί 
στό λογικό τοῦ ἀνθρώπου, καθιστοῦν τά πράγματα ἀκόμη πιό 
δυσδιάκριτα. Στερούμενος ἀσφαλῶν κριτηρίων καί ἐπηρεαζό-
μενος ἀπό τίς διαρκῶς μεταβαλλόμενες συνθῆκες πού συγχί-
ζουν τό ὀπτικό του πεδίο συχνά ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται στήν 
δυσχερή θέση νά ἀναγνωρίσει τήν ἀληθινή παρουσία τοῦ Θεοῦ 
ὥστε νά ἐπιτύχει πραγματική ἐπι-κοινωνία μαζί του. Ἡ κατά-
σταση γίνεται ἀκόμη πιό δύσκολη σέ περιόδους κρίσης, πίεσης 
καί φόβου πού αὐξάνουν τά ἐπίπεδα ἀνασφάλειας καθώς βιώ-
νεται μέ ἔνταση ἡ ἀπειλή τῆς εὐημερίας ἤ ἀκόμη καί τῆς ἴδιας 
τῆς ζωῆς. Ἡ Ἁγία Γραφή περιλαμβάνει πολλές περιγραφές 
παρόμοιων καταστάσεων μέ τίς ἀποτυχημένες ἀλλά καί ἐπι-
τυχημένες προσπάθειες τοῦ ἀνθρώπου. 

Ὁ Ἰερεμίας ἀποτελεῖ μία χαρακτηριστική περίπτωση τέ-
τοιας περιγραφῆς, διότι ἔζησε καί ἔδρασε σέ μία ἐξαιρετικά 
κρίσιμη περίοδο τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ ἀρχαίου Ἰσραήλ. Ἡ 
σύγκρουσή του μέ τούς ψευδοπροφῆτες τῆς ἐποχῆς του 
συνιστᾶ ἕνα ἀπό τά ἰδιάζοντα γνωρίσματα τῆς δράσης του καί 
χαρακτηρίζει τό βιβλίο του ἀνάμεσα στά ἄλλα τεκμήρια τῆς 
προφητικῆς παράδοσης. Ἀντιμετώπισε τό πρόβλημα τῆς διά-
κρισης τοῦ γνήσιου ἀπό τό κίβδηλο μέ τρόπο αὐθεντικό, τόν 
ὁποῖο ἐπιδοκιμάζει ἡ βιβλική θεολογική παράδοση. Ἂνάγλυφα 
ἀποτυπώνονται στό βιβλίο του οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ φαινομένου, 
οἱ διαφορετικές μορφές πού λάμβανε ἀναλόγως τῶν συνθη-
κῶν καί τά δύσκολα διλήμματα πού ἔθετε γιά ὅλους τούς 
ἐμπλεκομένους, ἰδιαίτερα ὅμως γιά τόν ἁπλό λαό, ὁ ὁποῖος μέ 
ἀγωνία παρακολουθοῦσε τήν σύγκρουση πιεζόμενος ἀπό ποι-
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κίλες ἀπειλές καί φόβους. Ἔπρεπε νά λάβει μία θέση καί 
ἀντιλαβανόταν ὅτι αὐτή ἡ θέση θά ἔκρινε καί τήν τύχη του, μέ 
ἀποτέλεσμα ἡ διαδικασία νά γίνεται ἀκόμη πιό δραματική. Ὁ 
θεῖος λόγος εἶχε τρεῖς ἐπιλογές: νά ἀπορριφθεῖ, νά γίνει με-
ρικῶς ἤ πλήρως ἀποδεκτός. Σέ κάθε περίπτωση ἡ ἐπιλογή 
ἔπρεπε νά γίνει μέ τρόπο πού θά περιλαμβάνει καί τίς τρεῖς 
βασικές πτυχές τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, τήν σκέψη, τό 
συναίσθημα καί τήν βούληση, καί θά τίς ἱκανοποιεῖ πλήρως. 

Ἐπειδή ἡ διαδικασία αὐτή δέν ἔπαυσε οὔτε πρόκειται νά 
παύσει κατά τήν ἱστορική πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρός τά ἔσχα-
τα, ἡ μελέτη τοῦ θεόπνευστου βιβλικοῦ κειμένου ὅπου κατα-
γράφεται γνήσια ὁ αὐθεντικός λόγος τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ 
πάντοτε πηγή ἔμπνευσης καί καθοδήγησης. Ἡ μελέτη μάλιστα 
τῆς ἰδιαίτερης περίπτωσης τοῦ προφήτη Ἰερεμία παρέχει ὅλα 
ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού βοηθοῦν νά ἀνιχνεύσουμε τούς τρό-
πους μετάδοσης-ὑποδοχῆς, παράδοσης-παραλαβῆς τοῦ θείου 
λόγου στό δύσκολο κυρίως πεδίο τῆς διάκρισης τοῦ ἀληθοῦς 
ἀπό τό ψευδές. Προσφέρει ὅλα τά ἀπαραίτητα δεδομένα γιά 
μία νέα ἀνάγνωση, ἀποκρυπτογράφηση καί προσαρμογή στίς 
συνθῆκες κάθε ἐποχῆς κατά τήν συνεχῆ καί ἀδιάλειπτη πα-
ρουσία της μέσα στήν ζωή τῆς ἀνθρωπότητας. 

Ὁλοκληρώνοντας τήν μελέτη αὐτή αἰσθάνομαι τήν ἀνά-
γκη νά εὐχαριστήσω θερμά καί ἐκ βάθους καρδίας ὅλους ἐκεί-
νους τούς φίλους, συνεργάτες, ἀδελφούς καί ἀδελφές, πού 
μοῦ συμπαραστάθηκαν ἐμφανῶς προσφέροντας πολύτιμη 
«χεῖρα βοηθείας» καί ἀφανῶς στηρίζοντας τήν προσπάθεια μέ 
τήν προσευχή καί τήν ἀγάπη τους. 

Ἐξαιρέτως ὅμως ὀφείλω νά εὐχαριστήσω τήν οἰκογένειά 
μου· τήν καλή μου σύζυγο Μαρία, πού μέ ὑπομονή καί ἀγάπη 
συμπορεύθηκε ἐξ ἀρχῆς μαζί μου στήν μακρά ἀκαδημαϊκή 



 
14 Ἀληθής καί ψευδής προφητεία 

πορεία εἰκοσιπέντε καί πλέον ἐτῶν· τά ἀγόρια μου καί τά κορί-
τσια μου, τά ὁποῖα μέ διακριτικότητα καί ἀνοχή μεγάλωσαν καί 
ἔφθασαν στήν νεανική τους πλέον ἡλικία μέ τήν συνοδεία τοῦ 
ἤχου ἑνός πληκτρολογίου. Ἐλπίζω τό ἀποτύπωμα πού ἄφησε ἡ 
σχεδόν μονίμως ἀποῦσα παρουσία μου νά εἶναι τελικά θετικό. 

Ἀφιερώνω τό παρόν πόνημα στόν πολυσέβαστο καθηγητή 
μου κ. Σταῦρο Καλαντζάκη, διότι θεωρῶ ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα ση-
μαντικό σταθμό στήν ἐκπλήρωση ἐκείνου πού ἡ ἐπιστημονική 
καί συγχρόνως πατρική του ἀγάπη ὁραματίστηκε, ὅταν μέ κά-
λεσε νά ἐργαστῶ κοντά του. Εἶναι ἴσως ἐλάχιστο δεῖγμα τῆς 
βαθιᾶς εὐγνωμοσύνης πού τοῦ ὀφείλω, χωρίς νά λησμονῶ τόν 
ἐπιστημονικό στόχο πού ἐξ ἀρχῆς μοῦ ἔχει θέσει. 

Τέλος, ἡ δοξολογία καί ἡ εὐχαριστία ἀνήκει στόν φιλάν-
θρωπο Κύριο, ὁ ὁποῖος δέν ἔλαβε ἅπαξ σάρκα ἀπό ἀγάπη γιά 
τό πλάσμα του γενόμενος ἄνθρωπος «ὁμοιοπαθής ἡμῖν», ἀλλά 
συνεχίζει νά σαρκώνεται ξανά καί ξανά μέσα στά μικρά καί 
στά μεγάλα τῆς ζωῆς μας γιά νά δίνει προσωπικά σέ καθέναν 
τήν εὐκαιρία νά ἀπολαμβάνει μέ ποικίλους τρόπους τήν 
εὐφροσύνη καί τήν πληρότητα τῆς ἀγάπης του. 
 
Χριστούγεννα 2020  

    Ἀθανάσιος Γ. Παπαρνάκης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1. Προφητεία καί ψευδοπροφητεία στόν ἀρχαῖο 

Ἰσραήλ1 
 

1.1  Τό προφητικό φαινόμενο στήν ἀρχαία Ἐγγύς Ἀνατολή 
 

Ἡ πλούσια γραμματεία καί τά ἄλλα τεκμήρια ἀπό τήν 
ἀρχαία Ἐγγύς Ἀνατολή, πού ἔφερε στό φῶς ἡ ἀρχαιολογική 
σκαπάνη καί ἐντόπισε ἡ σύγχρονη ἔρευνα τούς τελευταίους 
δύο αἰῶνες τουλάχιστον, ἔχουν καταστήσει πλέον γνωστό 
στήν διεθνῆ ἐπιστημονική κοινότητα ὅτι τό φαινόμενο τῆς 
«προφητείας» μέ τήν εὐρεῖα ἔννοια δέν ἀποτελεῖ ἰδιάζον 

                                                            
1  Στήν παροῦσα μελέτη θά ἀκολουθήσουμε τήν Μετάφραση τῶν Ο΄ 

τόσο στίς παραθέσεις ὅσο καί τίς παραπομπές κειμένου, χρησιμοποιώ-
ντας τίς ἐκδόσεις Septuaginta. Id est Vetus Testamentum Graece juxta LXX 
interpretes, ἔκδ. A. Rahlfs, Stuttgart 81965 (ἀνατυπ. ἀπό τήν Ἀποστολική 
Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1981) καί Ἡ Παλαιά Δια-
θήκη κατά τούς Ἑβδομήκοντα, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1997. Ὅπου χρειάζεται, θά γίνονται οἱ ἀπαραί-
τητες ἀναφορές στό Μασωριτικό Κείμενο (ΜΚ) ἀπό τήν ἔκδοση Biblia 
Hebraica Stuttgartensia, ἔκδ. K. Elliger-W. Rudolph, Stuttgart 41967-1977, θέ-
τοντας τήν σχετική ἔνδειξη. Ἐπίσης, θά διατηρήσουμε τήν βασική ὁρολο-
γία τῶν Ο΄ ὅσον ἀφορᾶ στήν χρήση τῶν ὅρων «προφήτης, προφητεία», 
«ψευδοπροφήτης, ψευδοπροφητεία», ἡ ὁποία ἀποτυπώνει τήν ἀξιολό-
γηση τῆς παραδόσεως σχετικά μέ τούς πρωταγωνιστές τῆς περιόδου, χω-
ρίς νά μειώνει τήν ἀκρίβεια τῆς ἔκθεσης καί ἀνάλυσης τῶν θέσεων καί 
ἀπόψεων πού ἐξέφρασαν στήν ἐποχή τους. 
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βιβλικό χαρακτηριστικό, ἀλλά κοινή πολιτισμική ἐμπειρία 
τῶν ἀρχαίων λαῶν. Ὅπως συνοπτικά ὁρίζει τήν ἔννοια ὁ 
Martti Nissinen, ὁ ὁποῖος μελέτησε διεξοδικά καί ἐξέδωσε κά-
ποια ἀντιπροσωπευτικά κείμενα ἀπό τίς βιβλιοθῆκες τῆς 
Mari, τῆς Νινευῆ, τῆς Οὐγαρίτ καί ἄλλων περιοχῶν, ἡ «προ-
φητεία» γίνεται πλέον κατανοητή ὡς «μετάδοση ἀπό ἀν-
θρώπους μηνυμάτων πού θεωροῦνται θεϊκά». Καί συνεχίζει: 
«Ὡς μέθοδος ἀποκάλυψης τοῦ θείου θελήματος στούς ἀν-
θρώπους, ἡ προφητεία προσεγγίζεται ὡς μία ἄλλη ὁδός τῆς 
συμβουλευτικῆς τῶν ἀνθρώπων ἐκ μέρους τοῦ θείου —ὡς 
διακριτός ὡστόσο κλάδος—, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται μέ τόν 
γενικό ὅρο “μαντεία” (divination)». Ὡστόσο, ὅπως ἐπισημαί-
νει ὁ συγγραφέας, τά τεκμήρια, κυρίως τά κείμενα, εἶναι 
ἀκόμη περιορισμένα καί μέ μεγάλα κενά ἀνάμεσά τους, γε-
γονός πού καθιστᾶ ἀναγκαία τήν συμπλήρωσή τους συγ-
κριτικά ἀπό ἄλλες πηγές. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τήν σχε-
τική ὁρολογία (ἀκκαδική, αἰγυπτιακή, ἑβραϊκή κλπ.), πού 
ἀφορᾶ στά πρόσωπα καί στά πράγματα τά ἐμπλεκόμενα 
στό φαινόμενο, ἡ ὁποία ποικίλλει καί εἶναι ἀσαφής. Ἐντού-
τοις, κοινή παραδοχή στήν ἐπιστημονική κοινότητα ἀποτε-
λεῖ τό γεγονός ὅτι ὡς «προφῆτες» ἀναγνωρίζονται τά πρό-
σωπα ἐκεῖνα πού μοιράζονται τό κοινό χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμα τῆς δραστηριότητάς τους ὡς «ἀναμεταδότες θείων λό-
γων, οἱ ὁποῖοι —σύμφωνα μέ τόν ἰσχυρισμό τους— προ-
έρχονται ἀπό τήν ἄμεση ἐπικοινωνία τους μέ τήν θεότητα». 
Ὅπως, ὅμως, ὀρθῶς ἐπισημαίνεται, αὐτή εἶναι μία πολύ γε-
νική περιγραφή πού δέν μπορεῖ νά καλύψει πλήρως τό φαι-
νόμενο, καθώς ἐντοπίζονται πολλές διαφορετικές ἐκδη-
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λώσεις του στά ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα τοῦ ἀρ-
χαίου κόσμου, χωρίς νά εἶναι δυνατόν νά τεθοῦν σαφεῖς 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τους2. 

Ἡ διαπίστωση αὐτή ἔστρεψε τήν ἔρευνα τῆς βιβλικῆς 
προφητείας σέ νέους δρόμους3 καί, κυρίως, πρός τήν ἀνα-
ζήτηση τόσο τῶν κοινῶν ὅσο καί τῶν ἰδιαζόντων στοιχείων 
τῆς ἰσραηλιτικῆς-βιβλικῆς προφητείας ἐντός τοῦ γενικότερου 
θρησκειο-ιστορικοῦ καί κοινωνικοῦ περιβάλλοντός της4. 

Πηγή τοῦ κοινοῦ αὐτοῦ πολιτισμικοῦ φαινομένου στούς 
ἀρχαίους λαούς φαίνεται νά ἦταν ἡ ἀδυναμία πού βιώνει 

                                                            
2  M. Nissinen (C. L. Seow – R. K. Ritner), Prophets and prophecy in the 

ancient Near East, Atlanta 2003, σ. 1-7 (ὅπου καί ἐκτενής βιβλιογραφία σχε-
τική μέ τήν μελέτη τῶν προφητῶν· σ. 223-260). Πρβλ. καί τοῦ Ἰδίου, «Bi-
blical prophecy from a Near Eastern perspective: the cases of kingship and 
divine possession», στό A. Lemaire (ἐκδ.), Congress Volume Ljubljana 2007, 
Leiden-Boston 2010, σ. 441-468. 

3  Ἡ ἔμφαση πού δόθηκε ἀπό τήν νεότερη ἔρευνα στήν μελέτη τοῦ 
προφητικοῦ φαινομένου ἔχει δημιουργήσει μία τεράστια βιβλιογραφία. 
Πέραν τῆς ἀνωτέρω ἀναφερόμενης συλλογῆς τοῦ M. Nissinen βλ. ἐπίσης· 
H. Bullock, An Introduction to the Old Testament Prophetic Books, Chicago: Mo-
ody 2007, σ. 1154-1195. V. H. Matthews, Hebrew Prophets Bibliography, δια-
θέσιμο στό http://courses.missouristate.edu/VictorMatthews/bib/prophet html 
[4-3-2019]. R. L. Troxel, Prophets of the Bible: A Classified Bibliography, διαθέσι-
μο στό http://imp.lss.wisc.edu/~rltroxel/Prophets/supbib.html#top [4/3/2019]. 
C. Conroy, Prophets, διαθέσιμο στό https://www.cjconroy.net/bibliog. htm#p 
[4-3-2019] (κατανεμημένη σέ ἑνότητες). 

4  Πρβλ. ἐνδεικτικά H. H. Rowley, «The Nature of Prophecy in the 
Light of Recent Study», The Harvard Theological Review 38:1 (1945), σ. 1-38. 
Hans M. Barstad, «No Prophets? Recent Developments in Biblical Prophetic 
Research and Ancient Near Eastern Prophecy», JSOT 18 (1993), σ. 39-60. F. 
H. Cryer, Divination in Ancient Israel and its Near Eastern Environment. A 
Socio-Historical Investigation, Sheffield 1994, σ. 229ἑξ. [JSOT Sup. 142]. 
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διαχρονικά ὁ ἄνθρωπος μπροστά στό ἄγνωστο, ἰδιαίτερα 
στά γεγονότα τοῦ μέλλοντος, καί γενικά ἀπέναντι σέ ὅ,τι 
δέν μπορεῖ νά ἐλέγξει σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά αἰσθάνεται 
σιγουριά καί ἀσφάλεια. Παράλληλα, σχετίζεται καί μέ τήν 
βαθιά πίστη τοῦ ἀρχαίου ἀνθρώπου στόν ἔλεγχο καί στήν 
ἐπίδραση πού ἀσκοῦν στόν φυσικό κόσμο ἄγνωστες σέ 
αὐτόν ὑπερφυσικές δυνάμεις, τίς ὁποῖες ὀνοματίζει μέ διά-
φορους τρόπους (θεούς, ἀγγέλους, δαίμονες, πνεύματα 
κλπ.), οὕτως ὥστε νά ἐπιθυμεῖ νά τίς ἐπηρεάσει ἤ καί νά τίς 
ἐλέγξει πρός ὄφελός του. Ὡς μία τρίτη πηγή φαίνεται νά λει-
τούργησε ἡ δραστηριότητα στίς τοπικές κοινωνίες διαφόρων 
προσώπων, πού ἐπέδειξαν ἰδιαίτερες ἱκανότητες —ἤ πού 
ἐκλήφθηκαν ὡς τέτοιες—, ὅσον ἀφορᾶ στήν πρόγνωση τοῦ 
μέλλοντος εἴτε μέσω προσεκτικῆς καί εὐαίσθητης παρατή-
ρησης ποικίλων φαινομένων εἴτε μέσω ἔκφρασης κάποιας 
ἐσωτερικῆς ἐνόρασης5.  

Σέ μία ἀπό τίς πιό ἀρχαῖες συστηματικές πραγματεῖες 
περί τῆς μαντικῆς τέχνης, ὁ Κικέρωνας ἀναγνωρίζει δύο εἴδη 
σέ αὐτήν: τήν φυσική καί τήν ἔντεχνη6. Ὡς «φυσική» ἀνα-
γνωρίζει την ἰδιαίτερη ἱκανότητα κάποιων ἀνθρώπων νά 

                                                            
5  Πρβλ. Armin Lange, «Greek Seers and Israelite-Jewish Prophets», VT 

57:4 (2007), σ. 461-482. 
6 De divinatione, στό D. Wardle, Cicero on divination: De divinatione, book 1. 

transl. with introd. and historical commentary by David Wardle, Oxford 2006, σ. 
48ἑξ. Ὁ Κικέρωνας κάνει καί μία σύντομη ἀναφορά στήν ἄσκηση τῆς μα-
ντικῆς τέχνης σέ ὅλο τό εὖρος τῆς ἀνατολικῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου 
καί τῆς Μεσοποταμίας (ἔνθ΄ ἀνωτ., σ. 45-46). Πρβλ. Σ. Ἀγουρίδη, Ἱεροί λό-
γοι: Προφητεῖες καί μαντεῖες στήν ἰουδαϊκή, τήν ἑλληνική καί τήν ρωμαϊκή 
ἀρχαιότητα, Ἀθήνα 1996, σ. 23ἑξ. 
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προβλέπουν τό μέλλον ἤ νά ἀναλύουν ἐπιτυχῶς τό παρόν ἤ 
τό παρελθόν, ἐνῶ ὡς «ἔντεχνη» ἀναγνωρίζει τήν ἐκμάθηση 
χρήσης τῶν μέσων τῆς μαντικῆς τέχνης πού καλλιεργοῦ-
νταν στά μαντεῖα. Ὁ Πλούταρχος ὁρίζει τήν μαντική ὡς «τέ-
χνη περὶ τὸ μέλλον ἐκ τῶν παρόντων ἤ παρῳχημένων»7, 
ἀποδεχόμενος τήν ἀρχαία ἀντίληψη, πού ἐκφράζει ὁ Ὅμη-
ρος, ὁ ὁποῖος μέ τήν φράση «τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό 
τ᾽ ἐόντα» προεκτείνει τό σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς μαντείας, 
ἐκτός ἀπό τό μέλλον, στό παρόν καί στό παρελθόν8.  

Τά κοινά σημεῖα, τά ὁποῖα ἐντοπίζονται κατά τήν ἄσκη-
ση τῆς μαντικῆς τέχνης σέ ὅλες τίς διαφορετικές ἐκφάνσεις 
της, εἶναι γενικῶς δύο: ἡ ὕπαρξη ἑνός ἀνθρώπου-φορέα τοῦ 
θείου μηνύματος καί ἡ χρήση ποικίλων μεθόδων ἤ μέσων 
γιά τήν ἐξαγωγή τοῦ μηνύματος, μέ συνηθέστερα τούς κλή-
ρους, τά ὄνειρα, τίς ράβδους, τό νερό, τά ἐντόσθια ζώων, 
τούς νεκρούς, τά πνεύματα, τά ἀστέρια κ.ἄ.9 Στά πρόσωπα 
αὐτά καί στίς μεθόδους τους κατέφευγαν στήν ἀρχαιότητα 
οἱ ἄνθρωποι ὅλων τῶν κoινωνικῶν στρωμάτων καί τάξεων, 

                                                            
7 Περὶ τοῦ Εἶ τοῦ ἐν Δελφοῖς, 387.B, στό W. Sieveking, Plutarchi moralia, 

τ. 3, Leipzig: Teubner 1972. 
8 Ἐντύπωση προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι τόσο ὁ Κικέρωνας, ὅσο καί ὁ 

Πλούταρχος υἱοθετοῦν μία πολύ κριτική καί φυσιοκρατική ἑρμηνεία τῆς 
μαντείας, πού ἐλέγχεται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τήν λογική. Πρβλ. περισ-
σότερα Ἀ. Λεντάκη, «Μαγεία καί Μαντική», Ἀρχαιολογία 20 (1996), σ. 16-
26. 

9 Πρβλ. Μ. Weinfeld, «Αncient near eastern patterns in prophetic litera-
ture», στό D. E. Orton (ἐκδ.), Prophecy in the Hebrew Bible. Selected Studies 
from Vetus Testamentum, Leiden-Boston-Köln 2000, σ. 84-101, ὅπου ἐξετάζο-
νται ἕνα πρός ἕνα τά παράλληλα μοτίβα τῆς βιβλικῆς προφητείας μέ τήν 
ἐξωβιβλική μαντεία τῆς ἀρχαίας Ἐγγύς Ἀνατολῆς. 



 
22 Ἀληθής καί ψευδής προφητεία 

προκειμένου νά λάβουν πληροφόρηση καί καθοδήγηση γιά 
μείζονος ἤ ἐλάσσονος σημασίας θέματα, πού ἀφοροῦσαν 
εἴτε σέ προσωπικές εἴτε σέ κοινωνικές ἤ ἐθνικές ὑποθέσεις. 
Ἡ καθολική αὐτή ζήτηση σέ συνδυασμό μέ τήν ἐπιτυχημένη 
συμβουλευτική, πού ἀσκοῦνταν ἀπό τούς μάντεις ἀναλόγως 
τῶν ἱκανοτήτων τους, προσέδιδε σέ αὐτούς πολλές φορές 
ὑψηλό κοινωνικό κῦρος καί ἰσχύ. Παράλληλα, ὁδήγησε στήν 
θεσμική κατοχύρωσή τους εἴτε αὐτοτελῶς καί ἀνεξάρτητα 
(π.χ. σέ μαντεῖα) εἴτε ὡς μέρος τῆς ἐπίσημης πολιτικῆς τῶν 
βασιλέων, οἱ ὁποῖοι υἱοθετοῦσαν συνήθως τίς πρακτικές αὐ-
τές ἤ ἐνσωμάτωναν τέτοιους ἀνθρώπους στό προσωπικό τῆς 
αὐλῆς τους, προκειμένου νά ἔχουν διαθέσιμες τίς ὑπηρεσίες 
τους σέ μόνιμη βάση10. 

 
1.2  Τό προφητικό φαινόμενο στίς πρώιμες βιβλικές παραδόσεις 

Στά βιβλικά κείμενα ἀνιχνεύονται ἀρκετές σχετικές 
μαρτυρίες ἀπό τήν ἀπώτατη ἀρχαιότητα, τῆς ἐποχῆς ἀκόμη 
τῶν πατριαρχῶν, οἱ ὁποῖες ἐναρμονίζονται μέ αὐτό τό γε-
νικό μοτίβο τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Τό φαινόμενο τῆς ἀνα-
ζήτησης θείας καθοδήγησης σέ θέματα τῆς καθημερι-
νότητας, πού μαρτυρεῖται μέσα στήν Π. Διαθήκη, σχετίζεται 
κυρίως μέ τήν καθημερινή ζωή τῶν βιβλικῶν προσώπων 
ἐντός τοῦ γενικότερου κοινωνικοῦ περιβάλλοντός τους11. Μέ 
ἀπόλυτη φυσικότητα παρουσιάζουν οἱ βιβλικοί ἀφηγητές 
                                                            

10  Πρβλ. M. Nissinen, «Biblical prophecy from a Near Eastern perspe-
ctive», σ. 446ἑξ. 

11  Πρβλ. T. W. Overholt, «Prophecy in History: The Social Reality of 
Intermediation», JSOT 15:48 (1990), σ. 3-29. 
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τούς ἴδιους τούς πατριάρχες νά λαμβάνουν ἐπανειλημμένως 
ἐξαιρετικές θεϊκές ἀποκαλύψεις (Γεν. 22,14. 28,16-17. 32, 31 
κ.ἄ.), ὅπως καί τήν Ρεβέκκα νά καταφεύγει σέ κάποιο εἶδος 
θεϊκῆς συμβουλῆς, ὅταν «ἐπορεύθη πυθέσθαι παρὰ Κυρίου» 
σχετικά μέ τήν ἐγκυμοσύνη της (Γεν. 25,22). Ὁ μάντης 
Βαλαάμ «ἐπορεύθη ἐπερωτῆσαι τὸν θεὸν», γιά νά ἱκανοποιή-
σει τό αἴτημα τοῦ Μωαβίτη βασιλιᾶ Βαλάκ νά καταραστεῖ 
τούς Ἰσραηλίτες (Ἀριθμ. 23,3-4). Μέ κάποιον παρόμοιο τρόπο 
(«ὃν ἐὰν δείξῃ Κύριος») ὁ Ἰησοῦς Ναυῆ ἀνακάλυψε τόν Ἄχαρ, 
ὁ ὁποῖος εἶχε καταχραστεῖ μέρος τοῦ «ἀναθέματος», πού 
ἀνῆκε στόν Θεό (Ἰησ. Ν. 7,14-16). Μέ τό αἴτημα «ἐρώτησον δὴ 
ἐν τῷ Θεῷ, καὶ γνωσόμεθα εἰ εὐοδωθήσεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν, ἐν ᾗ 
ἡμεῖς πορευόμεθα ἐν αὐτῇ» (Κριτ. 18,5) πρός τόν ἱερέα Μι-
χαία ἡ φυλή Δάν ἀναζητοῦσε τόπο κατοικίας. Ὁμοίως καί οἱ 
Ἰσραηλίτες ἀναζητοῦν ἡγέτη, γιά νά τούς ὁδηγήσει στόν 
πόλεμο ἐναντίον τῶν Χαναναίων στήν προσπάθειά τους νά 
κατακτήσουν τήν χώρα (Κριτ. 1,1). 

Τό θέμα τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων ἦταν τό κρισιμό-
τερο θέμα πού ἀντιμετώπιζαν οἱ ἀρχαῖοι λαοί καί μέ ἄμεσες 
συνέπειες γιά τήν τύχη τους. Γι’ αὐτό καί ἀναδείχθηκε ὡς ἡ 
συχνότερη αἰτία ἀναζήτησης κατάλληλων ἀνθρώπων, πού 
θά μποροῦσαν νά μεταφέρουν τήν θεία καθοδήγηση καί νά 
ὑποδείξουν νικηφόρες στρατηγικές κινήσεις. Ὡς φυσική συ-
νέπεια, οἱ βασιλεῖς ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐπέδειξαν ἰδιαίτερο 
ἐνδιαφέρον γιά τόν τομέα αὐτό: ὁ τρομαγμένος Σαούλ ἀπε-
γνωσμένα καί ἐπίμονα ζητοῦσε νά τοῦ φανερώσει ὁ Κύριος 
ἄν θά ἔπρεπε νά ἐπιτεθεῖ στούς Φιλισταίους (Α΄ Βασ. 28,5-6), 
ἐνῶ ὁ Δαβίδ δέν ἔκανε σχεδόν καμιά πολεμική κίνηση χωρίς 
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πρῶτα νά «ἐπερωτήσει» «διὰ τοῦ Κυρίου» (Α΄ Βασ. 23,2. 30,8. Β΄ 
Βασ. 2,1. 5,19). Κάποιες φορές μάλιστα λάμβανε ὡς ἀπάντη-
ση λεπτομερεῖς ἐπιχειρησιακές ὁδηγίες, πού ἀνέτρεπαν τούς 
δικούς του στρατηγικούς σχεδιασμούς (Β΄ Βασ. 5,23-25). Ὁ βα-
σιλιάς τοῦ Ἰούδα Ἰωσαφάτ παραπέμφθηκε στήν συμβουλή 
τοῦ Ἐλισσαίου, καθώς σέ μία δύσκολη καμπή τῆς ἐκστρα-
τείας ἐναντίον τῶν Μωαβιτῶν ἀναρωτήθηκε: «Οὐκ ἔστιν ὧδε 
προφήτης τοῦ Κυρίου καὶ ἐπιζητήσωμεν τὸν Κύριον παρ᾽ 
αὐτοῦ;» (Δ΄ Βασ. 3,11). Ὁ βασιλιάς Σεδεκίας ἐπανειλημμένως 
ζήτησε τήν συμβουλή τοῦ προφήτη Ἰερεμία σχετικά μέ τήν 
ἐνδεδειγμένη ἀντιμετώπιση τόσο τῶν Αἰγυπτίων ὅσο καί 
τῶν Βαβυλωνίων, φανερά (Ἰερ. 44[37],7) ἀλλά καί κρυφά (Ἰερ. 
44[37],17), ἐνῶ καί οἱ ἐπιζήσαντες ἀπό τήν πτώση τῆς Ἰερου-
σαλήμ τό 586 π.Χ. συμβουλεύθηκαν τόν ἴδιο προφήτη ἐάν 
ἔπρεπε νά παραμείνουν στήν πόλη ἤ νά τήν ἐγκαταλείψουν 
(Ἰερ. 49[42],3). 

Με παρόμοιο τρόπο μαρτυρεῖται καί ἡ χρήση τῶν ποικί-
λων μέσων πού ἀπαντῶνται στήν μαντική δραστηριότητα. 
Ἡ διανομή τῆς γῆς τῆς Ἐπαγγελίας στίς δώδεκα φυλές τοῦ 
Ἰσραήλ ἔγινε μέ τήν χρήση «κλήρων» «ἐν Σηλὼ ἐναντίον Κυ-
ρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου» (Ἰησ. Ν. 
19,51). Συχνή καί διαχρονική φαίνεται ἀκόμη νά ὑπῆρξε καί 
ἡ χρήση τῶν teraphim, τά ὁποῖα —ἄν καί δέν ἔχουν προσδιο-
ριστεῖ ἀκριβῶς ὡς πρός τήν ταυτότητά τους—, ἐμφανίζονται 
ὡς οἰκιακά εἰδώλια, φορητά, ὅπως στήν περίπτωση τῆς Ρα-
χήλ (Γεν. 31, 19·34-35), ἤ σταθερά, τοποθετημένα σέ οἰκο-
γενειακό ἱερό, ὅπως στήν περίπτωση τοῦ Μιχαία (Κριτ. 
17,5ἑξ.). Τά teraphim συσχετίζονται ἄμεσα μέ τήν μαντεία καί 
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τήν θεϊκή συμβουλή εἴτε ὡς εἰδωλολατρική ἐπίδραση (Κριτ. 
18,5), ἡ ὁποία καταδικάζεται (Α΄ Βασ. 15,23. Ζαχ. 10,2. Ἰεζ. 
21,26), εἴτε σέ συνάρτηση μέ τό «ἐφώδ», τό ὁποῖο ἄλλοτε 
ἀπορρίπτεται ὡς εἰδωλολατρικό, ὅπως στήν περίπτωση τοῦ 
Γεδεών (Κριτ. 8,27) καί ἄλλοτε γίνεται ἀποδεκτό ὡς λειτουρ-
γικό ἰσοδύναμο τῆς νόμιμης ἰουδαϊκῆς λατρείας (Ἐξόδ. 28,6. 
Ὠσ. 3,4) ἔναντι τῆς εἰδωλολατρίας. 

Σύμφωνα, ἑπομένως, μέ τήν βιβλική διήγηση, οἱ Ἰσραη-
λίτες μοιράστηκαν μέ τούς ἄλλους λαούς αὐτήν τήν ἴδια ἀδή-
ριτη ἀνάγκη γιά θεία καθοδήγηση καί χρησιμοποίησαν τούς 
τρόπους καί τά μέσα ἱκανοποίησής της, πού ἦταν διαθέσιμοι 
στό περιβάλλον τους. Ὡστόσο, τόσο ἡ διαφορετική ἐθνική 
καί θρησκευτική τους ταυτότητα, ὅσο καί ὁ ἰδιαίτερος τρόπος 
μέ τόν ὁποῖο βίωσαν τήν θεία καθοδήγηση στήν ἱστορική 
τους πορεία, πολύ σύντομα ἐπέβαλαν τήν ἀνάγκη διάκρισης 
τῶν προσώπων καί τῶν μεθόδων, πού ἀσκοῦνταν σέ αὐτόν 
τόν τομέα ἐντός τοῦ δικοῦ τους χώρου σέ σχέση μέ ἐκεῖνον 
τῶν λαῶν τοῦ περιγύρου τους. 

Τό πρόβλημα τῆς ἀνάμειξης εἰδωλολατρικῶν στοιχείων 
στίς ἀρχαῖες ἰσραηλιτικές παραδόσεις ἀντικατοπτρίζεται 
στίς διατάξεις τῆς μωσαϊκῆς νομοθεσίας, ὅπου ἐπιδεικνύεται 
πολύ ἐπιφυλακτική στάση ἀπέναντι στό γενικότερο φαινό-
μενο τῆς προφητείας. Παρατηρεῖται μία προσεκτική καί ἐπι-
λεκτική ἀποδοχή κάποιων μορφῶν προφητικῆς δραστηριό-
τητας σέ πολύ περιορισμένο ἐπίπεδο καί ὑπό πολύ συγκεκρι-
μένες προϋποθέσεις. Στόχος εἶναι ἡ διαφύλαξη τοῦ λαοῦ 
ἀπό τήν εἰδωλολατρία, καθώς ἐπισημαίνεται ὁ κίνδυνος 
διείσδυσής της μέσω τῆς μαντείας. Οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι 
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ἀνέλαβαν νά κάνουν αἰσθητές τίς διαφοροποιήσεις αὐτές 
καί νά διακρίνουν τά μέσα πού χρησιμοποιοῦνταν σέ ἀπο-
δεκτά καί μή ἀποδεκτά, ἦταν οἱ θεολόγοι τῆς γιαχβικῆς πα-
ράδοσης. Ἡ σύγχρονη ἔρευνα τούς προσδιορίζει μέ τό συμ-
βατικό ὄνομα τοῦ «δευτερονομιστῆ» συγγραφέα-ἐκδότη-
συμπιλητῆ12, στόν ὁποῖο πιστώνει κυρίως τήν καταγραφή 
τῆς ἰδιαίτερης αὐτῆς προφητικῆς παράδοσης στά βιβλικά 
κείμενα μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά καταστεῖ σαφῶς διακρι-
τή13. Γιά τόν λόγο αὐτό καί οἱ σαφεῖς διαχωριστικές γραμμές 
στό προφητικό φαινόμενο, πού κατοχυρώνονται νομοθετικά, 
συναντῶνται κυρίως σέ δύο σημεῖα τοῦ βιβλίου τοῦ Δευτε-
ρονομίου. 

Τό πρῶτο σημεῖο ἀφορᾶ στόν ἀποκλεισμό τῶν προσώ-
πων πού μέσω τῆς μαντείας προπαγανδίζουν τήν εἰδωλολα-
τρία, καθώς ἐπιβάλλεται ἀποκοπή κάθε δραστηριότητας 
πού προέρχεται ἀπό ἐκεῖ: 

«Ἐὰν δὲ ἀναστῇ ἐν σοὶ προφήτης ἢ ἐνυπνιαζόμενος ἐνύ-
πνιον καὶ δῷ σοι σημεῖον ἢ τέρας καὶ ἔλθῃ τὸ σημεῖον ἢ τὸ 
τέρας, ὃ ἐλάλησεν πρὸς σὲ λέγων Πορευθῶμεν καὶ 
λατρεύσωμεν θεοῖς ἑτέροις, οὓς οὐκ οἴδατε, οὐκ ἀκούσε-
σθε τῶν λόγων τοῦ προφήτου ἐκείνου ἢ τοῦ ἐνυπνια-

                                                            
12 Περί τῆς ταυτότητας καί τοῦ ἔργου τοῦ «δευτερονομιστῆ» βλ. S. L. 

McKenzie, The Trouble with Kings: The Composition of the Book of Kings in the 
Deuteronomistic History, Leiden: Brill 1991, σ. 1-20·147-150 [Supplements to 
Vetus Testamentum τ. 42]. Ἰ. Μούρτζιου, «Ἡ δευτερονομιστική παράδοση 
στήν σύγχρονη βιβλική ἔρευνα», Ἑρμηνευτικές μελέτες στήν Παλαιά καί 
τήν Καινή Διαθήκη, τ. Α΄, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 15-75. 

13  Βλ. ἐνδεικτικά C. Vondergeest, Prophecy and divination in the deutero-
nomistic history, PhD, Richmond 2000, σ. 304ἑξ. 
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ζομένου τὸ ἐνύπνιον ἐκεῖνο, ὅτι πειράζει Κύριος ὁ Θεὸς 
ὑμᾶς εἰδέναι εἰ ἀγαπᾶτε Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν ἐξ ὅλης 
τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν. ὀπίσω 
Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν πορεύεσθε καὶ αὐτὸν φοβηθήσε-
σθε καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φυλάξεσθε καὶ τῆς φωνῆς 
αὐτοῦ ἀκούσεσθε καὶ αὐτῷ προστεθήσεσθε. καὶ ὁ προ-
φήτης ἐκεῖνος ἢ ὁ τὸ ἐνύπνιον ἐνυπνιαζόμενος ἐκεῖνος 
ἀποθανεῖται· ἐλάλησεν γὰρ πλανῆσαί σε ἀπὸ Κυρίου τοῦ 
Θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου τοῦ 
λυτρωσαμένου σε ἐκ τῆς δουλείας ἐξῶσαί σε ἐκ τῆς ὁδοῦ, 
ἧς ἐνετείλατό σοι Κύριος ὁ Θεός σου πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ· 
καὶ ἀφανιεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν» (13,2-6). 
Στό δεύτερο σημεῖο διασφαλίζεται ἡ παροχή αὐθεντικῆς 

καί γνήσιας προφητικῆς καθοδήγησης ἐκ μέρους τοῦ Γιαχβέ 
πρός τόν λαό του, οὕτως ὥστε οἱ Ἰσραηλίτες νά μή μείνουν 
ἀκάλυπτοι ὡς πρός αὐτό τό θέμα καί ἀναγκαστοῦν νά 
στραφοῦν πρός τήν εἰδωλολατρία: 

«Ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν, ἣν Κύριος ὁ Θεός σου δίδω-
σίν σοι, οὐ μαθήσῃ ποιεῖν κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν 
ἐκείνων. οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ περικαθαίρων τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ ἢ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ἐν πυρί, μαντευόμενος μα-
ντείαν, κληδονιζόμενος καὶ οἰωνιζόμενος, φαρμακός, 
ἐπαείδων ἐπαοιδήν, ἐγγαστρίμυθος καὶ τερατοσκόπος, 
ἐπερωτῶν τοὺς νεκρούς. ἔστιν γὰρ βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ 
Θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα· ἕνεκεν γὰρ τῶν βδελυγμάτων 
τούτων Κύριος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ σοῦ. τέλειος 
ἔσῃ ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου· τὰ γὰρ ἔθνη ταῦτα, 
οὓς σὺ κατακληρονομεῖς αὐτούς, οὗτοι κληδόνων καὶ 
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μαντειῶν ἀκούσονται, σοὶ δὲ οὐχ οὕτως ἔδωκεν Κύριος ὁ 
Θεός σου. προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ὡς ἐμὲ ἀνα-
στήσει σοι Κύριος ὁ Θεός σου, αὐτοῦ ἀκούσεσθε» (19,9-14). 
Μέ βάση τίς ἀναφορές αὐτές, διακρίνεται στόν Ἰσραήλ 

μία ἰδιαίτερη γραμμή ἀποδεκτῆς καί αὐθεντικῆς καθοδήγη-
σης τοῦ λαοῦ ἐκ μέρος τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία διαχωρίζεται τόσο 
ἀπό τίς ἐξωτερικές εἰδωλολατρικές ἐκφάνσεις της, ὅσο καί 
ἀπό τίς ἐσωτερικές ψευδεῖς ἐκφράσεις της. 

Κατ’ ἀρχάς, ὅσον ἀφορᾶ στά μέσα ἄσκησης τοῦ προφη-
τικοῦ-συμβουλευτικοῦ ἔργου, ἡ βιβλική διήγηση ἀναφέρει 
ὡς ἐπισήμως ἀποδεκτά ἀπό τόν μωσαϊκό νόμο δύο λατρευ-
τικά ἀντικείμενα, πού συνδέονται ἄμεσα μέ τό ἱερατικό 
ἀξίωμα καί στήν ἐξουσία τοῦ ὁποίου ἐπαφίεται ἡ διαχείρισή 
τους. Πρόκειται γιά τό ἐφώδ καί τούς δήλους, τήν Δήλωσιν 
καί τήν Ἀλήθειαν, οἱ ὁποῖοι ἦταν στερεωμένοι ἐπάνω στό 
ἐφώδ. Τό ἐφώδ ἦταν τό σημαντικότερο ἐξάρτημα τοῦ ἀρχιε-
ρατικοῦ ἐνδύματος, κατασκευασμένο ἀπό πολύτιμους λί-
θους καί τοποθετημένο στό στῆθος τοῦ ἀρχιερέα (Ἐξ. 28,30. 
Λευϊτ. 8,8). Ἡ χρησιμότητά του ἦταν ἡ μεταφορά τῆς θεϊκῆς 
συμβουλῆς, ὅπως μέ σαφήνεια προσδιορίζεται στό βιβλίο 
τῶν Ἀριθμῶν: 

«καὶ ἔναντι Ἐλεάζαρ τοῦ ἱερέως στήσεται, καὶ ἐπερωτή-
σουσιν αὐτὸν τὴν κρίσιν τῶν δήλων ἔναντι Κυρίου· ἐπὶ τῷ 
στόματι αὐτοῦ ἐξελεύσονται καὶ ἐπὶ τῷ στόματι αὐτοῦ 
εἰσελεύσονται αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ὁμοθυμαδὸν καὶ 
πᾶσα ἡ συναγωγή» (Ἀριθμ. 27,21). 
Ἡ χρήση τοῦ ἐφώδ, ὡστόσο, μαρτυρεῖται μέ ἀμφιλεγό-

μενο τρόπο σέ παλαιότερη ἐποχή καί ἀρκετά περιορισμένα 
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(A΄ Βασ. 14,18·41. 23,9-11. 30,7-8), ἐνῶ πολύ σύντομα, ὅπως 
φαίνεται, ἀναμείχθηκε μέ εἰδωλολατρικές πρακτικές (Κριτ. 
8,27. 17,5. 18,14-20) καί ἐγκαταλείφθηκε κατά τήν περίοδο τῆς 
βασιλείας τοῦ Δαβίδ14. Διατηρήθηκε, ὡστόσο, ἡ ἀνάμνησή του 
ὡς γνήσια καθοδήγηση τοῦ Θεοῦ στόν λαό του (Α΄ Ἔσδρ. 5,40. 
Σοφ. Σειρ. 33,3. Ὠσ. 3,4). Τήν παράδοση αὐτή προσπαθεῖ νά 
ἐπισημάνει ὁ συγγραφέας τῆς προφητείας τοῦ μάντη Βαλαάμ 
στό βιβλίο τῶν Ἀριθμῶν, ὅταν ἀποκλείει τίς εἰδωλολατρικές 
πρακτικές ἀπό τήν ἰσραηλιτική παράδοση: «οὐ γάρ ἐστιν 
οἰωνισμὸς ἐν Ἰακὼβ οὐδὲ μαντεία ἐν Ἰσραήλ· κατὰ καιρὸν 
ῥηθήσεται Ἰακὼβ καὶ τῷ Ἰσραήλ, τί ἐπιτελέσει ὁ Θεός» (23,23)15. 

Ὅσον ἀφορᾶ, ὅμως, στό σημαντικότερο θέμα, δηλαδή 
στά πρόσωπα πού κάλυψαν τήν ἀνάγκη γιά θεϊκή καθοδή-
γηση, στήν βιβλική διήγηση διακρίνεται μία σαφῶς διακε-
κριμένη συνεχής γραμμή διαδοχῆς. Κατά τήν περίοδο τῆς 
ἐρήμου ἦταν ὁ Μωυσῆς, ὁ ὁποῖος εἶχε ἄμεση ἐπικοινωνία μέ 
τόν Γιαχβέ στήν Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου «ἀναμέσον τῶν χερου-
βίμ» (Ἐξ. 25,22. Ἀριθμ. 7,89). Εἶναι αὐτός πού καθιέρωσε τόν 
θεσμό τῆς ἀποδεκτῆς καί νόμιμης μεθόδου ἀποδοχῆς τῆς 
θείας καθοδήγησης16. Μετά τόν θάνατό του τό ἔργο αὐτό 
ἀνέλαβε ὁ διάδοχός του Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ (Ἀριθμ. 27, 18-21), 
ἐνῶ μετά καί τόν δικό του θάνατο χαρακτηριστική εἶναι ἡ 
                                                            

14  Γιά τήν ἱστορία καί τήν σημασία τοῦ λατρευτικοῦ αὐτοῦ ἀντικει-
μένου βλ. περισσότερα D. D. Bookman August, Τhe Urim and Thummim 
in relation to the Old Testament theocracy, PhD, Dallas 2001, σ. 12ἑξ. 

15  Πρβλ. P. A. Kruger, «The Face of Disorder: a Note on Hos 3,4», ZAW 
124 (2012), σ. 249–254. 

16  Γιά τόν J. Blenknishopp ἡ ἰδέα αὐτή γιά τόν Μωυσῆ ἔχει «ἰσχυρά 
ἱστορικά ἐρείσματα»· A history of prophecy in Israel, London: SPCK 1984, σ. 63. 
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καταγραφή τῆς ἀμηχανίας τοῦ λαοῦ σχετικά μέ τόν δικό του 
διαδοχο· «Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ἰησοῦ καὶ ἐπηρώτων 
οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ διὰ τοῦ Κυρίου λέγοντες· Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν 
πρὸς τοὺς Χαναναίους ἀφηγούμενος τοῦ πολεμῆσαι πρὸς 
αὐτούς;» (Κριτ. 1,1), γιά νά πάρουν τήν ἀπάντηση ὅτι τήν 
ἀρχηγία τους ἀναλαμβάνει ὁ Ἰούδας (1,2). Τήν ἀμφιλεγό-
μενη καί ἀμφιταλαντευόμενη περίοδο τῆς ἐγκατάστασης 
στήν Χαναάν, ἡ ἀποδεκτή μορφή τῆς θεϊκῆς καθοδήγησης 
ἀναγνωρίζεται στά πρόσωπα τῶν Κριτῶν, κάποιοι ἀπό τούς 
ὁποίους φέρουν καί τήν ἰδιότητα τοῦ «προφήτη», ὅπως ἡ 
Δεββώρα (Κριτ. 4,4). 

 
1.3 Ἡ προφητεία στήν περίοδο τῆς βασιλείας 

Ἡ ἀρχαία μωσαϊκή παράδοση τῆς ἄμεσης ἐπικοινωνίας 
μέ τόν Γιαχβέ, ὡστόσο, πού ἀποκαλύπτει τό θέλημά του καί 
καθοδηγεῖ τόν λαό του, συνεχίστηκε κατά κύριο λόγο μέ τόν 
Σαμουήλ, ὁ ὁποῖος τήν παγίωσε καί τήν συστηματοποίησε 
σέ ἰδιαίτερο θεσμό μέ εὐρεῖα ἀποδοχή μεταξύ τῶν Ἰσραη-
λιτῶν. Ὁ ρόλος του ἦταν κομβικῆς σημασίας τόσο σέ πολιτι-
κό ἐπίπεδο, ἀφοῦ λειτούργησε ὡς γέφυρα μετάβασης ἀπό 
τήν παλαιά χαλαρή ἑνότητα τῶν ποιμενικῶν φυλῶν σέ ὀρ-
γανωμένη κρατική ὀντότητα, ὅσο καί σέ θρησκευτικό, ἀφοῦ 
καθιέρωσε τό ἱερό τοῦ Γιαχβέ στήν Σηλώ ὡς θρησκευτικό 
κέντρο τοῦ Ἰσραήλ μέ ὀργανωμένη λατρεία καί ἐνεργό προ-
φητική δραστηριότητα. Ὁ ἴδιος ὁ Σαμουήλ ὀνομάζεται «ὁ 
ὁρῶν» καί «προφήτης»17 καί ἔγινε ὁ φορέας τῆς ἀποκαλύ-

                                                            
17  Πρβλ. «καὶ ἔμπροσθεν ἐν Ἰσραὴλ τάδε ἔλεγεν ἕκαστος ἐν τῷ πο-
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ψεως τοῦ Γιαχβέ σέ περίοδο κατά τήν ὁποία, ὅπως ἐμφατικά 
καί μέ νόημα ὑπογραμμίζει ὁ βιβλικός συγγραφέας, «οὐκ ἦν 
ὅρασις διαστέλλουσα» στόν Ἰσραήλ (Α΄ Βασ. 3,1-3). Μέ αὐτή 
τήν ἐξουσία ἀνέδειξε τόν πρῶτο βασιλιά Σαούλ καί κατηύ-
θυνε τίς ἐνέργειες τῆς βασιλικῆς αὐλῆς, κατά τά γενικότερα 
πρότυπα στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς ἀρχαίας Ἐγγύς 
Ἀνατολῆς, ἐγκαινιάζοντας τήν στενή σύνδεση τῆς προφη-
τείας μέ τήν βασιλεία18. Παράλληλα, συνέστησε ὁμάδες 
«υἱῶν προφητῶν», τίς ὁποῖες συνέδεσε μέ τό ἱερό τῆς Σηλώ, 
καλλιέργησε τήν διατήρηση τῆς γιαχβικῆς παράδοσης καί 
ἄσκησε τήν προφητική καθοδήγηση, χωρίς, ὅμως, νά ἀπο-
στεῖ ἀπό τίς μορφές ἔκφρασής της στό εἰδωλολατρικό περι-
βάλλον τῆς ἐποχῆς του, ὅπως τήν διαβίωση σέ ὀργανωμένες 
κοινότητες στήν ὕπαιθρο, τήν ἔκσταση, τήν χρήση μουσικῆς 
καί χοροῦ γιά τήν ἐπίτευξη τῆς θεϊκῆς ἐνόρασης κ.ἄ.19 

Τήν περίοδο τοῦ ἑνιαίου βασιλείου ἡ σύνδεση τῶν προ-
φητῶν μέ τόν βασιλικό οἶκο ἔγινε πιό στενή καί ἀπόκτησε 
σχεδόν θεσμικό χαρακτήρα ὡς πρός τήν διοίκηση τοῦ βα-
σιλείου. Τήν ἀλλαγή αὐτή πιστώνεται κυρίως ὁ βασιλιάς 
Δαβίδ, ὁ ὁποῖος συμβουλευόταν συνεχῶς δύο πρόσωπα: τόν 

                                                                                                                                            
ρεύεσθαι ἐπερωτᾶν τὸν Θεόν· Δεῦρο πορευθῶμεν πρὸς τὸν βλέποντα· ὅτι 
τὸν προφήτην ἐκάλει ὁ λαὸς ἔμπροσθεν Ὁ βλέπων» (Α΄ Βασ. 9,9). 

18  D.-Y. Yoon, Gad and Nathan: the portrayal of socio-religious roles and 
functions of David΄s ʺprophetsʺ in the light of ancient near eastern prophet-king 
relationships, PhD, Madison 2010, σ. 90ἑξ. 

19  Πρβλ. Μ. Weinfeld, «Αncient near eastern patterns in prophetic lite-
rature», σ. 87ἑξ. M. A. Sweeney, «Samuel΄s institutional identity in the deu-
teronomistic history», στό L. Grabbe – M. Nissinen (ἐκδ.), Constructs of pro-
phecy in the former and latter prophets and other texts, Atlanta 2011, σ. 165-174. 
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προφήτη Νάθαν καί τόν προφήτη Γάδ20. Ἰδιαίτερο σύνδεσμο 
διατήρησε μέ τόν πρῶτο ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἀνέλαβε 
τήν ἐξουσία (Β΄ Βασ. 7,2), καί καθόλη τήν διάρκεια τῆς ζωῆς 
του σέ σημαντικά θέματα, κρατικά καί προσωπικά21. Ἔκτα-
κτη παρέμβαση ἐμφανίζονται νά πραγματοποιοῦν τήν πε-
ρίοδο αὐτή ἄλλα δύο πρόσωπα: ὁ προφήτης Ἀχιά ὁ Σηλω-
νίτης καί ὁ Σαμαίας. Ὁ πρῶτος προφήτευσε τήν καταστροφή 
τῆς βασιλείας τόσο τοῦ Σολομῶντος ὅσο καί τοῦ γιοῦ του 
Ἰεροβοάμ Α΄22 καί ὁ δεύτερος ἀποθάρρυνε τόν Ροβοάμ νά 
ἐκστρατεύσει ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ του (Γ΄ Βασ. 12,22). 

Στήν παράδοση αὐτή κατά τόν 9ο αἰ. εὐθυγραμμίστηκαν 
δύο ἐξαιρετικές προφητικές προσωπικότητες μέ ἰδιαίτερη ἀ-
πήχηση στόν λαό καί ἔντονη δραστηριότητα, ὁ Ἠλίας καί ὁ 
μαθητής του Ἐλισσαῖος, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀφήσει ἰσχυρό ἀπο-
τύπωμα στήν ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ ἀλλά καί στήν εὐρύτερη 
βιβλική καί μεταβιβλική παράδοση23. Πέραν αὐτῶν, ἀναφέ-
                                                            

20  Βλ. Α΄ Βασ. 22,5. Β΄ Βασ. 24,11-19. Α΄ Παρ. 21,9-19. 29,29. Β΄ Παρ. 29,25. 
Πρβλ. D.-Y. Yoon, Gad and Nathan, σ. 119ἑξ. 

21  Βλ. Β΄ Βασ. 7,2-17. 12,1-25. Γ΄ Βασ. 1,8-45. 4,5. Α΄ Παρ. 17,1-15. 29.29. Β΄ 
Παρ. 9,29. 29,25. Πρβλ. O. Sergi, «The Composition of Nathan΄s Oracle to 
David (2 Samuel 7:1–17) as a Reflection of Royal Judahite Ideology», JBL 
129:2 (2010), σ. 261-279. 

22  Βλ. Γ΄ Βασ. 11,29ἑξ. 14,7ἑξ. 
23  Βλ. περισσότερα Β. Βέλλα, Θρησκευτικαί προσωπικότητες τῆς Πα-

λαιᾶς Διαθήκης, Ἀθήνα 2008, σ. 136-148. F. Krummacher, Elijah the Thisbite, 
Grand Rapids 1977, σ. 64ἑξ. A. J. Hauser – R. Gregory, From Carmel to Horeb. 
Elijah in crisis, Sheffield 1990, σ. 79-82. R. B. Coote (ἐκδ.), Elijah and Elisha in 
socioliterary perspective, Atlanta 1992, σ. 75ἑξ. T. L. Brodie, The crucial bridge, 
Collegeville 2000, σ. 2ἑξ. W. Brueggemann, Testimony to otherwise. The wit-
ness of Elijah and Elisha, St. Louis 2001, σ. 45ἑξ. 127-128. P. Hugo, Les deux 
visages d΄Élie. Texte massorétique et Septante dans l΄histoire la plus ancienne du 
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ρονται σποραδικά στά βιβλία τῶν Βασιλειῶν καί ἄλλες προ-
φητικές προσωπικότητες εἴτε ἐπώνυμα, ὅπως ὁ Μιχαίας υἱός 
Ἰεμλά (Γ΄ Βασ. 22,8), εἴτε ἀνώνυμα, ὅπως ὁ «ἄνθρωπος τοῦ 
Θεοῦ» (Γ΄ Βασ. 13,1), οἱ ὁποῖες ἀναδείχθηκαν στό προσκήνιο 
τῆς ἱστορίας ἰδιαιτέρως μετά τήν διολίσθηση τοῦ βορείου βα-
σιλείου στήν εἰδωλολατρία. Αὐτή προέκυψε ὡς συνέπεια τῆς 
γενικότερης γεωπολιτικῆς ἀναστάτωσης τῆς περιοχῆς μέ 
τήν ἀνάπτυξη τῶν μεγάλων αὐτοκρατοριῶν τῆς περιόδου24. 
Ἡ ἐπίσημη υἱοθέτηση τῶν εἰδωλολατρικῶν πρακτικῶν σέ 
ὅλους τούς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς καί θρησκευτικῆς ζωῆς 
τῶν δύο βασιλείων ἐπέτεινε τήν σύγχυση στά πλατιά λαϊκά 
στρώματα καί ἔγινε πρόξενος σκληρῶν συγκρούσεων, τόσο 
στό βόρειο ὅσο καί στό νότιο βασίλειο, μεταξύ ὅσων τίς ἀκο-
λούθησαν καί τῶν προφητῶν πού ἐκπροσωποῦσαν τήν 
γιαχβική παράδοση. Ἐπίσης, ἐξαιτίας τῆς παγίωσης τοῦ θε-
σμικοῦ ρόλου τῶν προφητῶν ἐντός τῆς βασιλικῆς αὐλῆς ἤ 
τοῦ λατρευτικοῦ ἱεροῦ, ἡ ἀντιπαράθεση ἔλαβε πολλές φορές 
καί τόν χαρακτήρα τῆς σύγκρουσης μεταξύ θεσμικῆς καί χα-
ρισματικῆς —πλέον— προφητείας, ὅπως ἀναδείχθηκε ἡ 
προφητεία τῆς γιαχβικῆς παράδοσης μέ τόν ἔκτακτο χαρα-
κτήρα πού προσέλαβε. Χαρακτηριστική ἀποτύπωση τῶν 
νέων δεδομένων παρατηρεῖται στήν ἀποποίηση τοῦ τίτλου 
                                                                                                                                            
texte de 1 Rois 17-18, Fribourg-Göttingen 2006, σ. 174-175. B. J. Koet, «Elijah 
as reconciler of father and son: from 1 Kings 16:34 and Malachi 3:22-24 to 
Ben Sira 48:1-11 and Luke 1:13-17», στό H. van Grol (ἐκδ.), Rewriting biblical 
history: Essays on Chronicles and Ben Sira in Honor of Pancratius C. Beentjes, 
Berlin- N. York 2011, σ. 173-190. 

24  Βλ. ἀναλυτικότερα J. Blenkinsopp, A history of prophecy in Israel, 
London 1984, σ. 80ἑξ. 
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«προφήτης» ἀπό τόν Ἀμώς, ὅταν ὁ ἀρχιερέας Ἀμασίας 
προσπάθησε νά τόν ἐκδιώξει ἀπό τό βόρειο βασίλειο (7,10-
17). Καθώς προσωπικές ἤ πολιτικές ἐπιδιώξεις καί φιλοδο-
ξίες κατηύθυναν τήν ἄσκηση τῆς προφητικῆς δραστηριότη-
τας25, μοιραῖα προέκυψε ἡ σύγκρουση μέσα ἀπό τήν ὁποία 
κατέστη ἐντονώτερη ἡ ἀνάγκη διαφοροποίησης καί διάκρι-
σης τῶν στοιχείων τῆς γνήσιας γιαχβικῆς προφητικῆς παρά-
δοσης ἀπό ἐκεῖνα πού προέρχονταν ἀπό τόν εἰδωλολατρικό 
κόσμο ἤ ἀπό ἰδιοτελῆ ἤ ἄλλα κίνητρα. 

 
1.4 Ἡ περίοδος τῆς κλασικῆς προφητείας 

Κατά τήν περίοδο τῆς λεγόμενης «κλασικῆς προφητεί-
ας», ὁπότε καί ἐντοπίζεται ἡ δράση τῶν προφητῶν πού κλη-
ροδότησαν τό κήρυγμά τους μέ γραπτά μνημεῖα, ἱκανοποιή-
θηκαν οἱ προδιαγραφές σχετικά μέ τόν ἰδιαίτερο τρόπο μέ 
τόν ὁποῖο οἱ Ἰσραηλίτες ἐλάμβαναν αὐθεντικά τήν καθοδή-
γηση τοῦ Γιαχβέ. Τήν μετάβαση ἀπό τίς παλαιότερες στίς 
νεότερες μορφές ἄσκησης τοῦ προφητικοῦ ἔργου σημα-
τοδοτεῖ ἡ ἀλλαγή ὡς πρός τά φιλολογικά μέσα, βάσει τῶν 
ὁποίων παραδίδουν τό ἔργο τους, δηλαδή ἀπό τήν παλαιό-
τερη ἱστορική ἀφήγηση καί (αὐτο)βιογραφία στό ἀποθησαύ-
ρισμα τῶν ἴδιων τῶν λόγων τους. Μέσα ἀπό τά κείμενα τῶν 
κλασικῶν προφητῶν εἶναι δυνατόν πλέον νά παρακολου-

                                                            
25  Γιά τόν J. R. Porter ἡ ἀνάμιξη τῶν προφητῶν στά μεγάλα πολιτικά 

γεγονότα τῆς ἐποχῆς τους ἀποτέλεσε τήν σημαντικότερη αἰτία γιά τήν 
ἀπομνημόνευσή τους στήν ἱστορία («The origins of prophecy in Israel», R. 
Coggins, A. Phillips, M. Knibb (ἐκδ.), Israel΄s Prophetic Tradition. Essays in Ho-
nour of Peter R. Ackroyd, Cambridge 1982, σ. 25ἑξ. 
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θήσει κανείς τήν ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας ἀπό τά μέσα τοῦ 8ου 
αἰ. καί ἐξῆς26, ἀλλά καί νά ἐντοπίσει τά σημεῖα στά ὁποῖα 
διαφοροποιεῖται ἡ νέα καί αὐθεντική αὐτή ἔκφραση τῆς 
προφητείας σέ σχέση, τόσο μέ τίς μορφές τοῦ παρελθόντος 
ὅσο καί μέ τίς ψευδεῖς μορφές τῆς ἐποχῆς της. 

Ἡ σύγχρονη ἔρευνα ἔχει ὑποβάλει σέ ἐξοχυνιστική 
μελέτη τά σχετικά κείμενα, γιά νά ἀνιχνεύσει τά ἰδιάζοντα 
στοιχεῖα τῆς κλασικῆς ἰσραηλιτικῆς προφητείας σέ σχέση μέ 
τήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα27. Ἡ πιό ἐμφανής ἴσως διαφο-
ροποίηση ἐντοπίζεται στήν παντελῆ ἔλλειψη χρήσης ποι-
κίλων μέσων οἰωνοσκοπίας, καθώς ὁ λόγος ἀποτελεῖ γιά 
τούς κλασικούς προφῆτες τό ἀποκλειστικό ὄχημα μεταφο-
ρᾶς τῆς θείας βουλῆς. Ἡ πτυχή αὐτή τῆς προφητικῆς μαρτυ-
ρίας ἀναδείχθηκε ἰδιαιτέρως ἀπό τότε πού μέ τό ἔργο τοῦ S. 
Mowinckel28 καί, γενικότερα τῆς σκανδιναβικής σχολῆς29, ἡ 
προσοχή στράφηκε στήν μελέτη τοῦ προφορικοῦ ὑποβάθρου 
τῶν προφητικῶν κειμένων καί τῆς μετάβασής τους στήν 
γραπτή μορφή30. Μελετήθηκε ἔτσι λεπτομερῶς ἡ δυναμική 

                                                            
26  Πρβλ. M. B. Moore, «Writing Israel΄s history using the prophetic 

books», στό B. E. Kelle – M. B. Moore (ἐκδ.), Israel΄s prophets and Israel΄s past: 
essays on the relationship of prophetic texts and Israelite history in honor of John H. 
Hayes, N. York – London 2006, σ. 23-36. 

27  Πρβλ. Μ. Weinfeld, «Αncient near eastern patterns in prophetic lite-
rature», σ. 90ἑξ. Η. Ringgren, «Prophecy in the ancient Near East», στό R. 
Coggins, A. Phillips, M. Knibb (ἐκδ.), Israel΄s Prophetic Tradition, σ. 1-11. 

28  Βλ. Τό κύριο ἔργο S. Mowinckel, The Spirit and the Word: Prophecy and 
Tradition in Ancient Israel, Minneapolis 2002 (α΄ ἔκδ. Oslo 1946). 

29  Πρβλ. γιά τήν ἱστορία τῆς ἔρευνας J. Blenknisopp, A history of 
prophecy in Israel, London 1984, σ. 26-52. 

30  Βλ. τήν ἐνδιαφέρουσα ἀνάλυση τοῦ Menahem Haran, «From Early 
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τοῦ προφητικοῦ λόγου ἀποκαλύπτοντας τά ἐπί μέρους στοι-
χεῖα τῆς προσωπικότητας καί τοῦ ἔργου τῶν κλασικῶν προ-
φητῶν, πού τούς ἐπέβαλαν στήν ἱστορία καί στήν συνείδηση 
τοῦ λαοῦ. 

Οἱ διαφορές τους ἀπό τούς ἐξωβιβλικούς προφῆτες, 
ὅπως καί ἀπό τούς ἄλλους βιβλικούς προφῆτες, εἶναι πολ-
λές, ποιοτικοῦ κυρίως χαρακτήρα, καί γιά τόν λόγο αὐτό δέν 
εἶναι πάντοτε ἐμφανεῖς καί διακριτές ἐκ πρώτης ὄψεως. Οἱ 
περισσότερες εἶναι ἐσωτερικές καί ἀφοροῦν στήν προσωπική 
κλήση καί στήν ἰδιαίτερη σχέση τῶν προφητῶν αὐτῶν μέ τόν 
Γιαχβέ, στήν ποιότητα καί στό περιεχόμενο τῆς ἀποκαλυπτι-
κῆς τους ἐμπειρίας, στό ποσοστό καί στόν τρόπο τῆς προσω-
πικῆς μετοχῆς τους σέ αὐτήν. Ὡστόσο, μέ τήν φιλολογική 
ἀνάλυση ἀναδείχθηκαν καί ἐκεῖνες πού ἀφοροῦν στόν 
ἰδιαίτερο τρόπο ἔκφρασης τοῦ προφητικοῦ τους μηνύματος, 
στήν στόχευση καί στά ἀποτελέσματά του. Μέ τήν θεολο-
γική ἀνάλυση τονίσθηκε ὁ ἔντονα μεσσιανικός ὁραματισμός 
τους καί ἡ πίστη τους στίς παραδοσιακές ἀρχές τῆς γιαχβι-
κῆς θρησκείας. Μέ τήν κοινωνιολογική ἀνάλυση προσδιορί-
σθηκε ἡ ἰδιαίτερη θέση πού κατέλαβαν στό κοινωνικό περι-
βάλλον τῆς ἐποχῆς τους κ.ο.κ. Κάποια ἀπό τά σημαντικό-
τερα σημεῖα, τά ὁποία ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἀπό τούς ἑρμη-
νευτές, θά μποροῦσαν νά καταγραφοῦν ἐπιγραμματικά ὡς 
ἑξῆς31. 

                                                                                                                                            
to Classical Prophecy: Continuity and Change», VT 27:4 (1977), σ. 390ἑξ. 
[385-397. 

31  Πρβλ. τίς ἀναλύσεις τῶν Τ. Η. Robinson, Prophecy and prophets in 
ancient Israel, London 31979, σ. 39ἑξ. K. Koch, The prophets. Vol. 1 The Assyrian 
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Πρῶτο σημεῖο εἶναι ἡ ἰσχυρή «προφητική συνείδηση» 
τῶν ἐν λόγῳ προφητῶν καί ἡ γνώση τῆς προφητικῆς τους ἀ-
ποστολῆς, στήν ὁποία παρέμειναν ἀταλάντευτοι καθ’ ὅλη 
τήν διάρκεια τῆς δράσης τους. Τήν ἐξέφρασαν μέ ἁπλότητα 
καί σταθερότητα, ὅποτε τούς ζητήθηκε, μέ πιό χαρα-
κτηριστικό τό παράδειγμα τοῦ Ἀμώς (7,10-17), ἐνῶ τούς κα-
τηύθυνε χωρίς παρεκκλίσεις σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς δράσης 
τους. Ἀναδείχθηκε ἰδιαιτέρως, ὅταν ἀπειλήθηκαν καί διώχ-
θηκαν, ὅπως φανερώνει ἡ περίπτωση τοῦ Ἰερεμία. Ὡς πηγή 
αὐτῆς τῆς συνείδησης, πού ἑρμηνεύει μέ τόν καλύτερο δυ-
νατό τρόπο τά ἰδιάζοντα χαρακτηριστικά της, ἀποτελεῖ ἡ 
ἄμεση καί σαφής ἐπικοινωνία τους μέ τόν Γιαχβέ, ἀπό τόν 
ὁποῖο ἀντλοῦσαν ἀπευθείας τήν καθοδήγηση. Τά περιστα-
τικά τῆς κλήσης τους στό προφητικό ἀξίωμα, σέ ὅσους κα-
ταγράφονται, εἶναι ἐνδεικτικά αὐτῆς τῆς προσέγγισης, πού 
ἀποκρυσταλλώνονται σέ τυποποιημένες φράσεις τῆς μορ-
φῆς «ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με», «τάδε λέγει Κύριος» 
κ.ἄ. Ὁ παλαιότερος ἐκστατικός χαρακτήρας, χωρίς νά ἐκλεί-
ψει, λαμβάνει καινούργια μορφή ὡριμότητας καί ἐσωτερικό-
τητας, πού ἐνεργοποιεῖ καί ἐξυψώνει τίς πνευματικές δυνά-
μεις τοῦ προφήτη, ὥστε νά τόν καταστήσει ἱκανό γιά τήν ἐκ-
πλήρωση τῆς ἀποστολῆς του32. 

Ἡ ἀμεσότητα τῆς ἐπικοινωνίας μέ τόν Γιαχβέ προσέδω-
σε ἀναπόφευκτα καί στόν λόγο τους μοναδικά χαρακτηρι-
στικά, τά ὁποῖα εἶναι δυνατόν νά ἀξιολογηθοῦν σήμερα μέ 
μεγαλύτερη ἀκρίβεια. Ἡ ἀποφθεγματικοῦ τύπου ἀπόφανση 
                                                                                                                                            
period, London 1982, σ. 163ἑξ. 

32  Πρβλ. M. Haran, «From Early to Classical Prophecy», σ. 394ἑξ. 
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ἐλλείπει καί ἡ πρόρρηση τοῦ μέλλοντος εἶναι δευτερεύουσα 
καί προέρχεται ἀπό μία προσεκτική ἀνάλυση τοῦ παρόντος, 
ἡ ὁποία δέν πραγματοποιεῖται μέ τήν λεπτή παρατήρηση 
τῶν φαινομένων ἤ τήν ὑπερφυσική —καί ἑπομένως ἀδύ-
νατον νά ἐλεγχθεῖ ἀνθρωπίνως— ἀποκάλυψη. Οἱ κλασικοί 
προφῆτες ἔρχονται πρωτίστως ἀντιμέτωποι μέ τά προ-
βλήματα τῆς ἐποχῆς τους καί τά ἀντιμετωπίζουν ἐπιδει-
κνύοντας βαθιά γνώση καί ἀξιολόγηση, πού προέρχεται ἀπό 
ἠθικές καί θεολογικές σταθερές ἀποσαφηνισμένες στήν πα-
ράδοση33. Δι’ αὐτῶν διεισδύουν στόν νοῦ τοῦ Θεοῦ καί μέσω 
αὐτῶν ἀναλύουν τήν πραγματικότητα, ἀφοῦ τήν ἐντάξουν 
μέσα στήν γενικότερη ὑπεριστορική σχέση τοῦ Θεοῦ μέ τόν 
κόσμο ἀλλά καί τήν ἰδιαίτερη σχέση μέ τόν λαό του. Πίσω 
ἀπό κάθε πρότασή τους δέν βρίσκεται μία ἀφηρημένη φιλο-
σοφικοῦ τύπου ἀνάλυση ἀλλά ὁ Θεός ὡς ζῶν καί ἐνεργό 
πρόσωπο. Οἱ ἀποφάνσεις τους, εἴτε εἶναι εὐχάριστες εἴτε δυ-
σάρεστες, εἶναι ἀπολύτως μετρήσιμες, διότι βασίζονται στήν 
σχέση αἰτίου και ἀποτελέσματος, πού προκύπτει ἀπό γνω-
στούς καί ἐλέγξιμους κανόνες. Γιά τόν λόγο αὐτό σταθερό 
σημεῖο ἀναφορᾶς τους ἀποτελοῦν οἱ ὅροι τῆς σιναϊτικῆς 
διαθήκης. 

Ἡ ἱστορία, ἐπίσης, φαίνεται ὅτι ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στήν καθιέρωσή τους μέ δύο τρόπους· πρῶτον, μέ τίς κρίσι-
μες συνθῆκες πού ἐπικράτησαν στήν ἐποχή τους καί δεύτε-
ρον, μέ τήν ἐκπλήρωση τῶν προβλέψεων καί προειδοποιή-

                                                            
33  Πρβλ. J. Barton, «History and Rhetoric in the Prophets», στό M. War-

ner (ἐκδ.), The Bible as Rhetoric: Studies in Biblical Persuasion and Credibility, 
London 1990, σ. 52. 
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σεών τους. Οἱ κλασικοί προφῆτες ἔζησαν σέ μία ταραγμένη 
περίοδο ὑψηλῆς μεταβλητότητας μέ ταχεῖς ρυθμούς, πού 
διαμορφώθηκε ἀπό τούς ἀνταγωνισμούς ἐξουσίας παλαιῶν 
καί νέων διεκδικητῶν στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς ἀρχαίας 
Ἐγγύς Ἀνατολῆς. Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 8ου ἕως τόν 5ο αἰ. 
Αἰγύπτιοι, Ἀσσύριοι, Βαβυλώνιοι καί τέλος Μηδοπέρσες, πού 
ἐπεδίωκαν νά ἐλέγξουν τόν χῶρο, σέ συνδυασμό μέ τίς λιγό-
τερες διεκδικήσεις τῶν μικρῶν λαῶν τῆς περιοχῆς σέ τοπικό 
ἐπίπεδο, συχνά δημιουργοῦσαν ἐκρηκτικό κλῖμα, πού δοκί-
μαζε τίς ἀντοχές τοῦ μικροῦ ἰσραηλιτικοῦ βασιλείου. Τά γε-
γονότα ἔθεταν ἀμείλικτα ἐρωτήματα, τά ὁποία ζητοῦσαν 
ἀπαντήσεις καί ἐπιλογές μέ ἄμεση ἐφαρμογή. Οἱ θέσεις πού 
λάμβαναν οἱ προφῆτες ἦταν σαφῶς διακριτές, σταθερά προ-
σανατολισμένες σέ μία θεολογική προοπτική, αὐθεντικά 
ἐκφρασμένες ὡς μοναδικές λύσεις, ἀκόμη καί ἄν τίς περισ-
σότερες φορές συγκρούονταν μέ κάθε ἔννοια λογικῆς καί 
ἀποδεκτοῦ ἔθους διευθέτησης ἤ ἐπίλυσης τῶν ὑποθέσεων34. 
Ἡ τελική δικαίωσή τους ἀπό τά γεγονότα ὁδήγησε κατ’ ἀρ-
χήν τούς κύκλους τῶν μαθητῶν τους καί, στήν συνέχεια, 
τούς ὑπολοίπους στήν βαθιά συνειδητοποίηση τοῦ σημαντι-
κοῦ ρόλου τους, κυρίως, ὅμως, τῆς θεολογικῆς τους ταυτό-
τητας, πού προερχόταν ἀπό τήν ἄμεση ἐξάρτησή τους ἀπό 
τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. 

                                                            
34  Πρβλ. Brad E. Kelle, «Αncient israelite prophets and Greek political 

orators: analogies for the prophets and their implications for historical re-
construction», στό B. E. Kelle – M. B. Moore (ἐκδ.), Israel΄s Prophets and 
Israel΄s Past: Essays on the Relationship of Prophetic Texts and Israelite History in 
Honor of John H. Hayes, N. York-London 2006, σ. 57-82. 
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Τέλος, θά πρέπει νά σημειωθεῖ καί ἕνας πολύ ἁπλός καί 
πρακτικός λόγος, ὁ ὁποῖος ὡς τελική ἱστορική ἀποτύπωση 
διαφοροποίησε τούς κλασικούς προφῆτες ἀπό τούς προ-
κατόχους ἀλλά καί τούς συγχρόνους τους: ἡ διαμόρφωση κύ-
κλων μαθητῶν καί ὑποστηρικτῶν τους, οἱ ὁποῖοι διέσωσαν 
τό ἔργο καί τούς λόγους τους διά τῆς καταγραφῆς. Ἀποδί-
δοντας μεγαλύτερη σημασία στούς ἴδιους τούς λόγους ἀπό 
τά γεγονότα, περιόρισαν τήν ἀφήγηση στήν ἄκρως ἀπαραί-
τητη ἱστορική πληροφόρηση, κατέγραψαν καί ἐμπλούτισαν 
ὅ,τι διέσωσε ἡ ἰσχυρότατη προφορική παράδοση καί ἐπεξερ-
γάστηκαν τό ὑλικό αὐτό μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά ἀποκτήσει 
νόημα καί γιά τήν δική τους ἐποχή τῆς μεταιχμαλωσιακῆς 
κυρίως περιόδου. Μέ τόν τρόπο αὐτό συνέβαλαν καθορι-
στικά, στό νά προσλάβουν οἱ λόγοι τῶν κλασικῶν προφητῶν 
ἐπί πλέον διαχρoνικά χαρακτηριστικά, πού τούς διατήρησαν 
μέσα στήν ἱστορία ἐπενδυμένους μέ θεϊκή αὐθεντία. 

 
1.5 Γνήσια καί ψευδής προφητεία 

Ὡστόσο, στήν ἐποχή τους τά πράγματα δέν ἦταν τόσο 
εὐδιάκριτα, οὔτε ἡ ἀποδοχή τους ἄμεση καί εὐρεῖα, ὅπως 
μαρτυροῦν τά φιλολογικά μνημεῖα πού ἔχουμε στά χέρια 
μας. Οἱ κλασικοί προφῆτες ἦταν ὁρισμένοι ἀπό ὅσους 
ἀσκοῦσαν προφητική δραστηριότητα κατά τήν περίοδο ἐκείνη 
καί, ὅπως φαίνεται ἀπό τόν ἀριθμό τους, ἦταν ἐλάχιστοι. 
Μέσα στά βιβλία τους μαρτυρεῖται σκληρή πολλές φορές 
ἀντιπαράθεση μέ πρόσωπα πού ἔφεραν τόν τίτλο τοῦ 
προφήτη, ὅπως προκύπτει κυρίως ἀπό τά βιβλία τῶν Ἀμώς, 
Ἠσαΐα, Μιχαία, Ἰερεμία, Ἰεζεκιήλ κ.ἄ. Πρόκειται γιά 
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«προφῆτες» μέ διαφορετικές τοποθετήσεις καί ἐπιδιώξεις 
ἀλλά μέ παρόμοια χαρακτηριστικά, πού καθιστοῦσαν τήν 
διάκριση γιά τόν ἁπλό λαό ἐξαιρετικά δύσκολη35. Ἡ 
ἀποστολή καί ὁ ρόλος τῶν κάθε εἴδους «προφητῶν», ὅπως 
εἴδαμε, ἦταν κυρίως συμβουλευτικός· μποροῦσε κανείς νά 
τούς συναντήσει παντοῦ, στήν ὕπαιθρο, στίς πόλεις, στά ἱερά· 
ἦταν ἐγγράμματοι, ἀγράμματοι, ἄσημοι ἀλλά καί μέ ὑψηλό 
κοινωνικό κῦρος καί ἰσχύ, ἦταν ἱερατικῆς καί μή καταγωγῆς, 
χρησιμοποιοῦσαν τήν ἴδια γλῶσσα, ἔφεραν παραπλήσιους ἤ 
ταυτόσημους τίτλους, ἰσχυρίζονταν παρόμοιους τρόπους 
«ἔμπνευσης» ὑπερφυσικοῦ ἤ ἐκστατικοῦ χαρακτήρα, διεκδι-
κοῦσαν πλειοψηφία γνώμης καί συχνά ἔφεραν ἰσχυρή «ἐπέν-
δυση» ἐξουσίας καί δύναμης. 

Ἡ νεότερη ἔρευνα στό πεδίο τῆς παρουσίας καί δράσης 
τῶν προφητῶν στό ἀρχαῖο Ἰσραήλ —καί εὐρύτερα στήν ἀρ-
χαία Ἐγγύς Ἀνατολή— ἀνέδειξε τρεῖς κύριες κατηγορίες προ-
φητῶν πού δροῦσαν στήν ἰσραηλιτική κοινωνία36: α) τούς «πε-
ριφερειακούς» λαϊκούς προφῆτες, πού δροῦσαν ἐλεύθερα καί 
ἀνεξάρτητα, κινούμενοι κυρίως στόν χῶρο τῆς ἰουδαϊκῆς 
ὑπαίθρου καί εἶχαν ἄμεση πρόσβαση στίς λαϊκές κοινωνικές 
ὁμάδες· ὁ ρόλος τους ἦταν συμβουλευτικός καί λατρευτικός 
σέ ἐπιπεδο λαϊκῆς θρησκείας καί ὀνομάζονταν chozeh/ro’eh 
 ἄνθρωπος τοῦ ,ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים) ἤ ‘ish ha’elohim (ὁρῶν ,רֶֹאה/,חֶֹזה)
                                                            

35  Πρβλ. τήν ἀνάλυση τοῦ Τ. Η. Robinson, Prophecy and prophets, σ. 40-
42. Πρβλ. καί M. S. Jamir, Prophetic Conflict and Yahwistic Tradition: A Syn-
thetic Study of True and False Prophecy (Jeremiah 26-29), PhD, Wilmore 2015, σ. 
104ἑξ. 

36  Πρβλ. David L. Petersen, The Roles of Israel΄s Prophets, Sheffield 1981, 
σ. 16ἑξ. 35ἑξ. 51ἑξ. 70ἑξ. [JSOT Suppl.Ser. 17]. 
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Θεοῦ). β) Τούς «βασιλικούς» προφῆτες, δηλαδή τούς αὐλικούς 
ἀξιωματούχους τοῦ παλατιοῦ, πού ἦταν συγκεντρωμένοι γύ-
ρω ἀπό τόν βασιλιᾶ καί τό ἱερατεῖο καί δροῦσαν ὡς προπα-
γανδιστές τῶν κεντρικῶν ἠθικῶν καί θρησκευτικῶν ἀξιῶν 
τῆς κοινωνίας, ὅπως καθορίζονταν κάθε φορά ἀπό τήν πο-
λιτική ἡγεσία καί τήν κοινωνική της ἀπήχηση37. Μέ αὐτούς 
καθιερώθηκε καί ὁ τίτλος nabh’i (נִָביא, προφήτης). Καί γ) τούς 
«λατρευτικούς» προφῆτες, πού ἦταν ὀργανωμένοι γύρω ἀπό 
τό ἱερατεῖο καί τόν Ναό καί ἀσχολοῦνταν μέ τά θέματα τῆς 
λατρείας, ἀπευθυνόμενοι κυρίως στούς λαϊκούς προσκυνη-
τές. Ἀπό τήν θέση τους ἀποκτοῦσαν συχνά εὐρεῖα λαϊκή 
ἀποδοχή καί ἐνίοτε ἀναμιγνύονταν στά πολιτικά θέματα38. 
                                                            

37  Πρβλ. ἐνδεικτικά K. Elliger, «Prophet und Politik», ZAW 53 (1935), σ. 
3-22. H.-J. Kraus, Prophétie und Politik, Munich 1952. E. Jenni, Die politischen 
Voraussagen der Propheten, Zürich 1956. H. Donner, Israel unter den Völkern, Lei-
den 1964. E. Jacob, «Prophètes et politique», Parole et Société 80 (1972), σ. 3-19. 
B. Albrektson, «Prophecy and Politics in the Old Testament», στό H. Biezais 
(ἐκδ.), The Myth of the State, Stockholm 1972, σ. 45-56. B. Janecko, «Israel, Pro-
phecy, Politics», BTB 8 (1978), σ. 177-183. B. Uffenheimer, «Ancient Hebrew 
Prophecy. Political Teaching and Practice», Immanuel 18 (1984), σ. 7-21 κ.ἄ. 

38  Πρῶτος ὁ S. Mowinckel ἀνέπτυξε τήν θεωρία περί τῶν λατρευτικῶν 
προφητῶν, πού ἔγινε ἀποδεκτή στή σύγχρονη ἔρευνα· βλ. S. Mowinckel, 
Psalmenstudien, τ. 1-6, Oslo 1921-1924 (The Psalms in Israel΄s worship, με-
τάφρ. D. R. Ap-Thomas, New York 1962). Τοῦ ἰδίου, Religion und Kultus, 
Göttingen 1953 (Religion and cult: a translation of Sigmund Mowinckel΄s Re-
ligion og kultus, Milwaukee 1981). A. S. Kapelrud, «Cult and prophetic 
words», STh 4 (1950), σ. 5-12. R. Hentschke, Die Stellung der vorexilischen 
schriftpropheten zum Kultus, Berlin 1957 [BZAW 75]. A. S. Herbert, Worship 
in Ancient Israel, Richmond 1959 [Ecumenical studies in worship 5]. A. R. 
Johnson, The cultic prophet in ancient Israel, Cardiff 1962. H. H. Rowley, «The 
prophets and the cult», στό Worship in Ancient Israel: Its Forms and Meaning, 
London 1967, σ. 144-175. J. Jeremias, Kultprophetie und Gerichtsverkünd-
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Ὅλες αὐτές οἱ ὁμάδες ἀντιμετωπίζονται στήν σύγχρονη 
ἔρευνα ἰσότιμα, προσομοιώνοντας τίς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς 
τους. Οἱ κλασικοί προφῆτες ἐπανειλημμένως συγκρούστη-
καν μέ κάποιους ἀπό αὐτούς ἤ καί μέ ὅλους μαζί, ἡ δέ σύγ-
κρουσή τους κατανοεῖται ὡς ἀπόρροια διαφορετικῆς προσέγ-
γισης τῆς πραγματικότητας, καθώς ἐπίσης καί πρόβλεψης 
τῆς ἔκβασης τῶν γεγονότων. Οἱ μέν ἐπεδίωκαν νά ἀνταπο-
κριθοῦν στά καθήκοντα τοῦ ἀξιώματός τους, οἱ δέ νά ἐκπλη-
ρώσουν μέ κάθε ἀκρίβεια τήν ἀποστολή πού τούς εἶχε ἀνα-
τεθεῖ ἀπό τόν ἴδιο τόν Γιαχβέ γιά τήν σωτηρία τοῦ λαοῦ39. 

Κατά συνέπεια, ὁ τομέας τῆς διάκρισης τῆς γνήσιας ἀπό 
τήν ψευδῆ προφητεία ἀναδείχθηκε ὁ δυσκολότερος χῶρος 
γιά τήν τελική ἐπικράτηση τῆς γιαχβικῆς παράδοσης στό ἀρ-
χαῖο Ἰσραήλ, τήν ὁποία ἐκπροσωποῦσαν οἱ κλασικοί προ-
φῆτες. Ἕνας πολύ σημαντικός παράγοντας ἦταν τό γεγονός 
ὅτι τίς περισσότερες φορές ἡ ἀντιπαράθεση ἐκφράστηκε ὡς 
σύγκρουση ἀνάμεσα στήν θεσμική καί τήν χαρισματική μορ-
φή τῆς προφητείας. Ἡ θεσμική ἔφερε ἐπάνω της τήν δύναμη 
τῆς καθιέρωσης καί τήν περιβολή τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας καί 
διέθετε πρωτευόντως χαρακτήρα ἐθνικό-πολιτικό. Ἡ χαρι-
σματική ἔφερε ἐπάνω της τόν δυναμισμό τῆς ἀνανέωσης, 
τῆς ἀλλαγῆς καί τῆς ἐπιστροφῆς στόν Θεό μέ ἀσυμβίβαστο 
τρόπο καί ἔφερε χαρακτήρα θρησκευτικό-θεολογικό. Οἱ κλα-
                                                                                                                                            
igung in der späten Königszeit Israels, Neukirchen-Vluyn 1970 [WMANT 35]. 
Martti Nissinen, «Prophets and Temples», στό Ancient Prophecy: Near 
Eastern, Biblical, and Greek Perspectives, Oxford 2017, σ. 242-256. 

39  Πρβλ. J. L. Crenshaw, Prophetic Conflict Its Effect Upon Israelite Religion, 
Berlin-N. York 1971, σ. 35ἑξ. F. Arena, “Peace, Peace, but There is no Peace”. 
Prophetic Conflicts in Jeremiah, Ezekiel and Micah, PhD, Edinburgh 2018, σ. 17ἑξ. 
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σικοί προφῆτες μποροῦν νά θεωρηθοῦν ὡς ἐκπρόσωποι τῆς 
χαρισματικῆς προφητείας, ἐνῶ οἱ λοιποί, πού ἦταν συγκεν-
τρωμένοι γύρω ἀπό τό παλάτι καί τόν Ναό, τῆς θεσμικῆς. 
Ἀπό κοινωνικῆς ἐπόψεως, σύμφωνα μέ τήν κλασική περι-
γραφή τοῦ Max Weber40, ἡ χαρισματική προφητεία διακρινό-
ταν ἀπό ὅλες τίς ἄλλες κοινωνικές ὁμάδες καί, συνήθως, ἐκ-
προσωποῦσε μία μικρή καί περιθωριακή ἴσως ὁμάδα, σέ σχέ-
ση μέ τήν θεσμική, πού ἡ ἐπιρροή της εἶχε ἐπίδραση στίς με-
γάλες μάζες τοῦ λαοῦ τῆς ἀρχαίας ἰσραηλιτικῆς κοινωνίας. 
Ἔκτακτη καί ἀνατρεπτική ἡ χαρισματική προφητεία ἦρθε σέ 
ἀντίθεση μέ τήν θεσμική, πού ἦταν καθιερωμένη καί ἀνα-
γνωρισμένη καί συγχρόνως καθησυχαστική καί ὑπηρετική 
τοῦ συστήματος ἐξουσίας. Σημεῖο ἀναφορᾶς καί κριτήριο 
ἀληθείας ἀναδείχθηκε, τελικά, ὁ «λόγος τοῦ Γιαχβέ», στόν 
ὁποῖο καί οἱ δύο ὁμάδες διεκδικοῦσαν δικαιώματα, ἀλλά 
ἀληθινός ἀποδείχθηκε ἐκεῖνος ὁ λόγος ὁ ὁποῖος ἴσχυσε καί 
ἔγινε πραγματικότητα. Αὐτό συνέβαλε ἀποφασιστικά, ὥστε 
στά κριτήρια τῆς γνησιότητας τοῦ προφητικοῦ λόγου νά 
περιληφθοῦν καί τά ὑπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού 
ἐπέδειξε ὁ λόγος τῶν κλασικῶν-χαρισματικῶν προφητῶν, 
δηλαδή ἡ πιστότητα στόν νόμο τοῦ Γιαχβέ, ἡ μετάνοια καί ἡ 
διόρθωση τῆς ζωῆς καί συμπεριφορᾶς, ἡ ἀποκάλυψη τοῦ 
σχεδίου τοῦ Γιαχβέ γιά τό μέλλον, ἡ εἰλικρίνεια στήν ἄσκηση 
τοῦ ἀξιώματος καί ὄχι ἡ ἰδιοτέλεια κ.ο.κ. 

                                                            
40  Max Weber, The Sociology of Religion, Boston 1963, σ. 60-62· πρβλ. 46-

60. Πρβλ. καί τήν ἀνάλυση-διευκρίνιση τῶν θέσεων τοῦ Weber ἀπό τόν 
M. Riesebrodt, «Charisma in Max Weber΄s Sociology of Religion», Religion 
29 (1999), σ. 1–14. 
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Ἕνας δεύτερος τομέας, πού ἀφορᾶ στήν διάκριση μεταξύ 
γνήσιας καί ψευδοῦς προφητείας, ἦταν ἡ διαμόρφωση τῶν 
κριτηρίων βάσει τῶν ὁποίων θά γινόταν αὐτή δυνατή. Στήν 
κλασική της ἔκφραση οἱ θεολόγοι τῆς δευτερονομιστικῆς 
ἱστοριογραφίας προσδιόρισαν τόν μονοθεϊσμό καί τήν δια-
θήκη ὡς τούς δύο κύριους ἄξονες γύρω ἀπό τούς ὁποίους 
πλέχθηκε ὁ ὁρισμός τοῦ γνήσιου προφητικοῦ κηρύγματος. 
Στό βιβλίο τοῦ Δευτερονομίου ὁ ἀληθινός προφήτης ἀντιδια-
στέλλεται ἀπό τόν ψευδοπροφήτη μέ κριτήριο τήν θεότητα 
πού ὑπηρετεῖ: «καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν μὴ ἀκούσῃ ὅσα ἐὰν 
λαλήσῃ ὁ προφήτης ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ἐκδικήσω ἐξ 
αὐτοῦ. πλὴν ὁ προφήτης, ὃς ἂν ἀσεβήσῃ λαλῆσαι ἐπὶ τῷ ὀνόμα-
τί μου ῥῆμα, ὃ οὐ προσέταξα λαλῆσαι, καὶ ὃς ἂν λαλήσῃ ἐπ᾽ 
ὀνόματι θεῶν ἑτέρων, ἀποθανεῖται ὁ προφήτης ἐκεῖνος» 
(18,19-20). Μέ ἀνάλογο τρόπο καί ὁ συγγραφέας τοῦ Δ΄ Βα-
σιλειῶν ἀξιολογεῖ τό προφητικό κήρυγμα μέ βάση τήν ἀνα-
φορά του στό περιεχόμενο τῆς σιναϊτικῆς διαθήκης: «καὶ διε-
μαρτύρατο Κύριος ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἐν τῷ Ἰούδα ἐν χειρὶ πά-
ντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ, παντὸς ὁρῶντος, λέγων Ἀποστρά-
φητε ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν καὶ φυλάξατε τὰς 
ἐντολάς μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ πάντα τὸν νόμον, ὃν 
ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν, ὅσα ἀπέστειλα αὐτοῖς ἐν 
χειρὶ τῶν δούλων μου τῶν προφητῶν» (17,13). 

Στήν νεότερη ἔρευνα, ὡστόσο, τό ζήτημα αὐτό ἐρευ-
νήθηκε ἐξονυχιστικά, σέ μιά προσπάθεια νά ἀνιχνευθοῦν 
ὅλοι οἱ πιθανοί παράγοντες πού διαμόρφωσαν τήν διάκριση 
τῶν προφητῶν σέ ἀληθεῖς καί ψευδεῖς στήν ἐποχή τους καί 
μετέπειτα, ἐξετάζοντας τίς μαρτυρίες ἤ τούς ὑπαινιγμούς 
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πού παρέχονται ἀπό τά κείμενα. Πέραν τῶν ἀνωτέρω καί 
τῆς ἱστορικῆς ἐπιβεβαίωσης τῶν προβλέψεων, προτάθηκαν 
κριτήρια, ὅπως ἡ σημασία τῆς συγκεκριμένης ἱστορικῆς στιγ-
μῆς, ἡ δυνατότητα τῆς ὀρθῆς «ἀνάγνωσης» τῆς ἱστορικῆς 
συγκυρίας, οἱ πηγές τῆς προφητικῆς ἔμπνευσης, οἱ σχέσεις 
μέ τίς ἀξίες τῆς παράδοσης σχετικά μέ τήν θρησκεία καί τό 
ἔθνος, οἱ λαϊκές προτιμήσεις, ἡ φιλολογική καί ἐκδοτική πα-
ρέμβαση ἐπί τῶν προφητικῶν παραδόσεων καί τῶν κειμέ-
νων πού τίς διέσωσαν κ.ἄ., καί ἐξετάστηκαν ἐνδελεχῶς οἱ 
πιθανότητες νά ἀνταποκρίνονται καθεμία ἀπό τίς προτά-
σεις αὐτές στήν πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς τῶν προφητῶν 
καί τῶν βιβλίων τους41. 

Μέσα σέ αὐτό τό γενικότερο πλαίσιο καί, ἔχοντας ὑπόψη 
τό βαρύ ἱστορικό φορτίο, πού φέρει ἡ προφητεία, θά ἐπιχει-
ρήσουμε στήν παροῦσα μελέτη νά διερευνήσουμε τήν συμ-
βολή τοῦ προφήτη Ἰερεμία στό ἐρώτημα τῆς διάκρισης τῆς 
ψευδοῦς ἀπό τήν ἀληθῆ προφητεία, ὅπως ἐκεῖνος συνέλαβε 
καί ἀντιμετώπισε τό πρόβλημα. Ἐπειδή ὁ Ἰερεμίας εἶναι μία 
ἀπό τίς σημαντικότερες πηγές ἐπί τοῦ θέματος42, ἀφοῦ καί ὁ 
ἴδιος ἦρθε σέ σκληρή ἀντιπαράθεση μέ τούς ψευδοπροφῆτες, 

                                                            
41  Γιά τήν μελέτη τοῦ θέματος στήν νεότερη ἔρευνα βλ. J. L. Cren-

shaw, Prophetic Conflict. Its Effect Upon Israelite Religion, Berlin-N. York 1971, 
σ. 13-22. 

42  Χαρακτηριστικά τό διατυπώνει ἡ Corrine Patton, ὅταν γράφει ὅτι 
γιά τό θέμα τῆς σύγκρουσης τῆς γνήσιας μέ τήν ψευδῆ προφητεία ὁ Ἰερε-
μίας «εἶναι τό κατάλληλο μέρος γιά νά κοιτάξει κανείς» («Layers of me-
aning: priesthood in Jeremiah MT», στό L. L. Grabbe-A. O. Bellis (ἐκδ.), The 
Priests in the Prophets. The Portrayal of Priests, Prophets and Other Religious 
Specialists in the Latter Prophets, London-N. York 2004, σ. 149). 
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θά ἐξετάσουμε ἰδιαιτέρως τήν ἐπιχειρηματολογία πού ἀνέ-
πτυξε ἐναντίον τους, προσπαθώντας νά κατοχυρώσει τό δι-
κό του ἔργο καί τόν δικό του λόγο ἀπέναντι στόν δικό τους. 
Σκοπός ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν ἦταν ἡ ἄποψή τους νά 
γίνει ἀποδεκτή ἀπό τόν λαό καί τούς ἄρχοντες. Ὁ Ἰερεμίας, 
ὅμως, ἐμφανίζεται νά αἰσθάνεται ἀκόμη ἐπιτακτικότερη τήν 
ἀνάγκη, καθώς προσέβλεπε στήν σωτηρία τοῦ λαοῦ ἀπό τήν 
ἐπερχόμενη καταστροφή σύμφωνα μέ τήν πληροφορία πού 
εἶχε ἀπευθείας ἀπό τόν Γιαχβέ. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι στό 
σύνολο τῆς Π. Διαθήκης τῶν Ο΄ ὁ ὅρος «ψευδοπροφήτης» 
ἀπαντᾶται σχεδόν ἀποκλειστικά στό βιβλίο του43. Αὐτό ὑπο-
δηλώνει ὅτι γιά τούς Ο΄ τουλάχιστον, πού υἱοθέτησαν ἐπιλε-
κτικά στήν μετάφρασή τους αὐτή τήν ἀπόδοση τοῦ ὅρου 
nebhi’im, ὁ Ἰερεμίας ἔπαιξε ἕναν πολύ σημαντικό ρόλο στήν 
διάκριση τῆς γνήσιας ἀπό τήν ψευδῆ προφητεία. Ἡ διάκριση 
αὐτή κατέστη τελικά δυνατή ὑπό τό βάρος τῆς πίεσης τῶν 
ὀδυνηρῶν ἱστορικῶν περιστάσεων τῆς ἀπειλῆς καί τοῦ ἀφα-
νισμοῦ πρό τοῦ βαβυλωνιακοῦ κινδύνου σέ συνδυασμό μέ 
τήν γενικότερη ἐξοικείωση μέ τήν εἰδωλολατρία καί τήν 
ἀποστασία ἀπό τίς παραδοσιακές θρησκευτικές σταθερές. 
Παρόλο πού —ὅπως ἀναφέρθηκε— ἡ διαφορά δέν ἦταν πά-
ντοτε ἐμφανής καί τά κριτήρια δέν λειτούργησαν στήν κρί-
σιμη ἐποχή μέ ἀρκετή ἀκρίβεια, τουλάχιστον γιά τό εὐρύ 
κοινό, ἡ περί τῶν ψευδοπροφητῶν ἀντίληψη κληροδοτήθηκε 
στόν Ἰσραήλ ὡς μία ἀκόμη παρακαταθήκη τῆς διαθηκικῆς 
πρόνοιας τοῦ Θεοῦ γιά τόν λαό του44.’ 
                                                            

43  Ἰερ. 6,13. 33,7·8·11·16. 34,9. 35,1. 36,1·8 καί Ζαχ. 13,2. 
44  Πρβλ. τήν ἐνδιαφέρουσα ἀνάλυση τῆς Carol Newsom γιά τό φαι-
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2. Ἱστορία τῆς ἔρευνας 
 

2.1  Ἰερεμίας καί ψευδοπροφῆτες 

Τό βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς προσέγγισης, 
πού υἱοθετεῖ ἡ σύγχρονη ἔρευνα στήν μελέτη τοῦ θέματος 
τῶν ψευδοπροφητῶν καί τῆς διάκρισής τους ἀπό τούς 
γνήσιους προφῆτες, εἶναι ὅτι προσπαθεῖ νά ὑπερβεῖ τήν 
ἀπαξίωση τῆς παράδοσης ἀπέναντί τους καί νά τούς ἀντιμε-
τωπίσει ἰσοτίμως πρός τούς γνήσιους καί ἀποδεκτούς 
προφῆτες. Θέλει νά τούς δώσει βῆμα, ὥστε νά ἀκουστεῖ ἡ 
φωνή τους, ὅπως περίπου συνέβαινε καί κατά τήν ἐποχή 
τους. Ἀκολουθώντας, ἑπομένως, μία κατά βάση συγχρονική 
ἑρμηνευτική προσέγγιση, οἱ περισσότεροι ἑρμηνευτές ἐπιχει-
ροῦν νά ἐντοπίσουν μέ ἀκρίβεια τά σημεῖα ἐκεῖνα στά ὁποῖα 
οἱ ψευδοπροφῆτες ἀπέτυχαν νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀπαιτ-
ήσεις τῆς ἐποχῆς τους καί προσέλαβαν τόν χαρακτηρισμό 
«ψευδοπροφῆτες», καθώς ἐπίσης καί τά κριτήρια διάκρισής 
τους ἀπό τούς γνήσιους προφῆτες τῆς παράδοσης. Γενικό-
τερα, γιά τό θέμα αὐτό ἔχουν συγγραφεῖ πάρα πολλές με-
λέτες, τίς ὁποῖες εἶναι ἀδύνατον νά διεξέλθουμε. Θά περιο-
ριστοῦμε σέ ὁρισμένες ἀπό τίς πιό σημαντικές πού ἑστιά-
ζουν εἰδικότερα στόν προφήτη Ἰερεμία, ἄν καί ὅλες οἱ σχε-
τικές μελέτες περιέχουν ἀναφορές σέ αὐτόν, καθώς 
                                                                                                                                            
νόμενο τῆς λειτουργίας τῶν διαφόρων διηγήσεων ὡς ἀποτυπώσεις στήν 
μνήμη τῶν ἀνθρώπων τοῦ «ἱστορικοῦ συμπεράσματος» προγενεστέρων 
περιόδων στό C. A. Newsom, «Rhyme and reason: the historical résumé in 
Ιsraelite and early Jewish thought», στό B. E. Kelle – M. B. Moore (ἐκδ.), 
Israel΄s Prophets and Israel΄s Past, σ. 293-310. 
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πρόκειται γιά τόν προφήτη πού παρέχει τό περισσότερο 
ὑλικό γιά τό θέμα. 

Ἐκτενῆ ἀνασκόπηση τῆς ἱστορίας τῆς ἑρμηνείας τῆς 
σύγκρουσης τῆς γνήσιας μέ τήν ψευδῆ προφητεία στό βιβλίο 
τοῦ Ἰερεμία ἐπιχείρησε ὁ Seth Tarrer45 στήν διδακτορική του 
διατριβή στό Πανεπιστήμιο τοῦ St. Andrews, φιλοδοξώντας 
νά παρακολουθήσει τήν ἐξέλιξη τῆς κατανόησης τοῦ θέμα-
τος ἀπό τήν πρώιμη χριστιανική ἐποχή ἕως τόν 20ο αἰ. Τό 
τεράστιο ἀσφαλῶς εὖρος τῆς προσπάθειας δέν ἦταν δυ-
νατόν νά ἐπιτρέψει στόν συγγραφέα νά καλύψει ἐπαρκῶς 
ὅλες τίς περιόδους, παρά μόνο δειγματοληπτικά: Ἱερώνυμο 
καί Θεοδώρητο Κύρου ἀπό τήν ἀρχαιότητα, Καλβίνο, Σπι-
νόζα, Βιτρίγκα κ.ἄ. ἀπό τόν μεσαίωνα καί περί τούς δεκα-
πέντε ἑρμηνευτές ἀπό τόν 18ο αἰ. καί μετά, ἐπιδιώκοντας νά 
ἀντιπροσωπεύσει τίς σημαντικότερες ἑρμηνευτικές προσεγ-
γίσεις. Παρόλο πού ἡ παρουσίαση τοῦ ἔργου τοῦ κάθε 
ἑρμηνευτή εἶναι πολύ ἀναλυτική, τό ἐνδιαφέρον τοῦ Tarrer 
ἐξαντλεῖται περισσότερο σέ μεθοδολογικές συγκρίσεις, πα-
ρά στήν ἀνάπτυξη τῶν διαφορετικῶν προσεγγίσεων τοῦ θέ-
ματος. Ἀποτελεῖ, ὡστόσο, χρήσιμη μελέτη ἀναφορᾶς γιά τήν 
ἱστορία τῆς ἔρευνας, πού ἐμπίπτει στά ἐνδιαφέροντα τῆς 
παρούσας μελέτης. 

Ἐπιχειρώντας μία σύντομη ἀναδρομή τῆς σύγχρονης ἔ-
ρευνας γιά τήν σύγκρουση τοῦ Ἰερεμία μέ τούς ψευδοπρο-
φῆτες, θά ξεκινήσουμε ἀπό τόν Thomas W. Overholt46, ὁ 

                                                            
45  Seth Tarrer, The Law and the Prophets: A Christian history of interpretation 

of true and false prophecy in the book of Jeremiah, ΡhD, St. Andrews 2009. 
46  Thomas W. Overholt, The Threat of Falsehood: A Study in the Theology of 
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ὁποῖος ἐπικέντρωσε τό ἐνδιαφέρον του εἰδικά στά δεδομένα 
τοῦ βιβλικοῦ κειμένου γιά τήν σύγκρουση τοῦ Ἰερεμία μέ 
τούς ψευδοπροφῆτες, πού περιλαμβάνονται στά κεφάλαια 
23 καί 27-29 (ΜΚ), καθώς καί στήν βασική ἔννοια πού διέπει 
τήν σύγκρουσή τους, σχετικά μέ τήν ἀσφάλεια τῆς Ἰερουσα-
λήμ. Ὁ συγγραφέας ἐπισημαίνει τρία σημεῖα, τά ὁποῖα ὁ 
προφήτης Ἰερεμίας δέν θεωρεῖ δηλωτικά ψευδοῦς προφη-
τείας. Τό πρῶτο ἀφορᾶ στήν ἔλλειψη γλωσσικῶν στοιχείων 
πού νά δηλώνουν στάση προκατάληψης ἔναντι τῶν ἄλλων 
προφητῶν ἤ ὑποτίμησης τοῦ προφητικοῦ τους ἀξιώματος· 
ἐπικεντρώνεται ἀποκλειστικά στούς ἰσχυρισμούς τους, δη-
λαδή στό περιεχόμενο τῶν προφητειῶν τους. Τό δεύτερο 
ἀφορᾶ στήν ἀπουσία ἄσκησης κριτικῆς στό εἶδος τῆς προφη-
τείας πού ἐκεῖνοι ἐκπροσωποῦσαν, κυρίως ὡς λατρευτική 
προφητεία (cultic prophecy). Τό τρίτο ἀφορᾶ στήν ἀποφυγή 
κάθε μομφῆς σχετικά μέ προσωπική ἀνήθικη συμπεριφορά 
τῶν προφητῶν. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὁ συγγραφέας ἐπιση-
μαίνει ὅτι βασικό χαρακτηριστικό τῆς ψευδοῦς προφητείας 
ἀποτελεῖ γιά τόν Ἰερεμία τό γεγονός ὅτι οἱ ψευδοπροφῆτες 
κινοῦνται ἀπό προσωπική παρόρμηση καί ὄχι ἀπό θεϊκή 
ἔμπνευση. Ὡστόσο, ὁ Overholt θεωρεῖ ὅτι αὐτό τό κριτήριο 
δέν ἔχει τό ἀπαιτούμενο εἰδικό βάρος, γιά νά διακριθεῖ μέ 
ἀσφάλεια ἡ αὐθεντικότητα ἤ μή τοῦ προφητικοῦ μηνύματος. 

Μάλιστα, ἀπό τήν ἀνάλυση τῆς σύγκρουσης τοῦ Ἰερεμία 
μέ τόν Ἀνανία ὁ συγγραφέας ὀδηγεῖται στό συμπέρασμα ὅτι 
ὁ Ἰερεμίας δέν εἶχε ἐπεξεργαστεῖ συστηματικά οὔτε εἶχε 
                                                                                                                                            
the Book of Jeremiah, London 1970 [Studies in Biblical Theology: Second Series, 
16]. 
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διασαφηνίσει μέσα του μιά θεωρητική βάση τῶν κριτηρίων 
αὐθεντικότητας τῆς προφητείας. Θεωρεῖ ὅτι ὁ προφητικός 
λόγος τοῦ Ἀνανία, σέ συνδυασμό μέ τίς ἐξωτερικές συνο-
δευτικές πράξεις του, δέν ὑπολείπεται σέ τίποτα ἀπό τίς 
ἀντίστοιχες τῶν προφητῶν τῆς εὐρύτερης ἰσραηλιτικῆς πα-
ράδοσης. Ἀντίθετα, στοιχίζεται στήν ἴδια γραμμή, ἰδιαίτερα 
στό κήρυγμά του περί εἰρήνης, πού ἀκολουθεῖ τά βήματα 
τοῦ προφήτη Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος, ὅπως ὑπογραμμίζει ὁ Over-
holt, διακήρυσσε τήν σωτηρία τῆς Σιών. Λαμβάνοντας ὑπό-
ψιν τά παραπάνω καθὼς καί τήν ἀπουσία ἐλέγχου περί ἀνη-
θικότητας τοῦ Ἀνανία ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἰερεμία, ὁ Over-
holt διατείνεται ὅτι ὁ ἐρευνητής θά πρέπει νά ἀναζητήσει τά 
κριτήρια ἀληθοῦς ἤ ψευδοῦς προφητείας ἀποκλειστικά στό 
περιεχόμενο τοῦ προφητικοῦ μηνύματος. Συγκρίνοντας τήν 
προφητεία τοῦ Ἰερεμία μέ ἐκείνη τοῦ Ἀνανία, παρατηρεῖ ὅτι ὁ 
Ἀνανίας εἶναι μέν φορέας τῆς ὀρθῆς θεολογικῆς παράδοσης, 
τήν ὁποία ὅμως δέν κατορθώνει νά προσαρμόσει στά ἱστο-
ρικά δεδομένα τῆς ἐποχῆς του. Ἀδυνατεῖ νά ὀσφρανθεῖ τήν 
πολιτική κατάσταση καί νά προσαρμόσει ὀρθά τόν προφη-
τικό του λόγο στίς νέες ἀπαιτήσεις. Ἀντίθετα, ὁ Ἰερεμίας δια-
θέτει τήν ἱκανότητα νά ἀναγνώσει ἐκ νέου τό παλιό μήνυμα 
τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀσφάλεια τῆς χώρας καί τοῦ λαοῦ τοῦ Γιαχβέ 
δέν εἶναι ἀπροϋπόθετη. Σέ περίπτωση ἀποστασίας μετατρέ-
πεται σέ παιδαγωγική τιμωρία. Συμπερασματικά, γιά τόν 
Overholt τό ζήτημα τῆς προφητικῆς σύγκρουσης δέν ἀφορᾶ 
στήν ὀρθή ἤ λανθασμένη θεολογική παράδοση ἀπό τήν 
ὁποία ἀφορμῶνται οἱ προφῆτες, ἀλλά στήν διαφορετική ἑρ-
μηνεία τῶν ἱστορικῶν γεγονότων τῆς ἐποχῆς τους. Ὑπ’ αὐτό 
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τό πρίσμα, ἡ σύγκρουση καθίσταται ζήτημα παρεκκλίνου-
σας ἑρμηνευτικῆς προσέγγισης βάσει τοῦ ἱστορικοῦ περι-
κείμενου ἑνός κατά τά ἄλλα ἀναμφισβήτητου θεολογικοῦ 
ζητήματος, πού ἦταν ἡ ἐκλογή τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ καί ἡ 
παροχή προστασίας ἀπό τήν πλευρά τοῦ Γιαχβέ. 

Ὁ James L. Crenshaw47 μᾶς προσφέρει μία συνοπτική πα-
ρουσίαση τῆς πρό αὐτοῦ ἔρευνας, τῶν βασικῶν ἐπιστη-
μονικῶν ἐρωτημάτων πού ἀπασχόλησαν τούς ἐρευνητές 
ἀπό τήν ἀρχή τοῦ 20ου αἰ., καί τῶν σημαντικότερων ἀπα-
ντήσεων πού δόθηκαν ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐπισήμανση τῶν 
κριτηρίων διάκρισης ἀνάμεσα στήν ἀληθῆ καί ψευδῆ προ-
φητεία (σ. 13-22). Ὁ ἴδιος ὁ Crenshaw προσεγγίζει τήν σύγ-
κρουση μεταξύ τῆς γνήσιας μέ τήν ψευδῆ προφητεία ὡς ἐσω-
τερικό πρόβλημα τοῦ προφητικοῦ κινήματος ἤ τοῦ σώμα-
τος/ὁμάδας τῶν προφητῶν. Μέ βάση τό Γ΄ Βασ. 22, ὑποστη-
ρίζει ὅτι μόνα τά ἀνθωπολογικά κριτήρια δέν εἶναι ἐπαρκῆ, 
γιά νά κατανοηθοῦν τά κριτήρια διάκρισης τοῦ ψευδοῦς ἀπό 
τό ἀληθινό, διότι καί ὁ ἴδιος ὁ Γιαχβέ ἔδινε ψευδεῖς ἀποκαλύ-
ψεις. Ἑπομένως, τό κύριο πρόβλημα τῶν προφητῶν συνίστα-
το στήν ἀδυναμία τους νά ἐναρμονίσουν τήν ἐσωτερική μυ-
στική ἐμπειρία τῆς θείας ἀποκαλύψεως μέ τόν προφητικό 
τους λόγο πού ἀπευθυνόταν πρός τόν λαό. Ἡ δυσαρμονία 
αὐτή ἔγινε πιό ἐμφανής στίς δύσκολες ἱστορικές περιόδους, 
ἰδιαίτερα ἐκείνης τῆς βαβυλώνιας καταστροφῆς, μέ ἀποτέ-
λεσμα ὁ λαός νά ἀπορρίψει τούς προφῆτες καί αὐτοί τελικά 
νά ἐκλείψουν, καθώς οἱ ἄνθρωποι στράφηκαν γιά συμβουλή 
                                                            

47  James L. Crenshaw, Prophetic Conflict. Its Effect Upon Israelite Religion, 
Berlin 1971 [Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 124]. 
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καί καθοδήγηση πρός τήν σοφιολογική καί τήν ἀποκαλυ-
πτική παράδοση, πού ἐπικράτησαν στόν πρώιμο Ἰουδαϊσμό. 

Ὁ C. M. Pilkington48 προσπαθεῖ νά προσεγγίσει τήν διά-
κριση τῶν προφητῶν σέ ἀληθεῖς καί ψευδεῖς, ἀπορρίπτoντας 
τό κριτήριο τῆς «κανονικότητας», δηλαδή τήν μή ἐκστατική 
καί μή «ἐπαγγελματική» προφητεία, μέ ἰδιαίτερη ἀναφορά 
στούς προφῆτες Νάθαν καί Ἠσαΐα. Θεωρεῖ ὅτι δέν ὑπάρχουν 
ἐξωτερικά στοιχεῖα διάκρισης τῶν προφητῶν σέ ἀληθεῖς καί 
ψευδεῖς, ὅπως εἶναι π.χ. ἡ κοινωνική θέση. Ὡς παράδειγμα 
ἀναφέρει τήν σύγκρουση τοῦ Ἰερεμία μέ τόν Ἀνανία, παρα-
τηρώντας ὅτι καί οἱ δύο ἔτυχαν ἴσης ἀντιμετώπισης ἀπό τό 
περιβάλλον τους. Πραγματοποιεῖ μιά ἐκτενῆ ἀνασκόπηση 
τῶν ἑρμηνειῶν πού εἶχαν διατυπωθεῖ μέχρι τότε γιά τό θέ-
μα, διακρίνοντας αυτές πού ἑστίαζαν στό πρόσωπο, στόν χα-
ρακτήρα, στήν προσωπικότητα καί στίς ἐνέργειες τῶν 
ψευδοπροφητῶν καί σέ αυτές πού ἀσχολοῦνταν μέ τό μήνυ-
μα πού μετέφεραν. 

Ἐπάνω σέ αὐτή τήν βάση ὁ Pilkington ἀναφέρει ὁρισμέ-
νες βασικές κατηγορίες προφητειῶν, ὅπως τήν προφητεία 
κατ’ ἐντολή τῶν βασιλέων χάριν πολιτικῆς σκοπιμότητας 
καί εὐαρέστησης τοῦ λαοῦ, τήν προφητεία πού στοχεύει 
στήν παρουσίαση τοῦ Θεοῦ ὡς ἀξιόπιστου στίς ὑποσχέσεις 
του, καθώς καί αὐτήν πού ἀποσκοπεῖ στήν διατήρηση τοῦ 
αἰσθήματος ἀσφάλειας τοῦ λαοῦ, τήν προφητεία πού ὑπό-
σχεται εἰρήνη καί ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ ἐκείνη πού ἐξαγ-
γέλλει καταστροφή. Σέ κάθε μία ἀπό τίς παραπάνω περι-
                                                            

48  C. M. Pilkington, The office and function of prophet in ancient Israel, with 
special reference to Amos and Jeremiah, PhD, Edinburgh 1976. 
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πτώσεις, ὁ Pilkington ὑποστηρίζει ὅτι δέν μπορεῖ νά γίνει σα-
φής διαχωρισμός ψεύδους καί ἀληθείας, καθώς θεωρεῖ ὅτι ἡ 
πρόθεση τῶν προφητῶν ἴσως ὑπῆρξε ἀγαθή καί εἰλικρινής 
καί ἦταν μεστή ἀφοσίωσης πρός τόν Γιαχβέ. Γενικῶς, ὁ συγ-
γραφέας ἀφήνει νά ἐννοηθεῖ ὅτι εἶναι ἄσκοπη καί, ἐνδεχο-
μένως, ἀνέφικτη ἡ προσπάθεια ἐξαγωγῆς συμπερασμάτων 
καί προσδιορισμοῦ κριτηρίων, πού θά ὀριοθετοῦν μέ ἀκρί-
βεια τήν ἀληθῆ ἀπό τήν ψευδῆ προφητεία στήν Π. Διαθήκη. 

Ὁ R. E. Manahan49 προσεγγίζει τό ζήτημα τῶν ψευδοπρο-
φητῶν ἀπό θεολογικῆς σκοπιᾶς καί παρατηρεῖ ὅτι ἡ 
προφητική σύγκρουση συναντᾶται μέ μεγαλύτερη ἔνταση 
στό βιβλίο τοῦ Ἰερεμία σέ σχέση μέ τά ἄλλα προφητικά βι-
βλία, κυρίως λόγω τῆς αὐξημένης πολιτικῆς ἀστάθειας ἐκεί-
νης τῆς χρονικῆς περιόδου. Ὁ συγγραφέας ἀποδέχεται τήν 
ὀρθότητα τοῦ ὄρου ψευδοπροφῆτες, πού ἐπιλέγουν οἱ Ο΄, καί 
τόν χρησιμοποιεῖ εὐρέως στή μελέτη του.  

Γιά τόν Manahan ἡ ἀντιπαράθεση τῶν ψευδοπροφητῶν 
μέ τόν προφήτη Ἰερεμία πηγάζει ἀπό τίς διαφορετικές ἕως 
πλήρως ἀντίθετες θεολογικές πεποιθήσεις πού ἐνστερνιζό-
ταν ἡ κάθε πλευρά. Θεωρεῖ ὅτι στήν οὐσία της ἡ διαμάχη 
ἀφοροῦσε στήν ὀρθή ἤ λανθασμένη πρόσληψη καί κατανόη-
ση τῶν ὅρων τῆς Διαθήκης μεταξύ Θεοῦ καί λαοῦ. Γι΄ αυτό ὁ 
Manahan ἐπιδιώκει νά εἰσέλθει στήν θεολογική σκέψη τῶν 
ψευδοπροφητῶν, νά ἐντοπίσει τίς συγκλίνουσες θεολογικές 
τους τάσεις καί τά συστατικά πού συγκροτοῦσαν τόν προ-

                                                            
49  R. E. Manahan, «A Theology of Pseudoprophets: A study in Jeremi-

ah», Grace Theological Journal 1 (1980), σ. 77-96. 
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φητικό τούς λόγο, γιά νά διαπιστώσει τελικά ὅτι οἱ ψευδο-
προφῆτες εἶχαν ἐνοποιημένη θεολογική ἀντίληψη. 

Ἐπιχειρεῖ τήν ἀναδόμηση τῶν θεολογικῶν πεποιθήσεων 
τῶν ψευδοπροφητῶν μέ τέσσερις τρόπους: α) μέ τήν ἀνά-
λυση τῶν ἀντιδράσεων τοῦ ἀκροατηρίου, β) μέ τήν ἀνίχνευ-
ση τῆς πηγῆς τῆς ὑποτιθέμενης προφητικῆς ἀποκάλυψης, γ) 
μέ τόν τρόπο χαρακτηρισμοῦ τῶν ψευδοπροφητῶν στό κεί-
μενο καί δ) μέ τήν μελέτη τῶν σχετικῶν ἐπιμέρους ἀναφο-
ρῶν στούς ψευδοπροφῆτες. Χαρακτηρίζει τήν θεολογία πού 
ἐκπροσωποῦσαν οἱ ψευδοπροφῆτες ὡς «παρα-διαθηκική» 
(Para-Covenantal). Κύρια συστατικά της ἦταν ἡ πεποίθηση 
στήν ἀσφάλεια πού παρεῖχε ἀπό θρησκευτικῆς ἄποψης ὁ 
Ναός τοῦ Σολομῶντος καί ἀπό πολιτικῆς ἡ βασιλική δυνα-
στεία. Μέ τούς δύο αὐτούς θεσμούς οἱ ψευδοπροφῆτες διακή-
ρυτταν ὅτι ἡ Ἰερουσαλήμ θά ὑπάρχει ἀενάως, ἀνεξάρτητα 
ἀπό τό ἄν ὁ λαός τοῦ Ἰσραήλ τηροῦσε ἤ παρέβαινε τόν Νό-
μο. Ὁ Manahan καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι οἱ ψευδο-
προφῆτες μετέφεραν στό λαό ἕνα τμῆμα μόνον τοῦ ἀποκα-
λυπτικοῦ λόγου τοῦ Γιαχβέ, τόν ὁποῖο ἑρμήνευαν κατά τό 
δοκοῦν μέ κύριο στόχο τήν ἰκανοποίηση τοῦ ἀκροατηρίου 
τους. 

Ὁ Robert P. Carroll θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς πιό ἐξειδι-
κευμένους ἐρευνητές καί ἑρμηνευτές τοῦ προφήτη Ἰερεμία, 
καθώς ἔχει συγγράψει πολλές μικρές καί μεγάλες μελέτες 
στήν προφητική γραμματεία καί εἰδικά στό βιβλίο τοῦ Ἰερε-
μία50. Ὁ Caroll προσεγγίζει τόν Ἰερεμία κυρίως ὡς 
                                                            

50  Βλ. τό ἑρμηνευτικό ὑπόμνημα Robert P. Carroll, Jeremiah, a Com-
mentary στήν σειρά The Old Testament Library (Westminster John Knox, 1986) 
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φανταστικό πρόσωπο καί τό βιβλίο του ὡς μυθιστόρημα, μέ 
τό ὁποῖο ἡ αἰχμαλωσιακή καί μεταιχμαλωσιακή κοινότητα 
προσπάθησε νά δώσει τίς δικές της ἀπαντήσεις στά θεμε-
λιώδη θεολογικά καί πρακτικά ἐρωτήματα, πού δημιούρ-
γησε ἡ βαβυλώνια καταστροφή. Στό βιβλίο του From chaos to 
covenant υἱοθετεῖ τήν ἄποψη ὅτι οἱ ψευδοπροφῆτες δέν 
διατύπωσαν ἐκούσια ψευδεῖς προρρήσεις, ἀλλά ἐκτίμησαν 
ἐσφαλμένα τήν ἱστορική πραγματικότητα καί ὑπερασπίστη-
καν λάθος θέσεις. 

Γιά τόν Carroll ἡ σύγκρουση τῶν ψευδοπροφητῶν μέ τόν 
Ἰερεμία εἶναι ἀποτύπωμα τῆς θεολογικῆς σκέψης τῶν δευτε-
ρονομιστῶν πού ἔδρασαν μετά τήν ἅλωση τῆς Ἰερουσαλήμ, 
συγκέντρωσαν τίς παραδόσεις τῶν λόγων τοῦ Ἰερεμία καί 
τίς ἀνέπλασαν συντάσσοντας τό βιβλίο στήν παροῦσα μορ-
φή. Παίρνοντας ἀφορμή πρωτίστως ἀπό τίς θεολογικές καί 
δευτερευόντως ἀπό τίς πολιτικές τους θέσεις, ὁ Carroll πα-
ρατηρεῖ ὅτι οἱ δευτερονομιστές, ἔχοντας βιώσει τήν ἐμπειρία 
τῆς βαβυλώνιας αἰχμαλωσίας, ἀξιοποίησαν τίς ἀντικρουό-
μενες θέσεις παράγοντας μία μή ρεαλιστική σύγκρουση, ἡ 
ὁποία σκοπό εἶχε νά ἀναδείξει τόν Ἰερεμία ὡς ἀληθινό προ-
φήτη. Πιό συγκεκριμένα, οἱ δευτερονομιστές συντάκτες, κρί-
νοντας ἐκ τῶν ὑστέρων ὡς πλέον ὠφέλιμη τήν φιλοβαβυλω-
νιακή πολιτική, παρουσίασαν τήν προφητική ἀντιπαράθεση 
σέ πολιτική βάση. Οἱ ψευδοπροφῆτες φέρονται νά ἐναντιώ-

                                                                                                                                            
καί τίς μελέτες From chaos to covenant. Uses of Prophecy in the Book of Jeremiah 
(London SCM Press 1981), When prophecy failed: Cognitive dissonance in the 
prophetic traditions of the Old Testament (N. York 1979) καί Jeremiah (Sheffield 
Academic Press 1989). 
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νονται στήν ὑποταγή στούς Βαβυλώνιους, ἐνῶ ὁ Ἱερεμίας 
ὑπερασπίζεται αὐτή τήν ἐπιλογή. Ἡ πολιτική προτίμηση 
τῶν συντακτῶν διαφαίνεται, κατά τόν Caroll, σέ ὅλη τή 
σύνθεση τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰερεμία καί αἰσθητοποιεῖται μέ τήν 
εὐνοϊκή παρουσίαση ὅσων προσώπων ἤ λόγων ἀντίκεινται 
στούς Αἰγυπτίους καί πρόσκεινται στούς Βαβυλωνίους.  

Τά ἱστορικά γεγονότα τῆς ἐξορίας τῶν Ἰσραηλιτῶν καί 
τῆς καταστροφῆς τῆς Ἰερουσαλήμ ἔδωσαν τήν ἀφορμή στόν 
κύκλο τῶν δευτερονομιστῶν νά τά χρησιμοποιήσουν ὡς δεῖ-
κτες ἀποφυγῆς παρόμοιας συμπεριφορᾶς ἀπό τόν ἰσραηλι-
τικό λαό. Ὁ Carroll πιστεύει ὅτι, ἐφόσον ἡ ἱστορία ἀπέδειξε 
τήν ἀλήθεια τῶν λόγων τοῦ Ἰερεμία, οἱ μεταγενέστεροι συ-
ντάκτες χρησιμοποίησαν τούς λόγους του, ὥστε νά παρουσιά-
σουν τή σύγκρουση τῶν προφητῶν μέ χρησιμοθηρικό τρόπο. 
Σκοπός τους ἦταν νά ὀρίσουν τά στοιχεῖα τῆς ταυτότητας τοῦ 
ἀληθινοῦ προφήτη, ὅπως καταγράφονται στό Δευτερονόμιο. 
Μέ τόν τρόπο αὐτό θεωροῦσαν ὅτι ὁ λαός θά μποροῦσε νά 
ὀξύνει τά θεολογικά του αἰσθητήρια, ὥστε νά μήν ἐξαπατη-
θεῖ ἐκ νέου σέ παρόμοια ἱστορική συγκυρία. Ἑπομένως, ὁ 
Carroll θεωρεῖ ὅτι ἡ παρουσίαση τῆς σύγκρουσης μέ τόν συ-
γκεκριμένο τρόπο ἐξυπηρετεῖ κατά κύριο λόγο τίς θεολογικές 
προοπτικές τῶν συντακτῶν του, στό νά θέσουν τά κριτήρια 
διάκρισης τῆς αὐθεντικῆς ἀπό τήν ψευδῆ προφητεία, μέ 
στόχο τήν ἀλλαγή τῶν πεποιθήσεων τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ. 
Τοποθετώντας ἀρχικά τήν ἀντιπαράθεση σέ πολιτική βάση, 
τήν μεταλλάσσουν στή συνέχεια σέ θεολογική διαφωνία, 
προωθώντας σέ κάθε περίπτωση τήν δική τους ἰδεολογία. 
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Ὁ David L. Petersen51 προτείνει μιά κατηγοριοποίηση τῆς 
προφητικῆς δράσης βάσει τῶν διαφορετικῶν ὅρων, πού 
διασώζει τό ἑβραϊκό πρωτότυπο σχετικά μέ προσωπικότητες 
τῆς Π. Διαθήκης, ὅπως οἱ βασιλεῖς, οἱ ἱερεῖς καί οἱ προφῆτες. 
Καταγράφοντας τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο χαρακτηρίζονται οἱ 
ἐκπρόσωποι τῆς ἐκστατικῆς καί μετέπειτα τῆς κλασικῆς 
προφητείας, ἐπισημαίνει τούς ρόλους πού ἀπορρέουν γιά 
κάθε κατηγορία προφητῶν βάσει αὐτῶν τῶν τίτλων. Ἄν καί 
τό θέμα του δέν ἀφορᾶ σ΄ αὐτή καθαυτή τήν προφητική 
σύγκρουση, δίνει ὡστόσο μιά ἐνδιαφέρουσα αἰτιολόγηση τῆς 
ἐμφάνισής της.  

Τήν μετάβαση ἀπό τήν ἐκστατική στήν κλασική προφη-
τεία ὁ Petersen τήν συνδέει μέ μία οὐσιώδη ἀλλαγή, πού 
ἀφοροῦσε στό θέμα τῆς ἠθικῆς, ὅπως τήν διακήρυσσαν οἱ 
προφῆτες καί τήν προσλάμβανε ὁ λαός. Τήν ὀνομάζει «κεν-
τρική ἠθική προφητεία» καί «κεντρικό ἠθικό προφήτη» τόν 
ἐκπρόσωπό της. Θεωρεῖ ὅτι ὁ προφήτης ἦταν σέ θέση νά νο-
μιμοποιήσει καί νά ἐπικυρώσει τήν ἠθική ὁλόκληρης τῆς κοι-
νωνίας. Τό θέμα τῆς ἠθικῆς ἀπό ζήτημα ἰδιωτικῆς φύσης καί 
προσωπικῆς ἐπιλογῆς γινόταν ζήτημα εὐρείας ἀποδοχῆς. Ἡ 
διακήρυξη περί ὑποταγῆς καί πιστῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Νόμου 
τοῦ Θεοῦ ἀποκτοῦσε καθολικό χαρακτήρα, πού ἀπευθυνό-
ταν σέ ὁλόκληρη τήν ἰσραηλιτική κοινότητα. Αὐτό γινόταν 
φανερό, καθώς οἱ τιμωρητικές ἐξαγγελίες ἀπό τήν πλευρά 
τοῦ Θεοῦ σέ περίπτωση μή συμμόρφωσης γίνονταν αἰσθητές 
μέσω τῶν πολλῶν ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν, πού ἀπειλοῦσαν τήν 

                                                            
51  David L. Petersen, The roles of Israel΄s prophets, Sheffield 1981. 
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εἰρήνη τοῦ Ἰσραήλ. Μέ τόν τρόπο αὐτό, κατά τόν Petersen, ἡ 
αὐθεντία τοῦ προφήτη, ὁ ὁποῖος δροῦσε στήν ἐποχή τῆς λε-
γομένης κλασικῆς ἤ γνήσιας προφητείας, γινόταν ἰσχυρό-
τερη, δεδομένης τῆς ἀπευθείας ἀνάθεσης τοῦ προφητικοῦ 
κηρύγματος καί τῆς ἔμπνευσης τοῦ προφητικοῦ λόγου ἀπό 
τόν ἴδιο τόν Θεό. Ὡς ἐκ τούτου, παρατηρεῖ, δέν συναντᾶται 
ταυτόχρονη ἐμφάνιση κλασικῶν προφητῶν στόν ἴδιο τόπο, 
καθότι ὁ Θεός κάθε φορά καθιστοῦσε ἕναν φορέα τοῦ θελή-
ματός του. Μέ βάση τά παραπάνω, ὁ Petersen θεωρεῖ ὅτι ἡ 
ἐμφάνιση περισσοτέρων τοῦ ἑνός προφητῶν, ἀποτελοῦσε 
πλήγμα στήν αὐθεντικότητα τοῦ προφητικοῦ λόγου καί εἶχε 
ὡς ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα τήν προφητική σύγκρουση. 

Στήν ἀντιπαράθεση τοῦ προφήτη Ἰερεμία ἐναντίον ὅλων 
(συμπεριλαμβανομένων καί τῶν ψευδοπροφητῶν) πού 
ἔλαβε χώρα στό Ναό τοῦ Θεοῦ, ἑστιάζει τήν μελέτη του ὁ 
Thomas Smothers52. Ἐκκινεῖ ἀπό τήν θέση ὅτι οἱ προφητικές 
ρήσεις τῶν ψευδοπροφητῶν περί ἀσφάλειας καί εἰρήνης τοῦ 
βασιλείου ἀπηχοῦσαν τό παραδεκτό καί ἀποδεκτό θεολο-
γικό μήνυμα, πού ἀνέμενε ἀπό αὐτούς ὁ λαός. Ὁ Smothers 
ὀνομάζει αὐτό τό «πιστεύω» γιά παροχή βοήθειας ἀπό τόν 
Γιαχβέ «ὀρθόδοξη πεποίθηση τῆς ἐποχῆς». Ὡς ἐκ τούτου, τό 
προφητικό κήρυγμα τοῦ Ἰερεμία ἀντιπαρατάχθηκε ἀναγκα-
στικά καί ἐξολοκλήρου πρός ὅ,τι θεωροῦνταν ἀληθές, ἀδια-
πραγμάτευτο καί ὀρθόδοξο τό διάστημα ἐκεῖνο στήν Ἰερου-
σαλήμ. Οἱ ψευδοπροφῆτες ὡς πρός τήν πεποίθηση γιά τήν 
ἀσφάλεια πού παρέχει ὁ Γιαχβέ στοιχίζονταν στήν γραμμή 
                                                            

52 Thomas Smothers, «Conflict at the house of God: Orthodoxy versus 
Orthodoxy Jeremiah 7:1-15», Faith and Mission 1:2 (1984), σ. 48-55. 
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τοῦ Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος προφήτευσε τήν σωτηρία τῆς Σιών ἀπό 
τόν Ἀσσύριο βασιλιά Σενναχηρίμ. Ὁ συγγραφέας ἐπισημαί-
νει, ὡστόσο, ὅτι ἡ θέση αὐτή χαρακτήριζεται ἀπό μονομέ-
ρεια, καθώς οἱ προφῆτες ὑποστήριζαν καί πρόβαλλαν τμῆμα 
μόνο τῆς Διαθήκης, ἀφήνοντας ἀνενεργά τά ζητήματα πού 
ἀφοροῦσαν στίς ὑποχρεώσεις τοῦ λαοῦ ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Τό 
κήρυγμα τοῦ Ἰερεμία στό Ναό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν σύγ-
κρουση μέ τούς θρησκευτικούς ἡγέτες καί τόν λαό, ἀκριβῶς 
ἐπειδή ἀνέδειξε τίς ὑποχρεώσεις τους. Ἐπρόκειτο γιά σύγ-
κρουση μεταξύ τῶν ὀρθόδοξων πεποιθήσεων τῶν προφητῶν 
(καί τοῦ λαοῦ) καί τῶν ὀρθόδοξων θέσεων τοῦ Ἰερεμία. Τό 
κάθε μέρος θεωροῦσε τήν ἀντίληψή του ὀρθή καί ἀντι-
προσωπευτική τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ. Ὁ Smothers, προσπα-
θώντας νά ἐντοπίσει ἕνα κριτήριο πού νά διακρίνει τούς 
προφῆτες ὡς πρός τήν γνησιότητα τῶν ἰσχυρισμῶν τους, 
ἐπικεντρώνεται στό μήνυμα πού μετέφεραν καί ἐπισημαίνει 
τό θέμα τῆς μετάνοιας. Ὑπογραμμίζει ὅτι μόνον ὁ λόγος τοῦ 
Ἰερεμία περιλάμβανε ἔντονη προτροπή γιά μετάνοια καί 
αὐτό θεωρεῖ ὅτι ἦταν τό στοιχεῖο πού τόν διαχώρισε ἀπό 
τούς ἄλλους προφῆτες. 

Ὁ J. L. Berquist53 ἐρευνᾶ τό θέμα τῆς νομιμοποίησης τοῦ 
Ἰερεμία ὡς τοῦ μόνου ἀληθινοῦ προφήτη στή συνείδηση τοῦ 
λαοῦ. Ἀναλύοντας τούς λόγους τοῦ Ἰερεμία σέ συγκεκρι-
μένες περιστάσεις, ἐντοπίζει τούς τρόπους, πού χρησιμο-
ποιεῖ, γιά νά πείσει τόν λαό σχετικά μέ τήν γνησιότητα τοῦ 
προφητικοῦ του μηνύματος καί τήν αὐθεντικότητα τοῦ ἰδίου 
                                                            

53  J. L. Berquist, «Prophetic Legitimation in Jeremiah», Vetus Testamen-
tum 39:2 (1989), σ. 129-139. 
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ὡς γνήσιου ἐκπροσώπου τοῦ Γιαχβέ. Ἐπικεντρώνει τήν προ-
σοχή του σέ δυό περιπτώσεις, πού βρίσκονται στή συνάφεια 
τῆς προφητικῆς σύγκρουσης. Στό 14,10-16 ὁ Berquist ἐπιση-
μαίνει τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ στόν Ἰερεμία νά μήν μεσολαβή-
σει ὑπέρ τοῦ λαοῦ. Οἱ ψευδοπροφῆτες, ἀντίθετα, συνέχισαν 
νά ἐπιτελοῦν αὐτό τό ἔργο, καθώς τήν ἐποχή ἐκείνη ἡ μεσο-
λάβηση θεωροῦνταν βασική ὑποχρέωση τῶν προφητῶν. Ἐρ-
χόμενος σέ ρήξη μέ τούς ἄλλους προφῆτες, ὁ Ἰερεμίας προ-
ειδοποιεῖ γιά τήν καταστροφή πού ἀναμένει ἐκείνους καί 
ὅσους ἀπό τόν λαό τούς ἀκολουθοῦσαν. Ὁ συγγραφέας πα-
ρατηρεῖ ὅτι ἡ προσπάθεια ὑποβιβασμοῦ τῶν ἄλλων προ-
φητῶν καί κατάδειξής τους ὡς ψευδεῖς ἀπό τήν πλευρά τοῦ 
Ἰερεμία στόχο εἶχε τόν λαό. Ἤθελε μέσω τῆς ἀντιπαρά-
θεσης νά προβάλει τά διαπιστευτήριά του ὡς ἀπεσταλμένου 
τοῦ Γιαχβέ, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐπιδίωκε νά πείσει τόν λαό νά 
ἀποδεχτεῖ τό προφητικό του κήρυγμα ὡς τό μόνο νόμιμο. 
Στή συνέχεια ὁ Berquist ἀναφέρεται στό δριμύ «κατηγορῶ» 
τοῦ Θεοῦ ἐναντίον τῶν ψευδοπροφητῶν (23,9-40). Ἐπισημαί-
νει ὅτι ἐκεῖ ὁ Ἰερεμίας ἀποδομεῖ ἐξαντλητικά ὄχι μόνο τόν 
λόγο ἀλλά καί τό ἦθος τῶν ἀντιπάλων του, νομιμοποιώντας 
καί πάλι μέ βάση τήν σύγκριση τό δικό του προφητικό κῦρος 
ἀπέναντι στό λαό. 

Τό ζήτημα τῆς διάκρισης τῆς ἀληθοῦς ἀπό τήν ψευδῆ προ-
φητεία ἀπό διαφορετική ὀπτική γωνία ἀπασχόλησε τήν 
Nancy R. Bowen στή διδακτορική της διατριβή54. Ὅπως ἀφήνει 
νά ἐννοηθεῖ ἤδη ἀπό τόν τίτλο, τό θέμα πού μελετᾶ εἶναι τό 
                                                            

54 Nancy R. Bowen, The role of YHWH as deceiver in true and false Prophecy, 
PhD, Princeton Theological Seminary 1994. 
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ἐάν ἡ ψευδής προφητεία εἶναι ἀπόρροια ἐσκεμμένης ἐξαπά-
τησης τῶν προφητῶν ἀπό τήν πλευρά τοῦ Γιαχβέ. 

Βάση τῆς μελέτης ἀποτελεῖ ἡ τριμερής διαίρεση τῆς ἔν-
νοιας τῆς ἀξιοπιστίας μέ ἀναφορά στήν προφητεία. Γιά τήν 
Bowen, ἡ ἀξιοπιστία στόν προφητικό λόγο ἐντοπίζεται α) 
στόν μεσολαβητή, δηλαδή στόν προφήτη πού τόν μεταφέρει 
καί στό κατά πόσον ὁ ἴδιος ὡς προσωπικότητα εἶναι ἀξιόπι-
στος· β) στόν μηχανισμό ἤ τά μέσα μέ τά ὁποῖα ὁ προφητι-
κός λόγος γνωστοποιεῖται καί μεταδίδεται στόν λαό· καί γ) 
στήν πηγή τοῦ προφητικοῦ κηρύγματος, δηλαδή στόν Θεό. 
Στήν συνέχεια ἡ συγγραφέας ἀναλύει τήν ἔννοια τοῦ ρή-
ματος «ἐξαπατῶ» (ָּפָתה, patah) στό κείμενο τῆς Π. Διαθήκης, 
ἑστιάζοντας τήν προσοχή της σέ τρεῖς περικοπές: Γ΄ Βασ. 
22,1-38, Ἰερ. 20,7-13 καί Ἰεζ. 14,1-11. Σχετικά μέ τόν Ἰερεμία, ἡ 
Bowen παρατηρεῖ ὅτι ὁ προφήτης παραπονεῖται στόν Θεό ὅτι 
τόν ἐξαπάτησε διττά: διότι τόν διαβεβαίωνε γιά τήν παροχή 
ἀρωγῆς καί προστασίας ἀπό τούς ἀντιπάλους του καί διότι ὁ 
προφητικός του λόγος ἔμεινε χωρίς ἀντίκρυσμα, ἐγείροντας 
τόν χλευασμό τοῦ λαοῦ καί προκαλώντας τόν χαρακτηρισμό 
του ὡς ψευδοῦς προφήτη. Ἐξετάζοντας τήν ἀξιοπιστία τῶν 
παραπόνων τοῦ Ἰερεμία στά τρία προαναφερθέντα ἐπίπεδα 
ἡ Bowen καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι, ὄντως, ὁ Θεός εἶχε 
ἐξαπατήσει τόν προφήτη. 

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ Bowen παραθέτει ὅλα τά ση-
μεῖα ὅπου ὁ Ἰερεμίας κατηγορεῖ τούς προφῆτες ὡς ἀναξιόπι-
στους, εἴτε διότι οἱ λόγοι τους προέρχονται ἀπό τούς ἴδιους 
εἴτε διότι μεταφέρουν τό προφητικό μήνυμα μέ λανθασμένο 
τρόπο. Παρατηρεῖ, ὡστόσο, ὅτι ἀμέσως μετά τήν ἐκπλήρωση 
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τοῦ προφητικοῦ λόγου τοῦ Ἰερεμία αἴρεται ἡ ἀμφιβολία περί 
τῆς ἀναξιοπιστίας του. Ἡ Bowen θεωρεῖ ὅτι ἡ διαφορά τῶν 
σημείων, ὅπου ἐμφανίζεται ὁ Θεός νά ἐξαπατᾶ τούς προ-
φῆτες, ἀπό τά σημεῖα ὅπου προβάλλονται ἄλλοι λόγοι γιά 
τήν ψευδοπροφητεία ὀφείλεται σέ διαφορετικές παραδόσεις 
τοῦ κειμένου. Τό πρῶτο τό συσχετίζει μέ τούς Θρήνους, ἐνῶ 
τό δεύτερο μέ τήν δευτερονομιστική παράδοση. Σέ κάθε πε-
ρίπτωση ἡ Bowen ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ψευδής προφητεία καί ἡ 
ἀπορρέουσα σύγκρουση σέ μεγάλο ποσοστό ὀφείλεται στήν 
ἐξαπάτηση ἀπό μέρους τοῦ Θεοῦ, τούς λόγους τῆς ὁποίας, 
ὅμως, δέν εἶναι σέ θέση νά ἑρμηνεύσει ἰκανοποιητικά. 

Ὁ James E. Brenneman55 ἐκκινεῖ ἀπό τό εὐρύτερο ἐνδιαφέ-
ρον νά ἀντιμετωπίσει τό διαχρονικό πρόβλημα τῆς διά-
κρισης ἀνάμεσα στούς κανόνες πού θά διαμορφώσουν τίς 
ἐπιλογές μιᾶς κοινωνίας στό σύνολο τῶν θεμάτων, τά ὁποῖα 
τήν ἀπασχολοῦν, ἰδιαίτερα ὅταν αὐτοί οἱ κανόνες συγκρούο-
νται μεταξύ τους, κάτι πού συνήθως συμβαίνει. Στήν σύγ-
κρουση τῆς ἀληθοῦς μέ τήν ψευδῆ προφητεία ἀναζητᾶ τό ἑρ-
μηνευτικό ἐκεῖνο μοντέλο, τό ὁποῖο, πέραν τοῦ βιβλικοῦ ἐν-
διαφέροντος, θά ἦταν χρήσιμο σέ κάθε ἱστορική συνάφεια 
πού συγκροτεῖ τόν χῶρο καί τόν χρόνο τοῦ ἀναγνώστη τοῦ 
βιβλικοῦ κειμένου. Προσεγγίζει τήν σύγκρουση αὐτή σέ πολ-
λαπλά ἐπίπεδα, πέραν τοῦ ἱστορικοῦ, ὅπως ἤδη ἔχουν 
ἀναδειχθεῖ στήν σύγχρονη ἔρευνα· στό βιβλικό, στό κοινωνι-
κό, στό γραμματειακό, στό ἐκπαιδευτικό κ.ἄ. Προσπαθεῖ νά 
ἐντοπίσει τά στοιχεῖα πού βοηθοῦν στήν ἀπάντηση ἐρωτη-
                                                            

55  James E. Brenneman, Canons in Conflict. Negotiating texts in true and 
false prophecy, N. York-Oxford 1997. 
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μάτων σχετικά μέ τήν ἐξουσία, τούς κανόνες καί τά πρό-
τυπα, πού δίνουν τό δικαίωμα στήν διεκδίκηση τῆς ἀλήθειας. 
Ἀκολουθώντας τήν προσέγγιση τῆς «κανονικῆς κριτικῆς» 
(canonical criticism) καί ἐπεκτείνοντας τά συμπεράσματα 
τῶν Childs56 καί Sheppard57, καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι 
ἡ διάκριση μεταξύ ἀληθοῦς καί ψευδοῦς προφητείας δέν 
ἀφορᾶ στούς προφῆτες καθ’ αὐτούς, ἀλλά στήν κοινότητα, 
πού ἀναλόγως τῆς συγκεκριμένης ἱστορικῆς συνθήκης, συγ-
χρονικῆς ἤ διαχρονικῆς, «ἀνέγνωσε», κατανόησε καί ἐπέ-
λεξε τόν «κανόνα», πού θεώρησε ὅτι ἀνταποκρίνεται καλύ-
τερα στό δικό της περικείμενο. Μέ τόν τρόπο αὐτό πιστεύει 
ὅτι διασώθηκε καί ἡ σύγκρουση τοῦ Ἰερεμία μέ τόν Ἀνανία 
(κεφ. 35) ἀπό τήν μεταιχμαλωσιακή κοινότητα. Ὁ συγγρα-
φέας θεωρεῖ ὅτι ἡ βαρύτητα πέφτει στόν συμβιβασμό τῶν 
κανόνων συμβίωσης τῶν ἀνθρώπων σέ κάθε ἐποχή (ethos) 
καί ὄχι στό περιεχόμενο τοῦ λόγου καί τῶν γεγονότων (my-
thos). Στό ἀποτέλεσμα αὐτό ὁδηγεῖ ἡ «κανονική ἀνάγνωση» 
τῶν προφητικῶν κειμένων στήν τελική τους μορφή, ἡ ὁποία, 
κατά τόν Brenneman, προέκυψε μετά ἀπό μία μακρά 
διαδικασία συμβιβασμοῦ καί συγχώνευσης τῶν κανόνων 
προηγουμένων ἱστορικῶν περιόδων καί στιγμῶν. 

Στήν σύντομη μελέτη τους οἱ David N. Freedman καί Re-
becca Frey58 θεωροῦν ὅτι ἡ ἔννοια τῆς αὐθεντικότητας 
                                                            

56  Β. S. Childs, Isaiah and the Assyrian Crisis, London 1967. 
57  G. T. Sheppard, «True and False Prophecy within Scripture», στό G. 

M. Tucker κ.ἄ., Canon, Theology and Old Testament Interpretation: Essays in Ho-
nor of Brevard S. Childs, Philadelphia 1988, σ. 262-282. 

58  David N. Freedman καί Rebecca Frey, «False Prophesy is True», στό 
L. Stulman – J. Kaltner (ἐκδ.), Inspired Speech: Prophecy in the Ancient Near 
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ἐντοπίζεται ἐξίσου στήν προφητεία πού ἐκπληρώνεται καί 
σέ ἐκείνη πού μένει ἀνεκπλήρωτη. Καί αὐτό συμβαίνει, διότι, 
ὅπως ἰσχυρίζονται, ἐκεῖνο πού καθιστᾶ ἕναν προφητικό λό-
γο αὐθεντικό εἶναι ἡ πραγματική ἐκφώνησή του σέ ὁρισμένο 
ἱστορικό χρόνο, ἀνεξάρτητα ἀπό τό περιεχόμενό του. Ἡ προ-
φητεία πού ἀπέτυχε στήν ἐκπλήρωσή της, δέν πρέπει νά 
θεωρεῖται ψευδής, ἀλλά, ἀντίθετα, μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ 
ὑπό προϋποθέσεις περισσότερο γνήσια ἀπό μία πού ἐκπλη-
ρώθηκε. Ὡς παράδειγμα παραθέτουν τήν προφητεία τοῦ Μι-
χαία πού ἀναφέρεται στήν διήγηση τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰερεμία 
(κεφ. 33). Ὁ Μιχαίας προφήτευσε τήν καταστροφή τῆς Σιών, 
ὡστόσο ὁ λαός μετανόησε καί ἀποφεύχθηκε ἡ συμφορά. 
Ἑπομένως, ἡ προφητεία δέν πραγματοποιήθηκε, χωρίς ὅμως 
αὐτό νά θίξει τήν ἀξιοπιστία τοῦ προφήτη. Σημαντικό ρόλο, 
ὑποστηρίζουν οἱ Freedman καί Frey, γιά τόν διαχωρισμό τῶν 
προφητειῶν σέ «ἀποτυχημένες» καί «ἐπιτυχημένες» διαδρα-
μάτισε ἡ μεταγενέστερη ἐπεξεργασία τους. Μάλιστα, θέ-
τουν ὑπό ἀμφισβήτηση κάποιους λόγους προφητῶν, οἱ 
ὁποῖοι μέ ἐξαιρετική σαφήνεια καί λεπτομέρεια ἐκπληρώ-
θηκαν στήν πορεία τῆς ἱστορίας, διότι θεωροῦν ὅτι πιθανόν 
συντάχθηκαν ἐξ ὁλοκλήρου ἤ ὑπέστησαν τμηματική μετα-
τροπή μεταγενέστερα τοῦ προφητευμένου γεγονότος. Συ-
μπερασματικά, ὡς πρός τό καίριο θέμα τῆς διάκρισης τῆς 
προφητείας σέ ἀληθῆ καί ψευδῆ, οἱ δυό ἐρευνητές δέχονται 
ὅτι αὐτός ὁ διαχωρισμός ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα τῆς ἀνάγκης 
ὁριοθέτησης τοῦ δοκιμασμένου προφητικοῦ λόγου, ὁ ὁποῖος 

                                                                                                                                            
East Essays in Honor of Herbert B. Huffmon, London 2004, σ. 82-87. 
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ἔπρεπε νά εἶναι σέ θέση νά παρέχει πληροφορίες κοινωνι-
κοῦ, πολιτικοῦ καί πολιτιστικοῦ περιεχομένου, ἱκανές νά 
φωτίσουν σημαντικές πτυχές τῆς ἱστορίας τοῦ ἀρχαίου 
Ἰσραήλ. 

Ὁ R. W. L. Moberly59 θέτει τό ζήτημα τῆς σύγκρουσης με-
ταξύ τῶν προφητῶν σέ διαφορετική βάση ἀπό ἐκείνη τῶν 
προγενέστερων ἑρμηνευτῶν. Ἐπιδιώκει νά ἐπαναφέρει στό 
προσκήνιο καθαρά θεολογικά ἑρμηνευτικά ἐργαλεῖα, τά ὁ-
ποῖα θά προέρχονται ἀπό τό ἴδιο τό κείμενο. Παλαιότερα 
πολλοί ἑρμηνευτές χαρακτήριζαν ὡς μή ἐπαρκῆ τόν ὁρισμό 
τοῦ ἀληθινοῦ προφήτη μέ μόνο τό ἐπιχείρημα ὅτι εἶχε δεχθεῖ 
θεϊκή ἀποκάλυψη. Γιά τόν Moberly, ἀντίθετα, ἡ ἑρμηνεία τῆς 
προφητικῆς διαμάχης εἶναι καθαρά θεολογική καί κατανο-
εῖται, ὅταν γίνει σαφές ποιός ἐξαγγέλλει ρήματα Θεοῦ καί 
ποιός ἀνθρώπινα. 

Ὁ συγγραφέας ἑστιάζει τό ἐνδιαφέρον του στό κεφ. 23 
τοῦ Ἰερεμία, ὅπου θεωρεῖ ὅτι καθορίζονται τά ὀρθά κριτήρια 
διάκρισης μεταξύ τοῦ ἀληθοῦς καί τοῦ ψευδοῦς προφήτη. 
Ἀπό τήν ἀνάλυση τοῦ κειμένου καταλήγει σέ τρία βασικά 
κριτήρια, πού θεωρεῖ ὅτι πιστοποιοῦν τήν αὐθεντικότητα 
ἑνός προφήτη. Τό πρῶτο ἀφορᾶ στήν ἠθική του. Μέ βάση 
τόν στ. 23,9 ὁ Moberly περιγράφει τόν ἀληθινό προφήτη τοῦ 
Θεοῦ ὡς ἄνθρωπο ταπεινό, χωρίς αἰσθήματα ὑπεροχῆς 
ἔναντι τῶν ἄλλων προφητῶν, ἀλλά μέ ἀγωνία καί συνοχή 
καρδίας γιά ὅσα ὁ Θεός τοῦ ἔχει ἀναθέσει νά ἀναγγείλει. Τό 
δεύτερο εἶναι ἡ ἔκκληση γιά μετάνοια. Μέ βάση τούς στ. 10-
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19, ὅπου ὁ Ἰερεμίας σκιαγραφεῖ τήν ἠθική κατάπτωση καί 
τήν συστηματική ἐμμονή τῶν ψευδοπροφητῶν στή διαφθο-
ρά, τήν ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τόν νόμο τοῦ Γιαχβέ καί τήν 
ἐνθάρρυνση τοῦ λαοῦ γιά παρόμοιες συμπεριφορές, ὁ Mo-
berly τονίζει ὅτι ὁ προφήτης τοῦ Θεοῦ δέν παύει μέ κάθε κό-
στος νά καλεῖ τόν λαό σέ μετάνοια, γιά νά ἀλλάξει τό σχέδιο 
τοῦ Θεοῦ καί νά ἀποφύγει τήν τιμωρητική καταστροφή. Τό 
τελευταῖο κριτήριο πού ἐπισημαίνει ὁ συγγραφέας ἀφορᾶ 
στήν προέλευση τοῦ προφητικοῦ λόγου. Μέ βάση τούς στ. 
18-20, ὅπου γίνεται λόγος γιά τό οὐράνιο συμβούλιο, ὁ Mo-
berly θεωρεῖ ὅτι ὁ Ἰερεμίας ἔχει λάβει ἐντολή ἀπό τόν ἴδιο τό 
Θεό γιά νά κηρύξει. Νιώθει οἰκεία τήν παρουσία του, ἐν 
ἀντιθέσει μέ τούς ὑπόλοιπους προφῆτες, οἱ ὁποῖοι παρου-
σιάζονται ὡς ἀνακόλουθοι, διότι, παρόλο πού διατείνονταν 
ὅτι μιλοῦσαν ἐξ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ποτέ δέν παρευρέθηκαν 
στό θεϊκό συμβούλιο, ἐνῶ ὅσα μετέφεραν ἦταν προϊόντα τῆς 
φαντασίας τους καί ὄχι λόγος Θεοῦ. 

Ὁ Lester L. Grabbe60 ἐπιχειρεῖ νά προσεγγίσει τήν προ-
φητική διαμάχη ἀπό τήν ὀπτική γωνία τῆς κοινωνικῆς ἀν-
θρωπολογίας καί νά διαπιστώσει ἄν αὐτή μπορεῖ νά συμ-
βάλλει πρός τήν οὐσιαστικότερη κατανόηση τοῦ προφητικοῦ 
μοντέλου, ὅπως παρουσιάζεται στό βιβλίο τοῦ Ἰερεμία. Γιά 
τόν σκοπό αὐτό χρησιμοποιεῖ σύγχρονα ἱστορικά παραδείγ-
ματα (μέσα 19ου, ἀρχές 20ου αἱ.) ἀπό κοινωνίες ἐκτός τῆς 
Ἰσραηλιτικῆς, ἀναζητώντας συγκριτικά τίς ἀναλογίες πρός 

                                                            
60  Lester L. Grabbe, «Jeremiah among the Social Anthropologists», στό 

H. M. Barstad - R. G. Kratz (ἐκδ.), Prophecy in the Book of Jeremiah, Βerlin 2009, 
σ. 80-88 [BZAW 388]. 



 
68 Ἀληθής καί ψευδής προφητεία 

τά ἱστορικά δεδομένα, πού διασώζει τό βιβλίο τοῦ Ἰερεμία 
(λόγοι, ἐνέργειες καί ἀντιδράσεις τοῦ προφήτη). Τό ἀποτέ-
λεσμα τῆς κοινωνικο-ανθρωπολογικῆς αὐτῆς μελέτης ἀπο-
καλύπτει ὅτι σέ κοινωνίες, ὅπου ἐμφανίζεται δράση προφη-
τῶν, σέ πρῶτο στάδιο ἀναφύεται ἔντονος ἀνταγωνισμός, 
ἐνῶ ἡ σύγκρουση θεωρεῖται ἀναπόφευκτη. Ὡς πρός τήν διά-
κριση σέ ψευδεῖς καί ἀληθεῖς προφητεῖες, ὁ Grabbe πιστεύει 
ὅτι αὐτή εἶναι ἀπόρροια τῆς φορτισμένης ἰδεολογικά ἀντί-
ληψης τῶν συντακτῶν τοῦ προφητικοῦ βιβλίου. 

Ὁ J. T. Hibbard61 ἐργάζεται ἐπάνω στήν θέση τοῦ R. Da-
vidson σχετικά μέ τόν ὁρισμό τοῦ ἀληθινοῦ προφήτη, ὅπως 
παραδίδεται ἀπό τό Δευτερονόμιο καί προσλαμβάνεται στό 
βιβλίο τοῦ Ἰερεμία. Ὁ συγγραφέας υἱοθετεῖ τήν ἄποψη ὅτι 
τμῆμα τοῦ βιβλίου συντάχθηκε ἀπό κύκλο δευτερονομιστῶν. 
Ἐπιδιώκοντας νά ἀνιχνεύσει τόν ὁρισμό τοῦ προφήτη πού 
παραδέχονταν οἱ δευτερονομιστές, ὁ Hibbard ἐξετάζει τά 
κεφ. 26-29 (ΜΚ) τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰερεμία, ὅπου παρουσιάζε-
ται μέ ἄμεσο τρόπο ἡ προφητική ἀντιπαράθεση. Καταλήγει 
στό συμπέρασμα ὅτι τό βιβλίο τοῦ Ἰερεμία διατηρεῖ κάποια 
στοιχεῖα τοῦ Δευτερονομίου, ἀλλά προχωρεῖ σέ μία κριτική 
ἀναθεώρηση ὡς πρός τόν ὁρισμό τοῦ ἀληθινοῦ προφήτη. Ὡς 
ἐνδεικτικό παράδειγμα ἀναφέρει τό 28,8-9, ὅπου ὁ Ἰερεμίας 
ἀποδέχεται, ὅπως καί τό Δευτερονόμιο, ὅτι οἱ ἀληθινοί προ-
φῆτες ἀναγνωρίζονται ἀπό τό μήνυμα καταδίκης πού φέ-
ρουν. Ὡστόσο, ἀντίθετα μέ τό βιβλίο τοῦ Δευτερονομίου, ὁ 
Ἰερεμίας ἀφήνει νά ἐννοηθεῖ καί ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρχουν 
                                                            

61  J. T. Hibbard, «True and False Prophecy: Jeremiah΄s Revision of Deu-
teronomy», JSOT 35:3 (2011), σ. 339-358. 
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ἀληθινοί προφῆτες, πού φέρουν εἰρηνικό μήνυμα, τό ὁποῖο, 
ὅμως, θά πρέπει νά ἀποδειχθεῖ ἀπό τήν ἱστορική πραγματι-
κότητα. 

Ὁ Daniel Epp-Tiessen62 ἐπικεντρώνει τήν προσοχή του 
στήν ἑνότητα 23:9-29:32 (ΜΚ) καί στό μήνυμα πού αὐτή θέλει 
νά μεταφέρει, καθώς καί στήν εἰκόνα πού δημιουργεῖ 
σχετικά μέ τήν διάκριση ἀληθοῦς καί ψευδοῦς προφητείας. 
Ὅπως ὀρθά παρατηρεῖ μετά ἀπό μία περιεκτική ἀνασκό-
πηση τῆς ἔρευνας, στήν προσπάθειά τους νά ἀνακαλύψουν 
εἴτε τίς πραγματικές συνθῆκες γένεσης τοῦ προβλήματος 
σχετικά μέ τήν διάκριση ἀνάμεσα στήν ἀληθῆ καί ψευδῆ 
προφητεία εἴτε νά ἀνιχνεύσουν τά πραγματικά ἐνδιαφέρο-
ντα τῆς αἰχμαλωσιακῆς καί μεταιχμαλωσιακῆς κοινότητας, 
πού κρύβονται πίσω ἀπό τήν ἐκδοτική της ἐπεξεργασία τοῦ 
προφητικοῦ ὑλικοῦ, οἱ νεώτεροι ἐρευνητές ἀπώλεσαν τό πε-
ριεχόμενο καί τήν δυναμική τῆς ἴδιας τῆς ἑνότητας. Ὁ Epp-
Tiessen ἐκλαμβάνει τά κεφ. 23-29 (ΜΚ) ὡς μία ἐνιαία ἐκδο-
τική σύνθεση τῶν προφητειῶν τοῦ Ἰερεμία, προσεκτικά ἐπε-
ξεργασμένη καί ἀριστοτεχνικά δομημένη, μέ στόχο τήν ἀνά-
δειξη τῆς σύγκρουσης ἀνάμεσα στήν ἀληθῆ καί ψευδῆ προ-
φητεία καί κατά δεύτερο λόγο τῆς προφητικῆς αὐθεντίας 
τοῦ Ἰερεμία. Ὑποστηρίζει ὅτι τό ὑλικό ἔχει δομηθεῖ σέ ὁμόκε-
ντρους κύκλους μέ κέντρο τό κεφ. 26 (ΜΚ) καί μέ τίς ἐπί μέ-
ρους θεματικές ἑνότητες νά βρίσκονται σέ ἀντίστροφο χια-
στό σχῆμα, σχηματίζοντας τήν ἀκόλουθη διάταξη: 

                                                            
62  Daniel Epp-Tiessen, Concerning the Prophets: True and false prophecy in 

Jeremiah 23:9-29:32, Eugene 2012 (PhD, University of St. Michael΄s College, 
Toronto 1994). 
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Α.  23,9-40: Γενική καταδίκη 
τῶν ψευδοπροφητῶν 

Γ΄.  27,1-28,17: Τά συμβολικά δε-
σμά 

Β.  24,12-10: Ὅραμα γιά τούς 
ἐξορίστους καί μή 

Β΄. 29,1-19: Ἐπιστολή πρός τούς 
ἐξορίστους καί μή 

Γ.  25,1-38: Τό συμβολικό 
ποτήριον 

Α΄. 29,20-32: Καταδίκη συγκεκρι-
μένων ψευδοπροφητῶν 

Δ.  26,1-24: Διλημματικές ἀποκρίσεις στήν προφητεία 

Ἡ διάταξη αὐτή πιστεύει ὅτι ὑποχρεώνει τόν ἑρμηνευτή 
νά δεῖ τά ἐπί μέρους τμήματα ὡς ἀλληλένδετα μεταξύ τους 
καί ἔτσι νά ἐντοπίσει σημαντικές ἀλλαγές στό νόημα καί 
τήν σπουδαιότητα τοῦ παλαιότερου ὑλικοῦ, πού ἔχει ἐνσω-
ματωθεῖ στό βιβλίο. Συνδυάζοντας τήν συγχρονική καί δια-
χρονική προσέγγιση, ἡ ὁποία ἑστιάζει συγχρόνως στά προ-
βλήματα καί στά ἐρωτήματα τῆς ἰουδαϊκῆς κοινωνίας πρό 
καί μετά τήν καταστροφή τοῦ 587 π.Χ., θεωρεῖ ὅτι τό κείμενο 
ἀναγνωρίζει τήν δυσκολία πού εἶχαν οἱ Ἰουδαῖοι πρό τῆς 
αἰχμαλωσίας νά διακρίνουν ἀνάμεσα στήν ἀληθῆ καί ψευδῆ 
προφητεία, γεγονός πού τούς ὁδήγησε τελικά στήν κατα-
στροφή. Ὡστόσο, ἀντί νά παραθέτει κατάλογο κριτηρίων 
διάκρισης ἀνάμεσα στήν ἀληθῆ καί ψευδῆ προφητεία, ὁ Epp-
Tiessen πιστεύει ὅτι τό κείμενο σκιαγραφεῖ τά ἱστορικά πα-
ραδείγματα τοῦ Ἰερεμία καί τῶν ἀντιπάλων του μέ ἕναν 
διπλό στόχο: α) νά προτρέψει τούς ἐξορίστους νά υἱοθετή-
σουν τό περιεχόμενο τῆς ἀληθοῦς προφητείας, δηλαδή τοῦ 
Ἰερεμία, πού σημαίνει νά ἀποδεχθοῦν τήν ἐξορία ὡς θεία 
τιμωρία, νά ὑποβάλλουν τόν ἑαυτό τους σέ ἠθική ἀξιο-
λόγηση, νά μετανοοῦν, νά λατρεύουν ἀποκλειστικά τόν 
Γιαχβέ καί νά εἶναι ὑπάκουοι στόν Νόμο καί β) νά βοηθήσει 
τούς μελλοντικούς ἀναγνῶστες νά ἀποδεχτοῦν τήν ἀληθινή 
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προφητεία καί νά τήν διακρίνουν ἀπό τήν ψεύτικη σέ 
ἀνάλογες καταστάσεις. 

Ὁ Matthijs de Jong63 ἐπιχειρεῖ νά ἀποδομήσει τήν διάκρι-
ση μεταξύ ἀληθοῦς καί ψευδοῦς προφητείας, χαρακτηρίζο-
ντάς την ἐπίκτητη καί ἀσύμβατη μέ τήν προφητεία στήν 
ἱστορική γέννησή της. Ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ προφητικός λόγος 
ἀποτέλεσε κοινωνικό-ἱστορικό φαινόμενο στήν πρώτη του 
ἔκφανση, ἀλλά κατά τήν μεταφορά τῶν παραδόσεων ἀπό 
τήν προφορική στήν γραπτή μορφή, ὑπό τήν γραφίδα τῶν 
διάφορων συντακτῶν, διαφοροποιήθηκε ἡ ἀντίληψη γιά λει-
τουργία του. Ἀρχικά ὁ de Jong παρατηρεῖ ὅτι ὅλοι οἱ προφῆ-
τες ἐπεδίωκαν τήν εὐημερία τοῦ λαοῦ τους καί δέν ἐμφανί-
ζονταν ἐχθρικοί πρός αὐτόν. Ἀκόμα καί στήν περίπτωση 
ἐξαγγελιῶν καταστροφῆς, ὁ ἀπώτερος στόχος τῆς προφη-
τείας ἦταν ἡ ἀποτροπή τοῦ κακοῦ καί ἡ ἐπίτευξη τῆς 
σωτηρίας τοῦ λαοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, ὁ de Jong δέν ἀποδέχεται 
ὅτι τό ἀναπόφευκτο τῆς καταστροφῆς τῆς Ἰερουσαλήμ ἦταν 
ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ μηνύματος τοῦ προφήτη Ἰερεμία 
ὡς τιμωρητική κρίση τοῦ Θεοῦ. 

Πρός αὐτή τήν κατεύθυνση δομεῖ τήν ἐπιχειρηματολογία 
του ἐπικεντρώνοντας τήν προσοχή του τήν ἀνάλυση τοῦ 
28,8-9 (ΜΚ). Ἐκεῖ ὁ προφήτης φαίνεται νά ἔρχεται σέ ἀντιπα-
ράθεση μέ τόν Ἀνανία ὡς πρός τό μέλλον τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ 
λαοῦ σέ σχέση μέ τούς Βαβυλώνιους. Γιά τόν de Jong δέν 
ὑπάρχει διένεξη, καθώς καί οἱ δυό προφῆτες ἐξαγγέλλουν 

                                                            
63  Matthijs de Jong, «The Fallacy of ΄True and False΄ in Prophecy Illu-

strated by Jer 28:8-9», Journal of Hebrew Scriptures vol. 12, article 10 doi: 10. 
5508/jhs.2012.v12.a10. 
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προφητεῖες ὑπέρ τοῦ λαοῦ: ὁ Ἀνανίας ὑπόσχεται εἰρήνη 
μέσω τῆς ἐπιστροφῆς ἀπό τήν αἰχμαλωσία, ἐνῶ ὁ Ἰερεμίας 
προφητεύει ἐξίσου εἰρήνη μέσω τῆς ὑποταγῆς στούς Βαβυ-
λωνίους. Τά παραπάνω συνηγοροῦν, γιά τόν de Jong, στό 
συμπέρασμα ὅτι ἀντιπαράθεση μεταξύ τῶν προφητῶν δέν 
ὑφίσταται κατά βάση, ὅτι εἶναι πλαστή καί πόρρω ἀπέχει 
ἀπό τήν προφητεία στήν ἱστορική-προφορική της μορφή. Πι-
στεύει ὅτι εἶναι δημιούργημα τῆς ἀναθεώρησης τῶν δευτερο-
νομιστῶν συντακτῶν τοῦ βιβλίου, πού προωθοῦσαν τήν ἑρ-
μηνεία τῆς καταστροφῆς τῆς Ἰερουσαλήμ ὡς τιμωρία ἀπό 
τόν Θεό. Ἡ δέ διάκριση σέ ἀληθῆ καί ψευδῆ προφητεία ἐπῆλ-
θε ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ἱστορικῶν γεγονότων μέ βάση τήν 
παραπάνω πεποίθηση. 

Ὁ Paul Gallagher64 ἐπικεντρώνεται στήν ἀντιπαράθεση 
μεταξύ Ἀνανία καί Ἰερεμία, προσπαθώντας νά διακρίνει τί 
εἶναι αὐτό πού καθιστᾶ τόν πρῶτο ψευδοπροφήτη, ὅταν μά-
λιστα τό μήνυμά του εἶναι στοιχισμένο στήν παράδοση, πού 
διατρανώνει τήν προστασία τῆς Σιών ἀπό τόν ἴδιο τόν 
Γιαχβέ. Ὁ Ἀνανίας στηρίζει τήν ἐπιχειρηματολογία του στήν 
παλαιά ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ ὅτι δέν θά παραδώσει τήν πόλη 
καί τόν λαό του στούς ἐχθρούς. Ὡστόσο, κατά τόν Gallagher, 
ὁ Ἀνανίας ἀποτυγχάνει στήν ἐπικαιροποίηση τοῦ θεολογι-
κοῦ αὐτοῦ μηνύματος. Δέν ἀντιλαμβάνεται τήν ἀλλαγή τοῦ 
πολιτικοῦ καί ἱστορικοῦ σκηνικοῦ, ἐνῶ ταυτόχρονα, ἴσως 
ἐκούσια, ἀποσιωπᾶ τό δεύτερο σκέλος τῆς ὑπόσχεσης τοῦ 
Θεοῦ. Δηλαδή τό γεγονός ὅτι ἡ παροχή ἀσφάλειας ἀπό τήν 
                                                            

64  Paul Gallagher, «Discerning True and False Prophecy in the Book of 
Jeremiah», Asia Journal of Theology 28:1 (2014), σ. 3-15. 
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πλευρά τοῦ Θεοῦ δέν λειτουργοῦσε ἀπροϋπόθετα, ἀφοῦ 
ἀπαιτοῦσε τήν ἐμμονή στήν τήρηση τῶν ὅρων τῆς Διαθήκης. 
Ἀντίθετα, ὁ λαός ἐπιδείκνυε ἐμμονή στίς παραβάσεις τοῦ 
Νόμου, δέν ἀποδεχόταν τήν ἐνοχή του, ἐνῶ ὁ Ἀνανίας δέν 
ἔθιγε τό θέμα οὔτε στόν ἐλάχιστο βαθμό. Κατά συνέπεια ὁ 
Ἀνανίας ἀποδείχθηκε, γιά τόν Gallagher, κατώτερος τῶν 
ἱστορικῶν περιστάσεων, ἀνίκανος νά ἀντιληφθεῖ τήν μετα-
τροπή τῆς συμφωνίας μεταξύ Θεοῦ καί λαοῦ ἀπό συμφωνία 
εἰρήνης καί ἀσφάλειας, σέ ἀπειλή τιμωρητικῆς παιδαγω-
γίας. Ὁ χαρακτηρισμός του ὡς ψευδοπροφήτη ἐπῆλθε ὡς 
λογικό ἐπακόλουθο.  

Ὁ M. S. Jamir65 μελετᾶ τό φαινόμενο τῆς σύγκρουσης τῶν 
προφητῶν καί τήν διάκριση τῆς ἀληθοῦς ἀπό τήν ψευδῆ μέ 
βάση τήν μακρο-κοινωνιολογική θεωρία τῶν G. Lenski καί P. 
Nolan γιά τίς ἀγροτικές ἰσραηλιτικές κοινότητες66, τίς ὁποῖες 
θεωρεῖ ὁ συγγραφέας ὑπεύθυνες γιά τήν τελική ἐπικράτηση 
τῆς γιαχβικῆς παράδοσης. Παρατηρεῖ πώς ἡ εὐθύνη διάκρι-
σης τοῦ ἀληθινοῦ προφήτη ἀφορᾶ στόν λαό, ὁ ὁποῖος εἶχε 
ἀναπτύξει κριτήρια ἀνίχνευσης καί ἀποδοχῆς τῆς ἀληθινῆς 
προφητείας χάρη στίς θεολογικές παραδόσεις καί στίς ἑκά-
στοτε κοινωνικές συνθῆκες διαβίωσης. Ἡ θεϊκή ἀποκάλυψη 
συνδέεται ἄρρηκτα μέ τήν ἰσραηλιτική κοινότητα στήν ὁποία 
ἀπευθύνεται. Ὡς ἐκ τούτου, καθίσταται σαφές γιά τόν Jamir 
ὅτι δέν ἀρκεῖ ἡ διαβεβαίωση τοῦ ἑκάστοτε αὐτο-αποκαλού-

                                                            
65  M. S. Jamir, Prophetic Conflict and Yahwistic Tradition: A Synthetic Study 

of True and False Prophecy (Jeremiah 26-29), PhD, Wilmore 2015. 
66  G. Lenski καί P. Nolan, Human Societies: An Introduction to Macrosocio-

logy, Boulder 2009. 
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μενου προφήτη περί αὐθεντικότητας τοῦ μηνύματός του, 
ἀλλά εἶναι ἀπαραίτητη καί ἡ ἀποδοχή του ἀπό τά μέλη τῆς 
κοινότητας. 

Ὁ συγγραφέας προκειμένου νά ἑρμηνεύσει τήν προφη-
τική διένεξη, εἰσδύει στή ζωή τοῦ ἀρχαίου Ἰσραήλ, ἰχνηλα-
τώντας τά στοιχεῖα πού παραδίδει τό βιβλικό κείμενο. Τονί-
ζει πώς οἱ προφητικές ρήσεις δέν ἀπεικονίζουν τήν ἰδεολο-
γία τοῦ συντάκτη, ἀλλά ἐπιχειροῦν νά συμβιβάσουν τήν θεϊ-
κή ἀποκάλυψη μέ τίς κοινές παραδόσεις πού μοιράζονται τά 
μέλη τῆς κοινότητας καί οἱ ὁποῖες δημιουργοῦν τό πλαίσιο 
ἔκφρασης τοῦ προφητικοῦ λόγου. Γιά τήν ὀρθή κατανόηση 
τῆς σύγκρουσης τῶν προφητῶν, ὁ Jamir κάνει χρήση τῆς «ἑρ-
μηνευτικῆς τοῦ κριτικοῦ ρεαλισμοῦ». Μέ ἑρμηνευτικά ἐργα-
λεῖα τήν κρίση, τήν κατανόηση καί τήν ἐμπειρία, ὁ κριτικός 
ρεαλισμός ὑποστηρίζει ὅτι ἀντικειμενική γνώση καί ὑποκει-
μενικά κίνητρα καί ἐμπειρίες ἀπαρτίζουν ἀπό κοινοῦ τήν 
ἀντικειμενική ἀλήθεια. Μέσω μιᾶς διαδικασίας, πού λαμβά-
νει ὑπόψη κυρίως τίς συμβάσεις τῆς ἀγροτικῆς ἰσραηλιτικῆς 
κοινωνίας, ὁ συγγραφέας καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι ἡ 
ἀντιπαράθεση μεταξύ τοῦ Ἰερεμία καί τῶν λοιπῶν προφη-
τῶν ἀφοροῦσε στήν διαφορετική παράδοση τήν ὁποία προ-
ασπίζονταν. Ὁ Ἰερεμίας ἀντιπροσώπευε τήν Γιαχβική πα-
ράδοση, τήν Διαθήκη τοῦ Θεοῦ μέ τό λαό του καί αὐτό φαί-
νεται καθαρά στόν τρόπο πού ἑρμηνεύει τήν ἱστορία. Ἀντί-
θετα, ἡ πολιτική καιροσκοπία, εὐνοϊκή πρός τή μοναρχία, 
χαρακτήριζε τούς ὑπόλοιπους ἀντιπάλους του προφῆτες. 
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Ὁ William L. Kelly67 ἐπιδιώκει μία καινοτόμο συμβολή 
στό ζήτημα τῆς προφητικῆς διένεξης, ὅπως καταγράφεται 
στό βιβλίο τοῦ Ἰερεμία. Ἀρχικά προχωρεῖ σέ κατηγοριοποίη-
ση τῶν θεματικῶν πεδίων βάσει τῶν ὁποίων οἱ ἐρευνητές 
προσέγγισαν τό πρόβλημα τῆς ψευδοῦς προφητείας: θεολο-
γία καί ἠθική, κοινωνιο-ανθρωπολογία καί ἰδεολογία, ψυ-
χολογία καί ἔκσταση, παράδοση καί ἱστορία. Ὁ Kelly ἐπι-
σημαίνει ὅτι ἡ διάκριση μεταξύ ψευδοῦς καί ἀληθοῦς προ-
φητικοῦ λόγου ἔχει βασιστεῖ σέ λανθασμένη ἀντίληψη τῆς 
ἔννοιας τοῦ προφήτη καί τῆς πρακτικῆς ἔκφρασης τῆς προ-
φητείας. Ὁ συγγραφέας στρέφει τήν ἔρευνα στό ἐπιστη-
μονικό πεδίο τῆς γλωσσολογίας καί, μάλιστα, στόν κλάδο 
τῆς σημασιολογίας, ὁ ὁποῖος εἶναι πρόσφορος γιά τήν διε-
ρεύνηση ὅρων, λεξημάτων καί σημασιῶν. 

Πιό συγκεκριμένα, ὁ Kelly προσπαθεῖ νά ἀναζητήσει τό 
σημασιολογικό εὖρος τοῦ ὅρου προφήτης στό βιβλίο τοῦ 
Ἰερεμία, ὥστε μέσα ἀπό αὐτό νά διερευνήσει τήν διάκριση 
τῆς γνήσιας ἀπό τήν ψευδῆ προφητεία. Διαπιστώνει τό κοινό 
πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο λειτουργοῦσαν μέ παρόμοιους τρό-
πους οἱ ἄνθρωποι πού ἔφεραν τόν τίτλο τοῦ προφήτη καί 
ἀσχολοῦνταν μέ τήν μεταφορά πληροφοριῶν ἀπό τήν οὐρά-
νια στήν γήινη σφαίρα. Οἱ σημασιολογικοί συσχετισμοί τῆς 
λέξης προφήτης μέ ρήματα πού δηλώνουν ἐπικοινωνία (μέ 
τούς ἄρχοντες, ἢ τό λαό) ἀπαντῶνται στά συμφραζόμενα 
τῆς δράσης ὅλων τῶν προφητῶν. Ἐπιπρόσθετα, ὡς πρός τό 

                                                            
67  William L. Kelly, How Prophecy Works. A Study of the Semantic Field of 

-and a Close Reading of Jeremiah 1.4–19, 23.9–40 and 27.1–28.17, PhD, Edin נביא
burgh 2016. 
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ζήτημα τῶν τύπων τῆς προφητικῆς ἔμπνευσης, πού λει-
τουργοῦν ὡς δεῖκτες νομιμότητας τῆς προφητείας, τά σημα-
σιολογικά δεδομένα δέν ἀποδεικνύουν κάποιο σαφῆ διαχω-
ρισμό μεταξύ τῶν τύπων τῶν ὁραμάτων. Ἐκτιμᾶ ὅτι ἐκεῖνο 
πού διαφοροποιοῦσε τό μήνυμα τοῦ Ἰερεμία ἀφορᾶ στό ζή-
τημα τῆς προέλευσής του. Ὅταν ὁ Θεός ἀποστέλλει τόν προ-
φήτη, τότε αὐτός νομιμοποιεῖται νά περιβάλλεται ἀπό τό κῦ-
ρος τῆς προφητικῆς ἰδιότητας. Σέ ἀντίθετη περίπτωση, τίθε-
ται ζήτημα αὐθεντικότητας. Ἐπί τῇ βάσει αὐτῶν, ὁ Kelly πι-
στεύει ὅτι ἡ ἔρευνα θά πρέπει νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τή λο-
γική τῆς διάκρισης τῶν προφητῶν μέ κριτήριο τήν ἀλήθεια ἤ 
τό ψεῦδος καί νά ἑστιάσει στήν ἔννοια τῆς νομιμότητας. 

Ὁ W. J. Wessels68 μελετᾶ τήν προφητική σύγκρουση σέ 
σχέση μέ τό θέμα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Στό 23:23–24 καί 
μέ τρεῖς ρητορικές ἐρωτήσεις ὁ Θεός διά μέσου τοῦ προφήτη 
Ἰερεμία γνωστοποιεῖ στό λαό τήν πανταχοῦ παρουσία του 
καί τήν ἐξ αὐτῆς δυνατότητα ἐγγύτητας πρός κάθε ἄνθρω-
πο. Ἡ θεολογική ἀλήθεια πού ἀποκαλύπτεται στούς στίχους 
αὐτούς φέρει στό προσκήνιο, κατά τόν Wessels, ἕνα σπου-
δαῖο σημεῖο ἀντιπαράθεσης μεταξύ τοῦ Ἰερεμία καί τῶν ψευ-
δοπροφητῶν. Οἱ μέν χρησιμοποιοῦσαν τήν ἐγγύτητα τῆς 
παρουσίας τοῦ Θεοῦ πρός τόν λαό του, γιά νά ὑποστηρίξουν 
τίς διαβεβαιώσεις τους γιά τήν διασφάλιση τῆς εἰρήνης καί 
τῆς εὐημερίας, ἀνεξάρτητα ἀπό τόν τρόπο ζωῆς τοῦ λαοῦ. Ἡ 
αἴσθηση ὅτι ὁ Θεός εἶναι περιορισμένος τοπικά στόν Ναό καί 

                                                            
68  W. J. Wessels, «Jeremiah 23:23–24 as polemic against prophets΄ views 

on Yahweh΄s presence», HTS Teologiese Studies/Theological Studies 72:3, a3162. 
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v72i3.3162. 
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τήν Ἰερουσαλήμ τούς ὀδηγοῦσε σέ ἐφησυχασμό καί σέ μία 
λανθασμένη αἴσθηση προστασίας. Τό κήρυγμά τους πρός τό 
λαό ἦταν γιά τόν λόγο αὐτό παραπλανητικό καί ψευδές. 
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὁ Ἰερεμίας, ἐνῶ παραδέχεται ὅτι ὁ 
Θεός εἶναι τόσο ἐγγύς ὅσο καί μακράν, προβάλλει τήν ἔν-
νοια τῆς δικαιοσύνης του, ἀφοῦ, ὡς πανταχοῦ παρών, γνω-
ρίζει κάθε ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων, καθώς καί τά ψεύδη τῶν 
ψευδοπροφητῶν. Μέ τήν προσέγγιση αὐτή ὁ Wessels θέτει τό 
ζήτημα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ ὡς ἀντικείμενο προφητικῆς 
ἀντιπαράθεσης σέ ἀμιγῶς θεολογική βάση, καθώς τά ἀντί-
παλα μέρη ἐκπροσωποῦσαν διαφορετικές θεολογικές προ-
οπτικές γιά τό ἴδιο θέμα. 

Σέ παρόμοια ἑρμηνευτικά πλαίσια μέ τόν R. P. Carroll 
σχετικά μέ τήν κατανόηση τῆς προφητικῆς σύγκρουσης, κι-
νεῖται ὁ Francesco Arena69, ἀποδεχόμενος τήν ἀπομάκρυνση 
ἀπό τήν ἀντίληψη περί «ἱστορικῶν προφητῶν» καί μετατο-
πίζοντας τήν συγγραφή τῆς περιγραφῆς της στό βιβλίο τοῦ 
Ἰερεμία σέ μεταγενέστερους συντάκτες. Θεωρεῖ ὅτι ἡ διήγη-
ση γιά τήν σύγκρουση τῶν προφητῶν εἶναι ἔργο τῶν τε-
λευταίων χρονικά συντακτῶν τοῦ βιβλίου καί ἀποτέλεσμα 
τῆς ἰδεολογίας τους. Ἰσχυρίζεται πώς στήν ἐποχή τοῦ προ-
φήτη Ἰερεμία τό σύνολο τῶν προφητῶν κατηγορήθηκε γιά 
τίς προρρήσεις του, ἐνῶ γενικά κυριαρχοῦσε ἀντι-προφητικό 
κλῖμα. Ὁ χαρακτηρισμός «ψευδοπροφῆτες» ἐνέχει ἰδεολογικό 

                                                            
69 Francesco Arena, Prophetic Conflicts in Jeremiah, Ezekiel, and Micah. How 

Post-Exilic Ideologies Created the False (and the True) Prophets, Tübingen 2020 
(“Peace, Peace, but There is no Peace”: Prophetic Conflicts in Jeremiah, Ezekiel and 
Micah, PhD, Edinburgh 2018). 
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φορτίο, πού τό προσέλαβε κατά τή διαδικασία σύνταξης τοῦ 
ἔργου. Ὁ συγγραφέας πιστεύει ὅτι στήν ἱστορική συνέχεια 
τῆς ἰσραηλιτικῆς κοινότητας, ὅπως διαμορφώθηκε μετά τήν 
βαβυλώνια αἰχμαλωσία, ὑπῆρξε πρόσφορο ἔδαφος, ὥστε 
συντάκτες ἰδεολογικά προσκείμενοι στόν Ἰερεμία νά συλ-
λέξουν τούς λόγους του, μέ σκοπό τήν προώθηση τῆς συγκε-
κριμένης θεολογικῆς σκέψης. Λόγω κοινῶν καταβολῶν πα-
ρουσίασαν τόν Ἰερεμία μέ τό κῦρος πού τοῦ προσέδωσε ἡ 
ἐκπλήρωση τοῦ προφητικοῦ του κηρύγματος ὡς τόν ἀληθινό 
προφήτη, ἀντιπαραβάλλοντας τούς λόγους τῶν ἀντιπάλων 
του ὡς ψευδῶν. Ὁ Arena ἐν ὀλίγοις διατείνεται ὅτι οἱ συντά-
κτες προέβησαν στή λογοτεχνική δημιουργία μιᾶς ἀντιπα-
ράθεσης ἀπόψεων, θέτοντας στό στόμα τοῦ Ἰερεμία λόγους 
μέ τούς ὁποίους ἐπιδίωξαν νά προασπίσουν καί νά προβά-
λουν τήν ἰδεολογία τους. Ἡ παρουσία τῶν λοιπῶν προφητῶν 
ἐξυπηρετεῖ μόνο στό βαθμό, πού καθιστᾶ τόν Ἰερεμία συγ-
κριτικά ἀνώτερο ὅλων. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ὅτι ἡ νεότερη ἔρευνα ἐπε-
σήμανε ὅλα τά κρίσιμα συστατικά στοιχεῖα τῆς σύγκρουσης 
τοῦ Ἰερεμία μέ τούς ψευδοπροφῆτες, πού προσφέρονται ἀπό 
τό βιβλικό κείμενο, καί προσπάθησε νά τά ἀναλύσει καί νά 
τά ἀξιολογήσει ἀπό ὅλες τίς δυνατές ὀπτικές γωνίες. Κοινό 
ἔδαφος ἀποτέλεσε ἡ ἀποποίηση τοῦ χαρακτηρισμοῦ «ψευδο-
προφῆτες», σέ μιά προσπάθεια νά ἀπαλλαχθοῦν οἱ ἀντίπα-
λοι τοῦ Ἰερεμία ἀπό τήν κατηγορία τοῦ καταδικασμένου 
ψεύδους, ὥστε νά τούς δοθεῖ ὁ ἀπαραίτητος χῶρος, γιά νά 
«ἀκουστεῖ» ἰσότιμα καί ἡ δική τους θέση. Ἐφαρμόσθηκε δη-
λαδή μία μέθοδος προσομοίωσης τῶν πραγματικῶν συνθη-
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κῶν, ὥστε νά γίνουν κατανοητές οἱ ἀπόψεις τους στό συγ-
χρονικό τους πλαίσιο καί σέ σχέση μέ τά πραγματικά διακυ-
βεύματα τῆς ἐποχῆς τους. Παρόλα αὐτά καί παρά τήν ἐξονυ-
χιστική ἀνάλυση, δέν προέκυψαν ἐπαρκῆ καί σημαντικά 
στοιχεῖα, πού νά ἀνατρέπουν τήν τελική ἀξιολόγηση τῆς 
κανονικῆς παράδοσης, ἡ ὁποία ἀπέδωσε στόν Ἰερεμία τήν 
θέση τοῦ ἀληθοῦς καί στούς ἀντιπάλους του τήν θέση τοῦ 
ψευδοῦς προφήτη καί ὅπως, κατά γενικό συμπέρασμα τῆς 
πλειοψηφίας τῶν ἐρευνητῶν, εἶναι ἀποδεκτό. Γιά τόν λόγο 
αὐτό καί ἐμεῖς στήν παροῦσα μελέτη, συμφωνώντας μέ τήν 
προσέγγιση αὐτή καί λαμβάνοντας ὑπόψη τά ἀποτελέσματά 
της, ὅπως σύντομα καί ἀντιπροσωπευτικά παρουσιάσαμε 
παραπάνω, θά υἱοθετήσουμε τήν χρήση τοῦ ὅρου «ψευδο-
προφῆτες» σέ μία προσπάθεια νά παραμείνουμε ἐγγύτερα 
στό κείμενο τῶν Ο΄, ἀλλά ὑπό τούς ὅρους καί τίς προϋποθέ-
σεις πού γίνονται —ὀρθῶς— κατανοητοί στήν νεώτερη ἔρευ-
να ἀναφορικά μέ τούς ἀντιπάλους τοῦ Ἰερεμία καί τήν 
ἑρμηνευτική κατανόηση τῶν θέσεών τους. 

 
2.2  Ἡ ρητορική ἀνάλυση στά βιβλικά προφητικά κείμενα καί 
εἰδικά στό βιβλίο τοῦ Ἰερεμία 

Τό βαρύ ρητορικό καί ἐπιχειρηματολογικό φορτίο πού 
φέρουν τά σχετικά κείμενα, ὅπως διαφάνηκε ἀπό τήν προ-
ηγούμενη παράθεση τῆς ἱστορίας τῆς ἔρευνας, γενικότερα 
στόν προφητικό λόγο καί εἰδικότερα στήν ἀντιπαράθεση τῆς 
γνήσιας μέ τήν ψευδῆ προφητεία, δέν ἔχει διαλάθει τῆς προ-
σοχῆς τῆς νεότερης βιβλικῆς ἐπιστήμης, ἰδιαίτερα μετά ἀπό 
τήν ἀνάπτυξη τῆς μεθόδου τῆς ρητορικῆς κριτικῆς (rhetorical 
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criticism). Πρόκειται γιά τήν ἑρμηνευτική μέθοδο τῆς Βίβλου, 
πού ἔγινε ἰδιαίτερα δημοφιλής στό δεύτερο μισό τοῦ 20ου 
αἰῶνα καί προτιμήθηκε περισσότερο ἀπό τούς ἑρμηνευτές. 
Και τοῦτο διότι ἀποτέλεσε μία ἀπό τίς διεξόδους στίς ὁποῖες 
ἡ σύγχρονη ἔρευνα ἀναζήτησε διαφυγή ἀπό τά ἀδιέξοδα, 
πού ἀντιμετώπισαν οἱ παλαιότερες μέθοδοι τῆς αὐστηρῆς 
ἱστορικοκριτικῆς ἀνάλυσης καί τῆς συντακτικῆς ἀνάλυσης 
τῶν μορφῶν καί τῶν σταδίων διαμόρφωσης τῶν βιβλικῶν 
κειμένων, ἐξαιτίας τῆς ἐξάντλησης τῶν διαθέσιμων στοι-
χείων ἀπό τό παρελθόν70. Παράλληλα, ἡ δημοφιλία τῆς ρη-
τορικῆς ἀνάλυσης ὑπῆρξε καί ἀποτέλεσμα τῆς παράλληλης 
ἰσχυρῆς ἐπίδρασης, πού ἀσκήθηκε ἀπό τήν στροφή τῆς προ-
σοχῆς στίς νέες γλωσσολογικές θεωρίες διανοητῶν, ὅπως οἱ 
F. Saussure, Ν. Chomsky, J. Derrida, P. Ricoeur κ.ἄ. Οἱ θεωρίες 
αὐτές ὤθησαν πρός τήν «ἐπιστροφή» στό κείμενο καί ἔδω-
σαν βαρύτητα στήν μελέτη τῶν λειτουργικῶν ἰδιομορφιῶν 
του καί στούς διαφορετικούς τρόπους ἀνάγνωσής του. Σέ 
μία πλειάδα νέων μελετῶν ἄρχισε νά διερευνᾶται ἡ εὐρύ-
τητα τῆς θεματολογίας, τά δομικά καί ὑφολογικά χαρακτη-
ριστικά τῶν βιβλικῶν κειμένων καί ἄλλα συναφῆ θέματα, 
πού τά καθιστοῦν ἰδιαίτερα καί ξεχωριστά μέσα στήν φιλο-
λογική ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. 

Ἡ Ρητορική ὁρίζεται συνοπτικά καί ὡς ἡ τέχνη τῆς πει-
θοῦς ἤ ἡ τέχνη τοῦ πειστικοῦ λόγου καί μάλιστα στήν διαλο-

                                                            
70  Πρβλ. J. Muilenburg, «Form Criticism and beyond», JBL 88:1 (1969), σ. 

1-18. Ἐπίσης E. D. Lewin, «Arguing for authority. A rhetorical study of Jere-
miah 1.4-19 and 20.7-18», JSOT 32 (1985), σ. 105. 
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γική του μορφή71, ἡ ὁποία ἐνσωματώνει καί τήν μελέτη τῆς 
ἐπιχειρηματολογίας πού ἀναπτύσσεται σέ ἕνα κείμενο ἤ σέ 
ἕναν διάλογο. Ἡ ρητορική ἀνάλυση ἐφαρμόσθηκε στά βιβλι-
κά κείμενα μέ βάση τούς ὅρους πού διαμορφώθηκαν στήν 
ἀρχαία ἑλληνική, κυρίως, ἀλλά καί λατινική γραμματεία, 
ὅταν ἡ Ρητορική τέχνη θεωροῦνταν μία ἀπό τίς ἀπαραίτητες 
ἀρετές καί δεξιότητες, πού ἔπρεπε νά διαθέτει ἕνας πεπαι-
δευμένος πολίτης. Τήν συστηματική μελέτη καί διδασκαλία 
τῆς Ρητορικῆς καλλιέργησαν πολλοί καί σπουδαῖοι συγγρα-
φεῖς κατά τήν ἀρχαιότητα, ἀπό τούς ὁποίους εὔκολα μπορεῖ 
νά διακρίνει κανείς τόν Ἀριστοτέλη στόν ἑλληνικό κόσμο καί 
τόν Κικέρωνα στόν λατινικό. Κυρίως αὐτοί, μαζί μέ πολλούς 
ἄλλους βέβαια, διαμόρφωσαν ὅλο τό θεωρητικό ὑπόβαθρο 
τῆς ρητορικῆς, τούς κανόνες καί τῆς μεθόδους ἄσκησής της, 
ἡ ὁποία εἶναι γνωστή σήμερα ὡς «κλασική ρητορική»72. Πρό-
κειται γιά τήν προσπάθεια βελτίωσης ἐκφορᾶς καί ἀποτελε-
σματικότητας ἑνός λόγου εἴτε αὐτός εἶναι συμβουλευτικός 
(πολιτικός), ἐπιδεικτικός (πανηγυρικός) ἤ δικανικός, κατά 
τήν γνωστή διάκριση τῶν γενῶν τοῦ Ἀριστοτέλη.  

Αὐτό τό θεωρητικό πλαίσιο ἀποτέλεσε κατά κανόνα καί 
τό ἐργαλεῖο πού χρησιμοποίησαν οἱ νεώτεροι βιβλικοί ἑρμη-
νευτές, γιά νά ἀναλύσουν τά βιβλικά κείμενα μέ ἐξονυχιστι-
                                                            

71  Βλ. περισσότερα Ἀριστοτέλους, Τέχνη Ρητορική, ἔκδοση δίγλωσση, 
εἰσαγωγή-μετάφραση-σχόλια-ἐπιμέλεια Π. Μπασσάκος, Ἀθήνα: Νήσος 
2017, σ. 15ἑξ. [Ἀριστοτέλους Ἔργα 19]. 

72  Bλ. ἐνδεικτικά τήν κλασική μελέτη τοῦ G. Α. Kennedy, A New 
History of Classical Rhetoric, Princeton: Princeton University Press 1994 
(πρβλ. Ἱστορία τῆς κλασικῆς ρητορικῆς: Ἀρχαίας ἑλληνικῆς καί ρωμαϊκῆς, 
μετάφρ. Ν. Νικολούδης, Ἀθήνα 52004). 
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κή πολλές φορές λεπτομέρεια, ἀλλά καί μέ τήν ἰδιαιτερό-
τητα πού αὐτά ἀπαιτοῦν, ὡς θρησκευτικά κείμενα μέ συγκε-
κριμένη θεολογική στόχευση καί προϋποθέσεις73. Σημεῖα 
ἀναφορᾶς στόν τομέα αὐτό ἀποτελοῦν τά ἔργα τῶν J. Mui-
lenburg, H. D. Betz, W. Wuellner, G. A. Kennedy καί πολλῶν 
ἄλλων ἑρμηνευτῶν74, οἱ ὁποῖοι ἐργάστηκαν μεταξύ ἄλλων 
καί στά προφητικά κείμενα, ἀλλάζοντας τό παλαιότερο ἑρ-
μηνευτικό παράδειγμα τῆς κριτικῆς τῶν φορμῶν, πού 
περιόριζε τόν προφητικό λόγο σέ σύντομες καί ἀνεξάρτητες 
μεταξύ τους ρήσεις, ἀφοῦ κατέδειξαν τήν ρητορική καί ἐπι-
χειρηματολογική δύναμη τῶν προφητικῶν κηρυγμάτων καί 
τήν ἰσχυρή κοινωνική τους ἐπίδραση75. 
                                                            

73  Πρβλ. Κ. Παπαδημητρίου, «Ἡ ρητορική ἀνάλυση τῆς Γραφῆς. Σύ-
ντομη παρουσίαση καί ἕνα παράδειγμα (Λουκ. 9,10-22)», ΕΕΘΣΘ/ΤΠ 8 
(2002), σ. 159-192. 

74  Πρβλ. ἐνδεικτικά D.F. Watson - A.J. Hauser, Rhetorical Criticism of the 
Bible: A Comprehensive Bibliography with Notes on History and Method, Leiden 
1994. G. A. Kennedy, New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism, 
Chapel Hill 1984. H. Lausberg, Handbook of Literary Rhetoric: A Foundation for 
Literary Study, μετάφρ. M. T. Bliss, A. Jansen καί D. E. Orton, Leiden 1998. J. 
Muilenburg, «Form Criticism and Beyond», JBL 88 (1969), 1-18. Τήν σειρά 
τῶν συνεδρίων, τῶν ὁποίων τά πρακτικά ἐξέδωσαν οἱ S.E. Porter - T.H. 
Olbricht (ἐκδ.), Rhetoric and the New Testament: Essays from the 1992 Heidelberg 
Conference, Sheffield 1993. Rhetoric, Scripture and Theology: Essays from the 
1994 Pretoria Conference, Sheffield 1996. The Rhetorical Analysis of Scripture: 
Essays from the 1995 London Conference, Sheffield 1997. Καί S.E. Porter - D.L. 
Stamps (ἐκδ.), The Rhetorical Interpretation of Scripture: Essays from the 1996 
Malibu Conference, Sheffield 1999. A. Eriksson κ.ἄ. (ἐκδ.), Rhetorical Argu-
mentation in Biblical Texts. Essays from the Lund 2000 Conference, Harrisburg 
2002 κ.ἄ. 

75  Βλ. Brad E. Kelle, «Αncient israelite prophets and Greek political ora-
tors: analogies for the prophets and their implications for historical 
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Παρουσιάζοντας μέ συντομία τήν ἱστορία τῆς ἔρευνας76 
τοῦ θέματος αὐτοῦ, θά ἀναφερθοῦμε μόνον στήν ἐφαρμογή 
τῆς ρητορικῆς ἀνάλυσης στό βιβλίο τοῦ Ἰερεμία, καθώς, 
ἐπίσης, καί στήν ἐφαρμογή τῆς Πραγματολογικῆς Διαλεκτι-
κῆς στά βιβλικά κείμενα γενικά, ἀφοῦ ἡ συγκεκριμένη νέα 
μεθοδολογία κειμενικῆς ἀνάλυσης, πού προέρχεται ἀπό τόν 
εὐρύτερο χῶρο τῆς ρητορικῆς κριτικῆς, δέν ἔχει κάνει ἀκόμη 
αἰσθητή τήν παρουσία της στό πεδίο τῶν βιβλικῶν σπουδῶν. 

Θεμέλιο λίθο στήν ἐφαρμογή τῆς ρητορικῆς κριτικῆς στό 
βιβλίο τοῦ Ἰερεμία ἀποτελεῖ τό ἔργο δύο κυρίως ἑρμηνευτῶν: 
τοῦ W. L. Holladay καί τοῦ J. R. Lundbom. Θα περιοριστοῦμε 
στήν σύντομη παρουσίασή τους, παραλείποντας πλῆθος 
νεώτερων μελετῶν σέ διάφορες ἐπιμέρους ἑνότητες ἤ θέ-
ματα τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰερεμία, κυρίως σέ ἐπίπεδο διδακτορι-
κῶν διατριβῶν77. 

                                                                                                                                            
reconstruction», στό B. E. Kelle – M. B. Moore (ἐκδ.), Israel΄s Prophets and 
Israel΄s Past, σ. 57-69. 

76  Πρβλ. L-S. Tiemeyer, «Recent Currents in Research on the Prophetic 
Literature», ExpT 119:4 (2007), σ. 161-169. Brad E. Kelle, «The Phenomenon 
of Israelite Prophecy in Contemporary Scholarship», Currents in Biblical 
Research 12:3 (2014), σ. 275–320. 

77  Βλ. ἐνδεικτικά Mary E. Shields, Circumscribing The Prostitute: The Rhe-
torics of Intertextuality, Metaphor, and Gender in Jeremiah 3.1-4.4, Emory Uni-
versity 1996. Ariadne Joy Lieber, The Motif of Joy in Hebrew Bible Prophecies: A 
Rhetorical Analysis of Zephaniah 3:14-20 and Jeremiah 31:2-14, Indiana Uni-
versity 1997. Gary E. Yates, ʺThe People Have Not Obeyedʺ: A Literary and 
Rhetorical Study of Jeremiah 26-45, Dallas Theological Seminary 1998. Kit Ho, 
Narrating Jeremiah: Rhetorical Skill and Presentation Strategy in Jeremiah 26-45, 
Fuller Theological Seminary 1999. Marie R. Roncace, Of Prophets and Kings: A 
Narratological and Intertextual Analysis of Jeremiah 37:1-40:6, Emory University 
2002. Tom Boland - Paul Clogher, «A Genealogy of Critique: From Parrhesia 
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Ὁ καθ. W. L. Holladay ἀσχολήθηκε ἐκτενῶς μέ τήν ἑρ-
μηνεία τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτη Ἰερεμία σέ μία σειρά μι-
κρῶν καί μεγάλων μελετῶν του, μεταξύ τῶν ὁποίων σημειώ-
νουμε τό The Architecture o f Jeremiah 1-20 (Lewisberg 1976) καί 
τό ἐκτενές δίτομο ὑπόμνημά του στήν σειρά Hermeneia - A 
critical and historical commentary on the Bible μέ τίτλο Jeremiah 1. 
A Commentary on the Book of the Prophet Jeremiah, Chapters 1–25 
(Minneapolis 1986) καί Jeremiah 2. A Commentary on the Book of 
the Prophet Jeremiah, Chapters 26–52 (Minneapolis 1989). Μέ 
βάση τίς μεθόδους τῆς κριτικῆς τῶν φορμῶν καί τῆς σύντα-
ξης, ὁ Holladay κατέληξε στό συμπέρασμα ὅτι τό βιβλίο 
ἀπαρτίζεται ἀπό πολλά σύντομα προφητικά λόγια τοῦ 
Ἰερεμία, τά ὁποῖα συγκεντρώθηκαν καί ἐκδόθηκαν σέ ἕνα 
corpus, πού ὑπέστη περαιτέρω ἐπεξεργασία μέ τήν πάροδο 
τοῦ χρόνου. Διαπιστώνοντας ἕνα σαφές καί καθαρό ἀρχιτε-
κτονικό διάγραμμα στήν ὀργάνωση τοῦ ὑλικοῦ, ὁ συγγρα-
φέας προσπάθησε μέ τήν ἐφαρμογή τῆς ρητορικῆς κριτικῆς 
νά ἐπισημάνει τούς λόγους γιά τούς ὁποίους δόθηκε ἡ συ-
γκεκριμένη μορφή στό βιβλίο καί τοποθετήθηκαν ὁρισμένες 
περικοπές σέ συγκεκριμένα σημεῖα τοῦ βιβλίου, καθώς ἐπί-
σης νά ἀνιχνεύσει καί τήν δομή αὐτῶν τῶν περικοπῶν78. 
Ἀκολούθησε ἕνα ἐκτενές πρόγραμμα ἐντοπισμοῦ ποικίλων 
φιλολογικῶν μηχανισμῶν (λέξεις κλειδιά, συνδετικούς ὅ-
ρους, ἐπαναλαμβανόμενο λεξιλόγιο, ρηματικούς τύπους, 

                                                                                                                                            
to Prophecy», Critical Research on Religion 0:0 (2017), σ. 1-17 [Doi: 
10.1177/205030321 7690896]. 

78  Πρβλ. C. D. Isbell - M. Jackson, «Rhetorical Criticism and Jeremiah VII 
1-VIII 3», Vetus Testamentum 30:1 (1980), σ. 20-26. 
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σύνταξη κ.ἄ.) καί ρητορικῶν σχημάτων (συμπερίληψη, 
συμμετρία, ἐναλλαγή ὁμιλητῶν κ.ἄ.), μέ τά ὁποῖα ὁριοθέ-
τησε τίς ἑνότητες καί σκιαγράφησε τήν πορεία συνένωσής 
τους σέ ἐκτενέστερα σχήματα. Τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐξονυχι-
στικά ἀναλυτικῆς μελέτης του ἀποτυπώθηκε σέ μία 
συγκεκριμένη ἱστορική πορεία δράσης τοῦ προφήτη καί ἀνά-
πτυξης τοῦ βιβλίου του, τά ὁποῖα ἀποτέλεσαν τούς ἀκρογω-
νιαίους λίθους τοῦ ἑρμηνευτικοῦ του ὑπομνήματος, ὅπου ὁ 
Holladay ἀναδεικνύει πληθώρα ἑρμηνευτικῶν λεπτομερειῶν 
τῶν προφητικῶν λογίων καί διακειμενικῶν συσχετισμῶν 
τους μέ τήν λοιπή παλαιοδιαθηκική γραμματεία. 

Τό ἔργο τοῦ Holladay ἀξιοποίησε ὁ J. R. Lundbom, ὁ ὁποῖ-
ος ὡς μαθητής τοῦ J. Muilenburg εἶναι ὁ κατεξοχήν ἑρμηνευ-
τής πού ἐργάστηκε ἐπάνω στό βιβλίο τοῦ προφήτη Ἰερεμία, 
ἐφαρμόζοντας τήν ρητορική ἀνάλυση σέ τρεῖς κλασικές 
μελέτες του: στήν διδακτορική του διατριβή στό Graduate 
Theological Union (Berkeley 1973), τήν ὁποία ἐξέδωσε μέ τόν 
τίτλο Jeremiah: a study in ancient Hebrew rhetoric, Winona Lake 
21997· στό τρίτομο ἀναλυτικό ἑρμηνευτικό του ὑπόμνημα 
Jeremiah. A New Translation with Introduction and Commentary (1-
20, 21-36, 37-52), N. York-Doubleday 1999, πού ἐκδόθηκε στήν 
σειρά The Anchor Bible (τ. 21A,B,C)· καί στήν εἰδική μελέτη του 
Jeremiah Closer Up. The Prophet and the Book, Sheffield 2010. Στήν 
διδακτορική του διατριβή ἐπικέντρωσε τήν προσοχή του στά 
ποιητικά μέρη τοῦ βιβλίου, ἀναλύοντας κατά κύριο λόγο τά 
δύο βασικά ρητορικά σχήματα τοῦ χιασμοῦ (chiasmus) καί 
τῆς συμπερίληψης (inclusio). Στό ἑρμηνευτικό του ὑπόμνημα 
ἐπεξέτεινε τήν ἐφαρμογή τῆς ρητορικῆς ἀνάλυσης στό σύ-
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νολο τοῦ βιβλίου, ἐπισημαίνοντας μέ προσοχή ὅλα τά ρητο-
ρικά σχήματα καί τούς ἐνδείκτες πού ἐντοπίζονται σέ αὐτό. 
Στήν τελευταία μονογραφία του ὁ Lundbom ἀνέλυσε ἐπτά 
κύριες θεματικές περιοχές τοῦ βιβλίου, ἐπιδιώκοντας νά 
ἀναδείξει τόν ρόλο τῆς ρητορικῆς στήν ἐνδυνάμωση τῶν μη-
νυμάτων πού μεταφέρονται σέ αὐτές. Στήν ἑνότητα «Rundi-
mentary Logic in Jeremiah» (σ. 10-22) ἀναλύει δειγματολη-
πτικά τό προφητικό ἐπιχείρημα, ὑπογραμμίζοντας τό ἐνδια-
φέρον καί τήν φροντίδα τοῦ βιβλικοῦ συγγραφέα νά παρου-
σιάσει τήν ἐπιχειρηματολογία του μέ λογικά πειστικό τρόπο 
ἀρκετούς αἰῶνες πρό τῆς τεχνικῆς ἀποτυπώσεώς του ἀπό 
τόν Ἀριστοτέλη στόν ἑλληνικό χῶρο. Πρόκειται οὐσιαστικά 
γιά τήν μοναδική ὡστόσο μελέτη του, πού στοχεύει στήν 
ἀνίχνευση τῆς πειστικότητας τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἰερεμία, 
καθώς οἱ περισσότερες παρατηρήσεις του ἀναλύουν τά ὑφο-
λογικά χαρακτηριστικά τοῦ προφητικοῦ λόγου. 

Μέ τίς μελέτες του αὐτές ὁ Lundbom θεωρεῖ ὅτι ἐπιστρέ-
φει ἡ προσοχή τῆς ἔρευνας στόν ἴδιο τόν προφήτη, στό κείμε-
νο καί τήν ἐποχή του καί ἀναζητᾶ τά πραγματικά δεδομένα 
πού ἀναδύονται ἀπό τά κείμενα, ἐγκαταλείποντας τήν κο-
ρεσμένη πλέον καί ἀπρόσφορη ἱστορικοκριτική μέθοδο, ἀλ-
λά καί τίς μεθοδολογίες τῆς ἱστορίας τῆς σύνταξης καί τῶν 
μορφῶν, πού κινοῦνται στόν ἀσαφῆ καί γνοφώδη χῶρο τῆς 
ὑπόθεσης. Τοποθετώντας τήν ὁλοκλήρωση τῆς συγγραφῆς 
τοῦ βιβλίου περί τό 560 π.Χ. ἀπό τόν γραμματέα τοῦ Ἰερεμία 
Βαρούχ, δέν ἀφήνει καθόλου περιθώριο στήν διάσωση ἔστω 
καί μέρους τοῦ ὑλικοῦ πού περιλαμβάνεται σέ αὐτό ἀπό τήν 
προφορική παράδοση. Θεωρεῖ ὅτι πρόκειται γιά μία ἀκριβῆ 
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καταγραφή τῶν λόγων τοῦ προφήτη, στήν ὁποία ἐφαρμόζει 
ἐκτενῆ καί λεπτομερῆ ἀνάλυση τῶν ρητορικῶν καί φιλολο-
γικῶν σχημάτων πού μᾶς τούς παραδίδουν. Ὡστόσο, μέσω 
αὐτῶν ἐπιτυγχάνει νά ἀνιχνεύσει τήν σκέψη καί τίς ἀγωνίες 
τοῦ προφήτη, τήν ἐπιχειρηματολογία του στούς συχνούς 
διαλόγους μέ τό ἀκροατήριό του καί γενικότερα στό κήρυγ-
μα καί στήν θεολογία του, παρά τήν συχνή ἔλλειψη ἀκρι-
βοῦς ἱστορικῆς τεκμηρίωσης στίς λεπτομέρειες79. 

Ἀξίζει στό σημεῖο αὐτό νά προσθέσουμε τήν σημαντική 
συμβολή στήν ἐφαρμογή τῆς ρητορικῆς κριτικῆς γενικότερα 
στήν παλαιοδιαθηκική ἔρευνα, τοῦ Yehoshua Gitay, ὁ ὁποῖος 
ξεκινώντας ἀπό τό βιβλίο τοῦ προφήτη Ἠσαΐα μέ τήν διδα-
κτορική του διατριβή στό Emory University Rhetorical Analysis 
of Isaiah 40-48: A Study of the Art of Prophetic Persuasion (1978)80 
ἐργάστηκε μέ ἐπιμονή στό πεδίο τῆς μελέτης πειστικότητας 
τοῦ βιβλικοῦ λόγου σέ ἕνα εὐρύ φάσμα τῶν βιβλίων τῆς Π. 
Διαθήκης81. Σέ ἀντίθεση μέ τήν πλειοψηφία τῶν παλαιοδια-

                                                            
79  Βλ. Jeremiah Closer Up, σ. ix-xi. 
80  Ἐκδόθηκε μέ τόν τίτλο Prophecy and Persuasion: A Study of Isaiah 40-

48, Bonn: Lingustica Biblica 1981. 
81  Βλ. ἐνδεικτικά «A designed anti-rhetorical speech: Ezra and the 

question of mixed marriage», Journal of Northwest Semitic Languages 23:2 
(1997), σ. 57–68. «A study of Amos΄s art of speech: a rhetorical analysis of 
Amos 3:1-15», The Catholic Biblical Quarterly 42:3 (1980), σ. 293–309. «Geogra-
phy and theology in the biblical narrative: the question of Genesis 2-12», στό 
S. B. Reid (ἐκδ.), Prophets and paradigms: essays in honor of Gene M Tucker, 
Sheffield 1996, σ. 205–216. Isaiah and His Audience: The Structure and Meaning 
of Isaiah 1-12, Assen: Van Gorcum 1991. «Jonah: the prophecy of antirhe-
toric», στό A. B. Beck κ.ἄ. (ἐκδ.), Fortunate the eyes that see: essays in honor of 
David Noel Freedman in celebration of his seventieth birthday, Grand Rapids 
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θηκολόγων καί σέ διάκριση ἀπό τούς καινοδιαθηκολόγους, 
οἱ ὁποῖοι ἐργάστηκαν περισσότερο μέ τήν κλασική ρητορική, 
ὁ Gitay ἐφάρμοσε κατά κύριο λόγο τήν φιλοσοφία τῆς Νέας 
Ρητορικῆς τοῦ Chaim Perelman, γιά νά ἀναλύσει τήν δυνα-
μική τῆς πειστικότητας τοῦ ἐπιχειρήματος στήν ἑβραϊκή 
Βίβλο καί τήν κοινωνική του ἐπίδραση, ἐπιτυγχάνοντας ὀξυ-
δερκεῖς παρατηρήσεις. Στό βιβλίο του Methodology, speech, so-
ciety: Τhe Hebrew Bible (Stellenbosch 2011), ὅπου ἐξέδωσε τίς 

                                                                                                                                            
1995, σ. 197–206. «Literary Criticism versus Public Criticism: Further 
Thoughts on the Matter of Biblical Scholarship», Old Testament Essays 19:2 
(2006), σ. 633–649. «On the Foundation of Human Partnership and the Fa-
culty of Speech: A Thematic and Rhetorical Study of Genesis 2-3», Old 
Testament Essays 20:3 (2007), σ. 689–702. «Prophetic criticism--΄what are they 
doing?΄: the case of Isaiah--a methodological assessment», Journal for the Stu-
dy of the Old Testament 26:2 (2001), σ. 101–127. «Psalm 1 and the rhetoric of 
religious argumentation», στό L. J. de Regt κ.ἄ. (ἐκδ.), Literary structure and 
rhetorical strategies in the Hebrew Bible, Leiden 1996, σ. 232–240. «Reflections 
on the study of the prophetic discourse: the question of Isaiah 1:2-20», Vetus 
Testamentum 33:2 (1983), σ. 207–221. «Religion and authority: the role of rhe-
toric as the voice of morality--a prolegomenon», Scriptura 90 (2005), σ. 859–
866. «Rhetorical criticism», στό S. L. McKenzie κ.ἄ. (ἐκδ), To each its own 
meaning: Αn introduction to biblical criticisms and their application, Westminster 
1993, σ. 135–149. «Rhetorical criticism and the prophetic discourse», στό D. 
F. Watson (ἐκδ.), Persuasive artistry: studies in New Testament rhetoric in honor 
of George A Kennedy, N. York 1991, σ. 13–24. «The effectiveness of Isaiah΄s 
speech», The Jewish Quarterly Review 75:2 (1984), σ. 162–172. «The failure of 
argumentation in the Book of Job: humanistic language versus religious 
language», Journal of Northwest Semitic Languages 25:1 (1999), σ. 239–250. 
«The projection of the prophet: a rhetorical presentation of the prophet Jere-
miah (according to Jer 1:1-19)», στό Υ. Gitay, Prophecy and prophets: the diver-
sity of contemporary issues in scholarship, Scholars Press 1997, σ. 41–55. «The 
realm of prophetic rhetoric», στό Stanley E. Porter (ἐκδ.), Rhetoric, scripture 
and theology: essays from the 1994 Pretoria conference N. York 1996, σ. 218–229. 
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μελέτες πού πραγματοποίησε κατά τήν παραμονή του στήν 
Ν. Ἀφρική, συνοψίζει τά σημαντικότερα συμπεράσματά του 
ὡς πρός τήν ἐφαρμογή τῆς μεθοδολογίας τῆς ρητορικῆς κρι-
τικῆς στήν βιβλική ἑρμηνευτική, ὑποστηρίζοντας τήν ἀνά-
γκη ἀλλαγῆς παραδείγματος ἀπό τήν ἱστορία τῶν φορμῶν 
στήν ρητορική ἀνάλυση, καθώς θεωρεῖ ὅτι ἀναδεικνύεται ἡ 
δυναμική τῆς προφορικῆς παράδοσης τῶν βιβλικῶν κειμέ-
νων, πού προϋπάρχει αὐτῶν καί διασώζεται οὐσιαστικά 
μέσα σέ αὐτά. 

Ὡς ἑπόμενο βῆμα, πού ἀκολούθησε τήν ρητορική κριτι-
κή, σχετίζεται στενότερα μέ τήν θεωρία τῆς ἐπιχειρηματο-
λογίας καί προηγεῖται τῆς Πραγματολογικῆς Διαλεκτικῆς, 
θεωρεῖται ἡ ἐφαρμογή τῆς θεωρίας τῶν γλωσσικῶν πρά-
ξεων στά βιβλικά κείμενα. Ἡ Καινή Διαθήκη εἶναι καί πάλι 
αὐτή στήν ὁποία καταγράφονται οἱ περισσότερες προσπά-
θειες, μέ τίς πρῶτες μελέτες νά ἐμφανίζονται ἤδη ἀπό τήν 
δεκαετία τοῦ ’70. Τά μέχρι τοῦδε ἀποτελέσματα εἶναι πολύ 
ἐνδιαφέροντα καί ὑπόσχονται ἀσφαλῶς ἀκόμη πιό ἐνδιαφέ-
ροντα εὑρήματα στό μέλλον, ἐφόσον οἱ ἑρμηνευτές, βε-
βαίως, δείξουν τό ἀνάλογο ἐνδιαφέρον. Ἐνδεικτικά ἀναφέ-
ρουμε ὁρισμένες μελέτες ἀπό αὐτόν τόν χῶρο, παρόλο πού 
δέν σχετίζονται ἄμεσα μέ τόν προφήτη Ἰερεμία. 

Tό 1991 ὁ J. Ε. Botha82 διερεύνησε τίς δυνατότητες τῆς 
ἐφαρμογῆς τῆς θεωρίας τῶν γλωσσικῶν πράξεων στήν ἑρ-
μηνεία τῆς Κ. Διαθήκης σέ δύο διαδοχικά ἄρθρα του. Στό 

                                                            
82 J. Ε. Botha, «The potential of speech act theory for New Testament exe-

gesis: some basic concepts», HTS 47:2 (1991), σ. 277-293 καί «Speech act the-
ory and New Testament exegesis», HTS 47:2 (1991), σ. 294-303. 



 
90 Ἀληθής καί ψευδής προφητεία 

πρῶτο του ἄρθρο ὁ συγγραφέας προσφέρει μία εὔχρηστη, 
συστηματική, θεωρητική βάση γιά τήν ἑρμηνεία τῆς Κ. 
Διαθήκης μέ τήν βοήθεια τῶν γλωσσικῶν πράξεων, καθώς 
διαπιστώνει τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τήν κλασική ἱστορικο-
κριτική μέθοδο, ἀφοῦ νέα ἐρωτήματα ἀναδύονται ἀπό τό 
ἴδιο τό κείμενο, τῶν ὁποίων ἡ διερεύνηση ἀπαιτεῖ χρήση 
νέων μεθόδων. Ἀναγνωρίζει, βεβαίως, ὅτι οἱ νέες μέθοδοι 
ἐφαρμόζονται συμπληρωματικά στήν βιβλική ἔρευνα, κα-
θὼς ἐπιχειροῦν νά ἐξετάζουν τό κείμενο ἀπό διαφορετικές 
ὀπτικές γωνίες. Ὡς πρόδρομες τῆς θεωρίας τῶν γλωσσικῶν 
πράξεων στήν βιβλική ἑρμηνεία ἀναφέρει α) τήν θεωρία τῆς 
πρόσληψης, ὅπου ὁ ἀναγνώστης ἀναλαμβάνει δυναμικό 
ρόλο στήν ἑρμηνεία τοῦ κειμένου, β) τήν ἐπίδραση τῆς δυνη-
τικῆς ἀποδόμησης τῶν βιβλικῶν κειμένων καί γ) τήν διακει-
μενικότητα, πού ἔδωσε νέα διάσταση στήν βιβλική ἔρευνα, 
ἀναδεικνύοντας μέ ἔμφαση τήν ἀλληλοεξάρτηση τῶν 
κειμένων μεταξύ τους. 

Ὁ Botha ἐπιδιώκει νά παρουσιάσει τίς βασικές ἀρχές τῆς 
θεωρίας τῶν γλωσσικῶν πράξεων, οὕτως ὥστε νά τήν κατα-
στήσει εὔληπτο βοήθημα γιά κάθε βιβλικό ἑρμηνευτῆ. Ἀρχι-
κά, διαχωρίζει τίς προτάσεις πού ἀποτελοῦν μελέτη τῆς ση-
μασιολογίας, ἀπό τίς ἐκφράσεις πού ἀφοροῦν στή θεωρία 
τῶν γλωσσικῶν πράξεων. Ἀπό τίς ἐκφράσεις ἐπιμένει στίς ἐ-
πιτελεστικές, κατά τήν ἐκφώνηση τῶν ὁποίων ἐπιτελεῖται 
ταυτόχρονα μία πράξη. Ἐπισημαίνει τήν ἀναγκαιότητα ὕ-
παρξης κανόνων κατά τήν ἐπιτέλεση γλωσσικῶν πράξεων, 
οὕτως ὥστε ἡ ἐπικοινωνία νά πραγματοποιεῖται ἀπρόσκο-
πτα. Οἱ συνθῆκες καί οἱ κανόνες ἀναγκαιότητας διαφορο-
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ποιοῦνται ἀνάλογα μέ τό περικείμενο καί τά ἑκάστοτε πραγ-
ματολογικά δεδομένα. Ἀπό τίς γενικές συνθῆκες ἀπορρέει ἡ 
Συνεργατική Ἀρχή, πού εἰσηγήθηκε ὁ Grice, μαζί μέ τά ἀξιώ-
ματα τῆς ποσότητας, τῆς ποιότητας, τῆς συνάφειας καί τῆς 
διαύγειας τοῦ νοήματος. Σέ αὐτά ὁ Botha προσθέτει καί τά 
ἀξιώματα τῆς εὐγένειας καί τῆς ἠθικῆς, πού πρότειναν οἱ 
Bach καί Harnish. Τά παραπάνω θεωρεῖ ὅτι πρέπει νά γί-
νονται ἀποδεκτά ἀπό τούς συνομιλητές, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ 
σωστή ἐπικοινωνία. Ὡστόσο, ὑπάρχουν περιπτώσεις παρα-
βίασης τῆς Συνεργατικῆς Ἀρχῆς, ἐκούσιας ἢ μή, οἱ ὁποῖες 
παρατηροῦνται καί στά βιβλικά κείμενα. Γιά νά ὑπερβεῖ ὁ 
ἀναγνώστης αὐτόν τόν σκόπελο στήν ἐπικοινωνία μέ τόν 
συγγραφέα, θά πρέπει νά προσλάβει καί νά διασαφηνίσει τά 
ὑπαινισσόμενα νοήματα. Γιά τήν ὁμαλή ἐξέλιξη τῆς ἐπι-
κοινωνιακῆς διαδικασίας, ὁ Botha θέτει ὡς ἀπαραίτητες προ-
ϋποθέσεις τήν κοινή γνώση καί τίς ἀπό κοινοῦ ἀποδεκτές 
πεποιθήσεις, καθιστώντας ἔτσι τήν κατανόηση τοῦ περικει-
μένου ὑψίστης σημασίας γιά τήν ὀρθή ἑρμηνεία τῶν βιβλι-
κῶν κειμένων. 

Ὁ συγγραφέας ἀποδέχεται τἠν ἄποψη τῆς M. L. Pratt, ἡ 
ὁποία προτείνει ὅτι ὁρισμένα ἀφηγηματικά λογοτεχνικά κεί-
μενα μποροῦν νά χαρακτηριστοῦν ὡς «κείμενα ἀπεικόνι-
σης». Ὡς βασικό χαρακτηριστικό τῶν κειμένων αὐτῶν θεω-
ρεῖ τήν ἀπεικόνιση συμβάντων, καταστάσεων καί ἐμπειριῶν, 
μέ ἀπώτερο στόχο τήν δυναμική ἐμπλοκή τοῦ ἀναγνώστη 
στά τεκταινόμενα, δηλαδή τήν πρόσκληση νά πάρει θέση, 
νά υἱοθετήσει τήν ὀπτική γωνία τοῦ συγγραφέα καί, γενι-
κῶς, νά ἀξιολογήσει ὅσα τοῦ παρατίθενται. Ὁ Botha ἰσχυ-
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ρίζεται ὅτι ὁ κύριος ὄγκος τῶν βιβλικῶν κειμένων ἐμπίπτει 
στήν κατηγορία τῶν κειμένων ἀπεικόνισης. Ἐπιπλέον, θεω-
ρεῖ ὅτι τά λογοτεχνικά ἔργα (συμπεριλαμβανομένων καί 
τῶν βιβλικῶν) περιέχουν γλωσσικές πράξεις καί ὡς ἐκ τού-
του θά πρέπει νά λαμβάνονται ὑπόψη ὅλες οἱ προαναφερ-
θεῖσες ἀρχές ὡς ἀπαραίτητες γιά τήν ὀρθή ἐπικοινωνία συγ-
γραφέα καί ἀναγνώστη. 

Στό δεύτερο ἄρθρο του ὁ Botha ἐπικεντρώνεται στόν τρό-
πο μέ τόν ὁποῖο τό παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο μπορεῖ νά 
βρεῖ πρακτική ἐφαρμογή στήν ἑρμηνεία τῶν βιβλικῶν κει-
μένων καί νά δώσει νέα ὤθηση πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. 
Ἀρχικά, κατονομάζει τά πλεονεκτήματα τῆς χρήσης τῆς 
θεωρίας τῶν γλωσσικῶν πράξεων στό βιβλικό λόγο. Ἐπιση-
μαίνει ὅτι οἱ γλωσσικές πράξεις ἐξετάζονται σέ ἐπίπεδο ἐκ-
φράσεων, δηλαδή ὡς προτάσεις ἤ τμήματα λόγου, μεγα-
λύτερα ἤ μικρότερα, ὅπως γιά παράδειγμα μία περικοπή ἤ 
μία ὁμιλία. Αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει καί στίς βιβλικές 
σπουδές, ὅπου συχνά ἡ ἔρευνα ἐπικεντρώνεται σέ ὁλόκληρα 
τμήματα λόγου, ἀφηγηματικά ἤ ποιητικά. Ἐπιπλέον, σύμ-
φωνα μέ τήν θεωρία τῶν γλωσσικῶν πράξεων, τά λογοτε-
χνικά κείμενα ἀντιμετωπίζονται ὅπως κάθε ἄλλη λεκτική 
ἀλληλεπίδραση, μέ ἀποτέλεσμα νά μποροῦν νά χρησιμο-
ποιηθοῦν ὅλα τά ἑρμηνευτικά ἐργαλεῖα ἀνάλυσης πού χρη-
σιμοποιοῦνται καί στά ἄλλα εἴδη λεκτικῆς ἐπικοινωνίας. 
Ἐπίσης, ἐπισημαίνει ὅτι οἱ γλωσσικές πράξεις παρέχουν τήν 
δυνατότητα νά «γεμίζει τό κενό» στήν ἑρμηνεία τοῦ βιβλικοῦ 
λόγου, δεδομένης μάλιστα τῆς χρονικῆς ἀπόστασης πού ἔχει 
προηγηθεῖ, καθώς φέρνουν στήν ἐπιφάνεια πολλά ἀσαφῆ ἢ 



 
Εἰσαγωγή 93   
 

 

ὑπαινισσόμενα στοιχεῖα τῆς ἐπικοινωνίας, τά ὁποῖα δυ-
σχεραίνουν τήν κατανόηση τῶν κειμένων, ἀλλά ἀναδει-
κνύουν τό ἑκάστοτε περικείμενο, πού εἶναι ἀπαραίτητο γιά 
τήν διασαφήνιση τῶν σκοτεινῶν σημείων.  

Ὁ Botha πιστεύει ὅτι ἡ θεωρία τῶν γλωσσικῶν πράξεων 
λειτουργεῖ συμπληρωματικά καί συνδυαστικά τόσο μέ τήν 
θεωρία τῆς ἀφηγηματολογίας, ὅσο καί μέ τήν θεωρία τῆς 
πρόσληψης. Στήν πρώτη περίπτωση παραλαμβάνει ἔννοιες 
τῆς ἀφηγηματολογίας καί τίς ἐξελίσσει. Στήν δεύτερη περί-
πτωση ἡ σύνδεση ἐπιτυγχάνεται, ὅταν οἱ προσλεκτικές καί 
ἀπολεκτικές πράξεις τοῦ κειμένου κατανοοῦνται (ἐκτελοῦ-
νται) καί προσλαμβάνονται ἀπό τόν ἀναγνώστη.  

Ὅσον ἀφορᾶ στά ἀμιγῶς θρησκευτικά κείμενα, ὁ Botha 
ἰσχυρίζεται ὅτι αὐτά θά πρέπει νά ἐξεταστοῦν ὡς θρησκευτι-
κές (ἤ καί τελετουργικές) πράξεις μέσα στό συστηματικό με-
θοδολογικό πλαίσιο, πού παρέχει ἡ θεωρία τῶν γλωσσικῶν 
πράξεων. Μέσα ἐκεῖ ἐνυπάρχουν οἱ ἔννοιες τῆς ὑποκειμενι-
κότητας καί τῆς σκοπιμότητας, οἱ ὁποῖες θεωροῦνται ἀπα-
ραίτητες γιά τήν ἔρευνα τοῦ βιβλικοῦ κειμένου. Παρατηρεῖ 
ὅτι ἡ προγενέστερη τυπική κριτική τῶν βιβλικῶν κειμένων, 
πού ἐκπροσωπεῖται γιά παράδειγμα στήν σειρά The forms of 
Old Testament literature τῶν Tucker καί Knierim, ἔχει νά ἐπιδεί-
ξει σέ πολλά θέματα τήν στενή σχέση μέ τή θεωρία τῶν 
γλωσσικῶν πράξεων τουλάχιστον ὡς πρός τήν ὁρολογία, 
ἐνῶ ταυτόχρονα ἐπιδεικνύεται καί ἀντιστοιχία ὡς πρός τίς 
ταξινομήσεις τῶν φιλολογικῶν εἰδῶν καί γενῶν τῶν καινο-
διαθηκικῶν κειμένων. Καταλήγει ὅτι μία πιό συστηματική 
χρήση τῶν γλωσσικῶν πράξεων στόν χῶρο τῆς βιβλικῆς 
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ἑρμηνευτικῆς ἀποτελεῖ ἐφικτό στόχο, πού ὑπόσχεται σημα-
ντικά ἀποτελέσματα. 

Τό 2001 ὁ Richard S. Briggs83 ἐπιχειρεῖ νά χρησιμοποιήσει 
τήν θεωρία τῶν γλωσσικῶν πράξεων, γιά νά δώσει ἕνα νέο 
ἑρμηνευτικό βοήθημα στόν σύγχρονο ἀναγνώστη, πού 
ἐπιθυμεῖ νά μελετήσει τή Βίβλο, ὑπερβαίνοντας τό χάσμα 
μεταξύ τοῦ κόσμου τοῦ κειμένου καί τῆς σύγχρονης πραγ-
ματικότητας. Ὁ συγγραφέας θεωρεῖ ὅτι ἡ προϋπόθεση εἶναι 
νά ἐκλάβει ὁ ἀναγνώστης-ἑρμηνευτής τό γραπτό κείμενο ὡς 
μία σειρά γλωσσικῶν πράξεων, πού ἐπιτελεῖ ὁ ἀφηγητής ἤ ὁ 
συγγραφέας, καί νά ἐμπλέξει ἐνεργητικά τόν ἑαυτό του 
στήν διαδικασία ἑρμηνείας τοῦ κειμένου. Αὐτή ἡ συμμετο-
χική διαδικασία, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται χάρη στίς γλωσ-
σικές πράξεις, ὀνομάζεται ἀπό τόν Briggs «ἑρμηνευτική τῆς 
αὐτό-ἀνάμιξης» (hermeneutics of self-involvement). Πρόκει-
ται γιά μία προσέγγιση πού υἱοθετεῖ ἀπό τό ἔργο τοῦ Donald 
Evans84 καί ἐπισημαίνει ὅτι συχνά ὁ ἀναγνώστης καλεῖται νά 
ἀντιμετωπίσει τήν λεγόμενη κατάσταση τῆς «ἰσχυρῆς κατα-
νόησης» (strong construal). Ἐκεῖ ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐπι-
λέξει μεταξύ δυό ἤ παραπάνω ἐξίσου πιθανῶν γλωσσικῶν 
πράξεων, νά κρίνει ὁ ἴδιος πού θά τίς ἐντάξει καί νά ἀντι-
ληφθεῖ σέ ποιά κατηγορία αὐτές ἀνήκουν. Πρός τόν σκοπό 
                                                            

83  Richard S. Briggs, Words in action: Speech Act theory and biblical inter-
pretation, London: T&T Clark 2001. Πρβλ. καί R. S. Briggs, «Getting In-
volved: Speech Acts and Biblical interpretation», ANVIL: Journal of Theology 
and Mission 20:1 (2003), σ. 25-34. 

84  Donald Evans, The Logic of Self Involvement. A Philosophical Study of 
Everyday Language with Special Reference to the Christian Use of Language about 
God as Creator, London: SCM 1963. 
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αὐτό, πολύτιμη ἀποδεικνύεται συνήθως ἡ βοήθεια τοῦ 
περικείμενου. Οἱ μή γλωσσικές καταστάσεις καί συμβάσεις, 
πού συγκροτοῦν τό βιβλικό κείμενο, εἶναι ἀπαραίτητες γιά 
τήν ὀρθή ἑρμηνεία τῶν γλωσσικῶν πράξεων πού αὐτό περι-
λαμβάνει. Ὅπως παρατηρεῖ, οἱ γλωσσικές πράξεις οἱ ὁποῖες 
ἐπιτελοῦνται στόν γραπτό λόγο μποροῦν ἑρμηνευτικά νά 
ἀναλυθοῦν ἐξίσου μέ αὐτές πού ἐπιτελοῦνται στόν προφο-
ρικό. Ἑπομένως, ἡ θεωρία τῶν γλωσσικῶν πράξεων μπορεῖ 
νά χρησιμεύσει ὡς ἑρμηνευτικό ἐργαλεῖο γιά τήν ἀνάλυση 
τῶν Γραφῶν. 

Ἐπανερχόμενος στό ζήτημα τῆς ἀνάμειξης τοῦ ἀναγνώ-
στη στά τεκταινόμενα τοῦ βιβλικοῦ κειμένου, ὁ Briggs ἐπιση-
μαίνει ὅτι ἡ κατανόηση τοῦ βιβλικοῦ λόγου ἐπιτυγχάνεται 
μόνο μέσω τῆς συμμετοχῆς σέ αὐτόν. Ὁ ἀναγνώστης ὀφεί-
λει, ἀφοῦ λάβει ὑπόψη τίς συμβάσεις τοῦ κειμένου παράλ-
ληλα μέ τίς γλωσσικές πράξεις πού αὐτό περιλαμβάνει, νά 
ἐμπλακεῖ μέσω τῶν γλωσσικῶν πράξεων σέ μιά διαδικασία 
ἐσωτερικῆς ἀλλαγῆς. Ὡς παράδειγμα ὁ συγγραφέας ἀνα-
λύει τίς γλωσσικές πράξεις τῆς ὁμολογίας πίστεως, τῆς συγ-
χωρήσεως καί τῆς διδασκαλίας, ὅπως συναντῶνται σέ ἀρ-
κετά σημεῖα τῆς Κ. Διαθήκης. Μέ τήν ἐνεργό συμμετοχή τοῦ 
ἀναγνώστη σέ αὐτές σέ προσωπικό ἐπίπεδο, ὁ Briggs πι-
στεύει ὅτι θά κατορθώσει νά ἑρμηνευθεῖ καί νά κατανοηθεῖ 
καλύτερα ἡ χρήση καί λειτουργία τους στόν βιβλικό λόγο. 
Ἐπάνω σέ αὐτή τήν βάση θεωρεῖ ὅτι ὁ χῶρος καί οἱ δυνατό-
τητες γιά τήν ἐφαρμογή τῆς θεωρίας τῶν γλωσσικῶν πρά-
ξεων στήν βιβλική ἑρμηνεία εἶναι μεγάλες, ὄχι μόνον γιά 
τήν κατανόηση τοῦ κειμένου στήν ἐποχή του, ἀλλά καί γιά 
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τήν διατήρησή του ὡς θεόπνευστου λόγου πού συνεχίζει νά 
ἐπιδρᾶ στόν σύγχρονο κόσμο. 

Τό 2004 ὁ James W. Adams85 μέ τή διδακτορική τοῦ 
διατριβή καταβάλλει νέα προσπάθεια νά συνδέσει τήν βι-
βλική ἑρμηνευτική μέ τήν θεωρία τῶν γλωσσικῶν πράξεων. 
Προχωρώντας σέ μία ἀνασκόπηση ὅσων χρησιμοποίησαν 
στίς βιβλικές σπουδές τίς γλωσσικές πράξεις, διαπιστώνει 
ὅτι, μέ τό νά ἐπιλεγοῦν ἀπό τούς ἐρευνητές κάποιες λειτουρ-
γίες τῶν γλωσσικῶν πράξεων, περιορίστηκαν τελικά οἱ δυ-
νατότητες πού αὐτές μποροῦν νά προσφέρουν στόν τομέα 
τῆς ἑρμηνείας. Ὁ Adams παρουσιάζει ἀρχικά τίς βασικές ἀρ-
χές τῆς θεωρίας τῶν Austin καί Searle, ἐνῶ δηλώνει ὅτι θά τίς 
ἐφαρμόσει συμπληρωματικά μέ ἄλλες ἑρμηνευτικές μεθό-
δους καί ἐπιλέγει ὡς πεδίο ἐφαρμογῆς τό βιβλίο τοῦ προφή-
τη Ἠσαΐα.  

Γιά τόν συγγραφέα, οἱ γλωσσικές πράξεις διευκολύνουν 
τό ἑρμηνευτικό ἔργο, διότι ὠθοῦν τόν ἑρμηνευτή σέ μία ἐνερ-
γό συμμετοχή στά τεκταινόμενα τοῦ κειμένου μέσω τῶν 
προσλεκτικῶν πράξεων. Προτείνουν, δηλαδή, μία ἐξωγλωσ-
σική πράξη ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἐρευνητῆ, ἡ ὁποία πηγάζει 
ἀπό τό προτασιακό περιεχόμενο τῶν γλωσσικῶν πράξεων 
τοῦ κειμένου. Ἐπί παραδείγματι, συχνά ὁ ἀναγνώστης-ἑρμη-
νευτής γίνεται ὁ ἴδιος ἀποδέκτης μιᾶς ἀπειλῆς, μιᾶς ὑπό-
σχεσης ἤ ἀκόμα εἶναι αὐτός πού θρηνεῖ ἤ προσεύχεται, κα-

                                                            
85  J. W. Adams, Speech act theory, biblical interpretation, and Isaiah 40-55: 

Exploring the use and value of the philosophical notions of speech act theory for 
biblical interpretation and specifically for Isaiah 40-55, PhD, Fuller Theological 
Seminary 2004. 
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θώς ταυτίζεται μέ τόν πρωταγωνιστή τοῦ βιβλικοῦ κειμένου. 
Χρησιμοποιώντας ὁ James τήν ἔννοια τῆς «συγχώνευσης 
ὁριζόντων» τοῦ H. G. Gadamer, γιά νά ὑπερβεῖ τό κενό, πού 
δημιουργεῖ ἡ χρονική ἀπόσταση μεταξύ συγγραφῆς τοῦ 
κειμένου καί ἑρμηνευτικῆς προσπάθειας, υἱοθετεῖ τήν αὐτο-
εμπλοκή τοῦ ἀναγνώστη-ἑρμηνευτή στό κείμενο, ὁ ὁποῖος 
ἀναγνωρίζει τίς ἐπιτελεστικές ἐκφράσεις καί προσλεκτικές 
πράξεις πού περιέχει τό κείμενο. 

Σέ ἄρθρο του τό 2005 ὁ Brevard S. Childs86 ἐπισημαίνει 
τήν ἐνασχόληση πολλῶν σύγχρονων βιβλικῶν ἑρμηνευτῶν 
μέ τήν θεωρία τῶν γλωσσικῶν πράξεων, τήν ὁποία ἀποδίδει 
στίς μελέτες τῶν N. Wolterstorff87 καί A. C. Thiselton88 τόσο 
γιά τήν Παλαιά ὅσο καί γιά τήν Καινή Διαθήκη. Συγκε-
κριμένα, ἀναφέρει τήν ἀπολογητικοῦ χαρακτήρα προσπά-
θεια τοῦ Wolterstorff, ἔναντι πολλῶν ἐπιγόνων τοῦ Διαφωτι-
σμοῦ, νά ἀποδείξει ὅτι ὁ Θεός ἰδιοποιεῖται τίς φωνές τῶν 
συγγραφέων τῆς Βίβλου, ὥστε νά μεταφέρεται ἐν τέλει ἡ 
φωνή τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ κειμένου. Αὐτό περι-
γράφεται ὡς προσλεκτική πράξη, πού ἐπιτελεῖται μέσω κά-
ποιας ἄλλης προγενέστερης λεκτικῆς ἤ προσλεκτικῆς πρά-
ξης. Γιά τόν Childs, αὐτή ἡ προσπάθεια ἑρμηνείας τοῦ βιβλι-
κοῦ κειμένου, μέσω τῆς θεωρίας τῆς «διπλῆς ἀντιπροσω-
πείας», ὅπως τήν ὀνομάζει ὁ Wolterstorff, καταρρίπτεται ἀπό 

                                                            
86  Brevard S. Childs, «Speech-act theory and biblical interpretation», 

Scottish Journal of Theology 58:4 (2005), σ. 375-392. 
87  N. Wolterstorff, Divine Discourse: Philosophical Reflections on the Claim 

that God Speaks, Cambridge 1995. 
88  A. C. Thiselton, New Horizons in Hermeneutics, London 1992. 
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τήν ἴδια τήν ἱστορία τῆς παράδοσης τοῦ κανόνα τῶν βιβλίων 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπου πρωταγωνιστής εἶναι ὁ ἀνθρώπινος 
παράγοντας. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Childs ἀσχολεῖται μέ τήν 
μελέτη τοῦ Thiselton, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει ὅτι ὁ βιβλικός λό-
γος δέν μεταφέρει ἁπλῶς πληροφορίες, ἀλλά χαρακτηρί-
ζεται ὡς ἔκφραση, πού φέρει ἐπιτελεστική δύναμη τήν ὁποία 
ἀσκεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Καί οἱ δύο προσπάθειες ἀποτελοῦν γιά 
τόν Childs ἀποτυχημένες ἀπόπειρες ἐφαρμογῆς μιᾶς γλωσ-
σικῆς θεωρίας στήν βιβλική ἑρμηνεία, πού παραβιάζει πολ-
λές σταθερές θεολογικές ἑρμηνευτικές συμβάσεις στόν 
βιβλικό χῶρο, ὅπως εἶναι ἡ διάκριση τοῦ θείου ἀπό τόν ἀν-
θρώπινο λόγο. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά ἐπιβάλλονται χριστι-
ανικές ἀναγνώσεις στό βιβλικό κείμενο καί γιά τόν λόγο 
αὐτό ὁ συγγραφέας θεωρεῖ ὅτι οἱ νέες θεωρίες πρέπει νά ἐ-
φαρμόζονται μέ προσοχή, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν παλαιότε-
ρα ἀποτυχημένα ἑρμηνευτικά μοντέλα τοῦ 19ου αἰ. 

Στήν ἴδια κριτική κατεύθυνση, ὡς πρός τήν χρήση τῆς 
θεωρίας τῶν γλωσσικῶν πράξεων στήν βιβλική ἑρμηνευτι-
κή, κινεῖται καί ἡ διδακτορική διατριβή, πού ἐκπόνησε τό 
2014 ὁ Bernard Minton89. Ἀρχικά, δέχεται τήν ἀπροσδιοριστία 
ἡ ὁποία συχνά χαρακτηρίζει τό νόημα τοῦ βιβλικοῦ κειμέ-
νου, ὥστε νά καθίσταται ἀπαραίτητος ἀρωγός κάποιο ἑρμη-
νευτικό ἐργαλεῖο. Παρατηρεῖ ὅτι διάφορες καί διαφορετικές 
εἶναι πολλές φορές οἱ προσεγγίσεις σχετικά μέ τό νόημα πού 
ἀπορρέει ἀπό τό κείμενο καί ἐκτείνονται ἀπό τόν Θεό ὡς 
ἰθύνοντα νοῦ πίσω ἀπό τίς λέξεις ἕως τόν κάθε μεμονωμένο 
                                                            

89 B. Minton, What not to do with words: Uses of speech act theory in biblical 
hermenutics, University of Sheffield 2014. 



 
Εἰσαγωγή 99   
 

 

ἀναγνώστη, πού προσεγγίζει αὐτοτελῶς τήν ἀνάγνωση καί 
ἑρμηνεία τοῦ βιβλικοῦ κειμένου. 

Περνώντας στήν θεωρία τῶν Austin καί Searle καί ἐξε-
τάζοντας τήν παλαιότερη καί σύγχρονη βιβλιογραφία, ὁ 
Minton ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἐρευνητές δέν ἔχουν ἀποδείξει 
ἐπαρκῶς τήν δυνατότητα χρήσης τῆς θεωρίας τῶν γλωσσι-
κῶν πράξεων ὡς ἀξιόπιστο ἑρμηνευτικό ἐργαλεῖο στά κείμε-
να ἐν γένει. Ὑποστηρίζει ὅτι τά κείμενα δέν φανερώνουν τήν 
ὕπαρξη προσλεκτικῶν πράξεων, ἐνῶ δέν ἔχει διευκρινιστεῖ 
ἀκόμα σαφῶς τό πῶς λειτουργοῦν οἱ προσλεκτικές πράξεις 
στό κειμενικό περιβάλλον. 

Στήν συνέχεια ὁ Minton, ἐξειδικεύοντας τήν ἔρευνά του 
σχετικά μέ τή χρήση γλωσσικῶν πράξεων στήν βιβλική ἑρ-
μηνευτική καί διερευνώντας ἀρκετές σχετικές μελέτες, 
συμπεραίνει ὅτι ἡ ἐπισήμανση καί ἀνάλυση τῶν γλωσσικῶν 
πράξεων χρησιμοποιοῦνται δευτερευόντως ὡς διευκρινιστι-
κοί δεῖκτες σέ πράξεις, πού ἔχουν ἤδη ἐντοπισθεῖ ἀπό τόν ἑρ-
μηνευτή. Ὁ ρόλος τους, ἑπομένως, σέ περιπτώσεις πού εἶναι 
ἐφικτή ἡ ἀναγνώρισή τους μέσα στό κείμενο, καθίσταται 
βοηθητικός καί ὄχι καθοριστικός. Προχωρώντας τήν συλλο-
γιστική του περαιτέρω, ἀναρωτιέται, ἐάν τελικά προσφέρουν 
κάτι στήν ἑρμηνεία ἤ τήν συσκοτίζουν ἐπιβαρύνοντάς την 
μέ ἐπιπλέον ἔννοιες καί ὅρους.  

Ὡς πρός τό ζήτημα τοῦ νοήματος τοῦ κειμένου, ὁ Minton 
ἔχει τήν γνώμη ὅτι ἀνθρώπινο νόημα καί θεϊκή ἀποκάλυψη 
μποροῦν νά συνυπάρξουν, καθώς τό μέν πηγάζει ἀπό τόν 
ἀποστολέα τοῦ μηνύματος καί ἀποτελεῖ μία ἰδιότητα τῆς 
ὁμιλίας προσιτή στόν ἀναγνώστη, ἐνῶ ἡ δεύτερη προσεγγί-
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ζεται θεολογικά, ὡς ἀποτέλεσμα συνεργασίας τοῦ ἀναγνώ-
στη μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτή εἶναι καί ἡ ἑρμηνευτική προ-
σέγγιση πού προτείνει σέ ἀντιδιαστολή μέ τήν θεωρία τῶν 
γλωσσικῶν πράξεων, τήν ὁποία τελικά ἀπορρίπτει. 

 
2.3  Ἡ ἐφαρμογή τῆς Πραγματολογικῆς ∆ιαλεκτικῆς στήν 
βιβλική ἔρευνα 

Μέ τά παραπάνω, ἑπομένως, εἶναι σαφές ὅτι ἡ ρητορική 
κριτική, τόσο στήν κλασική της ἔκφραση ὅσο καί στήν 
νεώτερη ἔκδοσή της μέ τήν Νέα Ρητορική καί τήν θεωρία 
τῶν γλωσσικῶν πράξεων, ἔγινε μέ ἐνθουσιασμό ἀποδεκτή 
ἀπό τούς βιβλικούς ἑρμηνευτές καί ἐφαρμόστηκε ἐντατικά. 
Ἕνα δέ ἀπό τά σημαντικότερα κατά τήν γνώμη μας ὠφέλη 
πού προέκυψαν εἶναι τό γεγονός ὅτι ἔχει δημιουργήσει 
θετική διάθεση στούς ἐπαγγελματίες τοῦ χώρου γιά τήν δο-
κιμή νέων προσεγγίσεων ἰδιαίτερα στόν τομέα τῆς ἐπιχει-
ρηματολογίας καί τῆς πειστικότητας τοῦ βιβλικοῦ λόγου. 
Ὅπως χαρακτηριστικά ἐξέφρασε τό αἴτημα ὁ Lauri Thurén90 
στό συνέδριο τοῦ Lund τό 2000, οἱ βιβλικοί κριτικοί δέν θά 
πρέπει νά ἐγκλωβίζονται στούς κανόνες τῆς ἀρχαίας κλα-
σικῆς ρητορικῆς, στήν ὁποία ἀνήκουν θεωρητικά τά βιβλικά 
κείμενα, ἀλλά θά πρέπει νά χρησιμοποιοῦν καί τά νέα ἐρ-
γαλεῖα πού προσφέρονται ἀπό τόν χῶρο τῆς ἐπιχειρη-
ματολογικῆς θεωρίας. Ἀντιπροσωπευτικό παράδειγμα πρό-
σφερε στό ἴδιο συνέδριο ὁ Vernon K. Robbins ἐφαρμόζοντας 
                                                            

90  Lauri Thurén, «Is There Biblical Argumentation?», στό A. Eriksson 
κ.ἄ. (ἐκδ.), Rhetorical Argumentation in Biblical Texts. Essays from the Lund 2000 
Conference, Harrisburg 2002, σ. 77-94. 
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ὑποδειγματικά τήν κοινωνιο-ρητορική ἑρμηνευτική σέ ὁρι-
σμένα καινοδιαθηκικά κείμενα91. 

Ἡ Πραγματολογική Διαλεκτική, ὡστόσο, ἐνῶ ἔχει υἱο-
θετηθεῖ ἤδη ὡς ἐργαλεῖο ἀνάλυσης τοῦ λόγου σέ πολλούς 
κοινωνικούς χώρους, δέν ἔχει βρεῖ ἀκόμη τήν θέση της στήν 
βιβλική ἔρευνα, παρά τήν ἐντυπωσιακή δυναμική της καί 
εὐελιξία, καθώς, ὅπως εἴδαμε, συμπεριλαμβάνει τό σύνολο 
τῆς μεθόδου τῆς ρητορικῆς κριτικῆς καί ἀναδεικνύει πολύ 
μεθοδικά καί παραστατικά τήν πειστικότητα τοῦ βιβλικοῦ 
λόγου. Οἱ μόνες ἀπόπειρες πού κατέστη δυνατόν νά ἐντοπί-
σουμε ἀνήκουν στόν Mika Heitanen, ὁ ὁποῖος εἶναι καθη-
γητής τῆς Ρητορικῆς στό Τμῆμα Ἐπικοινωνίας καί Μέσων 
Μαζικῆς Ἐνημέρωσης τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Lund. Πρόκει-
ται γιά δύο μελέτες του στήν Πρός Γαλάτας ἐπιστολή καί στό 
Κατά Ματθαῖον εὐαγγέλιο. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ διδακτορική του 
διατριβή μέ τίτλο Paul's argumentation in Galatians: A pragma-
dialectical analysis, Åbo Akademi University 2005 (London-New 
York: T&T Clark International 2007 [Library of New Testament Stu-
dies 344])92, ἐνῶ ἡ δεύτερη ἕνα ἐκτενές ἄρθρο μέ τίτλο «The 
Gospel of Matthew as a Literary Argument», Argumentation 25 
(2011), σ. 63–86. 

                                                            
91  Vernon K. Robbins, «Argumentative Textures in Socio-Rhetorical Inter-

pretation», ἔνθ΄ ἀνωτ., σ. 27-65. 
92  Τήν ἀνάλυση καί τά συμπεράσματα τῆς μελέτης του δημοσίευσε 

σέ δύο ἀκόμη ἄρθρα: Mika Heitanen, «Towards a comprehensive analysis 
of Paul΄s argumentation», στό L. Aejmelaeus-A. Mustakallio (ἐκδ.), The Nor-
dic Paul: Finnish Approaches to Pauline Theology, N. York- London 2008, σ. 209-
226. «The Argumentation in Galatians», Acta Theologica 28:2 (2008), σ. 99-120 
[Supplementum 9]. 
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Στήν διδακτορική του διατριβή ὁ Heitanen ἐπέλεξε τήν 
Πρός Γαλάτας ἐπιστολή τοῦ ἀπ. Παύλου, διότι περιέχει μέ 
ἀντιπροσωπευτικό τρόπο καί μεγάλη ἔνταση τήν προσπά-
θεια τοῦ ἀποστόλου νά πείσει τούς ἀναγνῶστες του γιά τήν 
ἀλήθεια τῶν λεγομένων του. Ἀφορμή ἀποτέλεσε ἡ διαπί-
στωση τοῦ συγγραφέα ὅτι ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ ἀπ. 
Παύλου, παρά τήν ἐκτενῆ καί ἐξονυχιστική ἑρμηνευτική 
ἀνάλυση πού ἔχουν ὑποστεῖ οἱ ἐπιστολές του, δέν ἔχει γίνει 
πλήρως ἀντιληπτή καί κατανοητή οὔτε ἔχει ἀξιολογηθεῖ 
ἐπαρκῶς ὡς πρός τήν πληρότητα, ἀκεραιότητα καί ἀποτελε-
σματικότητά της καί ἰδιαίτερα ὡς πρός τήν διαλεκτική της 
δυναμική, λόγῳ ἔλλειψης τῶν κατάλληλων ἐργαλείων ἀνά-
λυσης. Θεωρεῖ ὅτι τέτοιο ἐργαλεῖο μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἡ μέ-
θοδος τῆς Πραγματολογικῆς Διαλεκτικῆς τῶν van Eemeren 
καί Grootendorst, διότι, ὅπως ὑπογραμμίζει, εἶναι «μία ἀπό τίς 
πιό περιεκτικές μεθόδους, διαθέτει ἕνα πολύ καλά διαμορφω-
μένο θεωρητικό ὑπόβαθρο καί χρησιμοποιεῖ σαφῶς καθορι-
σμένα κριτήρια, πού καθιστοῦν εὐχερῆ μία ἀνάλυση, ἡ ὁποία 
εἶναι συγχρόνως περιγραφική (descriptve) καί κανονιστική 
(normative)...». Ἐπίσης, «παρέχει ἕνα μεθοδολογικό πλαίσιο 
καί εὔχρηστα ἐργαλεῖα γιά τήν διεξαγωγή μιᾶς ἐπιχειρημα-
τολογικῆς ἀνάλυσης, πού μπορεῖ νά δείξει μέ ποιόν τρόπο 
παρουσιάζονται τά ἐπιχειρήματα τοῦ Παύλου, πῶς συν-
δέονται τό ἕνα μέ τό ἄλλο καί ποιά εἶναι ἡ λειτουργία τους 
μέσα στό κείμενο. Ἐπιπλέον, παρέχει καί ἕνα πλαίσιο γιά 
τήν κατανόηση τῆς ἐπιχειρηματολογίας στήν συνάφεια τοῦ 
διαλόγου μεταξύ τοῦ ἀποστόλου καί τῶν παραληπτῶν τῆς 
ἐπιστολῆς» (σ. 3). 
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Ὁ Heitanen παρουσιάζει ἀρχικά τά σημαντικά χαρακτη-
ριστικά τῆς παύλειας ἐπιχειρηματολογίας καί τά βασικά 
προβλήματα τῆς ἐπιχειρηματολογίας του στό κύριο μέρος 
τῆς Πρός Γαλάτας ἐπιστολῆς (3,1-5,12) μέ βάση τήν ἑρμη-
νευτική της ἀντιμετώπιση στή σύγχρονη ἔρευνα, καθώς καί 
τά βασικά συστατικά στοιχεῖα τῆς μεθόδου τῆς Πραγματο-
λογικῆς Διαλεκτικῆς. Ἀφοῦ διαπιστώνει καί καταγράφει 
τούς περιορισμούς πού θέτει ἡ ὑπάρχουσα γνώση γιά τίς 
πραγματικές συνθῆκες στήν ἐκκλησία τῆς Γαλατίας, τῆς 
σχέσης τοῦ ἀποστόλου μέ αὐτήν καί τῶν προβλημάτων πού 
δημιουργήθηκαν, καθώς καί τούς περιορισμούς στήν ἐφαρ-
μογή τῆς μεθόδου τῆς Πραγματολογικῆς Διαλεκτικῆς, προ-
χωρᾶ στήν ἀνάλυση τῶν ἐπί μέρους περικοπῶν τῆς ἐπι-
στολῆς, ἀκολουθώντας τά ἑξῆς στάδια: α) ἐπιγραμματική 
ἐπισήμανση τῶν ἐπιχειρηματολογικῶν προτάσεων, β) ἀνα-
λυτική ἐξέταση τοῦ περιεχομένου καί τῆς λειτουργίας τους, 
γ) περιγραφή τῆς στρατηγικῆς τῶν ἑλιγμῶν πού υἱοθετεῖ ὁ 
ἀπόστολος, δ) ἐντοπισμός τῶν πλανῶν καί τῶν παραβάσεων 
τῶν διαλεκτικῶν κανόνων, ὅπως προσδιορίζονται ἀπό τήν 
Πραγματολογική Διαλεκτική καί τέλος ε) τήν ἐξαγωγή τῶν 
συμπερασμάτων. 

Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ Heitanen διαπιστώνει ὅτι ὁ ἀπ. 
Παῦλος ἀναπτύσσει μία συγκροτημένη καί ἰσχυρή ἐπιχειρη-
ματολογία πρός τούς Γαλάτες, ἐπιστρατεύοντας στόν ὕψιστο 
δυνατό βαθμό τόν λόγο, τό πάθος καί τό ἦθος τοῦ ἐπιχειρή-
ματος. Ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ παλαιότερη ἀξιολόγηση τῆς ἐπιχειρημα-
τολογίας ὡς ἐμπαθοῦς καί ἀνακριβοῦς ἀδικεῖ τήν πραγματι-
κότητα. Παρά τήν ἐμφανή σέ ὁρισμένα σημεῖα ἔλλειψη 
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ἐπαρκοῦς θεολογικοῦ καταρτισμοῦ, ὁ συγγραφέας κατορθώ-
νει νά ἐπισημάνει τόσο τά δυνατά σημεῖα τῆς παύλειας ἐπι-
χειρηματολογίας, πού ἀναδεικνύουν τήν πειστική της ἰσχύ 
καί δυναμική, ὅσο καί τίς ἀδυναμίες καί ἐλλείψεις της. Ἐπί-
σης, ἐπιτυγχάνει νά ἀξιολογήσει τήν ποιότητά της καί θεω-
ρεῖ ὅτι ὑπάρχουν περιθώρια βελτίωσής της κατά τό μέτρο 
πού εἶναι δυνατόν νά γνωρίζουμε τίς ἀκριβεῖς ἱστορικές λε-
πτομέρειες τῆς κατάστασης. Καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι 
ἡ μέθοδος τῆς Πραγματολογικῆς Διαλεκτικῆς ἀποτελεῖ «μία 
χρήσιμη προσθήκη στίς μεθόδους πού ἤδη χρησιμοποιοῦ-
νται» γιά τήν ἑρμηνεία τῶν καινοδιαθηκικῶν κειμένων (σ. 
197). 

Στήν δεύτερη μελέτη του ὁ Heitanen προσεγγίζει τό συγ-
γραφικό πρόγραμμα ὁλοκλήρου τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ματ-
θαίου ἀπό τήν ὀπτική γωνία τῆς ἐπιχειρηματολογίας. 
Διαβάζει, δηλαδή, τό εὐαγγέλιο ὡς μία προσπάθεια τοῦ εὐαγ-
γελιστή νά ἀποδείξει ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὁ 
Μεσσίας. Σύμφωνα μέ τόν Heitanen, προκειμένου νά ἐπιτύχει 
τόν στόχο του ὁ Ματθαῖος, ξεχωρίζει τό ὑλικό πού θά παρα-
θέσει, ἀποφασίζει γιά τήν θέση τῆς κάθε ἑνότητας καί τήν 
συνάφειά της καί ἐπιλέγει τήν ἀφηγηματολογική της διαμόρ-
φωση. Ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Πραγματολογικῆς Διαλεκτικῆς, ὁ 
Heitanen ἐπιστρατεύει τήν ἐπιχειρηματολογική ἀνάλυση, τήν 
πραγματολογική φιλολογική ἀνάλυση, τήν ἀφηγηματολο-
γική καί ρητορική κριτική, καθώς καί τήν παραδοσιακή ἱστο-
ρικοκριτική ἀνάλυση, γιά νά ἀναδείξει μία ὄντως πρωτότυπη 
ἀνάγνωση τοῦ βιβλικοῦ κειμένου, ἀπό τήν ὁποία καθίσταται 
σαφής ἡ πολυπλοκότητα τοῦ ἑρμηνευτικοῦ ἔργου, ἡ ἀνα-
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γκαιότητα τῆς γνώσης τοῦ ἱστορικοῦ περικειμένου καί ἡ κρι-
σιμότητα τῆς συμμετοχῆς τοῦ ἀναγνώστη στήν διαδικασία. 
Παράλληλα, μέ τήν ἐπικέντρωση τῆς ἀνάλυσης στίς ἀντι-
δράσεις τοῦ ἀκροατηρίου, ὁ Heitanen ἀναδεικνύει καί τό 
τριπλό ἐπίπεδο στό ὁποῖο μπορεῖ νά προσεγγισθεῖ ἑρμηνευτι-
κά καί νά κατανοηθεῖ μέ πληρότητα τό περιεχόμενο κάθε βι-
βλικοῦ κειμένου: στήν ἐποχή τῶν πρωταγωνιστῶν, στήν ἐπο-
χή τοῦ συγγραφέα του, στήν σημερινή ἐποχή. Οἱ ἔννοιες καί 
οἱ ἰδέες πού ἀνταλλάσσονται μεταξύ τῶν ἐμπλεκομένων σέ 
κάθε ἐπίπεδο (τοῦ Ἰησοῦ μέ τούς ἀκροατές του, τοῦ Ματθαίου 
μέ τούς ἀναγνῶστες του, καί τοῦ εὐαγγελίου μέ τούς ἀνα-
γνῶστες κάθε ἐποχῆς) διαφέρουν, ἀλλά μπορεῖ καί νά ταυτί-
ζονται, εἶναι ρητές ἀλλά καί ἄρρητες, ἡ δέ Πραγματολογική 
Διαλεκτική μπορεῖ νά χρησιμεύσει ὡς τό κατάλληλο ἐκεῖνο 
ἐργαλεῖο πού ὑπόσχεται νά τίς ἀνιχνεύσει καί νά τίς περι-
γράψει μέ σαφήνεια καί ἀκρίβεια. 

Μέ τίς μελέτες του αὐτές ὁ Heitanen, ἐκτός ἀπό τήν ὑπο-
δειγματική ἐφαρμογή τῆς Πραγματολογικῆς Διαλεκτικῆς 
μεθόδου, ἀναδεικνύει καί τήν στενή της σχέση μέ τήν 
κλασική ἱστορικοκριτική μέθοδο: ὅτι τελικά, ἐνῶ ἡ ρητορική 
μέθοδος μέ τήν εὐρεία ἔννοιά της υἱοθετήθηκε στήν βιβλική 
ἔρευνα, γιά νά ὑπάρξει ἀπεμπλοκή ἀπό τίς ἀγκυλώσεις τῆς 
ἱστορικοκριτικῆς μεθόδου, μέ τήν Πραγματολογική Διαλε-
κτική, ἡ ὁποία φέρει στόν πυρήνα της τήν Πραγματολογία, 
ἐπιστρέφει μέ πάθος στόν στενό σύνδεσμό της μέ τήν ἱστο-
ρία καί τήν κριτική προσέγγισή της, ἀλλά συγχρόνως μέ τήν 
δυνατότητα νά τήν προσεγγίσει χωρίς τήν ἄρνηση τῆς ἱστο-
ρικότητας τοῦ βιβλικοῦ κόσμου καί τῶν διηγήσεών του, πού 
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ἀναδείχθηκε σέ κύρια τάση τῆς ἱστορικοκριτικῆς ἀνάλυσης93. 
Αὐτό τό ἐπιτυγχάνει μέ τόν ἀντίθετο ἀκριβῶς τρόπο: κατα-
φέρνει νά διεισδύσει στά ἐνδότερα τῆς ἱστορίας, ἀγγίζοντας 
ἀκόμη καί τόν ἐσωτερικό κόσμο καί τήν σκέψη τῶν πρωτα-
γωνιστῶν της μέ ἕνα ἐργαλεῖο πού δέν ἐπιβάλλει μετα-
γενέστερα ἐνδιαφέροντα ἐπάνω στήν βιβλική πραγματι-
κότητα στό σύνολό της (σέ ἐκείνη δηλαδή τῶν πρωταγω-
νιστῶν, τῶν συγγραφέων καί τῶν ἐκδοτῶν τῶν κειμένων), 
ἀλλά ἐξάγει ἀπό αὐτήν ὅ,τι εἶναι δυνατόν νά ἀνιχνευθεῖ μέ 
βάση τά δεδομένα, πού προσφέρονται ἀπό τό ἴδιο τό βιβλικό 
κείμενο καί τήν γνώση πού εἶναι διαθέσιμη ἀπό τόν περι-
βάλλοντα κόσμο του, ἀποδίδοντας στό κάθε ἐπιμέρους δε-
δομένο τήν θέση πού τοῦ ἀξίζει καί χρησιμοποιώντας το χω-
ρίς ὑπερτίμηση ἤ ὑποτίμηση μέ τόν τρόπο πού τοῦ πρέπει. Ἡ 
μέθοδος τῆς Πραγματολογικῆς Διαλεκτικῆς τῶν van Eeme-
ren καί Grootendorst χαρακτηρίζεται ἀπό ἐντυπωσιακή περι-
εκτικότητα, εὐελιξία, πλαστικότητα καί διεισδυτικότητα καί 
προσφέρεται γιά νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς εὔχρηστο ἐργαλεῖο, 
ὄχι μόνο γιά νέα ἀνάγνωση τῶν πολυερμηνευμένων βιβλι-
κῶν κειμένων μέ σαφήνεια καί ἀκρίβεια, ἀλλά καί γιά τήν 
ἐξαγωγή λανθάνουσας πληροφορίας πού ἀκόμη διαθέτουν. 
Γιά τόν λόγο αὐτό, ὅπως χαρακτηριστικά τό διατυπώνει ὁ 
Heitanen στά συμπεράσματα τῆς μελέτης του στό Κατά Ματ-
θαίον, «ζητεῖται ἀπό τόν ἀναγνώστη νά ἐπενδύσει πολλή 
ἐμπιστοσύνη στόν εὐαγγελιστή» γιά τήν ἱστορική ἀκρίβεια 
ὅσων ἀναφέρει. 

                                                            
93  Πρβλ. Μ. Heitanen, Paul΄s argumentation in Galatians, σ. 58. 
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Μία δεύτερη διδακτορική διατριβή μέ ἀντικείμενο τήν ἐ-
φαρμογή τῆς Πραγματολογικῆς Διαλεκτικῆς ἀνάλυσης στήν 
Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή αὐτή τήν φορά, ἐκπονήθηκε 
πρόσφατα, καί πάλι στήν Φιλανδία, ἀπό τόν Niilo Lahti μέ 
τίτλο The Maneuvering Paul: A Pragma-Dialectical Analysis of 
Paul’s Argumentation in First Corinthians 4:18–7:40, PhD, Joen-
suu: University of Eastern Finland, 2017. Δυστυχῶς, δέν κατέ-
στη δυνατόν νά ἀποκτήσουμε πρόσβαση σέ αὐτήν, ἀλλά ἕνα 
πρώιμο δεῖγμα τῆς δουλειᾶς του, πού παρουσίασε ὁ συγ-
γραφέας τό 2014 στό συνέδριο τῆς International Society for the 
Study of Argumentation94, ὑπόσχεται μία ἐνδιαφέρουσα 
ἀνάλυση τοῦ παύλειου κειμένου μέ σημαντικές παρατηρή-
σεις στήν ἀνάπτυξη τῆς σκέψης καί τῆς ἐπιχειρηματολογίας 
του, στήν προσπάθεια τοῦ ἀποστόλου νά ἀντιμετωπίσει τά 
σοβαρά προβλήματα τῆς ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου. 

 
3. Ἡ παροῦσα μελέτη 
 

Ἐπιστρέφοντας στό θέμα τῆς παρούσας μελέτης, θεω-
ροῦμε ὅτι μέ ὅλα τά παραπάνω κατέστη σαφές ὅτι ἡ ἐπιχει-
ρηματολογική-ρητορική διάσταση τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰερεμία 
εἴτε ἀποσπασματικῶς εἴτε συνολικῶς ἔχει ἀναλυθεῖ ἐκτε-
νῶς, ὄχι μόνον μέσω τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νέων ἑρμηνευτικῶν 
μεθόδων σέ εἰδικές μελέτες, ἀλλά ἀκόμη καί στά κλασικά 
                                                            

94  Niilo Lahti, «Shameful Corinthians: A Pragma-Dialectical Analysis οf 1 
Corinthians 6:12–20», διαθέσιμο στό http://rozenberg quarterly.com/issa-pro-
ceedings-2014-shameful-corinthians-a-pragma-dialectical-analysis-of-1-
corinthians-612-20. 
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ἑρμηνευτικά ἔργα-ὑπομνήματα. Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις οἱ 
ἑρμηνευτές ἔχουν διαφωτίσει πολλές ἐπί μέρους πλευρές 
τῆς προφητικῆς σκέψης, στήν ἐπίπονη προσπάθειά τους νά 
ἀποδώσουν μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή ἀκρίβεια τά νοήματα 
πού ἐμπεριέχονται στά κείμενα καί τήν δυναμική τῆς 
πειθοῦς πού φέρουν. Ὡστόσο, ὅπως διαφάνηκε ἀπό τήν ἱστο-
ρία τῆς ἔρευνας πού προηγήθηκε καί ἔχει ἐπανειλημμένως 
ἀποδείξει ἡ ἐμπειρία, κάθε νέα προσέγγιση πού προκύπτει 
ἀπό τήν πρόοδο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας ἔχει πολλές πι-
θανότητες νά ἀναδείξει νέες πτυχές στά βιβλικά κείμενα, οἱ 
ὁποῖες δέν εἶχαν ἐντοπισθεῖ παλαιότερα. Ἔτσι, καί στήν 
περίπτωση τῆς ἐπιχειρηματολογικῆς ἀνάλυσης, ἡ ἐφαρμογή 
τῶν ἐργαλείων πού ἔχουν ἀναπτυχθεῖ εἰδικά στό πλαίσιο 
τῆς συγκεκριμένης μεθοδολογίας τῆς Πραγματολογικῆς 
Διαλεκτικῆς πιστεύουμε —καί θά προσπαθήσουμε νά κατα-
δείξουμε— ὅτι ἔχουν μεγάλες πιθανότητες νά μᾶς προσφέ-
ρουν μία περισσότερο συστηματική, ἀκριβή καί λεπτομερή 
ἀνάλυση τῆς προφητικῆς σκέψης, σέ σχέση μέ ἄλλες μεθό-
δους, ἀναδεικνύοντας καί ἀφανεῖς ἀκόμη πτυχές της. 

Ἡ διαφοροποίηση εἶναι ἐκ προοιμίου ἐμφανής: ἐνῶ στήν 
προηγούμενη σύγχρονη ἑρμηνευτική παράδοση τό βιβλίο 
τοῦ Ἰερεμία προσεγγίζεται μέ τήν λογική τῆς ἀνάλυσης τοῦ 
περιεχομένου του εἴτε ὡς πειστικῶν μονολόγων ἀνθρώπινης 
ἐμπνεύσεως εἴτε ὡς θρησκευτικῶν ὁμιλιῶν θεόπνευστης αὐ-
θεντίας, ἡ νέα μέθοδος δίνει ἔμφαση στήν διαλεκτική διά-
στασή του, προσεγγίζοντάς το ὡς ἐπιχειρηματολογικό διά-
λογο ὁρισμένης θεματολογίας, στόχων καί ἐπιδιώξεων ἀπό 
συγκεκριμένα διαλεγόμενα μέρη. Τά μέρη αὐτά μπορεῖ 
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συγχρόνως νά εἶναι ὁ ἱστορικός προφήτης καί τό ἀκροατήριό 
του, ὁ συγγραφέας-συμπιλητής-ἐκδότης τοῦ ὑλικοῦ καί οἱ 
σύγχρονοί του ἀναγνῶστες, τό προφητικό βιβλίο καί οἱ 
σημερινοί ἀναγνῶστες. 

Ἀπό τό πλῆθος τῶν θεμάτων πού ἐμπεριέχονται στό βι-
βλίο τοῦ Ἰερεμία θά ἐπικεντρώσουμε τήν προσοχή μας στό 
ζήτημα τῆς σύγκρουσης τοῦ προφήτη μέ τούς ψευδοπροφῆ-
τες, ἡ ὁποία ἐκτενῶς περιγράφεται μέσα σέ αὐτό. Ἡ σύγ-
κρουση αὐτή συντελέσθηκε σέ δύο ἐπίπεδα: στό ἕνα ἡ ἀντι-
παράθεση ἦταν προσωπική καί ἀφοροῦσε στήν καθιέρωση 
τοῦ κύρους καί τῆς αὐθεντίας τῆς καθεμιᾶς ἀπό τίς δύο 
πλευρές ὡς γνήσιων προφητῶν τοῦ Γιαχβέ· στό δεύτερο ἡ 
ἀντιπαράθεση ἔλαβε χώρα ἐνώπιον τοῦ λαοῦ, προκειμένου 
ἐκεῖνος νά κρίνει, νά πεισθεῖ καί νά ἀποδεχθεῖ τήν μία ἀπό 
τίς δύο ἀπόψεις. Ἐπρόκειτο γιά ἕνα πολύ δύσκολο ζήτημα, 
τό ὁποῖο γινόταν ἀκόμη δραματικότερο κάτω ἀπό τήν πίεση 
τῶν ἱστορικῶν συνθηκῶν τῆς ἐποχῆς, ὅπου ἡ ἀπειλή τῆς 
ἐπερχόμενης καταστροφῆς ἦταν περισσότερο ἀπό ἐμφανής 
καί ἀντιληπτή. Ἐπίσης, γινόταν ἀκόμη χειρότερο, καθώς τά 
κριτήρια διάκρισης ἀνάμεσα στήν ἀλήθεια καί στό ψεῦδος, 
στόν λόγο τοῦ Γιαχβέ καί στήν πλάνη ἦταν ἀντιστρόφως 
ἀνάλογα ὡς πρός τήν σαφήνεια πού θά ἔπρεπε νά βοηθήσει 
τόν λαό στήν ἐπιλογή του, γιά νά ἀποφευχθεῖ ἠ καταστροφή. 

Ὁ χαρακτήρας αὐτῆς τῆς σύγκρουσης ἦταν ἔντονα διαλε-
κτικός καί καθαρά ἐπιχειρηματολογικός, μέ τίς δύο πλευρές 
νά διασταυρώνουν τά ἐπιχειρήματά τους καί νά προβάλλουν 
τίς θέσεις τους, προκειμένου νά ἐπικρατήσουν εἴτε ὁ ἕνας ἐπί 
τοῦ ἄλλου εἴτε ἐπί τῆς συνειδήσεως τοῦ λαοῦ. Τό περιεχόμενο 
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τῶν διαλόγων μέ τά χαρακτηριστικά αὐτά ἀποτυπώνονται 
ἐναργῶς μέσα στό βιβλίο τοῦ Ἰερεμία. Γιά τήν ἀνάλυσή τους 
εἶναι ἀναγκαῖο νά ἀπαντηθοῦν ἐρωτήματα, ὅπως: 

1. Ποιά ἀκριβῶς εἶναι τά ἐπιχειρήματα τῶν δύο πλευ-
ρῶν; Μέ δεδομένο μάλιστα ὅτι μοναδική πηγή εἶναι τό βι-
βλίο τοῦ Ἰερεμία, μέ πόση σαφήνεια εἶναι δυνατόν νά προσ-
διορισθοῦν οἱ θέσεις τῶν ψευδοπροφητῶν ἀντιπάλων τοῦ 
Ἰερεμία καί νά περιγραφοῦν τά ἐπιχειρήματα μέ τά ὁποῖα 
τίς ὑποστήριζαν μέ τούς δικούς τους ὅρους; 

2. Μέ ποιόν τρόπο προσπαθεῖ ὁ Ἰερεμίας νά πείσει τούς 
ἀκροατές του καί στίς δύο περιπτώσεις, δηλαδή τούς ψευδο-
προφῆτες ἀπό τό ἕνα μέρος καί τόν λαό ἀπό τό ἄλλο; Ποιά 
εἶναι ἡ ποιότητα τῆς ἐπιχειρηματολογίας του, ἡ συνοχή καί 
ἡ πληρότητά της; 

3. Ποιά εἶναι ἡ διαλεκτική διαδικασία πού ἀκολουθεῖ ὁ 
Ἰερεμίας καί ποιά ἡ στρατηγική ἑλιγμῶν πού υἱοθετεῖ εἴτε 
γιά νά πείσει τόν λαό νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τούς ψευδοπρο-
φῆτες εἴτε γιά νά ἀντιμετωπίσει τούς ἀντιπάλους του κατά 
πρόσωπο; 

4. Εἶναι δυνατόν νά ἐντοπισθοῦν τά σημεῖα βαρύτητας 
τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ προφήτη, πού ἐνισχύουν ἤ 
ἀποδυναμώνουν τήν ἀποτελεσματικότητά της; 

5. Μέ ποιά κριτήρια πραγματοποιεῖ ὁ λαός τίς ἐπιλογές 
του; 

6. Καί τελικά ποιά εἶναι τά χαρακτηριστικά γνωρίσμα-
τα τοῦ γνήσιου λόγου τοῦ Θεοῦ, πού τόν ξεχωρίζουν ἀπό τόν 
ψευδῆ; Ποιά εἶναι τά αἴτια ἀποδοχῆς ἤ ἀπόρριψής του ἀπό 
τούς ἀνθρώπους; 
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Ὁ προφήτης Ἰερεμίας εἶναι ἕνα πρόσωπο πού ἀντιμετώ-
πισε αὐτό τό δύσκολο καί πάντα έπίκαιρο θεολογικό ζήτημα 
τῆς ψευδοπροφητείας μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Ἁγ. Πνεύμα-
τος ἀλλά καί μέ μεγάλο προσωπικό κόστος. Οἱ ἀπαντήσεις 
τίς ὁποῖες δίνει στά παραπάνω ἐρωτήματα θεωροῦμε ὅτι 
εἶναι αὐθεντικές καί γιά τόν λόγο αὐτό θά προσπαθήσουμε 
νά τίς ἀντλήσουμε ἀπό τό κείμενο τοῦ βιβλίου του πού μᾶς 
τίς διασώζει. 

Ἡ μελέτη μας διαρθρώνεται σέ τέσσερα κεφάλαια. 
Στό πρῶτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μέ συντομία τά 

κύρια σημεῖα τοῦ θεωρητικοῦ πλαισίου τῆς Πραγματολο-
γικῆς Διαλεκτικῆς ἀνάλυσης καί ἐλέγχονται οἱ δυνατότητες 
καί οἱ περιορισμοί ἐφαρμογῆς της στό βιβλίο τοῦ Ἰερεμία γε-
νικά καί στό συγκεκριμένο θέμα εἰδικότερα. 

Στό δεύτερο κεφάλαιο ἀναλύονται οἱ ὁμιλητικές-κηρυγ-
ματικές ἀναφορές τοῦ Ἰερεμία στό θέμα τῶν ψευδοπρο-
φητῶν καί ἡ ἐπιχειρηματολογία τῶν δύο πλευρῶν γιά τήν 
ἐπικράτηση τῶν θέσεών τους μέ στόχευση τήν πειθώ τοῦ 
λαοῦ πού περιλαμβάνονται στίς ἑνότητες 6,9-15, 14,10-16 καί 
23,9-40 τοῦ βιβλίου. 

Στό τρίτο κεφάλαιο ἀναλύεται ἡ ἐπιχειρηματολογία πού 
ἀναπτύσσεται ἀνάμεσα στόν Ἰερεμία καί τούς ψευδοπροφῆ-
τες στήν εὐθεία προσωπική σύγκουση μεταξύ τους, ἡ ὁποία 
περιγράφεται στά κεφάλαια 33-35 (26-29 ΜΚ) τοῦ βιβλίου. 

Στό τέταρτο κεφάλαιο ἐπιχειρεῖται μία εὐρεία θεωρητική 
ἀνασύνθεση τοῦ ἐπιχειρηματολογικοῦ διαλόγου μεταξύ τῶν 
δύο πλευρῶν, σύμφωνα μέ τό μοντέλο τῆς Πραγματολο-
γικῆς Διαλεκτικῆς καί μέ βάση τά ἐπιχειρήματα πού ἐντο-
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πίσθηκαν καί ἀναλύθηκαν στά δύο προηγούμενα κεφάλαια. 
Ὁ διάλογος αὐτός θά ἀναλυθεῖ καί θά ἀξιολογηθεῖ μέ τά 
μεθοδολογικά ἐργαλεῖα πού παρέχει ἡ Πραγματολογική 
Διαλεκτική. 

Στό τέλος, συνοψίζονται τά Συμπεράσματα τῆς προηγη-
θείσας ἀνάλυσης ὅσον ἀφορᾶ στήν ἰσχύ τῆς προφητικῆς ἐπι-
χειρηματολογίας, στήν ἀποδεκτότητά της καί στόν βαθμό 
ἐπίδρασής της στόν λαό. 

 




