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ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΗΣΟΥ  

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΗΣΟΥ (20ος- 21ος αι.)
  

• Η αναζήτηση του ιστορικού Ιησού πρέπει να γίνει μέσα από όλες 
τις πηγές  (ΚΔ, Απόκρυφα ΚΔ, αρχαιολογία)

• η  αναζήτηση  του  ιστορικού  Ιησού  πρέπει  να  γίνει  μέσα  από  την 
επαναξιολόγηση  των  πηγών  για  τον  Ιησού  ( Πηγή  Q, Ευαγγέλιο 
Θωμά,  Nag Hammadi)

• Στην αναζήτηση του ιστορικού Ιησού μπορούν να συμβάλλουν οι 
σύγχρονες κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές θεωρίες

• Ορθόδοξη  Θεολογία: Απούσα  από  την  όλη  συζήτηση  με  ολίγες 
εξαιρέσεις
• εργασίες με απολογητικό χαρακτήρα (Παπαμιχαήλ, Τρεμπέλας)
• Ιστορικός Ιησούς και Πατρολογία (Ανδριόπουλος και Πατρώνος)
• Άρθρα ενημερωτικού χαρακτήρα (Καραβιδόπουλος, Ατματζίδης)
• ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ο Σ. Αγουρίδης 
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ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΗΣΟΥ  

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝΝ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΙΗΣΟΥ
(σύμπτυξη)  

• ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ : Χρήση μόνον των κανονικών βιβλίων της ΚΔ

• ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΧΗ : Χρήση όλων των πηγών, χριστιανικών και θύραθεν 
πηγή  Q, Ευαγγέλιο  Θωμά,  Nag Hammadi, Ευαγγέλιο  Πέτρου, Τάκιτος 
Σουετόνιος)

• ΤΡΙΤΗ ΑΡΧΗ : Χρήση κριτηρίων αυθεντικότητας 

• κριτήριο της “πολλαπλής μαρτυρίας” 
• κριτήριο της “αμηχανίας ή αντινομίας”
• κριτήριο του “χαρακτηριστικού Ιησού”
• κριτήριο της διεπιστημονικής διερεύνησης του θέματος  
• κριτήριο  της  σχέσης  της  προφορικής  παράδοσης  για  τον 
Ιησού με την γραπτή παράδοση των Ευαγγελίων
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ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΗΣΟΥ  

Κριτήριο της σχέσης της προφορικής παράδοσης για τον Ιησού με 
την γραπτή παράδοση των Ευαγγελίων

• Baily : Θεωρία της άτυπης και ελεγχόμενης προφορικής παράδοσης 
(Άραβες: και haflat samar (συγκεντρώσεις)

• Dunn: θεωρία της εντύπωσης (impact) 

• Bauckam: Θεωρία των αυτήκοων και αυτοπτών μαρτύρων 

• Theißen: θεωρία  των  πολλών  επιμέρους  προφορικών 
παραδόσεων  που καταγράφηκαν στα Ευαγγέλια

• Hurtado: ταύτιση  μέσα  στη  λατρεία  των  παραδόσεων  του 
προπασχάλιου Ιησού και του μεταπασχάλιου Ιησού
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ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΗΣΟΥ  

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΗΣΟΥ 

• η εικονογραφία της Εκκλησίας (ο Ιησούς ιστορείται)

• Το  Σύμβολο  της  Πίστεως  (Πόντιος Πιλάτος, Μαρία  μητέρα  τού 
Ιησού)

• Το μεγάλο ενδιαφέρον των Πατέρων της Εκκλησίας 

• Ιωάννης Δαμασκηνός: «Πρέπει λοιπόν τα υψηλά ονόματα να τ’ 
αποδίδουμε στη θεία φύση, που είναι πάνω από τα πάθη και το 
σώμα, ενώ  τα  ταπεινά  στην  ανθρώπινη  και  τα  κοινά  στον 
σύνθετο, δηλαδή στον ένα Χριστό, που είναι Θεός και άνθρωπος, 
και να γνωρίζουμε ότι και τα δύο είναι του ενός και του ίδιου 
Κυρίου  μας  Ιησού  Χριστού· γιατί  γνωρίζοντας  του  καθενός  το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και βλέποντας και τα δύο να γίνονται 
από τον ένα, πιστεύουμε σωστά και δεν θα πλανηθούμε»
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

ΖΩΗ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ 

ΖΩΗ  : Πληροφορίες  Q και  Ευαγγελίων  & πληροφορίες  Ιώσηπου, 
αρχαιολογία  18, 116-119 (προσανατολισμένες στο  ειδωλολατρικό 
ακροατήριο)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 
Q 3,7-9 (Μτ 3,7-10 //Λκ 3,7-9) : «⟦εἶπεν⟧ τοῖς  ⟦ἐρχ⟧ομένο<ι>ς ⟦ὄχλοις⟧ 

βαπτισ⟦θῆναι⟧· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ 

τῆς μελλούσης ὀργῆς; ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας 

καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ 

ὑμῖν  ὅτι  δύναται  ὁ  θεὸς  ἐκ  τῶν  λίθων  τούτων  ἐγεῖραι  τέκνα  τῷ 

Ἀβραάμ. ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν 

δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται». 
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

ΖΩΗ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 

Q 3,17 (Μτ 3,11εξ. // Λκ  3,16β-17): «... τὸ  πτύον  ἐν  τῇ  χειρὶ  αὐτοῦ  καὶ 
διακαθαριεῖ  τὴν  ἅλωνα  αὐτοῦ  καὶ  συνάξει  τὸν  σῖτον  εἰς  τὴν 

ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ». 

Μκ 1,4 αναφέρεται ότι ο Βαπτιστής κήρυττε «βάπτισμα μετανοίας εἰς 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». 
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

ΖΩΗ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 

Q 3,16β-17 (Μτ 3,11εξ. // Λκ 3,16β-17):

 «16β ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ⟦ἐν⟧ ὕδατι, ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος 

ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τ⟦ὰ⟧ ὑποδήματ⟦α⟧ ⟦βαστά⟧

σαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ⟦ἁγίῳ⟧ καὶ πυρί· οὗ τὸ πτύον 

ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συνάξει τὸν 

σῖτον  εἰς  τὴν  ἀποθήκην  αὐτοῦ, τὸ  δὲ  ἄχυρον  κατακαύσει  πυρὶ 
ἀσβέστῳ». 

Ποιος είναι ο ερχόμενος; 
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

ΖΩΗ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ 

Ποιος είναι ο ερχόμενος; 

• Κάποιο  πρόσωπο, όπως  είναι  ο  Υιός  του  ανθρώπου  (Δαν 

7,13-14)22, ή  κάποιος  Μεσσίας  (Ψαλμοί Σολομώντος  17), όπως  ο 

Ιησούς 

• Στο  κείμενο  συγκρίνονται  δύο  πρόσωπα  που  βαπτίζουν, 

αλλά διαφέρουν ως προς τη δύναμη που έχουν και το ποιόν 

του βαπτίσματος. 

• Η  έκφραση  «οὗ οὐκ  εἰμὶ  ἱκανὸς  τ⟦ὰ⟧ ὑποδήματ⟦α⟧ ⟦βαστά⟧

σαι» (Q 3,16β) δύσκολα μπορεί να σχετιστεί με τον Θεό, 
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

ΖΩΗ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ 

Ποιος είναι ο ερχόμενος; 

• Η ερώτηση του Βαπτιστή προς τον Ιησού «σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ 

⟦ἕτερ⟧ον προσδοκῶμεν;» (Q 7,19 [Μτ 11,2 / / Λκ  7 ,19]) 

προϋποθέτει  κάποιο  πρόσωπο  και  όχι  τον  Θεό  που  ενεργεί 
στην γη. 

• Δεν είναι φυσικό ο Βαπτιστής με τα λόγια του αυτά να θέλει 
να διαχωρίσει τον εαυτό του από τον Θεό και το έργο του, τον 

οποίο ούτως ή άλλως υπηρετεί με Πάθος και με το όλο έργο 

του. 
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

ΖΩΗ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ 

Ποιος είναι ο ερχόμενος; 

• Επίσης  είναι  πιθανόν  στο  χωρίο  Q 3,16β-17 να  εννοείται  ως  «ο 

ερχόμενος» ο Θεός.  

• Ιουδαϊκή αντίληψη: μόνον ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει και να 

θέσει  σε  εφαρμογή  ένα  εσχατολογικό  σχέδιο  σωτηρίας  του 

ανθρώπου.

•  Η  χρήση  στο  Q 3,17 του  επιθέτου  «ἰσχυρός» μας  παραπέμπει 
πάλι στην Π.Δ., στην οποία ο Θεός προσφωνείται ως «ὁ ἰσχυρὸς 

ὁ μέγας ὁ κραταιὸς καὶ ὁ φοβερὸς φυλάσσων τὴν διαθήκην»
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

ΖΩΗ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ 

Ποιος είναι ο ερχόμενος; 

•  Q 3,17 αναφέρεται  ότι  ο  ισχυρότερος  του  Βαπτιστή  θα 

ξεχωρίσει  το  στάρι  από  το  άχυρο  στο  αλώνι  του  και  θα 

αποθηκεύσει  το  στάρι  στην  αποθήκη  του. Όλα  αυτά 

περιγράφουν  δυναμικές  ενέργειες  του  Θεού  (πρβλ. Ησ  27,12-13· 

Ιερ 13,24· 15,7· Μαλ 3,19). 

• Τα  αναφερόμενα  στο  Λκ  1,15-16 για  τον  γιο  του  Ζαχαρία, τον 

Βαπτιστή, ότι αυτός θα είναι «... μέγας ἐνώπιον [τοῦ] κυρίου» και 
ότι  θα  κατορθώσει  με  το  κήρυγμα  του  «πολλοὺς τῶν  υἱῶν 

Ἰσραήλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κυριον τὸν θεὸν αὐτῶν» δείχνουν ότι ως 

«ο ερχόμενος» εννοείται ο Θεός.  
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

ΖΩΗ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ 
Ποιος είναι ο ερχόμενος;  Ο Ιησούς ή ο Θεός

• Αν  και  είναι  δύσκολο  να  συμπεράνουμε, είναι  πιθανότερο  στο 

κείμενα να εννοείται ως “ο ερχόμενος” ο Θεός

• Ο  Βαπτιστής, όπως  σημειώσαμε, λειτουργεί  ως  μεσάζων. Είναι 
δύσκολο  να  εννοείται  στο  Q 3,16β-17 με  την  λέξη  «ο ερχόμενος» 

ακόμη ένας μεσάζοντας εκτός από τον Βαπτιστή.

• Ο  Βαπτιστής  θεωρεί  τον  εαυτό  του  ως  τον  εσχατολογικό 

απεσταλμένο  του  Θεού, ο  οποίος  τον  εξουσιοδότησε  να  βαπτίζει 
τους ανθρώπους και έτσι με μια τελετουργία, το βάπτισμα, να δίνει 
σε αυτούς τη δυνατότητα της σωτηρίας (πρβλ. Μαλ 3). 
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

ΓΙΑΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΠΤΙΖΕΤΑΙ; 

• Η βάπτιση του Ιησού από τον Βαπτιστή (Μκ 1,9-11 πρλ.) αποτελεί 
κεντρικής σημασίας γεγονός και μπορεί να κατανοηθεί διττά. 

• Μπορεί  δηλαδή  να  θεωρηθεί  ως  ένα  μοναδικό  γεγονός  που 

περιγράφει τη βάπτιση του Ιησού από τον Βαπτιστή. 

• Φανερώνει  επιπλέον  ότι  ο  Ιησούς  ανήκε  στον  κύκλο  του 

Βαπτιστή. 

• ΟΙ  υπόλοιπες  σχετικές  πληροφορίες  για  τον  Ιησού  και  τον 

Βαπτιστή  δεν  μας  βοηθούν  να  συμπεράνουμε  τι  από  τα  δύο 

παραπάνω ισχύει.
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

ΓΙΑΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΠΤΙΖΕΤΑΙ; 

• Η  απόφαση  του  Ιησού  να  βαπτιστεί  δηλώνει  τουλάχιστον  ότι  ο 

Ιησούς υιοθετεί το προφητικό κήρυγμα του Βαπτιστή ότι έρχεται η 

κρίση  του  Θεού  και  ότι  οι  Ισραηλίτες  δεν  εξαιρούνται  από  την 

κρίση του Θεού, επειδή είναι περιούσιος λαός Του. Η αποδοχή αυτή 

του κηρύγματος του Βαπτιστή από τον Ιησού είναι ο πιο ισχυρός 

κρίκος που συνδέει τους δύο μεγάλους άνδρες.

• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Ο  Ιησούς  θα  πρέπει  να  συμμετείχε  για  ένα 

μικρό  διάστημα  στον  κύκλο  του  Βαπτιστή. Επίσης, ότι  το 

βάπτισμα  του  Ιησού  από  τον  Βαπτιστή  είναι  ένα  σημαντικό 

γεγονός  που  σχετίζεται  με  τον  ιστορικό  Ιησού  και  σηματοδοτεί 
την έναρξη της δράσης του Ιησού.
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ 

• Ως  προς  την  θέση  ότι  ο Θεός, εξαιτίας  της  αμαρτωλότητας  των 

ανθρώπων, θα  επέμβει  και  θα  τους  κρίνει. Είναι  χαρακτηριστικά 

όσα αναφέρει σχετικά ο Ιησούς στο Λκ 13,1-5. Όταν τον ρωτούν για 

τη  σφαγή  των  Γαλιλαίων  από  τον  Πιλάτο  ο  Ιησούς  παίρνει  ως 

αφορμή  το  συμβάν  για  να  προτρέψει  τους  ανθρώπους  να 

μετανοήσουν. 

• Η μετάνοια και για τον Ιησού και για τον Βαπτιστή είναι το μόνο 

εχέγγυο σωτηρίας κατά την επερχόμενη κρίση του Θεού. 
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

• Το  βάπτισμα  θεωρείται  από  τον  Βαπτιστή  ως  βάπτισμα 

μετανοίας, που οδηγεί στην σωτηρία.  

Αντίθετα, ο  Ιησούς  σύμφωνα  με  τα  Συνοπτικά  Ευαγγέλια  δε 
βαπτίζει (πρβλ. Ιω 1,33 & 3,22) 

• Ο Ιησούς διαχωρίζει τη μετάνοια από το βάπτισμα. 

• Και οι δύο άνδρες μιλούν για την επερχόμενη κρίση του Θεού.

Ο Ιησούς όμως προχωρά και τη συνδέει με το πρόσωπό του και τη 

σωτηρία. Επιπλέον, η σωτηρία κατά τον Ιησού μετατοπίζεται από 

το  απώτατο  μέλλον, τα  έσχατα, στο  παρόν  (μελλοντική και 
παροντική εσχατολογία). 
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

• Ο Βαπτιστής αναμένει την έλευση στον κόσμο ενός ισχυρότερου 

από  εκείνον  προσώπου, του  αποκαλούμενου  «ερχόμενου», το 

οποίο είναι ο Θεός. 

Ο  Ιησούς  αντίθετα, κάνει  λόγο  για  τον  ερχομό  του  Υιού  του 

ανθρώπου, με τον οποίο ταυτίζεται. 

• Ο Βαπτιστής δραστηριοποιείται στην έρημο, δηλαδή αποφεύγει 
τις κατοικημένες περιοχές. Εκεί κηρύττει και βαπτίζει. 
Αντίθετα  ο  Ιησούς  δρα  στις  κατοικημένες  περιοχές  της 

Γαλιλαίας  και ταξιδεύει στην Ιερουσαλήμ. Επίσης, στο πλαίσιο 

αυτό διδάσκει και πραγματοποιεί θαύματα. 
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

• Η  πρωτοχριστιανική  κοινότητα , υπό  το  πρίσμα  των 

μεταπασχάλιων  γεγονότων  (αναστημένος Ιησούς  και 
εμφανίσεις του στους μαθητές και στις μαθήτριές του) συνδέει 
τον Βαπτιστή και με παλαιοδιαθηκικές παραδόσεις. 

• Σύνδεση Q 7,27 (Μτ 11,10 // Λκ 7,27) με το Μαλ 3,1. 

Στο  Μαλ  3,1 αναφέρεται  η  αποστολή  από  τον  Θεό  ενός 

αγγέλου/πριν από  την  έλευση  του  ίδιου  του  Θεού  (“προ 

πρόσωπου μου”). Έτσι στο Q 7,27 ο Ιησούς φέρεται να λέει 
για  τον  Βαπτιστή: «οὗτός ἐστιν  περὶ  οὗ  γέγραπται·  ἰδοὺ 

⟦ἐγὼ⟧ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς 

κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου». 
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

• Σύνδεση  των  Μκ  9,9-13 // Μτ  17,9-13 και  Μτ  11,14-15 με  το 

Μαλ 3,22-23. 

Στο Μαλ 3,22-23 ο άγγελος/αγγελιαφόρος του Μαλ 3,1 ταυτίζεται 
με τον προφήτη Ηλία, ο οποίος αναμένεται να επανέλθει στην 

γη πριν να έλθει η «ημέρα κυρίου». 

Η  αντίληψη  για  την  επάνοδο  του  Ηλία  υιοθετείται  στην  Κ.Δ. 

Ταυτόχρονα όμως θεωρείται ότι ο Βαπτιστής είναι ο προφήτης 

Ηλίας που επανήλθε στην γη (πρβλ. Μκ 9,9-13 // Μτ 17,9-13: Ιησούς:  

«Ἠλίας ἐλήλυθεν, καὶ  ἐποίησαν  αὐτῷ  ὅσα  ἤθελον, καθὼς 

γέγραπται  ἐπ᾿  αὐτόν» · Μτ  11,14- 15: ο  Ιησούς  «αὐτός (ο 

Βαπτιστής) ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι».
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ   

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

• Σύνδεση των Μκ 1,2-3· Μτ 3,3· Λκ 3,4-6· Ιω 1,23 με το Ησ 40,3. 

Στο Ησ 40,3 γίνεται λόγος για αυτόν που θα προετοιμάσει την 

οδό του Κυρίου πριν τον ερχομό Του.

Στην Κ.Δ θεωρείται ότι ο Βαπτιστής είναι αυτός που καλεί σε 
προετοιμασία τους ανθρώπους για να υποδεχτούν τον Κύριο. 

Στην ΚΔ ο Βαπτιστής προετοιμάζει την οδό του Ιησού Χριστού (: 

«ἐτοιμάσατε τὴν ὁδόν κυρίου») και όχι την οδό του Θεού (Ησ 

40,3: «εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν»). 

Πρόκειται  για  χριστολογική  πρόσληψη  του  χωρίου  του 

Ησαΐα
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΘΕΟ   

Η πίστη του ΙΗΣΟΥ στον ένα και μοναδικό Θεό,  Πατέρα και Βασιλιά.  

• Η πίστη του Ιησού για τον ένα Θεό έχει τις ρίζες της στην Π.Δ. 

(πρβλ. Δτ 6,4· Εξ 34,13· Ωσ 13,4). 

Στον  Δευτεροησαΐα  (Ησ 45,5-7) ο  Θεός  περιγράφεται  πώς 

δημιουργεί  τον  κόσμο, παρεμβαίνει  στην  ιστορία  και  χαρίζει  τη 

σωτηρία. 

Στο  Ησ  52,7 γίνεται  λόγος  για  την  βασιλική  ιδιότητα  του  Θεού 

(«Σιων Βασιλεύσει σου ὁ θεὸς»), 

Στο Ζαχ 14,9, Θεός αναφέρεται ως βασιλιάς («καὶ ἔσται κύριος εἰς 

βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν»).
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΘΕΟ   

Η πίστη του ΙΗΣΟΥ στον ένα και μοναδικό Θεό,  Πατέρα και Βασιλιά. 

 

• Στο Μκ 2,1-12, στη θεραπεία παράλυτου στην Καπερναούμ, μέσα από 

τη  ρητορική  ερώτηση-ομολογία των  γραμματέων: «τίς δύναται 
ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ θεός;» (2,7β). 

• Στο  Μκ  12,28-34, όπου  ο  Ιησούς  «ἀπεκρίθη... ὅτι  πρώτη  ἐστίν·  ἄκουε, 
Ἰσραήλ, κύριος  ὀ  θεὸς  ἡμῶν  κύριος  εἷς  ἐστιν» (Μκ 12,29) και  συνδέει 
έτσι την πίστη στον ένα Θεό με την εντολή της αγάπης (πρβλ. Δτ 6,5· 

Λευ 19,18). 

• Στο Μκ 10,17-27, όπου ο Ιησούς στο ερώτημα κάποιου, τι να κάνει για 

να κερδίσει την αιώνια ζωή, του απαντά: «τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς 

ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός.» (Μκ 10,18). 

• Στο  Μτ  23,9, όπου  ο  Ιησούς: «καὶ πατέρα  μὴ  καλέσητε  ὑμῶν  ἐπὶ  τῆς 

γῆς, εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος». 
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΘΕΟ   

Η πίστη του ΙΗΣΟΥ στον ένα και μοναδικό Θεό,  Πατέρα και Βασιλιά. 

 

• Ο  Ιησούς  ονομάζει  τον  Θεό  Πατέρα, στα  αραμαϊκά  «Αββά» (170 φορές 

στην Συνοπτική παράδοση)

Ο  Ιησούς, με  την  προσφώνηση  του  Θεού  ως  «Πατέρα», καλεί  τους 

ανθρώπους  να  προσεγγίσουν  τον  ένα  Θεό-Πατέρα στις  νέες  συνθήκες 

που διαμορφώνονται με την έλευση της βασιλείας του Θεού. 

• Κυριακή  Προσευχή: Q 11,2-4 (Λκ 11,2-4, Mτ 6,9-13). Ο  Ιησούς: 

αναφέρει  «⟦ὅταν⟧ προσεύχ⟦η⟧σθε ⟦λέγετε⟧· 

πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 
ἐλθέτω  ἡ  βασιλεία  σου·  τὸν  ἄρτον  ἡμῶν  τὸν  ἐπιούσιον  δὸς  ἡμῖν 

σήμερον·καὶ  ἄφες  ἡμῖν  τὰ  ὀφειλήματα  ἡμῶν, ὡς  καὶ  ἡμεῖς  ἀφήκαμεν 

τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο θρησκευτικός και πολιτικός χαρακτήρας της ΒτΘ

•Ο Ιησούς δέχεται την παγιωμένη άποψη του λαού Ισραήλ ότι: 

•Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο βασιλιάς που κυριαρχεί στη γη 

πάνω σε όλα τα έθνη. 

•Διαθήκη  Δαν  5,10-13 ο  «... καὶ  αὐτὸς  (ο Θεός) ποιήσει  πρὸς  τὸν 

Βελιὰρ  πόλεμον, καὶ  τὴν  ἐκδίκησιν  τοῦ  νίκους  δώσει  πατράσιν 

ἡμῶν…καὶ ἀναπαύσονται  ἐν  Ἔδεμ  ἅγιοι, καὶ  ἐπὶ  τῆς  νέας 

Ἰερουσαλὴμ”

•Ψαλμοί  Σολομώντος  17, 32.34: ο  Μεσσίας  ο  αντιπρόσωπος  του 

Θεού θα είναι «…βασιλεὺς δίκαιος διδακτὸς ὑπὸ θεοῦ …

•Αιθιοπικός  Ενώχ  84,2-3: «Ευλογημένος να  είσαι, ω  Κύριε  Βασιλεύ, 

μεγάλε και ισχυρέ εν τη μαγαλοσύνη σου. Κύριε όλης της κτίσεως του 

ουρανού βασίλεύ βασιλέων και κύριε όλου του κόσμου…
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο θρησκευτικός και πολιτικός χαρακτήρας της ΒτΘ

• Ο  Ιησούς  εμφανίζεται  και  δραστηριοποιείται  στο  συγκεκριμένο  

πολιτικό πλαίσιο (Γαλιλαία και Ηρώδης Αντίπας, δολοφονία Βαπτιστή, 

μεσσιανικά κινήματα). 

• Εντός του πλαισίου αυτού διακηρύττει την εμφάνιση και εγκαθίδρυση 

της ΒτΘ. 

• Ταυτόχρονα όμως, ο Ιησούς τονίζει ότι η ΒτΘ δεν έχει καμία σχέση με τις 

υπάρχουσες βασιλείες. Παρόλα αυτά, ο Ιησούς δεν απέφυγε τον κίνδυνο 

να  θεωρηθεί  ως  πολιτικός  μεταρρυθμιστής, απειλητικός  για  την 

κρατούσα εξουσία. 
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Ο Ιησούς κηρύσσει ότι η ΒτΘ είναι ήδη παρούσα. Αυτό φαίνεται: 

• Στους μακαρισμούς του Ιησού: 

Q 6,20-21 (Μτ 5,1-4,6 // Λκ 6,20-21)

«...⟦ἐπάρ⟧ας το⟦ὺς ὀφθαλμοὺς⟧ αὐτοῦ  ⟦ εἰς  τοὺς⟧ μαθητὰ⟦ς⟧ 

αὐτοῦ..λεγ...· μακάριοι  οἱ  πτωχοί, ὅτι  ⟦ὑμετέρα⟧ἐστὶν ἡ  βασιλεία  τοῦ 

θεοῦ…μακάριοι οἱ  πεινῶντες, ὅτι  χορτασθήσ⟦εσθε⟧. μακάριοιοἱ 

⟦πενθ⟧ο⟦ῦ⟧ντες, ὅτι ⟦παρακληθήσ<εσθε>⟧» 

Ο  Θεός  και  η  ΒτΘ  βρίσκονται  ήδη  στην  γη  και  υποστηρίζουν 

τους πολύτροπα ταλαιπωρημένους ανθρώπους.
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Ο Ιησούς κηρύσσει ότι η ΒτΘ είναι ήδη παρούσα. Αυτό φαίνεται: 

• Στα τα χωρία της Κ.Δ., όπου περιγράφεται η σύγκρουση του Ιησού με  
το κακό και η αποδυνάμωσή του.

• Θαύματα θεραπείας των δαιμονισμένων

• Στο όραμα του Ιησού, στο οποίο αυτός είδε το σατανά να πέφτει 
από τον ουρανό (Λκ 10,18) 
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Ο Ιησούς κηρύσσει ότι η ΒτΘ είναι ήδη παρούσα. Αυτό φαίνεται: 

• Στα τα χωρία της Κ.Δ., όπου περιγράφεται η σύγκρουση του Ιησού με  
το κακό και η αποδυνάμωσή του.

• Στα χωρία, όπου ο Ιησούς κατηγορείται ότι εκβάλλει τα δαιμόνια 

με  την  δύναμη  του  άρχοντα  των  δαιμονίων: Q 11,14-15. 17-19 (Μτ 

9,32-34· 12,25-28 // Λκ 11,14-15. 17-20).

• Στο  χωρίο, όπου  φαίνεται  η  υπεροχή  του  Ιησού  απέναντι  στον 

σατανά: Μκ 3,27· Λκ 11,21-22.
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Ο Ιησούς κηρύσσει ότι η ΒτΘ είναι ήδη παρούσα. Αυτό φαίνεται: 

• Στις θεραπείες του Ιησού, με τις οποίες απελευθερώνει τον άνθρωπο 

από το κακό

Q 11,20 (Μτ 12,28 // Λκ 11,20): 

«εἰ δὲ  ἐν  δακτύλῳ  θεοῦ  ἐγὼ  ἐκβάλλω  τὰ  δαιμόνια, ἄρα  ἔφθασεν 

ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ».
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Ο Ιησούς κηρύσσει ότι η ΒτΘ είναι ήδη παρούσα. Αυτό φαίνεται: 

• Η παραβολές του σπόρου που αυξάνει μόνος του (Μκ 4,26-29)

• Η παραβολή του σπόρου του σιναπιού και η παραβολή της ζύμης (Q 

13,18-19 (Μτ 13,31-32 // Λκ 13,18-19.)

• Στις  παραβολές  αυτές  περιγράφεται  μεταφορικά, πώς  η  κρυμμένη 

ΒτΘ εμπεριέχει την δύναμη και εμφανίζεται στο παρόν ως συνεχώς 

αυξανόμενη.
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Ο Ιησούς κηρύσσει ότι η ΒτΘ είναι ήδη παρούσα. Αυτό φαίνεται: 

• Σε όσα αναφέρει ο Ιησούς στο Q 16,16 (Μτ 11,13.12 // Λκ 16,16): 

«Ο (Μωσαϊκός) Νόμος  και  οι  προφήτες  προφήτεψαν  ως  τον 

Ιωάννη (το Βαπτιστή). Από τότε η βασιλεία του Θεού κηρύττεται, 
κι ο καθένας τρέχει να εισέλθει σε αυτή». 

Σύμφωνα  με  τον  Ιησού, η  εμφάνιση  του  Ιωάννη  Βαπτιστή  είναι  το 

κομβικό  σημείο, από  το  οποίο  και  έξης  η  ΒτΘ  είναι  παρούσα  και 
δρώσα.

32



ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Ο Ιησούς κηρύσσει ότι η ΒτΘ είναι ήδη παρούσα. Αυτό φαίνεται: 

• Στο δυσνόητο χωρίο Λκ 17,20-21: 

 «Ἐπερωτηθεὶς δὲ  ὑπὸ  τῶν  Φαρισαίων  πότε  ἔρχεται  ἡ  βασιλεία  τοῦ 

θεοῦ…ἀπεκρίθη αὐτοῖς  καὶ  εἶπεν·  οὐκ  ἔρχεται  ἡ  βασιλεία  τοῦ  θεοῦ 

μετὰ  παρατηρήσεως, οὐδὲ  ἐροῦσιν·  ἰδοὺ  ὧδε  ἤ·  ἐκεῖ, ἰδοὺ  γὰρ  ἡ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν». 

33



ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Σημασίες του «ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν» (Λκ 17,20-21):

• i) Η  ΒτΘ  είναι  κάτι  το  πνευματικό  που  το  εγκολπώνεται  ο  πιστός 

(πνευματική διάσταση)

• ii) Η ΒτΘ βρίσκεται ανάμεσά σας (τοπική   διάσταση) 

• iii) Η ΒτΘ είναι στην διάθεσή σας και απομένει η αποδοχή της από 

εσάς  (δυναμική διάσταση). Η  τελευταία  σημασία  ταιριάζει  με  την 

άλλη ρήση του Ιησού, που αυτός αναφέρει στο Q 11,20 (Μτ 12,28 // Λκ 

11,20): «εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν 

ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ»
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Ο Ιησούς κηρύσσει ότι η ΒτΘ είναι μέλλουσα. Αυτό φαίνεται: 

• Στην Κυριακή Προσευχή: Q 11,2 (Μτ 6,10 // Λκ 11,2): 

«⟦ὅταν⟧ προσεύχ⟦η⟧σθε ⟦λέγετε⟧· πάτερ, ἁγιασθήτω  τὸ  ὄνομάσου·  ἐλθέτω 

ἡ βασιλεία σου»

Στο χωρίο συνδυάζεται η θεοκεντρικότητα με την εσχατολογία. Η ευχή 

δηλαδή, να έλθει ο Θεός και η βασιλεία του
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Ο Ιησούς κηρύσσει ότι η ΒτΘ είναι μέλλουσα. Αυτό φαίνεται: 

• Στο Q 13,29.28 (Μτ 8,11εξ. // Λκ 13,28εξ.):  Η τελική (εσχατολογική) σύναξη 

των λαών στην Σιών / Ιερουσαλήμ
Ο Ιησούς, προειδοποιεί σε αυτό τους ακροατές του, ότι κατά τα έσχατα, 

οι  πιστοί   «μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 

θεοῦ…  νακλιθήσονται»).  Αντίθετα, οι άπιστοι θα τιμωρηθούν. 

Στο  χωρίο  επαναλαμβάνεται  η  αναφορά  της  ΠΔ  στην  μελλοντική 

σύναξη  των  εθνών  στη  Σιών  / Ιερουσαλήμ  κατά  την  τελική  κρίση  και 
ταυτόχρονα  αυτή  συνδέεται  με  τον  Ιησού  και  το  κήρυγμά  του  για  τον 

μελλοντικό ερχομό της ΒτΘ (Οικουμενική κρίση)
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Ο Ιησούς κηρύσσει ότι η ΒτΘ είναι μέλλουσα. Αυτό φαίνεται:

• Στην  διήγηση  του  τελευταίου  δείπνου  του  Ιησού  με  τους  μαθητές 

του. Το λόγιο Q 11,2 (Μτ 26,02 // Λκ 22,8) :  “ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι 
οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης 

ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ” 

• Με τα λόγια του αυτά ο Ιησούς αναφέρεται στον μελλοντικό ερχομό 

της  ΒτΘ  και  ταυτόχρονα  είναι  πιθανόν  να  θέλει  να  εκφράσει  την 

ελπίδα ότι ο ερχομός της ΒτΘ θα πραγματοποιούνταν σύντομα, πριν 

τον θάνατό του. 
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Ο Ιησούς κηρύσσει ότι η ΒτΘ είναι μέλλουσα. Αυτό φαίνεται: 

• Στην  παραβολή  της  άκαρπης  συκιάς  (Λκ 13,6-9)31. Εδώ  δεν 

παρατίθεται ρητά η έκφραση “Βασιλείατου Θεού”. Αναφέρεται όμως 

ότι  “δίδεται” στην  άκαρπη  συκιά  “ανασταλτική προθεσμία” ενός 

χρόνου, για  ν’ αποδώσει  αυτή  καρπούς  πριν  την  τελική  κρίση. Στην 

παραβολή, ο αμπελουργός παρακαλεί τον κύριο του κτήματος: “ἄφες 

αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω 

κόπρια, κἂν  μεν  ποιήσῃ  καρπὸν  εἰςτὸ  μέλλον· εἰ  δὲ  μή  γε, 
ἐκκόψεις  αὐτήν”. Έτσι, θεωρείται  ότι  με  την  παραβολή  αυτή  ο 

Ιησούς εκφράζει την ελπίδα ότι σύντομα θα έλθει η ΒτΘ.
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Ο Ιησούς κηρύσσει ότι η ΒτΘ είναι μέλλουσα. Αυτό φαίνεται: 

• Στην  παραβολή  της  άκαρπης  συκιάς  (Λκ 13,6-9)31. Εδώ  δεν 

παρατίθεται ρητά η έκφραση “Βασιλείατου Θεού”. Αναφέρεται όμως 

ότι  “δίδεται” στην  άκαρπη  συκιά  “ανασταλτική προθεσμία” ενός 

χρόνου, για  ν’ αποδώσει  αυτή  καρπούς  πριν  την  τελική  κρίση. Στην 

παραβολή, ο αμπελουργός παρακαλεί τον κύριο του κτήματος: “ἄφες 

αὐτὴν  καὶ  τοῦτοτὸ  ἔτος, ἕως  ὅτου  σκάψω  περὶ  αὐτὴν  καὶ  βάλω 

κόπρια, κἂν  μὲν  ποιήσῃ  καρπὸν  εἰςτὸ  μέλλον· εἰ  δὲ  μή  γε, 
ἐκκόψεις  αὐτήν”. Έτσι, θεωρείται  ότι  με  την  παραβολή  αυτή  ο 

Ιησούς εκφράζει την ελπίδα ότι σύντομα θα έλθει η ΒτΘ.
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   
Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας

της Βασιλείας του Θεού

• Τέσσερις θεωρίες:

• Οι  J. Weiss και  A. Schweitzer υποστήριξαν  τον  ακραιφνή 

μελλοντικό χαρακτήρα της ΒτΘ. Θεώρησαν ότι βαρύνουσα σημασία 

έχουν μόνον τα λόγια του Ιησού που μιλούν για την ΒτΘ, που θα έλθει. 
Αντίθετα, θεώρησαν ότι τα λόγια του Ιησού που αναφέρονται στον 

παροντικό  χαρακτήρα  της  ΒτΘ , είναι  απλώς  εκφράσεις 

διατυπωμένες κατά τρόπο υπερβολικό.

• ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ  : ΟΙ  εκφράσεις του  Ιησού για  τον  παροντικό  χαρακτήρα 

της ΒτΘ καταλαμβάνουν σημαντική θέση στην θεολογία του και δεν 

είναι δυνατόν ν’ αγνοηθούν με το επιχείρημα ότι αυτές είναι απλώς 

υπερβολικά διατυπωμένες εκφράσεις για την ΒτΘ.
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Τέσσερις θεωρίες:

• Ο  C. H. Dodd, στο  πλαίσιο  της  θεωρίας  του  ότι  στο  πρόσωπο  του 

Ιησού έχουν εκπληρωθεί όλες οι εσχατολογικές προσδοκίες (“realized 

eschatology”), υποστήριξε ότι και η ΒτΘ έχει αποκλειστικά παροντικό 

χαρακτήρα.

• ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ: Η θέση αυτή δεν καλύπτει όλο το φάσμα της αντίληψης 

του Ιησού για τον χαρακτήρα της ΒτΘ. Αντίθετα, είναι σωστότερο να 

ισχυριστεί  κάποιος  ότι  η  ΒτΘ  είναι  και  παροντική  και  μελλοντική, 

γιατί εκφράζει μια εσχατολογία, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά 

πορεύεται προς την ολοκλήρωση. 
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Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Τέσσερις θεωρίες:

• Ο  W. G. Kümmel υποστήριξε  ότι  για  τον  Ιησού, η  ΒτΘ  όπως  και 
γενικότερα  η  εσχατολογία, είναι  ταυτόχρονα  και  παροντική  και 
μελλοντική. Σύμφωνα  με  τον  W. G. Kümmel ο  Ιησούς  ενσάρκωνε  τη 

συνέχεια του παρελθόντος με το μέλλον. Με άλλα λόγια, στον Ιησού 

πραγματώνονται όσα θα κομίσει η ΒτΘ στο μέλλον. Τονίζεται όμως 

από τον ερευνητή ότι ο Ιησούς θεωρούσε, ότι παρά τη συνέχεια αυτή, 

μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα, που αρχίζει με τον θάνατό του και 
τελειώνει με τον ερχομό της ΒτΘ.
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Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας
της Βασιλείας του Θεού

• Τέσσερις θεωρίες:

• Ο R. Schnackenburg προέβη σε μια σημαντική παρατήρηση στο θέμα. 

Χαρακτήρισε  την  ΒτΘ  ως  μια  “δυναμική πραγματικότητα”, σαν  μια 

κατάσταση που δραστηριοποιείται στο παρόν σαν να βρίσκεται στο 

παρόν, ενώ στην πραγματικότητα αναμένεται να εμφανιστεί.
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ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΒτΘ)   

Ο παροντικός και μελλοντικός χαρακτήρας της Βασιλείας του Θεού

Παρατηρήσεις  - Συμπεράσματα 

Για τον Ιησού:  

• Η  ΒτΘ  έχει  παροντικό, μελλοντικό, δυναμικό  και  λειτουργικό 

χαρακτήρα. 

• Στην ΒτΘ το μέλλον πλησιάζει ολοένα και περισσότερο. 

• Στην ΒτΘ το μέλλον αυτό γίνεται αντιληπτό με την κυριαρχία του Θεού 
δια του Ιησού σε όλες τις αντίθεες δυνάμεις. 

• Η ΒτΘ ενσαρκώνει την δυναμική μετακίνηση του μέλλοντος στο παρόν. 

• Οι  άνθρωποι  αφυπνίζονται  και  καλούνται  ν’ ακολουθήσουν  το  λόγο 
του Ιησού: «...πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· 
μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ» (Μκ 1,15).
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Οι παραβολές του Ιησού για την Βασιλεία του Θεού 

Η λογοτεχνική ιδιαιτερότητα των παραβολών του Ιησού
για την Βασιλεία του Θεού

Το  λογοτεχνικό  αυτό  είδος  των  παραβολών  είναι  μέρος  μιας 

επικοινωνιακής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

                                                                                     

45

παραβολές αναγνώστης

Θεωρία της πρόσληψης 

(H. G. Gadamer) 

Μίξη των οριζόντων της παραβολής με 
τον ορίζοντα του εκάστοτε αναγνώστη

τόσες ερμηνείες όσες και αναγνώστες



Οι παραβολές του Ιησού για την Βασιλεία του Θεού 

Χαρακτηριστικά των παραβολών του Ιησού 

• Σύντομη αφήγηση (αφηγηματική μινιατούρα).

• Φτιαχτή ιστορία, την οποία φαντάστηκε ο Ιησούς

• Είναι  και  ρεαλιστική, επειδή  αυτή  αντλεί  τα  θέματά  της  από  την 
πραγματική καθημερινή ζωή 

• ‘Εχει μια  μεταφορική  σημασία. Βοηθά  τον  αποδέκτη  να  μεταφερθεί  σε 
άλλες σημασιολογικές περιοχές.

• Προκαλεί να σηματοδοτηθεί. Η παραβολή είναι ανοικτή σημασιολογικά 
προς τους αποδέκτες 

• Είναι πάντα ενταγμένη σε μια κειμενική συνάφεια,
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Οι παραβολές του Ιησού για την Βασιλεία του Θεού 

Οι παραβολές συγγενεύουν 

• Με  ανάλογα  κείμενα  της  Εβραϊκής  Βίβλου  (Παλαιάς Διαθήκης). 
(Νοηματική συγγένεια  της  λέξης  «παραβολή» με  την  εβραϊκή  λέξη 
«mashal»)

• Με  ανάλογα  κείμενα  της  ελληνορωμαϊκής  γραμματείας  που  έχουν 
ρητορικό  χαρακτήρα, αποβλέπουν  δηλαδή  στην  πειθώ  των  ακροατών. 
Π.χ. ο  Αριστοτέλης, θεωρεί  ως  μέσον  αποδείξεως  και  πειθούς  την 
«παραβολή» και τον «μύθο», όπως είναι οι μύθοι του Αισώπου

• Με  τους  αρχαιοελληνικούς  μύθους  του  Αισώπου  και  άλλων 
συγγραφέων
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Οι παραβολές του Ιησού για την Βασιλεία του Θεού 

Η παραβολή του κακού δούλου (Μτ 18,23-35)

1. Κύριο νόημα  

Οι  χριστιανοί  οφείλουν  να  συγχωρούν  ο  ένας  τον  άλλον, όπως  ο  Θεός 
συγχωρεί τον άνθρωπο και του δίνει τη δυνατότητα να ξανακτίσει τη ζωή 
του.

2. Συνάφεια

• Υπάρχουν δύο σχετικές αναφορές για τη συγχώρηση: 

• Μτ  18,15-17: ο  Ιησούς  προτρέπει  τους  ακροατές  του  να  ζητούν  την 
βοήθεια των άλλων μελών της κοινότητας για να συνετίσουν κάποιον 
αδελφό που αμάρτησε. 

• Μτ 18,21-22:  Και ο Ιησούς απαντά στον Πέτρο: «οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις  
ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά».
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Οι παραβολές του Ιησού για την Βασιλεία του Θεού 

Η παραβολή του κακού δούλου (Μτ 18,23-35)

3. Αφηγηματικες σκηνἐς

• 1η σκηνή  (Μτ 18,24-27) περιγράφεται  πώς  ο  βασιλιάς  κύριος 
απαλλάσσει  τον  κακό  δούλο  από  τις  υπερβολικά  υπέρογκες  οφειλές 
του.

• 2η σκηνή  (Μτ 18,28-30) περιγράφεται  πώς  ο  κακός  δούλος  δεν 
απαλλάσσει τον σύνδουλό του από την σχετικά μικρή οφειλή του προς 
τον ίδιο. Αντίθετα τον φυλακίζει. 

• 3η σκηνή (Μτ 18,31-34) περιγράφεται πώς ο βασιλιάς - κύριος, εξαιτίας 
της  άδικης  συμπεριφοράς  του  κακού  δούλου  προς  τον  σύνδουλό  του, 
απαιτεί ξανά, με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο από τον κακό δούλο, όλη την 
υπέρογκη οφειλή του, που προηγουμένως του χάρισε.
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Οι παραβολές του Ιησού για την Βασιλεία του Θεού 

Η παραβολή του κακού δούλου (Μτ 18,23-35)

3. Ερμηνείες της παραβολής 

• (1) Στην παραβολή τονίζεται ότι ο ουράνιος Πατέρας θα δράσει όπως ο 
βασιλιάς  – κύριος  προς  στους  δούλους  του  και  όπως  ο  άκαμπτος 
κριτής, ο  οποίος  δίνει  μόνον  μιαν  ευκαιρία  στον  άνθρωπο  να 
επανορθώσει (Ιωάννης Χρυσόστομος PG 58,589)

• H ερμηνεία  αυτή  ρίχνει  περισσότερο  το  βάρος  στο  τελευταίο  μέρος 
της παραβολής και ιδιαίτερα στο Μτ 18,35.

• Δεν  συνυπολογίζεται, δηλαδή, η  ρήση  του  Ιησού  περί  «συνεχούς» 
συγχωρήσεως στο Μτ 18,20-21. 

• O Θεός  και  η  δράση  Του  περιγράφονται  με  αυταρχικού  τύπου 
θεσμούς της εποχής. που ήταν ο θεσμός της βασιλείας και ο θεσμός 
της δουλείας. 
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Οι παραβολές του Ιησού για την Βασιλεία του Θεού 

Η παραβολή του κακού δούλου (Μτ 18,23-35)

3. Ερμηνείες της παραβολής 

• (2) Στην  παραβολή  τονίζεται  θέλει  να  τονίσει  ότι  και  η  συμπεριφορά 
του  ανθρώπου  διαδραματίζει  σημαντικό  ρόλο  στην  τελική  απόφαση 
του Θεού για την κρίση και την τιμωρία του ανθρώπου (Weder, de Boer)

• Oι δύο αυτές ερμηνείες ρίχνουν το βάρος στην αρχή της παραβολής

• Ταυτόχρονα  όμως, η  μία  από  της  δύο  ερμηνείες  θεωρεί  ότι  η 
παραβολή τελειώνει στο Μτ 18,30, ενώ η άλλη θεωρεί ότι η παραβολή 
τελειώνει στο Μτ 18,33 

• Και οι δύο αυτές ερμηνείες θεωρούν ότι οι υπόλοιποι στίχοι μέχρι και 
το  Μτ  18,35 προστέθηκαν  αργότερα  από  τον  τελικό  συντάκτη  της 
παραβολής.
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Οι παραβολές του Ιησού για την Βασιλεία του Θεού 

Η παραβολή του κακού δούλου (Μτ 18,23-35)

3. Ερμηνείες της παραβολής 

• (3) Η παραβολή είναι δομημένη από τον αφηγητή με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να  αφήνει  περιθώριο  στον  αναγνώστη  της  παραβολής  να 
αυτοσχεδιάσει, να φανταστεί και να κατασκευάσει, ο ίδιος, το τέλος της 
παραβολής (Harnisch)

• H ερμηνεία  αυτή  ρίχνει  το  βάρος  στην  αρχή  της  παραβολής. 
Επισημαίνει  ότι  ο  αφηγητής  της  παραβολής  παραθέτει  αντιθετικά 
τις δύο πρώτες σκηνές 

• Η  αντιπαράθεση  των  δύο  αυτών  σκηνών  (1η & 2η) αποσκοπεί  να 
απορρίψει  ο   αναγνώστης  τις  υπερβολικές  αναφορές  της  πρώτης 
σκηνής και να αναζητήσει μόνος του μια πιο ρεαλιστική εξήγηση της 
παραβολής.

• Τονίζει  ότι  η  3η σκηνή  λειτουργεί  ως  μια  προειδοποίηση  προς  τον 
αναγνώστη. 52
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3. Ερμηνείες της παραβολής 

• (4) Η παραβολή και η συνάφειά της θέλει τονίσει ότι οι πιστοί πρέπει 
να  λύνουν  τα  προβλήματά  τους  με  τη  βοήθεια  των  μελών  της 
κοινότητας, χωρίς  να  απευθύνονται  ιεραρχικά  στις  αρμόδιες  αρχές 
(McBride)

• Η ερμηνεία αυτή επιχειρεί να εξηγήσει την παραβολή με τη βοήθεια 
όσων αναφέρονται στη συνάφεια και ιδιαίτερα στο Μτ 18,15-17. Εκεί, ο 
Ιησούς  προτρέπει  τους  ακροατές  του  να  ζητούν  τη  βοήθεια  των 
άλλων  μελών  της  κοινότητας  για  να  συνετίσουν  κάποιον  αδελφό 
που αμάρτησε.
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3. Ερμηνείες της παραβολής 

• (5) Δύο ερμηνείες της παραβολής επικεντρώνουν στη σχέση αφηγητή 
και αναγνώστη. Αυτές επιχειρούν να εξηγήσουν, με ποιον από τους δύο 
δούλους  της  παραβολής  αποσκοπούσε  ο  Ευαγγελιστής-αφηγητής να 
ταυτιστεί ο αναγνώστης της παραβολής.

• Η μία από της δύο ερμηνείες θεωρεί ότι ο αφηγητής αποσκοπεί να 
ταυτιστεί  ο  αναγνώστης  με  τον  πρώτο  δούλο. Aν ο  αναγνώστης 
ταυτιστεί  με  τον  πρώτο  δούλο, τον  οποίο  ο  βασιλιάς  απάλλαξε  (= 
συγχώρησε) από  μια  τόσο  μεγάλη  οφειλή, τότε  και  αυτός  θα 
αντιδράσει  θετικά  και  θα  συμπεριφερθεί, όπως  ο  βασιλιάς, και  θα 
απαλλάξει  (= συγχωρήσει) τον  συνάνθρωπό  του  από  την 
οποιαδήποτε οφειλή που αυτός του οφείλει (Wolter)
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3. Ερμηνείες της παραβολής 

• (6) Η  άλλη  ερμηνεία  θεωρεί  ότι  ο  Ευαγγελιστής  αποσκοπεί  να 
ταυτιστεί  ο  αναγνώστης  με  τον  δεύτερο  δούλο. Για  να  το  πετύχει 
αυτό  ο  ευαγγελιστής  αναφέρεται  στην  υπέρμετρη  και 
εξωπραγματική οφειλή του πρώτου δούλου και έτσι αποτρέπει τον 
αναγνώστη  να  ταυτιστεί  με  τον  πρώτο  δούλο. Με  άλλα  λόγια  ο 
αναγνώστης  ταυτίζεται  με  τον  δεύτερο  δούλο  και  έτσι  δεν  έχει  να 
φοβηθεί για την τιμωρητική τελική κρίση του Θεού. Αυτή αφορά τον 
πρώτο δούλο με την αντίθεη και απάνθρωπη συμπεριφορά του προς 
τον συνάνθρωπό του (Luz)
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3. Ερμηνείες της παραβολής 

• (7) Στην  παραβολή  ο  βασιλιάς  δεν  συμβολίζει, ούτε  αντιπροσωπεύει 
τον  Θεό. Η  παραβολή  τονίζει  τη  συγχώρηση  μεταξύ  των  ανθρώπων, 
μέσω  της  οποίας  αυτοί  θα  σωθούν  από  τον  Θεό  κατά  τα  έσχατα 
(Schottroff)

• Λέξη  κλειδί  είναι  το  «οὕτως» (Μτ 18,35) και  επικεντρώνει  στη 
συγχώρηση μεταξύ των ανθρώπων 

• Aναδεικνύει την  μεγάλη  διαφορά  μεταξύ  του  βασιλιά  καταπιεστή 
της παραβολής και του Θεού το δίκαιου και συγχωρητικού 

• Τονίζει  ότι  ο  Θεός  στο  τέλος, θα  σώσει  τους  φιλεύσπλαχνους. Γι 
αυτό  οι  άνθρωποι  πρέπει  να  μετανοήσουν  και  να  αλλάξουν 
συμπεριφορά απέναντι στους συνανθρώπους τους.
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