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Εισαγωγικά 

• Ο Ιησούς μιλά για τα έσχατα και την εσχατολογική κρίση του Θεού

• Στηρίζεται στις διδασκαλίες της ΠΔ και του Ιωάννη Βαπτιστή 

• Ο Θεός σώζει τον κόσμο και τους ανθρώπους

• Ο Θεός, τιμωρεί και φανερώνει την δικαιοσύνη Του, περιορίζει τη 

δράση του κακού στον κόσμο και το εξαφανίζει κατά τα έσχατα

• Ο  Θεός, στο  τέλος, θα  δικαιώσει  τους  ανθρώπους, οι  οποίοι 
εφαρμόζουν  το  θέλημά  Του  και  θα  τιμωρήσει, όσους  το 

παραβλέπουν.

• Ο Ιησούς εντάσσει τις θέσεις της ΠΔ και του Ιωάννη Βαπτιστή στο νέο 

πλαίσιο της ΒτΘ και αναφέρεται κυρίως στου Ισραηλίτες
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Η συλλογική εσχατολογική τιμωρία
του Ισραήλ από τον Θεό

1) Λκ 13,1-5: 

Παρῆσαν  δέ  τινες  ἐν  αὐτῷ  τῷ  καιρῷ  ἀπαγγέλλοντες  αὐτῷ  περὶ  τῶν 

Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν.

καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ 
παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν;

οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.
ἢ  ἐκεῖνοι  οἱ  δεκαοκτὼ  ἐφ᾿  οὓς  ἔπεσεν  ὁ  πύργος  ἐν  τῷ  Σιλωὰμ  καὶ 
ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας 

τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλήμ;

οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.
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Η συλλογική εσχατολογική τιμωρία
του Ισραήλ από τον Θεό

1) Λκ 13,1-5 Παρατηρήσεις 

• Συνδέεται με την παραβολή της άκαρπης συκιάς (Λκ 13,6-9)

• Ζητούν  να  σχολιάσει  ο  Ιησούς  μια  από  τις  πολλές  σφαγές  του 

Πιλάτου εναντίον των Γαλιλαίων

• Ο  Ιησούς:   δοκεῖτε  ὅτι  οἱ  Γαλιλαῖοι  οὗτοι  ἁμαρτωλοὶ  παρὰ  πάντας 

τοὺς  Γαλιλαίους  ἐγένοντο, ὅτι  ταῦτα  πεπόνθασιν; οὐχί, λέγω  ὑμῖν 
ἀλλ᾿ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε

• Επιχείρημα από το περιστατικό με τον πύργο του Σιλωάμ :  ἀλλ᾿ ἐὰν 
μὴ μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε
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Η συλλογική εσχατολογική τιμωρία
του Ισραήλ από τον Θεό
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Η συλλογική εσχατολογική τιμωρία
του Ισραήλ από τον Θεό

1) Λκ 13,1-5 Παρατηρήσεις 

• Ο Ιησούς συνδέει δύο άσχετα συμβάντα, Πιλάτος  & πύργος Σιλωάμ 

με την παραβολής της άκαρπης συκιάς 

• Ο  Ιησούς  χρησιμοποιεί  τα  δύο  άσχετα  συμβάντα  ως  κώδωνες 

κινδύνου που προειδοποιούν για την εσχατολογική κρίση του Θεού 

κατά των Ισραηλιτών συλλογικά.
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Η συλλογική εσχατολογική τιμωρία
του Ισραήλ από τον Θεό

2) Q 11,31-32 (Μτ12,41-42 // Λκ 11,31-32)

«βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ 
κατακρινεῖ  αὐτήν, ὅτι  ἦλθεν  ἐκ  τῶν  περάτων  τῆς  γῆς   ἀκοῦσαι  τὴν 

σοφίαν  Σολομῶνος, καὶ  ἰδοὺ  πλεῖον  Σολομῶνος  ὧδε. ἄνδρες  Νινευῖται  
ἀναστήσονται  ἐν  τῇ  κρίσει  μετὰ  τῆς  γενεᾶς  ταύτης  καὶ  κατακρινοῦσιν 

αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε».

Παρατηρήσεις 

• Ο  Ιησούς  χρησιμοποιεί  εσχατολογικά  μοτίβα  από  Π.Δ. : Κατά  την 

κρίση  του Θεού θα καταθέσουν ως μάρτυρες ειδωλολατρικοί λαοί 
πρβλ. Σοφία  Σολομώντος  1,9:  «ἐν γὰρ  διαβουλίοις   ἀσεβοῦς 

ἐξέτασις ἔσται, λόγων δὲ αὐτοῦ  ἀκοὴ πρὸς κύριον ἥξει εἰς ἔλεγχον  
ἀνομημάτων
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Η συλλογική εσχατολογική τιμωρία
του Ισραήλ από τον Θεό

• Ο Ιησούς απειλεί μόνον τους Ισραηλίτες γενικά 

• Ο Ιησούς θεωρεί ότι θα τιμωρηθούν όσοι Ισραηλίτες δεν εφάρμοσαν 

το θέλημα του Θεού.

• Ο  Ιησούς  εξαιρεί  από  την  τελική  κρίση  τους  ειδωλολάτρες, επειδή 

είναι μάρτυρες κατηγορίας εναντίον των Ισραηλιτών.

• Ο  Ιησούς  δεν  διευκρινίζει, αν  οι  Ισραηλίτες  θ’ αναστηθούν  για  να 

δικαστούν ή αν θ’ αναστηθούν, για να τους κοινοποιηθεί απλώς η 

κατηγορία των ειδωλολατρών.

• Ο Ιησούς δεν αναφέρει κάτι για τον τόπο της δίκηςν 
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Η συλλογική εσχατολογική τιμωρία
του Ισραήλ από τον Θεό

3) Q 10,13-15 (Μτ11,21-24 // Λκ 10,13-15)

«οὐαί σοι, Χοραζίν·  οὐαί  σοι, Βηθσαϊδά·  ὅτι  εἰ  ἐν  Τύρῳ  καὶ  Σιδῶνι 
ἐγενήθησαν  αἱ  δυνάμεις  αἱ  γενόμεναι  ἐν  ὑμῖν, πάλαι  ἂν  ἐν  σάκκῳ  καὶ 
σποδῷ  μετενόησαν. πλὴν  Τύρῳ  καὶ  Σιδῶνι   ἀνεκτότερον  ἔσται  ἐν  τῇ 

κρίσει  ἢ  ὑμῖν. καὶ  σύ, Καφαρναούμ, μὴ  ἕως  οὐρανοῦ  ὑψωθήσῃ; ἕως  τοῦ 

ᾅδου καταβήσῃ».

Παρατηρήσεις

• Γίνεται λόγος για την απιστία των Ισραηλιτών κατοίκων των πόλεων 

της Γαλιλαίας Χοραζίν, Βηθσαϊδά και Καπερναούμ.

• Ο Ιησούς τονίζει ότι, αν και οι Ισραηλίτες έγι-
ναν  μάρτυρες  πολλών  θαυμάτων  του  Ιησού, εντούτοις  αυτοί  δεν 
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Η συλλογική εσχατολογική τιμωρία
του Ισραήλ από τον Θεό

• Ο  Ιησούς  τονίζει  ότι, αν  και  οι  Ισραηλίτες  έγιναν  μάρτυρες  πολλών 

θαυμάτων του Ιησού, εντούτοις αυτοί δεν πίστεψαν σε αυτόν.

• Ταυτόχρονα  ο  Ιησούς  τονίζει  ότι, αν  ο  Ιησούς  πραγματοποιούσε  τα 

θαύματα  αυτά  σε  πόλεις  ειδωλολατρικές, όπως  είναι  η  Τύρος  και  η 

Σιδώνα της Φοινίκης, τότε οι κάτοικοί της θα είχαν πιστέψει σε αυτόν, 

παρ’ όλο που είναι ειδωλολάτρες.

• Με  το  λόγιο  του  αυτό  ο  Ιησούς  κατακρίνει  και  προειδοποιεί  τους 

Ισραηλίτες  ότι  θα  τιμωρηθούν  για  την  απιστία  κατά  την 

εσχατολογική κρίση του Θεού.
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Η συλλογική εσχατολογική τιμωρία
του Ισραήλ από τον Θεό

4) Q 13,29.2811 (Μτ8,11-12 // Λκ 13,28-29)

«⟦ καὶ πολλοὶ⟧  ἀπὸ  ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ  ἀνακλι-
θήσονται  μετὰ  Ἀβραὰμ  καὶ  Ἰσαὰκ  καὶ  Ἰακὼβ  ἐν  τῇ  βασιλείᾳ  τοῦ  θεοῦ, 

⟦ὑμ<εῖ>ς⟧ δὲ ἐκβλ⟦ηθήσ<εσθε> εἰς τὸ σκότος τὸ⟧ ἐξώ⟦τερον⟧· ἐκεῖ ἔσται ὁ 

κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων».

Παρατηρήσεις: 

• Ο Ιησούς τονίζει ότι κατά τα έσχατα θα συναχθούν πολλοί άνθρωποι 
και  θα  ακολουθήσει  η  κρίση  τους  από  τον  Θεό. Δεν  διευκρινίζεται 
ποιοι άνθρωποι θα συναχθούν. Το πιθανότερο είναι να υπονοούνται 
οι Ισραηλίτες. 

• Σημαντικό Αυτό
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Η συλλογική εσχατολογική τιμωρία
του Ισραήλ από τον Θεό

• Σημαντικό: Ο Ιησούς αναφέρεται σε πολλούς ανθρώπους (Ισραηλίτες), 

χωρίς  να  τους  κατηγοριοποιεί, άρα  αναφέρεται  και  στους 

θεωρούμενους ως περιθωριακούς.

• Ο  Ιησούς  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  αντιμετωπίζει  θετικά  τους 

ειδωλολάτρες.  Πρβλ. και  άλλα  κείμενα  της  Q , όπου  ο  Ιησούς 

αντιμετωπίζει  θετικά  τους  ειδωλολάτρες  (θεραπεία από  τον  Ιησού 

του δούλου του εκατόνταρχου, κατάκριση του Ιησού κατά των πόλεων 

της Γαλιλαίας και στην αναφορά από τον Ιησού στη βασίλισσα του 

νότου και στους Νινευίτες. 
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Η συλλογική εσχατολογική τιμωρία
του Ισραήλ από τον Θεό

• Το Q 13,29.28 & μοτίβο από την Π.Δ. και την Απόκρυφη Γραμματεία της 

εσχατολογικής «σύναξης των λαών» (σύναξη Ισραηλιτών και εθνών - 

ειδωλολατρών).

• Ο  Ιησούς, με  το  Q 13,29.28 για  την  σύναξη  των  πολλών  ανθρώπων 

θεωρεί ότι τελικά θα συναχθούν τα έθνη (ειδωλολάτρες) μαζί με τους 

Ισραηλίτες στην Ιερουσαλήμ / Σιών.

• Ο Ιησούς όμως, κάνει λόγο μόνον για σύναξη πολλών (: “⟦ καὶ πολλοὶ⟧  
ἀπὸ  ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν”), χωρίς ν’ αναφέρει την Ιερουσαλήμ.

• Ο Ιησους συμβαδίζει με τον Ιωάννη Βαπτιστή (μετάνοια & σωτηρία) 
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Η συλλογική εσχατολογική τιμωρία
του Ισραήλ από τον Θεό

5) Λκ 14,16-24 (παραβολή του μεγάλου δείπνου)

• Ακόμη, η εσχατολογική κρίση του Θεού καθρεφτίζεται στην παραβολή 

του  μεγάλου  δείπνου. Εκεί  περιγράφεται  πως  ο  οικοδεσπότης 

προσκαλεί  τελικά  όλους  τους  ανθρώπους  στο  δείπνο  του. Με  την 

αναφορά του αυτή  ο  Ιησούς  δείχνει την θετική στάση  του απέναντι 

στους θρησκευτικά και κοινωνικά απόκληρους Ισραηλίτες.
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Η συλλογική εσχατολογική τιμωρία
του Ισραήλ από τον Θεό

6) Q 22,28.30 (Μτ19,28 // Λκ 22,28-30 (κρίση 12 φυλών Ισραήλ από μαθητές)

«ὑμεῖς.. οἱ  κολουθήσαντές μοι..καθήσεσθε ἐπὶ θρόν⟦ους⟧ κρίνοντες τὰς 

δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ».

Παρατηρήσεις

• Το Q 22,28.30 προϋποθέτει ότι ο Ιησούς επέλεξε πρώτα τους δώδεκα 

μαθητές ως την ηγεσία της νέας κοινότητας της ΒτΘ (Α´ κορ 15,5)

• Το  Q 22,28.30 είναι  το  τελευταίο  χωρίο  της  πηγής  Q. Ο  Ιησούς 

αναγγέλλει  στους  μαθητές  του  ότι  θα  καθίσουν  σε  θρόνους, δηλαδή, 

θα  περιβληθούν  με  εξουσία. (κρίνω = εξουσία  να  κυβερνούν  τους 

Ισραηλίτες
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

1) Q 17,34-35 [Μτ 24,40-41 // Λκ 17,34-35]22

«λέγω ὑμῖν, ἔσονται  δύο  ⟦ἐν τῷ   γρῷ⟧, εἷς  παραλαμβάνεται  καὶ  εἷς  
ἀφίεται·  δύο ἀλήθουσαι  ἐν  τῷ  μύλῳ, μία  παραλαμβάνεται  καὶ  μία  
ἀφίεται».

Παρατηρήσεις:

• Αναφέρονται  δύο  άνδρες  που  εργάζονται  στα  χωράφια  και  δύο 

γυναίκες που αλέθουν με τον παραδοσιακό μύλο στο σπίτι. 

• Η  περιγραφή  ανά  ζεύγη  είναι  σκόπιμη, βοηθά  στην  αφήγηση  και 
καθιστά  πιο  εναργή  την  διαδικασία  επιλογής  των  ανθρώπων  κατά 

την τελική κρίση του Θεού. ταλειφθεί και θα τιμωρηθεί.
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• συνάφεια : 

Q 17,23-24 [Μτ 24,26-27 // Λκ  17,23-24] : «ἐὰν εἴπωσιν  ὑμῖν·  ἰδοὺ  ἐν  τῇ  ἐρήμῳ 
ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε· ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις,(: στα δωμάτια του σπιτιού) μὴ 
διώξητε. ὥσπερ γὰρ ἡ  ἀστραπὴ ἐξέρχεται  ἀπὸ  ἀνατολῶν καὶ φαίνεται 
ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται ⟦ὁ⟧ υἱὸ⟦ς⟧ τοῦ  νθρώπου ⟦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ⟧»
Q 17,26-27.30 [Μτ 24,37-39 // Λκ  17,230]: «.. ⟦καθὼς⟧.. ⟦ ἐγένετο  ἐν  τ⟧αῖ⟦ς⟧ 
ἡμέραι⟦ς⟧ Νῶε, οὕτως ἔσται ⟦ ἐν τ<ῇ> ἡμέρ<ᾳ>⟧ τοῦ υἱοῦ τοῦ  ἀνθρώπου. 

⟦ὡς γὰρ  ἦσαν  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  ἐκείναις⟧ τρώγοντες  καὶ  πίνοντες, 

γαμοῦντες  καὶ  γαμίζ⟦οντες⟧, ἄχρι  ἧς  ἡμέρας  εἰσῆλθεν  Νῶε  εἰς  τὴν 

κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας. οὕτως ἔσται καὶ ᾗ 
ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου  ἀποκαλύπτεται». 

Τονίζεται  η  ξαφνική  και  απρόβλεπτη  έλευση  της  θεϊκής  κρίσης  και  
συνδέεται με την εμφάνιση του Υιού του Ανθρώπου.
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• Στην  παραβολή  (Q 17,34-35) καθρεφτίζεται  επίσης  η  δομή  της 

Ισραηλιτικής  αγροτικής  κοινωνίας  της  εποχής  και  ο  καταμερισμός 

των εργασιών μεταξύ των ανδρών και των γυναικών.

• Χρήση  του  ρήματος  «παραλαμβάνομαι». Η  όλη  περιγραφή  μας 

παραπέμπει  σε  αφηγήσεις  της  Π.Δ., στις  οποίες  μας  περιγράφεται 
πώς σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Ενώχ (Γεν 5,24) και ο Ηλίας 

(Βασ Δ΄ 2,11) δεν πέθαναν, αλλά παραλήφθηκαν και μετατέθηκαν στον 

ουρανό. Επίσης  μας  θυμίζει  το  Σολ  4,10-11, όπου  αναφέρεται  ότι  ο 

ευσεβής άνθρωπός μετατέθηκε από τον Θεό κοντά Του, για να μη ζει 
ανάμεσα σε αμαρτωλούς.

• Η  παραβολή  προειδοποιήσει  για  την  αποδοχή  της  ΒτΘ  και  για  τις 

συνέπειες της απόρριψης της ΒτΘ.
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• Στην  παραβολή  (Q 17,34-35) καθρεφτίζεται  επίσης  η  δομή  της 

Ισραηλιτικής  αγροτικής  κοινωνίας  της  εποχής  και  ο  καταμερισμός 

των εργασιών μεταξύ των ανδρών και των γυναικών.

• Χρήση  του  ρήματος  «παραλαμβάνομαι». Η  όλη  περιγραφή  μας 

παραπέμπει  σε  αφηγήσεις  της  Π.Δ., στις  οποίες  μας  περιγράφεται 
πώς σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Ενώχ (Γεν 5,24) και ο Ηλίας 

(Βασ Δ΄ 2,11) δεν πέθαναν, αλλά παραλήφθηκαν και μετατέθηκαν στον 

ουρανό. Επίσης  μας  θυμίζει  το  Σολ  4,10-11, όπου  αναφέρεται  ότι  ο 

ευσεβής άνθρωπός μετατέθηκε από τον Θεό κοντά Του, για να μη ζει 
ανάμεσα σε αμαρτωλούς.

• Η  παραβολή  προειδοποιήσει  για  την  αποδοχή  της  ΒτΘ  και  για  τις 

συνέπειες της απόρριψης της ΒτΘ.
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

2) Λκ 12,16-21 :  (Παραβολή του άφρονα πλουσίου) 

• Η παραβολή  αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, στις απρόβλεπτες συνέπειες που 

έχει η ατομοκεντρική στάση του ανθρώπου και η παράβλεψη από αυτόν του 

Θεού, της βασιλείας Του και της τελικής κρίσης Του.

3) Λκ 16,1-8 ( Παραβολή του άδικου διαχειριστή)

• Η  παραβολή  αναφέρεται  στο  ότι  ο  άνθρωπος, αν  θέλει  να  αποφύγει  την 

(εσχατολογική) κρίση  του  Θεού, πρέπει  ν’ αντιδράσει  γρήγορα  και  έξυπνα, 

όπως αντέδρασε ο άδικος διαχειριστής.
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