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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

4) Q 6,47-49 [Μτ 7,24-27 // Λκ 6,46-49] :  (Παραβολή του σπιτιού σε βράχο / άμμο)

«πᾶς ὁ   ἀκούων  μου  τ... λόγ... καὶ  ποιῶν  αὐτούς, ὅμοιός  ἐστιν   ἀνθρώπῳ  ὃς 

ᾠκοδόμησεν ⟦αὐτοῦ τὴν⟧ οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν· καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ 
ποταμοὶ  ⟦ καὶ  ἔπνευσαν  οἱ  ἄνεμοι⟧ καὶ  προσέπεσαν  τῇ  οἰκίᾳ  ἐκείνῃ, καὶ  οὐκ 

ἔπεσεν, τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. καὶ ⟦πᾶς⟧ ὁ  ἀκούων ⟦ μου τοὺς λόγους⟧ 
καὶ  μὴ  ποιῶν  ⟦αὐτοὺς⟧ ὅμοιός  ἐστιν   νθρώπῳ  ὃς  ᾠκοδόμησεν  ⟦ αὐτοῦ  τὴν⟧ 
οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον· καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ ⟦ καὶ ἔπνευσαν οἱ 
ἄνεμοι⟧ καὶ  προσέκοψαν  τῇ  οἰκίᾳ  ἐκείνῃ, καὶ  εὐθὺς  ἔπεσεν  καὶ  ἦν  ⟦ ἡ  πτῶσις⟧ 
αὐτῆς μεγά⟦λη⟧». 
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

Παρατηρήσεις: 

• Η  παραβολή  εντάσσεται  στην  ευρύτερη  ενότητα  της  πηγής  των 

Λογίων, στην Q 4,16· 6,20-49. 

• Αυτή  αναφέρεται  στον  προγραμματικό  λόγο  του  Ιησού  όπου 

περιλαμβάνονται θέσεις του Ιησου που αφορούν τη σχέση του Θεού με 
τους ανθρώπους και με τον νέο τρόπο ύπαρξης του ανθρώπου μέσα 

στην ΒτΘ. 

• Ο  Ιησούς  κλείνει  τον  λόγο  του  με  την  παραβολή  Q 6,47-49. Με  αυτή 

προτρέπει τους ακροατές του να εφαρμόσουν τον λόγο του. Δηλαδή, η 

παραβολή Q 6,47-49 λειτουργεί και ως επίλογος του προγραμματικού 

λόγου του Ιησού. Έτσι, ο Ιησούς επεξηγεί τις επιπτώσεις που θα έχει 
στη ζωή τους η υιοθέτηση ή η απόρριψη του λόγου του.
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• Στην  παραβολή  παρατίθενται  και  συγκρίνονται  ταυτόχρονα  δύο 

ενέργειες του ανθρώπου, που αφορούν το κτίσιμο ενός σπιτιού.  Η μία 

από αυτές αναφέρεται στο σπίτι που κτίζεται από τον ιδιοκτήτη του 

πάνω σε σταθερό έδαφος. Η άλλη αφορά το σπίτι που κτίζεται πάνω 

σε  σαθρό  έδαφος. Το  αποτέλεσμα  είναι  ανάλογο. Το  πρώτο  σπίτι 
αντέχει στα φυσικά φαινόμενα. Αντίθετα, το δεύτερο σπίτι καταστρέ 
φεται από τα φυσικά φαινόμενα.

• Χρησιμοποιείται  η  λέξη  «πᾶς» (Q 6,47. 49). Με  αυτή  διατυπώνεται  ο 

εξής κανόνας: 

Κάθε  («πᾶς») άνθρωπος που  οικοδομεί  σε  σταθερό  έδαφος  γλυτώνει 
το σπίτι του από τη μανία της φύσης. 

Αντίθετα, κάθε  («πᾶς») άνθρωπος  που  οικοδομεί  πάνω  σε  σαθρό 

έδαφος χάνειτο σπίτι του από τη μανία της φύσης.
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• Χρησιμοποιείται  η  αντωνυμία  «μου». Ο  Ιησούς  τονίζει  εδώ  πόσο 

σημαντικό  είναι  να  υιοθετούν  οι  άνθρωποι  τον  λόγο  του. Ο  Ιησούς 

μιλά  εδώ  με  αυθεντία, όπως  πράττει  και  στο  Q 10,16 [Μτ 10,40 // Λκ 

10,16]: «Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, ⟦καὶ⟧ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν 

 ποστείλαντάμε» (πρβλ. Μκ 9,37).

• Οι δύο αφηγήσεις εξελίσσονται σε τρία στάδια: 1ο στάδιο: περιγραφή 

συγκεκριμένης ενέργειας - 2ο στάδιο: επιπλοκή - 3ο στάδιο: επίπτωση. 

Στην πρώτη αφήγηση: 1ο στάδιο, το κτίσιμο σπιτιού πάνω σε σταθερό 

έδαφος. 2ο στάδιο, εμφάνιση  κακοκαιρίας. 3ο στάδιο  περιγράφεται  η 

αντοχή του κτιρίου στην κακοκαιρία. 

Στη  δεύτερη  αφήγηση: 2ο στάδιο  το  κτίσιμο  του  σπιτιού  σε  σαθρά 

θεμέλια . 2ο στάδιο , εμφάνιση  της  κακοκαιρίας . 3ο στάδιο , η 

καταστροφή του σπιτιού.
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• Ήδη  στην  παλαιοδιαθηκική  παράδοση  χρησιμοποιούνται  οι  εικόνες 

της πέτρας, της οικοδόμησης σπιτιού, των καιρικών φαινομένων κ.ά., 

για να εκφράσουν μεταφορικά τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. 

Ο  Θεός  π.χ. περιγράφεται  στην  Π.Δ. ως  η  πέτρα  επί  του  οποίου 

κτίζεται η αληθινή σχέση του Θεού με τον άνθρωπο29. 

Επίσης, στην Π.Δ. περιγράφεται μεταφορικά ότι ο δίκαιος άνθρωπος, 

επιβιώνει  από  τις  καταιγίδες, σώζεται, ενώ  ο  ασεβής  χάνεται  από 

αυτές, δηλαδή τιμωρείται
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της παραβολής 

• 1η ερμηνεία : 

Η παραβολή θέλει να δείξει ότι ο άνθρωπος, αν θέλει να αποφύγει την 

(εσχατολογική) κρίση  του  Θεού, πρέπει  ν’ αντιδράσει  γρήγορα  και 
έξυπνα  και  να  εφαρμόσει  τις  εντολές  του  Ιησού, όπως  έπραξε  και  ο 

συνετός  άνθρωπος  που  θεμελίωσε  το  σπίτι  του  πάνω  σε  σταθερό 

έδαφος. 

Η παραβολή τονίζει ότι η σωστή θεμελίωση της ζωής του ανθρώπου 

έχει μεγάλη σημασία, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. 

Η αναφορά στην καταιγίδα συμβολίζει είτε την επερχόμενη κρίση του 

Θεού  είτε  τις  δυσκολίες  που  θα  αντιμετωπίσει  ο  άνθρωπος  στηζωή 

του, τις οποίες πρέπει να υπερπηδήσει, αν θέλει να κριθεί θετικά από 

τον Θεό.
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• 2η ερμηνεία : 

Η παραβολή η παραβολή έχει μια μετα-επικοινωνιακή λειτουργία. 

Επειδή η παραβολή αυτή εκφέρεται προφορικά, δηλαδή ακούγεται και 
δεν  διαβάζεται, εμπεριέχει  στοιχεία  που  σχετίζονται  με  την 

επικοινωνιακή  λειτουργία  των  τότε  ακροατών  και  τον  τρόπο 

πρόσληψης από αυτούς του διδακτικού λόγου του Ιησού.

Αναπτύσσεται  έτσι  μια  διαδικασία  μάθησης. Αυτή  περιλαμβάνει 
από  τη  μια  μεριά  τη  διδασκαλία  του  Ιησού  και  τη  συνεχή  ενθύμησή 

της, και από την άλλη την θεολογική προσέγγισή της διδασκαλίας του 

Ιησού και την έμπρακτη εφαρμογή της στην καθημερινή ζωή
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• 3η ερμηνεία : 

Η παραβολή αναδεικνύει την αυθεντία του Ιησού. 

Στην  παραβολή  ο  Ιησούς  απευθύνεται  με  αυθεντία  στους  ακροατές 

του  και  τους  προτρέπει  να  εφαρμόσουν  τον  λόγο  του, αλλιώς  οι 
συνέπειες γι’ αυτούς θα είναι τραγικές. 

Σημειώνουμε, ότι ο λόγος του Ιησού και οι τελικές προτροπές του (Q 

6,47-49) προς τους ακροατές του δεν αποσκοπούν στο ν’ αντιπαρατεθεί 
αυτός με τον μωσαϊκό Νόμο
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

5) Q 7,31-35 [Μτ 11,16-19 // Λκ 7,31-35] (παραβολή των παιδιών που
παίζουν στην αγορά).

Αυτή αναφέρεται στην άρνηση των Ισραηλιτών να δεχθούν τον Ιωάννη 

τον  Βαπτιστή, τον  Ιησού  και  το  κήρυγμά  τους  και  στις  συνέπειες  της 

άρνησης αυτής.

«τίνι.. ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην καὶ τίνι ἐ<στ>ὶν ὁμοί<α>; ὁμοία ἐστὶν 

παιδίοις καθημένοις ἐν ⟦ταῖς⟧  γορ⟦αῖς⟧ ἃ προσφωνοῦντα ⟦ τοῖς ἑτέρ⟧

οις λέγουσιν· ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ 

ἐκόψασθε. ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μὴ.. ἐσθίων μήτε
πίνων, καὶ  λέγετε·  δαιμόνιον  ἔχει. ἦλθεν  ὁ  υἱὸς  τοῦ   νθρώπου  ἐσθίων 

καὶ πίνων, καὶ λέγετε· ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν 

φίλος  καὶ  ἁμαρτωλῶν. καὶ  ἐδικαιώθη  ἡ  σοφία   ἀπὸ  τῶν  τέκνων 

αὐτῆς».
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

Παρατηρήσεις 

• Η παραβολή Q 7,31-35 περιέχεται στην ομάδα των κειμένων της πηγής 

των λογίων (Q), που αναφέρονται στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και στον 

Ιησού.

• Q 7,18-19· 7,24-28 γίνεται λόγος για την προσωπικότητα και το έργο 

του Ιωάννη του Βαπτιστή. 

• Q 9,57-60 γίνεται λόγος για τον Ιησού. Εκεί ο Ιησούς αυτοαποκαλείται 
Υιός  του  Ανθρώπου  και  καλεί  τους  ανθρώπους  να  τον 

ακολουθήσουν εγκαταλείποντας τα πάντα για χάρη του.
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

Παρατηρήσεις 

• Στην  παραβολή  συγκρίνεται  η  συμπεριφορά  κάποιων  παιδιών  που 

προσπαθούννα  παίξουν. Δεν  το  κατορθώνουν  όμως, γιατί  ορισμένα 

από τα παιδιά αυτά επιχειρούν ν’ αρχίσουν το παιχνίδι, άλλα όμως 

παιδιά δεν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση. 

• Έχουμε  δύο  προσκλήσεις  για  παιχνίδι  και  δύο  αρνήσεις  στις 

προσκλήσεις αυτές.
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1η πρόσκληση
«ηὐλήσαμεν ὑμῖν» (: σας παίξαμε με τη 

φλογέρα)

1η άρνηση
«οὐκ ὠρχήσασθε (: δεν χορέψατε)

2η πρόσκληση
«ἐθρηνήσαμεν» (: σας τραγουδήσαμε

μοιρολόγια)

 2η άρνηση
«οὐκ ἐκόψασθε» (: εσείς δεν 

κλάψατε)



Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• Στις  παραπάνω  προσκλήσεις  και  αρνήσεις  αντιστοιχούν  δύο 

προσκλήσεις μια του Ιωάννη & μια του Ιησού και δύο αρνήσεις των 

ανθρώπων.

Και  ο  Ιωάννης  Βαπτιστής  και  ο  Ιησούς  πρότειναν  στους  Ισραηλίτες, έναν 

διαφορετικό τρόπο ζωής, ασκητικό ο πρώτος, μη ασκητικό ο δεύτερος.

Όμως  οι  άνθρωποι  απέρριψαν  και  τον  Ιωάννη  τον  Βαπτιστή  και  τον  Ιησού. 

Πρόσχημα: Ο Ιωάννης κατέχονταν από ένα δαίμονα και ο Ιησούς συνέτρωγε με 
περιθωριακούς ανθρώπους.
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1η πρόσκληση
«ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μὴ ἐσθίων μήτε

πίνων»

1η άρνηση
«καὶ λέγετε· δαιμόνιον ἔχει»

2η πρόσκληση
«ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ  ἀνθρώπου 

ἐσθίων καὶ πίνων»

 2η άρνηση
«καὶ λέγετε· ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ

οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ 
ἁμαρτωλῶν»



Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• Η όλη παραβολή παρατίθεται κατά τρόπο αφηγηματικό. 

Σε  αυτή  εξιστορείται  πώς  ο  Ιησούς  παρατηρεί  μια  κοινωνική 

δραστηριότητα, μια ομάδα παιδιών που παίζουν παιγνίδια, τα οποία 

αναπαριστούν στιγμές της ζωής των ανθρώπων.

Επίσης αναφ’ερονται περιστατικά από τη ζωή του Ιωάννη Βαπτιστή & 

του Ιησού

• Η παραβολή κλείνει με τον στίχο 35 («καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία  πὸ τῶν 

τέκνων  αὐτῆς») Αξιοπρόσεκτο:  Στον  στίχο  χρησιμοποιείται  η  λέξη 

«τέκνα», ενώ  στον  στίχο  32 (: «ὁμοία ἐστὶν  παιδίοις  καθημένοις  ἐν 

⟦ταῖς⟧  γορ⟦αῖς⟧») η λέξη «παιδία». Η λέξη «παιδία» δηλώνει συνήθως 

την ηλικία, ενώ η λέξη «τέκνα» δηλώνει, μεταξύ των άλλων, ότι κάποιο 

άτομο ανήκει σε κάποιον. Έτσι, ο αφηγητής της παραβολής φαίνεται 
σαν να θέλει με τη χρήση της λέξης «τέκνα» να διαχωρίσει τα τέκνα 

του στίχου 35 από τα παιδία του στίχου 32.
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• Η αναφερόμενη λέξη «σοφία» συνδέεται στην Q με τον Ιησού. 

• Q 11,49 : «διὰ τοῦτο  καὶ  ἡ  σοφία.. εἶπεν·   ἀποστελῶ  πρὸς  αὐτοὺς 

προφήτας καὶ σοφοὺς, καὶ ἐξ αὐτῶν  ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν». 

• Q 11,31, όπου  αναφέρεται  ότι: «βασίλισσα νότουἐγερθήσεται  ἐν  τῇ 

κρίσει  μετὰ  τῆς  γενεᾶς  ταύτης  καὶ  κατακρινεῖ  αὐτήν, ὅτι  ἦλθενἐκ 

τῶν  περάτων  τῆς  γῆς   ἀκοῦσαι  τὴν  σοφίαν  Σολομῶνος, καὶ  ἰδοὺ 

πλεῖον Σολομῶνος ὧδε». 

• Σημειωτέο στην ΠΔ η σοφία συνδέεται με τον Θεό : 
Η  σοφία  π.χ. αποστέλλει  διαφόρους  φίλους  του  Θεού  και  προφήτες, 

(Πρμ 9,3· Σολ 7,27).

Αυτοί  στέλνονται  για  να  νουθετήσουν  τους  ανθρώπους. Αυτοί  όμως 

τους καταδιώκουν και τους δολοφονούν (Q 7,35· Q 11,31· Q 11,49). 
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• Σε ό,τι αφορά το περιγραφόμενο παογχνίδι τνω παιδιών:  

Στην  παραβολή  περιγράφεται  το  παιχνίδι  κάποιων  παιδιών  σε 
κάποιο εξωτερικό χώρο. 

Αυτά, παίζοντας, τραγουδούσαν  με  τη  χρήση  κάποιου  μουσικού 

οργάνου  διάφορα  τραγούδια  και  προσπαθούσαν  να  ενθαρρύνουν, 

χωρίς επιτυχία, και άλλα παιδιά να συμμετέχουν στο παιχνίδι. 

Το  αξιοπρόσεκτο, είναι ότι ο  αφηγητής  επιμένει να τονίζει τη διπλή 

άρνηση συμμετοχής στο παιχνίδι.
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

• Στην παραβολή χρησιμοποιείται η έκφραση: «ἡ γενεὰ ταύτη» (Q 7,31 · 

πρβλ. Q 11,16.29.31-32.50-5142) 

• Αυτή  αναφέρεται  κατ’ αρχάς  στους  Ισραηλίτες  της  εποχής  του 

Ιησού. Ταυτόχρονα όμως, η έκφραση αυτή απαντά και στην Π.Δ. και 
αναφέρεται στους Ισραηλίτες και στην αντίθετη με τις βουλές του 

Θεού συμπεριφορά τους κατά την εποχή της Εξόδου ή γενικότερα σε 
άλλες χρονικές περιόδους. Όλοι όσοι συνιστούν την γενεά αυτή θα 

υποστούν τις συνέπειες της οργής του Θεού. 

• Η  πηγή  Q, λοιπόν, αποστασιοποιείται  από  την  γενεά  αυτή  και 
δηλώνει ότι όσοι Ισραηλίτες ακολουθήσουν τον Ιησού θα κρίνουν τις 

δώδεκα φυλές του Ισραήλ.
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της παραβολής

• 1) : Η  παραβολή  θέλει  να  δείξει  ότι  η  άρνηση  των  Ισραηλιτών  («ἡ γενεά 
ταύτη») να  δεχθούν  τον  Ιωάννη  τον  Βαπτιστή, τον  Ιησού  και  το  μήνυμα 
τους θα έχει σημαντικές συνέπειες γι’ αυτούς 

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής πρόβαλλε στους Ισραηλίτες την ασκητική ζωή του και 
θέλησε μέσω αυτής να τονίσει ακόμη περισσότερο τη διδασκαλία  του για τη 

επερχόμενη  κρίση  του  Θεού. Οι  Ισραηλίτες  όμως  δεν  καταδέχτηκαν  να  τον 

ακούσουν. 

Ο  Ιησούς, με  την  συναναστροφή  του  με  τους  περιθωριακούς  της  κοινωνίας, 

θέλησε  να  τους  φανερώσει  τα  χαρακτηριστικά  της  εσχατολογικής  κοινωνίας 

των ανθρώπων με τον Θεό. 

Οι Ισραηλίτες όμως δεν θέλησαν να τον ακούσουν. 

Έχουμε λοιπόν έναρξη της εσχατολογικής κρίσης
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Η ατομική εσχατολογική τιμωρία του Ισραηλίτη από τον Θεό

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της παραβολής

• 2) η  χρήση  στην  παραβολή  του  τίτλου  «Υιός του  Ανθρώπου» την  χρωματίζει 
χριστολογικά. 

• Στην αφήγηση δεν παρατίθενται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής καιο Ιησούς, αλλά ο 

Ιωάννης ο Βαπτιστής και ο Υιός του Ανθρώπου. 

• Με την παράθεση αυτή αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα, το ειδικό βάρος και η 

ξεχωριστή λειτουργία του Ιησού. 

• Ο Ιησούς μιλά και δραστηριοποιείται μεταξύ των ανθρώπων, ιδίως μεταξύ 

των περιθωριακών, ως ο Υιός του Ανθρώπου, ως αυθεντία. 

• Ο Ιησούς δεν προτείνει μόνον σοφές προτάσεις ζωής, αλλά προαναγγέλλει 
και την μελλοντική του έλευση.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Ο  Ιησούς  ταυτίζει  τον  εαυτό  του  με  τον  Υιό  του  Ανθρώπου  και  αυτό-

συστήνεται  ως  εκείνος, από  τον  οποίο  εξαρτάται  η  εσχατολογική  κρίση  των 

ανθρώπων. 

• Q 12,8-9[Μτ 10,32-33 // Λκ 12,8-9]: “πᾶς ὃς ⟦ἂν⟧ ὁμολογήσ⟦ῃ⟧ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν 

τῶν  ἀνθρώπων, κα⟦ὶ ὁ  υἱὸς  τοῦ ἀνθρώπου⟧ ὁμολογήσ⟦ει⟧ ἐν  αὐτῷ 

ἔμπροσθεν  τῶν   ἀγγέλων.. ὃς  δ᾿  ἂν   ἀρνήσηταί  με  ἔμπροσθεν  τῶν  
ἀνθρώπων,  ἀπαρνη⟦θήσεται⟧ ἔμπροσθεν τῶν  ἀγγέλων ...”. 

• Ο  Ιησούς, ως  Ισραηλίτης, απευθύνει  το  κήρυγμα  του  για  τη  μελλοντική  κρίση 

του Θεού πρωτίστως στους συμπατριώτες του Ισραηλίτες. 

• Ο Ιησούς, ως ο Υιός του Ανθρώπου, και η διδασκαλία του για την ΒτΘ, είναι οι 
δύο παράγοντες, από τους οποίους θα εξαρτηθεί η σωτηρία ή η καταδίκη των 

Ισραηλιτών και των άλλωνανθρώπων κατά την εσχατολογική κρίση του Θεού. 

Αυτοί πρέπει να αλλάξουν, αν θέλουν να σωθοὐν
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