
ΕΙΔΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

Μάθημα 5 



ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
• Επιχειρήματα υπέρ υπάρξεως της Q 
• Φιλολογική μορφή της Πηγής των Λογίων 
• Χρόνος, τόπος, συγγραφέας της Q 
• Έκταση της Πηγής των Λογίων 
     και Περιεχόμενο της Πηγής των Λογίων 
• Θεολογικά χαρακτηριστικά 
• Σχέσεις Μάρκου- Q 

 



I. Επιχειρήματα υπέρ υπάρξεως της Q 
• (α) Οι λεκτικές συμφωνίες (από 50% μέχρι 97%) 
• (β) Η ύπαρξη διττών λογίων σε Ματθαίο -Λουκά 
• (γ) Η ύπαρξη διττών παραδόσεων στο Λουκά  
• (δ) Η διάταξη της ύλης 
• (ε) Η θεματική διάταξη  
• (στ) Η ομοιογένεια  
• (ζ) Η στατιστική συμφωνία  



II. Φιλολογική μορφή της Πηγής των Λογίων 

• (α) Η Q σε γραπτή  μορφή. 
  
• (β) Η αρχική γλώσσα ελληνική. 
 
• (γ) Η Q σε ενιαία μορφή.  
  Οι Μτ-Λκ  χρησιμοποίησαν το ίδιο συνεχές κείμενο. 
 
• (δ)  Η διάταξη της Q  ίδια με το κατά Λουκάν. 
 
• (ε)  Η αρχική γλωσσική μορφή της Q  διατηρήθηκε 

ακριβέστερα στο κατά Λουκάν.  
 



III. Χρόνος, τόπος, συγγραφέας της Q 
 

• Χρόνος: γύρω στο 50 μ.Χ 
 
•  Τόπος: Πιθανότερες εκδοχές Συρία, Αίγυπτος, Έφεσος 
  
• Συγγραφέας: Δεν πρέπει να γράφτηκε συλλογικά από τα 

μέλη κάποιας πρωτοχριστιανικής κοινότητας, αλλά από 
μεμονωμένο άτομο 





IV. Έκταση της Πηγής των Λογίων 
c. 214  στίχοι 

 
ΠEΡIEXOMENO  

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΩΝ  
• 1. Εισαγωγή 

• Κήρυγμα του βαπτιστή Ιωάννη 
• Πειρασμοί του Ιησού 



 
2. Διδασκαλία του Ιησού 

 
• Μακαρισμοί 

• Αγαπάτε τους εχθρούς σας 
• Κρίση και κατάκριση 
• Δοκιμή των καρπών 

• Το χτίσιμο στο βράχο 
• Η κατάληξη της διδασκαλίας του Ιησού 

 



 
3 Ανταπόκριση στο κήρυγμα του Ιησού 

 
• Ο δούλος του εκατόνταρχου 

• Ιησούς και Ιωάννης ο Βαπτιστής 
• Η μαθητεία στον Ιησού 

 
 



4. Ο Ιησούς και οι μαθητές του 
 

• Η αποστολή των μαθητών 
• Ταλανισμός των πόλεων της Γαλιλαίας 
• Ευχαριστία του Ιησού στον Πατέρα 

• Μακαρισμός των μαθητών 
• Κυριακή Προσευχή 

• Ανταπόκριση στην προσευχή 
 



5. Ο Ιησούς και οι αντίπαλοι του 
 

• Η αντιδικία περί Βεελζεβούλ 
• Η επιστροφή του πονηρού πνεύματος 

• Το σημείο του Ιωνά. 
• Ταλανισμός των φαρισαίων 

 



6. Προετοιμασία για το επικείμενο Τέλος 
 • Προτροπή για άφοβη ομολογία 

• Περί επιγείων πραγμάτων 
• Περί ετοιμότητας και πίστεως 

• Διαιρέσεις στις οικογένειες 
• Τα σημεία των καιρών 

• Οι παραβολές για το συναπόσπορο και τη ζύμη 
• Καταδίκη Ισραήλ και αποκλεισμός του από τη Βασιλεία 

• Θρήνος για την Ιερουσαλήμ 
 



7. Επίλογος: Ο εσχατολογικός λόγος 
 • Ο ερχομός του Υιού του Ανθρώπου (Λκ. 17:23-37) 

 23  kai. evrou/sin um̀i/n\ ivdou. evkei/( Îh;\Ð ivdou. w-de\ mh. avpe,lqhte mhde. diw,xhteÅ  24  w[sper ga.r 

h ̀avstraph. avstra,ptousa evk th/j up̀o. to.n ouvrano.n eivj th.n up̀V ouvrano.n la,mpei( ou[twj e;stai 

o ̀uìo.j tou/ avnqrw,pou Îevn th/| hm̀e,ra| auvtou/ÐÅ  25  prw/ton de. dei/ auvto.n polla. paqei/n kai. 

avpodokimasqh/nai avpo. th/j genea/j tau,thjÅ  26  kai. kaqw.j evge,neto evn tai/j hm̀e,raij Nw/e( 

ou[twj e;stai kai. evn tai/j hm̀e,raij tou/ uìou/ tou/ avnqrw,pou\ 31 evn evkei,nh| th/| hm̀e,ra| o]j e;stai 

evpi. tou/ dw,matoj kai. ta. skeu,h auvtou/ evn th/| oivki,a|( mh. kataba,tw a=rai auvta,( kai. ò evn avgrw/| 

om̀oi,wj mh. evpistreya,tw eivj ta. ovpi,swÅ  32  mnhmoneu,ete th/j gunaiko.j Lw,tÅ  33  o]j eva.n 

zhth,sh| th.n yuch.n auvtou/ peripoih,sasqai avpole,sei auvth,n( o]j dV a'n avpole,sh| zw|ogonh,sei 

auvth,nÅ  34  le,gw um̀i/n( tau,th| th/| nukti. e;sontai du,o evpi. kli,nhj mia/j( ò ei-j 

paralhmfqh,setai kai. o ̀e[teroj avfeqh,setai\  35  e;sontai du,o avlh,qousai evpi. to. auvto,( h ̀mi,a 

paralhmfqh,setai( h ̀de. ète,ra avfeqh,setaiÅ  



V. Τα θεολογικά χαρακτηριστικά της Q 

• Δεν είναι «Εγχειρίδιο Ηθικής». Ο στόχος της δεν 
ήταν διδακτικός ή παραινετικός. 

• Έντονη η εσχατολογική διάσταση της Q.  
• Ύπαρξη χριστολογικών στοιχείων  (Υιός του ανθρώπου) 
• Η απόρριψη του Ιησού από το λαό του 
• Σοφιολογικά στοιχεία και ιεραποστολικά κίνητρα   
• Λείπουν οι όροι «ευαγγέλιον», «δώδεκα»  
 



 
Κλειδί: Η ταξινόμηση του υλικού της Q 

 • Η Q εν είχε εξιστορητικό χαρακτήρα  
    (όπως Μκ/Μτ/Λκ/Ιω) 
• Λείπει η ιστορία του Πάθους, και η theologia crucis.  
• Το κέντρο βάρους της θεολογίας της Q ήταν η 

εσχατολογική διάσταση τον χριστιανικού μηνύματος.  



VI. Σχέσεις Μάρκου-Q 

• 1. Η Q στηρίζεται φιλολογικά στο κατά Μάρκον 
• 2. Το κατά Μάρκον στηρίζεται φιλολογικά στην Q  
• 3. Αμοιβαία ανεξαρτησία Q και κατά Μάρκον 
• 4. Συμβιβαστικές λύσεις (2 &3) 
• 5. Oι σχέσεις Μάρκου-Q σε άλλη βάση και όχι σε 

φιλολογική.  



Η νέα βάση των σχέσεων Μκ-Q 
 

• α) Eίχε ο ευαγγελιστής Μάρκος καθόλου 
γνώση των παραδόσεων της Q;  

• β) Γνώριζε το ίδιο το κείμενο της Q;  
• γ) Έκανε καθόλου χρήση του υλικού της Q;  
• δ) Έκανε χρήση του υλικού της Q με διάθεση 

δεκτική ή κριτική; 
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