
LA PARABOLE DU FIGUIER ET LA VENUE DU FILS DE L'HOMME

Marc XIII v 28 - 36
Intro : le figuier : 28. ᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς 
µάθετε τὴν παραβολήν · ὅταν αὐτῆς ἤδη ὁ 
κλάδος ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ ϕύλλα, 
γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ ϑέρος ἐστίν ·
29. οὕτως καὶ ὑµεῖς, ὅταν ταῦτα ἴδητε 
γινόµενα, 
γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ ϑύραις.
30. ᾿Αµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι οὐ µὴ παρέλθῃ ἡ 
γενεὰ αὕτη, µέχρι οὗ πάντα ταῦτα γένηται.
31. ῾Ο οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται ·
οἱ δὲ λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσιν. 
nul ne connaît l'heure ni le jour :
32. Περὶ δὲ τῆς ἡµέρας ἐκείνης ἢ ὥρας οὐδεὶς
οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι οἱ  ἐν οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ 
υἱός, εἰ µὴ ὁ πατήρ. (...33 déplacé)
La comparaison :
34. ῾Ως ἄνθρωπος ἀπόδηµος ἀφεὶς τὴν
οἰκίαν αὐτοῦ, καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ 
τὴν ἐξουσίαν, καὶ ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, 
καὶ τῷ ϑυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ

Matthieu 24 v 32 - 51
Intro : le figuier : 32.᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς 
µάθετε τὴν παραβολήν · ὅταν ἤδη ὁ κλάδος 
αὐτῆς γένηται ἁπαλός, καὶ τὰ ϕύλλα ἐκφύῃ, 
γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ ϑέρος ·
33. οὕτως καὶ ὑµεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, 
γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν, ἐπὶ ϑύραις.
34. ᾿Αµὴν λέγω ὑµῖν, οὐ µὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ 
αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.
35. ῾Ο οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ  
λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσιν.

nul ne connaît l'heure ni le jour :
36. Περὶ δὲ τῆς ἡµέρας ἐκείνης καὶ ὥρας 
οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, 
οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ µὴ ὁ πατήρ (µου) µόνος.
La comparaison :
37. ῞Ωσπερ δὲ αἱ ἡµέραι τοῦ Νῶε,  οὕτως 
ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ  τοῦ 
ἀνθρώπου.
38. ῞Ωσ(περ) γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡµέραις  ταῖς 
πρὸ τοῦ κατακλυσµοῦ τρώγοντες καὶ 
πίνοντες, γαµοῦντες καὶ ἐκγαµίσοντες,  ἄχρι 
ἧς ἡµέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,
39. καὶ οὐκ ἔγνωσαν, ἕως ἦλθεν ὁ  
κατακλυσµὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται 
καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ  ἀνθρώπου.
40. Τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ · ὁ εἷς 
παραλαµβάνεται, καὶ ὁ εἷς ἀφίεται.
41. ∆ύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ µύλωνι (μύλῳ)· µία 
παραλαμβάνεται, καὶ µία ἀφίεται.

Luc chap 21 v 29 à 36
Intro : le figuier : 29.Καὶ εἶπεν παραβολὴν 
αὐτοῖς,῎Ιδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα·
30. ὅταν προβάλωσιν ἤδη, ϐλέποντες ἀφ΄ 
ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ ϑέρος 
ἐστίν.
31. Οὕτως καὶ ὑµεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα 
γινόµενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ 
ϐασιλεία τοῦ ϑεοῦ.
32. ᾿Αµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι οὐ µὴ παρέλθῃ ἡ 
γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα γένηται.
33. ῾Ο οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ
λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσιν.

Pas de jour ni heure.
Pas de comparaison.
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Marc :Veillez donc : 33. Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε 
καὶ προσεύχεσθε · 
οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν.(fragment 
déplacé).
35. Γρηγορεῖτε οὖν · οὐκ οἴδατε γὰρ
πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψέ,
ἢ µεσονυκτίου, ἢ ἀλεκτοροφωνίας, ἢ
πρωΐ,
36. µὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑµᾶς 
καϑεύδοντας.

Matthieu : Veillez donc :
42. Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ 
ὁ κύριος ὑµῶν ἔρχεται.
43. ᾿Εκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ 
οἰκοδεσπότης ποίᾳ ϕυλακῇ ὁ κλέπτης 
ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἂν εἴασεν 
διορυγῆναι (-χθῆναι) τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.
44. ∆ιὰ τοῦτο καὶ ὑµεῖς γίνεσθε ἕτοιµοι · ὅτι 
οὐ δοκεῖτε,  ᾗ ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἔρχεται.
45. Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ 
ϕρόνιµος, ὃν κατέστησεν ὁ κύριος  αὐτοῦ ἐπὶ 
τῆς οἰκετείας αὐτοῦ, τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν 
τροφὴν ἐν καιρῷ ;
46. Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ 
κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως.
47. ᾿Αµὴν λέγω ὑµῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς
ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
48. ᾿Εὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν 
τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ κύριός µου 
ἐλϑεῖν, 
49. καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους, 
ἐσϑίειν (ἐσθίῃ) δὲ καὶ πίνειν (πίνῃ) µετὰ τῶν 
µεθυόντων,
50. ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν 
ἡµέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ 
γινώσκει,
51. καὶ διχοτοµήσει αὐτόν, καὶ τὸ µέρος 
αὐτοῦ µετὰ τῶν ὑποκριτῶν ϑήσει · ἐκεῖ ἔσται 
ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ ϐρυγµὸς τῶν ὀδόντων. 

Luc : Veillez donc :
34. Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς, µήποτε  
ϐαρηθῶσιν ὑµῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ  
µέθῃ καὶ µερίµναις ϐιωτικαῖς, καὶ αἰφνίδιος 
ἐφ΄ ὑµᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡµέρα ἐκείνη.
35. ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς
καθηµένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
36. ᾿Αγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ δεόµενοι,
ἵνα καταξιωθῆτε (κατισχύσητε)  ἐκφυγεῖν 
(ταῦτα) πάντα τὰ µέλλοντα γίνεσϑαι, καὶ 
σταθῆναι ἔµπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Luc XII v 41-48
41. Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κύριε, πρὸς ἡµᾶς τὴν 
παραβολὴν ταύτην λέγεις, ἢ καὶ πρὸς πάντας ·
42. Εἶπεν δὲ ὁ κύϱιος, Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς 
οἰκονόµος καὶ  ϕρόνιµος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ 
τῆς ϑεραπείας αὐτοῦ, τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ 
σιτοµέτριον · 43. Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλ-
ϑὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως.
44. ᾿Αληθῶς λέγω ὑµῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν
αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
45. ᾿Εὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ 
αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ κύριός µου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται 
τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ
πίνειν καὶ µεθύσκεσθαι · 46. ἥξει ὁ κύριος τοῦ 
δούλου ἐκείνου ἐν ἡµέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ
ᾗ οὐ γινώσκει · καὶ διχοτοµήσει αὐτόν, καὶ τὸ µέρος 
αὐτοῦ µετὰ τῶν ἀπίστων ϑήσει.
47. ᾿Εκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ ϑέληµα τοῦ 
κυρίου ἑαυτοῦ, καὶ µὴ ἑτοιµάσας µηδὲ ποιήσας πρὸς 
τὸ ϑέληµα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς · 48. ὁ δὲ µὴ 
γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. 
Παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ΄
αὐτοῦ · καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον 
αἰτήσουσιν αὐτόν. 


