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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (1)

Α. Οι αντιθέσεις στην επί του όρους ομιλία (Μτ 5,17-48)

1. Μτ 5,17-20: Εισαγωγή στις αντιθέσεις

• 5,17: Μὴ  νομίσητε  ὅτι  ἦλθον  καταλῦσαι  τὸν  νόμον  ἢ  τοὺς  προφήτας·  οὐκ 
ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.

• 5,18:  ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία 
κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ  ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται.

• 5,19: ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ 
οὕτως  τοὺς  ἀνθρώπους, ἐλάχιστος  κληθήσεται  ἐν  τῇ  βασιλείᾳ  τῶν 
οὐρανῶν·  ὃς  δ᾿  ἂν  ποιήσῃ  καὶ  διδάξῃ, οὗτος  μέγας  κληθήσεται  ἐν  τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

• 5,20: Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν 
γραμματέων  καὶ  Φαρισαίων, οὐ  μὴ  εἰσέλθητε  εἰς  τὴν  βασιλείαν  τῶν 
οὐρανῶν.
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (2)

Α . Οι αντιθέσεις στην επί του όρους ομιλία (Μτ 5,17-48)

2. Μτ 5,21-47: Οι επιμέρους αντιθέσεις

1η αντίθεση (Μτ 5,21-26): φόνος

«Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς  ἀρχαίοις· οὐ φονεύσεις· ὃς δ᾿ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος
ἔσται τῇ κρίσει 
ἐγὼ  δὲ  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  πᾶς  ὁ  ὀργιζόμενος  τῷ  ἀδελφῷ  αὐτοῦ ἔνοχος  ἔσται τῇ 

κρίσει...».

2η αντίθεση (Μτ 5,27-30): μοιχεία

«Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· οὐ μοιχεύσεις.

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη 

ἐμοί-χευσεν αὐτὴν…».
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (3)

Α . Οι αντιθέσεις στην επί του όρους ομιλία (Μτ 5,17-48)

2. Μτ 5,21-47: Οι επιμέρους αντιθέσεις

3η αντίθεση (Μτ 5,31-32): Λύση του γάμου

«Ἐρρέθη δέ· ὃς ἂν  ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ  ἀποστάσιον.

ἐγὼ  δὲ  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  πᾶς  ὁ   ἀπολύων  τὴν  γυναῖκα  αὐτοῦ  παρεκτὸς  λόγου 

πορνείας  ποιεῖ  αὐτὴν  μοιχευθῆναι, καὶ  ὃς  ἐὰν ἀπολελυμένην  γαμήσῃ, 

μοιχᾶται».

4η αντίθεση (Μτ 5,33-37): όρκος

«Πάλιν ἠκούσατε  ὅτι  ἐρρέθη  τοῖς   ἀρχαίοις·  οὐκ  ἐπιορκήσεις,  ἀποδώσεις  δὲ 
τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως»
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (4)

Α . Οι αντιθέσεις στην επί του όρους ομιλία (Μτ 5,17-48)

2. Μτ 5,21-47: Οι επιμέρους αντιθέσεις

5η αντίθεση (Μτ 5,38-42· Λκ 6,29): ανταπόδοση

Μτ 5,38-42 :«Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· ὀφθαλμὸν  ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα  ἀντὶ
ὀδόντος.

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ  ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ᾿ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν 

δεξιὰν σιαγόνα [σου], στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην...».

Λκ 6,29: «τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ
αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς».
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (5)

Α . Οι αντιθέσεις στην επί του όρους ομιλία (Μτ 5,17-48)

2. Μτ 5,21-47: Οι επιμέρους αντιθέσεις

6η αντίθεση (Μτ 5,43-47· Λκ 6,27α): αγάπη προς τον εχθρό

Μτ 5,43-47: «Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις
τὸν ἐχθρόν σου.

ἐγὼ  δὲ  λέγω  ὑμῖν·  ἀγαπᾶτε  τοὺς  ἐχθροὺς  ὑμῶν  καὶ  προσεύχεσθε  ὑπὲρ  τῶν 

διωκόντων ὑμᾶς...».

Λκ 6,27α « Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς  ἀκούουσιν·  ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν».

3. Μτ 5,48: Κλείσιμο των αντιθέσεων

«ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν»
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (6)

Α . Οι αντιθέσεις στην επί του όρους ομιλία (Μτ 5,17-48)

• Όλες οι αντιθέσεις ή μερικές ειπώθηκαν από τον Ιησού

• Αυτές παραδίδονται μόνον στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου 

• Οι αντιθέσεις 3, 5 και 6 μας παραδίδονται και από τον Λουκά

• Ο Μτ μας αφηγείται τη σχετική διδασκαλία του Ιησού

• Ο  αναθεωρητής  Ματθαίος  ενσωμάτωσε  τις  προϋπάρχουσες 
αντιθέσεις 

• Ο Μτ μάλλον παρέλαβε από την δική του πηγή τις αντιθέσεις 1, 2 
και 4 και τις πλαισίωσε με τις αντιθέσεις 3, 5 και 6. 
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (7)

1. φόνος

• Τα Εξ 20,15 και Δτ 5,18: «οὐ φονεύσεις»

• Ο Ιησούς: απαγορεύει ακόμη και η οργή εναντίον του συνανθρώπου

• Ο Ιησούς δεν καταργεί τον μωσαϊκό Νόμο.

• Καλεί  τον  άνθρωπο  να  αναζητήσει  το  βαθύτερο  αίτιο  της  διάταξης  του 

Μωσαϊκού Νόμου, που είναι η οργή

• Τονίζει   την  εναρμόνιση  της  συμπεριφοράς  του  ανθρώπου  με  το  θέλημα 

του Θεού, που επιτάσσει τον αυτοέλεγχο του ανθρώπου και την αποφυγή 

από αυτόν της οργής.
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (8)

2. Μοιχεία

• Τα Εξ 20,13 και Δτ 5,17 : «οὐ μοιχεύσεις»

• Ο  Ιησούς: απαγορεύει  ακόμη  και  την  επιθυμία  να  οικειοποιηθείς  την 

γυναίκα του άλλου 

• Ο άνδρας, επιθυμώντας την γυναίκα του άλλου αντικειμενοποιεί τη γυναίκα 

[ μοιχεία (Μτ 5,27-30), και το αποστάσιο υ (Μτ 5,31-32)].

• Ο Ιησούς δεν καταργεί τον μωσαϊκό Νόμο

• Ο  Ιησούς  αναζητά  το  σκεπτικό  του  Νομοθέτη  να  πατάξει  την  αρχέγονη 

τάση του ανθρώπου να οικειοποιείται τα πάντα

• Για τον Ιησού η «κτητική» συμπεριφορά του ανθρώπου απορρίπτεται από 

τον Θεό ως απαράδεκτη.
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (9)

3. Όρκος

• Μέχρι τον Ιησού ίσχυε η παράδοση, ο άνθρωπος να τηρεί τους όρκους που 

έδωσε στον όνομα του Θεού.

• Ο  Ιησούς  θεωρεί  ότι  με  τον  όρκο  ο  άνθρωπος  παραδέχεται  ότι  όσοι 
ισχυρισμοί  του  ή  πράξεις  του  επιβεβαιώνονται  από  τον  Θεό, αυτοί  είναι 
αληθείς. 

• Ο Ιησούς έμμεσα τονίζει ότι όσοι ισχυρισμοί του ή πράξεις του ανθρώπου  

δεν επιβεβαιώνονται μέσω του όρκου από τον Θεό, αυτοί είναι ψευδείς.

• ο Ιησούς τονίζει με την εντολή του αυτή ότι το θέλημα του Θεού ισχύει για 

όλες τις πλευρές της ζωής του ανθρώπου, με όρκο και χωρίς όρκο.
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (10)

4. Ανταπόδοση

• Ο  Ιησούς  προτρέπει  τους  μαθητές  του  να  μην  ανταποδίδουν  το  κακό  με 
κακό.

• Ο  Ιησούς  δεν  προτρέπει  τους  μαθητές  του  να  υπομένουν  αδιαμαρτύρητα 

όλες τις εναντίον τους πράξεις, αλλά να ενεργοποιηθούν κοινωνικά με ένα 

τελείως διαφορετικό τρόπο.

• Τα λόγια αυτά του Ιησού είναι ένα προσκλητήριο προς τους μαθητές του 

να δράσουν μέσα στον κόσμο με κριτήριο την αγάπη.

• Είναι  μια  συμπεριφορά  ανεξάρτητη  απ’ όλα  και  ταυτόχρονα  εξαρτημένη 

μόνον από την αγάπη.
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (10)

5.  Αγάπη προς τον εχθρό

• ο Ιησούς προβαίνει στην πιο ριζοσπαστική παρέμβαση του στο μέχρι τότε 
ισχύον ηθικό σύστημα.

• Παραλληλίζει  την  αγάπη  του  ανθρώπου  προς  τον  συνάνθρωπο  με  την 

αγάπη του Θεού. 

• Η αγάπη του Θεού εκχύνεται απροϋπόθετα προς όλους τους ανθρώπους.

       Μτ 5,45 Ο Θεός:  «τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς
                                    καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους»
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (10)

Β.  Εξουσία και ΒτΘ (1)

• Για τον Ιησού η άσκηση της εξουσίας είναι διακονία προς τον συνάνθρωπο
«...οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ 
μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτως δέ ἐστιν
ἐν ὑμῖν,  ἀλλ᾿ ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς 

ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος» (Μκ 10,42β-44).

Παρατηρήσεις: 

Αφορμή  : Το  ερώτημα  του  Ιάκωβου  & Ιωάννη  και   η  αντίδραση  των 

υπολοίπων 

Ο Ιησούς απαντά και χρησιμοποιεί τις λέξεις ποτήριον( του πάθους) & και 
βάπτισμα (του πάθους) 
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (10)

Β.  Εξουσία και ΒτΘ (2)

• Στην Π.Δ. η λέξη ποτήριο συμβολίζει το πάθος 

Ψλ 10 (ΜΚ11), 6· Αβακούμ 2,16· Ησ 51,17.22

Μαρτύριο  Ησαΐα  5,14, : όπου  ο  Ησαΐας  φέρεται  να  λέει  στους  προφήτες, 

πριν υποστεί το μαρτύριο του πριονίσματος: «Σεις υπάγετε στην περιοχή 

τηςΤύρου  και  της  Σιδώνας· διότι  μόνον  για  μένα  ο  Θεός  έμιξε  το  ποτήρι 
αυτό (του μαρτυρίου)»

• Στην  Π.Δ. ότι  οι  λέξεις  «βαπτίζω», «βαπτίζομαι», «βάπτισμα» συμβολίζουν 

στον  ισραηλιτικό  πολιτισμό  τα  παθήματα, τις  διώξεις  κλπ. Όλα  αυτά 

παρομοιάζονται  με  μια  καταστροφή  που  επέρχεται  με  το  νερό  (βλ. 

κατακλυσμός, άβυσσος & θηρίο της Αποκ)

    
     Βασ Β΄22,5· Ησ 43,2· Ιεζ 26,3· Ψλ 41(ΜΚ 42), 7-8· 87 (ΜΚ 88), 7-8.14
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (10)

Β.  Εξουσία και ΒτΘ (3)

• Ο  Ιησούς  αντιπαραβάλλει  τους  ηγέτες  των  εθνών  που  ασκούν 
απόλυτη  εξουσία  πάνω  στους  ανθρώπους  και  τους 
καταδυναστεύουν με την εξουσία της  ΒτΘ που είναι διακονία.

Ασκεί  σκληρή  κριτική  στον  τρόπο  άσκησης  της  εξουσίας  από 
τους κυβερνώντες της εποχής. 

Τονίζει  ότι  στη  ΒτΘ  η  άσκηση  της  εξουσίας  σχετίζεται  με  τη 
διακονία, την  προσφορά  και  την  αλληλεγγύη  προς  τον 
συνάνθρωπο. 

Στην  ΒτΘ  δεν  υπάρχει  χώρος  για  την  καταπίεση  και  την 
εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο.
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