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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (11)

Γ.  Απαγόρευση της κατάκρισης (1)

Το λόγιο του Ιησού Q 6,37-38 (Μτ 7,1-2 // Λκ 6,37-38): 

«... μὴ κρίνετε,... μὴ κριθῆτε· ⟦ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε,⟧ ⟦καὶ⟧ ἐν 
ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν».

Παρατηρήσεις 

κρίνω: Ο  Ιησούς  προτρέπει  τους  μαθητές  του  και  κατ’ επέκταση  τους 

ανθρώπους  που  τον  ακολουθούν  να  μην  κρίνουν  ή  κατακρίνουν  τους 

συνανθρώπους τους. 

Λιγότερο  πιθανό  είναι  να  προτέπει  ο  Ιησούς  να  μην  ασκούν  τη  δικαστική 

εξουσία και να δικάζουν τους ανθρώπους.
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (12)

Γ.  Απαγόρευση της κατάκρισης (2)

Διαθήκη Γαδ 4,1-5: 

«Φυλάξασθε οὖν, τέκνα μου,  ἀπὸ τοῦ μίσους, ὅτι εἰς αὐτὸν τὸν κύριον  ἀνομίαν 

ποιεῖ. οὐ γὰρ θέλει  ἀκούειν λόγων ἐντολῶν αὐτοῦ περὶ  ἀγάπης τοῦ πλησίον, 

καὶ  εἰς  τὸν  θεὸν  ἁμαρτάνει…τὸ γὰρ  μῖσος  ἐνεργεῖ  τῷ  φθόνῳ, καὶ  κατὰ  τῶν 

εὐπραγούντων… τὸ γὰρ πνεῦμα τοῦ μίσους διὰ τῆς ὀλιγοψυχίας συνεργεῖ τῷ 

σατανᾷ ἐν πᾶσιν εἰς θάνατον τῶν  ἀνθρώπων· τὸ δὲ πνεῦμα τῆς  ἀἀγάπης ἐν 

μακροθυμίᾳ συνεργεῖ τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ εἰς σωτηρίαν  ἀνθρώπων»

Στο κείμενο αυτό από τα Απόκρυφα κείμενα της Π.Δ. τονίζεται ότι η τάση του 

ανθρώπου να κατακρίνει τον συνάνθρωπό του πηγάζει από το μίσος, που τον 

διακατέχει. Αυτό εμποδίζει τον άνθρωπο να ακολουθήσει την εντολή του Θεού, 

της αγαπης προς τον πλησίον. 
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (13)

Δ.  Μακαρισμός των φτωχών & κριτική κατά τών πλουσίων

• Στο Q 6,20(Μτ 5,1,3 // Λκ 6,20)26 : 

«<...> καὶ  ⟦ἐπάρ⟧ας το⟦ὺς ὀφθαλμοὺς⟧ αὐτοῦ  ⟦εἰς τοὺς⟧ μαθητὰ⟦ς⟧ 
αὐτοῦ..λεγ...· μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ⟦ὑμετέρα⟧ ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ»

• Ο Ιησούς δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην Γαλιλαία και υπήρξε μάρτυρας 

της  οικονομικής  εξαθλίωσης  (οικονομική πολιτική  Ηρώδη  του  Αντίπα  (4 

π.Χ. - 39 μ.Χ.) > Ανέχεια και διάλυση του κοινωνικού ιστού της περιοχής 

• Ο  Ιησούς  αντιδρώντας  στην  οικονομική  και  ηθική  εξαθλίωση  των 

συμπατριωτών  του  απορρίπτει  τον  πλούτο, τον  οποίο  θεωρεί  ως  την 

κυριότερη πηγή πρόκλησης ποικίλων κοινωνικών στρεβλώσεων
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (14)

Δ.  Μακαρισμός των φτωχών & κριτική κατά τών πλουσίων

Μκ 10,25 : 

«εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ [τῆς] τρυμαλιᾶς [τῆς] ῥαφίδος διελθεῖν ἢ 

πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν».

• “διὰ [τῆς] τρυμαλιᾶς ῥαφίδος = βελονότρυπα”  Σημασίες:

• Κυριολεκτική σημασία: Δεν περνά μια καμήλα από βελονότρυπα 

• Αναφέρεται σε μια στενή πύλη στην Ιερουσαλήμ, απ’ όπου δεν μπορούσε να 

περάσει μια καμήλα φορτωμένη.

• Εννοεί το σχοινί, το φτιαγμένο από τρίχες καμήλας («κάμιλος»), που ήταν 

πολύ χοντρό για να περάσει από μια βελονότρυπα.
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (15)

Ε.  Διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης 
της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής (1)

Q 9,59-60 (Μτ 8,21-22 // Λκ 9, 59-60) : 

«...κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον  ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. εἶπεν 

δὲ  αὐτῷ·   ἀκολούθει  μοι  καὶ  ἄφες  τοὺς  νεκροὺς  θάψαι  τοὺς  ἑαυτῶν 

νεκρούς».

• ο Ιησούς τονίζει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της ΒτΘ και του κόσμου, 

μεταξύ της τότε κοινωνικής πραγματικότητας και της ΒτΘ.

• Η απάντηση & προτροπή του Ιησού είναι εξόχως προκλητική για την εποχή 

του και για την ηθική του Ισραηλιτικού πολιτισμού. 

• Θεωρείται  ότι  είναι  ίσως  η  μοναδική  περίπτωση  που  ο  Ιησούς  καταργεί 
διάταξη του Μωσαϊκού Νόμου
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (16)

Ε.  Διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης 
της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής (2)

Q 14,26 (Μτ 10,37 // Λκ 14,26) : 

«⟦<ὃς>⟧ οὐ  μισεῖ  τὸν  πατέρα  καὶ  τὴν  μητέρα  οὐ  ⟦ δύναται  εἶναί⟧ μου 

<μαθητής>, καὶ  ⟦<ὃς>⟧ <οὐ μισεῖ  > τ<ὸ>ν υἱὸν  καὶ  τ<ὴν> θυγατέρα  οὐ 

δύναται εἶναί μου μαθητής».

• Στο  στίχο  χρησιμοποιείται  ρητορικά  το  ρήμα  «μισώ» για  να  τονιστεί  η 

ανάγκη της ρήξης με την τότε κοινωνική πραγματικότητα. 

• Για  τον  Ιησού  επιβάλλεται  η  ρήξη  με  τους  συμβατικούς  οικογενειακούς 

δεσμούς για χάρη των δεσμών της νέας οικογένειας του Θεού, της ΒτΘ.
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (17)

Ε.  Διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης 
της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής (3α)

Μκ 10,28-31 : 

«Ἤρξατο λέγειν  ὁ  Πέτρος  αὐτῷ·  ἰδοὺ  ἡμεῖς ἀφήκαμεν  πάντα  καὶ 

ἠκολουθήκαμέν σοι. ἔφη ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς  φῆκεν 

οἰκίαν ἢ  δελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα ἢ  ἀγροὺς ἕνεκεν 

ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ 

καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ  ἀδελφοὺς καὶ  ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ 

ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. πολλοὶ 

δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ [οἱ] ἔσχατοι πρῶτοι».
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (18)

Ε.  Διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης 
της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής (3β)

Παρατηρήσεις

Το χωρίο εντάσσεται στο Μκ 10,17-31, όπου ο Ευαγγελιστής μας αφηγείται το 

περιστατικό με τον πλούσιο, που θέλησε να ακολουθήσει τον Ιησού, χωρίς να 

εγκαταλείψει τα πλούτη του.

Η επιλογή που προτείνει ο Ιησούς και οι επιπτώσεις

• 1) Αυτοί πρέπει να εγκαταλείψουν «οἰκίαν ἢ  δελφοὺς ἢ  δελφὰς ἢ μητέρα ἢ 

πατέρα ἢ τέκνα ἢ  ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου» (Μκ 10,29). 
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (109)

Ε.  Διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης 
της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής (3γ)

Η επιλογή που προτείνει ο Ιησούς και οι επιπτώσεις

• 2) Όταν ορισμένα μέλη του οίκου (: οικογένειας) ακολουθούν τον Ιησού και 
την  ΒτΘ, τότε  είναι  ενδεχόμενο  τα  άλλα  μέλη  του  οίκου  (: οικογένειας) ν’ 

αντιδράσουν και να εκδιώξουν από τον οίκο (: οικογένεια) τους συγγενείς 

τους, που έγιναν χριστιανοί.

• 3) Ο Ιησούς διαβεβαιώνει τον Πέτρο & τους μαθητές ότι όσοι εγκατέλειψαν 

συγγενείς  και  περιουσία  χάριν  του  Ιησού  και  της  ΒτΘ  (Μκ 10,29), αυτοί  θ’ 

αποκομίσουν  «ἑκατονταπλασίονα νῦν  ἐν  τῷ  καιρῷ  τούτῳ  οἰκίας  καὶ 
ἀδελφοὺς καὶ  ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, 

καὶ  ἐν  τῷ  αἰῶνι  τῷ  ἐρχομένῳ  ζωὴν  αἰώνιον. πολλοὶ  δὲ  ἔσονται  πρῶτοι 
ἔσχατοι καὶ [οἱ] ἔσχατοι πρῶτοι» (Μκ 10,30-31).
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (20)

Ε.  Διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης 
της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής (3δ)

Η επιλογή που προτείνει ο Ιησούς και οι επιπτώσεις

• 4) Στο Μκ 10,28-31 επιβεβαιώνεται, αυτό που είπε ο Ιησούς όταν στο Μκ 3,31- 

32 τον ειδοποίησαν ότι τον γυρεύουν η μητέρα του και τα αδέλφια του. Τότε 
ο Ιησούς απάντησε : 

Μκ 3,33-35: 

«... τίς  ἐστιν  ἡ  μήτηρ  μου  καὶ  οἱ   ἀδελφοί  [μου]; καὶ  περιβλεψάμενος  τοὺς 

περὶ αὐτὸν κύκλῳ καθημένους λέγει· ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ  δελφοί μου. ὃς 

[γὰρ] ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ  ἀδελφὴ καὶ 

μήτηρ ἐστίν» 
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (21)

Ε.  Διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης 
της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής (3ε)

Η επιλογή που προτείνει ο Ιησούς και οι επιπτώσεις

• 5) Ο  Ιησούς  με  τους  λόγους  του  αυτούς  τονίζει  ότι  η  πνευματική 
οικογένεια, στην  οποία  εντάχτηκαν  όσοι  αποδέχτηκαν  τον  Ιησού  και  την 

ΒτΘ υπερέχει της βιολογικής. 

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι στο παραπάνω κείμενο γίνεται λόγος για τη μητέρα 

του  Ιησού  και  για  τους  αδελφούς  του  Ιησού. Δεν  γίνεται  λόγος  για  τον 

πατέρα. Με την παράλειψη αυτή ο Ευαγγελιστής θέλει να τονίσει ότι στον 

οίκο (: οικογένεια) της πίστης δεν υπάρχει θέση για πατέρες (πρβλ. Μκ 10,29), 

που  κυριαρχούν  δεσποτικά  στους  άλλους. Η  πρόταση  του  Ιησού  είναι 
ριζοσπαστική.
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (22)

Ε.  Διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης 
της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής (3στ)

Σύγκριση με ελληνορωμαϊκές αντιλήψεις: 

Ο  Αριστοτέλης  υποστηρίζει  ότι  κάθε  «πόλη», δηλαδή  κάθε  πολιτειακά 

οργανωμένη κοινωνία, αποτελείται από οίκους (: οικογένειες). Οι οίκοι αυτοί 
αποτελούνται  από  ελεύθερους  και  δούλους. Τα  μέρη  που  συνιστούν  τον 

κάθε οίκο είναι ο κύριος / ο δούλος, ο σύζυγος / η σύζυγος και ο πατήρ / τα 

τέκνα. Κυρίαρχο  ρόλο  στον  οίκο  (: οικογένεια) έχει  ο  ελεύθερος  άνδρας, ο 

οποίος μπορεί είναι ταυτόχρονα κύριος, σύζυγος και πατέρας

Ο Ιησούς τονίζει ότι στο νέο «οίκο» (: οικογένεια) της πίστης και εντός της 

της  ΒτΘ  υπάρχει  θέση  μόνον  για  έναν  κυρίαρχο  πατέρα, ο  οποίος  είναι  ο 

Ουράνιος Πατέρας, ο Θεός (Μκ 11,25).
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (23)

Ε.  Διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης 
της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής (3ζ)

Η επιλογή που προτείνει ο Ιησούς και οι επιπτώσεις

6) Επίσης, ο Ιησούς αναφέρεται στο Μκ 10,30-31 στους διωγμούς 

Με τους διωγμούς ο  Ευαγγελιστής απευθύνεται δια του Ιησού στα μέλη της 

χριστιανικής κοινότητας, και μέλη της ελληνορωμαϊκής κοινωνίας. 

Οι πιστοί επιλέγοντας τον οίκο (: οικογένεια) της πίστης είναι αναπόφευκτο να 

συγκρουστούν  με  την  ελληνορωμαϊκή  κοινωνία. (κυρίαρχος ο  πατέρας  (pater 
familias), 

Στον νέο οίκο (: οικογένεια) της πίστης, ο μόνος κυρίαρχος και Δεσπότης είναι ο 

Πατέρας Θεός.
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Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (24)

Ε.  Διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης 
της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής (4)

Q 9,57-58 (Μτ 8,19-22 // Λκ 9,57-58):

«... αἱ   ἀλώπεκες  φωλεοὺς  ἔχουσιν  καὶ  τὰ  πετεινὰ  τοῦ  οὐρανοῦ 
κατασκηνώσεις, ὁ  δὲ  υἱὸς  τοῦ   ἀνθρώπου  οὐκ  ἔχει  ποῦ  τὴν  κεφαλὴν 
κλίνῃ».

• Για  τον  Ιησού, αυτός  που  θέλει  να  τον  ακολουθήσει  πρέπει  να  είναι 
ανέστιος  και  να  συνδεθεί  με  τον  Ιησού  (: «Υιό του  Ανθρώπου») και  τον 

τρόπο ζωής του. 

• Ο  Ιησούς  προτρέπει  για  μια  ρήξη  με  την  κοινωνική  πραγματικότητα. Ο 

άνθρωπος  της  ΒτΘ  οφείλει  να  αποστασιοποιηθεί  από  καταστάσεις  που 

τον καθιστούν δέσμιο της κοινωνικής πραγματικότητας. Γιατί, εμπρός του 

ανοίγεται η νέα πραγματικότητα της ΒτΘ.
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