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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

• Στην  καινοδιαθηκική  ερμηνευτική  και  στο  πλαίσιο  της  αναζήτησης 

του  ιστορικού  Ιησού, διαμορφώθηκαν  σχηματικά  δύο  τάσεις 

προσέγγισης της σχέσης του Ιησού με τον Μωσαϊκό Νόμο.

• Η  μία  τάση, η  παλαιότερη  και  παραδοσιακή, τοποθέτησε  και 
ερεύνησε  τον  Ιησού  «έξω από  το  ιουδαϊκό  του  περιβάλλον», με 
την έννοια ότι ο Ιησούς κόμισε εντελώς νέες ιδέες σε σχέση με τον 

παραδοσιακό Ιουδαϊσμό. Ο Ιησούς «με το νέο που κομίζει ξεριζώνει 
τον Ιουδαϊσμό»

• Η άλλη τάση, η νεότερη & επικρατούσα τοποθέτησε και ερεύνησε τον 

Ιησού  «εντός του  ιουδαϊκού  του  περιβάλλοντος», με  την  έννοια 

ότι  ο  Ιησούς  κόμισε  νέες  και  χαρακτηριστικές  με  την 

προσωπικότητά του ιδέες, οι οποίες όμως κινούνταν στο ιουδαϊκό 

πλαίσιο της εποχής.
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Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ



Η στάση των Ισραηλιτών της εποχής του Ιησού
απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο (1)

• Ο  Μωσαϊκός  Νόμος  κατέχει  την  πλέον  εξέχουσα  θέση  στον  αρχαίο 

Ισραηλιτικό πολιτισμό και η τήρηση των εντολών του ήταν το ύψιστο 

καθήκον του κάθε Ισραηλίτη. 

• Την εποχή του Ιησού διαμορφώθηκαν διάφοροι τρόποι ερμηνείας του 

Μωσαϊκού  Νόμου, ανάλογα  με   το  περιβάλλον   των  Ισραηλιτών 

(Ιουδαία, Γαλιλαία, Αλεξάνδρεια  της  Αιγύπτου, Αντιόχεια  της  Συρίας 

κ.λπ..)

• Στο  Ισραήλ, την  εποχή  του  Ιησού, οι  ερμηνευτικές  προσεγγίσεις  του 

Μωσαϊκού Νόμου διέφεραν ανάλογα την κοινωνική “ομάδα” : 

• Φαρισαίοι:  άριστοι  γνώστες  και  τηρητές  του  Μωσαϊκού  Νόμου 

και  της  προφορικής  παράδοσης  ( «τὴν παράδοσιν  τῶν 

πρεσβυτέρων») 
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Η στάση των Ισραηλιτών της εποχής του Ιησού
απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο (2)

• Σαδδουκαίοι, αποδέχονταν  ως  οδηγό  πίστης  και  πράξης  μόνον  τον 

Μωσαϊκό Νόμο. Δεν αποδέχονταν την την προφορική παράδοση, την 

πίστη στην ανάσταση των νεκρών και στους αγγέλους

• Ζηλωτές : [Αρ 25,6-13 : ω «Φινεές», ο όποιος υπερασπίστηκε Α΄ Βασ (ή 

Βασ Γ΄) 19,9-10]: Απαρέγκλιτη εφαρμογή του θελήματος του μοναδικού  

βασιλιά πάνω στη γη Θεού και απελευθέρωση των Ισραηλιτών από 

τους  Ρωμαίους  κατακτητές  (θεολογικό-πολιτική ερμηνεία  τουν 

Μωσαϊκού Νόμου)/. Βλ. και Σικάριοι & ληστές 

• Εσσαίοι: Θεωρούσαν  ότι  ήταν  οι  αυθεντικοί  ερμηνευτές  του  Μωσ.  

Νόμου (διασταλτικής «αυθεντική» ερμηνεία). Καθιέρωσαν δικούς τους 

κανόνες  λειτουργίας  της  κοινότητάς  τους, δικό  τους  ημερολόγιο, 

εκτεταμένες  διασταλτικές  ερμηνευτικές  προσεγγίσεις  της  ιερής 

ημέρας του Σαββάτου κ.ά.
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Η στάση των Ισραηλιτών της εποχής του Ιησού
απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο (3)

• Μεγάλα αστικά κέντρα του ελληνορωμαϊκού κόσμου: Επηρεασμός από 

τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, προσπάθεια προσαρμογής & τονισμός 

των  οικουμενικών   και  ηθικών  χαρακτηριστικών  του  Μωσαϊκού 

Νόμου.

• Φίλων ο Ιουδαίος (20 π.Χ. – 45 μ.Χ.): Ο Μωσαϊκός Νόμος στο Γεν 1,1εξ. 

(«… Ἐν   ἀρχῇ  ἐποίησεν  ὁ  θεὸς  τὸν  οὐρανὸν  καὶ  τὴν  γῆν…») 

ταυτίζεται με τον παγκόσμιο Νόμο που σχετίζεται με τη δημιουργία 

του κόσμου. Υιοθετώντας ο άνθρωπος τον μωσαϊκό Νόμο, υιοθετεί 
τις  αρχές  του  παγκόσμιου  Νόμου  και  καθίσταται   πολίτης  της 

οικουμένης

• Ιουδαίοι  αλληγοριστές:  Ο  μωσαϊκού  Νόμος  είναι  γεμάτος 

αλληγορίες ή συμβολισμούς. Π.χ. η εντολή της περιτομής συμβολίζει 
και  την  αποκοπή  των  απολαύσεων  και  των  παθών  (βαθύτερο 
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
 Η βασιλεία του Θεού και ο Μωσαϊκός Νόμος  (1)

• Συνδέει για πρώτη φορά την ΒτΘ με τον Μωσαϊκό Νόμο:

1) Q 16,16 (Μτ 11,13.12 // Λκ  16,16) : «ὁ.. νόμος  καὶ  οἱ  προφῆται  ⟦ἕως⟧ 
Ἰωάννου·   πὸ  τότε  ἡ  βασιλεία  τοῦ  θεοῦ  βιάζεται  καὶ  βιασταὶ 
ἁρπάζουσιν αὐτήν». 

• 1η σημασία: Διάφορες  δυνάμεις  εμποδίζουν  με  κάθε  τρόπο  την 

επικράτηση της ΒτΘ, που εγκαινιάζει ο Θεός μέσω του Ιησού. 

• 2η σημασία: Οι άνθρωποι σπεύδουν να οικειοποιηθούν την ΒτΘ με 
κάθε τρόπο. 

• Πιθανότερη η 1η σημασία: Στο στίχο γίνεται λόγος για τον Ιωάννη 

Βαπτιστή. Είναι  επίσης  πιθανό  να  έχουμε   στο  Q 16,16 έναν 

υπαινιγμό για το μαρτύριο του Ιωάννη βαπτιστή
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
 Η βασιλεία του Θεού και ο Μωσαϊκός Νόμος  (2)

2) Q 16,17 (Μτ 5,18// Λκ 16,17):  « ⟦ εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν⟧ οὐρανὸ⟦ν⟧ καὶ 
⟦τὴν⟧ γῆ⟦ν⟧ παρελθ⟦εῖν ἢ ἰῶτα ἓν ἢ⟧ μία⟦ν⟧ κεραία⟦ν⟧ τοῦ νόμου ⟦πεσεῖν⟧»

• Ο Ιησούς αναγνωρίζει την αιώνια αξία του Μωσαϊκού Νόμου (Δεν 

αναφέρει την αξία των Προφητών ή του Ιωάννη του Βαπτιστή)

• Η Q στοχεύει: 1) Να διασώσει ένα λόγιο του Ιησού που θεωρεί πολύ 

σημαντικό. 2)  Να αποτρέψει οποιαδήποτε απαξίωση του μωσαϊκού 

Νόμου. 3) Να δείξει ξεκάθαρα την θετική στάση του Ιησού απέναντι 
στον μωσαϊκό Νόμο.

3) Με τον συνδυασμό του Q 16,17 με το Q 16,16 τονίζεται η συνέχεια που 

υπάρχει μεταξύ των Προφητών, του μωσαϊκού Νόμου και της ΒτΘ. 

7

Ο ΙΗΣΟΥΣ & Ο ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ



Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
 Η βασιλεία του Θεού και ο Μωσαϊκός Νόμος  (3)

Μκ  2,21-22 «Οὐδεὶς ἐπίβλημα  ῥάκους  ἀγνάφου  ἐπιράπτει  ἐπὶ  ἱμάτιον 

παλαιόν· εἰ δὲ μή, αἴρει τὸ πλήρωμα  ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ 

καὶ  χεῖρον  σχίσμα  γίνεται.  καὶ  οὐδεὶς  βάλλει  οἶνον  νέον  εἰς   ἀσκοὺς 

παλαιούς· εἰ δὲ μή, ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς  ἀσκοὺς καὶ ὁ οἶνος  ἀπόλλυται 
καὶ οἱ ἀσκοί·  ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς  ἀσκοὺς καινούς»

• Το  χωρίο  περιλαμβάνεται  στο  Μκ  2,18-22, όπου  ερωτάται  ο  Ιησούς  

γιατί  ο  μαθητές  του  δεν  νηστεύουν  ενώ  οι  μαθητές  του  Ιωάννη  και 
των Φαρισαίων νηστεύουν.

• Οι Ισραηλίτες νήστευαν: εξιλέωση των αμαρτιών / επίκληση της θείας 

βοήθειας  / αποτροπή  απειλής  / ημέρα  του  Εξιλασμού  / πνευματική 

προετοιμασία  / πένθος  / προσευχή  / μετάνοια  / προστασία  από 

κίνδυνο / ανάμνηση των εθνικών συμφορών
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
 Η βασιλεία του Θεού και ο Μωσαϊκός Νόμος (4)

• Ο  Ευαγγελιστής  αναφέρει  δύο  από  τις  θρησκευτικές  ομάδες  της 

εποχής του Ιησού, οι οποίες νηστεύουν  

• Οι μαθητές του Ιωάννη οι οποίοι ακολουθούν την παράδοση που 

καθιέρωσε  ο  ίδιος  ο  θρησκευτικός  τους  ηγέτης  να  ζει  ασκητικά 

(πρβλ. Μκ 1,6). Έτσι και αυτοί δεν νηστεύουν μόνον την ημέρα της 

γιορτής του εξιλασμού, όπως το επιβάλλει ο μωσαϊκός Νόμος (Λευ 

16), αλλά νηστεύουν γενικά, επειδή ζουν ασκητικά. 

• Οι  Φαρισαίοι  που  νήστευαν  όποτε  το  απαιτούσε  ο  μωσαϊκός 

Νόμος και η εθιμική παράδοση
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
 Η βασιλεία του Θεού και ο Μωσαϊκός Νόμος (5)

• Ο Ευαγγελιστής  αναφέρει το πειστατικό για να δείξει την θέση του 

Ιησού για τη νηστεία

• Μκ  2,19: «Μπορούν οι  φίλοι  του  γαμπρού  να  νηστεύουν  όσο  αυτός 

είναι  μαζί  τους;»…«όσον καιρό  είναι  μαζί  τους  ο  γαμπρός  δεν 

μπορούν να νηστεύουν». 

Όσο οι φίλοι του γαμπρού είναι μαζί του στον γάμο δεν νηστεύουν

• Μκ  2,20 «ἐλεύσονται δὲ  ἡμέραι  ὅταν  ἀπαρθῇ   ἀπ᾿  αὐτῶν  ὁ  νυμφίος, 

καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ» (προφητική διᾶασταση)

πρβλ. Ιερ  7,34,: «Στις πόλεις  του  Ιούδα  και  στους  δρόμους  της 

Ιερουσαλήμ  θα  κάνω  να  σωπάσουν  οι  θόρυβοι  των  πανηγυριών, οι 
κραυγές της χαράς και τα τραγούδια των νιόπαντρων, γιατί η χώρα 

θα ερημωθεί».

       Στην μέλλουσα κρίση θα πάψουν τα πανηγύρια και οι χαρές.
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
 Η βασιλεία του Θεού και ο Μωσαϊκός Νόμος  (6)

Η  παραβολή  αυτή  επαναλαμβάνει  το  θέμα  του  «νέου», του  «ιδιαίτερου» 

και «χαρακτηριστικού» που κομίζει ο Ιησούς. 

Πρβλ. Μκ 1,27 : «… ἐθαμβήθησαν... ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας· 
τί  ἐστιν  τοῦτο; διδαχὴ  καινὴ  κατ᾿  ἐξουσίαν·  καὶ  τοῖς  πνεύμασι  τοῖς  
ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ». 

Πρβλ. Μκ 1,15:  «ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· 
μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ».

Συμπέρασμα: Ο  Ιησούς  διδάσκει  κατά  τρόπο  αυθεντικό  και  δείχνει  με 
λόγια και με έργα στους ανθρώπους τη νέα ζωή που ανοίγεται εμπρός 

τους. Η νέα αυτή πραγματικότητα είναι η ΒτΘ.
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
 Η βασιλεία του Θεού και ο Μωσαϊκός Νόμος  (7)

Ένα στοιχείο που σχετίζεται με τη νέα πραγματικότητα της ΒτΘ είναι και 
η νηστεία, 

Η  διαχείριση  της  νηστείας  πρέπει  να  γίνει, κατά  τον  Ιησού, με  δύο  νέα 

κριτήρια.

Πρώτο κριτήριο: Η παρουσία του νυμφίου, δηλαδή του Ιησού, κοντά στους 

μαθητές. Η  παρουσία  του  Ιησού  τους  γεμίζει  χαρά  και  αισιοδοξία. Έτσι 
δεν έχουν κανένα λόγο να πενθούν και να νηστεύουν.

Δεύτερο κριτήριο: πρβλ.  Μκ 2,22: «οἶνον νέον εἰς  ἀσκοὺς καινούς» 

Σε  αυτή  χρησιμοποιούνται  οι  όροι  «νέος» και  «καινός» : Στην  νέα  εποχή 

της  ΒτΘ  απαιτείται  νέα  αντιμετώπιση  των  διατάξεων  του  μωσαϊκού 

Νόμου  και  των  ισραηλιτικών  εθιμικών  παραδόσεων, όπως  είναι  και  η 

νηστεία
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
 Η βασιλεία του Θεού και ο Μωσαϊκός Νόμος  (8)

Συμπερασματικά

•  Η αυθεντία του μωσαϊκού Νόμου αναγνωρίζεται από τον Ιησού και 
στο  πλαίσιο  της  νέας  πραγματικότητας  της  ΒτΘ. Η  ΒτΘ  έρχεται  και 
προστίθεται δίπλα στους Προφήτες και στον μωσαϊκό Νόμο. 

• Ταυτόχρονα οι Προφήτες και ο μωσαϊκός Νόμος προσεγγίζονται από 

τον Ιησού υπό το πρίσμα της νέας πραγματικότητας της ΒτΘ.

• Υπό το πρίσμα αυτό εξετάζεται και το θέμα της νηστείας.
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
Η αυθεντία του Ιησού και ο Μωσαϊκός Νόμος  (1)

Μτ 5,17-48: Οι αντιθέσεις

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 στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
Η αυθεντία του Ιησού και ο Μωσαϊκός Νόμος  (2)

2. Μτ 5,21-47: Οι επιμέρους αντιθέσεις
«Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη» (στον μωσαϊκό Νόμο)... / «ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν»

3. Μτ 5,48: Κλείσιμο των αντιθέσεων
«ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν»

 

• Το  εισαγωγικό  μέρος  των  αντιθέσεων  (Μτ 5,17-20) προστατεύει  τον 
Μωσαϊκό Νόμο. 

• Ο  Ιησούς  δεν  καταργεί  τον  Μωσαϊκό  Νόμο. Αντίθετα  διερευνά  την 
πρόθεση του Νομοθέτη

• Ο Μωσαϊκός νόμος ισχύει μέχρι τα έσχατα (πρβλ. Βαρούχ 4,1)

• Ο Ιησους ως αυθεντία (Μτ 28,28 : «...ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ 
καὶ  ἐπὶ  [τῆς] γῆς») καλεί  όλους  να  τηρούν  τον  Μωσαϊκό  Νόμο  μεσα 
στο πλαίσιο της ΒτΘ
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
Ο Ιησούς και οι διατάξεις του μωσαϊκού Νόμου για το Σάββατο (1)

• 1) Μκ 2,23-28:  Οι μαθητές κατηγορούνται ότι τρώνε τους σπόρους του 

σταριού κατά το Σάββατο (κάνουν έργο )

• Ιησούς - Δαβίδ Βασ (Α΄ 21,2-7)

• Μκ 2,27-28: Ιησούς : “τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ ὁ 

ἄνθρωπος  διὰ  τὸ  σάββατον·  ὥστε  κύριός  ἐστιν  ὁ  υἱὸς  τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου».

• Επιχείρημα από την δημιουργία (ἐγένετο). Ο άνθρωπος προηγείται 
του Σαββάτου

• Επιχείρημα  ότι  ως  Υιός  του  Θεού  έχει  αυθεντία  και  γι’ αυτό  είναι 
υπεράνω του Σαββάτου
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
Ο Ιησούς και οι διατάξεις του μωσαϊκού Νόμου για το Σάββατο (2)

• 2) Μκ 3,1-6:  το θαύμα της θεραπείας ενός ανθρώπου με παράλυτο χέρι 
κατά το Σάββατο

• Εξ  20,10 οι  Ισραηλίτες  καλούνται  «τῇ δὲ  ἡμέρᾳ  τῇ  ἑβδόμῃ  σάββατα 

κυρίῳ τῷ θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, …»

• Το  παράλυτο  χέρι  δεν  συνιστούσε  απειλή  για  για  τη  ζωή  άρα 

απαγορεύεται να γίνει θεραπεία το Σάββατο

• Ο Ιησούς : «…ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, 
ψυχὴν σῶσαι ἢ  ποκτεῖναι;…» Ο Ιησούς τονίζει την αξία της ζωής 

καθαυτή
• Συμπέρασμα. Ο Ιησούς δεν καταργεί τον Μωσαϊκό Νόμο (περαιτέρω 

ερμηνεία). Προέχει η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο 
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο

Ο Ιησούς και οι διατάξεις του μωσαϊκού Νόμου για την καθαρότητα (1)

• 2) Μκ  2,17:  Η  αντίδραση  του  Ιησού  στις  κατηγορίες  ότι  ο  Ιησούς 

συντρώγει και συναναστρέφεται με τελώνες και αμαρτωλούς.

«οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ  ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ 

ἦλθον καλέσαι δικαίους  ἀλλὰ ἁμαρτωλούς» (Μκ 2,17)

Ο Θεός δεν αγαπά μόνον τους δικαίους, αλλά όλους τους ανθρώπους. 

Η αγάπη του Θεού, όπως αυτή παρουσιάζεται στην ΒτΘ από τον Ιησού 

υπερκαλύπτει  την  προηγούμενη  αγάπη  που  ο  Θεός  πρόσφερε  στους 

Ισραηλίτες.
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
Ο Ιησούς και οι διατάξεις του μωσαϊκού Νόμου για την καθαρότητα (2)

• 2) Μκ 1,40-45: Αφήγηση για τη θεραπεία ενός λεπρού από τον Ιησού

• Ο  Ιησούς  καλεί  τον  λεπρό  να  πάει  στον  ιερέα  [πιστοποιση 

θεραπείας  (Λευ 13,44-45)], του  λέει  να  μην  ο  πει  σε  κανέναν, τον 

θεραπεύει και “ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν”

•  Συμπέρασμα  : Ο  Ιησούς  λοιπόν  δείχνει  τη  δύναμη  του  με  το  να 

θεραπεύει και να καθιστά καθαρό τον λεπρό

• Δείχνει και την δυσφορία του συγγραφέα και των αναγνωστών για 

την απρεπή και αντίθετη με τον Μωσαϊκό Νόμο συμπεριφορά του 

λεπρού (πρβλ. ΜΚ 7,9-13). 

• Τέλος ο Ιησούς δείχνει ότι αποδέχεται τον μωσαϊκό Νόμο, άρα και 
τις σχετικές του διατάξεις περί καθαρότητας. 
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
Ο Ιησούς και οι διατάξεις του μωσαϊκού Νόμου για την καθαρότητα (3)

• 3)Μκ 5,25-34: Η θεραπεία από τον Ιησού της γυναίκας που έπασχε από 

αιμορραγία Βλ. βιβλίο 

• 4) Μκ  7,15 : «οὐδέν ἐστιν  ἔξωθεν  τοῦ   ἀνθρώπου  εἰσπορευόμενον  εἰς 

αὐτὸν  ὃ  δύναται  κοινῶσαι  αὐτόν,  ἀλλὰ  τὰ  ἐκ  τοῦ   ἀνθρώπου 

ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον»

Συμπερασματικά: 

Αφηγηματικός  & ρητορικός  χαρακτήρας  της  διήγησης  και  του 

αποφθέγματος(Μκ 7,1-23)

Ο  Ιησούς  αντιτίθεται  απέναντι  στις  διατάξεις  του  Μωσαϊκού  Νόμου 

περί καθαρών και ακάθαρτων τροφών. 

Για  τον  Ιησού  οι  εν  λόγω  διατάξεις  σχετικοποιούνται  εν  όψει  της 

εμφάνισης της ΒτΘ.
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
Ο Ιησούς και οι διατάξεις του μωσαϊκού Νόμου για την καθαρότητα (4)

5) Ο Ιησούς, οι πρώτοι χριστιανοί και ο μωσαϊκός Νόμος (Torah).

• Ο Ιησούς και οι μαθητές του, ως Ισραηλίτες, αποδέχονταντις εντολές 
του  μωσαϊκού  Νόμου. Ο  Ιησούς  και  άλλοι  Ισραηλίτες  προέβη  σε  μια 
δική  του  ερμηνεία  του  μωσαϊκού  Νόμου  (Torah), την  οποία  θεωρούσε 
ως αυθεντική. 

• Ο Ιησούς επιχείρησε την ερμηνεία του μωσαϊκού Νόμου στο πλαίσιο 

του ερχομού της ΒτΘ και της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο

• Το  θέμα  της  εφαρμογής  των  διατάξεων  του  μωσαϊκού  Νόμου 

παράλληλα  με  τον“νόμο” του  Χριστού  απασχόλησε  ιδιαίτερα  τους 

πρώτους  χριστιανούς. Ἐτσι  ιδαμορφώθηκαν  πέντε  διάφορες  ομάδες 

χριστιανών.
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο
Ο Ιησούς και οι διατάξεις του μωσαϊκού Νόμου για την καθαρότητα (5)

α) Χριστιανοί  πρώην  Ισραηλίτες, οι  οποίοι  εφάρμοζαν τον  μωσαϊκό    Νόμο  και 
τον «νόμο» του Χριστού, (Πέτρος., Ιωάννης (Πραξ 3,1), Παύλος (Β΄ Κορ 11, 22· 3,5). 

β) Χριστιανοί πρώην ειδωλολάτρες (εθνικοί), οι οποίοι εφάρμοζαν τον «νόμο»του 

Χριστού και τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου,(Γαλ 2,2-4· Φιλ 3, 2-21)

γ) Χριστιανοί, πρώην  ειδωλολάτρες  (εθνικοί), οι  οποίοι  εντάχθηκαν  μερικά  και 
στην ισραηλιτική κοινότητα (Πραξ 15, 28-29, πρβλ. Γαλ 2,9).

δ) Χριστιανοί, πρώην  ειδωλολάτρες  (εθνικοί), οι  οποίοι  δεν  εφάρμοζαν  τον 

μωσαϊκό Νόμο (Γαλ. 3,10-13)

ε) Χριστιανοί, πρώην  Ισραηλίτες  ή  πρώην  ειδωλολάτρες  (εθνικοί), οι  οποίοι 
ιδιοποιήθηκαν  και  εκχριστιάνισαν  την  Εβραϊκή  Βίβλο. Επιλεκτική  εφαρμογή  του 

μωσαϊκού Νόμου [π.χ. δέκα εντολές (πρβλ. Ιω 1,14-18· Εβ 7, 1-10, 18].
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Η στάση του Ιησού  απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Ο Ιησούς δεν απορρίπτει τον μωσαϊκό Νόμο. Αντίθετα, αναγνωρίζει τη 

μεγάλη  σημασία  που  έχουν  ο  μωσαϊκός  Νόμος, που  ισχύει  μέχρι  τα 

έσχατα

• Ο  Ιησούς  επικεντρώνει  το  ενδιαφέρον  του  στον  ερχομό  και  στη 

στερέωση της ΒτΘ και όχι στον μωσαϊκό Νόμο. Θεωρεί την ΒτΘ ως το 

αποκορύφωμα  της  δημιουργικής  και  αγαπητικής  παρέμβασης  του 

Θεού  στον  κόσμο. Από  τώρα  και  στο  εξής  όλα  θεωρούνται  υπό  το 

πρίσμα της ΒτΘ, ακόμη και ο μωσαϊκός Νόμος.

• Ο Ιησούς «επανεκκινεί»  την δημιουργία και  τοποθετεί στο κέντρο της 

ΒτΘ τον άνθρωπο και όχι τον Μωσαϊκό Νόμο.  

• Ο Ιησούς επανερμηνεύει αυθεντικά τον Μωσαϊκό Νόμο
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