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Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (1)

1. Ο Ιησούς τονίζει γενικά :

Ο άνθρωπος της ΒτΘ πρέπει να ταυτίζεται με το τον Θεό, τη δημιουργία Του 

και το θέλημά Του. 

κανόνας πρώτος : αναγνώριση της δημιουργικής υπεροχής του Θεού 

Ο Θεός ανατέλλει «τὸν ἥλιον αὐτοῦ... ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ 
δικαίους καὶ ἀδίκους» (Μτ 5,45). 

Στέκεται  δίπλα  στα  δημιουργήματά  του  και  τα  προσέχει, έχει  μετρημένες 

ακόμη και τις τρίχες της κεφαλής του κάθε ανθρώπου (Μτ 10,30). 

Φροντίζει και για τα πουλιά και για τα αγριόκρινα και για τους ανθρώπους.

(Μτ 6,25-33)
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Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (2)

Ο Ιησούς τονίζει: 
κανόνας δεύτερος : Ο νέος άνθρωπος της ΒτΘ χρειάζεται επιστροφή στη 

Δημιουργία του Θεού και στο πρωτογενές θέλημά Του 
 

«ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν [τοῦ θεοῦ] καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ 
ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (Μτ 6,33)

Η  είσοδος  και  παραμονή  του  ανθρώπου  στη  νέα  κατάσταση  της  ΒτΘ 

οικοδομεί το νέο τρόπο ύπαρξης και συμπεριφοράς των μαθητών, αλλά και 
ευρύτερα των ανθρώπων. Ο νέος αυτός τρόπος ύπαρξης ταυτίζεται με τον 

τρόπο ύπαρξης των ανθρώπων κατά την Δημιουργία του Θεού.
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Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (3)

Ο Ιησούς προβαίνει και σε συγκεκριμένες υποδείξεις όταν του ζητηθεί: Π.χ. 

1. Γάμος και διάλυσή του (Μκ 10,2-9):  

Καὶ  προσελθόντες  Φαρισαῖοι  ἐπηρώτων  αὐτὸν  εἰ  ἔξεστιν  ἀνδρὶ  γυναῖκα 

ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωϋσῆς; 

οἱ δὲ εἶπαν· ἐπέτρεψεν Μωϋσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι
ὁ  δὲ  Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτοῖς·  πρὸς  τὴν  σκληροκαρδίαν  ὑμῶν  ἔγραψεν  ὑμῖν  τὴν 

ἐντολὴν ταύτην.

ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς·
ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα [καὶ 
προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ],

καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ.

ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.
4



Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (4)

Ο Ιησούς προβαίνει και σε συγκεκριμένες υποδείξεις όταν του ζητηθεί: Π.χ. 

1. Γάμος και διάλυσή του (Μκ 10,2-9):  

Παρατηρήσεις επί του κειμένου
 
Το Μκ 10,2-9 δεν προέρχεται από τον Ιησού όπως είναι αλλά καθρεφτίζει την 

θέση του Ιησού 

Πρβλ. Α Κορ 7,10-11: Τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριος, 

γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι, ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ 

ἀνδρὶ καταλλαγήτω, - καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι.

Μτ 5, 32 : παρεκτός λόγου πορνείας

Μτ 19,9 μὴ ἐπὶ πορνείᾳ
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Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (5)

Ο Ιησούς προβαίνει και σε συγκεκριμένες υποδείξεις όταν του ζητηθεί: Π.χ. 

Ο Ιησούς παραπέμπει στο αρχικό κατά την δημιουργία θέλημα του Θεού: ὃ οὖν 

ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.

Ο Ιησούς θεωρεί το διαζύγιο ως παραχώρηση του Μωσαϊκού Νόμου για την 

σκληροκαρδία των ανθρώπων 

Ο Ιησούς  επανατοποθετεί τη γυναίκα δίπλα στον άνδρα ως ισότιμη 

Ο Ιησούς τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από από τον Μωυσή. Είναι δηλαδή 

αυθεντία 

ΕΡΩΤΗΜΑ : ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 
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Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (6)

2) Η τήρηση της εντολής του Σαββάτου από τον άνθρωπο της ΒτΘ  (Mk 2,23-28)

Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ τῶν σπορίμων, καὶ 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας.

καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ· ἴδε τί ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν;

καὶ λέγει αὐτοῖς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ 

ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ,

πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ Ἀβιαθὰρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους 

τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς, καὶ ἔδωκεν 

καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν;

καὶ  ἔλεγεν  αὐτοῖς·  τὸ  σάββατον  διὰ  τὸν  ἄνθρωπον  ἐγένετο  καὶ  οὐχ  ὁ 

ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον·

ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (7)

Παρατηρήσεις επί του κειμένου

Δαβίδ: Βασ Α΄ 21,2-7 Δαβίδ - άρτοι της προθέσεως - ιερείς 

Δαβίδ = αυθεντία  / Ιησούς = αυθεντία  και οι δύο 

Για τον Ιησού  η πρόθεση του Μωσαϊκού Νόμου ήταν να υπηρετήσει το καλό 

του ανθρώπου. Προτάσσει τον άνθρωπο.

Ο Ιησούς αντλεί επιχειρήματα από την δημιουργία του κόσμου

Χρησιμοποιεί το ρήμα  “εγένετο”

Στη  διήγηση  της  δημιουργίας  του  κόσμου  (Γεν 1-2) προηγείται  η  δημιουργία 

του ανθρώπου από την δημιουργία του Σαββάτου. 

Ταυτόχρονα όμως η δημιουργία ολοκληρώνεται με το Σάββατο 
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Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ



Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (8)

3) Ο φόρος στον Ρωμαίο αυτοκράτορα (Μκ 12,13-17)

Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα 

αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ.

καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι 

περὶ  οὐδενός·  οὐ  γὰρ  βλέπεις  εἰς  πρόσωπον  ἀνθρώπων, ἀλλ᾿  ἐπ᾿  ἀληθείας 

τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ 

δῶμεν;

ὁ  δὲ  εἰδὼς  αὐτῶν  τὴν  ὑπόκρισιν  εἶπεν  αὐτοῖς·  τί  με  πειράζετε; φέρετέ  μοι 

δηνάριον ἵνα ἴδω.

οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς· τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν 

αὐτῷ· Καίσαρος.

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ 

θεῷ. καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ᾿ αὐτῷ. 
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Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ & Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ



Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (9)

3) Ο φόρος στον Ρωμαίο αυτοκράτορα (Μκ 12,13-17)

Η ερώτηση είναι έτσι διατυπωμένη για να φέρει σε δύσκολη θέση τον Ιησού

• Το  ρωμαϊκό  νόμισμα  (δηνάριο): «Τιβέριος καίσαρας, γιός  του  θεϊκού 

Αυγούστου (: TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS)» και η μητέρα του αυτοκράτορα 

Λίβια με την επιγραφή «μέγας Αρχιερέας (: PONTIF MAXIM)».

• Ο  Ιησούς  απαντά  στους  αντιπάλους  του  με  έναν  έξυπνο  και  αινιγματικό 

τρόπο. 

• Δεν τους προτρέπει να πληρώσουν τον φόρο ή να μην τον πληρώσουν. 

• Τους προτρέπει όμως να διακρίνουν τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του 

αυτοκράτορα και του Θεού.
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (10)

3) Ο φόρος στον Ρωμαίο αυτοκράτορα (Μκ 12,13-17)

Με την απάντησή του ο Ιησούς 

• Δεν αμφισβητεί το κράτος (αυτοκράτορας).

• Ο Ιησούς (: «τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι») = υποβαθμίζει το κράτος και 
του  αναγνωρίζει  μόνον  το  δικαίωμα  της  επιβολής  φορολογίας. Δεν 

αναγνωρίζει σε αυτό κάποια ιδεολογική ή θρησκευτική υπεροχή. 

• Ο  Ιησούς  (: «καὶ τὰ  τοῦ  θεοῦ  (ἀπόδοτε) τῷ  θεῷ») = Σχετικοποιεί  έτι 
περαιτέρω την εξουσία του αυτοκράτορα, δηλαδή του κράτους. 

• Υπεράνω όλων ο Θεός και η υπακοή σε Αυτόν. 

• Για το Ιησού ο αυτοκράτορας είναι συλλογέας φόρων.
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (11)

3) Ο φόρος στον Ρωμαίο αυτοκράτορα (Μκ 12,13-17)

• Ο Ιησούς με τη στάση του δείχνει ν’ ακολουθεί την αριστοτελική αρχή της 

μεσότητας

• Δείχνει  ότι  δεν  είναι  κάποιος  επαναστάτης  εναντίον  του  ρωμαϊκού 

κράτους. 

• Αποστασιοποίηση  του  Ιησού  από  επαναστάτες  (ζηλωτές και  οι 
σικάριους). Πρβλ.  και  Μτ  26,47-56 : κήπος   = «ἀπόστρεψον τὴν  μάχαιράν 

σου  εἰς  τὸν  τόπον  αὐτῆς·πάντες  γὰρ  οἱ  λαβόντες  μάχαιραν  ἐν  μαχαίρῃ  
ἀπολοῦνται». & Επί του όρους ομιλία μη χρήση βίας  

• Αναγνωρίζει  στο  κράτος  την  εξουσία  να  επιβάλλει  φόρους.  Από  κει  και 
πέρα αρχίζει η εξουσία του Θεού στους ανθρώπους.
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ (1) 
[Μτ 5,43-44 · Μκ 12,28-44 / Δτ 6,5 · Λευ 19.18]

•Μτ  5,43-44:  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

•Μκ 12,28-44: 
Μκ 12, 30 ἄκουε, Ἰσραήλ, κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν, καὶ  ἀγαπήσεις 
κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου
Δτ 6,5:  καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ 

ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου. 

Μκ 12,31: «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη 

ἐντολὴ οὐκ ἔστιν»

Λευ19,18:  καὶ  οὐκ  ἐκδικᾶταί σου ἡ  χείρ, καὶ  οὐ μηνιεῖς  τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ 

σου καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· ἐγώ εἰμι κύριος. 13
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ (2) 
[Μτ 5,43-44 · Μκ 12,28-44 / Δτ 6,5 · Λευ 19.18]

Παρατηρήσεις: 

• 1η θεωρία: Υποστηρίχτηκε  ότι  η  διπλή  αυτή  εντολή  δεν  πρέπει  να 

ειπώθηκε  από  τον  Ιησού. Θεωρήθηκε  ότι  είναι  παράδοση  κοινότητας 

χριστιανών πρώην ελληνιστών Ιουδαίων

• Ενδείξεις: 

• Ο άκρατος μονοθεϊσμός που προπαγανδίζεται στη διπλή αυτή εντολή 

• Η  χρήση  της  λέξης  «διάνοια», που  δεν  υπάρχει  ούτε  στο  εβραϊκό 

κείμενο της Π.Δ. ούτε στη μετάφραση των Ο΄ της Π.Δ..
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ (3) 
[Μτ 5,43-44 · Μκ 12,28-44 / Δτ 6,5 · Λευ 19.18]

Παρατηρήσεις:

• 2η θεωρία: Υποστηρίχτηκε ότι η διπλή εντολή της αγάπης ειπώθηκε από 
τον Ιησού, σε άλλη όμως μορφή από αυτή του Ευαγγελίου. 

• Ενδείξεις
• α) Στη  διπλή  εντολή  έχουμε  τον  συνδυασμό  του  Δτ  6,5 με  το  Λευ  19,18. 

Αυτή  η  σύνδεση  των  δύο  εντολών  προϋπάρχει  και  στην  ισραηλιτική 

παράδοση.

• β) H αρίθμηση  των  δύο  εντολών  προϋπάρχει  επίσης  και  στην 

ισραηλιτική παράδοση, μόνον που και αυτή δεν εμφανίζετ
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ (4) 
[Μτ 5,43-44 · Μκ 12,28-44 / Δτ 6,5 · Λευ 19.18]

Παρατηρήσεις:

• Ενδείξεις

• γ) H διπλή εντολή δεν περιλαμβάνει χριστολογικές θέσεις. Αντίθετα, 

αυτή αναφέρεται στην πίστη στον ένα Θεό. Με άλλα λόγια, οι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι τα λόγια αυτά ειπώθηκαν πράγματι από τον Ιησού. 

Αν τα λόγια αυτά προέρχονταν από την πρώτη χριστιανική κοινότητα, 

τότε  αυτά  θα  περιείχαν  τις  θέσεις  της  πρώτης  κοινότητας  για  τον 

Ιησού, ότι είναι «Χριστός», «γιος του Θεού», «Κύριος» κ.λπ..
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ (5) 
[Μτ 5,43-44 · Μκ 12,28-44 / Δτ 6,5 · Λευ 19.18]

Παρατηρήσεις:

• Ενδείξεις

• δ) Η  συνάφεια  και  το  περιεχόμενο  του  κειμένου  δείχνουν  ότι  αυτό 

περιλαμβάνει  αντιλήψεις, που  θα  υποστήριζε  κάθε  Ισραηλίτης, 
επομένως και ο Ιησούς. 

Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν στην διπλή εντολή και στοιχεία, τα οποία 

τονίζει  μόνον  ο  Ιησούς. Στο  Λευ  19,18 η  αγάπη  προς  τον  πλησίον 

περιορίζεται  στον  ομοεθνή  Ισραηλίτη. Στον  λόγο  του  Ιησού  η  αγάπη 

προς τον πλησίον φαίνεται να ξεπερνά το όριο αυτό και να θεωρείται 
αγάπη  προς  όλους, ακόμη  και  προς  τον  εχθρό. Η  διαφοροποίηση 

αυτή του Ιησού είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι η διπλή εντολή της αγάπης 

ειπώθηκε από τον Ιησού. (κριτήριο του “χαρακτηριστικού Ιησού”)
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ (6) 
[Μτ 5,43-44 · Μκ 12,28-44 / Δτ 6,5 · Λευ 19.18]

Παρατηρήσεις:

• Ενδείξεις

• ε) Η  διπλή  εντολή  της  αγάπης  υιοθετείται  από  τους  πρώτους 
χριστιανούς  και  παρατίθεται  σε  πολλά  και  διαφορετικά  κείμενα, 

όπως τα Μκ 12,28-34 πρλ., Γαλ 5,14, Ρωμ 13,8-10 και Ιω 13,34-35. 

• Η  πολλαπλή  αυτή  παράθεση  της  διπλής  εντολής  φανερώνει  ότι  οι 
πρώτοι χριστιανοί απέδιδαν μεγάλη σημασία σε αυτή. 

• Αυτό  ίσως  να  οφείλονταν  στο  ότι  θεωρούσαν  ότι  η  διπλή  αυτή 

εντολή προέρχονταν από τον Ιησού.
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ (7) 
[Μτ 5,43-44 · Μκ 12,28-44 / Δτ 6,5 · Λευ 19.18]

Παρατηρήσεις:

• Ενδείξεις

στ) Η  διπλή  εντολή  της  αγάπης  υπάρχει  και  στις  ευαγγελικές 
αφηγήσεις:

• Στη διήγηση της παραβολής του καλού Σαμαρείτη (Λκ 10,30-37): 

Με την παραβολή αυτή δίδεται απάντηση στο ερώτημα, ποιος είναι ο 

πλησίον, Στην  ΒτΘ  οι  θρησκευτικές, εθνοφυλετικές  και  κοινωνικές 

αγκυλώσεις υπερβαίνονται από την άσκηση της αγάπης.

• Στην  διήγηση  της  συγχώρησης  από  τον  Ιησού  μιας  αμαρτωλής 
γυναίκας (Λκ 7,36-50),

Η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, που επιτεύχθηκε μέσω του Ιησού, 

απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως θρησκείας.  Η 

μοναδική προϋπόθεση είναι να θέλει ο άνθρωπος να μετέχει
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