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Πιο επιστημονικόε κα ι τεκμηριωμενοε εμφανίζεται ata 1929, ο Ρ. 
Εισλερ (Robert Eisler), α ιο βιβλίο tou Ιησούε βασιλεύε ου βασι-
λεύσαε. που παρουσιάζει ιον Χριστιανισμό cos εθνικο-αηελευθε-
ρωτικό κίνημα, κα ι tov Ιηοού cos εθνικό Μεσσία-Επαναστάιπ. Κά-
ποιοι άλλοι, όπωε θα δούμε παρακάτω, είδαν tov Ιησού cos ζηλω-
ι ι ν εηανασ ιά ιη - όπωε tov είδε κα ι ο Ρειμάρουβ... 
Πιο ηρόσφαια, ε ίδαν 10 φω3 ins δημοαιό ιη ισ5 εργασιεΞ θεολό-
γων, που ιονίζουν tn σημασία ίου κπρυγμαιοβ κα ι ms öpaans ιου 
Ιησού tnv οποία χαρακ ιηρ ίζουν «Επανασιαπκη», ô ivovtas έμφα-
ση σε κάποια σημε ία tns διδασκαλίαβ tou ή περιστατικά tns ζωήε 

ז 0 ״ · Etat ο γερμσνόε θεολόγοε Μόλ ιμαν 
Ι ^ ^ ^ ^ ^ Β (Jürgen Mol tntann) otn δεκαετία tou 1970 

μίλησε για έναν Μεσσία tns εληίδαε κα ι για 
tn θεολογία tns εληίδαε, α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α β ι ον 
φ ιλόσοφο Μπλοχ (Emst Bloch) που πιο 

ψ J J ^ B ^ ^ M πριν αη'αυτον, μίλησε για tnv Αρχή tns ελ-
ηίδαε, ô ivovtas έμφαση σιην με ιαβολή tou 

^ ^ ^ ^ ^ Η Γ Κόσμου δια του επαναστατικού μηνυματοβ 
του Χριστιανισμού. 
Κάποιοι άλλοι μίλησαν για μ ια θεολογία ιηε 
αηελευθέρωοηε, (Theology οΙ Liberation). 

• H i ιδιαίτερα otous λαούβ ins A a t i v i K n s Αμερι-
• K i i s . Εφόσον ο Ιησούε υπήρξε ο κατ' εξοχήν 

απελευθερωτήε του άνθρωπου, δεν δίστα-
σε, κατά την άποψή tous, να καταφύγει και 

Ηταν ο lnaoûs από τη Ναζαρέτ , KOIVCOVIKOS επαναατάιηβ; 
Υπήρξε évas σοσιαλ ισ ιήε , συνήγοροβ των πτωχών; Ηταν 
μήπωβ K à n o i o s που ανήκε OTIS ιάξε ιε ίων Ζηλωιών; Μήηωβ 
κάποιοι αηό tous μαθη ι έε tou ôncos ο Σίμων ο Ζηλακήβ και 

ο Ιούδσε ο Ισκσριώιηβ, ανήκαν otous Ζηλωτέβ, tous ανι ισ ιααια-
κούβ κα ι noXit iKous επανασιάιεβ ins εποχήβ εκε ίνηε κα ι tous op-
κισμένουβ εχθρούε ins Ρώμη8;Ήιαν το κ ίνημα του Ιησού ενα πολι-
τικό εηαναστσι ικό κ ίνημα; 

Τα ερωτήματα αυτό υηό μορφήν θέσεων, έχουν διατυπωθεί κατ' 
επανάληψη στο παρελθόν κα ι επανέρχονται 
με τον Α ή Β τρόπο, απο σύγχρονουβ διανοη-
1és δ ιαφόρων ιδεολογιών. Βέβαια, το όη ο 1η-
0 0 Ù S υπήρξε κοινωνικο-ηολιπχόε επσνασισ-
tns, υπήρξε η αγαπημένη θεωρ ία ιων αθεί-
σιών και ίων μαρξιστών ισιορικών, αρχήε γε-
νομένηε από tov Μαρξ κα ι tov σοσιαλισιή Κά-
ουτσκυ (Κ. Kautsky), που oto β ιβλ ίο tou Η Γέ-
νεαη tov Χριστιανισμού (1908), προσπαθε ί ν α 
αποδείξει ό ι ι ο lnaoûs υπήρξε ενα s Μεσσίαε-
Enavaotâtns που ηγήθηκε ενόε κομμουνισπ-
κού κ ινήμαιοε ins Παλαισι ίνη5 to οποίο απέ- '^Ê 
ιυχε: Απόψειε, που επανέλαβε αργό ιερα κα ι ο 
Ελληναε μαρξιστήε F i à w n s Κορδά ιοε oto έρ-
γ ο t o u Ιησούε Χρισιόε και Χρισησνισμόε. 



ÜHMHTPHE ΤΣΙΝΙΚΟΠΟνΠΟΣ 

ήταν to neos θα γίνει Kcrveis μέλοβ ins Βσσιλείαβ 
ίου θ εού , δηλ. μέλοε ins εκκλησίσβ tou ιδίου, 
ίου ηροπλάομαιοε ίου νεου κοομου, κατανοώ-
vias m σημασία όχ ι tou exe; ν αλλ a tou είναι. Το 
αποκαλύπιουν ηεν ιακσθαρσ λόγια tou, οπωβ: 
«Να γίνεαθε Ηλε ίο ι (ελεήμονες κατα Λουκάν) 
όπωβ ο πατήρ aas ο oupavios ε ίναι ιέλειοε» και, 
 ν, αλλα ת ν y י/ז Μη θησαύριζε•ιε θησαυρό υ s ειε ״
... εν ουρανώ_ όπου γαρ εστίν ο θησαυρός 
υμων, εκει εσιαί και η καρδία υμών». 

Ο lnooùs ηροιρεπει oAous ν' απαλλαγούν αηό us μέριμνεβ tou κό-
ομου και tis κοσμικέβ επιθυμιεβ. 
Ο lnooùs δεν βάζει φρένο με ta λογία αυτά στην εργασία tou ανθρώπου 
για ta n p o s to ζην, ούιε cnnv οικονομική πρόοδο tou, αλλά αποβλέπει 
otnv απελευθέρωση ίου από to έχει ν, tnv πλεονεξία, που οδηγεί σε 
υπαρξιακό αδιέξοδο, σε ναυάγιο. « Οραιε και φυλάσσεσθε αηό nàans 
πλεονεξία»׳. « Εάν Kâno ios εχει περισσά (υλικά αποκιηματα) π ζωή tou 
δεν συνίσισιαι εκ ίων υπαρχόντων ίου». Και ακόμη: «μη ζηιεπε ti φάγη-
κ και 11 πίηιε, και μη μετεωρίζεσθε (= μην έχειε αγχώδεκ ανησυχίεε). 
Ζηιεί ιε πρώιον tnv βασίλεια זου θεού και ιούιο, διόυ, Εκείνοβ απεστά-
λει για να ευαγγελίσει ιην βασιλεία tou θεου (Λουκ. 4:3). 

Η σιάση tou Ιησού, λοιπόν, απέναντι σιην ιδ!ο-
Ktnoia , δεν η!αν ούιε θε ι ική ούιε αρνηπκή, και 
σε α ρ κ ε ι έ ε περιπιώσει5 φ α ί ν ε ι α ι αν εκυκόβ 
n p o s αυιήν, διότι ο Πέιροβ. και 01 I c o à w n s και 
Ιακωβο ϊ γιοι tou Ζεβεδαίου. φαίνε ια ι όι ι είχαν 
κάποια περιουσία tnv οποία διαιήρησαν. 0 1 η -
o o ù s , δεν ενδιαφερόιαν να εκπονήσει ενα συ-
γκεκριμενο πρόγραμμα επιλυσηβ tou κοινωνι-
κού ηροβλήμαιοε, γιατί γΓ αυιόν η λύση είναι, 
προϊόν ms αλλαγηε του ατόμου και τηε εηικρά-
rnans ms Βασιλείας ז ου θεού σε ατομικο κα ι 

κοινωνικό επίπεδο. Χρειαζοιαν μία επανά-
σ ι α σ η ηθ ι κή κα ι πνευματ ική στην 
καρδιά tou ανθρώπου, που θα εκρί-
ζωνε από μέσα t n s to μ ισοε κα ι >0 
φθόνο, και θα οδηγούσε στην αγάπη 
κα! την καιανοηση. Η απελευθέρωση 
απο ιην σμαρι ία (αμαρπα = αστοχία) 
tou ανθρώπου θα tov οδηγούσε σιην 
κοινωνική ελευθερία, γιατί η εσωιερι-
κή ελευθερία οδηγεί otnv εξωτερική. 
Μόνον έτσι, δ ίδασκε ο l n o o ù s , θα λυ-

στη βία npos τούτο, π.χ. αναποδογυρίζονιαε ns ιράπεζεβ των αρ-
γυρσμοιβών σ ιο ναό. 
Το θεμα είναι ακρωε ενδιαφερον και θα προσπαθήσω να to πα-
ρουσιασω εδω, 000 πιο σύνιομα γίνεισι με βάση m Βίβλο κα ι us 
ισιορικέε πηγέβ. 

Η 0ΕΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

Το πρώιο ζή ιημα που πρέπει να μαβ απα-
σχολήσε! εισαγωγικά, πριν έλθουμε στο κυ-
ρίωε θέμα, είναι, ποια ήταν η σιάση ιου 1η-
σού απένανιι σιον ηλούιο των πλουσίων και 

στη φτώχεια των φιωχών. Γιατί υπάρχουν αρκειά 
συγχεχυμένεβ αντιληψειβ γυρω απ' to θέμα συιο, 
και, ιδίωε, για 10 καισ πόσον ο lnooùs ενδιαφερό-
ιαν με to κήρυγμά tou να λύσει ta κοινωνικά ηρο-
βλήμαια και ns ανισότητεε tns εηοχήε tou. 
Από tn προσεκτική μελέτη των Ευαγγελίων προ-
κύηιει αβίαστα, ό ι ι ο lnooùs οαφώε ήισν με 10 
μέροε ιων φιωχών κα ι καταπιεσμένων, κα ι κατά 
ιων πλουσίων. Ο iôios εφάρμοσε στον εαυτό ιου 
ισ λόγια του προφήτη Ησαΐα: «Πνεύμα Κυρίου 
εη'εμέ, ου είνεκεν ερχ ιοέ με, «ευαγγελίσασθσι 
πιωχοίε σηεαταλκε με» (Λουκ. 4:18, πρβλ. και 
Ματθ. 11:4-5). ! t o u s « μ α κ α ρ ι σ μ ο ύ ε » γίνεται λόγοβ για tous φιω-
xoùs «ότι υμετέρα εστίν η βασίλεια του θεού״ (Λουκ. 6:20. 21). 
Το ουσιασι ικό ενδιαφέρον του Ιησού για TOUS φ ιωχούβ αν ιανα-
κλάισι εηίσπβ κα ι σε άλλεβ περ ιπτώσε ι {όταν ηοιείε δείηνον κάλει 
πτωχούε, avannpous, χωλούς, τυφλουε. Λουκ. 14:12-14) κα ι Otis 
παραβολέβ ιου (Πλουσίου και Λαζάρου κ.σλλ) αλλά κα ans ενιο-
λέε tou π.χ., npos ιον πλούσιο νεσνία: «υηαγε, οσα έχεις ηώλησον 
και 60s ητωχοίε״ (Μαρκ. 10:21). 
Ακόμα κα! otnv παραβολή των προβάτων κα ι εριφίων ο lnooùs 
!αυι ίζει τον εαυιό tou με tous φιωχούβ κα ι ασήμαν ιουε κα ι αδύνα-
MOUS: ״Κύριε, πότε σε είδομεν ηε/νώνια και εθρέψαμεν, η διψωντα 
και επ οιίοαμε;». 
Γην κοινωνική αδικ ία ιην καισδικάζε ι απερί-
ρρασια ο lnooùs. Τάσσειαι υπέρ ίου φιωχού, 
ου αδυνάτου και του καταπιεσμένου, ηροει-
ïono ic imas κατά tou μαμωνά (θεόε του 
ιλουιου = κεφαλαιον) και λέγονισβ όι ι «<5ύ-
ικολον εστί τοις πεποιθοτα3 επι χρημασι ειε 
ην βασιλείαν ιου θεού εισελθειν». Διότι, πιο 
νκολο είναι να περάσει καμήλα από τρύπα 
Ιελόνσε, παρά πλούσιοε να γίνει μέλοε τηε 
Iασιλείαε του θεού (Μαρκ. 10:24-25). 
01' αυιά, βέβαια, δεν μπορεί να βγάλει 
ανε ίβ to συμπέρασμα ότι ο l nooùs 
πήρξε κο ι νων ι κόε επανασιότηβ, ή 
σοσιαλιστήε», εη ιθυμώνιαβ απλά να 
λλάξει us εξωιερ ικέε κοινωνικέβ δο-
és. Γιατί, to κύριο μέλημα και μήνυμα 
)υ Ιησού, ή ιαν μήνυμα λ υ ι ρ ω ι ι κ ό , 
πευθυνόμενο στο άτομο που θέλει να 
νσζηιήσει tnv ευθύνη ιου ένανπ θ ε -
ι κα ι συνανθρώπου κα! να ηθικοποι-
Μ Η έμφαση ato κήρυγμα του Ιησού 



δαική αρχ. 20, 8. 10) ο ν ο μ α σ ί α π ο υ 

σ η μ α ί ν ε ι ξιψοψόροι (sica = ξίφοε), 

6εν ε ί να ι ξ ε κ ά θ α ρ ο αν 01 Ζηλω ι έ ε 
αποιελούσαν tnv άκρα δεξιά ηιέρυγσ 
ίων φσρ ιαα ιων (]. MoJtmann) η mv 
άχρα αριοτερα tns iôias ηαραισξπε 
(M. Hengel). Πάνιωβ, γεγονός είναι, 
ôt i αποιελούσαν tov κύρ ιο πυρήνα 
πολιι ικήε avnotaans με βασικό otô-
χ ο ι ο ν ιερό πόλεμο κ α τ ά ί ω ν Ρ ω μ σ ί -

ων. Χωράει, άραγε, σ' αυιό to πολιπ-
κό σχήμα, η επιβλητική ειρηνοηοιόε 

μορφή ίου Ιησού κα ι ίων μαθηιών του;... 
01 παραπάνω ερευνητές anavrcovtas σιο ερώ-
τημα καταφατικά, Ken προβάλλουν ta εξηε επί-
χε ιρήμαια που ανιλούν μέσα από ία Ευαγγέ-
λ!α. Πρωιον. Κάποιοι από tous μαθηιέβ tou 1π-
σου φαίνεισι όπ ανήκαν otous Ζηλωιέε, π προ-
ερχόταν από tous κύκλουε tous. Σύμφωνα με 
ιον Λουκά, ανάμεσα atous 12 υπήρχε και ο Σί-
μωναε, ο καλούμενοε Ζηλωιήε. Ο ίδιος μαθη-
ms αναφέρειαι από tous άλλου s δύο Συνοπυ-
KOÙs, ως Κσνσνππε. Κατά tous ισχυρισμούς των 
οπαδών ins θεωρίαε. Kavavims (σπο ιπν σρσ-

μαικη λέζη Κσναν) σημαίνει ζηλωστε. Και συνεπώε, autos ο Σίμων 
σνπκε σιην ιαξη tous. Enians, ο απόστολοβ Πέιροε ανσφέρειαι απο 
ιον ίδιο tov Ιησού, ωε Σίμων Βαριωνά (ΜαιΘ. 17 :16). Παρόλο που ο 
Ευαγγελιστής Ιωάννηε, με ιαφράζει ιον Βαρ Ιωνά, ως γιο ιου Ιωνάίΐ : 
42), σύμφωνα με tov Νιάλμαν (G. Dalman) και άλλους ερευνητές, ת 
λέξη αυιή σημαίνει φομοκρώπε, και άρα και ο Πειροε πρεπει ν' ανή-
κε cnous Ζηλωιεβ. Αλλά αυιή, είναι μια σύγχρονη, αμφίβολη φιλολο-
γική ερμηνεία, και δεν υπάρχει άλλη καμία ένδειξη για κάι ι ιέτοιο, 
οχει ικά με tov συθόρμηιο και γεμάιο ζήλο απόστολο Πέτρο. 
Enions, υηοσιηρίζειαι, ότι, επειδή ο lnaous αποκάλεσε tov Ιωάννη 
και τον Ιάκωβο, tous γιουε του Ζεβεδαιου, ׳• Βοαναργέs·׳ ( - υιοίβρο-
vrns) όταν σε μια περίπτωση ζήιησσν να πέσει πυρ εξ ουρανού για να 
κάψει tous ανυπάκουουε, ίσα» αυιό σημαίνει όι! πρεπει ν' ανήκαν κι 
autoi cnous Ζηλωιέε, napaßAenovtas όμωε, την απάντηση του Ιησού: 
 ουκ οίδσιε οίου πνευμαιοβ εοτε υμε;ε ο Yios άνθρωπου ουκ ηλθε״

ψυχαε ανθρωπων απολεοαι αλλά οώσσι». Ο ! Θ 1 α σ ω ι ε 3 m s θ ε ω ρ ί α ε 

περί Ζηλωτή Ιησού, υπενθυμίζουν ακόμη, όι ι ο Ιουδαε λεγόταν Ιακα-
picütns, λέξη που σημαίνει, κατα την άποψη TOUS, όχι ιον άνθρωπο ιον 

κοπαγομενο από ιπν Καριώθ (Ιωάν. 6: 71), αλ-
λά, όι ι η λεξη είναι σημιηκή μεταγραφή τηε λα-
πνικηε sicarius, δηλ. Ζηλωτης. Γνωρίζουμε δε. 
ποιο καταλυτικό ρολο επαιξε ο Ιούδας στην πα-
ράδοση του Ιησού OTOUS φαρισαίουε και στο 
σιαυρικό tou θάνατο, υπογραμμίζουν. 
...Από όλα ta παραηανω, προκύπιει, ό ι ι δεν 
μπορεί ν' αποκλεισθεί ι ελε ίωε ό ι ι ο Σίμων 
ανήκε πράγμσι ι otous Ζηλωιέβ, πριν γίνει 
μαθητής ίου Ιησού, αν και για ιον Ιούδα, πα-
ρά ιον ρόλο ιου, δεν φαίνεται από πουθενά 
ό ι ι ο Ιησούε που κήρυξε tnv οδό ins ayanns 
npos ιον πλησίον κα ι npos lous εχθρούε 
α κ ό μ η (Μαιθ. 5:43 44, Λ ουκ. 6:27), να δ ι -

δαξε και 10 μίσοε, τη βία, και την αιματοχυ-
σία, όπωε έκαναν οι Ζηλωιεε - εηανασιαιεε . 

νόισν ορισι ικά κα ι αμετάκλητα 10 κοι-
νων ικό κα ι ο ι κονομ ι κό πρόβλημα, 
και 0x1 με ιην πάλη ίων ιάξεων κα ι ιην 
αιμαιοχυσία. 
Έτσι, ο Ιησούε, ηιαν ένας σοσιαλισιηε 
tns ayànns, που προιάσοε ι ιην αξ ία 
ίου προσώπου και ηρωπσια tnv απε-
λευθέρωσή ιου από όλεε us ηθ ικέε 
κα ι ηνευμα ι ι κ έ ε δυνάμε ι ε που υπο-
δουλώνουν (μίσοε, φθόνο, εγωισμό, 
πλεονεξία, πλάνη, άγνοια, δεισιδαιμο-
νια, κ.λη.) και οδηγούν στην σλλοτρίω-
ση ίου αιόμου, σιην οικονομική ανισόιηια κα ι 
εξαθλίωση ιου ανθρώπου. 
Η Βασιλε ία ιου θ ε ο ύ που κ ή ρ υ ι ι ε ο Ιησούε, 
ήιαν μία επσνάσιαση από ιον ουρανό, από πά-
νω npos τα κάτω! Η γενική αυ ιή o taon ιου 1η-
σού σια κοινωνικά προβλήματα και η εμμονή 
κα ι έμφαοη σιο δ ικό ιου κήρυγμα και σιο έργο 
επισυνσγωγήε ιων μαθη ιών ιου γύρω απ' to 
πρόσωπο ιου, γεγονόε που αποιελε ι κα ι tnv 
ε η α ν α σ ι α ι ι κ ή ι δ έ α m s Βασιλειαε ιου θεου, m s 

napouaas αλλά κυρίωε tns μέλλουααε, εσχα-
ιολογικά, δείχνει ακόμα, ό ι ι ο lnooùs δεν ε ίχε 
επίγειεε πολι ι ικεε βλέψειε κα ι δεν ήταν εναε πολι ι ικόβ μεσσιαε 
όπωε tov περίμεναν πολλοί Ιουδαίοι. Δεν ενδιαφερθηκε να γίνει 
επίγειοε βασιλ ιαε κα ι εθνικοαπελευθερωιήε ιων Εβραίων από ιον 
ζυγό ιων Ρωμαίων όπως ιον φσνιάζον ιαν πολλοί από αυτούς. Χα-
ρακιηρισπκό, είναι, ôt i όταν θέλησε ο όχλοε va tov ανακηρύξε ι βα-
σιλιά για πολιτικούς άκοπους εκε ίνοε «πορευθεί εν μέσω αυιων 
διέφυγε». Σιον Πιλάιο, έδωσε ιην περίφημη απάνιηση: •Ή βασι-
λεία και εμή ουκ εστίν εκ זου κόσμου τούτου» που σημαίνει προ-
φ α ν ώ ε : η πηγή και η ουσία ms βασιλειαε μου δεν προέρχεται από 

ris δυνάμει και ז α δεδομένα αυιού ιου κοσμου, αλλά από rov θεό. 

Μ 
ΑΝΗΚΑΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ 
ΚΑΙ 01 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΖΗΛΩΤΕΣ: 

Μετά από tis παραπάνω διευκρινίσειε, ερχομασιε να εξειά-
σουμε mv άποψη κάποιων ερευνητών, ou ο Ιησούε και με-
ρικοί -αν όχι ολοι σπο ιουε μαθηιέε ιου. ανήκαν ans ιάξειε 
των Ζηλωιων, ιων Ιουδαίων επαναστατών δηλαδή, ins εηο-

χήε εκεινηε, που απέβλεπαν σε πολιτική, κοι-
νωνικη κα ι θρηοχευτικη απελευθέρωση ms 
Ιουδαίας από τη Ρωμη με ένοπλο αγώνα. 
Την άποψη αυ ιή ισχυρίσιηκσν με επιχειρή-
μα ια όπωε προανέφερα, ο Κάουισκυ, κα ι 
ιδιαίτερα ο Εισλερ. Πιο πρόσφαια tnv θεω-
ρ ία υποσ ιήρ ι ξαν ο Αγγλοε Μ η ρ ά ν ι ο ν 
{S.G.E. Brandon), σιο βιβλίο tou lnaous και 
Ζηλωιέε, και ο Αμερ ικανόε I. Κάρμιχαελ (]. 
Carmichae l ) κα ι φυσικά, κα ι άλλο ι νεώιε-
ροι, που ακολουθούν καιά πόδαε ια επιχει-
ρήμα ιά συιών. 
Και ' apxàs πρέπει να σημειώσουμε, ότι, αν 
και υπάρχουν αρκετές πληροφορίες, κυρίωε 
από τον Ιώσππο τον Ιουδαίο ιστορικό, για ιουε 
Ζηλωτές που tous ονομάζε ι Σικαριουε (Ιου-

Pavlos
Highlight

Pavlos
Highlight



vws γαρ οι λαβόντεε μαχαφαν εν μα-

χαίρα σηολούνιαι» (Μσιθ. 26:52). 

Ενδεικυκό, εηίσηε είναι, πωε ανπλσμ-
βόνονισν m διδασκαλία ίου Χριστού 01 
πρώιοι Χριστιανοί. Έτσι, ο σπολογητήε 
Τερτυλλισνόε σιο 20 μ.Χ. αι., έγραψε 
σιον Απολογητικό ίου: «Εφόσον pas 
εηιβάλλεισι ν' αγαπάμε tous εχθρουβ 
pas, ιόιε noios υπάρχει που θα μπο-
ρούσσρε να μισήσουμε;; Όμοια, εφό-
σον pas είναι απαγορευμένο ν' ανισπο-
δίδουμε ισ ίσα, όισν pas χτυπούν... to-

τε ποιον μπορούμε να χτυπήσουμε;;» (Κεφ. 37). 
Κάποιοι, είδαν μια δικαίωση tns θέσηε TOUS για 
Ιησού πολιτικό επαναστάτη, στην γνωστή εκδίω-
ξη των αργυραμοιβών από τον ναό και την σνα-
τροπή των τραπεζών tous από τον Ιησού, επεισό-
διο που έγινε λίγο προ ίου σταυρικού του θσνά-
ιου. Αλλά ο Ιησούβ, παρά tnv θριαρβευι ικη υπο-
δοχή του και τα «Ωσσσνά» tou λαού, είναι φσνε-
ρό ότι δεν είχε την πρόθεση να καταφύγει σε γε-
νικευρένη βία. ΓΓ αυτό και εισήλθε στην Ιερού-
σαλήρ ειρηνικά, όχι πάνω σε πολερικό άλογο 
και άρρα, αλλά σε έναν απλό όνο, taneivos, και 
όχι cos «noAiriKÔs μεσοίαε» ônoos tov ήθελαν 01 
Ιουδαίοι tns εποχήβ τόυ. Επρόκειτο για ρισ στο-
ρική πράξη ίου Ιησού, που δεν είχε χσρσκιήρα 

γενικήβ εξέγερσηε, η οποία αν γινόισν, σίγουρα, θα προκαλούσε 
tnv εηέρβαση ίων Ρωρσίων που διατηρούσαν σηραντικέβ δυνά-
ρειε tppoupâs στην Ιερουσαλήρ. Ο Inooùs, απλά τόνισε ρε tnv 
ενέργειά του αυτή, ότι ο vaôs έπρεπε να ήταν καθαρά « OÎKOS 
προσευχήε», κ α ι ό χ ι «σπήλαιο ληστών» oncos τον ε ί χ α ν κ α ι σ ν ι ή -
σει to !εραιείο και 01 υλιστέβ Ιουδαίοι tns εποχήΞ του. 

Απορένει ένα τελευταίο επιχείρηρα npos εξέταση: Υποστηρίζειαι 
από πολλούε όπ, ο Inooùs, ναι ρεν συνελήφθη για θρησκευτικούβ 
Kupicûs λόγουε cmô tous φαρισαίουβ αλλά οδηγήθηκε στον Πιλάτο 
και καταδικάστηκε από TOUS Ρωρσίουε ρε την κατηγορία του πολιτι-
κ ο ύ επαναστάτη, ή ιο ι ρε την κατηγορ ία tns éaxams npoôooias κατά 
ms Ρώμηε. Αρα, πρέπει να ανήκε otous Ζηλωτέε ... παρσβλέπο-
vtas, βεβσίωβ, tnv ηερίφηρη ρήση ιου Ιησού « Τα ιου Καισαροι τω 
Καίσαρ1 και Γα ιου θεού τω θεώ•׳, (ρια ρ ή σ η πρωτότυπη κα ι επανα-
στατική ταυτόχρονα, κσιά τον Ερρίκο Ίψεν). Η εναντίον κατηγορία 
tou βέβαια, σσφώβ και ήταν ηολιηκού ηεριεχορένου. ״Τον βρήκαμε 
να ερποδίζει tous σνθρώπουε να δίνουν (pôpous σιον Καίσαρα και 

να ισχυρίζεται όι ι είναι βασιλιαβ» 
φώναζαν 01 κατήγοροι του (Λουκ. 
23:2). Αλλωστε, η σταύρωση, ήταν 
ποινή που επιβάλλονταν συνήθωε 
σε κακούργουβ - εγκλημστίεε και 
ηολιτικούβ επαναστάιεβ (Λ. I. φι-
λιππίδηβ - Ο. Culmann). Α κ ό ρ α , 

και η επιγραφή που τοποθετήθηκε 
πάνω στο σταυρό, «Βασιλιάβ των 
Ιουδαίων», αυτό υπαινισσόισν. 
Ωστόσο, όπωε ήδη είδαρε. ο 1η-
ooùs δεν αποδέχθηκε noté τον τι'τλο 
του πολιτικού ρεσσία κα ι επανα-

Αλλωστε, μετά τον θάνατο του, και 
01 ραθηιέε ιου βάδισαν otnv οδό 
tns αγάηηβ κα ι tou προσωπικού 
ραριυρίου λόγω tns σγάπηβ, κη-
p ù u o v t a s t o Ευαγγέλιο ms Βασι-

λεία s ίων Ουρανών στην Ιουδαία 
και σία έθνη, και ρη ρετέχονιαβ 
otov πόλερο και την εηανάσιασπ 
ίων Ιουδαίων καιά ins Pcùpns το 70 
ρ.Χ. 01 πρώτοι Χριστιανοί έρεινσν 
ουδέτεροι σ' συτη την διαράχη και 
κσιέφυγαν στην Περσία και otnv Πέλ-
λα, unaKoùovtas Otis προφηι1κέ5 οδηγίεε ίου 
ίδιου tou Ιησού (Λουκ. 21:21). 
01 οπαδοί ins θεωρίσε ίου Ιησού Ζηλωιή-ηο-
λι ι ικού επαναστάτη, επιρένουν όπ υπάρχουν 
και άλλα επιχειρήρστα υπέρ ins άποψήβ TOUS, 

και προσάγουν ta επόρενα λόγια ίου Ιησού: 
«Μη νομίαητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί mv 

γπν_ ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην αλλά μάχαι-

ρσν...» (Μσιθ. 10:34-36). 

Το επιχείρηρα που αντλείται από το χωρίο αυιό, 
είναι, όπ, ο lnooùs ήταν αποφσσισρένοε να κστα-
φύγει στη βία, όηωβ εκσναν και 01 Ζηλωιέε. 
Ωστόσο, τα συρφραζόρενα δείχνουν όπ ο lnooùs 
ριλούσε για mv αντίθεση των συγγενών των ακο-
λούθων ίου στο κηρυγμά ίου (και εχθροί tov αν-
θρώπου οι οικιακοί σιηού), κ α ι η λ έ ξ η μάχαιρα ε δ ώ . σ α φ ώ ε έ χ ε ι ρε-

ιαφορική σηρασίσ, διόιι ο AOUKÔS στο avu'cnoixo χωρίο, έχει m λέξη 
διαμερισμό (= χωρισμόβ). Η έννοια, είναι, όπ ο Inooùs δεν ήρθε να 
φέρει αναγκαστική ορόνοια ρεταξύ ιων ανθρώπων αλλά ο κσθέναβ 
θα πρέπει να τοποθετηθεί σε υπέρ Χρισιού ή κσιά Χριστού. 
Ένα άλλο χωρίο που επικαλούνται, είναι ίο Λουκ. 22:35-38, όπου 
σναφέρεισ! όι ι ο lnooùs είπε cnous pa0ntés: «Ο μη έχων πώλησαιω 10 
ιμαυον αυιού και αγορααστω μαχσιραν ...01 δε είπον Κύριε, ιδού μα-

χαίρα] ώδε δύσοδε είπεν auiois, ικανόν εστί». 

Opcos, ta παραπάνω λόγια, φσινορενικά δικαιώνουν tous ισχυρι-
apoùs ίων οηαδών tns θεωρίαβ. Ειδικοί καινοδιαθηκολόγοι, ôncos ο 
Μάρπν Χένγκελ (M. Hengel) ο Οσκαρ Κούλμσν (Ο. Cullmann), κ.ά. 
επισημαίνουν, όπ to νόημα του χωρίου, είναι ncas 01 μαθητέε ρειά tnv 
αναχώρηση του κυρίου tous, θα έπρεπε ν' σνπρειωπίσουν ρε tis δι-
Kés lous δυνσρειε ris δυσχέρειεβ ms ιεραποσιολήε, αφού ία περί συ-
ιού γεγρσρρένα είχαν τέλοβ. Ο λόγοε του Ιησού είναι ρειαφορικόε. 
Αναφέρεται στην συνήθεια συιών που ιαξίδευσν να φέρουν ρσζί tous 
ραχαίρι για άρυνα κατά λησιών και θηρίων, και όχι σε προτροπή για 
ένοπλο αγώνα. Δύο ράχσιρεε για 
12 ραθπιέβ, ήισν ιελείωε ανίσχυ-
ρεε, φυσικά! ΓΓ συιό και έκλεισε 
tn συζήτηση, λέγονιαε «ικανόν 
εστί», δ η λ . αρκεί, αρκετά πια. 

Επί πλέον, θα πρέπει να θυρηθού-
ρε, ou ο lnooùs otov κήπο tns Γεθ-
σπρσνή, συλλαρβανόρενο5, όιαν 
ο Πέιροβ ρε ρια αυθόρμητη χινη-
ση àpuvas έκοψε 10 auri ίου στρα-
τιώΓη Μάλχου, είπε την περίφημη 
φράση: ״αποαιρεψον σου την μά-
χαιραν ειε r o v ιόπον avms πα-
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οπαδών tou, με ενα φοβερό υπερό-
ηλο: tnv αγάπη, m Θυσία και tov otau-
ρό, κά» που ήισν για μεν tous Ιουδαί-
ous σκάνδαλο, για δε tous εθνικουε 
μωρία. Η δύναμη tou Ιησού βρίσκεται 
ακρ ιβώε otnv αδυναμία tou. 
Αρνείιαι να κάνει χρπση ένοπληε ßias, 
αλλά κάνει χρηση μιαε άλληβ μεγαλύ-
ιερηε δυναμηε: tns Αγάηηε. Δείχνε), 
όπωε είπε ο Καρλ Γιούνγκ, ότι, «όπου 
υπάρχει δύναμη δεν υπάρχει Αγαπη_ 

και όπου υπάρχει Αγάπη δεν χρειαζεισι δύνα-
μη», διου αυτή είναι η υπέρισιπ δύναμη. 
Ο Ιησούε, ξανά και ξανά, προσκαλεί tous πά-
vies, για αγάπη, ταπεινοφροσύνη, ανεκιικότη-
τα, συγχωρηπκότητσ. για προσπόθειεε συνει-
δητήε αλλσγήε του εαυτού TOUS, για ενα νέο κό-
σμο, όπου θα ζουν 01 μακάριο) των μακαρι-
σμων, για ενα αιώνιο μέλλον. Αποβλέπει όχι 
στην εξωτερική βαθμια ία αλλαγή των δομών 
του κόσμου, αλλά στην ολοσχερή μετσποίησή 

του. Είναι ο ίδιοε. ο Καλόε Σαμαρείtns, ηου διαθέτει μια επαναστατική 
διδασκαλία ικανή να ανατρεψει κάθε πολιτικό τυραννικό σύστημα, 
κάθε εηοχήε, ηου δεν λαμβάνει υπ' όψιν tou tnv Βασιλεία του θ ε ο υ -
και το μήνυμά ins για ελευθερία, αδελφοσύνη και ισόιηια, αφού όλοι 
01 άνθρωποι είναι χωρίε δισκρίσειε παιδιά ίου ενόε Πστέρα.Έτσι, με 
αυτήν την έννοια, ο lnaoûs σοφαλώε και υπήρξε, enavaoiatns: ο επα-
vaaiams ins ειρήνηε, ms μη ßias, ο Enavaoïàms ms Αγαηηε. 
Υπήρξε, ο μεγαλύτεροε εηαναστάιηε των αιωνων, εναε επavσσIάms 
ηου δεν χωράει σε κανένα καλούπι κοινωνικό - πολιηκο ־ οικονομικο. 
Είναι Αυτόε και η διδασκαλία tou ο Néos Oivos που διέρρηξε ολουε 
ιουε παλιουε ιδεολογικουε ασκουε, μια για πάνια. Οηωε, πισιεύω, 
ορθά ίο διατύπωσε ο Παναγιώιηε Κανελλόπουλος σιο έξοχο βιβλίο 
ι ο υ , ο Χριστιανισμόε και η Εποχή μαε: 

«Ο Ιησούε δεν ήισν Σηαρτακοβ για να ξεσηκώσει TOUS σκλαβουε. Ο 
μεγαλύτεροεεησναστάιηε ίων αιώνων δε χρειάστηκε να καιαλύσει 

τίποτα ... επάνω arous νόμουε ιουε παλαιούε 
έχτισε τον νέο νόμο. Επάνω σιουε καιρ ικούε, 
ιον αιώνιο. Ο μεγαλύτεροε εηαναστά ιηε των 
αιώνων δεν ήιαν λύκοε, ήιαν αμνόε...» S 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- Martin Hengel, Christ and Politics (1977) 
- Martin Hengel, Wos Jesus Revolutionary ? (1973) 
- O s c a r C u l l m a n n , Ο Inaotis Xpicnos είχε noÀitmcs 

βλέψειε; (μεκρ. a n ô ta Γαλλικό) 
- O s c a r Cullmann, Jesus et les Revolutionnaries de 

son temps (1970) 
- O s c a r C u l l m a n n . Der Staat im Neuen Testament 

(1961) 
M. Machovec, Jesus iur Atheisten (1972) 

- A. Holl , Jesus in Bad Company ( 1972) 
- E. S t a u f l e r , Die Botschaft Jesu damals und 

teure (1959) 
- Γρηγόρη Καοιμαιπ, To πολιηκο και κοινών!• 

κο Νόημα ιου μηνύμαιοε 1ου Ιηαου (Xpiotia-
νικά Συμπόσιο) 

- Νικολάου Χρονοηουλου. Η ηθική ιου Ιηαου 
(1981) 

otâtn. Εκείνοε ε ίχε ιην αυιοσυνει -
δησ ία ότι ή ιαν ηαγκοσμιοε Μεσσίαε 
κ α ι λυφωιηε ί ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν κ α ι 
των λαών. Ακόμα , απέκρουσε tnv 
ηρό ιαση να λάβε ι ta βασ ίλε ια ιηε 
γηε από ιον Διάβολο, κα ι δ ιακήρυξε 
m Βασιλεία ιου θ εού , ιηε δικσιοσύ-
νηε και ιηε σγσπηε, αδ ιαφορώνιαβ 
γ ια τα πολιτικά θέματα. Είναι αξιοση-
μείωιο, ότι ποτέ δεν κάλεσε τουε κσ-
τσηιεζόμενουε να εξεγερθούν κατά 
των καιαπιεσιών με όπλα, ού ιε δ ιακήρυξε ποιέ 
tn βίαιη ανσιροηή ιηε Ρωμαϊκήε κυριαρχίαε. 
0 Υιόε ιου ανθρώπου «ήλθε ψυχάε οώααι », με 
ένα κήρυγμα βαθ ιά υπαρξιακό και εσχστολο-
γικό, ζητώνταε 01 μαθητέβ του να προσεύχο-
ν τ α ι : » Ελθέιω η βασίλεια σου״ γεννηθηιω to θέ-

λημά σου, ωε εν ουρσνώ και επί ms γηε», δ η λ . , 

για την ε ιρηνική επικράτηση του κυρ ίαρχου θε-
λ ή μ α ι ο ε ιου θ ε ο ύ σ ιουε ανθρώπουε , όπωε 
στον ουρανό έτσι κα ι στη γη. 
Ετσι, ανεξαρτητα απο τιε ψευδολογ ίεε κα ι 11ε συκοφαντ ίεε των 
έχθρων του. και ανεξάρτητα γιο ποια αιτία εθσνστώθη, ο Ιησούε, 
οηωε συνάγεται σηό τα Ευαγγελία, δεν ήταν ούιε ηολιπκόε εηανα-
στάιηε, ούτε κοινωνικοε avatponéas. Και φυσικά, δεν ανήκε ans 
τάξειε των Ιουδαίων Ζηλωτών, αφού η ιδεολογία ιουε βρισκόταν 
σε οξε ία αντίθεση με την περί αγάππε δ ιδασκαλία του Ιησού. 

Η 
ΙΗΣΟΥΣ 0 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ! 

Ηταν, λοιπόν, ή δεν ήταν εηαναστάιηε ο Ιησούε; 
Η απάντηση είναι κα ι όχ ι κα ι ναι. Δεν ήταν πολιτικόε επα-
ναστάτηε, Ζηλωιήε ή κο ινωνικόε με ιαρρυθμιστηε, évas ni-
nos π.χ. σαν tov Σπάρτακο, τον Βαρ-Κοχεβά, τον Μαρξ, τον 

Λένιν, τον Τσε Γκεβάρα, ιον Μάο Τσε Τουγκ, tov ιερέα Cami l l o 
Torres που πολέμησε γ ια tnv απελευθέρωση tns Κολομβιαε , ή 
οποιοδήποτε άλλον μπορεί να φαν ιαα ι ε ί 
κανείε σηό ιουε γνωσιουε πολιπκούε επα-
νσσιάτεε κα ι μεταρρυθμιστέε. 
0 Ιησούε, ο Κήρυκαε ιηε Αγάππε, πιαν σπε-
ρ ίφρασΐα καιά tns ßias. Οπωε επισημάνθη-
κε, απέβλεπε σιην «αναγέννηση ιου ανθρώ-
που״, σιη ριζ ική ιου αλλαγή έσωθεν, και όχι 
στην αλλαγή ιων εξωιερικών κοινωνικών δο-
μών και την κατάργηση τηε όηοιαε πολπικήε 
εξουσίαε. Ό,τι επαναστατικό υπήρξε για τον 
Ιησού, υπήρξε ο ίδιοε, 10 παράδειγμα τηε συ-
το-θυσίαε του, τηε ισπεινοφροσύνηε tou, και 
ι η ε a Y à n n s ι ου . Ε ν ώ ω ε «υιόε ז ου ανθρώ-
που» κ α ι « Υιόε θεού», ήταν παν ίσχυ-
ροε, και μπορούσε να παρακαλέσει 
ιον Παιέρα του να στείλει δώδεκα λε-
γεώνεε αγγέλων για να τον υηερασπι-
σθούν (Μαιθ. 26: 53), εμφανίζετα ι 
θεληματικό αδυνσμοε μπροστά στον 
Πιλάτο κα ι ιουε αρχιερε ιε . Πάρου-
σ ιάζε ια ι χωρ ί ε κ α μ ί α χρήαπ β ίαε 
απο μέρουε των μαθη ιών κα ι ιων 
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