
 
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: 

ΟΥΣΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
η  

                       

ΓΙΑΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ «ΣΗΜΕΙΟΝ 
ΑΝΤΙΛΕΓΟΜΕΝΟΝ»; 
 
α) Προβλήματα γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

Υπήρξε πράγματι σαν πρόσωπο μέσα στην ιστορία; 

Όταν συνέβησαν τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης είχε ήδη ξεκινήσει η 

ιστοριογραφία, όποτε έχουμε πηγές εξωχριστιανικές που μιλούν για το 

πρόσωπό του και τη δράση του ως ιστορικό πρόσωπο * 

 

2. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ 
Πώς έμεινε έγκυος η Παρθένος Μαρία; 

Πώς γίνεται να γεννηθεί ως άνθρωπος αν ήταν  ο Θεός; 

 

3. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 

Ήθελε να δημιουργήσει θρησκεία; 

Ο ίδιος κήρυττε ότι ήταν ο Θεός; 

 

4. ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 

Μήπως ήταν φανταστικές αφηγήσεις των μαθητών του ή άλλων 

μεταγενέστερων χριστιανών; 

 

5. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ 

Αφού ο ίδιος δεν έγραψε τίποτε, πώς είμαστε σίγουροι για την 

αυθεντικότητα της διδασκαλίας του;  

Κι αν άλλα είπε και άλλα μετά έγραψαν οι μαθητές του; 

 

6. Η ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 

Σίγουρα σταυρώθηκε; 

Για ποιο λόγο; 

 

7. Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

Αναστήθηκε όντως; 

 Υπερβαίνει τη λογική.  

                                      



 

β) Αίτια της αμφισβήτησης 

 

Α. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 

 

1. ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Σπάει τις αντιλήψεις που υπάρχουν για τις σχέσεις των ανθρώπων (άνδρας-

γυναίκα, κύριος – δούλος, Θεού-ανθρώπου), για τον πλούτο, την οικογένεια 

και φέρνει τη νέα πραγματικότητα της βασιλείας του Θεού. 

2. ΚΡΙΤΙΚΑΡΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ 

Χτυπάει την τυπολατρία, υποκρισία και εξουσία των Εβραίων (Συνέδριο, 

Φαρισαίους, Σαδδουκαίους=αρχιερείς) και παρουσιάζει στο λαό μια νέα 

πραγματικότητα,  τη Βασιλεία του Θεού. 

3. ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΗ 

Αμφισβητεί τη μοναδικότητα του Ισραήλ στην αποκάλυψη του Θεού. 

Απευθύνεται σε όλους τους λαούς της γης.(μη εκλεγμένους, εκλεκτούς) 

 

 

Β. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

 

1. ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ 

Αφορά κυρίως τη θεϊκή του ιδιότητα και όχι την ιστορικότητά του. 

Δεκτά γίνονται ως ιστορικά γεγονότα μόνο όσα αποδεικνύονται με 

αρχαιολογικά ευρήματα ή εξηγούνται λογικά. 

Ευρύματα για το πρόσωπο του Ιησού βρέθηκαν (γραπτά) για τη δράση του 

όμως, τα θαύματά του, την ίδρυση της Εκκλησίας όχι, οπότε δεν είναι ιστορικά 

γενονότα.  

Η ιστορική κριτική δεν είναι ο μόνος δρόμος για τη γνώση της αλήθειας, ειδικά 

όταν θέλουμε να εξηγήσουμε γεγονότα που αφορούν υπαρξιακά ζητήματα του 

ανθρώπου. Εκεί χρειάζεται και πίστη. Η πίστη είναι προϊόν ελευθερίας. 

 

2. ΑΠΟΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ 

Κάποιες πολιτικοκοινωνικές ιδεολογίες δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες της εποχής ερμηνεύουν το πρόσωπο και το έργο Του με 

ένα συγκεκριμένο τρόπο.(π.χ. ήταν ένας επαναστάτης του καθεστώτος) 

 

 

 

 

                                      
 

 



 

 

 

 

Γ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 

 

 

1. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 

Ο Θεός που γίνεται άνθρωπος (ενανθρώπιση του Θεού) 

Σταύρωση του Θεού και χωρίς αντίσταση;;!! 

Δεν μπορεί να γίνει δεκτό από τη λογική = ΥΠΕΡΛΟΓΟ 

 

2. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΗΘΙΚΙΣΜΟΥ 

ΗΘΙΚΙΣΜΟΣ= η αντίληψη του ανθρώπου ότι για να λειτουργήσει σωστά η 

κοινωνία τον απόλυτο ρόλο παίζει η ηθική (ηθική στάση ζωής). 

Ο Ιησούς δείχνει ότι σημασία για τον άνθρωπο δεν έχει η σωστή λειτουργία 

της  κοινωνίας, αλλά η διάσωση του προσώπου του από το κακό, τη φθορά, το 

θάνατο. Η μόνη σχέση που μπορεί να το καταφέρει αυτό είναι η σχέση του 

προσώπου με το Θεό. Αυτή η σχέση είναι πολλές φορές ακατανόητη για τους 

ηθικιστές, αφού επιτρέπεται και σε άτομα που κοινωνικά είναι ανήθικα 

(μετανιωμένη πόρνη, ληστής στο σταυρό, τελώνης στο Ναό). 

Το να είσαι ηθικιστής είναι βολικό. Το να είσαι σε επαφή με το Θεό πολύ πιο 

δύσκολο, αλλά είναι αυθεντικό, ελεύθερο από τύπους και κοινωνικούς 

κανόνες.  

Και τελικά διευκολύνει και την κοινωνία, αλλά σε δεύτερη φάση, αφού το 

άτομο για να είναι σε ειλικρινή σχέση με το Θεό έχει αποκαταστήσει τις 

σχέσεις του με το περιβάλλον που ζει και στο οποίο κινείται.  

 

3. ΑΡΝΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ 

Αρνείται να γίνει: 

 επίγειος βασιλιάς  

 κοινωνικός μετασχηματιστής  

 άφωνο είδωλο 

 ιδέα 

 

Αρνείται μέχρι το τέλος να κάνει: 

 θαύματα κατά παραγγελία 

 

 

 

 

                        
 



γ) Η βάση κάθε αμφισβήτησης: μηχανισμός άμυνας 

 

Γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι αμφισβητήσεις στον άνθρωπο; 

 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ 

Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεπεράσει τον εγωισμό του. 

Δεν μπορεί να δεχτεί και να βάλει στο κέντρο της ζωής του το Θεό. 

Συνεχίζει να θεωρεί κέντρο του κόσμου τον εαυτό του. 

Θέλει να αυτοδικαιώνεται. 

Θέλει να γίνει θεός, όπως ο πρώτος άνθρωπος, αλλά δεν αφήνει το Θεό να τον 

κάνει. 

Αυτοθεώνεται. 

 

 

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με την ψυχολογία ο άνθρωπος όταν έχει ένα πρόβλημα για να το 

αντιμετωπίσει αναπτύσσει μηχανισμούς άμυνας (=επιθετικότητα σύγχυση, 

νεύρωση). 

Στο πρόβλημα της αντιδικαίωσης (=κόντρας) του ανθρώπου με το Θεό ο 

μηχανισμός άμυνας είναι η αμφισβήτηση του Ιησού. Η απώθησή του ως Θεό. 

 

 

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Η ελεύθερη αποδοχή ότι «ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί» 

(Μ. Αθανάσιος)  

 
 

 

 

                                 
 

 Ιουδαίος ιστορικός Φλάβιος Ιώσηπος, 

  Σαμαρείτης χρονογράφος Θαλλός,  

 Σύρος στωικός φιλόσοφος Mara Bar Saraplon, 

 Ρωμαίος ιστορικός Κορνήλιος Τάκιτος,  

 αρχαιοδίφης Γάιος Σουητώνιος, 

 λόγιος Πλίνιος ο Νεώτερος 


