
                                              ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7               

                             

ΤΙΝΑ ΜΕ ΛΕΓΟΥΣΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ; 

ΣΚΟΠΟΣ: 

Να δείξουμε τις διαφορετικές απόψεις που διατυπώθηκαν διαχρονικά. 

Να δείξουμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτές τις διατυπώσεις. 

Να δείξουμε την άποψη της Εκκλησίας και να αναδείξουμε τη σημασία του θεανθρώπινου 

προσώπου του Χριστού. 

ΜΕΘΟΔΟΣ: 

Διαλογική, με τακτική προβληματισμού και κριτικής σκέψης. 

 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  Η/Υ  και προβολέας. 

 

 

 

 

  Αρχικά θέτουμε το ερώτημα: Τίνα με λέγουσι οι άνθρωποι είναι;   Και το 

παρουσιάζουμε ως ένα διαχρονικό ερώτημα, το οποίο επιχειρήθηκε να απαντηθεί και 

από τις απαντήσεις που δόθηκαν επαληθεύτηκε ότι όντως ο Χριστός ήταν και είναι 

«σημείο αντιλεγόμενο». 

 

Α. Παρερμηνείες από τους Ιουδαίους. 

α. απλός προφήτης 

β. σφετεριστής Μεσσίας.  

Εδώ αναλύουμε την έννοια του προφήτη, ως του ιδιαίτερου εκείνου προσώπου που 

είναι ο εκλεκτός του Θεού και εκτελεί το θέλημά του.  



Κατόπιν αναλύουμε τον όρο Μεσσίας σύμφωνα με τις Ιουδαϊκές παραδόσεις του 

Ταλμούδ: Είναι ένας επίγειος άρχοντας με διπλό σκοπό: 

α) την αποτίναξη του Ρωμαϊκού ζυγού 

β) την αποκατάσταση του Ισραήλ σε μια παγκόσμια κυβέρνηση. 

Θέτουμε το ερώτημα, αν ο Ιησούς εκπλήρωσε τις Ιουδαϊκές Μεσσιανικές προσδοκίες 

και αναλύουμε γιατί οι Ιουδαίοι, προσηλωμένοι στις παραδόσεις τους και στον 

εθνικισμό τους, τον είδαν ως σφετεριστή της Μεσσιανικής ιδιότητας. 

Εδώ θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην κοινωνικο-πολιτική κατάσταση των 

ημερών του Ιησού:  - Το πως και γιατί η θρησκευτική ηγεσία είχε προαποφασίσει τη 

θανατική Του ποινή. -Πως χειρίστηκε ο Ιησούς την κατάσταση με την είσοδό του στα 

Ιεροσόλυμα. -Γιατί προέβη στην έξωση των εμπόρων από το Ναό. -Γιατί 

διανυκτερεύει στο Όρος των Ελαιών. -Τι σημαίνει τελικά η προδοσία του Ιούδα. 

Στοχεύουμε με την ανάλυση αυτή να διαφανεί ότι όντως οι Ιουδαίοι απογοητεύτηκαν 

από τον Ιησού-Μεσσία ο οποίος δεν εκπλήρωσε τις Μεσσιανικές τους ιδέες. 

Β) Οι παρερμηνείες των χριστιανών. 

Εδώ αναφερόμαστε στις λαθεμένες –αιρετικές προσεγγίσεις του Ιησού από τους 

ίδιους τους χριστιανούς. 

Κάνουμε αναφορά στο Μονοφυσιτισμό, τον Νεστοριανισμό και το Δοκητισμό, 

διερευνώντας τις γνώσεις τους από την ύλη που διδάχτηκαν στην Γ΄  Γυμνασίου. 

Γενικά στοχεύουμε να γίνει κατανοητό ότι οι αιρετικές προσεγγίσεις: α) 

αμφισβήτησαν ή αρνήθηκαν τη θεανθρώπινη φύση του Χριστού. 

β) Προσέγγισαν το πρόσωπο του Χριστού με τη μέθοδο της λογική επεξεργασίας. 

γ) αντιμετωπίστηκαν στις Οικουμενικές συνόδους και από τους Πατέρες της 

Εκκλησίας,. 

Γ. Αρνήσεις των Διαφωτιστών. 

Εισάγουμε τη συζήτηση στο χώρο του Διαφωτισμού και των βασικών ιδεολογικών  

πυλώνων του: Τον Ορθολογισμό και τον Εμπειρισμό. Εξηγούμε ότι στον 

Ορθολογισμό ο «ορθός λόγος» και στον Εμπειρισμό «η εμπειρία των αισθήσεων» 



αποτελούν τα «μέτρα» κατανόησης και αποδοχής της αλήθειας. Εδώ είναι σκόπιμο με 

τις ερωτήσεις μας να διερευνήσουμε αν οι μαθητές κατανόησαν γιατί οι Διαφωτιστές 

απέρριψαν τη θεανθρώπινη υπόσταση του Χριστού. Αν αυτό έγινε κατανοητό, 

περνάμε σε μια γρήγορη παρουσίαση των απόψεων που διατύπωσαν κορυφαίοι 

εκφραστές του Διαφωτισμού, όπως ο Strauss και o Renan.  

Δ. Παρερμηνείες των Ουμανιστών. 

Αρχικά θα παρουσιάσουμε το ουμανιστικό κίνημα σαν ανθρωποκεντρικό κίνημα και 

θα εκθέσουμε τα πορτραίτα του Ιησού όπως τα έφτιαξαν οι Ρομαντικοί, οι 

Κοινωνιστές και οι Ψυχαναλυτές. Σημασία έχει να εστιάσουμε στην προσπάθεια των 

Ουμανιστών να θεωρήσουν –να δουν τον Χριστό ο καθένας μέσα από τη δική του 

οπτική, ανάλογα με τις ιδεοληψίες, τις σκοπιμότητες, επιθυμίες του. Δηλαδή, «στο 

καλούπωμα του Χριστού στα δικά τους μέτρα». 

Ε. Υμείς δε τίνα με λέγετε είναι; 

Απάντηση του Πέτρου: «Συ ει ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». 

Καλούμε τους μαθητές να σχολιάσουν την απάντηση και να τη συγκρίνουν με όλες 

τις προηγούμενες απαντήσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο σχολιασμός αυτός τους θέτουμε 

τον προβληματισμό κατά πόσο η απάντηση αυτή είναι συνειδητοποιημένη ή όχι, 

δίνοντάς τους δύο στοιχεία: α) ότι όλοι τον εγκατέλειψαν μετά τη σύλληψή Του και 

β) ότι οι γιοί του Ζεβεδαίου του είχαν ζητήσει λίγες μέρες πριν το Πάθος 

πρωτοκαθεδρία σε μια βασιλεία όπως εκείνοι την εννοούσαν (επίγεια). 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και χρησιμοποιώντας τον Όρο της Δ΄ 

οικουμενικής συνόδου ζητάμε από τους μαθητές να εντοπίσουν την άποψη της 

Εκκλησίας. Εστιάζουμε στην ανάπτυξη της έννοιας «Υποστατική ένωση». Και 

εξηγούμε γιατί ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. 

Προκειμένου να ανιχνεύσουμε τη σημασία της Υποστατικής ένωσης θέτουμε το 

ερώτημα: Πρόκειται για μια εγκεφαλική αλήθεια ή για κάτι που με αφορά άμεσα; 

Αφήνουμε τους μαθητές να απαντήσουν. Εμείς πάντως στο ερώτημα αυτό  

στοχεύουμε να εξηγήσουμε αναλυτικά τη σημασία της  ένωσης  κτιστού και 

ακτίστου: α) για τον άνθρωπο ( εξύψωση της ανθρώπινης φύσης και δυνατότητα 



ένωσης με το άκτιστο, δηλαδή θέωση)  και β) για τον κόσμο ( εξαγιασμός της ύλης και 

δυνατότητα αφθαρτοποίησής της). 

Για το τέλος θέτουμε το ερώτημα: «Για σένα σήμερα, τι είναι ο Χριστός;»  

Εδώ μετά τις απαντήσεις που θα μας δοθούν παρουσιάζουμε το Χριστό ως μια 

πρόκληση αλλά και ως πρόσκληση για ενεργό συμμετοχή στον προσωπικό μας 

πνευματικό αγώνα. 

Στην επεξεργασία του μαθήματος υποβάλλουμε ερωτήσεις σχετικά με τους λόγους 

που οδήγησαν στην παρερμηνεία ή και διαστρέβλωση του προσώπου του Χριστού 

και στη συνέχεια στο γιατί η Εκκλησία επέμεινε στη διατύπωση της «Υποστατικής 

ένωσης». Θέλοντας έτσι να μείνουν  ως απόσταγμα:  

α) οι ανθρωπολογικές και κοσμολογικές συνέπειες του θεανθρώπινου προσώπου του 

Χριστού και 

 β)  ότι η επιμονή της Εκκλησίας στη διατύπωση του ορθού δόγματος έχει σχέση με 

τη σωτηρία, αφού ορθή πίστη = ορθός τρόπος ζωής = σωτηρία. 

ΕΡΓΑΣΙΑ. 

Το κείμενο «ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής» του Ντοστογιέφσκι από το έργο του  

«Αδελφοί Καραμαζώφ», το οποίο εμπεριέχεται στις σελίδες 61-64 του σχολικού 

εγχειριδίου θα δοθεί ως εργασία και θα ζητηθεί από τους μαθητές: «Να διακρίνουν με 

ποιο τρόπο και για ποιους λόγους  ο πρωταγωνιστής του έργου, αλλά και εμείς 

σήμερα, παρερμηνεύουμε το πρόσωπο του Χριστού».  

  

 


