
 

 

 

 

 

 

              «Τίνα με λέγουσι οι άνθρωποι είναι;» 

 

 

 

 



     Από τόσο παλιά, 

διαβασμένοι και 

προύχοντες τον 

καταδικάζουν. 

     Δεν υπήρξε, λένε οι 

μεν. 

     Ίσως, μα τίποτα δεν 

ξέρουμε γι’ αυτόν, λένε οι 

άλλοι. 

     Ή ακόμα: είναι ένας 

μέγας θεόπνευστος, 

     ένας σπουδαίος 

προφήτης, 

     άνθρωπος όμως, 

τίποτα περισσότερο από 

άνθρωπος. 

 



Παρερμηνείες του προσώπου  του Χριστού. 

1. Ιουδαίοι. 

Οι Ιουδαίοι τον ανέμεναν σαν ισχυρό 
πολιτικό ηγέτη που: 

 

    Θα τους ελευθέρωνε από τη Ρώμη 

    Θα αποκαθιστούσε το έθνος τους 
στο παλιό του μεγαλείο. 

 

 

Έτσι τον αρνήθηκαν διότι δεν 
εκπλήρωσε τις Μεσσιανικές 
τους προσδοκίες. 

 



  

 

 

  Αμφισβητήσεις  

      της θεανθρώπινης υπόστασης του  Χριστού 

 
2.   Αιρέσεις: 

 
Νεστοριανισμός 

Μονοφυσιτισμός 

 Δοκητισμός 



  

 

 

  Αμφισβητήσεις του προσώπου του Χριστού. 

 
3. Διαφωτισμός: 

 

                          Ορθολογισμός και 

                                                     Εμπειρισμός. 

 

    D.Straus-  

                       Ρενάν- 

                                        Σβάιτσερ 



Παρερμηνείες του προσώπου του Χριστού. 

 4. Ουμανισμός: 

 
                       Ρομαντικοί 

 

                                      Κοινωνιστές 

 

                                                       Ψυχαναλυτές 



 

   

 

     «Πορτραίτα του Ιησού» 



«Γλυκύς Ιησούς» 



«Επαναστάτης Ιησούς» 



«Φορέας της καλοσύνης και της  ανθρωπιάς» 



«Υμείς τίνα με λέγετε είναι;» 



« Εις και ο αυτός Χριστός εν δύο φύσεσιν 

ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως, 

αχωρίστως και εις εν πρόσωπο και μια 

υπόσταση, ένα και τον αυτόν και μονογενή, 

τον Θεόν Λόγον »  

(Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος) 

 



Ο Χριστός είναι: 

 

• Τέλειος άνθρωπος 

 

• Τέλειος Θεός 

 

• Ένα πρόσωπο  

                                               (Υποστατική ένωση) 



Συνέπειες  

 

   1. ανθρωπολογικές:    εξύψωση ανθρώπινης φύσης. 

                                       δυνατότητα ένωσης με το άκτιστο = θέωση. 

 

 

    2. κοσμολογικές:   εξαγιασμός της ύλης. 

                                  δυνατότητα αφθαρτοποίησής της. 

 





     Από τόσο παλιά, διαβασμένοι και προύχοντες τον καταδικάζουν. 

     Δεν υπήρξε, λένε οι μεν. 

     Ίσως, μα τίποτα δεν ξέρουμε γι’ αυτόν, λένε οι άλλοι. 

     Ή ακόμα: είναι ένας μέγας θεόπνευστος, 

     ένας σπουδαίος προφήτης, 

     άνθρωπος όμως, τίποτα περισσότερο από άνθρωπος. 

 

     Κι εμείς, καθόλου εμείς δεν τον σκεφτόμαστε. 

     Ζούμε όπως αν δεν υπήρχε. 

     Μια μέρα, όμως, μας καίει το ερώτημα: 

     Είσαι ο Χριστός που ο ευλογητός Θεός μεσ’ από σένα μας προσφέρεται; 

 

     Τότε με τις καμπάνες των εκκλησιών και με το κάλλος των εικόνων, 

     βγαίνει στο βάθος της καρδιάς μας απ’ τη σιωπή του ο Ιησούς 

     και λέει:’’Εγώ είμαι αυτός’’, 

     και λέει:’’Είμαι’’, 

     κι αυτό σημαίνει: Είμαι ο Θεός. 


