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ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η  

 

Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούσαν για ένα πρόσωπο που θα ερχόταν, 

απεσταλμένος του Θεού, να φέρει μια νέα εποχή-τη Μεσσιανική εποχή. Ο απεσταλμένος 

αυτός θα ήταν φορέας του πνεύματος του Θεού που με το έργο του θα γινόταν ο «Πάσχων 

δούλος». 

Τη ζωή και το έργο του προφήτεψαν με τόση ακρίβεια και λεπτομέρεια ώστε να λέγεται 

πως ο Ιησούς Χριστός υπήρξε πριν γεννηθεί. Έτσι ο Ησαΐας προφήτεψε για τη γυναίκα που 

θα τον γεννούσε, για τη γενιά από τη οποία θα καταγόταν, τον τόπο της γέννησής του, το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας του. Ο Αμώς προφήτεψε τη Μεσσιανική εποχή ως εποχή της 

δικαιοσύνης. Ο Ωσηέ σαν εποχή της αληθινής αγάπης, ο Μιχαίας σαν εποχή της ειρήνης. Ο 

Ιεζεκιήλ προφήτεψε την Ανάσταση των νεκρών, ενώ ο Ιωνάς προτύπωσε την Ανάσταση του 

Ιησού. Ο Ζαχαρίας προφήτεψε το Πάθος Του, ο Δαυίδ πως είναι ο Υιός του Θεού. Τέλος ο 

Δανιήλ συγκεφαλαιώνοντας όλους τους προηγούμενους προφήτεψε ότι ο Χριστός: θα είναι 

τέλειος άνθρωπος- θα έχει θεία προέλευση-θα είναι αντιπρόσωπος όλης της 

ανθρωπότητας-θα ιδρύσει μια παγκόσμια βασιλεία-η βασιλεία Του θα διαρκέσει αιώνια. 



 Όλες οι προφητείες της Π.Δ. βρίσκουν την ερμηνεία τους σε ένα και μόνο πρόσωπο. Αυτός 

ήταν ο Χριστός. Είναι μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Ο Πασκάλ έλεγε ότι : «η πιο μεγάλη 

απόδειξη για το Χριστό είναι οι προφητείες. Σύμφωνα με το νόμο των πιθανοτήτων είναι 

αδύνατον να έχουν εκπληρωθεί όλες οι προφητείες (κάπου 600 περίπου) σε ένα και μόνο 

πρόσωπο.  

 Αυτό το πρόσωπο, όπως είπαμε ήταν ο Χριστός. Η λέξη Χριστός σημαίνει χρισμένος, 

δηλαδή αυτός που έχει πάρει το χρίσμα για μια συγκεκριμένη αποστολή. Είναι διαφορετικά 

ο Μεσσίας δηλαδή ο σωτήρας όπως τον ονόμαζαν οι Ιουδαίοι.  

  Πως περίμεναν Οι Ιουδαίοι το Μεσσία; 

Οι Εβραίοι περίμεναν το Μεσσία σαν ένα πολιτικό ηγέτη. Από παιδιά μάθαιναν ότι θα έρθει 

σαν βασιλιάς νικητής και τροπαιούχος, να τους ελευθερώσει από τη δουλεία σε ξένους 

λαούς. Ήταν μια εποχή με χωρίς προηγούμενο διακυμάνσεις. Οι θρησκευτικοί ηγέτες μόλις 

συγκρατούσαν τη μανία του λαού. Όλοι παντού περίμεναν την έλευση του ελευθερωτή που 

τους είχαν υποσχεθεί. Μία ολόκληρη γενιά Εβραίων είχε ζήσει κάτω από την εξουσία των 

Ρωμαίων, που με κάθε τρόπο τους περιόριζαν τις ελευθερίες. Οι πιέσεις αυτές εκ μέρους 

των Ρωμαίων ξυπνούσαν και γιγάντωναν το πατριωτικό φρόνημα των Εβραίων. 

 Για το μεγαλύτερο μέρος του λαού ο Χριστός ήταν ο Υιός του Δαυίδ που θα έφερνε νίκη και 

άνθηση στο λαό του Ισραήλ. Όλες αυτές οι αντιλήψεις είχαν κατά. κύριο λόγο εθνικιστικό 

και πολιτικό χαρακτήρα. Ένας Εβραίος λόγιος, ο Ιωσήφ Κλάουσνερ, γράφει: «Με την 

πάροδο του χρόνου ο μεσσίας γινόταν στη συνείδηση του λαού όλο και περισσότερο ένας 

πολιτικός ηγέτης, ένας άνθρωπος με εξαιρετικές ηθικές ιδιότητες. Αυτός ο ηγέτης θα τους 

απάλλασσε από το μισητό ζυγό των ξένων σφετεριστών της λαϊκής εξουσίας αλλά επίσης 

θα ίδρυε μια παγκόσμια εξουσία, μια παγκόσμια κυβέρνηση του Ισραήλ αποκαθιστώντας 

το στο παλιό του μεγαλείο». 

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι σύγχρονοι του Ιησού Ιουδαίοι και κυρίως οι θρησκευτικοί άρχοντες 

( Φαρισαίοι, Γραμματείς, Σαδδουκαίοι) αντιμετώπισαν το Χριστό σαν διαστροφέα της 

Μεσσιανικής προσδοκίας. Δεν θέλησαν να αναγνωρίσουν το Μεσσιανικό χαρακτήρα του 

προσώπου Του, παρεξήγησαν την αποστολή που είχε, εντάσσοντάς τον στα εθνικιστικά 

τους πλαίσια.  

Οι λόγοι που οδήγησαν τη θρησκευτική ηγεσία των Εβραίων σε αυτή τη στάση είναι 

συγκεκριμένοι: 1. Το άνοιγμα που έκανε ο Ιησούς στα έθνη. Αυτό που ονομάζουμε 

οικουμενικότητα του χριστιανισμού. Ο Χριστός αμφισβήτησε τη μοναδικότητα του 



Ιουδαϊκού έθνους. Ήλθε δηλαδή αντιμέτωπος στις εθνικιστικές τους αντιλήψεις και 

απευθύνθηκε σε όλα τα έθνη, προσφέροντάς τους το μήνυμα αλλά και το δικαίωμα να 

γνωρίσουν και να ζήσουν το νέο τρόπο ζωής-το Νέο κόσμο που έφερνε.  2.  Ο Χριστός 

τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της εποχής αφού αμφισβήτησε μια σειρά αξιών πάνω στις 

οποίες στηριζόταν η κοινωνία του καθωσπρεπισμού. Όπως για παράδειγμα το 

συνταίριασμα ανάμεσα στην αγάπη και το μίσος, την ελευθερία και τη σκλαβιά, την 

αλήθεια και το ψέμα, την ισότητα και την ανισότητα. Αμφισβήτησε τον ηθικισμό της εποχής 

του αφού έδειξε ότι σημασία για τον άνθρωπο δεν έχει η τήρηση κάποιων κανόνων ή 

νόμων που κάνουν τον άνθρωπο να φαίνεται ηθικός χωρίς όμως και να είναι, αλλά η 

διάσωση του ανθρώπινου προσώπου από την αλλοτρίωση και τη φθορά.  3.  Η ταπεινή 

καταγωγή του Ιησού υπήρξε επίσης εμπόδιο να τον δεχτούν οι σύγχρονοί του ως τον 

αναμενόμενο Μεσσία. Και τούτο διότι σύμφωνα με κάποιες προφορικές παραδόσεις ο 

Μεσσίας θα ερχόταν με θαυμαστό τρόπο. Είτε θα τον μετέφεραν σύννεφα του ουρανού, 

είτε θα ερχόταν θεαματικά από τα βάθη της θάλασσας ή της ερήμου.  4.  Ο Ιησούς 

αντιστάθηκε στην καταπίεση που έκαναν οι θρησκευτικοί και πολιτικοί άρχοντες 

εκμεταλλευόμενοι τη θρησκευτικότητα του λαού και οδηγώντας τον στην τυπολατρία. Ας 

μην ξεχνάμε ότι μόνο με τη θρησκευτική ηγεσία των Ιουδαίων συγκρούστηκε, 

στηλιτεύοντάς τους για την υποκρισία αλλά και εκδιώκοντάς τους από το Ναό για την 

εμπορευματοποίηση της πίστης. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η  

 

Η πρώτη συστηματική άρνηση του θεανθρώπινου προσώπου του Ιησού διαπιστώθηκε μέσα 

σε αιρέσεις που είναι γνωστές σαν Μονοφυσιτισμός και Νεστοριανισμός. Ο πρώτος 

αρνήθηκε  τη θεότητα του Ιησού, ενώ ο δεύτερος την ανθρώπινη φύση Του. Ανάμεσα στις 

δύο αυτές τάσεις διαβαθμίστηκαν διάφορες απόψεις γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, 

που ως βασικό αίτιο δημιουργίας τους είχαν την προσπάθεια λογικής εξήγησης του 

προσώπου Του. 

 Τις πρώτες μη θεολογικές –φαινομενικά τουλάχιστον- εκτιμήσεις για τον Ιησού χριστό 

εμφανίστηκαν  να έχουν από το 17ο αι. οι εκπρόσωποι του Διαφωτισμού. Ο Διαφωτισμός 

διακήρυξε ως βασικό εργαλείο κατανόησης κάθε αντικειμένου την λογική. 

Χρησιμοποιώντας ως μοναδικό και αλάνθαστο όργανο της επιστημονικής έρευνας και ο 



φιλοσοφικής ανάλυσης το λογικό, απέρριψαν ότι δεν χωρούσε στα πλαίσιά του. Επόμενο 

ήταν να τηρήσουν αρνητική και απορριπτική στάση έναντι του θεανθρώπινου προσώπου 

του Ιησού. 

 Ποικίλες είναι οι απόψεις οι οποίες εξαρτώνται από την οπτική γωνία από την οποία 

βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού οι εισηγητές τους. Έτσι κάποιοι τοποθέτησαν το ιστορικό 

πρόσωπο του Χριστού στο χώρο του μύθου όπως ο Strauss ο οποίος απέρριπτε τα θαύματά 

του, εκτιμούσε όμως την ανωτερότητα της διδασκαλίας του. Ο Ερνέστο  Ρενάν δέχεται την 

ιστορικότητα του Ιησού αλλά θεωρεί ότι ο Χριστός παρουσίασε τον εαυτό Του ως Υιό του 

Θεού και είχε κέντρο της διδασκαλίας του την αγάπη. 

Πέρα από το χώρο της θεολογίας δημιουργήθηκε μια πλούσια φιλολογία γύρω από το 

πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που απηχεί τις απόψεις των ανάλογων ιδεολογικών ρευμάτων 

και προσδίδει στο Χριστό κάθε φορά ένα διαφορετικό «πορτραίτο». Έτσι οι οπαδοί του 

Ρομαντισμού ( λογοτέχνες, καλλιτέχνες, ανθρωπιστές) έβλεπαν στο πρόσωπο του Χριστού 

τον «γλυκό Ιησού», ένα πρότυπο ευσέβειας και καλοσύνης που κήρυξε μέσα στη φύση την 

αδελφοσύνη των ανθρώπων. Ένα πορτραίτο του Ιησού που βρίσκουμε και σήμερα σε 

λογοτέχνες, ποιητές, ανθρώπους της τέχνης και διάδοσης ανθρωπιστικών ιδεωδών. Στη 

συνέχεια οι κοινωνιστές είδαν στο πρόσωπο του Χριστού ένα μεγάλο κοινωνικό 

επαναστάτη. Κράτησαν από αυτόν τις κοινωνικές του ιδέες και ενέργειες, προσαρμόζοντας 

αυτές προς τις δικές τους θεωρίες. Οι οπαδοί του επαναστατικού σοσιαλισμού βλέπουν το 

χριστό σαν ένα δυνατό προλετάριο που καταφέρθηκε εναντίον των Ρωμαίων κατακτητών 

και εκείνων που συνεργάστηκαν μαζί τους. Απευθύνθηκε στο εξαθλιωμένο προλεταριάτο 

της εποχής του κηρύσσοντας την ανατροπή του κατεστημένου και την επικράτηση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Τέλος οι ερευνητές από το χώρο της ψυχανάλυσης παρουσίασαν 

τοδικό τους πορτραίτο. Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική άποψη η παρουσία του Χριστού στη 

γη ισοδυναμεί με την προσπάθεια του ανθρώπου να απελευθερωθεί από το σύνδρομο του 

«σαδιστή Πατέρα», δηλαδή από τον αυστηρό Θεό της Π.Δ. Διαφωνώντας ο γνωστός 

μαθητής του Φρόϋντ, Έριχ Φρόμ στην παραπάνω άποψη, τονίζει ότι η δημιουργία του 

δόγματος για τι Χριστό από τους χριστιανούς είναι «αποτέλεσμα μιας ιστορικής εξέλιξης». 

 Εδώ παρατηρούμε ότι ένα από τα παραπάνω πορτραίτα ο δημιουργός του το έφτιαξε 

κοιτάζοντας το Χριστό από τη δική του οπτική γωνία. Από την οπτική γωνία των 

προσωπικών του επιλογών, λογικών δυνατοτήτων, ιδεολογικών προτιμήσεων. Έτσι ο 

Χριστός κόβεται και ράβεται στα μέτρα καθενός, όπως  ακριβώς βολεύει.  



Στο σημείο αυτό ο προφητικός λόγος του Συμεών: «Ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και εις 

ανάστασιν πολλών και εις σημείο αντιλεγόμενο»  φαίνεται πως επαληθεύεται, αφού στο 

πέρασμα δύο χιλιάδων χρόνων έγινε αντικείμενο συζητήσεων, θέσεων και αντιθέσεων. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η 

 

ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΤΙΝΑ ΜΕ ΛΕΓΕΤΕ  ΕΙΝΑΙ; 

 

Ο Χριστός αφού ρώτησε τους μαθητές του «ποιος πιστεύουν οι άνθρωποι ότι είμαι» και 

πήρε τις απαντήσεις που σκιαγραφούσαν τις απόψεις των συγχρόνων του για αυτόν, στη 

συνέχεια απευθύνει το ίδιο ερώτημα στους μαθητές του : «Υμείς δε τίνα με λέγετε είναι;» Η 

απάντηση έρχεται από τον Πέτρο: «Συ ει ο Χριστός ο υιός του Θεού του ζώντος». Η 

απάντηση του Πέτρου έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι άλλες γνώμες είναι διαμετρικά αντίθετες. 

Οι άλλοι όσο μεγάλο και αν τον έβλεπαν, τον θεωρούσαν πάντα ένα απλό γιό ανθρώπου. Ο 

Πέτρος τον βλέπει σαν Υιό του Θεού, δηλαδή σαν Θεό. 

Η απάντηση του Πέτρου συνοψίζει την επίσημη άποψη της εκκλησίας. Μία άποψη που 

προκύπτει από αρκετά σημεία της διδασκαλίας του Ιησού. Αναφέρουμε δύο παραδείγματα. 

1. Ο Ιησούς μπροστά στη Σαμαρείτισσα και στο διάλογο που αναπτύσσει μαζί της 

αποκαλύπτει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας που αναμενόταν να έρθει.  2.  Η ομολογία του 

Ιησού μπροστά στον Καϊάφα «Συ ει ο Υιός του Θεού;» και η απάντηση έρχεται απλή αλλά 

ξεκάθαρη: «Ναι, εγώ είμαι». 

Ο Ιησούς λοιπόν επανειλημμένα ομολόγησε τη Μεσσιανική του ιδιότητα αλλά και τη θεϊκή 

του καταγωγή. Αυτή η ομολογία του αποτέλεσε και την ομολογία της εκκλησίας. Σύμφωνα 

με αυτή στο πρόσωπο του χριστού ενώθηκαν οι δύο τέλειες φύσεις, η θεία και η 

ανθρώπινη. Η πίστη αυτή διατυπώθηκε και επισημοποιήθηκε στην Δ΄ Οικουμενική σύνοδο. 

Επομένως ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι  ως θεάνθρωπος-λυτρωτής 

προσφέρει στον άνθρωπο τα μέσα απαλλαγής του από την κατάσταση της πτώσης. Ο 

Χριστός έρχεται στην ιστορία όχι να επιβάλλει τη σωτηρία αλλά να την προσφέρει. 

Λέγοντας  σωτηρία εννοούμε την επανασύνδεση του ανθρώπου με το Θεό, την 

αποκατάσταση των σχέσεων του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο αλλά και το σωστό 

επαναπροσδιορισμό του ανθρώπου μέσα στη φύση. Έτσι τον βλέπουμε να κηρύττει και 



ταυτόχρονα να προσκαλεί τον άνθρωπο αβίαστα σε ένα νέο τρόπο ζωής. Ένα τρόπο ζωής 

στον οποίο αποκαθιστά τη σχέση του με το Θεό και τον γνωρίζει ως δικό του πατέρα, 

έτοιμο να τον δεχτεί όπως και νάναι, γιατί είναι παιδί του που το αγαπά, το συμπονά, το 

συγχωρεί.  

Στο κάλεσμα του Χριστού ο ατομικισμός, το συμφέρον και η ιδιοτέλεια αντικαθιστώνται 

από την αγάπη και την ανιδιοτέλεια. Το μίσος, οι διαμάχες, η αδικία, το ψέμα, οι 

διακρίσεις, η υποκρισία, η εκμετάλλευση καταργούνται διότι ο Χριστός θέτει νέες ιδέες, 

νέες αξίες, νέες προοπτικές ώστε να επιτευχθεί η μεταμόρφωση του κόσμου. Τέλος 

επανατοποθετεί τον άνθρωπο μέσα στην κτίση ως κυρίαρχο –προστάτη της, καθιστώντας 

την ύλη υπηρέτη του ανθρώπου και παράλληλα αγιάζοντάς την,  την καθιστά φορέα 

αγιασμού. 

Με όλα αυτά ο χριστός αναδεικνύεται σε έναν οραματιστή και μεταρρυθμιστή. Η εκκλησία 

όμως δεν αρκείται σε αυτό αφού τον πιστεύει ως σωτήρα –λυτρωτή από την αμαρτία 

(πνευματικό θάνατο) και τη φθορά ( φυσικός θάνατος).  Γι αυτό το έργο του Χριστού 

ολοκληρώνεται μέσα από το Πάθος και την Ανάσταση.  Εμφανίζεται ως «Πάσχων δούλος» 

και απαλλάσσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και το θάνατο καθιστώντας τον προσωρινό: 

«πρωτότοκος των νεκρών εγένετο». 

 Για την εκκλησία οποιοσδήποτε προσδιορισμός και ερμηνεία του Χριστού πέρα από αυτή 

του θεανθρώπου –σωτήρα πάσχει από ατέλεια. Προβάλλει μία μόνο πλευρά του 

παραθεωρώντας –αγνοώντας εκείνη που έχει να κάνει με το θαύμα: «Ο θεός έγινε 

άνθρωπος, ώστε ο άνθρωπος να γίνει θεός». 
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