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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

• Ο  Ιησούς  κατά  την  διάρκεια  της  επίγειας  δράσης  του  αναφέρθηκε 
επανειλημμένα στον εαυτό του και στην αποστολή του. Π.χ.

• Q 11,31-32:  «βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς 

ταύτης  καὶ  κατακρινεῖ  αὐτήν, ὅτι  ἦλθεν  ἐκ  τῶν  περάτων  τῆς  γῆς  
ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. ἄνδρες 

Νινευῖται   ἀναστήσονται  ἐν  τῇ  κρίσει  μετὰ  τῆς  γενεᾶς  ταύτης  καὶ 
κατακρινοῦσιν  αὐτήν·  ὅτι  μετενόησαν  εἰς  τὸ  κήρυγμα  Ἰωνᾶ, καὶ  ἰδοὺ 

πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε»

Ο Ιησούς παραπάνω αναφερόμενος στην εσχατολογική κρίση του Θεού 

κατά  του  Ισραήλ  αναφέρεται  εδώ  και  στον  εαυτό  του  και  τονίζει  δύο 

φορές  ότι  είναι  ανώτερος  από  τον  βασιλιά  Σολομώντα  και  από  τον 

προφήτη  Ιωνά, δηλαδή  από  τους  βασιλείς  και  τους  προφήτες  του 

Ισραήλ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

• Q 6,22· Q 7,34 : «ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ  ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων»

Q 9,58· Q 11,30· Q12,8· Q 12,10· Q 12,40· Q 17,24· Q 17,26: «ἐν τ<ῇ> ἡμέρ<ᾳ>⟧ τοῦ 

υἱοῦ τοῦ  ἀνθρώπου»

Q 17,30: καὶ ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται».

Στην πηγή Q και στα άλλα Ευαγγέλια, ο Ιησούς ταυτίζει τον εαυτό του με 
τον  Υιό  του  Ανθρώπου, την  ουράνια  αυτή  μορφή  που  θεωρείται  ότι 
βρίσκεται πολύ κοντά στον Θεό

• Q 10,23-24: «μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε... λέγω γὰρ ὑμῖν 

ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς...ἦσαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ  
ἀκοῦσαι ἃ  ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν» 

Παραπάνω  ο  Ιησούς  στρέφεται  προς  τους  μαθητέςτου  και  τονίζει  ότι 
αυτοί   βρίσκονται  σε  πλεονεκτικότερη  θέση  σε  σχέση  με  τους  άλλους 

ανθρώπους, γιατί γνώρισαν και έχουν ως διδάσκαλό τους τον Ιησού3
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

• Σημειωτέο:  

• ο  Ιησούς, ενώ  σύνδεσε  τον  εαυτό  του  με  τους  προφήτες  και  τους 

βασιλείς του Ισραήλ, ποτέ δεν ταυτίστηκε με την προφητική ιδιότη-

τα και με την βασιλική ιδιότητα.

• Οι  πρώτοι  χριστιανοί, συμπεριλαμβανομένων  των  Ευαγγελιστών, 

συνέδεσαν στενότερα τον Ιησού με την προφητική ιδιότητα και με την 

βασιλική  ιδιότητα  και  πολλές  φορές  τον  θεώρησαν  ως  προφήτη  ή 

βασιλιά (μεσσία / χριστό). 

• Αντίθετα, ο  Ιησούς  μιλώντας  για  τον  Υιό  του  Ανθρώπου  ταύτισε  τον 

εαυτό  του  με  τον  Υιό  του  Ανθρώπου. Τη  στάση  αυτή  του  Ιησού 

υιοθέτησαν και οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι συνέχισαν να πιστεύουν 

και  να  διαδίδουν  ότι  ο  Ιησούς  είναι  ο  Υιός  του  Ανθρώπου, που 

αναφέρεται στο Δαν 7,13-14
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Χριστολογικοί τίτλοι : Δημιουργία 

• Η  παραπάνω  πρόσληψη  του  Ιησού  από  τους  πρώτους  χριστιανούς  ως 

προφήτη, βασιλιά (μεσσία / χριστού) και Υιού του Ανθρώπου οδήγησε την 

καινοδιαθηκική  έρευνα  στη  διατύπωση  της  θεωρίας  ότι  στην  Κ.Δ. 

υπάρχουν οι λεγόμενοι χριστολογικοί τίτλοι.

• Οι  «χριστολογικοί τίτλοι  υψηλότητας  ή  κυριαρχίας» (:Die christologischen 

Hochheitstitel) είναι διάφορα αξιώματα με κυριαρχική λειτουργία (καθαυτό 

χριστολογικοί  τίτλοι) ή  διάφοροι  τρόποι  ύπαρξης  ή  δράσης  (οιονεί 
χριστολογικοί τίτλοι), που αποδίδονται στον Ιησού

• Καθαυτό  τίτλοι: «ο βασιλιάς  / χριστός  / μεσσίας», «ο κύριος», ο  «υιός 

ανθρώπου / ο υιός του ανθρώπου» και «ο υιός του Θεού».

• Οιονεί τίτλοι: «ο σωτήρας του κόσμου», «ο άγιος του Θεού», «ο αμνός του 

Θεού», ο  Ιησούς  ως  «Θεός», «ο μονογενής» (απαντούν στο  κατά  Ιωάννην 

Ευαγγέλιο). 5
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως προφήτη

• Στα Ευαγγέλια ο Ιησούς περιγράφεται από τους άλλους πολλές φορές ως 

προφήτης

• Λκ 7,11-17 :  «ἔλαβεν δὲφόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν λέγοντες ὅτι 
προφήτης  μέγας  ἠγέρθη  ἐν  ἡμῖνκαὶ  ὅτι  ἐπεσκέψατο  ὁ  θεὸς  τὸν  λαὸν 

αὐτοῦ» (Λκ 7,16). 

• Μκ 6,15-16 οι άνθρωποι, μετά την δολοφονία του Ιωάννη του Βαπτιστή, 

φέρεται να συνομιλούν μεταξύ τους για τον Ιησού και άλλοι να θεωρούν 

ότι  είναι  ο  Ιωάννης  ο  Βαπτιστής  που  αναστήθηκε  και  άλλοι  να  τον 

θεωρούν ως έναν προφήτη. 

• Ακόμη  στα  Ευαγγέλια  πιστεύεται  ότι  ο  Ιησούς, επειδή  ήταν  προφήτης 

είχε την τύχη των προφητών. 
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως προφήτη

• Αντίθετα  ο  ίδιος  Ιησούς  αυτό-προσδιορίζεται άλλοτε  ως  προφήτης  και 
άλλοτε ως κάτι περισσότερο από προφήτης.

• Από την μια μεριά ο Ιησούς χρησιμοποιεί προφητική γλώσσα. 

• Q 10,13-15 ο  Ιησούς  κατακρίνει   όπως  οι  προφήτες  και  προειδοποιεί 
τους  Ισραηλίτες  ότι  θα  τιμωρηθούν  γιατην  απιστία  τους  κατά  την 

εσχατολογική κρίση του Θεού. (πρβλ. Q 11,31-3212),

• Ο  Ιησούς  αναφέρει  ότι  βλέπει  οράματα   όπως  οι  προφήτες.  Πχ. Λκ 

10,18 όπου  ο  Ιησούς  λέει  ότι  είδε  τον  σατανά  να  πέφτει  από  τον 

ουρανό. 

• Ακόμη ο Ιησούς πραγματοποιεί πράξεις συμβολικού χαρακτήρα, όπως 

κλήση  των  μαθητών, συνεστίασή  του  με  περιθωριακούς  ανθρώπους, 

εκδίωξη των εμπόρων από τον Ναό κ.ά.
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως προφήτη

• Από την άλλη  μεριά ο Ιησούς φαίνετια να μην αυτο-προσδιορίζεται ως 

προφήτης 

• Q 11,31-32,: που  αναφέραμε  παραπάνω, ο  Ιησούς  φέρεται  να  αυτό-

προσδιορίζεται ως κάποιος που είναι κάτι περισσότερο από προφήτης 

(«καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε»).

• Q 16,1613: ο  Ιησούς  τονίζει:  «ὁ.. νόμος  καὶ  οἱ  προφῆται  ⟦ἕως⟧ Ἰωάννου·  
ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν». 

τρεις  πραγματικότητες:  των  Προφητών, του  Μωσαϊκού  Νόμου  και  της 

ΒτΘ όπου ο Ιησούς εντάσσει τον εαυτό του. 

Συμπερασματικά, φαίνεται  δύσκολο  να  προσδιορίσουμε, αν  ο  Ιησούς 

θεωρούσε  τον  εαυτό  του  ως  έναν  προφήτηή  ως  κάποιον  που  ξεπερνούσε 
τους προφήτες της Π.Δ. ή και τα δύο ή και τα δύο και κάτι περισσότερο.
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού
Γενικά 

• Η  λέξη  μεσσίας  προέρχεται  από  το  ρήμα  της  εβραϊκής  γλώσσας  «μασά» 

που  σημαίνει  αλείφω, χρίω. Επομένως  η  λέξη  μεσσίας  σημαίνει  ο 

αλειμμένος, ο  χρισμένος. Στα  ελληνικά  η  λέξη  μεσσίας  αποδίδεται  με  τη 

λέξη  χριστός, που  προέρχεται  από  το  ρήμα  χρίω  (= αλείφω) και  σημαίνει 
τον αλειμμένο, τον χρισμένο. 

• Η τελετή του χρίσματος: νέος βασιλιάς ονομαζόταν μεσσίας / χριστός

• Ο  τίτλος  σχετίζεται  με  την  Π.Δ., τα  Απόκρυφα  β. της  Π.Δ., Κουμράν  και  με 
τους  πρώτους  χριστιανούς  (Α κορ  15,3-5 · Β  Κ  ορ  5, 14-15) με  την  21. 

Αναφέρονται  στους  χρισμένους  από  τον  Θεό  βασιλιάδες  / μεσσίες  / 

χριστούς και προφήτες

• Ο τίτλος μεσσίας / χριστός δεν απαντά στην πηγή Q,
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού

1) Μκ 8,29 : ο Πέτρος αποκαλεί τον Ιησού μεσσία / χριστό («σὺ εἶ ὁ χριστός»)

Αφηγηματολογικές παρατηρήσεις 

• Η φράση συνδέεται με αφηγήσεις του Μάρκου : Μκ 8,14-21 συνομιλία Ιησού 

με  τους  μαθητές  μέσα  στο  πλοιάριο  / Μκ  8, 22-26 θεραπεία  τυφλού  στη 

Βηθσαϊδα /  Μκ 8, 27-30 ομολογία Πέτρου στην Καισάρεια Φιλίππου

•  Ομοιότητες Μκ 8,22-26 & Μκ 8, 27-30

• Και  οι  δύο  αφηγήσεις  περιγράφουν  το  ταξίδι  του  Ιησού  Βηθσαϊδα  και 
Καισάρεια Φιλίππου

• Και οι δύο αφηγήσεις περιγράφουν τον Ιησού να ρωτάει τον θεραπευμένο 

τυφλό και τους μαθητές.
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού

• Ομοιότητες Μκ 8,22-26 & Μκ 8, 27-30

• Και  οι  δύο  αφηγήσεις  περιγράφουν  το  ταξίδι  του  Ιησού  Βηθσαϊδά  και 
Καισάρεια Φιλίππου

• Και οι δύο αφηγήσεις περιγράφουν τον Ιησού να ρωτάει τον θεραπευμένο 

τυφλό και τους μαθητές

• Στην  πρώτη  αφήγηση  ο  Ιησούς  αγγίζει  ξανά  τα  μάτια  του  τυφλού  και 
ολοκληρώνει τη θεραπεία. Στη δεύτερη διήγηση ο Ιησούς ρωτά ξανά τους 

μαθητές. 

• Στην πρώτη διήγηση ο τυφλός μετά το δεύτερο άγγιγμα του Ιησού βλέπει 
καθαρά. Στη  δεύτερη  διήγηση  ο  Πέτρος  μετά  τη  δεύτερη  ερώτηση  του 

Ιησού ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο χριστός (μεσσίας)
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού

• Ομοιότητες Μκ 8,22-26 & Μκ 8, 27-30

• Και  οι  δύο  περικοπές  μιλούν  για  τυφλότητα. Η  πρώτη  αναφέρεται  στη 

φυσική τυφλότητα και η δεύ-τερη στην πνευματική. Στην πρώτη διήγηση 

ο  τυφλός, μόλις  θεραπεύεται, δεν  βλέπει  καθαρά  και  περιγράφει  τους 

ανθρώπους σαν δένδρα. Μετά το δεύτερο άγγιγμα του Ιησού θεραπεύεται 
ολοκληρωτικά  και  βλέπει  πλέον  καθαρά. Στη  δεύτερη  διήγηση  ο  Πέτρος 

ομολογεί  ότι  Ιησούς  είναι  ο  χριστός  μετά  την  πρώτη  αποτυχημένη 

απάντηση των υπολοίπων μαθητών.
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού

• Οδός / πορεία : Ως προς το Μκ 8,27-30, η ερώτηση του Ιησού λαμβάνει χώρα 

κατά την πορείατου Ιησού και των μαθητών προς την Καισάρεια (Μκ 8,3: «ἐν 

τῇ  ὁδῷ»). Ταυτόχρονα  όμως  με  την  έκφραση  αυτή  ο  Ευαγγελιστής 

παραπέμπει στην πορεία προς την Ιερουσαλήμ  και στο Πάθος του Ιησού 

που  θα  συμβεί  εκεί. Η  λέξη  «οδός» συνοδεύει  και  σηματοδοτεί  έκτοτε, ως 

αφηγηματικός δείκτης, τον Ιησού και την πορεία του προς το Πάθος

• Η ομολογία του Πέτρου ότι ο Ιησούς είναι ο χριστός / μεσσίας συνιστά, από 

λογοτεχνική σκοπιά, μια «αναγνώριση». 

• Το μοτίβο της “αναγνώρισης” χρησιμοποιείται στη δραματική ποίηση

•  Ορίζεται  από  τον  Αριστοτέλη  ως  η  εξ  αγνοίας  «εἰς γνῶσιν  μεταβολή», 

δηλαδή η μεταστροφή από την άγνοια στη γνώση. 
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού

• Με το μοτίβο της αναγνώρισης, δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σε ένα 

δράμα  και  είναι  άγνωστα  μεταξύ  τους, αναγνωρίζονται  κάποια  στιγμή 

μεταξύ τους.

• Στην αρχαία ελληνική τραγωδία η αναγνώριση συνδυάζεται κατά κανόνα 

με την «περιπέτεια», όποτε παρατηρείται δραματική τροπή στην εξέ-
• λιξη  της  υπόθεσης  του  έργου. Ο  Αριστοτέλης  τονίζει  ότι  «κάλλισται δ᾽  
ναγνωρίσεις, όταν  ἅμα  περιπέτειαι  γίγνωνται», ότι  είναι  δηλαδή  άριστες 

εκείνες  οι  αναγνωρίσεις, που  επιφέρουν  ταυτοχρόνως  ριζική  τροπή  στην 

πορεία των δραματικών γεγονότων (περιπέτεια) 

• Οι  αναγνωρίσεις  τοποθετούνται  στο  πιο  κρίσιμο  σημείο  της  πλοκής  του 

έργου ή στο τέλος του και αποτελούν αποφασιστικό στοιχείο «λύσεως» του 

δράματος. 
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού

• Με  την  αναγνώριση  λοιπόν  επιτυγχάνεται  από  τονσυγγραφέα  η  αλλαγή 

στην πλοκή του έργου και ταυτόχρονα η τροφοδότηση και εκδίπλωση της 

ιστορίας του έργου. 

• Η αναγνώριση επιτυγχάνεται κατά τον Αριστοτέλη με διάφορους τρόπους

• Τέλος, το  μοτίβο  της  αναγνώρισης, εκτός  από  την  επική  ποίηση  και  το 

δράμα, το  συναντούμε  και  στις  ελληνιστικές  μυθιστορίες  καθώς  και  σε 
άλλα είδη λογοτεχνικών κειμένων.
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού

Μάρκος & μοτίβο της αναγνώρισης: 

• Στην ομολογία του Πέτρου (Μκ 8,29) = το μοτίβο της αναγνώρισης. 

• Ο Πέτρος αναγνωρίζει τον Ιησού ως τον χριστό / μεσσία.

• Η αναγνώριση προκαλεί ριζική τροπή στην πλοκή του Ευαγγελίου. 

• Η  μεσσιανική  ταυτότητα  του  Ιησού, που  πριν  ήταν  κρυμμένη, 

αναγνωρίζεται. 

• Καθίσταται  φανερός  και  ο  σκοπός  της  μεσσιανικής  αποστολής  του 

Ιησού. 

• Η  ανατροπή  στην  πλοκή  («περιπέτεια») του  έργου  έχει  επέλθει, παρά  

την προτροπή του Ιησού «μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ» (Μκ 8,30).
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού

• Μάρκος & μοτίβο της αναγνώρισης: 

• Στην ομολογία του Πέτρου (Μκ 8,29) = το μοτίβο της αναγνώρισης. 

• Ο Πέτρος μετά τη θεραπεία του τυφλού & και την αποτυχημένη απάντηση 

των άλλων μαθητών απαντά και αναγνωρίζει τον Ιησού ως τον χριστό / 

μεσσία.

• Η αναγνώριση προκαλεί ριζική τροπή στην πλοκή του Ευαγγελίου. 

• Η  μεσσιανική  ταυτότητα  του  Ιησού, που  πριν  ήταν  κρυμμένη, 

αναγνωρίζεται. 

• Καθίσταται  φανερός  και  ο  σκοπός  της  μεσσιανικής  αποστολής  του 

Ιησού. Η  ανατροπή  στην  πλοκή  («περιπέτεια») του  έργου  έχει  επέλθει, 
παρόλη την
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού

2) Μκ 14,61-62: ο Ιησούς φέρεται ν’ αποδέχεται ότι είναι ο χριστός / μεσσίας

«πάλιν ὁ  ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ· σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; ὁ 
δὲ  Ἰησοῦς  εἶπεν·  ἐγώ  εἰμι, καὶ  ὄψεσθε  τὸν  υἱὸν  τοῦ   ἀνθρώπου  ἐκ  δεξιῶν  καθήμενον  τῆς 
δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ» (Μκ 14, 61β-62)

Παρατηρἠσεις 

• Και  στο  Μκ  14,6α, ο  Ιησούς  φέρεται  να  σιωπά  και  να  μην  απαντά  στις 

πρώτες ψευδείς κατηγορίες που του απαγγέλλονται (Μκ 14,58). 

• Πρβλ. Ψλ 37[ΜΚ38],14-15· 26[Μκ27],12· 34[ΜΚ35],11 για τον Δαβίδ και την σιωπή 

του απέναντι στις κατηγορίες που του απαγγέλλονται. 

• Ο  Ιησούς  υποφέρει  όπως  και  ο  Δαβίδ  = αρχετυπική  μορφή  του  βασιλιά  / 

μεσσία / χριστού, που υποφέρει.
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού

Παρατηρἠσεις 

• Η χρήση του όρου «ευλογητός» στον στίχο είναι πολυσήμαντη.

• Αυτή  μπορεί  να  παραπέμπει  στη  συνήθεια  των  Ισραηλιτών  να  μην 

αναφέρουν ρητάτο όνομα του Θεού και αντί αυτού να χρησιμοποιούν άλλες 

λέξεις, 

• Όμως η έκφραση αυτή δεν απαντά σε κείμενα της περιόδου του δεύτερου 

Ναού. 

• Πιθανόν  η  χρήση  της  έκφρασης  «ο ευλογητός» να  σχετίζεται  με 
Ισραηλιτικές παραδόσεις, που θεωρούσαν τον χριστό / μεσσία ως γιο του 

Θεού από υιοθεσία
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού

Παρατηρἠσεις 

• H καταφατική απάντηση του Ιησού «ἐγώ εἰμι» (Μκ 14,62) δεν αποσκοπεί να 

τονίσει την θεϊκή ιδιότητα του Ιησού. 

• Ο  Ιησούς  θέλει  με  την  απάντησή  του  αυτή  να  διακηρύξει  με  έντονο  και 
πανηγυρικό τρόπο ότι πράγματι κατέχει την ιδιότητα πουτου αποδίδει ο 

αρχιερέας.  Βροντοφωνάζει: εγώ είμαι (ο χριστός ο γιος του ευλογητού). 

• Σημειωτέο, ακόμη, ότι  οι  ακροατές  ή  οι  αναγνώστες  του  Ευαγγελίου  του 

Μάρκου γνωρίζουν ήδη την ιδιότητα του Ιησού ως «υιού του Θεού» (πρβλ. 

Μκ  1,1.11· 3,11· 5,7· 9,7· 13,32· 15,39) και  την  ιδιότητά  του  ως  «Υιού του 

Ανθρώπου» (πρβλ. Μκ 8,31.38· 9,31· 10,33-34· 13,26)
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού

Παρατηρἠσεις 

• Οι  παραπάνω  δύο  σχετικές  με  τον  χριστολογικό  τίτλο  αφηγήσεις  του 

Ευαγγελίου  απηχούν  βέβαια  τις  αντιλήψεις  του  Μάρκου  για  την 

χριστολογική / μεσσιανική ταυτότητα του Ιησού. 

• Ούτε  αυτές  οι  μεσσιανικές  / χριστολογικές  αντιλήψεις  είναι  δυνατόν  να 

θεωρηθούν με βεβαιότητα ότι προέρχονται από τον ίδιο τον Ιησού.

• Ταυτόχρονα  όμως  ο  Ιησούς  με  την  διδασκαλία  του  και  τις  πράξεις  του 

σύνδεσε  έμμεσα  τον  εαυτό  του  με  τις  μεσσιανικές  προσδοκίες  των 

συμπατριωτών του. Πρβλ. Μκ 11,8-10: επευφημίες του λαού κατά την είσοδο 

του  Ιησού  στα  Ιεροσόλυμα, Μκ  11,15-19 πρλ.:  ο  καθαρισμός  του  Ναού  των 

Ιεροσολύμων με την εκδίωξη των εμπόρων από εκεί και κυρίως Μκ 15,26: η 

επιγραφή «ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» 
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Μεσσία / Χριστού

Παρατηρἠσεις 

• Ο  Ιησούς  δεν  φαίνεται  στις  αφηγήσεις  που  έχουμε  στη  διάθεσή  μας  ν’ 

αποδεχόταν κατά ρητό και κατηγορηματικό τρόπο τη σύνδεσή και ταύτιση 

του προσώπου του με μεσσιανικές προσδοκίες. 

• Ο Ιησούς  μάλλον κρατούσε μια απόσταση από τέτοιες προσδοκίες

• Ο Ιησούς απέφευγε  ιδιαίτερα τις άμεσες συνδέσεις του προσώπου του με 
τον πολύ-αναμενόμενο αυθέντη - μεσσία του Ισραήλ.

• Ο  Ιησούς  προτιμούσε  να  ταυτίζει  τον  εαυτό  του  με  τον  ερχομό  της  ΒτΘ, 

χωρίς  όμως  να  χρωματίζεται  αυτός  και  η  ΒτΘ  με  άλλες  αντιλήψεις, που 

αλλοίωναν και την δική του ταυτότητα και τον χαρακτήρα της ΒτΘ.
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