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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Υιού του Ανθρώπου

Γενικά: 

• Ο  τίτλος  Υιός  του  Ανθρώπου  απαντά  πολλές  φορές  σε  καινοδιαθηκικά 

κείμενα  (πηγή Q, στα  Συνοπτικά  Ευαγγέλια, κατά  Ιωάννην  Ευαγγέλιο). Ο 

απόστολος Παύλος αποφεύγει να χρησιμοποιεί τον τίτλο αυτό (δυσνόητος 

για τους ειδωλολάτρες)
  
• Ο  Ιησούς  φέρεται  να  μιλά  ο  ίδιος  για  τον  Υιό  του  Ανθρώπου  και  να  τον 

ταυτίζει  με  τον  εαυτό  του. Εξαίρεση  αποτελεί  το  Ιω  12,34, όπου 

περιγράφεται ότι ο λαός μιλά για τον Ιησού ως τον Υιό του Ανθρώπου.

• Η έκφραση «υἱὸς  ἀνθρώπου» είναι απόδοση στα ελληνικά της αραμαϊκής 

έκφρασης «μπαρ ενόσ» (Δν 7,13) ή της εβραϊκής έκφρασης “μπεν αντομ” (π.χ. 

Ιεζ  4,1· Ιωβ  25,6). Και  οι  δύο  αυτές  εκφράσεις  είναι  ιδιωματισμοί  που 

απαντούν στην Π.Δ. και σημαίνουν τον άνθρωπο.
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Υιού του Ανθρώπου

Γενικά: 

• Υιός του Ανθρώπου και ΠΔ : Δαν 7,13-14. Εκεί γίνεται λόγος για τον Υιό του 

Ανθρώπου και τα χαρακτηριστικά του.  Ο προφήτης να περιγράφει ότι το 

με όραμά του: 

«μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με 
άνθρωπο· έφτασε  μέχρι  τον  Προαιώνιο  και  οδηγήθηκε  μπροστά  του. Σε 
αυτόν  δόθηκαν  εξουσία  και  δόξα  και  βασίλεια, ώστε  όλοι  οι  λαοί, κάθε 
εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια 

κι ατελεύτητη και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ»

Από  το  κείμενο  συνάγεται  ότι  με  το  «υιός ανθρώπου» περιγράφεται  μια 

ουράνια  μορφή  που  έμοιαζε  με  άνθρωπο, η  οποία  δρα  ως  πληρεξούσιος 

του Θεού και προαναγγέλλει την εσχατολογική θεϊκή κρίση. 
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Υιού του Ανθρώπου

Γενικά: 

• Ο  Υιός  του  Ανθρώπου  δεν  αποτέλεσε  στην  ισραηλιτική  παράδοση  μια 

κεντρική  θεολογική  μορφή. Επηρέασε  όμως  την  Απόκρυφη  Ιουδαϊκή 
Γραμματεία και τον πρώιμο Ιουδαϊσμό. Στην παράδοση αυτή, η έκφραση 

«υιός ανθρώπου» φαίνεται να χρησιμοποιείται ως τίτλος (πρβλ. Αιθιοπικό 

Ενώχ και στον Δ΄ Έσδρα. 

• Παρατηρούμε  ότι  στην  Απόκρυφη  Ιουδαϊκή  Γραμματεία  ο  Υιός  του 

Ανθρώπου θεωρήθηκε:  

• Ως  η  ουράνια  εκείνη  μορφή, την  οποία  ο  Θεός  αναγνώρισε  πριν  τη 

δημιουργία. 

• Είναι εκείνος που βοηθά και στηρίζει καθημερινά τους δικαίους. 
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Υιού του Ανθρώπου

Γενικά: 

• Είναι ο άγρυπνος και ακούραστος επιστάτης των πάντων. 

• Είναι  εκείνος  που  θα  κρίνει  κατά  τα  έσχατα  τους  ισχυρούς  και  τους 

αδίκους, ώστε  αυτοί  να  πεθάνουν  και  να  μην  έχουν  την  ελπίδα  της 

ανάστασης.

• Στον  πρώτο  χριστιανισμό  ο  Υιός  του  Ανθρώπου  υιοθετήθηκε  ως 

χριστολογικός  τίτλος  και  συνδέθηκε  με  τον  Ιησού, με  τη  μελλοντική 

επανεμφάνισή του και την δικαιοδοσία του να κρίνει τους ανθρώπους.
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Υιού του Ανθρώπου

Ερώτημα : Γιατί ο Ιησούς επέλεξε να ταυτίζει τον εαυτότου με τη μυστηριώδη 

και εν πολλοίς ακατάληπτη αυτή μορφή του Υιού του Ανθρώπου; 

• Γιατί ο τίτλος αυτός δεν φαίνεται να έχει επιλεχτεί από κάποιον σύγχρονο 

του Ιησού.

• Ο  τίτλος ήταν επίκαιρος και γνωστός στους σύγχρονούς του Ισραηλίτες

• Ο  τίτλος  μπορούσε  να  εκφράσει  πολλά, ΟΧΙ  ΟΛΑ, από  τα  χαρακτηριστικά  

του  Ιησού. Έτσι ο Ιησούς, μέσα από την σύγκρισή με το Υιό του Ανθρώπου 

αναδείκνυε την ιδιαιτερότητα του (χαρακτηριστικός Ιησούς)

• Ο  Ιησούς  με  τον  μυστηριώδη  τίτλο  περιέγραφε   και  την  δυναμική  και 
μυστηριώδη ΒτΘ 
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Υιού του Ανθρώπου

Κείμενα 

1) Κείμενα σχετικά με την δράση του Ιησού -Υιού του Ανθρώπου 

• Μκ  2,10: «ἵνα δὲ  εἰδῆτε  ὅτι  ἐξουσίαν  ἔχει  ὁ  υἱὸς  τοῦ   ἀνθρώπου   ἀφιέναι 
ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς λέγει τῷ παραλυτικῷ…)

Μκ 2,28 : «ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου»

Τονίζεται η απόλυτη εξουσία του ΥτΑ

• Μκ 10,45 : «…υἱὸς τοῦ  ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι 
καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον  ἀντὶ πολλῶν»

Τονίζεται η αποστολή του ΥτΑ
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Υιού του Ανθρώπου

Κείμενα 

1) Κείμενα σχετικά με την δράση του Ιησού -Υιού του Ανθρώπου 

• Q 7,34 : «ἦλθεν ὁ  υἱὸς  τοῦ   νθρώπου  ἐσθίων  καὶ  πίνων, καὶ  λέγετε·  ἰδοὺ 
ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν»

Q 9,58: «αἱ  ἀλώπεκες  φωλεοὺς  ἔχουσιν  καὶ  τὰ  πετεινὰ  τοῦ  οὐρανοῦ 
κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ  ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ»

Ταυτίζεται  ο  ΥτΑ  με  τον  Ιησού  και  έχουν  τα  ίδια  ριζοσπαστικά 

χαρακτηριστικά 
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Υιού του Ανθρώπου

1) Κείμενα σχετικά με την δράση του Ιησού -Υιού του Ανθρώπου 

• Q 11,30:  «⟦καθ⟧ὼς γὰρ  ἐγένετο  Ἰωνᾶς  τοῖς  Νινευίταις  σημεῖον, οὕτως  ἔσται  ⟦καὶ⟧ ὁ 
υἱὸς τοῦ  ‘ανθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ»

Q 12,8-9 : «πᾶς ὃς  ⟦ἂν⟧ ὁμολογήσ⟦ῃ⟧ ἐν  ἐμοὶ  ἔμπροσθεν  τῶν   ἀνθρώπων, κα⟦ὶ ὁ  υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου⟧ ὁμολογήσ⟦ει⟧ ἐν  αὐτῷ  ἔμπροσθεν  τῶν   ἀγγέλων...· ὃς  δ᾿  ἂν  
ἀρνήσηταί  με  ἔμπροσθεν  τῶν  ἀνθρώπων,  ἀπαρνη⟦θήσεται⟧ ἔμπροσθεν  τῶν  
ἀγγέλων...»

Μκ 8,38-39 :  «ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ 

μοιχαλίδι  καὶ  ἁμαρτωλῷ, καὶ  ὁ  υἱὸς  τοῦ   ἀνθρώπου  ἐπαισχυνθήσεται  αὐτόν, ὅταν 

ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
μετὰ τῶν  ἀγγέλων τῶν ἁγίων»

Τονίζεται η αρμοδιόρτητα του ΥτΑ να κρίνει τους ανθρώπους 
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Υιού του Ανθρώπου

1) Κείμενα σχετικά με τα παθἠματα του Ιησού -Υιού του Ανθρώπου 

• Μκ  8,31(-32α):  «Καὶ ἤρξατο  διδάσκειν  αὐτοὺς  ὅτι  δεῖ  τὸν  υἱὸν  τοῦ  
ἀνθρώπου  πολλὰ  παθεῖν  καὶ   ἀποδοκιμασθῆναἀ  ὑπὸ  τῶν  πρεσβυτέρων 

καὶ τῶν  ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ  ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς 

ἡμέρας  ἀναστῆναι· (καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει)».

Προαναγγελία  του  Πάθους  και  της  Ανάστασης  του  Ιησού, ως  Υιού  του 

Ανθρώπου,   στον Μκ 
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Υιού του Ανθρώπου

1) Κείμενα σχετικά με τα παθήματα του Ιησού -Υιού του Ανθρώπου 
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8,31
8,32-33
8,34-9,1

Πρώτη προαναγγελία του Πάθους και της Ανάστασης από τον Ιησού
Ο Πέτρος παρεξηγεί τα λόγια του Ιησού και του απαντά.  Ο Ιησούς του 
ανταπαντά
Ο Χριστός μιλά για τον σταυρό του αληθινού μαθητή

9,31-32
9,33-34
9,35-50

Δεύτερη προαναγγελία του Πάθους και της Ανάστασης από τον Ιησού
Οι μαθητές παρεξηγούν τα λόγια του Ιησού
Ο Ιησούς διδάσκει για τις επιπτώσεις της μαθητείας

10,32-34
10,35-40
10,41-45

Τρίτη προαναγγελία του Πάθους και της Ανάστασης από τον Ιησού
Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης παρεξηγούν τα λόγια του Ιησού
Ο Ιησούς διδάσκει ότι η μαθητεία είναι διακονία



Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Υιού του Ανθρώπου

1) Κείμενα σχετικά με τα παθήματα του Ιησού -Υιού του Ανθρώπου 

• Αναφορές  στα  παθήματα  του  Υιού  του  Ανθρώπου  / Ιησού  δεν  υπάρχουν 
στην πηγή Q,

• Οι προαναγγελίες του Ιησού έχουν την ίδια δομή: 

• Πρώτα, ο Ιησούς ταυτίζεται με τον Υιό του Ανθρώπου και προαναγγέλλει 
το Πάθος και την Ανάσταση του Υιού του Ανθρώπου. 

• Στη συνέχεια οι μαθητές αντιδρούν στα λεγόμενα του Ιησού. 

• Κατόπιν ακολουθεί μια διδασκαλία του Ιησού.

• Ο  Ιησούς  μιλά  στους  μαθητές  ξεκάθαρα  («παρρησία») και  όχι  μέσα  από 
παραβολές (πρβλ. Μκ4,13. 34· 7,17)
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Υιού του Ανθρώπου

1) Κείμενα σχετικά με τα παθήματα του Ιησού -Υιού του Ανθρώπου 

Συμπεράσματα: 

• Η  ταύτιση  του  Ιησού  με  τον  Υιό  του  Ανθρώπου  και  η  προαναγγελία  του 

Πάθους και της Ανάστασής του αναφέρεται μόνο στα Συνοπτικά Ευαγγέλια.  

Δεν αναφέρεται στην πηγή Q

• Επομένως  οι  πληροφορίες  αυτές  εντάσσονται  επεξεργασμένες  από  τους 

Ευαγγελιστές  στην  αφήγηση  του  Πάθους  του  Ιησού  (λογοτεχνική 

παρέμβαση). 

• Ο Ιησούς ταυτίζεται με τον Yιό Ανθρώπου χωρίς παθήματα στην Q 

• ΟΙ  Συνοπτικοί  προσθέτουν  στον  Υιό  του  Ανθρπώπου  / Χριστό  και  τ 

απαθήματα
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Ο Ιησούς και η αυτοσυνειδησία του ως Υιού του Ανθρώπου

1) Κείμενα σχετικά με τον εσχατολογικό ερχομό του Ιησού -Υιού του Ανθρώπου 

Μκ 14,62 : «ἐγώ εἰμι, (ο γιος του ευλογητού) καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν 

καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ».

Q 12,40 : «καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ   ἀνθρώπου ἔρχεται. 
καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ  ἀνθρώπου ἔρχεται

Q 17,24 : «ὥσπερ γὰρ  ἡ   στραπὴ  ἐξέρχεται   ἀπὸ   ἀνατολῶν  καὶ  φαίνεται  ἕως  δυσμῶν, 

οὕτως ἔσται ⟦ὁ⟧ υἱὸ⟦ς⟧ τοῦ  ἀνθρώπου ⟦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ⟧

Συμπέρασμα: Η κοινή στάση της Q και των Συνοπτικών να συνδέουν τον Ιησού 

με  τον  Υιό  του  Ανθρώπου  και  τον  ερχομό  του  ως  εσχατολογικού  κριτή, 

αποδεικνύει και την προσωπική επιλογή του Ιησού να ταυτίζει τον εαυτό του 

με τον Υιό του Ανθρώπου.
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Συμπεράσματα 

• Οι  ακροατές  του  Ιησού, που  ήταν  ολιγογράμματοι  ψαράδες, αγρότες  
τεχνίτες, μητέρες, και  νοικοκυρές  Γαλιλαίας, προσέλαβαν  τον  Ιησού  ως 
προφήτη και Μεσσία και Υιό του Ανθρώπου.

• Ο Ιησούς ο ίδιος πρέπει να θεωρούσε ότι ήταν και προφήτης και Μεσσίας 
και Υιός του Ανθρώπου. 

• Παράλληλα ο Ιησούς πρέπει να θεωρούσε ότι διέφερε από τους προφήτες, 
τον Μεσσία και τον Υιό του Ανθρώπου.

• Τελικά  όμως  ο  Ιησούς  ήταν  και  είναι  η  πρόσληψη  των  συμπατριωτών 
ακροατών, η  πρόσληψη  εκείνη, που  έκτοτε  προσλαμβάνεται  και  ξανά-
προσλαμβάνεται , κατανοείται  και  ξανά -κατανοείται κατά  την 
προϋπάρχουσα κρίση του εκάστοτε ατομικού ή συλλογικού αναγνώστη.
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