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ΠΡΟΛΟΓΟΣ* 

Τὸ βιβλίο αὐτὸ δὲν ζητάει νὰ πείσει γιὰ τὶς θέσεις του, οὔτε νὰ µεταπείσει 

ὑποθετικοὺς ἀντιπάλους. ∆ὲν εἶναι µιὰ «ἀπολογητικὴ» τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ 

δὲν ἐπιδιώκει νὰ προσυλητίσει στὶς ἀπόψεις του τὸν ἀναγνώστη. Ἔχει µιὰ καὶ µόνη 

φιλοδοξία: Νὰ ξεχωρίσει αὐτὸ ποὺ εἶναι ἡ χριστιανικὴ πίστη, ἀπ’ ὅ,τι δὲν εἶναι 

χριστιανικὴ πίστη. Νὰ ἀναιρέσει, ὅσο τὸ µπορεῖ, τὴ σύγχυση ποὺ µοιάζει νὰ ὑπάρχει 

σήµερα στῖς συνειδήσεις σὲ σχέση µὲ τὴν ἀλήθεια τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Νὰ 

ξεκαθαρίσει αὐτὴν τὴν ἀλήθεια ἀπὸ ἀλλότριες καὶ ξένες προσµείξεις ποὺ τείνουν νὰ 

τὴν ὑποκαταστήσουν. 

 Κι ὅλα αὐτὰ νὰ γίνουν µὲ τρόπο ἁπλό, κατανοητό, προσιτὸ στὸν «µέσο 

ἄνθρωπο», ὅπως λέµε, καὶ εἰδικότερα στὸν µέσο «διανοούµενο» ἄνθρωπο. Γιατί 

κυρίως αὐτός, ὁ διανοούµενος, εἶναι ὁ φορέας καὶ τὸ θύµα τῆς σύγχυσης. 

Ἀποκοµµένος, κατὰ κανόνα, ἀπὸ τὶς βιωµατικὲς ρίζες τῆς πίστης, ἴσως καὶ 

καταπιεσµένος ψυχολογικὰ ἀπὸ µιὰ τυπολατρικὴ οἰκογενειακὴ θρησκευτικότητα, µὲ 

µνῆµες συνήθως ἀρνητικὲς ἀπὸ ἕνα ἀνούσιο µάθηµα κατήχησης στὸ σχολειό, 

ἀπορρίπτει ὁ σηµερινὸς διανοούµενος αὐτὸ ποὺ νοµίζει πὼς εἶναι ἡ πίστη, ἐνῶ στὴν 

πραγµατικότητα ἀγνοεῖ τὴν πίστη. Ἂν ὅµως θελήσει κάποτε νὰ πληροφορηθεῖ, τί 

εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ἀπορρίπτει, ἂς ὑπάρχει ἕνα ἀκόµα µικρὸ βιβλίο 9ἀλφαβητάρι 

ἢ στοιχειῶδες ἐγχειρίδιο9 γραµµένο στὴ δική του γλώσσα, ὅπου νὰ µπορεῖ νὰ 

καταφύγει. 

 Παράτολµο, ὁπωσδήποτε, τὸ ἐγχείρηµα. Γιατί εἶναι µᾶλλον ἀδύνατο νὰ µιλήσει 

κανεὶς γιὰ βεβαιότητες ζωῆς µὲ τὴ γλώσσα τοῦ µυαλοῦ, τὴ γλώσσα τῆς διανόησης. 

Ἀλλὰ ὁ εὐαγγελισµὸς τῆς χριστιανικῆς πίστης εἶναι, πρὶν ἀπὸ ὅλα, ἡ ἴδια ἡ ἀγάπη τῆς 
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Ἐκκλησίας ποὺ «πάντα στέγει».* Πρέπει λοιπὸν νὰ στεγάσει καὶ αὐτὴ τὴν 

«ταλαίπωρη γενιά, τὴ θρεµµένη µὲ λογικὴ καὶ ∆ιαφωτισµό», καθὼς λέει ὁ ποιητής†. 

Νὰ στοχεύσει στὸν ὀρθολογιστή, ποὺ σήµερα πιὰ βρίσκεται µέσα σὲ ὅλους µας, εἶναι 

λίγο9πολὺ ὁ ἑαυτός µας. Καὶ νὰ µιλήσει ἡ ἀγάπη µιὰ γλώσσα, ποὺ δίχως νὰ ἀλλοιώνει 

τὴν πίστη σὲ ὀρθολογικό σύστηµα, νὰ εἶναι µιὰ γλώσσα κατανοητὴ στὸν 

ἐγκλωβισµένο µέσα στὴ λογική του σηµερινὸ ἄνθρωπο –νὰ ρίχνει κάποια γέφυρα πρὸς 

τὴ µεριά του. 

 Κοντολογίς: Ἐδῶ προσφέρεται ἕνα «άλφαβητάρι τῆς πίστης», ὄχι τὸ 

πληρέστερο, οὔτε τὸ καλύτερο. Ἡ πίστη ποὺ ἐκθέτει εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστη τῆς 

Ἐκκλησίας –δὲν λέει δικά του πράγµατα. Ἀλλὰ ὁ τρόπος τῆς ἔκθεσης καὶ προσφορᾶς 

εἶναι ὁπωσδήποτε ἀτοµικὸ ἐγχείρηµα, µὲ σίγουρες ἀδυναµίες καὶ ἐλλείψεις. Εἴπαµε: 

γιὰ νὰ βρεῖς τὸ σωστὸ τρόπο στὴν παρουσίαση τῆς πίστης χρειάζεται ἀγάπη πολλή. 

Καὶ ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι οὔτε συναισθηµατισµός, οὔτε µόνο καλὲς προθέσεις, ἀλλὰ τὸ 

µέγιστο ἄθληµα τῆς αὐθυπέρβασης –δηλαδὴ τῆς ἁγιότητας, ποὺ λέει ἡ Ἐκκλησία. 

 Ἂν, παρ’ ὅλα αὐτά, κάποιος ἢ κάποιοι κατορθώσουν νὰ συλλαβίσουν τὴν 

πίστη µέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀλφαβητάρι, θὰ ἔχει ἐπαληθευτεῖ, γιὰ ἄλλη µιὰ φορά, τὸ 

παράδοξο τῆς Σιλωάµ: Μὲ λίγο πηλὸ τῆς γῆς, ν’ ἀνοίγουν µάτια ἀνθρώπινα στὴν 

ἔκπληξη τῆς ζωῆς. 
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1. «ΘΕΤΙΚΗ» ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ* 

Ὑπάρχουν γνώσεις ἢ ἐπιστῆµες ποὺ τὶς ὀνοµάζουµε θετικές: ∆ιεκδικοῦν τὴ 

θετικότητα, δηλαδὴ τὴ σιγουριά, τὸ χαρακτήρα τῆς ἀναµφισβήτητης βεβαιότητας. 

Κάθε ἄνθρωπος µπορεῖ νὰ τὶς ἐπαληθεύσει µὲ τὴν παρατήρηση, τὸ πείραµα ἢ τὸν 

µαθηµατικὸ λογισµό. Ἂναφέρονται στὴν πραγµατικότητα τοῦ κόσµου ποὺ µᾶς 

περιβάλλει, εἶναι γνώσεις ἢ ἐπιστῆµες τῆς φυσικῆς πραγµατικότητας. 

Ἐξίσου θετικὲς ἐµφανίζονται καὶ οἱ ἐπιστῆµες ποὺ ἀσχολοῦνται µὲ τὸ φαινόµενο 

τοῦ κοινωνικοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων, τὴν ὀργάνωση καὶ τὴ λειτουργία του, ἢ µὲ τὶς 

ἀξιόπιστες πληροφορίες γιὰ τὸ παρελθὸν9 τὴν Ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἐδῶ ἡ 

γνώση εἶναι ἄµεσα καὶ ἐµπειρικὰ ἐπαληθεύσιµη, ἑποµένως σίγουρη καὶ ὑποχρεωτικὴ 

γιὰ ὅλους. 

Αὐτὴ ἡ σἰγουρη, θετικὴ καὶ ἀναµφισβήτητη γνώση µοιάζει νὰ εἶναι ἡ βασικότερη 

ἐπιδίωξη τοῦ πολιτισµοῦ µας σήµερα. Κάθε πτυχὴ τοῦ τρόπου τῆς  ζωῆς µας, ἀπὸ τὴν 

οἰκογενειακὴ ἀγωγὴ ὣς τὴ σχολικὴ ἐκπαίδευση καὶ ὡς τὸ ἐπάγγελµα καὶ τὴν 

ὀργάνωση τῶν δοµῶν καὶ θεσµῶν τοῦ κοινοῦ µας βίου, προ�ποθέτουν, ἀλλὰ καὶ 

στοχεύουν σὲ αὐτὸ ποὺ λέµε ἀντικειµενικότητα: τὴ φανερὴ σὲ ὅλους, χειροπιαστή, 

στέρεα γνώση. 

Σὰν νοοτροπία, ἀτµόσφαιρα, αὐτονόητη ἀνάγκη, ἡ ἀπαίτηση τῆς 

ἀντικειµενικότητας σφραγίζει τὸν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς µας. Μεγαλώνουµε, 
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µαθαίνοντας νὰ ἐκτιµᾶµε ὅ,τι εἶναι λογικό, ἀναµφισβήτητα ὀρθό. Ἐξοπλιζόµαστε µὲ 

τὴν ἀντικειµενικὴ ὀρθότητα, γιατὶ αὐτὴ µόνο ἐπιβάλλεται* καὶ ὁδηγεῖ στὴν κοινὴ 

ἀναγνώριση καὶ στὴν ἐπίτευξη ὁρισµένων στόχων. 

 

Κι ὅµως, ταυτόχρονα, µέσα στὴν ὀρθολογικὰ ὀργανωµένη ζωή µας παραµονεύουν 

µερικὰ ἐρωτήµατα ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑποταχθοῦν στὴν ἀπαίτηση γιὰ θετικὴ 

γνώση. Μιὰ πρώτη ὁµάδα τέτοιων ἐρωτηµάτων συνδέεται µὲ τὶς ἐµπειρίες ποὺ ἔχουµε 

ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς Τέχνης: Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ διαφοροποιεῖ ἕναν πίνακα τοῦ Rembrand 

ἀπὸ ἕναν πίνακα τοῦ Van Gogh, τὴ µουσικὴ τοῦ Bach ἀπὸ τὴ µουσικὴ τοῦ Mozart; 

Πῶς γίνεται νὰ µένει ἀνυπότακτη σὲ κάθε θετικὸ προκαθορισµὸ καὶ σὲ κάθε 

ἀντικειµενικὴ ταξινόµηση ἡ καλλιτεχνικὴ δηµιουργία τοῦ ἀνθρώπου; Καὶ πῶς τὸ 

µάρµαρο, τὸ χρῶµα ἢ οἱ λέξεις «φυλάγουν τὴ µορφὴ τοῦ ἀνθρώπου», καθῶς λέει ὁ 

ποιητὴς9 σώζουν τὴ µοναδικότητα καὶ ἀνοµοιότητα τοῦ κάθε καλλιτέχνη 

ἀποτυπωµένη στὸ ἔργο του; 

Τέτοια ἐρωτήµατα, ἀναπάντητα ἀπὸ τὴ «θετικὴ γνώση», γεννάει καὶ ἡ ἴδια ἡ 

παρατήρηση τῆς φύσης, ὅταν ξεπεράσουµε τὴν ἁπλὴ πιστοποίηση τῶν ἀντικειµένων 

καὶ ἀναρωτηθοῦµε γιὰ τὴν ἀρχική τους αἰτία καὶ τὸν τελικό τους σκοπό: Πῶς ἔγιναν 

ὅλα ὅσα ὑπάρχουν γύρω µας καὶ ποῦ κατατείνουν; Ἔγιναν ἀπὸ κάποιον, ἔγιναν στὴν 

τύχη, ὑπάρχουν πάντα καὶ θὰ ὑπάρχουν µὲ τὸν ἴδιο ἄλογο καὶ ἀνεξήγητο τρόπο; 

Ὅποια ἀπάντηση κι ἂν δεχθοῦµε, εἶναι ἐξίσου αὐθαίρετη καὶ ἀναπόδεικτη9 πάντοτε 

µὲ κριτήρια τῆς θετικῆς γνώσης, Καὶ πῶς ἑρµηνεύεται τὸ κάλλος τοῦ κόσµου, ἡ 

ἁρµονία, ἡ τάξη, ἡ ὀργανικὴ λειτουργικότητα ποὺ ὑπηρετεῖ κάθε ἐλάχιστη 

λεπτοµέρεια τοῦ φυσικοῦ κόσµου;  

 

Πέρα κι ἀπὸ ὅλα αὐτά, σὲ κάποια στιγµὴ τῆς ζωῆς µας, κάποια «στροφὴ τοῦ 

δρόµου µας», συναντιώµαστε† ἀναπόφευκτα µὲ τὴν ἀρρώστια, τὴ φθορά, τὸ θάνατο. 

Καὶ τότε προβάλλουν τὰ πιὸ ἀµείλικτα ἐρωτήµατα: Ποιὰ εἶναι ἡ λογικὴ αὐτοῦ τοῦ 

ἐφήµερου κύκλου τῆς βιολογικῆς µας ὕπαρξης; Τελειώνουν λοιπὸν ὅλα σὲ δυὸ µέτρα 

γῆς; Καὶ τί εἶναι αὐτὸ ποὺ σβύνει µὲ τὸ θάνατο καὶ ἀφήνει τὸ κορµὶ σὰν οὐδέτερο 

ἀντικείµενο νὰ λιώσει στὸ χῶµα; Τί εἶναι τὸ βλέµµα τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λόγος, τὸ γέλιο 
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του, οἱ χειρονοµίες, ἡ «ἔκφρασή» του; Αὐτὸ ποὺ σβύνει µὲ τὸ θάνατο εἶναι ὅ,τι τὸν 

κάνει µοναδικό, ἀνόµοιο καὶ ἀνεπανάληπτο9 ὁ τρόπος ποὺ ἀγαπάει, ποὺ χαίρεται, 

ποὺ πονάει, ὁ ξεχωριστὸς τόπος µὲ τὸν ὁποῖο κάθε ἄνθρωπος πραγµατοποιεῖ τὴ ζωή. 

Ὅλα αὐτὰ καὶ ὅσα ἄλλα προσπαθεῖ νὰ τὰ σπουδάσει σήµερα µὲ ἐπιστηµοσύνη ἡ 

«ψυχολογία τοῦ βάθους», ὅπως τὴ λέµε, ἡ συνείδηση καὶ τὸ ὑποσυνείδητο καὶ τὸ 

ἀσυνείδητο καὶ τελικὰ τὸ «ἐγώ», ἡ ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι λειτουργίες 

βιολογικές, ὅπως ἡ πέψη καὶ ἡ ἀναπνοὴ καὶ ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵµατος; Ἢ µήπως ὁ 

ἄνθρωπος εἶναι, ὑπάρχει, µὲ τρόπο ποὺ δὲν ἐξαντλεῖται στὶς βιολογικὲς λειτουργίες 

του καὶ αὐτὸς ὁ τρόπος κάνει ἀληθινὰ ὑπαρκτὸ τὸν ἄνθρωπο χωρὶς νὰ θίγεται ἀπὸ τὸ 

χρόνο καὶ τὸ θάνατο; 

 

Σὲ κάποια στιγµὴ τῆς ζωῆς του, καµπὴ ἢ «στροφὴ τοῦ δρόµου» του, ὑποψιάζεται ὁ 

ἄνθρωπος πὼς ἡ θετικὴ γνώση ἀπαντάει µόνο σὲ ἐλάχιστα ἀπὸ τὰ ἐρωτήµατά του. Κι 

ὅτι ὑπάρχει ἕνας χῶρος µετὰ.τὴ.φυσικὴ, ὁ µεταφυσικὸς χῶρος (ὁ χῶρος τῆς τέχνης, 

τοῦ ἔρωτα, τοῦ µυστηρίου τῆς ὕπαρξης) ποὺ γιὰ νὰ τὸν γνωρίσει κανεὶς πρέπει νὰ τὸν 

προσεγγίσει µὲ «µέτρα καὶ σταθµὰ» πολὺ διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐξασφαλίζουν 

τὴν ἁπλὴ πιστοποίηση τῶν αἰσθητῶν δεδοµένων τῆς φύσης. 

Αἰῶνες ὁλόκληρους πάλεψε καὶ παλεύει ὁ ἄνθρωπος* µὲ τὰ µετα9φυσικὰ 

ἐρωτήµατα. Ἡ φιλοσοφία, ἡ τέχνη, οἱ θρησκεῖες, εἶναι µορφὲς αὐτῆς τῆς ἀδιάκοπης 

καὶ ἀέναης πάλης, ποὺ ξεχωρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ κάθε ἄλλο ὑπαρκτὸ καὶ 

δηµιουργεῖ τὸν πολιτισµό του. Σήµερα ζοῦµε σὲ ἕναν πολιτισµὸ ποὺ προσπαθεῖ νὰ 

θεµελιωθεῖ στὴν «ἀπώθηση», τὴ λησµονιὰ τῶν µεταφυσικῶν ἐρωτηµάτων, ἀλλὰ καὶ 

αὐτὴ ἡ στάση πάλι µεταφυσικὴ εἶναι καὶ θεµελιώνει κι αὐτὴ (ἢ ξεθεµελιώνει) ἕναν 

πολιτισµό. 

Ἐξ ἄλλου, ὅσο κι ἂν προσπαθεῖ νὰ ἀποφύγει ὁ ἄνθρωπος τὰ ἀµείλικτα 

ἐρωτήµατα τῆς µεταφυσικῆς, ὅσο κι ἂν ἐπιχειρεῖ νὰ τὰ ξεχάσει µέσα στὸν πυρετὸ τῆς 

ἐπαγγελµατικῆς δραστηριότητας, τῆς πολιτικῆς στράτευσης ἢ στὴν ἀκόρεστη 

ἀναζήτηση τῆς ἡδονῆς, ὅσο κι ἂν τὰ περιφρονεῖ καὶ τὰ χλευάζει στὸ ὄνοµα µιᾶς 

µυθοποιηµένης «ἐπιστήµης» ποὺ «σὲ ὅλα ἀπαντᾶ» ἢ «κάποτε θὰ ἀπαντήσει», τὰ 

ἐρωτήµατα καιροφυλακτοῦν σὲ κάποια στιγµὴ τοῦ δρόµου. Ἡ ξαφνικὴ «βλάβη», ποὺ 

λέει ὁ Dürrenmatt: αὐτοκινητιστικὸ δυστύχηµα, ἕνας καρκίνος, κάποιο καρδιακὸ 
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«ἐπεισόδιο». Καὶ ἡ πανοπλία τῆς αὐτάρκειας καταρρέει, ἡ γυµνότητα τοῦ ἀνθρώπου 

ἀποδείχνεται σπαραχτική. Τὸ χάος τῶν ἀναπάντητων ἐρωτηµάτων ἀνοίγεται ἀδόκητα 

µπροστά µας καὶ δὲν εἶναι ἀπορίες τοῦ µυαλοῦ αὐτὰ τὰ ἐρωτήµατα, ἀλλὰ φοβερὰ 

κενὰ στὴν ὕπαρξή µας. 

 

Σὲ αὐτὲς τὶς ἀπροσδόκητες στιγµὲς τῆς «µεταφυσικῆς ἀφύπνισης», θὰ ἔλεγε κανεὶς 

πὼς ὅλα µας τὰ ἐρωτήµατα συνοψίζονται αὐτὸµατα σὲ µιὰ σηµαδιακὴ λέξη, 

ἀυτονόητα γνωστὴ καὶ ἀπροσµέτρητα ἄγνωστη: ὁ Θεός. Ποιὸς µᾶς πρωτοµίλησε γι’ 

αὐτόν, τί εἶναι καὶ ποῦ εἶναι; Πλάσµα τῆς φαντασίας τῶν ἀνθρώπων, ἀναγκαιότητα 

ποὺ τὴν ὑπαγορεύει τὸ µυαλό µας ἢ πραγµατικὴ ὕπαρξη,* κρυµµένη ὅµως, ὅπως ὁ 

ποιητὴς µέσα στὶς λέξεις καὶ ὁ ζωγράφος µέσα στὴ ζωγραφιά του; Ὑπάρχει τελικὰ ἢ 

δὲν ὑπάρχει; Εἶναι αὐτὸς ἡ αἰτία καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ὕπαρξης καὶ τοῦ κόσµου; Ἔχει ὁ 

ἄνθρωπος µέσα του κάτι ἀπὸ αὐτόν, κάτι ποὺ ξεπερνάει τὸ χῶρο, τὸ χρόνο, τὴ φθορὰ 

καὶ τὸ θάνατο; 
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2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ* 

Ἂν διερωτηθοῦµε, πῶς ἄρχισαν οἱ ἄνθρωποι νὰ µιλᾶνε γιὰ τὸ Θεό, πῶς µπῆκε στὴ ζωή 

τους αὐτὸ τὸ πρόβληµα, θὰ διαπιστώσουµε µᾶλλον τρεῖς βασικὲς  ἀφετηρίες, τὶς 

σπουδαιότερες: 

 

α. Ἡ θρησκευτικὴ ἀφετηρία 

 

Πρώτη ἀφετηρία, ἡ θρησκευτικὴ ἀνάγκη. Ὑπάρχει µέσα στὸν ἄνθρωπο, στὴν ἴδια τὴ 

«φύση» του ὅπως λέµε, µιὰ αὐθόρµητη ἀνάγκη νὰ ἀναφερθεῖ σὲ κάτι ποὺ τὸν 

ξεπερνάει, σὲ κάποια ὕπαρξη πολὺ ἀνώτερη ἀπὸ τὴ δική του. Ἴσως αὐτὴ ἡ ἀνάγκη νὰ 

ξεκινάει ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ ἀνθρώπου µπροστὰ σὲ φυσικὲς δυνάµεις ποὺ εἶναι ἀπειλὴ 

καὶ κίνδυνος γιὰ τὴ ζωή του. Θέλει νὰ ἐξευµενίσει αὐτὲς τὶς δυνάµεις, νὰ συµφιλιωθεῖ 

µαζί τους κι ἔτσι νὰ ἀναχαιτίσει τὸ φόβο ποὺ τοῦ προξενοῦν. Ὁ τρόπος του γιὰ νὰ τὸ 

κάνει εἶναι νὰ τοὺς ἀποδώσει λογικό, νὰ τὶς θεωρήσει λογικὲς ὑπάρξεις ποὺ µποροῦν 

νὰ τὸν ἀκούσουν, νὰ τὸν καταλάβουν, νὰ δεχθοῦν τὰ δῶρα του ποὺ µὲ θυσίες τοὺς 

προσφέρει. Ἔτσι βλέπει ὁ ἄνθρωπος µιὰ λογικὴ ὕπαρξη, ἀνώτερη, ὑπέρµετρα µεγάλη, 

ποὺ ρίχνει τοὺς κεραυνοὺς καὶ ἀναταράζει τὶς θάλασσες καὶ σείει τὴ γῆ καὶ 

γονιµοποιεῖ τὰ σπέρµατα καὶ διαιωνίζει τὴ ζωή. Αὐτὴ τὴ δύναµη τὴ λέει Θεὸ καὶ 

συχνὰ τὴν πολυµερίζει, βλέπει µέσα στὸν κόσµο τόσους θεοὺς ὅσες καὶ οἱ δυνάµεις 

ποὺ τὸν ἐντυπωσιάζουν. 

 Ἂν αὐτὴ εἶναι ἡ πιθανότερη ἀφορµὴ γιὰ τὴ γένεση† τῆς θρησκείας, δὲν τὸ 

ξέρουµε. Σ¥γουρα ὅµως ἕνα τέτοιο ἐπίπεδο θρησκευτικότητας τὸ συναντᾶµε συχνὰ 

µέσα στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες, ἀκόµα καὶ σήµερα. Εἶναι µιὰ ἀνθρωποκεντρικὴ 
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θρησκευτικότητα: θέλει νὰ ἐξασφαλίσει καὶ νὰ κατοχυρώσει τὸν ἄνθρωπο στὴν 

ἀδυναµία του, νὰ κατασιγάσει τοὺς φόβους του. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν περιορίζεται σὲ µιὰ 

θεωρητικὴ µόνο πίστη σὲ ἀνώτερες δυνάµεις ἀλλὰ προσφέρει στὸν ἄνθρωπο καὶ 

συγκεκριµένους, πρακτικοὺς τρόπους γι’ αὐτὴ τὴν ἐγωκεντρικὴ ἐξασφάλιση καὶ τὴν 

ψυχολογική του ἄµυνα. Τοῦ προσφέρει µιὰ λατρεία µὲ αὐστηρὰ καθορισµένους 

τύπους, ποὺ ἐξασφαλίζουν κάποια ἐπικοινωνία καὶ τὸν ἐξευµενισµὸ τοῦ θείου, ὅπως 

τοῦ προσφέρει καὶ µιὰ ἠθική, δηλαδὴ ἕναν κώδικα ἐντολῶν καὶ ὑποχρεώσεων9 τί 

εἶναι ἀρεστὸ στὸ Θεὸ καὶ τί δὲν εἶναι. 

 Ἂν ὁ ἄνθρωπος ἀκολουθεῖ µὲ συνέπεια τοὺς τελετουργικοὺς τύπους καὶ 

ἐφαρµόζει µὲ ἀκρίβεια τὴν ἠθικὴ ποὺ ἐπιβάλλει ἡ θρησκεία του, τότε πιὰ «ἔχει τὸν 

Θεὸ στὴν τσέπη του», εἶναι δηλαδὴ ἐφησυχασµένος ὅτι καλὰ τὰ καταφέρνει στὴ σχέση 

του µὲ τὸ θεῖο. ∆ὲν φοβᾶται τιµωρία, ἀντίθετα, περιµένει µόνο ἀµοιβὲς καὶ 

ἐξυπηρετήσεις ἀπὸ τὸν Θεό. Συνήθως αὐτὸς ὁ τύπος τοῦ θρησκευτικοῦ ἀνθρώπου ἔχει 

µεγάλη ἔπαρση γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ τὴν ἀρετή του καὶ γίνεται σκληρὸς γιὰ ὅσους 

συνανθρώπους του δὲν ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν ἀνάλογα θρησκευτικὰ καὶ ἠθικὰ 

κατορθώµατα. 

 

β. Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας 

 

∆εύτερη ἀφετηρία τῆς ἀνθρώπινης ἀναφορᾶς στὸ Θεὸ εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας 

καὶ ἡ δίψα τῆς γνώσης. 

 Σὲ ὅλους τοὺς µεγάλους πολιτισµοὺς ποὺ γνώρισε ἡ* Ἱστορία, οἱ ἀναζητήσεις 

τῆς ἀνθρώπινης σκέψης γιὰ τὴ διασάφηση τῶν θεµελιωδῶν φιλοσοφικῶν ἐρωτηµάτων 

καταλήγουν σὲ µιὰ θεολογία, δηλαδὴ σὲ ἕνα «λόγο περὶ τοῦ Θεοῦ». Τὸ 

χαρακτηριστικότερο, ἀλλὰ καὶ πληρέστερο παράδειγµα εἶναι ἡ περίπτωση τῶν 

ἀρχαίων Ἑλλήνων. 

 Στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἡ ἀναφορὰ στὸ Θεὸ εἶναι λογικὴ συνέπεια τῆς 

παρατήρησης τοῦ κόσµου. Παρατηρώντας τὸν κόσµο διαπιστώνουµε, πὼς ὅλα ὅσα 

ὑπάρχουν ἀκολουθοῦν µιὰ λογικὴ σειρὰ καὶ τάξη. Τίποτα δὲν εἶναι τυχαῖο ἢ 
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αὐθαίρετο. Ἔτσι, εἴµαστε ὑποχρεωµένοι νὰ δεχθοῦµε ὅτι καὶ ἡ ἴδια ἡ καταγωγὴ τοῦ 

κόσµου πρέπει νὰ ἀκολουθεῖ µιὰ λογικὴ συνέπεια, δηλαδὴ ὁ κόσµος νὰ εἶναι 

ἀποτέλεσµα µιᾶς συγκεκριµένης αἰτίας. Αὐτὴ τὴν Πρώτη Αἰτία ἢ Ἀρχὴ τοῦ κόσµου 

τὴν ὀνοµάζουµε Θεό. 

 Τί εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ Πρώτη Αἰτία ἢ Ἀρχὴ τοῦ κόσµου, δὲν µποροῦµε νὰ τὸ 

ξέρουµε. Μποροῦµε ὅµως µὲ τὴ λογική µας νὰ συναγάγουµε µερικὰ συµπεράσµατα γιὰ 

τὶς ἰδιότητες (ἰδιώµατα) ποὺ πρέπει νὰ ἔχει: Γιὰ νὰ εἶναι Πρώτη Αἰτία, σηµαίνει ὅτι ἡ 

ἴδια δὲν ὀφείλει τὴν ὕπαρξή της σὲ κάτι προγενέστερο ἀπὸ αὐτήν, ἑποµένως πρέπει νὰ 

τὴν ὑποθέσουµε Αὐτοαιτία, αἰτία καὶ τοῦ ἑαυτοῦ της καὶ ὅλων τῶν ὑπαρκτῶν. 

 Καὶ ἀφοῦ ὡς Αὐτοαιτία δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τίποτε ἄλλο, πρέπει νὰ τὴ 

θεωρήσουµε µέγεθος ἀπόλυτο (ἀπολελυµένο9ἐλεύθερο ἀπὸ κάθε περιορισµό). Ὡς 

ἀπόλυτο µέγεθος ὁ Θεὸς ὀφείλει νὰ εἶναι ἄχρονος, παντοδύναµος, ἀπεριόριστος. 

Πρέπει ὁ ἴδιος νὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς κίνησης ποὺ συνιστᾶ τὸ «γίγνεσθαι» τοῦ κόσµου 

καὶ µετριέται ὡς χρόνος. Ἄρα ὁ ἴδιος ὡς ἀρχὴ τῆς κίνησης, εἶναι ὁπωσδήποτε 

ἀκίνητος, ἀφοῦ τίποτα δὲν προ�πάρχει τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ τὸν θέσει σὲ κίνηση. Καὶ ὡς 

ἀκίνητος εἶναι καὶ* ἀµετάβλητος. Ἑποµένως καὶ ἀπαθὴς καὶ τέλεια µακάριος. 

 Ὅλα αὐτὰ τὰ συµπεράσµατα (καὶ ἄλλα πολλὰ) ποὺ µποροῦµε µὲ τὴ σκέψη νὰ 

συναγάγουµε, δὲν µᾶς κάνουν γνωστὸ τὸν Θεό, πείθουν µόνο τὴ λογική µας καὶ τῆς 

ἐπιβάλλουν νὰ δεχθεῖ ὡς πραγµατικότητα τὴ νοητικὴ ὑπόθεση τῆς ὕπαρξής του. Ὅπως 

ἂν περπατᾶµε στὴν ἔρηµο καὶ συναντήσουµε ξαφνικὰ µπροστά µας ἕνα σπίτι, εἴµαστε 

ὑποχρεωµένοι νὰ δεχθοῦµε ὅτι κάποιος τὸ ἔχτισε9 σπίτια δὲν φυτρώνουν, οὔτε 

στήνονται ἀπὸ µόνα τους µέσα στὴν ἔρηµο. Ἀγνοοῦµε ὅµως ποιὸς εἶναι ὁ 

κατασκευαστής. Ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ κτίσµατος µποροῦµε νὰ ὑποθέσουµε 

µερικὲς ἰδιότητες ἢ γνωρίσµατα τοῦ κατασκευαστῆ, ἂν ἔχει καλαισθησία λ.χ., ἢ 

ἀρκετὴ εὐφυ«α στὴν ἐφαρµογὴ τῆς στατικῆς, ἢ ἀκόµα ποιὲς ἀνάγκες ἐξυπηρετοῦσε µὲ 

τοὺς χώρους ποὺ κατασκεύασε. Ἀλλὰ τὸ πρόσωπό του µᾶς µένει ἄγνωστο, δὲν τὸν 

συναντήσαµε ποτέ, δὲν τὸν ξέρουµε. Σίγουρα ὑπαρκτός, εἶναι ἀπρόσιτος στὴν ἄµεση 

σχέση. 
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γ. Ἡ προσωπικὴ σχέση 

Τὴν τρίτη ἀφετηρία τῆς ἀνθρώπινης ἀναφορᾶς στὸ Θεὸ τὴ διασώζει µία καὶ µόνη 

ἱστορικὴ παράδοση, ἡ παράδοση τοῦ λαοῦ τῶν Ἑβραίων. 

 Οἱ Ἑβραῖοι ἀρχίζουν νὰ µιλᾶνε γιὰ τὸν Θεὸ µὲ άφορµὴ ἕνα συγκεκριµένο 

ἱστορικὸ γεγονός: Χίλια ἑνιακόσια περίπου χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸν Χριστό, στὴ χώρα 

τῶν Χαλδαίων (σὲ µιὰ περιοχὴ τῆς κάτω Μεσοποταµίας, κοντὰ στὸν περσικὸ κόλπο) 

ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται σὲ ἕνα συγκεκριµένο ἄνθρωπο, τὸν Ἀβραάµ. Ὁ Ἀβραὰµ 

συναντάει τὸν Θεό, ὅπως συναντᾶµε ἕνα ἀνθρώπινο* πρόσωπο, µιὰ ὕπαρξη µὲ τὴν 

ὁποία µποροῦµε νὰ διαλεχθοῦµε, νὰ σταθοῦµε ἀπέναντί της πρόσωπο µὲ πρόσωπο. 

Καὶ καλεῖ ὁ Θεὸς τὸν Ἀβραὰµ νὰ ἐγκαταλείψει τὴ χώρα του, νὰ ἐγκατασταθεῖ στὴ γῆ 

Χαναάν, γιατί αὐτὴ ἡ γῆ εἶναι προορισµένη γιὰ τὸ λαὸ ποὺ θὰ προέλθει ἀπὸ τοὺς 

ἀπογόνους του9 τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ γεννήσει ἡ ἀνίκανη πιὰ γιὰ τεκνογονία Σάρρα. 

 Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν προσωπικὴ συνάντηση τοῦ Ἀβραὰµ 

µαζί του, δὲν ἔχει τίποτε νὰ κάνει µὲ θεωρητικὲς ὑποθέσεις, ἀναγωγικοὺς 

συλλογισµοὺς καὶ λογικὲς ἀποδείξεις. Εἶναι µόνο µιὰ ἐµπειρία σχέσης, καὶ ὅπως κάθε 

ἀληθινὴ σχέση βασίζεται µόνο στὴν πίστη9ἐµπιστοσύνη ποὺ γεννιέται ἀνάµεσα στοὺς 

σχετιζόµενους. Ὁ Θεὸς ἀποδεικνύει τὴ θεότητά του στὸν Ἀβραὰµ µὲ µόνη τὴν 

πιστότητά του στὶς ἐπαγγελίες του. Καὶ ὁ Ἀβραὰµ ἐµπιστεύεται τὸν Θεό, ὥς τὸ σηµεῖο 

νὰ εἶναι ἕτοιµος νὰ θυσιάσει τὸ παιδὶ ποὺ τοῦ χάρισε στὰ γεράµατά της ἡ Σάρρα9 

αὐτὸ τὸ παιδὶ ποὺ εἶναι ἡ προ�πόθεση γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ. 

 Τὴν ἴδια γνώση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ µιὰν ἄµεση ἐµπειρία προσωπικῆς σχέσης µαζί 

του ἔχουν καὶ ὁ Ἰσαὰκ καὶ ὁ Ἰακώβ, τὸ παιδὶ καὶ τὸ ἐγγόνι τοῦ Ἀβραάµ. Ἔτσι, γιὰ 

τοὺς ἀπογόνους αὐτῆς τῆς οἰκογένειας, ἀπὸ τὴν ὁποία προκύπτει ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραήλ, 

ὁ Θεὸς δὲν εἶναι οὔτε µιὰ ἀφηρηµένη ἔννοια, οὔτε µιὰ ἀπρόσωπη δύναµη. Ὅταν οἱ 

Ἑβραῖοι µιλᾶνε γιὰ τὸν Θεό, λένε: «ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν». Εἶναι «ὁ Θεὸς τοῦ 

Ἀβραάµ, τοῦ Ἰσαὰκ καὶ τοῦ Ἰακώβ», ἕνα συγκεκριµένο πρόσωπο ποὺ τὸ γνώρισαν 

καὶ τὸ συναναστράφηκαν οἱ πρόγονοί τους. Καὶ ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ βασίζεται στὴν 

πίστη9ἐµπιστοσύνη στοὺς προγόνους9 στὴν ἀξιοπιστία τῆς µαρτυρίας τους. 
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δ. Ἐπιλογὴ στόχου καὶ δρόµου* 

 

Αὐτὲς οἱ τρεῖς ἀφετηρίες τῆς ἀνθρώπινης ἀναφορᾶς στὸ Θεὸ δὲν ἀνήκουν 

ἀποκλειστικὰ στὸ παρελθόν. Ὑπάρχουν σὰν πραγµατικὲς δυνατότητες σὲ κάθε ἐποχὴ 

καὶ σὲ κάθε τόπο. Πάντοτε ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δέχονται τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, 

χωρὶς νὰ πολυενδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀλήθεια του καὶ τὰ θεωρητικὰ προβλήµατα ποὺ 

γεννάει. Τὴ δέχονται µόνο ἀπὸ ψυχολογικὴ ἀνάγκη ἀναφορᾶς σὲ κάτι τὸ 

«ὑπερβατικό», ἀνάγκη ἀτοµικῆς τους κατοχύρωσης ἀπέναντι στὸ ἄγνωστο9 ὅπως καὶ 

ἀπὸ ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐπιβολὴ καὶ διατήρηση µιᾶς ἠθικῆς τάξης µέσα στὸν κόσµο. 

 Παράλληλα, ὑπάρχουν πάντοτε ἄνθρωποι ποὺ δέχονται τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, 

µόνο ἐπειδὴ ἡ λογική τους τοὺς ὑποχρεώνει νὰ τὴ δεχθοῦν. Πιστεύουν, ὅπως λένε, «σὲ 

µιὰ ἀνώτερη δύναµη», «ἕνα άνώτατο Ὂν» ποὺ πρέπει νὰ ἔφτιαξε τὰ ὅσα ὑπάρχουν 

καὶ νὰ τὰ συντηρεῖ. ∆ὲν µποροῦν νὰ ξέρουν, οὔτε καὶ τοὺς ἐνδιαφέρει ἴσως, τί 

ἀκριβῶς εἶναι αὐτὴ ἡ «ἀνώτερη δύναµη» ἢ τὸ «ἀνώτατο Ὄν». Ἔστω κι ἂν 

συνδυάζουν τὴν ἁπλὴ νοητική τους βεβαιότητα καὶ µὲ µερικὲς «θρησκευτικὲς» 

συνήθειες9 µὲ τὴν προσαρµογή τους στοὺς τελετουργικοὺς τύπους καὶ στὶς ἠθικὲς 

ἐπιταγὲς τῆς καθιερωµένης στὸ κοινωνικὸ περιβάλλον ποὺ ζοῦν θρησκείας9 µέσα τους 

ὑπάρχει ἕνας βαθὺς ἀγνωστικισµός, ποὺ δὲν συµβιβάζεται παρὰ µόνο µὲ τὴ γενικὴ καὶ 

ἀφηρηµένη ἰδέα τοῦ «ἀνώτατου Ὄντος». 

 Ὑπάρχει ἐπίσης καὶ ἡ τρίτη µορφὴ ἀναφορᾶς στὸ Θεό, ἡ πίστη9ἐµπιστοσύνη 

στὴν ἱστορικὴ ἐµπειρία τῆς ἀποκάλυψής του. Τὰ «τέκνα τοῦ Ἀβραάµ», ὁ λαὸς τοῦ 

Ἰσραήλ, συνεχίζουν µέσα στοὺς αἰῶνες τὴ στάση ἀποδοχῆς τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ, ὄχι 

µὲ κριτήρια συναισθηµατικὰ† ἢ λογικά, ἀλλὰ µὲ µόνη τὴ βεβαιότητα γιὰ τὴν 

ἀξιοπιστία τῶν πατέρων τους. Ὁ Θεὸς ἀποδείχνει τὴν ὕπαρξή του µὲ τὶς παρεµβολές 

του µέσα στὴν Ἱστορία, ἐπαληθεύει τὴν παρουσία του µέσα στὰ ὅρια τῆς προσωπικῆς 

πάντοτε σχέσης. Ἀποκαλύπτεται στὸ Μωυσὴ καὶ µιλάει µαζί του «ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς 

εἴ τις λαλήσαι πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον» (Ἐξοδ. 33,11). Καλεῖ τοὺς προφῆτες καὶ τοὺς 

ἐπιστρατεύει στὸ ἔργο τῆς ὑπόµνησης τῶν ἐπαγγελιῶν, στὶς ὁποῖες ὁ Θεὸς µένει πάντα 

πιστός. 
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 Ὅσοι ἐµπιστεύονται τὴν ἱστορικὴ ἐµπειρία τῶν ἀποκαλύψεων τοῦ Θεοῦ, δὲν 

εἶναι δύσκολο νὰ δεχθοῦν καὶ µιὰ ἀκόµα παρεµβολή του στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, 

αὐτὴ τὴ φορὰ «ἐν σαρκί», στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βέβαια, γιὰ τὴν 

ὀρθολογιστικὴ σκέψη οἱ ἔννοιες θεότητα καὶ ἐνσάρκωση εἶναι ἀντιφατικές, ἡ µία 

ἀποκλείει τὴν ἄλλη: ∆ὲν εἶναι νοητὸ ὁ Θεὸς ποὺ ἀπὸ τὴ φύση του ὀφείλει νᾶ εἶναι 

ἄπειρος, ἀπεριόριστος, παντοδύναµος κλπ. νὰ ὑπάρξει ὡς περατή, ἀποσπασµατικὴ 

ἀνθρώπινη µονάδα ὑποταγµένη στοὺς περιορισοὺς τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου. Γι’ 

αὐτὸ καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ τὸ κήρυγµα τῆς ἐνανθρώπισης 

τοῦ Θεοῦ ἦταν πραγµατικὰ «µωρία» (1 Κορ. 1,23). 

 Ὅµως, γιὰ νὰ δεχθεῖ κανεὶς ἢ γιὰ νὰ ἀπορρίψει αὐτὴ τὴ «µωρία», πρέπει νὰ 

ἔχει ἀπαντήσει σὲ µερικὰ θεµελιώδη ἐρωτήµατα, ποὺ κρίνουν πολὺ γενικότερα τὸ 

νόηµα καὶ περιεχόµενο ποὺ δίνει στὴ ζωή του: Κάθε τί ποὺ ὑπάρχει εἶναι 

προκαθορισµένο καὶ ὀφείλει νὰ ὑπάρχει µὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐπιβάλλει ἡ ἀνθρώπινη 

λογική; Ἢ ἡ ὕπαρξη εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ ξεπερνάει τοὺς προκαθορισµοὺς καὶ τὰ 

σχήµατα τῆς διάνοιας καὶ µόνο µὲ τὴν ἄµεση ἐµπειρία µποροῦµε νὰ τὸ δεχτοῦµε καὶ 

νὰ τὸ σπουδάσουµε; Τί εἶναι ἀληθινὰ ὑπαρκτό: ὅ,τι ἀντιλαµβανόµαστε µὲ τὶς 

αἰσθήσεις µας, ὅ,τι βεβαιώνει ἡ λογική µας,* ἢ ὑπάρχουν καὶ πραγµατικότητες ποὺ τὶς 

γνωρίζουµε µέσα στὰ ὅρια µιᾶς ἀµεσότερης καὶ καθολικότερης σχέσης; Τῆς σχέσης 

ποὺ µᾶς ἐπιτρέπει λ.χ. νὰ διακρίνουµε ποιοτικὲς διαφορές, νὰ συλλαµβάνουµε τὸ 

«νόηµα» τῆς ποίησης πέρα ἀπὸ τὶς λέξεις, νὰ συνειδητοποιοῦµε τὴ λειτουργία τῶν 

συµβόλων, νὰ βεβαιωνόµαστε γιὰ τὴν ὑποκειµενική µας «ταυτότητα», νὰ 

ἀνακαλύπτουµε τὴν ἄρρητη µοναδικότητα ἑνὸς προσώπου, νὰ ἀντιλαµβανόµαστε 

τοὺς ἀφορισµοὺς τῆς σύγχρονης φυσικῆς γιὰ τὸ «τετραδιάστατο συνεχὲς» ἢ γιὰ τὸ 

δισήµαντο τῆς φύσης τοῦ φωτός; 

 Αὐτὰ τὰ ἐρωτήµατα ἀξίζουν πολλὴ µελέτη καὶ λεπτοµερὴ ἀνάλυση, θὰ µᾶς 

ἀποµάκρυναν ὅµως ἀπὸ τὸ βασικὸ θέµα ποὺ ἐδῶ µᾶς ἀπασχολεῖ. Ἐδῶ πρέπει νὰ 

ξεκαθαρίσουµε καταρχὴν τοὺς τρόπους καὶ δρόµους ποὺ θὰ ἀκολουθήσουµε γιὰ τὴ 

γνώση τοῦ Θεοῦ. Ἂν θέλουµε νὰ γνωρίσουµε τὴν ἀφηρηµένη ἔννοια τοῦ Θεοῦ ποὺ 

ἐπιβάλλει ἡ λογικὴ ἀναγκαιότητα, πρέπει νὰ ἀκολουθήσουµε µὲ συνέπεια τοὺς 

κανόνες ἀκριβῶς τῆς λογικῆς. Ἂν θέλουµε νὰ γνωρίσουµε τὸν Θεὸ τῆς θρησκευτικῆς 

ψυχολογίας καὶ τοῦ συναισθήµατος, πρέπει νὰ καλλιεργήσουµε µέσα µας τὰ 

ψυχολογικὰ καὶ θρησκευτικὰ κίνητρα γι’ αὐτὴ τὴ γνώση. Κι ἂν θέλουµε νὰ 
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γνωρίσουµε τὸν Θεὸ τῆς ἰουδαιοχριστιανικῆς παράδοσης, πρέπει νὰ ἀκολουθήσουµε 

τὴν ὁδὸ τῆς προσωπικῆς σχέσης καὶ ἐµπειρίας, τὴν ὁδὸ τῆς πίστης. Νὰ ἀκολουθήσουµε 

καὶ τὸν ἕνα καὶ τὸν ἅλλο δρόµο, νὰ συνδυάσουµε τοὺς τρόπους τῆς γνώσης, εἶναι ἡ 

πιὸ σίγουρη πορεία πρὸς τὴ σύγχυση καὶ τὸ ἀδιέξοδο. 
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3. Η ΠΙΣΤΗ* 

 

Στὴ συνείδηση τῶν περισσότερων ἀνθρώπων σήµερα ἡ λέξη πίστη ἔχει ἕνα πολὺ 

συγκεκριµένο περιεχόµενο: Σηµαίνει τὴν ἀνεξέταστη ἀποδοχὴ ἀρχῶν καὶ ἀξιωµάτων, 

τὴ συγκατάθεση σὲ µιὰ θεωρία ἢ διδαχὴ ποὺ παραµένει ἀναπόδεικτη. Πιστεύω σὲ 

κάτι, πάει νὰ πεῖ ὅτι τὸ ἀποδέχοµαι, ἔστω κι ἂν δὲν τὸ καταλαβαίνω. Σκύβω τὸ 

κεφάλι καὶ ὑποτάσσοµαι σὲ µιὰν αὐθεντία, ποὺ δὲν εἶναι πάντοτε θρησκευτική, ἀλλὰ 

µπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἰδεολογικὴ ἢ πολιτική. Συχνὰ κάτω ἀπὸ τὸν κοινὸ µανδύα τῆς 

πίστης καλύπτονται ἐξίσου καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἀφοσίωση καὶ ἡ ἰδεολογικὴ πειθαρχία 

καὶ ἡ κοµµατικὴ ὑποταγή. Ἔχει καθιερωθεῖ καὶ ἕνα σύνθηµα ἄγνωστης προέλευσης, 

ποὺ πολλοὶ τὸ θεωροῦν ὡς πεµπτουσία τῆς µεταφυσικῆς, ἐνῶ δὲν εἶναι παρὰ ἡ 

προ�πόθεση κάθε ὁλοκληρωτισµοῦ: «Πίστευε καὶ µὴ ἐρεύνα»! 

 

 Πρέπει νὰ ποῦµε ἀπερίφραστα ὅτι µιὰ τέτοια ἐκδοχὴ τῆς πίστης δὲν ἔχει καµιὰ 

σχέση µὲ τὸ νόηµα ποὺ ἔδωσε στὴ λέξη ἡ ἰουδαιοχριστιανικὴ τουλάχιστον παράδοση. 

Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς παράδοσης ἡ πίστη λειτουργεῖ πολὺ περισσότερο µὲ τὸ 

περιεχόµενο ποὺ διατηρεῖ ἀκόµα σήµερα ἡ λέξη στὸ ἐµπόριο καὶ στὴν ἀγορά, παρὰ µὲ 

τὴν ἔννοια ποὺ τῆς ἀποδίδουν οἱ ἰδεολογικὰ στρατευµένοι. 

 Πραγµατικά, ὅταν µιλᾶµε στὸ ἐµπόριο γιὰ πίστη, ἐννοοῦµε ἀκόµα σήµερα τὴν 

ἐµπιστοσύνη ποὺ ἐµπνέει στοὺς κύκλους τῆς ἀγορᾶς ἕνας ἔµπορος. Ὅλοι τὸν ξέρουν, 

ξέρουν τὸν τρόπο καὶ τὸ ἦθος τῶν συναλλαγῶν του,† τὴ συνέπειά του στὴν 

ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών του. Ἂν ποτὲ ἀναγκασθεῖ νὰ ζητήσει χρήµατα, θὰ βρεῖ 

ἀµέσως δανειστή, ἴσως καὶ χωρὶς ἀπόδειξη γιὰ τὰ χρήµατα ποὺ θὰ πάρει, γιατὶ τὸ 

πρόσωπό του καὶ ὁ λόγος του ἀρκοῦν σὰν ἐχέγγυο. 

 

 Μὲ τὸν ἴδιο αὐτὸν τρόπο τοῦ ἐµπορίου καὶ τῆς ἀγορᾶς λειτουγεῖ ἡ πίστη καὶ 

στὰ πλαίσια τῆς ἰουδαιοχριστιανικῆς παράδοσης. Καὶ ἐδῶ τὸ ἀντικείµενο τῆς πίστης 

δὲν εἶναι ἀφηρηµένες ἰδέες ποὺ ἀντλοῦν τὸ κύρος τους ἀπὸ κάποια ἀλάθητη 
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αὐθεντία. Ἀντικείµενο τῆς πίστης εἶναι συγκεκριµένα πρόσωπα, ποὺ καλεῖσαι νὰ τὰ 

ἐµπιστευθεῖς στὰ πλαίσια µιᾶς ἄµεσης ἐµπειρικῆς σχέσης. 

 Καὶ πιὸ συγκεκριµένα: Ἂν πιστεύεις στὸ Θεό, δὲν τὸ κάνεις ἐπειδὴ κάποιες 

θεωρητικὲς ἀρχὲς στὸ ὑπαγορεύουν ἢ κάποιος ἱδρυµατικὸς θεσµὸς σοῦ ἐγγυᾶται τὴν 

ὕπαρξή του. Τὸν πιστεύεις, γιατί τὸ πρόσωπό του, ἡ προσωπικὴ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, 

σοῦ γεννάει ἐµπιστοσύνη. Τὰ ἔργα του καὶ ἡ ἱστορική του «πράξη»9 οἱ παρεµβολές 

του µέσα στὴν Ἱστορία9 σὲ κάνουν νὰ θέλεις µιὰ σχέση µαζί του. 

 Βέβαια, ἡ σχέση ποὺ θεµελιώνει τὴν πίστη, µπορεῖ νὰ εἶναι ἄµεση, µπορεῖ ὅµως 

νὰ εἶναι καὶ ἔµµεση σχέση. Ὅπως καὶ µὲ ἕνα ἀνθρώπινο πρόσωπο: Πιστεύω σὲ 

κάποιον, τὸν ἐµπιστεύοµαι, ὅταν τὸν ἔχω συναντήσει, τὸν γνωρίζω, σχετίζοµαι ἄµεσα 

µαζί του. Ἀλλὰ πιστεύω καὶ σὲ κάποιον ποὺ δὲν τὸν γνωρίζω προσωπικά, ὅταν οἱ 

µαρτυρίες ἔµπιστων σὲ µένα ἀνθρώπων ἐγγυῶνται τὴν ἀξιοπιστία του. Ὅπως πιστεύω 

καὶ σὲ ἕνα καλλιτέχνη ποὺ ποτὲ δὲν γνώρισα, ὅταν τὸ ἴδιο τὸ ἔργο του γεννάει µέσα 

µου ἐµπιστοσύνη καὶ θαυµασµὸ γιὰ τὸ πρόσωπό του. 

 *Ὑπάρχουν λοιπὸν βαθµίδες στὴν πίστη9 προχωράει κανεὶς ἀπὸ λιγότερη σὲ 

περισσότερη πίστη. Καὶ αὐτὴ ἡ πρόοδος µοιάζει νὰ εἶναι µιὰ ἀτέλειωτη πορεία. Ὅσο 

ὁλοκληρωµένη κι ἂν ἐµφανίζεται µιὰ πίστη, ὑπάρχουν πάντοτε περιθώρια αὔξησης 

καὶ ὡριµότητας. Εἶναι µιὰ δυναµική, πάντοτε «ἀτέλεστη τελειότητα». Σχηµατικὰ θὰ 

µπορούσαµε νὰ ποῦµε ὅτι ξεκινάει µὲ τὴν ἐµπιστοσύνη στὴ φήµη ἑνὸς προσώπου. 

Προχωρεῖ στὴ γνωριµία µὲ τὸ ἔργο καὶ τὴν πολιτεία του. Γίνεται ἄµεση βεβαιότητα, 

ὅταν ὑπάρξει προσωπικὴ συνάντηση, ἀναστροφή, ἀπευθείας σχέση. Ἀπὸ ἁπλὴ 

ἐµπιστοσύνη µεταµορφώνεται σὲ ἀπόλυτη παράδοση τοῦ ἑαυτοῦ µας, σὲ ἀφειδώλευτη 

αὐτοπροσφορά, ὅταν γεννηθεῖ ἀγάπη ἀνάµεσά µας καὶ ἔρωτας. Καὶ στὸν ἀληθινὸ 

ἔρωτα, ὅσο περισσότερο ἀγαπῶ τόσο περισσότερο γνωρίζω τὸν ἄλλο, καὶ πιστεύω σ’ 

αὐτὸν καὶ παραδίδοµαι στὴν ἀγάπη του. Οὔτε ἔχει τέλος ποτὲ ἡ ἀληθινὴ ἐρωτικὴ 

πίστη καὶ ἀφοσίωση, ἀλλὰ εἶναι µιὰ ἀδιάκοπη ἔκπληξη «ἀνακαλύψεων» τοῦ ἄλλου, 

µιὰ πάντοτε ἀξεδίψαστη σπουδὴ τῆς µοναδικότητας τοῦ προσώπου του. 

 Ἔτσι καὶ ἡ πίστη στὸ Θεό. Μπορεῖ νὰ ἀρχίσει µὲ µόνη τὴν ἐµπιστοσύνη στὴ 

µαρτυρία τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὸν γνώρισαν καὶ τὸν ἀναστράφηκαν καῖ ἀξιώθηκαν 

τὴ θέα τοῦ Προσώπου του. Ἐµπιστοσύνη στὴ µαρτυρία τῆς ἐµπειρίας τῶν 

προπατόρων, τῶν ἁγίων, τῶν προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων. Μπορεῖ νὰ προχωρήσει 

στὴ σπουδὴ τῆς ἀγάπης ποὺ φανερώνουν τὰ ἔργα του, οἱ παρεµβολὲς τῶν 

ἀποκαλύψεών του µέσα στὴν Ἱστορία, ὁ λόγος του ποὺ µᾶς χειραγωγεῖ στὴν ἀλήθεια. 

Καὶ µεταµορφώνεται ἡ πίστη σὲ ἄµεση βεβαιότητα καὶ παράδοση τοῦ ἑαυτοῦ µας 
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στὴν ἀγάπη του, ὅταν ἀξιωθοῦµε νὰ γνωρίσουµε τὸ Πρόσωπό του, τὸ ἄκτιστο κάλλος 

τοῦ φωτὸς τῆς δόξας του. Τότε ὁ «θεῖος ἔρως» ποὺ γεννιέται µέσα µας εἶναι* µιὰ 

δυναµικὴ µεταµορφώσεων τῆς πίστης «ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν» (2 Κορ. 13,18), µιὰ 

ἀδιάκοπη ἔκπληξη ἀποκαλύψεων ποὺ καταργεῖ τὸ χρόνο. 

 

 Σὲ ὁποιαδήποτε βαθµίδα ἢ στάδιο, ἡ πίστη εἶναι γεγονὸς καὶ ἐµπειρία σχέσης9 

ἕνας δρόµος ριζικὰ διαφορετικὸς ἀπὸ τὴ νοητικὴ βεβαιότητα καὶ τὴν «ἀντικειµενικὴ» 

γνώση. Ἂν θέλουµε νὰ γνωρίσουµε τὸν Θεὸ τῆς βιβλικῆς παράδοσης, τὸν Θεὸ τῆς 

Ἐκκλησίας, πρέπει νὰ τὸν ἀναζητήσουµε ἀπὸ τὸ σωστὸ δρόµο, τὸ δρόµο τῆς πίστης. 

Οἱ λογικὲς «ἀποδείξεις» γιὰ τὴν ὕπαρξή του, τὰ ἀντικειµενικὰ ἐπιχειρήµατα τῆς 

Ἀπολογητικῆς, ἡ ἱστορικὴ ἀξιοπιστία τῶν πηγῶν τῆς χριστιανικῆς παράδοσης, 

µποροῦν νὰ εἶναι χρήσιµα βοηθήµατα γιὰ νὰ γεννηθεῖ µέσα µας ἡ ἀνάγκη τῆς πίστης. 

Ἀλλὰ στὴν πίστη δὲν ὁδηγοῦν, οὔτε µποροῦν νὰ τὴν ὑποκαταστήσουν. 

 Ὅταν ἡ Ἐκκλησία µᾶς καλεῖ στὴν ἀλήθεια της, δὲν µᾶς προτείνει κάποιες 

θεωρητικὲς θέσεις ποὺ πρέπει καταρχὴν νὰ ἀποδεχθοῦµε. Μᾶς καλεῖ σὲ µιὰ 

προσωπικὴ σχέση, σὲ ἕνα τρόπο ζωῆς ποὺ συνιστᾶ σχέση µὲ τὸν Θεὸ ἢ ὁδηγεῖ 

προοδευτικὰ καὶ βιωµατικὰ στὴ σχέση µαζί του. Αὐτὸς ὁ τρόπος µεταµορφώνει τὴ 

σύνολη ζωὴ ἀπὸ ἀτοµικὴ ἐπιβίωση σὲ γεγονὸς κοινωνίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα 

σῶµα κοινωνίας, ὅπου τὰ µέλη ζοῦν ὄχι τὸ καθένα γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ τὸ καθένα 

σὲ ὀργανικὴ ἑνότητα ἀγάπης µὲ τὰ ὑπόλοιπα µέλη καὶ τὴν κεφαλὴ τοῦ σώµατος, τὸν 

Χριστό. Πιστεύω στὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, σηµαίνει ὅτι δέχοµαι νὰ ἐνταχθῶ στὸ 

«σύνδεσµο τῆς ἀγάπης» ποὺ τὴ συνιστᾶ, ἐµπιστεύοµαι στὴν ἀγάπη τῶν ἁγίων καὶ τοὺ 

Θεοῦ, καὶ αὐτοὶ µὲ δέχονται µὲ πίστη9ἐµπιστοσύνη στὸ πρόσωπό µου. 

 Φτάνουµε στὸν Θεὸ µέσα ἀπὸ ἕνα τρόπο ζωῆς, ὄχι µέσα ἀπὸ ἕνα τρόπο σκέψης. 

Τρόπος τῆς ζωῆς εἶναι κάθε† ὀργανικὴ λειτουργία αὔξησης καὶ ὡριµότητας9 εῖναι ὁ 

τρόπος λ.χ. ποὺ συγκροτεῖ τὴ σχέση µὲ τὴ µητέρα καὶ τὸν πατέρα µας. Ἀπὸ τὸ 

θηλασµὸ καὶ τὸ χάδι καὶ τὴ στοργὴ καὶ φροντίδα, ὣς τὴ συνειδητὴ κοινωνία καὶ 

ἀποδοχὴ τῆς ἀγάπης τους, βλασταίνει σιωπηλὰ κι ἀνεπαίσθητα στὴν ψυχὴ τοῦ 

παιδιοῦ ἡ πίστη στὴ µητέρα καὶ τὸν πατέρα του. ∆ὲν χρειάζεται λογικὲς ἀποδείξεις ἢ 

θεωρητικὲς κατοχυρώσεις αὐτὸς ὁ δεσµός, παρὰ µόνο ἂν διαταραχθεῖ ἡ ἴδια ἡ σχέση. 

Μόνο τότε τὴν πραγµατικότητα τῆς ζωῆς προσπαθοῦν νὰ ὑποκαταστήσουν τὰ 

ἐπιχειρήµατα τῆς σκέψης. 
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4. Η ΑΠΟΦΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ* 

 

α. ∆όγµα καὶ αἵρεση 

 

Κι ὅµως, ὅλοι ξέρουµε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει καὶ τὶς θεωρητικές της ἀρχές, τὰ «δόγµατα 

τῆς πίστης» ὅπως τὰ λέµε σήµερα. Αὐτὸ δὲν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση µὲ ὅλα ὅσα 

παραπάνω εἴπαµε; 

 Ἂς δοῦµε τὰ πράγµατα ἀπὸ τὴν ἱστορική τους ἀρχή. Σίγουρα, στοὺς τρεῖς 

πρώτους αἰῶνες τῆς ἱστορίας της ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει νὰ παρουσιάσει θεωρητικὲς 

διατυπώσεις τῆς ἀλήθειας της, δόγµατα ποὺ καθορίζουν τὴν πίστη της. Ζεῖ τὴν 

ἀλήθεια της ἐµπειρικὰ9 αὐτὸ ποὺ εἶναι ἡ ἀλήθεια της βιώνεται ἀπὸ τὰ µέλη τοῦ 

σώµατός της ἄµεσα καὶ καθολικά, δίχως θεωρητικὲς ἐπεξεργασίες. Ὁπωσδήποτε, 

ὑπάρχει µιὰ γλώσσα µὲ τὴν ὁποία ἐκφράζεται ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐµπειρία9 ὅροι, 

ἐκφράσεις, εἰκόνες9 γλώσσα διαµορφωµένη ἀπὸ τὶς πρῶτες κιόλας δεκαετίες τοῦ 

χριστιανικοῦ βίου. Εἶναι ἡ γλώσσα τῶν Εὐαγγελίων, τῶν ἐπιστολῶν τῶν Ἀποστόλων, 

τῶν κειµένων ποὺ συγγράφουν οἱ Ἐπίσκοποι τῶν πρώτων αἰώνων γιὰ νὰ 

καθοδηγήσουν καὶ χειραγωγήσουν τὸ σῶµα τῶν πιστῶν. Ὅµως αὐτὴ ἡ γλώσσα δὲν 

ὁδηγεῖται σὲ θεωρητικὲς σχηµατοποιήσεις καὶ ἀξιωµατικὲς διατυπώσεις. Ἐκφράζει 

µόνο καὶ ἐπισηµαίνει τὴ βιωµατικὴ βεβαιότητα.  

 Ὅ,τι ὀνοµάζουµε σήµερα δόγµα, ἐµφανίζεται µόνο ὅταν τὴν ἐµπειρία τῆς 

ἐκκλησιαστικῆς ἀλήθειας ἔρχεται νὰ ἀπειλήσει ἡ αἵρεση. Ἡ λέξη αἵρεση σηµαίνει τὴν 

ἐκλογή, ἐπιλογὴ καὶ προτίµηση ἑνὸς µέρους† τῆς ἀλήθειας, εἰς βάρος τῆς ὁλόκληρης 

ἀλήθειας, τῆς καθολικῆς ἀλήθειας. Ἡ αἵρεση εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς καθολικότητας. Οἱ 

αἱρετικοὶ ἀπολυτοποιοῦν µιὰ µόνο πτυχὴ τῆς βιωµατικῆς βεβαιότητας τῆς Ἐκκλησίας 

καὶ ἔτσι σχετικοποιοῦν ἀναπόφευκτα ὅλες τὶς ἄλλες. Ἡ διαδικασία αὐτῆς τῆς 

ἀπολυτοποίησης εἶναι πάντοτε διανοητικὴ9 µιὰ θεωρητικὴ προτίµηση ποὺ συνήθως 

ἁπλουστεύει καὶ σχηµατοποιεῖ τὴν κατανόηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀλήθειας. 
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Κλασσικὰ στὴν Ἱστορία παραδείγµατα εἶναι ὁ νεστοριανισµὸς καὶ ὁ µονοφυσιτισµός. 

Ὁ πρῶτος ἀπολυτοποιεῖ τὴν ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ, ὁ δεύτερος τὴ θεότητά του. 

Καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις σχετικοποιεῖται, καὶ τελικὰ ἀναιρεῖται, ἡ µία καὶ ὁλόκληρη 

ἀλήθεια τῆς σάκωσης τοῦ Θεοῦ, τῆς θεανθρωπότητας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ νεστοριανισµὸς 

κηρύττει ἕνα ἠθικὸ ὑπόδειγµα τέλειου ἀνθρώπου, ὁ µονοφυσιτισµὸς µιὰ ἀφηρηµένη 

ἰδέα ἄσαρκου Θεοῦ. 

 Ἡ Ἐκκλησία ἀντιδρᾶ στὶς αἱρέσεις ἐπισηµαίνοντας τὰ ὅρια τῆς ἀλήθειας της, 

ὁριοθετῶντας δηλαδὴ τὴ βιωµατικὴ ἐµπειρία της. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικό, πὼς ἡ 

πρώτη ὀνοµασία ποὺ δόθηκε σὲ ὅ,τι σήµερα ὀνοµάζουµε δόγµα, ἦταν ὅρος, δηλαδὴ 

ὅριο, σύνορο τῆς ἀλήθειας (λατιν. terminus). Τὰ σηµερινὰ «δόγµατα» εἶναι οἱ ὅροι 

τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων9 οἱ θεωρητικὲς ἐκεῖνες ἀποφάσεις ποὺ διατυπώνουν τὴν 

ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, βάζοντας ἕνα ὅριο ἀνάµεσα σὲ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια καὶ στὴν 

παραφθορά της ἀπὸ τὴν αἵρεση. 

 

 

β. Τὰ ὅρια τῆς ἐµπειρίας 

 

Ἵσως ἕνα προσιτὸ στὴν ἐµπειρία παράδειγµα θὰ µποροῦσε νὰ διευκρινίσει 

σαφέστερα τὴ λειτουργία* τῶν ὅρων9ὅρίων τῆς ἀλήθειας. Ἂς ὑποθέσουµε ὅτι 

ἐµφανίζεται κάποιος ποὺ ἰσχυρίζεται πὼς µητρικὴ ἀγάπη σηµαίνει µιὰν ἄτεγκτη 

αὐστηρότητα καὶ ἄγριο καθηµερινὸ ξυλοδαρµὸ τοῦ παιδιοῦ. Ὅλοι ὅσοι ἔχουµε 

διαφορετικὴ ἐµπειρία τῆς µητρικῆς ἀγάπης θὰ διαµαρτυρηθοῦµε γι’ αὐτὴ τὴ 

διαστρέβλωση καὶ θὰ τῆς ἀντιτάξουµε ἕναν ὁρισµὸ τῆς δικῆς µας ἐµπειρίας: Γιὰ µᾶς ἡ 

µητρικὴ ἀγάπη εἶναι στοργή, τρυφερότητα, φροντίδα, συνδυασµένα ὅλα αὐτὰ µὲ 

συνετὴ καὶ οἰκοδοµητικὴ αὐστηρότητα. 

 Ὣς τὴ στιγµὴ ποὺ ἐµφανίστηκε ἡ παραποίηση τῆς ἀλήθειας γιὰ τὴ µητρικὴ 

ἀγάπη, δὲν εἶχε ὑπάρξει ἀνάγκη νὰ ὁρίσουµε τὴν ἐµπειρία µας. Ἡ µητρικὴ ἀγάπη 

ἦταν γιὰ ὅλους µας κάτι αὐτονόητο, µιὰ βιωµατικὴ γνώση ἀντικειµενικὰ 

ἀπροσδιόριστη κι ὅµως κοινὰ κατανοητή. Ἡ ἀνάγκη τοῦ ὁρίου9ὁρισµοῦ εἶναι 

συνάρτηση τῆς ἀπειλῆς, νὰ ἀρχίσει νὰ θεωρεῖται µητρικὴ ἀγάπη κάτι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ 

ποὺ ὅλοι πιστεύουµε. 

                                                             
* σελ. 33 



Χρήστου Γιανναρᾶ    ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ    www.antifono.gr 

 

21 

 

 Ὅµως ὁ ὁρισµὸς ἁπλῶς σηµαίνει9ἐπισηµαίνει τὰ ὅρια τῆς ἐµπειρίας µας, δὲν 

µπορεὶ νὰ τὴν ὑποκαταστήσει. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν γνώρισε ποτὲ στὴ ζωή του τὴ 

µητρικὴ ἀγάπη (ἀπὸ ὀρφάνια ἢ ὅποιο ἄλλο λόγο), µπορεῖ νὰ ξέρει τὸν ὁρισµό, ἀλλὰ 

δὲν γνωρίζει τὴν ἴδια τὴ µητρικὴ ἀγάπη. Μὲ ἄλλα λόγια: ἡ γνώση τῶν διατυπώσεων 

καὶ ὁρισµῶν τῆς ἀλήθειας δὲν ταυτίζεται µὲ τὴ γνώση τῆς ἴδιας τῆς ἀλήθειας. Γι’ αὐτὸ 

καὶ ἕνας ἄθεος µπορεῖ νὰ ἔχει µάθει καὶ νὰ ξέρει καλὰ ὅτι ὁ Θεὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι 

τριαδικός, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθωπος, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν 

σηµαίνει καὶ ὅτι γνωρίζει αὐτὲς τὶς ἀλήθειες. 

 

 

γ. Ἀποφατισµὸς* 

 

Ἔτσι φτάνουµε νὰ ἀντιληφθοῦµε τὴ στάση ἢ τὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία 

ἀντιµετωπίζει τὴ γνώση τῆς ἀλήθειας της9 στάση καὶ τρόπο ποὺ καθιερώθηκε νὰ 

ὀνοµάζουµε ἀποφατισµὸ τῆς γνώσης. Ἀποφατισµὸς σηµαίνει τὴν ἄρνηση νὰ 

ἐξαντλήσουµε τὴ γνώση τῆς ἀλήθειας στὴ διατύπωσή της. Ἡ διατύπωση εἶναι 

ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη, γιατί ὁρίζει τὴν ἀλήθεια, τὴν ξεχωρἰζει καὶ τὴ διαστέλλει 

ἀπὸ κάθε παραφθορὰ καὶ  ἀλλοίωσή της. Γι’ αὐτὸ καὶ γιὰ τὰ µέλη τῆς Ἐκκλησίας οἱ 

ὅροι9δόγµατα εἶναι οἱ δεδοµένες «σταθερὲς» τῆς ἀλήθειας, ποὺ δὲν ἐπιδέχονται 

µετατροπὲς ἢ διαφοροποιηµένες ἐκδοχὲς στὴ διατύπωση. Ταυτόχρονα ὅµως αὐτὴ ἡ 

διατύπωση δὲν ὑποκαθιστᾶ, οὔτε ἐξαντλεῖ τὴ γνώση τῆς ἀλήθειας, ποὺ παραµένει 

βιωµατικὰ ἐµπειρικὴ9 ἕνας τρόπος ζωῆς καὶ ὄχι µιὰ θεωρητικὴ κατασκευή. 

 Ἡ στάση τοῦ ἀποφατισµοῦ ὁδηγεῖ τὴ χριστιανικὴ θεολογία νὰ χρησιµοποιεῖ 

γιὰ τὴν ἑρµηνεία τῶν δογµάτων πολὺ περισσότερο τὴ γλώσσα τῆς ποίησης καὶ τῶν 

εἰκόνων, παρὰ τὴ γλώσσα τῆς συµβατικῆς λογικῆς καὶ τῶν σχηµατοποιηµένων  

ἐννοιῶν. Ἡ συµβατικὴ λογικὴ τῆς καθηµερινῆς συνεννόησης καὶ οἱ σχηµατοποηµένες 

ἔννοιες µὲ τὶς ὁποῖες λειτουργεῖ αὐτὴ ἡ λογικὴ  δίνουν πολὺ εὔκολα στὸν ἄνθωπο τὴν 

ψευδαίσθηση µιᾶς σίγουρης γνώσης, ποὺ ἂν τὴν κατακτήσει µὲ τὴ διάνοια, τὴν ἔχει 

κιόλας ἐξαντλήσει, τὴν κατέχει ὁλοκληρωτικά. Ἑνῶ ἡ ποίηση, µὲ τοὺς συµβολισµοὺς 

καὶ τὶς εἰκόνες ποὺ χρησιµοποιεῖ, δηλώνει πάντοτε ἕνα νόηµα µέσα ἀπὸ τὶς λέξεις καὶ 

πέρα ἀπὸ τὶς λέξεις, νόηµα ποὺ ἀνταποκρίνεται περισσότερο σὲ κοινὲς ἐµπειρίες ζωῆς 

καὶ λιγότερο σὲ ἐγκεφαλικὲς συλλήψεις.  
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δ. Εἰκονολογικὴ γλώσσα* 

 

Στὰ κείµενα τῶν θεολόγων καὶ Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας συχνὰ οἱ ἔννοιες 

ἀλληλοαναιροῦνται νοηµατικὰ γιὰ νὰ γίνει δυνατὴ ἡ ὑπέρβαση κάθε σχηµατοποίησης 

τοῦ περιεχοµένου τους. Νὰ διαφανεῖ µέσα ἀπὸ τὶς ἐννοιολογικὲς ἀντιθέσεις ἡ 

δυνατότητα ἐµπειρικῆς µέθεξης ὁλόκληρου τοῦ ἀνθρώπου (καὶ ὄχι µόνο τῆς σκέψης) 

στὴν ἐκφραζόµενη ἀλήθεια. Ὁ Θεὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὑπερούσιος Οὐσία, ὑπέρθεος 

θεότης, τὸ ἀνώνυµος ὄνοµα, ἡ ὑπεράρχιος αῤχή, νοῦς ἀνόητος καὶ λόγος ἄρρητος καὶ 

περιληπτικὸν ἀπερίληπτον. Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐν ἀγνωσίᾳ γνῶσις, ἀµέθεκτος 

µετοχή. Ἡ Θεολογία εἶναι µόρφωσις τῶν ἀµορφώτων, τύποι τῶν ἀτυπώτων, σχήµατα 

τῶν ἀσχηµατίστων, προτέλειος τελεσιουργία, ἐκφράζει ἀνοµοίους ὁµοιότητας 

πάντων ἀσχέτῳ συνοχῇ περιδεδραγµένη. Ἡ ἀλήθεια ταυτίζεται µὲ τὴν ἄµεση ἐµπειρία, 

ἡ Θεολογία µὲ τὴν θεοπτίαν, αὐτὴ τὴν ἀτέλεστον τελειότητα. Οἱ θεόπτες θεολόγοι 

ὁρῶσιν ἀοράτως αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ τὸ ἄφραστον κάλλος· κρατοῦσιν ἀνεπάφως, 

κατανοοῦσιν ἀκατανοήτως τὸ ἀνίδεον εἶδος αὐτοῦ, τὴν ἄµορφον µορφὴν καὶ τὸ 

ἀσχηµάτιστον σχῆµα ἐν ἀθεάτῳ θέᾳ καὶ ἀσυνθέτω κάλλει ἀποικίλτως 

πεποικιλµένον†. 

 ∆ὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἡ ἀδιαίρετη Ἐκκλησία τῶν ὀκτὼ πρώτων αἰώνων καὶ ἡ 

ὀρθόδοξη ἱστορική της συνέχεια στὴν Ἀνατολή, βάσισε τὴν κατήχηση, ὅπως λέµε, τῶν 

πιστῶν, δηλαδὴ τὴ γνωστοποίηση καὶ µετάδοση τῆς ἀλήθειας της, κυρίως στὴ λατρεία. 

Μέσα στὸ λειτουργικὸ κύκλο‡ τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας (τὸν ἑσπερινό, τὸν 

ὄρθρο, τὴ λειτουργία, τὶς ὧρες) ἡ Θεολογία γίνεται ποίηµα καὶ τραγούδι9 βιώνεται 

περισσότερο, παρὰ νοεῖται µὲ συλλογιστικὴ συνέπεια. Ἡ µύηση στὴν ἀλήθεια τῆς 

Ἐκκλησίας εἶναι µετοχὴ στὸν τρόπο τῆς ζωῆς της, στὴ γιορταστικὴ σύναξη τῶν 

πιστῶν, στὴν ὁρατὴ πραγµατοποίηση καὶ φανέρωση τῆς καινούργιας ἀνθρωπότητας 

ποὺ ἔχει νικήσει τὸ θάνατο. 

 

 

                                                             
* σελ. 35 

†  Οἱ τελευταῖες φράσεις εἶναι τοῦ ΣΥΜΕΩΝ τοῦ Νέου Θεολόγου (Βίβλος τῶν ἠθικῶν, Λόγος  ∆΄, 

Ἔκδοση Sources chrétiennes, 129, σελ. 68970). 
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ε. Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ χριστιανικὴ ἐµπειρία 

 

Ἴσως εἶναι περιττὴ ἡ προσθήκη, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποφύγουµε κάθε ἐνδεχόµενη 

παρερµηνεία, πρέπει νὰ ποῦµε τοῦτο: Ὅτι ἡ προτεραιότητα τῆς ἐµπειρικῆς µετοχῆς σὲ 

σχέση µὲ τὴ νοητικὴ προσέγγιση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀλήθειας δὲν σηµαίνει οὔτε 

νεφελώδη µυστικισµὸ καὶ καταφυγὴ σὲ συναισθηµατικὲς ἐξάρσεις, οὔτε παραθεώρηση 

καὶ ὑποτίµηση τῆς λογικῆς σκέψης. ∆ὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶµε ὅτι ἡ πρώτη Ἐκκλησία 

γεννήθηκε καὶ ἀναπτύχθηκε µέσα στὰ ὅρια τοῦ ἑλληνικοῦ κόσµου, τῆς ἐξελληνισµένης 

ρωµα¥κῆς αὐτοκρατορίας. Καὶ ἡ νοοτροπία καὶ ψυχοσύνθεση τῶν Ἑλλήνων δὲν 

συµβιβαζόταν µὲ σκοτεινοὺς µυστικισµοὺς καὶ ἀφελὴ συναισθήµατα. Ἀντίθετα, ὁ 

Ἕλληνας ζητοῦσε µέσα ἀπὸ τὴν καινούργια ἐµπειρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς νὰ 

ἀπαντήσει στὰ δικά του προβλήµατα καὶ ἐρωτήµατα9 αὐτὰ ποὺ ἡ ἀρχαιοελληνικὴ καὶ 

ἑλληνιστικὴ φιλοσοφικὴ παράδοση εἶχε διατυπώσει καὶ ἐρευνήσει µὲ τρόπο θαυµαστὸ 

καὶ µοναδικὸ στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. 

 Ἡ ἀπαίτηση τῆς ἑλληνικῆς σκέψης νὰ ἐκφράσει µὲ τὸ δικό της λόγο τὴν 

ἀλήθεια τῆς Ἑκκλησίας ἀποτέλεσε µιὰ ὀξύτατη ἱστορικὴ πρόκληση τόσο γιὰ τὸν 

Ἑλληνισµὸ* ὅσο καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ἦταν µιὰ δραµατικὴ συνάντηση δυὸ 

καταρχὴν ἀσύµπτωτων στάσεων ζωῆς, ποὺ γέννησε τὶς µεγάλες αἱρέσεις τῶν πρώτων 

αἰώνων. Ἀλλὰ οἱ διεργασίες ποὺ προκλήθηκαν µὲ ἀφορµὴ αὐτὲς τὶς αἱρέσεις, ἔκριναν 

τὶς δυνατότητες ἐπιβίωσης τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας µέσα στὰ ὅρια ζωῆς τοῦ 

χριστιανικοῦ κόσµου. Καὶ τὰ δυὸ συναντώµενα µέρη (ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ 

χριστιανικὴ ἐµπειρία) ἀντιπροσώπευαν µιὰ ἐκπληκτικὴ δυναµικὴ ζωῆς, ποὺ 

µετασκεύασε τελικὰ τὴν ἀντίθεση σὲ δηµιουργικὴ σύνθεση: Ἡ χριστιανικὴ Ἐκκλησία 

κατόρθωσε νὰ ἀπαντήσει µὲ τὰ δεδοµένα τῆς δικῆς της ἐµπειρίας στὰ φιλοσοφικὰ 

ἐρωτήµατα τῶν Ἑλλήνων. Καὶ ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία ἀπέδειξε τὶς δυνατότητες τῆς 

δικῆς της γλώσσας καὶ µεθόδου στὴν ἐπαλήθευση τῆς καινούργιας ἀντίληψης γιὰ τὴν 

ὕπαρξη, τὸν κόσµο καὶ τὴν Ἱστορία. Τὸ ἀποτέλεσµα ἦταν ἕνα κορυφαῖο ἐπίτευγµα 

τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου, ποὺ χωρὶς νὰ προδίδει τὴ χριστιανικὴ ἀλήθεια καὶ τὴν 

ἀποφατικὴ γνώση αὐτῆς τῆς ἀλήθειας, µένει ἀπόλυτα συνεπὴς στὶς ἀπαιτήσεις τῆς 

φιλοσοφικῆς διατύπωσης, πραγµατοποιώντας ἔτσι µιὰ ριζοσπαστικὴ τοµὴ στὴ σύνολη 

Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας. Καὶ πρωτεργάτες αὐτοῦ τοῦ ἐπιτεύγµατος εἶναι οἱ Ἕλληνες 

Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, σὲ µιὰν ἀδιάκοπη διαδοχὴ ἀπὸ τὸν 2ο ὣς καὶ τὸν 15ο αἰώνα. 
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5. Ο ΤΡΙΑ∆ΙΚΟΣ ΘΕΟΣ* 

 

α. Ἡ βιβλικὴ µαρτυρία 

 

Ὁ Θεὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Θεὸς τῆς ἱστορικῆς ἐµπειρίας, ὄχι ὁ Θεὸς τῶν 

θεωρητικῶν ὑποθέσεων καὶ τῶν ἀφηρηµένων συλλογισµῶν. Καὶ ἡ ἐµπειρία ἀκριβῶς 

τῆς Ἑκκλησίας βεβαιώνει ὅτι ὁ Θεὸς ποὺ ἀποκαλύπτεται στὴν Ἱστορία δὲν εἶναι µιὰ 

µοναχικὴ Ὕπαρξη, ἀυτόνοµη Μονάδα ἢ ἀτοµικὴ Οὐσία. Εἶναι Τριάδα Ὑποστάσεων, 

Τρία Πρόσωπα µὲ ἀπόλυτη ὑπαρκτικὴ ἑτερότητα, ἀλλὰ καὶ κοινότητα Οὐσίας, 

Θέλησης καὶ Ἐνέργειας. 

 

 Στὴν Παράδοση τοῦ Ἰσραήλ, τὴν καταγεγραµµένη στὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς 

∆ιαθήκης, ἔχουµε σαφεῖς προτυπώσεις καὶ προεικονίσεις τῆς ἀλήθειας τοῦ Τριαδικοῦ 

Θεοῦ. Στὴ διήγηση τῆς δηµιουργίας τοῦ κόσµου, ἐνῶ τὰ πάντα συντελοῦνται µὲ µόνο 

τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ9 τὸ δηµιουργικό του πρόσταγµα9 ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴ δηµιουργία τοῦ 

ἀνθρώπου ἐκφράζεται ἀναπάντεχα σὲ πληθυντικὸ ἀριθµὸ9 ἔκφραση τοῦ κοινοῦ 

θελήµατος περισσότερων προσώπων: «Ποιήσωµεν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα ἡµετέραν 

                                                             
* σελ. 39 
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καὶ καθ’ ὁµοίωσιν» (Γεν. 1,26). Καὶ ὅταν ὁ Ἀβραὰµ συναντάει τὸν Θεὸ κοντὰ στὴ δρῦ 

Μαµβρῆ, ἔχει µπροστά του τρεῖς ἄνδρες, ποὺ ὅµως τοὺς προσφωνεῖ σὰν νὰ εἶναι ἕνας: 

«Ὤφθη αὐτῷ ὁ Θεὸς πρὸς τῇ δρυῒ τῇ Μαµβρῇ, καθηµένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς 

σκηνῆς αὐτοῦ µεσηµβρίας. Ἀναβλέψας δὲ τοῖς ὀφθαλµοῖς αὐτοῦ εἶδε, καὶ ἰδοὺ τρεῖς 

ἄνδρες εἰστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ·* καὶ ἰδὼν προσέδραµε εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ 

τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ εἶπε· κύριε, εἰ ἄρα 

εὖρον χάριν ἐναντίον σου...» (Γεν. 18,193). 

 

 Οἱ εἰκόνες αὐτὲς καὶ προτυπώσεις γίνονται ἄµεση ἱστορικὴ ἀποκάλυψη  στὸ 

χῶρο τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης. Οἱ Μαθητὲς ἀκοῦνε τὸν Χριστὸ νὰ µιλάει γιὰ τὸν Θεὸ 

Πατέρα του καὶ γιὰ τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ, τὸν Παράκλητο. Τρεῖς ἀπὸ αὐτούς, ὁ 

Πέτρος, ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Ἰωάννης ἀξιώνονται νὰ ἀκούσουν τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ 

Πατέρα, πάνω στὸ ὄρος Θαβώρ, καὶ νὰ βρεθοῦν µέσα στὸ φωτεινὸ γνόφο τῆς 

παρουσίας τοῦ Πνεύµατος. Τὸ ἴδιο ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος καὶ οἱ δικοί του µαθητές, 

τὴν ὥρα ποὺ βαφτίζεται ὁ Χριστὸς στὸν Ἰορδάνη, ἀκοῦνε τὴ φωνὴ τοῦ Πατρὸς ποὺ 

βεβαιώνει τὴν υἱότητα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ βλέπουν τὸ Πνεῦµα νὰ κατέρχεται στὸν 

βαφτιζόµενο9 κάτι σὰν λευκὸ φτερούγισµα πουλιοῦ, σὰν περιστέρι. Ἐµπειρίες 

παρουσίας µὲ αἰσθητὴ ἀµεσότητα, ἀλλὰ δίχως τὸν περιορισµὸ τῆς µορφῆς τοῦ 

ἀντικειµένου καὶ ἀτοµικοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ µόνο µὲ εἰκόνες µποροῦν νὰ δηλωθοῦν: φωνή, 

σὰν βροντὴ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ (Ἰωαν. 12,27) ἢ σὰν νεφέλη φωτεινὴ ποὺ κατασκεπάζει 

τοὺς µαθητὲς (Ματθ. 17,5 – Μαρκ. 9,7 – Λουκ. 9,34) ἢ σὰν φύσηµα βίαιο τοῦ ἀνέµου 

καὶ γλῶσσες φωτιᾶς ποὺ καθίζουν ἀπάνω τους (Πρ. 2,293). 

 Ἡ καταγραφὴ τῶν ἐµπειριῶν καὶ τοῦ κηρύγµατος τῆς πρώτης ἀποστολικῆς 

κοινότητας θὰ διασώσει παράλληλα τὴ διδαχὴ τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς 

Τριαδικῆς Θεότητας. Ὁ Χριστὸς διαστέλλει σαφῶς τὸν ἑαυτό του ὡς Υἱὸ ἀπὸ τὸν 

Πατέρα του: ἦρθε στὴ γῆ «ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ Πατρὸς» (Ἰωαν. 5,43) καὶ γιὰ νὰ 

πραγµατοποιήσει† τὸ θέληµα τοῦ Πατρὸς καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Πατρὸς (Ἰωαν. 4,24 – 

5,30 – 15,10), νὰ φανερώσει τὸ Ὄνοµά του στοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ ἐργασθεῖ τὸ ἔργο 

Του (Ἰωαν. 17,596). ∆ιαλέγεται µὲ τὸν Πατέρα του προσευχόµενος (Ματθ. 11,25 – 

26,39 9 Ἰωαν. 17,1925) καὶ σὲ αὐτὸν παραδίδει τὸ πνεῦµα του πεθαίνοντας στὸ Σταυρὸ 

(Λουκ. 23,46). 
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 Ταυτόχρονα ὅµως βεβαιώνει ὅτι «ἐγὼ καὶ ὁ πατήρ µου ἕν ἐσµεν» (Ἰωαν. 10,31) 

καὶ «πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐµά ἐστιν» (Ἰωαν. 16,15), χωρὶς αὐτὴ ἡ ἑνότητα νὰ 

καταλύει τὴν ξεχωριστὴ ὑπαρκτική τους ταυτότητα, ἀφοῦ καὶ γιὰ τοὺς µαθητὲς 

ζητάει ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὸν Πατέρα του «ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς σὺ πάτερ ἐν ἐµοὶ κἀγὼ ἐν 

σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡµῖν ἓν ὦσι... καθὼς ἡµεῖς ἕν ἐσµεν» (Ἰωαν. 7,21923). 

 Μὲ τὴν ἴδια σαφήνεια διαστέλλει ὁ Χριστὸς τόσο ἀπὸ τὸν Πατέρα ὅσο καὶ ἀπὸ 

τὸν ἑαυτό του τὴν ὕπαρξη τοῦ Παρακλήτου, ποὺ εἶναι τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, τὸ 

Πνεῦµα τῆς ἀληθείας. Προαναγγέλει τὴν ἔλευσή του καὶ βεβαιώνει ὅτι «αὐτὸς 

µαρτυρήσει περὶ ἐµοῦ» (Ἰωαν. 15,26), «ἐκεῖνος ὑµᾶς διδάξει πάντα» (Ἰωαν. 14,26), 

«ὁδηγήσει ὑµᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωαν. 16,13). Ἀλλὰ ὅπως ὁ Υἱὸς «οὐ 

δύναται ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδὲν» (Ἰωαν. 5,19), ἔτσι καὶ ὁ Παράκλητος «οὐ λαλήσει 

ἀφ’ ἑαυτοῦ» (Ἰωαν. 16,13). Ὁ Χριστὸς λέει ὅτι «ἐκ τοῦ ἐµοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ 

ὑµῖν» (Ἰωαν. 16,14). Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ στὸ εὐαγγελικὸ κείµενο ἡ ἐπιλογὴ 

ἐκφράσεων ποὺ δηλώνουν ἀπερίφραστα τεῖς διαφορετικὲς Ὑπάρξεις, τρία Πρόσωπα 

τῆς Θεότητας, χωρὶς νὰ ἐµφανίζεται ὅτι οἱ Ὑπάρξεις αὐτὲς συνιστοῦν αὐτόνοµες 

ἀτοµικότητες. Τὰ Πρόσωπα τῆς Τριάδας δὲν ὑπάρχουν τὸ καθένα γιὰ τὸν ἑαυτό του, 

δὲν διεκδικοῦν ὑπαρκτικὴ αὐτονοµία. Ἀντίθετα, γίνεται ἔκδηλη στὰ λόγια τοῦ 

Χριστοῦ* ἡ ἑνότητα ζωῆς, θελήµατος καὶ ἐνέργειας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τῶν τριῶν 

θείων Προσώπων. 

 Ἔτσι, ὁ Χριστὸς βεβαιώνει ὅτι γι’ αὐτὸν τὸν ἴδιο ὁ Θεὸς εἶναι Πατήρ, 

γεννήτορας, καὶ ἑποµένως Πηγὴ καὶ Αἰτία τῆς ὕπαρξής του ὡς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ 

Θεοῦ. Ἀλλὰ καὶ τῆς ὕπαρξης τοῦ Παρακλήτου Πηγὴ καὶ Αἰτία εἶναι ὁ Πατήρ.  Ἂν ὁ 

Υἱὸς εἶναι Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Παράκλητος εἶναι τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ, «ὃ παρὰ τοῦ 

Πατρὸς ἐκπορεύεται» (Ἰωαν. 15,26)9 ἔχει τὴν ἐκπόρευσή του, τὴν ὑπαρκτικὴ 

καταγωγὴ καὶ προέλευσή του ἀπὸ τὸν Πατέρα. Ὅµως ἡ ἀποστολὴ τοῦ Παρακλήτου 

στὸν κόσµο ἐκφράζει τὴν κοινὴ θέληση καὶ ἐνέργεια τῆς Τριαδικῆς Θεότητας. Οἱ 

ἐκφράσεις τοῦ εὐαγγελικοῦ κειµένου εἶναι καὶ πάλι χαρακτηριστικές: «ὁ Παράκλητος, 

ὃν ἐγὼ πέµψω ὑµῖν παρὰ τοῦ Πατρὸς» (Ἰωαν. 15,26), «ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ 

ἄλλον παράκλητον δώσει ὑµῖν, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας» (Ἰωαν. 14,16917), «τὸ 

Πνεῦµα τὸ Ἅγιον ὃ πέµψει ὁ Πατὴρ ἒν τῷ ὀνόµατί µου» (Ἰωαν. 14,26). Ἀντίστοιχες 

βιβλικὲς ἐκφράσεις τῆς κοινῆς θέλησης καὶ ἐνέργειας τῆς Τριάδας ἀναφέρονται καὶ 

στὴ σάρκωση τοῦ Λόγου, τὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ: Ὁ Θεὸς9Πατὴρ στέλνει τὸν 
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Υἱό του στὸν κόσµο καὶ τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο ἐνεργεῖ τὴ σάρκωση «ἐπισκιάζοντας» τὴν 

Παρθένο Μαρία. 

 

β. Ἡ φιλοσοφικὴ πρόκληση 

 

Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐκφράσεις καὶ διατυπώσεις τῆς Γραφῆς, οἱ σχετικὲς µὲ τὸν Τριαδικὸ 

Θεὸ τῆς Ἐκκλησίας, δὲν ἔχουν σχέση µὲ φιλοσοφικὰ προβλήµατα, δὲν φιλοδοξοῦν νὰ 

ἀπαντήσουν σὲ θεωρητικὰ ἐρωτήµατα, οὔτε ἀντλοῦν ὅρους καὶ ἔννοιες ἀπὸ τὴ 

γλώσσα τῆς φιλοσοφίας.* Εἷναι µιὰ ἁπλὴ καταγραφὴ τῆς ἱστορικῆς ἐµπειρίας τῆς 

πρώτης ἀποστολικῆς κοινότητας καὶ τῆς παράδοσης τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ ποὺ 

διαφωτίζουν αὐτὴν τὴν ἐµπειρία. 

 Ὅµως ὁ πειρασµὸς τῶν ἀπαιτήσεων τῆς φιλοσοφίας παραµονεύει σὲ κάθε 

πτυχὴ ζωῆς τοῦ ἑλληνικοῦ κόσµου µέσα στὸν ὁποῖο γεννιέται καὶ ἁπλώνεται ἡ 

Ἐκκλησία. Ὑπάρχει ἕνα ἀνυπέρβλητο σκάνδαλο, ὅπου προσκρούει ἡ γυµνασµένη 

σκέψη τῶν Ἕλλήνων: Ὁ Θεός, γιὰ νὰ εἶναι Θεός, πρέπει νὰ εἶναι ἕνα ἀπόλυτο καὶ 

ἀπεριόριστο Ὄν. Πῶς γίνεται λοιπὸν νὰ ὑπάρχουν τρία ἀπόλυτα Ὄντα; Τὸ κάθε ἕνα, 

γιὰ νὰ εἶναι ἀπόλυτο, πρέπει νὰ ἀναιρεῖ τὸν ἀπόλυτο χαρακτήρα τοῦ ἄλλου9 τὸ 

ἀπόλυτο καὶ ἡ πολλότητα εἶναι δυὸ ἔννοιες ἀντιφατικές.  

 

 Τὴν εὐφυέστερη καὶ πιὸ συµβιβαστικὴ ἀπάντηση στὸ ἐρώτηµα διατυπώνει 

πρῶτος ὁ Σαβέλλιος, ἕνας ἐξελληνισµένος ρωµαῖος διανοούµενος στὶς ἀρχὲς τοῦ 3ου 

αἰώνα. Γιὰ τὸν Σαβέλλιο ὁ Θεὸς τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, τὸ ἀπόλυτο καὶ 

ἀπεριόριστο Ὄν, εἶναι ὁ ἴδιος µὲ τὸν Θεὸ τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ τρία Πρόσωπα τὰ ὁποῖα 

βεβαιώνει ἡ ἱστορικὴ ἐµπειρία τῆς Ἐκκλησίας, δὲν εἶναι παρὰ τρία προσωπεία, τρεῖς 

διαφορετικοὶ τρόποι φανέρωσης καὶ ἐνέργειας τοῦ ἑνὸς Θεοῦ: Συγκεκριµένα, ὁ Θεὸς 

ἐµφανίζεται καὶ ἐνεργεῖ στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη ὡς Πατήρ, στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη ὡς 

Υἱός, στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ὡς Πνεῦµα Ἅγιο. 

 Βέβαια, ἡ ἀπάντηση αὐτὴ τοῦ Σαβέλλιου δὲν εἶναι πρωτότυπο δικό του 

ἐπινόηµα. Ὁ Σαβέλλιος συνοψίζει µόνο καὶ συστηµατοποιεῖ  ἕνα θεολογικὸ 

προβληµατισµὸ ποὺ ἦταν γνωστὸς τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴ ∆ύση µὲ τὸ ὄνοµα 

µοναρχιανισµός. Ὁ µοναρχιανισµὸς (ἀπὸ τὴ λέξη µοναρχία9µονάδα) προσπαθοῦσε νὰ 

συµβιβάσει τὴν Τριαδικότητα τοῦ χριστιανικοῦ Θεοῦ µὲ τὴ λογικὴ ἀπαίτηση:† µία καὶ 
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µόνη ὑπερβατικὴ Ἀρχὴ νὰ συνιστᾶ τὴν «κυρίως Θεότητα». Ἡ προσπάθεια ἑνὸς 

τέτοιου συµβιβασµοῦ δὲν ἔπαψε ποτὲ νὰ χαρακτηρίζει τὴ ρωµα¥κὴ σκέψη, ποὺ εἶχε 

πάντοτε µιὰ ροπὴ πρὸς τὸν ὀρθολογισµὸ καὶ τὴ σχηµατοποίηση9 γι’ αὐτὸ ἐξ ἄλλου 

καλλιέργησε τόσο ἀποδοτικὰ καὶ τὴ νοµικὴ ἐπιστήµη. 

 Ἐπὶ πλέον ὁ Σαβέλλιος δὲν ἔκανε τίποτε περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ 

χρησιµοποιήσει γιὰ τὴν Ἁγία Τριάδα τὸν ὅρο πρόσωπο µὲ τὴ σηµασία ποὺ εἶχε τὴν 

ἐποχὴ ἐκείνη καὶ στὴν ἑλληνικὴ καὶ στὴ λατινικὴ γλώσσα: Ἡ ἑλληνικὴ λέξη πρόσωπο 

(ὅπως καὶ ἡ µετάφρασή της µὲ τὸ λατινικὸ persona) σήµαινε ἀκριβῶς τὸ προσωπεῖο, 

τὴ µάσκα ποὺ φοροῦσαν οἱ ἠθοποιοὶ στὸ θέατρο. 

 

 Οἱ χριστιανικὲς Ἐκκλησίες ἀρνήθηκαν ἀπερίφραστα τὴν ἑρµηνεία τοῦ 

Σαβέλλιου9 καὶ ἡ ἀντίδραση ἦταν ἰδιαίτερα ἔντονη στὴν Ἀνατολή. Ἡ ἐµπειρία τῆς 

Ἐκκλησίας καὶ ἡ µαρτυρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς βεβαίωνε τὴν πραγµατικὴ 

διαφοροποίηση τριῶν Ὑπάρξεων, τὴν ξεχωριστὴ ὑπαρκτικὴ ταυτότητα τῆς κάθε 

µιᾶς9 Ὑπάρξεων ποὺ διαλέγονται µεταξύ τους καὶ ἡ µιὰ ἀναφέρεται στὴν ἄλλη 

διαστέλλοντας µὲ σαφήνεια τὸν ἑαυτό της, τὴν «ὑπόστασή» της, δηλαδὴ τὴν 

πραγµατική της ὀντότητα. Ἡ θεωρία τῶν «προσωπείων» ἀναιροῦσε καὶ τὸ 

σαφέστατο νόηµα τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ στὰ Εὐαγγέλια, καὶ τὴ βιωµατικὴ 

ἀναφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὸ Πρόσωπο τοῦ Πατρὸς καὶ στὸ Πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καῖ 

στὸ Πρόσωπο τοῦ Παρακλήτου. 

 Ὅµως ὁ σαβελλιανισµὸς (ἡ διδαχὴ τοῦ Σαβέλλιου), ἂν καὶ ἀπορρίφθηκε ἀπὸ 

τὴν Ἐκκλησία, ἐξακολουθοῦσε σὰν θεωρία νὰ διαδίδεται καὶ νὰ κερδίζει ὁπαδούς. 

Εἶχε τὸ προσὸν ὅτι ἱκανοποιοῦσε εὔκολα τὴν ἀνθρώπινη λογική, γιατί πρόσφερε µιὰ 

ἁπλουστευµένη σχηµατικὴ ἑρµηνεία,* γιὰ τὸ πῶς ὁ Θεὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καὶ 

Ἕνας καὶ Τριαδικός. 

 Στὰ τέλη τοῦ 3ου αἰώνα ὁ σαβελλιανισµὸς διαδόθηκε στὴ Λιβύη καὶ οἱ ἔριδες 

ποὺ ἐκεῖ δηµιούγησε προκάλεσαν τὴν ἐπέµβαση τῶν θεολόγων καὶ κληρικῶν τῆς 

γειτονικῆς Ἀλεξάνδρειας. Τώρα πιὰ στὶς συζητήσεις χρησιµοποιοῦσαν ὅλοι τοὺς 

ὅρους τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Οἱ Ἀλεξανδρινοὶ µιλοῦσαν γιὰ τὴ µία Οὐσία τοῦ 

Θεοῦ καὶ τὶς τρεῖς Ὑποστάσεις: τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύµατος. Ἐνῶ οἱ 

δυτικοὶ ἐπέµεναν στὴ µία Ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ καὶ στὰ τρία Πρόσωπα τῆς ἱστορικῆς 

του ἀποκάλυψης. Σὲ αὐτὴ τὴ διατύπωση τῶν δυτικῶν οἱ Ἀλεξανδρινοὶ ἔβλεπαν νὰ 
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ἐπιβιώνει ἡ αἵρεση τοῦ Σαβέλλιου, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ στὴ διατύπωση τῶν Ἀλεξανδρινῶν 

φοβόντουσαν τὸν κίνδυνο τῆς Τριθε«ας. 

 

 Μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς συζητήσεις, στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου πιὰ αἰώνα, γεννήθηκε ὁ 

ἀρειανισµός, ἡ αἵρεση ποὺ συγκλόνισε γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρη τὴ ρωµα¥κὴ 

αὐτοκρατορία. Ὁ Ἄρειος ἦταν πρεσβύτερος στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ ἐνθουσιώδης 

ἀντίπαλος τῶν ἰδεῶν τοῦ Σαβέλλιου. Θέλοντας νὰ ὑπερασπίσει τὴν πραγµατικὴ 

ὕπαρξη τῶν τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδας, ἀλλὰ καὶ νὰ µείνει ταυτόχρονα 

συνεπὴς στὶς ἀπαιτήσεις  τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης, ἄρχισε νὰ διδάσκει ὅτι πρέπει νὰ 

διακρίνουµε ὄχι ἁπλῶς διαφορετικὲς Ὑποστάσεις, ἀλλὰ καὶ διαφορετικὲς Οὐσίες 

στὴν περίπτωση τῶν Προσώπων τῆς θείας ἀποκάλυψης.  

 Ἔλεγε λοιπὸν ὅτι ὁ Υἱὸς δὲν εἶναι ὁµοούσιος (τῆς ἴδιας Οὐσίας) µὲ τὸν 

Πατέρα, ἀλλὰ διαφορετικῆς οὐσίας «κτιστῆς»9 τὸν δηµιούργησε καὶ αὐτὸν ὁ Θεὸς 

πρὶν ἀπὸ κάθε ἄλλο πλάσµα. Ἔτσι, ἐνῶ πολεµοῦσε τὸν σαβελλιανισµό,* ἔπεφτε καὶ 

αὐτὸς στὴν ἴδια παγίδα, τῶν ἀπαιτήσεων τῆς ὀρθολογικῆς σκέψης, δεχόµενος µιὰ 

µόνο θεία Οὐσία καὶ ὑποβιβάζοντας τὸν Υἱὸ σὲ «κτίσµα»9δηµιούργηµα. 

 ∆ὲν θὰ ἐπιµείνουµε περισσότερο στὰ ἱστορικὰ δεδοµένα. Ὅσα µέχρις ἐδῶ 

ἀναφέραµε, µᾶς χρειάζονταν µόνο γιὰ νὰ δείξουµε, µέσα ἀπὸ ποιὰ ἱστορικὴ ἀνάγκη ἡ 

Ἐκκλησία ὁδηγήθηκε νὰ ἑρµηνεύσει τὴν ἐµπειρία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ µὲ τὴ γλώσσα 

τῆς φιλοσοφίας. Γιατί, πραγµατικά, οἱ Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας κατόρθωσαν 

τελικὰ αὐτὴν τὴν ἑρµηνεία, χωρὶς νὰ παραβιάσουν στὸ παραµικρὸ τὴν ἐµπειρικὴ 

βεβαιότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ ἀρνηθοῦν τὴ βοήθεια τῆς ἑλληνικῆς 

φιλοσοφίας, κυρίως στὴ γλώσσα9ὁρολογία καὶ στὴ µέθοδο. 

 Κορυφαῖοι αὐτοῦ τοῦ κατορθώµατος εἶναι ὁπωσδήποτε οἱ τρεῖς µεγάλοι 

Καππαδόκες Πατέρες: Βασίλειος Καισαρείας, Γρηγόριος Ναζιανζηνὸς καὶ Γρηγόριος 

Νύσσης. Θὰ ἔπρεπε ὅµως νὰ σηµειώσουµε ὡς πρόδροµους καὶ θεµελιωτὲς τοῦ ἔργου 

τῶν Καππαδοκῶν τὸν Ἰγνάτιο Ἀντιοχείας, τὸν Εἰρηναῖο Λουγδούνου καὶ τὸν 

Ἀθανάσιο Ἀλεξανδρείας. Ὡς συνεχιστὴ καὶ δηµιουργὸ τῆς πληρέστερης φιλοσοφικῆς 

σύνθεσης τὸν Μάξιµο Ὁµολογητή, ποὺ καὶ τὸ δικό του ἔργο προετοιµάζουν ὁ 

Λεόντιος Βυζάντιος καὶ ὁ Θεόδωρος Ρα¥θοῦ καὶ τὸ ὁδηγοῦν σὲ συστηµατικὴ 

ὁλοκλήρωση ὁ Ἰωάννης ∆αµασκηνὸς καὶ ὁ Μέγας Φώτιος. Γιὰ νὰ καταλήξουµε στὴν 

τελευταία µεγάλη ἀκµὴ τῆς ἑλληνικῆς Θεολογίας, στὸν 4ο αἰώνα, µὲ τὸν Γρηγόριο 

Παλαµᾶ καὶ τοὺς Νεῖλο καὶ Νικόλαο Καβάσιλα. 
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γ. Ἡ γλωσσικὴ «σάρκα» τῆς ἀλήθειας* 

                                       

Οἱ Οἰκουµενικὲς Σύνοδοι υἱοθέτησαν τὴ διδασκαλία τῶν Ἑλλήνων Πατέρων καὶ τὴν 

καθιέρωσαν ὡς ὅρο9ὅριο τῆς ἀλήθειας τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἡ συνείδηση τῶν πιστῶν 

ἀναγνώρισε στὰ πρόσωπά τους ἕνα ἔργο ἀνάλογο µὲ αὐτὸ τῆς Παναγίας Θεοτόκου: 

Ὅπως ἐκείνη πρόσφερε τὸ σῶµα της γιὰ τὴν ἱστορικὴ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου 

τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καὶ οἱ Πατέρες πρόσφεραν τὰ ἐκπληκτικὰ διανοητικά τους χαρίσµατα, 

µὲ ἁγιότητα καὶ καθαρότητα κριτηρίων, γιὰ νὰ προσλάβει ἡ ἀλήθεια τῆς ἀποκάλυψης 

τοῦ Θεοῦ τὴν ἱστορικὴ «σάρκα» τῆς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων. 

  

 Ἐδῶ ὅµως θὰ χρειαστεῖ καὶ µιὰ ἀκόµα παρέκβαση: Γιατί οἱ Πατέρες νὰ 

προσλάβουν τὴ γλώσσα τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας; ∆ὲν δυσκόλευαν ἔτσι τὴ 

διατύπωση τῆς ἀλήθειας τοῦ Εὐαγγελίου, δὲν τὴν ἔκαναν δυσπρόσιτη στοὺς ἁπλοὺς 

ἀνθρώπους; 

 Τὰ ἐρωτήµατα αὐτὰ γεννιοῦνται σήµερα, ποὺ ἡ φιλοσοφία καὶ ἠ γλώσσα τῆς 

φιλοσοφίας εἶναι ἀντικείµενο ἐνασχόλησης λίγων σχετικὰ ἀνθρώπων µὲ εἰδικὲς 

σπουδὲς καὶ ἀκαδηµα¥κά, ὅπως λέµε συνήθως, ἐνδιαφέροντα. ∆ὲν συνέβαινε ὅµως τὸ 

ἴδιο καὶ στὴν ἐποχὴ τῶν Πατέρων. Θὰ µποροῦσε νὰ ἰσχυρισθεῖ κανείς, ὅτι στὸν 

ἑλληνικὸ κόσµο, ἀπὸ τὴν κλασσικὴ ἀρχαιότητα ὣς καὶ τὴ βυζαντινὴ περίοδο, τὰ 

προβλήµατα τῆς φιλοσοφίας ἐνδιέφεραν εὐρύτατα στρώµατα λαοῦ καὶ προκαλοῦσαν 

συζητήσεις ἀνάµεσα σὲ ἀνθρώπους ὅλων τῶν µορφωτικῶν ἐπιπέδων καὶ τῶν 

κοινωνικῶν τάξεων. Ὁλόκληρος ὁ πολιτισµὸς τῶν Ἑλλήνων καὶ στὴν 

προχριστιανική, ἀλλὰ καὶ στὴ χριστιανικὴ περίοδο, θεµελιωνόταν στὴν ἀπόλυτη 

προτεραιότητα τῆς ἀλήθειας καὶ στὴν ἀναζήτηση† τῆς ἀλήθειας. Σήµερα ζοῦµε σὲ 

ἕναν πολιτισµὸ ποὺ δίνει προτεραιότητα στὴ χρησιµότητα καὶ ὄχι στὴν ἀλήθεια, γι’ 

αὐτὸ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων τῶν κοινωνικῶν στρωµάτων τὸ κερδίζει ἡ πολιτικὴ καὶ 

ὄχι ἡ φιλοσοφία. Ἔτσι, δυσκολευόµαστε νὰ κατανοήσουµε, πῶς ἦταν δυνατὸ στὴν 

ἐποχὴ τῶν Πατέρων ἄνθρωποι ἁπλοὶ νὰ συζητοῦν στοὺς δρόµους καὶ στὰ µαγαζιὰ 

γιὰ τὸν ὁµοούσιο καὶ τρισυπόστατο Θεὸ ἢ γιὰ τὴ διαφορὰ Οὐσίας καὶ Ὑποστάσεως. 

Ἀλλὰ τὴν ἴδια ἔκπληξη θὰ εἶχε ἴσως καὶ ἕνας βυζαντινός, ἂν ἄκουγε σήµερα νὰ 

συζητοῦν ἕνας «ὀρθόδοξος» µαρξιστὴς ἐργάτης µὲ ἕνα συνάδελφό του τροτσκιστὴ ἢ 

µαο¥κὸ γιὰ τὶς ἔννοιες τῆς «ὑπεραξίας» ἢ τῆς «συσσώρευσης τοῦ κεφαλαίου». 
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 Θὰ προσπαθήσουµε τώρα νὰ ἐκθέσουµε ἐδῶ τὴ διδασκαλία τῆς χριστιανικῆς 

Παράδοσης (τὴ διδαχὴ τῶν Πατέρων καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων) γιὰ τὸν 

Τριαδικὸ Θεό, µὲ γλώσσα ὅσο γίνεται ἁπλὴ καὶ προσιτὴ στὸ σηµερινὸ ἄνθρωπο. 

 

δ. Οὐσία καὶ ὑπόσταση 

 

Ὁ Θεὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐµπειρίας εἶναι Ἕνας καὶ Τριαδικός. Γιὰ τὴν κατανόηση 

τῆς ἀλήθειας τοῦ Ἑνὸς Θεοῦ, ἡ Ἐκκλησία χρησιµοποιεῖ καταχρηστικὰ τὴ φιλοσοφικὴ 

ἔννοια τῆς µιᾶς Οὐσίας. Καὶ γιὰ τὸν προσδιορισµὸ τῆς τριαδικότητας τοῦ Θεοῦ, 

χρησιµοποιεῖ τὴν ἔννοια τῶν τριῶν Ὑποστάσεων ἢ Προσώπων. Ἔτσι γιὰ τὴν 

Ἐκκλησία ὁ Θεὸς εἶναι ὁµοούσιος (µία Οὐσία) καὶ τρισυπόστατος (τρεῖς Ὑποστάσεις 

ἢ Πρόσωπα). 

 Χρησιµοποιοῦµε καταχρηστικὰ τὴν ἔννοια τῆς οὐσίας, γιατί ἡ λέξη αὐτὴ 

σηµαίνει τὸ γεγονὸς τῆς µετοχῆς στὸ εἶναι9 παράγεται ἡ λέξη οὐσία ἀπὸ τὸ θηλυκὸ* 

τῆς µετοχῆς τοῦ ρήµατος εἰµί. Στὴν περίπτωση ὅµως τοῦ Θεοῦ δὲν µποροῦµε νὰ µιλᾶµε 

γιὰ µετοχὴ στὸ εἶναι, ἀλλὰ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ Εἶναι, τὸ πλήρωµα κάθε δυνατότητας γιὰ 

ὕπαρξη καὶ ζωή. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀποφατικὴ διατύπωση ὑπερούσιος οὐσία ποὺ συχνὰ 

χρησιµοποιοῦν οἱ Πατέρες εἶναι πιὸ κοντα στὴν ἔκφραση τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ τῆς 

Ἐκκλησίας. 

 

 Ὡστόσο, ἡ διάκριση Οὐσίας καὶ Ὑποστάσεων τῆς Οὐσίας εὐκολύνει τὴν 

Ἐκκλησία νὰ «ὁρίσει» καὶ περιγράψει τὴν ἐµπειρία τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ. 

Κατανοοῦµε κάπως σαφέστερα τὸ τί θέλει νὰ ὁρίσει αὐτὴ ἡ διάκριση, ἂν σκεφθοῦµε 

ὅτι ὁ ἄνθρωπος, πλασµένος «κατ’ εἰκόνα» τοῦ θεοῦ, εἶναι ἐπίσης µία οὐσία 

(ὁµοούσιος) καὶ πάµπολλες ὑποστάσεις ἢ πρόσωπα (µυριυπόστατος). Συνάγουµε τὴν 

ἔννοια τῆς µιᾶς οὐσίας ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἰδιοτήτων καὶ γνωρισµάτων ποὺ 

χαρακτηρίζουν κάθε ἄνθρωπο: Κάθε ἄνθρωπος ἔχει λόγο, σκέψη, βούληση, κρίση, 

φαντασία, µνήµη κλπ. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι µετέχουµε µὲ αὐτοὺς τοὺς κοινοὺς τρόπους 

στὴν ὕπαρξη, στὸ εἶναι9 ἔχουµε κοινὴ οὐσία. Ἀλλὰ κάθε ἐπιµέρους πραγµατοποίηση 

(ὑπόσταση)  αὐτῆς τῆς οὐσίας, δηλαδὴ ὁ κάθε ἄνθρωπος χωριστά, ἐνσαρκώνει ὅλα τὰ 

κοινὰ γνωρίσµατα τῆς οὐσίας µὲ τρόπο µοναδικό, ἀνόµοιο καὶ ἀνεπανάληπτο: 
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Μιλάει, σκέφτεται, κρίνει, φαντάζεται µὲ τρόπο ἀπόλυτα ἕτερον (διαφορετικὸ ἀπὸ 

κάθε ἄλλον ἄνθρωπο)9 κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη ἔχει ἀπόλυτη ἑτερότητα. 

 Μιλᾶµε λοιπὸν γιὰ οὐσία, ἡ ὁποία ὅµως, τόσο στὴν περίπτωση τοῦ Θεοῦ ὅσο 

καὶ τοῦ ἀνθρώπου, δὲν ὑπάρχει ξέχωρα ἀπὸ τὰ συγκεκριµένα πρόσωπα ποὺ τὴν 

κάνουν ὑπαρκτή. Τὰ πρόσωπα ὑποστασιάζουν τὴν οὐσία, τῆς δίνουν ὑπόσταση, 

δηλαδὴ πραγµατικὴ καὶ συγκεκριµένη ὕπαρξη.* Ἡ οὐσία ὑπάρχει µόνο «ἐν 

προσώποις», τὰ πρόσωπα εἶναι ὁ τρόπος ὑπάρξεως τῆς οὐσίας. 

 Αὐτὸ πάλι δὲν σηµαίνει ὅτι ἡ οὐσία εἶναι ἁπλῶς µιὰ ἀφηρηµένη ἔννοια (ἡ 

ἔννοια τῆς Θεότητας ἢ τῆς ἀνθρωπότητας) ποὺ συγκροτεῖται µόνο στὸ νοῦ τοῦ 

ἀνθρώπου σὰν σύνοψη κοινῶν ἰδιωµάτων καὶ γνωρισµάτων. Λέµε ὅτι ἡ οὐσία δὲν 

ὑπάρχει παρὰ µόνο ἐνσαρκωµένη στὰ συγκεκριµένα πρόσωπα, ὅµως, εἰδικὰ στὴν 

περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου, τὰ συγκεκριµένα πρόσωπα (ὅλοι µας) ἔχουµε µιὰ 

πραγµατικὴ ἐµπειρία διαφοροποίησης τῆς προσωπικῆς µας ὑπόστασης ἀπὸ τὴν οὐσία 

ἢ φύση† µας: Νιώθουµε συχνὰ νὰ ὑπάρχουν µέσα µας δυὸ ἐπιθυµίες, δυὸ θελήσεις, δυὸ 

ἀνάγκες ποὺ ζητοῦν ἱκανοποίηση. Ἡ µιὰ ἐπιθυµία, θέληση ἢ ἀνάγκη ἐκφράζει τὴν 

ἐλεύθερη προσωπική µας ἐπιλογὴ καὶ προτίµηση, ἐνῶ ἡ ἄλλη εἶναι µιὰ φυσικὴ 

παρόρµηση (τάση ἢ ροπὴ) ποὺ ἀντιµάχεται τὴν πρώτη, ἐµφανίζεται σὰν ἀπρόσωπη 

(ἐνστικτώδης, ὅπως λέµε) ἀπαίτηση ποὺ δὲν ἀφήνει περιθώρια ἐλεύθερης σκέψης, 

κρίσης καὶ ἀπόφασης. Αὐτὸν τὸ διχασµὸ ἐπισηµαίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅταν 

γράφει στοὺς Ρωµαίους: «Βλέπω ἕτερον νόµον ἐν τοῖς µέλεσί µου ἀντιστρατευόµενον 

τῷ νόµῳ τοῦ νοός µου... Οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω, ἀλλ’ ὃ µισῶ τοῦτο ποιῶ... Τὸ 

γὰρ θέλειν παράκειταί µοι» (Ρωµ. 7,15923). 

 Σὲ ἑπόµενες σελίδες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου θὰ µιλήσουµε ἀναλυτικότερα γι’ αὐτὴ 

τὴν «ἀνταρσία» τῆς ἀνθρώπινης φύσης ἐνάντια στὴν ἐλευθερία τοῦ προσώπου9 τὴν 

ὁρµὴ τῆς φύσης νὰ ὑπάρξει, νὰ συντηρηθεῖ καὶ νὰ διαιωνισθεῖ καθεαυτήν, µόνο ὡς 

φύση, ὄχι ὡς προσωπικὴ ἑτερότητα καὶ ἐλευθερία.‡ Καὶ θὰ δοῦµε ὅτι αὐτὸς ὁ 

διχασµὸς φύσεως καὶ προσώπου συνιστᾶ τὴν ἀποτυχία («ἁµαρτία») τῆς ὕπαρξης τοῦ 

ἀνθρώπου, µὲ ἔσχατη συνέπεια τὸ θάνατο. Ἁλλὰ πρὸς τὸ παρὸν µᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ ἡ 

ἀλήθεια τῆς φύσης ἢ οὐσίας, ποὺ τὴν σπουδάζουµε στὴν περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου ὡς 

ὑπαρκτικὴ ἐµπειρία ἀντίθεσης στὴν ἐλευθερία τοῦ προσώπου. Στὴν περίπτωση ὅµως 
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† Οἱ δυὸ ὅροι: οὐσία καὶ φύση χρησιµοποιοῦνται συνήθως µὲ τὸ ἴδιο νοηµατικὸ περιεχόµενο. 

‡ σελ. 51 



Χρήστου Γιανναρᾶ    ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ    www.antifono.gr 

 

33 

 

τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχουµε κανένα δεδοµένο γιὰ τὴ σπουδὴ τῆς Οὐσίας του, πιστεύουµε 

µόνο ὅτι ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει ἀντίθεση Φύσεως καὶ Προσώπου, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει 

ἀποτυχία και θάνατος. Τολµοῦµε νὰ ποῦµε (πάντοτε σχετικά, µὲ τὶς περιορισµένες 

δυνατότητες τῆς ἀνθρώπινης γλώσσας) ὅτι ἡ ὑπαρκτικὴ πληρότητα τῆς θείας Φύσης 

έναρµονίζεται ἀπόλυτα µὲ τὴν ἐλευθερία τῶν θείων Προσώπων, γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι 

κοινὴ ἡ θεία θέληση καὶ ἐνέργεια καὶ ἀδιάρρηκτη ἡ ἑνότητα ζωῆς τῆς Τριάδας. 

Ἑνότητα καὶ Φύσεως καὶ ἐλευθερίας, ἐλευθερίας ποὺ ἑνοποιεῖ τὴ φύση στὴ ζωὴ τῆς 

ἀγάπης9 ἡ ἀγάπη συνιστᾶ τὸ εἶναι τῆς Θεότητας. Ἀλλὰ τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ Οὐσία τῆς 

Θεότητας τὴν ὁποία ὑποστασιάζουν τὰ τρία Πρόσωπα, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ 

γνωρίζουµε. Ξεπερνάει ὄχι µόνο τὶς δυνατότητες τπης γλώσσας µας, ἀλλὰ καὶ τὶς 

ἀντιληπτικές µας ἱκανότητες καὶ τὰ ὅρια τῆς ἐµπειρίας µας. Μιλᾶµε λοιπὸν γιὰ τὸ 

ἀπερινόητο µυστήριο τῆς Θεότητας, τὴν ἀνεξιχνίαστη ἀλήθεια τῆς θείας Οὐσίας. 

 

 

 

 

ε. Τὸ πρόσωπο 

 

 

Ἀγνοοῦµε τί εἶναι στὴν Οὐσία του ὁ Θεός, γνωρίζουµε ὅµως τὸν τρόπο ὑπάρξεώς του. 

Ὁ Θεὸς εἶναι προσωπικὴ ὕπαρξη, τρεῖς συγκεκριµένες προσωπικὲς ὑπάρξεις, ποὺ ἡ 

Ἐκκλησία ἔχει τὴν ἄµεση ἱστορικὴ ἐµπειρία τῆς προσωπικῆς τους ἑτερότητας.* 

 

 Ἐδῶ πρέπει νὰ σταθοῦµε καὶ πάλι: Τί εἶναι ἀκριβῶς µιὰ προσωπικὴ ὕπαρξη, τί 

σηµαίνει πρόσωπο; Ὁ ὁρισµὸς µοιάζει δύσκολος, ἴσως τελικὰ ἀνέφικτος. Ἀκόµα καὶ 

στὴν περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου, ὅπου ἡ σωµατικὴ ἀτοµικότητα κάνει συγκεκριµένη 

καὶ ἄµεσα προσιτὴ τὴν «προσωπικότητα», τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα τῆς ἀνθρώπινης 

ὕπαρξης, µοιάζει σχεδὸν ἀκατόρθωτο νὰ ὁρίσουµε ἀντικειµενικὰ τί εἶναι αὐτὸ ποὺ 

συνιστᾶ τὴν προσωπικότητα9 αὐτὸ ποὺ προσδίδει προσωπικὸ χαρακτήρα στὴν 

ὕπαρξη. 

 

Βέβαια, ὑπάρχει µιὰ καταρχὴν ἀπάντηση ποὺ δίνεται συνήθως σὲ αὐτὰ τὰ 

ἐρωτήµατα: Ὅλοι καταλαβαίνουµε ὅτι αὐτὸ ποὺ διαφοροποιεῖ τὴν προσωπικὴ 
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ὕπαρξη ἀπὸ κάθε ἄλλη µορφὴ ὑπάρξεως, εἶναι ἡ αὐτοσυνειδησία καὶ ἡ ἑτερότητα. 

Αὐτοσυνειδησία λέµε τὴν αὐτεπίγνωση τῆς ὕπαρξης, τὴ βεβαιότητα ποὺ ἔχω ὅτι 

ὑπάρχω, καὶ ὅτι εἶµαι ἐγὼ ποὺ ὑπάρχω, ἕνα ὂν µὲ ταυτότητα, ταυτότητα ποὺ µὲ 

διαφοροποιεῖ ἀπὸ κάθε ἄλλο ὄν. Καὶ αὐτὴ ἡ διαφοροποίηση εἶναι µιὰ ἀπόλυτη 

ἑτερότητα, ἕνας µοναδικός, ἀνόµοιος καὶ ἀνεπανάληπτος χαρακτήρας ποὺ καθορίζει 

τὴν ὕπαρξή µου. 

Ὡστόσο, ἡ αὐτεπίγνωση τῆς ὕπαρξης, τὸ ἐγώ, ἡ ταυτότητα, ἡ συνείδηση τῆς 

ἀπόλυτης ἑτερότητας, δὲν εἶναι ἁπλὰ καὶ µόνο ἕνα προ¥ὸν τῆς σκέψης, ἀποτέλεσµα 

µιᾶς λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ τὴ λέµε νόηση. Ἡ αὐτοσυνειδησία εἶναι κάτι 

πολὺ περισσότερο ἀπὸ µιὰ νοητικὴ βεβαιότητα, ἔχει «ὑποστρώµατα» ποὺ σήµερα τὰ 

διερευνᾶ µιὰ ὁλόκληρη ἐπιστήµη, ἡ ψυχολογία τοῦ βάθους, καὶ τὰ ὀνοµάζει 

ὑποσυνείδητο, ἀσυνείδητο, ἐγώ, ὑπερεγὼ9 µὲ µύριους τρόπους προσπαθεῖ νὰ 

καθορίσει αὐτὸ τὸ τελικὰ ἄπιαστο καὶ ἀπροσδιόριστο ποὺ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, πέρα 

ἀπὸ λειτουργίες σωµατικὲς καὶ βιοχηµικὲς ἀντιδράσεις* καὶ ἐρεθισµοὺς κυττάρων ἢ 

ὅποιες ἄλλες ἀντικειµενοποιηµένες ἑρµηνεῖες.  

Μέσα ἀπὸ τὶς ἀναλύσεις τῶν ὀνείρων, τῶν συνειρµῶν, τῶν αὐτοµατισµῶν τῆς 

συµπεριφορᾶς, τὴν ἀναγωγὴ σὲ παιδικὰ βιώµατα, στὶς πρωτογενεῖς σχέσεις µὲ τὸ 

οἰκογενειακὸ περιβάλλον, ἡ ψυχολογία τοῦ βάθους προσπαθεῖ νὰ ἀνιχνεύσει τὸν 

τρόπο συγκρότησης καὶ ὡρίµανσης τοῦ ἐγὼ9 καὶ αὐτὸς ὁ τρόπος (τόσο τῆς 

συγκρότησης ὅσο καὶ τῆς ὡρίµανσης τοῦ ἐγὼ) δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴ σχέση, τὴν 

ἀναφορά. Εἶναι ἡ δυνατότητα ποὺ συνιστᾶ τὸν ἄνθρωπο: νὰ βρίσκεται ἀπέναντι σὲ 

κάποιον ἢ κάτι, νὰ ἔχει ὄψη.πρὸς κάποιον ἢ κάτι, νὰ εἶναι πρόσ.ωπον†. Νὰ λέει: ἐγώ, 

ἀπευθυνόµενος σὲ ἕνα σύ, νὰ διαλέγεται, νὰ κοινωνεῖ. Τὸ πρόσωπο δὲν εἶναι µιὰ 

ἀριθµητικὴ µονάδα, ἄτοµο ἑνὸς συνόλου, µιὰ ὀντότητα καθεαυτήν. Εἶναι, µόνο ὡς 

αὐτοσυνειδησία ἑτερότητας, ἑποµένως µόνο ἔναντι κάθε ἄλλης ὕπαρξης, µόνο σὲ 

σχέση, σὲ ἀναφορά. 

Γι’ αὐτὸ καὶ µόνο ἡ ἄµεση σχέση, ἡ συνάντηση, ἡ ἀναστροφὴ µπορεῖ νὰ µᾶς 

κάνει γνωστὸ ἕνα πρόσωπο. Καµιὰ ἀντικειµενικὴ πληροφορία δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ 

ἐξαντλήσει τὴν ἀνοµοιότητα τοῦ προσώπου, νὰ µᾶς γνωρίσει τὸ πρόσωπο. 

Ὁσεσδήποτε λεπτοµερειακὲς περιγραφὲς κι ἂν δώσουµε, ὅσο κι ἂν ἐπιµείνουµε στὶς 

ποσοτικὲς ἀποχρώσεις ἀτοµικῶν γνωρισµάτων καὶ ἰδιοτήτων  (φυσιογνωµικὰ 
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† Ἡ πρόθεση πρὸς µαζὶ µὲ τὸ οὐσιαστικὸ ὢψ (γενική: ὢπὸς) ποὺ σηµαίνει ὄµµα, ὀφθαλµός, ὄψις, 

σχηµατίζουν τὴ σύνθετη λέξη πρόσ9ωπον. 
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χαρακτηριστικά, ψυχοσύνθεση, χαρακτήρας κλπ.), οἱ προσδιορισµοί µας θὰ 

ἀντιστοιχοῦν ὁπωσδήποτε σὲ περισσότερα ἄτοµα, γιατί εἶναι ἀδύνατο µὲ τὶς 

ἀντικειµενικὲς διατυπώσεις τῆς καθηµερινῆς µας γλώσσας νὰ ἐπισηµάνουµε τὴ 

µοναδικότητα καὶ ἀνοµοιότητα ἑνὸς προσώπου.* Γι’ αὐτὸ καὶ πρέπει ξεχωριστὰ νὰ 

ἐκτιµήσουµε τὴ σπουδαιότητα τῆς λειτουργίας τοῦ ὀνόµατος, ποὺ µόνο αὐτό, πέρα 

ἀπὸ ἔννοιες καὶ προσδιορισµούς, µπορεῖ νὰ σηµάνει τὴ µοναδικότητα, νὰ ἐκφράσει 

καὶ φανερώσει ἕνα πρόσωπο.  

 

 

 

 

 

στ. Ἡ ἐµπειρία τῆς σχέσης 

 

 

Ἂν µέσα ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς περιγραφὲς καὶ ἀναλύσεις σχεδιάζεται κάπως καὶ 

περιγράφεται ἡ ἐµπειρία τῆς πρόσβασης στὴν ἀλήθεια τοῦ προσώπου, τότε µποροῦµε 

νὰ ποῦµε ὅτι αὐτὴ τὴν ἐµπειρία ἔχει ἡ Ἐκκλησία στὴ συνάντηση καὶ σχέση της µὲ τὶς 

Ὑποστάσεις τῆς Θεότητας. Εἴδαµε ὅτι ἀρχικὰ τὸν προσωπικὸ χαρακτήρα τῆς 

Θεότητας βεβαιώνει ἡ ἐµπειρία τῶν πατέρων τοῦ Ἰσραήλ: Τὸν συναντοῦν «πρόσωπο 

µὲ πρόσωπο», µιλᾶνε µαζί του «ἐνώπιος ἐνωπίῳ». Ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ εἶναι ὁ 

ἀληθινὸς Θεός, δηλαδὴ ὁ πραγµατικὰ ὑπαρκτός, ὁ ζῶν Θεός, ἐπειδὴ εἶναι ὁ Θεὸς τῆς 

σχέσης, τῆς προσωπικῆς ἀµεσότητας. Ὅ,τι εἶναι πέρα ἀπὸ τὴ δυνατότητα τῆς σχέσης, 

τὸ ἄσχετο, εἶναι καὶ ἀνύπαρκτο, ἔστω κι ἂν τὸ βεβαιώνει ἡ ἀνθρώπινη λογική. Πάνω 

στὸ ὄρος Χωρὴβ ὁ Μωυσὴς ζητάει ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ἀποκαλύψει ὁ Ἴδιος στὸ λαό του 

τὴν προσωπική του ταυτότητα δηλώνοντας τὸ Ὄνοµά του (Ἐξοδ. 3,13914). «Ἐγώ εἰµι 

ὁ ὤν», ἀπαντάει ὁ Θεός, καὶ ὁ Μωυσὴς ἀναγγέλει στὸ λαὸ ὅτι τὸν στέλνει ὁ Γιαχβὲ (ὁ 

«ἐγώ εἰµι»†) καὶ καλεῖ τοὺς Ἰσραηλίτες νὰ λατρέψουν τὸν «αὐτός ἐστι». Τὸ θε¥κὸ 

Ὄνοµα δὲν εἶναι ἕνα οὐσιαστικό, ποὺ θὰ κατέτασσε τὸν Θεὸ ἀνάµεσα στὰ ὄντα, οὔτε 

ἕνα ἐπίθετο, ποὺ θὰ τοῦ πρόσδιδε ἕνα χαρακτηριστικὸ γνώρισµα.‡ Εἶναι ἕνα ρῆµα, 
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εἶναι στὰ χείλη τῶν ἀνθρώπων ἡ ἠχὼ τοῦ Λόγου µὲ τὸν ὁποῖο ὁ Θεὸς αὐτοορίζεται ὡς 

ὑπαρκτός, ὡς ὁ µόνος κατεξοχὴν ὑπαρκτός. 

 Ὁ Θεὸς αὐτοορίζεται ὡς ὑπαρκτὸς µέσα στὰ ὅρια µιᾶς σχέσης µὲ τὸ λαό του9 ἡ 

ἀποκάλυψη τοῦ Ὀνόµατός του ὡς ὑπαρκτοῦ εἶναι µιὰ σχέση9∆ιαθήκη µὲ τὸν Ἰσραήλ. 

Γιὰ τοὺς Ἰσραηλίτες ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ὑποχρεωµένος ἀπὸ τὴν Οὐσία του νὰ εἶναι 

ὑπαρκτός, ἡ ὕπαρξή του δὲν εἶναι µιὰ λογικὴ ἀναγκαιότητα. Εἶναι ὑπαρκτός, γιατὶ 

εἶναι πιστὸς στὴ σχέση9∆ιαθήκη του µὲ τὸ λαό του, ἡ ὕπαρξή του βεβαιώνεται ἀπὸ τὴ 

σχέση9πιστότητα, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν προσωπικὴ ἀµεσότητα τῆς ἀποκάλυψής του καὶ τὶς 

παρεµβολές του στὴν ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ. 

 

 

 

ζ. Ἡ ἀποκάλυψη τῆς ζωῆς 

 

 

Στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη ὁλοκληρώνεται αὐτὴ ἡ ἀποκάλυψη: Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ πραγµατικὰ 

ὑπαρκτός, ἐπειδὴ εἶναι ὁ Πατήρ, εἶναι ὁ προσωπικὸς Θεὸς9 προσωπικὸς ὄχι µόνο 

«ἔναντι» τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ στὸ ἴδιο τὸ Εἶναι του: «ἔναντι» τοῦ Υἱοῦ του καὶ τοῦ 

Πνεύµατός του. Ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ Θεό, πηγάζει ἀπὸ αὐτὴ τὴ σχέση τῆς πατρότητας, τῆς 

υἱότητας καὶ τῆς ἐκπόρευσης, ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῶν Προσώπων ποὺ προ�ποθέτει αὐτὴ 

ἡ σχέση9 ὄχι ἀπὸ τὶς λογικὲς συνέπειες τῆς ἔννοιας Θεός, ὄχι ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα καὶ 

ὑποχρεωτικὰ ἰδιώµατα τῆς οὐσίας Θεός. 

 

 Φανερώνοντας ὁ Ἰησοῦς τὸν ἑαυτό του ὡς τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ἀποκαλύπτει ὅτι 

ὁ Πατὴρ εἶναι τὸ ὄνοµα ποὺ ἐκφράζει µὲ τὸν βαθύτερο τρόπο τὴν ὑπόσταση τοῦ 

Θεοῦ,* αὐτὸ ποὺ πραγµατικὰ εἶναι ὁ Θεός: Εἶναι γεννήτορας καὶ ζωοποιὸς ἀρχή, ἡ 

ἀφετηριακὴ δυνατότητα µιᾶς σχέσης ποὺ ὑποστασιάζει (κάνει ὑπόσταση) τὸ εἶναι. 

Στὰ Εὐαγγέλια ὁ Χριστὸς ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ πατρότητα τοῦ Θεοῦ ἔχει καταρχὴν 

µοναδικὸ χαρακτήρα: ἀντιστοιχεῖ στὸν µονογενὴ Υἱό, ποὺ εἶναι ὁ «ἀγαπητὸς» (Ματθ. 

3,17), ὁ «ἐν ᾧ εὐδόκησεν ὁ Πατὴρ» (Λουκ. 3,22), αὐτὸς τὸν ὁποῖο «ἠγάπησε πρὸ 

καταβολῆς κόσµου» (Ἰωαν. 17,24). Καὶ ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ κατεξοχὴν βεβαίωση τῆς 
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ἐλευθερίας, ἡ κατεξοχὴν ἀποκάλυψη τῆς προσωπικῆς ὕπαρξης, τῆς ἐλεύθερης ἀπὸ 

κάθε προκαθορισµὸ οὐσίας ἢ φύσεως. 

 Ὁ Θεὸς9Πατὴρ «γεννᾶ» τὸν Θεὸ9Υἱὸ µονογενή, ποὺ θὰ πεῖ: τὸ Πρόσωπο τοῦ 

Πατρὸς ὑποστασιάζει τὸ ἴδιο του τὸ Εἶναι (τὴ Θεότητα) σὲ σχέση ἀγαπητικὴ µὲ τὸν 

Υἱό. Ἡ ἑνότητα τοῦ θείου Εἶναι (ὁ Ἕνας Θεὸς) δὲν συνιστᾶ λογικὴ ἀναγκαιότητα, 

ἀλλὰ ἑνότητα ἐλευθερίας καὶ ἀγάπης. Εἶναι ἑνότητα τῶν βουλήσεων (Ἰωαν. 5,30) καὶ 

τῶν ἐνεργειῶν (Ἰωαν. 5,17920) τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ, ἡ ἀµοιβαία ἐνύπαρξή τους 

(Ἰωαν. 10,38 – 14,10 – 17,21), ἡ ἀµοιβαία στενὴ σχέση τῆς γνώσης καὶ τῆς ἀγάπης 

(Ἰωαν. 12,28 – 13,31 – 17,4). 

 

Ὡστόσο, ὁ µοναδικὸς χαρακτήρας τῆς πατρότητας τοῦ Θεοῦ δὲν ἐξαντλεῖται 

στὴ δυαδικὴ σχέση µὲ τὸν µονογενὴ Υἱό, αὐτὴ ἡ σχέση δὲν εἶναι µιὰ πόλωση τῆς ζωῆς 

σὲ δυὸ ἀλληλοπεριχωρούµενα µέρη. Ἡ ἑνότητα τοῦ Πατρὸς µὲ τὸν Υἱὸ εἶναι 

καθολικὰ ζωοποιός, εἶναι ἡ «ὄντως ζωὴ» καὶ τὸ πλήρωµα τῆς ζωῆς, γιατὶ ὁ Πατὴρ 

εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐπίσης ἐκπορεύει τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο. Μὲ ἕνα ὑποθετικὸ σχῆµα τῆς 

δικῆς µας ἀνθρώπινης λογικῆς θᾶ µπορούσαµε νὰ ποῦµε ὅτι: ∆ίχως τὴ γέννηση τοῦ 

Υἱοῦ, ὁ Θεὸς θὰ ἦταν µιὰ ὑπερβατικὴ Μονάδα.* Καὶ δίχως τὴν ἐκπόρευση τοῦ 

Πνεύµατος, θὰ ἦταν ἕνα πρόσωπο «κεκρυµµένο» σὲ µιὰ αὐστηρὰ ἰδιωτικὴ σχέση, 

σχέση ἄσχετη µὲ ὁτιδήποτε δὲν εἶναι ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ σχέση ποὺ ὁρίζει ἁπλῶς τὴν 

αἰτία, χωρὶς νὰ συνιστᾶ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς. 

 Τὸ λέµε αὐτό, ὄχι γιὰ νὰ ἐπιβάλλουµε στὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἕνα σχῆµα τῆς 

δικῆς µας λογικῆς, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐκφράσουµε τὴν ἱστορικὴ ἐµπειρία τῆς ἀποκάλυψης: 

Τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο ἐνεργεῖ µέσα στὴν Ἱστορία τὴ φανέρωση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ 

τὴ σάρκωση τοῦ Προσώπου τοῦ Λόγου καὶ τὴ σύσταση τοῦ Σώµατος τοῦ Λόγου (ποὺ 

εἶναι ἡ Ἐκκλησία). Καὶ ὅλα αὐτὰ ὡς γεγονότα πάντοτε ζωοποίησης τοῦ κτιστοῦ καῖ 

τελικῆς ἀναφορᾶς στὸ Πρόσωπο τοῦ Πατρός, τοῦ ὁποίου εἰκόνα καὶ φανέρωση εἶναι 

ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος. Στὴν ἀποκάλυψή του διὰ τοῦ Λόγου µέσα στὴ δηµιουργία καὶ τὴν 

Ἱστορία καὶ µέσα ἀπὸ τὰ κείµενα τῆς Γραφῆς ὁ Θεὸς βεβαιώνεται ὡς Πατὴρ κάθε 

προσωπικῆς ὕπαρξης ποὺ θὰ δεχθεῖ τὴν υἱοθεσία: θὰ δεχθεῖ νὰ πραγµατοποιήσει µὲ 

τὸν Θεὸ τὴν ἴδια σχέση ζωῆς ποὺ ἔχει ὁ Υἱὸς µὲ τὸν Πατέρα. Ἀλλὰ ἡ σχέση τῆς 

υἱοθεσίας εἶναι ἔργο τοῦ Πνεύµατος, ἡ δική του ἐκπόρευση ἀπὸ τὸν Πατέρα καθιστᾶ 

τὴν υἱότητα σχέση ζωοποιὸ γιὰ κάθε ὑπαρκτό. Εἶναι τὸ «πνεῦµα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ 
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κράζοµεν ἀββᾶ, ὁ πατήρ. Αὐτὸ τὸ πνεῦµα συµµαρτυρεῖ τῷ πνεύµατι ἡµῶν ὅτι ἐσµὲν 

τέκνα Θεοῦ... συγκληρονόµοι Χριστοῦ» (Ρωµ. 8,15917). 

 

 

η. Ἡ ζωοποιὸς ἀρχὴ 

 

 

Ἡ Ἐκκλησία, περνώντας ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τῆς ἐνέργειας στὸ ἐπίπεδο τῆς ὕπαρξης, 

ἀντιλαµβάνεται τὰ κείµενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὡς µαρτυρία καὶ ἀποκάλυψη τοῦ 

τρόπου µὲ τὸν ὁποῖο ὄχι µόνο ἐνεργεῖ, ἀλλὰ καὶ εἶναι ὁ Θεός.* Εἴπαµε κάπου 

παραπάνω ὅτι πρῶτοι οἱ Καππαδόκες Πατέρες πραγµατοποιοῦν µὲ τὴ Θεολογία τους 

µιὰ ριζοσπαστικὴ τοµὴ στὴ σύνολη ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ καινούργια 

φιλοσοφικὴ σύνθεση ποὺ κατορθώνουν οἱ Πατέρες, εἶναι πρὶν ἀπὸ ὅλα ἕνας 

σχολιασµὸς τῶν βιβλικῶν κειµένων, µὲ ἀπόλυτη πιστότητα καὶ στὸ πνεῦµα καὶ στὸ 

γράµµα τῶν κειµένων. 

 Σὲ τί ἔγκειται ἡ ριζοσπαστικὴ τοµὴ γιὰ τὴν ὁποία µιλᾶµε; Μὲ µιὰ φράση θὰ 

λέγαµε: στὴν ταύτιση τῆς ὑπόστασης µὲ τὸ πρόσωπο. Τὸ πρόσωπο γιὰ τοὺς πατέρες 

εἶναι ἡ ὑπόσταση τοῦ εἶναι, ἡ προσωπικὴ ὕπαρξη κάνει πραγµατικότητα τὸ εἶναι. Γιὰ 

πρώτη φορὰ µέσα στὴν ἀνθρώπινη Ἱστορία, τὸ εἶναι, ἡ ὕπαρξη γενικά, δὲν θεωρεῖται 

οὔτε κάτι αὐτονόητα δεδοµένο, οὔτε ὑποταγµένο σὲ ἕνα προκαθορισµένο λόγο ἢ 

τρόπο πραγµατοποίησης (ὑπόστασης)9 τὸ ὑπαρκτὸ δὲν προκαθορίζεται στὴν 

ὑπόστασή του ἀπὸ τὴ δεδοµένη οὐσία του. 

 Ἕνα ἁπλὸ παράδειγµα θὰ µᾶς δείξει, πῶς λειτουργοῦσε ἡ ἀρχαιοελληνικὴ 

σκέψη στὸ θέµα αὐτὸ9 καὶ πῶς ἐξακολούθησε νὰ λειτουργεῖ ἡ φιλοσοφία, σὲ ἀρκετὲς 

περιπτώσεις, στὴ ∆ύση: 

 Ὅταν θέλω νὰ κατασκευάσω ἕνα χαρτοκόπτη, πρέπει πρῶτα νὰ συλλάβω µὲ 

τὸ νοῦ µου τὴν ἔννοια χαρτοκόπτης, τὸ σύνολο τῶν γνωρισµάτων (λόγων) ποὺ 

χαρακτηρίζουν ἕνα χαρτοκόπτη, δηλαδὴ τὴ δεδοµένη οὐσία του. Προηγεῖται ἡ οὐσία 

«χαρτοκόπτης» καὶ ἀκολουθεῖ ἡ κατασκευὴ τοῦ συγκεκριµένου χαρτοκόπτη9 ἡ 

κατασκευὴ ὑποστασιάζει (κάνει ὑπόσταση, συγκεκριµένη ὕπαρξη) τὴ δεδοµένη οὐσία 

τοῦ χαρτοκόπτη. 
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 Ἂν διευρύνουµε τὸ παράδειγµα, θὰ πρέπει νὰ δεχθοῦµε ὅτι κάθε ὑπαρκτὸ εἶναι 

ἡ ὑπόσταση (πραγµατοποίηση) µιᾶς καθολικῆς οὐσίας.* Αὐτὴ προηγεῖται καὶ 

καθορίζει τὸν τρόπο καὶ λόγο τῆς ἰδιαιτερότητας τοῦ κάθε ὑπαρκτοῦ. Καὶ ὁ Θεὸς 

λοιπόν, ἂν εἶναι πραγµατικὰ ὑπαρτκός, εἶναι καὶ αὐτὸς ὑπόσταση µιᾶς δεδοµένης 

οὐσίας9 ἡ ὕπαρξή του πραγµατοποιεῖ (ὑποστασιάζει) τὸν δεδοµένο τρόπο καὶ λόγο 

τῆς οὐσίας του. 

 Μὲ ἄλλα λόγια: αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει πρὶν ἀπὸ τὴ συγκεκριµένη ὕπαρξη (ἡ 

δυνατότητα τῆς ὕπαρξης, ἡ δυνατότητα τοῦ εἶναι) εἶναι µιὰ λογικὴ ἀναγκαιότητα, 

κάποιοι δεδοµένοι λόγοι ἢ τρόποι ἢ οὐσίες ἢ ἰδέες στὶς ὁποῖες ὑποτάσσεται ἡ 

πραγµατοποίηση (ὑπόσταση) κάθε συγκεκριµένης ὕπαρξης, ἀκόµα καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ 

Θεοῦ. Ὁ Πλάτων µίλησε πολὺ συγκεκριµένα γιὰ ἕνα «κόσµο ἰδεῶν9οὐσιῶν» ποὺ 

περιλαµβάνει τὰ λογικὰ «ὑποδείγµατα» κάθε ὕπαρξης καὶ προ�πάρχει καὶ αὐτοῦ τοῦ 

Θεοῦ. 

 Ἡ Ἐκκλησία, µὲ τὴ διδασκαλία τῶν Πατέρων της, ἀρνεῖται ριζικὰ αὐτὴ τὴ 

θεώρηση. ∆ὲν εἶναι ἡ οὐσία ποὺ προηγεῖται καὶ προκαθορίζει τὴν ὕπαρξη, ἀλλὰ εἶναι 

τὸ πρόσωπο ποὺ συνιστᾶ τὴν ἀρχικὴ δυνατότητα τῆς ὕπαρξης, τὴν ἀφετηριακὴ 

δυνατότητα τοῦ εἶναι. Προηγεῖται τὸ πρόσωπο ὡς αὐτοσυνειδησία µὲ ἀπόλυτη 

ἑτερότητα, δηλαδὴ µὲ ἀπόλυτη ἐλευθερία ἀπὸ κάθε ἀναγκαιότητα, ἀπὸ κάθε 

προκαθορισµὸ λόγου, τρόπου ἢ οὐσίας. 

 Ἀφετηριακὴ δυνατότητα τῆς ὕπαρξης, πηγὴ καὶ αἰτία τοῦ εἶναι, εἶναι γιὰ τὴν 

Ἐκκλησία ὁ προσωπικὸς Θεός. Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι καταρχὴν µιὰ δεδοµένη Οὐσία, ποὺ 

ἐν συνεχείᾳ ὑπάρχει ὡς Πρόσωπο. Ἀλλὰ εἶναι καταρχὴν ἕνα Πρόσωπο, ποὺ ἀπόλυτα 

ἐλεύθερο ἀπὸ κάθε ἀναγκαιότητα καὶ κάθε προκαθορισµὸ ὑποστασιάζει (κάνει 

ὑποστάσεις) τὸ Εἶναι του, τὴν Οὐσία του, γεννώντας ἀ¥δίως τὸν Υἱὸ καὶ 

ἐκπορεύοντας τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο. Τὸ Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ9Πατρὸς προηγεῖται καὶ 

καθορίζει τὴν Οὐσία του, δὲν προκαθορίζεται ἀπὸ αὐτήν.† Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι 

ὑποχρεωµένος ἀπὸ τὴν Οὐσία του νὰ εἶναι Θεός, δὲν εἶναι ὑποταγµένος στὴν 

ἀναγκαιότητα τῆς ὕπαρξής του. Ὁ Θεὸς ὑπάρχει, ἐπειδὴ εἶναι ὁ Πατήρ: αὐτὸς ποὺ 

βεβαιώνει ἐλεύθερα τὴ θέλησή του νὰ ὑπάρχει, γεννώντας τὸν Υἱὸ καὶ ἐκπορεύοντας 

τὸ Πνεῦµα. Ὑπάρχει, ἐπειδὴ ἀγαπάει καὶ ἡ ἀγάπη εἶναι µόνο γεγονὸς ἐλευθερίας. 
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Ἐλεύθερα καὶ ἀπὸ ἀγάπη ὁ Πατὴρ («ἀχρόνως καὶ ἀγαπητικῶς») ὑποστασιάζει τὸ 

Εἶναι του σὲ Τριάδα Προσώπων, συνιστᾶ τὸ λόγο.τρόπο τῆς Ὕπαρξής του ὡς 

κοινωνία προσωπικῆς ἐλευθερίας καὶ ἀγάπης.  

 

 

θ. Ἐλευθερία καὶ ἀγάπη 

 

 

Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀλήθειας εἶναι καίριες. Ἀρχή, αἰτία, πηγή, ἀφετηρία τῆς 

ὕπαρξης δὲν εἶναι µιὰ ἀπρόσωπη λογικὴ ἀναγκαιότητα, δὲν εἶναι ἡ ἀνερµήνευτη 

προΰπαρξη µιᾶς θείας Οὐσίας, δὲν εἶναι ἡ τυφλὴ ὁρµὴ µιᾶς ἀπροσδιόριστης, 

ἀπόλυτης Φύσης. Εἶναι ἡ ἐλευθερία ἑνὸς Προσώπου, ποὺ πραγµατοποιεῖ τὴν ὕπαρξη, 

ἐπειδὴ ἀγαπάει. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, οἱ ἰδιότητες ποὺ ἀποδίδουµε στὸν Θεὸ µὲ τὸ µέτρο 

τῶν δυνατοτήτων τῆς δικῆς µας λογικῆς καὶ γλώσσας, δὲν πρέπει νᾶ θεωροῦνται 

γνωρίσµατα ποὺ ἐπιβάλλονται στὴ θεία Ὕπαρξη ἀπὸ τὴν Οὐσία ἢ Φύση της, ἀλλὰ 

συνέπειες τοῦ τρόπου τῆς προσωπικῆς ὑπάρξεως. 

 Ἔτσι, ὁ Θεὸς εἶναι ἄκτιστος, ὄχι γιατὶ ἡ Οὐσία του ὀφείλει νὰ εἶναι ἄκτιστη, 

ἀλλὰ γιατὶ εἶναι «ὄντως Πρόσωπον», ἕνα Ἐγὼ ὑπαρκτικῆς αὐτοσυνειδησίας 

ἐλεύθερης ἀπὸ κάθε προκαθορισµό, ἑποµένως καὶ ἀπὸ κάθε προέλευση, κτιστότητα ἢ 

ἀπορροή. Εἶναι ἄχρονος, ἀ«διος καὶ αἰώνιος, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἡ προσωπική του 

Ὕπαρξη συνιστᾶ τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος (σκοπὸ) τοῦ Εἶναι του9* δὲν τείνει νὰ γίνει 

αὐτὸ ποὺ ἡ οὐσία του προδιαγράφει, ὥστε ἡ τάση καὶ φορὰ τῆς ὕπαρξής του πρὸς τὸ 

οὐσιαστικό της τέλος (σκοπὸ) νὰ συνιστᾶ χρονικὴ διάρκεια. Εἶναι ἄπειρος καὶ 

ἀπεριόριστος, «ὑπὲρ τὸ ποῦ», γιατὶ ὁ προσωπικὸς τρόπος ὑπάρξεώς του εἶναι ἡ 

ἀδιάστατη κοινωνία τῆς ἀγάπης· ὑπάρχει ὡς ἀγάπη, ὄχι ὡς αὐτόνοµη ἀτοµικότητα, γι’ 

αὐτὸ καὶ δὲν ἀντι9τίθεται δηµιουργώντας ἀπόσταση καὶ ἑποµένως µετρητὰ µεγέθη9 ἡ 

ὕπαρξη τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ εἶναι µιὰ ἀδιάστατη ἐγγύτητα, δίχως πέρας, ὅριο ἠ 

µέγεθος. 

 Ἡ Ἁγία Γραφὴ µᾶς βεβαιώνει ὅτι «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶ» (1 Ἰωαν. 4,16). ∆ὲν µᾶς 

λέει ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει ἀγάπη, ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι ἕνα προσόν, µιὰ ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ. Μᾶς 

βεβαιώνει ὅτι αὐτὸ ποὺ εἶναι ὁ Θεὸς εἶναι ἡ ἀγάπη, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὡς ἀγάπη, ὅτι ὁ 

τρόπος µὲ τὸν ὁποῖο εἶναι ὁ Θεὸς εἶναι ἡ ἀγάπη. Ὁ Θεὸς εἶναι Τριάδα Προσώπων καὶ 
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αὐτὴ ἡ Τριάδα εἶναι Μονάδα ζωῆς, γιατὶ ἡ ζωὴ τῶν Ὑποστάσεων τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι 

ἁπλὴ ἐπιβίωση, ἕνα παθητικὸ γεγονὸς συντήρησης στὴν ὕπαρξη, ἀλλὰ µιὰ δυναµικὴ 

πραγµατοποίηση ἀγάπης, µιὰ ἀδιάρρηκτη ἑνότητα ἀγάπης. Τὸ κάθε Πρόσωπο 

ὑπάρχει ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ ὑπάρχει προσφερόµενο στὴν κοινωνία τῆς 

ἀγάπης µὲ τὰ ἄλλα Πρόσωπα. Ἡ ζωὴ τῶν Προσώπων εἶναι µιὰ «ἀλληλοπεριχώρηση» 

τῆς ζωῆς, ποὺ θὰ πεῖ: ἡ ζωὴ τοῦ ἑνὸς γίνεται ἡ ζωὴ τοῦ ἄλλου, ἡ Ὕπαρξή τους 

ἀντλεῖται ἀπὸ τὴν πραγµατοποίηση τῆς ζωῆς ὡς κοινωνίας, ἀπὸ τὴ ζωὴ ποὺ 

ταυτίζεται µὲ τὴν αὐτοπροσφορά, τὴν ἀγάπη. 

 Ἂν λοιπὸν ὁ Θεὸς εἶναι ἡ ὄντως Ὕπαρξη καὶ ζωή, ἡ αἰτία καὶ πηγὴ καὶ 

ἀφετηρία τοῦ εἶναι, τότε σὲ καµιὰ περίπτωση τὸ εἶναι, ἡ ὕπαρξη καὶ ἡ ζωή, δὲν 

µπορεῖ νὰ χωριστεῖ ἀπὸ τὴ δυναµικὴ τῆς ἀγάπης.* Ἀφοῦ ὁ τρόπος µὲ τὸν ὁποῖο εἶναι 

ὁ Θεὸς εἶναι ἡ ἀγάπη, καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸν τρόπο πηγάζει κάθε δυνατότητα καὶ 

ἔκφραση ζωῆς, τότε γιὰ νὰ πραγµατοποιηθεῖ ἡ ζωή, πρέπει νὰ λειτουργήσει ὡς ἀγάπη. 

Ἂν δὲν λειτουργήσει ὡς ἀγάπη, τότε ἡ ὕπαρξη δὲν συνιστᾶ ζωή, καὶ αὐτὸ τὸ 

ἐνδεχόµενο εἶναι µιὰ δυνατότητα ἐλευθερίας τοῦ προσώπου, ἀφοῦ µόνο τὸ πρόσωπο 

καὶ µόνο ὡς κατόρθωµα ἐλευθερίας µπορεῖ νὰ πραγµατοποιήσει τὴ ζωὴ ὡς ἀγάπη. Ἂν 

ἡ ἐλευθερία τῶν προσωπικῶν ὑποστάσεων θελήσει νὰ πραγµατοποιήσει τὴν ὕπαρξη 

ὄχι µὲ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς, τὸν τρόπο τοῦ τριαδικοῦ πληρώµατος τῆς ζωῆς, ἀλλὰ µὲ 

τρόπο ἄλλον ἀπὸ αὐτὸν ποὺ συνιστᾶ τὴ ζωή, τότε ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη δὲν κατορθώνει τὸ 

τέλος (σκοπό) της ποὺ εἶναι ἡ ζωή, ἀποτυχαίνει ὡς πρὸς τὸν ἴδιο τὸ σκοπὸ γιὰ τὸν 

ὁποῖο ὑπάρχει, καὶ τότε ὁ θάνατος φανερώνεται ὡς ἡ ἔσχατη συνέπεια τῆς 

ἐπαναστατηµένης ἐλευθερίας. 

 

 Ἡ ἀλήθεια τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι µιὰ ἐπιµέρους 

«θρησκευτικὴ» ἀλήθεια, µιὰ καλύτερη ἢ χειρότερη ἀπάντηση, ἀπὸ τὶς τόσες ποὺ 

ἔχουν δοθεῖ, στὸ πρόβληµα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀλήθεια τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ 

ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὶ θάνατο, εἶναι ὁ φωτισµὸς τοῦ µυστηρίου 

τῆς ὕπαρξης, ἡ ἀποκάλυψη τῆς δυνατότητας γιὰ τὴν ὄντως ζωή, τὴν ἐλεύθερη ἀπὸ τὸ 

χρόνο καὶ τὴ φθορά. 

6. Ο ΚΟΣΜΟΣ† 

[.........] 
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