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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
*

σελ. 9
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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.

*

σελ. 10

†

...wretched generation of enlightened men... T.S. ELIOT, Choruses from “The Rock”, III.
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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, προποθέτουν, ἀλλὰ καὶ
στοχεύουν σὲ αὐτὸ ποὺ λέµε ἀντικειµενικότητα: τὴ φανερὴ σὲ ὅλουσ, χειροπιαστή,
στέρεα γνώση.
Σὰν

νοοτροπία,

ἀτµόσφαιρα,

ἀντικειµενικότητασ σφραγίζει
*

τὸν

αὐτονόητη

ἀνάγκη,

ἡ

ἄνθρωπο τῆσ ἐποχῆσ µασ.

ἀπαίτηση

τῆσ

Μεγαλώνουµε,

σελ. 11
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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
*

σελ. 12

†

σελ. 13
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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
*

σελ. 14
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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;

*

σελ. 15
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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 προπάρχει 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 προπόθεση 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
*

σελ. 24
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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
προπόθεση 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
*

σελ. 25

†

σελ. 26
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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
*

σελ. 27
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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.
*

σελ. 28
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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.
*

σελ. 31

†

σελ. 32
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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

20

Χρήστου Γιανναρᾶ

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

www.antifono.gr

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
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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
*
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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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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
*
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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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σ.σ.: ὁ Ἐχεγιέ, ὁ «ἐγώ εἰµι».

‡

σελ. 55

35

Χρήστου Γιανναρᾶ

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

www.antifono.gr

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 προποθέτει 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 προπάρχει 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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