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Πρόλογος 

Το περιεχόμενο του βιβλίου 
αυτού, αγαπητοί μαθητές, απευθύ-
νεται σε σας τους νέους και τις νέες 
που προσπαθείτε να συγκροτήσετε 
τη δική σας κοσμοθεωρία και βιο-
θεωρία. Σας προσφέρει αφενός μεν 
μια συνολική παρουσίαση της χρι-
στιανικής διδασκαλίας για τα μεγά-
λα ζητήματα (Θεός, Κόσμος, Άν-
θρωπος και Ζωή), αφετέρου δε σας 
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παρέχει τη δυνατότητα να γνωρί-
σετε και τα σύγχρονα μεγάλα θρη-
σκεύματα. Για τη σωστή ενημέρω-
ση και το γόνιμο προβληματισμό 
σας απαιτούνται δυο βασικές 
προϋποθέσεις: 1. η απροκατάλη-
πτη και η αντικειμενική ενημέρωσή 
σας για το Χριστιανισμό και τα άλλα 
θρησκεύματα και 2. η ενεργός συμ-
μετοχή σας στη διδακτική διαδικα-
σία. 

Οι πνευματικές αναζητήσεις και 
οι μεταφυσικές ανησυχίες σας - 
θετικό στοιχείο της εφηβείας - είναι 
δυνατό να βρουν ικανοποιητικές 
απαντήσεις μέσα από αυτό το μά-
θημα. Θεωρούμε δε ότι είναι μια με-
γάλη ευκαιρία να συμπληρωθούν 
κάποιες ελλείψεις και να συζητη-
θούν κάποιες αμφισβητήσεις, αμφι-
βολίες ή και αντιρρήσεις σας ακό-
μη, σχετικές με το περιεχόμενο της 

6 / 6-7 



ορθόδοξης πίστης. Αυτό επιβάλ-
λεται ιδιαίτερα στην εποχή μας, 
κατά την οποία γινόμαστε μάρτυρες 
της ραγδαίας και αλματώδους επι-
στημονικής και τεχνολογικής προ-
όδου. Έχει διαπιστωθεί ότι η θρη-
σκευτική πίστη έχει τη δυνατότητα 
να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξι-
σορρόπηση μεταξύ των υλικών και 
πνευματικών απαιτήσεων και ανα-
γκών της ανθρώπινης ύπαρξης. 
Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι με την 
παρουσίαση και τη διαλογική ανά-
πτυξη των θεμάτων που απαρτί-
ζουν τον πίνακα περιεχομένων του 
βιβλίου θα σας δοθεί η δυνατότητα 
να συμπληρώσετε την εγκύκλια 
μόρφωσή σας και να ολοκληρώσε-
τε την προσωπικότητάς σας. Έτσι, 
θα μπορείτε να πάρετε θέση για τα 
μεγάλα ζητήματα της ζωής και να 
επιτύχετε τους ωραίους και 
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υψηλούς στόχους σας προς το 
συμφέρον τόσο το προσωπικό όσο 
και το κοινωνικό.  

Οι συγγραφείς 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
  



 

1. Ερωτήματα σχετικά με τα 
μεγάλα ζητήματα της ζωής  
 
Από τη στιγμή που ο άνθρωπος 

αρχίζει να σκέπτεται, αρχίζει και να 
ερωτά. Είναι το μόνο έμψυχο ον 
που έχει τη δυνατότητα να ερωτά 
και να προσπαθεί να δώσει απα-
ντήσεις. Το προνόμιο αυτό είναι 
σύμφυτο με τη λογική του και με 
τον όλο ψυχισμό του. Με το πρώτο 
μας μάθημα θα επιχειρήσουμε όλοι 
μαζί να αναζητήσουμε και να επιση-
μάνουμε τα κρίσιμα ερωτήματα που 
σχετίζονται με τα μεγάλα ζητήματα 
της ύπαρξης και της ζωής. Ακόμη 
θα προσπαθήσουμε να διακριβώ-
σουμε εάν ο Χριστιανισμός δίνει τις 
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απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.  

 
α) Ρωτάμε, γιατί αναζητούμε την 
αλήθεια  

Η διατύπωση ερωτημάτων και η 
αναζήτηση των σχετικών απαντή-
σεων είναι μια υπαρξιακή ανάγκη, 
που απασχολεί όλους τους ανθρώ-
πους και δεν είναι απλά προσωπι-
κό ζήτημα μεμονωμένων φιλοσό-
φων. Όσο περισσότερο αναπτύσ-
σεται πνευματικά ο άνθρωπος, το-
σο και πιο σημαντικά και πολύπλο-
κα ερωτήματα διατυπώνει και προ-
σπαθεί να βρει τις πιο σωστές απα-
ντήσεις στα μεγάλα ζητήματα που 
τον απασχολούν. Κοινός παρονο-
μαστής αυτών των ερωτημάτων 
είναι η βαθιά πνευματική ανάγκη 

της γνώσης της αλήθειας για το 
Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. 
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Στα πλαίσια αυτής της πνευμα-
τικής προσπάθειας οι άνθρωποι 
σταδιακά έθεσαν τις βάσεις των 
επιστημών και της φιλοσοφίας. 
Σπουδαίοι φιλόσοφοι προσπάθη-
σαν να δώσουν απαντήσεις στα 
καίρια αυτά ερωτήματα, στηριζό-
μενοι στην παρατήρηση, τους προ-
βληματισμούς τους και την ανθρώ-
πινη λογική.  

Υπάρχουν όμως και μερικοί αν-
θρωποι, οι οποίοι αποφεύγουν να 
θέσουν ερωτήματα σχετικά με τα 
μεγάλα ζητήματα της ζωής. Είναι 
εκείνοι που είναι εγκλωβισμένοι σε 
προκαταλήψεις ή αδιαφορία, και 
άλλοι που έχουν περιορίσει τη σκο-
πιμότητα της ανθρώπινης ύπαρξης 
μόνο στα υλιστικά πλαίσια και 
έχουν σαν δόγμα τους το: «Φά-
γωμεν πίωμεν, αὔριον γάρ 
ἀποθνήσκομεν».  
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Άντριου Γουάιεθ, Ο κόσμος της 
Χριστίνας (1948). Η βαθιά απορία 
που δημιουργεί στον άνθρωπο το 

γεγονός της ύπαρξης και το νόημά 
της είναι διάχυτη σ' αυτόν τον 

πίνακα. 
 

β) Υπάρχουν απαντήσεις στα με-
γάλα ερωτήματα;  

Πριν απαντήσουμε στο ερώτημα 
αυτό είναι ανάγκη να αναφέρουμε 
τα μεγάλα ερωτήματα που  
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απασχολούν τον άνθρωπο από 
τότε που εμφανίστηκε στον πλανή-
τη μας. Θα μπορούσαμε να τα 
συγκεφαλαιώσουμε στο τριπλό 

θεματολόγιο: Θεολογία, Κοσμο-
λογία, Ανθρωπολογία.   

Ξεκινώντας από το τρίτο, την 
ανθρωπολογία, εξειδικεύουμε το 
θεματολόγιο στα εξής επιμέρους 
βασικά ερωτήματα: Τι είναι ο αν-
θρωπος; Ποια είναι η βαθύτερη 
ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης; 
Από πού προέρχεται; Πού πηγαί-
νει; Γιατί ζει; Πώς πρέπει να ζει; 
Γιατί υπάρχουν στη ζωή το κακό 
και ο θάνατος; Παρόμοια για την 
κοσμολογία βασικά ερωτήματα είναι 
τα ακόλουθα: Από πού προήλθε ο 
κόσμος; Μήπως υπάρχει αιώνια ή 
έχει κάποια αρχή και τέλος; Γιατί 
δημιουργήθηκε και πού πορεύεται 
τελικά; Σχετικά με τη θεολογία 
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ερωτήματα που απασχολούν τον 
άνθρωπο είναι: Υπάρχει Θεός; Αν 
υπάρχει, τι είναι, πού βρίσκεται και 
ποια είναι η σχέση του με τον κό-
σμο και τον άνθρωπο; Ποια είναι η 
αναγκαιότητα της θρησκείας;  

Στα μεγάλα και βασανιστικά αυτά 
ερωτήματα δόθηκαν κατά καιρούς 
διάφορες απαντήσεις. Οι απαντή-
σεις αυτές είναι δυνατό να αναζητη-
θούν στα φιλοσοφικά συστήματα, 
στις θρησκείες, στις φυσικές και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στα 
ηθικά και κοινωνικά συστήματα. 
Αρκετές φορές οι απαντήσεις που 
δίνονταν δεν ικανοποιούσαν 
επαρκώς τους ανθρώπους με 
συνέπεια την αδιάκοπη αναζήτηση 
της αλήθειας.  

 

γ) Ο Χριστιανισμός δίνει απαντή-
σεις στα μεγάλα ερωτήματα;
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 Προτού απαντήσουμε στο ερώ-
τημα αυτό θα προσπαθήσουμε να 
επισημάνουμε τις απαντήσεις του 
Χριστιανισμού στα μεγάλα θέματα 
της Θεολογίας, της Κοσμολογίας 
και της Ανθρωπολογίας με βάση τις 
επίσημες πηγές της θρησκείας μας. 
Αυτό θα γίνει στα μαθήματα που 
ακολουθούν. Η πείρα και η ιστορία 
της Εκκλησίας δείχνουν ότι υπάρ-
χουν απαντήσεις σ' όλα αυτά τα 
ερωτήματα που ικανοποιούν τον 
άνθρωπο της κάθε εποχής. 

Εσφαλμένα έχει αποδοθεί στην 
Εκκλησία ο λόγος "πίστευε και μη 
ερεύνα". Η Εκκλησία πάντοτε δια-
κηρύττει το "πίστευε μετ' ερεύνης". 
Δηλαδή η έρευνα δεν απαγορεύ-
εται, αλλά πηγαίνει παράλληλα με 
την πίστη. Η αποδοχή μιας άλλης 
εκδοχής με τη φράση "ερεύνα και 
πίστευε", που σημαίνει πρώτα να 
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ερευνάς και κατόπιν να πιστεύεις, 
θα οδηγούσε σε αδιέξοδα, γιατί 
υπάρχουν περιοχές, όπου η αν-
θρώπινη έρευνα είναι αδύνατη, 
καθώς τα θέματα της πίστης υπερ-
βαίνουν την ανθρώπινη λογική και 
αναφέρονται σε πραγματικότητες 
που είναι πέρα από τη φυσική 
πραγματικότητα. Η αναζήτηση της 
αλήθειας για το Θεό και τη διαδρο-
μή που πρέπει να ακολουθήσει ο 
άνθρωπος, για να αποκτήσει νόημα 
η ζωή του, είναι πέρα από τις 
επιστημονικές έρευνες. Ανευρίσκε-
ται στη μελέτη των κειμένων της 
Αγίας Γραφής. Ο προφητικός λόγος 
του Ιερεμία είναι σαφής: «Τάδε 
λέγει Κύριος˙ στῆτε ἐπί ταῖς ὁδοῖς 
καί ἴδετε και ἐρωτήσατε τρίβους 
Κυρίου αἰωνίους καί ἴδετε ποία ἐστίν 
ἡ ὁδός ἡ ἀγαθή και βαδίζετε ἐν αὐτῇ 
καί εὑρήσετε ἁγνισμόν ταῖς ψυχαῖς 
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ὑμῶν» (Ιερ. 6, 16). Όποιος αναζητή-
σει την αλήθεια με απροκατάληπτη 
διάθεση, βρίσκει τις απαντήσεις, 
όπως και ο ίδιος ο Χριστός μάς 
προτρέπει: «Αἰτεῖτε, καί δοθήσεται 
ὑμῖν, ζητεῖτε, καί εὑρήσετε, κρούετε 
καί ἀνοιγήσεται ὑμῖν˙ πᾶς γάρ ὁ 
αἰτῶν λαμβάνει καί ὁ ζητῶν εὑρίσκει 
καί τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται» (Ματθ. 
7, 7-8). 

Η χριστιανική διδασκαλία  για το 
Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο 
έχει τη σφραγίδα της θείας εγκυρό-
τητας και της πείρας αγίων ανθρώ-
πων. Πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε 
ότι η χριστιανική πίστη δεν εμπλέ-
κεται σε καθαρώς επιστημονικά θέ-
ματα. Η επιστήμη είναι ελεύθερη να 
διεξάγει τις δικές της έρευνες, μέσα 
από τις οποίες αναδεικνύεται το 
μεγαλείο της δημιουργίας που οδη-
γεί στη δόξα του Δημιουργού. Αυτή 
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είναι η αγιογραφική αντίληψη: «καί 
αὐτός (ο Θεός) ἔδωκεν ἀνθρώποις 
ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς 
θαυμασίοις αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ 
38,6) 

Η πίστη, η αποδοχή των χριστια-
νικών αληθειών προϋποθέτει το λο-
γικό και την ελεύθερη θέληση του 
ανθρώπου. Η πίστη δεν είναι παρά-
λογτα θέματα της πίστης υπερβαί-
νουν την ανθρώπινη λογική. Αυτά 
προϋποθέτουν την ελευθερία και 
την πίστη. Επομένως, οι απαντή-
σεις του Χριστιανισμού στα μεγάλα 
ερωτήματα απαιτούν αφενός μεν 
την αντικειμενική και απροκατάλη-
πτη προσέγγιση, αφετέρου δε την 
ελεύθερη και συνειδητή αποδοχή 
των απαντήσεων αυτών. Πάνω σ' 
αυτές μπορεί να στηριχτεί και η 
ρύθμιση της ζωής όσων αναζητούν 
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το νόημα και το σκοπό της ζωής 
τους. 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ  
1. «Τίς δ’ οἴδε εἰ ζῆν τοῦθ’ ὃ 
κέκληται θανεῖν, τό ζῆν δέ θνήσκειν 
ἐστί;» (Ποιος γνωρίζει αν αυτό που 
ονομάζουμε θάνατο είναι ζωή και αν 
η ζωή είναι θάνατος;). 

(Ευριπίδης). 
2. «προσέθηκεν αὐτοῖς ἐπιστήμην 
καί νόμον ζωῆς ἐκληροδότησεν 
αὐτοῖς». 

(Σοφ. Σειράχ 17, 11). 
 

3. ΜΗΠΩΣ 
Τι λοιπόν; της ζωής μας το σύνορο 
θα το δείχνει ένα ορθό κυπαρίσσι; 
Κι απ’ ό, τι είδαμε, ακούσαμε, 
αγγίξαμε 
τάφου γη θα μας έχει χωρίσει; 
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Ό, τι αγγίζουμε, ακούμε και 
βλέπουμε 
τούτο μόνο ζωή μας το λέμε; 
Κι αυτό τρέμουμε μήπως το χάσουμε  
και χαμένο στους τάφους το κλαίμε; 
Σ' ό, τι αγγίζουμε, ακούμε και 
βλέπουμε  

 
Αυγοτέμπερα σε χαρτί. Χειρ Νικο-

λάου. 1999. 
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της ζωής μας ο κόσμος τελειώνει; 

Τίποτε άλλο; Στερνό μας απόρριμμα  
το κορμί, που σκορπιέται και λυώνει;  
Κάτι ανέγγιχτο, ανήκουστο, 
αθώρητο  
μήπως κάτω απ' τους τάφους ανθίζει  
κι ό,τι μέσα μας κρύβεται αγνώριστο  
μήπως πέρ' απ' τον τάφο αρχίζει; 
Η ψυχή, ταξιδεύτρια μέσ' τ' άπειρο, 
σταλαμίδα νερού μήπως μοιάζει, 
που ανεβαίνει στα νέφη απ' τα 
πέλαγα  
κι απ' τα νέφη στους κάμπους 
σταλάζει; 
Μήπως ό,τι θαρρούμε βασίλεμα  
γλυκοχάραμ' αυγής είναι πέρα 
κι αντί νά 'ρθει μια νύχτ' αξημέρωτη 
ξημερώνει μι' αβράδυαστη μέρα; 
Μήπως είν' η αλήθεια στο θάνατο 
κι η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη; 
Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε 
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κι είν' αθάνατο ό, τι έχει πεθάνει;. 
(Γ. Δροσίνης) 

4. Πού πηγαίνω άραγε;... 
πού τάχα είναι αυτό το κάτι, 
πού είναι αυτός ο κάποιος 
που θα μου πει γιατί ζω, γιατί 
πεθαίνω;; Πες μου γιατί; Πες μου 
πού; 
(Από το ροκ τραγούδι των G. Rangi 
και J. Rado, «Hair», μτφρ. Γ.Τσανα-
νά). 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Γιατί ο άνθρωπος αναζητεί την 
αλήθεια; Πού οδηγεί αυτή η 
προσπάθεια; 
2. Ποια είναι τα μεγάλα ερωτήματα, 
στα οποία ο άνθρωπος αναζητεί 
κάποιες απαντήσεις; 
3. Ο Χριστιανισμός δίνει απαντή-
σεις στα μεγάλα ερωτήματα; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

23 / 16-17 



4. Να μελετήσετε συνδυαστικά τα 
κείμενα 1 και 3 και να διατυπώ-
σετε τα σχετικά σχόλιά σας. 

 
 

 
 

Το καθημερινό μέσο πληροφόρησης 
ως σύμβολο της αδιάκοπης 
προσπάθειας για ανεύρεση 

απαντήσεων στα μεγάλα ερωτήματα. 
Αντώνη Μαλλιαράκη (Mayo), La 

nouvelle, 1980. 
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2. Το ζήτημα για το Θεό 
 

Το πρώτο και μεγαλύτερο από 
τα μεγάλα ζητήματα, με τα οποία 
ασχοληθήκαμε στο προηγούμενο 
μάθημα, είναι το ζήτημα για το Θεό. 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι δεν 
υπάρχει άνθρωπος μέχρι σήμερα 
που να μην έχει θέσει στον εαυτό 
του το ερώτημα αυτό. Είναι φανερό 
ότι βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση 
με τα άλλα δύο βασικά ερωτήματα 
που σχετίζονται με τον κόσμο και 
τον άνθρωπο. Ας επιχειρήσουμε, 
λοιπόν, σήμερα να αιτιολογήσουμε 
την ενασχόλησή μας με αυτό το 
ερώτημα, να επισημάνουμε τις 
σπουδαιότερες αντιλήψεις για το 
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Θεό και να συζητήσουμε για τις 
λεγόμενες ενδείξεις για την ύπαρξή 
του.  

α) Η αναζήτηση του Θεού 
 Η διαπίστωση του Αριστοτέλη 
«πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι 
ὀρέγονται φύσει» (Όλοι οι άνθρω-
ποι από τη φύση τους επιθυμούν 
να γνωρίζουν). (Μετά τα φυσικά Α' 
980α) έχει επικυρωθεί από την παν-
ανθρώπινη πείρα. Στα πλαίσια αυ-
τής της έμφυτης επιθυμίας να γνω-
ρίσουμε την αλήθεια. Εντάσσεται 
και η τάση για αναζήτηση του Θεού. 
Από τη φύση του ο άνθρωπος έχει 
αυτήν τη θεμελιώδη ροπή και αυτήν 
την επιθυμία περιγράφει ο ιερός 
Αυγουστίνος, όταν γράφει: «ανήσυ-
χη, ω Θεέ, είναι η ψυχή μου μέχρι 
να αναπαυθεί σε Σένα, που με 
έπλασες» (Εξομολογήσεις). Εξάλ-
λου, κατά μία ψυχολογική ερμηνεία, 
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η ύπαρξη έμφυτων τάσεων, ορμών 
και αναγκών στον άνθρωπο 
δικαιολογείται μόνο εφόσον υπάρ-
χουν οι αντίστοιχες πραγματικότη-
τες που τις ικανοποιούν. Έτσι και η 
έμφυτη ορμή προς αναζήτηση του 
Θεού, που εκδηλώνεται ως θρη-
σκευτικότητα, σημαίνει ότι υπάρχει 
η αντίστοιχη πραγματικότητα που 
ικανοποιεί αυτήν την έμφυτη τάση. 
Ο Απ. Παύλος αναφερόμενος σ' 
αυτήν την αναζήτηση, όταν απευθυ-
νόταν προς τους Αθηναίους, πρό-
βαλε τη σχετική γνώμη των 
αρχαίων Ελλήνων ποιητών λέγο-
ντας: «ζητεῖν τόν Κύριον, εἰ ἄρα γε 
ψηλαφήσειαν αὐτόν καί εὕροιεν καί 
γε οὐ μακράν ἀπό ἑνός ἑκάστου 
ἡμῶν ὑπάρχοντα. Ἔν αὐτῷ γάρ 
ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμέν, ὠς  
καί τινες τῶν καθ’ ἡμᾶς ποιητῶν  
εἰρήκασι˙τοῦ γάρ καί γένος ἐσμέν» 
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(θέλησε να ζητούν τον Κύριο και να 
προσπαθούν να τον βρουν ψηλα-
φώντας στο σκοτάδι, αν και δεν 
είναι μακριά από τον καθένα μας. 
Γιατί μέσα σ' αυτόν ζούμε και κινού-
μαστε και υπάρχουμε, όπως λένε 
και μερικοί απ' τους δικούς σας 
ποιητές: Δική του γενιά είμαστε) 
(Πρ. 17, 27-28). Η γνώση του Θεού 
βέβαια, η αληθινή και πλήρης θεο-
γνωσία, είναι αδύνατη όπως επι-
γραμματικά διατυπώνει αυτήν την 
άποψη ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός: 
«Άπειρον το θείον και ακατάληπτον 
και τούτο μόνον αυτού καταληπτόν 
η απειρία και ακαταληψία» (Έκθεσις 
ακριβής της ορθοδόξου πίστεως). 
Όπως θα δούμε όμως στο άλλο μά-
θημα έχουμε τη δυνατότητα της με-
ρικής γνώσης του Θεού. 

Η αναζήτηση όμως και η προ-
σέγγιση του Θεού προϋποθέτει την 
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υπέρβαση των φραγμών που θέτει 
ο ανθρώπινος εγωισμός καθώς και 
την κάθαρση της ψυχής από τα πά-
θη. Τότε αρχίζει να υλοποιείται αυτή 
η αναζήτηση. Τότε η έντονη επιθυ-
μία της επικοινωνίας και της συνά-
ντησης ανθρώπου και θεού επιτυγ-
χάνεται στις ανώτερες πνευματικές 
σφαίρες της γνήσιας θρησκευτικό-
τητας, της προσευχής, της 
λατρείας. Είναι μια αναγκαιότητα 
του υγιούς ανθρώπου η δυνατότητα 
και ο έντονος πόθος της αλληλο-
γνωριμίας και της αγαπητικής σχέ-
σης με το Θεό. Στην ορθόδοξη θεο-
λογία και πνευματικότητα η ανθρώ-
πινη αναζήτηση συναντά τη θεία 
απόκάλυψη «ἐν Χριστῷ». Από το 
σημείο αυτό αρχίζει η λυτρωτική 
για τον άνθρωπο συνάντηση με το 
Θεό, η οποία μπορεί να τον 
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οδηγήσει στον τελικό σκοπό της, τη 
βασιλεία του Θεού.  

 

β) Οι αντιλήψεις για το Θεό 
 Η Θρησκειολογία έχει καταλήξει 
στην άποψη ότι όλοι σχεδόν οι αν-
θρωποι πίστευαν και πιστεύουν σε 
κάποιο Θεό. Υπάρχουν όμως και 
άλλοι που δεν πιστεύουν ή αδιαφο-
ρούν και άλλοι που αμφισβητούν 
την ύπαρξη του Θεού. Επίσης, 
υπάρχουν και μερικοί που αμφι-
βάλλουν ή αμφιταλαντεύονται σε 
θέματα πίστης. Στη διαδρομή της 
ανθρώπινης ιστορίας συναντάμε 
όλους αυτούς τους τύπους ανθρώ-
πων. Ο καθένας δίνει τη δική του 
απάντηση στο ερώτημα για το Θεό. 
Αν θέλαμε να αναφέρουμε τις πιο 
γνωστές αντιλήψεις για το Θεό, θα 
τονίζαμε από την αρχή ότι πολλές 
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από αυτές είναι απαράδεκτες, 
ελλιπείς και ανεπαρκείς. 

 

Ρωμαϊκός βωμός, αφιερωμένος στον 

«άγνωστο θεό». 

Πηγές τους είναι η άγνοια, ο φόβος, 
η ιδεολογική προκατάληψη, ο εγωι-
σμός και η σκοπιμότητα. Σημειώ-
νουμε τις πιο γνωστές αντιλήψεις: 

1. Ο Θεός είναι μια ανώτερη δύ-
ναμη, το ύψιστο ον. Είναι μια 
απρόσωπη θεϊκή υπόσταση χωρίς 
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καμιά σχέση με τον κόσμο και τον 
άνθρωπο. 

2. Ο δυνατός και φοβερός Θεός. 
Απέναντι στην παντοδύναμη εξου-
σία του οι άνθρωποι νιώθουν εντε-
λώς αδύναμοι, γι' αυτό τον φο-
βούνται και για να τον εξευμενί-
σουν, τον προσκυνούν. 

3. Ο τιμωρός Θεός, ο οποίος 
απαιτεί την τήρηση του θελήματος 
του, διαφορετικά εκδηλώνει τη 
δικαιοσύνη του με κάποια σκλη-
ρότητα, η οποία φτάνει μέχρι την 
παραδειγματική τιμωρία των ενό-
χων και στην εκδίκηση για τους 
παραβάτες των νόμων του. 

4. Ο σύμμαχος και συμπαραστά-
της των ανθρώπων. Τον επικα-
λούνται οι άνθρωποι αποκλειστικά 
και μόνο όταν κινδυνεύουν ή έχουν 
ανάγκη τη συμπαράστασή του. 

5. Ο Θεός της εξουσίας και της 
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τάξης. Τον χρησιμοποιούν κυρίως 
τα απολυταρχικά και δικτατορικά 
καθεστώτα, γιατί θεωρούν ότι έχει 
«συνεργάτες» του μόνο τους ισχυ-
ρούς εξουσιαστές των συν-
ανθρώπων τους. 

6. Ο Θεός που αμείβει και 
ανταποδίδει με την προστασία του 
εκείνους που τον επικαλούνται με 
διάφορες λατρευτικές εκδηλώσεις 
και τάματα. 

7. Ο «τελετάρχης» Θεός, που τον 
καλούν οι άνθρωποι μόνο σε σημα-
ντικές στιγμές της ζωής τους (γέν-
νηση - βάφτιση - γάμος - κηδεία 
κ.ά.). 

8. Ο Θεός των πανθεϊστών, που 
ταυτίζουν Θεό και κόσμο. 

9. Ο Θεός των αγνωστικιστών, οι 
οποίοι αρνούνται τη δυνατότητα 
απάντησης στο ερώτημα για την 
ύπαρξη ή ανυπαρξία του Θεού. 

34 / 21-22 



Είναι ευνόητο ότι ο Θεός που πι-
στεύουν οι χριστιανοί δεν έχει 
καμιά απολύτως σχέση με τις 
παραπάνω αντιλήψεις.  
 

γ) Η ύπαρξη του θεού και οι σχε-

τικές ενδείξεις1  

Το ερώτημα για το Θεό επιμε-
ρίζεται στα υποερωτήματα της ύ-
παρξης, της ουσίας και της πα-
ρουσίας του στον κόσμο και στην 
ιστορία. Είναι δεδομένο ότι η επι-
στήμη δεν έχει τη δυνατότητα να 
αποδείξει την ύπαρξη ή την ανυ-
παρξία του Θεού αφού δεν έχει 
τέτοιους στόχους. Το ζήτημα για 
το Θεό εντάσσεται κυρίως στο 
χώρο της προσωπικής βιωματι-
κής εμπειρίας. Εξάλλου η ανυ-
παρξία αποδείξεων για την 
ύπαρξη και τον ορισμό του Θεού 
δεν αποτελεί απόδειξη της 
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ανυπαρξίας του Στα πλαίσια των 
παραπάνω σκέψεων εντάσσονται 
και οι λεγόμενες ενδείξεις για την 
ύπαρξη του Θεού (βλ. υποσημείωση).-
--------- 
1Οι ενδείξεις που χρησιμοποιή-

θηκαν για την ύπαρξη του Θεού σε 
διάφορες εποχές στο χώρο της 
απολογητικής, κατ' επίδραση της 
Δυτικής Θεολογίας, είναι οι εξής:  

1. Κοσμολογική. Σύμφωνα με το 
νόμο της αιτιότητας κάθε αποτέλε-
σμα προϋποθέτει την αιτία του. Εί-
ναι λογική και φυσική αρχή: καθετί 
που γίνεται και κινείται, γίνεται και 

κινείται από κάποιο άλλο. Και ο 
κόσμος δεν έγινε μόνος του ή 
τυχαία• προϋποθέτει το δημιουργό 
του, δηλαδή το Θεό, που αποκα-
λύπτεται στον άνθρωπο μέσα από 
τη δημιουργία (φυσική αποκάλυψη 
του Θεού). Κατά τον Πλάτωνα είναι  
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Αυτές βέβαια δεν έχουν το κύρος 
των αποδείξεων των φυσικών επι-
στημών , αλλά είναι φιλοσοφικά 
επιχειρήματα και λογικές ενδείξεις. 
Αν και ο πιστός, που έχει την προ-
σωπική βιωματική εμπειρία της 
------------------------- 
το «Όντως Ον» η πρώτη αιτία του 
παντός».  

2. Τελολογική (από τη λέξη τέλος = 
σκοπός). Η τάξη, η αρμονία και η 
σκοπιμότητα που παρατηρούνται 
στο σύμπαν, προϋποθέτουν την 
ύπαρξη της σοφίας του δημιουργού 
Θεού, ο οποίος τα «πάντα ἐν σοφίᾳ 
ἐποίησε» (Ψαλμ. 103,24). 

3. Ηθική. Εισηγητής της είναι ο 
γερμανός φιλόσοφος Εμμ. Καντ 
(1724-1804), ο οποίος θεωρεί ότι ο 
Θεός είναι πηγή και αιτία της ηθικής 
τάξης και του ηθικού νόμου, που 
είναι έμφυτος σε κάθε άνθρωπο. 
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θείας παρουσίας, δεν τις έχει ανά-
γκη, οι ενδείξεις αυτές στηρίζουν 
τους αμφιταλαντευόμενους και τους 
δύσπιστους. 
------------------------- 
Στη ζωή αυτή παρατηρείται αναντι-
στοιχία αρετής και ευδαιμονίας με 
συνέπεια διασάλευση της ηθικής 
τάξης. Η συνείδηση του ανθρώπου 
όμως απαιτεί την απoκατάσταση 
του δικαίου σε μια άλλη ζωή. Επο-
μένως, υπάρχει Θεός ως νομοθέτης και 
φρουρός της ηθικής αυτής τάξης. 

4. Ιστορική - θρησκειολογική. Η 
καθολικότητα του θρησκευτικού 
φαινομένου, το οποίο επικυρώνεται 
από την παγκόσμια ιστορία των 
θρησκειών και του πολιτισμού, η 
έμφυτη ορμή του ανθρώπου προς 
το Θεό μαρτυρεί την ύπαρξη του 
Θεού, που εμφύτεψε στην ψυχή του 
ανθρώπου την τάση αυτή. 
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Η αναζήτηση, λοιπόν, του Θεού 
ως υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώ-
που, βρίσκεται σε άμεση αντιστοι-
χία προς την ύπαρξή του, για την 
οποία ο πιστός χριστιανός έχει 
απόλυτη βεβαιότητα την οποία ο 
πιστός χριστιανός έχει απόλυτη 
βεβαιότητα. Αυτή η βεβαιότητα ονο-

μάζεται πίστη, από την οποία 
αντλεί δύναμη και αισιοδοξία για 
τον αγώνα της ζωής. 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ  

1. «Πᾶς γάρ οἶκος κατασκευάζεται 
ὑπό τινος, ὁ δέ τά πάντα κατά-
σκευάσας Θεός». 

(Εβρ. 3, 4). 

2. «Ἐστι γάρ καί διά τῆς ἐμφαινο-
μένης τῷ παντί σοφίας τόν ἐν σοφίᾳ 
πάντα πεποιηκότα στοχαστικώς 
ἰδεῖν. Καθάπερ καί ἐπί τῶν ἀνθρω-
πίνων δημιουργημάτων ὁρᾶται 
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τρόπον τινά τῆ διανοίᾳ ὁ δημιουργός 
τοῦ προκειμένου κατασκευάσματος, 
τήν τέχνην τῷ ἔργῳ ἐναποθέμενος. 
Ορᾶται δέ οὐχ ἡ φύσις τοῦ τεχνη-
τεύσαντος, ἀλλά μόνον ἡ τεχνική 
ἐπιστήμη, ἥν ὁ τεχνίτης τῇ κατα-
σκευῇ ἐναπέθετο. Οὕτω καί πρός 
τόν ἐν τῇ βλέποντες κόσμον ἔννοιαν 
οὐ τῆς οὐσίας, ἀλλά τῆς σοφίας τοῦ 
κατά πάντα σοφῶς πεποιηκότος 
ἀνατυπούμεθα». 

(Γρηγόριος Νύσσης, 6ος λόγος εις 

τους Μακαρισμούς, Ε.Π. 44,1268). 

Μπορούμε δηλαδή να δούμε, 
ύστερα από βαθιά σκέψη, αυτόν 
που με σοφία έχει δημιουργήσει τα 
πάντα μέσα από τη σοφία που είναι 
ολοφάνερη στο σύμπαν. Όπως 
ακριβώς και στα ανθρώπινα δημι-
ουργήματα είναι ορατός κατά κά-
ποιο τρόπο με τη διάνοια ο 
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δημιουργός του προκείμενου 
κατά-σκευάσματος, ο οποίος 
έβαλε την τέχνη μέσα στο έργο 
του. Φαίνεται δε όχι η φύση του 
κατασκευαστή (καλλιτέχνη), 
αλλά μόνο η γνώση της τεχνικής 
την οποία ο τεχνίτης έβαλε μέσα 
στο κατασκεύασμά του, δηλαδή 
στο έργο του. Έτσι, λοιπόν, 
βλέποντας την ωραιότητα της 
δημιουργίας, σχηματίζουμε την 
ιδέα όχι της ουσίας αλλά της 
σοφίας εκείνου που με την 
πανσοφία του δημιούργησε τα 
πάντα. 

 

3. «Και ποιος είν’ ο Θεός μου;… 
Ρώτησα τη γη κι αυτή μου είπε: 
«Δεν είμαι εγώ Θεός» 
Κι όλα που είναι πάνω της  
το ίδιο μ’ ομολόγησαν. 
Ρώτησα τη θάλασσα με τα βάθη της 
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κι όλα τα ζωντανά 
που μέσα της κινούνται 
και πήρα την απάντηση: 
«Θεός σου εμείς δεν είμαστε  
ψάξε ψηλά πιο πάνω από μας»… 
Κι εγώ είπα σ’ όλα τα πράγματα 
που είναι γύρω μου παντού: 
«Πέστε μου λοιπόν κάτι για το Θεό μου, 
μιας κι εσείς δεν είσαστε αυτός 
ελάτε, πέστε μου κάτι γι’ Αυτόν». 
Κι αυτά ύψωσαν μια κραυγή 
κι είπαν με δυνατή φωνή: 
«Αυτός μας δημιούργησε»! 
Η ερώτησή μου ήταν η σκέψη μου 
η απάντησή τους ήταν η ομορφιά 
τους». 

(Άγιος Αυγουστίνος, 
Εξομολογήσεις, Χ, 6. μτφρ. Γ. 

Τσανανά) 

4. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ  

Βλεπόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο, 
Κύριε∙ τόσο είσαι κοντά μου. 
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Όταν ανοίγω το παράθυρο όποια 
ώρα κι αν είναι, βλεπόμαστε. 
Έχω τα μάτια μου κι έχεις κι εσύ 
όλου του γύρω μας κόσμου 
τα μάτια. Τα λουλούδια με βλέπουν. 
Κάθε που αγκαλιάζω έναν 
άνθρωπο, Κύριε, θαρρώ 
πως κρεμιέμαι από το λαιμό σου.  

(Νικηφόρος Βρεττάκος, Ηλιακός 
λύχνος, 1984)  
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
1. Ποια η σχέση του τίτλου του 
μαθήματος με τον τίτλο του βιβλίου; 
2. Πώς κρίνετε την αναζήτηση του 
Θεού από τον άνθρωπο; 
3. Να δικαιολογήσετε την απόρριψη 
των διάφορων αντιλήψεων για το 
Θεό. 
4. Ποια είναι η βαθύτερη σημασία 
του υπ' αριθμ. 4 κειμένου; 
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3.Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο 
φαινόμενο  
 
 Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθού-
με με το μεγάλο και σημαντικό θέμα 
της Θρησκείας. Η λέξη «Θρησκεία*» 
έχει δύο όψεις εκείνη της θρησκείας 
γενικά, στην οποία αναφερόμαστε 
συνήθως με τη φράση, «το φαινόμε-
νο της θρησκείας» και εκείνη των 
επιμέρους συγκεκριμένων θρη-
σκειών. Θα προσπαθήσουμε να 
προσεγγίσουμε κάποια θέματα που 
αφορούν τη θρησκεία γενικά, όπως 
την έννοια, τις πηγές και την καθο-
λικότητά της με σκοπό να δείξουμε 
την ύπαρξη και την αναγκαιότητά 
της στη ζωή όλων των ανθρώπων. 

45 / 27 



α) Έννοια της θρησκείας  

Με το πολυδιάστατο και παναν-
θρώπινο φαινόμενο της θρησκείας 
ασχολείται η Θρησκειολογία*, η 
οποία έχει ως αντικείμενο την επι-
στημονική έρευνα και των δύο 
όψεών της, δηλαδή την έρευνα το-
σο της θρησκείας γενικά, όσο και 
των επιμέρους θρησκειών του κό-
σμου ειδικά. Στην έρευνα της θρη-
σκείας γενικά ανήκει το έργο του 
προσδιορισμού της έννοιάς της, 
δηλαδή τι είναι θρησκεία. Όμως, αν 
και έχουν γίνει πολλές προσπά-
θειες προς αυτήν την κατεύθυνση, 
έχει αποδειχθεί ότι ένας ορισμός 
της θρησκείας γενικά αποδεκτός 
δεν είναι εύκολο να δοθεί. Αυτό 
συμβαίνει διότι το κεντρικό αντικεί-
μενο της θρησκείας: 
Ι. εμφανίζει μια εξαιρετική πολύ-
μορφία: Το αντικείμενο αυτό 

46 / 27 



υπάρχει τόσο στον ενικό (π.χ. 
Θεός, Μπράχμαν) όσο και στον 
πληθυντικό (π.χ. θεοί, πνεύματα, 
πρόγονοι), τόσο ως απρόσωπο 
όσο και προσωπικό• ακόμη 
υπάρχει τόσο ως αρσενικό ή 
θηλυκό, όσο και ως ουδέτερο (π.χ. 
φετίχ), τόσο ως υπερβατικό όσο και 
ως εγκόσμιο. Επειδή αδυνατούν να 
συμπεριλάβουν όλες αυτές τις μορ-
φές οι ορισμοί που δίνονται στη 
θρησκεία συμπεριλαμβάνουν συνή-
θως κάποιες ή και μόνο μία από 
αυτές, αποκλείοντας έτσι τις άλλες  
2. δεν προσδιορίζεται ως προς την 
ουσία του από κάποιο ορισμό: αν 
προσπαθήσουμε να βρούμε αυτήν 
την ουσία εντοπίζοντας το κοινό 
στοιχείο όλων των παραπάνω μορ-
φών και αν αυτό το κοινό στοιχείο 
είναι το «θείο» ή η «θεότητα», είναι 
αδύνατο να προσδιορίσουμε τι 
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είναι «θεότητα». Συχνά η «θεότητα» 
αποδίδεται από τους θρησκειολό-
γους με τις λέξεις «απολυτότητα» ή 
«ιερότητα». Τότε το αντικείμενο της 
θρησκείας γενικά ονομάζεται το 
«απόλυτο» ή το «ιερό». Όμως, αν 
και αόριστα αισθανόμαστε τι θέλουν 
να πουν αυτές οι λέξεις, είναι αδύ-
νατο να ορίσουμε ακριβώς το νό-
ημά τους. Έτσι, οι ορισμοί του από-
λυτου ή του ιερού περιγράφουν, 
κατά κανόνα, όχι τι είναι το ίδιο το 
απόλυτο ή το ιερό, αλλά τους διά-
φορους τρόπους με τους οποίους 
εμείς το αντιλαμβανόμαστε, π.χ. ως 
μια δύναμη, όπως στον ορισμό «ο 
Θεός είναι μια ανώτερη δύναμη» ή 
ως κάτι που υπερβαίνει τον κόσμο 
και είναι συνεπώς «υπερφυσικό». 
Παράδειγμα ορισμού της θρη-
σκείας, μέσα από έναν τέτοιο ορι-
σμό του απόλυτου, μπορεί να είναι 
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το εξής: «θρησκεία είναι η πίστη 
στην οποία καταλήγει ο άνθρωπος 
με τη βοήθεια της νόησης, της 
αίσθησης, της επιθυμίας, της 
πράξης για την ύπαρξη υπερφυ-
σικών, προσωπικών ή απρόσω-
πων δυνάμεων, από τις οποίες 
αισθάνεται ότι εξαρτάται και τις 
οποίες επιδιώκει να εξευμενίσει» 
(Χέλμουτ ντε Γκλάζεναπ, Οι πέντε 

μεγάλες θρησκείες, Αθήνα χ.χ., 
μτφρ. Ν. Βρεττάκου, σ. II). Θρη-
σκειολόγοι, όπως ο Ρούντολφ Όττο 
(1869 -1939), έδειξαν ότι το απόλυτο 
μπορεί μόνο να βιωθεί και όχι να 
οριστεί. Στην Καινή Διαθήκη υπάρ-
χει ένας περιεκτικός ορισμός της 
θρησκείας, η οποία συγκεφαλαιώ-
νεται στην αγάπη προς τους πά-
σχοντες συνανθρώπους μας και 
στην ενάρετη ζωή (Ιακώβου I, 26 - 
27• βλ. Κείμενο I). 
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β. Πηγές της θρησκείας  
Ποιες είναι οι πηγές της θρη-

σκείας; Στο ερώτημα αυτό έχουν 
δοθεί δύο ειδών απαντήσεις: 
1. εκείνες που προσπαθούν να 
βρουν την πηγή της θρησκείας στο 
μακρινό παρελθόν του ανθρώπου. 
Αυτές περιγράφουν, κατά κανόνα, 
τις συνθήκες μέσα από τις οποίες 
γεννήθηκε η πρώτη μορφή της θρη-
σκείας, η οποία στη συνέχεια εξε-
λίχθηκε στις υπόλοιπες. Πολλές 
τέτοιες απαντήσεις είχαν δοθεί στο 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα σε 
συνάρτηση με την εξελικτική θεω- 
ρία. Ουσιαστικά έπαψαν να υπάρ-
χουν από τη στιγμή που συνειδητο-
ποιήθηκε ότι ακόμα κι αν υπήρξε 
μια πρώτη θρησκεία, αυτή κείται 
στα άγνωστα ακόμα βάθη της αν-
θρώπινης προϊστορίας. Οι πληρο-
φορίες που συνοδεύουν τα 
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αρχαιότερα μέχρι τώρα υπολείμ-
ματα της ζωής του προλιθικού αν-
θρώπου είναι μηδαμινές και δεν  
 

 
 

Η θρησκεία συνοδεύει τον άνθρωπο 
από την αυγή της ιστορίας του: το 

μεγαλιθικό μνημείο του Στόουνχετζ, 
που υπήρξε, κατά πάσα πιθανότητα 

ναός του ήλιου. 
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επιτρέπουν τη συναγωγή σχετικών 
συμπερασμάτων. Φαίνεται, όμως, 
ότι η θρησκεία συνοδεύει τον άν-
θρωπο από την αυγή της αρχίζει 
μαζί του.  
2. εκείνες που προσπαθούν να 
βρουν την πηγή της θρησκείας μέ-
σα στην ίδια την ανθρώπινη φύση. 
Τέτοιες απαντήσεις είναι οι φιλοσο-
φικές (όπως του Πλάτωνα κ.ά.), οι 
κοινωνιολογικές (όπως του 
Ντυρκαίμ, 1858 -1917), οι ψυχολο-
γικές (όπως του Σ. Φρόυντ, 1856 -
1939• του Α. Αντλερ, 1870 - 1937• 
του Κ. Jung, 1875 -1961• του Ε. 
Φρομ, 1900 - 1980). Ο Κ. Jung θεω-
ρεί ότι το αρχέτυπο* «Θεός» κατέχει 
κεντρική θέση στην ανθρώπινη ψυ-
χική ζωή και απoτελεί το θεμέλιο 
του θρησκευτικού βιώματος. 
 Συχνά θεωρείται ότι πηγή της 
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θρησκείας υπήρξε ή είναι η άγνοια 
των ανθρώπων, οι οποίοι θεοποί-
ησαν όσα δεν μπορούσαν να γνω-
ρίσουν ή ο φόβος τους ενώπιον του 
αγνώστου. Όμως οι θεωρίες αυτές 
δεν μπορούν να εξηγήσουν την 
ύπαρξη στον άνθρωπο της δίψας 
για το απόλυτο, η οποία υπάρχει 
καθεαυτή και άσχετα από καταστά-
σεις φόβου ή άγνοιας. Μπορούμε 
να πούμε ότι βασική πηγή της θρη-
σκείας είναι η έμφυτη τάση του αν-
θρώπου προς το απόλυτο. Στα 
πλαίσια της πίστης μας ότι το από-
λυτο είναι ο Θεός, μπορούμε να 
πούμε ότι η θρησκεία πηγάζει από 
την ανάγκη του ανθρώπου να επι-
κοινωνεί με το μεγάλο συγγενή του, 
το Θεό, ο οποίος εμφύτεψε στην 
ψυχή του την ανάγκη της αναζήτη-
σής του.  
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γ) Η καθολικότητα του θρη-
σκευτικού φαινομένου  

Εφόσον η θρησκευτικότητα είναι 
έμφυτη, συνάγεται ότι η θρησκεία 
είναι πανανθρώπινο φαινόμενο. 
Αυτό διαπιστώνεται από την ιστο-
ρία του πολιτισμού, τη Θρησκειολο-
γία, την Ψυχολογία, την Κοινωνιο-
λογία. Δεν υπήρξε λαός οπουδή-
ποτε στη γη που να μην είχε κά-
ποια μορφή θρησκείας (βλ. Κεί-
μενο 2). Οι ιεραπόστολοι και οι πε-
ριηγητές που έζησαν κοντά στους 
λεγόμενους πρωτόγονους λαούς 
διαπίστωσαν τη βαθιά θρησκευτι-
κότητά τους. Σε μερικές μάλιστα 
περιπτώσεις μέσα από τις πολύ-
θεϊστικές εκδηλώσεις τους διέκρι-
ναν μονοθεϊστικές τάσεις. 

Ο άνθρωπος είναι ον θρησκευ-
τικό (homo religiosus). Η θρησκεία 
ως πανανθρώπινο φαινόμενο 
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διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην 
πνευματική ζωή των ανθρώπων, 
αλλά συγχρόνως επηρεάζει βαθιά 
την ουσία και τις εκφάνσεις του πο-
λιτισμού των λαών. Το θρησκευτικό 
βίωμα χαρακτηρίζεται από το βά-
θος και την ένταση. Σ' αυτό συμμε-
τέχει όλος ο ψυχισμός του ανθρώ-
που ως νόηση, συναίσθημα και 
βούληση. Επηρεάζει βαθιά την 
προσωπικότητα του πιστού και τη 
διαμορφώνει ανάλογα με το είδος 
του απολύτου, στο οποίο αναφέ-
ρεται. Όταν το θρησκευτικό βίωμα 
συνίταται από την άμεση, προσω-
πική και λυτρωτική βίωση της πα-
ρουσίας του Θεού, αποτελεί την πιο 
καθαρή και πιο ουσιαστική πτυχή 
της ζωής του ανθρώπου. Τότε το 
θρησκευτικό βίωμα είναι βίωμα του 
απολύτου, του προσωπικού και 
τελειότατου θείου όντος. Σύμφωνα 
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με το θρησκειολόγο Ρούντολφ Όττο 
«το βίωμα του ιερού, του αγίου» 
έχει δύο χαρακτηριστικά: «βιώνεται 
ως μυστήριο φοβερό, (mysterium 
tremendum), το οποίο δημιουργεί 
το δέος, την κατάνυξη, την επίγνω-
ση της μηδαμινότητας και της από-
στασης ανθρώπου και Θεού. Βιώνε-
ται όμως και ως μυστήριο σαγηνευ-
τικό (mysterium fascino-sum), γεμά-
το από αγάπη, γαλήνη και μακα-
ριότητα. Έτσι, η απόσταση ανθρώ-
που και Θεού ελαττώνεται και κυ-
ριαρχούν συναισθήματα οικειότη-
τας, εμπιστοσύνης και αγάπης και 
ψυχοσωματική ισορροπία. Στην 
πρώτη φάση το Άγιο απωθεί, ενώ 
στη δεύτερη έλκει την ψυχή».  

 
δ) Σκοπός και αναγκαιότητα της 
θρησκείας 
 Από όσα μέχρι τώρα αναφέραμε,  
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γίνεται φανερό ότι ο σκοπός της 
θρησκείας σχετίζεται άμεσα με την 
όλη υπόσταση του ανθρώπου είναι 
πάντα η επίτευξη κάποιου είδους 
σχέσης με ό, τι κάθε θρησκεία θεω-
ρεί ως απόλυτο και η απαλλαγή 
από το σχετικό, δηλαδή από το πο-
λύμορφο κακό (βλ. και Δ.Ε. 39). Κύ-
ριο μέλημα κάθε θρησκείας είναι να 
προσφέρει στον πιστό τα μέσα 
εκείνα που θα τα αξιοποιήσει για 
την επιτυχία αυτού του διπλού σκο-
πού. Η λύτρωση, την οποία υπό-
σχεται κάθε θρησκεία, βρίσκεται σε 
άμεση συνάρτηση με το τι αυτή 
θεωρεί ως απόλυτο και τι ως σχετι-
κό και με το σκοπό που ορίζει για 
την ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι υπάρ-
χουν διάφορες μορφές λύτρωσης, 
όπως η αποκατάσταση της επικοι-
νωνίας με το Θεό, η ευτυχία στην 
παρούσα ζωή με την απόκτηση 
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εγκόσμιων αγαθών, η εξασφάλιση 
μελλοντικών αγαθών σε μια μεταθα-
νάτια ζωή, η τελική απαλλαγή συ-
νόλου του κόσμου από το κακό. 
Όλες αυτές οι έννοιες λύτρωσης, 
που συχνά συνυπάρχουν, θεωρού-
νται από τις θρησκείες ως ολοκλή-
ρωση της ανθρώπινης ύπαρξης και 
επίτευξη του τελικού σκοπού της. 

  

Έργο Νικολάου Χούτου 
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Ιδιαίτερα στη χριστιανική πίστη 
ο σκοπός περιλαμβάνει την μέσω 
του Χριστού ανάκτηση της αρμο-
νίας σχέσεων του πιστού με το Θεό, 
με τον κόσμο, με το συνάνθρωπο, 
με τον εαυτό του μέσα στα πλαίσια 
της ελευθερίας και της αγάπης. 
Έσχατος σκοπός είναι η Βασιλεία 
του Θεού, δηλαδή ένας κόσμος που 
θα έχει ανακτήσει συνολικά την κοι-
νωνία με το Θεό και ταυτόχρονα θα 
έχει απαλλαγεί από το κακό και την 
κύρια συνέπειά του, τη φθορά και 
το θάνατο. Η Βασιλεία αυτή αναμέ-
νεται στα έσχατα, δηλαδή στο τέλος 
της ιστορίας την εγκαινιάζει όμως ο 
Χριστός και για την έλευσή της 
συνεργάζεται και ο άνθρωπος. 

Από όλα τα παραπάνω συμπε-
ραίνουμε την αναγκαιότητα της 
θρησκείας. Η παγκόσμια ιστορία 
του πολιτισμού και οι λεγόμενες 
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ανθρωπιστικές επιστήμες συγκλί-
νουν στις επόμενες θέσεις για τη 
θρησκεία, η οποία:  

• Είναι πρωταρχικό στοιχείο του 
πολιτισμού και συμβάλλει ουσιαστι-
κά στην ανάπτυξη όλων των πτυ-
χών του. 

a. Είναι το επίκεντρο της ανθρώ-
πινης ύπαρξης, στην οποία δίνει 
νόημα, περιεχόμενο και σκοπό. 

b. Απαντά στα μεγάλα και κρίσι-
μα ερωτήματα που απασχολούν 
πάντοτε τον άνθρωπο και ικανο-
ποιεί τις υψηλότερες και βαθύτερες 
ανάγκες του.  

c. Τον προσανατολίζει στην επι-
κοινωνία του με το τελικό αντικείμε-
νο της επιθυμίας του, το απόλυτο. 

d. Καθοδηγεί και χειραγωγεί τον 
άνθρωπο σε άμεση και προσωπική 
σχέση με την πηγή της ζωής και 
της μακαριότητας, το Θεό. 
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e.  Τελικά η θρησκεία ισούται με 
την ελεύθερη και υπεύθυνη απά-
ντηση του ανθρώπου στην πρό-
σκληση του Θεού για λύτρωση. 

 
ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Eἰ τις δοκεῖ θρῆσκος εἶναι ἐν 
ὑμῖν μη χαλιναγωγῶν γλῶσσαν 
αὐτοῦ, ἀλλ’ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, 
τού του μάταιος ἡ θρησκεία. 
Θρησκεία καθαρά καί ἀμίαντος παρά 
τῷ Θεῷ και πατρί αὓτη ἐστίν, 
ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανούς και χήρας 
ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἂσπιλον ἑαυτόν 
τηρεῖν ἀπό τοῦ κόσμου». 

(Ιακ. 1,26-27). 

Αν κάποιος από σας νομίζει ότι 
θρησκεύει, αλλά δε βάζει χαλινάρι 
στη γλώσσα του, αυτός εξαπατάει 
τον εαυτό του, και η θρησκεία του 
δεν έχει περιεχόμενο. Θρησκεία κα-
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θαρή κι αμόλυντη για το Θεό και 
Πατέρα είναι αυτή: Να συμπαραστέ-
κεστε στα ορφανά και στις διατη-
ρείτε αγνό τον εαυτό σας από την 
επιρροή του αμαρτωλού κόσμου. 

 

2. «Εὓροις δ’ ἂν ἐπιών και πόλεις 
ἀτειχίστους, ἀγραμμάτους, ἀβασι-
λεύτους, ἀοίκους, ἀχρημάτους, 
νομίσματος μή δεομένας, ἀπείρους 
θεάτρων καί γυμνασίων˙ ἀνιέρου δέ 
πόλεως καί ἀθέου, μή χρωμένης 
εὐχαῖς, μηδέ ὃρκοις, μηδέ μαντείαις, 
μηδέ θυσίαις ἐπ’ ἀγαθοῖς, μηδ’ 
ἀποτροπαῖς κακῶν, οὐδείς ἐστίν, 
οὐδ’ ἔσται γεγονώς θεατής». 
(Πλούταρχος, Προς Κολώτην Επι-
κούρειον, 1126, D-E).  
 
Ταξιδεύοντας θα μπορούσες να 
βρεις και πόλεις χωρίς τείχη, 
γράμματα, βασιλείς, σπίτια, χρήμα-
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τα, που δε χρειάζονται νομίσματα, 
που τους λείπουν θέατρα και γυμ-
ναστήρια• δεν υπάρχει όμως ούτε 
έχει υπάρξει κανείς που να είδε 
κάποια πόλη χωρίς ιερά και θεούς, 
που δε χρησιμοποιεί ευχές, όρκους, 
μαντείες ή θυσίες για καλό σκοπό ή 
για την αποτροπή των κακών. 
 
3. «Μεταχωρεῖ τά δύο εἰς ἂλληλα, ὃ 
τε Θεός ἐν τῇ ψυχῇ γενόμενος καί 
πάλιν εἰς τόν Θεόν ἡ ψυχή μετοι-
κίζεται». 

(Γρηγόριος Νύσσης, Εις τό Άσμα 
'Ασμάτων, 6, 1 P.G. 44, 889D). 

 
4. «Η θρησκεία αποτελεί μέρος του 
πνευμακού πολιτισμού κάθε έθνους 
και γι' αυτό θα έπρεπε να αντιμετω-
πίζεται με πνεύμα επιστημονικό. Η 
φιλολογία, η τέχνη, η αρχιτεκτονική, 
η φιλοσοφία, η ηθική, τα ήθη και τα 
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έθιμα κάθε λαού δέχονται μεγάλη 
επίδραση από τη θρησκεία. Γι' αυτό 
χαρακτηρίζοντάς την σαν όπιο των 
λαών κάνουν μεγάλο επιστημονικό 
λάθος». 

(Ζάο Φουζάν, Κινέζος ακαδημαϊκός, 
«Το Βήμα» 10-4-1985).  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Γιατί δεν μπορεί να δοθεί ένας 
κοινά αποδεκτός ορισμός της 
θρησκείας; 
2. Ποιες απαντήσεις έχουν δοθεί 
στην ερώτηση για τις πηγές της 
θρησκείας; 
3. Πώς μπορούμε να αποδείξουμε 
την καθολικότητα του θρησκευτικού 
φαινομένου; 
4. Ποιος είναι ο σκοπός της 
θρησκείας; 

64 / 34 



5. Πώς αιτιολογείται η αναγκαιότητα 
της θρησκείας; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: 

ΟΥΣΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ 

 

 





Το Σύμβολον της Πίστεως 

1. Πιστεύω εἰς ἓνα Θεόν, Πατέρα, 
παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ 
καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί 
ἀορά-των. 
2. Καί εἰς ἓνα Κύριον Ἰησοῦν 
Χριστόν, τον Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν 
μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός 
γεννηθέντα πρό πάντων τῶν 
αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀλη-
θινόν, ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, 
γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, 
ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τά 
πάντα ἐγένετο. 
3. Τόν δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους 
καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν 
κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί 
σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου 
καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί 
ἐνανθρωπήσαντα. 
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4. Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί 
Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί 
ταφέντα. 
5. Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα 
κατά τάς Γραφάς. 
6. Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς 
καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ 
Πατρός. 
7. Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης 
κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς 
βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. 
8. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό 
κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ 
Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν 
Πατρί καί Υἱῶ συμπροσκυνούμενον 
καί συνδοξαζόμενον, τό λαλῆσαν 
διά τῶν Προφητῶν. 
9. Εἰς μίαν ἁγίαν, καθολικήν καί 
ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. 
10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 
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11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν 
νεκρῶν. 
12. Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος 
αἰῶνος. Ἀμήν. 
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4. Ποιος είναι ο Θεός κατά την 
πίστη του Χριστιανισμού  

 

Στα προηγούμενα μαθήματα 
επιχειρήσαμε μια πρώτη προσέγ-
γιση στο μεγάλο ζήτημα για το Θεό 
και παρουσιάσαμε το πανανθρώπι-
νο φαινόμενο της θρησκείας. Στη 
σημερινή διδακτική ενότητα θα 
εξετάσουμε το θέμα αυτό πιο συ-
στηματικά και ολοκληρωμένα απ' ό, 
τι σε προηγούμενες τάξεις, γιατί 
είναι αναγκαίο ως χριστιανοί να 
γνωρίζουμε τι πιστεύουμε. Ακόμη η 
γνώση αυτή θα μας οδηγήσει σε μια 
πιο ενεργό και ενσυνείδητη συμμε-
τοχή στη ζωή και τη λατρεία της Εκ-
κλησίας. Επιγραμματική απάντηση 
στο ερώτημα του τίτλου του 
μαθήματος δίνει το Σύμβολο της 
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Πίστεως και μάλιστα το πρώτο 
άρθρο του:  
«Πιστεύω εἰς ἓνα Θεόν…» 
 

α) Ο Θεός* είναι απρόσιτος στην 

ουσία του και μεθεκτός στις 

ενέργειές του 
1 

(βλ. υποσημείωση).  
---------------------------- 

1  Κατά τη χριστιανική διδασκαλία ο 

Θεός είναι ον προσωπικό και από-
λυτο. Ως προσωπικό ον έχει τέλειο 

και άπειρο Νου, γι' αυτό είναι α) 

παντογνώστης (γνωρίζει τα πάντα 
αμέσως, αχρόνως και τελείως) και 

β) πάνσοφος (χρησιμοποιεί τα άρι-
στα μέσα για άριστους σκοπούς) 

και βούληση, δηλαδή το 
αυτεξούσιο στον υπέρτατο βαθμό. 
Είναι άγιος δίκαιος ο Θεός είναι  
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Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι 

άγνωστος στην ουσία του και 

γνωστός με τις ενέργειες του προς 

τον κόσμο.  

---------------------------- 

αγάπη.  

Ως απόλυτο ον είναι α) αιώνιος, 
δηλαδή δεν περιορίζεται από το 
χρόνο, αλλά πληροί πάντα χρόνο 
χωρίς χρονική διαδοχή (παρελθόν, 
παρόν, μέλλον), γι' αυτό ονομάζεται 
άχρονος, αναίτιος, αναλλοίωτος, 

ατελεύτητος κτλ., β) πανταχού 
παρών, δηλαδή δεν περιορίζεται 
από το χώρο, γι' αυτό είναι άχωρος 

και αχώρητος, γ) παντοδύναμος, 
δηλαδή δύναται τα πάντα και όσα 
θέλει, γι' αυτό ονομάζεται και 
Παντοκράτωρ. 
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Δεν έχουμε τη δυνατότητα να προς-
διορίσουμε την αυθύπαρκτη ουσία 
του Θεού, η οποία είναι απρόσιτη 
και αμέθεκτη. Το μυστήριο της 
ύπαρξης και της ουσίας του Θεού 
παραμένει απρόσιτο και ακατάλη-
πτο και η γνώση του είναι αδύνατη. 
Ο πεπερασμένος ανθρώπινος νους 
αδυνατεί να συλλάβει την έννοια 
της ουσίας του Θεού, η οποία είναι 
άκτιστη, άπειρη, τέλεια και γνωστή 
μόνο στον ίδιο το Θεό: «ὁ μόνος 
ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρό-
σιτον, ὃν εἶδεν οὐδείς ἀνθρώπων οὐδέ 
ἰδεῖν δύναται» (Α’ Τιμ. 6, 16) καί «τά 
τοῦ Θεοῦ οὐδείς οἶδεν εἰ μή τό 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ» (Α’ Κορ. 2, 11). 
Είναι δυνατό να χωρέσει μέσα σ’ 
ένα ποτήρι ολόκληρος ωκεανός;Ο 
άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τονί-
ζει επιγραμματικά: «Ἄπειρον τό 
θεῖον καί ἀκατάλυπτον καί τοῦτο 
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μόνον αὐτοῦ καταληπτόν ἡ ἀπειρία 
και αἀκαταληψία» (Έκδοσις ορθοδό-

ξου πίστεως 1, 4)2 

Ενέργειες είναι οι θεϊκές δυνάμεις 
που εκδηλώνονται στις σχέσεις του 
Θεού με τον άνθρωπο και τον 
κόσμο.  
-------------------------- 

2. Τον ηλιακό δίσκο δεν μπορούμε 
να τον δούμε κατάματα, αλλά τις 
ακτίνες του ήλιου τις αισθανόμαστε, 
γιατί απολαμβάνουμε τις ζωογόνες 
ενέργειές του. Ένα βουνό δεν 
μπορούμε να το αγκαλιάσουμε, 
αλλά μπορούμε να το αγγίξουμε. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τον ποταμό, 
τον οποίο δεν μπορούμε να 
ρουφήξουμε, αλλά μπορούμε να 
δροσιστούμε παίρνοντας λίγο νερό 
με τις παλάμες. 
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Είναι μεν άκτιστες, όπως η ουσία 
Του, αλλά διαχέονται μέσα στη 
δημιουργία. Όλα τα όντα μετέχουν 

στην ουσιοποιό ενέργειά Του (δημι-
ουργική ενέργεια, που δίνει την 
ύπαρξη στα όντα), ενώ τα λογικά 
όντα (άγγελοι - άνθρωποι) μετέχουν 

και στη λογοποιό ενέργεια Του 
(ενέργεια που προικίζει τα όντα με 
λογική). 
Υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες 
του Τριαδικού Θεού που φανερώ-
νουν την παρουσία Του μέσα στην 
ιστορία του κόσμου και της ανθρω-
πότητας και την αγάπη Του προς 
τη δημιουργία Του, καθώς επιγραμ-
ματικά τονίζει ο Απ. Παύλος: «οὐκ 
ἀμάρτυρον ἑαυτόν ἀφῆκεν ἀγαθο-
ποιῶν» (Αλλά δεν άφησε αφανέρω-
το τον εαυτό του γιατί και τότε εκδη-
λωνόταν ευεργετώντας) (Πρ. 14, 
17). 
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 Σύμφωνα με τη διδασκαλία των 
Πατέρων της Εκκλησίας μπορούμε 
να γνωρίσουμε «τα περί τον Θεόν». 
Όταν ο άνθρωπος θέλει και επι-
θυμεί, μπορεί να αποκτήσει μερική 
γνώση του Θεού. Αυτή επιτυγχά-

νεται εν μέρει με τη φυσική αποκά-
λυψη και στην πληρότητά της με 

την υπερφυσική αποκάλυψη «ἐν 
Χριστῷ». Στην Αγ. Γραφή τονίζεται 
σχετικά: «ἐκ γάρ μεγέθους και καλ-
λονῆς κτισμάτων ἀναλόγως ὁ γενε-
σιουργός αὐτῶν θεωρεῖται» (Σοφ. 
Σολ. 13, 5). Αυτό επιβεβαιώνει και ο 
Απ. Παύλος: «Διότι το γνωστόν τοῦ 
Θεοῦ φανερόν ἐστίν ἐν αὐτοῖς˙ ὁ 
γάρ Θεός αὐτοῖς ἐφανέρωσε˙ τά γάρ 
ἀόρατα αὐτοῦ ἀπό κτίσεως κόσμου 
τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ 
τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καί 
θειότης» (Κι αυτό γίνεται γιατί ό,τι 
μπορούσαν να γνωρίζουν για το  
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Η φιλοξενία του Αβραάμ - Κρητική 

Σχολή, 16ος αιώνας. 
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Θεό τούς ήταν γνωστό, αφού ο 
Θεός τούς το φανέρωσε. Δηλαδή, 
παρότι είναι αόρατες και η αιώνια 
δύναμη του Θεού και η θεϊκή Του 
ιδιότητα, μπορούσαν να τη δουν 
μέσα στη δημιουργία, από τότε που 
έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν 
έχουν καμιά δικαιολογία) (Ρωμ. 
1,19-20). Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός  
ανακεφαλαιώνει περιληπτικά: «καί 
αὐτή τε ἡ κτίσις καί ἡ ταύτης συνοχή 
καί κυβέρνησις το μεγαλεῖον της 
θείας ἀποκαλύπτει φύσεως» (Έκδο-
σις ορθοδόξου Πίστεως). 

Όσα λοιπόν είναι απαραίτητα για 
την προσέγγιση και τη μερική γνώ-
ση του Θεού τα έθεσε στη διάθεσή 
μας η άπειρη αγάπη Του. Πολλά 
όμως που μας είναι άγνωστα προς 
το παρόν θα μας αποκαλυφθούν 
στη μέλλουσα ζωή. Την αλήθεια 
αυτή διατυπώνει παραστατικά ο 
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Απ. Παύλος: «Βλέπομε γάρ ἂρτι δι’ 
ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δέ 
πρόσωπον πρός πρόσωπον» (Αλή-
θεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα 
θαμπά σαν μέσα από μεταλλικό 
καθρέπτη τότε όμως πρόσωπο με 
πρόσωπο θα δούμε το Θεό) (Α' 
Κορ. 13, 12). Η ουσία λοιπόν, του 
Θεού είναι απρόσιτη και ακατάλη-
πτη, αλλά οι ενέργειές Του είναι με-
θεκτές (μπορεί ο άνθρωπος να με-
τάσχει σ' αυτές) με βάση το λογικό 
και με προϋπόθεση την πίστη. Η 
αγιότητα και η θέωση είναι ο ανώ-
τατος βαθμός μέθεξης στις ενέργει-
ες του Θεού.  
 

β) Ο Θεός είναι ένας και Τριαδικός  

Η πίστη αυτή αποτελεί το ιδιαίτε-
ρο γνώρισμα του Χριστιανισμού, 
όσον αφορά στην περί του Θεού 
διδασκαλία. Το επίκεντρο της 
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χριστιανικής διδασκαλίας και πί-
στης για το Θεό συνοψίζεται στη 
φράση: «ο ένας ως προς την ουσία 
ή φύση Θεός είναι Τριαδικός ως 
προς τις υποστάσεις ή πρόσωπα» 
(Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα). Το 
μυστήριο του Τριαδικού Θεού είναι 
ασύλληπτο από την ανθρώπινη 
σκέψη. Επομένως, είναι αδύνατο να 
το διερευνήσουμε λογικά. Η μία και 
ενιαία φύση του Τριαδικού Θεού 
είναι άναρχη, αιώνια, άπειρη, άκτι-
στη και ακατάληπτη. Κάθε πρόσω-
πο του Τριαδικού Θεού είναι φο-
ρέας της θείας ουσίας και συγχρό-
νως είναι όλος ο Θεός. Η θεία ουσία 
«κατοικεί», υπάρχει «ασυγχύτως, 
ατρέπτως και αδιαιρέτως» ολόκλη-
ρη στα τρία πρόσωπα της Αγίας 
Τριάδας. Οι σχέσεις μεταξύ τους 
είναι σχέσεις ουσιαστικής αγάπης 
και «ομοουσιότητας» που 
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εκφράζονται με τον όρο «αλληλο-
περιχώρηση».  

Τα τρία πρόσωπα της Αγίας 
Τριάδας δεν είναι τρεις θεότητες, 
ούτε νοούνται ως τρόποι εμφάνι-
σης και παρουσίας του ενός Θεού 
μέσα στην ιστορία και στη ζωή της 
Εκκλησίας. Αυτές και άλλες παρό-
μοιες αιρετικές αντιλήψεις καταδι-
κάστηκαν από οικουμενικές συνό-
δους. Η πίστη στον τριαδικό Θεό 
διδάσκεται σαφώς στην Αγ. Γραφή. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλου-
θες μαρτυρίες: Α) στην Π. Διαθήκη: 
α) στη δημιουργία του ανθρώπου η 
χρήση του πληθυντικού αριθμού: 

ποιήσωμεν άνθρωπον» (Γέν. 1, 27), β) 

στον πύργοντικοῦ: «δεῦτε καί κατά-
βάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τήν 
γλῶσσαν» (Γέν. 11, 7), γ) η φιλοξενία 
των τριών αγγέλων από τον 
Αβραάμ (Γέν. 18, 1-8), Β) Στην Κ. 
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Διαθήκη: α) τριαδική θεοφάνεια 
κατά τη βάπτιση του Χριστού 
(Ματθ. 3, 13-17)˙ β) «ἐγώ καί ὁ 
Πατήρ ἓν ἐσμέν» (Ιωάν. 10, 30) «ὁ 
ἑωρακώς ἐμέ ἑώρακε τον Πατέρα… 
ἐγώ ἐν τῷ πατρί καί ὁ Πατήρ ἐν 
ἐμοί» (Ιωάν. 14, 9-11)˙ γ) «ὃταν δέ 
ἒλθη ὁ Παράκλητος ὃν ἐγώ πέμψω 
ὑμῖν παρά τοῦ Πατρός, τό Πνεῦμα 
τῆς ἀληθείας, ὃ παρά τοῦ Πατρός 
ἐκπορεύεται…» (Ιωάν. 15, 26)˙δ) «πο-
ρευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά 
ἒθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό 
ὂνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…» (Ματθ. 28, 
19). Χαρακτηριστικός είναι ο χαιρε-
τισμός του Απ. Παύλου: «Ἡ χάρις 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ κοινωνία τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος μετά πάντων 
ὑμῶν…» (Β’ Κορ. 13, 13). 
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Στην παράδοση της Εκκλησίας 
μας το τριαδικό δόγμα συγκεφαλαι-
ώνεται στο Σύμβολο της Πίστεως 
και αναλυτικά παρουσιάζεται στα 
συγγράμματα των Πατέρων και στη 
θεία Λατρεία. Από τη θ. Λατρεία εν-
δεικτικά αναφέρουμε το «Δόξα 
Πατρί καί Υἱῷ καί ἁγίῳ Πνεύματι…»˙ 

το «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ 
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος…». 

Τα τρία πρόσωπα της Αγίας 
Τριάδας έχουν τα προσωπικά τους 

ιδιώματα. Ο Πατέρας είναι αγέν-
νητος, ο Υιός «γεννάται» προαι-
ώνια από τον Πατέρα, και το Άγιο 

Πνεύμα εκπορεύεται προαιώνια 
από τον Πατέρα. Ο ομοούσιος Τρια-
δικός Θεός ενεργεί και εκδηλώνεται 
προς τον κόσμο ενιαία και αδιαίρε-
τα. Κατά το Μ. Αθανάσιο: «Ὁ Πατήρ 
δι’ Ὑιοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ποιεῖ τά 
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πάντα» (Επιστ. Προς Σεραπίωνα Α, 
28). 

 

γ) Γνωστός, «ψηλαφητός» στην 
Ιστορία         
 Αρχικά αναφέρουμε την «εκ του 
μηδενός» δημιουργία του κόσμου, η 
οποία σχετίζεται με την ελευθερία 
και την αγάπη του Θεού και ταυτί-
ζεται με την έναρξη της ιστορίας. 
Ακόμη μπορούμε να επισημάνουμε 
την έμμεση παρουσία του Θεού 
στην ιστορία της ανθρωπότητας 
διαμέσου των αγίων μορφών της 
Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. 
Σε μερικά μάλιστα γεγονότα διαπι-
στώνεται η άμεση επικοινωνία 
Θεού και ανθρώπου (π.χ. Μωυσής, 
Απ. Παύλος κ.ά.). Στα παραπάνω 
θα μπορούσαμε να προσθέσουμε 
την έμμεση αλλά ενεργό και σω-
τήρια παρουσία του Θεού στη ζωή 
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των ανθρώπων, που πραγματοποι-
είται με τη θαυματουργική παρου-
σία των αγίων της Εκκλησίας μας. 
Η σπουδαιότερη όμως και εμφανέ-
στερη παρουσία του Θεού στην 
ιστορία του κόσμου και του ανθρώ-
που είναι η ενανθρώπηση του δεύ-
τερου προσώπου της Αγίας Τριά-
δας. 
 

δ) «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί» (1 Ιωάν. 
4, 16) 

Η αγάπη είναι το ιδιαίτερο γνώρι-
σμα του χριστιανικού Θεού. Η ιδιό-
τητα αυτή άρχισε να εκδηλώνεται 
από την αρχή της δημιουργίας του 
κόσμου, της οποίας κίνητρα ήταν η 
αγάπη και η ελευθερία Του. Η 
πρόνοια του Θεού εκδηλώνεται ως 
συντήρηση και κυβέρνηση του κό-
σμου για την ύπαρξη και κατεύθυν-
σή του προς την επιτυχία του 
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σκοπού του φανερώνεται στο 
ενδιαφέρον και την αγάπη του Θεού 
προς τον κόσμο και τον άνθρωπο. 
Και η θαυματουργική Του δράση 
είχε ως κίνητρο την αγάπη προς 
τον πάσχοντα άνθρωπο. Η παρα-
βολή του ασώτου υιού τονίζει την 
αγάπη του Θεού προς τον 
άνθρωπο και μάλιστα προς τον 
αμαρτωλό. Μεγαλύτερη απόδειξη 
της μεγάλης αγάπης του Θεού 
αποτελεί το γεγονός της 
ενανθρώπησης του Υιού και Λόγου 
του Θεού: «οὓτω γάρ ἠγάπησεν ὁ 
Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν 
αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἒδωκεν, ἳνα πᾶς 
ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, 
ἀλλ’ ἒχῃ ζωήν αἰώνιον» (Ιωάν. 3, 16). 
Αποκορύφωση της αγάπης αυτής 
είναι η σταυρική θυσία του Χριστού. 
Ο Απ. Παύλος τονίζει σχετικά: «Ὁ 
δέ Θεός πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διά 
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τήν πολλήν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπη-
σεν ἡμᾶς, καί ὂντας ἡμᾶς νεκρούς 
τοῖς παραπτώμασι συνεζωποίησε τῷ 
Χριστῷ˙ χάριτι ἐστε σεσωσμένοι» 

(Εφεσ. 2, 4-5). 
 

KEIMENA 
1. «Ἐν τῇ τοῦ παντός τάξει καί 
ἁρμονίᾳ τόν τοῦ παντός ἡγεμόνα 
νοεῖν ἀνάγκη Θεόν καί τοῦτον ἓνα 
καί οὐ πολλούς». 
(Μ. Αθανασίου, Κατά Ελλήνων, P.G. 

25, 76). 
2. «Ἡμεῖς ἐκ μέν τῶν ἐνεργειῶν 
γνωρίζομεν τόν Θεόν ἡμῶν, τῇ δε 
οὐσίᾳ αὐτῇ προσεγγίζειν οὐχ 
ὑποσχνούμεθα. Αἱ μέν γάρ ἐνέργειαι 
αὐτοῦ πρός ἡμᾶς καταβαίνουσιν, ἡ  

 
δέ οὐσία αὐτοῦ μένει ἀπρόσιτος». 

(Μ. Βασίλειος, Επιστολή 234, 2). 
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3. «Ἡ θεία φύσις αὐτή καθ’ ἑαυτήν ὃ,  
τι ποτέ κατ’ οὐσίαν ἐστί, πάσης 
ὑπέρκειται καταληπτικῆς ἐπινοίας 
καί οὒπω τοῖς ἀνθρώποις πρός τήν 
τῶν ἐκλήπτων κατανόησιν ἐξεύρηται 
δύναμις…». 

(Γρηγόριος Νύσσης, Από το λόγο 
του στο «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ 

καρδίᾳ…» P.G. 44, 1268). 
 

(Το τι είναι κατ’ ουσίαν αυτή καθ’ 
εαυτήν η θεία φύση είναι πάνω από 
κάθε δυνατότητα κατανόησης και 
δεν έχει βρεθεί ακόμη από τους 
ανθρώπους κάποια δύναμη για την 
πλήρη γνώση των ακατανοήτων). 
 

4.«Δεῦτε λαοί τήν τρισυπόστατον 
Θεότητα προσκυνήσομεν. Υἱόν ἐν 
τῷ Πατρί σύν ἁγίῳ Πνεύματι. Πατήρ 
γάρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν, 
συναΐδιον καί σύνθρονον καί Πνεῦ-
μα ἃγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί σύν Υἱῷ 
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δοξαζόμενον. Μία δύναμις, μία 
οὐσία, μία θεότης, ἣν προσκυνοῦ-
ντες πάντες λέγομεν˙ Ἃγιος ο Θεός, 
ὁ τα πάντα δημιουργήσας δι’ Υιού 
συνεργία του Ἁγίου Πνεύματος. 
γιος Ἰσχυρός, δι’ οὗ τόν Πατέρα 
ἐγνώκαμεν καί τό Πνεῦμα τό Ἁγιον 
ἐπεδήμησεν ἐν κόσμῳ. Ἃγιος 
Ἀθάνατος, το Παράκλητον Πνεῦμα, 
τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον 
καί ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον. Τριάς 
Ἁγία, δόξα σοι». 

 (Δοξαστικό του Εσπερινού της 
Πεντηκοστής) 

 

2. «Σύ γάρ εἶ Θεός ἀνέκφραστος, 
ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατά-
ληπτος, ἀεί ὤν, ὡσαύτως ὤν… σύ ἐκ 
τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι ἡμᾶς 
παρήγαγες καί παραπεσόντας 
ἀνέστησας πάλιν καί οὐκ ἀπέστης 
πάντα ποιῶν, ἕως ἡμᾶς εἰς τόν 
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οὐρανόν ἀνήγαγες καί τήν βα-
σιλείαν σου ἐχαρίσω τήν 
μέλλουσαν…». 

(Ευχή της αγίας  
αναφοράς στη Θ. Λειτουργία) 

 
6. «Ἀγαπᾷς γάρ τά ὄντα πάντα καί 

οὐδέν βδελύσσῃ, ὧν ἐποίησας˙ 
οὐδέ γάρ ἄν μισῶν τι κατά-
σκευάσας. Πῶς δέ ἔμεινεν ἄν τι εἰ 
μή σύ ἠθέλησας ἤ τό μή κληθέν 
ὑπό σοῦ διετηρήθη; Φείδῃ δε 
πάντων, ὃτι σά ἐστι, δεσποτα 
φιλόψυχε». 

(Σοφ. Σολ. 11, 24-26) 
 
Αγαπάς όλα όσα υπάρχουν και δεν 
αποστρέφεσαι κανένα από τα δημι-
ουργήματά σου. Γιατί ποτέ δε θα 
δημιουργούσες κάτι που θα το μι-
σούσες. Πώς ήταν άλλωστε δυνατό 
να παραμείνει κάτι που εσύ δε θα 
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το ήθελες ή να διατηρηθεί κάτι που 
εσύ δε θα έφερνες στην ύπαρξη; 
Αντίθετα, όλα τα αγαπάς, γιατί είναι 
δικά σου, φιλόψυχε δεσπότη. 
 

7. «Ποῦ πορευθῶ ἀπό τοῦ πνεύ-
ματός σου καί ἀπό τοῦ προσώπου 
σου ποῦ φύγω; ἐάν ἀναβῶ εἰς τόν 
οὐρανόν, σύ ἐκεῖ εἶ , ἐάν καταβῶ εἰς 
τόν ἃδην, πάρει…». 

 (Ψαλμ. 138, 7-8). 
8. «Πολυμερῶς καί πολυτρόπως 

πάλαι ὁ Θεός λαλήσας τοῖς πατρά-
σι ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ’ ἐσχάτου 
τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν 
ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκε κληρονόμον 
πάντων, δι’ οὗ καί τούς αἰῶνας 
ἐποίησεν».  

(Εβρ. 1, 1-2). 
 

9. «Ὁ νόμος διά Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ 
χάρις καί ἡ ἀλήθεια διά Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἐγένετο. Θεόν οὐδείς 
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ἑώρακε πώποτε˙ ὁ μονογενής υἱός ὁ 
ὤν εἰς τόν κόλπον τοῦ πατρός, 
ἐκεῖνος ἐξηγήσατο». 
 

(Ιωάν. 1, 17-18). 
10. «Διά Νόμου δέ καί προφητῶν 

πρότερον, ἔπειτα δέ διά τοῦ Μονο-
γενοῦς αὐτοῦ Υἱοῦ… κατά τό 
ἐφικτόν τήν ἑαυτοῦ ἐφανέρωσε 
φύσιν». 

 (Ιωάν. Δαμασκηνού, Έκδοσις 
ορθοδόξου Πίστεως 1, 4). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

1. Γιατί δεν είναι δυνατή η γνώση 
της ουσίας του Θεού; 
2. Ποια είναι η διατύπωση και η 
έννοια του τριαδικού δόγματος; 
3. Από το Δοξαστικό της 
Πεντηκοστής να επισημάνετε τα 
προσωπικά ιδιώματα των τριών 
προσώπων της Αγίας Τριάδας. 
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4. Πώς επιτυγχάνεται η μερική 
γνώση του Θεού; 
5. Πώς αποδεικνύεται η παρουσία 
του Θεού στην ιστορία; 
6. Πώς μπορούμε να αποδείξουμε 
ότι αξίζουμε την αγάπη του Θεού;  
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5. Η Βασιλεία του Θεού: Όραμα 

αλλιώτικης ζωής ή ουτοπία;  

Στα πλαίσια του μαθήματος των 
Θρησκευτικών συχνά γίνεται λόγος 
για τη Βασιλεία του Θεού. Το ίδιο 
επισημαίνουμε στη θεία Λατρεία και 
στην Κυριακή Προσευχή. Ο Χριστός 
την έθεσε στο κέντρο της διδασκα-
λίας Του. Επομένως είναι ένα σημα-
ντικό θέμα που σχετίζεται με την 
ύπαρξη και τη ζωή κάθε χριστιανού, 
αλλά και με την κοινωνία κάθε επο-
χής. Γιατί κάθε άνθρωπος και κάθε 
κοινωνία οραματίζονται και προσ-
δοκούν μια αλλιώτικη ζωή από αυ-
τή που ζουν. Η Βασιλεία του Θεού, 
όπως την παρουσιάζει ο Χριστιανι-
σμός, είναι πράγματι ένα όραμα 
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αλλιώτικης ζωής ή είναι μια ουτο-
πία;  
 

α) Ο Χριστός και η Βασιλεία του 
Θεού 

Είναι ανάγκη να διευκρινισθεί ότι 
ο ευαγγελιστής Ματθαίος χρησιμο-
ποιεί το συνώνυμο όρο «Βασιλεία 
των ουρανών» την ιουδαϊκή παρά-
δοση, η οποία από ευλάβεια δεν 
επέτρεπε τη χρήση του ονόματος 
του Θεού. Επομένως είναι αστήρι-
κτη η άποψη ότι ο όρος «Βασιλεία 
των ουρανών» αποδίδει την υπερ-
κόσμια και ίσως εξωκόσμια κατά-
σταση, όπου επικρατεί το θείο θέ-
λημα. Επίσης, η απάντηση του Χρι-
στού στον Πιλάτο: «ἡ βασιλεία ἡ 
ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου του-
του» (Ιωάν. 18, 36) δεν αφαιρεί από 
τη Βασιλεία Του και τον ενδοκοσμι-
κό χαρακτήρα της. Εξάλλου, ο ίδιος 
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ο Χριστός στη διδασκαλία Του 
προειδοποιούσε τους ακροατές 
του: «…μετανοεῖτε˙ ἤγγικε γάρ ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 4, 
17), που σημαίνει ότι σε λίγο θα 
κληθείτε να συμμετάσχετε στη νέα 
ιστορική πραγματικότητα, την 
οποία εγκαινιάζω με το κήρυγμα 
και με τα έργα μου. 

Επομένως ο όρος «Βασιλεία του 
Θεού», χωρίς να έχει καμιά σχέση 
με την έννοια της θεϊκής εξουσίας ή 
της κυριαρχίας, σημαίνει τον και-
νούργιο κόσμο του Θεού, τον οποίο 
κηρύττει, ενσαρκώνει και φανερώ-
νει στον κόσμο ο Χριστός (Μάρκ. 1, 
14-15). Κεντρική ιδέα της διδασκα-
λίας Του, κύριος άξονας του έργου 
Του και τελικός στόχος της αποστο-
λής Του είναι η εγκαθίδρυση της 
νέας πραγματικότητας, της οποίας 
κέντρο και σημείο αναφοράς είναι 
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το θεανθρώπινο πρόσωπο Του. Με 
τη διδασκαλία Του, και ιδιαίτερα με 
τις υπέροχες παραβολές Του, κυ-
ριολεκτικά περιγράφει τον καινούρ-
γιο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. 
Αρκεί να θυμηθούμε μερικές από 
αυτές, για να επισημάνουμε τα βα-
σικά της γνωρίσματα.  

Με τις παραβολές του κρυμμένου 
θησαυρού και του πολύτιμου μαργα-
ρίτη υπογραμμίζεται η ανεκτίμητη 
αξία της Βασιλείας του Θεού (Ματθ. 
13, 44-45). Την αθόρυβη αλλά δυνα-
μική αύξηση της παρουσιάζουν οι 
παραβολές του σιναπιού και της ζύ-
μης (Λουκ. 13, 18-21), ενώ η παρα-
βολή των κακών γεωργών δείχνει τη 
σταθερότητα της εξάπλωσης της 
Βασιλείας του Θεού (Μάρκ. 12, 1-9). 
Το επίκεντρο της νέας πραγματικό-
τητας που υπόσχεται και προσφέ-
ρει ο Χριστός είναι η αγάπη, η 
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οποία διαχέεται στις διανθρώπινες 
σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις του 
ανθρώπου με το Θεό. Οι αλήθειες 
αυτές τονίζονται πολύ παραστατικά 
με τις παραβολές του Καλού Σαμα-
ρείτη (Λουκ. 10, 25-37) και του 
σπλαχνικού πατέρα, που είναι πιο 
γνωστή ως παραβολή του ασώτου 
υιού (Λουκ. 15,11-32). Η Βασιλεία 
του Θεού απευθύνεται σε όλους 
τους ανθρώπους σύμφωνα με την 
παραβολή των βασιλικών γάμων 
(Ματθ. 22, 1-14), αλλά απαιτεί ετοι-
μότητα και εγρήγορση καθώς μας 
διδάσκει η παραβολή των δέκα 
παρθένων (Ματθ. 25, 1-13). 

Εξάλλου με τα θαύματα ο Χρι-
στός παρουσιάζει έμπρακτα τα 
αγαθά αποτελέσματα της επικρά-
τησης της Βασιλείας του Θεού. Σ' 
αυτούς που τον δέχονται ως σω-
τήρα και πιστεύουν στη θεότητά 
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Του προσφέρει την ψυχοσωματική 
υγεία, ενώ σε άλλους χαρίζει το 
φως και τη ζωή.  

Είναι προφανές ότι η Βασιλεία 
του Θεού είναι μια νέα πραγματικό-
τητα, η οποία προσφέρεται μεν από 
Αυτόν, αλλά απαιτεί και την αγωνι-
στική συμμετοχή του ανθρώπου. 
Επομένως έχει προσωπικό και κοι-
νωνικό χαρακτήρα. Αν και αναμένε-
ται ολοκληρωμένη στη μέλλουσα, 
σχετίζεται ήδη άμεσα με την παρού-
σα ζωή.  
 

β) Τα πρότυπα των ανθρώπων της 

Βασιλείας του Θεού 

Ο Χριστός περιγράφει με θαυμά-
σιο τρόπο αυτούς που είναι δυνατό 
να γίνουν άξια μέλη του καινούρ-
γιου κόσμου του Θεού. Σύμφωνα, 
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(Ματθ. 5, 3-16) άξιοι είναι: λοιπόν με 
τους «Μακαρισμούς» 

1. «oἱ πτωχοί τῷ πνεύματι»,δηλα-
δή όσοι νιώθουν τον εαυτό τους 
φτωχό μπροστά στο Θεό, οι ταπει-
νοί. 

2. «oἱ πενθοῦντες», όσοι δηλ. θλί-
βονται για το κακό που υπάρχει 
στη ζωή και στον κόσμο και αγωνί-
ζονται για την εξάλειψή του. 

3. «oἱ πραεῖς», αυτοί που απεχθά-
νονται τη βία, η οποία στην εποχή 
μας εκδηλώνεται έντονα καταστρο-
φικά και με πολλούς τρόπους. 

4. «οἱ πεινῶντες καί διψῶντες τήν 
δικαιοσύνην», δηλαδή αυτοί που 
λαχταρούν και εργάζονται έντονα 
για την επικράτηση της δικαιοσύ-
νης, του θελήματος του Θεού. 

5. «οἱ ἐλεήμονες», όσοι δείχνουν 
συμπάθεια προς τους πάσχοντες 
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Η Θεία Λειτουργία είναι πρόγευση 

της Βασιλείας του Θεού. 
 
και εφαρμόζουν έμπρακτα και ανυ-
στερόβουλα την εντολή του Χρι-
στού «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ιωάν. 
15, 12). 

6. «οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ», αυτοί 
που έχουν καθαρό τον εσωτερικό 
τους κόσμο από ανήθικες επιθυ-
μίες. Γνωρίσματά τους είναι η καθα-
ρότητα της συνείδησης και τα αγνά 
κίνητρα. 
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7. «οἱ εἰρηνοποιοί», όσοι επι-
διώκουν την ειρήνη, αφού έχουν 
εξασφαλίσει την εσωτερική ειρήνη 
ζώντας σύμφωνα με το θέλημα του 
Θεού˙ την ακτινοβολούν στο περι-
βάλλον τους και συμβάλλουν θετικά 
στην επικράτηση αρμονικών σχέ-
σεων ανάμεσα σε πρόσωπα ομά-
δες και λαούς. 

Οι τελευταίοι μακαρισμοί αναφέ-
ρονται στους διωγμούς, στις κακο-
λογίες, στις συκοφαντίες και στα 
εμπόδια που θα προβάλλει ο κό-
σμος με τις αντίθετες δυνάμεις του 
στο έργο των πιστών, οι οποίοι θα 
αγωνίζονται για την επικράτηση 
της Βασιλείας του Θεού. 

 

γ) Η Βασιλεία του Θεού στη 
λατρεία και στην ιστορία της  
Εκκλησίας  
Προσεκτική ανάλυση της λατρείας  

103 / 49-50 



 

«Σύμφωνα με την υπόσχεση του 

Θεού προσμένουμε καινούριους 

ουρανούς και καινούρια γη, όπου θα 

βασιλεύει η δικαιοσύνη» (Β' Πέτρου 

3,13). 

της Εκκλησίας μας οδηγεί στη δια-
πίστωση ότι ο κεντρικός άξονας και 
ο στόχος της είναι η βίωσή της από 
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τους συμμετέχοντες σ' αυτήν πι-
στούς. Η θεία λειτουργία αρχίζει με 
την αναφώνηση: «Εὐλογημένη ἡ 
βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ 
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…». Κατά τη 
«μεγάλη είσοδο» ο λειτουργός 
εύχεται: «Πάντων ἡμῶν μνησθείη 
Κύριος ὁ Θεός ἐν τῇ βασιλείᾳ 
αὐτοῦ…», ενώ κατά την απαγγελία 
της Κυριακής Προσευχής παρακα-
λούμε το Θεό: «ἐλθέτω ἡ βασιλεία 
Σου». Με τη λατρεία η Εκκλησία 
αφενός μεν συνδέει μυστηριακά το 
περιεχόμενο της Βασιλείας του 
Θεού με τη χάρη του Αγίου Πνεύμα-
τος, αφετέρου δε ανασυνδέει τον 
πιστό με το θεανθρώπινο πρόσω-
πο του Χριστού. 

Το μήνυμα της Βασιλείας του 
Θεού οι πιστοί χριστιανοί αφενός 
μεν το γνωρίζουν, αφετέρου δε το 
βιώνουν καθημερινά και κάθε 
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στιγμή στη ζωή τους. Αυτό το μη-
νυμα δεν έχει θεωρητικό χαρακτή-
ρα, ούτε συνδέεται απλά με το περι-
εχόμενο της πίστης του χριστιανού. 
Στην ουσία έχει πρακτικό χαρακτή-
ρα, γιατί εκδηλώνεται έμπρακτα 
στη ζωή και στη συμπεριφορά του. 
Διαχέεται σε ολόκληρο το πλέγμα 
των σχέσεών του με το Θεό, με το 
συνάνθρωπο του και με τη φύση. 
Από την ενεργό και συνειδητή συμ-
μετοχή του στη λατρεία της Εκκλη-
σίας ο πιστός αναβαπτίζεται, ενι-
σχύεται και στη συνέχεια δραστη-
ριοποιείται στην κοινωνική του 
ζωή. Αυτό το τελευταίο στοιχείο 
είναι απαραίτητο και πρώτη ανά-
γκης για τον άνθρωπο της εποχής 
μας, η οποία πάσχει εμφανώς από 
την έλλειψη των αγαθών της Βασι-
λείας του Θεού. 
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Η ιστορία της Εκκλησίας είναι ο 
αψευδής μάρτυρας της αγωνιστικής 
προσπάθειας των χριστιανών όλων 
των εποχών να μεταφέρουν στη 
ζωή το νόημα και το όραμα μιας αλ-
λιώτικης ζωής, δηλαδή της Βασι-
λείας του Θεού. Συγκεκριμένες ενέρ-
γειες με συγκεκριμένα αποτελέσμα-
τα αναφέρονται από την εκκλησια-
στική και παγκόσμια ιστορία. 

 

δ) Η Βασιλεία του Θεού στην 
εποχή μας 

Η Εκκλησία ως μια νέα κοινωνία 
σε πορεία, έκανε πράξη σποραδικά 
μέσα στην ιστορία τα μηνύματα της 
Βασιλείας του Θεού. Κι αυτό γιατί 
στην ουσία ταυτίζονται• η μεν στρα-
τευόμενη Εκκλησία με την επίγεια 
μορφή της Βασιλείας του Θεού, η δε 
θριαμβεύουσα με τη μέλλουσα, τέ-
λεια και ένδοξη μορφή της. 
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Επομένως η πρόσκληση της 
Εκκλησίας για την ενεργό 
συμμετοχή μας στη νέα 
πραγματικότητα της Βασιλείας του 
Θεού δεν είναι μια ουτοπική 
πρόσκληση, αλλά μια λυτρωτική 
πρόκληση για το σύγχρονο άνθρω-
πο, ο οποίος διψά και εναγωνίως 
αναζητεί τα αγαθά της Βασιλείας 
του Θεού: εσωτερική γαλήνη, ειρή-
νη, ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, 
πνευματική πληρότητα, αγαπητικές 
σχέσεις, απελευθέρωση από το 
κακό, το θάνατο, τη φθορά. 

Όσοι δέχονται την πρόσκληση 
αυτή, άτομα και κοινωνίες, καλού-
νται να αγωνιστούν έντιμα και ανυ-
ποχώρητα για την άμεση πραγμα-
τοποίηση του οράματος μιας αλ-
λιώτικης ζωής. Όσοι θέλουν και 
προσπαθούν γι' αυτό, γνωρίζουν 
βέβαια τις δυσκολίες, γιατί «διά 
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πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν 
εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πρ. 14, 
22), αλλά ο θεμελιωτής και ενσαρ-
κωτής της τους διαβεβαιώνει και 
τους ενισχύει λέγοντας: «ἰδού…ἡ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν 
ἐστιν» (Λουκ. 17,21)• δηλ. μέσα σας 
και ανάμεσα σας. Έχουμε χρέος και 
συμφέρον να συνειδητοποιήσουμε 
αυτήν την αλήθεια και να δείξουμε 
ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι 
απλά ένα όραμα αλλιώτικης ζωής, 
αλλά και μια από τώρα ψηλαφητή 
πραγματικότητα και βέβαιη ελπίδα 
για πρόσωπα και κοινωνίες. Όλοι 
μπορούμε να συμμετάσχουμε στην 
προσπάθεια της υλοποίησης του 
οράματος αυτού. Ποιος μπορεί να 
αρνηθεί τη συμμετοχή του στην 
προσπάθεια για την υλοποίηση του 
οράματος αυτού;
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ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Πορευόμενοι δέ κηρύσσετε 
λέγοντες ὃτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν. Ἀσθενοῦντας θερα-
πεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, 
νεκρούς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλ-
λετε˙ δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν 
δότε». 

(Ματθ. 10, 7-8). 
 

2. «Ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ 
καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται 
ὑμῖν». (Ματθ. 6, 33)˙ «οὐ πᾶς ὁ 
λέγων μοί Κύριε, Κύριε εἰσελεύσεται 
εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ 
ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Πατρός μου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς». 

(Ματθ. 7, 21) 
 

3. «Μνήσθητι, Κύριε, τῆς ἐκκλησίας 
σου τοῦ ρύσασθαι αὐτήν ἀπό παντός 
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πονηροῦ καί τελειῶσαι αὐτήν ἐν τῇ 
ἀγάπη σου καί σύναξον αὐτήν ἀπό 
τῶν τεσσάρων ἀνέμων, τήν 
ἁγιασθεῖσαν, εἰς την σήν βασιλείαν 
ἥν ἡτοίμασας αὐτῇ». 

(Διδαχή των 12 Αποστόλων, Χ,5) 
 

4. «Θάνατος κάποτε δεν θα 
υπάρχει πια, 
ούτε μίσος, ούτε φόβος, ούτε 
πένθος, 
ούτε πόνος, ούτε δάκρυα. 
Χαρά θα υπάρξει κάποτε, 
χαρά για όλους, 
γιορτή δίχως τελειωμό, 
χαρά αφάνταστα μεγάλη, 
κάποτε και ύστερα για πάντα. 
Αυτή είναι η πίστη δική μου και δική 
σας 
που μας κρατάει ζωντανούς και 
άγρυπνους» 

(Παραλλαγή στο Αποκ. 21, 1-5). 
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(Από το βιβλίο «Horizonte. Gebete 
und Texte fur heute» Εκδ. Μ. 
Langer - Chr. Reeker, Hildesheim 
1981, σ. 184• μτφρ. Γ. Τσανανά). 
 

5. Η Βασιλεία του Θεού είναι 
κοντά 
Όταν οι άνθρωποι αγαπούν ο ένας 
τον άλλο, 
Όταν κάνουν ο ένας τον άλλο 
ευτυχισμένο, 
Όταν πηγαίνουν ο ένας στον άλλο 
και δίνουν τα χέρια, 
Όταν δημιουργούν προϋποθέσεις για 
ειρήνη, 
Όταν κάνουν διάλογο μεταξύ τους, 
Όταν είναι χαρούμενοι και 
κατανοούν ο ένας τον άλλο, 
Όταν χαρίζουν ο ένας στον άλλο 
χαρά 
με ένα λόγο καλό, με ένα γεμάτο 
αγάπη 
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και κατανόηση βλέμμα... 
Τότε η Βασιλεία του Θεού πάντοτε 
είναι κοντά. 
(Μάνφρεντ Λάνγκερ, Σύγχρονος 
γερμανός θεολόγος• από την 
ποιητική του συλλογή: «Wider die 
Resignation» (= ενάντια στην 
παραίτηση), Regensburg, 1977• 
μτφρ. Γ. Τσανανά). 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Ποια είναι η σωστή σημασία του 
όρου «Βασιλεία του Θεού»; 
2. Ποια είναι τα γνωρίσματα της 
Βασιλείας του Θεού σύμφωνα με τις 
παραβολές του Χριστού; 
3. Ποια είναι τα πρότυπα των 
ανθρώπων της Βασιλείας του Θεού 
σύμφωνα με τους Μακαρισμούς; 
Μπορούν σήμερα να υλοποιηθούν; 
4. Ποια είναι η βαθύτερη σχέση της 
Βασιλείας του Θεού με τη λατρεία; 
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5. Γιατί και πώς μπορούμε να 
συμβάλλουμε στην επικράτηση της 
Βασιλείας του Θεού στην εποχή 
μας; 
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6. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και 
είναι «σημείον αντιλεγόμενον»;  
 

Όταν ο Ιησούς έγινε σαράντα 
ημερών, η Θεοτόκος τον πήγε, 
όπως ήταν συνήθεια, στο Ναό. Εκεί 
ο γέροντας Συμεών, αφού τον πήρε 
στην αγκαλιά του, προφήτεψε ότι 
αυτό το παιδί «θα είναι σημείο αντι-
λεγόμενο, για να φανερωθούν οι 
πραγματικές διαθέσεις πολλών» 
(Λουκ. 2, 34-35). Η ιστορία τον επα-
λήθευσε. Ήδη από την πρώτη 
στιγμή της δράσης του Ιησού τα 
ίδια τα Ευαγγέλια μας παραδίδουν 
ρεαλιστικά τη διάσταση απόψεων 
που υπήρχε, παρά τα ολοφάνερα 
θαύματα: «Και μέσα στο πλήθος 
υπήρχε μεγάλη διχογνωμία γι' αυτόν. 
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Άλλοι έλεγαν «Είναι καλός άνθρω-
πος», ενώ άλλοι έλεγαν: «όχι, παρα-
πλανά το λαό» (Ιωάν. 7, 12) ή «Αυ-
τός δεν είναι ο ξυλουργός, ο γιος 
της Μαρίας;» (Μάρκ. 6, 3). Η διχο-
γνωμία αυτή για το πρόσωπο του 
συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Ποιοι 
είναι όμως οι λόγοι αυτής της στα-
σης των ανθρώπων απέναντι του;  
 

α) Προβλήματα γύρω από το 
πρόσωπο του Ιησού Χριστού 

Κατά τη διαδρομή των αιώνων 
από τον ερχομό του Ιησού μέχρι 
σήμερα αμφισβητήσεις δημιουργή-
θηκαν σχετικά με το πρόσωπό Του 
για πολλά θέματα: 
1. Η ιστορική ύπαρξη του ίδιου του 
Ιησού. Αν και το ζήτημα αυτό φαί-
νεται να μην αποτελεί πλέον πρό-
βλημα, αφού τα γεγονότα της Και-
νής Διαθήκης τοποθετούνται στην 
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εποχή της αναπτυγμένης ιστοριο-
γραφίας και κριτικής σκέψης και 
σώζονται εξωχριστιανικές πηγές 
που μιλούν για τον Ιησού λίγα μό-
λις χρόνια μετά τη δράση του, 
ωστόσο κατά καιρούς εμφανίζονται 
φωνές αμφισβήτησης. 

2. Η θαυματουργική σύλληψή Του 
από την Παρθένο Μαρία και ολό-
κληρο το θεϊκό σχέδιο της ενανθρώ-
πησής Του.  
3. Ο σκοπός της δράσης Του. Κατά 
καιρούς έχουν διατυπωθεί ερωτή-
ματα αν ο Ιησούς ήθελε να δημιουρ-
γήσει μια θρησκεία και κατά πόσο 
όντως κήρυττε ότι ήταν Θεός. 
4. Τα θαυματουργικά Του έργα, που 
αμφισβητήθηκαν ως φανταστικές 
αφηγήσεις των μαθητών Του ή 
μεταγενέστερων χριστιανών. 
5. Η διδασκαλία Του. Εφ' όσον ο 
ίδιος ο Ιησούς προσέγγισε 
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προσωπικά τους ανθρώπους και 
δεν άφησε γραπτά, πολλοί θέτουν 
το ερώτημα κατά πόσον η 
αυθεντική διδασκαλία του Ιησού 
είναι η ίδια μ' αυτή που παρέδωσαν 
οι μαθητές του. 
6. Η αιτία και ο τρόπος θανάτωσης 
Του. Αμφισβητούνται τόσο η σταυ-
ρική Του θυσία, όσο και η αιτία της. 
7. Η Ανάσταση Του. Το ζήτημα αυτό 
είναι το σημαντικότερο για το Χρι-
στιανισμό, αφού η Ανάσταση ήταν 
η επιβεβαίωση της μεσσιανικής 
ιδιότητας του Ιησού και η αρχή του 
κηρύγματος των Αποστόλων. Ταυ-
τόχρονα είναι και η μεγαλύτερη 
πρόκληση στη λογική. 
 

β) Αίτια της αμφισβήτησης 
 Αίτια της αμφισβήτησης του του 
Ιησού κατά την εποχή της δράσης 
Του ήταν: 
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 η αμφισβήτηση από τον Ιησού 
των παραδοσιακών αξιών: ο 
αρχαίος κόσμος χαρακτηριζόταν 
από κάποιες αντιλήψεις για τη 
σχέση άνδρα-γυναίκας, κυρίου-
δούλου, βασιλιά-υπηκόου, το 
ρόλο του πλούτου ή της οικο-
γένειας, για τη σχέση Θεού και 
ανθρώπων, ηθικής και θρησκευ-
τικής ζωής, τις οποίες ο Ιησούς 
αμφισβητεί φέρνοντας την και-
νούργια πραγματικότητα της 
Βασιλείας του Θεού. 

 η κριτική του Ιησού στις 
πολιτικές και θρησκευτικές 
ηγεσίες: οι πολιτικοί και θρησκευ-
τικοί άρχοντες των Εβραίων (Συν-
έδριο, Αρχιερείς, Φαρισαίοι) εκμε-
ταλλεύονταν τη θρησκευτικότητα 
του λαού, τον καταπίεζαν και τον 
οδηγούσαν σε τυπολατρία. 
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Ο Ιησούς αντιστάθηκε σ’ αυτά χτυ-
πώντας την τυπολατρία και την 
υποκρισία των θρησκευτικών αρ-
χόντων και παρουσιάζοντας στο 
λαό μια καινούργια πραγματικό-
τητα, τη Βασιλεία του Θεού. 

 το άνοιγμα του Ιησού στα έθνη: 
ο Ιησούς αμφισβήτησε τη 
μοναδικότητα του λαού του 
Ισραήλ στην αποκάλυψη του 
Θεού. Το μηνυμά Του ήταν 
μήνυμα που απευθυνόταν σε 
όλους τους λαούς της γης, τους 
οποίους ο ισραηλιτικός λαός 
θεωρούσε ως μη εκλεγμένους, 
ενώ ήθελε για τον εαυτό του την 
αποκλειστικότητα της εύνοιας του 
Θεού και της σωτηρίας. 

 Στη σύγχρονη εποχή ή και λίγο 
παλιότερα πολλές αιτίες σχετίζο-
νται με χαρακτηριστικά της σύγ-
χρονης σκέψης: 
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Δομίνικος Θεοτοκόπουλος (Γκρέκο). 
Η εκδίωξη των εμπόρων από το Ναό, 

Λονδίνο, Εθνική Πινακοθήκη 
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 η υπερβολική έμφαση στην 
ιστορική κριτική: ο σύγχρονος 
άνθρωπος θεωρεί ως ιστορικά τα 
γεγονότα που τεκμηριώνονται 
λογικά μέσα από επιστημονικά 
και αρχαιολογικά δεδομένα.  

 
«Άκρα Ταπείνωσις». Τοιχογραφία 
στο παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής 
Τιμίου Προδρόμου στη Στεμνίτσα 
Αρκαδίας «δια χειρός» Νικολάου 

Χούτου 
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Έτσι αναζητήθηκαν οι ιστορικές 
εκείνες μαρτυρίες που θα τεκμη-
ρίωναν την ιστορικότητα του προ-
σώπου του Ιησού. Υποτιμήθηκαν 
οι συνέπειες της δράσης του 
(ίδρυση της Εκκλησίας), με 
αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί η 
ιστορικότητα του προσώπου του. 
Η ιστορική κριτική όμως, δεν αρκεί 
πάντα για να διεισδύσει κανείς και 
στο νόημα των γεγονότων, ειδικά 
όταν αυτά αφορούν υπαρξιακά 
ζητήματα του ανθρώπου. Ενώ, 
λοιπόν, η ιστορική κριτική είναι 
θεμελιώδης για τη γνώση της 
αλήθειας, δεν πρέπει να θεωρείται 
ως μοναδικός δρόμος και να 
απολυτοποιείται. Χρειάζεται και 
πίστη που είναι αποτέλεσμα ελευ-
θερίας. Σήμερα δεν υπάρχουν σο-
βαρές φωνές που να αμφισβητούν 
την ιστορικότητα του Ιησού και η 
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αμφισβήτηση στρέφεται κυρίως 
στη θεϊκή του ιδιότητα. 

 η απολυτοποίηση των κοινωνι-
κών και οικονομικών ερμηνειών: 
στη σημερινή εποχή δίνεται υπερ-
βολική έμφαση στα κοινωνικά και 
οικονομικά αίτια πολλών ιστορι-
κών γεγονότων, κυρίως από 
κάποιες πολιτικοκοινωνικές ιδεο-
λογίες. Έτσι ο Ιησούς και το έργο 
Του ερμηνεύονται ως ένα προϊόν 
των αντίστοιχων κοινωνικοοικο-
νομικών συνθηκών της εποχής 
εκείνης. 
Τέλος, άλλες αιτίες αμφισβήτησης 
είναι διαχρονικές όπως: 

• η πρόκληση απέναντι στη λογι-
κή: η ενανθρώπηση του Θεού και 
η ιδέα ενός Θεού που σταυρώνε-
ται χωρίς αντίσταση, καθώς και η 
ανάστασή του αποτελούν σκάν-
δαλο για τη λογική, που θέλει να 
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ερμηνεύει τα πάντα με βάση τα 
ανθρώπινα δεδομένα. 

 η πρόκληση απέναντι στον ηθι-
κισμό: η αντίληψη του ανθρώπου 
ότι η ηθική παίζει απόλυτο ρόλο 
για την ομαλή λειτουργία της κοι-
νωνίας λέγεται «ηθικισμός». Αν 
και διευκολύνει τον άνθρωπο και 
την κοινωνία, ο Ιησούς έδειξε ότι 
σημασία για τον άνθρωπο έχει η 
διάσωση του ανθρώπινου προ-
σώπου από την αλλοτρίωση και 
τη φθορά και ότι μόνο η σχέση με 
το Θεό νικά το κακό και το θάνατο, 
σχέση που πολλές φορές φαίνεται 
ακατανόητη (παράδειγμα η δικαί-
ωση του μετανοημένου ληστή, 
του τελώνη κτλ.). Έτσι βγάζει τον 
άνθρωπο από τη «βολική» λύση 
του ηθικισμού. 

 η άρνηση των θρησκευτικών 
στερεοτύπων: ο Ιησούς 
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εμμένοντας στην αποστολή του 
για τη σωτηρία των ανθρώπων 
από τη φθορά και το θάνατο ξε-
περνά διαρκώς τα στερεότυπα 
που οι άλλοι κατασκευάζουν γι' 
αυτόν για να τον φυλακίσουν. Ως 
Θεός επί γης αρνείται να μεταβλη-
θεί σε επίγειο βασιλιά, κοινωνικό 
μετασχηματιστή, άφωνο είδωλο, 
ιδέα κτλ. κι αυτό φαίνεται μέχρι 
τέλους, όταν αρνείται να κάνει 
κατά παραγγελία θαύματα, για να 
πιστέψουν οι άρχοντες του 
Ισραήλ ή να αποφύγει τη σταύ-
ρωση. 
 

γ) Η βάση κάθε αμφισβήτησης: 
μηχανισμός άμυνας 

Τελικά το ουσιαστικό πρόβλημα 
είναι η αδυναμία του ανθρώπου να 
παραδεχθεί ότι πρέπει να ξεπερά-
σει τον εγωισμό του και να δεχθεί 
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το Θεό στη ζωή του. Έτσι ο άνθρω-
πος συνεχίζει να θεωρεί τον εαυτό 
του ως κέντρο του κόσμου, να αυ-
το δικαιώνεται και να επιζητεί να 
γίνει θεός, όπως ο πρώτος άνθρω-
πος. Όπως λέει η ψυχολογία, οι 
άνθρωποι για να καταπολεμήσουν 
ένα πρόβλημα αναπτύσσουν μηχα-
νισμούς άμυνας, όπως η επιθετικό-
τητα, όταν νιώθουν ανασφάλεια, και 
οδηγούνται σε μια πραγματική σύγ-
χυση και νεύρωση. Οι μηχανισμοί 
άμυνας στο πρόβλημα της αντι-
δικαίωσης του ανθρώπου είναι η 
αμφισβήτηση και η απώθηση του 
Ιησού. Η λύση της ψυχοφθόρας 
αυτής σύγχυσης και νεύρωσης βρί-
σκεται στην ελεύθερη αποδοχή ότι 
«ο Θεός έγινε άνθρωπος για να 
γίνουμε εμείς θεοί» (Μ. Αθανάσιος). 
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Για ενημέρωση 
Οι εξωχριστιανικές ιστορικές 

μαρτυρίες για την ιστορική ύπαρξη 
του Ιησού που έχουν διασταυρωθεί 
από την ιστορική κριτική είναι 
κυρίως: 

 του Ιουδαίου ιστορικού Φλάβιου 
Ιώση που, που είναι σχεδόν 
σύγχρονος των γεγονότων (έζησε 
από το 37 μέχρι περίπου το 95 μ.Χ.) 
και αναφέρει στο ιστορικό έργο του 
«Ιουδαϊκή Αρχαιολογία», που εξι-
στορεί τα γεγονότα μέχρι το 66 μ.Χ., 
μια αναλυτική μαρτυρία 
(testimonium) αναμφισβήτητης 
αυθεντικότητας για τον ίδιο τον 
Ιησού αλλά και για πρόσωπα του 
περιβάλλοντος του. 

 του Σαμαρείτη Θαλλού (Thallus) 
που σε κάποιο χρονικό που γρά-
φτηκε στη Ρώμη περί το 52 μ. Χ. 
αναφέρει το σκότος κατά τη 
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Σταύρωση και σώζεται στη Χρονο-
γραφία του Σέξτου Ιουλίου Αφρι-
κανού (περί το 221 μ.Χ.). 

 του Σύρου στωικού φιλοσόφου 
Mara Bar Saraplon, ο οποίος σε 
επιστολή μετά το 73 μ. Χ. αναφέρει 
την καταδίκη του Ιησού.  

 του σημαντικού Ρωμαίου 
ιστορικού Κορνηλίου Τάκιτου που 
έζησε από το 55/56 έως μετά το 116 
μ.Χ. και δίνει στο έργο του Annales 
(115-117 μ.Χ.) κάποιες ιστορικά 
επεξεργασμένες πληροφορίες για 
τον Ιησού. 

 του αρχαιοδίφη Γάιου Σουητώ-
νιου (69- μετά το 120 μ.Χ.) που 
περιέλαβε στα έργα του μαρτυρίες 
για τον Ιησού. 

 του λόγιου Πλίνιου του Νεώτερου 
(περ. 62-113 μ.Χ.) ο οποίος σε 
επιστολές του που δημοσιεύθηκαν 
μεταξύ του 100 και 109 μ.Χ. 
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αναφέρει πληροφορίες για τους 
χριστιανούς και δίνει κάποια 
στοιχεία για τον Ιησού. 

  στα παραπάνω πρέπει να 
προσθέσουμε τα ιστορικά στοιχεία 
(ονόματα πολιτικών και θρησκευ-
τικών αρχόντων, τοπωνυμίων, 
αναφορές γεγονότων) που 
περιέχουν τα Ευαγγέλια και τα άλλα 
κείμενα της Καινής Διαθήκης και 
επιβεβαιώνονται από άλλα ιστο-
ρικά έργα και την αρχαιολογική 
σκαπάνη. 
Φυσικά όλα τα παραπάνω επιβε-
βαιώνουν την ιστορικότητα του 
Ιησού αλλά δεν μπορούν να 
ερμηνεύσουν το νόημα και να 
αποφανθούν για τη θεϊκή του ταυτό-
τητα. Αυτά προσεγγίζονται με την 
πίστη που είναι κατόρθωμα ελευ-
θερίας. 
 

130 / 60-61 



ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. Ο μεγάλος ρώσος λογοτέχνης 
Ντοστογιέφσκυ φαντάζεται το Χρι-
στό να έρχεται ξανά στον καιρό της 
Ιερής Εξέτασης στην Ισπανία. Ο κό-
σμος τον ακολουθεί και τότε ο Με-
γας Ιεροεξεταστής διατάζει να τον 
συλλάβουν και να τον φυλακίσουν. 
Το ίδιο βράδυ τον επισκέπτεται στη 
φυλακή, όπου μεταξύ άλλων του 
θυμίζει τους τρεις πειρασμούς του 
Σατανά στην έρημο και του λέει:  
Δες τώρα και μόνος Σου ποιος είχε 
δίκιο: Εσύ ή εκείνος που Σε ρωτού-
σε τότε; Θυμήσου το πρώτο ερώτη-
μα. Αν και δε στο λέω κατά λέξη, μα 
το νόημα ήταν τούτο: «θέλεις να 
πας στον κόσμο και πηγαίνεις μ' 
αδειανά τα χέρια, με κάποια υπό-
σχεση ελευθερίας που οι άνθρωποι 
με την ηλιθιότητά τους και με την 
έμφυτή τους διαφθορά δεν 
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μπορούν ούτε καν να την κατά-
νοήσουν, που τη φοβούνται και τη 
σκιάζονται, γιατί τίποτα και ποτέ 
δεν υπήρξε για τον άνθρωπο και 
την ανθρώπινη κοινωνία πιο αφό-
ρητο απ' την Ελευθερία! Ενώ, βλέ-
πεις αυτές τις πέτρες μέσα σε τούτη 
τη γυμνή πυραχτωμένη έρημο; 
Κάνε τες ψωμιά κι η ανθρωπότητα 
θα τρέξει από πίσω Σου σαν κοπά-
δι, γεμάτη ευγνωμοσύνη κι υπακοή, 
αν και πάντα θα τρέμει από φόβο 
πως θα μπορούσες ν' αποτραβή-
ξεις το χέρι Σου και να πάψεις να 
τους δίνεις τα ψωμιά Σου». Μα Συ 
δε θέλησες να στερήσεις απ' τον 
άνθρωπο την ελευθερία κι απόρ-
ριψες την προσφορά γιατί σκέ-
φτηκες: Τι ελευθερία θα 'ναι αυτή, 
όταν η υπακοή θα εξαγοραστεί με 
ψωμιά; Πρόβαλες την αντίρρηση 
πως ο άνθρωπος ουκ επ' άρτω 
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μόνον ζήσεται∙ μα το ξέρεις τάχα 
πως εν ονόματι αυτού του ίδιου του 
γήινου άρτου θα ξεσηκωθεί 
εναντίον Σου το πνεύμα της γης, θα 
Σε πολεμήσει και θα Σε νικήσει κι 
όλοι θα το ακολουθήσουν φωνάζο-
ντας: «Ποιος μοιάζει μ' αυτό το 
θηρίο που μας έδωσε η φωτιά τ' 
ουρανού!»; Το ξέρεις πως θα περά-
σουν αιώνες κι αιώνες και η ανθρω-
πότητα θα διακηρύξει με το στόμα 
της Σοφίας και της Επιστήμης της 
πως έγκλημα δεν υπάρχει και πως, 
συνεπώς, δεν υπάρχει και αμαρτία 
και πως υπάρχουν μονάχα πεινα-
σμένοι; «Χόρτασέ τους και τότε μο-
νάχα να τους ζητάς αρετή!». Να τι 
θα γράψουν στη σημαία που θα 
σηκώσουν εναντίον Σου και που μ' 
αυτή θα γκρεμίσουν το ναό Σου. Στη 
θέση του ναού Σου θα υψωθεί ένα 
νέο οικοδόμημα, ένας καινούργιος 
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φοβερός πύργος της Βαβέλ και, 
μόλο που κι αυτός δε θα τελειώνει 
όπως κι ο προηγούμενος, όμως 
παρ' όλ' αυτά θα μπορούσες να τον 
αποφύγεις αυτόν το νέο πύργο και 
να συντομέψεις κατά χίλια χρόνια 
τα βάσανα των ανθρώπων -γιατί σε 
μας θα 'ρθουν πάλι, αφού κατά-
βασανιστούν με τον πύργο τους!... 

Και να που αντί να βάλεις σταθε-
ρές βάσεις για τον ησυχασμό της 
ανθρώπινης συνείδησης μια για 
πάντα, τους πρόσφερες ό,τι πιο 
ασυνήθιστο, ενδεχόμενο και αόρι-
στο, όλα κείνα που ήταν ανώτερα 
απ' τις δυνάμεις των ανθρώπων. 
Φέρθηκες λοιπόν σαν να μην τους 
αγαπούσες καθόλου. Και ποιος το 
'κανε αυτό; Κείνος που ήρθε να θυ-
σιάσει τη ζωή Του για χάρη τους! 
Αντί να κυριέψεις την ανθρώπινη 
ελευθερία Εσύ την 
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πολλαπλασίασες και βάρυνες την 
ψυχή τους για τον αιώνα τον 
άπαντα με τα βάσανα τούτης της 
ελευθερίας. Θέλησες την ελεύθερη 
αγάπη του ανθρώπου, θέλησες να 
Σε ακολουθήσει ελεύθερα. Αντί να 
υπακούει στον παλιό αυστηρό νό-
μο, ο άνθρωπος έπρεπε με ελεύθε-
ρη καρδιά ν' αποφασίζει από δω 
και μπρος ποιο είναι το καλό και 
ποιο το κακό, έχοντας μοναδικό του 
οδηγό τη μορφή Σου. Μα είναι δυ-
νατό λοιπόν να μη σκέφτηκες πως 
τελικά θ' απαρνηθεί ακόμα και τη 
μορφή Σου και την αλήθεια Σου, 
συντριμμένος κάτω απ' το τρομερό 
βάρος: την ελευθερία της εκλογής; 
Θα φωνάξουν στο τέλος πως η αλή-
θεια δε βρίσκεται σε Σένα, γιατί θα 
'ταν αδύνατο να τους αφήσει κανείς 
σε μεγαλύτερη σύγχυση και αγωνία 
απ' όσο τους άφησες Εσύ, 

135 / 63 



αφήνοντάς τους τόσες φροντίδες 
και τόσα άλυτα προβλήματα. 
Ώστε λοιπόν Εσύ ο ίδιος έβαλες τις 
βάσεις για την καταστροφή της 
βασιλείας Σου και μην κατηγορείς 
γι' αυτό κανέναν άλλο. Κι όμως τι 
Σου είχε προσφερθεί! Υπάρχουν 
τρεις δυνάμεις στον κόσμο που θα 
μπορούσαν να νικήσουν και να 
υποτάξουν για πάντα τη συνείδη-
ση αυτών των αδύναμων στασια-
στών, κι αυτό για τη δική τους την 
ευτυχία. Αυτές οι δυνάμεις είναι: το 
θαύμα, το μυστήριο και το κύρος: 
Εσύ απέρριψες και το 'να και τ' 
άλλο και το τρίτο, κι έδωσες μονά-
χος Σου το παράδειγμα για να κά-
νουν όλοι το ίδιο. 

Μάθε πως δε Σε φοβάμαι. Μάθε 
πως και ‘γω ήμουνα στην έρημο, 
πως και ‘γω έζησα με ακρίδες κι 
αγριόριζες, πως και ‘γω ευλογούσα 
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την ελευθερία που μ' αυτήν Εσύ 
ευλόγησες τους ανθρώπους, πως 
και ‘γω ετοιμαζόμουν να γίνω ένας 
απ' τους εκλεκτούς Σου, να γίνω 
ένας απ' τους ισχυρούς και μεγά-
λους, διψώντας να «συμπληρώσω 
τον αριθμό». Μα συνήλθα και δε 
θέλησα να υπηρετήσω την αφροσύ-
νη. Γύρισα και προσχώρησα στην 
ομάδα εκείνων που διορθώσανε το 
έργο Σου. Εγκατέλειψα τους περή-
φανους και επέστρεψα στους ταπει-
νούς για να τους κάνω ευτυχισμέ-
νους. Όλα όσα Σου λέω θα γίνουν 
και η βασιλεία μας θα οικοδομηθεί: 
Σου ξαναλέω πως αύριο κιόλας θα 
δεις αυτήν την υπάκουη αγέλη να 
τρέχει με το πρώτο μου νεύμα και 
να συδαυλίζει την πυρά όπου θα Σε 
κάψω, γιατί ήρθες να μας ενοχλή-
σεις. Γιατί, αν υπάρχει κανένας που 
αξίζει περισσότερο από κάθε άλλον 
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Η Σταύρωση 

 
την πυρά μας, αυτός είσαι Εσύ. 
Αύριο θα Σε κάψω. 
 Dixi (Τελείωσα). 
 (Φ. Ντοστογιέφσκι), Αδελφοί Καρα-
μαζώφ, κεφ. 5ο, απόσπασμα από 
το «Μεγάλο Ιεροεξεταστή») 
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Ποια σημεία αμφισβητήθηκαν 
σχετικά με τον Ιησού; 
2. Πώς κρίνετε την άρνηση 
κάποιων ανθρώπων να δεχτούν 
την ιστορικότητα του Ιησού; 
3. Είναι για σας και ως ποιο σημείο 
σκάνδαλο η ενανθρώπηση ή η 
σταύρωση του Ιησού; 
4. Ποια τα αίτια των αμφισβη-
τήσεων; 
5. Σήμερα τι αμφισβητούν οι 
άνθρωποι σχετικά με το πρόσωπο 
του Χριστού; 
6. Αναλύστε το κείμενο του 
Ντοστογιέφσκυ απαντώντας στα 
ερωτήματα: α) Πώς φαντάζεται τον 
Ιησού ο Μέγας Ιεροεξεταστής, β) σε 
ποια σημεία η εξουσία που εκπρο-
σωπεί ο Μέγας Ιεροεξεταστής 
έρχεται να «διορθώσει» το έργο του 
Ιησού;  
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