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 Ο Θεός κατά το χριστιανισμό είναι : 
Ον προσωπικό     ον απόλυτο 
 Παντογνώστης    αιώνιος 

 Πάνσοφος     πανταχού παρών 

 Αυτεξούσιο     παντοδύναμος 
(στον υπέρτατο βαθμό) 

 
 
  
α) ο Θεός είναι απρόσιτος στην ουσία του και μεθεκτός στις ενέργειές του 

 

Ζητάμε από τα παιδιά να μας γράψουν στον πίνακα όσα επίθετα γνωρίζουν, 

τα οποία χαρακτηρίζουν το Θεό. 

(αιώνιος, άναρχος, απρόσιτος, άκτιστος) 

Τι σημαίνει απρόσιτος; 

Από το α  (στερ.) και προσιτός, απλησίαστος, απροσπέλαστος. 

Τι σημαίνει μεθεκτός; 

Από το ρ. μετέχω, αυτός στον οποίο μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι, να έρθουμε 

σε επαφή, να επικοινωνήσουμε. 

Τι εννοούμε όταν λέμε ουσία; 

Από τι αποτελείται κάτι. 

 

Τι είναι οι ενέργεις του Θεού; 
Οι δυνάμεις του Θεού με τις οποίες εκείνος εκδηλώνεται στη σχέση του με τον  

άνθρωπο και σε σχέση με τον κόσμο. 

 

Άρα οι ενέργειες του Θεού είναι απρόσιτες ή προσιτές; Είναι αμέθεκτες ή 

μεθεκτές; Είναι άκτιστες ή κτιστές;  
(άκτιστες μεν, μεθεκτές δε) 

 

Καλό θα ήταν να διαβάσουμε σε αυτό το σημείο την υποσημείωση της 

σελ. 39 

 

 



 

 

Ουσιοποιός ενέργεια   Λογοποιός ενέργεια 
Δημιουργική ενέργεια στην   η ενέργεια που προικίζει με λογική 

οποία μετέχουν όλα τα όντα τα όντα, μετέχουν σ΄ αυτήν τα λογικά 

μόνο όντα (άνθρωποι, άγγελοι) 

 

Μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό; 
Όταν θέλει μπορεί να αποκτήσει μερική γνώση του Θεού. 

Πώς επιτυγχάνεται εκ μέρους του Θεού; 
Εν μέρει με τη φυσική αποκάλυψη ή έμμεση αποκάλυψη 

 στη δημιουργία & διακυβέρνηση του κόσμου 

 στη συνείδηση του ανθρώπου 

 στην ιστορία της ανθρωπότητας 

Στην πληρότητά της με την υπερφυσική αποκάλυψη  

 από τον Αδάμ 

 στους Πατριάρχες & προφήτες της Π.Δ. 

 στην ενσάρκωση του Ι.Χριστού 

 στους αποστόλους 

 στα βιβλία της Αγ. Γραφής 

 στις οικουμενικές συνόδους 

 στην προφορική ιερά παράδοση (πατέρες της Εκκλησίας) 

 

Πώς επιτυγχάνεται εκ μέρους του ανθρώπου; 
Βάση = η λογική του ανθρώπου 

Προϋπόθεση = η πίστη του 

 

Ανώτατος βαθμός μέθεξης στις ενέργειες του Θεού είναι η αγιότητα και η 

θέωση. 

 

 
 

β) Ο Θεός είναι ένας και Τριαδικός 

 

 « ο ένας ως προς την ουσία ή φύση Θεός είναι Τριαδικός ως προς τις 

υποστάσεις ή πρόσωπα» 

 «Μονάς άμα και Τριάς» 

 «Μονάς εν Τριάδι» 

 «Τριάς εν Μονάδι» 
 

Εδώ θα ήταν ίσως χρήσιμο να πούμε την ιστορία με τον ι. Αυγουστίνο και  

τον άγγελο. 

 

Το μυστήριο της Αγ. Τριάδος είναι υπέρλογο, άρα δεν μπορούμε να το 

ερευνήσουμε και να το εξηγήσουμε με το όργανο της λογικής. 



Υπάρχουν ενδείξεις για τον τρόπο ύπαρξης του Θεού σε όλη την Αγ. 

Γραφή (Π.Δ., Κ.Δ.), στην παράδοση της Εκκλησίας μας (Σύμβολο 

Πίστεως), στα συγγράμματα των Πατέρων, στις ευχές της θ.Λατρείας. 

Σύμφωνα με αυτά: 

1. Η φύση του Τριαδικού Θεού είναι=  

μία, ενιαία, άναρχη, αιώνια, άπειρη, άκτιστη, ακατάληπτη 

2. Κάθε πρόσωπο της Αγ. Τριάδος είναι= 

φορέας της θ. Ουσίας  & ταυτόχρονα όλος ο Θεός. 

3. Η θ. Ουσία υπάρχει «ασυγχύτως, ατρέπτως, και αδιαιρέτως» 

ολόκληρη στα τρία πρόσωπα της Αγ. Τριάδας. 

4. Οι σχέσεις μεταξύ τους είναι = 

σχέσεις ουσιαστικής αγάπης και «ομοουσιότητας», που 

εκφράζονται με τον όρο «αλληλοπεριχώρηση». 

5. Τα τρία πρόσωπα έχουν τα προσωπικά τους ιδιώματα= 

Ο Πατέρας     Ο Υιός                              Το αγ. Πνεύμα 

  αγέννητος    γεννητός          εκπορευτόν 

                             γεννάται προαιώνια           εκπορεύεται προαιώνια 

                             από τον Πατέρα.         από τον Πατέρα. 

  

Στον κόσμο ο ομοούσιος Τριαδικός Θεός εκδηλώνεται ενιαία 

και αδιαίρετα. 

 

 
γ) Γνωστός, «ψηλαφητός» στην Ιστορία 

 

1. έναρξη της ιστορίας 

δημιιουργία του κόσμου «εκ του μηδενός» 

(ελευθερία και αγάπη του Θεού) 

2. έμμεση παρουσία του Θεού 

μέσω προσώπων στην Π. & Κ.Δ. 

3. άμεση επικοινωνία με τον άνθρωπο 

(π.χ. Μωυσής, απ. Παύλος) 

4. έμμεση αλλά ενεργή και σωτήρια παρουσία 

(θαυματουργική παρουσία των αγίων της Εκκλησίας) 

5. ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου του Θεού 

Χριστούγεννα 

 

δ) « Ο Θεός αγάπη εστί» (α΄ Ιωάν. 4,16) 

1. δημιουργία του κόσμου 

2. συντήρηση & κυβέρνηση του κόσμου 

3. θαυματουργική δράση προς τον πάσχοντα άνθρωπο 

4. ενανθρώπιση του Υιού & Λόγου του Θεού 

5. σταυρική θυσία  


