
4.   ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ             Ο  ΘΕΟΣ                             
ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 



Βασική προϋπόθεση                                          
για να μιλήσει κανείς                                   

για τον Θεόν μας                                           
είναι                                                                            

η σαφής διάκριση  

μεταξύ των όρων : 

ουσίας ή φύσεως                                         
και  

ενεργειών του Θεού. 



O Θεός  είναι 

 

 
και μεθεκτός                                                 

στις άκτιστες ενέργειες Του. 

 

απρόσιτος στην ουσία Του 



 Η ουσία ή φύση του Θεού είναι 
άκτιστη, απρόσιτη και αμέθεκτη. 

 
 «Ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον,  ὅν  εἶδεν  
οὐδείς  ἀνθρώπων οὐδέ  ἰδεῖν  δύναται.»  (Α Τιμ. 6,16), 

 
 «Τά τοῦ Θεοῦ  οὐδείς  οἶδεν,  εἰ  μή  τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.»   

(Α Κορινθ. 2,11), 
 

 «Ἄπειρον  τό  θεῖον  και  ἀκατάληπτον και  τοῦτο  μόνον  
αὐτοῦ  καταληπτόν      ἡ ἀπειρία  και  ἡ  ἀκαταληψία» 

(Δαμασκηνός). 



 Οι ενέργειες του Θεού 

είναι άκτιστες θεϊκές δυνάμεις,              

που ἐκδηλώνονται                                    
στις σχέσεις του Θεού με τον κόσμο     

και διαχέονται                                                
μέσα στη δημιουργία. 

 
Έτσι γίνονται γνωστές, προσιτές  

και μεθεκτές. 
 

 



Τις ενέργειες του Θεού γνωρίζουμε 
από την : 

 
        

 

 

α.  Φυσική αποκάλυψη. 

 
«Ἐκ  γάρ  μεγέθους  και  καλλονῆς 

κτισμάτων  ἀναλόγως  ὁ  γενεσιουργός 
αὐτῶν  θεωρεῖται.» (Σοφία Σολομώντος). 

 

β.  Υπερφυσική αποκάλυψη, 

δηλ. από την Αγία Γραφή   
(Παλαιά – Καινή Διαθήκη) 



Ο Θεός  είναι:  
     «Μονάς ἐν Τριάδι                                 
και Τριάς ἐν Μονάδι». 

 
  Ένας                                                                

(ως προς τη φύση ή οὐσία Του)   
 

   και  Τριαδικός                                                            
(ως προς τις υποστάσεις Του 

 ή πρόσωπα). 
                



Η  ουσία ή φύση του Θεού μας     
είναι Μία   

 
αδιαίρετη                                                  

και άναρχη                                                     
και αιώνια                                               

και άκτιστη                                                    
και ακατάληπτη                                                  

(αποφατική θεολογία). 

 



 Το Πρόσωπο του Θεού Πατρός          
είναι αυτό,  

 
 

γεννά τον Υιόν και 
 
 

 εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα.  
 

Αχρόνως 



 Το  κάθε  Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος 
είναι φορέας                                                  

όλης  της  θείας  ουσίας    

 και  συγχρόνως  είναι  όλος  ο  Θεός  

(δηλ. Θεός ο Πατήρ,                                     
Θεός ο Υἱός,                                                      

Θεός και το Πνεύμα το Άγιο)… 



οι σχέσεις  Τους   είναι  σχέσεις                                     
1. ουσιαστικής  αγάπης    

(«ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν»)  

2.  «ομοουσιότητος» 

 που εκφράζεται με τον πατερικό όρο:  
αλληλοπεριχώρηση.  

 



Αν θέλαμε να παραστήσουμε               
σε σχήμα                                                                      

την πίστη στον Τριαδικό Θεό μας                                      
θα έχουμε το εξής: 

Ο Πατήρ 

                    τον Υιό       το Άγιο Πνεύμα 

Σύμβολο της Πίστεως                                           
Α & Β Οικουμενικών  Συνόδων 325-381μ.Χ. 

        Γεννά                          Εκπορεύει 



Μετά από 500 περίπου χρόνια                   
στον παπισμό                                                    

έγινε επίσημη διδασκαλία                          
αλλά και μία από τις αιτίες                               

του σχίσματος (1054 μ.Χ.)                                 
το filioque («και ἐκ τοῦ Υἱοῦ»). 

     Ο Πατήρ   γεννά  τον Υιόν 

Το Άγιο Πνεύμα 

εκπορεύει                                εκπορεύει 





 Ο  Τριαδικός Θεός                                  
ενεργεί και εκδηλώνεται                          

προς  τον κόσμο                                         
ενιαία και αδιαίρεται:     

       «Ὁ Πατήρ δι' Υἱοῦ                                  
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ποιεῖ τα πάντα» 

(Μ. Αθανάσιος). 



  

Ο Τριαδικός  Θεός  μας                           
είναι  γνωστός                                               

και «ψηλαφητός» στην Ιστορία                
με τις θείες και άκτιστες ενέργειες Του   

και  πρώτα   απ' όλα                                        
με την  «ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς τό είναι»        

δημιουργία  του  κόσμου. 



Η σπουδαιότερη όμως                        και 
εμφανέστερη παρουσία                       

και αποκάλυψή Του 
πραγματοποιείται με την 

ενανθρώπηση του Υιού του Θεού 
(δευτέρου Προσώπου                            
της Αγίας Τριάδος). 

 
          



Κίνητρο του Θεού                                       
για την δημιουργία                   

ολοκλήρου   της  κτίσεως                       
είναι η αγάπη και η ελευθερία Του, 

διότι αυτά φανερώνουν                         
οτι ο Θεός μας                                         

είναι Προσωπικός Θεός.   

 


