
Θεογνωσία= γνώση του θεού 

• Θεόν ουδείς εώρακε πώποτε 

 

• Οι καθαροί τη καρδία τον θεόν  όψονται 

Η έννοια  της γνώσης  

 

• Νοησιαρχική –θεωρητική   

                                         Βιωματική- εμπειρική  

 

 

14ος αιώνας : Ησυχαστική έριδα  

 

 

 

 

Δύση –Βαρλαάμ                    Ανατολή –Παλαμάς 

(Σχολαστικισμός)                    «Μυστική θεωρία» 



Του θεού το μεν άγνωστον, το δε γνωστό. Το μεν ακατάληπτον, το δε καταληπτό. 
 Άγνωστος εκ των κατ΄ αυτόν, γνωστός εκ των περί αυτόν. 

Εκ των κατ΄ αυτόν 

 

 

 

Ουσία του θεού = το Είναι Του  

 

• Άγνωστη 

• Ακατάληπτη 

• Αμἐθεκτη                     ο θεός είναι  και άμορφος 

• Άγνωστη 

• Άκτιστη 

 

 

 

 

 

                         Μερική γνώση του Θεού 

Εκ των περί αυτόν 

 

 

 

 

Ενέργειες του θεού = Ιδιότητες  του θεού  

 

• Προσιτές 

• Κατανοητές             σχετίζεται με τον κόσμο και άνθρωπο 

• Μεθεκτές  

• Άκτιστες 

 

 

Γνώση των ενεργειών 

 

• Φυσική αποκάλυψη (παντοκράτορας, πάνσοφος) 

• Θεία αποκάλυψη  (πανάγαθος, φιλεύσπλαχνος) 



Άκτιστο φως : Ενέργεια του θεού  

• Το φως στο Σινά 

• Το φως της Μεταμόρφωσης 

• Το φως της Πεντηκοστής  

 

 

 

 

 

Αισθητό σημείο της παρουσίας του θεού = (Αποκάλυψη) 

Θέα του ακτίστου φωτός = θεοπτία 

 

 

 

 

 

Γνώση = ένωση με το θεό  (βιωματική-προσωπική)  



Άκτιστο φως 

 

 

 

 

 

Επί του όρους μετεμορφώθης Χριστέ ο θεός και ως 
εχώρουν οι μαθηταί σου την δόξαν σου, εθεάσαντο. 
Ίνα όταν σε ίδωσι σταυρούμενον το μεν Πάθος 
νοήσωσιν εκούσιον, τω δε κόσμω κηρύξωσι ότι συ 
υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απαύγασμα. 

 

   Κοντάκιο  εορτής 



Άκτιστο φως και θεοπτία  



Ο Χριστός , η ένσαρκη παρουσία του θεού. 

Παλαιά Διαθήκη 

   

 

 

•   Αποκάλυψη θεού δια αισθητών σημείων 

•   ελλειπής θεογνωσία  

•   αδύνατη η ένωση με το θεό 

                       Καινή Διαθήκη 

 

 

 

         δυνατότητα θεογνωσίας εν χριστώ. 

 

 

 

                   Βιωματική γνώση (σχέση) του θεού 

                    



Βιωματική γνώση = ένωση : Εν Χριστώ 

 

 

                                                                             Προσωπική και ελεύθερη 

 

 

 

 

Ο εωρακώς εμένα και τον πατέρα εώρακε  ( Ιω14,9)                                          Βιωματική ένωση στη θεία ευχαριστία 

                                                                                                                                              (Σύσσωμοι Χριστού) 

 

 

 

                                                  

                                                                 Θέωση με την εν χριστώ πνευματική ζωή (άσκηση, προσευχή, μυστήρια) 

                                                                                  ( ο Χριστός ως μέτρο του αρχέτυπου κάλλους) 


