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Πνεύματος».
Στη δεδομένη περίοδο το δογματικό ζήτημα που εκλήθη να
επιχειρηματολογήσει ο Μέγας Βασίλειος ήταν η θεότητα του Αγίου
Πνεύματος. Το έργο με τίτλο: «Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» αποτελεί
για την Εκκλησία ένα από τα πιο αξιοπρόσεκτα θεολογικά
συγγράμματα. Γι՚ αυτό το λόγο το ενδιαφέρον μου στράφηκε στη
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αναμφισβήτητη. Στη συνέχεια της εργασίας αυτής θα αναλυθούν
διεξοδικά σε δυο κεφάλαια τα παραπάνω θέματα με κατά το δυνατόν
περισσότερες αναφορές στα κείμενα αλλά και με την ανάλογη
βιβλιογραφική θεμελίωση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Μέγας Βασίλειος (330-379), αρχιεπίσκοπος τον Δ’ αιώνα στην
Καισάρεια της Καππαδοκίας, έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων και ως
υπέρμαχος του δόγματος της Αγίας Τριάδας. Ο σεβασμός και ο
θαυμασμός προς το πρόσωπό του δεν έχουν περιοριστεί μόνο στην
Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν γενικά σεβαστός στους
κόλπους και άλλων χριστιανικών κοινοτήτων, όπως για παράδειγμα,
από τους Προτεστάντες Μεταρρυθμιστές. Χαρακτηριστικά, ο David
Wright αναφέρει ότι: «Οι περισσότεροι μεταρρυθμιστές παρέχουν στον
Μέγα Βασίλειο τη δέουσα αναγνώριση για την υπεράσπισή του στην
Νικαιανική πίστη».1 Ένας άλλος ετερόδοξος και συγκεκριμένα ο
Wolfgang Musculus, ήταν αυτός που εξήρε τον Μέγα Βασίλειο για την
υπεράσπιση της πίστης ενάντια στις αιρέσεις.2
Παρά το γεγονός ότι τον Μέγα Βασίλειο τον θυμούνται για πολλά
πράγματα, ειδικά για τους μοναστικούς κανόνες του, που εξακολουθούν
να χρησιμοποιούνται και σήμερα στα Ορθόδοξα μοναστήρια,3 οι
προσπάθειές του στην υπεράσπιση του Τριαδολογικού δόγματος
εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως σημαντικότατες. Για παράδειγμα,
ο Johannes Quasten (1900-1987), που ήταν ένας ρωμαιοκαθολικός
θεολόγος και διακεκριμένος Πατρολόγος, αναγνωρίζει την αξία του
Μεγάλου Βασίλειου ως «έναν δεύτερο Μέγα Αθανάσιο στην υπεράσπιση
της Ορθοδοξίας».4 Πράγματι, η αποφασιστικότητα του Μεγάλου
1

David F. Wright, Basil the Great in the Protestant Reformers , Studia Patristica 17, 3 (1982),
σ. 1151.
2
Ὅπ. παρ., σ. 1151.
3
William C. Placher, A History of Christian Theology: An Introduction, Philadelphia 1983, σ.
76.
4
Johannes Quasten, Patrology, vol. 3, The Golden Age of Greek Patristic Literature from the
Council of Nicaea to the Council of Chalcedon, Utrecht, Antwerp, and Westminster 1960, σ.
204.
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Βασιλείου ήταν ακλόνητη στο να είναι ένας ακούραστος υπερασπιστής
της Αποστολικής πίστεως της Εκκλησίας.
Γράφοντας για την πρόθεση των Πνευματομάχων, στο
σπουδαιότερο ίσως θεολογικό του έργο «Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»,5
ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει: «Ο μοναδικός στόχος ολόκληρης της
ομάδας αυτών των εχθρών του δόγματος είναι να διαταράξει τη
χριστιανική πίστη συθέμελα, ισοπεδώνοντας εντελώς την Αποστολική
Παράδοση....Αλλά εμείς δεν θα προδώσουμε ποτέ την αλήθεια, εμείς
δεν θα προδώσουμε την υπεράσπιση της πίστης, όπως οι δειλοί».6
Η υπεράσπιση της χριστιανικής πίστης αποτέλεσε μέγιστο πρότυπο
ζωής για τον Μέγα Βασίλειο και τον αγώνα του αυτό τον πλαισίωσε με
αναζητήσεις και θεμελιώδη θεολογικά επιχειρήματα που σχετίζονται με
τη θεολογία του Αγίου Πνεύματος, καθώς και με τη φύση και την
ταυτότητα της Εκκλησίας.
Από την πλευρά μου ορμώμενη, από το εξαιρετικά σημαντικό και
αξιοθαύμαστο θεολογικώς έργο και τον απόλυτα συνεπή χριστιανικό βίο
του Μεγάλου Βασιλείου, σε συνεργασία με το σύμβουλό μου καθηγητή,
το θέμα της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας που παρουσιάζεται στη
συνέχεια είναι το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία σύμφωνα με τη θεολογία
του Μεγάλου Βασιλείου, όπως καταγράφεται στο έργο του «Περί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος».
Ο Μέγας Βασίλειος και το έξοχο, πολυσχιδές και πλούσιο
συγγραφικό έργο του, αναγνωρίζεται παγκοσμίως για τη θεολογική και
πνευματική σπουδαιότητά του, καθώς και για τις προεκτάσεις και τη
συμβολή του για τους επόμενους αιώνες.
Στην παρούσα διπλωματική μας εργασία πραγματοποιείται μια
συνοπτική διερεύνηση για το ιστορικό, θεολογικό και δογματικό πλαίσιο
της εποχής του (συγκεκριμένα την περίοδο του 3ου και 4ου αιώνα), με
στόχο να φωτιστούν περισσότερο και με τη βοήθεια διαφόρων
σύγχρονων μελετητών του έργου του, τα θεολογικά μονοπάτια και η
ερμηνεία της πίστης που χάραξε με το έργο και το βίο του ο μέγας
Καππαδόκης ιεράρχης.

5

Richard P. C. Hanson, “The Divinity of the Holy Spirit”, The Church Quarterly 1, 4 (1969),
σ. 300.
6
David Anderson, St. Basil the Great, On the Holy Spirit, transl., Crestwood, N.Y. 1980, σ.
46.
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Συγκεκριμένα στις σελίδες που ακολουθούν, η παρουσίαση του
θέματος, το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία κατά τον Μέγα Βασίλειο θα
γίνει σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναπτύξουμε αρχικά τη
θεολογία του Αγίου Πνεύματος κατά τον Δ’ αιώνα, δηλαδή τι πίστευαν
για το Άγιο Πνεύμα και αν αναγνώριζαν τη θεότητά του. Στη συνέχεια,
θα αναλύσουμε τη σχετική διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου που
υποστήριζε τη θεότητα και την ομοτιμία του Αγίου Πνεύματος με τον
Πατέρα και τον Υιό.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα αναπτύξουμε στην πρώτη ενότητα την
αρχή της Εκκλησίας και τη φανέρωσή της στην ιστορία. Στη συνέχεια,
θα δούμε ποια είναι η φύση της Εκκλησίας και έπειτα θα αναφερθούμε
στο έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και πως
ενεργεί μέσα σε αυτή. Επιπλέον, θα επισημάνουμε το πολίτευμά της,
δηλαδή ποιοι τη διοικούν και ποιοι είναι υπεύθυνοι για το ποίμνιό της.
Θα επεκταθούμε και στο ζήτημα της ενότητας της Εκκλησίας πως
επιτυγχάνεται και πως αποτρέπονται οι εσωτερικές διαμάχες. Ασφαλώς,
θα μελετήσουμε ποιο είναι το έργο και η αποστολή της Εκκλησίας στην
οικουμένη και ο λόγος ύπαρξής της.
Τέλος, θα αναφερθούμε και στις σχέσεις της Εκκλησίας με την
Πολιτεία, δηλαδή πως μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, χωρίς
να επεμβαίνει η μία στο έργο της άλλης. Η εργασία μας ολοκληρώνεται
με την καταγραφή των συμπερασμάτων από την έρευνα του θέματος,
καθώς και με τον πίνακα της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήσαμε για
τη συγγραφή της.
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1. Ιστορικό πλαίσιο
Μία σημαντική περίοδο για το Χριστιανισμό αποτελεί ο 3ος αιώνας,
όπου πραγματώθηκε μία σημαντική αλλαγή για τους Χριστιανούς.
Συγκεκριμένα το 311 ο Γαλέριος εξέδωσε διάταγμα με το οποίο έθετε
τέλος στους διωγμούς και επέτρεπε στους Χριστιανούς να τελούν
ανεμπόδιστα τη λατρεία τους και αναγνώρισε το δικαίωμά τους να
«υπάρχουν» στην αυτοκρατορία.7 Μετά το θάνατο του Γαλερίου, οι
συνεχιστές της αυτοκρατορίας ήταν στην Ανατολή ο Μαξιμίνος και ο
Λικίνιος, ενώ στη Δύση ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Μαξέντιος.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Μαξέντιος ευνοούσαν το Χριστιανισμό,
ενώ αντίθετα ο Μαξιμίνος ξεκίνησε ένα νέο διωγμό κατά των
Χριστιανών, αφού απαγόρευσε την παραμονή τους στην πόλη. Αυτός,
όμως ο χριστιανικός διωγμός δεν κράτησε πολύ, διότι τον Οκτώβριο
του 312 ο Μέγας Κωνσταντίνος επικράτησε επί του Μαξεντίου στο
μεταξύ τους πόλεμο, με αποτέλεσμα το θάνατο του Μαξεντίου και την
άνοδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου στο θρόνο ως μοναδικού κυριάρχου
της Δύσης.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος που έτρεφε χριστιανικά αισθήματα,
στράφηκε ανοιχτά προς το Χριστιανισμό και ακολούθησε μία
θρησκευτική πολιτική που είχε ως στόχο την ανασυγκρότηση της
Εκκλησίας και την οικοδόμηση νέων ναών. Την επόμενη χρονιά, το 313
εκδόθηκε το σπουδαιότατο διάταγμα των Μεδιολάνων, το οποίο
κατοχύρωνε τη γενική αρχή της ανεξιθρησκείας, «την ένταξη του
Χριστιανισμού στην αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας, την ελευθερία
της συνειδήσεως των Ρωμαίων για την επιλογή της οποιασδήποτε
θρησκευτικής πίστεως και ειδικότερα της χριστιανικής».8
7

Περισσότερα βλ. Β. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Ἀπ՚ ἀρχῆς μέχρι σήμερον, εκδ.
Αστήρ, Ἀθῆναι 61998, σ. 135.
8
Β. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, σ. 142.
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Εκτός όμως των ανωτέρω, «προέβλεπε θετικά επανορθωτικά μέτρα
κατοχυρώνοντας την άμεση επιστροφή των δημευθέντων ή
δωρηθέντων λατρευτικών κέντρων των Χριστιανών και την επιστροφή
κάθε άλλης εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας στους Χριστιανούς χωρίς καμία
αποζημίωση».9
Εδώ, όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι, ο Χριστιανισμός δεν
αναγνωρίσθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις των Μεδιολάνων ως
επίσημη ή και ευνοούμενη θρησκεία της αυτοκρατορίας, αλλά απλώς
απέκτησε ισότιμη μεταχείριση με τις άλλες θρησκείες της
αυτοκρατορίας στον τομέα της θρησκευτικής ελευθερίας. Επίσημη
θρησκεία της αυτοκρατορίας παρέμεινε η Ρωμαϊκή. Επιπλέον, ο Μέγας
Κωνσταντίνος είχε ασπαστεί το Χριστιανισμό πριν το διάταγμα των
Μεδιολάνων, γι՚ αυτό και ευνόησε και στην πράξη την επικράτηση του
Χριστιανισμού με τη λήψη θετικών μέτρων, όπως:
α) την απαλλαγή του κλήρου από τα δημόσια βάρη,
β) την αναγνώριση του δικαιώματος των χριστιανικών ναών να
έχουν ιδιοκτησία και να δέχονται δωρεές,
γ) την καθιέρωση της αργίας της Κυριακής στις πόλεις,
δ) την ενίσχυση της παρουσίας Χριστιανών σε υψηλά αξιώματα της
δημόσιας και της στρατιωτικής διοίκησης,
ε) την αναγνώριση των αποφάσεων των επισκοπικών δικαστηρίων
από το κράτος, ακόμη και όταν αφορούσαν μη εκκλησιαστικά θέματα,
κ.ά.10
Τα μέτρα αυτά ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν, με το βάπτισμα του
Μεγάλου Κωνσταντίνου λίγο πριν το θάνατό του, αφού ασπάσθηκε το
Χριστιανισμό ως αυτοκράτορας αλλά και ως πολίτης. Μετά το θάνατο
του Μεγάλου Κωνσταντίνου το 337, στο θρόνο ανεβαίνουν οι γιοι του
ο Κωνστάντιος και ο Κώνστας. Ο κύριος στόχος της θρησκευτικής
πολιτικής τους, ήταν η καταπολέμηση της εθνικής θρησκείας
(ειδωλολατρία) και η υπεράσπιση της ενότητας της Εκκλησίας.
Όμως, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των διαδόχων του ήταν
διαφορετικές, αφού ο Κωνστάντιος είχε αποδεχθεί συνειδητά τον
Αρειανισμό, ενώ ο Κώνστας ήταν πιστός στις δογματικές αποφάσεις της
9

Β. Φειδά, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Ἀπ՚ ἀρχῆς μέχρι τήν Εἰκονομαχία, τ. Α’, Ἀθῆναι 32002, σ.
330.
10
Σχετικά βλ. Ι. Αναστασίου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, τ. Α’, εκδ. Ἐπίκεντρο, Θεσσαλονίκη
2005, σ. 231.
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Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, παρόλο που και οι δύο είχαν ανατραφεί με
τις αρχές της χριστιανικής πίστης. Παρά τις διαφωνίες όμως που είχαν
για την εσωτερική ενότητα της Εκκλησίας, επέδειξαν ομοφωνία στο
ζήτημα της εθνικής θρησκείας και εξέδωσαν νόμους το 341 και το 346,
«οι οποίοι διέταζαν την απαγόρευση της τελετής θυσιών με ποινή το
θάνατο, το κλείσιμο των ναών της εθνικής θρησκείας και τη δήμευση
των περιουσιών».11
Στη συνέχεια της περιόδου αυτής, όταν το 350 έμεινε
μονοκράτορας σε Ανατολή και Δύση ο Κωνστάντιος, επαναλαμβάνει τα
ίδια μέτρα θρησκευτικής πολιτικής σε ολόκληρη τη νέα επικράτειά του.
Το 361 ο Κωνστάντιος πεθαίνει και αυτοκράτορας του θρόνου γίνεται ο
Ιουλιανός ο Παραβάτης (361-363), ο οποίος καταφέρει ένα πλήγμα στο
Χριστιανισμό,
αφού
επιχείρησε
μία
δυναμική
θρησκευτική
μεταρρύθμιση με σκοπό την αναβίωση της εθνικής θρησκείας και την
εξουδετέρωση της μεγάλης κοινωνικής επιρροής του Χριστιανισμού.
Το 362 παρά τη διακήρυξη της αρχής της ανεξιθρησκείας, ο
Ιουλιανός καταπολέμησε έμμεσα αρχικά τη θρησκεία των «Γαλιλαίων»,
όπως την αποκαλούσε και αργότερα αποκατέστησε επίσημα και πάλι
την εθνική θρησκεία με συγκεκριμένα μέτρα επανόρθωσης. Οι
συνέπειες των μέτρων αυτών ήταν:
α) οι Χριστιανοί απομακρύνθηκαν από υψηλές δημόσιες θέσεις,
β) τους απαγορεύθηκε να διδάσκουν ή να διδάσκονται την
κλασσική ελληνική φιλοσοφία και γραμματεία ή να εγγράφονται στα
ανανεωμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
γ) ανακλήθηκαν από την εξορία όλοι οι Ορθόδοξοι ή αρειανόφρονες
επίσκοποι με την ελπίδα ότι, οι εσωτερικές διαμάχες των επισκόπων θα
αποδυνάμωναν τη χριστιανική αντίδραση στη θρησκευτική του
πολιτική.12
Σημειώνεται ότι, οι προσπάθειες του Ιουλιανού γρήγορα ήρθαν σε
αντιπαράθεση με τις έντονες αντιδράσεις των Χριστιανών με
αποτέλεσμα την ακύρωση αυτής της μεταρρύθμισης. Το 363-364
διάδοχος του θρόνου αναδείχθηκε ο Ιοβιανός, ο οποίος κατάργησε τους
νόμους του Ιουλιανού και επανέφερε σε ισχύ τους νόμους του
πρωθύστερου αυτοκράτορα Κωνσταντίου. «Συγκεκριμένα διακήρυξε
11
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την ισχύ της γενικής και αντικειμενικής εφαρμογής της αρχής της
ανεξιθρησκείας. Ακόμη, επέστρεψε τις δημευμένες περιουσίες των
χριστιανικών ναών, αναγνώρισε το δικαίωμα στους Χριστιανούς να
διδάσκουν τα κλασσικά γράμματα και έδειξε ουσιαστικό ενδιαφέρον για
την Εκκλησία».13
Το 364-375 τον Ιοβιανό διαδέχεται ο Φλάβιος Βεσπασιανός, ο
οποίος ήταν χριστιανός, με αποτέλεσμα να αποδοκιμάσει τη
θρησκευτική πολιτική του Ιουλιανού του Παραβάτη. Εδώ, θα πρέπει να
τονιστεί ότι, η διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας σε ανατολικό και
δυτικό τμήμα είχε ως συνέπεια την ανάθεση της Ανατολής στον επίσης
χριστιανό αδερφό του Ουάλη το 364-378.
Οι δύο αυτοκράτορες παρά το γεγονός ότι δεν άλλαξαν τα θεσμικά
πλαίσια της εθνικής θρησκείας και διατήρησαν το αξίωμα του μέγιστου
αρχιερέα, πολέμησαν με συνεχείς διωγμούς την εθνική θρησκεία και
αποκατέστησαν πλήρως τα παλαιότερα προνόμια του Χριστιανισμού.
Προς τα τέλη του αιώνα και συγκεκριμένα τα έτη 375-383 η
θρησκευτική πολιτική του αυτοκράτορα της Ανατολής Γρατιανού (375383), αλλά και του αυτοκράτορα της Δύσης Μεγάλου Θεοδοσίου (379395) έκλεισε τον κύκλο της αμφιταλάντευσης μεταξύ της εθνικής
θρησκείας και του Χριστιανισμού. Αυτό συνετελέστη επειδή, «ο
Γρατιανός συγκέντρωσε στα χέρια του την αυτοκρατορική εξουσία
αλλά δεν δέχθηκε να περιβληθεί με τη στολή του μέγιστου αρχιερέα
της εθνικής θρησκείας». Επιπροσθέτως δόθηκε θετική συνέχεια στην
ανωτέρω αυτοκρατορική πολιτική, όταν, «ο Μέγας Θεοδόσιος ως
διάδοχος του Ουάλη το 379 ενίσχυσε τη θρησκευτική πολιτική του
Γρατιανού και στο χώρο της Ανατολής».14
Η θετική συνέχεια επετεύχθη επίσης το 380, όταν ο Μέγας
Θεοδόσιος και ο Γρατιανός από κοινού εξέδωσαν διάταγμα για την
ενότητα της Εκκλησίας και την πίστη των επισκόπων της Ρώμης του
Δαμάσου για τη Δύση και Αλεξανδρείας του Πέτρου για την Ανατολή.
Κατόπιν το 381, με ένα νέο διάταγμα ορίστηκε ως μόνη παραδεκτή
θρησκευτική πίστη της αυτοκρατορίας, η πίστη στον ένα και μοναδικό
ύψιστο Θεό, η οποία ταυτίσθηκε de facto με τη χριστιανική πίστη και
απέκλειε την ειδωλολατρική πολυθεΐα.
13
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Στην αυτοκρατορία της Δύσης, ο Γρατιανός επέβαλε αυστηρή
θρησκευτική πολιτική έναντι της εθνικής θρησκείας και μετά την
άρνησή του να δεχθεί τη στολή του μέγιστου αρχιερέα, το παράδειγμά
του ακολούθησε και ο Μέγας Θεοδόσιος.15 Το 382 ο Γρατιανός δεν
αποδέχεται καν τον τίτλο του μέγιστου αρχιερέα και συνεχίζει να
προωθεί σκληρά μέτρα εναντίον της εθνικής θρησκείας.
Από την άλλη πλευρά, στην Ανατολή ο Μέγας Θεοδόσιος, δεν είχε
ιδιαίτερους λόγους να πολεμήσει τους ελάχιστους οπαδούς της εθνικής
θρησκείας και συγκέντρωσε τους στόχους της θρησκευτικής του
πολιτικής, στην εξουδετέρωση διαφόρων αιρετικών ομάδων και στην
αποκατάσταση της ενότητας της Εκκλησίας.
Το 384 διορίστηκε ως έπαρχος της Ανατολής, ο χριστιανός
Μάτερνος Κυνήγιος, ο οποίος ήταν φανατικός υποστηρικτής της. Δύο
χρόνια αργότερα, το 386 ανατέθηκε σε εκείνον, η αποστολή να
εξαλείψει την εθνική λατρεία στην Αίγυπτο και στις παρακείμενες χώρες
σε συνεργασία με τους επιχώριους επισκόπους και μοναχούς.
Ως αποτέλεσμα των ενεργειών του Κυνήγιου «με την άμεση
συμμετοχή των τοπικών επισκόπων και μοναχών ήταν, η καταστροφή
του περίφημου ναού του Σεράπιδος στην Αλεξάνδρεια, καθώς και
πολλών εθνικών ναών της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης και της Συρίας».16
Όμως, μετά το θάνατο του Κυνήγιου, το 388 νέος έπαρχος της
Ανατολής διορίσθηκε ο Ευτόλμιος Τατιανός υποστηρικτής της εθνικής
θρησκείας, ο οποίος αγωνίσθηκε να αποκαταστήσει τη θρησκευτική
ειρήνη στις περιοχές της διοικητικής του ευθύνης.
Όταν, ο Μέγας Θεοδόσιος αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του
θέματος της σύγκρουσης των θρησκειών με τις καταστροφές ναών από
μοναχούς, εξέδωσε το 390 νέο διάταγμα με το οποίο απαγόρευε την
είσοδο των μοναχών στις πόλεις. Κατόπιν, το 391 και 392 ο Μέγας
Θεοδόσιος, υλοποιώντας την πολιτική ανοικτής στήριξης του
Χριστιανισμού εξέδωσε τρία πολύ σημαντικά διατάγματα. Από αυτά,
«τα δύο απευθύνονταν προς τον εθνικό έπαρχο της πόλεως Αλβίνο και
προς τον διοικητή της Αιγύπτου Ευάγριο στη Δύση, ενώ το τρίτο
διάταγμα προς τον έπαρχο του πραιτορίου Ρουφίνο στην Ανατολή. Όλα
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τα διατάγματα απαγόρευαν τη δημόσια και την ιδιωτική εθνική λατρεία,
ενώ παράλληλα προβλέπονταν αυστηρές ποινές για τους παραβάτες».17
Ως αποτέλεσμα των διαταγμάτων τα οποία στρέφονταν εναντίον
της εθνικής λατρείας και των εθνικών παραδόσεων, καθώς και της
εκκλησιαστικής πολιτικής διάδοσης της πίστης, η θέση του
Χριστιανισμού ενισχύθηκε σημαντικά μεταξύ των ετών 392 και 394. Ο
Χριστιανισμός καθιερώνεται πλέον ως η επίσημη θρησκεία της
αυτοκρατορίας.18 Αυτό σημαίνει ότι, στην αυτοκρατορική εξουσία, η
Εκκλησία τίθεται ως η βάση για τη διαμόρφωση του νέου περιεχομένου
της αυτοκρατορικής ιδέας, ενώ στην κοινωνία της αυτοκρατορίας
καθίσταται ως ιδανικό πρότυπο ο χριστιανός.
Εξίσου και οι δύο αυτές προοπτικές θεμελίωσαν τη νέα πολιτική
ιδεολογία της οικουμενικής αυτοκρατορίας δηλαδή της χριστιανικής
αυτοκρατορίας. Σε αυτήν την νέα αυτοκρατορική γραμμή του
Θεοδοσίου, η εθνική θρησκεία δεν είχε πλέον θέση, ενώ η ενότητα της
χριστιανικής Εκκλησίας έγινε πρωταρχικό θέμα της αυτοκρατορικής
εξουσίας. Για τις υπηρεσίες που προσέφερε, «ο Θεοδόσιος, ονομάστηκε
Μέγας τόσο στην Ορθοδοξία, όσο και στο κράτος σε δύσκολες
στιγμές».19 Εκείνος, καθόρισε τη θέση της Εκκλησίας στις δομές και στη
λειτουργία της αυτοκρατορίας.

2. Δογματικό πλαίσιο
Κατά τη διάρκεια του 3ου αιώνα και 4ου αιώνα, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, η θρησκευτική πίστη που πολεμήθηκε πολύ ήταν η
χριστιανική με διωγμούς και σκληρά μέτρα. Η πίστη της Εκκλησίας, μας
διδάσκει την ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού και μας
δείχνει τη σύνδεση του γεγονότος αυτού με τη σωτηρία του
ανθρώπινου γένους. Ο Χριστιανισμός έθετε τη λύση για το αιώνιο θέμα
του ανθρώπου ως προς τη σχέση του Θεού, ανθρώπου και κόσμου των
τριών βασικών μεγεθών της πνευματικής ιστορίας της ανθρωπότητας.
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Το Αποστολικό κήρυγμα προέβαλλε την ενανθρώπηση του Λόγου
και τη θέωση του ανθρώπου σ՚ ένα κόσμο, ο οποίος είχε υιοθετήσει
διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις. Αντίθετα, η προσέγγιση του
Ιουδαϊσμού ανέφερε την όλη λειτουργία των τριών μεγεθών, στην
προσδοκία της επέμβασης του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και
του κόσμου. Παράλληλα, η κοσμοκεντρική προσέγγιση της ελληνικής
φιλοσοφίας προέβαλλε τον κόσμο ως αφετηρία των σχέσεων των
μεγεθών αυτών.
Η χριστιανική διδασκαλία δείχνει την ανακεφαλαίωση του
ανθρώπου και του κόσμου στο πρόσωπο του Χριστού και αυτό
αποτελεί μία υπέρβαση τόσο του Ιουδαϊσμού, όσο και του ελληνικού
κοσμοκεντρισμού. Η ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού,
προβλήθηκε στο Αποστολικό κήρυγμα ως η ανακαίνιση του ανθρώπου
και της όλης δημιουργίας με την πρόσληψη και την ανακεφαλαίωσή της
από αυτόν. Η ἐν Χριστώ ανακεφαλαίωση του ανθρώπινου γένους και
της όλης δημιουργίας είχε σωτηριολογικό χαρακτήρα για τον άνθρωπο
και τον κόσμο. Ο Λόγος ενώνει την ανθρώπινη φύση με τον Θεό δια
μέσου της σαρκώσεως του με ένα τρόπο αδιάλυτο, αδιαίρετο, και
οριστικό. «Ο ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται ακόμη και
ως άνθρωπος ο Υιός του Θεού».20 Ο άνθρωπος με την ἐν Χριστώ
θέωση της ανθρώπινης φύσης αποκατάστησε την κοινωνία του με τον
Θεό, ενώ η δημιουργία ανακαινίσθηκε με την ἐν Χριστώ τελείωση της
πρώτης δημιουργίας του Θεού.21
Η θεοκεντρική προσέγγιση της σχέσεως του Θεού, ανθρώπου και
κόσμου από τη χριστιανική διδασκαλία, έκλεισε τον κύκλο της
Ιουδαϊκής προσδοκίας και ανέτρεψε την αντίθετη κοσμοκεντρική
άποψη της ελληνικής φιλοσοφίας. Η οριστική επικράτηση του
Χριστιανισμού στον ελληνορωμαϊκό κόσμο κατά τον Δ’ αιώνα, υπήρξε
αναμφίβολα η άμεση συνέπεια της μεταβολής της επίσημης
θρησκευτικής πολιτικής της αυτοκρατορίας. Η σταδιακή εξέλιξη της
μεταβολής αυτής, πραγματώθηκε από την αρχή της θρησκευτικής
ελευθερίας το 313, μέχρι την αναγνώριση του Χριστιανισμού ως της
μόνης επίσημης και προστατευόμενης θρησκείας της αυτοκρατορίας.
Ενώ, το 380 ήταν το έτος που υπήρξε καθοριστικό για τον
20
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προσδιορισμό ολόκληρου του ελληνορωμαϊκού κόσμου απέναντι στην
πίστη της Εκκλησίας.
Ωστόσο, δημιουργήθηκαν αρκετές εσωτερικές διαμάχες μέσα στην
Εκκλησία, με αφορμή ορισμένες αιρέσεις που εμφανίστηκαν την
περίοδο αυτή. Ο Αρειανισμός με αρχηγό της τον Άρειο ήταν μία από τις
αιρέσεις που είχε αρχίσει να εμφανίζεται από τον Γ’ αιώνα, αλλά έκανε
αισθητή την παρουσία της τον Δ’ αιώνα και προκάλεσε σοβαρά
προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας. Ο Αρειανισμός απασχόλησε
ολόκληρη και επι μακρόν την Εκκλησία. Συγκεκριμένα, τον Δ’ αιώνα
αναδείχθηκαν σημαντικές πατερικές μορφές με αφορμή την αίρεση
αυτή, όπως ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο
Θεολόγος, ο Γρηγόριος Νύσσης κ.ά.
Ο Αρειανισμός ήταν μία αίρεση που αμφισβητούσε αφενός την
Τριαδικότητα του Θεού και αφετέρου τη θεότητα του Υιού και Λόγου
του Θεού. «Ο Άρειος αρνήθηκε τη συναϊδιότητα του Υιού προς τον
Πατέρα και υποστήριξε ότι ο Υιός είναι κτίσμα του Θεού, δηλαδή δεν
είναι κατά φύσιν και κατ՚ οὐσίαν ἀληθινός Θεός, αφού είναι ἐν χρόνῳ
δημιούργημα του Θεού».22
Επιπλέον, ότι ο Υιός δεν είναι συνάναρχος και συναΐδιος προς τον
Πατέρα, αφού είναι ἐν χρόνῳ κτίσμα του Θεού γι՚ αυτό και ο μεν Θεός
δεν ήταν Πατήρ πριν δημιουργήσει τον Υιό, ο δε Υιός δεν υπήρχε πριν
δημιουργηθεί από τον Πατέρα. «Ακόμη, παρόλο που χρησιμοποιούσε
την έκφραση «Λόγος του Θεού», για να είναι σύμφωνος με την
εκκλησιαστική φρασεολογία, ομολογούσε ρητά ότι ο Υιός δεν ήταν
«ἀληθινός Θεός» αλλά «μετοχή», δηλαδή πλησίαζε στον Θεό μόνο με
έννοια ηθική».23
Ο Άρειος ακόμα υποστήριξε ότι, ο Υιός ήταν «τρεπτός» και
«ἀλλοιωτός» κατά τη φύση του αλλά κατέστη ἄτρεπτος και
ἀναλλοίωτος «θελήσει». Επίσης, αναφέρει ότι ο Υιός συνδέθηκε με τη
δημιουργική ενέργεια του Θεού-Πατρός για τη δημιουργία των πάντων
γι՚ αυτό δημιούργησε το υποτεταγμένο στον Υιό Άγιο Πνεύμα, όπως
επίσης και τον πνευματικό και υλικό κόσμο.
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Τέλος, ότι ο κτιστός Υιός του Θεού προσέλαβε ως Χριστός ἐν χρόνῳ
όχι ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, αλλά μόνο ανθρώπινο σώμα χωρίς
ψυχή, αφού τη θέση της ψυχής κατέλαβε ο κτιστός Λόγος. Αναφέρει
ότι, σκοπός της «ἐν-σωματώσεως» του Λόγου ήταν όχι η σωτηρία του
κόσμου στα πλαίσια του όλου μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, αλλά
απλώς η γνωστοποίηση στους ανθρώπους του θελήματος του ΘεούΠατρός και της προσφοράς ενός εξαιρετικού ηθικού υποδείγματος προς
τους ανθρώπους. Με σκοπό την καλή χρήση του αυτεξουσίου τους και
την κατά χάρη «υἱοθεσίαν» και «θεοποίησίν» τους.
Ο Χριστός λοιπόν, αφού δεν ήταν κατά φύσιν αληθινός Θεός
επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι, ήταν ένας χαρισματικός διδάσκαλος και
απλός μεσίτης μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου.24 Επομένως, ο
Αρειανισμός ξεκινούσε τη διδασκαλία του, με τη μοναρχία της θεότητας
και αποσυνέθετε το περιεχόμενο της χριστιανικής πίστης με
φιλοσοφικές, κοσμολογικές ή ηθικές θεωρίες, που ήταν ξένες ως προς
τη διδασκαλία της Εκκλησίας και προς το σωτηριολογικό χαρακτήρα της
ἐν Χριστώ Θείας Οικονομίας.
Ο Άρειος, μολονότι έκανε τη διάκριση ουσίας και άκτιστης ενέργειας
στο πρόσωπο του Θεού Πατέρα, την υπόλοιπη κτίση την ήθελε
εξαρτημένη από το πρώτο δημιούργημα του Θεού που ήταν ο κτιστός
Λόγος. Έβαλε λοιπόν μία μεσάζουσα πραγματικότητα μεταξύ του
άκτιστου Πατέρα και της κτίσης, δηλαδή το τελειότατο και πρώτο
κτίσμα, τον Λόγο. Με τον τρόπο αυτό έφτιαξε τον πρώτο κτιστό κρίκο
στην αλυσίδα των κτιστών πραγμάτων. Ο Λόγος, το τελειότατο τούτο
όν, είχε φτάσει στην ακρότατη ηθική προκοπή, με την υπακοή, την
προκοπή και τη βουλητική του συμμόρφωση προς το θέλημα του
Θεού-Πατέρα. Η σχέση Θεού και κόσμου συντελείται διαμέσου
βουλητικών και ηθικών ενεργειών, κτιστών και υποκειμένων εξάπαντος
στην προοδευτική βελτίωση. Η κοσμολογία δεν αποτελεί πια πρόβλημα
για τον Άρειο.25
Με άλλα λόγια η κτίση, ως δημιούργημα από το μη όν, δεν έχει
καμιά ανάγκη να μετέχει άμεσα στις ενέργειες του όντος για να
κατοχυρώσει το εἶναι, το ζῆν, το σοφίζεσθαι και το θεοῦσθαι. Τα
24

Περισσότερα βλ. Β. Φειδά, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, σ. 385-390.
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ετερούσια όντα βελτιώνονται με την ηθική σχέση προς τον Θεό,
φτάνοντας σε μία βελτίωση και προκοπή, όπως ακριβώς έγινε με το
πρώτο κτίσμα, τον Λόγο που ενανθρώπησε για να καταστεί ηθικό
πρότυπο της ανθρωπότητας. Στην προκειμένη περίπτωση υπολανθάνει
η εκλεπτυσμένη φιλοσοφική θεώρηση και υποβόσκει ένας άκρατος
ηθικισμός και μία ισχυρή ηθικολογία. Καταλαμβαίνει κανείς εύκολα πως
τέτοια δεδομένα δεν είναι μονάχα θεωρητικά, μα και υπαρξιακά και
άκρως εμπειρικά καθώς οι προϋποθέσεις της αρειανικής αίρεσης είχαν
τις ρίζες τους σε μορφές ζωής και «ιδεολογίας».26
Η Εκκλησία αντιμετώπισε αρχικά τον Αρειανισμό με τη σύγκληση
μιάς νέας Συνόδου των κληρικών της Αλεξανδρείας και της
Μαρεωτίδας, για την κρίση του Αρείου, υπό την καθοδήγηση του
αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Αλεξάνδρου. Η Σύνοδος αποδέχθηκε την
καθαίρεση του Αρείου και την καταδίκη της διδασκαλίας του,
συντάχθηκε και σχετικός «Τόμος», τον οποίο υπέγραψαν 36
πρεσβύτεροι και 44 διάκονοι. Το κείμενο του Τόμου κοινοποιήθηκε σε
όλους τους επισκόπους της Αιγύπτου, της Λιβύης και της Πενταπόλεως,
οι οποίοι τον αποδέχθηκαν και τον συνυπέγραψαν. Το κείμενο του
Τόμου δεν διασώθηκε, αλλά διασώθηκαν οι υπογραφές των
πρεσβυτέρων και των διακόνων από την επιστολή του αρχιεπισκόπου
Αλεξανδρείας προς τους επισκόπους της Καθολικής Εκκλησίας.27
Στη συνέχεια, συγκλήθηκε η Σύνοδος της Αλεξανδρείας το 320 με
αφορμή την εξάπλωση του Αρειανισμού. Ο αρχιεπίσκοπος Αλέξανδρος
συνέταξε αρκετές εγκύκλιες επιστολές, αλλά διασώθηκαν μόνο δύο
πολύ σημαντικές, οι οποίες εκφράζουν το πνεύμα των αποφάσεων της
Συνόδου της Αλεξανδρείας. Στην πρώτη επιστολή το θεολογικό
περιεχόμενο περιορίζεται μόνο σε μία σύντομη αναίρεση των
αρειανικών πεποιθήσεων με την αντιπαράθεση των χωρίων της Αγίας
Γραφής, τα οποία μαρτυρούν τη θεότητα του Υιού και Λόγου του Θεού,
ενώ απουσιάζει μία θεολογική θεμελίωση της ορθής πίστης της
Εκκλησίας. Το κενό αυτό, καλύπτει η δεύτερη επιστολή όπου με
συντομία παραθέτει τα ήδη γνωστά από την προηγούμενη επιστολή
γεγονότα της αίρεσης αυτής και επιχειρεί τη θεολογική αναίρεση της
διδασκαλίας του Αρείου. Επιπλέον, επιμένει στην απόδειξη της
26
27

Περισσότερα βλ. Ν. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β’, σ. 241.
Σχετικά βλ. Β. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, σ. 173-174.

20

αυθαίρετης επιλογής και της εσφαλμένης ερμηνείας των χωρίων της
Αγίας Γραφής από τον Άρειο.28
Αργότερα, ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφάσισε τη σύγκληση της Α’
Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 και εγκαινίασε
μία νέα περίοδο της συνοδικής έκφρασης της εκκλησιαστικής
συνείδησης. Βασικός στόχος της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, υπήρξε
κυρίως η αναζήτηση λύσεων για όλα τα προβλήματα της Εκκλησίας της
Αλεξανδρείας, όπως ο Αρειανισμός αλλά και για άλλες αιρέσεις και
προβλήματα της εποχής, όπως το Κολλουθιανό σχίσμα και το Μελιτιανό
σχίσμα, τα οποία είχαν αντιμετωπισθεί με αποφάσεις των τοπικών
Συνόδων της Αλεξανδρείας το 306, το 320, και το 324.
Η σημαντικότερη προσφορά της Οικουμενικής Συνόδου του 325
ήταν το σύμβολο της Νικαίας.29 Το σύμβολο της Νικαίας ήταν κατά
βάση ένα σύντομο κείμενο βαπτιστηρίου συμβόλου, μία περιεκτική
ανακεφαλαίωση της πίστης της Εκκλησίας, σύμφωνα με την
Αποστολική Παράδοση με μονολεκτικές προσθήκες ή τροποποιήσεις με
στόχο την αντιμετώπιση του Αρειανισμού. «Το κύριο ζήτημα της
Συνόδου δεν ήταν η συστηματική καταγραφή της χριστιανικής πίστης,
αλλά η αναγκαία διατύπωσή της για την οριοθέτηση της Ορθοδοξίας
εναντίον του Αρειανισμού».30 Το Σύμβολο της Νικαίας είναι: «ένα
ρωμαλέο κείμενο, το οποίο δεν είναι απλώς μία συνοδική απόφαση
αλλά σάρκα της ζωής αιώνων μέσα στον περιρρέοντα λειτουργικό χώρο
της Εκκλησίας, καθώς ήταν συνεχώς παρόν στη μακραίωνη
εκκλησιαστική ιστορία, σ՚ όλες τις Συνόδους και τις θεμελιώσεις κάθε
δογματικής διδασκαλίας».31
Επιπλέον, το Σύμβολο της Νικαίας, όπως διαπιστώνεται και από τις
διατυπώσεις των αγίων Αθανασίου, Γρηγορίου του Θεολόγου,
Βασιλείου Καισαρείας και Κυρίλλου Αλεξανδρείας, συνιστά μία
ολοκληρωμένη ερμηνευτική πρόταση για τη διδασκαλία της αντιδόσεως
των ιδιωμάτων. Το Σύμβολο της Νικαίας σαφώς ομιλεί περί των δύο
γεννήσεων του Υιού και Λόγου του Θεού, διακηρύσσοντας ότι ο Κύριος
Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, γεννάται αϊδίως ἐκ τοῦ Πατρός και ἐν
28

Βλ. ενδεικτικά: Β. Φειδά, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, σ. 408-409.
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χρόνῳ δι՚ ἡμᾶς. Συγχρόνως, πλην της δευτέρας γεννήσεως, τα πάθη, η
ανάσταση και η εκ δεξιών καθέδρα είναι πραγματικά γεγονότα, τα
οποία αναφέρονται στο ένα και το αυτό πρόσωπο, τον Μονογενή Υιό
και Λόγο του Θεού.32
Η Α’ Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε την αρειανική αίρεση αλλά
όχι προσωπικά τον Άρειο, αφού αυτό θεώρησε πως είχε πραγματωθεί
από τις προηγούμενες μεγάλες Συνόδους της Αλεξανδρείας και της
Αντιοχείας. Οι αρειανόφρονες, ήταν επιφυλακτικοί για το θεολογικό
περιεχόμενο του συμβόλου της Νικαίας και ιδιαίτερα για τον όρο
«ὁμοούσιος» που περιέχεται σε αυτό. Επιπλέον, αμφισβητούσαν την
ορθότητα του συγκεκριμένου όρου, ο οποίος δεν καταγράφεται στην
Αγία Γραφή όπως υποστηρίζουν και επίσης είχε καταδικασθεί συνοδικώς
η χρήση του στη διδασκαλία του Μοναρχιανισμού του Παύλου
Σαμοσατέα. Ακόμα «ο όρος «ὁμοούσιος» τους φαινόταν ύποπτος για
εισαγωγή σαβελλιανικών αντιλήψεων στην Τριαδολογική διδασκαλία
της Εκκλησίας».33
Ο Άρειος το 327, λόγω όλων των ανωτέρω απόψεων σε τοπική
Σύνοδο των επισκόπων φιλοαρειανικής τάσης στη Νίκαια, υποχρεώθηκε
να υποβάλει Ομολογία Πίστης, στην οποία έπρεπε να συμπεριληφθούν
οι καταδικασμένες αιρετικές εκφράσεις από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.
Βέβαια στην Ομολογία του απουσίαζαν οι χαρακτηριστικοί όροι του
συμβόλου της Νικαίας για τη σχέση του Υιού προς την ουσία του
Πατρός (ὁμοούσιος). Επίσης, αναγκάσθηκε να αποφύγει τις ακραίες
εκφράσεις της διδασκαλίας του και να δεχθεί έμμεσα τη συναϊδιότητα
του Υιού προς τον Πατέρα. Στη συνέχεια, οι αρειανόφρονες είχαν
χωριστεί σε δύο κατηγορίες τους ακραίους Αρειανούς που ονομάζονταν
οι Όμοιοι και οι μετριοπαθείς Αρειανοί οι Ομοιουσιανοί. Οι Όμοιοι ήταν
υπό την ηγεσία του Ακάκιου Καισαρείας το 340-365, ενώ ηγέτης των
Ομοιουσιανών ήταν ο Βασίλειος Άγκυρας το 336-364.
Από την άλλη πλευρά, κύριος εκπρόσωπος της θεολογίας των
Ορθοδόξων ήταν ο Μέγας Αθανάσιος την περίοδο αυτή και πίστευε ότι
ο όρος «ὁμοούσιος» ήταν αναγκαίος για τη δήλωση της συναϊδιότητας
32
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και της θεότητας του Υιού του Λόγου του Θεού. Όμως, η αμφισβήτηση
του όρου αυτού από τους Αρειανούς οδήγησε τον Μέγα Αθανάσιο, στο
να προτείνει και άλλους αντίστοιχους θεολογικούς όρους «όπως φύσει
Υἱός, ἀληθινός Υἱός, ενώ μετά το 360 θεωρούσε και τον όρο
«ὁμοιούσιος» Ορθόδοξο σε άρρηκτη συνάφεια προς τη φράση «ἐκ τῆς
οὐσίας» του Πατρός».34 Ο Μέγας Αθανάσιος τονίζει ότι ο Θεός είναι
ένας, ότι στην ουσία του Θεού υπάρχει ενότητα αλλά συγχρόνως ότι η
Αγία Τριάδα είναι άκτιστη, καταπολεμώντας έτσι τόσο τον Αρειανισμό
όσο και το Σαβελλιανισμό.35
Ο Μέγας Αθανάσιος, κατέστησε άξονα της θεολογικής του
προσφοράς τη σωτηριολογική σημασία της θεότητας του Λόγου του
Θεού για την ερμηνεία του όλου μυστηρίου της ἐν Χριστώ Θείας
Οικονομίας, δηλαδή της ενανθρωπήσεως του Λόγου. Η «ἀνατύπωσις»
της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο προϋπέθετε αφενός μεν τη
θεότητα του Λόγου και αφετέρου την ἐν Χριστώ «ἀνακεφαλαίωσιν» και
«ἀνακαίνισιν» ολόκληρης της ανθρώπινης φύσης. Ο Μέγας Αθανάσιος,
τόνισε ότι η ενανθρώπηση αποτελεί τον αδιάσπαστο σύνδεσμο της
σωτηρίας του ανθρώπου με τον Θεό: «Αὐτός γάρ (ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος)
ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν».36
Οι Αρειανοί απέρριπταν και τα δύο αυτά βασικά στοιχεία του
μυστηρίου της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, τόσο
την Υιότητα του Λόγου όσο και την πληρότητα της ανθρώπινης φύσης
του Χριστού. Στη συνέχεια, συγκλήθηκε η Σύνοδος της Αντιοχείας το
341, η οποία ήθελε να καταστήσει σαφή τη θεολογική προσέγγιση του
συμβόλου Νικαίας και συνέταξε τέσσερα σύμβολα.
Στο πρώτο σύμβολο προβαλλόταν η συναϊδιότητα του Υιού προς
τον Πατέρα. Στο δεύτερο σύμβολο διευκρινίζεται το πρωτερόχρονο του
Πατρός και το υστερόχρονο του Υιού και αναγνωρίζεται η Τριαδικότητα
των υποστάσεων του ενός Θεού. Όπως έχει επισημανθεί: «το τρίτο
34
35
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σύμβολο της Συνόδου ήταν μία προσωπική Ομολογία Πίστεως του
Θεοφρονίου Τυάνων, την οποία απλώς δέχθηκε η Σύνοδος. Το τέταρτο
σύμβολο είναι ένα σύμβολο που αναφέρεται στη μία «ὑπόστασιν» του
Πατρός και του Υιού, αποδέχεται τον Υιό ως «ὅμοιον κατά πάντα τῷ
Πατρί», όμως χωρίς να διατυπώνει τη λέξη «οὐσία» με σκοπό ν՚
αποφύγει τις ακραίες αρειανικές θέσεις».37 Μετά τη Σύνοδο αυτή, οι
Αρειανοί διασπάστηκαν και πάλι σε τρείς κατηγορίες τους Ανομοίους,
τους Ομοίους και τους Ομοιουσιανούς.
Οι Όμοιοι και οι Ομοιουσιανοί διαφωνούσαν στον προσδιορισμό της
«κατ՚ οὐσίαν» ομοιότητας του Υιού προς τον Πατέρα, αφού οι
Ομοιουσιανοί συμπεριελάμβαναν στην ομοιότητα και την ουσία,38 ενώ
οι Όμοιοι την απέκλειαν έμμεσα με αόριστες διατυπώσεις. Όμως και οι
δύο απέκλειαν την αποδοχή του όρου «ὁμοούσιος» του συμβόλου
Νικαίας με πρόσχημα ότι δεν αναφερόταν στην Αγία Γραφή και
ευνοούσε σαβελλιανικές ερμηνείες για τη σχέση του Υιού προς τον
Πατέρα.
Η Σύνοδος της Αντιοχείας, αποτέλεσε την πηγή της θεολογικής
βάσης των Ομοιουσιανών με το δεύτερο σύμβολο, ενώ το τέταρτο
σύμβολο υπήρξε η θεολογική βάση των Ομοίων. Οι Ανόμοιοι
υποστήριξαν καθαρά τις ακραίες θέσεις της διδασκαλίας του Αρείου και
προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τη σχέση του αγέννητου Πατρός και
του γεννητού Υιού και ν՚ αποδείξουν την «ἑτερουσιότητα» του Υιού
προς τον Πατέρα. Η διδασκαλία των ακραίων θέσεων των παρατάξεων
αυτών πολεμήθηκε απ՚ όλους τους Πατέρες του Δ’ αιώνα.
Ο επόμενος υπέρμαχος της Ορθοδοξίας της Νικαίας υπήρξε ο Μέγας
Βασίλειος στην περίοδο αυτή, αφού στη συνέχεια θα εξετάσουμε ένα
ακόμη θεολογικό πρόβλημα που τέθηκε για τη θεότητα του Αγίου
Πνεύματος αλλά και τη διασάφηση των όρων «οὐσία» και «ὑπόστασις»
δηλαδή μία ουσία, τρείς υποστάσεις. Εκτός από τον Μέγα Βασίλειο,
συνέβαλαν στη θεολογική αναζήτηση αυτή και άλλοι Καππαδόκες
Πατέρες όπως: ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος Νύσσης κ.ά. Οι
Πατέρες με το συγγραφικό, ποιμαντικό και ασκητικό τους έργο
βοήθησαν κατά πολύ στην ανάπτυξη της Ορθόδοξης θεολογίας και
37
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Σχετικά βλ. Ν. Ξεξάκη, Ὀρθόδοξος Δογματική, Ἡ Θεολογία τοῦ Ὁμοουσίου, τ. Β’, εκδ.
Ἔννοια, Αθήνα 2006, σ. 300.
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πνευματικότητας. Η χαρισματική τους προσφορά και το επιστημονικό,
φιλοσοφικό και ερμηνευτικό τους έργο πλούτισαν στο έπακρο την
περιρρέουσα ατμόσφαιρα της Ορθοδοξίας. Επεξεργάστηκαν με
επιμελημένο και φιλοσοφικό τρόπο, ενώ συνάμα πλούτιζαν το ίδιο το
θεολογικό οικοδόμημα, τους τεχνικούς όρους ουσία, φύση, υπόσταση,
πρόσωπο, οπότε συνετέλεσαν στην αποσαφηνισμένη διατύπωση του
Τριαδικού και μετέπειτα του Χριστολογικού δόγματος. 39
Ο Μέγας Βασίλειος, καταδίκασε όχι μόνο τους αρειανόφρονες τους
εξωτερικούς εχθρούς της πίστης αλλά και εκείνους που παρέμεναν μέσα
στην Εκκλησία. Συγκεκριμένα, αποδοκίμαζε την αιρετική διδασκαλία
του Μαρκέλλου Άγκυρας περί των «τριών ὑποστάσεων» της Αγίας
Τριάδας και προέβαλλε την ορθή θεολογική διατύπωση «μία οὐσίατρείς ὑποστάσεις». Η διατύπωση ερμήνευε ορθώς τη θεολογία της
Νικαίας, αλλά υπήρξε και η κοινή συμβολή όλων των Καππαδοκών
Πατέρων για την ορθή προσαρμογή της θεολογικής ορολογίας στην
Τριαδολογική πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας, η οποία βασιζόταν
στη σαφή διάκριση των όρων «οὐσία» και «ὑπόστασις». 40
«Ο Μέγας Βασίλειος συνέδεε τον όρο «ὑπόστασις» προς τον όρο
«πρόσωπον» και το διέκρινε αντίστοιχα από τον όρο «οὐσία»».41 Η
θεολογική βάση της ορολογίας «μία οὐσία, τρείς ὑποστάσεις, τρία
πρόσωπα» αντέκρουε τις αιρετικές πεποιθήσεις του Μαρκέλλου
Αγκύρας αλλά και τις ακραίες θέσεις των Αρειανών και των
Πνευματομάχων. Η συστηματική ανάπτυξη της θεολογικής αυτής
βάσης από τους Καππαδόκες Πατέρες, παρά τις δυσκολίες αποδοχής
από τον Μέγα Αθανάσιο και τη Δύση αποτελούσε την αυθεντική
διατύπωση της Τριαδολογικής διδασκαλίας της Εκκλησίας για την
«ὑποστατική διάκριση» των τριών προσώπων.
Επίσης, η αδύνατη σύμπραξη Ομοιουσιανών και Ομοίων διευκόλυνε
την προσέγγιση των Ομοιουσιανών και Ορθοδόξων. Ο Μέγας
Βασίλειος, υπήρξε κύριος υπέρμαχος της ανάγκης σύμπραξης των
Ορθοδόξων με τους Ομοιουσιανούς, με σκοπό την επιτακτική
39

Βλ. ενδεικτικά: Ν. Ματσούκα, Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας, Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς- ΒυζαντινῆςΔυτικοευρωπαϊκῆς. Μέ σύντομη εἰσαγωγή στή φιλοσοφία, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη
2006, σ. 398.
40
Περισσότερα βλ. Γ. Φλωρόφσκυ, Οἱ Ἀνατολικοί Πατέρες τοῦ Δ’ αἰῶνα, εκδ. Πουρναρά,
Θεσσαλονίκη 1991, σ. 140.
41
Ι. Καλογήρου, «Τό Τριαδικόν Δόγμα κατά τόν Δ’ αἰῶνα», σ. 344-345.
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εκκλησιαστική ανάγκη αποδυνάμωσης της αρειανικής παράταξης, σε μία
προσπάθεια να αποκαταστήσει την ενότητα του εκκλησιαστικού
σώματος. «Οι Ομοιουσιανοί αποδέχτηκαν τον όρο μία οὐσία-τρεις
ὑποστάσεις με αποτέλεσμα να πάψουν να ταυτίζουν την ουσία με την
ὑπόσταση».42
Στη συνέχεια, εκτός από τον όρο «ὁμοούσιος» έπρεπε να επιλυθεί
και το νέο πρόβλημα ως προς την κατ՚ οὐσίαν και κατά φύσιν θεότητα
του Αγίου Πνεύματος. Γι՚ αυτό το λόγο, ο Μέγας Βασίλειος στο
σημαντικό θεολογικό του έργο «Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» απέφυγε
να χρησιμοποιήσει τον όρο «ὁμοούσιος» και για το τρίτο πρόσωπο της
Αγίας Τριάδας, παρά τις προτροπές του Γρηγορίου του Θεολόγου.
Ωστόσο, η θεολογία του αποδείκνυε πλήρως τη θεότητα και την
ομοτιμία του Αγίου Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιό. Επιπλέον,
όλοι οι Αρειανοί ήταν άμεσα ή έμμεσα και Πνευματομάχοι. 43 Οι Αρειανοί
χαρακτήριζαν τον Υιό κτίσμα του Πατρός το ίδιο πίστευαν και για το
Άγιο Πνεύμα, ενώ οι ακραίοι Αρειανοί δηλαδή οι Ανόμοιοι υποστήριζαν
ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα του Υιού.
Στους Πνευματομάχους προσχώρησε και μία ομάδα Ομοιουσιανών
οι οπαδοί αυτής ονομάστηκαν Μακεδονιανοί και εμπόδισαν τη γρήγορη
συμφωνία Ορθοδόξων και Ομοιουσιανών. Ο Μέγας Βασίλειος
προσπάθησε ακόμη, να αναιρέσει τη συγκροτημένη αρειανική
διδασκαλία του Ευνομίου, ο οποίος υπήρξε ο κυριότερος εκπρόσωπος
της θεολογίας του Αρειανισμού μετά το 360. Είναι πολύ
χαρακτηριστικός ο πρόλογος του πρώτου βιβλίου του Κατά Εὐνομίου
έργου του Μεγάλου Βασιλείου, όπου εκεί λέγει ότι αν όλοι οι Χριστιανοί
αρκούνταν στην Παράδοση των Αποστόλων και στην απλότητα της
πίστης, στην καθαρότητα και την απλότητα της διδασκαλίας του Αγίου
Πνεύματος, δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη για θεολογικές συζητήσεις. 44
Η βασική αρχή του Ευνομίου στην Τριαδολογική διδασκαλία είχε ως
αφετηρία την ταύτιση «οὐσίας» και «ὑποστάσεως» και κατέληγε στην
ταύτιση της «οὐσίας» και «ὀνομάτων» και στην ταύτιση «ὀνομάτων»
και «ἐνεργείας» των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Επιπλέον,
42

Ι. Αναστασίου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, σ. 285.
Σχετικά βλ. Β. Φειδά, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, σ. 510.
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Μεγάλου Βασιλείου, Κατά Εὐνομίου 1, PG 29, 497Α-502ΑΒ. Βλ. ενδεικτικά: Ν. Ματσούκα,
Ὀρθοδοξία καί αἵρεση στούς ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς τοῦ Δ’, Ε’, ΣΤ’ αἰῶνα, εκδ.
Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 21992, σ. 225.
43

26

πίστευε ότι ο Υιός είναι το πρώτο κτίσμα του Πατρός και το πρώτο
κτίσμα του Υιού το Άγιο Πνεύμα. Ο Ευνόμιος δίδασκε πως το Άγιο
Πνεύμα είναι δημιούργημα που ήλθε στην ύπαρξη με τη θέληση του
Πατρός και τη δημιουργική ενέργεια του Υιού. Υποτάσσεται τόσο στον
Πατέρα όσο και στον Υιό και θεωρείται τρίτο στην τάξη. Αυτό σημαίνει
πως δεν είναι ισότιμο με τα υπόλοιπα δημιουργήματα του Υιού αλλά
«πρῶτον καί μεῖζον πάντων καί μόνο τοιοῦτο τοῦ Μονογενοῦς
ποίημα».45
Ο Μέγας Βασίλειος, εξαιτίας της διδασκαλίας αυτής προχώρησε
στην αναίρεσή της με τη διάκριση «οὐσίας» και «ὑποστάσεως» και τη
διάκριση «οὐσίας» και «ὀνομάτων» αλλά και την ταύτιση της «οὐσίας»
και της «ἐνεργείας» και την ταύτιση «ὑποστάσεων» και «ὀνομάτων».
Επιπλέον, οι χαρακτηρισμοί Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα σύμφωνα με
τον Μέγα Βασίλειο «προσδιορίζουν όχι την ουσία αλλά την ετερότητα
των ενεργειών ή των ιδιωμάτων των τριών προσώπων».46
Ο Γρηγόριος Νύσσης, συνέχισε τον αγώνα του Μεγάλου Βασιλείου
προς την ίδια θεολογική κατεύθυνση αλλά επέμενε κυρίως στη
συστηματική αποσαφήνιση της ενότητας ουσίας και ενέργειας των
προσώπων της Αγίας Τριάδας, αφού με την ενότητα της ενέργειας
επιβεβαιώνεται και η ενότητα της ουσίας προς τον Πατέρα όχι μόνο του
Υιού αλλά και του Αγίου Πνεύματος. Ο έτερος Καππαδόκης Γρηγόριος ο
Θεολόγος αξιοποίησε σαφέστερα τη διάκριση ουσίας και υποστάσεων
στην Αγία Τριάδα (μία οὐσία-τρείς ὑποστάσεις) αλλά και άλλες θέσεις
του Μεγάλου Βασιλείου και ιδιαίτερα την αναίρεση της διδασκαλίας του
Ευνομίου και των Πνευματομάχων.
Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έγραψε σημαντικά έργα όπως οι πέντε
«Θεολογικοί Λόγοι» και οι Λόγοι «Πρός Ἀρειανούς» και «Εἰς τήν
Πεντηκοστήν». Στα έργα αυτά διατυπώνεται ολοκληρωμένη η
Τριαδολογική διδασκαλία της Εκκλησίας και ειδικά η θεότητα του Αγίου
Πνεύματος και η ομοουσιότητα αυτού προς τον Υιό και τον Πατέρα,
την οποία δίσταζε να διακηρύξει ο Μέγας Βασίλειος για να μην
προκαλέσει τους Ομοιουσιανούς.
45

Εὐνομίου, Ἀπολογητικός 28, PG 30, 868BC. Βλ. σχετικά Χ. Φιλιώτη-Βλαχάβα (Πρεσβ.), Ἡ
Περί Ἁγίου Πνεύματος διδασκαλία τοῦ Μ. Ἀθανασίου, (μεταπτ. εργασία), Θεσσαλονίκη 2004,
σ. 34.
46
Βλ. Μεγάλου Βασιλείου, Κατά Εὐνομίου 2, 5, PG 29, 504-505 και Β. Φειδά, Ἐκκλησιαστική
Ἱστορία, σ. 512-513.
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Για τους Καππάδοκες, η διάκριση των υποστατικών ιδιωμάτων των
τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας δεν θίγει την ενότητα της
θεότητας. Τα ονόματα αναφέρονται μόνο στη διάκριση των
υποστάσεων και στη σχέση των τριών ομοούσιων και ομότιμων
προσώπων της Αγίας Τριάδας και η ενέργεια όπως και η ουσία είναι
κοινή και στα τρία πρόσωπα. Το δε Άγιο Πνεύμα συνδέεται άρρηκτα με
το όλο μυστήριο της Θείας Οικονομίας τόσο πριν όσο και μετά την
ενανθρώπηση του Λόγου.
Η Τριαδολογία των Καππαδοκών Πατέρων έγινε τελικά αποδεκτή
όχι μόνο στην Ανατολή αλλά και στη Δύση. Ο επίσκοπος Ρώμης
Δάμασος σφοδρός πολέμιος του Αρειανισμού επέμεινε αρχικά στην
ορολογία «μία οὐσία-μία ὑπόστασις» όμως, υπό την επίδραση του
Μεγάλου Βασιλείου «απέφυγε να ομιλεί για «μία ὑπόστασιν» και στη
Σύνοδο της Ρώμης το 377 καταδίκασε τις αιρετικές διδασκαλίες του
Απολιναρίου, του Μαρκέλλου Αγκύρας και των Πνευματομάχων».47
Ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποίησε την κατάρρευση του Αρειανισμού
στη Δύση για να επηρεάσει τις εξελίξεις στην Ανατολή, καθώς οι
αποφάσεις της Συνόδου της Ρώμης αποτελούσαν δικαίωση των αγώνων
του. Στις αρχές του 379 ο Μέγας Βασίλειος πεθαίνει και στερεί από τους
Ορθοδόξους τον ηγέτη τους. Τη θέση του αναλαμβάνει ο Μελέτιος
Αντιοχείας, ο οποίος συνεχίζει τον αγώνα των Ορθοδόξων.
Στη συνέχεια συγκλήθηκε η Β’ Οικουμενική Σύνοδος, όπου στην
πρώτη περίοδο των εργασιών της Συνόδου το 380 λειτούργησε ως
ενδημούσα Σύνοδος. Στη συγκεκριμένη Σύνοδο αντιμετωπίσθηκε το
ζήτημα
της
κανονικής
πληρώσεως
του
θρόνου
της
Κωνσταντινουπόλεως
και
της
κανονικής
κατοχύρωσης
των
αναγνωρισμένων πρεσβείων τιμής αυτού. Ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκε η
καταδίκη όλων των αιρέσεων όπως του Αρειανισμού και του
Απολιναρισμού. «Επιπλέον, στη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως
συμπληρώθηκε το σύμβολο πίστης το λεγόμενο σύμβολο ΝικαίαςΚωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα με τη θεολογική βάση του συμβόλου
της Νικαίας και των νέων αναγκών της Εκκλησίας με σκοπό την
αντιμετώπιση των ακραίων Αρειανών, των Απολιναριστών και των
Πνευματομάχων».48
47
48

Β. Φειδά, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, σ. 515.
Γ. Στογιόγλου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, σ. 288-290.
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Η Β’ Οικουμενική Σύνοδος είναι βέβαιο ότι ούτε συνέταξε ούτε είχε
πρόθεση να συντάξει ένα νέο σύμβολο πίστης προς συμπλήρωση ή και
υποκατάσταση
του
συμβόλου
Νικαίας.
Το
σύμβολο
Κωνσταντινουπόλεως ήταν μία Ομολογία Πίστης, η οποία συντάχθηκε
και κάλυπτε όλο το αντιαρειανικό σύμβολο της Νικαίας, το οποίο
απέρριπταν οι Πνευματομάχοι και οι αρειανόφρονες και επιδόθηκε
στους υπεύθυνους επισκόπους κατά περιφέρεια για να χρησιμοποιηθεί
ως υποχρεωτική στη διαδικασία επιστροφής των αιρετικών. «Η σύνταξη
της ειδικής Ομολογίας Πίστης ήταν δικαίωμα κάθε Συνόδου, αφού το
κείμενο ήταν υποχρεωτικό μόνο για τους αιρετικούς και δεν είχε
χαρακτήρα οικουμενικού συμβόλου, το οποίο θα ήταν υποχρεωτικό για
όλα τα μέλη της Συνόδου».49
Η Ομολογία Πίστης της Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως
αξιοποίησε το αποδεκτό περιεχόμενο της θεολογικής απόφασης της
Συνόδου Αντιοχείας το 379, για τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος ως
τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας. Συνεπώς, δεν θεωρήθηκε ως νέο
σύμβολο της Συνόδου και δεν αναφέρθηκε στις δογματικές της
αποφάσεις. Το σύμβολο Κωνσταντινουπόλεως σε σχέση με το σύμβολο
Νικαίας παρουσιάζει εκτεταμένες προσθήκες στο τμήμα που αναφέρεται
στο Άγιο Πνεύμα, εκπληρώνοντας έτσι έναν από τους κύριους σκοπούς
της Συνόδου.50 Είναι ωστόσο άξιο προσοχής το γεγονός, ότι η Σύνοδος
δεν υιοθέτησε τον όρο «ὁμοούσιον» και «Θεός» για το Άγιο Πνεύμα,
ακολουθώντας διαλλακτική στάση απέναντι στους Πνευματομάχους και
εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας του Μεγάλου Βασιλείου, η
οποία βασίζεται στη διάκριση «δόγματος» και «κηρύγματος». 51
Ωστόσο η διάδοση του κειμένου σ՚ ολόκληρη την Ανατολή, ως της
μόνης επίσημης θεολογικής βάσης για την αποκατάσταση της ενότητας
της Εκκλησίας στην ορθή πίστη, έδωσε στην Ομολογία της Πίστης
εκκλησιαστικό κύρος. «Η αναγνώρισή της από την Δ’ Οικουμενική
49
50

Β. Φειδά, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, σ. 537.
Σχετικά βλ. Δ. Λιάλιου, Ἑρμηνεία τῶν Δογματικῶν καί Συμβολικῶν κειμένων τῆς

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἑρμηνεία τῶν Οἰκουμενικῶν Συμβόλων καί τῶν συναφῶν ἱερῶν
κανόνων, (θεολογική ἀνάλυση μέ ἀναφορές στίς πηγές), σ. 98.
51
Βλ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος εἰς τόν Μέγαν Βασίλειον, ἐπίσκοπον Καισαρείας
Καππαδοκίας, ἐπιτάφιος 43, 69, PG 36, 589Α. Περισσότερα βλ. Μ. Ορφανού, Ὁ Υἱός καί τό
Ἅγιον Πνεῦμα εἰς τήν Τριαδολογίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Ἀθῆναι 1976, σ. 113-123 και
σχετικά βλ. Δ. Λιάλιου, Ἑρμηνεία τῶν Δογματικῶν καί Συμβολικῶν κειμένων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ἑρμηνεία τῶν Οἰκουμενικῶν Συμβόλων καί τῶν συναφῶν ἱερῶν κανόνων ,
(θεολογική ἀνάλυση μέ ἀναφορές στίς πηγές), σ. 98.
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Σύνοδο, την καθιστούσε αυθεντική ερμηνεία της πίστης της Νικαίας και
η ομολογία αυτή πήρε χαρακτήρα συνοδικού συμβόλου πίστης και
επικράτησε μέχρι και σήμερα».52 Τέλος, το σύμβολο ΝικαίαςΚωνσταντινουπόλεως χρησιμοποιήθηκε αυτοτελώς στην εκκλησιαστική
Παράδοση και στη Θεία Λατρεία μέχρι και σήμερα.

3. Το «Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» του Μεγάλου Βασιλείου
Ο Βασίλειος Καισαρείας είναι ένας από τους μεγάλους οικουμενικούς
δασκάλους της Εκκλησίας. Γεννήθηκε το 330 στη Νεοκαισάρεια από
ευγενικής καταγωγής οικογένεια. Ο πατέρας του ο Βασίλειος ήταν
καθηγητής ρητορικής και η μητέρα του Εμμελεία του έδωσαν
εξαιρετική ανατροφή. Η οικογένειά του προσέφερε υπηρεσίες στην
Εκκλησία καθώς έδωσαν ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας τους σε
φιλανθρωπίες. Ο Μέγας Βασίλειος, ήθελε να σπουδάσει και να φοιτήσει
σε όσους περισσότερους καθηγητές γι՚ αυτό επισκέφθηκε την
Καισάρεια της Καππαδοκίας. Στη συνέχεια, μαθήτευσε στην
Κωνσταντινούπολη στο διάσημο καθηγητή της ρητορικής το Λιβάνιο και
αργότερα στην Αθήνα φιλολογία, ρητορική και φιλοσοφία από τον
Ιημέριο και τον Προαιρέσιο.53
Το 360 χειροτονείται διάκονος και υπηρετεί στην επισκοπή
Καισαρείας και μετέχει ως παρατηρητής στη Σύνοδο της
Κωνσταντινούπολης το ίδιο έτος. Αργότερα, μοίρασε στους οικονομικά
αδύναμους ανθρώπους το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του και
έφυγε για να ασκήσει τη μοναστική ζωή. «Το 370 επιστρέφει και
εκλέγεται επίσκοπος, αν και υπήρχαν αντιρρήσεις καθώς μερικοί
ιεράρχες αρνούνταν να τον υπακούσουν».54 Η επισκοπική σταδιοδρομία
του Βασιλείου υπήρξε σύντομη αλλά το έργο του ήταν μεγάλο, αφού
οργάνωσε τις κοινότητες του μοναχικού βίου, ίδρυσε φιλανθρωπικά
ιδρύματα για τη φροντίδα των αδυνάτων τη λεγόμενη Βασιλειάδα και
52
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έγραψε σπουδαία έργα για τη χριστιανική πίστη. Ο Μέγας Βασίλειος,
ήταν φιλάσθενος και παρά τις φροντίδες που του παρείχε η οικογένειά
του, η υγεία του επιβαρύνθηκε λόγω του έντονου ασκητικού του βίου
και πεθαίνει στα τέλη Δεκεμβρίου του 378 και κηδεύεται 1 Ιανουαρίου
του 379.
Το συγγραφικό του έργο είναι πολύ σημαντικό και αρχίζει με τρείς
μικρές πραγματείες, οι οποίες μοιάζουν με διαλέξεις που έχουν
συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η πρώτη είναι «Πρός τούς νέους», όπου
εξηγεί ότι η διδαχή της κλασσικής γραμματείας ωφελεί στη χριστιανική
νεότητα, η δεύτερη είναι «Εἰς τό πρόσεχε σεαυτῷ», όπου επισημαίνει
την ανάγκη συμμόρφωσης προς το θείο θέλημα. Ενώ η τρίτη είναι
«Ὃτι οὐκ ἒστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός», όπου παραθέτει τις απόψεις
του περί αγαθού και κακού. Στη συνέχεια, γράφει τη συλλογή
«Ἀσκητικά» που περιείχε αρχικά τρείς συλλογές. Η πρώτη ήταν η «Εἰς
τούς Ὃρους κατά πλάτος», που πραγματεύεται τα γενικά προβλήματα
του μοναχικού βίου, του οποίου ως θεμέλιο χαρακτηρίζει την αγάπη
προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Η δεύτερη είναι η «Εἰς τούς Ὃρους
κατ՚ ἐπιτομήν», όπου αναλύονται γενικά προβλήματα και δίδονται
πρακτικές απαντήσεις για κάθε περίπτωση, ενώ η τρίτη είναι η « Εἰς
τούς Ὃρους Ἠθικούς», όπου περιέχονται κείμενα της Αγίας Γραφής
αναφερόμενα στον πνευματικό και ηθικό βίο των Χριστιανών.
Επίσης, στην αρχή του ιερατικού του βίου εκφωνεί τις εννέα ομιλίες
«Εἰς τήν ἑξαήμερον» στις οποίες περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου
με τη βοήθεια της διήγησης της Γενέσεως και της πλούσιας
φυσιογνωσίας που είχε αποκτήσει κατά τις σπουδές του. Επιπλέον, η
«Ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν» είναι μία σειρά 18 ομιλιών στις οποίες
αναπτύσσονται φιλολογικά, ηθικά και θρησκευτικά ζητήματα. Ακόμα,
γράφει τον «Ἀνατρεπτικόν τοῦ Ἀπολογητικοῦ τοῦ Εὐνομίου», όπου εδώ
ο Μέγας Βασίλειος αναιρεί την αρειανική διδασκαλία του Ευνομίου.55
Τέλος, ο Μέγας Βασίλειος γράφει το έργο του «Περί τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος» το φθινόπωρο του 375, με αφορμή τις αρειανικές
πεποιθήσεις ότι, το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα του Υιού και όχι ομότιμο
προς τον Πατέρα. Το έργο διαιρέθηκε σε 30 κεφάλαια και αργότερα σε
79 παραγράφους. Σε αυτό επιχειρηματολογεί για την ομοτιμία του Υιού
προς τον Πατέρα, την ομοτιμία του Πνεύματος προς τον Πατέρα και
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τον Υιό σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Κατοχυρώνει την
ομοτιμία με βάση την Παράδοση, η οποία εκφράζεται με τον τύπο «εἰς
τό ὂνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», με τη
μαρτυρία της Αγίας Γραφής και την πνευματική εμπειρία. Σύμφωνα με
αυτές, «το Άγιο Πνεύμα είναι πηγή αγιασμού και θεοποίησης δεν είναι
δυνατό λοιπόν να μην είναι το ίδιο Άγιο και Θείο, είναι αχώριστο από
τον Πατέρα και τον Υιό άρα ομότιμο, άρα ισότιμο στη δοξολογία».56
Το έργο του «Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», αποδεικνύει τη θεότητα
του Αγίου Πνεύματος, τη θέση που του ανήκει στην Αγία Τριάδα αλλά
και το σκοπό ύπαρξής του. Ο Μέγας Βασίλειος, υποστηρίζει ότι, η
ομοτιμία του Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιό φανερώνεται και
από τη διδασκαλία του Κυρίου κατά την Παράδοση του σωτηρίου
βαπτίσματος, όταν απέστειλε τους μαθητές να βαπτίζουν εἰς τό ὄνομα
τοῦ Πατρός, τοῦ Υιοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
1. Η θεολογία περί του Αγίου Πνεύματος τον Δ’ αιώνα
Στο πέρασμα του Δ’ αιώνα, εμφανίσθηκαν αιρέσεις που
δημιούργησαν πολλά προβλήματα στη χριστιανική Εκκλησία, όπως οι
Αρειανοί και οι Πνευματομάχοι, οι οποίοι αποδεχόντουσαν τον Πατέρα
και τον Υιό και αρνούνταν κατηγορηματικά τη θεότητα του Αγίου
Πνεύματος. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την κακοδοξία και βλέποντας
την αρνητική δογματική επιρροή που ασκούσαν οι Πνευματομάχοι, οι
Καππαδόκες Πατέρες ανέπτυξαν τη διδασκαλία τους με βάση το
Τριαδικό δόγμα με σκοπό να ξεκαθαρίσουν το θολό δογματικό τοπίο και
να αναιρέσουν αυτές τις αιρετικές πεποιθήσεις.
Ο Μέγας Βασίλειος όπως και οι υπόλοιποι Πατέρες της περιόδου
αυτής, διδάσκουν ότι στην Αγία Τριάδα διακρίνονται τρία πρόσωπα,
όπου έχει το καθένα τη δική του υπόσταση, οι οποίες
αλληλοπεριχωρούνται μεταξύ τους και τις ενώνει η μία κοινή θεία
ουσία. «Ο Πατέρας είναι αγέννητος και γεννήτωρ του Υιού και
προβολέας του Αγίου Πνεύματος απαθώς, αχρόνως και ασωμάτως».57
Στη Θεία Οικονομία, οι θείες υποστάσεις φανερώθηκαν η καθεμία με το
δικό της έργο. «Ο Πατέρας κατά τη δημιουργία, ο Υιός κατά την
ανακαίνιση και το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας».58
Κατά το έτος 375, πενήντα χρόνια μετά τη Σύνοδο της Νικαίας, ο
Μέγας Βασίλειος ξεκίνησε την ομιλία του «Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»
με αυτά τα λόγια: «Την επιθυμία σας για πληροφορίες, του εκ δεξιών
57
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πολυαγαπημένου και περίσσια σεβαστού αδελφού μου Αμφιλοχίου, θα
ήθελα πολύ να επαινέσω, και όχι λιγότερο από τον επιμελή ζήλο σας».59
Ο Αμφιλόχιος (340-394), ήταν ένας μαθητής του Βασιλείου,60
περίπου δέκα χρόνια νεότερος σε ηλικία. Έδωσε αναμφίβολα ισχυρή
εκπροσώπηση για την πνευματολογία του Βασιλείου στη Σύνοδο της
Κωνσταντινουπόλεως το 381.61 Έτσι, αυτός αποτελεί μια σημαντική
συμβολή, όταν πρόκειται για την τελική διαμόρφωση του Ορθόδοξου
δόγματος για το Άγιο Πνεύμα κατά τη Β’ Οικουμενική Σύνοδο.
Το «Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» όχι μόνο αποδίδει τον έπαινο του
Μεγάλου Βασιλείου προς τον νεότερο αδελφό του στον κλήρο, αλλά
δίνει επίσης την πληροφορία ότι ο ιερός πατήρ αποφάσισε να γράψει
αυτήν την πραγματεία, λόγω του αιτήματος του Αμφιλοχίου για σαφείς
οδηγίες σχετικά με το Άγιο Πνεύμα. Μετά την ολοκλήρωση του
κεφαλαίου Ι, ο Βασίλειος γράφει: «....έχεις εκφράσει την άποψη ότι θα
έπρεπε να δημοσιευτούν κάποιες σαφείς οδηγίες».62
Υλοποιώντας το αίτημα του Αμφιλοχίου με την πραγματεία του, ο
ιεράρχης αποδίδει με τη σειρά του τη διάκριση των υποστάσεων
λέγοντας ότι ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός και το Άγιο
Πνεύμα εκπορευτό.63 Οι ιδιότητες τους αντιστοίχως είναι η Πατρότης, η
Υιότης και η Αγιότης.64 Αυτά τα υποστατικά ιδιώματα ή προσόντα της
Τριαδικής θεότητας είναι μεταξύ τους αμεταβίβαστα και παντελώς
ακοινώνητα. Εκτός από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τα
υποστατικά τους ιδιώματα (το αγέννητο, το γεννητό καί το εκπορευτό),
τα θεία πρόσωπα έχουν όλα τα άλλα κοινά: ουσία, ενέργεια, βούληση,
δόξα κ.ά. Όπως υμνωδεί η λατρεύουσα κοινότητα την Κυριακή της
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Πεντηκοστής, μία δύναμις, σύνταξις, μία προσκύνησις της Αγίας
Τριάδας.65
Ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει ότι, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ
του Πατρός αρρήτως,66 δηλαδή η εκπόρευση δηλώνει την οικειότητα
μεν αλλά ο τρόπος ύπαρξης παραμένει ανέκφραστος: «Καί οὐκ
ἐντεῦθεν μόνον τῆς κατά τήν φύσιν κοινωνίας αἱ ἀποδείξεις, ἀλλ՚ ὅτι
καί ἐκ τοῦ Θεοῦ εἶναι λέγεται· οὐχ ὡς τά πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἀλλ՚ ὡς ἐκ
τοῦ Θεοῦ προελθόν· οὐ γεννητῶς ὡς ὁ Υἱός, ἀλλ՚ ὡς πνεῦμα στόματος
αὐτοῦ. Πάντως δέ οὔτε τό στόμα μέλος, οὔτε πνοή λυόμενη τό
Πνεῦμα, ἀλλά καί τό στόμα θεοπρεπῶς, καί τό Πνεῦμα οὐσία ζῶσα,
ἁγιασμοῦ κυρία, τῆς μέν οἰκειότητος δηλουμένης ἐντεῦθεν, τοῦ δέ
τρόπου τῆς ὑπάρξεως ἀρρήτου φυλασσομένου».67
Το γεγονός όμως, ότι οι δύο υποστάσεις προέρχονται από τον
Πατέρα μόνο, οδηγεί στη μοναρχία του Πατρός. Ο Πατήρ ως η
μοναδική πηγή και αρχή των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ως η αιτία
των δύο άλλων προσώπων φαίνεται να κατέχει κάποια λογική
προτεραιότητα. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει φυσική
υπεροχή του Πατρός και υποτίμηση των δύο άλλων προσώπων. Πατήρ,
Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι ίσοι στον απόλυτο βαθμό. Δεν υπάρχει καμία
τάση υποβιβασμού του Υιού και του Αγίου Πνεύματος απέναντι στο
πρόσωπο του Πατρός, που αποτελεί την πηγή και την αρχή τους. 68
«Φυσικά οι υποστάσεις του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δεν
θεωρούνται κατώτερες από αυτήν του Πατέρα, αφού διαφοροποιούνται
μόνο κατά το λόγο της αιτίας, η οποία πρέπει να παραμένει μοναδική
για να μην περιπέσουμε σε διαρχία».69 Τις υποστάσεις δεν τις
αριθμούμε σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη, διότι καταλαμβάνουν σειρά
ισόβαθμη χωρίς αρίθμηση και δηλώνεται μέσω των άγιων ονομάτων
τους: «Πατέρα καί Υἱόν καί ἃγιον Πνεῦμα παραδιδούς ὁ Κύριος, οὐ μετά
τοῦ ἀριθμοῦ συνεξέδωκεν. Οὐ γάρ εἶπεν, ὅτι εἰς πρῶτον καί δεύτερον
καί τρίτον· οὐδέ εἰς ἕν καί δύο καί τρία, ἀλλά δι՚ ὀνομάτων ἁγίων τήν
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γνῶσιν τῆς πρός σωτηρίαν ἀγούσης πίστεως ἐχαρίσατο».70 Είναι ο Θεός
Πατήρ, ο Μονογενής Υιός και το ένα Πνεύμα το Άγιον. Αυτό σημαίνει
ότι, η υπαρίθμηση οδηγεί σε πολυθεΐα: «Εἷς Θεός καί Πατήρ, καί εἷς
μονογενής Υἱός, καί ἕν Πνεῦμα ἃγιον. Ἑκάστην τῶν ὑποστάσεων
μοναχῶς ἐξαγγέλομεν· ἐπειδάν δέ συναριθμῆσαι δέῃ, οὐχί ἀπαιδεύτῳ
ἀριθμήσει πρός πολυθεΐας ἔννοιαν ἐκφέρομεθα».71
Οι διακεκριμένες υποστάσεις βρίσκονται σε μεταξύ τους συνάφεια,
ώστε η μία να μην νοείται χωρίς τις άλλες και η μία ν՚ απαιτεί τις άλλες,
δηλαδή είναι τρία τέλεια πρόσωπα αχωρίστως ενωμένα: «ὅπου γάρ
Ἁγίου Πνεύματος παρουσία, ἐκεῖ καί Χριστοῦ ἐπιδημία· ὅπου δέ
Χριστός, ἐκεῖ καί ὁ Πατήρ πάρεστι δηλονότι».72 Επομένως, εκείνος που
δεν πιστεύει στο Άγιο Πνεύμα δεν γίνεται να πιστεύει πραγματικά ούτε
στον Υιό και εκείνος που δεν πιστεύει στον Υιό δεν μπορεί να πιστεύει
ούτε στον Πατέρα.73 Η σύγχυση των υποστάσεων αντίκειται στην πίστη
της Εκκλησίας, γι՚ αυτό όσοι συγχέουν ή ταυτίζουν τις υποστάσεις
τίθενται αυτομάτως εκτός της Εκκλησίας, όπως ο Σαβέλλιος. 74 Η πίστη
της Εκκλησίας είναι σε Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα και δεν είναι
δυνατόν να λέγεται εναλλάξ το όνομα του Πατρός επί του Υιού ή επί
του Αγίου Πνεύματος.75 Ο Πατήρ είναι κυρίως Πατήρ χωρίς ποτέ να
είναι δυνατόν να γίνει Υιός. Το ίδιο επίρρημα χρησιμοποιείται για τη
βεβαίωση της αΐδιας ιδιαίτερης υποστατικής υπάρξεως τόσο του Υιού
όσο και του Αγίου Πνεύματος.76
Η ενότητα της Αγίας Τριάδας συνίσταται στην κοινότητα της
ουσίας. Η ουσία κατά τον Αριστοτέλη, ερμηνεύεται διττώς, πρώτον ότι
είναι για όλους τους ανθρώπους μία θεωρία που βρίσκεται στη σκέψη
μας και δεύτερον ότι η ουσία είναι μία ατομική ύπαρξη. Ο Μέγας
Βασίλειος σε κάποιες επιστολές του χρησιμοποιεί Αριστοτελικές
εκφράσεις για τον ορισμό της ουσίας και της υποστάσεως, 77 χωρίς
όμως να ικανοποιείται μέσω αυτών πλήρως. Κι αυτό διότι, η
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Αριστοτελική λογική απαιτεί διαίρεση και ταξινόμηση, την οποία, ο
ιερός πατήρ αρνείται απολύτως να ακολουθήσει όσον αφορά τον Θεό.
Ο ιεράρχης κάποιες φορές για να χαρακτηρίσει ότι οι υποστάσεις
έχουν μία ουσία, τις αναφέρει και ως ομοούσιες. Ο όρος αυτός βέβαια
είναι σύμφωνος και με το δόγμα της Νικαίας. Όμως ο ιερός πατήρ
αποφεύγει ν՚ αποδώσει τον όρο ομοούσιος στο Άγιο Πνεύμα, διότι ο
όρος ουσία παρέχει εκ πρώτης όψης την εντύπωση του υλικού και
κτιστού πράγματος, παρά την εξειδικευμένη θεολογική του χρήση.
Επιπλέον, και για το λόγο ότι οι Πνευματομάχοι χρησιμοποιούσαν τον
όρο της ουσίας με την έννοια της υποταγής.
Χαρακτηριστικά μπορούμε ν՚ αναφέρουμε ότι από τους σύγχρονους
θεολόγους, ο Thomas Torrance, υποστηρίζει σχετικά για τον Μέγα
Βασίλειο: «Ενώ ήταν παράξενα διστακτικός στο να ομιλεί για το Άγιο
Πνεύμα ως ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό, κατείχε σύμφωνα με
τη λειτουργία της Εκκλησίας ότι, το Πνεύμα είναι δοξασμένο και
λατρεύεται εξίσου με τον Πατέρα και τον Υιό ως αδιαίρετη ενότητα της
Αγίας Τριάδας».78
Η Αγία Τριάδα δεν συγκροτείται από ουσίες ή από ουσία αλλά από
τρία συγκεκριμένα πρόσωπα και επειδή τα πρόσωπα έχουν ίδια και ίση
αξία και τιμή, το Άγιο Πνεύμα είναι ομότιμον με τα άλλα δύο. Ο Μέγας
Βασίλειος χρησιμοποιεί περισσότερο τους όρους φύσις και Θεότης:
«Πατρός καί Υἱοῦ καί Ἁγίου Πνεύματος φύσις ἡ αὐτή καί Θεότης μία».79
«Το Άγιο Πνεύμα είναι θεία και μακαρία φύσις».80 Η φύσις προσδιορίζει
καλύτερα το πρόσωπο, διότι δεν επεξηγεί από τι υλικό αποτελείται αλλά
δηλώνει το χαρακτηριστικό τρόπο ύπαρξής του. Ο Μέγας Βασίλειος δεν
αποκαλεί το Άγιο Πνεύμα Θεό και την αποφυγή αυτή ο Μέγας
Αθανάσιος τη χαρακτηρίζει ως οικονομία, ενώ ο Γρηγόριος ο Θεολόγος
τη δικαιολογεί ως πολιτική σκοπιμότητα. 81
Ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί τον όρο ομοούσιος μερικές φορές,
όταν είναι απολύτως ανάγκη. Το ομοούσιον δεν το ερμήνευε για να
ταυτίσει την ουσία με την υπόσταση, γιατί μ՚ αυτό τον τρόπο θα
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συγχέονταν τα πρόσωπα αλλά για να τονίσει τη διάκριση της ουσίας και
της υπόστασης, όπου έτσι κατοχυρωνόταν και η διάκριση των
προσώπων. «Ως ουσία παραμένει η αόριστη και η ακατάληπτη όψη του
Θεού».82 Επομένως, ο ιεράρχης για να μη δώσει λαβή για παρεξηγήσεις
απέφευγε τον όρο ομοούσιος ως προς το Άγιο Πνεύμα, όπως έπραξε
και η Β’ Οικουμενική Σύνοδος.
Αντίθετα ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός στον Πέμπτο Θεολογικό του
Λόγο, δηλώνει ευθέως: «Τί οὖν; Θεός τό πνεῦμα; Πάνυ γε. Τί οὖν
ὁμοούσιον; Εἴπερ ὁ Θεός», «Τι είναι, λοιπόν; Είναι το Πνεύμα Θεότητα;
Σαφέστατα. Λοιπόν, τότε, είναι και ομοούσιο; Ναι, αν είναι ο Θεός». 83
Παρά το γεγονός ότι ο Μέγας Βασίλειος αναφερόμενος στο Πνεύμα δεν
χρησιμοποιεί ρητά την λέξη ομοούσιος στο «Περί τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος», τελικά ο ίδιος πίστευε στο δογματικό αυτό όρο. Σε
τουλάχιστον μία από τις επιστολές του (Επιστολή 8), μιλάει για την
ομοουσιότητα του Αγίου Πνεύματος: «Εἰ δέ μή κτίσμα, ὁμοούσιόν ἐστι
τῷ Θεῷ», «Κι αν δεν είναι ένα κτίσμα, είναι ομοούσιο με τον Θεό».84
Στο θεολογικό έργο του Μεγάλου Βασιλείου για το Άγιο Πνεύμα
υπάρχουν ο Θεός δηλαδή ο Πατήρ, ο εκ Θεού Θεός δηλαδή ο Υιός και
το εκ Θεού δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Σαφώς δεν αμφιβάλλει ότι και οι
τρείς είναι Θεοί, αλλά αν ονομάζει σταθερά και τα τρία πρόσωπα Θεούς,
θα φοβόταν ότι μπορεί να κατηγορηθεί ότι αποδέχεται τρείς Θεούς.
Επίσης, θα αναγκαζόταν να τους τοποθετήσει σε μία σειρά ως πρώτο,
δεύτερο και τρίτο και η κατάταξη αυτή θα δημιουργούσε προβλήματα
ιεραρχίας και επίσης φοβόταν περισσότερο να μη διαταράξει τη
μοναδικότητα της αιτίας στην Αγία Τριάδα.
Η ενότητα των Τριαδικών υποστάσεων εκφράζεται επιτυχώς μέσω
της ταύτισης της δύναμης, της ενέργειας και της θέλησης, καθώς
υπάρχει ένα αδιάκοπο ρεύμα ενέργειας μεταξύ Πατρός και Υιού και
Αγίου Πνεύματος.85 «Τόσο ο Υιός όσο και το Άγιο Πνεύμα είναι συνάμα
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και ὁμοῦ με τον Πατέρα και όλοι είναι πρώτοι. Εξάλλου, στην Αγία
Τριάδα δεν υπάρχει πριν και μετά παρά μόνο μία υπέρχρονη και
υπέρλογη σύμπτωση. Γι՚ αυτό, οι τρεις ἐν τῷ Θεῷ υπερβαίνουν κάθε
λογικό ή μαθηματικό αριθμό».86
Η ενέργεια των προσώπων της Αγίας Τριάδας είναι κοινή. Στην
Οικονομία διαφέρουν τα έργα τους: ο Πατήρ είναι η πρωταρχική αιτία
παντός κτιστού, ο Υιός η δημιουργία και το Άγιο Πνεύμα η τελειούσα
αλλά η αρχή των όντων παραμένει μία. Επομένως, «ο Πατήρ είναι
πάντα η αιτία και η πηγή του δημιουργικού και απολυτρωτικού έργου, ο
Υιός κατά κύριο λόγο με την ένσαρκη παρουσία του ανακεφαλαιώνει
«ἐν ἑαυτῷ» την ανθρώπινη φύση, ενώ το Άγιο Πνεύμα ενεργεί προς
την κατεύθυνση της προσοικειώσεως εκ μέρους των πιστών των
δωρεών του Θεού. Διαφορετικά έργα αλλά ταυτότητα και ενότητα
ενέργειας».87
Βεβαίως ουδεμία των υποστάσεων έχει ατελή ενέργεια, ώστε να
απαιτείται η βοήθεια των άλλων αλλά είναι απλώς ζήτημα ενιαίας
θέλησης, η κάθε υπόσταση να ενεργεί συνεργαζόμενη με τις άλλες:
«Ἀρχή γάρ τῶν ὄντων μία, δι՚ Υἱοῦ δημιουργοῦσα, καί τελειοῦσα ἐν
Πνεύματι. Καί οὔτε Πατήρ, ὁ τά πάντα ἐν πᾶσιν ἐνεργῶν, ἀτελῆ ἔχει
τήν ἐνέργειαν, οὔτε Υἱός, ἐλιπῆ τήν δημιουργίαν, μή τελειουμένην παρά
τοῦ Πνεύματος. Οὕτω γάρ ἄν οὔτε Πατήρ προσδεηθείη Υἱοῦ, μόνῳ τῷ
θέλειν δημιουργῶν· ἀλλ՚ ὅμως θέλει διά Υἱού. Οὔτ՚ ἄν Υἱός συνεργίας
προσδεηθείη, καθ՚ ὁμοιότητα τοῦ Πατρός ἐνεργῶν· ἀλλά καί Υἱός θέλει
διά τοῦ Πνεύματος τελειοῦν».88 Πρώτα, όμως η ενότητα των
υποστάσεων εκφράζεται μέσω της κοινής αυτών αρχής, η οποία όπως
αναφέρθηκε και πιο πριν είναι ο Πατήρ.
Γι՚ αυτό το λόγο, αναφερόμενος στις υποστάσεις προτιμούσε να τις
προσδίδει τα διακεκριμένα ονόματά τους Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα.
Το όνομα Άγιο Πνεύμα δηλώνει πολλά μεταξύ άλλων ότι και αυτό είναι
Θεός χωρίς να χρειάζεται κανένας επιπλέον άλλος χαρακτηρισμός. Ο
ιεράρχης, δεχόταν το Άγιο Πνεύμα ως Θεό και αυτό είναι
κατά φύσιν ἁγιασμός, καί τό βασιλικόν ἀξίωμα, ἐκ Πατρός, διά τοῦ Μονογενοῦς, ἐπί τό
Πνεῦμα διήκει».
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αναμφισβήτητο, όπως και ότι το δεχόταν και ως ομοούσιο. Το δήλωνε
αυτό σαφώς και στις ιδιαίτερες συζητήσεις του, σύμφωνα και με τη
διαβεβαίωση του Γρηγορίου του Θεολόγου.89
Ο Μέγας Βασίλειος παριστά το Άγιο Πνεύμα ως την εικόνα του Υιού:
«Ὥσπερ οὖν ἐν τῷ Υἱῷ προσκύνησιν λέγομεν, τήν ὡς ἐν εἰκόνι τοῦ
Θεοῦ καί Πατρός, οὕτω καί ἐν τῷ Πνεύματι, ὡς ἐν ἑαυτῷ δεικνύντι τήν
τοῦ Κυρίου θεότητα. Διό καί ἐν τῇ προσκυνήσει ἀχώριστον ἀπό Πατρός
καί Υἱοῦ τό Πνεῦμα τό ἅγιον»,90 διότι μέσα σε αυτό και μέσω αυτού οι
άνθρωποι βλέπουν τον Υιό. Οι υποστάσεις αποκαλύπτουν την Αγία
Τριάδα στους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα αντικατοπτρίζει την εικόνα
του Υιού, ο δε Υιός την εικόνα του Πατρός. Επομένως, η οδός προς τη
γνώση του Θεού οδηγεί από το Άγιο Πνεύμα μέσω του Υιού προς τον
Πατέρα. Η εικόνα του Αγίου Πνεύματος δεν υφίσταται στην Αγία
Τριάδα γι՚ αυτό και είναι λιγότερο γνωστό από τις άλλες υποστάσεις. Ο
Υιός μιλούσε για τον Πατέρα, ο ίδιος αποκαλύφθηκε μέσω του Αγίου
Πνεύματος, για το οποίο μίλησε και στο παρελθόν για εκείνο στους
προφήτες.
Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες αναφορικά για τα δύο πρόσωπα,
δηλαδή για τον Πατέρα και τον Υιό, καθώς το έργο τους είναι
πραγματικό, αφού με τη δημιουργία του κόσμου και με τη σύσταση
των προϋποθέσεων της αναγέννησης του ανθρώπου καθίσταται άμεσα
εμφανές. Όσον αφορά το Άγιο Πνεύμα, έχουμε πληθώρα αναφορών
στην Αγία Γραφή, όπου οι περισσότερες καταγράφονται στην Καινή
Διαθήκη. Το Άγιο Πνεύμα βέβαια κατοικεί στην Εκκλησία και καθίσταται
γνωστό μέσω των ενεργειών του, αλλά η υπό των πεφωτισμένων
αποκτώμενη πνευματική εμπειρία είναι συχνά αόριστη και δεν επιτρέπει
πλήρη κατανόηση της προσωπικότητάς του.
Επιπλέον και οι Πατέρες απέφευγαν διακριτικά να ακριβολογήσουν για
την προέλευσή του. Επίσης, ο όρος εκπόρευσις δεν ξεκαθαρίζει την
άγνοια για τον τρόπο ύπαρξής του, όπου σημειωτέον ο Μέγας
Βασίλειος θεωρούσε αυτή την άγνοια εντελώς ακίνδυνη. 91
Συνεπώς κατανοείται ο λόγος, για τον οποίο ο ιερός πατήρ ήταν
επιφυλακτικός στην ερμηνεία της κατανόησης του Αγίου Πνεύματος,
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αφού ακόμη και στην Αγία Γραφή δεν περιγράφεται η «ἀκριβής
κατάληψή» του.92 Επιπλέον, ήταν επιφυλακτικός και στην απόδοση του
χαρακτηρισμού «ομοούσιος», όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Όσον αφορά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος είναι άρρητες ως
προς το μέγεθος και αναρίθμητες ως προς το πλήθος: «Ἄρρητοι μέν διά
τό μέγεθος, ἀνεξαρίθμητοι δέ διά τό πλῆθος».93 Οι ενέργειες αυτές
αναφέρονται στη διδαχή, στην υιοθεσία και ιδίως στη διαίρεση των
χαρισμάτων, διότι κατά τον Μέγα Βασίλειο δεν υπάρχει καμία δωρεά
που να φθάνει στην κτίση χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος:
«Οὐδέ γάρ ἐστιν ὅλως δωρεά τις ἄνευ τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν
κτίσιν ἀφικνουμένη».94 Ο ιερός πατήρ, χαρακτηρίζει ως αποτελέσματα
των ενεργειών αυτών τη στερέωση, τον αγιασμό και την τελείωση. Οι
ενέργειες αυτές εκδηλώνονται πάντα, τόσο πριν από τη νοητή κτίση,
όσο και διαμέσου των αιώνων και καλύπτουν όλες τις φάσεις της
ιστορίας των λογικών όντων.
Ο Μέγας Βασίλειος δεν εξαιρεί την άλογη κτίση από την ενέργεια
του Αγίου Πνεύματος. Όμως, μόνο τα λογικά όντα έχουν ανάγκη και
δυνατότητα πνευματικής τελείωσης. Το Άγιο Πνεύμα κατά τη
δημιουργία του κόσμου έπλασε τις αγγελικές δυνάμεις μέσω του
αγιασμού, ενώ ακόμη στην προπαρασκευή της ανακαινίσεως της
ανθρωπότητας χορήγησε ένα από τα σπουδαιότερα χαρίσματά του την
προφητεία.95 Επίσης κατά την ανακαίνιση αυτή το Άγιο Πνεύμα, είναι
παρόν και ενεργεί μαζί με τον Χριστό96 και στη ζωή της Εκκλησίας
ενεργεί στη διακόσμησή της97 ενώ και στην τελική κρίση και πάλι
συμπαρίσταται δίπλα στον Κριτή.98 Επομένως, η ενέργεια του Αγίου
Πνεύματος είναι η διατήρηση της Αποκαλύψεως και η συνεχής
φανέρωσή της στους ανθρώπους.
Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι
προσωπική υπόθεση στη ζωή του κάθε πιστού, διότι παρέχεται σε
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όλους τους πιστούς, όμως ενεργεί μόνο εἰς τούς καθαρούς την καρδίαν,
ὡς ὁ ἥλιος ἐνεργεῖ μόνον ἐπί τῶν καθαρῶν ὀμμάτων: «Ὁ δέ, ὥσπερ
ἥλιος, κεκαθαρμένον ὄμμα παραλαβών, δείξει σοι ἐν ἑαυτῷ τήν εἰκόνα
τοῦ ἀοράτου».99 Το Άγιο Πνεύμα προσδίδει τη χάρη του σε όλες
ανεξαιρέτως τις καρδιές των ανθρώπων, καθάριες και μη, οι οποίες
ανάλογα με τη δεκτικότητά τους και την πνευματική τους κατάσταση
είτε απορρίπτουν αυτήν την ενέργεια, είτε ενστερνίζονται τη χάρη του.
Αυτές που μετανοούν αποδέχονται την ενέργειά του με σκοπό να
εναγκαλιστούν στους κόλπους της Εκκλησίας, είτε οι πλέον καθάριες
την αποδέχονται ευλαβικά και πορεύονται με βαθύτερη πίστη και
ενεργό μετοχή στη ζωή της.

2. Το Άγιο Πνεύμα ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό
Το ομοούσιο του Αγίου Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιό δεν
υπάρχει ως όρος ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε και ως σχετικό άρθρο
στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο, η οποία ασχολήθηκε ειδικώς για τη
θεότητα της τρίτης υποστάσεως της Αγίας Τριάδας. Η έκφραση όμως
«ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται»,100 δηλαδή το Άγιο Πνεύμα
εκπορεύεται από τον Πατέρα αυτό δηλώνει την ενδοτριαδική σχέση
του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα καθώς και την προέλευσή του.
Κατά συνέπεια, σημαίνει την κατ՚ ουσία οικειότητα και ακριβέστερα το
ομοούσιο των δύο θείων υποστάσεων. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα είναι
ομοούσιο προς τον Πατέρα, αφού προέρχεται από εκείνον αλλά είναι
ομοούσιο και ως προς τον Υιό.
Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος όμως γίνεται μόνο από τον
Πατέρα. Με τον όρο εκπόρευση φανερώνεται ο τρόπος ύπαρξης του
Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα ως μία αΐδια κατάσταση, διαφορετική
από τον τρόπο ύπαρξης τόσο του αγέννητου Πατέρα όσο και του
γεννητού Υιού. Κατά την πατερική Παράδοση, ο τρόπος εκπόρευσης
του Αγίου Πνεύματος είναι άρρητος και ακατάληπτος: «εἰ γάρ καί τό
Πνεῦμα τό ἅγιον ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται, ἀλλ՚ οὐ γεννητῶς ἀλλ՚
99
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ἐκπορευτῶς. Ἅλλος τρόπος ὑπάρξεως οὗτος, ἄληπτός τε καί ἄγνωστος,
ὥσπερ καί ἡ τοῦ Υἱοῦ γέννησις».101
Η αμφισβήτηση της ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος ως προς
τον Πατέρα και τον Υιό εκφράστηκε από τους αιρετικούς με τη
δικαιολογία ότι, το Άγιο Πνεύμα ανήκε στην κτιστή πραγματικότητα. Οι
Πνευματομάχοι παρέθεσαν αρκετά επιχειρήματα, τα οποία δεν
ευσταθούσαν και δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.
Αρχικά, ο όρος Θεός σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα δεν αποδίδεται
πολλές φορές στην Αγία Γραφή και το γεγονός αυτό δικαιολογεί και την
απουσία του σχετικού όρου από το σύμβολο της πίστεως.102 Η μη
συνεχής αναφορά του όρου Θεός από την Αγία Γραφή θεωρήθηκε ως
πρόφαση της αιρετικής κακοδοξίας, η οποία ανέφερε ότι αυτό
συμβαίνει, διότι το Άγιο Πνεύμα ανήκε στην κτίση. Οι Πατέρες μέσα
από τη διδασκαλία τους αρνούνταν κατηγορηματικά το επιχείρημα
αυτό, αφού αναφερόταν ως Θεός το Άγιο Πνεύμα στην Αγία Γραφή και
φυσικά αποδεχόντουσαν τη θεία φύση του.
Για τους Πατέρες, «η αποδοχή της κτιστότητας του Αγίου
Πνεύματος καταστρέφει τη χριστιανική πίστη στο σύνολό της. Η
παραδοχή ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα αποτελεί προσβολή προς την
ίδια τη Θεία Αποκάλυψη, δηλαδή προς την πίστη στον Τριαδικό Θεό. Η
πίστη της Εκκλησίας θεμελιώνεται στην πίστη για την Αγία Τριάδα. Η
Αγία Τριάδα είναι ο ένας Θεός, γιατί τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος
είναι ενωμένα κατ՚ ουσία, ενώ η ετερότητά των είναι ασύγχυτη».103
Ο Μέγας Βασίλειος, για να αποδείξει το ομοούσιο του Αγίου
Πνεύματος, υπενθυμίζει τους λόγους του Κυρίου όταν είχε στείλει τους
μαθητές του με σκοπό τον ευαγγελισμό του κόσμου: «τό δέ Πνεῦμα τό
Ἅγιον Πατρί μέν καί Υἱῷ συναριθμεῖται, διό καί ὑπέρ τήν κτίσιν ἐστί,
τέτακται δέ, ὡς ἐν Εὐαγγελίῳ δεδιδάγμεθα παρά τοῦ Κυρίου εἰπόντος:
πορευθέντες βαπτίζετε εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος».104 Ο ιεράρχης σαφώς παρατηρεί και αναφέρει την
ενέργεια αυτή του Κυρίου και ακόμη τονίζει τον αχώριστο σύνδεσμο
του Αγίου Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιό ακολουθώντας με
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ακρίβεια την Παράδοση της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία: «μη
χωρίσης Πατρός καί Υἱοῦ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, δυσωπείτω σε ἡ
παράδοσις. Ὁ Κύριος οὕτως ἐδίδαξεν, ἀπόστολοι ἐκήρυξαν, πατέρες
διετήρησαν, μάρτυρες ἐβεβαίωσαν…τήν μέν πρός Πατέρα οἰκειότητα
νοῶ, ἐπειδή ἐκ Πατρός ἐκπορεύεται· τήν πρός Υἱόν δέ, ἐπειδή
ἀκούω».105
Αντιθέτως, οι Πνευματομάχοι αρνούνταν να συναριθμήσουν το Άγιο
Πνεύμα με τον Πατέρα και τον Υιό, διότι θεωρούσαν τη φύση του
αλλότρια. Ο Μέγας Βασίλειος επισημαίνει ότι, εκείνοι που χωρίζουν το
Άγιο Πνεύμα από τον Πατέρα και τον Υιό, το συγκαταλέγουν με τα
υπόλοιπα δημιουργήματα της κτίσης, με αποτέλεσμα να καθιστούν το
βάπτισμα αλλά και την Ομολογία της Πίστης ατελή. Ο ιεράρχης
υποστηρίζει πως αυτό συμβαίνει επειδή η Αγία Τριάδα δεν παραμένει
πια Τριάδα, όταν αποσπάται το Άγιο Πνεύμα και δεν συμπεριλαμβάνεται
στη θεία πραγματικότητα.
Επίσης, αν το Άγιο Πνεύμα προστεθεί στην κτίση και θεωρηθεί
κτίσμα τότε η κτίση θα συναριθμηθεί μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό.106
Συνεπώς, η βλασφημία αυτή εναντίον του Αγίου Πνεύματος οδηγεί σε
αρνητικές θεολογικές επιπτώσεις και σε αιρετικές διδασκαλίες 107 και
ακολούθως σε αρνητικές σωτηριολογικές συνέπειες.108 Επομένως,
εκείνοι που δεν συμπεριλαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα μαζί με τον Πατέρα
και τον Υιό και αρνούνται την αχώριστη σχέση και συνάφειά τους
αποβλέπουν ακριβώς στην υποστήριξη και την κατοχύρωση της
άποψης αυτών που πιστεύουν στην αλλότρια φύση του. Το Άγιο
Πνεύμα είναι άτρεπτο και αναλλοίωτο. Αντίθετα, ιδιαίτερο γνώρισμα
όλης της κτιστής πραγματικότητας είναι η ρευστότητα και η
τρεπτότητα, λόγω εκ του μη όντος δημιουργίας της. Το γεγονός ότι το
Άγιο Πνεύμα είναι άτρεπτο, ενώ όλα τα κτίσματα είναι τρεπτά και
υπόκεινται στη φθορά και στο θάνατο καταδεικνύει, σύμφωνα με τον

105

Κατά Σαβελλιανῶν, καί Ἀρείου, καί Ἀνομοίων 6, PG 31, 612.
Κατά Σαβελλιανῶν, καί Ἀρείου, καί Ἀνομοίων 5, PG 31, 609.
107
Βλ. Κατά Σαβελλιανῶν, καί Ἀρείου, καί Ἀνομοίων 5, PG 31, 612A.
108
Κατά Σαβελλιανῶν, καί Ἀρείου, καί Ἀνομοίων 5, PG 31, 612B: «Ὡς γάρ ὁ ἐπιμύσας τούς
106

ὀφθαλμούς οἰκεῖον ἔχει τό σκότος, οὕτως ὁ ἀναχωρήσας τοῦ Πνεύματος, ἔξω γενόμενος τοῦ
φωτίζοντος, ὑπό τῆς κατά ψυχήν ἀορασίας συγκέχυται».

44

Μέγα Αθανάσιο, ότι, η φύση του Αγίου Πνεύματος είναι παντελώς
διαφορετική από τη φύση των γεννητών όντων. 109
Ο Μέγας Βασίλειος επισημαίνει ότι για να εκφράσουν την αχώριστη
σχέση του Αγίου Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιό
χρησιμοποιούνταν δύο ρήματα το «ἐνυπάρχειν» και «συνυπάρχειν».
Όμως, ο ιερός πατήρ προτιμούσε σαφώς το ρήμα «συνυπάρχειν». Ως
προς τους ανθρώπους λέγεται ότι το Άγιο Πνεύμα «ἐνεῖναι» δηλαδή
ενυπάρχει με πολλούς και διάφορους τρόπους, όμως ως προς τη θεία
πραγματικότητα λέγεται με τρόπο ακριβέστερο ότι συνυπάρχει: «Πατρί
καί Υἱῶ οὐχί ἐνεῖναι μᾶλλον, ἀλλά συνεῖναι εἰπεῖν εὐσεβέστερον».110
Στη συνέχεια ο ιεράρχης, διευκρινίζει και επεξηγεί τη διάκριση και
τη διαφορετική χρήση του «ἐνυπάρχειν» και «συνυπάρχειν» και
αναφέρεται πρώτα στην κτιστή και έπειτα στη θεία πραγματικότητα. Η
χάρις του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενοικεί στους άξιους και δίδει την
ενέργειά του, καλώς λέγεται ότι ενυπάρχει στους ανθρώπους, οι οποίοι
είναι δεκτικοί σε αυτό. Η προαιώνια όμως ύπαρξη και η ατελείωτη
διαμονή με τον Πατέρα και τον Υιό απαιτούν ονομασίες, οι οποίες
εκφράζουν την αιώνια συνάφεια. Το ρήμα «συνυπάρχειν» είναι στην
κυριολεξία το οποίο δηλώνει την αχώριστη ένωση μεταξύ τους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, όπου η ενότητα είναι συγγενική και
φυσική και αχώριστη, χρησιμοποιείται ορθότερα το συνυπάρχειν, διότι
δίδει αμέσως την έννοια της αχώριστης κοινωνίας. Όμως, εκεί που η
χάρις του Αγίου Πνεύματος έρχεται και είναι δυνατόν να αναχωρήσει
τότε πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος ότι ενυπάρχει, έστω και αν
παραμείνει πολλές φορές σε ανθρώπους, οι οποίοι τη δέχτηκαν και τη
διατήρησαν σταθερή στη ζωή τους.111 Ο ιερός πατήρ προβάλει μ՚ αυτό
τον τρόπο την άμεση σχέση και άρρηκτη συνάφεια του Αγίου
Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιό ώστε να καταστήσει σαφή και
αναμφισβήτητη την ομοουσιότητα του Αγίου Πνεύματος. Συγκεκριμένα
αναφέρει: «Πατρί δέ καί Υἱῶ κατά τοσοῦτον ἥνωται τό Ἅγιον Πνεῦμα
καθόσον ἔχει μονάς πρός μονάδα τήν οἰκειότητα». 112 Οι αιρετικές
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κακοδοξίες συνεχίζουν να υποστηρίζουν το Άγιο Πνεύμα κατώτερο
προβάλλοντας τη θεωρία τριαδικής κατάταξης, ότι δηλαδή επειδή είναι
τρίτο κατά το αξίωμα και τρίτο κατά την τάξη, τότε θεωρείται και
κατώτερο ως προς τη φύση του.
Ο Μέγας Βασίλειος όμως, τονίζει ότι δεν αποτελεί αναγκαία
ακολουθία και αναγκαστική συνέπεια το γεγονός ότι αν το Άγιο Πνεύμα
είναι τρίτο ως προς την τάξη και το αξίωμα οφείλει να είναι τρίτο και ως
προς τη φύση του. Το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται
τρίτο κατά την τάξη δεν πρέπει να οδηγεί σε εσφαλμένες σκέψεις στην
προσπάθεια να δικαιολογηθεί ο χαρακτηρισμός αυτός. Το Άγιο Πνεύμα
αποστέλλεται και έρχεται στον κόσμο μετά την έλευση και το πέρας
του απολυτρωτικού έργου του ενανθρωπήσαντος Λόγου, του Χριστού
για να φωτίσει τους μαθητές, να ενισχύσει τους πιστούς με σκοπό να
γνωρίσουν την αποκεκαλυμμένη θεία αλήθεια.113 Επιπλέον, ο ιερός
πατήρ υποστηρίζει ότι δεν έχουμε διδαχθεί από τις θείες Γραφές ότι το
Άγιο Πνεύμα είναι τρίτο κατά τη φύση του.114
Ο ιεράρχης παρατηρεί ότι, όπως ο Υιός είναι κατά την τάξη
δεύτερος σε σχέση με τον Πατέρα, διότι προέρχεται από εκείνον και
κατά το αξίωμα δεύτερος επειδή είναι η αρχή και η αιτία αυτού ο
Πατήρ. Με τον ίδιο τρόπο και το Άγιο Πνεύμα είναι τρίτο κατά την τάξη
μετά τον Υιό και τρίτο κατά το αξίωμα χωρίς όμως να έχει διαφορετική
φύση από τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδας.115 Ο Μέγας
Βασίλειος επισημαίνει ορθώς ότι, αν είναι το Άγιο Πνεύμα είτε δεύτερο,
είτε τρίτο δεν είναι αναγκαίο η φύση του να είναι διαφορετική. 116 Ο
ίδιος αποκλείει και απορρίπτει την κατ՚ ουσία και κατά φύση
ανομοιότητα και την ανισότητα των τριών θείων υποστάσεων.
Επίσης, το ομοούσιο και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου
Πνεύματος δηλώνεται από την ισοτιμία τους. Ο Καππαδόκης άγιος
επισημαίνει σχετικά για το Άγιο Πνεύμα και το ονομάζει ως Θεό:
«Πνεῦμα ὁ Θεός…Ἅγιον…Ἀγαθόν...Εὐθές…αὐτό εἶναι ἀλήθεια καί αὐτό
εἶναι δικαιοσύνη…οὕτω κοινά τα ὀνόματα πρός Πατέρα καί Υἱόν τῷ
113
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Πνεύματι, ἐκ τῆς κατά φύσιν οἰκειότητος τῶν προσηγοριῶν τούτων
τυχόντι. Πόθεν γάρ ἄλλοθεν;».117 Τα παραπάνω σημαίνουν ότι, οι
ονομασίες του Αγίου Πνεύματος οδηγούν και κατευθύνουν τους
ανθρώπους στην ανώτερη φύση του και τους προσανατολίζουν προς
τη θεία πραγματικότητα.
Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και μέσα από μαρτυρίες της Αγίας
Γραφής ως «Πνεῦμα Θεοῦ»,118 «Πνεῦμα τῆς ἀληθείας»,119 «Πνεῦμα
εὐθές»,120 «Πνεῦμα ἡγεμονικόν»,121 «Πνεῦμα ἅγιον».122 Η τελευταία
μάλιστα ονομασία είναι η κύρια και ιδιάζουσα αυτού και χρησιμοποιείται
για καθένα, το οποίο είναι καθ՚ ολοκληρία ασώματο και καθαρά άυλο
και αμερές. Επ՚ αυτού ο Καππαδόκης ιεράρχης επισημαίνει: «Πνεῦμα
ἅγιον, ἡ κυρία αὐτοῦ καί ἰδιάζουσα κλῆσις· ὅπερ δή μάλιστα παντός τοῦ
ἀσωμάτου, καί καθαρῶς ἀΰλου τε καί ἀμεροῦς ὄνομα ἐστι».123
Συνεπώς, ο πιστός δέχεται και επωφελείται τη σωτηριώδη ενέργεια του
ομοούσιου Τριαδικού Θεού στο πλαίσιο της Θείας Οικονομίας. Η κοινή
και ενιαία αυτή θεία ενέργεια πηγάζει από τη μία και την αυτή ουσία
των τριών θείων υποστάσεων.
Το Άγιο Πνεύμα βέβαια ανήκει στη θεία πραγματικότητα αφού η
φύση του είναι θεία και όχι κτιστή. Η λέξη «Πνεῦμα», όπως αναφέρει
και ο Μέγας Βασίλειος δεν παραπέμπει στην κτιστή και περιορισμένη
φύση αλλά στη νοερά ουσία, άπειρη ως προς τη δύναμη, απεριόριστη
ως προς το μέγεθος, αμέτρητη ως προς το χρόνο και άφθονη σε
αγαθά. Άλλωστε, προς το Άγιο Πνεύμα στρέφονται όλα εκείνα τα οποία
έχουν ανάγκη αγιασμού: «Οὐ τοίνυν δυνατόν Πνεῦμα ἀκούσαντα,
περιγεγραμμένην φύσιν ἐντυπῶσαι τῇ διανοίᾳ, ἤ τροπαῖς καί
ἀλλοιώσεσιν ὑποκειμένην, ἤ ὅλως ὁμοίαν τῇ κτίσει· ἀλλά πρός τό
ἀνωτάτω ταῖς ἐννοίαις χωροῦντα, νοεράν οὐσίαν ἐπάναγκες ἐννοεῖν,
ἄπειρον κατά δύναμιν, μεγέθει ἀπεριόριστον, χρόνοις ἤ αἰῶσιν
ἀμέτρητον, ἄφθονον ὧν ἔχει καλῶν. Πρός ὅ πάντα ἐπέστραπται τά
ἁγιασμοῦ προσδεόμενα».124
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Με άλλα λόγια, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας δεν
προσδιορίζεται απλώς μέσω της λέξης «Πνεῦμα», η οποία ερμηνεύεται
ποικιλοτρόπως αλλά συνοδεύεται με ονομασίες, που αναφέρονται στη
θεία πραγματικότητα και υποδεικνύουν την άκτιστη και θεία φύση του.
Επιπλέον, ο Απόστολος Παύλος αποδίδει στο Άγιο Πνεύμα και την
ονομασία «Κύριος».125 Σημειωτέον, ότι η απόδοση της προσωνυμίας
«Κύριος» και στο Άγιο Πνεύμα, όπως και στον Πατέρα και στον Υιό,
αποδεικνύει την ομοτιμία των τριών προσώπων και συνεπώς την
ταυτότητα της ουσίας τους.126 Επομένως, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι
«κτίσμα» ή «ποίημα»,127 όπως υποστηρίζουν οι αιρετικοί.
Ο Μέγας Βασίλειος, σημειώνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκ φύσεως
αγαθό, όπως είναι αγαθός ο Πατήρ και ο Υιός. Αντίθετα, η κτίση μετέχει
της αγαθότητας μέσω της εκλογής του αγαθού. Το Άγιο Πνεύμα
γνωρίζει τα βάθη του Θεού, ενώ η κτίση γνωρίζει τα απόρρητα του
Θεού με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Το γεγονός πως το Άγιο
Πνεύμα ερευνά τα βάθη και αποκαλύπτει τα μυστήρια του Θεού
μαρτυρεί τη θεότητά του. Συγκεκριμένα ο Απόστολος Παύλος
επισημαίνει ότι, «κανείς δεν γνωρίζει τον ίδιο τον άνθρωπο, όσο το
Πνεύμα που υπάρχει σ՚ αυτόν. Κατά τον ίδιο τρόπο τα βάθη του Θεού
γνωρίζει μόνο το Πνεύμα του Θεού». 128 Το Άγιο Πνεύμα ζωοποιεί μετά
του Θεού Πατρός και του Υιού τα πάντα. Κατόπιν αυτών δεν είναι
δυνατό να αποξενώσουμε και να αποκόψουμε το Άγιο Πνεύμα από τη
ζωοποιό του δύναμη και να το εντάξουμε στην κτίση, η οποία έχει
ανάγκη ζωοποιήσεως και ζωογονήσεως. 129 Επομένως, «δεν είναι δυνατό
να ενταχθεί στην κτιστή πραγματικότητα το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έχει
φύση τη ζωή και την προσφέρει στους ανθρώπους».130
Στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει ότι ο Θεός δεν έχει μόνο
την ενδοτριαδική ζωή της κατ՚ ουσίαν κοινωνίας των τριών θείων
προσώπων, αλλά και την εξωτριαδική ζωή της κατ՚ ενέργειαν κοινωνίας
125

Β’ Κορ. 3, 17.
Κατά Εὐνομίου 3, 3, PG 29, 661AB. Βλ. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, Ἐπιστολή Πρός
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αυτού προς τον κτιστό κόσμο. «Ο Θεός δηλαδή δεν είναι ακοινώνητος
προς τον κόσμο, αλλά κοινωνεί προς αυτόν μέσω των ενεργειών του, οι
οποίες εκδηλώνονται τόσο κατά τη δημιουργία του κόσμου όσο και
κατά την υπέρ αυτού πρόνοια».131
Οι ενέργειες του Θεού δεν είναι κτιστές, όπως υποστήριζαν οι
αιρετικοί και συγκεκριμένα ο Ευνόμιος. Ο Μέγας Βασίλειος δεν ονομάζει
τις ενέργειες του Θεού άκτιστες, όπως αργότερα ονόμασε ρητά ο άγιος
Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αμφισβητούσε και
δεν αποδεχόταν τις άκτιστες θείες ενέργειες. Αυτό το συμπεραίνουμε
και από τη διδασκαλία του για τις θείες ενέργειες, όπου επιχείρησε να
αποδείξει το άκτιστο της φύσης του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και
των ενεργειών τους. Ο ιεράρχης είχε ως σκοπό να καταστήσει
αναμφισβήτητη την ενότητα της ουσίας της Αγίας Τριάδας.
Ο Μέγας Βασίλειος επισημαίνει ότι, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας
δεν χαρακτηρίζονται μόνο με την ενότητα της ουσίας, αλλά και με την
ενότητα της ενέργειάς τους. Ο ιερός πατήρ υποστηρίζει ότι, εφόσον ο
Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν μία ουσία τότε κατά συνέπεια
έχουν μία μόνο ενέργεια. Αντιθέτως, ο Ευνόμιος και οι Πνευματομάχοι
θεωρούσαν το Άγιο Πνεύμα ως κτίσμα Υιού, το οποίο δεν έχει
δημιουργική ενέργεια αλλά μόνο αγιαστική και διδασκαλική.132
Συγκεκριμένα το Άγιο Πνεύμα για τον Ευνόμιο είναι ο υπηρέτης του
Υιού: «πρός ἁγιασμόν, πρός διδασκαλίαν, πρός βεβαίωσιν τῶν
πιστῶν».133
Ο ιεράρχης τονίζει ότι, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας είναι της
αυτής ουσίας και ενέργειας. Στη Θεία Οικονομία ο Πατήρ αποστέλλει
τον Υιό, ο Υιός αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα αγιάζει.
«Πνεῦμα Ἅγιον, ἐκ Θεοῦ τήν ὕπαρξιν ἕχον, τήν πηγήν τῆς ἁγιότητος,
δύναμιν ζωῆς παρεκτικήν, χάριν τελειοποιόν, δι՚ οὗ υἱοθετεῖται
ἄνθρωπος καί ἀπαθανατίζεται τό θνητόν, συνημμένον Πατρί καί Υἱῷ
κατά πάντα ἐν δόξῃ καί ἀϊδιότητι, ἐν δυνάμει καί βασιλείᾳ, ἐν δεσποτείᾳ
καί θεότητι· ὡς καί ἡ τοῦ σωτηρίου βαπτίσματος παράδοσις
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μαρτυρεῖ».134 Επομένως, όπως ο Πατήρ και ο Υιός έτσι και το Άγιο
Πνεύμα είναι της αυτής ενέργειας. Η κοινή ενέργεια των τριών
προσώπων δεν είναι επίκτητη ή μεταγενέστερη της ύπαρξης του ενός
προσώπου, αλλά ουσιαστικά είναι κοινή και άκτιστη.
Ο Μέγας Βασίλειος παραθέτει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για
τις θείες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος «ὡς ἀκριβῶς εἶναι ἀχώριστος ἡ
θερμότης ἐκ τοῦ πυρός καί ἡ λάμψις ἐκ τοῦ φωτός, οὕτω καί αἱ θεῖαι
ἐνέργειαι ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».135 Οι ενέργειες αυτές εκδηλώνονται
μαζί με τις ενέργειες του Πατέρα και του Υιού και καλύπτουν ολόκληρη
την ιστορία της Θείας Οικονομίας. Στη συνέχεια, τονίζει το έργο του
Αγίου Πνεύματος στη δημιουργία του νοητού κόσμου, αλλά και τη
χάρη του την οποία, δίδει στους αγίους μέχρι την τελική κρίση. 136 Οι
ενέργειες του Αγίου Πνεύματος μερίζονται «ἀπαθῶς» και μετέχονται
«ὁλοσχερῶς»: «Ἁπλοῦν τῇ οὐσίᾳ, ποικίλον ταῖς δυνάμεσιν· ὅλον
ἑκάστῳ παρόν, καί ὅλον ἁπανταχοῦ ὄν. Ἀπαθῶς μεριζόμενον, καί
ὁλοσχερῶς μετεχόμενον».137 Αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν
περιορίζεται τοπικά ή χρονικά αλλά είναι παρόν παντού και πάντοτε.
Επιπροσθέτως, ο ιεράρχης διευκρινίζει ότι το έργο του Αγίου
Πνεύματος στη δημιουργία του κόσμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
το άκτιστο της φύσης του: «Ἅπαντα δέ ταῦτα παραδιδόντας, καί τῆς ἐν
πᾶσι κοινωνίας ἐπιλαθομένους, ἀπό Πατρός καί Υἱοῦ διασπᾶν, οὐκ οἶδα
εἴ τις μέτοχος Πνεύματος ἁγίου συνθήσεται. Ποῦ τοίνυν φέροντες αὐτό
τάξομεν, μετά τῆς κτίσεως; Ἀλλ՚ ἡ κτίσις πᾶσα δουλεύει, τό δέ Πνεῦμα
ἐλευθεροῖ».138
Κατά την αρχή της δημιουργίας του κόσμου το Άγιο Πνεύμα
«ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος»,139 με σκοπό να καταστήσει ζωογόνο
τη φύση του. Όχι μόνο η δημιουργική ενέργεια αλλά καμία άλλη
ενέργεια του Θεού δεν εκδηλώνεται στην κτίση, χωρίς το έργο του
Αγίου Πνεύματος στη Θεία Οικονομία.140 «Η συνέργια του Αγίου
Πνεύματος στο έργο της δημιουργίας, μαρτυρείται τόσο μέσω της
ζωοποιού ενέργειάς του στην κτίση, όσο και μέσω της αγιαστικής κατά
134

Ἐπιστολή Πρός Διακόνους τοῦ Τερεντίου Κόμητος, PG 32, 513.
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τη δημιουργία των αγγέλων».141 Όμως οι ενέργειές του, δεν
περιορίζονται μόνο στη ζωογόνηση της φύσης του ύδατος, αλλά έχουν
σκοπό να ζωοποιήσουν ολόκληρη τη λογική και άλογη κτίση. 142 Γι՚ αυτό
το λόγο ο Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει το Άγιο Πνεύμα ως «ζωῆς
χορηγόν»143 και ως «δύναμιν ζωῆς παρεκτικήν».144
Στη ζωοποίηση της κτίσης δεν ενεργεί μόνο του το Άγιο Πνεύμα,
αλλά μαζί με τα άλλα δύο θεία πρόσωπα. Όλες οι θείες ενέργειες
εκδηλώνονται από όλη την Αγία Τριάδα. Η ζωή, κατά τον Μέγα
Βασίλειο, χορηγείται στην κτίση «ἀπό Θεοῦ διά Χριστοῦ ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι».145 Επιπλέον, σε όλες τις ενέργειες του άσαρκου Λόγου, οι
οποίες εκδηλώθηκαν σύμφωνα με την αγαθότητα του Θεού Πατρός,
κατά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης συμμετείχε και το Άγιο Πνεύμα.
Οι ευλογίες των Πατριαρχών, η νομοθεσία, οι τύποι, οι προφητείες, τα
ανδραγαθήματα κατά τους διάφορους πολέμους και τα θαύματα των
δικαίων πραγματώθηκαν με την ενεργή παρουσία του Αγίου
Πνεύματος.146 Ακόμη, και στην ενανθρώπηση του Λόγου «πᾶσα
ἐνέργεια συμπαρόντος τοῦ Πνεύματος ἐνηργεῖτο».147
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ιεράρχης άγιος υποστηρίζει ότι,
μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδας υπάρχει η ενότητα της
ενέργειας, η οποία αντικατοπτρίζει την ενότητα της ουσίας αυτών. Εκεί
όπου εκδηλώνεται η παρουσία και η ενέργεια του ενός εκ των θείων
προσώπων, εκεί εκδηλώνεται ταυτόχρονα και η παρουσία και η
ενέργεια των άλλων δύο προσώπων της Αγίας Τριάδας. 148 Η ενότητα
της ενέργειας της Αγίας Τριάδας έχει μοναδική αιτία και πηγή τον
Πατέρα.
Επιπλέον, ο Μέγας Βασίλειος είχε ν՚ αντιμετωπίσει και το πρόβλημα
των προθέσεων του δοξολογικού τύπου που υπήρχε κατά την εποχή
του. Μέχρι τότε ίσχυε ο τύπος «Δόξα τῷ Θεῷ καί Πατρί διά τοῦ Υἱοῦ ἐν
τῷ ἁγίῳ Πνεύματι», και εκείνος εισήγαγε ένα νέο δοξολογικό τύπο το
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Γ. Μαρτζέλου, Οὐσία καί Ἐνέργειαι τοῦ Θεοῦ κατά τόν Μέγαν Βασίλειον, σ. 106.
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«Δόξα τῷ Θεῷ καί Πατρί μετά τοῦ Υἱοῦ σύν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ».149
Όταν εισήγαγε αυτό το νέο δοξολογικό τύπο, μερικοί τον κατηγόρησαν
ως καινοτόμο και νεωτεριστή. Αρχικά, οι Πνευματομάχοι οι οποίοι
βασίστηκαν στη διδασκαλία του Ευνομίου, ανέπτυξαν μία δική τους
θέση για τις προθέσεις που αναφέρονται στον πρώτο δοξολογικό τύπο.
Συγκεκριμένα, απέδιδαν αποκλειστικά την πρόθεση «ἐξ οὗ» στον
Πατέρα, την πρόθεση «δι՚ οὗ» στον Υιό και την πρόθεση «ἐν ᾧ» στο
Άγιο Πνεύμα. Η ερμηνεία την οποία έδιδαν ήταν ότι, η πρόθεση «ἐξ
οὗ» αναφέρεται στον Πατέρα ως δημιουργό, η πρόθεση «δι՚ οὗ»
αναφέρεται στον Υιό ως υπουργό ή όργανο της δημιουργίας και η
πρόθεση «ἐν ᾧ» αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα ως τον τόπο ή το χρόνο
της δημιουργίας αυτής.150 Επομένως, οι Πνευματομάχοι προσπάθησαν
με παραλλαγμένη προφορά των τριών εμπρόθετων προσδιορισμών να
αποδείξουν την ετερουσιότητα των τριών θείων υποστάσεων και
ειδικότερα την κτιστότητα του Αγίου Πνεύματος. 151
Ο Μέγας Βασίλειος, παρατηρεί ότι, ο ισχυρισμός των
Πνευματομάχων εκτός ότι υποβιβάζει τον Υιό στην τάξη του οργάνου
(κτίσματος), αποβλέπει και στην υποτίμηση της φύσης και του έργου
του Αγίου Πνεύματος. Για εκείνους το Άγιο Πνεύμα στερείται τη
δημιουργική ενέργεια και δεν προσέφερε τίποτα στον κόσμο κατά τη
δημιουργία του, εκτός από τον τόπο και το χρόνο.
Γι՚ αυτό το λόγο, ο ιερός πατήρ εισήγαγε ένα νέο δοξολογικό τύπο
καθώς πίστευε ότι, το πρόβλημα βρίσκεται στη διάκριση της ουσίας και
των ενεργειών της Αγίας Τριάδας. Σύμφωνα με τον ιεράρχη και οι δύο
δοξολογικοί τύποι είναι ορθοί. Όμως, ο νέος δοξολογικός τύπος
εκφράζει την αΐδια σχέση των τριών θείων υποστάσεων, ενώ εκείνος
που ήταν καθιερωμένος μέχρι τότε εξέφραζε τη φανέρωση των
ενεργειών αυτών προς τον κόσμο.
Επομένως, ο Μέγας Βασίλειος αναλύει ως προς τον τρόπο της
δοξολογίας του Υιού ότι η πρόθεση «μεθ՚ οὗ» στο δικό του δοξολογικό
τύπο, εκφράζει το μεγαλείο της φύσης του Μονογενούς και την αξία
της υπεροχής του, εξαιτίας της κατ՚ ουσίαν σχέσης του με τον Πατέρα.
Ενώ, αντίστοιχα η πρόθεση «δι՚ οὗ» εκφράζει τη χορηγία των αγαθών
149
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προς τον κόσμο, την οικείωση του προς τον Θεό, δηλαδή τις ενέργειες
του Θεού, που εκδηλώνονται μέσω του Υιού στον κόσμο. 152 Το ίδιο
ισχύει αντίστοιχα και για τον τρόπο της δοξολογίας του Αγίου
Πνεύματος. Το «σύν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ» δηλώνει την αΐδια
συνάφεια και κατά φύσιν κοινωνία αυτού προς τον Πατέρα και τον Υιό,
ενώ το «ἐν τῷ ἁγίῳ Πνεύματι» δηλώνει τις ενέργειες αυτού προς τους
ανθρώπους.153
Ο λόγος για τον οποίο, προτίμησε ο Καππαδόκης θεολόγος στο
δοξολογικό του τύπο, την πρόθεση «σύν» έναντι του συνδέσμου
«καί», για να δηλώσει την αΐδια σχέση του Αγίου Πνεύματος προς τον
Πατέρα και τον Υιό, σχετίζεται με την πεποίθησή του ότι «ὁ μέν καί
σύνδεσμος τό κοινόν τῆς ἐνεργείας παρίστησιν· ἡ δέ σύν πρόθεσις τήν
κοινωνίαν πως συνενδείκνυται».154 Κατόπιν αυτών, ο νέος δοξολογικός
τύπος, ο οποίος αναφέρεται στην κατ՚ ουσίαν σχέση των τριών θείων
υποστάσεων θεωρείται ακριβέστερος για δοξολογία. Αντίθετα, εκείνος
που ίσχυε μέχρι την εποχή του, ο οποίος αναφέρεται στην τριαδική
φανέρωση των ενεργειών του Θεού στον κόσμο, θεωρείται
καταλληλότερος για ευχαριστία.
Συνεπώς, ο ιεράρχης πιστεύει ότι, η δόξα της Αγίας Τριάδας
συνίσταται στην απαρίθμηση των ενεργειών αυτής στον κόσμο, παρ՚
όλα αυτά θεωρεί καταλληλότερο προς δοξολογία το δοξολογικό τύπο, ο
οποίος εκφράζει την κατ՚ ουσίαν σχέση των τριών θείων υποστάσεων
και όχι εκείνον, ο οποίος εκφράζει τις ενέργειες που φανερώνονται
στους ανθρώπους. Εξάλλου, ο νέος δοξολογικός τύπος ανταποκρίνεται
περισσότερο από τον προηγούμενο στη διδασκαλία της Αγίας Τριάδας,
με τρόπο που αποκλείει ρητά κάθε αιρετική προσπάθεια να τον
διαστρεβλώσει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1. Η αρχή και το έργο της Εκκλησίας
Ο Μέγας Βασίλειος, δεν είχε πρωταρχική του μέριμνα ν՚ ασχοληθεί
εκτενέστερα με τις θεολογικές διεργασίες, ζυμώσεις και διατυπώσεις,
διότι ο ίδιος ζούσε έντονα όπως και οι υπόλοιποι Πατέρες της Εκκλησίας
τη ζωή, τη θεωρία και την πράξη της Εκκλησίας. Ο ιερός πατήρ, ήταν
εξολοκλήρου αφοσιωμένος στο θείο έργο της Εκκλησίας, θεωρώντας
αυτονόητη και αναμφισβήτητη τη δογματική διδασκαλία και πίστη της
Εκκλησίας.
Αρχικά, ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει ότι, η Εκκλησία είναι η
παρουσία του Θεού στη γη, που έχει σκοπό τη σωτηρία όλων των
ανθρώπων. Η Εκκλησία προϋπήρχε με τη σοφία του Θεού και ήταν
συνδεδεμένη με τον προϋπάρχοντα Λόγο.155 Άλλωστε, όλοι όσοι
βαπτίζονταν Χριστιανοί ομολογούσαν: «εἰς Μίαν, Ἀγίαν, Καθολικήν και
Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν», όπου «η ομολογία αυτή προϋπήρχε στα
παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια σύμβολα και επικυρώθηκε δογματικά
από τη Β’ Οικουμενική Σύνοδο».156 Γι՚ αυτό το λόγο ο ιεράρχης, θίγει
σποραδικά στα συγγράμματά του και στις επιστολές του λίγα μεν αλλά
σημαντικά δε σημεία για την Εκκλησία, εκφράζοντας περισσότερο την
εκκλησιαστική του συνείδηση, χωρίς να παρέχει συστηματική
διδασκαλία για την Εκκλησία. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να
καταγράψουμε τα κυριότερα σημεία της εκκλησιολογικής διδασκαλίας
του ιερού πατέρα για την αρχή της Εκκλησίας.
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Εν πρώτοις, προϋπήρχε της δημιουργίας του ορατού και υλικού
κόσμου η «πνευματική» Εκκλησία και το ουράνιο τμήμα της άρχισε με
τη δημιουργία του πνευματικού κόσμου, του κόσμου των αγγέλων, η
οποία ενώθηκε μυστικά με τον προϋπάρχοντα Λόγο.
Η ουράνια Εκκλησία ορίζεται ως: «Ἐκκλησία πρωτοτόκων ἐν
οὐρανοῖς», ως «πόλις Θεοῦ ζῶντος» και ως «Ἱερουσαλήμ
ἐπουράνιος».157 Ο Μέγας Βασίλειος την αποκαλεί ως την Ἐκκλησία των
πρωτοτόκων: «πόλιν τοῦ Θεοῦ, ἤτοι Ἐκκλησίαν τῶν τό πολίτευμα
ἐχόντων ἐν οὐρανοῖς», ή «ἐπουράνιον πόλιν…σύστημα γάρ κἀκεῖ τῶν
πρωτοτόκων…ὃτι μυριάδες Ἀγγέλων ἐκεῖ καί πανήγυρις Ἁγίων καί
Ἐκκλησία πρωτοτόκων».158 Όλα αυτά τα προσωνύμια που αποδίδει ο
ιερός πατήρ στην Εκκλησία, μας δείχνουν ότι το ουράνιο τμήμα της
προϋπήρχε του επίγειου και μας αποδεικνύει ότι η Εκκλησία προϋπήρχε
πριν τη φανέρωσή της στην ιστορία.
Σε μία επόμενη φάση η Εκκλησία συνεχίζει με τη δημιουργία των
πρώτων ανθρώπων του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι ήρθαν σε άμεση
και αρμονική κοινωνία με τον Θεό στον παράδεισο. Έτσι, η Εκκλησία
αποτελούνταν πλέον όχι μόνο από αγγέλους, αλλά και από ανθρώπους.
Όμως, η έκπτωση των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο, λόγω της
ανυπακοής τους στον Θεό, είχε ως συνέπεια ν՚ αποδημήσει το Άγιο
Πνεύμα από την Εκκλησία του παραδείσου. Εξαιτίας του προπατορικού
αμαρτήματος, λοιπόν η Εκκλησία εισήλθε στο δεύτερο στάδιο της
περιόδου αυτής όπου λόγω της αμαρτίας, οι άνθρωποι
απομακρύνθηκαν από το δημιουργό τους.159 Στην Εκκλησία αυτή,
ανήκαν όλοι όσοι πίστευαν στην έλευση του Λυτρωτή του κόσμου, οι
Ιουδαίοι οι οποίοι, ζούσαν σύμφωνα με τον αποκαλυφθέντα γι՚ αυτούς
γραπτό ηθικό νόμο και οι Εθνικοί σύμφωνα με τον άγραφο φυσικό
ηθικό νόμο.
Η περίοδος αυτή θεωρείται προπαρασκευαστική και θεωρείται το
στάδιο της ανακαίνισης της Εκκλησίας, μέσω του σχεδίου της Θείας
Αποκαλύψεως. Η προετοιμασία αυτή έγινε σταδιακά με την ανάπτυξη
157
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της Ιουδαϊκής συναγωγής και αρχικά με την κλήση του Αβραάμ, ο
οποίος ήταν ο πρόγονός της και στη συνέχεια μέσω του Μωϋσή και
των προφητών και αργότερα με την είσοδο όλου του λαού του Ισραήλ
και έπειτα όλων των εθνών.
Η ανακαίνιση της Εκκλησίας θα γινόταν, μόνο μέσω του έργου της
Θείας Οικονομίας, δηλαδή μέσω της Ενανθρωπήσεως του Λόγου και
στη συνέχεια της Σταυρικής θυσίας και θα τελειωθεί με την Ανάσταση
του Σωτήρος. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και η Εκκλησία
το σώμα του Χριστού καθώς ο Πατήρ Θεός: «ἔδωκεν κεφαλήν ὑπέρ
πάντα τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἣτις ἐστί τό σῶμα αὐτοῦ, τό πλήρωμα τοῦ πάντα
ἐν πᾶσι πληρουμένου».160 Πράγματι, ο Χριστός ως κεφαλή παρέδωσε
την Εκκλησία στους πιστούς καθαρή και αγιασμένη από την αμαρτία:
«Ὁ Χριστός ἠγάπησε τήν Ἐκκλησίαν καί ἑαυτόν παρέδωκε ὑπέρ αὐτῆς,
ἵνα αὐτήν ἁγιάσῃ, καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ρήματι, ἵνα
παραστήση αὐτήν ἑαυτῷ ἔνδοξον τήν Ἐκκλησίαν, μή ἔχουσαν σπίλον ἤ
ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ՚ ἵνα ᾖ ἁγία και ἄμωμος». 161
Ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί, ότι ο Θεός κάλεσε να εισέλθουν στην
Εκκλησία όλα τα έθνη και όλοι οι άνθρωποι, Ιουδαίοι και Εθνικοί
ανεξαρτήτως καταστάσεως και καταγωγής. Συγκεκριμένα εξαίρει τον
προπαρασκευαστικό χαρακτήρα της Ιουδαϊκής συναγωγής και
παρομοιάζει την Εκκλησία με αυλή και τους πιστούς με πρόβατα, τους
οποίους πρέπει να σώσει από το προπατορικό αμάρτημα: «Μιά ἐστίν
αὐλή ἁγία τοῦ Θεοῦ· Ἦν αὐλή πρότερον ἡ τῶν Ἰουδαίων συναγωγή·
ἀλλά μετά τήν εἰς Χριστόν ἁμαρτίαν ἐγένετο ἡ ἒπαυλις αὐτῶν
ἠρημωμένη, διά τοῦτο καί ὁ Κύριος· «Καί ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ
ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης, τούς ἀπό τῶν ἐθνῶν προωρισμένους εἰς
σωτηρίαν λέγων, δείκνυσιν ἰδίαν αὐλήν παρά τήν τῶν ἰουδαίων».162
Με
αυτή
την
περιγραφική
εικόνα
καταδεικνύεται
ο
προπαρασκευαστικός χαρακτήρας της Ιουδαϊκής συναγωγής, που
χρησίμευσε ως «προλήνιον» της Εκκλησίας του Χριστού. «Η Ιουδαϊκή
συναγωγή είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα καθώς προετοίμαζε
τους πιστούς για την αληθινή τέλεια Εκκλησία της Καινής Διαθήκης».163
Σε αντίθεση με τον οικουμενικό και καθολικό χαρακτήρα της Εκκλησίας
160
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του Χριστού που στο μέλλον αποσκοπούσε να συμπεριλάβει όλα τα
έθνη «πάντας τούς τήν οἰκουμένην, οἰκοῦντας».164 Πράγματι η
Εκκλησία προσκαλεί όλα τα έθνη και όλους τους ανθρώπους να
συμμετέχουν στο έργο της Θείας Οικονομίας, αφού δημιουργήθηκε με
σκοπό τη σωτηρία όλων των πιστών.
Η Εκκλησία απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους απ՚ όλα τα
έθνη, σε πλούσιους, σε φτωχούς ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν
υποπέσει σε αμαρτήματα, έχει αποστολή καθολική και παγκόσμια είναι
μια «πανταχοῦ ἀδελφότης»165 και έχει χαρακτήρα οικουμενικό και
πανανθρώπινο, αφού καλεί όλα τα έθνη με σκοπό τη σωτηρία τους. Η
Εκκλησία προσκαλεί όλους τους ανθρώπους να μετάσχουν στο θείο
έργο της και να προσπαθήσουν μέσα από εκείνη να γνωρίσουν τον
Χριστό και να επιτύχουν τη σωτηρία τους, όπως γράφει σχετικά ο
Μέγας Βασίλειος: «Τῶν ἐθνῶν τῶν πολλῶν τῶν ἐπί τῶν ὀρέων φωνή
ἐστιν Ἐκκλησίας. Διά τοῦτο καί πεδινόν ὄρος αὐτή ἐξελέχθη, ἵνα
εὐρυχωρίαν ἔχῃ πρός τήν συλλογήν τοῦ πλήθους τῶν ἀναβαινόντων
ἐπί τό ὕψος τῇς γνώσεως τοῦ Θεοῦ. Εἶδεν οὖν ἐν τῷ ὄρει τῷ πεδινῷ
πολύ τό πλῆθος πολλαχόθεν συνειλεγμένων καί φωνήν μίαν ἀφιέντων
τῆς πίστεως».166
Επιπλέον, η Εκκλησία είναι ακατανίκητη και ακατάλυτη μέχρι τη
συντέλεια του κόσμου. Η Εκκλησία με ένα δικό της τρόπο υπερέβαινε
τα εμπόδια που έβρισκε στην πορεία της στην ιστορία. Έτσι βλέπουμε
να κερδίζει μάχες έναντι εξωτερικών εχθρών της, να ξεπερνά τους
διωγμούς της και τελικά να παραμένει ισχυρή και δυνατή. Καθώς, οι
πολέμιοί της πολλές φορές προσπάθησαν να τη διαλύσουν και να την
αποδυναμώσουν με τους συνεχείς διωγμούς, αλλά πάντοτε έβγαινε
αλώβητη μέσα από όλες τις δοκιμασίες που της υπέβαλαν: «πολλάκις
ἐπαναστάντες τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, πολλάκις κατέπεσαν ὥσπερ
γάρ οἱ τῇ προσθήκῃ τῆς ὕλης τῆς καιομένης ἐπί τό μεῖζον αἴροντες τήν
φλόγα, οὕτως ἀεί οἱ καθελεῖν τήν Ἐκκλησίαν σπουδάσαντες, διά τῶν
διωγμῶν αὐτῶν εἰς μείζονα δόξης προήγαγον καί δυνάμεως». 167 Γι՚
αυτό ακριβώς, ο Μέγας Βασίλειος εμψύχωνε και ενίσχυε τους αγώνες
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του, για την Ορθόδοξη πίστη και ειδικά κατά των Αρειανών και πίστευε
πάντα στον τελικό θρίαμβο της Εκκλησίας του Χριστού.
Αναφερόμενος στο ζήτημα αυτό, ο Νίκος Ματσούκας επισημαίνει
ότι: «μόνο ο άκτιστος Τριαδικός Θεός, δηλαδή η αγαπητική κοινωνία
των προσώπων της Αγίας Τριάδας, στη μεγαλωσύνη της απειρότητάς
του δεν υπόκειται σε αλλοίωση και εξέλιξη, που είναι τα βασικά
χαρακτηριστικά της κτίσης. Η Εκκλησία όμως ως κοινωνία των λογικών
και νοερών όντων, κτισμένη από τον Τριαδικό Θεό, κατ՚ εικόνα και καθ՚
ομοίωσίν του, υπόκειται σε τούτη την αλλοίωση που είναι η τελείωση,
κατά μίμηση της θείας κοινωνίας, ή μηδενισμός κατά τη φορά της προς
το μη όν, από το οποίο προήλθε».168
Ο κόσμος της Εκκλησίας λοιπόν, ως μικρόκοσμος της ίδιας της
Τριαδικής κοινωνίας, δεν νοείται στατικός ούτε
απαρχής
ολοκληρωμένος, είναι ο κόσμος που πορεύεται προς το Ω μιας
επιβαλλόμενης από την κτιστότητα κατάληξης. Γι՚ αυτό ακριβώς,
σύμφωνα με τα βιβλικά και πατερικά μνημεία της Παράδοσης, κάνουμε
λόγο για φάσεις της Εκκλησίας, θα έλεγε κανείς φάσεις της ίδιας της
δημιουργίας. Η πρώτη φάση αρχίζει με την «Ἐκκλησία τῶν
«πρωτοτόκων», δηλαδή του πρώτου νοητού κόσμου των αιώνων.
Αποτελεί κατά την πραγμάτωση των δημιουργικών λόγων, προορισμών
και παραδειγμάτων το Α της δημιουργίας. Εδώ υπάρχει η εξέλιξη, η
παγίωση της αγγελικής κοινωνίας από το ένα μέρος και η
δαιμονοποίηση ενός μέρους της νοητής τούτης δημιουργίας από το
άλλο. Το Α τούτο έχει ιστορία και «χρονική» εξέλιξη, ως ένα κτιστό
μέρος και μέλος της δημιουργίας».169
Η δεύτερη φάση συνεχίζεται με την Εκκλησία της αισθητής και
νοητής παραδείσιας κοινωνίας, της μικτής κατάστασης. Πρόκειται για
την Εκκλησία των πρωτοπλάστων, όπως την περιγράφει κατά
αριστοτεχνικό τρόπο η παραβολική διήγηση της Γένεσης. Η φάση αυτή
είναι συγχρόνως επέκταση και αύξηση της δημιουργίας. Από εδώ και
πέρα και σύμφωνα με την «προ καταβολής κόσμου» προτύπωση και
υιοθεσία διαδραματίζεται η ίδια η πορεία της δημιουργίας. «Η «ύβρις»
των κτισμάτων εκ του μη όντος, στην προκειμένη περίπτωση των
ανθρώπων, εναντίον της αυτοζωής του Τριαδικού Θεού προκαλεί τη
168
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φθορά της «ετεροζωής». Η ανταρσία αυτή εμπλέκει την Εκκλησία σε
περιπέτειες δαιμονισμού και αλλοτριωτικής αυτοκαταστροφής». 170
Επομένως, η πορεία της Εκκλησίας μπαίνει σε νέα φάση μετά την
τραγική έκπτωση από την παραδείσια κοινωνία.
Η τρίτη φάση εξελίσσεται με την εκλογή και την ιστορία του
περιούσιου λαού. Ο άσαρκος Λόγος, στον οποίο ήταν τα μέλη της
Εκκλησίας «προτετυπωμένα» κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ενδημεί τώρα
στους πατριάρχες και στους προφήτες. «Η Εκκλησία του λαού της
θείας εκλογής πορεύεται μέσα από σκληρές και δραματικές περιπέτειες
που «προτυπώνουν» τη νέα φάση που θα έλθει με την ενανθρώπηση
του «μεγάλης βουλής αγγέλου», του άσαρκου Λόγου. Στη ζωή τούτης
της προτύπωσης ωστόσο είναι παρών με τις θεοφάνειες, φωτοφάνειες
και τις «δόσεις» των αγαθών, ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός διαμέσου του
άσαρκου Λόγου».171 Στη διάσταση της ιστορίας, όπου τα μέλη της
Εκκλησίας διέκοψαν σχεδόν εξολοκλήρου τη δοξολογική και λατρευτική
σχέση προς τον Θεό, η κοινότητα του Ισραήλ αποτελούσε το συνδετικό
κρίκο Θεού και κτίσης κατά τη νέα αυτή φάση.
Την τέταρτη φάση αποτελεί η Εκκλησία του Παρακλήτου. Μία νέα
φάση αρχίζει με την επίφοιτηση του Αγίου Πνεύματος στους
Αποστόλους, οι οποίοι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, «ἐν τῷ
συμπληροῦσθαι τήν ἡμέραν αὐτήν, ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπί τό αὐτό».172
Εδώ έχουμε την τελειότερη φανέρωση μιας φάσης της Εκκλησίας,
καθώς αποσοβείται η εκθεμελίωση ή μάλλον ο κίνδυνος της
εκθεμελίωσης του κόσμου, με την κατασκευή «καινῶν θεμελίων»,
«καινῆς κτίσεως».173
«Η ένσαρκος πολιτεία του Λόγου έχει συντελέσει εντωμεταξύ στη
στέρεωση της ελπίδας για την τελική είσοδο στη δόξα της θείας
βασιλείας. Εκτός όμως από την εγγύτερη φανέρωση τούτης της δόξας
και την τρανότερη ελπίδα και ο ιστορικός και ο οικουμενικός
παράγοντας της εκκλησιαστικής ζωής πήρε θεμελιακές και ευρύτερες
διαστάσεις. Η Εκκλησία του Παρακλήτου σημαδεύει πια το κέντρο της
κτίσης και της ιστορίας και το μήνυμα της οικουμενικότητας, ακόμα και
170
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της ίδιας της συμπαντικότητας, γίνεται περισσότερο απτό και
συγκεκριμένο».174 Ο ενοποιητικός ρόλος της Εκκλησίας του
Παρακλήτου στην προκειμένη περίπτωση παίρνει στα μάτια των
ανθρώπων τις καθολικές διαστάσεις. Η Εκκλησία του Παρακλήτου
λοιπόν, που είναι η κατεξοχήν οικουμενική διάσταση, με την τελειωτική
υποδομή των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, είναι η πηγή της
αγαπητικής επέκτασης, η ενσάρκωση της ίδιας της οικουμενικότητας,
μέσα ωστόσο στις εγωκεντρικές και διασπαστικές περιπέτειες της
ιστορίας της Θείας Οικονομίας.175
Η τελευταία φάση ολοκληρώνεται με την εσχατολογική τελείωση
της Εκκλησίας. Είναι το Ω της κατάληξης του δράματος της
δημιουργίας, όπου η κατάληξη αυτή σφραγίζει την ολοκλήρωση της
ιστορίας της Θείας Οικονομίας. Οι συνέπειες αυτής της ολοκλήρωσης
σημαίνουν την κατάπαυση όλων των δεινών, που προέρχονται από την
κακή αλλοίωση των κτιστών όντων.176

2. Η φύση και η ουσία της Εκκλησίας
Ο Μέγας Βασίλειος δεν αναπτύσσει συστηματικά στα συγγράμματά
του για τη φύση και την ουσία της Εκκλησίας, ούτε δίδει πλήρη ορισμό
καθώς η ουσία της Εκκλησίας αποτελεί μυστήριο που δεν μπορεί ο
άνθρωπος να κατανοήσει. Ο ιερός πατέρας ακολουθεί την περιγραφική
εικόνα που έδωσε ο Απόστολος Παύλος, για την Εκκλησία ως «σώμα
Χριστού».177
Εξάλλου, όπως επισημαίνει και ο Γεώργιος Φλωρόφσκυ, δεν είναι
δυνατό να αποδώσουμε ένα ακριβή ορισμό της Εκκλησίας, ο οποίος θα
αποτελεί αναγνωρισμένη δογματική αυθεντία. Δεν είναι δυνατό να
βρούμε ορισμό ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στους Πατέρες, ούτε στις
αποφάσεις ή στους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων αλλά ούτε και
σε μεταγενέστερα μνημεία. Οι συνήθεις ορισμοί, τους οποίους
βρίσκουμε σήμερα στα θεολογικά εγχειρίδια είναι πολύ πρόσφατοι.
Σύμφωνα με το συγγραφέα: «η Εκκλησία είναι ο ζωτικός κόμβος του
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Ν. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β’, σ. 373.
Ν. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β’, σ. 377.
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μυστηρίου της σωτηρίας, είναι η νέα δημιουργία του Θεού, η οποία ζει
τη σύνοψη του λυτρωτικού έργου του Χριστού. Συγκεκριμένα είναι ο
τόπος και ο τρόπος της συνεχιζόμενης παρουσίας του Χριστού στον
κόσμο μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ο
μυστηριώδης τόπος, όπου πραγματοποιείται και συνεχίζεται η «θέωσις»
ολόκληρης της ανθρωπότητας, μέσω της ενέργειας του Αγίου
Πνεύματος».178
Η Εκκλησία είναι η διαρκής μαρτυρία του Χριστού, το τεκμήριο και
η αποκάλυψη της νίκης του και της δόξας του. Ο Χριστιανισμός είναι η
Εκκλησία, όχι μόνο μια αληθής διδασκαλία, ένας ιδιαίτερος κανόνας της
ζωής αλλά η καινή ζωή, η ἐν Χριστώ ζωή, όπου πραγματώνεται η
συνένωση του ανθρώπου μετά του Θεού, η αληθινή και στενή κοινωνία
μετ՚ αυτού μέσω της χάριτος και της πίστεως. Τέλος, ο μόνος ακριβής
ορισμός της Εκκλησίας που δίδει, ο συγγραφέας είναι ότι: «η Εκκλησία
είναι το σύνολο του Χριστιανισμού».179
Στο πνεύμα της βιβλικής μαρτυρίας του Αποστόλου Παύλου και της
εκκλησιαστικής Παράδοσης ο Μέγας Βασίλειος πιστεύει ότι η Εκκλησία
είναι το σώμα του Χριστού και όλοι είναι μέλη του σώματός του. Όλα
τα μέλη της βρίσκονται σε μυστηριακή (διά των ιερών μυστηρίων)
κοινωνία μεταξύ τους και εκείνοι με τη σειρά τους έρχονται σε κοινωνία
με την κεφαλή της Εκκλησίας, τον Χριστό.
Αφού λοιπόν, το σώμα του ζώντος Χριστού είναι η Εκκλησία και
μέσω αυτής τα μέλη της έρχονται σε αληθινή, πραγματική κοινωνία με
την κεφαλή του σώματος τον Χριστό, τότε το σώμα του Χριστού
συναπαρτίζεται απ՚ όλους τους πιστούς: «πάντες οἱ ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς
κλήσεως προσληφθέντες, ἓν σῶμά ἐσμεν, κεφαλήν ἔχοντες τόν
Χριστόν ὁ δέ καθείς ἀλλήλων μέλη».180 Ο ιερός πατήρ διδάσκει ότι, όλοι
οι πιστοί είμαστε τα μέλη της Εκκλησίας με κεφαλή του σώματος αυτού
τον Ιησού Χριστό: «ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, σῶμα ἑαυτοῦ
κατεδεξάμενος ὀνομάσαι τήν πᾶσαν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν, καί τούς καθ՚
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Γ. Φλωρόφσκυ, Τό Σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ, Μία ὀρθόδοξος ἑρμηνεία τῆς Ἐκκλησίας ,
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ἕνα ἡμῶν ἀλλήλων ἀποδείξας μέλη, ἔδωκε καί ἡμῖν πᾶσι πρός πάντας
ἔχειν οἰκείως, κατά τήν τῶν μελῶν συμφωνίαν».181
Ο όρος ένα σώμα έχει προέλευση καθαρά ευχαριστιακή. Το σώμα
υπάρχει μόνο στην ενότητα των μελών του, σε βαθμό, που το κάθε
μέλος να φέρει το σώμα μέσα του ολόκληρο. Για να ανταποκριθεί στη
δομή αυτή, «ο Χριστός, δεν είναι ένα μέλος όπως τ՚ άλλα, αλλά η
κεφαλή με το πληρέστερο νόημα, που επιβάλλει η αρχή της
ολοκλήρωσης».182
Από τη μελέτη των έργων του Μεγάλου Βασιλείου είναι εμφανές ότι
σκοπός της διδασκαλίας του είναι να τονίσει την ενότητα του σώματος
της Εκκλησίας και να καταδικάσει τις αιρέσεις και τα σχίσματα και να
αναγνωρισθεί η αυθεντία και το έργο της Εκκλησίας: «τούς τήν
ἀποστολικήν ὁμολογοῦντες πίστιν, ἅ παρεπενόησαν σχίσματα
διαλύσαντας, ὑποταγῆναι τοῦ λοιποῦ τῇ αὐθεντίᾳ τῆς Ἐκκλησίας· ἵνα
ἄρτιον γένηται τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πᾶσιν τοῖς μέλεσιν εἰς ὁλοκληρίαν
ἐπανελθόν».183 Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού υφίσταται και συντηρείται
από τη θεία κεφαλή της, «ὅτι γάρ ὁ Χριστός κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας», 184
και μεταδίδεται η θεία χάρη και η δωρεά του Αγίου Πνεύματος σε όλα
τα μέλη της.
Η ενότητα της Εκκλησίας με τον Χριστό είναι άρρηκτη και
αυτονόητη, καθώς δεν δύναται να υπάρξει ο Χριστός χωρίς την
Εκκλησία και η Εκκλησία χωρίς τον Χριστό και αυτό εκφράζεται με τη
φράση του Αποστόλου Παύλου: «ἔδωκεν κεφαλήν ὑπέρ πάντα τῇ
Ἐκκλησίᾳ, ἣτις ἐστί τό σῶμα αὐτοῦ τό πλήρωμα τοῦ τά πάντα ἐν πᾶσιν
πληρουμένου». 185
Η λέξη πλήρωμα ερμηνεύεται ως συμπλήρωμα στο σώμα αυτού. Η
Εκκλησία είναι συμπλήρωμα του Χριστού, διότι δεν είναι δυνατόν να
είναι κεφαλή ο Χριστός, αν δεν είχε την Εκκλησία ως σώμα. Η Εκκλησία
είναι πληρότης, είναι το πλήρωμα, που σημαίνει κάτι το πεπληρωμένο,
το τετελειωμένο, όταν το σώμα απαρτίζεται απ՚ όλα τα μέλη του. Με
άλλα λόγια, το πλήρωμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. «Όπως η κεφα181
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Ἐπιστολή Πρός Ἰταλούς και Γάλλους ἐπισκόπους 1, PG 32, 904.
Π. Ευδοκίμωφ, Ἡ Ὀρθοδοξία, Βιβλιοθήκη Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας, εκδ. Ρηγοπούλου,

Θεσσαλονίκη 1972, σ. 193-194.
183

Ἐπιστολή Πρός Ἰταλούς και Γάλλους 2, PG 32, 484.
Περί Ἁγίου Πνεύματος 5, 9, PG 32, 84.
185
Ἐφεσ. 1, 22.
184

62

λή συμπληρώνει το σώμα, έτσι και το σώμα συμπληρώνεται από την
κεφαλή. Αυτή θα είναι πεπληρωμένη, μόνον όταν το σώμα είναι τέλειο·
όταν όλοι μαζί είμαστε «συνημμένοι και συγκεκολλημένοι». Αυτό
σημαίνει ότι η σάρκωση του Λόγου βρίσκει την πλήρωσή της στην
Εκκλησία. Άρα η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός, στην περιληπτική
των πάντων πληρότητά του».186
Επιπλέον, όλοι οι άνθρωποι δύνανται να αποτελέσουν το
εκκλησιαστικό σώμα και να γίνουν πλήρωμα του Χριστού υπό έννοια
ποσοτική, εφόσον η ἐν Χριστώ σωτηρία είναι εφ՚ άπαξ, καθολική και
απεριόριστη. Οι αποδεχόμενοι την ἐν Χριστώ σωτηρία άνθρωποι,
ενσωματώνονται μέσα σε αυτήν αποτελώντας το σώμα του
Θεανθρώπου. Άλλωστε, η ανθρώπινη φύση του Χριστού παραμένει
ενωμένη με τη θεία φύση ατρέπτως, ασυγχύτως, και αδιαιρέτως. 187
Ο Χριστός μας δείχνει την προορισμένη για μας δόξα, την
«ἀποκεκρυμμένη ἀπό τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ». Επίσης, η ένωση του
Χριστού με την Εκκλησία είναι τέλεια, είναι μία ένωση δυναμική και όχι
στατική μέχρι να γίνει όλη η Εκκλησία ένα ολοκληρωμένο σώμα. Τα
μέλη της Εκκλησίας αποτελούν από τη μία πλευρά οι δυνάμεις των
αγγέλων, οι άγιοι, οι απελθούσες ψυχές των δικαίων και η Θεοτόκος,
δηλαδή η ουράνια Εκκλησία η οποία λέγεται «θριαμβεύουσα Ἐκκλησία»
ή «Ἐκκλησία τῶν πρωτοτόκων». Από την άλλη πλευρά μέλη της
Εκκλησίας είναι και όλοι όσοι πιστεύουν στον Σωτήρα Χριστό και
εισέρχονται σε αυτήν μέσω του βαπτίσματος, δηλαδή το επίγειο τμήμα
της που αποτελούν όλοι οι ζώντες πιστοί και ονομάζεται
«στρατευόμενη Ἐκκλησία» σε μία ενότητα με τη «θριαμβεύουσα».188
Επομένως, κοινωνία σώματος είναι η Εκκλησία, στρατευόμενη και
συνάμα θριαμβεύουσα, γιατί με τις αγιοπνευματικές της ενέργειες
διαρκώς οικοδομεί την ενότητα, καθαιρώντας μέσω των μυστηρίων τις
δαιμονικές δυνάμεις.189
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Ασφαλώς η Εκκλησία περιλαμβάνει όχι μόνο αγαθούς ανθρώπους
αλλά και ανθρώπους που έχουν υποπέσει σε αμαρτία, τους οποίους
καλεί ο Χριστός σε μετάνοια. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Μέγας
Βασίλειος, μόνο οι ευσεβείς πιστοί μπορούν να μεταβούν στο ουράνιο
τμήμα της ως άγιοι και άγγελοι: «οὐ γάρ ἐγγράφεται ἀσεβοῦς ὄνομα ἐν
βίβλῳ ζώντων, οὐδέ ἀριθμεῖται μετά τῆς Ἐκκλησίας τῶν πρωτοτόκων
τῶν ἀριθμουμένων ἐν οὐρανοῖς, ἀλλά τῇ γῇ αὐτῶν ἐναπομενεῖ τά
ὀνόματα».190
Είναι αναγκαίο όμως να τονισθεί ότι παρά τη διάκριση
θριαμβεύουσας και στρατευόμενης Εκκλησίας πρόκειται για μία και
αδιαίρετη Εκκλησία, ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό και δεν μπορούμε
να τα χωρίζουμε το ένα από το άλλο αφού και τα δύο αποτελούν ένα
ενιαίο και αδιάσπαστο Θεανθρώπινο οργανισμό. Είναι χαρακτηριστικό
να αναφέρουμε ότι η ενότητα αυτή εκφράζεται από την Εκκλησία,
μέσω της ευχής της αναφοράς της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου
Βασιλείου: «Ἡμᾶς δέ πάντας, τούς ἐκ τοῦ ἑνός ἄρτου καί τοῦ ποτηρίου
μετέχοντας, ἑνώσαις ἀλλήλοις εἰς ἑνός Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν, καί
μηδένα ἡμῶν εἰς κρίμα ἢ εἰς κατάκριμα ποιήσαις μετασχεῖν τοῦ ἁγίου
σώματος καί αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου· ἀλλ՚ ἵνα εὕρωμεν ἔλεον καί
χάριν μετά πάντων τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ՚ αἰῶνος σοι εὐαρεστησάντων,
προπατόρων, πατέρων, πατριαρχῶν, προφητῶν, ἀποστόλων, κηρύκων,
εὐαγγελιστῶν, μαρτύρων, ὁμολογητῶν, διδασκάλων, καί παντός
πνεύματος δικαίου ἐν πίστει τετελειωμένου».191
Η ορατή Εκκλησία μέσω των μυστηρίων και κυρίως του
βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας οδηγεί τους πιστούς στη
σωτηρία τους. Η ουράνια Εκκλησία είναι η ένδοξη Βασιλεία του Θεού
ενώ η επίγεια είναι πρόσκαιρη και παροδική μέχρι να εκβάλει και αυτή
στη Βασιλεία του Θεού, γεγονός το οποίο θα πραγματωθεί κατά τα
έσχατα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι ο Μέγας Βασίλειος,
ερμηνεύει την Εκκλησία ως ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό και τα
μέλη της να συνάπτονται στο σώμα αυτό με αγάπη και ενότητα. Όλα
τα μέλη αυτού του σώματος, βρίσκονται υπό την επιρροή της χάριτος
190
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του Χριστού: «Τῆς χάριτος ἄνωθεν ἐξ οὐρανοῦ παρά τοῦ Σωτῆρος ἐπί
τήν Ἐκκλησίαν ἐκχεομένης, εἰκότως μεταλαμβάνουσι τῆς ἀσωμάτου καί
πνευματικῆς χορηγίας αἱ τῶν ἁγίων ψυχαί…ὥσπερ ἡ δρόσος ἡ ἐπί τόν
Ἀερμών κατιοῦσα ὄρος….οὕτως ἡ νοητή δρόσος ἀοράτως κατιοῦσα ἐπί
τά ὄρη Σιών, ἔνθα ἡ συνέλευσις τῶν πανταχόθεν πιστῶν γίνεται, τήν
ἀνάλογον ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν περιποιεῖ ὠφέλειαν».192 Γι՚ αυτό τα μέλη
της Εκκλησίας οφείλουν να προσεύχονται στον Θεό για όλους τους
ανθρώπους με αγάπη: «ὅτι δεῖ προσεύχεσθαι ὑπέρ ἀλλήλων».193
Όπως φαίνεται και σ՚ αυτό το σημείο ο Μέγας Βασίλειος ακολουθεί
τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος προτρέπει να προσεύχονται όλοι για
όλα τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας στον Θεό για να επιτύχουν τη
σωτηρία τους: «ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας
ὑπέρ πάντων ἀνθρώπων…. τοῦτο γάρ καλόν καί ἀποδεκτόν ἐνώπιον τοῦ
σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ».194 Επομένως τα μέλη της στρατευόμενης
Εκκλησίας που ονομάζονται από τον ιερό πατέρα ως: «υἱοί τῆς
Ἐκκλησίας ἢ υἱοί τῆς Χριστοῦ νύμφης»,195 πρέπει να είναι συνδεδεμένα
μεταξύ τους και αγαπημένα: «τῇ διά τῆς ἀγάπης ἑνώσει εἰς μίαν μελῶν
ἁρμονίαν ἐν σώματι Χριστοῦ»,196 διότι: «ὡς κλήματα Χριστοῦ ἐν αὐτῷ
ἐρριζωμένα καί ἐν αὐτῷ καρποφοροῦντα».197
Εν κατακλείδι, ο Μέγας Βασίλειος υποστηρίζει στη διδασκαλία του
για την Εκκλησία ότι είναι ένα σώμα. Είναι σώμα του Χριστού και τα
μέλη της συνάπτονται μέσα σε αυτό με αγάπη και ενότητα: «ἡ
Ἐκκλησία σῶμά ἐστι τοῦ Κυρίου καί αὐτός κεφαλή τῆς
Ἐκκλησίας……μέλη δέ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ οἱ καθεῖς τῶν
πεπιστευκότων ἐσμέν».198
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3. Το Άγιο Πνεύμα στη ζωή της Εκκλησίας
Η θέση του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι
μοναδική και η παρουσία και η ενέργειά του απαραίτητη και
αναντικατάστατη. Η ιδιαίτερη σημασία και ενέργεια του Αγίου
Πνεύματος στην ίδρυση και στη διατήρησή της, γίνεται κατανοητή
πρωτίστως από τους λόγους του Κυρίου: «συμφέρει ὑμῖν, ἵνα ἐγώ
ἀπέλθω· ἐάν γάρ μή ἀπέλθω, ὁ Παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρός ὑμᾶς·
ἐάν δέ πορευθῶ, πέμψω αὐτόν πρός ὑμᾶς», «λήψεσθε δύναμιν,
ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ՚ ὑμᾶς». 199 Την ημέρα της
Πεντηκοστής κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία «καί
ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου».200 Έκτοτε, το Άγιο Πνεύμα
διαμένει στην Εκκλησία μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, δίδει την
ενέργειά του μέσα σε αυτήν και την καθοδηγεί για να εκπληρώσει το
θείο έργο της.
Το Άγιο Πνεύμα θεωρείται από τους Πατέρες ως η ψυχή της
Εκκλησίας, καθώς την τελειοποιεί και συνεχίζει το απολυτρωτικό έργο
του Σωτήρα. Όπως, ο Χριστός είναι η κεφαλή και ο ιδρυτής της
Εκκλησίας έτσι και το Άγιο Πνεύμα θεωρείται η ψυχή της Εκκλησίας. Ο
Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και το Άγιο Πνεύμα
«ἀρχιτεκτονεῖ τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ» με σκοπό να προσφέρει τη
χορηγία του για πάντα: «ὥστε εἰς τό διηνεκές ἔχειν τήν Ἐκκλησίαν τήν
ἐπιχορηγίαν τοῦ Πνεύματος».201 Για να προσδιορίσουμε καλύτερα τη
θεία αρχή της Εκκλησίας θα λέγαμε ότι ο Πατήρ δημιούργησε την
Εκκλησία διά τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.
Η Εκκλησία ανακαινίσθηκε και ολοκληρώθηκε με τη φανέρωσή της
επί της γης στην ανθρώπινη ιστορία από τον Ιησού Χριστό.
Δικαιολογημένα η Εκκλησία θεωρείται ότι είναι η κατ՚ ουσίαν Εκκλησία
του Χριστού. «Η Εκκλησία αποτελεί ένα Θεανθρώπινο οργανισμό και
αφού ανακαινίσθηκε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή
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Ἰωάν. 16, 7, Πραξ. 1, 8 και σχετικά βλ. Β. Τσίγκου, «Τό Ἅγιο Πνεῦμα στήν Ὀρθόδοξη
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το οποίο τη ζωοποιεί, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως Εκκλησία του
Αγίου Πνεύματος».202
Το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή και η ζωοποιός δύναμη της Εκκλησίας
και μέσα από αυτό επιτελείται το θείο έργο της στον κόσμο.
Επιπροσθέτως, το Άγιο Πνεύμα είναι «τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας» 203 που
καθοδηγεί την Εκκλησία «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν».204 Ο Μέγας
Βασίλειος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι για το σκοπό αυτό ο Κύριος
«ἐξέχεε πλουσίως τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐπ՚ αὐτήν».205 Το Άγιο Πνεύμα
συγκροτεί την Εκκλησία και ενεργεί στην ενότητα των μελών της.
«Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που τελειοποιεί και αγιάζει τα μέλη της
Εκκλησίας και διανέμει χαρίσματα στο καθένα χωριστά».206 Τα μέλη της
Εκκλησίας δέχονται τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και τη θεία χάρη
του. Ο Μέγας Βασίλειος, ακολουθώντας τον Απόστολο Παύλο,
επισημαίνει ότι, όλα τα μέλη της Εκκλησίας έχουν διάφορα χαρίσματα,
τα οποία δόθηκαν με τη χάρη του Θεού και συμπληρώνουν το σώμα
του Χριστού με την ενότητα του Αγίου Πνεύματος.
Τα μέλη της Εκκλησίας παρέχουν αμοιβαία το ένα στο άλλο από τα
χαρίσματά τους, το όφελος που καθένα χρειάζεται: «Πάντες ἀλλήλων
ἐσμέν μέλη, ἔχοντες χαρίσματα κατά τήν χάριν τοῦ Θεοῦ τήν δοθεῖσαν
ἡμῖν διάφορα…Ἀλλά πάντα μέν ὁμοῦ συμπληροῖ τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ
ἐν τῇ ἑνότητι τοῦ Πνεύματος…Καί ὡς μέρη δέ ἐν ὅλῳ οἱ καθ՚ ἕνα ἐσμέν
ἐν τῷ Πνεύματι· ὅτι οἱ πάντες ἐν ἑνί σώματι εἰς ἓν Πνεῦμα
ἐβαπτίσθημεν».207 Ο Θεός έβαλε καθένα από τα μέλη στο σώμα όπως
θέλησε, αλλά τα μέλη συμμερίζονται μία κοινή ευθύνη για τον ίδιο
σκοπό, να φροντίζουν το ένα για το άλλο και να συμμετέχουν σε μία
πνευματική κοινωνία, διότι κατέχουν μέσα τους μία κοινή σύμπνοια.208
Η χαρισματική διάρθρωση της Εκκλησίας μέσω των ενεργημάτων,
των διακονιών και των χαρισμάτων όπως περιγράφει ο Απόστολος
Παύλος,209 μαρτυρεί κατά τον Μέγα Βασίλειο «τό συναφές καί
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ἀδιαίρετον κατά πᾶσαν ἐνέργειαν ἀπό Πατρός καί Υἱού τοῦ
Πνεύματος».210 Η λύτρωση από τις αμαρτίες, η ανακαίνιση μέσω του
βαπτίσματος, η οικείωση προς τον Θεό, η εκ νεκρών ανάσταση, η
υιοθεσία, η διδασκαλία, ο αγιασμός συνιστούν τις πτυχές του
σωτηριώδους έργου του Θεού, οι οποίες δεν χαρακτηρίζουν μόνο ένα
αλλά από κοινού και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Ο Πατήρ
ενεργεί στην Εκκλησία τις διαιρέσεις των ενεργημάτων, ο Υιός τις
διαιρέσεις των διακονιών και το Άγιο Πνεύμα ενεργεί αυτεξουσίως τις
διαιρέσεις των χαρισμάτων: «Ἐνεργοῦντος τοῦ Θεοῦ τάς διαιρέσεις τῶν
ἐνεργημάτων, καί τοῦ Κυρίου τάς διαιρέσεις τῶν διακονιῶν,
συμπαρέστι τό ἅγιον Πνεῦμα, τήν διανομήν τῶν χαρισμάτων πρός τήν
ἀξίαν ἑκάστου αὐτεξουσίως οἰκονομοῦν».211
Οι πιστοί μπορούν να παραμένουν ενωμένοι λόγω της δυνάμεως
του Αγίου Πνεύματος, η ίδια δύναμη με την οποία παρίσταται στα
διάφορα χαρίσματα και είναι παρούσα ολοκληρωτικά σε κάθε άνθρωπο.
Ο ιερός πατήρ υπογραμμίζει ότι, το Άγιο Πνεύμα παρευρίσκεται πλήρως
σε κάθε μέλος με ένα διαφορετικό χάρισμα ή με αμοιβαίες ανεξάρτητες
δωρεές που ούτε εξομοιώνουν όλα τα μέλη, ούτε τους επιτρέπουν να
εργάζονται απομακρυσμένα το ένα από το άλλο, διότι ούτε ένα μέλος
δεν μένει ανεξάρτητο σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη. Δηλαδή, όπως οι
σωματικές λειτουργίες συνδέονται ειδικά με τα διάφορα μέλη του
σώματος έτσι και στην Εκκλησία χαρίσματα και λειτουργήματα δεν
περιφέρονται από το ένα μέλος στο άλλο, όμως το όφελος που
απορρέει από αυτά το μοιράζονται όλα τα μέλη. «Το χαρισματικό τούτο
σώμα, που βασίζεται στη τριαδοκεντρική ενότητα διαμέσου των
ζωοποιητικών ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, έχει μονάχα μέλη και
ειδικές λειτουργίες των συγκεκριμένων μελών, αναντικατάστατες στη
συνολική διάρθρωση και καμιά έξαρση κυριαρχικής και καταπιεστικής
εξουσίας».212
Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει ότι: «ἡ ὅλη διακόσμησις τῆς Ἐκκλησίας
σαφῶς καί ἀναντιρρήτως διά τοῦ Πνεύματος ἐνεργεῖται». 213 Επίσης, ο
ιεράρχης τονίζει ότι το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί και ενώνει όλα τα μέλη
στο σώμα του Χριστού και φροντίζει για τον αγιασμό των μελών της:
210
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«δι՚ ἁγιασμοῦ ἐστιν ἡμῖν ἡ πρός τόν Ἅγιον οἰκείωσις».214 Βέβαια, ο
αγιασμός και η ανακαίνιση του ανθρώπου επιτυγχάνονται μόνο μέσω
του βαπτίσματος: «ὡς μέρη ἐν ὅλῳ οἱ καθ՚ ἕνα ἐσμέν ἐν τῷ Πνεύματι·
ὅτι οἱ πάντες ἐν ἑνί σώματι εἰς ἕν Πνεῦμα ἐβαπτίσθημεν». 215 Το Άγιο
Πνεύμα δίδει τη θεία χάρη του στο βάπτισμα και με τη ζωοποιό του
δύναμη εξαλείφει την αμαρτία και επιφέρει τη σωτηρία του ανθρώπου.
Ακόμη, εκτός από το βάπτισμα, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας
τελούνται με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.
Επομένως, το Άγιο Πνεύμα δίδει τη θεία χάρη του στην Εκκλησία με
αποτέλεσμα εκείνη να μη μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη δύναμη και
την ενέργειά του, αφού η διαρκής παρουσία του είναι άκρως
απαραίτητη. Το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία έχουν άρρηκτη ενότητα
μεταξύ τους και δεν δύναται να υπάρχει Εκκλησία χωρίς την παρουσία
του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που, «αναδεικνύει
την Εκκλησία ως αλάθητο φορέα και ερμηνευτή της Θείας
Αποκάλυψης».216
Το Άγιο Πνεύμα το οποίο ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά
και στην Καινή Διαθήκη, θα συνεχίσει να διαδίδεται στην Εκκλησία
μέχρι την τελική κρίση των λογικών όντων. Το Άγιο Πνεύμα διαμένει
στην Εκκλησία και αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Εκκλησία
και στα μέλη της. Οι προεστώτες της Εκκλησίας φωτίζονται με σκοπό
να καταστούν ενάρετοι ποιμένες και οι πιστοί ενδυναμώνονται για να
καταστούν ένα καλό ποίμνιο. Το Άγιο Πνεύμα εξασφαλίζει την ενότητα,
την ακεραιότητα και τη γνησιότητα της Θείας Αποκάλυψης. Επιπλέον,
το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που φώτισε, ενδυνάμωσε και κατέστησε
ικανούς τους Αποστόλους να υπερνικήσουν όλα τα εμπόδια και τους
εχθρούς της χριστιανικής πίστης.
Το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί τα μέλη της Εκκλησίας σε όλες τις
δραστηριότητές τους. Ειδικότερα, στις Οικουμενικές Συνόδους, φωτίζει
τους μετέχοντες για να κατανοήσουν τις αποκαλυφθείσες θείες
αλήθειες, να τις κάνουν πνευματικό κτήμα τους και να τις ερμηνεύσουν
ορθά, ώστε να τις διατυπώσουν ορθοδόξως, να τις μεταδώσουν και να
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τις μεταλαμπαδέψουν ευλαβικά στους πιστούς, προς χάριν του Κυρίου
και της σωτηρίας των πιστών.

4. Το πολίτευμα της Εκκλησίας
Η Εκκλησία αποτελείται από τον κλήρο δηλαδή τους ιερείς και από
το λαό με κεφαλή τον Ιησού Χριστό. Ο κλήρος και ο λαός αποτελούν
μία οργανική κοινότητα ζωής και λατρείας, το ένα σώμα του Χριστού. Ο
χωρισμός όμως είναι αδιανόητος της Εκκλησίας σε δύο τάξεις, το λαό
και τον κλήρο. Και τούτο διότι όλοι οι πιστοί αποτελούν το σώμα του
Χριστού και προβάλλουν τη μία αδιαίρετη Εκκλησία, αφού η Εκκλησία
δεν αποτελείται μόνο από τον κλήρο ή μόνο από το λαό.
Όπως έχει επισημανθεί, «χαρισματικό και συνάμα ιεραρχικό σώμα
είναι η Εκκλησία μέσα στα όρια της κτίσης και της ιστορίας, οπότε και
ποικιλία των χαρισμάτων φανερώνει και τη συγκρότηση μιας
οργάνωσης επιζητεί. Η ποικιλία των χαρισμάτων απαραίτητα κάνει την
κοινωνία, αλλιώτικα κοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις δεν υπάρχουν,
μήτε σώμα θα ήταν η Εκκλησία».217 Αλλά εξαιτίας της χαρισματικής
πληρότητας, άρχοντες και αρχόμενοι έχουν διαφορά όση μέλη προς
μέλη218 και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο.
Το χαρισματικό σώμα της Εκκλησίας είναι προφανές ότι δεν μπορεί
να νοηθεί χωρίς την ύπαρξη και την οργανική σύνδεση και ενότητα
λαού και ιεραρχίας. «Είναι ευνόητο, ότι χωρίς λαό δεν έχουμε ιεραρχία
και χωρίς ιεραρχία οδηγούμεθα σε μία ακραία πνευματοκρατική θεώρηση της Εκκλησίας. Ο κλήρος ή αλλιώς το ιερατείο (παντός βαθμού) δεν
αποτελεί ξεχωριστό σώμα έξω ή πάνω από την Εκκλησία, αλλά είναι
οργανικά ενταγμένος στο ένα σώμα της. Από την άλλη πλευρά, η
ταυτότητα και τα λειτουργήματα των λαϊκών εντάσσονται πλήρως στην
ουσία της χριστιανικής διδασκαλίας και ζωής».219
Κλήρος και λαός συναπαρτίζουν το ένα κοινό σώμα. Άλλωστε,
οποιοδήποτε χάρισμα ή λειτούργημα έχει λόγο ύπαρξης μόνον όταν
217

Ν. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Γ’, σ. 261-262.
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Β’ Πρός Κορινθίους Ἐπιστολήν 18, PG 61, 527 και σχετικά
βλ. Ν. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Γ’, σ. 262.
219
Β. Τσίγκου, Θέματα Δογματικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. «Κατά τάς τῶν ἁγίων
θεοπνεύστους θεολογίας καί τό τῆς Ἐκκλησίας εὐσεβές φρόνημα», σ. 375.
218

70

οδηγεί τους πιστούς στην ενότητά τους και συμβάλλει στην
οικοδόμηση του σώματος. Όπως στον ανθρώπινο οργανισμό όλα τα
μέλη συνεργάζονται για την ύπαρξη, ευεξία και κανονική λειτουργία
του, κατά τον ίδιο τρόπο και οι λαϊκοί και οι κληρικοί στην Εκκλησία
συναποτελούν το ίδιο σώμα. Σ՚ αυτό το ένα κοινό σώμα κληρικοί και
λαϊκοί διακρίνονται με βάση το γεγονός ότι έχουν αναλάβει διαφορετικά
λειτουργήματα και εξ՚ αυτού δεν μπορεί να υπάρξει διάκριση σε
ανώτερα και κατώτερα μέλη, παρά μόνο ουσιαστική ισοτιμία όλων των
μελών του σώματος. Εξάπαντος, κλήρος και λαός είναι ισότιμα μέλη
του ενός και του αυτού σώματος του Χριστού, αδιασπάστως ενωμένα
μέσα σε πνεύμα σύμπνοιας και αγάπης.220 Εξάλλου, «στην Εκκλησία
όλοι ανεξαιρέτως, κληρικοί και λαϊκοί, ποιμένες και ποιμαινόμενοι
ποιμαίνονται από τον αρχιποιμένα Χριστό. Γι՚ αυτό και δεν νοείται να
υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ θεσμικής εξουσίας και χαρισματικής λειτουργίας, καθώς όλα συνυπάρχουν και συλλειτουργούν μέσα
στη ζωή του σώματος».221
Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει για τη σχέση των λαϊκών και των
κληρικών και την οργανική ενότητα, που οφείλουν να διατηρούν
μεταξύ τους μέσα στο σώμα του Χριστού. Ο ιερός πατέρας καταδικάζει
το διαχωρισμό κλήρου και λαού ή αυτό που στη δυτική θεολογική
άποψη χαρακτηρίζεται κληρικοκρατία ή λαϊκοκρατία. Επίσης, διδάσκει
την ενότητα και την αγάπη μεταξύ των κληρικών και των λαϊκών ως
μέλη ενός σώματος, με το «ἀντέχεσθαι ἀλλήλων».222 Δεν υπάρχει
Εκκλησία με τον επίσκοπο, τον πρεσβύτερο και το διάκονο μόνους,
μήτε υφίσταται αυτή με μόνο το λαό. Τέτοιες διασπάσεις είναι
αδιανόητες και αφύσικες, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.
Ο Καππαδόκης ιεράρχης, διδάσκει ότι η Εκκλησία ποιμαινόταν από
τους Αποστόλους τους οποίους κατέστησε ως «ποιμαίνοντας» ο
Χριστός και τους έδωσε την εξουσία να χειροτονούν επισκόπους,
πρεσβυτέρους και διακόνους «ἁπάσης τῆς γῆς» με τη χάρη του Αγίου
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Πνεύματος, μετά όμως από αυστηρή δοκιμασία.223 «Η αδιάκοπη
επισκοπική διαδοχή, εξασφαλίζει την αυθεντική μετάδοση της θείας
χάριτος στην Εκκλησία, τη γνησιότητα του Αποστολικού κηρύγματος
και των μυστηρίων αυτής και γενικώς εξασφαλίζει τη συνέχεια της ζωής
του σώματος της Εκκλησίας και της θείας χάριτος με σκοπό τη σωτηρία
των μελών της».224
Οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι αποτελούν την
εκκλησιαστική ιεραρχία. Η ιερωσύνη είναι το μυστήριο που χορηγείται
με τη χειροτονία και πραγματώθηκε μέσα από την αδιάκοπη
Αποστολική διαδοχή. Επίσης, μέσω της Αποστολικής ιερωσύνης,
συνεχίζεται το μυστήριο της Πεντηκοστής στην Εκκλησία, με τη χάρη
του Αγίου Πνεύματος. Η εκκλησιαστική ιεραρχία καθίσταται και
υφίσταται στην Εκκλησία με τη θέληση του Θεού κι όχι του ανθρώπου.
Οι επίσκοποι είναι εκείνοι που πρωτοστατούν και ποιμαίνουν τις κατά
τόπους Εκκλησίες ως λειτουργοί και «οἰκονόμοι Θεοῦ» 225 με την
εκκλησιαστική εξουσία που τους έδωσαν οι Απόστολοι, την οποία
πήραν κι εκείνοι με τη σειρά τους από τον Θεό.
Ο ιερός πατήρ τονίζει ότι, δεν είναι αρκετή μόνο η τήρηση της
Αποστολικής διαδοχής με την επισκοπική χειροτονία αλλά και η τήρηση
της Αποστολικής διδασκαλίας. Δηλαδή δεν νοείται η επισκοπική διαδοχή
χωρίς τη διαφύλαξη της Αποστολικής πίστεως, διότι μ՚ αυτό τον τρόπο
δεν μπορεί να συνυπάρξει το ένα χωρίς το άλλο αφού είναι
αλληλένδετα. Ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει επίσης, ότι: «ἡ Ἐκκλησία
ᾠκοδόμηται ἐπί τῷ θεμελίῳ τῶν Ἀποστόλων καί προφητῶν».226
Επομένως, η Αποστολική διαδοχή και η Αποστολική Παράδοση
αποτελούν αδιάσπαστη ενότητα, διότι η «Αποστολική διδασκαλία
αποτελεί την βάση της Αποστολικής διαδοχής και η συνεχής επισκοπική
διαδοχή αποτελεί το εξωτερικό και ουσιαστικό γνώρισμα της εκάστοτε
τοπικής Εκκλησίας».227
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Ἐπιστολή Χωρεπισκόποις, PG 32, 400: «Τούς ὑπηρετοῦντας τῇ Ἐκκλησίᾳ ἡ πάλαι ταῖς τοῦ
Θεοῦ Ἐκκλησίαις ἐμπολιτευομένη συνήθεια μετά πάσης ἀκριβείας δοκιμάζουσα παρεδέχετο,
καί ἐπολυπραγμονεῖτο πᾶσα αὐτῶν ἡ ἀναστροφή».
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Ι. Καρμίρη, «Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου», σ. 116.
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Τίτ. 1, 7.
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Εἰς Ἠσαΐαν 2, 66, PG 30, 233.
227
Χ. Κρικώνη, Τό Μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, Πατερικαί Ἀπόψεις, εκδ. Κυρομάνος,
Θεσσαλονίκη 1992, σ. 88-89.
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Συγκεκριμένα, ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει με λύπη για τους
επισκόπους που εισχωρούν σε αιρέσεις, ότι είναι αποστάτες της
Εκκλησίας, καθώς διασπούν την ενότητα της πίστης και κατά συνέπεια
την ενότητα της Εκκλησίας. Ο ίδιος, συνιστά την απομάκρυνση των
αποδεδειγμένων ανάξιων επισκόπων: «ἐπικαθαρίσατε τήν Ἐκκλησίαν,
τούς ἀναξίους αὐτῆς ἀπελάσαντες· καί τοῦ λοιποῦ ἐξετάζετε τούς
ἀξίους καί παραδέχεσθε»,228 και συνιστά σε όλους τους κληρικούς και
λαϊκούς υπακοή στους: «παρά τοῦ Θεοῦ τεταγμένους ἐπισκόπους τῶν
τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν».229
Ο ιερός πατήρ, ζητεί την απομάκρυνση των ανάξιων επισκόπων
διότι εκτός από τον κίνδυνο των αιρέσεων και των σχισμάτων, μερικοί
χωροεπίσκοποι χειροτονούσαν τους κληρικούς έναντι χρηματικής
αμοιβής. Μάλιστα εκφράζει τη λύπη του για αυτή την κατάσταση που
είχε γίνει συνήθεια και για να μη θεωρηθεί ότι «οι χωροεπίσκοποι
πουλούσαν τη χειροτονία, δεχόντουσαν τα χρήματα, αφού είχε
ολοκληρωθεί με την πρόφαση του δώρου».230 Ο Μέγας Βασίλειος
διευκρινίζει ότι, ο κάθε επίσκοπος είναι ο προεστώς της τοπικής του
Εκκλησίας, η οποία αντιπροσωπεύει τον Χριστό και αποτελεί το κέντρο
της εκκλησιαστικής ενότητας.231 Το επισκοπικό αξίωμα εγγυάται την
αλήθεια, την αυθεντία και τη γνησιότητα της Θείας Αποκάλυψης και
καθήκον του επισκόπου είναι η διδασκαλία, η διαφύλαξη και η
υπεράσπιση της Ορθόδοξης πίστης.232
Επίσης, ο επίσκοπος οφείλει να είναι έτοιμος να θυσιάζει τα πάντα
για χάρη της Ορθόδοξης πίστης: «Οὐ μήν πρό γε τῆς ἀληθείας τιμητέα
ἡμῖν ἡ ἀσφάλεια».233 Επιπροσθέτως, «η υποταγή του κλήρου και του
λαού στις εντολές του Θεού, έχει ως ζητούμενο την ακριβή τήρηση των
228
229
230

Ἐπιστολή Χωρεπισκόποις, PG 32, 401.
Ἐπιστολή Πρός Χίλωνα 4, PG 32, 353.

Κ. Καλλινίκου, «Ὁ Μέγας Βασίλειος ὡς Ἐκκλησιαστικός πολιτικός, ἀπό τῆς ἀναρρήσεως
αὐτοῦ εἰς τόν ἐπισκοπικόν θρόνον Καισαρείας Καππαδοκίας», Ἀνάτυπο ἀπό τήν Ἐπετηρίδα
Ἐκκλησία καί Θεολογία, τ. 4, Ἀθῆναι (1985), σ. 150.
231
Ἐπιστολή τῇ Ἐκκλησίᾳ Νεοκαισαρείας 1, PG 32, 305: «Ἐκκλησιῶν κόσμος, στῦλος καί
ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, στερέωμα τῆς εἰς Χριστόν πίστεως, οἰκείοις ἀσφάλεια,
δυσμαχώτατος τοῖς ὑπεναντίοις, φύλαξ πατρῴων θεσμῶν, νεωτεροποιΐας ἐχθρός, ἐν ἑαυτῷ
δεικνύς τό παλαιόν τῆς Ἐκκλησίας σχῆμα, οἷον ἀπό τινος ἱεροπρεποῦς εἰκόνος, τῆς ἀρχαίας
καταστάσεως, τό εἶδος τῆς ὑπ՚ αυτόν Ἐκκλησίας διαμορφῶν».
232
Ἐπιστολή Νικοπολίταις πρεσβυτέροις 3, PG 32, 897: «Οὐκ οἶδα ἐπίσκοπον, μηδέ
ἀριθμήσαιμι ἐν ἱερεῦσι Χριστοῦ τόν παρά τῶν βεβήλων χειρῶν ἐπί καταλύσει τῆς πίστεως εἰς
προστασίαν προβεβλημένον».
233
Περί Ἁγίου Πνεύματος 21, 52, PG 32, 164.
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ιερών κανόνων με σκοπό την εκκλησιαστική ευταξία, η οποία είχε
κλονισθεί με την εμφάνιση των αιρέσεων».234 Έχοντας αυτά υπόψη
γίνεται κατανοητό ότι, η αξία του επισκόπου κρίνεται πρωτίστως από
την πνευματική του δράση,235 αλλά και από την κοινωνική του δράση,
όπως έπραξε και ο ιερός πατήρ με τη λειτουργία φιλανθρωπικών
ιδρυμάτων, τη λεγόμενη «Βασιλειάδα».236

5. Παράδοση της Εκκλησίας
Ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι η Εκκλησία είναι: «στῦλος καί
ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας»237 και διδάσκει τις αποκεκαλυμμένες θείες
αλήθειες. Γι՚ αυτό ακριβώς, έχει θείο κύρος και απόλυτη αυθεντία στα
θέματα της πίστης και της σωτηρίας. Η Εκκλησία διατύπωσε τα θεία
δόγματα, τα οποία διαφυλάσσει και κατέχει μέχρι και σήμερα: «πᾶσα ἡ
Ἐκκλησία, ἡ ἀπό περάτων εἰς πέρατα δεξαμένη τό εὐαγγέλιον, ἐπί τῆς
ὑγιοῦς ἐστι ταύτης καί ἀδιαστρόφου διδασκαλίας».238 Τα δόγματα αυτά
που τα διδάσκει και τα κατέχει η Εκκλησία τα παρέλαβε μέσα από τη
γραπτή διδασκαλία δηλαδή την Αγία Γραφή αλλά και την προφορική
διδασκαλία των Αποστόλων, γνωστή ως Παράδοση.
Ο Μέγας Βασίλειος τιμά εξίσου την Αγία Γραφή και την ιερά
Παράδοση και διευκρινίζει ότι είναι πολύ σημαντική η γραπτή
Παράδοση της Εκκλησίας αλλά εξίσου είναι σημαντική και η προφορική
Παράδοση των Αποστόλων, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι η
μία με την άλλη. Ο ιεράρχης υποστηρίζει ότι, αν όλοι οι Χριστιανοί
δεχόντουσαν την Παράδοση των Αποστόλων χωρίς να διαστρεβλώνουν
την αλήθεια του ευαγγελίου, τότε δεν θα υπήρχαν προβλήματα στην
Εκκλησία για τα θέματα της πίστης.239
Η Παράδοση των Αποστόλων διακρίνεται σε δόγματα και
κηρύγματα, δηλαδή σε άγραφη και γραπτή Παράδοση. Και οι δύο
234
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Κ. Καλλινίκου, «Ὁ Μέγας Βασίλειος ὡς Ἐκκλησιαστικός πολιτικός», σ. 151.

Ἐπιστολή Εὐσεβίῳ ἐπισκόπῳ Σαμοσάτων 2, PG 32, 497: «Ἔστω ἐπίσκοπος μή ἐκ τοῦ

τόπου σεμνυνόμενος, ἀλλά τον τόπον σεμνύνων ἀφ՚ ἑαυτοῦ· ὄντως γάρ μεγάλου ἐστίν οὐ
τοῖς μεγάλοις μόνον ἀρκεῖν, ἀλλά καί τά μικρά μεγάλα ποιεῖν τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει».
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Σχετικά βλ. Ι. Καρμίρη, «Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου», σ. 119.
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Α΄ Τιμ. 3, 15.
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Ἐπιστολή τοῖς Εὐαισηνοῖς 4, PG 32, 937-940.
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Ἀνατρεπτικός 1, PG 29, 497B.
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εκφράσεις της Παράδοσης είναι ισόκυρες, σύμφωνα με την κλασσική
και πασίγνωστη διατύπωση του Καππαδόκη ιεράρχη: «τῶν ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ πεφυλαγμένων δογμάτων καί κηρυγμάτων τά μέν ἐκ τῆς
ἐγγράφου διδασκαλίας ἔχομεν, τά δέ ἐκ τῆς τῶν Ἀποστόλων
παραδόσεως διαδοθέντα ἡμῖν ἐν μυστηρίῳ παρεδεξάμεθα ἄπερ
ἀμφότερα τήν αὐτήν ἰσχύν ἔχει πρός τήν εὐσέβειαν».240
Μία άποψη που επικρατούσε ήταν ότι «η άγραφη Παράδοση ήταν
πιο πλούσια σε περιεχόμενο καθώς δεν έχει μόνο ερμηνευτικό, αλλά και
συμπληρωματικό χαρακτήρα».241 Σύμφωνα με τον ιεράρχη, οι
Απόστολοι και οι Πατέρες διαφύλασσαν ένα μέρος της
αποκεκαλυμμένης αλήθειας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας με σκοπό
να διασώσουν την ιερότητά τους: «εἶτα τοσούτων ὄντων ἀγράφων, καί
τοσαύτην ἐχόντων τήν ἰσχύν εἰς τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον».242
Είναι αληθές ότι, σε ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής
παρατηρούμε ηθελημένα μία φαινομενική ασάφεια, η οποία εκ πρώτης
όψεως μας δυσκολεύει να τα κατανοήσουμε, όμως μέσα από την
Αποστολική Παράδοση μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε. «Η ηθελημένη
αυτή μυστική Παράδοση και άγραφη διδασκαλία δεν αποτελεί ένα
ιδιαίτερο δόγμα της Εκκλησίας και ούτε προσδιορίζεται για
συγκεκριμένους και εκλεκτούς αλλά αποτελεί «λειτουργική ἄσκησις τῆς
Ἐκκλησίας»».243
Ο Μέγας Βασίλειος, επισημαίνει ότι σε καμία περίπτωση η μυστική
Παράδοση και η άγραφη διδασκαλία παραδόθηκαν κρυφά από τους
Πατέρες και τους Αποστόλους, διότι αυτό θα ήταν μια εσφαλμένη
ερμηνεία αλλά δόθηκαν στους πιστούς μέσω των ιερών μυστηρίων, και
των λειτουργικών συνηθειών. Επιπλέον, διευκρινίζει ότι, η διατήρηση
ορισμένων άγραφων Παραδόσεων, όπως ήταν κυρίως ιεροτελεστίες και
λειτουργικές συνήθειες ήταν αναγκαία για να αποφευχθεί η βεβήλωσή
τους από αμύητους: «Οὐδέ γάρ ὅλως μυστήριον τό ὡς τήν δημώδη καί
εἰκαίαν ἀκοήν ἔκφορον. Οὗτος ὁ λόγος τῆς τῶν ἀγράφων παραδόσεως,

240
241

Περί Ἁγίου Πνεύματος 27, 66, PG 32, 188A.

Χ. Κρικώνη, «Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας κατά τόν Μέγαν Βασίλειον», Κληρονομία 13
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ὡς μή καταμεληθεῖσαν τῶν δογμάτων τήν γνῶσιν εὐκαταφρόνητον τοῖς
πολλοῖς γενέσθαι διά συνήθειαν».244
Σε αυτή τη συνάφεια, προσθέτει ότι ακόμα και στην περίπτωση του
συμβόλου της πίστεως δεν επιτρεπόταν να αποκαλυφθεί στους
αμύητους παρά μόνο σε όσους επρόκειτο να βαπτισθούν και μάλιστα
μόνο προφορικά, λίγο πριν τη βάπτιση από τον επίσκοπο, καθώς
έπρεπε να το απαγγείλουν από μνήμης κατά τη στιγμή της βάπτισής
τους. Ο Μέγας Βασίλειος παραπέμπει στη βαπτισματική πράξη και
Παράδοση της Εκκλησίας και υπερασπίζει τη βαπτισματική πίστη στην
Αγία Τριάδα δια του ταυτισμού της βαπτισματικής πίστεως με την
ομολογία και πίστη στην Αγία Τριάδα: «Ἐπιλείψει με ἡ ἡμέρα, τά
ἄγραφα τῆς Ἐκκλησίας μυστήρια διηγούμενον. Ἐῶ τἄλλα· αὐτήν δέ τήν
ὁμολογίαν τῆς πίστεως εἰς Πατέρα καί Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, ἐκ ποίων
γραμμάτων ἔχομεν; Εἰ μέν γάρ ἐκ τῆς τοῦ βαπτίσματος παραδόσεως,
κατά τό τῆς εὐσεβείας ἀκόλουθον, ὡς βαπτιζόμεθα οὕτω καί πιστεύειν
ὀφείλοντες, οὐσίαν τῷ βαπτίσματι τήν ὁμολογίαν κατατιθέμεθα».245
Η προφορική και άγραφη Παράδοση των ιεροτελεστιών και των
συμβόλων δεν προσφέρει στην πραγματικότητα κάτι καινούριο στο
περιεχόμενο της Αγίας Γραφής, αλλά καθιστά την πίστη πιο σαφή. Η
άγνοια ή η εξαφάνιση της άγραφης Αποστολικής Παράδοσης θα είχε ως
αποτέλεσμα τη διατάραξη του στερεώματος της πίστης: «Πίστις δέ ἐστι
τό πολεμούμενον, καί κοινός σκοπός ἅπασι τοῖς ἐναντίοις καί ἐχθροῖς
τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας. Το στερέωμα τῆς εἰς Χριστόν πίστεως
κατασεῖσαι, ἐκ τοῦ τήν ἀποστολικήν παράδοσιν ἐδαφισθεῖσαν
ἀφανισθῆναι. Διά τοῦτο.…τάς ἐκ τῶν ἐγγράφων ἀποδείξεις ἐπιβοῶνται
τήν ἄγραφον τῶν Πατέρων μαρτυρίαν, ὡς οὐδενός ἀξίαν
ἀποπεμπόμενοι».246 Συνεπώς ο Μέγας Βασίλειος πίστευε ότι η
προσφυγή στην άγραφη Παράδοση, δεν ήταν παρά η προσφυγή στην
πίστη και στο φρόνημα της Εκκλησίας, χωρίς του οποίου είναι αδύνατη
η κατανόηση της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής.
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Περί Ἁγίου Πνεύματος 27, 67, PG 32, 192C-193A και βλ. ενδεικτικά: Δ. Λιάλιου, Ἑρμηνεία
τῶν Δογματικῶν καί Συμβολικῶν κειμένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἑρμηνεία τῶν
Οἰκουμενικῶν Συμβόλων καί τῶν συναφῶν ἱερῶν κανόνων, (θεολογική ἀνάλυση μέ
ἀναφορές στίς πηγές), σ. 123.
246
Περί Ἁγίου Πνεύματος 10, 25, PG 32, 112C.
245

76

Ο ιεράρχης ανέπτυξε πλήρως τα επιχειρήματά του για τη
λειτουργική Παράδοση, όπου τόνιζε ιδιαίτερα τη σπουδαιότητα της
βαπτισματικής ομολογίας και της διδασκαλίας της πίστης, η οποία
περιελάμβανε την πίστη στην Αγία Τριάδα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι,
τηρείται η Παράδοση μόνο όταν δεν αθετούνται τα προσφερόμενα,
δηλαδή όσοι αρνούνται τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος και όσοι
στηρίζονται μόνο στα αποδεικτικά στοιχεία της Αγίας Γραφής, δεν
δέχονται τις άγραφες μαρτυρίες.247 Στη συνέχεια, διερωτάται, αφού οι
πιστοί γνωρίζουν τη σωτηρία μέσω της Ομολογίας της Πίστης στην
Αγία Τριάδα, δηλαδή μέσω του Πατρός του Υιού και του Αγίου
Πνεύματος, πως είναι δυνατόν να εγκαταλείπουν τον τύπο αυτό της
διδασκαλίας, τον οποίο παρέλαβαν από την Παράδοση.248
Ο Μέγας Βασίλειος, τονίζει ότι, πρέπει να διαφυλάσσεται η
Ομολογία της Πίστης, η οποία δόθηκε κατά την πρώτη είσοδο των
πιστών ως μελών της Εκκλησίας, μέσω της βαπτίσεως. Η πίστη και το
βάπτισμα είναι οι δύο προϋποθέσεις της σωτηρίας των Χριστιανών,
διότι η πίστη τελειώνεται με το βάπτισμα και το βάπτισμα θεμελιώνεται
με την πίστη. Οι πιστοί αρχικά με το βάπτισμα παρέλαβαν την
ορθόδοξη πίστη και διδάχθηκαν τα ορθόδοξα δόγματα της Αγίας
Γραφής μέσω των Αποστόλων, των προφητών, των ποιμένων και των
διδασκάλων με σκοπό τον πνευματικό καταρτισμό τους. 249
Ακόμα, ο ιεράρχης αναγνωρίζει και τιμά εξίσου την Αγία Γραφή και
την προφορική Παράδοση αλλά θεωρεί το περιεχόμενο της Παράδοσης
πιο πλούσιο και γι՚ αυτό δίδει μεγάλη σημασία στην αρχαιότητα των
Παραδόσεων αλλά και στα δόγματα που παραδόθηκαν από εκείνη.
Όμως δεν πρέπει να σχηματιστεί η εντύπωση ότι ο Μέγας Βασίλειος
χρησιμοποιεί διπλή αυθεντία και κανόνα για την Αγία Γραφή και την
Παράδοση. «Η προφορική Παράδοση είναι ισόκυρη και ισοδύναμη προς
την γραπτή, έχει μεν πλουσιότερο περιεχόμενο αλλά ο χαρακτήρας της
είναι ερμηνευτικός και συμπληρωματικός της Αγίας Γραφής».250
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Περί Ἁγίου Πνεύματος 27, 67, PG 32, 193A.
Περί Ἁγίου Πνεύματος 10, 26, PG 32, 113A.
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Είναι βέβαιο ότι, «ο φύλακας της Αγίας Γραφής και της ιερής
Παράδοσης είναι η Εκκλησία, η οποία τα διατηρεί αναλλοίωτα και
διατυπώνει τη δογματική διδασκαλία της και τα ερμηνεύει με τρόπο
αυθεντικό και αλάθητο, διότι ο χαρακτήρας της Αγίας Γραφής είναι
συντηρητικός».251 Διευκρινίζεται εδώ ότι, το αλάθητο της Εκκλησίας
δεν περιορίζεται μόνο στη διατύπωση και στην οριοθέτηση των
αληθειών της πίστεως της Εκκλησίας, οι οποίες δεν περιέχονται στην
Παράδοση των Αποστόλων, αλλά συνιστάται κυρίως στην αναλλοίωτη
διαφύλαξη της Αποστολικής διδασκαλίας και Παράδοσης, ως προς την
ερμηνεία, την ανάπτυξη και τη μετάδοση αυτής στους πιστούς της
Εκκλησίας, χωρίς καμία διαστρέβλωση.
Όπως αναφέρθηκε, ο ιερός πατήρ εξηγεί ότι και τα δύο (το δόγμα
και το κήρυγμα της Εκκλησίας) έχουν την ίδια ισχύ και δύναμη ως προς
την πίστη αλλά: «ἄλλο γάρ δόγμα καί ἄλλο κήρυγμα. Τό μέν γάρ
σιωπᾶται, τά δέ κηρύγματα δημοσιεύεται».252 Με αυτό εννοεί ότι, ο
σκοπός τους είναι ίδιος, αφού και οι δύο είναι φορείς της πίστης, όμως
διαφέρουν ως προς τον τρόπο μετάδοσής τους, αφού το δόγμα ως
άγραφο σιωπάται ενώ τα κηρύγματα ως γραπτά δημοσιεύονται.
Τα δόγματα αποτελούν μεν στοιχεία μυστικής θα λέγαμε
Παράδοσης αλλά όχι υπό την έννοια ότι αποσκοπούν στην απόκρυψή
τους από το πλήθος των πιστών. Τα δόγματα αναφέρονται στο σύνολο
της μυστηριακής και λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας, αφού η άγραφη
Παράδοση περιλαμβάνει όχι μόνο δογματικές αλλά και λειτουργικές
Παραδόσεις.253 Πρέπει να σημειωθεί ότι στην εποχή του Μεγάλου
Βασιλείου, η ακριβής έννοια του όρου «δόγμα» δεν είχε διαμορφωθεί
οριστικά και ούτε είχε απόλυτα καθορισμένη σημασία.
Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε πιο ειδικά στην Αγία Γραφή σε
σχέση με την εκκλησιαστική Παράδοση. Η Αγία Γραφή αποτέλεσε μέσο
διεκδίκησης της ερμηνείας της, μεταξύ των αιρετικών και της
Εκκλησίας. Οι Γνωστικοί αρνούνταν το κύρος της Εκκλησίας και με
υποκειμενικά κριτήρια ο καθένας ζητούσε να ερμηνεύσει την Αγία
Γραφή. Συγκεκριμένα οι αιρέσεις προσπάθησαν να την ερμηνεύσουν με
βάση την ελληνική φιλοσοφία.
251
252
253

Ι. Καρμίρη, «Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου», σ. 120-121.
Περί Ἁγίου Πνεύματος 27, 66, PG 32, 189C.
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Ο Μέγας Βασίλειος με αφορμή την εμφάνιση αυτών των αιρέσεων
τόνισε την αναγκαιότητα της ένταξης της Αγίας Γραφής στην Εκκλησία
και τη μεγάλη σημασία αυτής.254 Ο ιεράρχης τόνισε μεν την
αναγκαιότητα της εκκλησιαστικής Παράδοσης χωρίς όμως να
αποξενωθεί ολοκληρωτικά από την ελληνική φιλοσοφία.
Ο ίδιος κατανόησε άριστα τον ρόλο της ελληνικής φιλοσοφίας για
τον ακριβέστερο καθορισμό του περιεχομένου της Αποκαλύψεως και
για την καταπολέμηση των αιρετικών. Όμως, πρέπει να διευκρινιστεί
ότι δεν ανέμειξε το περιεχόμενο της Αποκαλύψεως με αυτό της
φιλοσοφίας, αλλά θεώρησε τη φιλοσοφία ως περίβλημα της αλήθειας, η
οποία υπάρχει μόνο στην Αγία Γραφή. Εκείνο το οποίο διακρίνει τη
φιλοσοφία από την Αγία Γραφή είναι ότι τα ανθρώπινα γραπτά
δημιουργήματα κινούνται σε ανθρώπινα πεδία και η ερμηνεία των
νοημάτων τους είναι εύκολη όταν έχουμε υπόψη μας τα περιστατικά
της συγγραφής τους, τις αφορμές, την πνευματική τοποθέτηση του
συγγραφέα κατά το χρόνο της συγγραφής. Ενώ, «η Αγία Γραφή
κινείται σε πεδία υπερβατικά, πνευματικά και αποτελεί την αποκάλυψη
του Θεού στους ανθρώπους και η μόνη ομοιότητα με τα ανθρώπινα
λογοτεχνικά γραπτά είναι η χρησιμοποίηση των ίδιων μέσων του λόγου,
των εικόνων, των παραστάσεων προς έκφραση των αληθειών της».255
Η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη κάτω από την ιστορικοφιλολογική
της πλαισίωση, υπάρχει ο Λόγος του Θεού, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα,
Θεός και ιστορία, υπερβατικό και εγκόσμιο συνυπάρχουν ενωμένα μέσα
σ՚ αυτήν: «πανταχοῦ τῇ ἱστορία τό δόγμα τῆς θεολογίας μυστικῶς
συμπαρέσπαρται».256 Η σχέση θείου και ανθρώπινου στοιχείου, δηλαδή
η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και η ενέργεια των συγγραφέων
δημιούργησε πολλά ερωτηματικά.
Η θεοπνευστία συνδέεται άρρηκτα με την πνευματοκίνητη δύναμη
που χαρίζει σε ορισμένους φορείς τη δυνατότητα να δουν τον Θεό
μέσα σε μία εμπειρία γεγονότων. «Πρώτα συμβαίνουν τα γεγονότα,
πρώτα συντελείται η κλήση για συμμετοχή στην κοινότητα και έπειτα οι
χαρισματικοί φορείς και διαμέσου αυτών των φορέων ολόκληρη η
κοινότητα, πλουτίζονται με την ικανότητα να δουν και να ζήσουν τη
254
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Ὅροι κατά πλάτος, ἐρωτ. 15, 4, PG 31, 956.

Θ. Ζήση, «Αἱ ἑρμηνευτικαί ἀρχαί τοῦ Μεγάλου Βασιλείου», Τόμος Εόρτιος Χιλιοστής
Εξακοσιοστής επετείου του Μεγάλου Βασιλείου (379-1979), Θεσσαλονίκη 1981, σ. 288.
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Εἰς ἑξαήμερον 6, 2, PG 29, 120D.
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θεία παρουσία, τα θεία γεγονότα και έπειτα να τα καταγράψουν».257
Αυτή η πνευματοκίνητη δύναμη όμως δεν είναι μία έκτακτη ενέργεια,
μα μία διαρκής παρουσία στην κοινότητα, μία βασική λειτουργία της.
Επομένως με τη θεοπνευστία από τη μία μεριά εκφράζονται οι
χαρισματικοί φορείς για να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν γεγονότα
που έχουν συντελεστεί, αφού πρώτα τα ζήσουν και από την άλλη
προφυλάγονται από κάθε πλάνη στη θεωρία και στην πράξη. «Έτσι τα
ιερά κείμενα γίνονται ο καρπός μιάς εμπειρίας, την οποία γεύεται
ολόκληρη η κοινότητα και αποτελούν υπομνηματισμό των γεγονότων
και της σημασίας τους. Έτσι τα γεγονότα έχουν δύο όψεις: την καθαρή
ιστορική διάσταση και τη σημασία τους. Τούτη τη σημασία, ως
ερμηνεία των γεγονότων, μπορεί να τη δώσει μονάχα η ζωντανή
κοινότητα διαμέσου των χαρισματικών φορέων».258
Ο Μέγας Βασίλειος δεν ασχολείται ειδικά με το πρόβλημα της
θεοπνευστίας. Όμως παρατηρούμε ότι χρησιμοποιεί συχνά στα γραπτά
του τον όρο «θεόπνευστος»: «Πᾶσα Γραφή θεόπνευστος καί ὠφέλιμος,
διά τοῦτο συγγραφεῖσα παρά τοῦ Πνεύματος, ἵν՚ ὥσπερ ἐν κοινῷ τῶν
ψυχῶν ἰατρείῳ, πάντες ἄνθρωποι τό ἴαμα τοῦ οἰκείου πάθους ἕκαστος
ἐκλεγώμεθα».259
Είναι εμφανές ότι, δέχεται την ειδική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος
επί των συγγραφέων χωρίς όμως να φθάνει στην αξίωση της κατά
γράμμα θεοπνευστίας. Αυτό σημαίνει ότι, δεν αρνείται την αυτενέργεια
των ιερών συγγραφέων. Ο ίδιος αναγνωρίζει την ύπαρξη ανθρώπινων
εκφράσεων στην Αγία Γραφή ανάλογα με το μορφωτικό και διανοητικό
επίπεδο των συγγραφέων και των ακροατών προς τους οποίους
απευθύνονται.
Με άλλα λόγια δεν δέχεται την απλή, την κατά γράμμα έννοια της
θεοπνευστίας αλλά ζητά πάντοτε το βαθύτερο πνευματικό νόημα της
Αγίας Γραφής. Επίσης, ο ιεράρχης ως προς το θέμα της θεοπνευστίας
πιστεύει ότι η Καινή Διαθήκη έχει ανώτερο βαθμό θεοπνευστίας ως
προς την Παλαιά Διαθήκη: «Πᾶσα μέν ἡ τῶν Εὐαγγελίων φωνή
μεγαλοφυεστέρα τῶν λοιπῶν τοῦ Πνεύματος διδαγμάτων, καθ՚ ὅτι ἐν
ἐκείνοις μέν διά τῶν δούλων ἡμῖν ἐλάλησε τῶν προφητῶν ἐν δέ τοῖς
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Ν. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Α’, Εἰσαγωγή στή θεολογική
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Εὐαγγελίοις αὐτοπροσώπως διελέχθη ἡμῖν ὁ Δεσπότης».260 Προφανώς
δεν πρόκειται περί υποτίμησης της Παλαιάς Διαθήκης, αφού αυτή
αποτελεί προστάδιο και προετοιμασία του σχεδίου του Θεού, το οποίο
πραγματώνεται στην Καινή Διαθήκη.
Όμως, η διάκριση μεταξύ της Αποκάλυψης και της θεοπνευστίας
είναι περισσότερο κατανοητή στην Καινή Διαθήκη. Ο Υιός και Λόγος
του Θεού προβαίνει στην πλήρη Θεία Αποκάλυψη με την ενανθρώπησή
του. Οι ιερείς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δέχονται τον Θεό Λόγο
και παραλαμβάνουν αποκεκαλυμμένες θείες αλήθειες, τις οποίες
καταγράφουν και ερμηνεύουν.261
Η επενέργειά του επί των ιερών συγγραφέων, προσδίδει ιδιαίτερα
γνωρίσματα στην Αγία Γραφή και κατά συνέπεια και στην ερμηνεία της,
όπου η χριστιανική ερμηνευτική αυτή έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα.
Ανάλογος προς το χαρακτήρα της Αγίας Γραφής είναι και ο χαρακτήρας
της ερμηνείας αυτής, δηλαδή δεν έχει σκοπό να ικανοποιήσει τις
γνωστικές εφέσεις του ανθρώπου αλλά να τον βοηθήσει να επιτύχει τη
σωτηρία του. Η συγκεκριμένη ερμηνεία, προσπαθεί κάτω από τη μορφή
των λέξεων, των σχημάτων, των ιστοριών να αποσαφηνίσει το
σωτηριώδες μήνυμα και να το προσφέρει στους πιστούς. Σε αυτήν τη
διαδικασία οφείλει να ταχθεί ο ερμηνευτής και όχι απλώς σε μία
εξακρίβωση των εννοιών και σε μια απλή λεξιλογική και κριτική
ανάλυση του κειμένου.262
Η μέθοδος με την οποία ερμηνεύει την Αγία Γραφή ο Μέγας
Βασίλειος είναι κυρίως η ιστορικογραμματική παρά η αλληγορική που
χρησιμοποιείτο έντονα εκείνη την περίοδο. Ο ιερός πατήρ τονίζει ότι, η
αλληγορική ερμηνεία της Αγίας Γραφής περικλείει τον κίνδυνο της
υποκειμενικότητας. Ο ίδιος δεν παραμελεί τη γραμματική σημασία του
κειμένου, δίδει ιδιαίτερη προσοχή στη λεξιλογική και εννοιολογική
εξομάλυνση του κειμένου, την οποία θεωρεί απαραίτητη για την
κατανόηση του νοήματος της Αγίας Γραφής. Εξετάζει με λεπτομέρεια
τις λέξεις μέχρι και τη σειρά που έχουν μέσα στο κείμενο ως και το
χρόνο στον οποίο έχει τοποθετηθεί το ρήμα. 263 Υποστηρίζει ότι η
εξέταση των συλλαβών και των λέξεων μέσω των οποίων μιλά και
260
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Εἰς τό «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος…» 1, PG 31, 472B.
Βλ. ενδεικτικά: Ν. Ξεξάκη, Ὀρθόδοξος Δογματική, σ. 95.

Σχετικά βλ. Θ. Ζήση, «Αἱ ἑρμηνευτικαί ἀρχαί τοῦ Μεγάλου Βασιλείου», σ. 292.
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αποκαλύπτεται ο Θεός δεν είναι γνώρισμα ανθρώπων αργόσχολων και
σχολαστικών αλλά αυτών που γνωρίζουν καλά την κλήση τους.264 «Η
προσπάθειά του αυτή δεν είναι αυθαίρετη και ούτε πρόκειται για
προσωπικές επινοήσεις καθώς κινείται πάντοτε μέσα στο πνεύμα της
Αγίας Γραφής και στα πλαίσια της σχέσης Παλαιάς και Καινής Διαθήκης,
ως σχέση εικόνας και πραγματικότητας».265
Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι ο Μέγας Βασίλειος συνέβαλε
στον καθορισμό των ορθόδοξων ερμηνευτικών αρχών. Ο ιερός πατήρ
ανέδειξε το κύρος της Αγίας Γραφής με τον τονισμό του έργου της
Εκκλησίας και με τη διαφύλαξη του περιεχομένου της, αλλά και με την
άρνησή του στον υποκειμενισμό των αλληγοριστών. Συγκέντρωσε τη
μέριμνά του και το ενδιαφέρον του στην ερμηνεία πρακτικών και
παιδαγωγικών σκοπών χρησιμοποιώντας και την ελληνική φιλοσοφία ως
μέσο μετάδοσης και ανάπτυξης της χριστιανικής διδασκαλίας. Τέλος, ο
χαρακτήρας της ερμηνείας του ήταν εκκλησιαστικός και δεν
αντιμετώπιζε την Αγία Γραφή ως λογοτεχνικό απλώς κείμενο αλλά με
την πνευματικότητα που τον διακατείχε, αναδείκνυε το σωτηριώδες
περιεχόμενο της Θείας Αποκάλυψης.266

6. Ενότητα της Εκκλησίας
Η ενότητα της Εκκλησίας είναι θεία δωρεά. Κατά τον Μέγα Βασίλειο
όλη η Εκκλησία του Θεού πρέπει να φροντίζει να τηρεί την ενότητα του
πνεύματος έχοντας ως πρότυπο την πρώτη χριστιανική κοινότητα, τότε
που η καρδία και η ψυχή του πλήθους των πιστών ήταν μία.267 Η
ενότητα της Εκκλησίας δεν είναι μόνο δεδομένο για τους πιστούς αλλά
και ζητούμενο. Ο Χριστός χαρίζει την ενότητα στην Εκκλησία του,
παράλληλα όμως ζητά από τους πιστούς να τη διατηρήσουν και να τη
βιώσουν με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Για να καρποφορήσει η
προσπάθειά τους και να ζήσουν την ενότητα, απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να κοσμούνται με πνεύμα ταπείνωσης και αυταπάρνησης.268
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Περί Ἁγίου Πνεύματος 1, 2, PG 32, 69B.

Θ. Ζήση, «Αἱ ἑρμηνευτικαί ἀρχαί τοῦ Μεγάλου Βασιλείου», σ. 298.
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Οι άνθρωποι εντάσσονται σωστά στην Εκκλησία και επιδιώκουν την
πραγματοποίηση της κοινωνίας με τους άλλους, μόνο με το να
ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Οι πρώτοι Χριστιανοί έζησαν ενωμένοι με
την υποταγή της δικής τους θελήσεως στο θέλημα του Χριστού. 269 Τα
λόγια του Χριστού που εκφράζουν το θέλημά του, δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο για διάλυση και διάσταση αλλά διδάσκουν το σύνδεσμο της
ειρήνης που συντηρεί την ενότητα του πνεύματος.270 Το αντίθετο
φυσικά, συμβαίνει όταν διάφορες ομάδες ή μεμονωμένα πρόσωπα
προσπαθούν να επιβάλουν τις προσωπικές τους απόψεις. Με αυτό τον
τρόπο, αποσύρεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι απαραίτητη
για την ύπαρξη της ενότητας, και η κοινωνία των πιστών οδηγείται
αναπόφευκτα στη διάσπαση.271
Οι πιστοί ζουν την εκκλησιαστική ενότητα όταν διαμορφώνουν τις
σχέσεις τους με βάση την αγάπη, την ειρήνη, την ομόνοια και τη
σύμπνοια. Ειδικότερα, οι επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου αποτελούν
«την καλύτερη απόδειξη για τις συνεχείς προσπάθειες που κατέβαλε,
για να καταστήσουν οι πιστοί γνώμονα της ζωής τους την αγάπη και να
πραγματοποιηθεί η ειρήνη μέσα στην Εκκλησία».272 Επιπλέον, η
ενότητα πραγματοποιείται και με τη μίμηση της ενότητας των τριών
προσώπων της Αγίας Τριάδας. Η αγάπη που συνδέει τα τρία πρόσωπα
είναι ανιδιοτελής γι՚ αυτό το λόγο αποτελεί τη βάση της ενότητας των
μελών της σε μία κοινωνία.
Ο ιεράρχης αναφέρει ότι, στον εκκλησιαστικό χώρο η κοινωνία της
πίστης και της αγάπης εκφράζεται με ανταλλαγή επιστολών. Είναι
γεγονός ότι, μας έχει διασωθεί ένας μεγάλος αριθμός επιστολών του
Μεγάλου Βασιλείου με αξιοπρόσεκτο θεολογικό περιεχόμενο και
αναφορά σε διάφορα ζητήματα και πρόσωπα της εποχής του. Το
περιεχόμενο αυτών των επιστολών αποσκοπεί στο να συνδράμουν
ώστε να συνάπτονται μεταξύ τους εκείνοι, που είναι διαιρεμένοι
εξαιτίας της τοπικής απόστασης και μέσω αυτών αποδεικνύεται η
κοινότητα του φρονήματός τους και η αγάπη τους. Το περιεχόμενό
269

Περί κρίματος Θεοῦ 4, PG 31, 660C.
Ὃροι κατ՚ ἐπιτομήν 266, PG 31, 1264B.
271
Βλ. Ἐπιστολή Εὐάγριῳ πρεσβυτέρῳ 1-2, PG 32, 613-616.
272
Ι. Πέτρου, Ἑνότητα καί διάσπαση τῆς κοινωνίας τῶν πιστῶν κατά τόν Μέγα Βασίλειο,
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Διατριβή ἐπί Διδακτορία ὑποβληθεῖσα στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1983,
σ. 109.
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τους είναι η συζήτηση και η επίλυση διάφορων εκκλησιαστικών
προβλημάτων.273
Ο Μέγας Βασίλειος προσθέτει ότι η ενότητα ξεκινά και από την
τοπική Εκκλησία. Βιώνεται αρχικά στις διανθρώπινες σχέσεις των μελών
της και ύστερα επεκτείνεται στις διεκκλησιαστικές σχέσεις. Γι՚ αυτό το
λόγο ξεκινά από την εξομάλυνση των σχέσεων των Χριστιανών κάθε
τοπικής Εκκλησίας, για να επιτευχθεί στη συνέχεια η ευρύτερη κοινωνία
και ενότητα. Η άρνηση της βοήθειας των άλλων ή παραδοχή της
ατομικής ή ομαδικής αυτάρκειας δεν έχουν θέση στην κοινωνία των
πιστών.274 «Η άρση της απομόνωσης και η οικονομία του κοινού
συμφέροντος είναι όροι απαραίτητοι για την παραμονή στο ένα σώμα
Χριστού».275 Η ενότητα δεν προσδιορίζει μόνο την κοινωνική ζωή των
πιστών αλλά και την ηθική ζωή τους, και αυτό αποτελεί στερεά
εκκλησιολογική βάση. Οι άγιοι που μιμήθηκαν τον Χριστό και με τη θεία
χάρη έφτασαν το τέλειο κατά ανθρώπινο ήθος, αποτελούν πρότυπα
που καλούνται να ακολουθήσουν και τα άλλα μέλη του εκκλησιαστικού
σώματος.276
Είναι αξιοσημείωτο ότι, ο ιερός πατήρ αναφέρει ότι η είσοδος του
ανθρώπου στην Εκκλησία πρέπει να συνδυάζεται απαραίτητα με μία
ουσιαστική αλλαγή του ίδιου και των σχέσεών του με τους
συνανθρώπους του. Συνεχίζει λέγοντας ότι, όταν οι Εκκλησίες είναι
ενωμένες μπορούν να αποδείξουν ότι το κήρυγμα του Χριστού είναι
θείο, το οποίο είναι εκείνο που τους οδηγεί σε αυτήν την ενότητα. Ενώ,
όταν κυριαρχούν διαιρέσεις και αντιθέσεις όχι μόνο δεν πείθουν για την
αλήθεια του χριστιανικού κηρύγματος αλλά προκαλούν και την ειρωνεία
των αιρετικών.277 Συνεπώς, οι κληρικοί και οι πιστοί οφείλουν να
αποδέχονται χωρίς καμία διαφωνία την αλάθητη και αυθεντική
δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, διότι η διδασκαλία της οδηγεί
τους ανθρώπους στην ενότητα. Οφείλουν ακόμα να μην παρασύρονται
από αιρέσεις ή σχίσματα,278 διότι οι αιρετικοί αποκόπτονται από το
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Βλ. Ἐπιστολή Μελέτιῳ ἐπισκόπῳ Ἀντιοχείας, PG 32, 405.
Βλ. Ἐπιστολή τοῖς παραλιώταις ἐπισκόποις 1, PG 32, 737.
275
Ι. Πέτρου, Ἑνότητα καί διάσπαση τῆς κοινωνίας τῶν πιστῶν κατά τόν Μέγα Βασίλειο, σ.
119.
276
Ἐπιστολή Πρός τόν Κλήρον ἐν Σωζοπόλει 1, PG 32, 968.
277
Ἐπιστολή Προς Ἰταλούς καί Γάλλους 2, PG 32, 480.
278
Εἰς Ἠσαΐαν 16, 304, PG 30, 649: «μή ἄγεσθαι ὑπό τῆς πιθανότητος τῶν ἑτεροδόξων.
Μανία γάρ σαφής ἐξεστηκόσιν ἀκολουθεῖν. Γνώρισον αὐτούς ὅτι ἐξέστησαν. Ἔξω εἰσί τῆς
274
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εκκλησιαστικό σώμα και τίθενται εκτός Εκκλησίας και το βάπτισμα
αυτών απορρίπτεται.
Σύμφωνα με τον Καππαδόκη θεολόγο, αιτία των αιρέσεων και των
σχισμάτων είναι η διαστροφή της πίστης και η έλλειψη της αγάπης
αλλά κι η απειθαρχία προς τους προεστώτες. Και τούτο διότι, η αγάπη
και η ειρήνη μεταξύ των Χριστιανών και των εκκλησιαστικών τους
κοινοτήτων εξασφαλίζει την ενότητα της Εκκλησίας. Αντιθέτως, η
αίρεση διαταράσσει την ενότητα και την ειρήνη της Εκκλησίας, και
αποσπά μέλη της, τα οποία απομακρύνονται από τη ζωή της Εκκλησίας.
Πάντως, η Εκκλησία όσα μέλη και να χάσει δεν επηρεάζεται η δύναμή
της, αλλά εμποδίζεται η ανάπτυξη του έργου της.279
Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι όλοι οι κληρικοί θα πρέπει να
καταβάλουν προσπάθεια για την ένωση όλων των Εκκλησιών και καλεί
όλους τους Χριστιανούς αλλά και τους αιρετικούς να ενωθούν και να
ομολογήσουν στον Θεό κοινή πίστη και συγκεκριμένα το σύμβολο της
πίστεως της Νικαίας: «προσκαλεῖσθαι εἰς συνάφειαν….κατά τούς
παλαιούς θεσμούς τῆς ἀγάπης, προτείνοντες τήν τῶν Πατέρων πίστιν
καί πείθοντες κοινῶς αὐτοῖς ἑνωθῆναι».280 Είναι άξιο αναφοράς ότι ο
ιεράρχης επισημαίνει ότι, η κύρια αιτία της διάσπασης της ενότητας της
Εκκλησίας είναι η φιλαρχία και η κενοδοξία ορισμένων Χριστιανών και
συγκεκριμένα κάποιων προεστώτων.
Ιδίως όταν ο καθένας απομακρύνεται από τη διδασκαλία του
Χριστού και των Πατέρων προσπαθώντας να επιβάλει τους δικούς του
κανόνες, οι οποίοι είναι αντίθετοι προς το θέλημα του Κυρίου τότε
διασπάται η ενότητα της Εκκλησίας. Είναι λυπηρό, όταν οι προεστώτες
της Εκκλησίας έρχονται ενάντια στις εντολές του Κυρίου, με
αποτέλεσμα να διαταράσσουν το ποίμνιό τους και την ενότητα της
Εκκλησίας.281

ὁδοῦ τῆς πρός Θεόν ἀγούσης. Μή χρήσῃ αὐτοῖς ὁδηγοῖς, μή ποτε ἀχθῇς ὑπ՚ αὐτῶν εἰς
κρημνόν καί βάραθρον. Τυφλός γάρ ἐάν τυφλόν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται».
279
Περισσότερα βλ. Π. Χρήστου, «Αἱ προσπάθειαι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου περί τῆς κοινωνίας
τῶν Ἐκκλησιῶν», Κληρονομία 13, 1981, σ. 184.
280
Ἐπιστολή Εὐσεβίῳ ἐπισκόπῳ Σαμοσάτων 3, PG 32, 557.
281
Περί κρίματος Θεοῦ 1-2, PG 31, 653-656: «ἑκάστου τῆς μέν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ διδασκαλίας ἀφισταμένου, λογισμούς δέ τινας καί ὅρους ἰδίους ἐκδικοῦντος ἐξ
αὐθεντίας, καί μᾶλλον ἄρχειν ἀπ՚ ἐναντίας τοῦ Κυρίου ἢ ἄρχεσθαι ὑπό τοῦ Κυρίου
βουλομένου…Καί τό φρικωδέστατον, αὐτούς τούς προεστῶτας αὐτῆς (τῆς Ἐκκλησίας) ἐν
τοσαύτῃ μέν τῇ πρός ἀλλήλους διαφορᾷ γνώμης τε καί δόξης καθεστῶτας, τοσαύτῃ δέ τῇ
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Οι προεστώτες οφείλουν να διαφυλάσσουν τη διδασκαλία του
Χριστού, η οποία αποτυπώθηκε από τους Πατέρες και να τη διδάσκουν
αναλλοίωτη στο ποίμνιό τους, να έχουν αγάπη και σύμπνοια μεταξύ
τους και να ενδιαφέρονται όχι μόνο για τη δική τους τοπική Εκκλησία
αλλά για όλες τις Εκκλησίες. Η εκκλησιαστική ενότητα πραγματώνεται
μόνο με την αγάπη, τη σύμπνοια, και με την ομοφωνία των δογμάτων
από τους επισκόπους. Επίσης ο ιεράρχης προσθέτει ότι, οι επίσκοποι και
όλοι οι Χριστιανοί οφείλουν να διατηρούν και να διαφυλάσσουν την
εκκλησιαστική ενότητα και να μην ξεχνούν ότι η Εκκλησία του Χριστού
είναι μία: «μία ἐστίν αὐλή ἁγία τοῦ Θεοῦ»282 και: «μία ἐστί τελεία τοῦ
Χριστοῦ περιστερά».283 Ο όρος μία αναφέρεται στην ενότητα της
Εκκλησίας ως του σώματος του Χριστού, που ζωοποιείται από το Άγιο
Πνεύμα, με σκοπό τη σωτηρία, η οποία φέρει επίσης το χαρακτήρα της
ενότητας.284
Συνεπώς, η ενότητα της Εκκλησίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με
την υποταγή όλων των ανθρώπων και κυρίως των προεστώτων στον
ένα Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Ως αξιομίμητο παράδειγμα
εκκλησιαστικής ενότητας προβάλλει ο Μέγας Βασίλειος την ενότητα
των αρχαίων Χριστιανών κατά την εποχή των διωγμών,285 κατά την
οποία παρατηρείται ότι, η αγάπη αποτελεί το σύνδεσμο της τελειότητας
και συγκρατεί την ενότητα της Εκκλησίας.286
Επίσης, αναφέρει ότι οι επίσκοποι πρέπει να είναι κοινωνικοί να
ενδιαφέρονται και για τις άλλες Εκκλησίες και να μην περιορίζουν το
πρός τάς ἐντολάς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐναντιότητι χρωμένους, καί διασπῶντας
μέν ἀνηλεῶς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἐκταράσσοντας δέ ἀφειδῶς το ποίμνιον αὐτοῦ».
282
Εἰς Ψαλμ. 28, 3, PG 29, 288.
283
Εἰς Ψαλμ. 44, 9, PG 29, 408.
284
Σχετικά βλ. Δ. Λιάλιου, Ἑρμηνεία τῶν Δογματικῶν καί Συμβολικῶν κειμένων τῆς

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἑρμηνεία τῶν Οἰκουμενικῶν Συμβόλων καί τῶν συναφῶν ἱερῶν
κανόνων, (θεολογική ἀνάλυση μέ ἀναφορές στίς πηγές), σ. 117.
285
Ἐπιστολή Ἀσχολίῳ ἐπισκόπῳ Θεσσαλονίκης 1, PG 32, 636: «ἤνθουν αἱ Ἐκκλησίαι τοῦ

Θεοῦ, ἐρριζωμέναι τῇ πίστει, ἡνωμέναι τῇ ἀγάπῃ, ὥσπερ ἐν ἑνί σώματι μιᾶς συμπνοίας
διαφόρων μελῶν ὑπαρχούσης…τότε χριστιανοί μέν πρός ἀλλήλους εἰρήνην ἦγον, εἰρήνην
ἐκείνην, ἣν ὁ Κύριος ἡμῖν κατέλιπεν».
286
Ἐπιστολή Σωφρονίῳ ἐπισκόπῳ, PG 32, 645-648: «ἐν τῇ παρούσῃ τῶν καιρῶν καταστάσει,
ἡνίκα, διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν, ἐψύγη τῶν πολλῶν ἡ ἀγάπη, ἐπιβάλλεται ὅπως ἐν
ἀγάπῃ καί ὁμονοίᾳ τά αὐτά φρονοῦντες καί τήν τῶν Πατέρων πρεσβεύοντες πίστιν,
ἐπανέλθωμεν εἰς τήν ἀρχαίαν μακαριότητα τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅτε ὁλίγοι μέν ἦσαν οἱ νοσοῦντες
περί ζητήσεις, ἐν ἡσυχίᾳ δέ ἦσαν πάντες, ἐργάται ὄντες τῶν ἐντολῶν ἀνεπαίσχυντοι, διά τῆς
ἁπλῆς καί ἀπεριέργου ὁμολογίας λατρεύοντες τῷ Κυρίῳ καί ἄσυλον τήν πίστιν καί ἀπερίεργον
διαφυλάσσοντες».
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ενδιαφέρον τους μόνο στη δική τους σύμφωνα με τα δόγματα της
ευσεβείας.287 Γι՚ αυτό το λόγο συγχαίρει τον Μέγα Αθανάσιο για το
ενδιαφέρον που έδειχνε για όλες τις κατά τόπους Εκκλησίες.
Επιπροσθέτως, ο Μέγας Βασίλειος μεριμνούσε για όλες τις Εκκλησίες,
αφού έγραφε εκατοντάδες επιστολές προς όλους μιμούμενος τον
Αλεξανδρινό ιεράρχη. Επομένως, για να υπάρχει εκκλησιαστική ενότητα
πρέπει να υπάρχει προηγουμένως και ενότητα πίστεως, καθώς η
ενότητα στη μία και την αυτή πίστη επιβάλλεται να είναι σταθερή
πραγματικότητα στη ζωή της Εκκλησίας.
Η ενότητα μέσα στην Εκκλησία δεν υφίσταται, αν δεν συμφωνούν
όλοι απόλυτα στις δογματικές αλήθειες της πίστης. Εκείνοι που τις
απορρίπτουν και κυρίως οι επίσκοποι αποκόπτονται από την Εκκλησία,
αλλά και οι Χριστιανοί που διαφωνούν με την πίστη της Εκκλησίας
προσχωρώντας σε αιρέσεις, τότε και αυτοί αποχωρίζονται από τη Μία,
Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Επίσης όλοι, δεν πρέπει να
ξεχνούν ότι μόνο αν βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία με τη θεία χάρη
που τους δίνεται μπορούν να σωθούν πραγματικά.288
Ο Μέγας Βασίλειος, όπως άλλωστε και όλοι οι Πατέρες της
Εκκλησίας, αγωνιζόταν με επιμονή και υπομονή εναντίον των αιρέσεων
με σκοπό την εκκλησιαστική ενότητα, την οποία θεωρούσε πολύ
σημαντική. «Η εσωτερική ενότητα της Εκκλησίας της Ανατολής και της
Δύσης κατέστη «ὁ ἃγιος σκοπός τῆς ζωῆς αὐτοῦ»».289 Γι՚ αυτό και στην
ποιμαντική του διακονία θεωρούσε χρέος του και έγραψε πολλές
επιστολές προς τους επισκόπους της Δύσης, με σκοπό να συμπράξουν
όλοι μαζί στον αγώνα κατά του Αρειανισμού, για να επαναφέρουν την
ενότητα της πίστης και την ειρήνη μέσα στην Εκκλησία.
Ο ιερός πατήρ, ζητά τη συλλογική ανταπόκριση των επισκόπων της
Δύσης και όχι αποκλειστικά μόνο από τον επίσκοπο της Ρώμης, καθώς ο
287

Ἐπιστολή Πέτρῳ ἐπισκόπῳ Ἀλεξανδρείας, PG 32, 569: «οἱονεί συμφυῆναι καί πρός μίαν
ἐλθεῖν ἕνωσιν ἐκ τῆς κατά τήν πίστιν κοινωνίας…Τήν δέ ἀληθινήν ἀγάπην ἡ τοῦ Πνεύματος
δωρεά συνίστησι, συνάπτουσα μέν τά μακρῷ διεστῶτα τόπῳ, γνωρίζουσα δέ ἀλλήλοις τούς
ἀγαπητούς, ὥστε ἡνωμένοι τῷ αὐτῷ πορεύεσθαι πνεύματι καί τοῖς αὐτοῖς στοιχεῖν τῆς
εὐσεβείας δόγμασιν».
288
Βλ. Εἰς Ψαλμ. 28, 3, PG 29, 288. «Οὐ τοίνυν ἔξω τῆς ἁγίας ταύτης αὐλῆς προσκυνεῖν
προσήκει τῷ Θεῷ, ἀλλ՚ ἔνδον αὐτῆς γενόμενον· ἵνα μή ἔξω τις αὐτῆς ὤν, ἀπολέσῃ τό εἶναι ἐν
αὐλῇ τοῦ Κυρίου…Προσκύνησις δέ ἡ οὐκ ἔξω τής Ἐκκλησίας, ἀλλ՚ ἐν αὐτῇ τῇ αὐλῇ τοῦ Θεοῦ
τελουμένη».
289
Ι. Φραγκούλη, «Βασίλειος ὁ Μέγας», στή Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. Β’,
σ. 405.
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ιεράρχης αγνοούσε το μεταγενέστερα λεγόμενο Πρωτείο εξουσίας του
Πάπα και βασιζόταν μόνο στο συνοδικό σύστημα των επισκόπων της
Εκκλησίας του Χριστού. Γνωρίζοντας ότι και οι δυτικοί επίσκοποι
καταδικάζουν τον Αρειανισμό ζήτησε την άρση του σχίσματος της
Εκκλησίας της Αντιοχείας, το οποίο θεωρούσε αναγκαίο για την
αντιμετώπιση αυτής της αίρεσης.290
Αρχικά θέλησε να συγκροτήσει μία Σύνοδο στην Ανατολή, στην
οποία θα μετείχαν Ορθόδοξοι επίσκοποι αλλά και επίσκοποι της Δυτικής
Εκκλησίας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του Αρειανισμού. Για να
επιτευχθεί αυτό, έστειλε επιστολές στους δυτικούς επισκόπους, στις
οποίες τους ανέλυε τους σκληρούς διωγμούς των Ορθοδόξων στην
Ανατολή από τους Αρειανούς με ηγέτη τους τον Ουάλη.291 Όταν
κατάλαβε ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση, έγραψε μία ακόμη επιστολή για
να εκφράσει το παράπονό του και την πικρία του για την αδιαφορία
τους, μετά τις συνεχείς και πολλές επιστολές που τους είχε αποστείλει
σε μία προσπάθεια για την ενότητα της Εκκλησίας.292
Επιπλέον επισημαίνει, ότι δεν είναι επιτρεπτό, οι δυτικοί επίσκοποι
αλλά και όλοι οι Χριστιανοί να παρακολουθούν με απάθεια τα θλιβερά
γεγονότα που γίνονται στην Ανατολή, εις βάρος της Ορθόδοξης πίστης
και να υποτιμούν τον κίνδυνο του Αρειανισμού. Στην τελευταία του
επιστολή προς τους δυτικούς, και όχι ειδικά προς τον επίσκοπο της
Ρώμης, ζητά τη βοήθειά τους για την καταδίκη του Αρειανισμού χωρίς
καμία και πάλι ανταπόκριση. Δυστυχώς όμως όλες οι εκκλήσεις του
Μεγάλου Βασιλείου προς τους δυτικούς επισκόπους έπεσαν στο κενό,
καθώς ή είχαν άγνοια για την εκκλησιαστική κατάσταση στην Ανατολή,
ή αδιαφόρησαν, ή λόγω της γνωστής υπερηφάνειάς τους τη λεγόμενη
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Περισσότερα βλ. Π. Χρήστου, «Αἱ προσπάθειαι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου περί τῆς κοινωνίας
τῶν Ἐκκλησιῶν», σ. 193.
291
Ἐπιστολή Πρός Ἰταλούς καί Γάλλους 2, PG 32, 481: «καταπεφρόνηται τά τῶν Πατέρων
δόγματα, ἀποστολικαί παραδόσεις ἐξουδένωνται, νεωτεροποιῶν ἀνθρώπων ἐφευρέματα ταῖς
Ἐκκλησίαις ἐμπολιτεύεται…, ἐβεβηλώθη τά ἅγια, φεύγουσι τούς εὐκτηρίους οἴκους οἱ
ὑγιαίνοντες τῶν λαῶν ὡς ἀσεβείας διδασκαλεῖα, κατά δέ τάς ἐρημίας πρός τόν ἐν οὐρανοῖς
Δεσπότην μετά στεναγμῶν καί δακρύων τάς χεῖρας αἴρουσιν».
292
Ἐπιστολή τοῖς δυτικοῖς 2, PG 32, 900-901: «οὐ γράμμα παρακλήσεως, οὐκ ἀδελφῶν
ἐπίσκεψις, οὐκ ἄλλο τι τῶν ὀφειλομένων ἡμῖν παρά τοῦ θεσμοῦ τῆς ἀγάπης γεγένηται.
Τρισκαιδέκατον γάρ ἔτος ἐστίν, ἀφ՚ οὗ ὁ αἱρετικός ἡμῖν πόλεμος ἐπανέστη, καθ՚ ὃν οἱ
ἀνατολικοί Ὀρθόδοξοι τά πάνδεινα πάσχουσι διά τό τῆς πονηρᾶς ζύμης Ἀρειου γενέσθαι μή
καταδέχεσθαι».
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«δυτικήν ὀφρύν».293 Ο Καππαδόκης ιεράρχης θεώρησε περιττό να
συνεχίσει να τους στέλνει επιστολές, αφού δεν έδειξαν την
αναμενόμενη κατανόηση και συμπαράστασή τους στο πρόβλημα αυτό
που έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Εκκλησίας. Έτσι αναγκάσθηκε
και απέστειλε μία τελευταία επιστολή στον Πάπα της Ρώμης Δάμασο,
για να του εκφράσει την πικρία του για την αδιαφορία που επέδειξαν
στο σοβαρό πρόβλημα των αιρέσεων.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι νεότεροι καθολικοί
θεολόγοι παρερμήνευσαν την επιστολή αυτή, επειδή πίστευαν ότι ο
Μέγας Βασίλειος αποδεχόταν το παπικό πρωτείο. Η διαπίστωση αυτή
είναι εσφαλμένη, καθώς ο ιεράρχης ενεργούσε σύμφωνα με το
εκκλησιαστικό πνεύμα και το πολίτευμα των παλαιοχριστιανικών
χρόνων κατά τους οποίους, ήταν άγνωστο το παπικό πρωτείο. Για τον
ιερό πατέρα μόνο οι Οικουμενικές Σύνοδοι ήταν η υπέρτατη εξουσία
στην Εκκλησία και κατά συνέπεια απέρριπτε την τότε άγνωστη παπική
μοναρχία και αποδεχόταν μόνο το επισκοπικό και συνοδικό σύστημα
της Εκκλησίας.
Επιπλέον, οι ερευνητές της ιστορίας της Εκκλησίας και της
διαμόρφωσης των δογμάτων της, έχουν επισημάνει ότι παρόμοιες
εκκλήσεις ήταν συνηθισμένες προς τους προεστώτες των αρχαίων
τοπικών Εκκλησιών και προς άλλους επιφανείς επισκόπους όταν
επρόκειτο για μεγάλα δογματικά ζητήματα, τα οποία αφορούσαν την
πίστη της Εκκλησίας.294 Άλλωστε, το παπικό πρωτείο αντιτίθεται στη
διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος πίστευε ότι η Εκκλησία
είναι ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό και μέλη όλους αδιακρίτως τους
πιστούς, πάπες, πατριάρχες, επισκόπους και απλούς Χριστιανούς. Αυτό
διαφαίνεται ευκρινώς στα συγγράμματα και στις επιστολές του, ότι
«δεν δεχόταν δηλαδή το μοναρχικό πολίτευμα της Εκκλησίας της
Ρώμης, αλλά μόνο αναγνώριζε την Οικουμενική Σύνοδο ως
εκκλησιαστική αρχή και τους επισκόπους ως συλλογικό όργανο του
σώματος της Εκκλησίας».295
Συμπερασματικά δεν δεχόταν την αυθεντία ή την εξουσία του
επισκόπου Ρώμης, καθώς δεν ασχολούνταν καθόλου με τα
293

Ἐπιστολή Τερεντίῳ κόμητι 2, PG 32, 785: «οἱ μέν γάρ ἀγνοοῦσι παντελῶς τα ἐνταῦθα, οἱ
δέ καί δοκοῦντες εἰδέναι, φιλονεικότερον μᾶλλον ἢ ἀληθέστερον αὐτοῖς ἐξηγοῦνται».
294
Βλ. ενδεικτικά: Ι. Καρμίρη, «Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου», σ. 132.
295
Ι. Καρμίρη, «Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου», σ. 133.
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συγκεκριμένα θέματα. Αγωνιζόταν μόνο για την Ορθοδοξία της πίστης,
την προκοπή, την αγάπη, τη σύμπνοια και την ενότητα της Εκκλησίας,
των επισκόπων και των Χριστιανών. Άλλωστε, ο ιερός πατήρ θεωρούσε
τους επισκόπους ως στύλους και προστάτες της Εκκλησίας και τις
Συνόδους των επισκόπων ως όργανο διακυβέρνησης της Εκκλησίας.296

7. Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
Ο Μέγας Βασίλειος δεν εξέτασε θεωρητικώς το πρόβλημα της
σχέσης Εκκλησίας και Πολιτείας, αλλά λόγω της επισκοπικής και
εκκλησιαστικής του δραστηριότητας, ήρθε σε επικοινωνία και σε
αντιπαράθεση, ενίοτε ιδιαιτέρως σκληρή, με πολιτικούς άρχοντες της
εποχής του αρκετές φορές. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε
επιγραμματικά στο ζήτημα αυτό, γιατί στο υπό εξέταση έργο «Περί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος» δεν έχουμε σχετικές αναφορές.
Ο ιερός πατήρ πίστευε ότι η Εκκλησία και η Πολιτεία, είναι δύο
διακεκριμένες αρχές, δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητοι οργανισμοί
εφοδιασμένοι με την εξουσία, η οποία τους δόθηκε από τον Θεό. Η
Εκκλησία ως πνευματικός οργανισμός, επιδιώκει την πνευματική
πρόοδο και τελικά τη σωτηρία των μελών της, ενώ η Πολιτεία
επιδιώκει την υλική πρόοδο και ευημερία των μελών της, καθώς και την
εξασφάλιση της ειρηνικής συμβίωσής τους. Η εκκλησιαστική διακονία
έχει τριπλή ιδιότητα την διδακτική, την αγιαστική και την ποιμαντική
και είναι τελείως ανεξάρτητη από την κοσμική εξουσία.
Η Εκκλησία και η Πολιτεία δεν πρέπει να ταυτίζονται, ούτε και να
χωρίζονται εντελώς, ούτε βέβαια ν՚ αλληλοκαταδυναστεύονται, αλλά
πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά και να βοηθά η μία την άλλη. Η
Πολιτεία έχει την ανάγκη της πνευματικής δύναμης και βοήθειας της
Εκκλησίας, αλλά και η Εκκλησία την υλική δύναμη και βοήθεια της
Πολιτείας. Να σημειωθεί ότι, τα μέλη των δυο αυτοτελών και
διακεκριμένων κοινωνικών συσσωματώσεων είναι οι ίδιοι άνθρωποι που
τις απαρτίζουν, γι՚ αυτό οι Χριστιανοί έχουν την εντολή του Κυρίου να
αποδίδουν: «τά τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ».297
296
297

Ἐπιστολή Τερεντίῳ κόμητι 4, PG 32, 789.
Ματθ. 22, 21.
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Η εκκλησιαστική εξουσία είναι καθαρά χαρισματική, θεραπευτική και
επομένως ασκείται με ιαματικούς κανόνες, ενώ η αυτοκρατορική
εξουσία ασκείται με νόμους. Οι δύο εξουσίες, ενώ ακολουθούν τη Θεία
Οικονομία, διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο εφαρμογής των
κανόνων και των νόμων. «Η εκκλησιαστική εξουσία είναι ευέλικτη,
εύκαμπτη και εφαρμόζει το κατ՚ οικονομίαν με κίνητρα την αγάπη και
τη διόρθωση των μελών της κοινότητας, δίχως καμιά τάση για
κατάλυση της ευταξίας. Η αυτοκρατορική εξουσία ακολουθεί
απαρασάλευτα την εφαρμογή των νόμων με τέτοιες μόνο εξαιρέσεις
που δεν αλλοιώνουν την τάξη και προέρχονται από ένα λαϊκό δίκαιο
κατ՚ επιταγή ενός καθολικού συμφέροντος».298
Ο Μέγας Βασίλειος αναγνωρίζει βέβαια την αναγκαιότητα της
Πολιτείας, αφού ο άνθρωπος είναι: «ζῶον πολιτικόν καί
συναγελαστικόν»299 και πρέπει να συμβιώνει με τους συνανθρώπους
του στην κοινωνία. Η συμβίωση αυτή των ανθρώπων μεταξύ τους
πρέπει να πραγματοποιείται σ՚ ένα κράτος οργανωμένο με ηγεμόνες,
όπου η εξουσία που τους χορηγείται δίδεται από τον Θεό και τους
καθιστά υπεύθυνους ενώπιον του Θεού.300 Η εξουσία και η δύναμη
στους άρχοντες της πόλης δίδεται από τον Θεό.301
Οι άρχοντες της πόλης έχουν καθήκον και οφείλουν να εκτελούν τα
δικαιώματα και τις εντολές του θελήματος του Θεού και να κυβερνούν
το λαό σύμφωνα με τη βούληση του Θεού, δηλαδή μέσω του φυσικού
και ηθικού νόμου. Όταν τηρείται ο νόμος και οι εντολές του Θεού από
τους ποιμένες, τότε και οι ποιμαινόμενοι οφείλουν να υποτάσσονται
στους κοσμικούς άρχοντες. Αυτό υποστηρίζεται και στη διδασκαλία
του Αποστόλου Παύλου.302 Συνεπώς, όλοι οφείλουν υποταγή, οι μεν
υπήκοοι στους άρχοντες, οι δε άρχοντες στο θέλημα και το νόμο του
298

Περισσότερα βλ. Ν. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β’, σ. 454.
Εἰς Ψαλμ. 14, 1, PG 29, 261.
300
Εἰς Ψαλμ. 32, 9, PG 29, 344: «Κύριος καθιστᾷ βασιλεῖς καί μεθιστᾷ, καί οὐκ ἔστιν ἐξουσία
εἰ μή ὑπό τοῦ Θεοῦ τεταγμένη· σῴζεται οὖν βασιλεύς οὐ παρά τήν πολλήν δύναμιν, ἀλλά
παρά τήν θείαν χάριν».
301
Ἠθικά ὅρος 79, 1, PG 31, 860: «ὅτι δεῖ τούς ἄρχοντας ἐκδίκους εἶναι τῶν δικαιωμάτων
τοῦ Θεοῦ· οἱ γαρ ἄρχοντες οὐκ εἰσί φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλά τῶν κακῶν. Θέλεις δέ
μή φοβεῖσθαι τήν ἐξουσίαν; τό ἀγαθόν ποίει, καί ἕξεις ἔπαινον ἐξ՚ αὐτῆς· Θεοῦ γάρ διάκονός
ἐστί σοι εἰς τό ἀγαθόν. Ἐάν δέ το κακόν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γάρ εἰκῇ τήν μάχαιραν φορεῖ·
Θεοῦ γάρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργήν τῷ τό κακόν πράσσοντι».
302
Ρωμ. 13, 1-2. Πρβλ. Ἠθικά 79, 2, PG 31, 860: «πᾶσα ψυχή ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις
ὑποτασσέσθω· οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία, εἰ μή ὑπό Θεοῦ· αἱ δέ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπό τοῦ Θεοῦ
τεταγμέναι εἰσίν. Ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν».
299
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Θεού. Αν όμως οι ηγεμόνες δεν εφαρμόζουν το νόμο του Θεού, τότε
και οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση της υπακοής τους
σε αυτούς.
Ο ιερός πατήρ διευκρινίζει ότι, κανείς δεν πρέπει να θεοποιεί τον
ηγεμόνα του κράτους, ν՚ αναγνωρίζει παντοδυναμία σ՚ αυτόν και γενικά
να υπερτιμά το αυτοκρατορικό αξίωμα ή την αποστολή του Ρωμαϊκού
κράτους. Επίσης, αναφέρει ότι το κράτος δεν έχει δικαίωμα να
επεμβαίνει στα θέματα της Εκκλησίας, δηλαδή σ՚ αυτά που αφορούν τη
δογματική διδασκαλία, τη Θεία Λατρεία, τη διοίκηση αυτής ή τις
αρμοδιότητες των επισκόπων. Αντιθέτως, οφείλει να αναγνωρίζει, να
υποστηρίζει το έργο της Εκκλησίας και να εξασφαλίζει την εξωτερική
και εσωτερική ειρήνη αλλά και την αρμονική συμβίωση και πρόοδο των
μελών της, καθώς και την ενίσχυσή της με οποιοδήποτε τρόπο.
Από την άλλη πλευρά, η Εκκλησία οφείλει να αναγνωρίζει το κράτος
και να συνεργάζεται αρμονικά μαζί του, να ενισχύει το έργο του,
εφόσον αυτό επιτελείται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να τιμά
και να επαινεί τους άρχοντες της πόλης, οι οποίοι προστατεύουν τη
χριστιανική πίστη και την Εκκλησία. Εκτός από την αρμονική
συνεργασία και την αλληλοβοήθεια μεταξύ της Εκκλησίας και της
Πολιτείας δεν επιτρέπεται καμία ανάμειξη ή παρέμβαση του κράτους
μέσα στα interna corporis της Εκκλησίας, διαφορετικά έχει το δικαίωμα
να διαμαρτυρηθεί και να προβάλλει αντίσταση κατά του κράτους.
Ο Μέγας Βασίλειος δίνει πρώτος το παράδειγμα με τη στάση που
έδειξε απέναντι στον αυτοκράτορα Ουάλη, ο οποίος ήθελε να
ανατρέψει το σύμβολο της πίστης της Νικαίας και τον πίεζε με απειλές
να υπογράψει την αρειανική ομολογία. Εκείνος αρνήθηκε με θάρρος
στην αξίωση του αυτοκράτορα μέσω του επιτρόπου του, τον Μόδεστο
τον οποίο είχε στείλει ο Ουάλης για να τον εκφοβίσει.303
Το παράδειγμα αυτό του ιεράρχη μας διδάσκει ότι η Εκκλησία
πρέπει ν՚ αναγνωρίζει το κράτος και να το υπακούει αλλά μόνο όταν δεν
θίγεται η πίστη και τα δικαιώματά της σύμφωνα με την αρχή:
«Ὑποτάσσεσθαι ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις, ἀλλά μόνον ἐν αἷς ἂν ἐντολή
Θεοῦ μή ἐμποδίζηται».304 Διότι αν συμβεί αυτό τότε η Εκκλησία έχει το
303

Σχετικά βλ. Α. Κόμπου (Μητροπ.), Κοσμική καί Ἐκκλησιαστική Ἐξουσία, Ἀπό τῶν χρόνων
τῶν Ἀποστολικών Πατέρων μέχρι τῆς πτώσεως τοῦ Βυζαντίου, εκδ. Ἀποστολική Διακονία,
Ἀθῆναι 1992, σ. 44.
304
Ἠθικά 79, 2, PG 31, 860.
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δικαίωμα ν՚ αντισταθεί και να αρνηθεί. Ο ιερός πατήρ με τη στάση του
απέναντι στην Πολιτεία και τον αυτοκράτορα, δείχνει ότι απορρίπτει
τελείως αυτό που αργότερα ονομάσθηκε καισαροπαπισμός, αφού ο
ίδιος θεωρεί τον αυτοκράτορα και τους πολιτικούς άρχοντες, ως μέλη
της Εκκλησίας που βρίσκονται μέσα σ՚ αυτήν και όχι ως κάποιους
ανώτερους από εκείνη.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι η Εκκλησία και η Πολιτεία πρέπει να
συνυπάρχουν, να συνεργάζονται αρμονικά και να αλληλοβοηθούνται
μεταξύ τους χωρίς να παρεμβαίνει η μία στις αρμοδιότητες της άλλης.
Η Εκκλησία έχει δικαίωμα ν՚ αποκρούσει αντικανονική επέμβαση της
Πολιτείας στα εσωτερικά της θέματα, δηλαδή στην πίστη και στη
διδασκαλία της.305 Σε αυτό το πλαίσιο αντιμετώπισε ο Μέγας Βασίλειος
το ζήτημα της σχέσης μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, με το
παράδειγμά του, το οποίο και προβάλλεται μέχρι και σήμερα προς
μίμηση.

305

Πράξ. 5, 29.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να παρουσιασθεί το «Περί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ένα από τα πιο γνωστά και πολυσήμαντα
θεολογικά έργα του Μεγάλου Βασιλείου. Το συγκεκριμένο έργο αν και
μικρό σε έκταση όμως το περιεχόμενό του είναι πλούσιο, περιεκτικό και
πολυσήμαντο για θεολογική και όχι μόνο πραγμάτευση πολλών
θεμάτων.
Μετά από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, διαπιστώθηκε αρχικά η
θετική συμβολή του Μεγάλου Βασιλείου στην αναίρεση των θέσεων
που υποστήριζαν οι οπαδοί του Αρείου, του Ευνομίου και των
Πνευματομάχων, οι οποίες κυριαρχούσαν την περίοδο εκείνη. Με
πολυετείς αγώνες και πληθώρα θεολογικών συγγραμμάτων τόσο του
μεγάλου Καππαδόκου πατρός, όσο και άλλων σημαντικών Πατέρων της
Εκκλησίας κατάφεραν να τις αποδυναμώσουν και να θέσουν τις βάσεις
για τη διαμόρφωση του τριαδολογικού δόγματος.
Μετά την εισαγωγή, στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας
αναπτύσσουμε τη θεολογία περί του Αγίου Πνεύματος κατά τον Δ’
αιώνα με αναφορές στα κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου. Το
συγκεκριμένο αιώνα διαμορφώνεται από τον ιεράρχη και από τους
υπόλοιπους Πατέρες η ορολογία για το Τριαδικό δόγμα και κατά
συνέπεια η θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει
ότι, στην Αγία Τριάδα διακρίνουμε μία φύση-ουσία σε τρία πρόσωπα
τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Το κάθε πρόσωπο έχει τη δική
του υπόσταση, αλλά και τα τρία είναι της αυτής ουσίας και ενέργειας. Ο
Μέγας Βασίλειος, τεκμηριώνει θεολογικώς τη θεότητα του Αγίου
Πνεύματος και την ομοουσιότητά του με τον Πατέρα και τον Υιό.
Κατόπιν, αναπτύσσει στη διδασκαλία του ότι τα πρόσωπα της Αγίας
Τριάδας ενεργούν από κοινού.
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Ένα άλλο σημαντικό θέμα που αναπτύσσεται στο έργο του «Περί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» είναι όσα αφορούν στην Εκκλησία. Στο δεύτερο
κεφάλαιο της μελέτης μας προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε την αρχή
και το έργο της Εκκλησίας. Ο ιερός πατήρ αναφέρει την Εκκλησία ως
«σώμα Χριστού» που από την αρχή της μέχρι σήμερα έχει σκοπό και
έργο της τη σωτηρία των μελών της. Ο ιεράρχης τονίζει πως η φύση
της Εκκλησίας ορίζεται από τον Χριστό που είναι η κεφαλή της και το
σώμα της, το οποίο αποτελούν οι πιστοί της. Επιπλέον, αναδεικνύει το
έργο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας, το οποίο αποτελεί
την ψυχή και τη ζωοποιό δύναμη της Εκκλησίας και δίδει τη θεία χάρη
του ως δωρεά στους πιστούς.
Ο Μέγας Βασίλειος επισημαίνει ακόμη ότι, η ενότητα της Εκκλησίας
δηλαδή, ανάμεσα στον κλήρο και το λαό είναι πολύ σημαντική καθώς
μόνο με αυτό τον τρόπο επιτελεί το θείο έργο της. Επίσης, ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται στην Παράδοση της Εκκλησίας όπως καταγράφεται
στην Αγία Γραφή και βιώνεται ήδη από την Αποστολική Παράδοση. Οι
δυο αυτές μορφές της Παράδοσης εκφράζουν κατά τον πατέρα τη ζωή
και την πίστη. Στο τέλος του κεφαλαίου, το ενδιαφέρον μας στρέφεται
στο ζήτημα της σχέσης Εκκλησίας και Πολιτείας. Οι δυο αυτές
οντότητες πρέπει να παρέχουν τη βοήθειά τους η μία στην άλλη χωρίς
όμως να παρεμβαίνει η Πολιτεία στο θείο έργο της Εκκλησίας και το
αντίστροφο.
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CONCLUSIONS
In this study an effort has been made to present the "Holy Spirit",
one of the most famous and ambiguous theological works of Basil the
Great. Although this project is small in size, the content is rich,
comprehensive and ambiguous. After all the things that mentioned
above, it was found that Basil the Great had a positive contribution in
the confutation of the beliefs that the followers of Arius, Eunomius and
Pneumatomachians supported and they were dominated in that period.
Many years of struggle and many theological writings of both the great
Cappadocian father and other important Church Fathers, they
succeeded to weaken them and to set the basis for the formation of
the Trinitarian dogma.
After the introduction, in the first chapter of our study we develop
the theology of the Holy Spirit during the fourth century with
references to the texts of Basil the Great. In this century the
terminology about the Trinitarian dogma and consequently the divinity
of the Holy Spirit is shaped by the bishop and the other Fathers. Basil
the Great teaches that in the Holy Trinity we can distinguish one
nature-substance in three persons Father, Son and Holy Spirit. Each
one has its own personality, but all three are of the same substance.
Basil the Great substantiates theologically the divinity of the Holy Spirit
and the consubstantiality of the Father and the Son. Then, he develops
in his teaching that the persons of the Holy Trinity operate all together.
Another important theme, which is developed in his work about the
Holy Spirit, is related to the Church. In the second chapter of our study
we tried to show the origin and the work of the Church. The holy
father mentions the Church as "Christ՚s body" which from the origin
until today has as its purpose the salvation of its members. The prelate
stresses that the nature of the Church is defined by Christ who is the
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head and the body which are the believers. In addition, he highlights
the work of the Holy Spirit in the life of the Church, which is the soul
and the life-giving power of the Church and it gives its divine grace to
those who believe in it.
Furthermore, Basil the Great points out that the unity of the Church
that is between the clergy and people, is very important because only
in this way the divine work is accomplished. Also, particular reference
is made in the tradition of the Church as it is recorded in the Bible and
is experienced throughout the Apostolic Tradition. According to the
father, these two forms of Tradition express the life and faith. At the
end of the chapter the holy father talks about the relationship between
the Church and the State. These two entities should provide their
assistance to each other and the State shouldn’t interfere in the divine
work of the Church and vice versa.
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2. ΕΡΓΑ
ΑΛΛΩΝ
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