
Όλοι οι Απόστολοι και οι Πατέρες της Ἐκκλησίας ποτέ δεν πρότα-

ξαν την ησυχία σε βάρος της τηρήσεως των ἐντολῶν
[14]

. Ἀλλὰ και ποτέ δεν 

μαθαίνει ο άνθρωπος την δύναμη του Θεού «εν αναπαύσει και πλατυσμώ» 

ούτε αντιλαμβάνεται αἰσθητῶς την ενέργειά του, παρά μόνο σε τόπο ησυχί-

ας, έρημο  και ἀπαλλαγμένο από θορύβους και κοσμικούς περισπασμούς
[15]

. 

Τέλος η γνώση του Θεού δεν πραγματοποιείται ως μονομερὴς πράξη του 

Θεού, αλλά απαιτεί και την ελεύθερη ἀνταπόκριση του ἀνθρώπου. 

Ο όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος επισημαίνει ότι ο ἄνθρωπος γίνε-

ται μέτοχος της αληθινής ζωής με την κατά πρόθεση αποδοχή του θανάτου· 

«διά θανάτου γαρ του κατά πρόθεσιν ωκονόμησεν ο Θεός την ζωήν 

λαμβάνειν  ημάς την αιώνιον». Και προσθέτει επιγραμματικώς: «Θάνε 

και ζήση. Ου βούλει; Και ιδού συ νεκρός»
[16]

. Ο «κατά πρόθεση» θά-

νατος μπορεί να εἶναι το μαρτύριο ή η ισόβια ασκητική ζωή. 

 Ο Χριστός φανέρωσε στον κόσμο την Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι 

ο Προφήτης της ελεύσεως των ἐσχάτων,  αλλά η παρουσία των εσχάτων 

μέσα στην ιστορία. Η ένσαρκη παρουσία του Χριστού δεν ὑποδηλώνει α-

πλώς την Βασιλεία του Θεού, αλλά την εισάγει  μέσα στον κόσμο και την 

ιστορία. Και η κατὰ πρόθεση επιλογή της χριστιανικής ζωής από τον άν-

θρωπο πραγματοποιεῖται με την έμπρακτη ἀποδέσμευσή του από την κο-

σμική ζωή και την οικείωση της θειας ζωής. Στον όσιο Ισαάκ τον Σύρο υ-

πάρχει η ευχή: «Κύριε, αξίωσόν με μισήσαι την ζωήν μου διά την ζωήν  την 

εν σοι»
[17]

. 

 Η χριστιανική ζωή περνάει μέσα από τον θάνατο του ἀνθρώπου, 

πράγμα που υποδηλώνεται ήδη με το βάπτισμα. Η πεμπτουσία της χριστια-

νικής ζωής είναι η ταπείνωση. Και η κινητήρια δύναμή της είναι η πνευμα-

τική χαρά, ο ἔνθεος έρωτας. Ο Χριστός μετά από τον εκούσιο θάνατο και 

την ανάστασή του κληροδότησε στους πιστούς, στα μέλη της Εκκλησίας 

του, την διαρκή παρουσία του και την αναφαίρετη χαρά: «Πάλιν δε ὄψο-

μαι υμάς και χαρήσεται υμών η καρδία, και την χαράν υμών ουδείς 

αίρει αφ’ υμών»
[18]

. Η αναφαίρετη αυτή  χαρά παρέχεται στους πιστούς με 

την επανεμφάνιση του δοξασμένου Χριστοῦ όχι μόνο κατά τον  μέλλοντα 

αλλά ως αρραβώνας και κατὰ τον παρόντα αιώνα. 

Πρωταρχική αρετή για την μετοχή στην Βασιλεία του Θεοῦ είναι η 

ταπείνωση: «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αὐτῶν εστιν η βασι-

λεία των ουρανών»
[19]

. Ταπείνωση δεν είναι η ψυχολογική συστολή και 

αὐτομεμψία, άλλά  η τέλεια αὐταπάρνηση. Η ταπείνωση οικοδομείται με 

την ἀπεξάρτηση από την κακή φιλαυτία και την πλήρη αυτοεγκατάλειψη 

και ἐμπιστοσύνη  στην πρόνοια του Θεού. Το βάθος της ταπεινώσεως είναι 

η τελειότης
[20]

.       Ἀπό   https://www.pemptousia.gr/2023/03/i-aftognosia-ipo-to-fos-tis-theognosias/  
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ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Ἐξομολόγηση γίνεται:  Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ  τόν ἐφημέριο 

καθοριστεῖ  συγκεκριμένη  μέρα  καί  ὣρα.   τηλ.  6934603304 
.                                                                                 

 «Σημειώσεις» 

(Ι)   Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία,  ακολουθίες,  &  άλλες  εκδηλώσεις  
οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με 
SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 

(ΙΙ)   Ἐσπερινός τελείται  στις 19:00 μόνο τις παραμονές (προηγούμενο ἀπόγευμα) κάθε λειτουργίας   
.                                                                                 
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Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας 
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι 

 ζωὴν χαρισάμενος
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Η αυτογνωσία, υπό  

το φως της Θεογνωσίας 
 

10 Μαρτίου 2023          Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. 
 

Η σπουδαιότερη γνώση για τον άνθρωπο, γράφει ο Κλήμης ο 

Αλεξανδρεύς, είναι η αυτογνωσία. Γιατί, αν γνωρίσει κάποιος τον εαυτό 

του, θα γνωρίσει τον Θεό, και γνωρίζοντας τον Θεό θα εξομοιωθεί με 

αυτόν
[1]

. Και ο όσιος Ισαάκ ο Σύρος σημειώνει: Σε αυτόν που γνωρίζει 

τον εαυτό του παρέχεται η γνώση των πάντων
[2]

. Συχνά όμως ο άνθρω-

πος αποφεύγει να γνωρίσει τον πραγματικό εαυτό του, τον φοβάται, και 

τοποθετεί στην θέση του κάποιο αυτοείδωλο που ανταποκρίνεται στην 

ἀλλοτριωμένη ύπαρξή του. Έτσι αποτυχαίνει όχι μόνο στην γνώση του 

εαυτού του ἀλλὰ και στην γνώση του Θεού. Πως όμως μπορεῖ να απο-

φευχθεί η διπλή αυτή πλάνη; 
Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που ανοίγεται μπροστά 

μας ως περίοδος περισυλλογής και μετανοίας παρέχει την καταλληλότερη 

ευκαιρία για να προσεγγίσουμε και να βελτιώσουμε την αυτογνωσία μας 

και την γνώση του Θεού. Θα μπορούσαμε λοιπόν να απομακρυνθοῡμε κατά 

την περίοδο αὐτὴν από το πνεύμα της καθημερινότητας και να συνδέσουμε 

τις συνηθισμένες ενασχολήσεις μας με  έναν  σκοπό: Nα γνωρίσουμε καλύ-

τερα τον Θεό και τον εαυτό μας. Ο σκοπός αυτός θα προσθέτει μια και-

νούργια διάσταση στις ποικίλες ἐνασχολήσεις μας  και θα πλουτίζει με νέο 

περιεχόμενο τις δραστηριότητές μας. Έτσι οι ενέργειές μας θα προσλάβουν 

βαθύτερο νόημα και ένας νέος τρόπος σκέψεως θα δημιουργηθεί μέσα μας. 

Ο άγιος Σιλουανός  αναφερόμενος στους τρόπους με τους οποίους 

σχετίζεται ο άνθρωπος με τον Θεό γράφει: «Αλλο  εἶναι να πιστεύεις ότι 

υπάρχει Θεός, και άλλο  να γνωρίζεις τον  Θεό… Ὑπάρχουν ψυχές που 

γνώρισαν τον Κύριο· υπάρχουν ψυχὲς που δεν Τον γνώρισαν, αλλά πιστεύ-

ουν· υπάρχουν όμως και άλλες, που ούτε Τον  γνώρισαν ούτε πιστεύουν»
[3]

. 

Ο ίδιος ο Χριστὸς στην επί του όρους ομιλία του λέει: «Μακάριοι οι κα-

θαροὶ τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται»
[4]

. «Και οι Άγιοι Ἀπό-

στολοι κι ένα πλήθος ανθρώπων είδαν τον Κύριο κατά σάρκα, αλλά 

δεν Τον αναγνώρισαν όλοι ως Κύριο. Πολλοί φιλόσοφοι και επιστή-

μονες έφτασαν να πιστεύουν στην ὕπαρξη του Θεού, αλλά δεν γνώρι-

σαν τον Θεό. Και σε μένα, που είμαι γεμάτος αμαρτίες–σημειώνει ο 

άγιος Σιλουανός–δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα να γνωρίσω ότι ο Ιη-

σούς Χριστός είναι Θεός»
[5]

. 

Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που βλέπουν τον Θεό και δεν τον ανα-

γνωρίζουν. Άλλοι πάλι τον πιστεύουν, χωρίς να τον βλέπουν. Άλλοι ούτε 

τον βλέπουν ούτε τον πιστεύουν, ενώ ἄλλοι τον βλέπουν και τον πιστεύουν. 

Ο Χριστός μακαρίζει αὐτοὺς που δεν τον είδαν και τον πίστεψαν: «Μακά-

ριοι οι μη ἰδόντες και πιστεύσαντες»
[6]

. Ο ίδιος ο Σιλουανός κατά παρά-

δοξο ἴσως τρόπο χαρακτηρίζει ως μακαριότερους αυτούς που όχι μόνο τον 

πίστεψαν, αλλά και τον είδαν
[7]

. 

Ο  Κύριος, γράφει ο άγιος Σιλουανός, αποκαλύπτεται στις ταπεινές 

ψυχές. Ο υπερήφανος ισχυρίζεται ότι θα γνωρίσει τα πάντα με τον νου και 

την επιστήμη του. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι ικανός να προσεγγίσει και να 

γνωρίσει τον Θεό. Με τον φυσικὸ νου του μπορεί να γνωρίσει μόνο τα γήινα 

πράγματα, και αυτά εκ μέρους. Ο Θεός και όλα τα επουράνια  γνωρίζονται 

με το Άγιο Πνεύμα
[8]

. 

Η θεογνωσία δεν αποτελεί θεωρητική υπόθεση, ἀλλὰ ὑπαρξιακὸ γε-

γονός· είναι καρπός προσωπικής κοινωνίας και ἑνώσεως του ανθρώπου με 

τον Θεό· καρπός κοινωνίας «εν τη  υπάρξει». Όπως και αντιθέτως η απου-

σία μιας τέτοιας κοινωνίας φανερώνει αλλοτρίωση του ανθρώπου από τον 

Θεό· ἀποξένωση  και  έμπρακτη άγνοιά του
[9]

.  Ο Μέγας Βασίλειος λέει: 

«Θεοῦ άγνοια θάνατός εστι ψυχής»
[10]

. Και ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογη-

τής γράφει ότι η άλογη και ανόητη έξη της αγνοίας εἶναι μητέρα όλων των 

κακών
[11]

. 

Η άρση της αλλοτριώσεως αυτής κατορθώνεται από τον άνθρωπο με 

την αὐτοσυγκέντρωση και την απόσπασή του από τις βιοτικές μέριμνες  σε 

κατάσταση εσωτερικής και ἐξωτερικῆς ησυχίας. Η ἡσυχία δεν αποτελεί αυ-

τοσκοπό αλλά μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Η βιβλική προτρο-

πή «σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ ειμι ο Θεός»
[12]

, δεν οδηγεί μόνη της στην 

θεογνωσία. Ο Θεὸς γνωρίζεται με την τήρηση των εντολών του, που  απαιτεί 

την ενοποίηση και ενεργοποίηση του ἀνθρώπου και προϋποθέτει την επανέ-

νωση του νου με την καρδιά του. Το έργο αυτό δεν είναι εύκολο ούτε ευχά-

ριστο εξ αρχής για τον εκπεσόντα άνθρωπο. 

 Η τήρηση των εντολών του Θεού μπορεῖ να αρχίζει ως υποχρέωση 

απέναντι στον Χριστό. Όταν όμως αυτή γίνεται με φιλότιμο και ευγνωμοσύ-

νη, με πόνο καρδιάς και κόπο για τον Χριστό, μετατρέπεται σε προσωπική 

σχέση με αυτόν, που είναι η ουσία κάθε αρετής: «Ει γαρ ουσία της εν ε-

κάστω αρετής ο εις υπάρχειν Λόγος του Θεού μη αμφιβέβληται ‒ ου-

σία γαρ πασών των αρετών αυτός εστιν ο Κύριος ημών Ιησούς Χρι-

στός….‒πᾶς δηλονότι άνθρωπος αρετής καθ’ἕξιν παγίαν μετέχων 

ἀναμφηρίστως Θεού μετέχει της ουσίας των αρετών»
[13]

. 
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