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� «ΤΤΤΤῶν θθθθεοφόρων ππππατέρων ττττῆς � � � �ν ΝΝΝΝικαίᾳ Ζ΄ ΟΖ΄ ΟΖ΄ ΟΖ΄ Οἰκ. σσσσυνόδου (787787787787)». 
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�   Θεοφάνους ὁμολογητοῦ τοῦ Γραπτοῦ, ἐπισκόπου Νικαίας (850).  
 

«∆ΟΓΜΑ» ΚΑΙ ΖΩΗ  
 ΗΗΗΗ λέξη «δόγµα» σ’ άλλους προκαλεί σεβασµό και δέος και 
άλλοι την ακούν, σαν κάτι ξένο, αυστηρό, που θέλει να επιβληθεί 
βίαια. Το δόγµα όµως είχε και έχει θεµελιώδη σηµασία για την Εκ-
κλησία. Ας προσπαθήσουµε, λοιπόν, να πλησιάσουµε την έννοιά 
του, να την ξεκαθαρίσουµε και να δούµε τι σηµαίνει για την χριστια-
νική ύπαρξη.  
 ΤΤΤΤο δόγµα είναι µια απόφαση σε θέµατα πίστεως, που παίρνει 
η Εκκλησία µε όλη την συνείδηση της ευθύνης της και µε ολόκληρο 
το βάρος της αυθεντίας της. Το δόγµα είναι η κατάληξη µιας µακράς 
ιστορίας χριστιανικής πείρας και σκέψεως, αγώνος και πόνου ακό-
µη. Το όργανο της Εκκλησίας, που διατυπώνει το δόγµα είναι η Οι-
κουµενική Σύνοδος. 
 ΑΑΑΑπό την έννοια του δόγµατος προκύπτουν σοβαρά προβλή-
µατα. Το δόγµα είναι µία συγκεκριµένη και αµετάβλητη πρόταση. 
Αλλά δεν αντίκειται κάτι τέτοιο µε την ουσία της θρησκείας, που εί-
ναι κάτι κατ’ εξοχήν ζωντανό; Το δόγµα είναι κάτι οριστικό και α-
πόλυτο. Αλλά δεν αντίκειται αυτό µε την ουσία της ανθρώπινης 
ζωής, που συνεχώς µεταβάλλεται και αναζητεί νέες µορφές; Το δόγ-
µα είναι κάτι ακριβές και αυστηρό. ∆εν έρχεται όµως αυτό σε αντί-
θεση µε τον Χριστιανισµό, που είναι µια θρησκεία της εσωτερικότη-
τας και της αγάπης; Το δόγµα είναι νόµος, «ὅρος πίστεως». ∆εν συ-
γκρούεται αυτό µε το πνεύµα του Ιησού, που θέλει να οδηγήσει τους 
ανθρώπους στην ελευθερία του πνεύµατος και στην γενναιότητα της 
αγάπης; 
 ΕΕΕΕίναι ερωτήµατα αυτά, που γεννώνται έντονα στον σηµερινό 
άνθρωπο, που δείχνει προθυµία να δεχθεί, θεωρητικά έστω, την ηθι-
κή διδασκαλία του Χριστιανισµού – για την αγάπη, τη δικαιοσύνη, 
την     ειλικρίνεια     κλπ.   –     δυσανασχετεί     όµως,     όταν    του   2 µιλήσουµε   για  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. η΄ 5 (Λουκ. η΄ 5 (Λουκ. η΄ 5 (Λουκ. η΄ 5 –––– 15) 15) 15) 15)    

    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην∙ Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖ-

ραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. Καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁ-

δόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕ-

τερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· 

καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέ-

πνιξαν αὐτό∙ καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε 

καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγο-

ντες· Τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; Ὁ δὲ εἶπεν· Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστή-

ρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ∙ τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες 

μὴ βλέπωσι, καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. Ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· Ὁ σπό-

ρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα 

ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πι-

στεύσαντες σωθῶσιν. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας, οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς 

δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύου-

σι, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗ-

τοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ 

βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, 

οὗτοί εἰσιν, οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον, κα-

τέχουσι, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. Ταῦτα λέγων, ἐφώνει· Ὁ ἔχων 

ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.  
    

   

δόγµατα. Αλλά ένας Χριστιανισµός χωρίς δόγµα είναι ένα σώµα χω-
ρίς σκελετό.  

ΘΘΘΘα πρέπει να ξεκινήσουµε από την «αποκάλυψη», την φανέ-
ρωση του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Με τον Χριστό ο 
Θεός, ο γνωστός προηγουµένως, ως δηµιουργός του κόσµου, µπαί-
νει στην ιστορία των ανθρώπων, ζει µαζί µε τους ανθρώπους και θέ-
λει να µεταβάλει την παλιά δηµιουργία σε νέα, σε «καινή κτίση». 
 ΑΑΑΑυτή η θεϊκή πραγµατικότητα πηγάζει από την ελευθερία του 
Θεού. Μόλις όµως εισέρχεται στον κόσµο διαφοροποιείται. Πρέπει 
να µιλήσει ο Θεός την γλώσσα των ανθρώπων µιας ορισµένης επο-
χής. Πρέπει να χρησιµοποιηθούν άνθρωποι: προφήται – απόστολοι. 
Και καθένας έχει την ιδιοµορφία του. Βέβαια, πάνω απ’ όλα επικρα-
τεί και κατευθύνει η δύναµη του Αγ. Πνεύµατος. Οι πρώτοι ακροα-
τές δέχονται άµεσα το Ευαγγέλιο, πιστεύουν. Αργότερα όµως αρχί-
ζουν   να   ρωτούν   το   πώς   και   το   γιατί.   Θέλουν  να  µπορούν  να   δώσουν 
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λόγο και στον εαυτό τους και σ’ εκείνους, που τους ρωτούν, γι’ αυ-
τό, που πιστεύουν. 
 

 ΗΗΗΗ αποκάλυψη – το περιεχόµενο της πίστεως – είναι κυρίως ο 
Ιησούς Χριστός. Και οι βασικότερες ερωτήσεις της χριστιανικής 
σκέψεως είναι: Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός; Πώς είναι; Ποια σχέ-
ση έχει µε τον Θεό; Ποια µε τους ανθρώπους; Αυτά τα ερωτήµατα 
αρχίζουν ήδη στον Απ. Παύλο και στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και 
στην διαδροµή της χριστιανικής ιστορίας προχωρούν σε πλήρη ανά-
πτυξη.  
 

 ΣΣΣΣτο ερώτηµα, ακριβώς, ήταν ο Χριστός Θεός και σε ποια 
σχέση βρίσκεται η θεότητά Του µ’ Εκείνον, που ονοµάζει η Αγία 
Γραφή Θεόν, απάντησε η Εκκλησία µε το δόγµα το «τριαδικό» και είπε 
ότι ο Ιησούς είναι ο «Υἱός ὁ μονογενής» «Θεός ἐκ Θεοῦ». Στο ε-
ρώτηµα, ήταν ο Χριστός πραγµατικός άνθρωπος, απάντησε η Εκ-
κλησία µε το δόγµα της θείας και ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Έπειτα προ-
έκυψαν τα ερωτήµατα: Σε ποια σχέση βρίσκεται η θεία µε την αν-
θρώπινη φύση στο Χριστό; Πώς πραγµατοποιήθηκε η ένωση των 
δύο φύσεων; Πώς η διάκριση; Πώς υπήρξε; Πώς έζησε; 
 

 ΣΣΣΣτην προσπάθεια να δοθή η απάντηση ξεχώρισαν δύο τάσεις: 
Η µία της σχολής της Αλεξανδρείας, που ξεκινώντας από την ένωση 
των φύσεων κατέληγε στην απορρόφηση της ανθρώπινης από την 
θεία φύση στον Χριστό. Η άλλη ήταν της σχολής της Αντιόχειας. 
Ξεκινούσε από την διάκριση των φύσεων που κατέληγε στην σχεδόν 
µη πραγµατική ενανθρώπιση του Θεού. 
 

 ΤΤΤΤην απάντηση έδωκε η Σύνοδος της Χαλκηδόνος. Ότι οι δύο 
αντίθετες και αντικρουόµενες τάσεις καταστρέφουν την αλήθεια της 
πραγµατικότητας του Χριστού και είναι πλανηµένες. Όσα σωστά 
στοιχεία έχουν διατηρούνται. Ό,τι κρατά τις δύο φύσεις ενωµένες εί-
ναι το «πρόσωπο». Γιατί οι δύο φύσεις είναι ενωµένες χωρίς να συγ-
χέονται και χωρίς να διαιρούνται στο ένα πρόσωπο του Χριστού. Έ-

νας είναι στον οποίο ανήκει αυτή η ύπαρξη. Ένα εγώ. Ο Υιός του Θεού.  
 

 ΟΟΟΟι συνέπειες αυτού του δόγµατος για την χριστιανική ύπαρξη 
και ζωή είναι πολύ βασικές. Γιατί το δόγµα αυτό µάς τονίζει ότι ο 
Χριστός αγίασε την ανθρώπινη φύση, που «προσέλαβε» χωρίς να 
την   απορροφήσει.   Έτσι   αγίασε   «δυνάµει»   ολόκληρη  την   ανθρώπινη  φύση.  
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Ο αγιασµός, λοιπόν, του κάθε πιστού δεν είναι απλώς συνέπεια συµ-
µορφώσεώς του σε ορισµένες ηθικές επιταγές, αλλά είναι απόρροια της 

νέας πραγµατικότητας, που προκύπτει απ’ την ενσωµάτωσή µας στο Χριστό. Αυτή η 
ενσωµάτωση, που πραγµατώνεται µε την Εκκλησία και «ἐν τῇ Ἐκ-

κλησίᾳ» κάνει το «δυνάµει» «�νεργεί-» για τον καθένα πιστό χωριστά, 
που αγιάζεται «ἐν Χριστῷ» χωρίς να χάνει την προσωπικότητά του.   
 ´ΙΙΙΙσως διερωτηθούµε: Τι διαφωτίζεται µε αυτά; Τι καταλαβαί-
νουµε; Ένα κυρίως: Πόσο αβόλιστο και ανεξερεύνητο είναι το µυ-
στήριο. Είχαν προσπαθήσει πριν από την Σύνοδο οι δύο σχολές, της 
Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας, να ερµηνεύσουν µε την ανθρώπι-
νη λογική το µυστήριο. Κατέληξαν στην πλάνη. Και στην αίρεση. 
Το δόγµα προφυλάσσει το µυστήριο. ∆εν ερµηνεύει µε τα µέτρα της 
ανθρώπινης λογικής. Είναι σαν ένα φράγµα γύρω από µια πηγή, που 
βοηθεί να µην σκορπίσει το νερό της. Ένα ατσάλινο τείχος, που πε-
ρικλείει το µυστήριο και το προφυλάσσει από την διάλυση. 
 ΠΠΠΠάντοτε στα µυστήρια της πίστεως υπάρχουν στοιχεία, που 
δέχεται εύκολα ο άνθρωπος και άλλα, που του φαίνονται ξένα και 
θέλει να τα απορρίψει. Όταν κρατά µόνο ορισµένα στοιχεία, που τα 
αναλύει µε την ανθρώπινη λογική, τα αναπτύσσει µονοµερώς και τα 
υπερτονίζει, οδηγείται στην αίρεση. Γιατί αίρεση είναι ακριβώς η υ-
περβολική ανάπτυξη τού επί µέρους εις βάρος του όλου. Ενώ το 
δόγµα πολεµά αυτήν την τάση και διατηρεί την πληρότητα του µυστηρίου, 
το όλον της αλήθειας. 
Μητροπολίτου Κορωνείας Παντελεήµονος (Καθρεπτίδη), από το βιβλίο «Μέ ὅρα-

μα καί τόλμη», σελ. 141 – 146, © 2014, Εκδόσεις Αρµός  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)  � Προβολή των ταινιών «The King’s Speech (Ο Λόγος του Βασιλιά)» &  «Ρίο 2» � 
Σήµερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 7:00 µ.µ. στο Πνευµατικό 
Κέντρο του Ναού µας θα προβληθούν παράλληλα οι ταινίες, «The King’s 
Speech (Ο Λόγος του Βασιλιά)» για τους µεγάλους και για τα µικρά µας 
παιδιά «Ρίο 2». ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΡΑ! 
2)          ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, ΑΑΑΑγία Παρασκευή Καγκελίων γία Παρασκευή Καγκελίων γία Παρασκευή Καγκελίων γία Παρασκευή Καγκελίων 7:00π.µ.        
Πέµπτη 15 Οκτωβρίου 2015, Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο ---- Ράφτη  Ράφτη  Ράφτη  Ράφτη 7:00π.µ.        
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, Παρεκκλήσι Οσίου ∆αβίδ Παρεκκλήσι Οσίου ∆αβίδ Παρεκκλήσι Οσίου ∆αβίδ Παρεκκλήσι Οσίου ∆αβίδ 7:00π.µ.                                            
Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ.                                            
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