ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ από. . .

. . . τον ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η ΤΖΕΛΕΠΗ

1. Επειδή στη µεγάλη πλειοψηφία των αναγεννηµένων πιστών
υπάρχει άγνοια ή σύγχυση για τη διδασκαλία της "αγίας Τριάδας" και
επειδή είναι γενική η διαπίστωση ότι αδυνατούν µε τεκµηριωµένα
επιχειρήµατα να στηρίξουν την όποια άποψή τους, στην παρούσα
µελέτη µας θα γίνει µία σαφή αναφορά στην καθαρώς «τριαδική θεολογία», προκειµένου να αποσαφηνιστούν µερικές ουσιώδεις και βασικές έννοιές της, ώστε να µην υπάρχουν κενά και απορίες στον
ενδιαφερόµενο. Η µελέτη αυτή δεν αποσκοπεί να ταχθεί, ούτε
υπέρ της «τριάδας», ούτε κατά της «τριάδας». Ίσως για πολλούς
αυτό να θεωρηθεί σχήµα οξύµωρο ή αντιφατικό, αλλά στόχος είναι
να γίνει µια αντικειµενική καταγραφή και ανάλυση των όρων, των
εννοιών και των γεγονότων, ώστε ο αναγνώστης στο τέλος της µελέτης να οδηγηθεί ο ίδιος να λάβει θέση υπέρ ή κατά της «τριάδας»,
γιατί σήµερα η διδασκαλία της «αγίας Τριάδας» είναι ένα ταµπού
απαραβίαστο, γιατί µε αυτό γαλουχήθηκε και µεγάλωσε. Εάν µεν η
διδασκαλία της «αγίας Τριάδας» είναι σύµφωνη µε το Λόγο του
Θεού, θα πρέπει να µάθει να την τεκµηριώνει σωστά και να µην έχει
µια επιφανειακή και ρηχή γνώση των πραγµάτων. Εάν αντίθετα, η
διδασκαλία αυτή «δεν στηρίζεται» στη Βίβλο, επίσης θα πρέπει να
έχει ισχυρά τεκµήρια για να µπορεί να το αποδεικνύει.
Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι ένα συγκλονιστικά µεγάλο
ποσοστό µεταξύ των αναγεννηµένων πιστών (ποσοστό που φθάνει
µέχρι και το 80%) δεν γνωρίζει και δεν µπορεί να τεκµηριώσει την
«τριαδική διδασκαλία». Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι µεταξύ των
διαφόρων δογµατικών οµολογιών και κινήσεων δεν υπάρχει ενιαία
και ταυτόσηµη δογµατική τοποθέτηση.
ΕΑΝ ερωτηθεί κάποιος που ακολουθεί τη διδασκαλία αυτή να
απαντήσει «τι είναι ή πως εννοεί της αγία Τριάδα», αβίαστα απαντά
«Τριάδα είναι Πατέρας, Υιός και άγιο Πνεύµα».
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ΕΑΝ του ζητηθεί να κάνει µια ανάλυση επάνω στο θέµα αυτό, θα
βρεθεί σε αµηχανία και θα πέφτει σε αντιφάσεις, καθόσον η απάντησή του δεν θα πείθει και στο τέλος θα κλείσει το θέµα επικαλούµενος
το «µυστήριον της τριαδικότητας». Αυτή είναι η συνηθισµένη απάντηση που δίνουν όσοι δεν έχουν βαθιά γνώση της τριαδικής θεολογίας, δεν έχουν δηλαδή επίγνωση της διδασκαλίας αυτής, καθόσον
τη θεωρούν µυστήριο, το «µυστήριον της τριαδικότητας» και έτσι
προσπερνούν πολύ εύκολα ένα τόσο ουσιώδες θεολογικό θέµα.
Για τους αναγεννηµένους πιστούς (σε όποια οµολογία και αν
ανήκουν) δεν υπάρχουν «µυστήρια», γιατί ο Κύριος Ιησούς είναι
που αποκαλύπτει τα µυστήρια στα παιδιά Του. Ο απ. Παύλος γράφει
ότι είµαστε «οικονόµοι των µυστηρίων του Θεού ….και της πολυειδούς
χάριτος του Θεού» (βλ. Α΄ Κορινθίους ∆/4:1, Α΄ Πέτρου ∆/4:10) και ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ σηµαίνει ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, είµαστε διαχειριστές των αποκεκαλυµµένων µυστηρίων του Κυρίου. Ο Παύλος µας δίνει επίσης το
παράδειγµα, λέγοντας «γνωρίζω εις τίνα επίστευσα», δηλαδή µας
λέγει ότι «ΞΕΡΩ σε ποιον επίστευσα, ΞΕΡΩ ποιος είναι ο Κύριός µου
και ο Θεός µου, ΞΕΡΩ όταν λέγω Πατέρα, ποιος είναι ο Πατέρας,
ΞΕΡΩ όταν λέγω Ιησούς, ποιος είναι ο Ιησούς και ΞΕΡΩ όταν λέγω
το άγιο Πνεύµα του Θεού, ποιο είναι το Πνεύµα, γιατί ΓΝΩΡΙΖΩ ΣΕ
ΠΟΙΟΝ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑ(».
Στην Καινή ∆ιαθήκη έχουµε πολλές αναφορές για «µυστήρια»,
τα οποία ο Κύριος Ιησούς τα έχει αποκαλύψει στο λαό Του, όπως
είναι τα παρακάτω:
Το «µυστήριον της ευσεβείας» (Α΄ Τιµόθεου Γ/3:16),
Το «µυστήριον της ανοµίας» (Β΄ Θεσσαλονικείς Β/2:6-7),
Το «µυστήριον του Χριστού και της Εκκλησίας» (Εφεσ.Ε/5:31-32),
Το «µυστήριον της βασιλείας του Θεού» (Μάρκος ∆/4:11-12),
Το «µυστήριον της αρπαγής της Εκκλησίας»
(Α΄ Θεσσαλονικείς ΙΕ/15:51-54),

Το «µυστήριον του ευαγγελίου» (Εφεσίους ς’/6:18-20),
Το «αποκεκρυµµένο µυστήριον»
(Κολοσσαείς Α:26-28 και Εφεσίους Γ/3:1-8),
Το «σεσιωπηµένον µυστήριον» (Ρωµαίους Ις΄/16:25),
Το «µυστήριον του Θεού και Πατρός και του Χριστού»
(Κολοσσαείς Β/2:1-3 και ∆/4:2-4),
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Το «µυστήριον της πίστεως» (Α΄ Τιµόθεου Γ/3:8-10),
Το «µυστήριον των 7 αστέρων» (Αποκάλυψη Α:19-20),
Το «µυστήριον της µεγάλης Βαβυλώνας» (Αποκάλυψη Ι΄/10:5-7),

κτά βασανιστήρια για έναν Θεό «µυστηριώδη», για έναν Θεό που δεν
τους είχε αποκαλυφθεί και τον θεωρούσαν «µυστήριον»;

Στα παραπάνω αναφερόµενα µυστήρια ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ το «µυστήριον της τριαδικότητας», καθόσον (προσέξτε το αυτό), άλλο είναι
να πιστεύει κάποιος στην «τριάδα» και άλλο είναι να πιστεύει στον
Πατέρα, στον Υιό και στο άγιο Πνεύµα του Θεού, είναι δύο τελείως
διαφορετικά θεολογικά θέµατα, που επιφανειακά φαίνονται να ταυτίζονται και να µην υπάρχει θεολογική διάκριση µεταξύ τους και εκεί
είναι που προσκόπτουν όσοι δεν έχουν επίγνωση του Θεού.

λη σύγχυση, τι εννοούµε µε τους όρους «τριάδα», ή «αγία Τριάδα» ή
«τριαδικός Θεός», θα κάνουµε µία καταγραφή όλων των υπαρχουσών απόψεων και διδασκαλιών, που είναι, όχι κατά, αλλά υπέρ της
«αγίας Τριάδας», όπως αυτές αναφέρονται, είτε στη διεθνή βιβλιογραφία, είτε στην επίσηµη ιστοσελίδα των διαφόρων δογµατικών
οµολογιών. Κατά την προσωπική µου άποψη, οι βασικές περί «τριάδας» διδασκαλίες είναι τέσσερις (αν και η 4η κατά σειρά αναφερόµενη,
δεν θεωρείται "τριαδική"), χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες διδασκαλίες επ’ αυτού. Εδώ, για διευκόλυνση και
καλύτερη κατανόηση του θέµατος, έγινε οµαδοποίηση των σχετικών
διδασκαλιών περί «τριαδικού Θεού» αρχίζοντας από την πιο απλή
και γενικότερα αποδεκτή περίπτωση, µέχρι την πιο ενδεδειγµένη ή
ακραία περίπτωση:

Εάν η πρώτη αποστολική εκκλησία είχε σύγχυση και δεν είχε
επίγνωση ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ και
ΠΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, τότε εύλογες είναι και οι δικές µου
παρακάτω απορίες:
Ο απ. Παύλος λάθος γράφει «γνωρίζω εις τίνα επίστευσα;» Εάν δεν
είχε αποκάλυψη και επίγνωση ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο
ΘΕΟΣ ΤΟΥ, πως θα µπορούσε να υποφέρει κακουχίες, πείνες, στερήσεις, ξυλοδαρµούς, πόνους και θλίψεις; Θα µπορούσε να µάχεται
για κάτι που το θεωρούσε «µυστήριο;» Νοµίζω ότι η απάντηση είναι
πλέον αυτονόητη.

2. Για να είναι αντικειµενική η µελέτη µας και επειδή υπάρχει µεγά-

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 1η

Οι πιστοί της πρώτης εκκλησίας, θα µπορούσαν να αντέξουν τα
λιοντάρια της Ρώµης, τις φυλακίσεις, τους ξυλοδαρµούς και τα φρι-

«Τριαδικός Θεός είναι Πατήρ, Υιός και άγιο Πνεύµα». Αυτή
είναι η πιο συνηθισµένη και ευρέως αποδεκτή άποψη, χωρίς να
γίνεται καµιά απολύτως διευκρίνιση τι είναι, όταν λέµε «Πατήρ, Υιός
και άγιο Πνεύµα». Είναι πρόσωπα; Είναι τίτλοι; Είναι φανερώσεις; Ή είναι κάτι άλλο; Στα ερωτήµατα αυτά, δεν υπάρχει απάντηση, γιατί οι ακολουθούντες την άποψη αυτή, δεν κάνουν καµιά, µα
καµιά απολύτως δογµατική ερµηνεία και ανάλυση, απλά γίνεται από
αυτούς µόνο ονοµαστική αναφορά ότι «ΤΡΙΑ∆Α είναι ΠΑΤΕΡΑΣ,
ΥΙΟΣ και ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ» και για να «τεκµηριώσουν» την άποψή
τους αυτή επικαλούνται µερικά συγκεκριµένα εδάφια µέσα από τη
Βίβλο, τα οποία εδάφια γι’ αυτούς είναι από µόνα τους «ισχυρές αποδείξεις» των ισχυρισµών τους και δεν χρειάζονται ερµηνεία. Για
τους υποστηρικτές της διδασκαλίας αυτής, δεν υπάρχει αποκαλυπτικός λόγος, παίρνουν τα εδάφια όπως είναι «κατά γράµµα». Τα πιο
συνήθη εδάφια που χρησιµοποιούν ως επιχειρήµατά τους, κατά σειρά αξιολόγησης και σπουδαιότητας, είναι τα παρακάτω, σε κείµενο
της µετάφρασης του αρχιµ. Νεόφυτου Βάµβα:
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Ο απ. Πέτρος είχε συλληφθεί από τον Ιουδαίο ηγεµόνα και την
εποµένη θα τον θανάτωνε. Μας αναφέρει η Βίβλος ότι το βράδυ
εκείνο κοιµόταν. Θα µπορούσε να έχει αυτή την τέλεια ειρήνη µέσα
του και να κοιµάται σαν µικρό παιδάκι, όταν γνώριζε ότι την εποµένη
ηµέρα δεν θα ζούσε, εάν δεν είχε επίγνωση για το ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο
ΘΕΟΣ που υψώνει και λατρεύει, αλλά ήταν γι’ αυτόν ένα πυκνό
µυστήριο; Εγώ, εάν γνώριζα ότι την επόµενη ηµέρα, όχι ότι θα µε
σκότωναν, αλλά απλά ότι θα µε ανέκριναν, όλη τη νύχτα δεν θα
µπορούσα να κοιµηθώ, θα είχα µεγάλη αγωνία και όµως ο Πέτρος µε
τέλεια γαλήνη στην καρδιά του κοιµόταν, γιατί είχε επίγνωση ποιος
ήταν ο Κύριός Του.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΗ/28:19. «Πορευθέντες λοιπόν µαθητεύσατε πάντα τα
έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το ΟΝΟΜΑ του Πατρός, και του Υιού
και του Αγίου Πνεύµατος, διδάσκοντες αυτούς…..»
Β΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΙΓ/13:14. «Η ΧΑΡΙΣ του Κυρίου Ιησού Χριστού και
η ΑΓΑΠΗ του Θεού και η ΚΟΙΝΩΝΙΑ του Αγίου Πνεύµατος είη µετά
πάντων υµών, αµήν».
ΓΕΝΕΣΙΣ Α/1:26. «Και είπεν ο Θεός, Ας κάµωµεν άνθρωπον κατ'
εικόνα ηµών, καθ' οµοίωσιν ηµών· και ας εξουσιάζη («αρχέτωσαν»
/αρχ.κείµενο) επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του
ουρανού…. κλπ».
Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ Ε/5:7-8. «∆ιότι τρεις είναι οι µαρτυρούντες (…εν τω
ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύµα, και ούτοι οι τρεις
είναι έν· και τρεις είναι οι µαρτυρούντες εν τη γη…), το Πνεύµα και το
ύδωρ και το αίµα, και οι τρεις ούτοι αναφέρονται εις το έν».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείµενο που είναι µέσα σε παρένθεση, δεν υπάρχει στο

πρωτότυπο αρχαίο Ελληνικό κείµενο. Για το θέµα αυτό διαβάστε το σχετικό
κεφάλαιο από το βιβλίο των εκδόσεών µας «ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ και
Η ΑΝΩΤΕΡΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ».

Αυτή η άποψη -κατά βάση- γίνεται αποδεκτή από τους απλούς
πιστούς, που δεν µπαίνουν σε δογµατικές ερµηνείες, είτε γιατί δεν
γνωρίζουν, είτε γιατί δεν µπορούν να ερµηνεύσουν το Λόγο του
Θεού, είτε γιατί δεν θέλουν να έχουν µια πιο βαθιά επίγνωση της
αλήθειας, καθόσον θεωρούν ότι πνευµατικά είναι καλυµµένοι. Γι’
αυτούς, εφόσον ο Λόγος του Θεού γράφει «Πατήρ, Υιός και άγιον
Πνεύµα» ή χρησιµοποιεί πληθυντικό αριθµό, που φανερώνει «τριάδα», δεν χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσεις, ερµηνείες και σχόλια.

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 2η
«Τριαδικός Θεός είναι ΕΝΑΣ Θεός µε ΤΡΕΙΣ υποστάσεις,
δηλαδή τρισυπόστατος Θεός, ΕΝΑΣ Θεός µε ΤΡΙΑ πρόσωπα,
Πατήρ, Υιός και άγιο Πνεύµα». Αυτή η άποψη είναι κυρίως αποδεκτή από τους σχολιαστές και ερµηνευτές του Λόγου του Θεού, από
αυτούς που δεν αρκούνται από µια απλή αναφορά, αλλά θέλουν να
έχουν µια πληρέστερη γνώση για τη φύση του Θεού. Οι υποστηρι-
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κτές αυτής της διδασκαλίας αποδέχονται µεν ότι οι τρεις υποστάσεις είναι θείες, αλλά ρητά καταδικάζουν ότι έχουµε «τρεις Θεούς».
Για το λόγο αυτό δεν χρησιµοποιούν (ή τουλάχιστον το αποφεύγουν)
τις εκφράσεις «ΘΕΟΣ Πατέρας», «ΘΕΟΣ Υιός» και «ΘΕΟΣ άγιον
ης
Πνεύµα», που συνήθως χρησιµοποιούν οι υποστηρικτές της 3 διδασκαλίας όπως θα αναφέρουµε στη συνέχεια. Ενώ δεν χρησιµοποιούν αυτούς τους όρους, στην πράξη όµως αντιµετωπίζουν ένα
σοβαρό πρόβληµα όταν θέλουν να τεκµηριώσουν ότι ο Ιησούς είναι
το 2ο πρόσωπο της αγίας Τριάδας, καθόσον υποστηρίζουν ότι ο
Ιησούς προϋπήρχε ως «Θεός Υιός» και άφησε τη δόξα Του στον
ουρανό, αφού εκένωσε τον εαυτόν Του και ως απλός άνθρωπος
ήρθε εδώ στη γη, στηρίζοντας την άποψή τους αυτή στην Φιλιππησίους Β/2:5-8, περίπτωση για την οποία έχουµε αναφερθεί σε άλλη
µελέτη µας, καθόσον για τη διδασκαλία αυτή που είναι γνωστή ως
«κενωτικό ζήτηµα», είχε δηµιουργηθεί στο παρελθόν µεγάλο θέµα
η
µεταξύ των πιστών µιας συγκεκριµένης οµολογίας. Άρα, κατά τη 2
διδασκαλία «ΤΡΙΑ∆ΙΚΟΣ Θεός, είναι ένας Θεός µε 3 θείες ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, αλλά δεν αποτελούν 3 ΘΕΟΥΣ, είναι ΕΝΑΣ Θεός µε 3
θεία ΠΡΟΣΩΠΑ».
(1) Εδώ θα πρέπει να γίνει µια ουσιώδη διευκρίνιση όσον αφορά
τον Ελληνικό όρο «υπόσταση». Αναφέρει στην Εβραίους Α:3 ότι ο
Υιός είναι η ακτινοβολία της δόξας του Πατέρα και ο χαρακτήρας ΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ του Πατέρα, όχι ΤΩΝ υποστάσεων του Πατέρα: «Όστις
ών απαύγασµα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως Αυτού…». Η
Ελληνική γλώσσα, από γραµµατική και συντακτική άποψη θεωρείται
η πιο τέλεια γλώσσα του κόσµου, όσον αφορά την ακρίβεια των
ορισµών της και τη σαφή ερµηνεία και απόδοση της κάθε λέξης. Για
το λόγο αυτό, ο Θεός επέτρεψε να γραφτεί ο Λόγος Του στην Καινή
∆ιαθήκη απευθείας στην Ελληνική γλώσσα. Ακόµα και η Παλαιά ∆ιαθήκη, που γράφτηκε στην Εβραϊκή γλώσσα, όταν µεταφράστηκε στα
Ελληνικά από τους Εβδοµήκοντα, άρχισε το Ελληνικό κείµενο να
χρησιµοποιείται επίσηµα πλέον και από του Εβραίους.
Σύµφωνα µε τα Ελληνικά λεξικά η λέξη «υπόσταση» σηµαίνει
«ύπαρξη, θεµέλιο, αλήθεια, µοναδικότητα», κατά συνέπεια ο δισυπόστατος ή ο τρισυπόστατος είναι αυτός που έχει 2 ή 3 ξεχωριστές,
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ανεξάρτητες µεταξύ τους υποστάσεις/υπάρξεις. Ο όρος «τρισυπόστατος Θεός» για να αποδοθεί σωστά γραµµατικά, προϋποθέτει 3
ξεχωριστές και ανεξάρτητες θείες προσωπικότητες. Κατά συνέπεια η
2η άποψη που υποστηρίζει έναν ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟ ΘΕΟ, που δεν
είναι ΤΡΕΙΣ ΘΕΟΙ, παρουσιάζει κενό στη γραµµατική ερµηνεία.
(2) Θα πρέπει να γίνει διαχωρισµός µε την γραµµατική ερµηνεία του
«σχιζοφρενούς ατόµου», το οποίο µπορεί να παρουσιάζει 2 διαφορετικές προσωπικότητες. Στην περίπτωση αυτή, έχουµε µόνο ΜΙΑ
υπόσταση και ∆ΥΟ διαφορετικές συµπεριφορές του ίδιου του
σχιζοφρενούς ατόµου. Τη µία στιγµή βλέπουµε να παρουσιάζεται
ως άτοµο καθ’ όλα λογικό µε τη δική του προσωπικότητα και την
άλλη στιγµή να παρουσιάζεται µε τη σχιζοφρενική του προσωπικότητα, η οποία δεν είναι δική του και οφείλεται σε άλλα αίτια (ψυχολογικά, παθολογικά, πνευµατικά, κλπ), που δεν είναι του παρόντος
να αναφερθούν, καθόσον ανήκουν στη σφαίρα της ιατρικής και ψυχιατρικής επιστήµης και επ’ αυτού υπάρχει πλούσια επιστηµονική
βιβλιογραφία, στην οποία µπορεί να ανατρέξει ο ενδιαφερόµενος.
Την παραπάνω περίπτωση θα µπορούσαµε να την παραλληλίσουµε και µε τα λόγια της Βίβλου: «Άνθρωπος δίγνωµος είναι ακατάστατος εν πάσαις ταις οδοίς αυτού» (Ιάκωβος Α/1:8). Το αρχαίο Ελληνικό κείµενο δεν αναγράφει «δίγνωµος» (δύο γνώµες), αλλά «δίψυχος» (δύο ψυχές). Η Βίβλος µας αποκαλύπτει ότι ο δίψυχος άνθρωπος είναι ΑΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ σε όλη την πορεία της ζωής του. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι ο δίψυχος άνθρωπος έχει και δύο διαφορετικές
υποστάσεις, αλλά στη ζωή του φανερώνει µε πολύ έκδηλο τρόπο ή
δύο διαφορετικές προσωπικότητες που οι πράξεις και οι ενέργειές
τους έρχονται σε αντίθεση µεταξύ τους, ή στην πιο απλή περίπτωση
έχουµε διάφορες αντιφατικές εκδηλώσεις της ίδιας προσωπικότητας.
Το «σχιζοφρενές άτοµο» και ο «δίψυχος άνθρωπος» σε πολλές
εκδλώσεις της προσωπικότητάς τους ταυτίζονται, υπάρχει πλήρης
ακαταστασία σε όλες τις εκδηλώσεις τους.

πονηρά πνεύµατα ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, αλλά µόνο
µία, που είναι η δική του. Απλά στην περίπτωση αυτή, η ανθρώπινη υπόσταση έχει υποταχθεί στα πονηρά πνεύµατα και ενεργεί παρά τη θέλησή του, όπως τα πονηρά πνεύµατα τον προστάζουν. Εάν για παράδειγµα, ένα άτοµο έχει καταληφθεί από 10
δαιµόνια, θα ήταν παράλογο να δεχτούµε ότι το άτοµο αυτό έχει 11
υποστάσεις (1 ανθρώπινη και 10 δαιµονικές). Στην Καινή ∆ιαθήκη
διαβάζουµε ότι ο Ιησούς εξέβαλε από τη Μαρία Μαγδαληνή 7 δαιµόνια, το ερώτηµα είναι «η Μαρία είχε 8 υποστάσεις, 1 δική της και 7
δαιµονικές;» Φυσικά όχι. Σε κάποια άλλη περίπτωση ο Ιησούς θεράπευσε έναν δαιµονιζόµενο µέσα στον οποίο κατοικούσε µία λεγεώνα
δαιµονίων, δηλαδή θα έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να είχε µέσα του
µια λεγεώνα από υποστάσεις; Η απάντηση είναι πλέον αυτονόητη.
(4) Μία άλλη συγκλονιστική περίπτωση έχουµε µε τον Ιούδα τον
Ισκαριώτη, το µαθητή που πρόδωσε τον Ιησού. Αναφέρει ο Λόγος
του Θεού ότι «ο Σατανάς εισήλθεν εις αυτόν». Ο ίδιος ο ∆ιάβολος, που
είναι µια ξεχωριστή πνευµατική οντότητα, που είναι µια ξεχωριστή
υπόσταση µπήκε µέσα σε έναν άνθρωπο, τον Ιούδα, ο οποίος είχε
τη δική του υπόσταση. Το ερώτηµα είναι: «Ο Ιούδας είχε 2 υποστάσεις, µία δική του και µία του ∆ιαβόλου; Ήταν δισυπόστατος;».
Όχι είχε µία υπόσταση, απλά έφερε για ένα µικρό διάστηµα (µέχρι
που αυτοκτόνησε) 2 φύσεις, την δική του ανθρώπινη φύση και τη
σατανική φύση του ∆ιαβόλου, η οποία σατανική φύση είχε υποτάξει
και καθοδηγούσε την ανθρώπινη φύση του Ιούδα, ήταν το υποχείριο
του Σατανά, ήταν το εκτελεστικό όργανό του. Παρόµοια περίπτωση
έχουµε και µε τον «άνθρωπο Χριστό Ιησού» µέσα στον οποίο
κατοίκησε «παν το πλήρωµα της θεότητας του Πατέρα». Είχε ο
Ιησούς εδώ στη γη 2 υποστάσεις, µία ανθρώπινη και µία θεϊκή; Όχι,
ο Ιησούς είχε δύο φύσεις, την ανθρώπινη φύση και τη φύση του
Πατέρα και οι 2 φύσεις είχαν ταυτιστεί πλήρως, γεγονός που ο
Ιησούς το έλεγε συχνά: «Όστις είδεν ΕΜΕ, είδε τον ΠΑΤΕΡΑ ….Ο Πατήρ ο µένων εν Εµοί, Αυτός εκτελεί τα έργα ….Εγώ και ο Πατήρ ΕΝ
(ένα) είµεθα» (βλ. Ιωάννης Ι∆/14:9-10 και Ι΄/10:30).

(3) Παρόµοια περίπτωση µε το «σχιζοφρενές άτοµο» είναι το «δαιµονιζόµενο άτοµο», δηλαδή το άτοµο το οποίο έχει καταληφθεί από
πνεύµατα πονηρίας (δαιµόνια). Τέτοιες περιπτώσεις γνωρίζουµε
πολλές µέσα από τη Βίβλο. Όταν ένα άτοµο έχει καταληφθεί από

Ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε
κοινός άνθρωπος, ήταν η φανέρωση του Πατέρα, του Κυρίου των
δυνάµεων, ήταν η ορατή εικόνα του Θεού του αοράτου (Κολοσσαείς
Α/1:15), ήταν ο Λόγος που έγινε «σαρξ» (Ιωάννης Α/1:14) και αυτό ο
Σατανάς το γνώριζε. Έπρεπε και αυτός να αντιµετωπίσει τον «άν-
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θρωπο Χριστό Ιησού» ως άνθρωπος, γι’ αυτό στον Ιούδα δεν µπήκε
µια λεγεώνα δαιµονίων για να αντιµετωπίσουν τον Ιησού, αλλά µπήκε ο άρχοντάς τους, ο ίδιος ο Εωσφόρος, ώστε «ΑΝΘΡΩΠΟΣ µε
σατανικές δυνάµεις να αντιµετωπίσει ΑΝΘΡΩΠΟ µε θείες δυνάµεις». Με τη σύλληψη και τη θανάτωση του Ιησού, ο Σατανάς
άρχισε να θριαµβολογεί για τη «νίκη» του, αλλά η χαρά του µετατράπηκε σε τραγωδία όταν ο Ιησούς αναστήθηκε.
(5) Πολλοί πιστοί που δεν γνωρίζουν την ορθή γραµµατική ερµηνεία του όρου «υπόσταση» και για να ερµηνεύσουν τον όρο «τρισυπόστατος Θεός» κάνουν τον ατυχή παραλληλισµό µε τον ανθρωπο, λέγοντας ότι: «Ο Θεός είναι τρισυπόστατος, Πατήρ, Υιός
και άγιο Πνεύµα, όπως ακριβώς είναι τρισυπόστατος και ο
άνθρωπος, σώµα, πνεύµα και ψυχή». Αυτή η ερµηνεία είναι αυθαίρετη, είναι αντίθετη από την απλή λογική. Ο άνθρωπος έχει µία
υπόσταση και σύµφωνα µε τη Βίβλο διακρίνεται στον εξωτερικό άνθρωπο, ο οποίος φθείρεται και στον εσωτερικό άνθρωπο, ο οποίος
καθηµερινά ανανεώνεται. Ο εξωτερικός άνθρωπος είναι το σώµα,
το θνητό µέρος της ύπαρξής του και ο εσωτερικός άνθρωπος είναι
το πνευµατικό µέρος της ύπαρξής του (πνεύµα και ψυχή) που µε το
φυσικό του θάνατο επιστρέφει στο ∆ηµιουργό Του.

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 3η

Θεός, είναι ο Θεός µε 3 θεία ΠΡΟΣΩΠΑ, ίσα µεταξύ τους, συµπροσκυνούµενα και συνδοξαζόµενα, είναι ο ΘΕΟΣ Πατήρ, ο
ΘΕΟΣ Υιός και ο ΘΕΟΣ Άγιο Πνεύµα».
Μέσα στη Βίβλο, δεν βλέπουµε ρητά να αναφέρονται 3 ξεχωριστά θεία πρόσωπα, αλλά βλέπουµε 2 πρόσωπα, τα οποία είναι ο
«ΘΕΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ» και ο «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ». Η θεία
φύση του Πατέρα ταυτισµένη µε την ανθρώπινη φύση του Υιού.
Αυτή την τυπολογία τη βλέπουµε συνέχεια µέσα στην Παλαιά
∆ιαθήκη, η οποία είναι γεµάτη από τύπους. Βλέπουµε την Κιβωτό της ∆ιαθήκης να αποτελείται από ξύλο επενδεδυµένο µε χρυσό.
Το ΞΥΛΟ, που καίγεται και εξαφανίζεται, είναι σύµβολο της ανθρώπινης φύσης και το ΧΡΥΣΑΦΙ, που η φωτιά το καθαρίζει, είναι η θεία
φύση. Ξύλο και χρυσάφι πλήρως ενωµένα και ταυτισµένα, σύµβολα
της ανθρώπινης φύσης του ΙΗΣΟΥ που είναι πλήρως ενωµένη και
ταυτισµένη µε τη θεία φύση του Πατέρα. Αυτή την ταύτιση τη
βλέπουµε παντού, από τη Γένεση µέχρι την Αποκάλυψη. Στην
Αποκάλυψη ΚΒ/22:3 βλέπουµε ότι στον ουρανό υπάρχει µόνο ΕΝΑΣ
ΘΡΟΝΟΣ και ονοµάζεται ο «θρόνος του ΘΕΟΥ και του ΑΡΝΙΟΥ». Είναι
ο «ένας» θρόνος που ανήκει και στο ΘΕΟ (θεία φύση) και στο ΑΡΝΙΟ,
τον αναστηµένο Ιησού Χριστό (ανθρώπινη φύση). Έχουµε ταύτιση της
θείας φύσης του ΠΑΤΕΡΑ µε την ανθρώπινη φύση του ΥΙΟΥ. Ένας
θρόνος για 2 πρόσωπα, αλλά όχι για 2 Θεούς.

«Τριαδικός Θεός είναι ο Θεός µε ΤΡΕΙΣ υποστάσεις, µε ΤΡΙΑ
πρόσωπα, είναι ο ΘΕΟΣ Πατήρ, ο ΘΕΟΣ Υιός και ο ΘΕΟΣ Άγιο
Πνεύµα». Αυτή η άποψη είναι αποδεκτή από µικρή µερίδα πιστών
και κυρίως από αυτούς που είναι συνειδητά µυηµένοι στην «τριάδα».
Οι υποστηρικτές αυτής της διδασκαλίας αποδέχονται ότι είναι «τρεις
Θεοί», ότι είναι τρεις ξεχωριστές θείες υποστάσεις, γι’ αυτό και
χρησιµοποιούν τους όρους «ΘΕΟΣ Πατέρας», «ΘΕΟΣ Υιός» και
«ΘΕΟΣ άγιον Πνεύµα», όρους τους οποίους οι υποστηρικτές των 2
προηγουµένων διδασκαλιών δεν αποδέχονται (τουλάχιστον συνειδητά), καθόσον δεν αναφέρονται ρητά στη Βίβλο. Ο Ιησούς Χριστός
µέσα στην Καινή ∆ιαθήκη αναφέρεται ως «Υιός του Ανθρώπου» (ανθρώπινη φύση) και ως «Υιός του Θεού» (θεία φύση), πουθενά δεν
αναφέρεται ως «Θεός Υιός». Κατά την 3η διδασκαλία «ΤΡΙΑ∆ΙΚΟΣ

Ένα βασικό στοιχείο στο οποίο στηρίζεται µια µερίδα των υποστηρικτών της 3ης διδασκαλίας είναι η αναφορά τους στη δράση της
«ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ τριάδας», κατ’ αντιδιαστολή ης «ΑΓΙΑΣ τριάδας»,
ισχυριζόµενοι ότι ο ∆ιάβολος, «ο πλανών την οικουµένην όλην» αντιγράφει και διαστρεβλώνει την υγιαίνουσα διδασκαλία του Λόγου του
Θεού, για να παρασύρει τον άνθρωπο στην αιώνια απώλεια. Στη
θιγόµενη περίπτωση, ο ∆ιάβολος δεν κάνει άµεση διαστρέβλωση
των αληθειών της Βίβλου, αλλά αντιγράφει τις Βιβλικές αλήθειες και
µετά προβαίνει στη διαστρέβλωση και στην παραπλάνηση.

9

10

Κατά τους υποστηρικτές της άποψης αυτή, τα πρόσωπα που
αποτελούν τη Σατανική τριάδα είναι ο ∆ΙΑΒΟΛΟΣ (ο Εωσφόρος) και
τα 2 θηρία που αναφέρονται στο ΙΓ/13 κεφάλαιο της Αποκάλυψης,
που για τους µελετητές της Βίβλου είναι ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ και ΨΕΥ∆Ο-

ΠΡΟΦΗΤΗΣ. ∆εν πρόκειται για ένα πρόσωπο µε 3 υποστάσεις, αλλά

για 3 ξεχωριστά πρόσωπα, που το καθένα αντιποιείται τη δόξα και
την εξουσία των 3 προσώπων της «αγίας Τριάδας». Ο ∆ιάβολος
αντιπροσωπεύει το Θεό Πατέρα, ο Αντίχριστος τον Υιό (τον Ιησού)
και ο Ψευδοπροφήτης το άγιο Πνεύµα. Οι δύο τριάδες, η «Σατανική
τριάδα» και η «αγία Τριάδα» βρίσκονται σε ένα συνεχή πόλεµο
µεταξύ τους.
Ο παραλληλισµός που γίνεται από τους υποστηρικτές της
άποψης αυτής δεν έχει κανένα έρεισµα στη Βίβλο. Τα 3 πρόσωπα
της Σατανικής τριάδας είναι πράγµατι 3 ξεχωριστές οντότητεςυπάρξεις, είναι ο ∆ιάβολος, που είναι πνευµατική ύπαρξη και είναι ο
Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης, 2 άνθρωποι θνητοί, για όσους
βέβαια δέχονται την άποψη αυτή, καθόσον υπάρχουν αναγεννηµένοι
πιστοί µιας συγκεκριµένης οµολογίας που θεωρούν ότι "Αντίχριστος"
και "Ψευδοπροφήτης" δεν αφορούν ανθρώπινες υπάρξεις, αλλά
παρελθόντα θρησκευτικά συστήµατα. Για ένα λοιπόν διάστηµα ο ∆ιάβολος θα ταυτιστεί πλήρως µε τον Αντίχριστο, καθόσον θα κατοικήσει µέσα του και θα αντιποιηθεί την εξουσία του Ιησού, επιδιώκοντας
θεία προσκύνηση και λατρεία και παγκόσµια κυριαρχία.
Οι ορολογίες «Σατανική τριάδα» και «αγία Τριάδα» δεν αναφέρονται στη Βίβλο και κατά συνέπεια αποτελούν ανθρώπινες επινοήσεις, που επιδέχονται πολλών ερµηνειών. Η Βίβλος αποκαλύπτει ένα
Θεό, που είναι ΠΝΕΥΜΑ και που αποκαλύφτηκε στον άνθρωπο
µέσα από τον ΥΙΟ Του, κατοικώντας σε Αυτόν εν πληρότητι µε το
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Του: Είναι «ο Πατήρ εν τω Υιώ», είναι «ο Θεός που
φανερώθηκε εν σαρκί». Έχουµε ένα Θεό µε διαφορετικές φανερώσεις
και όχι µε πολλές υποστάσεις, όπως η επονοµαζόµενη «Σατανική
τριάδα».

ούτε µία φορά µέσα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Αποδέχονται
«Πατέρα, Υιό και άγιο Πνεύµα», αλλά χωρίς τη χρήση των όρων
αυτών. Αυτή η άποψη υποστηρίζεται από πολύ, πολύ λίγες τριαδικές οµάδες ή από µεµονωµένους πιστούς διαφόρων τριαδικών εκκλησιών, που χαρακτηρίζονται για τις πνευµατικές αποκαλύψεις που
έχουν και που παρουσιάζουν σηµάδια αναζωπύρωσης. Το βασικό
χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν κατέχονται από φανατισµό και δεν
ξεχωρίζουν τους αναγεννηµένους αδελφούς σε "τριαδικούς" και "αντιτριαδικούς", τους θεωρούν όλους µέλη του ενός σώµατος του Χριστού. Στον Ελλαδικό χώρο είναι εξαιρετικά λίγες οι περιπτώσεις
αυτές, ενώ στο εξωτερικό ο αριθµός των «τριαδικών» αυτών οµάδων
αρχίζει να αυξάνεται πολύ γρήγορα.
Η άποψη αυτή βασικά υποστηρίζεται από όλες τις ΜονοθεΪστικές (αντιτριαδικές) οµάδες της Χώρας µας, είναι η κατεξοχήν διδασκαλία τους. Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της άποψης αυτής ο Θεός είναι ΕΝΑΣ και δεν έχει 3 υποστάσεις ή 3 πρόσωπα. Τα ονόµατα «Πατήρ, Υιός και άγιον Πνεύµα» είναι φανερώσεις
του ΕΝΟΣ και ΜΟΝΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ που υπάρχει. Φυσικά ο
Θεός έχει φανερωθεί στον άνθρωπο και µε πολλούς άλλους τρόπους, όπως για παράδειγµα φανερώθηκε στο Μωϋσή ως πύρ στην
ο
καιόµενη βάτο, όπως αναφέρεται στο 3 κεφάλαιο της Εξόδου. Περιπτώσεις φανερώσεων του Θεού στην Καινή ∆ιαθήκη έχουµε
πολλές, αλλά θα αναφέρουµε τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις,
δύο από τη ζωή του Ιησού (βάπτισή Του και µεταµόρφωσή Του) και
µία από τους µαθητές Του µετά την ανάστασή Του (Πεντηκοστή),
καθώς επίσης θα αναφερθούν και δύο ακόµα περιπτώσεις που δογµατικά στηρίζουν την 4η διδασκαλία (βλ. Ματθαίος ΚΗ/28:18 και Β’
Κορινθίους ΙΓ/13:14).

«Ο Θεός είναι ΕΝΑΣ και όταν αναφέρουµε Πατήρ, Υιός και
άγιο Πνεύµα, δεν είναι πρόσωπα, αλλά είναι ΦΑΝΕΡΩΣΕΙΣ και
ΤΙΤΛΟΙ του ενός και µόνου Θεού, που υπάρχει». Όλοι οι υποστηρικτές της άποψης αυτής δεν χρησιµοποιούν τους όρους «τριάδα
- τριαδικός Θεός - τρισυπόστατος Θεός», καθόσον δεν αναφέρονται

(1) ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ στον ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΠΟΤΑΜΟ
Την ηµέρα που ο Ιησούς βαπτίστηκε στο νερό στον Ιορδάνη
ποταµό παρατηρούµε τα εξής: Ενώ ο ΥΙΟΣ είναι κάτω στη γη και
βαπτίζεται από τον Ιωάννη, από τον ουρανό ακούγεται η φωνή του
ΠΑΤΕΡΑ που έλεγε «Ούτος είναι ο Υιός µου ο αγαπητός, εις τον οποίον
ευηρεστήθην» και ταυτόχρονα το ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, που φανερώθηκε ως περιστέρι, κατέβηκε και κάθισε επάνω στον Ιησού. Το
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περιστατικό αυτό, το αναφέρουν στα Ευαγγέλιά τους οι Ματθαίος,
Μάρκος και Λουκάς, έχοντας διαφοροποιηθεί για το «ποιος κατοίκησε µέσα στον Ιησού». Ο Ματθαίος αναφέρει ότι µέσα Του κατοίκησε
το «ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» (βλ.Ματθαίος Γ/3:16-17), ο Μάρκος αναφέρει ότι κατοίκησε το «ΠΝΕΥΜΑ» (βλ. Μάρκος Α/1:10-11) και ο Λουκάς
αναφέρει ότι κατοίκησε το «ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ» (βλ.Λουκάς Γ/3:21-22).
Η Βίβλος διδάσκει ότι ο δηµιουργός του σύµπαντος, ο Κύριος
των δυνάµεων, ο ένας και µόνος αληθινός Θεός που υπάρχει, ο Πατέρας είναι ΠΝΕΥΜΑ (βλέπε: Ιωάννης ∆/4:24, Γένεσις Α/1:2, Ιωήλ Β/2:28,
Ησαϊας Μ∆/ 44:3, Πράξεις ΙΖ/17:24-28, κλπ). Σύµφωνα µε την τριαδική
θεολογία ο «Πατέρας Θεός που είναι Πνεύµα» είναι το 1ο πρόσωπο
της αγίας Τριάδας και το «άγιον Πνεύµα» είναι το 3ο πρόσωπο της
αγίας Τριάδας.
Εδώ δηµιουργείται ένα σοβαρότατο πρόβληµα: Κατά τον
Ματθαίο στον Ιησού την ηµέρα της βάπτισής Του κατοίκησε το 1ο
πρόσωπο της αγίας Τριάδας, καθόσον πολύ καθαρά αναφέρει ότι
µέσα Του κατοίκησε το «ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ», ποιου Θεού; Φυσικά του Θεού Πατέρα. Κατά τον Λουκά στον Ιησού κατοίκησε το 3ο
πρόσωπο της αγίας Τριάδας, καθόσον επίσης πολύ καθαρά αναφέρει ότι µέσα Του κατοίκησε το «ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ». ∆ηλαδή µέσα
στον Ιησού Χριστό κατοίκησαν και το ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΠΑΤΕΡΑ και το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ; Κατοίκησαν τον 1ο και το 3ο
πρόσωπο της Τριάδας; Είναι δυνατόν να συµβαίνει αυτό; Φυσικά
όχι και η εξήγηση είναι πολύ απλή και µπορώ να ισχυριστώ ότι
σχεδόν όλοι οι αναγεννηµένοι πιστοί την γνωρίζουν, αλλά απλά δεν
έχουν συνειδητοποιήσει αυτή την απλή αλήθεια. Ο Θεός είναι
ΠΝΕΥΜΑ, αλλά ο Θεός είναι και ΑΓΙΟΣ, τότε το Πνεύµα του άγιου
Θεού, τι είναι; Είναι ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, γι’ αυτό ο πιο ακριβής ορισµός
είναι να λέµε το «άγιον Πνεύµα του Θεού», που σηµαίνει ότι, είτε
πούµε «πνεύµα» (σχέτο), όπως το αναφέρει και ο Μάρκος Α:10, είτε
πούµε «άγιον Πνεύµα», είτε πούµε «Πνεύµα Θεού», αναφερόµαστε
στον ίδιο τον Θεό, ο οποίος είναι ΠΝΕΥΜΑ.

κάτι που ο Ιησούς συνέχεια το διακήρυττε, λέγοντας «ο Πατήρ ο
µένων εν Εµοί, ούτος εκτελεί τα έργα…» (Ιωάννης Ι∆/14:9-10, Ι’/10:30,
κλπ). Άρα την ηµέρα της βάπτισής του Ιησού δεν έχουµε τη
φανέρωση της αγίας Τριάδας (τριαδικού Θεού), αλλά έχουµε τη
φανέρωση των ιδιοτήτων του Θεού. Πρόσωπα έχουµε δύο: Τον
άνθρωπο Χριστό Ιησού κάτω στη γη (ανθρώπινη φύση) και τον Θεό
Πατέρα που φανερώθηκε µε το Πνεύµα Του (θεία φύση) και εφόσον
κατοίκησε µέσα στον Υιό Του έχουµε ταύτιση της ανθρώπινης
φύσης του ΥΙΟΥ µε τη θεία φύση του ΠΑΤΕΡΑ, ο Υιός έγινε η
ορατή εικόνα του Θεού του αοράτου και αυτό είναι το «άγιο Πνεύµα»,
είναι «ο Πατήρ εν τω Υιώ», είναι ο Θεός που φανερώθηκε «εν σαρκι»
(Α΄ Τιµόθεου Γ/3:16, κλπ).
(2) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ στο ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Ίδια ακριβώς περίπτωση µε το περιστατικό της βάπτισης του
Ιησού, έχουµε και στην περίπτωση της µεταµόρφωσής Του στο όρος
Θαβώρ. Ο ΥΙΟΣ είναι κάτω στη γη και από τον ουρανό ακούγεται η
φωνή του ΠΑΤΕΡΑ που έλεγε «Ούτος είναι ο Υιός µου ο αγαπητός, εις
τον οποίον ευηρεστήθην» και ταυτόχρονα το ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,
που φανερώνεται ως νεφέλη. Εδώ η διαφορά είναι ότι η φανέρωση
του αγίου Πνεύµατος του Πατέρα είναι µε µορφή νεφέλης και όχι µε
µορφή περιστεριού που συνέβηκε στον Ιορδάνη ποταµό. Και εδώ
έχουµε δύο πρόσωπα, αλλά όχι δύο Θεούς: Έχουµε τον άνθρωπο Χριστό Ιησού κάτω στη γη που ντύνεται µε τη δόξα του Πατέρα
(ανθρώπινη φύση) και τον Θεό Πατέρα του οποίου ακούστηκε η
φωνή και έκανε ορατή την παρουσία του Πνεύµατός του µε τη µορφή
νεφέλης (θεία φύση). Παρατηρούµε και εδώ την ίδια περίπτωση, που
είναι «ο Πατήρ εν τω Υιώ», πλήρης ταύτιση της ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ φύσης
του Υιού µε τη ΘΕΙΑ φύση του Πατέρα.
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ (βάπτιση του Ιησού) και ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
(µεταµόρφωση του Ιησού) είναι δύο παράλληλα και ταυτόσηµα γεγο-

Την ηµέρα της βάπτισης του Ιησού στον Ιορδάνη ποταµό,
κατοίκησε µέσα Του ο Πατέρας Θεός διά του αγίου Πνεύµατός Του,

νότα µε διαφορετική φανέρωση του Πνεύµατος του Πατέρα: Στην
1η περίπτωση έχουµε τον Υιό και τον Πατέρα, ο οποίος κάνει ορατή
την παρουσία του Πνεύµατός Του µε µορφή ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και στη
2η περίπτωση έχουµε τον Υιό και τον Πατέρα, ο οποίος κάνει ορατή
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την παρουσία του Πνεύµατός Του µε µορφή ΝΕΦΕΛΗΣ. Είναι αντιβιβλικό να ισχυριστεί κάποιος ότι στις 2 αυτές περιπτώσεις και ειδικά
στον Ιορδάνη ποταµό έχουµε τη φανέρωση των 3 τριών προσώπων
της «αγίας Τριάδας», αφού όλοι οι µελετητές και οι διδάσκαλοι του
Λόγου του Θεού γνωρίζουν ότι µέσα στον Ιησού κατοίκησε ο ίδιος
ο Πατέρας µε το Πνεύµα Του, µε το δικό Του Πνεύµα, αφού ο Θεός
ΕΙΝΑΙ Πνεύµα.
(3) ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ: ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
Την ηµέρα της Πεντηκοστής, δέκα ηµέρες µετά την ανάληψη του
Ιησού, έχουµε µία ακόµα περίπτωση της φανέρωσης του Θεού στον
άνθρωπο και λόγω της εξαιρετικής σηµασίας που παρουσιάζει, θα
ασχοληθούµε λίγο παραπάνω µε την περίπτωση αυτή: «Και ότε
ήλθεν η ηµέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες οµοθυµαδόν εν τω αυτώ
τόπω. Και εξαίφνης έγεινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέµου βιαίως
φεροµένου, και εγέµισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήµενοι· και
εφάνησαν εις αυτούς διαµεριζόµεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθησεν
επί ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ,
και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας (αρχ. «λαλείν ετέραις γλώσσαις»),
καθώς το ΠΝΕΥΜΑ έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν).» (Πράξεις Β/2:1-4).
ΕΑΝ ερµηνεύσουµε το παραπάνω περιστατικό σύµφωνα µε τη
τριαδική θεολογία, αλλά και του «Συµβόλου της Πίστεως», οι
συγκεντρωµένοι στο ανώγειο µαθητές του Ιησού (σύνολο 120 άτοµα
/Πράξεις Α/1:14), πληρώθηκαν µε το 3ο πρόσωπο της «αγίας Τριάδας», αφού ρητά η Βίβλος αναφέρει ότι «επλήσθησαν άπαντες
Πνεύµατος αγίου».
ΕΑΝ όµως το ερµηνεύσουµε σύµφωνα µε το θεόπνευστο
Λόγο του Θεού θα οδηγηθούµε σε διαφορετικό συµπέρασµα, το
οποίο δεν θα αφήνει καµιά αµφιβολία για την ορθή ή µη ερµηνεία
του, την οποία θα αναφέρουµε στη συνέχεια.

ενυπνιασθή ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις. Και έτι
επί τους δούλους µου και επί τας δούλας µου εν ταις ηµέραις εκείναις
ΘΕΛΩ ΕΚΧΕΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ» (βλ. Ιωήλ Β/2:28-32). Εδώ αναφέρεται ρητά από τον ίδιο το Θεό ότι θα εκχέει το δικό Του Πνεύµα
(«θέλω εκχέει το Πνεύµα ΜΟΥ») και την προφητεία αυτή την επιβεβαίωσε ο ίδιος ο απόστολος Πέτρος µιλώντας την ηµέρα της Πεντηκοστής στο συγκεντρωµένο πλήθος: «…Τούτο είναι το ρηθέν διά
του προφήτου Ιωήλ· Και εν ταις εσχάταις ηµέραις, λέγει ο Θεός, Θέλω
εκχέει από του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας….κλπ» (βλ. Πράξεις Β/2:15-18).

Στις Πράξεις των Αποστόλων αρχικά ο Πέτρος και αργότερα ο
Παύλος µας κάνουν µια θαυµαστή αποκάλυψη για το ποιος κατοίκησε µέσα στους µαθητές την ηµέρα της Πεντηκοστής:
ΠΕΤΡΟΣ: «Προς εσάς πρώτον ο Θεός αναστήσας τον Υιόν
αυτού Ιησούν απέστειλεν Αυτόν διά να σας ευλογή, όταν επιστρέφητε
έκαστος από των πονηριών υµών» (Πράξεις Γ/3:26). Ο Πατέρας, αφού
πρώτα ανέστησε τον Υιό Του, µετά Τον απέστειλε για να µας ευλογεί. ΠΟΤΕ και ΠΩΣ Τον απέστειλε; Τον απέστειλε την ηµέρα της
Πεντηκοστής και είναι ανάµεσά µας «ως Πνεύµα Ζωοποιούν» (βλ.
Πράξεις Β/2:1-4, Α΄ Κορινθίους ΙΕ/15:45).
ΠΑΥΛΟΣ: «…Ότι ο Χριστός έµελλε να πάθη, ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών ΜΕΛΛΕΙ ΝΑ ΚΗΡΥΞΗ φως εις τον λαόν και εις τα
έθνη» (Πράξεις Κς’/26:23). Εδώ έχουµε την ίδια ακριβώς περίπτωση
µε την προηγούµενη, ο Ιησούς αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς
«µέλλει να κηρύξη» στα έθνη; Πως θα γίνει αυτό, αφού αναλήφθηκε
στους ουρανούς και δεν είναι ανάµεσά µας µε το ένδοξο και αναστηµένο σώµα Του; Αυτό γίνεται µε το βάπτισµα του αγίου Πνεύµατος,
είναι ανάµεσά µας ως «Πνεύµα Ζωοποιούν», ως ο «Παράκλητος» (βλ.
Ιωάννης Ι∆/14: 16-18, Ις΄/16:7, Α΄ Ιωάννου Β/2:1).

Το θαυµαστό γεγονός της Πεντηκοστής είχε προφητευτεί από
τον ίδιο το Θεό ως η «έσχατη βροχή»: «…Και µετά ταύτα ΘΕΛΩ
ΕΚΧΕΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν

«∆ιήλθον δε (Παύλος και Σίλας) την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, κωλυθέντες υπό του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ λαλήσαι τον λόγον εν τη
Ασία, ελθόντες δε κατά την Μυσίαν επείραζον εις την Βιθυνίαν πορευθήναι, και ουκ είασεν (δεν αφήκεν) αυτούς το ΠΝΕΥΜΑ ΙΗΣΟΥ» (Πράξεις
Ις΄/16:6-7/αρχαίο κείµενο). Παρατηρούµε ότι στο εδ.6 ο Παύλος και ο
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Σίλας εµποδίστηκαν να κηρύξουν στην Ασία από το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ,
ενώ στο εδ. 7 αναφέρεται ότι εµποδίστηκαν από το ΠΝΕΥΜΑ ΙΗΣΟΥ.
Το ίδιο «Πνεύµα» που τους εµπόδισε την πρώτη φορά, ήταν το ίδιο
«Πνεύµα» που τους εµπόδισε και τη δεύτερη φορά. Άρα το «άγιο
Πνεύµα» είναι το «Πνεύµα του Ιησού», είναι το «Πνεύµα του
Γιάχβε Οσήα», του Κυρίου των δυνάµεων, που κατοικεί µε πληρότητα µέσα στον Ιησού, τον Υιό Του.
Το κατοικητήριο του Θεού είναι το ένδοξο σώµα του αναστηµένου Ιησού. Την ηµέρα της Πεντηκοστής ο ΥΙΟΣ κατοίκησε στις καρδιές των µαθητών Του δια του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ του ενός και
µόνου αληθινού Θεού που υπάρχει, του ΘΕΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, είναι «ο
Πατήρ εν τω Υιώ», όπως πολύ καθαρά εξηγεί και αναφέρει ο Ιωάννης: «Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Εάν τις µε αγαπά, τον
λόγον µου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ µου θέλει αγαπήσει αυτόν, και
προς αυτόν ΘΕΛΟΜΕΝ ελθεί και εν (=µέσα) αυτώ ΘΕΛΟΜΕΝ κατοικήσει» (Ιωάννης Ι∆/14:23). Οι φράσεις «θέλοµεν ελθεί» και «θέλοµεν κατοικήσει» είναι πληθυντικός αριθµός και αναφέρονται στον ΥΙΟ και
στον ΠΑΤΕΡΑ που κατοικούν µέσα µας, έχουµε ταύτιση της ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ του Υιού µε τη ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ του Πατέρα, που
κατοικεί «εν πληρότητι» µέσα στον Υιό Του. Λεπτοµέρειες για το θέµα
αυτό, διάβασε το βιβλίο των εκδόσεών µας, µε τίτλο «ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο
ΙΗΣΟΥΣ» (κωδικός 23).

αποστολική εκκλησία (βλ. Πράξεις των Αποστόλων Β:38 , Η:16, Ι΄:48,
ΙΘ:5, ΚΒ:16 /Ρωµαίους ς΄:3 /Γαλάτας Γ:27 /κλπ.). Λεπτοµέρειες για το θέµα
αυτό, διάβασε το βιβλίο των εκδόσεών µας, µε τίτλο «ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ» (κωδικός 10).
Επειδή η φράση «…βαπτίζοντες αυτούς εις το όνοµα του Πατρός
και του Υιού και του αγίου Πνεύµατος» αναφέρεται µία και µοναδική
φορά µέσα στη Βίβλο και επειδή οι απόστολοι όταν βάπτιζαν στο
νερό ουδέποτε χρησιµοποίησαν τη φράση αυτή «κατά γράµµα»,
αλλά βάπτιζαν πάντοτε στο όνοµα του Κυρίου Ιησού (βλέπε: Πράξεις
Β/2:38, Η/8:16, Ι’/10:48, ΙΘ/19:5, ΚΒ/22:16, Γαλάτας Γ/3:27, Ρωµαίους ς΄/6:3,
κλπ), πολλοί µελετητές της Βίβλου και ιστορικοί συγκλίνουν στο
γεγονός ότι το εν λόγω εδάφιο δεν είναι αυθεντικό, αλλά νόθο, καθόσον υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες, όπου αντί της φράσης «βαπτίζοντες αυτούς εις το όνοµα του Πατρός, και του Υιού, και του αγίου
Πνεύµατος» χρησιµοποιείται η φράση «βαπτίζοντες αυτούς ΕΝ ΤΩ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΜΟΥ, διδάσκοντες αυτούς τηρείν όσα ενετειλάµην υµίν….»
Αξίζει να αναφερθεί ότι ισχυρές αρχαιολογικές µαρτυρίες για την
αυθεντικότητα του εδαφίου Ματθαίος ΚΗ/28:19, δεν υπάρχουν, γιατί
ο
στα αρχαιότερα χειρόγραφα, πριν τον 4 µ.Χ. αιώνα, σχεδόν ολόκληρο το κεφάλαιο ΚΗ/28 του Ματθαίου ∆ΕΝ ΕΧΕΙ διασωθεί. Την
πιο ισχυρή γραπτή απόδειξη που έχουµε για το θέµα αυτό είναι η
µαρτυρία του Ευσέβιου Καισαρείας, ο οποίος στα γραπτά του, όταν
αναφέρεται στο εδάφιο Ματθαίος ΚΗ:19 χρησιµοποιεί πάντοτε τη
φράση «….βαπτίζοντες αυτούς ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΜΟΥ». Ο
Ευσέβιος, που έζησε το 264-340 µ.Χ. και που διεύθυνε την περίφηµη
βιβλιοθήκη του Παµφίλου στην Αντιόχεια, θεωρείται ο µεγαλύτερος
εκκλησιαστικός συγγραφέας µε αντικειµενικότητα στα γραπτά του.
Λεπτοµέρειες για το θέµα αυτό, διάβασε το βιβλίο των εκδόσεών
µας, µε τίτλο «Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ» (κωδικός 20).

(4) Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΗ/28:19
Χαρακτηριστική περίπτωση µέσα από τη Βίβλο ότι «ΠΑΤΗΡ»,
«ΥΙΟΣ» και «ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ» είναι τίτλοι και όχι πρόσωπα, έχουµε
στην περίπτωση του Ματθαίος ΚΗ/28:19, όπου ο Ιησούς είπε: «Πορευθέντες λοιπόν µαθητεύσατε πάντα τα έθνη, ΒΑΠΤΙΖΟΝΤΕΣ αυτούς εις
το ΟΝΟΜΑ του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύµατος». Εδώ ο
Ιησούς δεν έδωσε εντολή να βαπτιζόµαστε στα «ονόµατα» (πληθυντικός αριθµός) του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύµατος,
γιατί τότε θα έπρεπε να έχουµε 3 ονόµατα, αλλά να βαπτιζόµαστε
στο «όνοµα» (ενικός αριθµός), να βαπτιζόµαστε δηλαδή στο ΕΝΑ
ΟΝΟΜΑ, που ανήκει και στον Πατέρα και στον Υιό και στο άγιο
Πνεύµα του Θεού και στο οποίο όνοµα βάπτιζε ολόκληρη η πρώτη

(5) ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ απ.ΠΑΥΛΟΥ - Α΄ ΚΟΡΙΝΘ.ΙΓ/13:14
Άλλη περίπτωση µέσα από τη Βίβλο ότι «ΠΑΤΗΡ», «ΥΙΟΣ» και
«ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ» είναι τίτλοι και όχι πρόσωπα, έχουµε στην
περίπτωση των λόγων του Παύλου στην Β΄ Κορινθίους ΙΓ/13:14 «Η
χάρις του Κυρίου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και η αγάπη του ΘΕΟΥ και η
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κοινωνία του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ είη µετά πάντων υµών· αµήν».
Εδώ έχουµε 3 λέξεις κλειδιά, που είναι ΧΑΡΙΣ, ΑΓΑΠΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ και που µε απλό τρόπο φανερώνουν τη µοναδικότητα του
Κυρίου των δυνάµεων και το θαυµαστό σχέδιο της σωτηρίας του
ανθρώπου µέσα σε ένα µόνο εδάφιο, που ο Παύλος το απευθύνει
στους Κορίνθιους αδελφούς, σαν µια ευχή στο τέλος της Β΄ επιστολής του. H τριπλή ευχή του Παύλου δεν αποτελεί απόδειξη ύπαρξης 3 προσώπων µέσα στη θεότητα, ούτε αναφέρεται σε ιδιότητες 3
θείων προσώπων, αλλά αναφέρεται στο σχέδιο του Θεού για να
µπορέσει ο άνθρωπος να έχει ζωντανή και αληθινή κοινωνία µε το
άγιο Πνεύµα Του, η οποία κοινωνία είναι «ο Πατήρ εν τω Υιώ» µέσα
µας: «Εκείνο, το οποίον είδοµεν και ηκούσαµεν, απαγγέλλοµεν προς
εσάς· διά να έχητε και σεις κοινωνίαν µεθ' ηµών· και η κοινωνία δε
ηµών είναι µετά του Πατρός και µετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού»
(Α’ Ιωάννου Α/1:3). .

Μέσα στην τριπλή ευχή του Παύλου στην Β’ Κορινθίους ΙΓ/13:13
περικλείεται όλο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου.
Προτάσσεται η ΧΑΡΙΣ του Θεού, η οποία εκφράστηκε στο πρόσωπο
του Υιού Του, του Κυρίου Ιησού, ο οποίος µε τη σταυρική θυσία Του
έγινε το σκέπαστρο (ιλασµός) των αµαρτιών µας και δια µέσου αυτής
της χάρης εκχέεται η ΑΓΑΠΗ του Θεού επάνω σε µας, για να µας
φέρει στη συνέχεια την ΚΟΙΝΩΝΙΑ του Πατέρα µε τον Υιό µέσα µας,
όταν βαπτισθούµε µε το άγιο Πνεύµα Του.
ΧΑΡΙΣ (ή “χάρη” στη δηµοτική) σηµαίνει ∆ΩΡΟ και ποιο είναι το
δώρο του Κυρίου Ιησού προς τον άνθρωπο; Είναι ότι πρόσφερε τον
εαυτό Του λύτρο για τις αµαρτίες µας, πέθανε Αυτός στη δική µου και
στη δική σου θέση. Αυτό το «δώρο» ήταν προσφορά ΑΓΑΠΗΣ από
τον Πατέρα Θεό που δέχτηκε τη θυσία του Υιού Του: «∆ιότι τόσον
ΗΓΑΠΗΣΕΝ ο Θεός τον κόσµον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον
µονογενή, διά να µη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη
ζωήν αιώνιον» (Ιωάννης Γ/3:16). Βλέπουµε τη χάρη του Κυρίου Ιησού
και την αγάπη του Πατέρα να συνεργάζονται θαυµαστά για τη
σωτηρία του αµαρτωλού ανθρώπου. Μέσα στη Βίβλο συχνά
απαντούµε τη συνεργασία και την ταύτιση του Υιού µε τον Πατέρα:
«…Όστις είδεν ΕΜΕ είδε τον ΠΑΤΕΡΑ ….Εν εκείνη τη ηµέρα σεις
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θέλετε γνωρίσει, ότι εγώ είµαι ΕΝ (=µέσα) ΤΩ ΠΑΤΡΙ µου και σεις εν
Εµοί και Εγώ εν υµίν….Εγώ και ο Πατήρ ΕΝ (ένα) ΕΙΜΕΘΑ…» (βλέπε:
Ιωάννης Ι∆/14:9,20, ΙΒ/12:44-45, κλπ).
Όποιος έχει τον Πατέρα έχει και τον Υιό. Όποιος έχει τον Υιό
έχει και τον Πατέρα. Όποιος έχει ΚΑΙ τον Πατέρα ΚΑΙ τον Υιό, τι έχει;
Έχει την ΚΟΙΝΩΝΙΑ του αγίου Πνεύµατος του Θεού. Όταν
χρησιµοποιούµε τον όρο «Πνεύµα άγιο» εννοούµε τον «Πατέρα εν
(=µέσα) τω Υιώ». Αυτό το συγκλονιστικό γεγονός γίνεται στη ζωή µας,
όταν βαπτισθούµε µε το άγιο Πνεύµα του Θεού. Αυτή είναι η απλή
ερµηνεία του εδαφίου Β΄ Κορινθίους ΙΓ/13:14, στο οποίο δεν έχουµε
3 ξεχωριστές θείες υποστάσεις, αλλά βλέπουµε να ξετυλίγονται µε
θαυµαστό τρόπο η χάρη και η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο «εν
προσώπω Χριστώ Ιησού» και η κοινωνία του Θεού µε τον άνθρωπο
δια του αγίου Πνεύµατός Του, όπως πολύ χαρακτηριστικά το είπε και
ο ίδιος ο Ιησούς: «…Εάν τις µε αγαπά, τον λόγον µου θέλει φυλάξει, και
ο Πατήρ µου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλοµεν ελθεί και εν
αυτώ θέλοµεν κατοικήσει» (Ιωάννης Ι∆/14:23). Το αρχαίο κείµενο δεν
γράφει απλά «εν αυτώ θέλοµεν κατοικήσει», αλλά «µονήν παρ΄αυτώ
ποιησόµεθα», δηλαδή ο Πατέ-ρας και ο Υιός θα κτίσουν µέσα µας µια
µονή, στην οποία θα κατοικούν και το σώµα µας θα γίνει ο ναός Του
(Β΄ Κορινθίους ς΄/6:16, κλπ )
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