ΕΤΟΣ 50όν 16 Ιουνίου 2002 ΑΡΙΘ. ΦΥΛ.24 (2559)
ΤΟ ΠΑΝΑΠΟΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ʺΈφανέρωσά σου το όνοµα τοις άνθρώποις”
Το όνοµα εκφράζει την υπόληψη, τη φήµη, τη δόξα. “Και ευλογήσω σε και µεγαλυνώ το
όνοµά σου, και έση εύλογητός” (Γεν. 12,2), είπε ό Θεός στον Αβραάµ. Τον Επίσκοπο
Περγάµου το Πνεύµα το Άγιο τον εγκωµιάζει λέγοντας πώς “κρατείς το όνοµά µου και
ουκ ήρνήσω την πίστιν µου” (Άποκ. 2,13). Στον αγωνιστή ό Θεός θα του δώσει ψήφο πού
θα είναι γραµµένο όνοµα “καινόν” (όπ.π. στίχ.17). Στην αρχιερατική προσευχή του
Κυρίου ακούµε πώς αποκάλυψε το όνοµα του Πατέρα Του στους ανθρώπους, ή λέγει: “
έγνώρισα αύτοίς το όνοµά σου καί γνωρίσω” (Ίωάν. 17,26).
Ποιό είναι το όνοµα του Θεού;
Ένας σύγχρονος θεολόγος γράφει πώς µετά την Ανάσταση καί την Πεντηκοστή το
µυστήριο του Τριαδικού Θεού θα αποκαλυπτόταν πλήρως. Ή αρχιερατική προσευχή
είναι η ένθεος ανάπτυξη του δόγµατος του Τριαδικού θεού. Είναι ή φανέρωση της
ζωαρχικής Τριάδος. Ή θεότητα έχει µία ουσία καί τρία πρόσωπα, δηλ. τον άγέννητο
Πατέρα, τον Υιό που γεννάται από τον Πατέρα καί το Άγιο Πνεύµα που εκπορεύεται
από τον Πατέρα. Πηγή της θεότητος είναι ο Πατέρας. Χρονικώς όµως δεν έχουν διαφορά
τα τρία Πρόσωπα. Στο πρόσωπο του Υιού φανερώθηκε καί ό Πατέρας. Ό Υιός είναι
σοφία, όσιος, άκακος, οικτίρµων, άγιος, αγαθός. “Έγνώσθη ταύτα υπάρχων καί ο
γεννήσας αυτόν”, δηλ. αποκαλύφθηκε πώς αυτές τίς ενέργειες τίς έχει κι ό Πατέρας που
ύπερφυώς Τον γεννά, λέγει κάποιος από τους πατέρες. Οι Ιουδαίοι γνώριζαν το Θεό,
αλλά δεν Τον γνώριζαν ως Πατέρα, µάλλον ως Δηµιουργό Τον γνώριζαν. Ό Υιός
φανέρωσε τον Πατέρα, καί µε λόγια καί µε έργα έκανε τον εαυτό Του γνώριµο σε όλους.
Επειδή, λοιπόν, ο Χριστός απέδειξε τον εαυτό Του Υιό του Θεού, παράλληλα καί “
Πατέρα εκείνον συναπεδείκνυε”, δηλ. φανέρωνε καί τον Πατέρα Του, γράφει ό άγιος
Θεοφύλακτος. Δοξάζεται ό Πατέρας δια του Υίού.
Οι πατέρες φανέρωσαν το όνοµα του Τριαδικού Θεού
Σήµερα γιορτάζουµε την πρώτη Οικουµενική Σύνοδο, η οποία διατράνωσε το µυστήριο
της Άγίας Τριάδος, δηλ. “Πατρός και Υιού και Πνεύµατος Άγίου µίαν ουσίαν
έδογµάτισαν και φύσιν”, όπως λέγει το γνωστό τροπάριο. Όλοι αυτοί οι Άγιοι που
συναθροίσθηκαν στη Νίκαια της Βιθυνίας, ήσαν αγωνιστές καί όµολογητές της πίστεως.
Άλλοι είχαν ακρωτηριασθεί στους διωγµούς από τους ασεβείς καί άνοµους βασιλείς. Σε
άλλους είχαν κόψει τα νεύρα, σε άλλους είχαν εξορύξει τους οφθαλµούς καί σ άλλους
είχαν ακρωτηριάσει άλλα µέλη του σώµατος. Όλα αυτά για την οµολογία της πίστεως
προς το Χριστό. Αυτό το Πανάγιο όνοµα του Τριαδικού Θεού υπερασπίσθηκαν µέχρις
αίµατος καί εξορίας. Ό άγιος Αλέξανδρος, επίσκοπος Αλεξανδρείας, λέγει πώς
πολέµησαν “το χριστοµάχον έργαστήριον” του Αρείου µε όλη τη δύναµη της ψυχής τους.
Τα στίγµατα του Κυρίου πού έφεραν στο σώµα τους, ήταν για να µη σβησθεί ή µωµηθεί
της Αγίας Τριάδος το όνοµα που µας φανέρωσε ο Χριστός. Δεν ήταν απλώς σύνοδος
Επισκόπων, αλλά δήµος µαρτύρων, θα λέγαµε το προσωπικό ορθόδοξο ήθος τους
ξεκινούσε από την πίστη στα ορθά δόγµατα. Στη ζωή τους δόγµα καί ήθος πήγαιναν
µαζί.
Σήµερα καλλιεργείται ό δογµατικός αποχρωµατισµός
Σήµερα καλλιεργείται, όπως είπε ένας θεολόγος, ο δογµατικός πιετισµός (εύσεβισµός).
Ή ευσέβεια όλων των Χριστιανών, ανεξαρτήτως πού ανήκουν, δεν εκπορεύεται από τα
δόγµατα της πίστεως. Δεν έχουν τα βιώµατα καί την άσκηση καί τη ζωή της σωστής

πίστεως. Μάλιστα καλλιεργείται καί η αντίληψη να είµαστε καλοί άνθρωποι κι όλα τα
άλλα δεν έχουν καί πολλή σηµασία. Καλλιεργείται η ατοµική ηθική κι όχι το ορθόδοξο
ήθος που είναι συνδεδεµένο µε την αλήθεια της πίστεως. Το πρωτείο της αφηρηµένης
αγάπης εις βάρος των δογµάτων. Διαφέρουµε από τους αιρετικούς όχι τόσο σε
αφηρηµένες διατυπώσεις, αλλά στην έµπρακτη πίστη. Τα δόγµατα κρύβουν την αλήθεια
της προσωπικής µας σχέσεως µε το Θεό µέσα στην εκκλησιαστική ζωή. Δεν επιτρέπεται
να τα αγνοούµε καί να περιοριζόµαστε σ’ έναν τρόπο ζωής πού µπορεί κανείς να τον
βρει καί σε πολλούς αιρετικούς.
Αδελφοί µου,
Όποιος αποκόπτεται από την άµπελο της Εκκλησίας, δεν µπορεί να είναι ζωντανός.
Αυτήν την ουσιαστική σχέση µε τη χάρη του Τριαδικού θεού να επιδιώξουµε, για να
είµαστε πάντοτε ζωντανοί.
Αρχιµ. Ί Δ Φ
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ίωάν. ιζʹ 1-13)
Ίνα ώσιν έν καθώς ηµείς
Τω καιρώ έκείνω, έπάρας ό Ιησούς τους οφθαλµούς αυτού εις τον ούρανόν, ειπε, Πάτερ,
έλήλυθεν ή ώρα δόξασόν σου τον Υίόν, ίνα και ό Υιός σου δοξάση σε, καθώς έδωκας
αύτώ έξουσίαν πάσης σαρκός, ίνα πάν ό δέδωκας αύτώ δώση αύτοίς ζωήν αίώνιον. Αύτη
δέ εστίν ή αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον µόνον άληθινόν Θεόν και όν άπέστειλας
Ίησούν Χριστόν. Εγώ σε έδόξασα επί της γής, το έργον έτελείωσα, ό δέδωκάς µοι ίνα
ποιήσω, και νυν δόξασόν µε σύ Πάτερ, παρά σεαυτώ τή δόξη ή είχον πρό τού τον κόσµον
είναι, παρά σοί. ʹΕφανέρωσά σου το όνοµα τοίς άνθρώποις ούς δέδωκάς µοι έκ τού
κόσµου· σοί ήσαν καί έµοί αυτούς δέδωκας, και τον λόγον σου τετηρήκασι. Νύν έγνωκαν
ότι πάντα όσα δέδωκάς µοι, παρά σού εστίν ότι τα ρήµατα ά δέδωκάς µοι δέδωκα αύτοίς,
και αυτοί έλαβον, και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σού έξήλθον, και έπίστευσαν ότι σύ µε
άπέστειλας. Εγώ περί αυτών έρωτώ, ού περί του κόσµου ερωτώ, αλλά περί ών δέδωκάς
µοι, ότι σοί είσι. Και τα έµά πάντα σά εστί, καί τά σά έµά, και δεδόξασµαι εν αύτοίς. Καί
ούκ έτι είµί έν τώ κόσµω, καί ούτοι έν τώ κόσµω είσί, καί εγώ πρός σέ έρχοµαι. Πάτερ
άγιε, τήρησον αυτούς έν τώ ονόµατί σου ώ δέδωκάς µοι, ίνα ώσιν έν καθώς ηµείς. Οτε
ήµην µετʹ αυτών έν τώ κόσµω, εγώ έτήρουν αυτούς έν τώ ονόµατί σου, ούς δέδωκάς µοι
έφύλαξα, καί ουδείς εξ αυτών άπώλετο, ειµή ό υιός της απωλείας, ίνα ή Γραφή πληρωθή.
Νύν δέ πρός σέ έρχοµαι, και ταύτα λαλώ έν τώ κόσµω, ίνα έχωσι την χαράν την έµήν
πεπληρωµένην εν αυτοίς.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς σήκωσε τα µάτια του στον ουρανό και είπε: “Πατέρα, ήλθε η
ώρα, δόξασε τον Υιό σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, σύµφωνα µε την εξουσία που
του έδωσες επί όλων των ανθρώπων, για να δώσει ζωή αιώνια στον καθένα από εκείνους
που του έδωσες. Αυτή είναι ή αιώνια ζωή: το να γνωρίζουν σέ τον µόνο αληθινό Θεό και
τον Ιησού Χριστό, τον οποίον έστειλες. Εγώ σέ δόξασα επί της γης, τελείωσα το έργο που
µου έδωσες να κάνω, και τώρα δόξασέ µε σύ, Πατέρα, πλησίον σου µε τη δόξα πού είχα
µαζί σου πρίν να υπάρξει ο κόσµος. Φανέρωσα το όνοµά σου στους ανθρώπους, τους
οποίους µου έδωσες από τον κόσµο. Δικοί σου ήταν και τους έδωσες σ’ εµένα, και το λόγο
σου έχουν τηρήσει. Τώρα κατάλαβαν ότι όλα όσα µου έδωσες, είναι από σένα, διότι τα
λόγια πού µου έδωσες, τους τα έδωσα και αυτοί τα δέχτηκαν και γνώρισαν αληθινά ότι
βγήκα από σένα και πίστεψαν ότι σύ µε έστειλες. Εγώ γιʹ αυτούς παρακαλώ, δεν
παρακαλώ για τον κόσµο, αλλά για εκείνους πού µου έδωσες, επειδή είναι δικοί σου και
όλα τα δικά µου είναι δικά σου, και τα δικά σου είναι δικά µου, και έχω δοξαστεί διʹ
αυτών. Δεν θα είµαι πλέον στον κόσµο, ενώ αυτοί θα είναι στον κόσµο, και εγώ έρχοµαι

σ’ εσένα. Πατέρα άγιε, φύλαξέ τους µε τη δύναµη του ονόµατός σου που µου έδωσες, για
να είναι ένα όπως είµαστε εµείς. Όταν ήµουν µαζί τους στον κόσµο, εγώ τους
προστάτευα µε τη δύναµη του ονόµατός σου, εκείνους πού µου έδωσες τους φύλαξα και
κανένας άπʹ αυτούς δεν χάθηκε παρά ο υιός της απώλειας, για να εκπληρωθεί η Γραφή.
Άλλά τώρα έρχοµαι σ’ εσένα, και αυτά τα λέγω ενώ είµαι ακόµη στον κόσµο, για να
έχουν την χαρά µου µέσα τους τέλεια”.

