
Τι είναι ο Τριαδικός Θεός; 

Ό,τι και όςα αν προςπαθόςουμε να αναφϋρουμε για το Θεό δεν 

θα μπορϋςουμε ποτϋ να προςδιορύςουμε και να καταλϊβουμε αυτό 

που εύναι ο Θεόσ. Θα εύναι μια πρϊξη παιδικό ςαν αυτό που κϊνουν 

τα παιδιϊ ςτισ παραλύεσ το καλοκαύρι. Παύρνουν ϋνα κουβαδϊκι και 

προςπαθούν με αυτό να βγϊλουν τη θϊλαςςα ςτη ςτεριϊ αλλϊ δεν 

τα καταφϋρνουν. Ο Αγιοσ Ιωϊννησ ο Δαμαςκηνόσ λϋγει: ¨Απειρον το 

Θεύον και ακατϊληπτον και τούτο μόνον καταληπτόν η απειρύα και η 

ακαταληψύα. Εύναι ϊπειροσ και ακατϊληπτοσ ο Θεόσ και εκεύνο που 

καταλαβαύνουμε εμεύσ εύναι ότι εύναι ϊπειροσ και ακατϊληπτοσ. Ο 

Χριςτόσ ςτη αμαρεύτιςςα λϋει ότι ο Θεόσ εύναι Πνεύμα και τουσ 

προςκυνούντασ αυτόν εν πνεύματι και αληθεύα δει προςκυνεύν. Ότι 

δηλαδό ο Θεόσ εύναι Πνεύμα και αυτού που τον λατρεύουν πρϋπει να 

τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματοσ, που φανερώνει την 

αλόθεια (Ιω. 4,24). 

Πατέρας, Υιός και Αγιο Πνεύμα. 

ύμφωνα με την χριςτιανικό πύςτη ο Θεόσ εύναι ο ΩΝ, ο υπϊρχων, ο 

Κύριοσ και δημιουργόσ όλων των νοερών και υλικών 

δημιουργημϊτων που φανερώθηκε (αποκαλύφθηκε) ςτον κόςμο με 

τρεύσ υποςτϊςεισ. (Πατϋρασ, Τιόσ και Αγιο Πνεύμα). Και τα τρύα 

πρόςωπα μαζύ φανερώνονται για πρώτη φορϊ κατϊ τη βϊπτιςη του 

Ιηςού ςτον Ιορδϊνη ποταμό. 

Ο Ιηςούσ Χριςτόσ το δεύτερο πρόςωπο τησ Αγύασ Σριϊδοσ, εύναι ο 

Τιόσ ο αγαπητόσ, ο μονογενόσ, που γενιϋται από τον Πατϋρα, χωρύσ 

μητϋρα, αχρόνωσ και εν χρόνω από την Τπεραγύα Θεοτόκο με τη 

χϊρη του Αγύου Πνεύματοσ, ςτη Βηθλεϋμ τησ Ιουδαύασ. Εύναι τϋλειοσ 



Θεόσ και τϋλειοσ ϊνθρωποσ, δηλαδό Θεϊνθρωποσ. Με το μυςτόριο 

τησ ςαρκώςεωσ, ςταυρώςεωσ και αναςτϊςεώσ Σου ελευθερώνει τον 

ϊνθρωπο από τα δεςμϊ του θανϊτου και τον λυτρώνει από τον 

διϊβολο και την αμαρτύα. Με την ανϊληψό Σου, ανεβϊζει την 

ανθρώπινη φύςη ςτον Πατϋρα και την τοποθετεύ εκεύ που όταν το 

πρότερον, ςτην κατϊςταςη πρύν από την πτώςη των 

πρωτοπλϊςτων. 

Σο Άγιο Πνεύμα εύναι το τρύτο πρόςωπο τησ Αγύασ Σριϊδοσ, που 

τώρα εργϊζεται ςτη Εκκληςύα και τελειώνει (καθαγιϊζει) τα 

μυςτόρια. Ο χριςτιανόσ το δϋχεται αρχικϊ ςτο μυςτόριο του 

χρύςματοσ. Εκεύ λαμβϊνει όλεσ τισ δωρεϋσ Σου τισ οπούεσ, εϊν θελόςει 

να αξιοποιόςει, μπορεύ να καταξιωθεύ τησ μεγϊλησ χϊριτοσ που εύναι 

η κοινωνύα με τον Αγιο Θεό και τελικϊ η προςωπικό του θϋωςη κατϊ 

χϊρη και ο Αγιαςμόσ. 

Εχουν προςπαθόςει πολλού και ϋχουν γραφτεύ πολλϊ για τον Αγιο 

Θεό. Η υπόθεςη όμωσ εύναι πολύ προςωπικό. Ο καθϋνασ μασ νοιώθει 

μϋςα του την παρουςύα του Θεού μυςτικϊ και δεν μπορεύ να την 

εκφρϊςει με λόγια. Για το λόγο αυτό και εμεύσ ασ αφόςουμε τον ύδιο 

τον Άγιο Θεό να αποκαλυφθεύ μϋςα μασ και ασ προςπαθόςουμε να 

τον αναγνωρύςουμε ςτο πρόςωπο του κϊθε αδελφού μασ. Ο 

ϊνθρωποσ ςαν εικόνα του Θεού δεύχνει το δημιουργό του. Αν 

προςϋξουμε με προςοχό τον αδελφό, εκεύ θα δούμε και τον τεχνύτη, 

τον δημιουργό. Εξ ϊλλου, ο Αγιοσ Ιωϊννησ ο Χρυςόςτομοσ αναφϋρει 

ότι όποιοσ λϋει ότι αγαπϊει τον Θεό που δεν τον βλϋπει και μιςεύ τον 

αδελφό που εύναι δύπλα του εύναι ψεύτησ (Ιωϊνν. 4,20). 



(Από την ϋκδοςη τησ Ιερϊσ Μητροπόλεωσ Ηλεύασ που ϋχει τύτλο: 

"ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΣΗΧΗΗ" - δια μεγϊλουσ προςερχομϋνουσ ςτο ϊγιο 

Βϊπτιςμα - και την επιμελόθηκε ο θεολόγοσ κ. Γεώργιοσ Κομιώτησ, 

Πρόεδροσ τησ Δ.Ε. τησ Πανελληνύου Ενώςεωσ Θεολόγων 

Παραρτόματοσ Νομού Ηλεύασ). 

 


