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         Αναμφισβήτητα ο Χριστιανισμός καθόρισε την ιστορία του ανθρώπου και τις ιδέες του. 
Οι αυτοκράτορες Κωνσταντίνος, Θεοδόσιος και Ιουστινιανός, θα διαμορφώσουν τα 
Χριστιανικά δόγματα και θα κατακάψουν τα αιρετικά βιβλία. Έτσι σήμερα δεν διασώζεται 
κανένα έργο των Γνωστικών, αλλά και των αρχαίων φιλοσόφων πλην μερικά του Πλάτωνος 
και του Αριστοτέλη. Θεωρήθηκαν αιρετικά και κατακάηκαν. Έτσι έχουμε μία διχοτόμηση 
των ιδεών μετά τους αυτοκράτορες και αυτών πριν από αυτούς. Εμείς , εδώ, από έργο του 
Αθανασίου (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ), θα εξάγουμε τι δίδαξε ο Χριστός.  

 

                         ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

     Αμέσως το παραθέτουμε. 

«τα μεν γαρ κτίσματα διά το μη είναι εική και εκ ταυτομάτου μηδέ κατά τύχην έχειν την γένεσιν 
κατά τους λέγοντας εξ ατόμων συμπλοκής και ομοιομερών, ή ως τινες των αιρετικών άλλον 
δημιουργόν λέγουσιν, ή ως πάλιν άλλοι υπό τινων αγγέλων λέγουσιν είναι την των πάντων 
σύστασιν….» 

«γιατί τα μεν κτίσματα, για να μην έχουν εύλογα και αυτόματα, ούτε κατά τύχη την γένεση, 
όπως λέγουν αυτοί (που υποστηρίζουν) ότι (η γένεση  οφείλεται) σε συμπλοκή των ατόμων 
και των ομοιομερών, ή όπως κάποιοι από τους αιρετικούς λέγουν ότι άλλος είναι ο 
δημιουργός (σ.σ. και άλλος ο πατέρας θεός), ή όπως πάλι από κάποιους που λένε ότι από 
κάποιους αγγέλους έγινε η σύσταση των πάντων»         

     Εδώ να σημειώσουμε τα εξής. Ο Άρειος, αιρετικός, υποστήριξε ότι ο Υιός Θεός είναι 
ομοιούσιος και όχι ομοούσιος του Πατρός και συνεπώς κτίσμα. Μετά το 320 μ.Χ. περίπου 
συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο η πρώτη οικουμενική σύνοδος στην Νίκαια 
Μικράς Ασίας και καθόρισε τα πρώτα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως.  

     Όπως διαπιστώνεται από το παραπάνω χωρίο του Αθανασίου που θριάμβευσε στην 
Νίκαια, τα κτίσματα έχουν εύλογα και αυτόματα ή κατά τύχη την συμπλοκή των ατόμων 
(πρόκειται για την θεωρία γύρω από τις άτομες που διατύπωσε ο Δημόκριτος), ή των 
ομοιομερών (όμοια μέρη είναι τα στοιχειώδη αόρατα σωμάτια κατά τον Αναξαγόρα) και 
γίνεται η γένεση του κόσμου. Αυτά υποστήριξαν οι αιρετικοί και ο Αθανάσιος τα αντικρούει 
(για να μην έχουν αυτή την γένεση). Άρα λοιπόν ο Άρειος υποστήριξε ότι από άλλες άτομες 
συνίσταται ο Πατήρ, από άλλες ο Υιός ή το Πνεύμα. Συνεπώς είναι όμοιοι και όχι ομοούσιοι. 
Και τότε ο Υιός είναι κτίσμα του Πατρός. Να λοιπόν γιατί τα βιβλία του Δημόκριτου και 
άλλων φιλοσόφων έπρεπε να καούν. Επίσης διαπιστώνουμε ότι αιρετικοί που τα υποστήριξαν 
αυτά, θεωρούν ότι άλλος είναι ο δημιουργός θεός (με την συμπλοκή των ατόμων και των 



ομοιομερών συστήνει την ύλη, δημιουργεί) και άλλος ο νομοθέτης Πατήρ. Κατ’ αυτούς ο 
δημιουργός είναι εκπεσμένος και κατώτερος και δημιούργησε τον κόσμο με ατέλειες και το 
κακό. ΕΝΩ αν ο Πατέρας θεός διά του Λόγου (του Υιού), ποιεί τον κόσμο, όπως επέβαλε ο 
Αθανάσιος, τότε ο κόσμος έγινε άριστος ή λίαν καλός και η ΠΤΩΣΗ των αγγέλων και του 
ανθρώπου παρεισέφρυσε το κακό στον κόσμο και όχι ο θεός είναι υπαίτιος του κακού. 

 

                                           ΤΙ ΔΙΔΑΞΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ   

 

     Ο ίδιος ο Αθανάσιος, στο ίδιο έργο αναφέρει (σελ. 159 ΒΕΠΕΣ τόμος 31, έκδοση 
Αποστολικής Διακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος). 

«Παύλος μεν εν τη προς Εβραίοις φησί. «πίστει νοούμεν κατηρτίσθαι τους αιώνας ρήματι θεού, 
εις το μη εκ φαινομένων το βλεπόμενον γεγονέναι». Αλλ’ ουδέν κοινόν των λόγω προς τους 
αιώνας. Αυτός γάρ εστιν ο προϋπάρχων προ των αιώνων, δι’ ού και οι αιώνες γεγόνασιν.» 

«Ο Παύλος μεν στην προς Εβραίους επιστολή (11,3) ισχυρίζεται. «με πίστη νοούμε ότι 
καταρτίστηκαν οι ΑΙΩΝΕΣ με το ρήμα του Θεού, και το βλεπόμενο (η κτίση, το σύμπαν) να 
έχει γίνει από τα μη φανερά». ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ. Γιατί αυτός είναι ο προϋπάρχων πριν από τους αιώνες, ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
έγιναν οι αιώνες».    

     Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αθανάσιος υποστήριξε την ύπαρξη των αιώνων (αιεί ων-
αιών=θεός ή κατά άλλους οι άγγελοι), αλλά ο Λόγος προϋπήρχε αυτών και ο Πατήρ θεός διά 
του Λόγου κατήρτισε τους αιώνες.  

     Όπως αναφέρει ο Ιππόλυτος επίσκοπος Ρώμης (περίπου το 200 μ.Χ.) πρώτος ο 
Ηράκλειτος θα αναφέρει τον ΛΟΓΟ ΑΙΩΝΑ που διέπει το παν. Τώρα ο Αθανάσιος εξάγει 
τον Λόγο από τους αιώνες και προϋπάρχει αυτών και ο Ηράκλειτος οδηγείται στην πυρά (τα 
βιβλία του). 

     Από τα παραπάνω εξάγεται ότι ο Ιησούς, πέρα από την ηθική διδασκαλία του, δίδαξε 
φιλοσοφικά την θεωρία των αιώνων που διδάσκονταν στα Ελευσίνια μυστήρια , την 
ορθώνυμη γνώση, την γνώση ότι ο Πατέρας θεός ποίησε άριστο τον κόσμο. Και εγέρθησαν οι 
αιρετικοί και ο Σίμων ο μάγος και διατύπωσαν την ψευδώνυμη γνώση, ότι άλλος και 
εκπεσμένος ο θεός δημιουργός. Οι ψευδογνωστικιστές δεν ίδρυσαν θρησκεία, αλλά διείσδυαν 
στα Χριστιανικά κοινόβια και έφερναν αναστάτωση και ο Χριστός πριν αναληφθεί έδωσε το 
δικαίωμα στον Ιωάννη να διαμορφώσει τον Χριστιανισμό. 

 

                         ΠΩΣ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ 

 

     Το ευαγγέλιο του Ιωάννη, είναι το μόνο γνήσιο ευαγγέλιο και γράφηκε μετά το 100. μ.Χ. 
Το ευαγγέλιο του Ιωάννη διαμορφώνει το δόγμα. Ταυτίζει τον άνθρωπο Ιησού με τον Υιό θεό 
Λόγο του Ηράκλειτου και του Πλάτωνα και ο Αθανάσιος διατυπώνει ότι γεννήθηκε προ 
πάντων των αιώνων, δηλαδή είναι άχρονος. Ατόπημα γιατί η γέννηση είναι πράξη χρονική.  



Και αν και ο Λόγος είναι άϋλος (δεν αποτελείται από άτομες) και ο Πατήρ άϋλος, άρα 
μπορούμε να πούμε ότι είναι ομοούσιοι. ΑΛΛΑ η χρονικότητα της γέννησης είναι αυτονόητη 
και συμπαρασύρει και τον Πατέρα Βυθό ή ΕΛ (κατά τον Δία το όνομα του θεού είναι ΕΛ). Ο 
Πατέρας θεός είναι και αυτός χρονικός και αυτογεννάται από το κενό, το μηδέν. 

 

                              


