
ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΟΦΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

αρχιμ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΑΑ
ΙΕΡ. ΠΡΟ Ϊ ΣΤΑΜΕΝΟΥ I. Ν. ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 
ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΣ ΤΗΣ A. Β. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΒΣΘ

ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΤΗΝ 27ΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ
κ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1984





JJ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ
ΙΕΡ. ΠΡΟΤΕΤΑΜΕΝΟΥ Ι.Ν. ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 
ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΣ ΤΗΣ Α.Β.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΒΣΘ

ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΤΗΝ 27ΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ
κ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ





Αίδεσιμώτατε, έκπρόσωπε τοΰ Μητροπολίτη
Σεβαστοί Πατέρες
Αγαπητοί συνάδελφοι
Κυρίες καί Κύριοι,

Μέ τή σεμνή αυτή τελετή , τιμούμε σήμερα τή γιορτή των μεγάλων δα
σκάλων τής εκκλησίας, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου 
καί Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου.

Σχετικά μέ τό ιστορικό τής κοινής γιορτής: Στά τέλη τοΰ 11 μ.Χ. αιώ
να παρουσιάζεται σοβαρή διαμάχη μέσα στήν ’Ορθοδοξία γιά τό ποιός (α
πό τούς τρεις ιεράρχες έπρεπε νά έχει τήν πρωτοκαθεδρία. Γιά νά σταμα
τήσει, λοιπόν, ή άναταραχή καί oi διαιρέσεις πού άκολούθησαν, ή έκκλη- 
σία καθιέρωσε τήν κοινή αύτή γιορτή στίς 30 Ίανουαρίου τιμώντας Ισάξια 
καί ίσόβαθμα καί τούς τρεις 'Ιεράρχες.

Είναι γνωστός 6 έρωτας πού έτρεφαν καί οί τρεις πατέρες γιά τό άρ- 
χαΐο έλληνικό πνεΰμα καί τά γράμματα. Είναι άκόμη γνωστή ή έπιθυμία 
τους καί οί προσπάθειες πού κατέβαλαν γιά νά μεταδώσουν αυτόν τόν έ
ρωτα στούς νέους τής έποχής τους. Γμί τό λόγο τούτο καί ή σημερινή γιορ
τή έχει γίνει, ειδικά μετά τήν άπελευθέρωση, γιορτή τής νεολαίας τών θρα
νίων.

Τό έργο καί ή συμβολή τών τριών πατέρων είναι πολύπτυχο καί πολύ
πλευρο. Εκτός άπό τό θρησκευτικό, τό φιλολογικό καί τόν παιδαγωγικό 
τομέα, έπεκτείνεται σέ πολλούς άλλους τομείς. Μερικές άπό τίς πτυχές 
τοΰ έργου αύτοΰ θά μάς άναπτύξει σήμερα — μετά άπό άπόφαση τής Γε
νικής Συνέλευσης τοΰ Τμήματος— ο πτυχιοΰχος τής Σχολής μας Πανο
σιολογιότατος Μακάριος Βαρλάς.





Αιδεσιμολογιώτατε έκπρόσωπε τοΰ Παναγιωτάτου
Κύριε Πρύτανι
Κύριοι καθηγητές
Κυρίες καί κύριοι
’Αγαπητοί Φοιτητές καί φοιτήτριες,

Θεία καί άνθρώπινη σοφία κατά τό Μέγα Βασίλειο.

Ή έπιθυμία τοΰ.νά γίνεις σοφός, ήταν τό κοινό ιδεώδες κάθε ήθικής, 
στήν κλασική αρχαιότητα.

’Ανεξάρτητα όμως άπό τίς όποιεσδήποτε διαφορές ώς πρός τίς αρχές 
καί τό άντικείμενο τής φιλοσοφίας, όλοι οί φιλόσοφοι παραδέχονταν τήν 
άμεση σχέση μεταξύ γνώσης καί ήθους, φιλοσοφίας καί ήθικής.

Σύμφωνα μέ τή στωϊκή φιλοσοφία, μόνο ό σοφός συμπεριφέρεται καί 
ενεργεί κατά τρόπο λογικό καί μόνο αύτός, δηλαδή ό σοφός, μπορεί νά εί
ναι πέρα ώς πέρα έλεύθερος καί εύτυχής.

"Οπως ό ’Απόστολος Παύλος έτσι καί ό Μ. Βασίλειος καταδικάζει 
τήν γνωσιολογική αυτή άποψη τής ήθικής.

Δέν καταδικάζει τήν σοφία καθ’ έαυτή, άλλ’ έκείνους πού νομίζουν ό
τι είναι τέλειοι, έπειδή είναι σοφοί.

’Αντίθετα τήν σοφία καθ’ έαυτή, τήν έπαινε! στούς φίλους του. Σέ μιά 
πραγματεία του «περί 'Αγίου Πνεύματος, άφιερωμένη στό φίλο του Άμφι- 
λόχιο Ίκονίου, γράφει: «Έπήνεσα τό φιλομαθές σου καί φιλόπονον τοΰ 
τρόπου καί ήσθην γε ύπερφυώς τώ έπιστατικώ καί νηφαλίω τής διανοίας, 
δι’ ής ούδεμίαν άδιερεύνητον οϊει χρήναι καταλιμπάνειν φωνήν, των δσαι 
περί Θεού καί πάσαν χρείαν τοΰ λόγου προφέρονται, ώ φίλη κεφαλή καί τι- 
μιωτάτη μοι πασών». (1).

Σ’ ένα άλλο φίλο του καί πάντοτε γιά τό ίδιο θέμα, παραθέτει άπό μνή
μης τούς λόγους τοΰ Εύριπίδη «Τόν σοφόν άνδρα, κάν έκάς ναί ή χθονός, 
κάν μήποτ’ αυτόν όσσοις προσίδω, κρίνω φίλον». (2).

Τό σοφό, άκόμα κι’ άν κατοικεί σέ μιά μακρινή χώρα καί δέν μπορεί 
νά τόν δει μέ τά ίδια του τά μάτια, τόν θεωρεί φίλο.

1) Πρβλ. MIGNE PG 32, 68 Α.
2) Πρβλ. MIGNE PG 32, 420 Α.
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Καί ό Μωϋσής χαρακτηρίζεται άπό τό Βασίλειο ώς σοφός. Πήρε δέ 
τόν τίτλο αυτό, όχι γιατί άνατράφηκε με όλη τήν Αιγυπτιακή σοφία, άλλά 
γιατί γνώρισε τήν πιό χρήσιμη διδασκαλία, που όδηγεϊ στή σωτηρία. «Έ- 
πειδάν δέ καί ή των μαθημάτων άνάληψις παιδεία λέγεται, κατά τό γε- 
γραμμένον περί τοΰ Μωϋσέως, ότι έπαιδεύθη έν πάση σοφία Αιγυπτίων, τό 
μή τοΐς τυχοϋσιν έαυτόν μαθήμασιν έπιβάλλειν, άλλά γνώναι τήν χρησιμω- 
τάτην παιδείαν, ού μικρόν πρός σωτηρίαν». (3).

Ή Παλαιά Διαθήκη έπανειλημμένα έγκωμιάζει τήν άληθινή σοφία, ό 
δέ Βασίλειος, φίλος τών Γραφών, δέν άγνοεΐ τό γεγονός αυτό.

Σέ μιά όμιλία του στόν πρόλογο τοΰ βιβλίου τών Παροιμιών, άναλύει 
μέ μιά ένάργεια πού θά τή ζήλευαν καί οι σύγχρονοι έξηγητές, τό νόημα 
καί τό περιεχόμενο τής άληθινής σοφίας. (4),

Στήν άρχή δίδει τό γνωστό άπό τή φιλοσοφία όρισμό τής φιλοσοφίας 
ώς έπιστήμης Θείων τε καί άνθρωπίνων πραγμάτων.

Στή συνέχεια, χαρακτηρίζει τή σοφία ώς ιδιότητα τοΰ Θεοΰ. Μόνο ό 
Θεός, λέγει, γνωρίζει τήν ίδια τήν ούσία Του καί τήν ουσία τών Θείων καί 
άνθρωπίνων πραγμάτων, καθώς καί τίς άρχές τους.
Καί τοΰτο γιατί ή Αιώνια Σοφία, είναι ή δημιουργική καί συνεκτική δύναμη 
τοΰ κόσμου.

Άπό τήν άποψη αυτή ή σοφία ταυτίζεται μέ τή Θεία Πρόνοια. Στόν 
κόσμο, τίποτε δέν υπάρχει χωρίς αιτία, τίποτε δέν είναι τυχαίο καί όλα άν- 
ταποκρίνονται σέ μιά άνέκφραστη ούσία. «Ούδέν άναίτιον, ούδέν άπό 
ταύτομάτου' πάντα έχει τινά σοφίαν άπόρρητον». (5).

Η Αγία Γραφή, λέγει ό Βασίλειος, μάς παρουσιάζει τή σοφία σάν ένα 
πρόσωπο, γιά νά μάς δώσει μιά πιό συγκεκριμένη εικόνα γιά τή Θεία Σο
φία, γιατί διαφορετικά θά ήταν πολύ δύσκολο, νά μάς παρουσιάσει μιά Ι
διότητα τοΰ Θεοΰ, όπως είναι ή Θεία Σοφία.

Άλλ’ ή Αγία Γραφή, δέν μάς μιλά μόνο γία τή Θεία Σοφία, άλλά καί 
γιά τήν άνθρώπινη, τήν όποια έπίσης έξαίρει ό Βασίλειος.

Ό άνθρωπος έλαβε λέγει, άπό τό Θεό τό λογικό καί μέ άποκάλυψη 
γνώρισε καί τή Θεία Σοφία, μέ σκοπό νά άποκτήσει ό άνθρωπος τέλεια 
γνώση γιά τόν κόσμο καί τά μυστήριά του.

Κατά βάση ή γνώση αύτή είναι Θεολογική, γιατί άποβλέπει στή Θεο
γνωσία τοΰ άνθρώπου, πού είναι καί ό τελικός σκοπός του.

3) Πρβλ. MIGNE PG 31, 397 C.
4) Πρβλ. MIGNE PG 31, 389 C «Έστι δέ σοφία Επιστήμη θείων τε καί άνθρωπίνων 

πραγμάτων, καί τών τουτοις αιτιών».
5) Πρβλ. Έξαήμ. 5,8. MIGNE PG 29,113 A.
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Άπό τήν άποψη αυτή ό Βασίλειος βρίσκει ένα στενό σύνδεσμο μεταξύ 
Θείας καί άνθρώπινης σοφίας, καί δέν καταδικάζει τήν ανθρώπινη σοφία 
μέ τόση αύστηρότητα, μέ όση ό ’Απόστολος Παύλος, ό όποιος θεωρεί τήν 
άνθρώπινη σοφία ώς μωρία, «....μωρία γάρ αύτώ έστι, καί ού δύναταιγνώ- 
ναι, ότι πνευματικώς άνακρίνεται..... » (6).

Άλλ’ ή διαφορά αύτή μεταξύ τού ’Αποστόλου Παύλου καί τού Μ. Βα
σιλείου στή θεώρηση τής άνθρώπινης ή κοσμικής σοφίας, είναι φαινομενι
κή, γιατί ό ’Απόστολος Παύλος δέν παίρνει έχθρική στάση έναντίον τής 
φιλοσοφικής παράδοσης στό σύνολό της, άλλά καταφέρεται άποκλειστι- 
κά καί μόνο έναντίον τής «πεφυσιωμένης» έκείνης σοφίας, ή όποια γίνεται 
άφ’ έαυτής, κριτήριο στίς σχέσεις μεταξύ Θεού καί άνθρώπου καί θέλει νά 
θέσει κάτω άπό τόν έλεγχό της, όλόκληρο τό περιεχόμενο τής πίστεως, 
κρατώντας άπ’ αυτό μόνο δ,τι ταιριάζει καί συμφωνεί μέ τόν όρθό λόγο, ά- 
πορρίπτοντας δέ κάθε τι που ξεπερνά τά δεδομένα τής άνθρώπινης λογι
κής.

’Από τήν άποψη αύτή κρινόμενη ή στάση τού ’Απόστολου Παύλου ά- 
πέναντι στή φιλοσοφία, περιορίζεται στό θρησκευτικό μόνο πεδίο, μιά δέ 
καταδίκη τής φιλοσοφίας σέ έπίπεδο καθαρών μεταφυσικών άληθειών, 
βρίσκεται έξω άπό τόν όρίζοντα τής σκέψης τού ’Αποστόλου Παύλου. (7).

Άπό τήν άλλη πλευρά ό Μ. Βασίλειος, δταν μιλά γιά τήν άνθρώπινη 
σοφία, έχει ύπόψη του τή σοφία τών ευσεβών άνδρών τής Π. Διαθήκης, ό
πως τήν έβίωναν οί ’Ισραηλίτες στίς ποικίλες συγκυρίες τής ζωής καί ή ό
ποια έκφράζονταν ώς σεβασμός τών έντολών τού Θεού, γι’ αυτό καί ή σο
φία αύτή όρίζονταν ώς φόβος Θεού. «Αρχή σοφίας, φόβος Θεού» (8).

Ό Βασίλειος ώς γνώστης δλων σχεδόν τών έπιστημών τής έποχής 
του, θεωρητικών καί θετικών, δέν ύποτιμούσε τήν έπιστημονική γνώση. 
Τή δικαίωνε δμως, μόνο έφ’ όσον άποτελοΰσε φιλότιμη προσπάθεια τού 
άνθρώπου νά άνακαλύψει μέσα στά ίδια τά δντα τού δημιουργημένου κό
σμου, τήν κρυμμένη σοφία τού Θεού. Γιατί ή Σοφία τού Θεού ύπάρχει μέσα 
σ’ δλα τά δντα, χωρίς νά ταυτίζεται μ’ αύτά κατά τρόπο πανθεϊστικό. 
«Καί ό έκ τής τού κόσμου δέ κατασκευής τόν δημιουργόν έννοών, έγνω 
καί αυτός διά τής κόσμου σοφίας τόν Θεόν. Τά γάρ άόρατα αύτοΰ άπό κτί
σεως κόσμου τοΐς ποιήμασι νοούμενα καθοράται». (9).

"Οπως ό Απόστολος Παύλος, έτσι καί ό Μέγας Βασίλειος, θεωρεί

6) Πρβλ. Α. Κορινθίους 2.
7) Πρβλ. ’Αθανασίου Θεοχάρη «Δοκίμια βιβλικής Θεολογίας» Θεσ/νίκη 1976, σελ. 47.
8) Σοφία Σειράχ.
9) Πρβλ. MIGNE PG 31, 392 Α.
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τήν κοσμολογική άπόδειξη περί τής ύπαρξης τοΰ Θεοΰ, ώς τήν ισχυρότερη 
άπόδειξη, γιατί 6 άνθρωπος άπό τή μελέτη τοΰ «δεδημιουργημένου» κό
σμου, μπορεί νά άναχθεΐ στήν ιδέα τοΰ δημιουργοΰ Θεοΰ.

Γι’ αύτό καί δσοι δέ μελετοΰν τόν κόσμο κάτω άπό τό πρίσμα αύτό, 
είναι μωροί.

ΓΓ αυτούς ό Βασίλειος έπαναλαμβάνει τό χωρίο 1, 21 τής έπιστολής 
πρός Ρωμαίους τοΰ ’Αποστόλου Παύλου «Έματαιώθησαν τοϊς διαλογι- 
σμοΐς αύτών, καί έσκοτίσθη ή άσύνετος αύτών καρδία καί φάσκοντες εί
ναι σοφοί, έμωράνθησαν». (10). Γιατί ή σοφία πού ύπάρχει μέσα στά δντα, 
πρέπει νά όδηγεΐ στή γνώση τοΰ Θεοΰ.

'Ολόκληρη ή δημιουργία, είναι μιά φωνή χωρίς ήχο, πού μαρτυρεί τήν 
ΰπαρξη τοΰ Θεοΰ καί τή δημιουργική του δύναμη.

Έδώ πάλι δ Βασίλειος, έπαναλαμβάνει τό ψαλμικό χωρίο «Οί ούρα- 
νοί διηγοΰνται δόξαν Θεοΰ, ποίησιν δέ χειρών Αύτοΰ, άναγγέλλει τό στερέ
ωμα». (11).

Στή γνώση βέβαια τοΰ Θεοΰ, δέν φτάνει ό άνθρωπος μέ μιά άπλή ένα- 
τένιση ή θεώρηση τοΰ σύμπαντος ή «αύτομάτως», δπως λέγει ό ίδιος, άλ- 
λά μέ μιά συνεχή μελέτη των δντων. Γιατί ούτε ό ούρανός, ούτε ή γή έχουν 
γλώσσα γιά νά μιλήσουν καί νά όμολογήσουν τή δημιουργική τους σχέση 
μέ τό Θεό.

Πρέπει ό άνθρωπος νά άνακαλύψει τήν άρχέγονη σοφία πού ύπάρχει 
στά δντα καί μόνο τότε τά δντα άποκτοΰν στόμα, χείλη καί φωνή καί ά- 
ναγγέλουν τό δημιουργό καί Κύριό τους, «ώς γάρ οι ούρανοί διηγοΰνται 
δόξαν Θεοΰ, καί ποίησιν δέ τών χειρών αύτοΰ άναγγέλλει τό στερέωμα (δι- 
ηγοΰνται δέ άνευ φωνής). Ού γάρ είσι λαλιαί, ούδέ λόγοι, ών ούχί άκούον- 
ται αί φωναί αύτών.... Ή φύσις σιωπώσα βοά τόν έαυτής κτίστην καί Κύ
ριον, ΐνα δΓ αύτής άναδρώμης έπί τήν έννοιαν τοΰ μόνου σοφοΰ». (12).

Είναι άξιο παρατήρησης, δτι ένώ δ ’Απόστολος Παΰλος μέ τόν δρο 
«σοφία τοΰ κόσμου τούτου» έννοεΐ τήν άποτυχημένη άνθρώπινη σοφία πού 
δέν μπορεί νά σώσει τόν άνθρωπο, δ Βασίλειος μέ τόν ίδιο δρο, δηλαδή 
«σοφία τοΰ κόσμου» ή «άνθρώπινη σοφία», έννοεΐ τή Σοφία τοΰ Θεοΰ, ή ό
ποια είναι διάχυτη στά δντα καί όδηγεΐ τόν άνθρωπο στό Θεό.

Αύτή τή σοφία, δ Θεός τήν έδωσε μέ άφθονία στό Σολομώντα (3 Βασι
λειών 4,29-30), γι’ αύτό καί τά λόγια του είναι χρήσιμα, σέ κάθε περίσταση 
τής ζωής». Παροιμίαι τοίνυν Σολομώντος' τουτέστι, λόγοι προτρεπτικοί,

10) Έξαήμερα Α. 14.
11) Ψλμ. 18, 2.
12) Πρβλ. MIGNE PG 31, 392.
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παρά πάσαν τοΰ βίου τήν όδόν χρησιμεύοντες». (13).
Τό είδος αύτό τής σοφίας, μοιάζει πολύ μέ τό λόγο τοΰ ’Ωριγένη, πού 

έχει μιά διττή λειτουργία: άφ’ ένός μεταφράζει σέ λόγια τίς σκέψεις τοΰ 
Θεοΰ καί άφ’ έτέρου δίνει στόν άνθρωπο τήν ικανότητα νά κατανοεί τά λό
για αύτά.

Είναι κατά κάποιο τρόπο, ένας σύνδεσμος μεταξύ Θεοΰ καί δημιουρ
γίας.

’Έχουμε έδώ ένα είδος σοφιολογίας πού μοιάζει μέ τή σοφιολογία τοΰ 
BOULGAKOV καί άλλων σύγχρονων Ρώσσων Θεολόγων τής διασποράς.

Ό Βασίλειος όμως, όλες αυτές τίς ’ιδέες, τίς κατοχυρώνει βιβλικά καί 
δέν έκτρέπεται σέ έπικίνδυνες λογικές άκροβασίες, άπό τίς όποιες εύκολα 
κανείς πέφτει στήν πλάνη.

Πάντως γιά τό Βασίλειο, όπως καί γιά τόν Παΰλο, ή κατ’ έξοχήν Θεία 
Σοφία, παραμένει ό Χριστός.

Μέ τό χωρίο τής Σοφίας Σολομώντος 1,4-5, «ότι είς κακότεχνον ψυ
χήν ούκ είσελεύσεται σοφία ούδέ κατοικήσει έν σώματι κατάχρεω άμαρ- 
τίας' άγιον γάρ πνεΰμα παιδείας φεύξεται δόλον καί άπαναστήσεται άπό 
λογισμών άσυνέτων καί έλεγχθήσεται έπελθούσης άδικίας», ό Βασίλειος 
καθορίζει τή σχέση πού ύπάρχει μεταξύ τής θείας στή σοφία πού ύπάρχει 
στόν άνθρωπο καί τής αγιότητας.

Γιατί, συνεχίζει, ό Βασίλειος «φιλάνθρωπον γάρ πνεΰμα σοφία, καί 
ούκ άθωώσει βλάσφημον άπό χειλέων αύτοΰ». (14).

Μέ τό χωρίο αύτό τής Σοφίας Σολομώντα, ό Βασίλειος θέτει σέ συγγε
νική σχέση τίς έννοιες σοφία καί παιδεία.

Κατ’ άρχή, τήν παιδεία άντιλαμβάνεται ώς αρχή καί μέθοδο παιδευτι
κή: τήν διόρθωση δηλαδή έκείνου πού δέν συμπεριφέρεται όρθά, πού δέ 
γνωρίζει τό όρθό.

Παράλληλα όμως πρός τήν άρνητική αύτή διατύπωση τής έννοιας τής 
Παιδείας, προσθέτει καί μιά άλλη άντιθετική: Παιδεία είναι, λέγει, ή κατα
νόηση μιάς διδαχής, μιάς διδασκαλίας, ή διαπαιδαγώγησης «Λάβετε παι
δείαν καί μή άργύριον» ϊνα έν καιρώ περιστάσεων ή τοΰ σώματος κάμνον- 
τος, ή των κατά τόν οίκον πεπονηκότων, μή ποτέ πονηράν έννοιαν λάβης 
περί Θεοΰ, άλλ’ έν ύπομονή πολλή δέχη αύτοΰ τάς πληγάς, παιδευόμενος
έφ’ οίς ήμαρτες καί λέγεις καί σύ διά τό γνώναι παιδείαν..... έλεγχόμενοι
ύπό Κυρίου παιδευόμεθα, ϊνα μή σύν τω κόσμω κατακριθώμεν», (15).

. 13) Πρβλ. M1GNE PG 31, 388 C.
14) Πρβλ.-MIGNE PG 31, 393 Β.
15) Πρβλ. MIGNE PG 31, 397 Α.
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Τό άντικείμενο τής διδασκαλίας είναι βέβαια ποικίλο. Μπορεί νά εί
ναι γεωμετρία, άστρολογία, ποιητική τέχνη, ρητορική κ.λ.π.

'Υπάρχει δμως σοφία, σ’ δλες τίς Επιστήμες; Προκειμένου νά πετύ- 
χει κάποιος τή σωτηρία του, δέν πρέπει νά άφοσιώνεται Ολοκληρωτικά 
στήν έπιστήμη, άλλά νά γνωρίζει την έπιστήμη τήν πιό χρήσιμη. Πολλοί εί
ναι αυτοί πού έξαιτίας τής άφοσίωσής τους στίς Επιστήμες αυτές, άδια- 
φόρησαν γιά τή γνώση τοΰ Θεού.

Γέρασαν στήν έρευνα μάταιων πραγμάτων.
Ή γνώση τής Παιδείας είναι άναγκαία, γιά νά έκλέξει κανείς τή χρή

σιμη παιδεία καί νά άποφύγει αύτή πού δέν άποδίδει καρπούς.
Έπεί ουν πολλοί τή περί ταϋτα σπουδή τής περί Θεού γνώσεως κατη- 

μέλησαν, έν τή τών ματαίων έρεύνη καταγηράσαντες, άναγκαία ή τής παι
δείας έπίγνωσις, πρός τε τήν αΐρεσιν τής ώφελίμου παιδείας καί πρός άπο- 
φυγήν τήςάνονήτουκαί βλαβερής». (16).

’Ανθρώπινη σοφία είναι έπομένως ή δυνατότητα τοΰ νά διακρίνεις με
ταξύ τοΰ ώφέλιμου καί τοΰ μή ώφέλιμου καί νά έκλέγεις τό ώφέλιμο. ’Από 
τήν άποψη αύτή ή άνθρώπινη σοφία, λέγεται καί φρόνηση.

Γνωρίζουμε, λέγει ό Βασίλειος, δτι ή φρόνηση είναι μιά άπό τίς γενικές 
άρετές. Μέ τή φρόνηση οι άνθρωποι μαθαίνουν νά άναγνωρίζουν τό άγαθό, 
τό κακό καί τό άδιάφορο. «Τήν φρόνησιν ταύτην έπιστάμεθα ούσαν μίαν 
τών γενικών άρετών, καθ’ ήν έπιστήμονες γινόμεθα άγαθών καί κακών 
καί ουδετέρων οί άνθρωποι». (17).

'Η άληθινή δμως φρόνηση, έγκειται στή διάκριση μεταξύ αύτοΰ πού 
πρέπει νά πράττει κανείς καί αύτοΰ πού δέν πρέπει νά πράττει.

Ή φρόνηση αύτή μάς μαθαίνει επίσης, νά μήν παραμελοΰμε τό χρήσι
μο καί άναγκαΐο, άλλά νά χρησιμοποιούμε τό χρόνο τής ζωής μας, γιά τήν 
προετοιμασία τών άρετών έκείνων, πού είναι άπαραίτητες γιά τήν υποδο
χή τοΰ Νυμφίου Χριστοΰ. «Ή δέ άληθής φρόνησης, διάγνωσίς, έστι τών 
ποιητέων καί ού ποιητέων- διδάσκει δέ καί μή καταμελεΐν τών άναγκαίων 
άλλά πρό καιροΰ παρασκευασμένους τής ζωής τά έφόδια, έν τή έτοιμασία 
τής καρδίας, άναμένειν τοΰ Νυμφίου τήν παρουσίαν». (18).

Ό Βασίλειος, έπισημαίνει έπίσης, τή σχέση τής κατά Θεόν Σοφίας, μέ 
τήν άλήθεια καί.τή δικαιοσύνη.

Οί δύο αυτές άρετές μάς άποκαλύπτουν τό διπλό χαρακτήρα τής άλη- 
θινής σοφίας: Τό θεωρητικό καί τόν πρακτικό..

16) Πρβλ. M1GNE PG 31, 397 B-C.
17) Πρβλ. MIGNE PG 31, 397 C.
18) Πρβλ. MIGNE PG 31, 400 Β.
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Εκτός όμως άπό τήν κατά Θεό άνθρώπινη σοφία,ό Βασίλειος γνωρί
ζει καί τήν άλλη μορφή άνθρώπινης σοφίας, τήν ψευδοσοφία. "Οπως ό ’Α
πόστολος Παύλος, έτσι καί ό Μ. Βασίλειος, έπιμένει στή διαφορά πού ύ- 
πάρχει μεταξύ τής μιας καί τής άλλης Σοφίας.

Ή τελευταία δεν άξίζει καί φέρνει τό ύψηλό όνομα τής σοφίας, όπως 
δέν άξίζει στά είδωλα νά φέρουν τό όνομα τού Θεού.

Προορισμός τής άληθινής σοφίας, είναι νά φέρει τόν άνθρωπο, στό 
δρόμο πού όδηγεΐ στή γνώση τού Θεού, στή Θεογνωσία. «Τούτο ύψος άν- 
θρώπου, τούτο δόξα καί μεγαλειότης, άληθώς γνώναι τό μέγα, καί τούτο 
προσφύεσθαι καί δόξαν τήν παρά τού Κυρίου τής δόξης έπιζητεΐν. Ό καυ- 
χώμενος έν Κυρίω καυχάσθω, λέγων ότι Χριστός έγεννήθη σοφία άπό Θε
ού». (19).

Ή γνώση τού Θεού είναι ό τελικός σκοπός τού ανθρώπου. Ό Βασί
λειος, έπιμένει Ιδιαίτερα στήν άδυναμία τού άνθρώπου, νά γνωρίσει τήν ου
σία τού Θεού. Ό Θεός, μάς γίνεται προσιτός, μόνο μέσω των δημιουργη
μάτων του. Γι’ αύτό καί ό σοφός πρέπει νά έξετάζει, νά μελετά καί νά κρί
νει τά όρατά όντα τού σύμπαντος μέ ένα «ύγιές κριτήριον». «Ού γάρ μόνον 
διά τό έκ παιδός θαύμα δ έσχον περί σέ, ευθύς άπό διατριβών αυτών άεί 
πολλοΰ άξίαν έθέμην τήν όμιλίαν σου, αλλά καί διά τό μηδέν οϋτω σπου- 
δαΐον είναι νΰν, ώς φιλαλήθη ψυχήν, ύγιές τών πραγμάτων τό κριτήριον 
κεκτημένον». (20).

Ή γνώση τού σύμπαντος, ήταν γιά τούς "Ελληνες τό άσμα τών σειρή
νων, μιά άκατάπαυστη έπιθυμία, πού έφθανε τά όρια τής Θρησκευτικότη
τας.

Γνώση τού κόσμου καί γνώση τού Θεού, βρίσκονταν σέ τέτοια άμεση 
σχέση, ώστε οί Στωϊκοί νά μή μπορούν νά άντιληφθοΰν τό Θεό, έξω άπό 
τόν κόσμο.

Άλλ’ εάν ό Βασίλειος συνιστά τή μελέτη τών όντων καί τού σύμπαν
τος, δέν είναι γιατί θέλει νά μάθει πώς ύπάρχουν τά όντα καθ’ έαυτά, ποιά 
είναι τά στοιχεία τής γής, τών φυτών, τών ζώων. "Ολα αυτά δέν μέ ένδια- 
φέρουν, λέγει ό Βασίλειος. ’Εκείνο πού μέ ένδιαφέρει, είναι ό δημιουργός 
τους, πώς έγιναν όλα αύτά καί πώς μπορεί νά τά χρησιμοποιήσει κανείς 
γιά τή σωτηρία του.

Έδώ βλέπουμε τήν ειδοποιό διαφορά τού Ελληνικού τρόπου σκέψε- 
ως καί έρευνας και τού Βιβλικού.

19) Πρβλ. M1GNE PG 31, 529 Β.
20) Πρβλ. M1GNE PG 32, 780 Β.
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ΟΙ άρχαΐοι "Ελληνες ένδιαφέρονταν περισσότερο γιά τό πώς έγιναν τά 
όντα, δχι γιά τό ποιός τά έκανε.

’Αντίθετα, ή Π.Δ. άλλά καί ό Βασίλειος διδάσκουν περισσότερο γιά 
τό ποιός έκαμε τά όντα καί τό σόμπαν καί λιγώτερο γιά τό πώς έγιναν.

Γι’ αύτό καί ή έπίμονη προσπάθεια πολλών Θεολόγων νά συμβιβά
σουν μέ κάθε τρόπο τά Βιβλικά δεδομένα τής δημιουργίας καί τά έπιστη- 
μονικά, είναι μεγάλο λάθος καί μπορεί νά προσφέρει άρνητικές ύπηρε- 
σίες, στή Θεολογική έρευνα.

"Αν ό Βασίλειος στήνΈξαήμερό του μάς περιγράφει τή φύση τών δν- 
των μέ έπιστημονική διάθεση καί μέ λεπτεπίλεπτες παρατηρήσεις, είναι 
γιατί θέλει νά προκαλέσει τό θαυμασμό μας γιά τό δημιουργό τους, ό ό
ποιος «τά πάντα εν σοφία έποίησεν».

"Ολες τίς άλλες γνώσεις γιά τά όντα, τίς θεωρεί σχετικές καί άνώφε- 
λες, δταν δέν έντάσσονται καί δεν χρησιμοποιούνται γιά τόν τελικό σκο
πό, πού είναι ή γνώση τού Θεού καί ή σωτηρία τού άνθρώπου.

Κατά τό Βασίλειο, άν τά άλλα δντα τής δημιουργίας έχουν άνάγκη 
τής σοφίας του Θεού γιά νά γίνουν κατανοητά, πολύ περισσότερο έχει ό 
άνθρωπος, γιά νά κατανοηθεΐ στην πλήρη έννοιά του.

Ή γνώση τού έαυτοΰ μας καί τής σχέσης μας μέ τό Θεό, είναι ή καλύ
τερη πνευματική άσκηση, τού Χριστιανού, κατά τό Βασίλειο. Αυτή είναι ή 
πιό τέλεια σοφία, πού μας προσφέρει τήν καλύτερη γνώση γιά δλα τά θεία 
καί άνθρώπινα πράγματα.

Άλλ’ ή σοφία, δέν είναι μιά άρετή καθαρά θεωρητική, μά καί μιά τέ
χνη πρακτική.

Ό Χριστιανός, πρέπει νά έχει φρονήματα άντάξια τής ούράνιας κλή
σης του καί νά πολιτεύεται άξίως τού Ευαγγελίου τού Χριστού: «δτι δει τόν 
Χριστιανόν άξια τής έπουρανίου κλήσεως φρονεΐν, καί άξίως τού Ευαγγε
λίου τού Χριστού πολιτεύεσθαι» και «συνελόντα ε’ιπεΐν, καρδίας άνθρωπί- 
νης πρός τήν έν ούρανώ πολιτείαν μετάθεσις, ώστε δύνασθαι λέγειν, ήμών 
γάρ τό πολίτευμα έν ούρανοΐς ύπάρχει» (21).

'Ως άρετή θεωρητική καί πρακτική ή σοφία, άπαιτεΐ άπό τόν Χριστια
νό, μιά σειρά ένεργειών. Πρώτα τήν έπεξεργασία τών σκέψεων καί στή συ
νέχεια τήν έφαρμογή τους στήν πρακτική ζωή. Μέ άλλες λέξεις, τήν πίστη 
καί τά έργα. Χωρίς τά έργα, ή πίστη μας μένει άνενέργητη και δέ μάς φέρ
νει κοντά στό Θεό. Στό σημείο αύτό ό Βασίλειος προσεγγίζει μέχρι ταυτί- 
σεως τή σκέψη καί τή Θεολογία τού ’Αποστόλου Παύλου, δ όποιος στήν έ- 
πιστολή του πρός Γαλάτες 5,6 μιλά «περί πίστεως δΓ άγάπης ένεργουμέ-

21) Πρβλ. M1GNE α) PG 32, 288 Β καί β) PG 31, 940 C.
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νης». «Έπί πάσι δέ παρακολουθοΰμεν μεμνήσθαι ύμας τής τών Πατέρων 
πίστεως, καί μή σαλεύεσθαι ύπό τών εν τή ύμετέρα ήσυχία περιφέρειν ύμας 
έπιχειρούντων... Πίστις γάρ έστιν ή σώζουσα ήμάς, ώς φύσιν ό ’Απόστο
λος, δι’ άγάπης ένεργουμένη». (22).

Ό Βασίλειος δέν μπορεί νά φανταστεί μιά Ιδέα καθ’ έαυτή, χωρίς δηλ. 
τήν άντίστοιχη πραγματικότητά της στόν κόσμο. Οί σκέψεις τοΰ Θεού, λέ
γει, είναι ένας νόμος τής φύσης καί ό όρατός κόσμος, άνταποκρίνεται τέ
λεια στή θέληση τού Θεού.

Ό σοφός άνθρωπος ώς εικόνα τοΰ δημιουργού του, δέ μπορεί νά πα
ρουσιάζει μιά δυσαρμονία μεταξύ τών σκέψεων καί τών έπιθυμιών του άφ’ 
ένός καί τών πράξεων του άφ’ έτέρου.

Ή γνώση ή ή έπιστήμη πού δέ φέρνει καρπούς στή ζωή καί γιά τή ζωή 
αύτή, είναι μιά στείρα σοφία.

Γι’ αύτό καί ό Βασίλειος, προσπαθεί άπό κάθε άλήθεια, νά βγάζει πάν
τοτε πρακτικά συμπεράσματα.

’Ακόμη καί άπό τίς πιό θεωρητικές άλήθειες, όπως είναι ή άρχή τών 
όντων καί τών γενομένων, ό Βασίλειος δέν παραλείπει νά βγάλει πρακτικά 
συμπεράσματα.

Άλλ’ έάν ό Βασίλειος διαθέτει κατ’ έξοχήν πρακτικό πνεύμα, δέ στε
ρείται καί θεωρητικής διάθεσης.

Τήν άλήθεια πού κατέχει τό άνθρώπινο πνεύμα, δέν τήν βλέπει σά παί- 
γνιο έννοιών, άλλά σά μιά δύναμη πού διαπερνά τόν κόσμο, γιατί συμμετέ
χει στή σκέψη καί βούληση τοΰ Θεοΰ, πού είναι καί ή δημιουργική καί συ
νεκτική δύναμη τοΰ σύμπαντος.

Οί πρωτόπλαστοι κατείχαν τήν άληθινή σοφία άλλ’ «έξ άβουλίας», 
δηλ. άπό αδιαφορία, τήν έχασαν καί έτσι ό κόσμος έγινε γι’ αύτούς καί 
τούς άπογόνους τους «ματαιότης ματαιοτήτων» κατά τήν έκφραση τοΰ 
’Εκκλησιαστή (1,2).

Ή σοφία τους έγινε μωρία, ή εσωτερική τους Ισορροπία διαταράχτη- 
κε καί μαζί της καί όλόκληρη ή δημιουργία.

"Ενα τρόπο έπανάκτησης τής Θείας Σοφίας, βλέπει ό Βασίλειος στή 
μετάνοια, πού άρχίζει μέ τό φόβο Θεοΰ, πού είναι καί ή άρχή τής σοφίας.

Ό φόβος όμως αύτός, δέν είναι τό γνωστό αίσθημα τρόμου, ή τό πά
θος έκεϊνο τής ψυχής, πού ζεΐ καί αισθάνεται ό άνθρωπος μπροστά στά 
φοβερά φαινόμενα τής φύσης, άλλ’ ή άγάπη καί ό σεβασμός, πού γεννάται 
στήν ψυχή τοΰ άνθρώπου άπό τή γνώση τής άλήθειας, πού έλεύθερα άνα- 
ζητά καί βρίσκει ο άνθρωπος.

Έτσι ό φόβος αύτός άναμειγμένος μέ τό αίσθημα τής έλπίδας καί τής

22) Πρβλ. MIGNE PG 32, 1040 Α.
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χαράς, γίνεται ή σοφία, πού έπαναφέρει τόν άνθρωπο κοντά στό Θεό πού 
είναι καί τό ϋψιστο άγαθό.

Είναι άξιο παρατήρησης δτι ό Βασίλειος, όλόκληρη τή μεταπτωτική 
περίοδο τοΰ άνθρώπου, δηλ. άπό την πτώση τών πρωτοπλάστων ώς τήν έ
λευση τοϋ Χριστού, τή θεωρεί ώς τό δράμα τής άνθρώπινης σοφίας, γιατί ό 
άνθρωπος παρ’ δλες τίς προσπάθειές του, δέ μπορούσε νά βρει τή λύτρω
ση.

Μέ τό θάνατο καί τήν άνάσταση τοΰ Χριστού, έπανάκτησε τή δυνατό
τητα αυτή, μέ τήν προϋπόθεση βέβαια δτι θά μετανοήσει καί θά ένταχθεϊ 
μέ τό βάπτισμα καί τά άλλα μυστήρια, στό σώμα τής Εκκλησίας.

Ό Θεός συγχωρει δλες τίς άμαρτίες τοΰ άνθρώπου δσο μεγάλες κι’ άν 
είναι αύτές, άφοΰ ό άνθρωπος μετανοήσει.

Α’ιδεσιμολογιώτατε
Κυρίες, δεσποινίδες καί κύριοι,

Άνακεφαλαιώνοντας δλα τά παραπάνω, μπορομε νά πούμε τά έξής:
Ό Βασίλειος γνωρίζει τρία ε’ίδη σοφίας:

1) Τήν κατ’ έξοχή Σοφία τοΰ Θεού ή Θεία Σοφία πού είναι ό Ένυπό- 
στατος Λόγος τοΰ Θεού, δηλ. ό Χριστός.

2) Τήν άνθρώπινη σοφία, πού είναι δμως δωρεά τοΰ Θεού καί μέ τή δύ
ναμη τής όποιας σώζεται ό άνθρωπος, έφ’ δσο μέ αύτή φθάσει στή γνώση 
τοΰ Θεοΰ, καί

3) Τήν άνθρώπινη σοφία πού άποδεικνύεται δμως μωρία, γιατί δέν 
προσπορίζεται στον άνθρωπο τό ΰψιστο άγαθό, πού είναι ή σωτηρία Του.

Ό Μ. Βασίλειος, γνώστης βαθύς καί τών τριών αύτών ειδών τής σο
φίας, δέν παρασύρθηκε άπό τό έξωτερικό κάλλος τής άνθρώπινης έπιστη- 
μονικής σοφίας, τήν όποια έθαύμαζε καί καλλιεργούσε μόνο στό μέτρο 
που αυτή όδηγοΰσε στή γνώση τοΰ Θεοΰ. Άπό τήν άποψη αύτή ό Μ. Βασί
λειος, παραμένει γιά δλους τούς Χριστιανούς διανοούμενους κλασικό 
παράδειγμα μίμησης, στήν άναζήτηση τής άληθινής σοφίας καί έρευνας, 
πού δικαιώνουν τόν άνθρωπο ώς ΰψιστο όν πάνω στή γή καί ώς κορωνίδα 
τής δημιουργίας.










