
1

῾Ο ῞Αγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,
ὁ Χριστιανισμὸς καὶ τὸ ᾿Ισλὰμ*

Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου,
Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ôὴ δεύτερη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς ἡ ᾿Εκ
κλη σία μας προβάλλει καὶ τιμᾶ γιὰ δεύτερη φορὰ μέσα στὸ ἐκκλη

σιαστικὸ ἔτος [ἡ πρώτη: 14η Νοεμβρίου], μία κορυφαία πατερικὴ φυσι
ογνωμία, τὸν ἅγ. Γρηγόριο, ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, τὸν Παλαμᾶ.

Τὸ γε γο νὸς αὐτὸ εἶναι μία καλὴ ἀφορμὴ γιὰ νὰ προσεγγίσουμε ἀπὸ 
ὀρθόδοξης πλευρᾶς, μὲ ὁδηγό μας τὸ πρόσωπο τοῦ ἱεροῦ Πατέρα, ὁ 
ὁποῖος ἐκφρά ζει τὴν ἐκκλησιαστικὴ διδασκαλία κατὰ τρόπο ἀκέραιο, 
αὐθεντικό, σαφῆ καὶ κρυστάλλινο, μία θεωρία ποὺ ὑπάρχει στὴ σύγχρο
νη, ἑτερόδοξη κυρίως ἀκαδημαϊκὴ διανόηση (π.χ. Karl Josef Kuschel, 
Bertold Klappert, Smail Balic, Jonathan Μagonet, Τhomas Νauman) κ.ἄ. 
καὶ σχετίζεται ἄμεσα καὶ μὲ τὴν προβληματικὴ τῶν σύγχρονων διαθρη
σκειακῶν διαλόγων.

* * *

Πρόκειται γιὰ τὴ θεωρία τῶν λεγομένων «᾿Αβρααμικῶν θρησκειῶν» 
ποὺ ἀρχικὰ πρωτοδιατυπώθηκε ἀπὸ τὸν Γάλλο ᾿Ισλαμολόγο καὶ μυστι
κιστή, τὸν Louis Μassignon (18831962).

Σύμφωνα μὲ τὸν πυρήνα τῆς ἐν λόγῳ θεωρίας οἱ τρεῖς μονοθεϊστικὲς 
θρησκεῖες, Χριστιανισμός, ᾿Ιου δαϊ σμὸς καὶ ᾿Ισλὰμ ἔχουν: α) κοινὸ πα
τέ ρα τὸν Ἀβραάμ, β) κοινὴ ἀφετηρία καὶ ἀναφορά, τὴν πίστη τοῦ πα
τριάρχη Ἀβραὰμ στὸν ἕνα Θεό, καὶ γ) τὸ κοινὸ καθῆκον τοῦ πιστοῦ νὰ 
ὑπακούει στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ1.

Ἀνάλογη προβληματικὴ σχετικὰ μὲ τὴν ὁμολογία τῆς πίστης στὸν 
Ἀβραὰμ καὶ τὴν ἀντίληψη, ὅτι οἱ Μουσουλμᾶνοι προσεύχονται μαζὶ μὲ 
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τοὺς χριστιανοὺς στὸν ἕνα Θεό, θὰ υἱοθετηθεῖ ἐπισήμως ἀπὸ τὴν Ρω
μαιοκαθολικὴ ᾿Εκκλησία κατὰ τὴ Bʹ Bατικάνεια Σύνοδο2.

Στὰ πλαίσια τῆς διαθρησκειακῆς προβληματικῆς, ἡ ἐν λόγῳ θεωρία 
προτείνεται καὶ καλλιεργεῖται μὲ σκοπὸ τὴν ὑπέρβαση τῆς ἱστορικῆς 
ἀντιπαλότητας καὶ τῆς θρησκευτικῆς βίας, μὲ τὴν ὑποτιθέμενη ἀνάδει
ξη τῆς κοινῆς προέλευσης καὶ τῶν κοινῶν στοιχείων τούτων τῶν θρη
σκειῶν.

Οἱ τρεῖς αὐτὲς θρησκεῖες, σύμφωνα μὲ τὸν Karl Josef Kuschel, ἕναν 
σημαντικὸ ἐκφραστή της, εἶναι ἀδέλφια ὡς πρὸς τὴν πίστη στὸν Θεὸ 
τοῦ Ἀβραάμ3. ῎Εμφαση δίνεται στὸν ἕνα Θεό, στὴν ὑπερβατικότητά του 
καὶ στὴ διάκρισή του ἀπὸ τὸν κόσμο.

Ταυτοχρόνως μὲ ἐξεζητη μέ νες ἀναλύσεις προσπαθοῦν νὰ ὑπερβοῦν 
ἢ καὶ νὰ συνθέσουν ὄχι μόνο τὶς διαφορετικὲς θεολογικὲς ἀρχές, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς διαφορετικοὺς τρόπους κατανόησης καὶ αὐτοῦ τοῦ προσώπου 
τοῦ πατριάρχη Ἀβραὰμ ποὺ ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν τριῶν θρησκειῶν.

Στὴν ἴδια συνάφεια ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ἐν λόγῳ θεω ρίας χρη
σι μο ποιοῦνται καὶ οἱ ὅροι «᾿Αβρααμικὴ οἰκουμένη», «᾿Αβρααμικὸ πνεῦ μα» 
καὶ «᾿Αβρααμικὴ πνευματικότητα».

* * *

Εἶναι βάσιμη ὅμως αὐτὴ ἡ θεωρία; Ἀποτελεῖ σωστὸ μοντέλο προσ
έγγισης καὶ ἀλληλοκατανόησης ἀνθρώπων διαφορετικῶν θρησκευ τι
κῶν πεποιθήσεων; Μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὸς ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι καὶ 
οἱ τρεῖς θρησκεῖες εἶναι ἀδέλφια ὡς πρὸς τὴν πίστη στὸν ἕνα καὶ τὸν 
αὐτὸν Θεό;

Σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἰδιαιτέ
ρως ὅσον ἀφορᾶ στὸ σκέλος τῆς σχέσης Χριστιανισμοῦ καὶ ᾿Ισλάμ, 
ἀναμ φισβήτητα ὄχι.

῾Ο ἱερὸς Πατέρας γνώρισε τὸ ᾿Ισλὰμ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς αἰχμα
λωσίας του ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1354, διαλέχθηκε τρεῖς φορὲς μὲ ἐκ
προσώπους του, ὁμολόγησε καὶ διατύπωσε μὲ σαφήνεια τὴν ὀρθόδοξη 
χριστιανικὴ διδασκαλία, ἐπισήμανε τὸ ριζικῶς διαφορετικὸ περι εχό
με νο καὶ τὸν τρόπο κατανόησης τοῦ Θεοῦ ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ Χρι στια
νισμοῦ καὶ ᾿Ισλάμ4, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸν διαφορετικὸ τρόπο κατα νόη
σης τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ5.

Τονίζει μὲ σαφήνεια σχετικὰ μὲ τὶς θεολογικὲς ἀφετηριακὲς προϋ
ποθέσεις τοῦ ᾿Ισλάμ:

«Τὸν δὲ Μεχουμὲτ (σ.σ. τὸν Μωάμεθ) οὔτε παρὰ τῶν προφη
τῶν εὑρίσκομεν μαρτυρούμενον οὔτε τι ξένον εἰργασμένον καὶ 
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ἀξιόλογον πρὸς πίστιν ἐνάγον. Διὰ τοῦτο οὐ πιστεύομεν αὐτῷ 
οὐδὲ τῷ παρ᾿ αὐτοῦ βιβλίω»6.

Μὲ ἀφορμὴ μάλιστα τὶς ἰσλαμικὲς ἀντιλήψεις περὶ Χριστοῦ ἐπιση
μαίνει στὸ ποίμνιό του:

«Προσέχετε μὴ εὑρεθῆτε ὅπως αὐτοὶ ἐδῶ, πού, ἐνῶ τὸν τε
χθέν τα ἀπὸ τὴν παρθένο τὸν ὀνομάζουν Λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ πνοή 
του καὶ Χριστό, δηλαδὴ Θεάνθρωπο, ἔπειτα τὸν ἀποφεύ γουν 
φρε νο βλαβῶς καὶ τὸν ἀθετοῦν σὰν νὰ μὴ εἶναι Θεός»7.

῾Υπογράμμιζε στὶς συζητήσεις του, ὅτι κατὰ τὴ χριστιανικὴ πίστη 
τὸ «ἕνας Θεὸς» εἶναι ἀλληλένδετο, ἀδιάσπαστο καὶ μὲ τὸ «Τριαδικός». 
«Ἓν γοῦν τὰ τρία καὶ τὰ τρία ἕν»8. 

῾Ο χριστιανὸς ὁμιλεῖ πάντοτε σχετικὰ μὲ τὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ γιὰ 
«Τριάδα ἐν Μονάδι, Μονάδα ἐν Τριάδι καὶ Μονάδα ἅμα καὶ Τριάδα», πρᾶγ
μα ἀδιανόητο γιὰ τὸ ᾿Ισλάμ, ὅπως φυσικὰ καὶ γιὰ τὸν ᾿Ιουδαϊσμό. 

«Οὐκοῦν ὁ Θεὸς τρία, καὶ τὰ τρία ταῦτα εἷς ἐστι Θεὸς καὶ 
δημιουργός»9.

῾Ο ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς δὲν παρέλειψε ἐπίσης νὰ ἀναδείξει στὶς 
συζητήσεις του μὲ τοὺς Μουσουλμάνους ὅτι καὶ τὰ κοινὰ ἐξωτερικὰ 
στοιχεῖα ποὺ ὑπάρχουν (π.χ. προσευχή, ἐλεημοσύνη) ἔχουν διαφορετικὴ 
θεολογικὴ ἀφετηρία καὶ δὲν προϋποθέτουν ἁπλῶς μία κοινὴ μονοθεϊ
στικὴ ἐκδοχὴ τοῦ Θεοῦ10.

῾Η ἐπιχειρηματολογία τοῦ ἱεροῦ Πατέρα βεβαίως δὲν ἐξαντλεῖται στὰ 
ὅσα ἐνδεικτικῶς ἐπισημάναμε, πλὴν ὅμως εἶναι ἱκανά, νομίζουμε, νὰ 
δείξουν τὴ μεγάλη διαφορὰ ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ Χριστιανικῶν, ᾿Ισλα
μικῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ᾿Ιουδαϊκῶν ἀντιλήψεων κατ᾿ ἐπέκταση.

Δὲν εἶναι τυχαῖο μάλιστα τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀπόλυτη πιστότητα τοῦ 
ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὰ δεδομένα τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ θείας 
Ἀποκαλύψεως, δὲν τὸν ὁδηγεῖ σὲ ἀβαρίες περὶ τὴν πίστη παρὰ τὶς τα
λαιπωρίες τῆς αἰχμαλωσίας του.

Ταυτοχρόνως ὅμως τὸν ὁδηγεῖ νὰ κατανοήσει μὲ χριστολογικὴ προ
οπτικὴ καὶ αὐτὴ τὴ θέση ἑνὸς ἀλλόδοξου συνομιλητῆ του «ὅτι θὰ ἔλθει 
κάποτε καιρὸς ποὺ θὰ συμφωνήσουμε μεταξύ μας», ἀναφέροντας:

«Συνεθέμην γὰρ μνησθεὶς τῆς τοῦ ἀποστόλου φωνῆς, ὅτι ἐπὶ 
τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ πᾶν γόνυ κάμψει καὶ πᾶσα γλῶσσα 
ἐξομολογήσεται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πα
τρός, τοῦτο δ᾿ ἔσται πάντως ἐν τῇ Δευτέρᾳ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ»11.

* * *
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Σύμφωνα μὲ τὸν π. G. Florofsky «ἠμποροῦμεν νὰ θεωροῦμεν τὸν Γρη
γόριον Παλαμᾶν ὡς ὁδηγόν μας καὶ διδάσκαλον εἰς τὴν προσπάθειάν μας νὰ 
θεολογοῦμεν ἀπὸ τῆς καρδίας τῆς ᾿Εκκλησίας»12.

Εἶναι σαφὲς ὅτι μὲ βάση τὴ διδασκαλία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλα
μᾶ, ἡ θεωρία περί «Ἀβρααμικῶν θρησκειῶν» εἶναι πολλαπλῶς ἐλλειμ
ματικὴ καὶ ἱστορικὰ ἀνέρειστη.

(*) Περιοδ. «Ἐφημέριος», Μάρτιος 2010, σελ. 2224. Ἐπιμέλ. ἡμετ.
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