Ὁ Γεώργιος Π. Πατρῶνος εἶναι Ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν. Δίδαξε Ἑρμηνευτικὴ καὶ Ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐνῶ ἰδιαίτερα σημαντικὴ θεωρεῖται
ἡ συμβολή του στὸ ζήτημα τῆς ἐσχατολογίας, καθὼς εἰσήγαγε στὴν ὀρθόδοξη θεολογία τὸν ὅρο «λειτουργικὴ ἐσχατολογία».
Ὁ Γ. Πατρῶνος γεννήθηκε τὸ 1935 στὸ Λέχοβο τῆς Φλώρινας καὶ σπούδασε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ
Ἀθηνῶν. Συνέχισε μὲ μεταπτυχιακὰ στὴν Ὀξφόρδη τῆς Ἀγγλίας στοὺς τομεῖς τῶν βιβλικῶν σπουδῶν καὶ
τῆς Ἱεραποστολῆς. Κατόπιν ἐπισκέφθηκε τὶς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς καὶ ἐργάσθηκε ἱεραποστολικὰ μαζὶ μὲ Ἕλληνες ἱερεῖς, ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ εἰδικοῦ Γραφείου Ἐξωτερικῆς Ἱερα- ποστολῆς τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὸ 1975 ὑπέβαλε τὴ διδακτορικὴ διατριβή του ὑπὸ τὸν τίτλο Σχέσις παρόντος
καὶ μέλλοντος εἰς τὴν περὶ βασιλείας τοῦ Θεοῦ διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ ἀναγορεύτηκε
Διδάκτωρ τῆς Θεολογίας. Τὸ 2002 ὁλοκλήρωσε τὴν πανεπιστημιακὴ θητεία του στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ
Ἀθηνῶν. Ὡς ἀκαδημαϊκὸς δάσκαλος διακρίθηκε τόσο στὴν ἐν λόγῳ Σχολή, ὅσο καὶ στὴ Ριζάρειο καὶ
Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν. Προσέφερε ἱεραποστολικὸ ἔργο στὴν Οὐγκάντα, τὴν Κένυα καὶ
τὴν Τανζανία, ἐνῶ τὸ ἔργο ποιμαντικῆς διακονίας σὲ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου συνεχίζεται ἐπὶ μία καὶ πλέον πεντηκονταετία. Τὴν τελευταία εἰκοσαετία συνεργάζεται μὲ τὸ Οἰκου- μενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ στὴν Ἄπω Ἀνατολὴ καὶ στὴν εὐρύτερη Ἀσία. Τὰ αὐτοτελῆ
ἔργα του ἀνέρχονται σὲ περισσότερα ἀπὸ τριάντα κείμενα. Μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ἔχουν διαβαστεῖ περισσότερο ἀπὸ τὸ εὐρύτερο ἀναγνωστικὸ κοινὸ εἶναι τὰ ἑξῆς: Ἡ ἱστορικὴ πορεία τοῦ Ἰησοῦ. Ἀπὸ τὴν φάτνη
ὣς τὸν κενὸ τάφο (Ἀθήνα: Δόμος, 1997). Ἐκκλησία καὶ κόσμος. Θέματα πνευματικοῦ καὶ κοινωνικοῦ
προβληματισμοῦ, 2η ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἀποστολικὴ Διακονία, 2001). Ἱστορία καὶ ἐσχατολογία στὴ βασιλεία
τοῦ Θεοῦ, 2η ἔκδ. (Ἀθήνα: Δόμος, 2002). Κήρυγμα καὶ Θεολογία - Θεολογικὸ Κυριακοδρόμιο. Τόμ. Α´:
Κυριακὲς Ματθαίου καὶ Λουκᾶ, Τόμ. Β´: Ἑορ- τολογικά (Ἀθήνα: Ἀποστολικὴ Διακονία, 2003). Ἑλληνισμὸς καὶ Χριστιανισμός (Ἀθήνα: Ἀποστολικὴ Διακονία, 2003). Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη. Μιὰ ἐκσυγχρονιστικὴ ἑρ- μηνευτικὴ προσέγγιση. (Ἀθήνα: Ἀποστολικὴ Διακονία, 2009).

