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Με την εÝσïδÞ σας στα ΤΕΕ σηµατïδïτεÝται η αρøÜ µιας νÛας
περιÞδïυ της νεανικÜς σας ηλικÝας. ΕÝναι γεµÀτη πρïâληµατι-
σµïàς για τï µÛλλïν, ïραµατισµïàς για την πρïσωπικÜ σας úωÜ
και πïλλÛς φïρÛς ανασφÀλειες µπρïστÀ στï Àγνωστï. 

Τï âιâλÝï πïυ κρατÀτε στα øÛρια σας δεν θα Üθελε να σας
πρïσφÛρει “συνταγÛς” για τï µÛλλïν, αλλÀ να ρÝêει φως σε σøετι-
κïàς µε την πÝστη πρïâληµατισµïàς, ñστε να διαπιστñσετε Þτι ï
øñρïς αυτÞς Ûøει θÛση στην πρïσωπικÜ σας πïρεÝα και µÀλιστα
µπïρεÝ να γÝνει αφïρµÜ να γνωρÝσετε και να úÜσετε αληθινÀ την
υπÞθεση της ελευθερÝας. 

Ãι καθηγητÛς σας Ûøïυν κÀθε διÀθεση να διαλεøθïàν µαúÝ
σας, εφ’ Þσïν ï διÀλïγïς και ï σεâασµÞς της διαφïρετικÞτητας
εÝναι τï âασικÞ εργαλεÝï της παιδαγωγικÜς µεθÞδïυ πïυ øρησι-
µïπïÝησε ï Ýδιïς ï ÌριστÞς. Θα εÝναι αφïρµÜ να επεêηγÜσετε
και να σøïλιÀσετε Þρïυς πïυ Ýσως σας φανïàν πρωτÞγνωρïι και
Ýσως δàσκïλïι.

Τα λÝγα µαθÜµατα πïυ πρïσφÛρïνται για µελÛτη θα θÛλαµε να
σταθïàν µια πρñτη επαφÜ µε τις αιñνιες αλÜθειες της ïρθÞδï-
êης πÝστης µας, ñστε αργÞτερα να µπïρÛσετε να αντιµετωπÝσετε
τη úωÜ µε θÀρρïς και ελπÝδα.

Ãι συγγραφεÝς

¶ ƒ √ § √ ° √ ™





ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

Ã ΣΥΓÌΡÃΝÃΣ ΑΝΘΡΩΠÃΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ





ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να κατανïÜσετε τη διαøρïνικÜ αναúÜτηση τïυ Θεïà απÞ τïν
Àνθρωπï.

ñ Να διαπιστñσετε την παγκïσµιÞτητα τïυ φαινïµÛνïυ της
θρησκεÝας.

ñ Να ερµηνεàσετε την ανÀγκη πïυ αισθÀνεστε πïλλÛς φïρÛς να
αναúητÜσετε µε τïν δικÞ σας τρÞπï τï θεÝï.
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22 Σταθεdς δb � Πα�λïς �ν µÛσÿω τï�

\AρεÝïυ ΠÀγïυ �φη· �νδρες \Aθη-

να�ïι, κατa πÀντα �ς δεισιδαιµïνε-

στÛρïυς �µ�ς θεωρ�. 23διερøÞµενïς

γaρ καd �ναθεωρ�ν τa σεâÀσµατα

�µ�ν εyρïν καd âωµeν �ν ÿz �πεγÛ-

γραπτï, \Aγνñστÿω Θεÿ�. Âν ïsν

�γνïï�ντες ε�σεâε�τε, τï�τïν �γg

καταγγÛλλω �µ�ν. 24� Θεeς � πïιÜ-

σας τeν κÞσµïν καd πÀντα τa �ν α�-

τÿ�, ïyτïς ï�ρανï� καd γ�ς Kàριïς

�πÀρøων ï�κ �ν øειρïπïιÜτïις να-

ï�ς κατïικε�, 25ï�δb �πe øειρ�ν

«ΣτÀθηκε, λïιπÞν, ï Παàλïς στη µÛ-

ση τïυ ΑρεÝïυ ΠÀγïυ και εÝπε:

«ΑθηναÝïι! Σας âλÛπω ευλαâÛστα-

τïυς απÞ κÀθε Àπïψη. ΠρÀγµατι, ε-

νñ περιδιÀâαúα την πÞλη σας και Û-

âλεπα τïυς ιερïàς σας τÞπïυς, âρÜ-

κα ανÀµεσα σ ’αυτïàς κι Ûνα âωµÞ,

µε την επιγραφÜ: «στïν Íγνωστï

ΘεÞ». ΑυτÞν, λïιπÞν, πïυ εσεÝς λα-

τρεàετε øωρÝς να τïν γνωρÝúετε, αυ-

τÞν εγñ τñρα σας τïν κÀνω γνωστÞ.

ΕÝναι ï ΘεÞς πïυ δηµιïàργησε τïν

κÞσµï κι Þλα Þσα υπÀρøïυν σ’ αυ-

τÞν. Ως Κàριïς τïυ ïυρανïà και της

γης, δεν κατïικεÝ σε øειρïπïÝητïυς



A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH
TOY ΘEIOY

ΑπÞ την πρñτη µÛρα πïυ αρøÝúει κανεÝς να κα-
ταλαâαÝνει τïν κÞσµï και µπïρεÝ Ûστω και µε τρÞ-
πï στïιøειñδη και ανÀλïγï µε την ηλικÝα τïυ να
σκÛφτεται, διαπιστñνει Þτι ïι Àνθρωπïι, Àλλïς λι-
γÞτερï, Àλλïς περισσÞτερï, νιñθïυν την ανÀγκη,
σε δεδïµÛνες στιγµÛς να αναφÛρïνται σε κÀπïιï υ-
περφυσικÞ Ãν. Μεγαλñνïντας κατανïεÝ κανεÝς τï
πÞτε ακριâñς ïι γàρω τïυ Ûφταναν σε Ûνα τÛτïιï

συµπÛρασµα : Üταν στιγµÛς πïυ Ûνïιωθαν Þτι ï Àνθρωπïς απÞ µÞνïς
τïυ αισθανÞταν αδàναµïς και ανεπαρκÜς για να ανταπεêÛλθει σε Þ-

12 BHMATA ΠIΣTHΣ KAI ZΩHΣ

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

ΘεÞς,
θεÞτητα,
θεÝï,
Àγιï,
ιερÞ,
αναúÜτηση

�νθρñπων θεραπεàεται πρïσδεÞµε-

νÞς τινïς, α�τeς διδïfς π�σι úωcν

καd πνïcν καd τa πÀντα· 26�πïÝησÛ

τε �ê �νeς α´µατïς π�ν �θνïς

�νθρñπων κατïικε�ν �πd π�ν τe

πρÞσωπïν τ�ς γ�ς, �ρÝσας πρïστε-

ταγµÛνïυς καιρïfς καd τaς �ρïθε-

σÝας τ�ς κατïικÝας α�τ�ν, 27úητε�ν

τeν Kàριïν, ε� �ρα γε ψηλαφÜσειαν

α�τeν καd εÅρïιεν, καÝ γε ï� µα-

κρaν �πe �νeς �κÀστïυ �µ�ν �πÀρ-

øïντα. 28�ν α�τÿ� γaρ ú�µεν καd κι-

νïàµεθα καd �σµÛν, �ς καÝ τινες τ�ν

καθ’ �µ�ς πïιητ�ν ε�ρηκÀσι· τï�

γaρ καd γÛνïς �σµÛν. 29γÛνïς ïsν

�πÀρøïντες τï� Θεï� ï�κ �φεÝλï-

µεν νïµÝúειν øρυσÿ� � �ργàρÿω �

λÝθÿω, øαρÀγµατι τÛøνης καd �νθυµÜ-

σεως �νθρñπïυ, τe θε�ïν εrναι

Âµïιïν.

ΠρÀê. 17,22-29

ναïàς, ïàτε υπηρετεÝται απÞ øÛρια

ανθρñπινα σαν να ’øε ανÀγκη απÞ

κÀτι, αφïà αυτÞς εÝναι πïυ δÝνει σε

Þλα úωÜ και πνïÜ και τα πÀντα.

∆ηµιïàργησε απÞ Ûναν Àνθρωπï Þ-

λα τα Ûθνη των ανθρñπων και τïυς

εγκατÛστησε πÀνω σ’ Þλη τη γη.

ΕπÝσης Þρισε πÞσïν καιρÞ θα υπÀρ-

øïυν και µÛσα σε πïια σàνïρα θα

κατïικïàν. ΘÛλησε να úητïàν τïν

Κàριï και να πρïσπαθïàν να τïν

âρïυν ψηλαφñντας στï σκïτÀδι, αν

και δεν εÝναι µακριÀ απÞ τïν καθÛ-

να µας. ΓιατÝ µÛσα σ’ αυτÞν úïàµε

και κινïàµαστε και υπÀρøïυµε, Þ-

πως λÛνε και µερικïÝ απ’ τïυς δι-

κïàς σας πïιητÛς: «∆ικÜ τïυ εÝµα-

στε γενιÀ». Αφïà λïιπÞν εÝµαστε

γενιÀ τïυ Θεïà, δε θα πρÛπει να νï-

µÝúïυµε Þτι η θεÞτητα εÝναι κÀτι Þ-

µïιï µε øρυσÀφι Ü ασÜµι Ü πÛτρα,

δηλαδÜ µε γλυπτÞ Ûργï της τÛøνης

Ü της φαντασÝας τïυ ανθρñπïυ».



λες τις απαιτÜσεις της úωÜς. ΕêÀλλïυ υπÀρøει, παρÀλληλα, τï φυσι-
κÞ και τï ηθικÞ κακÞ πïυ αυêÀνει τïν πρïâληµατισµÞ τïυ ανθρñ-
πïυ. ΓιατÝ ïι Àνθρωπïι ταλαιπωρïàνται, γιατÝ µισïàνται και αλληλï-
εêïντñνïνται, γιατÝ η Ýδια η φàση παρÀγει κακÞ; Ùλα τα «γιατÝ» πïυ
êεπÜδησαν σε øρÞνï ανàπïπτï ïδÜγησαν τïν Àνθρωπï να αισθανθεÝ
την παρïυσÝα «ΚÀπïιïυ», πÛρα απÞ αυτÀ πïυ εÝναι ïρατÀ. Τι εÝναι
αυτÞ; ΕÝναι ï ΘεÞς, απÀντησαν. ΑπÞ τη
στιγµÜ εκεÝνη Àρøισε η περιπÛτεια τïυ αν-
θρñπïυ να αναúητεÝ τï ΘεÞ και να τïν
µïρφïπïιεÝ, να τïυ δÝνει δηλαδÜ συγκε-
κριµÛνη µïρφÜ.

B. AITIA KAI MOPΦEΣ
ANAZHTHΣHΣ TOY ΘEIOY

ΓιατÝ Þµως να øρειÀúεται ï Àνθρωπïς
να αναúητεÝ και να µïρφïπïιεÝ τï θεÝï; ΕÝ-
ναι απλñς για την ικανïπïÝηση µιας πε-
ριÛργειας Ü για να δÝνει µια διÛêïδï στα
âασικÀ υπαρêιακÀ τïυ πρïâλÜµατα; Ùταν
πρïσπαθñ π.ø. να φανταστñ τη µïρφÜ τïυ
παππïà µïυ, τïν ïπïÝï πïτÛ δεν γνñρισα,
τï κÀνω απÞ περιÛργεια Ü για να ερµηνεà-
σω κÀπïια πρÀγµατα πïυ συµâαÝνïυν µÛ-
σα µïυ; Øσως εÝναι και αυτÀ. Ùµως τï ση-
µαντικÞτερï εÝναι Þτι νιñθω να εÝµαι αÝµα
τïυ, να πρïÛρøïµαι απÞ τη γενιÀ τïυ. ΕÝ-
ναι αυτÞ πïυ τïνÝúει ï AπÞστïλïς Παàλïς
στï λÞγï τïυ πρïς τïυς ΑθηναÝïυς: «δικÜ
τïυ εÝµαστε γενιÀ». ΥπÀρøει διÀøυτη η αÝ-
σθηση Þτι εÝµαστε δηµιïυργÜµατα ενÞς
θεÝïυ Ùντïς, Ûøïυµε κÀτι δικÞ τïυ, Þµως
διαφÛρïυµε απÞ αυτÞ τï Ãν και παρÀλλη-
λα δεν παàïυµε να Ûøïυµε κÀπïια øαρα-
κτηριστικÀ γνωρÝσµατα πïυ Ûøει και η θε-
Þτητα. Γι’ αυτÞ η ιστïρÝα τïυ ανθρñπινïυ
πïλιτισµïà εÝναι γεµÀτη απÞ πïλλÛς µïρ-
φÛς αναúÜτησης τïυ Θεïà. 
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Με µεγÀλη κατÀνυêη
µπïρñ να κïιτÀúω τïν
πÞθï πïυ Ûøïυν νÛες ψυ-
øÛς για τï αêιïθαàµαστï
και τï υπερφυσικÞ. ΜαúÝ
µε τα πεπερασµÛνα και τα
συγκεκριµÛνα αναúητïàν
συγøρÞνως κÀτι Àλλï πïυ
µπïρïàν να τïυς αντιπα-
ραθÛσïυν. Ψηλαφïàν
πρïς Þλες τις πλευρÛς, µÜ-
πως κÀτι êεπερνÀ τα αι-
σθητÀ φαινÞµενα και
τïυς νÞµïυς τïυς. Και µï-
λïνÞτι ïι αισθÜσεις τïυς
γεµÝúïυν µε øïϊκÀ αντι-
κεÝµενα, εÝναι πÀντα σαν
να εÝøαν εκτÞς απ’ αυτÛς
κι Àλλες, ïι ïπïÝες øωρÝς
τρïφÜ θα Ûπρεπε να µα-
ραθïàν. ΑυτÞ εÝναι τï
πρñτï ερÛθισµα της θρη-
σκεÝας. Μια µυστικÜ ακα-
τανÞητη υπÞνïια τïυς
παρακινεÝ πÛρα απÞ τïν
πλïàτï αυτïà τïυ κÞ-
σµïυ. Γι’ αυτÞ τïυς εÝναι
κÀθε Ýøνïς ενÞς Àλλïυ κÞ-
σµïυ πïλà ευπρÞσδεκτï. 

Φρ. ΣλαϊερµÀøερ, Για τη

ΘρησκεÝα, εκδ. ΠαπαúÜση-

µτφρ. Κ.ΑνδρïυλιδÀκης,

ΑθÜνα 1997, σσ.111-112.



ΑπÞ την αρøÜ της ανθρñπινης ιστïρÝας ïι λαïÝ της γης αναúÜτη-
σαν τï ΘεÞ µÛσα απÞ τα φυσικÀ φαινÞµενα. Η φàση Ûδωσε τï υλικÞ
για να µïρφïπïιηθεÝ αυτÞς ï «ΚÀπïιïς» πïυ Üταν πÛρα απÞ τα ïρα-
τÀ. ΠÝσω απÞ τα διÀφïρα φυσικÀ φαινÞµενα Ûâλεπαν την παρïυσÝα
κÀπïιïυ θεϊκïà Þντïς. Γι’ αυτÞ και διαµïρφñθηκε η αντÝληψη Þτι υ-
πÜρøε Þøι κÀπïιïς, αλλÀ κÀπïιïι θεïÝ.

Η ανθρñπινη σκÛψη και η στïøαστικÜ διÀθεση γÛννησαν Ûνα
πρñτï θεïλïγικÞ λÞγï, ïι εκπρÞσωπïι τïυ ïπïÝïυ αµφισâÜτησαν
την àπαρêη των πïλλñν θεïτÜτων και Þρισαν Þτι υπÀρøει Ûνας σï-
φÞς νïυς, πïυ δηµιïàργησε µε σïφÝα τï σàµπαν.

ΤελικÀ, ανÀλïγα µε τα πïλιτιστικÀ και πïλιτισµικÀ αγαθÀ πïυ
δηµιïàργησε κÀθε λαÞς πÀνω στη γη, διαµïρφñθηκε Ûνα πλÜθïς α-
πÞ συγκεκριµÛνες θρησκεÝες. ΛÛµε π.ø. η θρησκεÝα των αρøαÝων
ΕλλÜνων, των Ινδñν, των ΒαâυλωνÝων, των ΑιγυπτÝων κ.λπ.

Η εâραϊκÜ παρÀδïση διαµÞρφωσε απÞ τï 1200 περÝπïυ π.Ì. τη στα-
θερÜ πÝστη στïν Îναν και µïναδικÞ ΘεÞ. Την παρÀδïση αυτÜ συνÛøι-
σε η øριστιανικÜ διδασκαλÝα για τï ΘεÞ, Þπως τη φανÛρωσε ï ÌριστÞς.

Γ. TON ANAZHTΩ ΣTHN ΠPOΣΩΠIKH MOY ZΩH

Στη γλñσσα των ειδικñν, πÝσω απÞ τη συγκεκριµÛνη λÛêη «ΘεÞς»
κρàâεται ï αιñνιïς πÞθïς τïυ ανθρñπïυ να αναúητεÝ τï «ιερÞ», αυτÞ
δηλαδÜ τï Ãν, τï ïπïÝï κατÛøει µια µïναδικÞτητα Àγνωστη στïν Àν-
θρωπï. Τη µïναδικÞτητα αυτÜ την απïδÝδïυν µε τïν Þρï «ιερÞ» Ü
«Àγιï» και εκφρÀúïυν αυτÞ πïυ µας µαγεàει, µας γïητεàει, πïλλÛς
φïρÛς µας φïâÝúει και µας πρïκαλεÝ ιδιαÝτερï σεâασµÞ.

Ã ÌριστιανισµÞς, Þπως φαÝνεται απÞ τï κεÝµενï τïυ AπïστÞλïυ
Παàλïυ, τÞνισε Þτι δεν πρÞκειται για µια φανταστικÜ εικÞνα µÛσα στï
νïυ µας, αλλÀ για Ûνα πραγµατικÞ ΠρÞσωπï, τï ïπïÝï σε µια συγκε-
κριµÛνη øρïνικÜ περÝïδï της ανθρñπινης ιστïρÝας Ûγινε Àνθρωπïς.
Στï πρÞσωπï τïυ Ιησïà Ìριστïà, πïυ Ûδωσε απÞλυτη αêÝα στïν Àν-
θρωπï, γι’ αυτÞ και Ûøïυµε τη δυνατÞτητα να âλÛπïυµε τï ΘεÞ στï
πρÞσωπï των συνανθρñπων µας. Îøει µÀλιστα ιδιαÝτερη σηµασÝα να
µπïρεÝ κÀθε Àνθρωπïς να αναúητÀ τï ΘεÞ σε δεδïµÛνες στιγµÛς πïυ Û-
øïυν σøÛση µε την πρïσωπικÜ τïυ úωÜ. Στα øρÞνια της εφηâεÝας αυτÜ
η αναúÜτηση παÝρνει τη µïρφÜ µιας Ûντïνης αµφισâÜτησης, µιας øιï-
νïστιâÀδας απÞ ερωτÜµατα πïυ êεκινïàν απÞ τï αν υπÀρøει ΘεÞς, τι
εÝναι ï Àνθρωπïς, πïιï τï νÞηµα της úωÜς και φθÀνïυν µÛøρι τï ση-
µεÝï να νïιñθει ï νÛïς κÀπως περÝεργα: στï θÛαµα θρησκευτικñν τελε-

14 BHMATA ΠIΣTHΣ KAI ZΩHΣ



ΠανÀρøαιï εÝναι τï φαινÞµενï της αναúÜτησης τïυ Θεïà.
ñ ΑρøικÀ µια φυσικÜ θρησκεÝα εêελÝøτηκε σε λÞγï στïøαστικÞ και

τελικÀ θεïλïγικÞ.
ñ Ã AπÞστïλïς Παàλïς αιτιïλïγñντας την αναúÜτηση αυτÜ

πιστεàει Þτι Þλïι ïι Àνθρωπïι εÝµαστε γενιÀ τïυ Θεïà και εννïεÝ
Þτι εÝµαστε δηµιïυργÜµατÀ τïυ, κïυâαλÀµε µÛσα µας στïιøεÝα τïυ
δηµιïυργïà µας, γι’ αυτÞ και δεν µπïρïàµε να τïν αγνïÜσïυµε.

ñ ΜεγÀλη σηµασÝα Ûøει να µπïρεÝ ï Àνθρωπïς, ιδÝως ï νÛïς, να
συνειδητïπïιεÝ στιγµÛς κατÀ τις ïπïÝες ψηλαφεÝ ελεàθερα τï
ΘεÞ στην πρïσωπικÜ τïυ úωÜ.

τñν, στην εικÞνα τïυ πνευµατικïà και âιïλïγικïà θανÀτïυ Ü στην α-
νÀγκη να επικïινωνÜσει σε ανàπïπτï øρÞνï µε τï ΘεÞ, πρÞσωπï µε
πρÞσωπï και να τïυ εκµυστηρευτεÝ πρïσωπικÀ τïυ πρïâλÜµατα. ΦαÝ-
νεται Þτι Ûøει ï καθÛνας να κÀνει τη δικÜ τïυ πïρεÝα στï µυστηριñδη
øñρï της αµφισâÜτησης και τïυ πρïâληµατισµïà. Η ειλικρινÜς ανα-
úÜτηση δεν εÝναι ψηλÀφηση τïυ Θεïà στï σκïτÀδι, αλλÀ πρïσÛγγιση
τïυ Ýδιïυ τïυ τïυ εαυτïà, των πιï λεπτñν πÞθων της àπαρêÜς τïυ.
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ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. ΕÝναι διαøρïνικÞ τï θÛµα της αναúÜτησης τïυ Θεïà; απÞ πïà
φαÝνεται αυτÞ;

2. ΣøïλιÀστε και συúητÜστε τï κεÝµενï τïυ AπïστÞλïυ Παàλïυ.
3. ΣøïλιÀστε τï κεÝµενï τïυ ΣλαϊερµÀøερ.
4. ∆ιαπιστñνετε πρïσωπικÛς στιγµÛς αναúÜτησης τïυ Θεïà;
5. Μια δηµιïυργικÜ εργασÝα µÛσα στην τÀêη: Να øωριστïàν ïι

µαθητÛς σε πÛντε ïµÀδες και να επεêεργαστïàν πÛντε τµÜµατα
απÞ τα παραπÀνω κεÝµενα. α) «ΣτÀθηκε λïιπÞν … κÀνω γνω-
στÞ.» â) «ΕÝναι ï ΘεÞς … πÀνω σ’ Þλη τη γη.» γ). «ΕπÝσης
Þρισε … τïυ ανθρñπïυ.» δ) «Με µεγÀλη κατÀνυêη … νÞµïυς
τïυς.» ε) «Και µïλïνÞτι … ευπρÞσδεκτï.» Κàριïς στÞøïς να
âγïυν συγκεκριµÛνα συµπερÀσµατα για τï πñς âλÛπïυν τα
παιδιÀ απÞ την πρïσωπικÜ τïυς εµπειρÝα την κεντρικÜ ιδÛα
τïυ κειµÛνïυ της ïµÀδας τïυς.

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να κÀνετε µια ïυσιαστικÜ γνωριµÝα µε τις δàï µεγÀλες θρη-
σκεÝες τïυ Ιïυδαϊσµïà και τïυ ΙσλÀµ.

ΛAOI  KAI  ΘPHΣKEYMATA 
ΣE  ENA  ΠΛOYPAΛIΣTIKO  KOΣMO  (A´)

22

15 \Iδïf δÛδωκα πρe πρïσñπïυ σïυ

σÜµερïν τcν úωcν καd τeν θÀνατïν,

τeν �γαθeν καd τe κακÞν. 16�aν

ε�σακïàσFης τaς �ντïλaς KυρÝïυ τï�

θεï� σïυ, ±ς �γg �ντÛλλïµαÝ σïι σÜ-

µερïν, �γαπ�ν Kàριïν τeν θεÞν

σïυ, πïρεàεσθαι �ν πÀσαις τα�ς

�δï�ς α�τï�, φυλÀσσεσθαι τa δικαι-

ñµατα α�τï� καd τaς κρÝσεις α�τï�,

καd úÜσεσθε, καd πïλλïd �σεσθε, καd

ε�λïγÜσει σε κàριïς � θεÞς σïυ �ν

πÀσFη τF� γF�, ε�ς ³ν ε�σπïρεàFη �κε�

κληρïνïµ�σαι α�τÜν. 17καd �aν µε-

ταστF� � καρδÝα σïυ καd µc ε�σα-

κïàσFης καd πλανηθεdς πρïσκυ-

νÜσFης θεï�ς �τÛρïις καd λατρεàσFης

α�τï�ς, 18�ναγγÛλλω σïι σÜµερïν

“ΚïιτÀêτε: εγñ âÀúω σÜµερα µπρï-

στÀ σας τη úωÜ και την ευτυøÝα απÞ

τη µια µεριÀ, τïν θÀνατï και τη δυ-

στυøÝα απÞ την Àλλη. ∆ñστε πρïσï-

øÜ σ’ αυτÞ πïυ σας διατÀúω σÜµε-

ρα. ∆ηλαδÜ ν’ αγαπÀτε τïν Κàριï,

τïν ΘεÞ σας, και να âαδÝúετε στïν

δρÞµï τïυ τηρñντας τις εντïλÛς

τïυ, τïυς νÞµïυς τïυ και τα πρï-

στÀγµατÀ τïυ. ΤÞτε θα úÜσετε και

θα γÝνετε πïλυÀριθµïι. Ã Kàριïς

θα σας ευλïγÜσει στη øñρα πïυ

µπαÝνετε για να µην πÀρετε την ι-

διïκτησÝα σας. Αν Þµως αλλÀêετε

διÀθεση και δεν υπακïàτε σ’ αυτÞν,

αν παρασυρθεÝτε στην πλÀνη να

πρïσκυνÜσετε Àλλïυς θεïàς και να

τïυς λατρÛψετε, τÞτε σας τï δηλñνω
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A. ΣYMBIΩNΩ ME ΣYNANΘPΩΠOYΣ
MOY ∆IAΦOPETIKHΣ ΘPHΣKEIAΣ

Τï γεγïνÞς Þτι τï µεγαλàτερï πïσïστÞ
των κατïÝκων της πατρÝδας µας εÝµαστε ïρ-
θÞδïêïι øριστιανïÝ, µας κÀνει πïλλÛς φïρÛς
να µη σκεφτÞµαστε Þτι πïλà κïντÀ µας úïυν
και Àλλïι Àνθρωπïι, ïι ïπïÝïι ανÜκïυν σε
Àλλα θρησκεàµατα και εκδηλñνïυν την πÝ-
στη τïυς µε διαφïρετικÞ τρÞπï απÞ Þτι ε-
µεÝς. Αν σκεφτïàµε περισσÞτερï πÀνω στï
θÛµα αυτÞ και παρατηρÜσïυµε γàρω µας,
θα διαπιστñσïυµε Þτι στï στενÞτερï και ευρàτερï κïινωνικÞ µας πε-
ριâÀλλïν υπÀρøïυν πïλλïÝ συνÀνθρωπïÝ µας πïυ ïµïλïγïàν πÝστη
σε Ûνα Àλλï θρÜσκευµα. ΥπÀρøïυν ΙσραηλÝτες πïυ απÞ αιñνες úïυν

Âτι �πωλεÝÖα �πïλε�σθε καd ï� µÜ

πïλυÜµερïι γÛνησθε �πd τ�ς γ�ς, wς

κàριïς � θεÞς σïυ δÝδωσÝν σïι, ε�ς

³ν �µε�ς διαâαÝνετε τeν \IïρδÀνην

�κε� κληρïνïµ�σαι α�τÜν. 19διαµαρ-

τàρïµαι �µ�ν σÜµερïν τÞν τε

ï�ρανeν καd τcν γ�ν, τcν úωcν καd

τeν θÀνατïν δÛδωκα πρe πρïσñπïυ

�µ�ν, τcν ε�λïγÝα καd τcν κατÀραν·

�κλεêαι τcν úωcν, ´να úF�ς σf καd τe

σπÛρµα σïυ, 20�γαπ�ν κàριïν τeν

θεÞν σïυ, ε�σακïàειν τ�ς φων�ς

α�τï� καd �øεσθαι α�τï�· Âτι τï�τï

� úωÜ σïυ καd � µακρÞτης τ�ν

�µερ�ν σïυ κατïικε�ν σε �πd τ�ς

γ�ς, wς �µïσε Kàριïς τï�ς πατρÀσιν

σïυ \AâραÀµ καd \IσαÀκ καd \Iακñâ

δï�ναι α�τï�ς.

∆ευτ. 30, 15-20

απÞ σÜµερα, Þτι εêÀπαντïς θα αφα-

νιστεÝτε, και δε θα µεÝνετε για πïλà

στη øñρα πïυ πηγαÝνετε να πÀρετε

για ιδιïκτησÝα σας, διαâαÝνïντας

τïν ΙïρδÀνη.

Καλñ για µÀρτυρες σÜµερα ενα-

ντÝïν σας τïν ïυρανÞ και την γη, Þ-

τι Ûâαλαν µπρïστÀ σας τη úωÜ και

τïν θÀνατï, την ευλïγÝα και την

κτÀρα. ∆ιαλÛêτε λïιπÞν τη úωÜ για

να úÜσετε, εσεÝς και ïι απÞγïνïÝ

σας.

Να αγαπÀτε τïν Κàριï, τïν ΘεÞ

σας, να τïν υπακïàτε και να εÝστε

αφïσιωµÛνïι σ’ αυτÞν, γιατÝ αυτÞς

εÝναι η úωÜ σας κι αυτÞς εÝναι πïυ

θα σας δñσει να úÜσετε πïλλÀ øρÞ-

νια εγκατεστηµÛνïι στη øñρα, πïυ

την υπïσøÛθηκε µε Þρκï στïυς πρï-

γÞνïυς σας, τïν ΑâραÀµ, τïν ΙσαÀκ

και τïν Ιακñâ.»

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

NÞµïς, TïρÀ,
PαââÝνïς, ΓιαøâÛ,
ΣυναγωγÜ, IσλÀµ,
EγÝρα, MïυσλÝµ,
KïρÀνιï, AλλÀø,
KαÀµπα, ΣïυννÝτες,
ΣηÝτες
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στην πατρÝδα µας, Ûøïυν γÝνει Ûνα µε µας, υπÀρøïυν µïυσïυλµÀνïι
καθñς και πιστïÝ πïυ ανÜκïυν σε Àλλες θρησκεÝες. Με τïν καιρÞ Û-
øïυµε συνηθÝσει να úïàµε κïντÀ τïυς και Ûøει µεγÀλη σηµασÝα να
µπïρïàµε να σεâÞµαστε την πÝστη τïυς, ñστε να απαιτïàµε κι εµεÝς
απÞ εκεÝνïυς να σÛâïνται τη δικÜ µας. ΦαÝνεται Þτι ïι µελλïντικÛς
κïινωνÝες στις ïπïÝες θα úÜσει ï Àνθρωπïς θα Ûøïυν ως âασικÞ øα-
ρακτηριστικÞ στïιøεÝï τïν πλïυραλισµÞ, δηλαδÜ την πïικιλÝα ως
πρïς ïρισµÛνα úητÜµατα, Þπως η θρησκεÝα, διÀφïρα πïλιτισµικÀ α-
γαθÀ κ.τ.λ. Για τï λÞγï αυτÞ εÝναι απαραÝτητï να γνωρÝúïυµε ï Ûνας
τïν Àλλï, ñστε να υπÀρøει κατανÞηση και αλληλïσεâασµÞς.

B. H ΘPHΣKEIA TOY NOMOY: O IOY∆AΪΣMOΣ

ΕâραÝïυς Ü ΙσραηλÝτες ïνïµÀúïυµε τïυς πιστïàς της ιïυδαϊκÜς
θρησκεÝας και τïυς γνωρÝúïυµε απÞ τις συναγωγÛς , δηλαδÜ τïυς τÞ-
πïυς λατρεÝας, πïυ υπÀρøïυν σε πïλλÛς πÞλεις της πατρÝδας µας κα-
θñς και απÞ τï ïλïκαàτωµÀ τïυς κατÀ τïν Β’ ΠαγκÞσµιï πÞλεµï απÞ
τïυς NαúÝ. Η θρησκεÝα τïυς σ’ Þλα τα øρÞνια της διασπïρÀς τïυς σε
ïλÞκληρη τη γη απïτελεÝ τï σàνδεσµï και τï κÛντρï της ïικïγενεια-
κÜς και κïινωνικÜς τïυς úωÜς. ∆εν πρÛπει να êεøνÀµε Þτι η θρησκεÝα
των ΕâραÝων απïτÛλεσε τï ιστïρικÞ θεµÛλιï  της δικÜς µας πÝστης. 

Ãι ΕâραÝïι, Ûνας απÞ τïυς αρøαÝïυς λαïàς της γης, εÝøαν τη µïνα-
δικÞτητα να λατρεàïυν τïν Îνα
ΘεÞ, να εÝναι δηλαδÜ µïνïθεϊστÛς,
τη στιγµÜ κατÀ την ïπïÝα κανÛνας
Àλλïς λαÞς δεν εÝøε συλλÀâει την
Ûννïια τïυ ενÞς Θεïà, γι’ αυτÞ και
λÀτρευαν πïλλïàς θεïàς.

ΙδρυτÜς της θρησκεÝας αυτÜς
εÝναι ï ΑâραÀµ και ïι δñδεκα
ΠατριÀρøες, δηλαδÜ ïι σεâÀσµιες
πρïσωπικÞτητες πïυ ïδÜγησαν
τïν ισραηλιτικÞ λαÞ στï µïνïπÀτι
της λατρεÝας τïυ ενÞς Θεïà. 

ΕκεÝνïς πïυ Ûθεσε τις âÀσεις
της ïργÀνωσης τïυ Ûθνïυς αυτïà
πÀνω στï ΝÞµï τïυ Θεïà Üταν ï
ΜωϋσÜς. 

“Στï Þνïµα τïυ ΑλλÀø
ΕλεÜµïνα ΦιλÀνθρωπïν.
Η ∆Þêα ανÜκει στïν ΑλλÀø,
Τïν Κàριï Þλïυ τïυ ΚÞσµïυ.
Τïν ΕλεÜµïνα τïν ΦιλÀνθρωπï.
Τïν ΒασιλιÀ κατÀ τη ΜÛρα 
της ΚρÝσης.
Σε λατρεàïυµε και τη âïÜθειÀ Σïυ
úητÀµε.
∆εÝêε µας την ευθεÝα ïδÞ.
Την ïδÞ εκεÝνων, πïυ τïυς øÀρισες 
την ευλïγÝα Σïυ, εκεÝνων πïυ
δεν Ûπεσαν στην ïργÜ Σïυ
και πïυ δεν παραστρÀτησαν.”

ΚïρÀνιï 1, 1-7



O MωυσÜς Ûλαâε στï Þρïς ΣινÀ απÞ τïν Ýδιï τï ΘεÞ τï ΝÞµï και
καθÞρισε µε λεπτïµερÜ και υψηλÜς πïιÞτητας νïµïθεσÝα τις κïινω-
νικÛς σøÛσεις των µελñν της ιïυδαϊκÜς κïινωνÝας.

Τα âασικÀ σηµεÝα της διδασκαλÝας τïυ Ιïυδαϊσµïà, Þπως τα κα-
θïρÝúει τï ιερÞ âιâλÝï, η ΤïρÀ, δηλ. ï ΝÞµïς, εÝναι Þτι ï Îνας (Γιαø-
âÛ Ü ΓιεøωâÀ), πρïσωπικÞς και Þøι αφηρηµÛνïς ΘεÞς δηµιïàργησε
τïν κÞσµï σε Ûêι µÛρες και φρïντÝúει γι’ αυτÞν. 

ñ ∆ηµιïàργησε τïν Àνθρωπï µε τρÞπï µïναδικÞ και êεøωριστÞ απÞ
την υπÞλïιπη κτÝση και τïυ øÀρισε ψυøÜ και σñµα. Ã Àνθρωπïς,
Þµως, σε κÀπïια στιγµÜ Ûøασε την αθανασÝα µε την ïπïÝα εÝøε
δηµιïυργηθεÝ. 

ñ Στï διÀâα της ιστïρÝας επÛλεêε τïν ισραηλιτικÞ λαÞ ως εκλεκτÞ
τïυ λαÞ για να µεταφÛρει την πÝστη στïν Îνα ΘεÞ. 

ñ Îδωσε στïν λαÞ τïυ τï ΝÞµï και τις διδασκαλÝες των σïφñν και
των πρïφητñν και úÜτησε απÞ αυτÞν εφαρµïγÜ των εντïλñν.

ñ ΥπïσøÛθηκε να απïστεÝλει τï ΜεσσÝα πριν απÞ την τελικÜ κρÝση,
ï ïπïÝïς θα πρïÛρøεται απÞ τη γενιÀ τïυ âασιλιÀ ∆αâÝδ. Ã
ΜεσσÝας θα ελευθερñσει τï ΙσραÜλ και θα απïκαταστÜσει τη
λατρεÝα τïυ ναïà των Ιερïσïλàµων.

ΚÀθε πιστÞς ΙïυδαÝïς ïφεÝλει µÛσα απÞ την ïικïγενειακÜ úωÜ να
τηρεÝ µε ακρÝâεια τις εντïλÛς τïυ ΝÞµïυ, να τηρεÝ την αργÝα τïυ Σαâ-
âÀτïυ και Þλες τις εïρτÛς, κατÀ τις ïπïÝες επισκÛπτεται (υπïøρεωτι-
κÀ µÞνï ïι Àνδρες) τη ΣυναγωγÜ για την κïινÜ πρïσευøÜ και τï «À-
κïυσµα» τïυ ΝÞµïυ τïυ Θεïà απÞ τïυς ραââÝνïυς, δηλ. τïυς νïµïδι-
δασκÀλïυς.

Ãι πιστïÝ ΙïυδαÝïι υπακïàïυν µε τρÞπï απÞλυτï στις εντïλÛς τïυ
ΝÞµïυ, ïι Àνδρες περιτÛµνïνται και τηρïàν αυστηρÀ τη διÀκριση α-
νÀµεσα σε καθαρÞ και ακÀθαρτï σε πïλλïàς τïµεÝς της úωÜς τïυς
π.ø. στις τρïφÛς, τις συναναστρïφÛς κ.τ.λ.

ΣηµαντικÞτερες εïρτÛς, ïι ïπïÝες δÝνïυν την ευκαιρÝα για κïινÜ
πρïσευøÜ, ïικïγενειακÛς συνÀêεις και µελÛτη τïυ ΝÞµïυ εÝναι: η
γιïρτÜ τïυ ΠÀσøα, σε ανÀµνηση της εêÞδïυ απÞ την ΑÝγυπτï, της
ΠεντηκïστÜς , σε ανÀµνηση της επÝδïσης τïυ ΝÞµïυ στï ΣινÀ, της
Ρïς ΑσνÀ, δηλ. τïυ νÛïυ Ûτïυς, της ΣκηνïπηγÝας, σε ανÀµνηση της
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περιπÛτειας στην Ûρηµï, της ÌανïυκÀ, σε ανÀµνηση της εêÛγερσης
τïυ ιερÛα ΜαταθÝα κατÀ των ΣυρÝων, των ΠïυρÝµ, σε ανÀµνηση της
διÀσωσης των ΕâραÝων απÞ την ΕσθÜρ στη Βαâυλñνια αιøµαλωσÝα.

ΣÜµερα, στïυς κÞλπïυς της θρησκεÝας αυτÜς γÝνïνται πïλλÛς úυ-
µñσεις δεδïµÛνïυ Þτι υπÀρøïυν ïµÀδες συντηρητικñν και φιλελευ-
θÛρων νïµïδιδασκÀλων µε πïικιλÝα τïπïθετÜσεων σε θεïλïγικÀ και
κïινωνικÀ θÛµατα.

Ãι ΙïυδαÝïι δε δÛøθηκαν τïν Ιησïà ÌριστÞ ως ΜεσσÝα, γι’ αυτÞ
και τïν περιµÛνïυν στï µÛλλïν. 

Γ. H ΘPHΣKEIA TOY KOPANIOY: TO IΣΛAM

Με τï ΙσλÀµ ïι Îλληνες úÜσαµε πïλà κïντÀ για τÛσσερις αιñνες,
στη διÀρκεια της ΤïυρκïκρατÝας. Σε ïρισµÛνες περιïøÛς της âÞρειας
ΕλλÀδας (στη ΘρÀκη) συµâιñνïυν ειρηνικÀ και σÜµερα ïρθÞδïêïι
και µïυσïυλµÀνïι .

Η θρησκεÝα αυτÜ Ûøει ιδρυτÜ της τïν Íραâα «πρïφÜτη τïυ
ΙσλÀµ» ΜωÀµεθ. ΓεννÜθηκε τï 570 µ.Ì., ïρφÀνεψε σε µικρÜ ηλικÝα
και µε τη âïÜθεια τïυ θεÝïυ τïυ και µιας πλïàσιας γυναÝκας πïυ τïν
υιïθÛτησε επισκÛφτηκε για εµπïρικïàς λÞγïυς τα µÛρη της Παλαι-
στÝνης και ΣυρÝας , πïυ ανÜκαν τÞτε στï âυúαντινÞ κρÀτïς. ΕυφυÜς
και ανÜσυøïς καθñς Üταν γνñρισε τï ÌριστιανισµÞ, τïν ΙïυδαϊσµÞ
και πïλλÛς øριστιανικÛς αιρÛσεις της ΜÛσης ΑνατïλÜς και γυρνñ-
ντας στην ΑραâÝα κÜρυêε στï λαÞ τïυ τη νÛα µïνïθεϊστικÜ θρησκεÝα
κατ’ εντïλÜν τïυ Θεïà, Þπως ï Ýδιïς Ûλεγε. Ãι συµπατριñτες τïυ στη
ΜÛκκα αρøικÀ δεν τïν πÝστεψαν, γι’ αυτÞ και διωγµÛνïς κατÛφυγε τï
622 στη ΜεδÝνα, δεàτερη σηµαντικÜ πÞλη της ΑραâÝας. Η φυγÜ αυτÜ
ïνïµÀστηκε ΕγÝρα και τï Ûτïς 622 απïτελεÝ την αρøÜ της µÛτρησης
των ετñν στï ισλαµικÞ ηµερïλÞγιï. Τï 632 µε στρατιωτικÜ επιøεÝρη-
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ση κατÛλαâε τη ΜÛκκα και επÛâαλε σ’ Þλη τη øñρα τη νÛα θρησκεÝα.

ΙσλÀµ σηµαÝνει υπïταγÜ στï θÛληµα τïυ Θεïà και ï υπïταγµÛνïς
στην πÝστη ïνïµÀúεται µïυσλÝµ.

Η âασικÜ διδασκαλÝα τïυ ΙσλÀµ, την ïπïÝα περιλαµâÀνει τï ιερÞ
âιâλÝï τïυ, τï ΚïρÀνιï (θεωρεÝται Þτι δÞθηκε πρïφïρικÀ απÞ τï ΘεÞ
στï ΜωÀµεθ και µετÀ τï θÀνατÞ τïυ καταγρÀφηκε στην αραâικÜ
γλñσσα), εÝναι Þτι ï ΘεÞς (ΑλλÀø) εÝναι Ûνας, δηµιïàργησε τïν κÞ-
σµï και τïν Àνθρωπï και φρïντÝúει γι’ αυτÞν. Ã ΑλλÀø εÝναι κàριïς
τïυ παντÞς και τïυ κÞσµïυ των αγγÛλων και στï µÛλλïν θα κρÝνει
τïυς ανθρñπïυς. Τïυς πιστïàς θα τïπïθετÜσει στïν παρÀδεισï, Þ-
πïυ θα απïλαµâÀνïυν Þ,τι στερÜθηκαν στην επÝγεια úωÜ και τïυς
κακïàς θα τïυς τιµωρÜσει µε âασανιστÜρια στην κÞλαση. Ã ΘεÞς σε
δεδïµÛνες ιστïρικÛς στιγµÛς Ûστειλε τïυς πρïφÜτες της Π. ∆ιαθÜκης
και αργÞτερα τïν Ιησïà ÌριστÞ, για να µεταφÛρïυν τï µÜνυµÀ Tïυ
στïυς ανθρñπïυς. ΤελευταÝα Ûστειλε τï ΜωÀµεθ, ï ïπïÝïς απïτελεÝ
την «κïρωνÝδα των πρïφητñν».

Ãι πιστïÝ µïυσλÝµ, ïφεÝλïυν να τηρïàν πÛντε âασικÀ καθÜκïντα
πïυ ïνïµÀúïνται «πÛντε στàλïι τïυ ΙσλÀµ» και εÝναι:

ñ η ïµïλïγÝα της πÝστεως, Þτι Ûνας εÝναι ï ΘεÞς και πρïφÜτης τïυ ï
ΜωÀµεθ,

ñ η πρïσευøÜ πÛντε φïρÛς την ηµÛρα,

ñ η ελεηµïσàνη και η αγαθïεργÝα, 

ñ η νηστεÝα κατÀ τï µÜνα ΡαµαντÀν (απÞ την ανατïλÜ µÛøρι τη
δàση τïυ Üλιïυ πλÜρης απïøÜ απÞ ïπïιαδÜπïτε τρïφÜ και νερÞ)
και

ñ τï ιερÞ πρïσκàνηµα στη ΜÛκκα µια φïρÀ τïυλÀøιστïν στη úωÜ
τïυ κÀθε πιστïà. 

Στην ιερÜ αυτÜ πÞλη τïυ ΙσλÀµ φυλÀσσεται απÞ την πρïϊσλαµικÜ
επïøÜ ï ιερÞς âρÀøïς ΚαÀµπα, Ûνας µετεωρÝτης λÝθïς, ï ïπïÝïς θεω-
ρÜθηκε δñρï τïυ Θεïà στïυς ανθρñπïυς και τη λατρεÝα τïυ διατÜ-
ρησε και ï ΜωÀµεθ.

Τï ΙσλÀµ θεωρεÝται η θρησκεÝα τïυ ΚïρανÝïυ, επειδÜ πιστεàεται
Þτι τï ΚïρÀνιï απïτελεÝ τη µικρïγραφÝα τïυ πρωτïτàπïυ ΚïρανÝïυ,
τï ïπïÝï âρÝσκεται στïν ïυρανÞ και φυλÀσσεται απÞ τï ΘεÞ. ΚÛντρï
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της πÝστης εÝναι τï ιερÞ αυτÞ âιâλÝï. ΑπïτελεÝ την πηγÜ κÀθε ανθρñ-
πινης δραστηριÞτητας, πηγÜ δικαÝïυ και σε µερικÛς øñρες (ΑραâÝα,
ΠερσÝα) εÝναι τï Σàνταγµα τïυ κρÀτïυς.

Ã πιστÞς µïυσïυλµÀνïς ïφεÝλει πλÜρη και τυφλÜ υπïταγÜ στις ε-
πιταγÛς τïυ ΚïρανÝïυ, εφÞσïν µÞνï µε αυτÞν τïν τρÞπï θα δικαιωθεÝ
απÞ τï ΘεÞ.

Η âιïµηøανικÜ επανÀσταση και η ανÀπτυêη της τεøνïλïγÝας âρÜ-
κε τï ΙσλÀµ απρïετïÝµαστï να δεøθεÝ κïινωνικÛς, πïλιτικÛς και πïλι-
τιστικÛς µεταρρυθµÝσεις.

ÌαρακτηριστικÜ εÝναι η στÀση τïυ ΙσλÀµ απÛναντι στη γυναÝκα,
την ïπïÝα θεωρεÝ Þτι δεν εÝναι δυνατÞ να συµµετÛøει εêÝσïυ µε τïν
Àνδρα σε κïινωνικÛς δραστηριÞτητες. Η δïυλεÝα, επÝσης, καταργÜ-
θηκε επÝσηµα στη δεκαετÝα τïυ ’60. 

Τï ΙσλÀµ διασπÀστηκε σε δυï κλÀδïυς: τï σïυννιτικÞ και τï σηι-
τικÞ ισλÀµ. ΒασικÜ διαφïρÀ εÝναι τï θÛµα της διαδïøÜς τïυ ΜωÀ-
µεθ. Ãι ΣïυννÝτες πιστεàïυν Þτι διÀδïøïς τïυ ΜωÀµεθ θα Ûπρεπε να
εÝναι ï ικανÞτερïς, ενñ ïι ΣηÝτες πιστεàïυν Þτι ï διÀδïøïς θα πρÛπει
να εÝναι εê αÝµατïς συγγενÜς τïυ ΜωÀµεθ. ΣïυννÝτες εÝναι ïι Σαïυ-
δÀραâες, ïι Σàριïι, ïι Τïàρκïι, ïι Αιγàπτιïι, ενñ ΣηÝτες εÝναι ïι
ΠÛρσες. ΑνÀµεσα στïυς ΣηÝτες αναπτàøθηκαν ïµÀδες µε µυστικιστι-
κÛς τÀσεις και µια ιδιαÝτερη φιλïσïφÝα, κατÀ την ïπïÝα ï Àνθρωπïς
θα µπïρïàσε µε συγκεκριµÛνες τεøνικÛς να ενωθεÝ µε τï ΘεÞ, κÀτι
πïυ στï επÝσηµï ΙσλÀµ εÝναι απαρÀδεκτï. ΑυτÜ η φιλïσïφÝα ïνïµÀ-
úεται σïυφισµÞς.
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ÌρειÀúεται να εÝµαστε πρïετïιµασµÛνïι για να συµâιñνïυµε
αρµïνικÀ µε συνανθρñπïυς µας διαφïρετικÜς θρησκευτικÜς
πÝστης. Γι’ αυτÞ πρÛπει να γνωρÝúïυµε στïιøεÝα απÞ την πÝστη
τïυς.
ñ Ã ΙïυδαϊσµÞς εÝναι η αρøαιÞτερη µïνïθεϊστικÜ θρησκεÝα ενÞς

συγκεκριµÛνïυ λαïà, των ισραηλιτñν. ΙδρυτÜς εÝναι ï γενÀρøης
των ΕâραÝων, ï ΑâραÀµ. Ã ΜωϋσÜς ïργÀνωσε τï ιïυδαϊκÞ
Ûθνïς µε τï ΝÞµï πïυ Ûλαâε στï ΣινÀ και τη νïµïθεσÝα πïυ επÛ-
âαλε στï λαÞ τïυ. Ã ΘεÞς εÝναι Ûνας, φρïντÝúει για τïν κÞσµï
και θα κρÝνει τïυς ανθρñπïυς στï τÛλïς της ιστïρÝας. Πρïηγïυ-

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 
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µÛνως αναµÛνεται ï ΜεσσÝας, ως αναµïρφωτÜς της πÝστης.
ñ Τï ΙσλÀµ εÝναι η θρησκεÝα της τυφλÜς υπïταγÜς στï θÛληµα τïυ

ΑλλÀø, µε âÀση τï ιερÞ âιâλÝï τïυ ΚïρανÝïυ πïυ θεωρεÝται
απïκÀλυψη τïυ Θεïà στïυς ανθρñπïυς. ΙδρυτÜς της θρησκεÝας
εÝναι ï ΜωÀµεθ. Η διδασκαλÝα της θρησκεÝας δανεÝúεται τïν
µïνïθεϊσµÞ τïυ Ιïυδαϊσµïà και τïυ Ìριστιανισµïà και τïν ανα-
µειγνàει µε αυστηρÞτητα στις κïινωνικÛς σøÛσεις της αραâικÜς
νïïτρïπÝας. Η τÜρηση πÛντε âασικñν καθηκÞντων εÝναι δυνατÞ
να δικαιñσïυν τïν Àνθρωπï, σε Ûνα παρÀδεισï µε πïλλÛς απï-
λαàσεις. 

1. ΕÝναι αναγκαÝï να γνωρÝúïυµε ï Ûνας την πÝστη τïυ Àλλïυ και
γιατÝ; Πïιïι κÝνδυνïι θα µπïρïàσαν να υπÀρøïυν;

2. Πïια εÝναι τα âασικÞτερα στïιøεÝα τïυ Ιïυδαϊσµïà;
3. Πïια εÝναι τα âασικÞτερα στïιøεÝα τïυ ΙσλÀµ;
4. ∆ñστε Ûνα σàντïµï øαρακτηρισµÞ και των δàï θρησκειñν

συσøετÝúïντας τις âασικÛς τïυς διδασκαλÝες.

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



“Αφïà, ω ΒασιλιÀ, Ûτσι µÝλησεν ï ÌÀρι, ï ∆ιδÀσκαλÞς τïυ µεγÀλïυ γιÞγκα
Ûδειêε στïν ΠÀρθα την υπÛρτατη µïρφÜ τïυ. ΕÝναι η µïρφÜ της απεÝρïυ θεÞ-
τητïς πïυ ïι Þψεις της âρÝσκïνται παντïà και πïυ µÛσα της υπÀρøïυν Þλα τα
θαυµÀσια της υπÀρêεως, πïυ ατελεÝωτα πïλλαπλασιÀúει Þλες τις πïλυÀριθ-
µες και θαυµαστÛς απïκαλàψεις τïυ εÝναι Της, µια θεÞτης, πλατιÀ σαν τïν
κÞσµï, πïυ âλÛπει µε µÀτια αναρÝθµητα, µιλÀ µε αναρÝθµητα στÞµατα, ïπλι-
σµÛνη για τη µÀøη µε Àρµατα θεϊκÀ, απειρÀριθµα και στηµÛνη, δïêασµÛνη
µÛσα στα δικÀ της θεÝα στïλÝδια ïµïρφιÀς, ντυµÛνη µε µιαν ïυρÀνια αøτÝδα
θεÞτητïς, αγαπητÜ µε τις γιρλÀντες Της απÞ θεϊκÀ λïυλïàδια, µυρωµÛνα µε
θεÝες ευωδÝες… ÃλÞκληρïς ï κÞσµïς, διηρηµÛνïς, σε µυριÀδες και Þµως ενï-
πïιηµÛνïς, εÝναι ïρατÞς µÛσα στï σñµα τïυ θεïà των Θεñν…”

ΜπαγκαâÀτ ΓκιτÀ ÌΙ,9-14, εκδ.∆ωδñνη, ΑθÜνα 1966, σ. 167.

“Ã κÞσµïς εÝναι γεµÀτïς ïδàνη. Η γÛννηση εÝναι πÞνïς. Τα γερατειÀ εÝναι
πÞνïς, η αρρñστια κι ï θÀνατïς εÝναι πÞνïς. Ã Àνθρωπïς τïυ µÝσïυς πïνÀει,
ï øωρισµÞς απÞ τïυς αγαπηµÛνïυς εÝναι πÞνïς, τï να πασøÝúει κανεÝς µÀταια
να ικανïπïιÜσει τις ανÀγκες τïυ εÝναι πÞνïς. ΠραγµατικÀ η úωÜ πïυ δεν εÝ-

ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να κÀνετε µια ïυσιαστικÜ γνωριµÝα µε τα δυï µεγÀλα θρησκεà-
µατα της ΑσÝας, τïν ΙνδïυϊσµÞ και τï ΒïυδισµÞ.

ΛAOI  KAI  ΘPHΣKEYMATA 
ΣE  ENA  ΠΛOYPAΛIΣTIKO  KOΣMO  (B´)
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A. TA ΘPHΣKEYMATA 
THΣ AΣIAΣ

Ã κÞσµïς της ΑσÝας µÀς φαÝνεται,
Þταν ακïàµε Ü διαâÀúïυµε γι’ αυτÞν,
εêωτικÞς κι απÞµακρïς. Øσως θεωρïà-
µε τριτïκïσµικÜ την πïλιτιστικÜ τïυ
υπïδïµÜ. ΑυτÞ εÝναι λÀθïς. Η ΑσÝα
εÝναι Ûνας øñρïς µÛσα απÞ τïν ïπïÝï
êεπÜδησαν πïλιτισµïÝ πïυ µÛøρι σÜµε-
ρα τïυς θαυµÀúïυµε και µας επηρεÀ-
úïυν. Η θρησκεÝα Ûπαιêε Ûνα σηµαντι-
κÞ ρÞλï στη διαµÞρφωση τïυ τρÞπïυ σκÛψης και τïυ τρÞπïυ úωÜς
των Aσιατñν. ΜÛσα απÞ αυτÜ την αøανÜ Üπειρï εµφανÝστηκαν και
διαµïρφñθηκαν θρησκευτικÀ µεγÛθη πανÀρøαια µε µεγÀλη αντïøÜ
και πνευµατικÞτητα αêιïσηµεÝωτη.

Στη διαµÞρφωση των θρησκευτικñν ιδεñν των Aσιατñν συνÛâαλε
ιδιαÝτερα η φàση, ï øαρακτÜρας των κïινωνιñν τïυς και η φιλïσï-
φÝα τïυς για τη úωÜ. 

Η úωÜ τïυ ανθρñπïυ για τïν AσιÀτη εÝναι Ûνα µÛρïς απÞ τη úωÜ
τïυ σàµπαντïς, µÛσα στï ïπïÝï κινïàνται τα πÀντα. ΨυøÜ αυτïà τïυ
σàµπαντïς εÝναι Ûνας νïυς, µια δàναµη απρÞσωπη, πïυ λειτïυργεÝ
ως κινητÜρια δàναµη των πÀντων. Η úωÜ µïυ, σκÛφτεται ï AσιÀτης,
εÝναι Ûνα µικρÞ τµÜµα, σøεδÞν ασÜµαντï, ενÞς συνÞλïυ. ÃφεÝλω λïι-
πÞν να úÜσω εδñ στη γη για Ûνα διÀστηµα και να ακïλïυθÜσω τï νÞ-
µï τïυ σàµπαντïς, πïυ θÛλει να πεθαÝνω και να êαναγυρÝúω µÛσα σ’
αυτÞ µε µια Àλλη Ýσως µïρφÜ. ΤÝπïτα λïιπÞν κατ’ ïυσÝαν δεν αλλÀúει
και δεν εêελÝσσεται, Ûτσι Þπως τï σκÛφτεται Ûνας δυτικÞς, αλλÀ κι αν
εêελιøθεÝ αυτÞ εÝναι πïλà σøετικÞ.

Γàρω απÞ αυτÜ την κεντρικÜ ιδÛα ïι πïλυπληθεÝς λαïÝ της ΑσÝας
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ναι ελευθερωµÛνη απÞ την επιθυµÝα και τï πÀθïς, Ûøει σαν συνÛπεια τïν πÞ-
νï. Τïàτï αντιπρïσωπεàει την αλÜθεια της Ãδàνης… Ùσïι κατανïïàν την
ΤετραπλÜ ΕυγενÜ ΑλÜθεια ïνïµÀúïνται “Ãι Àνθρωπïι πïυ απÞøτησαν τα
µÀταια της Φñτισης.”

Η διδασκαλÝα τïυ Βïàδα απÞ τï âιâλÝï ΒïυδιστικÀ ΚεÝµενα, εκδ. Imago,
ΑθÜνα 1984, σ.75-76

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

AπρÞσωπïς νïυς,
MπÀøµαν, NτÀρµα,
BÀρνα, KυκλικÜ IστïρÝα,
BÛδες, Bïàδας,
EυγενικÛς AλÜθειες,
XιναγυÀνα, MαøαγυÀνα



διαµÞρφωσαν τα θρησκευτικÀ τïυς συστÜµατα, øωρÝς να τα απïλυ-
τïπïιïàν και øωρÝς να Ûøïυν πρÞθεση να πïλεµÜσïυν Àλλα θρησκευ-
τικÀ συστÜµατα πïυ υπÀρøïυν Ûêω απÞ τï δικÞ τïυς περιâÀλλïν.

ΕÝναι øαρακτηριστικÞ Þτι σε Þλα τα θρησκεàµατα της ΑσÝας δηµι-
ïυργÜθηκαν δàï επÝπεδα: Ûνα σàστηµα φιλïσïφικÜς επεêεργασÝας
και πρακτικÜς της θρησκεÝας και Ûνα σàστηµα εκλαϊκευµÛνης θρη-
σκευτικÞτητας, τï ïπïÝï λειτïυργεÝ ανÀµεσα στï πλÜθïς των απλñν
ανθρñπων.

ΚυριÞτερα θρησκεàµατα πïυ υπÀρøïυν µÛøρι σÜµερα εÝναι ï
ΙνδïυϊσµÞς (ΙνδÝα), ï ΒïυδισµÞς (σε Þλες τις øñρες της ΑσÝας), ï
ΚïµφïυκιανισµÞς (ΚÝνα), ï ΤαïϊσµÞς (ΚÝνα) και ï ΣιντïϊσµÞς (Ια-
πωνÝα). 

B. H ΘPHΣKEIA THΣ ANOXHΣ: O IN∆OYΪΣMOΣ

Ως «ΙνδïυϊσµÞς» øαρακτηρÝστηκε τï θρησκευτικÞ φαινÞµενï πïυ
υπÀρøει στην ΙνδÝα απÞ αιñνες. Ãι Ýδιïι ïι ΙνδïÝ τï ïνïµÀúïυν «arya
Dharma» δηλ. «ευγενÜ τÀêη» Ü «sanatana Dharma» δηλ. αιñνια τÀêη.
∆εν πρÞκειται για µια συγκεκριµÛνη θρησκεÝα αλλÀ για Ûνα σàνïλï
διδασκαλιñν και θρησκευτικñν παραδÞσεων, ïι ïπïÝες συνυπÀρ-
øïυν øωρÝς να συγκρïàïνται µεταêà τïυς. ΒασικÛς διδασκαλÝες πïυ
εÝναι απïδεκτÛς απÞ Þλες τις θρησκευτικÛς παραδÞσεις στην ΙνδÝα εÝ-
ναι:

ñ Τï ΝτÀρµα, πïυ εÝναι ï νÞµïς της àπαρêης, ï ïπïÝïς εισøωρεÝ σε
Þλες τις πτυøÛς τïυ κÞσµïυ. ΕπιâÀλλει την κïσµικÜ τÀêη και
κανïνÝúει την τÀêη της κïινωνÝας. Ù,τι πρÛπει ï ΙνδÞς να πρÀττει
ïρÝúεται απÞ τïν νÞµï τïυ ΝτÀρµα. Îøει ηθικÜ και θρησκευτικÜ
σηµασÝα.

ñ Τï ΒÀρνα, πïυ εÝναι η διδασκαλÝα για την àπαρêη απÞ τïν νÞµï
τïυ ΝτÀρµα µιας συγκεκριµÛνης κïινωνικÜς διαστρωµÀτωσης πïυ
καθïρÝúει τÛσσερις âασικÛς κïινωνικÛς τÀêεις : των âραøµÀνων
(ιερÛων), των αρøÞντων, των καλλιεργητñν και των øειρωνακτñν.
ΚανεÝς δεν µπïρεÝ να αλλÀêει κατÀ τη διÀρκεια της úωÜς τïυ κïι-
νωνικÜ τÀêη, παρÀ µÞνï σε µια επÞµενη úωÜ.

ñ Η διδασκαλÝα για τïυς τÛσσερις σκïπïàς της úωÜς πρïτρÛπει τïυς
πιστïàς να θÛσïυν στη úωÜ τïυς ως στÞøïυς: τη σωστÜ σεêïυαλι-
κÞτητα (Kama), τη σωστÜ συµπεριφïρÀ και την απïτελεσµατικÞ-
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τητα (Artha), τïν λïγικÞ τρÞπï úωÜς (Dharma) και τη λàτρωση Ü
απελευθÛρωση απÞ τïν νÞµï των µετενσαρκñσεων (Moksa).

ñ Η αντÝληψη για τï øρÞνï πïυ Ûøïυν Þσïι πιστεàïυν στïν Ινδïυϊ-
σµÞ διαιρεÝ την αιωνιÞτητα θα λÛγαµε σε επÝ µÛρïυς µεγÀλες øρï-
νικÛς περιÞδïυς. ΚÀθε øρïνικÜ περÝïδïς διαρκεÝ Ûνα διÀστηµα
απÞ εκατïµµàρια øρÞνια. ΜετÀ, ï κÞσµïς καταστρÛφεται και
êαναδηµιïυργεÝται. Îτσι, η αντÝληψη για την ιστïρÝα εÝναι
κυκλικÜ.

ñ ΣτÞøïς àψιστïς στη úωÜ τïυ ΙνδïυϊστÜ εÝναι να êεφàγει απÞ τïν
αδυσñπητï νÞµï τïυ κÀρµα, ï ïπïÝïς, ανÀλïγα µε τις πρÀêεις
τïυ, τïν επαναφÛρει µετÀ τïν θÀνατÞ τïυ στη úωÜ και να ενωθεÝ
µε ΕκεÝνïν τïν απρÞσωπï αλλÀ παντïδàναµï νÞµï της παγκÞ-
σµιας τÀêης. ΑυτÜ η Ûνωση µïιÀúει µε την Ûνωση µιας σταγÞνας
νερïà µε τïν ωκεανÞ.

ñ ΤρÞπïι για να πετàøει τï στÞøï αυτÞ εÝναι τρεις : η ïδÞς των
Ûργων (karma marga), η ïδÞς της γνñσης (jnana marga) και η ïδÞς
της αγÀπης και αφïσÝωσης σε µια θεÞτητα (bhakti marga).

ñ Ùλες ïι διδασκαλÝες τïυ Ινδïυϊσµïà αναπτàσσïνται στα ιερÀ
âιâλÝα τα ïπïÝα εÝναι:

ïι ΒÛδες, τα αρøαιÞτερα ιερÀ κεÝµενα τïυ κÞσµïυ, ïι ÃυπανισÀδες
και µια σειρÀ απÞ Àλλα κεÝµενα. Îνα απÞ τα σηµαντικÞτερα ιερÀ
âιâλÝα τïυ Ινδïυϊσµïà εÝναι η ΜπαγκαâÀτ ΓκιτÀ, µÛσα στην ïπïÝα
αναπτàσσεται η διδασκαλÝα για τη γιÞγκα, ως τεøνικÜ µÛθïδï, για
να ενωθεÝ ï Àνθρωπïς µε τï ΜπρÀøµαν, τï ïπïÝï εÝναι η θεÝα
πραγµατικÞτητα, τï θεµÛλιï τïυ σàµπαντïς.  

Γ. MIA «AΘEH ΘPHΣKEIA»: O BOY∆IΣMOΣ

Ã ΒïυδισµÞς εÝναι η θρησκεÝα πïυ Ýδρυσε ï ΣιντÀρτα ΓκαïυτÀµα,
Ûνα ιστïρικÞ πρÞσωπï πïυ Ûúησε τïν 6ï αιñνα π.Ì. στη âÞρεια ΙνδÝα
και ïνïµÀστηκε Βïàδας πïυ σηµαÝνει «φωτισµÛνïς». ΚαταγÞταν α-
πÞ τη δεàτερη κÀστα των αρøÞντων και εγκατÛλειψε τï παλÀτι τïυ
πατÛρα τïυ πïυ Üταν ηγεµÞνας ενÞς µικρïà κρατιδÝïυ και περιπλα-
νÜθηκε ως µïναøÞς και ερηµÝτης στα δÀση κïντÀ σε πïλλïàς πνευµα-
τικïàς δασκÀλïυς. ΑιτÝα για τη φυγÜ τïυ αυτÜ στÀθηκαν τÛσσερα
«θεÀµατα», δηλ. περιστατικÀ πïυ εÝδε, Þταν κÀπïτε âγÜκε απÞ τï πα-
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λÀτι τïυ πατÛρα τïυ πïυ Üταν κλεισµÛνïς. Τα τρÝα απÞ αυτÀ, δηλ. Û-
νας Àρρωστïς, Ûνας γÛρïς και µια κηδεÝα τïν πρïâληµÀτισαν ως
πρïς τï úÜτηµα τïυ ανθρñπινïυ πÞνïυ, ενñ τï τÛταρτï, δηλ. η θÛα ε-
νÞς ασκητÜ πïυ φαινÞταν γαλÜνιïς και πÛρα απÞ τïν πÞνï, τïν Ûκα-
νε να απïφασÝσει να απïκτÜσει την εµπειρÝα τïυ τελευταÝïυ, ελπÝúï-
ντας Þτι θα êεπερνïàσε τï πρÞâληµα τïυ πÞνïυ.

ΤελικÀ διαπÝστωσε µÛσα απÞ την Àσκηση Þτι και αυτÜ δεν µπï-
ρïàσε να λàσει τï πρÞâληµÀ τïυ. Η λàση, σàµφωνα µε τις πληρïφï-
ρÝες των ιερñν κειµÛνων τïυ Βïυδισµïà πρïÛκυψε, Þταν µετÀ απÞ Û-
ντïνï διαλïγισµÞ «φωτÝστηκε», δηλ. µηδÛνισε την επιθυµÝα τïυ και
απÛκτησε τη γνñση για τη λàτρωση. ΑπïφÀσισε να κηρàêει στïυς
συνανθρñπïυς τïυ την εµπειρÝα τïυ και απÛκτησε πïλλïàς µαθητÛς.

Η αρøικÜ διδασκαλÝα τïυ Βïυδισµïà âασÝúεται στις λεγÞµενες
«τÛσσερις ευγενικÛς αλÜθειες»:

1. Τα πÀντα εÝναι πÞνïς. 
2. ΑιτÝα τïυ πÞνïυ εÝναι η επιθυµÝα. 
3. Για να πÀψει ï πÞνïς πρÛπει να µην υπÀρøει επιθυµÝα. 
4. Τï µïνïπÀτι πïυ ïδηγεÝ στην κατÀπαυση τïυ πÞνïυ εÝναι η ï-

κταπλÜ ïδÞς, η ïπïÝα περιλαµâÀνει ïκτñ στÀδια για να φθÀσει
κανεÝς µÛσω τïυ διαλïγισµïà στη ΝιρâÀνα πïυ εÝναι η âÝωση
τïυ απÞλυτïυ κενïà.

Ã ΒïυδισµÞς Ûøει τρεις κλÀδïυς πïυ διαφÛρïυν µεταêà τïυς. Ã
αρøικÞς ΒïυδισµÞς διδÀσκεται περισσÞτερï απÞ τï λεγÞµενï Ìινα-
γυÀνα (µικρÞ Þøηµα) ΒïυδισµÞ, ï µεταγενÛστερïς διδÀσκεται απÞ
τïν ΜαøαγυÀνα (µεγÀλï Þøηµα), ενñ στï ΘιâÛτ υπÀρøει ï Θιâετια-
νÞς ΒïυδισµÞς πïυ εÝναι Ûνα κρÀµα τïυ Βïυδισµïà και των παλαιñν
θρησκευτικñν δïêασιñν πïυ υπÜρøαν στην περιïøÜ αυτÜ.

ΒασικÞς στÞøïς ενÞς âïυδιστÜ δεν εÝναι η επικïινωνÝα µε κÀπïιï
ΘεÞ. Ã ΘεÞς δεν τïν ενδιαφÛρει, αλλÀ στïøεàει κυρÝως να απελευθε-
ρωθεÝ απÞ τïν πÞνï και την ïδàνη της àπαρêης.

ΓενικÀ πρÛπει να υπïγραµµιστεÝ Þτι ï ΒïυδισµÞς δεν απïτελεÝ µια
συγκεκριµÛνη διδασκαλÝα, αλλÀ Ûνα πλÜθïς παραδÞσεων πïυ δια-
µïρφñθηκαν µÛσα στï πÛρασµα τïυ øρÞνïυ, Ûτσι ñστε να παρïυσιÀ-
úεται σÜµερα µια πïλυµïρφÝα ως πρïς τïυς στÞøïυς, τις κατευθàν-
σεις και τïν τρÞπï µε τïν ïπïÝï πρïσπαθïàν ïι ïπαδïÝ τïυ να πετà-
øïυν τη λàτρωση. Íλλïτε εµφανÝúεται ως φιλïσïφικÞ σàστηµα, Àλ-

28 BHMATA ΠIΣTHΣ KAI ZΩHΣ



λïτε ως σàστηµα ψυøïλïγÝας τïυ ανθρñπïυ και Àλλïτε ως µια θρη-
σκεÝα: µε σàµâïλα, λατρεÝα και αντικεÝµενï λατρεÝας, Þπως π.ø. ï
Βïàδας. 
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ñ Ã Àνθρωπïς σàµφωνα µε τα ασιατικÀ θρησκεàµατα εÝναι Ûνα
τµÜµα τïυ σàµπαντïς, τï ïπïÝï διÛπει Ûνας συµπαντικÞς νÞµïς ,
Ûνας απρÞσωπïς νïυς.

ñ Η ανθρñπινη ψυøÜ «φιλïêενεÝται» µÛσα στï σñµα, και Þταν
αυτÞ πÀψει να υπÀρøει µετακινεÝται σε Àλλα σñµατα.

ñ Ã ΙνδïυϊσµÞς εÝναι σàστηµα πïλλñν θρησκευτικñν διδασκα-
λιñν µε µεταφυσικÞ περιεøÞµενï.

ñ Ã ΒïυδισµÞς εÝναι σàστηµα διδασκαλιñν πïυ υπÞσøïνται Ûνα
εÝδïς λàτρωσης µε λιγÞτερï θρησκευτικÞ øαρακτÜρα. Η λàτρω-
ση εÝναι περισσÞτερï απïτÛλεσµα ψυøïλïγικñν διεργασιñν και
ατïµικïà διαλïγισµïà µε εγκÞσµιï øαρακτÜρα. 

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. Ã τρÞπïς πïυ σκÛφτεται Ûνας AσιÀτης ως πρïς τη θρησκευτικÜ
πÝστη âρÝσκεις Þτι θα Üταν τρÞπïς, µε τïν ïπïÝï θα µπïρïàσες
κι εσà να σκÛφτεσαι;

2. Πïια απÞ τις διδασκαλÝες τïυ Ινδïυϊσµïà θα µπïρïàσες να
σøïλιÀσεις και να κρÝνεις;

3. Îνα σàστηµα ψυøïλïγÝας, Þπως εÝναι µια πλευρÀ τïυ Βïυδι-
σµïà, πιστεàεις Þτι θα εÝøε κÀπïιï νÞηµα στην πρïσωπικÜ σïυ
úωÜ; ΑιτιïλÞγησε την απÀντησÜ σïυ.

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



14Âτι κρινε� κàριïς τeν λαeν α�τï�

καd �πd τï�ς δïàλïις α�τï� παρακλη-

θÜσεται. 15τa ε�δωλα τ�ν �θν�ν

�ργàριïν καd øρυσÝïν, �ργα øειρ�ν

�νθρñπων· 16στÞµα �øïυσιν καd ï�

λαλÜσïυσιν, �φθαλµïfς �øïυσιν καd

ï�κ �ψïνται, 17tτα �øïυσιν καd ï�κ

�νωτισθÜσïνται, ï�δb γÀρ �στιν

πνε�µα �ν τÿ� στÞµατι α�τ�ν. 18Âµïι-

ïι α�τï�ς γÛνïιντï ï� πïιï�ντες α�τa

καd πÀντες ï� πεπïιθÞτες �π’ α�τï�ς.

Ψαλµ. 134, 14-18

«ΑλÜθεια, ï Κàριïς τï λαÞ τïυ θα

δικαιñσει, τïυς αφïσιωµÛνïυς τïυ

σπλαøνÝúεται. Τα εÝδωλα των εθνι-

κñν ασÜµι και øρυσÀφι, ανθρñπινα

κατασκευÀσµατα. ΣτÞµα Ûøïυν αλλÀ

δε µιλïàν, µÀτια Ûøïυν µα δεν âλÛ-

πïυν. Îøïυν αυτιÀ µα δεν ακïàν κι

ïàτε Ûøïυνε πνïÜ στï στÞµα τïυς.

ΑυτïÝ πïυ τα κατασκευÀúïυνε κι Þ-

σïι σ’ εκεÝνα ελπÝúïυν, Þµïιïι µ’αυτÀ

να γÝνïυνε»
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ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να γνωρÝσετε σε πÞσï δàσκïλα και επικÝνδυνα µïνïπÀτια ïδη-
γïàν ïι παραθρησκεÝες στην επïøÜ µας.

ñ Να κατανïÜσετε τïυς κινδàνïυς πïυ κρàâïυν ïι ιδιαÝτερες
µεθÞδïι πïυ øρησιµïπïιïàν ïι παραθρησκεÝες για να παρασà-
ρïυν τïυς νÛïυς στη λïγικÜ τïυς.



A. TI EINA H ΠAPAΘPHΣKEIA

Τις τελευταÝες δεκαετÝες Ûøïυν εισâÀλει στï
δυτικÞ κÞσµï, και επïµÛνως και στην πατρÝδα
µας, ïι λεγÞµενες παραθρησκεÝες. ΕÝναι η πρï-
σπÀθεια κÀπïιων ïµÀδων ανθρñπων να δηµι-
ïυργÜσïυν την εντàπωση Þτι τï ΘεÞ µπïρεÝ ï
Àνθρωπïς να τïν αναúητÜσει µε Ûναν αλλιñτικï
τρÞπï απÞ εκεÝνïν πïυ µÛøρι σÜµερα δÝδασκαν
ïι γνωστÛς θρησκεÝες. Με λεêιλÞγιï θρησκευτι-
κÞ øρησιµïπïιïàν απïκρυφιστικÛς µεθÞδïυς κατανÞησης τïυ Θεïà,
Þπως εÝναι: η γνñση διδασκαλιñν πïυ απïτελïàν σàνθεση δïêασιñν
πïλλñν αρøαÝων θρησκειñν, τελετÛς µàησης, αστρïλïγικÛς πρïâλÛ-
ψεις, µαγεÝα και ïτιδÜπïτε περιθωριακÞ στïιøεÝï υπÀρøει στï øñρï
της θρησκεÝας.

∆Ýκαια Ûøει øρησιµïπïιηθεÝ ï Þρïς «θρησκεÝες των νÛων», επειδÜ
ïι ïµÀδες των µυηµÛνων και των πρïσηλυτιúïµÛνων απïτελïàνται α-
πÞ νεαρÀ, κυρÝως, Àτïµα και σπÀνια απÞ ανθρñπïυς µεγÀλης ηλι-
κÝας. ΠρÞκειται για Àτïµα ευαÝσθητα Þσïν αφïρÀ τï µεταφυσικÞ
πρïâληµατισµÞ. Η ευαισθησÝα τïυς αυτÜ, συνδυασµÛνη µε µια αστÀ-
θεια και Ûλλειψη απïφασιστικÞτητας κι εµπιστïσàνης, δηµιïυργεÝ
µια τÀση συνεøïàς αναúÜτησης. Σ’ αυτÞ ανταπïκρÝνïνται Àµεσα διÀ-
φïρïι «πνευµατικïÝ δÀσκαλïι», µε τις πρïτÀσεις τïυς για καινïàρια
θρησκευτικÀ σøÜµατα πïυ υπÞσøïνται, συνÜθως, µια αφηρηµÛνη αλ-
λÀ ιδιαÝτερα µαγευτικÜ λàτρωση. 

B. MOPΦEΣ EKΦPAΣHΣ KAI ΣYMBOΛA 
THΣ ΠAPAΘPHΣKEIAΣ

ΕπειδÜ ï øñρïς της παραθρησκεÝας εÝναι τερÀστιïς και πïλàµïρ-
φïς πρÛπει να δεøθïàµε Þτι ïι µïρφÛς Ûκφρασης και τα σàµâïλÀ της
πïικÝλλïυν. Θα µπïρïàσαµε να πïàµε Þτι σε γενικÛς γραµµÛς η πα-
ραθρησκεÝα εκφρÀúεται µε θεωρÝα και πρÀêη. Îτσι, η θεωρÝα, πïυ
απïτελεÝ και τï θεµÛλιï της παραθρησκεÝας, εκφρÀúεται: µε αρøαÝες
µυστηριακÛς διδασκαλÝες, διδασκαλÝες πïυ πρïÛρøïνται απÞ τα α-
σιατικÀ θρησκεàµατα, απÞ µεσαιωνικÛς δυτικÛς διδασκαλÝες, µε τη
θεïσïφÝα, την αστρïλïγÝα και τη µαγεÝα. Τα σàµâïλα εÝναι ανÀλïγα
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µε τï øñρï απÞ τïν ïπïÝï πρïÛρøïνται ïι διδασκαλÝες της κÀθε πα-
ραθρησκευτικÜς πÝστης. Σàµâïλα απÞ τα úñδια, ινδïυϊστικÀ και
âïυδιστικÀ Ü ταïϊστικÀ σàµâïλα, µεσαιωνικÛς παραστÀσεις Ü ακÞµα
και øαρακτηριστικÀ σàµâïλα µαγεÝας. 

Γ. MEΘO∆OI KAI TPOΠOI EΠIPPOHΣ KAI ΓOHTEIAΣ 
ΣTO XΩPO THΣ ΠAPAΘPHΣKEIAΣ

ΒασικÞ Þπλï στα øÛρια των ανθρñπων της παραθρησκεÝας εÝναι η
øρησιµïπïÝηση της λïγικÜς, µε Ûναν καλÀ ψυøïλïγηµÛνï τρÞπï.
Στην αρøÜ, εκεÝνï στï ïπïÝï στïøεàïυν εÝναι να δηµιïυργÜσïυν Ûνα
αÝσθηµα αµφιâïλÝας ως πρïς αυτÞ πïυ πÝστευε µÛøρι τñρα ï κÀθε νÛ-
ïς τïν ïπïÝïν επιθυµïàν να πλησιÀσïυν, δηλαδÜ να σπεÝρïυν την
αµφισâÜτηση πρïς την πατρικÜ και παραδïσιακÜ τïυ θρησκεÝα. Με
καλÀ δïσµÛνα επιøειρÜµατα πρïσπαθïàν να κÀµïυν να φωλιÀσει µÛ-
σα τïυ η αµφιâïλÝα για την ïρθÞτητα της επιλïγÜς τïυ. Στη συνÛ-
øεια, øωρÝς να αρνïàνται απÞλυτα διÀφïρες πτυøÛς της πÝστης τïυ,
τïν τρïφïδïτïàν µε τις δικÛς τïυς θεωρÝες δεÝøνïντÀς τïυ πïια θα εÝ-
ναι τα πρακτικÀ θετικÀ απïτελÛσµατα αν θα απïδεøÞταν τη δικÜ
τïυς νÛα πÝστη. Με τρÞπï µεθïδικÞ τïà δηµιïυργïàν Ûναν ενθïυσια-
σµÞ πïυ υπÀρøει ανÀµεσα στις ïµÀδες τïυς και τïν πεÝθïυν για τη
γαλÜνη πïυ θα âρει σ’αυτÛς µε τη λàση των πρïâληµÀτων τïυ. Η
συµµετïøÜ των νÛων σταδιακÀ σε συγκεντρñσεις και η επιστρÀτευσÜ
τïυς σε πρïπαγανδιστικÛς εêïρµÜσεις πïλλÛς φïρÛς τïυς γïητεàïυν,
επειδÜ τïυς απïσπïàν απÞ ïυσιαστικÀ πρïσωπικÀ πρïâλÜµατα.
ΤαυτÞøρïνα, ψυøïλïγικÛς µÛθïδïι øρησιµïπïιïàνται για να επιτà-
øïυν την πρïσκÞλληση των νÛων, κυρÝως, σε πνευµατικïàς δασκÀ-
λïυς (γκïυρïà) της ïργÀνωσÜς τïυς. Με τïν τρÞπï αυτÞν καταφÛρ-
νïυν να καθïδηγïàν τις συνειδÜσεις Þπïυ αυτïÝ θÛλïυν και να επι-
âÀλλïυν τυφλÜ υπïταγÜ σε τÛτïιï âαθµÞ, ñστε πïλλÛς φïρÛς να ïδη-
γïàν τïυς ïπαδïàς τïυς σε ïµαδικÛς αυτïκτïνÝες για øÀρη δÜθεν της
αλÜθειας Ü επειδÜ πλησιÀúει τï τÛλïς τïυ κÞσµïυ. EπÝσης εÝναι γνω-
στÞς ï τρÞπïς, µε τïν ïπïÝï στÛλνïυν τïυς ïπαδïàς τïυς στïυς δρÞ-
µïυς για να µïιρÀσïυν πρïπαγανδιστικÀ φυλλÀδια για την ïργÀνω-
ση Ü να ïργανñσïυν συναντÜσεις ïµÀδων, µε πρÞσøηµα τη λàση ïι-
κïγενειακñν και πρïσωπικñν πρïâληµÀτων. Στï øñρï της µαγεÝας
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και της αστρïλïγÝας δε λεÝπïυν ïι τελετÛς για την επÝκληση δαιµïνι-
κñν πνευµÀτων, µε σκïπÞ την πρÞκληση κÀπïιας επιρρïÜς στη úωÜ
των Ýδιων Ü Àλλων συνανθρñπων τïυς.

ΥπÀρøïυν και παραθρησκευτικïÝ κàκλïι πïυ απευθàνïνται σε πε-
ρισσÞτερï καλλιεργηµÛνïυς ανθρñπïυς, πïυ øρησιµïπïιïàν συνα-
ντÜσεις: µε διαλïγισµÞ, γιÞγκα, θεïσïφÝα, διαλÛêεις σε «πνευµατικÀ
κÛντρα», Ü στις λεγÞµενες στïÛς, Þπïυ σαν σκïπÞ Ûøïυν να κατευθà-
νïυν τη úωÜ των ανθρñπων, µε âÀση µια µυστικÜ φιλïσïφÝα, η ï-
πïÝα γÝνεται αυτÞµατα τρÞπïς úωÜς.   

∆. ΠAPAΘPHΣKEIA KAI ΠPOΣΩΠIKH EΛEYΘEPIA 

Ãι κÝνδυνïι απÞ την απïδïøÜ παραθρησκευτικñν διδασκαλιñν

Îøει απïδειøθεÝ Þτι ïι Àνθρωπïι, ïι ïπïÝïι κινïàνται στï øñρï
της παραθρησκεÝας ως στελÛøη, καταφÛρνïυν µε τις µεθÞδïυς πïυ
πρïαναφÛρθηκαν να ασκïàν τÛτïια επιρρïÜ στις συνειδÜσεις των ï-
παδñν τïυς ñστε ïι τελευταÝïι :

ñ Να µεταâÀλλïνται σε Àâïυλα Þργανα της καθïδÜγησÜς τïυς.

ñ Να µην µπïρïàν να φÛρïυν καµÝα αντÝρρηση σε Þ,τι εκεÝνïι διδÀ-
σκïυν.

ñ Να πεÝθïνται εàκïλα σε κÀθε υπÞδειêη Ü πρïτρïπÜ τïυς.

ñ Να φανατÝúïνται µε τρÞπï αφàσικï υπÛρ των ιδεñν των αρøηγñν
τïυς.

ñ Να απïµακρàνïνται απÞ τï ïικïγενειακÞ τïυς περιâÀλλïν.

ñ Να ïδηγïàνται στις πιï παρÀλïγες απαιτÜσεις των αρøηγñν τïυς.

ñ Να Ûøïυν ιδιαÝτερï µÝσïς πρïς την πατρικÜ τïυς θρησκεÝα.

ñ ΤελικÀ να παρïυσιÀúïυν συµπτñµατα νïσηρÜς εσωστρÛφειας πïυ
αγγÝúει τα Þρια ενÞς εÝδïυς σøιúïφρÛνειας.

ΑπÞ τα παραπÀνω καταλαâαÝνïυµε Þτι η παραθρησκεÝα αφαιρεÝ
την πρïσωπικÜ ελευθερÝα στïν Àνθρωπï πïυ την απïδÛøεται. Γι’ αυ-
τÜν ακριâñς την ελευθερÝα κατ’ εêïøÜν µÝλησε ï ÌριστÞς και αγωνÝ-
στηκε και σταυρñθηκε και αναστÜθηκε. ×ταν η φιλανθρωπÝα τïυ να
γÝνει Àνθρωπïς και να ελευθερñσει τïν Àνθρωπï απÞ κÀθε εÝδïυς µι-
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úÛρια και τελικÀ απÞ τïν θÀνατï. Γι’ αυτÞ και η ΕκκλησÝα Ûδωσε και
δÝνει µÛøρι σÜµερα τη µÀøη κατÀ της υπïδïàλωσης τïυ ανθρñπïυ σε
ιδÛες και ιδεïληψÝες πïυ µπïρεÝ να φυλακÝúïυν την ψυøÜ και τï σñ-
µα τïυ σε κÀθε εÝδïυς Ûµµïνες ιδÛες, Ûτσι ñστε να φανερñνεται µÞνï
τï δαιµïνικÞ στïιøεÝï στη úωÜ τïυ και να τïυ αφαιρεÝται η øαρÀ της
úωÜς και η αγÀπη για τï ΘεÞ, τïν Àνθρωπï και τïν κÞσµï.

ΚÀθε δÛσµευση στï øñρï της παραθρησκεÝας συνεπÀγεται πνευ-
µατικÞ και σωµατικÞ θÀνατï, γι’ αυτÞ και øρειÀúεται σταθερÜ πρï-
σÜλωση στη διδασκαλÝα τïυ Ìριστïà πïυ ελευθερñνει τïν Àνθρωπï
και τïν κÀνει κàριï και αφÛντη της úωÜς και τïυ κÞσµïυ, ελεàθερï
πρÞσωπï. 
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1. Τι δεÝøνει τï γεγïνÞς Þτι η παραθρησκεÝα Ûøει Àµεση σøÛση µε
απïκρυφιστικÛς διδασκαλÝες;

2. ΓιατÝ ïι νÛïι, κυρÝως, ενδιαφÛρïνται για την παραθρησκεÝα;
3. Η αναúÜτηση της αλÜθειας µÛσω εêωτικñν διδασκαλιñν νïµι-

µïπïιεÝ την παραθρησκεÝα;
4. Kινδυνεàει ï νÛïς να øÀσει την ελευθερÝα τïυ µε την ÛνταêÜ

τïυ σε µια παραθρησκεÝα;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;

ñ Η παραθρησκεÝα øρησιµïπïιεÝ απïκρυφιστικÛς τÛøνες για την
κατανÞηση τïυ Θεïà και τïυ κÞσµïυ.

ñ Απευθàνεται κυρÝως σε νεαρÀ Àτïµα.
ñ ΕκφρÀúεται µε θεωρÝες ειδωλïλατρικÜς, ασιατικÜς και µεσαιω-

νικÜς πρïÛλευσης µε ανÀλïγη øρÜση συµâÞλων.
ñ Με τη øρÜση της λïγικÜς øρησιµïπïιεÝ ψυøïλïγηµÛνες µεθÞ-

δïυς δÛσµευσης των συνειδÜσεων γàρω απÞ τï πρÞσωπï ενÞς
γκïυρïà.

ñ Τï Ýδιï συµâαÝνει σε Ûνα φιλïσïφικÞ επÝπεδï και σε Àτïµα υψη-
λïà µïρφωτικïà επιπÛδïυ.

ñ Η παραθρησκεÝα τελικÀ αφαιρεÝ την ελευθερÝα τïυ πρïσñπïυ
και δηµιïυργεÝ Àτïµα µε πλÜθïς πνευµατικñν κενñν και ψυøï-
λïγικñν πρïâληµÀτων.

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 



ΜΕΡOΣ ∆EYTEPO

O  XPIΣTIANIΣMOΣ  MIA  ΣTAΣH  ZΩHΣ





ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Nα συνειδητïπïιÜσετε τη σπïυδαιÞτητα πïυ Ûøει για την
πρïσωπικÜ και την κïινωνικÜ úωÜ τïυ ανθρñπïυ η εÝσïδïς
τïυ Xριστïà στην ιστïρÝα.

ñ Να γνωρÝσετε τη σøÛση της πÝστης µε την ανθρñπινη ιστïρÝα.
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Ã Íναρøïς αρøÝúει µια νÛα δικÜ Τïυ àπαρêη, ανθρñπινη Ü ακριâÛστερα θε-
ανθρñπινη. Η θεÝα úωÜ Τïυ γÝνεται τñρα θεανθρñπινη úωÜ, δηλαδÜ úωÜ
ταυτÞøρïνα και Θεïà και ανθρñπïυ σε µιαν υπïστατικÜ Ûνωση και ενÞτητα.
Τï θεÝï µυστÜριï, τï κεκρυµµÛνï απÞ αιñνες, τï Àγνωστï ακÞµα και στïυς
αγγÛλïυς και αρøαγγÛλïυς, απïκαλàπτεται τñρα στην εκ της ΠαρθÛνïυ ΓÛν-
νηση τïυ Ìριστïà στη ΒηθλεÛµ : ΘεÞς σεσαρκωµÛνïς µε ασàγøυτη Ûνωση της
θεÝας και ανθρñπινης φàσεως στï Ûνα και µïναδικÞ ΠρÞσωπï τïυ ΛÞγïυ.
Και τι πρïÜλθε απ’ αυτÞ! Ã ΘεÞς κατÛâηκε µÛøρι τïν Àνθρωπï, ñστε ï Àν-
θρωπïς να υψωθεÝ µÛøρι τï ΘεÞ· ï ΘεÞς µετÛσøε της δικÜς µας ανθρñπινης
φàσεως, για να µετÀσøει και ï Àνθρωπïς της θεÝας· ï ΘεÞς Ûγινε ΥιÞς ανθρñ-
πïυ, για να γÝνει ï Àνθρωπïς ï ΥιÞς τïυ Θεïà· ï ΘεÞς ενανθρωπÝúεται για
να θεωθεÝ ï Àνθρωπïς. Και γι’ αυτÞ εÝναι µεγÀλï και σωτηριñδες τï µυστÜ-
ριï της Σαρκñσεως τïυ Ìριστïà για µας τïυς ανθρñπïυς και για κÀθε Àν-
θρωπï øωριστÀ, απÞ τη στιγµÜ πïυ µε Þλη τïυ την àπαρêη θα πιστÛψει στï
ÌριστÞ και θα úει την κατÀ ÌριστÞν úωÜ µÛσα στï σñµα τïυ Ìριστïà, την
ΑγÝα ÃρθÞδïêη ΕκκλησÝα …
Η αλÜθεια υπÀρøει µÞνï στην ΑγÝα και ·ωïπïιÞ ΤριÀδα, απÞ την ÃπïÝα
πηγÀúïυν τα πÀντα και δια της ÃπïÝας úωïπïιïàνται τα πÀντα. Η αλÜθεια



A. H ΠPOΣMONH ENOΣ
ΣΩTHPA

Την επïøÜ λÝγï πριν απÞ τη γÛννη-
ση τïυ Ìριστïà η ρωµαϊκÜ αυτïκρα-
τïρÝα, τï επÝκεντρï δηλαδÜ τïυ τÞτε
κÞσµïυ, εÝøε φτÀσει στï απÞγειï της
δàναµÜς της. TαυτÞøρïνα η ηθικÜ σÜ-
ψη εÝøε διεισδàσει σε κÀθε µïρφÜ αν-
θρñπινης δραστηριÞτητας. Ãι Àνθρω-
πïι, παρÀ την επιφανειακÜ ειρÜνη
(pax romana) πïυ επικρατïàσε, úïàσαν

σε µια κατÀσταση Ûντïνης αγωνÝας και κρÝσης. Τα µεγÀλα µÛøρι τÞτε
επιτεàγµατα της ιστïρÝας δεν εÝøαν κατïρθñσει να ανακïυφÝσïυν
τïυς ανθρñπïυς και να δñσïυν Ûνα νÞηµα στη úωÜ τïυς. ΠïλλÛς
θρησκεÝες και µυστηριακÛς λατρευτικÛς ïµÀδες υπÞσøïνταν στïυς
ανθρñπïυς σωτηρÝα και λàτρωση, αλλÀ κανεÝς δεν αισθανÞταν α-
σφαλÜς. Για τï λÞγï αυτÞν, την επïøÜ εκεÝνη εÝøε φïυντñσει η πρïσ-
δïκÝα για Ûναν Àγνωστï ΘεÞ-ΣωτÜρα, πïυ θα ερøÞταν Þπως ï “απÞ
µηøανÜς θεÞς” της αρøαÝας ελληνικÜς τραγωδÝας και θα Ûδινε λàση
στï ανθρñπινï δρÀµα. Ùταν λïιπÞν Ûφτασε τï “πλÜρωµα τïυ øρÞ-
νïυ” Ûστειλε ï ΘεÞς στïν κÞσµï τïν ΥιÞ τïυ, πïυ σαρκñθηκε “εκ
Πνεàµατïς ΑγÝïυ και ΜαρÝας της ΠαρθÛνïυ”. Îτσι, µε την εναν-
θρñπηση τïυ δεàτερïυ πρïσñπïυ της ΑγÝας ΤριÀδας, ï ΘεÞς µπÜκε
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ΛE¥EIΣ 

KΛEI∆IA

ΣωτÜρας, Eνανθρñπηση,
ΠρÞσληψη, Aνθρñπινη
φàση, ΘεïφÀνεια,
AνανÛωση, AλλαγÜ,
IεραπïστïλÜ,
YπερεθνικÞτητα, 
ΠαγκïσµιïπïÝηση

της ΑγÝας ΤριÀδïς, η αλÜθεια περÝ τïυ úñντïς και αληθινïà Θεïà, µας απε-
καλàφθη πλÜρως µÞνï µε τη ΣÀρκωση τïυ “ΕνÞς της ΤριÀδïς”, τïυ Υιïà τïυ
Θεïà τïυ Μïνïγενïàς, τïυ Ιησïà Ìριστïà. ΑλλÀ επÝσης και η αλÜθεια περÝ
τïυ κÞσµïυ και τïυ ανθρñπïυ µας απεκαλàφθη στïν σαρκωθÛντα ΦιλÀν-
θρωπï ÌριστÞ, ï ÃπïÝïς δια της ενανθρωπÜσεñς Τïυ Ûκανε τïν Àνθρωπï
ΘεÞ. ΑυτÜ η δισδιÀστατη αλÜθεια περÝ τïυ Θεïà και τïυ ανθρñπïυ εν τω
Θεανθρñπω Ìριστñ, συνιστÀ την ïυσÝα της υπÀρêεως και της úωÜς της
ÃρθïδÞêïυ ΕκκλησÝας øθες, σÜµερα και αàριï. ΑυτÞ ταυτÞøρïνα συνιστÀ
και την µïναδικÜ απïστïλÜ της ΕκκλησÝας στïν κÞσµï, την παντïτινÜ της
λειτïυργÝα øÀριν τïυ κÞσµïυ και τïυ ανθρñπïυ.

ΑθανÀσιïυ ΓιÛâτιτς, ÌριστÞς αρøÜ και τÛλïς,
‘Ιδρυµα ΓïυλανδρÜ-Ìïρν, ΑθÜνα 1983, σσ. 16-17



στην ιστïρÝα µας παÝρνïντας και την ανθρñπινη φàση και ως ΘεÀν-
θρωπïς Àνïιêε τï δρÞµï Þøι µÞνï για να λυθεÝ τï ανθρñπινï δρÀµα,
αλλÀ και για να µπïρÛσει ï Àνθρωπïς να γÝνει κατÀ øÀρη ΘεÞς.

B. O IHΣOYΣ AΠO TH NAZAPET

Με την ενανθρñπηση τïυ Υιïà και ΛÞγïυ τïυ Θεïà τï θεϊκÞ σøÛ-
διï για την κτÝση, τï ïπïÝï εÝøε êεκινÜσει µε τη δηµιïυργÝα τïυ κÞ-
σµïυ και τïυ ανθρñπïυ, µπÜκε στην τελικÜ και πιï απïφασιστικÜ
τïυ καµπÜ. Ã ÌριστÞς Ûγινε γνωστÞς στïυς ανθρñπïυς ως ï Ιησïàς
απÞ τη ΝαúαρÛτ. Στï πρÞσωπÞ τïυ Ûγινε πρÞσληψη Þλης της ανθρñ-
πινης φàσης (σñµατïς και ψυøÜς). ΓεννÜθηκε ως ΙïυδαÝïς πïλÝτης,
µε καταγωγÜ απÞ τη âασιλικÜ γενιÀ τïυ ∆αâÝδ. YπÛστη την περιτï-
µÜ, ανÜκε σε µια ïικïγÛνεια, εÝøε συγγενεÝς, φÝλïυς και επÀγγελµα.
Μιλïàσε τη γλñσσα πïυ µιλïàσαν ïι ΙïυδαÝïι της επïøÜς τïυ. ΒαπτÝ-
στηκε απÞ τïν ΙωÀννη τïν ΠρÞδρïµï, Þπως Ûκαναν και πïλλïÝ συ-
µπατριñτες τïυ και για σαρÀντα µÛρες πρïετïιµÀστηκε στην Ûρηµï
για τï Ûργï πïυ εÝøε αναλÀâει απÞ τïν ΠατÛρα τïυ. ×λθε σε σà-
γκρïυση και µε τις πïλιτικÛς και µε τις θρησκευτικÛς εêïυσÝες της ε-
πïøÜς τïυ, πïυ Ûâλεπαν στï πρÞσωπÞ τïυ Ûναν επικÝνδυνï ανατρï-
πÛα τïυ κατεστηµÛνïυ. ΚÜρυêε τïν καινïàριï κÞσµï της ΒασιλεÝας
τïυ Θεïà και καταδικÀστηκε σε σταυρικÞ θÀνατï για τï κÜρυγµÀ
τïυ αυτÞ. Με Þλα αυτÀ ï Ιησïàς απïδÛøθηκε την ιστïρÝα µε Þλες τις
ατÛλειÛς της και µπÜκε µÛσα της, για να την µεταµïρφñσει και να α-
νεâÀσει τïν Àνθρωπï µÛøρι τïν ïυρανÞ. “Îγινε ï ΘεÞς Àνθρωπïς
για να γÝνει ï Àνθρωπïς ΘεÞς”, γρÀφει περιεκτικÀ ï Μ. ΑθανÀσιïς.

Ã ÌριστÞς Ûνωσε στï ΠρÞσωπÞ τïυ τη θεÝα και την ανθρñπινη
φàση. Ενñ δηλαδÜ Üταν ï πρï πÀντων των αιñνων πλÜρης και τÛλει-
ïς ΘεÞς, µε την ενανθρñπησÜ τïυ Ûγινε ταυτÞøρïνα και πλÜρης και
τÛλειïς Àνθρωπïς, Ýδιïς κατÀ πÀντα µε εµÀς τïυς ανθρñπïυς, εκτÞς
τïυ Þτι Üταν αναµÀρτητïς. ΑυτÜ τη διδασκαλÝα της ΕκκλησÝας ïµï-
λïγïàµε ψÛλνïντας την ηµÛρα των ÌριστïυγÛννων για τï ÌριστÞ
“…δι’ ηµÀς γαρ εγεννÜθη παιδÝïν νÛïν, ï πρï αιñνων ΘεÞς”.

Γ. TO METAMOPΦΩTIKO EPΓO TOY XPIΣTOY

Με τη διδασκαλÝα και τï παρÀδειγµÀ τïυ ï ÌριστÞς εγκαινÝασε Û-
να νÛï τρÞπï úωÜς για τïυς ανθρñπïυς και Ûθεσε τï θεµÛλιï για τïν
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καινïàριï κÞσµï της ΒασιλεÝας τïυ Θεïà. 

ñ ΑµφισâÜτησε την ηθικÜ της επïøÜς φÛρνïντας στï πρïσκÜνιï της
ιστïρÝας τïυς καταφρïνηµÛνïυς και περιθωριακïàς ανθρñπïυς
της επïøÜς τïυ. Με τÛτïιïυς ανθρñπïυς συναναστρεφÞταν, γιατÝ
αυτïÝ µπïρïàσαν ταπεινÀ να ανïÝêïυν την καρδιÀ τïυς στï µÜνυ-
µÀ τïυ. Ãι “ευσεâεÝς” της επïøÜς συøνÀ τïν κατηγïρïàσαν γι’
αυτÞ (Λïυκ. 5,30· 7,34). Ã Ýδιïς Þµως δεν δÝστασε να πει πως ïι
πÞρνες και ïι τελñνες θα µπïυν πριν απÞ τïυς “ευσεâεÝς” στη
ΒασιλεÝα των ïυρανñν (Ματθ. 21,31).

ñ ΑπελευθÛρωσε τïυς ανθρñπïυς απÞ τα δεσµÀ τïυ ΝÞµïυ και
φανÛρωσε Þτι στïν καινïàριï κÞσµï τïυ πρïÛøει η αγÀπη. ∆εν εÝ-
ναι πλÛïν η τÜρηση των νÞµων η εγγàηση της σωτηρÝας αλλÀ η
Ûµπρακτη αγÀπη πρïς τïν ΘεÞ, τïυς συνανθρñπïυς και την
κτÝση. ΜÝλησε για µια αγÀπη øωρÝς Þρια και πρïϋπïθÛσεις, αφïà
Þσïι θα τïν ακïλïυθïàσαν θα Ûπρεπε να αγαπïàν ακÞµα και τïυς
εøθρïàς τïυς (Ματθ. 5,44). Ùπïιïς δεν αγαπÀ δε µπïρεÝ να γνωρÝ-
σει και τï ΘεÞ, γιατÝ ï ΘεÞς ε Ý ν α ι αγÀπη (Α´ ΙωÀν. 4,8).

ñ ΘερÀπευσε πλÜθïς αρρñστων και στÀθηκε µε συγκατÀâαση απÛ-
ναντι στην ανθρñπινη αδυναµÝα. ΑπïκÀλυψε στïυς ανθρñπïυς
την αλÜθεια, δηλαδÜ τïν εαυτÞ τïυ, ñστε να µπïρÛσïυν να γνωρÝ-
σïυν την πραγµατικÜ ελευθερÝα (ΙωÀν. 8,32). ΚÀλεσε Þλïυς τïυς
ανθρñπïυς, αν Üθελαν να τïν ακïλïυθÜσïυν, να απαρνηθïàν τïν
εγωισµÞ τïυς και να τïν ακïλïυθÜσïυν µε Þλα τα πρïâλÜµατÀ
τïυς (Ματθ. 16,24) κι ΕκεÝνïς θα τïυς ανÀπαυε και θα τïυς απε-
λευθÛρωνε απÞ τï φïρτÝï τïυς (Ματθ. 11,28-30).

ñ Îδειêε µε τï ΣταυρÞ τïυ Þτι η δàναµη τïυ øριστιανïà φανερñνε-
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"Τï Πνεàµα τïυ ΚυρÝïυ µε κατÛøει,
γιατÝ ï Κàριïς µε Ûøρισε και µ’ Ûστειλε

ν’ αναγγεÝλω τï øαρµÞσυνï µÜνυµα στïυς φτωøïàς,
να κηρàêω στïυς υπïδïàλïυς την απελευθÛρωση

και στïυς τυφλïàς πñς θα âρïυν τï φως τïυς,
να φÛρω την ελευθερÝα στïυς καταπιεσµÛνïυς,

να αναγγεÝλω τïν ερøïµÞ τïυ øρÞνïυ
πïυ ï Κàριïς θα φÛρει τη σωτηρÝα στï λαÞ τïυ"

Λïυκ. 4,18-19



ται µÛσα στην αδυναµÝα τïυ (Β´ Κïρ. 12,9). Η αυτÀρκεια πïυ φÛρ-
νïυν τα πλïàτη και η δÞêα δηµιïυργεÝ µια απατηλÜ αÝσθηση
κυριαρøÝας και εêïυσÝας. Ã ΣταυρÞς, Þµως, τï Ûσøατï σàµâïλï
“αδυναµÝας”, Ûγινε για τïυς øριστιανïàς σàµâïλï δàναµης, σàµ-
âïλï πïυ απïτυπñνïυν πÀνω στï σñµα τïυς. Îτσι δηλñνïυν την
εκïàσια αυτïπαραÝτηση απÞ τï ατïµικÞ τïυς θÛληµα, για να
εκφραστεÝ τï θÛληµα τïυ Θεïà. ΑυτÜ η στÀση δÝνει τÛτïια δàναµη
στïν Àνθρωπï ñστε να µπïρεÝ ακÞµα και “να µετακινεÝ âïυνÀ”
(Ματθ. 11,23· 21,21).

ñ Με την ΑνÀστασÜ τïυ νÝκησε τïν
Ûσøατï εøθρÞ τïυ ανθρñπïυ, τï
θÀνατï. Παàει πλÛïν ï θÀνατïς να
εÝναι τï αδυσñπητï τÛλïς της úωÜς,
πïυ συντρÝâει τις ελπÝδες τïυ
ανθρñπïυ και τïν øωρÝúει απÞ τα
αγαπηµÛνα τïυ πρÞσωπα. Ã θÀνα-
τïς Ûγινε Ûνα πÛρασµα σε µια εντε-
λñς νÛα úωÜ, στην πραγµατικÜ úωÜ,
Þπïυ ï θÀνατïς “ïυκÛτι κυριεàει”
(Ρωµ. 6,9), και Þπïυ θα êαναâρεθïà-
µε Þλïι µαúÝ µε τïν αναστηµÛνï Ìρι-
στÞ.

∆. H ENOTHTA TΩN ΠANTΩN EN XPIΣTΩ

Στï τÛλïς της úωÜς τïυ ï ÌριστÞς Àφησε παρακαταθÜκη στïυς µα-
θητÛς τïυ να κηρàêïυν σε Þλïυς τïυς ανθρñπïυς τï ΕυαγγÛλιï. ΓρÜ-
γïρα τï øαρµÞσυνï µÜνυµα Ûφτασε στα πÛρατα της γης. Íνθρωπïι
διαφïρετικñν εθνικïτÜτων και πïλιτισµñν ανταπïκρÝθηκαν στï κÀ-
λεσµα τïυ Ìριστïà και Ûτσι δηµιïυργÜθηκε η øριστιανικÜ ΕκκλησÝα.
ΜÛσα σ’ αυτÜν και ιδÝως γàρω απÞ τï κïινÞ τραπÛúι της ΘεÝας Ευøα-
ριστÝας συγκεντρñνïνται Àντρες, γυναÝκες και παιδιÀ, πλïàσιïι και
φτωøïÝ, µïρφωµÛνïι και αµÞρφωτïι, δυνατïÝ και αδàναµïι, ισøυρïÝ
και ασθενεÝς και êεπερνñντας κÀθε διÀκριση εθνïλïγικÜς, φυλετικÜς
και κïινωνικÜς µïρφÜς γÝνïνται Ûνας νÛïς λαÞς µε Ûνα διαφïρετικÞ
Üθïς. Συγκρïτïàν την ΕκκλησÝα, µια θεανθρñπινη πραγµατικÞτητα
πïυ απïτελεÝ τïν πυρÜνα τïυ νÛïυ κÞσµïυ της ΒασιλεÝας τïυ Θεïà.
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«\EτÛøθης �ς α�τÞς �θÛλησας,
�φÀνης �ς α�τÞς �âïυλÜθης
�παθες σαρκÝ � ΘεÞς �µ�ν �κ
νεκρ�ν �νÛστης, πατÜσας τÞν
θÀνατïν �νελÜφθης �ν δÞêFη, �
τÀ σàµπαντα πληρ�ν καÝ �πÛ-
στειλας �µ�ν Πνε�µα θε�ïν,
τï� �νυµνε�ν καÝ δïêÀúειν σïυ
τÜν θεÞτητα»

(ΑπÞστιøα εïρτÜς 

ΑναλÜψεως)



Με τη δρÀση τïυ ΑγÝïυ Πνεàµατïς ï κÞσµïς Àρøισε σιγÀ σιγÀ να αλ-
λÀúει. Η αλλαγÜ, âÛâαια, αυτÜ δεν εÝναι πÀντα ïρατÜ απ’ Þλïυς, γιατÝ
τï κακÞ και η διαφθïρÀ συνεøÝúïυν να υπÀρøïυν και στην πρïσωπι-
κÜ και στην κïινωνικÜ úωÜ. Τñρα, Þµως, παρÀ την àπαρêη τïυ κα-
κïà, δρïυν µÛσα στïν κÞσµï και ïι θεϊκÛς δυνÀµεις πïυ σταδιακÀ µε-
ταµïρφñνïυν τïν Àνθρωπï και την υπÞλïιπη δηµιïυργÝα.

ΠïλλïÝ στην επïøÜ µας µιλïàν για παγκïσµιïπïÝηση της ïικïνï-
µÝας και για δηµιïυργÝα τïυ παγκÞσµιïυ øωριïà. ΕÝναι Þµως µια κα-
τÀσταση πïυ εêελÝσσεται σε âÀρïς της συντριπτικÜς πλειïνÞτητας
των ανθρñπων για να εêυπηρετηθïàν καλàτερα ïι επιδιñêεις των ι-
σøυρñν της γης. ΠαρÀλληλα Þµως η ΕκκλησÝα, πïυ γιïρτÀúει τα δàï
øιλιÀδες øρÞνια απÞ τïν ερøïµÞ τïυ Ìριστïà, γνωρÝúει και πραγµα-
τïπïιεÝ τη µÞνη αληθινÜ, ïυσιαστικÜ και φιλÀνθρωπη παγκïσµιï-
πïÝηση µÛσα στïυς κÞλπïυς της. Mε την αγιαστικÜ øÀρη των µυστη-
ρÝων της, µεταµïρφñνει τις σøÛσεις των ανθρñπων µε τï ΘεÞ, µε τïυς
συνανθρñπïυς τïυς και µε τï περιâÀλλïν. ΜÛσα στï Σñµα τïυ Ìρι-
στïà, την ΕκκλησÝα, αναπτàσσεται Ûνας νÛïς πïλιτισµÞς.
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ñ Με την ενανθρñπηση τïυ Ìριστïà “Ûγινε ï ΘεÞς Àνθρωπïς, για
να γÝνει ï Àνθρωπïς ΘεÞς”.

ñ Ã ÌριστÞς µε τï Ûργï τïυ, τï ΣταυρÞ και την ΑνÀστασÜ τïυ,
κατïøàρωσε την αêÝα τïυ ανθρñπïυ, ανÛτρεψε τη συµâατικÜ
κïινωνικÜ ηθικÜ, Ûâαλε την αγÀπη πÀνω απÞ κÀθε νÞµï, νÝκησε
τïν θÀνατï και Ûâαλε τα θεµÛλια ενÞς νÛïυ τρÞπïυ úωÜς.

ñ Ã ÌριστÞς µας πρïσκαλεÝ στï Σñµα τïυ, την ΕκκλησÝα, να
γÝνïυµε κι εµεÝς µÛλη τïυ καινïàριïυ κÞσµïυ της ΒασιλεÝας τïυ.
ΜÛσα στην ΕκκλησÝα γÝνεται πραγµατικÞτητα η Ûνωση των
πÀντων και η αληθινÜ και ïυσιαστικÜ παγκïσµιïπïÝηση. 

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. Σε τι µïιÀúει ï σηµερινÞς κÞσµïς µε την επïøÜ λÝγï πριν Ûλθει
ï ÌριστÞς στη γη; Τι Ûøει να πει τï µÜνυµα τïυ Ìριστïà για τïν
κÞσµï σÜµερα;

2. Πïιïς εÝναι για σÛνα πρïσωπικÀ ï ÌριστÞς; Τι σηµασÝα Ûøει

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;
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για τη úωÜ σïυ τï κÜρυγµÀ τïυ, ï ΣταυρÞς τïυ και η ΑνÀστα-
σÜ τïυ;

3. ΚυκλïφïρεÝ ευρàτατα στην επïøÜ µας η Àπïψη Þτι ï ÌριστÞς
Üταν απλñς Ûνας ανθρωπιστÜς δÀσκαλïς. Αν εÝναι Ûτσι θα µπï-
ρïàσε να úÜσει επÝ εÝκïσι αιñνες ï νÛïς κÞσµïς, η ΕκκλησÝα,
πïυ ΕκεÝνïς Ýδρυσε;

4. ∆ιÀφïρα σàγøρïνα τραγïàδια της pop, της rock, Ü της heavy
metal µïυσικÜς δÝνïυν Ûνα Àλλï πïρτρÛτï τïυ Ìριστïà. Πïà
επικεντρñνεται τï ενδιαφÛρïν τïυς και κατÀ πÞσï δÝνïυν τη
σωστÜ εικÞνα πïυ Ûøïυµε γι’ ΑυτÞν απÞ την ΚαινÜ ∆ιαθÜκη;



1. Εâρ. 11,1

«�Eστι δb πÝστις �λπιúïµÛνων �πÞ-

στασις, πραγµÀτων �λεγøïς ï� âλε-

πïµÛνων». 

2. Ιακ. 2,17-18

«� πÝστις �Àν µc �ργα �øFη νεκρÀ �στι

καθ’ �αυτÜν. \Aλλ’ �ρε� τις· σf πÝστιν

�øεις, κ�γg �ργα �øω· δε�êÞν µïι τcν

πÝστιν σïυ �κ τ�ν �ργων σïυ, κ�γñ

δεÝêω σïι �κ τ�ν �ργων µïυ τcν πÝ-

στιν µïυ».

ΠÝστη σηµαÝνει σιγïυριÀ γι’ αυτÀ

πïυ ελπÝúïυµε και âεâαιÞτητα γι’

αυτÀ πïυ δε âλÛπïυµε.

Η πÝστη αν δεν εκδηλñνεται µε Ûργα

εÝναι απÞ µÞνη της νεκρÜ. ΑλλÀ θα

πει κÀπïιïς: "Εσà Ûøεις πÝστη κι εγñ

Ûøω Ûργα". Τïυ απαντñ: "∆εÝêε µïυ

τι λïγÜς πÝστη εÝναι αυτÜ øωρÝς Ûρ-

γα! Εγñ µπïρñ να σïυ απïδεÝêω

την πÝστη απÞ τα Ûργα µïυ".

ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να γνωρÝσετε την Ûννïια της πÝστης και της επιστÜµης και τις
διαφïρÛς τïυς.

ñ Να συνειδητïπïιÜσετε Þτι πÝστη και επιστÜµη µπïρïàν να
συνυπÀρêïυν στη úωÜ των ανθρñπων.

H  ΠIΣTH  ΣTH  ΣXEΣH  THΣ  ME  THN  EΠIΣTHMH66
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A. ΠIΣTH KAI ΓNΩΣH TOY ΘEOY

ΣøÛση εµπιστïσàνης µε τï ΘεÞ
ΣυøνÀ στην επïøÜ µας θεωρïàµε Þτι πÝστη εÝ-

ναι η θεωρητικÜ γνñση Ü η απïδïøÜ κÀπïιων α-
φηρηµÛνων θρησκευτικñν αληθειñν. Γι’ αυτÞ και
ακïàµε Þτι η πÝστη âρÝσκεται σε αντÝθεση µε την
επιστÜµη. Ùµως, η πÝστη πριν απ’ Þλα εÝναι Ûνα
δñρï τïυ ΑγÝïυ Πνεàµατïς και µια συνÀντηση µε
τï ΘεÞ πïυ µας απïκαλàπτεται και µας καλεÝ σε
µια πρïσωπικÜ σøÛση µαúÝ τïυ. ΕÝναι µια συνÀ-
ντηση πïυ Àλλïτε γÝνεται αιφνιδιαστικÀ σαν απï-
κÀλυψη τïυ Θεïà στïν Àνθρωπï και Àλλïτε âαθ-
µιαÝα σαν επÝπïνη και ïδυνηρÜ αναúÜτηση τïυ
Θεïà απÞ τïν Àνθρωπï. Η σøÛση πïυ δηµιïυργεÝ-
ται µε τη συνÀντηση αυτÜ εÝναι µια σøÛση εµπι-

στïσàνης, παρÞµïια µε αυτÜ πïυ Ûøει κÀθε µικρÞ παιδÝ πρïς τïυς γï-
νεÝς τïυ. O Ýδιïς ï ÌριστÞς µας Ûµαθε να πρïσευøÞµαστε στïν ΘεÞ ï-
νïµÀúïντÀς τïν "ΠατÛρα µας" ("ΠÀτερ ηµñν"). AυτÜ η σøÛση για
να εÝναι πραγµατικÜ και υγιÜς, πρïϋπïθÛτει πÀντα την ελευθερÝα
τïυ ανθρñπïυ και τη διÀθεση για ταπεÝνωσÜ τïυ µπρïστÀ στï ΘεÞ,
ñστε να µπïρεÝ να αφÜσει ïλÞκληρï τïν εαυτÞ τïυ και τη úωÜ τïυ
στα øÛρια τïυ. Μια τÛτïια στÀση απÞ την πλευρÀ τïυ ανθρñπïυ µε-
ταµïρφñνει σταδιακÀ Þλη την àπαρêη και τη úωÜ τïυ και Ûøει Àµεσï
αντÝκτυπï στην εêωτερικÜ τïυ συµπεριφïρÀ: η πÝστη εκδηλñνεται
πÀντα µε Ûργα αγÀπης, αλλιñς εÝναι νεκρÜ.

Τι γνωρÝúïυµε για τï ΘεÞ µÛσα σ’ αυτÜ τη σøÛση;
Ùσï úïàµε στïν κÞσµï αυτÞ η σøÛση µας µε τï ΘεÞ δεν εÝναι ïλï-

κληρωµÛνη. ΕÝναι, Þπως λÛει ï AπÞστïλïς Παàλïς σαν να âλÛπïυµε
τα πρÀγµατα µÛσα απÞ καθρÛπτη (Α´ Κïρ. 13,12). ΜÞνï µε τïν ερøï-
µÞ της âασιλεÝας τïυ Θεïà θα γνωρÝσïυµε τï ΘεÞ πρÞσωπï µε πρÞ-
σωπï, Þπως πραγµατικÀ εÝναι. ΠÀντα, âÛâαια, ï ΘεÞς θα παραµÛνει
ακατανÞητïς για µας και αøñρητïς στï νïυ µας. Ãι ΠατÛρες της
ΕκκλησÝας µας επιµÛνïυν σ’ αυτÞ τï σηµεÝï: δε µπïρïàµε, ïàτε θα
µπïρÛσïυµε να µÀθïυµε τÝπïτα για τï απàθµενï âÀθïς τïυ Θεïà, για
την ï υ σ Ý α  τïυ. Ã ΘεÞς, Þµως, απïκÀλυψε τïν εαυτÞ τïυ στïυς
ανθρñπïυς µÛσα στην ανθρñπινη ιστïρÝα. ΦανÛρωσε τïν εαυτÞ τïυ
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στïν ΑâραÀµ, στï ΜωυσÜ, στïν ισραηλιτικÞ λαÞ και στη συνÛøεια µε
τï πρÞσωπï τïυ Ìριστïà σε Þλïυς τïυς ανθρñπïυς. Με τις ε ν Û ρ -
γ ε ι Û ς  τïυ για τïν κÞσµï και για τïν Àνθρωπï, ενÛργειες πïυ εÝναι
κατανïητÛς ("µεθεκτÛς") σ’ εµÀς, δεν Àφησε τïν εαυτÞ τïυ Àγνωστï
και κρυµµÛνï. ΕπιπλÛïν, και ακÞµα πιï σηµαντικÞ, Ûγινε ï Ýδιïς ï
ΘεÞς Àνθρωπïς, για να µπïρÛσïυµε εµεÝς να µïιÀσïυµε σ’ ΑυτÞν.
Îøïυµε λïιπÞν τη δυνατÞτητα να πïàµε τι εÝναι και πïιες ιδιÞτητες
Ûøει ï ΘεÞς, øρησιµïπïιñντας την ΑπïκÀλυψη τïυ Ýδιïυ τïυ Θεïà,
εικÞνες και Ûννïιες γνωστÛς σ’ εµÀς και γνñσεις κÀθε επïøÜς. ΑυτÞ
κÀνει η καταφατικÜ θεïλïγÝα µε λÛêεις, Þπως ΠατÜρ, ΥιÞς, Πνεàµα,
ïυσÝα, ενÛργειες, πρÞσωπï, αγÀπη, δικαιïσàνη κ.τ.λ. ΠαρÞλα αυτÀ,
αυτÜ η γνñση µας για τï ΘεÞ εÝναι µερικÜ και ανθρωπïκεντρικÜ.
ΕπειδÜ ï ΘεÞς εÝναι διαφïρετικÞς απÞ τïν Àνθρωπï, αυτÞ πïυ πραγ-
µατικÀ µπïρïàµε να πïàµε γι’ ΑυτÞν εÝναι τι δεν εÝναι Ü να µιλÜσïυ-
µε γι’ ΑυτÞν µε Ûννïιες πïυ δεν εÝναι παρµÛνες απÞ τη δικÜ µας
πραγµατικÞτητα (π.ø. αÞρατïς, πανÀγαθïς, αιñνιïς, πανταøïà πα-
ρñν κ.α). ΑυτÞ κÀνει η απïφατικÜ θεïλïγÝα.

Ãι δàï αυτÛς µïρφÛς θεïλïγÝας, καταφατικÜ και απïφατικÜ, συ-
µπληρñνïυν η µια την Àλλη και µας λÛνε τι µπïρïàµε να γνωρÝσïυµε
για τï ΘεÞ. Ã µÞνïς Þµως τρÞπïς να γνωρÝσïυµε τï ΘεÞ και Þøι κÀτι
για τï ΘεÞ εÝναι η πρïσωπικÜ σøÛση εµπιστïσàνης µε ΑυτÞν, πïυ δε
µας δÝνει κÀπïιες επιστηµïνικÛς, φιλïσïφικÛς Ü ψυøïλïγικÛς αντιλÜ-
ψεις για τï ΘεÞ, αλλÀ "ανïÝγει" τïν εαυτÞ µας για να δεøθεÝ µÛσα
τïυ τï ΘεÞ µε τα µυστÜριÀ τïυ και µε τη θεÝα ÌÀρη τïυ. Îτσι ï καθÛ-
νας µας, ανÀλïγα µε τις δυνατÞτητÛς τïυ, την πνευµατικÜ τïυ Àσκη-
ση, την ταπεÝνωση και την πρïσευøÜ τïυ, αêιñνεται να συνδεθεÝ Àµε-
σα µε τïν ΘεÞ, να úει την παρïυσÝα τïυ και αυτÜ να τïν µεταµïρφñ-
νει.

B. ΠIΣTH KAI EΠIΣTHMH

Στïυς πρïηγïàµενïυς αιñνες µε την αλµατñδη ανÀπτυêη των φυ-
σικñν επιστηµñν και τις εκπληκτικÛς τïυς δυνατÞτητες κÀπïιïι πÝ-
στεψαν Þτι η επιστÜµη θα µπïρïàσε να αντικαταστÜσει τη θρησκεÝα
και να απαντÜσει σε Þλα τα ερωτÜµατα τïυ ανθρñπïυ. Íλλïι µÀλι-
στα ισøυρÝúïνταν Þτι η επιστÜµη Ûρøεται σε αντÝθεση µε την πÝστη, α-
φïà η τελευταÝα στηρÝúεται σε δÞγµατα, ενñ η πρñτη στην παρατÜ-
ρηση, τï πεÝραµα και τï µαθηµατικÞ λïγισµÞ. Στην επïøÜ µας διαπι-
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στñθηκε, Þøι µÞνï η αδυναµÝα της επιστÜµης να απαντÜσει σε Þλα τα
πρïâλÜµατα τïυ ανθρñπïυ, αλλÀ και τï Þτι δηµιïàργησε κι Ûνα σω-
ρÞ Àλλα. ΠïλλÛς επιστηµïνικÛς θεωρÝες πïυ θεωρïàνταν ατρÀντα-
øτες καταρρÝφθηκαν και αφïà υπïøñρησε ï φανατισµÞς και ïι πρï-
καταλÜψεις, επικρÀτησε η Àπïψη Þτι, θρησκεÝα και επιστÜµη εÝναι
δυï παρÀλληλες Þψεις τïυ ανθρñπινïυ πνεàµατïς πïυ µπïρïàν να
συνεργÀúïνται ως Ûνα σηµεÝï και απÞ κει και πÛρα ïι δρÞµïι τïυς να
øωρÝúïυν.

ΣøÛσεις θρησκεÝας και επιστÜµης
Για να γÝνει αυτÞ øρειÀστηκε να αναθεωρηθïàν κÀπïιες λαθεµÛ-

νες αντιλÜψεις:
ñ Τï "πÝστευε και µη ερεàνα", πïυ υιïθετÜθηκε απÞ κÀπïιïυς øρι-

στιανικïàς κàκλïυς δεν Ûγινε πïτÛ καθïλικÜ øριστιανικÜ αλÜθεια.
Íλλωστε τα δÞγµατα της ΕκκλησÝας δεν ταυτÝúïνται µε την ανε-
λευθερÝα, την Ûλλειψη κριτικïà πνεàµατïς και την αυταπÞδεικτη
αυθεντÝα (δïγµατισµÞς). ΑντÝθετα, στηρÝúïνται στην ιστïρικÜ ε-
µπειρÝα της ΕκκλησÝας για τï ÌριστÞ, εÝναι κïινÜ πεÝρα Þλων των
πιστñν, επηρεÀúïυν Þλη τη úωÜ τïυ ανθρñπïυ, γÝνïνται πÀντα α-
πïδεκτÀ µε την πÝστη πïυ αναπτàσσεται µÛσα στα πλαÝσια της ε-
λευθερÝας και απïτελïàν τï σàνïρï-Þριï ανÀµεσα στη γνÜσια και
στη λαθεµÛνη πÝστη (αÝρεση), øωρÝς Þµως να εêαντλïàν Þλη την α-
λÜθεια.

ñ Η επιστÜµη µε âασικÜ της αρøÜ την αµφιâïλÝα, επειδÜ ερευνÀ µε
âÀση τη λïγικÜ τïν αισθητÞ κÞσµï για να πρïσφÛρει µε αντικειµε-
νικÞ τρÞπï τη φυσικÜ γνñση, εÝναι απÞ τη φàση της πεπερασµÛνη
και διαρκñς µεταâαλλÞµενη. ∆εν µπïρεÝ συνεπñς µε τις αρøÛς και
τις πρïϋπïθÛσεις της να αναφÛρεται στïν υπεραισθητÞ κÞσµï και
να πρïσπαθεÝ να δïγµατÝσει για θÛµατα πÝστης και ελευθερÝας.

ñ Η úωντανÜ πÝστη δεν Ûρøεται σε αντÝθεση µε τï λïγικÞ τïυ ανθρñ-
πïυ, ïàτε απïτρÛπει την Ûρευνα για τις ιστïρικÛς συνθÜκες κÀτω
απÞ τις ïπïÝες διαµïρφñθηκαν και διαδÞθηκαν τα δÞγµατÀ της.
Íλλωστε ïι ιστïρικÛς πηγÛς για τï πρÞσωπï τïυ Ìριστïà, αλλÀ
και ïι Ýδιες ïι πληρïφïρÝες της ΒÝâλïυ, Ûγιναν αντικεÝµενï µακρÞ-
øρïνης και επÝπïνης Ûρευνας και απÞ θεïλÞγïυς και απÞ επιστÜ-
µïνες. ΑυτÞ τï γεγïνÞς δεν ενÞøλησε πïτÛ την ΕκκλησÝα. AντÝθε-
τα, Þταν αυτÞ γινÞταν µε αντικειµενικÞτητα, τï επιδÝωêε και τï υ-
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πïστÜριêε. ΥπÜρêαν, âÛâαια, και περιπτñσεις πïυ Ûγινε εκµετÀλ-
λευση της πÝστης Ü ακÞµα øειρÞτερα εµπïρευµατïπïÝησÜ της.

ñ ΚÀπïιες φïρÛς, ιδιαÝτερα στï παρελθÞν, υπÜρêε Ûντïνïς ï πειρα-
σµÞς ανÀµεσα σε κÀπïιïυς επιστÜµïνες να θεïπïιηθεÝ η επιστÜµη,
να µετατραπεÝ δηλαδÜ στην ïυσÝα σε πÝστη και να παραµερÝσει τïν
ΘεÞ απÞ τη úωÜ των ανθρñπων. ΥπïστηρÝøθηκε Þτι ï ΘεÞς δεν υ-
πÀρøει, εφÞσïν δε µπïρïàµε να απïδεÝêïυµε επιστηµïνικÀ την à-
παρêÜ τïυ. Ãι απρïκατÀληπτïι Þµως επιστÜµïνες παρατÜρησαν
Þτι, Þπως δεν µπïρïàµε να απïδεÝêïυµε επιστηµïνικÀ την àπαρêη
τïυ Θεïà, Ûτσι δεν µπïρïàµε και να την απïκλεÝσïυµε.

ΠÝστη και γνñση
Η θρησκευτικÜ πÝστη εÝναι µια âεâαιÞτητα για µια αλÜθεια, Þπως

εÝναι ï ΘεÞς, τïυ ïπïÝïυ Þµως η àπαρêη δεν απïδεικνàεται µε λïγι-
κÀ επιøειρÜµατα, αλλÀ âιñνεται στην καρδιÀ τïυ ανθρñπïυ. Γι’ αυτÞ
τï λÞγï εÝναι ïλïκληρωτικÜ και σταθερÜ, øωρÝς Þµως να ïδηγεÝ σε
φανατισµïàς και µισαλλïδïêÝα. Ã πιστÞς Àνθρωπïς απïδÛøεται ε-
λεàθερα αυτÞ πïυ δεν γνωρÝúει µε τη λïγικÜ τïυ. ΑυτÞ, Þµως, εÝναι
και τï µεγαλεÝï της πÝστης. Ενñ η γνñση γÝνεται υπïøρεωτικÀ δεκτÜ
απÞ Þλïυς τïυς ανθρñπïυς και περιïρÝúει Ûτσι την ελευθερÝα τïυς
(κανεÝς δε µπïρεÝ να αµφισâητÜσει για παρÀδειγµα Þτι τï Àθρïισµα
των γωνιñν ενÞς τριγñνïυ εÝναι πÀντα 180 µïÝρες), η πÝστη, αν γινÞ-
ταν γνñση, θα δÛσµευε τï δικαÝωµα τïυ ανθρñπïυ να διαλÛêει ανÀ-
µεσα στην πÝστη και στην απιστÝα. Γι’ αυτÞ, η πραγµατικÜ πÝστη δε
øρειÀúεται σαν δεκανÝκι τη γνñση, Þπως υπενθàµισε ï αναστηµÛνïς
ÌριστÞς στï δàσπιστï ΘωµÀ λÛγïντÀς τïυ: "εσà µε εÝδες και µε πÝ-
στεψες. ΕυτυøισµÛνïι Þµως εÝναι αυτïÝ πïυ δε θα δïυν και θα πιστÛ-
ψïυν" (Ιω. 20,29).

ΠÝστη και γνñση, επιστÜµη και θρησκεÝα δε συγκρïàïνται, Þταν
η καθεµιÀ δεν υπερâαÝνει τα ÞριÀ της. Ã πιστÞς, Þµως, Àνθρωπïς δεν
υπερτιµÀ την επιστÜµη ïàτε αρκεÝται µÞνï σ’ αυτÜν. ΕκεÝ πïυ η επι-
στÜµη και η γνñση φτÀνïυν σε αδιÛêïδï, η πÝστη και η θρησκεÝα συ-
νεøÝúïυν την πïρεÝα. Η συνεργασÝα τïυς, συνεπñς, εÝναι απαραÝτητη
για την πρÞïδï και την ευτυøÝα τïυ ανθρñπïυ. ΑυτÜ τη συνεργασÝα
Ûκαναν πραγµατικÞτητα στη úωÜ τïυς µεγÀλïι Àγιïι της ΕκκλησÝας
µας Þπως ïι Τρεις ΙερÀρøες, αλλÀ και πïλλïÝ επιστÜµïνες διεθνïàς
κàρïυς, πïυ υπÜρêαν και πιστïÝ øριστιανïÝ.
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ñ ΠÝστη εÝναι µια σøÛση εµπιστïσàνης µε τï ΘεÞ, µια σøÛση πïυ
αναπτàσσεται σε πλαÝσιï ελευθερÝας και ταπεÝνωσης.

ñ ΜÛσα σ’ αυτÜν τη σøÛση ï ΘεÞς απïκαλàπτεται στïν Àνθρωπï
µε τις ενÛργειÛς τïυ και ï Àνθρωπïς "ανïÝγει" τïν εαυτÞ τïυ για
να δεøθεÝ µÛσα τïυ τï ΘεÞ.

ñ Η επιστÜµη και η θρησκεÝα δεν Ûρøïνται σε αντÝθεση µεταêà
τïυς, αλλÀ µπïρïàν να συνεργÀúïνται αρµïνικÀ, Þταν η καθε-
µιÀ αναγνωρÝúει τα ÞριÀ της.

ñ Η πÝστη απÞ τη φàση της δε γÝνεται γνñση, αφïà η γνñση
περιïρÝúει την ελευθερÝα τïυ ανθρñπïυ να επιλÛêει ανÀµεσα
στην πÝστη και την απιστÝα.

ñ Στα πρÞσωπα των αγÝων της ΕκκλησÝας µας εναρµïνÝúïνται µε
τïν καλàτερï τρÞπï η πÝστη και η επιστÜµη.

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. ΓιατÝ η πÝστη δεν εÝναι µια αφηρηµÛνη αλÜθεια αλλÀ επηρεÀúει
Þλη την πρïσωπικÞτητα και τη úωÜ µïυ;

2. "ΜαθαÝνω" τï ΘεÞ Þταν τïν δÛøïµαι µÛσα µïυ. Πñς µπïρεÝ να
γÝνει αυτÞ;

3. ΕÝναι απαραÝτητï αυτÞ πïυ πιστεàω να τï απïδεικνàω στïν
Àλλï Ü µÜπως τï Þτι δε µπïρñ να τï απïδεÝêω εÝναι και τï µε-
γαλεÝï τïυ; ΓιατÝ;

4. ΜπïρεÝ Ûνας πραγµατικÞς επιστÜµïνας να ανατρÛψει την πÝστη
µïυ;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



Τï κακÞν κατÀ την ΑγÝαν ΓραφÜν δεν εÝναι ÛµφυτÞν τι εν τη κτÝσει, Ûστω και
υπÞ την µïρφÜν ελλεÝψεως τïυ αγαθïà, διÞτι "εÝδεν ï ΘεÞς τα πÀντα Þσα ε-
πïÝησε και ιδïà καλÀ λÝαν" (Γεν. 1,31). Ãàτε εÝναι τï κακÞν Ûλλειψις ïντÞτη-
τïς, αφïà τα πÀντα επïÝησεν ï ΘεÞς εκ τïυ µη Þντïς εις τï εÝναι. ΕÀν τï κα-
κÞν εÝναι απλñς µια Ûλλειψις ïντÞτητïς, Ûπεται Þτι εκ τïυ κακïà επïÝησεν ï
ΘεÞς τïν κÞσµïν. Η ΑγÝα ΓραφÜ δεν ευρÝσκει φàσει τï κακÞν εις τα κτÝσµα-
τα, διÞτι κÀµνει σαφÜ διÀκρισιν µεταêà της δηµιïυργÝας τïυ κÞσµïυ και της
πτñσεως αυτïà. Ã ΘεÞς εÝναι αÝτιïς της υπÀρêεως των κτισµÀτων, Àτινα κατ’
αρøÜν εÝναι "καλÀ λÝαν", αλλÀ δεν εÝναι αÝτιïς των µετα-δηµιïυργικñν ατε-
λειñν τïυ κÞσµïυ.…

Îνεκα, λïιπÞν, της Þλως θετικÜς δηµιïυργÝας τïυ κÞσµïυ τïàτïυ και της α-
ναιτιÞτητïς τïυ Θεïà δια τï εν αυτñ κακÞν, η σωτηρÝα τïυ ανθρñπïυ δεν ε-
πιτελεÝται δια µιας πλατωνικÜς φυγÜς της ψυøÜς εκ τïυ κÞσµïυ και της àλης,
αλλ’ αντιθÛτως συντελεÝται δια της εν κÞσµω και øρÞνω καταστρïφÜς τïυ κα-
κïà, δια της αναστÀσεως και ανακαινÝσεως των πÀντων. Η σωτηρÝα δεν εÝναι
εκ τïυ κÞσµïυ, αλλ’ εκ τïυ κακïà. "Ãυκ ερωτñ Ýνα Àρης αυτïàς εκ τïυ κÞ-
σµïυ, αλλ’ Ýνα τηρÜσης αυτïàς εκ τïυ πïνηρïà" (ΙωÀν. 17,15)· "Ûσøατïς ε-

ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να γνωρÝσετε τις πηγÛς και τις αιτÝες τïυ καλïà και τïυ
κακïà.

ñ Να συνειδητïπïιÜσετε τις συνÛπειες τïυ κακïà στην πρïσω-
πικÜ και κïινωνικÜ úωÜ.

ñ Να κατανïÜσετε τη σøÛση τïυ Θεïà µε τï κακÞ.

ΓIATI  TO  KAΛO  KAI  TO  KAKO  ΣTH  ZΩH MAΣ;77
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ΕÝναι κïινÜ διαπÝστωση Þλων µας
Þτι στïν κÞσµï µας κυριαρøεÝ τï κακÞ.
Ãι συµφïρÛς, ï πÞνïς, ï φÞâïς, η αδι-
κÝα, ïι αρρñστιες, η πεÝνα, ïι πÞλεµïι
και κυρÝως ï θÀνατïς Ûøïυν διαπïτÝ-
σει την καθηµερινÜ µας úωÜ. ΕÝναι λï-
γικÞ συνεπñς να µας δηµιïυργïàνται
ερωτÜµατα, Þπως: "απÞ πïà πρïÜλθε
αυτÞ τï κακÞ;", "τι συνÛπειες Ûøει;",
"πïια εÝναι η θÛση τïυ Θεïà απÛναντι

σ’ αυτÞ;", "τι µπïρεÝ να κÀνει ï Àνθρωπïς γι’ αυτÜ την κατÀσταση;"
ÌρειÀúεται, για να απαντÜσïυµε στα ερωτÜµατα αυτÀ, να êαναθυµη-
θïàµε Þσα η ΕκκλησÝα µας διδÀσκει για τη δηµιïυργÝα τïυ κÞσµïυ
και τïυ ανθρñπïυ.

Τι εÝναι τï κακÞ και απÞ πïà πρïÜλθε;
ΑπÞ την ΠαλαιÀ ∆ιαθÜκη γνωρÝúïυµε Þτι ï ΘεÞς δηµιïàργησε

τïν κÞσµï και τïν Àνθρωπï "καλÀ λÝαν" (Γεν. 1,31). Και επειδÜ ï Θε-
Þς απÞ τη φàση τïυ εÝναι αγαθÞς και πηγÜ κÀθε καλïà, εÝναι αδàνα-
τï να δηµιïàργησε τï κακÞ. Υπεàθυνïς για την εµφÀνισÜ τïυ εÝναι ï
Ýδιïς ï Àνθρωπïς, πïυ µε την απÞφασÜ τïυ να διακÞψει τη σøÛση τïυ
µε τï ∆ηµιïυργÞ τïυ (πρïπατïρικÞ αµÀρτηµα) εγκατÛλειψε τï καλÞ,
θÛλησε να γÝνει θεÞς øωρÝς τï ΘεÞ και Ûτσι Ûφερε τï κακÞ, πïυ πριν
δεν υπÜρøε, στη úωÜ τïυ. Ãι πρïπÀτïρÛς µας øρησιµïπïÝησαν την ε-
λευθερÝα (κατ’ εικÞνα), πïυ ï ΘεÞς τïυς εÝøε δñσει για να µπïρÛσïυν
να τïυ µïιÀσïυν (καθ’ ïµïÝωσιν), µε λαθεµÛνï τρÞπï. Îτσι υπïδïà-
λωσαν και τïν εαυτÞ τïυς αλλÀ και Þλη τη δηµιïυργÝα, της ïπïÝας Ü-
ταν ïι ηγÛτες, στη φθïρÀ και στï θÀνατï. Πριν απÞ την απÞφασÜ
τïυς αυτÜ úïàσαν σε επαφÜ και κïινωνÝα µε τï ΘεÞ και σε αρµïνικÜ

øθρÞς καταργεÝται ï θÀνατïς" (Α´ Κïρ. 15,26)· "και αυτÜ η κτÝσις ελευθερω-
θÜσεται απÞ της δïυλεÝας της φθïρÀς εις την ελευθερÝαν της δÞêης των τÛ-
κνων τïυ Θεïà" (Ρωµ. 8,21)· "ï εγεÝρας τïν ÌριστÞν εκ νεκρñν úωïπïιÜσει
και τα θνητÀ σñµατα υµñν" (Ρωµ. 8,11). Η κυρÝα âÀσις τïυ περÝ αναστÀσεως
δÞγµατïς εÝναι η ιïυδαιïøριστιανικÜ εκδïøÜ περÝ δηµιïυργÝας και πτñσεως.

ΙωÀν. Σ. ΡωµανÝδïυ, Τï πρïπατïρικÞν αµÀρτηµα, 
εκδ. ∆Þµïς, ΑθÜνα 1989, σσ. 50-51
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σøÛση µεταêà τïυς και µε τη φàση.  Με δàï λÞγια απïλÀµâαναν τα α-
γαθÀ τïυ ΠαραδεÝσïυ.

Ãι ΠατÛρες της ΕκκλησÝας µας λÛνε Þτι εισηγητÜς τïυ κακïà εÝναι
ï διÀâïλïς, πïυ πρñτïς απïστÀτησε κατÀ τïυ Θεïà και µεταâλÜθη-
κε σε "Àγγελï τïυ σκÞτïυς", µε σκïπÞ τïυ απÞ εκεÝ και πÛρα να πα-
ραπλανÀ τïυς ανθρñπïυς και να τïυς παρασàρει σε ανταρσÝα πρïς
τï ΘεÞ. Íρα ï ΘεÞς δε δηµιïàργησε τï κακÞ, αλλÀ δÝνει στïν Àνθρω-
πï τη δυνατÞτητα επιλïγÜς, την ελεàθερη âïàληση (αυτεêïàσιï), για
να επιλÛγει µÞνïς τïυ αν θÛλει Ü Þøι, να âρÝσκεται σε κïινωνÝα µε τï
ΘεÞ. Ùµως, ï Àνθρωπïς διÀλεêε Þøι αυτÞ πïυ Üταν φυσιïλïγικÞ
("κατÀ φàσιν") αλλÀ αυτÞ πïυ Üταν αφàσικï ("παρÀ φàσιν") και Û-
τσι περιÛπλεêε ïλÞκληρη την ανθρωπÞτητα στη δÝνη τïυ πρïπατïρι-
κïà αµαρτÜµατïς.

Τï πρïπατïρικÞ αµÀρτηµα αφετηρÝα τïυ κακïà
Η εντïλÜ πïυ ï ΘεÞς εÝøε δñσει στïυς πρωτïπλÀστïυς να µη δïκι-

µÀσïυν απÞ τïν καρπÞ τïυ δÛντρïυ της γνñσης τïυ καλïà και τïυ
κακïà εÝøε σαν στÞøï να ασκηθεÝ η ελευθερÝα τïυς. Τïυς πρïειδïπïÝ-
ησε να µη γνωρÝσïυν τï κακÞ γιατÝ αυτÞ θα Ûφερνε τï θÀνατï στη
úωÜ τïυς σαν µια αναπÞφευκτη συνÛπεια. Η υπακïÜ των πρωτïπλÀ-
στων Üταν ï µÞνïς τρÞπïς, για να συνεøÝσïυν να âρÝσκïνται σε κïι-
νωνÝα µε τï ΘεÞ. ΝÞµισαν Þµως Þτι µε την ανυπακïÜ θα γÝνïνταν
"σα θεïÝ", Þπως τïυς εÝøε πει ï διÀâïλïς και θÛλησαν να φτÀσïυν
στη θÛωση øωρÝς τï ΘεÞ.

ΑυτÜ η ελεàθερη απÞφαση τïυ ανθρñπïυ εÝøε αλυσιδωτÛς συνÛ-
πειες:

ñ ∆ιακÞπηκε η σøÛση τïυ µε τï ΘεÞ, τïν ïπïÝï αντιµετωπÝúει µε φÞ-
âï και αγωνÝα (πνευµατικÞς θÀνατïς).

ñ Στη γυναÝκα η µητρÞτητα συνδÛεται µε τïν πÞνï και εµφανÝúεται η
κυριαρøÝα και η εêÀρτησÜ της απÞ τïν Àνδρα.

ñ Ã Àνδρας καταâÀλλει κÞπï και ιδρñτα για την εêασφÀλιση των α-
ναγκαÝων για τη úωÜ.

ñ Τï φυσικÞ περιâÀλλïν γÝνεται απειλητικÞ και εøθρικÞ και ï Àν-
θρωπïς πρïσπαθñντας να τï υπïτÀêει δηµιïυργεÝ τï ïικïλïγικÞ
πρÞâληµα.

ñ Ãι σøÛσεις των ανθρñπων διαταρÀσσïνται, εêαφανÝúεται η αθωÞ-
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τητα πïυ υπÜρøε ανÀµεσÀ τïυς (γυµνÞτητα) και αναφàïνται Û-
øθρα και συγκρïàσεις µεταêà τïυς (διαπρïσωπικÞ κακÞ).

ñ Τï κακÞ µïλàνει Þλη την ανθρñπινη κïινωνÝα και τις δïµÛς της, α-
φïà εµφανÝúïνται η εκµετÀλλευση, η αδικÝα, η ανισÞτητα, ïι πÞλε-
µïι, η ανïµÝα, η πεÝνα και αµαυρñνïνται σωστÛς κïινωνικÛς δïµÛς
Þπως η ïικïγÛνεια, η εκπαÝδευση, ïι νÞµïι (κïινωνικÞ κακÞ). 

ñ Ã Àνθρωπïς Þταν περιïρÝúεται στη âιïλïγικÜ úωÜ τÞτε Ûøει Ûντï-
νη τη µυρïυδιÀ τïυ θανÀτïυ. ΚÀθε Àνθρωπïς πïυ γεννιÛται αντι-
µετωπÝúει µια πραγµατικÞτητα: την αρρñστια τïυ âιïλïγικïà θα-
νÀτïυ και τη φθïρÀ της ανθρñπινης φàσης.

Ã ΘεÞς και τï κακÞ
Απ’ Þσα εÝπαµε παραπÀνω για την ελεàθερη απÞφαση τïυ ανθρñ-

πïυ εÝναι σαφÛς Þτι ï ΘεÞς δεν ευθàνεται για τï κακÞ. Ùµως θα µπï-
ρïàσε να ρωτÜσει κÀπïιïς: γιατÝ Ûστω και τñρα δεν επεµâαÝνει να ε-
µπïδÝσει Ü να εêαλεÝψει τï κακÞ απÞ τη γη; ΕÝδαµε Þτι ï ΘεÞς δηµιïàρ-
γησε τïν Àνθρωπï ελεàθερï, Þπως Üταν και ï Ýδιïς ελεàθερïς, (κατ’ ει-
κÞνα Τïυ). Αν λïιπÞν Üθελε να εµπïδÝσει Ü να εêαλεÝψει τï κακÞ και ε-
φÞσïν ï Àνθρωπïς µε την ελευθερÝα τïυ τï Ûâαλε στη úωÜ τïυ, τÞτε θα
Ûπρεπε να εêαλεÝψει την ελευθερÝα τïυ ανθρñπïυ, την Ýδια την εικÞνα
Τïυ στïν Àνθρωπï. Και ακÞµα øειρÞτερα, θα στερïàσε ταυτÞøρïνα α-
πÞ τïν Àνθρωπï τη δυνατÞτητα να τïυ µïιÀσει (καθ’ ïµïÝωσιν), αφïà η
ελευθερÝα απïτελεÝ απαραÝτητη πρïϋπÞθεση για να φτÀσει ï Àνθρω-
πïς στη θÛωση. Ã ΘεÞς Þµως δεν Àφησε τïν Àνθρωπï αâïÜθητï. ΑµÛ-
σως µετÀ την πτñση των πρωτïπλÀστων δÝνει την υπÞσøεση για την ε-
νανθρñπηση τïυ Ìριστïà (Γεν. 3,15), τï γνωστÞ πρωτευαγγÛλιï. Îτσι,
µε τη γÛννηση, τï Ûργï, τη Σταàρωση και την ΑνÀστασÜ τïυ, ï ÌριστÞς
εγκαινιÀúει µια νÛα πραγµατικÞτητα για τïν Àνθρωπï, την ΕκκλησÝα,
Þπïυ δεν κυριαρøεÝ πλÛïν τï κακÞ και ï θÀνατïς.

ΜÛσα στην ΕκκλησÝα ï ΘεÞς παρÛøει στïν Àνθρωπï Àφθïνα εφÞ-
δια και ψυøικÛς δυνÀµεις για να êεπερÀσει τï κακÞ και να επιτàøει τï
αγαθÞ. Με τï ΒÀπτισµα, αρøικÀ, κÀθε øριστιανÞς απαλλÀσσεται απÞ
τï πρïπατïρικÞ αµÀρτηµα, øωρÝς, Þπως λÛει Ûνας απÞ τïυς νεÞτερïυς
και µεγαλàτερïυς ΠατÛρες της ΕκκλησÝας µας, ï Συµεñν ï ΝÛïς Θεï-
λÞγïς, να αφαιρεÝται η ελευθερÝα τïυ. ΑντÝθετα, αυτÞ øαρÝúει στïν Àν-
θρωπï την ελευθερÝα, αφïà δεν τïν αφÜνει Ûρµαιï στην τυραννÝα τïυ
διαâÞλïυ (ΚεφÀλαια θεïλïγικÀ και πρακτικÀ ρ´, 89-90). 
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Ã νηπιïâαπτισµÞς εÝναι Ûνα δñρï της ΕκκλησÝας στïν Àνθρωπï, ï ï-
πïÝïς µπïρεÝ ελεàθερα να απïδεøθεÝ τις ευεργεσÝες τïυ Ü να τï απïρρÝ-
ψει και να âρεθεÝ Ûêω απÞ τη øÀρη τïυ Θεïà. Και µε τα Àλλα Þµως µυ-
στÜριÀ της η ΕκκλησÝα, και ιδιαÝτερα µε τη ΘεÝα ΕυøαριστÝα, δÝνει στïν
Àνθρωπï τα απαραÝτητα εφÞδια και τη δàναµη τïυ Θεïà για να αντιµε-
τωπÝσει τï κακÞ. Ã ΘεÞς, επειδÜ εÝναι µακρÞθυµïς και δε θÛλει τï θÀνα-
τï τïυ αµαρτωλïà, ανÛøεται πρïσωρινÀ τï κακÞ, αλλÀ και τï πïλεµÀ µε
εκεÝνïυς πïυ αντιστÛκïνται σ’ αυτÞ (µÛλη της ΕκκλησÝας, Àγιïι).

Η ευθàνη των øριστιανñν απÛναντι στï κακÞ
Αφïà ï Àνθρωπïς φÛρει ιδιαÝτερη ευθàνη για την εµφÀνιση τïυ

κακïà, φÛρει και την Ýδια ευθàνη για την καταπïλÛµησÜ τïυ. Ã ΘεÞς
µε την ενανθρñπηση τïυ Ìριστïà και τη δηµιïυργÝα της ΕκκλησÝας
Ûδωσε στïν Àνθρωπï τα εφÞδια και τις δυνατÞτητες για να αντιµετω-
πÝσει τï κακÞ. ÃφεÝλει λïιπÞν ï øριστιανÞς να συνειδητïπïιÜσει:
α) Þτι τï κακÞ σε Þλες τïυ τις µïρφÛς αφïρÀ Þλïυς, â) Þτι η øριστιανι-
κÜ αγÀπη µπïρεÝ να αντιµετωπÝσει τï κακÞ, Þσï ανÝκητï κι αν φαÝνε-
ται αυτÞ και γ) Þτι Þταν ενωθεÝ µε τï ÌριστÞ, µÛσα απÞ τα µυστÜρια
της ΕκκλησÝας και συνεργαστεÝ ελεàθερα η ανθρñπινη και η ΘεÝα
âïàληση (συνÛργεια), τÞτε µπïρεÝ να φÛρει τα απïτελÛσµατα της
ΑνÀστασης σε Þλες τις πτυøÛς της καθηµερινÞτητας και να νικÜσει
µαúÝ µε τï ÌριστÞ τï κακÞ.

ΑυτÜ Þµως η νÝκη øρειÀúεται αδιÀκïπï αγñνα, Þøι για την ανα-
τρïπÜ τïυ κÞσµïυ, αλλÀ για τη µεταµÞρφωσÜ τïυ, µε γνñµïνα τη
ΒασιλεÝα τïυ Θεïà. ΑυτÜ η µεταµÞρφωση και ανακαÝνιση τïυ αν-
θρñπïυ και τïυ κÞσµïυ δεν απωθïàνται στη µÛλλïυσα úωÜ αλλÀ αρ-
øÝúïυν απÞ την παρïàσα, Þταν ï øριστιανÞς:

ñ αλλÀúει πρñτα τïν εαυτÞ τïυ, καταπïλεµñντας τα πÀθη τïυ,

ñ αλλÀúει τις Àδικες και αντÝθεες κïινωνικÛς δïµÛς,

ñ αγαπÀ και θυσιÀúεται για τïν συνÀνθρωπÞ τïυ,

ñ αναθεωρεÝ πρïς τη σωστÜ κατεàθυνση τις σøÛσεις τïυ µε τï φυσικÞ
περιâÀλλïν.

Η νÝκη τïυ Ìριστïà πÀνω στï κακÞ και στï θÀνατï εÝναι η απαρ-
øÜ της µεταµÞρφωσης Þλïυ τïυ κÞσµïυ. Με τη âεâαιÞτητα αυτÜς της
νÝκης ïι øριστιανïÝ αγωνÝúïνται επÝµïνα για την επικρÀτηση της Βα-
σιλεÝας τïυ Θεïà. Ã αγñνας αυτÞς φαÝνεται Àνισïς. Ã ÌριστÞς Þµως
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µÛσα απÞ τα πρÞσωπα των αγÝων και τη στρÀτευση της ΕκκλησÝας σε
κÀθε επïøÜ πρïετïιµÀúει αθÞρυâα και øωρÝς τυµπανïκρïυσÝες τïν
ερøïµÞ της ΒασιλεÝας τïυ και την τελικÜ και ïλïκληρωτικÜ επικρÀ-
τηση τïυ καλïà µÛσα στïν κÞσµï.
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ñ Τï κακÞ δεν εÝναι δηµιïàργηµα τïυ Θεïà, αλλÀ ï Àνθρωπïς µε
την κακÜ øρÜση της ελευθερÝας τïυ τï Ûâαλε µÛσα στη úωÜ τïυ
και στïν κÞσµï.

ñ Τï πρïπατïρικÞ αµÀρτηµα Üταν η απÞφαση-επιλïγÜ των
πρωτïπλÀστων να παρακïàσïυν την εντïλÜ τïυ Θεïà και να
γνωρÝσïυν τï κακÞ. ΑυτÜ η επιλïγÜ Ûφερε τï κακÞ και τï
θÀνατï µÛσα στην ιστïρÝα, Þπïυ τα αντιµετωπÝúει κÀθε
Àνθρωπïς πïυ γεννιÛται.

ñ Ã ΘεÞς δεν επεµâαÝνει για να εêαλεÝψει τï κακÞ, γιατÝ θα Ûπρεπε
να στερÜσει την ελευθερÝα τïυ ανθρñπïυ, και αν τï Ûκανε αυτÞ
τÞτε θα µας στερïàσε και τη δυνατÞτητα να τïυ µïιÀσïυµε.

ñ Ã ÌριστÞς και η ΕκκλησÝα τïυ µε τα µυστÜριÀ της δÝνïυν στïν
Àνθρωπï τα µÛσα για την αντιµετñπιση τïυ κακïà. ÌρειÀúεται
Þµως η συνÛργεια της ανθρñπινης âïàλησης και της ΘεÝας
øÀρης και αδιÀκïπïς αγñνας για να νικηθεÝ τï κακÞ και να επι-
κρατÜσει τï καλÞ.

ñ Ã νηπιïâαπτισµÞς δε στερεÝ την ελευθερÝα τïυ ανθρñπïυ, αλλÀ
αντÝθετα την εγγυÀται, αφïà δεν αφÜνει τïν Àνθρωπï απρïστÀ-
τευτï στην τυραννÝα τïυ διαâÞλïυ.

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. ΕÝναι δÝκαιï για τï κακÞ πïυ υπÀρøει στïν κÞσµï να κατηγïρñ
τï ΘεÞ; ΓιατÝ;

2. Îνας Àθεïς φιλÞσïφïς Ûγραψε: "ï Àνθρωπïς εÝναι καταδικα-
σµÛνïς να εÝναι ελεàθερïς". Σïυ θυµÝúει τÝπïτα αυτÞ απÞ τη
σηµερινÜ ενÞτητα;

3. "Íσε µωρÛ, τÝπïτα δεν αλλÀúει". ΕÝναι αυτÜ υπεàθυνη στÀση
για Ûναν øριστιανÞ; ΓιατÝ;

4. ΓιατÝ δε µε ρñτησε κανεÝς αν θÛλω να âαπτιστñ; Îτσι δε µïυ
περιÞρισαν την ελευθερÝα µïυ;

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;



"ΑυτïÝ Þλïι Üταν αφïσιωµÛνïι στη διδασκαλÝα των απïστÞλων και στη µετα-
êà τïυς ενÞτητα, στην τÛλεση της θεÝας ΕυøαριστÝας και στις πρïσευøÛς. Îνα
δÛïς τïυς κατεÝøε Þλïυς Þσïι Ûâλεπαν πïλλÀ εκπληκτικÀ θαàµατα να γÝνïνται
µÛσω των απïστÞλων. Κι Þλïι ïι πιστïÝ úïàσαν σ’ Ûναν τÞπï και εÝøαν τα πÀ-
ντα κïινÀ· ακÞµη πïυλïàσαν και τα øτÜµατα και τα υπÀρøïντÀ τïυς, και µïÝ-
ραúαν τα øρÜµατα σε Þλïυς, ανÀλïγα µε τις ανÀγκες τïυ καθενÞς. ΚÀθε µÛρα
συγκεντρñνïνταν µε ïµïψυøÝα στï ΝαÞ, τελïàσαν τη θεÝα ΕυøαριστÝα σε σπÝ-
τια, τρñγïντας την τρïφÜ τïυς γεµÀτïι øαρÀ και µε απλÞτητα στην καρδιÀ.
∆ïêïλïγïàσαν τï ΘεÞ, κι Þλïς ï λαÞς τïυς εκτιµïàσε. Και ï Κàριïς πρÞσθε-
ται κÀθε µÛρα στην εκκλησÝα αυτïàς πïυ σñúïνταν".

ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να συνειδητïπïιÜσετε Þτι ï ÌριστιανισµÞς δεν εÝναι µια νïη-
σιαρøικÜ γνñση αλλÀ Ûνα πρïσωπικÞ âÝωµα, µια πρïσωπικÜ
ανθρñπινη ιστïρÝα.

ñ Να κατανïÜσετε Þτι η αληθινÜ πÝστη συνδÛεται µε τïν αγñνα
για την απïδïøÜ των αληθειñν της και την εφαρµïγÜ τïυς
στην καθηµερινÜ úωÜ. 
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Η úωÜ µÛσα στην πρñτη øριστιανικÜ κïι-
νÞτητα

Η πρñτη øριστιανικÜ κïινÞτητα δηµι-
ïυργÜθηκε στα ΙερïσÞλυµα µε πυρÜνα της
τïυς δñδεκα ΑπïστÞλïυς. Ãι ΠρÀêεις των
ΑπïστÞλων περιγρÀφïυν µε λιτÞ τρÞπï τη
úωÜ αυτÜς της ΕκκλησÝας:

Γι’ αυτïàς λïιπÞν τïυς πρñτïυς øριστια-
νïàς η πÝστη τïυς δεν Üταν µια αφηρηµÛνη
διδασκαλÝα Ü µια νïησιαρøικÜ γνñση. ×ταν

Ûνα πρïσωπικÞ âÝωµα τïυ καθενÞς και Þλων µαúÝ, πïυ µεταµÞρφωνε τη
úωÜ τïυς σε Þλη την ÛκτασÜ της. Η ελεàθερη και συνειδητÜ απïδïøÜ
τïυ κηρàγµατïς τïυ Ìριστïà και των ΑπïστÞλων τïυς Ûκανε µÛλη της
κïινωνÝας της αγÀπης, δηλαδÜ της ΕκκλησÝας. ×ταν µÀλιστα τÞσï Û-
ντïνη η µεταêà τïυς αγÀπη και ενÞτητα, πïυ, Þπως µας πληρïφïρεÝ τï
παραπÀνω κεÝµενï, εÝøαν τα πÀντα κïινÀ (κïινïκτηµïσàνη). AκÞµα
πïυλïàσαν τα υπÀρøïντÀ τïυς και µε τα øρÜµατα πïυ συγκεντρñνï-
νταν φρÞντιúαν να µην υπÀρøει µÛσα στην ΕκκλησÝα κανÛνας φτωøÞς.

Η úωÜ της ΑγÝας ΤριÀδας διαµïρφñνει τη úωÜ των øριστιανñν
ΑναρωτιÛται κανεÝς: πñς αυτïÝ ïι Àνθρωπïι σε τÞσï µικρÞ øρïνι-

κÞ διÀστηµα Ûκαναν πρÀêη αυτÞ πïυ απïτελεÝ ακÞµα úητïàµενï για
κÀθε πïλιτισµÛνη κïινωνÝα; Ã Ýδιïς ï ÌριστÞς µε τα λÞγια τïυ και
πïλà περισσÞτερï µε την Ýδια τïυ τη úωÜ εÝøε αφÜσει αυτÜ την παρα-
καταθÜκη στïυς µαθητÛς τïυ. "Îτσι θα σας êεøωρÝúïυν Þλïι πως εÝ-
στε µαθητÛς µïυ, αν Ûøετε αγÀπη ï Ûνας για τïν Àλλï… Ùπως µε αγÀ-
πησε ï ΠατÛρας, Ûτσι σας αγÀπησα κι εγñ· µεÝνετε στην αγÀπη µïυ
πιστïÝ. Και θα µεÝνετε πιστïÝ στην αγÀπη µïυ, αν τηρÜσετε τις εντï-
λÛς µïυ, Þπως εγñ τÜρησα τις εντïλÛς τïυ ΠατÛρα µïυ και γι’ αυτÞ
µÛνω πιστÞς στην αγÀπη τïυ. Σας τα εÝπα αυτÀ, ñστε η øαρÀ η δικÜ
µïυ να εÝναι µÛσα σας, κι η øαρÀ σας να εÝναι πλÜρης. ΑυτÜ εÝναι η
δικÜ µïυ εντïλÜ: να αγαπÀτε ï Ûνας τïν Àλλï, Þπως εγñ σας αγÀπη-
σα" (ΙωÀν. 13,35· 15,9-12). Ùπως δηλαδÜ τα τρÝα πρÞσωπα της ΑγÝας
ΤριÀδας, ï ΠατÛρας, ï ΥιÞς και τï Íγιï Πνεàµα, úïυν ενωµÛνα µε τï
σàνδεσµï της αγÀπης, Ûτσι καλïàνται και ïι µαθητÛς τïυ Ìριστïà να
µιµηθïàν την Ýδια τη úωÜ τïυ Θεïà και να úïυν ενωµÛνïι µε την αγÀ-
πη. ΑυτÞ Àλλωστε θα εÝναι, σàµφωνα µε τα λÞγια τïυ Ìριστïà, τï
διακριτικÞ γνñρισµα των øριστιανñν. 

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

ΑγÝα ΤριÀδα,
ΑγÀπη, ΕλευθερÝα,
ΚïινωνικÞτητα,
ΠρïσωπικÞ ΒÝωµα,
ÌÀρη τïυ Θεïà,
ΣυνÛργεια, ΙστïρÝα,
Αγñνας, Íγιïι



Για τïυς πιστïàς συνεπñς ï ΘεÞς δεν εÝναι Ûνα απÞµακρï, ανñτατï
ïν, αλλÀ ΑυτÞς πïυ µε τη úωÜ Τïυ διαµïρφñνει τη úωÜ τïυς, µια úωÜ
πïυ âασÝúεται στην ελευθερÝα, την κïινωνικÞτητα και την αγÀπη.

Η αγαπητικÜ σøÛση µε τï ΘεÞ ανακαινÝúει τïν Àνθρωπï
Η σøÛση αγÀπης πïυ αναπτàσσεται ανÀµεσα στïν Àνθρωπï και

στï ΘεÞ και η ïπïÝα πρïϋπïθÛτει τη σøÛση αγÀπης τïυ ανθρñπïυ
πρïς τï συνÀνθρωπÞ τïυ δηµιïυργεÝ νÛα δεδïµÛνα για τïν Àνθρωπï.

ñ ΜπαÝνïυν ïι âÀσεις για κÀτι καινïàριï και αλλιñτικï στη úωÜ,
πïυ øαρÝúεται, αλλÀ ταυτÞøρïνα κατακτιÛται µε κÞπï, αγñνες και
θυσÝες. 

ñ ¥εκαθαρÝúïυν ïι αντιλÜψεις για τï ΘεÞ και ïι σøÛσεις ανθρñπïυ-
Θεïà. ΑπÞ σøÛσεις αφÛντη-δïàλïυ γÝνïνται σøÛσεις ΠατÛρα-παιδι-
ïà.

ñ ΚαθïρÝúïνται πλÛïν µε âÀση την αγÀπη ïι σøÛσεις ανÀµεσα στïυς
ανθρñπïυς.

ñ ΑλλÀúïυν ïι σøÛσεις τïυ ανθρñπïυ µε τïν υλικÞ κÞσµï, αφïà ï Àν-
θρωπïς âλÛπει σ’ αυτÞν τη δηµιïυργÝα τïυ Θεïà (Ρωµ. 8,20-21). 

ñ Ελευθερñνεται ï Àνθρωπïς απÞ την αστïøÝα, τï κακÞ και τï θÀνα-
τï.

ñ Βεâαιñνεται η ελευθερÝα πïυ øαρÝúει ï ΘεÞς στïν Àνθρωπï, πïυ
τïν απαλλÀσσει απÞ κÀθε µïρφÜς εêÀρτηση και υπïδïàλωση. 

ñ ΠρïσφÛρεται στïν Àνθρωπï η δυνατÞτητα για δυναµικÜ δρÀση
µÛσα στïν κÞσµï µε στÞøï τη διαρκÜ ανανÛωση και µεταµÞρφωσÜ
τïυ στην κατεàθυνση της ΒασιλεÝας τïυ Θεïà.

Με âÀση τα παραπÀνω η αγαπητικÜ σøÛση Θεïà και ανθρñπïυ
δηµιïυργεÝ Ûναν καινïàριï κÞσµï, µια νÛα δηµιïυργÝα, αφïà "Þπïι-
ïς ανÜκει στï ÌριστÞ εÝναι µια καινïàρια δηµιïυργÝα· τα παλιÀ πÛ-
ρασαν, Þλα Ûγιναν καινïàρια" (Β´ Κïρ. 5,17). Με τη συνÛργεια Θεïà
και ανθρñπïυ διαµïρφñνεται Ûνα νÛï Üθïς και σε πρïσωπικÞ και σε
κïινωνικÞ επÝπεδï. Ã πιστÞς καλεÝται να πετÀêει απÞ πÀνω τïυ τïν
παλιÞ τïυ εαυτÞ και να ντυθεÝ τïν καινïàριï Àνθρωπï, πïυ ï ΘεÞς Û-
πλασε κατÀ τï σøÛδιÞ τïυ, για να úει µε δικαιïσàνη και αγιÞτητα πïυ
πρïÛρøïνται απÞ την αλÜθεια (Εφεσ. 4,23-24). 
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Ã ερωτευµÛνïς µε τï ΘεÞ Àνθρωπïς δε µÛνει πïτÛ ï Ýδιïς. ΑλλÀúει
ï εαυτÞς τïυ, αλλÀúει και η úωÜ τïυ αφïà απïκτÀ νÞηµα. Μεταµïρ-
φñνεται µÛøρι τα âÀθη της àπαρêÜς τïυ. Και δεν εÝναι µÞνïς τïυ. ΕÝ-
ναι µÛλïς τïυ Σñµατïς τïυ Ìριστïà, της µεταµïρφωµÛνης ανθρωπÞ-
τητας. Και αισθÀνεται Ûντïνη την ανÀγκη αυτÜ τη µεταµÞρφωση να
τη µεταδñσει και στïν υπÞλïιπï κÞσµï.

Η συνεργασÝα Θεïà και ανθρñπïυ δηµιïυργεÝ ιστïρÝα
Η ενανθρñπηση τïυ Ìριστïà και η Ýδρυση της ΕκκλησÝας τïυ α-

πÛφερε µια âαθιÀ τïµÜ στην παγκÞσµια ιστïρÝα και ï ÌριστιανισµÞς
σταδιακÀ κατÛκτησε µε δηµιïυργικÞ τρÞπï Þλïυς τïυς øñρïυς úωÜς,
σκÛψης, δρÀσης και Ûκφρασης. ÃδÜγησε σε αφàπνιση λαñν, σε αλλα-
γÜ συνειδÜσεων, στïν κλïνισµÞ απαρÀδεκτων συνθηκñν úωÜς, σε
πÝεση για καλàτερη κι αλλιñτικη úωÜ. ∆ηµιïàργησε Ûτσι Ûναν νÛï
πïλιτισµÞ, πïυ τïν ανανεñνει διαρκñς. ∆εν νïιÀúεται µÞνï για τï
κακÞ πïυ υπÀρøει µÛσα στην πρïσωπικÜ àπαρêη τïυ καθενÞς, αλλÀ
και για τï κακÞ πïυ φωλιÀúει µÛσα σε κÀπïιες κïινωνικÛς δïµÛς, σε
θεσµïàς και σε καταστÀσεις. Ã πιστÞς γνωρÝúει Þτι για να πρïøωρÜ-
σει η úωÜ µπρïστÀ και να úÜσει ï κÞσµïς σàµφωνα µε τï Þραµα της
ΒασιλεÝας τïυ Θεïà πρÛπει να συµâαδÝúïυν ïι αγñνες για πρïσωπι-
κÜ τελεÝωση και για κïινωνικÛς µεταâïλÛς µε την αλλαγÜ αρνητικñν
δïµñν, θεσµñν και καταστÀσεων. Η αλÜθεια τïυ Ìριστιανισµïà εÝ-
ναι αδιÀσπαστα δεµÛνη µε τη δρÀση ενÀντια σε κÀθε εκµετÀλλευση,
καταπÝεση, καταδυνÀστευση και απανθρωπιÀ.

ΤÛτïιïυς αγñνες ï ÌριστιανισµÞς και η ΕκκλησÝα Ûøει να δεÝêει
πïλλïàς. ΜπïρεÝ κανεÝς να θυµηθεÝ απÞ τη νεñτερη ιστïρÝα, 

ñ τï Ûργï της ΕκκλησÝας για τη διατÜρηση της εθνικÜς συνεÝδησης
και την ανακïàφιση των υπïδïàλων την επïøÜ της τïυρκïκρατÝας
(τï διδακτικÞ Ûργï τïυ πατρï-ΚïσµÀ τïυ Αιτωλïà απïτελεÝ κλασι-
κÞ παρÀδειγµα), 

ñ τη συµµετïøÜ της ΕκκλησÝας στïν εθνικïαπελευθερωτικÞ αγñνα
τïυ 1821, 

ñ τï φιλανθρωπικÞ Ûργï πïυ ανÛλαâε η ΕκκλησÝα µετÀ την επανÀ-
σταση, αναπληρñνïντας την ανυπαρêÝα θεσµñν κïινωνικÜς πρÞ-
νïιας απÞ την ΠïλιτεÝα, 

ñ την υπïστÜριêη, ηθικÜ και υλικÜ, πïυ εκδÜλωσε πρïς ïµÀδες πλη-
θυσµïà πïυ την εÝøαν ιδιαÝτερα ανÀγκη.
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"ΚλαÝγïντας πÀντïτε, âγÜκα στην αναúÜτησÜ Σïυ, Íγνωστε. ΣυντετριµµÛ-
νïς απÞ τη θλÝψη και απÞ την κατÀνυêη, απïλησµÞνησα εντελñς τïν εαυτÞ
µïυ και Þλï τïν κÞσµï κι Þσα âρÝσκïνται στïν κÞσµï, µη διατηρñντας στï
πνεàµα µïυ τÝπïτα απ’ Þ,τι εÝναι αισθητÞ. ΤÞτε φανερñθηκες Εσà, ΑÞρατε,
Íπιαστε, ΑνÛγγιøτε. ΑισθÀνθηκα πως µïυ καθαρÝúεις τï νïυ, πως µïυ ανïÝ-
γεις τα µÀτια της ψυøÜς µïυ, πως µïυ επÛτρεψες να θαυµÀσω πιï τÛλεια τη
δÞêα σïυ και πως Συ ï Ýδιïς µεγÀλωνες µÛσα στï φως…Αστραπïâïλïàσες
πÛρα απÞ κÀθε µÛτρï και φαινÞτανε σα να µïυ παρïυσιαúÞσïυνα ïλÞκλη-
ρïς, στï καθετÝ, σε µÛνα πïυ Ûâλεπα καθαρÀ. ΤÞλµησα τÞτε να σε ρωτÜσω λÛ-
γïντας: "Πïιïς εÝσαι, Κàριε; ΠÞτε για πρñτη φïρÀ µε καταêÝωσες εµÛνα τïν

Θα µπïρïàσε επÝσης κÀπïιïς να αναφÛρει την αντÝσταση των øρι-
στιανñν εναντÝïν ïλïκληρωτικñν, δικτατïρικñν καθεστñτων, ιδιαÝ-
τερα στη ΛατινικÜ ΑµερικÜ και τïυς αγñνες για ελευθερÝες και δι-
καιñµατα των Ûγøρωµων της ΑµερικÜς και της ΑφρικÜς και για την
κατÀργηση των φυλετικñν διακρÝσεων.

Ãι Àγιïι πρÞτυπα συνεργασÝας µε τï ΘεÞ για τη µεταµÞρφωση
τïυ κÞσµïυ

Για την ΕκκλησÝα πρÞτυπα ανθρñπων πïυ η αγαπητικÜ τïυς σøÛ-
ση µε τï ΘεÞ τïυς ïδÜγησε να αλλÀêïυν τη úωÜ τïυς και να επÛµ-
âïυν µε τη δρÀση τïυς µÛσα στην ιστïρÝα εÝναι ïι Àγιïι. ΑυτïÝ κÀνï-
ντας πρÀêη τïν ÛρωτÀ τïυς για τï ΘεÞ, µε τï µαρτυρικÞ τïυς αÝµα
πïλλÛς φïρÛς, âïÜθησαν στï να ριúñσει η ΕκκλησÝα, να αναπτυøθεÝ
και να µεταδñσει την µεταµïρφωτικÜ της δàναµη σε Þλï τïν κÞσµï.
Ãι Àγιïι δεν εÝναι Ûνα φαινÞµενï περασµÛνων επïøñν, αφïà κατÀ
την επïøÜ της τïυρκïκρατÝας Ûøïυµε Ûνα πλÜθïς νεïµαρτàρων, αλλÀ
και κατÀ τïν αιñνα µας Ûøïυµε αγÝïυς πïυ τιµÀ η ΕκκλησÝα µας, Þ-
πως τïν Íγιï ΝεκτÀριï ΑιγÝνης, τïν Íγιï ÌρυσÞστïµï Σµàρνης, τïν
Íγιï ΝικÞλαï τïν ΠλανÀ κ.À.

Ã ΘεÞς καλεÝ κÀθε πιστÞ να γÝνει Àγιïς, Þπως εÝναι κι ΑυτÞς À-
γιïς. Να γεµÝσει δηλαδÜ την àπαρêÜ τïυ απÞ την àπαρêη τïυ Θεïà,
να αλλÀêει τïν εαυτÞ τïυ και να εργαστεÝ µε τις "µικρÛς" και τις "µε-
γÀλες" πρÀêεις τïυ για τη µεταµÞρφωση Þλïυ τïυ κÞσµïυ και την ï-
λïκλÜρωση της ιστïρÝας. Îτσι úïυν και âιñνïυν την àπαρêη τïυ
Ìριστïà στη úωÜ τïυς ïι Àγιïι, Þπως φαÝνεται και απÞ την εκµυστÜ-
ρευση ενÞς απÞ τïυς "εκρηκτικÞτερïυς" αγÝïυς της ΕκκλησÝας µας,
τïυ Συµεñνïς τïυ ΝÛïυ ΘεïλÞγïυ:
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Àθλιï αµαρτωλÞ, ν’ ακïàσω τη γλàκα της φωνÜς Σïυ"; Μïυ µÝλησες µε τÛ-
τïια τρυφερÞτητα, πïυ ρÝγησα και καταγïητεàτηκα. ΑναρωτιÞµïυν πñς και
γιατÝ ευεργετÜθηκα µε τις øÀριτÛς Σïυ. Μïυ εÝπες: "ΕÝµαι ï ΘεÞς, πïυ Ûγινα
Àνθρωπïς για την αγÀπη σïυ. Κι επειδÜ µε πÞθησες και µ’ αναúÜτησες µ’ Þ-
λη σïυ την ψυøÜ, τñρα θα’ σαι αδελφÞς µïυ, φÝλïς µïυ, συγκληρïνÞµïς της
δÞêας µïυ". Μïυ τï’ πες και σñπασες. Îπειτα; ΑργÀ απïµακρàνθηκες απÞ
µÛνα, λατρευτÛ µïυ και γλυκÛ µïυ ∆Àσκαλε, Κàριε Ιησïà ÌριστÛ µïυ".

ΑπïσπÀσµατα (σε ελεàθερη απÞδïση) απÞ τη ∆εàτερη ΕυøαριστÝα 
πρïς τï ΘεÞ, στη ΦιλïκαλÝα 19Α, ΠατερικÛς ΕκδÞσεις "ΓρηγÞριïς 

ï ΠαλαµÀς", ΘεσσαλïνÝκη 1983, σσ. 580-586.

ñ Η úωÜ των πρïσñπων της ΑγÝας ΤριÀδας διαµïρφñνει και τη
úωÜ των ανθρñπων, µια úωÜ πïυ âασÝúεται στην αγÀπη, την
ελευθερÝα και την κïινωνικÞτητα.

ñ Η αγαπητικÜ σøÛση µε τï ΘεÞ ανακαινÝúει εσωτερικÀ τïν
Àνθρωπï, πïυ σε συνεργασÝα µε τï ΘεÞ µεταµïρφñνει ïλÞκλη-
ρη την κτÝση.

ñ Ãι πιστïÝ πρωτïστατïàν στïυς αγñνες ενÀντια στï κïινωνικÞ
κακÞ, ενÀντια σε καθετÝ πïυ ïδηγεÝ στην αδικÝα, την εκµετÀλ-
λευση, την απανθρωπιÀ, αλλÀúïντας την ιστïρÝα µε Þραµα τη
ΒασιλεÝα τïυ Θεïà.

ñ ΠρÞτυπα συνεργασÝας Θεïà και ανθρñπïυ µÛσα στην ιστïρÝα
εÝναι ïι Àγιïι της ΕκκλησÝας, τïυς ïπïÝïυς κι εµεÝς καλïàµαστε
να µιµηθïàµε.

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. ΜπïρεÝ να εÝναι πραγµατικÞς øριστιανÞς Ûνας Àνθρωπïς πïυ
δεν εκδηλñνει σε κÀθε στιγµÜ της úωÜς τïυ την αγÀπη; ΓιατÝ;

2. ΓιατÝ ï ÌριστιανισµÞς απÞ τη φàση τïυ εÝναι ριúικÀ αντÝθετïς
σε κÀθε εκµετÀλλευση, καταπÝεση και απανθρωπιÀ;

3. Πñς µπïρεÝ ï πιστÞς στις µÛρες µας µε τις πρÀêεις τïυ να "γρÀ-
φει" ιστïρÝα;

4. Τι γνωρÝúεις για τη úωÜ και τη δρÀση τïυ ΑγÝïυ Ü της ΑγÝας,
τïυ ïπïÝïυ Ü της ïπïÝας φÛρεις τï Þνïµα;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



Τη µεγÀλη δàναµÜ τïυ ï øριστιανισµÞς τη øρωστïàσε στην επÝδραση πïυ À-
φησε, απÞ τα πρñτα øρÞνια, να ασκÜσει απÀνω τïυ η ελληνικÜ φιλïσïφÝα.
ΑυτÜ η επÝδραση Ûδωσε στη øριστιανικÜ θεïλïγÝα Ûνα πνευµατικÞ περιεøÞ-
µενï, øÀρη στï ïπïÝï µπÞρεσαν να ασπαστïàν τï øριστιανισµÞ πïλλïÝ απÞ
τïυς πιï ικανïàς και πιï âαθεÝς διανïïυµÛνïυς της επïøÜς. Ãàτε ï µιθραϊ-
σµÞς ïàτε ïι Àλλες µυστικιστικÛς θρησκεÝες θα µπïρïàσαν να δηµιïυργÜ-
σïυν ανθρñπïυς της πνευµατικÜς ïλκÜς των πρñτων øριστιανñν πατÛρων,
µïρφÛς σαν τïν ΩριγÛνη, τïν ΕιρηναÝï, τïν ΤερτυλλιανÞ Ü τïν ΚλÜµεντα τïν
ΑλεêανδρÛα, θεïλÞγïυς πïυ τïυς êεπÛρασαν µÞνï ïι διÀδïøïÝ τïυς, ïι πατÛ-
ρες τïυ τετÀρτïυ αιñνα. ΠαρÀ τï σøÝσµα στη ∆àση και τις αιρÛσεις στην
ΑνατïλÜ, η øριστιανικÜ εκκλησÝα Ûγινε γρÜγïρα η πιï ισøυρÜ ïργÀνωση της
ΑυτïκρατïρÝας…

Στï τÛλïς τïυ τρÝτïυ αιñνα η ελληνïρωµαϊκÜ τÛøνη δεν Üταν πια δυνατÞν να
εêελιøθεÝ περισσÞτερï. Τïν αρøαÝï ελληνικÞ νατïυραλισµÞ, πïυ εÝøε τÞση ï-
µïρφιÀ και øÀρη, τïν εÝøαν εêωραýσει στην ελληνιστικÜ επïøÜ, και ακÞµα πε-

ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να κατανïÜσετε τη δυναµικÜ τïυ Ìριστιανισµïà σε Þλες τις
εκφÀνσεις της úωÜς και να γνωρÝσετε τη συµâïλÜ τïυ στην
ανÀπτυêη τïυ πïλιτισµïà.

ñ Να σταθεÝτε κριτικÀ απÛναντι στα σκïτεινÀ σηµεÝα της ιστï-
ρικÜς πïρεÝας τïυ Ìριστιανισµïà.

ΠANOPAMA  THΣ  XPIΣTIANIKHΣ
ΠAPOYΣIAΣ  ΣTON  KOΣMO  (ΠOΛITIΣMOΣ)
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ρισσÞτερï επÝ ΡωµαÝων, µε µια περÝτεøνη επεêεργασÝα των λεπτïµερειñν και
συνÜθως µιαν αàêηση των διαστÀσεων, πïυ Ûκαναν κÀθε Ûργï τÛøνης Ûνα κï-
λïσσιαÝï tour de force. Ã τÛταρτïς αιñνας Ûφερε µια αντÝδραση απ’ την Ανα-
τïλÜ. Σε Þλï τïν κÞσµï ïι θρησκεÝες πïυ εÝøαν συριακÜ Ü συρïαιγυπτιακÜ
πρïÛλευση γÝνïνταν µε τïν καιρÞ Þλï και πιï δηµïφιλεÝς. Τï κàριï øαρακτη-
ριστικÞ των ïπαδñν τïυς Üταν ï µυστικισµÞς και η απïγïÜτευση απ’ τα ε-
γκÞσµια, και επïµÛνως γι’ αυτïàς η αυταρÛσκεια τïυ ελληνιστικïà νατïυρα-
λισµïà δεν εÝøε κανÛνα νÞηµα. Γι’ αυτïàς η φàση Üταν συøνÀ Àσκηµη και Ü-
ταν πρïετïιµασµÛνïι να αντιµετωπÝσïυν την ασκÜµια της. Αδιαφïρïàσαν
για τη λεπτÞτητα τïυ σøεδÝïυ και την ισïρρïπÝα της σàνθεσης. Απαιτïàσαν
µια τÛøνη πïυ να µπïρεÝ να τïυς µιλÜσει απ’ ευθεÝας, øωρÝς συµâιâασµïàς,
να τïυς µεταρσιñνει µÀλλïν σε µια Ûνταση συγκινησιακÜ παρÀ να τïυς âαυ-
καλÝσει µε µια αισθητικÜ ικανïπïÝηση. Ã θρÝαµâïς τïυ øριστιανισµïà Üταν
αναπÞφευκτï να σηµÀνει την ενÝσøυση αυτÜς της αραµαϊκÜς αντÝληψης της
τÛøνης.

ΣτÜâεν ΡÀνσιµαν, ΒυúαντινÞς ΠïλιτισµÞς, 
εκδ. ΓαλαêÝα, ΑθÜνα 1969, σσ. 22, 287.

Η συνÀντηση Ελληνισµïà και Ìρι-
στιανισµïà

A. IΣTOPIKH ANA∆POMH: 

Τï øριστιανικÞ µÜνυµα της σωτηρÝας,
êεκινñντας απÞ τα ΙερïσÞλυµα, γρÜγïρα
κατÛκτησε Þλï τïν τÞτε γνωστÞ κÞσµï. Τï
Ûδαφïς για την επαφÜ τïυ µε τïν ελληνι-
κÞ πïλιτισµÞ εÝøε πρïετïιµαστεÝ λÝγïυς
αιñνες πριν τïν ερøïµÞ τïυ Ìριστïà µε
τις εκπïλιτιστικÛς εκστρατεÝες τïυ Μ. ΑλεêÀνδρïυ. Πιï Àµεση Þµως ε-
παφÜ απÞκτησε Þταν µε τï κÜρυγµα τïυ ΑπïστÞλïυ Παàλïυ ï Ìρι-
στιανισµÞς ρÝúωσε στïν ελληνικÞ øñρï. 

Τïυς τρεις πρñτïυς µεταøριστιανικïàς αιñνες µπÜκαν ïι âÀσεις
για µια γÞνιµη και δηµιïυργικÜ συνεργασÝα ανÀµεσα στïυς δàï κï-
λïσσιαÝïυς πïλιτισµïàς. Ãι εκατÛρωθεν αντιδρÀσεις, πïυ υπÜρêαν
στην αρøÜ (διωγµïÝ των ειδωλïλατρñν ΡωµαÝων κατÀ των øριστια-
νñν και øριστιανñν αυτïκρατÞρων τïυ ΒυúαντÝïυ κατÀ των ειδωλï-
λατρñν) και Üταν απïτÛλεσµα παρανïÜσεων και φανατισµïà, êεπε-

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

ΕλληνïρθÞδïêïς,
ΠρÞïδïς, ΠïλιτισµÞς,
øριστιανικÜ τÛøνη,
ΚριτικÜ, Εêανθρωπι-
σµÞς, ÃικïυµενικÞτη-
τα, øριστιανικÜ σκÛψη,
ΠαρÀδïση, AνανÛωση



ρÀστηκαν ιδιαÝτερα µε τï Ûργï των Τριñν Ιεραρøñν. ΑπÞ τÞτε και
καθÞλη τη διÀρκεια τïυ ΒυúαντÝïυ αλλÀ και στην περÝïδï της τïυρ-
κïκρατÝας, ΕλληνισµÞς και ÌριστιανισµÞς âÀδισαν σε παρÀλληλïυς
δρÞµïυς, âÀúïντας στï περιθñριï ακραÝες και φανατισµÛνες φωνÛς
πïυ úητïàσαν τη σàγκρïυση µεταêà τïυς. Η συγγÛνεια πïυ υπÜρøε
ανÀµεσα στïυς δàï αυτïàς πïλιτισµïàς ïδÜγησε και τïυς δàï να
πρïσφÛρïυν τις αêÝες τïυς για να διαµïρφωθεÝ τï ελληνïρθÞδïêï
πνεàµα.

B. AMOIBAIA ΠPOΣΦOPA KAI ΣYZEY¥H 
TΩN ∆YO ΠOΛITIΣMΩN

Στη σàúευêη Ελληνισµïà και Ìριστιανισµïà ï πρñτïς πρÞσφερε
τη γλñσσα, µε την ïπïÝα γρÀφτηκαν τα κεÝµενα της ΕκκλησÝας, τη
φιλïσïφÝα, µε την ïπïÝα διατυπñθηκε η διδασκαλÝα της ΕκκλησÝας
και αντικρïàστηκαν ïι αιρÛσεις, την αναπτυγµÛνη θρησκευτικÞτητα,
πïυ διευκÞλυνε την απïδïøÜ των αληθειñν τïυ Ìριστιανισµïà, τη
δηµïκρατÝα, πïυ Ûγινε η âÀση τïυ συνïδικïà τρÞπïυ ïργÀνωσης της
ΕκκλησÝας και την πνευµατικÞτητα της αγωγÜς τïυ. 

Ã ÌριστιανισµÞς Ûδωσε πρïτεραιÞτητα στην πÝστη Ûναντι τïυ λï-
γικïà και στην αγÀπη ανÀµεσα σ’ Þλες τις αρετÛς. Στη θÛση τïυ αυ-
στηρïà θεïà των αρøαÝων ΕλλÜνων πρÞâαλε τïν στïργικÞ ΠατÛρα.
Eêàψωσε τïν Àνθρωπï µÛøρι τï ΘεÞ, κατïøàρωσε την αêÝα τïυ αν-
θρωπÝνïυ σñµατïς, πïυ ïι Îλληνες θεωρïàσαν δεσµωτÜριï της ψυ-
øÜς και πρïñθησε την ισïτιµÝα Þλων των ανθρñπων ενñπιïν τïυ Θε-
ïà. ΑυτÜ η σàúευêη απïδεÝøτηκε σωτÜρια, Þøι µÞνï για τï ελληνικÞ
Ûθνïς, αλλÀ και για ïλÞκληρï τïν κÞσµï, αφïà πÀνω σ’ αυτÜ θεµε-
λιñθηκε ï σàγøρïνïς δυτικÞς πïλιτισµÞς.

ΣυµâïλÜ τïυ Ìριστιανισµïà στην ανÀπτυêη τïυ πïλιτισµïà
Ã πïλιτισµÞς εÝναι η κληρïνïµιÀ τïυ συνÞλïυ των γνñσεων, των

πεπïιθÜσεων, των τεøνικñν επιτευγµÀτων και των πρïτàπων συµπε-
ριφïρÀς µιας ïµÀδας Ü Þλïυ τïυ ανθρñπινïυ γÛνïυς. Στην επïøÜ
µας γÝνεται περισσÞτερï λÞγïς για πρÞïδï και ï πïλιτισµÞς µας θεω-
ρεÝται ï πιï εêελιγµÛνïς σε σàγκριση µε τïυς πρïηγïàµενïυς. Παρα-
τηρεÝ, Þµως, κανεÝς Þτι ï σàγøρïνïς πïλιτισµÞς εÝναι περισσÞτερï τε-
øνικÞς Ü τεøνïλïγικÞς και εêυπηρετεÝ τις υλικÛς και διανïητικÛς ανÀ-
γκες τïυ ανθρñπïυ, αδιαφïρñντας ταυτÞøρïνα για τις πνευµατικÛς
και ψυøικÛς τïυ ανÀγκες πïυ εÝναι εêÝσïυ, αν Þøι περισσÞτερï, απα-
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ραÝτητες. Îνας απÞ τïυς σηµαντικÞτερïυς παρÀγïντες διαµÞρφω-
σης τïυ πïλιτισµïà εÝναι και ïι θρησκεÝες. Îτσι, ï ÌριστιανισµÞς
στην ιστïρικÜ τïυ πïρεÝα συνÛâαλε απïφασιστικÀ στη δηµιïυργÝα
και στην ανÀπτυêη τïυ πïλιτισµïà.

A. ΣTOIXEIA TOY XPIΣTIANIKOY ΠOΛITIΣMOY

ñ Η γÛννηση και τï Ûργï τïυ Θεανθρñπïυ Ìριστïà Ûγινε τïµÜ στην
παγκÞσµια ιστïρÝα και øρïνïλÞγηση και απαλλÀøτηκε η θρησκεÝα
απÞ ειδωλïλατρικÀ στïιøεÝα και δεισιδαιµïνÝες.

ñ ΠρÞσφερε Ûνα πλÛγµα υψηλñν πνευµατικñν αêιñν (αγÀπη, συγ-
øωρητικÞτητα, εγκρÀτεια, πραÞτητα κ.τ.λ.) πïυ εêàψωσαν την
πρïσωπικÜ και κïινωνικÜ úωÜ των ανθρñπων.

ñ Στïν τïµÛα της τÛøνης αναπτàøτηκαν η µïυσικÜ, η αρøιτεκτïνικÜ,
η úωγραφικÜ, η υµνïγραφÝα και η πïÝηση και διασñθηκαν στις µï-
ναστηριακÛς âιâλιïθÜκες αρøαÝïι πÀπυρïι και περγαµηνÛς, στïι-
øεÝα ανεκτÝµητα για την παγκÞσµια ιστïρÝα (π.ø. Íγιïν Ùρïς).

ñ Την επïøÜ τïυ ΒυúαντÝïυ εκøριστιανÝστηκαν και εκπïλιτÝστηκαν
λαïÝ τïυ ΒïρρÀ (ΣλÀâïι, Ρñσïι, Βïàλγαρïι) και της ∆àσης (Σκαν-
διναâïÝ, ΓερµανïÝ) και ï δυτικÞς ÌριστιανισµÞς θεµελÝωσε τïν
σàγøρïνï ευρωπαϊκÞ και αµερικανικÞ πïλιτισµÞ.

ñ ΜπÜκαν ïι âÀσεις για την απïκατÀσταση της ανθρñπινης αêιï-
πρÛπειας, την ισïτιµÝα των δàï φàλων, την αêÝα τïυ σñµατïς και
των υλικñν αγαθñν, την επικρÀτηση τïυ πλïυραλισµïà των ιδεñν
και των απÞψεων.

ñ Με âÀση τï απελευθερωτικÞ τïυ µÜνυµα Ûγιναν αγñνες για την
αυτïδιÀθεση των λαñν, για την ειρÜνη και για την κïινωνικÜ απε-
λευθÛρωση.

ñ ΠïλλÀ φιλανθρωπικÀ ιδρàµατα ïργανñθηκαν (Þπως π.ø. η "Βασι-
λειÀδα" τïυ Μ. ΒασιλεÝïυ, γηρïκïµεÝα, ïρφανïτρïφεÝα, νïσïκï-
µεÝα κ.À.) πïυ ñθησαν την πïλιτεÝα να ενδιαφερθεÝ ενεργÀ για την
κïινωνικÜ πρÞνïια.

ñ ΠρïσδιïρÝστηκε η ιστïρικÜ πïρεÝα πïλλñν λαñν, αφïà επηρεÀ-
στηκαν τα ΣυντÀγµατα και ïι νÞµïι τïυς, τα Üθη και τα ÛθιµÀ τïυς.

ΚïντÀ στις τÞσες και πïλλÛς Àλλες θετικÛς Þψεις τïυ øριστιανικïà
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πïλιτισµïà υπÜρêαν αναµφισâÜτητα µÛσα στην ιστïρικÜ τïυ πïρεÝα
και µελανÛς σελÝδες πïυ ïφεÝλïνταν στις αδυναµÝες των Ýδιων των
øριστιανñν και Þøι τïυ øριστιανικïà µηνàµατïς. Θα µπïρïàσε εδñ
κανεÝς να αναφÛρει τï ΜεσαÝωνα, την ΙερÜ ΕêÛταση, την απïικιï-
κρατÝα, τις σταυρïφïρÝες, την Ûνïøη πïλλÛς φïρÛς σιωπÜ µπρïστÀ σε
κïινωνικÀ πρïâλÜµατα, την εøθρÞτητα πρïς τη γνñση, την επιστÜµη
και την πρÞïδï, την Ûµφαση σε Ûναν στεÝρï ηθικισµÞ, την καλλιÛρ-
γεια τυφλÜς υπακïÜς σε ανεêÛλεγκτες πïλιτικÛς εêïυσÝες, τïυς θρη-
σκευτικïàς πïλÛµïυς και τï θρησκευτικÞ φανατισµÞ. ΑυτÛς και πïλ-
λÛς Àλλες εÝναι ïι περιπτñσεις για τις ïπïÝες αντηøεÝ σα ρÀπισµα η
καταγγελÝα τïυ πρïφητικïà λÞγïυ: "ΑυτÀ λÛει ï Κàριïς· εêαιτÝας
σας διαρκñς τï ÙνïµÀ µïυ âλασφηµεÝται ανÀµεσα στïυς ειδωλïλÀ-
τρες" (Ησαýας 52,5).

B. H KATAΣTAΣH ΣTH ΣHMEPINH EΠOXH

ΕÝκïσι αιñνες Ûøïυν περÀσει απÞ την εµφÀνιση τïυ Ìριστïà στη
γη. Η απλÜ Ü âαθιÀ θετικÜ επÝδραση τïυ Ìριστιανισµïà στïν κÞσµï
εÝναι ψηλαφητÜ παντïà: στα ïνÞµατα πρïσñπων, πÞλεων, τïπïθε-
σιñν και ιδρυµÀτων, στις διαπρïσωπικÛς και κïινωνικÛς µας σøÛσεις,
στα Üθη και στα ÛθιµÀ µας, στη γλñσσα, στα αισθÜµατα και στις νïï-
τρïπÝες µας, στην επιστÜµη, στην τÛøνη, στï δÝκαιï, τελικÀ σε κÀθε
µïρφÜ πïλιτισµïà. 

ΣÜµερα Þµως ï ÌριστιανισµÞς εÝναι αντιµÛτωπïς µε νÛες πρïκλÜ-
σεις. Η δηµιïυργÝα της ΕνωµÛνης Ευρñπης, τï φαινÞµενï της πα-
γκïσµιïπïÝησης, η καθïλικÜ σøεδÞν κυριαρøÝα τïυ δυτικïà πïλιτι-
σµïà, η αλµατñδης τεøνïλïγικÜ επανÀσταση και τï ïêàτατï πλÛïν
ïικïλïγικÞ πρÞâληµα, εÝναι θÛµατα, πïυ ανÀµεσα στα Þπïια θετικÀ
τïυς στïιøεÝα, δηµιïυργïàν νÛα πρïâλÜµατα στï σàγøρïνï Àνθρω-
πï. Τα αδιÛêïδα πïυ δηµιïàργησε η µïνïµερÜς κυριαρøÝα ενÞς µÞνï
πïλιτισµïà, Ûφερε στην επιφÀνεια την ανÀγκη για µια πïλυπïλιτι-
σµικÜ κïινωνÝα, Þπïυ διÀφïρïι πïλιτισµïÝ θα µπïρïàν να επιâιñ-
νïυν αρµïνικÀ.

ΠÛρα Þµως απ’ αυτÞ εÝναι επεÝγïυσα η ανÀγκη για Ûνα νÛï ανθρñ-
πινï Üθïς, τï ïπïÝï δε θα "âελτιñσει" απλÀ τïν κÞσµï, αλλÀ θα τïν
µεταµïρφñνει µε âÀση τï Þραµα της ΒασιλεÝας τïυ Θεïà. ÌρειÀúε-
ται δηλαδÜ Ûνας πïλιτισµÞς πïυ θα σÛâεται τï ΘεÞ, τïν Àνθρωπï,
και τï φυσικÞ περιâÀλλïν. Η ÃρθÞδïêη ΕκκλησÝα µε την ΠαρÀδïσÜ
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της αναπτàσσει και διαρκñς ανανεñνει αυτÞν τïν πïλιτισµÞ και Ûøει
τις πρïϋπïθÛσεις να ïδηγÜσει τïν κÞσµï στην αληθινÜ πρÞïδï. ΕÝ-
ναι η µικρÜ úàµη πïυ µπïρεÝ να "úυµñσει" Þλï τï úυµÀρι, τï "φως
τïυ κÞσµïυ" πïυ διñøνει τï σκïτÀδι και τï "αλÀτι της γης" πïυ συ-
ντηρεÝ τïν κÞσµï, αλλÀ ταυτÞøρïνα ενïøλεÝ τις πληγÛς τïυ, δηλαδÜ
καταγγÛλλει τις αστïøÝες τïυ.
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ñ "Ã ΕλληνισµÞς ïλïκληρñθηκε µÛσα στην ΕκκλησÝα". Η αρµïνι-
κÜ σàúευêη των δàï πïλιτισµñν δηµιïàργησε τï ελληνïρθÞδïêï
πνεàµα και επηρÛασε τï σàγøρïνï δυτικÞ πïλιτισµÞ.

ñ ΠαρÀ τις µελανÛς σελÝδες στην ιστïρικÜ τïυ πïρεÝα, ï Ìριστια-
νισµÞς δηµιïàργησε τïν δικÞ τïυ πïλιτισµÞ και επÛδρασε καθï-
ριστικÀ στη διαµÞρφωση Þλων των εκφÀνσεων τïυ σàγøρïνïυ
πïλιτισµïà.

ñ Με την ΠαρÀδïσÜ της, πïυ εÝναι øñρïς φανÛρωσης και δηµι-
ïυργÝας τïυ αληθινïà πïλιτισµïà, η ÃρθÞδïêη ΕκκλησÝα µπï-
ρεÝ στη δàσκïλη σàγøρïνη πραγµατικÞτητα να µεταµïρφñσει
τïν κÞσµï και τïν πïλιτισµÞ τïυ στην κατεàθυνση της ΒασιλεÝ-
ας τïυ Θεïà. 

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. Τι σε ενïøλεÝ πρïσωπικÀ στï σàγøρïνï πïλιτισµÞ; Τι θα Ûκανες
για να τïν αλλÀêεις;

2. ΚÀπïιïι στις µÛρες µας ισøυρÝúïνται Þτι ï ÌριστιανισµÞς Üταν
η "ταφÞπλακα" τïυ Ελληνισµïà. Πñς κρÝνεις µια τÛτïια Àπï-
ψη;

3. Πñς η ΕκκλησÝα µπïρεÝ να συµâÀλει στην ανÀπτυêη τïυ πïλι-
τισµïà στη σηµερινÜ επïøÜ;

4. ΑνÀφερε Þσα στïιøεÝα øριστιανικïà πïλιτισµïà θυµÀσαι. Πïιï
αêιïλïγεÝς ως τï σηµαντικÞτερï και γιατÝ;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH MOY;



ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να πληρïφïρηθεÝτε τι εÝναι αθεýα.
ñ Να γνωρÝσετε τα κυριÞτερα αÝτιÀ της.
ñ Να κατανïÜσετε τι σηµαÝνει θεωρητικÜ και πρακτικÜ αθεýα-

απιστÝα.
ñ Να κατανïÜσετε την ανÀγκη σεâασµïà της επιλïγÜς των

συνανθρñπων µας.

ΑΘΕΪΑ,  Η  ΑΛΛΗ  ΣΤΑΣΗ  ·ΩΗΣ1100

24Θωµ�ς δb εxς �κ τ�ν δñδεκα, �

λεγÞµενïς ∆Ýδυµïς, ï�κ qν µετ’

α�τ�ν Âτε qλθεν � \Iησï�ς. 25�λε-

γïν ïsν α�τÿ� ï� �λλïι µαθηταÝ· �ω-

ρÀκαµεν τeν Kàριïν. � δb εrπεν

α�τï�ς· �aν µc �δω �ν τα�ς øερσdν

α�τï� τeν τàπïν τ�ν ³λων, καd âÀ-

λω τeν δÀκτυλÞν µïυ ε�ς τeν τàπïν

τ�ν ³λων, καd âÀλω τcν øε�ρÀ µïυ

ε�ς τcν πλευρaν α�τï�, ï� µc πι-

στεàσω. 26 Kαd µεθ’ �µÛρας �κτg

πÀλιν qσαν �σω ï� µαθηταÝ α�τï�

καd Θωµ�ς µετ’ α�τ�ν. �ρøεται �

\Iησï�ς τ�ν θυρ�ν κεκλεισµÛνων,

Ã ΘωµÀς Þµως, Ûνας απÞ τïυς δñ-
δεκα µαθητÛς πïυ λεγÞταν ∆Ýδυµïς,
δεν Üταν µαúÝ τïυς Þταν Üρθε ï Ιη-
σïàς. Τïυ Ûλεγαν λïιπÞν ïι Àλλïι
µαθητÛς: “ΕÝδαµε τïν Κàριï µε τα
µÀτια µας”. ΑυτÞς Þµως τïυς εÝπε:
"Εγñ αν δεν δω στα øÛρια τïυ τα
σηµÀδια απÞ τα καρφιÀ, κι αν δε
âÀλω τï δÀøτυλÞ µïυ στα σηµÀδια
απÞ τα καρφιÀ, και δε âÀλω τï øÛρι
µïυ στη λïγøισµÛνη πλευρÀ τïυ, δε
θα πιστÛψω". Ãøτñ µÛρες αργÞτερα
ïι µαθητÛς Üταν πÀλι µÛσα στï σπÝ-
τι, µαúÝ τïυς κι ï ΘωµÀς. ´Ερøεται
λïιπÞν ï Ιησïàς, ενñ ïι πÞρτες Ü-
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ΑπÞ τïν Ýδιï τï ÌριστÞ πρïÛρøεται η
πληρïφïρÝα πïυ υπÀρøει στï ΕυαγγÛλιï
Þτι Þπïιïς Àνθρωπïς θÛλει, µπïρεÝ να
τïν ακïλïυθÜσει. (Ματθ. 16, 24) Η πÝ-
στη, επïµÛνως, εÝναι θÛµα πρïσωπικÜς ε-
λευθερÝας και επιλïγÜς .

Η υπÞθεση της αθεýας εÝναι παλιÀ Þ-
πως πιστïπïιïàν øωρÝα της ΠαλαιÀς
∆ιαθÜκης. Η πιï γνωστÜ µαρτυρÝα âρÝ-
σκεται στïν 14ï ΨαλµÞ, στÝøïς 1: 

“ΕÝπε µες στην καρδιÀ τïυ ï ασàνε-
τïς. ∆εν υπÀρøει ΘεÞς πïυ να ενεργεÝ.

ΦθαρµÛνα εÝναι τα Ûργα τïυς κι ανÞσια, κανεÝς δεν υπÀρøει να πρÀτ-
τει τï αγαθÞ”. 

ΣυµπÛρασµα : 
α) η απïδïøÜ µιας πÝστεως εÝναι θÛµα της καρδιÀς, αφïà ï Àφρων

τï εÝπε απÞ την καρδιÀ τïυ και 
â) η καρδιÀ τïυ καθενÞς πρïσκïλλÀται σ' Ûνα πρÀγµα πïυ τï εêι-

δανικεàει και τï θεïπïιεÝ: τï øρÜµα, τη δàναµη, την επιστÜµη, την
πïλιτικÜ κ.À. 

ΕêετÀúïντας στï âÀθïς τη λÛêη αθεýα µπïρïàµε να την ïρÝσïυµε σαν:

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

ελευθερÝα, αθεýα, 
υλισµÞς, αυτïνÞµηση,
εµπειρÝα, πÀθη,
Àγνïια, λïγικÜ, πÝστη
και πρÀêη, 
τυπïλατρÝα, ηµιπιστÝα,
δυσπιστÝα, ταπεÝνωση,
ψηλÀφηση

καd �στη ε�ς τe µÛσïν καd εrπεν·

ε�ρÜνη �µ�ν, 27 εrτα λÛγει τÿ� ΘωµÖ�·

φÛρε τeν δÀκτυλÞν σïυ zδε καd �δε

τaς øε�ρας µïυ, καd φÛρε τcν øε�ρÀ

σïυ καd âÀλε ε�ς τcν πλευρÀν µïυ,

καd µc γÝνïυ �πιστïς �λλa πιστÞς.

28 καd �πεκρÝθη Θωµ�ς καd εrπεν

α�τÿ�· � KàριÞς µïυ καd � ΘεÞς µïυ.

29 λÛγει α�τÿ� � \Iησï�ς· Âτι �ñρα-

κÀς µε, πεπÝστευκας· µακÀριïι ï� µc

�δÞντες καd πιστεàσαντες.

Ιωαν. 20, 24-29

ταν κλειστÛς, στÀθηκε στη µÛση και
εÝπε: “ΕιρÜνη σ' εσÀς”. ´Επειτα λÛει
στï ΘωµÀ: “ΦÛρε εσà τï δÀøτυλÞ
σïυ εδñ και δες τα øÛρια µïυ, φÛρε
και τï øÛρι σïυ και âÀλ' τï στην
πλευρÀ µïυ. Μην αµφιâÀλλεις και
πÝστεψε”. Ã ΘωµÀς τÞτε τïυ απï-
κρÝθηκε: “ΕÝσαι ï ΚàριÞς µïυ και ï
ΘεÞς µïυ”. Τïυ λÛει τÞτε ï Ιησïàς:
“ΠεÝστηκες επειδÜ µε εÝδες µε τα
µÀτια σïυ. µακÀριïι εκεÝνïι πïυ πι-
στεàïυν øωρÝς να µ' Ûøïυν δει!”.



ñ ΑπιστÝα Ü δυσπιστÝα ως πρïς την àπαρêη ενÞς υπÛρτατïυ Þντïς,
τïυ Θεïà

ñ ΤÛλεια Àρνηση για την àπαρêη Θεïà µε ïπïιαδÜπïτε Ûννïια

ñ ΑπιστÝα πïυ πρïÛρøεται απÞ τï øÀσµα λÞγων και πρÀêεων των πι-
στñν.

ΚατÀ την ÃρθÞδïêη διδασκαλÝα απιστÝα σηµαÝνει την ενδιÀθετη
κατÀσταση της ψυøÜς, µε την ïπïÝα αρνïàµαστε να εµπιστευτïàµε
τïν εαυτÞ µας στï ΘεÞ και να επικïινωνïàµε µαúÝ Τïυ. ΕÝναι η πρï-
σκÞλληση στïυς τàπïυς øωρÝς συνειδητïπïÝηση της øÀρης τïυ Θεïà.

A. MOPΦEΣ AΘEΪΣMOY

Τïν αθεϊσµÞ µπïρïàµε να τïν κατατÀêïυµε σε δàï κατηγïρÝες:
στïν κλασικÞ και στï σàγøρïνï.

Ã κλασικÞς αθεϊσµÞς πρïσπÀθησε να απïδεÝêει µε τη λïγικÜ την
ανυπαρêÝα τïυ Θεïà. Îτσι, ïι φιλÞσïφïι, ïπαδïÝ αυτÜς της µïρφÜς
αθεýας, επιστρÀτευσαν επιøειρηµατïλïγÝα τÛτïια πïυ να απïδεικνà-
ει Þτι δεν υπÀρøει ΘεÞς.

Ã σàγøρïνïς αθεϊσµÞς êεκινÀ µε την πεπïÝθηση Þτι δεν υπÀρøει
ΘεÞς, εφÞσïν δεν εÝναι δυνατÞν να γÝνει αντιληπτÞς µε  τις ανθρñπι-
νες αισθÜσεις.

Τα κυριÞτερα αÝτια της σàγøρïνης αθεýας:
1. Η απïλυτïπïÝηση της ανθρñπινης γνñσης και δàναµης
Η τεøνïλïγικÜ πρÞïδïς και τα µεγÀλα επιτεàγµατα των επιστη-

µñν ïδÜγησαν τïν Àνθρωπï στην απïλυτïπïÝηση της γνñσης και
της δàναµÜς τïυ.  Îτσι, ï Àνθρωπïς θεñρησε αυτÞνïµï και θεïπïÝη-
σε τïν εαυτÞ τïυ. ΑυτÜ η απïλυτïπïÝηση Þµως κÀνει τïν Àνθρωπï
να αγνïεÝ Þøι µÞνï την Ûµφυτη τÀση πïυ υπÀρøει µÛσα τïυ να âρει
τïν ΘεÞ, αλλÀ και την ελευθερÝα της ψυøÜς τïυ, ñστε να εκφραστεÝ
ανÀλïγα. 

2. Η εêÀρτηση απÞ τα υλικÀ αγαθÀ
Τï κυνÜγι των υλικñν αγαθñν και ï καταναλωτισµÞς δεν αφÜνει

περιθñριï στïν Àνθρωπï για Àλλη στÀση úωÜς πïυ απαιτεÝ η πÝστη
πρïς τï ΘεÞ.

3. Τα πÀθη πïυ κυριαρøïàν στην ψυøÜ τïυ ανθρñπïυ δεν τïν α-
φÜνïυν να νιñσει τις ενÛργειες τïυ Θεïà στïν εαυτÞ τïυ και στïν κÞ-
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σµï, να αισθανθεÝ την αγÀπη, τη µακρïθυµÝα και την πρÞνïιÀ Τïυ. 
4. Η Àγνïια των αληθειñν της πÝστης, δηλαδÜ της γνñσης και της

øÀρης. Η πρñτη παρÛøεται στïν Àνθρωπï απÞ την ΑγÝα ΓραφÜ και
τα âιâλÝα της ΕκκλησÝας και η δεàτερη απÞ την πρïσευøÜ, την Àσκη-
ση και τη µυστηριακÜ úωÜ της ΕκκλησÝας.

5. Η Ûλλειψη âιωµÀτων ανÀγει σε ιδεïλïγÝα την αθεýα. ΜπïρεÝ À-
ραγε η ιδεïλïγÝα να σταθεÝ απÞ µÞνη της υπÛρ Ü κατÀ της àπαρêης
τïυ Θεïà øωρÝς τη µυστικÜ πρïσωπικÜ εµπειρÝα; Ã Ýδιïς ï ÌριστÞς
εÝπε Þτι η âασιλεÝα τïυ Θεïà εÝναι µÛσα στïν Àνθρωπï (Λïυκ. 17, 21). 

B. ΘEΩPHTIKH AΘEΪA

Ã σàγøρïνïς θεωρητικÞς αθεϊσµÞς στρÛφεται εναντÝïν της υπερ-
âατικÞτητας τïυ Θεïà και της πïρεÝας τïυ µÛσα στην ιστïρÝα µε την
ενανθρñπιση τïυ Ìριστïà. ΕπïµÛνως, ï αθεϊσµÞς γÝνεται αντιθεϊ-
σµÞς και αντιøριστιανισµÞς.

ñ Ã Àνθρωπïς και η ïικïυµÛνη Ûøïυν απÞλυτη αυτïνïµÝα øωρÝς  δη-
µιïυργÞ. Ã αθεϊσµÞς υπïστηρÝúει Þτι µετÀ απ' Þλα αυτÀ τα επι-
τεàγµατα και τις συνεøεÝς ανακαλàψεις ï Àνθρωπïς δεν Ûøει ανÀ-
γκη τï ΘεÞ.

ñ Η λïγικÜ τïυ πεπερασµÛνïυ ανθρñπïυ πρïσπαθεÝ να êεριúñσει
τïν ΘεÞ απÞ την ψυøÜ τïυ. Η λïγικÜ δεν θÛλει Ûνα ΘεÞ να µαστι-
γñνεται και να σταυρñνεται. Ã σταυρÞς τïυ Ìριστïà για τïυς Ιïυ-
δαÝïυς Üταν σκÀνδαλï και για τïυς ´Ελληνες µωρÝα (Α´Κïρ. 1, 23).
Εδñ καλεÝται ï Àνθρωπïς, πïυ κινεÝται µεταêà πÝστεως και απι-
στÝας, να ακïλïυθÜσει τï δικÞ τïυ σταυρÞ, πÛρα απÞ κÀθε ïρθïλï-
γισµÞ, για να âρει τï ΘεÞ.

ñ Η ∆αρâÝνεια Àπïψη για την καταγωγÜ τïυ ανθρñπïυ δεν µπïρεÝ
να εÝναι αιτÝα αθεýας Ü απιστÝας, διÞτι Ûτσι υπïâαθµÝúεται τï γεγï-
νÞς της ενσÀρκωσης τïυ Θεïà πïυ Ûλαâε ανθρñπινη µïρφÜ για να
σñσει τïν Àνθρωπï(!). Ã Àπιστïς ΘωµÀς συναντñντας τï ÌριστÞ
αναφñνησε: "Ã ΚàριÞς µïυ και ï ΘεÞς µïυ", µια διαπÝστωση-πρÞ-
κληση για τïυς ανθρñπïυς κÀθε επïøÜς.

Γ. ΠPAKTIKH AΘEΪA - AΠIΣTIA 

ΠρακτικÀ Àθεïς εÝναι εκεÝνïς πïυ, Ûøïντας συνειδητïπïιÜσει âα-
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θιÀ την ανυπαρêÝα τïυ Θεïà, δεν ελπÝúει ïàτε και úητÀ Àνωθεν âïÜ-
θεια ακÞµη και στις δàσκïλες στιγµÛς της úωÜς τïυ, αλλÀ δÛøεται και
υπïµÛνει τï πεπρωµÛνï τïυ.

ΑπιστÝα στην πρÀêη εÝναι και η διøασµÛνη úωÜ των πιστñν Þπïυ
εντïπÝúεται ασυµφωνÝα µεταêà πÝστης και πρÀêης. Ã ÌριστÞς τï επι-
σÜµανε µε τα εêÜς λÞγια:  

α) "Στη âασιλεÝα τïυ Θεïà δε θα µπει Þπïιïς µïυ λÛει Κàριε, Κà-
ριε, αλλÀ Þπïιïς κÀνει τï θÛληµα τïυ ïυρÀνιïυ ΠατÛρα µïυ."
(Ματθ. 7, 21)

â) «ΑυτÞς πïυ ακïàει τα λÞγια µïυ και δεν τα εφαρµÞúει µïιÀúει
µε Ûναν πïυ Ûøτισε τï σπÝτι τïυ πÀνω στï øñµα øωρÝς θεµÛλια.»
(Λïυκ. 6, 49)

1) ΑπιστÝα εÝναι Þταν η πÝστη µας δε συµâαδÝúει µε τις πρÀêεις
µας, Þταν τελικÀ δεν τηρïàνται ïι εντïλÛς τïυ Θεïà. ΙσøυριúÞµαστε
Þτι πιστεàïυµε και παρÀλληλα µισïàµε τï συνÀνθρωπÞ µας, εàκïλα
απελπιúÞµαστε, εÝµαστε εγωιστÛς και συµφερïντïλÞγïι. ´Ετσι, ï συ-
νειδητïπïιηµÛνïς Àθεïς-Àπιστïς εÝναι συνεπÛστερïς µπρïστÀ στïν
ασυνεπÜ πιστÞ και συµâαÝνει αναστρïφÜ των ρÞλων, αφïà Àθεïι εµ-
φανÝúïνται ως πιστïÝ και πιστïÝ ως Àθεïι.

2) ΑπιστÝα εÝναι η πρïσκÞλληση τïυ λεγÞµενïυ πιστïà στην τυπï-
λατρÝα, την εêωτερικÜ ευσÛâεια πïυ αρκεÝται να νηστεàει, να παρευ-
ρÝσκεται στις ακïλïυθÝες της ΕκκλησÝας και εσωτερικÀ να παραµÛνει
ï Ýδιïς. ΑυτÞ Ûκαναν ïι ΓραµµατεÝς και ïι ΦαρισαÝïι πïυ κατακρÝ-
θηκαν απÞ τïν ÌριστÞ για την υπïκρισÝα τïυς. ´Ενας Àγιïς ΓÛρïντας
Ûλεγε: τι ωφελεÝ να νηστεàεις τï κρÛας και µε τα λÞγια σïυ να τρως
τïν αδελφÞ σïυ; ΑυτÞ απïτελεÝ αφïρµÜ για πïλλïàς να ταυτÝúïυν τï
περιεøÞµενï της θρησκεÝας µε τη συµπεριφïρÀ των εκπρïσñπων της
και των πιστñν της. 
ñ Ã Íγιïς Συµεñν, ï ΝÛïς ΘεïλÞγïς πρïτιµÀ τïν Þρï ηµιπιστÝα Ü

δυσπιστÝα απÞ την απιστÝα, γιατÝ ï Àνθρωπïς âρÝσκεται σε µια πï-
ρεÝα γεµÀτη πτñσεις και αναστÀσεις, αµφιâïλÝες και âεâαιÞτητες.
ΑπÞ τη µια πιστεàει στην ΑνÀσταση τïυ Ìριστïà, αµφιâÀλλει Þ-
µως απÞ την Àλλη, για την πρïσωπικÜ ανÀσταση στη δευτÛρα πα-
ρïυσÝα. ∆Ûøεται τï ÌριστÞ σαν ιστïρικÞ πρÞσωπï και δεν τïν δÛ-
øεται σαν ΘεÞ.
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ñ Ã ανθρωπισµÞς και ï αλτρïυϊσµÞς µπïρïàν να συνδÛσïυν Àθεïυς
και πιστïàς. Ãι πιστïÝ συµπïρεàïνται µε τïυς Àθεïυς, Þταν κÀ-
νïυν καλÛς πρÀêεις øωρÝς συνειδητïπïÝηση της øÀρης τïυ Θεïà. 

∆. ΠPOTAΣEIΣ

1. Η ταπεινïφρïσàνη εÝναι µια αρετÜ µε την ïπïÝα ï Àνθρωπïς µπï-
ρεÝ να αρøÝσει τη γνωριµÝα τïυ µε τïν ΘεÞ. Η ταπεÝνωση, κατÀ
τïυς ΠατÛρες της ΕκκλησÝας, εÝναι η πρñτη âαθµÝδα στην πïρεÝα
τïυ ανθρñπïυ για την τελεÝωση. Ã ÌριστÞς απÞ τη ΓÛννηση µÛøρι
την ΑνÀστασÜ Τïυ Üταν παρÀδειγµα ταπεινïφρïσàνης και υπα-
κïÜς στïν ΠατÛρα ΘεÞ. 

2. Η κατÀκριση των Àθεων και Àπιστων απÞ τïυς λεγÞµενïυς πιστïàς
εÝναι αêιÞµεµπτη, αφïà τα Þρια µεταêà πÝστης και απιστÝας εÝναι
δυσδιÀκριτα και ευµετÀâλητα. Ã ÌριστÞς σεâÀστηκε την ελευθε-
ρÝα τïυ ανθρñπïυ και τη δυνατÞτητÀ τïυ να µεταστραφεÝ και να
τïν πρïσεγγÝσει Þπïτε και αν τï θελÜσει. 

3. Η διαπÝστωση της àπαρêης τïυ Θεïà εÝναι καρπÞς της εσωτερικÜς
úωÜς τïυ ανθρñπïυ. Ã Àνθρωπïς µε τη øρÜση της ελευθερÝας τïυ
µπïρεÝ να δïκιµÀσει την πÝστη σαν Ûναν Àλλï τρÞπï úωÜς. Να συ-
γκρÝνει τις καινïàριες εµπειρÝες τïυ µε αυτÛς πïυ τïν κρατïàσαν
δÛσµιï στï παρελθÞν: τïν φÞâï, την απïγïÜτευση, τï Àγøïς, την α-
γωνÝα τïυ θανÀτïυ κ.τ.λ. ´Ενας ΓÀλλïς φιλÞσïφïς γνωστÞς για τις
αθεϊστικÛς τïυ απÞψεις, Ûλεγε: "ΜπïρεÝ κÀπïιïς να πρïâÀλλει ως
Àπιστïς, Þταν δεν Ûøει καµιÀ δυσκïλÝα, Þøι Þµως Þταν παρïυσιÀúε-
ται αδυσñπητïς ï θÀνατïς ενñπιÞν τïυ." 
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ñ Η αθεýα εÝναι πρïσωπικÜ επιλïγÜ και πρÛπει να τη σεâÞµαστε.
ñ Η πÝστη, η απιστÝα Ü η αθεýα δεν εÝναι καταστÀσεις πïυ ï

Àνθρωπïς µπïρεÝ µε απïδεÝêεις να κατανïÜσει.
ñ Ã ïρθïλïγισµÞς, η τεøνïλïγικÜ πρÞïδïς, η απïλυτïπïÝηση της

ανθρñπινης δàναµης Ûκαναν τïν Àνθρωπï να µην Ûøει ανÀγκη
την πÝστη σε υπερâατικÞ ïν.

ñ Η πρïσÜλωση των πιστñν στην τυπïλατρÝα øαρακτηρÝúεται
απιστÝα.

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 
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1. Πïιïς ïρισµÞς της αθεýας νïµÝúετε Þτι ισøàει σÜµερα;
2. Πïια θεωρεÝς σαν κυριÞτερα αÝτια της αθεýας;
3. ΕÝναι τï Ýδιï να εÝσαι Àθεïς και να κÀνεις καλÛς πρÀêεις απÞ τï

να λÛγεσαι πιστÞς και να κÀνεις τα αντÝθετα;
4. Πïà στηρÝúεται η θεωρητικÜ αθεýα;
5. Πïà συµπïρεàïνται πιστïÝ και Àθεïι;
6. Πïια εÝναι τελικÀ η πραγµατικÜ πÝστη;
7. Μπïρïàµε να κατακρÝνïυµε Ûναν Àθεï;  ∆ικαιïλïγεÝστε την α-

πÀντησÜ σας.

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;

ñ ΠÝστη µε Ûργα και øÀρη τïυ Θεïà εÝναι γνωρÝσµατα τïυ πραγ-
µατικÀ πιστïà.

ñ ΗµιπιστÝα και δυσπιστÝα καλàτερïι Þρïι απÞ αθεýα και απιστÝα.
ñ TαπεÝνωση και απεêÀρτηση απÞ δεσµεàσεις µπïρïàν να ïδηγÜ-

σïυν τïν Àνθρωπï στην εµπειρÝα των αληθειñν της πÝστης.



ΜΕΡOΣ TPITO

Η  ÃΡΘÃ∆Ã¥Η  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΠΡÃΤΕΙΝΕΙ  ΕΝΑN  ΤΡÃΠÃ  ·ΩΗΣ





ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να κατανïÜσετε τι εÝναι η ÃρθÞδïêη ΕκκλησÝα, πïια εÝναι η
φàση της και ï ιδιαÝτερïς øαρακτÜρας της.

ñ Να µÀθετε τι εÝναι για την ÃρθïδïêÝα η αÝρεση.

1. ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  Η  ÃΡΘÃ∆Ã¥ΙΑ;1111

«O� πρïφ�ται �ς εrδïν, ï� \AπÞστï-

λïι �ς �δÝδαêαν, � \EκκλησÝα �ς πα-

ρÛλαâεν, ï� διδÀσκαλïι �ς �δïγµÀτι-

σαν, � O�κïυµÛνη �ς συµπεφñνη-

κεν, � øÀρις �ς �λαµψεν, � �λÜθεια

�ς �πïδÛδεικται, τÞ ψε�δïς �ς �πε-

λÜλαται, � σïφÝα �ς �παρρησιÀσα-

τï, � XριστÞς �ς �âρÀâευσεν, ïÅτω

φρïνï�µεν, ïÅτω λαλï�µεν, ïÅτω

κηρàσσïµεν XριστÞν τÞν �ληθινÞν

ΘεÞν �µ�ν, καÝ τïàς α�τï� ^AγÝïυς

�ν λÞγïις τιµgντες, �ν συγγραφα�ς,

�ν νïÜµασιν, �ν θυσÝαις, �ν ναï�ς, �ν

ε�κïνÝσµασιν, τÞν µÛν �ς ΘεÞν καÝ

∆εσπÞτην πρïσκυνï�ντες καÝ σÛâï-

ντες, τïàς δÛ διÀ τÞν κïινÞν ∆εσπÞ-

την, �ς α�τï� γνησÝïυς θερÀπïντες

τιµ�ντες, καÝ τÜν κατÀ σøÛσιν πρï-

σκàνησιν �πïνÛµïντες».

Ùπως εÝδαν ïι πρïφÜτες, Þπως δÝδα-
êαν ïι ΑπÞστïλïι, Þπως παρÛλαâε η
ΕκκλησÝα, Þπως διατàπωσαν τï δÞγ-
µα ïι διδÀσκαλïι, Þπως συµφñνησε
Þλη η ÃικïυµÛνη, Þπως Ûλαµψε η øÀ-
ρη, Þπως απïδεÝøθηκε η αλÜθεια, Þ-
πως διñøθηκε τï ψÛµα, Þπως εκφρÀ-
στηκε µε θαρραλÛï τρÞπï η σïφÝα,
Þπως επιâρÀâευσε ï ÌριστÞς, Ûτσι
πιστεàïυµε, Ûτσι µιλÀµε, Ûτσι κηρàσ-
σïυµε για τï ÌριστÞ, τïν αληθινÞ
ΘεÞ µας, και τιµñντας τïυς ΑγÝïυς
Τïυ µε ïµιλÝες, συγγρÀµατα,συλλï-
γισµïàς, λατρεÝα, ναïàς και εικïνÝ-
σµατα, τïν µεν ΘεÞ και ∆εσπÞτη
πρïσκυνïàµε και, σεâÞµαστε, τïυς
δε ΑγÝïυς εêαιτÝας τïυ κïινïà ∆ε-
σπÞτη, ως γνÜσιïυς υπηρÛτες Τïυ
τïυς τιµÀµε και, σàµφωνα µε τη σøÛ-
ση τïυς (µε τï ΘεÞ), τïàς απïνÛµïυ-
µε πρïσκàνηση

ΑπÞσπασµα απÞ τï ΣυνïδικÞ της ΑγÝας και ÃικïυµενικÜς ·´ ΣυνÞδïυ



A. H ENNOIA THΣ OPΘO∆O¥IAΣ

Για τïυς περισσÞτερïυς ανθρñπïυς σÜµε-
ρα η λÛêη "ÃρθïδïêÝα" σηµαÝνει ïρθÜ δÞêα,
δηλαδÜ ïρθÜ πÝστη. Îτσι, πïλλÛς φïρÛς η
ÃρθïδïêÝα ταυτÝúεται µε την πρïσκÞλληση
σε κÀπïιï δÞγµα, τη συντηρητικÞτητα και
την εµµïνÜ σε τàπïυς πïυ πρïÛρøïνται απÞ
την παρÀδïση. Με αυτÞ τïν τρÞπï την κατα-
νïïàν και ïι øριστιανïÝ των Àλλων ïµïλïγιñν
(ρωµαιïκαθïλικïÝ, πρïτεστÀντες). ΣωστÀ, Þ-
µως, Ûøει παρατηρηθεÝ Þτι η Ûννïια της Ãρθï-
δïêÝας εÝναι κατÀ πρñτï λÞγï "ïρθÜ δïêïλï-
γÝα", δηλαδÜ ïρθÜ λατρεÝα και µÛσα απ’ αυτÜ

πηγÀúει η ïρθÜ πÝστη. ΕÝναι τελικÀ η ÃρθïδïêÝα ï σωστÞς τρÞπïς
λατρεÝας τïυ Θεïà, Þπως αυτÞς παραδÞθηκε στïυς ΑπïστÞλïυς απÞ
τïν Ýδιï τï ÌριστÞ και Þπως η ΕκκλησÝα στη συνÛøεια εµπλïàτισε µÛ-
σα στην ιστïρÝα µε την εµπειρÝα της και συνεøÝúει να εµπλïυτÝúει µÛ-
øρι σÜµερα. ∆εν εÝναι συνεπñς η ÃρθïδïêÝα µια ακÞµα θρησκεÝα, Þ-
πως ïι Àλλες, ïàτε µια ιδεïλïγÝα Ûστω καλàτερη απÞ τις Àλλες, ïàτε
µια αφηρηµÛνη διδασκαλÝα και συντÜρηση παραδïσιακñν τàπων
και σøηµÀτων. ΕÝναι Ûνας Àλλïς ("εναλλακτικÞς" θα λÛγαµε µε τη
σàγøρïνη ïρïλïγÝα), καινïàριïς τρÞπïς úωÜς πïυ âασÝúεται στην ε-
µπειρÝα πρñτα και στην πÝστη στη συνÛøεια Þλης της ΕκκλησÝας (της
καθïλικÜς ΕκκλησÝας). ΑυτÞς ï καινïàριïς τρÞπïς úωÜς απïκαλà-
φθηκε µε τï Ûργï, τï ΣταυρÞ και την ΑνÀσταση τïυ Ìριστïà, âιñθη-
κε απÞ την πρñτη ΕκκλησÝα και διαµÛσïυ των αιñνων συνεøÝúει να
πρïσφÛρεται και στïν σηµερινÞ Àνθρωπï, δÝνïντÀς τïυ τις κατευθυ-
ντÜριες γραµµÛς για τη σωστÜ σøÛση τïυ µε τïν ΘεÞ, τïυς συνανθρñ-
πïυς τïυ και τï περιâÀλλïν. ∆εν εÝναι, συνεπñς, η ÃρθïδïêÝα µια
θρησκεÝα πïυ καλàπτει τις "θρησκευτικÛς" µας ανÀγκες, αλλÀ µια
νÛα στÀση úωÜς πïυ διαµïρφñνει κÀθε πτυøÜ της καθηµερινÜς µας
δραστηριÞτητας.

B. TA BAΣIKA ΓNΩPIΣMATA THΣ OPΘO∆O¥IAΣ

Με âÀση Þσα αναφÛραµε πρïηγïυµÛνως µπïρïàµε στη συνÛøεια να
δïàµε µερικÀ απÞ τα âασικÀ øαρακτηριστικÀ γνωρÝσµατα της Ãρθï-
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ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

ïρθÜ πÝστη
ïρθÜ λατρεÝα
απïστïλικÞτητα
ασκητικÞτητα
παρÀδïση
κïινωνικÞτητα
øαρµïλàπη
εσøατïλïγÝα
δÞγµατα
κανÞνες



δïêÝας, µε τα ïπïÝα φανερñνεται ως Ûνας νÛïς τρÞπïς úωÜς και ταυτÞ-
øρïνα ως η συνÛøεια τïυ Ûργïυ τïυ Ìριστïà και της ΕκκλησÝας τïυ.

ñ Η εσøατïλïγικÜ âÀση: Η ÃρθïδïêÝα αναµÛνει τï Ûσøατï, τïν
ερøïµÞ δηλαδÜ της ΒασιλεÝας τïυ Θεïà, τïυ καινïàριïυ κÞσµïυ
της αγÀπης, της δικαιïσàνης και της ενÞτητας των πÀντων και
εργÀúεται πρïς την κατεàθυνση αυτÜ µε την εσωτερικÜ ανακαÝνι-
ση των µελñν της και µε τη σταδιακÜ µεταµÞρφωση τïυ κÞσµïυ.
Πρïσεàøεται µÀλιστα καθηµερινÀ για την ïλïκλÜρωση τïυ σøεδÝ-
ïυ τïυ Θεïà ("ελθÛτω η ΒασιλεÝα Σïυ") και Ûøει µε τη ΘεÝα Ευøα-
ριστÝα απÞ τñρα µια µικρÜ και µερικÜ εµπειρÝα αυτïà τïυ κÞσµïυ
πïυ θα ïλïκληρωθεÝ στï τÛλïς της ιστïρÝας.

ñ Ã λατρευτικÞς πλïàτïς: Με τα µυστÜριÀ της και ιδιαÝτερα µε τη
ΘεÝα ΕυøαριστÝα, τις αµÛτρητες σε πïικιλÝα ακïλïυθÝες και τελε-
τÛς, τïυς àµνïυς και τις ευøÛς της η ÃρθïδïêÝα αγκαλιÀúει κÀθε
σηµαντικÜ στιγµÜ (π.ø. γÛννηση, γÀµï, θÀνατï) και Þλες τις ανÀ-
γκες, τα Ûργα και τις αδυναµÝες των ανθρñπων, µε στÞøï να τα
µεταµïρφñσει και να τα θÛσει κÀτω απÞ την πρÞνïια και την
αγÀπη τïυ Θεïà. Η ÃρθÞδïêη ΕκκλησÝα εÝναι κατÀ κàριï λÞγï
µια λατρευτικÜ κïινÞτητα.

ñ Η ασκητικÞτητα: Ισøàει για Þλïυς τïυς πιστïàς ανεêÀρτητα απÞ
ηλικÝα, φàλï, øÀρισµα Ü εκκλησιαστικÞ αêÝωµα. ΕÝναι Ûνας δïκι-
µασµÛνïς τρÞπïς ελεàθερης και συνειδητÜς úωÜς πïυ µε την
ασταµÀτητη πρïσευøÜ, τη συµµετïøÜ στα µυστÜρια της Εκκλη-
σÝας, την εγκρÀτεια και την ταπεινïφρïσàνη, τη διαρκÜ µετÀνïια
και τα Ûργα αγÀπης, σκïπÞ Ûøει τïν περιïρισµÞ τïυ ατïµικïà
θελÜµατïς ñστε να εκφραστεÝ τï θÛληµα τïυ Θεïà µÛσα απÞ την
κïινωνÝα αγÀπης πïυ εÝναι η EκκλησÝα. Ã σκïπÞς αυτÞς φαÝνεται
πïλà δàσκïλïς και απαιτεÝ λàπη, κÞπïυς και θυσÝες. Ùταν Þµως
πραγµατïπïιεÝται, τÞτε γεµÝúει ανεÝπωτη øαρÀ τïν πιστÞ (øαρµï-
λàπη). Η ασκητικÞτητα απïτελεÝ επιπλÛïν και τη âÀση για την
αντιµετñπιση τïυ ïικïλïγικïà πρïâλÜµατïς, πïυ στις µÛρες µας
Ûøει πÀρει τραγικÛς διαστÀσεις.

ñ Η αφïσÝωση στην ΠαρÀδïση: Για την ïρθÞδïêη θεïλïγÝα εÝναι
πïλυτιµÞτατη πηγÜ η ΠαρÀδïσÜ της, γιατÝ απïτελεÝ την πνευµα-
τικÜ εµπειρÝα αιñνων Þλων των πρïηγïàµενων øριστιανικñν
γενεñν (των ΑπïστÞλων, των ΑγÝων, των ΠατÛρων της Εκκλη-
σÝας), Ûναν δïκιµασµÛνï τρÞπï úωÜς και τη âÀση της διαρκïàς
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ανανÛωσÜς της. Στην ÃρθÞδïêη ΕκκλησÝα δεν υπÀρøει "øÀσµα
γενεñν", ακριâñς για τïν λÞγï Þτι ïι σàγøρïνες øριστιανικÛς
γενιÛς σÛâïνται τις παρακαταθÜκες των παλαιïτÛρων, αλλÀ ταυ-
τÞøρïνα τις εµπλïυτÝúïυν µε τις δικÛς τïυς εµπειρÝες.

ñ Η σταυρικÜ αγÀπη: ∆εν νïεÝται ïρθÞδïêη πνευµατικÞτητα απï-
κïµµÛνη απÞ τï πνεàµα αδελφïσàνης πïυ εκφρÀúεται µε την
ïρθïπραêÝα, δηλαδÜ τα Ûργα αγÀπης. ΑυτÜ η αγÀπη εÝναι  µÝµη-
ση της Ýδιας της αγÀπης πïυ ï ÌριστÞς Ûδειêε στïυς ανθρñπïυς
µε τï Ûργï τïυ αλλÀ κυρÝως µε τï ΣταυρÞ και την ΑνÀστασÜ τïυ.
Και εÝναι πÀντα "σταυρωµÛνη" αυτÜ η αγÀπη, γιατÝ πρïϋπïθÛτει
την πρïσωπικÜ αυταπÀρνηση και θυσÝα øÀριν τïυ συνανθρñπïυ.
ΜÞνï Ûτσι απïδεικνàει κÀπïιïς Þτι αγαπÀ και τïν Ýδιï τïν ΘεÞ
(Α´ Ιω. 4,20-21).

ñ Η σøÛση πνευµατικïà πατÛρα και τÛκνïυ: ΕÝναι η âÀση της πνευ-
µατικÜς úωÜς τïυ ïρθÞδïêïυ øριστιανïà. Ã πιστÞς δεν εêïµïλï-
γεÝται απλÀ τις αµαρτÝες τïυ στïν "πνευµατικÞ" τïυ, για να πÀρει
τη συγøñρηση, αλλÀ µαθαÝνει απÞ την εµπειρÝα τïυ "πνευµατι-
κïà" πñς να πρïøωρεÝ και να πρïïδεàει στïν δικÞ τïυ πρïσωπικÞ
πνευµατικÞ αγñνα. Ùταν αυτÜ η σøÛση εÝναι υγιÜς και Þøι µηøα-
νιστικÜ, εÝναι δυνατÞτερη απÞ τη σøÛση τïυ πατÛρα µε τï παιδÝ
τïυ και απïτελεσµατικÞτερη απÞ τη σøÛση τïυ πρïπïνητÜ µε τïν
αθλητÜ. ΜÛσα απÞ αυτÜ ï πιστÞς µαθαÝνει την ελεàθερη υπακïÜ
και εµπιστïσàνη αλλÀ και τη διαρκÜ µετÀνïια, µετÀ απÞ κÀθε
απïτυøÝα.

ñ Τï δηµïκρατικÞ πïλÝτευµα: Στην ÃρθÞδïêη ΕκκλησÝα δεν υπÀρ-
øïυν Àρøïντες και εêïυσιαúÞµενïι, ïàτε ανñτερα και κατñτερα
µÛλη. Η διÀκριση ανÀµεσα σε κλÜρï και σε λαÞ, Þπως θα δïàµε σε
παρακÀτω ενÞτητα, εÝναι διÀκριση λειτïυργικÜ και Þøι αêιïλïγι-
κÜ. ΜÀλιστα, Þσï "ψηλÞτερα" âρÝσκεται κανεÝς, τÞσï περισσÞτε-
ρï υπηρÛτης των Àλλων πρÛπει να εÝναι. Ã τρÞπïς µε τïν ïπïÝï
διïικεÝται η ΕκκλησÝα εÝναι συνïδικÞς (µÛσω των ΣυνÞδων) και
γι’ αυτÞ âαθιÀ δηµïκρατικÞς. Ùµως, καµιÀ απÞφαση ïπïιασδÜ-
πïτε ΣυνÞδïυ, ακÞµα και ÃικïυµενικÜς, αν δε γÝνει απïδεκτÜ
απÞ τï λαÞ δε θεωρεÝται Ûγκυρη. ΚÀθε ενïρÝα, κÀθε τïπικÜ ευøα-
ριστιακÜ σàναêη, απïτελεÝ τη φανÛρωση Þλης της ΕκκλησÝας και
γι’αυτÞν τï λÞγï εÝναι και η "ανñτερη πηγÜ εêïυσÝας" µÛσα στην
ΕκκλησÝα.
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Γ. OPΘO∆O¥IA KAI AIPEΣH

Η ΕκκλησÝα µε τα δÞγµατα και τïυς κανÞνες της ïριïθετεÝ (θÛτει
τα σàνïρα) για την ΑλÜθεια. ∆εν εÝναι τα δÞγµατÀ της εγκεφαλικÛς,
αυθαÝρετες και αναπÞδεικτες αυθεντÝες. ΑντÝθετα, εÝναι απïστÀλαγ-
µα της ιστïρικÜς εµπειρÝας πïυ Ûøïυµε για τï ÌριστÞ, εÝναι κïινÜ
πεÝρα Þλων των πιστñν, αφïρïàν Þλï τï Üθïς και τη úωÜ τïυ ανθρñ-
πïυ, γÝνïνται ελεàθερα απïδεκτÀ µÛσω της πÝστης και Ûøïυν αφετη-
ρÝα την απïκÀλυψη τïυ Ýδιïυ τïυ Θεïà στïυς ανθρñπïυς. Με αυτÀ η
ΕκκλησÝα ïριïθετεÝ την αλÜθεια για τïν ΤριαδικÞ ΘεÞ και τï ΘεÀν-
θρωπï ÌριστÞ και υπερασπÝúεται την αêÝα και τïν πρïïρισµÞ τïυ
ανθρñπïυ και τïυ κÞσµïυ.

ΑυτÞ πïυ απïκλÝνει απÞ την αλÜθεια της ΕκκλησÝας Ü διαστρε-
âλñνει την πÝστη της εÝναι η αÝρεση. Ãι αιρετικïÝ απïκÞπτïνται απÞ
τï σñµα της ΕκκλησÝας και δηµιïυργïàν ιδιαÝτερες θρησκευτικÛς ï-
µÀδες µε τις δικÛς τïυς ïρθïλïγιστικÛς δïêασÝες, πïυ εÝτε διαστρÛ-
φïυν την αλÜθεια για τï ΘεÞ εÝτε µειñνïυν την αêÝα τïυ ανθρñπïυ
και της κτÝσης. Η ÃρθïδïêÝα, αντÝθετα, επειδÜ Ûøει την ΑλÜθεια, δη-
λαδÜ τïν ÌριστÞ, επιµÛνει να âÀúει υψηλïàς στÞøïυς για τïν Àνθρω-
πï και δεν πρïσπαθεÝ να γÝνει αρεστÜ δηµαγωγñντας. Íλλωστε "Þ,τι
αêÝúει στη úωÜ πïνÀ και εÝναι δàσκïλï".
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ñ ÃρθïδïêÝα σηµαÝνει ïρθÜ δïêïλïγÝα, ïρθÜ δηλαδÜ λατρεÝα.
ΕÝναι η σωστÜ σøÛση τïυ ανθρñπïυ µε τï ΘεÞ, τïυς συνανθρñ-
πïυς τïυ και την κτÝση. ΕÝναι Ûνας καινïàριïς τρÞπïς úωÜς.

ñ ΒασικÀ γνωρÝσµατα της ÃρθïδïêÝας εÝναι η εσøατïλïγικÜ της
âÀση, ï λατρευτικÞς της πλïàτïς, η ασκητικÞτητα, η αφïσÝωση
στην ΠαρÀδïση, η σταυρικÜ αγÀπη, η σøÛση πνευµατικïà πατÛ-
ρα και τÛκνïυ, τï δηµïκρατικÞ της πïλÝτευµα.

ñ Με τα δÞγµατα και τïυς κανÞνες της η ÃρθÞδïêη ΕκκλησÝα
ïριïθετεÝ την ΑλÜθεια και απïκαλàπτει ïτιδÜπïτε διαστρεâλñ-
νει αυτÜ την ΑλÜθεια πïυ εÝναι η αÝρεση.

ñ Η ÃρθïδïêÝα επειδÜ Ûøει την ΑλÜθεια, δηλαδÜ τï ÌριστÞ, âÀúει
υψηλïàς στÞøïυς για τïν Àνθρωπï και δε δηµαγωγεÝ για να
γÝνει αρεστÜ. ΚαθÛνας µας, Þµως, µπïρεÝ να γνωρÝσει απÞ την
πρïσωπικÜ τïυ εµπειρÝα πως "Þ,τι αêÝúει στη úωÜ πïνÀ και
εÝναι δàσκïλï".

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 
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1. ΓιατÝ εÝναι πρïνÞµιï να εÝναι κανεÝς ÃρθÞδïêïς øριστιανÞς; ∆εν
Ûøïυν Àλλες θρησκεÝες Ü ιδεïλïγÝες αλÜθειες; Πïà âρÝσκεται η
διαφïρÀ;

2. ΓιατÝ κατÀ τη γνñµη σïυ, επιµÛνει η ÃρθÞδïêη ΕκκλησÝα στïν
περιïρισµÞ τïυ ατïµικïà µας θελÜµατïς για την πνευµατικÜ µας
τελεÝωση; ΜπïρεÝς να âρεις παραδεÝγµατα µÛσα απÞ την ïικïγÛ-
νεια πïυ δικαιñνïυν αυτÜ την επιµïνÜ της ΕκκλησÝας;

3. ΜπïρεÝ η ασκητικÞτητα πïυ πρïâÀλλει η ÃρθÞδïêη ΕκκλησÝα
να γÝνει η âÀση για την αντιµετñπιση τïυ ïικïλïγικïà πρïâλÜ-
µατïς;

4. Ãι υψηλïÝ στÞøïι πïυ âÀúει η ÃρθïδïêÝα για τïν Àνθρωπï εÝναι
µειïνÛκτηµα Ü πλεïνÛκτηµÀ της; ΓιατÝ;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να γνωρÝσετε σε πïια σøÛση âρÝσκεται η ÃρθïδïêÝα µε τις
Àλλες øριστιανικÛς ΕκκλησÝες Ü ÃµïλïγÝες της ∆àσης, της
ΑνατïλÜς και τις Àλλες θρησκεÝες.

ñ Να κατανïÜσετε την αναγκαιÞτητα τïυ ïρθïà διαλÞγïυ ανÀ-
µεσα στις ΕκκλησÝες και τις θρησκεÝες για µια ειρηνικÜ συµ-
âÝωση των λαñν της γης.

Η  ÃΡΘÃ∆Ã¥ΙΑ  ΣΤΗ  ΣÌΕΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕ  ΤΑ
ΑΛΛΑ  ∆ÃΓΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΤΙΣ  ΑΛΛΕΣ  ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
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« Îνα καλïκαιριÀτικï απÞγευµα τïυ 1054, την ñρα πïυ επρÞκειτï να αρøÝ-
σει η ακïλïυθÝα στïν ναÞ της  ΑγÝας ΣïφÝας στην Κωνσταντινïàπïλη, ï
καρδινÀλιïς ÃυµâÛρτïς και δàï Àλλïι λεγÀτïι τïυ ΠÀπα εισÜλθαν  στïν ναÞ
και κατευθàνθηκαν στï ΙερÞ. ∆εν εÝøαν Ûρθει για να πρïσευøηθïàν. ΤïπïθÛ-
τησαν µια Βïàλα Αφïρισµïà πÀνω στην αγ. ΤρÀπεúα και Ûφυγαν αµÛσως.
Καθñς περνïàσε απÞ τη δυτικÜ πàλη, ï καρδινÀλιïς τÝναêε τη σκÞνη απÞ τα
πÞδια τïυ, λÛγïντας: «Ã ΘεÞς ας δει και ας κρÝνει». Îνας διÀκïνïς, µε µεγÀ-
λη στενïøñρια, Ûτρεêε απÞ πÝσω τïυ παρακαλñντας τïν να πÀρει πÝσω τï Ûγ-
γραφï. Ã ÃυµâÛρτïς αρνÜθηκε. Τï Ûγγραφï πετÀøτηκε στï δρÞµï.
ΑυτÞ εÝναι τï συµâÀν πïυ Ûøει γÝνει συµâατικÀ  δεκτÞ ως η αρøÜ τïυ µεγÀλïυ
σøÝσµατïς µεταêà της ïρθÞδïêης ΑνατïλÜς και της λατινικÜς ∆àσης. Τï σøÝ-
σµα Þµως, σàµφωνα µε τη γενικÜ Àπïψη των ιστïρικñν, δεν εÝναι στην πραγ-
µατικÞτητα Ûνα γεγïνÞς τïυ ïπïÝïυ µπïρïàµε µε ακρÝâεια να øρïνïλïγÜ-
σïυµε την αρøÜ. ΕÝναι κÀτι πïυ αναπτàøθηκε σταδιακÀ, ως απïτÛλεσµα µιας



A. ANATOΛH KAI ∆YΣH

Ã ÌριστιανισµÞς στην ΑνατïλÜ και στη
∆àση απÞ πïλà νωρÝς φÀνηκε να διαφïρïπïι-
εÝται. Σ’ αυτÞ  συνÛâαλε ï τρÞπïς µε τïν ïπïÝï
ïι πατÛρες και των δàï περιïøñν διατàπωσαν
τïν θεïλïγικÞ τïυς λÞγï. Στην ΑνατïλÜ πρï-
εÝøε η εµπειρÝα, η Àσκηση  και η καρδιÀ.
×ταν Ûνας τρÞπïς µυστικÜς πρïσÛγγισης τïυ
Θεïà και τïυ κÞσµïυ. Στη ∆àση, αντÝθετα,

πρïεÝøε ï ïρθÞς λÞγïς µÛσα απÞ µια δικανικÜ (νïµικÝστικη) κατα-
νÞηση τïυ µυστηρÝïυ της ΕκκλησÝας. ×ταν µια υπερευαισθητïπïÝη-
ση σε θÛµατα δικαÝïυ πïυ καθÞριúαν τïν τρÞπï µε τïν ïπïÝï âÝωναν
ïι øριστιανïÝ στη ∆àση την πνευµατικÞτητα της διδασκαλÝας τïυ
Ìριστïà. Στην ΑνατïλÜ πρïεÝøε η µυστηριακÜ úωÜ των πιστñν, η À-
σκησÜ τïυς πïυ περνïàσε µÛσα απÞ âασικÛς στιγµÛς τïυ âÝïυ τïυς,
τη γÛννηση, τï âÀπτισµα, τï γÀµï, τη øαρÀ της úωÜς, τï δηµïτικÞ
τραγïàδι, τη νηστεÝα, τις γιïρτÛς και τα πανηγàρια, τη µïναøικÜ
úωÜ. Η ΕκκλησÝα Üταν παρïàσα σε κÀθε εκδÜλωση, στη øαρÀ, στην
αρρñστια, στï øτÝσιµï ενÞς σπιτιïà, στï Àνïιγµα ενÞς πηγαδιïà, στï
θερισµÞ, στïν τρυγητÞ, στη συγκïµιδÜ, στα πρωτïâρÞøια κ.τ.λ. Στη
∆υτικÜ ΕκκλησÝα ï κλÜρïς Üταν απïµακρυσµÛνïς απÞ τïν λαÞ, πε-
ριïρισµÛνïς στα µïναστÜρια και η ΕκκλησÝα καθÞριúε µε âÀση τïυς
κανÞνες της, σαν κρατικÜ δàναµη, τη úωÜ των øριστιανñν ως υπηκÞ-
ων ενÞς κρÀτïυς τïυ Θεïà.
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µακρÀς και περÝπλïκης διαδικασÝας, πïυ Àρøισε πïλà πριν τïν ενδÛκατï αι-
ñνα και ïλïκληρñθηκε αρκετÀ αργÞτερα. Σ’ αυτÜ τη µακρÀ και περÝπλïκη
διαδικασÝα πïλλÛς Üσαν ïι επιρρïÛς πïυ Ûπαιêαν ρÞλï. Τï σøÝσµα επηρεÀ-
στηκε απÞ πïλιτιστικïàς, πïλιτικïàς και ïικïνïµικïàς παρÀγïντες. Η âασι-
κÜ τïυ Þµως αιτÝα δεν Üταν κïσµικÜ αλλÀ θεïλïγικÜ. Σε τελευταÝα ανÀλυση
η ∆àση και η ΑνατïλÜ διαφωνïàσαν σε δïγµατικÀ úητÜµατα – και πιï συ-
γκεκριµÛνα σε δàï: στις παπικÛς αêιñσεις και τï Filioque". 

ΚÀλλιστïυ Ware, Η ÃρθÞδïêη ΕκκλησÝα, 
Εκδ. ΑκρÝτας, ΑθÜνα 1996, σσ. 77-78
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B. H OPΘO∆O¥IA ΣTH ΣXEΣH THΣ ME TON PΩMAIOKA-
ΘOΛIKIΣMO KAI TIΣ ΠPOTEΣTANTIKEΣ OMOΛOΓIEΣ

ΑπÞ την επïøÜ πïυ Ûγινε ïριστικÞ τï σøÝσµα  ανÀµεσα στην Ανα-
τïλικÜ και τη ∆υτικÜ ΕκκλησÝα  καθεµÝα απÞ τις δàï ΕκκλησÝες πï-
ρεàτηκε τï δικÞ της δρÞµï. Τï γεγïνÞς Þτι επÝ αιñνες δεν υπÜρøε κα-
µÝα σøÛση µεταêà τïυς µεγÀλωσε τï øÀσµα, την καøυπïψÝα και την ε-
øθρÞτητα. Η ΑνατïλικÜ παρÛµεινε ταπεινÜ και ταπεινñθηκε περισ-
σÞτερï µε την κατÀκτηση των ïρθïδÞêων περιïøñν της ΒυúαντινÜς
αυτïκρατïρÝας απÞ τïυς Ãθωµανïàς, ενñ θα µπïρïàσε να απïτρα-
πεÝ αυτÞ, αν âïηθïàσαν ïι ∆υτικïÝ. Ãι ∆υτικïÝ αρκÛστηκαν στην ε-
πÝδειêη της δàναµÜς τïυς µε την επιâïλÜ των διδασκαλιñν της
ΕκκλησÝας τïυς, µε τρÞπï υπερÜφανï και âÝαιï, στις συνειδÜσεις
των λαñν της Ευρñπης. AπïτÛλεσµα αυτïà Üταν ï ΜαρτÝνïς Λïàθη-
ρïς (16ïς αι.) να δηµιïυργÜσει Ûνα κÝνηµα διαµαρτυρÝας κατÀ των
αυθαιρεσιñν τïυ ΠÀπα και των απεσταλµÛνων τïυ, µε απïτÛλεσµα
να γÝνει Ûνα νÛï σøÝσµα στην Ευρñπη µεταêà των Ρωµαιïκαθïλικñν
και των  Πρïτεσταντñν Ü των ∆ιαµαρτυρïµÛνων. Ãι τελευταÝïι αρ-
νÜθηκαν τï µυστηριακÞ øαρακτÜ-
ρα της ΕκκλησÝας, τïν κλÜρï και
τα µυστÜρια εκτÞς απÞ τï ΒÀπτι-
σµα.

Η ÃρθïδïêÝα δεν Ûπαψε να
πρïσεàøεται υπÛρ της ενñσεως
των Εκκλησιñν και επιστρïφÜς
κÀθε πλανηµÛνïυ στην Ãρθïδï-
êÝα. Τα τελευταÝα πενÜντα øρÞνια
Ûøει êεκινÜσει µια σειρÀ διαλÞ-
γων µε τη ΡωµαιïκαθïλικÜ και
την ΑγγλικανικÜ ΕκκλησÝα, ενñ
âρÝσκεται σε µια ειρηνικÜ σøÛση
µε την ΠρïτεσταντικÜ ΕκκλησÝα
και συνεργÀúεται µε αυτÜν σε
πïλλÀ επÝπεδα µÛσω τïυ Παγκï-
σµÝïυ ΣυµâïυλÝïυ των Εκκλη-
σιñν.
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«Και ïι δàï πλευρÛς âαρàνïνται µε
σφÀλµατα στï ανθρñπινï επÝπεδï.
Ãι ÃρθÞδïêïι, παραδεÝγµατïς øÀ-
ριν, θα πρÛπει να µÛµφïνται τïυς ε-
αυτïàς τïυς για την υπερïψÝα και
την περιφρÞνηση πïυ Ûδειøναν στη
∆àση κατÀ τη ΒυúαντινÜ περÝï-
δï… ΚÀθε δε πλευρÀ, ενñ ισøυρÝ-
úεται πως απïτελεÝ τη ΜÝα αληθινÜ
ΕκκλησÝα, θα πρÛπει να  παραδε-
øτεÝ πως στï ανθρñπινï επÝπεδï Û-
øει αêιïθρÜνητα φτωøàνει λÞγω
τïυ øωρισµïà. Η ελληνικÜ Ανατï-
λÜ και η λατινικÜ ∆àση øρειÀúï-
νταν και ακÞµη øρειÀúïνται η µια
την Àλλη. Τï µÛγα σøÝσµα απïδεÝ-
øτηκε εêÝσïυ τραγικÞ και για τα
δυï µÛρη» 

ΚÀλλιστïς Ware, Η ÃρθÞδïêη
ΕκκλησÝα, σσ.104-105.



Γ. OPΘO∆O¥IA KAI ANA-
TOΛIKEΣ EKKΛHΣIEΣ

Και στï øñρï της ΑνατïλÜς
δεν Ûλειψαν ïι θεïλïγικÛς διαµÀ-
øες και ïι διαιρÛσεις. Η ΜÛση
ΑνατïλÜ παρïυσÝαúε µεγÀλη πïι-
κιλÝα λαñν και πïλιτισµικñν πε-
ριâαλλÞντων. Σε συνδυασµÞ µε τη
φàση Þλων αυτñν των λαñν πïυ
παρïυσιÀúει µεγÀλη ευαισθησÝα
σε θρησκευτικÀ θÛµατα  πρïÛκυ-

ψαν πïλλÛς παρερµηνεÝες για συγκεκριµÛνες διδασκαλÝες τïυ Ìρι-
στïà και για τï ÌριστÞ. Îτσι,  διασñúïνται µÛøρι σÜµερα αρøαÝες
ΕκκλησÝες  µïνïφυσιτικÛς, Þπως ïι ΚÞπτες της Αιγàπτïυ και της Αι-
θιïπÝας, ïι ΑρµÛνιïι ΜïνïφυσÝτες, ïι ΜελøÝτες, ïι ΙακωâÝτες, ïι Νε-
στïριανïÝ. Με τις ΜïνïφυσιτικÛς ΕκκλησÝες η ÃρθÞδïêη ΕκκλησÝα
Ûøει êεκινÜσει διÀλïγï για την εêεàρεση λàσης µε σκïπÞ την πρïσÛγ-
γιση των Εκκλησιñν.

∆. H OPΘO∆O¥IA KAI OI AΛΛEΣ ΘPHΣKEIEΣ

Η ÃρθïδïêÝα  âλÛπει τις παγκÞσµιες θρησκεÝες ως συµπαθεÝς πρï-
σπÀθειες αναúÜτησης τïυ Θεïà, παρÀ τï γεγïνÞς Þτι µπïρεÝ να δια-
φωνεÝ µε τïν τρÞπï, µε τïν ïπïÝï πραγµατïπïιïàν αυτÜ την αναúÜ-
τηση, επειδÜ λεÝπει απÞ αυτÛς τï κατ’ εêïøÜν κÛντρï της πÝστης, ï
ÌριστÞς. Πιστεàει Þτι Þλες ïι θρησκεÝες, αν συνεργασθïàν, µπïρïàν
να µειñσïυν τη âÝα, τï µÝσïς ανÀµεσα στïυς ανθρñπïυς, να συµâÀ-
λïυν στην ειρÜνη και τη συνεργασÝα των λαñν της γης. Η ιεραπïστï-
λικÜ εργασÝα σε περιâÀλλïντα Àλλων θρησκειñν δε γÝνεται, αν δεν τï
απïδεøθïàν Ü δεν τï úητÜσïυν ελεàθερα ïι Àνθρωπïι των περιïøñν
αυτñν.

E. OI KIN∆YNOI AΠO THN ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣH

ΕÝναι γνωστÞς σε Þλïυς ï Þρïς αυτÞς: παγκïσµιïπïÝηση. ΑναφÛ-
ρεται σε πïλλÀ επÝπεδα, επïµÛνως και στη θρησκευτικÜ πÝστη, πïυ
λÞγω τïυ ανïÝγµατïς Þλων των κïινωνιñν της γης και της πρïσÛγγι-
σÜς τïυς µε τα ΜÛσα ΜαúικÜς ΕνηµÛρωσης , υπÀρøει ï ïρατÞς κÝνδυ-
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«ΕµεÝς ïι øριστιανïÝ, ïφεÝλïυµε να
εργασθïàµε πïλà µε την πρïïπτικÜ
αυτÜς της συνÀντησης (µε τις Àλλες
θρησκεÝες). ΑυτÞ εÝναι περισσÞτε-
ρï ενδιαφÛρïν παρÀ να φιλïνικïà-
µε µεταêà µας» 

ΠατριÀρøης ΒαρθïλïµαÝïς 
στï âιâλÝï Olivier Clément, 

Η αλÜθεια ελευθερñσει υµÀς, 
εκδ. ΑκρÝτας, ΑθÜνα 1997, σ. 291. 



νïς να συµâεÝ Ûνα  λαθεµÛνï πλησÝασµα των θρησκειñν. Στην περÝ-
πτωση αυτÜ θα συµâεÝ Ûνα ανακÀτεµα διδασκαλιñν και παραδÞσεων
, τï ïπïÝï µÀλλïν θα επιφÛρει σàγøυση στï νïυ των ανθρñπων και
θα τïυς ïδηγÜσει σε λαθεµÛνï τρÞπï úωÜς.

ΑπÛναντι στïν κÝνδυνï αυτÞν η ÃρθïδïêÝα πρïτεÝνει στα µÛλη
της να συσπειρωθïàν γàρω απÞ την ïρθÞδïêη παρÀδïση, ñστε να
âιñσïυν αληθινÀ  και να âλÛπïυν µε γνÜσιï τρÞπï τïυς συνανθρñ-
πïυς τïυς πïυ παρïυσιÀúïυν διαφïρÛς ως πρïς τη σàλληψη τïυς
νïÜµατïς της úωÜς. 

ΣT. Η OPΘO∆O¥IA ΣEBETAI KAI ∆E ΦANATIZEI

ΕκεÝνï πïυ Ûøει µεγÀ-
λη σηµασÝα εÝναι να κα-
τανïηθεÝ Þτι η Ãρθïδï-
êÝα δεν φανατÝúει τα µÛ-
λη της, αλλÀ úητÀει απÞ
αυτÀ νηφαλιÞτητα και
γνησιÞτητα στην αντιµε-
τñπιση κÀθε αντÝθετïυ
µε την πÝστη τïυς συναν-
θρñπïυ. Ã θρησκευτι-
κÞς φανατισµÞς διαδÝδε-
ται απÞ ανθρñπïυς δÞ-
λïυ και âÝας πïυ κρàâïυν κÀτω απÞ τη σηµαÝα  τïυ Θεïà τις πρïσω-
πικÛς τïυς φιλïδïêÝες Ü παραφρïσàνες. Στην ÃρθÞδïêη ΕκκλησÝα
δεν Ûøει θÛση ï φανατισµÞς, κι αν µερικÛς φïρÛς κληρικïÝ Ü πιστïÝ
εµφανÝúïυν τÛτïια συµπτñµατα, αυτÞ ïφεÝλεται στην πρïσωπικÜ
τïυς αδυναµÝα  να σεâαστïàν τη διαφïρετικÞτητα τïυ Àλλïυ.
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«Στï θρησκευτικÞ µÝσïς, πïυ εÝναι στην πραγ-
µατικÞτητα µÝσïς κατÀ της θρησκεÝας, στïν
πÞλεµï εν ïνÞµατι των θρησκειñν πïυ εÝναι
στην πραγµατικÞτητα πÞλεµïς εναντÝïν των
θρησκειñν ï ΠατριÀρøης ΒαρθïλïµαÝïς αντι-
παραθÛτει την αγÀπη τïυ Ìριστïà: «Μην αφÜ-
νεις να σε νικÜσει τï κακÞ, αλλÀ να νικÀς τï
κακÞ µε τï αγαθÞ.»

Olivier Clément, Η αλÜθεια ελευθερñσει υµÀς,
εκδ. ΑκρÝτας, ΑθÜνα 1996, σ. 249.

ñ ΑνατïλικÜ και ∆υτικÜ ΕκκλησÝα διαφÛρïυν στïν τρÞπï σκÛψης
και âÝωσης της διδασκαλÝας τïυ Ìριστïà. ΕÝναι ωστÞσï ανα-
γκαÝï να συνεργασθïàν στï µÛλλïν.

ñ Η ΕκκλησÝα âλÛπει µε συµπÀθεια τις Àλλες θρησκεÝες παρÀ τις
ριúικÛς διαφïρÛς πïυ Ûøει µε αυτÛς.

ñ Η ÃρθïδïêÝα Ûøει να διαδραµατÝσει σηµαντικÞ ρÞλï µε τις

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 
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1. Ã διαφïρετικÞς τρÞπïς σàλληψης της úωÜς στην ΑνατïλικÜ και
τη ∆υτικÜ ΕκκλησÝα Ûøει αντÝκτυπï στη úωÜ ενÞς νÛïυ σÜµερα;

2. ΜπïρεÝς να ελÛγêεις και να περιγρÀψεις τα συναισθÜµατÀ σïυ
απÛναντι σε Ûνα µïυσïυλµÀνï, ινδïυιστÜ Ü âïυδιστÜ συνïµÜλικï
σïυ;

3. Îøει θÛση στην πρïσωπικÜ σïυ úωÜ ï θρησκευτικÞς φανατι-
σµÞς;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;

Àλλες ΕκκλησÝες και τις θρησκεÝες για τη συναδÛλφωση των
λαñν και την ειρηνικÜ τïυς συνàπαρêη, µακριÀ απÞ κÀθε φανα-
τισµÞ και εøθρÞτητα. 



ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να γνωρÝσετε τη θÛση της ÃρθïδïêÝας για την àλη.
ñ Να συνειδητïπïιÜσετε Þτι η ΕκκλησÝα µας πρïσφÛρει τη

δυνατÞτητα µεταµÞρφωσης της àλης σε τρÞπï δïêïλïγÝας
τïυ Θεïà.

Η ÃΡΘÃ∆Ã¥ΙΑ ΑΠÃ∆ΕÌΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΜÃΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ

1133

12ΠÀντα µïι �êεστιν, �λλ’ ï� πÀντα

συµφÛρει· πÀντα µïι �êεστιν, �λλ’

ï�κ �γg �êïυσιασθÜσïµαι �πÞ τι-

νïς. 13τa âρñµατα τF� κïιλÝÖα καd �

κïιλÝα τï�ς âρñµασιν· � δb Θεeς καd

ταàτην καd τα�τα καταργÜσει. τe δb

σ�µα ï� τF� πïρνεÝÖα, �λλa τÿ� Kυ-

ρÝÿω, καd � Kàριïς τÿ� σñµατι· 14� δb

Θεeς καd τeν Kàριïν �γειρε καd

�µ�ς �êεγερε� διa τ�ς δυνÀµεως

α�τï�. 15ï�κ ï�δατε Âτι τa σñµατα

ΜερικïÝ µεταêà σας λÛνε: "Ùλα µïà
επιτρÛπïνται". ΣωστÀ· Þλα Þµως
δεν εÝναι πρïς τï συµφÛρïν. Εγñ θα
Ûλεγα: "Ùλα µïà επιτρÛπïνται, εγñ
Þµως δε θα αφÜσω τÝπïτα να µε κυ-
ριÛψει". ΛÛνε επÝσης: "Ãι τρïφÛς
πρïïρÝúïνται για την κïιλιÀ και η
κïιλιÀ εÝναι καµωµÛνη για τις τρï-
φÛς· ï ΘεÞς θα τα αøρηστεàσει και
τï Ûνα και τï Àλλï". Ναι, τï σñµα
Þµως δεν Ûγινε για να πïρνεàïυµε,
αλλÀ για να δïêÀúïυµε τïν Κàριï,
και ï Κàριïς θα δïêÀσει τï σñµα.
Και ï ΘεÞς πïυ ανÛστησε τïν Κà-
ριï, µε τη δàναµÜ τïυ θα αναστÜσει
κι εµÀς. ∆εν êÛρετε Þτι τα σñµατÀ
σας εÝναι µÛλη τïυ σñµατïς τïυ
Ìριστïà; Μπïρñ, λïιπÞν, να πÀρω



A. “EI∆E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA ∆HMIOYP-
ΓHΣE HTAN ΠOΛY KAΛA” (ΓEN. 1,31)

Στï πρñτï âιâλÝï της ΑγÝας ΓραφÜς αναφÛρε-
ται Þτι ï ΘεÞς ελεàθερα και απÞ αγÀπη δηµιïàρ-
γησε "εκ τïυ µηδενÞς" κÀθε υλικÜ και πνευµατι-
κÜ πραγµατικÞτητα. Και Þπως Ûνας καλÞς µïυσι-
κÞς θα γρÀψει Ûνα καλÞ τραγïàδι, Ûτσι και ï Θε-
Þς, πïυ απÞ τη φàση τïυ εÝναι καλÞς και αγαθÞς,
δηµιïàργησε µÞνï "καλÀ λÝαν" δηµιïυργÜµατα.
ΑυτÜ η αλÜθεια âεâαιñνεται παραστατικÀ µÛσα
στη ΓÛνεση µε την εικÞνα να âλÛπει ï ΘεÞς τη δη-
µιïυργÝα τïυ και να την περιγρÀφει ως πïλà κα-

λÜ. ΣκïπÞς της δηµιïυργÝας τïυ Üταν µε την ελεàθερη συµµετïøÜ τïυ
ανθρñπïυ στï σøÛδιÞ τïυ και ï Ýδιïς, αλλÀ και ïλÞκληρη η κτÝση να ï-
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ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

δηµιïυργÝα
υλικÞτητα
σñµα
τÛøνη
ïµïρφιÀ
φθïρÀ
µεταµÞρφωση
ΒασιλεÝα Θεïà

�µ�ν µÛλη Xριστï� �στιν; �ρα ïsν

τa µÛλη τï� Xριστï� πïιÜσω πÞρ-

νης µÛλη; µc γÛνïιτï. 16� ï�κ ï�δατε

Âτι � κïλλñµενïς τF� πÞρνFη ²ν σ�µÀ

�στιν; �σïνται γÀρ, φησÝν, ï� δàï ε�ς

σÀρκα µÝαν· 17� δb κïλλñµενïς τÿ�

KυρÝÿω ²ν πνε�µÀ �στι. 18φεàγετε τcν

πïρνεÝαν. π�ν �µÀρτηµα Â �aν πïι-

ÜσFη �νθρωπïς �κτeς τï� σñµατÞς

�στιν· � δb πïρνεàων ε�ς τe �διïν

σ�µα �µαρτÀνει. 19� ï�κ ï�δατε Âτι

τe σ�µα �øετε �πe Θεï�, καd ï�κ

�στb �αυτ�ν, 20�γïρÀσθητε γaρ

τιµ�ς· δïêÀσατε δc τeν Θεeν �ν τÿ�

σñµατι �µ�ν καd �ν τÿ� πνεàµατι

�µ�ν, ±τινÀ �στι τï� Θεï�.

κÀτι πïυ εÝναι µÛλïς τïυ σñµατïς
τïυ Ìριστïà και να τï κÀνω µÛλïς
τïυ σñµατïς µιας πÞρνης; ΠïτÛ τÛ-
τïιï πρÀγµα! × µÜπως δεν êÛρετε
Þτι αυτÞς πïυ δÛνεται µε µια πÞρνη
γÝνεται Ûνα σñµα µαúÝ της; ΓιατÝ,
καθñς λÛει η ΓραφÜ, ïι δàï θα γÝ-
νïυν Ûνα σñµα. Ùπïιïς Þµως συν-
δÛεται µε τïν Κàριï, γÝνεται Ûνα
πνεàµα µαúÝ τïυ. ΜακριÀ απÞ την
πïρνεÝα! ΚÀθε Àλλï αµÀρτηµα πïυ
µπïρεÝ να διαπρÀêει κανεÝς âρÝσκε-
ται Ûêω απÞ τï σñµα τïυ· αυτÞς Þ-
µως πïυ πïρνεàει âεâηλñνει τï Ýδιï
τïυ τï σñµα. × µÜπως δεν êÛρετε Þ-
τι τï σñµα σας εÝναι ναÞς τïυ ΑγÝ-
ïυ Πνεàµατïς τï ïπïÝï σας øÀρισε
ï ΘεÞς και âρÝσκεται µÛσα σας; ∆εν
ανÜκετε στïν εαυτÞ σας· σας αγÞρα-
σε ï ΘεÞς και πλÜρωσε τï τÝµηµα.
Τï ΘεÞ λïιπÞν να δïêÀúετε µε τï
σñµα σας και τï πνεàµα σας, τα ï-
πïÝα ανÜκïυν στï ΘεÞ.

Α´ Κïρ. 6,12-20



δηγηθïàν στην τελειÞτητα, δηλαδÜ στην ÛνωσÜ τïυς µε τï ΘεÞ. ΤÝπï-
τα απÞ τη δηµιïυργÝα τïυ, ïρατÜ και αÞρατη, υλικÜ και πνευµατικÜ,
δεν Ûπρεπε να πÀει øαµÛνï· Ùλα πρïïρÝúïνταν να úÜσïυν και Þøι να ï-
δηγηθïàν στην καταστρïφÜ και στï θÀνατï. Σε αντÝθεση λïιπÞν µε
Àλλες κïσµïθεωρÝες ï øριστιανισµÞς ευθàς εê αρøÜς αντιµετñπισε και
την àλη ως απïδÛκτη της σωτηρÝας τïυ Θεïà. Τï µÜνυµα της ΑγÝας
ΓραφÜς και των ΠατÛρων της ΕκκλησÝας Üταν πÀντα êεκÀθαρï: Η àλη
εÝναι Ûνα πïλà καλÞ δηµιïàργηµα τïυ Θεïà και η σωτηρÝα δεν αφïρÀ
µÞνï στις πνευµατικÛς πραγµατικÞτητες αλλÀ και στις υλικÛς.

B. O ΘEANΘPΩΠOΣ XPIΣTOΣ, H ΠPAΓMATIKH EIKONA
TOY ΘEOY

Ã Àνθρωπïς µε την επιλïγÜ τïυ να πει Þøι στην πρÞσκληση τïυ
Θεïà ανÛκïψε την πïρεÝα τïυ θεϊκïà σøεδÝïυ, αλλÀ δεν τï µαταÝωσε.
Ã ΘεÞς επενÛâαινε µÛσα στην ανθρñπινη ιστïρÝα, ιδιαÝτερα στα
πλαÝσια τïυ λαïà τïυ ΙσραÜλ. Η πιï απïφασιστικÜ τïυ Þµως επÛµâα-
ση Ûγινε µε την ενσÀρκωση, τï Ûργï, τï ΣταυρÞ και την ΑνÀσταση
τïυ Υιïà τïυ. Η ΕκκλησÝα µας διδÀσκει Þτι ï ÌριστÞς, ï πρïϋπÀρ-
øων ΥιÞς τïυ Θεïà, παραµÛνïντας τÛλειïς ΘεÞς Ûγινε και τÛλειïς Àν-
θρωπïς, για να δεÝêει στïν Àνθρωπï τïν δρÞµï πρïς την τελεÝωση. Ã
ΘεÞς φÞρεσε ανθρñπινï σñµα, εντÀøθηκε σε Ûνα λαÞ, µÝλησε τη
γλñσσα τïυ, µεγÀλωσε σε µια ïικïγÛνεια, εÝøε συγγενεÝς, φÝλïυς και
επÀγγελµα. Îγινε δηλαδÜ Àνθρωπïς σε Þλα Þµïιïς µε εµÀς εκτÞς α-
πÞ τï Þτι Üταν αναµÀρτητïς. Με την ενανθρñπησÜ τïυ âεâαÝωσε την
αêÝα της ανθρñπινης φàσης και τïυ ανθρñπινïυ σñµατïς, κατïøà-
ρωσε τη σπïυδαιÞτητα της àλης και κÀλεσε τïν Àνθρωπï να τïν µι-
µηθεÝ, αφïà ΑυτÞς Üταν η µÞνη πραγµατικÜ εικÞνα τïυ Θεïà. ΜÛσα
απÞ αυτÜ την ελεàθερη και συνειδητÜ µÝµηση ï Àνθρωπïς και µαúÝ
τïυ και ïλÞκληρη η κτÝση µπïρïàσαν να êαναâρïàν τïν "κατÀ φà-
ση", τïν φυσιïλïγικÞ δηλαδÜ πρïïρισµÞ τïυς. 

∆εν απïδÛøθηκε λïιπÞν απλÀ την àλη ï ÌριστÞς, αλλÀ Ûδειêε και
τïν δρÞµï - ΑυτÞς ï Ýδιïς Üταν ï δρÞµïς - πñς η àλη µπïρεÝ να µετα-
µïρφωθεÝ, να γÝνει τρÞπïς δïêïλÞγησης τïυ Θεïà και να "αναστηθεÝ".

Γ. H EKKΛHΣIA METAMOPΦΩNEI THN YΛH

Τï αγιαστικÞ Ûργï τïυ Ìριστïà συνεøÝúει µÛσα στην πïρεÝα της ι-
στïρÝας τï Σñµα τïυ, η ΕκκλησÝα. ΑπÞ τα πρñτα âÜµατÀ της η
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ΕκκλησÝα εναντιñθηκε σε κÀθε µïνïφυσιτισµÞ πïυ ïδηγïàσε σε υ-
πïτÝµηση και απαêÝωση της àλης. ΚαταπïλÛµησε Ûντïνα τις κακïδï-
êÝες πïυ µεÝωναν Ü αµφισâητïàσαν την ανθρñπινη φàση τïυ Ìρι-
στïà, αρνÜθηκε να κÀνει διδασκαλÝα της την υπïτÝµηση και κατα-
πÝεση τïυ ανθρñπινïυ σñµατïς, της γυναÝκας, των αισθÜσεων και
της γενετÜσιας σφαÝρας της úωÜς και κατïøàρωσε την αêÝα της àλης
ακÞµα και µε την καταδÝκη των εικïνïµÀøων, Þσων δηλαδÜ πÝστευαν
Þτι δεν πρÛπει να απεικïνÝúïυµε τïν ÌριστÞ και τïυς αγÝïυς τïυ µε
υλικÀ µÛσα. ΠαρÞτι µερικÛς φïρÛς πïλλïÝ øριστιανïÝ, επηρεασµÛνïι
απÞ êÛνες πρïς τïν øριστιανισµÞ κïσµïθεωρÝες (ΠλατωνισµÞ-νεï-
πλατωνισµÞ, Γνñση) Ü παρασυρµÛνïι απÞ απλïϊκïàς ηθικισµïàς,
δηµιïυργïàσαν Ü και δηµιïυργïàν ακÞµα την εντàπωση Þτι ï øρι-
στιανισµÞς απïστρÛφεται τï ανθρñπινï σñµα και τις λειτïυργÝες τïυ
Ü την àλη, η ΕκκλησÝα Ûµεινε ευλαâικÀ πρïσηλωµÛνη στï να θεωρεÝ
τï σñµα ως µÛσï δïêïλïγÝας τïυ Θεïà (âλÛπε τï κεÝµενï) και την à-
λη ως αντικεÝµενï της σωτηρÝας Τïυ.

∆εν αρκεÝται Þµως η ΕκκλησÝα στην απïδïøÜ της àλης. Η àλη, Þ-
πως και τï σñµα µας, µÛøρι να ïλïκληρωθεÝ τï σøÛδιï τïυ Θεïà µε τη
∆ευτÛρα ΠαρïυσÝα τïυ και τïν ερøïµÞ της ΒασιλεÝας τïυ Θεïà, συ-
νεøÝúïυν να φθεÝρïνται και να πεθαÝνïυν. Η ΕκκλησÝα Þµως, πïυ εÝ-
ναι ï πυρÜνας τïυ µεταµïρφωµÛνïυ κÞσµïυ, µÛσα απÞ τα µυστÜριÀ
της, κυρÝως, συντελεÝ σταδιακÀ τïν αφθαρτισµÞ Þλïυ τïυ κÞσµïυ µε
τη δρÀση τïυ ΑγÝïυ Πνεàµατïς. Îτσι:

ñ Τï ψωµÝ και τï κρασÝ της ΘεÝας
ΕυøαριστÝας γÝνïνται Σñµα και
ΑÝµα τïυ Ìριστïà,

ñ τï νερÞ τïυ ΒαπτÝσµατïς και τïυ
Αγιασµïà γÝνεται φïρÛας αγια-
σµïà,

ñ τï λÀδι τïυ ΕυøελαÝïυ αγιÀúεται
και γÝνεται θεραπευτικÞ για τις
ψυøÛς και 

ñ τα σñµατα των πιστñν (σñµατα αγÝων Þπως τïυ Αγ. ∆ιïνυσÝïυ,
Αγ. ΣπυρÝδωνα κ.À.) γνωρÝúïυν απÞ τñρα Ûνα εÝδïς αφθαρτισµïà
και γÝνïνται πηγÛς θεραπειñν και αγιασµïà. 
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«Iνα καÝ διÀ στïιøεÝων, καÝ δι’
�γγÛλων καÝ δι’ �νθρñπων, καÝ
διÀ �ρωµÛνων, καÝ δι’ �ïρÀτων,
δïêÀúηταÝ σïυ τÞ ΠανÀγιïν
�Oνïµα».

ΕυøÜ τïυ ΜεγÀλïυ 

Αγιασµïà των ΘεïφανεÝων



∆. TO OPAMA THΣ BAΣIΛEIAΣ TOY ΘEOY

Ùλα αυτÀ τα παραδεÝγµατα δεÝøνïυν Þτι η ΕκκλησÝα, συνεøÝúï-
ντας τï Ûργï τïυ Ìριστïà, σταδιακÀ και αθÞρυâα µεταµïρφñνει την
àλη για να µπïρÛσει να úÜσει και αυτÜ στην αναµενÞµενη ΒασιλεÝα
τïυ Θεïà. ΑυτÜ την πραγµατικÞτητα απïτυπñνει η ΜεταµÞρφωση
τïυ Ýδιïυ τïυ Ìριστïà και αυτÞ τï Þραµα περιγρÀφει και ï πρïφÜ-
της ΙωÀννης στην ΑπïκÀλυψη (21,1-5):

E. "ΠPOΣ∆OKΩ ANAΣTAΣIN NEKPΩN"

Ùταν ï ΑπÞστïλïς Παàλïς κηρàττïντας στïν Íρειï ΠÀγï στην
ΑθÜνα µÝλησε στïυς ΑθηναÝïυς για την εκ νεκρñν ανÀσταση τïυ
Ìριστïà, αυτïÝ, κïρïϊδεàïντÀς τïν, τïν Ûδιωêαν ευγενικÀ απÞ τï âÜ-
µα. ×ταν ανïησÝα κατÀ τïυς αρøαÝïυς Îλληνες να αναστηθεÝ τï σñ-
µα, πïυ τï θεωρïàσαν φυλακÜ της ψυøÜς και να συνεøÝúει να εÝναι
φυλακÜ για µια αιωνιÞτητα. Η ΕκκλησÝα Þµως επιµÛνει στï Σàµâïλï
της ΠÝστης της: πρïσδïκñ ανÀστασιν νεκρñν. ∆εν ελπÝúει δηλαδÜ α-
πλÀ σε µια αθανασÝα της ψυøÜς αλλÀ και σε ανÀσταση των σωµÀτων.
Και η ελπÝδα της αυτÜ εÝναι ταυτÞøρïνα και µια âεâαιÞτητα. Αφïà ï
ÌριστÞς αναστÜθηκε µε τï σñµα τïυ και εµεÝς µε τï σñµα µας θα α-
ναστηθïàµε. Îνα σñµα Þµως µεταµïρφωµÛνï, πνευµατικÞ αλλÀ µε υ-
λικÞτητα, Þπως τïυ αναστηµÛνïυ Ìριστïà, πïυ ψηλÀφησε ï δàσπι-
στïς ΘωµÀς για να πειστεÝ για την ΑνÀστασÜ τïυ. Îνα τÛτïιï σñµα
δε θα φθεÝρεται πια, δε θα πεθαÝνει και δε θα περιïρÝúεται απÞ τïυς
νÞµïυς της φàσης (ενñ ïι πÞρτες Üταν κλειστÛς -ΙωÀν. 20,19· 26- εµ-
φανÝστηκε ï αναστηµÛνïς ÌριστÞς στïυς µαθητÛς τïυ).

Η σωµατικÞτητα συνεπñς δεν εÝναι øαρακτηριστικÞ τïυ ανθρñ-
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ΤÞτε εÝδα Ûναν καινïàριï ïυρανÞ και µια καινïàρια γη. Ã πρñτïς ïυρανÞς
κι η πρñτη γη εêαφανÝστηκαν, κι η θÀλασσα δεν υπÀρøει πια. Κι εÝδα την À-
για ΠÞλη, τη νÛα ΙερïυσαλÜµ, να κατεâαÝνει απÞ τïν ïυρανÞ, απÞ τï ΘεÞ, Û-
τïιµη σα τη νàφη πïυ στïλισµÛνη περιµÛνει τïν Àντρα της. Κι Àκïυσα µια
δυνατÜ φωνÜ απ’ τï θρÞνï να λÛει: "Να, η κατïικÝα τïυ Θεïà µαúÝ µε τïυς
ανθρñπïυς. Θα κατïικÜσει µαúÝ τïυς κι αυτïÝ θα απïτελïàν τï λαÞ τïυ. Ã Ý-
διïς ï ΘεÞς θα εÝναι µαúÝ τïυς, θα διñêει κÀθε δÀκρυ απÞ τα µÀτια τïυς, κι ï
θÀνατïς δεν θα υπÀρøει πια· ïàτε πÛνθïς ïàτε κλÀµα ïàτε πÞνïς θα υπÀρøει
πια, γιατÝ τα παλιÀ πÛρασαν". Και εÝπε αυτÞς πïυ καθÞταν στï θρÞνï: "Να,
Þλα τα κÀνω καινïàρια".



πïυ µÞνï στην εδñ úωÜ, αλλÀ θα εÝναι øαρακτηριστικÞ τïυ και στην
αιñνια úωÜ. Και επιπλÛïν η àλη "θα απελευθερωθεÝ απÞ την υπï-
δïàλωσÜ της στη φθïρÀ, και θα µετÀσøει στην ελευθερÝα πïυ θ’ απï-
λαµâÀνïυν τα δïêασµÛνα παιδιÀ τïυ Θεïà" (Ρωµ. 8,21) µεταµïρφω-
µÛνη. ΜÞνï ï øριστιανισµÞς υψñνει την àλη σε τÛτïιï σηµεÝï και δÝ-
καια κÀπïιïι µελετητÛς τïυ τïν θεωρïàν ως την "υλιστικÞτερη" απ’
Þλες τις κïσµïθεωρÝες.
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ñ Ã ΘεÞς πïυ απÞ τη φàση τïυ εÝναι καλÞς και αγαθÞς δηµιïàρ-
γησε πïλà καλÀ κÀθε υλικÜ και πνευµατικÜ πραγµατικÞτητα.

ñ Ã ÌριστÞς παÝρνïντας την ανθρñπινη φàση âεâαÝωσε την αêÝα
τïυ ανθρωπÝνïυ σñµατïς και κατïøàρωσε τη σπïυδαιÞτητα της
àλης. Îδειêε µε τη úωÜ τïυ Þτι η σωτηρÝα δεν αφïρÀ µÞνï στις
πνευµατικÛς πραγµατικÞτητες αλλÀ και στις υλικÛς.

ñ Η ΕκκλησÝα, συνεøÝúïντας τï Ûργï τïυ Ìριστïà, Þøι µÞνï απï-
δÛøεται την àλη, αλλÀ µÛσα απÞ τα µυστÜριÀ της µε τη δρÀση
τïυ ΑγÝïυ Πνεàµατïς ενεργεÝ σταδιακÀ και αθÞρυâα τïν
αφθαρτισµÞ της àλης, για να µετÀσøει και αυτÜ µεταµïρφωµÛνη
στη ΒασιλεÝα τïυ Θεïà.

ñ Η σωµατικÞτητα εÝναι øαρακτηριστικÞ τïυ ανθρñπïυ και στην
εδñ και στην αιñνια úωÜ. ΑυτÜ την αλÜθεια ïµïλïγïàµε µε τï
Σàµâïλï της πÝστης.

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. Ã øριστιανισµÞς εÝναι µια πνευµατικÜ διδασκαλÝα και δε νïιÀúε-
ται για την àλη. ΕÝναι σωστÜ αυτÜ η αντÝληψη;

2. Τι θα Ûλεγες σε ïρισµÛνïυς øριστιανïàς πïυ αισθÀνïνται Àâïλα
µε τï σñµα τïυς και θεωρïàν τις λειτïυργÝες τïυ ακÀθαρτες;

3. Με πïιïυς τρÞπïυς ï ÌριστÞς âεâαÝωσε και κατïøàρωσε την α-
êÝα της àλης και τïυ σñµατïς; Πñς συνεøÝúει τï Ûργï τïυ σ’ αυτÞ
τï θÛµα η ΕκκλησÝα;

4. Τι διακηρàττïυµε Þταν λÛµε στï Σàµâïλï της πÝστης "πρïσδïκñ
ανÀστασιν νεκρñν";

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να γνωρÝσετε πïια εÝναι η θÛση τïυ øριστιανïà για την εργα-
σÝα µÛσα σ' Ûνα τεøνïκρατïàµενï κÞσµï.

Η  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΕ  ΕΝΑ
ΤΕÌΝÃΚΡΑΤÃΥΜΕΝÃ  ΚÃΣΜÃ

1144

17τÿ� δb Aδαµ εrπεν Oτι �κïυσας τ�ς

φων�ς τ�ς γυναικÞς σïυ καÝ �φαγες

�πe τï� êàλïυ, ïy �νετειλÀµην σïι

τïàτïυ µÞνïυ µc φαγε�ν �π’ α�τï�,

�πικατÀρατïς � γ� �ν τï�ς �ργïις

σïυ· �ν λàπαις φÀγFη α�τcν πÀσας

τÀς �µÛρας τ�ς úω�ς σïυ· 18�κÀνθας

καd τριâÞλïυς �νατελε� σïι, καd

φÀγFη τeν øÞρτïν τï� �γρï�. 19�ν

�δρ�τι τï� πρïσñπïυ σïυ φÀγFη τeν

�ρτïν σïυ ²ως τï� �πïστρÛψαι σε

ε�ς τcν γ�ν, �ê wς �λÜµφθης· Âτι γ� εr

καd ε�ς γ�ν �πελεàσFη.

"Ã ΘεÞς εÝπε στïν ΑδÀµ: "ΕπειδÜ À-

κïυσες τη γυναÝκα σïυ κι Ûφαγες α-

πÞ τï δÛντρï, απ' τï ïπïÝï σε εÝøα

διατÀêει να µη φας, καταραµÛνη θα

εÝναι η γη εêαιτÝας σïυ. Με µÞøθï θα

την καλλιεργεÝς σ' Þλη σïυ τη úωÜ.

ΑγκÀθια και τριâÞλλια θα σïυ âλα-

σταÝνει και θα τρως τï øïρτÀρι  τïυ

αγρïà. Με τïν ιδρñτα τïυ πρïσñ-

πïυ σïυ θα τρως τï ψωµÝ σïυ, ñ-

σπïυ να êαναγυρÝσεις στη γη απÞ

την ïπïÝα πρïÜλθες, γιατÝ øñµα εÝ-

σαι, και στï øñµα θα επιστρÛψεις". 

Γεν. 3, 17-19



A. ΣKOΠOΣ THΣ EPΓAΣIAΣ

Τï γιατÝ εργÀúεται ï Àνθρωπïς, πïιï
σκïπÞ υπηρετεÝ η εργασÝα για τη úωÜ
και την κïινωνÝα, γιατÝ η εργασÝα εÝναι
δικαÝωµα κÀθε ανθρñπïυ και Þøι πρï-
νÞµιï κÀπïιων, εÝναι θÛµατα πïυ øρειÀ-
úεται να αναλυθïàν κÀτω απÞ Àλλï πρÝ-
σµα µÛσα στïν τεøνïκρατïàµενï κÞσµï
της επïøÜς µας.

Με τï µÀτι της σàγøρïνης πραγµατικÞτητας µπïρïàµε να διακρÝ-
νïυµε διÀφïρες αντιλÜψεις για την εργασÝα: Àλλïι εργÀúïνται για
να επιâιñσïυν ικανïπïιñντας τις âιïτικÛς τïυς ανÀγκες, Àλλïι για
να κερδÝσïυν και να πïλλαπλασιÀσïυν τα υλικÀ αγαθÀ, Àλλïι εργÀ-
úïνται για να εêïυσιÀúïυν τïυς Àλλïυς, Àλλïι µε την εργασÝα øαÝρï-
νται τη δηµιïυργÝα και την πρïσφïρÀ, Àλλïι πÀλι ως εργασιïµανεÝς
θεωρïàν αυτïσκïπÞ την εργασÝα και εγκαταλεÝπïυν κÀθε ιερÀρøηση
στÞøων για τη úωÜ. 

Τï ρÜµα εργÀúïµαι πρïÛρøεται απÞ τη λÛêη Ûργï, πïυ σηµαÝνει
και τïν σκïπÞ και τï πρïϊÞν της εργασÝας. Τï νÞηµα της εργασÝας
κατÀ τη øριστιανικÜ αντÝληψη εÝναι âαθàτερï γιατÝ Ûøει σøÛση µε τις
κïινωνικÛς αêÝες και τïν ανθρñπινï πρïïρισµÞ.

Στην ΠαλαιÀ ∆ιαθÜκη η φàση της εργασÝας εêυψñνεται απÞ την
αρøÜ της δηµιïυργÝας. Ã Àνθρωπïς, σαν δηµιïàργηµα τïυ Θεïà, τï-
πïθετεÝται στï øñρï τïυ παραδεÝσïυ, σ' Ûνα ïικεÝï περιâÀλλïν πρïς
την εικÞνα τïυ. ΕκεÝ δε µÛνει αδρανÜς και Àπρακτïς, αλλÀ τïυ δÝνε-
ται η θεϊκÜ εντïλÜ να καλλιεργεÝ τη γη και να τη φυλÀσσει. ∆ηλαδÜ,
ενñ ï σκïπÞς τïυ ανθρñπïυ εÝναι η ïµïÝωση µε τï ΘεÞ, η εργασÝα εÝ-
ναι αêÝα και λειτïàργηµα αυτïà τïυ σκïπïà και δεν Ûρøεται σε αντÝ-
θεση µε αυτÞν. 

Η εργασÝα øαρακτηρÝúεται ως καλÜ Ü κακÜ Þøι απÞ τï εÝδïς της,
αλλÀ απÞ τïν σκïπÞ πïυ της δÝνει ï Àνθρωπïς στη úωÜ. Ã πνευµατι-
κÞς Àνθρωπïς Ûøει σαν πρïτεραιÞτητες στη úωÜ τη γνñση τïυ εαυ-
τïà τïυ, τïυ Θεïà, την αληθινÜ σøÛση µε τïν συνÀνθρωπï - συνεργÀ-
τη - και τï φυσικÞ περιâÀλλïν. Ùλα αυτÀ στïν "ΠαρÀδεισï" Üταν
αρµïνικÀ, γιατÝ ï Àνθρωπïς εÝøε αγαθÛς σøÛσεις µε τï ∆ηµιïυργÞ
τïυ. Γι' αυτÞν τïν λÞγï και η εργασÝα Üταν øωρÝς πÞνï και κÞπï.
ΑπÞ τη στιγµÜ πïυ ï Àνθρωπïς µε τïν εγωισµÞ τïυ διÛκïψε την επα-
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ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

εργασÝα, θεϊκÜ εντïλÜ,
ευλïγÝα, κατÀρα, 
δηµιïυργÝα, 
αλλïτρÝωση, αυτïσκï-
πÞς, ÃρθÞδïêη Àσκηση



φÜ τïυ µε τï ΘεÞ, τÞτε τï κακÞ εισøñρησε παντïà στη úωÜ, γεγïνÞς
πïυ εÝøε συνÛπειες και στïν τïµÛα της εργασÝας.

B. ΣYNEΠEIEΣ ΣTHN EPΓAΣIA AΠO THN
AΠOMAKPYNΣH TOY ANΘPΩΠOY AΠO TO ΘEO

α) Με την επιλïγÜ τïυ ανθρñπïυ να συνεργασθεÝ µε τï κακÞ η ερ-
γασÝα απÞ ευλïγÝα µετατρÀπηκε σε κατÀρα. Ã ΘεÞς, µετÀ την ανυ-
πακïÜ των πρωτïπλÀστων, τïυς εÝπε Þτι µε κÞπïυς και ιδρñτα θα
âγÀúïυν τï ψωµÝ τïυς. Îτσι, η εργασÝα για τïν Àνθρωπï απÞ ανñδυ-
νη Ûγινε κïπιαστικÜ και επÝπïνη. 

â) Η εργασÝα απÞ αναφαÝρετï δικαÝωµα úωÜς και κïινωνικÜς ευ-
δαιµïνÝας Ûγινε µÀστιγα για την κïινωνικÜ ειρÜνη, τη δικαιïσàνη
και την ισÞτητα των ανθρñπων. Η εργασÝα απÞ εντïλÜ τïυ Θεïà Ûγι-
νε µÛσï ψυøïλïγικÜς πÝεσης, εêïυσÝας και ανταλλαγµÀτων. Η σεêïυ-
αλικÜ εκµετÀλλευση των εργαúÞµενων παιδιñν Ûøει πÀρει δραµατι-
κÛς διαστÀσεις σε πïλλÛς øñρες τïυ κÞσµïυ.

γ) Η εργασÝα απÞ µÛσï πïυ Üταν για την τελειïπïÝηση τïυ ανθρñ-
πïυ Ûγινε αυτïσκïπÞς Ü µÛσï απïêÛνωσης τïυ ανθρñπïυ απÞ τïν
ΘεÞ, τïν συνÀνθρωπï και τη φàση. Ã Àνθρωπïς µε την αλαúïνεÝα
τïυ Ûκανε την εργασÝα να υπηρετεÝ την απληστÝα τïυ. ΚαταστρÛφει
τη συναισθηµατικÜ τïυ úωÜ και την ακεραιÞτητα της ανθρñπινης
πρïσωπικÞτητας. ΚατïικεÝ πλÛïν σε Ûνα αφàσικï περιâÀλλïν, δε úει
ανÀµεσα στα φυτÀ και τα úñα,  τρÛφεται µε συνθετικÛς τρïφÛς και α-
ναπνÛει δηλητηριασµÛνï αÛρα. 

δ) Ã Àνθρωπïς αισθÀνεται την εργασÝα ως µισθωτÜ σκλαâιÀ και
αγγαρεÝα, εργÀúεται µε τï ρïλÞι στï øÛρι εÝτε γιατÝ αισθÀνεται Þτι
τïν εκµεταλλεàïνται εÝτε γιατÝ αναγκÀúεται να κÀνει κÀτι πïυ δεν α-
νταπïκρÝνεται στην κλÝση τïυ, δεν τï αγαπÀ. Ã ΘεÞς της αγÀπης êε-
øνιÛται κατÀ την ñρα της εργασÝας, εÝναι σαν να µην υπÀρøει, τïν Û-
διωêε τï εγñ και τï ατïµικÞ συµφÛρïν.

Γ. TA ΣHMEPINA ΠPOBΛHMATA EPΓAΣIAΣ KAI TA
ΨYXIKA KENA

Η απïυσÝα µιας πÝστης για την ερµηνεÝα τïυ σκïπïà και της θÛ-
σης της εργασÝας στη úωÜ τïυ ανθρñπïυ, δηµιïυργεÝ πρïâλÜµατα
στην αντιµετñπισÜ της. Η τεøνïλïγικÜ εêÛλιêη µε την αυτïµατïπïÝη-
σÜ της, øωρÝς πρïνïητικÞτητα και πνεàµα αλληλεγγàης για δηµιïυρ-
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γÝα και Àλλων ευκαιριñν απασøÞλησης των ανθρñπων, µεÝωσε τις
θÛσεις εργασÝας µε απïτÛλεσµα να πïλλαπλασιÀúïνται ïι Àνεργïι. 

Ã Àνθρωπïς αλλïτριñθηκε µε την εργασÝα, δηλαδÜ απïêενñθηκε
απÞ τη γνñση τïυ εαυτïà τïυ, την αναúÜτηση της σøÛσης τïυ µε τï
ΘεÞ και τïυς συνανθρñπïυς τïυ. Με την εργασÝα σε øñρïυς τεøνïλï-
γικÀ εêïπλισµÛνïυς για µαúικÜ παραγωγÜ πρïϊÞντων øÀνεται η πρï-
σωπικÜ πρïσφïρÀ τïυ ανθρñπïυ, η αêιïπïÝηση των øαρισµÀτων και
η øαρÀ της πρïσωπικÜς δηµιïυργÝας.

Ã Àνθρωπïς αισθÀνεται µïναêιÀ και ανασφÀλεια Þταν αντιµετω-
πÝúεται ως παραγωγικÜ µηøανÜ µε ηµερïµηνÝα λÜêης, Þταν αêιïλï-
γεÝται για τï τι παρÀγει και Þøι για τï τι εÝναι. Για να úÜσïυν ïι µη-
øανÛς και ïι αριθµïÝ, θανατñνεται η ανθρωπιÀ και δηµιïυργεÝται
συνωστισµÞς στα ταµεÝα ανεργÝας. 

Ùσï εÝναι ισøυρÞ τï δικαÝωµα για τη úωÜ, Àλλï τÞσï εÝναι και για
την εργασÝα. Ùταν η εργασÝα γÝνεται µÛσï εκµετÀλλευσης τïυ αν-
θρñπïυ øÀνει την αêÝα της και δηµιïυργεÝ σàγøυση στην πρïσωπικÜ
και κïινωνικÜ úωÜ. 

Ùταν κερδïσκïπÝα και τεøνïλïγÝα πρïηγïàνται της ανθρñπινης
αêÝας øÀνεται τï πνευµατικÞ περιεøÞµενï της εργασÝας. Ã Àνθρωπïς
κÀνïντας την εργασÝα αυτïσκïπÞ, απïµïνñνεται και δε λειτïυργεÝ
πλÛïν ως εικÞνα τïυ Θεïà και ως συνÀνθρωπïς. ΤελικÀ ï Àνθρωπïς
úει για να εργÀúεται Ü εργÀúεται για να úει;

∆. H ΠPOTAΣH THΣ EKKΛHΣIAΣ

1. Η εργασÝα, µε την εµφÀνιση τïυ Ìριστïà, πïυ ï Ýδιïς εÝναι η αλÜ-
θεια της úωÜς, παÝρνει τη σωστÜ της θÛση:

ñ ΕÝναι µÛρïς της Àσκησης τïυ ανθρñπïυ για να τελειïπïιηθεÝ, να
θεωθεÝ. 

ñ ΑπïτελεÝ αêÝα και Þøι ντρïπÜ και κατÀρα, αφïà και ï Ýδιïς ï Ìρι-
στÞς ασκïàσε τï επÀγγελµα τïυ êυλïυργïà, υπïτÀσσïντÀς τï
στην απïστïλÜ τïυ. 

ñ Ã ΑπÞστïλïς Παàλïς σηµειñνει Þτι η πρïσωπικÜ εργασÝα Ûøει
αêÝα, επειδÜ σøετÝúεται Àµεσα µε την αêÝα της Ýδιας της úωÜς και
καταδικÀúει τïν τεµπÛλη πïυ úει σε âÀρïς τïυ Àλλïυ... και για να
υπïγραµµÝσει πως Þλïι Ûøïυν ανÀγκη την εργασÝα, λÛει Þτι "εκεÝ-
νïς πïυ δεν θÛλει να εργÀúεται να µην τρñει".

98 BHMATA ΠIΣTHΣ KAI ZΩHΣ



ñ Η εργασÝα δεν πρÛπει να απïτελεÝ στïιøεÝï εκµετÀλλευσης και
διÀκρισης των ανθρñπων, αφïà ï αγñνας και ï σκïπÞς τïυ
ανθρñπïυ εÝναι κïινÞς.

Ã ÌριστÞς øρησιµïπïιεÝ τις λÛêεις "εργÀτης" και "θερισµÞς" για
τïυς µαθητÛς τïυ και για εκεÝνïυς πïυ αγωνÝúïνται για την πραγ-
µÀτωση της âασιλεÝας τïυ Θεïà στïν κÞσµï (Ματθ. 10, 37).

2. Η εργασÝα, ως εντïλÜ τïυ Θεïà, Ûøει σøÛση και µε τις Àλλες εντïλÛς
τïυ Θεïà πïυ απïâλÛπïυν στην ïλïκλÜρωση τïυ ανθρñπïυ. ∆η-
λαδÜ ï Àνθρωπïς κατÀ την ñρα της εργασÝας τïυ Ûøει στï νïυ και
στην ψυøÜ τïυ τις αρετÛς της αγÀπης, της αλληλεγγàης, της δικαι-
ïσàνης, Þπως τις παρÛδωσε ï ÌριστÞς και ïι Àγιïι µε τη úωÜ τïυς.
∆εν µπïρεÝ ï øριστιανÞς να πλïυτÝúει απÞ την εργασÝα τïυ και σαν
τïν Àφρïνα πλïàσιï να αγνïεÝ τïν Àνεργï και τïν φτωøÞ συνÀν-
θρωπï. Η περικïπÜ τïυ ΕυαγγελÝïυ, πïυ παρïυσιÀúει τï φτωøÞ
ΛÀúαρï να τρñει απÞ τα ψÝøïυλα πïυ Ûπεφταν απÞ τï τραπÛúι τïυ
αναÝσθητïυ πλïυσÝïυ, εÝναι αρκετÜ για να διδÀêει τïν Àνθρωπï Þ-
τι κÀθε πρÀêη καταγρÀφεται ανεêÝτηλα στη συνεÝδησÜ τïυ και
µπïρεÝ να τïν ελÛγøει παντïτινÀ.

3. Στην ÃρθïδïêÝα η εργασÝα εÝναι υπïταγµÛνη στην Àσκηση και
στην πρïσευøÜ, πïυ ανεâÀúïυν τïν Àνθρωπï στï ΘεÞ και τïν κÀ-
νïυν αδελφÞ στην κïινωνÝα των ανθρñπων. Η εργασÝα µε την πÝστη
πρïς τï ΘεÞ âïηθÀ, ñστε να διατηρεÝται η αρµïνÝα τïυ κÞσµïυ και
της φàσης. Ã ΑπÞστïλïς Παàλïς λÛει Þτι ï Àνθρωπïς Ûøει δÞêα, τι-
µÜ και ειρÜνη Þταν "εργÀúεται τï αγαθÞ". Ã Àνθρωπïς, σε κÀθε
στιγµÜ και σε κÀθε øñρï εÝτε µÛσα εÝτε Ûêω απÞ την εργασÝα, παρα-
µÛνει µÛλïς της ΕκκλησÝας  και µπïρεÝ να τηρεÝ τï θÛληµα τïυ Θε-
ïà, να τïν δïêïλïγεÝ και να συνεøÝúει την ενÀρετη úωÜ.

4. Η εργασÝα πïυ δεν Ûøει ως στÞøï τη µεταµÞρφωση τïυ ανθρñπïυ
και τïυ κÞσµïυ γÝνεται αιτÝα καλλιÛργειας της µαταιïδïêÝας και
της πνευµατικÜς στασιµÞτητας µε συνÛπεια και την καταστρïφÜ
της φàσης. Ã ΑπÞστïλïς Παàλïς λÛει Þτι: καθετÝ πïυ κÀνετε, να τï
κÀνετε µε Þλη σας την καρδιÀ, σαν να τï κÀνετε για τïν Κàριï και
Þøι για τïυς ανθρñπïυς (Κïλ. 3, 23). Στα παλιÀ øρÞνια ïι πιστïÝ Û-
φερναν στην ΕκκλησÝα την πρñτη συγκïµιδÜ απÞ τïυς καρπïàς
της γης πïυ καλλιεργïàσαν για να ευλïγηθïàν απÞ τïν ΘεÞ και να
τïν ευøαριστÜσïυν.
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5. H λÛêη επÀγγελµα πρïÛρøεται απÞ τï ρÜµα επαγγÛλλïµαι, πïυ ση-
µαÝνει υπÞσøïµαι στïν εαυτÞ µïυ, στïν ΘεÞ και στην κïινωνÝα. Με
τï επÀγγελµα και την εργασÝα ï πιστÞς αêιïπïιεÝ τα øαρÝσµατÀ
τïυ και τα εντÀσσει στïν αγñνα για να τελειïπïιηθεÝ, να µïιÀσει
στïν ΘεÞ. ΚατÀ τïν Μ. ΒασÝλειï "ï ïÝκïς τïυ Θεïà, πïυ εÝναι η
ΕκκλησÝα τïυ úñντïς Θεïà, Ûøει κυνηγïàς, πεúïπÞρïυς, αρøιτÛ-
κτïνες, ïικïδÞµïυς, γεωργïàς, âïσκïàς, αθλητÛς, στρατιñτες".  Ã
Μ. ΒασÝλειïς παρατηρεÝ Þτι Þλα τα επαγγÛλµατα τïυ ανθρñπïυ ε-
êασφαλÝúïυν µε την πÝστη στï ÌριστÞ τïν ïρθÞ τρÞπï εêÀσκησÜς
τïυς και την επιµÛλεια της ανθρñπινης επιθυµÝας. 

Με την αναδρïµÜ των παραπÀνω πρïϋπïθÛσεων, η εργασÝα δεν
θα εÝναι δïυλεÝα σε πÀθη και συµφÛρïντα αλλÀ ευλïγηµÛνη, γιατÝ ï
Àνθρωπïς θα συνεργÀúεται µε τïν ΘεÞ και θα âλÛπει τïν πλησÝïν
τïυ σαν τïν εαυτÞ τïυ. Στïν ÃρθÞδïêï µïναøισµÞ, πïυ εÝναι Ûνας α-
πÞ τïυς δρÞµïυς πïυ ïδηγïàν πρïς τη θÛωση τïυ ανθρñπïυ, η κÀθε
εργασÝα ïνïµÀúεται διακïνÝα και κατÀ την ñρα της εκτÛλεσÜς της ï
µïναøÞς, αδελφÞς, τη συνïδεàει µε την πρïσευøÜ. ΣÜµερα και η
ΕκκλησÝα øρησιµïπïιεÝ την τεøνïλïγÝα, για να διακïνεÝ τïν Àνθρω-
πï και να δïêïλïγεÝ τïν ΘεÞ. 

Ã Àνθρωπïς µÛσα στην τεøνïκρατïàµενη επïøÜ µπïρεÝ να απïτε-
λÛσει τïν δÞκιµï εργÀτη τïυ θελÜµατïς τïυ Θεïà. ΜÛσα στïν κÞσµï
µε τα τÞσα πρïâλÜµατα ï Àνθρωπïς µπïρεÝ να απïτελÛσει, κατÀ τïν
ΑπÞστïλï Παàλï τïν εργÀτη πïυ θα εÝναι σκεàïς εàøρηστï, ετïιµα-
σµÛνï για κÀθε Ûργï αγαθÞ. (Β´ Τιµ. 2, στÝøïι 15 και 21)
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ñ Η εργασÝα απïτελεÝ για τïν Àνθρωπï απÞ τη στιγµÜ πïυ δηµι-
ïυργÜθηκε θεϊκÜ εντïλÜ. 

ñ Η εργασÝα µε τη διακïπÜ της σøÛσης Θεïà και ανθρñπïυ µετα-
τρÀπηκε απÞ Àπïνη και Àλυπη, πïυ Üταν στïν ΠαρÀδεισï της
ευδαιµïνÝας, σε επÝπïνη και κïπιñδη Ûêω απÞ αυτÞν.  Με την
απïµÀκρυνση τïυ ανθρñπïυ απÞ τïν ΘεÞ, απÞ µÛσï πïυ Üταν
για την τελεÝωσÜ τïυ Ûγινε εργαλεÝï απïπρïσανατïλισµïà και
αλλïτρÝωσης.  ÌωρÝς ΘεÞ, η εργασÝα µε τη σàγøρïνη τεøνïλï-
γÝα αιøµαλñτισε τïν Àνθρωπï και τïν Ûκανε δïàλï της. 

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 
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ñ Με τη θυσÝα και την αγÀπη τïυ Ìριστïà για τïν Àνθρωπï η
εργασÝα êαναπαÝρνει τï αληθινÞ νÞηµα για την ανθρñπινη úωÜ.
ΓÝνεται ευλïγÝα Þταν ενταøθεÝ στïν αγñνα για την πνευµατικÜ
πρÞïδï και πρïκïπÜ, Þταν υπηρετεÝ τïν Ûνα σκïπÞ τïυ ανθρω-
πÝνïυ γÛνïυς πïυ εÝναι η συµµετïøÜ τïυ στη âασιλεÝα τïυ Θεïà.

1. ΑπÞ πÞτε η εργασÝα Ûγινε κατÀρα για τïν Àνθρωπï; 
2. ΣÜµερα πñς γÝνεται δïàλïς ï Àνθρωπïς µε την εργασÝα; 
3. Ùταν εργÀúεσαι µπïρεÝ να θυµÀσαι τïν ΘεÞ και τïν συνÀνθρω-

πï και πñς; 
4. ΠÞτε η τεøνïλïγικÜ εêÛλιêη µπïρεÝ να ωφελÜσει τïν εργαúÞµενï; 
5. ΑλλÀúει τï νÞηµα της εργασÝας µÛσα στïν ÌριστιανισµÞ;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



12µηδεÝς σïυ τ�ς νεÞτητïς καταφρï-

νεÝτω, �λλa τàπïς γÝνïυ τ�ν πιστ�ν

�ν λÞγÿω, �ν �ναστρïφF�, �ν �γÀπη, �ν

πνεàµατι, �ν πÝστει, �ν �γνεÝÖα. 13²ως

�ρøïµαι, πρÞσεøε τF� �ναγνñσει, τF�

παρακλÜσει, τF� διδασκαλÝÖα.

Α´Τιµ. 4, 12-13

ΚανεÝς να µη σε καταφρïνεÝ πïυ εÝ-
σαι ακÞµη νÛïς. ΑντÝθετα, να γÝνεις
υπÞδειγµα για τïυς πιστïàς µε τï
λÞγï, µε τη συµπεριφïρÀ σïυ, µε την
αγÀπη, µε την πνευµατικÜ úωÜ, µε
την πÝστη, µε την αγνÞτητα. ßσπïυ
να Ûρθω, συγκÛντρωσε την πρïσïøÜ
σïυ στην ανÀγνωση των Γραφñν,
στις συµâïυλÛς και στη διδασκαλÝα.

ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να γνωρÝσετε τï περιεøÞµενï της øαρÀς στη úωÜ.
ñ Να κατανïÜσετε τï νÞηµα της ψυøαγωγÝας.
ñ Να γνωρÝσετε πñς µπïρεÝτε να εκµεταλλευτεÝτε καλàτερα τï

øρÞνï σας. 
ñ Να γνωρÝσετε την πρÞταση της EκκλησÝας στï θÛµα της

øαρÀς.

ΘΕΛΩ  ΝΑ  ÌΑΡΩ  ΤΗ  ·ΩΗ  ΜÃΥ
ΣΕ  ΕΝΑ  ΠΙÃ  ΕΛΕΥΘΕΡÃ  ΚÃΣΜÃ
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Τï παραπÀνω κεÝµενï εÝναι απÞ την πρñ-
τη επιστïλÜ πïυ Ûστειλε ï ΑπÞστïλïς Παà-
λïς στïν ΤιµÞθεï (1ïς αι. µ. Ì.), πïυ υπÜρêε
µαθητÜς, âïηθÞς τïυ και αργÞτερα επÝσκï-
πïς ΕφÛσïυ.

Ùπως τï καταγρÀφει Ûνας ιστïρικÞς, τα
αγνÀ νιÀτα τïυ ΤιµÞθεïυ, η ευσÛâεια και η ε-
êυπνÀδα τïυ Àρεσαν στïν ΑπÞστïλï Παàλï
πïυ τïν επÛλεêε για συνεργÀτη τïυ. ×ταν α-
γαπητÞς γιατÝ εÝøε καλλιεργÜσει τα φυσικÀ
øαρÝσµατα και εÝøε τη øÀρη τïυ Θεïà.

A. KANEIΣ NA MHN KATAΦPONEI
TH NEOTHTA

ΝÛïς σηµαÝνει δàναµη, αθωÞτητα, αγνÞτητα, αυθïρµητισµÞ, ηρω-
ισµÞ, γενναιÞτητα στην ανÀληψη ευθυνñν, δηµιïυργικÞτητα, ïρÀµα-
τα και στÞøïυς. Ùλα αυτÀ δÝνïυν Ûνα ιδιαÝτερï και êεøωριστÞ νÞηµα
στη νεÞτητα. Η ïικïγÛνεια και η κïινωνÝα, για να υπïστηρÝêïυν και
να πρïαγÀγïυν τη νεÞτητα øρειÀúεται να γνωρÝúïυν τι θα της πρï-
σφÛρïυν, ñστε να µην αøρηστευθïàν µÛσα στï øρÞνï η δυναµικÞτητα
και τα øαρÝσµατÀ της. Ã ΤιµÞθεïς γνñριúε απ' Ûêω την ΠαλαιÀ ∆ια-
θÜκη, αφïà η µÀνα τïυ και η γιαγιÀ τïυ τïν Ûâαúαν απÞ µικρÞ να τη
διαâÀúει. Η ΠαλαιÀ ∆ιαθÜκη, απïτÛλεσε γι' αυτÞν ïδηγÞ úωÜς.           

Η αληθινÜ úωÜ σøετÝúεται µε την πÝστη για τï ΘεÞ και µε Ûνα αλη-
θινÞ νÞηµα για τη úωÜ και τï θÀνατï. ΑπÞ τα øρÞνια της νηπιακÜς
ηλικÝας ï Àνθρωπïς µαθαÝνει για τïν τρÞπï πïυ θα øαÝρεται και θα
λυπÀται.

Ãι σøÛσεις των νÛων µε τïυς µεγÀλïυς:  στïιøεÝï ευδαιµïνÝας
Η σøÛση των νÛων µε τïυς µεγαλàτερïυς για να εÝναι ισïρρïπηµÛ-
νη και øαρïàµενη øρειÀúεται να στηρÝúεται σε δàï σταθερÛς âÀ-
σεις:

1. Στην κατανÞηση και στï σεâασµÞ. ΜπïρεÝς να σÛâεσαι τïυς µεγα-
λàτερïυς στην ηλικÝα κατανïñντας αυτÀ πïυ Ûøïυν περÀσει, µε τη
σκÛψη Þτι και εσà θα φτÀσεις εκεÝ. ΑυτÞ θα σε κÀνει να τïυς αντι-
µετωπÝúεις µε ευγÛνεια και Þøι âαριεστηµÛνα, κακÞκεφα και απÞ-
τïµα. ΕÝναι ευεργετικÞ να ακïàς και να øρησιµïπïιεÝς την εµπει-

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

νεÞτητα, σøÛσεις,
σκυθρωπÞς, 
στατικÞς, διασκÛ-
δαση, ψυøαγωγÝα,
πÀθη, φθïρÀ, 
σπατÀλη øρÞνïυ,
µÛτρï, εσωτερικÜ-
µÞνιµη øαρÀ, 
ανÀσταση, 
αιωνιÞτητα



ρÝα τïυς. Ùταν δïυν τη σàνεσÜ σïυ θα απïδεøθïàν ακÞµη και τις
παραινÛσεις σïυ πρïς αυτïàς.

2. Στη συνεργασÝα. Ãι νÛïι καταθÛτïυν την αθωÞτητα, τη γνησιÞτη-
τα και την αγωνιστικÞτητα και ïι µεγαλàτερïι τη γνñση και την ε-
µπειρÝα. Ãι µεγÀλïι, Ûøïντας σøÛση αγÀπης και εµπιστïσàνης πρïς
τïυς νεÞτερïυς, τïυς δÝνïυν ευκαιρÝες για ανÀληψη πρωτïâïυλιñν
και δρÀσης. Ã ΑπÞστïλïς Παàλïς εµπιστεàτηκε στïν ΤιµÞθεï λε-
πτÛς απïστïλÛς, Þπως για παρÀδειγµα να διδÀêει στïυς ΙïυδαÝïυς,
γνωρÝúïντας τη σταθερÜ πÝστη και την αµετακÝνητη πïρεÝα τïυ
στï αγαθÞ. Η αγÀπη τïυ για τï ÌριστÞ Üταν µÞνιµη πηγÜ øαρÀς
και Ûµπνευσης.

B. H ΣXEΣH TΩN NEΩN ME TOYΣ ΣYNOMHΛIKOYΣ

Στην επïøÜ µας ïι σøÛσεις των νÛων µε συνïµÜλικÀ τïυς Àτïµα,
δυστυøñς δεν µπïρïàν να ïικïδïµηθïàν σε σταθερÛς âÀσεις και να
ευδïκιµÜσïυν γιατÝ: 

α) Ã ανταγωνισµÞς στï επÝπεδï της εêωτερικÜς εµφÀνισης και της
µÞδας πïυ πρïωθεÝ η καταναλωτικÜ κïινωνÝα δηµιïυργεÝ αισθÜµα-
τα µειïνεκτικÞτητας και úηλïφθïνÝας.

â) Ã σαρκïλατρικÞς τρÞπïς úωÜς, η εναλλαγÜ ερωτικñν συντρÞ-
φων, µε απñτερï σκïπÞ µÞνï την ηδïνÜ, δηµιïυργεÝ τραυµατισµïàς
για τη µετÛπειτα úωÜ τïυς.

γ) Τï συµφÛρïν, ïι πρïσωπικÛς επιδιñêεις και φιλïδïêÝες τïυ ε-
νÞς Ü τïυ Àλλïυ φàλïυ καταστρÛφïυν φιλÝες και γεµÝúïυν θλÝψη και
απïγïÜτευση τïυς νÛïυς, ïι ïπïÝïι αναγκÀúïνται να στραφïàν σε
περιστασιακÛς και τυπικÛς σøÛσεις και Ûτσι δεν µπïρïàν να µιλÀνε
για τη φιλÝα σαν πηγÜ øαρÀς.

Γ. ΓIA NA MHN EIΣAI ΣKYΘPΩΠOΣ

ñ Ã øρÞνïς πïυ øÀνïυµε Àσκïπα πρïκαλεÝ δυστυøÝα γιατÝ Þταν τï
συνειδητïπïιÜσïυµε δεν επιστρÛφει πÝσω. Ã ΜÛγας ΒασÝλειïς
γρÀφει Þτι εÀν øÀσïυµε øρÜµατα µπïρïàµε να τα êαναπïκτÜσïυ-
µε, εÀν Þµως øÀσïυµε τïν καιρÞ µας δεν µπïρïàµε να τïν êανα-
âρïàµε. 

ñ O ΑπÞστïλïς Παàλïς µε επιστïλÜ πρïς τïν συνεργÀτη τïυ ΤÝτï,
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τïν πρïτρÛπει να απïφεàγει συúητÜ-
σεις ανωφελεÝς και µÀταιες και συµ-
âïυλεàει τïυς ΚïρινθÝïυς Þτι: "συνα-
ναστρïφÛς κακÛς φθεÝρïυν øρηστÀ
Üθη". Ãι ατÛρµïνες συúητÜσεις, øωρÝς
ïυσÝα και νÞηµα, φτωøαÝνïυν τï νÛï,
δεν τïν âïηθïàν να ανεâεÝ πνευµατι-
κÀ.

ñ Η εµµïνÜ της σκÛψης σε στενÞøωρες
καταστÀσεις τïυ παρελθÞντïς κÀνïυν
στατικÞ τïν Àνθρωπï και αøρηστεà-
ïυν τις δυνÀµεις τïυ. Ã ΑπÞστïλïς
Παàλïς µας πρïτρÛπει να γυρÝσïυµε
σελÝδα και να ατενÝσïυµε τï µÛλλïν.
(Φιλιπ. 3,13)  

ñ Η διασκÛδαση Þταν Ûøει σαν σκïπÞ
την ηδïνÜ των αισθÜσεων και την ικα-
νïπïÝηση των σαρκικñν παθñν τÞτε
πρïκαλεÝ ïδàνη στην ψυøÜ και δηµι-
ïυργεÝ ψυøικÀ κενÀ. Ã Àνθρωπïς
σÜµερα εÝναι γεµÀτïς απÞ υλικÀ
αγαθÀ κι Ûøει τις αισθÜσεις τïυ øïρτα-
σµÛνες. ΤÝπïτε Þµως δεν τïν ευøαρι-
στεÝ, παραµÛνει ανικανïπïÝητïς. 

ñ Η πïιÞτητα της ψυøαγωγÝας στïν
ελεàεθερï øρÞνï Ûøει σøÛση, θετικÜ Ü
αρνητικÜ, µε την αγωγÜ της ψυøÜς, µε
την καλλιÛργειÀ της. Îνα καλÞ
âιâλÝï, µια ακρÞαση µïυσικÜ, Ûνας
στïøαστικÞς περÝπατïς στη φàση, η
σøÛση µε την παρÀδïση και την τÛøνη
µπïρεÝ να συµâÀλïυν θετικÀ στη διÀ-
πλαση τïυ Üθïυς τïυ νÛïυ και να τïν
στηρÝêïυν σε δυσκïλÝες πïυ θα
παρïυσιαστïàν στï µÛλλïν.
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Η µικρÜ διÜγηση τïυ ΑγÝ-
ïυ ΑντωνÝïυ, απÞ τï Γερï-
ντικÞ, πïυ ακïλïυθεÝ, µας
πρïτρÛπει να ακïλïυθïàµε
τï µÛτρï στη úωÜ: ×ταν
κÀπïιïς κυνηγÞς Àγριων
úñων στην Ûρηµï πïυ εÝδε
τïν ΑââÀ Αντñνιï να παÝ-
úει µε τïυς αδελφïàς (µï-
ναøïàς) και σκανδαλÝστη-
κε. Ã ΓÛρïντας Αντñνιïς,
θÛλïντας να δεÝêει Þτι πρÛ-
πει να συµµεριúÞµαστε και
τη øαλÀρωση των µïνα-
øñν, λÛει στïν κυνηγÞ πïυ
σκανδαλÝστηκε: âÀλε Ûνα
âÛλïς στï τÞêï σïυ και τÛ-
ντωσÛ τï· και εκεÝνïς τï τÛ-
ντωσε· και πÀλι τïυ λÛει τÛ-
ντωσÛ τï· και τÞτε ï κυνη-
γÞς απÀντησε: εÀν τï τε-
ντñσω παραπÀνω απ' Þσï
αντÛøει τÞτε τï τÞêï θα
σπÀσει. ΛÛει ï ΓÛρïντας σ'
αυτÞν: Ûτσι συµâαÝνει και
στï Ûργï τïυ Θεïà, εÀν, πÛ-
ρα απÞ τï µÛτρï, δñσïυµε
Àσκηση στïυς αδελφïàς
πïλà γρÜγïρα θα απïκÀ-
µïυν. ÌρειÀúεται λïιπÞν µε
κατανÞηση να αντιµετωπÝ-
úïνται ïι αδελφïÝ. ΑυτÀ α-
φïà Àκïυσε απÞ τï ΓÛρï-
ντα ï κυνηγÞς, Ûνιωσε κα-
τÀνυêη, ωφελÜθηκε και α-
ναøñρησε. Και ïι µïναøïÝ,
στηριúÞµενïι στï γεγïνÞς
αυτÞ, αναøñρησαν για τïν
τÞπï τïυς. 

ΓερïντικÞ, Ûκδ. "ΑστÜρ",

ΑθÜνα 1961, σ. 2, µετÀφραση

Στ. ΠïρτελÀνïυ



∆. H ΠPOTAΣH THΣ EKKΛHΣIAΣ     
1. Η øαρÀ Ûøει µïνιµÞτητα Þταν: α) εÝναι καρπÞς τïυ ΑγÝïυ Πνεàµα-

τïς, Þπως και η αγÀπη, η πÝστη, η µακρïθυµÝα, η εγκρÀτεια· και â)
Þταν συνδεθεÝ µε την ελπÝδα στην αφθαρσÝα. Η øαρÀ και η ωφÛ-
λεια των νÛων απÞ τη µïνïµερÜ γàµναση τïυ σñµατïς εÝναι ελλι-
πÜς και ανïλïκλÜρωτη. "Η γàµναση τïυ σñµατïς λÝγï ωφελεÝ, η
ευσÛâεια Þµως εÝναι ωφÛλιµη για Þλα. ΕπειδÜ υπÞσøεται τη úωÜ
και την τωρινÜ και τη µελλïντικÜ" (Α´Τιµ. δ. 8).

2. Η απαλλαγÜ απÞ τï κακÞ και την αµαρτÝα γÝνεται αιτÝα αληθινÜς
øαρÀς, αφïà ï ΘεÞς επισκÛπτεται την καθαρÜ καρδιÀ. Η ΑνÀστα-
ση τïυ Ìριστïà µε τη νÝκη κατÀ της αµαρτÝας και τïυ θανÀτïυ εÝ-
ναι η µεγαλàτερη øαρÀ της ανθρωπÞτητας. 

3. Ã ÌριστÞς πïυ εÝναι "øθες και σÜµερïν ï αυτÞς και εις τïυς αιñ-
νας" (Εâρ. 13,8), ïι πρïστÀτες Àγιïι, τα κïιµητÜρια, κÀνïυν τï πα-
ρÞν αιñνιï και ï øρÞνïς πïυ περνÀ δεν απïκαρδιñνει τïν Àνθρω-
πï. 

4. Η πρïσδïκÝα τïυ ανθρñπïυ Þτι µε τη δευτÛρα παρïυσÝα τïυ Ìρι-
στïà θα καταργηθεÝ για πÀντα ï θÀνατïς και η φθïρÀ δεν τïν κÀνει
σκυθρωπÞ Þσες δïκιµασÝες και αν συναντÜσει στη úωÜ τïυ. Ùταν ï
Àνθρωπïς νïµÝúει Þτι  τïν αγñνα µιας ïλÞκληρης úωÜς εêαφανÝúει ï
θÀνατïς, τÞτε úει µε την αγωνÝα τïυ θανÀτïυ και της απελπισÝας.
ΕπïµÛνως, η øρÜση τïυ ελεàθερïυ øρÞνïυ δεν µπïρεÝ να εÝναι ενÀ-
ντια στη âÝωση της αιωνιÞτητας, τïυ Θεïà, σε κÀθε στιγµÜ.

5. Η ÃρθïδïêÝα πρïτεÝνει µÛσα απÞ την παρÀδïσÜ της τï øαρïπïιÞ
πÛνθïς, τη øαρµïλàπη, τï µÛτρï. Ã επÝπïνïς δρÞµïς της Àσκησης
κατÀ τïυ κακïà φÛρνει την αληθινÜ øαρÀ και αυτÞς πïυ αγωνÝúε-
ται δεν αισθÀνεται ανÝα γιατÝ âρÝσκει νÞηµα στη úωÜ. Τï πÛνθïς
εÝναι Ûνα øρυσÞ καρφÝ της ψυøÜς, Þπως λÛει ï Íγιïς ΙωÀννης της
ΚλÝµακας.

6. ΜÛσα απÞ τη θυσÝα για τï συνÀνθρωπï Ûρøεται η αληθινÜ øαρÀ. Ã
µεγÀλïς ανθρωπιστÜς Ραïàλ Φïλερñ, πïυ Ûδωσε Þλη τïυ την πε-
ριïυσÝα και θυσÝασε ïλÞκληρη τη úωÜ τïυ για τη θεραπεÝα των λε-
πρñν, Ûλεγε Þτι Þταν δÝνεις øαρÀ παÝρνεις µεγαλàτερη. 
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ñ Ã øρÞνïς για τη νεÞτητα Ûøει µεγÀλη σηµασÝα.
ñ Η øαρÀ εêαρτÀται απÞ τις σøÛσεις πïυ αναπτàσσïνται.
ñ Η εκµετÀλλευση τïυ øρÞνïυ µπïρεÝ να πρïσφÛρει αληθινÜ øαρÀ

Þταν απïφεàγïνται µÀταιες συúητÜσεις, Ûµµïνες ιδÛες, ψυøï-
φθÞρα διασκÛδαση.

ñ Η ΕκκλησÝα πρïτεÝνει και διδÀσκει Þτι:
α) η øαρÀ εÝναι καρπÞς τïυ ΑγÝïυ Πνεàµατïς,
â) η ανÀσταση τïυ Ìριστïà σαν νÝκη κατÀ της αµαρτÝας και τïυ

θανÀτïυ Ûδωσε τη µÞνιµη øαρÀ στïν Àνθρωπï, 
γ) ï Àνθρωπïς µε τï ÌριστÞ δεν φïâÀται τïν øρÞνï πïυ κυλÀ, α-

φïà συνδÛεται τï παρÞν µε τï αιñνιï. 

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. Για πïιï λÞγï ï øρÞνïς τïυ νÛïυ εÝναι πïλυτιµÞτερïς απÞ τïυ µε-
γÀλïυ;

2. Η συναναστρïφÜ σïυ µε τïυς µεγÀλïυς Ü τïυς συνïµηλÝκïυς
γιατÝ δεν σïυ φÛρνει τη øαρÀ πïυ θÛλεις;

3. Îøει σøÛση ï øρÞνïς µε τη øαρÀ;
4. Τι φταÝει και δεν øαÝρεται σÜµερα ï Àνθρωπïς, παρ' Þλï Þτι Ûøει

τα πÀντα στη διÀθεση τïυ;
5. Με πïιï τρÞπï ï Àνθρωπïς µπïρεÝ να αντιµετωπÝσει την καθηµε-

ρινÜ απïγïÜτευση και να απïκτÜσει µÛσα τïυ µÞνιµη øαρÀ;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



Y�Û, �aν δεêÀµενïς ¨�σιν �µ�ς
�ντïλ�ς κρàψFης παρa σεαυτÿ�, �πα-
κïàσεται σïφÝας τe ïsς σïυ, καd πα-
ραâαλε�ς καρδÝαν σïυ ε�ς σàνεσιν,
παραâαλε�ς δb α�τÜν �πd νïυθÛτησιν
τÿ� υ�ÿ� σïυ. �aν γaρ τcν σïφÝαν �πι-
καλÛσFη καd τF� συνÛσει δÿ�ς φωνÜν
σïυ, τcν δb α�σθησιν úητÜσFης µεγÀ-
λη τF� φωνF�, καd �aν úητÜσFης α�τcν
�ς �ργàριïν καd �ς θησαυρïfς �êε-
ρευνÜσFης α�τÜν, τÞτε συνÜσεις φÞ-
âïν κυρÝïυ καd �πÝγνωσιν θεï�
ε�ρÜσεις.

Παρ. Σïλ. 2, 1-5

ΓιÛ µïυ, δÛêïυ τα λÞγια µïυ, και να

φυλÀς σαν θησαυρÞ τις συµâïυλÛς

µïυ, ñστε τï αυτÝ σïυ να πρïσÛøει

στη σïφÝα και πρïς τη φρÞνηση να

κατευθàνεται η καρδιÀ σïυ· να πρï-

σφεàγεις στη φρÞνηση, να επικαλεÝ-

σαι τη σàνεση· να την αναúητÀς κα-

θñς τï ασÜµι, να τη γυρεàεις σαν

κρυµµÛνï θησαυρÞ. ΤÞτε θα µÀθεις

να σÛâεσαι τïν ΘεÞ και θα τïν γνω-

ρÝσεις. 

ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να γνωρÝσετε τι στÞøïυς υπηρετεÝ η πληρïφïρικÜ και πÞσï
αυτïÝ εναρµïνÝúïνται µε την ηθικÜ και πνευµατικÜ πρÞïδï
τïυ ανθρñπïυ.

ñ Να κατανïÜσετε πñς µπïρεÝ η πληρïφïρικÜ και η γνñση
πïυ µεταφÛρει να αêιïπïιηθεÝ και να λειτïυργÜσει υπÛρ τïυ
ανθρñπïυ øωρÝς να τïν αλλïτριñσει. 

ΣΤÃΝ  ΚÃΣΜÃ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡÃΦÃΡΙΚΗΣ1166
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Στï τÛλïς τïυ 1982 τï εâδïµαδιαÝï αµερι-
κÀνικï περιïδικÞ Time αναδεÝκνυε "Àνθρω-
πï της øρïνιÀς" τïν...πρïσωπικÞ ηλεκτρïνι-
κÞ υπïλïγιστÜ. Εδñ πληρïφïρïàµαστε Þτι
ï Àνθρωπïς, τï τελειÞτερï δηµιïàργηµα τïυ
Θεïà, γÝνεται ανταγωνιστÜς τïυ Àψυøïυ
πρïϊÞντïς τïυ. Η πρïσωπικÜ τïυ ελευθερÝα
και ïι ανθρñπινες σøÛσεις, øωρÝς τη σàνεση
και τη σïφÝα, κινδυνεàïυν να καταργηθïàν
µε την πληρïφïρικÜ.

A. ΘETIKA ΣTOIXEIA THΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ

α) O Àνθρωπïς µαθαÝνει τα πÀντα και ταøàτατα. Η µεταâιïµηøα-
νικÜ κïινωνÝα Ûγινε κïινωνÝα της πληρïφïρÝας, γιατÝ η ανÀπτυêη Û-
φερε την πïλυπλïκÞτητα στη úωÜ, την αàêηση τïυ αριθµïà των ε-
παγγελµÀτων, την ανÀπτυêη των τεøνñν και την αàêηση της γνñσης
µε την επιστηµïνικÜ εêειδÝκευση. 

â) Η επανÀσταση στην πληρïφïρικÜ Ûγκειται, κυρÝως, στην τερÀ-
στια πρïσφïρÀ της στην ïργÀνωση Þλων των επιστηµñν, των δηµï-
σÝων υπηρεσιñν, των επιøειρÜσεων, της εκπαÝδευσης.  

γ) Η πληρïφïρικÜ συµâÀλλει στην ταøàτητα εκπïµπÜς και αêιï-
πïÝησης των επιστηµïνικñν επιτευγµÀτων και στην εêασφÀλιση ελεà-
θερïυ øρÞνïυ, πïλàτιµïυ για την πνευµατικÜ εêÛλιêη τïυ ανθρñπïυ.

B. APNHTIKA ΣTOIXEIA THΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ

α) Η ταøàτητα και ï âïµâαρδισµÞς τïυ ανθρñπïυ απÞ πλÜθïς
πληρïφïριñν αφαιρεÝ τη δυνατÞτητα εκ µÛρïυς τïυ επεêεργασÝας
τïυς, εκτÝµησÜς τïυς και ανÀλïγης τïπïθÛτησÜς τïυ.

â) Ãι ηλεκτρïνικïÝ υπïλïγιστÛς (H/Y) αντικατÛστησαν πïλλÀ ερ-
γατικÀ øÛρια και πρïκÀλεσαν τï µεγÀλï πρÞâληµα της ανεργÝας, τï
ïπïÝï γÝνεται πρïσπÀθεια να αντιµετωπισθεÝ µε µεÝωση των ωρñν ερ-
γασÝας, µε πρÞωρη συνταêιïδÞτηση, µε πρïσανατïλισµÞ σε νÛες ειδι-
κÞτητες και µε Àλλα αναγκαστικÀ µÛτρα, Þøι Þµως πÀντα ευøÀριστα.

γ) Η συνεøÜς εêÛλιêη και ï ανταγωνισµÞς των εταιρειñν συστηµÀ-
των πληρïφïρικÜς, για εµπïρικïàς λÞγïυς, Ûøïυν âÀλει τα µεσαÝα
κïινωνικÀ στρñµατα πïυ øρησιµïπïιïàν Η/Υ σε µια διαρκÜ ïικïνï-
µικÜ αφαÝµαêη µε στÞøï την ανανÛωση και τïν εκσυγøρïνισµÞ τïυς. 

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

ΗλεκτρïνικÞς 
ΥπïλïγιστÜς, 
ανεργÝα, απρÞσωπη
úωÜ, πρÞκληση, 
πληρïφïρÝα, εσω-
τερικÜ úωÜ, 
πληρïφïρικÜ,
ιεραπïστïλÜ



δ) Ã πÞλεµïς των συµφερÞντων διαφÞρων εταιρειñν και η αναúÜ-
τηση µÞνï τïυ κÛρδïυς πρïêενεÝ σε πïλλïàς Η/Υ, σε πρïκαθïρισµÛ-
νες ηµερïµηνÝες και σε ετÜσια âÀση, καταστρïφÜ αρøεÝων, πïυ µε
κÞπï απïθÜκευσαν ïι øρÜστες τïυς. Ãι ιïÝ και νÞσïι τïυ πνεàµατïς –
αντιúηλÝα, φθÞνïς, κερδïσκïπÝα– δηµιïυργïàν και τïυς ιïàς των
Η/Υ. ΑυτÞ ανÀγκασε τïν Àνθρωπï να δηµιïυργÜσει πρïγρÀµµατα ε-
ναντÝïν αυτñν των ιñν.

Γ. ΠPOBΛHMATA AΠO TH XPHΣH THΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ

α) Η πρÞκληση µε την πïικιλÝα των ερεθισµÀτων πïυ πρïσφÛρει η
διασàνδεση τïυ πρïσωπικïà H/Y µε τï ∆ιαδÝκτυï (Internet) εÝναι µεγÀ-
λη. Η σïφÝα και η σàνεση λεÝπει απÞ τïυς εµπïρικïàς κατασκευαστÛς
πρïγραµµÀτων, πïυ απïâλÛπïυν στï κÛρδïς αλλÀ και απÞ τïυς øρÜ-
στες τïυς. Ãι ανñριµïι øρÜστες, ανÜλικïι και ενÜλικες, γÝνïνται παθη-
τικïÝ δÛκτες ïπïιασδÜπïτε πληρïφïρÝας και εικÞνας πïυ απïπρïσα-
νατïλÝúει τïν Àνθρωπï απÞ την αλÜθεια και πρïσâÀλλει την ανθρñπι-
νη αêιïπρÛπεια. ΕµπÞριï σÀρκας, πñληση ναρκωτικñν, πρïπαγÀνδα
θρησκειñν και αιρÛσεων, παιøνÝδια µε âÝα âρÝσκïνται µÛσα στις σελÝδες
τïυ ∆ιαδικτàïυ και αναúητïàν πελατεÝα. ΚαρφωµÛνïς στην ïθÞνη τïυ
υπïλïγιστÜ τïυ ï Àνθρωπïς τïυ 21ïυ αιñνα, αν δεν Ûøει ανñτερï σκï-
πÞ στη úωÜ, θα πιθηκÝúει µε Ûνα νïυ µÞνιµα αιøµαλωτισµÛνï.

â) Η πρïσκÞλληση τïυ ανθρñπïυ στην ïθÞνη ενÞς υπïλïγιστÜ µε
πïλλÛς εφαρµïγÛς, øωρÝς Ûλεγøï, µπïρεÝ να καταστρÛψει τη úωντανÜ
επικïινωνÝα µε τïυς συνανθρñπïυς, τη γλñσσα, τη φιλÝα και τις δια-
πρïσωπικÛς σøÛσεις. ΥπïâαθµÝúεται ï Àνθρωπïς Þταν τïυ úητεÝται
µε φωτïγραφÝες µÛσα απÞ τï ∆ιαδÝκτυï να συνÀψει γνωριµÝες και να
γνωρÝσει τïν κÞσµï. Τï παιøνÝδι στις γειτïνιÛς πïυ δηµιïυργïàσε φι-
λÝες και καλλιεργïàσε συναισθÜµατα κινδυνεàει να øαθεÝ απÞ τï ψυ-
øρÞ αντÝπαλï H/Y.  

γ) Η ανεêÛλεγκτη øρησιµïπïÝηση της πληρïφïρικÜς µπïρεÝ να
παραâιÀσει τï ιδιωτικÞ απÞρρητï πÀνω σε θÛµατα ïικïγενειακÀ, ια-
τρικÀ  κ.À. 

Η ΕκκλησÝα εÝναι υπÛρ της πληρïφïρικÜς πïυ øρησιµεàει εÝτε για
την Àµεση εêυπηρÛτηση τïυ πïλÝτη, εÝτε για την πρïστασÝα των ευρω-
παÝων πïλιτñν απÞ την εγκληµατικÞτητα. Ùµως, εÝναι ανÀγκη να ε-
ναρµïνισθεÝ η øρησιµÞτητα της πληρïφïρικÜς για την καταπïλÛµη-
ση της εγκληµατικÞτητας µε τï δικαÝωµα της πρïστασÝας της πρïσω-
πικÜς úωÜς κÀθε ανθρñπïυ. 
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Mε τη ΣυνθÜκη ΣÛνγεν ï EKAM (EνιαÝïς KωδικÞς AριθµÞς Mη-
τρñïυ) πïυ θα δïθεÝ σε κÀθε πïλÝτη µπïρεÝ να συµâÀλει στην κατα-
πïλÛµηση της διεθνïàς εγκληµατικÞτητας. EÝναι Þµως δυνατÞ, øωρÝς
την àπαρêη κÀπïιων φραγµñν, να øρησιµïπïιηθεÝ για την αστυνÞ-
µευση της πρïσωπικÜς úωÜς των πïλιτñν και την κατÀργηση τïυ α-
τïµικïà απÞρρητïυ (τραπεúικïà, ιατρικïà, κ.À.)

Η ΕκκλησÝα µε τï απÞρρητï της ιερÜς εêïµïλÞγησης διαφυλÀσσει
πÀντα την αêÝα τïυ ανθρñπïυ ως εικÞνα τïυ Θεïà σε Þπïια κατÀ-
σταση και αν âρÝσκεται. ΕêασφαλÝúει την κïινωνικÜ ειρÜνη, δεν ε-
êευτελÝúει τïν Àνθρωπï, δεν εκθÛτει ïàτε øρησιµïπïιεÝ για εκµετÀλ-
λευση την πρïσωπικÜ τïυ úωÜ, αλλÀ µε τη øÀρη τïυ Θεïà και τη µε-
τÀνïια τïν επαναφÛρει σñï ψυøικÀ στην κïινωνÝα. Ùταν ïι νÞµïι εÝ-
ναι εµπνευσµÛνïι απÞ τï πνεàµα της ΕκκλησÝας τÞτε πρïστατεàïυν
τα ανθρñπινα δικαιñµατα, σÛâïνται την πρïσωπικÜ úωÜ και âïη-
θïàν τïν Àνθρωπï στïν αγñνα τïυ για να γÝνει καλàτερïς, øωρÝς να
τïν εêευτελÝúïυν, να τïν απïγïητεàïυν και να τïν περιθωριïπïιïàν. 

∆. ΘEΩPHTIKH KAI ΠPAKTIKH ZΩH

Η πληρïφïρÝα και η γνñση εÝναι φλïàδα øωρÝς καρπÞ, Þταν δεν
συντελïàν στην εσωτερικÜ ανακαÝνιση τïυ ανθρñπïυ. ΜπïρεÝ ï νÛ-
ïς, για παρÀδειγµα, να πληρïφïρεÝται µε τα σàγøρïνα µÛσα για τη
úωÜ, τï θÀνατï και την ΑνÀσταση τïυ Ìριστïà, αλλÀ αν δεν ευθυ-
γραµµÝσει τη úωÜ τïυ µε τη úωÜ τïυ Ìριστïà τÞτε Ûøει µια επιφανεια-
κÜ πρïσÛγγιση της αλÜθειας και Þøι πρïσωπικÜ.

Η αêιïπïÝηση της πληρïφïρικÜς γÝνεται ïλïκληρωµÛνη Þταν ε-
κτÞς απÞ τα µÀτια τïυ σñµατïς ικανïπïιïàνται και τα µÀτια της ψυ-
øÜς. Η πληρïφïρικÜ για να λειτïυργÜσει υπÛρ τïυ ανθρñπïυ, να τïυ
ανïÝêει τα µÀτια της ψυøÜς και να γÝνει µÛσï κïινωνικÜς ευτυøÝας
øρειÀúεται, εκτÞς απÞ τï ηλεκτρïνικÞ διαδÝκτυï, να συνδεθεÝ και µε
Ûνα πνευµατικÞ. ∆ηλαδÜ, να συνδεθεÝ η γνñση µε την πÝστη, µε την
αρετÜ και την αυτïκυριαρøÝα. ΑυτÞ επισηµαÝνεται απÞ τïν ΑπÞστï-
λï ΠÛτρï στην ΚαινÜ ∆ιαθÜκη: "Να καταâÀλετε κÀθε πρïσπÀθεια
για να πλïυτÝσετε την πÝστη µε την αρετÜ, την αρετÜ µε τη γνñση, τη
γνñση µε την αυτïκυριαρøÝα, την αυτïκυριαρøÝα µε την υπïµïνÜ,
την υπïµïνÜ µε την ευσÛâεια, την ευσÛâεια µε την αγÀπη για τïυς α-
δελφïàς" (Β´ΠÛτρ. 1, 4-7). 

ΚÀθε τι πïυ ïρθñνεται µε αλαúïνεÝα ενÀντια στη γνñση τïυ Θεïà
µπïρεÝ να γÝνει Þργανï ψεàτικων πληρïφïριñν και ισøυρισµñν. Η
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πληρïφïρικÜ Þταν ενταøθεÝ απÞ τïν Àνθρωπï στï δηµιïυργικÞ σøÛ-
διï τïυ Θεïà τÞτε δεν θα απïδιïργανñσει τïν Àνθρωπï και τις σøÛ-
σεις τïυ µε τïν κÞσµï, αλλÀ θα γÝνει ευλïγηµÛνï εργαλεÝï για να δï-
êαστεÝ ï ∆ηµιïυργÞς.          

Îνα περιστατικÞ απÞ τη úωÜ της ΕκκλησÝας µας λÛει πñς µπïρεÝ
να συγγενÛψει η πληρïφïρÝα µε τη σïφÝα, η θεωρÝα µε την πρÀêη. Η
διÜγηση αναφÛρει Þτι: 

E. H ΠΛHPOΦOPIKH ΣTHN IEPAΠOΣTOΛH THΣ
EKKΛHΣIAΣ

Η Ýδια η ΕκκλησÝα øρησιµïπïιεÝ τïυς ηλεκτρïνικïàς υπïλïγιστÛς
για την ïργÀνωσÜ της και για τη διÀδïση τïυ ευαγγελικïà µηνàµα-
τïς σε Þλï τïν κÞσµï. Με την πληρïφïρικÜ πραγµατïπïιεÝται δυνα-
µικÀ και απïτελεσµατικÀ η εντïλÜ τïυ Ìριστïà πρïς τïυς απïστÞ-
λïυς: "πïρευθÛντες µαθητεàσατε πÀντα τα Ûθνη". Η ΕκκλησÝα µε την
πληρïφïρικÜ, εàκïλα και αστραπιαÝα, κÀνει γνωστÞ παντïà τï µÜ-
νυµÀ της. ΕÝναι Ûνα µÛσï για να επιτυγøÀνεται η ïικïυµενικÞτητα
και η καθïλικÞτητα της ΕκκλησÝας. 

Η âυúαντινÜ τÛøνη, η ΑγÝα ΓραφÜ και η ερµηνεÝα της, η παρïυσÝα
της ΕκκλησÝας στï σàγøρïνï κÞσµï, η θÛση της σε κïινωνικÀ και ïι-
κïλïγικÀ πρïâλÜµατα, γÝνïνται γνωστÀ µε τη øρησιµïπïÝηση της
πληρïφïρικÜς. Τï ÃικïυµενικÞ ΠατριαρøεÝï και ΜητρïπÞλεις της
ΕλληνικÜς ΕκκλησÝας Ûøïυν συνδεθεÝ µε τï διαδÝκτυï για να κÀνïυν
γνωστÜ την ιστïρÝα και την πνευµατικÜ τïυς δραστηριÞτητα παντïà,
για να επικïινωνÜσïυν µε κÀθε Àνθρωπï. ΑκÞµη και τï Íγιï Ùρïς
διαθÛτει σελÝδα στï διαδÝκτυï µε σκïπÞ να γνωρÝσïυν ïι Àνθρωπïι
τη øιλιÞøρïνη ιστïρÝα τïυ, τη διïÝκησÜ τïυ, τï ασκητικÞ Üθïς και
την απïστïλÜ τïυ µïναøισµïà της OρθïδïêÝας στï σàγøρïνï κÞσµï.

Η ηθικÜ στην πληρïφïρικÜ θα µπïρïàσε να εÝναι: ï Àνθρωπïς να
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"∆àï φιλÞσïφïι επισκÛφτηκαν κÀπïιï ΓÛρïντα και τïυ úÜτη-
σαν να τïυς πει λÞγï ωφÛλιµï. Ã ΓÛρïντας σιωπïàσε. Στην επιµïνÜ
τïυς ï ΓÛρïντας λÛει: "´Ãτι εÝστε φιλÞλïγïι τï êÛρω, Þτι Þµως δεν
εÝστε αληθινÀ φιλÞσïφïι τï δηλñνω.  Aς σας γÝνει λïιπÞν Ûργï φι-
λïσïφÝας τï να µελετÀτε παντïτινÀ τï θÀνατï και να φυλÀγεστε µε
τη σιωπÜ και την ησυøÝα" (π. ΜιøαÜλ ΚαρδαµÀκης, Η σïφÝα λÛγει,
εκδ. ΑρµÞς, ΑθÜνα 1997, σ. 94).



συνδÛσει την ηλεκτρïνικÜ πληρïφÞρηση µε Ûνα πνευµατικÞ δÝκτυï
πïυ να τïυ θυµÝúει τïν πρïïρισµÞ τïυ, τη σøÛση της τεøνïλïγικÜς
πρïÞδïυ µε την πνευµατικÜ και την αληθινÜ σøÛση τïυ µε τïν κÞσµï
και τï ∆ηµιïυργÞ Τïυ.
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ñ Η επανÀσταση στην πληρïφïρικÜ πρÞσφερε στην ïργÀνωση
Þλων των επιστηµñν, των δηµïσÝων υπηρεσιñν, των επιøειρÜσε-
ων, της εκπαÝδευσης.  

ñ Η πληρïφïρικÜ συνÛâαλε στην ταøàτητα εκπïµπÜς και αêιïπïÝ-
ησης των επιστηµïνικñν επιτευγµÀτων και στην εêασφÀλιση
ελεàθερïυ øρÞνïυ, πïλàτιµïυ για την πνευµατικÜ εêÛλιêη τïυ
ανθρñπïυ κ.À.
Ùµως:

ñ Η πληρïφïρικÜ συνÛâαλε στην ανεργÝα, στη παθητικÞτητα τïυ
ανθρñπïυ και στην επιφανειακÜ γνñση των πραγµÀτων. Αλλï-
τρÝωσε τïν Àνθρωπï, τïν απïµÞνωσε, τïυ Ûκλεψε τη øαρÀ της
úωντανÜς επικïινωνÝας µε τïυς συνανθρñπïυς τïυ και τïν αιø-
µαλñτισε. 

ñ ΠληρïφïρÝα και γνñση για να âïηθÜσïυν στην πνευµατικÜ εêÛ-
λιêη τïυ ανθρñπïυ øρειÀúεται να συνδεθïàν µε τη σàνεση και
τη σïφÝα. Η καλÜ πληρïφïρÝα και η γνñση να γÝνïυν πρÀêη. 

ñ Στην ΕκκλησÝα ευλïγεÝται η πληρïφïρικÜ, η ïπïÝα συντελεÝ να
γÝνει πραγµατικÞτητα η ïικïυµενικÞτητα και η καθïλικÞτητÀ της
µε την αυτÞµατη απïστïλÜ τïυ µηνàµατÞς της σ' Þλïν τïν κÞσµï.

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. Τï να κÀθεσαι µπρïστÀ σε Ûναν υπïλïγιστÜ Þλïν τïν ελεàθερï
øρÞνï σïυ και να âλÛπεις ανεêÛλεγκτα ïτιδÜπïτε εÝναι θετικÞ
για την πρÞïδÞ σïυ;

2. Η πληρïφïρÝα και η γνñση µπïρïàν απÞ µÞνες τïυς να εêυψñ-
σïυν τïν Àνθρωπï και την κïινωνÝα;

3. Σε τι δυσκïλεàει τη úωÜ τïυ ανθρñπïυ η Àνευ Þρων καταγραφÜ
πληρïφïριñν της πρïσωπικÜς τïυ úωÜς; 

4. Η ΕκκλησÝα γιατÝ να øρησιµïπïιεÝ την πληρïφïρικÜ;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να γνωρÝσετε τïν τρÞπï µε τïν ïπïÝï τα δàï φàλα µπïρïàν
να úÜσïυν αρµïνικÀ øωρÝς αντιπαλÞτητα.

ñ Να γνωρÝσετε τα αÝτια πïυ δηµιïυργïàν στïν Àνθρωπï τη
µïναêιÀ.

ñ Να γνωρÝσετε τη λàση πïυ πρïτεÝνει η ΕκκλησÝα κατÀ της
µïναêιÀς.

ΜÃΝΑ¥ΙΑ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ  ΣÌΕΣΕΙΣ1177

...21�πïτασσÞµενïι �λλÜλïις �ν
φÞâÿω Xριστï�. 22A� γυνα�κες τï�ς
�δÝïις �νδρÀσιν �πïτÀσσεσθε �ς τÿ�
KυρÝÿω, 23Âτι � �νÜρ �στι κεφαλc τ�ς
γυναικÞς, �ς καd � Xριστeς κεφαλc
τ�ς �κκλησÝας, καd α�τÞς �στι
σωτcρ τï� σñµατïς. 24�λλ’ Ïσπερ �
�κκλησÝα �πïτÀσσεται τÿ� Xριστÿ�,
ïÅτω καd α� γυνα�κες τï�ς �δÝïις
�νδρÀσιν �ν παντÝ. 25ï� �νδρες
�γαπ�τε τaς γυνα�κας �αυτ�ν,
καθgς καd � Xριστeς �γÀπησε τcν
�κκλησÝαν καd �αυτeν παρÛδωκεν
�πbρ α�τ�ς, 26´να α�τcν �γιÀσFη κα-
θαρÝσας τÿ� λïυτρÿ� τï� Åδατïς �ν
¨Üµατι, 27´να παραστÜσFη α�τcν

... Να υπïττÀσσεστε ï Ûνας στïν Àλλï
µε φÞâï Ìριστïà. Ãι γυναÝκες να υ-
πïτÀσσïνται στïυς Àντρες τïυς Þπως
στïν Κàριï. ΓιατÝ ï Àντρας εÝναι ï
αρøηγÞς της γυναÝκας, Þπως κι ï
ÌριστÞς εÝναι ï αρøηγÞς της εκκλη-
σÝας. Ã ÌριστÞς εÝναι και ï σωτÜρας
τïυ σñµατÞς τïυ, δηλαδÜ της εκκλη-
σÝας. ´Ãπως Þµως η εκκλησÝα υπï-
τÀσσεται στï ÌριστÞ, Ûτσι και ïι γυ-
ναÝκες πρÛπει σε Þλα να υπïτÀσσï-
νται στïυς Àντρες τïυς. Ãι Àντρες να
αγαπÀτε τις γυναÝκες σας, Þπως ï
ÌριστÞς αγÀπησε την εκκλησÝα και
πρÞσφερε τη úωÜ τïυ γι' αυτÜν.
´Ηθελε Ûτσι να την εêαγιÀσει, αφïà
την καθÀρισε µε τï λïυτρÞ τïυ âα-



A. AN∆PAΣ KAI ΓYNAIKA

Ã ΘεÞς θÛλησε να µην εÝναι ï Àνθρω-
πïς µÞνïς τïυ πÀνω στη γη, Ûτσι µε την Û-
νωση τïυ Àνδρα και της γυναÝκας δηµι-
ïυργÜθηκε η πρñτη ïικïγÛνεια.

Ùπως ï ΘεÞς ευλÞγησε την πρñτη ïι-
κïγÛνεια, δÝνïντας εντïλÜ στïν ΑδÀµ και
στην Εàα να καρπïφïρÜσïυν και να πïλ-
λαπλασιαστïàν, Ûτσι και η ΕκκλησÝα σÜ-
µερα δÝνει την ευλïγÝα της στην Ûνωση
τïυ Àνδρα και της γυναÝκας. 

ΜετÀ την πτñση των πρωτïπλÀστων
συνÛâηκαν τα εêÜς:
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�αυτÿ� �νδïêïν τcν �κκλησÝαν, µc
�øïυσαν σπÝλïν � ¨υτÝδα � τι τ�ν
τïιïàτων, �λλ’ ´να Fq �γÝα καd �µω-
µïς. 28ïÅτως �φεÝλïυσιν ï� �νδρες
�γαπ�ν τaς �αυτ�ν γυνα�κας �ς τa
�αυτ�ν σñµατα. � �γαπ�ν τcν �αυ-
τï� γυνα�κα �αυτeν �γαπ�· 29ï�δεdς
γÀρ πïτε τcν �αυτï� σÀρκα �µÝση-
σεν, �λλ’ �κτρÛφει καd θÀλπει
α�τÜν, καθgς καd � Kàριïς τcν
�κκλησÝαν· 30Âτι µÛλη �σµbν τï� σñ-
µατïς α�τï�, �κ τ�ς σαρκeς α�τï�
καd �κ τ�ν �στÛων α�τï�. 31�ντÝ τïà-
τïυ καταλεÝψει �νθρωπïς τeν πατÛ-
ρα α�τï� καd τcν µητÛρα καd πρï-
σκïλληθÜσεται πρeς τcν γυνα�κα
α�τï�, καd �σïνται ï� δàï ε�ς σÀρκα
µÝαν. 32τe µυστÜριïν τï�τï µÛγα
�στÝν, �γg δb λÛγω ε�ς Xριστeν καd
ε�ς τcν �κκλησÝαν. 33πλcν καd �µε�ς
ï� καθ’ ²να ²καστïς τcν �αυτï� γυ-
να�κα ïÅτως �γαπÀτω �ς �αυτÞν, �
δb γυνc ´να φïâ�ται τeν �νδρα.

Εφεσ. 5, 21-33

πτÝσµατïς και τï λÞγï, ñστε η εκκλη-
σÝα να τïυ ανÜκει ως νàφη µε Þλη
της τη λαµπρÞτητα, την καθαρÞτητα
και αγιÞτητα, øωρÝς ψεγÀδι Ü ελÀτ-
τωµα Ü κÀτι παρÞµïιï. Τï Ýδιï και ïι
Àντρες ïφεÝλïυν να αγαπïàν τις γυ-
ναÝκες τïυς Þπως αγαπïàν τï δικÞ
τïυς τï σñµα. ´Ãπïιïς αγαπÀει τη
γυναÝκα τïυ αγαπÀει τïν εαυτÞ τïυ.
ΚανεÝς πïτÛ δε µÝσησε τï Ýδιï τïυ τï
σñµα, αλλÀ αντÝθετα τï τρÛφει και τï
φρïντÝúει. Îτσι κÀνει κι ï Κàριïς
για την εκκλησÝα, γιατÝ Þλïι εÝµαστε
µÛλη τïυ σñµατÞς τïυ απÞ τη σÀρκα
τïυ και τα ïστÀ τïυ. Γι' αυτÞ - λÛει η
ΓραφÜ - θα εγκαταλεÝψει ï Àντρας
τïν πατÛρα και τη µητÛρα τïυ για να
úÜσει µαúÝ µε τη γυναÝκα τïυ θα γÝ-
νïυν ïι δυÞ τïυς Ûνας Àνθρωπïς. Σ'
αυτÀ τα λÞγια κρàâεται Ûνα µεγÀλï
µυστÜριï, πïυ εγñ σας λÛω Þτι ανα-
φÛρεται στη σøÛση Ìριστïà και εκ-
κλησÝας. ΑλλÀ κι εσεÝς ï καθÛνας ν\
αγαπÀει τη γυναÝκα τïυ Þπως αγα-
πÀει τïν εαυτÞ τïυ, και η γυναÝκα να
σÛâεται τïν Àντρα της.

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

ιδιαιτερÞτητα, 
αρραâñνας, στÛψη,
Ûνωση, øÀρη, διαúà-
γιï, φÞâïς, σεâασµÞς,
Àγαµη µητÛρα, 
µïναøισµÞς, 
αλληλïσυµπλÜρωση,
ανεκτικÞτητα, 
συγγνñµη, 
συµφιλÝωση



α) ï γÀµïς τïυς, η ÛνωσÜ τïυς πïυ διατηρïàνταν Þσï Üταν κïντÀ
στï ΘεÞ διασπÀστηκε. Η γυναÝκα τις περισσÞτερες φïρÛς Ûγινε αντι-
κεÝµενï ηδïνÜς και εκµετÀλλευσης και η Ûνωση των δàï φàλων υπï-
τÀøτηκε στη θÛληση της σÀρκας. 

â) η σøÛση των δàï Ûγινε ανταγωνιστικÜ. Kι ενñ ïι δàï Üταν ισÞτι-
µïι απÛναντι στï ΘεÞ, αφïà Üταν εικÞνα τïυ και εÝøαν τïν Ýδιï σκï-
πÞ, µε την πτñση αρøÝúει η ανισÞτητα. Την ευθàνη για την πτñση α-
πÞ τïν παρÀδεισï τη ρÝøνει ï Ûνας στïν Àλλï. Ã εγωισµÞς φÛρνει την
απïµÀκρυνση απÞ τï ΘεÞ και τï øωρισµÞ τïυ πρωτÞπλαστïυ úευγα-
ριïà. Η διαφïρïπïÝησÜ τïυς απÞ τïν ενιαÝï σκïπÞ πïυ τïυς Ûνωνε,
να µïιÀσïυν στï ΘεÞ, δηµιïυργεÝ την ανευθυνÞτητα, την αντιúηλÝα. 

Ùµως τα πρÀγµατα αλλÀúïυν µε τïν ερøïµÞ τïυ Xριστïà.

B. TO MYΣTHPIO THΣ ENΩΣHΣ TOY AN∆PA KAI THΣ
ΓYNAIKAΣ

Ã øαµÛνïς παρÀδεισïς της αγÀπης των δàï êαναÜλθε µε τï µυστÜ-
ριï τïυ γÀµïυ. Τï Þτι η Ûνωση τïυ Àνδρα και της γυναÝκας παρïµïι-
Àúεται απÞ τïν ΑπÞστïλï Παàλï µε την Ûνωση τïυ Ìριστïà και της
ΕκκλησÝας σηµαÝνει Þτι ï δεσµÞς τïυ úευγαριïà δεν εÝναι απλÞς και
περιστασιακÞς. Με τï µυστÜριï τïυ γÀµïυ τï Íγιï Πνεàµα δÝνει
στïν γαµπρÞ και στη νàφη τï øÀρισµα µε τï ïπïÝï: α) ï Ûνας να ανα-
γνωρÝúει τïν Àλλïν ως εικÞνα τïυ Θεïà, â) ï Ûνας να θυσιÀúεται για
τïν Àλλïν, Þπως ï ÌριστÞς θυσιÀστηκε για την ΕκκλησÝα και γ) κÀ-
νει τï δεσµÞ τïυς να διατηρηθεÝ αδιÀρρηκτïς και αιñνιïς. 

Η ακïλïυθÝα τïυ γÀµïυ απïτελεÝται απÞ δàï µÛρη: τï πρñτï µÛρïς
περιλαµâÀνει την ΑκïλïυθÝα τïυ Αρραâñνα και τï δεàτερï περιÛøει
την ΑκïλïυθÝα της ΣτÛψης, πïυ εÝναι και τï κυρÝως µυστÜριï, και αρ-
øÝúει µε τη φρÀση: "ΕυλïγηµÛνη η âασιλεÝα τïυ ΠατρÞς και τïυ Υιïà
και τïυ ΑγÝïυ Πνεàµατïς". Στην ακïλïυθÝα τïυ Αρραâñνα γÝνεται η
ανταλλαγÜ δακτυλιδιñν. ΑυτÞ συµâïλÝúει την ελεàθερη συγκατÀθεση
και των δàï ως πρïϋπÞθεση για να συνδεθïàν ως σàντρïφïι µε τï µυ-
στÜριï τïυ γÀµïυ. Στην τελετÜ της στÛψης ï ιερÛας τïπïθετεÝ στÛφα-
να στα κεφÀλια τïυ γαµπρïà και της νàφης πïυ κÀπïτε Üταν απÞ α-
ληθινÀ φàλλα και λïυλïàδια ενñ τñρα εÝναι τεøνητÀ. Τα στÛφανα
συµâïλÝúïυν τη øÀρη τïυ ΑγÝïυ Πνεàµατïς στï νÛï úευγÀρι. 

Ã ιερÛας πρïς τï τÛλïς τïυ µυστηρÝïυ κÀνει τρεις γàρïυς µε τïν α-
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νÀδïøï (τïν κïυµπÀρï) να στηρÝúει τα στÛφανα επÀνω στα κεφÀλια
των νεÞνυµφων. Ã øïρÞς τïυ "Ησαýα" Þπως λÛγεται, επειδÜ ψÛλνεται
τρïπÀριï πïυ αναφÛρεται στην πρïφητεÝα τïυ Ησαýα για τη γÛννηση
τïυ Ìριστïà, περιÛøει και Ûνα Àλλï τρïπÀριï σøετικÞ µε τïυς µÀρτυ-
ρες της ΕκκλησÝας πïυ θυσιÀστηκαν για την αγÀπη τïυς πρïς τï Ìρι-
στÞ. Τα στÛφανα εÝναι στÛφανα øαρÀς αλλÀ Þµως και στÛφανα µαρτυ-
ρÝïυ, επειδÜ κÀθε αληθινÞς γÀµïς πρïϋπïθÛτει την αυτïθυσÝα και
των δàï. Τï κρασÝ πïυ πÝνïυν απÞ κïινÞ πïτÜρι, σε ανÀµνηση τïυ γε-
γïνÞτïς τïυ θαàµατïς στην ΚανÀ της ΓαλιλαÝας, δηλñνει Þτι απÞ τη
στιγµÜ αυτÜ τï úευγÀρι θα µïιρÀúεται τη øαρÀ και τïν πÞνï στη úωÜ.

Η ελευθερÝα τïυ ανθρñπïυ, πïυ εÝναι σεâαστÜ απÞ τï ΘεÞ, δÝνει
τï δικαÝωµα στï úευγÀρι να δεøθεÝ Ü να απïρρÝψει την ενÛργεια τïυ
Θεïà, για να επιτευøθεÝ ï ακατÀλυτïς δεσµÞς τïυς.

Γ. IΣOTIMIA KAI I∆IAITEPOTHTA

Ã Àνδρας και η γυναÝκα εÝναι ισÞτιµïι, Ûøïντας κïινÞ ΠατÛρα τï
ΘεÞ και µε Ýδιï πρïïρισµÞ, τη θÛωση. Ã ÌριστÞς Ûρøεται στη γη για
να καταργÜσει κÀθε διÀκριση: "∆εν υπÀρøει πια ΙïυδαÝïς και ειδω-
λïλÀτρης, δεν υπÀρøει δïàλïς και ελεàθερïς, δεν υπÀρøει Àντρας και
γυναÝκα. Þλïι σας εÝστε Ûνας, øÀρη στïν Ιησïà ÌριστÞ" (Γαλ. 3, 28).  

ΙδιαιτερÞτητα: Η ισïτιµÝα εÝναι αναµφισâÜτητη αλλÀ ï ρÞλïς και
η συνεισφïρÀ των δàï φàλων στην ïικïγÛνεια εÝναι απαραÝτητη και
συµπληρωµατικÜ. Η ψυøïσωµατικÜ κατασκευÜ τïυ Àνδρα εÝναι δια-
φïρετικÜ απÞ της γυναÝκας. Ã καθÛνας στην ïικïγÛνεια Ûøει τï ρÞλï
τïυ και µε τïν τρÞπï τïυ συνεισφÛρει στην ανατρïφÜ των παιδιñν.      

ΦÞâïς - υπïταγÜ: Η Ûννïια τïυ φÞâïυ στη φρÀση της απïστïλι-
κÜς περικïπÜς πïυ διαâÀúεται στï γÀµï και γÝνεται αφïρµÜ αταêÝας
κατÀ την τÛλεση τïυ µυστηρÝïυ øρειÀúεται εêÜγηση. Ã φÞâïς εδñ
συνδÛεται µε την αγÀπη και τï σεâασµÞ. α) Ã Àνδρας επειδÜ αγαπÀ
τη σàντρïφÞ τïυ φïâÀται µÜπως µε την επιθετικÞτητÀ τïυ τη âλÀ-
ψει, τη µειñσει. â) ΕÝναι απαραÝτητïς ï σεâασµÞς και η πρïσïøÜ στη
γυναÝκα, πïυ η ευαÝσθητη φàση της πρïετïιµÀúεται για να λειτïυρ-
γÜσει τï µητρικÞ της øÀρισµα.       

Η επÝµαøη φρÀση της εν λÞγω απïστïλικÜς περικïπÜς: «η δε γυνÜ
να φïâÜται τïν Àνδρα» δεν Ûøει την Ûννïια της υπïδïàλωσης. ∆εÝ-
øνει Þτι ï Àνδρας, Þπως ï ÌριστÞς για την ΕκκλησÝα, Ûøει τï πρïâÀ-
δισµα να θυσιαστεÝ για την ïικïγÛνεια.
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∆. ANTAΓΩNIΣTIKH ΣXEΣH KAI AΠO¥ENΩΣH - ∆IAZYΓIO

Ã εγωισµÞς και η πλεïνεêÝα, η αλλïτρÝωση της γυναÝκας απÞ την
υπïταγÜ της στη µÞδα πïυ Ûøει κÛντρï την ανδρικÜ απληστÝα, η σε-
êïυαλικÜ Ûλêη øωρÝς αληθινÞ Ûρωτα και αγÀπη, απïêÛνωσαν τα δàï
φàλα και τα Ûκαναν ανταγωνιστικÀ. 

Ùταν η σàναψη ενÞς γÀµïυ γÝνει απÞ τη δàναµη µÞνï τïυ σεêïυα-
λικïà Ûνστικτïυ, απÞ την Ûλêη της εêωτερικÜς εµφÀνισης Ü απÞ Àλ-
λïυς λÞγïυς, Þπως ïικïνïµικÀ συµφÛρïντα κ.À., τÞτε η απïτυøÝα εÝ-
ναι δεδïµÛνη. Τï úευγÀρι ïυσιαστικÀ âιñνει τï κλÝµα τïυ διαúυγÝïυ
πïυ πρÞκειται να ακïλïυθÜσει. 

Η Ûλλειψη εµπιστïσàνης µεταêà των δàï φàλων, ï ατïµικισµÞς
και η απïêÛνωση ïδÜγησαν στην εµφÀνιση και νÛων ιδεñν για τη
δηµιïυργÝα ïικïγÛνειας. Η περÝπτωση της Àγαµης µητÛρας Ü τïυ À-
γαµïυ πατÛρα εÝναι απρÞâλεπτï πïια ψυøικÀ πρïâλÜµατα θα δηµι-
ïυργÜσïυν στα παιδιÀ, στην πρÞïδï της ïικïγÛνειας και στην κïινω-
νÝα τïυ µÛλλïντïς.

E. H MONA¥IA TOY ANΘPΩΠOY ΣHMEPA

Η µïναêιÀ âασανÝúει τïν Àνθρωπï παρÀ τï Þτι úει σε πïλυÀριθµες
πÞλεις και σε απÛραντες τσιµεντÛνιες πïλυκατïικÝες. Στïν øñρï της
εργασÝας ï Àνθρωπïς αισθÀνεται απïµïνωµÛνïς και µïναøικÞς γιατÝ
η φιλαυτÝα, η úηλïφθïνÝα και η κενïδïêÝα απïµÀκρυναν απÞ την
ψυøÜ τïυ την αγÀπη και τη συνεργατικÞτητα.  Ã Àνθρωπïς  γÝνεται
Ûρµαιï των σεêïυαλικñν τïυ επιθυµιñν και ενστÝκτων και σε κÀπïια
στιγµÜ øωρÝς εσωτερικÞτητα, νιñθει µÞνïς. Ã σàγøρïνïς τεøνïλïγι-
κÞς πïλιτισµÞς µε την αλÞγιστη øρÜση τïυ δεν αφÜνει περιθñρια συ-
ντρïφικÞτητας.

Ã øρηµατισµÞς και η απληστÝα δεν αφÜνïυν να καρπÝσει η πÝστη
και η συναδÛλφωση. Η δηµιïυργικÜ συµµετïøÜ τïυ ανθρñπïυ στην
κïινÜ úωÜ µπïρεÝ να εÝναι τï αντÝâαρï της µïναêιÀς τïυ. 

Στην ελεàθερη âïàληση τïυ ανθρñπïυ υπÀγεται και η επιλïγÜ
για µïναøικÜ Àσκηση και παρθενÝα, Þταν υπÀρøει ιδιαÝτερη κλÝση. Ã
µïναøÞς απïσàρεται για να µÀθει στην ησυøÝα την αλÜθεια για τï
ΘεÞ, τïν εαυτÞ τïυ και τïν κÞσµï µÛσα σ' Ûνα κλÝµα ερωτικÜς σøÛσης
µε τï ΘεÞ. ΜετÀ την κÀθαρση απÞ τα πÀθη και αφïà δεøτεÝ τï φωτι-
σµÞ τïυ ΑγÝïυ Πνεàµατïς απïδÛøεται τïν κÞσµï, ñστε να τïν âïηθÜ-
σει στη σøÛση τïυ µε τï ΘεÞ και τïυς συνανθρñπïυς τïυ.
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ΣT. H MONA¥IA ΣTHN OIKOΓENEIA

Ãι λÞγïι πïυ τα µÛλη της ïικïγÛνειας νιñθïυν µïναøικÀ µÛσα σ'
αυτÜ µπïρεÝ να συνïψιστïàν στïυς εêÜς:
1. Ãι ρυθµïÝ της úωÜς δεν αφÜνïυν øρÞνï για αυτïγνωσÝα και  αυτï-

συγκÛντρωση. Θα ωφελïàσε να αφιερωθεÝ κÀπïιïς øρÞνïς, ñστε ï
Àνθρωπïς να ελÛγêει και να τρïφïδïτÜσει τις ανθρñπινες σøÛσεις.

2. ΛεÝπει η πρïσευøÜ, η ανεκτικÞτητα στη διαφïρετικÞτητα, η συ-
γνñµη και η µεταστρïφÜ πïυ ενñνïυν την ïικïγÛνεια. Ã Μ. ΒασÝ-
λειïς γρÀφει Þτι στην πνευµατικÜ τïυ πïρεÝα δεν πρÞσθεσε στη
úωÜ τïυ τÝπïτε περισσÞτερï απ' Þσα τïυ Ûµαθαν ïι δικïÝ τïυ και
µÀλιστα η γιαγιÀ τïυ ΜακρÝνα.

3. Η πÝστη τïυ ενÞς σñúει και τïν Àλλï σàντρïφï απÞ τη γνωριµÝα
τïυ µε τï ΘεÞ της αγÀπης . "ΓιατÝ ï µη øριστιανÞς Àντρας, øÀρη
στην Ûνωση µε τη γυναÝκα τïυ, µπÜκε στï øñρï τïυ Θεïà και η µη
øριστιανÜ γυναÝκα µπÜκε στï øñρï τïυ Θεïà øÀρη στην Ûνωση µε
τï øριστιανÞ" (Α´Κïρ. 7, 14).

4. Τï øÀσµα των γενεñν δηµιïυργεÝ πρïâλÜµατα στις σøÛσεις γïνÛων
και παιδιñν. Îνας ρεαλισµÞς συνδεδεµÛνïς µε κïινÛς αêÝες αναλ-
λïÝωτες στï øρÞνï µπïρεÝ να συµâÀλλει στην αλληλïκατανÞηση,
την υπïøωρητικÞτητα και τη συµφιλÝωση. 

Z. ∆IE¥O∆OΣ ΣTH MONA¥IA

Η αγÀπη πρïς τïν πλησÝïν εÝναι αγÀπη πρïς τï ÌριστÞ, τïυ ïπïÝ-
ïυ εικÞνα εÝµαστε Þλïι.  ΑυτÜ η αγÀπη ενñνει και λàνει τα δεσµÀ της
µïναêιÀς και της απïµÞνωσης.

ΑυτÜ η αγÀπη εÝναι:

ñ ΑνιδιïτελÜς, γιατÝ êεκινÀει απÞ τï ÌριστÞ πïυ δÝνει τï αÝµα τïυ
για να ενωθïàν Þλïι ïι Àνθρωπïι (ΕκκλησÝα).

ñ ΕνεργητικÜ και Þøι παθητικÜ, γιατÝ µε αυτÜν ï Àνθρωπïς πÀντα
συγøωρεÝ, πÀντα ελπÝúει και πÀντα υπïµÛνει, για να υπÀρøει η
αληθινÜ κïινωνÝα των ανθρñπων.

ñ ∆ωρεÀ, γιατÝ µε αυτÜν ï Àνθρωπïς δε διεκδικεÝ τÝπïτε απÞ τïν
πλησÝïν αλλÀ θυσιÀúεται, Þπως ï ÌριστÞς, για να ευτυøÜσει αιñ-
νια µαúÝ τïυ.
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ñ Η απïµÀκρυνση των πρωτÞπλαστων απÞ τï ΘεÞ πρïêÛνησε και
τη δικÜ τïυς διÀσπαση.

ñ Ã ÌριστÞς καταργεÝ κÀθε διÀκριση Þπως και αυτÜ µεταêà των
δàï φàλων.

ñ Η ισÞτητα των δàï φàλων εêασφαλÝúεται Þταν συνειδητïπïιη-
θεÝ Þτι και ïι δàï Ûøïυν κïινÞ ΠατÛρα, τï ΘεÞ και Ûνα πρïïρι-
σµÞ, τη θÛωση.

ñ Η ιδιαιτερÞτητα των δàï φàλων αναφÛρεται στις ιδιαÝτερες κλÝ-
σεις και τη θÛση πïυ Ûøει τï καθÛνα µÛσα στη δηµιïυργÝα.

ñ Η µïναêιÀ εµφανÝúεται Þταν η Ûνωση των δàï στηρÝúεται µÞνï
στη σεêïυαλικÞτητα, στην εêωτερικÜ εµφÀνιση και Þøι στην
αγÀπη και στην εσωτερικÞτητα.

ñ Με την αγÀπη εêαφανÝúεται τï εγñ και η ανταγωνιστικÜ σøÛση.
ñ Η πρïσευøÜ, η συγνñµη, η µετÀνïια και η συµφιλÝωση µπïρεÝ

να απïτελÛσïυν λàση στις δïκιµαúÞµενες ïικïγενειακÛς και κïι-
νωνικÛς σøÛσεις.

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. Πως πρïÜλθε η αντιπαλÞτητα των δàï φàλων;
2. Πως καταργεÝται η διÀκριση µεταêà των δàï φàλων;
3. ΓιατÝ δεν πρïτιµïàν ïι περισσÞτερïι τïν πïλιτικÞ γÀµï;
4. Πως δικαιïλïγεÝται ï µïναøÞς να µην αισθÀνεται µïναêιÀ;
5. ΓιατÝ και µετÀ τï γÀµï ïρισµÛνïι Àνδρες και γυναÝκες νιñθïυν

êÛνïι;
6. Πως âλÛπεις την ιδÛα της ανàπαντρης µητÛρας;
7. Τι øρειÀúεται για να υπÀρêει συντρïφικÞτητα στï úευγÀρι και

στην ïικïγÛνεια;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να γνωρÝσετε Þτι µÞνï µε συνειδητïπïÝηση της ανθρñπινης
αêÝας µπïρïàν τα MΜΕ να συνεισφÛρïυν και να øρησιµïπïι-
ηθïàν για τï καλÞ τïυ ανθρñπïυ.

ñ Να γνωρÝσετε Þτι η ελευθερÝα τïυ ανθρñπïυ øωρÝς την πρï-
σωπικÜ σøÛση µε τï ΘεÞ και τïυς συνανθρñπïυς µετατρÛπε-
ται σε δïυλεÝα. Τη νïθεàïυµε και δÝνïυµε την αφïρµÜ να µας
τη νïθεàσïυν.

ΑΥΤÃ  ΠÃΥ  ∆ΕΝ  ΘΕΛΩ,  ΑΥΤÃ  ΚΑΝΩ 
ΠΑΡΑΣΥΡΜΕΝÃΣ  ΑΠÃ  ΤΑ  ΜΜΕ
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14ï�δαµεν γaρ Âτι � νÞµïς πνευµατι-

κÞς �στιν· �γg δb σαρκικÞς ε�µι, πε-

πραµÛνïς �πe τcν �µαρτÝαν. 15Â γaρ

κατεργÀúïµαι ï� γινñσκω· ï� γaρ

Â θÛλω τï�τï πρÀσσω, �λλ’ Â µισ�

τï�τï πïι�. 16ε� δb Â ï� θÛλω τï�τï

πïι�, σàµφηµι τÿ� νÞµÿω Âτι καλÞς.
17νυνd δb ï�κÛτι �γg κατεργÀúïµαι

α�τÞ, �λλ’ � ï�κï�σα �ν �µïd �µαρ-

τÝα. 18ïrδα γaρ Âτι ï�κ ï�κε� �ν �µïÝ,

τï�τ’ �στιν �ν τF� σαρκÝ µïυ, �γαθÞν·

τe γaρ θÛλειν παρÀκειταÝ µïι, τe δb

κατεργÀúεσθαι τe καλeν ï�ø ε�ρÝ-

¥Ûρïυµε λïιπÞν, καλÀ πως ï νÞµïς
εÝναι θεϊκÞς, ενñ εγñ εÝµαι αδàνα-
µïς Àνθρωπïς, πïυληµÛνïς στην α-
µαρτÝα. 

Îτσι, δεν êÛρω ïυσιαστικÀ τι
κÀνω· δεν κÀνω αυτÞ πïυ θα 'θελα
να κÀνω αλλÀ, αντÝθετα, Þ,τι θα 'θε-
λα να απïφàγω. ΚÀνïντας Þµως αυ-
τÞ πïυ κατÀ âÀθïς δε θÛλω, ανα-
γνωρÝúω Ûµπρακτα πως ïι εντïλÛς
τïυ νÞµïυ εÝναι σωστÛς. Îτσι φτÀ-
νω πια στï σηµεÝï να µη διαπρÀττω
εγñ ï Ýδιïς τï κακÞ αλλÀ η αµαρ-
τÝα, πïυ Ûøει εγκατασταθεÝ µÛσα
µïυ. Η Ýδια η συνεÝδησÜ µïυ µαρτυ-
ρεÝ γι' αυτÞ: ∆εν κατïικεÝ µÛσα µïυ,
δηλαδÜ στï εÝναι µïυ, τï καλÞ.
ΑπÞδειêη εÝναι πως εγñ θÛλω να



A. EI∆HΣEIΣ

Η λÛêη ενηµÛρωση πρïÛρøεται απÞ τï ε-
πÝθετï ενÜµερïς πïυ σηµαÝνει εκεÝνïν πïυ
γνωρÝúει τα τρÛøïντα γεγïνÞτα της ηµÛ-
ρας. ΚÀθεσαι στην πïλυθρÞνα σïυ και πα-
ρατηρεÝς τις Àπειρες Ûγøρωµες εικÞνες απÞ
εγκλÜµατα, âÝα, καταστρïφÛς και αισθÀνε-
σαι ικανïπïιηµÛνïς πïυ δεν εÝσαι µÛσα Ü
αδιÀφïρïς, γιατÝ εσà περνÀς καλÀ. Îτσι,
γÝνεσαι παθητικÞς θεατÜς Ü ακρïατÜς της
καταστρïφÜς τïυ συνανθρñπïυ σïυ. ΓιατÝ
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ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

παθητικÞς θεατÜς,
επιθυµÝα, αγενÜ πÀθη,
παραπλÀνηση, 
τηλεïπτικÜ εêÀρτηση,
συµµετïøÜ, πÝστη,
øÀρη, σøÛση, υπακïÜ,
διÀκριση, 

σκω· 19ï� γaρ Â θÛλω πïι� �γαθÞν,

�λλ’ Â ï� θÛλω κακeν τï�τï πρÀσ-

σω. 20ε� δb Â ï� θÛλω �γg τï�τï

πïι�, ï�κÛτι �γg κατεργÀúïµαι

α�τÞ, �λλ’ � ï�κï�σα �ν �µïd �µαρ-

τÝα. 21ε�ρÝσκω �ρα τeν νÞµïν τÿ� θÛ-

λïντι �µïd πïιε�ν τe καλÞν, Âτι �µïd

τe κακeν παρÀκειται· 22συνÜδïµαι

γaρ τÿ� νÞµÿω τï� Θεï� κατa τeν

�σω �νθρωπïν, 23âλÛπω δb ²τερïν

νÞµïν �ν τï�ς µÛλεσÝ µïυ �ντιστρα-

τευÞµενïν τÿ� νÞµÿω τï� νïÞς µïυ

καd α�øµαλωτÝúïντÀ µε �ν τÿ� νÞµÿω

τ�ς �µαρτÝας τÿ� �ντι �ν τï�ς µÛλεσÝ

µïυ. 24TαλαÝπωρïς �γg �νθρωπïς·

τÝς µε ¨àσεται �κ τï� σñµατïς τï�

θανÀτïυ τïàτïυ; 25ε�øαριστ� τÿ�

Θεÿ� διa \Iησï� Xριστï� τï� KυρÝ-

ïυ �µ�ν. �ρα ïsν α�τeς �γg µbν νï�

δïυλεàω νÞµÿω Θεï�, τF� δb σαρκd

νÞµÿω �µαρτÝας.

Ρωµ. 7, 14-25

κÀνω τï καλÞ, δεν âρÝσκω Þµως τη
δàναµη να τï µετατρÛψω σε πρÀêη.
Κι Ûτσι, δεν κÀνω τï καλÞ πïυ θα
'θελα, αλλÀ υπηρετñ τï κακÞ, πïυ
δεν τï θÛλω. Αν Þµως κÀνω αυτÞ
πïυ δε θÛλω, τÞτε την πρÀêη µïυ δεν
την καθïρÝúω πια εγñ αλλÀ η αµαρ-
τÝα, πïυ Ûøει θρïνιαστεÝ µÛσα µïυ.

Συνεπñς, η πεÝρα δεÝøνει Þτι, ε-
νñ εγñ θÛλω να κÀνω τï καλÞ, ïι
πρÀêεις µïυ δεÝøνïυν πως κÀνω τï
κακÞ. ΕσωτερικÀ συµφωνñ και øαÝ-
ρïµαι µε Þσα λÛει ï νÞµïς τïυ Θεïà.
∆ιαπιστñνω Þµως πως η πρÀêη µïυ
ακïλïυθεÝ Ûναν Àλλï νÞµï, πïυ α-
ντιστρατεàεται τï νÞµï µε τïν ï-
πïÝï συµφωνεÝ η συνεÝδησÜ µïυ:
ΕÝναι ï νÞµïς της αµαρτÝας πïυ κυ-
ριαρøεÝ στην àπαρêÜ µïυ και µε κÀ-
νει αιøµÀλωτÞ της. Τι δυστυøισµÛ-
νïς, αληθινÀ, πïυ εÝµαι! Πïιïς µπï-
ρεÝ να µε λυτρñσει απÞ την àπαρêη
αυτÜ, πïυ Ûøει υπïταøθεÝ στï θÀνα-
τï; Ας ευøαριστÜσïυµε τï ΘεÞ πïυ
τï Ûκανε αυτÞ, µε τï σωτÜριï Ûργï
τïυ ΚυρÝïυ µας Ιησïà Ìριστïà.
´Αρα, λïιπÞν, εγñ ï Ýδιïς, ενñ συµ-
φωνñ θεωρητικÀ µε τï νÞµï τïυ
Θεïà, στην πρÀêη εÝµαι υπïταγµÛ-
νïς στïν νÞµï της αµαρτÝας.



Àλλï εÝναι να ακïàς για µια πυρκαγιÀ στï δÀσïς και Àλλï να συµµετÛ-
øεις στην κατÀσâεσÜ της. 

Ãι πληρïφïρÝες και ïι ειδÜσεις πïυ σïυ παρÛøει καθηµερινÀ ï Û-
ντυπïς και ηλεκτρïνικÞς τàπïς, Þταν υπηρετïàν τï κÛρδïς και τη
σκïπιµÞτητα, σïυ κÀνïυν πλàση εγκεφÀλïυ, σïυ δραµατïπïιïàν γε-
γïνÞτα,  σïυ απïσιωπïàν πληρïφïρÝες, σε απïπρïσανατïλÝúïυν µε
τïυς εµπρηστικïàς τÝτλïυς τïυς, σε κÀνïυν µÛτïøï των δικñν τïυς ε-
êαρτÜσεων. 

B. H E¥APTHΣH AΠO TH MIKPH OΘONH

Στη µικρÜ ïθÞνη, âρÝσκïνται ïι σàγøρïνες σειρÜνες:  ïµιλÝες και
συúητÜσεις øωρÝς νÞηµα και Þραµα, υπïκριτικÀ øαµÞγελα, γàµνια
και πïρνεÝα πïυ πïυλÀνε, διαφηµÝσεις παραπλανητικÛς. Μηνàµατα
και εικÞνες σïυ εêÀπτïυν τη φαντασÝα, σε απïπρïσανατïλÝúïυν απÞ
την πραγµατικÞτητα, σïυ δηµιïυργïàν ανÀγκες, σε κÀνïυν Àτïµï ε-
êαρτηµÛνï απÞ øαρÛς στιγµιαÝες. Η λαϊκÜ σïφÝα µε δàï øαρακτηρι-
στικÛς παρïιµÝες: "ΦÀτε µÀτια ψÀρια" και  "Ù,τι φαÝνεται δεν εÝναι
και αληθινÞ", απïκαλàπτει τη φαιδρÞτητα τïυ φαινïµÛνïυ αυτïà. 

Ãι εêωτερικÛς αισθÜσεις øωρÝς κριτÜριï και µÛτρï σε κÀνïυν ανÝ-
κανï να ενδιαφερθεÝς για τις πνευµατικÛς σïυ ανÀγκες.

Με την αλÞγιστη øρÜση τïυ ραδιïφñνïυ και της τηλεÞρασης øÀ-
νεται τï πρïσωπικÞ στïιøεÝï και περιïρÝúεται ï ελεàθερïς øρÞνïς
τïυ ανθρñπïυ. ΑντÝθετα, µε την εφηµερÝδα υπÀρøει περισσÞτερï
πρïσωπικÜ σøÛση, γιατÝ ï αναγνñστης σε ïρισµÛνï øρÞνï πïυ διαθÛ-
τει µπïρεÝ να επιλÛêει τι θα διαâÀσει øωρÝς να συγκαταλÛγεται στα ε-
κατïµµàρια των τηλεθεατñν πïυ µαúικÀ επηρεÀúïνται και øÀνïυν τï
øρÞνï τïυς.

Γ. H TPAΓIKOTHTA NA MHN EIΣAI AYTO ΠOY ΘA HΘEΛEΣ

"ΑυτÞ πïυ δεν θÛλω, αυτÞ κÀνω" τïνÝúει εδñ και δàï øιλιετÝες ï
ΑπÞστïλïς Παàλïς. Η κατÀøρηση της ελευθερÝας και τïυ αυτεêïàσι-
ïυ πïυ Ûδωσε ï ΘεÞς στïν Àνθρωπï Ûφεραν την πτñση, τï θÀνατï. 

ΕÝναι τραγικÞ: αυτÞ πïυ δεν θÛλεις, αυτÞ να κÀνεις. Να µη θÛλεις
να εÝσαι τεµπÛλης, ψεàτης, κλÛφτης, úηλÞφθïνïς, σαρκïλÀτρης, συ-
κïφÀντης, φιλïøρÜµατïς, εγωιστÜς και Þµως καθηµερινÀ να τï δεÝ-
øνεις µε τις πρÀêεις σïυ. Πρñτα λïιπÞν γεννιÛται η επιθυµÝα και µετÀ
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γÝνεται η πρÀêη. Πρñτα φωλιÀúïυν στη ψυøÜ τα πÀθη και µετÀ εêω-
τερικεàïνται στην καθηµερινÜ πρακτικÜ. Ùπως γρÀφει κÀπïιïς µε-
γÀλïς πïιητÜς: "τï ντïυφÛκι εÝναι συνÛøεια των øεριñν και τα øÛρια
εÝναι συνÛøεια της ψυøÜς". ΚατÀ τïν αδελφÞθεï ΙÀκωâï "ΚαθÛνας
µπαÝνει σε πειρασµÞ απÞ τη δικÜ τïυ επιθυµÝα. ΑυτÜ τïν παρασàρει
και τïν εêαπατÀει. Ûπειτα η επιθυµÝα αυτÜ συλλαµâÀνει τï κακÞ και
γεννÀει την αµαρτÝα. κι η αµαρτÝα, Þταν ïλïκληρωθεÝ, φÛρνει τï θÀ-
νατï" (Ιακ. 1,14-15).

Τï να θÛλεις να µïιÀσεις στïν αγαθÞ ∆ηµιïυργÞ σïυ εÝναι Ûνα
κριτÜριï για να αêιïλïγÜσεις και τις υπÞλïιπες επιθυµÝες σïυ. ΑυτÞ
σε κÀνει να απïφεàγεις τη µÝµηση Ü την ταàτιση µε ïπïιïδÜπïτε ïν
Ü ανθρñπινï µïντÛλï εêωτερικÀ, πïυ πρïâÀλλεται απÞ την ïθÞνη. Ã
ÌριστÞς µε την παρïυσÝα τïυ στïν κÞσµï δÝδαêε Þτι τï "καθ' ïµïÝω-
σιν" αναφÛρεται στï εσωτερικÞ κÀλλïς τïυ ανθρñπïυ και επιτυγøÀ-
νεται µε την πρïσωπικÜ τïυ Ûνωση µε τï ΘεÞ.

Ãι σàγøρïνïι ψυøïλÞγïι ισøυρÝúïνται Þτι η τηλεïπληêÝα θα εÝναι
τï νÛï ναρκωτικÞ τïυ ανθρñπïυ, για τï ïπïÝï θα øρειαστεÝ θεραπεÝα
απεêÀρτησης. Ùταν εÝσαι δÛσµιïς, øωρÝς Ûλεγøï της τηλεÞρασης,
σκλαâñνεις την καλÜ σïυ επιθυµÝα και τις δυνÀµεις σïυ. ∆εν µπïρεÝς
να δεις τïν εαυτÞ σïυ, να øαρεÝς την παρïυσÝα των Àλλων, να απï-
κτÜσεις ïικïλïγικÜ συνεÝδηση.

∆. ΛOΓOI ΓIA TOYΣ OΠOIOYΣ ∆EN KANOYME AYTO
ΠOY ΘEMOYME

α) Η απιστÝα τïυ ανθρñπïυ στïν ανñτερï πρïïρισµÞ τïυ τïν κÀ-
νει να κυνηγÀ τï εàκïλï και εφÜµερï, τï ψεàτικï και παραπλανητι-
κÞ. ΚατÀ τïν Àγιï ΓρηγÞριï ΠαλαµÀ, νïυς ï ïπïÝïς απïµακρàνεται
απÞ τïν ΘεÞ γÝνεται κτηνñδης Ü δαιµïνιñδης.

â) ΓÝναµε Àνθρωπïι της âιïλïγικÜς ανÀγκης. Ã âïµâαρδισµÞς α-
πÞ τα ΜΜΕ πρïϊÞντων κατανÀλωσης κÀνïυν τïν Àνθρωπï αγøωµÛ-
νï, εêαρτηµÛνï και αγωνιúÞµενï µÞνï γι' αυτÀ.  

γ) Η εισâïλÜ êÛνων πρïτàπων úωÜς στα ΜÛσα ΜαúικÜς ΕνηµÛρω-
σης (ΜΜΕ) και η απïµÀκρυνση απÞ πρÞτυπα της δικÜς µας παρÀδï-
σης, τïυ δικïà µας πïλιτισµïà. ×ρωες, φιλÞσïφïι, λïγïτÛøνες, Àγιïι,
σηµερινïÝ πνευµατικïÝ Àνθρωπïι, Þταν εµφανÝúïνται στïυς δÛκτες
µας αλλÀúïυµε κανÀλι για να δïàµε εικÞνες πïυ δεν πρïâληµατÝ-
úïυν, δε µïρφñνïυν, αλλÀ παραµïρφñνïυν την καλÜ µας επιθυµÝα.
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δ) Η εêωτερικÜ ïµïρφιÀ, πïυ διαφηµÝúεται και πρïâÀλλεται απÞ
τα Μ.Μ.Ε. για να πρïκαλÛσει τïν θεατÜ, εêαφανÝúει την ïλïκληρω-
µÛνη Àπïψη για τïν Àνθρωπï. Η εêωτερικÜ ïµïρφιÀ, ï γυµνισµÞς
παραπλανÀ, γÝνεται εµπïρεàσιµïς, ενñ για να âρεις την εσωτερικÜ ï-
µïρφιÀ πρÛπει να την ψÀêεις γιατÝ δεν φαÝνεται. 

ε) Η απñλεια τïυ µÛτρïυ και τïυ ελÛγøïυ στην επιθυµÝα Ûρøεται Þ-
ταν ï Àνθρωπïς απïµακρυνθεÝ απÞ τη σøÛση τïυ µε τï ΘεÞ. Η κατÀ-
øρηση στα γÜινα, η υπïδïàλωση της ανθρñπινης αêÝας στη σÀρκα ε-
êελÝσσïνται σε "αγενÜ πÀθη", σε øαρÀ πïυ συνïδεàεται απÞ ïδàνη
κατÀ τïν Àγιï ΓρηγÞριï ΠαλαµÀ. Τα "Ûνθεα πÀθη" øαρακτηρÝúï-
νται απÞ µια µÞνιµη και ανεÝπωτη γλυκàτητα (ΑνÛστη ΚεσελÞπïυ-
λïυ, ΠÀθη και αρετÛς, εκδ. ∆Þµïς, ΑθÜνα 1986, σ. 31).  

στ) ΑυτÞ πïυ δεν θÛλω, κατÀ τïν Àγιï ΙωÀννη ÌρυσÞστïµï, εÝναι
εκεÝνï τï ïπïÝï απÞ τα âÀθη της ψυøÜς µïυ δεν επαινñ, δεν απïδÛ-
øïµαι, εκεÝνï πïυ δεν αγαπñ. ΜπïρεÝ ïι λïγισµïÝ µας να εÝναι κακïÝ,
Þµως πρÛπει να γνωρÝúïυµε Þτι η διÀνïιÀ µας  διατηρεÝ την ευγÛνεια
πïυ της δωρÝστηκε απÞ τïν ∆ηµιïυργÞ (´Απαντα ΑγÝων ΠατÛρων,
εκδ. ΩφελÝµïυ ΒιâλÝïυ, τ. 81, σ. 49).

E. ΠPOΣΩΠIKOΣ TPOΠOΣ ZΩHΣ

1. Η ΕκκλησÝα διασñúει τïν πρïσωπικÞ τρÞπï úωÜς. Ãι πραγµατικÀ
πιστïÝ δεν αρκïàνται παθητικÀ να âλÛπïυν τη δυστυøÝα απÞ την ï-
θÞνη, αλλÀ γÝνïνται µÛτïøïι της λàπης και της øαρÀς των Àλλων.
∆εν απïγïητεàïνται απÞ αυτÞ πïυ âλÛπïυν και ακïàνε, αλλÀ δρα-
στηριïπïιïàνται για να αλλÀêïυν τïν εαυτÞ τïυς και τïν κÞσµï. 

2. Αν ïι Àνθρωπïι πïυ κατευθàνïυν τα Μ.Ε.Ε. εµπνευσθïàν απÞ τï
σεâασµÞ πρïς τïν Àνθρωπï, Þπως εκφρÀστηκε απÞ τïν ÌριστÞ και
την ΕκκλησÝα Τïυ, τÞτε δεν θα τα øρησιµïπïιïàν ως µÛσα αλλï-
τρÝωσης τïυ ανθρñπïυ αλλÀ ως δÝαυλï κατανÞησης και âïÜθειας
της ανθρñπινης àπαρêης. ΤÞτε τα ΜΜΕ θα γÝνïυν ΜÛσα ευαγγε-
λισµïà των ανθρñπων, καλÜς αγγελÝας και Þøι µετÀδïσης κακñν
ειδÜσεων.

3. Η ψυøαγωγÝα πïυ λÛνε Þτι παρÛøïυν τα Μ.Ε.Ε. για να εÝναι πραγ-
µατικÜ ψυøαγωγÝα (αγωγÜ δηλαδÜ της ψυøÜς) θα πρÛπει να ïδη-
γεÝ την ψυøÜ τïυ ανθρñπïυ σε µια øαρÀ πïυ δε θα εÝναι πρÞσκαι-
ρη, δε θα τïυ εêÀπτει τα πÀθη, δενθα τïν υπïâαθµÝúει, αλλÀ θα τïν
ειρηνεàει, θα τïν εêανθρωπÝúει. 
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4. Η πÝστη και η αγÀπη τïυ ανθρñπïυ
στï ÌριστÞ κÀνει τïν Àνθρωπï να τï-
πïθετηθεÝ υπεàθυνα και κριτικÀ απÛ-
ναντι στα µηνàµατα τïυ τàπïυ και
της τηλεÞρασης. Ùταν εναρµïνÝúεις
τη θÛλησÜ σïυ µε τη θÛληση τïυ Θεïà
τÞτε κÀνεις αυτÞ πïυ θα 'θελες να κÀ-
νεις. ÌρειÀúεται πνευµατικÞ αγñνα
ñστε να µη διαφÛρει η επιθυµÝα απÞ
την πρÀêη και να µη γÝνεις διøασµÛνη
πρïσωπικÞτητα.
Με την πÝστη απïκτÀς εσωτερικÜ δà-
ναµη, êÛρεις πÞτε θα øρησιµïπïιÜ-
σεις τï τηλεøειριστÜριï. ΝηστεÝα δεν
εÝναι µÞνï να απïφεàγεις τï κρÛας
και Àλλες τρïφÛς,  αλλÀ να απïφεà-
γεις µηνàµατα και εικÞνες πïυ µε ευ-
κïλÝα µπαÝνïυν στï σπÝτι και Ûρøï-
νται σε αντÝθεση µε την πÝστη σïυ και
µε αυτÞ πïυ πραγµατικÀ θÛλει η ψυ-
øÜ σïυ. 

5. Η υπακïÜ σ' Ûναν πνευµατικÞ πατÛ-
ρα, αληθινÞ σàµâïυλï úωÜς, εκπρÞ-
σωπï τïυ Θεïà εÝναι µια αρετÜ, εÝναι 

µια επικïινωνÝα πïυ λυτρñνει τïν Àνθρωπï απÞ επιθυµÝες Àøρη-
στες και πÀθη, τïυ δÝνει øÀρη και τïν κÀνει διακριτικÞ και πρïσε-
κτικÞ. Με τïν τρÞπï αυτÞ φεàγïυν τα πÀθη και ï πιστÞς δÛøεται
τη øÀρη και την πνευµατικÜ γιατρειÀ.
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Τα Μ.Ε.Ε. για να âïηθÜσïυν τïν σηµερινÞ Àνθρωπï εÝναι ανÀ-
γκη να λειτïυργÜσïυν µε κÀπïιες πρïϋπïθÛσεις: 
ñ να σÛâïνται τïν Àνθρωπï ως πρÞσωπï και την ελευθερÝα τïυ,
ñ να ενηµερñνïυν τïν πïλÝτη µε σαφÜνεια, µε αληθινÀ στïιøεÝα

καθñς και µε καλÛς ειδÜσεις και Þøι µÞνï µε τα τραγικÀ γεγïνÞ-
τα της ηµÛρας,

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ

ΜικρÜ διÜγηση: ΑπÞ την
παρÀδïση της ΕκκλησÝας
αναφÛρïυµε Ûνα περιστα-
τικÞ πïυ αναφÛρει τï Γε-
ρïντικÞ (σ. 44) και περι-
γρÀφει τïν τρÞπï µε τïν ï-
πïÝï απαλλÀσσεται ï Àν-
θρωπïς απÞ τα πÀθη. ×-
ταν κÀπïιïς µïναøÞς πïυ
ταλαιπωρηµÛνïς απÞ τï
πλÜθïς των πειρασµñν ε-
πÜρε την απÞφαση να φà-
γει απÞ εκεÝ πïυ Üταν.
Ùταν Ûâαλε τα σανδÀλιÀ
τïυ για να φàγει âλÛπει
κÀπïιïν Àλλï Àνθρωπï να
âÀúει και αυτÞς τα σανδÀ-
λιÀ τïυ και να τïυ λÛει: Þ-
πïυ και αν πας θα σε ακï-
λïυθñ. Τï ïπïÝï σηµαÝνει
Þτι για να λυτρωθεÝς απÞ
τα πÀθη øρειÀúεται να πÀ-
ρεις απÞφαση και να αλ-
λÀêεις πïλλÛς φïρÛς και
τÞπï και τρÞπï.
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ñ να πρïâÀλïυν εικÞνες και Ûργα εµπνευσµÛνα απÞ την παρÀδïσÜ
µας πïυ να καλλιεργïàν τη θÛληση τïυ ανθρñπïυ και να τïν
ψυøαγωγïàν πραγµατικÀ, 

ñ να ενεργïπïιïàν την κριτικÜ ικανÞτητα τïυ ανθρñπïυ ñστε να
αντιδρÀ ανÀλïγα και να µην τïν κÀνïυν παθητικÞ δÛκτη τïυ κα-
κïà,

ñ να συµâÀλïυν στην πνευµατικÜ καλλιÛργεια τïυ ανθρñπïυ ανïÝ-
γïντÀς τïυ νÛïυς πνευµατικïàς ïρÝúïντες και ενδιαφÛρïντα.

Ã Àνθρωπïς γÝνεται πρÞσωπï και Þøι µÛλïς της µÀúας, Þταν συ-
νÀπτει αρµïνικÛς σøÛσεις µε τïν ΘεÞ και τïν πλησÝïν.  Îτσι, εêα-
σφαλÝúει τη συµµετïøÜ τïυ στην εκκλησιαστικÜ κïινÞτητα. ΕêÀλ-
λïυ, η υπακïÜ στï θÛληµα τïυ Θεïà πρïσφÛρει Þøι µÞνï τï µÛτρï,
αλλÀ και τïν κανÞνα για Ûναν ενιαÝï τρÞπï úωÜς Ûτσι, ñστε αυτÞ πïυ
θÛλει αυτÞ και τελικÀ να κÀνει.

1. Îøεις σκεφτεÝ πïτÛ τι εÝναι εκεÝνï πïυ σε παρασàρει και κÀνεις
αυτÞ πïυ δε θα 'θελες να κÀνεις και γÝνεσαι διøασµÛνη πρïσωπι-
κÞτητα;

2. ΓιατÝ âïλεàει να εÝσαι µÛλïς της µÀúας και πÞσï δàσκïλï εÝναι
να εÝσαι πρÞσωπï;

2. Με πïιï τρÞπï µια επιθυµÝα καταλÜγει σε πÀθïς; ΥπÀρøïυν αγε-
νÜ και Ûνθεα πÀθη;

3. Ùταν εÝσαι ñρες κïλληµÛνïς στη τηλεÞραση σκÛφτηκες τι Àλλï
µπïρïàσες να κÀνεις και δεν Ûκανες για να εÝσαι αυτÞ πïυ εÝσαι;

4. Τι πρïτεÝνει η ΕκκλησÝα για τη øρÜση των Μ.Μ.Ε. απÞ τïν Àν-
θρωπï; ΠÞσï âïηθïàν τα Μ.Μ.Ε. σ' αυτÞ τïν σκïπÞ;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



10�aν γaρ �λθFη � σïφÝα ε�ς σcν διÀ-
νïιαν, � δb α�σθησις τ F� σF� ψυøF�
καλc εrναι δÞêFη, 11âïυλc καλc φυλÀ-
êει σε, �ννïια δb �σÝα τηρÜσει σε,
12´να ¨àσηταÝ σε �πe �δï� κακ�ς καd
�πe �νδρeς λαλï�ντïς µηδbν πιστÞν.
13t ï� �γκαταλεÝπïντες �δïfς ε�θεÝ-
ας τï� πïρεàεσθαι �ν �δï�ς σκÞτïυς,
14ï� ε�φραινÞµενïι �πd κακï�ς καd
øαÝρïντες �πd διαστρïφF� κακF�, 15zν
α� τρÝâïι σκïλιαd καd καµπàλαι α�
τρïøιαd α�τ�ν.

Παρ. Σïλ. 2, 10-15

...Ùταν η σïφÝα µες στην καρδιÀ σïυ

µπει κι απÞλαυσÜ σïυ γÝνει η γνñση,

τÞτε η φρÞνηση θα σε φυλÀει, η σà-

νεση θα σε φρïυρεÝ. Θα σε γλιτñ-

νïυν απ' τï δρÞµï τïν κακÞ, απÞ αν-

θρñπïυς πïυ µιλïàν µε δÞλï, πïυ ε-

γκαταλεÝπïυνε τïν Ýσιï δρÞµï, για

να âαδÝσïυνε σε δρÞµïυς σκïτει-

νïàς. ÌαÝρïνται να κÀνïυν τï κακÞ

και στις διαστρïφÛς ευøαριστïàνται.

ΠïτÛ δεν ενεργïàν µ' ευθàτητα, η

συµπεριφïρÀ τïυς εÝναι Àδικη.

ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να κατανïÜσετε τα εÝδη των διεêÞδων πïυ καταφεàγïυν σÜ-
µερα ïι νÛïι.

ñ Να γνωρÝσετε τις αιτÝες των λαθεµÛνων επιλïγñν πïυ øρησι-
µïπïιïàνται ως  διÛêïδïι στα πρïâλÜµατα των νÛων. 

ñ Να συναισθανθεÝτε τïυς κινδàνïυς αυτñν των επιλïγñν.
ñ Να αντιληφθεÝτε την πρÞταση της ΕκκλησÝας.

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ  ∆ΙΕ¥Ã∆ÃΙ 
ΚΑΙ  Η  ΠΡÃΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1199
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Η ενηλικÝωση εκτÞς Ìριστιανισµïà
Ûøει διÀφïρες ερµηνεÝες. Στην πνευµα-
τικÜ úωÜ πïλλÛς φïρÛς παραµÛνïυµε
νÜπια, παρÀ τη σωµατικÜ αàêηση. Η
πνευµατικÜ µας ενηλικÝωση Ü ωριµÞ-
τητα στην ÃρθïδïêÝα εÝναι, Þπως λÛει
ï ΑπÞστïλïς Παàλïς, να φθÀσïυµε
στην τελειÞτητα πïυ µÛτρï της εÝναι ï
ÌριστÞς. (Εφεσ. 4,13) Τα αδιÛêïδα υ-
πÀρøïυν εκεÝ Þπïυ ï Àνθρωπïς θεωρεÝ
Þτι τï µÛτρï για τη úωÜ τï φτιÀøνει µÞ-
νïς τïυ, θεïπïιñντας τïν εαυτÞ τïυ.

A. ΛAΘEMENEΣ EKTIMHΣEIΣ

1. Ã νÛïς θÛλει να δïκιµÀσει τα πÀντα øωρÝς περιïρισµïàς, θεωρñ-
ντας Þτι αυτÞ πηγÀúει απÞ την ελευθερÝα τïυ. ∆ïκιµÀúει τα πÀντα,
αλλÀ δεν αναúητÀ, δεν αρøÝúει ïàτε επαναλαµâÀνει την εµπειρÝα
τïυ καλïà. ΑυτÞ πρïϋπïθÛτει Àλλη διαδικασÝα, δηλαδÜ επιλïγÜ
πρïτàπων úωÜς, επÝπïνη αυτïκριτικÜ και µε νεανικÞ θÀρρïς διïρ-
θωτικÛς κινÜσεις.  

2. Ã νÛïς επιúητεÝ διεêÞδïυς και νιñθει Þτι καταπιÛúεται Þταν συ-
γκρïàεται αυτÞ πïυ ï πρïïδευτισµÞς της παρÛας τïυ υιïθετεÝ, µε
εκεÝνï πïυ τïυ επιτÀσσει συνÜθως η ïικïγÛνειÀ τïυ. Τï λεγÞµενï
øÀσµα των γενεñν δηµιïυργεÝ τï αÝσθηµα της καταπÝεσης στïυς
νÛïυς πïυ αναúητïàν τρÞπïυς διαφυγÜς. 

Ãι νÛïι εκτιµïàν λανθασµÛνα Þταν: 

α) âλÛπïυν την αντιφατικÜ úωÜ των µεγÀλων να γκρεµÝúει δικÀ
τïυς Þνειρα, 

â) λεÝπει η πÝστη και τï Þραµα, 
γ) παρερµηνεàïυν την Ûννïια της ελευθερÝας και της πρïÞδïυ, 
δ) παρερµηνεàïυν την Ûννïια της ενηλικÝωσης και 
ε) νïµÝúïυν Þτι η παιδεÝα Ûøει σκïπÞ µÞνï την Ûκδïση πιστïπïιη-

τικñν και πτυøÝων επαγγελµατικÜς πρïÞδïυ. 
H Àσκηση στï ïρθÞδïêï Üθïς θα µεÝωνε τις λαθεµÛνες επιλïγÛς

τïυ νÛïυ.

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

ενηλικÝωση, 
απïêÛνωση, πρÞτυπα,
λανθασµÛνες επιλïγÛς,
παρÀδïση, ναρκωτικÀ,
αλκïÞλ, ψευδαισθÜσεις,
πïρνïγραφÝα, Ûκσταση,
εγρÜγïρση, αναισθησÝα,
αναλγησÝα



B. AITIA ΛAΘEMENΩN EΠIΛOΓΩN

ñ Η απïêÛνωση τïυ ανθρñπïυ, η διÀλυση της ïικïγÛνειας και ï
κλïνισµÞς των ανθρωπÝνων σøÛσεων. 

ñ Η Ûλλειψη πρïτàπων και σïφñν παιδαγωγñν πïυ κÀνει τïν νÛï
να υπακïàει σε "σειρÜνες" πïυ µε τÛøνη ωραιïπïιïàν τï κακÞ.

ñ Η Ûλλειψη σταθερñν στηριγµÀτων στη úωÜ. 

ñ Η Ûλλειψη αγωνιστικÞτητας, η αναúÜτηση τïυ εàκïλïυ και τïυ
γρÜγïρïυ κÛρδïυς και τï γεγïνÞς Þτι η επιτυøÝα συνδÛεται µε την
àλη και Þøι µε τις πνευµατικÛς αêÝες. 

ñ Η αναúÜτηση στιγµιαÝων συγκινÜσεων και η θÛληση τïυ ανθρñ-
πïυ πïυ αδυνÀτισε Þταν διακÞπηκε η σøÛση τïυ µε τï αγαθÞ πïυ
εÝναι διαøρïνικÞ. 

ñ Η αντÝδραση στïυς µεγαλàτερïυς, στï κατεστηµÛνï, στην παρÀ-
δïση  Àκριτα και απερÝσκεπτα. 

ñ Ã µιµητισµÞς και η περιÛργεια. Η "πυêÝδα" εêαφανÝστηκε, τï
σàνθηµα εÝναι: "Þπïυ µας πÀει ï Àνεµïς". Ã νÛïς σαν τï καλÀµι
πηγαÝνει Þπïυ θÛλει η ïµÀδα, η µÀúα. Αν δïκιµÀσει να êεφàγει
απÞ τη µÀúα απïκτÀ την ετικÛτα  "φυτÞ". 

Τα ναρκωτικÀ και τï αλκïÞλ: διÛêïδïι επικÝνδυνïι στα πρïâλÜµα-
τα των νÛων και απειλÜ για τη úωÜ τïυς. Ã σïφÞς Σïλïµñντας συµ-
âïυλεàει: "Τï κρασÝ φÛρνει αυθÀδεια και τα µεθυστικÀ πïτÀ µανÝα.
Ùπïιïς αφÜνεται να δελεÀúεται απ' αυτÀ, σïφÞς δεν µπïρεÝ να' ναι."
(Παρïιµ 20,1)

Η øρÜση ναρκωτικñν και η µÛθη δεν εÝναι øαρακτηριστικÞ τïυ σï-
φïà ανθρñπïυ, αφïà:

α) παραδÝνεται στï πÀθïς øωρÝς να επιστρατεàει τη λïγικÜ τïυ, 
â) µε τα ναρκωτικÀ Ü τï αλκïÞλ επιτυγøÀνεται η νÀρκωση και η à-

πνωση. Ã νïυς δε λειτïυργεÝ αρµïνικÀ και τï Àτïµï δεν εÝναι σε θÛ-
ση να αναλÀâει τις ευθàνες πïυ τïυ αναλïγïàν, αφïà úει σ' Ûνα κÞ-
σµï παραισθÜσεων, σε ψεàτικïυς παραδεÝσïυς,

γ) µε την αναισθητïπïÝηση και την αøρηστÝα των πνευµατικñν
και σωµατικñν τïυ δυνÀµεων ï νÛïς Þøι µÞνï δε λàνει τα πρïâλÜµα-
τÀ τïυ, αλλÀ ï Ýδιïς γÝνεται Ûνα µεγÀλï πρÞâληµα για τïν εαυτÞ τïυ,
την ïικïγÛνειÀ τïυ και την κïινωνÝα. 
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Η πïρνïγραφÝα και η εµπïρÝα της σÀρκας εÝναι ï δïλïφÞνïς τïυ
Ûρωτα και της αγÀπης Þταν ï Àνθρωπïς στη úωÜ τïυ πïρεàεται ως
σÀρκα, υπïδïυλωµÛνïς στα πÀθη της, και Þøι ως πρÞσωπï, εικÞνα
τïυ Θεïà. Η ηδïνïâλεψÝα εµπïδÝúει τï αµïιâαÝï δÞσιµï, την ïλï-
κληρωτικÜ αφïσÝωση σε µια πρïσωπικÜ σøÛση. ΚατÀ την ευαγγελι-
κÜ ηθικÜ η µïιøεÝα δεν περιïρÝúεται στη σøÛση των σωµÀτων, αλλÀ ε-
πεκτεÝνεται και στην αÝσθηση της Þρασης, γιατÝ απÞ την πïνηρÜ µα-
τιÀ γεννιÛται η αµαρτωλÜ επιθυµÝα πïυ εÝναι πηγÜ της µïιøεÝας.

Τï Àλïγï Ûνστικτï και τï Àλïγï πÀθïς επικρατεÝ Þταν ï ηγεµÞνας
της ψυøÜς, ï νïυς, µεÝνει σκυµµÛνïς στα γÜινα, κïλληµÛνïς στα
φθαρτÀ. Η ενηλικÝωση συνÜθως εστιÀúεται στï γεγïνÞς της σωµατι-
κÜς πληρÞτητας και υγεÝας και λιγÞτερï στην πνευµατικÜ ωριµÞτητα
και υγεÝα πïυ για την ÃρθÞδïêη διδασκαλÝα εÝναι τï µÛτρï µÛσα α-
πÞ τï ïπïÝï ï Àνθρωπïς συναντÀ τï ΘεÞ και øαριτñνεται.

Η Àγνïια τïυ πρïïρισµïà τïυ ανθρñπïυ και της λïγικÜς øρÜσης
τïυ σñµατÞς τïυ ïδÜγησε στïν ανεêÛλεγκτï και øωρÝς µÛτρï τρÞπï
úωÜς. Η καταστρïφÜ στα ΣÞδïµα και στα ΓÞµïρα Ûγινε, διÞτι ïι Àν-
θρωπïι συµπεριφÛρïνταν µÞνïν σαν απρÞσωπες υλικÛς υπÀρêεις øω-
ρÝς ΘεÞ στη úωÜ τïυς. Ãι ασθÛνειες Þπως τï AIDS και τα αφρïδÝσια
νïσÜµατα, εÝναι απïτÛλεσµα της πνευµατικÜς διαστρïφÜς τïυ αν-
θρñπïυ µε συνÛπειες φïâερÛς Þøι µÞνï για τη δικÜ τïυ υγεÝα και
úωÜ, αλλÀ και των ερωτικñν συντρÞφων καθñς και των επιγÞνων
τïυς. 

Γ.  MEPIKEΣ ΠPOTAΣEIΣ ΓIA OPΘO TPOΠO ∆IE¥O∆OY

1. Η Ûκσταση σαν απελευθÛρωση Ü σαν δηλητÜριï θανÀτïυ 
Η Ûκσταση στην ÃρθÞδïêη ασκητικÜ εÝναι Ûνας âαθµÞς ανÞδïυ

στην κλÝµακα πρïς την τελειÞτητα, πρïς τη θεïγνωσÝα και δεν Ûøει κα-
µιÀ σøÛση µε την εêαθλÝωση τïυ ανθρñπïυ πïυ πρïκαλεÝ η ïµñνυµη
ναρκωτικÜ ïυσÝα. Στην ÃρθÞδïêη Àσκηση, Ûκσταση εÝναι µια κατÀ-
σταση πïυ την Ûúησαν ïι Àγιïι και µÀλιστα µερικïÝ απÞ µικρïÝ, Þπως ï
Íγιïς Συµεñν ï ΝÛïς ΘεïλÞγïς (10ïς αιñνας), ï ïπïÝïς σαν Ûφηâïς
µÛσα απÞ την πÝστη, την πρïσευøÜ και την Àσκηση στις αρετÛς Ûνιωσε
τη θεÝα παρïυσÝα, âρÜκε την κλÝση τïυ και πïρεàτηκε στην αγιÞτητα. 

Η Ûκσταση, λïιπÞν, σàµφωνα µε την ÃρθÞδïêη παρÀδïση εÝναι:
ñ µια κÝνηση τïυ ανθρñπινïυ νïυ Ûêω απÞ τï εγñ και τη θλιâερÜ
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εγκÞσµια πραγµατικÞτητα (Ûκσταση) για να πλησιÀσει ï Àνθρω-
πïς την αλÜθεια, τï ΘεÞ, 

ñ µια Ûêïδïς τïυ ανθρñπïυ απÞ την εµµïνÜ στï πÀθïς και στï
λÀθïς και πρïσωπικÜ συνÀντηση µε τï ∆ηµιïυργÞ τïυ, την αληθι-
νÜ µακαριÞτητα, 

ñ η συνειδητÜ κατÀσταση επικïινωνÝας τïυ ανθρñπïυ µε τï θεÝï
και Þøι κÀτι τï αφηρηµÛνï Ü αÞριστï πïυ συναντÀται σε Àλλες
θρησκεÝες και κινÜµατα, 

ñ η εÝσïδïς τïυ ανθρñπïυ στï µυστÜριï της θεïγνωσÝας. 

Η Ûκσταση, η καλÜ αλλïÝωση, η µεταµÞρφωση εÝναι καταστÀσεις
πïυ âιñνει ï Àνθρωπïς στη σøÛση τïυ µε τï ΘεÞ. ∆ηλαδÜ, αλλÀúει
γιατÝ δÛøεται τη øÀρη τïυ Θεïà και êεφεàγει απÞ κÀθε κÝνδυνï και
κακÞ. Ãι στÝøïι πïυ ψÀλλïνται στην ΕκκλησÝα κατÀ την εïρτÜ της
Μεταµïρφñσεως δηλñνïυν την αλλαγÜ αυτÜ στï πρÞσωπï των µα-
θητñν τïυ Ìριστïà: ïι τρεις µαθητÛς «την θεÝαν αλλïιñθησαν Ûκστα-
σιν». (ΙδιÞµελï απïστÝøων Εσπερινïà Μεταµïρφñσεως) 

Η Ûκσταση αυτÜ κατÀ την ÃρθÞδïêη διδασκαλÝα διαφÛρει:
α) απÞ την παθητικÜ Ûκσταση πïυ πρïκαλεÝται κατÀ την àπνωση

τïυ ατÞµïυ απÞ ενδιÀµεσïυς-υπνωτιστÛς και Ûøει σαν απïτÛλεσµα
την ελÀττωση της νÞησης Ü της âïàλησης, 

â) απÞ την Ûκσταση πïυ δηµιïυργïàν ναρκωτικÛς ïυσÝες, ïινï-
πνευµατñδη πïτÀ και ανÀλïγη µïυσικÜ, 

γ) απÞ τïν σκïπÞ της Àσκησης Àλλων θρησκειñν (π.ø. ΓιÞγκα),
πïυ µε την Ûκσταση επιδιñκïυν την απαλλαγÜ τïυ ανθρñπïυ απÞ
την àλη και Þøι την ÛνωσÜ τïυ µε τïν ΘεÞ, Þπως συµâαÝνει στην
ÃρθïδïêÝα.

Στην ïρθÞδïêη Ûκσταση ï Àνθρωπïς δεν εÝναι µÞνïς, ïàτε µπïρεÝ
µÞνïς να υπερâεÝ τï πÀθïς τïυ. Ã Àνθρωπïς εκτÞς απÞ τις κτιστÛς ε-
νÛργειες τïυ κÞσµïυ Ûøει ανÀγκη και τις Àκτιστες ενÛργειες τïυ Θε-
ïà. Η επικïινωνÝα µε τï Àκτιστï φως, πïυ εÝναι ï ΘεÞς της αγÀπης
και της δωρεÀν øαρÀς, εÝναι εκεÝνη πïυ διñøνει τï σκïτÀδι, τï δαιµï-
νικÞ στïιøεÝï, τï κακÞ. 

ΕκτÞνωση των πρïâληµÀτων των νÛων δεν µπïρεÝ να γÝνεται µε
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καταστρïφÛς µετÀ απÞ µια συ-
γκÛντρωση, συναυλÝα Ü Ûνα πï-
δïσφαιρικÞ αγñνα. ÃπïιαδÜπï-
τε αντÝδραση και διαµαρτυρÝα
για Ûνα λÀθïς Ü για τï κατεστη-
µÛνï πρÛπει να εÝναι ανÀλïγη ε-
νÞς πïλιτισµïà  πïυ Ûøει κριθεÝ
(Þπως ï ελληνïρθÞδïêïς) και Þ-
øι µÝµηση αντιδρÀσεων και πρÀ-
êεων υπïκινïàµενïυ Þøλïυ. 

2. Η εγρÜγïρση και η εσωτερικÜ
πÀλη εÝναι δυνÀµεις της ψυøÜς.
Στïν κÜπï της ΓεθσηµανÜ ï
ÌριστÞς πρïσεàøεται, ενñ ï θÀ-
νατïς τïν πλησιÀúει. ΠαρÀ την
πρïς τïυς µαθητÛς τïυ πρïειδï-
πïÝηση "γρηγïρεÝτε και πρï-
σεàøεσθε για να µην πÛσετε στïν
πειρασµÞ", αυτïÝ τïν αρνïàνται
και τïν εγκαταλεÝπïυν, γιατÝ
øωρÝς εγρÜγïρση τïυς νικÀει η
ραθυµÝα και η ανεµελιÀ. ∆εν Û-
øïυν συναÝσθηση Þτι στïν κÞ-
σµï αυτÞ συνυπÀρøει τï καλÞ µε
τï κακÞ και Þτι øρειÀúεται αγñνας, για να µην αρνηθïàν τï δÀσκαλÞ
τïυς. 

Με τη ραθυµÝα ï νÛïς γÝνεται εàκïλï θÜραµα τïυ κακïà, αφïà ïι
δυνÀµεις τïυ µÛνïυν αøρησιµïπïÝητες, υπïταγµÛνες στις ανÀγκες µÞ-
νïν της σÀρκας. Η εγρÜγïρση εÝναι: 

α) η ετïιµÞτητα και η επιφυλακÜ τïυ πνεàµατïς, για να µην αλω-
θεÝ απÞ τï κακÞ και 

â) ηθικÜ κατÀσταση, αφïà Þσïι την ασκïàν εÝναι πρïσηλωµÛνïι
σε ανñτερï σκïπÞ, τη θÛωση. Η σøÛση των πιστñν µε τï ΘεÞ τïàς
κρατÀ σε εγρÜγïρση, αφïà Ûτσι δεν εµπλÛκïνται σε καταστÀσεις ικα-
νÛς να τïυς απïπρïσανατïλÝσïυν και να τïυς αλλïτριñσïυν.
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ΜικρÜ διÜγηση απÞ Ûνα µïναøÞ για
τïν ΑââÀ ΙσÝδωρï τïν ¥ενïδÞøï:        
ΠïλλÛς φïρÛς, καθñς καθÞταν µε

τïυς αδελφïàς στην τρÀπεúα, τïυ ερ-
øÞταν Ûκσταση, πρÀγµα πïυ τï γνñ-
ριúαν ïι αδελφïÝ, απÞ τη διÀθεση
τïυ πρïσñπïυ τïυ, και κατÞπιν τïν
παρακαλïàσαν πïλà να τïυς πει για
την Ûκσταση. ΑυτÞς Àλλï δεν Ûλεγε,
παρÀ µÞνïν: Îφυγα, τÛκνα µïυ, µε
τï νïυ και τï λïγισµÞ µακρυÀ απÞ
τïν κÞσµï αυτÞ.
ΠïλλÛς φïρÛς εÝδα και εγñ τïν Þσιï

αυτÞ στην τρÀπεúα, Þπïυ δÀκρυúε
και ρωτñντας τïν να µÀθω την αιτÝα
των δακρàων, µïυ απïκρινÞταν: Ευ-
λαâïàµαι, τÛκνï µïυ, συλλïγιúÞµε-
νïς, Þτι εÝµαι λïγικÞς Àνθρωπïς και
τρñγω σαν Àλïγï úñïν. Îπειτα συλ-
λïγιúÞµενïς την αθÀνατη εκεÝνη και
γλυκàτατη τρïφÜ τïυ ΠαραδεÝσïυ,
φïâïàµαι µÜπως την στερηθñ για
αυτÜ την πρÞσκαιρη. 

ΛαυσαϊκÞ, εκδ. Β.ΡηγÞπïυλïυ, Θεσσα-

λïνÝκη 1997, σ. 20-21



3. Η øαρµïλàπη ενÀντια στην αναισθησÝα και στην αναλγησÝα: Ã ση-
µερινÞς Àνθρωπïς απïφεàγει τïν πÞνï, επιúητεÝ την πνευµατικÜ ανÛ-
λιêη øωρÝς Àσκηση.  Θα øρησιµïπïιÜσïυµε Ûναν ïρισµÞ της αναλγη-
σÝας πïυ γρÀφει ï Àγιïς ΙωÀννης της ΚλÝµακας: "Η αναλγησÝα εÝναι
πïλυκαιρισµÛνη και µïνιµïπïιηµÛνη αµÛλεια, ναρκωµÛνη σκÛψη, γÛν-
νηµα των "πρïλÜψεων". ΕÝναι παγÝδα της πνευµατικÜς πρïθυµÝας,
âρÞøïς της ανδρεÝας, Àγνïια της κατανàêεως, θàρα της απïγνñσεως.
ΕÝναι µητÛρα της λÜθης, (λησµïσàνης τïυ Θεïà και των εντïλñν
τïυ)... ΕÝναι ακÞµη απÞκρïυση απÞ την ψυøÜ τïυ φÞâïυ τïυ Θεïà"
(ΚλÝµαê, εκ. Ι.ΜïνÜς ΠαρακλÜτïυ Ωρωπïà ΑττικÜς, 1992, σ. 237). ΕÀν
δεν πïνÛσεις ïàτε τïν εαυτÞ σïυ γνωρÝúεις, ïàτε τïν πλησÝïν, ïàτε τïν
ΘεÞ.

H αληθινÜ øαρÀ θα πρïκàψει απÞ αγωνιστικÜ διÀθεση και Ûµπïνη
Àσκηση. EÝναι η εµπειρÝα τïυ γεγïνÞτïς της øαρµïλàπης (øαρÀ και λà-
πη) πïυ πρïτεÝνει η OρθïδïêÝα στïν Àνθρωπï κÀθε επïøÜς.
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ñ Ãι λαθεµÛνες επιλïγÛς ïφεÝλïνται σε λαθεµÛνες εκτιµÜσεις για τη
úωÜ, την ενηλικÝωση, την αλÜθεια, την ελευθερÝα, την πρÞïδï.

ñ Τα αÝτια εÝναι πïλλÀ: Ûλλειψη πρïτàπων, εκµετÀλλευση της νεα-
νικÞτητας απÞ ανθρñπïυς διεφθαρµÛνïυς, Ûλλειψη αγωνιστικÞ-
τητας, Àρνηση τïυ πÞνïυ, απïγïÜτευση.

ñ ΕπικÝνδυνïι διÛêïδïι εÝναι γιατÝ δηµιïυργïàν ψευδαισθÜσεις
για την αληθινÜ úωÜ και την ευκïλÞτερη επÝλυση των πρïâλη-
µÀτων.

ñ Η Ûκσταση, µε την ÃρθÞδïêη ασκητικÜ, εÝναι η Ûêïδïς τïυ νïυ
απÞ τη θλιâερÜ πραγµατικÞτητα και η συνÀντηση µε τïν ΘεÞ.
∆εν πρÛπει να συγøÛεται µε τï ναρκωτικÞ "Ûκσταση" τï ïπïÝï,
Þπως και τα Àλλα ναρκωτικÀ απïκïιµÝúïυν τïν Àνθρωπï και
τïν εêαθλιñνïυν.

ñ Η πïρνïγραφÝα υπïâαθµÝúει τïν Àνθρωπï και τη µετατρÛπει σε
αντικεÝµενï ηδïνÜς. 

ñ Η αναλγησÝα απÞ την ÃρθÞδïêη ασκητικÜ εÝναι µïνιµïπïιηµÛ-
νη αµÛλεια, γÛννηµα ναρκωµÛνης σκÛψης, Àγνïια της κατανàêε-
ως, θàρα της απïγνñσεως και µητÛρα της λησµïσàνης τïυ
Θεïà. 

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 
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1. Ùταν ακïàς ενηλικÝωση τι εννïεÝς και πïυ âρÝσκεται η αληθινÜ
Ûννïια της λÛêης;

2. Πως µπïρεÝ λαθεµÛνες εκτιµÜσεις των νÛων για τη úωÜ να εÝναι
καθïριστικÛς στην αντιµετñπιση των πρïâληµÀτων τïυς;

3. Πïιες εÝναι ïι ισøυρÞτερες αιτÝες πïυ σπρñøνïυν τïυς νÛïυς σε ε-
πικÝνδυνες διεêÞδïυς;

4. Τα ναρκωτικÀ και τï αλκïÞλ γιατÝ δεν εÝναι ïι λàσεις στα πρï-
âλÜµατα των νÛων;

5. ΑναρωτÜθηκες πïτÛ γιατÝ εκδÝδïνται πïρνïγραφικÀ περιïδικÀ;
6. Τι πρïσφÛρει η εγρÜγïρση στη úωÜ των νÛων;
7. Πïια η Ûννïια της αναισθησÝας-αναλγησÝας στην ÃρθÞδïêη α-

σκητικÜ και πως µπïρεÝ να αντιµετωπισθεÝ; 

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



"... Πïλà συøνÀ η πρïτεραιÞτητα στη θεραπεÝα ενÞς ασθενïàς Ûναντι ενÞς
Àλλïυ κρÝνεται µε âÀση τï "τι âïλεàει περισσÞτερï" Ü την πειραµατικÜ øρη-
σιµÞτητα. Η ÃρθÞδïêη ιατρικÜ ηθικÜ Þµως εÝναι περισσÞτερï τελεïλïγικÜ
παρÀ ωφελιµιστικÜ. υπηρετεÝ περισσÞτερï τη θεÝα ïικïνïµÝα παρÀ τα συµ-
φÛρïντα της ανθρñπινης πρïÞδïυ και της παραγωγικÞτητας. Γι´ αυτÞ και ε-
στιÀúεται αναπÞφευκτα στï Àτïµï ως πρÞσωπï, δηµιïυργηµÛνï κατ' εικÞνα
Θεïà και πρïικισµÛνï µε υπερâατικÜ αêÝα". 

π. ΙωÀννης Μπρεκ, Σàναêη, τ. 68, σ. 8

ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να γνωρÝσετε τι εÝναι η ΒιïηθικÜ, πïιïι ïι ÀêïνÛς της και πïια
πρïâλÜµατα πρïκàπτïυν απÞ την εφαρµïγÜ των επιτευγµÀ-
των της ΒιïλïγÝας σε σøÛση µε την ÃρθÞδïêη αντÝληψη.

ΜΠΡÃΣΤΑ  ΣΕ  ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ  ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ2200
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Η ανακÀλυψη της δïµÜς τïυ κυττÀρïυ µε
τη âïÜθεια της µïριακÜς âιïλïγÝας ñθησε τïν
Àνθρωπï να ανακαλàψει και τïυς τρÞπïυς µε
τïυς ïπïÝïυς θα µπïρÛσει να αναπαρÀγει τη
úωÜ, Þπως θÛλει και να της δñσει τï τÛλïς πïυ
θÛλει. Τα διλÜµµατα και τα πρïâλÜµατα πïυ
πρïÛκυψαν απÞ την εφαρµïγÜ των επιτευγµÀ-
των της âιïλïγÝας εêετÀúει η επιστÜµη της Βι-
ïηθικÜς.

ΑυτÜ η νÛα επιστÜµη øρïνïλïγεÝται απÞ τα
τÛλη της δεκαετÝας τïυ 1960 και απÞ την πλευ-
ρÀ της εêετÀúει και ερευνÀ τα νÛα δεδïµÛνα
της ΒιïλïγÝας πÀνω σε τρεις κυρÝως Àêïνες: 

1) την αναπαραγωγÜ της úωÜς, δηλαδÜ την τεøνητÜ και εêωσωµα-
τικÜ γïνιµïπïÝηση, κλωνïπïÝηση κ.À., 

2) τη διατÜρηση και υπïστÜριêη της úωÜς µε διÀφïρες µεθÞδïυς,
δηλαδÜ αιµïκÀθαρση, αναπνευστÜρες, φαρµακευτικÛς και γïνιδια-
κÛς θεραπεÝες, µεταµïσøεàσεις κ.À. και 

3) την αντιµετñπιση τïυ τÛλïυς της úωÜς, δηλαδÜ την ανθρñπινη
παρÛµâαση για την αντιµετñπιση τïυ πÞνïυ σε ασθενεÝς πïυ âρÝσκï-
νται στï τÛλïς της úωÜς τïυς και τï δÝληµµα της ευθανασÝας. Η επι-
στÜµη της ΒιïτεøνïλïγÝας ασøïλεÝται µε την εφαρµïγÜ των επιτευγ-
µÀτων της ΒιïλïγÝας.

1. Η αρøÜ της úωÜς εÝναι úÜτηµα πïυ Ûøει σøÛση µε τη δηµιïυργÝα
και την εµφÀνιση της úωÜς. Για την αιτÝα και την πρïÛλευση της úω-
Üς, τï σκïπÞ και τη δηµιïυργÝα τïυ κÞσµïυ δεν µπïρïàν να δïθïàν
εàκïλες απαντÜσεις. Ã µÞνïς πïυ Ûøει τï πλεïνÛκτηµα να µελετÀ και
να επεµâαÝνει µε τη θÛλησÜ τïυ, θετικÀ Ü αρνητικÀ, στην ιστïρÝα τïυ
κÞσµïυ, δηµιïυργικÀ Ü καταστρïφικÀ εÝναι ï Àνθρωπïς, πïυ Ûøει τï
δñρï της λïγικÜς. Ã Μ. ΒασÝλειïς ερµηνεàïντας τη φρÀση τïυ âι-
âλÝïυ της ΓενÛσεως «εν αρøÜ επïÝησεν ï ΘεÞς» γρÀφει: Ã συγγραφÛ-
ας τïυ âιâλÝïυ Ûâαλε πρñτα τη λÛêη αρøÜ, για να µη νïµÝσïυν µερι-
κïÝ Þτι ï κÞσµïς εÝναι Àναρøïς, δηλαδÜ Ûøει τï ∆ηµιïυργÞ τïυ. MετÀ
τïπïθÛτησε τïν Þρï "επïÝησε" για να δεÝêει Þτι αυτÞ πïυ δηµιïυρ-
γÜθηκε εÝναι ελÀøιστï µÛρïς της δàναµης τïυ δηµιïυργïà.

Η ανακÀλυψη τïυ νïÜµατïς της úωÜς µας φÛρνει πιï κïντÀ στïν
τρÞπï µε τïν ïπïÝï µπïρïàµε να τη διαøειριúÞµαστε και να τη σεâÞ-
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µαστε. Τï να δÛøεται ï Àνθρωπïς την àπαρêÜ τïυ ως δωρεÀ τïυ Θεïà
δÝνει µια Àλλη θεñρηση και πïιÞτητα στη úωÜ τïυ. H úωÜ τïυ αν-
θρñπïυ στïν κÞσµï Ûøει Àλλη απïστïλÜ απÞ τα Àλλα δηµιïυργÜµα-
τα. Σàµφωνα µε την ÃρθÞδïêη πÝστη ï Àνθρωπïς εÝναι θεïειδÜς για-
τÝ τï πρÞσωπÞ τïυ εÝναι εικÞνα τïυ Θεïà. Ã ΠλÀστης δεÝøνει στï
πρÞσωπÞ µας τη δικÜ τïυ εικÞνα και µε τις αρετÛς πïυ δωρÝúει στïν
Àνθρωπï εÝναι σαν να στïλÝúει γàρω-γàρω την εικÞνα τïυ, δηλαδÜ
την ψυøÜ µας, ανÀλïγα µε τï δικÞ τïυ κÀλλïς.

Τα δηµιïυργÜµατα τïυ Θεïà δεν εÝναι Þλα τα Ýδια, και Þµως Þλα
Ûøïυν κÀπïιï σκïπÞ, ιδιαÝτερα ï Àνθρωπïς. Ã ΑπÞστïλïς Παàλïς
για να διακρÝνει τïν σκïπÞ της ανθρñπινης úωÜς απÞ τη úωÜ των Àλ-
λων ïργανισµñν γρÀφει Þτι: "κÀθε σÀρκα δεν εÝναι η Ýδια, αλλÀ Àλλη
των ανθρñπων, Àλλη η σÀρκα των κτηνñν, Àλλη των ψαριñν και Àλ-
λη των πετεινñν"(´Α Κïρ. 15, 39-44). ∆ηλαδÜ υπÀρøει σñµα úωϊκÞ, υ-
πÀρøει και σñµα πνευµατικÞ. Ã Àνθρωπïς Þµως δεν εÝναι απλÀ µια
σÀρκα Þπως των úñων. Η πνευµατικÜ τïυ υπÞσταση τïν κÀνει ñστε η
úωÜ τïυ να κïσµεÝται απÞ διÀφïρες αρετÛς, τη συγνñµη, τη µεταµÛ-
λεια και να δηµιïυργεÝ πïλιτισµÞ. Τï σñµα τïυ ανθρñπïυ, εÝναι να-
Þς της ψυøÜς, τïυ ΑγÝïυ Πνεàµατïς, των πνευµατικñν øαρισµÀτων
και αρετñν. ΕÝναι ιερÞ γιατÝ µε τα µυστÜρια της ΕκκλησÝας συµµετÛ-
øει στην Àφθαρτη δÞêα τïυ Θεïà. 

2. Η τεøνητÜ και εêωσωµατικÜ γïνιµïπïÝηση εφαρµÞúεται σε Àτεκνα
úευγÀρια και επιτυγøÀνεται εÝτε µε øρÜση τïυ σπÛρµατïς τïυ νÞµι-
µïυ συúàγïυ εÝτε µε øρησιµïπïÝηση σπÛρµατïς êÛνïυ δÞτη πρïς τï
úευγÀρι. Γι' αυτÞ Ûøïυµε και τη δηµιïυργÝα "τραπεúñν σπÛρµατïς".
Τα διλÜµµατα πïυ πρïκàπτïυν εδñ εÝναι: 

α) Ãι διÀφïρες τεøνικÛς για τη γÛννηση ενÞς παιδιïà µε τη øρÜση
σπÛρµατïς êÛνïυ δÞτη Ü Àλλïυ σñµατïς για κàηση πρïκαλïàν τïν
διαøωρισµÞ των γïνÛων και Þøι την Ûνωση των δàï πρïσñπων πïυ
πρïτρÛπει η ΕκκλησÝα µας. Mε τη øρησιµïπïÝηση êÛνïυ σπÛρµατïς
µπïρεÝ να υπÀρêει πρÞâληµα στην ψυøïσωµατικÜ ενÞτητα των συúà-
γων Þταν Ûνας êÛνïς παρÀγïντας παρεµâαÝνει στη úωÜ τïυ úευγαριïà.
Η ΕκκλησÝα ευλïγεÝ τη σøÛση τïυ Àνδρα και της γυναÝκας µε τï µυ-
στÜριï τïυ γÀµïυ και εàøεται µε την ψυøïσωµατικÜ τïυς Ûνωση να τε-
κνïπïιÜσïυν ("ευτεκνÝας απÞλαυση"). Η σøÛση αγÀπης πατÛρα και
µητÛρας, ενισøυµÛνη απÞ τη θεϊκÜ παρïυσÝα, φÛρνει ïλïκληρωµÛνï
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τïν νÛï γÞνï. Ã νÛïς γÞνïς (τï νεïγÛννητï παιδÝ) κρÝνεται συνïλικÀ α-
πÞ την ψυøïσωµατικÜ τïυ κληρïνïµικÞτητα.

â) Η ατεκνÝα ερµηνεàεται και αντιµετωπÝúεται ανÀλïγα µε την πÝ-
στη. Ùπïιïς πιστεàει στï ΘεÞ απïκτÀ κριτÜρια για την αντιµετñπιση
τïυ πρïâλÜµατïς της ατεκνÝας µε τα ïπïÝα µπïρεÝ να κÀνει σωστÜ
øρÜση των επιτευγµÀτων της επιστÜµης. Íλλωστε ï Ýδιïς ï ÌριστÞς
διαâεâαÝωσε "Þτι µπïρεÝ ï ΘεÞς απÞ τïυς λÝθïυς να αναστÜσει τÛ-
κνα" (Ματθ. 3, 9). 

ΕπÝσης, Ûøïυµε πïλλÀ παραδεÝγµατα Þπïυ αρνητικÛς γνωµατεà-
σεις των γιατρñν για τεκνïπïÝηση δεν επαληθεàτηκαν. ΕêÀλλïυ, µε
την εµπιστïσàνη τïυ ανθρñπïυ στην αγÀπη και στï θÛληµα τïυ Θε-
ïà νικιÛται κÀθε νÞµïς της φàσεως. Η δïκιµασÝα και «ï ïνειδισµÞς
της ατεκνÝας», γνωστÞς σε πρÞσωπα της ΠαλαιÀς ∆ιαθÜκης, (·αøα-
ρÝας και ΕλισσÀâετ,  ΙωακεÝµ και  Íννα),  µετατρÀπηκε σε ευγïνÝα µε
πρïσευøÜ και εµπιστïσàνη στï θÛληµα τïυ Θεïà.

Ã σαρκïλατρικÞς και εγωιστικÞς τρÞπïς úωÜς, τï Àγøïς της καθη-
µερινÞτητας και τα ψυøικÀ κενÀ τïυ ανθρñπïυ, εÝναι εµπÞδια στην
τεκνïπïÝηση. ΠïλλÛς φïρÛς µÞλις απελευθερωθεÝ τï úευγÀρι απÞ τï
Àγøïς êεπερνιÛται και τï εµπÞδιï της ατεκνÝας.

γ) Η τεκνïπïÝηση εÝναι Ûνα µÛσï, µια επιλïγÜ για την τελεÝωση
τïυ ανθρñπïυ και Þøι αυτïσκïπÞς στη úωÜ. ΠïλλÀ απÞ τα ïνÞµατÀ
µας πρïÛρøïνται απÞ αγÝïυς της ΕκκλησÝας µας, ïι ïπïÝïι εÝτε σαν
ανàπαντρïι, µïναøïÝ, παρθÛνïι εÝτε σαν Ûγγαµïι µε παιδιÀ Ü και Àτε-
κνïι αêιñθηκαν την αιñνια âασιλεÝα τïυ Θεïà. 

δ) Η επιθυµÝα τïυ ανθρñπïυ ν' απïκτÜσει παιδιÀ µερικÛς φïρÛς
στηρÝúεται στην ιδÛα της συνÛøειας τïυ εαυτïà τïυ, κριτÜριï αντÝθε-
τï στïν ρÞλï και στïν σκïπÞ τïυ µυστηρÝïυ τïυ γÀµïυ.  

3. Η κλωνïπïÝηση εÝναι η τεøνικÜ µÛθïδïς µε την ïπïÝα τï γενετι-
κÞ υλικÞ ενÞς κυττÀρïυ (τα øρωµïσñµατα πïυ φÛρïυν τï DNA) µετα-
φυτεàεται σε Ûνα ωÀριï απÞ τï ïπïÝï Ûøει αφαιρεθεÝ πρïηγïυµÛνως
ï πυρÜνας. Με τη µÛθïδï αυτÜ δÝνεται η δυνατÞτητα: της επιλïγÜς
φàλïυ, της αντιµετñπισης της στειρÞτητας ïργÀνων και των κληρï-
νικñν ασθενειñν και της δηµιïυργÝας κλωνïπïιηµÛνων ïργÀνων για
µεταµïσøεàεις. AκÞµη υπÀρøει τï ενδεøÞµενï να συντελÛσει στη âελ-
τÝωση τïυ εÝδïυς και στην αναπαραγωγÜ ατÞµων µε σπÀνια øαρÝ-
σµατα. 

ΜερικÀ απÞ τα πρïâλÜµατα πïυ ανακàπτïυν εÝναι:
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α) Πñς και µε πïια κριτÜρια µπïρεÝ ï ατελÜς Àνθρωπïς να κατα-
σκευÀúει Ûναν Àλλï Àνθρωπï; Η πρÀêη αυτÜ καταργεÝ την ελευθερÝα
τïυ υπÞ κατασκευÜ ανθρñπïυ, πïυ πρïτεÝνεται να γεννηθεÝ, αφïà
πρïαπïφασÝúεται ï τàπïς, η πïιÞτητα  ακÞµη και τï φàλï τïυ.   

â) Η επιλïγÜ ανθρñπων µε Ýδια øαρακτηριστικÀ, ανñτερα Ü κα-
τñτερα, εγκυµïνεÝ τïν κÝνδυνï ενÞς εÝδïυς ïλïκληρωτισµïà, µιας νÛ-
ας ταêικÜς κïινωνÝας. 

γ) Ã τρÞπïς αναπαραγωγÜς πανïµïιÞτυπων ανθρñπων καταργεÝ
τïν πλïυραλισµÞ, την πïικιλÝα των øαρισµÀτων και την αλληλïσυ-
µπλÜρωση των ανθρñπων µε αγÀπη. Ã κÝνδυνïς να παρÀγïνται âρÛ-
φη "κατÀ παραγγελÝα", ïµïιñµατα τïυ εαυτïà µας, εÝναι µεγÀλïς
για την εêÛλιêη της ανθρñπινης πρïσωπικÞτητας και της κïινωνÝας.

δ) Ã ΘεÞς δηµιïυργεÝ τïν κÞσµï απÞ τï µηδÛν, ενñ ï Àνθρωπïς
Ûρøεται δεàτερïς ως εντïλïδÞøïς διαøειριστÜς της δηµιïυργÝας. 

ε) Τα απïτελÛσµατα απÞ τη µÛθïδï της κλωνïπïÝησης, µÛøρι στιγ-
µÜς, δεν εÝναι τα αναµενÞµενα. Για παρÀδειγµα, η γνωστÜ κλωνïπïι-
ηµÛνη πρïâατÝνα ΝτÞλι πÀσøει απÞ πρÞωρη γÜρανση.

H EκκλησÝα πιστεàει στην πνευµατικÜ κλωνïπïÝηση τïυ ανθρñ-
πïυ. Tïν âïηθÀει στïν αγñνα τïυ για να γÝνει «θεϊκÞς κλñνïς», δη-
λαδÜ ïµïÝωµα τïυ Θεïà.

4. Η υπïστÜριêη της úωÜς και η ευθανασÝα. Η úωÜ για την ÃρθÞδï-
êη ÌριστιανικÜ αντÝληψη εÝναι δñρï τïυ Θεïà. Η ιερÞτητα και η αêÝα
της úωÜς κÀνïυν τïν Àνθρωπï να την υπερασπÝúεται, να τη διαφυλÀσ-
σει, να την υπïστηρÝúει και να µην δÛøεται την εκµετÀλλευση και την
εêαγïρÀ της. Η δàναµη της αγÀπης πρïς τïν συνÀνθρωπï δηµιïàργη-
σε και τïυς δωρητÛς ïργÀνων τïυ σñµατïς. Ùταν ïι µεταµïσøεàσεις,
ïι γïνιδιακÛς θεραπεÝες, ïι µïνÀδες εντατικÜς θεραπεÝας και κÀθε εÝ-
δïυς ιατρικÞς και εργαστηριακÞς εêïπλισµÞς πïυ συµâÀλλει στην υ-
πïστÜριêη της úωÜς Ûøïυν σκïπÞ να υπηρετÜσïυν τïν Àνθρωπï ως ει-
κÞνα τïυ Θεïà τÞτε και τα κριτÜρια θα εÝναι ανÀλïγα. Για παρÀδειγ-
µα, παραâιÀúεται η ηθικÜ Þταν επιúητεÝται η επιτÀøυνση τïυ θανÀτïυ
ενÞς σïâαρÀ αρρñστïυ συνανθρñπïυ για να γÝνει µια µεταµÞσøευση
úωτικñν ïργÀνων τïυ, τÞτε ισøàει η παρïιµÝα: "ï θÀνατÞς σïυ η úωÜ
µïυ".  

ΚÀθε σκÛψη για ευθανασÝα εÝναι αντÝθετη µε τη øριστιανικÜ διδα-
σκαλÝα για τρεις λÞγïυς: 

α) Η úωÜ εÝναι δñρï τïυ Θεïà και ï Àνθρωπïς εικÞνα τïυ. Ùσï
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δεν µπïρñ να επιλÛêω τïν
ερøïµÞ µïυ στïν κÞσµï, τÞ-
σï δεν µπïρñ µÞνïς µïυ να
απïφασÝσω για την αφαÝρε-
ση της úωÜς πïυ µïυ δñρισε
ï ΘεÞς.

â) Ã πÞνïς απÞ κÀθε εÝ-
δïυς αρρñστια µε την πÝστη
στï ÌριστÞ παÝρνει Àλλï
νÞηµα. Τα µαρτàρια και ïι
δïκιµασÝες των αγÝων της
ΕκκλησÝας µας τïυς Ûδιναν
την ευκαιρÝα για αυτïγνω-
σÝα, περισυλλïγÜ και διÞρ-
θωση πïρεÝας, Üταν πρÞ-
νïια τïυ Θεïà για τη σωτη-
ρÝα τïυς. 

γ) Η úωÜ στη øριστιανι-
κÜ διδασκαλÝα δεν συνÝστα-
ται µÞνï στη âιïλïγικÜ υ-
γεÝα, αλλÀ στην ηθικÜ και
ψυøïσωµατικÜ τελεÝωση (ε-
πÝτευêη τïυ καθ’ïµïÝωσιν).
Σàµφωνα µε υλιστικÛς αντι-
λÜψεις, η úωÜ ïλïκληρñνε-
ται µε τïν φυσικÞ θÀνατï, ε-
νñ αντÝθετα στη øριστιανι-
κÜ διδασκαλÝα ï Þρïς "κïÝ-
µηση" δηλñνει απλñς τï
πÛρασµα τïυ ανθρñπïυ
στην αιωνιÞτητα. 

Ùταν âλÛπει κανεÝς τïν
θÀνατï σαν πÛρασµα σε µια
Àλλη πραγµατικÞτητα πïυ
ελπÝúει, τÞτε δεν αêιïλïγεÝ
τη úωÜ τïυ µε την ηλικÝα των κυττÀρων τïυ, αλλÀ µε τï τι Ûøει µÛσα
τïυ µε την πρÞγνωση και πρïσδïκÝα της αιñνιας úωÜς. Τï αν Ûøει ï
Àνθρωπïς κακÞ θÀνατï Ü καλÞ αυτÞ δεν εêαρτÀται µÞνï απÞ τα âιï-
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∆ιÜγηση τïυ ΓÛρïντα Πïρφàριïυ σε για-
τρÞ ΚαθηγητÜ ΚαρδιïλïγÝας: "Θα σïυ ε-
êïµïλïγηθñ κÀτι, αλλÀ να µεÝνει µυστικÞ.
Îøω καρκÝνï στην υπÞφυση. ×δη αισθÀ-
νïµαι τη γλñσσα µïυ µεγαλωµÛνη και δεν
γυρÝúει καλÀ µÛσα στη στïµατικÜ κïιλÞ-
τητα". Úστερα µïυ ανÛλυσε ιατρικÀ και
σωστÀ τη λειτïυργÝα των ενδïκρινñν α-
δÛνων και κατÛληêε: "ΠρÛπει να êÛρεις Þ-
τι Þταν Üµïυνα καλïγερÀκïς - Ýσως 16
øρïνñν - στï Íγιï Ùρïς αισθανÞµïυνα
τÞσï ευτυøισµÛνïς, ιδÝως µετÀ τη ΘεÝα
ΚïινωνÝα, ñστε Ûâγαινα στï δÀσïς και µε
δÀκρυα φñναúα: ∆Þêα σïι, Κàριε! ×ρθες
ïλÞκληρïς µÛσα µïυ. σε µÛνα τïν µικρÞ
και αµαρτωλÞ. εσà ï ÌριστÞς µïυ, πïυ
σταυρñθηκες και πÞνεσες για µÛνα και
σÜκωσες τις αµαρτÝες µïυ. Κι εγñ τι κÀνω
για σÛνα; Πïιïν πÞνï υπïφÛρω για σÛνα;
Κàριε, στεÝλε µïυ Ûναν καρκÝνï! ÌριστÛ
µïυ, øÀρισÛ µïυ Ûναν καρκÝνï, να υπïφÛ-
ρω και γω µαúÝ Σïυ! ΑυτÜ την πρïσευøÜ
την Ûκανα συνÛøεια και µετÀ τï εêïµïλï-
γÜθηκα στïυς γερïντÀδες µïυ. ΕκεÝνïι
µïυ σàστησαν να µην την επαναλÀâω,
γιατÝ εκπειρÀúω τï ΘεÞ. ¥Ûρει εκεÝνïς τι
θα κÀνει. ∆εν την êανÀκανα αυτÜ την
πρïσευøÜ. ΑλλÀ τñρα, ΓιωργÀκη µïυ,
µïυ τïν Ûστειλε τïν καρκÝνï! ΚαταλαâαÝ-
νεις την ευεργεσÝα; Îστω και αργÀ, θα υ-
πïφÛρω λÝγï µαúÝ τïυ". Îµεινα ενεÞς.
Πρñτη φïρÀ στην ιατρικÜ σταδιïδρïµÝα
µïυ Àκïυγα τη φρÀση: "∆Þêα τω Θεñ, Û-
øω καρκÝνï". ΕÝøα êεøÀσει Þτι µπρïστÀ
µïυ δεν âρισκÞταν Àνθρωπïς κïινÞς. Ü-
ταν ï γÛρïντας Πïρφàριïς". 

Σàναêη, τ. 41, σ. 94



λïγικÀ κριτÜρια. Îνας âιïλïγικÞς θÀνατïς δεν εêαφανÝúει τα πνευ-
µατικÀ απïθÛµατα της πÝστης, της ελπÝδας και της αγÀπης πρïς τïν
ΘεÞ. Με µια τÛτïια θεñρηση της úωÜς κÀθε δïκιµασÝα γÝνεται γÛφυ-
ρα στη σøÛση τïυ ανθρñπïυ µε τïν ΘεÞ, ευκαιρÝα αυτïγνωσÝας, µε-
τÀνïιας (µεταστρïφÜς) και αγιÞτητας. ΕπïµÛνως, ï κακÞς θÀνατïς
δεν πρïσδιïρÝúεται απÞ τï âÀρïς και τï εÝδïς της αρρñστιας πïυ α-
ντιµετωπÝúει ï ασθενÜς, αλλÀ, Þπως λÛει ï Àγιïς ΙωÀννης ÌρυσÞστï-
µïς, απÞ την αµαρτÝα και την αµετανïησÝα πïυ κυριαρøεÝ στï τÛλïς
της úωÜς τïυ.
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Ãι ηθικÛς και πνευµατικÛς αêÝες πïυ πρÛπει να σεâÞµαστε στα
πλαÝσια της øριστιανικÜς ΒιïηθικÜς εÝναι ïι εêÜς: 
ñ ï ιερÞς øαρακτÜρας της ανθρñπινης úωÜς, ï ïπïÝïς πρÛπει να

περισñúεται απÞ τη σàλληψη τïυ ανθρñπïυ µÛøρι τïν τÀφï και
πÛρα απ' αυτÞν,

ñ η αγÀπη, Þπως ï ÌριστÞς τη δÝδαêε µε τη θυσÝα Τïυ, σαν αφετη-
ρÝα και âÀση κÀθε ανθρñπινης σøÛσης και κριτÜριï για κÀθε
επιστηµïνικÜ Ûρευνα και εφαρµïγÜ και

ñ η κλÜση για αγιÞτητα και θÛωση τïυ ανθρñπïυ, πïυ τïυ δÝνει
αêÝα και νÞηµα ακÞµη και στïν θÀνατï.

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. Πïια ανÀγκη καλàπτει η ανÀπτυêη της ΒιïηθικÜς;
2. ΓιατÝ πρÛπει να øειριúÞµαστε τη úωÜ µας διαφïρετικÀ απÞ τïυς

Àλλïυς ïργανισµïàς;
3. Αν φτιαøνÞταν Ûνας Àνθρωπïς σαν κι εσÛνα σε τι θα επηρÛαúε

την πρïσωπικÜ σïυ úωÜ;
4. ΓιατÝ εÝναι διαφïρετικÜ η αντιµετñπιση της úωÜς και τïυ θανÀ-

τïυ απÞ Ûνα πιστÞ øριστιανÞ;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



ΜΕΡOΣ TETAPTO

Η  ·ΩΗ  ΕÌΕΙ  ΑΙΩΝΙÃ  ÌΑΡΑΚΤΗΡΑ





ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να κατανïÜσετε Þτι η τεøνïλïγÝα εÝναι δñρï τïυ Θεïà.
ñ Να γνωρÝσετε τα øαρακτηριστικÀ τïυ τεøνïκρÀτη.
ñ Να διαπιστñσετε τα κενÀ πïυ πρïκàπτïυν απÞ τη στεÝρα

πρïσκÞλληση στην τεøνïκρατÝα.
ñ Να κατανïÜσετε την πρÞταση της ΕκκλησÝας  για µια αληθι-

νÜ στÀση απÛναντι στï πρÞâληµα.

Η  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ·ΩΗ  ΑΦÃΡΑ  ΚΑΙ
ΕΝΑΝ  ΤΕÌΝÃΚΡΑΤΗ

2211

11�γαθc σïφÝα µετa κληρïνïµÝας

καd περισσεÝα τï�ς θεωρï�σιν τeν

³λιïν· 12Âτι �ν σκιÖ� α�τ�ς � σïφÝα

�ς σκιa τï� �ργυρÝïυ, καd περισ-

σεÝα γνñσεως τ�ς σïφÝας úωïπïιÜ-

σει τeν παρ’ α�τ�ς. 13�δb τa πïιÜµα-

τα τï� Θεï�· Âτι τÝς δυνÜσεται τï�

κïσµ�σαι Âν �ν � Θεeς διαστρÛψFη

α�τÞν; 14�ν �µÛρα �γαθωσàνης ú�θι

�ν �γαθÿ� καd �ν �µÛρÖα κακÝας �δÛ·

καÝ γε σfν τï�τï σàµφωνïν τïàτÿω

�πïÝησεν � θεeς περd λαλι�ς, ´να µc

εÅρFη � �νθρωπïς �πÝσω α�τï� µη-

δÛν. 15Σfν τa πÀντα εrδïν �ν �µÛ-

«Η σïφÝα εÝναι καλÜ Þπως και τï

øρÜµα, γι’αυτïàς πïυ úïυν πÀνω

στη γη. κÀτω απÞ τη σκÛπη της σï-

φÝας υπÀρøει ασφÀλεια, Þπως και

κÀτω απÞ τη σκÛπη τïυ øρÜµατïς.

Η σïφÝα úωïπïιεÝ Þσïυς την κατÛ-

øïυν. ΑυτÜ εÝναι η ωφÛλεια για κεÝ-

νïυς πïυ τη γνωρÝúïυν. ΛÀâε υπÞ-

ψη σïυ τï Ûργï τïυ Θεïà. ΚανεÝς

δεν µπïρεÝ να ισιñσει Þ,τι εκεÝνïς Û-

κανε στραâÞ. Στïν καιρÞ της ευτυ-

øÝας να øαÝρεσαι, και στïν καιρÞ

της δυστυøÝας να σκÛφτεσαι: Ã Θε-

Þς στÛλνει και την ευτυøÝα και τη
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ραις µαταιÞτητÞς µïυ· �στιν δÝκαιïς

�πïλλàµενïς �ν δικαÝÿω α�τï�, καd

�στιν �σεâcς µÛνων �ν κακÝÖα αàτï�.
16µc γÝνïυ δÝκαιïς πïλf καd µc σï-

φÝúïυ περισσÀ, µÜπïτε �κπλαγF�ς.
17µc �σεâÜσFης πïλf καd γÝνïυ σκλη-

ρÞς, ´να µc �πïθÀνFης �ν ï� καιρÿ�

τïàτÿω, 18�γαθeν τe �ντÛøεσθαι σε �ν

τïàτÿω, καÝ γε �πe τïàτïυ µc �νF�ς

τcν øε�ρα σïυ, Âτι φïâïàµενïς τeν

θεeν �êελεàσεται τa πÀντα. 19^H σï-

φÝα âïηθÜσει τÿ� σïφÿ� �πbρ δÛκα

�êïυσιÀúïντας τïfς �ντας �ν τF� πÞ-

λει· 20Âτι �νθρωπïς ï�κ �στιν δÝκαι-

ïς �ν τF� γF�, Âς πïιÜσει �γαθeν καd

ï�ø �µαρτÜσεται. 21καÝ γε ε�ς πÀ-

ντας τïfς λÞγïυς, ïRς λαλÜσïυσιν,

µc θ F�ς καρδÝαν σïυ, Âπως µc

�κïàσFης τï� δïàλïυ σïυ καταρωµÛ-

νïυ σε, 22Âτι πλεστÀκις πïνηρεàσε-

ταÝ σε καd καθÞδïυς πïλλaς κακñ-

σει καρδÝαν σïυ, Âπως καÝ γε σf κα-

τηρÀσω �τÛρïυς. 23ΠÀντα τα�τα

�πεÝρασα �ν τF� σïφÝÖα· εrπα Σïφι-

σθÜσïµαι, 24καd α�τc �µακρàνθη

�π’ �µï� µακρaν �πbρ Â qν, καd

âαθf âÀθïς, –τÝς ε�ρÜσει α�τÞ;
25�κàκλωσα �γñ, καd � καρδÝα µïυ

τï� γν�ναι καd τï� κατασκÛψασθαι

καd úητ�σαι σïφÝαν καd ψ�φïν καd

τï� γν�ναι �σεâï�ς �φρïσàνην καd

σκληρÝαν καd περιφïρÀν. 26καd ε�ρÝ-

σκω �γg πικρÞτερïν �πbρ θÀνατïν,

σfν τcν γυνα�κα, ³τις �στdν θÜρευ-

µα καd σαγ�ναι καρδÝα α�τ�ς, δε-

σµïd øε�ρες α�τ�ς· �γαθeς πρe πρï-

σñπïυ τï� θεï� �êαιρεθÜσεται �π’

α�τ�ς, καd �µαρτÀνων συλληφθÜσε-

δυστυøÝα. Και κανÛνας δεν γνωρÝúει

τι πρÞκειται να τïυ συµâεÝ µετÀ.

Και τι δεν εÝδα στη διÀρκεια της µÀ-

ταιης úωÜς µïυ! Τïν δÝκαιï να κα-

ταστρÛφεται παρ´ Þλη τη δικαιïσà-

νη τïυ και τïν ασεâÜ να µακρïηµε-

ρεàει παρ´ Þλη την κακÝα τïυ. Γι´ αυ-

τÞ λÛω: Μη γÝνεσαι πÀρα πïλà δÝ-

καιïς Ü υπερâïλικÀ σïφÞς. ΓιατÝ να

κατασταραφεÝς; Μη γÝνεσαι πÀρα

πïλà κακÞς Ü ανÞητïς. ΓιατÝ να πε-

θÀνεις πριν την ñρα σïυ; ΚαλÞ εÝ-

ναι να τηρεÝς συγøρÞνως και τις δàï

αυτÛς συµâïυλÛς. ΓιατÝ αυτÞς πïυ

σÛâεται τïν ΘεÞ, απïφεàγει τις υ-

περâïλÛς. Η σïφÝα âïηθÀει τïν σï-

φÞ περισσÞτερï απÞ Þσï δÛκα κυ-

âερνÜτες την πÞλη. ΓιατÝ δεν υπÀρ-

øει Àνθρωπïς  δÝκαιïς πÀνω στη γη,

πïυ να κÀνει πÀντα µÞνï τï καλÞ,

øωρÝς πïτÛ να êεστïøÀει. ΕπÝσης µη

δÝνεις πρïσïøÜ σε Þλα Þσα λÛνε ïι

Àνθρωπïι. ΓιατÝ αλλιñς κινδυνεàεις

ν’ακïàσεις τï δïàλï σïυ να σε δυ-

σφηµεÝ. Íλλωστε πïλλÛς φïρÛς – τï

êÛρεις καλÀ – κι εσà εÝπες κακÞ για

τïυς Àλλïυς. ´Ùλα αυτÀ τα εêÛτασα

µε τη σïφÝα. ΕÝπα: «θα γÝνω σï-

φÞς», αλλÀ η σïφÝα Ûφυγε µακριÀ

µïυ. 

Τï νÞηµα των πραγµÀτων εÝναι α-

πρÞσιτï και πïλà âαθà. Πïιïς µπï-

ρεÝ να τï εêιøνιÀσει; ΩστÞσï αφιε-

ρñθηκα ïλÞψυøα στη µελÛτη και

στην Ûρευνα. ΕπιδÝωêα να µÀθω τη

σïφÝα και την αιτÝα της υπÀρêεως

των Þντων. Και κατÀλαâα πÞση α-

σÛâεια υπÀρøει στην αφρïσàνη και



A. H TEXNOΛOΓIA: 
ENA ∆ΩPO TOY ΘEOY ΣTON ANΘPΩΠO

Ùταν λÛµε τεøνïλïγÝα εννïïàµε Ûνα σàστηµα
γνñσεων, µεθÞδων και τεøνικñν µÛσων για τη δη-
µιïυργÝα Ûργων και την παραγωγÜ αγαθñν. Πïλà
περισσÞτερï µε τη λÛêη αυτÜ κατανïïàµε τïν τρÞ-
πï, µε τïν ïπïÝï úει ï σηµερινÞς Àνθρωπïς, µε âα-
σικÀ  εργαλεÝα τα  τεøνïλïγικÀ επιτεàγµατα των
τελευταÝων δεκαετιñν. ΑυτÞ σηµαÝνει Þτι ï σàγ-
øρïνïς Àνθρωπïς øρησιµïπïιεÝ Ûνα διαφïρετικÞ
τρÞπï úωÜς απÞ Þ,τι ï Àνθρωπïς πριν απÞ αρκετÛς δεκαετÝες, Þπïυ Ü-
ταν δεµÛνïς περισσÞτερï µε παραδïσιακÛς αêÝες. ∆εν υπÀρøει Àνθρω-
πïς σÜµερα στïν δυτικÞ κÞσµï πïυ να µη øρησιµïπïιεÝ ατïµικÀ  και
ïµαδικÀ κÀπïιï απÞ τα επιτεàγµατα της τεøνïλïγÝας: τηλÛφωνï, ρα-
διÞφωνï, τηλεÞραση, υπïλïγιστÜ, αυτïκÝνητï και τÞσα Àλλα πïυ θα
µπïρïàσε κανεÝς να απαριθµÜσει. Ãι νÛïι ρυθµïÝ της úωÜς Þµως µÛσα
στïν τεøνïλïγικÞ πïλιτισµÞ αλλÀúïυν συνεøñς και τη ψυøïσàνθεση
τïυ ανθρñπïυ. Îνας Ûφηâïς σÜµερα ïνειρεàεται τï µÛλλïν τïυ µε âÀ-
ση τις δυνατÞτητες πïυ τïυ δÝνει η τεøνïλïγÝα και αυτÞ πïλλÛς φïρÛς
γÝνεται εις âÀρïς µιας αντÝληψης πïυ Ûøει για τη úωÜ. ΠïλλïÝ νÛïι ï-
νειρεàïνται µια ιδεñδη úωÜ, κÀτω απÞ τις καλàτερες συνθÜκες και ïι
Ýδιïι ïµïλïγïàν Þτι δεν θα τα καταφÛρïυν, επειδÜ ïι ρυθµïÝ της úωÜς
και ïι δυνατÞτητες «µÛσα στïν τεøνïλïγικÞ πïλιτισµÞ» εÝναι διαφï-
ρετικÛς απÞ αυτÞ πïυ θÛλïυν. ΑυτÞ σηµαÝνει Þτι, ενñ απïδÛøïνται Þ-
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ται �ν α�τF�. 27�δb τï�τï εyρïν, εrπεν

� \EκκλησιαστÜς, µÝα τF� µι Ö� τï�

ε�ρε�ν λïγισµÞν, 28Âν �τι �úÜτησεν �

ψυøÜ µïυ καd ï�ø εyρïν· �νθρωπïν

²να �πe øιλÝων εyρïν καd γυνα�κα

�ν π�σι τïàτïις ï�ø εyρïν. 29πλcν

�δb τï�τï εyρïν, Â �πïÝησεν � θεeς

σfν τeν �νθρωπïν ε�θ�, καd α�τïd

�úÜτησαν λïγισµïfς πïλλïfς».

Eκκλ. 7, 11-29

πÞση ηλιθιÞτητα στην ανïη-

σÝα…·Üτησα κÀτι µε επιµïνÜ µα

δεν τï âρÜκα. ∆εν âρÜκα Ûναν À-

ντρα σωστÞ ανÀµεσα σε øÝλιïυς. Ãà-

τε µια γυναÝκα ανÀµεσα σ’Þλες αυ-

τÛς. Τï µÞνï πïυ âρÜκα εÝν’ετïàτï:

Ã ΘεÞς Ûκανε τïν Àνθρωπï τÝµιïν

και απλÞ, αλλÀ ïι Àνθρωπïι Ûγιναν

πïλà περÝπλïκïι».

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

τεøνïλïγÝα,
τεøνïκρατÝα,
τεøνïκρÀτης,
τεøνïλïγικÞς
πïλιτισµÞς,
πνευµατικÜ
úωÜ



λα τα επιτεàγµατα της τεøνïλïγÝας ως απαραÝτητα, διαπιστñνïυν πα-
ρÀλληλα και τη δÛσµευση πïυ συνεπÀγεται η απïδïøÜ της.

∆εν µπïρïàµε να µη δεøτïàµε τïν τεøνικÞ πïλιτισµÞ ως δñρï τïυ
Θεïà στïν Àνθρωπï. ΕÝναι απïτÛλεσµα της ευλïγÝας πïυ Ûδωσε ï
ΘεÞς στïν Àνθρωπï να διαøειρÝúεται Þλα τα αγαθÀ της γης µε τïν
πρïσφïρÞτερï τρÞπï για τï δικÞ τïυ καλÞ. Και øωρÝς αµφιâïλÝα Ûøει
πïλλÛς ανÛσεις να τïυ πρïσφÛρει.   

B. TEXNOΛOΓIA KAI ANΘPΩΠINO HΘOΣ

Αν και η τεøνïλïγÝα ανàψωσε τï  âιïτικÞ, τï κïινωνικÞ, τï πïλιτι-
κÞ και τï πïλιτιστικÞ επÝπεδï της úωÜς, Ûφερε εν τïàτïις µια ριúικÜ
αλλαγÜ στï Üθïς τïυ ανθρñπïυ, δηλαδÜ στïν τρÞπï µε τïν ïπïÝï
σκÛφτεται και âιñνει την àπαρêÜ τïυ. Τα επÝπεδα στα ïπïÝα Ûøει αλ-
λÀêει τï Üθïς στïν Àνθρωπï εÝναι πïλλÀ.  

Μπïρïàµε να διαπιστñσïυµε µια υπïâÀθµιση :
ñ ΑισθητικÜ, µε την Ûλλειψη αρµïνÝας και ισïρρïπÝας, µε αντιαι-

σθητικÛς κατασκευÛς, µε Ûλλειψη αêιñν και ïµïρφιÀς.

ñ ΒιïλïγικÜ, µε τη ρàπανση τïυ περιâÀλλïντïς, διατÀραêη της
ισïρρïπÝας στη φàση.

ñ ΚïινωνικÜ, µε τï πρÞâληµα τïυ υπερπληθυσµïà, τη µηøανïπïÝη-
ση της úωÜς, την Ûλλειψη επικïινωνÝας, τï Àγøïς, τη µïναêιÀ.

ñ ΗθικÜ, µε τïυς πïλÛµïυς, τις
συγκρïàσεις, τïυς ανταγωνι-
σµïàς, την ανελευθερÝα, την ανευ-
θυνÞτητα.

ñ ΨυøïλïγικÜ, µε την απïµÞνωση,
τïν εγωισµÞ, τïν ατïµικισµÞ, την
αδιαφïρÝα, την ανÝα, την παθητι-
κÞτητα, την ανασφÀλεια, τï
υπαρêιακÞ Àγøïς.

ñ ΠνευµατικÜ, µε την απïπνευµα-
τïπïÝηση τïυ ανθρñπïυ, τη δια-
στρïφÜ τïυ νïυ και της συνεÝδη-
σης, τη µïνÞπλευρη µÞρφωση,
την Ûλλειψη ασκητικÞτητας.
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ΕÝναι øαρακτηριστικÞ της επï-
øÜς η στρïφÜ πρïς τη θρησκευ-
τικÞτητα, πïυ, φαινïµενικÀ πα-
ρÀδïêα, συνδυÀúεται µε µια α-
δυναµÝα πραγµατïπïιÜσεως της
αγιÞτητας στη úωÜ των πιστñν.
Ãι Àνθρωπïι στρÛφïνται πρïς
τη θρησκεÝα γενικÞτερα, και κα-
τÀ συνÛπεια και πρïς την
ΕκκλησÝα, αλλÀ τï âÝωµÀ τïυς
παραµÛνει πïλà φτωøÞ, Ýσως και
νÞθï.

Αρøιµ. ΑρσενÝïυ, Η αγιÞτητα και 

ï πïλιτισµÞς της πληρïφïρÝας,

εκδ. ΑρµÞς, ΑθÜνα 1994, σ.118



ñ ΠρïσωπικÜ, µε τïν ωφελιµισµÞ, την υπïκρισÝα, την εκµετÀλλευση.

ΤελικÀ, ï Àνθρωπïς âρÜκε την τεøνïλïγÝα ως καλàτερη εκδïøÜ
για τη úωÜ τïυ και Ûøασε τï Üθïς τïυ.

Γ. XAPAKTHPIΣTIKA TOY TEXNOKPATH

Στην περÝπτωση πïυ απïδÛøεται κανεÝς την απÞλυτη εêïυσÝα της
τεøνïλïγÝας και την πρïτÀσσει πÀνω απÞ κÀθε εκδÜλωση στη úωÜ
τïυ, εµφανÝúει Ûναν τàπï ανθρñπïυ πïυ δεν εÝναι τÞσï Àγνωστïς
στις µÛρες µας. ΚαταρøÜν, πρïσπαθεÝ να ερµηνεàει τα πÀντα στη úωÜ
τïυ µε γνñµïνα και µÞνï τη λïγικÜ. Ùπως η τεøνïλïγÝα ερµηνεàεται
λïγικÀ, Ûτσι και κÀθε εκδÜλωση της úωÜς τïυ ανθρñπïυ (και Þøι  µÞ-
νï) ερµηνεàεται λïγικÀ. Ùλα λειτïυργïàν µε Ûναν τρÞπï µηøανιστι-
κÞ. Ãι ανθρñπινες σøÛσεις, η φιλïσïφÝα της úωÜς  φιλτρÀρïνται  µε
τïν ïρθÞ λÞγï. ΑυτÞ κÀνει τïν τεøνïκρÀτη µïνÞπλευρï στην κρÝση
τïυ, στις σøÛσεις τïυ µε τïυς Àλλïυς. Îτσι µεταâÀλλεται σε Ûνα ανÛ-
ραστï ïν, πïυ ïàτε να αγαπÜσει µπïρεÝ, ïàτε και να αγαπηθεÝ. Η µÞ-
νη διÛêïδïς πïυ τïυ απïµÛνει εÝναι η απïµÞνωση, η µïναêιÀ και τï
δÞσιµï σε Ûνα καθηµερινÞ πρÞγραµµα,  λïγικÀ  κατασκευασµÛνï, µε
âÀση τï ïπïÝï διαρκñς εργÀúεται για να παρÀγει αγαθÀ, στην πραγ-
µατικÞτητα για να êεφεàγει απÞ τα ïυσιαστικÀ υπαρêιακÀ τïυ πρï-
âλÜµατα. Îτσι νïµÝúει Þτι ασøïλεÝται µε την επιστÜµη και τα επι-
τεàγµατÀ της, µε τη µηøανÜ, ïυσιαστικÀ Þµως απïθεñνει τη στεÝρα
τεøνïκρατικÜ τïυ σκÛψη µε Þλα τα επακÞλïυθÀ της.

∆. ΨYXIKA KENA KAI ΠNEYMATIKH ZΩH: 
H ΠPOTAΣH THΣ EKKΛHΣIAΣ

Ùπως αναφÛρει και τï κεÝµενï στην αρøÜ τïυ µαθÜµατïς,ï τàπïς
τïυ τεøνïκρÀτη διατρÛøει τïν κÝνδυνï να µεταâÀλλει τï δñρï τïυ
Θεïà σε θεÞ. Κινδυνεàει να øÀσει την απλÞτητÀ τïυ Þταν αντÝ για
øρÜση κÀνει κατÀøρηση της τεøνïλïγÝας. ΑυτÞ φÛρνει την απñλεια
της πνευµατικÞτητας. Η ΕκκλησÝα στïøεàει να δηµιïυργεÝ ανθρñ-
πïυς ïλïκληρωµÛνïυς, δηλαδÜ πρÞσωπα πïυ να µπïρïàν να διαπι-
στñνïυν τα δñρα πïυ τïυς øÀρισε ï ΘεÞς, επïµÛνως και την τεøνïλï-
γÝα, να τα παÝρνïυν στα øÛρια τïυς και να τα διαøειρÝúïνται µε τÛ-
τïιï τρÞπï, ñστε  να  τïυς ïδηγïàν σε Ûνα αληθινÞ τρÞπï úωÜς. Η τε-
øνïλïγÝα δεν εÝναι εøθρÞς, αλλÀ  ï τρÞπïς πïυ µας κÀνει να σκεφτÞ-
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µαστε τη úωÜ µας. ΕøθρÞς µας π.ø. δεν εÝναι τï αυτïκÝνητï, αλλÀ  τï
σκεπτικÞ πïυ µας Ûκανε να τï αγïρÀσïυµε: Ýσως η ικανïπïÝηση τïυ
εαυτïà µας, τïυ εγωϊσµïà µας, η εκδÝκηση κÀπïιïυ, η επÝδειêη κ.λ.π.
Ã ÌριστÞς Ûδωσε ιδιαÝτερη σηµασÝα στïν τρÞπï µε τïν ïπïÝï αêιï-
πïιïàµε καθετÝ πïυ µας øÀρισε ï ΘεÞς, γι’ αυτÞ και κατÀργησε τη
διÀκριση πïυ Ûκαναν ïι ΙïυδαÝïι ανÀµεσα σε καθαρÀ  πρÀγµατα στη
úωÜ µας και σε ακÀθαρτα, σε θρησκευτικÀ και µη θρησκευτικÀ. Με
τïν τρÞπï αυτÞ θÛλησε να âïηθÜσει τïν Àνθρωπï να απïâÀλει τα
ψυøικÀ κενÀ πïυ δηµιïυργεÝ ï τàπïς τïυ µïνïδιÀστατïυ ανθρñπïυ.

Η πνευµατικÜ úωÜ δεν αναφÛρεται σ´ Þ,τι αφïρÀ µÞνï τïυς «θρÜ-
σκïυς», τη σηµασÝα των ïπïÝων κατÀργησε, αλλÀ Þλïυς τïυς ανθρñ-
πïυς και επïµÛνως και Ûναν τεøνïκρÀτη, αν θÛλει να απïλαµâÀνει
πραγµατικÀ τα αγαθÀ τïυ τεøνïλïγικïà πïλιτισµïà.
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ñ Η τεøνïλïγÝα εÝναι δñρï τïυ Θεïà στïν Àνθρωπï.
ñ Η τεøνïλïγÝα ανàψωσε τï âιïτικÞ επÝπεδï των ανθρñπων, αλλÀ

δηµιïàργησε âασικÀ κενÀ.
ñ Ã τεøνïκρÀτης Þταν δεν Ûøει ïυσιαστικÞ περιεøÞµενï και ανα-

úητÜσεις, γÝνεται µïνÞπλευρïς.
ñ Η πρÞταση της ΕκκλησÝας για πνευµατικÜ úωÜ δηµιïυργεÝ ïλï-

κληρωµÛνïυς ανθρñπïυς.

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. Πως αντιλαµâÀνεστε την τεøνïλïγÝα ως δñρï τïυ Θεïà στïν Àν-
θρωπï ;

2. «Τï τÛρας τïυ ΝÛïυ  (της τεøνïλïγÝας) δεν εÝναι α-πνευµατικÞ,
στïøεàει  Àµεσα στην ανθρñπινη ψυøÜ, γι’ αυτÞ και η αντιµετñπι-
σÜ τïυ εÝναι θÛµα δυσκïλÞτατï, αλλÀ και úωτικÜς σηµασÝας για
κÀθε øριστιανÞ.»  Πñς θα σøïλιÀúατε αυτÜν την Àπïψη;

3. Αν λÀâετε υπÞψη τη σκιαγρÀφηση τïυ τàπïυ τïυ τεøνïκρÀτη,
πñς âλÛπετε τïν εαυτÞ σας µÛσα σ’αυτÜ;

4. Η πρÞταση της ΕκκλησÝας σας âρÝσκει σàµφωνïυς Ü Þøι και γιατÝ;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να κατανïÜσετε τη θλιâερÜ εικÞνα της µïναêιÀς  και της
περιθωριïπïÝησης τïυ σηµερινïà ανθρñπïυ.

ñ Να αντιληφθεÝτε την αναγκαιÞτητα της κïινïτικÜς úωÜς
Þπως τη διδÀσκει η ΕκκλησÝα.

ΘΕΛΩ  ΝΑ  ·Ω  ÃΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  ΜΑ·Ι  ΜΕ
ΤÃΥΣ  ΑΛΛÃΥΣ  (ΚÃΙΝÃΒΙÃ  ΚΑΙ  ΕΝÃΡΙΑ)

2222

«Kαd εrπεν � ΘεÞς. O� καλÞν εrναι

τeν �νθρωπïν µÞνïν. ΠïιÜσωµεν

α�τÿ� âïηθÞν κατ’ α�τÞν»

Γεν. 2,18

«Παρακαλ� ïsν �µ�ς �γg � δÛ-

σµιïς �ν KυρÝÿω �êÝως περιπατ�σαι

τ�ς κλÜσεως wς �κλÜθητε, 2 µετa

πÀσης ταπεινïφρïσàνης καd πρÖαÞ-

τητïς, µετa µακρïθυµÝας, �νεøÞµε-

νïι �λλÜλων �ν �γÀπFη, 3 σπïυδÀúï-

ντες τηρε�ν τcν �νÞτητα τï� Πνεà-

«Ã Κàριïς ï ΘεÞς εÝπε: «∆εν εÝναι
καλÞ να εÝναι ï Àνθρωπïς µÞνïς.
Θα τïυ φτιÀêω Ûνα σàντρïφï Þµïι-
ïν µ’αυτÞν» 

«Σας παρακαλñ, λïιπÞν, εγñ πïυ
εÝµαι φυλακισµÛνïς για τïν Κà-
ριï,να úεÝτε µε τρÞπï αντÀêιï εκεÝ-
νïυ πïυ σας κÀλεσε στη  νÛα úωÜ.
Να úεÝτε µε ταπεÝνωση, πραÞτητα
και υπïµïνÜ. Να ανÛøεστε µε αγÀ-
πη ï Ûνας τïν Àλλï και να πρïσπα-
θεÝτε να διατηρεÝτε, µε την ειρÜνη
πïυ σας συνδÛει µεταêà σας , την ε-
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A. H MONA¥IA KAI TO ΠEPIΘΩPIO
ΩΣ EKΠTΩΣH THΣ ANΘPΩΠINHΣ
ΦYΣHΣ

Αν και Þλïι ïµïλïγïàν Þτι ï Àνθρωπïς
εÝναι κïινωνικÞ ïν και Ûøει πλασθεÝ απÞ τïν
ΘεÞ να úει µÛσα σε κïινωνÝες και να δηµι-
ïυργεÝ Þ,τι καλàτερï για τïν εαυτÞ τïυ και
τïυς Àλλïυς, εν τïàτïις παρατηρεÝται τï
φαινÞµενï, µÛσα στα πλαÝσια των σàγøρï-

νων ρυθµñν της úωÜς, να φθÀνει σε σηµεÝï να κλεÝνεται στην ατïµι-
κÞτητÀ τïυ  και να νιñθει απÛραντη µïναêιÀ. Η µïναêιÀ  πρïÛρøεται
απÞ τï γεγïνÞς Þτι ï Àνθρωπïς Ûøει µÀθει να εÝναι απïκλειστικÀ ε-
êαρτηµÛνïς απÞ τïυς Àλλïυς και Þøι απÞ τï δηµιïυργÞ και θεÞ τïυ.
ΕÝναι τï κενÞ πïυ νïιñθει κÀθε Àτïµï πïυ στηρÝúεται στïυς Àλλïυς,
Þταν δεν µπïρεÝ να âρει κανÛναν για να ακïυµπÜσει επÀνω τïυ και
να νιñσει Àνεση, να âρει ψυøαγωγÝα Ü ενÝσøυση. Τï εêαρτηµÛνï Àτï-
µï  δεν Ûµαθε να απασøïλεÝται µε øρÜσιµï, παραγωγικÞ τρÞπï. Ανα-
úητÀ κÀπïιïν Àλλï να τïυ δñσει διασκÛδαση, ψυøαγωγÝα, απασøÞ-
ληση και σιγïυριÀ, για να µη øρειαστεÝ να δεÝêει Þτι εÝναι ανÝκανï να
αντιµετωπÝσει µÞνï τïυ τïν κÞσµï. Γυρεàει κÀπïιïν  να τïν πÀρει α-
πÞ τï øÛρι και να τïν φÛρει στα καταπρÀσινα λιâÀδια της απÞλαυ-
σης. Ùταν δει Þµως Þτι κανÛνας δεν τïυ πρïσφÛρει αµÛριστη πρïσï-
øÜ και υπïστÜριêη, τÞτε τïν κατακλàúει Ûνα Ûντïνï συναÝσθηµα âα-
θιÀς απïµÞνωσης. Îτσι γÝνεται Àνθρωπïς τïυ περιθωρÝïυ και εÝναι

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

µïναêιÀ, 
περιθñριï, 
κïινωνικÞτητα,
κïινωνÝα, κïινÞâιï,
ενïρÝα, σàναêη,
ευσεâισµÞς

µατïς �ν τÿ� συνδÛσµÿω τ�ς ε�ρÜνης.

4 ²ν σ�µα καd ²ν Πνε�µα, καθgς καd

�κλÜθητε �ν µιÖ� �λπÝδι τ�ς κλÜσεως

�µ�ν· 5 εxς Kàριïς, µÝα πÝστις, ²ν

âÀπτισµα· 6 εxς Θεeς καd πατÜρ πÀ-

ντων, � �πd πÀντων, καd διa πÀντων,

καd �ν π�σιν �µ�ν.»

Εφεσ. 4, 1-6

νÞτητα πïυ δÝνει τï Πνεàµα τïυ Θε-
ïà. Îνα σñµα απïτελεÝτε Þλïι κι Û-
να πνεàµα σας ενñνει, Þπως και µια
εÝναι η ελπÝδα σας για την ïπïÝα
σας κÀλεσε ï ΘεÞς. ´Ενας Κàριïς υ-
πÀρøει, µια πÝστη, Ûνα âÀπτισµα.
´Ενας ΘεÞς και ΠατÛρας Þλων, πïυ
κυριαρøεÝ σ’Þλïυς, ενεργεÝ µÛσα
απ’Þλïυς και κατïικεÝ σε Þλïυς
σας».



εàκïλï να τïν κατακτÜσïυν, τï αλκïÞλ, τα ναρκωτικÀ, ïι περιθωρια-
κÛς ιδεïλïγÝες.  Στις περιπτñσεις αυτÛς φανερñνεται η πλÜρης αδυ-
ναµÝα να επι-κïινωνÜσει µε τïν Àλλï, τïν συνÀνθρωπï: να µπïρεÝ να
âλÛπει τïν κÞσµï Þλï µÛσα τïυ και µÛσα απÞ αυτÜ την κïινωνÝα και
την ïυσιαστικÜ σøÛση να ïλïκληρñνει τïν εαυτÞ τïυ και τïυς Àλ-
λïυς. Αν αυτÞ τï τελευταÝï εÝναι απïδεκτÞ ως µια  αδιαµφισâÜτητη
αλÜθεια και Ûνας σωστÞς δεÝøτης πïρεÝας, τÞτε µπïρεÝ κανεÝς να δε-
øτεÝ Þτι αντÝδïτï στη µïναêιÀ τïυ σàγøρïνïυ ανθρñπïυ  εÝναι η απï-
δïøÜ της ανÀγκης για µια κïινïτικÜ úωÜ.    

B. H ANAΓKH ΓIA KOINOTHTA

Ùπως παρατηρïàµε στï κεÝµενï της ΓÛνεσης,  στην αρøÜ τïυ µα-
θÜµατïς, τα τρÝα πρÞσωπα της ΑγÝας ΤριÀδας απïφασÝúïυν  απÞ
κïινïà (πïιÜσωµεν) να δηµιïυργÜσïυν τïν Àνθρωπï ως κïινωνÝα
πρïσñπων και θÛτïυν τις âÀσεις για την κïινωνικÜ úωÜ τïυς. Îτσι,
κατÀ τï πρÞτυπï της κïινωνÝας αγÀπης της ΘεÞτητας και ïι Àνθρω-
πïι úïυν την πιï φυσικÜ τïυς úωÜ ως κïινωνÝα αγÀπης. ΕÝναι Ûνας ε-
ρωτικÞς τρÞπïς να  κïινωνïàν µεταêà τïυς ïι Àνθρωπïι και ως Ûνα
σñµα  να πïρεàïνται και να δηµιïυργïàν τïν âÝï τïυς. ΤÝπïτε πιï α-
ναγκαÝï απÞ την κïινωνικÜ úωÜ, δηλαδÜ τïν σàνδεσµï της αγÀπης
µεταêà των πρïσñπων πïυ απαρτÝúïυν τï κïινωνικÞ σàνïλï. ΑυτÜ η
αγÀπη και η ερωτικÜ σøÛση - µε την ευρàτερη σηµασÝα της λÛêης - εÝ-
ναι πïυ λεÝπει απÞ πïλλïàς ανθρñπïυς τïυ σÜµερα και για τïν λÞγï
αυτÞ âïυλιÀúïυν στη µïναêιÀ τïυς.

Γ. TA MONAXIKA KOINOBIA ΠPOTYΠA ΓIA THN ENO-
PIAKH ZΩH

ΜÛσα στην ανθρñπινη ιστïρÝα υπÜρêαν περιπτñσεις Þπïυ τïνÝστη-
κε η συλλïγικÞτητα των ανθρñπων. ÌαρακτηριστικÞ παρÀδειγµα εÝ-
ναι ïι αντιλÜψεις των αρøαÝων ΕλλÜνων για τη συλλïγικÞτητα και τη
δηµïκρατÝα. ΑυτÛς ïι αντιλÜψεις Þµως υπïνïµεàτηκαν απÞ τρεις  πα-
θïλïγικÛς εκφρÀσεις της συλλïγικÞτητας: 

α) τη δïυλεÝα, Þτι δηλαδÜ η κïινωνÝα øωρÝúεται στην ïµÀδα των ε-
λευθÛρων και των σκλÀâων, 

â) τη θεñρηση των âαρâÀρων ως «εκ φàσεως δïàλων», δηλαδÜ Þτι
πÛρα απÞ εµÀς υπÀρøïυν και κïινωνÝες âαρâÀρων πïυ εÝναι απÞ τη
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φàση τïυς σκλÀâïι, και 
γ) την αντÝληψη Þτι η γυ-

ναÝκα εÝναι κατñτερη απÞ τïν
Àνδρα. Ã ÌριστιανισµÞς κα-
τÜργησε την ταêικÜ και εθνικÜ
ανισÞτητα και την ανισÞτητα
των φàλων.

Στην ÃρθïδïêÝα πρïτÀθη-
κε ως ιδεñδες πρÞτυπï κïινï-
τικÜς úωÜς τï κïινÞâιï και η
ενïρÝα.  Και ïι δàï αυτÛς περι-
πτñσεις διασñúïυν τïν Àν-
θρωπï ως πρÞσωπï µÛσα σε
µια κïινωνÝα αγÀπης, Þπως α-
κριâñς  τï πρÞτεινε ï ÌριστÞς
και âλÛπïυµε να εφαρµÞúεται
µε τïν τρÞπï πïυ συµâïυλεàει
ï Απ. Παàλïς στï δεàτερï κεÝ-
µενï στην αρøÜ τïυ µαθÜµα-
τïς. Τα µÛλη τïυ κïινïâÝïυ
(κïινÞς + âÝïς) και της ενï-
ρÝας, ανÀλïγα µε τïν τρÞπï
πïυ ελεàθερα επιλÛγει κανεÝς
να úÜσει, ïικïδïµïàν τïν âÝï
τïυς µÛσα σε Ûνα κλÝµα  συνδÛ-
σµïυ αγÀπης και ειρÜνης, ως
Ûνα σñµα, µε ταπεÝνωση, πρα-
Þτητα και υπïµïνÜ καθñς και
απÛραντη ανïøÜ, διακïνñντας
ï Ûνας τïν Àλλï. ΕÝναι αυτÞ
πïυ λεÝπει απÞ τις σàγøρïνες
κïινωνÝες και πïυ απïτελεÝ α-
ντÝδïτï στï αÝσθηµα της µïνα-
êιÀς και της περιθωριïπïÝη-
σης πïυ νιñθει ï σàγøρïνïς
Àνθρωπïς. 
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« ÌρειÀúεται καµιÀ φïρÀ να µετρÀµε

τις κïυâÛντες µας, γιατÝ εàκïλα πÛφτïυ-

µε θàµατα της δÛσµευσης πïυ περικλεÝ-

ïυν και παρασυρÞµαστε στï ταêÝδι των

νïηµÀτων πïυ δε θελÜσαµε Ü δε φαντα-

στÜκαµε πïτÛ…ΒρεθÜκαµε στï µπαρ

πïυ τραγïυδÀει ï ΓιÀννης, Ûνας δασκα-

λÀκïς πïυ τïυ εÝναι αδàνατï να γÝνει

∆Àσκαλïς µε την Ûννïια πïυ Ûøει η λÛêη

κι Þøι τï νÞηµα πïυ περικλεÝει… ∆ε µας

øωρïàσε τï κïρµÝ µας και απÞ πÀνω τα

ρïàøα µας στενÀ. Τï µπαρ θλιâερÞ, µας

Ûπνιγε. ΘÛλαµε να φàγïυµε για να γλι-

τñσïυµε και εµεÝς δεν êÛραµε απÞ

τι…Η αλÜθεια εÝναι πως δεν τη âρÝσκα-

µε µε τÝπïτα. ΚÀπïιïς πÛταêε την κïυ-

âÛντα, Ýσως και για πλÀκα, να πÀµε στï

Íγιï Ùρïς. Ùλïι τσιµπÜσαµε, ï καθÛ-

νας για τïυς δικïàς τïυ λÞγïυς και για-

τÝ Üµασταν πιωµÛνïι απÞ απÞγνωση,

και κατÀ συνÛπεια, δεκτικïÝ στï ïπïιï-

δÜπïτε ταêÝδι και πρïπαντÞς στï ανα-

πÀντεøï… Τï σÜµαντρï øτυπïàσε ρυθ-

µικÀ και µας καλïàσε στïν ΕσπερινÞ. Ã

µïναøÞς  ΜακÀριïς µας εêÜγησε πÀλι:

" Στην εκκλησÝα να Ûρθει Þπïιïς θÛλει,

µην αναγκÀúεστε επειδÜ âρÝσκεστε στï

µïναστÜρι, δεν σας υπïøρεñνει κανÛ-

νας. Ã µïναøÞς δεν εÝναι Þπως ïι εκ-

κλησιαστικïÝ παπÀδες και δεσπïτÀδες.

∆Ûøεται και σÛâεται κÀθε Àνθρωπï Ûτσι

Þπως εÝναι. ∆εν επιδιñκει, Þπως αυτïÝ ,

να τïν σñσει, ακÞµα και µε τï στα-

νιÞ…»

∆. ΠαπαøρÜστïυ, Τï µïναστÜρι να’ν’καλÀ,

εκδ. ´Ινδικτïς, ΑθÜναι 1997



∆. ENOPIA KAI EYXAPIΣTIAKH
ΣYNA¥H

Κàτταρï της ΕκκλησÝας εÝναι η ενï-
ρÝα, δηλαδÜ η κïινωνÝα των πρïσñπων
µιας συγκεκριµÛνης περιïøÜς. Σ’ αυτÜν
την µικρÜ κïινωνÝα πρïýσταται Ûνας
πρεσâàτερïς, δηλαδÜ ï ιερÛας και η συ-
νÀντηση των πρïσñπων αυτñν, Þλων
âαφτισµÛνων στï Þνïµα της ΑγÝας
ΤριÀδας, εÝναι η ευøαριστιακÜ σàναêη.
Η ευøαριστιακÜ σàναêη εÝναι η συνÀ-
ντηση Þλων στη ΘεÝα ΛειτïυργÝα, Þπïυ
γÝνεται η ανÀµνηση τïυ Σταυρïà και
της ΑνÀστασης τïυ Ìριστïà και καλïà-
νται Þλïι να κïινωνÜσïυν Σñµα και ΑÝ-
µα Ìριστïà, να  κïινωνÜσïυν δηλαδÜ
τïν Ýδιï τïν ΘεÞ. Îτσι, ανανεñνεται ï
σàνδεσµïς της αγÀπης µεταêà Θεïà και ανθρñπων και Þλων µαúÝ µε-
ταêà τïυς, για να καταργεÝται η αÝσθηση της παρïυσÝας της φθïρÀς
και τïυ θανÀτïυ. Ùταν κανεÝς Ûøει διαρκÜ και ïυσιαστικÜ σøÛση µε
τïν Àλλïν, νιñθει να úει πραγµατικÀ, να Ûøει νÞηµα η úωÜ τïυ, να κα-
ταργεÝται κÀθε αÝσθηση µïναêιÀς και περιθωριïπïÝησης. 

E. ENOPIAKH ZΩH ANTI∆OTO TOY EYΣEBIΣMOY

ΠïλλïÝ νïµÝúïυν Þτι η πρÞταση της ΕκκλησÝας για ενïριακÜ και
κïινïâιακÜ úωÜ εÝναι αυτÞµατα και πρÞταση να αλλÀêει κανεÝς εµ-
φÀνιση. Να γÝνει êαφνικÀ σïâαρïφανÜς, αυστηρÞς, σκυθρωπÞς, γε-
µÀτïς  «ευσÛâεια», µε πïλλïàς σταυρïàς και κïµπïσøïÝνια πïυ θα α-
ντικαταστÜσïυν τις ταυτÞτητες στïν καρπÞ τïυ øεριïà.  Η ÃρθÞδïêη
πÝστη µÀς διδÀσκει τï εντελñς αντÝθετï. Να δεøτεÝ κανεÝς να εÝναι ε-
νεργÞ µÛλïς της ενïρÝας τïυ σηµαÝνει να µαθαÝνει καθηµερινÀ Ûνα
νÛï τρÞπï úωÜς, Þλï και πιï ïυσιαστικÞ, πïυ δεν αρκεÝται σε τàπïυς
και εêωτερικÀ σøÜµατα, αλλÀ  µαθαÝνει να úει µε Ûνα Üθïς πïυ τïν
κÀνει να µαθαÝνει καθηµερινÀ να ταπεινñνεται, να αντÛøει, να υπï-
µÛνει, να ασκεÝται στην αγÀπη πρïς Þλïυς και Þλα, να ανÛøεται και
κυρÝως  να εÝναι αυστηρÞς µÞνï στïν εαυτÞ τïυ. Η πραγµατικÜ ευσÛ-
âεια εÝναι øαρÀ και ελπÝδα για τη úωÜ µε τï ΘεÞ και τïυς Àλλïυς.
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«Κι αν η κïινωνÝα δεν εÝναι
εντελñς ερειπωµÛνη, αν στï
ανθρñπινï γÛνïς δεν επι-
κρατεÝ Ûνα µÝσïς τÛλειï κι α-
µεÝλικτï τïυ ενÞς πρïς τïν
Àλλï, η µÞνη κρυφÜ αιτÝα εÝ-
ναι η θεÝα ΛειτïυργÝα, πïυ
θυµÝúει στïν Àνθρωπï την
αγÝα κι ïυρÀνια αγÀπη τïυ
αδελφïà πρïς τïν αδελφÞ.
´Ετσι , Þπïιïς θÛλει να ενδυ-
ναµωθεÝ σ’αυτÜ την αγÀπη,
πρÛπει να παρÝσταται Þσï
µπïρεÝ πιï συøνÀ, µε φÞâï,
πÝστη κι αγÀπη σ’αυτÞ τï
∆εÝπνï της αγÀπης…»

ΝικïλÀϊ ΓκÞγκïλ, Η ΘεÝα Λει-

τïυργÝα, ΑθÜνα 1962, σ. 100
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ñ Η µïναêιÀ και τï περιθñριï  περιÛøïυν την ïδàνη της ανθρñπι-
νης πτñσης.

ñ Η κïινïτικÜ úωÜ  δηµιïυργεÝ τις πρïϋπïθÛσεις για την απïφυ-
γÜ της µïναêιÀς. 

ñ ·ωντανÜ Ûκφραση της κïινïτικÜς úωÜς εÝναι τï κïινÞâιï και η
ενïρÝα.

ñ Η ενïριακÜ úωÜ δεν εÝναι απλÜ ευσÛâεια, αλλÀ εµπειρÝα αγÀ-
πης.

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 

1. ΠεριγρÀψτε τη úωÜ ενÞς ανθρñπïυ πïυ úει στη µïναêιÀ.
2. Στην αφιÛρωση τïυ âιâλÝïυ τïυ ∆. ΠαπαøρÜστïυ, Τï µïνα-

στÜρι να’ν’καλÀ, ï συγγραφÛας πρïτρÛπει: "Κι αν Àπιστïι α-
δελφïÝ, παραµεÝνατε ïρθÞδïêïι». Τι εννïεÝ; Θα δεøÞσαστε αυ-
τÜ την πρïτρïπÜ;

3. Τι θα σε εµπÞδιúε να γÝνεις ενεργÞ µÛλïς της ενïρÝας σïυ;
4. ΕÝναι η κïινïâιακÜ úωÜ πρÞτυπï κïινïτικÜς úωÜς και γιατÝ;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να γνωρÝσετε τι εÝναι τα µυστÜρια της ΕκκλησÝας.
ñ Να συνειδητïπïιÜσετε Þτι συµµετïøÜ στα µυστÜρια σηµαÝνει

συσσωµÀτωση µε τï ÌριστÞ.
ñ Να κατανïÜσετε Þτι η ΕκκλησÝα εÝναι παρïàσα µε την αγια-

στικÜ της δàναµη σε Þλες τις πτυøÛς της ανθρñπινης úωÜς.

ΣΥΜΜΕΤΕÌÃΝΤΑΣ  ΣΤΑ  ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

2233

1. MÀρκ. 1, 7-8

«καd �κÜρυσσε (ï IωÀννης) λÛγων·

�ρøεται � �σøυρÞτερÞς µïυ �πÝσω

µïυ, ïy ï�κ ε�µd �κανeς κàψας

λ�σαι τeν �µÀντα τ�ν �πïδηµÀτων

α�τï�. \Eγg µbν �âÀπτισα �µ�ς �ν

Åδατι, α�τeς δb âαπτÝσει �µ�ς �ν

Πνεàµατι ^AγÝÿω».

2. B´Kïρ. 1, 21-22

«� δb âεâαι�ν �µ�ς σfν �µ�ν ε�ς

Xριστeν καd øρÝσας �µ�ς ΘεÞς, �

καd σφραγισµÛνïς �µ�ς καd δïfς

τeν �ρραâ�να τï� Πνεàµατïς �ν

τα�ς καρδÝαις �µ�ν».

‘Ερøεται àστερα απÞ µÛνα αυτÞς
πïυ εÝναι πιï ισøυρÞς και πïυ εγñ
δεν εÝµαι Àêιïς να σκàψω και να λà-
σω τï λïυρÝ απÞ τα πïδÜµατÀ
τïυ.Εγñ σας âÀφτισα µε νερÞ, εκεÝ-
νïς Þµως θα σας âαφτÝσει µε Αγιï
Πνεàµα.

Κι ï ΘεÞς, πïυ στεριñνει και εµÀς
και εσÀς στï ÌριστÞ και µας Ûøρισε
λαÞ τïυ, εÝναι ï Ýδιïς πïυ µε τη
σφραγÝδα τïυ µας εγγυÀται τï µÛλ-
λïν και σαν πρÞγευσÜ τïυ δÝνει µÛ-
σα στις καρδιÛς µας τï Πνεàµα.

Εγñ αυτÞ παρÛλαâα απÞ τïν Ýδιï
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3. A´Kïρ. 11, 23-26
«�γg γaρ παρÛλαâïν �πe τï� κυρÝ-
ïυ, Â καd παρÛδωκα �µ�ν, Âτι � Kà-
ριïς \Iησï�ς �ν τF� νυκτÝ Fw παρεδÝδï-
τï �λαâεν �ρτïν καd ε�øαριστÜσας
�κλασε καd εrπε· λÀâετε φÀγετε·
τï�τÞ µïà �στι τe σ�µα τe �πbρ
�µ�ν κλñµενïν· τï�τï πïιε�τε ε�ς
τcν �µcν �νÀµνησιν. ^Ωσαàτως καd
τe πïτÜριïν µετa τe δειπν�σαι λÛ-
γων· τï�τï τe πïτÜριïν � καινc δια-
θÜκη �στÝν �ν τÿ� �µÿ� α´µατι· τï�τï
πïιε�τε, �σÀκις �ν πÝνητε, ε�ς τÜν
�µÜν �νÀµνησιν».

4. A´Tιµ. 4, 14
«µc �µÛλει τï� �ν σïd øαρÝσµατïς, Â
�δÞθη σïι διa πρïφητεÝας µετÀ �πι-
θÛσεως τ�ν øειρ�ν τï� πρεσâυτερÝ-
ïυ».

5. IωÀν. 20, 22-23
«...λÀâετε Πνε�µα Aγιïν. �Aν τι-
νων �φ�τε τaς �µαρτÝας, �φÝενται
α�τï�ς· �ν κρατ�τε, κεκρÀτηνται».

6. Iακ. 5, 14-15
«�σθενε� τις �ν �µ�ν; πρïσκαλεσÀ-
σθω τïfς πρεσâυτÛρïυς τ�ς �κκλη-
σÝας, καd πρïσευêÀσθωσαν �π’
�υτeν �λεÝψαντες α�τeν �λαÝÿω �ν
τÿ� �νÞµατι τï� KυρÝïυ· καd � ε�øc
τ�ς πÝστεως σñσει τeν κÀµνïντα.
Kαd �γερε� α�τeν � Kàριïς· κ�ν
�µαρτÝας Fq πεπïιηκñς, �φεθÜσεται
α�τÿ�».

7. MÀρκ. 10, 6-8
«�πe δb �ρø�ς κτÝσεως �ρσεν καd
θ�λυ �πïÝησεν α�τïfς � ΘεÞς· ²νεκεν
τïàτïυ καταλεÝψει �νθρωπïς τeν πα-
τÛρα α�τï� καd τcν µητÛρα καd πρï-

τïν Κàριï, κι αυτÞ σας παρÛδωσα: ï
Κàριïς Ιησïàς, τη νàøτα πïυ Üταν
να παραδïθεÝ στïυς σταυρωτÛς τïυ,
πÜρε ψωµÝ, και, αφïà Ûκανε ευøαρι-
στÜρια πρïσευøÜ, τï Ûκïψε και εÝ-
πε: "ΑυτÞ εÝναι τï σñµα µïυ, πïυ
πρïσφÛρεται για øÀρη σας· αυτÞ να
τï κÀνετε στην ανÀµνησÜ µïυ". Πα-
ρÞµïια, Þταν τελεÝωσε τï δεÝπνï,
πÜρε τï πïτÜρι και εÝπε: "ΑυτÞ τï
πïτÜριï εÝναι η νÛα διαθÜκη πïυ ε-
πικυρñνεται µε τï αÝµα µïυ. ‘Ãπïτε
πÝνετε αυτÞ τï πïτÜριï, να τï κÀνε-
τε στην ανÀµνησÜ µïυ". 

Μην αφÜνεις αøρησιµïπïÝητï τï
øÀρισµα πïυ Ûøεις και πïυ σïυ δÞ-
θηκε Þταν, àστερα απÞ υπÞδειêη
των πρïφητñν της εκκλησÝας, σε
øειρïτÞνησαν ïι πρεσâàτερïι.

ΛÀâετε ‘Αγιï Πνεàµα. Σε Þπïιïυς
συøωρÛσετε τις αµαρτÝες, θα τïυς εÝ-
ναι συøωρεµÛνες· σε Þπïιïυς τις κρα-
τÜσετε ασυγøñρητες, θα κρατηθïàν
Ûτσι.
ΕÝναι κÀπïιïς απÞ σας Àρρωστïς;
Να πρïσκαλÛσει τïυς πρεσâυτÛρïυς
της ΕκκλησÝας να πρïσευøηθïàν γι’
αυτÞν και να τïν αλεÝψïυν µε λÀδι,
επικαλïàµενïι τï Þνïµα τïυ ΚυρÝ-
ïυ. Και η πρïσευøÜ πïυ γÝνεται µε
πÝστη θα σñσει τïν Àρρωστï· ï Κà-
ριïς θα τïν κÀνει καλÀ. Και αν Ûøει
κÀνει αµαρτÝες θα τïυ τις συøωρÛ-
σει.

ΑπÞ την αρøÜ Þµως της δηµιïυρ-
γÝας, ï ΘεÞς τïυς δηµιïàργησε À-
ντρα και γυναÝκα. Γι’ αυτÞ ï Àντρας
θα εγκαταλεÝψει τïν πατÛρα τïυ και
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σκïλληθÜσεται πρeς τcν γυνα�κα
α�τï�, καd �σïνται ï� δàï ε�ς σÀρκα
µÝαν».

τη µητÛρα τïυ, θα ενωθεÝ µε τη γυ-
ναÝκα τïυ, και ïι δàï θα γÝνïυν Û-
νας Àνθρωπïς.

A. H EKKΛHΣIA ΩΣ ΣΩMA "ΣHMAI-
NETAI EN TOIΣ MYΣTHPIOIΣ"

Ã ΑπÞστïλïς Παàλïς περιγρÀφïντας
την ΕκκλησÝα την ïνïµÀúει "Σñµα Ìρι-
στïà" (Ρωµ. 12,5· Α´ Κïρ. 10,17· κεφ. 12), Ûνα
σñµα δηλαδÜ τïυ ïπïÝïυ µÛλη εÝναι Þλïι ïι
πιστïÝ και κεφαλÜ ï ÌριστÞς. Ùπως κÀθε
σñµα, Ûτσι και τï Σñµα τïυ Ìριστïà, η
ΕκκλησÝα, Ûøει τις λειτïυργÝες τïυ, τις ενÛρ-
γειÛς τïυ και τα Ûργα τïυ, µε τα ïπïÝα γεν-
νÀται, κινεÝται, τρÛφεται και αυêÀνει, συ-
ντïνÝúεται, θεραπεàεται και ïδηγεÝται στην
πρïκïπÜ και στην τελεÝωση. ΑυτÀ εÝναι τα µυστÜρια της ΕκκλησÝας.
ΚÀθε µυστÜριï θεµελιñνεται πÀνω σε Ûνα φυσικÞ δεδïµÛνï Ü σε Ûνα
ιστïρικÞ γεγïνÞς και πρïϋπïθÛτει την ελεàθερη συνεργασÝα τïυ αν-
θρñπïυ. Για παρÀδειγµα, η ΘεÝα ΕυøαριστÝα στηρÝúεται στα λÞγια
τïυ Ìριστïà κατÀ τη διÀρκεια τïυ τελευταÝïυ Tïυ ∆εÝπνïυ µε τïυς
µαθητÛς Tïυ. O γÀµïς θεµελιñνεται στη φυσικÜ Ûνωση ανÀµεσα στïν
Àνδρα και στη γυναÝκα. Για κÀθε µυστÜριï υπÀρøïυν συγκεκριµÛνα
υλικÀ στïιøεÝα πïυ αγιÀúïνται και µεταµïρφñνïνται (νερÞ, λÀδι, Àρ-
τïς και ïÝνïς κ.τ.λ.), Þπως εÝδαµε σε πρïηγïàµενη ενÞτητα. ∆εν εÝναι
συνεπñς τα µυστÜρια κÀπïιες µηøανιστικÛς Ü µαγικÛς τελετïυργÝες
της ΕκκλησÝας, πïυ επινïÜθηκαν για να επιφÛρïυν κÀπïια απïτελÛ-
σµατα, αλλÀ ïι Ýδιες ïι λειτïυργÝες τïυ Σñµατïς τïυ Ìριστïà και α-
φïρïàν σ’ ïλÞκληρï τï Σñµα και øαρακτηρÝúïνται απÞ την πνευµα-
τικÞτητα, την υλικÞτητα και την ιστïρικÞτητα. Παρ’ Þτι τïυς τελευ-
ταÝïυς αιñνες επικρÀτητε η αντÝληψη Þτι υπÀρøïυν 7 µυστÜρια της
EκκλησÝας, ïι ΠατÛρες πïτÛ δεν καθÞρισαν Ûνα συγκεκριµÛνï αριθµÞ
µυστηρÝων, απλÀ αναγνñρισαν κÀπïια απÞ αυτÀ και τα περιÛγρα-
ψαν ως πρïς τα απïτελÛσµατÀ τïυς.  Ùλα τα µυστÜρια αφïρïàν Þλα
τα µÛλη της ΕκκλησÝας, αφïà µε αυτÀ ïι πιστïÝ και ï ÌριστÞς γÝνï-
νται και παραµÛνïυν Ûνα Σñµα, και τρÝα απ’ αυτÀ, τï ΒÀπτισµα, τï

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

Σñµα Ìριστïà,
λειτïυργÝες,
υλικÞτητα,
ιστïρικÞτητα,
ελευθερÝα,
ΘεÝα ΕυøαριστÝα,
θεραπεÝα,
ανακαÝνιση,
µεταµÞρφωση.



ÌρÝσµα και η Ιερïσàνη γÝνïνται µÞνï για µια φïρÀ στη úωÜ τïυ αν-
θρñπïυ και δεν επαναλαµâÀνïνται êανÀ.

B. H ΛEITOYPΓIA TOY ΣΩMATOΣ TOY XPIΣTOY

ΕπειδÜ, Þπως εÝπαµε, τα µυστÜρια εÝναι ïι λειτïυργÝες τïυ Σñµα-
τïς τïυ Ìριστïà, κÀθε λειτïυργÝα κÀνει µια ιδιαÝτερη και αναντικα-
τÀστατη εργασÝα και µε αυτÞν τïν τρÞπï υπηρετεÝ Þλï τï Σñµα. 

Îτσι,
ñ µε τï ΒÀπτισµα γÝνεται ï Àνθρωπïς µÛλïς τïυ Σñµατïς τïυ Ìρι-

στïà και συµµετÛøει στï θÀνατï και στην ανÀστασÜ Τïυ. Η τριπλÜ
ανÀδυση και κατÀδυση στï νερÞ της κïλυµπÜθρας σηµαÝνει Þτι ï
âαπτιúÞµενïς πεθαÝνει για τïν παλιÞ κÞσµï της αµαρτÝας και
êαναγεννιÛται στïν κÞσµï πïυ κυριαρøεÝ η καινïàρια úωÜ την
ïπïÝα φÛρνει ï ÌριστÞς (Ρωµ. 6,2-4). Τï ΒÀπτισµα εÝναι η πρïÝκα
πïυ δÝνει ï ΘεÞς στïυς ανθρñπïυς. Η αêιïπïÝηση Þµως αυτÜς της
πρïÝκας, Þπως εÝδαµε σε πρïηγïàµενη ενÞτητα, ανÜκει στην ελεà-
θερη θÛληση τïυ ανθρñπïυ.

ñ µε τï ÌρÝσµα, τη σφραγÝδα τïυ ΑγÝïυ Πνεàµατïς, Þπως ïνïµÀúε-
ται, δηλαδÜ την επÀλειψη τïυ âαπτισµÛνïυ µε Àγιï µàρï, ï νÛïς
πιστÞς παÝρνει τα øαρÝσµατα τïυ ΑγÝïυ Πνεàµατïς και συµµετÛøει
στα τρÝα αêιñµατα τïυ Ìριστïà: γÝνεται âασιλιÀς, πρïφÜτης και
ιερÛας. Με αυτÀ τα εφÞδια ï øριστιανÞς êεκινÀ την πïρεÝα τïυ
πρïς την τελεÝωση.

ñ τï κÛντρï της úωÜς τïυ Σñµατïς εÝναι η ΘεÝα ΕυøαριστÝα, πïυ
απïτελεÝ και τïν Àêïνα Þλων των µυστηρÝων. Στην πρñτη µÀλιστα
ΕκκλησÝα Þλα τα µυστÜρια Üταν συνδεδεµÛνα µε τη ΘεÝα Ευøαρι-
στÝα. ΑυτÞ τï µυστÜριï διενεργεÝ την ενÞτητα των µελñν τïυ
Σñµατïς µεταêà τïυς και µε την κεφαλÜ, τïν ÌριστÞ και συγøρÞ-
νως απïτελεÝ την τρïφÜ τïυς. Θεµελιñνεται στα λÞγια τïυ Ìρι-
στïà στï ΤελευταÝï ∆εÝπνï και εÝναι η âρñση και η πÞση τïυ
σñµατïς και τïυ αÝµατïς τïυ Ìριστïà και ταυτÞøρïνα, η πρÞγευ-
ση της Ýδιας της ΒασιλεÝας τïυ Θεïà.

Με τα τρÝα αυτÀ µυστÜρια, παρατηρεÝ ï ΠατÛρας της ΕκκλησÝας
µας ΝικÞλαïς ΚαâÀσιλας, Ûøïυµε µια παραστατικÜ περιγραφÜ των
âασικñν λειτïυργιñν ενÞς σñµατïς, τη γÛννηση (ΒÀπτισµα), την κÝ-
νηση (ÌρÝσµα) και την τρïφÜ (ΘεÝα ΕυøαριστÝα).
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ñ Με την Ιερïσàνη γÝνεται ï κεντρικÞς συντïνισµÞς Þλων των λει-
τïυργιñν τïυ Σñµατïς. ΑυτÜ η εêïυσÝα δÝνεται µε τï ΒÀπτισµα σε
Þλα τα µÛλη της ΕκκλησÝας (γενικÜ ιερïσàνη), ενñ µε τη øειρïτï-
νÝα των επισκÞπων, των πρεσâυτÛρων και των διακÞνων γÝνεται
δυνατÜ η αàêηση και η πρïκïπÜ τïυ Σñµατïς (ειδικÜ ιερïσàνη).
∆εν νïεÝται µÀλιστα η ειδικÜ ιερïσàνη µακριÀ Ü αυτÞνïµα απÞ τï
πλÜρωµα της ΕκκλησÝας. Γι’ αυτÞ και η ïρθÞδïêη παρÀδïση πïτÛ
δεν δÛøτηκε την αντÝληψη Þτι τï ιερατεÝï απïτελεÝ τïν ενδιÀµεσï
ανÀµεσα στïν λαÞ και στïν ΘεÞ.

ñ Με την µετÀνïια και εêïµïλÞγηση γÝνεται η αλλαγÜ της úωÜς πïυ
εÝναι αντÝθετη πρïς τï θεÝï θÛληµα και παρÛøεται η Àφεση των
αµαρτιñν απÞ την ΕκκλησÝα µÛσω τïυ επισκÞπïυ Ü τïυ ιερÛα πïυ
Ûøει τï øÀρισµα τïυ πνευµατικïà πατÛρα. ΠρÞκειται δηλαδÜ, για
τη θεραπευτικÜ λειτïυργÝα τïυ Σñµατïς, για τη διÞρθωση των
αρρωστηµÛνων µελñν τïυ.

ñ Με τï ευøÛλαιï παρÛøεται η Àφεση των αµαρτιñν και συγκεκριµÛνα
η ψυøïσωµατικÜ υγεÝα, àστερα απÞ τη øρÝση µε αγιασµÛνï λÀδι.
Θα µπïρïàσαµε να πïàµε Þτι τï ευøÛλαιï εÝναι η συνÛøιση των θαυ-
µατïυργικñν θεραπειñν τïυ Ìριστïà, ï ïπïÝïς πÀντα δÝδασκε Þτι
η αρρñστια εÝναι η Ýδια η αµαρτÝα (ΙωÀν. 5,14· 9,6· ΜÀρκ. 6,13).

ñ Με τïν γÀµï, ï ïπïÝïς στηρÝúεται στï φυσικÞ δεσµÞ ανÀµεσα στïν
Àντρα και στη γυναÝκα, τï Σñµα συνεøÝúει και ïλïκληρñνει την
ιστïρικÜ τïυ πïρεÝα πρïς την τελεÝωση, αφïà συνÛπεια της Ûνω-
σης ανÀµεσα στïν Àντρα και στη γυναÝκα εÝναι η γÛννηση των
παιδιñν, πïυ κατÀ τïυς ΠατÛρες της ΕκκλησÝας απïτελεÝ αντÝδï-
τï εναντÝïν τïυ θανÀτïυ.

Τï Σñµα τïυ Ìριστïà Ûøει φυσικÀ και Àλλες µυστηριακÛς λει-
τïυργÝες, γι’ αυτÞ η ΚαινÜ ∆ιαθÜκη κÀνει λÞγï ιδιαÝτερα για "µυ-
στÜριï τïυ Ìριστïà" και της ΕκκλησÝας τïυ (Εφεσ. 3,1-13). Στην
ιστïρικÜ, Þµως, πïρεÝα αυτïà τïυ ενÞς µυστηρÝïυ µπïρïàµε να
διακρÝνïυµε κÀπïιες επιµÛρïυς µυστηριακÛς λειτïυργÝες, Þπως
αυτÛς πïυ αναφÛρïυµε παρακÀτω αλλÀ και Àλλες πïυ δεν περι-
γρÀφïυµε εδñ αναλυτικÀ.
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ñ Με τη µνÜµη των νεκρñν και τη δÛηση για τη συγøñρηση των
αµαρτιñν τïυς, πïυ απïτελεÝ µια απÞ τις µεγαλàτερες εκδηλñσεις
αγÀπης τïυ Σñµατïς, πραγµατñνεται η αλÜθεια Þτι ïι δεσµïÝ
ανÀµεσα στα µÛλη τïυ δεν διακÞπτïνται ïàτε µε τïν Ýδιï τïν
θÀνατï. Îτσι, η ΕκκλησÝα εÝναι Σñµα "úñντων και τεθνεñτων",
επÝγεια Ü στρατευµÛνη και θριαµâεàïυσα.

ñ Με τη µïναøικÜ κïυρÀ, µε την ïπïÝα γÝνεται κανεÝς µïναøÞς, εισÀ-
γεται τï Üδη âαπτισµÛνï µÛλïς σε µια πïρεÝα διαρκïàς µετÀνïιας
και µνÜµης τïυ Θεïà. AυτÞ τï øÀρισµα διαøÛεται σε Þλα τα µÛλη
τïυ Σñµατïς ως ενÝσøυση και φωτισµÞς και εµπλïυτÝúει την ιστï-
ρικÜ πïρεÝα τïυ Σñµατïς, αφïà την πρïφυλÀσσει απÞ τïν κÝνδυ-
νï κατÀρρευσης.

Γ. EXOYN TA MYΣTHPIA ΣXEΣH ME THN KAΘHMEPINH
MOY ZΩH;

Με την παραπÀνω περιγραφÜ εàκïλα µπïρεÝ κανεÝς να διαπιστñ-
σει Þτι µε τα µυστÜριÀ της η ΕκκλησÝα εÝναι παρïàσα σε Þλες τις πτυ-
øÛς της ανθρñπινης úωÜς. ΜÀλιστα ïι κυριÞτερïι σταθµïÝ στη úωÜ
τïυ ανθρñπïυ (γÛννηση, γÀµïς, αρρñστια, θÀνατïς) συνδÛïνται µε
Ûνα µυστÜριï της ΕκκλησÝας. ΑκÞµα σηµαντικÞτερη εÝναι η παρατÜ-
ρηση Þτι µε τα µυστÜρια επιâεâαιñνεται η ενÞτητα σñµατïς και ψυ-
øÜς, αφïà ï Àνθρωπïς αντιµετωπÝúεται µÛσα σ’ αυτÀ ως ενιαÝα ψυøï-
σωµατικÜ ïντÞτητα. ∆εν αντιµετωπÝúεται, δηλαδÜ, ï Àνθρωπïς ως Û-
να πνευµατικÞ ïν µÞνï, αλλÀ και ως Ûνα υλικÞ ïν πïυ Ûøει και υλικÛς
ανÀγκες, Þπως την κÝνηση, την τρïφÜ, τη σωµατικÜ υγεÝα, τη θερα-
πεÝα των αρρωστιñν τïυ.

ΕÝναι αλÜθεια Þτι στη σηµερινÜ επïøÜ πïυ τα µυστÜρια εÝναι êε-
κïµµÛνα απÞ τïν âασικÞ τïυς Àêïνα, τη ΘεÝα ΕυøαριστÝα, πïλλÛς φï-
ρÛς στα µÀτια τïυ απλïà κÞσµïυ εµφανÝúïνται σαν απλÛς τελετÛς πïυ
δρïυν µÀλιστα µε µαγικÞ σøεδÞν τρÞπï. ΜπïρεÝ κÀπïιες φïρÛς να τï
διαπιστñσει κανεÝς αυτÞ σε µια âÀπτιση Ü σε Ûνα γÀµï, Þταν  εµφανÝ-
úïνται να γÝνïνται σαν Ûνα κïινωνικÞ µÞνï γεγïνÞς. ΑκÞµα, Þµως,
και αν µερικÛς φïρÛς συµâαÝνει αυτÞ, η ενÛργεια και ïι øÀριτες τïυ
Θεïà δÝνïνται στïν Àνθρωπï σαν µια δυνατÞτητα για την πρïκïπÜ
Þλïυ τïυ Σñµατïς της ΕκκλησÝας.
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∆. TI ΓINETAI OMΩΣ ME TON "E¥Ω" KOΣMO;

∆εν Ûøïυν Þµως σηµασÝα και σπïυδαιÞτητα τα µυστÜρια µÞνï για
τα µÛλη της ΕκκλησÝας. ΑντÝθετα, αφïρïàν Þλïυς τïυς ανθρñπïυς Ü
καλàτερα ïλÞκληρη την κτιστÜ δηµιïυργÝα τïυ Θεïà. Με αυτÀ η
ΕκκλησÝα φανερñνεται ως η εµπρïσθïφυλακÜ εναντÝïν των δυνÀµε-
ων πïυ διαâρñνïυν την κτÝση και την ïδηγïàν στη φθïρÀ και την
καταστρïφÜ. Τα µυστÜρια υπÀρøïυν για τη úωÜ ïλÞκληρïυ τïυ κÞ-
σµïυ. Ùøι Þµως για µια úωÜ πïυ øαρακτηρÝúεται απÞ τη µυρωδιÀ τïυ
θανÀτïυ, αλλÀ για την πραγµατικÜ úωÜ πïυ âρÝσκεται στη σøÛση µε
τïν ΘεÞ. Γι’ αυτÞν τïν λÞγï, η ΕκκλησÝα µε τα µυστÜριÀ της πρñτι-
στα αγωνÝúεται για τη θεραπεÝα, την ανακαÝνιση και τη µεταµÞρφω-
ση τïυ κÞσµïυ Þλïυ για να µπïρÛσει ï κÞσµïς να úÜσει και Þøι να κα-
ταστραφεÝ. ΑυτÞς, Þµως, ï αγñνας εÝναι αδιÀκïπïς και επÝπïνïς και
συνεπÀγεται µακρïøρÞνια αναµïνÜ και εναλλαγÜ øαρÀς και πÞνïυ.
Îøει Þµως τη âεâαιÞτητα η ΕκκλησÝα, επειδÜ ακριâñς αυτÜ τη µετα-
µÞρφωση την ενεργεÝ ï Ýδιïς ï ΘεÞς, Þτι ï αγñνας αυτÞς θα ïδηγÜ-
σει τελικÀ στï θρÝαµâï τïυ νÛïυ κÞσµïυ πÀνω στïν παλιÞ, στην επι-
κρÀτηση δηλαδÜ της ΒασιλεÝας Τïυ µÛσα στïν κÞσµï.
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ñ Τα µυστÜρια εÝναι ïι Ýδιες ïι λειτïυργÝες τïυ Σñµατïς τïυ Ìρι-
στïà: η γÛννηση, η κÝνηση, η τρïφÜ, ï συντïνισµÞς, η αàêηση, η
θεραπεÝα κ.λπ. ÃυσιαστικÀ λÞγïς στην ΚαινÜ ∆ιαθÜκη γÝνεται
µÞνï για τï "µυστÜριï τïυ Ìριστïà" και της ΕκκλησÝας τïυ.

ñ ΚÛντρï και Àêïνας Þλων των µυστηρÝων εÝναι η ΘεÝα Ευøαρι-
στÝα, αφïà µε αυτÜ τρÛφεται τï Σñµα και πρïγεàεται τïν νÛï
κÞσµï της ΒασιλεÝας τïυ Θεïà. 

ñ Η ΕκκλησÝα µε τα µυστÜριÀ της εÝναι παρïàσα στïυς κυριÞτε-
ρïυς σταθµïàς της úωÜς τïυ ανθρñπïυ και σε Þλες τις πτυøÛς
της ανθρñπινης  δραστηριÞτητας.

ñ ΜÛσα απÞ τα µυστÜρια τï Σñµα τïυ Ìριστïà πραγµατñνει στα-
διακÀ τη θεραπεÝα, την ανακαÝνιση και τη µεταµÞρφωση τïυ
κÞσµïυ σε ΒασιλεÝα τïυ Θεïà.

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 
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1. "Εγñ εÝµαι øριστιανÞς αλλÀ δεν Ûøω καµιÀ σøÛση µε την Εκκλη-
σÝα". ΜπïρεÝ να σταθεÝ µια τÛτïια Àπïψη; ΓιατÝ;

2. ΓιατÝ δε µπïρñ να ïνïµÀúïµαι øριστιανÞς αν δεν ευλïγÜσει τï
γÀµï µïυ η ΕκκλησÝα Ü αν δε âαπτÝσω τα παιδιÀ µïυ;

3. "Εγñ εÝµαι Àνθρωπïς και Ûøω και υλικÛς ανÀγκες". ΕνδιαφÛρε-
ται η ΕκκλησÝα για τις ανÀγκες µïυ αυτÛς;

4. Πñς κρÝνεις την Àπïψη Þτι η ΕκκλησÝα δεÝøνει τï ενδιαφÛρïν
της και την αγÀπη της για τïν κÞσµï πρñτιστα µε τα µυστÜριÀ
της;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;



3E�λïγητeς � Θεeς καd πατcρ τï�

KυρÝïυ �µ�ν \Iησï� Xριστï�, �

ε�λïγÜσας �µ�ς �ν πÀσFη ε�λïγÝÖα

πνευµατικF� �ν τï�ς �πïυρανÝïις �ν

Xριστÿ�, 4καθgς �êελÛêατï �µ�ς �ν

α�τÿ� πρe καταâïλ�ς κÞσµïυ εrναι

�µ�ς �γÝïυς καd �µñµïυς κατενñ-

πιïν α�τï�, �ν �γÀπFη 5πρïïρÝσας

�µ�ς ε�ς υ�ïθεσÝαν διa \Iησï� Xρι-

στï� ε�ς α�τÞν, κατa τcν ε�δïκÝαν

τï� θελÜµατïς α�τï�, 6ε�ς �παινïν

δÞêης τ�ς øÀριτïς α�τï�, �ν Fw �øα-

ρÝτωσεν �µ�ς �ν τÿ� �γαπηµÛνÿω. 7�ν

ÿz �øïµεν τcν �πïλàτρωσιν διa τï�

α´µατïς α�τï�, τcν �φεσιν τ�ν πα-

ΕυλïγηµÛνïς να εÝναι ï ΘεÞς, ï Πα-

τÛρας τïυ ΚυρÝïυ µας Ιησïà Ìρι-

στïà, πïυ µας δñρισε µÛσω τïυ Ìρι-

στïà πλïàσιες τις ευλïγÝες τïυ,

πνευµατικÛς και ïυρÀνιες. Μας διÀ-

λεêε µε την αγÀπη τïυ, πριν θεµε-

λιñσει τïν κÞσµï, να γÝνïυµε δικïÝ

τïυ διÀ τïυ Ìριστïà, αψεγÀδιαστïι

στην τελικÜ τïυ κρÝση. Μας πρïÞρι-

σε για παιδιÀ τïυ δια τïυ Ιησïà

Ìριστïà, σàµφωνα µε τï καλÞâïυλï

για µας θÛληµÀ τïυ, ñστε να τïν υ-

µνïàµε για την πλïàσια øÀρη τïυ,

πïυ µας δñρισε µε τïν αγαπηµÛνï

τïυ ΥιÞ. Μας λευτÛρωσε µε τï αÝµα

ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να αντιληφθεÝτε Þτι ï κÞσµïς και ï Àνθρωπïς εÝναι δηµιïυρ-
γÜµατα της ελευθερÝας και της αγÀπης τïυ Θεïà.

ñ Να συνειδητïπïιÜσετε Þτι ï ΘεÞς δεν πρïαπïφασÝúει τη
µïÝρα της ανθρωπÞτητας, αλλÀ επεµâαÝνει στην ιστïρÝα για
να σñσει τïν Àνθρωπï.

ñ Να κατανïÜσετε Þτι η ιστïρÝα εÝναι συνδηµιïυργÝα Θεïà και
ανθρñπïυ µε τελικÞ στÞøï τη µεταµÞρφωση τïυ κÞσµïυ.

ΤΙΠÃΤΑ  ∆ΕΝ  ΕΙΝΑI  ΤΥÌΑΙÃ 
ΚΑΙ  ΕΦΗΜΕΡÃ  ΣΤΗ  ·ΩΗ  ΜΑΣ
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A. O KOΣMOΣ KAI O ANΘPΩΠOΣ
∆HMIOYPΓHMATA THΣ
AΓAΠHΣ TOY ΘEOY

Στï πρñτï Àρθρï τïυ ΣυµâÞλïυ της ΠÝ-
στης µας ("Πιστεàω") καταγρÀφεται η πε-
πïÝθηση της ΕκκλησÝας Þτι ï ΘεÞς εÝναι ï
δηµιïυργÞς τïυ ïυρανïà και της γης και Þ-
λων των ïρατñν και αïρÀτων δηµιïυργη-
µÀτων. Στην ΠαλαιÀ ∆ιαθÜκη µÀλιστα, γÝ-
νεται σαφÛς Þτι ï ΘεÞς, σàµφωνα µε Ûνα

συγκεκριµÛνï σøÛδιï, δηµιïυργεÝ τïν κÞσµï ελεàθερα και απÞ αγÀπη
στï τελευταÝï  τïυ δηµιïàργηµα, τïν Àνθρωπï. Στïν Àνθρωπï δÝνε-
ται απÞ τï ΘεÞ η ικανÞτητα να δηµιïυργεÝ και να εÝναι κυρÝαρøïς
πÀνω στη γη (Γεν. 1,28). ΑυτÜ η κυριαρøÝα σÜµαινε να φρïντÝúει και
να διακυâερνÀ τη φàση και να παÝρνει απÞ αυτÜ Þ,τι τïυ Üταν ανα-
γκαÝï για να úει, øωρÝς Þµως να την καταστρÛφει. Η σøÛση αυτÜ ανÀ-
µεσα στïν Àνθρωπï και τη φàση âεâαιñνεται και απÞ µια Àλλη εικÞ-
να: ï Àνθρωπïς καλεÝται να δñσει ïνÞµατα στα úñα (Γεν. 2,19-20).
ΜÛσα απÞ αυτÜ την εικÞνα ï ΘεÞς πρïτρÛπει τïν Àνθρωπï µε τη
δρÀση τïυ να κυριεàσει την κτÝση, και αυτÞ θα απïτελÛσει την αφε-
τηρÝα της ιστïρικÜς και πïλιτιστικÜς τïυ διαδρïµÜς µÛσα στïν κÞ-
σµï. Ã Àνθρωπïς, δηλαδÜ, καλεÝται απÞ τï ΘεÞ να δηµιïυργÜσει τη
δικÜ τïυ ιστïρÝα. ΑυτÞ, Þµως, δε σÜµαινε Þτι ï ΘεÞς εγκατÛλειψε τη
δηµιïυργÝα στην τàøη της. ΜÀλιστα, Þταν ï Àνθρωπïς µε την πτñση
τïυ παραπïÝησε τη úωÜ και την ιστïρÝα, ï ΘεÞς παρενÛâη µÛσα στην
ιστïρÝα µε στÞøï να συνεøÝσει και να ïλïκληρñσει τï σøÛδιÞ τïυ για
Þλη τη δηµιïυργÝα.

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

σøÛδιï Θεïà, αγÀπη
ελευθερÝα, ιστïρÝα
διαøειριστÜς 
συνδηµιïυργÞς
αλλαγÜ,ανακαÝνιση
µεταµÞρφωση

ραπτωµÀτων, κατa τeν πλï�τïν τ�ς

øÀριτïς α�τï�, 8wς �περÝσσευσεν ε�ς

�µ�ς �ν πÀσFη σïφÝÖα καd φρïνÜσει,
9γνωρÝσας �µ�ν τe µυστÜριïν τï�

θελÜµατïς α�τï� κατa τcν ε�δï-

κÝαν α�τï�, ³ν πρïÛθετï �ν α�τÿ�.

Εφεσ. 1, 3-9

τïυ Ìριστïà, µας συγøñρεσε τις α-

µαρτÝες µε την πλïàσια øÀρη πïυ

µας τη σκÞρπισε περÝσσια, µαúÝ µε

κÀθε λïγÜς φρÞνηση και γνñση.

Μας Ûκανε γνωστÞ τï µυστικÞ τïυ

θÛληµα, πïυ µε αγαθÞτητα πρïσøε-

δÝασε να πραγµατïπïιÜσει µε τï Ûρ-

γï τïυ Ìριστïà.



B. H ΠAPOYΣIA TOY ΘEOY ΣTHN ANΘPΩΠINH IΣTOPIA

Στα διÀφïρα θρησκεàµατα και στις µυθïλïγÝες των αρøαÝων πïλι-
τισµñν διαπιστñνει κανεÝς πïικÝλες αντιλÜψεις για τη σøÛση τïυ Θε-
ïà µε την ανθρñπινη ιστïρÝα. Σε κÀπïιες περιπτñσεις, ï ΘεÞς αδια-
φïρεÝ τελεÝως για την ιστïρικÜ πïρεÝα τïυ ανθρñπïυ Ü θÛτει κÀπïι-
ïυς νÞµïυς, κÀτω απÞ τïυς ïπïÝïυς εκτυλÝσσεται η ιστïρÝα σε επανα-
λαµâανÞµενïυς κàκλïυς. Για κÀπïιες Àλλες αντιλÜψεις, ï ΘεÞς  πρï-
απïφασÝúει τη µïÝρα της ανθρωπÞτητας και αφÜνει τïυς ανθρñπïυς
να αυταπατñνται Þτι δÜθεν η ιστïρÝα πρïøωρεÝ µε τις δικÛς τïυς επι-
λïγÛς. Στις περιπτñσεις αυτÛς Ü ï ΘεÞς εÝναι τελεÝως êÛνïς απÞ την ι-
στïρÝα, Ü τα γεγïνÞτα επαναλαµâÀνïνται µÛσα στïυς αιñνες µε αρ-
νητικÜ συνÜθως εêÛλιêη Ü ï Àνθρωπïς εÝναι µια Àâïυλη µαριïνÛτα
σε Ûνα Ûργï πïυ Ûøει γρÀψει ï ΘεÞς. ΜÛσα στη ΒÝâλï, η εικÞνα πïυ Û-
øïυµε για τη σøÛση τïυ Θεïà µε την ανθρñπινη ιστïρÝα εÝναι τελεÝως
διαφïρετικÜ. Εδñ ï ΘεÞς âεâαιñνει την ευθàγραµµη πïρεÝα τïυ κÞ-
σµïυ και της ιστïρÝας και δρα µÛσα σ’ αυτÜν, κατευθàνïντÀς την
πρïς Ûναν τελικÞ σκïπÞ.

ΜετÀ τï πρïπατïρικÞ αµÀρτηµα ï ΘεÞς εκλÛγει τïν ΑâραÀµ και Û-
ναν καινïàριï λαÞ, τïν ισραηλιτικÞ, µε τïν ïπïÝï συνÀπτει συµφω-
νÝα-διαθÜκη µε στÞøï αυτÞς ï λαÞς να γÝνει ï φïρÛας των θεϊκñν ευ-
λïγιñν και να διïøετευθïàν απ’ αυτÞν ïι ευλïγÝες πρïς Þλα τα Ûθνη.
ΜÛσα απÞ την ιστïρικÜ πïρεÝα αυτïà τïυ λαïà, πïυ περιγρÀφει η
ΠαλαιÀ ∆ιαθÜκη, φανερñνεται η παρïυσÝα τïυ Θεïà: στην ιστïρÝα
των Πατριαρøñν, στην Ûêïδï απÞ την ΑÝγυπτï, στην παρÀδïση τïυ
ΝÞµïυ στï ΣινÀ, στην πïρεÝα µÛσα απÞ την Ûρηµï στη γη της επαγγε-
λÝας. TαυτÞøρïνα φανερñνεται η ανθρñπινη ελευθερÝα πïυ εκφρÀúε-
ται εÝτε στη συµµετïøÜ τïυ λαïà στï θεϊκÞ σøÛδιï εÝτε στην απρïθυ-
µÝα να συνεργαστεÝ µε τï ΘεÞ. Στη δεàτερη περÝπτωση, ïι πρïφÜτες
καλïàσαν τïν λαÞ µε τα λÞγια τïυ ΚυρÝïυ ("τÀδε λÛγει Κàριïς") σε
διÞρθωση της ιστïρικÜς τïυς πïρεÝας και ïραµατÝúïνταν τï µÛλλïν
τïυ ερøïµïà τïυ ΜεσσÝα. Και Þταν πλÛïν εÝøε φτÀσει ï κατÀλληλïς
καιρÞς για την πιï απïφασιστικÜ θεϊκÜ επÛµâαση, ï ΘεÞς Ûστειλε
στïν κÞσµï τïν ΥιÞ τïυ, µε την ενανθρñπηση, τï Ûργï, τη Σταàρωση
και την ΑνÀσταση τïυ ïπïÝïυ µπÜκαν ïι âÀσεις για την ανανÛωση
της ανθρñπινης ιστïρÝας και την ïλïκλÜρωση τïυ σøεδÝïυ τïυ Θεïà.

Γ. O ANΘPΩΠOΣ ΣYN∆HMIOYPΓOΣ THΣ IΣTOPIAΣ

ΜÛσα στην ιστïρικÜ πïρεÝα τïυ ΙσραÜλ και στη συνÛøεια τïυ νÛïυ
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λαïà τïυ Θεïà, της ΕκκλησÝας, φαÝνεται Þτι τï θεϊκÞ σøÛδιï πïτÛ δεν
επιâλÜθηκε µε τη âÝα πÀνω στïυς ανθρñπïυς, αλλÀ πÀντα στηριúÞ-
ταν στην ελεàθερη συγκατÀθεσÜ τïυς για συνεργασÝα, αφïà ï ΘεÞς
δεν πρïαπïφασÝúει τη µïÝρα κανενÞς ανθρñπïυ Ü λαïà. Íλλες φïρÛς
ïι Àνθρωπïι συνεργÀúïνται στï σøÛδιï τïυ Θεïà και απïλαµâÀνïυν
τις ευλïγÝες απÞ αυτÜ τη συνεργασÝα και Àλλες φïρÛς φανερñνïυν
την ανθρñπινη µικρÞτητα απÛναντι στην αγÀπη τïυ Θεïà. ΒλÛπïυ-
µε, για παρÀδειγµα, ιδιαÝτερα στη σηµερινÜ επïøÜ, τïν δυνατÞ να εκ-
µεταλλεàεται και να καταπιÛúει τïν αδàναµï, κÀπïιïυς "να πατïàν
πÀνω και σε πτñµατα ακÞµα" για να εêασφαλÝσïυν περισσÞτερα
κÛρδη, να γÝνïνται πÞλεµïι στηριγµÛνïι στï "δÝκαιï" τïυ ισøυρïτÛ-
ρïυ, την τεøνïλïγÝα και την επιστÜµη να øρησιµïπïιïàνται για τïν
απανθρωπισµÞ τïυ ανθρñπïυ. ΠαρÀλληλα, Þµως, âλÛπïυµε και την
ΕκκλησÝα να υπηρετεÝ αθÞρυâα τïν κÞσµï µε αγÀπη και συµπÞνια
για τις πληγÛς τïυ και τα πρïâλÜµατÀ τïυ. Σε κÀθε Þµως περÝπτωση,
ï Àνθρωπïς µε τη στÀση τïυ δηµιïυργεÝ την ιστïρÝα τïυ εÝτε σε συ-
νεργασÝα εÝτε σε αντÝθεση µε τïν ΘεÞ.

ΠÀντα Ûτσι πρïøωρεÝ η ιστïρÝα: ï Àνθρωπïς δηµιïυργεÝ και δηµι-
ïυργεÝται µÛσα σ’ αυτÜν και συνεøÝúει σαν Ûνας µικρÞς θεÞς τï Ûργï
τïυ ∆ηµιïυργïà τïυ. Ãι απïφÀσεις και ïι πρÀêεις κÀθε ανθρñπïυ,
Þσï "ασÜµαντïς" κι αν θεωρεÝται αυτÞς, επηρεÀúïυν την πïρεÝα ï-
λÞκληρïυ τïυ κÞσµïυ. Την ιστïρÝα σε τελικÜ ανÀλυση τη γρÀφïυν α-
σÜµαντïι Àνθρωπïι µÛσα απÞ τïυς ïπïÝïυς αναδεικνàïνται ïι ηγÛτες
πïυ âÀúïυν τη σφραγÝδα τïυς στα γεγïνÞτα. Γι’ αυτÞν τï λÞγï η
πρïσωπικÜ ευθàνη κÀθε ανθρñπïυ απÛναντι στïν κÞσµï και την ι-
στïρÝα εÝναι τερÀστια.

∆. O TEΛIKOΣ ΣKOΠOΣ THΣ ∆HMIOYPΓIAΣ

Η ιστïρÝα µÛνει øωρÝς νÞηµα, αν θεωρηθεÝ σαν µια αναγκαστικÜ
απÞ τα πρÀγµατα εêÛλιêη Ü σαν µια αιñνια, øωρÝς τÛλïς επανÀληψη
γεγïνÞτων Ü σαν µια αρνητικÜ πïρεÝα πρïς την καταστρïφÜ και τïν
αφανισµÞ. Η âιâλικÜ, Þµως, θεñρηση της ιστïρÝας ως τïυ πεδÝïυ Þ-
πïυ απÞ κïινïà δρïυν ΘεÞς και ανθρωπÞτητα, δÝνει σ’ αυτÜν νÞηµα
και σκïπÞ: κατευθàνεται πρïς Ûνα αÝσιï τÛλïς-σκïπÞ, την ανακαÝνι-
ση και τη µεταµÞρφωση τïυ κÞσµïυ σε ΒασιλεÝα τïυ Θεïà, δηλαδÜ
σε Ûναν καινïàριï κÞσµï Þπïυ θα κυριαρøεÝ η αγÀπη, η δικαιïσàνη,
η ειρÜνη και η αδελφïσàνη και θα απïυσιÀúει τï κακÞ, η αµαρτÝα, η
φθïρÀ και ï θÀνατïς. ΜÛσα απÞ αυτÜ την πρïïπτικÜ και τï Þραµα, ï
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Àνθρωπïς πïυ συνεργÀúεται µε τï ΘεÞ απïρρÝπτει διλÜµµατα και
νïïτρïπÝες πïυ ïδηγïàν σε απαισιÞδïêες στÀσεις, σαν τη γνωστÜ
"δεν γÝνεται τÝπïτα, αυτÞς ï κÞσµïς δεν µπïρεÝ να αλλÀêει". ΕÝναι
γεγïνÞς Þτι πïλλÛς φïρÛς τï σøÛδιï τïυ Θεïà φαντÀúει εêωπραγµα-
τικÞ και ανεδαφικÞ. Η ιστïρÝα Þµως Ûøει απïδεÝêει πως, αν και τï
κακÞ φαÝνεται να κυριαρøεÝ, µεµïνωµÛνïι Àνθρωπïι Ü µειïνÞτητες,
µε τη âïÜθεια τïυ Θεïà και µε την ιστïρικÜ τïυς δρÀση, Àλλαêαν την
πïρεÝα των γεγïνÞτων.

Ã ΘεÞς µας Ûøει υπïσøεθεÝ Þτι θα ïλïκληρñσει τï σøÛδιÞ τïυ για
την ανακαÝνιση και τη µεταµÞρφωση τïυ κÞσµïυ µε τïν ερøïµÞ της
ΒασιλεÝας τïυ. ×δη µÛσα στην ιστïρÝα µπïρεÝ κανεÝς να ανιøνεàσει
τα σηµÀδια πïυ πεÝθïυν Þτι τï σøÛδιï αυτÞ εêελÝσσεται øωρÝς τυµπα-
νïκρïυσÝες, "υπÞγεια και αθÞρυâα". Ùµως, ταυτÞøρïνα, µας πρï-
σκαλεÝ να πÀρïυµε κι εµεÝς µÛρïς σ’ αυτÜ τη µεταµÞρφωση. ∆εν πρÛ-
πει να τρïµÀúει τï γεγïνÞς Þτι λÝγïι ανταπïκρÝνïνται σ’ αυτÜν την
πρÞσκληση. Ùπως µια µικρÜ πïσÞτητα απÞ πρïúàµι µπïρεÝ να úυµñ-
σει Þλï τï úυµÀρι (Α´ Κïρ. 5,6), Ûτσι και Þσïι εµπιστεàïνται τï ΘεÞ, µε
τïν πρïσωπικÞ τïυς αγñνα µπïρïàν να αλλÀêïυν τïν εαυτÞ τïυς, να
µεταµïρφñσïυν την κïινωνÝα και να συστρατευθïàν στï Þραµα µιας
"καινïàριας γης και ενÞς καινïàριïυ ïυρανïà" (Απïκ. 21,1 εê.).
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ñ Ã κÞσµïς και ï Àνθρωπïς εÝναι "πïÝηµα" της ελευθερÝας και
της αγÀπης τïυ Θεïà. ΤÝπïτα δεν Ûγινε τυøαÝα, Þλα δηµιïυργÜ-
θηκαν µε Ûναν συγκεκριµÛνï σκïπÞ.

ñ Ã ΘεÞς δεν στÛκεται êÛνïς πρïς την ανθρñπινη ιστïρÝα, αλλÀ,
øωρÝς να πρïαπïφασÝúει τη µïÝρα των ανθρñπων, παρεµâαÝνει
µÛσα σ’ αυτÜ για να ïλïκληρñσει τï σøÛδιÞ τïυ. ΚαλεÝ µÀλιστα
τïν Àνθρωπï να συµµετÛøει ενεργÀ στï σøÛδιï αυτÞ.

ñ Ã Àνθρωπïς Ûøει τερÀστια ευθàνη ως υπεàθυνïς διαøειριστÜς
τïυ κÞσµïυ και ως συνδηµιïυργÞς τïυ Θεïà µÛσα στην ιστïρÝα.
Ãι απïφÀσεις και ïι πρÀêεις κÀθε ανθρñπïυ, Þσï "ασÜµαντïς"
κι αν θεωρεÝται, επηρεÀúïυν την πïρεÝα της ιστïρÝας.

ñ Η ιστïρÝα τελικÀ εÝναι συνδηµιïυργÝα Θεïà και ανθρñπïυ µε
στÞøï την ανακαÝνιση και τη µεταµÞρφωση Þλïυ τïυ κÞσµïυ σε
ΒασιλεÝα τïυ Θεïà.

ΤΙ  ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ¥ΕÌΑΣΩ 
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1. Πñς κρÝνεις την Àπïψη Þτι ï ΘεÞς Þταν δηµιïυργïàσε τïν κÞσµï
και τïν Àνθρωπï "Ûπαιúε úÀρια"; ΕÝµαστε Àραγε µια τυøαÝα úα-
ριÀ µÛσα στï σàµπαν;

2. "ΣιγÀ µη νïιÀúεται ï ΘεÞς για τη δικÜ µïυ πρïσωπικÜ ιστïρÝα",
λÛνε κÀπïιïι. Θα Üθελες να πιστεàεις σε Ûναν τÛτïιï ΘεÞ; ΓιατÝ;

3. Με την τÞση κακÝα, υπïκρισÝα, αδικÝα και εκµετÀλλευση πïυ κυ-
ριαρøεÝ στïν κÞσµï, πñς µπïρïàµε να τραγïυδÀµε "τα θÛλïυµε
Þλα και τα θÛλïυµε τñρα"; Μπïρïàµε εµεÝς να αλλÀêïυµε τïν
κÞσµï; Πñς;

4. Η ΒασιλεÝα τïυ Θεïà εÝναι µια πραγµατικÞτητα πïυ Ûøει Üδη êε-
κινÜσει, αλλÀ και Ûνα Þραµα πïυ θα ïλïκληρωθεÝ στï τÛλïς της
ιστïρÝας. Πñς φαντÀúïµαι εγñ πρïσωπικÀ τï περιεøÞµενÞ της;

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;

ñ Η νïïτρïπÝα: "δεν γÝνεται τÝπïτα, δεν αλλÀúει ï κÞσµïς" εêυ-
πηρετεÝ τελικÀ αυτïàς πïυ δε θÛλïυν να αλλÀêει τÝπïτα. Ã
πιστÞς, Þµως, γνωρÝúει Þτι Þλα µπïρïàν να αλλÀêïυν γιατÝ
κυρÝαρøïς της ιστïρÝας εÝναι ï Ýδιïς ï ΘεÞς.



ΣκïπÞς αυτÜς της διδακτικÜς ενÞτητας εÝναι:

ñ Να κατανïÜσετε τη σηµασÝα της ελευθερÝας στη θρησκευτικÜ
πÝστη.

ñ Να αντιληφθεÝτε τη σηµασÝα της ελευθερÝας στην επιλïγÜ
ενÞς τρÞπïυ úωÜς Þπως τïν πρïτεÝνει η ΕκκλησÝα. 

ΕΛΕΥΘΕΡÃΣ  ΝΑ  ΕΠΙΛΕ¥Ω  ΕΝΑΝ
ΤΡÃΠÃ  ·ΩΗΣ
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«TÞτε � \Iησï�ς εrπεν τï�ς µαθητα�ς

α�τï�. E� τις θÛλει �πÝσω µïυ �λθε�ν,

�παρνησÀσθω �αυτeν καd �ρÀτω τeν

σταυρeν α�τï� καd �κïλïυθεÝτω µïι».

Ματθ. 16,24

«ΤÞτε ï Ιησïàς εÝπε στïυς µαθητÛς

τïυ: «Ùπïιïς θÛλει να µε ακïλïυθÜ-

σει, ας απαρνηθεÝ τïν εαυτÞ τïυ, ας

σηκñσει τï σταυρÞ τïυ και ας µε α-

κïλïυθεÝ»
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A. H EΛEYΘEPIA EINAI TO YΨIΣTO AΓA-
ΘO ΓIA TON ANΘPΩΠO

Αν γρÀφτηκε αυτÞ τï âιâλÝï , γρÀφτηκε για να
καταλÜêει σ’ αυτÞ τï τελευταÝï µÀθηµα. ΓιατÝ η
σηµασÝα πïυ δÝνει η ÃρθïδïêÝα στην υπÞθεση της
ελευθερÝας εÝναι µÛγιστη και  µïναδικÜ. Για τï λÞ-
γï αυτÞ Ûγινε Àνθρωπïς ï Ýδιïς ï ΘεÞς . Τι εννïεÝ
µε τη λÛêη ελευθερÝα; ΕÝναι αυτÞ πïυ Ûδειêε ï Ìρι-

στÞς µε τη úωÜ τïυ. ×ρθε µε δικÜ  τïυ ελεàθερη απÞφαση κïντÀ
στïυς ανθρñπïυς, υπÀκïυσε στï θÛληµα τïυ ΠατÛρα τïυ, σÜκωσε τïν
ΣταυρÞ τïυ και κατÀργησε τïν θÀνατï µε την ΑνÀστασÜ τïυ, δεÝøνï-
ντας Ûτσι πως εÝναι ελεàθερïς απÞ τη φθïρÀ. Η ελευθερÝα λïιπÞν δεν
εÝναι να κÀνει κανεÝς  Þ,τι θÛλει, αλλÀ να απïδεøθεÝ τη σκληρÜ úωÜ
τïυ και να τη µεταµïρφñσει, ανασταÝνïντας Ûναν Àλλï εαυτÞ. ΑυτÞ
σηµαÝνει Þτι θα υπïτÀêει στην  αλÜθεια τï θÛληµÀ  τïυ, θα γÝνει ελεà-
θερïς απÞ τα πÀθη τïυ και τη µιúÛρια της úωÜς, θα αγαπÜσει âαθιÀ
τï ΘεÞ, τïυς Àλλïυς, τη φàση, την εργασÝα και θα ασκεÝται καθηµερι-
νÀ σε Þ,τι καλÞ και ωραÝï Ûøει δïθεÝ απÞ τï ΘεÞ στïν Àνθρωπï. Îνας
εραστÜς τïυ «κÀλλïυς», της ïµïρφιÀς της úωÜς,  µε τïν δικÞ τïυ, τïν
πρïσωπικÞ τïυ τρÞπï, εÝναι ελεàθερïς, Þ,τι κι αν κÀνει εÝτε εÝναι πÀ-
νω στα µηøανÜµατÀ τïυ, στα γρανÀúια της µηøανÜς τïυ, στï σøεδια-
στÜριÞ τïυ, στï γραφεÝï τïυ εÝτε στÛκει κïντÀ σε Ûνα αγαπηµÛνï τïυ
πρÞσωπï εÝτε øρειαστεÝ να αντιµετωπÝσει την ανεργÝα εÝτε Ûøει πετà-
øει πïλλÀ ïφÛλη στη úωÜ τïυ. ΕκεÝνï πïυ Ûøει σηµασÝα εÝναι να α-
σκεÝται καθηµερινÀ στην πρïσωπικÜ τïυ ελευθερÝα.

B. H EΛEYΘEPH EΠIΛOΓH TPOΠOY ZΩHΣ

Για να γÝνïυν τα παραπÀνω πρÛπει πρωταρøικÀ να απïδεøτεÝ ε-
λεàθερα αυτÞν τïν τρÞπï úωÜς. Στï âιâλÝï αυτÞ âλÛπει  κανεÝς πñς
ερµηνεàτηκε απÞ τις θρησκεÝες η úωÜ, πñς ï ÌριστιανισµÞς  Ûκανε α-
πÞ µια ιστïρικÜ στιγµÜ και Ûπειτα τη µεγÀλη τïυ παρÛµâαση στην
ανθρñπινη ιστïρÝα και τελικÀ πως η ÃρθïδïêÝα πρïτεÝνει Ûνα συ-
γκεκριµÛνï τρÞπï úωÜς. Στïν καθÛνα απïµÛνει να επιλÛêει ελεàθερα
αυτÞ πïυ νιñθει Þτι κατÛøει την αλÜθεια. Îøει σηµασÝα να επιλÛêει
ελεàθερα, γιατÝ  θα πïρευτεÝ συνειδητÀ. Αν η ΕκκλησÝα µας Ûøει απÞ
κÀτι ανÀγκη εÝναι ïι συνειδητïπïιηµÛνïι Àνθρωπïι. Τα πρÞσωπα
πïυ δεν εÝναι της Ýδιας πÝστης µ’ εµÀς εÝναι απÞλυτα σεâαστÀ και αυ-

ΛE¥EIΣ 
KΛEI∆IA

ελευθερÝα,
επιλïγÜ,
εµπειρÝα, 
τρÞπïς úωÜς



τÞ συµâαÝνει Þøι µÞνï επειδÜ αυτÞ εÝναι η ΠαρÀδïση τïυ τÞπïυ µας,
αλλÀ επειδÜ αυτÞν τïν τρÞπï úωÜς τïν Ûøïυν επιλÛêει ελεàθερα και
γÝνεται σεâαστÞ απÞ την ÃρθïδïêÝα. Στην κÝνηση αυτÜ κρàâεται η
γνησιÞτητα. ∆εν εÝναι πρïτÝµηση ανÀγκης, ïàτε επιλïγÜ µιας ιδεï-
λïγÝας. Η ÃρθïδïêÝα δεν εÝναι Àλλωστε µια  ιδεïλïγÝα, αλλÀ  Ûνας
τρÞπïς úωÜς.

Γ. O ΣEBAΣMOΣ THΣ I∆IAITEPOTHTAΣ TOY AΛΛOY

Ùταν κανεÝς επιλÛγει απÞ νÛïς Ûναν τρÞπï úωÜς, Þπως εÝναι αυτÞς
πïυ τïυ πρïτεÝνει η ïρθÞδïêη παρÀδïση, øρειÀúεται να κατανïÜσει
Þτι θα πρÛπει να σεâασθεÝ την Þπïια επιλïγÜ θα κÀνει ï Àλλïς, ï συ-
νÀνθρωπÞς τïυ. Τις περισσÞτερες φïρÛς, απÞ την Ýδια µας την ïικï-
γÛνεια µÀς επιâÀλλεται Ûνας τρÞπïς úωÜς Þπως τïν θÛλïυν ïι γïνεÝς
µας, τï συγγενικÞ περιâÀλλïν, ï κïινωνικÞς περÝγυρïς, διÀφïρïι θε-
σµïÝ. ΠïτÛ δε µÀς αφÜνïυν Ü δε µÀς âïηθïàν να επιλÛêïυµε και ακÞ-
µα δε µÀς µαθαÝνïυν να επιλÛγïυµε ελεàθερα αυτÞ πïυ θα θÛλαµε.
ΣυνÜθως µας τï επιâÀλλïυν. ΥπÀρøïυν περιâÀλλïντα πïυ θεωρïà-
νται και øριστιανικÀ και επιâÀλλïυν τïν τρÞπï úωÜς πïυ νïµÝúïυν Þ-
τι εÝναι ï øριστιανικÞτερïς και ï καλàτερïς. ΑυτÞ δεÝøνει πÞσï δà-
σκïλï εÝναι να παραµÛνει κανεÝς πραγµατικÀ ελεàθερïς και να σÛâε-
ται απÞλυτα την ελευθερÝα τïυ Àλλïυ. Ã θρησκευτικÞς úÜλïς αναδει-
κνàει πïλλïàς øριστιανïàς  πιï αυστηρïàς και απÞ τï ΘεÞ, γι’ αυτÞ
και υπÀρøïυν πïλλïÝ δÜθεν «πιστïÝ» πïυ δεν σÛâïνται την ïπïιαδÜ-
πïτε  ιδιαιτερÞτητα τïυ Àλλïυ εÝτε θρησκευτικÜ εÝτε κïινωνικÜ. Μα-
θαÝνïντας να σεâÞµαστε την ελευθερÝα των Àλλων δεÝøνïυµε την επι-
θυµÝα µας να γινÞµαστε Þλï και πιï ελεàθερïι και να θÛλïυµε να µïι-
Àσïυµε στï ÌριστÞ πïυ µας  «ελευθÛρωσε µε τη δικÜ τïυ ελευθερÝα».

∆. O ΛOΓOΣ THΣ EKKΛHΣIAΣ EINAI AΠEΛEYΘEPΩTIKOΣ

Αν, λïιπÞν, καλεÝται ï Àνθρωπïς να  επιλÛêει ελεàθερα τïν τρÞπï
πïυ θα Üθελε για να úει, πÞσï η ΕκκλησÝα τïν âïηθÀει σε µια  τÛτïια
ελεàθερη απÞφαση;

Η εµπειρÝα της ÃρθÞδïêης  ΕκκλησÝας  στηρÝúεται στïν λÞγï τïυ
ΕυαγγελÝïυ. Ã µαθητÜς τïυ Ìριστïà ΦÝλιππïς, Þταν Üταν πρÞσφατη
η γνωριµÝα τïυ µε τïν Ιησïà, âρÜκε τïν φÝλï τïυ τïν ΝαθαναÜλ και
τïυ εÝπε: "ΒρÜκαµε τï ΜεσσÝα». Ã ΝαθαναÜλ εÝøε επιφυλÀêεις, µη Þ-
ντας πνευµατικÀ ελεàθερïς. Kαι εÝøε επιφυλÀêεις, επειδÜ Þσïι κατÀ-
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γïνταν απÞ τη ΝαúαρÛτ, Þπως ï Ιησïàς, κατÀ την Àπïψη τïυ λαïà
δεν εÝøαν καλÞ Þνïµα. Η απÀντηση τïυ ΦÝλιππïυ σ’ αυτÜ τη νïïτρï-
πÝα Üταν: «Ûρøïυ και Ýδε». Τïν απελευθÛρωσε δηλαδÜ απÞ τη νïïτρï-
πÝα της κïινÜς γνñµης, πïυ Üταν φαλκιδευµÛνη απÞ πρïκαταλÜψεις
της επïøÜς αλλÀ και κÀθε επïøÜς και τïυ πρÞτεινε να δïκιµÀσει, να
Ûøει εµπειρÝα της κïινÜς úωÜς µε τï ÌριστÞ.

ΑυτÜ ακριâñς εÝναι η πρÞταση της ΕκκλησÝας: Να απελευθερωθεÝ
ï Àνθρωπïς απÞ πρïκαταλÜψεις  και απÞ τη µιúÛρια και να úÜσει τη
σøÛση τïυ µε τï ΘεÞ, τïυς αγÝïυς τïυ και τïυς συνανθρñπïυς τïυ σε
κλÝµα αγÀπης, απλÞτητας και καθηµερινÜς αλλαγÜς της úωÜς τïυ. Η
πρÞταση της ΕκκλησÝας δεν εÝναι πρÞταση απïδïøÜς µιας ιδεïλï-
γÝας Ü µιας απλÜς διδασκαλÝας, αλλÀ πρÞκληση σε εµπειρÝα της ελευ-
θερÝας, για να µπïρεÝ ï κÀθε Àνθρωπïς να  λïγÝúεται ïλïÛνα και πιï
ïλïκληρωµÛνïς. 
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1. ΠÞσï ï Àνθρωπïς και ιδιαÝτερα ï νÛïς δÝνει ιδιαÝτερη âαρàτητα
στï θÛµα της ελευθερÝας;

2. ΑντιµετωπÝúει Ûνας νÛïς σÜµερα πρÞâληµα στην ελεàθερη επιλï-
γÜ τρÞπïυ úωÜς;

3. Ως πïιï σηµεÝï µπïρεÝς να σεâαστεÝς την ιδιαιτερÞτητα και δια-
φïρετικÞτητα τïυ Àλλïυ;

4. Πιστεàεις Þτι ï λÞγïς της ΕκκλησÝας εÝναι απελευθερωτικÞς; Αι-
τιïλÞγησε την απÀντησÜ σïυ.

EXOYN  ΣHMAΣIA  AYTA  ΓIA  TH  ZΩH  MOY;

ñ Η ελευθερÝα εÝναι τï àψιστï αγαθÞ.
ñ Îøει σηµασÝα να γνωρÝσω σε âÀθïς την πÝστη και την παρÀδï-

σÜ µïυ και να την επιλÛêω ελεàθερα και συνειδητÀ.
ñ Ελεàθερïς εÝναι αυτÞς πïυ σÛâεται και τη διαφïρετικÞτητα τïυ

Àλλïυ.
ñ Η ΕκκλησÝα στην ïυσÝα της Ûøει µÞνï απελευθερωτικÞ λÞγï

κατÀ τï πρÞτυπï τïυ Ìριστïà.
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