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¶ƒ√§√°√™
Με την εÝσοδÞ σασ στα ΤΕΕ σηµατοδοτεÝται η αρχÜ µιασ νÛασ
περιÞδου τησ νεανικÜσ σασ ηλικÝασ. ΕÝναι γεµÀτη προâληµατισµοàσ για το µÛλλον, οραµατισµοàσ για την προσωπικÜ σασ ζωÜ
και πολλÛσ φορÛσ ανασφÀλειεσ µπροστÀ στο Àγνωστο.
Το âιâλÝο που κρατÀτε στα χÛρια σασ δεν θα Üθελε να σασ
προσφÛρει “συνταγÛσ” για το µÛλλον, αλλÀ να ρÝξει φωσ σε σχετικοàσ µε την πÝστη προâληµατισµοàσ, ñστε να διαπιστñσετε Þτι ο
χñροσ αυτÞσ Ûχει θÛση στην προσωπικÜ σασ πορεÝα και µÀλιστα
µπορεÝ να γÝνει αφορµÜ να γνωρÝσετε και να ζÜσετε αληθινÀ την
υπÞθεση τησ ελευθερÝασ.
Οι καθηγητÛσ σασ Ûχουν κÀθε διÀθεση να διαλεχθοàν µαζÝ
σασ, εφ’ Þσον ο διÀλογοσ και ο σεâασµÞσ τησ διαφορετικÞτητασ
εÝναι το âασικÞ εργαλεÝο τησ παιδαγωγικÜσ µεθÞδου που χρησιµοποÝησε ο Ýδιοσ ο ΧριστÞσ. Θα εÝναι αφορµÜ να επεξηγÜσετε
και να σχολιÀσετε Þρουσ που Ýσωσ σασ φανοàν πρωτÞγνωροι και
Ýσωσ δàσκολοι.
Τα λÝγα µαθÜµατα που προσφÛρονται για µελÛτη θα θÛλαµε να
σταθοàν µια πρñτη επαφÜ µε τισ αιñνιεσ αλÜθειεσ τησ ορθÞδοξησ πÝστησ µασ, ñστε αργÞτερα να µπορÛσετε να αντιµετωπÝσετε
τη ζωÜ µε θÀρροσ και ελπÝδα.
Οι συγγραφεÝσ

ΜΕΡ OΣ ΠΡ Ω Τ O

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να κατανοÜσετε τη διαχρονικÜ αναζÜτηση του Θεοà απÞ τον
Àνθρωπο.
ñ Να διαπιστñσετε την παγκοσµιÞτητα του φαινοµÛνου τησ
θρησκεÝασ.
ñ Να ερµηνεàσετε την ανÀγκη που αισθÀνεστε πολλÛσ φορÛσ να
αναζητÜσετε µε τον δικÞ σασ τρÞπο το θεÝο.
22

Σταθεdσ δb  Παλοσ ν µÛσÿω το

\AρεÝου ΠÀγου φη· νδρεσ \Aθηνα οι, κατa πÀντα σ δεισιδαιµονεστÛρουσ µσ θεωρ. 23διερχÞµενοσ
γaρ καd ναθεωρν τa σεâÀσµατα
µν εyρον καd âωµeν ν ÿz πεγÛγραπτο, \Aγνñστÿ ω Θεÿ  . Âν οsν
γνοοντεσ εσεâε τε, τοτον γg
καταγγÛλλω µ ν. 24 Θεeσ  ποιÜσασ τeν κÞσµον καd πÀντα τa ν ατÿ, οyτοσ ορανο καd γσ Kàριοσ
πÀρχων οκ ν χειροποιÜτοισ ναο σ κατοικε ,

25

οδb πe χειρν

«ΣτÀθηκε, λοιπÞν, ο Παàλοσ στη µÛση του ΑρεÝου ΠÀγου και εÝπε:
«ΑθηναÝοι! Σασ âλÛπω ευλαâÛστατουσ απÞ κÀθε Àποψη. ΠρÀγµατι, ενñ περιδιÀâαζα την πÞλη σασ και Ûâλεπα τουσ ιεροàσ σασ τÞπουσ, âρÜκα ανÀµεσα σ ’αυτοàσ κι Ûνα âωµÞ,
µε την επιγραφÜ: «στον Íγνωστο
ΘεÞ». ΑυτÞν, λοιπÞν, που εσεÝσ λατρεàετε χωρÝσ να τον γνωρÝζετε, αυτÞν εγñ τñρα σασ τον κÀνω γνωστÞ.
ΕÝναι ο ΘεÞσ που δηµιοàργησε τον
κÞσµο κι Þλα Þσα υπÀρχουν σ’ αυτÞν. Ωσ Κàριοσ του ουρανοà και τησ
γησ, δεν κατοικεÝ σε χειροποÝητουσ
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νθρñπων θεραπεàεται προσδεÞµενÞσ τινοσ, ατeσ διδοfσ πσι ζωcν
καd πνοcν καd τa πÀντα· 26ποÝησÛ
τε ξ νeσ α´µατοσ πν θνοσ
νθρñπων κατοικε ν πd πν τe
πρÞσωπον τσ γσ, ρÝσασ προστεταγµÛνουσ καιροfσ καd τaσ ροθεσÝασ τσ κατοικÝασ ατν, 27ζητε ν
τeν Kàριον, ε ρα γε ψηλαφÜσειαν
ατeν καd εÅροιεν, καÝ γε ο µακρaν πe νeσ κÀστου µν πÀρ28
χοντα. ν ατÿ γaρ ζµεν καd κι-

νοàµεθα καd σµÛν, σ καÝ τινεσ τν
καθ’ µσ ποιητν ερηκÀσι· το
γaρ καd γÛνοσ σµÛν.

29

γÛνοσ οsν

πÀρχοντεσ το Θεο οκ φεÝλοµεν νοµÝζειν χρυσÿ   ργàρÿ ω 
λÝθÿω, χαρÀγµατι τÛχνησ καd νθυµÜσεωσ νθρñπου, τe θε ον εrναι
Âµοιον.

ναοàσ, οàτε υπηρετεÝται απÞ χÛρια
ανθρñπινα σαν να ’χε ανÀγκη απÞ
κÀτι, αφοà αυτÞσ εÝναι που δÝνει σε
Þλα ζωÜ και πνοÜ και τα πÀντα.
∆ηµιοàργησε απÞ Ûναν Àνθρωπο Þλα τα Ûθνη των ανθρñπων και τουσ
εγκατÛστησε πÀνω σ’ Þλη τη γη.
ΕπÝσησ Þρισε πÞσον καιρÞ θα υπÀρχουν και µÛσα σε ποια σàνορα θα
κατοικοàν. ΘÛλησε να ζητοàν τον
Κàριο και να προσπαθοàν να τον
âρουν ψηλαφñντασ στο σκοτÀδι, αν
και δεν εÝναι µακριÀ απÞ τον καθÛνα µασ. ΓιατÝ µÛσα σ’ αυτÞν ζοàµε
και κινοàµαστε και υπÀρχουµε, Þπωσ λÛνε και µερικοÝ απ’ τουσ δικοàσ σασ ποιητÛσ: «∆ικÜ του εÝµαστε γενιÀ». Αφοà λοιπÞν εÝµαστε
γενιÀ του Θεοà, δε θα πρÛπει να νοµÝζουµε Þτι η θεÞτητα εÝναι κÀτι Þµοιο µε χρυσÀφι Ü ασÜµι Ü πÛτρα,
δηλαδÜ µε γλυπτÞ Ûργο τησ τÛχνησ
Ü τησ φαντασÝασ του ανθρñπου».

ΠρÀξ. 17,22-29

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH
TOY ΘEIOY

ΑπÞ την πρñτη µÛρα που αρχÝζει κανεÝσ να καταλαâαÝνει τον κÞσµο και µπορεÝ Ûστω και µε τρÞπο στοιχειñδη και ανÀλογο µε την ηλικÝα του να
σκÛφτεται, διαπιστñνει Þτι οι Àνθρωποι, Àλλοσ λιγÞτερο, Àλλοσ περισσÞτερο, νιñθουν την ανÀγκη,
σε δεδοµÛνεσ στιγµÛσ να αναφÛρονται σε κÀποιο υπερφυσικÞ Ον. Μεγαλñνοντασ κατανοεÝ κανεÝσ το
πÞτε ακριâñσ οι γàρω του Ûφταναν σε Ûνα τÛτοιο
συµπÛρασµα : Üταν στιγµÛσ που Ûνοιωθαν Þτι ο Àνθρωποσ απÞ µÞνοσ
του αισθανÞταν αδàναµοσ και ανεπαρκÜσ για να ανταπεξÛλθει σε Þ-

ΘεÞσ,
θεÞτητα,
θεÝο,
Àγιο,
ιερÞ,
αναζÜτηση
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λεσ τισ απαιτÜσεισ τησ ζωÜσ. ΕξÀλλου υπÀρχει, παρÀλληλα, το φυσικÞ και το ηθικÞ κακÞ που αυξÀνει τον προâληµατισµÞ του ανθρñπου. ΓιατÝ οι Àνθρωποι ταλαιπωροàνται, γιατÝ µισοàνται και αλληλοεξοντñνονται, γιατÝ η Ýδια η φàση παρÀγει κακÞ; Ùλα τα «γιατÝ» που
ξεπÜδησαν σε χρÞνο ανàποπτο οδÜγησαν τον Àνθρωπο να αισθανθεÝ
την παρουσÝα «ΚÀποιου», πÛρα απÞ αυτÀ που εÝναι ορατÀ. Τι εÝναι
αυτÞ; ΕÝναι ο ΘεÞσ, απÀντησαν. ΑπÞ τη
στιγµÜ εκεÝνη Àρχισε η περιπÛτεια του αν- Με µεγÀλη κατÀνυξη
µπορñ να κοιτÀζω τον
θρñπου να αναζητεÝ το ΘεÞ και να τον
πÞθο που Ûχουν νÛεσ ψυµορφοποιεÝ, να του δÝνει δηλαδÜ συγκε- χÛσ για το αξιοθαàµαστο
κριµÛνη µορφÜ.
και το υπερφυσικÞ. ΜαζÝ

B. AITIA KAI MOPΦEΣ
ANAZHTHΣHΣ TOY ΘEIOY
ΓιατÝ Þµωσ να χρειÀζεται ο Àνθρωποσ
να αναζητεÝ και να µορφοποιεÝ το θεÝο; ΕÝναι απλñσ για την ικανοποÝηση µιασ περιÛργειασ Ü για να δÝνει µια διÛξοδο στα
âασικÀ υπαρξιακÀ του προâλÜµατα; Ùταν
προσπαθñ π.χ. να φανταστñ τη µορφÜ του
παπποà µου, τον οποÝο ποτÛ δεν γνñρισα,
το κÀνω απÞ περιÛργεια Ü για να ερµηνεàσω κÀποια πρÀγµατα που συµâαÝνουν µÛσα µου; Øσωσ εÝναι και αυτÀ. Ùµωσ το σηµαντικÞτερο εÝναι Þτι νιñθω να εÝµαι αÝµα
του, να προÛρχοµαι απÞ τη γενιÀ του. ΕÝναι αυτÞ που τονÝζει ο AπÞστολοσ Παàλοσ
στο λÞγο του προσ τουσ ΑθηναÝουσ: «δικÜ
του εÝµαστε γενιÀ». ΥπÀρχει διÀχυτη η αÝσθηση Þτι εÝµαστε δηµιουργÜµατα ενÞσ
θεÝου Ùντοσ, Ûχουµε κÀτι δικÞ του, Þµωσ
διαφÛρουµε απÞ αυτÞ το Ον και παρÀλληλα δεν παàουµε να Ûχουµε κÀποια χαρακτηριστικÀ γνωρÝσµατα που Ûχει και η θεÞτητα. Γι’ αυτÞ η ιστορÝα του ανθρñπινου
πολιτισµοà εÝναι γεµÀτη απÞ πολλÛσ µορφÛσ αναζÜτησησ του Θεοà.

µε τα πεπερασµÛνα και τα
συγκεκριµÛνα αναζητοàν
συγχρÞνωσ κÀτι Àλλο που
µποροàν να τουσ αντιπαραθÛσουν. Ψηλαφοàν
προσ Þλεσ τισ πλευρÛσ, µÜπωσ κÀτι ξεπερνÀ τα αισθητÀ φαινÞµενα και
τουσ νÞµουσ τουσ. Και µολονÞτι οι αισθÜσεισ τουσ
γεµÝζουν µε χοϊκÀ αντικεÝµενα, εÝναι πÀντα σαν
να εÝχαν εκτÞσ απ’ αυτÛσ
κι Àλλεσ, οι οποÝεσ χωρÝσ
τροφÜ θα Ûπρεπε να µαραθοàν. ΑυτÞ εÝναι το
πρñτο ερÛθισµα τησ θρησκεÝασ. Μια µυστικÜ ακατανÞητη υπÞνοια τουσ
παρακινεÝ πÛρα απÞ τον
πλοàτο αυτοà του κÞσµου. Γι’ αυτÞ τουσ εÝναι
κÀθε Ýχνοσ ενÞσ Àλλου κÞσµου πολà ευπρÞσδεκτο.
Φρ. ΣλαϊερµÀχερ, Για τη
ΘρησκεÝα, εκδ. ΠαπαζÜσηµτφρ. Κ.ΑνδρουλιδÀκησ,
ΑθÜνα 1997, σσ.111-112.
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ΑπÞ την αρχÜ τησ ανθρñπινησ ιστορÝασ οι λαοÝ τησ γησ αναζÜτησαν το ΘεÞ µÛσα απÞ τα φυσικÀ φαινÞµενα. Η φàση Ûδωσε το υλικÞ
για να µορφοποιηθεÝ αυτÞσ ο «ΚÀποιοσ» που Üταν πÛρα απÞ τα ορατÀ. ΠÝσω απÞ τα διÀφορα φυσικÀ φαινÞµενα Ûâλεπαν την παρουσÝα
κÀποιου θεϊκοà Þντοσ. Γι’ αυτÞ και διαµορφñθηκε η αντÝληψη Þτι υπÜρχε Þχι κÀποιοσ, αλλÀ κÀποιοι θεοÝ.
Η ανθρñπινη σκÛψη και η στοχαστικÜ διÀθεση γÛννησαν Ûνα
πρñτο θεολογικÞ λÞγο, οι εκπρÞσωποι του οποÝου αµφισâÜτησαν
την àπαρξη των πολλñν θεοτÜτων και Þρισαν Þτι υπÀρχει Ûνασ σοφÞσ νουσ, που δηµιοàργησε µε σοφÝα το σàµπαν.
ΤελικÀ, ανÀλογα µε τα πολιτιστικÀ και πολιτισµικÀ αγαθÀ που
δηµιοàργησε κÀθε λαÞσ πÀνω στη γη, διαµορφñθηκε Ûνα πλÜθοσ απÞ συγκεκριµÛνεσ θρησκεÝεσ. ΛÛµε π.χ. η θρησκεÝα των αρχαÝων
ΕλλÜνων, των Ινδñν, των ΒαâυλωνÝων, των ΑιγυπτÝων κ.λπ.
Η εâραϊκÜ παρÀδοση διαµÞρφωσε απÞ το 1200 περÝπου π.Χ. τη σταθερÜ πÝστη στον Îναν και µοναδικÞ ΘεÞ. Την παρÀδοση αυτÜ συνÛχισε η χριστιανικÜ διδασκαλÝα για το ΘεÞ, Þπωσ τη φανÛρωσε ο ΧριστÞσ.

Γ. TON ANAZHTΩ ΣTHN ΠPOΣΩΠIKH MOY ZΩH
Στη γλñσσα των ειδικñν, πÝσω απÞ τη συγκεκριµÛνη λÛξη «ΘεÞσ»
κρàâεται ο αιñνιοσ πÞθοσ του ανθρñπου να αναζητεÝ το «ιερÞ», αυτÞ
δηλαδÜ το Ον, το οποÝο κατÛχει µια µοναδικÞτητα Àγνωστη στον Àνθρωπο. Τη µοναδικÞτητα αυτÜ την αποδÝδουν µε τον Þρο «ιερÞ» Ü
«Àγιο» και εκφρÀζουν αυτÞ που µασ µαγεàει, µασ γοητεàει, πολλÛσ
φορÛσ µασ φοâÝζει και µασ προκαλεÝ ιδιαÝτερο σεâασµÞ.
Ο ΧριστιανισµÞσ, Þπωσ φαÝνεται απÞ το κεÝµενο του AποστÞλου
Παàλου, τÞνισε Þτι δεν πρÞκειται για µια φανταστικÜ εικÞνα µÛσα στο
νου µασ, αλλÀ για Ûνα πραγµατικÞ ΠρÞσωπο, το οποÝο σε µια συγκεκριµÛνη χρονικÜ περÝοδο τησ ανθρñπινησ ιστορÝασ Ûγινε Àνθρωποσ.
Στο πρÞσωπο του Ιησοà Χριστοà, που Ûδωσε απÞλυτη αξÝα στον Àνθρωπο, γι’ αυτÞ και Ûχουµε τη δυνατÞτητα να âλÛπουµε το ΘεÞ στο
πρÞσωπο των συνανθρñπων µασ. Îχει µÀλιστα ιδιαÝτερη σηµασÝα να
µπορεÝ κÀθε Àνθρωποσ να αναζητÀ το ΘεÞ σε δεδοµÛνεσ στιγµÛσ που Ûχουν σχÛση µε την προσωπικÜ του ζωÜ. Στα χρÞνια τησ εφηâεÝασ αυτÜ
η αναζÜτηση παÝρνει τη µορφÜ µιασ Ûντονησ αµφισâÜτησησ, µιασ χιονοστιâÀδασ απÞ ερωτÜµατα που ξεκινοàν απÞ το αν υπÀρχει ΘεÞσ, τι
εÝναι ο Àνθρωποσ, ποιο το νÞηµα τησ ζωÜσ και φθÀνουν µÛχρι το σηµεÝο να νοιñθει ο νÛοσ κÀπωσ περÝεργα: στο θÛαµα θρησκευτικñν τελε-
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τñν, στην εικÞνα του πνευµατικοà και âιολογικοà θανÀτου Ü στην ανÀγκη να επικοινωνÜσει σε ανàποπτο χρÞνο µε το ΘεÞ, πρÞσωπο µε
πρÞσωπο και να του εκµυστηρευτεÝ προσωπικÀ του προâλÜµατα. ΦαÝνεται Þτι Ûχει ο καθÛνασ να κÀνει τη δικÜ του πορεÝα στο µυστηριñδη
χñρο τησ αµφισâÜτησησ και του προâληµατισµοà. Η ειλικρινÜσ αναζÜτηση δεν εÝναι ψηλÀφηση του Θεοà στο σκοτÀδι, αλλÀ προσÛγγιση
του Ýδιου του του εαυτοà, των πιο λεπτñν πÞθων τησ àπαρξÜσ του.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ΠανÀρχαιο εÝναι το φαινÞµενο τησ αναζÜτησησ του Θεοà.
ñ ΑρχικÀ µια φυσικÜ θρησκεÝα εξελÝχτηκε σε λÞγο στοχαστικÞ και
τελικÀ θεολογικÞ.
ñ Ο AπÞστολοσ Παàλοσ αιτιολογñντασ την αναζÜτηση αυτÜ
πιστεàει Þτι Þλοι οι Àνθρωποι εÝµαστε γενιÀ του Θεοà και εννοεÝ
Þτι εÝµαστε δηµιουργÜµατÀ του, κουâαλÀµε µÛσα µασ στοιχεÝα του
δηµιουργοà µασ, γι’ αυτÞ και δεν µποροàµε να τον αγνοÜσουµε.
ñ ΜεγÀλη σηµασÝα Ûχει να µπορεÝ ο Àνθρωποσ, ιδÝωσ ο νÛοσ, να
συνειδητοποιεÝ στιγµÛσ κατÀ τισ οποÝεσ ψηλαφεÝ ελεàθερα το
ΘεÞ στην προσωπικÜ του ζωÜ.
EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. ΕÝναι διαχρονικÞ το θÛµα τησ αναζÜτησησ του Θεοà; απÞ ποà
φαÝνεται αυτÞ;
2. ΣχολιÀστε και συζητÜστε το κεÝµενο του AποστÞλου Παàλου.
3. ΣχολιÀστε το κεÝµενο του ΣλαϊερµÀχερ.
4. ∆ιαπιστñνετε προσωπικÛσ στιγµÛσ αναζÜτησησ του Θεοà;
5. Μια δηµιουργικÜ εργασÝα µÛσα στην τÀξη: Να χωριστοàν οι
µαθητÛσ σε πÛντε οµÀδεσ και να επεξεργαστοàν πÛντε τµÜµατα
απÞ τα παραπÀνω κεÝµενα. α) «ΣτÀθηκε λοιπÞν … κÀνω γνωστÞ.» â) «ΕÝναι ο ΘεÞσ … πÀνω σ’ Þλη τη γη.» γ). «ΕπÝσησ
Þρισε … του ανθρñπου.» δ) «Με µεγÀλη κατÀνυξη … νÞµουσ
τουσ.» ε) «Και µολονÞτι … ευπρÞσδεκτο.» Κàριοσ στÞχοσ να
âγουν συγκεκριµÛνα συµπερÀσµατα για το πñσ âλÛπουν τα
παιδιÀ απÞ την προσωπικÜ τουσ εµπειρÝα την κεντρικÜ ιδÛα
του κειµÛνου τησ οµÀδασ τουσ.
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ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA
ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (A´)

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να κÀνετε µια ουσιαστικÜ γνωριµÝα µε τισ δàο µεγÀλεσ θρησκεÝεσ του Ιουδαϊσµοà και του ΙσλÀµ.
15

\Iδοf δÛδωκα πρe προσñπου σου

σÜµερον τcν ζωcν καd τeν θÀνατον,
τeν γαθeν καd τe κακÞν.

16

aν

εσακοàσFησ τaσ ντολaσ KυρÝου το
θεο σου, ±σ γg ντÛλλοµαÝ σοι σÜµερον, γαπν Kàριον τeν θεÞν
σου, πορεàεσθαι ν πÀσαισ τα σ
δο σ ατο, φυλÀσσεσθαι τa δικαιñµατα ατο καd τaσ κρÝσεισ ατο,
καd ζÜσεσθε, καd πολλοd σεσθε, καd
ελογÜσει σε κàριοσ  θεÞσ σου ν
πÀσFη τF γF, εσ ³ν εσπορεàFη κε
17
κληρονοµσαι ατÜν. καd aν µε-

ταστF   καρδÝα σου καd µc εσακοàσF η σ καd πλανηθεdσ προσκυνÜσFησ θεο σ τÛροισ καd λατρεàσFησ
ατο σ, 18ναγγÛλλω σοι σÜµερον

“ΚοιτÀξτε: εγñ âÀζω σÜµερα µπροστÀ σασ τη ζωÜ και την ευτυχÝα απÞ
τη µια µεριÀ, τον θÀνατο και τη δυστυχÝα απÞ την Àλλη. ∆ñστε προσοχÜ σ’ αυτÞ που σασ διατÀζω σÜµερα. ∆ηλαδÜ ν’ αγαπÀτε τον Κàριο,
τον ΘεÞ σασ, και να âαδÝζετε στον
δρÞµο του τηρñντασ τισ εντολÛσ
του, τουσ νÞµουσ του και τα προστÀγµατÀ του. ΤÞτε θα ζÜσετε και
θα γÝνετε πολυÀριθµοι. Ο Kàριοσ
θα σασ ευλογÜσει στη χñρα που
µπαÝνετε για να µην πÀρετε την ιδιοκτησÝα σασ. Αν Þµωσ αλλÀξετε
διÀθεση και δεν υπακοàτε σ’ αυτÞν,
αν παρασυρθεÝτε στην πλÀνη να
προσκυνÜσετε Àλλουσ θεοàσ και να
τουσ λατρÛψετε, τÞτε σασ το δηλñνω
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Âτι πωλεÝÖ α πολε σθε καd ο µÜ
πολυÜµεροι γÛνησθε πd τσ γσ, wσ
κàριοσ  θεÞσ σου δÝδωσÝν σοι, εσ
³ν µε σ διαâαÝνετε τeν \IορδÀνην
κε κληρονοµσαι ατÜν. 19διαµαρτàροµαι µ ν σÜµερον τÞν τε
ορανeν καd τcν γν, τcν ζωcν καd
τeν θÀνατον δÛδωκα πρe προσñπου
µν, τcν ελογÝα καd τcν κατÀραν·
κλεξαι τcν ζωcν, ´να ζFσ σf καd τe
20
σπÛρµα σου, γαπν κàριον τeν

θεÞν σου, εσακοàειν τσ φωνσ
ατο καd χεσθαι ατο· Âτι τοτο
 ζωÜ σου καd  µακρÞτησ τν
µερν σου κατοικε ν σε πd τσ
γσ, wσ µοσε Kàριοσ το σ πατρÀσιν
σου \AâραÀµ καd \IσαÀκ καd \Iακñâ
δοναι ατο σ.
∆ευτ. 30, 15-20

απÞ σÜµερα, Þτι εξÀπαντοσ θα αφανιστεÝτε, και δε θα µεÝνετε για πολà
στη χñρα που πηγαÝνετε να πÀρετε
για ιδιοκτησÝα σασ, διαâαÝνοντασ
τον ΙορδÀνη.
Καλñ για µÀρτυρεσ σÜµερα εναντÝον σασ τον ουρανÞ και την γη, Þτι Ûâαλαν µπροστÀ σασ τη ζωÜ και
τον θÀνατο, την ευλογÝα και την
κτÀρα. ∆ιαλÛξτε λοιπÞν τη ζωÜ για
να ζÜσετε, εσεÝσ και οι απÞγονοÝ
σασ.
Να αγαπÀτε τον Κàριο, τον ΘεÞ
σασ, να τον υπακοàτε και να εÝστε
αφοσιωµÛνοι σ’ αυτÞν, γιατÝ αυτÞσ
εÝναι η ζωÜ σασ κι αυτÞσ εÝναι που
θα σασ δñσει να ζÜσετε πολλÀ χρÞνια εγκατεστηµÛνοι στη χñρα, που
την υποσχÛθηκε µε Þρκο στουσ προγÞνουσ σασ, τον ΑâραÀµ, τον ΙσαÀκ
και τον Ιακñâ.»

A. ΣYMBIΩNΩ ME ΣYNANΘPΩΠOYΣ
MOY ∆IAΦOPETIKHΣ ΘPHΣKEIAΣ

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

Το γεγονÞσ Þτι το µεγαλàτερο ποσοστÞ
NÞµοσ, TορÀ,
των κατοÝκων τησ πατρÝδασ µασ εÝµαστε ορPαââÝνοσ, ΓιαχâÛ,
θÞδοξοι χριστιανοÝ, µασ κÀνει πολλÛσ φορÛσ
ΣυναγωγÜ, IσλÀµ,
να µη σκεφτÞµαστε Þτι πολà κοντÀ µασ ζουν
EγÝρα, MουσλÝµ,
και Àλλοι Àνθρωποι, οι οποÝοι ανÜκουν σε
KορÀνιο, AλλÀχ,
Àλλα θρησκεàµατα και εκδηλñνουν την πÝKαÀµπα, ΣουννÝτεσ,
στη τουσ µε διαφορετικÞ τρÞπο απÞ Þτι εΣηÝτεσ
µεÝσ. Αν σκεφτοàµε περισσÞτερο πÀνω στο
θÛµα αυτÞ και παρατηρÜσουµε γàρω µασ,
θα διαπιστñσουµε Þτι στο στενÞτερο και ευρàτερο κοινωνικÞ µασ περιâÀλλον υπÀρχουν πολλοÝ συνÀνθρωποÝ µασ που οµολογοàν πÝστη
σε Ûνα Àλλο θρÜσκευµα. ΥπÀρχουν ΙσραηλÝτεσ που απÞ αιñνεσ ζουν
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στην πατρÝδα µασ, Ûχουν γÝνει Ûνα µε µασ, υπÀρχουν µουσουλµÀνοι
καθñσ και πιστοÝ που ανÜκουν σε Àλλεσ θρησκεÝεσ. Με τον καιρÞ Ûχουµε συνηθÝσει να ζοàµε κοντÀ τουσ και Ûχει µεγÀλη σηµασÝα να
µποροàµε να σεâÞµαστε την πÝστη τουσ, ñστε να απαιτοàµε κι εµεÝσ
απÞ εκεÝνουσ να σÛâονται τη δικÜ µασ. ΦαÝνεται Þτι οι µελλοντικÛσ
κοινωνÝεσ στισ οποÝεσ θα ζÜσει ο Àνθρωποσ θα Ûχουν ωσ âασικÞ χαρακτηριστικÞ στοιχεÝο τον πλουραλισµÞ, δηλαδÜ την ποικιλÝα ωσ
προσ ορισµÛνα ζητÜµατα, Þπωσ η θρησκεÝα, διÀφορα πολιτισµικÀ αγαθÀ κ.τ.λ. Για το λÞγο αυτÞ εÝναι απαραÝτητο να γνωρÝζουµε ο Ûνασ
τον Àλλο, ñστε να υπÀρχει κατανÞηση και αλληλοσεâασµÞσ.

B. H ΘPHΣKEIA TOY NOMOY: O IOY∆AΪΣMOΣ
ΕâραÝουσ Ü ΙσραηλÝτεσ ονοµÀζουµε τουσ πιστοàσ τησ ιουδαϊκÜσ
θρησκεÝασ και τουσ γνωρÝζουµε απÞ τισ συναγωγÛσ , δηλαδÜ τουσ τÞπουσ λατρεÝασ, που υπÀρχουν σε πολλÛσ πÞλεισ τησ πατρÝδασ µασ καθñσ και απÞ το ολοκαàτωµÀ τουσ κατÀ τον Β’ ΠαγκÞσµιο πÞλεµο απÞ
τουσ NαζÝ. Η θρησκεÝα τουσ σ’ Þλα τα χρÞνια τησ διασπορÀσ τουσ σε
ολÞκληρη τη γη αποτελεÝ το σàνδεσµο και το κÛντρο τησ οικογενειακÜσ και κοινωνικÜσ τουσ ζωÜσ. ∆εν πρÛπει να ξεχνÀµε Þτι η θρησκεÝα
των ΕâραÝων αποτÛλεσε το ιστορικÞ θεµÛλιο τησ δικÜσ µασ πÝστησ.
Οι ΕâραÝοι, Ûνασ απÞ τουσ αρχαÝουσ λαοàσ τησ γησ, εÝχαν τη µοναδικÞτητα να λατρεàουν τον Îνα
ΘεÞ, να εÝναι δηλαδÜ µονοθεϊστÛσ,
“Στο Þνοµα του ΑλλÀχ
τη στιγµÜ κατÀ την οποÝα κανÛνασ
ΕλεÜµονα ΦιλÀνθρωπον.
Àλλοσ λαÞσ δεν εÝχε συλλÀâει την
Η ∆Þξα ανÜκει στον ΑλλÀχ,
Ûννοια του ενÞσ Θεοà, γι’ αυτÞ και
Τον Κàριο Þλου του ΚÞσµου.
Τον ΕλεÜµονα τον ΦιλÀνθρωπο.
λÀτρευαν πολλοàσ θεοàσ.
Τον ΒασιλιÀ κατÀ τη ΜÛρα
ΙδρυτÜσ τησ θρησκεÝασ αυτÜσ
τησ ΚρÝσησ.
εÝναι ο ΑâραÀµ και οι δñδεκα
Σε λατρεàουµε και τη âοÜθειÀ Σου
ΠατριÀρχεσ, δηλαδÜ οι σεâÀσµιεσ
ζητÀµε.
προσωπικÞτητεσ που οδÜγησαν
∆εÝξε µασ την ευθεÝα οδÞ.
τον ισραηλιτικÞ λαÞ στο µονοπÀτι
Την οδÞ εκεÝνων, που τουσ χÀρισεσ
τησ λατρεÝασ του ενÞσ Θεοà.
την ευλογÝα Σου, εκεÝνων που
ΕκεÝνοσ που Ûθεσε τισ âÀσεισ
δεν Ûπεσαν στην οργÜ Σου
τησ οργÀνωσησ του Ûθνουσ αυτοà
και που δεν παραστρÀτησαν.”
πÀνω στο ΝÞµο του Θεοà Üταν ο
ΚορÀνιο 1, 1-7
ΜωϋσÜσ.
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O MωυσÜσ Ûλαâε στο Þροσ ΣινÀ απÞ τον Ýδιο το ΘεÞ το ΝÞµο και
καθÞρισε µε λεπτοµερÜ και υψηλÜσ ποιÞτητασ νοµοθεσÝα τισ κοινωνικÛσ σχÛσεισ των µελñν τησ ιουδαϊκÜσ κοινωνÝασ.
Τα âασικÀ σηµεÝα τησ διδασκαλÝασ του Ιουδαϊσµοà, Þπωσ τα καθορÝζει το ιερÞ âιâλÝο, η ΤορÀ, δηλ. ο ΝÞµοσ, εÝναι Þτι ο Îνασ (ΓιαχâÛ Ü ΓιεχωâÀ), προσωπικÞσ και Þχι αφηρηµÛνοσ ΘεÞσ δηµιοàργησε
τον κÞσµο σε Ûξι µÛρεσ και φροντÝζει γι’ αυτÞν.
ñ ∆ηµιοàργησε τον Àνθρωπο µε τρÞπο µοναδικÞ και ξεχωριστÞ απÞ
την υπÞλοιπη κτÝση και του χÀρισε ψυχÜ και σñµα. Ο Àνθρωποσ,
Þµωσ, σε κÀποια στιγµÜ Ûχασε την αθανασÝα µε την οποÝα εÝχε
δηµιουργηθεÝ.
ñ Στο διÀâα τησ ιστορÝασ επÛλεξε τον ισραηλιτικÞ λαÞ ωσ εκλεκτÞ
του λαÞ για να µεταφÛρει την πÝστη στον Îνα ΘεÞ.
ñ Îδωσε στον λαÞ του το ΝÞµο και τισ διδασκαλÝεσ των σοφñν και
των προφητñν και ζÜτησε απÞ αυτÞν εφαρµογÜ των εντολñν.
ñ ΥποσχÛθηκε να αποστεÝλει το ΜεσσÝα πριν απÞ την τελικÜ κρÝση,
ο οποÝοσ θα προÛρχεται απÞ τη γενιÀ του âασιλιÀ ∆αâÝδ. Ο
ΜεσσÝασ θα ελευθερñσει το ΙσραÜλ και θα αποκαταστÜσει τη
λατρεÝα του ναοà των Ιεροσολàµων.
ΚÀθε πιστÞσ ΙουδαÝοσ οφεÝλει µÛσα απÞ την οικογενειακÜ ζωÜ να
τηρεÝ µε ακρÝâεια τισ εντολÛσ του ΝÞµου, να τηρεÝ την αργÝα του ΣαââÀτου και Þλεσ τισ εορτÛσ, κατÀ τισ οποÝεσ επισκÛπτεται (υποχρεωτικÀ µÞνο οι Àνδρεσ) τη ΣυναγωγÜ για την κοινÜ προσευχÜ και το «Àκουσµα» του ΝÞµου του Θεοà απÞ τουσ ραââÝνουσ, δηλ. τουσ νοµοδιδασκÀλουσ.
Οι πιστοÝ ΙουδαÝοι υπακοàουν µε τρÞπο απÞλυτο στισ εντολÛσ του
ΝÞµου, οι Àνδρεσ περιτÛµνονται και τηροàν αυστηρÀ τη διÀκριση ανÀµεσα σε καθαρÞ και ακÀθαρτο σε πολλοàσ τοµεÝσ τησ ζωÜσ τουσ
π.χ. στισ τροφÛσ, τισ συναναστροφÛσ κ.τ.λ.
ΣηµαντικÞτερεσ εορτÛσ, οι οποÝεσ δÝνουν την ευκαιρÝα για κοινÜ
προσευχÜ, οικογενειακÛσ συνÀξεισ και µελÛτη του ΝÞµου εÝναι: η
γιορτÜ του ΠÀσχα, σε ανÀµνηση τησ εξÞδου απÞ την ΑÝγυπτο, τησ
ΠεντηκοστÜσ , σε ανÀµνηση τησ επÝδοσησ του ΝÞµου στο ΣινÀ, τησ
Ροσ ΑσνÀ, δηλ. του νÛου Ûτουσ, τησ ΣκηνοπηγÝασ, σε ανÀµνηση τησ
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περιπÛτειασ στην Ûρηµο, τησ ΧανουκÀ, σε ανÀµνηση τησ εξÛγερσησ
του ιερÛα ΜαταθÝα κατÀ των ΣυρÝων, των ΠουρÝµ, σε ανÀµνηση τησ
διÀσωσησ των ΕâραÝων απÞ την ΕσθÜρ στη Βαâυλñνια αιχµαλωσÝα.
ΣÜµερα, στουσ κÞλπουσ τησ θρησκεÝασ αυτÜσ γÝνονται πολλÛσ ζυµñσεισ δεδοµÛνου Þτι υπÀρχουν οµÀδεσ συντηρητικñν και φιλελευθÛρων νοµοδιδασκÀλων µε ποικιλÝα τοποθετÜσεων σε θεολογικÀ και
κοινωνικÀ θÛµατα.
Οι ΙουδαÝοι δε δÛχθηκαν τον Ιησοà ΧριστÞ ωσ ΜεσσÝα, γι’ αυτÞ
και τον περιµÛνουν στο µÛλλον.

Γ. H ΘPHΣKEIA TOY KOPANIOY: TO IΣΛAM
Με το ΙσλÀµ οι Îλληνεσ ζÜσαµε πολà κοντÀ για τÛσσερισ αιñνεσ,
στη διÀρκεια τησ ΤουρκοκρατÝασ. Σε ορισµÛνεσ περιοχÛσ τησ âÞρειασ
ΕλλÀδασ (στη ΘρÀκη) συµâιñνουν ειρηνικÀ και σÜµερα ορθÞδοξοι
και µουσουλµÀνοι .
Η θρησκεÝα αυτÜ Ûχει ιδρυτÜ τησ τον Íραâα «προφÜτη του
ΙσλÀµ» ΜωÀµεθ. ΓεννÜθηκε το 570 µ.Χ., ορφÀνεψε σε µικρÜ ηλικÝα
και µε τη âοÜθεια του θεÝου του και µιασ πλοàσιασ γυναÝκασ που τον
υιοθÛτησε επισκÛφτηκε για εµπορικοàσ λÞγουσ τα µÛρη τησ ΠαλαιστÝνησ και ΣυρÝασ , που ανÜκαν τÞτε στο âυζαντινÞ κρÀτοσ. ΕυφυÜσ
και ανÜσυχοσ καθñσ Üταν γνñρισε το ΧριστιανισµÞ, τον ΙουδαϊσµÞ
και πολλÛσ χριστιανικÛσ αιρÛσεισ τησ ΜÛσησ ΑνατολÜσ και γυρνñντασ στην ΑραâÝα κÜρυξε στο λαÞ του τη νÛα µονοθεϊστικÜ θρησκεÝα
κατ’ εντολÜν του Θεοà, Þπωσ ο Ýδιοσ Ûλεγε. Οι συµπατριñτεσ του στη
ΜÛκκα αρχικÀ δεν τον πÝστεψαν, γι’ αυτÞ και διωγµÛνοσ κατÛφυγε το
622 στη ΜεδÝνα, δεàτερη σηµαντικÜ πÞλη τησ ΑραâÝασ. Η φυγÜ αυτÜ
ονοµÀστηκε ΕγÝρα και το Ûτοσ 622 αποτελεÝ την αρχÜ τησ µÛτρησησ
των ετñν στο ισλαµικÞ ηµερολÞγιο. Το 632 µε στρατιωτικÜ επιχεÝρη-
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ση κατÛλαâε τη ΜÛκκα και επÛâαλε σ’ Þλη τη χñρα τη νÛα θρησκεÝα.
ΙσλÀµ σηµαÝνει υποταγÜ στο θÛληµα του Θεοà και ο υποταγµÛνοσ
στην πÝστη ονοµÀζεται µουσλÝµ.
Η âασικÜ διδασκαλÝα του ΙσλÀµ, την οποÝα περιλαµâÀνει το ιερÞ
âιâλÝο του, το ΚορÀνιο (θεωρεÝται Þτι δÞθηκε προφορικÀ απÞ το ΘεÞ
στο ΜωÀµεθ και µετÀ το θÀνατÞ του καταγρÀφηκε στην αραâικÜ
γλñσσα), εÝναι Þτι ο ΘεÞσ (ΑλλÀχ) εÝναι Ûνασ, δηµιοàργησε τον κÞσµο και τον Àνθρωπο και φροντÝζει γι’ αυτÞν. Ο ΑλλÀχ εÝναι κàριοσ
του παντÞσ και του κÞσµου των αγγÛλων και στο µÛλλον θα κρÝνει
τουσ ανθρñπουσ. Τουσ πιστοàσ θα τοποθετÜσει στον παρÀδεισο, Þπου θα απολαµâÀνουν Þ,τι στερÜθηκαν στην επÝγεια ζωÜ και τουσ
κακοàσ θα τουσ τιµωρÜσει µε âασανιστÜρια στην κÞλαση. Ο ΘεÞσ σε
δεδοµÛνεσ ιστορικÛσ στιγµÛσ Ûστειλε τουσ προφÜτεσ τησ Π. ∆ιαθÜκησ
και αργÞτερα τον Ιησοà ΧριστÞ, για να µεταφÛρουν το µÜνυµÀ Tου
στουσ ανθρñπουσ. ΤελευταÝα Ûστειλε το ΜωÀµεθ, ο οποÝοσ αποτελεÝ
την «κορωνÝδα των προφητñν».
Οι πιστοÝ µουσλÝµ, οφεÝλουν να τηροàν πÛντε âασικÀ καθÜκοντα
που ονοµÀζονται «πÛντε στàλοι του ΙσλÀµ» και εÝναι:
ñ η οµολογÝα τησ πÝστεωσ, Þτι Ûνασ εÝναι ο ΘεÞσ και προφÜτησ του ο
ΜωÀµεθ,
ñ η προσευχÜ πÛντε φορÛσ την ηµÛρα,
ñ η ελεηµοσàνη και η αγαθοεργÝα,
ñ η νηστεÝα κατÀ το µÜνα ΡαµαντÀν (απÞ την ανατολÜ µÛχρι τη
δàση του Üλιου πλÜρησ αποχÜ απÞ οποιαδÜποτε τροφÜ και νερÞ)
και
ñ το ιερÞ προσκàνηµα στη ΜÛκκα µια φορÀ τουλÀχιστον στη ζωÜ
του κÀθε πιστοà.
Στην ιερÜ αυτÜ πÞλη του ΙσλÀµ φυλÀσσεται απÞ την προϊσλαµικÜ
εποχÜ ο ιερÞσ âρÀχοσ ΚαÀµπα, Ûνασ µετεωρÝτησ λÝθοσ, ο οποÝοσ θεωρÜθηκε δñρο του Θεοà στουσ ανθρñπουσ και τη λατρεÝα του διατÜρησε και ο ΜωÀµεθ.
Το ΙσλÀµ θεωρεÝται η θρησκεÝα του ΚορανÝου, επειδÜ πιστεàεται
Þτι το ΚορÀνιο αποτελεÝ τη µικρογραφÝα του πρωτοτàπου ΚορανÝου,
το οποÝο âρÝσκεται στον ουρανÞ και φυλÀσσεται απÞ το ΘεÞ. ΚÛντρο

22

BHMATA ΠIΣTHΣ KAI ZΩHΣ

τησ πÝστησ εÝναι το ιερÞ αυτÞ âιâλÝο. ΑποτελεÝ την πηγÜ κÀθε ανθρñπινησ δραστηριÞτητασ, πηγÜ δικαÝου και σε µερικÛσ χñρεσ (ΑραâÝα,
ΠερσÝα) εÝναι το Σàνταγµα του κρÀτουσ.
Ο πιστÞσ µουσουλµÀνοσ οφεÝλει πλÜρη και τυφλÜ υποταγÜ στισ επιταγÛσ του ΚορανÝου, εφÞσον µÞνο µε αυτÞν τον τρÞπο θα δικαιωθεÝ
απÞ το ΘεÞ.
Η âιοµηχανικÜ επανÀσταση και η ανÀπτυξη τησ τεχνολογÝασ âρÜκε το ΙσλÀµ απροετοÝµαστο να δεχθεÝ κοινωνικÛσ, πολιτικÛσ και πολιτιστικÛσ µεταρρυθµÝσεισ.
ΧαρακτηριστικÜ εÝναι η στÀση του ΙσλÀµ απÛναντι στη γυναÝκα,
την οποÝα θεωρεÝ Þτι δεν εÝναι δυνατÞ να συµµετÛχει εξÝσου µε τον
Àνδρα σε κοινωνικÛσ δραστηριÞτητεσ. Η δουλεÝα, επÝσησ, καταργÜθηκε επÝσηµα στη δεκαετÝα του ’60.
Το ΙσλÀµ διασπÀστηκε σε δυο κλÀδουσ: το σουννιτικÞ και το σηιτικÞ ισλÀµ. ΒασικÜ διαφορÀ εÝναι το θÛµα τησ διαδοχÜσ του ΜωÀµεθ. Οι ΣουννÝτεσ πιστεàουν Þτι διÀδοχοσ του ΜωÀµεθ θα Ûπρεπε να
εÝναι ο ικανÞτεροσ, ενñ οι ΣηÝτεσ πιστεàουν Þτι ο διÀδοχοσ θα πρÛπει
να εÝναι εξ αÝµατοσ συγγενÜσ του ΜωÀµεθ. ΣουννÝτεσ εÝναι οι ΣαουδÀραâεσ, οι Σàριοι, οι Τοàρκοι, οι Αιγàπτιοι, ενñ ΣηÝτεσ εÝναι οι
ΠÛρσεσ. ΑνÀµεσα στουσ ΣηÝτεσ αναπτàχθηκαν οµÀδεσ µε µυστικιστικÛσ τÀσεισ και µια ιδιαÝτερη φιλοσοφÝα, κατÀ την οποÝα ο Àνθρωποσ
θα µποροàσε µε συγκεκριµÛνεσ τεχνικÛσ να ενωθεÝ µε το ΘεÞ, κÀτι
που στο επÝσηµο ΙσλÀµ εÝναι απαρÀδεκτο. ΑυτÜ η φιλοσοφÝα ονοµÀζεται σουφισµÞσ.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ΧρειÀζεται να εÝµαστε προετοιµασµÛνοι για να συµâιñνουµε
αρµονικÀ µε συνανθρñπουσ µασ διαφορετικÜσ θρησκευτικÜσ
πÝστησ. Γι’ αυτÞ πρÛπει να γνωρÝζουµε στοιχεÝα απÞ την πÝστη
τουσ.
ñ Ο ΙουδαϊσµÞσ εÝναι η αρχαιÞτερη µονοθεϊστικÜ θρησκεÝα ενÞσ
συγκεκριµÛνου λαοà, των ισραηλιτñν. ΙδρυτÜσ εÝναι ο γενÀρχησ
των ΕâραÝων, ο ΑâραÀµ. Ο ΜωϋσÜσ οργÀνωσε το ιουδαϊκÞ
Ûθνοσ µε το ΝÞµο που Ûλαâε στο ΣινÀ και τη νοµοθεσÝα που επÛâαλε στο λαÞ του. Ο ΘεÞσ εÝναι Ûνασ, φροντÝζει για τον κÞσµο
και θα κρÝνει τουσ ανθρñπουσ στο τÛλοσ τησ ιστορÝασ. Προηγου-
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µÛνωσ αναµÛνεται ο ΜεσσÝασ, ωσ αναµορφωτÜσ τησ πÝστησ.
ñ Το ΙσλÀµ εÝναι η θρησκεÝα τησ τυφλÜσ υποταγÜσ στο θÛληµα του
ΑλλÀχ, µε âÀση το ιερÞ âιâλÝο του ΚορανÝου που θεωρεÝται
αποκÀλυψη του Θεοà στουσ ανθρñπουσ. ΙδρυτÜσ τησ θρησκεÝασ
εÝναι ο ΜωÀµεθ. Η διδασκαλÝα τησ θρησκεÝασ δανεÝζεται τον
µονοθεϊσµÞ του Ιουδαϊσµοà και του Χριστιανισµοà και τον αναµειγνàει µε αυστηρÞτητα στισ κοινωνικÛσ σχÛσεισ τησ αραâικÜσ
νοοτροπÝασ. Η τÜρηση πÛντε âασικñν καθηκÞντων εÝναι δυνατÞ
να δικαιñσουν τον Àνθρωπο, σε Ûνα παρÀδεισο µε πολλÛσ απολαàσεισ.
EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. ΕÝναι αναγκαÝο να γνωρÝζουµε ο Ûνασ την πÝστη του Àλλου και
γιατÝ; Ποιοι κÝνδυνοι θα µποροàσαν να υπÀρχουν;
2. Ποια εÝναι τα âασικÞτερα στοιχεÝα του Ιουδαϊσµοà;
3. Ποια εÝναι τα âασικÞτερα στοιχεÝα του ΙσλÀµ;
4. ∆ñστε Ûνα σàντοµο χαρακτηρισµÞ και των δàο θρησκειñν
συσχετÝζοντασ τισ âασικÛσ τουσ διδασκαλÝεσ.

3

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA
ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B´)

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να κÀνετε µια ουσιαστικÜ γνωριµÝα µε τα δυο µεγÀλα θρησκεàµατα τησ ΑσÝασ, τον ΙνδουϊσµÞ και το ΒουδισµÞ.

“Αφοà, ω ΒασιλιÀ, Ûτσι µÝλησεν ο ΧÀρι, ο ∆ιδÀσκαλÞσ του µεγÀλου γιÞγκα
Ûδειξε στον ΠÀρθα την υπÛρτατη µορφÜ του. ΕÝναι η µορφÜ τησ απεÝρου θεÞτητοσ που οι Þψεισ τησ âρÝσκονται παντοà και που µÛσα τησ υπÀρχουν Þλα τα
θαυµÀσια τησ υπÀρξεωσ, που ατελεÝωτα πολλαπλασιÀζει Þλεσ τισ πολυÀριθµεσ και θαυµαστÛσ αποκαλàψεισ του εÝναι Τησ, µια θεÞτησ, πλατιÀ σαν τον
κÞσµο, που âλÛπει µε µÀτια αναρÝθµητα, µιλÀ µε αναρÝθµητα στÞµατα, οπλισµÛνη για τη µÀχη µε Àρµατα θεϊκÀ, απειρÀριθµα και στηµÛνη, δοξασµÛνη
µÛσα στα δικÀ τησ θεÝα στολÝδια οµορφιÀσ, ντυµÛνη µε µιαν ουρÀνια αχτÝδα
θεÞτητοσ, αγαπητÜ µε τισ γιρλÀντεσ Τησ απÞ θεϊκÀ λουλοàδια, µυρωµÛνα µε
θεÝεσ ευωδÝεσ… ΟλÞκληροσ ο κÞσµοσ, διηρηµÛνοσ, σε µυριÀδεσ και Þµωσ ενοποιηµÛνοσ, εÝναι ορατÞσ µÛσα στο σñµα του θεοà των Θεñν…”
ΜπαγκαâÀτ ΓκιτÀ ΧΙ,9-14, εκδ.∆ωδñνη, ΑθÜνα 1966, σ. 167.

“Ο κÞσµοσ εÝναι γεµÀτοσ οδàνη. Η γÛννηση εÝναι πÞνοσ. Τα γερατειÀ εÝναι
πÞνοσ, η αρρñστια κι ο θÀνατοσ εÝναι πÞνοσ. Ο Àνθρωποσ του µÝσουσ πονÀει,
ο χωρισµÞσ απÞ τουσ αγαπηµÛνουσ εÝναι πÞνοσ, το να πασχÝζει κανεÝσ µÀταια
να ικανοποιÜσει τισ ανÀγκεσ του εÝναι πÞνοσ. ΠραγµατικÀ η ζωÜ που δεν εÝ-
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ναι ελευθερωµÛνη απÞ την επιθυµÝα και το πÀθοσ, Ûχει σαν συνÛπεια τον πÞνο. Τοàτο αντιπροσωπεàει την αλÜθεια τησ Οδàνησ… Ùσοι κατανοοàν την
ΤετραπλÜ ΕυγενÜ ΑλÜθεια ονοµÀζονται “Οι Àνθρωποι που απÞχτησαν τα
µÀταια τησ Φñτισησ.”
Η διδασκαλÝα του Βοàδα απÞ το âιâλÝο ΒουδιστικÀ ΚεÝµενα, εκδ. Imago,
ΑθÜνα 1984, σ.75-76

A. TA ΘPHΣKEYMATA
THΣ AΣIAΣ

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

Ο κÞσµοσ τησ ΑσÝασ µÀσ φαÝνεται,
AπρÞσωποσ νουσ,
Þταν ακοàµε Ü διαâÀζουµε γι’ αυτÞν,
MπÀχµαν, NτÀρµα,
εξωτικÞσ κι απÞµακροσ. Øσωσ θεωροàBÀρνα, KυκλικÜ IστορÝα,
µε τριτοκοσµικÜ την πολιτιστικÜ του
BÛδεσ, Bοàδασ,
υποδοµÜ. ΑυτÞ εÝναι λÀθοσ. Η ΑσÝα
EυγενικÛσ AλÜθειεσ,
εÝναι Ûνασ χñροσ µÛσα απÞ τον οποÝο
ξεπÜδησαν πολιτισµοÝ που µÛχρι σÜµεXιναγυÀνα, MαχαγυÀνα
ρα τουσ θαυµÀζουµε και µασ επηρεÀζουν. Η θρησκεÝα Ûπαιξε Ûνα σηµαντικÞ ρÞλο στη διαµÞρφωση του τρÞπου σκÛψησ και του τρÞπου ζωÜσ
των Aσιατñν. ΜÛσα απÞ αυτÜ την αχανÜ Üπειρο εµφανÝστηκαν και
διαµορφñθηκαν θρησκευτικÀ µεγÛθη πανÀρχαια µε µεγÀλη αντοχÜ
και πνευµατικÞτητα αξιοσηµεÝωτη.
Στη διαµÞρφωση των θρησκευτικñν ιδεñν των Aσιατñν συνÛâαλε
ιδιαÝτερα η φàση, ο χαρακτÜρασ των κοινωνιñν τουσ και η φιλοσοφÝα τουσ για τη ζωÜ.
Η ζωÜ του ανθρñπου για τον AσιÀτη εÝναι Ûνα µÛροσ απÞ τη ζωÜ
του σàµπαντοσ, µÛσα στο οποÝο κινοàνται τα πÀντα. ΨυχÜ αυτοà του
σàµπαντοσ εÝναι Ûνασ νουσ, µια δàναµη απρÞσωπη, που λειτουργεÝ
ωσ κινητÜρια δàναµη των πÀντων. Η ζωÜ µου, σκÛφτεται ο AσιÀτησ,
εÝναι Ûνα µικρÞ τµÜµα, σχεδÞν ασÜµαντο, ενÞσ συνÞλου. ΟφεÝλω λοιπÞν να ζÜσω εδñ στη γη για Ûνα διÀστηµα και να ακολουθÜσω το νÞµο του σàµπαντοσ, που θÛλει να πεθαÝνω και να ξαναγυρÝζω µÛσα σ’
αυτÞ µε µια Àλλη Ýσωσ µορφÜ. ΤÝποτα λοιπÞν κατ’ ουσÝαν δεν αλλÀζει
και δεν εξελÝσσεται, Ûτσι Þπωσ το σκÛφτεται Ûνασ δυτικÞσ, αλλÀ κι αν
εξελιχθεÝ αυτÞ εÝναι πολà σχετικÞ.
Γàρω απÞ αυτÜ την κεντρικÜ ιδÛα οι πολυπληθεÝσ λαοÝ τησ ΑσÝασ
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διαµÞρφωσαν τα θρησκευτικÀ τουσ συστÜµατα, χωρÝσ να τα απολυτοποιοàν και χωρÝσ να Ûχουν πρÞθεση να πολεµÜσουν Àλλα θρησκευτικÀ συστÜµατα που υπÀρχουν Ûξω απÞ το δικÞ τουσ περιâÀλλον.
ΕÝναι χαρακτηριστικÞ Þτι σε Þλα τα θρησκεàµατα τησ ΑσÝασ δηµιουργÜθηκαν δàο επÝπεδα: Ûνα σàστηµα φιλοσοφικÜσ επεξεργασÝασ
και πρακτικÜσ τησ θρησκεÝασ και Ûνα σàστηµα εκλαϊκευµÛνησ θρησκευτικÞτητασ, το οποÝο λειτουργεÝ ανÀµεσα στο πλÜθοσ των απλñν
ανθρñπων.
ΚυριÞτερα θρησκεàµατα που υπÀρχουν µÛχρι σÜµερα εÝναι ο
ΙνδουϊσµÞσ (ΙνδÝα), ο ΒουδισµÞσ (σε Þλεσ τισ χñρεσ τησ ΑσÝασ), ο
ΚοµφουκιανισµÞσ (ΚÝνα), ο ΤαοϊσµÞσ (ΚÝνα) και ο ΣιντοϊσµÞσ (ΙαπωνÝα).

B. H ΘPHΣKEIA THΣ ANOXHΣ: O IN∆OYΪΣMOΣ
Ωσ «ΙνδουϊσµÞσ» χαρακτηρÝστηκε το θρησκευτικÞ φαινÞµενο που
υπÀρχει στην ΙνδÝα απÞ αιñνεσ. Οι Ýδιοι οι ΙνδοÝ το ονοµÀζουν «arya
Dharma» δηλ. «ευγενÜ τÀξη» Ü «sanatana Dharma» δηλ. αιñνια τÀξη.
∆εν πρÞκειται για µια συγκεκριµÛνη θρησκεÝα αλλÀ για Ûνα σàνολο
διδασκαλιñν και θρησκευτικñν παραδÞσεων, οι οποÝεσ συνυπÀρχουν χωρÝσ να συγκροàονται µεταξà τουσ. ΒασικÛσ διδασκαλÝεσ που
εÝναι αποδεκτÛσ απÞ Þλεσ τισ θρησκευτικÛσ παραδÞσεισ στην ΙνδÝα εÝναι:
ñ Το ΝτÀρµα, που εÝναι ο νÞµοσ τησ àπαρξησ, ο οποÝοσ εισχωρεÝ σε
Þλεσ τισ πτυχÛσ του κÞσµου. ΕπιâÀλλει την κοσµικÜ τÀξη και
κανονÝζει την τÀξη τησ κοινωνÝασ. Ù,τι πρÛπει ο ΙνδÞσ να πρÀττει
ορÝζεται απÞ τον νÞµο του ΝτÀρµα. Îχει ηθικÜ και θρησκευτικÜ
σηµασÝα.
ñ Το ΒÀρνα, που εÝναι η διδασκαλÝα για την àπαρξη απÞ τον νÞµο
του ΝτÀρµα µιασ συγκεκριµÛνησ κοινωνικÜσ διαστρωµÀτωσησ που
καθορÝζει τÛσσερισ âασικÛσ κοινωνικÛσ τÀξεισ : των âραχµÀνων
(ιερÛων), των αρχÞντων, των καλλιεργητñν και των χειρωνακτñν.
ΚανεÝσ δεν µπορεÝ να αλλÀξει κατÀ τη διÀρκεια τησ ζωÜσ του κοινωνικÜ τÀξη, παρÀ µÞνο σε µια επÞµενη ζωÜ.
ñ Η διδασκαλÝα για τουσ τÛσσερισ σκοποàσ τησ ζωÜσ προτρÛπει τουσ
πιστοàσ να θÛσουν στη ζωÜ τουσ ωσ στÞχουσ: τη σωστÜ σεξουαλικÞτητα (Kama), τη σωστÜ συµπεριφορÀ και την αποτελεσµατικÞ-
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τητα (Artha), τον λογικÞ τρÞπο ζωÜσ (Dharma) και τη λàτρωση Ü
απελευθÛρωση απÞ τον νÞµο των µετενσαρκñσεων (Moksa).
ñ Η αντÝληψη για το χρÞνο που Ûχουν Þσοι πιστεàουν στον ΙνδουϊσµÞ διαιρεÝ την αιωνιÞτητα θα λÛγαµε σε επÝ µÛρουσ µεγÀλεσ χρονικÛσ περιÞδουσ. ΚÀθε χρονικÜ περÝοδοσ διαρκεÝ Ûνα διÀστηµα
απÞ εκατοµµàρια χρÞνια. ΜετÀ, ο κÞσµοσ καταστρÛφεται και
ξαναδηµιουργεÝται. Îτσι, η αντÝληψη για την ιστορÝα εÝναι
κυκλικÜ.
ñ ΣτÞχοσ àψιστοσ στη ζωÜ του ΙνδουϊστÜ εÝναι να ξεφàγει απÞ τον
αδυσñπητο νÞµο του κÀρµα, ο οποÝοσ, ανÀλογα µε τισ πρÀξεισ
του, τον επαναφÛρει µετÀ τον θÀνατÞ του στη ζωÜ και να ενωθεÝ
µε ΕκεÝνον τον απρÞσωπο αλλÀ παντοδàναµο νÞµο τησ παγκÞσµιασ τÀξησ. ΑυτÜ η Ûνωση µοιÀζει µε την Ûνωση µιασ σταγÞνασ
νεροà µε τον ωκεανÞ.
ñ ΤρÞποι για να πετàχει το στÞχο αυτÞ εÝναι τρεισ : η οδÞσ των
Ûργων (karma marga), η οδÞσ τησ γνñσησ (jnana marga) και η οδÞσ
τησ αγÀπησ και αφοσÝωσησ σε µια θεÞτητα (bhakti marga).
ñ Ùλεσ οι διδασκαλÝεσ του Ινδουϊσµοà αναπτàσσονται στα ιερÀ
âιâλÝα τα οποÝα εÝναι:
οι ΒÛδεσ, τα αρχαιÞτερα ιερÀ κεÝµενα του κÞσµου, οι ΟυπανισÀδεσ
και µια σειρÀ απÞ Àλλα κεÝµενα. Îνα απÞ τα σηµαντικÞτερα ιερÀ
âιâλÝα του Ινδουϊσµοà εÝναι η ΜπαγκαâÀτ ΓκιτÀ, µÛσα στην οποÝα
αναπτàσσεται η διδασκαλÝα για τη γιÞγκα, ωσ τεχνικÜ µÛθοδο, για
να ενωθεÝ ο Àνθρωποσ µε το ΜπρÀχµαν, το οποÝο εÝναι η θεÝα
πραγµατικÞτητα, το θεµÛλιο του σàµπαντοσ.

Γ. MIA «AΘEH ΘPHΣKEIA»: O BOY∆IΣMOΣ
Ο ΒουδισµÞσ εÝναι η θρησκεÝα που Ýδρυσε ο ΣιντÀρτα ΓκαουτÀµα,
Ûνα ιστορικÞ πρÞσωπο που Ûζησε τον 6ο αιñνα π.Χ. στη âÞρεια ΙνδÝα
και ονοµÀστηκε Βοàδασ που σηµαÝνει «φωτισµÛνοσ». ΚαταγÞταν απÞ τη δεàτερη κÀστα των αρχÞντων και εγκατÛλειψε το παλÀτι του
πατÛρα του που Üταν ηγεµÞνασ ενÞσ µικροà κρατιδÝου και περιπλανÜθηκε ωσ µοναχÞσ και ερηµÝτησ στα δÀση κοντÀ σε πολλοàσ πνευµατικοàσ δασκÀλουσ. ΑιτÝα για τη φυγÜ του αυτÜ στÀθηκαν τÛσσερα
«θεÀµατα», δηλ. περιστατικÀ που εÝδε, Þταν κÀποτε âγÜκε απÞ το πα-
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λÀτι του πατÛρα του που Üταν κλεισµÛνοσ. Τα τρÝα απÞ αυτÀ, δηλ. Ûνασ Àρρωστοσ, Ûνασ γÛροσ και µια κηδεÝα τον προâληµÀτισαν ωσ
προσ το ζÜτηµα του ανθρñπινου πÞνου, ενñ το τÛταρτο, δηλ. η θÛα ενÞσ ασκητÜ που φαινÞταν γαλÜνιοσ και πÛρα απÞ τον πÞνο, τον Ûκανε να αποφασÝσει να αποκτÜσει την εµπειρÝα του τελευταÝου, ελπÝζοντασ Þτι θα ξεπερνοàσε το πρÞâληµα του πÞνου.
ΤελικÀ διαπÝστωσε µÛσα απÞ την Àσκηση Þτι και αυτÜ δεν µποροàσε να λàσει το πρÞâληµÀ του. Η λàση, σàµφωνα µε τισ πληροφορÝεσ των ιερñν κειµÛνων του Βουδισµοà προÛκυψε, Þταν µετÀ απÞ Ûντονο διαλογισµÞ «φωτÝστηκε», δηλ. µηδÛνισε την επιθυµÝα του και
απÛκτησε τη γνñση για τη λàτρωση. ΑποφÀσισε να κηρàξει στουσ
συνανθρñπουσ του την εµπειρÝα του και απÛκτησε πολλοàσ µαθητÛσ.
Η αρχικÜ διδασκαλÝα του Βουδισµοà âασÝζεται στισ λεγÞµενεσ
«τÛσσερισ ευγενικÛσ αλÜθειεσ»:
1. Τα πÀντα εÝναι πÞνοσ.
2. ΑιτÝα του πÞνου εÝναι η επιθυµÝα.
3. Για να πÀψει ο πÞνοσ πρÛπει να µην υπÀρχει επιθυµÝα.
4. Το µονοπÀτι που οδηγεÝ στην κατÀπαυση του πÞνου εÝναι η οκταπλÜ οδÞσ, η οποÝα περιλαµâÀνει οκτñ στÀδια για να φθÀσει
κανεÝσ µÛσω του διαλογισµοà στη ΝιρâÀνα που εÝναι η âÝωση
του απÞλυτου κενοà.
Ο ΒουδισµÞσ Ûχει τρεισ κλÀδουσ που διαφÛρουν µεταξà τουσ. Ο
αρχικÞσ ΒουδισµÞσ διδÀσκεται περισσÞτερο απÞ το λεγÞµενο ΧιναγυÀνα (µικρÞ Þχηµα) ΒουδισµÞ, ο µεταγενÛστεροσ διδÀσκεται απÞ
τον ΜαχαγυÀνα (µεγÀλο Þχηµα), ενñ στο ΘιâÛτ υπÀρχει ο ΘιâετιανÞσ ΒουδισµÞσ που εÝναι Ûνα κρÀµα του Βουδισµοà και των παλαιñν
θρησκευτικñν δοξασιñν που υπÜρχαν στην περιοχÜ αυτÜ.
ΒασικÞσ στÞχοσ ενÞσ âουδιστÜ δεν εÝναι η επικοινωνÝα µε κÀποιο
ΘεÞ. Ο ΘεÞσ δεν τον ενδιαφÛρει, αλλÀ στοχεàει κυρÝωσ να απελευθερωθεÝ απÞ τον πÞνο και την οδàνη τησ àπαρξησ.
ΓενικÀ πρÛπει να υπογραµµιστεÝ Þτι ο ΒουδισµÞσ δεν αποτελεÝ µια
συγκεκριµÛνη διδασκαλÝα, αλλÀ Ûνα πλÜθοσ παραδÞσεων που διαµορφñθηκαν µÛσα στο πÛρασµα του χρÞνου, Ûτσι ñστε να παρουσιÀζεται σÜµερα µια πολυµορφÝα ωσ προσ τουσ στÞχουσ, τισ κατευθàνσεισ και τον τρÞπο µε τον οποÝο προσπαθοàν οι οπαδοÝ του να πετàχουν τη λàτρωση. Íλλοτε εµφανÝζεται ωσ φιλοσοφικÞ σàστηµα, Àλ-
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λοτε ωσ σàστηµα ψυχολογÝασ του ανθρñπου και Àλλοτε ωσ µια θρησκεÝα: µε σàµâολα, λατρεÝα και αντικεÝµενο λατρεÝασ, Þπωσ π.χ. ο
Βοàδασ.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Ο Àνθρωποσ σàµφωνα µε τα ασιατικÀ θρησκεàµατα εÝναι Ûνα
τµÜµα του σàµπαντοσ, το οποÝο διÛπει Ûνασ συµπαντικÞσ νÞµοσ ,
Ûνασ απρÞσωποσ νουσ.
ñ Η ανθρñπινη ψυχÜ «φιλοξενεÝται» µÛσα στο σñµα, και Þταν
αυτÞ πÀψει να υπÀρχει µετακινεÝται σε Àλλα σñµατα.
ñ Ο ΙνδουϊσµÞσ εÝναι σàστηµα πολλñν θρησκευτικñν διδασκαλιñν µε µεταφυσικÞ περιεχÞµενο.
ñ Ο ΒουδισµÞσ εÝναι σàστηµα διδασκαλιñν που υπÞσχονται Ûνα
εÝδοσ λàτρωσησ µε λιγÞτερο θρησκευτικÞ χαρακτÜρα. Η λàτρωση εÝναι περισσÞτερο αποτÛλεσµα ψυχολογικñν διεργασιñν και
ατοµικοà διαλογισµοà µε εγκÞσµιο χαρακτÜρα.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Ο τρÞποσ που σκÛφτεται Ûνασ AσιÀτησ ωσ προσ τη θρησκευτικÜ
πÝστη âρÝσκεισ Þτι θα Üταν τρÞποσ, µε τον οποÝο θα µποροàσεσ
κι εσà να σκÛφτεσαι;
2. Ποια απÞ τισ διδασκαλÝεσ του Ινδουϊσµοà θα µποροàσεσ να
σχολιÀσεισ και να κρÝνεισ;
3. Îνα σàστηµα ψυχολογÝασ, Þπωσ εÝναι µια πλευρÀ του Βουδισµοà, πιστεàεισ Þτι θα εÝχε κÀποιο νÞηµα στην προσωπικÜ σου
ζωÜ; ΑιτιολÞγησε την απÀντησÜ σου.
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ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να γνωρÝσετε σε πÞσο δàσκολα και επικÝνδυνα µονοπÀτια οδηγοàν οι παραθρησκεÝεσ στην εποχÜ µασ.
ñ Να κατανοÜσετε τουσ κινδàνουσ που κρàâουν οι ιδιαÝτερεσ
µεθÞδοι που χρησιµοποιοàν οι παραθρησκεÝεσ για να παρασàρουν τουσ νÛουσ στη λογικÜ τουσ.
14

Âτι κρινε κàριοσ τeν λαeν ατο
καd πd το σ δοàλοισ ατο παρακληθÜσεται. 15 τa εδωλα τν θνν
ργàριον καd χρυσÝον, ργα χειρν
νθρñπων· 16στÞµα χουσιν καd ο
λαλÜσουσιν, φθαλµοfσ χουσιν καd
οκ ψονται, 17tτα χουσιν καd οκ
νωτισθÜσονται, οδb γÀρ στιν
πνεµα ν τÿ στÞµατι ατν. 18Âµοιοι ατο σ γÛνοιντο ο ποιοντεσ ατa
καd πÀντεσ ο πεποιθÞτεσ π’ ατο σ.
Ψαλµ. 134, 14-18

«ΑλÜθεια, ο Κàριοσ το λαÞ του θα
δικαιñσει, τουσ αφοσιωµÛνουσ του
σπλαχνÝζεται. Τα εÝδωλα των εθνικñν ασÜµι και χρυσÀφι, ανθρñπινα
κατασκευÀσµατα. ΣτÞµα Ûχουν αλλÀ
δε µιλοàν, µÀτια Ûχουν µα δεν âλÛπουν. Îχουν αυτιÀ µα δεν ακοàν κι
οàτε Ûχουνε πνοÜ στο στÞµα τουσ.
ΑυτοÝ που τα κατασκευÀζουνε κι Þσοι σ’ εκεÝνα ελπÝζουν, Þµοιοι µ’αυτÀ
να γÝνουνε»
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A. TI EINA H ΠAPAΘPHΣKEIA

ΛEΞEIΣ

Τισ τελευταÝεσ δεκαετÝεσ Ûχουν εισâÀλει στο
KΛEI∆IA
δυτικÞ κÞσµο, και εποµÛνωσ και στην πατρÝδα
AποκρυφισµÞσ,
µασ, οι λεγÞµενεσ παραθρησκεÝεσ. ΕÝναι η προMàηση,
Γκουροà,
σπÀθεια κÀποιων οµÀδων ανθρñπων να δηµιΘεοσοφÝα,
ουργÜσουν την εντàπωση Þτι το ΘεÞ µπορεÝ ο
∆ιαλογισµÞσ,
Àνθρωποσ να τον αναζητÜσει µε Ûναν αλλιñτικο
MαγεÝα
τρÞπο απÞ εκεÝνον που µÛχρι σÜµερα δÝδασκαν
οι γνωστÛσ θρησκεÝεσ. Με λεξιλÞγιο θρησκευτικÞ χρησιµοποιοàν αποκρυφιστικÛσ µεθÞδουσ κατανÞησησ του Θεοà,
Þπωσ εÝναι: η γνñση διδασκαλιñν που αποτελοàν σàνθεση δοξασιñν
πολλñν αρχαÝων θρησκειñν, τελετÛσ µàησησ, αστρολογικÛσ προâλÛψεισ, µαγεÝα και οτιδÜποτε περιθωριακÞ στοιχεÝο υπÀρχει στο χñρο
τησ θρησκεÝασ.
∆Ýκαια Ûχει χρησιµοποιηθεÝ ο Þροσ «θρησκεÝεσ των νÛων», επειδÜ
οι οµÀδεσ των µυηµÛνων και των προσηλυτιζοµÛνων αποτελοàνται απÞ νεαρÀ, κυρÝωσ, Àτοµα και σπÀνια απÞ ανθρñπουσ µεγÀλησ ηλικÝασ. ΠρÞκειται για Àτοµα ευαÝσθητα Þσον αφορÀ το µεταφυσικÞ
προâληµατισµÞ. Η ευαισθησÝα τουσ αυτÜ, συνδυασµÛνη µε µια αστÀθεια και Ûλλειψη αποφασιστικÞτητασ κι εµπιστοσàνησ, δηµιουργεÝ
µια τÀση συνεχοàσ αναζÜτησησ. Σ’ αυτÞ ανταποκρÝνονται Àµεσα διÀφοροι «πνευµατικοÝ δÀσκαλοι», µε τισ προτÀσεισ τουσ για καινοàρια
θρησκευτικÀ σχÜµατα που υπÞσχονται, συνÜθωσ, µια αφηρηµÛνη αλλÀ ιδιαÝτερα µαγευτικÜ λàτρωση.

B. MOPΦEΣ EKΦPAΣHΣ KAI ΣYMBOΛA
THΣ ΠAPAΘPHΣKEIAΣ
ΕπειδÜ ο χñροσ τησ παραθρησκεÝασ εÝναι τερÀστιοσ και πολàµορφοσ πρÛπει να δεχθοàµε Þτι οι µορφÛσ Ûκφρασησ και τα σàµâολÀ τησ
ποικÝλλουν. Θα µποροàσαµε να ποàµε Þτι σε γενικÛσ γραµµÛσ η παραθρησκεÝα εκφρÀζεται µε θεωρÝα και πρÀξη. Îτσι, η θεωρÝα, που
αποτελεÝ και το θεµÛλιο τησ παραθρησκεÝασ, εκφρÀζεται: µε αρχαÝεσ
µυστηριακÛσ διδασκαλÝεσ, διδασκαλÝεσ που προÛρχονται απÞ τα ασιατικÀ θρησκεàµατα, απÞ µεσαιωνικÛσ δυτικÛσ διδασκαλÝεσ, µε τη
θεοσοφÝα, την αστρολογÝα και τη µαγεÝα. Τα σàµâολα εÝναι ανÀλογα
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µε το χñρο απÞ τον οποÝο προÛρχονται οι διδασκαλÝεσ τησ κÀθε παραθρησκευτικÜσ πÝστησ. Σàµâολα απÞ τα ζñδια, ινδουϊστικÀ και
âουδιστικÀ Ü ταοϊστικÀ σàµâολα, µεσαιωνικÛσ παραστÀσεισ Ü ακÞµα
και χαρακτηριστικÀ σàµâολα µαγεÝασ.

Γ. MEΘO∆OI KAI TPOΠOI EΠIPPOHΣ KAI ΓOHTEIAΣ
ΣTO XΩPO THΣ ΠAPAΘPHΣKEIAΣ
ΒασικÞ Þπλο στα χÛρια των ανθρñπων τησ παραθρησκεÝασ εÝναι η
χρησιµοποÝηση τησ λογικÜσ, µε Ûναν καλÀ ψυχολογηµÛνο τρÞπο.
Στην αρχÜ, εκεÝνο στο οποÝο στοχεàουν εÝναι να δηµιουργÜσουν Ûνα
αÝσθηµα αµφιâολÝασ ωσ προσ αυτÞ που πÝστευε µÛχρι τñρα ο κÀθε νÛοσ τον οποÝον επιθυµοàν να πλησιÀσουν, δηλαδÜ να σπεÝρουν την
αµφισâÜτηση προσ την πατρικÜ και παραδοσιακÜ του θρησκεÝα. Με
καλÀ δοσµÛνα επιχειρÜµατα προσπαθοàν να κÀµουν να φωλιÀσει µÛσα του η αµφιâολÝα για την ορθÞτητα τησ επιλογÜσ του. Στη συνÛχεια, χωρÝσ να αρνοàνται απÞλυτα διÀφορεσ πτυχÛσ τησ πÝστησ του,
τον τροφοδοτοàν µε τισ δικÛσ τουσ θεωρÝεσ δεÝχνοντÀσ του ποια θα εÝναι τα πρακτικÀ θετικÀ αποτελÛσµατα αν θα αποδεχÞταν τη δικÜ
τουσ νÛα πÝστη. Με τρÞπο µεθοδικÞ τοà δηµιουργοàν Ûναν ενθουσιασµÞ που υπÀρχει ανÀµεσα στισ οµÀδεσ τουσ και τον πεÝθουν για τη
γαλÜνη που θα âρει σ’αυτÛσ µε τη λàση των προâληµÀτων του. Η
συµµετοχÜ των νÛων σταδιακÀ σε συγκεντρñσεισ και η επιστρÀτευσÜ
τουσ σε προπαγανδιστικÛσ εξορµÜσεισ πολλÛσ φορÛσ τουσ γοητεàουν,
επειδÜ τουσ αποσποàν απÞ ουσιαστικÀ προσωπικÀ προâλÜµατα.
ΤαυτÞχρονα, ψυχολογικÛσ µÛθοδοι χρησιµοποιοàνται για να επιτàχουν την προσκÞλληση των νÛων, κυρÝωσ, σε πνευµατικοàσ δασκÀλουσ (γκουροà) τησ οργÀνωσÜσ τουσ. Με τον τρÞπο αυτÞν καταφÛρνουν να καθοδηγοàν τισ συνειδÜσεισ Þπου αυτοÝ θÛλουν και να επιâÀλλουν τυφλÜ υποταγÜ σε τÛτοιο âαθµÞ, ñστε πολλÛσ φορÛσ να οδηγοàν τουσ οπαδοàσ τουσ σε οµαδικÛσ αυτοκτονÝεσ για χÀρη δÜθεν τησ
αλÜθειασ Ü επειδÜ πλησιÀζει το τÛλοσ του κÞσµου. EπÝσησ εÝναι γνωστÞσ ο τρÞποσ, µε τον οποÝο στÛλνουν τουσ οπαδοàσ τουσ στουσ δρÞµουσ για να µοιρÀσουν προπαγανδιστικÀ φυλλÀδια για την οργÀνωση Ü να οργανñσουν συναντÜσεισ οµÀδων, µε πρÞσχηµα τη λàση οικογενειακñν και προσωπικñν προâληµÀτων. Στο χñρο τησ µαγεÝασ
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και τησ αστρολογÝασ δε λεÝπουν οι τελετÛσ για την επÝκληση δαιµονικñν πνευµÀτων, µε σκοπÞ την πρÞκληση κÀποιασ επιρροÜσ στη ζωÜ
των Ýδιων Ü Àλλων συνανθρñπων τουσ.
ΥπÀρχουν και παραθρησκευτικοÝ κàκλοι που απευθàνονται σε περισσÞτερο καλλιεργηµÛνουσ ανθρñπουσ, που χρησιµοποιοàν συναντÜσεισ: µε διαλογισµÞ, γιÞγκα, θεοσοφÝα, διαλÛξεισ σε «πνευµατικÀ
κÛντρα», Ü στισ λεγÞµενεσ στοÛσ, Þπου σαν σκοπÞ Ûχουν να κατευθàνουν τη ζωÜ των ανθρñπων, µε âÀση µια µυστικÜ φιλοσοφÝα, η οποÝα γÝνεται αυτÞµατα τρÞποσ ζωÜσ.

∆. ΠAPAΘPHΣKEIA KAI ΠPOΣΩΠIKH EΛEYΘEPIA
Οι κÝνδυνοι απÞ την αποδοχÜ παραθρησκευτικñν διδασκαλιñν
Îχει αποδειχθεÝ Þτι οι Àνθρωποι, οι οποÝοι κινοàνται στο χñρο
τησ παραθρησκεÝασ ωσ στελÛχη, καταφÛρνουν µε τισ µεθÞδουσ που
προαναφÛρθηκαν να ασκοàν τÛτοια επιρροÜ στισ συνειδÜσεισ των οπαδñν τουσ ñστε οι τελευταÝοι :
ñ Να µεταâÀλλονται σε Àâουλα Þργανα τησ καθοδÜγησÜσ τουσ.
ñ Να µην µποροàν να φÛρουν καµÝα αντÝρρηση σε Þ,τι εκεÝνοι διδÀσκουν.
ñ Να πεÝθονται εàκολα σε κÀθε υπÞδειξη Ü προτροπÜ τουσ.
ñ Να φανατÝζονται µε τρÞπο αφàσικο υπÛρ των ιδεñν των αρχηγñν
τουσ.
ñ Να αποµακρàνονται απÞ το οικογενειακÞ τουσ περιâÀλλον.
ñ Να οδηγοàνται στισ πιο παρÀλογεσ απαιτÜσεισ των αρχηγñν τουσ.
ñ Να Ûχουν ιδιαÝτερο µÝσοσ προσ την πατρικÜ τουσ θρησκεÝα.
ñ ΤελικÀ να παρουσιÀζουν συµπτñµατα νοσηρÜσ εσωστρÛφειασ που
αγγÝζει τα Þρια ενÞσ εÝδουσ σχιζοφρÛνειασ.
ΑπÞ τα παραπÀνω καταλαâαÝνουµε Þτι η παραθρησκεÝα αφαιρεÝ
την προσωπικÜ ελευθερÝα στον Àνθρωπο που την αποδÛχεται. Γι’ αυτÜν ακριâñσ την ελευθερÝα κατ’ εξοχÜν µÝλησε ο ΧριστÞσ και αγωνÝστηκε και σταυρñθηκε και αναστÜθηκε. ×ταν η φιλανθρωπÝα του να
γÝνει Àνθρωποσ και να ελευθερñσει τον Àνθρωπο απÞ κÀθε εÝδουσ µι-
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ζÛρια και τελικÀ απÞ τον θÀνατο. Γι’ αυτÞ και η ΕκκλησÝα Ûδωσε και
δÝνει µÛχρι σÜµερα τη µÀχη κατÀ τησ υποδοàλωσησ του ανθρñπου σε
ιδÛεσ και ιδεοληψÝεσ που µπορεÝ να φυλακÝζουν την ψυχÜ και το σñµα του σε κÀθε εÝδουσ Ûµµονεσ ιδÛεσ, Ûτσι ñστε να φανερñνεται µÞνο
το δαιµονικÞ στοιχεÝο στη ζωÜ του και να του αφαιρεÝται η χαρÀ τησ
ζωÜσ και η αγÀπη για το ΘεÞ, τον Àνθρωπο και τον κÞσµο.
ΚÀθε δÛσµευση στο χñρο τησ παραθρησκεÝασ συνεπÀγεται πνευµατικÞ και σωµατικÞ θÀνατο, γι’ αυτÞ και χρειÀζεται σταθερÜ προσÜλωση στη διδασκαλÝα του Χριστοà που ελευθερñνει τον Àνθρωπο
και τον κÀνει κàριο και αφÛντη τησ ζωÜσ και του κÞσµου, ελεàθερο
πρÞσωπο.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Η παραθρησκεÝα χρησιµοποιεÝ αποκρυφιστικÛσ τÛχνεσ για την
κατανÞηση του Θεοà και του κÞσµου.
ñ Απευθàνεται κυρÝωσ σε νεαρÀ Àτοµα.
ñ ΕκφρÀζεται µε θεωρÝεσ ειδωλολατρικÜσ, ασιατικÜσ και µεσαιωνικÜσ προÛλευσησ µε ανÀλογη χρÜση συµâÞλων.
ñ Με τη χρÜση τησ λογικÜσ χρησιµοποιεÝ ψυχολογηµÛνεσ µεθÞδουσ δÛσµευσησ των συνειδÜσεων γàρω απÞ το πρÞσωπο ενÞσ
γκουροà.
ñ Το Ýδιο συµâαÝνει σε Ûνα φιλοσοφικÞ επÝπεδο και σε Àτοµα υψηλοà µορφωτικοà επιπÛδου.
ñ Η παραθρησκεÝα τελικÀ αφαιρεÝ την ελευθερÝα του προσñπου
και δηµιουργεÝ Àτοµα µε πλÜθοσ πνευµατικñν κενñν και ψυχολογικñν προâληµÀτων.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Τι δεÝχνει το γεγονÞσ Þτι η παραθρησκεÝα Ûχει Àµεση σχÛση µε
αποκρυφιστικÛσ διδασκαλÝεσ;
2. ΓιατÝ οι νÛοι, κυρÝωσ, ενδιαφÛρονται για την παραθρησκεÝα;
3. Η αναζÜτηση τησ αλÜθειασ µÛσω εξωτικñν διδασκαλιñν νοµιµοποιεÝ την παραθρησκεÝα;
4. Kινδυνεàει ο νÛοσ να χÀσει την ελευθερÝα του µε την ÛνταξÜ
του σε µια παραθρησκεÝα;

ΜΕΡ OΣ ∆ EY T EP O
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ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Nα συνειδητοποιÜσετε τη σπουδαιÞτητα που Ûχει για την
προσωπικÜ και την κοινωνικÜ ζωÜ του ανθρñπου η εÝσοδοσ
του Xριστοà στην ιστορÝα.
ñ Να γνωρÝσετε τη σχÛση τησ πÝστησ µε την ανθρñπινη ιστορÝα.
Ο Íναρχοσ αρχÝζει µια νÛα δικÜ Του àπαρξη, ανθρñπινη Ü ακριâÛστερα θεανθρñπινη. Η θεÝα ζωÜ Του γÝνεται τñρα θεανθρñπινη ζωÜ, δηλαδÜ ζωÜ
ταυτÞχρονα και Θεοà και ανθρñπου σε µιαν υποστατικÜ Ûνωση και ενÞτητα.
Το θεÝο µυστÜριο, το κεκρυµµÛνο απÞ αιñνεσ, το Àγνωστο ακÞµα και στουσ
αγγÛλουσ και αρχαγγÛλουσ, αποκαλàπτεται τñρα στην εκ τησ ΠαρθÛνου ΓÛννηση του Χριστοà στη ΒηθλεÛµ : ΘεÞσ σεσαρκωµÛνοσ µε ασàγχυτη Ûνωση τησ
θεÝασ και ανθρñπινησ φàσεωσ στο Ûνα και µοναδικÞ ΠρÞσωπο του ΛÞγου.
Και τι προÜλθε απ’ αυτÞ! Ο ΘεÞσ κατÛâηκε µÛχρι τον Àνθρωπο, ñστε ο Àνθρωποσ να υψωθεÝ µÛχρι το ΘεÞ· ο ΘεÞσ µετÛσχε τησ δικÜσ µασ ανθρñπινησ
φàσεωσ, για να µετÀσχει και ο Àνθρωποσ τησ θεÝασ· ο ΘεÞσ Ûγινε ΥιÞσ ανθρñπου, για να γÝνει ο Àνθρωποσ ο ΥιÞσ του Θεοà· ο ΘεÞσ ενανθρωπÝζεται για
να θεωθεÝ ο Àνθρωποσ. Και γι’ αυτÞ εÝναι µεγÀλο και σωτηριñδεσ το µυστÜριο τησ Σαρκñσεωσ του Χριστοà για µασ τουσ ανθρñπουσ και για κÀθε Àνθρωπο χωριστÀ, απÞ τη στιγµÜ που µε Þλη του την àπαρξη θα πιστÛψει στο
ΧριστÞ και θα ζει την κατÀ ΧριστÞν ζωÜ µÛσα στο σñµα του Χριστοà, την
ΑγÝα ΟρθÞδοξη ΕκκλησÝα …
Η αλÜθεια υπÀρχει µÞνο στην ΑγÝα και ΖωοποιÞ ΤριÀδα, απÞ την ΟποÝα
πηγÀζουν τα πÀντα και δια τησ ΟποÝασ ζωοποιοàνται τα πÀντα. Η αλÜθεια
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τησ ΑγÝασ ΤριÀδοσ, η αλÜθεια περÝ του ζñντοσ και αληθινοà Θεοà, µασ απεκαλàφθη πλÜρωσ µÞνο µε τη ΣÀρκωση του “ΕνÞσ τησ ΤριÀδοσ”, του Υιοà του
Θεοà του Μονογενοàσ, του Ιησοà Χριστοà. ΑλλÀ επÝσησ και η αλÜθεια περÝ
του κÞσµου και του ανθρñπου µασ απεκαλàφθη στον σαρκωθÛντα ΦιλÀνθρωπο ΧριστÞ, ο ΟποÝοσ δια τησ ενανθρωπÜσεñσ Του Ûκανε τον Àνθρωπο
ΘεÞ. ΑυτÜ η δισδιÀστατη αλÜθεια περÝ του Θεοà και του ανθρñπου εν τω
Θεανθρñπω Χριστñ, συνιστÀ την ουσÝα τησ υπÀρξεωσ και τησ ζωÜσ τησ
ΟρθοδÞξου ΕκκλησÝασ χθεσ, σÜµερα και αàριο. ΑυτÞ ταυτÞχρονα συνιστÀ
και την µοναδικÜ αποστολÜ τησ ΕκκλησÝασ στον κÞσµο, την παντοτινÜ τησ
λειτουργÝα χÀριν του κÞσµου και του ανθρñπου.
ΑθανÀσιου ΓιÛâτιτσ, ΧριστÞσ αρχÜ και τÛλοσ,
‘Ιδρυµα ΓουλανδρÜ-Χορν, ΑθÜνα 1983, σσ. 16-17

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

A. H ΠPOΣMONH ENOΣ
ΣΩTHPA

Την εποχÜ λÝγο πριν απÞ τη γÛννηση του Χριστοà η ρωµαϊκÜ αυτοκρατορÝα, το επÝκεντρο δηλαδÜ του τÞτε
κÞσµου, εÝχε φτÀσει στο απÞγειο τησ
δàναµÜσ τησ. TαυτÞχρονα η ηθικÜ σÜψη εÝχε διεισδàσει σε κÀθε µορφÜ ανθρñπινησ δραστηριÞτητασ. Οι Àνθρωποι, παρÀ την επιφανειακÜ ειρÜνη
(pax romana) που επικρατοàσε, ζοàσαν
σε µια κατÀσταση Ûντονησ αγωνÝασ και κρÝσησ. Τα µεγÀλα µÛχρι τÞτε
επιτεàγµατα τησ ιστορÝασ δεν εÝχαν κατορθñσει να ανακουφÝσουν
τουσ ανθρñπουσ και να δñσουν Ûνα νÞηµα στη ζωÜ τουσ. ΠολλÛσ
θρησκεÝεσ και µυστηριακÛσ λατρευτικÛσ οµÀδεσ υπÞσχονταν στουσ
ανθρñπουσ σωτηρÝα και λàτρωση, αλλÀ κανεÝσ δεν αισθανÞταν ασφαλÜσ. Για το λÞγο αυτÞν, την εποχÜ εκεÝνη εÝχε φουντñσει η προσδοκÝα για Ûναν Àγνωστο ΘεÞ-ΣωτÜρα, που θα ερχÞταν Þπωσ ο “απÞ
µηχανÜσ θεÞσ” τησ αρχαÝασ ελληνικÜσ τραγωδÝασ και θα Ûδινε λàση
στο ανθρñπινο δρÀµα. Ùταν λοιπÞν Ûφτασε το “πλÜρωµα του χρÞνου” Ûστειλε ο ΘεÞσ στον κÞσµο τον ΥιÞ του, που σαρκñθηκε “εκ
Πνεàµατοσ ΑγÝου και ΜαρÝασ τησ ΠαρθÛνου”. Îτσι, µε την ενανθρñπηση του δεàτερου προσñπου τησ ΑγÝασ ΤριÀδασ, ο ΘεÞσ µπÜκε

ΣωτÜρασ, Eνανθρñπηση,
ΠρÞσληψη, Aνθρñπινη
φàση, ΘεοφÀνεια,
AνανÛωση, AλλαγÜ,
IεραποστολÜ,
YπερεθνικÞτητα,
ΠαγκοσµιοποÝηση
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στην ιστορÝα µασ παÝρνοντασ και την ανθρñπινη φàση και ωσ ΘεÀνθρωποσ Àνοιξε το δρÞµο Þχι µÞνο για να λυθεÝ το ανθρñπινο δρÀµα,
αλλÀ και για να µπορÛσει ο Àνθρωποσ να γÝνει κατÀ χÀρη ΘεÞσ.

B. O IHΣOYΣ AΠO TH NAZAPET
Με την ενανθρñπηση του Υιοà και ΛÞγου του Θεοà το θεϊκÞ σχÛδιο για την κτÝση, το οποÝο εÝχε ξεκινÜσει µε τη δηµιουργÝα του κÞσµου και του ανθρñπου, µπÜκε στην τελικÜ και πιο αποφασιστικÜ
του καµπÜ. Ο ΧριστÞσ Ûγινε γνωστÞσ στουσ ανθρñπουσ ωσ ο Ιησοàσ
απÞ τη ΝαζαρÛτ. Στο πρÞσωπÞ του Ûγινε πρÞσληψη Þλησ τησ ανθρñπινησ φàσησ (σñµατοσ και ψυχÜσ). ΓεννÜθηκε ωσ ΙουδαÝοσ πολÝτησ,
µε καταγωγÜ απÞ τη âασιλικÜ γενιÀ του ∆αâÝδ. YπÛστη την περιτοµÜ, ανÜκε σε µια οικογÛνεια, εÝχε συγγενεÝσ, φÝλουσ και επÀγγελµα.
Μιλοàσε τη γλñσσα που µιλοàσαν οι ΙουδαÝοι τησ εποχÜσ του. ΒαπτÝστηκε απÞ τον ΙωÀννη τον ΠρÞδροµο, Þπωσ Ûκαναν και πολλοÝ συµπατριñτεσ του και για σαρÀντα µÛρεσ προετοιµÀστηκε στην Ûρηµο
για το Ûργο που εÝχε αναλÀâει απÞ τον ΠατÛρα του. ×λθε σε σàγκρουση και µε τισ πολιτικÛσ και µε τισ θρησκευτικÛσ εξουσÝεσ τησ εποχÜσ του, που Ûâλεπαν στο πρÞσωπÞ του Ûναν επικÝνδυνο ανατροπÛα του κατεστηµÛνου. ΚÜρυξε τον καινοàριο κÞσµο τησ ΒασιλεÝασ
του Θεοà και καταδικÀστηκε σε σταυρικÞ θÀνατο για το κÜρυγµÀ
του αυτÞ. Με Þλα αυτÀ ο Ιησοàσ αποδÛχθηκε την ιστορÝα µε Þλεσ τισ
ατÛλειÛσ τησ και µπÜκε µÛσα τησ, για να την µεταµορφñσει και να ανεâÀσει τον Àνθρωπο µÛχρι τον ουρανÞ. “Îγινε ο ΘεÞσ Àνθρωποσ
για να γÝνει ο Àνθρωποσ ΘεÞσ”, γρÀφει περιεκτικÀ ο Μ. ΑθανÀσιοσ.
Ο ΧριστÞσ Ûνωσε στο ΠρÞσωπÞ του τη θεÝα και την ανθρñπινη
φàση. Ενñ δηλαδÜ Üταν ο προ πÀντων των αιñνων πλÜρησ και τÛλειοσ ΘεÞσ, µε την ενανθρñπησÜ του Ûγινε ταυτÞχρονα και πλÜρησ και
τÛλειοσ Àνθρωποσ, Ýδιοσ κατÀ πÀντα µε εµÀσ τουσ ανθρñπουσ, εκτÞσ
του Þτι Üταν αναµÀρτητοσ. ΑυτÜ τη διδασκαλÝα τησ ΕκκλησÝασ οµολογοàµε ψÛλνοντασ την ηµÛρα των ΧριστουγÛννων για το ΧριστÞ
“…δι’ ηµÀσ γαρ εγεννÜθη παιδÝον νÛον, ο προ αιñνων ΘεÞσ”.

Γ. TO METAMOPΦΩTIKO EPΓO TOY XPIΣTOY
Με τη διδασκαλÝα και το παρÀδειγµÀ του ο ΧριστÞσ εγκαινÝασε Ûνα νÛο τρÞπο ζωÜσ για τουσ ανθρñπουσ και Ûθεσε το θεµÛλιο για τον
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καινοàριο κÞσµο τησ ΒασιλεÝασ του Θεοà.
"Το Πνεàµα του ΚυρÝου µε κατÛχει,
γιατÝ ο Κàριοσ µε Ûχρισε και µ’ Ûστειλε
ν’ αναγγεÝλω το χαρµÞσυνο µÜνυµα στουσ φτωχοàσ,
να κηρàξω στουσ υποδοàλουσ την απελευθÛρωση
και στουσ τυφλοàσ πñσ θα âρουν το φωσ τουσ,
να φÛρω την ελευθερÝα στουσ καταπιεσµÛνουσ,
να αναγγεÝλω τον ερχοµÞ του χρÞνου
που ο Κàριοσ θα φÛρει τη σωτηρÝα στο λαÞ του"
Λουκ. 4,18-19

ñ ΑµφισâÜτησε την ηθικÜ τησ εποχÜσ φÛρνοντασ στο προσκÜνιο τησ
ιστορÝασ τουσ καταφρονηµÛνουσ και περιθωριακοàσ ανθρñπουσ
τησ εποχÜσ του. Με τÛτοιουσ ανθρñπουσ συναναστρεφÞταν, γιατÝ
αυτοÝ µποροàσαν ταπεινÀ να ανοÝξουν την καρδιÀ τουσ στο µÜνυµÀ του. Οι “ευσεâεÝσ” τησ εποχÜσ συχνÀ τον κατηγοροàσαν γι’
αυτÞ (Λουκ. 5,30· 7,34). Ο Ýδιοσ Þµωσ δεν δÝστασε να πει πωσ οι
πÞρνεσ και οι τελñνεσ θα µπουν πριν απÞ τουσ “ευσεâεÝσ” στη
ΒασιλεÝα των ουρανñν (Ματθ. 21,31).
ñ ΑπελευθÛρωσε τουσ ανθρñπουσ απÞ τα δεσµÀ του ΝÞµου και
φανÛρωσε Þτι στον καινοàριο κÞσµο του προÛχει η αγÀπη. ∆εν εÝναι πλÛον η τÜρηση των νÞµων η εγγàηση τησ σωτηρÝασ αλλÀ η
Ûµπρακτη αγÀπη προσ τον ΘεÞ, τουσ συνανθρñπουσ και την
κτÝση. ΜÝλησε για µια αγÀπη χωρÝσ Þρια και προϋποθÛσεισ, αφοà
Þσοι θα τον ακολουθοàσαν θα Ûπρεπε να αγαποàν ακÞµα και τουσ
εχθροàσ τουσ (Ματθ. 5,44). Ùποιοσ δεν αγαπÀ δε µπορεÝ να γνωρÝσει και το ΘεÞ, γιατÝ ο ΘεÞσ ε Ý ν α ι αγÀπη (Α´ ΙωÀν. 4,8).
ñ ΘερÀπευσε πλÜθοσ αρρñστων και στÀθηκε µε συγκατÀâαση απÛναντι στην ανθρñπινη αδυναµÝα. ΑποκÀλυψε στουσ ανθρñπουσ
την αλÜθεια, δηλαδÜ τον εαυτÞ του, ñστε να µπορÛσουν να γνωρÝσουν την πραγµατικÜ ελευθερÝα (ΙωÀν. 8,32). ΚÀλεσε Þλουσ τουσ
ανθρñπουσ, αν Üθελαν να τον ακολουθÜσουν, να απαρνηθοàν τον
εγωισµÞ τουσ και να τον ακολουθÜσουν µε Þλα τα προâλÜµατÀ
τουσ (Ματθ. 16,24) κι ΕκεÝνοσ θα τουσ ανÀπαυε και θα τουσ απελευθÛρωνε απÞ το φορτÝο τουσ (Ματθ. 11,28-30).
ñ Îδειξε µε το ΣταυρÞ του Þτι η δàναµη του χριστιανοà φανερñνε-
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ται µÛσα στην αδυναµÝα του (Β´ Κορ. 12,9). Η αυτÀρκεια που φÛρνουν τα πλοàτη και η δÞξα δηµιουργεÝ µια απατηλÜ αÝσθηση
κυριαρχÝασ και εξουσÝασ. Ο ΣταυρÞσ, Þµωσ, το Ûσχατο σàµâολο
“αδυναµÝασ”, Ûγινε για τουσ χριστιανοàσ σàµâολο δàναµησ, σàµâολο που αποτυπñνουν πÀνω στο σñµα τουσ. Îτσι δηλñνουν την
εκοàσια αυτοπαραÝτηση απÞ το ατοµικÞ τουσ θÛληµα, για να
εκφραστεÝ το θÛληµα του Θεοà. ΑυτÜ η στÀση δÝνει τÛτοια δàναµη
στον Àνθρωπο ñστε να µπορεÝ ακÞµα και “να µετακινεÝ âουνÀ”
(Ματθ. 11,23· 21,21).
ñ Με την ΑνÀστασÜ του νÝκησε τον
Ûσχατο εχθρÞ του ανθρñπου, το
θÀνατο. Παàει πλÛον ο θÀνατοσ να
εÝναι το αδυσñπητο τÛλοσ τησ ζωÜσ,
που συντρÝâει τισ ελπÝδεσ του
ανθρñπου και τον χωρÝζει απÞ τα
αγαπηµÛνα του πρÞσωπα. Ο θÀνατοσ Ûγινε Ûνα πÛρασµα σε µια εντελñσ νÛα ζωÜ, στην πραγµατικÜ ζωÜ,
Þπου ο θÀνατοσ “ουκÛτι κυριεàει”
(Ρωµ. 6,9), και Þπου θα ξαναâρεθοàµε Þλοι µαζÝ µε τον αναστηµÛνο ΧριστÞ.

«\EτÛχθησ σ ατÞσ θÛλησασ,
φÀνησ σ ατÞσ âουλÜθησ
παθεσ σαρκÝ  ΘεÞσ µν κ
νεκρν νÛστησ, πατÜσασ τÞν
θÀνατον νελÜφθησ ν δÞξFη, 
τÀ σàµπαντα πληρν καÝ πÛστειλασ µ ν Πνεµα θε ον,
το νυµνε ν καÝ δοξÀζειν σου
τÜν θεÞτητα»
(ΑπÞστιχα εορτÜσ
ΑναλÜψεωσ)

∆. H ENOTHTA TΩN ΠANTΩN EN XPIΣTΩ
Στο τÛλοσ τησ ζωÜσ του ο ΧριστÞσ Àφησε παρακαταθÜκη στουσ µαθητÛσ του να κηρàξουν σε Þλουσ τουσ ανθρñπουσ το ΕυαγγÛλιο. ΓρÜγορα το χαρµÞσυνο µÜνυµα Ûφτασε στα πÛρατα τησ γησ. Íνθρωποι
διαφορετικñν εθνικοτÜτων και πολιτισµñν ανταποκρÝθηκαν στο κÀλεσµα του Χριστοà και Ûτσι δηµιουργÜθηκε η χριστιανικÜ ΕκκλησÝα.
ΜÛσα σ’ αυτÜν και ιδÝωσ γàρω απÞ το κοινÞ τραπÛζι τησ ΘεÝασ ΕυχαριστÝασ συγκεντρñνονται Àντρεσ, γυναÝκεσ και παιδιÀ, πλοàσιοι και
φτωχοÝ, µορφωµÛνοι και αµÞρφωτοι, δυνατοÝ και αδàναµοι, ισχυροÝ
και ασθενεÝσ και ξεπερνñντασ κÀθε διÀκριση εθνολογικÜσ, φυλετικÜσ
και κοινωνικÜσ µορφÜσ γÝνονται Ûνασ νÛοσ λαÞσ µε Ûνα διαφορετικÞ
Üθοσ. Συγκροτοàν την ΕκκλησÝα, µια θεανθρñπινη πραγµατικÞτητα
που αποτελεÝ τον πυρÜνα του νÛου κÞσµου τησ ΒασιλεÝασ του Θεοà.
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Με τη δρÀση του ΑγÝου Πνεàµατοσ ο κÞσµοσ Àρχισε σιγÀ σιγÀ να αλλÀζει. Η αλλαγÜ, âÛâαια, αυτÜ δεν εÝναι πÀντα ορατÜ απ’ Þλουσ, γιατÝ
το κακÞ και η διαφθορÀ συνεχÝζουν να υπÀρχουν και στην προσωπικÜ και στην κοινωνικÜ ζωÜ. Τñρα, Þµωσ, παρÀ την àπαρξη του κακοà, δρουν µÛσα στον κÞσµο και οι θεϊκÛσ δυνÀµεισ που σταδιακÀ µεταµορφñνουν τον Àνθρωπο και την υπÞλοιπη δηµιουργÝα.
ΠολλοÝ στην εποχÜ µασ µιλοàν για παγκοσµιοποÝηση τησ οικονοµÝασ και για δηµιουργÝα του παγκÞσµιου χωριοà. ΕÝναι Þµωσ µια κατÀσταση που εξελÝσσεται σε âÀροσ τησ συντριπτικÜσ πλειονÞτητασ
των ανθρñπων για να εξυπηρετηθοàν καλàτερα οι επιδιñξεισ των ισχυρñν τησ γησ. ΠαρÀλληλα Þµωσ η ΕκκλησÝα, που γιορτÀζει τα δàο
χιλιÀδεσ χρÞνια απÞ τον ερχοµÞ του Χριστοà, γνωρÝζει και πραγµατοποιεÝ τη µÞνη αληθινÜ, ουσιαστικÜ και φιλÀνθρωπη παγκοσµιοποÝηση µÛσα στουσ κÞλπουσ τησ. Mε την αγιαστικÜ χÀρη των µυστηρÝων τησ, µεταµορφñνει τισ σχÛσεισ των ανθρñπων µε το ΘεÞ, µε τουσ
συνανθρñπουσ τουσ και µε το περιâÀλλον. ΜÛσα στο Σñµα του Χριστοà, την ΕκκλησÝα, αναπτàσσεται Ûνασ νÛοσ πολιτισµÞσ.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Με την ενανθρñπηση του Χριστοà “Ûγινε ο ΘεÞσ Àνθρωποσ, για
να γÝνει ο Àνθρωποσ ΘεÞσ”.
ñ Ο ΧριστÞσ µε το Ûργο του, το ΣταυρÞ και την ΑνÀστασÜ του,
κατοχàρωσε την αξÝα του ανθρñπου, ανÛτρεψε τη συµâατικÜ
κοινωνικÜ ηθικÜ, Ûâαλε την αγÀπη πÀνω απÞ κÀθε νÞµο, νÝκησε
τον θÀνατο και Ûâαλε τα θεµÛλια ενÞσ νÛου τρÞπου ζωÜσ.
ñ Ο ΧριστÞσ µασ προσκαλεÝ στο Σñµα του, την ΕκκλησÝα, να
γÝνουµε κι εµεÝσ µÛλη του καινοàριου κÞσµου τησ ΒασιλεÝασ του.
ΜÛσα στην ΕκκλησÝα γÝνεται πραγµατικÞτητα η Ûνωση των
πÀντων και η αληθινÜ και ουσιαστικÜ παγκοσµιοποÝηση.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Σε τι µοιÀζει ο σηµερινÞσ κÞσµοσ µε την εποχÜ λÝγο πριν Ûλθει
ο ΧριστÞσ στη γη; Τι Ûχει να πει το µÜνυµα του Χριστοà για τον
κÞσµο σÜµερα;
2. Ποιοσ εÝναι για σÛνα προσωπικÀ ο ΧριστÞσ; Τι σηµασÝα Ûχει
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για τη ζωÜ σου το κÜρυγµÀ του, ο ΣταυρÞσ του και η ΑνÀστασÜ του;
3. ΚυκλοφορεÝ ευρàτατα στην εποχÜ µασ η Àποψη Þτι ο ΧριστÞσ
Üταν απλñσ Ûνασ ανθρωπιστÜσ δÀσκαλοσ. Αν εÝναι Ûτσι θα µποροàσε να ζÜσει επÝ εÝκοσι αιñνεσ ο νÛοσ κÞσµοσ, η ΕκκλησÝα,
που ΕκεÝνοσ Ýδρυσε;
4. ∆ιÀφορα σàγχρονα τραγοàδια τησ pop, τησ rock, Ü τησ heavy
metal µουσικÜσ δÝνουν Ûνα Àλλο πορτρÛτο του Χριστοà. Ποà
επικεντρñνεται το ενδιαφÛρον τουσ και κατÀ πÞσο δÝνουν τη
σωστÜ εικÞνα που Ûχουµε γι’ ΑυτÞν απÞ την ΚαινÜ ∆ιαθÜκη;
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ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να γνωρÝσετε την Ûννοια τησ πÝστησ και τησ επιστÜµησ και τισ
διαφορÛσ τουσ.
ñ Να συνειδητοποιÜσετε Þτι πÝστη και επιστÜµη µποροàν να
συνυπÀρξουν στη ζωÜ των ανθρñπων.
1. Εâρ. 11,1
«Eστι δb πÝστισ λπιζοµÛνων πÞ-

ΠÝστη σηµαÝνει σιγουριÀ γι’ αυτÀ

στασισ, πραγµÀτων λεγχοσ ο âλε-

που ελπÝζουµε και âεâαιÞτητα γι’

ποµÛνων».

αυτÀ που δε âλÛπουµε.

2. Ιακ. 2,17-18
« πÝστισ Àν µc ργα χFη νεκρÀ στι

Η πÝστη αν δεν εκδηλñνεται µε Ûργα

καθ’ αυτÜν. \Aλλ’ ρε τισ· σf πÝστιν

εÝναι απÞ µÞνη τησ νεκρÜ. ΑλλÀ θα

χεισ, κγg ργα χω· δε ξÞν µοι τcν

πει κÀποιοσ: "Εσà Ûχεισ πÝστη κι εγñ

πÝστιν σου κ τν ργων σου, κγñ

Ûχω Ûργα". Του απαντñ: "∆εÝξε µου

δεÝξω σοι κ τν ργων µου τcν πÝ-

τι λογÜσ πÝστη εÝναι αυτÜ χωρÝσ Ûρ-

στιν µου».

γα! Εγñ µπορñ να σου αποδεÝξω
την πÝστη απÞ τα Ûργα µου".
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A. ΠIΣTH KAI ΓNΩΣH TOY ΘEOY

ΣχÛση εµπιστοσàνησ µε το ΘεÞ
ΣυχνÀ στην εποχÜ µασ θεωροàµε Þτι πÝστη εÝΕλευθερÝα,
ναι η θεωρητικÜ γνñση Ü η αποδοχÜ κÀποιων αΤαπεÝνωση,
Εµπιστοσàνη, φηρηµÛνων θρησκευτικñν αληθειñν. Γι’ αυτÞ και
ακοàµε Þτι η πÝστη âρÝσκεται σε αντÝθεση µε την
∆ωρεÀ,
ΚαταφατικÞσ, επιστÜµη. Ùµωσ, η πÝστη πριν απ’ Þλα εÝναι Ûνα
δñρο του ΑγÝου Πνεàµατοσ και µια συνÀντηση µε
ΑποφατικÞσ,
το ΘεÞ που µασ αποκαλàπτεται και µασ καλεÝ σε
∆Þγµα,
µια προσωπικÜ σχÛση µαζÝ του. ΕÝναι µια συνÀÎρευνα,
ντηση που Àλλοτε γÝνεται αιφνιδιαστικÀ σαν αποΑµφιâολÝα,
κÀλυψη του Θεοà στον Àνθρωπο και Àλλοτε âαθΓνñση,
µιαÝα σαν επÝπονη και οδυνηρÜ αναζÜτηση του
ΛογικÜ
Θεοà απÞ τον Àνθρωπο. Η σχÛση που δηµιουργεÝται µε τη συνÀντηση αυτÜ εÝναι µια σχÛση εµπιστοσàνησ, παρÞµοια µε αυτÜ που Ûχει κÀθε µικρÞ παιδÝ προσ τουσ γονεÝσ του. O Ýδιοσ ο ΧριστÞσ µασ Ûµαθε να προσευχÞµαστε στον ΘεÞ ονοµÀζοντÀσ τον "ΠατÛρα µασ" ("ΠÀτερ ηµñν"). AυτÜ η σχÛση για
να εÝναι πραγµατικÜ και υγιÜσ, προϋποθÛτει πÀντα την ελευθερÝα
του ανθρñπου και τη διÀθεση για ταπεÝνωσÜ του µπροστÀ στο ΘεÞ,
ñστε να µπορεÝ να αφÜσει ολÞκληρο τον εαυτÞ του και τη ζωÜ του
στα χÛρια του. Μια τÛτοια στÀση απÞ την πλευρÀ του ανθρñπου µεταµορφñνει σταδιακÀ Þλη την àπαρξη και τη ζωÜ του και Ûχει Àµεσο
αντÝκτυπο στην εξωτερικÜ του συµπεριφορÀ: η πÝστη εκδηλñνεται
πÀντα µε Ûργα αγÀπησ, αλλιñσ εÝναι νεκρÜ.
Τι γνωρÝζουµε για το ΘεÞ µÛσα σ’ αυτÜ τη σχÛση;
Ùσο ζοàµε στον κÞσµο αυτÞ η σχÛση µασ µε το ΘεÞ δεν εÝναι ολοκληρωµÛνη. ΕÝναι, Þπωσ λÛει ο AπÞστολοσ Παàλοσ σαν να âλÛπουµε
τα πρÀγµατα µÛσα απÞ καθρÛπτη (Α´ Κορ. 13,12). ΜÞνο µε τον ερχοµÞ τησ âασιλεÝασ του Θεοà θα γνωρÝσουµε το ΘεÞ πρÞσωπο µε πρÞσωπο, Þπωσ πραγµατικÀ εÝναι. ΠÀντα, âÛâαια, ο ΘεÞσ θα παραµÛνει
ακατανÞητοσ για µασ και αχñρητοσ στο νου µασ. Οι ΠατÛρεσ τησ
ΕκκλησÝασ µασ επιµÛνουν σ’ αυτÞ το σηµεÝο: δε µποροàµε, οàτε θα
µπορÛσουµε να µÀθουµε τÝποτα για το απàθµενο âÀθοσ του Θεοà, για
την ο υ σ Ý α του. Ο ΘεÞσ, Þµωσ, αποκÀλυψε τον εαυτÞ του στουσ
ανθρñπουσ µÛσα στην ανθρñπινη ιστορÝα. ΦανÛρωσε τον εαυτÞ του
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στον ΑâραÀµ, στο ΜωυσÜ, στον ισραηλιτικÞ λαÞ και στη συνÛχεια µε
το πρÞσωπο του Χριστοà σε Þλουσ τουσ ανθρñπουσ. Με τισ ε ν Û ρ γ ε ι Û σ του για τον κÞσµο και για τον Àνθρωπο, ενÛργειεσ που εÝναι
κατανοητÛσ ("µεθεκτÛσ") σ’ εµÀσ, δεν Àφησε τον εαυτÞ του Àγνωστο
και κρυµµÛνο. ΕπιπλÛον, και ακÞµα πιο σηµαντικÞ, Ûγινε ο Ýδιοσ ο
ΘεÞσ Àνθρωποσ, για να µπορÛσουµε εµεÝσ να µοιÀσουµε σ’ ΑυτÞν.
Îχουµε λοιπÞν τη δυνατÞτητα να ποàµε τι εÝναι και ποιεσ ιδιÞτητεσ
Ûχει ο ΘεÞσ, χρησιµοποιñντασ την ΑποκÀλυψη του Ýδιου του Θεοà,
εικÞνεσ και Ûννοιεσ γνωστÛσ σ’ εµÀσ και γνñσεισ κÀθε εποχÜσ. ΑυτÞ
κÀνει η καταφατικÜ θεολογÝα µε λÛξεισ, Þπωσ ΠατÜρ, ΥιÞσ, Πνεàµα,
ουσÝα, ενÛργειεσ, πρÞσωπο, αγÀπη, δικαιοσàνη κ.τ.λ. ΠαρÞλα αυτÀ,
αυτÜ η γνñση µασ για το ΘεÞ εÝναι µερικÜ και ανθρωποκεντρικÜ.
ΕπειδÜ ο ΘεÞσ εÝναι διαφορετικÞσ απÞ τον Àνθρωπο, αυτÞ που πραγµατικÀ µποροàµε να ποàµε γι’ ΑυτÞν εÝναι τι δεν εÝναι Ü να µιλÜσουµε γι’ ΑυτÞν µε Ûννοιεσ που δεν εÝναι παρµÛνεσ απÞ τη δικÜ µασ
πραγµατικÞτητα (π.χ. αÞρατοσ, πανÀγαθοσ, αιñνιοσ, πανταχοà παρñν κ.α). ΑυτÞ κÀνει η αποφατικÜ θεολογÝα.
Οι δàο αυτÛσ µορφÛσ θεολογÝασ, καταφατικÜ και αποφατικÜ, συµπληρñνουν η µια την Àλλη και µασ λÛνε τι µποροàµε να γνωρÝσουµε
για το ΘεÞ. Ο µÞνοσ Þµωσ τρÞποσ να γνωρÝσουµε το ΘεÞ και Þχι κÀτι
για το ΘεÞ εÝναι η προσωπικÜ σχÛση εµπιστοσàνησ µε ΑυτÞν, που δε
µασ δÝνει κÀποιεσ επιστηµονικÛσ, φιλοσοφικÛσ Ü ψυχολογικÛσ αντιλÜψεισ για το ΘεÞ, αλλÀ "ανοÝγει" τον εαυτÞ µασ για να δεχθεÝ µÛσα
του το ΘεÞ µε τα µυστÜριÀ του και µε τη θεÝα ΧÀρη του. Îτσι ο καθÛνασ µασ, ανÀλογα µε τισ δυνατÞτητÛσ του, την πνευµατικÜ του Àσκηση, την ταπεÝνωση και την προσευχÜ του, αξιñνεται να συνδεθεÝ Àµεσα µε τον ΘεÞ, να ζει την παρουσÝα του και αυτÜ να τον µεταµορφñνει.

B. ΠIΣTH KAI EΠIΣTHMH
Στουσ προηγοàµενουσ αιñνεσ µε την αλµατñδη ανÀπτυξη των φυσικñν επιστηµñν και τισ εκπληκτικÛσ τουσ δυνατÞτητεσ κÀποιοι πÝστεψαν Þτι η επιστÜµη θα µποροàσε να αντικαταστÜσει τη θρησκεÝα
και να απαντÜσει σε Þλα τα ερωτÜµατα του ανθρñπου. Íλλοι µÀλιστα ισχυρÝζονταν Þτι η επιστÜµη Ûρχεται σε αντÝθεση µε την πÝστη, αφοà η τελευταÝα στηρÝζεται σε δÞγµατα, ενñ η πρñτη στην παρατÜρηση, το πεÝραµα και το µαθηµατικÞ λογισµÞ. Στην εποχÜ µασ διαπι-
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στñθηκε, Þχι µÞνο η αδυναµÝα τησ επιστÜµησ να απαντÜσει σε Þλα τα
προâλÜµατα του ανθρñπου, αλλÀ και το Þτι δηµιοàργησε κι Ûνα σωρÞ Àλλα. ΠολλÛσ επιστηµονικÛσ θεωρÝεσ που θεωροàνταν ατρÀνταχτεσ καταρρÝφθηκαν και αφοà υποχñρησε ο φανατισµÞσ και οι προκαταλÜψεισ, επικρÀτησε η Àποψη Þτι, θρησκεÝα και επιστÜµη εÝναι
δυο παρÀλληλεσ Þψεισ του ανθρñπινου πνεàµατοσ που µποροàν να
συνεργÀζονται ωσ Ûνα σηµεÝο και απÞ κει και πÛρα οι δρÞµοι τουσ να
χωρÝζουν.
ΣχÛσεισ θρησκεÝασ και επιστÜµησ
Για να γÝνει αυτÞ χρειÀστηκε να αναθεωρηθοàν κÀποιεσ λαθεµÛνεσ αντιλÜψεισ:
ñ Το "πÝστευε και µη ερεàνα", που υιοθετÜθηκε απÞ κÀποιουσ χριστιανικοàσ κàκλουσ δεν Ûγινε ποτÛ καθολικÜ χριστιανικÜ αλÜθεια.
Íλλωστε τα δÞγµατα τησ ΕκκλησÝασ δεν ταυτÝζονται µε την ανελευθερÝα, την Ûλλειψη κριτικοà πνεàµατοσ και την αυταπÞδεικτη
αυθεντÝα (δογµατισµÞσ). ΑντÝθετα, στηρÝζονται στην ιστορικÜ εµπειρÝα τησ ΕκκλησÝασ για το ΧριστÞ, εÝναι κοινÜ πεÝρα Þλων των
πιστñν, επηρεÀζουν Þλη τη ζωÜ του ανθρñπου, γÝνονται πÀντα αποδεκτÀ µε την πÝστη που αναπτàσσεται µÛσα στα πλαÝσια τησ ελευθερÝασ και αποτελοàν το σàνορο-Þριο ανÀµεσα στη γνÜσια και
στη λαθεµÛνη πÝστη (αÝρεση), χωρÝσ Þµωσ να εξαντλοàν Þλη την αλÜθεια.
ñ Η επιστÜµη µε âασικÜ τησ αρχÜ την αµφιâολÝα, επειδÜ ερευνÀ µε
âÀση τη λογικÜ τον αισθητÞ κÞσµο για να προσφÛρει µε αντικειµενικÞ τρÞπο τη φυσικÜ γνñση, εÝναι απÞ τη φàση τησ πεπερασµÛνη
και διαρκñσ µεταâαλλÞµενη. ∆εν µπορεÝ συνεπñσ µε τισ αρχÛσ και
τισ προϋποθÛσεισ τησ να αναφÛρεται στον υπεραισθητÞ κÞσµο και
να προσπαθεÝ να δογµατÝσει για θÛµατα πÝστησ και ελευθερÝασ.
ñ Η ζωντανÜ πÝστη δεν Ûρχεται σε αντÝθεση µε το λογικÞ του ανθρñπου, οàτε αποτρÛπει την Ûρευνα για τισ ιστορικÛσ συνθÜκεσ κÀτω
απÞ τισ οποÝεσ διαµορφñθηκαν και διαδÞθηκαν τα δÞγµατÀ τησ.
Íλλωστε οι ιστορικÛσ πηγÛσ για το πρÞσωπο του Χριστοà, αλλÀ
και οι Ýδιεσ οι πληροφορÝεσ τησ ΒÝâλου, Ûγιναν αντικεÝµενο µακρÞχρονησ και επÝπονησ Ûρευνασ και απÞ θεολÞγουσ και απÞ επιστÜµονεσ. ΑυτÞ το γεγονÞσ δεν ενÞχλησε ποτÛ την ΕκκλησÝα. AντÝθετα, Þταν αυτÞ γινÞταν µε αντικειµενικÞτητα, το επιδÝωξε και το υ-
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ποστÜριξε. ΥπÜρξαν, âÛâαια, και περιπτñσεισ που Ûγινε εκµετÀλλευση τησ πÝστησ Ü ακÞµα χειρÞτερα εµπορευµατοποÝησÜ τησ.
ñ ΚÀποιεσ φορÛσ, ιδιαÝτερα στο παρελθÞν, υπÜρξε Ûντονοσ ο πειρασµÞσ ανÀµεσα σε κÀποιουσ επιστÜµονεσ να θεοποιηθεÝ η επιστÜµη,
να µετατραπεÝ δηλαδÜ στην ουσÝα σε πÝστη και να παραµερÝσει τον
ΘεÞ απÞ τη ζωÜ των ανθρñπων. ΥποστηρÝχθηκε Þτι ο ΘεÞσ δεν υπÀρχει, εφÞσον δε µποροàµε να αποδεÝξουµε επιστηµονικÀ την àπαρξÜ του. Οι απροκατÀληπτοι Þµωσ επιστÜµονεσ παρατÜρησαν
Þτι, Þπωσ δεν µποροàµε να αποδεÝξουµε επιστηµονικÀ την àπαρξη
του Θεοà, Ûτσι δεν µποροàµε και να την αποκλεÝσουµε.
ΠÝστη και γνñση
Η θρησκευτικÜ πÝστη εÝναι µια âεâαιÞτητα για µια αλÜθεια, Þπωσ
εÝναι ο ΘεÞσ, του οποÝου Þµωσ η àπαρξη δεν αποδεικνàεται µε λογικÀ επιχειρÜµατα, αλλÀ âιñνεται στην καρδιÀ του ανθρñπου. Γι’ αυτÞ
το λÞγο εÝναι ολοκληρωτικÜ και σταθερÜ, χωρÝσ Þµωσ να οδηγεÝ σε
φανατισµοàσ και µισαλλοδοξÝα. Ο πιστÞσ Àνθρωποσ αποδÛχεται ελεàθερα αυτÞ που δεν γνωρÝζει µε τη λογικÜ του. ΑυτÞ, Þµωσ, εÝναι
και το µεγαλεÝο τησ πÝστησ. Ενñ η γνñση γÝνεται υποχρεωτικÀ δεκτÜ
απÞ Þλουσ τουσ ανθρñπουσ και περιορÝζει Ûτσι την ελευθερÝα τουσ
(κανεÝσ δε µπορεÝ να αµφισâητÜσει για παρÀδειγµα Þτι το Àθροισµα
των γωνιñν ενÞσ τριγñνου εÝναι πÀντα 180 µοÝρεσ), η πÝστη, αν γινÞταν γνñση, θα δÛσµευε το δικαÝωµα του ανθρñπου να διαλÛξει ανÀµεσα στην πÝστη και στην απιστÝα. Γι’ αυτÞ, η πραγµατικÜ πÝστη δε
χρειÀζεται σαν δεκανÝκι τη γνñση, Þπωσ υπενθàµισε ο αναστηµÛνοσ
ΧριστÞσ στο δàσπιστο ΘωµÀ λÛγοντÀσ του: "εσà µε εÝδεσ και µε πÝστεψεσ. ΕυτυχισµÛνοι Þµωσ εÝναι αυτοÝ που δε θα δουν και θα πιστÛψουν" (Ιω. 20,29).
ΠÝστη και γνñση, επιστÜµη και θρησκεÝα δε συγκροàονται, Þταν
η καθεµιÀ δεν υπερâαÝνει τα ÞριÀ τησ. Ο πιστÞσ, Þµωσ, Àνθρωποσ δεν
υπερτιµÀ την επιστÜµη οàτε αρκεÝται µÞνο σ’ αυτÜν. ΕκεÝ που η επιστÜµη και η γνñση φτÀνουν σε αδιÛξοδο, η πÝστη και η θρησκεÝα συνεχÝζουν την πορεÝα. Η συνεργασÝα τουσ, συνεπñσ, εÝναι απαραÝτητη
για την πρÞοδο και την ευτυχÝα του ανθρñπου. ΑυτÜ τη συνεργασÝα
Ûκαναν πραγµατικÞτητα στη ζωÜ τουσ µεγÀλοι Àγιοι τησ ΕκκλησÝασ
µασ Þπωσ οι Τρεισ ΙερÀρχεσ, αλλÀ και πολλοÝ επιστÜµονεσ διεθνοàσ
κàρουσ, που υπÜρξαν και πιστοÝ χριστιανοÝ.
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ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ ΠÝστη εÝναι µια σχÛση εµπιστοσàνησ µε το ΘεÞ, µια σχÛση που
αναπτàσσεται σε πλαÝσιο ελευθερÝασ και ταπεÝνωσησ.
ñ ΜÛσα σ’ αυτÜν τη σχÛση ο ΘεÞσ αποκαλàπτεται στον Àνθρωπο
µε τισ ενÛργειÛσ του και ο Àνθρωποσ "ανοÝγει" τον εαυτÞ του για
να δεχθεÝ µÛσα του το ΘεÞ.
ñ Η επιστÜµη και η θρησκεÝα δεν Ûρχονται σε αντÝθεση µεταξà
τουσ, αλλÀ µποροàν να συνεργÀζονται αρµονικÀ, Þταν η καθεµιÀ αναγνωρÝζει τα ÞριÀ τησ.
ñ Η πÝστη απÞ τη φàση τησ δε γÝνεται γνñση, αφοà η γνñση
περιορÝζει την ελευθερÝα του ανθρñπου να επιλÛξει ανÀµεσα
στην πÝστη και την απιστÝα.
ñ Στα πρÞσωπα των αγÝων τησ ΕκκλησÝασ µασ εναρµονÝζονται µε
τον καλàτερο τρÞπο η πÝστη και η επιστÜµη.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. ΓιατÝ η πÝστη δεν εÝναι µια αφηρηµÛνη αλÜθεια αλλÀ επηρεÀζει
Þλη την προσωπικÞτητα και τη ζωÜ µου;
2. "ΜαθαÝνω" το ΘεÞ Þταν τον δÛχοµαι µÛσα µου. Πñσ µπορεÝ να
γÝνει αυτÞ;
3. ΕÝναι απαραÝτητο αυτÞ που πιστεàω να το αποδεικνàω στον
Àλλο Ü µÜπωσ το Þτι δε µπορñ να το αποδεÝξω εÝναι και το µεγαλεÝο του; ΓιατÝ;
4. ΜπορεÝ Ûνασ πραγµατικÞσ επιστÜµονασ να ανατρÛψει την πÝστη
µου;
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ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να γνωρÝσετε τισ πηγÛσ και τισ αιτÝεσ του καλοà και του
κακοà.
ñ Να συνειδητοποιÜσετε τισ συνÛπειεσ του κακοà στην προσωπικÜ και κοινωνικÜ ζωÜ.
ñ Να κατανοÜσετε τη σχÛση του Θεοà µε το κακÞ.
Το κακÞν κατÀ την ΑγÝαν ΓραφÜν δεν εÝναι ÛµφυτÞν τι εν τη κτÝσει, Ûστω και
υπÞ την µορφÜν ελλεÝψεωσ του αγαθοà, διÞτι "εÝδεν ο ΘεÞσ τα πÀντα Þσα εποÝησε και ιδοà καλÀ λÝαν" (Γεν. 1,31). Οàτε εÝναι το κακÞν Ûλλειψισ οντÞτητοσ, αφοà τα πÀντα εποÝησεν ο ΘεÞσ εκ του µη Þντοσ εισ το εÝναι. ΕÀν το κακÞν εÝναι απλñσ µια Ûλλειψισ οντÞτητοσ, Ûπεται Þτι εκ του κακοà εποÝησεν ο
ΘεÞσ τον κÞσµον. Η ΑγÝα ΓραφÜ δεν ευρÝσκει φàσει το κακÞν εισ τα κτÝσµατα, διÞτι κÀµνει σαφÜ διÀκρισιν µεταξà τησ δηµιουργÝασ του κÞσµου και τησ
πτñσεωσ αυτοà. Ο ΘεÞσ εÝναι αÝτιοσ τησ υπÀρξεωσ των κτισµÀτων, Àτινα κατ’
αρχÜν εÝναι "καλÀ λÝαν", αλλÀ δεν εÝναι αÝτιοσ των µετα-δηµιουργικñν ατελειñν του κÞσµου.…
Îνεκα, λοιπÞν, τησ Þλωσ θετικÜσ δηµιουργÝασ του κÞσµου τοàτου και τησ αναιτιÞτητοσ του Θεοà δια το εν αυτñ κακÞν, η σωτηρÝα του ανθρñπου δεν επιτελεÝται δια µιασ πλατωνικÜσ φυγÜσ τησ ψυχÜσ εκ του κÞσµου και τησ àλησ,
αλλ’ αντιθÛτωσ συντελεÝται δια τησ εν κÞσµω και χρÞνω καταστροφÜσ του κακοà, δια τησ αναστÀσεωσ και ανακαινÝσεωσ των πÀντων. Η σωτηρÝα δεν εÝναι
εκ του κÞσµου, αλλ’ εκ του κακοà. "Ουκ ερωτñ Ýνα Àρησ αυτοàσ εκ του κÞσµου, αλλ’ Ýνα τηρÜσησ αυτοàσ εκ του πονηροà" (ΙωÀν. 17,15)· "Ûσχατοσ ε-
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χθρÞσ καταργεÝται ο θÀνατοσ" (Α´ Κορ. 15,26)· "και αυτÜ η κτÝσισ ελευθερωθÜσεται απÞ τησ δουλεÝασ τησ φθορÀσ εισ την ελευθερÝαν τησ δÞξησ των τÛκνων του Θεοà" (Ρωµ. 8,21)· "ο εγεÝρασ τον ΧριστÞν εκ νεκρñν ζωοποιÜσει
και τα θνητÀ σñµατα υµñν" (Ρωµ. 8,11). Η κυρÝα âÀσισ του περÝ αναστÀσεωσ
δÞγµατοσ εÝναι η ιουδαιοχριστιανικÜ εκδοχÜ περÝ δηµιουργÝασ και πτñσεωσ.
ΙωÀν. Σ. ΡωµανÝδου, Το προπατορικÞν αµÀρτηµα,
εκδ. ∆Þµοσ, ΑθÜνα 1989, σσ. 50-51

ΕÝναι κοινÜ διαπÝστωση Þλων µασ
Þτι στον κÞσµο µασ κυριαρχεÝ το κακÞ.
Οι συµφορÛσ, ο πÞνοσ, ο φÞâοσ, η αδιΠαρÀδεισοσ, ΕλευθερÝα,
κÝα, οι αρρñστιεσ, η πεÝνα, οι πÞλεµοι
Κατ’ ΕικÞνα, ∆ιÀâολοσ,
και κυρÝωσ ο θÀνατοσ Ûχουν διαποτÝΘÀνατοσ, ΒÀπτισµα,
σει την καθηµερινÜ µασ ζωÜ. ΕÝναι λοΕυθàνη, ΣυνÛργεια,
γικÞ συνεπñσ να µασ δηµιουργοàνται
Αγñνασ, ΕυχαριστÝα,
ερωτÜµατα, Þπωσ: "απÞ ποà προÜλθε
ΤελικÜ ΝÝκη
αυτÞ το κακÞ;", "τι συνÛπειεσ Ûχει;",
"ποια εÝναι η θÛση του Θεοà απÛναντι
σ’ αυτÞ;", "τι µπορεÝ να κÀνει ο Àνθρωποσ γι’ αυτÜ την κατÀσταση;"
ΧρειÀζεται, για να απαντÜσουµε στα ερωτÜµατα αυτÀ, να ξαναθυµηθοàµε Þσα η ΕκκλησÝα µασ διδÀσκει για τη δηµιουργÝα του κÞσµου
και του ανθρñπου.
ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

Τι εÝναι το κακÞ και απÞ ποà προÜλθε;
ΑπÞ την ΠαλαιÀ ∆ιαθÜκη γνωρÝζουµε Þτι ο ΘεÞσ δηµιοàργησε
τον κÞσµο και τον Àνθρωπο "καλÀ λÝαν" (Γεν. 1,31). Και επειδÜ ο ΘεÞσ απÞ τη φàση του εÝναι αγαθÞσ και πηγÜ κÀθε καλοà, εÝναι αδàνατο να δηµιοàργησε το κακÞ. Υπεàθυνοσ για την εµφÀνισÜ του εÝναι ο
Ýδιοσ ο Àνθρωποσ, που µε την απÞφασÜ του να διακÞψει τη σχÛση του
µε το ∆ηµιουργÞ του (προπατορικÞ αµÀρτηµα) εγκατÛλειψε το καλÞ,
θÛλησε να γÝνει θεÞσ χωρÝσ το ΘεÞ και Ûτσι Ûφερε το κακÞ, που πριν
δεν υπÜρχε, στη ζωÜ του. Οι προπÀτορÛσ µασ χρησιµοποÝησαν την ελευθερÝα (κατ’ εικÞνα), που ο ΘεÞσ τουσ εÝχε δñσει για να µπορÛσουν
να του µοιÀσουν (καθ’ οµοÝωσιν), µε λαθεµÛνο τρÞπο. Îτσι υποδοàλωσαν και τον εαυτÞ τουσ αλλÀ και Þλη τη δηµιουργÝα, τησ οποÝασ Üταν οι ηγÛτεσ, στη φθορÀ και στο θÀνατο. Πριν απÞ την απÞφασÜ
τουσ αυτÜ ζοàσαν σε επαφÜ και κοινωνÝα µε το ΘεÞ και σε αρµονικÜ
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σχÛση µεταξà τουσ και µε τη φàση. Με δàο λÞγια απολÀµâαναν τα αγαθÀ του ΠαραδεÝσου.
Οι ΠατÛρεσ τησ ΕκκλησÝασ µασ λÛνε Þτι εισηγητÜσ του κακοà εÝναι
ο διÀâολοσ, που πρñτοσ αποστÀτησε κατÀ του Θεοà και µεταâλÜθηκε σε "Àγγελο του σκÞτουσ", µε σκοπÞ του απÞ εκεÝ και πÛρα να παραπλανÀ τουσ ανθρñπουσ και να τουσ παρασàρει σε ανταρσÝα προσ
το ΘεÞ. Íρα ο ΘεÞσ δε δηµιοàργησε το κακÞ, αλλÀ δÝνει στον Àνθρωπο τη δυνατÞτητα επιλογÜσ, την ελεàθερη âοàληση (αυτεξοàσιο), για
να επιλÛγει µÞνοσ του αν θÛλει Ü Þχι, να âρÝσκεται σε κοινωνÝα µε το
ΘεÞ. Ùµωσ, ο Àνθρωποσ διÀλεξε Þχι αυτÞ που Üταν φυσιολογικÞ
("κατÀ φàσιν") αλλÀ αυτÞ που Üταν αφàσικο ("παρÀ φàσιν") και Ûτσι περιÛπλεξε ολÞκληρη την ανθρωπÞτητα στη δÝνη του προπατορικοà αµαρτÜµατοσ.
Το προπατορικÞ αµÀρτηµα αφετηρÝα του κακοà
Η εντολÜ που ο ΘεÞσ εÝχε δñσει στουσ πρωτοπλÀστουσ να µη δοκιµÀσουν απÞ τον καρπÞ του δÛντρου τησ γνñσησ του καλοà και του
κακοà εÝχε σαν στÞχο να ασκηθεÝ η ελευθερÝα τουσ. Τουσ προειδοποÝησε να µη γνωρÝσουν το κακÞ γιατÝ αυτÞ θα Ûφερνε το θÀνατο στη
ζωÜ τουσ σαν µια αναπÞφευκτη συνÛπεια. Η υπακοÜ των πρωτοπλÀστων Üταν ο µÞνοσ τρÞποσ, για να συνεχÝσουν να âρÝσκονται σε κοινωνÝα µε το ΘεÞ. ΝÞµισαν Þµωσ Þτι µε την ανυπακοÜ θα γÝνονταν
"σα θεοÝ", Þπωσ τουσ εÝχε πει ο διÀâολοσ και θÛλησαν να φτÀσουν
στη θÛωση χωρÝσ το ΘεÞ.
ΑυτÜ η ελεàθερη απÞφαση του ανθρñπου εÝχε αλυσιδωτÛσ συνÛπειεσ:
ñ ∆ιακÞπηκε η σχÛση του µε το ΘεÞ, τον οποÝο αντιµετωπÝζει µε φÞâο και αγωνÝα (πνευµατικÞσ θÀνατοσ).
ñ Στη γυναÝκα η µητρÞτητα συνδÛεται µε τον πÞνο και εµφανÝζεται η
κυριαρχÝα και η εξÀρτησÜ τησ απÞ τον Àνδρα.
ñ Ο Àνδρασ καταâÀλλει κÞπο και ιδρñτα για την εξασφÀλιση των αναγκαÝων για τη ζωÜ.
ñ Το φυσικÞ περιâÀλλον γÝνεται απειλητικÞ και εχθρικÞ και ο Àνθρωποσ προσπαθñντασ να το υποτÀξει δηµιουργεÝ το οικολογικÞ
πρÞâληµα.
ñ Οι σχÛσεισ των ανθρñπων διαταρÀσσονται, εξαφανÝζεται η αθωÞ-
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τητα που υπÜρχε ανÀµεσÀ τουσ (γυµνÞτητα) και αναφàονται Ûχθρα και συγκροàσεισ µεταξà τουσ (διαπροσωπικÞ κακÞ).
ñ Το κακÞ µολàνει Þλη την ανθρñπινη κοινωνÝα και τισ δοµÛσ τησ, αφοà εµφανÝζονται η εκµετÀλλευση, η αδικÝα, η ανισÞτητα, οι πÞλεµοι, η ανοµÝα, η πεÝνα και αµαυρñνονται σωστÛσ κοινωνικÛσ δοµÛσ
Þπωσ η οικογÛνεια, η εκπαÝδευση, οι νÞµοι (κοινωνικÞ κακÞ).
ñ Ο Àνθρωποσ Þταν περιορÝζεται στη âιολογικÜ ζωÜ τÞτε Ûχει Ûντονη τη µυρουδιÀ του θανÀτου. ΚÀθε Àνθρωποσ που γεννιÛται αντιµετωπÝζει µια πραγµατικÞτητα: την αρρñστια του âιολογικοà θανÀτου και τη φθορÀ τησ ανθρñπινησ φàσησ.
Ο ΘεÞσ και το κακÞ
Απ’ Þσα εÝπαµε παραπÀνω για την ελεàθερη απÞφαση του ανθρñπου εÝναι σαφÛσ Þτι ο ΘεÞσ δεν ευθàνεται για το κακÞ. Ùµωσ θα µποροàσε να ρωτÜσει κÀποιοσ: γιατÝ Ûστω και τñρα δεν επεµâαÝνει να εµποδÝσει Ü να εξαλεÝψει το κακÞ απÞ τη γη; ΕÝδαµε Þτι ο ΘεÞσ δηµιοàργησε τον Àνθρωπο ελεàθερο, Þπωσ Üταν και ο Ýδιοσ ελεàθεροσ, (κατ’ εικÞνα Του). Αν λοιπÞν Üθελε να εµποδÝσει Ü να εξαλεÝψει το κακÞ και εφÞσον ο Àνθρωποσ µε την ελευθερÝα του το Ûâαλε στη ζωÜ του, τÞτε θα
Ûπρεπε να εξαλεÝψει την ελευθερÝα του ανθρñπου, την Ýδια την εικÞνα
Του στον Àνθρωπο. Και ακÞµα χειρÞτερα, θα στεροàσε ταυτÞχρονα απÞ τον Àνθρωπο τη δυνατÞτητα να του µοιÀσει (καθ’ οµοÝωσιν), αφοà η
ελευθερÝα αποτελεÝ απαραÝτητη προϋπÞθεση για να φτÀσει ο Àνθρωποσ στη θÛωση. Ο ΘεÞσ Þµωσ δεν Àφησε τον Àνθρωπο αâοÜθητο. ΑµÛσωσ µετÀ την πτñση των πρωτοπλÀστων δÝνει την υπÞσχεση για την ενανθρñπηση του Χριστοà (Γεν. 3,15), το γνωστÞ πρωτευαγγÛλιο. Îτσι,
µε τη γÛννηση, το Ûργο, τη Σταàρωση και την ΑνÀστασÜ του, ο ΧριστÞσ
εγκαινιÀζει µια νÛα πραγµατικÞτητα για τον Àνθρωπο, την ΕκκλησÝα,
Þπου δεν κυριαρχεÝ πλÛον το κακÞ και ο θÀνατοσ.
ΜÛσα στην ΕκκλησÝα ο ΘεÞσ παρÛχει στον Àνθρωπο Àφθονα εφÞδια και ψυχικÛσ δυνÀµεισ για να ξεπερÀσει το κακÞ και να επιτàχει το
αγαθÞ. Με το ΒÀπτισµα, αρχικÀ, κÀθε χριστιανÞσ απαλλÀσσεται απÞ
το προπατορικÞ αµÀρτηµα, χωρÝσ, Þπωσ λÛει Ûνασ απÞ τουσ νεÞτερουσ
και µεγαλàτερουσ ΠατÛρεσ τησ ΕκκλησÝασ µασ, ο Συµεñν ο ΝÛοσ ΘεολÞγοσ, να αφαιρεÝται η ελευθερÝα του. ΑντÝθετα, αυτÞ χαρÝζει στον Àνθρωπο την ελευθερÝα, αφοà δεν τον αφÜνει Ûρµαιο στην τυραννÝα του
διαâÞλου (ΚεφÀλαια θεολογικÀ και πρακτικÀ ρ´, 89-90).
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Ο νηπιοâαπτισµÞσ εÝναι Ûνα δñρο τησ ΕκκλησÝασ στον Àνθρωπο, ο οποÝοσ µπορεÝ ελεàθερα να αποδεχθεÝ τισ ευεργεσÝεσ του Ü να το απορρÝψει και να âρεθεÝ Ûξω απÞ τη χÀρη του Θεοà. Και µε τα Àλλα Þµωσ µυστÜριÀ τησ η ΕκκλησÝα, και ιδιαÝτερα µε τη ΘεÝα ΕυχαριστÝα, δÝνει στον
Àνθρωπο τα απαραÝτητα εφÞδια και τη δàναµη του Θεοà για να αντιµετωπÝσει το κακÞ. Ο ΘεÞσ, επειδÜ εÝναι µακρÞθυµοσ και δε θÛλει το θÀνατο του αµαρτωλοà, ανÛχεται προσωρινÀ το κακÞ, αλλÀ και το πολεµÀ µε
εκεÝνουσ που αντιστÛκονται σ’ αυτÞ (µÛλη τησ ΕκκλησÝασ, Àγιοι).
Η ευθàνη των χριστιανñν απÛναντι στο κακÞ
Αφοà ο Àνθρωποσ φÛρει ιδιαÝτερη ευθàνη για την εµφÀνιση του
κακοà, φÛρει και την Ýδια ευθàνη για την καταπολÛµησÜ του. Ο ΘεÞσ
µε την ενανθρñπηση του Χριστοà και τη δηµιουργÝα τησ ΕκκλησÝασ
Ûδωσε στον Àνθρωπο τα εφÞδια και τισ δυνατÞτητεσ για να αντιµετωπÝσει το κακÞ. ΟφεÝλει λοιπÞν ο χριστιανÞσ να συνειδητοποιÜσει:
α) Þτι το κακÞ σε Þλεσ του τισ µορφÛσ αφορÀ Þλουσ, â) Þτι η χριστιανικÜ αγÀπη µπορεÝ να αντιµετωπÝσει το κακÞ, Þσο ανÝκητο κι αν φαÝνεται αυτÞ και γ) Þτι Þταν ενωθεÝ µε το ΧριστÞ, µÛσα απÞ τα µυστÜρια
τησ ΕκκλησÝασ και συνεργαστεÝ ελεàθερα η ανθρñπινη και η ΘεÝα
âοàληση (συνÛργεια), τÞτε µπορεÝ να φÛρει τα αποτελÛσµατα τησ
ΑνÀστασησ σε Þλεσ τισ πτυχÛσ τησ καθηµερινÞτητασ και να νικÜσει
µαζÝ µε το ΧριστÞ το κακÞ.
ΑυτÜ Þµωσ η νÝκη χρειÀζεται αδιÀκοπο αγñνα, Þχι για την ανατροπÜ του κÞσµου, αλλÀ για τη µεταµÞρφωσÜ του, µε γνñµονα τη
ΒασιλεÝα του Θεοà. ΑυτÜ η µεταµÞρφωση και ανακαÝνιση του ανθρñπου και του κÞσµου δεν απωθοàνται στη µÛλλουσα ζωÜ αλλÀ αρχÝζουν απÞ την παροàσα, Þταν ο χριστιανÞσ:
ñ αλλÀζει πρñτα τον εαυτÞ του, καταπολεµñντασ τα πÀθη του,
ñ αλλÀζει τισ Àδικεσ και αντÝθεεσ κοινωνικÛσ δοµÛσ,
ñ αγαπÀ και θυσιÀζεται για τον συνÀνθρωπÞ του,
ñ αναθεωρεÝ προσ τη σωστÜ κατεàθυνση τισ σχÛσεισ του µε το φυσικÞ
περιâÀλλον.
Η νÝκη του Χριστοà πÀνω στο κακÞ και στο θÀνατο εÝναι η απαρχÜ τησ µεταµÞρφωσησ Þλου του κÞσµου. Με τη âεâαιÞτητα αυτÜσ τησ
νÝκησ οι χριστιανοÝ αγωνÝζονται επÝµονα για την επικρÀτηση τησ ΒασιλεÝασ του Θεοà. Ο αγñνασ αυτÞσ φαÝνεται Àνισοσ. Ο ΧριστÞσ Þµωσ
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µÛσα απÞ τα πρÞσωπα των αγÝων και τη στρÀτευση τησ ΕκκλησÝασ σε
κÀθε εποχÜ προετοιµÀζει αθÞρυâα και χωρÝσ τυµπανοκρουσÝεσ τον
ερχοµÞ τησ ΒασιλεÝασ του και την τελικÜ και ολοκληρωτικÜ επικρÀτηση του καλοà µÛσα στον κÞσµο.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Το κακÞ δεν εÝναι δηµιοàργηµα του Θεοà, αλλÀ ο Àνθρωποσ µε
την κακÜ χρÜση τησ ελευθερÝασ του το Ûâαλε µÛσα στη ζωÜ του
και στον κÞσµο.
ñ Το προπατορικÞ αµÀρτηµα Üταν η απÞφαση-επιλογÜ των
πρωτοπλÀστων να παρακοàσουν την εντολÜ του Θεοà και να
γνωρÝσουν το κακÞ. ΑυτÜ η επιλογÜ Ûφερε το κακÞ και το
θÀνατο µÛσα στην ιστορÝα, Þπου τα αντιµετωπÝζει κÀθε
Àνθρωποσ που γεννιÛται.
ñ Ο ΘεÞσ δεν επεµâαÝνει για να εξαλεÝψει το κακÞ, γιατÝ θα Ûπρεπε
να στερÜσει την ελευθερÝα του ανθρñπου, και αν το Ûκανε αυτÞ
τÞτε θα µασ στεροàσε και τη δυνατÞτητα να του µοιÀσουµε.
ñ Ο ΧριστÞσ και η ΕκκλησÝα του µε τα µυστÜριÀ τησ δÝνουν στον
Àνθρωπο τα µÛσα για την αντιµετñπιση του κακοà. ΧρειÀζεται
Þµωσ η συνÛργεια τησ ανθρñπινησ âοàλησησ και τησ ΘεÝασ
χÀρησ και αδιÀκοποσ αγñνασ για να νικηθεÝ το κακÞ και να επικρατÜσει το καλÞ.
ñ Ο νηπιοâαπτισµÞσ δε στερεÝ την ελευθερÝα του ανθρñπου, αλλÀ
αντÝθετα την εγγυÀται, αφοà δεν αφÜνει τον Àνθρωπο απροστÀτευτο στην τυραννÝα του διαâÞλου.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. ΕÝναι δÝκαιο για το κακÞ που υπÀρχει στον κÞσµο να κατηγορñ
το ΘεÞ; ΓιατÝ;
2. Îνασ Àθεοσ φιλÞσοφοσ Ûγραψε: "ο Àνθρωποσ εÝναι καταδικασµÛνοσ να εÝναι ελεàθεροσ". Σου θυµÝζει τÝποτα αυτÞ απÞ τη
σηµερινÜ ενÞτητα;
3. "Íσε µωρÛ, τÝποτα δεν αλλÀζει". ΕÝναι αυτÜ υπεàθυνη στÀση
για Ûναν χριστιανÞ; ΓιατÝ;
4. ΓιατÝ δε µε ρñτησε κανεÝσ αν θÛλω να âαπτιστñ; Îτσι δε µου
περιÞρισαν την ελευθερÝα µου;
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ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να συνειδητοποιÜσετε Þτι ο ΧριστιανισµÞσ δεν εÝναι µια νοησιαρχικÜ γνñση αλλÀ Ûνα προσωπικÞ âÝωµα, µια προσωπικÜ
ανθρñπινη ιστορÝα.
ñ Να κατανοÜσετε Þτι η αληθινÜ πÝστη συνδÛεται µε τον αγñνα
για την αποδοχÜ των αληθειñν τησ και την εφαρµογÜ τουσ
στην καθηµερινÜ ζωÜ.

"ΑυτοÝ Þλοι Üταν αφοσιωµÛνοι στη διδασκαλÝα των αποστÞλων και στη µεταξà τουσ ενÞτητα, στην τÛλεση τησ θεÝασ ΕυχαριστÝασ και στισ προσευχÛσ. Îνα
δÛοσ τουσ κατεÝχε Þλουσ Þσοι Ûâλεπαν πολλÀ εκπληκτικÀ θαàµατα να γÝνονται
µÛσω των αποστÞλων. Κι Þλοι οι πιστοÝ ζοàσαν σ’ Ûναν τÞπο και εÝχαν τα πÀντα κοινÀ· ακÞµη πουλοàσαν και τα χτÜµατα και τα υπÀρχοντÀ τουσ, και µοÝραζαν τα χρÜµατα σε Þλουσ, ανÀλογα µε τισ ανÀγκεσ του καθενÞσ. ΚÀθε µÛρα
συγκεντρñνονταν µε οµοψυχÝα στο ΝαÞ, τελοàσαν τη θεÝα ΕυχαριστÝα σε σπÝτια, τρñγοντασ την τροφÜ τουσ γεµÀτοι χαρÀ και µε απλÞτητα στην καρδιÀ.
∆οξολογοàσαν το ΘεÞ, κι Þλοσ ο λαÞσ τουσ εκτιµοàσε. Και ο Κàριοσ πρÞσθεται κÀθε µÛρα στην εκκλησÝα αυτοàσ που σñζονταν".
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Η ζωÜ µÛσα στην πρñτη χριστιανικÜ κοινÞτητα
Η πρñτη χριστιανικÜ κοινÞτητα δηµιΑγÝα ΤριÀδα,
ουργÜθηκε στα ΙεροσÞλυµα µε πυρÜνα τησ
ΑγÀπη, ΕλευθερÝα,
τουσ δñδεκα ΑποστÞλουσ. Οι ΠρÀξεισ των
ΚοινωνικÞτητα,
ΑποστÞλων περιγρÀφουν µε λιτÞ τρÞπο τη
ΠροσωπικÞ ΒÝωµα,
ζωÜ αυτÜσ τησ ΕκκλησÝασ:
ΧÀρη του Θεοà,
Γι’ αυτοàσ λοιπÞν τουσ πρñτουσ χριστιαΣυνÛργεια, ΙστορÝα,
νοàσ η πÝστη τουσ δεν Üταν µια αφηρηµÛνη
Αγñνασ, Íγιοι
διδασκαλÝα Ü µια νοησιαρχικÜ γνñση. ×ταν
Ûνα προσωπικÞ âÝωµα του καθενÞσ και Þλων µαζÝ, που µεταµÞρφωνε τη
ζωÜ τουσ σε Þλη την ÛκτασÜ τησ. Η ελεàθερη και συνειδητÜ αποδοχÜ
του κηρàγµατοσ του Χριστοà και των ΑποστÞλων τουσ Ûκανε µÛλη τησ
κοινωνÝασ τησ αγÀπησ, δηλαδÜ τησ ΕκκλησÝασ. ×ταν µÀλιστα τÞσο Ûντονη η µεταξà τουσ αγÀπη και ενÞτητα, που, Þπωσ µασ πληροφορεÝ το
παραπÀνω κεÝµενο, εÝχαν τα πÀντα κοινÀ (κοινοκτηµοσàνη). AκÞµα
πουλοàσαν τα υπÀρχοντÀ τουσ και µε τα χρÜµατα που συγκεντρñνονταν φρÞντιζαν να µην υπÀρχει µÛσα στην ΕκκλησÝα κανÛνασ φτωχÞσ.
ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

Η ζωÜ τησ ΑγÝασ ΤριÀδασ διαµορφñνει τη ζωÜ των χριστιανñν
ΑναρωτιÛται κανεÝσ: πñσ αυτοÝ οι Àνθρωποι σε τÞσο µικρÞ χρονικÞ διÀστηµα Ûκαναν πρÀξη αυτÞ που αποτελεÝ ακÞµα ζητοàµενο για
κÀθε πολιτισµÛνη κοινωνÝα; Ο Ýδιοσ ο ΧριστÞσ µε τα λÞγια του και
πολà περισσÞτερο µε την Ýδια του τη ζωÜ εÝχε αφÜσει αυτÜ την παρακαταθÜκη στουσ µαθητÛσ του. "Îτσι θα σασ ξεχωρÝζουν Þλοι πωσ εÝστε µαθητÛσ µου, αν Ûχετε αγÀπη ο Ûνασ για τον Àλλο… Ùπωσ µε αγÀπησε ο ΠατÛρασ, Ûτσι σασ αγÀπησα κι εγñ· µεÝνετε στην αγÀπη µου
πιστοÝ. Και θα µεÝνετε πιστοÝ στην αγÀπη µου, αν τηρÜσετε τισ εντολÛσ µου, Þπωσ εγñ τÜρησα τισ εντολÛσ του ΠατÛρα µου και γι’ αυτÞ
µÛνω πιστÞσ στην αγÀπη του. Σασ τα εÝπα αυτÀ, ñστε η χαρÀ η δικÜ
µου να εÝναι µÛσα σασ, κι η χαρÀ σασ να εÝναι πλÜρησ. ΑυτÜ εÝναι η
δικÜ µου εντολÜ: να αγαπÀτε ο Ûνασ τον Àλλο, Þπωσ εγñ σασ αγÀπησα" (ΙωÀν. 13,35· 15,9-12). Ùπωσ δηλαδÜ τα τρÝα πρÞσωπα τησ ΑγÝασ
ΤριÀδασ, ο ΠατÛρασ, ο ΥιÞσ και το Íγιο Πνεàµα, ζουν ενωµÛνα µε το
σàνδεσµο τησ αγÀπησ, Ûτσι καλοàνται και οι µαθητÛσ του Χριστοà να
µιµηθοàν την Ýδια τη ζωÜ του Θεοà και να ζουν ενωµÛνοι µε την αγÀπη. ΑυτÞ Àλλωστε θα εÝναι, σàµφωνα µε τα λÞγια του Χριστοà, το
διακριτικÞ γνñρισµα των χριστιανñν.
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Για τουσ πιστοàσ συνεπñσ ο ΘεÞσ δεν εÝναι Ûνα απÞµακρο, ανñτατο
ον, αλλÀ ΑυτÞσ που µε τη ζωÜ Του διαµορφñνει τη ζωÜ τουσ, µια ζωÜ
που âασÝζεται στην ελευθερÝα, την κοινωνικÞτητα και την αγÀπη.
Η αγαπητικÜ σχÛση µε το ΘεÞ ανακαινÝζει τον Àνθρωπο
Η σχÛση αγÀπησ που αναπτàσσεται ανÀµεσα στον Àνθρωπο και
στο ΘεÞ και η οποÝα προϋποθÛτει τη σχÛση αγÀπησ του ανθρñπου
προσ το συνÀνθρωπÞ του δηµιουργεÝ νÛα δεδοµÛνα για τον Àνθρωπο.
ñ ΜπαÝνουν οι âÀσεισ για κÀτι καινοàριο και αλλιñτικο στη ζωÜ,
που χαρÝζεται, αλλÀ ταυτÞχρονα κατακτιÛται µε κÞπο, αγñνεσ και
θυσÝεσ.
ñ ΞεκαθαρÝζουν οι αντιλÜψεισ για το ΘεÞ και οι σχÛσεισ ανθρñπουΘεοà. ΑπÞ σχÛσεισ αφÛντη-δοàλου γÝνονται σχÛσεισ ΠατÛρα-παιδιοà.
ñ ΚαθορÝζονται πλÛον µε âÀση την αγÀπη οι σχÛσεισ ανÀµεσα στουσ
ανθρñπουσ.
ñ ΑλλÀζουν οι σχÛσεισ του ανθρñπου µε τον υλικÞ κÞσµο, αφοà ο Àνθρωποσ âλÛπει σ’ αυτÞν τη δηµιουργÝα του Θεοà (Ρωµ. 8,20-21).
ñ Ελευθερñνεται ο Àνθρωποσ απÞ την αστοχÝα, το κακÞ και το θÀνατο.
ñ Βεâαιñνεται η ελευθερÝα που χαρÝζει ο ΘεÞσ στον Àνθρωπο, που
τον απαλλÀσσει απÞ κÀθε µορφÜσ εξÀρτηση και υποδοàλωση.
ñ ΠροσφÛρεται στον Àνθρωπο η δυνατÞτητα για δυναµικÜ δρÀση
µÛσα στον κÞσµο µε στÞχο τη διαρκÜ ανανÛωση και µεταµÞρφωσÜ
του στην κατεàθυνση τησ ΒασιλεÝασ του Θεοà.
Με âÀση τα παραπÀνω η αγαπητικÜ σχÛση Θεοà και ανθρñπου
δηµιουργεÝ Ûναν καινοàριο κÞσµο, µια νÛα δηµιουργÝα, αφοà "Þποιοσ ανÜκει στο ΧριστÞ εÝναι µια καινοàρια δηµιουργÝα· τα παλιÀ πÛρασαν, Þλα Ûγιναν καινοàρια" (Β´ Κορ. 5,17). Με τη συνÛργεια Θεοà
και ανθρñπου διαµορφñνεται Ûνα νÛο Üθοσ και σε προσωπικÞ και σε
κοινωνικÞ επÝπεδο. Ο πιστÞσ καλεÝται να πετÀξει απÞ πÀνω του τον
παλιÞ του εαυτÞ και να ντυθεÝ τον καινοàριο Àνθρωπο, που ο ΘεÞσ Ûπλασε κατÀ το σχÛδιÞ του, για να ζει µε δικαιοσàνη και αγιÞτητα που
προÛρχονται απÞ την αλÜθεια (Εφεσ. 4,23-24).
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Ο ερωτευµÛνοσ µε το ΘεÞ Àνθρωποσ δε µÛνει ποτÛ ο Ýδιοσ. ΑλλÀζει
ο εαυτÞσ του, αλλÀζει και η ζωÜ του αφοà αποκτÀ νÞηµα. Μεταµορφñνεται µÛχρι τα âÀθη τησ àπαρξÜσ του. Και δεν εÝναι µÞνοσ του. ΕÝναι µÛλοσ του Σñµατοσ του Χριστοà, τησ µεταµορφωµÛνησ ανθρωπÞτητασ. Και αισθÀνεται Ûντονη την ανÀγκη αυτÜ τη µεταµÞρφωση να
τη µεταδñσει και στον υπÞλοιπο κÞσµο.
Η συνεργασÝα Θεοà και ανθρñπου δηµιουργεÝ ιστορÝα
Η ενανθρñπηση του Χριστοà και η Ýδρυση τησ ΕκκλησÝασ του απÛφερε µια âαθιÀ τοµÜ στην παγκÞσµια ιστορÝα και ο ΧριστιανισµÞσ
σταδιακÀ κατÛκτησε µε δηµιουργικÞ τρÞπο Þλουσ τουσ χñρουσ ζωÜσ,
σκÛψησ, δρÀσησ και Ûκφρασησ. ΟδÜγησε σε αφàπνιση λαñν, σε αλλαγÜ συνειδÜσεων, στον κλονισµÞ απαρÀδεκτων συνθηκñν ζωÜσ, σε
πÝεση για καλàτερη κι αλλιñτικη ζωÜ. ∆ηµιοàργησε Ûτσι Ûναν νÛο
πολιτισµÞ, που τον ανανεñνει διαρκñσ. ∆εν νοιÀζεται µÞνο για το
κακÞ που υπÀρχει µÛσα στην προσωπικÜ àπαρξη του καθενÞσ, αλλÀ
και για το κακÞ που φωλιÀζει µÛσα σε κÀποιεσ κοινωνικÛσ δοµÛσ, σε
θεσµοàσ και σε καταστÀσεισ. Ο πιστÞσ γνωρÝζει Þτι για να προχωρÜσει η ζωÜ µπροστÀ και να ζÜσει ο κÞσµοσ σàµφωνα µε το Þραµα τησ
ΒασιλεÝασ του Θεοà πρÛπει να συµâαδÝζουν οι αγñνεσ για προσωπικÜ τελεÝωση και για κοινωνικÛσ µεταâολÛσ µε την αλλαγÜ αρνητικñν
δοµñν, θεσµñν και καταστÀσεων. Η αλÜθεια του Χριστιανισµοà εÝναι αδιÀσπαστα δεµÛνη µε τη δρÀση ενÀντια σε κÀθε εκµετÀλλευση,
καταπÝεση, καταδυνÀστευση και απανθρωπιÀ.
ΤÛτοιουσ αγñνεσ ο ΧριστιανισµÞσ και η ΕκκλησÝα Ûχει να δεÝξει
πολλοàσ. ΜπορεÝ κανεÝσ να θυµηθεÝ απÞ τη νεñτερη ιστορÝα,
ñ το Ûργο τησ ΕκκλησÝασ για τη διατÜρηση τησ εθνικÜσ συνεÝδησησ
και την ανακοàφιση των υποδοàλων την εποχÜ τησ τουρκοκρατÝασ
(το διδακτικÞ Ûργο του πατρο-ΚοσµÀ του Αιτωλοà αποτελεÝ κλασικÞ παρÀδειγµα),
ñ τη συµµετοχÜ τησ ΕκκλησÝασ στον εθνικοαπελευθερωτικÞ αγñνα
του 1821,
ñ το φιλανθρωπικÞ Ûργο που ανÛλαâε η ΕκκλησÝα µετÀ την επανÀσταση, αναπληρñνοντασ την ανυπαρξÝα θεσµñν κοινωνικÜσ πρÞνοιασ απÞ την ΠολιτεÝα,
ñ την υποστÜριξη, ηθικÜ και υλικÜ, που εκδÜλωσε προσ οµÀδεσ πληθυσµοà που την εÝχαν ιδιαÝτερα ανÀγκη.
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Θα µποροàσε επÝσησ κÀποιοσ να αναφÛρει την αντÝσταση των χριστιανñν εναντÝον ολοκληρωτικñν, δικτατορικñν καθεστñτων, ιδιαÝτερα στη ΛατινικÜ ΑµερικÜ και τουσ αγñνεσ για ελευθερÝεσ και δικαιñµατα των Ûγχρωµων τησ ΑµερικÜσ και τησ ΑφρικÜσ και για την
κατÀργηση των φυλετικñν διακρÝσεων.
Οι Àγιοι πρÞτυπα συνεργασÝασ µε το ΘεÞ για τη µεταµÞρφωση
του κÞσµου
Για την ΕκκλησÝα πρÞτυπα ανθρñπων που η αγαπητικÜ τουσ σχÛση µε το ΘεÞ τουσ οδÜγησε να αλλÀξουν τη ζωÜ τουσ και να επÛµâουν µε τη δρÀση τουσ µÛσα στην ιστορÝα εÝναι οι Àγιοι. ΑυτοÝ κÀνοντασ πρÀξη τον ÛρωτÀ τουσ για το ΘεÞ, µε το µαρτυρικÞ τουσ αÝµα
πολλÛσ φορÛσ, âοÜθησαν στο να ριζñσει η ΕκκλησÝα, να αναπτυχθεÝ
και να µεταδñσει την µεταµορφωτικÜ τησ δàναµη σε Þλο τον κÞσµο.
Οι Àγιοι δεν εÝναι Ûνα φαινÞµενο περασµÛνων εποχñν, αφοà κατÀ
την εποχÜ τησ τουρκοκρατÝασ Ûχουµε Ûνα πλÜθοσ νεοµαρτàρων, αλλÀ
και κατÀ τον αιñνα µασ Ûχουµε αγÝουσ που τιµÀ η ΕκκλησÝα µασ, Þπωσ τον Íγιο ΝεκτÀριο ΑιγÝνησ, τον Íγιο ΧρυσÞστοµο Σµàρνησ, τον
Íγιο ΝικÞλαο τον ΠλανÀ κ.À.
Ο ΘεÞσ καλεÝ κÀθε πιστÞ να γÝνει Àγιοσ, Þπωσ εÝναι κι ΑυτÞσ Àγιοσ. Να γεµÝσει δηλαδÜ την àπαρξÜ του απÞ την àπαρξη του Θεοà,
να αλλÀξει τον εαυτÞ του και να εργαστεÝ µε τισ "µικρÛσ" και τισ "µεγÀλεσ" πρÀξεισ του για τη µεταµÞρφωση Þλου του κÞσµου και την ολοκλÜρωση τησ ιστορÝασ. Îτσι ζουν και âιñνουν την àπαρξη του
Χριστοà στη ζωÜ τουσ οι Àγιοι, Þπωσ φαÝνεται και απÞ την εκµυστÜρευση ενÞσ απÞ τουσ "εκρηκτικÞτερουσ" αγÝουσ τησ ΕκκλησÝασ µασ,
του Συµεñνοσ του ΝÛου ΘεολÞγου:
"ΚλαÝγοντασ πÀντοτε, âγÜκα στην αναζÜτησÜ Σου, Íγνωστε. ΣυντετριµµÛνοσ απÞ τη θλÝψη και απÞ την κατÀνυξη, απολησµÞνησα εντελñσ τον εαυτÞ
µου και Þλο τον κÞσµο κι Þσα âρÝσκονται στον κÞσµο, µη διατηρñντασ στο
πνεàµα µου τÝποτα απ’ Þ,τι εÝναι αισθητÞ. ΤÞτε φανερñθηκεσ Εσà, ΑÞρατε,
Íπιαστε, ΑνÛγγιχτε. ΑισθÀνθηκα πωσ µου καθαρÝζεισ το νου, πωσ µου ανοÝγεισ τα µÀτια τησ ψυχÜσ µου, πωσ µου επÛτρεψεσ να θαυµÀσω πιο τÛλεια τη
δÞξα σου και πωσ Συ ο Ýδιοσ µεγÀλωνεσ µÛσα στο φωσ…Αστραποâολοàσεσ
πÛρα απÞ κÀθε µÛτρο και φαινÞτανε σα να µου παρουσιαζÞσουνα ολÞκληροσ, στο καθετÝ, σε µÛνα που Ûâλεπα καθαρÀ. ΤÞλµησα τÞτε να σε ρωτÜσω λÛγοντασ: "Ποιοσ εÝσαι, Κàριε; ΠÞτε για πρñτη φορÀ µε καταξÝωσεσ εµÛνα τον
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Àθλιο αµαρτωλÞ, ν’ ακοàσω τη γλàκα τησ φωνÜσ Σου"; Μου µÝλησεσ µε τÛτοια τρυφερÞτητα, που ρÝγησα και καταγοητεàτηκα. ΑναρωτιÞµουν πñσ και
γιατÝ ευεργετÜθηκα µε τισ χÀριτÛσ Σου. Μου εÝπεσ: "ΕÝµαι ο ΘεÞσ, που Ûγινα
Àνθρωποσ για την αγÀπη σου. Κι επειδÜ µε πÞθησεσ και µ’ αναζÜτησεσ µ’ Þλη σου την ψυχÜ, τñρα θα’ σαι αδελφÞσ µου, φÝλοσ µου, συγκληρονÞµοσ τησ
δÞξασ µου". Μου το’ πεσ και σñπασεσ. Îπειτα; ΑργÀ αποµακρàνθηκεσ απÞ
µÛνα, λατρευτÛ µου και γλυκÛ µου ∆Àσκαλε, Κàριε Ιησοà ΧριστÛ µου".
ΑποσπÀσµατα (σε ελεàθερη απÞδοση) απÞ τη ∆εàτερη ΕυχαριστÝα
προσ το ΘεÞ, στη ΦιλοκαλÝα 19Α, ΠατερικÛσ ΕκδÞσεισ "ΓρηγÞριοσ
ο ΠαλαµÀσ", ΘεσσαλονÝκη 1983, σσ. 580-586.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Η ζωÜ των προσñπων τησ ΑγÝασ ΤριÀδασ διαµορφñνει και τη
ζωÜ των ανθρñπων, µια ζωÜ που âασÝζεται στην αγÀπη, την
ελευθερÝα και την κοινωνικÞτητα.
ñ Η αγαπητικÜ σχÛση µε το ΘεÞ ανακαινÝζει εσωτερικÀ τον
Àνθρωπο, που σε συνεργασÝα µε το ΘεÞ µεταµορφñνει ολÞκληρη την κτÝση.
ñ Οι πιστοÝ πρωτοστατοàν στουσ αγñνεσ ενÀντια στο κοινωνικÞ
κακÞ, ενÀντια σε καθετÝ που οδηγεÝ στην αδικÝα, την εκµετÀλλευση, την απανθρωπιÀ, αλλÀζοντασ την ιστορÝα µε Þραµα τη
ΒασιλεÝα του Θεοà.
ñ ΠρÞτυπα συνεργασÝασ Θεοà και ανθρñπου µÛσα στην ιστορÝα
εÝναι οι Àγιοι τησ ΕκκλησÝασ, τουσ οποÝουσ κι εµεÝσ καλοàµαστε
να µιµηθοàµε.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. ΜπορεÝ να εÝναι πραγµατικÞσ χριστιανÞσ Ûνασ Àνθρωποσ που
δεν εκδηλñνει σε κÀθε στιγµÜ τησ ζωÜσ του την αγÀπη; ΓιατÝ;
2. ΓιατÝ ο ΧριστιανισµÞσ απÞ τη φàση του εÝναι ριζικÀ αντÝθετοσ
σε κÀθε εκµετÀλλευση, καταπÝεση και απανθρωπιÀ;
3. Πñσ µπορεÝ ο πιστÞσ στισ µÛρεσ µασ µε τισ πρÀξεισ του να "γρÀφει" ιστορÝα;
4. Τι γνωρÝζεισ για τη ζωÜ και τη δρÀση του ΑγÝου Ü τησ ΑγÝασ,
του οποÝου Ü τησ οποÝασ φÛρεισ το Þνοµα;
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ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να κατανοÜσετε τη δυναµικÜ του Χριστιανισµοà σε Þλεσ τισ
εκφÀνσεισ τησ ζωÜσ και να γνωρÝσετε τη συµâολÜ του στην
ανÀπτυξη του πολιτισµοà.
ñ Να σταθεÝτε κριτικÀ απÛναντι στα σκοτεινÀ σηµεÝα τησ ιστορικÜσ πορεÝασ του Χριστιανισµοà.
Τη µεγÀλη δàναµÜ του ο χριστιανισµÞσ τη χρωστοàσε στην επÝδραση που Àφησε, απÞ τα πρñτα χρÞνια, να ασκÜσει απÀνω του η ελληνικÜ φιλοσοφÝα.
ΑυτÜ η επÝδραση Ûδωσε στη χριστιανικÜ θεολογÝα Ûνα πνευµατικÞ περιεχÞµενο, χÀρη στο οποÝο µπÞρεσαν να ασπαστοàν το χριστιανισµÞ πολλοÝ απÞ
τουσ πιο ικανοàσ και πιο âαθεÝσ διανοουµÛνουσ τησ εποχÜσ. Οàτε ο µιθραϊσµÞσ οàτε οι Àλλεσ µυστικιστικÛσ θρησκεÝεσ θα µποροàσαν να δηµιουργÜσουν ανθρñπουσ τησ πνευµατικÜσ ολκÜσ των πρñτων χριστιανñν πατÛρων,
µορφÛσ σαν τον ΩριγÛνη, τον ΕιρηναÝο, τον ΤερτυλλιανÞ Ü τον ΚλÜµεντα τον
ΑλεξανδρÛα, θεολÞγουσ που τουσ ξεπÛρασαν µÞνο οι διÀδοχοÝ τουσ, οι πατÛρεσ του τετÀρτου αιñνα. ΠαρÀ το σχÝσµα στη ∆àση και τισ αιρÛσεισ στην
ΑνατολÜ, η χριστιανικÜ εκκλησÝα Ûγινε γρÜγορα η πιο ισχυρÜ οργÀνωση τησ
ΑυτοκρατορÝασ…
Στο τÛλοσ του τρÝτου αιñνα η ελληνορωµαϊκÜ τÛχνη δεν Üταν πια δυνατÞν να
εξελιχθεÝ περισσÞτερο. Τον αρχαÝο ελληνικÞ νατουραλισµÞ, που εÝχε τÞση οµορφιÀ και χÀρη, τον εÝχαν εξωραýσει στην ελληνιστικÜ εποχÜ, και ακÞµα πε-
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ρισσÞτερο επÝ ΡωµαÝων, µε µια περÝτεχνη επεξεργασÝα των λεπτοµερειñν και
συνÜθωσ µιαν αàξηση των διαστÀσεων, που Ûκαναν κÀθε Ûργο τÛχνησ Ûνα κολοσσιαÝο tour de force. Ο τÛταρτοσ αιñνασ Ûφερε µια αντÝδραση απ’ την ΑνατολÜ. Σε Þλο τον κÞσµο οι θρησκεÝεσ που εÝχαν συριακÜ Ü συροαιγυπτιακÜ
προÛλευση γÝνονταν µε τον καιρÞ Þλο και πιο δηµοφιλεÝσ. Το κàριο χαρακτηριστικÞ των οπαδñν τουσ Üταν ο µυστικισµÞσ και η απογοÜτευση απ’ τα εγκÞσµια, και εποµÛνωσ γι’ αυτοàσ η αυταρÛσκεια του ελληνιστικοà νατουραλισµοà δεν εÝχε κανÛνα νÞηµα. Γι’ αυτοàσ η φàση Üταν συχνÀ Àσκηµη και Üταν προετοιµασµÛνοι να αντιµετωπÝσουν την ασκÜµια τησ. Αδιαφοροàσαν
για τη λεπτÞτητα του σχεδÝου και την ισορροπÝα τησ σàνθεσησ. Απαιτοàσαν
µια τÛχνη που να µπορεÝ να τουσ µιλÜσει απ’ ευθεÝασ, χωρÝσ συµâιâασµοàσ,
να τουσ µεταρσιñνει µÀλλον σε µια Ûνταση συγκινησιακÜ παρÀ να τουσ âαυκαλÝσει µε µια αισθητικÜ ικανοποÝηση. Ο θρÝαµâοσ του χριστιανισµοà Üταν
αναπÞφευκτο να σηµÀνει την ενÝσχυση αυτÜσ τησ αραµαϊκÜσ αντÝληψησ τησ
τÛχνησ.
ΣτÜâεν ΡÀνσιµαν, ΒυζαντινÞσ ΠολιτισµÞσ,
εκδ. ΓαλαξÝα, ΑθÜνα 1969, σσ. 22, 287.

Η συνÀντηση Ελληνισµοà και Χριστιανισµοà

A. IΣTOPIKH ANA∆POMH:

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

ΕλληνορθÞδοξοσ,
ΠρÞοδοσ, ΠολιτισµÞσ,
χριστιανικÜ τÛχνη,
ΚριτικÜ, ΕξανθρωπισµÞσ, ΟικουµενικÞτητα, χριστιανικÜ σκÛψη,
ΠαρÀδοση, AνανÛωση

Το χριστιανικÞ µÜνυµα τησ σωτηρÝασ,
ξεκινñντασ απÞ τα ΙεροσÞλυµα, γρÜγορα
κατÛκτησε Þλο τον τÞτε γνωστÞ κÞσµο. Το
Ûδαφοσ για την επαφÜ του µε τον ελληνικÞ πολιτισµÞ εÝχε προετοιµαστεÝ λÝγουσ
αιñνεσ πριν τον ερχοµÞ του Χριστοà µε
τισ εκπολιτιστικÛσ εκστρατεÝεσ του Μ. ΑλεξÀνδρου. Πιο Àµεση Þµωσ επαφÜ απÞκτησε Þταν µε το κÜρυγµα του ΑποστÞλου Παàλου ο ΧριστιανισµÞσ ρÝζωσε στον ελληνικÞ χñρο.
Τουσ τρεισ πρñτουσ µεταχριστιανικοàσ αιñνεσ µπÜκαν οι âÀσεισ
για µια γÞνιµη και δηµιουργικÜ συνεργασÝα ανÀµεσα στουσ δàο κολοσσιαÝουσ πολιτισµοàσ. Οι εκατÛρωθεν αντιδρÀσεισ, που υπÜρξαν
στην αρχÜ (διωγµοÝ των ειδωλολατρñν ΡωµαÝων κατÀ των χριστιανñν και χριστιανñν αυτοκρατÞρων του ΒυζαντÝου κατÀ των ειδωλολατρñν) και Üταν αποτÛλεσµα παρανοÜσεων και φανατισµοà, ξεπε-
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ρÀστηκαν ιδιαÝτερα µε το Ûργο των Τριñν Ιεραρχñν. ΑπÞ τÞτε και
καθÞλη τη διÀρκεια του ΒυζαντÝου αλλÀ και στην περÝοδο τησ τουρκοκρατÝασ, ΕλληνισµÞσ και ΧριστιανισµÞσ âÀδισαν σε παρÀλληλουσ
δρÞµουσ, âÀζοντασ στο περιθñριο ακραÝεσ και φανατισµÛνεσ φωνÛσ
που ζητοàσαν τη σàγκρουση µεταξà τουσ. Η συγγÛνεια που υπÜρχε
ανÀµεσα στουσ δàο αυτοàσ πολιτισµοàσ οδÜγησε και τουσ δàο να
προσφÛρουν τισ αξÝεσ τουσ για να διαµορφωθεÝ το ελληνορθÞδοξο
πνεàµα.

B. AMOIBAIA ΠPOΣΦOPA KAI ΣYZEYΞH
TΩN ∆YO ΠOΛITIΣMΩN
Στη σàζευξη Ελληνισµοà και Χριστιανισµοà ο πρñτοσ πρÞσφερε
τη γλñσσα, µε την οποÝα γρÀφτηκαν τα κεÝµενα τησ ΕκκλησÝασ, τη
φιλοσοφÝα, µε την οποÝα διατυπñθηκε η διδασκαλÝα τησ ΕκκλησÝασ
και αντικροàστηκαν οι αιρÛσεισ, την αναπτυγµÛνη θρησκευτικÞτητα,
που διευκÞλυνε την αποδοχÜ των αληθειñν του Χριστιανισµοà, τη
δηµοκρατÝα, που Ûγινε η âÀση του συνοδικοà τρÞπου οργÀνωσησ τησ
ΕκκλησÝασ και την πνευµατικÞτητα τησ αγωγÜσ του.
Ο ΧριστιανισµÞσ Ûδωσε προτεραιÞτητα στην πÝστη Ûναντι του λογικοà και στην αγÀπη ανÀµεσα σ’ Þλεσ τισ αρετÛσ. Στη θÛση του αυστηροà θεοà των αρχαÝων ΕλλÜνων πρÞâαλε τον στοργικÞ ΠατÛρα.
Eξàψωσε τον Àνθρωπο µÛχρι το ΘεÞ, κατοχàρωσε την αξÝα του ανθρωπÝνου σñµατοσ, που οι Îλληνεσ θεωροàσαν δεσµωτÜριο τησ ψυχÜσ και προñθησε την ισοτιµÝα Þλων των ανθρñπων ενñπιον του Θεοà. ΑυτÜ η σàζευξη αποδεÝχτηκε σωτÜρια, Þχι µÞνο για το ελληνικÞ
Ûθνοσ, αλλÀ και για ολÞκληρο τον κÞσµο, αφοà πÀνω σ’ αυτÜ θεµελιñθηκε ο σàγχρονοσ δυτικÞσ πολιτισµÞσ.
ΣυµâολÜ του Χριστιανισµοà στην ανÀπτυξη του πολιτισµοà
Ο πολιτισµÞσ εÝναι η κληρονοµιÀ του συνÞλου των γνñσεων, των
πεποιθÜσεων, των τεχνικñν επιτευγµÀτων και των προτàπων συµπεριφορÀσ µιασ οµÀδασ Ü Þλου του ανθρñπινου γÛνουσ. Στην εποχÜ
µασ γÝνεται περισσÞτερο λÞγοσ για πρÞοδο και ο πολιτισµÞσ µασ θεωρεÝται ο πιο εξελιγµÛνοσ σε σàγκριση µε τουσ προηγοàµενουσ. ΠαρατηρεÝ, Þµωσ, κανεÝσ Þτι ο σàγχρονοσ πολιτισµÞσ εÝναι περισσÞτερο τεχνικÞσ Ü τεχνολογικÞσ και εξυπηρετεÝ τισ υλικÛσ και διανοητικÛσ ανÀγκεσ του ανθρñπου, αδιαφορñντασ ταυτÞχρονα για τισ πνευµατικÛσ
και ψυχικÛσ του ανÀγκεσ που εÝναι εξÝσου, αν Þχι περισσÞτερο, απα-
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ραÝτητεσ. Îνασ απÞ τουσ σηµαντικÞτερουσ παρÀγοντεσ διαµÞρφωσησ του πολιτισµοà εÝναι και οι θρησκεÝεσ. Îτσι, ο ΧριστιανισµÞσ
στην ιστορικÜ του πορεÝα συνÛâαλε αποφασιστικÀ στη δηµιουργÝα
και στην ανÀπτυξη του πολιτισµοà.

A. ΣTOIXEIA TOY XPIΣTIANIKOY ΠOΛITIΣMOY
ñ Η γÛννηση και το Ûργο του Θεανθρñπου Χριστοà Ûγινε τοµÜ στην
παγκÞσµια ιστορÝα και χρονολÞγηση και απαλλÀχτηκε η θρησκεÝα
απÞ ειδωλολατρικÀ στοιχεÝα και δεισιδαιµονÝεσ.
ñ ΠρÞσφερε Ûνα πλÛγµα υψηλñν πνευµατικñν αξιñν (αγÀπη, συγχωρητικÞτητα, εγκρÀτεια, πραÞτητα κ.τ.λ.) που εξàψωσαν την
προσωπικÜ και κοινωνικÜ ζωÜ των ανθρñπων.
ñ Στον τοµÛα τησ τÛχνησ αναπτàχτηκαν η µουσικÜ, η αρχιτεκτονικÜ,
η ζωγραφικÜ, η υµνογραφÝα και η ποÝηση και διασñθηκαν στισ µοναστηριακÛσ âιâλιοθÜκεσ αρχαÝοι πÀπυροι και περγαµηνÛσ, στοιχεÝα ανεκτÝµητα για την παγκÞσµια ιστορÝα (π.χ. Íγιον Ùροσ).
ñ Την εποχÜ του ΒυζαντÝου εκχριστιανÝστηκαν και εκπολιτÝστηκαν
λαοÝ του ΒορρÀ (ΣλÀâοι, Ρñσοι, Βοàλγαροι) και τησ ∆àσησ (ΣκανδιναâοÝ, ΓερµανοÝ) και ο δυτικÞσ ΧριστιανισµÞσ θεµελÝωσε τον
σàγχρονο ευρωπαϊκÞ και αµερικανικÞ πολιτισµÞ.
ñ ΜπÜκαν οι âÀσεισ για την αποκατÀσταση τησ ανθρñπινησ αξιοπρÛπειασ, την ισοτιµÝα των δàο φàλων, την αξÝα του σñµατοσ και
των υλικñν αγαθñν, την επικρÀτηση του πλουραλισµοà των ιδεñν
και των απÞψεων.
ñ Με âÀση το απελευθερωτικÞ του µÜνυµα Ûγιναν αγñνεσ για την
αυτοδιÀθεση των λαñν, για την ειρÜνη και για την κοινωνικÜ απελευθÛρωση.
ñ ΠολλÀ φιλανθρωπικÀ ιδρàµατα οργανñθηκαν (Þπωσ π.χ. η "ΒασιλειÀδα" του Μ. ΒασιλεÝου, γηροκοµεÝα, ορφανοτροφεÝα, νοσοκοµεÝα κ.À.) που ñθησαν την πολιτεÝα να ενδιαφερθεÝ ενεργÀ για την
κοινωνικÜ πρÞνοια.
ñ ΠροσδιορÝστηκε η ιστορικÜ πορεÝα πολλñν λαñν, αφοà επηρεÀστηκαν τα ΣυντÀγµατα και οι νÞµοι τουσ, τα Üθη και τα ÛθιµÀ τουσ.
ΚοντÀ στισ τÞσεσ και πολλÛσ Àλλεσ θετικÛσ Þψεισ του χριστιανικοà
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πολιτισµοà υπÜρξαν αναµφισâÜτητα µÛσα στην ιστορικÜ του πορεÝα
και µελανÛσ σελÝδεσ που οφεÝλονταν στισ αδυναµÝεσ των Ýδιων των
χριστιανñν και Þχι του χριστιανικοà µηνàµατοσ. Θα µποροàσε εδñ
κανεÝσ να αναφÛρει το ΜεσαÝωνα, την ΙερÜ ΕξÛταση, την αποικιοκρατÝα, τισ σταυροφορÝεσ, την Ûνοχη πολλÛσ φορÛσ σιωπÜ µπροστÀ σε
κοινωνικÀ προâλÜµατα, την εχθρÞτητα προσ τη γνñση, την επιστÜµη
και την πρÞοδο, την Ûµφαση σε Ûναν στεÝρο ηθικισµÞ, την καλλιÛργεια τυφλÜσ υπακοÜσ σε ανεξÛλεγκτεσ πολιτικÛσ εξουσÝεσ, τουσ θρησκευτικοàσ πολÛµουσ και το θρησκευτικÞ φανατισµÞ. ΑυτÛσ και πολλÛσ Àλλεσ εÝναι οι περιπτñσεισ για τισ οποÝεσ αντηχεÝ σα ρÀπισµα η
καταγγελÝα του προφητικοà λÞγου: "ΑυτÀ λÛει ο Κàριοσ· εξαιτÝασ
σασ διαρκñσ το ÙνοµÀ µου âλασφηµεÝται ανÀµεσα στουσ ειδωλολÀτρεσ" (Ησαýασ 52,5).

B. H KATAΣTAΣH ΣTH ΣHMEPINH EΠOXH
ΕÝκοσι αιñνεσ Ûχουν περÀσει απÞ την εµφÀνιση του Χριστοà στη
γη. Η απλÜ Ü âαθιÀ θετικÜ επÝδραση του Χριστιανισµοà στον κÞσµο
εÝναι ψηλαφητÜ παντοà: στα ονÞµατα προσñπων, πÞλεων, τοποθεσιñν και ιδρυµÀτων, στισ διαπροσωπικÛσ και κοινωνικÛσ µασ σχÛσεισ,
στα Üθη και στα ÛθιµÀ µασ, στη γλñσσα, στα αισθÜµατα και στισ νοοτροπÝεσ µασ, στην επιστÜµη, στην τÛχνη, στο δÝκαιο, τελικÀ σε κÀθε
µορφÜ πολιτισµοà.
ΣÜµερα Þµωσ ο ΧριστιανισµÞσ εÝναι αντιµÛτωποσ µε νÛεσ προκλÜσεισ. Η δηµιουργÝα τησ ΕνωµÛνησ Ευρñπησ, το φαινÞµενο τησ παγκοσµιοποÝησησ, η καθολικÜ σχεδÞν κυριαρχÝα του δυτικοà πολιτισµοà, η αλµατñδησ τεχνολογικÜ επανÀσταση και το οξàτατο πλÛον
οικολογικÞ πρÞâληµα, εÝναι θÛµατα, που ανÀµεσα στα Þποια θετικÀ
τουσ στοιχεÝα, δηµιουργοàν νÛα προâλÜµατα στο σàγχρονο Àνθρωπο. Τα αδιÛξοδα που δηµιοàργησε η µονοµερÜσ κυριαρχÝα ενÞσ µÞνο
πολιτισµοà, Ûφερε στην επιφÀνεια την ανÀγκη για µια πολυπολιτισµικÜ κοινωνÝα, Þπου διÀφοροι πολιτισµοÝ θα µποροàν να επιâιñνουν αρµονικÀ.
ΠÛρα Þµωσ απ’ αυτÞ εÝναι επεÝγουσα η ανÀγκη για Ûνα νÛο ανθρñπινο Üθοσ, το οποÝο δε θα "âελτιñσει" απλÀ τον κÞσµο, αλλÀ θα τον
µεταµορφñνει µε âÀση το Þραµα τησ ΒασιλεÝασ του Θεοà. ΧρειÀζεται δηλαδÜ Ûνασ πολιτισµÞσ που θα σÛâεται το ΘεÞ, τον Àνθρωπο,
και το φυσικÞ περιâÀλλον. Η ΟρθÞδοξη ΕκκλησÝα µε την ΠαρÀδοσÜ
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τησ αναπτàσσει και διαρκñσ ανανεñνει αυτÞν τον πολιτισµÞ και Ûχει
τισ προϋποθÛσεισ να οδηγÜσει τον κÞσµο στην αληθινÜ πρÞοδο. ΕÝναι η µικρÜ ζàµη που µπορεÝ να "ζυµñσει" Þλο το ζυµÀρι, το "φωσ
του κÞσµου" που διñχνει το σκοτÀδι και το "αλÀτι τησ γησ" που συντηρεÝ τον κÞσµο, αλλÀ ταυτÞχρονα ενοχλεÝ τισ πληγÛσ του, δηλαδÜ
καταγγÛλλει τισ αστοχÝεσ του.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ "Ο ΕλληνισµÞσ ολοκληρñθηκε µÛσα στην ΕκκλησÝα". Η αρµονικÜ σàζευξη των δàο πολιτισµñν δηµιοàργησε το ελληνορθÞδοξο
πνεàµα και επηρÛασε το σàγχρονο δυτικÞ πολιτισµÞ.
ñ ΠαρÀ τισ µελανÛσ σελÝδεσ στην ιστορικÜ του πορεÝα, ο ΧριστιανισµÞσ δηµιοàργησε τον δικÞ του πολιτισµÞ και επÛδρασε καθοριστικÀ στη διαµÞρφωση Þλων των εκφÀνσεων του σàγχρονου
πολιτισµοà.
ñ Με την ΠαρÀδοσÜ τησ, που εÝναι χñροσ φανÛρωσησ και δηµιουργÝασ του αληθινοà πολιτισµοà, η ΟρθÞδοξη ΕκκλησÝα µπορεÝ στη δàσκολη σàγχρονη πραγµατικÞτητα να µεταµορφñσει
τον κÞσµο και τον πολιτισµÞ του στην κατεàθυνση τησ ΒασιλεÝασ του Θεοà.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Τι σε ενοχλεÝ προσωπικÀ στο σàγχρονο πολιτισµÞ; Τι θα Ûκανεσ
για να τον αλλÀξεισ;
2. ΚÀποιοι στισ µÛρεσ µασ ισχυρÝζονται Þτι ο ΧριστιανισµÞσ Üταν
η "ταφÞπλακα" του Ελληνισµοà. Πñσ κρÝνεισ µια τÛτοια Àποψη;
3. Πñσ η ΕκκλησÝα µπορεÝ να συµâÀλει στην ανÀπτυξη του πολιτισµοà στη σηµερινÜ εποχÜ;
4. ΑνÀφερε Þσα στοιχεÝα χριστιανικοà πολιτισµοà θυµÀσαι. Ποιο
αξιολογεÝσ ωσ το σηµαντικÞτερο και γιατÝ;
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ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να πληροφορηθεÝτε τι εÝναι αθεýα.
ñ Να γνωρÝσετε τα κυριÞτερα αÝτιÀ τησ.
ñ Να κατανοÜσετε τι σηµαÝνει θεωρητικÜ και πρακτικÜ αθεýααπιστÝα.
ñ Να κατανοÜσετε την ανÀγκη σεâασµοà τησ επιλογÜσ των
συνανθρñπων µασ.

24Θωµσ δb εxσ κ τν δñδεκα, 
λεγÞµενοσ ∆Ýδυµοσ, οκ qν µετ’
ατν Âτε qλθεν  \Iησοσ. 25λεγον οsν ατÿ ο λλοι µαθηταÝ· ωρÀκαµεν τeν Kàριον.  δb εrπεν
ατο σ· aν µc δω ν τα σ χερσdν
ατο τeν τàπον τν ³λων, καd âÀλω τeν δÀκτυλÞν µου εσ τeν τàπον
τν ³λων, καd âÀλω τcν χε ρÀ µου
εσ τcν πλευρaν ατο, ο µc πιστεàσω. 26 Kαd µεθ’ µÛρασ κτg
πÀλιν qσαν σω ο µαθηταÝ ατο
καd Θωµσ µετ’ ατν. ρχεται 
\Iησοσ τν θυρν κεκλεισµÛνων,

Ο ΘωµÀσ Þµωσ, Ûνασ απÞ τουσ δñδεκα µαθητÛσ που λεγÞταν ∆Ýδυµοσ,
δεν Üταν µαζÝ τουσ Þταν Üρθε ο Ιησοàσ. Του Ûλεγαν λοιπÞν οι Àλλοι
µαθητÛσ: “ΕÝδαµε τον Κàριο µε τα
µÀτια µασ”. ΑυτÞσ Þµωσ τουσ εÝπε:
"Εγñ αν δεν δω στα χÛρια του τα
σηµÀδια απÞ τα καρφιÀ, κι αν δε
âÀλω το δÀχτυλÞ µου στα σηµÀδια
απÞ τα καρφιÀ, και δε âÀλω το χÛρι
µου στη λογχισµÛνη πλευρÀ του, δε
θα πιστÛψω". Οχτñ µÛρεσ αργÞτερα
οι µαθητÛσ Üταν πÀλι µÛσα στο σπÝτι, µαζÝ τουσ κι ο ΘωµÀσ. ´Ερχεται
λοιπÞν ο Ιησοàσ, ενñ οι πÞρτεσ Ü-
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καd στη εσ τe µÛσον καd εrπεν·
ερÜνη µ ν, 27 εrτα λÛγει τÿ ΘωµÖ·
φÛρε τeν δÀκτυλÞν σου zδε καd δε
τaσ χε ρασ µου, καd φÛρε τcν χε ρÀ
σου καd âÀλε εσ τcν πλευρÀν µου,
καd µc γÝνου πιστοσ λλa πιστÞσ.
28 καd πεκρÝθη Θωµσ καd εrπεν
ατÿ·  KàριÞσ µου καd  ΘεÞσ µου.
29 λÛγει ατÿ  \Iησοσ· Âτι ñρακÀσ µε, πεπÝστευκασ· µακÀριοι ο µc
δÞντεσ καd πιστεàσαντεσ.
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ταν κλειστÛσ, στÀθηκε στη µÛση και
εÝπε: “ΕιρÜνη σ' εσÀσ”. ´Επειτα λÛει
στο ΘωµÀ: “ΦÛρε εσà το δÀχτυλÞ
σου εδñ και δεσ τα χÛρια µου, φÛρε
και το χÛρι σου και âÀλ' το στην
πλευρÀ µου. Μην αµφιâÀλλεισ και
πÝστεψε”. Ο ΘωµÀσ τÞτε του αποκρÝθηκε: “ΕÝσαι ο ΚàριÞσ µου και ο
ΘεÞσ µου”. Του λÛει τÞτε ο Ιησοàσ:
“ΠεÝστηκεσ επειδÜ µε εÝδεσ µε τα
µÀτια σου. µακÀριοι εκεÝνοι που πιστεàουν χωρÝσ να µ' Ûχουν δει!”.

Ιωαν. 20, 24-29

ΑπÞ τον Ýδιο το ΧριστÞ προÛρχεται η
πληροφορÝα που υπÀρχει στο ΕυαγγÛλιο
Þτι Þποιοσ Àνθρωποσ θÛλει, µπορεÝ να
ελευθερÝα, αθεýα,
τον ακολουθÜσει. (Ματθ. 16, 24) Η πÝυλισµÞσ, αυτονÞµηση,
στη, εποµÛνωσ, εÝναι θÛµα προσωπικÜσ εεµπειρÝα, πÀθη,
λευθερÝασ και επιλογÜσ .
Àγνοια, λογικÜ, πÝστη
Η υπÞθεση τησ αθεýασ εÝναι παλιÀ Þκαι πρÀξη,
πωσ πιστοποιοàν χωρÝα τησ ΠαλαιÀσ
τυπολατρÝα, ηµιπιστÝα, ∆ιαθÜκησ. Η πιο γνωστÜ µαρτυρÝα âρÝδυσπιστÝα, ταπεÝνωση,
σκεται στον 14ο ΨαλµÞ, στÝχοσ 1:
ψηλÀφηση
“ΕÝπε µεσ στην καρδιÀ του ο ασàνετοσ. ∆εν υπÀρχει ΘεÞσ που να ενεργεÝ.
ΦθαρµÛνα εÝναι τα Ûργα τουσ κι ανÞσια, κανεÝσ δεν υπÀρχει να πρÀττει το αγαθÞ”.
ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

ΣυµπÛρασµα :
α) η αποδοχÜ µιασ πÝστεωσ εÝναι θÛµα τησ καρδιÀσ, αφοà ο Àφρων
το εÝπε απÞ την καρδιÀ του και
â) η καρδιÀ του καθενÞσ προσκολλÀται σ' Ûνα πρÀγµα που το εξιδανικεàει και το θεοποιεÝ: το χρÜµα, τη δàναµη, την επιστÜµη, την
πολιτικÜ κ.À.
ΕξετÀζοντασ στο âÀθοσ τη λÛξη αθεýα µποροàµε να την ορÝσουµε σαν:
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ñ ΑπιστÝα Ü δυσπιστÝα ωσ προσ την àπαρξη ενÞσ υπÛρτατου Þντοσ,
του Θεοà
ñ ΤÛλεια Àρνηση για την àπαρξη Θεοà µε οποιαδÜποτε Ûννοια
ñ ΑπιστÝα που προÛρχεται απÞ το χÀσµα λÞγων και πρÀξεων των πιστñν.
ΚατÀ την ΟρθÞδοξη διδασκαλÝα απιστÝα σηµαÝνει την ενδιÀθετη
κατÀσταση τησ ψυχÜσ, µε την οποÝα αρνοàµαστε να εµπιστευτοàµε
τον εαυτÞ µασ στο ΘεÞ και να επικοινωνοàµε µαζÝ Του. ΕÝναι η προσκÞλληση στουσ τàπουσ χωρÝσ συνειδητοποÝηση τησ χÀρησ του Θεοà.

A. MOPΦEΣ AΘEΪΣMOY
Τον αθεϊσµÞ µποροàµε να τον κατατÀξουµε σε δàο κατηγορÝεσ:
στον κλασικÞ και στο σàγχρονο.
Ο κλασικÞσ αθεϊσµÞσ προσπÀθησε να αποδεÝξει µε τη λογικÜ την
ανυπαρξÝα του Θεοà. Îτσι, οι φιλÞσοφοι, οπαδοÝ αυτÜσ τησ µορφÜσ
αθεýασ, επιστρÀτευσαν επιχειρηµατολογÝα τÛτοια που να αποδεικνàει Þτι δεν υπÀρχει ΘεÞσ.
Ο σàγχρονοσ αθεϊσµÞσ ξεκινÀ µε την πεποÝθηση Þτι δεν υπÀρχει
ΘεÞσ, εφÞσον δεν εÝναι δυνατÞν να γÝνει αντιληπτÞσ µε τισ ανθρñπινεσ αισθÜσεισ.
Τα κυριÞτερα αÝτια τησ σàγχρονησ αθεýασ:
1. Η απολυτοποÝηση τησ ανθρñπινησ γνñσησ και δàναµησ
Η τεχνολογικÜ πρÞοδοσ και τα µεγÀλα επιτεàγµατα των επιστηµñν οδÜγησαν τον Àνθρωπο στην απολυτοποÝηση τησ γνñσησ και
τησ δàναµÜσ του. Îτσι, ο Àνθρωποσ θεñρησε αυτÞνοµο και θεοποÝησε τον εαυτÞ του. ΑυτÜ η απολυτοποÝηση Þµωσ κÀνει τον Àνθρωπο
να αγνοεÝ Þχι µÞνο την Ûµφυτη τÀση που υπÀρχει µÛσα του να âρει
τον ΘεÞ, αλλÀ και την ελευθερÝα τησ ψυχÜσ του, ñστε να εκφραστεÝ
ανÀλογα.
2. Η εξÀρτηση απÞ τα υλικÀ αγαθÀ
Το κυνÜγι των υλικñν αγαθñν και ο καταναλωτισµÞσ δεν αφÜνει
περιθñριο στον Àνθρωπο για Àλλη στÀση ζωÜσ που απαιτεÝ η πÝστη
προσ το ΘεÞ.
3. Τα πÀθη που κυριαρχοàν στην ψυχÜ του ανθρñπου δεν τον αφÜνουν να νιñσει τισ ενÛργειεσ του Θεοà στον εαυτÞ του και στον κÞ-
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σµο, να αισθανθεÝ την αγÀπη, τη µακροθυµÝα και την πρÞνοιÀ Του.
4. Η Àγνοια των αληθειñν τησ πÝστησ, δηλαδÜ τησ γνñσησ και τησ
χÀρησ. Η πρñτη παρÛχεται στον Àνθρωπο απÞ την ΑγÝα ΓραφÜ και
τα âιâλÝα τησ ΕκκλησÝασ και η δεàτερη απÞ την προσευχÜ, την Àσκηση και τη µυστηριακÜ ζωÜ τησ ΕκκλησÝασ.
5. Η Ûλλειψη âιωµÀτων ανÀγει σε ιδεολογÝα την αθεýα. ΜπορεÝ Àραγε η ιδεολογÝα να σταθεÝ απÞ µÞνη τησ υπÛρ Ü κατÀ τησ àπαρξησ
του Θεοà χωρÝσ τη µυστικÜ προσωπικÜ εµπειρÝα; Ο Ýδιοσ ο ΧριστÞσ
εÝπε Þτι η âασιλεÝα του Θεοà εÝναι µÛσα στον Àνθρωπο (Λουκ. 17, 21).

B. ΘEΩPHTIKH AΘEΪA
Ο σàγχρονοσ θεωρητικÞσ αθεϊσµÞσ στρÛφεται εναντÝον τησ υπερâατικÞτητασ του Θεοà και τησ πορεÝασ του µÛσα στην ιστορÝα µε την
ενανθρñπιση του Χριστοà. ΕποµÛνωσ, ο αθεϊσµÞσ γÝνεται αντιθεϊσµÞσ και αντιχριστιανισµÞσ.
ñ Ο Àνθρωποσ και η οικουµÛνη Ûχουν απÞλυτη αυτονοµÝα χωρÝσ δηµιουργÞ. Ο αθεϊσµÞσ υποστηρÝζει Þτι µετÀ απ' Þλα αυτÀ τα επιτεàγµατα και τισ συνεχεÝσ ανακαλàψεισ ο Àνθρωποσ δεν Ûχει ανÀγκη το ΘεÞ.
ñ Η λογικÜ του πεπερασµÛνου ανθρñπου προσπαθεÝ να ξεριζñσει
τον ΘεÞ απÞ την ψυχÜ του. Η λογικÜ δεν θÛλει Ûνα ΘεÞ να µαστιγñνεται και να σταυρñνεται. Ο σταυρÞσ του Χριστοà για τουσ ΙουδαÝουσ Üταν σκÀνδαλο και για τουσ ´Ελληνεσ µωρÝα (Α´Κορ. 1, 23).
Εδñ καλεÝται ο Àνθρωποσ, που κινεÝται µεταξà πÝστεωσ και απιστÝασ, να ακολουθÜσει το δικÞ του σταυρÞ, πÛρα απÞ κÀθε ορθολογισµÞ, για να âρει το ΘεÞ.
ñ Η ∆αρâÝνεια Àποψη για την καταγωγÜ του ανθρñπου δεν µπορεÝ
να εÝναι αιτÝα αθεýασ Ü απιστÝασ, διÞτι Ûτσι υποâαθµÝζεται το γεγονÞσ τησ ενσÀρκωσησ του Θεοà που Ûλαâε ανθρñπινη µορφÜ για να
σñσει τον Àνθρωπο(!). Ο Àπιστοσ ΘωµÀσ συναντñντασ το ΧριστÞ
αναφñνησε: "Ο ΚàριÞσ µου και ο ΘεÞσ µου", µια διαπÝστωση-πρÞκληση για τουσ ανθρñπουσ κÀθε εποχÜσ.

Γ. ΠPAKTIKH AΘEΪA - AΠIΣTIA
ΠρακτικÀ Àθεοσ εÝναι εκεÝνοσ που, Ûχοντασ συνειδητοποιÜσει âα-
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θιÀ την ανυπαρξÝα του Θεοà, δεν ελπÝζει οàτε και ζητÀ Àνωθεν âοÜθεια ακÞµη και στισ δàσκολεσ στιγµÛσ τησ ζωÜσ του, αλλÀ δÛχεται και
υποµÛνει το πεπρωµÛνο του.
ΑπιστÝα στην πρÀξη εÝναι και η διχασµÛνη ζωÜ των πιστñν Þπου
εντοπÝζεται ασυµφωνÝα µεταξà πÝστησ και πρÀξησ. Ο ΧριστÞσ το επισÜµανε µε τα εξÜσ λÞγια:
α) "Στη âασιλεÝα του Θεοà δε θα µπει Þποιοσ µου λÛει Κàριε, Κàριε, αλλÀ Þποιοσ κÀνει το θÛληµα του ουρÀνιου ΠατÛρα µου."
(Ματθ. 7, 21)
â) «ΑυτÞσ που ακοàει τα λÞγια µου και δεν τα εφαρµÞζει µοιÀζει
µε Ûναν που Ûχτισε το σπÝτι του πÀνω στο χñµα χωρÝσ θεµÛλια.»
(Λουκ. 6, 49)
1) ΑπιστÝα εÝναι Þταν η πÝστη µασ δε συµâαδÝζει µε τισ πρÀξεισ
µασ, Þταν τελικÀ δεν τηροàνται οι εντολÛσ του Θεοà. ΙσχυριζÞµαστε
Þτι πιστεàουµε και παρÀλληλα µισοàµε το συνÀνθρωπÞ µασ, εàκολα
απελπιζÞµαστε, εÝµαστε εγωιστÛσ και συµφεροντολÞγοι. ´Ετσι, ο συνειδητοποιηµÛνοσ Àθεοσ-Àπιστοσ εÝναι συνεπÛστεροσ µπροστÀ στον
ασυνεπÜ πιστÞ και συµâαÝνει αναστροφÜ των ρÞλων, αφοà Àθεοι εµφανÝζονται ωσ πιστοÝ και πιστοÝ ωσ Àθεοι.
2) ΑπιστÝα εÝναι η προσκÞλληση του λεγÞµενου πιστοà στην τυπολατρÝα, την εξωτερικÜ ευσÛâεια που αρκεÝται να νηστεàει, να παρευρÝσκεται στισ ακολουθÝεσ τησ ΕκκλησÝασ και εσωτερικÀ να παραµÛνει
ο Ýδιοσ. ΑυτÞ Ûκαναν οι ΓραµµατεÝσ και οι ΦαρισαÝοι που κατακρÝθηκαν απÞ τον ΧριστÞ για την υποκρισÝα τουσ. ´Ενασ Àγιοσ ΓÛροντασ
Ûλεγε: τι ωφελεÝ να νηστεàεισ το κρÛασ και µε τα λÞγια σου να τρωσ
τον αδελφÞ σου; ΑυτÞ αποτελεÝ αφορµÜ για πολλοàσ να ταυτÝζουν το
περιεχÞµενο τησ θρησκεÝασ µε τη συµπεριφορÀ των εκπροσñπων τησ
και των πιστñν τησ.
ñ Ο Íγιοσ Συµεñν, ο ΝÛοσ ΘεολÞγοσ προτιµÀ τον Þρο ηµιπιστÝα Ü
δυσπιστÝα απÞ την απιστÝα, γιατÝ ο Àνθρωποσ âρÝσκεται σε µια πορεÝα γεµÀτη πτñσεισ και αναστÀσεισ, αµφιâολÝεσ και âεâαιÞτητεσ.
ΑπÞ τη µια πιστεàει στην ΑνÀσταση του Χριστοà, αµφιâÀλλει Þµωσ απÞ την Àλλη, για την προσωπικÜ ανÀσταση στη δευτÛρα παρουσÝα. ∆Ûχεται το ΧριστÞ σαν ιστορικÞ πρÞσωπο και δεν τον δÛχεται σαν ΘεÞ.
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ñ Ο ανθρωπισµÞσ και ο αλτρουϊσµÞσ µποροàν να συνδÛσουν Àθεουσ
και πιστοàσ. Οι πιστοÝ συµπορεàονται µε τουσ Àθεουσ, Þταν κÀνουν καλÛσ πρÀξεισ χωρÝσ συνειδητοποÝηση τησ χÀρησ του Θεοà.

∆. ΠPOTAΣEIΣ
1. Η ταπεινοφροσàνη εÝναι µια αρετÜ µε την οποÝα ο Àνθρωποσ µπορεÝ να αρχÝσει τη γνωριµÝα του µε τον ΘεÞ. Η ταπεÝνωση, κατÀ
τουσ ΠατÛρεσ τησ ΕκκλησÝασ, εÝναι η πρñτη âαθµÝδα στην πορεÝα
του ανθρñπου για την τελεÝωση. Ο ΧριστÞσ απÞ τη ΓÛννηση µÛχρι
την ΑνÀστασÜ Του Üταν παρÀδειγµα ταπεινοφροσàνησ και υπακοÜσ στον ΠατÛρα ΘεÞ.
2. Η κατÀκριση των Àθεων και Àπιστων απÞ τουσ λεγÞµενουσ πιστοàσ
εÝναι αξιÞµεµπτη, αφοà τα Þρια µεταξà πÝστησ και απιστÝασ εÝναι
δυσδιÀκριτα και ευµετÀâλητα. Ο ΧριστÞσ σεâÀστηκε την ελευθερÝα του ανθρñπου και τη δυνατÞτητÀ του να µεταστραφεÝ και να
τον προσεγγÝσει Þποτε και αν το θελÜσει.
3. Η διαπÝστωση τησ àπαρξησ του Θεοà εÝναι καρπÞσ τησ εσωτερικÜσ
ζωÜσ του ανθρñπου. Ο Àνθρωποσ µε τη χρÜση τησ ελευθερÝασ του
µπορεÝ να δοκιµÀσει την πÝστη σαν Ûναν Àλλο τρÞπο ζωÜσ. Να συγκρÝνει τισ καινοàριεσ εµπειρÝεσ του µε αυτÛσ που τον κρατοàσαν
δÛσµιο στο παρελθÞν: τον φÞâο, την απογοÜτευση, το Àγχοσ, την αγωνÝα του θανÀτου κ.τ.λ. ´Ενασ ΓÀλλοσ φιλÞσοφοσ γνωστÞσ για τισ
αθεϊστικÛσ του απÞψεισ, Ûλεγε: "ΜπορεÝ κÀποιοσ να προâÀλλει ωσ
Àπιστοσ, Þταν δεν Ûχει καµιÀ δυσκολÝα, Þχι Þµωσ Þταν παρουσιÀζεται αδυσñπητοσ ο θÀνατοσ ενñπιÞν του."

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Η αθεýα εÝναι προσωπικÜ επιλογÜ και πρÛπει να τη σεâÞµαστε.
ñ Η πÝστη, η απιστÝα Ü η αθεýα δεν εÝναι καταστÀσεισ που ο
Àνθρωποσ µπορεÝ µε αποδεÝξεισ να κατανοÜσει.
ñ Ο ορθολογισµÞσ, η τεχνολογικÜ πρÞοδοσ, η απολυτοποÝηση τησ
ανθρñπινησ δàναµησ Ûκαναν τον Àνθρωπο να µην Ûχει ανÀγκη
την πÝστη σε υπερâατικÞ ον.
ñ Η προσÜλωση των πιστñν στην τυπολατρÝα χαρακτηρÝζεται
απιστÝα.
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ñ ΠÝστη µε Ûργα και χÀρη του Θεοà εÝναι γνωρÝσµατα του πραγµατικÀ πιστοà.
ñ ΗµιπιστÝα και δυσπιστÝα καλàτεροι Þροι απÞ αθεýα και απιστÝα.
ñ TαπεÝνωση και απεξÀρτηση απÞ δεσµεàσεισ µποροàν να οδηγÜσουν τον Àνθρωπο στην εµπειρÝα των αληθειñν τησ πÝστησ.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Ποιοσ ορισµÞσ τησ αθεýασ νοµÝζετε Þτι ισχàει σÜµερα;
2. Ποια θεωρεÝσ σαν κυριÞτερα αÝτια τησ αθεýασ;
3. ΕÝναι το Ýδιο να εÝσαι Àθεοσ και να κÀνεισ καλÛσ πρÀξεισ απÞ το
να λÛγεσαι πιστÞσ και να κÀνεισ τα αντÝθετα;
4. Ποà στηρÝζεται η θεωρητικÜ αθεýα;
5. Ποà συµπορεàονται πιστοÝ και Àθεοι;
6. Ποια εÝναι τελικÀ η πραγµατικÜ πÝστη;
7. Μποροàµε να κατακρÝνουµε Ûναν Àθεο; ∆ικαιολογεÝστε την απÀντησÜ σασ.

ΜΕΡ OΣ T P I T O

Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΕΝΑN ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
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1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ;

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να κατανοÜσετε τι εÝναι η ΟρθÞδοξη ΕκκλησÝα, ποια εÝναι η
φàση τησ και ο ιδιαÝτεροσ χαρακτÜρασ τησ.
ñ Να µÀθετε τι εÝναι για την ΟρθοδοξÝα η αÝρεση.
«O προφται σ εrδον, ο \AπÞστολοι σ δÝδαξαν,  \EκκλησÝα σ παρÛλαâεν, ο διδÀσκαλοι σ δογµÀτισαν,  OκουµÛνη σ συµπεφñνηκεν,  χÀρισ σ λαµψεν,  λÜθεια
σ ποδÛδεικται, τÞ ψεδοσ σ πελÜλαται,  σοφÝα σ παρρησιÀσατο,  XριστÞσ σ âρÀâευσεν, οÅτω
φρονοµεν, οÅτω λαλοµεν, οÅτω
κηρàσσοµεν XριστÞν τÞν ληθινÞν
ΘεÞν µν, καÝ τοàσ ατο ^AγÝουσ
ν λÞγοισ τιµgντεσ, ν συγγραφα σ,
ν νοÜµασιν, ν θυσÝαισ, ν ναο σ, ν
εκονÝσµασιν, τÞν µÛν σ ΘεÞν καÝ
∆εσπÞτην προσκυνοντεσ καÝ σÛâοντεσ, τοàσ δÛ διÀ τÞν κοινÞν ∆εσπÞτην, σ ατο γνησÝουσ θερÀποντεσ
τιµντεσ, καÝ τÜν κατÀ σχÛσιν προσκàνησιν πονÛµοντεσ».

Ùπωσ εÝδαν οι προφÜτεσ, Þπωσ δÝδαξαν οι ΑπÞστολοι, Þπωσ παρÛλαâε η
ΕκκλησÝα, Þπωσ διατàπωσαν το δÞγµα οι διδÀσκαλοι, Þπωσ συµφñνησε
Þλη η ΟικουµÛνη, Þπωσ Ûλαµψε η χÀρη, Þπωσ αποδεÝχθηκε η αλÜθεια, Þπωσ διñχθηκε το ψÛµα, Þπωσ εκφρÀστηκε µε θαρραλÛο τρÞπο η σοφÝα,
Þπωσ επιâρÀâευσε ο ΧριστÞσ, Ûτσι
πιστεàουµε, Ûτσι µιλÀµε, Ûτσι κηρàσσουµε για το ΧριστÞ, τον αληθινÞ
ΘεÞ µασ, και τιµñντασ τουσ ΑγÝουσ
Του µε οµιλÝεσ, συγγρÀµατα,συλλογισµοàσ, λατρεÝα, ναοàσ και εικονÝσµατα, τον µεν ΘεÞ και ∆εσπÞτη
προσκυνοàµε και, σεâÞµαστε, τουσ
δε ΑγÝουσ εξαιτÝασ του κοινοà ∆εσπÞτη, ωσ γνÜσιουσ υπηρÛτεσ Του
τουσ τιµÀµε και, σàµφωνα µε τη σχÛση τουσ (µε το ΘεÞ), τοàσ απονÛµουµε προσκàνηση

ΑπÞσπασµα απÞ το ΣυνοδικÞ τησ ΑγÝασ και ΟικουµενικÜσ Ζ´ ΣυνÞδου
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ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

A. H ENNOIA THΣ OPΘO∆OΞIAΣ

Για τουσ περισσÞτερουσ ανθρñπουσ σÜµεορθÜ πÝστη
ρα η λÛξη "ΟρθοδοξÝα" σηµαÝνει ορθÜ δÞξα,
ορθÜ λατρεÝα
δηλαδÜ ορθÜ πÝστη. Îτσι, πολλÛσ φορÛσ η
αποστολικÞτητα
ΟρθοδοξÝα ταυτÝζεται µε την προσκÞλληση
ασκητικÞτητα
σε κÀποιο δÞγµα, τη συντηρητικÞτητα και
παρÀδοση
την εµµονÜ σε τàπουσ που προÛρχονται απÞ
κοινωνικÞτητα
την παρÀδοση. Με αυτÞ τον τρÞπο την καταχαρµολàπη
νοοàν και οι χριστιανοÝ των Àλλων οµολογιñν
εσχατολογÝα
(ρωµαιοκαθολικοÝ, προτεστÀντεσ). ΣωστÀ, ÞδÞγµατα
µωσ, Ûχει παρατηρηθεÝ Þτι η Ûννοια τησ ΟρθοκανÞνεσ
δοξÝασ εÝναι κατÀ πρñτο λÞγο "ορθÜ δοξολογÝα", δηλαδÜ ορθÜ λατρεÝα και µÛσα απ’ αυτÜ
πηγÀζει η ορθÜ πÝστη. ΕÝναι τελικÀ η ΟρθοδοξÝα ο σωστÞσ τρÞποσ
λατρεÝασ του Θεοà, Þπωσ αυτÞσ παραδÞθηκε στουσ ΑποστÞλουσ απÞ
τον Ýδιο το ΧριστÞ και Þπωσ η ΕκκλησÝα στη συνÛχεια εµπλοàτισε µÛσα στην ιστορÝα µε την εµπειρÝα τησ και συνεχÝζει να εµπλουτÝζει µÛχρι σÜµερα. ∆εν εÝναι συνεπñσ η ΟρθοδοξÝα µια ακÞµα θρησκεÝα, Þπωσ οι Àλλεσ, οàτε µια ιδεολογÝα Ûστω καλàτερη απÞ τισ Àλλεσ, οàτε
µια αφηρηµÛνη διδασκαλÝα και συντÜρηση παραδοσιακñν τàπων
και σχηµÀτων. ΕÝναι Ûνασ Àλλοσ ("εναλλακτικÞσ" θα λÛγαµε µε τη
σàγχρονη ορολογÝα), καινοàριοσ τρÞποσ ζωÜσ που âασÝζεται στην εµπειρÝα πρñτα και στην πÝστη στη συνÛχεια Þλησ τησ ΕκκλησÝασ (τησ
καθολικÜσ ΕκκλησÝασ). ΑυτÞσ ο καινοàριοσ τρÞποσ ζωÜσ αποκαλàφθηκε µε το Ûργο, το ΣταυρÞ και την ΑνÀσταση του Χριστοà, âιñθηκε απÞ την πρñτη ΕκκλησÝα και διαµÛσου των αιñνων συνεχÝζει να
προσφÛρεται και στον σηµερινÞ Àνθρωπο, δÝνοντÀσ του τισ κατευθυντÜριεσ γραµµÛσ για τη σωστÜ σχÛση του µε τον ΘεÞ, τουσ συνανθρñπουσ του και το περιâÀλλον. ∆εν εÝναι, συνεπñσ, η ΟρθοδοξÝα µια
θρησκεÝα που καλàπτει τισ "θρησκευτικÛσ" µασ ανÀγκεσ, αλλÀ µια
νÛα στÀση ζωÜσ που διαµορφñνει κÀθε πτυχÜ τησ καθηµερινÜσ µασ
δραστηριÞτητασ.

B. TA BAΣIKA ΓNΩPIΣMATA THΣ OPΘO∆OΞIAΣ
Με âÀση Þσα αναφÛραµε προηγουµÛνωσ µποροàµε στη συνÛχεια να
δοàµε µερικÀ απÞ τα âασικÀ χαρακτηριστικÀ γνωρÝσµατα τησ Ορθο-
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δοξÝασ, µε τα οποÝα φανερñνεται ωσ Ûνασ νÛοσ τρÞποσ ζωÜσ και ταυτÞχρονα ωσ η συνÛχεια του Ûργου του Χριστοà και τησ ΕκκλησÝασ του.
ñ Η εσχατολογικÜ âÀση: Η ΟρθοδοξÝα αναµÛνει το Ûσχατο, τον
ερχοµÞ δηλαδÜ τησ ΒασιλεÝασ του Θεοà, του καινοàριου κÞσµου
τησ αγÀπησ, τησ δικαιοσàνησ και τησ ενÞτητασ των πÀντων και
εργÀζεται προσ την κατεàθυνση αυτÜ µε την εσωτερικÜ ανακαÝνιση των µελñν τησ και µε τη σταδιακÜ µεταµÞρφωση του κÞσµου.
Προσεàχεται µÀλιστα καθηµερινÀ για την ολοκλÜρωση του σχεδÝου του Θεοà ("ελθÛτω η ΒασιλεÝα Σου") και Ûχει µε τη ΘεÝα ΕυχαριστÝα απÞ τñρα µια µικρÜ και µερικÜ εµπειρÝα αυτοà του κÞσµου
που θα ολοκληρωθεÝ στο τÛλοσ τησ ιστορÝασ.
ñ Ο λατρευτικÞσ πλοàτοσ: Με τα µυστÜριÀ τησ και ιδιαÝτερα µε τη
ΘεÝα ΕυχαριστÝα, τισ αµÛτρητεσ σε ποικιλÝα ακολουθÝεσ και τελετÛσ, τουσ àµνουσ και τισ ευχÛσ τησ η ΟρθοδοξÝα αγκαλιÀζει κÀθε
σηµαντικÜ στιγµÜ (π.χ. γÛννηση, γÀµο, θÀνατο) και Þλεσ τισ ανÀγκεσ, τα Ûργα και τισ αδυναµÝεσ των ανθρñπων, µε στÞχο να τα
µεταµορφñσει και να τα θÛσει κÀτω απÞ την πρÞνοια και την
αγÀπη του Θεοà. Η ΟρθÞδοξη ΕκκλησÝα εÝναι κατÀ κàριο λÞγο
µια λατρευτικÜ κοινÞτητα.
ñ Η ασκητικÞτητα: Ισχàει για Þλουσ τουσ πιστοàσ ανεξÀρτητα απÞ
ηλικÝα, φàλο, χÀρισµα Ü εκκλησιαστικÞ αξÝωµα. ΕÝναι Ûνασ δοκιµασµÛνοσ τρÞποσ ελεàθερησ και συνειδητÜσ ζωÜσ που µε την
ασταµÀτητη προσευχÜ, τη συµµετοχÜ στα µυστÜρια τησ ΕκκλησÝασ, την εγκρÀτεια και την ταπεινοφροσàνη, τη διαρκÜ µετÀνοια
και τα Ûργα αγÀπησ, σκοπÞ Ûχει τον περιορισµÞ του ατοµικοà
θελÜµατοσ ñστε να εκφραστεÝ το θÛληµα του Θεοà µÛσα απÞ την
κοινωνÝα αγÀπησ που εÝναι η EκκλησÝα. Ο σκοπÞσ αυτÞσ φαÝνεται
πολà δàσκολοσ και απαιτεÝ λàπη, κÞπουσ και θυσÝεσ. Ùταν Þµωσ
πραγµατοποιεÝται, τÞτε γεµÝζει ανεÝπωτη χαρÀ τον πιστÞ (χαρµολàπη). Η ασκητικÞτητα αποτελεÝ επιπλÛον και τη âÀση για την
αντιµετñπιση του οικολογικοà προâλÜµατοσ, που στισ µÛρεσ µασ
Ûχει πÀρει τραγικÛσ διαστÀσεισ.
ñ Η αφοσÝωση στην ΠαρÀδοση: Για την ορθÞδοξη θεολογÝα εÝναι
πολυτιµÞτατη πηγÜ η ΠαρÀδοσÜ τησ, γιατÝ αποτελεÝ την πνευµατικÜ εµπειρÝα αιñνων Þλων των προηγοàµενων χριστιανικñν
γενεñν (των ΑποστÞλων, των ΑγÝων, των ΠατÛρων τησ ΕκκλησÝασ), Ûναν δοκιµασµÛνο τρÞπο ζωÜσ και τη âÀση τησ διαρκοàσ
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ανανÛωσÜσ τησ. Στην ΟρθÞδοξη ΕκκλησÝα δεν υπÀρχει "χÀσµα
γενεñν", ακριâñσ για τον λÞγο Þτι οι σàγχρονεσ χριστιανικÛσ
γενιÛσ σÛâονται τισ παρακαταθÜκεσ των παλαιοτÛρων, αλλÀ ταυτÞχρονα τισ εµπλουτÝζουν µε τισ δικÛσ τουσ εµπειρÝεσ.
ñ Η σταυρικÜ αγÀπη: ∆εν νοεÝται ορθÞδοξη πνευµατικÞτητα αποκοµµÛνη απÞ το πνεàµα αδελφοσàνησ που εκφρÀζεται µε την
ορθοπραξÝα, δηλαδÜ τα Ûργα αγÀπησ. ΑυτÜ η αγÀπη εÝναι µÝµηση τησ Ýδιασ τησ αγÀπησ που ο ΧριστÞσ Ûδειξε στουσ ανθρñπουσ
µε το Ûργο του αλλÀ κυρÝωσ µε το ΣταυρÞ και την ΑνÀστασÜ του.
Και εÝναι πÀντα "σταυρωµÛνη" αυτÜ η αγÀπη, γιατÝ προϋποθÛτει
την προσωπικÜ αυταπÀρνηση και θυσÝα χÀριν του συνανθρñπου.
ΜÞνο Ûτσι αποδεικνàει κÀποιοσ Þτι αγαπÀ και τον Ýδιο τον ΘεÞ
(Α´ Ιω. 4,20-21).
ñ Η σχÛση πνευµατικοà πατÛρα και τÛκνου: ΕÝναι η âÀση τησ πνευµατικÜσ ζωÜσ του ορθÞδοξου χριστιανοà. Ο πιστÞσ δεν εξοµολογεÝται απλÀ τισ αµαρτÝεσ του στον "πνευµατικÞ" του, για να πÀρει
τη συγχñρηση, αλλÀ µαθαÝνει απÞ την εµπειρÝα του "πνευµατικοà" πñσ να προχωρεÝ και να προοδεàει στον δικÞ του προσωπικÞ
πνευµατικÞ αγñνα. Ùταν αυτÜ η σχÛση εÝναι υγιÜσ και Þχι µηχανιστικÜ, εÝναι δυνατÞτερη απÞ τη σχÛση του πατÛρα µε το παιδÝ
του και αποτελεσµατικÞτερη απÞ τη σχÛση του προπονητÜ µε τον
αθλητÜ. ΜÛσα απÞ αυτÜ ο πιστÞσ µαθαÝνει την ελεàθερη υπακοÜ
και εµπιστοσàνη αλλÀ και τη διαρκÜ µετÀνοια, µετÀ απÞ κÀθε
αποτυχÝα.
ñ Το δηµοκρατικÞ πολÝτευµα: Στην ΟρθÞδοξη ΕκκλησÝα δεν υπÀρχουν Àρχοντεσ και εξουσιαζÞµενοι, οàτε ανñτερα και κατñτερα
µÛλη. Η διÀκριση ανÀµεσα σε κλÜρο και σε λαÞ, Þπωσ θα δοàµε σε
παρακÀτω ενÞτητα, εÝναι διÀκριση λειτουργικÜ και Þχι αξιολογικÜ. ΜÀλιστα, Þσο "ψηλÞτερα" âρÝσκεται κανεÝσ, τÞσο περισσÞτερο υπηρÛτησ των Àλλων πρÛπει να εÝναι. Ο τρÞποσ µε τον οποÝο
διοικεÝται η ΕκκλησÝα εÝναι συνοδικÞσ (µÛσω των ΣυνÞδων) και
γι’ αυτÞ âαθιÀ δηµοκρατικÞσ. Ùµωσ, καµιÀ απÞφαση οποιασδÜποτε ΣυνÞδου, ακÞµα και ΟικουµενικÜσ, αν δε γÝνει αποδεκτÜ
απÞ το λαÞ δε θεωρεÝται Ûγκυρη. ΚÀθε ενορÝα, κÀθε τοπικÜ ευχαριστιακÜ σàναξη, αποτελεÝ τη φανÛρωση Þλησ τησ ΕκκλησÝασ και
γι’αυτÞν το λÞγο εÝναι και η "ανñτερη πηγÜ εξουσÝασ" µÛσα στην
ΕκκλησÝα.
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Γ. OPΘO∆OΞIA KAI AIPEΣH
Η ΕκκλησÝα µε τα δÞγµατα και τουσ κανÞνεσ τησ οριοθετεÝ (θÛτει
τα σàνορα) για την ΑλÜθεια. ∆εν εÝναι τα δÞγµατÀ τησ εγκεφαλικÛσ,
αυθαÝρετεσ και αναπÞδεικτεσ αυθεντÝεσ. ΑντÝθετα, εÝναι αποστÀλαγµα τησ ιστορικÜσ εµπειρÝασ που Ûχουµε για το ΧριστÞ, εÝναι κοινÜ
πεÝρα Þλων των πιστñν, αφοροàν Þλο το Üθοσ και τη ζωÜ του ανθρñπου, γÝνονται ελεàθερα αποδεκτÀ µÛσω τησ πÝστησ και Ûχουν αφετηρÝα την αποκÀλυψη του Ýδιου του Θεοà στουσ ανθρñπουσ. Με αυτÀ η
ΕκκλησÝα οριοθετεÝ την αλÜθεια για τον ΤριαδικÞ ΘεÞ και το ΘεÀνθρωπο ΧριστÞ και υπερασπÝζεται την αξÝα και τον προορισµÞ του
ανθρñπου και του κÞσµου.
ΑυτÞ που αποκλÝνει απÞ την αλÜθεια τησ ΕκκλησÝασ Ü διαστρεâλñνει την πÝστη τησ εÝναι η αÝρεση. Οι αιρετικοÝ αποκÞπτονται απÞ
το σñµα τησ ΕκκλησÝασ και δηµιουργοàν ιδιαÝτερεσ θρησκευτικÛσ οµÀδεσ µε τισ δικÛσ τουσ ορθολογιστικÛσ δοξασÝεσ, που εÝτε διαστρÛφουν την αλÜθεια για το ΘεÞ εÝτε µειñνουν την αξÝα του ανθρñπου
και τησ κτÝσησ. Η ΟρθοδοξÝα, αντÝθετα, επειδÜ Ûχει την ΑλÜθεια, δηλαδÜ τον ΧριστÞ, επιµÛνει να âÀζει υψηλοàσ στÞχουσ για τον Àνθρωπο και δεν προσπαθεÝ να γÝνει αρεστÜ δηµαγωγñντασ. Íλλωστε "Þ,τι
αξÝζει στη ζωÜ πονÀ και εÝναι δàσκολο".

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ ΟρθοδοξÝα σηµαÝνει ορθÜ δοξολογÝα, ορθÜ δηλαδÜ λατρεÝα.
ΕÝναι η σωστÜ σχÛση του ανθρñπου µε το ΘεÞ, τουσ συνανθρñπουσ του και την κτÝση. ΕÝναι Ûνασ καινοàριοσ τρÞποσ ζωÜσ.
ñ ΒασικÀ γνωρÝσµατα τησ ΟρθοδοξÝασ εÝναι η εσχατολογικÜ τησ
âÀση, ο λατρευτικÞσ τησ πλοàτοσ, η ασκητικÞτητα, η αφοσÝωση
στην ΠαρÀδοση, η σταυρικÜ αγÀπη, η σχÛση πνευµατικοà πατÛρα και τÛκνου, το δηµοκρατικÞ τησ πολÝτευµα.
ñ Με τα δÞγµατα και τουσ κανÞνεσ τησ η ΟρθÞδοξη ΕκκλησÝα
οριοθετεÝ την ΑλÜθεια και αποκαλàπτει οτιδÜποτε διαστρεâλñνει αυτÜ την ΑλÜθεια που εÝναι η αÝρεση.
ñ Η ΟρθοδοξÝα επειδÜ Ûχει την ΑλÜθεια, δηλαδÜ το ΧριστÞ, âÀζει
υψηλοàσ στÞχουσ για τον Àνθρωπο και δε δηµαγωγεÝ για να
γÝνει αρεστÜ. ΚαθÛνασ µασ, Þµωσ, µπορεÝ να γνωρÝσει απÞ την
προσωπικÜ του εµπειρÝα πωσ "Þ,τι αξÝζει στη ζωÜ πονÀ και
εÝναι δàσκολο".
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EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. ΓιατÝ εÝναι προνÞµιο να εÝναι κανεÝσ ΟρθÞδοξοσ χριστιανÞσ; ∆εν
Ûχουν Àλλεσ θρησκεÝεσ Ü ιδεολογÝεσ αλÜθειεσ; Ποà âρÝσκεται η
διαφορÀ;
2. ΓιατÝ κατÀ τη γνñµη σου, επιµÛνει η ΟρθÞδοξη ΕκκλησÝα στον
περιορισµÞ του ατοµικοà µασ θελÜµατοσ για την πνευµατικÜ µασ
τελεÝωση; ΜπορεÝσ να âρεισ παραδεÝγµατα µÛσα απÞ την οικογÛνεια που δικαιñνουν αυτÜ την επιµονÜ τησ ΕκκλησÝασ;
3. ΜπορεÝ η ασκητικÞτητα που προâÀλλει η ΟρθÞδοξη ΕκκλησÝα
να γÝνει η âÀση για την αντιµετñπιση του οικολογικοà προâλÜµατοσ;
4. Οι υψηλοÝ στÞχοι που âÀζει η ΟρθοδοξÝα για τον Àνθρωπο εÝναι
µειονÛκτηµα Ü πλεονÛκτηµÀ τησ; ΓιατÝ;

12

Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΑΛΛΑ ∆ΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να γνωρÝσετε σε ποια σχÛση âρÝσκεται η ΟρθοδοξÝα µε τισ
Àλλεσ χριστιανικÛσ ΕκκλησÝεσ Ü ΟµολογÝεσ τησ ∆àσησ, τησ
ΑνατολÜσ και τισ Àλλεσ θρησκεÝεσ.
ñ Να κατανοÜσετε την αναγκαιÞτητα του ορθοà διαλÞγου ανÀµεσα στισ ΕκκλησÝεσ και τισ θρησκεÝεσ για µια ειρηνικÜ συµâÝωση των λαñν τησ γησ.
« Îνα καλοκαιριÀτικο απÞγευµα του 1054, την ñρα που επρÞκειτο να αρχÝσει η ακολουθÝα στον ναÞ τησ ΑγÝασ ΣοφÝασ στην Κωνσταντινοàπολη, ο
καρδινÀλιοσ ΟυµâÛρτοσ και δàο Àλλοι λεγÀτοι του ΠÀπα εισÜλθαν στον ναÞ
και κατευθàνθηκαν στο ΙερÞ. ∆εν εÝχαν Ûρθει για να προσευχηθοàν. ΤοποθÛτησαν µια Βοàλα Αφορισµοà πÀνω στην αγ. ΤρÀπεζα και Ûφυγαν αµÛσωσ.
Καθñσ περνοàσε απÞ τη δυτικÜ πàλη, ο καρδινÀλιοσ τÝναξε τη σκÞνη απÞ τα
πÞδια του, λÛγοντασ: «Ο ΘεÞσ ασ δει και ασ κρÝνει». Îνασ διÀκονοσ, µε µεγÀλη στενοχñρια, Ûτρεξε απÞ πÝσω του παρακαλñντασ τον να πÀρει πÝσω το Ûγγραφο. Ο ΟυµâÛρτοσ αρνÜθηκε. Το Ûγγραφο πετÀχτηκε στο δρÞµο.
ΑυτÞ εÝναι το συµâÀν που Ûχει γÝνει συµâατικÀ δεκτÞ ωσ η αρχÜ του µεγÀλου
σχÝσµατοσ µεταξà τησ ορθÞδοξησ ΑνατολÜσ και τησ λατινικÜσ ∆àσησ. Το σχÝσµα Þµωσ, σàµφωνα µε τη γενικÜ Àποψη των ιστορικñν, δεν εÝναι στην πραγµατικÞτητα Ûνα γεγονÞσ του οποÝου µποροàµε µε ακρÝâεια να χρονολογÜσουµε την αρχÜ. ΕÝναι κÀτι που αναπτàχθηκε σταδιακÀ, ωσ αποτÛλεσµα µιασ
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µακρÀσ και περÝπλοκησ διαδικασÝασ, που Àρχισε πολà πριν τον ενδÛκατο αιñνα και ολοκληρñθηκε αρκετÀ αργÞτερα. Σ’ αυτÜ τη µακρÀ και περÝπλοκη
διαδικασÝα πολλÛσ Üσαν οι επιρροÛσ που Ûπαιξαν ρÞλο. Το σχÝσµα επηρεÀστηκε απÞ πολιτιστικοàσ, πολιτικοàσ και οικονοµικοàσ παρÀγοντεσ. Η âασικÜ του Þµωσ αιτÝα δεν Üταν κοσµικÜ αλλÀ θεολογικÜ. Σε τελευταÝα ανÀλυση
η ∆àση και η ΑνατολÜ διαφωνοàσαν σε δογµατικÀ ζητÜµατα – και πιο συγκεκριµÛνα σε δàο: στισ παπικÛσ αξιñσεισ και το Filioque".
ΚÀλλιστου Ware, Η ΟρθÞδοξη ΕκκλησÝα,
Εκδ. ΑκρÝτασ, ΑθÜνα 1996, σσ. 77-78

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

A. ANATOΛH KAI ∆YΣH

Ο ΧριστιανισµÞσ στην ΑνατολÜ και στη
∆àση απÞ πολà νωρÝσ φÀνηκε να διαφοροποισχÝσµα, ΠÀπασ,
εÝται. Σ’ αυτÞ συνÛâαλε ο τρÞποσ µε τον οποÝο
Λοàθηροσ,
∆ιαµαρτυρÞµενοι, οι πατÛρεσ και των δàο περιοχñν διατàπωσαν
τον θεολογικÞ τουσ λÞγο. Στην ΑνατολÜ προΚÞπτεσ,
εÝχε η εµπειρÝα, η Àσκηση και η καρδιÀ.
φανατισµÞσ
×ταν Ûνασ τρÞποσ µυστικÜσ προσÛγγισησ του
Θεοà και του κÞσµου. Στη ∆àση, αντÝθετα,
προεÝχε ο ορθÞσ λÞγοσ µÛσα απÞ µια δικανικÜ (νοµικÝστικη) κατανÞηση του µυστηρÝου τησ ΕκκλησÝασ. ×ταν µια υπερευαισθητοποÝηση σε θÛµατα δικαÝου που καθÞριζαν τον τρÞπο µε τον οποÝο âÝωναν
οι χριστιανοÝ στη ∆àση την πνευµατικÞτητα τησ διδασκαλÝασ του
Χριστοà. Στην ΑνατολÜ προεÝχε η µυστηριακÜ ζωÜ των πιστñν, η ÀσκησÜ τουσ που περνοàσε µÛσα απÞ âασικÛσ στιγµÛσ του âÝου τουσ,
τη γÛννηση, το âÀπτισµα, το γÀµο, τη χαρÀ τησ ζωÜσ, το δηµοτικÞ
τραγοàδι, τη νηστεÝα, τισ γιορτÛσ και τα πανηγàρια, τη µοναχικÜ
ζωÜ. Η ΕκκλησÝα Üταν παροàσα σε κÀθε εκδÜλωση, στη χαρÀ, στην
αρρñστια, στο χτÝσιµο ενÞσ σπιτιοà, στο Àνοιγµα ενÞσ πηγαδιοà, στο
θερισµÞ, στον τρυγητÞ, στη συγκοµιδÜ, στα πρωτοâρÞχια κ.τ.λ. Στη
∆υτικÜ ΕκκλησÝα ο κλÜροσ Üταν αποµακρυσµÛνοσ απÞ τον λαÞ, περιορισµÛνοσ στα µοναστÜρια και η ΕκκλησÝα καθÞριζε µε âÀση τουσ
κανÞνεσ τησ, σαν κρατικÜ δàναµη, τη ζωÜ των χριστιανñν ωσ υπηκÞων ενÞσ κρÀτουσ του Θεοà.
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B. H OPΘO∆OΞIA ΣTH ΣXEΣH THΣ ME TON PΩMAIOKAΘOΛIKIΣMO KAI TIΣ ΠPOTEΣTANTIKEΣ OMOΛOΓIEΣ
ΑπÞ την εποχÜ που Ûγινε οριστικÞ το σχÝσµα ανÀµεσα στην ΑνατολικÜ και τη ∆υτικÜ ΕκκλησÝα καθεµÝα απÞ τισ δàο ΕκκλησÝεσ πορεàτηκε το δικÞ τησ δρÞµο. Το γεγονÞσ Þτι επÝ αιñνεσ δεν υπÜρχε καµÝα σχÛση µεταξà τουσ µεγÀλωσε το χÀσµα, την καχυποψÝα και την εχθρÞτητα. Η ΑνατολικÜ παρÛµεινε ταπεινÜ και ταπεινñθηκε περισσÞτερο µε την κατÀκτηση των ορθοδÞξων περιοχñν τησ ΒυζαντινÜσ
αυτοκρατορÝασ απÞ τουσ Οθωµανοàσ, ενñ θα µποροàσε να αποτραπεÝ αυτÞ, αν âοηθοàσαν οι ∆υτικοÝ. Οι ∆υτικοÝ αρκÛστηκαν στην επÝδειξη τησ δàναµÜσ τουσ µε την επιâολÜ των διδασκαλιñν τησ
ΕκκλησÝασ τουσ, µε τρÞπο υπερÜφανο και âÝαιο, στισ συνειδÜσεισ
των λαñν τησ Ευρñπησ. AποτÛλεσµα αυτοà Üταν ο ΜαρτÝνοσ Λοàθηροσ (16οσ αι.) να δηµιουργÜσει Ûνα κÝνηµα διαµαρτυρÝασ κατÀ των
αυθαιρεσιñν του ΠÀπα και των απεσταλµÛνων του, µε αποτÛλεσµα
να γÝνει Ûνα νÛο σχÝσµα στην Ευρñπη µεταξà των Ρωµαιοκαθολικñν
και των Προτεσταντñν Ü των ∆ιαµαρτυροµÛνων. Οι τελευταÝοι αρνÜθηκαν το µυστηριακÞ χαρακτÜρα τησ ΕκκλησÝασ, τον κλÜρο και «Και οι δàο πλευρÛσ âαρàνονται µε
τα µυστÜρια εκτÞσ απÞ το ΒÀπτι- σφÀλµατα στο ανθρñπινο επÝπεδο.
Οι ΟρθÞδοξοι, παραδεÝγµατοσ χÀσµα.
ριν, θα πρÛπει να µÛµφονται τουσ εΗ ΟρθοδοξÝα δεν Ûπαψε να αυτοàσ τουσ για την υπεροψÝα και
προσεàχεται υπÛρ τησ ενñσεωσ την περιφρÞνηση που Ûδειχναν στη
των Εκκλησιñν και επιστροφÜσ ∆àση κατÀ τη ΒυζαντινÜ περÝοκÀθε πλανηµÛνου στην Ορθοδο- δο… ΚÀθε δε πλευρÀ, ενñ ισχυρÝξÝα. Τα τελευταÝα πενÜντα χρÞνια ζεται πωσ αποτελεÝ τη ΜÝα αληθινÜ
ΕκκλησÝα, θα πρÛπει να παραδεÛχει ξεκινÜσει µια σειρÀ διαλÞ- χτεÝ πωσ στο ανθρñπινο επÝπεδο Ûγων µε τη ΡωµαιοκαθολικÜ και χει αξιοθρÜνητα φτωχàνει λÞγω
την ΑγγλικανικÜ ΕκκλησÝα, ενñ του χωρισµοà. Η ελληνικÜ ΑνατοâρÝσκεται σε µια ειρηνικÜ σχÛση λÜ και η λατινικÜ ∆àση χρειÀζοµε την ΠροτεσταντικÜ ΕκκλησÝα νταν και ακÞµη χρειÀζονται η µια
και συνεργÀζεται µε αυτÜν σε την Àλλη. Το µÛγα σχÝσµα αποδεÝχτηκε εξÝσου τραγικÞ και για τα
πολλÀ επÝπεδα µÛσω του Παγκοδυο µÛρη»
σµÝου ΣυµâουλÝου των Εκκλησιñν.
ΚÀλλιστοσ Ware, Η ΟρθÞδοξη
ΕκκλησÝα, σσ.104-105.
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«ΕµεÝσ οι χριστιανοÝ, οφεÝλουµε να
εργασθοàµε πολà µε την προοπτικÜ
αυτÜσ τησ συνÀντησησ (µε τισ Àλλεσ
θρησκεÝεσ). ΑυτÞ εÝναι περισσÞτερο ενδιαφÛρον παρÀ να φιλονικοàµε µεταξà µασ»

Γ. OPΘO∆OΞIA KAI ANATOΛIKEΣ EKKΛHΣIEΣ

Και στο χñρο τησ ΑνατολÜσ
δεν Ûλειψαν οι θεολογικÛσ διαµÀχεσ και οι διαιρÛσεισ. Η ΜÛση
ΑνατολÜ παρουσÝαζε µεγÀλη ποικιλÝα λαñν και πολιτισµικñν πεΠατριÀρχησ ΒαρθολοµαÝοσ
στο âιâλÝο Olivier Clément,
ριâαλλÞντων. Σε συνδυασµÞ µε τη
Η αλÜθεια ελευθερñσει υµÀσ,
φàση Þλων αυτñν των λαñν που
εκδ. ΑκρÝτασ, ΑθÜνα 1997, σ. 291.
παρουσιÀζει µεγÀλη ευαισθησÝα
σε θρησκευτικÀ θÛµατα προÛκυψαν πολλÛσ παρερµηνεÝεσ για συγκεκριµÛνεσ διδασκαλÝεσ του Χριστοà και για το ΧριστÞ. Îτσι, διασñζονται µÛχρι σÜµερα αρχαÝεσ
ΕκκλησÝεσ µονοφυσιτικÛσ, Þπωσ οι ΚÞπτεσ τησ Αιγàπτου και τησ ΑιθιοπÝασ, οι ΑρµÛνιοι ΜονοφυσÝτεσ, οι ΜελχÝτεσ, οι ΙακωâÝτεσ, οι ΝεστοριανοÝ. Με τισ ΜονοφυσιτικÛσ ΕκκλησÝεσ η ΟρθÞδοξη ΕκκλησÝα
Ûχει ξεκινÜσει διÀλογο για την εξεàρεση λàσησ µε σκοπÞ την προσÛγγιση των Εκκλησιñν.

∆. H OPΘO∆OΞIA KAI OI AΛΛEΣ ΘPHΣKEIEΣ
Η ΟρθοδοξÝα âλÛπει τισ παγκÞσµιεσ θρησκεÝεσ ωσ συµπαθεÝσ προσπÀθειεσ αναζÜτησησ του Θεοà, παρÀ το γεγονÞσ Þτι µπορεÝ να διαφωνεÝ µε τον τρÞπο, µε τον οποÝο πραγµατοποιοàν αυτÜ την αναζÜτηση, επειδÜ λεÝπει απÞ αυτÛσ το κατ’ εξοχÜν κÛντρο τησ πÝστησ, ο
ΧριστÞσ. Πιστεàει Þτι Þλεσ οι θρησκεÝεσ, αν συνεργασθοàν, µποροàν
να µειñσουν τη âÝα, το µÝσοσ ανÀµεσα στουσ ανθρñπουσ, να συµâÀλουν στην ειρÜνη και τη συνεργασÝα των λαñν τησ γησ. Η ιεραποστολικÜ εργασÝα σε περιâÀλλοντα Àλλων θρησκειñν δε γÝνεται, αν δεν το
αποδεχθοàν Ü δεν το ζητÜσουν ελεàθερα οι Àνθρωποι των περιοχñν
αυτñν.

E. OI KIN∆YNOI AΠO THN ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣH
ΕÝναι γνωστÞσ σε Þλουσ ο Þροσ αυτÞσ: παγκοσµιοποÝηση. ΑναφÛρεται σε πολλÀ επÝπεδα, εποµÛνωσ και στη θρησκευτικÜ πÝστη, που
λÞγω του ανοÝγµατοσ Þλων των κοινωνιñν τησ γησ και τησ προσÛγγισÜσ τουσ µε τα ΜÛσα ΜαζικÜσ ΕνηµÛρωσησ , υπÀρχει ο ορατÞσ κÝνδυ-
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νοσ να συµâεÝ Ûνα λαθεµÛνο πλησÝασµα των θρησκειñν. Στην περÝπτωση αυτÜ θα συµâεÝ Ûνα ανακÀτεµα διδασκαλιñν και παραδÞσεων
, το οποÝο µÀλλον θα επιφÛρει σàγχυση στο νου των ανθρñπων και
θα τουσ οδηγÜσει σε λαθεµÛνο τρÞπο ζωÜσ.
ΑπÛναντι στον κÝνδυνο αυτÞν η ΟρθοδοξÝα προτεÝνει στα µÛλη
τησ να συσπειρωθοàν γàρω απÞ την ορθÞδοξη παρÀδοση, ñστε να
âιñσουν αληθινÀ και να âλÛπουν µε γνÜσιο τρÞπο τουσ συνανθρñπουσ τουσ που παρουσιÀζουν διαφορÛσ ωσ προσ τη σàλληψη τουσ
νοÜµατοσ τησ ζωÜσ.

ΣT. Η OPΘO∆OΞIA ΣEBETAI KAI ∆E ΦANATIZEI
ΕκεÝνο που Ûχει µεγÀλη σηµασÝα εÝναι να κα- «Στο θρησκευτικÞ µÝσοσ, που εÝναι στην πραγτανοηθεÝ Þτι η Ορθοδο- µατικÞτητα µÝσοσ κατÀ τησ θρησκεÝασ, στον
πÞλεµο εν ονÞµατι των θρησκειñν που εÝναι
ξÝα δεν φανατÝζει τα µÛστην πραγµατικÞτητα πÞλεµοσ εναντÝον των
λη τησ, αλλÀ ζητÀει απÞ θρησκειñν ο ΠατριÀρχησ ΒαρθολοµαÝοσ αντιαυτÀ νηφαλιÞτητα και παραθÛτει την αγÀπη του Χριστοà: «Μην αφÜγνησιÞτητα στην αντιµε- νεισ να σε νικÜσει το κακÞ, αλλÀ να νικÀσ το
τñπιση κÀθε αντÝθετου κακÞ µε το αγαθÞ.»
µε την πÝστη τουσ συνανθρñπου. Ο θρησκευτι- Olivier Clément, Η αλÜθεια ελευθερñσει υµÀσ,
εκδ. ΑκρÝτασ, ΑθÜνα 1996, σ. 249.
κÞσ φανατισµÞσ διαδÝδεται απÞ ανθρñπουσ δÞλου και âÝασ που κρàâουν κÀτω απÞ τη σηµαÝα του Θεοà τισ προσωπικÛσ τουσ φιλοδοξÝεσ Ü παραφροσàνεσ. Στην ΟρθÞδοξη ΕκκλησÝα
δεν Ûχει θÛση ο φανατισµÞσ, κι αν µερικÛσ φορÛσ κληρικοÝ Ü πιστοÝ
εµφανÝζουν τÛτοια συµπτñµατα, αυτÞ οφεÝλεται στην προσωπικÜ
τουσ αδυναµÝα να σεâαστοàν τη διαφορετικÞτητα του Àλλου.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ ΑνατολικÜ και ∆υτικÜ ΕκκλησÝα διαφÛρουν στον τρÞπο σκÛψησ
και âÝωσησ τησ διδασκαλÝασ του Χριστοà. ΕÝναι ωστÞσο αναγκαÝο να συνεργασθοàν στο µÛλλον.
ñ Η ΕκκλησÝα âλÛπει µε συµπÀθεια τισ Àλλεσ θρησκεÝεσ παρÀ τισ
ριζικÛσ διαφορÛσ που Ûχει µε αυτÛσ.
ñ Η ΟρθοδοξÝα Ûχει να διαδραµατÝσει σηµαντικÞ ρÞλο µε τισ
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Àλλεσ ΕκκλησÝεσ και τισ θρησκεÝεσ για τη συναδÛλφωση των
λαñν και την ειρηνικÜ τουσ συνàπαρξη, µακριÀ απÞ κÀθε φανατισµÞ και εχθρÞτητα.
EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Ο διαφορετικÞσ τρÞποσ σàλληψησ τησ ζωÜσ στην ΑνατολικÜ και
τη ∆υτικÜ ΕκκλησÝα Ûχει αντÝκτυπο στη ζωÜ ενÞσ νÛου σÜµερα;
2. ΜπορεÝσ να ελÛγξεισ και να περιγρÀψεισ τα συναισθÜµατÀ σου
απÛναντι σε Ûνα µουσουλµÀνο, ινδουιστÜ Ü âουδιστÜ συνοµÜλικο
σου;
3. Îχει θÛση στην προσωπικÜ σου ζωÜ ο θρησκευτικÞσ φανατισµÞσ;

13

Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να γνωρÝσετε τη θÛση τησ ΟρθοδοξÝασ για την àλη.
ñ Να συνειδητοποιÜσετε Þτι η ΕκκλησÝα µασ προσφÛρει τη
δυνατÞτητα µεταµÞρφωσησ τησ àλησ σε τρÞπο δοξολογÝασ
του Θεοà.
12

ΠÀντα µοι ξεστιν, λλ’ ο πÀντα

συµφÛρει· πÀντα µοι ξεστιν, λλ’
οκ γg ξουσιασθÜσοµαι πÞ τι13
νοσ. τa âρñµατα τF κοιλÝÖα καd 

κοιλÝα το σ âρñµασιν·  δb Θεeσ καd
ταàτην καd τατα καταργÜσει. τe δb
σµα ο τF πορνεÝÖα, λλa τÿ KυρÝÿω, καd  Kàριοσ τÿ σñµατι· 14 δb
Θεeσ καd τeν Kàριον γειρε καd
µσ ξεγερε διa τσ δυνÀµεωσ
ατο. 15οκ οδατε Âτι τa σñµατα

ΜερικοÝ µεταξà σασ λÛνε: "Ùλα µοà
επιτρÛπονται". ΣωστÀ· Þλα Þµωσ
δεν εÝναι προσ το συµφÛρον. Εγñ θα
Ûλεγα: "Ùλα µοà επιτρÛπονται, εγñ
Þµωσ δε θα αφÜσω τÝποτα να µε κυριÛψει". ΛÛνε επÝσησ: "Οι τροφÛσ
προορÝζονται για την κοιλιÀ και η
κοιλιÀ εÝναι καµωµÛνη για τισ τροφÛσ· ο ΘεÞσ θα τα αχρηστεàσει και
το Ûνα και το Àλλο". Ναι, το σñµα
Þµωσ δεν Ûγινε για να πορνεàουµε,
αλλÀ για να δοξÀζουµε τον Κàριο,
και ο Κàριοσ θα δοξÀσει το σñµα.
Και ο ΘεÞσ που ανÛστησε τον Κàριο, µε τη δàναµÜ του θα αναστÜσει
κι εµÀσ. ∆εν ξÛρετε Þτι τα σñµατÀ
σασ εÝναι µÛλη του σñµατοσ του
Χριστοà; Μπορñ, λοιπÞν, να πÀρω
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µν µÛλη Xριστο στιν; ρα οsν
τa µÛλη το Xριστο ποιÜσω πÞρ16
νησ µÛλη; µc γÛνοιτο.  οκ οδατε

Âτι  κολλñµενοσ τF πÞρνFη ²ν σµÀ
στιν; σονται γÀρ, φησÝν, ο δàο εσ
σÀρκα µÝαν· 17 δb κολλñµενοσ τÿ 
KυρÝÿω ²ν πνεµÀ στι. 18φεàγετε τcν
πορνεÝαν. πν µÀρτηµα Â aν ποιÜσFη νθρωποσ κτeσ το σñµατÞσ
στιν·  δb πορνεàων εσ τe διον
19
σµα µαρτÀνει.  οκ οδατε Âτι

τe σµα χετε πe Θεο, καd οκ
στb αυτν,

20

γορÀσθητε γaρ

τιµσ· δοξÀσατε δc τeν Θεeν ν τÿ
σñµατι µν καd ν τÿ  πνεàµατι
µν, ±τινÀ στι το Θεο.

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

κÀτι που εÝναι µÛλοσ του σñµατοσ
του Χριστοà και να το κÀνω µÛλοσ
του σñµατοσ µιασ πÞρνησ; ΠοτÛ τÛτοιο πρÀγµα! × µÜπωσ δεν ξÛρετε
Þτι αυτÞσ που δÛνεται µε µια πÞρνη
γÝνεται Ûνα σñµα µαζÝ τησ; ΓιατÝ,
καθñσ λÛει η ΓραφÜ, οι δàο θα γÝνουν Ûνα σñµα. Ùποιοσ Þµωσ συνδÛεται µε τον Κàριο, γÝνεται Ûνα
πνεàµα µαζÝ του. ΜακριÀ απÞ την
πορνεÝα! ΚÀθε Àλλο αµÀρτηµα που
µπορεÝ να διαπρÀξει κανεÝσ âρÝσκεται Ûξω απÞ το σñµα του· αυτÞσ Þµωσ που πορνεàει âεâηλñνει το Ýδιο
του το σñµα. × µÜπωσ δεν ξÛρετε Þτι το σñµα σασ εÝναι ναÞσ του ΑγÝου Πνεàµατοσ το οποÝο σασ χÀρισε
ο ΘεÞσ και âρÝσκεται µÛσα σασ; ∆εν
ανÜκετε στον εαυτÞ σασ· σασ αγÞρασε ο ΘεÞσ και πλÜρωσε το τÝµηµα.
Το ΘεÞ λοιπÞν να δοξÀζετε µε το
σñµα σασ και το πνεàµα σασ, τα οποÝα ανÜκουν στο ΘεÞ.
Α´ Κορ. 6,12-20

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

Στο πρñτο âιâλÝο τησ ΑγÝασ ΓραφÜσ αναφÛρεται Þτι ο ΘεÞσ ελεàθερα και απÞ αγÀπη δηµιοàργησε "εκ του µηδενÞσ" κÀθε υλικÜ και πνευµατικÜ πραγµατικÞτητα. Και Þπωσ Ûνασ καλÞσ µουσικÞσ θα γρÀψει Ûνα καλÞ τραγοàδι, Ûτσι και ο ΘεÞσ, που απÞ τη φàση του εÝναι καλÞσ και αγαθÞσ,
δηµιοàργησε µÞνο "καλÀ λÝαν" δηµιουργÜµατα.
ΑυτÜ η αλÜθεια âεâαιñνεται παραστατικÀ µÛσα
στη ΓÛνεση µε την εικÞνα να âλÛπει ο ΘεÞσ τη δηµιουργÝα του και να την περιγρÀφει ωσ πολà καλÜ. ΣκοπÞσ τησ δηµιουργÝασ του Üταν µε την ελεàθερη συµµετοχÜ του
ανθρñπου στο σχÛδιÞ του και ο Ýδιοσ, αλλÀ και ολÞκληρη η κτÝση να ο-

δηµιουργÝα
υλικÞτητα
σñµα
τÛχνη
οµορφιÀ
φθορÀ
µεταµÞρφωση
ΒασιλεÝα Θεοà
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δηγηθοàν στην τελειÞτητα, δηλαδÜ στην ÛνωσÜ τουσ µε το ΘεÞ. ΤÝποτα απÞ τη δηµιουργÝα του, ορατÜ και αÞρατη, υλικÜ και πνευµατικÜ,
δεν Ûπρεπε να πÀει χαµÛνο· Ùλα προορÝζονταν να ζÜσουν και Þχι να οδηγηθοàν στην καταστροφÜ και στο θÀνατο. Σε αντÝθεση λοιπÞν µε
Àλλεσ κοσµοθεωρÝεσ ο χριστιανισµÞσ ευθàσ εξ αρχÜσ αντιµετñπισε και
την àλη ωσ αποδÛκτη τησ σωτηρÝασ του Θεοà. Το µÜνυµα τησ ΑγÝασ
ΓραφÜσ και των ΠατÛρων τησ ΕκκλησÝασ Üταν πÀντα ξεκÀθαρο: Η àλη
εÝναι Ûνα πολà καλÞ δηµιοàργηµα του Θεοà και η σωτηρÝα δεν αφορÀ
µÞνο στισ πνευµατικÛσ πραγµατικÞτητεσ αλλÀ και στισ υλικÛσ.

B. O ΘEANΘPΩΠOΣ XPIΣTOΣ, H ΠPAΓMATIKH EIKONA
TOY ΘEOY
Ο Àνθρωποσ µε την επιλογÜ του να πει Þχι στην πρÞσκληση του
Θεοà ανÛκοψε την πορεÝα του θεϊκοà σχεδÝου, αλλÀ δεν το µαταÝωσε.
Ο ΘεÞσ επενÛâαινε µÛσα στην ανθρñπινη ιστορÝα, ιδιαÝτερα στα
πλαÝσια του λαοà του ΙσραÜλ. Η πιο αποφασιστικÜ του Þµωσ επÛµâαση Ûγινε µε την ενσÀρκωση, το Ûργο, το ΣταυρÞ και την ΑνÀσταση
του Υιοà του. Η ΕκκλησÝα µασ διδÀσκει Þτι ο ΧριστÞσ, ο προϋπÀρχων ΥιÞσ του Θεοà, παραµÛνοντασ τÛλειοσ ΘεÞσ Ûγινε και τÛλειοσ Àνθρωποσ, για να δεÝξει στον Àνθρωπο τον δρÞµο προσ την τελεÝωση. Ο
ΘεÞσ φÞρεσε ανθρñπινο σñµα, εντÀχθηκε σε Ûνα λαÞ, µÝλησε τη
γλñσσα του, µεγÀλωσε σε µια οικογÛνεια, εÝχε συγγενεÝσ, φÝλουσ και
επÀγγελµα. Îγινε δηλαδÜ Àνθρωποσ σε Þλα Þµοιοσ µε εµÀσ εκτÞσ απÞ το Þτι Üταν αναµÀρτητοσ. Με την ενανθρñπησÜ του âεâαÝωσε την
αξÝα τησ ανθρñπινησ φàσησ και του ανθρñπινου σñµατοσ, κατοχàρωσε τη σπουδαιÞτητα τησ àλησ και κÀλεσε τον Àνθρωπο να τον µιµηθεÝ, αφοà ΑυτÞσ Üταν η µÞνη πραγµατικÜ εικÞνα του Θεοà. ΜÛσα
απÞ αυτÜ την ελεàθερη και συνειδητÜ µÝµηση ο Àνθρωποσ και µαζÝ
του και ολÞκληρη η κτÝση µποροàσαν να ξαναâροàν τον "κατÀ φàση", τον φυσιολογικÞ δηλαδÜ προορισµÞ τουσ.
∆εν αποδÛχθηκε λοιπÞν απλÀ την àλη ο ΧριστÞσ, αλλÀ Ûδειξε και
τον δρÞµο - ΑυτÞσ ο Ýδιοσ Üταν ο δρÞµοσ - πñσ η àλη µπορεÝ να µεταµορφωθεÝ, να γÝνει τρÞποσ δοξολÞγησησ του Θεοà και να "αναστηθεÝ".

Γ. H EKKΛHΣIA METAMOPΦΩNEI THN YΛH
Το αγιαστικÞ Ûργο του Χριστοà συνεχÝζει µÛσα στην πορεÝα τησ ιστορÝασ το Σñµα του, η ΕκκλησÝα. ΑπÞ τα πρñτα âÜµατÀ τησ η
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ΕκκλησÝα εναντιñθηκε σε κÀθε µονοφυσιτισµÞ που οδηγοàσε σε υποτÝµηση και απαξÝωση τησ àλησ. ΚαταπολÛµησε Ûντονα τισ κακοδοξÝεσ που µεÝωναν Ü αµφισâητοàσαν την ανθρñπινη φàση του Χριστοà, αρνÜθηκε να κÀνει διδασκαλÝα τησ την υποτÝµηση και καταπÝεση του ανθρñπινου σñµατοσ, τησ γυναÝκασ, των αισθÜσεων και
τησ γενετÜσιασ σφαÝρασ τησ ζωÜσ και κατοχàρωσε την αξÝα τησ àλησ
ακÞµα και µε την καταδÝκη των εικονοµÀχων, Þσων δηλαδÜ πÝστευαν
Þτι δεν πρÛπει να απεικονÝζουµε τον ΧριστÞ και τουσ αγÝουσ του µε
υλικÀ µÛσα. ΠαρÞτι µερικÛσ φορÛσ πολλοÝ χριστιανοÝ, επηρεασµÛνοι
απÞ ξÛνεσ προσ τον χριστιανισµÞ κοσµοθεωρÝεσ (ΠλατωνισµÞ-νεοπλατωνισµÞ, Γνñση) Ü παρασυρµÛνοι απÞ απλοϊκοàσ ηθικισµοàσ,
δηµιουργοàσαν Ü και δηµιουργοàν ακÞµα την εντàπωση Þτι ο χριστιανισµÞσ αποστρÛφεται το ανθρñπινο σñµα και τισ λειτουργÝεσ του
Ü την àλη, η ΕκκλησÝα Ûµεινε ευλαâικÀ προσηλωµÛνη στο να θεωρεÝ
το σñµα ωσ µÛσο δοξολογÝασ του Θεοà (âλÛπε το κεÝµενο) και την àλη ωσ αντικεÝµενο τησ σωτηρÝασ Του.
∆εν αρκεÝται Þµωσ η ΕκκλησÝα στην αποδοχÜ τησ àλησ. Η àλη, Þπωσ και το σñµα µασ, µÛχρι να ολοκληρωθεÝ το σχÛδιο του Θεοà µε τη
∆ευτÛρα ΠαρουσÝα του και τον ερχοµÞ τησ ΒασιλεÝασ του Θεοà, συνεχÝζουν να φθεÝρονται και να πεθαÝνουν. Η ΕκκλησÝα Þµωσ, που εÝναι ο πυρÜνασ του µεταµορφωµÛνου κÞσµου, µÛσα απÞ τα µυστÜριÀ
τησ, κυρÝωσ, συντελεÝ σταδιακÀ τον αφθαρτισµÞ Þλου του κÞσµου µε
τη δρÀση του ΑγÝου Πνεàµατοσ. Îτσι:
«Iνα καÝ διÀ στοιχεÝων, καÝ δι’
γγÛλων καÝ δι’ νθρñπων, καÝ
διÀ ρωµÛνων, καÝ δι’ ορÀτων,
δοξÀζηταÝ σου τÞ ΠανÀγιον
Oνοµα».
ΕυχÜ του ΜεγÀλου
Αγιασµοà των ΘεοφανεÝων

ñ Το ψωµÝ και το κρασÝ τησ ΘεÝασ
ΕυχαριστÝασ γÝνονται Σñµα και
ΑÝµα του Χριστοà,
ñ το νερÞ του ΒαπτÝσµατοσ και του
Αγιασµοà γÝνεται φορÛασ αγιασµοà,
ñ το λÀδι του ΕυχελαÝου αγιÀζεται
και γÝνεται θεραπευτικÞ για τισ
ψυχÛσ και

ñ τα σñµατα των πιστñν (σñµατα αγÝων Þπωσ του Αγ. ∆ιονυσÝου,
Αγ. ΣπυρÝδωνα κ.À.) γνωρÝζουν απÞ τñρα Ûνα εÝδοσ αφθαρτισµοà
και γÝνονται πηγÛσ θεραπειñν και αγιασµοà.
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∆. TO OPAMA THΣ BAΣIΛEIAΣ TOY ΘEOY
Ùλα αυτÀ τα παραδεÝγµατα δεÝχνουν Þτι η ΕκκλησÝα, συνεχÝζοντασ το Ûργο του Χριστοà, σταδιακÀ και αθÞρυâα µεταµορφñνει την
àλη για να µπορÛσει να ζÜσει και αυτÜ στην αναµενÞµενη ΒασιλεÝα
του Θεοà. ΑυτÜ την πραγµατικÞτητα αποτυπñνει η ΜεταµÞρφωση
του Ýδιου του Χριστοà και αυτÞ το Þραµα περιγρÀφει και ο προφÜτησ ΙωÀννησ στην ΑποκÀλυψη (21,1-5):
ΤÞτε εÝδα Ûναν καινοàριο ουρανÞ και µια καινοàρια γη. Ο πρñτοσ ουρανÞσ
κι η πρñτη γη εξαφανÝστηκαν, κι η θÀλασσα δεν υπÀρχει πια. Κι εÝδα την Àγια ΠÞλη, τη νÛα ΙερουσαλÜµ, να κατεâαÝνει απÞ τον ουρανÞ, απÞ το ΘεÞ, Ûτοιµη σα τη νàφη που στολισµÛνη περιµÛνει τον Àντρα τησ. Κι Àκουσα µια
δυνατÜ φωνÜ απ’ το θρÞνο να λÛει: "Να, η κατοικÝα του Θεοà µαζÝ µε τουσ
ανθρñπουσ. Θα κατοικÜσει µαζÝ τουσ κι αυτοÝ θα αποτελοàν το λαÞ του. Ο Ýδιοσ ο ΘεÞσ θα εÝναι µαζÝ τουσ, θα διñξει κÀθε δÀκρυ απÞ τα µÀτια τουσ, κι ο
θÀνατοσ δεν θα υπÀρχει πια· οàτε πÛνθοσ οàτε κλÀµα οàτε πÞνοσ θα υπÀρχει
πια, γιατÝ τα παλιÀ πÛρασαν". Και εÝπε αυτÞσ που καθÞταν στο θρÞνο: "Να,
Þλα τα κÀνω καινοàρια".

E. "ΠPOΣ∆OKΩ ANAΣTAΣIN NEKPΩN"
Ùταν ο ΑπÞστολοσ Παàλοσ κηρàττοντασ στον Íρειο ΠÀγο στην
ΑθÜνα µÝλησε στουσ ΑθηναÝουσ για την εκ νεκρñν ανÀσταση του
Χριστοà, αυτοÝ, κοροϊδεàοντÀσ τον, τον Ûδιωξαν ευγενικÀ απÞ το âÜµα. ×ταν ανοησÝα κατÀ τουσ αρχαÝουσ Îλληνεσ να αναστηθεÝ το σñµα, που το θεωροàσαν φυλακÜ τησ ψυχÜσ και να συνεχÝζει να εÝναι
φυλακÜ για µια αιωνιÞτητα. Η ΕκκλησÝα Þµωσ επιµÛνει στο Σàµâολο
τησ ΠÝστησ τησ: προσδοκñ ανÀστασιν νεκρñν. ∆εν ελπÝζει δηλαδÜ απλÀ σε µια αθανασÝα τησ ψυχÜσ αλλÀ και σε ανÀσταση των σωµÀτων.
Και η ελπÝδα τησ αυτÜ εÝναι ταυτÞχρονα και µια âεâαιÞτητα. Αφοà ο
ΧριστÞσ αναστÜθηκε µε το σñµα του και εµεÝσ µε το σñµα µασ θα αναστηθοàµε. Îνα σñµα Þµωσ µεταµορφωµÛνο, πνευµατικÞ αλλÀ µε υλικÞτητα, Þπωσ του αναστηµÛνου Χριστοà, που ψηλÀφησε ο δàσπιστοσ ΘωµÀσ για να πειστεÝ για την ΑνÀστασÜ του. Îνα τÛτοιο σñµα
δε θα φθεÝρεται πια, δε θα πεθαÝνει και δε θα περιορÝζεται απÞ τουσ
νÞµουσ τησ φàσησ (ενñ οι πÞρτεσ Üταν κλειστÛσ -ΙωÀν. 20,19· 26- εµφανÝστηκε ο αναστηµÛνοσ ΧριστÞσ στουσ µαθητÛσ του).
Η σωµατικÞτητα συνεπñσ δεν εÝναι χαρακτηριστικÞ του ανθρñ-
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που µÞνο στην εδñ ζωÜ, αλλÀ θα εÝναι χαρακτηριστικÞ του και στην
αιñνια ζωÜ. Και επιπλÛον η àλη "θα απελευθερωθεÝ απÞ την υποδοàλωσÜ τησ στη φθορÀ, και θα µετÀσχει στην ελευθερÝα που θ’ απολαµâÀνουν τα δοξασµÛνα παιδιÀ του Θεοà" (Ρωµ. 8,21) µεταµορφωµÛνη. ΜÞνο ο χριστιανισµÞσ υψñνει την àλη σε τÛτοιο σηµεÝο και δÝκαια κÀποιοι µελετητÛσ του τον θεωροàν ωσ την "υλιστικÞτερη" απ’
Þλεσ τισ κοσµοθεωρÝεσ.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Ο ΘεÞσ που απÞ τη φàση του εÝναι καλÞσ και αγαθÞσ δηµιοàργησε πολà καλÀ κÀθε υλικÜ και πνευµατικÜ πραγµατικÞτητα.
ñ Ο ΧριστÞσ παÝρνοντασ την ανθρñπινη φàση âεâαÝωσε την αξÝα
του ανθρωπÝνου σñµατοσ και κατοχàρωσε τη σπουδαιÞτητα τησ
àλησ. Îδειξε µε τη ζωÜ του Þτι η σωτηρÝα δεν αφορÀ µÞνο στισ
πνευµατικÛσ πραγµατικÞτητεσ αλλÀ και στισ υλικÛσ.
ñ Η ΕκκλησÝα, συνεχÝζοντασ το Ûργο του Χριστοà, Þχι µÞνο αποδÛχεται την àλη, αλλÀ µÛσα απÞ τα µυστÜριÀ τησ µε τη δρÀση
του ΑγÝου Πνεàµατοσ ενεργεÝ σταδιακÀ και αθÞρυâα τον
αφθαρτισµÞ τησ àλησ, για να µετÀσχει και αυτÜ µεταµορφωµÛνη
στη ΒασιλεÝα του Θεοà.
ñ Η σωµατικÞτητα εÝναι χαρακτηριστικÞ του ανθρñπου και στην
εδñ και στην αιñνια ζωÜ. ΑυτÜ την αλÜθεια οµολογοàµε µε το
Σàµâολο τησ πÝστησ.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Ο χριστιανισµÞσ εÝναι µια πνευµατικÜ διδασκαλÝα και δε νοιÀζεται για την àλη. ΕÝναι σωστÜ αυτÜ η αντÝληψη;
2. Τι θα Ûλεγεσ σε ορισµÛνουσ χριστιανοàσ που αισθÀνονται Àâολα
µε το σñµα τουσ και θεωροàν τισ λειτουργÝεσ του ακÀθαρτεσ;
3. Με ποιουσ τρÞπουσ ο ΧριστÞσ âεâαÝωσε και κατοχàρωσε την αξÝα τησ àλησ και του σñµατοσ; Πñσ συνεχÝζει το Ûργο του σ’ αυτÞ
το θÛµα η ΕκκλησÝα;
4. Τι διακηρàττουµε Þταν λÛµε στο Σàµâολο τησ πÝστησ "προσδοκñ
ανÀστασιν νεκρñν";
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Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΝΑ
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να γνωρÝσετε ποια εÝναι η θÛση του χριστιανοà για την εργασÝα µÛσα σ' Ûνα τεχνοκρατοàµενο κÞσµο.
17

τÿ δb Aδαµ εrπεν Oτι κουσασ τσ

φωνσ τσ γυναικÞσ σου καÝ φαγεσ
πe το ξàλου, οy νετειλÀµην σοι
τοàτου µÞνου µc φαγε ν π’ ατο,
πικατÀρατοσ  γ ν το σ ργοισ
σου· ν λàπαισ φÀγF η ατcν πÀσασ
τÀσ µÛρασ τσ ζωσ σου· 18κÀνθασ
καd τριâÞλουσ νατελε σοι, καd
φÀγF η τeν χÞρτον το γρο.

19

ν

δρτι το προσñπου σου φÀγFη τeν
ρτον σου ²ωσ το ποστρÛψαι σε
εσ τcν γν, ξ wσ λÜµφθησ· Âτι γ εr
καd εσ γν πελεàσFη.

"Ο ΘεÞσ εÝπε στον ΑδÀµ: "ΕπειδÜ Àκουσεσ τη γυναÝκα σου κι Ûφαγεσ απÞ το δÛντρο, απ' το οποÝο σε εÝχα
διατÀξει να µη φασ, καταραµÛνη θα
εÝναι η γη εξαιτÝασ σου. Με µÞχθο θα
την καλλιεργεÝσ σ' Þλη σου τη ζωÜ.
ΑγκÀθια και τριâÞλλια θα σου âλασταÝνει και θα τρωσ το χορτÀρι του
αγροà. Με τον ιδρñτα του προσñπου σου θα τρωσ το ψωµÝ σου, ñσπου να ξαναγυρÝσεισ στη γη απÞ
την οποÝα προÜλθεσ, γιατÝ χñµα εÝσαι, και στο χñµα θα επιστρÛψεισ".
Γεν. 3, 17-19
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A. ΣKOΠOΣ THΣ EPΓAΣIAΣ

Το γιατÝ εργÀζεται ο Àνθρωποσ, ποιο
εργασÝα, θεϊκÜ εντολÜ, σκοπÞ υπηρετεÝ η εργασÝα για τη ζωÜ
και την κοινωνÝα, γιατÝ η εργασÝα εÝναι
ευλογÝα, κατÀρα,
δικαÝωµα κÀθε ανθρñπου και Þχι προδηµιουργÝα,
νÞµιο κÀποιων, εÝναι θÛµατα που χρειÀαλλοτρÝωση, αυτοσκοπÞσ, ΟρθÞδοξη Àσκηση ζεται να αναλυθοàν κÀτω απÞ Àλλο πρÝσµα µÛσα στον τεχνοκρατοàµενο κÞσµο
τησ εποχÜσ µασ.
Με το µÀτι τησ σàγχρονησ πραγµατικÞτητασ µποροàµε να διακρÝνουµε διÀφορεσ αντιλÜψεισ για την εργασÝα: Àλλοι εργÀζονται για
να επιâιñσουν ικανοποιñντασ τισ âιοτικÛσ τουσ ανÀγκεσ, Àλλοι για
να κερδÝσουν και να πολλαπλασιÀσουν τα υλικÀ αγαθÀ, Àλλοι εργÀζονται για να εξουσιÀζουν τουσ Àλλουσ, Àλλοι µε την εργασÝα χαÝρονται τη δηµιουργÝα και την προσφορÀ, Àλλοι πÀλι ωσ εργασιοµανεÝσ
θεωροàν αυτοσκοπÞ την εργασÝα και εγκαταλεÝπουν κÀθε ιερÀρχηση
στÞχων για τη ζωÜ.
Το ρÜµα εργÀζοµαι προÛρχεται απÞ τη λÛξη Ûργο, που σηµαÝνει
και τον σκοπÞ και το προϊÞν τησ εργασÝασ. Το νÞηµα τησ εργασÝασ
κατÀ τη χριστιανικÜ αντÝληψη εÝναι âαθàτερο γιατÝ Ûχει σχÛση µε τισ
κοινωνικÛσ αξÝεσ και τον ανθρñπινο προορισµÞ.
Στην ΠαλαιÀ ∆ιαθÜκη η φàση τησ εργασÝασ εξυψñνεται απÞ την
αρχÜ τησ δηµιουργÝασ. Ο Àνθρωποσ, σαν δηµιοàργηµα του Θεοà, τοποθετεÝται στο χñρο του παραδεÝσου, σ' Ûνα οικεÝο περιâÀλλον προσ
την εικÞνα του. ΕκεÝ δε µÛνει αδρανÜσ και Àπρακτοσ, αλλÀ του δÝνεται η θεϊκÜ εντολÜ να καλλιεργεÝ τη γη και να τη φυλÀσσει. ∆ηλαδÜ,
ενñ ο σκοπÞσ του ανθρñπου εÝναι η οµοÝωση µε το ΘεÞ, η εργασÝα εÝναι αξÝα και λειτοàργηµα αυτοà του σκοποà και δεν Ûρχεται σε αντÝθεση µε αυτÞν.
Η εργασÝα χαρακτηρÝζεται ωσ καλÜ Ü κακÜ Þχι απÞ το εÝδοσ τησ,
αλλÀ απÞ τον σκοπÞ που τησ δÝνει ο Àνθρωποσ στη ζωÜ. Ο πνευµατικÞσ Àνθρωποσ Ûχει σαν προτεραιÞτητεσ στη ζωÜ τη γνñση του εαυτοà του, του Θεοà, την αληθινÜ σχÛση µε τον συνÀνθρωπο - συνεργÀτη - και το φυσικÞ περιâÀλλον. Ùλα αυτÀ στον "ΠαρÀδεισο" Üταν
αρµονικÀ, γιατÝ ο Àνθρωποσ εÝχε αγαθÛσ σχÛσεισ µε το ∆ηµιουργÞ
του. Γι' αυτÞν τον λÞγο και η εργασÝα Üταν χωρÝσ πÞνο και κÞπο.
ΑπÞ τη στιγµÜ που ο Àνθρωποσ µε τον εγωισµÞ του διÛκοψε την επα-
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φÜ του µε το ΘεÞ, τÞτε το κακÞ εισχñρησε παντοà στη ζωÜ, γεγονÞσ
που εÝχε συνÛπειεσ και στον τοµÛα τησ εργασÝασ.

B. ΣYNEΠEIEΣ ΣTHN EPΓAΣIA AΠO THN
AΠOMAKPYNΣH TOY ANΘPΩΠOY AΠO TO ΘEO
α) Με την επιλογÜ του ανθρñπου να συνεργασθεÝ µε το κακÞ η εργασÝα απÞ ευλογÝα µετατρÀπηκε σε κατÀρα. Ο ΘεÞσ, µετÀ την ανυπακοÜ των πρωτοπλÀστων, τουσ εÝπε Þτι µε κÞπουσ και ιδρñτα θα
âγÀζουν το ψωµÝ τουσ. Îτσι, η εργασÝα για τον Àνθρωπο απÞ ανñδυνη Ûγινε κοπιαστικÜ και επÝπονη.
â) Η εργασÝα απÞ αναφαÝρετο δικαÝωµα ζωÜσ και κοινωνικÜσ ευδαιµονÝασ Ûγινε µÀστιγα για την κοινωνικÜ ειρÜνη, τη δικαιοσàνη
και την ισÞτητα των ανθρñπων. Η εργασÝα απÞ εντολÜ του Θεοà Ûγινε µÛσο ψυχολογικÜσ πÝεσησ, εξουσÝασ και ανταλλαγµÀτων. Η σεξουαλικÜ εκµετÀλλευση των εργαζÞµενων παιδιñν Ûχει πÀρει δραµατικÛσ διαστÀσεισ σε πολλÛσ χñρεσ του κÞσµου.
γ) Η εργασÝα απÞ µÛσο που Üταν για την τελειοποÝηση του ανθρñπου Ûγινε αυτοσκοπÞσ Ü µÛσο αποξÛνωσησ του ανθρñπου απÞ τον
ΘεÞ, τον συνÀνθρωπο και τη φàση. Ο Àνθρωποσ µε την αλαζονεÝα
του Ûκανε την εργασÝα να υπηρετεÝ την απληστÝα του. ΚαταστρÛφει
τη συναισθηµατικÜ του ζωÜ και την ακεραιÞτητα τησ ανθρñπινησ
προσωπικÞτητασ. ΚατοικεÝ πλÛον σε Ûνα αφàσικο περιâÀλλον, δε ζει
ανÀµεσα στα φυτÀ και τα ζñα, τρÛφεται µε συνθετικÛσ τροφÛσ και αναπνÛει δηλητηριασµÛνο αÛρα.
δ) Ο Àνθρωποσ αισθÀνεται την εργασÝα ωσ µισθωτÜ σκλαâιÀ και
αγγαρεÝα, εργÀζεται µε το ρολÞι στο χÛρι εÝτε γιατÝ αισθÀνεται Þτι
τον εκµεταλλεàονται εÝτε γιατÝ αναγκÀζεται να κÀνει κÀτι που δεν ανταποκρÝνεται στην κλÝση του, δεν το αγαπÀ. Ο ΘεÞσ τησ αγÀπησ ξεχνιÛται κατÀ την ñρα τησ εργασÝασ, εÝναι σαν να µην υπÀρχει, τον Ûδιωξε το εγñ και το ατοµικÞ συµφÛρον.

Γ. TA ΣHMEPINA ΠPOBΛHMATA EPΓAΣIAΣ KAI TA
ΨYXIKA KENA
Η απουσÝα µιασ πÝστησ για την ερµηνεÝα του σκοποà και τησ θÛσησ τησ εργασÝασ στη ζωÜ του ανθρñπου, δηµιουργεÝ προâλÜµατα
στην αντιµετñπισÜ τησ. Η τεχνολογικÜ εξÛλιξη µε την αυτοµατοποÝησÜ τησ, χωρÝσ προνοητικÞτητα και πνεàµα αλληλεγγàησ για δηµιουρ-
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γÝα και Àλλων ευκαιριñν απασχÞλησησ των ανθρñπων, µεÝωσε τισ
θÛσεισ εργασÝασ µε αποτÛλεσµα να πολλαπλασιÀζονται οι Àνεργοι.
Ο Àνθρωποσ αλλοτριñθηκε µε την εργασÝα, δηλαδÜ αποξενñθηκε
απÞ τη γνñση του εαυτοà του, την αναζÜτηση τησ σχÛσησ του µε το
ΘεÞ και τουσ συνανθρñπουσ του. Με την εργασÝα σε χñρουσ τεχνολογικÀ εξοπλισµÛνουσ για µαζικÜ παραγωγÜ προϊÞντων χÀνεται η προσωπικÜ προσφορÀ του ανθρñπου, η αξιοποÝηση των χαρισµÀτων και
η χαρÀ τησ προσωπικÜσ δηµιουργÝασ.
Ο Àνθρωποσ αισθÀνεται µοναξιÀ και ανασφÀλεια Þταν αντιµετωπÝζεται ωσ παραγωγικÜ µηχανÜ µε ηµεροµηνÝα λÜξησ, Þταν αξιολογεÝται για το τι παρÀγει και Þχι για το τι εÝναι. Για να ζÜσουν οι µηχανÛσ και οι αριθµοÝ, θανατñνεται η ανθρωπιÀ και δηµιουργεÝται
συνωστισµÞσ στα ταµεÝα ανεργÝασ.
Ùσο εÝναι ισχυρÞ το δικαÝωµα για τη ζωÜ, Àλλο τÞσο εÝναι και για
την εργασÝα. Ùταν η εργασÝα γÝνεται µÛσο εκµετÀλλευσησ του ανθρñπου χÀνει την αξÝα τησ και δηµιουργεÝ σàγχυση στην προσωπικÜ
και κοινωνικÜ ζωÜ.
Ùταν κερδοσκοπÝα και τεχνολογÝα προηγοàνται τησ ανθρñπινησ
αξÝασ χÀνεται το πνευµατικÞ περιεχÞµενο τησ εργασÝασ. Ο Àνθρωποσ
κÀνοντασ την εργασÝα αυτοσκοπÞ, αποµονñνεται και δε λειτουργεÝ
πλÛον ωσ εικÞνα του Θεοà και ωσ συνÀνθρωποσ. ΤελικÀ ο Àνθρωποσ
ζει για να εργÀζεται Ü εργÀζεται για να ζει;

∆. H ΠPOTAΣH THΣ EKKΛHΣIAΣ
1. Η εργασÝα, µε την εµφÀνιση του Χριστοà, που ο Ýδιοσ εÝναι η αλÜθεια τησ ζωÜσ, παÝρνει τη σωστÜ τησ θÛση:
ñ ΕÝναι µÛροσ τησ Àσκησησ του ανθρñπου για να τελειοποιηθεÝ, να
θεωθεÝ.
ñ ΑποτελεÝ αξÝα και Þχι ντροπÜ και κατÀρα, αφοà και ο Ýδιοσ ο ΧριστÞσ ασκοàσε το επÀγγελµα του ξυλουργοà, υποτÀσσοντÀσ το
στην αποστολÜ του.
ñ Ο ΑπÞστολοσ Παàλοσ σηµειñνει Þτι η προσωπικÜ εργασÝα Ûχει
αξÝα, επειδÜ σχετÝζεται Àµεσα µε την αξÝα τησ Ýδιασ τησ ζωÜσ και
καταδικÀζει τον τεµπÛλη που ζει σε âÀροσ του Àλλου... και για να
υπογραµµÝσει πωσ Þλοι Ûχουν ανÀγκη την εργασÝα, λÛει Þτι "εκεÝνοσ που δεν θÛλει να εργÀζεται να µην τρñει".
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ñ Η εργασÝα δεν πρÛπει να αποτελεÝ στοιχεÝο εκµετÀλλευσησ και
διÀκρισησ των ανθρñπων, αφοà ο αγñνασ και ο σκοπÞσ του
ανθρñπου εÝναι κοινÞσ.
Ο ΧριστÞσ χρησιµοποιεÝ τισ λÛξεισ "εργÀτησ" και "θερισµÞσ" για
τουσ µαθητÛσ του και για εκεÝνουσ που αγωνÝζονται για την πραγµÀτωση τησ âασιλεÝασ του Θεοà στον κÞσµο (Ματθ. 10, 37).
2. Η εργασÝα, ωσ εντολÜ του Θεοà, Ûχει σχÛση και µε τισ Àλλεσ εντολÛσ
του Θεοà που αποâλÛπουν στην ολοκλÜρωση του ανθρñπου. ∆ηλαδÜ ο Àνθρωποσ κατÀ την ñρα τησ εργασÝασ του Ûχει στο νου και
στην ψυχÜ του τισ αρετÛσ τησ αγÀπησ, τησ αλληλεγγàησ, τησ δικαιοσàνησ, Þπωσ τισ παρÛδωσε ο ΧριστÞσ και οι Àγιοι µε τη ζωÜ τουσ.
∆εν µπορεÝ ο χριστιανÞσ να πλουτÝζει απÞ την εργασÝα του και σαν
τον Àφρονα πλοàσιο να αγνοεÝ τον Àνεργο και τον φτωχÞ συνÀνθρωπο. Η περικοπÜ του ΕυαγγελÝου, που παρουσιÀζει το φτωχÞ
ΛÀζαρο να τρñει απÞ τα ψÝχουλα που Ûπεφταν απÞ το τραπÛζι του
αναÝσθητου πλουσÝου, εÝναι αρκετÜ για να διδÀξει τον Àνθρωπο Þτι κÀθε πρÀξη καταγρÀφεται ανεξÝτηλα στη συνεÝδησÜ του και
µπορεÝ να τον ελÛγχει παντοτινÀ.
3. Στην ΟρθοδοξÝα η εργασÝα εÝναι υποταγµÛνη στην Àσκηση και
στην προσευχÜ, που ανεâÀζουν τον Àνθρωπο στο ΘεÞ και τον κÀνουν αδελφÞ στην κοινωνÝα των ανθρñπων. Η εργασÝα µε την πÝστη
προσ το ΘεÞ âοηθÀ, ñστε να διατηρεÝται η αρµονÝα του κÞσµου και
τησ φàσησ. Ο ΑπÞστολοσ Παàλοσ λÛει Þτι ο Àνθρωποσ Ûχει δÞξα, τιµÜ και ειρÜνη Þταν "εργÀζεται το αγαθÞ". Ο Àνθρωποσ, σε κÀθε
στιγµÜ και σε κÀθε χñρο εÝτε µÛσα εÝτε Ûξω απÞ την εργασÝα, παραµÛνει µÛλοσ τησ ΕκκλησÝασ και µπορεÝ να τηρεÝ το θÛληµα του Θεοà, να τον δοξολογεÝ και να συνεχÝζει την ενÀρετη ζωÜ.
4. Η εργασÝα που δεν Ûχει ωσ στÞχο τη µεταµÞρφωση του ανθρñπου
και του κÞσµου γÝνεται αιτÝα καλλιÛργειασ τησ µαταιοδοξÝασ και
τησ πνευµατικÜσ στασιµÞτητασ µε συνÛπεια και την καταστροφÜ
τησ φàσησ. Ο ΑπÞστολοσ Παàλοσ λÛει Þτι: καθετÝ που κÀνετε, να το
κÀνετε µε Þλη σασ την καρδιÀ, σαν να το κÀνετε για τον Κàριο και
Þχι για τουσ ανθρñπουσ (Κολ. 3, 23). Στα παλιÀ χρÞνια οι πιστοÝ Ûφερναν στην ΕκκλησÝα την πρñτη συγκοµιδÜ απÞ τουσ καρποàσ
τησ γησ που καλλιεργοàσαν για να ευλογηθοàν απÞ τον ΘεÞ και να
τον ευχαριστÜσουν.
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5. H λÛξη επÀγγελµα προÛρχεται απÞ το ρÜµα επαγγÛλλοµαι, που σηµαÝνει υπÞσχοµαι στον εαυτÞ µου, στον ΘεÞ και στην κοινωνÝα. Με
το επÀγγελµα και την εργασÝα ο πιστÞσ αξιοποιεÝ τα χαρÝσµατÀ
του και τα εντÀσσει στον αγñνα για να τελειοποιηθεÝ, να µοιÀσει
στον ΘεÞ. ΚατÀ τον Μ. ΒασÝλειο "ο οÝκοσ του Θεοà, που εÝναι η
ΕκκλησÝα του ζñντοσ Θεοà, Ûχει κυνηγοàσ, πεζοπÞρουσ, αρχιτÛκτονεσ, οικοδÞµουσ, γεωργοàσ, âοσκοàσ, αθλητÛσ, στρατιñτεσ". Ο
Μ. ΒασÝλειοσ παρατηρεÝ Þτι Þλα τα επαγγÛλµατα του ανθρñπου εξασφαλÝζουν µε την πÝστη στο ΧριστÞ τον ορθÞ τρÞπο εξÀσκησÜσ
τουσ και την επιµÛλεια τησ ανθρñπινησ επιθυµÝασ.
Με την αναδροµÜ των παραπÀνω προϋποθÛσεων, η εργασÝα δεν
θα εÝναι δουλεÝα σε πÀθη και συµφÛροντα αλλÀ ευλογηµÛνη, γιατÝ ο
Àνθρωποσ θα συνεργÀζεται µε τον ΘεÞ και θα âλÛπει τον πλησÝον
του σαν τον εαυτÞ του. Στον ΟρθÞδοξο µοναχισµÞ, που εÝναι Ûνασ απÞ τουσ δρÞµουσ που οδηγοàν προσ τη θÛωση του ανθρñπου, η κÀθε
εργασÝα ονοµÀζεται διακονÝα και κατÀ την ñρα τησ εκτÛλεσÜσ τησ ο
µοναχÞσ, αδελφÞσ, τη συνοδεàει µε την προσευχÜ. ΣÜµερα και η
ΕκκλησÝα χρησιµοποιεÝ την τεχνολογÝα, για να διακονεÝ τον Àνθρωπο και να δοξολογεÝ τον ΘεÞ.
Ο Àνθρωποσ µÛσα στην τεχνοκρατοàµενη εποχÜ µπορεÝ να αποτελÛσει τον δÞκιµο εργÀτη του θελÜµατοσ του Θεοà. ΜÛσα στον κÞσµο
µε τα τÞσα προâλÜµατα ο Àνθρωποσ µπορεÝ να αποτελÛσει, κατÀ τον
ΑπÞστολο Παàλο τον εργÀτη που θα εÝναι σκεàοσ εàχρηστο, ετοιµασµÛνο για κÀθε Ûργο αγαθÞ. (Β´ Τιµ. 2, στÝχοι 15 και 21)

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Η εργασÝα αποτελεÝ για τον Àνθρωπο απÞ τη στιγµÜ που δηµιουργÜθηκε θεϊκÜ εντολÜ.
ñ Η εργασÝα µε τη διακοπÜ τησ σχÛσησ Θεοà και ανθρñπου µετατρÀπηκε απÞ Àπονη και Àλυπη, που Üταν στον ΠαρÀδεισο τησ
ευδαιµονÝασ, σε επÝπονη και κοπιñδη Ûξω απÞ αυτÞν. Με την
αποµÀκρυνση του ανθρñπου απÞ τον ΘεÞ, απÞ µÛσο που Üταν
για την τελεÝωσÜ του Ûγινε εργαλεÝο αποπροσανατολισµοà και
αλλοτρÝωσησ. ΧωρÝσ ΘεÞ, η εργασÝα µε τη σàγχρονη τεχνολογÝα αιχµαλñτισε τον Àνθρωπο και τον Ûκανε δοàλο τησ.
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ñ Με τη θυσÝα και την αγÀπη του Χριστοà για τον Àνθρωπο η
εργασÝα ξαναπαÝρνει το αληθινÞ νÞηµα για την ανθρñπινη ζωÜ.
ΓÝνεται ευλογÝα Þταν ενταχθεÝ στον αγñνα για την πνευµατικÜ
πρÞοδο και προκοπÜ, Þταν υπηρετεÝ τον Ûνα σκοπÞ του ανθρωπÝνου γÛνουσ που εÝναι η συµµετοχÜ του στη âασιλεÝα του Θεοà.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. ΑπÞ πÞτε η εργασÝα Ûγινε κατÀρα για τον Àνθρωπο;
2. ΣÜµερα πñσ γÝνεται δοàλοσ ο Àνθρωποσ µε την εργασÝα;
3. Ùταν εργÀζεσαι µπορεÝ να θυµÀσαι τον ΘεÞ και τον συνÀνθρωπο και πñσ;
4. ΠÞτε η τεχνολογικÜ εξÛλιξη µπορεÝ να ωφελÜσει τον εργαζÞµενο;
5. ΑλλÀζει το νÞηµα τησ εργασÝασ µÛσα στον ΧριστιανισµÞ;

15

ΘΕΛΩ ΝΑ ΧΑΡΩ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ
ΣΕ ΕΝΑ ΠΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να γνωρÝσετε το περιεχÞµενο τησ χαρÀσ στη ζωÜ.
ñ Να κατανοÜσετε το νÞηµα τησ ψυχαγωγÝασ.
ñ Να γνωρÝσετε πñσ µπορεÝτε να εκµεταλλευτεÝτε καλàτερα το
χρÞνο σασ.
ñ Να γνωρÝσετε την πρÞταση τησ EκκλησÝασ στο θÛµα τησ
χαρÀσ.

12

µηδεÝσ σου τσ νεÞτητοσ καταφρο-

νεÝτω, λλa τàποσ γÝνου τν πιστν
ν λÞγÿω, ν ναστροφF, ν γÀπη, ν
πνεàµατι, ν πÝστει, ν γνεÝÖα. 13²ωσ
ρχοµαι, πρÞσεχε τF ναγνñσει, τF
παρακλÜσει, τF διδασκαλÝÖα.
Α´Τιµ. 4, 12-13

ΚανεÝσ να µη σε καταφρονεÝ που εÝσαι ακÞµη νÛοσ. ΑντÝθετα, να γÝνεισ
υπÞδειγµα για τουσ πιστοàσ µε το
λÞγο, µε τη συµπεριφορÀ σου, µε την
αγÀπη, µε την πνευµατικÜ ζωÜ, µε
την πÝστη, µε την αγνÞτητα. ßσπου
να Ûρθω, συγκÛντρωσε την προσοχÜ
σου στην ανÀγνωση των Γραφñν,
στισ συµâουλÛσ και στη διδασκαλÝα.
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Το παραπÀνω κεÝµενο εÝναι απÞ την πρñτη επιστολÜ που Ûστειλε ο ΑπÞστολοσ Παàλοσ στον ΤιµÞθεο (1οσ αι. µ. Χ.), που υπÜρξε
µαθητÜσ, âοηθÞσ του και αργÞτερα επÝσκοποσ ΕφÛσου.
Ùπωσ το καταγρÀφει Ûνασ ιστορικÞσ, τα
αγνÀ νιÀτα του ΤιµÞθεου, η ευσÛâεια και η εξυπνÀδα του Àρεσαν στον ΑπÞστολο Παàλο
που τον επÛλεξε για συνεργÀτη του. ×ταν αγαπητÞσ γιατÝ εÝχε καλλιεργÜσει τα φυσικÀ
χαρÝσµατα και εÝχε τη χÀρη του Θεοà.

A. KANEIΣ NA MHN KATAΦPONEI
TH NEOTHTA

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

νεÞτητα, σχÛσεισ,
σκυθρωπÞσ,
στατικÞσ, διασκÛδαση, ψυχαγωγÝα,
πÀθη, φθορÀ,
σπατÀλη χρÞνου,
µÛτρο, εσωτερικÜµÞνιµη χαρÀ,
ανÀσταση,
αιωνιÞτητα

ΝÛοσ σηµαÝνει δàναµη, αθωÞτητα, αγνÞτητα, αυθορµητισµÞ, ηρωισµÞ, γενναιÞτητα στην ανÀληψη ευθυνñν, δηµιουργικÞτητα, ορÀµατα και στÞχουσ. Ùλα αυτÀ δÝνουν Ûνα ιδιαÝτερο και ξεχωριστÞ νÞηµα
στη νεÞτητα. Η οικογÛνεια και η κοινωνÝα, για να υποστηρÝξουν και
να προαγÀγουν τη νεÞτητα χρειÀζεται να γνωρÝζουν τι θα τησ προσφÛρουν, ñστε να µην αχρηστευθοàν µÛσα στο χρÞνο η δυναµικÞτητα
και τα χαρÝσµατÀ τησ. Ο ΤιµÞθεοσ γνñριζε απ' Ûξω την ΠαλαιÀ ∆ιαθÜκη, αφοà η µÀνα του και η γιαγιÀ του τον Ûâαζαν απÞ µικρÞ να τη
διαâÀζει. Η ΠαλαιÀ ∆ιαθÜκη, αποτÛλεσε γι' αυτÞν οδηγÞ ζωÜσ.
Η αληθινÜ ζωÜ σχετÝζεται µε την πÝστη για το ΘεÞ και µε Ûνα αληθινÞ νÞηµα για τη ζωÜ και το θÀνατο. ΑπÞ τα χρÞνια τησ νηπιακÜσ
ηλικÝασ ο Àνθρωποσ µαθαÝνει για τον τρÞπο που θα χαÝρεται και θα
λυπÀται.
Οι σχÛσεισ των νÛων µε τουσ µεγÀλουσ: στοιχεÝο ευδαιµονÝασ
Η σχÛση των νÛων µε τουσ µεγαλàτερουσ για να εÝναι ισορροπηµÛνη και χαροàµενη χρειÀζεται να στηρÝζεται σε δàο σταθερÛσ âÀσεισ:
1. Στην κατανÞηση και στο σεâασµÞ. ΜπορεÝσ να σÛâεσαι τουσ µεγαλàτερουσ στην ηλικÝα κατανοñντασ αυτÀ που Ûχουν περÀσει, µε τη
σκÛψη Þτι και εσà θα φτÀσεισ εκεÝ. ΑυτÞ θα σε κÀνει να τουσ αντιµετωπÝζεισ µε ευγÛνεια και Þχι âαριεστηµÛνα, κακÞκεφα και απÞτοµα. ΕÝναι ευεργετικÞ να ακοàσ και να χρησιµοποιεÝσ την εµπει-
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ρÝα τουσ. Ùταν δουν τη σàνεσÜ σου θα αποδεχθοàν ακÞµη και τισ
παραινÛσεισ σου προσ αυτοàσ.
2. Στη συνεργασÝα. Οι νÛοι καταθÛτουν την αθωÞτητα, τη γνησιÞτητα και την αγωνιστικÞτητα και οι µεγαλàτεροι τη γνñση και την εµπειρÝα. Οι µεγÀλοι, Ûχοντασ σχÛση αγÀπησ και εµπιστοσàνησ προσ
τουσ νεÞτερουσ, τουσ δÝνουν ευκαιρÝεσ για ανÀληψη πρωτοâουλιñν
και δρÀσησ. Ο ΑπÞστολοσ Παàλοσ εµπιστεàτηκε στον ΤιµÞθεο λεπτÛσ αποστολÛσ, Þπωσ για παρÀδειγµα να διδÀξει στουσ ΙουδαÝουσ,
γνωρÝζοντασ τη σταθερÜ πÝστη και την αµετακÝνητη πορεÝα του
στο αγαθÞ. Η αγÀπη του για το ΧριστÞ Üταν µÞνιµη πηγÜ χαρÀσ
και Ûµπνευσησ.

B. H ΣXEΣH TΩN NEΩN ME TOYΣ ΣYNOMHΛIKOYΣ
Στην εποχÜ µασ οι σχÛσεισ των νÛων µε συνοµÜλικÀ τουσ Àτοµα,
δυστυχñσ δεν µποροàν να οικοδοµηθοàν σε σταθερÛσ âÀσεισ και να
ευδοκιµÜσουν γιατÝ:
α) Ο ανταγωνισµÞσ στο επÝπεδο τησ εξωτερικÜσ εµφÀνισησ και τησ
µÞδασ που προωθεÝ η καταναλωτικÜ κοινωνÝα δηµιουργεÝ αισθÜµατα µειονεκτικÞτητασ και ζηλοφθονÝασ.
â) Ο σαρκολατρικÞσ τρÞποσ ζωÜσ, η εναλλαγÜ ερωτικñν συντρÞφων, µε απñτερο σκοπÞ µÞνο την ηδονÜ, δηµιουργεÝ τραυµατισµοàσ
για τη µετÛπειτα ζωÜ τουσ.
γ) Το συµφÛρον, οι προσωπικÛσ επιδιñξεισ και φιλοδοξÝεσ του ενÞσ Ü του Àλλου φàλου καταστρÛφουν φιλÝεσ και γεµÝζουν θλÝψη και
απογοÜτευση τουσ νÛουσ, οι οποÝοι αναγκÀζονται να στραφοàν σε
περιστασιακÛσ και τυπικÛσ σχÛσεισ και Ûτσι δεν µποροàν να µιλÀνε
για τη φιλÝα σαν πηγÜ χαρÀσ.

Γ. ΓIA NA MHN EIΣAI ΣKYΘPΩΠOΣ
ñ Ο χρÞνοσ που χÀνουµε Àσκοπα προκαλεÝ δυστυχÝα γιατÝ Þταν το
συνειδητοποιÜσουµε δεν επιστρÛφει πÝσω. Ο ΜÛγασ ΒασÝλειοσ
γρÀφει Þτι εÀν χÀσουµε χρÜµατα µποροàµε να τα ξαναποκτÜσουµε, εÀν Þµωσ χÀσουµε τον καιρÞ µασ δεν µποροàµε να τον ξαναâροàµε.
ñ O ΑπÞστολοσ Παàλοσ µε επιστολÜ προσ τον συνεργÀτη του ΤÝτο,
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τον προτρÛπει να αποφεàγει συζητÜσεισ ανωφελεÝσ και µÀταιεσ και συµâουλεàει τουσ ΚορινθÝουσ Þτι: "συναναστροφÛσ κακÛσ φθεÝρουν χρηστÀ
Üθη". Οι ατÛρµονεσ συζητÜσεισ, χωρÝσ
ουσÝα και νÞηµα, φτωχαÝνουν το νÛο,
δεν τον âοηθοàν να ανεâεÝ πνευµατικÀ.
ñ Η εµµονÜ τησ σκÛψησ σε στενÞχωρεσ
καταστÀσεισ του παρελθÞντοσ κÀνουν
στατικÞ τον Àνθρωπο και αχρηστεàουν τισ δυνÀµεισ του. Ο ΑπÞστολοσ
Παàλοσ µασ προτρÛπει να γυρÝσουµε
σελÝδα και να ατενÝσουµε το µÛλλον.
(Φιλιπ. 3,13)
ñ Η διασκÛδαση Þταν Ûχει σαν σκοπÞ
την ηδονÜ των αισθÜσεων και την ικανοποÝηση των σαρκικñν παθñν τÞτε
προκαλεÝ οδàνη στην ψυχÜ και δηµιουργεÝ ψυχικÀ κενÀ. Ο Àνθρωποσ
σÜµερα εÝναι γεµÀτοσ απÞ υλικÀ
αγαθÀ κι Ûχει τισ αισθÜσεισ του χορτασµÛνεσ. ΤÝποτε Þµωσ δεν τον ευχαριστεÝ, παραµÛνει ανικανοποÝητοσ.
ñ Η ποιÞτητα τησ ψυχαγωγÝασ στον
ελεàεθερο χρÞνο Ûχει σχÛση, θετικÜ Ü
αρνητικÜ, µε την αγωγÜ τησ ψυχÜσ, µε
την καλλιÛργειÀ τησ. Îνα καλÞ
âιâλÝο, µια ακρÞαση µουσικÜ, Ûνασ
στοχαστικÞσ περÝπατοσ στη φàση, η
σχÛση µε την παρÀδοση και την τÛχνη
µπορεÝ να συµâÀλουν θετικÀ στη διÀπλαση του Üθουσ του νÛου και να τον
στηρÝξουν σε δυσκολÝεσ που θα
παρουσιαστοàν στο µÛλλον.
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Η µικρÜ διÜγηση του ΑγÝου ΑντωνÝου, απÞ το ΓεροντικÞ, που ακολουθεÝ, µασ
προτρÛπει να ακολουθοàµε
το µÛτρο στη ζωÜ: ×ταν
κÀποιοσ κυνηγÞσ Àγριων
ζñων στην Ûρηµο που εÝδε
τον ΑââÀ Αντñνιο να παÝζει µε τουσ αδελφοàσ (µοναχοàσ) και σκανδαλÝστηκε. Ο ΓÛροντασ Αντñνιοσ,
θÛλοντασ να δεÝξει Þτι πρÛπει να συµµεριζÞµαστε και
τη χαλÀρωση των µοναχñν, λÛει στον κυνηγÞ που
σκανδαλÝστηκε: âÀλε Ûνα
âÛλοσ στο τÞξο σου και τÛντωσÛ το· και εκεÝνοσ το τÛντωσε· και πÀλι του λÛει τÛντωσÛ το· και τÞτε ο κυνηγÞσ απÀντησε: εÀν το τεντñσω παραπÀνω απ' Þσο
αντÛχει τÞτε το τÞξο θα
σπÀσει. ΛÛει ο ΓÛροντασ σ'
αυτÞν: Ûτσι συµâαÝνει και
στο Ûργο του Θεοà, εÀν, πÛρα απÞ το µÛτρο, δñσουµε
Àσκηση στουσ αδελφοàσ
πολà γρÜγορα θα αποκÀµουν. ΧρειÀζεται λοιπÞν µε
κατανÞηση να αντιµετωπÝζονται οι αδελφοÝ. ΑυτÀ αφοà Àκουσε απÞ το ΓÛροντα ο κυνηγÞσ, Ûνιωσε κατÀνυξη, ωφελÜθηκε και αναχñρησε. Και οι µοναχοÝ,
στηριζÞµενοι στο γεγονÞσ
αυτÞ, αναχñρησαν για τον
τÞπο τουσ.
ΓεροντικÞ, Ûκδ. "ΑστÜρ",
ΑθÜνα 1961, σ. 2, µετÀφραση
Στ. ΠορτελÀνου
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∆. H ΠPOTAΣH THΣ EKKΛHΣIAΣ
1. Η χαρÀ Ûχει µονιµÞτητα Þταν: α) εÝναι καρπÞσ του ΑγÝου Πνεàµατοσ, Þπωσ και η αγÀπη, η πÝστη, η µακροθυµÝα, η εγκρÀτεια· και â)
Þταν συνδεθεÝ µε την ελπÝδα στην αφθαρσÝα. Η χαρÀ και η ωφÛλεια των νÛων απÞ τη µονοµερÜ γàµναση του σñµατοσ εÝναι ελλιπÜσ και ανολοκλÜρωτη. "Η γàµναση του σñµατοσ λÝγο ωφελεÝ, η
ευσÛâεια Þµωσ εÝναι ωφÛλιµη για Þλα. ΕπειδÜ υπÞσχεται τη ζωÜ
και την τωρινÜ και τη µελλοντικÜ" (Α´Τιµ. δ. 8).
2. Η απαλλαγÜ απÞ το κακÞ και την αµαρτÝα γÝνεται αιτÝα αληθινÜσ
χαρÀσ, αφοà ο ΘεÞσ επισκÛπτεται την καθαρÜ καρδιÀ. Η ΑνÀσταση του Χριστοà µε τη νÝκη κατÀ τησ αµαρτÝασ και του θανÀτου εÝναι η µεγαλàτερη χαρÀ τησ ανθρωπÞτητασ.
3. Ο ΧριστÞσ που εÝναι "χθεσ και σÜµερον ο αυτÞσ και εισ τουσ αιñνασ" (Εâρ. 13,8), οι προστÀτεσ Àγιοι, τα κοιµητÜρια, κÀνουν το παρÞν αιñνιο και ο χρÞνοσ που περνÀ δεν αποκαρδιñνει τον Àνθρωπο.
4. Η προσδοκÝα του ανθρñπου Þτι µε τη δευτÛρα παρουσÝα του Χριστοà θα καταργηθεÝ για πÀντα ο θÀνατοσ και η φθορÀ δεν τον κÀνει
σκυθρωπÞ Þσεσ δοκιµασÝεσ και αν συναντÜσει στη ζωÜ του. Ùταν ο
Àνθρωποσ νοµÝζει Þτι τον αγñνα µιασ ολÞκληρησ ζωÜσ εξαφανÝζει ο
θÀνατοσ, τÞτε ζει µε την αγωνÝα του θανÀτου και τησ απελπισÝασ.
ΕποµÛνωσ, η χρÜση του ελεàθερου χρÞνου δεν µπορεÝ να εÝναι ενÀντια στη âÝωση τησ αιωνιÞτητασ, του Θεοà, σε κÀθε στιγµÜ.
5. Η ΟρθοδοξÝα προτεÝνει µÛσα απÞ την παρÀδοσÜ τησ το χαροποιÞ
πÛνθοσ, τη χαρµολàπη, το µÛτρο. Ο επÝπονοσ δρÞµοσ τησ Àσκησησ
κατÀ του κακοà φÛρνει την αληθινÜ χαρÀ και αυτÞσ που αγωνÝζεται δεν αισθÀνεται ανÝα γιατÝ âρÝσκει νÞηµα στη ζωÜ. Το πÛνθοσ
εÝναι Ûνα χρυσÞ καρφÝ τησ ψυχÜσ, Þπωσ λÛει ο Íγιοσ ΙωÀννησ τησ
ΚλÝµακασ.
6. ΜÛσα απÞ τη θυσÝα για το συνÀνθρωπο Ûρχεται η αληθινÜ χαρÀ. Ο
µεγÀλοσ ανθρωπιστÜσ Ραοàλ Φολερñ, που Ûδωσε Þλη του την περιουσÝα και θυσÝασε ολÞκληρη τη ζωÜ του για τη θεραπεÝα των λεπρñν, Ûλεγε Þτι Þταν δÝνεισ χαρÀ παÝρνεισ µεγαλàτερη.
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ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Ο χρÞνοσ για τη νεÞτητα Ûχει µεγÀλη σηµασÝα.
ñ Η χαρÀ εξαρτÀται απÞ τισ σχÛσεισ που αναπτàσσονται.
ñ Η εκµετÀλλευση του χρÞνου µπορεÝ να προσφÛρει αληθινÜ χαρÀ
Þταν αποφεàγονται µÀταιεσ συζητÜσεισ, Ûµµονεσ ιδÛεσ, ψυχοφθÞρα διασκÛδαση.
ñ Η ΕκκλησÝα προτεÝνει και διδÀσκει Þτι:
α) η χαρÀ εÝναι καρπÞσ του ΑγÝου Πνεàµατοσ,
â) η ανÀσταση του Χριστοà σαν νÝκη κατÀ τησ αµαρτÝασ και του
θανÀτου Ûδωσε τη µÞνιµη χαρÀ στον Àνθρωπο,
γ) ο Àνθρωποσ µε το ΧριστÞ δεν φοâÀται τον χρÞνο που κυλÀ, αφοà συνδÛεται το παρÞν µε το αιñνιο.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Για ποιο λÞγο ο χρÞνοσ του νÛου εÝναι πολυτιµÞτεροσ απÞ του µεγÀλου;
2. Η συναναστροφÜ σου µε τουσ µεγÀλουσ Ü τουσ συνοµηλÝκουσ
γιατÝ δεν σου φÛρνει τη χαρÀ που θÛλεισ;
3. Îχει σχÛση ο χρÞνοσ µε τη χαρÀ;
4. Τι φταÝει και δεν χαÝρεται σÜµερα ο Àνθρωποσ, παρ' Þλο Þτι Ûχει
τα πÀντα στη διÀθεση του;
5. Με ποιο τρÞπο ο Àνθρωποσ µπορεÝ να αντιµετωπÝσει την καθηµερινÜ απογοÜτευση και να αποκτÜσει µÛσα του µÞνιµη χαρÀ;
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ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να γνωρÝσετε τι στÞχουσ υπηρετεÝ η πληροφορικÜ και πÞσο
αυτοÝ εναρµονÝζονται µε την ηθικÜ και πνευµατικÜ πρÞοδο
του ανθρñπου.
ñ Να κατανοÜσετε πñσ µπορεÝ η πληροφορικÜ και η γνñση
που µεταφÛρει να αξιοποιηθεÝ και να λειτουργÜσει υπÛρ του
ανθρñπου χωρÝσ να τον αλλοτριñσει.
YÛ, aν δεξÀµενοσ ¨σιν µσ
ντολσ κρàψFησ παρa σεαυτÿ, πακοàσεται σοφÝασ τe οsσ σου, καd παραâαλε σ καρδÝαν σου εσ σàνεσιν,
παραâαλε σ δb ατÜν πd νουθÛτησιν
τÿ υÿ σου. aν γaρ τcν σοφÝαν πικαλÛσF η καd τF  συνÛσει δÿ  σ φωνÜν
σου, τcν δb ασθησιν ζητÜσFησ µεγÀλη τF φωνF, καd aν ζητÜσFησ ατcν
σ ργàριον καd σ θησαυροfσ ξερευνÜσFησ ατÜν, τÞτε συνÜσεισ φÞâον κυρÝου καd πÝγνωσιν θεο
ερÜσεισ.
Παρ. Σολ. 2, 1-5

ΓιÛ µου, δÛξου τα λÞγια µου, και να
φυλÀσ σαν θησαυρÞ τισ συµâουλÛσ
µου, ñστε το αυτÝ σου να προσÛχει
στη σοφÝα και προσ τη φρÞνηση να
κατευθàνεται η καρδιÀ σου· να προσφεàγεισ στη φρÞνηση, να επικαλεÝσαι τη σàνεση· να την αναζητÀσ καθñσ το ασÜµι, να τη γυρεàεισ σαν
κρυµµÛνο θησαυρÞ. ΤÞτε θα µÀθεισ
να σÛâεσαι τον ΘεÞ και θα τον γνωρÝσεισ.
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Στο τÛλοσ του 1982 το εâδοµαδιαÝο αµερικÀνικο περιοδικÞ Time αναδεÝκνυε "Àνθρωπο τησ χρονιÀσ" τον...προσωπικÞ ηλεκτρονικÞ υπολογιστÜ. Εδñ πληροφοροàµαστε Þτι
ο Àνθρωποσ, το τελειÞτερο δηµιοàργηµα του
Θεοà, γÝνεται ανταγωνιστÜσ του Àψυχου
προϊÞντοσ του. Η προσωπικÜ του ελευθερÝα
και οι ανθρñπινεσ σχÛσεισ, χωρÝσ τη σàνεση
και τη σοφÝα, κινδυνεàουν να καταργηθοàν
µε την πληροφορικÜ.

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

ΗλεκτρονικÞσ
ΥπολογιστÜσ,
ανεργÝα, απρÞσωπη
ζωÜ, πρÞκληση,
πληροφορÝα, εσωτερικÜ ζωÜ,
πληροφορικÜ,
ιεραποστολÜ

A. ΘETIKA ΣTOIXEIA THΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ
α) O Àνθρωποσ µαθαÝνει τα πÀντα και ταχàτατα. Η µεταâιοµηχανικÜ κοινωνÝα Ûγινε κοινωνÝα τησ πληροφορÝασ, γιατÝ η ανÀπτυξη Ûφερε την πολυπλοκÞτητα στη ζωÜ, την αàξηση του αριθµοà των επαγγελµÀτων, την ανÀπτυξη των τεχνñν και την αàξηση τησ γνñσησ
µε την επιστηµονικÜ εξειδÝκευση.
â) Η επανÀσταση στην πληροφορικÜ Ûγκειται, κυρÝωσ, στην τερÀστια προσφορÀ τησ στην οργÀνωση Þλων των επιστηµñν, των δηµοσÝων υπηρεσιñν, των επιχειρÜσεων, τησ εκπαÝδευσησ.
γ) Η πληροφορικÜ συµâÀλλει στην ταχàτητα εκποµπÜσ και αξιοποÝησησ των επιστηµονικñν επιτευγµÀτων και στην εξασφÀλιση ελεàθερου χρÞνου, πολàτιµου για την πνευµατικÜ εξÛλιξη του ανθρñπου.

B. APNHTIKA ΣTOIXEIA THΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ
α) Η ταχàτητα και ο âοµâαρδισµÞσ του ανθρñπου απÞ πλÜθοσ
πληροφοριñν αφαιρεÝ τη δυνατÞτητα εκ µÛρουσ του επεξεργασÝασ
τουσ, εκτÝµησÜσ τουσ και ανÀλογησ τοποθÛτησÜσ του.
â) Οι ηλεκτρονικοÝ υπολογιστÛσ (H/Y) αντικατÛστησαν πολλÀ εργατικÀ χÛρια και προκÀλεσαν το µεγÀλο πρÞâληµα τησ ανεργÝασ, το
οποÝο γÝνεται προσπÀθεια να αντιµετωπισθεÝ µε µεÝωση των ωρñν εργασÝασ, µε πρÞωρη συνταξιοδÞτηση, µε προσανατολισµÞ σε νÛεσ ειδικÞτητεσ και µε Àλλα αναγκαστικÀ µÛτρα, Þχι Þµωσ πÀντα ευχÀριστα.
γ) Η συνεχÜσ εξÛλιξη και ο ανταγωνισµÞσ των εταιρειñν συστηµÀτων πληροφορικÜσ, για εµπορικοàσ λÞγουσ, Ûχουν âÀλει τα µεσαÝα
κοινωνικÀ στρñµατα που χρησιµοποιοàν Η/Υ σε µια διαρκÜ οικονοµικÜ αφαÝµαξη µε στÞχο την ανανÛωση και τον εκσυγχρονισµÞ τουσ.
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δ) Ο πÞλεµοσ των συµφερÞντων διαφÞρων εταιρειñν και η αναζÜτηση µÞνο του κÛρδουσ προξενεÝ σε πολλοàσ Η/Υ, σε προκαθορισµÛνεσ ηµεροµηνÝεσ και σε ετÜσια âÀση, καταστροφÜ αρχεÝων, που µε
κÞπο αποθÜκευσαν οι χρÜστεσ τουσ. Οι ιοÝ και νÞσοι του πνεàµατοσ –
αντιζηλÝα, φθÞνοσ, κερδοσκοπÝα– δηµιουργοàν και τουσ ιοàσ των
Η/Υ. ΑυτÞ ανÀγκασε τον Àνθρωπο να δηµιουργÜσει προγρÀµµατα εναντÝον αυτñν των ιñν.

Γ. ΠPOBΛHMATA AΠO TH XPHΣH THΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ
α) Η πρÞκληση µε την ποικιλÝα των ερεθισµÀτων που προσφÛρει η
διασàνδεση του προσωπικοà H/Y µε το ∆ιαδÝκτυο (Internet) εÝναι µεγÀλη. Η σοφÝα και η σàνεση λεÝπει απÞ τουσ εµπορικοàσ κατασκευαστÛσ
προγραµµÀτων, που αποâλÛπουν στο κÛρδοσ αλλÀ και απÞ τουσ χρÜστεσ τουσ. Οι ανñριµοι χρÜστεσ, ανÜλικοι και ενÜλικεσ, γÝνονται παθητικοÝ δÛκτεσ οποιασδÜποτε πληροφορÝασ και εικÞνασ που αποπροσανατολÝζει τον Àνθρωπο απÞ την αλÜθεια και προσâÀλλει την ανθρñπινη αξιοπρÛπεια. ΕµπÞριο σÀρκασ, πñληση ναρκωτικñν, προπαγÀνδα
θρησκειñν και αιρÛσεων, παιχνÝδια µε âÝα âρÝσκονται µÛσα στισ σελÝδεσ
του ∆ιαδικτàου και αναζητοàν πελατεÝα. ΚαρφωµÛνοσ στην οθÞνη του
υπολογιστÜ του ο Àνθρωποσ του 21ου αιñνα, αν δεν Ûχει ανñτερο σκοπÞ στη ζωÜ, θα πιθηκÝζει µε Ûνα νου µÞνιµα αιχµαλωτισµÛνο.
â) Η προσκÞλληση του ανθρñπου στην οθÞνη ενÞσ υπολογιστÜ µε
πολλÛσ εφαρµογÛσ, χωρÝσ Ûλεγχο, µπορεÝ να καταστρÛψει τη ζωντανÜ
επικοινωνÝα µε τουσ συνανθρñπουσ, τη γλñσσα, τη φιλÝα και τισ διαπροσωπικÛσ σχÛσεισ. ΥποâαθµÝζεται ο Àνθρωποσ Þταν του ζητεÝται
µε φωτογραφÝεσ µÛσα απÞ το ∆ιαδÝκτυο να συνÀψει γνωριµÝεσ και να
γνωρÝσει τον κÞσµο. Το παιχνÝδι στισ γειτονιÛσ που δηµιουργοàσε φιλÝεσ και καλλιεργοàσε συναισθÜµατα κινδυνεàει να χαθεÝ απÞ το ψυχρÞ αντÝπαλο H/Y.
γ) Η ανεξÛλεγκτη χρησιµοποÝηση τησ πληροφορικÜσ µπορεÝ να
παραâιÀσει το ιδιωτικÞ απÞρρητο πÀνω σε θÛµατα οικογενειακÀ, ιατρικÀ κ.À.
Η ΕκκλησÝα εÝναι υπÛρ τησ πληροφορικÜσ που χρησιµεàει εÝτε για
την Àµεση εξυπηρÛτηση του πολÝτη, εÝτε για την προστασÝα των ευρωπαÝων πολιτñν απÞ την εγκληµατικÞτητα. Ùµωσ, εÝναι ανÀγκη να εναρµονισθεÝ η χρησιµÞτητα τησ πληροφορικÜσ για την καταπολÛµηση τησ εγκληµατικÞτητασ µε το δικαÝωµα τησ προστασÝασ τησ προσωπικÜσ ζωÜσ κÀθε ανθρñπου.
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Mε τη ΣυνθÜκη ΣÛνγεν ο EKAM (EνιαÝοσ KωδικÞσ AριθµÞσ Mητρñου) που θα δοθεÝ σε κÀθε πολÝτη µπορεÝ να συµâÀλει στην καταπολÛµηση τησ διεθνοàσ εγκληµατικÞτητασ. EÝναι Þµωσ δυνατÞ, χωρÝσ
την àπαρξη κÀποιων φραγµñν, να χρησιµοποιηθεÝ για την αστυνÞµευση τησ προσωπικÜσ ζωÜσ των πολιτñν και την κατÀργηση του ατοµικοà απÞρρητου (τραπεζικοà, ιατρικοà, κ.À.)
Η ΕκκλησÝα µε το απÞρρητο τησ ιερÜσ εξοµολÞγησησ διαφυλÀσσει
πÀντα την αξÝα του ανθρñπου ωσ εικÞνα του Θεοà σε Þποια κατÀσταση και αν âρÝσκεται. ΕξασφαλÝζει την κοινωνικÜ ειρÜνη, δεν εξευτελÝζει τον Àνθρωπο, δεν εκθÛτει οàτε χρησιµοποιεÝ για εκµετÀλλευση την προσωπικÜ του ζωÜ, αλλÀ µε τη χÀρη του Θεοà και τη µετÀνοια τον επαναφÛρει σñο ψυχικÀ στην κοινωνÝα. Ùταν οι νÞµοι εÝναι εµπνευσµÛνοι απÞ το πνεàµα τησ ΕκκλησÝασ τÞτε προστατεàουν
τα ανθρñπινα δικαιñµατα, σÛâονται την προσωπικÜ ζωÜ και âοηθοàν τον Àνθρωπο στον αγñνα του για να γÝνει καλàτεροσ, χωρÝσ να
τον εξευτελÝζουν, να τον απογοητεàουν και να τον περιθωριοποιοàν.

∆. ΘEΩPHTIKH KAI ΠPAKTIKH ZΩH
Η πληροφορÝα και η γνñση εÝναι φλοàδα χωρÝσ καρπÞ, Þταν δεν
συντελοàν στην εσωτερικÜ ανακαÝνιση του ανθρñπου. ΜπορεÝ ο νÛοσ, για παρÀδειγµα, να πληροφορεÝται µε τα σàγχρονα µÛσα για τη
ζωÜ, το θÀνατο και την ΑνÀσταση του Χριστοà, αλλÀ αν δεν ευθυγραµµÝσει τη ζωÜ του µε τη ζωÜ του Χριστοà τÞτε Ûχει µια επιφανειακÜ προσÛγγιση τησ αλÜθειασ και Þχι προσωπικÜ.
Η αξιοποÝηση τησ πληροφορικÜσ γÝνεται ολοκληρωµÛνη Þταν εκτÞσ απÞ τα µÀτια του σñµατοσ ικανοποιοàνται και τα µÀτια τησ ψυχÜσ. Η πληροφορικÜ για να λειτουργÜσει υπÛρ του ανθρñπου, να του
ανοÝξει τα µÀτια τησ ψυχÜσ και να γÝνει µÛσο κοινωνικÜσ ευτυχÝασ
χρειÀζεται, εκτÞσ απÞ το ηλεκτρονικÞ διαδÝκτυο, να συνδεθεÝ και µε
Ûνα πνευµατικÞ. ∆ηλαδÜ, να συνδεθεÝ η γνñση µε την πÝστη, µε την
αρετÜ και την αυτοκυριαρχÝα. ΑυτÞ επισηµαÝνεται απÞ τον ΑπÞστολο ΠÛτρο στην ΚαινÜ ∆ιαθÜκη: "Να καταâÀλετε κÀθε προσπÀθεια
για να πλουτÝσετε την πÝστη µε την αρετÜ, την αρετÜ µε τη γνñση, τη
γνñση µε την αυτοκυριαρχÝα, την αυτοκυριαρχÝα µε την υποµονÜ,
την υποµονÜ µε την ευσÛâεια, την ευσÛâεια µε την αγÀπη για τουσ αδελφοàσ" (Β´ΠÛτρ. 1, 4-7).
ΚÀθε τι που ορθñνεται µε αλαζονεÝα ενÀντια στη γνñση του Θεοà
µπορεÝ να γÝνει Þργανο ψεàτικων πληροφοριñν και ισχυρισµñν. Η
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πληροφορικÜ Þταν ενταχθεÝ απÞ τον Àνθρωπο στο δηµιουργικÞ σχÛδιο του Θεοà τÞτε δεν θα αποδιοργανñσει τον Àνθρωπο και τισ σχÛσεισ του µε τον κÞσµο, αλλÀ θα γÝνει ευλογηµÛνο εργαλεÝο για να δοξαστεÝ ο ∆ηµιουργÞσ.
Îνα περιστατικÞ απÞ τη ζωÜ τησ ΕκκλησÝασ µασ λÛει πñσ µπορεÝ
να συγγενÛψει η πληροφορÝα µε τη σοφÝα, η θεωρÝα µε την πρÀξη. Η
διÜγηση αναφÛρει Þτι:
"∆àο φιλÞσοφοι επισκÛφτηκαν κÀποιο ΓÛροντα και του ζÜτησαν να τουσ πει λÞγο ωφÛλιµο. Ο ΓÛροντασ σιωποàσε. Στην επιµονÜ
τουσ ο ΓÛροντασ λÛει: "´Οτι εÝστε φιλÞλογοι το ξÛρω, Þτι Þµωσ δεν
εÝστε αληθινÀ φιλÞσοφοι το δηλñνω. Aσ σασ γÝνει λοιπÞν Ûργο φιλοσοφÝασ το να µελετÀτε παντοτινÀ το θÀνατο και να φυλÀγεστε µε
τη σιωπÜ και την ησυχÝα" (π. ΜιχαÜλ ΚαρδαµÀκησ, Η σοφÝα λÛγει,
εκδ. ΑρµÞσ, ΑθÜνα 1997, σ. 94).

E. H ΠΛHPOΦOPIKH ΣTHN IEPAΠOΣTOΛH THΣ
EKKΛHΣIAΣ
Η Ýδια η ΕκκλησÝα χρησιµοποιεÝ τουσ ηλεκτρονικοàσ υπολογιστÛσ
για την οργÀνωσÜ τησ και για τη διÀδοση του ευαγγελικοà µηνàµατοσ σε Þλο τον κÞσµο. Με την πληροφορικÜ πραγµατοποιεÝται δυναµικÀ και αποτελεσµατικÀ η εντολÜ του Χριστοà προσ τουσ αποστÞλουσ: "πορευθÛντεσ µαθητεàσατε πÀντα τα Ûθνη". Η ΕκκλησÝα µε την
πληροφορικÜ, εàκολα και αστραπιαÝα, κÀνει γνωστÞ παντοà το µÜνυµÀ τησ. ΕÝναι Ûνα µÛσο για να επιτυγχÀνεται η οικουµενικÞτητα
και η καθολικÞτητα τησ ΕκκλησÝασ.
Η âυζαντινÜ τÛχνη, η ΑγÝα ΓραφÜ και η ερµηνεÝα τησ, η παρουσÝα
τησ ΕκκλησÝασ στο σàγχρονο κÞσµο, η θÛση τησ σε κοινωνικÀ και οικολογικÀ προâλÜµατα, γÝνονται γνωστÀ µε τη χρησιµοποÝηση τησ
πληροφορικÜσ. Το ΟικουµενικÞ ΠατριαρχεÝο και ΜητροπÞλεισ τησ
ΕλληνικÜσ ΕκκλησÝασ Ûχουν συνδεθεÝ µε το διαδÝκτυο για να κÀνουν
γνωστÜ την ιστορÝα και την πνευµατικÜ τουσ δραστηριÞτητα παντοà,
για να επικοινωνÜσουν µε κÀθε Àνθρωπο. ΑκÞµη και το Íγιο Ùροσ
διαθÛτει σελÝδα στο διαδÝκτυο µε σκοπÞ να γνωρÝσουν οι Àνθρωποι
τη χιλιÞχρονη ιστορÝα του, τη διοÝκησÜ του, το ασκητικÞ Üθοσ και
την αποστολÜ του µοναχισµοà τησ OρθοδοξÝασ στο σàγχρονο κÞσµο.
Η ηθικÜ στην πληροφορικÜ θα µποροàσε να εÝναι: ο Àνθρωποσ να
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συνδÛσει την ηλεκτρονικÜ πληροφÞρηση µε Ûνα πνευµατικÞ δÝκτυο
που να του θυµÝζει τον προορισµÞ του, τη σχÛση τησ τεχνολογικÜσ
προÞδου µε την πνευµατικÜ και την αληθινÜ σχÛση του µε τον κÞσµο
και το ∆ηµιουργÞ Του.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Η επανÀσταση στην πληροφορικÜ πρÞσφερε στην οργÀνωση
Þλων των επιστηµñν, των δηµοσÝων υπηρεσιñν, των επιχειρÜσεων, τησ εκπαÝδευσησ.
ñ Η πληροφορικÜ συνÛâαλε στην ταχàτητα εκποµπÜσ και αξιοποÝησησ των επιστηµονικñν επιτευγµÀτων και στην εξασφÀλιση
ελεàθερου χρÞνου, πολàτιµου για την πνευµατικÜ εξÛλιξη του
ανθρñπου κ.À.
Ùµωσ:
ñ Η πληροφορικÜ συνÛâαλε στην ανεργÝα, στη παθητικÞτητα του
ανθρñπου και στην επιφανειακÜ γνñση των πραγµÀτων. ΑλλοτρÝωσε τον Àνθρωπο, τον αποµÞνωσε, του Ûκλεψε τη χαρÀ τησ
ζωντανÜσ επικοινωνÝασ µε τουσ συνανθρñπουσ του και τον αιχµαλñτισε.
ñ ΠληροφορÝα και γνñση για να âοηθÜσουν στην πνευµατικÜ εξÛλιξη του ανθρñπου χρειÀζεται να συνδεθοàν µε τη σàνεση και
τη σοφÝα. Η καλÜ πληροφορÝα και η γνñση να γÝνουν πρÀξη.
ñ Στην ΕκκλησÝα ευλογεÝται η πληροφορικÜ, η οποÝα συντελεÝ να
γÝνει πραγµατικÞτητα η οικουµενικÞτητα και η καθολικÞτητÀ τησ
µε την αυτÞµατη αποστολÜ του µηνàµατÞσ τησ σ' Þλον τον κÞσµο.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Το να κÀθεσαι µπροστÀ σε Ûναν υπολογιστÜ Þλον τον ελεàθερο
χρÞνο σου και να âλÛπεισ ανεξÛλεγκτα οτιδÜποτε εÝναι θετικÞ
για την πρÞοδÞ σου;
2. Η πληροφορÝα και η γνñση µποροàν απÞ µÞνεσ τουσ να εξυψñσουν τον Àνθρωπο και την κοινωνÝα;
3. Σε τι δυσκολεàει τη ζωÜ του ανθρñπου η Àνευ Þρων καταγραφÜ
πληροφοριñν τησ προσωπικÜσ του ζωÜσ;
4. Η ΕκκλησÝα γιατÝ να χρησιµοποιεÝ την πληροφορικÜ;
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ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να γνωρÝσετε τον τρÞπο µε τον οποÝο τα δàο φàλα µποροàν
να ζÜσουν αρµονικÀ χωρÝσ αντιπαλÞτητα.
ñ Να γνωρÝσετε τα αÝτια που δηµιουργοàν στον Àνθρωπο τη
µοναξιÀ.
ñ Να γνωρÝσετε τη λàση που προτεÝνει η ΕκκλησÝα κατÀ τησ
µοναξιÀσ.
... 21 ποτασσÞµενοι λλÜλοισ ν
φÞâÿ ω Xριστο. 22A γυνα κεσ το σ
δÝοισ νδρÀσιν ποτÀσσεσθε σ τÿ
KυρÝÿω, 23Âτι  νÜρ στι κεφαλc τσ
γυναικÞσ, σ καd  Xριστeσ κεφαλc
τσ κκλησÝασ, καd ατÞσ στι
σωτcρ το σñµατοσ. 24λλ’ Ïσπερ 
κκλησÝα ποτÀσσεται τÿ Xριστÿ,
οÅτω καd α γυνα κεσ το σ δÝοισ
νδρÀσιν ν παντÝ. 25 ο νδρεσ
γαπτε τaσ γυνα κασ αυτν,
καθgσ καd  Xριστeσ γÀπησε τcν
κκλησÝαν καd αυτeν παρÛδωκεν
πbρ ατσ, 26´να ατcν γιÀσFη καθαρÝσασ τÿ λουτρÿ το Åδατοσ ν
¨Üµατι, 27 ´να παραστÜσF η ατcν

... Να υποττÀσσεστε ο Ûνασ στον Àλλο
µε φÞâο Χριστοà. Οι γυναÝκεσ να υποτÀσσονται στουσ Àντρεσ τουσ Þπωσ
στον Κàριο. ΓιατÝ ο Àντρασ εÝναι ο
αρχηγÞσ τησ γυναÝκασ, Þπωσ κι ο
ΧριστÞσ εÝναι ο αρχηγÞσ τησ εκκλησÝασ. Ο ΧριστÞσ εÝναι και ο σωτÜρασ
του σñµατÞσ του, δηλαδÜ τησ εκκλησÝασ. ´Οπωσ Þµωσ η εκκλησÝα υποτÀσσεται στο ΧριστÞ, Ûτσι και οι γυναÝκεσ πρÛπει σε Þλα να υποτÀσσονται στουσ Àντρεσ τουσ. Οι Àντρεσ να
αγαπÀτε τισ γυναÝκεσ σασ, Þπωσ ο
ΧριστÞσ αγÀπησε την εκκλησÝα και
πρÞσφερε τη ζωÜ του γι' αυτÜν.
´Ηθελε Ûτσι να την εξαγιÀσει, αφοà
την καθÀρισε µε το λουτρÞ του âα-
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αυτÿ  νδοξον τcν κκλησÝαν, µc
χουσαν σπÝλον  ¨υτÝδα  τι τν
τοιοàτων, λλ’ ´να Fq γÝα καd µω28
µοσ. οÅτωσ φεÝλουσιν ο νδρεσ
γαπν τaσ αυτν γυνα κασ σ τa
αυτν σñµατα.  γαπν τcν αυτο γυνα κα αυτeν γαπ· 29οδεdσ
γÀρ ποτε τcν αυτο σÀρκα µÝσησεν, λλ’ κτρÛφει καd θÀλπει
ατÜν, καθgσ καd  Kàριοσ τcν
κκλησÝαν· 30Âτι µÛλη σµbν το σñµατοσ ατο, κ τσ σαρκeσ ατο
31
καd κ τν στÛων ατο. ντÝ τοàτου καταλεÝψει νθρωποσ τeν πατÛρα ατο καd τcν µητÛρα καd προσκολληθÜσεται πρeσ τcν γυνα κα
ατο, καd σονται ο δàο εσ σÀρκα
µÝαν. 32 τe µυστÜριον τοτο µÛγα
στÝν, γg δb λÛγω εσ Xριστeν καd
εσ τcν κκλησÝαν. 33πλcν καd µε σ
ο καθ’ ²να ²καστοσ τcν αυτο γυνα κα οÅτωσ γαπÀτω σ αυτÞν, 
δb γυνc ´να φοâται τeν νδρα.
Εφεσ. 5, 21-33

πτÝσµατοσ και το λÞγο, ñστε η εκκλησÝα να του ανÜκει ωσ νàφη µε Þλη
τησ τη λαµπρÞτητα, την καθαρÞτητα
και αγιÞτητα, χωρÝσ ψεγÀδι Ü ελÀττωµα Ü κÀτι παρÞµοιο. Το Ýδιο και οι
Àντρεσ οφεÝλουν να αγαποàν τισ γυναÝκεσ τουσ Þπωσ αγαποàν το δικÞ
τουσ το σñµα. ´Οποιοσ αγαπÀει τη
γυναÝκα του αγαπÀει τον εαυτÞ του.
ΚανεÝσ ποτÛ δε µÝσησε το Ýδιο του το
σñµα, αλλÀ αντÝθετα το τρÛφει και το
φροντÝζει. Îτσι κÀνει κι ο Κàριοσ
για την εκκλησÝα, γιατÝ Þλοι εÝµαστε
µÛλη του σñµατÞσ του απÞ τη σÀρκα
του και τα οστÀ του. Γι' αυτÞ - λÛει η
ΓραφÜ - θα εγκαταλεÝψει ο Àντρασ
τον πατÛρα και τη µητÛρα του για να
ζÜσει µαζÝ µε τη γυναÝκα του θα γÝνουν οι δυÞ τουσ Ûνασ Àνθρωποσ. Σ'
αυτÀ τα λÞγια κρàâεται Ûνα µεγÀλο
µυστÜριο, που εγñ σασ λÛω Þτι αναφÛρεται στη σχÛση Χριστοà και εκκλησÝασ. ΑλλÀ κι εσεÝσ ο καθÛνασ ν\
αγαπÀει τη γυναÝκα του Þπωσ αγαπÀει τον εαυτÞ του, και η γυναÝκα να
σÛâεται τον Àντρα τησ.

A. AN∆PAΣ KAI ΓYNAIKA
Ο ΘεÞσ θÛλησε να µην εÝναι ο Àνθρωποσ µÞνοσ του πÀνω στη γη, Ûτσι µε την Ûνωση του Àνδρα και τησ γυναÝκασ δηµιουργÜθηκε η πρñτη οικογÛνεια.
Ùπωσ ο ΘεÞσ ευλÞγησε την πρñτη οικογÛνεια, δÝνοντασ εντολÜ στον ΑδÀµ και
στην Εàα να καρποφορÜσουν και να πολλαπλασιαστοàν, Ûτσι και η ΕκκλησÝα σÜµερα δÝνει την ευλογÝα τησ στην Ûνωση
του Àνδρα και τησ γυναÝκασ.
ΜετÀ την πτñση των πρωτοπλÀστων
συνÛâηκαν τα εξÜσ:

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

ιδιαιτερÞτητα,
αρραâñνασ, στÛψη,
Ûνωση, χÀρη, διαζàγιο, φÞâοσ, σεâασµÞσ,
Àγαµη µητÛρα,
µοναχισµÞσ,
αλληλοσυµπλÜρωση,
ανεκτικÞτητα,
συγγνñµη,
συµφιλÝωση
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α) ο γÀµοσ τουσ, η ÛνωσÜ τουσ που διατηροàνταν Þσο Üταν κοντÀ
στο ΘεÞ διασπÀστηκε. Η γυναÝκα τισ περισσÞτερεσ φορÛσ Ûγινε αντικεÝµενο ηδονÜσ και εκµετÀλλευσησ και η Ûνωση των δàο φàλων υποτÀχτηκε στη θÛληση τησ σÀρκασ.
â) η σχÛση των δàο Ûγινε ανταγωνιστικÜ. Kι ενñ οι δàο Üταν ισÞτιµοι απÛναντι στο ΘεÞ, αφοà Üταν εικÞνα του και εÝχαν τον Ýδιο σκοπÞ, µε την πτñση αρχÝζει η ανισÞτητα. Την ευθàνη για την πτñση απÞ τον παρÀδεισο τη ρÝχνει ο Ûνασ στον Àλλο. Ο εγωισµÞσ φÛρνει την
αποµÀκρυνση απÞ το ΘεÞ και το χωρισµÞ του πρωτÞπλαστου ζευγαριοà. Η διαφοροποÝησÜ τουσ απÞ τον ενιαÝο σκοπÞ που τουσ Ûνωνε,
να µοιÀσουν στο ΘεÞ, δηµιουργεÝ την ανευθυνÞτητα, την αντιζηλÝα.
Ùµωσ τα πρÀγµατα αλλÀζουν µε τον ερχοµÞ του Xριστοà.

B. TO MYΣTHPIO THΣ ENΩΣHΣ TOY AN∆PA KAI THΣ
ΓYNAIKAΣ
Ο χαµÛνοσ παρÀδεισοσ τησ αγÀπησ των δàο ξαναÜλθε µε το µυστÜριο του γÀµου. Το Þτι η Ûνωση του Àνδρα και τησ γυναÝκασ παροµοιÀζεται απÞ τον ΑπÞστολο Παàλο µε την Ûνωση του Χριστοà και τησ
ΕκκλησÝασ σηµαÝνει Þτι ο δεσµÞσ του ζευγαριοà δεν εÝναι απλÞσ και
περιστασιακÞσ. Με το µυστÜριο του γÀµου το Íγιο Πνεàµα δÝνει
στον γαµπρÞ και στη νàφη το χÀρισµα µε το οποÝο: α) ο Ûνασ να αναγνωρÝζει τον Àλλον ωσ εικÞνα του Θεοà, â) ο Ûνασ να θυσιÀζεται για
τον Àλλον, Þπωσ ο ΧριστÞσ θυσιÀστηκε για την ΕκκλησÝα και γ) κÀνει το δεσµÞ τουσ να διατηρηθεÝ αδιÀρρηκτοσ και αιñνιοσ.
Η ακολουθÝα του γÀµου αποτελεÝται απÞ δàο µÛρη: το πρñτο µÛροσ
περιλαµâÀνει την ΑκολουθÝα του Αρραâñνα και το δεàτερο περιÛχει
την ΑκολουθÝα τησ ΣτÛψησ, που εÝναι και το κυρÝωσ µυστÜριο, και αρχÝζει µε τη φρÀση: "ΕυλογηµÛνη η âασιλεÝα του ΠατρÞσ και του Υιοà
και του ΑγÝου Πνεàµατοσ". Στην ακολουθÝα του Αρραâñνα γÝνεται η
ανταλλαγÜ δακτυλιδιñν. ΑυτÞ συµâολÝζει την ελεàθερη συγκατÀθεση
και των δàο ωσ προϋπÞθεση για να συνδεθοàν ωσ σàντροφοι µε το µυστÜριο του γÀµου. Στην τελετÜ τησ στÛψησ ο ιερÛασ τοποθετεÝ στÛφανα στα κεφÀλια του γαµπροà και τησ νàφησ που κÀποτε Üταν απÞ αληθινÀ φàλλα και λουλοàδια ενñ τñρα εÝναι τεχνητÀ. Τα στÛφανα
συµâολÝζουν τη χÀρη του ΑγÝου Πνεàµατοσ στο νÛο ζευγÀρι.
Ο ιερÛασ προσ το τÛλοσ του µυστηρÝου κÀνει τρεισ γàρουσ µε τον α-
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νÀδοχο (τον κουµπÀρο) να στηρÝζει τα στÛφανα επÀνω στα κεφÀλια
των νεÞνυµφων. Ο χορÞσ του "Ησαýα" Þπωσ λÛγεται, επειδÜ ψÛλνεται
τροπÀριο που αναφÛρεται στην προφητεÝα του Ησαýα για τη γÛννηση
του Χριστοà, περιÛχει και Ûνα Àλλο τροπÀριο σχετικÞ µε τουσ µÀρτυρεσ τησ ΕκκλησÝασ που θυσιÀστηκαν για την αγÀπη τουσ προσ το ΧριστÞ. Τα στÛφανα εÝναι στÛφανα χαρÀσ αλλÀ Þµωσ και στÛφανα µαρτυρÝου, επειδÜ κÀθε αληθινÞσ γÀµοσ προϋποθÛτει την αυτοθυσÝα και
των δàο. Το κρασÝ που πÝνουν απÞ κοινÞ ποτÜρι, σε ανÀµνηση του γεγονÞτοσ του θαàµατοσ στην ΚανÀ τησ ΓαλιλαÝασ, δηλñνει Þτι απÞ τη
στιγµÜ αυτÜ το ζευγÀρι θα µοιρÀζεται τη χαρÀ και τον πÞνο στη ζωÜ.
Η ελευθερÝα του ανθρñπου, που εÝναι σεâαστÜ απÞ το ΘεÞ, δÝνει
το δικαÝωµα στο ζευγÀρι να δεχθεÝ Ü να απορρÝψει την ενÛργεια του
Θεοà, για να επιτευχθεÝ ο ακατÀλυτοσ δεσµÞσ τουσ.

Γ. IΣOTIMIA KAI I∆IAITEPOTHTA
Ο Àνδρασ και η γυναÝκα εÝναι ισÞτιµοι, Ûχοντασ κοινÞ ΠατÛρα το
ΘεÞ και µε Ýδιο προορισµÞ, τη θÛωση. Ο ΧριστÞσ Ûρχεται στη γη για
να καταργÜσει κÀθε διÀκριση: "∆εν υπÀρχει πια ΙουδαÝοσ και ειδωλολÀτρησ, δεν υπÀρχει δοàλοσ και ελεàθεροσ, δεν υπÀρχει Àντρασ και
γυναÝκα. Þλοι σασ εÝστε Ûνασ, χÀρη στον Ιησοà ΧριστÞ" (Γαλ. 3, 28).
ΙδιαιτερÞτητα: Η ισοτιµÝα εÝναι αναµφισâÜτητη αλλÀ ο ρÞλοσ και
η συνεισφορÀ των δàο φàλων στην οικογÛνεια εÝναι απαραÝτητη και
συµπληρωµατικÜ. Η ψυχοσωµατικÜ κατασκευÜ του Àνδρα εÝναι διαφορετικÜ απÞ τησ γυναÝκασ. Ο καθÛνασ στην οικογÛνεια Ûχει το ρÞλο
του και µε τον τρÞπο του συνεισφÛρει στην ανατροφÜ των παιδιñν.
ΦÞâοσ - υποταγÜ: Η Ûννοια του φÞâου στη φρÀση τησ αποστολικÜσ περικοπÜσ που διαâÀζεται στο γÀµο και γÝνεται αφορµÜ αταξÝασ
κατÀ την τÛλεση του µυστηρÝου χρειÀζεται εξÜγηση. Ο φÞâοσ εδñ
συνδÛεται µε την αγÀπη και το σεâασµÞ. α) Ο Àνδρασ επειδÜ αγαπÀ
τη σàντροφÞ του φοâÀται µÜπωσ µε την επιθετικÞτητÀ του τη âλÀψει, τη µειñσει. â) ΕÝναι απαραÝτητοσ ο σεâασµÞσ και η προσοχÜ στη
γυναÝκα, που η ευαÝσθητη φàση τησ προετοιµÀζεται για να λειτουργÜσει το µητρικÞ τησ χÀρισµα.
Η επÝµαχη φρÀση τησ εν λÞγω αποστολικÜσ περικοπÜσ: «η δε γυνÜ
να φοâÜται τον Àνδρα» δεν Ûχει την Ûννοια τησ υποδοàλωσησ. ∆εÝχνει Þτι ο Àνδρασ, Þπωσ ο ΧριστÞσ για την ΕκκλησÝα, Ûχει το προâÀδισµα να θυσιαστεÝ για την οικογÛνεια.
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∆. ANTAΓΩNIΣTIKH ΣXEΣH KAI AΠOΞENΩΣH - ∆IAZYΓIO
Ο εγωισµÞσ και η πλεονεξÝα, η αλλοτρÝωση τησ γυναÝκασ απÞ την
υποταγÜ τησ στη µÞδα που Ûχει κÛντρο την ανδρικÜ απληστÝα, η σεξουαλικÜ Ûλξη χωρÝσ αληθινÞ Ûρωτα και αγÀπη, αποξÛνωσαν τα δàο
φàλα και τα Ûκαναν ανταγωνιστικÀ.
Ùταν η σàναψη ενÞσ γÀµου γÝνει απÞ τη δàναµη µÞνο του σεξουαλικοà Ûνστικτου, απÞ την Ûλξη τησ εξωτερικÜσ εµφÀνισησ Ü απÞ Àλλουσ λÞγουσ, Þπωσ οικονοµικÀ συµφÛροντα κ.À., τÞτε η αποτυχÝα εÝναι δεδοµÛνη. Το ζευγÀρι ουσιαστικÀ âιñνει το κλÝµα του διαζυγÝου
που πρÞκειται να ακολουθÜσει.
Η Ûλλειψη εµπιστοσàνησ µεταξà των δàο φàλων, ο ατοµικισµÞσ
και η αποξÛνωση οδÜγησαν στην εµφÀνιση και νÛων ιδεñν για τη
δηµιουργÝα οικογÛνειασ. Η περÝπτωση τησ Àγαµησ µητÛρασ Ü του Àγαµου πατÛρα εÝναι απρÞâλεπτο ποια ψυχικÀ προâλÜµατα θα δηµιουργÜσουν στα παιδιÀ, στην πρÞοδο τησ οικογÛνειασ και στην κοινωνÝα του µÛλλοντοσ.

E. H MONAΞIA TOY ANΘPΩΠOY ΣHMEPA
Η µοναξιÀ âασανÝζει τον Àνθρωπο παρÀ το Þτι ζει σε πολυÀριθµεσ
πÞλεισ και σε απÛραντεσ τσιµεντÛνιεσ πολυκατοικÝεσ. Στον χñρο τησ
εργασÝασ ο Àνθρωποσ αισθÀνεται αποµονωµÛνοσ και µοναχικÞσ γιατÝ
η φιλαυτÝα, η ζηλοφθονÝα και η κενοδοξÝα αποµÀκρυναν απÞ την
ψυχÜ του την αγÀπη και τη συνεργατικÞτητα. Ο Àνθρωποσ γÝνεται
Ûρµαιο των σεξουαλικñν του επιθυµιñν και ενστÝκτων και σε κÀποια
στιγµÜ χωρÝσ εσωτερικÞτητα, νιñθει µÞνοσ. Ο σàγχρονοσ τεχνολογικÞσ πολιτισµÞσ µε την αλÞγιστη χρÜση του δεν αφÜνει περιθñρια συντροφικÞτητασ.
Ο χρηµατισµÞσ και η απληστÝα δεν αφÜνουν να καρπÝσει η πÝστη
και η συναδÛλφωση. Η δηµιουργικÜ συµµετοχÜ του ανθρñπου στην
κοινÜ ζωÜ µπορεÝ να εÝναι το αντÝâαρο τησ µοναξιÀσ του.
Στην ελεàθερη âοàληση του ανθρñπου υπÀγεται και η επιλογÜ
για µοναχικÜ Àσκηση και παρθενÝα, Þταν υπÀρχει ιδιαÝτερη κλÝση. Ο
µοναχÞσ αποσàρεται για να µÀθει στην ησυχÝα την αλÜθεια για το
ΘεÞ, τον εαυτÞ του και τον κÞσµο µÛσα σ' Ûνα κλÝµα ερωτικÜσ σχÛσησ
µε το ΘεÞ. ΜετÀ την κÀθαρση απÞ τα πÀθη και αφοà δεχτεÝ το φωτισµÞ του ΑγÝου Πνεàµατοσ αποδÛχεται τον κÞσµο, ñστε να τον âοηθÜσει στη σχÛση του µε το ΘεÞ και τουσ συνανθρñπουσ του.
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ΣT. H MONAΞIA ΣTHN OIKOΓENEIA
Οι λÞγοι που τα µÛλη τησ οικογÛνειασ νιñθουν µοναχικÀ µÛσα σ'
αυτÜ µπορεÝ να συνοψιστοàν στουσ εξÜσ:
1. Οι ρυθµοÝ τησ ζωÜσ δεν αφÜνουν χρÞνο για αυτογνωσÝα και αυτοσυγκÛντρωση. Θα ωφελοàσε να αφιερωθεÝ κÀποιοσ χρÞνοσ, ñστε ο
Àνθρωποσ να ελÛγξει και να τροφοδοτÜσει τισ ανθρñπινεσ σχÛσεισ.
2. ΛεÝπει η προσευχÜ, η ανεκτικÞτητα στη διαφορετικÞτητα, η συγνñµη και η µεταστροφÜ που ενñνουν την οικογÛνεια. Ο Μ. ΒασÝλειοσ γρÀφει Þτι στην πνευµατικÜ του πορεÝα δεν πρÞσθεσε στη
ζωÜ του τÝποτε περισσÞτερο απ' Þσα του Ûµαθαν οι δικοÝ του και
µÀλιστα η γιαγιÀ του ΜακρÝνα.
3. Η πÝστη του ενÞσ σñζει και τον Àλλο σàντροφο απÞ τη γνωριµÝα
του µε το ΘεÞ τησ αγÀπησ . "ΓιατÝ ο µη χριστιανÞσ Àντρασ, χÀρη
στην Ûνωση µε τη γυναÝκα του, µπÜκε στο χñρο του Θεοà και η µη
χριστιανÜ γυναÝκα µπÜκε στο χñρο του Θεοà χÀρη στην Ûνωση µε
το χριστιανÞ" (Α´Κορ. 7, 14).
4. Το χÀσµα των γενεñν δηµιουργεÝ προâλÜµατα στισ σχÛσεισ γονÛων
και παιδιñν. Îνασ ρεαλισµÞσ συνδεδεµÛνοσ µε κοινÛσ αξÝεσ αναλλοÝωτεσ στο χρÞνο µπορεÝ να συµâÀλλει στην αλληλοκατανÞηση,
την υποχωρητικÞτητα και τη συµφιλÝωση.

Z. ∆IEΞO∆OΣ ΣTH MONAΞIA
Η αγÀπη προσ τον πλησÝον εÝναι αγÀπη προσ το ΧριστÞ, του οποÝου εικÞνα εÝµαστε Þλοι. ΑυτÜ η αγÀπη ενñνει και λàνει τα δεσµÀ τησ
µοναξιÀσ και τησ αποµÞνωσησ.
ΑυτÜ η αγÀπη εÝναι:
ñ ΑνιδιοτελÜσ, γιατÝ ξεκινÀει απÞ το ΧριστÞ που δÝνει το αÝµα του
για να ενωθοàν Þλοι οι Àνθρωποι (ΕκκλησÝα).
ñ ΕνεργητικÜ και Þχι παθητικÜ, γιατÝ µε αυτÜν ο Àνθρωποσ πÀντα
συγχωρεÝ, πÀντα ελπÝζει και πÀντα υποµÛνει, για να υπÀρχει η
αληθινÜ κοινωνÝα των ανθρñπων.
ñ ∆ωρεÀ, γιατÝ µε αυτÜν ο Àνθρωποσ δε διεκδικεÝ τÝποτε απÞ τον
πλησÝον αλλÀ θυσιÀζεται, Þπωσ ο ΧριστÞσ, για να ευτυχÜσει αιñνια µαζÝ του.
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ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Η αποµÀκρυνση των πρωτÞπλαστων απÞ το ΘεÞ προξÛνησε και
τη δικÜ τουσ διÀσπαση.
ñ Ο ΧριστÞσ καταργεÝ κÀθε διÀκριση Þπωσ και αυτÜ µεταξà των
δàο φàλων.
ñ Η ισÞτητα των δàο φàλων εξασφαλÝζεται Þταν συνειδητοποιηθεÝ Þτι και οι δàο Ûχουν κοινÞ ΠατÛρα, το ΘεÞ και Ûνα προορισµÞ, τη θÛωση.
ñ Η ιδιαιτερÞτητα των δàο φàλων αναφÛρεται στισ ιδιαÝτερεσ κλÝσεισ και τη θÛση που Ûχει το καθÛνα µÛσα στη δηµιουργÝα.
ñ Η µοναξιÀ εµφανÝζεται Þταν η Ûνωση των δàο στηρÝζεται µÞνο
στη σεξουαλικÞτητα, στην εξωτερικÜ εµφÀνιση και Þχι στην
αγÀπη και στην εσωτερικÞτητα.
ñ Με την αγÀπη εξαφανÝζεται το εγñ και η ανταγωνιστικÜ σχÛση.
ñ Η προσευχÜ, η συγνñµη, η µετÀνοια και η συµφιλÝωση µπορεÝ
να αποτελÛσουν λàση στισ δοκιµαζÞµενεσ οικογενειακÛσ και κοινωνικÛσ σχÛσεισ.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Πωσ προÜλθε η αντιπαλÞτητα των δàο φàλων;
2. Πωσ καταργεÝται η διÀκριση µεταξà των δàο φàλων;
3. ΓιατÝ δεν προτιµοàν οι περισσÞτεροι τον πολιτικÞ γÀµο;
4. Πωσ δικαιολογεÝται ο µοναχÞσ να µην αισθÀνεται µοναξιÀ;
5. ΓιατÝ και µετÀ το γÀµο ορισµÛνοι Àνδρεσ και γυναÝκεσ νιñθουν
ξÛνοι;
6. Πωσ âλÛπεισ την ιδÛα τησ ανàπαντρησ µητÛρασ;
7. Τι χρειÀζεται για να υπÀρξει συντροφικÞτητα στο ζευγÀρι και
στην οικογÛνεια;

18

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΕΛΩ, ΑΥΤΟ ΚΑΝΩ
ΠΑΡΑΣΥΡΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να γνωρÝσετε Þτι µÞνο µε συνειδητοποÝηση τησ ανθρñπινησ
αξÝασ µποροàν τα MΜΕ να συνεισφÛρουν και να χρησιµοποιηθοàν για το καλÞ του ανθρñπου.
ñ Να γνωρÝσετε Þτι η ελευθερÝα του ανθρñπου χωρÝσ την προσωπικÜ σχÛση µε το ΘεÞ και τουσ συνανθρñπουσ µετατρÛπεται σε δουλεÝα. Τη νοθεàουµε και δÝνουµε την αφορµÜ να µασ
τη νοθεàσουν.
14

οδαµεν γaρ Âτι  νÞµοσ πνευµατι-

κÞσ στιν· γg δb σαρκικÞσ εµι, πεπραµÛνοσ πe τcν µαρτÝαν. 15Â γaρ
κατεργÀζοµαι ο γινñσκω· ο γaρ
Â θÛλω τοτο πρÀσσω, λλ’ Â µισ
τοτο ποι. 16ε δb Â ο θÛλω τοτο
ποι, σàµφηµι τÿ νÞµÿω Âτι καλÞσ.
17

νυνd δb οκÛτι γg κατεργÀζοµαι

ατÞ, λλ’  οκοσα ν µοd µαρτÝα. 18οrδα γaρ Âτι οκ οκε ν µοÝ,
τοτ’ στιν ν τF σαρκÝ µου, γαθÞν·
τe γaρ θÛλειν παρÀκειταÝ µοι, τe δb
κατεργÀζεσθαι τe καλeν οχ ερÝ-

ΞÛρουµε λοιπÞν, καλÀ πωσ ο νÞµοσ
εÝναι θεϊκÞσ, ενñ εγñ εÝµαι αδàναµοσ Àνθρωποσ, πουληµÛνοσ στην αµαρτÝα.
Îτσι, δεν ξÛρω ουσιαστικÀ τι
κÀνω· δεν κÀνω αυτÞ που θα 'θελα
να κÀνω αλλÀ, αντÝθετα, Þ,τι θα 'θελα να αποφàγω. ΚÀνοντασ Þµωσ αυτÞ που κατÀ âÀθοσ δε θÛλω, αναγνωρÝζω Ûµπρακτα πωσ οι εντολÛσ
του νÞµου εÝναι σωστÛσ. Îτσι φτÀνω πια στο σηµεÝο να µη διαπρÀττω
εγñ ο Ýδιοσ το κακÞ αλλÀ η αµαρτÝα, που Ûχει εγκατασταθεÝ µÛσα
µου. Η Ýδια η συνεÝδησÜ µου µαρτυρεÝ γι' αυτÞ: ∆εν κατοικεÝ µÛσα µου,
δηλαδÜ στο εÝναι µου, το καλÞ.
ΑπÞδειξη εÝναι πωσ εγñ θÛλω να
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σκω· 19ο γaρ Â θÛλω ποι γαθÞν,
λλ’ Â ο θÛλω κακeν τοτο πρÀσσω.

20

ε δb Â ο θÛλω γg τοτο

ποι, οκÛτι γg κατεργÀζοµαι
ατÞ, λλ’  οκοσα ν µοd µαρτÝα. 21ερÝσκω ρα τeν νÞµον τÿ θÛλοντι µοd ποιε ν τe καλÞν, Âτι µοd
τe κακeν παρÀκειται· 22συνÜδοµαι
γaρ τÿ  νÞµÿ ω το Θεο κατa τeν
σω νθρωπον, 23âλÛπω δb ²τερον
νÞµον ν το σ µÛλεσÝ µου ντιστρατευÞµενον τÿ  νÞµÿ ω το νοÞσ µου
καd αχµαλωτÝζοντÀ µε ν τÿ νÞµÿω
τσ µαρτÝασ τÿ ντι ν το σ µÛλεσÝ
24
µου. TαλαÝπωροσ γg νθρωποσ·

τÝσ µε ¨àσεται κ το σñµατοσ το
θανÀτου τοàτου;

25

εχαριστ τÿ 

Θεÿ διa \Iησο Xριστο το KυρÝου µν. ρα οsν ατeσ γg µbν νο
δουλεàω νÞµÿ ω Θεο, τF  δb σαρκd
νÞµÿω µαρτÝασ.
Ρωµ. 7, 14-25

κÀνω το καλÞ, δεν âρÝσκω Þµωσ τη
δàναµη να το µετατρÛψω σε πρÀξη.
Κι Ûτσι, δεν κÀνω το καλÞ που θα
'θελα, αλλÀ υπηρετñ το κακÞ, που
δεν το θÛλω. Αν Þµωσ κÀνω αυτÞ
που δε θÛλω, τÞτε την πρÀξη µου δεν
την καθορÝζω πια εγñ αλλÀ η αµαρτÝα, που Ûχει θρονιαστεÝ µÛσα µου.
Συνεπñσ, η πεÝρα δεÝχνει Þτι, ενñ εγñ θÛλω να κÀνω το καλÞ, οι
πρÀξεισ µου δεÝχνουν πωσ κÀνω το
κακÞ. ΕσωτερικÀ συµφωνñ και χαÝροµαι µε Þσα λÛει ο νÞµοσ του Θεοà.
∆ιαπιστñνω Þµωσ πωσ η πρÀξη µου
ακολουθεÝ Ûναν Àλλο νÞµο, που αντιστρατεàεται το νÞµο µε τον οποÝο συµφωνεÝ η συνεÝδησÜ µου:
ΕÝναι ο νÞµοσ τησ αµαρτÝασ που κυριαρχεÝ στην àπαρξÜ µου και µε κÀνει αιχµÀλωτÞ τησ. Τι δυστυχισµÛνοσ, αληθινÀ, που εÝµαι! Ποιοσ µπορεÝ να µε λυτρñσει απÞ την àπαρξη
αυτÜ, που Ûχει υποταχθεÝ στο θÀνατο; Ασ ευχαριστÜσουµε το ΘεÞ που
το Ûκανε αυτÞ, µε το σωτÜριο Ûργο
του ΚυρÝου µασ Ιησοà Χριστοà.
´Αρα, λοιπÞν, εγñ ο Ýδιοσ, ενñ συµφωνñ θεωρητικÀ µε το νÞµο του
Θεοà, στην πρÀξη εÝµαι υποταγµÛνοσ στον νÞµο τησ αµαρτÝασ.

A. EI∆HΣEIΣ
ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

παθητικÞσ θεατÜσ,
επιθυµÝα, αγενÜ πÀθη,
παραπλÀνηση,
τηλεοπτικÜ εξÀρτηση,
συµµετοχÜ, πÝστη,
χÀρη, σχÛση, υπακοÜ,
διÀκριση,

Η λÛξη ενηµÛρωση προÛρχεται απÞ το επÝθετο ενÜµεροσ που σηµαÝνει εκεÝνον που
γνωρÝζει τα τρÛχοντα γεγονÞτα τησ ηµÛρασ. ΚÀθεσαι στην πολυθρÞνα σου και παρατηρεÝσ τισ Àπειρεσ Ûγχρωµεσ εικÞνεσ απÞ
εγκλÜµατα, âÝα, καταστροφÛσ και αισθÀνεσαι ικανοποιηµÛνοσ που δεν εÝσαι µÛσα Ü
αδιÀφοροσ, γιατÝ εσà περνÀσ καλÀ. Îτσι,
γÝνεσαι παθητικÞσ θεατÜσ Ü ακροατÜσ τησ
καταστροφÜσ του συνανθρñπου σου. ΓιατÝ
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Àλλο εÝναι να ακοàσ για µια πυρκαγιÀ στο δÀσοσ και Àλλο να συµµετÛχεισ στην κατÀσâεσÜ τησ.
Οι πληροφορÝεσ και οι ειδÜσεισ που σου παρÛχει καθηµερινÀ ο Ûντυποσ και ηλεκτρονικÞσ τàποσ, Þταν υπηρετοàν το κÛρδοσ και τη
σκοπιµÞτητα, σου κÀνουν πλàση εγκεφÀλου, σου δραµατοποιοàν γεγονÞτα, σου αποσιωποàν πληροφορÝεσ, σε αποπροσανατολÝζουν µε
τουσ εµπρηστικοàσ τÝτλουσ τουσ, σε κÀνουν µÛτοχο των δικñν τουσ εξαρτÜσεων.

B. H EΞAPTHΣH AΠO TH MIKPH OΘONH
Στη µικρÜ οθÞνη, âρÝσκονται οι σàγχρονεσ σειρÜνεσ: οµιλÝεσ και
συζητÜσεισ χωρÝσ νÞηµα και Þραµα, υποκριτικÀ χαµÞγελα, γàµνια
και πορνεÝα που πουλÀνε, διαφηµÝσεισ παραπλανητικÛσ. Μηνàµατα
και εικÞνεσ σου εξÀπτουν τη φαντασÝα, σε αποπροσανατολÝζουν απÞ
την πραγµατικÞτητα, σου δηµιουργοàν ανÀγκεσ, σε κÀνουν Àτοµο εξαρτηµÛνο απÞ χαρÛσ στιγµιαÝεσ. Η λαϊκÜ σοφÝα µε δàο χαρακτηριστικÛσ παροιµÝεσ: "ΦÀτε µÀτια ψÀρια" και "Ù,τι φαÝνεται δεν εÝναι
και αληθινÞ", αποκαλàπτει τη φαιδρÞτητα του φαινοµÛνου αυτοà.
Οι εξωτερικÛσ αισθÜσεισ χωρÝσ κριτÜριο και µÛτρο σε κÀνουν ανÝκανο να ενδιαφερθεÝσ για τισ πνευµατικÛσ σου ανÀγκεσ.
Με την αλÞγιστη χρÜση του ραδιοφñνου και τησ τηλεÞρασησ χÀνεται το προσωπικÞ στοιχεÝο και περιορÝζεται ο ελεàθεροσ χρÞνοσ
του ανθρñπου. ΑντÝθετα, µε την εφηµερÝδα υπÀρχει περισσÞτερο
προσωπικÜ σχÛση, γιατÝ ο αναγνñστησ σε ορισµÛνο χρÞνο που διαθÛτει µπορεÝ να επιλÛξει τι θα διαâÀσει χωρÝσ να συγκαταλÛγεται στα εκατοµµàρια των τηλεθεατñν που µαζικÀ επηρεÀζονται και χÀνουν το
χρÞνο τουσ.

Γ. H TPAΓIKOTHTA NA MHN EIΣAI AYTO ΠOY ΘA HΘEΛEΣ
"ΑυτÞ που δεν θÛλω, αυτÞ κÀνω" τονÝζει εδñ και δàο χιλιετÝεσ ο
ΑπÞστολοσ Παàλοσ. Η κατÀχρηση τησ ελευθερÝασ και του αυτεξοàσιου που Ûδωσε ο ΘεÞσ στον Àνθρωπο Ûφεραν την πτñση, το θÀνατο.
ΕÝναι τραγικÞ: αυτÞ που δεν θÛλεισ, αυτÞ να κÀνεισ. Να µη θÛλεισ
να εÝσαι τεµπÛλησ, ψεàτησ, κλÛφτησ, ζηλÞφθονοσ, σαρκολÀτρησ, συκοφÀντησ, φιλοχρÜµατοσ, εγωιστÜσ και Þµωσ καθηµερινÀ να το δεÝχνεισ µε τισ πρÀξεισ σου. Πρñτα λοιπÞν γεννιÛται η επιθυµÝα και µετÀ
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γÝνεται η πρÀξη. Πρñτα φωλιÀζουν στη ψυχÜ τα πÀθη και µετÀ εξωτερικεàονται στην καθηµερινÜ πρακτικÜ. Ùπωσ γρÀφει κÀποιοσ µεγÀλοσ ποιητÜσ: "το ντουφÛκι εÝναι συνÛχεια των χεριñν και τα χÛρια
εÝναι συνÛχεια τησ ψυχÜσ". ΚατÀ τον αδελφÞθεο ΙÀκωâο "ΚαθÛνασ
µπαÝνει σε πειρασµÞ απÞ τη δικÜ του επιθυµÝα. ΑυτÜ τον παρασàρει
και τον εξαπατÀει. Ûπειτα η επιθυµÝα αυτÜ συλλαµâÀνει το κακÞ και
γεννÀει την αµαρτÝα. κι η αµαρτÝα, Þταν ολοκληρωθεÝ, φÛρνει το θÀνατο" (Ιακ. 1,14-15).
Το να θÛλεισ να µοιÀσεισ στον αγαθÞ ∆ηµιουργÞ σου εÝναι Ûνα
κριτÜριο για να αξιολογÜσεισ και τισ υπÞλοιπεσ επιθυµÝεσ σου. ΑυτÞ
σε κÀνει να αποφεàγεισ τη µÝµηση Ü την ταàτιση µε οποιοδÜποτε ον
Ü ανθρñπινο µοντÛλο εξωτερικÀ, που προâÀλλεται απÞ την οθÞνη. Ο
ΧριστÞσ µε την παρουσÝα του στον κÞσµο δÝδαξε Þτι το "καθ' οµοÝωσιν" αναφÛρεται στο εσωτερικÞ κÀλλοσ του ανθρñπου και επιτυγχÀνεται µε την προσωπικÜ του Ûνωση µε το ΘεÞ.
Οι σàγχρονοι ψυχολÞγοι ισχυρÝζονται Þτι η τηλεοπληξÝα θα εÝναι
το νÛο ναρκωτικÞ του ανθρñπου, για το οποÝο θα χρειαστεÝ θεραπεÝα
απεξÀρτησησ. Ùταν εÝσαι δÛσµιοσ, χωρÝσ Ûλεγχο τησ τηλεÞρασησ,
σκλαâñνεισ την καλÜ σου επιθυµÝα και τισ δυνÀµεισ σου. ∆εν µπορεÝσ
να δεισ τον εαυτÞ σου, να χαρεÝσ την παρουσÝα των Àλλων, να αποκτÜσεισ οικολογικÜ συνεÝδηση.

∆. ΛOΓOI ΓIA TOYΣ OΠOIOYΣ ∆EN KANOYME AYTO
ΠOY ΘEMOYME
α) Η απιστÝα του ανθρñπου στον ανñτερο προορισµÞ του τον κÀνει να κυνηγÀ το εàκολο και εφÜµερο, το ψεàτικο και παραπλανητικÞ. ΚατÀ τον Àγιο ΓρηγÞριο ΠαλαµÀ, νουσ ο οποÝοσ αποµακρàνεται
απÞ τον ΘεÞ γÝνεται κτηνñδησ Ü δαιµονιñδησ.
â) ΓÝναµε Àνθρωποι τησ âιολογικÜσ ανÀγκησ. Ο âοµâαρδισµÞσ απÞ τα ΜΜΕ προϊÞντων κατανÀλωσησ κÀνουν τον Àνθρωπο αγχωµÛνο, εξαρτηµÛνο και αγωνιζÞµενο µÞνο γι' αυτÀ.
γ) Η εισâολÜ ξÛνων προτàπων ζωÜσ στα ΜÛσα ΜαζικÜσ ΕνηµÛρωσησ (ΜΜΕ) και η αποµÀκρυνση απÞ πρÞτυπα τησ δικÜσ µασ παρÀδοσησ, του δικοà µασ πολιτισµοà. ×ρωεσ, φιλÞσοφοι, λογοτÛχνεσ, Àγιοι,
σηµερινοÝ πνευµατικοÝ Àνθρωποι, Þταν εµφανÝζονται στουσ δÛκτεσ
µασ αλλÀζουµε κανÀλι για να δοàµε εικÞνεσ που δεν προâληµατÝζουν, δε µορφñνουν, αλλÀ παραµορφñνουν την καλÜ µασ επιθυµÝα.
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δ) Η εξωτερικÜ οµορφιÀ, που διαφηµÝζεται και προâÀλλεται απÞ
τα Μ.Μ.Ε. για να προκαλÛσει τον θεατÜ, εξαφανÝζει την ολοκληρωµÛνη Àποψη για τον Àνθρωπο. Η εξωτερικÜ οµορφιÀ, ο γυµνισµÞσ
παραπλανÀ, γÝνεται εµπορεàσιµοσ, ενñ για να âρεισ την εσωτερικÜ οµορφιÀ πρÛπει να την ψÀξεισ γιατÝ δεν φαÝνεται.
ε) Η απñλεια του µÛτρου και του ελÛγχου στην επιθυµÝα Ûρχεται Þταν ο Àνθρωποσ αποµακρυνθεÝ απÞ τη σχÛση του µε το ΘεÞ. Η κατÀχρηση στα γÜινα, η υποδοàλωση τησ ανθρñπινησ αξÝασ στη σÀρκα εξελÝσσονται σε "αγενÜ πÀθη", σε χαρÀ που συνοδεàεται απÞ οδàνη
κατÀ τον Àγιο ΓρηγÞριο ΠαλαµÀ. Τα "Ûνθεα πÀθη" χαρακτηρÝζονται απÞ µια µÞνιµη και ανεÝπωτη γλυκàτητα (ΑνÛστη ΚεσελÞπουλου, ΠÀθη και αρετÛσ, εκδ. ∆Þµοσ, ΑθÜνα 1986, σ. 31).
στ) ΑυτÞ που δεν θÛλω, κατÀ τον Àγιο ΙωÀννη ΧρυσÞστοµο, εÝναι
εκεÝνο το οποÝο απÞ τα âÀθη τησ ψυχÜσ µου δεν επαινñ, δεν αποδÛχοµαι, εκεÝνο που δεν αγαπñ. ΜπορεÝ οι λογισµοÝ µασ να εÝναι κακοÝ,
Þµωσ πρÛπει να γνωρÝζουµε Þτι η διÀνοιÀ µασ διατηρεÝ την ευγÛνεια
που τησ δωρÝστηκε απÞ τον ∆ηµιουργÞ (´Απαντα ΑγÝων ΠατÛρων,
εκδ. ΩφελÝµου ΒιâλÝου, τ. 81, σ. 49).

E. ΠPOΣΩΠIKOΣ TPOΠOΣ ZΩHΣ
1. Η ΕκκλησÝα διασñζει τον προσωπικÞ τρÞπο ζωÜσ. Οι πραγµατικÀ
πιστοÝ δεν αρκοàνται παθητικÀ να âλÛπουν τη δυστυχÝα απÞ την οθÞνη, αλλÀ γÝνονται µÛτοχοι τησ λàπησ και τησ χαρÀσ των Àλλων.
∆εν απογοητεàονται απÞ αυτÞ που âλÛπουν και ακοàνε, αλλÀ δραστηριοποιοàνται για να αλλÀξουν τον εαυτÞ τουσ και τον κÞσµο.
2. Αν οι Àνθρωποι που κατευθàνουν τα Μ.Ε.Ε. εµπνευσθοàν απÞ το
σεâασµÞ προσ τον Àνθρωπο, Þπωσ εκφρÀστηκε απÞ τον ΧριστÞ και
την ΕκκλησÝα Του, τÞτε δεν θα τα χρησιµοποιοàν ωσ µÛσα αλλοτρÝωσησ του ανθρñπου αλλÀ ωσ δÝαυλο κατανÞησησ και âοÜθειασ
τησ ανθρñπινησ àπαρξησ. ΤÞτε τα ΜΜΕ θα γÝνουν ΜÛσα ευαγγελισµοà των ανθρñπων, καλÜσ αγγελÝασ και Þχι µετÀδοσησ κακñν
ειδÜσεων.
3. Η ψυχαγωγÝα που λÛνε Þτι παρÛχουν τα Μ.Ε.Ε. για να εÝναι πραγµατικÜ ψυχαγωγÝα (αγωγÜ δηλαδÜ τησ ψυχÜσ) θα πρÛπει να οδηγεÝ την ψυχÜ του ανθρñπου σε µια χαρÀ που δε θα εÝναι πρÞσκαιρη, δε θα του εξÀπτει τα πÀθη, δενθα τον υποâαθµÝζει, αλλÀ θα τον
ειρηνεàει, θα τον εξανθρωπÝζει.
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ΜικρÜ διÜγηση: ΑπÞ την
παρÀδοση τησ ΕκκλησÝασ
αναφÛρουµε Ûνα περιστατικÞ που αναφÛρει το ΓεροντικÞ (σ. 44) και περιγρÀφει τον τρÞπο µε τον οποÝο απαλλÀσσεται ο Àνθρωποσ απÞ τα πÀθη. ×ταν κÀποιοσ µοναχÞσ που
ταλαιπωρηµÛνοσ απÞ το
πλÜθοσ των πειρασµñν επÜρε την απÞφαση να φàγει απÞ εκεÝ που Üταν.
Ùταν Ûâαλε τα σανδÀλιÀ
του για να φàγει âλÛπει
κÀποιον Àλλο Àνθρωπο να
âÀζει και αυτÞσ τα σανδÀλιÀ του και να του λÛει: Þπου και αν πασ θα σε ακολουθñ. Το οποÝο σηµαÝνει
Þτι για να λυτρωθεÝσ απÞ
τα πÀθη χρειÀζεται να πÀρεισ απÞφαση και να αλλÀξεισ πολλÛσ φορÛσ και
τÞπο και τρÞπο.

4. Η πÝστη και η αγÀπη του ανθρñπου
στο ΧριστÞ κÀνει τον Àνθρωπο να τοποθετηθεÝ υπεàθυνα και κριτικÀ απÛναντι στα µηνàµατα του τàπου και
τησ τηλεÞρασησ. Ùταν εναρµονÝζεισ
τη θÛλησÜ σου µε τη θÛληση του Θεοà
τÞτε κÀνεισ αυτÞ που θα 'θελεσ να κÀνεισ. ΧρειÀζεται πνευµατικÞ αγñνα
ñστε να µη διαφÛρει η επιθυµÝα απÞ
την πρÀξη και να µη γÝνεισ διχασµÛνη
προσωπικÞτητα.
Με την πÝστη αποκτÀσ εσωτερικÜ δàναµη, ξÛρεισ πÞτε θα χρησιµοποιÜσεισ το τηλεχειριστÜριο. ΝηστεÝα δεν
εÝναι µÞνο να αποφεàγεισ το κρÛασ
και Àλλεσ τροφÛσ, αλλÀ να αποφεàγεισ µηνàµατα και εικÞνεσ που µε ευκολÝα µπαÝνουν στο σπÝτι και Ûρχονται σε αντÝθεση µε την πÝστη σου και
µε αυτÞ που πραγµατικÀ θÛλει η ψυχÜ σου.

5. Η υπακοÜ σ' Ûναν πνευµατικÞ πατÛρα, αληθινÞ σàµâουλο ζωÜσ, εκπρÞσωπο του Θεοà εÝναι µια αρετÜ, εÝναι
µια επικοινωνÝα που λυτρñνει τον Àνθρωπο απÞ επιθυµÝεσ Àχρηστεσ και πÀθη, του δÝνει χÀρη και τον κÀνει διακριτικÞ και προσεκτικÞ. Με τον τρÞπο αυτÞ φεàγουν τα πÀθη και ο πιστÞσ δÛχεται
τη χÀρη και την πνευµατικÜ γιατρειÀ.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
Τα Μ.Ε.Ε. για να âοηθÜσουν τον σηµερινÞ Àνθρωπο εÝναι ανÀγκη να λειτουργÜσουν µε κÀποιεσ προϋποθÛσεισ:
ñ να σÛâονται τον Àνθρωπο ωσ πρÞσωπο και την ελευθερÝα του,
ñ να ενηµερñνουν τον πολÝτη µε σαφÜνεια, µε αληθινÀ στοιχεÝα
καθñσ και µε καλÛσ ειδÜσεισ και Þχι µÞνο µε τα τραγικÀ γεγονÞτα τησ ηµÛρασ,
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ñ να προâÀλουν εικÞνεσ και Ûργα εµπνευσµÛνα απÞ την παρÀδοσÜ
µασ που να καλλιεργοàν τη θÛληση του ανθρñπου και να τον
ψυχαγωγοàν πραγµατικÀ,
ñ να ενεργοποιοàν την κριτικÜ ικανÞτητα του ανθρñπου ñστε να
αντιδρÀ ανÀλογα και να µην τον κÀνουν παθητικÞ δÛκτη του κακοà,
ñ να συµâÀλουν στην πνευµατικÜ καλλιÛργεια του ανθρñπου ανοÝγοντÀσ του νÛουσ πνευµατικοàσ ορÝζοντεσ και ενδιαφÛροντα.

Ο Àνθρωποσ γÝνεται πρÞσωπο και Þχι µÛλοσ τησ µÀζασ, Þταν συνÀπτει αρµονικÛσ σχÛσεισ µε τον ΘεÞ και τον πλησÝον. Îτσι, εξασφαλÝζει τη συµµετοχÜ του στην εκκλησιαστικÜ κοινÞτητα. ΕξÀλλου, η υπακοÜ στο θÛληµα του Θεοà προσφÛρει Þχι µÞνο το µÛτρο,
αλλÀ και τον κανÞνα για Ûναν ενιαÝο τρÞπο ζωÜσ Ûτσι, ñστε αυτÞ που
θÛλει αυτÞ και τελικÀ να κÀνει.
EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Îχεισ σκεφτεÝ ποτÛ τι εÝναι εκεÝνο που σε παρασàρει και κÀνεισ
αυτÞ που δε θα 'θελεσ να κÀνεισ και γÝνεσαι διχασµÛνη προσωπικÞτητα;
2. ΓιατÝ âολεàει να εÝσαι µÛλοσ τησ µÀζασ και πÞσο δàσκολο εÝναι
να εÝσαι πρÞσωπο;
2. Με ποιο τρÞπο µια επιθυµÝα καταλÜγει σε πÀθοσ; ΥπÀρχουν αγενÜ και Ûνθεα πÀθη;
3. Ùταν εÝσαι ñρεσ κολληµÛνοσ στη τηλεÞραση σκÛφτηκεσ τι Àλλο
µποροàσεσ να κÀνεισ και δεν Ûκανεσ για να εÝσαι αυτÞ που εÝσαι;
4. Τι προτεÝνει η ΕκκλησÝα για τη χρÜση των Μ.Μ.Ε. απÞ τον Àνθρωπο; ΠÞσο âοηθοàν τα Μ.Μ.Ε. σ' αυτÞ τον σκοπÞ;
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ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΙ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να κατανοÜσετε τα εÝδη των διεξÞδων που καταφεàγουν σÜµερα οι νÛοι.
ñ Να γνωρÝσετε τισ αιτÝεσ των λαθεµÛνων επιλογñν που χρησιµοποιοàνται ωσ διÛξοδοι στα προâλÜµατα των νÛων.
ñ Να συναισθανθεÝτε τουσ κινδàνουσ αυτñν των επιλογñν.
ñ Να αντιληφθεÝτε την πρÞταση τησ ΕκκλησÝασ.
10

aν γaρ λθFη  σοφÝα εσ σcν διÀνοιαν,  δb ασθησισ τF  σF  ψυχF 
καλc εrναι δÞξFη, 11âουλc καλc φυλÀξει σε, ννοια δb σÝα τηρÜσει σε,
12
´να ¨àσηταÝ σε πe δο κακσ καd
πe νδρeσ λαλοντοσ µηδbν πιστÞν.
13
t ο γκαταλεÝποντεσ δοfσ εθεÝασ το πορεàεσθαι ν δο σ σκÞτουσ,
14
ο εφραινÞµενοι πd κακο σ καd
χαÝροντεσ πd διαστροφF κακF, 15zν
α τρÝâοι σκολιαd καd καµπàλαι α
τροχιαd ατν.
Παρ. Σολ. 2, 10-15

...Ùταν η σοφÝα µεσ στην καρδιÀ σου
µπει κι απÞλαυσÜ σου γÝνει η γνñση,
τÞτε η φρÞνηση θα σε φυλÀει, η σàνεση θα σε φρουρεÝ. Θα σε γλιτñνουν απ' το δρÞµο τον κακÞ, απÞ ανθρñπουσ που µιλοàν µε δÞλο, που εγκαταλεÝπουνε τον Ýσιο δρÞµο, για
να âαδÝσουνε σε δρÞµουσ σκοτεινοàσ. ΧαÝρονται να κÀνουν το κακÞ
και στισ διαστροφÛσ ευχαριστοàνται.
ΠοτÛ δεν ενεργοàν µ' ευθàτητα, η
συµπεριφορÀ τουσ εÝναι Àδικη.
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Η ενηλικÝωση εκτÞσ Χριστιανισµοà
Ûχει διÀφορεσ ερµηνεÝεσ. Στην πνευµατικÜ ζωÜ πολλÛσ φορÛσ παραµÛνουµε
νÜπια, παρÀ τη σωµατικÜ αàξηση. Η
πνευµατικÜ µασ ενηλικÝωση Ü ωριµÞτητα στην ΟρθοδοξÝα εÝναι, Þπωσ λÛει
ο ΑπÞστολοσ Παàλοσ, να φθÀσουµε
στην τελειÞτητα που µÛτρο τησ εÝναι ο
ΧριστÞσ. (Εφεσ. 4,13) Τα αδιÛξοδα υπÀρχουν εκεÝ Þπου ο Àνθρωποσ θεωρεÝ
Þτι το µÛτρο για τη ζωÜ το φτιÀχνει µÞνοσ του, θεοποιñντασ τον εαυτÞ του.

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

ενηλικÝωση,
αποξÛνωση, πρÞτυπα,
λανθασµÛνεσ επιλογÛσ,
παρÀδοση, ναρκωτικÀ,
αλκοÞλ, ψευδαισθÜσεισ,
πορνογραφÝα, Ûκσταση,
εγρÜγορση, αναισθησÝα,
αναλγησÝα

A. ΛAΘEMENEΣ EKTIMHΣEIΣ
1. Ο νÛοσ θÛλει να δοκιµÀσει τα πÀντα χωρÝσ περιορισµοàσ, θεωρñντασ Þτι αυτÞ πηγÀζει απÞ την ελευθερÝα του. ∆οκιµÀζει τα πÀντα,
αλλÀ δεν αναζητÀ, δεν αρχÝζει οàτε επαναλαµâÀνει την εµπειρÝα
του καλοà. ΑυτÞ προϋποθÛτει Àλλη διαδικασÝα, δηλαδÜ επιλογÜ
προτàπων ζωÜσ, επÝπονη αυτοκριτικÜ και µε νεανικÞ θÀρροσ διορθωτικÛσ κινÜσεισ.
2. Ο νÛοσ επιζητεÝ διεξÞδουσ και νιñθει Þτι καταπιÛζεται Þταν συγκροàεται αυτÞ που ο προοδευτισµÞσ τησ παρÛασ του υιοθετεÝ, µε
εκεÝνο που του επιτÀσσει συνÜθωσ η οικογÛνειÀ του. Το λεγÞµενο
χÀσµα των γενεñν δηµιουργεÝ το αÝσθηµα τησ καταπÝεσησ στουσ
νÛουσ που αναζητοàν τρÞπουσ διαφυγÜσ.
Οι νÛοι εκτιµοàν λανθασµÛνα Þταν:
α) âλÛπουν την αντιφατικÜ ζωÜ των µεγÀλων να γκρεµÝζει δικÀ
τουσ Þνειρα,
â) λεÝπει η πÝστη και το Þραµα,
γ) παρερµηνεàουν την Ûννοια τησ ελευθερÝασ και τησ προÞδου,
δ) παρερµηνεàουν την Ûννοια τησ ενηλικÝωσησ και
ε) νοµÝζουν Þτι η παιδεÝα Ûχει σκοπÞ µÞνο την Ûκδοση πιστοποιητικñν και πτυχÝων επαγγελµατικÜσ προÞδου.
H Àσκηση στο ορθÞδοξο Üθοσ θα µεÝωνε τισ λαθεµÛνεσ επιλογÛσ
του νÛου.
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B. AITIA ΛAΘEMENΩN EΠIΛOΓΩN
ñ Η αποξÛνωση του ανθρñπου, η διÀλυση τησ οικογÛνειασ και ο
κλονισµÞσ των ανθρωπÝνων σχÛσεων.
ñ Η Ûλλειψη προτàπων και σοφñν παιδαγωγñν που κÀνει τον νÛο
να υπακοàει σε "σειρÜνεσ" που µε τÛχνη ωραιοποιοàν το κακÞ.
ñ Η Ûλλειψη σταθερñν στηριγµÀτων στη ζωÜ.
ñ Η Ûλλειψη αγωνιστικÞτητασ, η αναζÜτηση του εàκολου και του
γρÜγορου κÛρδουσ και το γεγονÞσ Þτι η επιτυχÝα συνδÛεται µε την
àλη και Þχι µε τισ πνευµατικÛσ αξÝεσ.
ñ Η αναζÜτηση στιγµιαÝων συγκινÜσεων και η θÛληση του ανθρñπου που αδυνÀτισε Þταν διακÞπηκε η σχÛση του µε το αγαθÞ που
εÝναι διαχρονικÞ.
ñ Η αντÝδραση στουσ µεγαλàτερουσ, στο κατεστηµÛνο, στην παρÀδοση Àκριτα και απερÝσκεπτα.
ñ Ο µιµητισµÞσ και η περιÛργεια. Η "πυξÝδα" εξαφανÝστηκε, το
σàνθηµα εÝναι: "Þπου µασ πÀει ο Àνεµοσ". Ο νÛοσ σαν το καλÀµι
πηγαÝνει Þπου θÛλει η οµÀδα, η µÀζα. Αν δοκιµÀσει να ξεφàγει
απÞ τη µÀζα αποκτÀ την ετικÛτα "φυτÞ".
Τα ναρκωτικÀ και το αλκοÞλ: διÛξοδοι επικÝνδυνοι στα προâλÜµατα των νÛων και απειλÜ για τη ζωÜ τουσ. Ο σοφÞσ Σολοµñντασ συµâουλεàει: "Το κρασÝ φÛρνει αυθÀδεια και τα µεθυστικÀ ποτÀ µανÝα.
Ùποιοσ αφÜνεται να δελεÀζεται απ' αυτÀ, σοφÞσ δεν µπορεÝ να' ναι."
(Παροιµ 20,1)
Η χρÜση ναρκωτικñν και η µÛθη δεν εÝναι χαρακτηριστικÞ του σοφοà ανθρñπου, αφοà:
α) παραδÝνεται στο πÀθοσ χωρÝσ να επιστρατεàει τη λογικÜ του,
â) µε τα ναρκωτικÀ Ü το αλκοÞλ επιτυγχÀνεται η νÀρκωση και η àπνωση. Ο νουσ δε λειτουργεÝ αρµονικÀ και το Àτοµο δεν εÝναι σε θÛση να αναλÀâει τισ ευθàνεσ που του αναλογοàν, αφοà ζει σ' Ûνα κÞσµο παραισθÜσεων, σε ψεàτικουσ παραδεÝσουσ,
γ) µε την αναισθητοποÝηση και την αχρηστÝα των πνευµατικñν
και σωµατικñν του δυνÀµεων ο νÛοσ Þχι µÞνο δε λàνει τα προâλÜµατÀ του, αλλÀ ο Ýδιοσ γÝνεται Ûνα µεγÀλο πρÞâληµα για τον εαυτÞ του,
την οικογÛνειÀ του και την κοινωνÝα.
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Η πορνογραφÝα και η εµπορÝα τησ σÀρκασ εÝναι ο δολοφÞνοσ του
Ûρωτα και τησ αγÀπησ Þταν ο Àνθρωποσ στη ζωÜ του πορεàεται ωσ
σÀρκα, υποδουλωµÛνοσ στα πÀθη τησ, και Þχι ωσ πρÞσωπο, εικÞνα
του Θεοà. Η ηδονοâλεψÝα εµποδÝζει το αµοιâαÝο δÞσιµο, την ολοκληρωτικÜ αφοσÝωση σε µια προσωπικÜ σχÛση. ΚατÀ την ευαγγελικÜ ηθικÜ η µοιχεÝα δεν περιορÝζεται στη σχÛση των σωµÀτων, αλλÀ επεκτεÝνεται και στην αÝσθηση τησ Þρασησ, γιατÝ απÞ την πονηρÜ µατιÀ γεννιÛται η αµαρτωλÜ επιθυµÝα που εÝναι πηγÜ τησ µοιχεÝασ.
Το Àλογο Ûνστικτο και το Àλογο πÀθοσ επικρατεÝ Þταν ο ηγεµÞνασ
τησ ψυχÜσ, ο νουσ, µεÝνει σκυµµÛνοσ στα γÜινα, κολληµÛνοσ στα
φθαρτÀ. Η ενηλικÝωση συνÜθωσ εστιÀζεται στο γεγονÞσ τησ σωµατικÜσ πληρÞτητασ και υγεÝασ και λιγÞτερο στην πνευµατικÜ ωριµÞτητα
και υγεÝα που για την ΟρθÞδοξη διδασκαλÝα εÝναι το µÛτρο µÛσα απÞ το οποÝο ο Àνθρωποσ συναντÀ το ΘεÞ και χαριτñνεται.
Η Àγνοια του προορισµοà του ανθρñπου και τησ λογικÜσ χρÜσησ
του σñµατÞσ του οδÜγησε στον ανεξÛλεγκτο και χωρÝσ µÛτρο τρÞπο
ζωÜσ. Η καταστροφÜ στα ΣÞδοµα και στα ΓÞµορα Ûγινε, διÞτι οι Àνθρωποι συµπεριφÛρονταν µÞνον σαν απρÞσωπεσ υλικÛσ υπÀρξεισ χωρÝσ ΘεÞ στη ζωÜ τουσ. Οι ασθÛνειεσ Þπωσ το AIDS και τα αφροδÝσια
νοσÜµατα, εÝναι αποτÛλεσµα τησ πνευµατικÜσ διαστροφÜσ του ανθρñπου µε συνÛπειεσ φοâερÛσ Þχι µÞνο για τη δικÜ του υγεÝα και
ζωÜ, αλλÀ και των ερωτικñν συντρÞφων καθñσ και των επιγÞνων
τουσ.

Γ. MEPIKEΣ ΠPOTAΣEIΣ ΓIA OPΘO TPOΠO ∆IEΞO∆OY
1. Η Ûκσταση σαν απελευθÛρωση Ü σαν δηλητÜριο θανÀτου
Η Ûκσταση στην ΟρθÞδοξη ασκητικÜ εÝναι Ûνασ âαθµÞσ ανÞδου
στην κλÝµακα προσ την τελειÞτητα, προσ τη θεογνωσÝα και δεν Ûχει καµιÀ σχÛση µε την εξαθλÝωση του ανθρñπου που προκαλεÝ η οµñνυµη
ναρκωτικÜ ουσÝα. Στην ΟρθÞδοξη Àσκηση, Ûκσταση εÝναι µια κατÀσταση που την Ûζησαν οι Àγιοι και µÀλιστα µερικοÝ απÞ µικροÝ, Þπωσ ο
Íγιοσ Συµεñν ο ΝÛοσ ΘεολÞγοσ (10οσ αιñνασ), ο οποÝοσ σαν Ûφηâοσ
µÛσα απÞ την πÝστη, την προσευχÜ και την Àσκηση στισ αρετÛσ Ûνιωσε
τη θεÝα παρουσÝα, âρÜκε την κλÝση του και πορεàτηκε στην αγιÞτητα.
Η Ûκσταση, λοιπÞν, σàµφωνα µε την ΟρθÞδοξη παρÀδοση εÝναι:
ñ µια κÝνηση του ανθρñπινου νου Ûξω απÞ το εγñ και τη θλιâερÜ
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εγκÞσµια πραγµατικÞτητα (Ûκσταση) για να πλησιÀσει ο Àνθρωποσ την αλÜθεια, το ΘεÞ,
ñ µια Ûξοδοσ του ανθρñπου απÞ την εµµονÜ στο πÀθοσ και στο
λÀθοσ και προσωπικÜ συνÀντηση µε το ∆ηµιουργÞ του, την αληθινÜ µακαριÞτητα,
ñ η συνειδητÜ κατÀσταση επικοινωνÝασ του ανθρñπου µε το θεÝο
και Þχι κÀτι το αφηρηµÛνο Ü αÞριστο που συναντÀται σε Àλλεσ
θρησκεÝεσ και κινÜµατα,
ñ η εÝσοδοσ του ανθρñπου στο µυστÜριο τησ θεογνωσÝασ.
Η Ûκσταση, η καλÜ αλλοÝωση, η µεταµÞρφωση εÝναι καταστÀσεισ
που âιñνει ο Àνθρωποσ στη σχÛση του µε το ΘεÞ. ∆ηλαδÜ, αλλÀζει
γιατÝ δÛχεται τη χÀρη του Θεοà και ξεφεàγει απÞ κÀθε κÝνδυνο και
κακÞ. Οι στÝχοι που ψÀλλονται στην ΕκκλησÝα κατÀ την εορτÜ τησ
Μεταµορφñσεωσ δηλñνουν την αλλαγÜ αυτÜ στο πρÞσωπο των µαθητñν του Χριστοà: οι τρεισ µαθητÛσ «την θεÝαν αλλοιñθησαν Ûκστασιν». (ΙδιÞµελο αποστÝχων Εσπερινοà Μεταµορφñσεωσ)
Η Ûκσταση αυτÜ κατÀ την ΟρθÞδοξη διδασκαλÝα διαφÛρει:
α) απÞ την παθητικÜ Ûκσταση που προκαλεÝται κατÀ την àπνωση
του ατÞµου απÞ ενδιÀµεσουσ-υπνωτιστÛσ και Ûχει σαν αποτÛλεσµα
την ελÀττωση τησ νÞησησ Ü τησ âοàλησησ,
â) απÞ την Ûκσταση που δηµιουργοàν ναρκωτικÛσ ουσÝεσ, οινοπνευµατñδη ποτÀ και ανÀλογη µουσικÜ,
γ) απÞ τον σκοπÞ τησ Àσκησησ Àλλων θρησκειñν (π.χ. ΓιÞγκα),
που µε την Ûκσταση επιδιñκουν την απαλλαγÜ του ανθρñπου απÞ
την àλη και Þχι την ÛνωσÜ του µε τον ΘεÞ, Þπωσ συµâαÝνει στην
ΟρθοδοξÝα.
Στην ορθÞδοξη Ûκσταση ο Àνθρωποσ δεν εÝναι µÞνοσ, οàτε µπορεÝ
µÞνοσ να υπερâεÝ το πÀθοσ του. Ο Àνθρωποσ εκτÞσ απÞ τισ κτιστÛσ ενÛργειεσ του κÞσµου Ûχει ανÀγκη και τισ Àκτιστεσ ενÛργειεσ του Θεοà. Η επικοινωνÝα µε το Àκτιστο φωσ, που εÝναι ο ΘεÞσ τησ αγÀπησ
και τησ δωρεÀν χαρÀσ, εÝναι εκεÝνη που διñχνει το σκοτÀδι, το δαιµονικÞ στοιχεÝο, το κακÞ.
ΕκτÞνωση των προâληµÀτων των νÛων δεν µπορεÝ να γÝνεται µε
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καταστροφÛσ µετÀ απÞ µια συγκÛντρωση, συναυλÝα Ü Ûνα ποδοσφαιρικÞ αγñνα. ΟποιαδÜποτε αντÝδραση και διαµαρτυρÝα
για Ûνα λÀθοσ Ü για το κατεστηµÛνο πρÛπει να εÝναι ανÀλογη ενÞσ πολιτισµοà που Ûχει κριθεÝ
(Þπωσ ο ελληνορθÞδοξοσ) και Þχι µÝµηση αντιδρÀσεων και πρÀξεων υποκινοàµενου Þχλου.
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ΜικρÜ διÜγηση απÞ Ûνα µοναχÞ για
τον ΑââÀ ΙσÝδωρο τον ΞενοδÞχο:
ΠολλÛσ φορÛσ, καθñσ καθÞταν µε
τουσ αδελφοàσ στην τρÀπεζα, του ερχÞταν Ûκσταση, πρÀγµα που το γνñριζαν οι αδελφοÝ, απÞ τη διÀθεση
του προσñπου του, και κατÞπιν τον
παρακαλοàσαν πολà να τουσ πει για
την Ûκσταση. ΑυτÞσ Àλλο δεν Ûλεγε,
παρÀ µÞνον: Îφυγα, τÛκνα µου, µε
το νου και το λογισµÞ µακρυÀ απÞ
τον κÞσµο αυτÞ.
ΠολλÛσ φορÛσ εÝδα και εγñ τον Þσιο
αυτÞ στην τρÀπεζα, Þπου δÀκρυζε
και ρωτñντασ τον να µÀθω την αιτÝα
των δακρàων, µου αποκρινÞταν: Ευλαâοàµαι, τÛκνο µου, συλλογιζÞµενοσ, Þτι εÝµαι λογικÞσ Àνθρωποσ και
τρñγω σαν Àλογο ζñον. Îπειτα συλλογιζÞµενοσ την αθÀνατη εκεÝνη και
γλυκàτατη τροφÜ του ΠαραδεÝσου,
φοâοàµαι µÜπωσ την στερηθñ για
αυτÜ την πρÞσκαιρη.

2. Η εγρÜγορση και η εσωτερικÜ
πÀλη εÝναι δυνÀµεισ τησ ψυχÜσ.
Στον κÜπο τησ ΓεθσηµανÜ ο
ΧριστÞσ προσεàχεται, ενñ ο θÀνατοσ τον πλησιÀζει. ΠαρÀ την
προσ τουσ µαθητÛσ του προειδοποÝηση "γρηγορεÝτε και προσεàχεσθε για να µην πÛσετε στον
πειρασµÞ", αυτοÝ τον αρνοàνται
και τον εγκαταλεÝπουν, γιατÝ
χωρÝσ εγρÜγορση τουσ νικÀει η
ΛαυσαϊκÞ, εκδ. Β.ΡηγÞπουλου, ΘεσσαραθυµÝα και η ανεµελιÀ. ∆εν ÛλονÝκη 1997, σ. 20-21
χουν συναÝσθηση Þτι στον κÞσµο αυτÞ συνυπÀρχει το καλÞ µε
το κακÞ και Þτι χρειÀζεται αγñνασ, για να µην αρνηθοàν το δÀσκαλÞ
τουσ.
Με τη ραθυµÝα ο νÛοσ γÝνεται εàκολο θÜραµα του κακοà, αφοà οι
δυνÀµεισ του µÛνουν αχρησιµοποÝητεσ, υποταγµÛνεσ στισ ανÀγκεσ µÞνον τησ σÀρκασ. Η εγρÜγορση εÝναι:
α) η ετοιµÞτητα και η επιφυλακÜ του πνεàµατοσ, για να µην αλωθεÝ απÞ το κακÞ και
â) ηθικÜ κατÀσταση, αφοà Þσοι την ασκοàν εÝναι προσηλωµÛνοι
σε ανñτερο σκοπÞ, τη θÛωση. Η σχÛση των πιστñν µε το ΘεÞ τοàσ
κρατÀ σε εγρÜγορση, αφοà Ûτσι δεν εµπλÛκονται σε καταστÀσεισ ικανÛσ να τουσ αποπροσανατολÝσουν και να τουσ αλλοτριñσουν.
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3. Η χαρµολàπη ενÀντια στην αναισθησÝα και στην αναλγησÝα: Ο σηµερινÞσ Àνθρωποσ αποφεàγει τον πÞνο, επιζητεÝ την πνευµατικÜ ανÛλιξη χωρÝσ Àσκηση. Θα χρησιµοποιÜσουµε Ûναν ορισµÞ τησ αναλγησÝασ που γρÀφει ο Àγιοσ ΙωÀννησ τησ ΚλÝµακασ: "Η αναλγησÝα εÝναι
πολυκαιρισµÛνη και µονιµοποιηµÛνη αµÛλεια, ναρκωµÛνη σκÛψη, γÛννηµα των "προλÜψεων". ΕÝναι παγÝδα τησ πνευµατικÜσ προθυµÝασ,
âρÞχοσ τησ ανδρεÝασ, Àγνοια τησ κατανàξεωσ, θàρα τησ απογνñσεωσ.
ΕÝναι µητÛρα τησ λÜθησ, (λησµοσàνησ του Θεοà και των εντολñν
του)... ΕÝναι ακÞµη απÞκρουση απÞ την ψυχÜ του φÞâου του Θεοà"
(ΚλÝµαξ, εκ. Ι.ΜονÜσ ΠαρακλÜτου Ωρωποà ΑττικÜσ, 1992, σ. 237). ΕÀν
δεν πονÛσεισ οàτε τον εαυτÞ σου γνωρÝζεισ, οàτε τον πλησÝον, οàτε τον
ΘεÞ.
H αληθινÜ χαρÀ θα προκàψει απÞ αγωνιστικÜ διÀθεση και Ûµπονη
Àσκηση. EÝναι η εµπειρÝα του γεγονÞτοσ τησ χαρµολàπησ (χαρÀ και λàπη) που προτεÝνει η OρθοδοξÝα στον Àνθρωπο κÀθε εποχÜσ.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Οι λαθεµÛνεσ επιλογÛσ οφεÝλονται σε λαθεµÛνεσ εκτιµÜσεισ για τη
ζωÜ, την ενηλικÝωση, την αλÜθεια, την ελευθερÝα, την πρÞοδο.
ñ Τα αÝτια εÝναι πολλÀ: Ûλλειψη προτàπων, εκµετÀλλευση τησ νεανικÞτητασ απÞ ανθρñπουσ διεφθαρµÛνουσ, Ûλλειψη αγωνιστικÞτητασ, Àρνηση του πÞνου, απογοÜτευση.
ñ ΕπικÝνδυνοι διÛξοδοι εÝναι γιατÝ δηµιουργοàν ψευδαισθÜσεισ
για την αληθινÜ ζωÜ και την ευκολÞτερη επÝλυση των προâληµÀτων.
ñ Η Ûκσταση, µε την ΟρθÞδοξη ασκητικÜ, εÝναι η Ûξοδοσ του νου
απÞ τη θλιâερÜ πραγµατικÞτητα και η συνÀντηση µε τον ΘεÞ.
∆εν πρÛπει να συγχÛεται µε το ναρκωτικÞ "Ûκσταση" το οποÝο,
Þπωσ και τα Àλλα ναρκωτικÀ αποκοιµÝζουν τον Àνθρωπο και
τον εξαθλιñνουν.
ñ Η πορνογραφÝα υποâαθµÝζει τον Àνθρωπο και τη µετατρÛπει σε
αντικεÝµενο ηδονÜσ.
ñ Η αναλγησÝα απÞ την ΟρθÞδοξη ασκητικÜ εÝναι µονιµοποιηµÛνη αµÛλεια, γÛννηµα ναρκωµÛνησ σκÛψησ, Àγνοια τησ κατανàξεωσ, θàρα τησ απογνñσεωσ και µητÛρα τησ λησµοσàνησ του
Θεοà.
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EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Ùταν ακοàσ ενηλικÝωση τι εννοεÝσ και που âρÝσκεται η αληθινÜ
Ûννοια τησ λÛξησ;
2. Πωσ µπορεÝ λαθεµÛνεσ εκτιµÜσεισ των νÛων για τη ζωÜ να εÝναι
καθοριστικÛσ στην αντιµετñπιση των προâληµÀτων τουσ;
3. Ποιεσ εÝναι οι ισχυρÞτερεσ αιτÝεσ που σπρñχνουν τουσ νÛουσ σε επικÝνδυνεσ διεξÞδουσ;
4. Τα ναρκωτικÀ και το αλκοÞλ γιατÝ δεν εÝναι οι λàσεισ στα προâλÜµατα των νÛων;
5. ΑναρωτÜθηκεσ ποτÛ γιατÝ εκδÝδονται πορνογραφικÀ περιοδικÀ;
6. Τι προσφÛρει η εγρÜγορση στη ζωÜ των νÛων;
7. Ποια η Ûννοια τησ αναισθησÝασ-αναλγησÝασ στην ΟρθÞδοξη ασκητικÜ και πωσ µπορεÝ να αντιµετωπισθεÝ;
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ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να γνωρÝσετε τι εÝναι η ΒιοηθικÜ, ποιοι οι ÀξονÛσ τησ και ποια
προâλÜµατα προκàπτουν απÞ την εφαρµογÜ των επιτευγµÀτων τησ ΒιολογÝασ σε σχÛση µε την ΟρθÞδοξη αντÝληψη.

"... Πολà συχνÀ η προτεραιÞτητα στη θεραπεÝα ενÞσ ασθενοàσ Ûναντι ενÞσ
Àλλου κρÝνεται µε âÀση το "τι âολεàει περισσÞτερο" Ü την πειραµατικÜ χρησιµÞτητα. Η ΟρθÞδοξη ιατρικÜ ηθικÜ Þµωσ εÝναι περισσÞτερο τελεολογικÜ
παρÀ ωφελιµιστικÜ. υπηρετεÝ περισσÞτερο τη θεÝα οικονοµÝα παρÀ τα συµφÛροντα τησ ανθρñπινησ προÞδου και τησ παραγωγικÞτητασ. Γι´ αυτÞ και εστιÀζεται αναπÞφευκτα στο Àτοµο ωσ πρÞσωπο, δηµιουργηµÛνο κατ' εικÞνα
Θεοà και προικισµÛνο µε υπερâατικÜ αξÝα".
π. ΙωÀννησ Μπρεκ, Σàναξη, τ. 68, σ. 8
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Η ανακÀλυψη τησ δοµÜσ του κυττÀρου µε
τη âοÜθεια τησ µοριακÜσ âιολογÝασ ñθησε τον
Àνθρωπο να ανακαλàψει και τουσ τρÞπουσ µε
ΒιοηθικÜ,
τουσ οποÝουσ θα µπορÛσει να αναπαρÀγει τη
ΒιοτεχνολογÝα,
ζωÜ, Þπωσ θÛλει και να τησ δñσει το τÛλοσ που
κληρονοµικÞτητα,
θÛλει. Τα διλÜµµατα και τα προâλÜµατα που
σñµα ζωϊκÞ, σñµα
προÛκυψαν απÞ την εφαρµογÜ των επιτευγµÀιερÞ, ευτεκνÝα,
των τησ âιολογÝασ εξετÀζει η επιστÜµη τησ ΒιατεκνÝα,
οηθικÜσ.
κλωνοποÝηση,
ΑυτÜ η νÛα επιστÜµη χρονολογεÝται απÞ τα
ευθανασÝα,
τÛλη τησ δεκαετÝασ του 1960 και απÞ την πλευθÀνατοσ, "τÛλοσ"
ρÀ τησ εξετÀζει και ερευνÀ τα νÛα δεδοµÛνα
τησ ΒιολογÝασ πÀνω σε τρεισ κυρÝωσ Àξονεσ:
1) την αναπαραγωγÜ τησ ζωÜσ, δηλαδÜ την τεχνητÜ και εξωσωµατικÜ γονιµοποÝηση, κλωνοποÝηση κ.À.,
2) τη διατÜρηση και υποστÜριξη τησ ζωÜσ µε διÀφορεσ µεθÞδουσ,
δηλαδÜ αιµοκÀθαρση, αναπνευστÜρεσ, φαρµακευτικÛσ και γονιδιακÛσ θεραπεÝεσ, µεταµοσχεàσεισ κ.À. και
3) την αντιµετñπιση του τÛλουσ τησ ζωÜσ, δηλαδÜ την ανθρñπινη
παρÛµâαση για την αντιµετñπιση του πÞνου σε ασθενεÝσ που âρÝσκονται στο τÛλοσ τησ ζωÜσ τουσ και το δÝληµµα τησ ευθανασÝασ. Η επιστÜµη τησ ΒιοτεχνολογÝασ ασχολεÝται µε την εφαρµογÜ των επιτευγµÀτων τησ ΒιολογÝασ.
ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

1. Η αρχÜ τησ ζωÜσ εÝναι ζÜτηµα που Ûχει σχÛση µε τη δηµιουργÝα
και την εµφÀνιση τησ ζωÜσ. Για την αιτÝα και την προÛλευση τησ ζωÜσ, το σκοπÞ και τη δηµιουργÝα του κÞσµου δεν µποροàν να δοθοàν
εàκολεσ απαντÜσεισ. Ο µÞνοσ που Ûχει το πλεονÛκτηµα να µελετÀ και
να επεµâαÝνει µε τη θÛλησÜ του, θετικÀ Ü αρνητικÀ, στην ιστορÝα του
κÞσµου, δηµιουργικÀ Ü καταστροφικÀ εÝναι ο Àνθρωποσ, που Ûχει το
δñρο τησ λογικÜσ. Ο Μ. ΒασÝλειοσ ερµηνεàοντασ τη φρÀση του âιâλÝου τησ ΓενÛσεωσ «εν αρχÜ εποÝησεν ο ΘεÞσ» γρÀφει: Ο συγγραφÛασ του âιâλÝου Ûâαλε πρñτα τη λÛξη αρχÜ, για να µη νοµÝσουν µερικοÝ Þτι ο κÞσµοσ εÝναι Àναρχοσ, δηλαδÜ Ûχει το ∆ηµιουργÞ του. MετÀ
τοποθÛτησε τον Þρο "εποÝησε" για να δεÝξει Þτι αυτÞ που δηµιουργÜθηκε εÝναι ελÀχιστο µÛροσ τησ δàναµησ του δηµιουργοà.
Η ανακÀλυψη του νοÜµατοσ τησ ζωÜσ µασ φÛρνει πιο κοντÀ στον
τρÞπο µε τον οποÝο µποροàµε να τη διαχειριζÞµαστε και να τη σεâÞ-
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µαστε. Το να δÛχεται ο Àνθρωποσ την àπαρξÜ του ωσ δωρεÀ του Θεοà
δÝνει µια Àλλη θεñρηση και ποιÞτητα στη ζωÜ του. H ζωÜ του ανθρñπου στον κÞσµο Ûχει Àλλη αποστολÜ απÞ τα Àλλα δηµιουργÜµατα. Σàµφωνα µε την ΟρθÞδοξη πÝστη ο Àνθρωποσ εÝναι θεοειδÜσ γιατÝ το πρÞσωπÞ του εÝναι εικÞνα του Θεοà. Ο ΠλÀστησ δεÝχνει στο
πρÞσωπÞ µασ τη δικÜ του εικÞνα και µε τισ αρετÛσ που δωρÝζει στον
Àνθρωπο εÝναι σαν να στολÝζει γàρω-γàρω την εικÞνα του, δηλαδÜ
την ψυχÜ µασ, ανÀλογα µε το δικÞ του κÀλλοσ.
Τα δηµιουργÜµατα του Θεοà δεν εÝναι Þλα τα Ýδια, και Þµωσ Þλα
Ûχουν κÀποιο σκοπÞ, ιδιαÝτερα ο Àνθρωποσ. Ο ΑπÞστολοσ Παàλοσ
για να διακρÝνει τον σκοπÞ τησ ανθρñπινησ ζωÜσ απÞ τη ζωÜ των Àλλων οργανισµñν γρÀφει Þτι: "κÀθε σÀρκα δεν εÝναι η Ýδια, αλλÀ Àλλη
των ανθρñπων, Àλλη η σÀρκα των κτηνñν, Àλλη των ψαριñν και Àλλη των πετεινñν"(´Α Κορ. 15, 39-44). ∆ηλαδÜ υπÀρχει σñµα ζωϊκÞ, υπÀρχει και σñµα πνευµατικÞ. Ο Àνθρωποσ Þµωσ δεν εÝναι απλÀ µια
σÀρκα Þπωσ των ζñων. Η πνευµατικÜ του υπÞσταση τον κÀνει ñστε η
ζωÜ του να κοσµεÝται απÞ διÀφορεσ αρετÛσ, τη συγνñµη, τη µεταµÛλεια και να δηµιουργεÝ πολιτισµÞ. Το σñµα του ανθρñπου, εÝναι ναÞσ τησ ψυχÜσ, του ΑγÝου Πνεàµατοσ, των πνευµατικñν χαρισµÀτων
και αρετñν. ΕÝναι ιερÞ γιατÝ µε τα µυστÜρια τησ ΕκκλησÝασ συµµετÛχει στην Àφθαρτη δÞξα του Θεοà.
2. Η τεχνητÜ και εξωσωµατικÜ γονιµοποÝηση εφαρµÞζεται σε Àτεκνα
ζευγÀρια και επιτυγχÀνεται εÝτε µε χρÜση του σπÛρµατοσ του νÞµιµου συζàγου εÝτε µε χρησιµοποÝηση σπÛρµατοσ ξÛνου δÞτη προσ το
ζευγÀρι. Γι' αυτÞ Ûχουµε και τη δηµιουργÝα "τραπεζñν σπÛρµατοσ".
Τα διλÜµµατα που προκàπτουν εδñ εÝναι:
α) Οι διÀφορεσ τεχνικÛσ για τη γÛννηση ενÞσ παιδιοà µε τη χρÜση
σπÛρµατοσ ξÛνου δÞτη Ü Àλλου σñµατοσ για κàηση προκαλοàν τον
διαχωρισµÞ των γονÛων και Þχι την Ûνωση των δàο προσñπων που
προτρÛπει η ΕκκλησÝα µασ. Mε τη χρησιµοποÝηση ξÛνου σπÛρµατοσ
µπορεÝ να υπÀρξει πρÞâληµα στην ψυχοσωµατικÜ ενÞτητα των συζàγων Þταν Ûνασ ξÛνοσ παρÀγοντασ παρεµâαÝνει στη ζωÜ του ζευγαριοà.
Η ΕκκλησÝα ευλογεÝ τη σχÛση του Àνδρα και τησ γυναÝκασ µε το µυστÜριο του γÀµου και εàχεται µε την ψυχοσωµατικÜ τουσ Ûνωση να τεκνοποιÜσουν ("ευτεκνÝασ απÞλαυση"). Η σχÛση αγÀπησ πατÛρα και
µητÛρασ, ενισχυµÛνη απÞ τη θεϊκÜ παρουσÝα, φÛρνει ολοκληρωµÛνο
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τον νÛο γÞνο. Ο νÛοσ γÞνοσ (το νεογÛννητο παιδÝ) κρÝνεται συνολικÀ απÞ την ψυχοσωµατικÜ του κληρονοµικÞτητα.
â) Η ατεκνÝα ερµηνεàεται και αντιµετωπÝζεται ανÀλογα µε την πÝστη. Ùποιοσ πιστεàει στο ΘεÞ αποκτÀ κριτÜρια για την αντιµετñπιση
του προâλÜµατοσ τησ ατεκνÝασ µε τα οποÝα µπορεÝ να κÀνει σωστÜ
χρÜση των επιτευγµÀτων τησ επιστÜµησ. Íλλωστε ο Ýδιοσ ο ΧριστÞσ
διαâεâαÝωσε "Þτι µπορεÝ ο ΘεÞσ απÞ τουσ λÝθουσ να αναστÜσει τÛκνα" (Ματθ. 3, 9).
ΕπÝσησ, Ûχουµε πολλÀ παραδεÝγµατα Þπου αρνητικÛσ γνωµατεàσεισ των γιατρñν για τεκνοποÝηση δεν επαληθεàτηκαν. ΕξÀλλου, µε
την εµπιστοσàνη του ανθρñπου στην αγÀπη και στο θÛληµα του Θεοà νικιÛται κÀθε νÞµοσ τησ φàσεωσ. Η δοκιµασÝα και «ο ονειδισµÞσ
τησ ατεκνÝασ», γνωστÞσ σε πρÞσωπα τησ ΠαλαιÀσ ∆ιαθÜκησ, (ΖαχαρÝασ και ΕλισσÀâετ, ΙωακεÝµ και Íννα), µετατρÀπηκε σε ευγονÝα µε
προσευχÜ και εµπιστοσàνη στο θÛληµα του Θεοà.
Ο σαρκολατρικÞσ και εγωιστικÞσ τρÞποσ ζωÜσ, το Àγχοσ τησ καθηµερινÞτητασ και τα ψυχικÀ κενÀ του ανθρñπου, εÝναι εµπÞδια στην
τεκνοποÝηση. ΠολλÛσ φορÛσ µÞλισ απελευθερωθεÝ το ζευγÀρι απÞ το
Àγχοσ ξεπερνιÛται και το εµπÞδιο τησ ατεκνÝασ.
γ) Η τεκνοποÝηση εÝναι Ûνα µÛσο, µια επιλογÜ για την τελεÝωση
του ανθρñπου και Þχι αυτοσκοπÞσ στη ζωÜ. ΠολλÀ απÞ τα ονÞµατÀ
µασ προÛρχονται απÞ αγÝουσ τησ ΕκκλησÝασ µασ, οι οποÝοι εÝτε σαν
ανàπαντροι, µοναχοÝ, παρθÛνοι εÝτε σαν Ûγγαµοι µε παιδιÀ Ü και Àτεκνοι αξιñθηκαν την αιñνια âασιλεÝα του Θεοà.
δ) Η επιθυµÝα του ανθρñπου ν' αποκτÜσει παιδιÀ µερικÛσ φορÛσ
στηρÝζεται στην ιδÛα τησ συνÛχειασ του εαυτοà του, κριτÜριο αντÝθετο στον ρÞλο και στον σκοπÞ του µυστηρÝου του γÀµου.
3. Η κλωνοποÝηση εÝναι η τεχνικÜ µÛθοδοσ µε την οποÝα το γενετικÞ υλικÞ ενÞσ κυττÀρου (τα χρωµοσñµατα που φÛρουν το DNA) µεταφυτεàεται σε Ûνα ωÀριο απÞ το οποÝο Ûχει αφαιρεθεÝ προηγουµÛνωσ
ο πυρÜνασ. Με τη µÛθοδο αυτÜ δÝνεται η δυνατÞτητα: τησ επιλογÜσ
φàλου, τησ αντιµετñπισησ τησ στειρÞτητασ οργÀνων και των κληρονικñν ασθενειñν και τησ δηµιουργÝασ κλωνοποιηµÛνων οργÀνων για
µεταµοσχεàεισ. AκÞµη υπÀρχει το ενδεχÞµενο να συντελÛσει στη âελτÝωση του εÝδουσ και στην αναπαραγωγÜ ατÞµων µε σπÀνια χαρÝσµατα.
ΜερικÀ απÞ τα προâλÜµατα που ανακàπτουν εÝναι:
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α) Πñσ και µε ποια κριτÜρια µπορεÝ ο ατελÜσ Àνθρωποσ να κατασκευÀζει Ûναν Àλλο Àνθρωπο; Η πρÀξη αυτÜ καταργεÝ την ελευθερÝα
του υπÞ κατασκευÜ ανθρñπου, που προτεÝνεται να γεννηθεÝ, αφοà
προαποφασÝζεται ο τàποσ, η ποιÞτητα ακÞµη και το φàλο του.
â) Η επιλογÜ ανθρñπων µε Ýδια χαρακτηριστικÀ, ανñτερα Ü κατñτερα, εγκυµονεÝ τον κÝνδυνο ενÞσ εÝδουσ ολοκληρωτισµοà, µιασ νÛασ ταξικÜσ κοινωνÝασ.
γ) Ο τρÞποσ αναπαραγωγÜσ πανοµοιÞτυπων ανθρñπων καταργεÝ
τον πλουραλισµÞ, την ποικιλÝα των χαρισµÀτων και την αλληλοσυµπλÜρωση των ανθρñπων µε αγÀπη. Ο κÝνδυνοσ να παρÀγονται âρÛφη "κατÀ παραγγελÝα", οµοιñµατα του εαυτοà µασ, εÝναι µεγÀλοσ
για την εξÛλιξη τησ ανθρñπινησ προσωπικÞτητασ και τησ κοινωνÝασ.
δ) Ο ΘεÞσ δηµιουργεÝ τον κÞσµο απÞ το µηδÛν, ενñ ο Àνθρωποσ
Ûρχεται δεàτεροσ ωσ εντολοδÞχοσ διαχειριστÜσ τησ δηµιουργÝασ.
ε) Τα αποτελÛσµατα απÞ τη µÛθοδο τησ κλωνοποÝησησ, µÛχρι στιγµÜσ, δεν εÝναι τα αναµενÞµενα. Για παρÀδειγµα, η γνωστÜ κλωνοποιηµÛνη προâατÝνα ΝτÞλι πÀσχει απÞ πρÞωρη γÜρανση.
H EκκλησÝα πιστεàει στην πνευµατικÜ κλωνοποÝηση του ανθρñπου. Tον âοηθÀει στον αγñνα του για να γÝνει «θεϊκÞσ κλñνοσ», δηλαδÜ οµοÝωµα του Θεοà.
4. Η υποστÜριξη τησ ζωÜσ και η ευθανασÝα. Η ζωÜ για την ΟρθÞδοξη ΧριστιανικÜ αντÝληψη εÝναι δñρο του Θεοà. Η ιερÞτητα και η αξÝα
τησ ζωÜσ κÀνουν τον Àνθρωπο να την υπερασπÝζεται, να τη διαφυλÀσσει, να την υποστηρÝζει και να µην δÛχεται την εκµετÀλλευση και την
εξαγορÀ τησ. Η δàναµη τησ αγÀπησ προσ τον συνÀνθρωπο δηµιοàργησε και τουσ δωρητÛσ οργÀνων του σñµατοσ. Ùταν οι µεταµοσχεàσεισ,
οι γονιδιακÛσ θεραπεÝεσ, οι µονÀδεσ εντατικÜσ θεραπεÝασ και κÀθε εÝδουσ ιατρικÞσ και εργαστηριακÞσ εξοπλισµÞσ που συµâÀλλει στην υποστÜριξη τησ ζωÜσ Ûχουν σκοπÞ να υπηρετÜσουν τον Àνθρωπο ωσ εικÞνα του Θεοà τÞτε και τα κριτÜρια θα εÝναι ανÀλογα. Για παρÀδειγµα, παραâιÀζεται η ηθικÜ Þταν επιζητεÝται η επιτÀχυνση του θανÀτου
ενÞσ σοâαρÀ αρρñστου συνανθρñπου για να γÝνει µια µεταµÞσχευση
ζωτικñν οργÀνων του, τÞτε ισχàει η παροιµÝα: "ο θÀνατÞσ σου η ζωÜ
µου".
ΚÀθε σκÛψη για ευθανασÝα εÝναι αντÝθετη µε τη χριστιανικÜ διδασκαλÝα για τρεισ λÞγουσ:
α) Η ζωÜ εÝναι δñρο του Θεοà και ο Àνθρωποσ εικÞνα του. Ùσο
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δεν µπορñ να επιλÛξω τον ∆ιÜγηση του ΓÛροντα Πορφàριου σε γιαερχοµÞ µου στον κÞσµο, τÞ- τρÞ ΚαθηγητÜ ΚαρδιολογÝασ: "Θα σου εσο δεν µπορñ µÞνοσ µου να ξοµολογηθñ κÀτι, αλλÀ να µεÝνει µυστικÞ.
αποφασÝσω για την αφαÝρε- Îχω καρκÝνο στην υπÞφυση. ×δη αισθÀση τησ ζωÜσ που µου δñρισε νοµαι τη γλñσσα µου µεγαλωµÛνη και δεν
γυρÝζει καλÀ µÛσα στη στοµατικÜ κοιλÞο ΘεÞσ.
τητα". Úστερα µου ανÛλυσε ιατρικÀ και
â) Ο πÞνοσ απÞ κÀθε εÝσωστÀ τη λειτουργÝα των ενδοκρινñν αδουσ αρρñστια µε την πÝστη δÛνων και κατÛληξε: "ΠρÛπει να ξÛρεισ Þστο ΧριστÞ παÝρνει Àλλο τι Þταν Üµουνα καλογερÀκοσ - Ýσωσ 16
νÞηµα. Τα µαρτàρια και οι χρονñν - στο Íγιο Ùροσ αισθανÞµουνα
δοκιµασÝεσ των αγÝων τησ τÞσο ευτυχισµÛνοσ, ιδÝωσ µετÀ τη ΘεÝα
ΕκκλησÝασ µασ τουσ Ûδιναν ΚοινωνÝα, ñστε Ûâγαινα στο δÀσοσ και µε
την ευκαιρÝα για αυτογνω- δÀκρυα φñναζα: ∆Þξα σοι, Κàριε! ×ρθεσ
σÝα, περισυλλογÜ και διÞρ- ολÞκληροσ µÛσα µου. σε µÛνα τον µικρÞ
θωση πορεÝασ, Üταν πρÞ- και αµαρτωλÞ. εσà ο ΧριστÞσ µου, που
σταυρñθηκεσ και πÞνεσεσ για µÛνα και
νοια του Θεοà για τη σωτη- σÜκωσεσ τισ αµαρτÝεσ µου. Κι εγñ τι κÀνω
ρÝα τουσ.
για σÛνα; Ποιον πÞνο υποφÛρω για σÛνα;
γ) Η ζωÜ στη χριστιανι- Κàριε, στεÝλε µου Ûναν καρκÝνο! ΧριστÛ
κÜ διδασκαλÝα δεν συνÝστα- µου, χÀρισÛ µου Ûναν καρκÝνο, να υποφÛται µÞνο στη âιολογικÜ υ- ρω και γω µαζÝ Σου! ΑυτÜ την προσευχÜ
γεÝα, αλλÀ στην ηθικÜ και την Ûκανα συνÛχεια και µετÀ το εξοµολοψυχοσωµατικÜ τελεÝωση (ε- γÜθηκα στουσ γεροντÀδεσ µου. ΕκεÝνοι
πÝτευξη του καθ’οµοÝωσιν). µου σàστησαν να µην την επαναλÀâω,
γιατÝ εκπειρÀζω το ΘεÞ. ΞÛρει εκεÝνοσ τι
Σàµφωνα µε υλιστικÛσ αντιθα κÀνει. ∆εν την ξανÀκανα αυτÜ την
λÜψεισ, η ζωÜ ολοκληρñνε- προσευχÜ. ΑλλÀ τñρα, ΓιωργÀκη µου,
ται µε τον φυσικÞ θÀνατο, ε- µου τον Ûστειλε τον καρκÝνο! ΚαταλαâαÝνñ αντÝθετα στη χριστιανι- νεισ την ευεργεσÝα; Îστω και αργÀ, θα υκÜ διδασκαλÝα ο Þροσ "κοÝ- ποφÛρω λÝγο µαζÝ του". Îµεινα ενεÞσ.
µηση" δηλñνει απλñσ το Πρñτη φορÀ στην ιατρικÜ σταδιοδροµÝα
πÛρασµα του ανθρñπου µου Àκουγα τη φρÀση: "∆Þξα τω Θεñ, Ûχω καρκÝνο". ΕÝχα ξεχÀσει Þτι µπροστÀ
στην αιωνιÞτητα.
Ùταν âλÛπει κανεÝσ τον µου δεν âρισκÞταν Àνθρωποσ κοινÞσ. Üταν ο γÛροντασ Πορφàριοσ".
θÀνατο σαν πÛρασµα σε µια
Àλλη πραγµατικÞτητα που
Σàναξη, τ. 41, σ. 94
ελπÝζει, τÞτε δεν αξιολογεÝ
τη ζωÜ του µε την ηλικÝα των κυττÀρων του, αλλÀ µε το τι Ûχει µÛσα
του µε την πρÞγνωση και προσδοκÝα τησ αιñνιασ ζωÜσ. Το αν Ûχει ο
Àνθρωποσ κακÞ θÀνατο Ü καλÞ αυτÞ δεν εξαρτÀται µÞνο απÞ τα âιο-
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λογικÀ κριτÜρια. Îνασ âιολογικÞσ θÀνατοσ δεν εξαφανÝζει τα πνευµατικÀ αποθÛµατα τησ πÝστησ, τησ ελπÝδασ και τησ αγÀπησ προσ τον
ΘεÞ. Με µια τÛτοια θεñρηση τησ ζωÜσ κÀθε δοκιµασÝα γÝνεται γÛφυρα στη σχÛση του ανθρñπου µε τον ΘεÞ, ευκαιρÝα αυτογνωσÝασ, µετÀνοιασ (µεταστροφÜσ) και αγιÞτητασ. ΕποµÛνωσ, ο κακÞσ θÀνατοσ
δεν προσδιορÝζεται απÞ το âÀροσ και το εÝδοσ τησ αρρñστιασ που αντιµετωπÝζει ο ασθενÜσ, αλλÀ, Þπωσ λÛει ο Àγιοσ ΙωÀννησ ΧρυσÞστοµοσ, απÞ την αµαρτÝα και την αµετανοησÝα που κυριαρχεÝ στο τÛλοσ
τησ ζωÜσ του.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
Οι ηθικÛσ και πνευµατικÛσ αξÝεσ που πρÛπει να σεâÞµαστε στα
πλαÝσια τησ χριστιανικÜσ ΒιοηθικÜσ εÝναι οι εξÜσ:
ñ ο ιερÞσ χαρακτÜρασ τησ ανθρñπινησ ζωÜσ, ο οποÝοσ πρÛπει να
περισñζεται απÞ τη σàλληψη του ανθρñπου µÛχρι τον τÀφο και
πÛρα απ' αυτÞν,
ñ η αγÀπη, Þπωσ ο ΧριστÞσ τη δÝδαξε µε τη θυσÝα Του, σαν αφετηρÝα και âÀση κÀθε ανθρñπινησ σχÛσησ και κριτÜριο για κÀθε
επιστηµονικÜ Ûρευνα και εφαρµογÜ και
ñ η κλÜση για αγιÞτητα και θÛωση του ανθρñπου, που του δÝνει
αξÝα και νÞηµα ακÞµη και στον θÀνατο.
EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Ποια ανÀγκη καλàπτει η ανÀπτυξη τησ ΒιοηθικÜσ;
2. ΓιατÝ πρÛπει να χειριζÞµαστε τη ζωÜ µασ διαφορετικÀ απÞ τουσ
Àλλουσ οργανισµοàσ;
3. Αν φτιαχνÞταν Ûνασ Àνθρωποσ σαν κι εσÛνα σε τι θα επηρÛαζε
την προσωπικÜ σου ζωÜ;
4. ΓιατÝ εÝναι διαφορετικÜ η αντιµετñπιση τησ ζωÜσ και του θανÀτου απÞ Ûνα πιστÞ χριστιανÞ;
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΕΝΑΝ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗ

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να κατανοÜσετε Þτι η τεχνολογÝα εÝναι δñρο του Θεοà.
ñ Να γνωρÝσετε τα χαρακτηριστικÀ του τεχνοκρÀτη.
ñ Να διαπιστñσετε τα κενÀ που προκàπτουν απÞ τη στεÝρα
προσκÞλληση στην τεχνοκρατÝα.
ñ Να κατανοÜσετε την πρÞταση τησ ΕκκλησÝασ για µια αληθινÜ στÀση απÛναντι στο πρÞâληµα.
11

γαθc σοφÝα µετa κληρονοµÝασ
καd περισσεÝα το σ θεωροσιν τeν
³λιον· 12Âτι ν σκιÖ ατσ  σοφÝα
σ σκιa το ργυρÝου, καd περισσεÝα γνñσεωσ τσ σοφÝασ ζωοποιÜσει τeν παρ’ ατσ. 13δb τa ποιÜµατα το Θεο· Âτι τÝσ δυνÜσεται το
κοσµσαι Âν ν  Θεeσ διαστρÛψFη
ατÞν; 14ν µÛρα γαθωσàνησ ζθι
ν γαθÿ καd ν µÛρÖα κακÝασ δÛ·
καÝ γε σfν τοτο σàµφωνον τοàτÿω
ποÝησεν  θεeσ περd λαλισ, ´να µc
εÅρFη  νθρωποσ πÝσω ατο µηδÛν. 15Σfν τa πÀντα εrδον ν µÛ-

«Η σοφÝα εÝναι καλÜ Þπωσ και το
χρÜµα, γι’αυτοàσ που ζουν πÀνω
στη γη. κÀτω απÞ τη σκÛπη τησ σοφÝασ υπÀρχει ασφÀλεια, Þπωσ και
κÀτω απÞ τη σκÛπη του χρÜµατοσ.
Η σοφÝα ζωοποιεÝ Þσουσ την κατÛχουν. ΑυτÜ εÝναι η ωφÛλεια για κεÝνουσ που τη γνωρÝζουν. ΛÀâε υπÞψη σου το Ûργο του Θεοà. ΚανεÝσ
δεν µπορεÝ να ισιñσει Þ,τι εκεÝνοσ Ûκανε στραâÞ. Στον καιρÞ τησ ευτυχÝασ να χαÝρεσαι, και στον καιρÞ
τησ δυστυχÝασ να σκÛφτεσαι: Ο ΘεÞσ στÛλνει και την ευτυχÝα και τη
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ραισ µαταιÞτητÞσ µου· στιν δÝκαιοσ
πολλàµενοσ ν δικαÝÿω ατο, καd
στιν σεâcσ µÛνων ν κακÝÖα αàτο.
16
µc γÝνου δÝκαιοσ πολf καd µc σοφÝζου περισσÀ, µÜποτε κπλαγF  σ.
17
µc σεâÜσFησ πολf καd γÝνου σκληρÞσ, ´να µc ποθÀνFησ ν ο καιρÿ
τοàτÿω, 18γαθeν τe ντÛχεσθαι σε ν
τοàτÿω, καÝ γε πe τοàτου µc νFσ
τcν χε ρα σου, Âτι φοâοàµενοσ τeν
θεeν ξελεàσεται τa πÀντα. 19^H σοφÝα âοηθÜσει τÿ  σοφÿ  πbρ δÛκα
ξουσιÀζοντασ τοfσ ντασ ν τF πÞλει· 20Âτι νθρωποσ οκ στιν δÝκαιοσ ν τF γF, Âσ ποιÜσει γαθeν καd
οχ µαρτÜσεται. 21καÝ γε εσ πÀντασ τοfσ λÞγουσ, οRσ λαλÜσουσιν,
µc θF  σ καρδÝαν σου, Âπωσ µc
κοàσFησ το δοàλου σου καταρωµÛνου σε, 22Âτι πλεστÀκισ πονηρεàσεταÝ σε καd καθÞδουσ πολλaσ κακñσει καρδÝαν σου, Âπωσ καÝ γε σf κατηρÀσω τÛρουσ. 23 ΠÀντα τατα
πεÝρασα ν τF  σοφÝÖ α · εrπα ΣοφισθÜσοµαι, 24 καd ατc µακρàνθη
π’ µο µακρaν πbρ Â qν, καd
âαθf âÀθοσ, –τÝσ ερÜσει ατÞ;
25
κàκλωσα γñ, καd  καρδÝα µου
το γνναι καd το κατασκÛψασθαι
καd ζητσαι σοφÝαν καd ψφον καd
το γνναι σεâοσ φροσàνην καd
σκληρÝαν καd περιφορÀν. 26καd ερÝσκω γg πικρÞτερον πbρ θÀνατον,
σfν τcν γυνα κα, ³τισ στdν θÜρευµα καd σαγναι καρδÝα ατσ, δεσµοd χε ρεσ ατσ· γαθeσ πρe προσñπου το θεο ξαιρεθÜσεται π’
ατσ, καd µαρτÀνων συλληφθÜσε-
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δυστυχÝα. Και κανÛνασ δεν γνωρÝζει
τι πρÞκειται να του συµâεÝ µετÀ.
Και τι δεν εÝδα στη διÀρκεια τησ µÀταιησ ζωÜσ µου! Τον δÝκαιο να καταστρÛφεται παρ´ Þλη τη δικαιοσàνη του και τον ασεâÜ να µακροηµερεàει παρ´ Þλη την κακÝα του. Γι´ αυτÞ λÛω: Μη γÝνεσαι πÀρα πολà δÝκαιοσ Ü υπερâολικÀ σοφÞσ. ΓιατÝ να
κατασταραφεÝσ; Μη γÝνεσαι πÀρα
πολà κακÞσ Ü ανÞητοσ. ΓιατÝ να πεθÀνεισ πριν την ñρα σου; ΚαλÞ εÝναι να τηρεÝσ συγχρÞνωσ και τισ δàο
αυτÛσ συµâουλÛσ. ΓιατÝ αυτÞσ που
σÛâεται τον ΘεÞ, αποφεàγει τισ υπερâολÛσ. Η σοφÝα âοηθÀει τον σοφÞ περισσÞτερο απÞ Þσο δÛκα κυâερνÜτεσ την πÞλη. ΓιατÝ δεν υπÀρχει Àνθρωποσ δÝκαιοσ πÀνω στη γη,
που να κÀνει πÀντα µÞνο το καλÞ,
χωρÝσ ποτÛ να ξεστοχÀει. ΕπÝσησ µη
δÝνεισ προσοχÜ σε Þλα Þσα λÛνε οι
Àνθρωποι. ΓιατÝ αλλιñσ κινδυνεàεισ
ν’ακοàσεισ το δοàλο σου να σε δυσφηµεÝ. Íλλωστε πολλÛσ φορÛσ – το
ξÛρεισ καλÀ – κι εσà εÝπεσ κακÞ για
τουσ Àλλουσ. ´Ùλα αυτÀ τα εξÛτασα
µε τη σοφÝα. ΕÝπα: «θα γÝνω σοφÞσ», αλλÀ η σοφÝα Ûφυγε µακριÀ
µου.
Το νÞηµα των πραγµÀτων εÝναι απρÞσιτο και πολà âαθà. Ποιοσ µπορεÝ να το εξιχνιÀσει; ΩστÞσο αφιερñθηκα ολÞψυχα στη µελÛτη και
στην Ûρευνα. ΕπιδÝωξα να µÀθω τη
σοφÝα και την αιτÝα τησ υπÀρξεωσ
των Þντων. Και κατÀλαâα πÞση ασÛâεια υπÀρχει στην αφροσàνη και
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ται ν ατF. 27δb τοτο εyρον, εrπεν
 \EκκλησιαστÜσ, µÝα τF  µιÖ  το
ερε ν λογισµÞν, 28Âν τι ζÜτησεν 
ψυχÜ µου καd οχ εyρον· νθρωπον
²να πe χιλÝων εyρον καd γυνα κα
ν πσι τοàτοισ οχ εyρον. 29πλcν
δb τοτο εyρον, Â ποÝησεν  θεeσ
σfν τeν νθρωπον εθ, καd ατοd
ζÜτησαν λογισµοfσ πολλοfσ».

πÞση ηλιθιÞτητα στην ανοησÝα…ΖÜτησα κÀτι µε επιµονÜ µα
δεν το âρÜκα. ∆εν âρÜκα Ûναν Àντρα σωστÞ ανÀµεσα σε χÝλιουσ. Οàτε µια γυναÝκα ανÀµεσα σ’Þλεσ αυτÛσ. Το µÞνο που âρÜκα εÝν’ετοàτο:
Ο ΘεÞσ Ûκανε τον Àνθρωπο τÝµιον
και απλÞ, αλλÀ οι Àνθρωποι Ûγιναν
πολà περÝπλοκοι».

Eκκλ. 7, 11-29

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

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

τεχνολογÝα,
Ùταν λÛµε τεχνολογÝα εννοοàµε Ûνα σàστηµα
τεχνοκρατÝα,
γνñσεων, µεθÞδων και τεχνικñν µÛσων για τη δητεχνοκρÀτησ,
µιουργÝα Ûργων και την παραγωγÜ αγαθñν. Πολà
τεχνολογικÞσ
περισσÞτερο µε τη λÛξη αυτÜ κατανοοàµε τον τρÞπολιτισµÞσ,
πο, µε τον οποÝο ζει ο σηµερινÞσ Àνθρωποσ, µε âαπνευµατικÜ
σικÀ εργαλεÝα τα τεχνολογικÀ επιτεàγµατα των
ζωÜ
τελευταÝων δεκαετιñν. ΑυτÞ σηµαÝνει Þτι ο σàγχρονοσ Àνθρωποσ χρησιµοποιεÝ Ûνα διαφορετικÞ
τρÞπο ζωÜσ απÞ Þ,τι ο Àνθρωποσ πριν απÞ αρκετÛσ δεκαετÝεσ, Þπου Üταν δεµÛνοσ περισσÞτερο µε παραδοσιακÛσ αξÝεσ. ∆εν υπÀρχει Àνθρωποσ σÜµερα στον δυτικÞ κÞσµο που να µη χρησιµοποιεÝ ατοµικÀ και
οµαδικÀ κÀποιο απÞ τα επιτεàγµατα τησ τεχνολογÝασ: τηλÛφωνο, ραδιÞφωνο, τηλεÞραση, υπολογιστÜ, αυτοκÝνητο και τÞσα Àλλα που θα
µποροàσε κανεÝσ να απαριθµÜσει. Οι νÛοι ρυθµοÝ τησ ζωÜσ Þµωσ µÛσα
στον τεχνολογικÞ πολιτισµÞ αλλÀζουν συνεχñσ και τη ψυχοσàνθεση
του ανθρñπου. Îνασ Ûφηâοσ σÜµερα ονειρεàεται το µÛλλον του µε âÀση τισ δυνατÞτητεσ που του δÝνει η τεχνολογÝα και αυτÞ πολλÛσ φορÛσ
γÝνεται εισ âÀροσ µιασ αντÝληψησ που Ûχει για τη ζωÜ. ΠολλοÝ νÛοι ονειρεàονται µια ιδεñδη ζωÜ, κÀτω απÞ τισ καλàτερεσ συνθÜκεσ και οι
Ýδιοι οµολογοàν Þτι δεν θα τα καταφÛρουν, επειδÜ οι ρυθµοÝ τησ ζωÜσ
και οι δυνατÞτητεσ «µÛσα στον τεχνολογικÞ πολιτισµÞ» εÝναι διαφορετικÛσ απÞ αυτÞ που θÛλουν. ΑυτÞ σηµαÝνει Þτι, ενñ αποδÛχονται Þ-
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λα τα επιτεàγµατα τησ τεχνολογÝασ ωσ απαραÝτητα, διαπιστñνουν παρÀλληλα και τη δÛσµευση που συνεπÀγεται η αποδοχÜ τησ.
∆εν µποροàµε να µη δεχτοàµε τον τεχνικÞ πολιτισµÞ ωσ δñρο του
Θεοà στον Àνθρωπο. ΕÝναι αποτÛλεσµα τησ ευλογÝασ που Ûδωσε ο
ΘεÞσ στον Àνθρωπο να διαχειρÝζεται Þλα τα αγαθÀ τησ γησ µε τον
προσφορÞτερο τρÞπο για το δικÞ του καλÞ. Και χωρÝσ αµφιâολÝα Ûχει
πολλÛσ ανÛσεισ να του προσφÛρει.

B. TEXNOΛOΓIA KAI ANΘPΩΠINO HΘOΣ
Αν και η τεχνολογÝα ανàψωσε το âιοτικÞ, το κοινωνικÞ, το πολιτικÞ και το πολιτιστικÞ επÝπεδο τησ ζωÜσ, Ûφερε εν τοàτοισ µια ριζικÜ
αλλαγÜ στο Üθοσ του ανθρñπου, δηλαδÜ στον τρÞπο µε τον οποÝο
σκÛφτεται και âιñνει την àπαρξÜ του. Τα επÝπεδα στα οποÝα Ûχει αλλÀξει το Üθοσ στον Àνθρωπο εÝναι πολλÀ.
Μποροàµε να διαπιστñσουµε µια υποâÀθµιση :
ñ ΑισθητικÜ, µε την Ûλλειψη αρµονÝασ και ισορροπÝασ, µε αντιαισθητικÛσ κατασκευÛσ, µε Ûλλειψη αξιñν και οµορφιÀσ.
ñ ΒιολογικÜ, µε τη ρàπανση του περιâÀλλοντοσ, διατÀραξη τησ
ισορροπÝασ στη φàση.
ñ ΚοινωνικÜ, µε το πρÞâληµα του υπερπληθυσµοà, τη µηχανοποÝηση τησ ζωÜσ, την Ûλλειψη επικοινωνÝασ, το Àγχοσ, τη µοναξιÀ.
ΕÝναι χαρακτηριστικÞ τησ εποχÜσ η στροφÜ προσ τη θρησκευτικÞτητα, που, φαινοµενικÀ παρÀδοξα, συνδυÀζεται µε µια αδυναµÝα πραγµατοποιÜσεωσ τησ
αγιÞτητασ στη ζωÜ των πιστñν.
Οι Àνθρωποι στρÛφονται προσ
τη θρησκεÝα γενικÞτερα, και κατÀ συνÛπεια και προσ την
ΕκκλησÝα, αλλÀ το âÝωµÀ τουσ
παραµÛνει πολà φτωχÞ, Ýσωσ και
νÞθο.
Αρχιµ. ΑρσενÝου, Η αγιÞτητα και
ο πολιτισµÞσ τησ πληροφορÝασ,
εκδ. ΑρµÞσ, ΑθÜνα 1994, σ.118

ñ ΗθικÜ, µε τουσ πολÛµουσ, τισ
συγκροàσεισ, τουσ ανταγωνισµοàσ, την ανελευθερÝα, την ανευθυνÞτητα.
ñ ΨυχολογικÜ, µε την αποµÞνωση,
τον εγωισµÞ, τον ατοµικισµÞ, την
αδιαφορÝα, την ανÝα, την παθητικÞτητα, την ανασφÀλεια, το
υπαρξιακÞ Àγχοσ.
ñ ΠνευµατικÜ, µε την αποπνευµατοποÝηση του ανθρñπου, τη διαστροφÜ του νου και τησ συνεÝδησησ, τη µονÞπλευρη µÞρφωση,
την Ûλλειψη ασκητικÞτητασ.
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ñ ΠροσωπικÜ, µε τον ωφελιµισµÞ, την υποκρισÝα, την εκµετÀλλευση.
ΤελικÀ, ο Àνθρωποσ âρÜκε την τεχνολογÝα ωσ καλàτερη εκδοχÜ
για τη ζωÜ του και Ûχασε το Üθοσ του.

Γ. XAPAKTHPIΣTIKA TOY TEXNOKPATH
Στην περÝπτωση που αποδÛχεται κανεÝσ την απÞλυτη εξουσÝα τησ
τεχνολογÝασ και την προτÀσσει πÀνω απÞ κÀθε εκδÜλωση στη ζωÜ
του, εµφανÝζει Ûναν τàπο ανθρñπου που δεν εÝναι τÞσο Àγνωστοσ
στισ µÛρεσ µασ. ΚαταρχÜν, προσπαθεÝ να ερµηνεàει τα πÀντα στη ζωÜ
του µε γνñµονα και µÞνο τη λογικÜ. Ùπωσ η τεχνολογÝα ερµηνεàεται
λογικÀ, Ûτσι και κÀθε εκδÜλωση τησ ζωÜσ του ανθρñπου (και Þχι µÞνο) ερµηνεàεται λογικÀ. Ùλα λειτουργοàν µε Ûναν τρÞπο µηχανιστικÞ. Οι ανθρñπινεσ σχÛσεισ, η φιλοσοφÝα τησ ζωÜσ φιλτρÀρονται µε
τον ορθÞ λÞγο. ΑυτÞ κÀνει τον τεχνοκρÀτη µονÞπλευρο στην κρÝση
του, στισ σχÛσεισ του µε τουσ Àλλουσ. Îτσι µεταâÀλλεται σε Ûνα ανÛραστο ον, που οàτε να αγαπÜσει µπορεÝ, οàτε και να αγαπηθεÝ. Η µÞνη διÛξοδοσ που του αποµÛνει εÝναι η αποµÞνωση, η µοναξιÀ και το
δÞσιµο σε Ûνα καθηµερινÞ πρÞγραµµα, λογικÀ κατασκευασµÛνο, µε
âÀση το οποÝο διαρκñσ εργÀζεται για να παρÀγει αγαθÀ, στην πραγµατικÞτητα για να ξεφεàγει απÞ τα ουσιαστικÀ υπαρξιακÀ του προâλÜµατα. Îτσι νοµÝζει Þτι ασχολεÝται µε την επιστÜµη και τα επιτεàγµατÀ τησ, µε τη µηχανÜ, ουσιαστικÀ Þµωσ αποθεñνει τη στεÝρα
τεχνοκρατικÜ του σκÛψη µε Þλα τα επακÞλουθÀ τησ.

∆. ΨYXIKA KENA KAI ΠNEYMATIKH ZΩH:
H ΠPOTAΣH THΣ EKKΛHΣIAΣ
Ùπωσ αναφÛρει και το κεÝµενο στην αρχÜ του µαθÜµατοσ,ο τàποσ
του τεχνοκρÀτη διατρÛχει τον κÝνδυνο να µεταâÀλλει το δñρο του
Θεοà σε θεÞ. Κινδυνεàει να χÀσει την απλÞτητÀ του Þταν αντÝ για
χρÜση κÀνει κατÀχρηση τησ τεχνολογÝασ. ΑυτÞ φÛρνει την απñλεια
τησ πνευµατικÞτητασ. Η ΕκκλησÝα στοχεàει να δηµιουργεÝ ανθρñπουσ ολοκληρωµÛνουσ, δηλαδÜ πρÞσωπα που να µποροàν να διαπιστñνουν τα δñρα που τουσ χÀρισε ο ΘεÞσ, εποµÛνωσ και την τεχνολογÝα, να τα παÝρνουν στα χÛρια τουσ και να τα διαχειρÝζονται µε τÛτοιο τρÞπο, ñστε να τουσ οδηγοàν σε Ûνα αληθινÞ τρÞπο ζωÜσ. Η τεχνολογÝα δεν εÝναι εχθρÞσ, αλλÀ ο τρÞποσ που µασ κÀνει να σκεφτÞ-
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µαστε τη ζωÜ µασ. ΕχθρÞσ µασ π.χ. δεν εÝναι το αυτοκÝνητο, αλλÀ το
σκεπτικÞ που µασ Ûκανε να το αγορÀσουµε: Ýσωσ η ικανοποÝηση του
εαυτοà µασ, του εγωϊσµοà µασ, η εκδÝκηση κÀποιου, η επÝδειξη κ.λ.π.
Ο ΧριστÞσ Ûδωσε ιδιαÝτερη σηµασÝα στον τρÞπο µε τον οποÝο αξιοποιοàµε καθετÝ που µασ χÀρισε ο ΘεÞσ, γι’ αυτÞ και κατÀργησε τη
διÀκριση που Ûκαναν οι ΙουδαÝοι ανÀµεσα σε καθαρÀ πρÀγµατα στη
ζωÜ µασ και σε ακÀθαρτα, σε θρησκευτικÀ και µη θρησκευτικÀ. Με
τον τρÞπο αυτÞ θÛλησε να âοηθÜσει τον Àνθρωπο να αποâÀλει τα
ψυχικÀ κενÀ που δηµιουργεÝ ο τàποσ του µονοδιÀστατου ανθρñπου.
Η πνευµατικÜ ζωÜ δεν αναφÛρεται σ´ Þ,τι αφορÀ µÞνο τουσ «θρÜσκουσ», τη σηµασÝα των οποÝων κατÀργησε, αλλÀ Þλουσ τουσ ανθρñπουσ και εποµÛνωσ και Ûναν τεχνοκρÀτη, αν θÛλει να απολαµâÀνει
πραγµατικÀ τα αγαθÀ του τεχνολογικοà πολιτισµοà.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Η τεχνολογÝα εÝναι δñρο του Θεοà στον Àνθρωπο.
ñ Η τεχνολογÝα ανàψωσε το âιοτικÞ επÝπεδο των ανθρñπων, αλλÀ
δηµιοàργησε âασικÀ κενÀ.
ñ Ο τεχνοκρÀτησ Þταν δεν Ûχει ουσιαστικÞ περιεχÞµενο και αναζητÜσεισ, γÝνεται µονÞπλευροσ.
ñ Η πρÞταση τησ ΕκκλησÝασ για πνευµατικÜ ζωÜ δηµιουργεÝ ολοκληρωµÛνουσ ανθρñπουσ.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Πωσ αντιλαµâÀνεστε την τεχνολογÝα ωσ δñρο του Θεοà στον Àνθρωπο ;
2. «Το τÛρασ του ΝÛου (τησ τεχνολογÝασ) δεν εÝναι α-πνευµατικÞ,
στοχεàει Àµεσα στην ανθρñπινη ψυχÜ, γι’ αυτÞ και η αντιµετñπισÜ του εÝναι θÛµα δυσκολÞτατο, αλλÀ και ζωτικÜσ σηµασÝασ για
κÀθε χριστιανÞ.» Πñσ θα σχολιÀζατε αυτÜν την Àποψη;
3. Αν λÀâετε υπÞψη τη σκιαγρÀφηση του τàπου του τεχνοκρÀτη,
πñσ âλÛπετε τον εαυτÞ σασ µÛσα σ’αυτÜ;
4. Η πρÞταση τησ ΕκκλησÝασ σασ âρÝσκει σàµφωνουσ Ü Þχι και γιατÝ;
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΩ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ (ΚΟΙΝΟΒΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ)

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να κατανοÜσετε τη θλιâερÜ εικÞνα τησ µοναξιÀσ και τησ
περιθωριοποÝησησ του σηµερινοà ανθρñπου.
ñ Να αντιληφθεÝτε την αναγκαιÞτητα τησ κοινοτικÜσ ζωÜσ
Þπωσ τη διδÀσκει η ΕκκλησÝα.

«Kαd εrπεν  ΘεÞσ. O καλÞν εrναι
τeν νθρωπον µÞνον. ΠοιÜσωµεν
ατÿ âοηθÞν κατ’ ατÞν»

«Ο Κàριοσ ο ΘεÞσ εÝπε: «∆εν εÝναι
καλÞ να εÝναι ο Àνθρωποσ µÞνοσ.
Θα του φτιÀξω Ûνα σàντροφο Þµοιον µ’αυτÞν»

Γεν. 2,18
«Παρακαλ οsν µσ γg  δÛσµιοσ ν KυρÝÿω ξÝωσ περιπατσαι
τσ κλÜσεωσ wσ κλÜθητε, 2 µετa
πÀσησ ταπεινοφροσàνησ καd πρÖαÞτητοσ, µετa µακροθυµÝασ, νεχÞµενοι λλÜλων ν γÀπFη, 3 σπουδÀζοντεσ τηρε ν τcν νÞτητα το Πνεà-

«Σασ παρακαλñ, λοιπÞν, εγñ που
εÝµαι φυλακισµÛνοσ για τον Κàριο,να ζεÝτε µε τρÞπο αντÀξιο εκεÝνου που σασ κÀλεσε στη νÛα ζωÜ.
Να ζεÝτε µε ταπεÝνωση, πραÞτητα
και υποµονÜ. Να ανÛχεστε µε αγÀπη ο Ûνασ τον Àλλο και να προσπαθεÝτε να διατηρεÝτε, µε την ειρÜνη
που σασ συνδÛει µεταξà σασ , την ε-
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µατοσ ν τÿ συνδÛσµÿω τσ ερÜνησ.
4 ²ν σµα καd ²ν Πνεµα, καθgσ καd
κλÜθητε ν µιÖ λπÝδι τσ κλÜσεωσ
µν· 5 εxσ Kàριοσ, µÝα πÝστισ, ²ν
âÀπτισµα· 6 εxσ Θεeσ καd πατÜρ πÀντων,  πd πÀντων, καd διa πÀντων,
καd ν πσιν µ ν.»

νÞτητα που δÝνει το Πνεàµα του Θεοà. Îνα σñµα αποτελεÝτε Þλοι κι Ûνα πνεàµα σασ ενñνει, Þπωσ και µια
εÝναι η ελπÝδα σασ για την οποÝα
σασ κÀλεσε ο ΘεÞσ. ´Ενασ Κàριοσ υπÀρχει, µια πÝστη, Ûνα âÀπτισµα.
´Ενασ ΘεÞσ και ΠατÛρασ Þλων, που
κυριαρχεÝ σ’Þλουσ, ενεργεÝ µÛσα
απ’Þλουσ και κατοικεÝ σε Þλουσ
σασ».

Εφεσ. 4, 1-6

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

µοναξιÀ,
περιθñριο,
κοινωνικÞτητα,
κοινωνÝα, κοινÞâιο,
ενορÝα, σàναξη,
ευσεâισµÞσ

A. H MONAΞIA KAI TO ΠEPIΘΩPIO
ΩΣ EKΠTΩΣH THΣ ANΘPΩΠINHΣ
ΦYΣHΣ

Αν και Þλοι οµολογοàν Þτι ο Àνθρωποσ
εÝναι κοινωνικÞ ον και Ûχει πλασθεÝ απÞ τον
ΘεÞ να ζει µÛσα σε κοινωνÝεσ και να δηµιουργεÝ Þ,τι καλàτερο για τον εαυτÞ του και
τουσ Àλλουσ, εν τοàτοισ παρατηρεÝται το
φαινÞµενο, µÛσα στα πλαÝσια των σàγχρονων ρυθµñν τησ ζωÜσ, να φθÀνει σε σηµεÝο να κλεÝνεται στην ατοµικÞτητÀ του και να νιñθει απÛραντη µοναξιÀ. Η µοναξιÀ προÛρχεται
απÞ το γεγονÞσ Þτι ο Àνθρωποσ Ûχει µÀθει να εÝναι αποκλειστικÀ εξαρτηµÛνοσ απÞ τουσ Àλλουσ και Þχι απÞ το δηµιουργÞ και θεÞ του.
ΕÝναι το κενÞ που νοιñθει κÀθε Àτοµο που στηρÝζεται στουσ Àλλουσ,
Þταν δεν µπορεÝ να âρει κανÛναν για να ακουµπÜσει επÀνω του και
να νιñσει Àνεση, να âρει ψυχαγωγÝα Ü ενÝσχυση. Το εξαρτηµÛνο Àτοµο δεν Ûµαθε να απασχολεÝται µε χρÜσιµο, παραγωγικÞ τρÞπο. ΑναζητÀ κÀποιον Àλλο να του δñσει διασκÛδαση, ψυχαγωγÝα, απασχÞληση και σιγουριÀ, για να µη χρειαστεÝ να δεÝξει Þτι εÝναι ανÝκανο να
αντιµετωπÝσει µÞνο του τον κÞσµο. Γυρεàει κÀποιον να τον πÀρει απÞ το χÛρι και να τον φÛρει στα καταπρÀσινα λιâÀδια τησ απÞλαυσησ. Ùταν δει Þµωσ Þτι κανÛνασ δεν του προσφÛρει αµÛριστη προσοχÜ και υποστÜριξη, τÞτε τον κατακλàζει Ûνα Ûντονο συναÝσθηµα âαθιÀσ αποµÞνωσησ. Îτσι γÝνεται Àνθρωποσ του περιθωρÝου και εÝναι

Η ΖΩΗ ΕΧΕΙ ΑΙΩΝΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

153

εàκολο να τον κατακτÜσουν, το αλκοÞλ, τα ναρκωτικÀ, οι περιθωριακÛσ ιδεολογÝεσ. Στισ περιπτñσεισ αυτÛσ φανερñνεται η πλÜρησ αδυναµÝα να επι-κοινωνÜσει µε τον Àλλο, τον συνÀνθρωπο: να µπορεÝ να
âλÛπει τον κÞσµο Þλο µÛσα του και µÛσα απÞ αυτÜ την κοινωνÝα και
την ουσιαστικÜ σχÛση να ολοκληρñνει τον εαυτÞ του και τουσ Àλλουσ. Αν αυτÞ το τελευταÝο εÝναι αποδεκτÞ ωσ µια αδιαµφισâÜτητη
αλÜθεια και Ûνασ σωστÞσ δεÝχτησ πορεÝασ, τÞτε µπορεÝ κανεÝσ να δεχτεÝ Þτι αντÝδοτο στη µοναξιÀ του σàγχρονου ανθρñπου εÝναι η αποδοχÜ τησ ανÀγκησ για µια κοινοτικÜ ζωÜ.

B. H ANAΓKH ΓIA KOINOTHTA
Ùπωσ παρατηροàµε στο κεÝµενο τησ ΓÛνεσησ, στην αρχÜ του µαθÜµατοσ, τα τρÝα πρÞσωπα τησ ΑγÝασ ΤριÀδασ αποφασÝζουν απÞ
κοινοà (ποιÜσωµεν) να δηµιουργÜσουν τον Àνθρωπο ωσ κοινωνÝα
προσñπων και θÛτουν τισ âÀσεισ για την κοινωνικÜ ζωÜ τουσ. Îτσι,
κατÀ το πρÞτυπο τησ κοινωνÝασ αγÀπησ τησ ΘεÞτητασ και οι Àνθρωποι ζουν την πιο φυσικÜ τουσ ζωÜ ωσ κοινωνÝα αγÀπησ. ΕÝναι Ûνασ ερωτικÞσ τρÞποσ να κοινωνοàν µεταξà τουσ οι Àνθρωποι και ωσ Ûνα
σñµα να πορεàονται και να δηµιουργοàν τον âÝο τουσ. ΤÝποτε πιο αναγκαÝο απÞ την κοινωνικÜ ζωÜ, δηλαδÜ τον σàνδεσµο τησ αγÀπησ
µεταξà των προσñπων που απαρτÝζουν το κοινωνικÞ σàνολο. ΑυτÜ η
αγÀπη και η ερωτικÜ σχÛση - µε την ευρàτερη σηµασÝα τησ λÛξησ - εÝναι που λεÝπει απÞ πολλοàσ ανθρñπουσ του σÜµερα και για τον λÞγο
αυτÞ âουλιÀζουν στη µοναξιÀ τουσ.

Γ. TA MONAXIKA KOINOBIA ΠPOTYΠA ΓIA THN ENOPIAKH ZΩH
ΜÛσα στην ανθρñπινη ιστορÝα υπÜρξαν περιπτñσεισ Þπου τονÝστηκε η συλλογικÞτητα των ανθρñπων. ΧαρακτηριστικÞ παρÀδειγµα εÝναι οι αντιλÜψεισ των αρχαÝων ΕλλÜνων για τη συλλογικÞτητα και τη
δηµοκρατÝα. ΑυτÛσ οι αντιλÜψεισ Þµωσ υπονοµεàτηκαν απÞ τρεισ παθολογικÛσ εκφρÀσεισ τησ συλλογικÞτητασ:
α) τη δουλεÝα, Þτι δηλαδÜ η κοινωνÝα χωρÝζεται στην οµÀδα των ελευθÛρων και των σκλÀâων,
â) τη θεñρηση των âαρâÀρων ωσ «εκ φàσεωσ δοàλων», δηλαδÜ Þτι
πÛρα απÞ εµÀσ υπÀρχουν και κοινωνÝεσ âαρâÀρων που εÝναι απÞ τη
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« ΧρειÀζεται καµιÀ φορÀ να µετρÀµε
τισ κουâÛντεσ µασ, γιατÝ εàκολα πÛφτουµε θàµατα τησ δÛσµευσησ που περικλεÝουν και παρασυρÞµαστε στο ταξÝδι των
νοηµÀτων που δε θελÜσαµε Ü δε φανταστÜκαµε ποτÛ…ΒρεθÜκαµε στο µπαρ
που τραγουδÀει ο ΓιÀννησ, Ûνασ δασκαλÀκοσ που του εÝναι αδàνατο να γÝνει
∆Àσκαλοσ µε την Ûννοια που Ûχει η λÛξη
κι Þχι το νÞηµα που περικλεÝει… ∆ε µασ
χωροàσε το κορµÝ µασ και απÞ πÀνω τα
ροàχα µασ στενÀ. Το µπαρ θλιâερÞ, µασ
Ûπνιγε. ΘÛλαµε να φàγουµε για να γλιτñσουµε και εµεÝσ δεν ξÛραµε απÞ
τι…Η αλÜθεια εÝναι πωσ δεν τη âρÝσκαµε µε τÝποτα. ΚÀποιοσ πÛταξε την κουâÛντα, Ýσωσ και για πλÀκα, να πÀµε στο
Íγιο Ùροσ. Ùλοι τσιµπÜσαµε, ο καθÛνασ για τουσ δικοàσ του λÞγουσ και γιατÝ Üµασταν πιωµÛνοι απÞ απÞγνωση,
και κατÀ συνÛπεια, δεκτικοÝ στο οποιοδÜποτε ταξÝδι και προπαντÞσ στο αναπÀντεχο… Το σÜµαντρο χτυποàσε ρυθµικÀ και µασ καλοàσε στον ΕσπερινÞ. Ο
µοναχÞσ ΜακÀριοσ µασ εξÜγησε πÀλι:
" Στην εκκλησÝα να Ûρθει Þποιοσ θÛλει,
µην αναγκÀζεστε επειδÜ âρÝσκεστε στο
µοναστÜρι, δεν σασ υποχρεñνει κανÛνασ. Ο µοναχÞσ δεν εÝναι Þπωσ οι εκκλησιαστικοÝ παπÀδεσ και δεσποτÀδεσ.
∆Ûχεται και σÛâεται κÀθε Àνθρωπο Ûτσι
Þπωσ εÝναι. ∆εν επιδιñκει, Þπωσ αυτοÝ ,
να τον σñσει, ακÞµα και µε το στανιÞ…»
∆. ΠαπαχρÜστου, Το µοναστÜρι να’ν’καλÀ,
εκδ. ´Ινδικτοσ, ΑθÜναι 1997

φàση τουσ σκλÀâοι, και
γ) την αντÝληψη Þτι η γυναÝκα εÝναι κατñτερη απÞ τον
Àνδρα. Ο ΧριστιανισµÞσ κατÜργησε την ταξικÜ και εθνικÜ
ανισÞτητα και την ανισÞτητα
των φàλων.
Στην ΟρθοδοξÝα προτÀθηκε ωσ ιδεñδεσ πρÞτυπο κοινοτικÜσ ζωÜσ το κοινÞâιο και η
ενορÝα. Και οι δàο αυτÛσ περιπτñσεισ διασñζουν τον Àνθρωπο ωσ πρÞσωπο µÛσα σε
µια κοινωνÝα αγÀπησ, Þπωσ ακριâñσ το πρÞτεινε ο ΧριστÞσ
και âλÛπουµε να εφαρµÞζεται
µε τον τρÞπο που συµâουλεàει
ο Απ. Παàλοσ στο δεàτερο κεÝµενο στην αρχÜ του µαθÜµατοσ. Τα µÛλη του κοινοâÝου
(κοινÞσ + âÝοσ) και τησ ενορÝασ, ανÀλογα µε τον τρÞπο
που ελεàθερα επιλÛγει κανεÝσ
να ζÜσει, οικοδοµοàν τον âÝο
τουσ µÛσα σε Ûνα κλÝµα συνδÛσµου αγÀπησ και ειρÜνησ, ωσ
Ûνα σñµα, µε ταπεÝνωση, πραÞτητα και υποµονÜ καθñσ και
απÛραντη ανοχÜ, διακονñντασ
ο Ûνασ τον Àλλο. ΕÝναι αυτÞ
που λεÝπει απÞ τισ σàγχρονεσ
κοινωνÝεσ και που αποτελεÝ αντÝδοτο στο αÝσθηµα τησ µοναξιÀσ και τησ περιθωριοποÝησησ που νιñθει ο σàγχρονοσ
Àνθρωποσ.
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∆. ENOPIA KAI EYXAPIΣTIAKH
ΣYNAΞH

«Κι αν η κοινωνÝα δεν εÝναι
εντελñσ ερειπωµÛνη, αν στο
ανθρñπινο γÛνοσ δεν επικρατεÝ Ûνα µÝσοσ τÛλειο κι αµεÝλικτο του ενÞσ προσ τον
Àλλο, η µÞνη κρυφÜ αιτÝα εÝναι η θεÝα ΛειτουργÝα, που
θυµÝζει στον Àνθρωπο την
αγÝα κι ουρÀνια αγÀπη του
αδελφοà προσ τον αδελφÞ.
´Ετσι , Þποιοσ θÛλει να ενδυναµωθεÝ σ’αυτÜ την αγÀπη,
πρÛπει να παρÝσταται Þσο
µπορεÝ πιο συχνÀ, µε φÞâο,
πÝστη κι αγÀπη σ’αυτÞ το
∆εÝπνο τησ αγÀπησ…»

Κàτταρο τησ ΕκκλησÝασ εÝναι η ενορÝα, δηλαδÜ η κοινωνÝα των προσñπων
µιασ συγκεκριµÛνησ περιοχÜσ. Σ’ αυτÜν
την µικρÜ κοινωνÝα προýσταται Ûνασ
πρεσâàτεροσ, δηλαδÜ ο ιερÛασ και η συνÀντηση των προσñπων αυτñν, Þλων
âαφτισµÛνων στο Þνοµα τησ ΑγÝασ
ΤριÀδασ, εÝναι η ευχαριστιακÜ σàναξη.
Η ευχαριστιακÜ σàναξη εÝναι η συνÀντηση Þλων στη ΘεÝα ΛειτουργÝα, Þπου
γÝνεται η ανÀµνηση του Σταυροà και
τησ ΑνÀστασησ του Χριστοà και καλοàνται Þλοι να κοινωνÜσουν Σñµα και ΑÝΝικολÀϊ ΓκÞγκολ, Η ΘεÝα Λειµα Χριστοà, να κοινωνÜσουν δηλαδÜ
τουργÝα, ΑθÜνα 1962, σ. 100
τον Ýδιο τον ΘεÞ. Îτσι, ανανεñνεται ο
σàνδεσµοσ τησ αγÀπησ µεταξà Θεοà και ανθρñπων και Þλων µαζÝ µεταξà τουσ, για να καταργεÝται η αÝσθηση τησ παρουσÝασ τησ φθορÀσ
και του θανÀτου. Ùταν κανεÝσ Ûχει διαρκÜ και ουσιαστικÜ σχÛση µε
τον Àλλον, νιñθει να ζει πραγµατικÀ, να Ûχει νÞηµα η ζωÜ του, να καταργεÝται κÀθε αÝσθηση µοναξιÀσ και περιθωριοποÝησησ.

E. ENOPIAKH ZΩH ANTI∆OTO TOY EYΣEBIΣMOY
ΠολλοÝ νοµÝζουν Þτι η πρÞταση τησ ΕκκλησÝασ για ενοριακÜ και
κοινοâιακÜ ζωÜ εÝναι αυτÞµατα και πρÞταση να αλλÀξει κανεÝσ εµφÀνιση. Να γÝνει ξαφνικÀ σοâαροφανÜσ, αυστηρÞσ, σκυθρωπÞσ, γεµÀτοσ «ευσÛâεια», µε πολλοàσ σταυροàσ και κοµποσχοÝνια που θα αντικαταστÜσουν τισ ταυτÞτητεσ στον καρπÞ του χεριοà. Η ΟρθÞδοξη
πÝστη µÀσ διδÀσκει το εντελñσ αντÝθετο. Να δεχτεÝ κανεÝσ να εÝναι ενεργÞ µÛλοσ τησ ενορÝασ του σηµαÝνει να µαθαÝνει καθηµερινÀ Ûνα
νÛο τρÞπο ζωÜσ, Þλο και πιο ουσιαστικÞ, που δεν αρκεÝται σε τàπουσ
και εξωτερικÀ σχÜµατα, αλλÀ µαθαÝνει να ζει µε Ûνα Üθοσ που τον
κÀνει να µαθαÝνει καθηµερινÀ να ταπεινñνεται, να αντÛχει, να υποµÛνει, να ασκεÝται στην αγÀπη προσ Þλουσ και Þλα, να ανÛχεται και
κυρÝωσ να εÝναι αυστηρÞσ µÞνο στον εαυτÞ του. Η πραγµατικÜ ευσÛâεια εÝναι χαρÀ και ελπÝδα για τη ζωÜ µε το ΘεÞ και τουσ Àλλουσ.
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ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Η µοναξιÀ και το περιθñριο περιÛχουν την οδàνη τησ ανθρñπινησ πτñσησ.
ñ Η κοινοτικÜ ζωÜ δηµιουργεÝ τισ προϋποθÛσεισ για την αποφυγÜ τησ µοναξιÀσ.
ñ ΖωντανÜ Ûκφραση τησ κοινοτικÜσ ζωÜσ εÝναι το κοινÞâιο και η
ενορÝα.
ñ Η ενοριακÜ ζωÜ δεν εÝναι απλÜ ευσÛâεια, αλλÀ εµπειρÝα αγÀπησ.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. ΠεριγρÀψτε τη ζωÜ ενÞσ ανθρñπου που ζει στη µοναξιÀ.
2. Στην αφιÛρωση του âιâλÝου του ∆. ΠαπαχρÜστου, Το µοναστÜρι να’ν’καλÀ, ο συγγραφÛασ προτρÛπει: "Κι αν Àπιστοι αδελφοÝ, παραµεÝνατε ορθÞδοξοι». Τι εννοεÝ; Θα δεχÞσαστε αυτÜ την προτροπÜ;
3. Τι θα σε εµπÞδιζε να γÝνεισ ενεργÞ µÛλοσ τησ ενορÝασ σου;
4. ΕÝναι η κοινοâιακÜ ζωÜ πρÞτυπο κοινοτικÜσ ζωÜσ και γιατÝ;
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ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να γνωρÝσετε τι εÝναι τα µυστÜρια τησ ΕκκλησÝασ.
ñ Να συνειδητοποιÜσετε Þτι συµµετοχÜ στα µυστÜρια σηµαÝνει
συσσωµÀτωση µε το ΧριστÞ.
ñ Να κατανοÜσετε Þτι η ΕκκλησÝα εÝναι παροàσα µε την αγιαστικÜ τησ δàναµη σε Þλεσ τισ πτυχÛσ τησ ανθρñπινησ ζωÜσ.
1. MÀρκ. 1, 7-8
«καd κÜρυσσε (ο IωÀννησ) λÛγων·
ρχεται  σχυρÞτερÞσ µου πÝσω
µου, οy οκ εµd κανeσ κàψασ
λσαι τeν µÀντα τν ποδηµÀτων
ατο. \Eγg µbν âÀπτισα µσ ν
Åδατι, ατeσ δb âαπτÝσει µσ ν
Πνεàµατι ^AγÝÿω».
2. B´Kορ. 1, 21-22
« δb âεâαιν µσ σfν µ ν εσ
Xριστeν καd χρÝσασ µσ ΘεÞσ, 
καd σφραγισµÛνοσ µσ καd δοfσ
τeν ρραâνα το Πνεàµατοσ ν
τα σ καρδÝαισ µν».

‘Ερχεται àστερα απÞ µÛνα αυτÞσ
που εÝναι πιο ισχυρÞσ και που εγñ
δεν εÝµαι Àξιοσ να σκàψω και να λàσω το λουρÝ απÞ τα ποδÜµατÀ
του.Εγñ σασ âÀφτισα µε νερÞ, εκεÝνοσ Þµωσ θα σασ âαφτÝσει µε Αγιο
Πνεàµα.
Κι ο ΘεÞσ, που στεριñνει και εµÀσ
και εσÀσ στο ΧριστÞ και µασ Ûχρισε
λαÞ του, εÝναι ο Ýδιοσ που µε τη
σφραγÝδα του µασ εγγυÀται το µÛλλον και σαν πρÞγευσÜ του δÝνει µÛσα στισ καρδιÛσ µασ το Πνεàµα.
Εγñ αυτÞ παρÛλαâα απÞ τον Ýδιο
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3. A´Kορ. 11, 23-26
«γg γaρ παρÛλαâον πe το κυρÝου, Â καd παρÛδωκα µ ν, Âτι  Kàριοσ \Iησοσ ν τF νυκτÝ Fw παρεδÝδοτο λαâεν ρτον καd εχαριστÜσασ
κλασε καd εrπε· λÀâετε φÀγετε·
τοτÞ µοà στι τe σµα τe πbρ
µν κλñµενον· τοτο ποιε τε εσ
τcν µcν νÀµνησιν. ^Ωσαàτωσ καd
τe ποτÜριον µετa τe δειπνσαι λÛγων· τοτο τe ποτÜριον  καινc διαθÜκη στÝν ν τÿ µÿ α´µατι· τοτο
ποιε τε, σÀκισ ν πÝνητε, εσ τÜν
µÜν νÀµνησιν».

τον Κàριο, κι αυτÞ σασ παρÛδωσα: ο
Κàριοσ Ιησοàσ, τη νàχτα που Üταν
να παραδοθεÝ στουσ σταυρωτÛσ του,
πÜρε ψωµÝ, και, αφοà Ûκανε ευχαριστÜρια προσευχÜ, το Ûκοψε και εÝπε: "ΑυτÞ εÝναι το σñµα µου, που
προσφÛρεται για χÀρη σασ· αυτÞ να
το κÀνετε στην ανÀµνησÜ µου". ΠαρÞµοια, Þταν τελεÝωσε το δεÝπνο,
πÜρε το ποτÜρι και εÝπε: "ΑυτÞ το
ποτÜριο εÝναι η νÛα διαθÜκη που επικυρñνεται µε το αÝµα µου. ‘Οποτε
πÝνετε αυτÞ το ποτÜριο, να το κÀνετε στην ανÀµνησÜ µου".

4. A´Tιµ. 4, 14
«µc µÛλει το ν σοd χαρÝσµατοσ, Â
δÞθη σοι διa προφητεÝασ µετÀ πιθÛσεωσ τν χειρν το πρεσâυτερÝου».

Μην αφÜνεισ αχρησιµοποÝητο το
χÀρισµα που Ûχεισ και που σου δÞθηκε Þταν, àστερα απÞ υπÞδειξη
των προφητñν τησ εκκλησÝασ, σε
χειροτÞνησαν οι πρεσâàτεροι.

5. IωÀν. 20, 22-23
«...λÀâετε Πνεµα Aγιον. Aν τινων φτε τaσ µαρτÝασ, φÝενται
ατο σ· ν κραττε, κεκρÀτηνται».
6. Iακ. 5, 14-15
«σθενε τισ ν µ ν; προσκαλεσÀσθω τοfσ πρεσâυτÛρουσ τσ κκλησÝασ, καd προσευξÀσθωσαν π’
υτeν λεÝψαντεσ ατeν λαÝÿ ω ν
τÿ νÞµατι το KυρÝου· καd  εχc
τσ πÝστεωσ σñσει τeν κÀµνοντα.
Kαd γερε ατeν  Kàριοσ· κν
µαρτÝασ Fq πεποιηκñσ, φεθÜσεται
ατÿ».

ΛÀâετε ‘Αγιο Πνεàµα. Σε Þποιουσ
συχωρÛσετε τισ αµαρτÝεσ, θα τουσ εÝναι συχωρεµÛνεσ· σε Þποιουσ τισ κρατÜσετε ασυγχñρητεσ, θα κρατηθοàν
Ûτσι.
ΕÝναι κÀποιοσ απÞ σασ Àρρωστοσ;
Να προσκαλÛσει τουσ πρεσâυτÛρουσ
τησ ΕκκλησÝασ να προσευχηθοàν γι’
αυτÞν και να τον αλεÝψουν µε λÀδι,
επικαλοàµενοι το Þνοµα του ΚυρÝου. Και η προσευχÜ που γÝνεται µε
πÝστη θα σñσει τον Àρρωστο· ο Κàριοσ θα τον κÀνει καλÀ. Και αν Ûχει
κÀνει αµαρτÝεσ θα του τισ συχωρÛσει.

7. MÀρκ. 10, 6-8
«πe δb ρχσ κτÝσεωσ ρσεν καd
θλυ ποÝησεν ατοfσ  ΘεÞσ· ²νεκεν
τοàτου καταλεÝψει νθρωποσ τeν πατÛρα ατο καd τcν µητÛρα καd προ-

ΑπÞ την αρχÜ Þµωσ τησ δηµιουργÝασ, ο ΘεÞσ τουσ δηµιοàργησε Àντρα και γυναÝκα. Γι’ αυτÞ ο Àντρασ
θα εγκαταλεÝψει τον πατÛρα του και
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σκολληθÜσεται πρeσ τcν γυνα κα
ατο, καd σονται ο δàο εσ σÀρκα
µÝαν».

τη µητÛρα του, θα ενωθεÝ µε τη γυναÝκα του, και οι δàο θα γÝνουν Ûνασ Àνθρωποσ.

A. H EKKΛHΣIA ΩΣ ΣΩMA "ΣHMAINETAI EN TOIΣ MYΣTHPIOIΣ"

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

Ο ΑπÞστολοσ Παàλοσ περιγρÀφοντασ
Σñµα Χριστοà,
την ΕκκλησÝα την ονοµÀζει "Σñµα ΧριλειτουργÝεσ,
στοà" (Ρωµ. 12,5· Α´ Κορ. 10,17· κεφ. 12), Ûνα
υλικÞτητα,
σñµα δηλαδÜ του οποÝου µÛλη εÝναι Þλοι οι
ιστορικÞτητα,
πιστοÝ και κεφαλÜ ο ΧριστÞσ. Ùπωσ κÀθε
ελευθερÝα,
σñµα, Ûτσι και το Σñµα του Χριστοà, η
ΘεÝα ΕυχαριστÝα,
θεραπεÝα,
ΕκκλησÝα, Ûχει τισ λειτουργÝεσ του, τισ ενÛρανακαÝνιση,
γειÛσ του και τα Ûργα του, µε τα οποÝα γενµεταµÞρφωση.
νÀται, κινεÝται, τρÛφεται και αυξÀνει, συντονÝζεται, θεραπεàεται και οδηγεÝται στην
προκοπÜ και στην τελεÝωση. ΑυτÀ εÝναι τα µυστÜρια τησ ΕκκλησÝασ.
ΚÀθε µυστÜριο θεµελιñνεται πÀνω σε Ûνα φυσικÞ δεδοµÛνο Ü σε Ûνα
ιστορικÞ γεγονÞσ και προϋποθÛτει την ελεàθερη συνεργασÝα του ανθρñπου. Για παρÀδειγµα, η ΘεÝα ΕυχαριστÝα στηρÝζεται στα λÞγια
του Χριστοà κατÀ τη διÀρκεια του τελευταÝου Tου ∆εÝπνου µε τουσ
µαθητÛσ Tου. O γÀµοσ θεµελιñνεται στη φυσικÜ Ûνωση ανÀµεσα στον
Àνδρα και στη γυναÝκα. Για κÀθε µυστÜριο υπÀρχουν συγκεκριµÛνα
υλικÀ στοιχεÝα που αγιÀζονται και µεταµορφñνονται (νερÞ, λÀδι, Àρτοσ και οÝνοσ κ.τ.λ.), Þπωσ εÝδαµε σε προηγοàµενη ενÞτητα. ∆εν εÝναι
συνεπñσ τα µυστÜρια κÀποιεσ µηχανιστικÛσ Ü µαγικÛσ τελετουργÝεσ
τησ ΕκκλησÝασ, που επινοÜθηκαν για να επιφÛρουν κÀποια αποτελÛσµατα, αλλÀ οι Ýδιεσ οι λειτουργÝεσ του Σñµατοσ του Χριστοà και αφοροàν σ’ ολÞκληρο το Σñµα και χαρακτηρÝζονται απÞ την πνευµατικÞτητα, την υλικÞτητα και την ιστορικÞτητα. Παρ’ Þτι τουσ τελευταÝουσ αιñνεσ επικρÀτητε η αντÝληψη Þτι υπÀρχουν 7 µυστÜρια τησ
EκκλησÝασ, οι ΠατÛρεσ ποτÛ δεν καθÞρισαν Ûνα συγκεκριµÛνο αριθµÞ
µυστηρÝων, απλÀ αναγνñρισαν κÀποια απÞ αυτÀ και τα περιÛγραψαν ωσ προσ τα αποτελÛσµατÀ τουσ. Ùλα τα µυστÜρια αφοροàν Þλα
τα µÛλη τησ ΕκκλησÝασ, αφοà µε αυτÀ οι πιστοÝ και ο ΧριστÞσ γÝνονται και παραµÛνουν Ûνα Σñµα, και τρÝα απ’ αυτÀ, το ΒÀπτισµα, το
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ΧρÝσµα και η Ιεροσàνη γÝνονται µÞνο για µια φορÀ στη ζωÜ του ανθρñπου και δεν επαναλαµâÀνονται ξανÀ.

B. H ΛEITOYPΓIA TOY ΣΩMATOΣ TOY XPIΣTOY
ΕπειδÜ, Þπωσ εÝπαµε, τα µυστÜρια εÝναι οι λειτουργÝεσ του Σñµατοσ του Χριστοà, κÀθε λειτουργÝα κÀνει µια ιδιαÝτερη και αναντικατÀστατη εργασÝα και µε αυτÞν τον τρÞπο υπηρετεÝ Þλο το Σñµα.
Îτσι,
ñ µε το ΒÀπτισµα γÝνεται ο Àνθρωποσ µÛλοσ του Σñµατοσ του Χριστοà και συµµετÛχει στο θÀνατο και στην ανÀστασÜ Του. Η τριπλÜ
ανÀδυση και κατÀδυση στο νερÞ τησ κολυµπÜθρασ σηµαÝνει Þτι ο
âαπτιζÞµενοσ πεθαÝνει για τον παλιÞ κÞσµο τησ αµαρτÝασ και
ξαναγεννιÛται στον κÞσµο που κυριαρχεÝ η καινοàρια ζωÜ την
οποÝα φÛρνει ο ΧριστÞσ (Ρωµ. 6,2-4). Το ΒÀπτισµα εÝναι η προÝκα
που δÝνει ο ΘεÞσ στουσ ανθρñπουσ. Η αξιοποÝηση Þµωσ αυτÜσ τησ
προÝκασ, Þπωσ εÝδαµε σε προηγοàµενη ενÞτητα, ανÜκει στην ελεàθερη θÛληση του ανθρñπου.
ñ µε το ΧρÝσµα, τη σφραγÝδα του ΑγÝου Πνεàµατοσ, Þπωσ ονοµÀζεται, δηλαδÜ την επÀλειψη του âαπτισµÛνου µε Àγιο µàρο, ο νÛοσ
πιστÞσ παÝρνει τα χαρÝσµατα του ΑγÝου Πνεàµατοσ και συµµετÛχει
στα τρÝα αξιñµατα του Χριστοà: γÝνεται âασιλιÀσ, προφÜτησ και
ιερÛασ. Με αυτÀ τα εφÞδια ο χριστιανÞσ ξεκινÀ την πορεÝα του
προσ την τελεÝωση.
ñ το κÛντρο τησ ζωÜσ του Σñµατοσ εÝναι η ΘεÝα ΕυχαριστÝα, που
αποτελεÝ και τον Àξονα Þλων των µυστηρÝων. Στην πρñτη µÀλιστα
ΕκκλησÝα Þλα τα µυστÜρια Üταν συνδεδεµÛνα µε τη ΘεÝα ΕυχαριστÝα. ΑυτÞ το µυστÜριο διενεργεÝ την ενÞτητα των µελñν του
Σñµατοσ µεταξà τουσ και µε την κεφαλÜ, τον ΧριστÞ και συγχρÞνωσ αποτελεÝ την τροφÜ τουσ. Θεµελιñνεται στα λÞγια του Χριστοà στο ΤελευταÝο ∆εÝπνο και εÝναι η âρñση και η πÞση του
σñµατοσ και του αÝµατοσ του Χριστοà και ταυτÞχρονα, η πρÞγευση τησ Ýδιασ τησ ΒασιλεÝασ του Θεοà.
Με τα τρÝα αυτÀ µυστÜρια, παρατηρεÝ ο ΠατÛρασ τησ ΕκκλησÝασ
µασ ΝικÞλαοσ ΚαâÀσιλασ, Ûχουµε µια παραστατικÜ περιγραφÜ των
âασικñν λειτουργιñν ενÞσ σñµατοσ, τη γÛννηση (ΒÀπτισµα), την κÝνηση (ΧρÝσµα) και την τροφÜ (ΘεÝα ΕυχαριστÝα).
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ñ Με την Ιεροσàνη γÝνεται ο κεντρικÞσ συντονισµÞσ Þλων των λειτουργιñν του Σñµατοσ. ΑυτÜ η εξουσÝα δÝνεται µε το ΒÀπτισµα σε
Þλα τα µÛλη τησ ΕκκλησÝασ (γενικÜ ιεροσàνη), ενñ µε τη χειροτονÝα των επισκÞπων, των πρεσâυτÛρων και των διακÞνων γÝνεται
δυνατÜ η αàξηση και η προκοπÜ του Σñµατοσ (ειδικÜ ιεροσàνη).
∆εν νοεÝται µÀλιστα η ειδικÜ ιεροσàνη µακριÀ Ü αυτÞνοµα απÞ το
πλÜρωµα τησ ΕκκλησÝασ. Γι’ αυτÞ και η ορθÞδοξη παρÀδοση ποτÛ
δεν δÛχτηκε την αντÝληψη Þτι το ιερατεÝο αποτελεÝ τον ενδιÀµεσο
ανÀµεσα στον λαÞ και στον ΘεÞ.
ñ Με την µετÀνοια και εξοµολÞγηση γÝνεται η αλλαγÜ τησ ζωÜσ που
εÝναι αντÝθετη προσ το θεÝο θÛληµα και παρÛχεται η Àφεση των
αµαρτιñν απÞ την ΕκκλησÝα µÛσω του επισκÞπου Ü του ιερÛα που
Ûχει το χÀρισµα του πνευµατικοà πατÛρα. ΠρÞκειται δηλαδÜ, για
τη θεραπευτικÜ λειτουργÝα του Σñµατοσ, για τη διÞρθωση των
αρρωστηµÛνων µελñν του.
ñ Με το ευχÛλαιο παρÛχεται η Àφεση των αµαρτιñν και συγκεκριµÛνα
η ψυχοσωµατικÜ υγεÝα, àστερα απÞ τη χρÝση µε αγιασµÛνο λÀδι.
Θα µποροàσαµε να ποàµε Þτι το ευχÛλαιο εÝναι η συνÛχιση των θαυµατουργικñν θεραπειñν του Χριστοà, ο οποÝοσ πÀντα δÝδασκε Þτι
η αρρñστια εÝναι η Ýδια η αµαρτÝα (ΙωÀν. 5,14· 9,6· ΜÀρκ. 6,13).
ñ Με τον γÀµο, ο οποÝοσ στηρÝζεται στο φυσικÞ δεσµÞ ανÀµεσα στον
Àντρα και στη γυναÝκα, το Σñµα συνεχÝζει και ολοκληρñνει την
ιστορικÜ του πορεÝα προσ την τελεÝωση, αφοà συνÛπεια τησ Ûνωσησ ανÀµεσα στον Àντρα και στη γυναÝκα εÝναι η γÛννηση των
παιδιñν, που κατÀ τουσ ΠατÛρεσ τησ ΕκκλησÝασ αποτελεÝ αντÝδοτο εναντÝον του θανÀτου.
Το Σñµα του Χριστοà Ûχει φυσικÀ και Àλλεσ µυστηριακÛσ λειτουργÝεσ, γι’ αυτÞ η ΚαινÜ ∆ιαθÜκη κÀνει λÞγο ιδιαÝτερα για "µυστÜριο του Χριστοà" και τησ ΕκκλησÝασ του (Εφεσ. 3,1-13). Στην
ιστορικÜ, Þµωσ, πορεÝα αυτοà του ενÞσ µυστηρÝου µποροàµε να
διακρÝνουµε κÀποιεσ επιµÛρουσ µυστηριακÛσ λειτουργÝεσ, Þπωσ
αυτÛσ που αναφÛρουµε παρακÀτω αλλÀ και Àλλεσ που δεν περιγρÀφουµε εδñ αναλυτικÀ.
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ñ Με τη µνÜµη των νεκρñν και τη δÛηση για τη συγχñρηση των
αµαρτιñν τουσ, που αποτελεÝ µια απÞ τισ µεγαλàτερεσ εκδηλñσεισ
αγÀπησ του Σñµατοσ, πραγµατñνεται η αλÜθεια Þτι οι δεσµοÝ
ανÀµεσα στα µÛλη του δεν διακÞπτονται οàτε µε τον Ýδιο τον
θÀνατο. Îτσι, η ΕκκλησÝα εÝναι Σñµα "ζñντων και τεθνεñτων",
επÝγεια Ü στρατευµÛνη και θριαµâεàουσα.
ñ Με τη µοναχικÜ κουρÀ, µε την οποÝα γÝνεται κανεÝσ µοναχÞσ, εισÀγεται το Üδη âαπτισµÛνο µÛλοσ σε µια πορεÝα διαρκοàσ µετÀνοιασ
και µνÜµησ του Θεοà. AυτÞ το χÀρισµα διαχÛεται σε Þλα τα µÛλη
του Σñµατοσ ωσ ενÝσχυση και φωτισµÞσ και εµπλουτÝζει την ιστορικÜ πορεÝα του Σñµατοσ, αφοà την προφυλÀσσει απÞ τον κÝνδυνο κατÀρρευσησ.

Γ. EXOYN TA MYΣTHPIA ΣXEΣH ME THN KAΘHMEPINH
MOY ZΩH;
Με την παραπÀνω περιγραφÜ εàκολα µπορεÝ κανεÝσ να διαπιστñσει Þτι µε τα µυστÜριÀ τησ η ΕκκλησÝα εÝναι παροàσα σε Þλεσ τισ πτυχÛσ τησ ανθρñπινησ ζωÜσ. ΜÀλιστα οι κυριÞτεροι σταθµοÝ στη ζωÜ
του ανθρñπου (γÛννηση, γÀµοσ, αρρñστια, θÀνατοσ) συνδÛονται µε
Ûνα µυστÜριο τησ ΕκκλησÝασ. ΑκÞµα σηµαντικÞτερη εÝναι η παρατÜρηση Þτι µε τα µυστÜρια επιâεâαιñνεται η ενÞτητα σñµατοσ και ψυχÜσ, αφοà ο Àνθρωποσ αντιµετωπÝζεται µÛσα σ’ αυτÀ ωσ ενιαÝα ψυχοσωµατικÜ οντÞτητα. ∆εν αντιµετωπÝζεται, δηλαδÜ, ο Àνθρωποσ ωσ Ûνα πνευµατικÞ ον µÞνο, αλλÀ και ωσ Ûνα υλικÞ ον που Ûχει και υλικÛσ
ανÀγκεσ, Þπωσ την κÝνηση, την τροφÜ, τη σωµατικÜ υγεÝα, τη θεραπεÝα των αρρωστιñν του.
ΕÝναι αλÜθεια Þτι στη σηµερινÜ εποχÜ που τα µυστÜρια εÝναι ξεκοµµÛνα απÞ τον âασικÞ τουσ Àξονα, τη ΘεÝα ΕυχαριστÝα, πολλÛσ φορÛσ στα µÀτια του απλοà κÞσµου εµφανÝζονται σαν απλÛσ τελετÛσ που
δρουν µÀλιστα µε µαγικÞ σχεδÞν τρÞπο. ΜπορεÝ κÀποιεσ φορÛσ να το
διαπιστñσει κανεÝσ αυτÞ σε µια âÀπτιση Ü σε Ûνα γÀµο, Þταν εµφανÝζονται να γÝνονται σαν Ûνα κοινωνικÞ µÞνο γεγονÞσ. ΑκÞµα, Þµωσ,
και αν µερικÛσ φορÛσ συµâαÝνει αυτÞ, η ενÛργεια και οι χÀριτεσ του
Θεοà δÝνονται στον Àνθρωπο σαν µια δυνατÞτητα για την προκοπÜ
Þλου του Σñµατοσ τησ ΕκκλησÝασ.
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∆. TI ΓINETAI OMΩΣ ME TON "EΞΩ" KOΣMO;
∆εν Ûχουν Þµωσ σηµασÝα και σπουδαιÞτητα τα µυστÜρια µÞνο για
τα µÛλη τησ ΕκκλησÝασ. ΑντÝθετα, αφοροàν Þλουσ τουσ ανθρñπουσ Ü
καλàτερα ολÞκληρη την κτιστÜ δηµιουργÝα του Θεοà. Με αυτÀ η
ΕκκλησÝα φανερñνεται ωσ η εµπροσθοφυλακÜ εναντÝον των δυνÀµεων που διαâρñνουν την κτÝση και την οδηγοàν στη φθορÀ και την
καταστροφÜ. Τα µυστÜρια υπÀρχουν για τη ζωÜ ολÞκληρου του κÞσµου. Ùχι Þµωσ για µια ζωÜ που χαρακτηρÝζεται απÞ τη µυρωδιÀ του
θανÀτου, αλλÀ για την πραγµατικÜ ζωÜ που âρÝσκεται στη σχÛση µε
τον ΘεÞ. Γι’ αυτÞν τον λÞγο, η ΕκκλησÝα µε τα µυστÜριÀ τησ πρñτιστα αγωνÝζεται για τη θεραπεÝα, την ανακαÝνιση και τη µεταµÞρφωση του κÞσµου Þλου για να µπορÛσει ο κÞσµοσ να ζÜσει και Þχι να καταστραφεÝ. ΑυτÞσ, Þµωσ, ο αγñνασ εÝναι αδιÀκοποσ και επÝπονοσ και
συνεπÀγεται µακροχρÞνια αναµονÜ και εναλλαγÜ χαρÀσ και πÞνου.
Îχει Þµωσ τη âεâαιÞτητα η ΕκκλησÝα, επειδÜ ακριâñσ αυτÜ τη µεταµÞρφωση την ενεργεÝ ο Ýδιοσ ο ΘεÞσ, Þτι ο αγñνασ αυτÞσ θα οδηγÜσει τελικÀ στο θρÝαµâο του νÛου κÞσµου πÀνω στον παλιÞ, στην επικρÀτηση δηλαδÜ τησ ΒασιλεÝασ Του µÛσα στον κÞσµο.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Τα µυστÜρια εÝναι οι Ýδιεσ οι λειτουργÝεσ του Σñµατοσ του Χριστοà: η γÛννηση, η κÝνηση, η τροφÜ, ο συντονισµÞσ, η αàξηση, η
θεραπεÝα κ.λπ. ΟυσιαστικÀ λÞγοσ στην ΚαινÜ ∆ιαθÜκη γÝνεται
µÞνο για το "µυστÜριο του Χριστοà" και τησ ΕκκλησÝασ του.
ñ ΚÛντρο και Àξονασ Þλων των µυστηρÝων εÝναι η ΘεÝα ΕυχαριστÝα, αφοà µε αυτÜ τρÛφεται το Σñµα και προγεàεται τον νÛο
κÞσµο τησ ΒασιλεÝασ του Θεοà.
ñ Η ΕκκλησÝα µε τα µυστÜριÀ τησ εÝναι παροàσα στουσ κυριÞτερουσ σταθµοàσ τησ ζωÜσ του ανθρñπου και σε Þλεσ τισ πτυχÛσ
τησ ανθρñπινησ δραστηριÞτητασ.
ñ ΜÛσα απÞ τα µυστÜρια το Σñµα του Χριστοà πραγµατñνει σταδιακÀ τη θεραπεÝα, την ανακαÝνιση και τη µεταµÞρφωση του
κÞσµου σε ΒασιλεÝα του Θεοà.
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EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. "Εγñ εÝµαι χριστιανÞσ αλλÀ δεν Ûχω καµιÀ σχÛση µε την ΕκκλησÝα". ΜπορεÝ να σταθεÝ µια τÛτοια Àποψη; ΓιατÝ;
2. ΓιατÝ δε µπορñ να ονοµÀζοµαι χριστιανÞσ αν δεν ευλογÜσει το
γÀµο µου η ΕκκλησÝα Ü αν δε âαπτÝσω τα παιδιÀ µου;
3. "Εγñ εÝµαι Àνθρωποσ και Ûχω και υλικÛσ ανÀγκεσ". ΕνδιαφÛρεται η ΕκκλησÝα για τισ ανÀγκεσ µου αυτÛσ;
4. Πñσ κρÝνεισ την Àποψη Þτι η ΕκκλησÝα δεÝχνει το ενδιαφÛρον
τησ και την αγÀπη τησ για τον κÞσµο πρñτιστα µε τα µυστÜριÀ
τησ;

24

ΤΙΠΟΤΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑI ΤΥΧΑΙΟ
ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να αντιληφθεÝτε Þτι ο κÞσµοσ και ο Àνθρωποσ εÝναι δηµιουργÜµατα τησ ελευθερÝασ και τησ αγÀπησ του Θεοà.
ñ Να συνειδητοποιÜσετε Þτι ο ΘεÞσ δεν προαποφασÝζει τη
µοÝρα τησ ανθρωπÞτητασ, αλλÀ επεµâαÝνει στην ιστορÝα για
να σñσει τον Àνθρωπο.
ñ Να κατανοÜσετε Þτι η ιστορÝα εÝναι συνδηµιουργÝα Θεοà και
ανθρñπου µε τελικÞ στÞχο τη µεταµÞρφωση του κÞσµου.
3

Eλογητeσ  Θεeσ καd πατcρ το
KυρÝου µν \Iησο Xριστο, 
ελογÜσασ µσ ν πÀσF η ελογÝÖ α
πνευµατικF ν το σ πουρανÝοισ ν
Xριστÿ, 4καθgσ ξελÛξατο µσ ν
ατÿ πρe καταâολσ κÞσµου εrναι
µσ γÝουσ καd µñµουσ κατενñπιον ατο, ν γÀπF η 5προορÝσασ
µσ εσ υοθεσÝαν διa \Iησο Xριστο εσ ατÞν, κατa τcν εδοκÝαν
το θελÜµατοσ ατο, 6εσ παινον
δÞξησ τσ χÀριτοσ ατο, ν Fw χαρÝτωσεν µσ ν τÿ γαπηµÛνÿω. 7ν
ÿz χοµεν τcν πολàτρωσιν διa το
α´µατοσ ατο, τcν φεσιν τν πα-

ΕυλογηµÛνοσ να εÝναι ο ΘεÞσ, ο ΠατÛρασ του ΚυρÝου µασ Ιησοà Χριστοà, που µασ δñρισε µÛσω του Χριστοà πλοàσιεσ τισ ευλογÝεσ του,
πνευµατικÛσ και ουρÀνιεσ. Μασ διÀλεξε µε την αγÀπη του, πριν θεµελιñσει τον κÞσµο, να γÝνουµε δικοÝ
του διÀ του Χριστοà, αψεγÀδιαστοι
στην τελικÜ του κρÝση. Μασ προÞρισε για παιδιÀ του δια του Ιησοà
Χριστοà, σàµφωνα µε το καλÞâουλο
για µασ θÛληµÀ του, ñστε να τον υµνοàµε για την πλοàσια χÀρη του,
που µασ δñρισε µε τον αγαπηµÛνο
του ΥιÞ. Μασ λευτÛρωσε µε το αÝµα
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ραπτωµÀτων, κατa τeν πλοτον τσ
χÀριτοσ ατο, 8wσ περÝσσευσεν εσ
µσ ν πÀσFη σοφÝÖα καd φρονÜσει,
9
γνωρÝσασ µ ν τe µυστÜριον το
θελÜµατοσ ατο κατa τcν εδοκÝαν ατο, ³ν προÛθετο ν ατÿ.
Εφεσ. 1, 3-9

ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

σχÛδιο Θεοà, αγÀπη
ελευθερÝα, ιστορÝα
διαχειριστÜσ
συνδηµιουργÞσ
αλλαγÜ,ανακαÝνιση
µεταµÞρφωση

του Χριστοà, µασ συγχñρεσε τισ αµαρτÝεσ µε την πλοàσια χÀρη που
µασ τη σκÞρπισε περÝσσια, µαζÝ µε
κÀθε λογÜσ φρÞνηση και γνñση.
Μασ Ûκανε γνωστÞ το µυστικÞ του
θÛληµα, που µε αγαθÞτητα προσχεδÝασε να πραγµατοποιÜσει µε το Ûργο του Χριστοà.

A. O KOΣMOΣ KAI O ANΘPΩΠOΣ
∆HMIOYPΓHMATA THΣ
AΓAΠHΣ TOY ΘEOY

Στο πρñτο Àρθρο του ΣυµâÞλου τησ ΠÝστησ µασ ("Πιστεàω") καταγρÀφεται η πεποÝθηση τησ ΕκκλησÝασ Þτι ο ΘεÞσ εÝναι ο
δηµιουργÞσ του ουρανοà και τησ γησ και Þλων των ορατñν και αορÀτων δηµιουργηµÀτων. Στην ΠαλαιÀ ∆ιαθÜκη µÀλιστα, γÝνεται σαφÛσ Þτι ο ΘεÞσ, σàµφωνα µε Ûνα
συγκεκριµÛνο σχÛδιο, δηµιουργεÝ τον κÞσµο ελεàθερα και απÞ αγÀπη
στο τελευταÝο του δηµιοàργηµα, τον Àνθρωπο. Στον Àνθρωπο δÝνεται απÞ το ΘεÞ η ικανÞτητα να δηµιουργεÝ και να εÝναι κυρÝαρχοσ
πÀνω στη γη (Γεν. 1,28). ΑυτÜ η κυριαρχÝα σÜµαινε να φροντÝζει και
να διακυâερνÀ τη φàση και να παÝρνει απÞ αυτÜ Þ,τι του Üταν αναγκαÝο για να ζει, χωρÝσ Þµωσ να την καταστρÛφει. Η σχÛση αυτÜ ανÀµεσα στον Àνθρωπο και τη φàση âεâαιñνεται και απÞ µια Àλλη εικÞνα: ο Àνθρωποσ καλεÝται να δñσει ονÞµατα στα ζñα (Γεν. 2,19-20).
ΜÛσα απÞ αυτÜ την εικÞνα ο ΘεÞσ προτρÛπει τον Àνθρωπο µε τη
δρÀση του να κυριεàσει την κτÝση, και αυτÞ θα αποτελÛσει την αφετηρÝα τησ ιστορικÜσ και πολιτιστικÜσ του διαδροµÜσ µÛσα στον κÞσµο. Ο Àνθρωποσ, δηλαδÜ, καλεÝται απÞ το ΘεÞ να δηµιουργÜσει τη
δικÜ του ιστορÝα. ΑυτÞ, Þµωσ, δε σÜµαινε Þτι ο ΘεÞσ εγκατÛλειψε τη
δηµιουργÝα στην τàχη τησ. ΜÀλιστα, Þταν ο Àνθρωποσ µε την πτñση
του παραποÝησε τη ζωÜ και την ιστορÝα, ο ΘεÞσ παρενÛâη µÛσα στην
ιστορÝα µε στÞχο να συνεχÝσει και να ολοκληρñσει το σχÛδιÞ του για
Þλη τη δηµιουργÝα.
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B. H ΠAPOYΣIA TOY ΘEOY ΣTHN ANΘPΩΠINH IΣTOPIA
Στα διÀφορα θρησκεàµατα και στισ µυθολογÝεσ των αρχαÝων πολιτισµñν διαπιστñνει κανεÝσ ποικÝλεσ αντιλÜψεισ για τη σχÛση του Θεοà µε την ανθρñπινη ιστορÝα. Σε κÀποιεσ περιπτñσεισ, ο ΘεÞσ αδιαφορεÝ τελεÝωσ για την ιστορικÜ πορεÝα του ανθρñπου Ü θÛτει κÀποιουσ νÞµουσ, κÀτω απÞ τουσ οποÝουσ εκτυλÝσσεται η ιστορÝα σε επαναλαµâανÞµενουσ κàκλουσ. Για κÀποιεσ Àλλεσ αντιλÜψεισ, ο ΘεÞσ προαποφασÝζει τη µοÝρα τησ ανθρωπÞτητασ και αφÜνει τουσ ανθρñπουσ
να αυταπατñνται Þτι δÜθεν η ιστορÝα προχωρεÝ µε τισ δικÛσ τουσ επιλογÛσ. Στισ περιπτñσεισ αυτÛσ Ü ο ΘεÞσ εÝναι τελεÝωσ ξÛνοσ απÞ την ιστορÝα, Ü τα γεγονÞτα επαναλαµâÀνονται µÛσα στουσ αιñνεσ µε αρνητικÜ συνÜθωσ εξÛλιξη Ü ο Àνθρωποσ εÝναι µια Àâουλη µαριονÛτα
σε Ûνα Ûργο που Ûχει γρÀψει ο ΘεÞσ. ΜÛσα στη ΒÝâλο, η εικÞνα που Ûχουµε για τη σχÛση του Θεοà µε την ανθρñπινη ιστορÝα εÝναι τελεÝωσ
διαφορετικÜ. Εδñ ο ΘεÞσ âεâαιñνει την ευθàγραµµη πορεÝα του κÞσµου και τησ ιστορÝασ και δρα µÛσα σ’ αυτÜν, κατευθàνοντÀσ την
προσ Ûναν τελικÞ σκοπÞ.
ΜετÀ το προπατορικÞ αµÀρτηµα ο ΘεÞσ εκλÛγει τον ΑâραÀµ και Ûναν καινοàριο λαÞ, τον ισραηλιτικÞ, µε τον οποÝο συνÀπτει συµφωνÝα-διαθÜκη µε στÞχο αυτÞσ ο λαÞσ να γÝνει ο φορÛασ των θεϊκñν ευλογιñν και να διοχετευθοàν απ’ αυτÞν οι ευλογÝεσ προσ Þλα τα Ûθνη.
ΜÛσα απÞ την ιστορικÜ πορεÝα αυτοà του λαοà, που περιγρÀφει η
ΠαλαιÀ ∆ιαθÜκη, φανερñνεται η παρουσÝα του Θεοà: στην ιστορÝα
των Πατριαρχñν, στην Ûξοδο απÞ την ΑÝγυπτο, στην παρÀδοση του
ΝÞµου στο ΣινÀ, στην πορεÝα µÛσα απÞ την Ûρηµο στη γη τησ επαγγελÝασ. TαυτÞχρονα φανερñνεται η ανθρñπινη ελευθερÝα που εκφρÀζεται εÝτε στη συµµετοχÜ του λαοà στο θεϊκÞ σχÛδιο εÝτε στην απροθυµÝα να συνεργαστεÝ µε το ΘεÞ. Στη δεàτερη περÝπτωση, οι προφÜτεσ
καλοàσαν τον λαÞ µε τα λÞγια του ΚυρÝου ("τÀδε λÛγει Κàριοσ") σε
διÞρθωση τησ ιστορικÜσ τουσ πορεÝασ και οραµατÝζονταν το µÛλλον
του ερχοµοà του ΜεσσÝα. Και Þταν πλÛον εÝχε φτÀσει ο κατÀλληλοσ
καιρÞσ για την πιο αποφασιστικÜ θεϊκÜ επÛµâαση, ο ΘεÞσ Ûστειλε
στον κÞσµο τον ΥιÞ του, µε την ενανθρñπηση, το Ûργο, τη Σταàρωση
και την ΑνÀσταση του οποÝου µπÜκαν οι âÀσεισ για την ανανÛωση
τησ ανθρñπινησ ιστορÝασ και την ολοκλÜρωση του σχεδÝου του Θεοà.

Γ. O ANΘPΩΠOΣ ΣYN∆HMIOYPΓOΣ THΣ IΣTOPIAΣ
ΜÛσα στην ιστορικÜ πορεÝα του ΙσραÜλ και στη συνÛχεια του νÛου

168

BHMATA ΠIΣTHΣ KAI ZΩHΣ

λαοà του Θεοà, τησ ΕκκλησÝασ, φαÝνεται Þτι το θεϊκÞ σχÛδιο ποτÛ δεν
επιâλÜθηκε µε τη âÝα πÀνω στουσ ανθρñπουσ, αλλÀ πÀντα στηριζÞταν στην ελεàθερη συγκατÀθεσÜ τουσ για συνεργασÝα, αφοà ο ΘεÞσ
δεν προαποφασÝζει τη µοÝρα κανενÞσ ανθρñπου Ü λαοà. Íλλεσ φορÛσ
οι Àνθρωποι συνεργÀζονται στο σχÛδιο του Θεοà και απολαµâÀνουν
τισ ευλογÝεσ απÞ αυτÜ τη συνεργασÝα και Àλλεσ φορÛσ φανερñνουν
την ανθρñπινη µικρÞτητα απÛναντι στην αγÀπη του Θεοà. ΒλÛπουµε, για παρÀδειγµα, ιδιαÝτερα στη σηµερινÜ εποχÜ, τον δυνατÞ να εκµεταλλεàεται και να καταπιÛζει τον αδàναµο, κÀποιουσ "να πατοàν
πÀνω και σε πτñµατα ακÞµα" για να εξασφαλÝσουν περισσÞτερα
κÛρδη, να γÝνονται πÞλεµοι στηριγµÛνοι στο "δÝκαιο" του ισχυροτÛρου, την τεχνολογÝα και την επιστÜµη να χρησιµοποιοàνται για τον
απανθρωπισµÞ του ανθρñπου. ΠαρÀλληλα, Þµωσ, âλÛπουµε και την
ΕκκλησÝα να υπηρετεÝ αθÞρυâα τον κÞσµο µε αγÀπη και συµπÞνια
για τισ πληγÛσ του και τα προâλÜµατÀ του. Σε κÀθε Þµωσ περÝπτωση,
ο Àνθρωποσ µε τη στÀση του δηµιουργεÝ την ιστορÝα του εÝτε σε συνεργασÝα εÝτε σε αντÝθεση µε τον ΘεÞ.
ΠÀντα Ûτσι προχωρεÝ η ιστορÝα: ο Àνθρωποσ δηµιουργεÝ και δηµιουργεÝται µÛσα σ’ αυτÜν και συνεχÝζει σαν Ûνασ µικρÞσ θεÞσ το Ûργο
του ∆ηµιουργοà του. Οι αποφÀσεισ και οι πρÀξεισ κÀθε ανθρñπου,
Þσο "ασÜµαντοσ" κι αν θεωρεÝται αυτÞσ, επηρεÀζουν την πορεÝα ολÞκληρου του κÞσµου. Την ιστορÝα σε τελικÜ ανÀλυση τη γρÀφουν ασÜµαντοι Àνθρωποι µÛσα απÞ τουσ οποÝουσ αναδεικνàονται οι ηγÛτεσ
που âÀζουν τη σφραγÝδα τουσ στα γεγονÞτα. Γι’ αυτÞν το λÞγο η
προσωπικÜ ευθàνη κÀθε ανθρñπου απÛναντι στον κÞσµο και την ιστορÝα εÝναι τερÀστια.

∆. O TEΛIKOΣ ΣKOΠOΣ THΣ ∆HMIOYPΓIAΣ
Η ιστορÝα µÛνει χωρÝσ νÞηµα, αν θεωρηθεÝ σαν µια αναγκαστικÜ
απÞ τα πρÀγµατα εξÛλιξη Ü σαν µια αιñνια, χωρÝσ τÛλοσ επανÀληψη
γεγονÞτων Ü σαν µια αρνητικÜ πορεÝα προσ την καταστροφÜ και τον
αφανισµÞ. Η âιâλικÜ, Þµωσ, θεñρηση τησ ιστορÝασ ωσ του πεδÝου Þπου απÞ κοινοà δρουν ΘεÞσ και ανθρωπÞτητα, δÝνει σ’ αυτÜν νÞηµα
και σκοπÞ: κατευθàνεται προσ Ûνα αÝσιο τÛλοσ-σκοπÞ, την ανακαÝνιση και τη µεταµÞρφωση του κÞσµου σε ΒασιλεÝα του Θεοà, δηλαδÜ
σε Ûναν καινοàριο κÞσµο Þπου θα κυριαρχεÝ η αγÀπη, η δικαιοσàνη,
η ειρÜνη και η αδελφοσàνη και θα απουσιÀζει το κακÞ, η αµαρτÝα, η
φθορÀ και ο θÀνατοσ. ΜÛσα απÞ αυτÜ την προοπτικÜ και το Þραµα, ο
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Àνθρωποσ που συνεργÀζεται µε το ΘεÞ απορρÝπτει διλÜµµατα και
νοοτροπÝεσ που οδηγοàν σε απαισιÞδοξεσ στÀσεισ, σαν τη γνωστÜ
"δεν γÝνεται τÝποτα, αυτÞσ ο κÞσµοσ δεν µπορεÝ να αλλÀξει". ΕÝναι
γεγονÞσ Þτι πολλÛσ φορÛσ το σχÛδιο του Θεοà φαντÀζει εξωπραγµατικÞ και ανεδαφικÞ. Η ιστορÝα Þµωσ Ûχει αποδεÝξει πωσ, αν και το
κακÞ φαÝνεται να κυριαρχεÝ, µεµονωµÛνοι Àνθρωποι Ü µειονÞτητεσ,
µε τη âοÜθεια του Θεοà και µε την ιστορικÜ τουσ δρÀση, Àλλαξαν την
πορεÝα των γεγονÞτων.
Ο ΘεÞσ µασ Ûχει υποσχεθεÝ Þτι θα ολοκληρñσει το σχÛδιÞ του για
την ανακαÝνιση και τη µεταµÞρφωση του κÞσµου µε τον ερχοµÞ τησ
ΒασιλεÝασ του. ×δη µÛσα στην ιστορÝα µπορεÝ κανεÝσ να ανιχνεàσει
τα σηµÀδια που πεÝθουν Þτι το σχÛδιο αυτÞ εξελÝσσεται χωρÝσ τυµπανοκρουσÝεσ, "υπÞγεια και αθÞρυâα". Ùµωσ, ταυτÞχρονα, µασ προσκαλεÝ να πÀρουµε κι εµεÝσ µÛροσ σ’ αυτÜ τη µεταµÞρφωση. ∆εν πρÛπει να τροµÀζει το γεγονÞσ Þτι λÝγοι ανταποκρÝνονται σ’ αυτÜν την
πρÞσκληση. Ùπωσ µια µικρÜ ποσÞτητα απÞ προζàµι µπορεÝ να ζυµñσει Þλο το ζυµÀρι (Α´ Κορ. 5,6), Ûτσι και Þσοι εµπιστεàονται το ΘεÞ, µε
τον προσωπικÞ τουσ αγñνα µποροàν να αλλÀξουν τον εαυτÞ τουσ, να
µεταµορφñσουν την κοινωνÝα και να συστρατευθοàν στο Þραµα µιασ
"καινοàριασ γησ και ενÞσ καινοàριου ουρανοà" (Αποκ. 21,1 εξ.).

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Ο κÞσµοσ και ο Àνθρωποσ εÝναι "ποÝηµα" τησ ελευθερÝασ και
τησ αγÀπησ του Θεοà. ΤÝποτα δεν Ûγινε τυχαÝα, Þλα δηµιουργÜθηκαν µε Ûναν συγκεκριµÛνο σκοπÞ.
ñ Ο ΘεÞσ δεν στÛκεται ξÛνοσ προσ την ανθρñπινη ιστορÝα, αλλÀ,
χωρÝσ να προαποφασÝζει τη µοÝρα των ανθρñπων, παρεµâαÝνει
µÛσα σ’ αυτÜ για να ολοκληρñσει το σχÛδιÞ του. ΚαλεÝ µÀλιστα
τον Àνθρωπο να συµµετÛχει ενεργÀ στο σχÛδιο αυτÞ.
ñ Ο Àνθρωποσ Ûχει τερÀστια ευθàνη ωσ υπεàθυνοσ διαχειριστÜσ
του κÞσµου και ωσ συνδηµιουργÞσ του Θεοà µÛσα στην ιστορÝα.
Οι αποφÀσεισ και οι πρÀξεισ κÀθε ανθρñπου, Þσο "ασÜµαντοσ"
κι αν θεωρεÝται, επηρεÀζουν την πορεÝα τησ ιστορÝασ.
ñ Η ιστορÝα τελικÀ εÝναι συνδηµιουργÝα Θεοà και ανθρñπου µε
στÞχο την ανακαÝνιση και τη µεταµÞρφωση Þλου του κÞσµου σε
ΒασιλεÝα του Θεοà.
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ñ Η νοοτροπÝα: "δεν γÝνεται τÝποτα, δεν αλλÀζει ο κÞσµοσ" εξυπηρετεÝ τελικÀ αυτοàσ που δε θÛλουν να αλλÀξει τÝποτα. Ο
πιστÞσ, Þµωσ, γνωρÝζει Þτι Þλα µποροàν να αλλÀξουν γιατÝ
κυρÝαρχοσ τησ ιστορÝασ εÝναι ο Ýδιοσ ο ΘεÞσ.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. Πñσ κρÝνεισ την Àποψη Þτι ο ΘεÞσ Þταν δηµιουργοàσε τον κÞσµο
και τον Àνθρωπο "Ûπαιζε ζÀρια"; ΕÝµαστε Àραγε µια τυχαÝα ζαριÀ µÛσα στο σàµπαν;
2. "ΣιγÀ µη νοιÀζεται ο ΘεÞσ για τη δικÜ µου προσωπικÜ ιστορÝα",
λÛνε κÀποιοι. Θα Üθελεσ να πιστεàεισ σε Ûναν τÛτοιο ΘεÞ; ΓιατÝ;
3. Με την τÞση κακÝα, υποκρισÝα, αδικÝα και εκµετÀλλευση που κυριαρχεÝ στον κÞσµο, πñσ µποροàµε να τραγουδÀµε "τα θÛλουµε
Þλα και τα θÛλουµε τñρα"; Μποροàµε εµεÝσ να αλλÀξουµε τον
κÞσµο; Πñσ;
4. Η ΒασιλεÝα του Θεοà εÝναι µια πραγµατικÞτητα που Ûχει Üδη ξεκινÜσει, αλλÀ και Ûνα Þραµα που θα ολοκληρωθεÝ στο τÛλοσ τησ
ιστορÝασ. Πñσ φαντÀζοµαι εγñ προσωπικÀ το περιεχÞµενÞ τησ;
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΕΝΑΝ
ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ

ΣκοπÞσ αυτÜσ τησ διδακτικÜσ ενÞτητασ εÝναι:
ñ Να κατανοÜσετε τη σηµασÝα τησ ελευθερÝασ στη θρησκευτικÜ
πÝστη.
ñ Να αντιληφθεÝτε τη σηµασÝα τησ ελευθερÝασ στην επιλογÜ
ενÞσ τρÞπου ζωÜσ Þπωσ τον προτεÝνει η ΕκκλησÝα.
«TÞτε  \Iησοσ εrπεν το σ µαθητα σ

«ΤÞτε ο Ιησοàσ εÝπε στουσ µαθητÛσ

ατο. E τισ θÛλει πÝσω µου λθε ν,

του: «Ùποιοσ θÛλει να µε ακολουθÜ-

παρνησÀσθω αυτeν καd ρÀτω τeν

σει, ασ απαρνηθεÝ τον εαυτÞ του, ασ

σταυρeν ατο καd κολουθεÝτω µοι».
Ματθ. 16,24

σηκñσει το σταυρÞ του και ασ µε ακολουθεÝ»
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ΛEΞEIΣ
KΛEI∆IA

A. H EΛEYΘEPIA EINAI TO YΨIΣTO AΓAΘO ΓIA TON ANΘPΩΠO

Αν γρÀφτηκε αυτÞ το âιâλÝο , γρÀφτηκε για να
καταλÜξει σ’ αυτÞ το τελευταÝο µÀθηµα. ΓιατÝ η
σηµασÝα που δÝνει η ΟρθοδοξÝα στην υπÞθεση τησ
ελευθερÝασ εÝναι µÛγιστη και µοναδικÜ. Για το λÞγο αυτÞ Ûγινε Àνθρωποσ ο Ýδιοσ ο ΘεÞσ . Τι εννοεÝ
µε τη λÛξη ελευθερÝα; ΕÝναι αυτÞ που Ûδειξε ο ΧριστÞσ µε τη ζωÜ του. ×ρθε µε δικÜ του ελεàθερη απÞφαση κοντÀ
στουσ ανθρñπουσ, υπÀκουσε στο θÛληµα του ΠατÛρα του, σÜκωσε τον
ΣταυρÞ του και κατÀργησε τον θÀνατο µε την ΑνÀστασÜ του, δεÝχνοντασ Ûτσι πωσ εÝναι ελεàθεροσ απÞ τη φθορÀ. Η ελευθερÝα λοιπÞν δεν
εÝναι να κÀνει κανεÝσ Þ,τι θÛλει, αλλÀ να αποδεχθεÝ τη σκληρÜ ζωÜ
του και να τη µεταµορφñσει, ανασταÝνοντασ Ûναν Àλλο εαυτÞ. ΑυτÞ
σηµαÝνει Þτι θα υποτÀξει στην αλÜθεια το θÛληµÀ του, θα γÝνει ελεàθεροσ απÞ τα πÀθη του και τη µιζÛρια τησ ζωÜσ, θα αγαπÜσει âαθιÀ
το ΘεÞ, τουσ Àλλουσ, τη φàση, την εργασÝα και θα ασκεÝται καθηµερινÀ σε Þ,τι καλÞ και ωραÝο Ûχει δοθεÝ απÞ το ΘεÞ στον Àνθρωπο. Îνασ
εραστÜσ του «κÀλλουσ», τησ οµορφιÀσ τησ ζωÜσ, µε τον δικÞ του, τον
προσωπικÞ του τρÞπο, εÝναι ελεàθεροσ, Þ,τι κι αν κÀνει εÝτε εÝναι πÀνω στα µηχανÜµατÀ του, στα γρανÀζια τησ µηχανÜσ του, στο σχεδιαστÜριÞ του, στο γραφεÝο του εÝτε στÛκει κοντÀ σε Ûνα αγαπηµÛνο του
πρÞσωπο εÝτε χρειαστεÝ να αντιµετωπÝσει την ανεργÝα εÝτε Ûχει πετàχει πολλÀ οφÛλη στη ζωÜ του. ΕκεÝνο που Ûχει σηµασÝα εÝναι να ασκεÝται καθηµερινÀ στην προσωπικÜ του ελευθερÝα.

ελευθερÝα,
επιλογÜ,
εµπειρÝα,
τρÞποσ ζωÜσ

B. H EΛEYΘEPH EΠIΛOΓH TPOΠOY ZΩHΣ
Για να γÝνουν τα παραπÀνω πρÛπει πρωταρχικÀ να αποδεχτεÝ ελεàθερα αυτÞν τον τρÞπο ζωÜσ. Στο âιâλÝο αυτÞ âλÛπει κανεÝσ πñσ
ερµηνεàτηκε απÞ τισ θρησκεÝεσ η ζωÜ, πñσ ο ΧριστιανισµÞσ Ûκανε απÞ µια ιστορικÜ στιγµÜ και Ûπειτα τη µεγÀλη του παρÛµâαση στην
ανθρñπινη ιστορÝα και τελικÀ πωσ η ΟρθοδοξÝα προτεÝνει Ûνα συγκεκριµÛνο τρÞπο ζωÜσ. Στον καθÛνα αποµÛνει να επιλÛξει ελεàθερα
αυτÞ που νιñθει Þτι κατÛχει την αλÜθεια. Îχει σηµασÝα να επιλÛξει
ελεàθερα, γιατÝ θα πορευτεÝ συνειδητÀ. Αν η ΕκκλησÝα µασ Ûχει απÞ
κÀτι ανÀγκη εÝναι οι συνειδητοποιηµÛνοι Àνθρωποι. Τα πρÞσωπα
που δεν εÝναι τησ Ýδιασ πÝστησ µ’ εµÀσ εÝναι απÞλυτα σεâαστÀ και αυ-
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τÞ συµâαÝνει Þχι µÞνο επειδÜ αυτÞ εÝναι η ΠαρÀδοση του τÞπου µασ,
αλλÀ επειδÜ αυτÞν τον τρÞπο ζωÜσ τον Ûχουν επιλÛξει ελεàθερα και
γÝνεται σεâαστÞ απÞ την ΟρθοδοξÝα. Στην κÝνηση αυτÜ κρàâεται η
γνησιÞτητα. ∆εν εÝναι προτÝµηση ανÀγκησ, οàτε επιλογÜ µιασ ιδεολογÝασ. Η ΟρθοδοξÝα δεν εÝναι Àλλωστε µια ιδεολογÝα, αλλÀ Ûνασ
τρÞποσ ζωÜσ.

Γ. O ΣEBAΣMOΣ THΣ I∆IAITEPOTHTAΣ TOY AΛΛOY
Ùταν κανεÝσ επιλÛγει απÞ νÛοσ Ûναν τρÞπο ζωÜσ, Þπωσ εÝναι αυτÞσ
που του προτεÝνει η ορθÞδοξη παρÀδοση, χρειÀζεται να κατανοÜσει
Þτι θα πρÛπει να σεâασθεÝ την Þποια επιλογÜ θα κÀνει ο Àλλοσ, ο συνÀνθρωπÞσ του. Τισ περισσÞτερεσ φορÛσ, απÞ την Ýδια µασ την οικογÛνεια µÀσ επιâÀλλεται Ûνασ τρÞποσ ζωÜσ Þπωσ τον θÛλουν οι γονεÝσ
µασ, το συγγενικÞ περιâÀλλον, ο κοινωνικÞσ περÝγυροσ, διÀφοροι θεσµοÝ. ΠοτÛ δε µÀσ αφÜνουν Ü δε µÀσ âοηθοàν να επιλÛξουµε και ακÞµα δε µÀσ µαθαÝνουν να επιλÛγουµε ελεàθερα αυτÞ που θα θÛλαµε.
ΣυνÜθωσ µασ το επιâÀλλουν. ΥπÀρχουν περιâÀλλοντα που θεωροàνται και χριστιανικÀ και επιâÀλλουν τον τρÞπο ζωÜσ που νοµÝζουν Þτι εÝναι ο χριστιανικÞτεροσ και ο καλàτεροσ. ΑυτÞ δεÝχνει πÞσο δàσκολο εÝναι να παραµÛνει κανεÝσ πραγµατικÀ ελεàθεροσ και να σÛâεται απÞλυτα την ελευθερÝα του Àλλου. Ο θρησκευτικÞσ ζÜλοσ αναδεικνàει πολλοàσ χριστιανοàσ πιο αυστηροàσ και απÞ το ΘεÞ, γι’ αυτÞ
και υπÀρχουν πολλοÝ δÜθεν «πιστοÝ» που δεν σÛâονται την οποιαδÜποτε ιδιαιτερÞτητα του Àλλου εÝτε θρησκευτικÜ εÝτε κοινωνικÜ. ΜαθαÝνοντασ να σεâÞµαστε την ελευθερÝα των Àλλων δεÝχνουµε την επιθυµÝα µασ να γινÞµαστε Þλο και πιο ελεàθεροι και να θÛλουµε να µοιÀσουµε στο ΧριστÞ που µασ «ελευθÛρωσε µε τη δικÜ του ελευθερÝα».

∆. O ΛOΓOΣ THΣ EKKΛHΣIAΣ EINAI AΠEΛEYΘEPΩTIKOΣ
Αν, λοιπÞν, καλεÝται ο Àνθρωποσ να επιλÛξει ελεàθερα τον τρÞπο
που θα Üθελε για να ζει, πÞσο η ΕκκλησÝα τον âοηθÀει σε µια τÛτοια
ελεàθερη απÞφαση;
Η εµπειρÝα τησ ΟρθÞδοξησ ΕκκλησÝασ στηρÝζεται στον λÞγο του
ΕυαγγελÝου. Ο µαθητÜσ του Χριστοà ΦÝλιπποσ, Þταν Üταν πρÞσφατη
η γνωριµÝα του µε τον Ιησοà, âρÜκε τον φÝλο του τον ΝαθαναÜλ και
του εÝπε: "ΒρÜκαµε το ΜεσσÝα». Ο ΝαθαναÜλ εÝχε επιφυλÀξεισ, µη Þντασ πνευµατικÀ ελεàθεροσ. Kαι εÝχε επιφυλÀξεισ, επειδÜ Þσοι κατÀ-

174

BHMATA ΠIΣTHΣ KAI ZΩHΣ

γονταν απÞ τη ΝαζαρÛτ, Þπωσ ο Ιησοàσ, κατÀ την Àποψη του λαοà
δεν εÝχαν καλÞ Þνοµα. Η απÀντηση του ΦÝλιππου σ’ αυτÜ τη νοοτροπÝα Üταν: «Ûρχου και Ýδε». Τον απελευθÛρωσε δηλαδÜ απÞ τη νοοτροπÝα τησ κοινÜσ γνñµησ, που Üταν φαλκιδευµÛνη απÞ προκαταλÜψεισ
τησ εποχÜσ αλλÀ και κÀθε εποχÜσ και του πρÞτεινε να δοκιµÀσει, να
Ûχει εµπειρÝα τησ κοινÜσ ζωÜσ µε το ΧριστÞ.
ΑυτÜ ακριâñσ εÝναι η πρÞταση τησ ΕκκλησÝασ: Να απελευθερωθεÝ
ο Àνθρωποσ απÞ προκαταλÜψεισ και απÞ τη µιζÛρια και να ζÜσει τη
σχÛση του µε το ΘεÞ, τουσ αγÝουσ του και τουσ συνανθρñπουσ του σε
κλÝµα αγÀπησ, απλÞτητασ και καθηµερινÜσ αλλαγÜσ τησ ζωÜσ του. Η
πρÞταση τησ ΕκκλησÝασ δεν εÝναι πρÞταση αποδοχÜσ µιασ ιδεολογÝασ Ü µιασ απλÜσ διδασκαλÝασ, αλλÀ πρÞκληση σε εµπειρÝα τησ ελευθερÝασ, για να µπορεÝ ο κÀθε Àνθρωποσ να λογÝζεται ολοÛνα και πιο
ολοκληρωµÛνοσ.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ñ Η ελευθερÝα εÝναι το àψιστο αγαθÞ.
ñ Îχει σηµασÝα να γνωρÝσω σε âÀθοσ την πÝστη και την παρÀδοσÜ µου και να την επιλÛξω ελεàθερα και συνειδητÀ.
ñ Ελεàθεροσ εÝναι αυτÞσ που σÛâεται και τη διαφορετικÞτητα του
Àλλου.
ñ Η ΕκκλησÝα στην ουσÝα τησ Ûχει µÞνο απελευθερωτικÞ λÞγο
κατÀ το πρÞτυπο του Χριστοà.

EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY;
1. ΠÞσο ο Àνθρωποσ και ιδιαÝτερα ο νÛοσ δÝνει ιδιαÝτερη âαρàτητα
στο θÛµα τησ ελευθερÝασ;
2. ΑντιµετωπÝζει Ûνασ νÛοσ σÜµερα πρÞâληµα στην ελεàθερη επιλογÜ τρÞπου ζωÜσ;
3. Ωσ ποιο σηµεÝο µπορεÝσ να σεâαστεÝσ την ιδιαιτερÞτητα και διαφορετικÞτητα του Àλλου;
4. Πιστεàεισ Þτι ο λÞγοσ τησ ΕκκλησÝασ εÝναι απελευθερωτικÞσ; ΑιτιολÞγησε την απÀντησÜ σου.
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