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7. «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἂνθρωποι 
εἶναι;» 
Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε 

ότι αμφισβητήθηκαν η ιστορικότητα 
του προσώπου του Χριστού και η 
λυτρωτική αποστολή Του. Ο Ιησούς 
απευθυνόμενος στους μαθητές του 
τους θέτει το ερώτημα: «τίνα με λέ-
γουσιν οἱ ἂνθρωποι εἶναι;» (Μάρκ. 8, 
27). Ποια είναι λοιπόν η επίσημη 
απάντηση της Εκκλησίας στο ερώ-
τημα του Χριστού; Η Εκκλησία πρό-
βαλε την ορθόδοξη θέση θεμελιω-
μένη αγιογραφικά. Σύμφωνα με 
αυτήν ο Χριστός ως ιστορικό πρό-
σωπο είναι ο θεάνθρωπος λυτρω-
τής των ανθρώπων. Με το σημερι-
νό μάθημα θα επιχειρήσουμε μια 
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συνοπτική παρουσίαση των διάφο-
ρων απαντήσεων που δόθηκαν στο 
παραπάνω ερώτημα και θα εστιά-
σουμε το ενδιαφέρον και την προ-
σοχή μας στην ορθόδοξη απά-
ντηση - άποψη. 

 

α) Παρερμηνείες ή λαθεμένες 
ερμηνείες για το πρόσωπο του 
Χριστού 

Οι μαθητές του Χριστού μεταφέ-
ροντας τις απόψεις των συγχρόνων 
τους Ιουδαίων, απαντούν ως εξής 
στην ερώτησή Του: «άλλοι λένε 
πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, 
άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας και άλλοι ότι 
είσαι ένας προφήτης» (Μάρκ. 8, 27-
28). Την άποψη ότι είναι προφήτης 
την είχε διατυπώσει και η Σαμαρεί-
τισσα στο διάλογό της με τον Κύριο 
(Ιωάν. 4, 19). Στην κατηγορία των 
ανθρώπων που σκόπιμα 
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παρερμήνευσαν ή παρεξήγησαν το 
πρόσωπο και την αποστολή του 
Χριστού ανήκουν και οι θρησκευτι-
κοί άρχοντες των συγχρόνων του 
Ιουδαίων. Οι Γραμματείς και οι Φα-
ρισαίοι καθώς και οι Σαδδουκαίοι δε 
θέλησαν να γνωρίσουν και να ανα-
γνωρίσουν το μεσσιανικό χαρακτή-
ρα του προσώπου και του έργου 
Του. Γι' αυτό και τον αντιμετώπισαν 
ως σφετεριστή και διαστροφέα της 
μεσσιανικής προσδοκίας. Αρκετοί 
σύγχρονοι του Ιουδαίοι παρεξήγη-
σαν το πρόσωπο και την αποστολή 
του Χριστού εντάσσοντάς τα στα 
εθνικιστικά τους πλαίσια. Κι αυτό 
γιατί ανέμεναν το Μεσσία ως ισχυ-
ρό ηγεμόνα που θα αποκαθιστούσε 
το έθνος τους στο παλιό του μεγα-
λείο. Σ' αυτήν την κατηγορία εντάσ-
σεται και η περίπτωση του Ιούδα, 
του οποίου η συμπεριφορά έναντι 

7 / 65 



του Ιησού έχει αποτελέσει αντικεί-
μενο επιστημονικής έρευνας (θρη-
σκειολογικής, ψυχολογικής, ιστο-
ρικής, κοινωνιολογικής). 
 

 
Ο διάλογος τον Ιησού με τη 

Σαμαρείτισσα, όπου ο Ιησούς 
αποκαλύπτει τη μεσσιανική του 

ιδιότητα, (Ιω. 4. 4-30). 
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β) Αιρετικές και ουμανιστικές 
θεωρήσεις του προσώπου του 
Χριστού 

Σε προηγούμενες τάξεις έχει γίνει 
εκτενής λόγος για τις αιρέσεις, οι 
οποίες δημιούργησαν σοβαρά προ-
βλήματα στη ζωή της Εκκλησίας. Οι 
οπαδοί τους αμφισβήτησαν ή και 
αρνήθηκαν τη θεανθρώπινη υπό-
σταση του Χριστού, γιατί προσπά-
θησαν με το λογικό να κατανοή-
σουν το υπέρλογο δόγμα της υπο-
στατικής ένωσης. Είναι γνωστές οι 
λεγόμενες χριστολογικές αιρέσεις 
(Αρειανισμός, Δοκητισμός, Νεστο-
ριανισμός, Μονοφυσιτισμός κ.α.). 
Όλες τις αντιμετώπισε η Εκκλησία 
αφενός μεν με τα συγγράμματα των 
εκκλησιαστικών συγγραφέων και 
Πατέρων, αφετέρου δε με τις Συνό-
δους και μάλιστα τις Οικουμενικές. 
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Στους νεότερους χρόνους τη 
σκυτάλη της άρνησης της θεανθρώ-
πινης υπόστασης του Χριστού πα-
ρέλαβαν οι θεμελιωτές και οι οπα-
δοί του Διαφωτισμού. Αυτοί χρησι-
μοποιώντας ως μοναδικό και αλάν-
θαστο όργανο επιστημονικής έρευ-
νας και φιλοσοφικής ανάλυσης το 
λογικό, απέρριπταν ό, τι δε χωρού-
σε στα πλαίσιά του. Επόμενο ήταν 
να τηρήσουν αρνητική και απορρι-
πτική στάση έναντι του θεανθρώπι-
νου προσώπου του Χριστού. 

Ποικίλες είναι και οι σύγχρονες 
απόψεις - απαντήσεις στο ερώτημα 
του τίτλου του μαθήματος, οι οποίες 
εξαρτώνται από την οπτική γωνία 
από την οποία βλέπουν το πρόσω-
πο του Χριστού οι εισηγητές τους. 
Μερικοί από αυτούς τοποθέτησαν 
το ιστορικό πρόσωπο του Χριστού 
στο χώρο του μύθου, όπως λ.χ. ο 
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David Strauss (1808-1874). Επηρεα-
σμένος από τις φιλοσοφικές θέσεις 
του δασκάλου του Εγέλου* ο 
Strauss απέρριπτε και τα θαύματα 
του Χριστού, εκτιμούσε όμως την 
ανωτερότητα της διδασκαλίας Του. 
Αντίθετα ο Ερνέστος Ρενάν (τέλη 
περασμένου αιώνα) κυρίως με το 
έργο του «Ο βίος του Ιησού» δέχε-
ται μεν την ιστορικότητα του προ-
σώπου του, αλλά θεωρεί ότι ο Χρι-
στός παρουσίασε τον εαυτό του ως 
Υιό του Θεού και είχε ως κέντρο της 
διδασκαλίας του την αγάπη. 

Οι οπαδοί του ρομαντισμού (λο-
γοτέχνες, καλλιτέχνες, ανθρωπι-
στές) είδαν το Χριστό σαν φορέα 
της καλοσύνης και της ανθρωπιάς. 
Γι' αυτούς είναι ο «γλυκύς Ιησούς». 

Οι κοινωνιστές (σοσιαλιστές) εί-
δαν στο πρόσωπο του Χριστού ένα 
μεγάλο κοινωνικό επαναστάτη. Του 
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αφαίρεσαν τη θεανθρώπινη υπό-
σταση και κράτησαν μόνο τις κοι-
νωνικές του ιδέες και ενέργειες, τις 
οποίες προσάρμοσαν στις δικές 
τους θεωρίες. Ιδιαίτερα οι οπαδοί 
του επαναστατικού σοσιαλισμού 
θεώρησαν το Χριστό ως ένα δυνατό 
προλετάριο που καταφέρθηκε ένα-
ντίον των Ρωμαίων κατακτητών και 
εκείνων που συνεργάστηκαν μαζί 
τους. Απευθύνθηκε, λέγουν, στο 
εξαθλιωμένο προλεταριάτο της 
εποχής του κηρύσσοντας την ανα-
τροπή του κατεστημένου και την 
επικράτηση της κοινωνικής δικαιο-
σύνης. Στις παραπάνω θεωρήσεις 
θα μπορούσαμε να προσθέσουμε 
και την ψυχαναλυτική άποψη. Σύμ-
φωνα με αυτήν η παρουσία του Χρι-
στού στη γη ισούται με την προ-
σπάθεια του ανθρώπου να απελευ-
θερωθεί από το σύνδρομο του 
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«σαδιστή πατέρα», κατά το Φρόυντ, 
δηλαδή από τον αυστηρό Θεό της 
Π. Διαθήκης. 
 

γ) Η άποψη της Εκκλησίας 
Στην ερώτηση του Χριστού προς 

τους μαθητές Του: «σεις ποιος λέτε 
ότι είμαι;» δίνεται η απάντηση δια 
στόματος του Απ. Πέτρου: «Σύ εἶ ὁ 
Χριστός ὁ33 Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶ-
ντος» (Ματθ. 16, 15-16). Η απάντη-
ση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, για-
τί συνοψίζει την επίσημη άποψη 
της Εκκλησίας. Σύμφωνα με αυτή -
και σε αντίθεση με τις αιρετικές 
θεωρήσεις που είδαμε- στο πρό-
σωπο του Χριστού ενώθηκαν οι 
δύο τέλειες φύσεις, η θεία και η αν-
θρώπινη. Την πίστη της αυτή η Εκ-
κλησία διατύπωσε οριστικά και επί-
σημα στον όρο της Δ' Οικουμενικής 
Συνόδου (451 στη Χαλκηδόνα): «Εἷς 
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καί ὁ αὐτός Χριστός ἐν δύο φύσεσιν 
ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, 
ἀχωρίστως καί εἰς ἓν πρόσωπον καί 
μίαν ὑπόστασιν, ἓνα καί τόν αὐτόν 
υἱόν καί μονογενῆ, τόν Θεόν Λόγον» 
(Υποστατικήν ένωση). Επομένως ο 
Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Ως 
Θεός είναι ομοούσιος με το Θεό Πα-
τέρα: «ἐγώ καί ὁ Πατήρ ἓν ἐσμεν» 
(Ιωάν. 10, 30), ενώ ως άνθρωπος 
είναι ομοούσιος με μας αλλά τέ-
λειος και αναμάρτητος: «ὃς ἁμαρ-
τίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδέ εὑρέθη 
δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Α’ 
Πέτρ. 2, 22). Είναι το δεύτερο πρό-
σωπο της Αγίας Τριάδας, συνάναρ-
χος και συναιώνιος με το Θεό Πατέ-
ρα. Είναι πρόσωπο ιστορικό και η 
γέννηση του έχει υπερφυσικό χαρα-
κτήρα σύμφωνα και με το άρθρο 3 
του Συμβόλου της Πίστεως. Οι 
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Πατέρες και η ορθόδοξη υμνογρα-
φία με πλούσιο λεξιλόγιο υμνούν  

 
 

Ο Θεάνθρωπος Χριστός. Έργο 

Νικολάου Χούτου. 
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και εγκωμιάζουν το μέγα και ανεπα-
νάληπτο αυτό γεγονός της υποστα-
τικής ένωσης των δύο φύσεων, 
γιατί έχει κοσμολογικές και ανθρω-
πολογικές συνέπειες. Εξαγιάζει τη 
δημιουργία και την ύλη, ενώ πα-
ράλληλα ανυψώνει την ανθρώπινη 
φύση και της δίνει τη δυνατότητα 
να φθάσει μέχρι τη θέωση. Όπως 
αναφέρεται στο ίδιο άρθρο  του 
Συμβόλου της Πίστεως, σκοπός της 
ενανθρώπησης του Λόγου του 
Θεού είναι η σωτηρία του ανθρώ-
που. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός 
ως Θεάνθρωπος λυτρωτής προ-
σφέρει στον άνθρωπο τα μέσα της 
απαλλαγής του από τις συνέπειες 
του προπατορικού αμαρτήματος. 
Μ' αυτόν τον τρόπο αποκαθίστα-
νται οι αρμονικές σχέσεις με το 
Θεό, τη φύση, το συνάνθρωπο και 
τον εαυτό του. Η θεανθρώπινη 
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φύση του Χριστού προβάλλει ως 
μια πρόσκληση και πρόκληση για 
το σύγχρονο άνθρωπο να συμμε-
τάσχει ενεργά στον αγώνα για την 
πραγματοποίηση της θέωσης. 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

1. «Ὁμολογεῖν ἐν τῷ ἑνί καί τῷ αὐτῷ 
Χριστῷ δύο φύσεις καί δύο φυσικάς 
ἐνεργείας ἀδιαιρέτως, ἀμερίστως, ἀ-
συγχύτως˙ καί δύο μέν φυσικά θελή-
ματα οὐχ ὑπεναντία, ἀλλ’ ἑπόμενον 
τό ἀνθρώπινον αὐτοῦ θέλημα καί μή 
ἀντιπίπτον ἤ ἀντιπαλαῖον, μᾶλλον 
μέν οὖν καί ὑποτασσόμενον τῷ θείῳ 
αὐτοῦ καί πανσθενεῖ θελήματι». 

(Απόφαση της ΣΤ' Οικουμ. Συνό-

δου, 680). 

Να ομολογούμε (να πιστεύουμε) 
ότι στον ένα και τον ίδιο Χριστό 
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υπάρχουν δύο φύσεις (η θεϊκή και η 
ανθρώπινη) και δύο φυσικές ενέρ-
γειες αδιαιρέτως, χωρίς να τρέπεται 
η μία προς την άλλη, ούτε να επιμε-
ρίζονται ή να συγχέονται• επίσης 
δεχόμαστε ότι υπάρχουν δύο φυσι-
κά θελήματα όχι αντίπαλα, αλλά να 
έπεται του θείου το ανθρώπινο θέ-
λημά του, το οποίο δεν αντιτίθεται 
ούτε αντιστρατεύεται, αλλά μάλλον 
και να υποτάσσεται στο θεϊκό και 
παντοδύναμο θέλημά του. 
2.«Είναι εκπληκτική η προσοχή της 
Εκκλησίας στην προσπάθεια να επι-
σημάνει με όση γίνεται ακρίβεια λό-
γου τα όρια του γεγονότος που συ-
ντελέστηκε στο πρόσωπο του Χρι-
στού. Όχι να εξαντλήσει με το λόγο 
ή να επαληθεύσει με κατηγορίες της 
συμβατικής λογικής την ένωση του 
Θεού με τον άνθρωπο. Αλλά να  
Προφυλάξει τη διατύπωση αυτής  
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« Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος: oὐκοῦν 
βασιλεύς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς 
σύ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ.» 

Ιωαν. 18, 37. (Έργο Εμ. Πανσελήνου, 
Πρωτάτο, Αγ. Όρος) 

 
της αλήθειας από κάθε παρερμηνεία 
που θα αλλοίωνε τη δυνατότητα 
μετοχής του ανθρώπου στη συντε-
λούμενη με τη σάρκωση του Λόγου 
αφθαρτοποίηση του θνητού. Προ-
σλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση 
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ο Θεός παρεμβαίνει στο χρόνο, 
εντάσσεται στην ανθρώπινη ιστορία. 

Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο 
ιστορικό: γεννιέται σε συγκεκριμένο 
χρόνο και τόπο, από μητέρα που το 
γενεαλογικό της δέντρο ριζώνει και 
διακλαδίζεται σε συγκεκριμένη φυλή 
του Ισραήλ, τη βασιλική γενιά του 
Δαβίδ. Έτσι και ο ίδιος είναι Εβραίος 
το γένος, ενταγμένος στις κοινωνι-
κές συνθήκες του εξελληνισμένου 
κόσμου της ρωμαϊκής αυτοκρατο-
ρίας, υποταγμένος και αυτός στις 
πολιτικές και εξουσιαστικές δομές 
της κατεχόμενης από τους Ρω-
μαίους γης των Εβραίων... Οι χρι-
στιανοί αποτυπώνουν πάνω στο 
σώμα τους το σημείο του σταυρού, 
δηλώνοντας την εκούσια αυτοπαραί-
τηση από την ατομική αυτοτέλεια, τη 
θυσιαστική αναφορά της ζωής τους 
στο θέλημα του Πατρός... Κάθε 

20 / 71-72 



φάση και κάθε πτυχή της καθημερι-
νότητας σφραγίζεται με το σημάδι 
του ζωοποιού θανάτου, της υπακοής 
στο θέλημα του Πατρός. Γιατί ο 
Σταυρός δεν είναι ένα σημείο 
ανάμνησης και συναισθηματικής ή 
ηθικοδιδακτικής αναφοράς, αλλά 
σύμβολο και δήλω-ση 
συσχηματισμού με τον τρόπο 
υπάρξεως του Χριστού, τον τρόπο 
της ζωής...» .  

(Χρήστου Γιανναρά, Αλφαβητάρι 

της πίστης, Αθήνα 1984, σελ. 145, 

147, 148, 153, 171, 172). 

  

21 / 72 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Πού οφείλεται η παρερμηνεία του 
προσώπου του Χριστού; Σήμερα 
παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο; 
2. Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί 
η διατύπωση ποικίλων απόψεων 
για το πρόσωπο και το έργο του 
Χριστού; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας. 
3. Γιατί η Εκκλησία αντιμετώπισε με 
Οικουμενικές Συνόδους τις 
χριστολογικές αιρέσεις; 
4. Ποια είναι η άποψη της 
Εκκλησίας για το πρόσωπο του 
Χριστού;  
5. Πώς μπορούμε να αποδείξουμε 
ότι συμφωνούμε με την άποψη της 
Εκκλησίας;  
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8. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα  

Κεντρικό γεγονός στην ιστορία 
της Εκκλησίας είναι η Πεντηκοστή. 
Είναι η ημέρα που το Άγιο Πνεύμα 
επιφοίτησε στους αποστόλους και 
παραμένει στην Εκκλησία ως Παρά-
κλητος, για να καθοδηγεί τους πι-
στούς «εἰς πᾶσαν την ἀλήθειαν» 

(Ιωάν. 16, 13). Από τότε μέχρι σή-
μερα η παρουσία του Αγίου Πνεύ-
ματος είναι ζωντανή στην Εκκλη-
σία. Ας δούμε, λοιπόν, τι πιστεύ-
ουμε για το Άγιο Πνεύμα σύμφωνα 
και με όγδοο άρθρο του Συμβόλου 
της Πίστεως: «(Πιστεύω) καί εἰς τό 
Πνεῦμα τό ἅγιον, τό Κύριον, τό ζωο-
ποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευό-
μενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῷ 
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συμπροσκυνούμενον καί συνδο-
ξαζόμενον, το λαλῆσαν διά τῶν 
Προφητῶν». 
 

α) Ο ερχομός του Παρακλήτου  
Για την ύπαρξη του Αγίου Πνεύ-

ματος μας μαρτυρεί έμμεσα η Πα-
λαιά Διαθήκη, που μιλάει για το 
Πνεύμα Θεού, το οποίο «ἐπεφέρε το 
ἐπάνω τοῦ ὓδατος» (Γεν. 1,1) κατά 
τη δημιουργία. Στην Καινή Διαθήκη 
κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτό-
κου πληροφορούμαστε ότι το Άγιο 
Πνεύμα θα την επισκεφθεί (Λουκ. 1, 
35) και ότι αυτή εκ Πνεύματος Αγίου 
θα συλλάβει τον Ιησού. Γι' αυτό η 
Εκκλησία διδάσκει ότι η Ενανθρώ-
πηση έγινε «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί 
Μαρίας τῆς Παρθένου» (3ο άρθρο 
του Συμβόλου της Πίστεως). Το 
Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε, αλλά 
χωρίς να σαρκωθεί, κατά τη  
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Η Πεντηκοστή, Θεοφάνους του 

Κρητός (1546). I. Μονή 
Σταυρονικήτα τον Αγίου Όρους. 
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βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη 
«σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να 
έρχεται πάνω στον Ιησού» (Ματθ. 
3,16).  

Στο τέλος της επίγειας παρου-
σίας του ο Χριστός αναγγέλλει 
στους μαθητές Του ότι θα αποστεί-
λει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα 
τους φωτίσει ώστε να κατανοήσουν 
το κοσμοσωτήριο έργο Του οι Από-
στολοι και τους δηλώνει ότι «συμ-
φέρει σε σας να φύγω, γιατί τότε θα 
έρθει σε σας ο Παράκλητος» (πρβλ. 
Ιω. 16, 7). Πράγματι μετά την Ανά-
ληψη του Χριστού και σύμφωνα με 
την υπόσχεση Του το Άγιο Πνεύμα 
έρχεται κατά την Πεντηκοστή και 
εμφανίζεται στους μαθητές «σαν 
φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και 
κάθισαν στον καθένα» (Πραξ. 2, 3). 
Από τότε παραμένει στην ιστορική 
πορεία της Εκκλησίας. Συνεχίζει το 
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έργο της σωτηρίας, οδηγεί τους 
μαθητές στο έργο της ίδρυσης των 
Εκκλησιών, ενώ η παρουσία Του 
αποτελεί τον απαραίτητο όρο για 
την τέλεση των Μυστηρίων. Η επί-
κλησή του και ο φωτισμός του είναι 
η απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αυθεντικότητα της ομολογίας ότι ο 
Χριστός είναι Κύριος και Θεός. «Κα-
νένας δεν μπορεί να πει ότι ο Ιησούς 
είναι ο Κύριος, παρά μόνο με τη φώ-
τιση του Αγίου Πνεύματος», έγραψε 
ο απόστολος Παύλος (Α' Κορ. 12, 
3). 

Η φώτιση είναι επίσης 
προϋπό-θεση για να δεχθεί ο 
άνθρωπος τον τρόπο που το 
Άγιο Πνεύμα σχετί-ζεται με τα 
άλλα πρόσωπα της Αγί-ας 
Τριάδας, τρόπος που διαφορετι-
κά είναι αδύνατο να γίνει καταλη-
πτός από την περιορισμένη 
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διάνοια του ανθρώπου. 
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε 
ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο 
πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Είναι 
δηλαδή Θεός όπως ο Πατέρας και ο 
Υιός. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του τρό-που ύπαρξής του είναι ότι 

εκπο-ρεύεται1 από τον Πατέρα 

«αϊδίως» (χωρίς αρχή και τέλος). 
(βλ. υποση-μείωση).  

---------------------------- 
 

1. Η διαφορά «εκπόρευσης» και 
«αποστολής», είναι σημαντική. Με 
την «αποστολή» το Άγιο Πνεύμα 
συνεργάζεται με τα άλλα δύο 
πρόσωπα της Αγίας Τριάδας χωρίς 
να είναι κατώτερο από αυτά, 
πράγμα που θα συνέβαινε αν 
εκπορευόταν και από τον Υιό. Αυτό 
θα κατέστρεφε την κοινωνία 
αγάπης μεταξύ των προσώπων. 
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β) Άγιο Πνεύμα και Εκκλησία 
Ολόκληρη η Εκκλησία θα ήταν 

ένα ίδρυμα κάποιων ανθρώπων 
που απλά θα αποτελούσε ιστορική 
ανάμνηση του έργου του Ιησού Χρι-
στού αν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύ-
μα. Η παρουσία Του εγγυάται ότι η 
Εκκλησία δεν αποτελεί απλά ένα 
ανθρώπινο ίδρυμα, αλλά είναι μια 
ζωντανή και ουσιαστική κοινότητα 
Θεού-ανθρώπων με κεφαλή το Χρι-
στό. Η ζωοποίηση των μελών ολο-
κλήρου του σώματος επιτυγχάνεται 
με την ενέργεια του Αγίου Πνεύμα-
τος μέσα σ' αυτά. Έτσι το Άγιο 
Πνεύμα «συγκροτεί όλον το θεσμόν 
της Εκκλησίας», όπως λέει ένας εκ-
κλησιαστικός ύμνος, σ' όλες του τις 
εκφράσεις: 

• στη λατρεία της Εκκλησίας: όλα 
τα Μυστήρια της Εκκλησίας τελού-
νται με την επενέργεια του Αγίου 
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Πνεύματος. Αυτό είναι που δίνει και 
το μυστηριακό χαρακτήρα σ' αυτά 
με τη μυστική μεταβολή και τον 
αγιασμό που απεργάζεται, 

• στη διοίκηση της Εκκλησίας: η 
ανάδειξη ποιμένων, παρά τα λάθη 
και τις ανθρώπινες αδυναμίες, επι-
τυγχάνεται με τη φώτιση και την 
επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, 

• στην ορθή διδασκαλία: αυτή δια-
τυπώνεται μέσα στις συνόδους 
στην πορεία της ιστορίας με το φω-
τισμό του Αγίου Πνεύματος. Για πα-
ράδειγμα η απόφαση της Απόστο-
λικής Συνόδου αρχίζει με τα λόγια: 
«αποφασίστηκε ως σωστό από το 
Άγιο Πνεύμα και από μας...» (Πρ. 
15, 28), 

• στην ιεραποστολή: ο φωτισμός 
των ανθρώπων που δέχονται το 
μήνυμα του Χριστού και η δύναμη 
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για το έργο της ιεραποστολής προ-
έρχονται από το Άγιο Πνεύμα, 

• στη διαμόρφωση των ύμνων και 

των προσευχών και στην κατά-
σταση της προσευχής: το Άγιο 
Πνεύμα διδάσκει τους ανθρώπους 
να προσεύχονται. Γι' αυτό στην 
αρχή σχεδόν κάθε ακολουθίας της 
Εκκλησίας υπάρχει η προσευχή 
προς το Άγιο Πνεύμα «Βασιλεύ Ου-
ράνιε...». Τέλος, η συνολική πορεία 
της Εκκλησίας προς τη Βασιλεία 
του Θεού και η προετοιμασία αυτής 
της Βασιλείας γίνεται με την παρου-
σία του Αγίου Πνεύματος, αφού, 
όπως λέει ο απόστολος Παύλος, ο 
Θεός «μας εγγυάται το μέλλον και 
σαν πρόγευσή του δίνει μέσα στις 
καρδιές μας το Άγιο Πνεύμα» (Β' 
Κορ. 1, 22).  
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γ) Το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του 
χριστιανού 
Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος 
στη ζωή του χριστιανού είναι η βα-
σική προϋπόθεση για την πνευμα-
τική του πορεία. Η είσοδός του 
στην Εκκλησία γίνεται με το Βάπτι-
σμα, που τελείται «εις το όνομα του 
Πατρός και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύματος». Κατά το Χρίσμα, που 
ακολουθεί μετά το Μυστήριο του 
Βαπτίσματος, το Άγιο Πνεύμα 
σφραγίζει το χριστιανό («σφραγίς 
δωρεάς Πνεύματος Αγίου») καθι-
στώντας τον «πνευματοφόρο» και 
μεταδίδοντάς του τα χαρίσματα του 
Αγίου Πνεύματος ως όπλα πνευμα-
τικά για τον αγώνα του κατά του κα-
κού και των δυνάμεων του κακού. 
Κατά την τέλεση της Θείας Ευχαρι-
στίας η μεταβολή του άρτου και του 
οίνου σε Σώμα και Αίμα του 
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Χριστού γίνεται με την επίκληση 
του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και 
στην καθημερινή προσευχή του πι-
στού  παρουσία του Αγίου Πνεύμα-
τος είναι απαραίτητη, γιατί είναι 
αυτό που θα τον φωτίσει και θα τον 
οδηγήσει στον αγιασμό και στη θέ-
ωση. 
 

δ) Αξιοποίηση των δικών μας χα-
ρισμάτων 

Όλα τα παραπάνω σηματοδο-
τούν την πορεία προς τη Βασιλεία 
του Θεού, η οποία ήδη ανέτειλε με 
την ανάσταση του Χριστού και τη 
νίκη κατά του θανάτου. Τα χαρίσμα-
τα του Αγίου Πνεύματος είναι δείγ-
ματα του ότι ανέτειλε η Βασιλεία 
του Θεού, «τα έσχατα», αφού όπως 
είπε ο απόστολος Πέτρος στο κή-
ρυγμα της Πεντηκοστής επαναλαμ-
βάνοντας την προφητεία του Ιωήλ 
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από την Παλαιά Διαθήκη: «αυτό θα 
συμβεί στις έσχατες ημέρες, λέει ο 
Θεός: θα χαρίσω πλουσιοπάροχα 
το Πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο• 
έτσι οι γιοι σας κι οι θυγατέρες σας 
θα κηρύξουν την αλήθεια» (Πράξ. 2, 
17). Από την εποχή της αρχαίας Εκ-
κλησίας τα χαρίσματα εκφράζονταν 
με πολλούς τρόπους, όπως προ-
φητείες, γλωσσολαλιά, θαυματουρ-
γικά έργα των μεγάλων αγίων της 
Εκκλησίας, ή ασκητικά κατορθώμα-
τα. Στη σημερινή εποχή τα χαρί-
σματα του Αγίου Πνεύματος τα δε-
χόμαστε στην Εκκλησία τόσο κατά 
το Βάπτισμα και το Χρίσμα, όσο και 
κατά τα άλλα Μυστήρια και τις αγια-
στικές πράξεις της Εκκλησίας 
(όπως ο αγιασμός). Ο καθένας μας 
μπορεί να τα ανακαλύψει και να τα 
αξιοποιήσει και ιδίως το 
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σημαντικότερο απ' αυτά που είναι η 
αληθινή αγάπη προς όλους. 

Από την ενεργοποίηση μερικών 
χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος 
στη ζωή του χριστιανού προέρχο-
νται ο φωτισμός, για να κατανοή-
σουμε τι διδάσκει η Εκκλησία και 
για να μάθουμε να προσευχόμαστε 
γι' αυτό που πραγματικά μας ωφε-
λεί, η κινητοποίηση για να διακρί-
νουμε και να χτίσουμε τον καινούρ-
γιο κόσμο του Θεού καθημερινά 
στη ζωή μας, η γενικότερη καταπο-
λέμηση των παθών μας, η ενδυνά-
μωση της πίστης μας, η δυνατότητα 
να διακρίνουμε τα κίνητρα κάθε 
πράξης τόσο του εαυτού μας όσο 
και των άλλων.  
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. Πάντα χορηγεῖ το Πνεῦμα τό 
Ἃγιον˙ 
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βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ, 
ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν,  
ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν, ὅλον 
συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλη-
σίας. 
Ὁμοούσιε καί ὁμόθρονε τῷ Πατρί καί 
τῷ Υἱῷ, Παράκλητε, Δόξα σοι. 

 (Τροπάριο Πεντηκοστής). 
 

2. «Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, 
το Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, 
ὁ πανταχοῦ παρών 
καί τά πάντα πληρῶν, 
ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν 
 καί ζωῆς χορηγός, 
ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν 
 καί καθάρισον ἡμᾶς 
ἀπό πάσης κηλῖδος 
καί σῶσον, ἀγαθέ, 
τάς ψυχάς ἡμῶν». 

 
(Δοξαστικό Πεντηκοστής). 
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3. «Διαιρέσεις χαρισμάτων εἰσί, τό 
δέ αὐτό Πνεῦμα˙ καί διαιρέσεις 
διακονιῶν εἰσί, καί ὁ αὐτός Κύριος∙ 
καί διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ 
δέ αὐτός ἐστι Θεός, ὁ ἐνεργῶν τά 
πάντα ἐν πᾶσιν. Ἑκάστῳ δέ δίδοται 
ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος προς 
τό συμφέρον. ᾯ μέν γάρ διά τοῦ 
Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, 
ἄλλω δέ λόγος γνώσεως κατά τό 
αὐτό Πνεῦμα, ἑτέρῳ δέ πίστις ἐν 
τῷ αὐτῷ Πνεύματι, ἄλλω δέ χαρί-
σματα ἰαμάτων ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύ-
ματι, ἄλλω δέ ἐνεργήματα δυνά-
μεων, ἄλλω δε προφητεία, ἄλλω δε 
διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ δε 
γένη γλωσσῶν, ἄλλω δε ἑρμηνεία 
γλωσσῶν. Πάντα δέ ταῦτα ἐνεργεῖ 
τό ἓν καί τό αὐτό Πνεῦμα, διαιροῦν 
ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθώς βούλεται». 

 
(Α’ Κορ, 12, 4-11). 
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Γιατί ο Χριστός είπε ότι η βλασ-
φημία κατά του Αγίου Πνεύματος 
είναι η μόνη βλασφημία που δεν 
πρόκειται να συγχωρηθεί (Ματθ. 12, 
31-32); 
2. Τι εννοούμε όταν χαρακτηρίζου-
με κάτι ως «πνευματικό» μέσα στην 
Εκκλησία; 
3. Ανάφερε μερικές περιπτώσεις 
στις οποίες μπορούν να αξιοποιη-
θούν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύ-
ματος στην καθημερινή σου ζωή. 
4. Ποιο είναι το περιεχόμενο του 
8ου άρθρου του Συμβόλου της Πί-
στεως μας; 
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 9. Αρχή και πορεία του κόσμου  

 

Θεολογία, κοσμολογία και αν-
θρωπολογία αποτελούν το ουσια-
στικό τρίπτυχο της ερευνητικής 
προσπάθειας του ανθρώπου για να 
βρει κάποιες ικανοποιητικές απα-
ντήσεις στο τριπλούν ερώτημα 

Θεός - κόσμος - άνθρωπος. Στο 
σημερινό μάθημα θα επιχειρήσουμε 
να παρουσιάσουμε τη χριστιανική 
κοσμολογία, δηλαδή θα δοθούν 
απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα 
της αρχής, της δημιουργίας, της σύ-
στασης του κόσμου και του σκοπού 
του. Ο κόσμος είναι ένα κόσμημα, 
ένα στολίδι, που χαρακτηρίζεται 
από την ποικιλία, την τάξη και την 
αρμονία. Ο φυσικός κόσμος 
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διακρίνεται σε μικρόκοσμο και 
μακρόκοσμο. Πριν δούμε τη χρι-
στιανική διδασκαλία για τη δημι-
ουργία του κόσμου αναφέρουμε 
περιληπτικά τις σπουδαιότερες 
επιστημονικές θεωρίες. 

 

α) Επιστημονικές θεωρίες  
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμε-

ρα διατυπώθηκαν διάφορες θεω-
ρίες σχετικές με τη δημιουργία του 
κόσμου και άλλα συναφή προβλή-

ματα1.(βλ. υποσημείωση).  

---------------------------- 
1. Κατά το Θαλή το Μιλήσιο: «Κάλ-
λιστος ὁ κόσμος˙ ποίημα γάρ Θεοῦ 
ἐστι». Ο Αναξαγόρας τονίζει: «Νοῦς 
τις ἐστί ὁ τά πάντα διακοσμήσας», 
ο δε Πλάτων διακηρύσσει: «Ὁ κό-
σμος εἰκών τοῦ νοητοῦ Θεοῦ, 
μέγιστος καί ἄριστος, κάλλιστός τε 
καί τελειότατος γέγονε». 
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Έργο Νικολάου Χούτου. 

Είναι ανάγκη να διευκρινιστεί από 
τώρα ότι η επιστήμη περιορίζει την 

έρευνά της στο πότε και πώς δη-
μιουργήθηκε ο κόσμος. Στα ερωτή-

ματα όμως, ποιος και γιατί δημι-
ούργησε τον κόσμο, αρμόδιες να 
δώσουν απάντηση είναι η φιλοσο-
φία και η θεολογία. Η επιστημονική 
έρευνα συνεχώς παρουσιάζει νέα 
ευρήματα και νέες ανακαλύψεις, 
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που καθημερινά εκπλήσσουν τον 
άνθρωπο. Οι επικρατέστερες επι-
στημονικές θεωρίες για τη δημιουρ-
γία του κόσμου είναι: α) η θεωρία 
της «μεγάλης έκρηξης» (Big Bang 
Theory, Lemaitre 1927). Κατ' αυτήν 
το σύμπαν στην αρχή ήταν μια μι-
κρή ομοιογενής και υπερσυμπυ-
κνωμένη μάζα, η οποία εξερράγη, 
τα υλικά της εκτοξεύτηκαν στο κενό 
και σχηματίστηκε το απέραντο α-
στρικό σύμπαν με τους γαλαξίες. Οι 
σύγχρονοι αστροφυσικοί με τα τε-
λειοποιημένα ραδιοτηλεσκόπια διε-
ρευνούν τη δομή και τη σύσταση 
του σύμπαντος, ενώ με τα σύγχρο-
να ηλεκτρονικά μέσα έγινε δυνατόν 
να φωτογραφηθούν γενέσεις νέων 
γαλαξιών, ενώ μερικοί επιστήμονες 
ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπίσει 
φωτεινά σημεία, τα οποία θεωρούν 
απομεινάρια της αρχικής έκρηξης, 
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β) Η θεωρία του παλλόμενου σύ-
μπαντος (Α. Σαντέιζ, 1965). Σύμ-
φωνα με αυτήν το σύμπαν συστέλ-
λεται και διαστέλλεται διαδοχικά και 
ομοιόμορφα κατά περιόδους δισε-
κατομμυρίων ετών. Στην τωρινή 
του φάση το σύμπαν βρίσκεται στη 
φάση της διαστολής. 

Είναι γεγονός ότι τα ζητήματα 
που σχετίζονται με τη δημιουργία 
του κόσμου δεν έχουν διαλευκανθεί 
οριστικά από επιστημονική άποψη, 
γιατί συνεχώς διατυπώνονται νέες 
θεωρίες, οι οποίες συχνά είναι αντί-
θετες μεταξύ τους. Εξάλλου δεν 
μπορεί να δοθεί απάντηση για την 
προέλευση της ύλης, αλλά η προ-
σπάθεια των επιστημόνων στρέ-
φεται στην ανακάλυψη της δομής  
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της ύλης2. Η άποψη που μερικές 

φορές διατυπώνεται για τη χωρίς 
δημιουργό τυχαία προέλευση του 
κόσμου και της ζωής δεν έχει αντι-
κειμενικά επιστημονικά στηρίγματα, 
(βλ. υποσημείωση).  
---------------------------- 
 
2.Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα 
διατυπώθηκαν οι επόμενες θεμε-
λιώδεις επιστημονικές θεωρίες, 
που αποτελούν τη βάση της σύγ-
χρονης φυσικής. Σχετίζονται άμεσα 
με το ζήτημα της αρχής, της δομής 
και της λειτουργίας του φυσικού κό-
σμου: α) Η θεωρία της σχετικότη-
τας του Αϊνστάιν (1879-1955), β) Η 
κβαντική θεωρία του Μαξ Πλανκ 
(1858- 1947), γ) Η αρχή της απροσ-
διοριστίας και του ενιαίου πεδίου 
στοιχειωδών σωματιδίων του 
Βέρνερ Χάιζεμπεργκ (1901-1976). 
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αλλά με αυτήν απλώς εκφράζονται 
οι προσωπικές εκτιμήσεις και από-
ψεις κάποιων επιστημόνων, χωρίς 
αυτό να αποτελεί συμπέρασμα επι-
στημονικής έρευνας. Καμιά επιστη-
μονική έρευνα δεν μπορεί να απορ-
ρίψει ή να υποστηρίξει την ύπαρξη 
δημιουργού του σύμπαντος, γιατί 
αυτό ξεφεύγει από τα όριά της. Επί-
σης απορρίπτεται ως παράλογη 
και αβάσιμη η άποψη της αυτόμα-
της δημιουργίας του κόσμου και της 
ζωής. Είναι δυνατόν από το μηδέν 
να προέλθει κάτι; Μπορεί από το 
μηδέν να παραχθεί τυχαία και αυτό-
ματα το απέραντο και μεγαλειώδες 
σύμπαν; 

β) Η χριστιανική διδασκαλία για 
τη δημιουργία του κόσμου 

Αυτή πηγάζει από την Αγ. Γραφή 
και συμπυκνώνεται στο πρώτο άρ-
θρο του Συμβόλου της Πίστεως. 
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Αναλυτική, αλλά όχι επιστημονική, 
χωρίς να είναι αντιεπιστημονική, 
παρουσίαση του θέματος γίνεται 
στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης 
(1, 1-31).  
1. Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν 
οὐρανόν καί τήν γῆν. 
2. ἡ δέ γῆ ἦν ἀόρατος καί 
ἀκατασκεύαστος, καί σκότος 
ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καί πνεῦμα 
Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 
3. καί εἶπεν ὁ Θεός˙ γεννηθήτω 
φῶς∙ καί ἐγένετο φῶς. 
4. καί εἶδεν ὁ Θεός τό φῶς, ὃτι 
καλόν˙ καί διεχώρισε ὁ Θεός ἀνά 
μέσον τοῦ φωτός καί ἀνά μέσον τοῦ 
σκότους. 
5. καί ἐκάλεσεν ὁ Θεός τό φῶς 
ἡμέραν καί τό σκότος ἐκάλεσε 
νύκτα, καί ἐγένετο ἑσπέρα καί 
ἐγένετο πρωί ἡμέρα μία. 
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6. Καί εἶπεν ὁ Θεός˙ γεννηθήτω 
στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καί 
ἔστω διαχωρίζον ἀνά μέσον ὕδατος 
καί ὕδατος. Καί ἐγένετο οὕτως. 
7. καί ἐποίησεν ὁ Θεός το 
στερέωμα καί διεχώρισεν ὁ Θεός 
ἀνά μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν 
ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καί 
ἀναμέσον του ύδατος τοῦἐπάνω 
τοῦ στερεώματος. 
8. καί ἐκάλεσεν ὁ Θεός το 
στερέωμα οὐρανόν. καί εἶδεν ὁ 
Θεός, ὃτι καλόν. καί ἐγένετο ἑσπέρα 
καί ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα Δευτέρα. 
9. Καί εἶπεν ὁ Θεός˙ συναχθήτω τό 
ὕδωρ τό ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ 
εἰςσυναγωγήν μίαν, καί ὀφθήτω ἡ 
ξηρά. καί ἐγένετο οὕτως. καί 
συνήχθη τό ὕδωρ τό ὑποκάτω τοῦ 
οὐρανοῦ εἰς τάς συναγωγάς αὐτῶν, 
καί ὢφθη ἡ ξηρά… 
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10. καί ἐκάλεσεν ὁ Θεός τήν 
ξηράν γῆν καί τά συστήματα τῶν 
ὑδάτων ἐκάλεσε θαλάσσας. καί 
εἶδεν ὁ Θεός ὃτι καλόν. 
11. καί εἶπεν ὁ Θεός˙ βλαστησάτω 
ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον 
σπέρμα κατά γένος καί καθ’ 
ὁμοιότητα, καί ξύλον κάρπιμον 
ποιοῦν καρπόν, οὗ τό σπέρμα 
αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατά γένος ἐπί τῆς 
γῆς. καί ἐγένετο οὕτως. 
12. καί ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην 
χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατά 
γένος καί καθ’ ὁμοιότητα, καί ξύλον 
κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τό 
σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατά γένος 
ἐπί τῆς γῆς. 
13. καί εἶδεν ὁ Θεός, ὃτι καλόν. 
καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο 
πρωΐ ἡμέρα τρίτη. 
14. Καί εἶπεν ὁ Θεός∙ γενηθήτω-
σαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι  
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τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν ἐπί τῆς 
γῆς, τοῦ διαχωρίζειν ἀνά μέσον τῆς 
ἡμέρας καί ἀνά μέσον τῆς νυκτός˙ 
καί ἒστωσαν εἰς σημεῖα καί εἰς 
καιρούς καί εἰς Ἡμέρας καί εἰς 
ἐνιαυτούς˙ 
15. καί ἒστωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τῷ 
στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ, ὣστε 
φαίνειν ἐπί τῆς γῆς. καί ἐγένετο 
οὕτως. 
16. καί ἐποίησεν ὁ Θεός τούς δύο 
φωστῆρας τους μεγάλους, τόν φω-
στῆρα τόν μέγα εἰς ἀρχάς τῆς 
ἡμέρας καί τόν φωστῆρα τόν 
ἐλάσσω εἰς ἀρχάς τῆς νυκτός, καί 
τούς ἀστέρας. 
17. καί ἒθετο αὐτούς ὁ Θεός ἐν τῷ 
στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ, ὣστε 
φαίνειν ἐπί τῆς γῆς. 
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«Ἐξαγαγέτω τά ὕδατα ἑρπετά ψυ-
χῶν ζωσῶν καί πετεινά πετώμενα ἐπί 

τῆς γῆς» Γέν. 1,20. Διά χειρός 
Νικολάου 1999 
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18. καί ἂρχειν τῆς ἡμέρας καί τῆς 
νυκτός καί διαχωρίζειν ἀνά μέσον 
τοῦ φωτός καί ἀνά μέσον τοῦ σκό-
τους. καί εἶδεν ὁ Θεός, ὃτι καλόν. 
19. καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγέ-
νετο πρωΐ, ἡμέρα τετάρτη. 
20. καί εἶπεν ὁ Θεός˙ ἐξαγαγέτω 
τά ὕδατα ἑρπετά ψυχῶν ζωσῶν καί 
πετεινά πετόμενα ἐπί τῆς γῆς κατά 
τό στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. Και 
ἐγένετο οὕτως.  
21. καί ἐποίησεν ὁ Θεός τά κήτη 
τά μεγάλα καί πᾶσαν ψυχήν ζῴων 
ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τά ὕδατα κατά 
γένη αὐτῶν καί πᾶν πετεινόν πτε-
ρωτόν κατά γένος. καί εἶδεν ὁ Θεός, 
ὃτι καλά. 
22. καί εὐλόγησεν αὐτά ὁ Θεός, 
λέγων˙ αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε 
καί πληρώσατε τά ὕδατα ἐν ταῖς 
θαλάσσαις, καί τά πετεινά πληθυ-
νέσθωσαν ἐπί τῆς γῆς. 
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23. καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγέ-
νετο πρωΐ, ἡμέρα πέμπτη. 
24. Καί εἶπεν ὁ Θεός∙ ἐξαγαγέτω ἡ 
γῆνψυχήν ζῶσαν κατά γένος, 
τετράποδα καί ἑρπετά καί θηρία τῆς 
γῆς κατά γένος. καί ἐγένετο οὕτως. 
25. καί ἐποίησεν ὁ Θεός τά θηρία 
τῆς γῆς κατά γένος, καί τά κτήνη 
κατά γένοςαὐτῶν και πάντα τα 
ερπετά της γης κατά γένος αυτών. 
καί εἶδεν ὁ Θεός, ὃτι καλά… 
31. Καί εἶδεν ὁ Θεός τά πάντα, 
ὃσα ἐποίησε, καί ἰδού καλά λίαν, 
καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο 
πρωΐ, ἡμέρα ἓκτη. 

 

Ανάλυση του Κειμένου 
Ο πρώτος στίχος είναι περιεκτι-

κός και τονίζεται σ' αυτόν η «ἐν 
χρόνῳ» δημιουργία του σύμπαντος 
από το Θεό. Το «ἐν ἀρχῇ» σημαίνει 
ότι προηγουμένως δεν υπήρχε 
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χρόνος. Ο χρόνος αρχίζει με τη 
δημιουργία του κόσμου, που θα 
έχει και τέλος. Η δημιουργία του 
κόσμου από το Θεό έγινε «εκ του 
μηδενός», χωρίς να προϋπάρχει 
ύλη, γιατί πριν από αυτή δεν υπήρ-
χε τίποτε παρά μόνο ο Θεός. Πώς ο 
Θεός δημιούργησε τον κόσμο; Η 
απάντηση δίνεται με το ρήμα «εί-
πεν», που έχει την έννοια του 
«απόφάσισε» με ελεύθερη βούλη-
ση. Δημιούργησε τον κόσμο «διά 
τοῦ Υἱοῦ» όπως ομολογούμε στο 
Σύμβολο της Πίστεως «…δι’ οὗ τά 
πάντα ἐγένετο» αυτό που και ο Ιω-
άννης ο Ευαγγελιστής γράφει: «Πά-
ντα δι’ αὐτοῦ (τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ) 
ἐγένετο καί χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο 
οὐδέ ἕν ὃ γέγονε» (Ιωάν. 1, 3). Κατά 
τον Μ. Αθανάσιο: « Ὁ Πατήρ δι’ Υἱοῦ 
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ποιεῖ τά πάντα» 

(Επιστολή προς Σεραπίωνα, Α, 28). 
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Ο δε Απ. Παύλος ενισχύει αυτή την 
άποψη λέγοντας: «Πᾶς οἶκος κατά-
σκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δέ τά πάντα 
κατασκευάσας Θεός» (Εβρ. 3, 4). 
Επίσης από τα ζεύγη των ρημάτων 
της διήγησης της Γένεσης φαίνεται 
ότι δε μεσολάβησε τίποτε ανάμεσα 
στην απόφαση και τη δημιουργία 
του κόσμου: «Γενηθήτω - και εγέ-
νετο»∙ «συναχθήτω - και εγένετο»∙ 
«βλαστησάτω - και εξήνεγκεν»∙ 
«γενηθήτωσαν - και εγένετο∙» «εξα-
γαγέτω - και εγένετο».  

Αιτία της δημιουργίας του κό-
σμου είναι η ελευθερία και η αγάπη 
του Θεού, με σκοπό τη συμμετοχή 
των δημιουργημάτων, και ιδιαίτερα 
του ανθρώπου, στη μακαριότητα 
του Δημιουργού. Ένας ψαλμικός 
στίχος επικυρώνει τα ανωτέρω ως 
εξής: «Πάντα ὃσα ἠθέλησεν ὁ Κύ-
ριος ἐποίησεν ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐν 
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τῇ γῇ, ἐν ταῖς θαλάσσαις καί ἐν 
πάσαις ταῖς ἀβύσσοις» (Ψαλμ. 
134, 6). Η δημιουργία  του 
κόσμου, κατά τη διήγηση της 
Αγίας Γραφής, έγινε διαδοχικά 
σε έξι ημέρες, οι οποίες είναι 
φάσεις που αντιστοιχούν σε 

μεγάλα χρονικά διαστήματα3. 

(βλ. υποσημείωση).  
---------------------------- 

3. Αντιστοιχία των «ημερών» της 

δημιουργίας με τους γεωλογικούς 

αιώνες της Επιστήμης:1η ημέρα της 

δημιουργίας = Κοσμικός και Αζωι-

κός αιώνας 2η ημέρα της δημιουρ-

γίας = Αρχαιοζωικός αιώνας 3η η-

μέρα της δημιουργίας= Ηωζωικός 

αιώνας 4η ημέρα της δημιουργίας = 

Παλαιοζωικός αιώνας 5η ημέρα της 

δημιουργίας= Μεσοζωικός αιώνας  
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Ήδη ο Μέγας Βασίλειος στην Εξα-
ήμερο τονίζει ότι «είτε ημέρα πούμε 
είτε αιώνα είναι το ίδιο», γιατί δεν 
πρόκειται κατά κυριολεξία για ημέ-
ρες της εβδομάδας, αλλά για τερά-
στια χρονικά διαστήματα. Αφού « 
μία ἡμέρα παρά Κυρίου ως χίλια 
έτη, και χίλια έτη ως ημέρα μία» (Β' 
Πέτρ. 3, 8 ).  
 
---------------------------- 

6η ημέρα της δημιουργίας = Καινο-
ζωικός αιώνας. Ο Καινοζωικός 
αιώνας άρχισε πριν από 60 εκατομ. 
έτη και υποδιαιρείται στην Τριτογε-
νή Περίοδο και στην Τεταρτογενή 
Περίοδο. Η έβδομη ημέρα της 
δημιουργίας την οποία διανύουμε, 
αντιστοιχεί με την Τεταρτογενή 
Περίοδο του Καινοζωικού αιώνα.  
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Η δημιουργία έχει δυναμικό χαρα-
κτήρα και ακολούθησε μια εξέλιξη 
από τα ατελέστερα και απλούστερα 
προς τα τελειότερα και συνθετότε-
ρα. Είναι καταπληκτικό ότι η ζωή 
εμφανίζεται πρώτα στις θάλασσες 
και από εκεί βγαίνουν τα ερπετά 
στην ξηρά και τα πτηνά στον αέρα. 
Έπειτα δημιουργούνται τα θηλαστι-
κά και τέλος ο άνθρωπος. Την αλή-
θεια αυτή επικυρώνει μετά από αιώ-
νες η σημερινή εξέλιξη της επιστή-
μης της βιολογίας. Στη δημιουργία 
διαπιστώνεται η κατευθυνόμενη 
από το Θεό εξέλιξη, η οποία εντάσ-
σεται στα πλαίσια της πανσοφίας 
και της αγάπης Του γι' αυτήν. Με τη 
φράση «καί εἶδεν ὁ Θεός ὃτι κα-
λόν…καί ἰδού καλά λίαν», επισημαί-
νονται η αξία και η ποιότητα του 
έργου Του. Μέσα στη δημιουργία 
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Η προστασία της φύσης αποτελεί 
εντολή του Θεού και χρέος του 

ανθρώπου. 
 

διαπιστώνεται η τάξη, η αρμονία 
και η σκοπιμότητα. Όλα έχουν δη-
μιουργηθεί «καλά λίαν» με κάποιο 
σχέδιο και κάποια σκοπιμότητα. 
Πρόκειται για την οικολογική ισορ-
ροπία, όπου όλα τα όντα έχουν τον 
προορισμό τους και τη θέση τους 
στη δημιουργία. Αν διαταραχθεί 
αυτή η ισορροπία αυτό θα έχει 
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ολέθριες επιπτώσεις για τη ζωή 
στον πλανήτη μας. 
γ) Η πρόνοια του Θεού για τον 
κόσμο  

Κατά τη χριστιανική διδασκαλία 
ο Θεός ενδιαφέρεται για τα δη-
μιουργήματά Του. Το ενδιαφέρον 
αυτό, που είναι έκφραση και από-
δειξη της αγάπης Του γι' αυτά, 
εκδηλώνεται ως συντήρηση του 
κόσμου, η πορεία του οποίου κα-
τευθύνεται από τους φυσικούς νό-
μους και ως κυβέρνηση του προς 
επιτυχία του γενικού σκοπού του. 
Αυτό ονομάζεται θεία Πρόνοια. Η 
έκτακτη επέμβαση του Θεού στον 
κόσμο που γίνεται για χάρη του αν-
θρώπου ονομάζεται θαύμα. Στην 
περίπτωση αυτή αναστέλλεται 
προσωρινά η λειτουργία των φυσι-
κών νόμων εξαιτίας της επέμβασης 
του παντοδύναμου θελήματος του 
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Θεού. Από ορθόδοξη άποψη είναι 
απαράδεκτη η διδασκαλία του 
Deismus, σύμφωνα με την οποία ο 
δημιουργός Θεός δεν επεμβαίνει 
στη δημιουργία του. Ο Χριστός 
στην επί του Όρους Ομιλία Του πα-
ρουσιάζει τη θεία Πρόνοια που φρο-
ντίζει για τα δημιουργήματά της 
(Ματθ. 6, 25-34• 10, 30). 

Ο χριστιανός και κάθε καλόπι-
στος άνθρωπος μπορεί να διαπι-
στώσει τα ίχνη της παρουσίας του 
Θεού μέσα στη φύση, της οποίας 
απολαμβάνει τα αγαθά και γι' αυτό 
έχει χρέος να την προστατεύει. 
Θαυμάζοντας το μεγαλείο της δη-
μιουργίας υμνεί και δοξολογεί το 
δημιουργό της μαζί με τον ψαλ-
μωδό: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἒργα 
σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ 
ἐποίησας» (Ψαλμ. 103, 24). Ως αντί-
λαλος αυτού ακούγεται ο άλλος 
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ψαλμικός στίχος: «Οἱ οὐρανοί 
διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δε 
χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλει τό στε-
ρέωμα» (Ψαλμ. 18, 2). 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Ὁ την κοσμοποιΐαν συγγράφων 
εὐθύς ἐν τοῖς πρώτοις ρήμασι τῷ 
ὀνόματι τοῦ Θεοῦ τήν διάνοιαν ἡμῶν 
κατεφώτισεν, εἰπών˙ Ἐν ἀρχῇ 
ἐποίησεν ὁ Θεός. Τί καλή ἡ τάξις; 
Ἀρχήν πρῶτον ἐπέθηκεν, ἳνα μή 
ἂναρχον αὐτόν οἰηθῶσι τινές˙εἶτα 
ἐπήγαγε τό ἐποίησεν, ἳνα δειχθῆ, ὅτι 
ἐλάχιστον μέρος τῆς τοῦ δημιουρ-
γοῦ δυνάμεώς ἐστι τό ποιηθέν… Εἰ 
οὖν καί ἀρχήν ἒχει ὁ κόσμος καί 
πεποίηται, ζήτει τις ὁ τήν ἀρχήν 
αὐτῷ δούς καί τίς ὁ ποιητής… Ἡ 
μακαρία φύσις, ἡ ἂφθονος ἀγαθό-
της, τό ἀγαπητόν πᾶσι τοῖς λόγου 
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μετειλιφόσι, τό πολυπόθητον κάλλος, 
ἡ ἀρχή τῶν ὂντων, ἡ πηγή τῆς ζωῆς, 
τό νοερόν φῶς, ἡ ἀπρόσιτος σοφία, 
οὗτος ἐποίησεν ἐν ἀρχῇ τόν οὐρα-
νόν καί τήν γῆν… Τά ἀπό χρόνου 
ἀρξάμενα πᾶσα ἀνάγκη καί ἐν χρόνῳ 
συντελεσθῆναι». 

(Μ. Βασιλείου, Ομιλία Α΄ Εἰς τήν 

Ἑξαήμερον, Ε.Π.Ε. 29, 5-9). 

Αυτός που έγραψε για τη 
δημιουργία του κόσμου, αμέσως 
από τα πρώτα λόγια μάς φώτισε 
έντονα το νου με το όνομα του Θε-
ού λέγοντας «Ἐν ἀρχῆ ἐποίησεν ὁ 
Θεός». Πόσο καλή είναι η τάξη; 
Πρώτα έβαλε τη λέξη «αρχή» για να 
μη τον θεωρήσουν (τον κόσμο) 
χωρίς αρχή. Κατόπιν έβαλε τη λέξη 
«εποίησεν» για να δειχτεί ότι αυτό 
που δημιουργήθηκε είναι ελάχιστο 
μέρος από τη δύναμη του δημιουρ-
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γού. Εάν λοιπόν και αρχή έχει ο 
κόσμος και έχει δημιουργηθεί, ανα-
ζήτησε αυτόν που του έδωσε την 
αρχή και το δημιουργό του... Η μα-
κάρια φύση, η άφθονη αγαθότητα, 
αυτό που είναι αγαπητό από όλα 
που έχουν λογική, το πολύπόθητο 
κάλλος, η αρχή των όντων, η πηγή 
της ζωής, το νοερό φως, η απρόσι-
τη σοφία, αυτός δημιούργησε στην 
αρχή τον ουρανό και τη γη.... Αυτά 
που άρχισαν να υπάρχουν μαζί με 
το χρόνο, είναι ανάγκη να συντελε-
στούν μέσα στο χρόνο. 
 

2. «Οὕτως ἐν τῇ τοῦ παντός τάξει 
καί ἀρμονίᾳ τόν τοῦ παντός ἡγε-
μόνα νοεῖν ἀνάγκη Θεόν καί τοῦ-τον 
ἓνα καί οὐ πολλούς». 

(Μ. Αθανασίου, Κατά Ελλήνων, 
Ε.Π.Ε. 15, 76). 
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3. «Οὐ διά τό πλῆθος μόνον θαυμά-
ζομεν τοῦ Θεοῦ τήν σοφίαν, ἀλλά 
καί δι’ ἀμφότερα ταῦτα, ὃτι καί 
καλήν καί θαυμαστήν τήν κτίσιν 
ἐποίησεν». 
(Ιωάν. Χρυσοστόμου, Περί Άννης, 2, 

Ε.Π.Ε. 8 A, MPG 5, 634-635). 
 

Δε θαυμάζουμε τη σοφία του Θεού 
μόνο για το πλήθος των κτισμάτων 
Του, αλλά˙ γιατί δημιούργησε τήν 
κτίση ωραία και μεγάλη και θαυμα-
στή. 
 

4. «Μέγας εἶ, Κύριε, καί θαυμαστά 
τά ἒργα σου καί οὐδείς λόγος 
ἐξαρκέσει πρός ὕμνον τῶν 
θαυμασίων Σου». 

(Από την ευχή του Μεγάλου 
Αγιασμού και την ακολουθία του 

Βαπτίσματος). 
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5. « Εάν έπρεπε να συνοψίσω σε 
σαράντα γραμμές τα πιο αυθεντικά 
δεδομένα της γεωγονίας, θα 
αντέγραφα το κείμενο της 
Γενέσεως». 

(Αλ. Λαπαράν, Γάλλος καθηγητής 
της Γεωλογίας). 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
1. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες επι-
στημονικές θεωρίες για τη δη-
μιουργία του κόσμου; 
2. Πώς εξηγείται η μη σύγκρουση 
θρησκείας και Επιστήμης στο 
ζήτημα της δημιουργίας του 
κόσμου; 
3. Πότε και πώς δημιουργήθηκε ο 

κόσμος σύμφωνα με τη χριστια-
νική διδασκαλία; 

4. Ποια είναι η αιτία και ποιος ο 
σκοπός της δημιουργίας του 
κόσμου; 
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5. Ποια η σχέση Θεού και κόσμου 
μετά τη δημιουργία του; 

 
 

 

 
 

Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο (Άγιος 
Μάρκος, Βενετία). 
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10. Ο άνθρωπος στο αρχικό του 
μεγαλείο 
 

Με τον ίδιο τρόπο που η Γένεση 
διηγείται τη δημιουργία του κόσμου 
και το θεολογικό νόημά της διηγεί-
ται και τη δημιουργία του ανθρώ-
που. Ο Χριστιανισμός υιοθετεί τις 
αλήθειες της Γενέσεως, οι οποίες 
όμως επειδή διατυπώθηκαν με τρό-
πο σκέψης πολύ διαφορετικό από 
το σημερινό, χρειάζονται ερμηνεία 
με βάση τα σημερινά δεδομένα. Ας 
εξετάσουμε με ποιες προϋποθέσεις 
ερμηνεύεται το κείμενο και τι σημαί-
νει για μας σήμερα. 

 

α) Εισαγωγικές διευκρινίσεις  
 Το κείμενο της Γένεσης 
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γράφτηκε κατά την παράδοση από 
το Μωυσή, χρονολογείται από το 
13ο αιώνα π. Χ. και διηγείται με άλ-
ληγορικό τρόπο βαθιές αλήθειες για 
τη δημιουργία του κόσμου και του 
ανθρώπου και τη σχέση τους με το 
Θεό. Σκοπό έχει να εξηγήσει για 
ποιο λόγο ο Θεός επενέβη στην αν-
θρώπινη ιστορία και στη ζωή του 
λαού Του. Δεν είναι επιστημονική 
πραγματεία, απλά ο συγγραφέας 
χρησιμοποίησε ως μέσον γνώσεις 
της εποχής εκείνης, για να διατυ-
πώσει τις αλήθειες αυτές. 

Η σύγχρονη επιστήμη (βιολογία, 
ανθρωπολογία, παλαιοντολογία 
κτλ.) ερμηνεύει την προέλευση του 
ανθρώπου ως αποτέλεσμα βιολο-
γικής εξέλιξης από κατώτερα ζωικά 
είδη. Πρόκειται για τη θεωρία της 
εξέλιξης που πρωτοδιατυπώθηκε 
από τον Κ. Δαρβίνο (1809-1882) και 
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με διάφορες βελτιώσεις υφίσταται 
μέχρι σήμερα ως βασική θεωρία. 
Θεωρήθηκε ότι συγκρούεται με τη 
διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης 
και προκάλεσε γι' αυτό πολλές 
συζητήσεις. Όμως όταν συγκρί-
νουμε τα πορίσματα της επιστήμης 
με τη Γένεση δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι:  

 τα γεγονότα της Γένεσης δεν είναι 
ούτε ιστορικά, αλλά ούτε και μύ-
θοι• εκφράζουν υπαρξιακές αλή-
θειες για όλο το ανθρώπινο γένος 
και τον κόσμο από την αρχή της 
ιστορίας του (σε όποια εποχή και 
να την τοποθετήσουμε)• επο-
μένως αυτά ισχύουν για την αν-
θρώπινη ύπαρξη όλων των 
εποχών,  

 η επιστήμη ερευνά τα επιμέρους 
γεγονότα και προσπαθεί να βρει 
τον τρόπο που εξελίχθηκε η 
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δημιουργία από τα κατώτερα 
προς τα ανώτερα και τον άνθρω-
πο, χωρίς να μπορεί να δώσει 
απά-ντηση για το δημιουργό του. 

 

 
Η δημιουργία του Αδάμ. (Μιχαήλ 

Άγγελος, ναός της Καπέλα Σιξτίνα, 
Βατικανό). 

 
Συνεπώς δεν έχει νόημα να αντιπα-
ραβάλουμε τα πορίσματά της με τις 
θεολογικές και υπαρξιακές αλήθειες 
του κειμένου, που δίνουν έμφαση 
όχι στο πώς αλλά στο γιατί και από  
δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. 
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β) Το κείμενο της Γενέσεως 
Κεφ. 1. 26. καί εἶπεν ὁ Θεός˙ 

ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα 
ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν, καί 
ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων της θαλάσ-
σης και τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ 
καί τῶν κτηνῶν καί πάσης τῆς γῆς 
καί πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν 
ἑρπόντων ἐπί τῆς γῆς. 27 και 
εποίησε ο Θεός τον άνθρωπον, κατ’ 
εικόνα Θεού εποίησεν αυτον, άρσεν 
και θήλυ εποίησεν αυτούς. 28 και 
ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, λέγων∙ 
αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πλη-
ρώσατε την γην και κατακυριεύσατε 
αυτής και άρχετε των ιχθύων της 
θαλάσσης και των πετεινών του 
ουρανού και πάντων των κτηνών 
και πάσης της γης και πάντων των 
ερπετών των ερπόντων επί της 
γης. 29 καί εἶπεν ὁ Θεός ˙ἰδού 
δέδωκα ὑμῖν πάντα χόρτον 
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σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὃ ἐστιν 
ἐπάνω πάσης τῆς γῆς, καί πᾶν 
ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπόν 
σπέρματος σπορίμου, ὑμῖν ἔσται 
εἰς βρῶσιν. 
 Κεφ.2. 4 Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως 
οὐρανοῦ καί γῆς, ὃτε ἐγένετο, ᾗ 
ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεός τόν οὐρανό 
καί τήν γῆν 5 καί πᾶν χλωρόν 
ἀγροῦ πρό τοῦ γενέσθαι ἐπί τῆς 
γῆς καί πάντα χόρτον ἀγροῦ πρό 
τοῦ ἀνατεῖλαι˙ οὐ γάρ ἒβρεξεν ὁ 
θεός ἐπί τήν γῆν, καί ἂνθρωπος 
οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι τήν γῆν. 6 πηγή 
δε ανέβαινεν εκ της γης και επότι-
ζεν παν το πρόσωπον της γης. 7 
καί ἒπλασεν ὁ θεός τόν ἂνθρωπον 
χοῦν ἀπό τῆς γῆς καί ἐνεφύσησεν 
εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ πνοήν 
ζωῆς, καί ἐγένετο ὁ ἂνθρωπος εἰς 
ψυχήν ζῶσαν. 
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8 Καί ἐφύτευσεν κύριος ὁ θεός 
παράδεισον ἐν Ἐδέμ κατά ἀνατολάς 
καί ἒθετο ἐκεῖ τόν ἂνθρωπον, ὃν 
ἒπλασεν. 9 καί ἐξανέτειλεν ὁ θεός 
ἒτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς 
ὃρασιν καί καλόν εἰς βρῶσιν καί τό 
ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστόν καλοῦ 
καί πονηροῦ. 10 ποταμός δέ ἐκπο-
ρεύεται ἐξ Ἐδέμ ποτίζειν τόν παρά-
δεισον˙ ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσ-
σαρας ἀρχάς. 11. ὄνομα τῷ ἑνί 
Φισῶν˙ οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τήν 
γῆν Ευῒλάτ, ἐκεῖ οὗ ἐστιν τό χρυ-
σίον˙ 12 τό δέ χρυσίον τῆς γῆς 
ἐκείνης καλόν - καί ἐκεῖ ἐστιν ὁ 
ἄνθραξ καί ὁ λίθος ὁ πράσινος. 13 
καί ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ 
Γηῶν˙ οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τήν 
γῆν Αἰθιοπίας. 14 καί ποταμός ὁ 
τρίτος Τίγρις˙ οὗτος ὁ πορευόμενος 
κατέναντι Ἀσσυρίων. Ὁ δέ ποταμός 
ὁ τέταρτος, οὗτος Εὐφράτης. 
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15 Καί ἔλαβεν κύριος ὁ θεός τόν 
ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καί ἔθετο 
αὐτόν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι 
αὐτόν καί φυλάσσειν. 16 καί ἐνετεί-
λατο κύριος ὁ θεός τῷ Ἀδάμ λέγων 
Ἀπό παντός ξύλου τοῦ ἐν τῷ 
παραδείσῳ βρώσει φαγῇ, 17 ἀπό 
δέ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλόν 
καί πο-νηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ’ 
αὐτοῦ˙ ᾖ δ’ ἄν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’ 
αὐτοῦ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε. 

18 Καί εἶπεν κύριος ὁ Θεός˙ οὐ 
καλόν εἶναι τόν ἄνθρωπον μόνον˙ 
ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθόν κατ’ 
αὐτόν. 19 καί ἔπλασεν ὁ θεός ἔτι ἐκ 
τῆς γῆς πάντα τά θηρία τοῦ ἀγροῦ 
και πάντα τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ 
καί ἤγαγεν αὐτά πρός τόν Ἀδάμ 
ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά, καί πᾶν ὅ ἐάν 
ἐκάλεσε αὐτό Ἀδάμ ψυχήν ζῶσαν, 
τοῦτο ὂνομα αὐτοῦ. 
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20 Καί ἐκάλεσεν Ἀδάμ ὀνόματα 
πᾶσιν τοῖς κτήνεσιν καί πᾶσι τοῖς 
πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καί πᾶσι 
τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ, τῷ δέ Ἀδάμ 
οὐχ εὑρέθη βοηθός ὅμοιος αὐτῷ. 21 
καί ἐπέβαλεν ὁ θεός ἔκστασιν ἐπί 
τόν Ἀδάμ, καί ὕπνωσεν˙ καί ἔλαβεν 
μίαν ἐκ τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καί 
ἀνεπλήρωσεν σάρκα ἀντ’ αὐτῆς. 22 
και ὠκοδόμησεν κύριος ὁ θεός την 
πλευράν, ἥν ἔλαβεν ἀπό τοῦ Ἀδάμ, 
εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς 
τον Αδάμ. 23 καί εἶπεν Ἀδάμ. Τοῦτο 
νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καί 
σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μου˙αὕτη κλη-
θήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρός 
αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη˙ 24 ἓνεκεν 
τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τόν 
πατέρα αὐτοῦ καί τήν μητέρα αὐτοῦ 
καί προσκολληθήσεται πρός τήν 
γυναῖκα αὐτοῦ, καί ἔσονται οἱ δύο 
εἰς σάρκα μίαν. 25 καί ἦσαν οἰ δύο 
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γυμνοί, ὅ τε Ἀδάμ καί ἡ γυνή αὐτοῦ, 
καί οὐκ ἠσχύνοντο. 
 

 

Η δημιουργία του ανθρώπου. 
Φορητή εικόνα 25x35. Διά χειρός 

Νικολάου, 1999. 
 

γ) Ερμηνεία του κειμένου: η δη-
μιουργία του ανθρώπου   
 Για τη δημιουργία του κόσμου 
και του ανθρώπου υπάρχουν δυο διη-
γήσεις που αλληλοσυμπληρώνονται.  
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Η μία (Γεν. 1,26-30) δείχνει τον 
άνθρωπο να δημιουργείται την έκτη 
ημέρα από το Θεό, ο οποίος 
διαλέγεται σε πληθυντικό αριθμό: 
«ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα 
ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν». Κατά 
την ερμηνεία που έδωσε η 
Εκκλησία το «κατ' εικόνα» 
αναφέρεται στα πνευματικά εκείνα 
στοιχεία που καθορίζουν και την 
έννοια του προσώπου: είναι το 
λογικό και η ελεύθερη βούληση (το 
αυτεξούσιο). Το «καθ' ομοίωσιν» 
αναφέρεται στο βασικό στόχο που 
είναι η ομοίωση και ένωση με το 
Θεό, η θέωση. Στη χρήση του πλη-
θυντικού αριθμού η θεολογία της 
Εκκλησίας διέγνωσε έναν πρώτο 
υπαινιγμό για την τριαδικότητα του 
Θεού, που θα φανερωθεί αργότερα 
από τον Ιησού Χριστό. Στην άλλη 
αναλυτικότερη διήγηση (2,4-25), 
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που παραθέσαμε παραπάνω, 
βγαίνουν περισσότερα συμπε-
ράσματα:  

1. Ο Θεός σε μια πασίγνωστη 
αλληγορία πλάθει τον άνθρωπο 

(στ. 7) από χώμα, φυσάει στο πρό-
σωπο του και έτσι ο άνθρωπος γί-
νεται ζωντανό όν. Στο πρωτότυπο 
κείμενο αναφέρονται οι λέξεις «ψυ-
χή ζῶσα». Η λέξη «ψυχή» αντιστοι-
χεί γενικά στην έννοια «ζωή.». Ο 
συμβολισμός είναι ολοφάνερος 
από την παραδοχή ότι ο Θεός είναι 
ασώματος. Συνεπώς το «χώμα» ση-
μαίνει συμβολικά ότι ο άνθρωπος 
είναι υλικός, η υπόστασή του η υλι-
κή έχει προέλευση τη γη, ενώ η λέ-
ξη «ψυχή» χαρακτηρίζει γενικά τη 
ζωή. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν του 
ανθρώπου σε σχέση με τα άλλα 
ζωντανά όντα βρίσκεται στο «ἐνε-
φύσησεν» δηλ. την ιδιαίτερη σχέση 
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με το Θεό, που συγκροτεί την αν-
θρώπινη ύπαρξη. Η μετάδοση ενός 
πνευματικού στοιχείου δεν μπο-
ρούσε να γίνει κατανοητή διαφορε-
τικά από τους ανθρώπους της 
εποχής που γράφτηκε η Γένεση, 
ενώ το «ἐνεφύσησεν εἰς τό πρό-
σωπον αὐτοῦ πνοήν ζωῆς» είναι και 
σαφές. Δηλώνει τη μετάδοση του 
πνευματικού στοιχείου της πνοής, 
και την πνευματική συγγένεια του 
ανθρώπου με το Θεό. 

2. Στους στ. 8-14 ο Θεός τοπο-
θετεί τον άνθρωπο σε έναν κήπο 
(τον παράδεισο), που τον διασχί-
ζουν τέσσερις ποταμοί: ο Τίγρης, ο 
Ευφράτης, ο Γηών (Νείλος) και ο 
Φισών (ο Γάγγης ο Ινδικός κατά τον 
I. Δαμασκηνό). Οι ποταμοί αυτοί 
από γεωγραφική άποψη δεν έχουν 
καμιά σχέση μεταξύ τους. Πρόκειται 
επομένως για κήπο που δεν 
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εντοπίζεται σε κάποιο περιορισμέ-
νο τόπο, αλλά είναι όλη η γη που 
γίνεται κήπος με την αγάπη του 
Θεού. 

3. Στο στ. 15. ο άνθρωπος κα-
λείται να εργαστεί και να φυλάξει τη 
γη που ζει και να διατηρήσει τη 
σχέση του με το Θεό. Έτσι εγκαινιά-
ζεται η προστασία και η αγάπη που 
πρέπει να δείξει ο άνθρωπος στο 
περιβάλλον και ευλογείται η ανθρώ-
πινη εργασία. 

4. Στους στ. 16 και 17 ο Θεός 
δίνει εντολή στον άνθρωπο να μη 
φάει από τον καρπό «της γνώσης 
του καλού και του κακού» και τον 
προειδοποιεί ότι σε αντίθετη περί-
πτωση θα πεθάνει. Πρόκειται για 
μια δοκιμασία, με την οποία ο αν-
θρωπος θα δείξει αν επιδιώκει τη 
θέωση μέσα από τη χάρη του Θεού 
ή την εγωιστική αυτοθέωση. Ο 
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θανατος, φυσικός και πνευματικός, 
είναι η συνέπεια του χωρισμού του 
ανθρώπου από την πηγή της ζωής, 
το Θεό. 

5. Στο στ. 18 ο Θεός διαπιστώνει 
ότι ο άνθρωπος χρειάζεται βοηθό 
και έτσι δημιουργεί τα ζώα (στ. 19-
20) και τα οδηγεί σ' αυτόν, για να 
τους δώσει όνομα. Η ονοματοδοσία 
των ζώων δείχνει την ανωτερότητα 
του ανθρώπου και την ευθύνη που 
έχει να προστατεύει τα ζώα. Πράγ-
ματι, ήταν έθιμο την εποχή εκείνη 
όποιος έδινε όνομα σε κάποιον να 
δείχνει την εξουσία του και ταυτό-
χρονα την προστασία του απέναντι 
του. Ο άνθρωπος είναι ο κυρίαρχος 
του κόσμου, όχι για να τον καταδυ-
ναστεύει, αλλά για να τον προστα-
τεύει και να τον χρησιμοποιεί 
στοργικά και υπεύθυνα… 
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6. Η διήγηση της δημιουργίας της 

γυναίκας (στ. 21- 24) σημαίνει 
πολλά. Ο Θεός δημιουργεί τη γυ-
ναίκα ως βοηθό. Ο ρόλος της ως 
βοηθού διευκρινίζεται από τη βαθύ-
τερη έννοια της βοήθειας. Αν επρό-
κειτο για υλική βοήθεια, αυτή θα 
μπορούσαν να την προσφέρουν 
και τα ζώα (και οι νομάδες Εβραίοι 
το γνώριζαν). Συνεπώς, η βοήθεια 
αναφέρεται στον ουσιαστικότερο 
στόχο του ανθρώπου, που είναι η 
«ομοίωσις» (θέωση). Πρόκειται για 
βοήθεια στη ζωή και την ένωσή του 
με το Θεό (μετοχή στις άκτιστες 
ενέργειες). Και οι δύο άνθρωποι θα 
αλληλοβοηθούνται για να επιτύ-
χουν το «καθ' ομοίωσιν». 

7. Η γυναίκα δημιουργείται από 
το ίδιο υλικό με τον άνδρα, από την 
πλευρά του. Αυτό για την ανδρο-
κρατούμενη κοινωνία της εποχής 
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εκείνης, αλλά και μέχρι σήμερα, έχει 
μεγάλη σημασία: η γυναίκα εμφα-
νίζεται ισότιμη με τον άνδρα. Η 
δημιουργία της δείχνει ότι χαρακτη-
ριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης 
είναι το ότι τα δύο φύλα αλληλο-
συμπληρώνονται, διαφορετικά ο 
άνθρωπος είναι ελλιπής. Ο Τριαδι-
κός Θεός ως αγάπη και κοινωνία 
προσώπων δημιουργεί και μια κοι-
νωνία ανθρώπινων προσώπων. 
Τέλος, από αυτήν την κοινωνία θα 
προέλθουν όλοι οι άνθρωποι. Συνε-
πώς η διήγηση διδάσκει και την 
ουσιαστική ενότητα όλων των αν-
θρώπινων φυλών, που πρέπει με 
τη σειρά τους να χαρακτηρίζονται 
από ισοτιμία και συνεργασία. 

8. Στο στ. 24 ο Αδάμ χαρακτη-
ρίζει τη γυναίκα σάρκα από τη 
σάρκα του, εξαιτίας της οποίας ο 
άνθρωπος θα εγκαταλείψει τον 

83 / 96-97 



πατέρα και τη μητέρα του. Είναι σα-
φές ότι εδώ δηλώνεται η έλξη των 
δύο φύλων που ξεπερνάει σε έντα-
ση τις συγγενικές σχέσεις και θε-
σμοθετείται και καθαγιάζεται το 
μυστήριο του γάμου ως αποτέλε-
σμα της αγαπητικής σχέσης των 
δύο φύλων. 

 

Εφ’ υγροίς. Φορητή τοιχογραφία 

1996. Χειρ. Νικολάου. 
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9. Τέλος κατά το στ. 25 ο άνδρας 
και η γυναίκα ήταν γυμνοί και δε 
ντρέπονταν. Αυτό εκφράζει την 
αθωότητα, την ασφάλεια και την έλ-
λειψη ενοχής του ανθρώπου, λόγω 
της ουσιαστικής σχέσης του με το 
Θεό και το συνάνθρωπο του. 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. « Άκουσε ο Μαρδούκ το παράπονο 

των θεών  
κι έκανε κάτι σοφό για να τους 

βοηθήσει. 
Στράφηκε προς τον Έα για να 

μιλήσει 
και του’ πε αυτό που σκαρφίστηκε:  

Διέταξα αίμα να μαζέψουν και οστά 
λευκά. 

Απ΄αυτά τον άνθρωπο θα κάνω, 
αυτόν τον ίδιον. 

Ναι, άνθρωπος ας είναι τ όνομά του, 
αυτόν θα δημιουργήσω. 
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Χρέος του να ’ναι η λατρεία στους 
θεούς. 

Για πάντα αυτός θα τους τιμά με 
θυσίες…» 

 

«Εσύ που δημιούργησες τον 
άνθρωπο, 

του όρισες τη λατρεία για τους 
θεούς. 

Ποτέ να μην ξεχάσει ο άνθρωπος 
τον λόγο σου, 

γιατί αυτός είναι δικός σου, έργο 
των χειρών σου»  

Απόσπασμα από το Βαβυλωνιακό 
έπος Ενούμα Ελίς, σχετικό με τη 

δημιουργία του ανθρώπου (γλωσ. 
προσαρμογή από τον Αθ. Π. Χα-

στούπη, Ουσία της θρησκείας, 
Αθήναι 1981, σ. 20).  

 

2. «Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο 
από ορατή και αόρατη φύση, με τα 
ίδια του τα χέρια κατ' εικόνα και καθ' 
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ομοίωση από τη γη αφού διέπλασε το 
σώμα και αφού του έδωσε λογική και 
νοερή ψυχή με τη δική του πνοή, 
αυτό που αποκαλούμε θεία εικόνα• 
γιατί το «κατ' εικόνα» φανερώνει τη 
νοερή και αυτεξούσια φύση, ενώ το 
«καθ' ομοίωσιν» την κατά το δυνατό 
ομοίωση στην αρετή. Το σώμα και η 
ψυχή πλάστηκαν ταυτόχρονα, και όχι 
το ένα πρώτα και το άλλο ύστερα 
κατά τις φλυαρίες του Ωριγένη.  
Ο Θεός, λοιπόν, δημιούργησε τον 
άνθρωπο άκακο, ευθύ, ενάρετο, άλυ-
πο, αμέριμνο, λαμπρυνόμενο με κάθε 
αρετή, στολισμένο με όλα τα αγαθά, 
σαν ένα δεύτερο κόσμο, μικρό σε 
μεγάλο, άλλον άγγελο, μικτό προ-
σκυνητή, επόπτη της ορατής κτί-
σεως, μύστη της νοητής, βασιλιά 
των όσων βρίσκονται στη γη, βασι-
λευόμενο από πάνω, επίγειο και 
ουράνιο, πρόσκαιρο και αθάνατο, 
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ορατό και νοούμενο, μέσον μεγα-
λείου και ταπεινότητος, τον ίδιο 
πνεύμα και σάρκα, σάρκα για την 
έπαρση, πνεύμα για τη χάρη, το 
πρώτο για να πάσχει από τη σάρκα 
και να θυμάται και να διαπαιδαγωγεί-
ται, το δεύτερο για να μένει με τη 
χάρη στον Θεό και να δοξάζει τον 
ευεργέτη, να φιλοτιμείται για το 
μεγαλείο, να περνά εδώ τη ζωή του, 
δηλαδή στην παρούσα φάση, και 
αλλού να εξέρχεται στον μελλοντικό 
αιώνα, και - πέρας του μυστηρίου - 
να θεώνεται με την τάση προς το 
Θεό, να θεώνεται όμως με τη μετοχή 
στη θεία λάμψη και όχι να μεταβαίνει 
στη θεία ουσία»  

(Ιωάννου Δαμασκηνού, Έκδοσις 
ακριβής της ορθοδόξου πίστεως, 12 

(26), Μετάφρ. Ν. Ματσούκα, 
Θεσσαλονίκη 1976, σ. 151-153).  
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Ποια είναι η χριστιανική 

διδασκαλία για τη δημιουργία του 
ανθρώπου; 

2. Ποια σημασία έχουν οι αλήθειες 
του κειμένου της Βίβλου για τη 
σημερινή σχέση του ανθρώπου 
με το φυσικό περιβάλλον; 

3. Μπορούμε να συμπεράνουμε 
σύμφωνα με τη Βίβλο ότι η 
γυναίκα είναι κατώτερη από τον 
άνδρα; 

4. Συγκρίνετε τις σχέσεις Θεού και 
ανθρώπου της Βίβλου με τις 
σχέσεις που προκύπτουν από τη 
μυθολογική διήγηση του 
βαβυλωνιακού έπους Ενούμα 
Ελίς (βλ. κείμενο 1). 

5. Σε πολλές θρησκείες ή αιρέσεις 
το σώμα του ανθρώπου 
θεωρείται κάτι κακό ή αμαρτωλό 
σε σχέση με την ψυχή. Διδάσκει 
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κάτι τέτοιο η Βίβλος; (βλ. και κεί-
μενο 2). Στηρίξτε την άποψή σας. 
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11. Γιατί υπάρχει το κακό στον 

κόσμο;  

Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο 
και τον άνθρωπο «καλά λίαν»(Γεν. 
1, 31). Ωστόσο, παρατηρούμε από 
την καθημερινή μας ζωή ότι στον 
κόσμο υπάρχει το κακό. Από πού 
προέρχεται και τι συνέπειες έχει; 
Ποια η θέση του Θεού και ποια η 
ευθύνη του ανθρώπου; Αυτά τα ε-
ρωτήματα θα μας απασχολήσουν 
στο σημερινό μάθημα. 
 

α) Τι είναι κακό; 

Όσον αφορά στη φύση και την 
προέλευση του κακού πρέπει να 
διευκρινίσουμε ότι το κακό δεν 
υπάρχει ως δημιούργημα και ο 
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Θεός δεν ευθύνεται γι' αυτό. Υπάρ-
χει ως διακοπή της σχέσης του κτι-
στού κόσμου με το Θεό, σχέση που 
είναι απαραίτητη για να παραμείνει 
ο κόσμος ζωντανός, αφού από μό-
νος του δεν έχει ζωή. Η διακοπή 
της σχέσης προέρχεται από τον 
άνθρωπο που ως «αυτεξούσιος» 
θέλησε να γίνει θεός χωρίς το Θεό. 
Έτσι επέλεξε τη διακοπή της σχέ-
σης του με το Θεό που τον ζωο-
ποιούσε και επιστρέφει στο μηδέν 
συμπαρασύροντας και την υπόλοι-
πη κτίση, αφού είναι ο ηγέτης της. 
Ο Θεός δε δημιουργεί το κακό, αλλά 
δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα 
της επιλογής, αφού τον έχει δη-
μιουργήσει με ελεύθερη βούληση 
(αυτεξούσιο) κι εκείνος επιλέγει να 
γίνει ίσος με το Θεό μέσω της 
ανυπακοής.      

92 / 100 



β) Προπατορικό αμάρτημα: 
αφετηρία του κακού 

Σύμφωνα με τη διήγηση της Π. 
Διαθήκης (3ο κεφ. της Γενέσεως), ο 
Θεός είχε προειδοποιήσει τον αν-
θρωπο ότι, αν φάει από τον καρπό 
του δένδρου της γνώσης του καλού 
και του κακού, θα πεθάνει. Η εντολή 
αυτή είχε σκοπό να περιφρουρήσει 
και να ενισχύσει τη σχέση του αν-
θρώπου με το Θεό και όχι να του 
στερήσει τη γνώση. Ο Θεός έπλασε 
τον άνθρωπο ικανό να διακρίνει το 
καλό από το κακό και του έδωσε 
την ελευθερία επιλογής. Ο Θεός με 
την εντολή αυτή καλεί τον άνθρωπο 
να μην προχωρήσει σ' αυτήν τη 
γνώση, που θα ήταν γνώση του 
κακού, αλλά αντίθετα να προχωρή-
σει στη θέωση, να γίνει κατά χάριν 
θεός μέσα από τη σχέση του με το 
Θεό. Η ανυπακοή στην εντολή του 
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Θεού ήταν η ουσία του κακού, ενώ 
η σχέση αγάπης μαζί Του θα ήταν ο 
μόνος τρόπος για να συνεχίσει να 
ζει σε κοινωνία με το Θεό.  

Ωστόσο, στη σχέση του ανθρώ-
που με το Θεό παρεμβάλλεται μια 
άλλη πνευματική ύπαρξη, ένα κτί-
σμα, που εφευρίσκει το κακό, ο σα-

τανάς, με τη μορφή φιδιού1 

(βλ. υποσημείωση).  
---------------------------- 

1. Εννοείται ότι πρόκειται για συμ-
βολική διήγηση και δεν πρόκειται 
για κανονικό φίδι, αφού μιλάει 
ανθρώπινα και εμφανίζεται εξυ-
πνότερο από τον άνθρωπο. Η Εκ-
κλησία ερμηνεύει την παρουσία 
του φιδιού ως μεταμορφωμένη 
ένυλη παρουσία του διαβόλου, 
που αρχικά είχε δημιουργηθεί από 
το Θεό μαζί με άλλες όμοιες 
υπάρξεις, τους αγγέλους. Επέλεξε  
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που διαβάλλει το Θεό, λέγοντας ότι 
η απαγόρευσή του απέβλεπε στο 
να μη διανοιχθούν οι οφθαλμοί τους 
και γίνουν οι άνθρωποι ως θεοί με 
τη γνώση του καλού και του κακού. 
Ο άνθρωπος επιλέγει τελικά να γί-
νει θεός με λάθος τρόπο, δηλαδή 
χωρίς τη μοναδική δυνατότητα που 
υπήρχε για τη θέωση: την ταπείνω-
ση και την υπακοή στο Θεό και 
επομένως τη μετοχή στη χάρη του 
Θεού. Έτσι, όταν οι άνθρωποι πεί-
θονται στα λόγια του πονηρού, 
γνωρίζουν πράγματι το κακό, αλλά 
την ίδια στιγμή συνειδητοποιούν  
---------------------------- 
όμως, τη διακοπή της σχέσης με το 
Θεό, εφευρίσκοντας έτσι το κακό, 
με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε 
«Σατανά» (εβραϊκά= «αντίπαλος») ή 
«διάβολο» (ελληνικά «αυτός που 
συκοφαντεί»). 

95 / 101 



ότι είναι γυμνοί, έχει εκλείψει η 
αθωότητα και ο ένας είναι εκτεθει-
μένος απέναντι στο βλέμμα του άλ-
λου. Λίγο αργότερα κρύβονται και 
από το βλέμμα του Θεού που τους 
αναζητά. Οι άνθρωποι έγιναν «σαν 
θεοί», αλλά η «θεϊκότητά» τους είναι 
μια γυμνή «θεϊκότητα» που οδηγεί 
στο θάνατο και όχι στη θέωση, για 
την οποία είχαν δημιουργηθεί. 

 

γ) Συνέπειες του κακού 
Η διήγηση της Π. Διαθήκης δε 

σταματά εκεί. Ο Θεός αναγγέλλει τις 
συνέπειες που θα έχει η εμφάνιση 
του κακού. Η ζωή στο εξής θα είναι 
δύσκολη χωρίς τη σχέση αγάπης 
με το Θεό. Στη γυναίκα η μητρότητα 
θα συνδεθεί με τον πόνο και θα εμ-
φανιστεί η κυριαρχία και η εξάρτη-
σή της από τον άντρα. Ο άντρας θα 
καταβάλλει μεγάλο σωματικό κόπο 
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και με ιδρώτα θα λύνει τα βιοπορι-
στικά του προβλήματα, ενώ και το 
περιβάλλον θα γίνει απειλητικό.  

Τα παραπάνω είναι μικρό δείγ-
ματων ευρύτερων συνεπειών του 
κακού, που δεν αφορά πλέον μόνο 
σε μια πτυχή της ζωής του ανθρώ-
που αλλά σε όλες και μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής:  

1. διακοπή της σχέσης με το Θεό 
(πνευματικός θάνατος και σωματι-
κός) 
2. σύγκρουση του ανθρώπου με το 
συνάνθρωπο του (κοινωνικό κακό) 
3. διαστροφή των σχέσεων με το 
φυσικό περιβάλλον, που γίνεται 
εχθρικό.  

Οι αλήθειες του κειμένου αυτού 
είναι διαχρονικές, αφού μέσα από 
την κληρονομική μετάδοση των  
συνεπειών του κακού (προπατορι-
κό αμάρτημα) αυτό είναι πλέον  

97 / 102 



 
Θάνατος ανθρώπων από πείνα. Μια 
απ’ τις δραματικότερες εκφράσεις 

του κακού στον κόσμο. 
 

πανανθρώπινο φαινόμενο. Πράγ-
ματι το κακό διαπερνά όλες τις δο-
μές και «μολύνει» την ανθρώπινη 
κοινωνία με γνωστά αποτελέσματα: 
ανθρώπινες συνειδήσεις διαφθείρο-
νται από κακές κοινωνικές συνθή-
κες (εκμετάλλευση, πόλεμοι, ανο-
μία, διάλυση των κοινωνικών θε-
σμών) ή άλλες φορές σωστές 
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κοινωνικές δομές (οικογένεια, 
εκπαίδευση, νόμοι) αμαυρώνονται 
από διεφθαρμένα πρόσωπα. 
 

δ) Ο Θεός και το κακό 
Μέχρι εδώ έγινε σαφές ότι δεν είναι 
ο Θεός υπεύθυνος για το κακό. 
Γιατί όμως δεν το εμποδίζει; Η σχέ-
ση Θεού και κτίσης χαρακτηρίζεται 
από την ελευθερία, επειδή ο Θεός 
είναι ελεύθερος και σέβεται την 
ελευθερία των δημιουργημάτων 
του. Συνεπώς, αν ο Θεός εμπόδιζε 
τη δυνατότητα επιλογής των ελεύ-
θερων κτισμάτων Του (ακόμη και το 
να επιλέξουν το κακό), θα ήταν σαν 
να αρνούνταν τον εαυτό Του. Ωστό-
σο, δεν αφήνει το δημιούργημά του 
αβοήθητο. Ο άνθρωπος ως «μολυ-
σμένος» από το κακό αδυνατεί να 
θεραπευτεί με τις δικές του δυνά-
μεις, ενώ ταυτόχρονα ζητά βοήθεια 
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Το κακό ανιχνεύεται απ’ όλα στις 
σχέσεις ανθρώπου προς άνθρωπο. 

Είσοδος από το ναζιστικό στρατόπεδο 
συγκέντρωσης του Νταχάου, σύμβολα 
του παραλογισμού και της θηριωδίας 

στις σχέσεις των ανθρώπων. 
 

 
από ψεύτικους θεούς που κατά-
σκευάζει στη θέση του αληθινού. 
Έτσι ο Θεός επιλέγει να βοηθήσει 
τον κόσμο μέσω του Υιού Του. Με 
την ενανθρώπηση του Υιού και 
Λόγου του Θεού καταπολεμείται ο 
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θάνατος, συντρίβεται το κακό και 
δημιουργείται ένας νέος «καινός» 
άνθρωπος, που δεν κυριαρχείται 
από το θάνατο, δίνοντας στον αν-
θρωπο τη δυνατότητα να πολεμή-
σει εκείνος πλέον το κακό. Η Ανά-
σταση του Χριστού είναι το πρώτο 
γεγονός του ερχομού της Βασιλείας 
του Θεού. στην οποία το κακό και η 
βασική του συνέπεια, ο θάνατος, δε 
θα υπάρχουν πια.  
 

ε) Η ευθύνη του ανθρώπου 
Στη διήγηση για το προπατορικό 

αμάρτημα δίνονται ελάχιστες πλη-
ροφορίες για τον «εφευρέτη του κα-
κού» διάβολο, που εισηγήθηκε 
στον άνθρωπο την παρακοή. Είναι 
φανερό ότι η έμφαση δίνεται στην 
ευθύνη και το ρόλο του ανθρώπου. 
Επίσης, το γεγονός ότι ο άνθρωπος 
αισθάνεται γυμνός, ενώ ο Θεός τον 
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ρωτά «ποιος σου είπε ότι είσαι γυ-
μνός;» (Γεν. 3, 11), δείχνει ότι ο αν-
θρωπος μόνος του κόβει τις γέφυ-
ρες επικοινωνίας, ενώ ο Θεός 
παραμένει πάντα με το ίδιο ενδια-
φέρον για τον άνθρωπο. Είναι, λοι-
πόν, ιδιαίτερη η ευθύνη του ανθρώ-
που για την εμφάνιση του κακού. 
Την ίδια ευθύνη φέρει ο άνθρωπος 
και για την καταπολέμησή του. 

Εφόσον με την ανάσταση του 
Χριστού «ο θάνατος δεν κυριεύει 
πια», είναι ευθύνη του ανθρώπου να 
συνδεθεί μ' Εκείνον, να φέρει τις 
συνέπειες της Ανάστασης σε όλες 
τις πτυχές της καθημερινότητας και 
να νικήσει κι ο ίδιος μαζί με το Χρι-
στό το κακό. Αυτό γίνεται όταν συμ-
μετάσχει στο θάνατο και την ανά-
σταση του Χριστού στο Βάπτισμα 
και τη θεία Ευχαριστία και ταυτό-
χρονα: 
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• καταπολεμεί τα πάθη που τον 
υποδουλώνουν 
• αλλάζει τις άδικες κοινωνικές 
δομές 
• αγαπά και θυσιάζεται για τους 
συνανθρώπους του 
• επανασυνδέεται σωστά με το 
φυσικό περιβάλλον. 

Η αγωνιστική επιμονή στην κα-
θημερινή ζωή για την επικράτηση 
της Βασιλείας του Θεού και την κα-
τάργηση των συνεπειών της αμαρ-
τίας, με τη συμμετοχή στη ζωή του 
σώματος του Χριστού, την Εκ-
κλησία, είναι προσφορά στη ζωή 
ολόκληρου του κόσμου. Στην κα-
τεύθυνση αυτή οι άγιοι της Εκκλη-
σίας αποτελούν πολύτιμα παρα-
δείγματα. Αν και ο αγώνας φαίνεται 
άνισος, ο Χριστός ενεργεί μέσα από 
τα πρόσωπα των Αγίων και όλης 
της Εκκλησίας σε κάθε εποχή, ώστε 
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να καλύπτει τις προσωπικές 
αδυναμίες και ελλείψεις και με την 
αγωνιστική επιμονή όλων να 
προετοιμάζεται ένας καινούργιος 
κόσμος χωρίς το κακό.  
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. Ὁ δε ὂφις ἦν φρονιμώτατος 
πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπί τῆς γῆς, 
ὧν ἐποίησεν κύριος ὁ θεός˙ καί εἶπεν 
ὁ ὂφις τῇ γυναικί. Τί ὃτι εἶπεν ὁ θεός 
Οὐ μή φάγητε ἀπό παντός ξύλου τοῦ 
ἐν τῷ παραδείσῳ; 2 καί εἶπεν ἡ γυνή 
τῷ ὂφει. Ἀπό καρποῦ ξύλου τοῦ ἐν 
τῷ παραδείσῳ φαγόμεθα, 3 ἀπό δέ 
καρποῦ τοῦ ξύλου, ὃ ἐστιν ἐν μέσῳ 
τοῦ παραδείσου, εἶπεν ὁ θεός Οὐ 
φάγεσθε ἀπ’ αὐτοῦ οὐδέ μή ἃψησθε 
αὐτοῦ, ἳνα μή ἀποθάνητε. 4 καί εἶπεν 
ὁ ὂφις τῇ γυναικί. Οὐ θανάτῳ ἀπο-
θανεῖσθε˙ 5 ᾔδει γάρ ὁ θεός ὃτι ἐν ᾗ 
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Η συντριβή του κακού. Από το Μηνο-
λόγιο του Βασιλείου (περ. 100 μ.Χ., 

Βιβλιοθήκη του Βατικανού. 
 

 ἄν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ, διανοι-
χθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοί, καί 
ἒσεσθε ὡς θεοί γινώσκοντες καλόν 
καί πονηρόν. 6 καί εἶδεν ἡ γυνή ὃτι 
καλόν τό ξύλον εἰς βρῶσιν καί ὃτι 
ἀρεστόν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καί 
ὡραῖον ἐστιν τοῦ κατανοῆσαι, καί 

105 / 105-106 



λαβοῦσα τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἒφαγεν˙ 
καί ἒδωκεν και τῷ ἀνδρί αὐτῆς μετ’ 
αὐτῆς καί ἒφαγον. 7 καί διηνοί-
χθησαν οἱ ὀφθαλμοί τῶν δύο, καί 
ἒγνωσαν ὃτι γυμνοί ἦσαν καί ἒρρα-
ψαν φύλλα συκῆς καί ἐποίησαν 
ἑαυτοῖς περιζώματα . 8 Και ἤκουσαν 
τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ περι-
πατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τό 
δειλινόν, καί ἐκρύβησαν ὃ τε Ἀδάμ 
καί ἡ γυνή αὐτοῦ ἀπό προσώπου 
Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἐν μέσω τοῦ ξύ-
λου τοῦ παραδείσου. 9 καί ἐκάλεσε 
Κύριος ὁ Θεός τόν Ἀδάμ καί εἶπεν 
αὐτῷ˙ Ἀδάμ, ποῦ εἶ; 10 καί εἶπεν 
αὐτῷ∙ τῆς φωνῆς σου ἤκουσα περι-
πατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καί 
ἐφοβήθην, ὃτι γυμνός εἰμι, καί 
ἐκρύβην. 11 καί εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός˙ 
τίς ἀνήγγειλέ σοι ὃτι γυμνός εἶ, εἰ μή 
ἀπό τοῦ ξύλου, οὖ ἐνετειλάμην σοι 
τούτου μόνου μή φαγεῖν, ἀπ’ αὐτοῦ 
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ἔφαγες; 12 καί εἶπεν ὁ Ἀδάμ˙ ἡ γυνή, 
ἣν ἔδωκας μετ’ ἐμοῦ, αὓτη μοι 
ἔδωκεν ἀπό τοῦ ξύλου, καί ἔφαγον. 
13 καί εἶπε Κύριος ὁ Θεός τῆ 
γυναικί˙ τί τοῦτο ἐποίησας; καί εἶπεν 
ἡ γυνή˙ ὁ ὂφις ἠπάτησές με, καί 
ἔφαγον. 14 καί εἶπε Κύριος ὁ Θεός 
τῷ ὂφει˙ ὃτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικα-
τάρατος σύ ἀπό πάντων τῶν κτηνῶν 
καί ἀπό πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπί 
τῆς γῆς˙ ἐπί τῷ στήθει σου καί τῇ 
κοιλίᾳ πορεύσῃ καί γῆν φαγῇ πάσας 
τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. 15 καί 
ἔχθραν θήσω ἀνά μέσον σοῦ καί ἀνά 
μέσον τῆς γυναικός καί ἀνά μέσον 
τοῦ σπέρματός σου καί ἀνά μέσον 
τοῦ σπέρματος αὐτῆς˙ αὐτός σου 
τηρήσει καφαλήν, καί σύ τηρήσεις 
αὐτοῦ πτέρναν. 16 καί τῆ γυναικί 
εἶπε˙ πληθύνων πληθυνῶ τάς λύπας 
σου καί τόν στεναγμόν σου˙ ἐν 
λύπαις τέξη τέκνα, καί πρός τόν 
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ἂνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καί 
αὐτός σου κυριεύσει. 17 τῷ δέ Ἀδάμ 
εἶπεν˙ ὃτι ἢκουσας τῆς φωνῆς τῆς 
γυναικός σου καί ἔφαγες ἀπό τοῦ 
ξύλου, οὗ ἐνετειλέμην σοι τουτου 
μόνου μή φαγεῖν, ἀπ’ αὐτοῦ ἔφαγες, 
ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις 
σου˙ ἐν λύπαις φαγῇ αὐτήν πάσας 
τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου˙ 18 
ἀκάνθας καί τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, 
καί φαγῇ τόν χόρτον τοῦ ἀγροῦ.19 
ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ 
τόν ἂρτον σου, ἓως τοῦ ἀποστρέψαι 
σε εἰς τήν γῆν, ἐξ ἦς ἐλήφθης, ὅτι γῆ 
εἶ καί εἰς γῆν ἀπελεύσῃ. 

(Γέν. 3, 1-19) 
 

2. «Έπρεπε λοιπόν ο άνθρωπος, 
αφού πρώτα δοκιμαστεί και με την 
πείρα, ύστερα από την τήρηση της 
αρετής, να τελειωθεί, και έτσι να 
πάρει την αφθαρσία σαν έπαθλο 
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αρετής γιατί, αφού δημιουργήθηκε 
μέσος μεταξύ Θεού και ύλης, μετά 
την απαλλαγή του από τη φυσική 
σχέση προς τα όντα με την τήρηση 
της εντολής και με την ένωση κατά 
την έξη προς το Θεό, επρόκειτο να 
πάρει την αμετακίνητη παγιότητα 
στο καλό, αλλά με την παράβαση 
αφού κινήθηκε μάλλον προς την ύλη 
και απέσπασε το νου από την αιτία 
του, εννοώ το Θεό, παραδόθηκε στη 
φθορά και έγινε παθητός και θνητός, 
αντί να γίνει απαθής και αθάνατος, 
και έχει πια ανάγκη από σύζευξη και 
ρευστή γέννηση και, από πόθο για τη 
ζωή, προσκολλήθηκε στα ευχάριστα, 
σαν να ’ναι αυτά τα συστατικά της, 
επιπλέον μισεί άφοβα όλους αυτούς 
που προκαλούν τη στέρηση αυτών 
και μεταφέρει την έφεση από τον 
Θεό προς την ύλη, ενώ τον θυμό από 

109 / 107 



τον πράγματι εχθρό της σωτηρίας 
προς τον πλησίον του». 

(Ιωάννου Δαμασκηνού, Έκδοσις 
ακριβής της ορθοδόξου πίστεως, 30 

(44) μετάφρ. Ν. Ματσούκα, 
Θεσσαλονίκη 1976, σ.207) 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
1. Συχνά μιλάμε για το «βασίλειο 
του κακού». Πόσο σωστή είναι αυτή 
η έκφραση; 
2. Ο Χριστιανισμός μιλά για νίκη 
κατά του θανάτου. Εννοεί μόνο το 
σωματικό θάνατο; Τι θα συνέβαινε 
σε μια κοινωνία που θα 
ξεπερνιόταν μόνο ο σωματικός 
θάνατος; 
3. Δώστε παραδείγματα φθοράς 
κοινωνικών θεσμών από το κακό. 
4. Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε 
στην προσπάθεια για την επικρά-
τηση του καλού;  
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12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της Ορθοδοξίας 
 
 Όπως είναι γνωστό από προ-
ηγούμενες τάξεις η Εκκλησία του 
Χριστού διασπάστηκε με το Σχίσμα 
το 1054 στα δύο, στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία και στη Ρωμαιοκαθολική, 
από την οποία κατά τη Μεταρρύθ-
μιση αποσχίσθηκαν οι Προτεστά-
ντες ή Διαμαρτυρόμενοι (16ος αι.). 
Τι σημαίνει όμως Ορθοδοξία και σε 
τι διαφέρει, εκτός από τις δογματι-
κές διαφορές, από την υπόλοιπη 
χριστιανοσύνη; Τι σημασία έχει η 
διαφορά αυτή για την καθημερινή 
μας ζωή; Αυτά είναι ερωτήματα που 
θα εξετάσουμε σήμερα. 
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α) Η έννοια της Ορθοδοξίας 
 Όταν αναφερόμαστε στην Ορθό-
δοξη Εκκλησία, η λέξη ορθοδοξία 
σημαίνει την ορθή δόξα, την ορθή 
πίστη στο Θεό. Η ορθή όμως αυτή 
πίστη δεν είναι τυφλή προσκόλλη-
ση σε κάποιο ιδεολόγημα. Είναι η 
βιωμένη πίστη του συνόλου της 
Εκκλησίας από την εποχή των 
Αποστόλων στην Αποκάλυψη του 
Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Αυ-
τήν την πίστη τη ζει κανείς σε κάθε 
τοπική σύναξη όπου τελείται η Θεία 
Ευχαριστία όπως αυτή ξεκίνησε 
από την πρώτη Εκκλησία και συνε-
χίζεται μέχρι και σήμερα. Στην ευχα-
ριστιακή αυτή κοινότητα μετέχει ο 
κλήρος και ο λαός. Αυτό που έζη-
σαν και ζουν εκεί το διατύπωσαν 
και το διατυπώνουν προφορικά και 
γραπτά και το παραδίδουν από 
γενιά σε γενιά. 
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β) Χαρακτηριστικά της Ορθο-
δοξίας  
 1. Σύσταση και διοίκηση της 
Εκκλησίας. Κατά την ορθόδοξη δι-
δασκαλία εφόσον η φανέρωση της 
Εκκλησίας γίνεται στα πλαίσια της 
τοπικής ευχαριστιακής σύναξης 
πρωταρχικό ρόλο για τη σύσταση 
της Εκκλησίας παίζει η αδιάκοπη 
συνέχεια και σωστή λειτουργία αυ-
τής της σύναξης. Αυτά τα διασφα-
λίζει ο θεσμός του επισκόπου όταν 
αδιάσπαστα συνεχίζεται από την 
εποχή των αποστόλων, όταν βρί-
σκεται σε κοινότητα πίστεως με 
τους υπόλοιπους επισκόπους και 
όταν περιβάλλεται από τον πιστό 
λαό. Το σύνολο των επισκόπων 
ενός τόπου ή όλης της Εκκλησίας 
λαμβάνει αποφάσεις και διοικεί με-
σα από το θεσμό της Συνόδου και 
ειδικά της Οικουμενικής που 
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φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα.   
 Από τους Ρωμαιοκαθολικούς ο 
Επίσκοπος (Πάπας) Ρώμης θεωρεί-
ται διάδοχος του Πέτρου που κατά 
την άποψή τους ήταν επικεφαλής 
των αποστόλων και αρχηγός της 
Εκκλησίας. Έτσι προέκυψε μια Εκ-
κλησία με ισχυρή διοίκηση, αλλά με 
κληρικοκρατικά και συγκεντρωτικά 
χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικό 
του διοικητικού συγκεντρωτισμού 
και της απόλυτης εξουσίας του πά-
πα είναι η αντίληψη για το αλάθητο 
του, και ο απόλυτος ρόλος του στη 
λήψη αποφάσεων σε κάθε Σύνοδο 
Επισκόπων. Ωστόσο, μετά τη Β' 
Σύνοδο του Βατικανού (1962- 1965) 
αναβαθμίστηκε η θέση των υπόλοι-
πων Επισκόπων στη διοίκηση της 
Εκκλησίας. Αναγνωρίστηκε επίσης 
ο ιδιαίτερος ρόλος των λαϊκών στο 
σώμα της Εκκλησίας και 
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προωθήθηκε η ενεργότερη συμμε-
τοχή τους στη λατρεία. Οι Προτε-
στάντες, που είναι όλες εκείνες οι 
χριστιανικές Ομολογίες που 
προέκυψαν μετά τη Μεταρρύθμιση, 
όπως Λουθηρανοί*, Καλβινιστές*, 
Βαπτιστές* κτλ., αντέδρασαν στο 
συγκεντρωτισμό της Ρωμαιοκαθο-
λικής Εκκλησίας.  

 
Eξωκκλήσι της Πάτμου 

 
Επίσης κατάργησαν ουσιαστικά τις 
εκκλησιαστικές δομές, μερικές από 
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τις οποίες παρέμειναν μόνο για 
πρακτικούς λόγους. Η λεγόμενη σύ-
νοδος ή Συνέδριο των Προτεστα-
ντών είναι κάτι αντίστοιχο με τα 
Κοινοβούλια των κρατών και υπα-
κούει στην αρχή της αντιπροσω-
πευτικότητας. Η αρχή αυτή έχει θε-
τικά στοιχεία αφού ο χριστιανός δε 
ζει υπό πνευματική καταπίεση. 
Όμως, δε διασφαλίζει την υπόστα-
ση της Εκκλησίας: κάθε προτεστα-
ντική κοινότητα διαμορφώνει ου-
σιαστικά τη δική της διδασκαλία, ξε-
χωριστά από τις άλλες και από την 
ιστορική συνέχιση της πρώτης Εκ-
κλησίας. Η πολυδιάσπαση των 
Προτεσταντών που προήλθε έτσι 
επιχειρείται να ξεπεραστεί στις με-
ρες μας με τον Οικουμενικό διάλο-
γο. 

2. Εκκλησία και Παράδοση. Η 
Ορθόδοξη Εκκλησία κατανοεί τον 
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εαυτό της ως την ιστορική συνέχεια 
της αρχαίας Εκκλησίας, των Από-
στόλων, των αγίων, των Πατέρων 
της Εκκλησίας. Σέβεται την παρά-
δοση, την παραδομένη διδασκαλία 
και λατρεία, όπως αυτή βιώθηκε 
στην ιστορική της πορεία, την 
οποία επιβεβαιώνει και αναπτύσ-
σει (βλ. επόμενο μάθημα). Αξιοποιεί 
και εξηγεί τον πλούτο που της πα-
ραδόθηκε ανάλογα με τις ανάγκες 
και τα ερωτήματα κάθε εποχής. Οι 
Ρωμαιοκαθολικοί, αναπτύσσοντας 
ως άξονα της Εκκλησίας τον παπι-
κό θεσμό, υπέταξαν την Παράδοση 
στην ολοκληρωτική δομή του θε-
σμού αυτού, ο οποίος μπορεί να 
διακηρύξει και νέα δόγματα, όπως 
συνέβη στο παρελθόν (παράδειγμα 
η άσπιλη* σύλληψη της Θεοτόκου ή 
το Καθαρτήριο πυρ).       
 Μετά τη Β' Βατικανή σύνοδο 
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όμως ορίστηκε ότι η Εκκλησία συ-
νολικά αντλεί τη βεβαιότητα της 
αλήθειας της πίστης όχι μόνο από 
την Αγία Γραφή αλλά από την ολό-
τητα της Παράδοσης. Οι Προτεστα-
ντες αρνούμενοι τις αυθαιρεσίες του 
πάπα αρνήθηκαν μαζί και το Ρω-
μαιοκαθολισμό, και το νήμα που 
τους ένωνε με τη συνέχεια της Εκ-
κλησίας. Βάσισαν την πίστη τους 
μόνο στην Αγία Γραφή και αρνήθη-
καν οποιαδήποτε έννοια Παράδο-
σης. Έτσι όμως έχασαν τη δυνατό-
τητα να αντιμετωπίζουν όποια προ-
βλήματα παρουσιάζονταν στην 
εποχή τους και για να ξεπεράσουν 
αυτήν τη δυσκολία δημιούργησαν 
ένα ιδεολογικό σύστημα αρχών 
που διαμόρφωνε κάθε ομάδα όπως 
ήθελε με βάση κείμενα διακήρυξης 
κοινά αποδεκτών αρχών (τις Ομο-
λογίες*), χωρίς καμία εγγύηση ότι 
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αυτός ο Χριστιανισμός είχε εφαρμο-
στεί μέσα στην ιστορία. Μετά τη  

 

 
Το εσωτερικό του κοινοτικού ναού, 

Βίττεμπεργκ όπου κήρυξε ο 
Λούθηρος 

 
δεκαετία του 60 όμως και υπό την 
επίδραση του διαλόγου με τους 
Ορθόδοξους υπήρξε θετικότερη 
ανταπόκρισή τους σε βασικά στοι-
χεία της Παράδοσης της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και του λειτουργικού της 
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πλούτου 

 3. Η ασκητικότητα. Η Ορθόδοξη 
Εκκλησία χαρακτηρίζεται από α-
σκητικότητα που τη βλέπει κανείς 
όχι μόνο στη μοναστική ζωή αλλά 
και στη ζωή κάθε χριστιανού. Κα-
θώς ο Χριστός με τη ζωή και το έρ-
γο Του εγκαινιάζει τη Βασιλεία του 
Θεού, ο χριστιανός ασκεί τον εαυτό 
του για να δεχθεί το Χριστό και μαζί 
Του να επανανοηματοδοτήσει τον 
κόσμο και να τον προετοιμάσει για 
τον ερχομό της Βασιλείας. Η προ-
ετοιμασία αυτή και η διαμόρφωση 
του εαυτού μας γίνεται και με τη 
συμμετοχή του σώματος (νηστεία, 
αγρυπνίες κτλ.) γεγονός που εξηγεί 
γιατί η ορθόδοξη εκκλησιαστική 
ζωή εμπεριέχει εκτός από την 
πνευματική και τη σωματική άσκη-
ση που αναμειγνύεται με τη χαρά 
της ανάστασης. Στη Ρωμαιοκαθο-
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λική Εκκλησία η άσκηση συνδέθηκε 
πολύ νωρίς, και παρά τους 
αξιόλογους ασκητές που ανέδειξε, 
με την προσπάθεια του ανθρώπου 
να ταυτιστεί κυρίως με τη 
Σταύρωση του Χριστού, να μιμηθεί 
Εκείνον και θυσιαζόμενος να 
προσφέρει αγάπη. Ο άνθρωπος, 
για να δικαιωθεί, πρέπει να θυσιά-
ζεται και να παράγει έργα πίστεως 
που η Εκκλησία ως οργανισμός τα 
διαχειρίζεται και τα κατευθύνει. 
Έτσι οι περισσότεροι ασκητές 
οργανώθηκαν σε πολλά μοναχικά 
«τάγματα» που στράφηκαν σε 
κοινωνικό, μορφωτικό ή ιεραπο-
στολικό έργο. Ωστόσο, ο Ρωμαιο-
καθολικισμός εμφάνισε και ένα 
μεγάλο ρεύμα ασκητών που 
επιδίωξαν τη μυστική ταύτιση με το 
Χριστό πέρα από το σκοπό 
παραγωγής έργων (π.χ. ο Ιωάννης 
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του Σταυρού). 

 

Το άνοιγμα των εργασιών της Βατι-
κανικής Συνόδου, μιας από τις σημα-
ντικότερες στιγμές όχι μόνο για το 

Ρωμαιοκαθολικισμό αλλά και για όλη 
τη σύγχρονη ιστορία του χριστιανι-

σμού. 
 
 
 Αντίθετα, οι Προτεστάντες 
αρνούνται τη ρωμαιοκαθολική ά-
σκηση επειδή βλέπουν σ' αυτή νο-
μικισμό*. Έτσι προσαρμόζουν τη 
ζωή τους σύμφωνα με τις απαιτή-
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σεις κάθε ατόμου. Μερικές όμως 
προτεσταντικές ομάδες (όπως ο 
Καλβινισμός) αντικατέστησαν την 
άσκηση με τον ηθικισμό και ένα μό-
νιμο αίσθημα ενοχής που νιώθει ο 
πιστός, αφού ο Θεός σώζει ούτως ή 
άλλως όποιον θέλει και ο άνθρω-
πος απλά υπακούει. Ανάμεσα, πά-
ντως, σε πολλούς Προτεστάντες η 
αναζήτηση μιας σωστότερης σχέ-
σης ανθρώπου κόσμου οδήγησε σε 
θετικότερη στάση απέναντι στην 
άσκηση και ίδρυση έως και Ευαγγε-
λικών μοναστικών αδελφοτήτων, 
που όμως διαφέρουν από τον κλα-
σικό μοναχισμό. 

 4. Τιμή των αγίων. Η τιμή των 
αγίων στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
αποτελεί συνέχεια της τιμής προς 
τους πρώτους μάρτυρες του Χρι-
στιανισμού. Κάθε πιστός στο βαθμό 
που μετέχει στον κυρίως Άγιο 
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Ιησού Χριστό μπορεί να γίνει κατά 
χάριν άγιος. Τα συγκεκριμένα 
πρόσωπα όμως τιμώνται και 
εορτάζονται από την Εκκλησία και 
προσκυνούνται τα άγια λείψανα 
ώστε κάθε χριστιανός να παρα-
δειγματίζεται, να τους μιμείται και 
να οδηγείται μέσω αυτών στο 
Χριστό. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκ-
κλησία η τιμή των αγίων υπάρχει 
αλλά διαφέρουν τα κριτήρια και η 
διαδικασία αναγνώρισης ενός 
αγίου. Στους Ρωμαιοκαθολικούς 
κρίνεται η προσωπικότητα του 
αγίου και η ανακήρυξή του γίνεται 
με μια γραφειοκρατική διαδικασία, 
που είναι ένα είδος δικαστηρίου, 
ενώ στους ορθόδοξους η αναγνώ-
ριση ξεκινά αυθόρμητα από το λαό 
που δίνει έμφαση στα ση-μεία με τα 
οποία ο Θεός αναδεικνύει τον άγιο, 
(θαύματα κτλ.). Οι Προτεστάντες 
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αρνούνται κάθε τιμή στους αγίους. 

 5. Ορθόδοξη πνευματικότητα. Η 
ορθόδοξη παράδοση χαρακτηρίζε-
ται από την πνευματικότητα. Αυτό 
σημαίνει ότι η παρουσία του Αγίου 
Πνεύματος διαπερνά όλους τους το-
μείς της ζωής, για να τους ανακαινί-
σει και να φέρει παντού τα χαρα-
κτηριστικά του καινούργιου κόσμου 
του Θεού που εγκαινιάστηκε με την 
Ανάσταση του Χριστού. Η ευσέβεια, 
η λατρεία, οι σχέσεις των πιστών 
μεταξύ τους αλλά και η αντιμετώπι-
ση του υλικού κόσμου στην Ορθο-
δοξία χαρακτηρίζεται από την έντο-
νη πρόγευση και αναμονή των 
εσχάτων. Έτσι, η Ορθόδοξη Εκκλη-
σία εμφανίζεται κι εδώ ν' αποτελεί 
συνέχεια της αρχαίας Εκκλησίας 
και της Εκκλησίας των μεγάλων Πα-
τέρων και ασκητών. Πράγματι, σε 
κάθε μορφή εκκλησιαστικής κοινό-
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τητας, ενορία πόλης ή χωριού, 
μεγάλα κοινόβια μοναστήρια ή α-
σκητήρια σύγχρονων ασκητικών 
προσωπικοτήτων η αυθόρμητη εκ-
κλησιαστική ευσέβεια και η εγκάρ-
δια αδελφοσύνη δείχνουν ότι η 
ορθόδοξη ζωή είναι μια διαρκής οι-
κοδόμηση του καινούργιου κόσμου. 
Οι σχέσεις των ανθρώπων φωτίζο-
νται από την παρουσία του Αγίου 
Πνεύματος και το φως της αναστά-
σιμης χαράς, που κατευθύνει τη 
ζωή προς τη Βασιλεία του Θεού. 

 
Η τιμή των αγίων 

αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο στη ζωή της 

Ορθόδοξης 
Εκκλησίας (εικόνα 
του αγ. Ιωάννη του 
Χρυσόστομου, 15ος 

αι.) 
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Στη Δύση παρά τα αξιόλογα 
δείγματα θρησκευτικότητας, η ζωή 
της Εκκλησίας εμφανίζεται είτε ως 
διαχείριση κοινωνικού έργου είτε 
ως ψυχοθεραπευτική βοήθεια, που 
παρέχεται από τις μικρές ενθουσια-
στικές ομάδες σε μεμονωμένους αν-

θρώπους1.
.(βλ. υποσημείωση).  

---------------------------- 
1. Είναι, πάντως, αξιοσημείωτη η 
στροφή πολλών Προτεσταντών 
στο λειτουργικό πλούτο της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας, που έγινε στην 
Ευρώπη γνωστός κυρίως μέσω της 
Ρωσικής Εκκλησίας, μέσα στον 20ό 
αιώνα. Χρέος κάθε Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας είναι να εξηγήσει και το 
θεολογικό βάθος αυτού του πλού-
του, ώστε να μη θεωρηθεί από τους 
Δυτικούς ως απλός «εξωτικός μυ-
στικισμός» 
α 
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Έργο Νικόλαου Χούτου 

 
Μολονότι κι αυτά δεν είναι αμελητέα 
έργα, εγκλωβίζονται ωστόσο στο 
μεγαλύτερο μέρος τους στο παρόν 
κι έτσι λείπει η προοπτική της Βα-
σιλείας του Θεού ως στόχος, που 
φωτίζεται από το φως της Ανάστα-
σης 

ΚΕΙΜΕΝΑ   
 Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
της Ορθοδοξίας, είναι ο λατρευτικός 
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της πλούτος που συνδέεται και με 
την πνευματικότητα και με τη διδα-
σκαλία της και με την ταυτότητά 
της. Στο παρακάτω κείμενο επιση-
μαίνεται πώς αυτός ο πλούτος 
βοηθά και τις μη Ορθόδοξες Εκκλη-
σίες στη δική τους αυτοσυνειδησία. 

Σε κάθε λατρευτική και λειτουργική 
σύναξη βιώνεται και επαναλαμβά-
νεται η εμπειρία ενός καινούργιου 
κόσμου μιας αλλαγής και μεταμόρ-
φωσης ή τελείωσης. Επομένως στη 
λειτουργική διάσταση εκφράζεται 
και πιστοποιείται η ενότητα της δι-
δαχής, της αγάπης και της ευταξίας. 
Έτσι η Ορθόδοξη Εκκλησία, που δια-
τηρεί αυτήν την παράδοση ολοκλη-
ρωμένη και ζωντανή ήταν πάντοτε 
πόλος έλξης των ετεροδόξων... Στην 
προκειμένη περίπτωση η Ορθοδοξία 
έχει περίοπτη θέση, μια και όχι μόνο 
ο Προτεσταντισμός, αλλά και η 
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Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία προ-
σπαθεί να πάρει στοιχεία από το 
λατρευτικό πλούτο της Ανατολής, 
και επομένως και από τη δογματική 
διδασκαλία. Πριν από το δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο είχαν συνασπιστεί 
ομάδες μέσα στο Ρωμαιοκαθολικι-
σμό, οι οποίες προωθούσαν, όσο 
ήταν μπορετό, μια γνωριμία με τη 
θεολογία και τη λατρεία της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας. Αργότερα και η Β' 
Σύνοδος του Βατικανού έστρεψε 
την προσοχή της και πάλι προς την 
Ανατολή για τον εμπλουτισμό και 
την ανανέωση της λατρείας της... Οι 
προτεσταντικές εκκλησίες, χρόνο με 
το χρόνο έφτασαν σε μια απελπιστι-
κή απογύμνωση των συνάξεών τους 
από λατρευτικά στοιχεία. Η κατά-
σταση αυτή έδειχνε μια φανερή 
ανεπάρκεια κάθε φορά που γινόταν 
σύγκριση με τη λατρευτική ζωή της 
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Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έτσι η 
ανάγκη του Προτεσταντισμού να 
γνωρίσει την Ορθοδοξία και να καρ-
πωθεί το λειτουργικό της θησαυρό 
έγινε περισσότερο έντονη. Το ενδια-
φέρον μάλιστα τον προτεσταντικού 
κόσμου στράφηκε και προς την ορ-
γάνωση της Εκκλησίας, στον επισκο-
πικό βαθμό και στο Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο.  
(Ν. Ματσούκα, Οικουμενική Κίνηση, 
ιστορία - θεολογία, Θεσσαλονίκη 
1986, σ. 287-289).  

 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Γνωρίζετε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο πιστός λαός ακύρωσε με 
τη στάση του αποφάσεις Συνόδων; 
2. Πιστεύεις ότι οι διαφορές μεταξύ 
της Ορθοδοξίας και της υπόλοιπης 
Χριστιανοσύνης έχουν πρακτική 

131 / 116 



σημασία στη σύγχρονη ζωή ή όχι 
και γιατί;  
3. Ποιες οι διαφορές μεταξύ Ορθο-
δόξων και Δυτικών χριστιανών στο 
θέμα της ασκητικότητας; 
4. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά της Ορθοδοξίας;  
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13. Η Παράδοση της Εκκλησίας: 
Πολύτιμη κληρονομιά ζωής ή 
τροχοπέδη της;  
 Στο περασμένο μάθημα επιση-
μάναμε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστι-
κό της Ορθοδοξίας την εμμονή της 
στην Παράδοση. Πολύς λόγος γίνε-
ται για την Παράδοση και τη σχέση 
της με τη σημερινή πραγματικότη-
τα. Στο σημερινό μάθημα θα παρου-
σιάσουμε την έννοια της Παράδο-
σης στην Εκκλησία, τη σχέση της 
με την Αγία Γραφή και τη σημασία 
της για το σημερινό χριστιανό. 

 
α) Η έννοια της Παράδοσης 
 Με τον όρο Παράδοση της Εκ-
κλησίας εννοούμε την αδιάσπαστη 
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συνέχεια της πίστης της Εκκλησίας 
από την εποχή της επί γης παρου-
σίας του Χριστού, όπως παραδόθη-
κε στους πρώτους μαθητές του και 
τους διαδόχους τους. Η πίστη αυτή 
έχει ως αντικείμενο τον ίδιο το Χρι-
στό και την εμπειρία της ζωής και 
του κοσμοσωτήριου έργου Του. 
Αυτό είναι που οι μαθητές «άκουσαν 

και είδαν με τα ίδια τους τα μάτια και 
τα χέρια τους ψηλάφησαν» (1 Ιωάν. 
1,1) και που αποτελεί το χαρμόσυ-
νο μήνυμα της σωτηρίας (Ευαγγέ-
λιο). Καθώς στο βασικότης μέρος η 
εμπειρία αυτή καταγράφηκε στην 
Καινή Διαθήκη, ονομάζουμε σήμερα 
Παράδοση ειδικά: α) τη διδασκαλία 
του Χριστού και των Αποστόλων 
που δεν έχει καταγραφεί στην Αγία 
Γραφή, αλλά παραδόθηκε στην Εκ-
κλησία στην αρχή προφορικά και 
στη συνέχεια καταγράφηκε στα 
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έργα των Αποστολικών Πατέρων ή 
των διαδόχων τους, καθώς και στις 
αποφάσεις των Συνόδων της Εκ-
κλησίας, επομένως σήμερα η Παρά-
δοση είναι γραπτή, και β) θέματα 
που σχετίζονται με τη λατρεία, τη 
διοίκηση και τη ζωή της Εκκλησίας, 
και η συνείδηση του σώματος της 
Εκκλησίας έχει αποδεχθεί ότι εκ-
φράζουν την πίστη και το μήνυμα 
του Ευαγγελίου. Την πίστη αυτήν 
την έζησαν και τη ζουν οι χριστιανοί 
μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, δηλα-
δή στα μυστήρια της και την ευρύ-
τερη εκκλησιαστική ζωή, κάτω από 
την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύμα-
τος. Κλήρος και λαός που ζουν 
αυτήν την εκκλησιαστική ζωή την 
αναπτύσσουν και τη διατυπώνουν 
ως διδασκαλία σε κάθε ευκαιρία και 
την κάνουν πράξη στη λατρευτική 
ζωή.  
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 Όπως δείχνει η διαφορετική από-
δοση του ίδιου θέματος σε δύο δια-
φορετικές εποχές (επάνω και δίπλα) 
η παράδοση δεν είναι κάτι αποστε-
ωμένο. Η είσοδος του Ιησού στα 
Ιεροσόλυμα, ανάγλυφο (αιγυπτιακής 
τέχνης του 6ου αι.). 

 
β) Παράδοση και Αγία Γραφή  
 Βασικός φορέας της Παράδοσης 
της Εκκλησίας είναι η Αγία Γραφή. 
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Ωστόσο η απολυτοποίησή της ως 
μοναδικού φορέα της Παράδοσης 
δεν εξασφαλίζει την ιστορική συνέ-
χεια όλης της διδασκαλίας της Εκ-
κλησίας. Η Αγία Γραφή κατανοείται 
και ερμηνεύεται στα πλαίσια της γε-
νικότερης Παράδοσης της Εκκλη-
σίας. Τα έργα των αποστολικών 
Πατέρων και των διαδόχων τους, η 
λατρευτική πράξη, η υμνογραφία 
και η εκκλησιαστική τέχνη γενικό-
τερα, καθώς και οι αποφάσεις των 
Συνόδων της Εκκλησίας, ερμηνεύ-
ουν την Αγία Γραφή επειδή το ίδιο 
Άγιο Πνεύμα φωτίζει τους δημιουρ-
γούς τους. Γι' αυτό και αυτές οι μορ-
φές της Παράδοσης είναι θεόπνευ-
στες, όπως η Αγία Γραφή, και είναι 
ισότιμες και ισόκυρες μ' εκείνη. 

Η καταγραφή των γεγονότων της 
ζωής του Χριστού και η διδασκαλία 
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του στα Ευαγγέλια έγινε στα μέσα 
του 1ου αιώνα (τα τρία πρώτα γύρω 

 
Το ίδιο θέμα της εισόδου του Ιησού 
στα Ιεροσόλυμα σε βυζαντινή τοιχο-
γραφία του Μυστρά 8 αιώνες αργό-
τερα από τη διπλανή παράσταση 

 
στο 65-70 μ. Χ., του Ιωάννη περί το 
94 μ. Χ.), ενώ και οι διάφορες επι-
στολές γράφηκαν μετά το 52 μ. Χ. 
Επομένως, επί αρκετές δεκαετίες η 
πρώτη κοινότητα που έζησε κοντά 
στο Χριστό, αλλά και αργότερα, με-
χρι να κυκλοφορήσουν ευρύτερα τα 
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Ευαγγέλια και οι Επιστολές των 
Αποστόλων, η διδασκαλία του Χρι-
στού μεταδιδόταν με το προφορικό 
κήρυγμα. Μετά το 2ο αιώνα, όταν 
γράφονταν πολλά «Ευαγγέλια» αι-
ρετικών ή απλά ευφάνταστων αν-
θρώπων που υπέγραφαν με ονό-
ματα αποστόλων, τα λεγόμενα 
«απόκρυφα», η Εκκλησία για να 
κατοχυρώσει τη διδασκαλία του 
Χριστού και να τη διαφυλάξει ανό-
θευτη, σε διάφορες Συνόδους με 
βάση τη συνέχεια της προφορικής 
αποστολικής διδασκαλίας καθόρισε 
ποια κείμενα θα αποτελέσουν τον 

«κανόνα» της Αγίας Γραφής, δηλα-
δή τον κατάλογο των γνήσιων βι-
βλίων που αποτελούν την Αγία 
Γραφή, ο οποίος είναι δεσμευτικός 
για το πλήρωμα της Εκκλησίας. Τέ-
λος, η ερμηνεία της Αγίας Γραφής 
από τους Πατέρες της Εκκλησίας 
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και τις Συνόδους έγινε με βάση την 
εκκλησιαστική εμπειρία και το βί-
ωμα των Αγίων μέσα στην Εκκλη-
σία, δηλαδή την Παράδοση. 
 

γ) Παράδοση ή «συντήρηση»;  
 Η παραδοχή ότι η Παράδοση 
έχει μεγάλη αξία για τη ζωή της Εκ-
κλησίας δε σημαίνει ότι κάθε συνή-
θεια που επικρατεί ιστορικά έχει δε-
σμευτικό χαρακτήρα για την Εκκλη-
σία. Υπάρχουν παραδόσεις που 
δεν έχουν σχέση πάντοτε με το γνή-
σιο πνεύμα του Χριστιανισμού 
όπως αυτό εκφράστηκε από την 

Αγία Γραφή ,τις Οικουμενικές Συ-
νόδους και την ομόφωνη άποψη 

των Πατέρων της Εκκλησίας. Πρό-
κειται για τις επιμέρους «παραδό-
σεις», που δεν είναι πάντοτε παρα-
δόσεις της Εκκλησίας, έστω και αν 
συνδέονται με γεγονότα της ζωής 
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της Εκκλησίας, ή για λαϊκές παρα-
δόσεις με παγανιστικά και λαϊκά 
στοιχεία που έχουν ζυμωθεί με τη 
θρησκευτική ζωή και είναι δύσκολο 
να διακρίνει ο απλός πιστός μέχρι 
πού οι παραδόσεις αυτές είναι γνή-
σιες παραδόσεις της Εκκλησίας. 
Αυτές και κριτική και αλλαγή επιδέ-
χονται, στο βαθμό που δεν εκφρά-
ζουν τη γνήσια Παράδοση της Εκ-
κλησίας. Σε αντίθετη περίπτωση 
έχουμε μια απλή «συντήρηση» ενός 
παρελθόντος που παύει να είναι 
ζωογόνος αλήθεια. Επίσης, υπάρ-
χουν οι παραδόσεις των ανθρώ-
πων ή τοπικές παραδόσεις, όπως 
συμβαίνει σε τοπικές Εκκλησίες ή 
σε χώρες όπου αναπτύσσεται η 
ιεραποστολή, όπου τα τοπικά έθιμα 
και οι τοπικοί παραδοσιακοί τρόποι 
έκφρασης παραμένουν στη ζωή της 
τοπικής Εκκλησίας και η λατρευτική 

141 / 120 



ζωή επίσης ακολουθεί άλλη πορεία 
σύμφωνη με τις τοπικές παραδό-
σεις.  

Η Παράδοση της Εκκλησίας δεν 
είναι κάτι στατικό και αποστεωμέ-
νο. Έχει στοιχεία δυναμικά και δη-
μιουργικά που, αν αξιοποιηθούν 
σωστά, μπορούν, σε κάθε εποχή, 
να δώσουν νέα πνοή στη ζωή των 
πιστών και να εκφράσουν τις ανά-
γκες της κάθε εποχής, μέσα στο 
γνήσιο πνεύμα της ζωής της Εκ-
κλησίας. Η γνήσια Παράδοση δεν 
απολυτοποιεί το παρελθόν, αλλά το 
χρησιμοποιεί ως βάση για να προ-
ετοιμάσει το μέλλον που είναι ο 
ερχομός της Βασιλείας του Θεού 
στην πληρότητά της. Είναι μια κα-
τάσταση πορείας, στην οποία το 
παρελθόν γίνεται οδηγός και δεί-
κτης πορείας για του πιστούς της 
κάθε εποχής. 
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Προσωποποίηση της Παράδοσης. 

Δια χειρός Ν.Χούτου 

 

δ) Η ευθύνη μας σήμερα 
 Από τα παραπάνω έγινε φανερό 
ότι Παράδοση δεν είναι κάποιο υλι-
κό που διαφυλάσσεται σ' ένα «ιερό 
μουσείο» όπως θα συνέβαινε με νε-
κρά πράγματα που έχουν ανάγκη 
διατήρησης. Είναι η ίδια ζωή επειδή 
είναι η συνέχεια του ζωογόνου σώ-
ματος του Χριστού, φωτίζεται από 
το Άγιο Πνεύμα και μας οδηγεί 
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προς τον τελικό ερχομό της Βασι-
λείας του Θεού. Συνεπώς, το χρέος 
του χριστιανού είναι να αξιοποιεί 
σωστά τη δυναμική που έχει η ίδια 
η Παράδοση. Όσο ο ίδιος ο χρι-
στιανός παραδίδει τον εαυτό του 
στη ζωή της Εκκλησίας τόσο μπο-
ρεί να επιτυγχάνει τη διαρκή ανανέ-
ωση της Παράδοσης για να απα-
ντήσει δημιουργικά στις προκλή-
σεις της εποχής του. 
 Επίσης, ο χριστιανός δεν πρέπει 
να φοβάται την αντιπαράθεση και 
την κριτική κατά τη συνάντηση της 
Παράδοσης με το μη χριστιανικό η 
μη ορθόδοξο κόσμο. Αν πιστεύει 
και ζει τη δυναμική της, είναι χρέος 
του να διαλέγεται και να υποστηρί-
ζει αυτό που πιστεύει, ότι δηλαδή η 
Παράδοση είναι οι ρίζες του δεν-
δρου της Εκκλησίας και επομένως 
δεν μπορεί κανείς χωρίς συνέπειες 
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για την πνευματική ζωή του σώμα-
τος της Εκκλησίας, να την απορ-
ρίπτει ως είδος μουσειακό και 
αναχρονιστικό. 
 Τέλος, πρέπει να αντιληφθούμε 
ότι προσαρμογή της Παράδοσης 
στα δεδομένα της κάθε εποχής, 
όπου χρειάζεται, δεν μπορεί να 
γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. 
Χρέος μας είναι να βιώνουμε τα 
γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης Πα-
ράδοσης, να τα υπερασπιζόμαστε 
από διάφορες επιβουλές και να μην 
παραιτούμαστε από το διαρκή αγώ-
να για τη σωστότερη βίωση του 
ορθόδοξου ήθους αλλά και την κρι-
τική των κακώς κειμένων μεσα 
στην Εκκλησία. Αυτό όμως πρέπει 
να γίνεται μέσα στα πλαίσια της εκ-
κλησιαστικής ζωής (λατρεία, συνο-
δικότητα κτλ.) και όχι με εύκολη και 
πρόχειρη κριτική μακριά από την 
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Εκκλησία. 
 Συμπερασματικά μπορούμε να 
πούμε ότι η Παράδοση της Εκκλη-
σίας είναι πολύτιμη κληρονομιά ζω-
ής. Οι πιστοί οφείλουν να τη διαφυ-
λάσσουν, να τη συνεχίζουν και να 
την ανανεώνουν, όπου απαιτείται, 
δημιουργικά. 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. Ο απόστολος Παύλος συμβου-
λεύει τον Τιμόθεο: «Σύ οὖν τέκνον 
μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ, και ἃ ἤκουσας παρ΄ 
ἐμοῦ διά πολλῶν μαρτύρων, ταῡτα 
παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἳτινες 
ἱκανοί ἔσονται και ἑτέρους διδάξαι. 
Σύ οὖν κακοπάθησον ὡς καλός 
στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ». 

(Προς Τιμόθεον Β΄ 2, 1-3). 
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2. «Διαδόθηκε κάποτε το σύνθημα 
"επιστροφή στους Πατέρες". Το 
σύνθημα, όμως, αυτό δε θεωρήθηκε 
απόλυτα ικανοποιητικό, γιατί μπο-
ρούσε να ερμηνευτεί και ως οπισθο-
δρομικό. Για το λόγο αυτόν αντιπρο-
βλήθηκε και το σύνθημα "μπροστά 
με τους Πατέρες". Τα συνθήματα, 
όμως, αυτά δεν εκφράζουν απόλυτα 
τη θέση της Ορθοδοξίας. Η θέση 
της Ορθοδοξίας είναι: "επόμενοι τοις 
αγίοις πατράσι". Έπομαι δε σημαίνει 
ούτε επιστρέφω ούτε βαδίζω 
μπροστά. Έπομαι σημαίνει ακολου-
θώ. Και όποιος ακολουθεί δεν 
προσδιορίζει μόνος του την πορεία 
του, αλλά εντάσσεται στην πορεία 
αυτού ή αυτών που ακολουθεί. 
"Επόμενοι τοις αγίοις Πατράσι" 
σημαίνει: αποδεχόμενοι τη ζωντανή 
παρουσία των αγίων Πατέρων και 
οδηγούμενοι από το ήθος και το 
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φρόνημά τους. Οι άγιοι Πατέρες 
ανήκουν στο αδιαίρετο σώμα του 
ζώντος Χριστού. Γι' αυτό και δεν 
μπορεί κανείς να τους γνωρίσει και 
να τους ακολουθήσει, αν δεν 
ενταχθεί στο ίδιο σώμα. Η Παράδοση 
των Αγίων Πατέρων, όπως και η Πα-
ράδοση των Αποστόλων και όλων 
των Αγίων, βρίσκεται στο ίδιο το 
σώμα τον Χριστού, στο οποίο ανή-
κουν όλοι από κοινού». (Γ. 
Μαντζαρίδη, Η Παράδοση της 
Ορθοδοξίας, περ. Σύναξη τ. 1, 
(Ιανουάριος-Μάρτιος 1982, σ. 10). 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ    
1. Σε ποια ζητήματα εκκλησιαστικής 
ζωής πρέπει ή μπορεί να υπάρξει 
ανανέωση σήμερα; 
2. Αναφέρετε περιπτώσεις που η 
Εκκλησία έκανε αλλαγές και 
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προσαρμογές για να επιτύχει 
καλύτερα στην αποστολή της. 
3. Ποια είναι η σχέση Ιεράς Παρά-
δοσης και Αγίας Γραφής; 
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14. Η ορθόδοξη άσκηση 
 
 Ένα από τα γνωρίσματα της 
Ορθοδοξίας, η ασκητικότητα, έχει 
πολλές φορές και από πολλούς πα-
ρεξηγηθεί. Πολλοί άνθρωποι, από 
άγνοια, θεωρούν τους ασκητές ως 
ανθρώπους απομονωμένους από 
την πραγματικότητα της ζωής, αδύ-
ναμους να αντιμετωπίσουν τη ζωή 
ή και εχθρικούς προς αυτήν. Είναι 
όμως έτσι τα πράγματα; Μήπως, 
αντίθετα, η άσκηση είναι απάντηση 
σε πολλά αδιέξοδα της εποχής μας; 

 
α) Τι είναι η άσκηση 
 Άσκηση είναι ένα μέσον και ένας 
τρόπος συνεχούς και επαναλαμβα-
νόμενης προετοιμασίας, για να επι-
τύχει κανείς ένα σκοπό. Στο 
Χριστιανισμό άσκηση είναι η προ-
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σπάθεια του πιστού να τιθασεύσει 
τις ψυχικές και σωματικές ορμές και 
αδυναμίες, που τον εμποδίζουν να 
ζήσει την αγάπη του Χριστού, να τις 
υποτάξει στο σκοπό που έχει θέσει, 
να ετοιμάσει, δηλαδή, ο πιστός τον 
εαυτό του, ώστε να δεχθεί τη χάρη 
του Θεού και να φτάσει στην ομοί-
ωσή του με το πρότυπο του, το Χρι-
στό, στη θέωση. Η αντίληψη που 
επικρατεί ότι η ορθόδοξη ασκητικό-
τητα είναι εναντίον του ανθρώπινου 
σώματος είναι λαθεμένη, γιατί δεν 
υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός σώ-
ματος και ψυχής ως διαφορετικών 
συστατικών που αντιμάχονται μετα-
ξύ τους (πυθαγόρεια και πλατωνική 
αντίληψη). Ο ασκητής δεν πολεμάει 
το σώμα του αλλά τα πάθη του, που 
εμφωλεύουν στο σώμα του και 
στην ψυχή του. 
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 Μια βασική προϋπόθεση για τη 
χριστιανική άσκηση, που απόβλέ-
πει στο σκοπό που εκθέσαμε παρα-
πάνω, είναι το να δώσει ο άνθρω-
πος νέο νόημα στα εγκόσμια πράγ-
ματα από την αγάπη του στο Θεό. 
Αυτή η ολοκληρωτική αγάπη προς 
το Θεό και η παράδοση σ' Αυτόν ο-
δηγεί και στη θυσιαστική αγάπη 
προς το συνάνθρωπο. Αξεπέραστο 
πρότυπο άσκησης αγάπης υπήρξε 
ο ίδιος ο Χριστός, που σταυρώθηκε 
για να σώσει τον άνθρωπο, και πα-
ραδείγματα προς μίμηση οι μεγάλοι 
ασκητές που μιμήθηκαν το Χριστό, 
για να ζήσουν μια ζωή προσφοράς.

 Όπως διαπιστώνουμε οι στόχοι 
που θέτουν οι ασκητές δε διαφέ-
ρουν από αυτούς που ο κάθε πι-
στός θέτει στη ζωή του. Επομένως, 
τα μέσα της άσκησης που χρησιμο-
ποιεί ο ασκητής μπορούν σε ένα 
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βαθμό να γίνουν και μέσα του κάθε 
πιστού, στο βαθμό που ο καθένας 
μπορεί να πραγματοποιήσει την 
άσκηση στην καθημερινή ζωή. 
 

β) Χαρακτηριστικά της ορθόδοξης 
άσκησης 
 Η ορθόδοξη μοναστική άσκηση 
χαρακτηρίζεται από τρία βασικά 
στοιχεία, τρεις αρετές, που διακρί-

νουν τον ασκητή: την ακτημοσύνη1, 
την υπακοή2(βλ. υποσημείωση).  
---------------------------- 

1. Πρόκειται για την παραίτηση 
από κάθε προσωπική περιουσία 
και τη χρήση μόνο των αναγκαίων 
για επιβίωση 
2. Είναι ο απαραίτητος όρος για 
την επιτυχία της άσκησης, αφού 
πολεμά το μεγαλύτερο εχθρό του 
ασκητή: τον εγωισμό. Ο ασκητής  
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και την εγκράτεια3. Αυτές οι αρετές 

οδηγούν τον ορθόδοξο μοναχό (και 
κάθε ασκούμενο) να τοποθετηθεί 
απέναντι στον άνθρωπο και τον κό-
σμο με ταπείνωση, με σεβασμό και 
σωστή χρήση της κτιστής δημιουρ-
γίας. Γενικά χαρακτηριστικά της 
πολιτείας του ασκητή θα μπορού-
σαμε να πούμε ότι είναι: 

(βλ. υποσημείωση).  
---------------------------- 
2. παραδίδει τον εαυτό του στην 
καθοδήγηση ενός εμπειρότερου 
(γέροντα) που τον μαθαίνει να 
ταπεινώνεται. 
3. Εγκράτεια είναι η αποχή από τη 
σχέση με ένα συγκεκριμένο πρό-
σωπο, ώστε ο ασκητής να ασκηθεί 
στην παρθενία και την ολοκληρω-
τική αφοσίωση στο Θεό και μέσω 
αυτών στην αγάπη προς όλους. 
 

154 / 125 



 1. Ολοκληρωτικό δόσιμο στο θεό. 
Η ορθόδοξη άσκηση αξιολογείται 
πολλές φορές αρνητικά, γιατί θεω-
ρείται ότι ο ασκητής αρνείται τη 
ζωή και τους ανθρώπους. Η εμπει-
ρία, όμως, των πιστών από την 
επαφή με τους ασκητές δείχνει ότι 
ασκούν πλούσια την αρετή της αγά-
πης προς τους ανθρώπους, γιατί 
έχουν βιώσει το λόγο του Ευαγγε-
λιστή: «ἐάν τις εἲπῃ ὅτι ἀγαπῶ τον 
Θεόν, και τον ἀδελφόν αὐτοῡ μισῇ, 
ψεύστης ἐστιν. ὁ γάρ μη ἀγαπῶν τον 
ἀδελφόν ὅν ἑώρακε, τον Θεόν ὅν 
οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;» (1 
Ιωάν. 4,20). Αυτή η προσφορά φαί-
νεται κυρίως στο κοινωνικό και 
ιεραποστολικό έργο των μεγάλων 
κοινοβίων μοναστηριών αλλά και 
στη φιλοξενία που προσφέρουν οι 
ασκητές προς τους επισκέπτες, 
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καθώς και στη διαρκή προσευχή 
τους για τη σωτηρία του κόσμου. 
2. Σεβασμός του φυσικού κόσμου. 
Άσκηση δε σημαίνει περιφρόνηση 
του φυσικού κόσμου, αλλά αγωνι-
στική προσπάθεια για καθοδήγηση 
της φύσης προς το Θεό, καθώς ο 
ασκητής μαθαίνει να γίνεται το 
εργαλείο με το οποίο περνά η αγά-
πη του Θεού προς τα πλάσματά 
Του. Έτσι, μεταχειρίζεται με σύνεση 
και σεβασμό το περιβάλλον και το 
χρησιμοποιεί χωρίς να το τραυμα-
τίζει. Επικοινωνεί με την έμψυχη και 
άψυχη φύση με έναν τρόπο διαφο-
ρετικό, και προσεύχεται για όλη τη 
δημιουργία. 
 3. Αντίσταση στην απολυτο-
ποίηση της ύλης. Ο ασκητής εγκα-
ταλείπει τον κόσμο όχι τοπικά αλλά 
ως τρόπο σκέψης. Εγκαταλείπει το 
πνεύμα του κόσμου, και μάλιστα  
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Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ (έργο 

π. Σταμάτη Σκλήρη) 
 

της σημερινής εποχής, που είναι 
πνεύμα σε μεγάλο βαθμό υλιστικό 
και χρησιμοθηρικό. Η ακτημοσύνη 
του ασκητή σημαίνει τέλεια αποδε-
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σμευση από τα υλικά αγαθά. Οι 
προτεραιότητες που θέτει έχουν 
στόχους που οδηγούν στον εξα-
γιασμό της ανθρώπινης ύπαρξης. 

 
Παράσταση στυλίτη ασκητή από 
χειρόγραφο του Αγίου Όρους. 

 

4. Συμμετοχή σώματος και ψυχής. Η 
άσκηση δεν έχει χαρακτήρα διανο-
ητικής ενασχόλησης με το Θεό.  
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Η άσκηση έχει πολλές μορφές από 

το οργανωμένο κοινόβιο (επάνω) έως 
το ερημικό ασκητήριο (κάτω). 
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Είναι πνευματική και σωματική, 
συνδυάζοντας την προσευχή και τη 
χειρωνακτική εργασία. Το αντίθετο 
άλλωστε θα σήμαινε απολυτοποί-
ηση του πνεύματος που είναι εξί-
σου επικίνδυνο με την απολυτο-
ποίηση της ύλης. 
 

γ) Εμπόδια στην ορθόδοξη 
ασκητικότητα 
 Η ορθόδοξη ασκητική ζωή δεν 
είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Η 
άσκηση και η συνεχής προσπάθεια 
του ορθόδοξου ασκητή είναι μια 
επίπονη δοκιμασία που αντιμετω- 
πίζει πολλά εμπόδια. Αυτά μπορεί 

να προέρχονται:  

 1. Από τις δυνάμεις του κακού, 
το οποίο εμφανίζεται ως πειρασμός 
στην καθημερινή ζωή, με πάθη και 
αδυναμίες, που απομακρύνουν τον 
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άνθρωπο από τη σχέση του με το 
Θεό και το συνάνθρωπο του και τον 
οδηγούν σε 
• χαλάρωση του ασκητικού φρο-
νήματος (αμαρτίες κτλ.) 
• εξομοίωση με το κοσμικό φρόνη-
μα (εκκοσμίκευση) 
• θεοποίηση του εαυτού του 
(εγωισμός, φιλαυτία, ματαιοδοξία). 
 2. Από τον ίδιο τον εαυτό του, 
όταν, αντί να είναι ο Χριστός το 
πρότυπο για την ομοίωση, δη-
μιουργούνται πρότυπα αγιότητας 
που βασίζονται στην εξωτερική συ-
μπεριφορά, με εκδηλώσεις εξωτερι-
κής ευσέβειας, με την πεποίθηση 
ότι οι ευσεβείς πράξεις σώζουν και 
όχι ο Χριστός. Όταν η εξωτερική ευ-
σέβεια είναι αποκομμένη από την 
εσωτερική (κάθαρση της ψυχής 
από τα πάθη, κατάνυξη, ψυχικές 
αρετές κ.ά.) και δεν έχει στόχο την 
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ομοίωση με το Χριστό, τότε έχουμε 
τα φαινόμενα του ευσεβισμού και 
της τυπολατρείας. Η ευσέβεια αυτή 
έχει ως στόχο την ευσέβεια καθ’ 
αυτήν και όχι την ομοίωση με το 
Χριστό. Πρόκειται για ένα φαινόμε-
νο ευσεβισμού. Οι άνθρωποι αυτοί 
• απορρίπτουν την ύλη ως κάτι 
αμαρτωλό, 
• εξουθενώνουν τους άλλους αν-
θρώπους που δεν ασκούνται όπως 
αυτοί, 
• παύουν να αγαπούν πραγματικά 
το Χριστό, αφού δεν αγαπούν τους 
συνανθρώπους τους. 

Επομένως, όχι μόνο δεν ωφελεί 
αυτή η «άσκηση» αλλά βλάπτει, 
αφού επαναλαμβάνεται με τη στα-
ση αυτή το προπατορικό αμάρτη-
μα. Για την αντιμετώπιση αυτών 
των εμποδίων υπάρχουν πολλοί 
τρόποι και όπλα πνευματικά που 
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μπορεί να χρησιμοποιήσει ο α-
σκητής. Τέτοιοι τρόποι ή μέσα 
είναι: 
1. Ασκητικές πρακτικές, όπως νη-
στεία, προσευχή, μετάνοια και εξο-
μολόγηση, έμπρακτη αγάπη και 
βοήθεια στον πλησίον. Η νηστεία 
δεν είναι απλά αποχή από συγκε-
κριμένες τροφές αλλά άσκηση εγ-
κράτειας και απόρριψη του κατανα-
λωτισμού. Η διαρκής μετάνοια και η 
εξομολόγηση καταπολεμούν τον 
εγωισμό. 
2. Η οργανωμένη ασκητική ζωή στα 
κοινόβια μοναστήρια, που αναπτύ-
χθηκαν από τον 4ο αιώνα, κρατάει 
την άσκηση στα πλαίσια της ταπεί-
νωσης και της προσφοράς. 

3. Η προβολή των αγίων ασκητών, 
των προτύπων εκείνων που ασκή-
τευσαν σωστά, ώστε να γίνουν πα-
ραδείγματα προς μίμηση. 
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4. Η διαρκής προσευχή. Εκτός από 
τη λατρευτική προσευχή, με τις 
ακολουθίες, ο ασκητής αλλά και ο 
κάθε χριστιανός, διαθέτει ένα ισχυ-
ρό όπλο. Είναι η νοερά προσευχή, 
η συνεχής επίκληση του ονόματος 

του Ιησού: «Κύριε, Ιησού, Χριστέ, 
ελέησόν με». Όταν ο όλος άνθρω-
πος (σώμα και ψυχή) είναι δοσμέ-
νος στην προσευχή, τα αποτελέ-
σματα, χωρίς αυτά να είναι πάντοτε 
ορ5ατά, μπορεί να είναι εντυπω-
σιακά. Στην ιστορία της ορθόδοξης 
ασκητικότητας αναφέρονται παρα-
δείγματα ασκητών, που η αγιότητά 
τους και η άσκηση σ' αυτού του εί-
δους την προσευχή τους οδήγησαν 
σε καταστάσεις πνευματικότητας 
αξιοζήλευτες. Πρόκειται για την 
πνευματική κατάσταση, στην οποία 
ο άνθρωπος πλημμυρίζει από το 
φως του Χριστού, το φως της 
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Μεταμόρφωσης. Είναι αυτονόητο 
ότι η νοερά προσευχή δεν είναι μια 
«τεχνική» αυτόνομη από την υπό-
λοιπη λειτουργική ζωή, αλλά 
οπλίζει πνευματικά τον ασκητή για 
την άξια μετοχή του στη θεία 
Ευχαριστία. 
 

δ) Άσκηση και ελευθερία  
 Τελικά άσκηση δεν είναι εχθρό-
τητα προς τη ζωή ή τον άνθρωπο, 
αλλά αντίθετα είναι η έμπρακτη επι-
βεβαίωση της «εξ όλης της ισχύος 
και διανοίας» αγάπης του ανθρώ-
που για το Χριστό και άρα και για 
τους συνανθρώπους του. Στην πε-
ρίπτωση της ολοκληρωτικής παρά-
δοσης στο Θεό ο άνθρωπος όχι μό-
νο δε χάνει την ελευθερία του, αλλά 
την πραγματώνει, επειδή ξεπερνά 
τη δουλεία στον εαυτό του, την 
ψευτοθεοποίηση, που τον οδηγεί 
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στο θάνατο, όπως οδήγησε τον 
Αδάμ. Ο άνθρωπος ασκείται και θυ-
σιάζει τις εγωιστικές του επιδιώξεις 
και τις ιδιοτροπίες του, αρνείται την 
αδικία και το συμβιβασμό, θυσιά-
ζεται ακόμη και για τον εχθρό του. 
Αυτά τα ιδανικά μπορεί να τα επι-
τύχει κάθε χριστιανός, κάθε εποχής 
και κάθε ηλικίας. Η άσκηση είναι κά-
τι που απευθύνεται στον καθένα 
μας, σε κάθε στιγμή της ζωής μας. 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Έστειλε κάποτε ο άγιος Επι-
φάνιος, επίσκοπος Κύπρου, και 
προσκάλεσε τον Αββά Ιλαρίωνα, 
παρακαλώντας τον και λέγοντάς 
του: έλα να ιδωθούμε, προτού 
εγκαταλείψουμε το σώμα μας. 
Έφθασε εκείνος, χάρηκαν που είδε 
ο ένας τον άλλο και, καθώς 
έτρωγαν, τους έφεραν πτηνό. Πήρε 
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ο επίσκοπος κι έδωσε στον Αββά 
Ιλαρίωνα. Του λέγει ο γέροντας: να 
με συγχωρείς, αλλά από τότε που 
καλογέρεψα δεν έχω φάει κρέας. 
Του λέει κι ο επίσκοπος: κι εγώ 
από τότε που ιερώθηκα δεν άφησα 
κανέναν να πάει στο κρεβάτι του να 
κοιμηθεί έχοντας κάτι εναντίον μου, 
κι ούτε κι εγώ κοιμήθηκα έχοντας 
κάτι εναντίον άλλον. Του λέει ο 
γέροντας: συγχώρεσέ με γιατί αυτό 
που εφαρμόζεις εσύ είναι ανώτερο 
απ' αυτό που κάνω εγώ».   

 
(Το Γεροντικόν, ιστορία του Αγίου 

Επιφανίου, επισκόπου Κύπρου 
κεφ. δ', παράφραση). 

 
2. Ο Μέγας Βασίλειος (330-379) 
ήταν από τους σημαντικότερους 
οργανωτές του μοναχισμού στην 
Ορθόδοξη Ανατολή: «Ο Βασίλειος, 
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προωθούσε το μοναχισμό, όχι σαν 
ξεχωριστό τάγμα, ούτε καν σαν μια 
ειδική κατηγορία χριστιανών, αλλά 
σαν ένα ιδανικό για «πλήρεις» ή 
«τελείους» χριστιανούς που απαρ-
τίζουν την κοινότητα της Εκκλη-
σίας. Στα Ασκητικά, όταν ο άγ. Βα-
σίλειος μιλάει για κοινότητα, δεν 
εννοεί ένα μοναστήρι, αλλά την ίδια 
την Εκκλησία. Όλοι οι ιστορικοί του 
μοναχισμού έχουν προσδιορίσει το 
Βασίλειο σαν ένα δυναμικό και εύ-
γλωττο αντίπαλο τον ατομισμού, 
τον ερημιτισμού, που κατάνοείται 
ως πρόσκτηση ατομικού οφέλους, 
και σαν ένα συνήγορο τον κοινο-
βίου ή της «κοινής ζωής». Οι μονα-
στικοί ηγέτες της Ανατολής και της 
Δύσης, όπως ο άγ.Θεόδωρος ο 
Στουδίτης και ο άγ. Βενέδικτος της 
Νουρσίας, εμπνεύστηκαν από την 
έμφαση που δίνει στην αγάπη και 
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την κοινότητα. Πράγματι, ο 
Βασίλειος πάντα επαναλαμβάνει 
ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι 
ατομικά αυτάρκης, ότι όλοι οι 
άνθρωποι χρειάζονται γείτονες να 
τους επιτιμούν για τα λάθη τους, ότι 
η μονήρης ζωή δεν ευνοεί τις 
πράξεις φιλανθρωπίας χωρίς τις 
οποίες δεν υπάρχει Χριστιανισμός, 
ότι τα δώρα τον Πνεύματος 
λαμβάνονται πάντα μαζί με τους 
άλλους και για τους άλλους. Όλες 
αυτές οι συστάσεις έγιναν 
ουσιώδεις για τον κοινοβιακό 
μοναχισμό».  

(Ι.Μέγιεντορφ, Η βυζαντινή κληρο-
νομιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, 

Αθήνα 1990, σσ. 248-249). 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Πώς αντιλαμβάνεστε τη φράση 
του Αββά Ποιμένα: «εμείς δε 
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διδαχθήκαμε να είμαστε 
σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι»: 
2. Ποιες περιόδους του χρόνου 
ιδιαίτερα μας καλεί η Εκκλησία σε 
μια ασκητική αντιμετώπιση του κό-
σμου; Τι συμβαίνει τότε; 
3. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να 
αποτελέσει ασκητική προσπάθεια 
στη δική σας καθημερινή ζωή: 
4. Ο σύγχρονος καταναλωτισμός 
και η ορθόδοξη άσκηση σε ποια 
σχέση βρίσκονται; 
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