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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

   Η επικοινωνία είναι υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό και 

επικοινωνιακό. Η καθημερινή επαφή με το Θεό, το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον 

και αλληλεπίδραση με αυτά είναι  η επικοινωνία. Σκοπός βασικός της επικοινωνίας είναι 

αρμονική ένταξη του ανθρώπου στο περιβάλλον του και οι αγαστές σχέσεις του με τον 

άλλο(πλησίον) και με το Θεό. Η επικοινωνία με το Θεό:  Ο Θεός είναι σε μόνιμα ανοικτή 

επικοινωνία με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος επικοινωνεί μαζί Του με βασικό μέσο την 

προσευχή. Άλλα μέσα είναι: τα μυστήρια, ο θείος λόγος , η άσκηση, οι εμπειρίες και τα 

βιώματα της παρουσίας του Θεού στη ζωή των πιστών. Η προσευχή πρέπει να είναι 

αδιάλειπτη, καθαρή , νοερή και καρδιακή. Γίνεται πάντοτε με τη συμμετοχή του νου και της 

καρδιάς του πιστού, δηλαδή αυτός εννοεί και συναισθάνεται αυτά που λέει και δεν 

αποσπάται η προσοχή του. Η συμμετοχή στα μυστήρια. Μετάνοια, θ. ευχαριστία, ευχέλαιο, 

κλπ. συμβάλλουν στην κάθαρση, τη διόρθωση, το φωτισμό και την τελειοποίηση του πιστού 

, επομένως η επικοινωνία με το Θεό γίνεται ευχερέστερη αφού παραμερίζονται τα 

«παράσιτα» δηλαδή τα εμπόδια της κατά το δυνατόν «καθαρής» επικοινωνίας με το Θεό, 

όπως ο εγωϊσμός και τα πάθη. Ο θείος λόγος σπείρεται στην καρδιά του ανθρώπου είτε με 

την ακρόασή του στην Εκκλησία, σε κάποιο κήρυγμα κλπ., είτε με την ανάγνωσή του. Όταν 

υπάρχει αγαθή προαίρεση από τον άνθρωπο, τότε ο Θεός «μιλά» στην καρδιά του , τον 

καλεί και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται. Έτσι ο λόγος βλασταίνει και καρποφορεί. Υπάρχουν 

πολλά παραδείγματα αγίων της Εκκλησίας (πχ Μέγας Αντώνιος) όπου η ακρόαση ή η 

ανάγνωση του θείου λόγου άνοιξε το δίαυλο επικοινωνίας με το Θεό και τους οδήγησε στην 

αγιότητα. Η άσκηση είναι ο πνευματικός αγώνας του πιστού, στην πορεία του προς το Θεό. 

Τα μέσα της –εκτός της προσευχής-είναι η νηστεία, η εγκράτεια, η αγρυπνία, η άσκηση της 

έμπρακτης αγάπης κ.α. Με αυτά ο άνθρωπος επικοινωνεί έμμεσα με το Θεό, αφού 

έμπρακτα δείχνει τη θέλησή του να τον προσεγγίσει ζώντας θυσιαστικά και μιμούμενος το 

Χριστό, τους αγγέλους ,τους αγίους. Ο Θεός πάντα ανταποκρίνεται και στέλνει τη χάρη 

του.(βιωματική επικοινωνία) 

Η επικοινωνία με τον «άλλο»: Η επικοινωνία με το συνάνθρωπο, τον «πλησίον», τον 

αδελφό μας. Για να είναι έτσι ο «άλλος», και όχι εχθρός ή αντίπαλος ή ανταγωνιστής, είναι 

απαραίτητο να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις στην επικοινωνία μας. Αυτές 

περιγράφονται ωραία στην επί του όρους ομιλία του Χριστού ,αλλά και σε κείμενα της 

παράδοσης της Εκκλησίας(πατέρες). Πραότητα, αποφυγή κακολογίας , καθαρότητα 

διάθεσης και σκέψης, απλότητα στα λόγια χωρίς πονηριά, άρνηση χρήσης βίας, 

διακριτικότητα, συγχωρητικότητα, αμνησικακία, επιείκεια κ.α.( επί του όρους ομιλία). 

Σύμφωνα με τις διδαχές του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, οι βασικές αρχές της σωστής 

επικοινωνίας με το συνάνθρωπο που οδηγούν σε συνεννόηση και πραγματική κοινωνία 

είναι: 1)Ο σεβασμός του προσώπου του άλλου ως εικόνας του Θεού,2) η ταπεινοφροσύνη 

δηλαδή η παραδοχή των ορίων και των αδυναμιών μας που είναι η βάση της 

αλληλοκατανόησης και αλληλοσυγχώρησης,3)η ανάπτυξη του έμπρακτου ενδιαφέροντος 

για τον άλλον, συμπαράσταση και πνευματική βοήθεια (προσευχή για τον άλλον) και 4) η 

ανιδιοτελής αγάπη, που πηγάζει μόνον από την αγάπη προς το Θεό.  



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4 ΗΘΟΣ 

Ήθος είναι ο σταθερός τρόπος συμπεριφοράς του ανθρώπου, οι διαθέσεις του, οι επιθυμίες 

του κ.α. που με τη συνήθεια παγιώνονται και χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά του. Ηθική 

είναι ένα σύστημα κανόνων της συμπεριφοράς του ανθρώπου που γίνονται αποδεκτοί από 

την κοινωνία με βάση τον ανθρώπινο και θείο νόμο. Ηθικολογία είναι άποψη διατυπωμένη 

με απόλυτο τρόπο και με πάθος για το τι είναι καλό ή κακό. Ηθικισμός(-ιστής) είναι ο 

έλεγχος των ηθών των άλλων με αποκλειστικό κριτήριο την αυστηρή τήρηση του τύπου των 

ηθικών κανόνων. Υποκρισία είναι η προσποίηση της ηθικής ζωής και καλής προαίρεσης. 

Συνώνυμο ο φαρισαϊσμός. Σχεδόν πάντα συνυπάρχει με τον ηθικισμό.                                                                                                                    

Παράγοντες διαμόρφωσης του ήθους του ανθρώπου είναι: Η ηθική συνείδησή του, τα 

εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, η προαίρεσή του, ο θείος λόγος, ο ανθρώπινος νόμος και 

το περιβάλλον.  Το ήθος του ανθρώπου συνδέεται πάντα με μια διδασκαλία- ανθρωπολογία 

και με κάποια πρότυπα .Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει συνέπεια θεωρίας και 

πράξης. Αυτό δηλαδή που θεωρείται καλό και δίκαιο, αυτό να επιλέγεται και να 

εφαρμόζεται. Στο χριστιανισμό το πρότυπο είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος 

δίδαξε και εφάρμοσε το τέλειο ήθος. Δίδαξε με το κήρυγμά του και κυρίως με την επί του 

όρους ομιλία του και το εφάρμοσε με τη ζωή και κυρίως με τη θυσία του. Το ήθος του 

Χριστού είναι ήθος αγάπης και ελευθερίας. Η αγάπη που φανέρωσε ο Χριστός είναι 

ανιδιοτελής, χωρίς προαπαιτούμενα, προς όλους, ακόμα και προς τους εχθρούς. Είναι 

σταυρωμένη, δηλ. θυσιαστική και οι δυο της άξονες (όπως ο Σταυρός) είναι η αγάπη προς 

το Θεό και η αγάπη προς το συνάνθρωπο. Η ελευθερία του χριστιανού είναι πρώτα 

απελευθέρωση που χάρισε ο Χριστός από τα δεσμά του θανάτου . είναι ελευθερία από τα 

δεσμά της αμαρτίας και των παθών, από τη δουλεία του κόσμου και του διαβόλου. Είναι 

ένα δώρο του Θεού και αγώνισμα του ανθρώπου. Ο Χριστός επίσης αυτο-χαρακτηρίζεται 

ως πράος και ταπεινός (Μάθετε απ’ εμού, ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία Μτθ.11,29) 

και καλεί τους ανθρώπους να τον μιμηθούν. Αυτή η μίμηση οδηγεί στο τέλειο ήθος, το ήθος 

των αγίων. Ο χριστιανός λοιπόν συνειδητά και ελεύθερα, χωρίς φόβο,απαλλαγμένος και 

αναμονή ανταμοιβής, με καλή προαίρεση, με αγνά κίνητρα και διακριτικά, αγαπά και 

αντανακλά το ήθος του Χριστού στην κοινωνία, στον κόσμο. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.5 ΑΓΙΟΤΗΤΑ   

Αγιότητα είναι η τελειότητα. Τέλειος είναι μόνον ο Θεός. Αυτή η αλήθεια επαναλαμβάνεται 

συνεχώς στη θεία λατρεία: τρισάγιος ύμνος( Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος..), 

η προσφώνηση τα Άγια της τοις Αγίοις- είς Άγιος είς Κύριος.. κλπ. Οι άγγελοι και οι 

άνθρωποι έχουν σχετική αγιότητα. Για τους ανθρώπους η αγιότητα αποκτάται κατά χάριν 

από το Θεό με αγώνα και υπομονή. Οι πρώτοι χριστιανοί ονομάζονταν όλοι άγιοι γιατί 



συνειδητά επέλεγαν να ακολουθήσουν το Χριστό και να τον μιμηθούν ως το θάνατο. 

Επομένως άγιος δεν είναι ο τέλειος άνθρωπος, ο αναμάρτητος, αλλά αυτός που αγωνίζεται 

να φθάσει στην τελειότητα με τη χάρη του Θεού, με διαρκή μετάνοια, άσκηση και υπομονή. 

Καρπός του συνδυασμού του αγώνα του πιστού και της θείας χάρης είναι η απόκτηση της 

αρετής και της αγιότητας. Ο άγιος είναι ο αληθινός άνθρωπος, όπως τον δημιούργησε ο 

Θεός και όπως ζούσε πριν την πτώση. Είναι ο αυθεντικός μιμητής του Χριστού, ουράνιος 

άνθρωπος αλλά και γήινος και καθημερινός. Όχι όμως συνηθισμένος. Δεν κυκλοφορεί με 

αστρικό σώμα και με φωτοστέφανο, αλλά ξεχωρίζει από τη διαφορετική σε σχέση με τους 

πολλούς στάση του απέναντι σε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις .Αλλά και μεταξύ 

τους οι άγιοι ξεχωρίζουν, παρότι μιμούνται το Χριστό και το ήθος του. Διατηρούν τα 

χαρακτηριστικά τους και καθένας από αυτούς διακρίνεται σε κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα. 

«Απόστολοι, μάρτυρες και προφήτες, ιεράρχαι όσιοι και δίκαιοι οι καλώς τον αγώνα 

τελέσαντες και την πίστιν τηρήσαντες..» λέει ένας ύμνος. Άλλος με θάρρος ομολογεί την 

πίστη στο Χριστό, άλλος θυσιάζεται μαρτυρικά, άλλος αναλώνεται στη διάδοση του 

ευαγγελίου κτλ. , όλοι ζουν μια θαυμαστή ζωή. Όμως η αγιότητα βρίσκεται και στην 

καθημερινότητα, όχι όμως στη δημοσιότητα. Όπου υπάρχει ταπεινοφροσύνη, αδούλωτο 

φρόνημα, αγάπη ανυπόκριτη, επιείκεια, ακακία, αυταπάρνηση, εκεί υπάρχει αγιότητα.                                                                                                                   

Όπως δε νοείται Χριστός χωρίς Εκκλησία, έτσι και δε νοείται αγιότητα χωρίς την εκκλησία. 

Το ήθος των αγίων διαμορφώνεται και σφυρηλατείται στη ζωή της  εκκλησίας, με τα 

μυστήρια με τα οποία παρέχεται η θεία Χάρη. Έτσι καρποφορεί και η θέληση και ο αγώνας 

του χριστιανού στη ζωή. Τότε έχουμε αγιότητα. Επομένως άγιος είναι ο πραγματικός 

χριστιανός. Άλλο αγιότητα και άλλο «αγιοποίηση». Υπάρχουν αμέτρητοι ανώνυμοι και μη 

«αγιοποιημένοι» άγιοι. Στην ορθοδοξία, πρώτα ένας άνθρωπος αναγνωρίζεται στη 

συνείδηση του λαού του Θεού ως άγιος( με τα ανάλογα «σημεία») και έπειτα 

ανακηρύττεται από την επίσημη εκκλησία ως άγιος(αγιοκατάταξη).Οι πρώτοι χριστιανοί 

που ανακηρύχθηκαν άγιοι είναι οι μάρτυρες. Στο ρωμαιοκαθολικισμό αποφασίζει η 

διοίκηση της εκκλησίας (πάπας- καρδινάλιοι) ποιος θα αγιοποιηθεί. Στον προτεσταντισμό, 

δεν υπάρχει αγιότητα πέρα από το Θεό. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1 ΠΙΣΤΗ 

Έννοια: Πίστη είναι η αποδοχή της ύπαρξης των πραγμάτων στα οποία ελπίζουμε και 

βεβαιότητα για πράγματα που δεν βλέπουμε (ορισμός Κ.Δ.). Είναι η αποδοχή και 

βεβαιότητα πραγμάτων, η εμπιστοσύνη σε πρόσωπα που βασίζεται σε αξιόπιστες 

μαρτυρίες. Στη θρησκεία η πίστη αποτελεί βασικό στοιχείο. Είναι ο συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα στον πιστό και τον Θεό (ή θεούς). Εκφράζει την ανθρώπινη προσπάθεια για την 

αναζήτηση και την προσέγγιση του θείου. Στον Χριστιανισμό ο Θεός αποκαλύπτεται και 

συναντάται με τον άνθρωπο. Εδώ έχουμε την ανάπτυξη μίας προσωπικής σχέσης ανάμεσα 

στον Θεό και τον άνθρωπο, όμοια με τη σχέση πατέρα και παιδιού. Ο άνθρωπος γνωρίζει 



τον Θεό στη ζωή του και έτσι τον εμπιστεύεται. Τον γνωρίζει γιατί Αυτός παρεμβαίνει, τον 

κατευθύνει, τον στηρίζει, δείχνει την αγάπη και την αγαθότητά Του, και τον καλεί κοντά 

Του. Έτσι η πίστη από δώρο του θεού , γίνεται και αγώνισμα του ανθρώπου, ο οποίος 

καλείται να την «οικοδομήσει»- να τη δυναμώσει. Αυτή η πίστη (εμπιστοσύνη) από την 

απλή αποδοχή περνάει στη βεβαιότητα (βέβαιη, σταθερή πίστη) και τελικά στην πίστη 

«Παρ ‘ελπίδα», την ακλόνητη πίστη, όμοια με αυτή του Αβραάμ- αυτή που υπερισχύει 

ακόμα κι αν τα πράγματα φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο . Είναι η πίστη που κάνει τα 

θαύματα, αυτή που ενεργοποιεί τη δύναμη του θεού(πάντα δυνατά τω πιστεύοντι). Το 

περιεχόμενο της πίστης είναι τα δόγματα της Εκκλησίας, τα οποία συνοπτικά 

καταγράφονται στο σύμβολο της πίστης. Τα δόγματα της Εκκλησίας , Τριαδολογικό – 

Χριστολογικό κ.α. δεν είναι παρά καταγραφή του βιώματος του λαού του Θεού. Πρώτα η 

Εκκλησία ζει, έπειτα καταγράφει. Π.χ. η πίστη στην Ανάσταση, πρώτα ήταν βίωμα των 

μαθητών και έπειτα αποτυπώθηκε στα βιβλία της Κ.Δ., στο σύμβολο, στη λατρεία κλπ. 

Επομένως η χριστιανική πίστη δεν είναι ιδεολογία, καρπός φιλοσοφικού στοχασμού, αλλά 

αποκάλυψη Θεού που βιώνεται και διακηρύττεται: «επίστευσα διό ελάλησα». Έτσι σ’ αυτή 

τη βιωμένη πίστη που αποτελεί εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού δεν χωρεί αμφιβολία, 

αλλά ούτε προϋποτίθεται έρευνα, γιατί τα ζητήματα της πίστεως είναι υπέρλογα και δεν 

υπόκεινται  όλα σε έρευνα. Όμως δεν αποκλείεται η έρευνα, όπου αυτή είναι εφικτή. 

Πίστευε και ερεύνα λοιπόν, και όχι ερεύνα και πίστευε, ούτε πίστευε και μη ερεύνα. 

     Η πίστη στο Θεό προηγείται, έπεται η αγάπη. Πρώτα πιστεύεις στο Θεό, και ύστερα τον 

αγαπάς. Γέννημα της πίστης είναι η αγάπη προς το Θεό. Δεν μπορείς να αγαπήσεις κάποιον 

που δεν εμπιστεύεσαι. Αυτή η αγάπη προς το Θεό, γεννά την αγάπη προς την εικόνα του, το 

συνάνθρωπο και δυναμώνει την πίστη. Έπειτα η πίστη γεννά και την ελπίδα. Η πίστη δεν 

είναι βεβαιότητα μόνο για την  παρουσία του Θεού στη ζωή, αλλά και γίνεται προσμονή για 

τη μελλοντική αποκατάσταση του πιστού στη «χώρα των ζώντων», στον Παράδεισο(έστιν δε 

πίστις ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων Εβρ.11,1). Τέλος, η 

ελπίδα για τα μελλοντικά αγαθά δίνει τη δύναμη στον πιστό να ζει θυσιαστικά και να αγαπά 

αληθινά και με ανιδιοτέλεια. 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2 ΛΑΤΡΕΙΑ 

Έννοια-ορισμός: Η Λατρεία είναι εκδήλωση της πίστης, αγάπης, αφοσίωσης, ικεσίας, 

δοξολογίας των πιστών προς τον Θεό (ή τους θεούς) με τελετές, θυσίες, προσφορές, 

μυστήρια κλπ. σε ναούς, βωμούς και άλλους ιερούς χώρους. Είναι βασικό στοιχείο κάθε 

θρησκείας μαζί με την πίστη και την ηθική, χωρίς το οποίο αυτή δε νοείται. 



 Στο Χριστιανισμό η λατρεία εκφράζει την αγάπη, την εμπιστοσύνη, την ικεσία, δοξολογία 

στον Τριαδικό Θεό, τη νοσταλγία για την ανεμπόδιστη επικοινωνία που κάποτε είχαμε μαζί 

Του (προπτωτική κατάσταση) και την ελπίδα ότι αυτή η κοινωνία θα αποκατασταθεί 

(Βασιλεία του Θεού).Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι ο σαρκωμένος Λόγος του 

Θεού, ο Ιησούς Χριστός , που με τη θυσία Του και την Ανάστασή Του εγκαινίασε τη 

χριστιανική λατρεία. Αυτός είναι και ο θεμελιωτής των μυστηρίων της εκκλησίας. 

Χαρακτηριστικά της ορθόδοξης λατρείας: είναι η μυσταγωγική, αφού μυεί τον πιστό στη 

λατρεία του αληθινού Θεού, αναγωγική γιατί στρέφει τον πιστό προς τα άνω, πνευματική 

γιατί γίνεται πνευματικά και αληθινά, λογική γιατί δεν στηρίζεται σε «άλογα» μέσα π.χ. 

θυσίες ζώων, και ορθόδοξη γιατί στηρίζεται στην παράδοση των αποστόλων και τω αγίων. 

Αυτή πραγματοποιείται κυρίως με τα μυστήρια: βάπτισμα και χρίσμα, θεία ευχαριστία, 

μετάνοια-εξομολόγηση, γάμο, ευχέλαιο και ιεροσύνη. Επίσης με τις γιορτές και ακολουθίες 

των λατρευτικών κύκλων και τις έκτακτες και περιστατικές ακολουθίες. Βασικό στοιχείο της 

είναι η προσευχή: δέηση, δοξολογία, ευχαριστία. Χώρος της κοινής λατρείας είναι ο Ναός.  

Στην καθημερινότητα του χριστιανού βασικό ρόλο παίζει η λατρεία, αφού επηρεάζει και 

«ιεροποιεί» το χρόνο και τη ζωή του. Εκτός από την κοινή λατρεία η οποία τροφοδοτεί 

πνευματικά τον πιστό (μυστήρια) και τον δυναμώνει για να αγωνιστεί να εφαρμόσει το 

Ευαγγέλιο στη ζωή του (λειτουργία μετά τη λειτουργία) υπάρχει και η ατομική λατρεία: ο 

πιστός ξεκινά με προσευχή, συνεχίζει και τελειώνει τη μέρα του με προσευχή (αδιαλείπτως 

προσεύχεσθαι). Έχει εικονοστάσι, ανάβει το κανδήλι, καίει θυμίαμα, φορά και χρησιμοποιεί 

κομποσκοίνι, νηστεύει, ασκείται. Ο πιστός επίσης σε κάθε εκδήλωση της ζωής του ζητά την 

Ευλογία του Θεού με τις περιστατικές ακολουθίες (αγιασμό, εγκαίνια, διάφορες ευχές). 

Τέλος το χρόνο του χριστιανού ιεροποιεί το εορτολόγιο με τους κύκλους του (ημερήσιο-

εβδομαδιαίο-ετήσιο). Κάθε μέρα συνδέεται, με κάποιο γεγονός ή ιερό πρόσωπο που 

γίνεται πρότυπο και δύναμη ζωής για αυτόν (γιορτές-πανηγύρια): την Κυριακή τιμάται η 

Ανάσταση του Κυρίου, τη Δευτέρα οι Άγγελοι, την Τρίτη ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, την 

Τετάρτη Ο Σταυρός και η Θεοτόκος, την Πέμπτη οι άγιοι Απόστολοι και ο άγιος Νικόλαος, 

την Παρασκευή πάλι ο Σταυρός και η Θεοτόκος, το Σάββατο οι Μάρτυρες και οι 

κεκοιμημένοι.(εβδομαδιαίος κύκλος) . Στον ετήσιο κύκλο έχουμε γιορτές που είναι: 

1)Δεσποτικές, αφιερωμένες στο Χριστό, 2) Θεομητορικές, αφιερωμένες στην Παναγία και 3) 

Αγίων, αφιερωμένες στους Αγγέλους και τους Αγίους. Οι Δεσποτικές χωρίζονται σε κινητές( 

με κέντρο το Πάσχα) και ακίνητες (με κέντρο τα Χριστούγεννα). Ο ημερήσιος κύκλος 

περιλαμβάνει ακολουθίες της ημέρας (εσπερινός, απόδειπνο, μεσονυκτικό, ώρες κ.α.) 

Στις θρησκείες: Στον Ιουδαϊσμό, μετά την οριστική καταστροφή του ναού η λατρεία γίνεται 

στο χώρο της συναγωγής και έχει τη μορφή της κοινής προσευχής και της μελέτης του 

νόμου. Επίσης με τις γιορτές του Σαββάτου και του ετήσιου κύκλου-Πάσχα, Πεντηκοστή, 

Σκηνοπηγία κ.α. 

Στο Ισλάμ: Η λατρεία έχει τη μορφή της προσευχής και της μελέτης του κορανίου. Η λατρεία 

είναι κοινή- στο Τέμενος (Τζαμί) κάθε Παρασκευή- στις γιορτές (ραμαζάνι κ.α.) και ατομική 

(5 στύλοι- υποχρεώσεις του πιστού) 



Στον Ινδουισμό: Στα πλαίσια της πολυθεΐας έχει αναπτυχθεί μία πλούσια θρησκευτικότητα 

με έντονο λατρευτικό χαρακτήρα στους πάμπολλους ναούς και τα ιερά προσκυνήματα της 

χώρας. Η αγαπητική αφοσίωση σε κάποιες θεότητες (μπάκτι θρησκευτικότητα) εκφράζεται 

με λατρευτική εκδήλωση της «τιμής» προς τη θεότητα. Αυτή είναι η μορφή λατρείας που 

κυριαρχεί τους τελευταίους αιώνες. Οι πιστοί απέναντι από το άγαλμα της θεότητας 

μιμούνται ότι υποδέχονται, περιποιούνται, πλένουν, ντύνουν, αρωματίζουν, προσφέρουν 

τροφή, λουλούδια, αγίασμα από τον ιερό ποταμό Γάγγη κ.α. και αποχαιρετούν τη θεότητα. 

Έτσι τη δέχονται στη ζωή τους. 

Στο βουδισμό: Η λατρεία τελείται είτε σε μοναστήρια με τη τήρηση κάποιων κανόνων του 

«οκταπλού μονοπατιού» (χιναγυάνα βουδισμός) είτε σε βουδιστικούς ναούς όπου τιμώνται 

οι βούδες ή μποντισάτβες (μαχαγυάνα βουδισμός). 

Στα αφρικανικά θρησκεύματα: λατρεύονται τα πνεύματα (ανιμισμός) με ποικιλία τελετών: 

προσφοράς, θυσίας, εξαγνισμού μύησης κ.α. σε βωμούς όπου θεωρείται ότι ζουν τα 

πνεύματα. Βασικό ρόλο παίζουν στη λατρεία οι ιεροδιάμεσοι- σαμάνες. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3- ΠΡΟΣΕΥΧΗ  

1) Η Προσευχή είναι υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου και αποτελεί τροφή της ψυχής. 

Είναι η προσωπική επικοινωνία με το Θεό, μέσο προσέλκυσης της θείας Χάρης και 

επίτευξης της σωτηρίας για τον άνθρωπο. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να είναι η 

προσευχή συνεχής, απερίσπαστη και θερμή. Να γίνεται με τη συμμετοχή όλου του 

ανθρώπου. 2) η προσευχή μπορεί να είναι δέηση, ευχαριστία, δοξολογία ή 

προσευχή μετανοίας. Ατομική ή κοινή, αυθόρμητη ή τυπική, η προσευχή δεν γίνεται 

μόνο για τη σωτηρία της ψυχής της δικής μας και των άλλων, αλλά και για την 

ικανοποίηση των ποικίλων αναγκών του ανθρώπου(βιολογικών – κοινωνικών). 3) Η 

προσευχή έχει μεταμορφωτική δύναμη για τον άνθρωπο, το συνάνθρωπο και τον 

κόσμο. 

2) Ο Χριστός δίδαξε τους μαθητές Του αλλά και κάθε άνθρωπο και για την προσευχή: 

μας έδωσε τον τρόπο της προσευχής (Κυριακή Προσευχή-«Πάτερ ημών…») αλλά και 

με το παράδειγμά Του, αφού προσευχόταν συνεχώς προς τον Πατέρα του, ιδιαίτερα 

πριν τις μεγάλες Του στιγμές.Προτρέποντας δε τους μαθητές Του να επικαλούνται το 

όνομά Του στην πτροσευχή, έθεσε τις βάσεις για την μοναχική προσευχή ή ευχή του 

Ιησού: «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» που την έχουν στα χείλη τους όλοι οι 

πιστοί. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4- ΓΙΟΡΤΗ 

   Οι χριστιανικές γιορτές είναι βασικό στοιχείο της χριστιανικής λατρείας. Πλαισιώνουν το 

μυστήριο της θείας ευχαριστίας και συνδυάζονται με αυτό. Σε αντίθεση με τις κοσμικές 

γιορτές που αποτελούν αφορμή έκφρασης χαράς σεβασμού και τιμής προς τον τριαδικό 

Θεό, τη Θεοτόκο και τους αγίους για τα γεγονότα της θείας οικονομίας, όλων δηλαδή των 

ενεργειών του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Έτσι το ημερολόγιο 

γίνεται εορτολόγιο που δομείται σε τρεις λατρευτικούς (εορταστικούς ) κύκλους. Τον 



ημερήσιο, τον εβδομαδιαίο και τον ετήσιο. Μέσα από αυτούς οι πιστοί καλούνται να 

βιώσουν τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, της Παναγίας και των αγίων ως παρόντα όχι 

μόνο συλλογικά αλλά και ατομικά. Έτσι παιδαγωγούνται, πορεύονται συνεχώς την οδό της 

τελειώσεως και προγεύονται τη μελλοντική κατάστασή τους. Ο ημερήσιος κύκλος 

περιλαμβάνει ανάμνηση και τιμή προσώπων ή γεγονότων σε συγκεκριμένες 

ακολουθίες(εσπερινός, απόδειπνο ,μεσονυκτικό, ώρες) 0 εβδομαδιαίος κύκλος  

περιλαμβάνει ανάμνηση και τιμή σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή γεγονότα Ο ετήσιος κύκλος 

περιλαμβάνει τριών κατηγοριών γιορτές: Δεσποτικές- προς τιμήν του Χριστού, οι οποίες 

χωρίζονται σε ακίνητες (σταθερή ημερομηνία) με κέντρο τα Χριστούγεννα και 

κινητές(σταθερή ημέρα της εβδομάδας) με κέντρο το Πάσχα. Ακίνητες Δεσποτικές γιορτές 

εκτός από τη Γέννηση(25 Δεκ.) είναι η Περιτομή(1 Ιαν.), η Βάπτιση(6 Ιαν.) η Υπαπαντή(2 

Φεβ.), η Μεταμόρφωση(6 Αυγ.) και η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού(14(Σεπ.) Κινητές 

Δεσποτικές γιορτές εκτός από το Πάσχα είναι η Ανάσταση του Λαζάρου και η Βαϊοφόρος, ο 

μυστικός Δείπνος, η σύλληψη, η Σταύρωση του Χριστού και μετά την Ανάσταση η εμφάνιση 

Του στο Θωμά και τους ένδεκα μαθητές( Κυριακή του Θωμά) η εμφάνιση στις μυροφόρες 

και η Ανάληψη. 

Θεομητορικές- προς τιμήν της Παναγίας. Αυτές είναι: Το Γενέθλιο της Θεοτόκου(8 Σεπ.), τα 

Εισόδια(21 Νοε.), η Σύναξη (26 Δεκ.), ο Ευαγγελισμός (25 Μαρ.) και η Κοίμηση(15 Αυγ.) 

Και των Αγίων, προς τιμήν των Αγίων Αγγέλων, Δικαίων, Αποστόλων, Μαρτύρων, Οσίων, 

Ομολογητών, Ιεραρχών κ.α.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.5- ΣΩΤΗΡΙΑ 

  1)Σωτηρία και λύτρωση στο χριστιανισμό είναι έννοιες συνώνυμες . Λύτρωση σημαίνει 

απελευθέρωση. –από τα δεσμά της αμαρτίας του κακού, της φθοράς και του θανάτου. 

Ελευθερωτής είναι ο Χριστός. Σωτηρία σημαίνει διάσωση της ακεραιότητας του ανθρώπου, 

ψυχής και σώματος, δηλ. της εικόνας του Θεού και τελικά θέωση(ομοίωση με το Θεό). 

Σωτήρας είναι ο Χριστός. 2) Λύτρωση και Σωτηρία του ανθρώπου είναι καρπός της αγάπης 

του τριαδικού Θεού, των ενεργειών Του στην ανθρώπινη ιστορία(θεία οικονομία) αλλά και 

της συνεργασίας του ανθρώπου : Στην Π.Δ.  ο Θεός Πατέρας προετοιμάζει την 

ανθρωπότητα( προπάτορες, νόμος Μωυσή – προφήτες), στην Κ.Δ. ο Υιός του Θεού 

σαρκώνεται και με το έργο Του ( κήρυγμα, Σταυρός, Ανάσταση) λυτρώνει τον άνθρωπο και 

τον οδηγεί στη σωτηρία. Τέλος, με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος (Πεντηκοστή- 

εκκλησία) ως τα έσχατα ολοκληρώνεται το έργο της σωτηρίας με τη δύναμη(Χάρη) του 

Θεού και την ανθρώπινη θέληση(μετάνοια – πνευματικός αγώνας). 3) Στη σύγχρονη ζωή 

παρουσιάζονται διάφοροι «σωτήρες», μεσσίες και ψευτομεσσίες, που όμως ενώ 

υπόσχονται πολλά, μόνο προσωρινά ίσως μπορούν κάτι να σώσουν ή να βελτιώσουν σ’ 

αυτόν τον κόσμο.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.1- ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

    1)η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Είναι θεανθρώπινος οργανισμός από καταβολής 

κόσμου έως της συντελείας με επίσημη ημέρα έναρξης της δράσης της την Πεντηκοστή. 

Είναι μια γιατί Ένας  είναι ο ιδρυτής της , ο Χριστός. Είναι αγία γιατί τη ζωοποιεί και την 

αγιάζει ο Θεός , το Άγιο Πνεύμα. Είναι καθολική, γιατί αγκαλιάζει όλους και περιέχει όλη 



την αλήθεια. Είναι αποστολική γιατί βασίστηκε στο έργο του Υιού του Θεού (Απόστολος του 

Πατέρα) και των αποστόλων Του. Αποστολή της Εκκλησίας είναι η Σωτηρία του ανθρώπου 

και του κόσμου. Αυτό επιτυγχάνεται με το τριπλό της έργο(αγιαστικό- διδακτικό- 

ποιμαντικό).Αγιαστικό με τα μυστήρια, διδακτικό με το κήρυγμα και ποιμαντικό με τη 

διοίκηση και τη φροντίδα- καθοδήγηση των πιστών. 2) Η πρώτη Εκκλησία ζούσε με 

θαυμαστό τρόπο. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν τα πάντα κοινά: πίστη, λατρεία, αγάπη και 

θαυμαστή ενότητα. Αυτά τη βοήθησαν να εξαπλωθεί  σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, στους 

χώρους της λατρείας (κυριακά, μαρτύρια, κατακόμβες), άρχισε να αναπτύσσεται η τέχνη 

της ζωγραφικής και του ψηφιδωτού με τα σύμβολα(καράβι, άμπελος, καλός ποιμένας κ.λπ.) 

3) Από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι τώρα και το τέλος, πυρήνας και βασικός άξονας 

ζωής της Εκκλησίας είναι τα μυστήρια*, με κυριότερο τη θεία ευχαριστία. Γι’ αυτό και η 

Εκκλησία χαρακτηρίζεται ευχαριστιακή κοινότητα. 

*Βάπτισμα , Χρίσμα, θ. Ευχαριστία, Μετάνοια-εξομολόγηση, Γάμος, Ιεροσύνη, Ευχέλαιο. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.2- ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ  

   1) Ευχαριστία είναι η έκφραση ευγνωμοσύνης  για μια ευεργεσία που δεχθήκαμε. Οι 

άνθρωποι στη σχέση τους με το Θεό στο παρελθόν, προσέφεραν ως έκφραση 

ευγνωμοσύνης  και ευχαριστίας, θυσίες στους θεούς. 2) Στην ΠΔ, όταν ο λαός του Ισραήλ 

οργάνωσε τη λατρεία του, προσέφερε αιματηρές και αναίμακτες θυσίες. Αυτές, μαζί με τις 

αντίστοιχες προτυπώσεις (έξοδος του Ισραήλ από την Αίγυπτο) και τις προρρήσεις των 

προφητών, προανήγγειλαν την αληθινή και σωτήρια θυσία του Χριστού στο Σταυρό. Πριν το 

Σταυρό, ο Χριστός προσέφερε τη μυστηριακή Του θυσία(μυστικός δείπνος) με την εντολή οι 

μαθητές του να την επαναλαμβάνουν για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. 3) Η 

πρώτη Εκκλησία με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, οργάνωσε τη λατρεία της με 

κέντρο τη θεία ευχαριστία, στα πλαίσια της σύναξης που ονομάστηκε λειτουργία(έργο του 

λαού). Εκεί, από τότε μέχρι σήμερα, αναβιώνεται η ζωή του Χριστού και ιδιαίτερα η θυσία 

του και η Ανάστασή Του. Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας προσφέρονται τα τίμια 

δώρα-άρτος και οίνος- (αγία αναφορά) και με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος  γίνονται 

Σώμα και Αίμα Χριστού(καθαγιασμός). Στη συνέχεια κλήρος και λαός μεταλαμβάνουν και 

έτσι δυναμώνουν και φωτίζονται για να μπορούν να ζουν θυσιαστικά στη ζωή τους 

(ευχαριστιακός τρόπος ζωής). 4)Η θεία λειτουργία χωρίζεται σε δυο μέρη: 1) Λειτουργία 

των κατηχουμένων ή ιερουργία του Ευαγγελίου- λέγεται έτσι γιατί στους πρώτους αιώνες σ’ 

αυτό το πρώτο μέρος συμμετείχαν και οι κατηχούμενοι και επίσης γιατί το σημαντικότερο 

σημείο είναι η ανάγνωση του Ευαγγελίου από τον ιερέα ή το διάκονο. Πριν τα 

αναγνώσματα(Απόστολος- Ευαγγέλιο) προηγείται η μικρή είσοδος που αναπαριστά τη 

δημόσια δράση και διδασκαλία του Χριστού. 2) Λειτουργία των πιστών ή τέλεση της 

Ευχαριστίας- λέγεται έτσι γιατί παλιά(1ος-4ος αιώνας) έπαιρναν μέρος μόνον οι πιστοί και 

γιατί εδώ τελείται το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Σημαντικά σημεία του δεύτερου 

μέρους είναι η μεγάλη είσοδος (αναπαριστά την άνοδο του Χριστού στο Γολγοθά για τη 

θυσία), το σύμβολο της Πίστης , η Αγία Αναφορά κατά την οποία γίνεται η προσφορά της 

αναίμακτης θυσίας, η Κυριακή προσευχή και η θεία μετάληψη.  

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3-ΕΝΟΤΗΤΑ 

   Η ένταξή μας στην Εκκλησία γίνεται με το μυστήριο του Βαπτίσματος. Το σύστησε ο ίδιος 
ο Κύριος με την εντολή που έδωσε στους μαθητές του να βαπτίζουν τους ανθρώπους στο 
όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος (Ματθ. 28,19). Ο ίδιος βαπτίστηκε 
και η βάπτισή του έγινε τύπος και υπογραμμός του δικού μας Βαπτίσματος. Στην πρώτη 
χριστιανική εποχή, οι άνθρωποι βαπτίζονταν μεγάλοι, όπως γίνεται σήμερα στις χώρες της 
ιεραποστολής και στην Ελλάδα με αρκετούς οικονομικούς πρόσφυγες. Η κατήχησή τους 
κρατούσε τρία χρόνια και τη νύχτα του Πάσχα βαπτίζονταν ομαδικά. Ανάλογα με το στάδιο 
της κατήχησης λέγονταν: ακροώμενοι, κυρίως κατηχούμενοι και φωτιζόμενοι. Οι πρώτοι 
άκουγαν το λόγο του Θεού, χωρίς άλλη υποχρέωση. Οι δεύτεροι παρακολουθούσαν το 
πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας με την υποχρέωση να ζουν χριστιανικά και οι τρίτοι 
ήταν εκείνοι που τους χώριζαν από το Βάπτισμα λίγες εβδομάδες. Αλλά και μετά το 
Βάπτισμα συνεχιζόταν η κατήχηση για τους νεοφώτιστους. Όταν επικράτησε ο 
νηπιοβαπτισμός (5ος αι.), η κατήχηση ανατέθηκε στον ανάδοχο και στους γονείς του 
νηπίου.  
   Πριν αρχίσει το Βάπτισμα, ο ιερέας και ο ανάδοχος, κρατώντας στην αγκαλιά του το νήπιο, 
στέκονται στον πρόναο. Ο ιερέας, αφού σφραγίσει το πρόσωπο του παιδιού στο όνομα της 
Αγίας Τριάδος με το σημείο του σταυρού και εκφωνήσει το όνομα, διαβάζει ορισμένες 
ευχές. 
    Στη συνέχεια, με στραμμένο το νήπιο προς τη δύση, γίνεται η απόταξη, η αποκήρυξη του 
σατανά. Ακολουθεί, με στροφή προς την ανατολή, που είναι (συμβολικά) το φωτεινό 
βασίλειο του Χριστού, η σύνταξη με αυτόν. Η παράδοση στην αγκαλιά του Χριστού 
επισφραγίζεται με την απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως. Τέλος, όπως λέει η τελευταία 
ευχή, παρακαλείται ο Θεός να προσκαλέσει το δούλο του στο άγιο φώτισμα και να τον 
αξιώσει της μεγάλης του χάρης.  
     Μετά ακολουθεί η καθαυτή τελετή του Βαπτίσματος. Πρώτα αγιάζεται το νερό και 
ευλογείται το λάδι με ευχές. Έπειτα λαδώνεται το παιδί από τον ιερέα και στη συνέχεια 
βυθίζεται τρεις φορές στην κολυμβήθρα. Η τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο νερό της 
κολυμβήθρας σημαίνει τη συμμετοχή του βαπτιζόμενου στην τριήμερη ταφή και την 
Ανάσταση του Χριστού. Στη συνέχεια, χρίεται με άγιο μύρο, και το ντύνουμε στα ολόλευκα. 
Ανήκει πια στο Χριστό και στην Εκκλησία. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο Βάπτισμα 
έχουν τη σημασία τους. Το νερό με τις ιδιότητες του καθαρισμού, της καταστροφής 
(πλημμύρας) και της ζωτικότητας συμβολίζει αυτά που γίνονται: ο πιστός καθαρίζεται από 
την αμαρτία, θάβει τον παλιό άνθρωπο και αναγεννιέται σε μια νέα ζωή. Αλείφεται με λάδι, 
όπως οι αθλητές της πάλης, γιατί θα παλέψει ενάντια στο κακό και στην αμαρτία. Έχουμε 
ακόμη μια συμβολική πράξη: το κόψιμο λίγων τριχών από το κεφάλι, από τέσσερα σημεία 
σε σχήμα σταυρού. Η πράξη αυτή συμβολίζει αφενός μεν μια μικρή θυσία του 
βαπτιζόμενου στο Λυτρωτή του και αφετέρου ότι ο νέος χριστιανός ανήκει πλέον στο 
Χριστό· όπως οι δούλοι στην αρχαία εποχή που με την κουρά ανήκαν στον κύριό τους. 
    Στην ακολουθία του Βαπτίσματος, είναι ενσωματωμένο και το μυστήριο του 
Χρίσματος. Η πράξη της χρίσης είναι γνωστή από την Παλαιά Διαθήκη. Βασιλιάδες, ιερείς, 
προφήτες χρίονται πριν αναλάβουν το έργο τους. Ήταν σημάδι κλήσης και αφιέρωσης στο 
Θεό. Ο Κύριος είναι ο Μεσσίας (=χρισμένος), γιατί ως άνθρωπος χρίστηκε με το Άγιο 
Πνεύμα κατά τη Βάπτισή του. Ο ιερέας, ύστερα από κατάλληλη ευχή, χρίει το νεοφώτιστο σ’ 
όλα τα μέρη του σώματός του με Άγιο Μύρο κάνοντας το σημείο του σταυρού και λέγοντας: 
«Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν». Η συμβολική αυτή πράξη βεβαιώνει τη δωρεά 
των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Έτσι το Χρίσμα έχει μια βαθύτερη σημασία. Με το 



μυστήριο του Βαπτίσματος γίναμε νεοσύλλεκτοι στρατιώτες του Χριστού. Με το Χρίσμα 
εξοπλιζόμαστε, τελειοποιούμε τις πνευματικές μας δυνάμεις, γινόμαστε κοινωνοί και 
μέτοχοι της ζωή του Χριστού.  
 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.4-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

    Ο άνθρωπος πλάστηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και με προοπτική να μείνει 
αθάνατος. Η δημιουργία του ανθρώπου «κατ’ εἰκόνα» του Θεού αποτελεί την τιμητική 
διάκριση του ανθρώπου σε σχέση με την υπόλοιπη δημιουργία. 
    Το στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι το λογικό και η ελεύθερη βούληση. 
Μαζί με αυτά έδωσε και πλήθος άλλα χαρίσματα, όπως δημιουργικότητα, αγάπη 
συνείδηση κ.α.  Ο Θεός, επιπλέον, έδωσε στους πρωτόπλαστους τη δυνατότητα να τον 
πλησιάσουν ακόμα περισσότερο, δηλαδή να του μοιάσουν. Γι’ αυτό η Παλαιά Διαθήκη 
τονίζει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε όχι μόνο «κατ’ εἰκόνα» αλλά και «καθ’ ὁμοίωσιν» του 
Θεού. Την «ομοίωση» με το Θεό θα επιτύγχανε ο άνθρωπος με τη σωστή χρήση της 
ελεύθερης βούλησης.  
    Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο μ’ έναν ιδιαίτερο σκοπό: να φθάσει σε βαθύτερη 
κοινωνία μαζί του. Κανένα άλλο δημιούργημα δεν πλάστηκε με παρόμοια δυνατότητα και 
προοπτική. Γι’ αυτό και η διαδικασία της δημιουργίας του ανθρώπου είναι διαφορετική από 
τη διαδικασία δημιουργίας των υπόλοιπων κτισμάτων του Θεού. 
    Σύμφωνα με τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα 
και του έδωσε «πνοή ζωής». Άρα, η ανθρώπινη φύση μετέχει και στον υλικό αλλά και στον 
πνευματικό κόσμο. Είναι «χοϊκή» αλλά και «ουράνια». Επομένως, η τάση του ανθρώπου να 
επικοινωνήσει βαθύτερα με το δημιουργό του είναι φυσιολογική και πηγαία. Αυτή η τάση, 
αλλά και η δυνατότητα κοινωνίας του ανθρώπου με το συνάνθρωπό του, καθορίζει και την 
ιδιαιτερότητα του ανθρώπου και τη διαφορά του από την υπόλοιπη δημιουργία.  
   Ο Χριστός με τον ερχομό Του φανέρωσε και τον προορισμό μας, και το ύψος στο οποίο 
καλούμαστε να φθάσουμε. Με την πνευματική ζωή (άσκηση, συμμετοχή στα μυστήρια), 
μπορούμε και εμείς να φθάσουμε στο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και τη θέωση. 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5.1-ΑΜΑΡΤΙΑ 
       Αμαρτία είναι η απόφαση του ανθρώπου να ζήσει χωρίς το Θεό στη ζωή του. Είναι 
αστοχία και αποτυχία του ανθρώπου, καθώς μακριά από την πηγή του αγαθού και της ζωής 
οδηγείται σε μια νοσηρή κατάσταση. Η αμαρτία ξεκινά ως εσωτερική διάθεση και λογισμός, 
και εκδηλώνεται με λόγια ή πράξεις. Όμως είναι και απραξία και αμέλεια από τον άνθρωπο. 
Μπορεί επίσης να είναι συνειδητή ή ακούσια. Έτσι ο άνθρωπος οδηγείται σε έναν τρόπο 
ζωής μακριά από το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Αντί να ζει απλά και ταπεινά 
αγαπώντας το Θεό και το συνάνθρωπο, καθώς και φροντίζοντας τη φύση, αυτός καταλήγει 
σε μια ζωή εγωιστική με μίση και πάθη, με κατάκριση και αδιαφορία. Όλα αυτά 
τραυματίζουν τη σχέση του με τον εαυτό του, με το Θεό, το συνάνθρωπο και το περιβάλλον. 
Η μόνη διέξοδος από αυτή τη ζωή είναι η μετάνοια. Τι σημαίνει όμως αυτό; 



     Όταν κάνουμε το κακό, προσβάλλουμε το Θεό, περιφρονούμε τις εντολές του, δεν 
ανταποκρινόμαστε στην αγάπη του, κι ακόμη το κακό, η αμαρτία, μάς αποξενώνει από τους 
συνανθρώπους μας, διασπά τη σχέση μας με το περιβάλλον. Ό,τι κερδίσαμε, χρήματα ή 
δόξα, δεν μπορεί να βγάλει απ’ την ψυχή μας το διχασμό, την αποτυχία, τη δυστυχία, τη 
μεγάλη μοναξιά που νιώθουμε. Αποτέλεσμα, λοιπόν, της αμαρτίας είναι και ό,τι νιώθουμε, 
όχι μόνο ό,τι βλέπουμε ή ακούμε. Άρα, για να περιοριστεί το κακό, χρειάζεται να αλλάξει η 
εσωτερική μας διάθεση, να ξαναβρούμε το στόχο μας και να επιστρέψει η καρδιά, ο νους 
και η θέλησή μας στο Θεό. Κι αυτό είναι μετάνοια. 
     Πολλοί άνθρωποι, όταν αμαρτάνουν λυπούνται και στενοχωρούνται. Η αληθινή όμως 
μετάνοια δεν είναι απλή μεταμέλεια. Είναι ο πόνος της καρδιάς μας, που δεν 
ανταποκριθήκαμε στην αγάπη του Θεού, δεν τιμήσαμε τον εαυτό μας και τους 
συνανθρώπους μας. Βιώνοντας το λάθος μας, αποφασίζουμε να αλλάξουμε τρόπο σκέψης 
και συμπεριφοράς, δηλαδή μετα-νοούμε και ζητούμε συγχώρηση. Ο Θεός, στον οποίο ο 
μετανιωμένος καταφεύγει, συγχωρεί. Την επισφράγιση της συγχώρησης δίνει το μυστήριο 
της Εξομολόγησης. Αυτή , μας απαλλάσσει από το βάρος της αμαρτίας και μας δίνει την 
ευκαιρία για νέο ξεκίνημα στον αγώνα μας. Όπως στο Βάπτισμα με τη μεσολάβηση του 
ιερέα πήραμε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, έτσι κι εδώ με τη μεσιτεία του παίρνουμε 
την άφεση με τη χάρη του Χριστού. Έτσι με τη μετάνοια αντιμετωπίζεται η αμαρτία, αλλά 
και γίνεται εφικτή για τον άνθρωπο η σωτηρία. 
 


