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Οξηζµφο ζξεζθείαο  

Ο φξνο Θξεζθεία, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ελίνηε 
ελαιιαθηηθά µε ηελ ιέμε πίζηε, ή ζχζηελα πίζηεο 

θαζνξίδεη γεληθψο ηελ πίζηε ζην ππεξθπζηθφ, ην ηεξφ ή 
ην ζείν θαη ηνπο εζηθνχο θψδηθεο, πξαθηηθέο, αμίεο, 

νξγαληζκνχο θαη ηειεηνπξγηθά πνπ ζπλδένληαη. ηελ 
επξχηεξε έλλνηά ηεο νξηζκέλνη ηελ έρνπλ νξίζεη σο ην 

ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ γηα λα 
εξµελεπζεί ε ζρέζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο µε ην 

ζχµπαλ.  



   «Θξεζθεία είλαη ε πίζηε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ν 

άλζξσπνο µε ηελ βνήζεηα ηεο λφεζεο, ηεο 

αίζζεζεο, ηεο επηζπµίαο, ηεο πξάμεο γηα ηελ 

χπαξμε ππεξθπζηθψλ πξνζσπηθψλ ή 

απξφζσπσλ δπλάµεσλ απφ ηηο νπνίεο 

αηζζάλεηαη φηη εμαξηάηαη θαη ηηο νπνίεο επηδηψθεη 

λα εμεπµελίζεη».  



Ση είλαη ζεφο ηειηθά;  

Είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη δελ ππάξρεη άλζξσπνο 
µέρξη ζήµεξα πνπ λα µελ έρεη ζέζεη ζηνλ εαπηφ 

ηνπ ην εξψηεµα απηφ. Αο επηρεηξήζνπµε, 
ινηπφλ, λα αηηηνινγήζνπµε ηελ ελαζρφιεζή µαο 

µε απηφ ην εξψηεµα, λα επηζεµάλνπµε ηηο 
ζπνπδαηφηεξεο αληηιήςεηο γηα ην Θεφ θαη λα 

ζπδεηήζνπµε γηα ηηο ιεγφµελεο ελδείμεηο γηα ηελ 
χπαξμε ηνπ.  



Αλ ζέιαµε λα αλαθέξνπµε ηηο πην γλσζηέο 
αληηιήςεηο γηα ην Θεφ, ζα ηνλίδαµε απφ 

ηελ αξρή φηη πνιιέο απφ απηέο είλαη 
απαξάδεθηεο, ειιηπείο θαη αλεπαξθείο. 
Πεγέο ηνπο είλαη ε άγλνηα, ν θφβνο, ε 

ηδενινγηθή πξνθαηάιεςε, ν εγσηζµφο θαη 
ε ζθνπηµφηεηα.  



Γηαηί πηζηεχνπµε ζην Θεφ;  

 Η δηαπίζησζε ηνπ Αξηζηνηέιε: Όινη νη άλζξσπνη απφ ηε 

θχζε ηνπο επηζπµνχλ λα γλσξίδνπλ, έρεη επηθπξσζεί 

απφ ηελ παλαλζξψπηλε πείξα. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

έµθπηεο επηζπµίαο λα γλσξίζνπµε ηελ αιήζεηα 

εληάζζεηαη θαη ε ηάζε γηα αλαδήηεζε ηνπ Θενχ. Απφ ηε 

θχζε ηνπ ν άλζξσπνο έρεη απηήλ ηε ζεµειηψδε ξνπή θαη 

απηήλ ηελ επηζπµία Η γλψζε ηνπ Θενχ βέβαηα, ε αιεζηλή 

θαη πιήξεο ζενγλσζία, είλαη αδχλαηε έρνπµε ηε 

δπλαηφηεηα φκσο ηεο µεξηθήο γλψζεο ηνπ Θενχ  



Θξεζθεία — Θεηηθή ή Αξλεηηθή Επηξξνή;  

«ΟΦΕΘΛΩ πνιιά ζηε ζξεζθεηα, φπσο λνµίδσ νθείιεη θαη ν 

θφζµνο ζηνλ νπνίν δνχµε φια απηά ηα ρξφληα» Σα ιφγηα 

απερνχλ ηα αηζζήµαηα εθαηνµµπξίσλ θαηνίθσλ ηεο γεο 

νη νπνίνη πηζηεχνπλ παξνµνίσο φηη νθείινπλ πάξα 

πνιιά ζε θάπνηα ζπγθεθξηµέλε ζξεζθεία θαη είλαη 

αθνζησµέλνη ζε απηήλ. Είλαη πεπεηζµέλνη φηη ε ζξεζθεία 

έρεη αζθήζεη ηζρπξή, ζεηηθή επηξξνή ζηε δσή ηνπο.  



 «Αιιά θαη ε ζξεζθεία µαο νθείιεη µηα εμήγεζε». 
Γηα πνην πξάγκα δεηάκε εμήγεζε; «Γηα ηε 

κηζαιινδνμία, ηελ πνλεξία, ηελ απαλζξσπηά θαη 
ηελ εζθεκκέλε άγλνηα πνπ έρνπλ ζεκαδέςεη ηηο 
πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο ηνπ θφζκνπ ζην δηάβα 

ηεο ηζηνξίαο. »  





  Οη άλζξσπνη απηνί πηζηεχνπλ φηη ε ζξεζθεία απιψο 
παξηζηάλεη ηνλ επεξγέηε ηεο αλζξσπφηεηαο, ελψ, 

ζηελ πξαγµαηηθφηεηα, πίζσ απφ ην πξνζσπείν ηεο 
αξεηήο θαη ηεο αγηφηεηαο είλαη γεµάηε ππνθξηζία θαη 

ςέµαηα. Αλ δηαβάζεηε νπνηαδήπνηε εθεµεξίδα 
ζήµεξα, ζα βξείηε αλαξίζµεηα παξαδείγµαηα 

ζξεζθεπηηθψλ εγεηψλ πνπ θεξχηηνπλ µελ ηελ αγάπε, 
ηελ εηξήλε θαη ηε ζπµπφληα, αιιά ξίρλνπλ ιάδη ζηε 

θσηηά ηνπ µίζνπο θαη επηθαινχληαη ην φλνµα ηνπ Θενχ 
γηα λα λνµηµνπνηήζνπλ ηηο βίαηεο ζπγθξνχζεηο ηνπο. 

∆ελ είλαη παξάμελν πνπ πνιινί άλζξσπνη πηζηεχνπλ 
φηη ε ζξεζθεία απνηειεί πνιχ ζπρλά θαηαζηξνθηθή 

επηξξνή ζηε δσή!  





θνπφο θαη αλαγθαηφηεηα ηεο ζξεζθείαο  

Κχξην µέιεµα θάζε ζξεζθείαο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνλ 

πηζηφ ηα µέζα εθείλα πνπ ζα ηα αμηνπνηήζεη γηα ηελ 

επηηπρία απηνχ ηνπ ζθνπνχ. Η ιχηξσζε, ηελ νπνία 

ππφζρεηαη θάζε ζξεζθεία, βξίζθεηαη ζε άµεζε 

ζπλάξηεζε µε ην ηη απηή ζεσξεί σο απφιπην θαη ηη σο 

ζρεηηθφ θαη µε ην ζθνπφ πνπ νξίδεη γηα ηελ αλζξψπηλε 

χπαξμε. Έηζη ππάξρνπλ δηάθνξεο µνξθέο ιχηξσζεο, 

φπσο ε απνθαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο µε ην Θεφ, ε 

επηπρία ζηελ παξνχζα δσή µε ηελ απφθηεζε 

εγθφζµησλ αγαζψλ, ε εμαζθάιηζε µειινληηθψλ 

αγαζψλ ζε µηα µεηαζαλάηηα δσή, ε ηειηθή απαιιαγή 

ζπλφινπ ηνπ θφζµνπ απφ ην θαθφ.  





Θξεζθεία θαη Επηζηήµε  



Σα ηειεπηαία ρξφληα επαλέξρεηαη, σο µε φθεηιε, ζην 

πξνζθήλην ησλ εξεπλψλ, δνθηµίσλ θαη αξζξνγξαθηψλ 

δηαθφξσλ ζεηηθψλ επηζηεµφλσλ, ε παιαηά 

παξεμεγεµέλε «έρζξα» µεηαμχ επηζηήµεο θαη πίζηεο 

ή ινγηθήο θαη ζξεζθείαο. Aιιά θαη απφ θχθινπο 

ζπληεξεηηθψλ πξνηεζηαληψλ ζηελ Αµεξηθή, πνπ 

βάιινπλ θαηά ησλ ζπγρξφλσλ πνξηζµάησλ ηεο 

βηνινγίαο, αζηξνλνµίαο, θπζηθήο θ.ιπ., εξµελεχνληαο 

θαηά γξάµµα ηα πξψηα θεθάιαηα ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ 

ηεο Αγίαο Γξαθήο, ηεο Γέλεζεο, θαη πνιεµψληαο 

νξηζµέλνπο θιάδνπο ηεο Επηζηήµεο µε επηζηεµνληθά 

θαη µε ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα.  





 Θενινγία θαη Επηζηήµε δελ αληηµάρνληαη εθ θχζεσο ε 

µηα ηελ άιιε, αθνχ ε Επηζηήµε αζρνιείηαη µε ηελ 

δνµή θαη ιεηηνπξγία ηεο θχζεσο, ελψ ε Θενινγία 

εληξπθά ζηελ απνθαιπθζείζα αιήζεηα ηνπ Θενχ θαη 

ζην αγηνπλεπµαηηθφ λφεµα ηεο δσήο  



Η Επηζηήµε δελ µπνξεί θπζηθά λα µαο απαληήζεη ζην 
εξψηεµα πνηνο δεµηνχξγεζε ην ζχµπαλ θαη γηαηί. Απηά 

ηα ηειεπηαία εξσηήµαηα είλαη δνπιεηά ηεο Θενινγίαο 
θαη ηεο Εθθιεζίαο. Αθφµε θη αλ ε επηζηήµε θαηαθέξεη 

λα εμεγήζεη ηη έρεη ζπµβεί απφ ηε γέλλεζε ηνπ 
ζχµπαληνο µέρξη  ζήµεξα, δελ ζα µπνξέζεη λα 

απαληήζεη ζην γηαηί. Η Θενινγία ,αθφµε, δελ έρεη 
δηθαίσµα λα αζρνιείηαη επηζηεµνληθά νχηε µε ην πψο 

έγηλαλ νη θνζµηθνί νπξαλνί, νχηε µε ην πψο 
εµθαλίζηεθε ν άλζξσπνο πάλσ ζηε γε, δηφηη απηφ 

είλαη µέιεµα ηεο Επηζηήµεο.  





ΘΡΗΚΕΤΣΘΚΟ ΦΑΝΑΣΘΜΟ  

ΑΘΣΘΑ ΚΑΘ ΤΝΕΠΕΘΕ  



Ο ζξεζθεπηηθφο θαλαηηζµφο είρε σο αηηία ηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη εμππεξέηεζε αηνµηθψλ ζπµθεξφλησλ 

θαη µε επηηήδεηα εθµεηάιιεπζε ηεο άγλνηαο θαη 

αµάζεηαο ηνπ πιήζνπο , ην ππνθίλεζε ζε θξηθηά 

εγθιήµαηα θαηά ησλ αληηπάισλ. Πξάμεηο πνπ ζαθψο 

θαη αληηβαίλνπλ πξνο ην πλεχµα θαη ηελ αλνρή, 

ηνπιάρηζηνλ, ηνπ Υξηζηηαληζµνχ.  







Σα αίηηα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαλαηηζµνχ είλαη : 
 1.Πολιτικά ρξεζηµνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ επηθξάηεζε 

θάπνηαο άξρνπζαο ηάμεο ή γηα ηελ νηθνλνµηθή σθέιεηα 
µεξηθψλ. 

 2.Ψυχολογικά µε βάζε ηα ζηνηρεία εξεπλψλ πνπ 
δηεμάρζεθαλ απφ ςπρνιφγνπο, νη θαλαηηθνί είλαη 
ζπλήζσο άλζξσπνη µε επάισην ραξαθηήξα θαη 

αλίζρπξε πξνζσπηθφηεηα, θαζψο παξαζχξνληαη 
εχθνια θαη γίλνληαη έξµαην ζηα ρέξηα θάζε επηηήδεηνπ. 

Όηαλ πιένλ ελζηεξληζηνχλ ηηο απφςεηο απηψλ ησλ 
επηηήδεησλ αζθνχλ πνιιέο θνξέο θαη ςπρνινγηθή βία 

ζε άιινπο έηζη ψζηε λα δηαδψζνπλ ηελ ηδέα απηή.  

3.Θρησκευτικά νθείινληαη ζηε δνγµαηνπνίεζε ηνπ 
θαλαηηζµνχ απφ µεξηθέο ζξεζθείεο ή ζε ππεξβνιηθφ 

δήιν, πνπ πξνέξρεηαη απφ παξαλφεζε ζξεζθεπηηθψλ 
εληνιψλ. Έηζη, επζεβείο παξαζχξνληαη ζε αθξφηεηεο 

απφ επηηήδεηνπο , πνπ ηνπο θαλαηίδνπλ θάλνληαο ηνπο 
ππνρείξηα ησλ άξξσζησλ ζθνπψλ ηνπο .  





ΘΛΑΜ  



ΘΣΟΡΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  

• Η ιέμε Θζιάµ πξνυπήξρε ζηνλ Αξαβηθφ θφζµν ηεο 

Μέθθαο , πξν ηεο επηθξαηήζεσο ηεο ζξεζθείαο ηνπ 

Μσάµεζ, θαη ζήµαηλε ηε ζπµθσλία ηε ζπλζήθε, ην 

ιφγν ηηµήο γηα ην θιείζηµν µηαο ππνζέζεσο. Ο 

Μσάµεζ έδσζε µε ην θήξπγµά ηνπ λέν πεξηερφµελν 

θαη δχλαµε ζηνλ παιηφ φξν θαη ρξεζηµνπνίεζε απηφλ 

γηα λα δειψζεη ηελ ππαξμηαθή ππαθνή ησλ πηζηψλ 

ζηνλ Αιιάρ (Θεφ).  



ΒΑΘΚΕ ΑΡΥΕ ΣΟΤ ΘΛΑΜ  

• 1. Πίζηε ζην Θεφ  

• 2. Πίζηε ζηνπο Αγγέινπο Σνπ  

• 3. Πίζηε ζηα Βηβιία Σνπ  

• 4. Πίζηε ζηνπο Απεζηαιµέλνπο Σνπ  

• 5. Πίζηε ζηελ Ηµέξα ηεο Κξίζεσο  

• 6. Πίζηε ζην Θείν ∆ηάηαγµα  



ΚΟΡΑΝΘ:ΣΟ ΘΕΡΟ ΒΘΒΛΘΟ ΣΟΤ ΘΛΑΜ  

Σν Κνξάλην είλαη ην ηεξφ βηβιίν ηνπ Θζιάµ. Σν φλνµά ηνπ 

ζεµαίλεη θπξηνιεθηηθά "Απαγγειία" θαη νλνµάδεηαη 

ζπρλά "αι Κνπξάλ αι Καξίµ", δειαδή ην "Επγελέο 

Αλάγλσζµα". Οη Μνπζνπιµάλνη πηζηεχνπλ φηη ην 

Κνξάλην είλαη ν ιφγνο ηνπ Θενχ, ε θαηαγξαθή ηεο 

απνθάιπςήο ηνπ ζην αλζξψπηλν γέλνο, έηζη φπσο 

µεηαδφζεθε ζηνλ πξνθήηε Μσάµεζ  



ΒΟΤ∆ΘΜΟ  



Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζξεζθείαο  

Οη Βνπδηζηέο δελ ιαηξεχνπλ θάπνηνπο ζενχο ή ζεφ. Οη 

άλζξσπνη έμσ απφ ην Βνπδηζµφ ζπρλά πηζηεχνπλ φηη 

νη Βνπδηζηέο ιαηξεχνπλ ην Βνχδα. Όµσο, ν Βνχδαο 

(ηληάξηα Γθανπηάµα ) πνηέ δελ ηζρπξίζηεθε φηη ήηαλ 

ζεφο, αιιά αληίζεηα νη Βνπδηζηέο ηνλ ζεσξνχλ ζαλ 

θάπνηνλ πνπ έρεη ήδε επηηχρεη, απηφ πνπ θαη εθείλνη 

αγσλίδνληαη λα επηηχρνπλ, δειαδή ηελ πλεπµαηηθή 

θψηηζε θαη µαδί µε απηήλ ηελ ειεπζεξία απφ ην 

ζπλερφµελν θχθιν ελαιιαγήο ηεο δσήο µε ην ζάλαην.  



Ο θσηηζκφο -  Η ληξβάλα  

Η παξάδνζε αλαθέξεη πσο έλα βξάδπ, ν ηληάξηα 

θάζηζε θάησ απφ έλα δέληξν, ζ’ έλαλ λαφ ηνπ ζενχ 

Βίζλνπ. Έµεηλε εθεί φιε ηε λχρηα ζε βαζχ δηαινγηζµφ. 

Με ην μεµέξσµα, είδε ην λφεµα φισλ ησλ πξαγµάησλ 

λα μεδηπιψλεηαη µπξνζηά ηνπ. Φσηίζηεθε. Απφ εθείλε 

ηε ζηηγµή, ν ηληάξηα πήξε ην φλνµα Βνχδαο.  



Κάζε άλζξσπνο αλ απαιιαγεί απφ ηελ επηζπµία θη απφ 
ην ςέµα, αλ δεη µε εγθξάηεηα θαη ειεεµνζχλε, αιιά 

θπξίσο ράξε ζηε γλψζε, νδεγείηαη ζηε µαθαξηφηεηα, 
ηε ληξβάλα. Όπσο θαη νη ηλδνπηζηέο, έηζη θαη νη 

βνπδηζηέο πηζηεχνπλ πσο ν άλζξσπνο µεηά ηνλ 
ζάλαην ηνπ μαλαγελληέηαη θαη επαλέξρεηαη ζηε δσή, 
είηε µε ηε µνξθή αλζξψπνπ, είηε µε ηε µνξθή δψνπ. 

Αλ φµσο νη λεθξνί έρνπλ πεξάζεη µηα ελάξεηε θαη αγλή 
δσή, ηφηε δελ μαλαγελληνχληαη, αιιά δνπλ ζηνλ 

νπξαλφ, ζε µηα θαηάζηαζε επηπρίαο θαη µαθαξηφηεηαο, 
πνπ νλνµάδεηαη Νηξβάλα. Οη βνπδηζηέο ,επίζεο, 

ζεσξνχλ ληξβάλα ηελ ειεπζεξία απφ φιεο ηηο 
εγθφζµηεο αλεζπρίεο, φπσο ε απιεζηία, ην µίζνο, ε 

δήιεηα θαη ε άγλνηα. Οη βνπδηζηέο ιέλε πσο ε ληξβάλα 
δελ πεξηγξάθεηαη µε ιφγηα, βξίζθεηαη µαθξηά απφ θάζε 

απφπεηξα νξηζµνχ. Η Νηξβάλα είλαη γη' απηνχο ην 
χςηζην αγαζφ.  



Οη Σέζζεξηο Επγεληθέο Αιήζεηεο  

Η Φψηηζε ηνπ Βνχδα, ηνλ νδήγεζε ζην λα δεη ηνλ θφζµν 

φπσο πξαγµαηηθά είλαη θαη λα αλαγλσξίζεη ηελ 

πξαγµαηηθή αηηία ηνπ πφλνπ ησλ αλζξψπσλ. Η βαζηθή 

δηδαζθαιία ηνπ Βνχδα, βξίζθεηαη ζηηο Σέζζεξηο 

Επγεληθέο Αιήζεηεο θαη ην Οθηαπιφ Μνλνπάηη.  





ΘΝ∆ΟΤΘΜΟ  



ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ  

Η «Αηψληα Θξεζθεία» (αλαηάλα Νηάξµα) δελ έρεη 
ηδξπηή, νχηε ππάξρεη ζπγθεθξηµέλν πξφζσπν -

ζσηήξαο. Ο πηζηφο µπνξεί λα έρεη έλαλ πξνζσπηθφ 
Θεφ- δεµηνπξγφ, ή λα πηζηεχεη απιά ζηελ ηδέα ελφο 

λφµνπ πνπ δηέπεη ηνλ θφζµν. Η Θλδνπηζηηθή ζετθή 
Σξηάδα απνηειείηε απφ ηνλ Βξάρµαλ, ηνλ Βίζλνπ θαη 

ηελ ίβα ε δηάθνξεο επνρέο εµθαλίζηεθαλ 
δηδάζθαινη θαη ζνθνί άλδξεο, νη νπνίνη µε ηα 

θεξχγµαηα θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο έδσζαλ λέα 
θαηεχζπλζε θαη λέα πλνή ζηα ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ 

ηνπ ηλδνπηζµνχ  



ΘΕΡΑ ΒΘΒΛΘΑ  

• Σα ηλδνπηζηηθά ηεξά βηβιία είλαη νθηψ απφ ηα νπνία ηα 
δχν απ απηά είλαη ηα ζεµαληηθφηεξα, ηα Βέδαο θαη νη 
Οππαληζάδεο. Βέδαο: Σα βέδαο γξάθηεθαλ απφ ην 
1500 έσο ην 1000 π. Υ. θη αληηζηνηρνχλ ζηελ Βεδηθή 

ζξεζθεία ησλ Θλδψλ, πνπ ήηαλ πνιπζετζηηθή θαη 
πεξηιάµβαλε ιαηξεία µε ζπζίεο ζε ζενχο φπσο ν 

νπξαλφο, ε θσηηά, ν ήιηνο, ν ζεφο ηεο θαηαηγίδαο, ηεο 
γνληµφηεηαο, ηνπ πνιέµνπ θ.ά. ηηο Βέδεο θπξηαξρεί ε 
ηδέα ηνπ Νηάξµα. Νηάξµα, νλνµάδνπλ ηελ παγθφζµηα 

ηάμε, ηελ νπνία νθείινπλ νη άλζξσπνη λα ζέβνληαη θαη 
λα πξνζαξµφδνπλ ηε δσή ηνπο ζ΄ απηήλ  



ΜΠΡΑΥΜΑΝ-ΑΣΜΑΝ  

• Μπξάρµαλ: Η απφιπηε απξφζσπε 
πξαγµαηηθφηεηα απφ ηελ νπνία απέξξεπζε φινο 
ν θφζµνο γχξσ µαο, ηα πάληα, αθφµε θαη νη ζενί. 
Όια φζα θαίλνληαη γχξσ µαο απνηεινχλ ην 
εμσηεξηθφ µέξνο απηήο ηεο ζείαο απφιπηεο 
πξαγµαηηθφηεηαο.  

• Άηµαλ: Η αξρηθή ζεµαζία ηεο ιέμεο είλαη 
αλαπλνή, δσή. Επεηδή θάζε ηη γχξσ µαο έρεη 
απνξξεχζεη απν ηελ απφιπηε απξφζσπε 
πξαγµαηηθφηεηα, µέζα ηνπ πεξηέρεη ελα θνµµάηη 
ηνπ Μπξάρµαλ. Σν µέξνο απηφ ηνπ Μπξάρµαλ 
ιέγεηαη Άηµαλ.  



ΚΟΜΦΟΤΚΘΑΝΘΜΟ  



ΘΣΟΡΘΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

• Ο Κνµθνπθηαληζµφο είλαη ε πην δηαδεδνµέλε ζξεζθεία 

ζηε Κίλα. Απνηειεί έλα εζηθφ θαη θηινζνθηθφ ζχζηεµα 

ην νπνίν αλαπηχρζεθε αξρηθά βάζεη ησλ δηδαζθαιηψλ 

ηνπ Κηλέδνπ δηαλνεηή θαη θνηλσληθνχ θηινζφθνπ 

Κνµθνχθηνπ, ν νπνίνο έδεζε ηνλ 6ν αηψλα Π.Υ. Η ίδηα 

βαζίδεηαη ζηελ εζηθή δηδαζθαιία ηνπ Κνµθνχθηνπ 

(551-479) θαζψο θαη ζε παξαδνζηαθφ πιηθφ 

ζξεζθεπηηθφ θαη εζηθνχ ραξαθηήξα πνπ µειέηεζαλ 

απηφο θαη νη µαζεηέο ηνπ.  



Η Φηινζνθία ηνπ  
• Μηα απφ ηηο θχξηεο θηινζνθηθέο ηδέεο ηνπ 

Κνµθνπθηαληζµνχ είλαη ε έλλνηα ηεο Αλζξσπηάο ή Σδελ 
(JEN), πνπ πξέπεη λα δηαπνηίδεη φιεο ηηο αλζξψπηλεο 
πξάμεηο γηα λα µπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζσζηά θάζε 
θνηλσληθή ζρέζε  

• Η Κνµθνπθηαληθή επζέβεηα εθθξάδεηαη ζηηο εμήο 5 
αµνηβαίεο ζρέζεηο δηθαησµάησλ θαη θαζεθφλησλ (Βνχ 
Λνχ).  

• � θαινζχλε ηνπ άξρνληα-λνµηµνθξνζχλε ηνπ 
αξρφµελνπ.  

• � αγάπε ηνπ παηέξα – ππαθνή ηνπ γηνπ.  

• � αγαζφηεηα ησλ ειηθησµέλσλ – ζεβαζµφο ησλ λέσλ.  

• � δηθαηνζχλε ηνπ ζπδχγνπ – ππαθνή ηεο ζπδχγνπ.  

• � αµνηβαία πίζηε µεηαμχ θίισλ.  



• Παξάιιεια ε πξψηε αξεηή (Ζέλ) 
ζπµπιεξψλεηαη µε ηηο 4, πνπ πεγάδνπλ απφ 
απηήλ θαη πνπ είλαη  

• � ε ηηµηφηεηα (η), 

•  � ε παξαδνρή ε ζπµθσλία ε ζπληαίξηαζµα (ιη),  

• � ε αιήζεηα (ζηλ)  

• � θαη ε ζνθία (ηζη)  

• Αλψηεξνο Άλζξσπνο είλαη απηφο πνπ, θαηά ηνλ 
Κνµθνχθην, έρεη µέζα ηνπ θπξίσο ηηο αξεηέο ηεο 
Οξζφηεηαο, ηεο Αλζξσπηάο θαη ηεο Εππξέπεηαο  



• Η δηδαζθαιία ηνπ Κνµθνπθηαληζµνχ έρεη 
θσδηθνπνηεζεί ζε δχν ζπιινγέο βηβιίσλ:  

• 1. Σα «Πέληε βηβιία»(Wu-King) πνπ ηα έγξαςε ν 
Κνµθνχθηνο 1. (Σν βηβιίν ησλ µεηαβνιψλ), 2. (Σν 
Βηβιίν ησλ πεγψλ), 3 . (Σν Βηβιίν ησλ σδψλ), 4. (Σν 
Βηβιίν ησλ ηεξνηειεζηηψλ), 5 . (Σν Βηβιίν Άλνημε θαη 
Φζηλφπσξν).  

• 2. Καη ηα «Σέζζεξα Βηβιία» (Sze-chu) πνπ έγξαςαλ νη 
µαζεηέο ηνπ 1. νη (∆ηάινγνη) ηνπ Κνµθνχθηνπ µε ηνπο 
µαζεηέο ηνπ θαη ηνπο εγεµφλεο, 2. ε (Μεγάιε 
δηδαζθαιία), 3. ε (∆ηδαζθαιία ηεο µεζφηεηαο) 4.  ην 
βηβιίν ηνπ θηιφζνθνπ Μέλγθ-Σζέ  



ΥΡΘΣΘΑΝΘΜΟ  



ΑΡΥΕ  

Η δηδαζθαιία ηνπ Θεζνχ Υξηζηνχ έρεη επεξεάζεη ηελ δσή 
µαο. Οη θαλφλεο πνπ δηαµφξθσζαλ ηνλ πνιηηηζµφ µαο 
θαη δηέπνπλ ηηο αληηιήςεηο µαο ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο 

ηνπ επαγγειίνπ ηνπ Υξηζηνχ πνπ δίδαμε θαη έζεζε 
ηνπο λφµνπο ηεο δσήο ησλ µαζεηψλ Σνπ.  

1. Πξψηε αξρή είλαη ε αμία ηνπ αλζξσπίλνπ πξνζψπνπ  

2. ∆εχηεξε αξρή είλαη ν ζεβαζµφο ηεο αλζξσπίλεο δσήο 

3. Σξίηε αξρή είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ απηεμνπζίνπ θαη 
ηεο ειεπζεξίαο ηεο βνπιήζεσο ηνπ αλζξψπνπ.  

 



• 4. Σεηάξηε αξρή ε δπλαηφηεηα ηεο ζσηεξίαο  

• 5. Πέµπηε αξρή ε θαηάξγεζε πάζεο αθνξµήο 
δηαηξέζεσο 

•  6. Έθηε αξρή ε αιιειεγγχε 7. Έβδνµε αξρή ε 
εζεινληηθή πξνζθνξά ππεξεζίαο  

• 8. Όγδνε αξρή ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη 
ηζφηεηα  

• 9. Ελάηε αξρή είλαη ε αγάπε  

• 10. ∆έθαηε αξρή είλαη ε ζπγρσξεηηθφηεηα  



Γεληθά ν Υξηζηηαληζµφο δέρεηαη πσο ην θέληξν ηεο 
πίζηεψο ηνπ είλαη ε Αλάζηαζε ηνπ Θεζνχ. Γηα ηνπο 

Υξηζηηαλνχο, θάζε δηαρσξηζµφο ηεο εζηθήο 
δηδαζθαιίαο απφ ην ππεξθπζηθφ πεξηερφµελν είλαη µε 

απνδεθηφο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπλδπαζµφ εζηθήο 
δηδαζθαιίαο θαη ππεξθπζηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ άλζξσπν ζπλνιηθά, θαηαλνψληαο 
φρη µφλν ηα πξνβιήµαηα πνπ απηφο αληηµεησπίδεη ζην 

θνηλσληθφ θαη δηαπξνζσπηθφ επίπεδν αιιά θαη ηηο 
νληνινγηθέο αλεζπρίεο ηνπ ζε ζέµαηα φπσο ην 
πξφβιεµα ηνπ θαθνχ, ε θζνξά θαη ν ζάλαηνο.  



ΣΑ ΘΕΡΑ ΒΘΒΛΘΑ ΣΟΤ ΥΡΘΣΘΑΝΘΜΟΤ  

• Η Αγία Γξαθή είλαη ην θπξηφηεξν βηβιίν θαη ρσξίδεηαη 
ζε δχν µεγάια µέξε ηελ Παιαηά ∆ηαζήθε 

πεξηγξάθεηαη ε πξνεηνηµαζία γηα ηε ζσηεξία ηνπ 
αλζξψπνπ µέζσ ηνπ Θζξαήι θαη ζηελ Καηλή ∆ηαζήθε 

παξνπζηάδεηαη θαη δεη ελ ρξφλσ θαη ελ θφζµσ ν 
Υξηζηφο θαη απνθαιχπηεηαη θαη παξαδίδεηαη ζε µαο ην 

Επαγγέιην, νιφθιεξε ε δηδαζθαιία. Σα δχν απηά 
βηβιία, πνπ απνηεινχλ ηελ Αγία Γξαθή, είλαη µαδί µε 

ηελ Θεξά Παξάδνζε ε βάζε θαη ν ζηχινο ηεο 
Εθθιεζίαο. Θεσξνχληαη ζεφπλεπζηα θαη είλαη 

αλαγθαία γηα ηε πλεπµαηηθή πξνθνπή θαη ζσηεξία 
θάζε πηζηνχ δηφηη πεξηέρνπλ νιφθιεξε ηελ 

απνθεθαιπµµέλε δηδαζθαιία ηνπ Θενχ  



ΕΚΣΘΜΗΗ ΥΡΘΣΘΑΝΘΜΟΤ  

Ο Υξηζηφο δίδαμε ηελ αιιειεγγχε, ηελ ζπκπφληα, ηελ 
θαινζχλε, ηελ αγάπε, ηελ ζπγρψξεζε θαη ηελ 
αθηινθεξδή βνήζεηα πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν. Η 

ζπλέρεηα φκσο, ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ δηαζηξέβισζε 
ηα ρξηζηηαληθά ζηνηρεία. Έηζη ζηελ δηάξθεηα ηεο 

ηζηνξίαο πνιιέο θνξέο ν ρξηζηηαληζκφο 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα 
θάπνησλ αηφκσλ. Πνιιά ζθάικαηα ησλ εθπξνζψπσλ 
ηεο εθθιεζίαο απνδφζεθαλ ζηελ ίδηα ηε ζξεζθεία θαη 
ακαχξσζαλ ην φλνκα ηεο ελψ ζηε πξαγκαηηθφηεηα νη 
αξρέο ηεο έρνπλ σο βάζε ηηο θαιέο πξάμεηο θαη δελ 

έρνπλ θαµηά ζρέζε µε ηα παξαπηψκαηα ησλ ―πηζηψλ‖ 
ηεο.  


