
2.  ΕΝΤΟΛΕΣ   ΚΑΙ  
ΔΟΓΜΑΤΑ 

Συνταγές σκλαβιάς 
ή 

Δρόμοι ελευθερίας 



Στην εκκλησία δεν υπάρχουν                                      
λεπτομερείς κατάλογοι καλών    και 

κακών πράξεων                              

 ή                                                            
κανόνες καλής συμπεριφοράς  αλλά 

μια πρόσκληση για ένα 
συγκεκριμένο τρόπο ζωής. 



Ο τρόπος ζωής της εκκλησίας 
συμπυκνώνεται στα δόγματα 

 

 

 και αυτά αποτελούν πρόκληση 
ελευθερίας. 



Τα  δόγματα είναι: 



 α)   η καταγραφή 
αποκεκαλυμμένων αληθειών,             

      

β) η πρόταση ενός τρόπου ζωής 

 



Παράδειγμα :     

Τι μπορεί να σημαίνει για μας 
το Τριαδικό δόγμα;  



 α)   Αν  το  δούμε                   
λεκτικά ἤ εγκεφαλικά,   

 

 

             

τότε δεν φαίνεται,                           
ότι  θα  άλλαζε                                    

κάτι  στη  ζωή  μας. 



 β)  αν όμως το δούμε                     
μοντέλο τρόπου ζωής,          



Τότε…. καλούμαστε να 
δημιουργήσουμε                                 

σχέση με τον Θεόν,  

να γίνουμε κοινωνοί          

του τρόπου ζωής του Θεού…                  



  
     

Ο Θεός μας 
είναι                                   

Τριάδα 
Προσώπων 

ισότιμων 
μεταξύ των   

και                   
που το Καθένα 

είναι    
Μοναδικό      

και 
Ανεπανάληπτο. 

Ο Θεός μας 
δεν είναι 

μοναχική 
ύπαρξη, 

αλλά 
κοινωνία 
αγάπης 

Προσώπων.  

 



Έτσι καλούμαστε …να βιώσουμε, ως 
καθημερινό τρόπο ζωής μας 

την αγάπη, 

την ισότητα, 
την μοναδικότητα του καθενός 

και την συνύπαρξη όλων.  

 



Στο ίδιο πλαίσιο                                      
πρέπει να κατανοηθούν                         
και οι εντολές του Θεού                              

και οι διάφοροι κανόνες Της.  



α)    Οι εντολές δεν είναι 
 ποινικοί νόμοι,                         

που, αν παραβιαστούν,                          
θα μας επιβληθεί κάποια ποινή   από 

κάποιο θεό δικαστή, 

 



 β)  Οι εντολές                                      
είναι ιατρικές οδηγίες,                      

  

 

 

Που αποβλέπουν στη 
θεραπεία της αμαρτίας  
και στη σύνδεσημε την 

πηγή της ζωής,                            
που είναι ο Θεός. 

 



 γ)   Ο χριστιανός                               
είναι αθλητής,                                              

που αναλαμβάνει                     
περιορισμούς εκουσίως  που του 

εξασφαλίζουν                                      
την Ελευθερία                                                        

από  το  κακό, τα  πάθη                      
και τον θάνατο. 



Πνευματικός άνθρωπος : 
 
 

α) Γεμάτος με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος  
β) Τα έργα του είναι καρπός της παρουσίας του 
Αγίου Πνεύματος στη ζωή του 
 και όχι έργα:   
     αυτοσκοπού  ή  αξιομισθίας 
      

 

               



Τα ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας                    
είναι δρόμοι βιώσεως                                         

της παρουσίας του Θεού εδώ και τώρα, 
και πρόγευση                                                         

της οριστικής παρουσίας Του                                
και της ανακαινίσεως                                        

που θα  πραγματοποιηθεί στα Έσχατα. 
              



Έτσι, με την Θεία Κοινωνία                                  
ο καθένας μας: 

      α)  Εμβολιάζεται  με το        
«φάρμακο του μη ἀποθανεῖν»,         

αφού  ενώνεται  με το                                 
Σώμα και το Αίμα του Χριστού μας.  

        



β)    Βιώνει  ένα  νέο τρόπο ζωής,          
τον κοινωνικό                                                     

με την ουσιαστική σημασία της λέξεως, 
αφού η Θεία Κοινωνία                             

αποτελεί ένα κοινό τραπέζι,                         
ένα συντροφικό γεύμα. 

 

 


