
Η στάση των χριστιανών έναντι των άλλων θρησκειών. 

 

Οι χριστιανοί μπορεί να έχουν σοβαρές επιφυλάξεις για τις άλλες θρησκείες σαν 

συστήματα, αλλά τους ανθρώπους που κινούνται μέσα σε αυτές , είναι υποχρεωμένοι 

να τους αντιμετωπίζουν με σεβασμό και αγάπη. Τούτο υπαγορεύεται από τους δύο 

θεμελιακούς άξονες της χριστιανικής πίστης που είναι η αγάπη προς όλους αδιάκριτα 

και η απόλυτη ελευθερία. 

Ο άνθρωπος που έχει ένα άλλο πιστεύω δεν χάνει ποτέ την βασική του ιδιότητα, την 

πνευματική του ιθαγένεια. Δεν παύει να είναι τέκνο Θεού, εικόνα Θεού και επομένως 

αδελφός μας. Η αυθόρμητη, ανυστερόβουλη διακονία όλων των ανθρώπων,  χωρίς 

προσδοκία κάποιου ανταλλάγματος, είναι το μέτρο εκτίμησης και γνησιότητας κάθε 

χριστιανού.  

Ο ίδιος ο Χριστός ήταν εκείνος που μίλησε για την χωρίς όρια έμπρακτη αγάπη, 

προβάλλοντας τον αιρετικό Σαμαρείτη. Με την παραβολή αυτή γκρέμισε κάθε 

φυλετική και θρησκευτική αντίληψη περί πλησίον και αντέστρεψε το αρχικό στατικό 

ερώτημα «τις εστιν ο πλησίον;» με το δυναμικό «τις δοκεί σοι πλησίον γεγονέναι;» 
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Το χρέος του χριστιανού είναι να γίνεται πλησίον στον κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα 

φυλής, θρησκείας, γλώσσας, αρετής ή ενοχής, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιπτώσεις. Η 

αυθόρμητη αδελφική αγάπη προς όλους  τους ανθρώπους αναγνωρίστηκε ως η 

πεμπτουσία του χριστιανικού μηνύματος. Συνεπώς οι χριστιανοί δεν δυσκολεύονται 

να συνεργαστούν με ανθρώπους άλλων θρησκειών και ιδεολογιών, όταν πρόκειται 

για την εξυπηρέτηση του συνόλου της ανθρωπότητας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, 

της ειρήνης, του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας,  που είναι βασικά 

στοιχεία του χριστιανικού ιδεώδους. 

Μια τέτοια στάση κατανόησης, ελευθερίας και άνεσης έναντι ανθρώπων άλλου 

«πιστεύω» δεν σημαίνει σχετικοποίηση ή νωθροποίηση της προσωπικής πίστης κάθε 

χριστιανού. Η αίσθηση του πιστού χριστιανού ότι είναι ενωμένος με όλη την 

ανθρωπότητα, η αυθόρμητη αγάπη του για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που η ζωή του 

φέρνει κοντά του, τον παρακινούν να ενδιαφέρεται να τον πληροφορήσει σχετικά με 

αυτό που προσωπικά βιώνει  ως μέγιστο αγαθό.  



Οι δωρεές του Θεού δεν είναι δυνατό να κατακρατούνται αλλά πρέπει να τίθενται στη 

διάθεση όλων. Οι επιμέρους ενέργειες του Θεού αφορούν όλη την ανθρωπότητα, 

όπως ακριβώς τα εμβόλια που μπαίνουν σε ένα σημείο του σώματος αλλά 

προορίζονται για όλο το σώμα.  

Αλλοίμονο στο άτομο ή στο λαό που θα κρατήσει το θησαυρό αποκλειστικά για τον 

εαυτό του. Βαρύνεται με τη φοβερή ενοχή του σφετερισμού. Τελικά θα τον χάσει, 

διότι στο βάθος θα τον έχει προδώσει. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει προσφορά στον άλλο με εξαναγκασμό ή ακόμα χειρότερα 

ως προκάλλυμα άλλων σκοπιμοτήτων, πολιτικών ή οικονομικών. Δεν πρόκειται για 

επιβολή, αλλά για κατάθεση μιας προσωπικής πίστης και εμπειρίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πρώτους αιώνες οι χριστιανοί μιλούσαν για 

«μαρτυρία» «μαρτύριο» και όχι για προσηλυτισμό. Οι λέξεις αυτές προσδιορίζουν 

μια  «κατάθεση» που γίνεται με τίμημα ζωής, προσωπικής θυσίας, με μαρτύριο. 

Οι χριστιανοί είναι υποχρεωμένοι να μιλούν «περί της εν αυτοίς ελπίδος». Ένας 

αδιάφορος για τους άλλους λαούς, παθητικός χριστιανισμός, θα ήταν εξίσου άρνηση. 

Αν υποστηρίξει κανείς το δικαίωμα όλων των ανθρώπων σε όλα τα αγαθά, αλλά 

κάνει εξαίρεση για τη θρησκευτική εμπειρία, αντιφάσκει φοβερά. Η βαθύτερη 

πνευματική ανησυχία που συνέχει τον άνθρωπο δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ό,τι κατέχει 

το ανθρώπινο γένος, πρέπει να αξιοποιηθεί, να γνωστοποιηθεί σε όλους και κάθε 

άνθρωπος να μείνει απόλυτα ελεύθερος για την τελική εκλογή. 
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