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     Μιχαήλ  Βασ.  Γαλενιανοῦ

               Δρ.  Θεολογίας, Δρ.  Φιλοσοφίας 

Εἰσαγωγή

 Ἀπό  ὁμάδες  θεολόγων  στίς  μέρες  μας  γίνεται  διάκριση  

μεταξύ  «νομικῆς»  ἠθικῆς  καί  «ἰατρικῆς»  ἠθικῆς  στή  θεολογία. 

Ἡ  πρώτη  θεωρεῖται  γνώρισμα  τοῦ  δυτικοῦ  χριστιανισμοῦ  καί  

ἰδιαίτερα  τοῦ  ρωμαιοκαθολικισμοἐ ,ῦνῶ  ἡ  δεύτερη  θεωρεῖται  

γνώρισμα  τῆς  ὀρθόδοξης  ἠθικῆς  θεολογίας. Γιά  παράδειγμα  ὁ  

καθηγητής  Μάριος  Μπέγζος  ἀναφέρει:  «Στήν  Ἀνατολή  ἡ  ἠθική  

εἶναι  ἰατρική, ἰαματική  καί  θεραπευτική, ἐνῶ  στήν  Δύση  ἡ  ἠθική  

γίνεται  νομική, ποινική  καί  δικανική» . Εἶναι  ὅμως  ἔτσι  τά  1

πράγματα;  Ὄντως  ἡ  ὀρθόδοξη  ἠθική  θεολογία  εἶναι  μόνο  

«ἰατρική»  καί  ὄχι  «νομική»;  Γιά  νά  διαπιστώσουμε  ἄν  ἰσχύει  

αὐτό, θά  ἐξετάσουμε  τά  σχετικά  ἐπιχειρήματα  τοῦ  κ.  Μπέγζου  

παραθέτοντας  συγχρόνως  καί  τόν  ἀντίλογο  πού  μπορεῖ  νά  

ὑπάρξει  σέ  αὐτά.

Α΄

Κατά  πρῶτο  ὁ  κ.  Μπέγζος  ἀρνεῖται  τήν  ὕπαρξη  «νομικῆς»  

ἠθικῆς  στήν  ἀνατολική  θεολογία  μέ  ἀναφορά  στήν  πτώση  τῶν  

πρωτοπλάστων  καί  τήν  ἐν  Χριστῷ  σωτηρία:  «Ἡ  ἁμαρτία  δέν  

θεωρήθηκε  ὡς  νομική  παράβαση, ἀλλά  ὡς  ἀνθρώπινη  ἀποτυχία, 

ὀντολογική  ἀστοχία  καί  ἀδυναμία  ἐπικοινωνίας  μέ  τόν  Θεό, 

ἀσθένεια  τῆς  ἀνθρώπινης  φύσης  μέ  ἀποτέλεσμα  τήν  

 Ἡ  μεταφυσική  τῆς  οὐσιοκρατίας  στό  Μεσαίωνα  καί  ἡ  ἐκκοσμίκευση. 1

Φιλοσοφική  κριτική  στή  θρησκεία  τῆς  Εὐρώπης, Ἀθήνα  1989/2000, σ. 151.
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ἀποξένωση, τήν  ἀλλοτρίωση  καί  τήν  μοναξιά. Ἡ  σωτηρία  δέν  

ἔγινε  νοητή  ὡς  ἱκανοποίηση  τῆς  θείας  δίκης  ἤ  ὡς  αἴσια  

ἔκβαση  κάποιας  ποινικῆς  δίκης, ἀλλά  ὡς  ὀντολογική  

ὁλοκλήρωση, ὑπαρξιακή  ἀρτίωση  καί  ἀναγωγή  τοῦ  

κατακερματισμένου  ἀνθρώπου  στήν  ὁλότητα  τῆς  ἐπικοινωνίας  

του  μέ  τόν  Θεό  καί  τόν  συνάνθρωπό  του» .2

Καί  ὅμως  τό  προπατορικό  ἁμάρτημα, ἀσχέτως  ἄν  

ἑρμηνεύεται  θεολογικά  καί  ὡς  ἀστοχία, ὡς  ἀποτυχία  στήν  

πορεία  πρός  τό  «καθ'  ὁμοίωσιν», δέν  παύει  νά  ἀποτελεῖ  

παράβαση  τοῦ  θείου  νόμου. Κατά  τή  διήγηση  τοῦ  βιβλίου  τῆς  

Γενέσεως, ὁ  Θεός  τιμωρεῖ  τόν  Ἀδάμ  ὄχι  ἐπειδή  ἀστόχησε, ἀλλά  

ἐπειδή  παραβίασε  τήν  ἐντολή  Του  τρώγοντας  ἀπό  τόν  

ἀπαγορευμένο  καρπό:  «ὅτι  ἤκουσας  τῆς  φωνῆς  τῆς  γυναικός  

σου  καί  ἔφαγες  ἀπό  τοῦ  ξύλου, οὗ  ἐνετειλάμην  σοι  τούτου  

μόνου  μή  φαγεῖν, ἀπ'  αὐτοῦ  ἔφαγες, ἐπικατάρατος  ἡ  γῆ  ἐν  τοῖς  

ἔργοις  σου . . . » . 3

 Ἔτσι  «ἡ  οὐσία  τοῦ  προπατορικοῦ  ἁμαρτήματος  ἔγκειται  

εἰς  τό  γεγονός  τῆς  παραβάσεως  τοῦ  θελήματος  τοῦ  ΘεοἩ . «ῦ  4

ὀρθόδοξη  Παράδοση  βρίθει  ἀπό  ἀναφορές  πού  προβάλλουν  

αὐτή  τήν  ἀλήθεια:  Ὁ  Κύριλλος  Ἀλεξανδρείας  παρατηρεῖ  ὅτι  ὁ  

«προπάτωρ  Ἀδάμ, ἁμαρτίας  ὀψώνιον  καί  παραβάσεως  δίκην  

 Ὅπ. π., σ. 151-152.2

 Γέν. 3,17  ἑξ.3

 Ν.  Μητσοπούλου, Θέματα  Ὀρθοδόξου  Δογματικῆς  Θεολογίας, Ἀθῆναι  1983  4

(ἀνατύπωσις  2008), σ. 198. Πρβλ. Ν.  Ξεξάκη, Ὀρθόδοξος  Δογματική, τόμ. Γ΄, 
Ἀθήνα  2006, σ. 203:  «ἡ  παράβασις  τοῦ  θείου  θελήματος  ὑπό  τῶν  
πρωτοπλάστων  ἐνέχει  ἰδιαιτέραν  βαρύτητα, δεικνύουσα  ἀσέβειαν, 
ἀγνωμοσύνην, προσβολήν, ἐξύβρισιν, ἀμφιβολίαν, ἔλλειψιν  ἐμπιστοσύνης, 
περιφρόνησιν, ἀποστροφήν, ἀδιαφορίαν  πρός  τόν  πανάγαθον  καί  
φιλάνθρωπον  Θεόν».
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ἐδέχετο  τήν  φθοράν» , ὁ  Ἰωάννης  ὁ  Χρυσόστομος  ἐπισημαίνει  5

γιά  τόν  ἀπαγορευμένο  καρπό  ὅτι  «ἡ  τούτου  βρῶσις  παρακοῆς  

ἦν  ὑπόθεσις, καί  τῆς  παρά  τοῦ  Θεοῦ  δοθείσης  ἐντολῆς  

παράβασις» , σέ  ὕμνο  τοῦ  Τριωδίου  λέγεται  ὅτι  «Ἀδάμ  τοῦ  6

Παραδείσου  διώκεται  τροφῆς  μεταλαβών  ὡς  παρήκοος»   κ.ο.κ.7

 Ἡ  ἐν  Χριστῷ  σωτηρία  πάλι  δέν  περιλαμβάνει  μόνο  τήν  

ἀγάπη  καί  τή  φιλανθρωπία  τοῦ  Θεοῦ  ἤ  τή  θεραπεία  τῆς  

ἀνθρώπινης  φύσης. Περιλαμβάνει  καί  τήν  ὑπακοή  τοῦ  Ἰησοῦ  

Χριστοῦ  στό  θέλημα  τοῦ  Θεοῦ  Πατρός  («ἐταπείνωσεν  ἑαυτόν  

γενόμενος  ὑπήκοος  μέχρι  θανάτου, θανάτου  δέ  σταυροἡ , («ῦ  8

ὁποία  μάλιστα  ἀντιπαραβάλλεται  πρός  τήν  ἀνυπακοή  τοῦ  

Ἀδάμ . Περιλαμβάνει  ἐπιπλέον  τήν  «καταλλαγή»   καί  τόν  9 10

«ἱλασμό» , τήν  ἐξιλέωση  δηλαδή  τοῦ  ἀνθρώπινου  γένους  διά  11

τοῦ  σταυρικοῦ  θανάτου  τοῦ  ΧριστοὉ  ἀ .ῦπόστολος  Παῦλος  

ἐπίσης  διδάσκει  ὅτι  «Χριστός  ἡμᾶς  ἐξηγόρασεν  ἐκ  τῆς  κατάρας  

τοῦ  νόμου  γενόμενος  ὑπέρ  ἡμῶν  κατάρα» . Αὐτό  καί  μόνο  δέν  12

φανερώνει  ὅτι  ὁ  ἄνθρωπος  ἦταν  ἔνοχος  παράβασης  νόμου  καί  

 Γλαφυρῶν  εἰς  Γένεσιν, Λόγος  α΄, ε΄, PG  69,29 D – 32 A.5

 Ὁμιλίαι  εἰς  τήν  Γένεσιν, Ὁμιλία  ΙϚ΄, ε΄, PG  53,131.6

 Παρά  Ξ.  Παπαχαραλάμπους, Ἡ  ἀληθής  νηστεία  κατά  τό  Τριῴδιον, Ἀθῆναι  7

1980, σ. 84.

 Φιλιπ. 2,8.8

 Ρωμ. 5,19. Πρβλ.  Μαξίμου  τοῦ  Ὁμολογητοῦ, Περί  ἀγάπης  καί  ἐγκρατείας  9

ἑκατοντάς  τετάρτη, ν΄, Φιλοκαλία  τῶν  Ἱερῶν  Νηπτικῶν  (ἐκδ.  «Ἀστήρ»), τόμ. 
Α΄, σ. 225:  «Ὥσπερ  ὁ  Ἀδάμ  παραβάς, θανάτῳ  ὑπέπεσεν, οὕτως  ὁ  Σωτήρ  
ὑπακούσας, τόν  θάνατον  ἐνέκρωσε».

 Ρωμ. 5,10-11, Β΄  Κορ. 5,18  ἑξ.10

 Ρωμ. 3,25, Α΄  Ἰω. 2,2 / 4,10.11

 Γαλ. 3,13.12
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ὅτι  ὁ  Χριστός  τόν  ἀπάλλαξε  ἀπό  τίς  ὀδυνηρές  συνέπειες  μέ  

τό  ἀπολυτρωτικό  του  ἔργο;

Καταρρίπτονται  ἑπομένως  τά  ἐπιχειρήματα  τοῦ  κ.  

Μπέγζου  περί  ἀνυπαρξίας  «νομικῆς»  ἠθικῆς  στήν  πτώση  τῶν  

πρωτοπλάστων  καί  τήν  ἐν  Χριστῷ  σωτηρία. Στήν  πατερική  

θεολογία  μπορεῖ  νά  μήν  ὑπάρχουν  «τά  ἐν  τῇ  Δύσει  

διαμορφωθέντα  δικανικά  σχήματα»  (κυρίως  ἐκεῖνα  πού  

ἐμπεριέχονται  στή  σωτηριολογία  τοῦ  Ἀνσέλμου  

Καντερβουρίας), ὅπως  ἐπισημαίνει  ὁ  Ἰω.  Καρμίρης, στόν  ὁποῖο  

παραπέμπει  ὁ  κ.  Μπέγζος , αὐτό  ὅμως  δέν  σημαίνει  ὅτι  ἡ  13

«νομική»  ἠθική  εἶναι  ἀποῦσα  ἀπό  τήν  ὀρθόδοξη  σωτηριολογία. 

Ἄλλωστε  ὁ  Ἰω.  Καρμίρης  ὑπῆρξε  ἕνας  ἀπό  τούς  κυριότερους  

ὑποστηρικτές  τῆς  θεωρίας  τῆς  «ἀντιπροσωπευτικῆς  θυσίας», 

σύμφωνα  μέ  τήν  ὁποία  «ἡ  ἁμαρτία  εἶναι  προσβολή  κατά  τοῦ  

Θεοῦ  καί  ἔχει  ἀνάγκη  τιμωρίας  καί  ἱλασμοἩ  ἐ .ῦξιλέωσις  

ἐγένετο  ἀντιπροσωπευτικῶς  διά  τοῦ  Χριστοῦ  προσενεγκόντος  

ἑαυτόν  ἐξιλαστήριον  θυσίαν  ἐπί  τοῦ  Σταυροῦ  πρός  σωτηρίαν  

τῶν  ἀνθρώπων» .14

Β΄

Μέ  ἀναφορά  στό  μυστήριο  τῆς  μετάνοιας-ἐξομολόγησης  

ὁ  κ.  Μπέγζος  γράφει:  «Ἡ  μετάνοια, ἡ  ἐξομολόγηση  καί  τά  

ἐπιτίμια  χρωματίζονται  περισσότερο  ἀπό  τήν  ἰατρική  νοοτροπία  

καί  ἐλάχιστα  ἀπό  τήν  νομική  ὁρολογία. Ἡ  ἐκκλησία  μοιάζει  μέ  

 Ὅπ. π., σ. 151.13

 Ἰω.  Καρμίρη, Δογματική  (ἐκδ.  «Φοιτητικοῦ  Θεολογικοῦ  Συνδέσμου»), 14

Ἀθῆναι  1964, σ. 259.
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ἰατρεῖο  ψυχῶν  καί  σωμάτων  παρά  μέ  δικαστήριο  ἁμαρτωλῶν. Ὁ  

ἐξομολόγος, ὁ  "πρεσβύτερος  τῆς  μετανοίας"  εἶναι  ὁ  

"πνευματικός  πατήρ"  ἤ  ὁ  "γέροντας"  πού  θεραπεύει  καί  ὄχι  ὁ  

ἀνακριτής  ἤ  εἰσαγγελέας, ὁ  ὁποῖος  δικάζει  καί  καταδικάζει» .15

 Ὅτι  ἡ  μετάνοια-ἐξομολόγηση  ἔχει  θεραπευτικό  

χαρακτήρα, καμμία  ἀντίρρηση. Τί  γίνεται  ὅμως  μέ  τό  «ἄν  τινων  

ἀφῆτε  τάς  ἁμαρτίας, ἀφίενται  αὐτοῖς, ἄν  τινων  κρατῆτε, 

κεκράτηνται» , τήν  ἐξουσία  δηλαδή  πού  ἔλαβαν  ἀπό  τόν  Κύριο  16

οἱ  ἀπόστολοι  καί  κατ'  ἐπέκταση  οἱ  διάδοχοί  τους  νά  

συγχωροῦν  ἤ  νά  μή  συγχωροῦν  ἁμαρτίες;  Αὐτό  χρωματίζει  

ἐλάχιστα  τό  ἐν  λόγῳ  μυστήριο;  

Γιά  τούς  ἱερούς  κανόνες  πάλι  ὁ  κ.  Μπέγζος  

παραπέμποντας  στόν  β΄  κανόνα  τῆς  Πενθέκτης  Οἰκουμενικῆς  

Συνόδου  σημειώνει  ὅτι  «ὑπάρχουν  "πρός  ψυχῶν  θεραπείαν  καί  

ἰατρείαν  παθῶν"» . Πράγματι. Δέν  εἶναι  ὡστόσο  ἐξίσου  ἀληθές  17

ὅτι  οἱ  ἱεροί  κανόνες  περιλαμβάνουν  ἕνα  σωρό  στοιχεῖα  

νομικοῦ  χαρακτήρα, ὅπως  εἶναι  ἡ  καθαίρεση, ὁ  ἀφορισμός, ἡ  

ἀποβολή  τοῦ  μοναχικοῦ  σχήματος  κ.ἄ. ;  Λέγεται  βέβαια  συχνά  

ὅτι  τά  ἐκκλησιαστικά  ἐπιτίμια  δέν  ἀντιστοιχοῦν  στίς  ποινές  τῶν  

κοσμικῶν  δικαστηρίων, γιατί  ἀποβλέπουν  στή  σωτηρία, ἀλλά  

μήπως  καί  οἱ  ποινές  τῶν  δικαστηρίων, θεωρητικά  τουλάχιστον, 

δέν  ἐπιβάλλονται  γιά  σωφρονισμό  καί  ὄχι  γιά  ἀνταπόδοση  τοῦ  

κακοῦ;

 Ὅπ. π, σ. 152.15

 Ἰω. 20,23. Πρβλ.  Ματθ. 18,18:  «Ἀμήν  λέγω  ὑμῖν, ὅσα  ἐάν  δήσητε  ἐπί  τῆς  16

γῆς, ἔσται  δεδεμένα  ἐν  τῷ  οὐρανῷ, καί  ὅσα  ἐάν  λύσητε  ἐπί  τῆς  γῆς, ἔσται  
λελυμένα  ἐν  τῷ  οὐρανῷ».

 Ὅπ. π., σ. 152.17
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 Ἀκόμα  ὅμως  κι  ἄν  δεχτοῦμε  ὅτι  στό  μυστήριο  τῆς  

μετάνοιας-ἐξομολόγησης  καί  στούς  ἱερούς  κανόνες  τά  

θεραπευτικά  στοιχεῖα  προέχουν  τῶν  νομικῶν, γι'  αὐτό  ἄλλωστε  

ὑπάρχει  καί  τό  μέτρο  τῆς  οἰκονομίας, δέν  πρέπει  νά  ξεχνᾶμε  

ὅτι  μελλοντικά  ὁ  καθένας  λαμβάνει  «ἄξια  ὧν  ἔπραξε». Μετά  

τόν  θάνατο  δέν  ὑπάρχει  μετάνοια  καί  ἐπιστροφή, ἀλλά  ὁ  

Κύριος  «ἀποδώσει  ἑκάστῳ  κατά  τήν  πρᾶξιν  αὐτοἩ . «ῦ  18

«θεραπεία  τῶν  ψυχῶν»  καί  ἰ»  ἡατρεία  τῶν  παθῶν»  στήν  

παροῦσα  ζωή  ἀποσκοποῦν  ἀκριβῶς  στό  νά  μή  βρεθεῖ  ἔνοχος  ὁ  

ἄνθρωπος  κατά  τή  μέλλουσα  κρίση, ἀλλά  νά  σωθεῖ, σύμφωνα  

καί  μέ  τήν  ἀλληγορική  συμβουλή  τοῦ  Χριστοῦ  «εἰ  δέ  ἡ  χείρ  

σου  ἤ  ὁ  πούς  σου  σκανδαλίζει  σε, ἔκκοψον  αὐτά  καί  βάλε  ἀπό  

σοῦ·  καλόν  σοί  ἐστιν  εἰσελθεῖν  εἰς  τήν  ζωήν  χωλόν  ἤ  κυλλόν, 

ἤ  δύο  χεῖρας  ἤ  δύο  πόδας  ἔχοντα  βληθῆναι  εἰς  τό  πῦρ  τό  

αἰώνιον·  καί  εἰ  ὁ  ὀφθαλμός  σου  σκανδαλίζει  σε, ἔξελε  αὐτόν  

καί  βάλε  ἀπό  σοῦ·  καλόν  σοι  ἐστι  μονόφθαλμον  εἰς  τήν  ζωήν  

εἰσελθεῖν, ἤ  δύο  ὀφθαλμούς  ἔχοντα  βληθῆναι  εἰς  γέενναν  τοῦ  

πυρός» . ἰ»  Ἡατρική»  ἠθική  ἑπομένως  εἶναι  ἄμεσα  καί  ἄρρηκτα  19

συνδεδεμένη  μέ  τή  «νομική».

Γ΄

Στήν  προσπάθειά  του  νά  ἀποδείξει  ὅτι  στήν  ἀνατολική  

θεολογία  κεντρική  θέση  ἔχει  ἡ  ἰαματική  ὁρολογία  καί  ὄχι  ἡ  

νομική  ὁ  κ.  Μπέγζος  προσθέτει  τά  ἑξῆς:  «Ἡ  πατερική  

θεολογία  θεωρεῖ  ὅτι  "νενόσηκεν  οὖν  ἀ)  ἡνθρωπίνη)  φύσις  τῇ  

 Ματθ. 16,27.18

 Ματθ. 18,8-9. Πρβλ.  Ματθ. 5,29-30, Μάρκ. 9,43  ἑξ.19
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ἁμαρτίἠ . . . ᾳρρώστησεν  ἡ  ἀνθρώπου  φύσις  ἐν  Ἀδάμ  διά  τῆς  

παρακοῆς  τήν  φθοράν, εἰσέδυ  τε  οὕτως  αὐτήν  τά  

πάθη"  (Κύριλλος  Ἀλεξανδρείας, P.G.  74, 789AB). Ἡ  ἀνατολική  

ἐκκλησιαστική  γραμματεία  παρατηρεῖ  ὅτι  εἶναι  "συγγνωστόν  

γάρ, οὐ  τιμωρητόν, ἡ  ἀσθένεια"  (Μάξιμος  Ὁμολογητής, P.G.  91, 

716C)  καί  τονίζει  ὅτι  "ὁ  Θεός  οὐ  κολάζει  τινά  ἐν  τῷ  μέλλοντι, 

ἀλλ'  ἕκαστος  ἑαυτόν  δεκτικόν  ποιεῖ  τῆς  μετοχῆς  τοῦ  

ΘεοἸ)  "ῦωάννης  Δαμασκηνός, P.G.  94, 1545D). Ἡ  ἀσκητική  

γραμματεία  περιγράφει  τήν  κόλαση  ὡς  ἑξῆς:  "οὐκ  ἔστι  

πρόσωπον  πρός  πρόσωπον  θεάσασθαι  τινα, ἀλλά  τό  πρόσωπον  

ἑκάστου  πρός  τόν  ἕτερον  νῶτον  κεκόλληται"  (Μακάριος  

Αἰγύπτιος, P.G.  656, 280B)» .20

Τί  θέλει  ἄραγε  νά  πεῖ  μέ  ὅλα  αὐτά  καί  εἰδικά  μέ  τό  

τελευταῖο  ὁ  κ.  καθηγητής;  Ὅτι  ἡ  ἁμαρτία  δέν  εἶναι  κάτι  

σοβαρό, ἀλλά  εἶναι  συγχωρητέα  ὡς  νόσημα, καί  ὅτι  ἡ  κόλαση  

δέν  εἶναι  κάτι  τό  φοβερό;  Ἄλλα  ὅμως  γράφονται  στά  ἱερά  

κείμενα. Ὁ  ἀπόστολος  Παῦλος  ἐπισημαίνει  ὅτι  «τά  γάρ  ὀψώνια  

τῆς  ἁμαρτίας  θάνατος»   καί  ὅτι  «κέντρον  τοῦ  θανάτου  ἡ  21

ἁμαρτία» , ἐνῶ  ὁ  Ἰάκωβος  ὁ  Ἀδελφόθεος  παρατηρεῖ  ὅτι  «ἡ  δέ  22

ἁμαρτία  ἀποτελεσθεῖσα  ἀποκύει  θάνατον» .23

 Ὅσο  γιά  τήν  κόλαση  ὁ  ἴδιος  ὁ  Χριστός  τήν  περιγράφει  

ὡς  «τόπον  τῆς  βασάνου» , «σκότος  τό  ἐξώτερον» , «κάμινον  24 25

 Ὅπ. π., σ. 152.20

 Ρωμ. 6,23.21

 Α΄  Κορ. 15,56.22

 Ἰακ. 1,15.23

 Λουκ. 16,28.24

 Ματθ. 8,12 / 22,13 / 25,30.25
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τοῦ  πυρός» , «πῦρ  τό  αἰώνιον  τό  ἠτοιμασμένον  τῷ  διαβόλῳ  καί  26

τοῖς  ἀγγέλοις  αὐτοῦ» , «γέενναν  τοῦ  πυρός»  καί  «πῦρ  τό  27

ἄσβεστον» , καί  τονίζει  ὅτι  «ἐκεῖ  ἔσται  ὁ  κλαυθμός  καί  ὁ  28

βρυγμός  τῶν  ὀδόντων» . Ἐκτός  κι  ἄν  ὁ  Χριστός  δέν  εἶναι  29

καλός  χριστιανός  ἔτσι  πού  τά  λέει . . .

 Ἀλλά  καί  τά  ἴδια  τά  ἀποσπάσματα  πού  παραθέτει  ὁ  κ.  

Μπέγζος, ἄν  τά  καλοπροσέξουμε, κάθε  ἄλλο  παρά  τόν  

δικαιώνουν. Ἄς  τά  ἐξετάσουμε  ἕνα-ἕνα. Ὁ  Κύριλλος  

Ἀλεξανδρείας  προβάλλει  τή  «νομική»  ἠθική  ἐξίσου  μέ  τήν  

«ἰατρική»  καί  αὐτό  φαίνεται  καλύτερα, ἄν  δοῦμε  τίς  ἐν  λόγῳ  

φράσεις  του  ὄχι  κουτσουρεμένες, ὅπως  παρατίθενται  στό  

σύγγραμμα  τοῦ  κ.  Μπέγζου, ἀλλά  ὁλόκληρες:  «Νενόσηκεν  οὖν  

ἡ  φύσις  τήν  ἁμαρτίαν  διά  τῆς  παρακοῆς  τοῦ  ἑνός, τουτέστιν  

Ἀδάμ . . . Ὥσπερ  τοίνυν  ἠῤῥώστησεν  ἡ  ἀνθρώπου  φύσις  ἐν  

Ἀδάμ  διά  τῆς  παρακοῆς  τήν  φθοράν, εἰσέδυ  τε  οὕτως  αὐτήν  

τά  πάθη, οὕτως  ἀπήλλακται  πάλιν  ἐν  Χριστῷ·  γέγονε  γάρ  

ὑπήκοος  τῷ  Θεῷ  καί  Πατρί, καί  οὐκ  ἐποίησεν  ἁμαρτίαν» .30

Τί  λέει  λοιπόν  ὁ  ἅγιος  Κύριλλος;  Λέει  ὅτι  ἡ  ἀνθρώπινη  

φύση, ὅπως  νόσησε  τή  φθορά  καί  δέχτηκε  τά  πάθη  διά  τῆς  

παρακοῆς  τοῦ  Ἀδάμ, ἔτσι  ἀπαλλάχτηκε  ἀπό  τίς  συνέπειες  τῆς  

ἁμαρτίας  διά  τῆς  ἀναμαρτησίας  καί  τῆς  ὑπακοῆς  τοῦ  Ἰησοῦ  

Χριστοῦ  στό  θέλημα  τοῦ  Θεοῦ  Πατρός. Ἄρα  ἰ»  ἡατρική»  ἠθική  

εἶναι  ἀλληλένδετη  μέ  τή  «νομική».

 Ματθ. 13,42 / 13,50.26

 Ματθ. 25,41.27

 Μάρκ. 9,43  ἑξ.28

 Ματθ. 8,12 / 13,42 / 13,50 / 22,13 / 24,51 / 25,30, Λουκ. 13,28.29

 Ἑρμηνεία  εἰς  τήν  πρός  Ρωμαίους  ἐπιστολήν, V, 18, PG  74,789 A-B.30
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 Ἐρχόμαστε  τώρα  στό  «συγγνωστόν  γάρ, οὐ  τιμωρητόν, ἡ  

ἀσθένεια»  τοῦ  ἁγίου  Μαξίμου. Ἄν  δεῖ  κάποιος  τά  

συμφραζόμενα, θά  διαπιστώσει  (μένοντας  ἴσως  κατάπληκτος, 

δεδομένου  ὅτι  ὁ  κ.  Μπέγζος  μιλάει  γιά  «προσεκτική  μελέτη  

τῶν  πηγαίων  κειμένων» )  ὅτι  ἀ»  ἡσθένεια», στήν  ὁποία  31

ἀναφέρεται  ἐδῶ  ὁ  Μάξιμος  ὁ  Ὁμολογητής, δέν  ἔχει  νά  κάνει  

μέ  τήν  ἁμαρτία, ὅπως  ἐπιτηδευμένα  καί  παραπλανητικά  ἀφήνει  

νά  ἐννοηθεῖ  ὁ  κ.  Μπέγζος  στό  βιβλίο  του, ἀλλά  μέ  τήν  

ἐνδεχόμενη  ἀδυναμία  τοῦ  ἁγίου  Μαξίμου  νά  ἱκανοποιήσει  διά  

τοῦ  λόγου  του  ἐκείνους  πού  ἐπιθυμοῦν  νά  μάθουν  ἀπό  αὐτόν  

τίς  θεῖες  ἀλήθειες. Ἡ  εἰρωνεία  μάλιστα  εἶναι  ὅτι  οἱ  θεῖες  

ἀλήθειες  στήν  προκειμένη  περίπτωση  δέν  συνδέονται  μέ  τήν  

«ἰατρική»  ἀλλά  μέ  τή  «νομική»  ἠθική, ὅπως  προκύπτει  ἀπό  τά  

λεγόμενα  τοῦ  ἁγίου  Μαξίμου  στήν  ἀρχή  τῆς  σχετικῆς  μέ  τό  

ἐν  λόγῳ  ἀπόσπασμα  παραγράφου:

«Μή  τοίνυν  ἀμελήσωμεν  κατά  δύναμιν  τοῦ  πείθεσθαι  τῷ  

Θεῷ, καλοῦντι  ἡμᾶς  εἰς  ζωήν  αἰώνιον  καί  μακάριον  τέλος, διά  

τῆς  ἐργασίας  τῶν  αὐτοῦ  θείων  τε  καί  σωτηρίων  ἐντολῶν·  ἵνα  

λάβωμεν  ἔλεος, καί  χάριν  εὕρωμεν  εἰς  εὔκαιρον  βοήθειαν·  Ἡ  

γάρ  χάρις, φησίν  ὁ  θεῖος  Ἀπόστολος, μετά  πάντων  τῶν  

ἀγαπώντων  τόν  Κύριον  ἡμῶν  Ἰησοῦν  Χριστόν  ἐν  ἀφθαρσίᾳ, καί  

τῆς  κατά  τόν  βίον  καθαρᾶς  τε  καί  ἀνυποκρίτου  σεμνότητος  

ἀγαπώντων  τόν  Κύριον, ἐν  τῷ  ποιεῖν  αὐτοῦ  τά  θελήματα·  καί  

μή  παραφθειρόντων  τι  τῶν  θείων  αὐτοῦ  προσταγμάτων. Ταῦτα  

μέν  ἐγώ  περί  τούτων  διά  τόν  τῆς  ὑπακοῆς  μισθόν, κατά  

 Ὅπ. π., σ. 152.31



 10

δύναμιν, ὡς  ἐδιδάχθην, ἐξεθέμην, τῶν  μυστικοτέρων  τε  καί  

ὑψηλοτέρων  ἅψασθαι  μή  τολμήσας» .32

 Ὁ  Ἰωάννης  ὁ  Δαμασκηνός  πάλι  λέγοντας  ὅτι  «ὁ  Θεός  οὐ  

κολάζει  τινά  ἐν  τῷ  μέλλοντι, ἀλλ'  ἕκαστος  ἑαυτόν  δεκτικόν  

ποιεῖ  τῆς  μετοχῆς  τοῦ  Θεοἐ  «ῦννοεῖ  ὅτι  δέν  εἶναι  ὁ  Θεός  ὁ  

αἴτιος  τῆς  τιμωρίας  τοῦ  ἁμαρτωλοἀ ,ῦλλά  ὁ  ἴδιος  ὁ  ἁμαρτωλός  

μέ  τή  συμπεριφορά  του. Ἄλλωστε  τό  ξεκαθαρίζει  σέ  ἄλλο  

σημεῖο  τοῦ  ἴδιου  ἔργου  του:  «Ἀλλ'  οὐδέ  αἱ  τιμωρίαι  ἡμῶν  τόν  

Θεόν  ἔχουσιν  αἴτιον. Οὐ  γάρ  ὁ  κριτής  ἐστι  τῆς  τιμωρίας  τοῦ  

πονηροῦ  αἴτιος, εἰ  καί  αὐτός  θέλων  κρίνει·  ἀλλ'  αἴτιος  μέν  

ἔστιν  ὁ  πταίσας  τῆς  ἑαυτοῦ  τιμωρίας, ὁ  δέ  κριτής  τῆς  

δικαιοσύνης  αἴτιος·  ἀγαθόν  δέ  ἡ  δικαιοσύνη» .33

Λίγο  παρακάτω  προσθέτει  τά  ἑξῆς  ἐνδιαφέροντα:  

«Τιμωρίαι  γάρ, καί  παιδεῖαι, ὡς  τά  πολλά, πρός  διόρθωσιν  αἱ  

συμφοραί  γίνονται, καί  ἡ  τοῦ  μέλλοντος  αἰῶνος  κόλασις, τελεία  

τῆς  κακίας  καί  ἁμαρτίας  ἀναίρεσις·  ἤ, τό  ἐναντίον  εἰπεῖν, τοῖς  

ἐπιποθοῦσι  τάς  σωματικάς  παρά  τόν  φυσικόν  νόμον  ἡδονάς, 

καί  τάς  διά  ταύτας  ἁμαρτίας, ἡ  ἀπορία  τῆς  τούτων  χρήσεως  

ἔσται  αἰωνία  κόλασις. Κόλασις  γάρ  ἡ  τοῦ  ποθουμένου  

ἀποτυχία» .34

 Ὅσο  γιά  τήν  περιγραφή  τῆς  κόλασης  ἀπό  τόν  Μακάριο  

τόν  Αἰγύπτιο, ὅτι  ἐκεῖ  οἱ  ἄνθρωποι  δέν  βλέπονται  πρόσωπο  

πρός  πρόσωπο, ἀλλά  τό  πρόσωπο  τοῦ  καθενός  εἶναι  

 Μυσταγωγία  περί  τοῦ  τίνων  σύμβολα  τά  κατά  τήν  ἁγίαν  Ἐκκλησίαν  ἐπί  32

τῆς  Συνάξεως  τελούμενα  καθέστηκεν, ΚΔ΄, PG  91,716 B.

 Κατά  Μανιχαίων  Διάλογος, οθ΄, PG  94,1577 C.33

 Ὅπ. π., πβ΄, PG  94,1581 A.34
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προσκολλημένο  στά  νῶτα  τοῦ  ἄλλου, αὐτό  δέν  τό  θεωρεῖ  

τιμωρία  ὁ  κ.  καθηγητής;  Τί  τό  θεωρεἀ ,ῖπόλαυση;

Δ΄

 Ἕνα  τελευταῖο  ἐπιχείρημα  τοῦ  κ.  Μπέγζου  εἶναι  τό  

ἀκόλουθο:  «Περιττεύει  βέβαια  νά  ὑπενθυμίσουμε  τήν  

ἀνυπαρξία  "καθαρτηρίου", ἀξιομισθιῶν  καί  χρηματικῆς  ἐξαγορᾶς  

τῶν  ἁμαρτιῶν  στήν  ἀνατολική  θεολογία. Ἐπίσης  στή  βυζαντινή  

ἠθική  δέν  ὑπάρχουν  κατάλογοι  ἁμαρτιῶν  οὔτε  διαβάθμισή  τους  

σέ  θανάσιμες  καί  μή, ἀλλά  πηγή  τῆς  ἁμαρτίας  θεωρεῖται  ἡ  

φιλαυτία  καί  ὡς  θανάσιμη  κρίνεται  μόνο  ἡ  ἀμετανόητη  

ἁμαρτία, ἀφοῦ  ἡ  ἀμετανοησία  εἶναι  χειρότερη  ἀπό  τήν  

ἁμαρτία» .35

Γιά  τό  «καθαρτήριο  πῦρ», τίς  ἀξιομισθίες  (τά  λεγόμενα  

«ὑπέρτακτα»  ἔργα  καί  τή  μεταβίβαση  τῆς  ἀξιομισθίας  τους  ἀπό  

τόν  ἕνα  στόν  ἄλλο)  καί  τή  χρηματική  ἐξαγορά  τῶν  ἁμαρτιῶν  

(τό  περιβόητο  «συγχωροχάρτι»)  ὄντως  δέν  χρειάζεται  πολλή  

ἀνάλυση. Πρόκειται  γιά  ἀκρότητες  τῆς  ρωμαιοκαθολικῆς  

θεολογίας  καί  παρεκκλίσεις  ἀπό  τήν  ὀρθή  πίστη, τίς  ὁποῖες  ἡ  

ὀρθόδοξη  θεολογία  δέν  υἱοθέτησε. 

Στά  ὅσα  λέει  ὅμως  ὁ  κ.  Μπέγζος  γιά  τά  θανάσιμα  

ἁμαρτήματα  μπορεῖ  κάποιος  νά  ἀντιτάξει  τουλάχιστον  τά  ἑξῆς:  

1)  Ἡ  διάκριση  τῶν  ἁμαρτημάτων  σέ  θανάσιμα  καί  μή  

θεμελιώνεται  στό  Α΄  Ἰω. 5,16-17:  «ἔστιν  ἁμαρτία  πρός  

θάνατον . . . καί  ἔστιν  ἁμαρτία  οὐ  πρός  θάνατον». 2)  Ἡ  

μεγαλύτερη  βαρύτητα  ὁρισμένων  ἁμαρτημάτων, κυρίως  τῆς  

 Ὅπ. π., σ. 152.35
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εἰδωλολατρίας  καί  τῶν  σχετικῶν  μέ  αὐτή  (μαγείας, 

«φαρμακείας»  κ.ἄ.), τοῦ  φόνου  καί  τῶν  σαρκικῶν  ἁμαρτημάτων, 

καταδεικνύεται  ἀπό  τήν  ἰδιαίτερη  ἔμφαση  πού  δίνει  σέ  αὐτά  ἡ  

Καινή  Διαθήκη  (Πράξ. 15,29, Ρωμ. 1,23  ἑξ., Γαλ. 5,19-21, Ἀπ. 

22,15)  καί  ἀπό  τά  βαρύτατα  ἐπιτίμια  πού  προβλέπονται  γι'  αὐτά  

στούς  ἱερούς  κανόνες. 3)  Στόν  κατάλογο  τῶν  ἑπτά  θανάσιμων  

ἁμαρτημάτων  πού  διαμορφώθηκε  στή  Δύση  (πρίν  ἀπό  τό  

Σχίσμα!)  ἀντιστοιχεῖ  ὁ  κατάλογος  ὀκτώ  ἤ  ἐννέα  βασικῶν  

ἁμαρτημάτων  («λογισμῶν»  ἤ  «πνευμάτων  τῆς  πονηρίας»  κατά  

τήν  ὁρολογία  τῶν  ἀσκητῶν)  στήν  Ἀνατολή. 

 Ἄρα  δέν  ἀληθεύει  ὅτι  στή  βυζαντινή  ἠθική  δέν  

ὑπάρχουν  κατάλογοι  ἁμαρτιῶν  καί  διαβάθμισή  τους. Ἀπό  ἐκεῖ  

καί  πέρα  βέβαια  τό  «κατ'  οὐσίαν  θανάσιμον  ἁμάρτημα  εἶναι  

μόνον  ἡ  ἀμετανοησία» , σύμφωνα  καί  μέ  τόν  ε΄  κανόνα  τῆς  Ζ΄  36

Οἰκουμενικῆς  Συνόδου:  «Ἁμαρτία  πρός  θάνατον  ἐστιν, ὅταν  

τινές  ἁμαρτάνοντες  ἀδιόρθωτοι  μένωσι. Τό  δέ  τούτου  χεῖρον, 

ἐάν  καί  τραχηλιῶντες  κατεξανίστανται  τῆς  εὐσεβείας  καί  τῆς  

ἀληθείας, προτιμώμενοι  τόν  μαμωνᾶν  τῆς  τοῦ  Θεοῦ  ὑπακοῆς  

καί  τῶν  κανονικῶν  αὐτοῦ  διατάξεων  μή  ἀντεχόμενοι» .37

Πάντως  τό  γεγονός  καί  μόνο  ὅτι  ἡ  ἐμμονή  στήν  ἁμαρτία  

διακηρύσσεται  ὡς  θανάσιμη  καί  ἡ  ἀνυπακοή  πρός  τόν  Θεό  καί  

τίς  διατάξεις  Του  ὡς  κάτι  ἀκόμα  χειρότερο  ἀναδεικνύει  τό  

ἀχώριστο  τῆς  «νομικῆς»  ἠθικῆς  ἀπό  τήν  «ἰατρική». Τή  χρήση  

τῆς  νομικῆς  ὁρολογίας  στή  χριστιανική  ἠθική  τελικά  δέν  

μπορεῖ  νά  τήν  ἀρνηθεῖ  ὁ  κ.  Μπέγζος, ἐπιχειρεῖ  ὅμως  καί  πάλι  

 Ν.  Μητσοπούλου, Θέματα  Ὀρθοδόξου  Ἠθικῆς  Θεολογίας  Α΄. 36

Πανεπιστημιακαί  παραδόσεις  Χριστιανικῆς  Ἠθικῆς, Ἀθήνα  1992, σ. 124.

 Ἀγαπίου  Ἱερομονάχου – Νικοδήμου  Μοναχοῦ, Πηδάλιον, ἤτοι  ἅπαντες  οἱ  37

ἱεροί  καί  θεῖοι  κανόνες, ἐκδ.  «Ἀστήρ», Ἀθῆναι  199311, σ. 326. 
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νά  τήν  ὑποβαθμίσει:  «Ἡ  νομική  ὁρολογία  δέν  ἀντιφάσκει  πρός  

τήν  ἰατρική  νοοτροπία, διότι  ἡ  χρήση  τεχνικῶν  ὅρων  νομικῆς  

χροιᾶς  στά  κείμενα  τῆς  ἀνατολικῆς  σωτηριολογίας  ἑρμηνεύεται  

ἀπό  τό  γενικότερο  καί  θεμελιωδέστερο  πλαίσιό  της, πού  εἶναι  

θεραπευτικό  καί  ἰαματικό» . Τί  εἶναι  ὅμως  αὐτό  πού  τόν  ὠθεῖ  38

στήν  ἄρνηση  ἤ  ἔστω  τήν  ὑποβάθμιση  τῆς  «νομικῆς»  ἠθικῆς;  Θά  

τό  διαπιστώσουμε  στή  συνέχεια.

Ε΄

Κλείνοντας  τό  ὅλο  θέμα  ὁ  κ.  Μπέγζος  ἀναφέρει:  «Οἱ  

συνέπειες  τῆς  διαφοροποίησης  τῆς  χριστιανικῆς  ἠθικῆς  σέ  

δυτική-νομική  καί  σέ  ἀνατολική-ἰατρική  ἐκδοχή  φαίνονται  στήν  

πορεία  τῆς  ἐκκοσμίκευσης. Στήν  καθημερινότητα  τοῦ  νεώτερου  

δυτικοευρωπαϊκοῦ  πολιτισμοῦ  ἀποδοκιμάζεται  ἡ  νομική  ἐκδοχή  

τῆς  χριστιανικῆς  ἠθικῆς  καί  μέ  τήν  ἐκκοσμίκευση  

καταγγέλλεται  ἀκριβῶς  ἡ  δικανική  ὁρολογία. Κρίνοντας  τήν  

παραπάνω  ἐξέλιξη  ἀπό  τή  σκοπιά  τῆς  ἀνατολικῆς  θεολογικῆς  

παράδοσης  ὀφείλουμε  νά  ἀναγνωρίζουμε  δύο  στοιχεῖα:  (Ι)  

Καταρχήν  δικαιώνεται  ἡ  δυτικοευρωπαϊκή  φιλοσοφική  ἠθική  

στήν  διαμαρτυρία  της  ἐνάντια  στήν  νομική  χριστιανική  ἠθική, 

διότι  λειτουργεῖ  ἀπελευθερωτικά  καί  καθαρτικά  

καταγγέλλοντας  μιά  προβληματική  πτυχή  τῆς  χριστιανικῆς  

παράδοσης  στή  Δύση, πού  δέν  ἰσχύει  ὅμως  γιά  τήν  Ἀνατολή. 

(ΙΙ)  Τό  ἀτόπημα  τῆς  ἐκκοσμίκευσης  ἐντοπίζεται  στήν  ἀδυναμία  

της  νά  διακρίνει  μεταξύ  τοῦ  γνήσιου  πυρήνα  καί  τοῦ  

κίβδηλου  φλοιοῦ  τῆς  χριστιανικῆς  ἠθικῆς, καθώς  ἐπίσης  καί  

 Ὅπ. π., σ. 152-153. 38
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στήν  δυσκολία  της  νά  διαφοροποιήσει  τήν  δυτική, νομική  

ἠθική  ἀπό  τήν  ἀνατολική, ἰατρική  ἠθική. Εἶναι  ὑπερβολή  νά  

ἰσχυρισθεῖ  κάποιος  ὅτι  ἡ  ψυχαναλυτική  κριτική  τῆς  θρησκείας  

θά  περίττευε, ἄν  στήν  μεσαιωνική  Δύση  ἴσχυε  ἡ  ἰαματική  

ἠθική  τῆς  ἀνατολικῆς  ἐκκλησίας;» .39

 Ἐδῶ  οὐσιαστικά  ἀποκαλύπτεται  ὁ  λόγος  τῆς  ἐχθρότητας  

τοῦ  κ.  Μπέγζου  ἐναντίον  τῆς  «νομικῆς»  ἠθικῆς. Εἶναι  τό  

αἴσθημα  ἐνοχῆς  πού  δημιουργεῖ  στούς  ἁμαρτωλούς  ἡ  «νομική»  

ἠθική, γι'  αὐτό  καί  ἡ  διαμαρτυρία  ἐναντίον  της  θεωρεῖται  ὅτι  

«λειτουργεῖ  ἀπελευθερωτικά  καί  καθαρτικά». Ὅσο  γιά  τήν  

ἀπόρριψη  τοῦ  ἀνατολικοῦ  χριστιανισμοῦ  ἐξίσου  μέ  τόν  δυτικό  

ἀπό  τήν  ἐκκοσμικευμένη  κοινωνία  τοῦ  δυτικοευρωπαϊκοῦ  

κόσμου, αὐτή  δέν  πρέπει  νά  μᾶς  ὁδηγεῖ  στή  διαστρέβλωση  τῆς  

ὀρθόδοξης  θεολογίας. Ἄς  μήν  ξεχνᾶμε  ὅτι  ὁ  κόσμος  χρειάζεται  

τόν  Θεό, γιά  νά  σωθεῖ, καί  ὄχι  ὁ  Θεός  τόν  κόσμο. Ἡ  ἀπόρριψη  

ἀπό  τόν  Χριστό  πρέπει  νά  μᾶς  ἀνησυχεῖ, τό  «ὅς  γάρ  ἐάν  

ἐπαισχυνθῇ  με  καί  τούς  ἐμούς  λόγους, τοῦτον  ὁ  υἱός  τοῦ  

ἀνθρώπου  ἐπαισχυνθήσεται  ὅταν  ἔλθῃ  ἐν  τῇ  δόξῃ  αὐτοῦ  καί  τοῦ  

πατρός  καί  τῶν  ἁγίων  ἀγγέλων» .40

 Ἡ  «νομική»  ἠθική  εἶναι  ἀλληλένδετη  μέ  τήν  «ἰατρική»  

στήν  ὀρθόδοξη  θεολογία  καί  εἶναι  λάθος  νά  τήν  ἀπορρίπτουμε  

ἤ  νά  τήν  παραθεωροῦμε  γιά  λόγους  σκοπιμότητας. Εἶναι  πολύ  

πιό  τίμιο  νά  σταθοῦμε  μέ  κάθε  καλή  διάθεση  ἀπέναντι  στόν  

σύγχρονο  κόσμο, νά  τοῦ  ἐξηγήσουμε  μέ  εἰλικρίνεια  ποιό  

ἀκριβῶς  εἶναι  τό  ὀρθόδοξο  ἦθος  καί  νά  τόν  ἀφήσουμε  νά  

ἐπιλέξει  ἄν  θά  τό  δεχτεῖ  ἤ  ὄχι, παρά  νά  παρουσιάζουμε  τήν  

 Ὅπ. π., σ. 153.39

 Λουκ. 9,26.40
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ὀρθόδοξη  ἠθική  μασκαρεμένη, γιά  νά  φαίνεται  συμβατή  μέ  τίς  

ἑκάστοτε  κοσμικές  ἀντιλήψεις. Ἐξάλλου  ἡ  ψυχαναλυτική  ἤ  

ὁποιαδήποτε  ἄλλη  κριτική  τῆς  θρησκείας  δέν  εἶναι  πάντα  

καλοπροαίρετη  καί  ὀρθή, ἀλλά  προέρχεται  καί  ἀπό  κάποιους, οἱ  

ὁποῖοι  «τραχηλιῶντες  κατεξανίστανται  τῆς  εὐσεβείας  καί  τῆς  

ἀληθείας, προτιμώμενοι  τόν  μαμωνᾶν  τῆς  τοῦ  Θεοῦ  ὑπακοῆς  

καί  τῶν  κανονικῶν  αὐτοῦ  διατάξεων  μή  ἀντεχόμενοι», ὅπως  

εἴδαμε  ὅτι  ἀναφέρει  ὁ  ε΄  κανόνας  τῆς  Ζ΄  Οἰκουμενικῆς  

Συνόδου.

 Ἄν  πάλι  ὁ  δυτικός  χριστιανισμός  ἔκανε  πολλές  φορές  τό  

λάθος  νά  ὑπερτονίσει  τή  «νομική»  ἠθική  σέ  βάρος  τῆς  

«ἰατρικῆς»  αὐτό  δέν  σημαίνει  ὅτι  ὁ  ἀνατολικός  χριστιανισμός  

πρέπει  νά  κάνει  τό  ἀντίστροφο , γιατί  ἔτσι  ἀπό  τό  ἕνα  ἄκρο, 41

τόν  νομικισμό, ὁδηγούμαστε  στό  ἄλλο  ἄκρο, τήν  ἀνομία. Μέ  

τήν  κατάργηση  ἤ  τόν  ὑποβιβασμό  τῆς  «νομικῆς»  ἠθικῆς  

διαμορφώνεται  ὁ  τύπος  ἐκεῖνος  ἀνθρώπου, ὁ  ὁποῖος  ἀνατρέπει  

τίς  ἠθικές  ἀξίες, διαπράττει  τά  μεγαλύτερα  ἀδικήματα  χωρίς  

ἐνδοιασμούς  καί  δέν  αἰσθάνεται  τύψεις  γιά  τό  κακό  πού  

προκαλεῖ  στούς  συνανθρώπους  του. Ἐπιπλέον  δημιουργεῖται  

ἕνα  φαῦλο  καθεστώς  ἀσυδοσίας  καί  ἀτιμωρησίας, τά  ὀδυνηρά  

ἐπακόλουθα  τοῦ  ὁποίου  τά  βλέπουμε  καί  στήν  ἐποχή  μας. 

Σέ  τελευταία  ἀνάλυση  λοιπόν  τό  ζητούμενο  σήμερα  δέν  

εἶναι  νά  χαλαρώσει  λίγο  ὁ  αὐστηρῶν  ἠθῶν  ἀδελφός  τῆς  «θείας  

ἀπό  τό  Σικάγο», ἀλλά  νά  συμμαζευτεῖ  ὁ  χαλαρῶν  ἠθῶν  

 Ἀντίστοιχο  λάθος  διαπράττει  ὁ  κ.  Μπέγζος  στήν  ἀμέσως  προηγούμενη  41

παράγραφο  τοῦ  ἴδιου  ἔργου  του  μέ  τόν  ὑπερτονισμό  τῆς  ἀποφατικῆς  
θεολογίας  ἔναντι  τῆς  καταφατικῆς, ἐπειδή  στή  Δύση  συνέβη  τό  
ἀντίστροφο. Μέ  τό  θέμα  αὐτό  (τοῦ  ὑπερτονισμοῦ  τῆς  ἀποφατικῆς  
θεολογίας  ἔναντι  τῆς  καταφατικῆς)  ἔχουμε  ἀσχοληθεῖ  στή  μελέτη  μας  «Ὁ  
χαρακτήρας  τῆς  Ὀρθόδοξης  Θεολογίας», Ὀρθοδοξία  καί  Παιδεία  7  (2009)  
147-153.
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ἄνθρωπος  πού  ἀσχημονεῖ  μέ  πρόσχημα  τήν  καταπολέμηση  τοῦ  

νομικισμοῦ.   
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