
• Από τη Διακήρυξη της Διαθρησκειακής Συνάντησης στις Βρυξέλες

το 2001 με θέμα «Η ειρήνη του Θεού εν τω κόσμο». Στη Διακήρυξη

που βρήκε μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στην οικουμενική προσπάθεια

για την οικοδόμηση ενός πολιτισμού δίκαιης ειρήνης, μεταξύ άλλων

τονίζεται:

• Το θέλημα του Θεού είναι η επικράτησις της ειρήνης του ουρανού εις την
γην. Η ειρήνη του Θεού δεν είναι απλή τις απουσία πολέμου, αλλά δώρον μιας
ακμαίας ζωής. Υπάρχει πράγματι άμεσος και αχώριστος σχέσις μεταξύ της ειρήνης
και της δικαιοσύνης … Αι τρεις ημέτεραι θρησκείαι αποδοκιμάζουν οιανδήτινα
θρησκευτικήν δικαίωσιν βιαίων και απανθρώπων πράξεων, αι οποίαι δεν είναι
σύμφωνοι προς το πνεύμα της ειρήνης και της δικαιοσύνης, της ειρηνικής
συνεργασίας και του σεβασμού της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου … Ούτως ή
αποστολή όλων των ημετέρων θρησκειών είναι να προβάλλουν την ειρήνην μετ’
ελευθερίας, δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων … Ημείς πιστεύομεν ότι
δέον όπως χρησιμοποιηθούν πάσαι οι ηθικαί, πολιτικαί και οικονομικαί
δυνατότητες δια την προώθησιν μιας ολοκληρωμένης αναπτύξεως όλων των
ανθρώπων και των εθνών … Αλληλέγγυοι και ενισχυόμενοι αντιστοίχως υπό των
ημετέρων πνευματικών πηγών, δεσμευόμεθα να συνεργασθώμεν εις προσπαθείας,
αι οποίαι οδηγούν εις την ειρήνευσιν του κόσμου…».



• Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ομόφωνα οι Ορθόδοξες Εκκλησίες κατά

την Γ΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη (1986) διακήρυξαν την

κοινωνική ευθύνη και την προφητική αποστολή της Ορθοδοξίας στον

κόσμο:

• «Ημείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, επειδή κατανοούμεν το νόημα της σωτηρίας,

αισθανόμεθα το χρέος να αγωνιζώμεθα δια την ανακούφισιν της ασθενείας, της

δυστυχίας και της αγωνίας. Επειδή βιούμεν την εμπειρίαν της ειρήνης, δεν δυνάμεθα

να είμεθα αδιάφοροι δια την απουσίαν της από την σύγχρονον κοινωνίαν. Επειδή

ευηργετήθημεν από την θείαν δικαιοσύνην, αγωνιζόμεθα δια μίαν πληρεστέραν

δικαιοσύνην εις τον κόσμον και δια την εξουδετέρωσιν πάσης καταπιέσεως. Επειδή

ζώμεν κάθε ημέραν την θείαν συγκατάβασιν, μαχόμεθα εναντίον κάθε φανατισμού

και μισαλλοδοξίας μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Επειδή διακηρύσσομεν

συνεχώς την ενανθρώπησιν του Θεού και την θέωσιν του ανθρώπου,

υπερασπιζόμεθα τα ανθρώπινα δικαιώματα δι’ όλους τους ανθρώπους και όλους

τους λαούς. Επειδή βιούμεν την θείαν δωρεάν της ελευθερίας με το απολυτρωτικόν

έργον του Χριστού, δυνάμεθα να προβάλωμεν πληρέστερα την καθολικήν αξίαν της

δια κάθε άνθρωπον και κάθε λαόν. Επειδή τρεφόμενοι με το σώμα και το αίμα του

Κυρίου εν τη Θεία Ευχαριστία, βιούμεν την ανάγκην του μερισμού των δώρων του

Θεού μετά των αδελφών μας, κατανοούμεν πληρέστερον την πείναν και την

στέρησιν και αγωνιζόμεθα δια την υπερνίκησιν αυτών.



• Επειδή προσδοκώμεν καινήν γην και καινούς ουρανούς, όπου θα επικρατή η

απόλυτος δικαιοσύνη, αγωνιζόμεθα εδώ και τώρα (hic et nunc) δια την

αναγέννησιν και την ανακαίνισιν του ανθρώπου και της κοινωνίας. Η μαρτυρία

μας δε αύτη και η δι’ αυτής άρδευσις του αυχμηρού εδάφους της εποχής μας, η

οποία περισσότερον από κάθε άλλην εποχήν έχει ανάγκην του Θεού, θα

αποτελέση ίσως τον καλύτερον τρόπον συμβολής των Εκκλησιών μας εις την

ειρήνην και τα ιδεώδη, τα οποία την συνοδεύουν και την πραγματοποιούν. Αι

Ορθόδοξοι Εκκλησίαι απευθύνονται εν αγάπη προς πάσαν κατεύθυνσιν, ώστε

όλοι να συνεργήσουν εις την επικράτησιν της αγάπης και της ειρήνης μεταξύ των

ανθρώπων και των λαών».
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• Ζητάμε συνεργασία ανά θρανίο και να

υπογραμμίσουν, αφού διαβάσουν, αυτά που θεωρούν

σημαντικότερα σημεία στο κείμενο, όπως και να

αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Στόχος να

προσεγγίσουν κριτικά το θέμα, να στοχαστούν και να

τοποθετηθούν στην ολομέλεια.

• Συζήτηση στην ολομέλεια (30΄)



• Μελέτη περίπτωσης Μπονχέφερ

(Γερμανός Λουθηρανός Θεολόγος που συμμετείχε στο

γερμανικό κίνημα αντίστασης κατά του ναζισμού)

• Επεξεργαζόμαστε το ποίημά του «Χριστιανοί και
Ειδωλολάτρες» με κατάλληλες ερωτήσεις.



• ΝΤΗΤΡΙΧ ΜΠΟΝΧΕΦΕΡ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ (Ἀπόδοση: Παναγιώτης Ἀρ. Ὑφαντῆς)

1. Ἄνθρωποι πηγαίνουν στὸ Θεὸ στὴν ἀνάγκη τους.

ἱκετεύουν βοήθεια, παρακαλοῦν γιὰ εὐτυχία καὶ ψωμὶ,

σωτηρία ἀπὸ ἀρρώστια, κρίμα καὶ θάνατο. 

Ἔτσι κάνουν ὅλοι αὐτοί, ὅλοι, χριστιανοὶ καὶ εἰδωλολάτρες. 

2. Ἄνθρωποι πηγαίνουν στὸ Θεὸ στὴν ἀνάγκη Του.

τὸν βρίσκουν φτωχό, ταπεινωμένο, δίχως στέγη καὶ ψωμὶ

τὸν βλέπουνε σκελετωμένο ἀπ’ τὶς ἁμαρτίες, 

τὴν ἀνημπόρια καὶ τὸ θάνατο. 

Οἱ χριστιανοὶ παραστέκονται στὸ Θεὸ

στὴν ὀδύνη του. 

3. Ὁ Θεὸς πηγαίνει σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους στὴν ἀνάγκη τους.

χορταίνει τὸ κορμὶ καὶ τὴν ψυχὴ μὲ τὸ ψωμί του

πεθαίνει θάνατο σταυρικὸ γιὰ χριστιανοὺς καὶ εἰδωλολάτρες

καὶ ἀμφότερους τοὺς συγχωρεῖ. 

8 Ἰουλίου 1944



• Ενδεικτικές ερωτήσεις: Τι ζητούν οι άνθρωποι από το

Θεό, όταν έχουν ανάγκη; Ποια είναι η προσφορά του

Θεού στους ανθρώπους, Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα

στους χριστιανούς και τους ειδωλολάτρες στα μάτια του

Θεού;)(20΄)

• Ανάθεση εργασίας: Δίνουμε επιλεγμένο οικουμενικό

κείμενο σε δίστηλο φύλλο. Αριστερά το κείμενο, δεξιά

ζητάμε να εκφράσουν τα σχόλια τους, τις διαπιστώσεις

τους.


