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SHINCHONJI 
Μιά νέα Ἀντιτριαδική Κορεατική ἐσχατολογική αἵρεση

τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου. 
Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἡ αἵρεση Shinchonji ἱδρύθηκε τό 1984 
στή Νότια Κορέα ἀπό τόν Κορεάτη Man
Hee Lee (γεν. 1931) καί ἡ ἐπίσημη ὀνομα-
σία της εἶναι «Shinchonji Church of Jesus, 
The Temple of Tabernacle of the Testimony». Ἡ 
Κορεατική ἔννοια, ἀποτελεῖ ἀπόδοση τοῦ 
βι βλι κοῦ χωρίου Ἀποκ. 21, 1: «οὐρανόν και-
νόν καί γῆν καινήν».

Ὁ ἱδρυτής της προβάλλει τόν ἑαυτό του, 
ὅτι εἶναι ἕνα ἐ σχα το λο γι κό πρόσωπο, καθώς 
μέ τήν ἵδρυση τῆς κίνησής του ὑ πο στη ρί ζει, 
ὅτι ἀρχίζει νά ὑλοποιεῖται αὐτό τό ὁποῖο 
ἀναφέρεται στήν Ἁγία Γραφή, στό Β΄ Πέτρ. 
3, 13 «ἡ καινούργια γῆ καί οἱ καινούργιοι 
οὐρανοί», ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Χριστός. 
Σύμφωνα μέ τούς ἰσχυρισμούς τοῦ ManHee 
Lee ὁ ἴδιος ἔγινε ἀποδέκτης μιᾶς θεϊκῆς ἀπο-
καλύψεως, ὅτι αὐτός πρέπει νά ἐπανιδρύσει 
τίς δώδεκα φυλές τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί 
μέσω αὐτοῦ τοῦ γεγονότος θά ἀρχίσει μιά 
νέα περίοδος στήν ἀνθρώπινη θρησκευτική 
ἱστορία.

Ἡ κίνηση νοηματοδοτεῖ τήν ὕπαρξή της, 
κατά τούς ἰσχυρισμούς της πάντα, μέ τό 
ὅραμα πού ἔχει, ὅτι ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή 
τῆς ἱστορικῆς ἐσχατολογικῆς ἀνανέωσης 
τοῦ κόσμου. Πρίν ἀπό τή δική της ξεχω-
ριστή ἱστορική περίοδο, κατά τίς δοξασίες 
τῆς αἵρεσης, ἔχουν προηγηθεῖ τρεῖς περί-
οδοι πού περιλαμβάνουν 2.000 ἔτη κάθε 
μία ἐξ αὐτῶν. Ἡ πρώτη περίοδος τῶν 2.000 
ἐτῶν εἶναι ἀπό τή δημιουργία τοῦ Ἀδάμ 
μέχρι τόν Ἀβραάμ. Ἡ δεύτερη περιλαμ-
βάνει 2.000 ἀπό τόν Ἀβραάμ μέχρι τήν 
ἔλευση τοῦ Ἰησοῦ καί ἡ τρίτη περιλαμβά-
νει τά ἀνάλογα ἔτη ἀπό τήν ἔλευση τοῦ 

Χριστοῦ μέχρι τή δημιουργία τῆς κίνησης 
Shinchonji.

Ἡ τέταρτη περίοδος ξεκινάει μέσω τοῦ 
καλέσματος ἀπό τόν Θεό τοῦ ManHee Lee, 
περιλαμβάνει τήν ἵδρυση τῆς αἱρέσεως καί 
θά συμπεριλάβει καί τήν ἀναμενόμενη 
χιλιετῆ βασιλεία, πού κατά τή γνώμη του, 
ἀναφέρεται στήν Ἀποκάλυψη. 

Ἡ αἵρεση ἔχει κλειστή καί συγκεντρωτι-
κή δομή γιά τά μέλη της μέ περιοριστικούς 
ὅρους σχετικά μέ τήν ἐπικοινωνία πρός 
τά ἔξω καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους, πού 
δέν τυγχάνουν ὀπαδοί. Ἡ ἔνταξη κάποιου 
στήν αἵρεση προϋποθέτει συμμετοχή σέ 
εἰδικά σεμινάρια καί εἰδική πνευματική 
ἐκπαίδευση. Στά μέλη της καλλιεργεῖ τήν 
ἄποψη, ὅτι ἀνήκουν καί συγκροτοῦν τόν 
ἀριθμό τῶν 144.000 γιά τόν ὁποῖο γίνεται 
λόγος στήν Ἀποκάλυψη (Ἀποκ. 7, 4).

Οἱ ἀντιτριαδικές περί Θεοῦ δοξασίες της 
σέ συνδυασμό μέ τίς ἄλλες δοξασίες της, 
ἀποτελοῦν ἐμπόδιο καί λόγο μή συνερ-
γασίας μέ ἄλλες χριστιανικές προτεστα-
ντικές Ὁμολογίες, ὅπως καί μέ διεθνεῖς 
χριστιανικούς ὀργανισμούς. Ἡ αἵρεση δρα-
στηριοποιεῖται σέ 15 χῶρες τοῦ κόσμου 
καί στήν Εὐρώπη ἔχει δημιουργήσει κοι-
νότητες στή Γαλλία καί στή Γερμανία. Γιά 
ἐπικοινωνιακούς λόγους ἐκπρόσωποί της 
συμμετέχουν σέ διεθνεῖς ὀργανώσεις σχε-
τικά μέ τήν εἰρήνη κ. ἄ. Ἐπίσης ἡ αἵρεση 
χρησιμοποιεῖ καί ἄλλες ὀνομασίες ὅπως: 
«Healing All Nations, Gemeinde im Licht». 
Στά πλαίσια τῆς ἐπικοινωνιακῆς στρατη-
γικῆς της γιά τήν περαιτέρω ἀποδοχή της 
καί τή δυνατότητα κοινωνικῆς παρέμβα-
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σής της στή Γερμανία ἔχει δημιουργήσει 
ἐπίσης ἕνα θυγατρικό ὀργανισμό, πού ἔχει 
τήν Κορεατική ὀνομασία «Mannam» καί 
σημαίνει «Συνάντηση». Ὡς ὀργανισμός 
θέλει νά καλλιεργήσει τή φιλία, τήν εἰρή-
νη καί τή συνεργασία μεταξύ ἀνθρώπων 

διαφορετικῶν θρησκειῶν, γλωσσῶν καί 
πολιτισμῶν.

Στήν ἴδια κίνηση καί μέ ἀνάλογη δρα-
στηριότητα, ἀνήκει καί ἄλλο θυγατρι-
κό παρακλάδι πού ἔχει τήν ὀνομασία: 
«International Peace Youth Group».

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

τοῦ κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου, 
Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

(β’ μέρος)

2. Ἐναλλακτική Ἰατρική καί 
θεραπευτικές «τεχνικές»

Κάθε εἴδους ἐναλλακτική ἰατρική εἶναι 
γεγονός ὅτι φέρει πίσω της μιά ὁλόκληρη 
φιλοσοφική βάση πού ἐκτείνεται ἀπό τήν 
θρησκεία μέχρι τήν πολιτική. Ὁ ἐθισμός σέ 
τέτοιες «ἐ ναλ λα κτι κές» λύσεις ἐγκυμονεῖ 
κινδύνους τέτοιους πού ἀπειλοῦν τήν προ-
σωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου καί ἰδιαίτερα 
ἑνός χριστιανοῦ πού εἶναι χλιαρός στήν 
πίστη καί ἀγνοεῖ βασικές ἀρχές τῆς ὀρθό-
δοξης ἀνθρωπολογίας.

Ποῦ τοποθετεῖται ὅμως χρονικά ἡ ἄνθιση 
τοῦ φαινομένου τῶν ἐναλλακτικῶν θερα-
πειῶν; Δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού ἐκτιμοῦν 
ὅτι ἡ διάδοση αὐτῶν τῶν ἰδεῶν, πού τείνουν 
σέ ἀρκετές περιπτώσεις νά γίνουν τρόπος 
ζωῆς, ξεκίνησε στήν Ἑλλάδα κατά τήν δε-
καετία τοῦ ’80. Ἄλλωστε, αὐτή τήν ἐποχή 
ἀρχίζει νά ἀποκαλύπτεται στή χώρα μας 
καί τό κῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού σάν 
τσουνάμι σάρωσε τήν ἑλληνική κοινωνία.

Τί ὁδηγεῖ ὅμως τόν σύγχρονο ἄνθρωπο 
σέ μιά ἀναζήτηση θεραπευτικῶν μεθόδων, 
διαφορετικῶν ἀπό ἐκεῖνες πού τοῦ προ-

σφέρει ἡ κλασσική ἰατρική τοῦ 20οῦ καί τοῦ 
21ου αἰώνα μέ τήν ἁλματώδη ἀνάπτυξη 
τῆς χειρουργικῆς, τῆς βιολογίας καί τῶν 
φαρμάκων;

Θά μπορούσαμε νά δώσουμε ἀπα-
ντήσεις, ἀλλά θεωροῦμε, ὅτι εἶναι πολύ 
εὔγλωττες οἱ ἀποκρίσεις ἀσθενῶν ἀλλά 
καί γιατρῶν καί φαρμακοποιῶν πού ἐξα-
σκοῦν ἐναλλακτικές θεραπεῖες:

Ἐπιθυμία νά πάρει κανείς τήν ὑπόθε-
ση τῆς ὑγείας στά χέρια του. Βέβαια αὐτό 
προϋποθέτει τήν ἀποδοχή συγκεκριμένων 
«ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν» πού προσφέ-
ρονται συνήθως ἀπό ἐμπειρικούς γιατρούς.

«Ἐγώ θά τήν ὀνόμαζα ἀπελπισμένη κί-
νηση. Σέ μιά ἐποχή πού ἡ ἀστρολογία, ἡ 
μαγεία, οἱ καφετζοῦδες κάνουν θραύση δί-
πλα σέ λέϊζερ, ὁ ἄνθρωπος μένει ἔντρομος 
μπροστά σέ μιά γρίπη πού τόν ταλαιπωρεῖ 
ἕναν ὁλόκληρο χειμώνα» λέει ὁ Πάνος Κ., 
ἐ λεύ θε ρος ἐπαγγελματίας, 32 ἐτῶν.

«Γιά νά ξαναβροῦν τή χαμένη τους σι-
γουριά· κάποιο στήριγμα σέ ἕναν κόσμο 
πού κινεῖται δαιμονισμένα, ξαναγυρίζουν 
σέ πανάρχαιες μεθόδους θεραπείας», λέει 
κάποιος ἄλλος.
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Μιά ἄλλη περίπτωση, ἡ κυρία Χ.Σ.: 
«Ἄρχισα ὁμοιοπαθητική θεραπεία ἐπειδή 
εἶχα ἔντονο ἄγχος καί κατάθλιψη. Εἶδα 
βελτίωση πού δέν νομίζω ὅτι ὀφείλονταν 
σέ αὐθυποβολή. Καλυτέρευσε ὁ ὕπνος μου, 
χαλάρωσα, ἔνοιωθα γενικότερη ψυχική εὐε-
ξία. Ἔπειτα ὅμως χάθηκα μέ τό γιατρό 
μου καί στάθηκε ἀδύνατο νά προμηθευτῶ 
τά ἐνδεδειγμένα φάρμακα πού βρίσκονται, 
πράγματι δύσκολα. Ἴσως ξαναρχίσω μέ κά-
ποιον ἄλλο ὁμοιοπαθητικό γιατρό...».

Μιά δημοσκόπηση πού ἔγινε στή Γαλ-
λία τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1984, ἀπό τήν ἑται-
ρία Sofres γιά λογαριασμό τοῦ περιοδικοῦ: 
«Ἤπιες Ἰατρικές», ἔδωσε τόν «χάρτη» τῶν 
ἀνθρώπων πού ἐμπιστεύονταν τήν ὑγεία 
τους καί τή διατροφή τους, στίς «νέες» με-
θόδους θεραπείας.

-Δέν ἔχουν στενή κομματική τοποθέτηση 
καί δέν εἶναι ἐνταγμένοι κάτω ἀπό μιά συ-
γκεκριμένη πολιτική ἰδεολογία.

-Εἶναι ἀπογοητευμένοι καί κάπως ἀνήσυ-
χοι γιά τήν πορεία τοῦ κόσμου, νιώθοντας 
σάν νά τούς «ξεγέλασε» ἤ νά μήν κράτησε 
τίς ὑποσχέσεις του.

-Τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης τούς ἔκα-
ναν δύσπιστους ἀπέναντι στήν κλασική, 
ἐπίσημη ἰατρική.

-Ἡ διάθεση βελτίωσης τῶν συνθηκῶν δι-
ατροφῆς, διαβίωσης καί γενικά κατάστασης 
ὑγείας τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

Σύμμαχοι τῶν ἐναλλακτικῶν ἰατρικῶν 
εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἐπαφή, πού ὅλοι σχεδόν 
οἱ θεραπευτές προσπαθοῦν νά ἑδραιώσουν 
μέ τούς ἀσθενεῖς τους, καί ἕνας νέος ὁρί-
ζοντας πού ἀνοίγεται ἀπό μιά καλύτερη 
χρήση τῶν θεραπειῶν πού προσφέρονται.

Τήν ἐναλλακτική «ἰατρική» μπορεῖ κα-
νείς νά τή βρεῖ καί μέ ἄλλα ὀνόματα 
ὅπως: «ἡ ἄλλη ἰατρική», ἤ «ἤπιες ἰατρι-
κές». Ὑπάρχει ἕνας μακρύς κατάλογος 
ἀπό τέτοιες θεραπευτικές ἀγωγές πού 
καλό θά ἦταν νά ἀναφέρουμε: Ἀγγελο-
θεραπεία, Ἀνθοϊάματα Μπάχ, Ἀρ γι λο θε

ρα πεί α, Ἀρωματοθεραπεία, Ἀν τα να κλα
στι κή θεραπεία, Βελονισμός, Βιταμινοθε-
ραπεία, Ἐν στι κτο θε ρα πεί α (Τό ἔνστικτό 
του ἀνθρώπου μπορεῖ νά τόν βο η θή σει 
σέ μιά προσωπική διαιτητική ἰσορροπία), 
Ἠ λε κτρο θε ρα πεί α, Ἰριδολογία, Κρυστα-
λοθεραπεία, Μαγνητοθεραπεία, Μεσο-
θεραπεία, Μουσικοθεραπεία, Νηστειοθε-
ραπεία, Ὀ λι γο θε ρα πεί α, Ὁμοιοπαθητική, 
Ὀ στε ο πα θη τι κή, Σοφροθεραπεία ἤ Σοφρο-
λογία (Χαλαρωτική μέθοδος βασισμένη 
στήν ἰσορροπία, στήν ἠρεμία καί τήν κυρι-
αρχία τοῦ εἶναι), Συμπαθητικοθεραπεία, 
Φυσικοθεραπεία, Φυτοθεραπεία, Χειρο-
πρακτική, Ὠ το θε ρα πεί α καί ἄλλες πολλές 
τεχνικές καί θεραπεῖες μέ περισσότερο ἤ 
λιγότερο παράξενα ὀνόματα.

Ὁπωσδήποτε αὐτός ὁ κατάλογος 
μᾶλλον περιπλέκει τά πράγματα παρά τά 
φωτίζει. Αὐτό πού πρέπει ὅμως νά κρατή-
σουμε εἶναι ὅτι σχεδόν ὅλες οἱ παραθρη-
σκευτικές ὁμάδες ἤ σέκτες, θεωροῦν ὡς 
ἀποτελεσματικές τίς θεραπεῖες τῆς «ἐ ναλ
λα κτι κῆς ἰατρικῆς» περισσότερο ἀπό αὐτές 
τῆς κλασικῆς ἰατρικῆς.

3. Ἡ Ὀρθόδοξη θεώρηση τοῦ πόνου, τῆς 
ἀσθένειας καί τῆς θεραπείας της

α) Ὀρθόδοξη Ἀνθρωπολογία
Πρίν ἀναπτύξουμε τήν περί ἀσθενείας 

καί πόνου ὀρθόδοξη θεώρηση νομίζω ὅτι 
εἶναι σημαντικό σέ ἀντιπαράθεση μέ αὐτά 
πού ἀκούσαμε πρίν, νά παρουσιάσουμε συ-
νοπτικά τήν ὀρ θό δο ξη ἀνθρωπολογία. Τήν 
περί ἀνθρώπου διδασκαλία τῆς Ὀρ θο δό ξου 
Ἐκκλησίας.

Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ δημιούργημα τοῦ 
τριαδικοῦ Θεοῦ. Πλάσθηκε κατ’ εἰκόνα Θε-
οῦ, δηλαδή ἀποτελεῖ πρόσωπο πού βρίσκε-
ται σέ ἀγαπητική σχέση μέ τό Θεό καί τούς 
συνανθρώπους του. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
«κατ’ εἰκόνα» τοῦ Ἀρχετύπου καί αὐτό προ-
καλεῖ δέος, λέγει ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
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μος. Ὅμως ταυτόχρονα ἀποτελεῖ μεγάλη 
δωρεά καί καρπό τῆς θείας ἀγάπης.

Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπό «ὁρα-
τήν καί ἀόρατον φύσιν» ὅπως λέγει ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ἐννοώντας τόν 
ἄρρηκτο δεσμό μεταξύ τοῦ σώματος καί 
τῆς ψυχῆς.

Εἶναι σημαντικό νά τονίσουμε, ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος, ὡς δημιούργημα, δέν ἔχει κα-
μία σχέση οὐσίας μέ τόν Θεό. Ὑπάρχει 
τέτοιο χάσμα μεταξύ κτιστοῦ καί ἀκτίστου, 
δημιουργοῦ καί δημιουργήματος πού εἶναι 
ἀδύνατον στόν ἄνθρωπο νά προσεγγί-
σει τή φύση τοῦ Θεοῦ. Ἡ πορεία ἔγινε 
ἀντίστροφα. Ὁ Θεός ἀ πο κα λύ φθη κε στόν 
ἄνθρωπο διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος 
προσέλαβε τήν ἀνθρωπότητα καί ἔδωσε τή 
δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά γίνει Θεός 
κατά χάριν. Αὐτό ἔρχεται σέ πλήρη ἀντί-
θεση μέ τήν ἄποψη τῆς «Νέας Ἐποχῆς» 
κατά τήν ὁποία ὁ Θεός βρίσκεται μέσα σέ 
κάθε ἄνθρωπο φτάνει ὁ τελευταῖος νά τόν 
ἀ να κα λύ ψει.

Ἐπίσης πρέπει νά γνωρίζουμε, ὅτι ἡ 
πορεία τοῦ ἀνθρώπου μέσα στό χρόνο καί 
τήν ἱστορία εἶναι γραμμική. Ὁ ἄνθρωπος 
γεννιέται ὡς μοναδικό πρόσωπο πορεύε-
ται στό χρόνο κατά τήν ἐπίγεια ζωή του, 
πεθαίνει ἅπαξ ἀφοῦ χωρίζεται ἡ ψυχή του 
«βιαίως» ἀπό τόν ἁρμονικό δεσμό της μέ 
τό σῶμα καί ἀναμένει τήν ἀνάσταση τῶν 
νεκρῶν κατά τήν Δευτέρα παρουσία τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό πρόσωπό μας εἶναι μο-
ναδικό καί ὡς τέτοιο θά βρίσκεται σέ κοι-
νωνία στόν Παράδεισο μέ τό δημιουργό του 
ἤ σέ ἀποστροφή μέ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ 
στήν κόλαση. Αὐτή ἡ θεώρηση, ἡ γραμμι-
κή, βρίσκεται σέ ἀντίθεση μέ τήν κυκλική 
θεώρηση πού διδάσκει τό κοσμοείδωλο 
τοῦ ἰνδουϊσμοῦ καί τῆς «Νέας Ἐποχῆς». 
Ἐκεῖ, ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ κομμάτι μιᾶς 
ἀπρόσωπης θείας οὐσίας πού μπῆκε στήν 
περιπέτεια τῆς ζωῆς λαμβάνοντας σῶμα. 
Γιά τούς ἰνδουϊστές, τό σῶμα ἀξιολογεῖται 

ἀρνητικά ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά 
ἀπαλλαγεῖ ἀπ’αὐτό καί νά ἐπιστρέψει ἀπό 
ἐκεῖ πού ξεκίνησε· νά ἀπορροφηθεῖ δηλαδή 
ἀπό τήν «θεία», ἀπρόσωπη συνειδητότητα 
καί νά ἐξαφανιστεῖ.

Μέ βάση αὐτές τίς θεμελιώδεις δογμα-
τικές ἀρχές τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, τό ἀνθρώπι-
νο πρόσωπο, ὡς ψυχοσωματική ἑνότητα, 
ἀποτελεῖ τήν κορωνίδα τῆς δημιουργίας 
καί ἀποκτᾶ μοναδική ἀξία ὄχι μόνο γιατί 
δημιουργήθηκε κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά 
καί καθ’ ὁμοίωσιν. Ποιά εἶναι ἡ διαφορά 
μεταξύ τοῦ «κατ’ εἰκόνα» καί τοῦ «καθ’ 
ὁμοίωσιν»; Τό «κατ’ εἰκόνα», τό ἔχουμε στή 
φύση μας, ἐνῶ τό «καθ’ ὁμοίωσιν» τό ἀπο-
κτοῦμε μέ τήν προαίρεσή μας.

Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος φαίνε-
ται ἀπό τή διάσταση πού τοῦ δίδει ἡ Ἐκκλη-
σία. Τό σῶμα χαρακτηρίζεται ἀπό τόν 
Ἀπόστολο Παῦλο, «ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος», ἐνῶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 
διευκρινίζει ὅτι: «γιά τά σωματικά φρο-
νήματα καί τίς πράξεις δέν ἐνοχοποιοῦμε 
τό σῶμα ἀλλά τό νοῦ. Διότι στό σῶμα δέν 
ὑπάρχει τίποτα κακό, ἐπειδή τό σῶμα ἀπό 
μόνο του δέν πράττει ἀφοῦ δέν εἶναι τό ἴδιο 
πονηρό».

Ἡ ἀσθένεια καί ὁ πόνος γιά τούς πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς 
πτώσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Παράδεισο. 
Ἡ διατάραξη δηλαδή τῆς φυσικῆς σχέσης 
του μέ τό Θεό καί δημιουργό του. Ἡ κοινω-
νία μέ τό Θεό ἐσήμαινε γιά τόν ἄνθρωπο 
ἀσφάλεια ἀπό κάθε ἐξωτερική ἐπιβου-
λή. Μόλις ὅμως ὁ ἄνθρωπος ξέπεσε ἀπό 
αὐτή τήν προστατευτική σχέση, ἄνοιξε 
τήν «πόρτα» σέ πονηρές ἐπιρροές μέ πολύ 
καταστροφικά ἀ πο τε λέ σμα τα γι’ αὐτόν. Ὁ 
πόνος καί ὁ κόπος ἀπετέλεσαν τούς νέους 
συντρόφους τοῦ ἀνθρώπου στήν μετα-
πτωτική του πορεία. «καί τῇ γυναικί εἶπεν· 
Πληθύνων πληθυνῶ τάς λύπας σου καί τόν 
στεναγμόν σου, ἐν λύπαις τέξη τέκνα… τῷ 
δέ Ἀδάμ εἶπεν· ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς 
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ἔργοις σου· ἐν λύπαις φάγη αὐτήν πάσας 
τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου» (Γέν. 3.16,17).

Ὅπως ὅμως γνωρίζουμε, ὁ πόνος καί ὁ 
κόπος, ἀλλά πολλές φορές ἡ ἀσθένεια καί 
τό μαρτύριο, ἔγιναν τό μέσον γιά νά κερδί-
σει ὁ ἄνθρωπος τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος λέγει ὅτι: ἡ ἀρετή 
τῶν χριστιανῶν εἶναι τά ἔργα τοῦ Θεοῦ 
πού ἐκτελοῦνται μέσα στίς θλίψεις, γιατί 
“ἡ μικρά θλίψις καί στενοχωρία ἡ γινομένη 
διά τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνωτέρα με-
γάλου ἔργου, γενομένου ἄνευ θλίψεως· καθ’ 
ὅτι ἡ θεληματική θλίψις καί στενοχωρία 
ἀνατέλλει διά τῆς ἀγάπης τήν δοκιμασίαν 
τῆς πίστεως” καταλήγει.

Τό ἠθικό κακό, ἡ ἁμαρτία δηλαδή σέ 
ὅλες της τίς ἐκφάνσεις, μπορεῖ νά προ-
καλέσει κάθε εἴδους ἀσθένεια πού προ-
καλεῖται ὅταν ὁ ἄνθρωπος διαταράσσει 
τήν ἁρμονία τῆς δημιουργίας μέ τίς πα-
ρεμβάσεις του, ἀλλά καί τήν ἁρμονία τῆς 
ψυχοσωματικῆς του ὀντότητας. Ὁ Μέγας 
Βασίλειος στόν λόγο του μέ τίτλο: «Ὅτι 
οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός» μᾶς 
λέγει: «Διά ταῦτα [τά ἁμαρτήματα] νόσοι 
πόλεων καί ἐθνῶν,… καί ἀφορίαι γῆς καί 
αἵ κατά τόν βίον ἑκάστου, τραχύτεραι περι-
πτώσεις, πόνος νόσοι, συμφοραί, θλίψεις… 
οὐχί δέ τό κακόν ἐκ Θεοῦ· ἐπεί καί ὁ ἰατρός 
ἐξαιρεῖ τήν νόσον, ἀλλ’ οὐχί νόσον ἐμβάλλει 
τῷ σώματι» (P.G. 31 . 337C).

Εἶναι βέβαια ἀλήθεια, πώς ἡ ἀρρώ-
στια καί ὁ πόνος τοῦ σώματος δέν ἐξαιρεῖ 
αὐτούς πού ζοῦν καί πορεύονται μέ μέτρο 
καί ἐγκράτεια, μέ νηστεία καί προσευχή, 
μέ ἐπίγνωση καί σύνεση. Δέν ἐξαιρεῖ τά 
ἀθῶα καί ἄκακα πλάσματα, τά παιδιά.

β) Ἡ ἀξιολόγηση τοῦ πόνου 
καί τῆς ἀσθενείας

Μέ βάση τήν περί ἀνθρώπου διδασκα-
λία τῆς Ἐκκλησίας, πού ἀναπτύξαμε στό 
προηγούμενο μέρος, πρέπει νά κρατήσου-
με τό γεγονός, ὅτι τό ἀνθρώπινο σῶμα ἔχει 

ἰδιαίτερη ἀξία, εἶναι μοναδικό γιά κάθε 
πρόσωπο καί ἡ ἀσθένεια εἶναι ἀποτέλε-
σμα τῆς πτώσης καί τοῦ ἠθικοῦ κακοῦ, τῆς 
ἁμαρτίας.

Ἄν ἀναδιφήσουμε στά κείμενα τῆς Ἁγί-
ας Γραφῆς, θά παρατηρήσουμε πλεῖστες 
ὅσες περιπτώσεις ὅπου ὁ πόνος, καί ἡ 
ἀσθένεια ἀπετέλεσαν τό ἐφαλτήριο γιά 
τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπό τόν πολύ-
παθο Ἰώβ μέχρι καί τό πάθος τοῦ Σωτήρα 
μας πάνω στό Σταυρό, ἀποδεικνύεται περί-
τρανα, ὅτι ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, κάθε δοκι-
μασία μπορεῖ νά ἀποτελέσει τό μέσον γιά 
νά κερδίσει ὁ ἄνθρωπος τήν βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὁ μέγι-
στος κήρυκας τοῦ μηνύματος τοῦ Χριστοῦ, 
ὑπέφερε ἀπό κάποια χρόνια ἀσθένεια πού 
ὁ ἴδιος ὀνόμαζε «σκόλωπα τῇ σαρκί». Ἐπι-
πλέον εἶχε παρακαλέσει τό Θεό νά τόν 
λυτρώσει τρεῖς φορές. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυ-
ρίου ἦταν ἀφοπλιστική: «ἀρκεῖ σοί ἡ χάρις 
μου». Ὁ Ἀπόστολος δέν κάμ πτε ται ἀπό τόν 
πόνο καί τίς δοκιμασίες. Ἀξιολογεῖ θετικά 
τήν ἀσθένειά του καί τή θεωρεῖ τελικά ὡς 
ἀπαραίτητο σύντροφο στήν πορεία του 
πρός τά ἔθνη «ἴνα μή ὑπεραίρεται». Ὥστε 
δηλαδή νά τόν γλιτώνει ἀπό τόν πειρασμό 
τῆς ὑπερηφανείας. 

«Ἄν φοβόμουν τόν Σταυρό δέν θά τόν 
κήρυττα, εἶπε ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας στόν 
ἡγεμόνα τῶν Πατρῶν πού τόν ἀ πεί λη σε 
μέ σταυρικό θάνατο ἄν συνέχιζε νά κη-
ρύττει. «Σέ τί ζημιώθηκε ὁ Λάζαρος ἀπό τήν 
ἀσθένεια, ἀπό τίς πληγές, ἀπό τήν φτώχεια 
καί τήν ἐγκατάλειψη ἀπό τούς δικούς του; 
Ἔγινε αἰτία γιά μεγαλύτερους στεφάνους», 
ἀπαντᾶ ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Καί συ-
μπληρώνει ὁ μέγας πατήρ τῆς Ἐκκλησίας 
μας: «Σ΄ αὐτούς πού γνωρίζουν τόν πόθο τοῦ 
Χριστοῦ, τό νά κακοποιηθοῦν γιά χάρη Του 
θεωρεῖται “τό πιό ἀξιομακάριστο ἀπό ὅλα”. 
Ἄν κάποιος μοῦ χάριζε ὁλόκληρο τόν οὐρανό 
ἤ τήν ἁλυσίδα, αὐτήν θά προτιμοῦσα· “ἐάν 
κάποιος μέ ἐτοποθέτει ἐκεῖ ἐπάνω μαζί μέ 
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τούς ἀγγέλους ἤ μέ τόν Παῦλον φυλακισμέ-
νον, τήν φυλακή θά προτιμοῦσα. Τίποτε δέν 
ὑπάρχει περισσότερον ἄξιον μακαρισμοῦ 
ἀπό τήν ἁλυσίδα ἐκείνην”».

Βέβαια θά πρέπει νά τονίσουμε, ὅτι ὁ 
Χριστιανός δέν πρέπει νά ἐπιδιώκει τόν 
βασανισμό τοῦ σώματος. «Δέν διδαχθή-
καμε νά γίνουμε σωματοκτόνοι ἀλλά πα-
θοκτόνοι» μᾶς λέγει ὁ Ἀββᾶς Ποιμήν. Ἡ 
βιωτή καί ἡ ὅλη πορεία τοῦ ἀνθρώπου 
μέσα στήν Ὀρθόδοξη παράδοση εἶναι πο-
ρεία ἄσκησης. Αὐτή ὅμως ἡ ἄσκηση δέν 
ἔρχεται νά ταλαιπωρήσει καί νά ἐξουθε-
νώσει τό ἀνθρώπινο σῶμα. Ἀποβλέπει νά 
περιορίσει τίς ἐμπαθεῖς καταστάσεις, πού 
κατά τόν βαθύ ἀνατόμο τῆς ἀνθρώπινης 
ψυχῆς, τόν ἅγιο Ἰσαάκ τόν Σύρο: «τά πάθη 
ἀρρωστία ἐστί τῆς ψυχῆς». Δέν εὐθύνεται 
τό σῶμα, ἀλλά οἱ ἀδύναμες ψυχικές ἀντι-
στάσεις τοῦ ἀνθρώπου, πού ἐπιτρέπουν 
τήν ἀνάπτυξη τῶν παθῶν.

γ) Ἡ ἰατρική ὑποβοήθηση τοῦ ἀνθρώπου
Κάτω ἀπό αὐτή τή λογική θεωροῦμε ὡς 

ὑποχρέωση νά προστατεύουμε καί νά περι-
θάλπουμε τό σῶμα μας. Νά προστρέχουμε 
στήν ἰατρική ἐπιστήμη καί νά ἐξασφαλί-
ζουμε τήν ἀποκατάσταση κάθε σωματικῆς 
βλάβης.

Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ ἰατρική ἐπιστήμη 
ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ἀσχολήθηκε καί 
ἀσχολεῖται, ἐρεύνησε καί ἐρευνᾶ ἐ πι με λῶς 
σέ ὅλους τους αἰῶνες καί σ’ ὅλες τίς ἐποχές 
καί προσπαθεῖ, νά ἐπουλώσει τό τραῦμα, 
νά ἀπαλύνει τόν πόνο, νά τόν ἐξουθε-
νώσει. Ἄν μάλιστα ἦταν μπορετό νά τόν 
ἐξαφανίσει. Γι’ αὐτόν τόν σκοπό μεγάλοι 
ἐπιστήμονες ἰατροί, στήν πορεία τοῦ χρό-
νου ἔχουν κυριολεκτικά ἀναλώσει, ἀλλά 
καί ἀναλίσκουν καθημερινά τή ζωή τους. 
Θέτουν τόν ἑαυτό τους στήν ὑπηρεσία 
τοῦ βασανισμένου ἀνθρώπου, γιά νά τόν 
ἀνακουφίσουν. Καί ὅλοι ὁμολογοῦμε, ὅτι 
ἡ ἰατρική ἐπιστήμη σήμερα κάνει ἅλματα. 

Μέ χειρουργικές ἐπεμβάσεις, μέ τεχνητά 
ὄργανα, μέ μεταμοσχεύσεις, μέ ἀκτινοβο-
λίες, λέηζερ κ.ο.κ.

Ὡς χριστιανοί καί μάλιστα πιστοί, ἀπορ-
ρίπτουμε τή θεραπεία τῆς ἀσθένειας; Μέ 
κανένα τρόπο! Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά 
ἀφήσουμε τό σῶμα μας νά φθείρεται καί 
νά ταλαιπωρεῖται διότι ἐμμέσως εἶναι σάν 
νά ἐπιδιώκουμε ἑκούσια, τό τέλος τῆς ἐπί-
γειας ζωῆς μας. Μέ ἄλλα λόγια δεχόμα-
στε μοιρολατρικά ἕνα εἶδος αὐτοκτονίας. 
Ὀφείλουμε λοιπόν νά προστατεύουμε τή 
ζωή καί φυσικά νά προστρέχουμε στήν 
ἰατρική ἐπιστήμη γιά τήν ἀνακούφιση τοῦ 
πόνου καί τήν ἀποκατάσταση κάθε ὀρ γα
νι κῆς βλάβης. Ἄλλωστε ἔχουμε πολλά πα-
ραδείγματα φωτισμένων προσώπων πού 
δέχθηκαν μέ χαρά τήν ἰατρική βοήθεια. 
Καί ὁμιλῶ γιά τόν ἅγιο πλέον Πορφύριο 
καί τόν ἄλλο μεγάλο γέροντα τῆς Ἐκκλη-
σίας μας τόν Παΐσιο.

Τά προβλήματα ἀρχίζουν νά δημιουρ-
γοῦνται, ὅταν ἔχουμε νά κάνουμε μέ τήν 
λεγόμενη «ἐναλλακτική ἰατρική» ἤ ὅπως 
πολύ σωστά ἔχει ὀνομαστεῖ ἀπό τόν Ἰατρι-
κό Σύλλογο Ἀθηνῶν, μέ τίς «Ἀνορθόδοξες 
θεραπευτικές μεθόδους». Δέν ἀπορρίπτου-
με συλήβδην κάθε μέθοδο, πού μπορεῖ 
νά χρησιμοποιεῖ φυσικές μεθόδους καί 
ὑγιεινή διατροφή, λόγου χάριν γιά τήν 
θεραπεία κάποιων παθήσεων. Ὁμιλοῦμε 
κυρίως γιά θεραπευτικές μεθόδους πού 
ἑδράζονται πάνω σέ θρησκευτικά καί φι-
λοσοφικά συστήματα ἀντίθετα ὄχι μόνο 
μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη ἀλλά καί μέ στίς 
ἀρχές τῆς κλασικῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης. 
Ἀπορρίπτουμε δηλαδή κάθε θεραπευτική 
μέθοδο πού στηρίζεται σέ μεταφυσικές 
προσεγγίσεις τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἀσθε-
νείας, ὅπως ἔχω ἤδη ἀναφερθεῖ ἀνωτέρω.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀντιμετώπιση αὐτῶν 
τῶν θεραπευτικῶν μεθόδων ἐκ μέρους τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι πολύ χρήσιμα τά πορί-
σματα τῆς «ΚΕ΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκε-


