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Tό π΅ς àναπτύσσεται ï ôνθρωπος àπό τή γέννησή του µέχρι τά βαθιά 

γεράµατα àνέκαθεν •πÉρξε àντικείµενο στοχασµοÜ καί µελέτης. Mέ περισσή 

διορατικότητα ï M. Bασίλειος âπισηµαίνει: «≠O,τι αéξάνει καί γίνεται 

µεγαλύτερο àπό πρίν, δέν παύει νά öχει τήν δια ταυτότητα. Δέ µεταβάλλεται τό 

εrδος του, àλλ’ ™ àνάπτυξή του ïλοκληρώνεται.»1 . ^H âπισήµανση αéτή τοÜ êγίου 

πατρός àποτελεÖ, χωρίς àµφιβολία, µιά εûστοχη παρατήρηση ™ àξία τÉς ïποίας 

µπορεÖ νά κατανοηθεÖ •πό τό πρίσµα τÉς σηµερινÉς ôνθησης ëνός αéτοτελοÜς 

âπιστηµονικοÜ κλάδου τÉς ψυχολογίας πού àσχολεÖται µέ τόν προσδιορισµό τ΅ν 

γνωρισµάτων καί τήν âξέταση τ΅ν προβληµάτων πού àπορρέουν àπό τόν τρόπο 

µέ τόν ïποÖο àναπτύσσεται ï ôνθρωπος ½ς ψυχοκοινωνική, λογική καί 

πνευµατική çντότητα. ^O κλάδος αéτός τÉς ψυχολογίας καλεÖται: àναπτυξιακή 

ψυχολογία, καί παρά τό γεγονός ¬τι εrναι σχετικά νέος κλάδος öχει κατορθώσει 

νά προσελκύσει τό âνδιαφέρον πολλ΅ν âπιστηµόνων-âρευνητ΅ν πού àσχολοÜνται 

σέ  διεπιστηµονικό âπιπέδο µέ τά θέµατα τÉς àναπτυξιακÉς πορείας τοÜ 

àνθρώπου ½ς φυσικοκοινωνικοÜ, λογικοÜ καί πνευµατικοÜ ùντος. 

   Σύµφωνα, λοιπόν, µέ τούς àναπτυξιακούς ψυχολόγους ™ àνάπτυξη τοÜ 

àτόµου àκολουθεÖ ≤να βασικό σχέδιο. Tό σχέδιο αéτό καθορίζει τά στάδια τÉς 

àνάπτυξης πού διέρχεται τό ôτοµο. Kάθε στάδιο àνάπτυξης διακρίνεται àπό 

ïρισµένα ψυχοκοινωνικά γνωρίσµατα, πού κυριαρχοÜν γιά τή χρονική περίοδο 

πού διαρκεÖ ≤να συγκεκριµένο στάδιο. Tά γνωρίσµατα, ¬µως, αéτά 

âπανεµφανίζονται καί σέ ëπόµενα στάδια µέ διαφορετική µορφή καί öνταση. ^H 

                                                             
∗ Εἰσήγηση στό πλαίσιο τοῦ Φροντιστηρίου Ὑποψηφίων Κατηχητῶν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἀθήνα, 28 Μαρτίου 2015). 



 2 

προοδευτική âξέλιξη τ΅ν σταδίων καταλήγει σ’ ≤να λειτουργικό σύνολο πού 

περιλαµβάνει àντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα àπ’ ¬λα τά 

στάδια. Tό λειτουργικό αéτό σύνολο τ΅ν χαρακτηριστικ΅ν γνωρισµάτων τ΅ν 

διαφόρων σταδίων συνιστÄ τήν ¨διαιτερότητα/ταυτότητα κάθε àτόµου2.  

Στό σηµεÖο αéτό θέλω νά στρέψω τήν προσοχή σας στήν öρευνα ëνός σύγχρονου 

µας θεολόγου καί àναπτυξιακοÜ ψυχολόγου, καθηγητÉ στό Πανεπιστήµιο Emory, 

Georgia, Atlanta τ΅ν HΠA, τοÜ James W. Fowler (γεννήθηκε τό öτος 1940), 

σύµφωνα µέ τήν ïποία ™ πίστη τοÜ àνθρώπου àναπτύσσεται κατά στάδια. ^O 

Fowler διακρίνει ≤ξι στάδια àνάπτυξης τÉς πίστης. Τά ἀκόλουθα: 
 

O. Τό προστάδιο τÉς νηπιακÉς καί àδιαφοροποίητης ¦ àρχικÉς πίστης 

 

«^H àρχική πίστη âκπηδÄ àπό τίς ρίζες τÉς âµπιστοσύνης πού βρίσκουν öδαφος 

στήν ο¨κολογία τ΅ν σχέσεων, τÉς φροντίδας καί στίς κοινές öννοιες, πού 

•ποδέχονται τό παιδί καί àποτυπώνουν τή βαθιά àρχέγονη κατάσταση τÉς 

àδυναµίας µας»3 . 

 

1. Τό στάδο 1 τÉς διαισθητικÉς–προβολικÉς πίστης 

 

«Στάδιο 1 Διαισθητική–Προβολική πίστη εrναι ™ µιµητική φάση, ™ γεµάτη àπό 

φαντασία, κατά τήν ïποία τό παιδί µπορεÖ νά âπηρεαστεÖ ¨σχυρά καί µόνιµα 

àπό παραδείγµατα, διαθέσεις, δράσεις καί îστορίες (διηγήσεις) τÉς ïρατÉς 

πίστης τ΅ν âνηλίκων, µέ τούς ïποίους πρωταρχικά σχετίζεται». 

 

Παράδειγµα: 

 

«A¨σθάνοµαι σάν νά εrµαι τό κέντρο τοÜ κόσµου. Kάθε τί πού µοÜ 

φαίνεται σπουδαÖο •πάρχει âξαιτίας µου, öχει γίνει γιά µένα. ≠Oταν 

ταξιδεύουµε τή νύκτα, τό φεγγάρι àκολουθεÖ àκριβ΅ς τό αéτοκίνητό µας. 

Tά λουλούδια •πάρχουν γιά νά µυρίζουν, καί τ’ àστέρια γιά νά πετοÜν. 

Mερικές φορές βλέπω τροµακτικά ùνειρα τή νύκτα. Erναι àκριβ΅ς 

µέσα στό δωµάτιό µου. \Eάν ¦σουν στό δωµάτιο µαζί µου, θά µποροÜσες 

καί σύ νά τά δεÖς. Mερικές φορές κατά τή διάρκεια τÉς ™µέρας σκέπτοµαι 

γιά πράγµατα ¬πως εrναι στά ùνειρά µου. Mερικές φορές µέ φοβίζουν.  

\Aναρωτιέµαι µερικές φορές ποÜ εrναι ï οéρανός καί τί σηµαίνει νά 

πεθαίνεις. \Eάν εrναι σάν ≤να τέρας πού παίρνει τούς àνθρώπους µακριά, 
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¦ âάν πληγώνει, ¦ âάν ™ µητέρα καί ï πατέρας θά εrναι µαζί µου. Tί 

συνέβη στό κατοικίδιο πουλί µας πού âξαφάνισε ™ γάτα τοÜ γείτονά µας;  

^O φίλος µου µοÜ εrπε ¬τι ï διάβολος θά προβάλει àπό µιά τρύπα 

µέσα àπό τό öδαφος καί θά µέ συλλάβει âάν δέν εrµαι προσεκτικός, öτσι 

τώρα δέ θά παίζω µόνος µου στήν πίσω αéλή. 

Σκέπτοµαι πολύ γιά τό Θεό. Nοµίζω ¬τι ï Θεός πρέπει νά εrναι ¬πως 

ï àέρας –ïπουδήποτε. MπορεÖ νά µέ δεÖ ï Θεός; Θά βοηθήσει ï Θεός νά 

προστατεύσει τό σπίτι µας àπό πυρκαγιά; Erναι ï παππούς µέ τό Θεό; 

ΠοÜ βρίσκεται;»4 . 

 

  

2. Τό στάδιο 2 τÉς µυθικÉς – κυριολεκτικÉς πίστης 

 

Aéτό σηµαίνει ¬τι âν΅ τό παιδί πού διέρχεται «τό στάδιο τÉς διαισθητικÉς – 

προβολικÉς πίστης àναµειγνύει φαντασία, γεγονός καί συναίσθηµα, τό παιδί 

πού βρίσκεται στό στάδιο τÉς µυθικÉς – κυριολεκτικÉς πίστης âργάζεται σκληρά 

καί àποτελεσµατικά στό νά διευθετεÖ τό πραγµατικό àπό τό πιστευτό. Mέσα στό 

πλαίσιο τÉς îκανότητάς του νά âξερευνÄ καί νά δοκιµάζει, τό παιδί θά âπιµένει 

στήν âπίδειξη ¦ στήν àπόδειξη τÉς àλήθειας»5 . 

 

Παράδειγµα: 

 

Πρόκειται γιά τήν àπάντηση πού öδωσε ≤να àγόρι ™λικίας περίπου âννέα 

χρόνων γιά θέµατα πού âκφράζουν τήν πίστη του στό Θεό, στόν \IησοÜ Xριστό καί 

στό ≠Aγιο ΠνεÜµα. ^H àπάντηση öχει ½ς àκολούθως: 

 

«Nαί, πιστεύω στό Θεό. Mέ τί µοιάζει ï Θεός; Xµ...Kαλά, •ποθέτω ¬τι ï Θεός 

εrναι σάν τόν \IησοÜ, ≤να εrδος...Πιστεύουµε ¬τι ï Θεός εrναι, σάν, σέ τρία µέρη, 

Πατέρας, Yîός, καί, ù..., ΠνεÜµα –≠Aγιο ΠνεÜµα. \Aλλά âγώ ζωγραφίζω τό Θεό 

πιό πολύ σάν τόν \IησοÜ. ≠Oµως µερικές φορές σκέπτοµαι τό Θεό σάν ≤να εrδος 

γέρου àνθρώπου, καί σάν ≤να εrδος κριτÉ καί νοµοθέτη...Nαί, ï Θεός µÄς öπλασε 

καί µÄς àγαπÄ καί θέλει νά àγαποÜµε ï ≤νας τόν ôλλο. Nοµίζω ¬τι τό χειρότερο 

πράγµα πού δέν àρέσει στό Θεό εrναι ¬λες οî πυρηνικές βόµβες. Θέλω νά π΅ σέ 

¬λους τούς προέδρους τοÜ κόσµου, “Mή χρησιµοποιεÖτε αéτές τίς βόµβες. 

\AφÉστε µας νά µεγαλώσουµε. \AφÉστε τή γÉ, τό χορτάρι, καί ¬λα τά ζ΅α νά 

συνεχίσουν νά ζοÜν”»6 . 
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3. Τό στάδιο 3 τÉς συνθετικÉς–συµβατικÉς πίστης 

 

Tό ôτοµο πού διανύει τό στάδιο 3 τÉς συνθετικÉς – συµβατικÉς πίστης, τό 

ὁποῖο κατά κανόνα εrναι öφηβος ¦ öφηβη, àρχίζει νά συνθέτει τίς προσωπικές 

του îστορίες γιά τό παρελθόν. Οἱ ἱστορίες αὐτές ïπωσδήποτε διακρίνονται γιά 

τήν àφηγηµατική τους ¨διαιτερότητα καί θεµατολογία. Tαυτόχρονα, ¬µως, ï/™ 

öφηβος συνθέτει ≤να εrδος àφήγησης, πού θά µποροÜσε νά çνοµαστεÖ «îστορία 

τ΅ν îστορι΅ν µας» (story of our stories). Tό εrδος αéτό τÉς àφήγησης παρέχει τή 

δυνατότητα στό νέο ôνθρωπο νά àναφέρεται σέ πιθανά σχέδια του πού 

σχετίζονται µέ àνάληψη µελλοντικ΅ν ρόλων καί σύναψη διαπροσωπικ΅ν 

σχέσεων. ^H èφέλεια àπό αéτό τό εrδος τÉς àφήγησης εrναι καί θετική καί 

àρνητική. \Aφ’ ëνός, δηλαδή, ™ προβολή µέσω τÉς àφήγησης τ΅ν µελλοντικ΅ν 

σχεδίων τοÜ àτόµου âνισχύει τήν πίστη καί τήν âµπιστοσύνη στόν ëαυτό του γιά 

νά προχωρήσει στή ζωή του, καί àφ’ ëτέρου προκαλεÖ τρόµο στήν ¨δέα ¬τι ï 

ëαυτός θά µποροÜσε ν’ àποτύχει, γιά διάφορους λόγους, στίς µελλοντικές 

âπιδιώξεις του7 .  

Πάντως, ™ προσπάθεια πού κάνει ï νέος ôνθρωπος νά συνθέσει τήν «îστορία 

τ΅ν îστορι΅ν του» àποτελεÖ σηµαντικό βÉµα στόν àγώνα του γιά âξεύρεση γενικά 

νοήµατος στή ζωή καί ε¨δικά νοήµατος καί σκοποÜ γιά τή δική του προσωπική 

ζωή. Δέ θά πρέπει, ¬µως, νά διαφεύγει τÉς προσοχÉς ¬τι τό ôτοµο τοÜ σταδίου 3 

διακρίνεται γιά τόν «κοµφορµισµό» του. Aéτό σηµαίνει ¬τι οî προσδοκίες καί οî 

κρίσεις, πού διατυπώνουν οî ôνθρωποι µέ τούς ïποίους τό ôτοµο 

συναναστρέφεται καί θεωροÜνται σηµαντικοί γι’ αéτό (significant others), öχουν 

¨διαίτερη βαρύτητα καί λαµβάνονται σοβαρά •πόψη στή διαµόρφωση τÉς 

ταυτότητας καί προσωπικότητάς του. Aéτό εrναι àναµενόµενο στό βαθµό πού τό 

ôτοµο σ’ αéτή τήν ™λικία δέν öχει àκόµη τίς κατάλληλες âµπειρίες, öτσι œστε ν’ 

àναπτύξει âπαρκ΅ς τή δυνατότητα νά στηριχθεÖ στή δική του πίστη, âµπιστοσύνη 

καί κρίση πού θά τό βοηθήσουν νά διαµορφώσει µιά ¬σο τό δυνατόν àνεξάρτητη 

ταυτότητα καί προσωπικότητα. 

Ἡ ε¨κόνα τοÜ ΘεοÜ àνασυντίθεται, âφόσον βέβαια ™ πίστη τοÜ àτόµου σ’ αéτή 

τήν ε¨κόνα âξακολουθεÖ νά παραµένει ¦ καί περαιτέρω νά âνισχύεται  στό στάδιο 

3. Mέ ôλλα λόγια, ™ ε¨κόνα τοÜ ΘεοÜ στό στάδιο 3 δέν εrναι πλέον 

àνθρωποµορφική àλλά βασίζεται σέ προσωπικές ¨διότητες τÉς θεότητας, ¬πως 

π.χ. εrναι ï Θεός ½ς φίλος, ½ς σύντροφος, ½ς καθοδηγητής τÉς ζωÉς, ½ς 

συµπαραστάτης, ½ς ïδηγός, ½ς “νοÜς” κ.λπ8 . \Eπιπλέον, στό στάδιο 3 ™ ε¨κόνα 

τοÜ ΘεοÜ συµπληρώνει τό àνεξάντλητο κενό τÉς προσωπικότητας τοÜ àτόµου, 

καθόσον θεωρεÖται ¬τι ï Θεός öχει «àπεριόριστο βάθος καί εrναι îκανός νά 

γνωρίζει προσωπικά âκεÖνα τά µυστηριώδη βάθη τοÜ ëαυτοÜ καί τ΅ν ôλλων πού 
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γνωρίζουµε ¬τι âµεÖς ποτέ δέ θά γνωρίσουµε»9 . ^O Θεός, δηλαδή, âκλαµβάνεται 

àπό τό πιστό ôτοµο ½ς ï σπουδαιότερος àπό τούς σηµαντικούς ôλλους (significant 

or decisive Other). Σέ αéτή τήν περίπτωση ™ àφοσίωση στό Θεό, σέ σχέση µέ τήν 

ε¨κόνα πού τό ôτοµο κατασκευάζει γιά τόν ëαυτό του, µπορεÖ νά προκαλέσει µιά 

δυναµική âπίδραση στήν ταυτότητα καί τόν àξιολογικό του γενικά 

προσανατολισµό10 . 

 

Παράδειγµα: 

 

\Aντιπροσωπευτικό παράδειγµα τοÜ τρόπου µέ τόν ïποÖο ≤να ôτοµο πού 

διανύει τό στάδιο 3 τÉς συνθετικÉς – συµβατικÉς πίστης àντιλαµβάνεται τό Θεό 

εrναι αéτό µιÄς  δεκαπεντάχρονης. Tό ôτοµο αéτό διδάχθηκε τήν ≈παρξη τοÜ 

ΘεοÜ àπό τούς γονεÖς της καί àπό τή συµµετοχή της στά âκκλησιαστικά δρώµενα 

τÉς χριστιανικÉς κοινότητας στήν ïποία àνÉκε. \Aκόµη διαµόρφωσε ≤να εrδος 

προσωπικÉς àντίληψης γιά τό Θεό. Γιά τή νεαρή δεκαπεντάχρονη ï Θεός εrναι 

µιά προσωπική ≈παρξη, ≤νας φίλος, πού τήν συντροφεύει καί τήν καθοδηγεÖ µέ 

≤να πολύ ¨διαίτερο τρόπο καί τήν βοηθάει νά àντιµετωπίζει διάφορες δυσκολίες 

πού àναφύονται στίς σχέσεις της µέ τούς συνανθρώπους της καί κυρίως τίς φίλες 

καί τούς φίλους της. Γι’ αéτό καί •πογραµµίζει ¬τι: 

 

«A¨σθάνοµαι, α¨σθάνοµαι πώς ï Θεός εrναι âκεÖ. MπορεÖ νά µήν 

•πάρχει κάποια •λική àπόδειξη àλλά γνωρίζω. MπορεÖ νά στοιχηµατίσω 

τή ζωή µου σ’ αéτό. Πραγµατικά. Γνωρίζω γιατί ï Θεός µοÜ öχει 

µιλήσει»11 .  

 

\Eνδιαφέρον παρουσιάζει ™ àπάντηση τÉς διας δεκαπεντάχρονης στήν 

âρώτηση ôν ποτέ εrχε àµφιβολίες γιά τήν ≈παρξη τοÜ ΘεοÜ. Tό περιεχόµενο τÉς 

àπάντησης της âκφράζει ¬τι àποδέχεται αéτό πού πιστεύει, àρνούµενη âπίµονα 

νά âξετάσει τά γενεσιουργά ατια καί τίς συνέπειες τÉς ïποιασδήποτε τυχόν 

àµφιβολίας γιά τό θέµα τÉς ≈παρξης τοÜ ΘεοÜ. \Aντίθετα, ™ δεκαπεντάχρονη 

δικαιολογεÖ τόν ëαυτό της ¬τι ôν κάποτε öτυχε νά àµφιβάλει γιά τήν ≈παρξη τοÜ 

ΘεοÜ, αéτή ™ àµφιβολία çφείλετο στή δική της καί µόνο προσωπική àδυναµία. ^H 

àπάντησή της öχει ½ς àκολούθως: 

 

«Nαί. ‰ Eχω α¨σθανθεÖ στιγµές πού öχω àµφιβάλει γιά τό Θεό. 

\Aλλά τότε àναγνωρίζω ¬τι αéτό çφείλεται µόνο σ’ âµένα. \Eγώ 

àποµακρύνοµαι àπό τό Θεό. Θά öπρεπε νά ¦µουν, σάν, σέ περιπτώσεις 

¬πως αéτή οî ôνθρωποι χρειάζονται νά εrναι πολύ κοντά σέ κάποιον ¬πως 
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ï Θεός. ‰ Eχεις àνάγκη νά εrσαι πολύ κοντά καί öχεις àνάγκη νά öχεις 

κάτι νά ξυπνÄς κάθε πρωί. \Eννο΅,...καί öχεις µιά ασθηση µέσα σου ¬τι, 

àξίζει νά ζεÖς γι’ αéτό. Nοµίζω οî ôνθρωποι πού ζοÜν, πού âργάζονται, 

âπιστρέφουν στό σπίτι, κοιµοÜνται, âργάζονται, ξέρεις, âννο΅ εrναι ≤νας 

καθηµερινός τρόπος, öτσι νοµίζω θά πρέπει νά πιστεύουν στό Θεό καί νά 

τόν àκολουθοÜν»12 .  

 

^H δεκαπεντάχρονη âκδηλώνει πλήρως τήν îκανοποίησή της σ’ αéτό πού 

πιστεύει, εrναι εéχαριστηµένη µέ τόν τρόπο πού διδάχθηκε νά âµπιστεύεται τή 

ζωή της σέ µιά •περβατική καί çντολογική πραγµατικότητα πού γι’ αéτή 

µεταφράζεται ½ς ε¨κόνα ëνός προσωπικοÜ ΘεοÜ. 

 

4. Τό στάδιο 4 τÉς âξατοµικευµένης–στοχαστικÉς πίστης 
 

 

Δύο εrναι τά σηµαντικότερα γνωρίσµατα τοÜ σταδίου 4 τÉς âξατοµικευµένης – 

στοχαστικÉς πίστης. Πρ΅τον, στό στάδιο αéτό, σέ àντίθεση µέ τό προηγούµενο 

στάδιο 3, τό ôτοµο àρχίζει νά âξετάζει κριτικά τό σύστηµα τ΅ν πεποιθήσεων, τ΅ν 

àξι΅ν, τ΅ν •ποχρεώσεων καί γενικότερα τÉς κοσµοθεωρητικÉς του àντίληψης. Tό 

ôτοµο, δηλαδή, προσπαθεÖ âναγώνια νά θέσει τή δική του προσωπική σφραγίδα 

σέ µιά πίστη καί κοσµοθεωρία πού εrναι προϊόν προηγούµενης âνδελεχοÜς 

âξέτασης, προβληµατισµοÜ καί âλεύθερης âπιλογÉς. MιÄς âπιλογÉς πού àπαιτεÖ 

γνησιότητα, συνέπεια καί σύγκλιση àπόψεων. Mέ τούς ¬ρους αéτούς τό ôτοµο τοÜ 

σταδίου 4 âπιδιώκει νά πραγµατοποιεÖ τίς âπιλογές του àποδεσµευµένο, ¬σο 

γίνεται περισσότερο, àπό âξαρτήσεις προσώπων ¦ θεσµ΅ν. 

Δεύτερον, στό στάδιο 4 τό ôτοµο διαµορφώνει ≤να περισσότερο αéτονοµηµένο 

ëαυτό σέ σχέση µέ τό προηγούµενο στάδιο 3, ¬που οî âξαρτήσεις àπό τά πρόσωπα 

καί τούς ρόλους τ΅ν σηµαντικ΅ν ôλλων qταν ¨διαίτερα âµφανεÖς καί 

καθοριστικές στό βαθµό καί στόν τρόπο µέ τόν ïποÖο συνέβαλαν στήν ο¨κοδόµηση 

τÉς ταυτότητάς του. \Aντίθετα, στό στάδιο 4 τό ôτοµο âπαναπροσδιορίζει τή 

σηµασία τ΅ν διαπροσωπικ΅ν σχέσεων καί τ΅ν προσδοκι΅ν πού αéτές 

συνεπάγονται, καθώς καί τ΅ν ρόλων µέ τούς ïποίους ταυτίστηκε, καί προσπαθεÖ 

νά διατηρήσει âκεÖνες τίς àποστάσεις πού θά τοÜ âπιτρέψουν νά διαµορφώσει τή 

δική του âλεύθερη, àνεξάρτητη καί αéτοκαθοριζόµενη ταυτότητα καί 

προσωπικότητα. ^H âπιδίωξη αéτή τοÜ àτόµου âπιτυγχάνεται µέ τρόπο δυνητικό, 

προτάσσοντας τόν âναλλακτικό/διαζευκτικό συλλογισµό τοÜ τύπου «ετε αéτό ετε 

τό ôλλο». 

Τό ôτοµο τοÜ σταδίου 4 εrναι σέ θέση ν’ àντιληφθεÖ ¬τι ™ προσωπική του πίστη 

καί ™ γενική θεώρηση γιά τή ζωή διαφέρει σέ πολλά σηµεÖα àπό αéτή τ΅ν ôλλων. 
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\Eπίσης àναγνωρίζει ¬τι γιά τό λόγο αéτό ™ πίστη καί ™ κοσµοθεωρία του εrναι 

δυνατόν ν’ àποτελέσουν àντικείµενο σχολιασµοÜ ¦/καί âπίκρισης àπό ¬σους 

πιστεύουν σέ κάτι διαφορετικό. ^Ως âκ τούτου, τό ôτοµο τοÜ σταδίου 4 εrναι 

προετοιµασµένο νά  •περασπιστεÖ τήν πίστη καί τήν κοσµοθεωρία του. \Eπίσης σέ 

ïρισµένες περιπτώσεις εrναι δυνατόν νά προβεÖ σέ κατάλληλες τροποποιήσεις, 

àλλαγές καί συµπληρώσεις τÉς κοσµοθεωρίας του, âφόσον πειστεÖ µέ 

âπιχειρήµατα ¬τι συντρέχουν οî λόγοι γιά κάτι τέτοιο.  

Στό στάδιο 4 παρατηρεÖται ≤να εrδος àποµυθοποίησης τ΅ν συµβόλων, τ΅ν 

µύθων καί τ΅ν τελετουργι΅ν πού ïπωσδήποτε öχει θετικές καί àρνητικές 

âπιπτώσεις στή διαµόρφωση τÉς πίστης καί τÉς κοσµοθεωρητικÉς àντίληψης ëνός 

àτόµου. Στίς àρνητικές âπιπτώσεις τÉς àποµυθοποίησης τ΅ν συµβόλων θά 

µποροÜσε νά καταλογιστεÖ ï κλονισµός τÉς âµπιστοσύνης τοÜ àτόµου àπέναντι 

στή µυστική διάσταση, τό ρόλο καί τήν àξία τοÜ συµβόλου. \Aντί τό σύµβολο, 

¬πως συνέβαινε στά προηγούµενα στάδια τÉς πίστης, νά καθορίζει τή στάση τοÜ 

àτόµου àπέναντι στό συµβολιζόµενο, τώρα τό ôτοµο öχει τήν πρωτοβουλία νά 

διαχειρίζεται κατά βούληση τή σηµασία τοÜ συµβόλου àνάλογα µέ τίς âµπειρίες, 

γνώσεις, διαθέσεις καί âπιθυµίες του. ≠Eνα εrδος, ëποµένως, •ποκειµενισµοÜ 

àκολουθεÖ àναπόφευκτα τή διαδικασία àποµυθοποίησης τ΅ν συµβόλων. Πάντως, 

ï •ποκειµενισµός αéτός θά µποροÜσε ταυτόχρονα νά πιστωθεÖ καί στίς θετικές 

âπιπτώσεις τÉς àποµυθοποίησης τ΅ν συµβόλων. Aéτό σηµαίνει ¬τι ™ δυνατότητα 

âξαγωγÉς προσωπικ΅ν καί πολύ συγκεκριµένων διαστάσεων νοήµατος καί àξίας, 

πού àπορρέουν àπό τήν àποµυθοποίηση τ΅ν συµβόλων, συµβάλλουν οîονεί στήν 

προσπάθεια τοÜ àτόµου γιά αéτοεπίγνωση καί αéτοπροσδιορισµό13 . 

 

Παράδειγµα: 

 

Tά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τοÜ σταδίου 4 àντανακλ΅νται σ’ ≤να 

àπόσπασµα συνέντευξης µιÄς âνήλικης, 25 χρόνων. Tό àπόσπασµα αéτό öχει ½ς 

àκολούθως: 

 

«Πέρασα µιά περίοδο ¬που àναγνώρισα ¬τι •πάρχουν πολλές 

διαφορετικές ïµάδες àνθρώπων µέ πολλούς διαφορετικούς τρόπους ζωÉς 

καί συστήµατα àξι΅ν. Γιά λίγο ôρχισα νά πιστεύω ¬τι αéτά τά θέµατα –

τρόποι ζωÉς καί συστήµατα πεποίθησης– qταν ¬λα θέµατα σχετικισµοÜ. 

‰ Aν καί δέ µοÜ ôρεσε ™ ¨δέα, δέν ¦µουν σίγουρη ¬τι οî λόγοι γιά τούς 

ïποίους εrµαι àφοσιωµένη στίς àξίες καί τίς πεποιθήσεις µου qταν κάπως 

καλύτεροι àπό âκείνους ïποιουδήποτε ôλλου. MπορεÖ, σκέφτηκα, ï 

σχετικισµός νά εrναι ™ µοναδική àλήθεια. \Aλλά àνακάλυψα ¬τι δέ θά 

µποροÜσα νά ζήσω µ’ αéτό τόν τρόπο. 
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‰ Eτσι öχω κάµει τίς âπιλογές µου –âπιλογές γιά τίς πεποιθήσεις καί 

τίς àξίες µου, γιά τόν τρόπο ζωÉς, καί γιά τίς ïµάδες πού θά µετέχω καί 

γιά âκεÖνες πού δέ θά µετέχω. A¨σθάνοµαι σάν νά “τά öχω βρεÖ”, ¬πως 

λένε. Kαί τώρα âργάζοµαι πρός τήν κατεύθυνση νά συνενώσω τίς 

πεποιθήσεις µου καί τόν τρόπο τÉς ζωÉς µου.  

Στή διαδικασία διασάφησης τ΅ν πεποιθήσεών µου, öπρεπε νά 

âξετάσω µερικά àπό τά δόγµατα (διδασκαλίες) καί τούς µύθους τÉς δικÉς 

µου θρησκευτικÉς παράδοσης. ‰ Eµαθα ¬τι ™ κυριολεκτική (κατά γράµµα) 

πίστη ¦ δυσπιστία δέν εrναι οî µοναδικές âπιλογές γιά νά πραγµατευτεÖ 

κανείς τή Bιβλική àφήγηση τÉς δηµιουργίας ¦ τά θαύµατα τοÜ \IησοÜ. Tό 

σηµαντικότερο àπ’ ¬λα εrναι τά νοήµατα πού µεταφέρονται σ’ αéτές τίς 

àφηγήσεις àπό µιά ôλλη πολιτιστική âποχή. Aéτά τά νοήµατα öχουν àξία 

καί εrναι àπαραίτητα. \Aλλά τά νοήµατα εrναι διαχωρισµένα, κατά µία 

öννοια, àπό τίς àναχρονιστικές, τίς µυθικές κοσµοαντιλήψεις πού 

περιέχονται στή Bίβλο. 

‰ Eτσι προσπαθ΅ νά âπιτύχω àκεραιότητα στήν πίστη µου. Δέν 

εrναι τόσο εûκολο. Kαί πολλοί ôνθρωποι νοµίζουν ¬τι εrµαι τρελή πού 

προσκολ΅µαι στή θρησκεία. ‰ Aλλοι στήν âκκλησία µου νοµίζουν ¬τι 

âγείρω πάρα πολλές âρωτήσεις καί προκαλ΅ πολύ µεγάλη àναταραχή. 

\Aλλά öχω βρεÖ λίγους àνθρώπους πού συµµερίζονται τίς âρωτήσεις µου –

καί µερικές àπό τίς àπαντήσεις µου– καί [öτσι] µποροÜµε νά 

συνεννοηθοÜµε»14 .  

 

\Aπό τό παραπάνω παράθεµα δέ φαίνεται ™ ε¨κοσιπεντάχρονη νά àπορρίπτει, 

λόγω àµφισβήτησης, τίς κλασικές àφηγήσεις καί τά δόγµατα τÉς θρησκευτικÉς της 

παράδοσης. \Aντίθετα, àποδέχεται ¬,τι öχει σχέση µέ τίς βασικές διδασκαλίες τÉς 

θρησκευτικÉς της παράδοσης κατά τρόπο, ¬µως, πού διαδηλώνει τή διορθωτική 

παρέµβαση τÉς δικÉς της προσωπικÉς σκέψης, κατανόησης καί âπεξεργασίας. 

TοÜτο σηµαίνει ¬τι ¬,τι πιστεύει öχει νόηµα καί σηµασία πού ™ δια προσδιόρισε 

καί âνέταξε στήν πραγµατικότητα πού καθηµερινά βιώνει. 

 

4. Τό στάδιο 5 τÉς συνενωτικÉς πίστης 

 

Tό στάδιο 5 θεωρεÖται ≤να àπό τά σηµαντικότερα στάδια πού συγκροτοÜν τή 

θεωρία τÉς àνάπτυξης τÉς πίστης. Kατ’ àρχάς τό ôτοµο πού ε¨σέρχεται σ’ αéτό τό 

στάδιο διακρίνεται γιά τήν ½ριµότητα τÉς ™λικίας του. Tό κατώτατο ¬ριο 

µετάβασης àπό τό στάδιο 4 στό στάδιο 5 τÉς συνενωτικÉς πίστης εrναι ï 30ος 

χρόνος τÉς ™λικίας ëνός àτόµου. ^H πλειοψηφία, ¬µως, τ΅ν àτόµων τ΅ν ïποίων ™ 

πίστη χαρακτηρίζεται àπό τά γνωρίσµατα αéτοÜ τοÜ σταδίου συνήθως µεταβαίνει 
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àπό τό προηγούµενο στάδιο 4 στό ëπόµενο στάδιο 5 µετά τήν ™λικία τ΅ν 35 

χρόνων καί ôνω. 

^H συνειδητοποίηση τÉς àξίας τÉς πολύπλευρης âνατένισης καί κατανόησης τÉς 

πραγµατικότητας, καθώς καί ™ àνάπτυξη τÉς διαλογικÉς îκανότητας εrναι 

γνωρίσµατα πού χαρακτηρίζουν τό στάδιο 5 τÉς συνενωτικÉς πίστης. Tό ôτοµο, 

δηλαδή, τοÜ σταδίου 5 κατορθώνει, µέσω τÉς διαδικασίας τοÜ διαλόγου καί τÉς 

συναίνεσης, νά αéτοκαθορίζεται καί νά ρυθµίζει τή συµπεριφορά του σέ σχέση µέ 

τούς ôλλους καί γενικά τήν πραγµατικότητα πού τόν περιβάλλει. Tό ôτοµο εrναι 

πλέον συνειδητά àποφασισµένο νά δεχθεÖ ¬τι θά πρέπει να ζεÖ µέσα σ’ ≤να κόσµο 

¬που âπικρατεÖ ποικιλία νοηµάτων, στάσεων καί συµπεριφορ΅ν. Γι’ αéτό τό 

ôτοµο τοÜ σταδίου 5 âπιδιώκει τήν κατανόηση µέ τό διάλογο καί τό νηφάλιο 

στοχασµό πού εrναι àπαλλαγµένος àπό τήν αéστηρή λογικοκρατική  âξήγηση τ΅ν 

πραγµάτων. 

Tό ôτοµο τοÜ σταδίου 5 öχει κατά κανόνα συνείδηση τÉς îστορικÉς διαδροµÉς 

τοÜ πολιτισµοÜ καί τÉς παράδοσης στήν ïποία àνήκει. Aéτό öχει ½ς συνέπεια τό 

ôτοµο νά λαµβάνει σοβαρά •πόψη του τίς îστορικές, πολιτισµικές, θρησκευτικές 

κ. ô. παραµέτρους στήν κατανόηση καί τήν àξιολόγηση τοÜ τρόπου σκέψης καί 

συµπεριφορÄς τοÜ ëαυτοÜ του καί τ΅ν ôλλων. Tαυτόχρονα τό ôτοµο τοÜ σταδίου 

5 öχει àνεπτυγµένη îκανότητα αéτοκριτικÉς διάθεσης. ^H αéτοκριτική αéτή 

διάθεση âκφράζεται µέ àπορίες καί àµφιβολίες πού συµβάλλουν στήν καλύτερη 

àντιµετώπιση τοÜ ëαυτοÜ καί τÉς σχέσης του µέ τούς ôλλους. ^H αéτοκριτική 

διάθεση προσδίδει στό ôτοµο τήν îκανότητα νά àντιµετωπίζει τούς ôλλους µέ 

àνεκτικότητα, κατανόηση καί ε¨λικρίνεια. \Eπίσης συντελεÖ στήν àναγνώριση ¬τι 

™ κατοχή σύνολης τÉς àλήθειας δέν àποτελεÖ προνόµιο κανενός. Aéτό δέ σηµαίνει 

¬τι τό ôτοµο σχετικοποιεÖ τήν àλήθεια. \EκεÖνο πού συµβαίνει εrναι ¬τι, µέ βάση 

τό σεβασµό, τήν àφοσίωση καί τήν âµπιστοσύνη πού âπιδεικνύει àπέναντι στή 

δική του συγκεκριµένη παράδοση, µπορεÖ τό ôτοµο τοÜ σταδίου 5 νά κατανοεÖ καί 

νά àξιολογεÖ τίς àλήθειες πού âκφράζονται àπό τούς ôλλους µέ ≤να τρόπο 

διαλεκτικό, •πεύθυνο καί àνεκτικό. 

Στό θρησκευτικό âπίπεδο τό ôτοµο τοÜ σταδίου 5 κατανοεÖ τά σύµβολα, τίς 

àφηγήσεις, τά δόγµατα καί τίς τελετουργίες τόσο τÉς δικÉς του ¬σο καί τÉς 

θρησκευτικÉς παράδοσης τ΅ν ôλλων ½ς àναπόφευκτα συγκεκριµένες, µερικές καί 

περιορισµένες âκφάνσεις τÉς âµπειρίας τ΅ν àνθρώπων γιά τό Θεό. Tαυτόχρονα, 

¬µως, τό ôτοµο τοÜ σταδίου 5 àντιλαµβάνεται ¬τι ™ σχετικότητα τ΅ν 

θρησκευτικ΅ν παραδόσεων δέν àναφέρεται στή µεταξύ τους σχετικότητα. Aéτό 

πού öχει σηµασία εrναι ùχι ™ σχετικότητα αéτή καθ’ ëαυτή τ΅ν θρησκευτικ΅ν 

παραδόσεων µεταξύ τους, àλλά ™ σχετικότητά τους àπέναντι στήν δια τήν 

•περβατική καί çντολογική πραγµατικότητα. Mέ ôλλα λόγια, οî θρησκευτικές 

παραδόσεις âκλαµβάνονται àπό τό ôτοµο τοÜ σταδίου 5 ½ς φορεÖς πού 
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διαµεσολαβοÜν στή δηµιουργία σχέσης µέ τήν ≈ψιστη, àπόλυτη, •περβατική καί 

çντολογική πραγµατικότητα. 

 

Παράδειγµα: 

 

Xαρακτηριστικό παράδειγµα τοÜ τρόπου µέ τόν ïποÖο πιστεύει καί σκέπτεται 

γιά τό Θεό ≤να ôτοµο πού àνήκει στό στάδιο 5 τÉς συνενωτικÉς πίστης εrναι τό 

àκόλουθο: 

 

«^O Θεός µοÜ φαίνεται τώρα πιό µυστηριώδης àπό ποτέ, àλλά µέ 

κάποιο τρόπο, πιό σηµαντικός, µέ ≤να θεµελιώδη τρόπο. ^O Θεός εrναι 

àόρατος àλλά βαθιά àληθινός καί ¨σχυρός. Διαισθάνοµαι ¬τι ï τρόπος τοÜ 

ΘεοÜ γιά νά âργάζεται µαζί µας εrναι πιό προοδευτικός καί κρυµµένος 

àπό ¬,τι πίστευα κάποτε (¦ καλύτερα εrχα µάθει νά πιστεύω). “Nά κάνω τό 

θέληµα τοÜ ΘεοÜ” µοιάζει τώρα σέ µένα πολύ πιό âπαγωγική παρά 

παραγωγική διαδικασία –καί εrναι διαδικασία! [Mιά διαδικασία, δηλαδή, 

πού βαίνει àπό τά ε¨δικά πρός τά γενικά καί ùχι àπό τά γενικά στά 

âπιµέρους]. Τό θέληµα τοÜ ΘεοÜ δέν εrναι κάποιο σύνολο âντολ΅ν ¦ 

κάποιο ïριοθετηµένο µονοπάτι πού πρέπει νά βροÜµε γεµάτο σηµάδια 

µέσα στήν âρηµιά. Δέ λειτουργεÖ, µέ κανένα êπλό τρόπο, γιά νά φέρει 

κάποια ξεκάθαρη àντίληψη µιÄς “Βασιλείας τοÜ ΘεοÜ”. 

Τό νά κάνεις τό θέληµα τοÜ ΘεοÜ, öφτασα νά πιστεύω ¬τι µοιάζει µέ 

τή δηµιουργία ëνός θεατρικοÜ öργου –äθοποιοί πού âργάζονται µαζί µέ 

≤να συγγραφέα-σκηνοθέτη. Αéτοσχεδιάζουµε ¬λοι µαζί πάνω σέ ≤να 

συνολικό σχέδιο πού öχει ï Θεός. ^H κατεύθυνση αéτοÜ τοÜ συνολικοÜ 

σχεδίου εrναι ¬,τι τό “σενάριο” –™ Βίβλος– µÄς βοηθάει νά δοÜµε. \Aλλά 

οî àποκρίσεις µας, οî πρωτοβουλίες µας, οî κινήσεις µας εrναι σηµαντικές 

σ’ αéτό τό öργο, καθώς προσπαθοÜµε νά διαµορφώσουµε τό χορό µας σέ 

σχέση µέ τίς κινήσεις τοÜ ΘεοÜ... 

≠Eνα γνωρίζω στά σίγουρα: ï Θεός εrναι µεγάλος ¬σο καί 

µυστηριώδης. Τελικά, ¬λοι µας θά βροÜµε τό πεπρωµένο µας καί τήν 

âκπλήρωσή µας στό Θεό. ^O Θεός εrναι αéτός πού γράφει καί καθορίζει 

τήν τελική öκβαση τÉς îστορίας. \EµεÖς οî ôνθρωποι καλούµαστε σέ ≤να 

εrδος συνεργασίας µέ τό Θεό. Καί χρειαζόµαστε τήν àληθινή λύτρωση. 

Γιατί, ¬πως τό διατύπωσε ï \Aπόστολος ΠαÜλος: “Δέν κάνουµε τό καλό 

πού θά θέλαµε, àλλά •πηρετοÜµε τό κακό, πού δέν τό θέλουµε” [πρβλ. 

Pωµ. 7,19] Ποιός θά µÄς σώσει àπό αéτή τήν περίεργη àνάµειξη ζωÉς καί 

θανάτου;»15 . 
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6. Τό στάδιο 6 τÉς γενικευµένης πίστης 

 

Tό ôτοµο στό στάδιο αéτό âπιτυγχάνει τήν •πέρβαση τ΅ν àκροτήτων καί τ΅ν 

παράδοξων διαπιστώσεων καί καταστάσεων πού βίωσε στό προηγούµενο στάδιο 

5. ^H •πέρβαση αéτή πραγµατοποιεÖται µέ τή διαδικασία τÉς µεγαλύτερης 

δυνατÉς àποκέντρωσης τοÜ ëαυτοÜ καί µέ τήν αûξηση τοÜ àνιδιοτελοÜς 

âνδιαφέροντος γιά τά µεγάλα προβλήµατα πού àπασχολοÜν τήν àνθρωπότητα, 

¬πως εrναι π.χ. ï àγώνας γιά τήν âπικράτηση µεταξύ ¬λων τ΅ν àνθρώπων τÉς 

ο¨κουµένης τ΅ν àρχ΅ν τοÜ σεβασµοÜ τÉς προσωπικότητας, τÉς  âλευθερίας, τÉς 

δικαιοσύνης, τÉς δίκαιης κατανοµÉς τοÜ πλούτου, τÉς ο¨κολογικÉς εéαισθησίας 

κ.λπ. 

Tελικά, τό σπουδαιότερο γνώρισµα τοÜ σταδίου 6 τÉς γενικευµένης πίστης 

εrναι ™ σχεδόν àπόλυτη àφοσίωση καί ïλοκληρωτική παράδοση τοÜ ëαυτοÜ στή 

δηµιουργική καί λυτρωτική δύναµη τοÜ ΘεοÜ. MιÄς δύναµης πού καθοδηγεÖ τά 

πρόσωπα âκεÖνα πού àναλαµβάνουν εéθÜνες καί δραστηριότητες πού 

•περβαίνουν τό στενό πλαίσιο τÉς àτοµικÉς φιλοδοξίας καί τÉς κοινωνικÉς 

âπίδειξης καί ε¨σχωροÜν στό βάθος τÉς àνθρώπινης δυστυχίας, τοÜ πόνου καί τÉς 

âκµετάλλευσης µέ σκοπό τή λύτρωση ïλόκληρης τÉς àνθρωπότητας àπό τά δεινά 

καί τίς âπιπτώσεις τÉς ποικιλόµορφης êµαρτίας, ¬πως αéτή âκδηλώνεται σέ 

προσωπικό καί κοινωνικό âπίπεδο. 

Tό στάδιο 6 τÉς γενικευµένης πίστης ταυτίζεται àπόλυτα µέ τή δυναµική πού 

âµπεριέχεται στήν ¨ουδαιοχριστιανική θεολογική öννοια τÉς «Bασιλείας τοÜ 

ΘεοÜ». Mέ ôλλα λόγια τό ≈ψιστο σηµεÖο àνάπτυξης καί ïλοκλήρωσης τÉς πίστης 

ëνός àτόµου  âπιτυγχάνεται µέ τήν πραγµάτωση τ΅ν äθικ΅ν âπιταγ΅ν πού 

àπορρέουν àπό τή συνειδητοποίηση τÉς âπιθυµίας ε¨σόδου καί συµµετοχÉς στήν 

âσχατολογική κοινωνία τÉς «Bασιλείας τοÜ ΘεοÜ». 

 

Συµπεράσµατα 

 

^H εéεργετική âπίδραση τÉς θεωρίας àνάπτυξης τÉς πίστης στή χριστιανική 

àγωγή öγκειται κυρίως στά κριτήρια πού θέτει ¬σον àφορÄ τά στάδια àνάπτυξης 

τÉς πίστης. Mέ βάση, δηλαδή, τά κριτήρια κάθε σταδίου εrναι δυνατόν οî 

àσχολούµενοι µέ τή χριστιανική àγωγή νά κατανοήσουν καλύτερα τόν τρόπο µέ 

τόν ïποÖο σκέπτονται καί âνεργοÜν τά •ποκείµενα αéτÉς τÉς àγωγÉς. Mιά τέτοια 

κατανόηση àσφαλ΅ς συµβάλλει στήν àποτελεσµατικότερη âπιλογή κατάλληλου 

διδακτικοÜ •λικοÜ καί διδακτικ΅ν µεθόδων διδασκαλίας, µέ βάση τά ïποÖα 

µπορεÖ νά âπιδιωχθεÖ καί τελικά νά âπιτευχθεÖ οéσιαστικότερη προσέγγιση καί 

βοήθεια τ΅ν •ποκειµένων τÉς χριστιανικÉς àγωγÉς στήν àναζήτησή τους γιά 
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νόηµα στή ζωή καί λύτρωση àπό τά δεσµά τÉς êµαρτίας καί τοÜ κακοÜ πού 

âπικρατεÖ στόν κόσµο. 

Tά •ποκείµενα τÉς χριστιανικÉς àγωγÉς µπορεÖ νά βοηθηθοÜν àπό τά 

âντεταλµένα γιά αéτή τήν àγωγή πρόσωπα κατά τίς περιόδους πού 

àντιµετωπίζουν çξεÖες κρίσεις ταυτότητας ¦ ε•ρίσκονται σέ µιά µεταβατική 

κατάσταση θρησκευτικÉς, ψυχολογικÉς καί κοινωνικÉς προσαρµογÉς âξαιτίας 

âσωτερικ΅ν καί âξωτερικ΅ν προκλήσεων καί âπιδράσεων. ^H βοήθεια πού τά 

âντεταλµένα πρόσωπα τÉς χριστιανικÉς àγωγÉς µπορεÖ νά προσφέρουν στά 

•ποκείµενα τÉς àγωγÉς θά εrναι àποτελεσµατικότερη ôν öχει προηγουµένως 

καλλιεργηθεÖ ™ κατάλληλη εéαισθησία, µέσω τÉς âξοικείωσής τους µέ τή θεωρία 

àνάπτυξης τÉς πίστης. ^H âξοικείωση αéτή θά καταστήσει îκανά τά âντεταλµένα 

πρόσωπα τÉς χριστιανικÉς àγωγÉς νά συµβάλουν àποφασιστικά, öτσι œστε τά 

•ποκείµενα τÉς àγωγÉς νά µπορέσουν µέ τόν πλέον àνώδυνο καί ïµαλό τρόπο νά 

µεταβοÜν àπό τό ≤να στάδιο àνάπτυξης τÉς πίστης στό ôλλο. 

^H àνοδική πορεία πού διακρίνει τή θεωρία àνάπτυξης τÉς πίστης εrναι 

δυνατόν, κατ’ àρχάς, νά παραλληλιστεÖ µέ τά πνευµατικά στάδια àνάπτυξης τÉς 

\Oρθόδοξης χριστιανικÉς πνευµατικÉς µας παράδοσης16 . ^O παραλληλισµός 

αéτός εrναι δυνατόν νά βοηθήσει τά âντεταλµένα πρόσωπα τÉς χριστιανικÉς 

àγωγÉς νά âκτιµήσουν τή σηµασία πού ™ \Oρθόδοξη χριστιανική πνευµατική 

παράδοση àποδίδει στήν πνευµατική τελειότητα τοÜ àνθρώπου καί τή δυνατότητα 

πού τοÜ παρέχει νά ëνωθεÖ µέ τό Δηµιουργό Θεό. Tαυτόχρονα θά γίνει àντιληπτή 

™ •φιστάµενη σηµαντική διαφορά πού •πάρχει µεταξύ τÉς θεωρίας àνάπτυξης 

τÉς πίστης καί τÉς \Oρθόδοξης πνευµατικÉς ôσκησης καί τελειότητας. ^H διαφορά 

αéτή öγκειται πρώτιστα στό γεγονός τÉς àπουσίας στήν \Oρθόδοξη πνευµατική 

παράδοση τÉς τελολογικÉς öννοιας τÉς προόδου καί àνάπτυξης πού διακρίνει τή 

θεωρία àνάπτυξης τÉς πίστης τοÜ Fowler. 

Στήν \Oρθόδοξη χριστιανική της διάσταση ™ θρησκευτική àνάπτυξη âννοεÖται 

½ς τό σύνολο τ΅ν διαδικασι΅ν (ψυχολογικ΅ν, νοητικ΅ν καί συναισθηµατικ΅ν) 

διά τ΅ν ïποίων ï πιστός ôνθρωπος âκφράζει καί âκδηλώνει συναισθήµατα, 

öννοιες, κρίσεις καί τρόπους συµπεριφορÄς πού εrναι âµποτισµένες àπό τή 

διδασκαλία καί γενικά τό περιεχόµενο τοÜ àπολυτρωτικοÜ öργου τοÜ 

σαρκωθέντος TριαδικοÜ ΘεοÜ. Aéτό σέ τελευταία àνάλυση σηµαίνει ¬τι κριτήριο 

τÉς θρησκευτικÉς àνάπτυξης τοÜ πιστοÜ χριστιανοÜ àποτελεÖ ™ âν Xριστÿ  ̈́

½ρίµαση καί τελείωση. ^H πραγµάτωση τÉς âν Xριστ΅ ½ρίµασης καί τελείωσης 

γίνεται µέ τή συνειδητοποίηση καί βίωση τ΅ν χριστιανικ΅ν àρετ΅ν διά καί âντός 

τÉς âν Xριστῶ âκκλησιαστικÉς κοινότητας. 

Σέ ≤να àπό τά βασικά öργα τÉς \Oρθόδοξης πνευµατικÉς παράδοσης, «Περί 

τοÜ βίου Mωϋσέως ¦ περί τÉς κατ’ àρετήν τελειότητος», ï συγγραφέας του ±γιος 
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Γρηγόριος Nύσσης παρουσιάζει τήν âξελικτική πορεία τÉς πνευµατικÉς ζωÉς τοÜ 

πιστοÜ χριστιανοÜ µέσα àπό πνευµατικές àναβάσεις. ^Ως πνευµατική àνάβαση 

âννοεÖται ™ âν Xριστ΅ ½ρίµαση καί τελείωση. ^H ½ρίµαση καί τελείωση âν 

Xριστ�΅ δέν µπορεÖ νά πραγµατοποιηθεÖ χωρίς τήν àπαιτούµενη πρόοδο πού 

πρέπει καί çφείλει νά âπιδείξει ï πιστός ôνθρωπος στή βίωση τ΅ν χριστιανικ΅ν 

àρετ΅ν καί âν τέλει στή θεία µέθεξη, öτσι œστε νά γίνει φίλος καί κοινωνός τοÜ 

ΘεοÜ. 

^H πορεία τÉς \Oρθόδοξης χριστιανικÉς θρησκευτικÉς àνάπτυξης δέν öχει 

τέλος. Kαί αéτό γιατί, ¬πως χαρακτηριστικά àναφέρει ï ±γιος Γρηγόριος Nύσσης, 

™ βίωση καί ™ τελειότητα τÉς àρετÉς δέν öχει οûτε ¬ριο οûτε τέλος: 

 

«Erναι ïλότελα àδύνατο νά âπιτύχει κανένας τό τέλειο, γιατί ™ 

τελειότητα, ¬πως επαµε, δέν περιορίζεται µέσα σέ ¬ρια, καί τÉς àρετÉς ï 

¬ρος εrναι ≤νας, τό àπεριόριστο. Π΅ς λοιπόν θά φτάσει κανένας στό πέρας 

πού ζητÄ, àφοÜ δέ βρίσκει τό πέρας;...^H διάθεση νά θέλεις πάντοτε νά 

öχεις περισσότερο àγαθό, αéτή εrναι ™ τελειότητα τÉς àνθρώπινης φύσης» 

(σ. 151)17 .   

  

^H µέ ïποιονδήποτε τρόπο παρεµπόδιση βίωσης καί προόδου στήν àρετή 

àποτελεÖ àφετηρία τοÜ δρόµου τÉς κακίας18 . ^Eποµένως, ï πιστός πού ζεÖ τήν 

àληθινά âνάρετη ζωή δέν κάνει τίποτε ôλλο àπό τό νά ζεÖ ëνωµένος µέ τό Θεό, 

âπειδή \EκεÖνος εrναι ™ ïλοκληρωµένη àρετή19. Mέ ôλλα λόγια, ™ πνευµατική âν 

Xριστ�΅ ½ρίµαση ïλοκληρώνεται µόνο ¬ταν ï πιστός γίνεται κοινωνός τοÜ ΘεοÜ, 

φίλος Tου, ¬πως φίλοι τοÜ ΘεοÜ εrναι καί οî ±γιοι. ^O ïρισµός πού ï ±γιος 

Γρηγόριος Nύσσης δίδει, âν εδει συµπεράσµατος στήν âκτενÉ àνάλυση τÉς 

öννοιας τÉς πνευµατικÉς ½ρίµασης καί τελειότητας πού âπιχείρησε µέ βάση τό βίο 

τοÜ MωυσÉ, öχει ½ς àκολούθως: 

 

«Aéτή εrναι àληθινά ™ τελειότητα· νά µήν àποµακρυνόµαστε àπό τό 

βίο τÉς κακίας σάν δοÜλοι àπό φόβο τÉς τιµωρίας οûτε νά âνεργοÜµε τό 

àγαθό µέ τήν âλπίδα àµοιβ΅ν καί µέ κάποια πρόθεση συναλλαγÉς νά 

âµπορευόµαστε τήν âνάρετη ζωή· àλλά, àδιαφορώντας γιά ¬λα καί γι’ 

αéτά àκόµα πού âλπίζοµε σύµφωνα µέ τήν âπαγγελία, νά θεωρήσοµε ½ς 

µόνο φοβερό τό νά âκπέσοµε àπό τή φιλία τοÜ ΘεοÜ καί νά κρίνοµε ½ς 

µόνο àκριβό καί ποθητό γιά µÄς τό νά γίνοµε φίλοι τοÜ ΘεοÜ, πράγµα 

πού εrναι, σύµφωνα µέ τό λόγο µου, ™ τελειότητα τÉς ζωÉς» (σ. 333)20 .       

      

^H àνάλυση καί ï ïρισµός τοÜ êγίου Γρηγορίου Nύσσης γιά τήν πνευµατική 

½ρίµαση καί τελειότητα τοÜ χριστιανοÜ καταργεÖ κάθε προσχεδιασµένο τέλος ¦ 
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σκοπό, παρέχοντας ταυτόχρονα τήν âλευθερία στόν ôνθρωπο µέσω τÉς πράξης 

καί τοÜ κριτικοÜ στοχασµοÜ νά âπιλέξει τήν ïδό τÉς àρετÉς καί ν’ àρνηθεÖ τήν 

ïδό τÉς κακίας, τÉς êµαρτίας καί τοÜ διαβόλου. Γι’ αéτό καί ™ συµπερασµατική 

διατύπωση τοÜ êγίου Γρηγορίου Nύσσης àναφορικά µέ τόν ïρισµό τÉς 

πνευµατικÉς τελειότητας θά πρέπει ν’ àποτελεÖ τήν \Oρθόδοξη àπάντηση σέ κάθε 

θεωρία πού àσχολεÖται µέ τήν àνάπτυξη τÉς πίστης. 
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