Η έννοια του προσώπου, σύμφωνα με τη σύνολη πατερική διδασκαλία, νοείται διαρκώς στην προοπτική των κοινωνικών σχέσεων, γιατί
κινείται για να συναντήσει τον ‘’άλλο’’ στο πρόσωπο του πλησίον και του
Θεού. Η κίνηση αυτή αποκαλύπτει μέσα της την ύπαρξη κοινωνικού δυναμισμού. «Κοινωνικός δυναμισμός είναι μία πνευματική λειτουργία, που
θεολογικά ανάγεται στο ‘’κατ’ εικόνα’’ και αποτελεί βασικό στοιχείο της
ανθρώπινης προσωπικότητας. Είναι μία δυναμική κίνηση αγάπης και ελευθερίας που σπάζει το φράγμα του ατομικού απομονωτισμού και οδηγεί τον άνθρωπο στη σφαίρα του διαλόγου, στη διάσταση του κοινωνικού.
Είναι η κίνηση που σε οριζόντια διάσταση διαλόγου με τον πλησίον εκφράζει την κοινωνικότητα, ενώ σε κατακόρυφη διάσταση διαλόγου με τον Θεό
αποκαλύπτει την πνευματικότητα»[19]. Συνεπώς, η έξοδος στην περιοχή
του κοινωνικού δεν πρέπει να λειτουργεί μονοδιάστατα. Μια τέτοια έξοδος πρέπει να τροφοδοτείται από την κατακόρυφη αναφορά, η οποία θα
δίνει τις αληθινές διαστάσεις και το αυθεντικό βίωμα και θα οδηγεί στη
διακονία όλων των ανθρώπων, είτε είναι εντός της Εκκλησίας είτε εκτός[20].
Η σωστή μαρτυρία των χριστιανών έξω στην κοινωνία θα πρέπει,
επομένως, να ανταποκρίνεται στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο Γρηγόριος
Νύσσης βλέποντας ότι οι πράξεις των συμπολιτών του δεν ανταποκρίνονταν προς τη χριστιανική πίστη αναγκάζεται να συγγράψει ένα βιβλίο για
να τους υπενθυμίσει ότι είναι ανάγκη να επιβεβαιώνεται συνεχώς η ταυτότητά τους ως χριστιανών με τις πράξεις τους, γιατί αλλιώς θα αποδεικνύεται η ονομασία τους ψευδώνυμη. Καταλήγοντας ο άγιος Γρηγόριος
Νύσσης, διαβεβαιώνει ότι: «αν κάποιος ψάξει και βρει τον αληθινό σκοπό
του Χριστιανισμού, τότε δεν θα θέλει να είναι μόνο ό,τι δηλώνει το όνομα
αυτό, αλλά θα το εφαρμόζει και στην πράξη»[21]. Οι Χριστιανοί, συνεπώς,
θα πρέπει να δρουν στον κόσμο τούτο, ως η ‘’μικρά ζύμη’’ όπου ‘’ὅλον τό
φύραμα ζημοῖ’’, σύμφωνα και με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου[22].
Κοινωνικό, επομένως, το μήνυμα του ευαγγελίου και του χριστιανισμού γενικότερα: ο δρόμος προς το Χριστό και την αγιότητα περνά μέσα
από την υπηρεσία του πάσχοντα συνανθρώπου, μέσα από την ευθύνη για
το διπλανό ή καλύτερα για τον άγνωστο που θα γίνει πλησίον, μέσα από
το γενικότερο ενδιαφέρον για την κοινωνία και την καθημερινότητα, γιατί
σκοπός της Εκκλησίας και των μελών της είναι η αΐδια μεταμόρφωση του
κόσμου τούτου σε ερχόμενη Βασιλεία των ουρανών.
Για τις παραπομπές παρακαλούμε ανατρέξτε στις δημοσιέσεις
http://www.pemptousia.gr/?p=168533]
και
http://www.pemptousia.gr/2017/08/i-martiria-pisteos-ginete-litourgia-ke-diakonia/ του ιστοτόπου www.pemptousia.gr απ όπου αντιγράψαμε
και το κείμενο
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Η μαρτυρία πίστεως γίνεται λειτουργία
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Οι ραγδαίες αλλαγές στο σύγχρονο πολιτισμό, απόρροια κυρίως της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, επηρέασαν τη σκέψη πολλών ξένων κοινωνικών και πολιτικών αναλυτών. Ήδη η εποχή μας χαρακτηρίζεται με τον όρο
Ρευστή νεωτερικότητα, σε αντίθεση με τον όρο Ύστερη νεωτερικότητα που
κυριαρχούσε στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, λόγω ακριβώς της ρευστότητας που διέπει την κοινωνία, τον πολιτισμό και εν τέλει την ίδια μας τη
ζωή[1]. Μετά την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις που είχε αυτή σε όλες
τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής, πολλοί επιστήμονες πλέον μιλούν και
γράφουν, για επαναπροσδιορισμό και επαναξιολόγηση των στόχων, των αξιών
και των επιτευγμάτων της προόδου που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη ιστορία από δω και μπρος.

Αυτό που κυρίως χάθηκε στο σύγχρονο κόσμο είναι οι αγαστές ανθρώπινες σχέσεις και κυρίως το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, ιδίως αυτόν που βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Οι ιδιαίτερες συνθήκες
που υπάρχουν στις μέρες μας, γίνονται το εφαλτήριο – τουλάχιστον στους
θεωρητικούς αυτού του κόσμου- για
τη διατύπωση μιας πιο ανθρώπινης
κοινωνικής και πολιτικής πρότασης.
Για το λόγο αυτό και τίθεται το ζήτημα ότι στη σύγχρονη εποχή είναι
πλέον απαραίτητο να τονιστεί η
σπουδαιότητα της κοινωνικής διάστασης και η αναγκαιότητα των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων[2]. Όλα
αυτά, όμως, προϋποθέτουν την αποδοχή της Ανθρώπινης Αξίας και Ελευθερίας. Ακριβώς δίπλα σ’ αυτές τοποθετούνται οι αρχές της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της Ηθικής Ευθύνης, της Κοινωνικής Μαρτυρίας και της Αλληλεγγύης[3].
Σε μας όμως, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, οι αρχές και οι αξίες της
σύγχρονης εποχής, έτσι όπως διατυπώνονται από τους διανοούμενους και
τους πανεπιστημιακούς του δυτικού κόσμου, ακούγονται γνωστές. Όλα αυτά
αποτελούν τη βιωματική και υπαρξιακή θρησκευτικότητα της ορθόδοξης
παράδοσης και κληρονομιάς, η οποία υπάρχει καταγεγραμμένη στα Ευαγγέλια, στα κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας και στα λειτουργικά μας κείμενα[4]. Δυστυχώς, όμως, αυτόν τον μεγάλο θησαυρό των κειμένων της Ορθοδοξίας, λόγω διαφόρων παραγόντων και καταστάσεων, οι πλείστοι πιστοί –
και αρκετοί δυστυχώς ιερείς και θεολόγοι – δεν τον γνωρίζουν ή δεν τον έχουν διδαχτεί. Καθήκον, λοιπόν, της θεσμικής Εκκλησίας είναι η εσωτερική
ιεραποστολή των ιδίων της των τέκνων, σε ποικίλα επίπεδα και δράσεις, επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος της παντελούς αδιαφορίας των μελών της[5],
ώστε τελικά να παρασυρθούν, είτε οικειοθελώς είτε ανεπίγνωστα, σε παραθρησκευτικές ομάδες ή ακόμη και σε άλλες θρησκείες, όπως πολύ πιθανό στο
Ισλάμ[6].
Επομένως, η εμβάθυνση στις πηγές της ορθόδοξης θεολογίας, θα
στερεώσει την πίστη του πληρώματος της Εκκλησίας και θα δώσει καρπούς
περαιτέρω επεξεργασίας της σκέψεως των Πατέρων της Εκκλησίας. Είναι
γεγονός ότι οι αρχές της σύγχρονης εποχής είναι ήδη καταγεγραμμένες στο
25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, στην περίφημη παραβολή
της Κρίσεως που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Χριστός[7]. Σύμφωνα με την παραβολή αυτήν[8], οι άνθρωποι θα διαχωριστούν αριστερά και δεξιά του

Χριστού, ανάλογα με την εκπλήρωση ή μη των έξι έργων ελεημοσύνης. Ο
ελεήμων για το Χριστό αποτελεί πηγή της αγάπης, τόσο προς το Θεό, όσο και
τους ανθρώπους[9]. Η σταυροειδής κοινωνικότητα της Ορθόδοξης χριστιανικής παραδόσεως κατέχει επομένως, κεντρική θέση όσον αφορά την εκφορά
της πίστεως ως μαρτυρίας στην κοινωνία και τον πολιτισμό καθ’ όλη την ιστορική πορεία του κόσμου[10].
Η αληθινή μετοχή στη ζωή και στα μυστήρια της Εκκλησίας αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την κατάκτηση των αρετών και των αξιών που πρεσβεύει ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός. Σύμφωνα με την Πατερική διδασκαλία, ο
δρόμος αυτός αποτελεί τη μαρτυρία της πίστεως, η οποία εξασφαλίζει την
ορθή πορεία, την αποτελεσματικότητα, τη σωστή λειτουργία και προπαντός
την ενότητα των πιστών στα πλαίσια της εκκλησιαστικής κοινότητας, αλλά και
του κόσμου ολόκληρου[11]. «Με τον τρόπο αυτό η μαρτυρία γίνεται λειτουργία και διακονία και οικοδομεί την
Εκκλησία. Δημιουργεί κοινωνία ‘’ἐν
Χριστῷ’’ και ‘’εἰς Χριστόν’’ με την
ενεργό πάντοτε παρουσία του Αγίου Πνεύματος»[12]. Η μαρτυρία,
επομένως, έχει θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα, δηλαδή η μαρτυρία για να είναι αληθινή πρέπει
πάντοτε να επαληθεύεται και να
επιβεβαιώνεται από ανάλογα έργα[13]. Η πρακτική πλευρά της μαρτυρίας ταυτίζεται με τη διακονία, δηλαδή
την προσφορά υπηρεσιών προς τους πάσχοντες συνανθρώπους, καθώς και με
την ανάληψη κοινωνικής ευθύνης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων[14]. Γι’ αυτό και «η κοινωνική ευθύνη προϋποθέτει διανθρώπινες
σχέσεις, εύρυνση της συνείδησης και διάθεση εξόδου από το ναρκισσιστικό
ατομισμό»[15].
Συνεπώς, μέσα από την κοινή πίστη της Εκκλησίας, κατακτώνται από
τους χριστιανούς οι αρετές, οι οποίες μεταδίδονται ως αξίες[16]. Από την
άλλη, η απόκτηση των αρετών και παράλληλα η απομάκρυνση από τα πάθη
κατορθώνεται μόνο με την προαίρεση του ανθρώπου, δηλαδή την έκφραση
της ελευθερίας και του αυτεξουσίου του[17]. Έτσι, «η βίωση της δικαιοσύνης
και κάθε άλλης αρετής δεν αποτελεί απλή παραδοχή ορισμένων κοινωνικών
επιταγών για τη διασφάλιση της κοινωνικής ευρυθμίας, αλλά εσωτερική προσέγγιση του τρόπου εξαγιασμού και εξευγενισμού του ανθρώπινου προσώπου, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για οποιεσδήποτε κοινωνικές ή πολιτιστικές πρωτοβουλίες»[18].

