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Η ζωή είναι δώρο του Θεού 

- Ο ίδιος ο Θεός είναι η ζωή , άρα η ζωή προέρχεται από Αυτόν. 

- Ο Χριστός με την δική Του θυσία , νίκησε τον θάνατο. 

- Κάθε παρέμβαση στο φαινόμενο της ζωής , είναι κλοπή του δώρου Του. 

- Δεν μας ανήκει η ζωή , μας χαρίστηκε και δεν επιτρέπεται να την καταστρέφουμε.  

- « Το δώρο δεν δωρίζεται » λέει και μια παροιμία. 

Αυτοκτονία  - αυτοθυσία  

Αυτοκτονία είναι μια μορφή άρνησης της ζωής. 

Τα αίτια ποικίλα : απογοήτευση , αδυναμία χαρακτήρα , λιποταξία στις δυσκολίες της ζωής, 

κακή ψυχολογική κατάσταση, νοσηρή ιδιοσυγκρασία. 

Θύματα : συνήθως νέοι και ευαίσθητοι χαρακτήρες. 

Καταδικάζει η εκκλησία την αυτοκτονία γιατί είναι απιστία στο Θεό , δεν υπάρχει τότε 

δυνατότητα μετάνοιας.  

Για να αποτρέψει την αυτοκτονία δεν ψάλλει νεκρώσιμη ακολουθία , εκτός αν ιατρική 

βεβαίωση, πιστοποιεί ψυχικό νόσημα , στον αυτόχειρα. 

Αυτοθυσία  : όταν προσφέρει κάποιος την ζωή του για κάποιον άλλο από αγάπη , όπως ο 

Χριστός , έδωσε τη ζωή Του για μας. 

Διαφορά μεταξύ των δυο: όταν τα ελατήρια μας είναι ιδιοτελή, εγωιστικά , τότε έχουμε 

αυτοκτονία .Ενώ όταν είναι ανιδιοτελή , χωρίς κάποιο συμφέρον τότε έχουμε αυτοθυσία. 

Ευθανασία : Δηλ. διακοπή της ζωής , συνήθως σε ασθενείς που υποφέρουν , για να έχουν 

ένα καλό θάνατο. 

Ελατήρια : μπορεί να είναι αγνά , ή με υστεροβουλία για να κληρονομήσουν κάποιο 

γρηγορότερα. 

Η ευθανασία όταν δεν ερωτάται ο ασθενής , δεν διαφέρει από την δολοφονία και εάν μόνος 

του ζητά την ευθανασία , θεωρείται ως αυτοκτονία. 

Είδη ευθανασίας : 

α   ενεργητική : όταν χορηγείται θανατηφόρο μέσο , διακοπή μηχανημάτων υποστήριξης. 

Β   παθητική : μη παροχή μηχανικής υποστήριξης 

Άμβλωση – Έκτρωση 



Είναι : η πρόωρη εκβολή του εμβρύου με τεχνητή διακοπή της κύησης. 

Μερικές φορές είναι ανεπιθύμητη για ποικίλους λόγους. π.χ. 

οικονομικούς , ψυχολογικούς , περιστασιακούς , ασθενείας ,βιασμού κλπ. 

Η εκκλησία με κανόνα της πενθέκτης οικουμενικής συνόδου απαγορεύει την άμβλωση , 

ταυτίζοντας την με φόνο. 

Ματαιώνεται ένα δώρο του Θεού. 

Επι πλέον δημιουργεί , τεράστια ηθικά προβλήματα , προβλήματα ενοχής , άσχημη 

ψυχολογία και θέματα υγείας. 

Διαβάστε και το κεφάλαιο , για καλύτερη κατανόηση και εμπλουτισμό.  Επίσης είναι πολύ 

διαφωτιστικό το κείμενο του Μ. Βασιλείου . 

Μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση 1 και 4  

Για επικοινωνία μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

siakidouanastasia@gmail.com 

 

                                             Καλή μελέτη ,καλή υπομονή, να είστε καλά. 
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