
∆ιδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας 
 

Η ασθένεια 
χριστιανική αντιµετώπιση 

 
Από πού προέρχεται η ασθένεια; 

● Η χριστιανική πίστη βεβαιώνει ότι ο Θεός δεν έπλασε την 
ασθένεια. Αυτή εισήλθε στον κόσµο εξαιτίας της πρώτης αµαρτί-
ας, που διέπραξε ο άνδρας Αδάµ και η γυναίκα Εύα, όταν µε πεί-
ραξη του ∆ιαβόλου, και κάνοντας κατάχρηση της ελευθερίας 
τους, ανυπάκουσαν στο Θεό: θέλησαν να είναι ανώτεροι από τον 
ίδιο το Θεό και επιθύµησαν να επιτύχουν το σκοπό της ύπαρξής 
τους χωρίς το Θεό. Στη συνέχεια οι αµαρτίες του κάθε ανθρώπου 
δεν κάνουν παρά να αυξάνουν µέσα στον κόσµο τον ανθρώπινο 
πόνο. 

● Ο Θεός λοιπόν δεν θέλησε την ασθένεια, δεν δηµιούργησε 
το κακό και το θάνατο. Από τη στιγµή όµως κατά την οποία αυτά, 
εξαιτίας της αµαρτίας, εισήλθαν στον κόσµο, η αγάπη του Θεού 
στρέφεται προς την εξυγίανση του ανθρώπου: να τον θεραπεύσει 
από την αµαρτία και από κάθε κακό και να τον γεµίσει µε ζωή, 
ειρήνη και χαρά. Γι’ αυτό απέστειλε τον Υιό του Ιησού Χριστό, ο 
οποίος πέθανε και αναστήθηκε για να απελευθερώσει τον άν-
θρωπο από την αµαρτία και από τα επακόλουθά της. 

 
Ποιο το νόηµα της ασθένειας; 

● Η ασθένεια, που αγγίζει όλους, αργά ή γρήγορα, και επηρε-
άζει τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα (σωµατικό, ψυχολογικό, 
πνευµατικό, ηθικό), είναι και παραµένει πάντοτε ένα µυστήριο, 
ένα αίνιγµα. 

● Η επιστήµη και η τεχνολογία µπορούν να βοηθήσουν για να 
βρεθεί µια απάντηση για την ασθένεια. Μπορούν να τη θεραπεύ-
σουν, να την ανακουφίσουν, να την εξαλείψουν τουλάχιστο κατά 
ένα µέρος, αλλά δεν θα µπορέσουν ποτέ να την εξαφανίσουν τε-
λείως, και κυρίως δεν θα µπορέσουν ποτέ να δώσουν µια ικανο-
ποιητική απάντηση στα βασικά ερωτηµατικά που διεγείρουν ο 
πόνος, η ασθένεια, ο ίδιος ο θάνατος, στην καρδιά του ανθρώπου. 



● Πρέπει να εµβαθύνοµε το νόηµα της αρρώστιας, του πόνου, 
των βασάνων, έχοντας υπόψη και τα ιατρικο-επιστηµονικά, ιστο-
ρικά, φιλοσοφικά, βιβλικά, θεολογικά θεµέλιά τους. 

● Είναι σηµαντικό, ιδιαιτέρως, να εµβαθύνοµε τα κείµενα της 
Αγίας Γραφής για τη θεώρηση του πόνου, για το νόηµα του θανά-
του. 

● Το τελικό νόηµα αυτών των πραγµατικοτήτων µπορούµε να 
το ανακαλύψοµε µόνο κάτω από το φως της χριστιανικής πίστε-
ως: «∆ια του Χριστού και εν Χριστώ φωτίζεται εκείνο το αίνιγµα 
του πόνου και του θανάτου, το οποίο µακριά από το Ευαγγέλιο 
µας συνθλίβει» (Φως και Ελπίδα, 22). 

● Ο Θεός πράγµατι δεν απάλλαξε από τον πόνο, ακόµη και 
από τον θάνατο, τον ίδιο το θείο Υιό του τον Ιησού, ο οποίος νικά 
την αµαρτία και τα αποτελέσµατά της (την ασθένεια, τον πόνο, τη 
βία και το θάνατο) µε το σταυρικό Του θάνατο και κυρίως µε την 
Ανάστασή Του. 

● Και αυτή τη νίκη την κατορθώνει ο Χριστός πριν απ’ όλα για 
τον εαυτό του, καταστρέφοντας το θάνατο µε την Ανάστασή Του, 
αλλά και για µας. Πράγµατι, µε το Βάπτισµα που ίδρυσε ο ίδιος, 
µας συγχωρείται η προπατορική αµαρτία και ανασταινόµαστε 
στη ζωή των παιδιών του Θεού. Έπειτα, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής µας εδώ στη γη, µε τον αγώνα µας κατά της αµαρτίας και 
των συνεπειών της, κατορθώνοµε µαζί µε το Χριστό τη νίκη µας, 
που είναι προς το παρόν µερική, περιµένοντας την οριστική νίκη 
που θα πραγµατοποιήσει για µας ο Χριστός στο τέλος αυτού του 
κόσµου, όταν κάθε πόνος, αρρώστια, θάνατος, θα καταστραφούν 
από το Χριστό οριστικά. 

● Γι’ αυτό ο πόνος, σε κάθε του µορφή, µπορεί να γίνει γαλή-
νια εγκατάλειψη στο θέληµα του Θεού και συµµετοχή στη θυσία 
του Χριστού. 

 
Γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν η αρρώστια και ο πόνος, 
παρόλο που ο Θεός είναι καλός, παντοδύναµος, προνοη-
τικός; 

Η «Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας» γράφει σχετικά: 
● «Σ’ αυτό το ερώτηµα, τόσο πιεστικό όσο και αναπόφευκτο, 

τόσο οδυνηρό όσο και µυστηριώδες, καµιά άµεση απάντηση δεν 
µπορεί να µας αρκέσει. Απάντηση σ’ αυτό το ζήτηµα αποτελεί το 
σύνολο της χριστιανικής πίστεως: η καλοσύνη της δηµιουργίας, 
το δράµα της αµαρτίας, η υποµονητική αγάπη του Θεού, που έρ-
χεται να συναντήσει τον άνθρωπο µε τις διαθήκες Του, µε τη λυ-



τρωτική ενσάρκωση του Υιού Του, µε τη δωρεά του Πνεύµατος, 
µε τη σύγκλιση της Εκκλησίας, µε τη δύναµη των Μυστηρίων, µε 
την κλήση για µια ζωή ευτυχισµένη, στην οποία τα ελεύθερα πλά-
σµατα καλούνται να δώσουν τη συναίνεσή τους, αλλά από την 
οποία, κατά ένα τροµερό µυστήριο, µπορούν να αποτραβηχτούν. 
∆εν υπάρχει κανένα σηµείο του χριστιανικού µηνύµατος που να 
µην είναι, από κάποια άποψη, µια απάντηση στο πρόβληµα του 
κακού. 

● Μέσα στην άπειρη σοφία και καλοσύνη του, ο Θεός θέλησε 
ελεύθερα να δηµιουργήσει τον κόσµο σε κατάσταση πορείας προς 
µια έσχατη τελειότητα. Αυτό το γίγνεσθαι στο σχέδιο του Θεού, 
συνεπάγεται: µε την εµφάνιση ορισµένων πλασµάτων την εξαφά-
νιση άλλων, µαζί µε το τελειότερο να υπάρχει και το λιγότερο τέ-
λειο, µε τις ανοικοδοµήσεις της φύσης να υπάρχουν και κατα-
στροφές. Εποµένως, µαζί µε το φυσικό καλό, υπάρχει και το φυ-
σικό κακό, µέχρις ότου η δηµιουργία να φθάσει στην τελείωσή 
της. 

● Έτσι, µε τον καιρό, µπορούµε να ανακαλύψοµε ότι ο Θεός, 
µε την παντοδύναµη πρόνοιά του, µπορεί να βγάλει ένα καλό µέ-
σα από τα επακόλουθα ενός κακού, ακόµη και ηθικού, που προξέ-
νησαν τα πλάσµατά του. Από το µεγαλύτερο ηθικό κακό που δια-
πράχθηκε ποτέ, την απόρριψη και θανάτωση του Υιού του Θεού, 
που προκάλεσε η αµαρτία όλων των ανθρώπων, ο Θεός, µε την 
υπεράφθονη χάρη του, έκανε να προκύψουν µεγαλύτερα αγαθά: 
η δόξα του Χριστού, και η λύτρωσή µας. Το κακό, όµως, παραµέ-
νει κακό· δεν γίνεται καλό. 

● Εµείς πιστεύοµε σταθερά ότι ο Θεός είναι Κύριος του κό-
σµου και της ιστορίας. Όµως οι δρόµοι της πρόνοιάς του συχνά 
παραµένουν άγνωστοι. Μόνο στο τέλος, όταν θα τελειώσει η δική 
µας ατελής γνώση και θα δούµε το Θεό "πρόσωπο µε πρόσωπο" 
(1Κορ.13,12), θα γνωρίσοµε πλήρως τους δρόµους µέσα από τους 
οποίους, ακόµη και µέσα από τα δράµατα του κακού και της α-
µαρτίας, ο Θεός θα έχει οδηγήσει τη δηµιουργία του µέχρι την 
ανάπαυση εκείνου του οριστικού Σαββάτου, ενόψει του οποίου 
έπλασε τον ουρανό και τη γη» (ΚΚΕ, αρ. 309-314). 

 
Πώς συµπεριφέρθηκε ο Χριστός απέναντι στους αρ-
ρώστους; 

● Ο Χριστός, κατά την επίγεια ζωή του, είχε µια ιδιαίτερη α-
γάπη προς τους αρρώστους και τους πάσχοντες. Πράγµατι: 

- Αγάπησε όσους υποφέρουν. 



- Θεράπευσε πολλούς αρρώστους, που προσέτρεχαν προς αυ-
τόν µε εµπιστοσύνη. Αυτές οι θεραπείες δείχνουν ότι ο Ιησούς 
είναι αληθινά "ο Θεός που σώζει". 

- Παρόλα αυτά δεν ήρθε για να εξαλείψει κάθε κακό εδώ στη 
γη, αλλά για να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τη βαρύτερη 
σκλαβιά: εκείνη της αµαρτίας, που είναι η αιτία όλων των κακών 
και κάθε πόνου. 

- Ταυτίστηκε µε τον άρρωστο: «Ήµουν άρρωστος και µε επι-
σκεφθήκατε» (Μτ. 25,36)· «Εκείνος πήρε τις ασθένειές µας και 
βάσταξε τις αρρώστιες µας» (Μτ. 8,17). 

- Εµπιστεύθηκε στους µαθητές του τη διακονία της θεραπεί-
ας, λέγοντάς τους: «Ασθενείς θεραπεύετε» (Μτ. 10,8). 

- Ίδρυσε ιδιαίτερα δύο Μυστήρια για τους αρρώστους: την 
Ευχαριστία (ως Οδοιπορική τροφή προς το θάνατο) και το Ευχέ-
λαιο. 

- ∆ίδαξε όσους τον ακολουθούσαν να υπερβαίνουν τον πόνο 
και να του δίνουν ένα νόηµα σωτηριακό. 

- Κάλεσε όσους τον ακολουθούν να είναι διατεθειµένοι να υ-
ποφέρουν µαζί του και όπως εκείνος: «Όποιος θέλει να µε ακο-
λουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του 
και ας µε ακολουθεί» (Μτ. 16,24). 

- Εξασφάλισε τη βοήθειά του: «Σου αρκεί η δωρεά µου, διότι 
η δύναµή µου φανερώνεται στην πληρότητά της µέσα στην αδυ-
ναµία» (2Κορ. 12,9). 

- Συνεχίζει να είναι µαζί µας και για µας, κυρίως στις στιγµές 
του πόνου µας. 

● Αλλά ο Ιησούς Χριστός έκανε πολύ περισσότερο: 
- Έζησε ο ίδιος τον πόνο µέχρι το θάνατο και µάλιστα το 

σταυρικό. 
- Νίκησε για τον εαυτό του και για µας τον πόνο και το θάνα-

το µε την ανάστασή του. 
 

Ποια η συµπεριφορά της Εκκλησίας προς τους αρ-
ρώστους; 

Η Εκκλησία, µε τη σταθερή της µέριµνα υπέρ των αρρώστων: 
- ∆ιακηρύττει και µαρτυρεί το Ευαγγέλιο του πόνου φωτισµέ-

νου από την Πίστη. 
- Πάντοτε συνόδευσε και θα συνεχίσει να συνοδεύει το κή-

ρυγµα του Ευαγγελίου µε πρωτοβουλίες νοσηλείας και µέριµνας 
υπέρ των πασχόντων, που είναι στρατιές αναρίθµητες. 



- Προσφέρει την εξειδικευµένη συµβολή της µε την ανθρώπι-
νη και πνευµατική συνόδευση των ασθενών. 

- Καλεί τον άνθρωπο να ανοίγεται προς το µήνυµα της αγά-
πης του Θεού, δίνοντας πάντοτε προσοχή στα δάκρυα εκείνου 
που απευθύνεται στο Θεό. 

- Υποστηρίζει τη σπουδαιότητα της ποιµαντικής της νοσηλεί-
ας, µέσα στην οποία παίζουν ένα ρόλο ιδιαίτερης σηµασίας τα 
παρεκκλήσια των νοσοκοµείων, τα οποία συµβάλλουν πάρα πολύ 
στο πνευµατικό καλό όσων διαµένουν µέσα στα υγειονοµικά κέ-
ντρα. 

- Ευνοεί την ανάπτυξη εκείνης της πολύτιµης συµβολής, που 
είναι οι εθελοντές, οι οποίοι µε την υπηρεσία τους δίνουν ζωή σ’ 
εκείνη τη φαντασία της αγάπης, που διαχέει ελπίδα ακόµη και 
µέσα στην ανθρώπινη εµπειρία του πόνου. Ο Ιησούς µπορεί, ακό-
µη και µέσω αυτών των εθελοντών, να συνεχίσει σήµερα να περ-
νάει ανάµεσα στους ανθρώπους, για να τους ευεργετήσει και να 
τους θεραπεύσει. 

 
Ποιο το καθήκον της ΙΑΤΡΙΚΗΣ; 

Η ιατρική έχει ως καθήκον: 
● Να υπηρετεί πάντα τη ζωή: προωθώντας τη και υπερασπι-

ζόµενη αυτήν, από τη σύλληψή της µέχρι τη φυσική της δύση. 
Ακόµη και όταν γνωρίζει ότι δεν µπορεί να νικήσει µια βαριά πά-
θηση, αφιερώνει τις ικανότητές της στο να ανακουφίσει τον πόνο. 

● Να αναγνωρίζει και να σέβεται (ή τουλάχιστο να µην απο-
κλείει) την υπερβατική διάσταση, ηθική και πνευµατική, της αν-
θρώπινης ζωής. 

● Να πραγµατοποιεί και να προάγει την έρευνα και την επι-
στηµονική πρόοδο: 

- ως απίθανο εργαλείο για να καλυτερεύσοµε της συνθήκες 
ζωής και ευηµερίας, 

- µε σεβασµό προς το απαραβίαστο κάθε ανθρώπινου όντος, 
- αποφεύγοντας κάθε πρόθεση καθυπόταξης και εξουσια-

σµού. 
● Να στοχάζεται συνεχώς µε προσοχή σχετικά µε την ίδια τη 

φύση του ανθρώπου, µε την αξιοπρέπειά του ως ανθρώπινου ό-
ντος πλασµένου από το Θεό κατ’ εικόνα και οµοίωσή του. Αυτή η 
απαραβίαστη αξιοπρέπεια του ανθρώπου: 

- θέτει τον άνθρωπο στο κέντρο και στην κορυφή των πάντων 
επάνω στη γη, 

- βρίσκει το θεµέλιό της: 



+ στο µυστήριο της ∆ηµιουργίας και σ’ εκείνο της Λύτρωσης, 
που πραγµατοποίησε ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος Υιός του Θεού, 
ο Λόγος της Ζωής, 

+ στον προορισµό του ανθρώπου, ο οποίος καλείται να είναι 
παιδί του Θεού εν τω Υιώ Του, τον Ιησού Χριστό, και ζωντανός 
ναός του Αγίου Πνεύµατος, µε την προοπτική της αιώνιας ζωής 
κοινωνίας µε το Θεό και µακαριότητας, 

- γίνεται σεβαστή σε οποιαδήποτε περίσταση ή κατάστα-
ση και αν βρίσκεται ο άνθρωπος, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
ανάπτυξής του και αν βρίσκεται (έµβρυο, βρέφος, ενήλικος, 
ηλικιωµένος ή ετοιµοθάνατος). Ακόµη και ο πόνος, η έλλειψη 
συνείδησης ή ο επικείµενος θάνατος δεν µειώνουν την ενδό-
µυχη αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 

● Να θυµάται ότι η διακονία της ιατρικής υπέρ της ζωής και 
της υγείας είναι πάντοτε και οπωσδήποτε µια διακονία που ανα-
φέρεται στο νόηµα του πόνου και του θανάτου. 

● Να δέχεται να ζωογονηθεί από τη χριστιανική έµπνευση, η 
οποία δεν αφαιρεί τίποτα από τον άνθρωπο και από την επιστη-
µονική έρευνα, αλλά απεναντίας τη στηρίζει, τη φωτίζει και την 
κατευθύνει προς την αληθινή και ολοκληρωµένη ευηµερία κάθε 
ανθρώπου και όλου του ανθρώπου. 

 
Ποιο το καθήκον των γιατρών; 

Οι γιατροί έχουν καθήκον: 
● Να είναι διάκονοι της ζωής, η οποία είναι πάντα ένα αγαθό 

από µόνη της και για τον εαυτό της. 
● Να σέβονται τις ηθικές αρχές, που έχουν τις ρίζες τους 

στον ίδιο τον «Όρκο του Ιπποκράτη», ο οποίος λέει: 
- δεν υπάρχει ζωή ανάξια να τη ζήσει κάποιος· 
- δεν υπάρχουν πόνοι, όσο κι αν είναι οδυνηροί, που να 

µπορούν να δικαιολογήσουν την αφαίρεση µιας ανθρώπινης 
ζωής· 

- δεν υπάρχουν λόγοι, όσο υψηλοί κι αν είναι, που να κα-
θιστούν αποδεκτή τη δηµιουργία ανθρώπων που προορίζο-
νται να χρησιµοποιηθούν ή να καταστραφούν. 

● Να συµβάλλουν έµπρακτα στην εξάλειψη των αιτίων του 
πόνου, τα οποία ταπεινώνουν και θλίβουν τον άνθρωπο, και στην 
ανοικοδόµηση ενός κόσµου που ανταποκρίνεται όλο και περισσό-
τερο στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 



● Να θέτουν τον εαυτό τους σε στάση ακρόασης κάθε ανθρώ-
που χωρίς διαφορές και διακρίσεις, και να δέχονται όλους για να 
ανακουφίσουν του πόνους του καθενός. 

● Να βλέπουν στον άρρωστο όχι ένα κλινικό αριθµό, αλλά ένα 
πρόσωπο προς το οποίο να πλησιάσουν µε ανθρωπιά και συµµε-
τοχή: παρόλ’ αυτά, ο άρρωστος παραµένει πάντα πιο µεγάλος 
από την αρρώστια του και η ζωή του πιο µεγάλη από αυτό που 
την απειλεί. 

● Να φροντίζουν βέβαια για τη θεραπεία της αρρώστιας, αλ-
λά κυρίως του αρρώστου, λαβαίνοντας υπόψη τη συµπληρωµατι-
κότητα και την αλληλεξάρτηση όλων των διαστάσεων του προ-
σώπου (φυσικών, αισθηµατικών, ηθικών, πνευµατικών, οικογε-
νειακών, κοινωνικών....). 

● Να λαβαίνουν υπόψη τους όλες τις ανάγκες του ανθρώπου, 
διότι η µόνη αληθινή ανθρώπινη απάντηση, εµπρός στον πόνο 
του άλλου, είναι η αγάπη που καταγίνεται να συνοδεύει τον άρ-
ρωστο, και να µοιράζεται το πρόβληµά του. 

● Στην αναντικατάστατη συµβολή της επαγγελµατικότητάς 
του να προσθέτει την «καρδιά», τη µόνη που είναι σε θέση να 
φθάσει στην «καρδιά» του αρρώστου και να εξανθρωπίσει τις 
οργανωτικές δοµές. 

● Να βιώνουν το επάγγελµά τους ως δωρεά του εαυτού τους 
προς τον άρρωστο (επαγγελµατική αγάπη). 

● Να θυµούνται ότι υπάρχει µια ανάλογη σχέση ανάµεσα 
στην ικανότητα να υποφέρει κανείς και την ικανότητα να βοηθά 
όποιον υποφέρει: όποιος είναι διατεθειµένος να δεχθεί και να υ-
ποµείνει µε εσωτερική δύναµη και µε γαλήνη τα βάσανά του, εί-
ναι περισσότερο ευαίσθητος στον πόνο του άλλου και πιο αφοσι-
ωµένος στο να ανακουφίσει τους πόνους των άλλων. 

● Να εφαρµόζουν την αληθινή συµπόνια, η οποία: 
- προωθεί κάθε λογική προσπάθεια για να διευκολύνει τη θε-

ραπεία του αρρώστου· 
- συνοδεύουν τον άρρωστο µε σεβασµό, αγάπη και αφοσίωση 

καθ’ όλη τη διάρκεια της αρρώστιας του, εφαρµόζοντας όλες τις 
δυνατές ενέργειες και την προσοχή οι οποίες µπορούν να µειώ-
σουν τις ταλαιπωρίες και να ευνοήσουν ένα επίπεδο ζωής όσο το 
δυνατόν γαλήνιο· 

- προκαλούν την αλληλεγγύη και τη µοιρασιά όχι µόνο κοντά 
σ’ αυτόν που πάσχει χωρίς ελπίδα πλέον, αλλά και δίπλα σε ό-
ποιον και για όποιον ζει την εµπειρία του πόνου για ένα αγαπητό 
πρόσωπο· 



- ταυτόχρονα βοηθούν στο σταµάτηµα των ενεργειών, όταν 
καµιά ενέργεια πλέον δεν είναι χρήσιµη για τη θεραπεία. 

 
Ποιο το καθήκον των καθολικών γιατρών; 

Ο καθολικός γιατρός έχει αποστολή: 
● Να εφαρµόζει τα ίδια καθήκοντα που περιγράψαµε πιο πά-

νω, κοινά για όλους τους µη καθολικούς γιατρούς, µε µεγαλύτερη 
αφοσίωση και πνεύµα αυταπάρνησης, µαρτυρώντας την αγάπη 
του Χριστού για τους αρρώστους. 

● Να δίνει προσοχή στις πνευµατικές διαστάσεις του ανθρώ-
που, έχοντας υπόψη του το χριστιανικό νόηµα της ζωής και του 
θανάτου, και το ρόλο του πόνου µέσα στην ανθρώπινη περιπέτει-
α. 

● Να σέβεται πάντοτε µε πιστότητα το νόµο του Θεού, εφαρ-
µόζοντας, αν χρειαστεί, ακόµη και την αντίρρηση συνείδησης α-
πέναντι σε ανθρώπινους νόµους αντίθετους προς το θεϊκό νόµο. 

● Να ξέρει να αναγνωρίζει στο πρόσωπο κάθε αρρώστου τον 
ίδιο το Χριστό, τα χαρακτηριστικά του θεϊκού Του Προσώπου: 
φροντίζοντας τον άρρωστο, ο χριστιανός ξέρει ότι φροντίζει τον 
ίδιο το Χριστό (βλ. Μτ. 25,35-40). 

● Να αντλεί από τη χριστιανική Πίστη την ενίσχυση για το δι-
κό του πόνο, και την ικανότητα να ανακουφίζει τον πόνο του άλ-
λου. 

● Να συνειδητοποιεί ότι είναι εργαλείο της φιλεύσπλαχνης 
αγάπης του Θεού. 

● Να συνεργάζεται µε όσους επιδίδονται στην ποιµαντική του 
πόνου. 

● Να ζωογονεί την ιατρική του υπηρεσία µε τη σταθερή προ-
σευχή προς το Θεό «που αγαπά τη ζωή» (Σοφ. 11,26), ενθυµούµε-
νος πάντα ότι η θεραπεία, σε τελευταία ανάλυση, έρχεται από τον 
Ύψιστο, µε την ιδιαίτερη επίσης µεσιτεία της Αειπαρθένου Μαρί-
ας, την οποία επικαλούµαστε ως «Σωτηρία των ασθενών» και 
«Μητέρα της γνώσης». 

● Να εφαρµόζει όχι µόνο τις ιατρικές θεραπείες αλλά και τις 
πνευµατικές, οι οποίες αποτελούν όχι µόνο µια αισθητή ανάγκη, 
αλλά ακόµη περισσότερο ένα βασικό δικαίωµα κάθε αρρώστου, 
µε συνέπεια να έχουν και αυτή την ευθύνη όσοι νοσηλεύουν τους 
ασθενείς. 

● Να αναρωτιέται για την προσωπική του πνευµατικότητα, 
για το σύστηµα αξιών που καθοδηγεί την ύπαρξή του, για τις α-



παντήσεις που γεννιούνται στην καρδιά του απέναντι στα ερωτη-
µατικά που αφορούν το νόηµα του πόνου και του θανάτου. 

● Να προσφέρει τη χριστιανική ενίσχυση στους αρρώστους 
και τους συγγενείς τους. 

● Να διευκολύνει τον άρρωστο όταν ζητά να λάβει τα Μυστή-
ρια που ίδρυσε ο Χριστός για να βοηθήσει και πνευµατικά τον 
άρρωστο: δηλαδή τα Μυστήρια της Μετάνοιας και Συµφιλίωσης 
(Εξοµολόγηση), της Ευχαριστίας (θεία Κοινωνία, ιδιαίτερα για 
τους ετοιµοθάνατους) και το Ευχέλαιο. 

 
Ποια θετικά στοιχεία προκύπτουν από την αρρώ-
στια; 

Η αρρώστια µπορεί: 
● Να µας βοηθήσει να συνειδητοποιήσοµε τα όριά µας, πόσο 

εύθραυστη είναι η ανθρώπινη φύση µας, ότι είναι προσωρινή η 
πορεία µας πάνω στη γη. 

● Να δηµιουργήσει ένα ευρύ και πυκνό δίκτυο αλληλεγγύης 
σε επίπεδο οικογενειακό και κοινωνικό (εθελοντισµός). 

● Να µας δώσει τη δυνατότητα να µάθοµε να διαβάζοµε το 
σχέδιο του Θεού στη ζωή µας. Το «κλειδί» αυτής της ανάγνωσης 
είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ο Ενσαρκωµένος Λόγος ήρθε να 
συναντήσει την αδυναµία µας παίρνοντάς την επάνω του µέσα 
στο Μυστήριο του Σταυρού. Όποιος έµαθε να δέχεται την αδυνα-
µία του στη ζωή του, διαπιστώνει πόσο ο πόνος, φωτισµένος από 
την Πίστη, γίνεται πηγή ελπίδας και σωτηρίας. 

● Να αποτελέσει µια συγκεκριµένη δυνατότητα, που προσφέ-
ρεται στην ελευθερία µας, για να επιλέξοµε µε τι τρόπο θέλοµε να 
εκπληρώσοµε τη ζωή µας. 

● Να έχει µια αξία λυτρωτική για µας και για τους άλλους. 
Εάν ο πόνος ενώνεται µε τον πόνο του Χριστού, γίνεται συµµετο-
χή στο σωστικό έργο του Ιησού Χριστού, γίνεται µέσον σωτηρίας, 
µπορεί να προσφέρει ηθικές και πνευµατικές ευεργεσίες στον 
πάσχοντα και στην ανθρωπότητα. «Εγώ συµπληρώνω στη σάρκα 
µου ό,τι λείπει στα παθήµατα του Χριστού, υπέρ του σώµατός του 
που είναι η Εκκλησία» (Κολ. 1,24). 

 
Ποιες ευεργεσίες προσφέρει το Ευχέλαιο; 

Αυτό το Μυστήριο, που ίδρυσε ο Χριστός όχι για τους νεκρούς 
αλλά για τους ζωντανούς, δηλαδή για το χριστιανό που είναι βα-
ριά άρρωστος: 



● Χορηγεί ένα ιδιαίτερο δώρο του Αγίου Πνεύµατος: µια χάρη 
ενίσχυσης, ειρήνης και θάρρους: 

- για να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες της αρρώστιας· 
- για να ενωθεί πιο ενδόχυµα στο πάθος του Χριστού· 
- για να συµβάλει στο καλό του Λαού του Θεού. 
● Συγχωρεί όλες τις αµαρτίες, όταν ο άρρωστος δεν έχει µπο-

ρέσει προηγουµένως να τελέσει το Μυστήριο της Μετάνοιας µε 
την Εξοµολόγηση. 

● ∆ιευκολύνει µερικές φορές τη θεραπεία, εάν αυτό συµβάλ-
λει στο πνευµατικό όφελος του αρρώστου. 

● Προετοιµάζει τον άρρωστο για το πέρασµα στην αιώνια ζω-
ή. 

● Επιτρέπει να επωφεληθεί κανείς από την προσευχή ολό-
κληρης της Εκκλησίας: 

- προσευχή που µεσιτεύει για το καλό του αρρώστου· 
- πάσχει µαζί του· 
- προσφέρεται δια του Χριστού στο Θεό Πατέρα. 

 
Ποια είναι η χριστιανική αντίληψη για την παρηγο-
ρητική (µε ισχυρά ηρεµιστικά) νοσηλεία; 

Η χριστιανική Πίστη: 
● Αναγνωρίζει ότι είναι θεµιτή (=επιτρέπεται) και σε ορισµέ-

νες περιπτώσεις είναι αναγκαία η παρηγορητική/καταπραϋντική 
νοσηλεία, που έχει «σκοπό να καταστήσει τον πόνο περισσότερο 
υποφερτό κατά την τελευταία φάση της αρρώστιας και να εξα-
σφαλίσει ταυτόχρονα στον πάσχοντα την κατάλληλη συµπαρά-
σταση» (Ιωάννης Παύλος Β’ στο Evangelium vitae, 65). Αυτή η 
νοσηλεία πράγµατι σκοπό έχει να ανακουφίσει, ιδιαίτερα στον 
ετοιµοθάνατο άρρωστο, ένα µεγάλο αριθµό από συµπτώµατα 
σωµατικού, ψυχικού και διανοητικού πόνου, και γι’ αυτό απαι-
τούν την παρέµβαση µιας οµάδας ειδικών µε γνώσεις ιατρικές, 
ψυχολογικές και θρησκευτικές, που να συνεννοούνται µεταξύ 
τους για να στηρίξουν τον πάσχοντα κατά την κρίσιµη φάση. 

Βεβαιώνει ταυτόχρονα την ανάγκη σεβασµού της ελευθερίας 
των πασχόντων, στους οποίους πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, 
εάν µπορούν, «να ικανοποιήσουν τις ηθικές και οικογενειακές 
τους υποχρεώσεις και κυρίως πρέπει να µπορέσουν να προετοι-
µαστούν µε πλήρη συνείδηση για την οριστική συνάντηση µε το 
Θεό» (προηγ. κείµενο, αρ.65). 

● Συνιστά να χορηγούνται τα παυσίπονα ανάλογα µε την έ-
νταση και τον τρόπο αντιµετώπισης του πόνου, αποφεύγοντας 



κάθε µορφή ευθανασίας, όπως θα συνέβαινε εάν χορηγούνταν 
υπερβολικές δόσεις παυσίπονων µε σκοπό ακριβώς να προκληθεί 
ο θάνατος. 

● Θυµίζει τη θεωρία του λεγόµενου «διπλού αποτελέσµατος», 
που συνδέεται µε τη χρήση αυτών των φαρµάκων, τα οποία από 
τη µια µεριά µειώνουν τον πόνο, και από την άλλη µπορούν να 
δηµιουργήσουν εξάρτηση ή ακόµη και να επιταχύνουν το ολέθριο 
αποτέλεσµα της αρρώστιας: το θάνατο. 

● Ενθαρρύνει το µόρφωση ειδικών σ’ αυτή τη νοσηλεία, ιδιαί-
τερα µε τη δηµιουργία διδακτικών δοµών, στις οποίες να δείξουν 
ενδιαφέρον και ψυχολόγοι και εργαζόµενοι στην ποιµαντική, αλ-
λά και µε τη δηµιουργία κέντρων υποδοχής αρρώστων που βρί-
σκονται σε τελευταίο στάδιο, θυµίζοντας ότι ήδη κατά τον πρώτο 
αιώνα, στον καιρό του Πάπα Αγ. Κλήτου (τρίτου διαδόχου του 
Αποστόλου Πέτρου) η Εκκλησία είχε προβλέψει την ανοικοδόµη-
ση τέτοιων κέντρων. 

 
Τι λέει η χριστιανική Πίστη για την «πάσει θυσία» 
θεραπευτική αγωγή; 

Η χριστιανική Πίστη βεβαιώνει ότι: 
● Το να αρνηθεί κανείς να εφαρµόσει µια «πάσει θυσία» θε-

ραπευτική αγωγή δεν σηµαίνει ότι απορρίπτει τον άρρωστο και 
περιφρονεί τη ζωή του. 

● Το αντικείµενο της απόφασης για την καταλληλότητα να 
αρχίσει ή να συνεχιστεί µια θεραπευτική αγωγή δεν είναι η αξία 
της ζωής του ασθενούς, αλλά η αξία της ιατρικής παρέµβασης 
στον ασθενή [Σηµ. µεταφραστή: δηλαδή η ζωή του ασθενούς έχει 
αξία, αλλά εάν η συγκεκριµένη θεραπευτική αγωγή δεν θα του 
προσφέρει τίποτα, δεν είναι ανάγκη να του την κάνοµε µε το ζό-
ρι]. 

● Η πιθανή απόφαση να µην ξεκινήσει ή να διακοπεί µια θε-
ραπεία πρέπει να θεωρείται ηθικά ορθή όταν αυτή η θεραπεία 
αποδεικνύεται αναποτελεσµατική ή σαφώς δυσανάλογη προς το 
σκοπό στήριξης της ζωής ή επανάκτησης της υγείας του ασθε-
νούς. 

● Η απόρριψη της «πάσει θυσία» θεραπευτικής αγωγής εκ-
φράζει το σεβασµό που οφείλοµε κάθε στιγµή προς τον ασθενή. 

 
Πότε θα τελειώσουν η αρρώστια, ο πόνος και ο θά-
νατος; 



Θα τελειώσουν όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα επανέλθει 
στο τέλος των καιρών, για να ελευθερώσει το σύµπαν από τη 
φθορά και το θάνατο και για να το ανακαινίσει µε «νέους ουρα-
νούς και νέα γη» (2Πετ.3,13). 

 
Raffaello Martinelli, Εφηµέριος της Βασιλικής  
των Αγ. Αµβροσίου και Καρόλου, στη Ρώµη 
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