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Ελπίδα, διακονία και σωτηρία∗ 
 
Του Γεωργίου Α. Τσανανά 
 
 
Προσεγγίσαµε την ελπίδα και τη διακονία από αρκετές πλευρές. Η εκ νέου ανακάλυψη της 
πρώτης είναι προφανής. Το είπε κάποιος πολύ χαρακτηριστικά: «Η χριστιανική ελπίδα είναι 
το τελευταίο χάρισµα, που ως την εποχή µας είχε µείνει κρυµµένο· η εκ νέου ανακάλυψή του 
αποτελεί τη δωρεά του Ευαγγελίου στην εποχή µας». Κάτι παρόµοιο θα µπορούσε να λεχθεί 
και για τον δυναµισµό της διακονίας. Ως ένας πρόσφορος τρόπος για οργανική συσχέτισή 
τους µε τη σωτηρία κρίθηκε να προηγηθεί ανακεφαλαίωση µερικών από τα κύρια σηµεία 
τους ξεχωριστά.  
 

α΄. Ελπίδα 
1. Η ελπίδα δεν είναι ούτε περιθωριακός ούτε πολυτελής τρόπος και λειτουργία ύπαρξης, 
αλλά καθολικός. Είµαι χριστιανός σηµαίνει είµαι άνθρωπος που ελπίζω αλλιώτικα.  

2. Τι ελπίζει ο χριστιανός; Ελπίζει και συνάµα αγωνίζεται ώστε ό,τι είπε, έκανε και 
υποσχέθηκε ο Ιησούς να συνεχίζεται, να πραγµατοποιείται µε συνέπεια, ένταση και πιο 
φανερά.  

3. Πως; Αµφισβητώντας στο όνοµα του Ερχοµένου ό,τι είναι αντίθετο στην κίνηση προς 
αυτόν, ό,τι δηλαδή είναι αντιανθρώπινο και απάνθρωπο, και συνάµα επινοώντας και 
υποστηρίζοντας ό,τι προάγει τη ζωή και την πορεία προς τα εµπρός.  

4. Ο Χριστός, ως ιστορική µορφή και ως συνεχής παρουσία στην ιστορία και τη ζωή, κυρίως 
ως ο Σταυρωθείς και Αναστάς, είναι η αρχή, το θεµέλειο, η εγγύηση και η συναρπαστική 
κλήση για ελπίδα.  

5. Η ελπίδα είναι βλέπουσα, σοφή, αγωνιστική, στρατευµένη, απροσκύνητη, υποµονετική, 
προσγειωµένη, µελλοντοστρεφής, θεοφαντική.  

6. Γεννιέται από την πίστη και τις επαγγελίες του Θεού, είναι το «αίµα της πίστεως» και η 
«θέρµη» της αγάπης. Χωρίς την ελπίδα η πίστη είναι κοντόφθαλµη και η αγάπη χωλή.  

7. Η ελπίδα ελπίζει για όλους και για όλα. Ζει στα σπλάχνα της Εκκλησίας, που είναι 
κοινότητα ελπιζόντων. Απ’ αυτού εξορµά και «µολύνει» τον κόσµο για το νέο, για το 
άγνωστο, είναι ερωτευµένη µε την επιτυχία, αποτελεί το πάθος για το δυνατό αλλά και 
για το αδύνατο – κατά τα κοινά ανθρώπινα κριτήρια.  

8. Η ελπίδα είναι ελπίδα για τη γη, πάνω στην οποία στήθηκε ο σταυρός του Χριστού και 
άνοιξε τον δρόµο για την «καινή κτίση», που δεν αρχίζει µετά το κατώφλι του θανάτου 
και πίσω από την αυλαία αυτού του κόσµου, αλλά µετά από το κάθε βήµα µας, που 
συντονιζεται στην συµπορεία µε τον Χριστό.  

9. Η αυθεντική ελπίδα είναι έµπρακτη. Όσο περισσότερη έµπρακτη ελπίδα τόσο 
περισσότερο κουράγιο για πορεία, που µεταφέρει τα σηµάδια της ελπίδας παραπέρα και 
µακριά από την επικίνδυνη ζώνη των «ρεαλιστών» και των απελπισµένων.  

10. Η ζωή της ελπίδας χρειάζεται τόλµη. Μια τόλµη που στοιχίζει αλλά και που αξίζει, γιατί 
µόνον έτσι διαγράφεται στον ορίζοντα της ζωής και της ιστορίας κάποιο φως, ότι η ζωή 
έχει νόηµα,και µάλιστα µε το παραπάνω.  



Στοιχεία από την ιστοσελίδα του Γεωργίου Α. Τσανανά: www.g-a-tsananas.com 

11. Όποιος ελπίζει ζει έντονα, γνωρίζει νέες πτυχές της ζωής, απελευθερώνεται και 
απελευθερώνει, δηµιουργεί· η ζωή και η δράση του έχουν άλλη ποιότητα, είναι 
πρωτοπόρος, διαβάζei τη ζωή και την ιστορία όχι µόνον µε ό,τι έχει ως τώρα καταγραφεί, 
αλλά και µε ό,τι µπορεί να έλθει ως απροσδόκητο, απρόβλεπτο, νέο και άγνωστο – µέχρι 
τώρα – από την άπειρη αγάπη του ακατάληπτου στην ουσία του Θεού, που είναι, εν 
Χριστώ, το απόλυτο µέλλον του ανθρώπου.  

12. Η ελπίδα δεν µπορεί να ανεχθεί τη µοµφή ότι είναι φτηνή ουτοπία, κι αυτό διότι δεν τείνει 
προς κάτι «που δεν έχει τόπο», αλλά προς κάτι που «ακόµα δεν έχει τόπο». Ο «τόπος» της 
είναι το ελπιζόµενο µέλλον, όπως το άνοιξε ο Χριστός, στόχος της δε το µέλλον αυτό να 
ενεργήσει µέσα στον κόσµο.  

13. Πέρα από τα παραπάνω, η ελπίδα – καθως ζει µε το όραµα του πληρώµατος των εσχάτων 
– βάζει ερωτηµατικά στις κάθε φορά πραγµατώσεις της πίστης, στην Παράδοση, στην 
εκκλησιαστική κατάσταση και δράση, απελευθερώνει για διάλογο, ακόµα και µε άθεους, 
βοηθεί για πληρέστερη θεογνωσία, βοηθεί για σωτήρια θεολογική και εκκλησιαστική 
αυτοκριτική.  

 
β΄. Διακονία 

1. Η διακονία αποτελεί τον έµπρακτο και πιο πειστικό τρόπο παρουσίας και µαρτυρίας της 
στηριγµένης στην πίστη και εκφραζόµενης µε την αγάπη ελπίδας και εκδήλωση της 
ευγνωµοσύνης των διακονούντων προς τον Θεό για όσα τους χάρισε.  

2. Το διακονικό στοιχείο ανήκει στα πρωταρχικότερα γνωρίσµατα της εκκλησιαστικής ζωής 
και αποτελεί τον σκοπό και το τέρµα της θεολογίας. Στην ανάγκη η Εκκλησία µπορει να 
ζήσει για ένα διάστηµα χωρίς θεολογία, όχι όµως και χωρίς διακονία.  

3. Η διακονία βασίζεται στον διακονήσαντα και µέχρι «τερµάτων αιώνος» παρόντα και 
δρώντα ανάµεσά µας σταυρωθέντα και αναστάντα Χριστόν, εµψυχώνεται δε από το Άγιο 
Πνεύµα, που διανέµει τα χαρίσµατα, τα οποία είναι διακονήµατα θεόσδοτα και θεοφιλή 
και που φιλάνθρωπα οικοδοµούν το σώµα της Εκκλησίας και υπηρετούν τη σωτηρία του 
κόσµου ολόκληρου.  

4. Η για πολλούς ιστορικούς λόγους αµφισβητούµενη χριστιανικότητα µπορεί µε αυθεντική 
διακονία να γίνει και πάλι αξιόπιστη. Οι περισσότεροι από τους αρνητές της 
καθιδρυµατικής Εκκλησίας και των πάγιων και άκαµπτων µορφών χριστιανικής 
µαρτυρίας σεβάσθηκαν το πρόσωπο του Χριστού. Στους αληθινά διακονούντες 
χριστιανούς µπορούν να δουν απτή την παρουσία του Χριστού στον άνθρωπο και στον 
κόσµο. Διότι αρχέτυπο της διακονίας είναι ο Ιησούς, και όποιος τον ακολουθεί είναι 
διάκονος του, και αντίστροφα.  

5. Ο ορίζοντας της διακονίας είναι, λόγω της σχέσης της προς την ελπίδα, πέρα για πέρα 
ανοιχτός. Με τη φαντασία και τη δύναµη της αγάπης η διακονία είναι σε θέση να 
προσαρµόζεται στη ρευστότητα και πολλαπλότητα του σύγχρονου κόσµου και να παίρνει 
µορφές ζωντανής παρουσίας µε ταπείνωση, αλλά και δύναµη, εφευρετικότητα και 
γνησιότητα.  

6. Κυρίως η διακονία υπηρετεί την αλλαγή, προσωπική και κοινωνική, καθώς µε την 
πειστική της πράξη κοµίζει στους ανθρώπους και στον κόσµο ολόκληρο κάτι από τον τα 
πάντα µεταβάλλοντα προς το αγαθό Θεόν, προ πάντων τη φιλάνθρωπη αγάπη του. 
Αφυπνίζει έτσι εµπιστοσύνη σ’ αυτόν, που είναι το µόνο βέβαιο µέλλον του ανθρώπου 
και στον οποίο µπορεί να στηρίξει τη χαρά του, τον πόνο του, τα όνειρά του και τη 
δικαίωση της δηµιουργικότητάς του.  
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7. Τέλος, η διακονία µε την τόλµη και την επαναστατικότητά της – που είναι άρρηκτα 
συνδεµένη µε την αυτοθυσία – φέρνει στον επαναστατηµένο και σπαρασσόµενο κόσµο 
µας, που πασχίζει µε οδύνη να περάσει σε κάποια ανώτερη βαθµίδα ανθρωπιάς, σωτήρια 
κρίση, άρνηση του αρνητικού, φως για σωστή διάγνωση, έµπνευση και δύναµη για έξοδο 
και για δηµιουργικά θετικά βήµατα.  

 
γ΄. Σωτηρία 

Κατα τη βιβλική αντίληψη, την αυθεντική χριστιανική γενικά, η σωτηρία είναι βέβαια 
λύτρωση από κάτι, αλλά συνάµα και για κάτι. Δεν είναι µόνον σωτηρία της ψυχής, αλλά και 
του σώµατος, που θα αναστηθεί µετά θάνατον κατά την κοινήν ανάσταση. Αντί για αθανασία 
µιλάµε στη θεολογία σήµερα για πλήρωµα και για ανάσταση. Η κάθαρση, ο αγώνας κατά των 
παθών, κατά του διαβόλου, των «έργων» και των «δυνάµεών» του, δηλαδή ενάντια σε όλες 
τις αρνητικές µορφές ζωής που αλλοτριώνουν τον άνθρωπο, εµπεριέχονται στην έννοια της 
σωτηρίας. Πάλη κατά της ύλης και του σώµατος βέβαια όχι! Περισσότερο όµως ο όρος 
«σωτηρία» έχει θετικό νόηµα. Ας το δούµε µε συντοµία.  

Θα µας διαφώτιζε αρκετά, αν συνειδητοποιούσαµε το περιεχόµενο του 
παλαιοδιαθηκικού Shalom, που φτωχά αποδόδηκε στα ελληνικά µε τη λέξη «ειρήνη». Το 
Shalom εκφράζει µια κατάσταση προσωπικής και κοινωνικής ζωής, που δεν είναι κάτι το 
ατοµικό, µη υλικό και ρηχό «πνευµατικό». Είναι θετική κατάσταση ειρήνης, πλήρους χαράς, 
αγάπης, ανθρώπινης κοινότητας, κοινωνικής αρµονίας, ζωντανής δικαιοσύνης. Σηµαίνει, 
ακόµα, υγεία, ευηµερία, συνανθρωπιά, ευλογία, πληρότητα ζωής, ευτυχία· επίσης καταλλαγή, 
ελευθερία και ελπίδα. Γενικά είναι η σωστή, η σώα και οµαλή, κατάσταση όλων των 
πραγµάτων και σχέσεων, προ πάντων προς τον Θεό.  

 
* 

Στα εξής θα µπορούσε ίσως να συµπυκνωθεί όλη η µελέτη: Ελπίδα και διακονία 
συνδέονται αµεσότατα µε τον Σωτήρα Χριστό και τη ζωή, την ιστορία και το µέλλον του 
ανθρώπου. Η ελπίδα κρατάει ανοιχτό και φωτεινό τον ορίζοντα και ζωντανές τις 
προϋποθέσεις για τη σωτηρία· αυτές τις ενεργοποιεί η διακονία, που αποτελεί τον αυθεντικό 
και απτό δρόµο προς τη σωτηρία. Χωρίς ελπίδα και διακονία δεν υπάρχει σωτηρία.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                
∗ Δηµοσιεύθηκε στο: Ελπίδα, διακονία και σωτηρία (Δυναµικότητα και στράτευση του Χριστιανισµού σήµερα), Θεσσαλονίκη 
1975, σσ.70 (αυτοέκδοση). Β΄ έκδοση, Αθήνα 1980 (έκδ. «Μήνυµα») 


