
Ο Δεκάλογος, μια διαφορετική προσέγγιση. Από τη διαθήκη των φωνηέντων στα 

σύμφωνα των διαθηκών, του κ. Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου, δρ. Θεολογίας. 

Το παρόν πόνημα αποτελεί απαραίτητο βοήθημα στην Ποιμαντική του Γάμου 

και της Οικογένειας. Ο Δεκάλογος, οι δέκα εντολές, παραδόθηκαν στον Μωϋσή από 

τον Θεό με σκοπό να λυθούν τα διαπροσωπικά και κοινωνικά προβλήματα εκείνης της 

εποχής. Αλλά και στη σημερινή εποχή, ο γάμος και η οικογένεια καλούνται να 

αντιμετωπίσουν ποικίλων μορφών δυσκολίες. Δυστυχώς, οι σύγχρονες κοινωνίες 

προβάλλουν εναλλακτικές μορφές οικογένειας και οδηγούν σε αποϊεροποίηση και 

αποσταθεροποίηση του γάμου. Η οικογένεια, επομένως, έχει ανάγκη άμεσης 

ποιμαντικής υποστήριξης από την Εκκλησία. Η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης 

προβάλλει τρόπους υπέρβασης των δυσκολιών στις ανθρώπινες σχέσεις. 

Συγκεκριμένα, ο Δεκάλογος, με την ερμηνεία και την προσέγγιση που επιχειρεί ο 

συγγραφέας, αποτελούν ένα πρότυπο συμβουλευτικής αντιμετώπισης της 

οικογενειακής ζωής.  

Στον Δεκάλογο, φανερώνεται η Θεία Πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο. Στη 

σύγχρονη κοινωνία παρατηρούμε μία ανατροπή του Δεκαλόγου και την υποταγή του 

ανθρώπου στην «ελευθερία» να ενδίδει στα πάθη του. Ο Δεκάλογος μπορεί να 

συμβάλλει στην ποιμαντική θεωρία και πράξη του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. 

Οι εντολές του Θεού δεν αποτελούν ηθικιστικό φραγμό αλλά οδοδείκτη στη 

σωτηριολογική πορεία του ζεύγους. Ο Χριστός δεν κατήργησε την Παλαιά Διαθήκη 

αλλά την συμπλήρωσε με την Καινή Διαθήκη. Η κάθε εντολή αποτελεί μια συμβουλή 

για το γάμο. 

 –Μας καλεί να μη θεοποιούμε καμία σχέση αφού υπεράνω όλων είναι  η σχέση 

του ανθρώπου με το Θεό.  

–Τα ψεύτικα είδωλα που προβάλλει η σύγχρονη κοινωνία δεν προσφέρουν 

σταθερά θεμέλια για την επίτευξη της οικογενειακής ισορροπίας.  

–Η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη «χαλυβδώνουν» την οικογένεια.  

–Στη ρουτίνα και ταχύτητα της εποχής, ας μην ξεχνούμε την ημέρα του Κυρίου 

και να την αφιερώνουμε απερίσπαστοι από φροντίδες στο Θεό.  

–Η τιμή προς τους γονείς οδηγεί σε μακροημέρευση και ευημερία, αλλά και οι 

γονείς ας μην παροργίζουν τα παιδιά, συμβουλεύει μεταγενέστερα ο απόστολος 

Παύλος.   

–Το ζευγάρι καλείται να σεβαστεί την τιμή και την υπόληψη της οικογένειας.  



–Μέσα σε μια οικογένεια δεν υπάρχει ατομική περιουσία αλλά οικογενειακή 

κοινοκτημοσύνη.  

– Ο έλεγχος του θυμού και η αποφυγή της παρόργισης βοηθά στην αποφυγή 

βιαιοπραγιών.  

–Το ψέμα διαταράσσει την ηρεμία της οικογένειας.  

- Η επιθυμία για ένα υλικό αγαθό ή για κάποιο πρόσωπο οδηγεί ακόμη και σε 

διάλυση της οικογένειας. 

 Παρατηρούμε, με βάση τα ανωτέρω, ότι οι εντολές του Δεκάλογου, είναι 

ουσιαστικά ποιμαντικές συμβουλές πρόληψης των κακοτοπιών, που πιθανόν να 

προκύψουν στην οικογενειακή ζωή αν δεν υπάρξει μέριμνα από τους ποιμένες και τους 

ποιμαινόμενους. Η εντολή, όμως,  που συνοψίζει τις δέκα εντολές, «η ενδεκάτη 

εντολή», είναι η γνήσια και ανυπόκριτη αγάπη προς το Θεό. Στη συνέχεια, η αγάπη 

απευθύνεται  προς τον πλησίον, αλλά προϋποθέτει την αγάπη προς τον εαυτό μας. 

Στο συγκεκριμένο σύγγραμμα, ο συγγραφέας επιχειρεί μια εύστοχη ποιμαντική 

προσέγγιση του Δεκαλόγου, τον οποίο αντικρύζει με μια σύγχρονη οπτική και με 

πλαίσιο τη συμβουλευτική ποιμαντική του γάμου και της οικογένειας.   

 

      Άννα Καπελέρη, M.Th 


