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Μια παλιά και σύγχρονη εµπειρία
Σ’ ένα κόσµο όπου τα σηµεία αναφοράς και οι θρησκευτικοί
θεσµοί σβήνουν στο πλαίσιο µιας κρίσης, όπου η χριστιανική
πίστη συναντά ισχυρές αντιρρήσεις, πώς να βρει κανείς λόγους
για να ζήσει και να πιστέψει; Πώς να διασχίσει αυτή «τη νύχτα
της πίστης» δίχως να χάσει το θάρρος του;
∆ιαβάζοντας ξανά την εµπειρία της εξορίας στη Βαβυλώνα,
µέσα στην Π. ∆ιαθήκη, που µας κάνει να σκεφτούµε τη σύγχρονη
κατάσταση, ο Éloi Leclerc προτείνει µια στοχαστική µελέτη του
Λόγου του Θεού. Ούτε αφελής αισιοδοξία, ούτε αναδίπλωση
πάνω στο παρελθόν. Πρόκειται να δεχτούµε αυτή «τη νύχτα της
πίστης» όπως κι ο λαός του Ισραήλ στην εξορία, όχι σα µια
καταστροφή αλλά σα µια µυστηριώδη δοκιµασία, φορέα ήδη της
ελπίδας µιας ανανέωσης. Όταν νιώθει κανείς φτωχός κι
αποµακρυσµένος από το Θεό, ίσως αυτή τη στιγµή ο Θεός να
είναι πιο κοντινός.
Μέσα στο καταθλιπτικό τοπίο, η ανθισµένη µυγδαλιά είναι
µια φωτεινή υπέρβαση. Και το ανθισµένο κλαδί λάµπει σα µια
αυγή στη µέση της νύχτας*.
Μετφρ. Αδ. Αγνή Αλµπέρτη

Ο αναγνώστης που επιθυµεί να εµβαθύνει θεολογικά το θέµα
θα βρει ένα άρθρο του π. Bernard Sesboué
µε τίτλο «Η σιωπή του Θεού»
στο περιοδικό Σύγχρονα Βήµατα τ. 124 ∆εκ. 2002

_________
•

Σηµείωµα οπισθοφύλλου του Le peuple de Dieu dans la nuit, των Éditions
Franciscaines, DESCLÉE DE BROUWER, σε µετάφραση αδ. Αγνής
Αλµπέρτη και έκδοση Τάγµατος Α∆ΕΛΦΩΝ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ, Ιούνιος
2006.
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Ο Λαός του Θεού µέσα στη νύχτα
«Αυτό το παράξενο µυστικό,
µέσα στο οποίο ο Θεός
αποτραβήχτηκε…»

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε χριστιανούς που αντιµετωπίζουν µια κοινωνία σε κρίση, και
µια Εκκλησία θεσµικά αδύναµη. Σ’ αυτούς τους άνδρες και σ’ αυτές τις γυναίκες που
αναρωτιούνται πάνω στην πορεία της πίστης τους, δεν ισχυρίζεται να προσφέρει µια έτοιµη
λύση. Τους προσκαλεί, όµως, να δεχτούν αυτή τη νύχτα της πίστης, όχι σα µια καταστροφή,
αλλά σαν έναν εξαγνισµό, φορέα ελπίδα.
Ο πατήρ De Lubac έγραφε γι’ αυτό το βιβλίο: «είναι θαυµάσιο, ένα αριστούργηµα. ∆ε
χρονοτριβεί περιγράφοντας “την παρούσα κρίση” ούτε προτείνει ένα αντίδοτο: αυτό είναι το
αξιοθαύµαστο. Μας αφήνει, τον καθένα µας, µέσα στη νύχτα µας, αλλά µας κάνει να
συναντήσουµε τον Κύριο».
Αυτό το βιβλίο µπορεί και σήµερα να βοηθήσει αυτούς που δυσκολεύονται µέσα στην πίστη
τους και να τους κάνει ν’ ανακαλύψουν µέσα στη νύχτα τους ένα δρόµο ελπίδας.
Ζούµε σ’ ένα κόσµο όπου η πίστη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η κοινωνία µας είναι
οργανωµένη χωρίς καµιά αναφορά στη θρησκεία. Θέλει να είναι αυτάρκης, να στηρίζεται πάνω
σε µια κοσµική βάση. Το διάβηµα του κάθε πιστού είναι ζήτηµα καθαρά προσωπικό. Οι
Εκκλησίες κι οι άλλοι θρησκευτικοί µηχανισµοί, παραµένοντας έξω απ’ αυτό τον κόσµο,
βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας. Ο πιστός βρίσκεται µόνος, χωρίς στήριγµα, µέσα σ’
ένα κόσµο πλουραλιστικό, απέναντι σε µια κυρίαρχη ανταγωνιστική κουλτούρα που δεν
προσφέρει πια κανένα σηµείο.
Αυτό το βιβλίο δείχνει, µε το φωτισµό της Αγίας Γραφής (Βίβλου), πως η πιο σκοτεινή στιγµή
της ιστορίας του λαού του Θεού έγινε η πιο γόνιµη, η πιο «δηµιουργική», τόσο σε επίπεδο της
πνευµατικής ζωής, όσο και σ’ εκείνο της πίστης και της θεολογικής σκέψης.
Η εξορία του ιουδαϊκού λαού, ύστερα από την εθνική καταστροφή του 587 π.Χ., που κράτησε
πενήντα χρόνια, ήταν πραγµατικά για τους πιστούς του Ισραήλ ένα µακρόχρονο νυχτερινό
ταξίδι. Γνώρισαν τότε µια απόλυτη νύχτα των θεσµών που πλαισίωναν το λαό και που
αποτελούσαν την ταυτότητά του: τη βασιλεία, το Ναό, το Ιερατείο, τη Γη της Επαγγελίας, όλα
τους τα είχαν αφαιρέσει. Όλα τα σηµάδια της εκλογής τους από το Θεό, είχαν χαθεί. Η
Ιερουσαλήµ δεν ήταν πια παρά ένας σωρός από ερείπια. Εξόριστος, διασκορπισµένος µέσα στην
απέραντη βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, ανάµεσα σε ειδωλολατρικούς λαούς, ο εκλεκτός λαός
έβλεπε τον εαυτό του να οδηγείται στην πρωταρχική απογύµνωση του ανθρώπου. ∆εν ήξερε σε
ποιόν να προστρέξει. Τι έκανε, λοιπόν, ο Ιαχβέ; Ποια ήταν τα σχέδιά του; Καµιά απάντηση.
Ήταν η απόλυτη σιωπή, η εγκατάλειψη.
Ο λαός του Θεού βαδίζει τότε δισταχτικά µέσα στη νύχτα. Ο Λόγος του Θεού δεν µπορεί πια
να έρθει από τα πύρινα ύψη του Σινά, αλλά µόνο από τα βάθη «της συντριµµένης καρδιάς».
Ξεκινώντας απ’ αυτή τη βασική φτώχεια, οι γιοι του Ισραήλ καλούνται ν’ ανακαλύψουν και
πάλι τη ∆ιαθήκη. Μια ∆ιαθήκη γραµµένη από δω και πέρα µέσα στην καρδιά.
Όταν ο Θεός σωπαίνει µέσα στην ιστορία του κόσµου, πρέπει ο άνθρωπος να γίνει πιο
προσεκτικός, είναι η ώρα που ο Θεός θέλει να µιλήσει στην καρδιά του ανθρώπου: «Θα τον

2

Ανοιχτοί Ορίζοντες τ.1036
Οκτώβριος 2006
3
οδηγήσω στην έρηµο και θα µιλήσω στην καρδιά του» (Ωσηέ 2, 16). Τότε το σηµαντικό είναι να
ξέρει κανείς ν’ ακούσει το Λόγο του Θεού µε την καρδιά του. Μέσα στη σιωπή της νύχτας
υψώνεται το κελάρυσµα των πηγών.
Η Βίβλος µας προσφέρει εδώ µια µοναδική εµπειρία. Αυτή η εµπειρία έχει βιωθεί σ’ ένα
τέτοιο ανθρώπινο βάθος, ώστε αυτή να υπερβαίνει τις ιδιαίτερες ιστορικές περιστάσεις µέσα στις
οποίες είχε διεξαχθεί. Η εµπειρία αυτή αγγίζει το βάθος της ανθρώπινης ύπαρξης κι έτσι αποκτά
µια παγκόσµια διάσταση, µια αξία παραδειγµατική.
Αυτό που πολλοί πιστοί ζουν σήµερα, µέσα στην πορεία της πίστης τους, σχετίζεται µ’ αυτή την
εµπειρία του λαού της Βίβλου. Βέβαια, οι καταστάσεις είναι πολύ διαφορετικές, αλλά κι εµείς
επίσης σκοντάφτουµε στη σιωπή του Θεού, και καλούµαστε να ξαναβρούµε το δρόµο της
καρδιάς µας για ν’ ανακαλύψουµε και πάλι εκεί τη ∆ιαθήκη.
Η βιβλική εµπειρία παρουσιάζεται σα µια προφητεία του µέλλοντος, της πνευµατικής µας
ανάπτυξης. Μας µαθαίνει αυτό που έχουµε κληθεί να βιώσουµε µέσα σ’ ένα εξαγνισµό της πίστης
µας.
Έχουµε εδώ ένα «προφητικό Λόγο» και σύµφωνα µε τη συµβολή της Β΄ επιστολής του Πέτρου:
«Καλά κάνουµε να τον προσέχουµε σαν ένα φως που φέγγει στο σκοτάδι, ωσότου γλυκοχαράξει
το πρωί και ανατείλει στις καρδιές µας ο αυγερινός» (Β΄ Πετρ. 19).
Μετφρ. Αδ. Αγνή Αλµπέρτη

Περιεχόµενα
Εισαγωγή
1. Το τέλος ενός κόσµου
2. Η πιο σκοτεινή ώρα
3. Το προφητικό κάλεσµα
4. Θυµάµαι εγώ για σένα
5. Οι ποταµοί της Βαβυλώνας
6. Η διάβαση του µεσονυκτίου
7. Η εµπειρία της υπερβατικότητας
8. Οι συντριµµένες καρδιές
9. Θύελλα ζωής
10. Η πηγή κι ο ποταµός
11. Ένας νέος λαός
12. Η Γη της επαγγελίας
13. Παρηγορείστε το λαό µου
14. Μια υπέρτατη προφητεία
15. Επί βασιλείας Καίσαρος Αυγούστου
Επίλογος
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Πνευµατικότητα

∆ιάλογος µε το Θεό
Ίσως σου κάνει εντύπωση που επιµένουµε τόσο, να συνδιαλέγεσαι άνετα και
φιλικά µε το Θεό. Σου φαίνεται κάτι το πρωτόγνωρο;
Πολλοί πιστεύουν ότι η προσευχή συνίσταται στην επανάληψη στερεότυπων
εκφράσεων, που κάποτε έµαθαν απέξω και τίποτε περισσότερο. Αυτή είναι η
«προφορική προσευχή» και φυσικά είναι πολύ καλή.
Υπάρχουν όµως κι άλλοι τρόποι και µάλιστα πολυάριθµοι προσευχής. Θα τους
µάθεις σιγά-σιγά.
•

Σήµερα να τι θα προσπαθήσεις να κάνεις

Να βρεις µια στιγµή ηρεµίας κι ένα χώρο όπου κανείς δεν θα σ’ ενοχλήσει.
Προσπάθησε ν’ αποµονώσεις τη σκέψη σου και συνειδητοποίησε το πατρικό
βλέµµα το Θεού που σε περιβάλλει, σαν ένας πατέρας ή µια µητέρα που
παρευρίσκεται στη µελέτη του παιδιού της.
Μετά, προσευχήσου πολύ αργά: «Πάτερ ηµών… άφες ηµίν τα οφειλήµατα
ηµών ως και ηµείς αφίεµεν τοις οφειλέταις ηµών» (Λκ 11, 4).
Άνοιξε τα µάτια της καρδιάς σου! Σκέψου καλά τι λες: «Πάτερ» και «Πάτερ
ηµών».
Άφησε να γεµίσει την καρδιά και το πνεύµα σου ό,τι αυτές οι λέξεις εκφράζουν
και σου υπενθυµίζουν. Ίσως, µόνο µε αυτές τις λέξεις, ν’ απασχολήσεις, να
γεµίσεις όσο χρόνο διαθέτεις. Αν σου συµβεί αυτό, είναι πολύ καλό.
Αλλιώς συνέχισε µε το: «Άφες ηµίν…» και άφησε ν’ ανέβουν στην καρδιά σου
οι σκέψεις και τα αισθήµατα που το ρήµα, η έκφραση αυτή, προκαλεί σε σένα.
Όταν τελειώσεις, επανέλαβε πολύ αργά, ακόµη µια φορά, όλη τη πρόταση και
κάνε πολύ αργά το σηµείο του Σταυρού. Είναι τόσο δύσκολο να περάσεις από τη
µηχανική απαγγελία προσευχών σ’ αυτόν τον προσωπικό τρόπο προσευχής;
•

Μέσα στη µέρα

Άφησε ν’ ανέβει µέσα σου ό,τι έκανες το πρωί. Μερικά δευτερόλεπτα αρκούν.
•

Επανέλαβε το ίδιο το βράδυ

Στις µέρες που ακολουθούν, θα µπορούσες να κάνεις την ίδια εξάσκηση µε
άλλες προτάσεις του «Πάτερ ηµών», µε την προσευχή, «Ψυχή Χριστού» ή και µε
το «Χαίρε Μαρία».
Guy Jonquières s.J.
«Exercices spirituelles»
Μετφρ. Αδ. Αικατερίνη Μαϊδιώτη
Κέρκυρα
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Το µήνα Οκτώβριο 2006
Το Ροδάριο

Ακόµα µια φορά
τα πλήθη των πιστών
συνωστίζονται γύρω από τους ναούς σου
-- Λούρδη, Τήνο, Σύρο
Όποιος κι αν είναι ο τόπος -Θα περιδιαβαίνουν µία-µία τις χάντρες του Ροδαρίου τους,
και θα διαλογίζονται
τα µυστήρια της ζωής του Χριστού.
Παρθένα Μαρία
δέξου όσους καταφύγουν σ’ Εσένα.
∆έξου και εκείνους που δεν θα έρθουν κοντά σου.
δεν έχουµε όλοι την ευκαιρία
να κάνουµε το προσκύνηµα κοντά σου.
Και όµως γνωρίζεις καλά
ότι όσοι αγαπούν τον Υιό σου,
αγαπούν επίσης και τη Μητέρα του.
Μας επαναλαµβάνεις
την αναγγελία του Ιωάννη-Βαπτιστή :
«µεταστραφείτε !»
Είναι µια υπόθεση
που πρέπει πάντοτε να ξαναρχίζουµε.
Πράγµατι, το αντίθετο ενός χριστιανού
δεν είναι ένας άθεος.
το αντίθετο ενός καλού χριστιανού,
είναι ένας χριστιανός
που είναι σίγουρος για τον εαυτό του,
ένας συνηθισµένος χριστιανός.
L. Sintaw, sj

Ανοίγω τους ορίζοντες της προσευχή µου
- ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ, ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥ
-

Για µια πίστη ώριµη, στους χριστιανούς, που παράγει καρπούς.

∆εν πρέπει να το λησµονούµε : η Εκκλησία του Χριστού είναι αποστολική, δηλαδή
σταλµένη, σε πορεία, δεν είναι στάσιµη ούτε εγκαταστηµένη. Βρίσκεται σε Αποστολή!
Ικανή να αναζωογονεί στη χριστιανική κοινότητα, αλλά και στους γύρω της, την πίστη στο
Λόγο του Θεού, ο οποίος αποκαλύπτει το Θεό πλούσιο σε ευσπλαχνία ( Εφεσ. 2,4). Ο
καιρός έχει φθάσει που πρέπει να ετοιµάσουµε τις νέες γενεές των αποστόλων, που δεν θα
διστάζουν να αναγγέλλουν το Ευαγγέλιο. Για κάθε βαπτισµένο είναι ουσιώδες να περάσει
από µια συµβατική πίστη, µια καθώς πρέπει πίστη, σε µια ώριµη πίστη, που εκφράζεται µε
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διαύγεια στις προσωπικές επιλογές, γεµάτες πεποίθηση και κουράγιο. Μόνη, παρόµοια πίστη, που εκφράζεται
και µοιράζεται µέσα από τη λειτουργική ζωή και µέσα από την αδελφική αγάπη, µπορεί να
τροφοδοτήσει και να ενισχύσει την κοινότητα των µαθητών του Κυρίου, που είµαστε, και να
οικοδοµήσει µια Εκκλησία εν πορεία, σε αποστολή, απελευθερωµένη από ψεύτικους
ενδοιασµούς και φόβους, γιατί τροφοδοτείται από την αγάπη του Πατέρα. (Οµιλία του ΙωάννηΠαύλου 2ου : 6.6.2004)

-

Συνεργασία και συνεχής επιµόρφωση στις ιεραποστολές.

Μέλη της Εκκλησίας, χάρη στο βάπτισµά τους, όλοι οι χριστιανοί είναι συνυπεύθυνοι για
την ιεραποστολική δραστηριότητά της. Η συµµετοχή των κοινοτήτων και των πιστών σ’
αυτό το δικαίωµα αλλά και χρέος, καλείται «ιεραποστολική συνεργασία».
Αυτή η συνεργασία είναι ριζωµένη και βιώνεται µέσα από την προσωπική ένωσή µας µε το
Χριστό : όταν είµαστε ενωµένοι µαζί του όπως οι κληµατόβεργες είναι ενωµένες στο κλίµα
(Ιω.15,5) τότε µπορούµε να φέρουµε καρπό. Η αγιότητα ζωής επιτρέπει σε κάθε χριστιανό
να είναι γόνιµος στα πλαίσια της αποστολής της Εκκλησίας : η Β’ Βατικανή Σύνοδος καλεί
«όλους τους χριστιανούς σε µια βαθειά ανανέωση εσωτερική, ώστε να έχουν αληθινή
συνείδηση της προσωπικής τους ευθύνης στη διάδοση του Ευαγγελίου, και αναλαµβάνουν
το µέρος του ιεραποστολικού έργου ανάµεσα σ’ όσους δεν πιστεύουν» (Αποστολή του Λυτρωτή
Αρ. 77 : Συνεργασία στην ιεραποστολική δραστηριότητα)

Προσεύχοµαι
Με τις περικοπές του Ευαγγελίου των Κυριακών
Για ποιο Θεό µιλάµε ; Ποιο είναι το θεµέλιο για την προσευχή;
- Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ( Πνευµατικές Ασκήσεις αρ. 23)
Είναι ωραίο πράγµα να ζητούµε από το Θεό να µας κινητοποιεί ολοκληρωτικά. Αλλά για
ποιο Θεό µιλάµε ; Το ερώτηµα τίθεται σ’ εµάς, όχι εξαιτίας του θεού αλλά εξ αιτίας µας.
Μπορεί να υπάρχει µια πελώρια απόσταση ανάµεσα στο Θεό και στον τρόπο που Τον
φανταζόµαστε.
• Επαληθεύω που βρίσκοµαι
Έστω κι αν δεν έχουµε µεγάλη εµπειρία της πνευµατικής ζωής, µπορούµε να αντιληφθούµε
το περιεχόµενο της πίστης µας. « Ο Θεός µου είναι ο αληθινός Θεός ;»
• Ένα σφάλµα που δεν πρέπει να κάνουµε
Για την επαλήθευση αυτή, είναι µάταιο να ερευνούµε γύρω από το Θεό για να βεβαιωθούµε
ότι οι ιδέες µας γύρω από το Θεό ταιριάζουν µε την πραγµατικότητά του. Η µέθοδος αυτή, η
οποία µας είναι χρήσιµη για πολλά πράγµατα, και την οποία µπορούµε να αποκαλέσουµε
επιστηµονική, είναι µάταιη εδώ και χωρίς αποτέλεσµα γιατί ο Θεός είναι ο απερίγραπτος,
είναι αδύνατο να γίνει ανάλυση του Θεού. Ο Θεός είναι το άπειρο, και δεν έχουµε εµπειρία
γι αυτόν, και είναι µυστήριο, υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες.
• Μια έµµεση µέθοδος
Το µόνο µέσον για να κατορθώσουµε αυτή την επαλήθευση, είναι έµµεσος. Και να ποιο
είναι :
Να επαληθεύσω µε ποιο τρόπο ο Θεός ενεργεί στη ζωή µου.
Αν ο Θεός είναι αληθινά ο Θεός, είναι εκείνος που δηµιούργησε τον άνθρωπο, κάθε
άνθρωπο, εποµένως κι εµένα. Αν µε δηµιούργησε, είναι η µοναδική µου πηγή, είναι ο
µόνος ικανός να µε ξεδιψάσει στη διάρκεια της επίγειας πορείας µου και µε οδηγεί στον
εαυτό του.
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Και όµως υπάρχουν πολλές άλλες πηγές προς τις οποίες κατευθύνοµαι για να πιω. Όλες οι πραγµατικότητες
που µε περιβάλλουν και που µ’ ενδιαφέρουν : οι φιλίες, η εργασία, το χρήµα, κ.ά.
Όλες αυτές οι δηµιουργηµένες πραγµατικότητες µε οδηγούν στο ∆ηµιουργό, ή απεναντίας
πήραν τη θέση του ; Έθεσαν, µήπως, το Θεό σε µια δευτερεύουσα θέση ;
Είναι ένα ερώτηµα που έχει ουσιαστική σηµασία και που πρέπει να ερευνήσω.
Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2006 : 26η Κυριακοδροµίου Β’
Όποιος δεν είναι εναντίον µας, είναι µαζί µας
Μάρκου 9, 38-48
Στην περίοδο αυτή όπου ξαναζωντανεύουν όλες οι δραστηριότητες της κάθε ενορίας, µας
κάνει καλό να ξαναδιαβάσουµε αυτή την περικοπή του Ευαγγελίου. Τα παραγγέλµατα
όπως : φιλοξενίας, µαρτυρίας, αποστασιοποίησης από τα γήϊνα, ανοιχτού πνεύµατος είναι
σε θέση να ενισχύσουν τα σχέδιά µας. Την εποχή που έγραφε ο Μάρκος η Εκκλησία
βρισκόταν σε διωγµό, και είχε την τάση να κλείνεται στον εαυτό της, να µετρά τους
ηµέτερους από τους … άλλους. Καµιά κοινότητα, όµως, δεν µπορεί να µονοπωλήσει το
Πνεύµα του Θεού. Κανένας πιστός δεν µπορεί να µονοπωλήσει τις καλές πράξεις. Το
Ευαγγέλιο µας ωθεί να είµαστε ανοιχτεί προς όλους και προς τον κόσµο. Το κάλεσµα είναι
απαιτητικό : δεν έχουµε το µονοπώλιο της αλήθειας και της χριστιανικής ζωής. ∆εν υπάρχει
δυνατότητα να γίνουµε οι εγγυητές του Χριστού. Ο Χριστός είναι εγγυητής της
αυθεντικότητάς µας, και της αλήθειάς µας.
Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2006 : 27η Κυριακοδροµίου Β’
Η αγάπη, απαιτεί αγώνα
Μάρκου 10, 2-16
Πράγµατι, δεν είναι τυχαίο που η Αγία Γραφή αρχίζει µε µια ωραία πράξη αγάπης. Από
χιλιετίες, από το βιβλίο της Γένεσης µέχρι το βιβλίο της Αποκάλυψης, περνώντας από το
βιβλίο του Άσµατος Ασµάτων, οι πιστοί δεν βρήκαν άλλη τόσο ωραία εικόνα, από την
αγάπη ενός άνδρα και µιας γυναίκας που να θέλει να παρουσιάσει την αγάπη του Θεού.
Ωσάν η αγάπη του ζευγαριού να ήταν η ζωντανή «εικόνα» η οποία να είναι ο καθρέπτης, η
αντανάκλαση του «Υψίστου»…
Αλλά µε την προϋπόθεση ότι, ο άνδρας και η γυναίκα, θα είναι οι καλλιεργητές της αγάπης
τους.
Καταναλώνουµε πολλές δυνάµεις για να επιτύχουµε ένα δίπλωµα, να επιτύχουµε µια
σταδιοδροµία, για να κερδίσουµε χρήµα ή την αναψυχή µας. Και για την αγάπη µας – τη
µόνη µεγάλη υπόθεση της ζωής µας – θα είναι η τελευταία υπόθεση για την οποία θα
έχουµε µόνο λίγο χρόνο να αφιερώσουµε ; Τα κείµενα αυτής της Κυριακής προσκαλούν
τα ζευγάρια να σκεφτούµε στην έγγαµη ζωή τους. Στην ατζέντα τους ξέρουν να κρατήσουν
λίγο χρόνο για να σκεφτούν αυτό που τους ενώνει, να σκεφτούν µε σεβασµό τις διαφορές
τους, που είναι πλούτος και όχι δυσκολία, αν γνωρίζουν να ζητούν συγνώµη ο ένας στον
άλλο, να ανακαινίσουν τη χάρη του µυστηρίου του γάµου που τελέσανε…
Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2006 : 28η Κυριακοδροµίου Β’
Επιτρέπω στον Ιησού να µε σαγηνεύσει
Μάρκου 10, 17-30
Η ιστορία αυτού του νέου, ο οποίος τρέχει προς τον Ιησού µε ενθουσιασµό και στη
συνέχεια αποσύρεται απογοητευµένος, µπορεί να οδηγήσει σε ηθικοπλαστικές αναλύσεις
και σε εύκολες κρίσεις για τον εαυτό του ο καθένας και για τους άλλους.. Στην
πραγµατικότητα πρόκειται για µια συνάντηση και όχι τυχαία : «Ο Ιησούς τον κοίταξε µε
αγάπη». Εδώ βρίσκεται η σηµαντική στιγµή, µέσα σ’ αυτό το βλέµµα αγάπης, που
προµηνύει µια σχέση µοναδική µε το Χριστό, που ανοίγει ένα µέλλον καινούργιο.
Πράγµατι ο λόγος που του απευθύνεται, τον προσκαλεί σε µια περιπέτεια, που τον
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τοποθετεί µπροστά στο άγνωστο και µάλιστα απαιτητικό. Κάλεσµα να απογυµνωθεί από όσα µπορούν να
είναι εµπόδιο στη σχέση αυτή, να ανοίξει τους ορίζοντες της καρδιάς του, ώστε ο Ιησούς να
µπορέσει να εγκατασταθεί. Και όχι µόνο ο ίδιος αλλά και οι φτωχοί µε τους οποίους
καλείται να ταυτιστεί. Ο νέος δεν θα πάρει την απόφαση, τουλάχιστο στα πλαίσια του
κειµένου. Και ο Ιησούς δεν δείχνει να εντυπωσιάζεται, γιατί ίσως να είχε ανάγκη µε
περισσότερα λόγια, ή βλέµµατα για να αισθανθεί τη βεβαιότητα της ασφάλειας της αγάπης
του. Ήταν ανέτοιµος για την περιπέτεια. Με τη βοήθεια του Θεού, στο οποίο «τίποτα δεν
είναι αδύνατο», ας αφήσουµε την αγάπη του Θεού να µας κατακτήσει.
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2006 : 29η Κυριακοδροµίου Β’
∆εν ξέρετε τι ζητάτε…
Μάρκου 10, 35-45
Η επιθυµία των µαθητών δεν τοποθετήθηκε σωστά, και ο Ιησούς τους προτείνει µια νέα
κατεύθυνση, όχι της καρέκλας αλλά της υπηρεσίας, τους καλεί να επαληθεύσουν το αίτηµά
τους. Η επιθυµία τους κατά βάθος είναι να µένουν µε τον Ιησού, αντιλήφθηκαν ότι η
εκπλήρωση της ζωής τους περνά από τον Ιησού και γι αυτό του προτείνουν να γίνουν
κοντινοί συνεργάτες του. Κάνουν λάθος. Θεωρούν τον Ιησού άνθρωπο της εξουσίας και
επιθυµούν να βρεθούν στο δικό του επίπεδο γι αυτό. Ο Ιησούς τους θέτει στο σωστό το
δρόµο: «∆εν ήρθα για να µε υπηρετήσουν, αλλά εγώ να υπηρετήσω». Το να ζήσουµε από
τη ζωή του Ιησού, προϋποθέτει την επιθυµία της υπηρεσίας χωρίς όρια. Πράγµατι ο
δρόµος του ∆ούλου δεν έχει τέλος, απεναντίας ο δούλος είναι ταγµένος να υπηρετεί µέχρι
τέλος. Μπορεί να γίνει γιατί είναι ο ίδιος ο Ιησούς που άνοιξε αυτή την προοπτική και ο
ίδιος ο Ιησούς είναι συνοδοιπόρος σ’ αυτή την πορεία.
Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2006 : 30η Κυριακοδροµίου Β’
Κύριε, δώσε µου το φως
Μάρκου 10, 46-52
Ο τυφλός της Ιεριχώς έχει µια αντίληψη των πραγµάτων που βλέπει πιο µακριά από εµάς,
συχνά. Εκείνος αναγνώρισε τον Ιησού κατάλαβε ποιος είναι ο Ιησούς, έβλεπε µε όλες τις
αισθήσεις τους και φανέρωσε την επιθυµία του να δει τον Ιησού και µε τα µάτια του. «Υιέ
του ∆αβίδ», το βλέµµα της πίστης του ενοχλεί εκείνους που νοµίζουν ότι βλέπουν, ότι
γνωρίζουν. Ο Ιησούς όµως παραµερίζει όλους αυτούς και τον φωνάζει κοντά του.
Εισακούει την παράκλησή του. Ο τυφλός όχι µόνο βλέπει, αλλά και στέφεται απόστολος «
Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Είθε ν’ ακούσουµε κι εµείς την ερώτηση του Ιησού « Τι
θέλεις να κάνω για σένα»!

Γενναιοδωρία
Στις διαπροσωπικές σχέσεις η γενναιοδωρία είναι µια ένδειξη του κατά
πόσο ο ήλιος έχει λιώσει τα άλατα του εγωισµού. Ιδιαίτερα απέναντι στον Κύριο, η
γενναία προσφορά του εαυτού µας είναι η πιο µεγάλη απόδειξη ότι του
επιτρέπουµε να µας αγαπήσει, να µας καθοδηγήσει, να µας κάνει ευτυχισµένους.
Η γενναιοδωρία απέναντι στο Θεό ανταµείβεται και γίνεται µέσο σωτηρίας.
Ο Κύριος δε µας ζητάει ψίχουλα, ούτε ποσοστά προσοχής, αφοσίωσης,
αγάπης, αλλά να είµαστε ολότελα δικοί του, µε τη θέληση, µε τα αισθήµατα, µε
τη διάνοιά µας. Αφοσίωση δε σηµαίνει αφιέρωση (όπως των κληρικών και των
µοναχών). Επιτυγχάνεται από κάθε βαπτισµένο που έχει σχέσεις συνέπειας και
εµπιστοσύνης µε τη χριστιανική διδασκαλία. Η διδακτική ιστορία που ακολουθεί
δηλώνει ότι ο Θεός θέλει να είµαστε σπάταλοι µαζί Του !
Μια µέρα ο Ιησούς είπε στον Πέτρο και τον Ιωάννη:
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- Πάµε να κάνουµε µια βόλτα στο βουνό. Σας παρακαλώ όµως να πάρετε µαζί σας από µια
πέτρα.
Ο Πέτρος που ήταν πραγµατιστής, ρεαλιστής, σκέφθηκε µέσα του, «ν’ ανεβείς
το βουνό είναι κουραστικό, έχει απότοµα περάσµατα και µακρινές αποστάσεις. Με
συµφέρει να πάρω µαζί µου µια µικρή-µικρή πέτρα να µη µε βαραίνει». Έτσι έβαλε
στη τσάντα του µια µικρή πέτρα.
Ο Ιωάννης όµως που ήταν γενναιόδωρος, δίχως να το πολυσκεφτεί, πήρε µια
µεγάλη πέτρα, την έβαλε στον ώµο και ξεκίνησε πίσω από τον Πέτρο ν’ ανεβαίνει το
βουνό. Αφού προχώρησαν αρκετά, ο Ιωάννης ήταν τσακισµένος από την κούραση κι
είχε ιδρώσει πολύ, ενώ ο Πέτρος ήταν φρέσκος-φρέσκος. Γυρίζει για µια στιγµή στον
Ιωάννη και του λέει:
- Ποιος σου είπε να πάρει αυτή τη κοτρόνα µαζί σου! Ο Κύριος είπε να
πάρουµε µια πέτρα, εσύ όµως το παράκανες.
Έφθασαν στην κορυφή ψόφιοι από την κούραση, καταϊδρωµένοι, µε την κοιλιά
τους να γουργουρίζει. Ο Ιησούς κάθισε ανάµεσα τους, τους ζήτησε να βάλουν
µπροστά του τις πέτρες και τις ευλόγησε. Κι αµέσως έγιναν ψωµί. Ο Πέτρος βρέθηκε
µ’ ένα ψωµάκι ενώ ο Ιωάννης µ’ ένα χορταστικό καρβέλι που έφτασε γι’ αυτόν, τον
Ιησού και περίσσεψε και για να δώσει στον πεινασµένο Πέτρο.
Όταν ο Ιησούς ζητάει κάτι, αντί ν’ αρχίζουµε τους υπολογισµούς αν µας
συµφέρει ας τολµήσουµε να του δώσουµε ότι ζητά (αυτό σηµαίνει γενναία
προσφορά). Σ’ αυτόν µάς συµφέρει να τα δώσουµε όλα, και να τα δώσουµε µε
χαρά.
Αυτή την περίοδο ας είµαστε γενναιόδωροι σε χρόνο, σε προσευχή, σε
αγαθοεργία. Αυτός είναι ο κατάλληλος καιρός, αυτός είναι ο καιρός της χάρης.
π. Ιωάννης Ασηµάκης
Θεσσαλονίκη
Κατηχητικά

Προετοιµασία των παιδιών για την πρώτη Κοινωνία
Η οµιλία που ακολουθεί δόθηκε γραπτά σ’ όσους συµµετείχαν σε
Σεµινάριο Κατηχητών τέλη Αυγούστου στην Κολυµπήθρα Τήνου.
Πρωτοδόθηκε στο ίδιο νησί κατά τη δεκαετία του ΄70 όταν,
νεαρός ιερέας, προσκλήθηκα να συµµετέχω σε Κατηχητικό
Συνέδριο που διοργάνωσε ο π. Ρόκος Ψάλτης και προϊστατο ο
µακαριστός Σεβ/τος Ιωάννης Περρής, ποιµενάρχης της τοπικής
Εκκλησίας.
Από ευγνωµοσύνη, εις µνήµην του!
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Κατά την κατήχηση επιδιώκουµε να προετοιµαστούν έµµεσα τα παιδιά στην
πρώτη Κοινωνία. Προτείνουµε να προβλεφτεί µια άµεση προετοιµασία κατά τις
τακτικές συγκεντρώσεις, µε οµιλίες που προβλέπουν οι «Προσανατολισµοί» ή
όποιο άλλο κατηχητικό βοήθηµα. ∆εν αρκούν όµως. Θα χρειαστούν ειδικές
συναντήσεις. Είναι επίσης ωφέλιµο να γίνουν "µικρές πνευµατικές ασκήσεις" ή
κάποια περισυλλογή µε θέµα την Ευχαριστία, προσαρµοσµένες στις ανάγκες των
παιδιών. Υπάρχουν, δυστυχώς, πολλοί κίνδυνοι που µπορούν να παρασύρουν και
να αποσπάσουν την προσοχή του παιδιού προς άλλα ενδιαφέροντα : τα δώρα, το
ντύσιµο, οι φωτογραφίες, το γεύµα... Σε τι συνίσταται η προετοιµασία; -α/ Το παιδί
να αποκτήσει µια στοιχειώδη γνώση των µυστηρίων της πίστης και πιο ειδικά του
Ιησού, του Υιού του Θεού, και –β/ να συλλάβει όσο του είναι δυνατό το νόηµα
της Ευχαριστίας.
Α) Κοινωνώ, σηµαίνει λαβαίνω µέσα µου τον Ιησού: Ενώνοµαι µε αυτόν, ζω
τη ζωή του. Πριν απ’ όλα, το παιδί πρέπει να γνωρίσει τον Ιησού.
1. Να γνωρίζει ότι ο Ιησούς ζει:
Ο Ιησούς πρέπει να είναι για το παιδί ένα πρόσωπο ζωντανό, ο ζων και ένδοξος
Ιησούς, ο Ιησούς της Αναστάσεως. Το παιδί επίσης θα µάθει να του µιλά
προσωπικά, ίσως για λίγες στιγµές µόνο, αλλά η πράξη του αυτή να είναι
αυθόρµητη, δίχως να του το επιβάλει το περιβάλλον.
Η "διδασκαλία" συνίσταται ακριβώς στην αφύπνιση αυτού του αισθήµατος και
στην καλλιέργειά του. Συµβάλλουν, κατά πολύ η δική µας πίστη, το περιβάλλον
και η ατµόσφαιρα των συγκεντρώσεων, η από κοινού προσευχή που γίνεται κατά
τις οµιλίες.
Όσοι έχουν ασχοληθεί µε την προετοιµασία αυτή των παιδιών, θα έχουν ήδη
από εµπειρία απτά παραδείγµατα, κυρίως πάνω στην αυθόρµητη κοινή προσευχή,
την προσευχή που βγαίνει κατ' ευθείαν από τις γνώσεις και τη διδασκαλία, όπως το
παιδί την καταλαβαίνει και όχι από την τυποποιηµένη προσευχή, που µπορεί να
µάθει σαν ποίηµα, αλλά που πολλές φορές δεν καταλαβαίνει. Να, γιατί επιµένουν
τόσο πολύ οι «Προσανατολισµοί», σχεδόν σε κάθε συγκέντρωση, να αναφέρουν
την κοινή ή ατοµική αυθόρµητη προσευχή.
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Υπάρχει κίνδυνος να σχηµατιστεί στην αντίληψη του παιδιού µια λανθασµένη
εικόνα του Ιησού, να γίνει σύγχυση µε µυθικά πρόσωπα, π.χ. µε τη φυσιογνωµία
του Ηρακλή, κ.ά. Ιδίως, όταν στο σχολείο ο δάσκαλος µιλήσει στα παιδιά για
τους "ήρωες" του µυθικού κόσµου των προγόνων µας. Να σηµειωθεί ότι και τα
περισσότερα παιδικά αναγνώσµατα µιλούν συνεχώς για µάγους, µάγισσες,
νεράιδες κ.ά. Εάν το παιδί δεν έχει µια σωστή αντίληψη του παντοδύναµου, του
άγιου Θεού, ο οποίος αγαπά τους ανθρώπους και αποκαλύφθηκε σ' αυτούς, δεν θα
µπορέσει να προσευχηθεί σ' Αυτόν και στον Υιό του, τον Ιησού. Για να γνωρίσει
τον Ιησού, είναι απαραίτητο να έχει πριν το αίσθηµα, ζωντανό, του Θεού. Η
εργασία µιας ολόκληρης χρονιάς του κατηχητικού προγράµµατος αποβλέπει σ'
αυτό. Κυρίως, όταν τα παιδιά έρχονται συχνά στο κατηχητικό µε
προσχηµατισµένες αντιλήψεις, καρπό του οικογενειακού και κοινωνικού
περιβάλλοντος.
3. Να γνωρίζει την εσωτερική ζωή του Ιησού:
Το παιδί θα γνωρίσει τον Ιησού µέσω της παρουσίασης των µεγάλων γεγονότων
της ζωής του, του θανάτου του, της Αναστάσεώς του. Αυτό θα εξαρτηθεί κατά
πολύ, αν ο κατηχητής σεβαστεί το Ευαγγέλιο, αν δεν υπογραµµίσει στις οµιλίες
του δυσανάλογα τα γεγονότα της παιδικής ζωής του Ιησού : ∆εν θα παρουσιάσει
µόνον - και καµιά φορά αυτό συµβαίνει λόγω µιας λανθασµένης ψυχολογίας ή
παιδαγωγικής - τον Ιησού στη φάτνη και στη Ναζαρέτ, αλλά επίσης τον Ιησού που
γιατρεύει τους αρρώστους, που οµιλεί και µας λέει τι επιθυµεί από µας ο Θεός, τον
Ιησού που προσεύχεται και µαθαίνει τους µαθητές του να προσεύχονται, τον Ιησού
που µας ζητάει ο ένας να αγαπά τον άλλο, τον Ιησού που λέει πάντα "ναι" στον
Πατέρα του, που είπε "ναι" ακόµη και στο σταυρικό θάνατο για να µας σώσει.
Oι κατηχητική µέθοδος, κυρίως αυτή των Προσανατολισµών, αποφεύγει τον
κίνδυνο και ακριβώς η πιστότητα στο λειτουργικό κύκλο και η σύνδεση της
κατηχητικής ύλης µε τα διάφορα γεγονότα που η Εκκλησία µνηµονεύει, υποβοηθεί
τον κατηχητή και µυεί το παιδί στη ζωή του Χριστού µέσω της διδασκαλίας της
Εκκλησίας. Να, γιατί υπάρχει στους Προσανατολισµούς ο διαχωρισµός σε
συγκεντρώσεις, ενότητες και τρίµηνα µε κεντρικά θέµατα. Ίσως µερικοί βρίσκουν
πολύ σχολαστική τη µέθοδο ή νοµίζουν ότι τους δεσµεύει. Εντούτοις, είναι πολύ
µελετηµένη και πρακτική γιατί υποχρεώνει τον κατηχητή να ακολουθήσει τη
συγκεκριµένη γραµµή που η Εκκλησία έχει χαράξει και να συµµετάσχει στα
διάφορα γεγονότα της ζωής του Χριστού, ενωµένος στην ίδια διδασκαλία που
ακολουθούν όλα τα αδέλφια του οι χριστιανοί. Έτσι δεν υπάρχει φόβος, ούτε ο
κατηχητής να παρασυρθεί από το ζήλο του, ούτε, και το κυριότερο, να βρεθεί έξω
από το λειτουργικό κύκλο και να έχει φθάσει, π.χ. στην Ανάσταση, όταν η
Εκκλησία εορτάζει τα Χριστούγεννα ή την Πεντηκοστή!
Ο κατηχητής θα προσπαθήσει επίσης, το παιδί να ανακαλύψει βαθιά και
εσωτερικά τη ζωή του Χριστού. Για κάθε γεγονός θα εξετάζει πριν απ' όλα την
ουσία, η οποία είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που ζει συνεχώς στραµµένος
προς τον Πατέρα του. Το Ευαγγέλιο οδηγεί πάντοτε στη βαθιά γνωριµία της ζωής
του Ιησού.
4. Να γνωρίζει επίσης το Πνεύµα του Ιησού και την Εκκλησία:
O Ιησούς µάς παραπέµπει πάντοτε στην επαφή και γνώση µε το Πανάγιο
Πνεύµα και την Εκκλησία.
Ο Ιησούς µας δίνει το Πνεύµα του. Κι αυτό το σηµείο πρέπει να υπογραµµιστεί
εφόσον το παιδί θα λάβει σε λίγο το µυστήριο του Χρίσµατος. Σιγά-σιγά
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µαθαίνουµε στα παιδιά να αυτοσυγκεντρώνονται, να είναι προσεκτικά στο Πανάγιο Πνεύµα. Το
Πνεύµα του Ιησού µας εµψυχώνει και µας δίνει τη δύναµη να κάνουµε αυτό που
µας ζητάει ο Θεός-Πατέρας. Φυσικά είναι πολύ δύσκολο να δώσουµε στα παιδιά
να καταλάβουν από τώρα την ενέργεια του Παναγίου Πνεύµατος, εντούτοις κάτι
καταλαβαίνουν, γιατί ήδη έχουν µάθει ότι ο Θεός είναι Πνεύµα και επίσης
αρχίζουν να νιώθουν κάπως µέσα τους την επίδραση του κακού και του καλού.
Η Εκκλησία: Το παιδί είναι σε θέση να συλλάβει τη σηµασία µιας οικογένειας
πιο εκτεταµένης από εκείνη που αποτελούν οι γονείς και τα αδέλφια του. Είναι
ικανό να καταλάβει τι σηµαίνει να έχει κανείς βαπτιστεί, να είναι παιδί του Θεού,
της Οικογενείας του Θεού. Έµαθε πια, ακολουθώντας το λειτουργικό κύκλο, πως
και ο Ιησούς όταν ήταν στη γη είχε µια οικογένεια που αγαπούσε και τον
αγαπούσαν και πως σιγά-σιγά, όταν µεγάλωσε, πήρε κοντά του τους µαθητές, τους
αποστόλους, τους βαπτισµένους...
Β) Τι πρέπει να έχει υπ’ όψη του ο κατηχητής, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν
το ευαγγελικό και αληθινό νόηµα της Ευχαριστίας; Πώς, δηλαδή, ο ζωντανός
Χριστός στη θεία µατάληψη προσφέρεται στον άνθρωπο και πώς αυτός που
κοινωνάει απαντάει στον Ιησού, το Κύριο;
1. Όταν εκθέτει ο κατηχητής τη διδασκαλία, να µη χωρίζει την κοινωνία από τη
λειτουργία. Πρώτα θα παρουσιάσει τη Λειτουργία ως ανανέωση του ∆είπνου, σε
µια ατµόσφαιρα θρησκευτική και ιερή: ο Ιησούς µας δίνει τον άρτο, ο οποίος είναι
το Σώµα του. Θα παρουσιάσει επίσης τη Λειτουργία ως συµµετοχή, κοινωνία
(µέθεξη) στη θυσία του Ιησού επί του Σταυρού και ως την πιο µεγάλη και ωραία
προσευχή του Ιησού προς τον Πατέρα του. Στη Λειτουργία, ο Ιησούς συνεχίζει να
λέει στον Πατέρα του, όπως όταν ήταν σταυρωµένος στο Γολγοθά: "Πατέρα, όπως
εσύ θέλεις". Μας προσκαλεί να πούµε κι εµείς το ίδιο µαζί του.
2. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πως "όταν λαβαίνει κανείς τον Ιησού" απαντά
κοινωνώντας στο κάλεσµά του : "Λάβετε, φάγετε". Και στη συνέχεια δείχνει ότι
αγαπά τον Ιησού, ότι αποφασίζει να προσπαθήσει να ζήσει όπως ο Ιησούς: - Ο
Ιησούς θα τον βοηθήσει να προσεύχεται. - Ο Ιησούς θα τον βοηθήσει να αγαπήσει
τους άλλους. Ο Ιησούς θα τον βοηθήσει να ευχαριστεί το Θεό και να κάνει το
θέληµα του Πατέρα.
3. Το παιδί που πλησιάζει στην τράπεζα για να κοινωνήσει, πρέπει να είναι σε
θέση να αισθανθεί και να πει: πηγαίνω να λάβω τον Ιησού. Θέλω να του µοιάξω.
Αυτό είναι απαραίτητο, ώστε το διάβηµα του παιδιού να µη λάβει λανθασµένη
αρχή.
Εξάλλου έτσι αποφεύγεται ένα είδος υλιστικής αντίληψης της ευχαριστιακής
παρουσίας που εκδηλώνεται συχνά µε εκφράσεις σαν κι αυτές : "ο Ιησούς είναι
σκλαβωµένος στο αρτοφόριο", "ο Ιησούς κατεβαίνει στο Βήµα", "ο Ιησούς
κρύβεται πίσω από την όστια". Τότε η φαντασία του παιδιού φτερουγίζει και
εύκολα βρίσκει λαβή για να σχηµατίσει µια αντίληψη λανθασµένη.
Επίσης αποφεύγεται µια παρουσίαση συναισθηµατική, όπως: "θα λάβω το
µικρό Ιησού, το Χριστούλη στην καρδούλα µου"! ή ηθικολογική : "αν είσαι καλό
παιδί θα σ' αφήσω να λάβεις τον Ιησού στην καρδιά σου" κ.λπ... Αισθηµατικότητες
ή ηθικολογίες που αποµακρύνουν από την πραγµατικότητα, και που κινδυνεύουν
να απογοητεύσουν τα παιδιά τα οποία, φυσικά, καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο
ό,τι βλέπουν από τα αόριστα συναισθήµατα.
Η πίστη στα λόγια και στη δύναµη του Ιησού ως Θεού θα επιτρέψει στο παιδί
να καταλάβει καλύτερα αυτό το µυστήριο.
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Από τις πρώτες συγκεντρώσεις, δίχως άλλο, προετοιµάζουµε εµµέσως το παιδί να πλησιάσει
τον Κύριό του στο µυστήριο της Ευχαριστίας. Το µυήσαµε σε µερικές
θρησκευτικές στάσεις (σηµείο του σταυρού, γονυκλισία, σταυρωµένα χέρια,
κ.λπ.), για τους ιερούς χώρους (την εκκλησία-ναό, ιερό...) , για ορισµένα ιερά
αντικείµενα (το σταυρό, τα βάϊα) και για ορισµένες διαθέσεις-στάσεις
(ευγνωµοσύνη, χαρά, δοξολογία, αγάπη, σιωπή και αυτοσυγκέντρωση). Θα το
πετύχαµε ευκολότερα ιδίως αν δοκιµάσαµε, κατά την προετοιµασία, τις πρακτικές
εφαρµογές, κ.λπ., να συνδέσουµε όλα αυτά µε τη συγκεκριµένη ζωή του παιδιού.
Επί ένα το τρίµηνο πριν την πρώτη Κοινωνία, η άµεση π ρ ο ε τ ο ι µ α σ ί α
θα συνίσταται : - στην πιο συστηµατική έκθεση του µυστηρίου και της
λατρευτικής πράξης της Λειτουργίας. Θα υπενθυµίσουµε τη βαθιά έννοια της
Ευχαριστίας, αποφεύγοντας εξάρσεις του είδους: "θα είναι η πιο ωραία µέρα της
ζωής σου!", "ο Ιησούς θα µιλήσει στην καρδιά σου"... Το παιδί θα αποθαρρυνθεί
αν δεν "ακούσει" τη φωνή που ίσως τόσο... περίµενε, επειδή ο κατηχητής ή οι
γονείς το είχαν επαναλάβει πολλές φορές!
Θα προσπαθήσουµε να το µυήσουµε ακόµη περισσότερο στην "Ευχαριστία"
µετά την Κοινωνία. "Όταν λάβω τον Ιησού, αποµακρύνω κάθε άλλη σκέψη,
σωπαίνω για να τον λατρεύω. Του λέω: «Ιησού, είσαι ο Υιός του Θεού».
«Eυχαριστώ τον Ιησού», του λέγω πόσο είµαι χαρούµενος να τον δεχθώ, να είµαι
µαζί του, να είναι µέσα µου...
Θα µυήσουµε επίσης το παιδί στον τρόπο µε τον οποίο θα κοινωνήσει, ποια
πρέπει να είναι η στάση του όταν µεταλαµβάνει. Αυτό όµως θα γίνει µε τέτοιο
τρόπο ώστε το παιδί να µπορέσει να έχει εσωτερικά µια στάση σεβασµού που θα
το βοηθήσει η εξωτερική στάση…
Η προετοιµασία στο µυστήριο της Ευχαριστίας δε µπορεί να γίνει µόνο στο
κατηχητικό. Η Οικογένεια, συνεπής στην αποστολή της, οφείλει να εκτελέσει το
έργο της… Πρέπει να διαφωτιστούν κατάλληλα οι γονείς... Υπάρχει δυστυχώς και
η λανθασµένη τακτική : η προσπάθεια των γονέων µετά την Πρώτη Κοινωνία να
χαλαρώνει. Και όµως, το έργο τους δεν ήταν "µέχρι εδώ"! Με αποτέλεσµα η
παρουσία των παιδιών στην ενορία αραιώνει... Αλλά και η Ενοριακή Κοινότητα
επηρεάζει αφάνταστα τη στάση του παιδιού : η µαρτυρία της είναι ωφέλιµος και η
αντιµαρτυρία της καταστρεπτική. Τα παιδιά αντιλαµβάνονται όταν είναι µόνα που
κοινωνούν!... Η ατµόσφαιρα της αληθινής σύναξης των πιστών, η ζωντάνια της
λειτουργικής ζωής στην Ενορία χαράζει στην καρδιά του παιδιού ανεξίτηλες
εντυπώσεις. Η λειτουργική κίνηση για την ανανέωση της λατρείας είναι εξίσου
απαραίτητη. Κι αυτό είναι έργο όλου του Λαού του Θεού.
π. Γαβριήλ Μαραγκός τ.Ι.

Βιβλικά

Από την προσφορά
της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας
•

Ο λόγος του Θεού ενώνει τις προσπάθειες των χριστιανών

Παρουσιάζοντας τη νέα µετάφραση στη νεοελληνική (1997) ο εκδότης
σηµείωνε: «Η παρούσα µετάφραση της Αγίας Γραφής είναι καρπός αγάπης για το
λόγο του Θεού και αποτέλεσµα µακρόχρονης συλλογικής εργασίας µε αίσθηµα
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βαθύτατης ευθύνης». Όποιος δε γνωρίζει από εµπειρία τι σηµαίνει συλλογική εργασία είναι
αδύνατο να αξιολογήσει και να εκτιµήσει τις προσπάθειες όλων των παραγόντων
του έργου. Η επίτευξή του δεν µπορούσε παρά να είναι µακρόχρονη. Κυρίως, όταν
οι στόχοι είχαν τεθεί υψηλά και όχι µόνο στον τοµέα της µετάφρασης. Ο Πρόλογος
συµπληρώνει: η έκδοση «σκοπόν έχει να υποβοηθήσει το σύγχρονο αναγνώστη και
ιδιαίτερα τους νέους… να προσεγγίσουν, κατά το δυνατόν αξιόπιστα, και να βιώσουν
τον πάντοτε επίκαιρο και ζωντανό Λόγο του Θεού».
•

Πρόκειται για ένα πνευµατικό άθλο

Όταν µιλούµε λοιπόν για Βίβλο ή Αγία Γραφή πρέπει να σκεφτούµε ότι
πρόκειται για ένα πολυσύνθετο έργο, για µια ολόκληρη Βιβλιοθήκη! «Η Βίβλος
δεν είναι προϊόν ενός συγγραφέα ή µίας εποχής, αλλά περιλαµβάνει κείµενα που
καλύπτουν µια µακραίωνη χρονική περίοδο, στα οποία αντικατοπτρίζονται οι
γλωσσικές ιδιοµορφίες και τα εκφραστικά µέσα της κάθε εποχής, οι φιλοσοφικές,
θεολογικές και θρησκευτικές ιδέες και αντιλήψεις, καθώς και τα κάθε φορά πολιτικά
και κοινωνικά δεδοµένα».
Με µεγάλη σαφήνεια η Ελληνική Βιβλική Εταιρία (= ΕΒΕ) ξεκαθαρίζει στο
∆ιαδύκτιο µερικά δεδοµένα, αναγκαία για την κατανόηση της ενότητας και της
ποικιλοµορφίας του Βιβλίου και των βιβλίων. Αγγίζει την ιδιαιτερότητα τόσο στην
οριζόντια όσο και στην κάθετη διάσταση της Αγίας Γραφής. «Η Βίβλος δεν είναι
µόνον ανθρώπινο έργο αλλά και θείο, καθώς δεν είναι προϊόν γραφείου, καρπός των
θεολογικών αναζητήσεων κάποιου διανοούµενου ή το κατασκεύασµα κάποιου
ιερατείου, αλλά πίσω από κάθε βιβλικό κείµενο υπάρχει η αποκάλυψη του Θεού
προς το λαό του ο οποίος τη βίωσε, και διατήρησε ζωντανή στην παράδοσή του την
εµπειρία της». Και εύστοχα καταλήγει στο πιο σηµαντικό: «Είναι ακριβώς αυτή η
εµπειρία της αποκάλυψης του Θεού µέσα στην ανθρώπινη Ιστορία το κοινό στοιχείο
που συγκροτεί τούτη τη συλλογή ποικιλόµορφων κειµένων σε ενιαίο σώµα και
προσδίδει τη θαυµαστή της ενότητα σ’ αυτήν από το πρώτο µέχρι το τελευταίο βιβλίο
της».
•

Η Βιβλική Εταιρία

Μπορεί να διερωτηθεί κανείς: τι επέτρεψε αυτόν τον άθλο;… Πολλοί είναι οι
παράγοντες! Ας σταθούµε, σήµερα, στην ιστορική και ποιοτική εξέλιξη, δηλαδή
στα κοµβικά σηµεία µιας πορείας.
«Η Ελληνική Βιβλική Εταιρία δηµιουργήθηκε το 1992, όταν έπαψε πλέον να
υφίσταται η βρετανική αντιπροσωπεία, ως Αστική Εταιρία µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα µε δικό της Καταστατικό που δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά στις 22
∆εκεµβρίου 1992 και τροποποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2000». Βασικά
διοικητικά - και όχι µόνο! - χαρακτηριστικά της: * Η Ελληνική Βιβλική Εταιρία ως
αστική εταιρία αποτελείται από µία Γενική Συνέλευση 33 Μελών, στην οποία
συµµετέχουν µέλη της Ορθόδοξης, της Καθολικής και της Ευαγγελικής
Εκκλησίας. * Η Συνέλευση εκλέγει ανά τριετία ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε ανάλογη
συµµετοχή µελών.
Οι δεσµοί της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας είναι δισδιάστατοι : α/ µε τις
Ηνωµένες Βιβλικές Εταιρίες των οποίων είναι πλήρες µέλος (από το 2.000) και β/
µε τις τοπικές Εκκλησίες. Το άνοιγµα αυτό επιτρέπει τη συνεργασία σε παγκόσµιο
επίπεδο και συνάµα ριζωµένη στη βάση µε τη φυσιογνωµία των τοπικών
Εκκλησιών πετυχαίνει τα οράµατα και οι επιδιώξεις να είναι ρεαλιστικά και να
φέρουν άµεσα καρπό. Στο Ιντερνέτ απ’ όπου αντλώ τις πληροφορίες, γίνεται λόγος
για «µια οικογένεια που απαριθµεί περί τις 120 Βιβλικές Εταιρίες σε όλο τον κόσµο,
οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περίπου 200 χώρες». «Συνεργάζονται µε όλες τις
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χριστιανικές Εκκλησίες για την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση της Αγίας Γραφής σε όλο τον
πλανήτη». Τα αποτελέσµατα και οι επιδιώξεις : «Η Αγία Γραφή ολόκληρη ή
τµήµατά της έχει µεταφρασθεί µέχρι σήµερα σε 2.261 γλώσσες και διαλέκτους.
Υπολογίζεται ότι υπάρχουν ακόµη γύρω στις 4.200 γλώσσες και διαλέκτους που
µένει να µεταφρασθεί η Βίβλος».
Από µερικές δεκαετίες, οι δραστηριότητες της ΕΒΕ άρχισαν να επεκτείνονται
µε γνώµονα την υπηρεσία του λόγου του Θεού : στις εκδοτικές επιτυχίες
προστίθενται - η αµοιβαία ενηµέρωση που αποσκοπεί το ξεπέρασµα προβληµάτων
και προβληµατισµών, - τα επιστηµονικά συνέδρια γύρω από βιβλικές αναζητήσεις
και στόχους, - τις εκδόσεις και προώθηση «ξένων» βιβλικών κειµένων, - τις
ποιµαντικές και κοινωνικές συνεργασίες, - και τα διακριτικά ανοίγµατα που
οδηγούν ενίοτε µέχρι και τη συµπροσευχή.
•

Μια ολοκληρωµένη προσπάθεια

Ωστόσο, κύριος στόχος της ΕΒΕ είναι : η µετάφραση, έκδοση, προµήθεια και
διάθεση της Αγίας Γραφής και η κατά το δυνατόν ευρύτερη διάδοσή της σε
χρήσιµες και καλαίσθητες εκδόσεις και προσιτές τιµές.
Επιχειρώντας να εστιάσει το ξεκίνηµα και το στίγµα της δυναµικής των
προσπαθειών της η ΕΒΕ καταγράφει στην Εισαγωγή της Καινής ∆ιαθήκης στον
τόµο του 1997: «Ο σταυρός του Χριστού, ενώ πραγµατοποιεί τις υποσχέσεις του
παρελθόντος, είναι συγχρόνως το ορόσηµο για την αρχή µιας νέας εποχής. Τα βιβλία
εκείνα, που γράφτηκαν από εµπνευσµένους άντρες της πρώτης Εκκλησίας και
περιέχουν την πραγµατοποίηση των υποσχέσεων του Θεού µε τη ζωή, το θάνατο και
την ανάσταση του Χριστού, την έναρξη δηλ. της βασιλείας του Θεού, καθώς και την
προσδοκία της µελλοντικής ολοκλήρωσής της, ονοµάστηκαν «Καινή ∆ιαθήκη» σε
αντιδιαστολή προς τα βιβλία της προηγούµενης περιόδου της οικονοµίας του Θεού,
της «Παλαιάς ∆ιαθήκης».
- Η Καινή ∆ιαθήκη
Η µετάφραση του κειµένου της Κ. ∆. έγινε µε βάση το εκκλησιαστικό κείµενο
κατά την Πατριαρχική έκδοση του 1904 και στηρίχθηκε σε προηγούµενη
µεταφραστική εργασία (1985), ύστερα από σοβαρή µελέτη και αξιολόγηση των
προτάσεων που διατυπώθηκαν.
Την απόδοση πραγµατοποίησαν οι καθηγητές της Ερµηνείας της Καινής
∆ιαθήκης στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης Π. Βασιλειάδης, Ι.
Γαλάνης, Γ. Γαλίτης, Ι. Καραβιδόπουλος. Στην προηγούµενη µεταφραστική
εργασία (1985), που έγινε από κριτικό κείµενο, είχαν µετάσχει και οι καθηγητές Σ.
Αγουρίδης και Β. Στογιάννος.
- Η Παλαιά ∆ιαθήκη
Η απόδοση στη σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα για τα 39 βιβλία της Παλαιάς
∆ιαθήκης, που το πρωτότυπό τους είναι γραµµένο στα εβραϊκά, έγινε από την
κριτική έκδοση του εβραϊκού κειµένου Biblia Hebraica Stuttgartensia ενώ για τα
βιβλία που το πρωτότυπό τους είναι στα ελληνικά, η απόδοσή τους έγινε από την
επίσης κριτική έκδοση των Εβδοµήκοντα του A. Rahlfs, “Septuaginta”.
Εκτός από τις πληροφορίες αυτές του προλόγου και των εισαγωγών της
εύχρηστου και ολοκληρωµένου τόµου Η Αγία Γραφή του 1997 βρίσκοµε και το
ιστορικό της συνεργασίας ανάµεσα σε επιστήµονες.
«Η καθιέρωση της δηµοτικής, που µεσολάβησε, καθώς και η προτεραιότητα που
δόθηκε από τη Βιβλική Εταιρία στην έκδοση της µετάφρασης της Καινής ∆ιαθήκης
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στη δηµοτική (1985/89), δεν επέτρεψαν την έκδοση της Παλαιάς ∆ιαθήκης ενωρίτερα».
Η µετάφραση της Π. ∆. αποτελεί καρπό επίπονης και µακρόχρονης
προσπάθειας, τριάντα περίπου ετών. Πρωτεργάτης ήταν ο αείµνηστος καθηγητής
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και ∆ιευθυντής της Αποστολικής ∆ιακονίας Βασίλειος
Βέλλας. Ο ίδιος είχε ετοιµάσει τη µετάφραση είκοσι δύο βιβλίων από το εβραϊκό
κείµενο στην καθαρεύουσα, την επίσηµη τότε γλώσσα του ελληνικού κράτους, και
τη διέθεσε το 1968 στη Βιβλική Εταιρία. Για τη συνέχιση του έργου συγκροτήθηκε
µεταφραστική οµάδα αποτελούµενη από τους καθηγητές Πανεπιστηµίου Η.
Οικονόµου (συντονιστής του προγράµµατος), Ν. Παπαδόπουλο, Π. Σιµωτά, Β.
Τσάκωνα, οι οποίοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση της µετάφρασης».
Η ανάγκη, όµως, µιας πιστής στο ιερό κείµενο και κατανοητής από το
σύγχρονο αναγνώστη απόδοσης της Παλαιάς ∆ιαθήκης ήταν επιτακτική, και έτσι η
Βιβλική Εταιρία ανέθεσε στους καθηγητές των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης Β. Τσάκωνα και Μ. Κωνσταντίνου την τελική φάση της
µετάφρασης.
Το ύφος των κειµένων - τόσο της Π.∆. όσο και της Κ.∆.- επιµελήθηκε κυρίως
η φιλόλογος – λογοτέχνις Καίτη Χιωτέλλη.
Προβλέπεται προσεχώς ένα διεθνές συνέδριο γύρω από τη µετάφραση της Π.∆.
στην ελληνική από τους Εβδοµήκοντα όπως και η µετάφραση και έκδοσή της στη
νεοελληνική. Και απ’ ό,τι διαπιστώνω θα συνεχίσουν οι εκπλήξεις!...
Η αποστολή της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας είναι να συµβάλλει µε τις
εκδόσεις της στο πνευµατικό έργο όλων των χριστιανικών Εκκλησιών. Η από 50
χρόνια αδιάκοπη πλατειά χρήση των κειµένων της και η διαπίστωση της
ανάπτυξης των προσπαθειών της, κυρίως στο επίπεδο της συνεργασίας των
χριστιανών στον τόπο µας, µού επιτρέπει αυθόρµητα να καταλήξω στο
συµπέρασµα: η ΕΒΕ πέτυχε τους στόχους της. ∆όξα τω Θεώ!
π. Γαβριήλ Μαραγκός τ.Ι.
Ρεπορτάζ
Η προϊστορία ΕΒΕ
Το έργο της Βιβλικής Εταιρίας στην Ελλάδα
έχει πολύ παλιά ιστορία, µε ρίζες πριν από
την Ελληνική Επανάσταση του 1821!
Η πρώτη µικρή προσπάθεια-ξεκίνηµα έγινε
στις 20 Ιουλίου 1819 στην Κέρκυρα.
Πρόκειται για µια αντιπροσωπεία της
Βρετανικής Βιβλικής Εταιρίας υπό την
επωνυµία "Ιόνιος Βιβλική Εταιρία", µε
πρόεδρο τον τότε πρόεδρο της Συγκλήτου του
Νησιού, τον Εµµανουήλ Θεοτόκη.
Μετά από δέκα µέρες, µια άλλη
αντιπροσωπεία της Εταιρίας άνοιξε στην
Κεφαλονιά. Πρόεδρος του Γραφείου ήταν ο
Επίσκοπος του νησιού.
Τον επόµενο µήνα µια τρίτη αντιπροσωπεία
έκανε την εµφάνισή της στη Ζάκυνθο, και ο
Επίσκοπος του νησιού ήταν ο πρώτος
Πρόεδρος της Εταιρίας εκεί.
Στις 20 Αυγούστου, ιδρύθηκε στην Αθήνα
αντιπροσωπεία της Βρετανικής Εταιρίας µε
πρόεδρο τον Επίσκοπο της πόλης.
Την εποχή αυτή τα Ιόνια Νησιά ήταν κάτω
από τη βρετανική κατοχή..
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Η ΕΒΕ έχει προσφέρει ήδη στον ελληνικό
λαό τρεις µεταφράσεις, σε διάφορα γλωσσικά
επίπεδα και µάλιστα σε ποικίλες χρηστικές
εµφανίσεις:
α) Μετάφραση ολόκληρης της Αγίας Γραφής
από τον αρχιµανδρίτη και Καθηγητή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νεόφυτο Βάµβα
(1850).
β) Μετάφραση της Καινής ∆ιαθήκης από
οµάδα
Καθηγητών
του Πανεπιστηµίου
Αθηνών υπό τον Βασίλειο Βέλλα (1967).
γ) Μετάφραση ολόκληρης της Αγίας Γραφής
στη δηµοτική (1997) από οµάδα 12
Καθηγητών των Θεολογικών Σχολών Αθηνών
και Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες
. Στο ∆ιαδύκτιο :
www.greekbiblesociety.gr
www.biblesociety.org
. Στο Κατάστηµα :
Εµµ. Μπενάκη 50 106 81 Αθήνα Τηλ. 210
38.16.138
. Στα Γραφεία: Τηλ. 210 38.13.020
Φωτό σήµατος
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