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Τεσσαρακοστή: ευκαιρία µιας ανανέωσης

Με προοπτική το γιορτασµό του Πάσχα, η Εκκλησία προτείνει στους
χριστιανούς να επιδοθούν σε µια πολλαπλή προσπάθεια που θα τους επιτρέψει να ζήσουν πιο συνειδητά κατά τη Μεγάλη Εβδοµάδα το µυστήριο του
Πάσχα, να περάσουν µυστηριακά από τον πόνο και το θάνατο του Ιησού Χριστού στη δόξα της Ανάστασης. Η λατρεία στην οποία καλούνται οι χριστιανοί
όλο πασχαλινό τριήµερο δεν είναι τίποτε άλλο από τη µεγάλη γιορτή της ζωής, της νίκης του θανάτου από το θάνατο όπου ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους τη Ζωή!
Η Τεσσαρακοστή είναι µια περίοδος του λειτουργικού έτους πορείας, άσκησης και δοκιµασίας κατά την οποία ο χριστιανός καλείται να εµβαθύνει
την πίστη του προσωπικά αλλά και συλλογικά, όπως την παλιά εποχή ο λαός
του Ισραήλ έζησε το πέρασµα από την έρηµο, όπου δοκιµάστηκε και ωρίµασε. Την εµπειρία αυτή θα θυµάται ο λαός σύµφωνα µε την πρόσκληση του
Θεού.
Κάλεσµα για µια αληθινή µετάνοια που αγγίζει το νου και την καρδιά και
έχει συνέπειες τόσο στην καθηµερινότητα της ύπαρξης όσο και στη νοοτροπία ατοµικά των πιστών αλλά και των τοπικών χριστιανικών κοινοτήτων, όπως και στο σύνολο της Εκκλησίας. Η τριπλή αυτή διάσταση είναι ο χώρος
όπου η σωτηρία µπορεί να γίνει ορατή.
Όπως κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισµού έτσι και σήµερα, η
σύναξη των πιστών επιτρέπει ο Λόγος του Θεού να γίνει κτήµα της και παράλληλα να περνάει σ’ ένα αποτελεσµατικό άνοιγµα προς τους αδελφούς,
κυρίως στους πιο αδυνάτους.
• Την εµβάθυνση του Λόγου του Θεού την ξεκινάµε µέσα στην ευχαριστιακή σύναξη κατά την ακολουθία του λόγου. Ο πιστός όµως έχει τη δυνατότητα να προεκτείνει τη διαδικασία αυτή σε καθηµερινή ή εβδοµαδιαία βάση, µε το ρυθµό που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του. Οι φετινές περικοπές
των ευαγγελίων της Τεσσαρακοστής µπορεί να γίνουν για µας ευκαιρία φωτισµού. Με διδαχές, µε παραβολές, αλλά κυρίως µε γεγονότα τα οποία γίνονται
«σηµεία» µιας πιο βαθιάς πραγµατικότητας ο Ιησούς προετοίµασε τους µαθητές του να ζήσουν το Πάθος και την Ανάστασή του. Το ίδιο µπορεί να γίνει
και για το χριστιανό του 21ου αι. Οι καλές προθέσεις δεν αρκούν! ∆ίχως προσπάθεια δεν πετυχαίνει ο άνθρωπος πολλά πράγµατα! Το γνωρίζοµε από προσωπική εµπειρία. Το ίδιο συµβαίνει και για την ανάπτυξη της πνευµατικής
µας ζωής…
• Το άνοιγµα προς τους αδελφούς είναι η δεύτερη διάσταση, όχι προαιρετική αλλά αναγκαστική γι’ αυτόν του θέλει να είναι αληθινός χριστιανός
και πιστός στον Ιησού Χριστό, είτε λαϊκός, είτε µοναχός ή µοναχή, είτε κλη1
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ρικός. Η αγάπη έχει την πρώτη θέση. Εκδηλώνεται µε τη γνήσια φιλανθρωπία, µε το σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας. Με τη συνεργασία παρά µε την άµιλλα Και το πεδίο δράσης διαφαίνεται πολύ πλατύ. Αγγίζει τις εσωτερικές στάσεις του καθενός (ό,τι κρύβει η καρδιά), τις συµπεριφορές απέναντι στο συνάνθρωπο (ο άλλος γίνεται αδελφός). ∆εν είναι σπάνιο,
χριστιανοί, πιστοί να ξεχνούν ότι η εµπάθεια, η ζήλια, η κακολογία, η έχθρα,
το µίσος, η εκµετάλλευση… δεν συµβιβάζονται µε την αγάπη, αντίθετα την
καταρρακώνουν και αλλοιώνουν την κοινωνία που πρέπει να επικρατεί σε
κάθε χριστιανική κοινότητα.
π. Γαβριήλ Μαραγκός τ.Ι.

×
«Θυµήσου, Ισραήλ…»
Ένας λαός, ένα πρόσωπο, µια Ιστορία.
Ο Ισραήλ είναι όλα αυτά.
Γραφές, ιδιαίτερα στη Βίβλο, Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη, Γραφές που προηγούνται από το λόγο, αλλά ιδίως από τη µνήµη, µια µνήµη που τελικά είναι
σηµαδεµένη από αυτή την Ιστορία κι εποµένως από τη «βιβλιοθήκη» που είναι η Βίβλος µας.
Έτσι, σήµερα, διαβάζοντας τη Βίβλο, διαβάζουµε µια ιστορία, την ιστορία –
µνήµη του Ισραήλ, δηλ. την ιστορία µας.
Γι’ αυτό δεν πρέπει να µας κάνει εντύπωση που ξαναβρίσκουµε µέσα σ’ αυτή
την µακραίωνη µνήµη, τη βαθιά συνείδησή της, δηλ. µια συνεχή υπενθύµιση:
«Θυµήσου Ισραήλ…».
Τι να θυµάται όµως αυτός ο λαός;
Για ποια µνήµη γίνεται λόγος;
∆ιότι µε τη Βίβλο, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος παρανόησης.
Όµως η Βίβλος απλά µας λέει:
«Μην ξεχάσεις Ισραήλ αυτά που έµαθες, αυτά που οφείλεις να ξέρεις ώστε η
συµπεριφορά σου στη ζωή να είναι σωστή, να είσαι πιστός στο Θεό και στις
εντολές του».
Βέβαια η Βίβλος περιέχει νόµους, κανόνες, αποφθέγµατα, τελετές κ.ά., όλα
όσα δηλ. πρέπει να ξέρει, να συγκρατεί κανείς και ιδίως να εφαρµόζει.
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Όλα αυτά όµως δεν είναι τα πιο σηµαντικά ούτε αυτά και µόνο. ∆ιότι όταν η
Βίβλος λέει: «Θυµήσου Ισραήλ…», εννοεί άλλα πράγµατα. Πριν απ’ όλα και
προπάντων ο πιστός ισραηλίτης, θυµάται το Θεό και προσέχει να µην κάνει
λάθος και τον πάρει για οποιονδήποτε άλλο θεό. Γι’ αυτό πρέπει ν’ ακούει
προσεχτικά, διότι η µνήµη αρχίζει µε την ακοή. «Άκου, Ισραήλ, ο Γιαχβέ, ο
Θεός µας, είναι ο µόνος αληθινός Θεός. Αυτά τα λόγια, που σου υπαγορεύω
σήµερα θα µείνουν χαραγµένα στην καρδιά σου» (∆ευτ 6, 4,6).
Και το εδάφιο: «Θα αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου, µε όλη σου την ψυχή, µε
όλη σου τη δύναµη» (∆ευτ 6, 5) είναι υπόθεση καρδιάς. Ποιος θα τολµούσε
να ξεχάσει αυτό που αγαπά; Ποιος δεν θ’ άκουγε αυτόν που αγαπά και που
του µιλάει; Ακούω και αγαπώ για να θυµάµαι, να µην ξεχνώ, για να κρατάω
γερά στη µνήµη µου. Ιδίως πρόσεχε µη τυχόν και πεις στον εαυτό σου: «Όλα
αυτά έγιναν µε τη δύναµή µου, µε την ισχύ του βραχίονά µου». Θυµήσου το
Θεό σου, τον Γιαχβέ. Εκείνος και µόνο σού έδωσε τη δύναµη να κάνεις όλα
αυτά (∆ευτ 7, 18). Κι επειδή δεν ξεχνάς, αλλά κρατάς πιστά στη µνήµη σου
ό,τι ο Θεός έκανε για σένα, τότε µόνο θα µπορείς να υπακούς στο Νόµο Του.
Αυτή είναι η σειρά της τάξης, της µνήµης: πρώτα γνωρίζεις και αγαπάς, έπειτα συµπεριφέρεσαι σύµφωνα µε το Νόµο αυτού του Θεού που είχε την πρωτοβουλία να εκλέξει εσένα για λαό του ανάµεσα σε τόσους άλλους λαούς,
ώστε αυτός ο εκλεκτός λαός του να Τον θυµάται, να θυµάται ό,τι έκανε για το
λαό του και µε τη σειρά του να εφαρµόζει το Νόµο και τις εντολές του.
Η µνήµη του Ισραήλ δεν είναι γεγονότα, ιστορίες, εντολές και νόµοι. Η µνήµη του είναι µνήµη ευγνωµοσύνης, αναγνώρισης, αγάπης, πιστότητας και ευχαριστίας.
«Θυµήσου Ισραήλ ό,τι ο Θεός έκανε για σένα όταν ήσουν σκλάβος στην Αίγυπτο, πώς σε έβγαλα απ’ αυτή τη δουλεία, πώς σε απελευθέρωσα από το χέρι
του Φαραώ, πώς σου έδωσα τροφή και νερό στην έρηµο, πώς σε οδήγησα σε
µια χώρα όπου ρέει γάλα και µέλι. Μετά απ’ όλα αυτά, αλλά όχι πριν, να θυµάσαι το Νόµο και τις εντολές για να τα εφαρµόζεις».
∆ιότι πριν απ’ όλα πρέπει να υπάρχεις, να είσαι απαλλαγµένος απ’ ότι σ’ εµποδίζει να ζεις ελεύθερος και όρθιος. Κι αν κάποτε ο Θεός σού έδωσε νόµους κι εντολές, είναι για να ζεις καλά σε µια χώρα που σου υποσχέθηκε και
που σου έδωσε ενώ υπέφερες φοβερά κάτω από το ζυγό της σκλαβιάς της Αιγύπτου. Ο Θεός πρώτα έσωσε το λαό του και µετά του έδωσε το Νόµο για να
του πει πώς να ζήσει. Κι αυτό γιατί τελικά ο άνθρωπος πρέπει να διαλέξει τη
ζωή (∆ευτ 30, 15-16).
«Τον Θεό όµως κανένας δεν Τον είδε» µας υπενθυµίζει στην αρχή του Ευαγγελίου του, ο Ιωάννης (Ιω 1, 18). Ούτε ο Μωυσής που παρέλαβε απ’ Αυτόν
το Νόµο και που τόσο επιθύµησε να δει (Εξ 33, 18-23).
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∆εν υπάρχει ένα πρόσωπο, µια εικόνα να δούµε, έστω κι αν απαγορεύονται τα
είδωλα. «Κανένας δεν είδε ποτέ το Θεό» (Ιω 1,18).
Ο Θεός όµως δεν ξεχνά ό,τι υπόσχεται: «Αφού ο Θεός κατά πολλούς και διαφόρους τρόπους, µίλησε κατά την αρχαία εποχή στους πατέρες δια των προφητών, κατά τις έσχατες αυτές µέρες, µας µίλησε µε τον Υιό του» (Εβρ 1, 12).
Μετά το πάθος και το θάνατο του Ιησού, οι γυναίκες έτρεξαν στον τάφο µε
αρώµατα κι εκεί, ο Άγγελος του Κυρίου τους υπενθύµισε: «Μη φοβάστε, ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησού, τον Σταυρωµένο. ∆εν είναι εδώ διότι αναστήθηκε
όπως σας είχε πει… (Ματθ 28, 5-6).
«∆εν το θυµάστε;»
θα µπορούσε να προσθέσει ο άγγελος.
αδ. Αικατ. Μαϊδιώτου
Μετάφραση

×
Ο Πατέρας που είναι άπειρος

Ζ

ούµε σήµερα µέσα σ’ ένα κόσµο όλο και περισσότερο κλειστό, όπου δεν
περνά πια καµιά µεγάλη πνοή, δηµιουργός του µέλλοντος.
Απέναντι σ’ αυτό τον δίχως ελπίδα κόσµο, όπου κι αυτοί ακόµα οι πιστοί
φοβούνται τον ίσκιο τους, ο Ελουά Λεκρέρ, στο έργο του: «Ο Πατέρας που
είναι άπειρος», µας προσκαλεί να διαβάσουµε ξανά το µήνυµα του αποστόλου Παύλου, µέσα στην προς Εφεσίους Επιστολή.
Εντελώς συγκλονισµένος από το ζωντανό πρόσωπο του αναστηµένου Χριστού κι από τη δύναµη του Πνεύµατος του, ο Παύλος έκανε µέσα του τη συναρπαστική εµπειρία του νέου ανθρώπου. Είδε να προβάλει, στους κόλπους
του παλιού εθνικού κόσµου, ένας νέος κόσµος, µια νέα ανθρώπινη κοινότητα,
η Εκκλησία του Χριστού, ανοιχτή σε όλους, απαρχή µιας ανθρωπότητας
συµφιλιωµένης και συναθροισµένης. «Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει
καινούρια» (Β΄ Κορ 5, 17).
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Σ’ αυτό το διπλό φως αυτής της εµπειρίας που τον προωθεί προς το µέλλον,
ο Παύλος ανακαλύπτει το µεγάλο Σχέδιο του Θεού, αποκάλυψη του Πατέρα
που είναι άπειρος. Μας κάνει να δούµε πως η ανθρωπότητα, καλεσµένη από
πάντα να µοιραστεί τη θεϊκή ζωή και τη θεϊκή χαρά, βρίσκει ξανά το δρόµο
του µέλλοντός της, επανασυνδεόµενη, µέσα στον αναστηµένο Χριστό, µε την
ορµή της δηµιουργικής και θεοποιού αγάπης του Πατέρα. Μας ανοίγει έτσι
στην έννοια της ιστορίας µας και του σύµπαντος.
Όραµα ελπίδας απ’ όπου ξεκινά αυτό το κάλεσµα, περισσότερο από ποτέ
σύγχρονο:
«Ξύπνα εσύ που κοιµάσαι,
αναστήσου από τους νεκρούς,
και θα σε φωτίσει ο Χριστός» (Εφ 5, 14β).

×
Β ι β λ ι κά

Ένα µεγάλο σχέδιο αγάπης
• Η αρχική ευλογία (Εφ 1, 1-14)
Μετά από ένα σύντοµο χαιρετισµό, που δεν αναφέρει εξάλλου κανένα ιδιαίτερο παραλήπτη, η επιστολή ανοίγεται σε µια επίσηµη κι εκτενή ευλογία
(1, 3-14). Εµπνευσµένη από την ιουδαϊκή λειτουργία και καθοδηγούµενη από
µια µεγάλη πνοή δόξας, η ευλογία αυτή ευχαριστεί το Θεό για το θαυµάσιο
Σχέδιό του. Ρυθµίζεται από ένα είδος επωδού: «εις έπαινον δόξης». Είναι ένας
ύµνος προς τιµήν της δόξας της χάρης που ο Θεός έκανε σχεδιάζοντας αυτό
το Σχέδιο του οποίου ο Παύλος υπογραµµίζει εδώ την παγκοσµιότητα και την
δωρεάν.
Ας διαβάσουµε αυτή την ευλογία:
«Ευλογηµένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου µας Ιησού Χριστού,
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που µέσω του Χριστού µας δώρισε πλούσιες τις ευλογίες του, πνευµατικές
και ουράνιες.
Μας διάλεξε πριν θεµελιώσει τον κόσµο,
να γίνουµε δικοί του δια του Χριστού, αψεγάδιαστοι στην τελική του κρίση.
Μας προόρισε µε την αγάπη του να γίνουµε παιδιά του δια του Ιησού Χριστού,
σύµφωνα µε το καλόβουλο για µας θέληµά του,
ώστε να τον υµνούµε για την πλούσια χάρη του,
που µας δώρισε δια του αγαπηµένου του Υιού.
Μας λύτρωσε µε το αίµα του Χριστού, συγχώρησε τις αµαρτίες µας
µε την πλούσια χάρη
που µας τη σκόρπισε περίσσια,
µαζί µε κάθε λογής φρόνηση και γνώση.
Μας έκανε γνωστό το µυστήριο του θελήµατός του,
που µε αγαθότητα προσχεδίασε
να πραγµατοποιήσει µε το έργο του Χριστού στην καθιερωµένη στιγµή,
δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια κι επίγεια,
στο πρόσωπο του Χριστού.
∆ια του Χριστού αποκτήσαµε µερίδιο στην κληρονοµιά του Θεού, διότι
αυτό ήταν απαρχής το σχέδιό του,
σύµφωνα µε το οποίο πραγµατοποίησε το θέληµά του.
Για να είµαστε εκείνοι
που υµνούµε τη δόξα του Θεού,
εµείς που από πριν έχουµε στηρίξει την ελπίδα µας στο Χριστό.
Έτσι κι εσείς ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρµόσυνο µήνυµα που
σας φέρνει τη σωτηρία.
Κι αφού πιστέψατε στο Χριστό, σας σφράγισε ο Θεός µε το Άγιο Πνεύµα
που το είχε υποσχεθεί.
Κι είναι το Πνεύµα
εγγύηση για την κληρονοµιά µας,
για το µελλοντικό λυτρωµό µας.
Έτσι θα υµνείται και θα δοξάζεται το µεγαλείο του Θεού».
Είµαστε εδώ µπροστά σ’ ένα µεγάλο ιδρυτικό κείµενο της πίστης µας.
Μας προσφέρει ένα συνολικό όραµα του Σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο
και τον κόσµο. Για να συλλάβουµε το µεγαλείο, πρέπει να το διαβάσουµε ξανά και να το µελετήσουµε.
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«Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου µας Ιησού Χριστού»
(Εφ 1, 3)

Ο Θεός στον οποίο ο Απόστολος απευθύνει αυτή τη µεγάλη ευλογία δεν
είναι ένας οποιοσδήποτε θεός. Είναι «ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου µας
Ιησού Χριστού». Ο Θεός της Αποκάλυψης δεν είναι ένας απρόσωπος και απόµακρος Θεός.
Αποκαλύφθηκε καθ’ όλη την ιστορία στο λαό του Θεού. Χάρη στη σχέση
του µε τους ανθρώπους, ο ίδιος παρουσιάστηκε ως «ο Θεός του Αβραάµ, ο
Θεός του Ισαάκ κι ο Θεός του Ιακώβ» (Εξ 3, 15). Αυτός ο Θεός συνάπτει φιλία µε τους ανθρώπους, είναι ουσιαστικά ο Θεός της ∆ιαθήκης.
Η Βίβλος διηγείται ένα συµβολικό όραµα που εκφράζει καλά αυτή τη
βούληση του Θεού να έρθει σε επαφή, σε σχέση, µε τους ανθρώπους. Είναι το
όραµα της σκάλας του Ιακώβ: «Είδε µια σκάλα που στηριζότανε στη γη και η
κορυφή της άγγιζε τον ουρανό. Πάνω της ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι
του Θεού. Κι ο Κύριος στάθηκε πάνω της και του είπε: Εγώ είµαι ο Κύριος, ο
Θεός των πατέρων σου Αβραάµ και Ισαάκ» (Γεν 28, 12-13α).
Αυτή η σχέση ανάµεσα στο Θεό και τους ανθρώπους δεν έπαψε να γίνεται
όλο και βαθύτερη κατά τη µακρόχρονη ιστορία του λαού του Θεού. Γινόταν
όλο και πιο εσωστρεφής µέχρι τη µέρα που απόκτησε ένα βάθος µιας απόλυτης νέας οικειότητας: «Όταν έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, λέει ο
Παύλος απέστειλε τον Υιό του, που γεννήθηκε από µια γυναίκα…» (Γαλ 4,
4). Στο πρόσωπο του αιώνιου Υιού του ο Θεός ενώθηκε µε την ανθρώπινη
σάρκα µας, σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος εν Ιησού Χριστώ, αληθινός Υιός του
Θεού και συνάµα αληθινός Υιός του ανθρώπου.
Έτσι, µεταδίδοντας την πληρότητα της θεότητάς του στο δούλο του, τον
Ιησού, «ο Θεός του Αβραάµ, του Ισαάκ και του Ιακώβ» έγινε «ο Θεός και
Πατέρας του Ιησού Χριστού». Εν Ιησού, η αιώνια σχέση που υπάρχει στον
κόλπο της Τριάδας, ανάµεσα στον Πατέρα και τον Υιό, αποκτά ένα ιστορικό
πρόσωπο, γίνεται ορατή.
Αυτός ο απερίγραπτος δεσµός µε την ανθρώπινη φύση µας έγινε πραγµατικός «όταν συµπληρώθηκε ο χρόνος».
Αλλά ο Θεός τον είχε προβλέψει, τον είχε θελήσει «πριν τη δηµιουργία του
κόσµου», µας λέει παρακάτω ο Παύλος. Το µεγάλο του Σχέδιο αγάπης σχηµατίστηκε γύρω απ’ αυτό το δεσµό. Ο Θεός, πράγµατι, σχεδίαζε να µεταδοθεί
σ’ όλους τους ανθρώπους, µέσα από τον σαρκωµένο του Υιό.
Μια µέρα, βλέποντας τον Ιησού να προσεύχεται, οι µαθητές του ζήτησαν:
«Κύριε, δίδαξέ µας πώς να προσευχόµαστε». Κι ο Ιησούς τους είπε: «Όταν
προσεύχεστε να λέτε: “Πατέρα” µας» (Λουκ 11, 1-2). Οι µαθητές περίµεναν
7
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από το ∆ιδάσκαλο το τυπικό µιας προσευχής. Ο Ιησούς τους αποκαλύπτει ένα
Όνοµα: το Όνοµα του Θεού που είναι «Πατέρας». «Αββά, Πατέρα», έλεγε ο
Ιησούς στον κήπο των Ελαιών, στη Γεθσηµανή. Έτσι ονόµαζε ο Ιησούς το
Θεό όταν προσευχόταν. Μ’ αυτή τη λέξη «Αββά», τη δανεισµένη από το λεξιλόγιο των παιδιών, ο Ιησούς εξέφραζε την οικεία και µοναδική του σχέση
που τον ένωνε µε το Θεό. Μια σχέση απόλυτα υιϊκή. Ο Θεός ήταν, ουσιαστικά, για τον Ιησού, ο Πατέρας, ο Πατέρας του, δηλαδή µια βαθιά και πλήρη
επικοινωνία ζωής και αγάπης.
Έτσι, ζητώντας από τους µαθητές του να λένε: «Πατέρα», όταν προσεύχονται, ο Ιησούς τους καλεί να τον συναντήσουν µέσα στην απόλυτα υιϊκή
του σχέση µε τον Πατέρα. Τους προσφέρει να συµµετάσχουν στην υιϊκή του
πληρότητα. Όλο το χαρµόσυνο µήνυµα βρίσκεται εδώ. Μεταστρέφοµαι, στο
Ευαγγέλιο, σηµαίνει µαθαίνω να λέω «Πατέρα», όπως ο Ιησούς µόνο ξέρει να
το λέει και µπορεί να το λέει, ανοίγοντας τον εαυτό του στο υιϊκό του Πνεύµα. ∆ιότι µόνο το Πνεύµα µέσα µας µπορεί να πει: «Αββά»: «∆ιότι το Πνεύµα
που σας έδωσε ο Θεός δεν εµπνέει φόβο για το Θεό ούτε κάνει τους ανθρώπους
δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το Πνεύµα µας δίνει το θάρρος να λέµε
το Θεό: Αββά, Πατέρα µου» (Ρωµ 8, 15).
Αββάς, Πατέρας, αυτό είναι το αληθινό όνοµα του Θεού, το µόνο που πρέπει να γνωρίζει κανείς και να το εξυµνεί: «Αγιασθήτω το όνοµά σου, ελθέτω
η βασιλεία σου». Αββά, Πατέρα, αυτό είναι το σύνθηµα που µας ανοίγει τις
πόρτες της Βασιλείας, όπου το παιδί είναι βασιλιάς.
Éloi Leclerc
Προδηµοσίευση
«Ο Πατέρας ο άπειρος» Μια ανάγνωση της προς Εφεσίους επιστολής
Μτφρ. Αδ. Αγνή Αλµπέρτη, Ουρσ.

×
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Ο κόσµος και ο…
Η Γη µπροστά
στην καταστροφή
Τελευταίως πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι µια σηµαντική σύσκεψη επιστηµόνων
για το Περιβάλλον.
Η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ απέδειξε ότι οι εκποµπές ρύπων
ευθύνονται για την απειλητική υπερθέρµανση της Γης.
Για τους επερχόµενους κινδύνους µίλησαν πρακτορεία,, ηµερήσιος και περιοδικός τύπος, κανάλια τηλεόρασης, όπως και το διαδίκτυο. Κανείς πια δεν
µπορεί να εφησυχάσει.
Ούτε ο πολιτικός κόσµος, ούτε η διανόηση, ούτε οι απλοί πολίτες.
«Όλοι κινδυνεύουµε από τις συνέπειες της υπερκατανάλωσης, της απερισκεψίας
και της ανευθυνότητάς µας» (Καθηµερινή σ. 24 της 4/2/07)
Πώς διαχειριζόµαστε το νερό, τα σκουπίδια, τις χωµατερές, τα δάση, τη
θάλασσα;…
Καλούµαστε να αναθεωρήσουµε την κοσµοθεωρία µας,
αλλά και να ληφθούν µέτρα που πρέπει να γίνουν πράξη.
Τι πρέπει να γίνει ώστε η υδρόγειος να βρει την ισορροπία της; Ποια γη
θέλουµε να παραδώσουµε στα παιδιά µας;
Για τους χριστιανούς
ο άνθρωπος είναι συνεργάτης του Θεού στη δηµιουργία και ανάπτυξη του
σύµπαντος αλλά και στην πορεία του ανθρώπου µέσα στην ιστορία.
π. Γ. Μ.

Πριν την καταστροφή
Η αλόγιστη χρησιµοποίηση γαιάνθρακα και πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την κίνηση οχηµάτων, πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστεί, για να
µειωθούν οι παγκόσµιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Είναι, όµως, αυτό εφικτό
χωρίς µια γενικότερη κινητοποίηση και χωρίς συµφωνίες σε παγκόσµιο επίπεδο;
Είχε γίνει µια προσπάθεια µε το περίφηµο και πράγµατι σωτήριο Πρωτόκολλο του
Κιότο, το οποίο, όµως, αρνήθηκαν να το επικυρώσουν οι Ηνωµένες Πολιτείες, µε το
επιχείρηµα, που διατύπωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους, ότι ο περιορισµός των
εκποµπών αερίων θα είχε αρνητική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
[…]
Το πρόβληµα, όµως, δεν περιορίζεται στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου η πίεση των
επιχειρηµατικών κολοσσών µπορεί να φέρει αποτέλεσµα. Η «ενεργειακή επανάστα-
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ση», όπως επισηµαίνει και η «Γκρινπίς» πρέπει να καλύψει επίσης τη ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη χωρών, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία κ.ά.
Χρειάζεται, εποµένως, ένας παγκόσµιος σχεδιασµός για να αξιοποιηθούν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και επιτέλους να συνεργαστούν οι χώρες µεταξύ τους. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί, όταν και ο τελευταίος κάτοικος του πλανήτη αποκτήσει οικολογική συνείδηση µε τη φροντίδα κάθε χώρας.
Στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν σε αφθονία ανανεώσιµες πηγές ενέργειας – ήλιος και
αέρας – και τις περιφρονούµε, πρέπει η «ενεργειακή επανάσταση» να αρχίσει εδώ
και τώρα, για να προλάβουµε την καταστροφή.
Απόψεις
Ελευθεροτυπία 26/1/2007

SOSτε τον κόσµο
Kαµία παράταση, καµία ελπίδα: Aν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα για την προστασία
του πλανήτη, η κατάσταση θα είναι µη αναστρέψιµη έως το 2100, προειδοποιεί το
∆ιακυβερνητικό Πάνελ του ΟΗΕ για τις Kλιµατολογικές Aλλαγές (IPCC) στην έκθεση για το Περιβάλλον που δίνεται στη δηµοσιότητα στις 2 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για τα συµπεράσµατα της πενταετούς µελέτης 2.500 επιστηµόνων, στην πλέον
σφαιρική και ολοκληρωµένη προσέγγιση του προβλήµατος που παρουσιάζεται τα
τελευταία
χρόνια.
Στην προηγούµενη έκθεσή τους, το 2001, οι επιστήµονες του IPCC διατύπωναν την
εκτίµηση ότι είναι απλώς «πιθανόν», κατά 66% έως 90%, οι ανθρώπινες δραστηριότητες να προκαλούν την υπερθέρµανση του πλανήτη. Στη φετινή έκθεση, τα ποσοστά ενισχύονται για να πλησιάσουν την απόλυτη βεβαιότητα…
Ηµερησία της Κυριακής, 4/2/07

∆έκατη τρίτη Στάση
Εδώ το Πάθος παίρνει τέλος κι’ η Συµπάθεια
εξακολουθεί.
∆εν είναι πια ο Χριστός στο Σταυρό. Είναι
µε τη Μαρία. Στα χέρια της τον έχει δεχθεί
καθώς δεν τον αρνήθηκε στον Ευαγγελισµό,
το ίδιο τον δέχεται και τώρα τετελειωµένο.
Τον Χριστό, που πόνεσε ενώπιον όλων, πάλι
στα στήθια της η Μάνα τον έχει κρυµµένο.
Η Εκκλησία παίρνει για πάντα στην αγκαλιά της να φροντίσει τον πολυαγαπηµένο.
Ό,τι είναι του Θεού, ό,τι είναι της µητέρας,
ό,τι από τον άνθρωπο είναι καµωµένο,
το παραλαβαίνει τώρα ολόκληρο, κάτω απ’
το χιτώνα της τόχει τοποθετηµένο.
10
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Το πήρε, το βλέπει, το αγγίζει, το κλαίει, το
καµαρώνει, του κάνει προσευχή,
του είναι το σάβανο και το µύρο, του είναι η
σµύρνα κ’ η ταφή.
Είναι ο Ιερέας και το Βήµα και το Σκεύος
και το εστρωµένο ανώγεω του Μυστηρίου.
Εδώ είναι το τέλος του Σταυρού κι’ η αρχή
του Θυσιαστηρίου.
Paul Claudel
____________________
PAUL CLAUDEL Ο ∆ρόµος του Σταυρού, µτφρ. Τάκη Παπατσώνη, ξυλογρ. Eric Gill
από τις εκδόσεις Ι∆ΕΟΓΡΑΜΜΑ, 2002. ΙSΒΝ 960-7158-17-2
1η έκδοση: Αγγελιαφόρος, 1949

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Το Μάρτιο 2007

Μετάνοια !
Κύριε, τι θα τους κάνεις τους πόνους µας ;
Χαίρεσαι µε το αίµα µας ;
Και ο Θεός απαντάει :
Τι να τις κάνω τις µετάνοιές σας,
και τι να τις κάνω τις θυσίες σας ;
Αποστρέφοµαι από το αίµα των θυσιών σας
που κυλάει πάνω στο βωµό..
Αυτό που έχω ανάγκη είναι δύο πράγµατα :
Πρώτα έχω ανάγκη
από την αυτοκυριαρχία σας
πάνω στις ορέξεις σας,
και πάνω στις φιλοδοξίες σας.
Έχω ακόµη ανάγκη, µεγάλη ανάγκη
από όλες τις στερήσεις που θα κάνετε,
και που θα τις προσφέρετε στους άλλους.
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γιατί, και, σήµερα ακόµη, πεινώ και διψώ,
στο πρόσωπο κάθε αδελφού µου
που βρίσκεται στην αθλιότητα,
και στη στέρηση.
Ονοµάστε το όπως θέλετε,
αλλά εγώ, και πεινώ και διψώ.
Louis Sintas

Ανοίγω τους Ορίζοντες της προσευχής µου
Ο Λόγος του Θεού να γίνεται αποδεκτός και αγαπητός, ώστε να γίνεται βίωµα
καθηµερινό, προσωπικό και συλλογικό.
Σε ποιον να προστρέξω ; Σε ποιον να απευθυνθώ για να βρω στήριγµα, για να θεµελιώσω τη ζωή µου ; Σε ποιον να εµπιστευτώ ;
Που είναι Εκείνος που θα µπορέσει να µου προσφέρει ικανοποιητική απάντηση στην
προσµονή της καρδιάς µου; Πρέπει να αναζητήσω Εκείνον που έχει εξουσία να θεµελιώσει το παγκόσµιο Βασίλειό του δικαιοσύνης και ειρήνης και που οι άνθρωποι αδυνατούν να οικοδοµήσουν από µόνοι τους. Παρόµοια ερωτήµατα απαιτούν την αναζήτηση Εκείνου που δεν µπορεί να γελαστεί ο ίδιος, αλλά ούτε και να γελάσει τους
άλλους, και ο οποίος µπορεί να προσφέρει τη βεβαιότητα.
Οι λαϊκοί, κατηχητές και εµψυχωτές που έχουν δεσµευτεί στην υπηρεσία του
Ευαγγελίου, να επιδιώκουν τη συνεχή επιµόρφωση, η οποία πρέπει να είναι
κύριο µέληµα των υπευθύνων της Εκκλησίας.
Η Κατηχητική είναι στενά συνδεδεµένη µε την υπεύθυνη δραστηριότητα της Εκκλησίας και των χριστιανών µέσα στον κόσµο. Όποιος αποδέχτηκε τον Ιησού Χριστό στη
ζωή του µε την πίστη και προσπαθεί να ενισχύσει την πίστη του µε την κατήχηση,
έχει ανάγκη να ζει σε κοινωνία µε εκείνους που ακολουθούν την ίδια πορεία. Η κατηχητική θα καταντήσει άγονη αν δεν στηρίζεται σε µια κοινότητα πίστεως στην οποία
θα βρει στήριγµα ο κάθε κατηχούµενος. Γι αυτό η επιµόρφωση επιβάλλεται.

Προσεύχοµαι
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Με τις περικοπές του Ευαγγελίου των Κυριακών
Κυριακή 4 Μαρτίου 2007-02-10
2η της Τεσσαρακοστής
Λουκά 9, 28-36 : Μεταµόρφωση
Ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος συνοδεύουν τον Ιησού. Ανεβαίνουν στο βουνό για
να προσευχηθούν. Μέσα στην οικειότητα της στιγµής, οι µαθητές ανακαλύπτουν το
∆άσκαλο να απαστράπτει τη Θεϊκή δόξα. Ο Μωυσής και ο Ηλίας συνοµιλούν µαζί του
για την αναχώρησή του που θα πραγµατοποιηθεί στην Ιερουσαλήµ. Η συνείδηση των
µαθητών ξυπνά από το γεγονός αυτό. Η ταυτότητα του Ιησού τους παρουσιάζεται µέσα από µια λαµπρότητα και µια δύναµη εντελώς καινούργιες.. Είναι ο Εκλεκτός, είναι
ο Μεσσίας που αναγγέλθηκε από τους προφήτες και το Νόµο και την Ηµέρα της Βάφτισής του. Ανακαλύπτουν τον Ιησού ως τον Υιό του Θεού ( Εβρ. 1, 3 ). Στην πορεία
µας προς το Πάσχα ας ξαναανακαλύψουµε τον Ιησού µέσα από τις Γραφές. Ας ζητήσουµε εξηγήσεις και ας µην απογοητευόµαστε. Ας ξαναδιαβάσουµε τα κείµενα της
Γραφής. Είναι ο ∆ούλος των δούλων, ο Μονογενής Υιός του Θεού, ο οποίος πορεύεται µέχρι το τέλος του δρόµου της αγάπης.
Κυριακή 11 Μαρτίου 2007-02-10
3η της Τεσσαρακοστής
Λουκά 13, 1-9 Η άκαρπη συκιά
Με δυσκολία συνειδητοποιούµε την υποµονή του Θεού. Η υποµονή του Θεού δεν περιγράφεται. Και όµως είναι απαιτητικός. Για να µας εξηγήσει µας παρουσιάζει τη φλεγόµενη βάτο που δεν καταστρέφεται, γεγονός αδύνατο για τα ανθρώπινα δεδοµένα.
Και όµως είναι µια πραγµατικότητα στο Θεό. Ο Θεός είναι χωρίς όρια, χωρίς περιορισµούς. Απελευθέρωσε το λαό του από τη σκλαβιά για να τον οδηγήσει στη γη της
Επαγγελίας. Όπως µας λυτρώνει από τα δεσµά που παραλύουν την αγάπη µας, τις
δεσµεύσεις µας, την αλληλεγγύη µας. Μας έστειλε τον Υιό του για να µας πει τον εξανθρωπισµό της αγάπης του. Ο ίδιος ο Υιός, θα κάνει ακόµα ένα βήµα : θα δοθεί ως
τροφή, ως άρτος και οίνος, για να µας φανερώσει ότι δίνεται ολοκληρωτικά. Γίνεται
πηγή για τη ζωή µας, από την ηµέρα του βαπτίσµατος και ξεδιψά όλες τις δίψες µας.
Η αληθινή ζωή, κάποτε µας κάνει να επαναστατούµε, ιδιαίτερα µπροστά στους θανάτους που θεωρούµε άδικους, µε τα δικά µας κριτήρια. Ο Θεός όµως ενεργεί ως Θεός,
και Θεός Αγάπη.
Κυριακή 18 Μαρτίου 2007
4η της Τεσσαρακοστής
Λουκά 15, 1-3.11-32 Παραβολή του Ασώτου

13

Ανοιχτοί Ορίζοντες

τεύχος 1041 * Μάρτιος 2007

Ο Θεός ανορθώνει, δεν καταδικάζει. Τελώνες και αµαρτωλοί πήγαιναν προς τον Ιησού για να τον ακούσουν. Οι Γραµµατείς και οι Φαρισαίοι κατέκριναν τον Ιησού γιατί
τους δεχόταν…
Ακόµα µια φορά, το Ευαγγέλιο έρχεται να αλλάξει την εικόνα που έχουµε σχηµατίσει
για το Θεό. Ποιος είναι αυτός ο Πατέρας που αφήνει το γιό του, να του κλείσει κατά
πρόσωπο την πόρτα και να φύγει ; Τουλάχιστο θα περιµέναµε µια επίπληξη προς το
φυγά στην επιστροφή του, για να του «σπάσει το τσαµπουκά», Και όµως αυτός ο πατέρας σκοτώνει το σιτευτό µοσχάρι για να στήσει γιορτή για την επιστροφή του …
Και όµως ο Θεός Πατέρας, εφόσον γι’ αυτόν πρόκειται, δεν θα ήταν «παντοδύναµος»
αν συµπεριφερόταν σαν εµάς, ή σύµφωνα µε την εικόνα που εµείς έχουµε σχηµατίσει
γι’ αυτόν. Ναι, αληθινά, ο Θεός δεν επιβάλλεται στον άνθρωπο, που έπλασε. Απεναντίας τον αφήνει ελεύθερο, έστω και µε τον κίνδυνο να κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του! Έτσι. Λοιπόν, διαγράφεται το πορτρέτο του Θεού, σ’ αυτή την περίοδο της
Τεσσαρακοστής : ένας Θεός όλος υποµονή και γεµάτος συµπόνια, «αργός στην οργή
και γεµάτος αγάπη», ένας Θεός που δεν καταδικάζει. ένας Θεός που δεν µας εγκαταλείπει, όµως, γονατιστούς από το βάρος της ενοχής µας, ούτε εγκλωβισµένος στις
ηθικολογίες µας. Είναι ένας Θεός, Πατέρας που ανορθώνει και ξαναδίνει ζωή
Κυριακή 25 Μαρτίου 2007
5η της Τεσσαρακοστής
Ιωάννη 8, 1-11 : Η µοιχαλίδα
Πέρα από την αµαρτία. Πορευόµαστε ολοταχώς προς τη νύχτα του Πάσχα, κατά την
οποία η Εκκλησία µε τόλµη θα ψάλλει: «Μακάρια η αµαρτία που µας αξίωσε µε παρόµοιο Λυτρωτή». Είναι απαραίτητο το βλέµµα της πίστης, όταν η αµαρτία και το κακό που επιφέρει µας συγκλονίζουν. Αλλά είναι, πράγµατι «µακάριο το σφάλµα» για τη
γυναίκα της περικοπής του Ευαγγελίου που την οδήγησε σε µια αναγεννησιακή συνάντηση µε τον Ιησού, που την ανορθώνει και της προτείνει ένα προσανατολισµό για
τη µετέπειτα ζωή της. ∆εν είναι τόσο η παραβίαση ενός ηθικού κώδικα, όσο η µη ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού που µας αποπροσανατολίζει από τον προορισµό
για τον οποίο δηµιουργηθήκαµε: την ευτυχία να ζούµε σε κοινωνία µαζί Του. Ο Ιησούς δεν συγχέει τη γυναίκα µε τις πράξεις της. Καταδικάζει την αµαρτία όχι όµως τον
αµαρτωλό που θέλει να επιστρέψει. Ο Ιησούς δεν παραβλέπει την ευθύνη της για την
αµαρτία της, αλλά ανοίγει µπροστά της µια προοπτική, ένα µέλλον.
Μετάφραση – ∆ιασκευή
π. ∆ηµήτριος ∆αλέζιος
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Τοπική Εκκλησία
Εµείς και ο φτωχός συνάνθρωπός µας

Ποιος θα το αρνηθεί ότι η εµφάνιση κάποιου µας γοητεύει και η στάση
µας απέναντι σ’ αυτούς που συναναστρεφόµαστε διαφέρει συχνά ανάλογα µε
την οικονοµική και την κοινωνική τους κατάσταση. Ακόµα και µέσα στις χριστιανικές κοινότητες δεν µπορούµε ν’ αρνηθούµε ότι συµπεριφερόµαστε ανάλογα µ’ αυτά τα κριτήρια κι ας γνωρίζουµε ότι είναι αντίθετες µε το πνεύµα
του Ευαγγελίου αυτές οι συµπεριφορές µας.
Η προτίµηση του Θεού προς τους φτωχούς πολλές φορές δύσκολα γίνεται
κατανοητή από εµάς όταν η ανθρώπινη φύση τείνει να αποκτήσει όλο και περισσότερα. Ο λαός που είναι σοφός λέει: «Όποιος θέλει να είναι πραγµατικά
πλούσιος να µην σκέφτεται να κάνει την περιουσία του µεγαλύτερη, αλλά την
πλεονεξία του µικρότερη».
Ο ίδιος ο Κύριος είπε στους αποστόλους του: «Ήρθα για να σας υπηρετήσω». Γιατί λοιπόν κι εµείς - εάν θέλουµε να λεγόµαστε πραγµατικοί χριστιανοί - να µην υπηρετήσουµε τους πιο φτωχούς από τους αδερφούς µας; Ας µην
αποµονωνόµαστε από το συνάνθρωπό µας και ιδιαίτερα από το φτωχό. Ας
µην αποµονωνόµαστε µε την αιτιολογία ότι δεν µας καταλαβαίνει.
Η διάκριση µεταξύ ενός αληθινού και ενός ψευδή φτωχού είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Ας είµαστε καλοπροαίρετοι απέναντί του.
Φτωχός είναι ο πρόσφυγας, ο αναλφάβητος, ο µοναχικός, αυτός που πεινάει, αυτός που βλέπει την ελευθερία του να περιορίζεται, οι γυναίκες που είναι
θύµατα εκµετάλλευσης, τα παιδιά που µεγαλώνουν χωρίς γονείς, τα παιδιά
που κακοποιούνται, τα ορφανά εξαιτίας των πολέµων, ο εγκαταλελειµµένος
γέρος, ο τυφλός… Υπάρχουν χιλιάδες µορφές φτώχειας, κι αυτός που δεν έχει
τη δυνατότητα να εκφραστεί, να καταλάβει, να διαβάσει, να µαντέψει, να επικοινωνήσει, να ονειρευτεί είναι κι αυτός φτωχός.
Η Κάριτας ως αναπόσπαστο µέλος της Καθολικής Εκκλησίας προσπαθεί
µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της να στηρίζει τον κάθε µορφής φτωχό.
Ο κόσµος, οι ενορίες το αναγνωρίζουν και τη στηρίζουν. Χάρη σ’ αυτή
την οικονοµική στήριξη και στην εθελοντική προσφορά εργασίας πολλών µελών της µπορεί και επιβιώνει εδώ και 28 χρόνια. Παρατηρούµε πιθανόν - ιδιαίτερα στην Ευρώπη - ότι η εικόνα της Εκκλησίας µπορεί στο λαό ορισµένες
φορές να γίνεται αρνητική, ο ανθρωπιστικός της ρόλος όµως ποτέ δεν αµφισβητείται.
Οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται την Εκκλησία ως τη φωνή των φτωχών και,
ίσως, είναι προτιµότερη η δίκαιη φτώχεια από τον άδικο πλούτο!…
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Υακίνθη Καρβώνη
Κάριτας Αθήνας

Έκκληση:
Κάθε εκκλησιαστική επαρχία, µε βάση τις τοπικές ανάγκες, επιλέγει τους τοµείς της συµπαράστασής της στους φτωχούς αδελφούς. Ο εθελοντισµός σε
αιµοδοσία, επισκέψεις φυλακισµένων και ηλικιωµένων όπως και η οικονοµική ενίσχυση έρχονται να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη. Οι πρωτοβουλίες
των λαϊκών, των µοναχών και των κληρικών παραµένουν ανοιχτές. Πρόσωπα
και θεσµοί καταγίνονται στα πλαίσια της φιλανθρωπίας: Λαϊκά µέλη των ενοριών µέσω της Κάριτας, του Αγίου Αντωνίου… και, µοναχοί και µοναχές
που στοχεύουν στα έργα τους πιο φτωχούς. Κι όσοι - µε διάφορα µέσα- συµβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των µεγάλων προβληµάτων της ανθρωπότητας. Κι αυτά αγγίζουν τη δικαιοσύνη, την ειρήνη, το σεβασµό του ανθρώπου
και της δηµιουργίας…

×
Σπίτι ειδικής φιλοξενίας
Στις 2 Ιανουαρίου 2007 ο Τοποτηρητής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης ενέκρινε την ίδρυση του Κέντρου Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο αυτό διευθύνεται από τις Αδελφές Ιεραποστόλους της Αγάπης της Μητέρας Τερέζας της Καλκούτας.
Το Σπίτι φιλοξενίας βρίσκεται στην περιοχή Λαχανόκηποι (Νοτιοδυτική Θεσσαλονίκη) και υποδέχεται γυναίκες ανεξαρτήτου φυλής, θρησκεύµατος ή εθνικότητας οι οποίες βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Μπορούν να φιλοξενηθούν έως 15 γυναίκες.
Το Σπίτι είναι ανοικτό επίσης σε όσους έχουν ανάγκη από υλική και πνευµατική υποστήριξη. Προσφέρει τη δυνατότητα για ένα µπάνιο, αλλαγή ρούχων
σε άστεγους, άνδρες και γυναίκες και συσσίτιο σε άπορους κατά τους καλοκαιρινούς µήνες όταν δεν λειτουργούν τα άλλα συσσίτια στην πόλη.
Το Σπίτι Φιλοξενίας λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό εγκεκριµένο
από την εκκλησιαστική Αρχή.
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×
Προσευχή του Αββά Πιερ
Η ζωή δεν είναι όνειρο,

Ούτε ανθρώπου σχέδιο.
Είναι µια αποδοχή,
Ο Θεός µας οδηγεί
µέσω των γεγονότων:

Σε µας ανήκει να πούµε ναι ή όχι.

Η ζωή είναι πιο πολύ συγκατάθεση
Παρά επιλογή.
Επιλέγοµε τόσο λίγα!
Η µόνη ελευθερία του ανθρώπου,
Είναι να κρατάς τεντωµένο το πανί
Ή, ν’ αφήσεις το ιστίο να µαϊνάρει, αποκαµωµένος.
Ο άνεµος δε µας ανήκει, δεν κυριαρχείται από µας.
Ο Θεός δίνει την πνοή:
Στον καθένα να δει πώς

να πιάσει τον άνεµο µε τα πανιά του.
Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2007,
ηµέρα Εθνικής Μνήµης για τον Αββά Πιερ,
ο οποίος κοιµήθηκε
τη ∆ευτέρα 22 Ιανουαρίου 2007.

_______________
* Από το ∆ιαδίκτυο: noxlum.com, ιστοσελίδα της εκκλησιαστικής επαρχίας του Saint Claude (Jura, Γαλλία)
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Πολιτισµικά
Παιδεία, εκπαίδευση, τεχνολογία
Στα πλαίσια γιορτασµού µιας επετείου διακοσίων χρόνων από την
αγιωνυµία της ιδρύτριας αγίας Αγγέλας Μερίτσι, η Σχολή Ουρσουλινών του Ψυχικού θέλησε να συµµετέχει µε µια εκδήλωση που έγινε
στο θέατρο της σχολής, τη ∆ευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2007. Εκτός από
την οµιλία της γνωστής σε όλους καθηγήτριας κ. Ελένης ΓλύκατζηΑρβελέρ, µαθητές και µαθήτριες της Στ’ ∆ηµοτικού και της Γ’ Λυκείου παρουσίασαν µε µεγάλη επιτυχία σύγχρονα λαϊκά τραγούδια και
ένα ποιοτικό οπτικοακουστικό πρόγραµµα µε θέµα την Τέχνη. Την
πρωτοβουλία και ευθύνη της εκδήλωσης είχε ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων.
π. Γ. Μ.

Ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του Γυµνασίου και
Λυκείου, επιτρέψτε µου να υποδεχτώ στο σχολείο µας την κ. Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, µια διεθνώς διακεκριµένη προσωπικότητα, που µας τιµά ιδιαίτερα µε την παρουσία της.
Θα ξεκινήσω λοιπόν εκφράζοντας την πεποίθησή µου ότι Σχολείο ίσον
Πολιτισµός όσο ροµαντικό κι αν ακούγεται αυτό σήµερα, που και οι δύο έννοιες βάλλονται από όλους, ειδικούς και µη. Σήµερα, που η παιδεία δοκιµάζεται.
Μιλάµε καθηµερινά για το κακό εκπαιδευτικό σύστηµα, τη συντριβή των
µαθητών, την παρακµή των φορέων µετάδοσης της γνώσης, την ανάγκη ή όχι
να ιδρυθούν ιδιωτικά Πανεπιστήµια, το άσυλο και την ελευθερία διακίνησης
των ιδεών, µιλάµε για δείγµατα ενός προαναγγελθέντος θανάτου του πολιτισµού µας µε τη µορφή ατάκτων επελάσεων νεωτερισµών στις τέχνες και τα
γράµµατα, πολιτικών ασελγειών που ευαγγελίζονται την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, εξευτελισµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ρατσισµού και trafficking, κοινωνικών ανατροπών που εξευτελίζουν αξίες προς όφελος µιας ουτοπίας χυδαίας προόδου και δήθεν ανάπτυξης.
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Τραγικοποιηµένα πράγµατα; Ναι, ζούµε σε µια εποχή κατά την οποία αδιαµφισβήτητα οι αξίες και οι αρχές περνούν κρίση. Σε µια εποχή που κυριαρχεί το εύκολο χρήµα, η τηλεόραση και η αποµόνωση των ανθρώπων µε άλλοθι την ανάπτυξη της τεχνολογίας.
Εµείς όµως πρέπει να νιώθουµε τυχεροί! Εµπιστευτήκαµε τα παιδιά µας
στις αδελφές Ουρσουλίνες για να διδαχθούν ότι η γνώση αποκτιέται µε αγώνα
κι ότι το καλό καγαθό χρειάζεται ήθος και σεβασµό για να υπάρξει. Οι αδελφές Ουρσουλίνες διέσχισαν θάλασσες, εξαπλώθηκαν σ’ ολόκληρο τον κόσµο,
κήρυξαν το Χριστό µε τη µαρτυρία της ζωής τους και των λόγων τους και αντιµετώπισαν ακόµη και το µαρτύριο. Και συνεχίζουν… Και προτρέπουν τα
παιδιά µας να βαδίζουν στο φως…, να χαίρονται τη ζωή, να αγωνίζονται, να
ελπίζουν…
Από εµάς τους γονείς περιµένουν µόνο να βρούµε λίγο χρόνο για να µένει
ο δρόµος των παιδιών µας φωτεινός, να χαιρόµαστε µαζί τους, να αγωνιζόµαστε στο πλευρό τους, να ελπίζουµε…
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και της συνεργασίας µας µε το Σχολείο θέλοντας να προάγουµε το έργο του, προσκαλέσαµε απόψε για να ακούσουµε και να διδαχτούµε µια γυναίκα που µε τη ζωή και το έργο της µας κάνει υπερήφανους που είµαστε Έλληνες, µια γυναίκα που για να την παρουσιάσω το λεξιλόγιό µου είναι πολύ-πολύ φτωχό.
Καλωσορίζω την κ. Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Πρύτανη, Πρόεδρο του
Πανεπιστηµίου της Ευρώπης, ∆ιευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Βυζαντινής
Ιστορίας και Πολιτισµού και της Χριστιανικής Εγγύς Ανατολής, Ελληνίδα
που αγάπησε την Ελλάδα, που αγάπησε τη Γαλλία, που µεγαλούργησε και
µεγαλουργεί σ’ ολόκληρο τον κόσµο, που είναι ∆ΑΣΚΑΛΑ και ΜΗΤΕΡΑ.
Μαρία Σικ - Φωσκόλου
--------* Την εκδήλωση τίµησαν, ο Αρχιεπίσκοπος των εν Αθήναις καθολικών, ο Παν/τατος εκπρόσωπος της ορθόδοξης Ενορίας, Frères και Soeurs, ο ∆ήµαρχος, εκπρόσωπος των Πρυτανικών
αρχών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πρώην γενικοί γραµµατείς, εκπρόσωπος της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο µορφωτικός ακόλουθος της Γαλλικής Πρεσβείας,
Προϊστάµενοι της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, ∆ιευθυντές Σχολείων…

×
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