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Βιβλικά

Πέτρος και Παύλος
∆ύο στύλοι της Εκκλησίας µε δύο διαφορετικά ποιµαντικά πρότυπα
Στις σελίδες των Πράξεων των Αποστόλων, ο συγγραφέας του τρίτου
Ευαγγελίου, σκιαγραφεί τις δύο µεγάλες προσωπικότητες του Πέτρου και του
Παύλου. Κι οι δυο προβάλλονται ως απόστολοι αν κι ο Παύλος δεν ήταν µαθητής
του Ιησού, δεν προέρχεται από τον κύκλο των ∆ώδεκα, όπως ο Πέτρος. Από αλιέας
ψαριών, ο Πέτρος έγινε θαρραλέος ψαράς ανθρώπων κι ένας καλός ποιµένας. Ο
Παύλος πάλι, µ’ ένα θλιβερό παρελθόν στην πλάτη, από διώκτης της Εκκλησίας
έγινε συνιδρυτής της. Εκ των πραγµάτων, η Εκκλησία της οποίας είµαστε συνέχεια
µέσα στο χρόνο, έχει ως ανθρώπινο θεµέλιό της τον Πέτρο και τον Παύλο. Ο
ευαγγελιστής Λουκάς λοιπόν, µας παρέχει την προσωπογραφία των δύο αυτών
αποστόλων, εµπνευσµένος από τον τρόπο σκιαγράφησης του Ιησού: τους συγκρίνει
µε τον αναστηµένο ∆ιδάσκαλο που είναι ζωντανός και ενεργεί µέσα από τα
πρόσωπα. Αυτό που αναδεικνύεται µέσα από τις σελίδες του βιβλίου των Πράξεων
είναι δύο ξεχωριστές προσωπικότητες που συνθέτουν διαφορετικούς
(διαφορετικούς δε σηµαίνει αντίθετους) τρόπους εµφύτευσης της Εκκλησίας.
Αυτή η διαφορετικότητα στον τρόπο τού να είναι απόστολοι του Αναστηµένου
Χριστού, κρύβει, στις σελίδες των Πράξεων, την εµπέδωση της ετερότητας και της
πολυµορφίας ως δοµικό πλούτο της αρχέγονης Εκκλησίας. Ο Λουκάς προβάλει τον
Πέτρο και τον Παύλο, πρώτ’ απ’ όλα, µαζί. Έπειτα θέτει τον καθένα µαζί µε τους
άλλους, σε γεωγραφικά πλαίσια που ποικίλουν και που επεκτείνονται πολύ
περισσότερο για τον Παύλο παρά για τον Πέτρο. Αµφότεροι ωθούνται από τον
άνεµο και τη φλόγα του Πνεύµατος, γενόµενοι οι δύο πνεύµονες, οι δύο
στυλοβάτες της Εκκλησίας των πρώτων δεκαετιών.

Στην Ιερουσαλήµ, κρυµµένοι από φόβο για το διωγµό των Ιουδαίων, οι 11
απόστολοι βρίσκονται µαζί (Πραξ 1,13). Μαζί δέχονται το Πανάγιο Πνεύµα, ως
άνεµο κι ως βροχή φωτιάς, και ξεπερνώντας το φόβο για τη ζωή τους, παύουν να
κρύβονται. ∆ηµόσια ο Πέτρος, εξ ονόµατος όλων, άρχισε να κηρύττει ότι ο Ιησούς
ήταν ο Χριστός και ότι ο Θεός τον ανάστησε από τους νεκρούς (2,36). Τα λόγια
του Πέτρου είχαν πλέον µια µοναδική συνεκτική δύναµη, τη δυναµική µιας
«µεγάλης ψαριάς», τόσο που να ενσωµατώσει στην πρώτη Εκκλησία ένα υπέρογκο
πλήθος ανθρώπων. Άφοβα ο Πέτρος κατηγορεί µε δυνατή φωνή τους κατοίκους της
Ιερουσαλήµ και τους αρχηγούς τους, για το θάνατο του Ιησού (2,14 εξ). Η
κατηγορία που απαγγέλλει δεν είναι καταδίκης µε την έννοια του αποκλεισµού από
την Εκκλησία ή από τη σωτηρία. Στόχευε µάλλον στη µεταστροφή όσων άκουγαν
στα λόγια του Πέτρου το κάλεσµα σωτηρίας του Ιησού. Βαθύτατα
εντυπωσιασµένοι απ’ αυτά τα λόγια, οι ακροατές ζητούν από τον Πέτρο και τους
άλλους αποστόλους: «Αδέλφια, τι πρέπει να κάνουµε;», για να λάβουν την
απάντηση του Πέτρου: «Μετανοήστε κι ο καθένας σας ας βαπτιστεί στο όνοµα του
Ιησού Χριστού για να λάβει την άφεση των αµαρτιών του και να λάβει τη δωρεά
του Αγίου Πνεύµατος» (2,37-38). Τα λόγια του Πέτρου εισάγουν στη συγχώρεση
και στη δωρεά του Αγίου Πνεύµατος.
Στο τρίτο κεφάλαιο των Πράξεων περιγράφεται η συνήθεια του Πέτρου και του
Ιωάννη να πηγαίνουν στο ναό για να προσευχηθούν καθηµερινά την ένατη ώρα
(δηλ. στις τρεις το απόγευµα). Βλέποντάς τους να µπαίνουν, ένας παράλυτος
καθισµένος στην είσοδο του ναού, ζήτησε ελεηµοσύνη (3,3). Ο Πέτρος,
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κοιτάζοντας τον ανάπηρο στα µάτια µαζί µε τον Ιωάννη του είπε: «κοίταξέ µας»
(3,4). Ποιος µπορεί να ξέρει πόσο γενναιόδωρη ελεηµοσύνη περίµενε να λάβει από
τους δύο αυτούς ευλαβείς! Ο Πέτρος όµως ξεπερνά κάθε του προσδοκία: «Ασήµι
και χρυσάφι δεν έχω, αυτό όµως που έχω σου το δίνω: στο όνοµα του Ιησού
Χριστού του Ναζωραίου, περπάτα!» (3,6). Αυτό που έχει ο Πέτρος είναι µια
ουσιαστική συµµετοχή στις πασχαλινές ικανότητες του Ιησού, δηλ. είναι ικανός να
κάνει τους ανθρώπους να περνούν (γιατί Πάσχα σηµαίνει πέρασµα) από µια
κατάσταση σε µια άλλη, όπως έκανε ο Ιησούς.
Στο πλήθος που έτρεξε να δει, ο Πέτρος δηλώνει ότι δεν είναι αυτός που έκανε
τον παράλυτο να περπατήσει αλλά ο Ιησούς, ο «Κύριος». Ακριβώς γι’ αυτό,
γεµάτος Πνεύµα Άγιο ο Πέτρος απευθύνθηκε µε θάρρος στους «αρχηγούς και τους
πρεσβυτέρους του λαού» δίχως να τηρήσει το πρωτόκολλο. Εκείνοι, «βλέποντας το
θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννη και καταλαβαίνοντας από την άλλη ότι
πρόκειται για αµόρφωτους και απλούς ανθρώπους, ήταν έκπληκτοι αναγνωρίζοντας
ότι αυτοί ήταν εκείνοι που βρίσκονταν κοντά στον Ιησού» (4,13). Ο Πέτρος είναι
εκείνος ο οποίος στο όνοµα του Ιησού, κι όπως ο Ιησούς, υπακούει στο Θεό
µάλλον παρά στους ανθρώπους (βλ. 4,19). Η ανυπακοή στις έννοµες θρησκευτικές
αρχές γίνεται σε µερικές περιπτώσεις η µοναδική δυνατότητα µαρτυρίας του
Ευαγγελίου. Η ανυπακοή στους ανθρώπους ως υπακοή στο Θεό γίνεται το
χαρακτηριστικό της αποστολής του Πέτρου (βλ. 5,29) αλλά και του Παύλου. Ο
Πέτρος δεν είναι κοµφορµιστής, ισοπεδωµένος από την κυρίαρχη σκέψη της
αστικής ή θρησκευτικής κοινωνίας του καιρού του και δεν του αρέσει η υποκρισία,
όπως δείχνει στην περίπτωση του Ανανία και της γυναίκας του, εις βάρος της
Εκκλησίας (5,3). Το να εξαπατήσεις την Εκκλησία, τους φτωχούς της Εκκλησίας,
χρηµατικά, είναι σα να εξαπατάς το Πνεύµα, είναι σιµωνία. Κι απ’ αυτή την
αµαρτία δεν υπάρχει διέξοδος (5,8-9). Πέρα απ’ αυτό το επεισόδιο όπου ο Πέτρος
είναι αυστηρός, η προσωπικότητά του, όπως εκείνη του Ιησού, γίνεται για το
Λουκά ένα εκπληκτικό σηµείο συνοχής, «τόσο που οι ασθενείς µεταφέρονται στις
πλατείες µαζί µε τα κρεβάτια τους, για να πέσει πάνω σε κάποιον απ’ αυτούς έστω
και η σκιά του Πέτρου όταν περνούσε» (5,15).

Για να µας παρουσιάσει ο Λουκάς το Σαύλο, πρέπει να περιµένουµε µέχρι το 7ο
κεφάλαιο των Πράξεων. Ο Σαύλος παίρνει µέρος στη θρησκευτική δολοφονία του
Στέφανου (7,58) και στο διωγµό και τη διασπορά των χριστιανών της Ιερουσαλήµ
(8,1). Ενώ ο Πέτρος κι οι άλλοι 10 απόστολοι παραµένουν στην πόλη, ο Σαύλος
«κατέστρεφε την Εκκλησία: έµπαινε µε τη βία στα σπίτια, έσερνε έξω άντρες και
γυναίκες και τους έριχνε στη φυλακή» (8,3). Πιθανόν ο Λουκάς, περιγράφοντας τα
έντονα χαρακτηριστικά του Σαύλου, να θέλει να υπογραµµίσει ένα κοινό στοιχείο
κάθε θρησκευτικού θεσµού (παρόν αργότερα και στην ίδια την Εκκλησία): τη βία.
Για να παραµείνει συνεπής στο πιστεύω της, η Συναγωγή αισθάνεται την ανάγκη
πρώτα να ανακηρύξει αιρετικό κι εποµένως να καταδιώξει, ακόµα και να
θανατώσει, όποιον, όπως ο Ιησούς, έχει διαφορετική θρησκευτική αντίληψη στους
κόλπους των Ιουδαίων.
Μέσα σ’ αυτή τη λογική ενεργεί κι ο Σαύλος, ως ιδιαίτερα δραστήριο
θρησκευτικό στέλεχος, προασπίζοντας τις πατρώες παραδόσεις δηλ. τασσόµενος
ενάντια στο Χριστό. Ο νόµος κι οι θεσµοί δεν του επαρκούν, γι’ αυτό
παρουσιάζεται στον αρχιερέα (9,1) µε σκοπό να πάρει πρωτοβουλία να µεταβεί στη
∆αµασκό και να εξοντώσει τους αφορισµένους της αίρεσης της καινούργιας
«οδού». Στη διαδροµή όµως πέφτει στο έδαφος: «Ακούει µια φωνή που του λέει:
Σαύλο, Σαύλο, γιατί µε καταδιώκεις;» (9,4). Ο Σαύλος σηκώνεται όρθιος αλλά δε
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βλέπει τίποτα, είναι τυφλός. Παίρνοντάς τον από το χέρι οι συνοδοί του τον
οδηγούν στη ∆αµασκό (9,8) για να µάθει να σέβεται τους µαθητές του Ιησού και
τον Ιησού και να τους υπακούει (βλ. 9,11-16). Ο Σαύλος πλέον είναι στην
Εκκλησία, όχι ως αιχµάλωτος αλλά ως απόστολος, κι αυτός «πληρωµένος
(πληµµυρισµένος) από το Άγιο Πνεύµα» (9,17).
Η µεταστροφή στον Ιησού, τον αληθινό Χριστό, τον αναστηµένο από το θάνατο
του δείχνει τη φιλευσπλαχνία του Θεού που θέλει να σώσει ολόκληρο τον κόσµο. Ο
Σαύλος κατάλαβε ότι δεν έχει άλλη επιλογή, εφόσον έγινε χριστιανός, από το να
είναι απόστολος. Ο Λουκάς σηµειώνει: «ο Σαύλος ενισχυόταν όλο και περισσότερο
και δηµιουργούσε σύγχυση στους Ιουδαίους που κατοικούσαν στη ∆αµασκό,
αποδεικνύοντας τους ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας» (9,22). Από τότε, κι ο Παύλος
εισέρχεται στον αριθµό όσων καταδιώκονται (βλ. 9,24), εκείνων που οµολογούν το
Χριστό µέχρι αίµατος. Η ζωή του Αναστηµένου οµολογείται µε το θάρρος που
δείχνουν οι µαθητές του για να ζήσουν και να πεθάνουν άφοβα γι’ Αυτόν.

Ωστόσο, οι απόστολοι που παρέµειναν στην Ιερουσαλήµ όταν έµαθαν ότι η
Σαµάρεια είχε δεχθεί τον ευαγγελικό λόγο από τους καταδιωγµένους χριστιανούς
της Ιερουσαλήµ, έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη για να στηρίξουν στην πίστη
τους καινούργιους πιστούς. Η συνάντηση του Πέτρου µε το µάγο Σίµωνα, ο οποίος
θεωρούσε το χρήµα πολυτιµότερο από το Πνεύµα, είναι ακόµα µια ευκαιρία για να
τονιστεί ότι ο Πέτρος είναι ελεύθερος έναντι των υλικών αγαθών. «Να χαθείς κι
εσύ και τα λεφτά σου!» (8,20) θα πει ο Πέτρος στο µάγο. Στις Πράξεις (9,32) ο
Λουκάς επανέρχεται στον Πέτρο, ο οποίος «περνώντας απ’ όλες αυτές τις
Εκκλησίες, κατέβηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λύδδα». Ήδη το
περιστατικό της θεραπείας του Αινέα (9,34) σηµατοδοτεί το χαρακτήρα της
αποστολής του Πέτρου, να είναι δηλαδή απόστολος του Αναστηµένου (9,38) και
του Πνεύµατος. Στη Λύδδα αντιµετωπίζει το θάνατο της Ταβιθά (9,39), νικώντας
τον µε λόγια παρόµοια µ’ εκείνα του Ιησού: «Ταβιθά, σήκω πάνω» (9,40).
Στην Ιόππη, κοντά στη Λύδδα, ο Πέτρος µαθαίνει από το Πνεύµα να µη
διακρίνει πλέον ζώα και ανθρώπους µε βάση το παλαιό σύστηµα αποκλεισµού για
τη καθαρότητα σύµφωνα µε το νόµο. Κι οι ειδωλολάτρες εξαγνίστηκαν από το
Πνεύµα πριν ακόµα φτάσει σ’ αυτούς το κήρυγµα του Ευαγγελίου (9,43-10,44). Το
Πνεύµα κατευθύνει το Ευαγγέλιο και την πίστη, όπου, όταν και σε όποιον θέλει,
ελεύθερα. «Ο Πέτρος τότε έλαβε το λόγο και είπε: πραγµατικά, τώρα καταλαβαίνω
ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις» (10,34). Ο Πέτρος µιλούσε για τον αναστηµένο
Ιησού. Όµως «ενώ ακόµα ο Πέτρος έλεγε αυτά τα λόγια, κατέβηκε το Άγιο Πνεύµα
πάνω σε όλους όσοι άκουγαν το κήρυγµα» (10,44). Στην πραγµατικότητα, αυτή η
επιφοίτηση φανερώνει το νόηµα της αποστολής του Πέτρου: η Εκκλησία
καθίσταται από το Πνεύµα µια αδελφότητα ανοικτή και ελεύθερη. Η έκπληξη
(αλλά κι η εχθρότητα) προέρχεται από το ότι δε γίνεται κατανοητή η κατεύθυνση
της σωτηρίας: είναι για όλους τους καιρούς και όλους τους ανθρώπους. ∆εν είναι
αποκλειστικά για κάποια οµάδα ή κάποιο συγκεκριµένο λαό. Ο Πέτρος το
κατάλαβε και θα αντικρούσει µε σθένος την επίκριση ότι ήταν πολύ πιο
συγκαταβατικός µε τους ειδωλολάτρες, εντάσσοντας τους ανάµεσα στους µαθητές
του Ιησού (βλ. 10,46 και 11,2-13).

Σ’ αυτό το σηµείο ο Λουκάς επανατοποθετεί το Σαύλο ο οποίος έχει ενταχθεί
στους αποστόλους και γίνεται ένας από τους πρωταγωνιστές της αποστολής στους
ειδωλολάτρες. Ο Βαρνάβας, ο µετέπειτα σύντροφος του Σαύλου (11,30), τον
αναζητεί στην Ταρσό (11,25). Ακολουθεί η σύλληψη του Πέτρου τις ηµέρες του
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Πάσχα, όπως εκείνη του Ιησού (12,3). «Ενώ όµως ήταν στη φυλακή, η Εκκλησία
προσευχόταν αδιάκοπα στο Θεό γι’ αυτόν» (12,5). Ήταν θέληµα του ∆ιδασκάλου η
απελευθέρωσή του. Ο Ιησούς, όπως είχε υποσχεθεί, συνόδευε πραγµατικά,
περισσότερο µε πειστικά σηµεία παρά µε λόγια, την αποστολή των αποστόλων του.
Στο 12ο κεφ. ο Λουκάς κάνει λόγο για το Σαύλο και το Βαρνάβα, πρώτα στην
Ιερουσαλήµ κι έπειτα στην Αντιόχεια. Στη δεύτερη αυτή πόλη η Εκκλησία κινείται
µέσα στους εθνικούς µε νοµοθέτη κι εµπνευστή της το Πνεύµα (13,1-2). Ο
ανθύπατος Σέργιος Παύλος, ένας έξυπνος ρωµαίος, καλεί το Βαρνάβα και το Σαύλο
για ν’ ακούσει το Λόγο του Θεού (13,7). Ο Λουκάς σηµειώνει: «Τότε ο Σαύλος,
που λεγόταν και Παύλος, πληµµύρισε από το Άγιο Πνεύµα» (13,9). Η αλλαγή του
ονόµατος, από εβραϊκό σε ελληνορωµαϊκό, εξηγείται ίσως από την επιθυµία του να
γίνει τα πάντα τοις πάσι, µέχρι και εθνικός µε τους εθνικούς, ορµώµενος από
χριστιανική αγάπη.
Ο Παύλος γίνεται ο ακούραστος ταξιδευτής που φθάνει οπουδήποτε,
ακολουθώντας ένα σχέδιο που δεν καθόρισε µόνος του, για να φέρει το
χριστιανισµό στην ίδια την καρδιά της αυτοκρατορίας, τη Ρώµη. Η γεωγραφία των
ταξιδιών του είναι δυναµική: αλλάζουν συνεχώς στις σελίδες των Πράξεων τα
ονόµατα των µικρών και των µεγάλων πόλεων που επισκέπτεται. Ολόκληρη η
αυτοκρατορία γίνεται µία µόνη Εκκλησία του Χριστού, ανάµεσα σε αναρίθµητες
προσωπικές επιτυχίες και δυσκολίες, ενώ ο ίδιος ο διωγµός γίνεται τρόπος
επαλήθευσης της αυθεντικότητας της αποστολής.
Όπως ο Πέτρος, κι όπως ο Ιησούς, ο Παύλος θεραπεύει (14,9) και φλογίζει
όποιον ακούει απ’ αυτόν το όνοµα του Ιησού (βλ. 14,11-14). Όπως για τον Ιησού
και ακόµα περισσότερο για τον Πέτρο, η αποστολική υπόσταση του Παύλου
σύντοµα τίθεται σε αµφισβήτηση, κι όχι µόνο προφορικά. Συχνά θα λιθοβοληθεί
και θα οδηγηθεί στο δικαστήριο (14,19). Η πολεµική που προξενεί ανάµεσα στους
ιουδαίους η δράση του Παύλου, είναι η αιτία της σύγκλησης µιας Συνόδου στην
Ιερουσαλήµ (15,2). Εδώ εµφανίζεται ο Πέτρος ο οποίος υπερασπίζεται, µε τη φωνή
του Αγίου Πνεύµατος αν κι όχι ακόµα µε τη φωνή ολόκληρης της Εκκλησίας, τον
Παύλο (15,7). Ο Λόγος του Θεού, διαµέσου του Αγίου Πνεύµατος, απευθύνεται σε
όλους, χωρίς διάκριση φυλής ή πολιτισµού. Εκείνο που µετράει είναι η πίστη στον
Ιησού το «Χριστό» (για τους ιουδαίους) και «Κύριο» (για τους ειδωλολάτρες)
(15,12.14). «Τότε αποφάσισαν οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι µαζί µε όλη την
Εκκλησία (για πρώτη φορά) να εκλέξουν από ανάµεσά τους, µερικούς που να τους
στείλουν στην Αντιόχεια µαζί µε τον Παύλο και το Βαρνάβα» (15,22). Η αποστολή
του Παύλου βρίσκει διέξοδο και µαζί µε το Βαρνάβα µπορεί να συνεχίσει να
διδάσκει και να κηρύττει το Λόγο του Κυρίου οπουδήποτε (15,35 εξ). Ο Παύλος
όµως παραµένει µια δύσκολη προσωπικότητα (ακόµα και για το Λουκά), µε ένα
τόσο άκαµπτο προσανατολισµό (να ευαγγελίσει τον κόσµο όλο) ώστε η ρήξη µε
τον πιο συγκρατηµένο Βαρνάβα να είναι αναπόφευκτη (15,8). Για καινούργιο
σύντροφο στα ταξίδια του, ο Παύλος διαλέγει το Σίλα (15,40).

Απ’ αυτό το σηµείο, ο Λουκάς επικεντρώνεται στα επόµενα κεφάλαια στον
Παύλο και στην ιεραποστολική του µέθοδο (φτάνοντας ο ίδιος προσωπικά,
αυτοπροσώπως ή γραπτά, στις διάφορες πόλεις του ελληνικού και του ρωµαϊκού
κόσµου). Η Εκκλησία της Αντιόχειας σχεδόν εκλείπει ενώ άλλες Εκκλησίες
φυτρώνουν εδώ κι εκεί χάρη στην ιδρυµατική δράση του Παύλου και της οµάδας
του. Στο βιβλίο των Πράξεων ο Παύλος αναφέρεται πολλές ακόµα φορές, σχεδόν
πάντα για θλιβερά περιστατικά (16,3.9.14.17 εξ 25.28.36 17,2.4.10.13 εξ 22.33
18,1 εξ). Τον παρηγορούν όµως ολοένα και καινούργιες φιλίες, όπως το ζεύγος
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Ακύλα και Πρίσκιλλα (18,2.18.26) που του κάνουν λόγο για τη Ρώµη. Ο Παύλος
είναι ταγµένος στην υπόθεση του Ευαγγελίου (18,5.8), ενθαρρυµένος και
στηριγµένος από τον Κύριο, ο οποίος ενεργεί µαζί Του έργα θαυµαστά (19,13.15).
Για τον Παύλο η Ιερουσαλήµ και η Ρώµη παραµένουν σταθµοί της περιήγησης
του (19,21), υπερβαίνοντας την ειδωλολατρία από τη µια µεριά και
σχετικοποιώντας τον παλαιό νόµο της περιτοµής και της καθαρότητας από την
άλλη. Όπως ο Πέτρος έτσι κι ο Παύλος ξαναδίνει ζωή σ’ ένα νεκρό, τον Εύτυχο
(20,7.9-10) για να υπογραµµίσει ότι ο αναστηµένος Κύριος είναι συνεχώς ενεργός
και µέσω αυτού όπως και µέσω του Πέτρου.
Για το Λουκά, ο Παύλος δεν είναι φυγόπονος (20,13.16.37). Σταλµένος από το
Χριστό, ο απόστολος δεν αποφεύγει τις πλέον δύσκολες και επικίνδυνες
καταστάσεις, θέλοντας να δώσει µαρτυρία όχι µόνο ανθρώπινης σύνεσης αλλά
µαρτυρία του αναστηµένου Κυρίου, οπουδήποτε, ανάµεσα σε φίλους και εχθρούς
δικαίωση και θάρρος συνεχίζουν να του χορηγούνται από εκείνη τη θεµελιώδη
πρώτη συνάντηση µε τον Αναστηµένο στο δρόµο για τη ∆αµασκό, στην οποία
επανέρχεται νοερά πολλές φορές (22,7.13.24). Στη φυλακή ή στο στρατόπεδο ή
µπροστά στο δικαστήριο είναι έτοιµος να δώσει λόγο για το «έγκληµα» του
ευαγγελισµού και να υποστεί τις νοµικές συνέπειες, όπως ο Πέτρος. Σε αντίθεση
όµως µε τον Πέτρο, ο Παύλος είναι υπερήφανος που µπορεί να πει ότι είναι
«ρωµαίος πολίτης» για να αποταθεί στον Καίσαρα κι έτσι να φτάσει στη Ρώµη
(22,25.28). Είναι άξιο µνήµης, σύµφωνα µε το Λουκά, να παρατηρηθεί ότι η
αποστολή του Παύλου συνάντησε πολύ περισσότερα εµπόδια προκατάληψης από
τις θρησκευτικές παρά από τις στρατιωτικές αρχές. Η οικογενειακή θαλπωρή που
βρίσκει ο Παύλος στην αδελφή του µε το γιο της, τον βοηθούν να ξεπεράσει
επικίνδυνες καταστάσεις (23,16.18.20.24.31.33). Από την Ιερουσαλήµ η δίκη
µεταφέρεται στην Καισάρεια. Ο Λουκάς σηµειώνει την κακία των πιο
θρησκευόµενων ανθρώπων και τη σύνεση (και τη σοφία) των ειδωλολατρικών
αρχών (24,1.10.23.26-27 25,2-3.6.8.14.19.21.23 26,1). Το µυστικό του Παύλου
για ν’ αντέξει όλες αυτές τις δοκιµασίες, βρίσκεται πάντοτε στην ιστορία, την
ελάχιστα πιστευτή για πολλούς, της συνάντησης της ∆αµασκού, ως σαν από τότε
να αποκτούν γι’ αυτόν όλα νόηµα, η ίδια η ζωή κι η αποστολή του (26,14.24-25).
Στις δίκες ο Παύλος αποδεικνύεται καλός δικηγόρος του εαυτού του,
χρησιµοποιώντας τη θέση του κατηγορουµένου για να κηρύξει το Ευαγγέλιο (26,28
εξ). Ακόµα και το ταξίδι του στη Ρώµη όπου ήταν αλυσοδεµένος, γίνεται
ιεραποστολικό (27,1.3.9.11.21.33-34) γιατί ο Αναστηµένος είναι µαζί του. Η Ρώµη
υποδέχεται τον Παύλο ως αδελφό κι όχι ως εχθρό (28,15). «Όταν ήρθαµε στη
Ρώµη, δόθηκε άδεια στον Παύλο να µείνει σε ιδιωτικό κατάλυµα µαζί µε το
στρατιώτη που τον φύλαγε» (28,16). Γι’ άλλη µια φορά ο Παύλος αποδεικνύει και
σωµατικά ότι ο Λόγος του Θεού είναι ελεύθερος, ότι δεν αλυσοδένεται. Η κατ’
οίκον φυλάκιση γίνεται σχολείο ευαγγελίου για τους επισκέπτες, κυρίως τους
«εθνικούς» (28,25 εξ).

Ο Πέτρος κι ο Παύλος µιλούν κι ενεργούν ως απόστολοι κι όχι ως φιλόσοφοι,
ως διδάσκαλοι κοινωνικών θεωριών. Αµφότεροι, µαζί και µε άλλους,
αντιπροσωπεύουν το Χριστό σταυρωµένο και αναστηµένο. Ο λόγος που τους έχει
εµπιστευθεί επικυρώνεται από σηµεία του Θεού. Το θάρρος, το κουράγιο τους δεν
είναι κάτι που έχει µια ψυχολογική εξήγηση. Γνωρίζουν ότι πάνε ενάντια στο
ρεύµα και το πράττουν µε παρρησία ακόµα και µπροστά στους πιο απόλυτους
άρχοντες, αρχιερείς, πρεσβυτέρους, φαρισαίους, κυβερνήτες και υπάτους.
Παραµένοντας όρθιοι µπροστά στους ισχυρούς µε τα ίδια λόγια που
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παρουσιάζονται στο πλήθος, ενισχυµένοι από το Άγιο Πνεύµα. Στις Πράξεις των
Αποστόλων, οι προσωπογραφίες του Πέτρου και του Παύλου είναι πνευµατικά
όµοιες, µε την έννοια ότι αυτό που προέχει δεν είναι το ανθρώπινο (δηλ. η γνώση ή
η ισχύ). Η συνεκτική τους δύναµη κι εποµένως αυτή που ιδρύει την Εκκλησία και
την αδελφοσύνη όλων των ανθρώπων, προέρχεται από το Πνεύµα. Εκείνο που
υποσχέθηκε και έστειλε ο Ιησούς, µε τη µορφή φλόγας και ανέµου, σε όποιον θέλει
κι όποτε θέλει.
π. Ιωάννης Ασηµάκης

Οικουµενικά

Ελθέ, Πνεύµα άγιο, θεράπευσε και συµφιλίωσέ µας
Ο Χριστός µάς καλεί να γίνουµε κοινότητες συµφιλίωσης και θεραπείας
Οι Α. Ο. (τ. 1020) είχαν δηµοσιεύσει συνέντευξη µε θέµα το Συνέδριο του ΠΣΕ
για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισµό που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα από
τις 9-16 Μαΐου 2005. Την Καθολική Εκκλησία εκπροσώπησαν γύρω στις 40
προσωπικότητες από διάφορα µέρη του γης –επίσκοποι, κληρικοί, µοναχοί/χές και
λαϊκοί. Από την τοπική µας Εκκλησία ήταν ο. π. Θόδωρος Κοντίδης και κ. Μαρία
Κουτάτζη.
Στην εναρκτήρια οµιλία ο Μακαριώτατος κ. Χριστόδουλος, Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, απευθυνόµενος στους πάνω από 750 συνέδρους
ανέφερε εκ µέρους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και ολοκλήρου
του λαού των Αθηνών και πάσης της Ελλάδος «έµπλεως χαράς µεγάλης και αγάπης
αδελφικής, θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ στην Αθήνα όλους τους συµµετέχοντας …
Τούτες τις Αναστάσιµες ηµέρες, 10 περίπου ηµέρες µετά τον εορτασµό του Αγίου
Πάσχα και της Αναστάσεως του Χριστού, ας µου επιτραπεί να σας απευθύνω τον
αρχαίο εκείνο και υπαρξιακό χαιρετισµό, ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα της
ταυτότητός µας και της µαρτυρίας µας ως Χριστιανών: Χριστός Ανέστη!».
Συνεχίζοντας ο Μακαριώτατος επεσήµανε τους λόγους για τους οποίους η
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος είναι παρούσα µε στόχο τις ανθρώπινες αξίες της
φιλίας, του σεβασµού, της ελευθερίας και της αγάπης, όπως και τη διεθνή
αδελφότητα όσων οµολογούν τον Ιησού Χριστό ως Θεό και Σωτήρα. «Ειδικότερον
εις ό,τι αφορά στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, επιθυµώ να υπογραµµίσω ότι
χωρίς να αφίσταται των παραδοσιακών κεκτηµένων της, χαρακτηρίζεται από µίαν
αισθητή εξωστρεφή τάση, νέων «ανοιγµάτων» προς τον κόσµο, µέσα εις τα πλαίσια
της, εν τω πνεύµατι της Πεντηκοστής, συνεννοήσεως και συνεργασίας µε όλες τις
εποικοδοµητικές δυνάµεις προς όφελος του ανθρώπου, και της ανάγκης εφαρµογής
άµεσων σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων, εφ’ όσον αναγνωρίζει ως ζωτικής σηµασίας
την έµφαση στην αξία της φιλίας, του σεβασµού, της ελευθερίας, και της προσωπικής
αγάπης, ανεξάρτητα από θρησκευτικές, πολιτισµικές και κοινωνικές διαφορές. Εντός
του πλαισίου τούτου της Πεντηκοστής, εν η το Πανάγιον Πνεύµα έχει ένα ειδικό
ρόλο, η Εκκλησία της Ελλάδος υποδέχεται τα µέλη του Π.Σ.Ε. από διάφορες περιοχές
του πλανήτη δίδοντας έµφαση στη σηµασία που αποδίδει στην διεθνή Αδελφότητα
των Εκκλησιών που οµολογούν τον Ιησού Χριστό ως Θεό και Σωτήρα, κατά τας
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Γραφάς, και εκ του λόγου τούτου αγωνίζονται να εκπληρώσουν από κοινού την
κοινήν των κλήση στη δόξα του ενός Θεού, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύµατος…»
Σε κάποια στιγµή ο Αρχιεπίσκοπος έκρινε ότι έπρεπε να διατυπώσει σκέψεις
«υπό την ιδικήν µας θεολογική οπτική, της Ορθοδοξίας, επί κάποιων ιδιαιτέρως
σηµαντικών πλευρών του Συνεδρίου σας. Εν πρώτοις, χαίρω δια την λειτουργικήν
διάσταση, όπως αυτή δηλώνεται µε σαφήνεια στον τίτλο – έµβληµα του Συνεδρίου,
υπό την εκφραστικήν µορφήν προσευχής, ήτοι ως µια επίκληση προς το Άγιο Πνεύµα,
να θεραπεύει και να συµφιλιώνει. Κατά την εποχή αυτή της µετανεωτερικότητος η
Λειτουργία και το λειτουργικό βίωµα ευρύτερα αποκτούν µία ιδιαίτερη σηµασία δια
την χριστιανική µας µαρτυρία, εξίσου ιδιαίτερη µε την κήρυξη του Ευαγγελικού
Λόγου».
π. Γ.Μ.

Καθολική Εκκλησία

Βενέδικτος 16ος, ο νέος Πάπας
Νέος Πάπας εξελέγη ο Καρδινάλιος Ιωσήφ Ράτσινγκερ, που το περασµένο
Σάββατο έκλεισε τα 78 του χρόνια. Το όνοµα του νέου Πάπα είναι Βενέδικτος
16ος.
Ο Καρδινάλιος Ράτσινγκερ, επικεφαλής της Συνοδικής Επιτροπής για θέµατα
Πίστεως, Πρόεδρος της Ποντιφικής Βιβλικής Επιτροπής και της ∆ιεθνούς
Θεολογικής Επιτροπής, Πρύτανης του Κολλεγίου των Καρδιναλίων, γεννήθηκε
στις 16 Απριλίου 1927 στο Marktl am Inn, της Γερµανίας. Ο πατέρας του, ήταν
αστυνοµικός και καταγόταν από παλιά αγροτική οικογένεια της κάτω Βαυαρίας.
Πέρασε τα εφηβικά του χρόνια στο Traunstein, και κλήθηκε ως βοηθητικό
προσωπικό στην αντιαεροπορική υπηρεσία τους τελευταίους µήνες του 2ου
παγκόσµιου πολέµου. Από το 1946 ως το 1951, έτος στο οποίο χειροτονήθηκε
ιερέας (29/6) και άρχισε να διδάσκει, µελέτησε φιλοσοφία και θεολογία στο
πανεπιστήµιο του Μονάχου και στο Freising. Το 1953 έλαβε το διδακτορικό του
στη θεολογία µε διατριβή πάνω στο θέµα: "Ο Λαός και ο Οίκος του Θεού στη
διδασκαλία του Αγ. Αυγουστίνου περί Εκκλησίας". Τέσσερα χρόνια αργότερα,
έλαβε το διδακτορικό του ως πανεπιστηµιακός διδάσκαλος. ∆ίδαξε θεολογία στη
σχολή φιλοσοφίας και θεολογίας του Freising, έπειτα στη Βόννη (1959-1969), στο
Μόναχο (1963-1966), στη Τυβίγγη (1966-1969). Από 1969, ήταν καθηγητής της
δογµατικής θεολογίας και της ιστορίας του δόγµατος στο πανεπιστήµιο του
Ρέγκενσµπουργκ και αντιπρόεδρος του ιδίου πανεπιστηµίου.
Ήδη το 1962 έγινε ευρέως γνωστός όταν, σε ηλικία 35 ετών, έγινε σύµβουλος
του Αρχιεπισκόπου της Κολωνίας, καρδιναλίου Joseph Frings κατά τη ∆εύτερη
Σύνοδο του Βατικανού. Μεταξύ των πολυάριθµων δηµοσιεύσεών του, ιδιαίτερη
θέση έχει η «Εισαγωγή στο Χριστιανισµό», µια συλλογή πανεπιστηµιακών
µαθηµάτων για την οµολογία της αποστολικής πίστης, που δηµοσιεύτηκε το 1968,
«∆όγµα και αποκάλυψη», µια ανθολογία δοκιµίων, οµιλιών και σκέψεων που
αφιερώνονται στην ποιµαντική, που δηµοσιεύτηκε το 1973. Το Μάρτιο του 1977, ο
πάπας Παύλος Στ΄ τον επέλεξε Αρχιεπίσκοπο του Μονάχου και του Freising και
στις 28 Μαΐου 1977. Από τον Παύλο Στ΄ στο Κονσιστόριο της 27ης Ιουνίου 1977,
ονοµάστηκε Καρδινάλιος του ιερατικού τίτλου Παναγίας της Παρηγορήτριας
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(1993), του επισκοπικού τίτλου Βελλέτρι και Σένι και, τέλος, το 2002 του
επισκοπικού τίτλου της Όστιας που είναι ο τίτλος του Πρυτάνεως του Κολλεγίου
των Καρδιναλίων. Στις 25 Νοεµβρίου 1981 ορίστηκε από τον Ιωάννη Παύλο Β΄
επικεφαλής της Συνοδικής Επιτροπής για θέµατα Πίστεως, Πρόεδρος της
Ποντιφικής Βιβλικής Επιτροπής και της ∆ιεθνούς Θεολογικής Επιτροπής.
Εισηγητής της Γενικής Συνέλευσης της Συνόδου των Επισκόπων (1980). Ένας από
τους τρεις προεδρεύοντες της Συνόδου των Επισκόπων (1983) που είχε ως θέµα
«Καταλλαγή και µετάνοια στην αποστολή της Εκκλησίας». Εξελέγη αντι-πρύτανης
του Κολλεγίου των Καρδιναλίων, στις 6 Νοεµβρίου 1998. Στις 30 Νοεµβρίου 2002,
ο Άγιος Πατέρας ενέκρινε την εκλογή του µετά την πρόταση των καρδιναλίων, ως
Πρύτανη του Κολλεγίου των Καρδιναλίων. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής για
την προετοιµασία της Κατήχησης της καθολικής Εκκλησίας, και µετά από 6 χρόνια
εργασίας (1986-92) παρουσίασε τη νέα κατήχηση στον Πάπα. Στις 10 Νοεµβρίου
1999 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ επί τιµή της δικονοµίας. Επίτιµο µέλος της
Ποντιφικής Ακαδηµίας των Επιστηµών, από 13 Νοεµβρίου 2000. Μετείχε σε
πολλές Επιτροπές της Ρωµαϊκής Κουρίας.
Γραφείο Τύπου ΙΣΚΙΕ

ιουνιος – ιούλιος – αύγουστος
-- Προσευχόµαστε :
Τον Ιούνιο:
χριστιανούς.

α) Για τη γενναιόδωρη συµπαράσταση των προσφύγων από τους

β) Όπως το Μυστήριο της Ευχαριστίας αποτελέσει τη καρδιά της
χριστιανικής µας ζωής.
Τον Ιούλιο : α) Οι χριστιανοί να είναι ευαίσθητοι στις απαιτήσεις των άλλων,
χωρίς να αποκρύπτουν τις ριζοσπαστικές απαιτήσεις του Ευαγγελίου.
β) Οι χριστιανοί, όπου ζουν και εργάζονται, να συµβάλλουν στη
διαµόρφωση της κοινωνίας µε τα χριστιανικά ιδεώδη.
Τον Αύγουστο : α) Η Παγκόσµια Ηµέρα των Νέων να εγείρει σ’ αυτούς την
επιθυµία να συναντήσουν το Χριστό
β) Όσοι πηγαίνουν στη Ρώµη για τις σπουδές τους, ιερείς
µοναχοί…να επωφελούνται για τον πνευµατικό τους εµπλουτισµό.
-- Μελετούµε τα Ευαγγέλια των Κυριακών του Α’ κύκλου : αφού διαβάσουµε, πρώτα, µε
προσοχή τις περικοπές.
Κυριακή 5 Ιουνίου 2005
Η υπόσχεση του Πνεύµατος Ιωάννη 14,15-21
Μυστήριο της ζωής, όπου ο καθένας µεγαλώνει! Οµορφιά της ζωής, στη διάρκεια της
οποίας ο κάθε άνθρωπος καλείται να δώσει τον καλύτερο εαυτό.
Καθένας θα µπορούσε να αριθµήσει ονόµατα εκείνων που είναι πάντοτε
διαθέσιµοι στην υπηρεσία των αδελφών τους. Είναι στον τρόπο που ζούµε, που υπάρχουµε,
που υπηρετούµε τους συνανθρώπους της εποχής µας που οι άνθρωποι θα ανακαλύψουν
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κάτι από το πρόσωπο Εκείνου που δίνει νόηµα στη ζωή µας και θεµελιώνει την ελπίδα µας.
Μεταδίνοντας την ελπίδα που είναι µέσα µας,, µεταδίνουµε τη χαρά της ζωής, τη χαρά του
φωτός, την εµπιστοσύνη σ’ αυτόν που µπορεί τα πάντα. Το Πνεύµα θα µας δώσει τη
δύναµη.
Πέµπτη 9 Ιουνίου 2005
Ανάληψη Ματθαίου 28,16-20
«Ορισµένοι αµφέβαλαν»… Το γεγονός θα έπρεπε να µας ενθαρρύνει : ο Χριστός δεν
εµπιστεύεται την αποστολή του σε «τέλειους», σε «πρωταθλητές»,της πίστης, αλλά σε
ανθρώπους που έχουν όρια… ∆εν έχουµε λοιπόν να φοβόµαστε τις αδυναµίες µας, όταν η
Εκκλησία µας εµπιστεύεται κάποια αποστολή, γιατί είναι το Πνεύµα που ο Ιησούς
υπόσχεται το οποίο θα ενεργήσει στον καθένα µας : «Πηγαίνετε, λοιπόν, από όλα τα έθνη
κάνετε µαθητές µου, θα είµαι µαζί σας όσο θα κυλούν οι αιώνες …» Και οι µαθητές, του
έκαναν εµπιστοσύνη. Χάρη σ’ αυτούς µέχρι σήµερα κηρύττουµε στο όνοµά του.
Κυριακή 12 Ιουνίου 2005
Η προσφορά του Ιησού Ιωάννη 17,1-11
Τη στιγµή, να περάσει από τον κόσµο αυτό στον Πατέρα του, ο Ιησούς έχει µια
προσωπική στιγµή µαζί του, µια στιγµή οικειότητας και εµπιστοσύνης, του
εµπιστεύεται την τύχη της αποστολής του, πριν την οδηγήσει στην ολοκλήρωσή της πάνω
στο σταυρό. Είναι µακάρια αυτή η στιγµή κατά την οποία ο Ιησούς φανερώνει την
οικειότητα του µε τον Πατέρα και µε το Πνεύµα. Απαράµιλλη ανταλλαγή, χαρισµατική
προσφορά, πρότυπο τέλειο κάθε ανθρώπινης αγάπης µας. Σ’ αυτά τα πλαίσια ο Ιησούς
κάνει τον απολογισµό της αποστολής του : «Φανέρωσα στους ανθρώπους το Όνοµά σου».
Το να γνωρίζουµε το Θεό είναι ζωή για τους ανθρώπους. Προάγγελος της οικειότητάς µας
µε το Θεό, όταν ο Θεός θα κατοικεί ανάµεσα στους ανθρώπους…στην αγία Πόλη.
Κυριακή 19 Ιουνίου 2005
Η Πεντηκοστή Ηµέρα Ιωάννη 20,19-23
Ούτε θύελλες, ούτε ισχυρά ρεύµατα αέρος, ούτε ελαφρύ αεράκι. Μόνο µια πνοή, αυτό
είναι το Πνεύµα, τίποτ’ άλλο. Πρωτοτυπία της δωρεάς του Αγίου Πνεύµατος που, στους
κλειδοµπαρωµένους στο καταφύγιό τους Αποστόλους, παρουσιάζεται σαν µια Πνοή :
«φύσηξε πάνω τους…». Οι καιροί δεν προσφέρονται για µεγάλες ανατροπές. Οι καιροί
βρίσκονται στο ξεκίνηµά τους, στη γέννησή τους, στην αναδηµιουργία τους.. Ναι,
πρόκειται για µια νέα γέννηση. Το Πνεύµα που ξεχύνεται πάνω στους Αποστόλους, ανοίγει
την περίοδο του Πνεύµατος που αναδηµιουργεί κάθε άνθρωπο. Από φοβισµένους και
κλειδοµπαρωµένους, τους καθιστά ακούραστους µάρτυρες και θεµελιωτές, κολώνες της
Καλής Είδησης. Το Πνεύµα είναι η Πνοή που οδηγεί «στα βαθιά νερά…». Με τα δώρα
του οδηγεί στην οικοδόµησή του, το Σώµα του Χριστού.
Κυριακή 26 Ιουνίου 2005
Η Τριάδα η Αγία Ιωάννη 3, 16-18
Όλοι ίσοι µπροστά στο Μυστήριο του Θεού. Καµιά διάκριση ανάµεσα στους σοφούς και
στους ασήµαντους. Όλοι λοιπόν, όπως ο Μωυσής ας αινούν τον Κύριο «πόσο τρυφερός και
σπλαχνικός είναι ο Κύριος, αργός να οργίζεται, γεµάτος αγάπη και πιστότητα». Το σηµείο
του σταυρού είναι η πιο µεγάλη θεολογική έκφραση πίστης : «στο όνοµα του Πατέρα και
του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος». Πόση αγάπη και τρυφερότητα χρειάζεται µια
µητέρα, όταν κρατά το µωρό της στα πόδια της και του µαθαίνει να κάνει αυτό το σηµείο
του Σταυρού : είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού για τους ανθρώπους. Ένας µόνος
Θεός, Τρία Πρόσωπα, τρεις τρόποι να δίνεται και ν’ αγαπά !!! Για να σωθεί ολόκληρη η
ανθρωπότητα.
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Κυριακή 3 Ιουλίου 2005
Της Αγίας ∆ωρεάς Ιωάννη 6,51-58
∆ιαβάσετε µε προσοχή την περικοπή.
Πρώτη στιγµή : προετοιµασία. Το Πνεύµα του Θεού ανοίγει το πνεύµα µας και την
καρδιά µας στην Ευχαριστία,
2η στιγµή: παρατήρηση. «Πως αυτός ο άνθρωπος µπορεί να µας δώσει τη σάρκα του για
τροφή» ; Όλοι είναι εντυπωσιασµένοι : «ο άρτος που θα σας δώσω είναι το σώµα µου», και
ο Ιησούς ξεκαθαρίζει : πρόκειται για «άρτο από τον ουρανό», που δίνει «την αιώνια ζωή».
Και προσδιορίζει : «είναι η σάρκα µου» προς όφελος του «κόσµου». Και επιµένει : «αµήν,
αµήν, σας το λέω : λέει την ιδιότητά του, είναι «Υιός ανθρώπου» Το να φάει κανείς τη
«σάρκα» του και να πιει το «αίµα» του είναι ο όρος για να έχει κανείς τη ζωή την αιώνια,
τη ζωή του «αναστηµένου».
3η στιγµή: διαλογισµός. Την εποχή που ο Ιωάννης γράφει αυτά τα λόγια, η χριστιανική
κοινότητα έχει µεγάλη εµπειρία της Ευχαριστίας και του Αναστηµένου. Θέλει να µας πει
ότι είναι δυνατή η επικοινωνία µε τον αναστηµένο, η παρουσία του, δεν είναι θεωρητική,
αλλά πραγµατική, αληθινή και ενεργός. Με τον «άρτο και τον οίνο» µπορούµε να ζούµε
από τη ζωή του κοντά στον Πατέρα.
4η στιγµή : προσευχή : Κύριε, είσαι ο Ζωντανός, δώσε µας να γευόµαστε αληθινά το λόγο
σου και την Ευχαριστία.
Κυριακή 10 Ιουλίου 2005
Ο σπόρος = ο Λόγος του Θεού

Ματθαίου 13,1-23

Ο Λόγος του Θεού εισχωρεί µέσα στην ανθρωπότητα, όπως ο σπόρος µέσα στο χώµα. Τα
αποτελέσµατα δεν είναι πάντοτε κραυγαλέα, η ανθρωπότητα όµως τον έχει ανάγκη. Είναι ο
Λόγος του Θεού που δίνει νόηµα στην ύπαρξη της. Το νόηµα αυτό αγγίζει την ταυτότητα
του ανθρώπου, νόηµα που ο άνθρωπος δεν µπορεί να δώσει στον εαυτό του… παραµένει
πάντοτε σαν εκείνο που «έχει µάτια και δεν βλέπει και αυτιά αλλά δεν ακούει» Η
παραβολή επιδιώκει να υπαγορεύσει, να εγείρει το αισθητήριο του ανθρώπου, να ξυπνήσει
ένα βαθύτερο νόηµα στο οποίο να βρει σιγουριά. Η διαθεσιµότητά µας θα ήταν η
απάντησά µας. Η επιτυχία εξαρτάται από την καλή γη.
•

Σήµερα ετήσια πανήγυρη της Καρδιάς του Ιησού στο Εξώµβουργο της Τήνου

Κυριακή 17 Ιουλίου 2005
Τα ζιζάνια Ματθαίου 13,24-43
Η υποµονή της πίστης. Οι µαθητές σκανδαλίζονται βλέποντας το Κακό να αντιστέκεται
στη διδασκαλία του Ιησού. Οι εχθροί ξεφυτρώνουν από παντού,ακόµα και εκ των έσω, µε
τον Ιούδα… Η παραβολή αναφέρεται στην εµπειρία του αγροτικού κόσµου που περιµένει
το θερισµό για να ξεχωρίσει τα αγριόχορτα από τον καλό σπόρο. Τα ζιζάνια αντέχουν 20
αιώνες τώρα… Οι άνθρωποι κάνουν πόλεµο, το αίµα κυλάει, οι φτωχοί καταπιέζονται,
ακόµα και η γη του Ιησού αντί για χώρα «µε γάλα και µέλι», κατάντησε χώρα δακρύων και
αίµατος… Ο Χριστός µας καλεί όπως τους τότε µαθητές του να µη χάνουµε το θάρρος. Ο
Σατανάς είναι εν δράσει, µέχρι και µέσα στην καρδιά µας, η χριστιανική κοινότητα
δοκιµάζεται µε την ακαταστασία και τη σύγχυση. Αυτό που µας αποµένει είναι η υποµονή,
η ανοχή, η εµπιστοσύνη στο Θεό και η πιστότητα σ’ Αυτόν.
Κυριακή 24 Ιουλίου 2005
Ο κρυµµένος θησαυρός Ματθαίου 13,44-52
Τον βρήκα, τον ανακάλυψα, ήταν κρυµµένος, τον αναζητούσα. Οι ευκαιρίες είναι πολλές
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και ανυποψίαστες, εκεί που δεν το περιµένεις… πρέπει να βρίσκεσαι σε εγρήγορση Με την
ευκαιρία της Παγκόσµια Ηµέρας Νέων στην Κολονία της Γερµανίας, ας γυρίσουµε
πίσω στην προηγούµενη, στο Τορόντο : Ζούσε στους ορυζώνες της Μαδαγασκάρης : στο
πονηρό χαµόγελο της Ιουστίνας, και µέσα από τα γεµάτα ήλιο µάτια της Μάνα, παιδί µε
αναπηρία, µε την οποία εργάζεται, ανακάλυψα το θησαυρό για τον οποίο κάνει λόγο ο
Ιησούς. Είναι σ’ αυτούς τους µικρούς, στους οποίους ο Πατέρας αποκαλύπτει τα µυστήρια
της Βασιλείας. Μέσα στην οµορφιά που κλείνουν µέσα τους τα «βαθιά νερά» και οι
ψυχές, µέσα στη µοιρασιά της ζωής µε τους µικρούς και τους αδύναµους, που αποκτούµε
την εµπειρία της πληρότητας, της τέλειας ευτυχίας, της απλής και αληθινής αγάπης για τον
άνθρωπο και το Θεό. Εκεί βρίσκονται τα σηµάδια της Βασιλείας.
Κυριακή 31 Ιουλίου 2005
Ο πολλαπλασιασµός των άρτων Ματθαίου 14, 13-21
Όταν η Γραφή αναφέρεται στην έρηµο, ας πολλαπλασιάσουµε την προσοχή µας. Στην
έρηµο συµβαίνουν γεγονότα σηµαντικά. Ο Ιησούς µόλις έχει µάθει για τη δολοφονία του
Βαπτιστή. Αποσύρεται για να κρύψει τον πόνο του. Θέλει µείνει µόνος. Τα πλήθη
όµως τον ακολούθησαν. Θα µπορούσε να δυσανασχετήσει… όµως σπλαχνίζεται το
πλήθος. Ο Ιησούς παραµερίζει το δικό του πόνο και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του
πλήθους. Εκείνος διψά να µείνει µόνος και το πλήθος διψά να ακούσει το Λόγο του.. Ο
Ιησούς καταπνίγει τη δική του επιθυµία, για να ανταποκριθεί στην επιθυµία του πλήθους.
Με τον τρόπο αυτό δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνει το θαύµα: λησµονώντας τον
εαυτό του, την επιθυµία του, έστω για µια στιγµή, βρίσκει τον τρόπο να δώσει τροφή στο
πλήθος. Η έρηµος αιφνίδια γίνεται γόνιµη γη συνάντησης. Κι αυτό συνέβηκε επειδή
αποδέχτηκε το απρόσµενο, επειδή ακολούθησε την απρόβλεπτη πνοή του Πνεύµατος, ο
Ιησούς µέσα στην έρηµο αποβαίνει για το πλήθος το ζωογόνο δροσερό νερό, στο οποίο
αναφέρεται ο προφήτης Ησαΐας.
Κυριακή 7 Αυγούστου 2005
Πορεία πάνω στα νερά Ματθαίου 14, 22-33
Κουράγιο, εγώ είµαι, µη φοβάστε ! Τα πάντα τίθενται σε κίνηση : Ο Ιησούς στέλνει τους
µαθητές του στην αντίπερα όχθη, διαλύει τα πλήθη προς άγνωστη κατεύθυνση, ο ίδιος
αποσύρεται κάπου απόµερα, πάνω στο βουνό, µακριά από την επικαιρότητα του
πολλαπλασιασµού των άρτων. Περνάει τη νύχτα προσευχόµενος. Ωσάν να έπρεπε να
πάρουν αποστάσεις από το γεγονός αυτό, για να το αποδεχτούν, για να µπορέσουν να το
κατανοήσουν. Βέβαια, δεν έχει τόση σηµασία σε ποιο τόπο θα βρεθούν µετακινούµενοι,
σηµασία έχει η εσωτερική κίνηση και µετακίνηση. Το να φύγουν «στα βαθιά», το να
βυθιστούν µέσα στη νύχτα, να φύγουν από τη σιγουριά της ξηράς γης, το να παλέψουν µε
τους ανέµους και τα κύµατα είναι σαν να προκαλεί τους µαθητές να βυθιστούν στο φόβο
και την αγωνία, να τους οδηγεί στα κύµατα της αµφιβολίας. Όταν ο Ιησούς τους συναντά
µέσα στη γαλήνη µετά τη θύελλα και τη νύχτα της αµφιβολίας και της ταραχής, οι µαθητές
αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι ο Θεός δεν τους εγκαταλείπει, είναι παρών ανάµεσα στο
λαό του.
Κυριακή 14 Αυγούστου 2005
Η Χαναναία Ματθαίου,15, 21-28
Η στάση του Ιησού µπορεί να παρεξηγηθεί: παρουσιάζεται σκληρός, υπερόπτης, σχεδόν
περιφρονητικός απέναντι σ’ αυτή την ξένη. Και όµως συµβαίνει το αντίθετο… η Χαναναία
µέσα στο Ευαγγέλιο θα παραµείνει για πάντα ένας από τους εξέχοντες µάρτυρες µιας
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απέραντης αγάπης, χωρίς σύνορα, χωρίς φραγµούς : «Ο οίκος µου, θα ονοµαστεί οίκος
προσευχής για όλους τους λαούς» λέει ο Κύριος
Η Χαναναία δεν εξαπατάται από το ένστικτό της. Ο Θεός είναι αγάπη και, για να λάβεις,
αρκεί να το ζητήσεις.
Μαθητές, της πρώτης ή της τελευταίας ώρας, όλοι µπορούν να χορτάσουν από τις δωρεές
του Θεού. Και το σκυλάκι χορταίνει από τα ψίχουλα… ∆εν είναι εύκολο να µοιράζεσαι…
Αλλά ο Θεός δεν είναι κάτοχος κανενός. Ο εβραϊκός λαός δεν αγαπά να βλέπει το Θεό να
κοιτάζει εξ ίσου τους άλλους λαούς. Και εµείς οι χριστιανοί, θα κλείναµε εύκολα την
πόρτα µας στους «ξένους» ως προς τη φυλή, τον πολιτισµό, ή άλλη πνευµατική
παράδοση… Στην καρδιά του Θεού έχει θέση για όλους… η πίστη είναι το κλειδί που
ανοίγει τις πόρτες του συµποσίου της αγάπης… «Κύριε, έστω, µόνο ένα ψίχουλο».
∆ευτέρα 15 Αυγούστου 2005
Η Μητέρα ξαναβρίσκει το Γιο της Λουκά, 1,29-56
«Είναι µακαρία αυτή που Σε γέννησε…» Ο πραγµατικός τίτλος ευτυχίας , συνίσταται στο
να έχεις ακούσει το Λόγο του Θεού και να τον βιώνεις … να τον κάνεις τρόπο ζωής σου. Η
Παναγία κατάλαβε τόσο καλά το Λόγο του Θεού που έγινε σ’ αυτήν σάρκα… Η Μαριάµ
δεν είναι ένα απλό δοχείο που δέχεται. Είναι ένα σώµα πνευµατικό που είπε ολοκληρωτικά
Ναι στο Θεό, µε όλη την ελευθερία της καρδιάς της, ώστε να δώσει σώµα στον αιώνιο
Λόγο του Θεού. Άρµοζε, γι αυτό, εκείνη που έδωσε σώµα στον Υιό του Θεού, να είναι η
πρώτη να συναντήσει το γιο της – Θεό και άνθρωπο – στους κόλπους του Θεού.
Κυριακή 21 Αυγούστου 2005
Τα κλειδιά της Βασιλείας Ματθαίου 16,13-20
«Για σας, ποιος είµαι ;» Μπορούµε να φανταστούµε τη σκηνή, δεν διαφέρει από πολλές
δικές µας σκηνές. Η απάντηση του Πέτρου είναι εντυπωσιακή.
Φανερώνει µια διαύγεια και καθαρότητα ασυνήθιστη. Ο Ιησούς δεν µπορεί
παρά να είναι «ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού του ζωντανού !» Ο Πέτρος δεν κάνει
υποθέσεις, αλλά δεσµεύεται. Ο λόγος του είναι οµολογία πίστεως, που δεσµεύει ολόκληρη
µια ζωή, τη ζωή του. Ο Πέτρος ρισκάρει την ελευθερία του. Τολµά να αφήσει το Πνεύµα
να µιλήσει δι αυτού. «Για σένα, ποιος είµαι, εγώ ;» ρωτάει ο Ιησούς. Η απάντηση είναι
εξίσου δεσµευτική.
Κυριακή 29 Αυγούστου 2005
Για να είσαι µαθητής µου Ματθαίου 16, 21-27
Για να είσαι µαθητής µου, πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να απαρνηθείς το δικό σου
τρόπο να κρίνεις, να ενεργείς και να δεχτείς τον τρόπο του Θεού και ο τρόπος του Θεού
είναι η είσοδος στην Ιερουσαλήµ. Και η θεώρηση του κόσµου δεν ακολουθεί τη θεώρηση
του Θεού πάνω στον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Οι δυνάµεις του κακού έχουν κι αυτές
την ώρα τους και είναι η στιγµή τους, στην Ιερουσαλήµ. Παράδοξο το σχέδιο του Θεού,
λες κι έγινε για να ξεγελάσει το ∆ιάβολο και τους οπαδούς του. Η πόλη του Θεού,
«κατοικία του» ανάµεσα στους ανθρώπους, και η πόλη της ειρήνης γίνεται η σκηνή, του
πιο στυγερού εγκλήµατος της ιστορίας των ανθρώπων, ο µελετηµένος φόνος του Υιού του
Θεού. Με το θάνατό του, νικάει το θάνατο και επαναφέρει στους ανθρώπους τη ζωή µε την
ανάστασή του.
∆ηµήτριος ∆αλέζιος
Μετάφραση- προσαρµογή
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Οι διακοπές, ευκαιρία εµβάθυνσης της πίστης µας
Το Περιοδικό σάς προτείνει την απόκτηση τριών βιβλίων που η ανάγνωσή τους
µπορεί να συµβάλει στην κατανόηση της χριστιανικής µας πίστης. Αξίζει τον
κόπο οι καθολικοί να συµπληρώνουν τη γνώσεις τους γύρω από τη
θρησκευτική τους ταυτότητα και να µην παραµένουν µε τα εφόδια που έλαβαν
όταν ήταν παιδιά και νέοι!...
γ.µ.

Οι Θρησκείες
Paul Poupard, Καρδινάλιος, Πρόεδρος της Επιτροπής της Εκκλησίας για τον
Πολιτισµό. Σε γαλλικά πανεπιστήµια δίδαξε την ιστορία των θρησκειών και µε
άλλους εξέδωσε πολύτοµη εγκυκλοπαίδεια πάνω στο ίδιο θέµα.
Μετάφραση: Κάτια Περιστεράκη
Εκδόσεις: ∆αίδαλος – Ι. Ζαχαρόπουλος, Αρσάκη 6, 105 64 Αθήνα
Στη γραµµή του Μαλρώ, και ειδικά στην
εισαγωγή του µικρού τόµου της έκδοσης των
Presses Universitaires de France, ο
συγγραφέας φανερώνει πως πράγµατι, το
θρησκευτικό φαινόµενο βρίσκεται στην πρώτη
γραµµή της επικαιρότητας. Μετά την εποποιία
του
επιστηµονισµού,
τις
διαδοχικές
µετενσαρκώσεις του υλισµού, την ώθηση της
εκκοσµίκευσης, της αυξανόµενης αδιαφορίας
εµπρός στην έκλειψη του ιερού, η επάνοδος του
θρησκευτικού φαινοµένου είναι µεγαλοπρεπής,
από την πληθώρα των αιρέσεων ως την
άνθηση των κινηµάτων χάρητος.
Ο Θεός ξανανθίζει στην καρδιά των πόλεων
που γνώρισαν την εκκοσµίκευση. Το θέλγητρό
του κλονίζει τις εκκοσµικευµένες κοινωνίες. Η
δύναµή του κινητοποιεί και πάλι τους
ανθρώπους, σε αναζήτηση αγάπης και
δικαιοσύνης, αλήθειας και ελευθερίας.
Ο homo religiosus δεν αναδύεται µόνον από
κόσµους παλαιούς: τον παλαιολιθικό, τον
νεολιθικό, τον χεττιτικό, τον αιγυπτιακό, τον
ελληνικό, τον ρωµαϊκό, τον ετρουσκικό, τον
κελτικό, τον γερµανικό, τον σλαβικό, τον µεσοαµερικανικό. Βρίσκεται στην καρδιά των
µεγάλων θρησκειών της Ασίας (Ινδουισµός,
Βουδισµός, Ταοϊσµός), της Αφρικής και της
Αυστραλίας. Βιώνει ένθερµα την πίστη του στις
13
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τρεις µεγάλες θρησκείες, που αποτελούν την
συνέχεια του Αβραάµ: την ιουδαϊκή, την
χριστιανική, την µωαµεθανική.

Πίνακας περιεχοµένων
Κεφάλαιο Ι – Προς την ανακάλυψη των θρησκειών
Κεφάλαιο ΙΙ – Ο “homo religiosus”
Κεφάλαιο ΙΙΙ – Αρχαίες θρησκείες
Κεφάλαιο IV – Θρησκείες της Ασίας, της Αφρικής, της
Αυστραλίας
Κεφάλαιο V – Οι απόγονοι του Αβραάµ:
1/ Η ιουδαϊκή θρησκεία,
2/ Η χριστιανική θρησκεία,
3/ Η µουσουλµανική θρησκεία
Επίλογος – Η σωτηρία του ανθρώπου
και το µέλλον της θρησκείας:
1/ Η σωτηρία του ανθρώπου,
2/ Κοινωνία και συµφιλίωση,
3/ Το µέλλον της θρησκείας

Προς την ανακάλυψη του απρόσµενου Θεού
Marie-Noëlle Thabut
Μετάφραση: Αδ. Αγνή Αλµπέρτη
Έκδοση Τάγµατος Αδελφών Ουρσουλινών
Σηµείωµα
Η Μ.- Ν. Thabut, συγγραφέας του µικρού αυτού τόµου, είναι µητέρα στην
οικογένειά της. Επί 12 χρόνια ήταν υπεύθυνη της λειτουργικής και µυστηριακής
ποιµαντικής τόσο στην εκκλησιαστική της επαρχίας όσο και ολόκληρης της
περιοχής µε πετυχηµένη δράση. Στην επαρχία των Βερσαλλιών, από 10 χρόνια έχει
αναλάβει τη βιβλική µόρφωση των στελεχών. Η µεγάλη της επιτυχία είναι η
παρουσίαση των κυριακάτικων αναγνωσµάτων στο ραδιοσταθµό της Παναγίας των
Παρισίων. Η ουρσουλίνα µοναχή αδ. Αγνή µετέφρασε στα ελληνικά και τους τρεις
τόµους µε τίτλο «Η κατανόηση των Γραφών».
Από την πλευρά της η συγγραφές σηµειώνει: Το κλειδί αυτού του βιβλίου έγκειται
στη δική µου έκπληξη: όταν άρχισα να διαβάζω τακτικά τη Βίβλο έπεφτα από
έκπληξη σε έκπληξη. Ώσπου στο τέλος κατάλαβα πως δεν ήµουν η µόνη! Πολύ πριν
από µας, οι άνθρωποι της Βίβλου είχαν ανακαλύψει αυτό που δε θα µπορούσαν ποτέ
να φανταστούν: ένα Θεό µεγαλύτερο από την καρδιά τους και απασχοληµένο µόνο µε
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τη δική τους ευτυχία. Με τη σειρά µου, µ’ όλη τη δυνατή ευγνωµοσύνη, µεταδίδω
αυτό που έλαβα. Αν ανακαλύψετε ενδιαφέροντα πράγµατα, µέσα σ’ αυτό το µικρό
βιβλίο, θα πρέπει να ευχαριστήσετε τη Βίβλο και τον Εµπνευστή της κι όχι εµένα, που
απλά προσπάθησα να σας την παρουσιάσω χωρίς να την παραποιήσω.

Παρουσίαση από τη συγγραφέα
Εισαγωγή
Είµαστε λοιπόν έτοιµοι να ξεκινήσουµε την αναζήτηση αυτού του απρόσµενου
Θεού. Γιατί αυτός ο τίτλος; Τον πρότεινα, σκεπτόµενη πως ο Θεός είναι πάντα
διαφορετικός απ’ αυτό που αυθόρµητα φανταζόµαστε. Και πως οι πρόγονοί µας, µέσα
στη βιβλική πίστη, έκαναν αυτή την ανακάλυψη σιγά-σιγά, µέσα σε µια µακρόχρονη
πνευµατική ιστορία. Ποιος είναι λοιπόν ο Θεός; Να η πρώτη ερώτηση που κάνει η
ανθρωπότητα από την πρώτη στιγµή που αρχίζουµε να σκεφτόµαστε.
Ο πρώτος τρόπος απάντησης είναι να βρούµε µόνοι µας, σα µεγάλοι, την
απάντηση… Και γιατί όχι; Όλες οι θρησκείες του κόσµου αναζητούν να το κάνουν…
Μόνο που αυτό προϋποθέτει πως το µυστήριο του Θεού είναι του δικού µας επιπέδου.
Οι εικόνες του Θεού που προτείνουµε, αν προέρχονται µόνο από τη φαντασία µας, δεν
µπορούν παρά να µας µοιάζουν. Γνωρίζουµε την ξακουστή φράση του Βολταίρου: «Ο
Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα του… κι ο άνθρωπος του το ανταπέδωσε
παρόµοια…» Είναι εντυπωσιακό το γεγονός της οµοιότητας όλων των µυθολογιών του
κόσµου, κι αυτό κατά βάθος δεν είναι παράξενο! Είµαστε ανίκανοι να φανταστούµε
ένα ον ριζικά διαφορετικό από µας. Μ’ άλλα λόγια, όταν µιλούµε για το Θεό, τον
παρουσιάζουµε σαν ένα είδος υπερανθρώπου, κατά κάποιο τρόπο. Τον φανταζόµαστε
παντοδύναµο, αδιάβλητο από κάθε πόνο, θάνατο, κούραση, δηλαδή απεριόριστο σ’
όλους τους τοµείς: διότι, τελικά, αυτό είναι που µας ενοχλεί, µέσα στη δική µας ζωή:
αυτά τα αναρίθµητα όρια που ανακαλύπτουµε κατά τη διάρκεια των χρόνων. Ο Θεός,
έτσι όπως µπορούµε να τον φανταστούµε, δε γνωρίζει τίποτα απ’ όλα αυτά: είναι
αιώνιος, ακούραστος, αµετάβλητος. Είναι ό,τι δεν είµαστε εµείς, έχει αυτό που εµείς
δεν έχουµε. Κατέχει όλες τις γνώσεις, όλες τις εξουσίες: δηµιούργησε τα πάντα και
µπορεί να καταστρέψει τα πάντα.
Συµπέρασµα: είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό για µας να τα πηγαίνουµε καλά µαζί
του, να του προσφέρουµε θυσίες για να τον ικανοποιήσουµε. Ακόµα χειρότερα, αυτό ο
παντοδύναµος Θεός µας κρίνει, βέβαια, αφού βλέπει τα πάντα, ξέρει τα πάντα, και
προπαντός ξέρει, σε κάθε στιγµή, αυτό που θα έπρεπε να κάνουµε ή να µην κάνουµε.
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«Το µάτι ήταν µέσα στον τάφο και κοίταζε τον Κάιν. Η φράση αυτή είναι του Victor
Hugo, αλλά αυτή την αντίληψη την έχουν αρκετοί ανάµεσά µας από τότε που ο κόσµος
είναι κόσµος. Αυτόν το Θεό, τελικά, τον σεβόµαστε µέσα στις καλύτερες περιπτώσεις,
µάλλον τον φοβόµαστε, αλλά σίγουρα δεν τον αγαπούµε πολύ.
Μια µακρόχρονη παιδαγωγική
Μόνο που αυτός ο Θεός, κι αυτό το θαύµα της βιβλικής ιστορίας, δεν είναι ο
αληθινός Θεός. Οι µεγάλες µορφές της Βίβλου, για τις οποίες θα µιλήσουµε µέσα σ’
αυτό το µικρό βιβλίο, έκαναν, η καθεµιά µε τη σειρά της, µια εξαιρετική ανακάλυψη,
την ανακάλυψη ενός Θεού, εντελώς διαφορετικού απ’ αυτόν που φανταζόµαστε, ενός
«απρόσµενου Θεού»! Μπόρεσαν να κάνουν αυτή την ανακάλυψη, επειδή ο Θεός
υποµονετικά τους καθοδηγούσε. ∆ιότι αν θέλουµε ν’ ανακαλύψουµε το Θεό όπως
ακριβώς είναι, (κι όχι όπως τον φανταζόµαστε), πρέπει να τον αφήσουµε να µας
εµπνεύσει: από χιλιάδες χρόνια, η πνοή του Θεού µας αποκαλύπτει σιγά-σιγά ποιος
είναι. Και δεν τελείωσαν οι εκπλήξεις! Το θαύµα της Βίβλου είναι ακριβώς το εξής: δε
σταµατά να µας αποκαλύπτει, σελίδα µε τη σελίδα, το αληθινό πρόσωπο του Θεού. Ή
για να το διατυπώσουµε διαφορετικά, η Βίβλος είναι η ιστορία µιας σταδιακής
ανακάλυψης.
Το πρόβληµα για µας, τους ανθρώπους, είναι το εξής: ο Θεός είναι οριστικά
απρόσιτος στη διάνοιά µας. ∆ε θα έπρεπε ποτέ να ξεχάσουµε τη γνωστή φράση του
προφήτη Ησαΐα: «Οι σκέψεις σας δεν είναι οι δικές µου σκέψεις και οι οδοί µου δεν
είναι οι δικές σας… λέει ο Κύριος! Οι ουρανοί απέχουν πολύ από τη γη και οι σκέψεις
µου απέχουν από τις δικές σας σκέψεις» (Ησ. 55,8).
Έτσι, ο Θεός είναι τόσο διαφορετικός απ’ αυτό που φανταζόµαστε αυθόρµητα,
ώστε πρέπει αυτός ο ίδιος ν’ αποκαλυφτεί σε µας, κι ακόµα η αποκάλυψη δεν µπορεί
να είναι παρά σταδιακή. Στην αρχή, όταν ο Θεός διαλέγει τους Εβραίους για να τους
κάνει λαό του, είχαν µια θρησκεία παρόµοια µ’ εκείνη των γειτονικών τους λαών,
εµπνευσµένη από µια κάποια ιδέα της θεότητας: ο Θεός πήρε λοιπόν το χρόνο για να
µεταστρέψει το λαό του, αποκαλύφτηκε σ’ αυτόν σταδιακά, υποµονετικά, όπως ένας
πατέρας το κάνει µε το παιδί του: η εικόνα, εξάλλου, είναι κατά γράµµα µέσα στο
βιβλίο του ∆ευτερονοµίου: µέσα στο στοχασµό του πάνω στην ιστορία αυτού του
λαού, ο συγγραφέας δηλώνει: «Πρέπει να καταλάβετε καλά πως, όπως εκπαιδεύει ένας
πατέρας το παιδί του έτσι σας εκπαιδεύει ο Κύριος ο Θεός σας» (∆ευτ. 8,5).
Έτσι, µπορούµε να διαβάσουµε όλη τη Βίβλο σα µια ιστορία της µακρόχρονης
παιδαγωγικής του Θεού µε σκοπό ν’ αποκαλυφθεί στον άνθρωπο, δηλαδή να οδηγήσει
τον άνθρωπο στην πραγµατική γνώση του Θεού κι όχι σε µια καρικατούρα του. Τα
µεγάλα στάδια αυτής της παιδαγωγικής σας παρουσιάζω µέσα σ’ αυτό το βιβλίο, στο
οποίο έδωσα τον τίτλο «προς την ανακάλυψη του απρόσµενου Θεού».
Ίσως ένα από τα νοήµατα της διήγησης του Αδάµ και της Εύας στον επίγειο
παράδεισο να είναι αυτό: ο Αδάµ είναι το Πρότυπο του ανθρώπου του φορτωµένου µε
λανθασµένες ιδέες για το Θεό: τον βλέπει σαν ένα αυταρχικό αφεντικό, ζηλόφθονο και
εκδικητικό, όταν δεν υπακούει στο παραµικρό του νεύµα! Ο λαός του Ισραήλ, είχε την
τύχη και την τιµή ν’ ανακαλύψει το αληθινό πρόσωπο του Θεού, του εντελώς
διαφορετικού. Αλλά δεν το ανακάλυψε σε µια µέρα, του χρειάστηκαν αιώνες.
Ένα από τα µόνα εµπόδια αυτής της ανακάλυψης, είναι η διακριτικότητα του Θεού,
αν µπορούµε να το πούµε έτσι: δεν αποκαλύπτεται µε τη βία, αλλά µόνο σ’ αυτούς που
τον αναζητούν µε επιµονή, µε πάθος. Αυτή είναι η περίπτωση αναµφισβήτητα, του
λαού του Ισραήλ, και η περίπτωση των 8 βιβλικών µορφών που θα δούµε στη
συνέχεια.
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Οχτώ βιβλικές µορφές σε αναζήτηση του Θεού
Ας δούµε, λοιπόν, αυτές τις µορφές σύµφωνα µε τη σειρά που εµφανίζονται µέσα
στη Βίβλο:
Ο Νώε: Γνωρίζουµε µόνο πως κατάγεται από τον Αδάµ, αλλά ποιος ήταν; Που
κατοικούσε; Η ιστορία δε µας το λέει κι αυτό ακριβώς είναι ένα από τα πιο δυνατά
σηµεία αυτής της διήγησης: µας αφορά όλους κι όχι µόνο τον εβραϊκό λαό. Και ποια
ήταν η ανακάλυψη του Νώε; Ένας Θεός που δεσµεύεται να µην καταστρέψει ποτέ την
Πλάση: όλοι αυτοί που, κατά τη διάρκεια των αιώνων φοβήθηκαν ένα τελικό
κατακλυσµό, θα έπρεπε να ξαναδιαβάσουν την ιστορία του Νώε, µε την υπέροχη
εικόνα του ουράνιου τόξου. Έτσι ο τίτλος του πρώτου κεφαλαίου θα είναι: «Ο Νώε ή ο
Θεός του ουράνιου τόξου».
Ο Αβραάµ: Μας έρχεται από τη Μεσοποταµία, αυτή τη χώρα όπου πίστευαν πως οι
άνθρωποι είναι τα παιχνιδάκια των θεών. Να τι διηγιόταν, εκεί κάτω, για την αρχή της
ανθρωπότητας: στην αρχή, όταν η ανθρωπότητα δεν υπήρχε ακόµα, υπήρχαν οι
µεγάλοι θεοί και οι µικροί θεοί, κι όπως άρµοζε, οι µικροί θεοί υπηρετούσαν τους
µεγάλους (πραγµατικά ο άνθρωπος δεν µπορεί να φανταστεί θεούς διαφορετικούς απ’
αυτό που είµαστε εµείς οι ίδιοι). Μια µέρα όµως, οι µικροί θεοί βαρέθηκαν να είναι
σκλάβοι των µεγάλων, µε τον καιρό καταντούσε κουραστικό, µετά αποφάσισαν να
κάνουν απεργία. Εκείνη τη στιγµή, οι µεγάλοι θεοί αποφάσισαν να δηµιουργήσουν την
ανθρωπότητα για να έχουν σκλάβους καλύτερα διατεθειµένους (µύθος του Atra-Hasis,
στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ.).
Τι να σκεπτόταν άραγε ο Αβραάµ για όλα αυτά, τη στιγµή που εγκατέλειπε τη
Μεσοποταµία, µαζί µε τα κοπάδια του, γύρω στο 1850 π.Χ.; Η Βίβλος δεν το λέει,
αλλά µας αναφέρει ότι ανακάλυψε ένα Θεό για τον οποίο ποτέ δεν του είχαν µιλήσει,
ένα Θεό που δε σκέπτεται παρά τη δική µας ευτυχία, την ευτυχία των ανθρώπων: ο
τίτλος του δεύτερου κεφαλαίου θα είναι λοιπόν: «Ο Αβραάµ ή ο Θεός των σχεδίων».
Ο Μωυσής: τοποθετείται, ιστορικά, πολύ αργότερα από τον Αβραάµ, πολλά έγιναν
εν τω µεταξύ. Κι ο Μωυσής πιστεύει ήδη µ’ όλη του την καρδιά στα σχέδια ευτυχίας
που ο Θεός κάνει για τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για το λαό του. Κι επειδή πιστεύει,
θα µπορέσει να πάει ακόµα πιο µακριά µέσα στην ανακάλυψη του αληθινού προσώπου
του Θεού. Θα µάθει, µέρα µε τη µέρα, µε τη µακρόχρονη εµπειρία της Εξόδου, πως ο
Θεός οδηγεί τη µεγάλη επιχείρηση απελευθέρωσης του λαού του, που είχε καταντήσει
σκλάβος στην Αίγυπτο. Ο τίτλος του τρίτου κεφαλαίου θα είναι λοιπόν: «Ο Μωυσής ή
ο Θεός της ελευθερίας».
Ο ∆αυίδ: του οφείλουµε ίσως την πιο θαυµαστή ανακάλυψη, εκείνη του Θεού που
συγχωρεί δίχως όρους και δίχως καθυστέρηση. Ο 103ος ψαλµός ερµηνεύει καλά αυτή
τη βεβαιότητα, και µας επιτρέπει να ξεπεράσουµε όλα τα συναισθήµατα ενοχής: «Όσο
απέχει από τη δύση η ανατολή, τόσο αποµάκρυνε από µας τις ανοµίες µας… Ξέρει
αυτός, από τι πλαστήκαµε, θυµάται πως είµαστε χώµα» (Ψαλµ 103, 12.14).
Ο Ηλίας: αγαπά µε πάθος το Θεό, είναι γεµάτος ενθουσιασµό και ζήλο… Αργότερα
έλεγαν γι’ αυτόν ότι ήταν «σαν τη φωτιά κι ο λόγος του έκαιγε σαν τη λαµπάδα (Σοφ.
Σειράχ 48, 1). Μέχρι τη µέρα που έµαθε πως εκείνον που ονόµαζε: «ο Θεός των
δυνάµεων», δεν ήταν οπαδός καµιάς βίας και πως η δύναµή του ανήκε σε µια άλλη
κατηγορία! Μαζί του ανακαλύπτουµε τον «Θεό της αύρας» στο πέµπτο κεφάλαιο.
Ο Ωσηέ: ένας ποιητής, ένας άνθρωπος µε την καρδιά σπαραγµένη από τα
σφάλµατα του λαού του και συνάµα από τις δυσκολίες της συζυγικής του ζωής. Και
στο διάκενο αυτής της δύσκολης ζωής, ξεκινώντας από τη δική του εµπειρία
πιστότητας απέναντι σ’ εκείνη που δεν έπαψε ποτέ να τον απατά, θα διακρίνει ποια
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είναι αυτή η πιστότητα του Θεού, και θα φτάσει στο σηµείο να µιλήσει για την αγάπη
του Θεού απέναντι στο λαό του, µε λέξεις που θυµίζουν αρραβώνα. Ύστερα απ’ αυτόν
κι άλλοι προφήτες της Βίβλου θα έχουν την ίδια τόλµη να παρουσιάσουν, δηλαδή το
Θεό ως Νυµφίο, αλλά ο Ωσηέ έχει την τιµή να είναι ο πρώτος που µίλησε για το «Θεό
των αρραβώνων». (της µνηστείας).
Ο Ιωνάς: είναι ένας µύθος, µια εύθυµη ιστορία που τελειώνει καλά για όλο τον
κόσµο: αλλά, όπως συµβαίνει συχνά µέσα στους µύθους, η ηθική της ιστορίας είναι
πολύ σοβαρή: κάτω από το χιούµορ εµφανίζεται µια βασική διδασκαλία που γίνεται
εύκολα αποδεκτή. Ο Θεός είναι και «ο Θεός των απίστων».
Η Ρουθ: αρχαία πρόγονος του βασιλιά ∆αβίδ. Ειδωλολάτρισσα, ξένη, είχε
εντούτοις όλες τις αρετές. Βέβαια, αδελφοί µου, µας λέει ο συγγραφέας, ο Θεός είναι
και «ο Θεός της µετανάστριας».
Μαζί µε τη Ρουθ θα τελειοποιήσουµε το γύρο του ορίζοντα παρόλο που ξέρουµε
πως δεν εξαντλήσαµε το θέµα. ∆ιότι ο Θεός είναι ακόµα πέρα απ’ αυτό που µπορούµε
ν’ ανακαλύψουµε. Ο Ιησούς µας το είπε: Είναι ο ρόλος του Πνεύµατος να µας
οδηγήσει σ’ όλη την αλήθεια. Όµως ένα πρώτο µάθηµα που µπορούµε να πάρουµε απ’
αυτή την εισαγωγή είναι το εξής: Όλες οι βιβλικές µορφές ανακάλυψαν το Θεό, µέρα
µε τη µέρα, µέσα στη συγκεκριµένη ζωή τους: ο Θεός δεν πρέπει ν’ αναζητιέται µέσα
στα σύννεφα.
Marie - N. Thabut
Μτφρ. Αδ. Αγνή Αλµπέρτη

Ο Καθολικισµός
Επιµέλεια: Θόδωρος Κοντίδης
Έκδοση: Ελληνικά γράµµατα, Ακαδηµίας 88, 106 78 Αθήνα
Από τον Πρόλογο
Πολλά γράφονται και λέγονται στον τόπο
µας για τον Καθολικισµό γενικώς ή για
επιµέρους ιδιότητες και θεσµούς του.
Παραδόξως δεν υπάρχει ένα βιβλίο που να
παρουσιάζει την Καθολική Εκκλησία στο
ελληνικό αναγνωστικό κοινό κατά τρόπο
αντικειµενικό και σφαιρικό. Ο Έλληνας που
ενδιαφέρεται για το θέµα αυτό δεν θα βρει
κάποιο συστηµατικό έργο, δύσκολα θα βρει
τις πληροφορίες που θέλει και συνήθως θα
τις βρει σε πλαίσιο απολογητικό.
Το βιβλίο αυτό είναι γραµµένο από
Έλληνες Καθολικούς, κληρικούς και λαϊκούς
και απευθύνεται στο ελληνικό αναγνωστικό
κοινό. Με τρόπο απλό αλλά συστηµατικό και
τεκµηριωµένο, επιδιώκει να παρουσιάσει τον
Καθολικισµό ως θρησκεία και ως Εκκλησία.
Πέρα από πολεµικές και απολογίες είναι µια
κατάθεση της ταυτότητας και του «πιστεύω»

της Καθολικής Εκκλησίας που
φιλοδοξεί να συναντήσει τους
Καθολικούς, τους Ορθόδοξους αλλά
και τους µη θρησκεύοντες Έλληνες.
Καθεµιά από αυτές τις προσεγγίσεις
µπορεί να βρει το βιβλίο αυτό
ενδιαφέρον από τη δική της σκοπιά
και µε τα δικά της κριτήρια.
Το έργο αυτό περιλαµβάνει
διάφορα επιµέρους θέµατα. Η
αναδροµή
στην
ιστορία
του
Καθολικισµού δίνει ένα πλαίσιο που
βοηθά στην ερµηνεία και στην
κατανόηση
των
ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του, αλλά και των
πιο σηµαντικών ιστορικών εµπειριών
του. Η ιστορία της Καθολικής
Εκκλησίας στην Ελλάδα καλύπτει ένα
πολύ ενδιαφέρον θέµα, το οποίο δεν
έχει ακόµη ερευνηθεί πλήρως, καθώς
οι ρίζες των Ελλήνων Καθολικών
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εκτείνονται πέρα από την εποχή των
σταυροφοριών. Η διοικητική και οργανωτική
δοµή της Καθολικής Εκκλησίας και οι
σχέσεις της µε το Κράτος παρουσιάζονται µε
τρόπο σύντοµο και σφαιρικό. Η θεία λατρεία
όπως τελείται σήµερα µετά τις τελευταίες
λειτουργικές µεταρρυθµίσεις, οι σχέσεις της
Καθολικής Εκκλησίας µε τους άλλους
χριστιανούς και µε την Ορθόδοξη Εκκλησία
ειδικότερα, οι σύγχρονες θεολογικές τάσεις
και µερικά από τα πολλά και διάφορα
θρησκευτικά κινήµατα, η ερµηνεία της –
κοινής σε όλους τους χριστιανούς – Αγίας
Γραφής µέσα στην Καθολική Παράδοση και
θεολογία, όλες αυτές οι πλευρές συγκροτούν
µια σφαιρική και επαρκή, πιστεύουµε,
παρουσίαση της Καθολικής Εκκλησίας στον
Έλληνα αναγνώστη.
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