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Εκκλησία - Κόσµος

Ο σηµερινός κόσµος
∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Θρησκευτικά πλαίσια
Μέχρι σήµερα ο όρος εκκοσµίκευση, δηλαδή η ανεξαρτητοποίηση του
κοσµικού από το ιερό και η σταδιακή υποχώρηση της θρησκείας από τη δηµόσια
ζωή µέχρι την οριστική εξαφάνισής της, όπως πρέσβευε ο µαρξισµός, φαινόταν να
είναι η πιο κατάλληλη κατηγορία για να προσδιορίσει την εν ισχύει κατάσταση.
Στις µέρες µας φαίνεται ότι είναι προτιµότερο να µιλάµε για µια µετάεκκοσµίκευση όπου δηλαδή συνυπάρχουν, η θρησκευτική αδιαφορία µε την
επιστροφή κάποιου γενικόµορφου θρησκευτικού συναισθήµατος, η αθεΐα και η
βαθιά πίστη, ο φονταµενταλισµός και η ανεξιθρησκία.
Η σηµερινή θρησκευτικότητα, - δηλαδή το πώς ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται ή
αισθάνεται την ανάγκη να αναφερθεί σε κάτι το υπερβατικό, δηλαδή σε κάτι
µεγαλύτερο από αυτόν και µε το οποίο νοµίζει ότι έχει κάποια σχέση - εκφράζεται
σε γενικές γραµµές µε τους εξής τρόπους:
1. Αναγνωρίζεται η ύπαρξη µιας όχι πιο καλά αναγνωρίσιµης θεότητας, µιας
απρόσωπης ανώτερης δύναµης που µπορεί να ταυτιστεί µε τη φύση.
2. Προστρέχουµε στο Θεό όταν κάτι µας ξεπερνάει, στον πόνο και στην
ανάγκη.
3. Η ύπαρξη µαγικών και δαιµονικών ή άλλων σκοτεινών δυνάµεων είναι
τρέχουσες πεποιθήσεις.
4. Η δυσπιστία απέναντι σε κάθε οργανικά δοµηµένο «πιστεύω», συνυπάρχει µε
την αναγνώριση του εξαιρετικού ή του θαυµατουργικού, του οραµατιστή ή του
µάντη.
5.- ∆ιαφαίνεται µια επιστροφή του θρησκευτικού συναισθήµατος που δεν
σηµαίνει και επιστροφή στο χριστιανισµό.
6.- Για πολλούς η µόνη θρησκευτική κουλτούρα είναι εκείνη που περνάει µέσα
από την τηλεόραση η οποία συνήθως είναι περισσότερο ή λιγότερο χλευαστική και
αυτό ιδιαίτερα για την επικρατούσα θρησκεία. Άλλες πάλι εκποµπές καλλιεργούν
τον κόσµο του αποκρυφισµού, το µυστηριώδες, τη µαγεία ή καλλιεργούν και
προωθούν την ιδέα της ύπαρξης κρυφών δυνάµεων ωθώντας τελικά σε µια
«πίστη», απαλλαγµένη από την πίστη σε ένα προσωπικό Θεό.
Συµπεραίνοντας µπορούµε να πούµε ότι ο χαρακτήρας της σηµερινής
θρησκευτικότητας είναι «αόρατη και χωρίς εξάρτηση, κατ’ ουσία ναρκισσιστική.
Είναι ένα είδος ανακούφισης και παρηγοριάς για την ψυχή, χωρίς να συνεπιφέρει
ευθύνες αναφορικά µε την ηθική» (Angelini). Καλλιεργείται, λοιπόν, µια θρησκεία
µε µια φυσιογνωµία ξεκάθαρα υποκειµενική, η οποία µπορεί να αντλεί από την
παραδοσιακή κληρονοµιά σύµβολα των µεγάλων ιστορικών θρησκευτικών
παραδόσεων, αλλά να είναι αλλεργική σε κάθε µορφή ορθοδοξίας.
Μια άλλη µορφή της επιστροφής του ιερού, µε µια ιδιαίτερη θέση στο
πανόραµα του σύγχρονου κόσµου, είναι χωρίς αµφιβολία ο λεγόµενος
φονταµενταλισµός, ο οποίος δεν είναι απλά ένας υπερ-συντηρητισµός. Στην
ιστορική διαδροµή όλων των θρησκειών, από καιρού εις καιρόν, σηµειώνονται

1

Ανοιχτοί Ορίζοντες

τεύχος 1016

συντηρητικές αντιδράσεις και δογµατικές σκληρύνσεις. Το ιδιαίτερο στην εποχή
µας είναι ότι οι φονταµενταλιστικές υπερβολές παρουσιάζονται συγχρόνως σε
πολλές θρησκείες και έχουν κάποιες εθνικιστικές διαστάσεις.
Οι φονταµενταλιστές είναι πεπεισµένοι για την παρακµή του θρησκευτικού
συναισθήµατος και αγωνιούν για τη δική τους θρησκεία. Ο φονταµενταλιστής
αισθάνεται ότι είναι µια µειοψηφία ανάµεσα σε µια µεγάλη πλειοψηφία που
αδιαφορεί αν όχι και καταπολεµά το θρησκευτικό του πιστεύω. Μπροστά στη
διαφορετικότητα, νεοτερικότητα και εκκοσµίκευση, όχι µόνο δεν διανοείται ότι
µπορεί να τα ανεχθεί αλλά υιοθετεί ακόµη και τη βία προκειµένου να σώσει και να
επιβάλει τη θρησκευτική του αντίληψη.
Ο φονταµενταλισµός υπερτονίζει τις ιδιαιτερότητες. Επιδιώκει την
αποκλειστικότητα του ορθού για τον εαυτό του αποκλείοντας εκ προοιµίου ό,τι δεν
είναι µέρος της θρησκείας του. Αποκλείει κάθε µορφή καθολικότητας. Αρνείται να
συµµαχήσει µε άλλους ακόµη και µπροστά σε ένα κοινό εχθρό.
Τους τελευταίους δύο αιώνες ο εχθρός του θρησκευτικού συναισθήµατος που
έπρεπε να καταπολεµηθεί ήταν η διαφώτιση, η πρόοδος, η επιστήµη. Μπροστά σ’
αυτή την απειλή προσπαθούσαν να αναβιώσουν σε όλο το εύρος της τη θρησκεία
των προγόνων τους, στη δύση, και αν επρόκειτο για ανατολική θρησκεία να
εκδιωχθεί ό,τι θύµιζε δύση. Την ίδια τακτική ακολουθούν και σήµερα µε
διαφορετικές αποχρώσεις και τονισµούς.

Σχετικά µε το χριστιανισµό
Στις µέρες µας ο χριστιανισµός, µετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και
τουλάχιστο για το δυτικό κόσµο, για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία του δεν
χρειάζεται να αντιµετωπίσει κάποια µετωπική σύγκρουση ή κάποια µορφή
απροκάλυπτου αντικληρικαλισµού. Η κατάσταση την οποία αντιµετωπίζει είναι
περισσότερο απαλή, άπιαστη, πονηρή και δόλια. Ο χριστιανισµός καλείται να
συγκριθεί µε ένα αντίπαλο υπαρκτό και υπολογίσιµο αλλά που ξεγλιστρά, την
αδιαφορία η οποία δηµιουργεί µια αίσθηση εξορίας ή αίσθηση αποξένωσης και η
οποία προξενεί κατάθλιψη.
Σηµειώνεται επίσης µια τάση φολκλοροποίησης του χριστιανισµού. Τον
εντάσσει µεταξύ των χαρακτηριστικών παραδόσεων που η γη µας παρήγαγε και ως
τέτοια δεν πρέπει να χαθεί, αλλά να συντηρηθεί για να διατηρηθεί κάτι σαν
ζωντανό µουσείο.
Η κριτική που σήµερα ασκείται στην Εκκλησία έχει αλλάξει πρωτόκολλο. Οι
περασµένες γενιές επέκριναν την Εκκλησία για έλλειψη αλληλεγγύης µε τα πιο
αδύνατα µέλη της κοινωνίας. Στις µέρες µας, που φαίνεται ότι σ’ αυτό τον τοµέα η
Εκκλησία είναι εντάξει, η κριτική ασκείται για την προσπάθεια της να προβάλλει
στην κοινωνία τις ηθικές αρχές της. Μια τέτοια όµως παρέµβαση έρχεται σε
αντιπαράθεση µε την αντίληψη ελευθερίας και αυτονοµίας της σύγχρονης
κοινωνίας κ.λ.π. Στη γραµµή δε του Νίτσε επικρίνουν την Εκκλησία ότι προσπαθεί
να επιβάλει µια ζοφερή αντίληψη ζωής.
Κατηγορείται λοιπόν η Εκκλησία για την καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων που είτε εκείνη ανέχθηκε είτε η ίδια διενήργησε στο παρελθόν ή και
διενεργεί µε τις παρεµβάσεις στα σύγχρονα δρώµενα.
Το σηµαδιακό είναι ότι όσες συγνώµες και αν ζητούνται εκ µέρους της
Εκκλησίας για τα σφάλµατα των παιδιών της δεν γίνονται πιστευτές, µε τη
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δικαιολογία ότι εκπορεύονται από µια κατ’ εξοχήν το καταπιεστική δοµή, η οποία
ακόµη και όταν ζητά συγνώµη δεν εκλαµβάνεται ως ειλικρινής αλλά ως
καιροσκοπική.
Ξεκινώντας από τη διάκριση µεταξύ του Χριστού της πίστεως και του Ιησού
της ιστορίας, που η µοντέρνα ιστορικο-κριτική εξηγητική εισήγαγε, οι κατήγοροι
εντάσσουν την Εκκλησία στα πλαίσια του γεγονότος ότι το χαρισµατικό κίνηµα του
Ιησού µε τον καιρό καθεστικοποιήθηκε, άρα έχει συµφέροντα να προασπίσει και
συνάµα αµφισβητείται η ικανότητα και η δυνατότητα της Εκκλησίας να µεταφέρει
µε αυθεντία το Λόγο του Ιησού.

Ποιο το µέλλον του Χριστιανισµού;…
Παρουσιάζονται οι εξής υποθέσεις:
α/ Ο χριστιανισµός είναι προορισµένος να εξαφανισθεί, όπως µερικές µεγάλες
θρησκείες του παρελθόντος που εκείνος υποκατέστησε αφήνοντας πίσω του έργα
τέχνης, φιλολογίας, ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, κ. λπ. Ήταν η µαρξιστική εκδοχή
αλλά που επιβιώνει σε µερικούς κύκλους.
β/ Ο χριστιανισµός δεν εξαφανίζεται αλλά αφοµοιώνεται, εξισώνεται,
εξοµοιώνεται ή γίνεται συνώνυµο του δυτικού πολιτισµού, άρα µοιράζεται την
τύχη του και γίνεται µια ιδεολογία Ο Ιησούς εξοµοιώνεται µε το Σωκράτη και τον
Πλάτωνα.
Οι καθολικοί πιστεύουµε ότι µε τη ∆εύτερη Οικουµενική Σύνοδο του
Βατικανού ο κίνδυνος αυτός αποφεύχθηκε γιατί µε τη σύνοδο αυτή έληξε η
Κωνσταντίνια εποχή, κατά την οποία η Εκκλησία από διωκόµενη από το ρωµαϊκό
κράτος, έγινε ελεύθερη, για να καταλήξει όµως εκκλησία του κράτους. Ο κίνδυνος
όµως είναι ακόµη πολύ σοβαρός, υπάρχει η ανάλυση του Huntington που µιλάει για
την σύγκρουση των πολιτισµών.
γ/ Μια άλλη υπόθεση: Ο χριστιανισµός συνεχίζει πάνω κάτω έτσι όπως είναι.
Όπου οι θεσµοί του επεµβαίνουν και κρατούν µαζί τους χριστιανούς προς την
κατεύθυνση της συντήρησης. Ωστόσο «σέρνεται» εσωστρεφής και κουρασµένος,
χωρίς σφρίγος και καθόλου ελκυστικός, εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις και
αναλαµπές.
δ/ Ο χριστιανισµός ανανεώνεται µέσα από τον ίδιο το χριστιανισµό και γίνεται
το «µικρό ποίµνιο» (Λκ 12, 32) που πρέπει να είναι «το προζύµι» (Μτ 13, 33 Λκ
13, 20) «το αλάτι της γης» (Μτ 5, 13. Μκ 9, 50 και Λκ 14, 34) και «το φως του
κόσµου».
Ο χριστιανισµός λοιπόν καλείται να γίνει ένα σηµείο ανάµνησης της παρουσίας
του Χριστού µέσα στην ιστορία, και σηµείο ερµηνευτικό του κόσµου και για τον
κόσµο. Η αποτελεσµατικότητά του δεν θα εξαρτάται τόσο από το µεγάλο ή µικρό
αριθµό των πιστών, την αποτελεσµατικότητα των ιδρυµάτων του κοκ, αλλά από
την ποιότητα και την αυθεντικότητα της µαρτυρίας του.
ε/ Στις µέρες µας σηµειώνεται µια µετατόπιση του άξονα κατανόησης της
πίστης, µια νέα ενσάρκωση στα πολιτιστικά δεδοµένα της εποχής µας. Ο Θεός και
ο Ιησούς µένουν πάντοτε οι ίδιοι, χθες, σήµερα, πάντοτε (Εβρ 13, 8), είµαστε εµείς
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που αλλάζουµε τον τρόπο µε τον οποίο τους πλησιάζουµε, τους κατανοούµε.
∆ιαφέρουν οι ευαισθησίες µας, αλλάζει η ιστορία, αλλάζει η ανθρωπολογία µας.
1. Ο χριστιανισµός ξεκινάει ιουδαϊκός αλλά παραµένει ένας µεταξύ τόσων
λαών και θρησκειών στα πλαίσια της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Μέσα σ’ αυτά τα
πλαίσια προσπαθεί να έχει το δικό του χώρο, να σταθεί και να επιβιώσει, συνάµα
να αντιµετωπίσει διωγµούς και να είναι µια πρόταση σωτηρίας. Μέσα σ’ αυτή τη
διαπάλη ενεργεί και επιτυγχάνει το πρώτο πέρασµα κουλτούρας και αυτόερµηνείας και ενσωµάτωσης στην τρέχουσα κουλτούρα που δεν είναι πια η εβραϊκή
αλλά η ελληνιστική.
2. Από τον Κωνσταντίνο και µετά ο χριστιανισµός από θρησκεία σε διωγµό
γίνεται ελεύθερη θρησκεία για να µεταβληθεί αργότερα σε θρησκεία του κράτους.
Ο χώρος της Εκκλησίας σχεδόν ταυτίστηκε µε το χώρο της αυτοκρατορίας και
έγινε µέρος της κουλτούρας και του πολιτισµού της. Για την καθολική εκκλησία
αυτή η περίοδος τερµατίστηκε και σφραγίστηκε από τη Β’ Βατικανή Σύνοδο.
3. Έτσι οι χριστιανοί είχαν µάθει να έχουν τόσο εχθρούς εξωτερικούς (πρώτα
τους Εβραίους έπειτα τους Ρωµαίους), οι οποίοι έβαζαν σε κίνδυνο την ύπαρξή
τους, όσο και εσωτερικούς (τους αιρετικούς) που έβαζαν σε κίνδυνο την ορθοδοξία
και την ενότητά της.
Όταν µε τον Κωνσταντίνο ο χριστιανισµός γίνεται η θρησκεία του κράτους, δεν
έχει πια δικούς της εξωτερικούς εχθρούς αλλά οι εξωτερικοί εχθροί της ταυτίζονται
µε τους εχθρούς του κράτους. Οι εσωτερικοί της εχθροί παραµένουν οι αιρετικοί
που γίνονται και εχθροί του κράτους, γιατί ό,τι απειλεί την ενότητα της εκκλησίας,
απειλεί και την ενότητα του κράτους. Έτσι για την Εκκλησία κάθε πόλεµος µε
κράτη µη χριστιανικά είναι σταυροφορία, ενώ αν είναι µεταξύ χριστιανικών
κρατών ο κάθε πόλεµος είναι εµφύλιος.
Στις µέρες µας οι εχθροί έχουν περισσότερο ιδεολογική βάση, όπως ο
µοντερνισµός, και µετά την πτώση των ολοκληρωτικών καθεστώτων µερικοί
επιδιώκουν να παρουσιάσουν το Ισλάµ ως τον κατ’ εξοχήν εχθρό.
Ο χριστιανισµός αρχίζει πάλι να συνειδητοποιεί ότι οι χριστιανοί είναι όπως
τους χαρακτηρίζει ο άγνωστος συγγραφέας της επιστολής «προς ∆ιόγνητο» (2ος αι.)
«πάροικοι και παρεπιδηµούντες». Ο χριστιανισµός είναι ιεραποστολικός, δεν
ταυτίζεται µε καµιά κουλτούρα, όλες τις σέβεται και τις ζωογονεί. Αποστολή του
είναι: η δόξα του Θεού να αποδοθεί από κάθε φυλή και γλώσσα. Η θέση του
χριστιανισµού είναι κριτική, δηλαδή διακρίνει, διαβλέπει, ξεχωρίζει ό,τι είναι
συµβατό µε την πίστη του και µε βάση αυτό προσπαθεί να ριζώσει.
4. Στις µέρες µας η Εκκλησία όλο και περισσότερο προσπαθεί να ζει µαζί µε
τους άλλους και σε διάλογο µαζί τους, στην υπηρεσία της αλήθειας και του Λαού
του Θεού.
∆υστυχώς συνεχίζει να υπάρχει πάντοτε ο πειρασµός της ειδωλολατρίας,
δηλαδή να χρησιµοποιηθεί ο Θεός για να εκπληρώσει τις επιθυµίες µας. Ο Θεός,
αντίθετα δεν είναι εδώ για να εκπληρώσει τις επιθυµίες µας, αλλά για να κρατήσει
τις υποσχέσεις του (Bonhoeffer).
5. Η Εκκλησία καλείται να είναι ευαγγελική, να γίνεται όλο και περισσότερο
«σπίτι και σχολή κοινωνίας» (Νovo Millennio Ineunte) δηλαδή, µια Εκκλησία που
να είναι χώρος συγνώµης και συγχώρησης, συνάντησης και συµφιλίωσης που
πορεύεται µε αλληλεγγύη και συνύπαρξη για τα µέλη της, να είναι σηµείο
αναφοράς και ενότητας για όλους τους ανθρώπους µέσα σε ένα κόσµο
κατακερµατισµένο.
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Μια Εκκλησία είναι ευαγγελική, γιατί ζει και διαµορφώνεται µε βάση την
προοπτική της επιστροφής του Κυρίου, πάντοτε ανοικτή στη Βασιλεία του Θεού,
όπου οι καταφρονεµένοι της γης διάµεσου της Κρίσης του Θεού και της
Ανάστασης θα λάβουν το πλήρωµα της ζωής. Γιατί εργαζόµενη µε τους άλλους και
για τους άλλους, δίνει µαρτυρία για την ερχόµενη Βασιλεία, όχι µε βάση την
αποτελεσµατικότητά της στο να βρίσκει τελικές λύσεις στα προβλήµατα της
ανθρωπότητας, αλλά µε το να εκλαµβάνονται οι όποιες δραστηριότητες της ακόµη και µε την ατέλεια τους - ως σηµεία της παρουσίας του Χριστού µέσα στον
κόσµο.
Η αποφασιστική διάσταση για το χριστιανισµό και η ειδοποιός διαφορά µε τις
άλλες θρησκείες είναι η διάσταση της Ανάστασης. Η πίστη στην Ανάσταση
γέννησε το χριστιανισµό και η πίστη στην Ανάσταση είναι η µόνη αυθεντική πηγή
ανανέωσής του. Αυτό σηµαίνει διακήρυξη ότι ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο
λόγο πάνω στον άνθρωπο, αλλά ότι µετά το θάνατο ο Θεός είναι εκεί και µας
περιµένει για να µεταµορφώσει ό,τι το καλό είµαστε. Να πάρει ό,τι το καλό κάναµε
και όση αγάπη δώσαµε, δηλαδή όλα τα καλά κοµµάτια της ζωής µας για να µην
πάνε χαµένα και να ανασυντάξει την προσωπικότητα µας. Αυτά αποτελούν
κοµµάτια της ταυτότητας µας, είναι κάτι από την αιωνιότητα που ζούµε ήδη τώρα.
π. Γιάννης Μαραγκός
Εφηµέριος Ευαγγελιστρίας
Ερµούπολη Σύρου
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Η φυσιογνωµία και ο χαρακτήρας του µαθήµατος
των θρησκευτικών
Η θρησκευτική αγωγή στις σύγχρονες πολιτισµικές κοινωνίες
Σταύρος Γιαγκάζογλου
Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
e-mail:syang@pi-schools.gr
Είναι όντως ανάγκη το µάθηµα των Θρησκευτικών να αλλάξει φυσιογνωµία και
χαρακτήρα. Είναι ανάγκη η θεολογία της πολυπολιτισµικότητας, όχι απλώς να το
αγγίξει αλλά να το διαπεράσει, ώστε αυτό το ίδιο να γίνει πρωτοπόρο στη
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διαπολιτισµική αγωγή, κοµίζοντας µιαν άλλη µαρτυρία για την αλήθεια και
ποιότητα της ζωής του ανθρώπου και του κόσµου. Είναι ανάγκη να πλαισιωθεί ο
θεολογικός και παιδαγωγικός του χαρακτήρας σε νέες βάσεις και αρχές.
Συγκεκριµένα το θρησκευτικό µάθηµα:
• θα πρέπει να υπερβεί το ψευδοδίλληµα µεταξύ γνώσης και βιώµατος
• να συνδεθεί µε το χαρακτήρα της παιδείας και του πολιτισµού, ώστε να
προσλάβει καθολική παιδευτική αξία και νοµιµοποίηση
• να ξεφύγει από τα βαρίδια του παρελθόντος όπως ο ηθικισµός, ο
πουριτανισµός, ο παιδαγωγικός διδακτισµός, ο µη διαλογικός χαρακτήρας,
ο εθνοκεντρισµός του
• να αποβάλει την ξύλινη γλώσσα και τον ακαδηµαϊσµό του
• να παραµερίσει τον κατηχητικό, οµολογιακό και απολογητικό του
προσανατολισµό
• να συνδεθεί µε τα σύγχρονα υπαρξιακά και κοινωνικά προβλήµατα
• να συναντήσει µε σεβασµό και κατανόηση τον άλλο στο πρόσωπο του
ετερόδοξου, του ετερόθρησκου, του αδιάφορου, του άθεου
• να παραµείνει υπό την εποπτεία της πολιτείας ως υποχρεωτικό µάθηµα. Το
θρησκευτικό µάθηµα δεν πρέπει να είναι κεκτηµένο εφαλτήριο
ποδηγέτησης των συνειδήσεων. Ο τύπος του λαϊκού θεολόγου που δεν
εξαρτάται διοικητικά από την Εκκλησία, γι’ αυτό και µπορεί να ασκεί
κριτικά το λειτούργηµα του, είναι µια ουσιαστική ανάγκη για το
θρησκευτικό µάθηµα του δηµόσιου σχολείου
• να µην µετατραπεί άκριτα σε ένα ασπόνδυλο και άνευρο θρησκειολογικό
µάθηµα
• να συνδεθεί κατάλληλα µε τη συνέχεια και την παράδοση του ελληνικού
πολιτισµού
• να είναι κριτικό για κάθε µορφή θρησκευτικής παθολογίας
• να ανταποκρίνεται στις ανάγκες µιας ελεύθερης πλουραλιστικής
δηµοκρατικής κοινωνίας
• να µη στενεύει µονόπλευρα τον ορίζοντα του σε µια εθνοκεντρική
ορθοδοξία
• να αποτελεί γνώση της ελληνορθόδοξης πολιτιστικής παράδοσης
• να µην έχει απλώς πληροφοριακό και ενηµερωτικό χαρακτήρα αλλά να
συζητά διαλεκτικά τα καίρια προβλήµατα του ανθρώπου και της κοινωνίας
του στα όρια της ελευθερίας και του αλληλοσεβασµού
• να µην έχει χειραγωγικό χαρακτήρα αλλά να σέβεται κάθε θρησκευτική και
πολιτισµική πολυφωνία και ετερότητα
• ο δογµατικός διαποτισµός δεν σχετίζεται µε την υπαρξιακή ερµηνεία και
κατανόηση των δογµάτων της Εκκλησίας
• να περιέχει θρησκειολογικά στοιχεία µε νηφάλια γνώση και δίχως
ψυχροπολεµική αντιπαράθεση
• να προβάλλει το οικουµενικό πνεύµα της Ορθοδοξίας και όχι τους
ποικίλους εθνοφυλετισµούς της
• ο διάλογος να δοµεί όχι µόνο τη µέθοδο αλλά και το ίδιο το εκπαιδευτικό
υλικό του µαθήµατος
• να χρησιµοποιηθεί η µεθοδολογία της διαθεµατικότητας, σε σχέση µε τα
άλλα µαθήµατα του σχολείου, και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στο
πλαίσιο της πολυπολιτισµικότητας και πολυθρησκευτικότητας.

6

Ανοιχτοί Ορίζοντες

τεύχος 1016

Στο συνέδριο που έγινε στο Βόλο, από 15 έως 17 Μαΐου 2004, µε θέµα:
«Ορθοδοξία και Παιδεία: το µάθηµα των θρησκευτικών ως µάθηµα πολιτισµού και
ταυτότητας», την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Αδερφός
Φραγκίσκος Βαρθαλίτης. ∆ηµοσιογραφικό του άρθρο δηµοσιεύθηκε στην
εφηµερίδα ΚΑΘΟΛΙΚΗ που περιέχει τις γενικές του εντυπώσεις γύρω απ’ το
Συνέδριο. Στο περιοδικό µας, δηµοσιεύουµε περίληψη της εισήγησης του
Συµβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για θέµατα Θρησκευτικών, κ. Σταύρου
Γιαγκάζογλου. Έχει µεγάλο ενδιαφέρον.
γ.µ

Απόστολοι µε την Προσευχή
το µήνα Οκτώβριο

Το άγιο Ροδάριο
Στεφάνι από άσπρα τριαντάφυλλα,
ανοιχτόχρωµα τριαντάφυλλα
Γεµάτα χαρά και αγαλλίαση
σκουρόχρωµα τριαντάφυλλα
γεµάτα πόνο και δυσκολία
ζωηρά τριαντάφυλλα
γεµάτα προσδοκίες και γεµάτα προσπάθειες
τριαντάφυλλα που γεµίζουν τις µέρες και τις νύχτες µας
που γεµίζουν τα χρόνια µας και τις ηλικίες µας,
τριαντάφυλλα γεµάτα µε «Χαίρε Μαρία».
Το Ροδάριο
Η προσευχή εκείνων
Που νοµίζουν ότι δεν ξέρουν να προσεύχονται,
η προσευχή των µικρών και των ταπεινών,
η προσευχή των γιαγιάδων µας.
Το Ροδάριο,
Η ταπεινή προσευχή της Βερναδέττας:
«Ικέτευε για µας, τους αµαρτωλούς,
τώρα και στην ώρα του θανάτου µας».
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Ανοίγω τους ορίζοντες της προσευχής
µου
Με εκατοµµύρια χριστιανούς : Προσφέρω την ηµέρα µου στο Θεό και προσεύχοµαι
για τους σκοπούς που ο άγιος-Πατέρας προτείνει κάθε µήνα σε ολόκληρη την Εκκλησία.
ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ, ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥ ΛΈΓΟΝΤΑΣ :
Πατέρα Άγιε, σου προσφέρω τις πράξεις µου, τις χαρές και τις δοκιµασίες µου, αυτής της
ηµέρας, ενωµένος µε την Καρδιά του Ιησού που προσφέρει τον εαυτό του στην Ευχαριστία.
Είθε το Πνεύµα του το Άγιο να κατοικεί µέσα µου. Και µε τη Μαρία, τη Μητέρα του Ιησού και
Μητέρα µας, το µήνα αυτό, προσεύχοµαι ιδιαίτερα :
•

Για τους χριστιανούς, για να µένουν σταθεροί στην πίστη τους και έτοιµοι
για διάλογο µε όσους ακολουθούν άλλες θρησκευτικές παραδόσεις

∆εν είναι πλέον σπάνιο να συναντήσουµε πιστούς άλλων θρησκειών. Συχνά µας
φοβίζουν χωρίς κανένα λόγο. Ή καλύτερα βρισκόµαστε σε δυσκολία γιατί δεν
γνωρίζουµε πώς να τους αντιµετωπίσουµε, να συµπεριφερθούµε µαζί τους. Και όταν
συµβεί να συνοµιλήσουµε µαζί τους, παραµένουµε στη βροχή και τον καλό καιρό. Ας
προσπαθήσουµε να είµαστε πιο απλοί και πιο αληθινοί, σ’ αυτές τις συναντήσεις.
•

Για µια ποιοτική παρουσία των καθολικών στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Ιδιαίτερα στη Λατινική Αµερική.

∆εν υπολογίζουµε, ίσως, σωστά τη σπουδαιότητα του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης,
του διαδεικτύου και όλων των άλλων µέσων. Και όµως όλα αυτά τα µέσα
διαµορφώνουν τις νοοτροπίες και µεταµορφώνουν τους πολιτισµούς. Η παρουσία των
χριστιανών θα έπρεπε να εξυψώσει ποιοτικά τον απέραντο αυτό µηχανισµό που
µεταδίνει εικόνες και ιδέες. Αυτό ισχύει στη χώρα µας, ισχύει επίσης στη Νότια
Αµερική για την οποία καλούµαστε να προσευχηθούµε ιδιαίτερα.

Προσεύχοµαι
- Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ
Επαληθεύω την προσευχή µου :
• Στις Καθηµερινές µας ασχολίες
Παίρνουµε χρόνο για να σκεφτούµε αυτό που θέλουµε να κάνουµε. Πριν ξεκινήσουµε µια
δραστηριότητα για να αποφύγουµε τα λάθη. Αλλά επίσης στο τέλος µιας δραστηριότητας,
για να διαπιστώσουµε αυτό που ήταν πετυχηµένο και εκείνο που ήταν αποτυχηµένο.
Σκοπός αυτής της επαλήθευσης είναι, στη συνέχεια να προωθήσουµε εκείνο που λειτουργεί
σωστά και να αποφύγουµε εκείνο που βαραίνει τη λειτουργία.
•

Στην προσευχή µας επίσης, συµβαίνει το ίδιο
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Πρόκειται για µια συνήθεια που πρέπει να αποκτήσουµε. Είναι µια πολύ απλή συνήθεια.
Αρκεί να αφοσιώσουµε λίγα µόνο λεπτά της ώρας, µετά από την προσευχή µας και να
απαντήσουµε σε δυο ερωτήσεις :
- Πως ενήργησα : σεβάστηκα το χρόνο που είχα προσδιορίσει για τη διάρκεια της προσευχής
µου; Μισοκοιµώµουν ή ήµουν αφηρηµένος;
- Ποιο ήταν το αποτέλεσµα της προσευχής : βρήκα ενδιαφέρον, συγκινήθηκα ίσως,
αισθάνθηκα να µε συναρπάζει ή µάλλον µε εκνεύρισε; Κάνω προσπάθεια να αντιληφθώ αυτό
που συµβαίνει µέσα µου, περισσότερο από τις ιδέες του µυαλού µου.
Είναι χρήσιµο, για την επαλήθευση, να έχω ένα τετράδιο και να σηµειώνω την
ηµεροµηνία και το θέµα της προσευχής µου και στη συνέχεια : α) τον τρόπο µε τον
οποίο ενήργησα και β) το όφελος που αποκόµισα. Πέντε-έξι γραµµές είναι αρκετές.
Μπορούν να µε βοηθήσουν, τη στιγµή που θα ζητήσω σε κάποιον να µε βοηθήσει.
Θα µιλήσουµε πάνω σ’ αυτό.

- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2004 : Η Πίστη ( Λουκάς 17, 5-10 )
Μπορούµε να φανταστούµε αυτή τη συζήτηση του Ιησού µε τους µαθητές του, σε µια
ατµόσφαιρα οικειότητας.
1.- Ακούω τους µαθητές. Ζητούν από τον Ιησού «να αυξήσει την πίστη τους». Η προσευχή
αυτή είναι πολύ συχνά και δική µας προσευχή.
2.- Ακούω την απάντηση του Ιησού. Θα σήµαινε ίσως πως έχουµε πίστη µικρότερη από το
µέγεθος ενός σπόρου σιναπιού ; Εφόσον τα δέντρα δεν µας υπακούνε. Ο Χριστός δεν
προσπαθεί να µας απογοητεύσει. Απεναντίας προσπαθεί να µας γνωρίσει τη δύναµη της
πίστης και να µας ενθαρρύνει να τη ζητάµε επίµονα, γιατί η πίστη είναι δώρο του Θεού και όχι
δική µας προσπάθεια.
Κύριε, σ’ ευχαριστώ για το δώρο της πίστης που µου έκανες. Αύξησε την πίστη µου και την
πίστη των αδελφών µου. ( Πάτερ ηµών )
Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2004 : Ευχαριστώ το Θεό ( Λουκάς 17, 11-19 )
Μπορούµε να φανταστούµε τον Ιησού να βαδίζει στο δρόµο που οδηγεί στη Σαµάρια.
1.- Κοιτάζω τους δέκα λεπρούς. Μένουν σε απόσταση. Είναι ο νόµος, για να αποφύγουν την
όποια µετάδοση της αρρώστιας. Είναι σαν αποκλεισµένοι από την κοινωνία.
2.- Ακούω τα λόγια τους. Απευθύνουν µια προσευχή, µια παράκληση : ζητούν από τον Ιησού
να τους θεραπεύσει. ∆εν είναι αυτή η προσευχή τους που αναγκαστικά είναι µια πράξη
πίστης. Ίσως να θεωρούν τον Ιησού ένα θεραπευτή.
3.- Κοιτάζω µε προσοχή, εκείνον που αφού θεραπεύτηκε επιστρέφει στον Ιησού. Ψέλνει τη
δόξα του Θεού. Εδώ έχουµε µια πράξη πίστεως, την οποία και ο Ιησούς υπογραµµίζει. Και
όµως, µόνο ένας γύρισε.
Κύριε, σ’ ευχαριστώ. Και µένα µε θεράπευσες, εφόσον πιστεύω σ’ Εσένα. (Πάτερ ηµών).
Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2004 : Ο µοναδικός κριτής ( Λουκάς 18, 1-8 )
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Σήµερα ο Ιησούς αφηγείται µια παραβολή.

1.- ∆ιαβάζω το κείµενο πολύ αργά και πολλές φορές. Και η ανάγνωση αυτή είναι µια
προσευχή. Μια λεπτοµέρεια που µπορεί να περάσει απαρατήρητη την πρώτη φορά, µπορεί
να γίνει αντιληπτή τη δεύτερη.
2.- Συλλογίζοµαι πάνω στη συµπεριφορά του κριτή. Επιπόλαια αφήνει τις υποθέσεις να
τραινάρουν. Μια γυναίκα επιµένει τόσο πολύ, που για να βρει την ησυχία του, δίνει λύση στην
υπόθεσή της.
3.- Ακούω τη µεταφορά που κάνει ο Ιησούς. Αν ένας κακός κριτής είναι ικανός να δώσει
προσοχή σε µια γυναίκα, πόσο περισσότερο ο Θεός θα δώσει προσοχή σ’ εσάς. Όλα αυτά
για να µας µάθει να προσευχόµαστε χωρίς ποτέ να απογοητευόµαστε.
Κύριε, µάθε µου να προσεύχοµαι. (Πάτερ ηµών).
Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2004 : Ο Τελώνης και ο Φαρισαίος (Λουκάς 18, 9-14).
Πολύ γνωστή παραβολή. Ας προσευχηθούµε όµως σαν να µην την είχαµε ποτέ διαβάσει.
1.- Κοιτάζω τη σκηνή. Ο Φαρισαίος είναι σίγουρος για τον εαυτό του, υπερήφανος για τα καλά
του έργα, είναι πεπεισµένος ότι ο Θεός του οφείλει µεγάλη αναγνώριση. «Ευχαριστώ που δεν
µε έχεις κάνει σαν τους άλλους που είναι…» Μήπως είναι αυτή και η δική µας περίπτωση ;
Φανταζόµαστε ίσως ότι ο Θεός είναι, πρέπει να είναι ευχαριστηµένος µαζί µας ;
2.- Κοιτάζω τον Τελώνη. Είναι περιφρονηµένος από τους ανθρώπους. Είναι βέβαιος για τη
µηδαµινότητά του µπροστά στο Θεό και του ζητάει ταπεινά να τον συγχωρήσει.
3.- Ακούω τον Ιησού : «Ο τελευταίος επέστρεψε στο σπίτι του δικαιωµένος, συγχωρηµένος».
«Όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα
υψωθεί».
Κύριε, ελέησε τον αµαρτωλό που έχεις µπροστά σου. (Πάτερ ηµών).
Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2004 : Ο Ζακχαίος ( Λουκάς 19, 1-10 )
Ο Ιησούς ήλθε να σώσει ό,τι έχει χαθεί.
1.- Κοιτάζω τη σκηνή. Φαντάζοµαι τον Ιησού που διασχίζει την πόλη. Συνοδεύεται από πολύ
κόσµο. Ο Ζακχαίος, ένας µικρόσωµος ανθρωπάκος ανεβαίνει πάνω σ’ ένα δένδρο για να
µπορέσει να δει τον Ιησού, όταν θα περάσει από εκεί.
2.- Κοιτάζω τον Ιησού που σταµατάει. ∆ίνει προσοχή σ’ έναν άνθρωπο που όλοι
περιφρονούν και τον θεωρούν αµαρτωλό. Ας σταθούµε µε τη φαντασία µας µπροστά στη
γιορτή που ο Ζακχαίος ετοιµάζει για τον απρόσµενο φιλοξενούµενό του. Πολλοί
σκανδαλίζονται µε τον Ιησού που καταδέχεται να δεχτεί τη φιλοξενία αυτού του δηµόσιου
αµαρτωλού.
3.- Ακούω τα λόγια που ο Ιησούς ανταλλάσσει µε το Ζακχαίο. Ο Ιησούς δέχεται την
πρόσκληση, ενώ ο Ζακχαίος αναγγέλλει τη µεταστροφή του.
Κύριε, έλα να κατοικήσεις επίσης στο σπιτικό µου (Πάτερ ηµών).
π. ∆ηµήτριος ∆αλέζιος
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Η Ενορία µέσα στην Εκκλησία
µια κοινότητα όπου επικρατεί η κοινωνία µεταξύ των µελών της
Μια συνέντευξη στον π. Γαβριήλ Μαραγκό
από τον π. Γιάννη Μαραγκό, εφηµέριο Ευαγγελιστρίας Σύρου
. Πατέρα Γιάννη, θα θέλατε να συνεχίσουµε την κουβέντα µας για την
Ενορία σταµατώντας κυρίως στην ποιµαντική δράση ή καλύτερα στις
υπηρεσίες που προσφέρει η Εκκλησία στους πιστούς…
- Η Εκκλησία είναι το Μυστικό Σώµα του Χριστού, δηλαδή το µέσο µε
το οποίο ο Χριστός συνεχίζει το τριπλό έργο του µέσα στον κόσµο. Το
ιερατικό έργο: απόδοση δόξας και λατρείας στο Θεό. Το προφητικό: το
κήρυγµα του Λόγου του Θεού και η προσπάθεια κατανόησής του από το
σηµερινό πιστό. Και το βασιλικό: την µε αγάπη φροντίδα για το κοινό
καλό των πιστών. Είναι οι συνισταµένες της ταυτότητας της ενορίας,
αφού όπως είπαµε η ενορία είναι η συγκεκριµένη µορφή της Εκκλησίας
που ο πιστός συναντά κοντά στο σπίτι του.
. Αξίζει τον κόπο να µιλήσουµε πιο διεξοδικά και για τους τρεις
αυτούς τοµείς υπηρεσίας και προσφοράς της Ενορίας. Ως εφηµέριος µε
εµπειρίες χρόνων µπορείτε να ξεκινήσετε από οποιονδήποτε τοµέα
προτιµάτε…
- Θα αρχίσω από την Κατήχηση. Η ενορία είναι ένας χώρος διδαχής και
παιδαγωγίας όπου τα πρόσωπα βοηθούνται να καλλιεργήσουν την πίστη
τους, να την αναπτύξουν, να ωριµάσουν στην πίστη και να ενταχθούν όλο
και πιο βαθιά στα πλαίσια της εν Θεώ ζωής σε µια κοινωνία ζωής µε
τους αδελφούς εν Χριστώ Ιησού, στα πλαίσια της εν Θεώ ζωής.
Η µόρφωση λοιπόν έχει ένα σηµαντικό λόγο, µε τον όρο ότι η µόρφωση
δεν περιορίζεται στο να καταρτιστεί ο πιστός σ’ ένα ορισµένο αριθµό
γνώσεων γύρω από τα άρθρα της πίστης, αλλά πρέπει πάνω απ’ όλα να
στοχεύει στην αφοµοίωση των αληθειών της πίστης, στην ικανότητά του
να µεταµορφώσει τις γνώσεις σε βαθιά ριζωµένες προσωπικές πεποιθήσεις
και να τις «µεταφράζει» σε συγκεκριµένες συµπεριφορές και τρόπους
ζωής.
Αν λοιπόν η ενορία είναι σπίτι όλων, τότε η διαπαιδαγώγηση δεν
µπορεί να είναι γενικόµορφη, δηλαδή µια για όλους. Χρειάζεται µάλλον
µια
ποιµαντική
που
προσβλέπει
σε
συγκεκριµένα
πρόσωπα,
µε
συγκεκριµένες ανάγκες και που στοχεύει στη στράτευση, στη δέσµευσή
τους. Αυτό σηµαίνει ότι η Ενορία προσφέρει
διαφοροποιηµένες
κατηχητικές προτάσεις, ευέλικτες και προσαρµοζόµενες, όπου κάθε
πρόσωπο µπορεί να βρει µια ευκαιρία ακρόασης και υποδοχής, ανάλογες
µε τις αφετηρίες, τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα. Όλες αυτές οι
προτάσεις δεν πρέπει να κατακερµατίζουν την ενοριακή κοινότητα,
απεναντίας είναι ευκαιρίες σύγκλησης και ανάπτυξης σχέσεων µεταξύ των
πρόσωπων που συµµετέχουν στην επιµέρους πρόταση και των προσώπων
άλλων ενοριακών προσπαθειών. Η κυριακάτική λειτουργική σύναξη θα
πρέπει να είναι το έντονο σηµείο σύγκλισης και κοινωνίας των
επιµέρους προσπαθειών
. Πατέρα, µε την τελευταία σας κουβέντα µάς εισάγετε σ’ έναν άλλο
ουσιαστικό τοµέα, της λατρείας, τον πιο σηµαντικό της προσφοράς της
Εκκλησίας µέσω των ενοριών.
- Η ενορία είναι ο χώρος όπου η πίστη βιώνεται και µοιράζεται,
τελείται και ιερουργείται.
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Η ενοριακή λατρεία είναι ο χώρος όπου η ποικιλία των οµάδων, των
ευαισθησιών, οι διαφορετικοί τρόποι και µορφές προσευχής όπου το
ευαγγελικό «δεν υπάρχει πια ιουδαίος ή έλληνας, δεν υπάρχει δούλος ή
ελεύθερος, δεν υπάρχει πια άνδρας ή γυναίκα, όλοι σας είστε ένας χάρη
στον Ιησού Χριστό» (Γαλ 3, 28 βλ. 1 Κορ 12, 13 Κολ 3, 11) παίρνει
σάρκα και οστά, γίνεται πραγµατικότητα. Εδώ συγκροτείται η ενότητα
της ενοριακής κοινότητας και έτσι γίνεται ορατή η ουσία της ως σηµείο
και µυστήριο της σωτήριας παρουσίας του Θεού στον κόσµο, ειδικά µε
την τέλεση των Μυστηρίων και κυρίως της Ευχαριστίας.
Για την ενοριακή κοινότητα η λειτουργική ζωή είναι µυσταγωγική,
δηλαδή εισάγει σε νέο τρόπο ζωής και σε µια νέα πραγµατικότητα, την
εν Θεώ Ζωή, η οποία µας αγκαλιάζει και µας σώζει. Μια ζωντανή και µε
νόηµα λατρεία προϋποθέτει ένα πλέγµα αυθεντικών ανθρωπίνων σχέσεων.
Όπου η ανθρώπινη επαφή γεννιέται µέσα από την επαφή του Θεού µε τον
άνθρωπο, µε τον πιστό, και εµβαθύνεται και καλλιεργείται.
Στην τέλεση της Ευχαριστίας τονίζεται και βιώνεται η ενορία ως
κοινότητα εν Χριστώ Ιησού ο οποίος είναι Θεάνθρωπος. Και αυτό
σηµαίνει ότι όταν αγνοούµε την τελετουργική αυτή την διάσταση χάνουµε
την ψυχή της τελετής που δίνει νόηµα και την υπόσταση, την
ιδιαιτερότητα και το λόγο της ύπαρξης της Ενορίας. Αν πάλι
περιοριστούµε µόνο στην τελετουργική αυτή τη διάσταση, η κοινότητα
κινδυνεύει να κλειστεί σε ένα «άυλο πνευµατικισµό έξω από τα πλαίσια
ενός χριστιανισµού µη ενσαρκωµένου στην ιστορική συγκυρία που ζει. Το
θεανθρώπινο βίωµα της χριστιανικής λατρείας δίνει όλο το βάθος της
εν δράσει χριστιανικής πνευµατικότητας.
. Ωραία εισαγωγή για τον τρίτο τοµέα παρουσίας και προσφοράς της
Εκκλησίας µέσω της ενοριακής κοινότητας. Αναπτύξτε µας την τελευταία
αυτή διαπίστωσή σας…
- Η ενορία είναι ο χώρος όπου η κοινότητα ασκεί τη διακονία της
προς τον πλησίον, τόσο προς τα έσω, όσο και προς τα έξω. Η αγάπη
είναι ο χώρος όπου η ενορία ενσαρκώνεται στην καθηµερινή κοινωνική
πραγµατικότητα,
και
συνειδητοποιώντας
την
αποστολή
της
ενεργοποιείται. Μπαίνει σε διάλογο και συνεργασία µε άλλους θεσµούς
και πρόσωπα καλής θέλησης που ενεργούν στον ίδιο χώρο.
Πρωταρχικό καθήκον της διακονίας της κοινότητας είναι να δίνει
µαρτυρία της Βασιλείας που είναι ήδη παρούσα και που έρχεται, παρά να
λύνει τα υπάρχοντα προβλήµατα. Με άλλα λόγια η χριστιανική
φιλανθρωπία δεν αποβλέπει στην αποτελεσµατικότητα, - αν υπάρξει τόσο
το καλύτερο -, αλλά στο να αναγνωρίσει στο έργο της εκκλησιαστικής
κοινότητας την παρουσία της Βασιλείας του Θεού µέσα στον κόσµο. Η
επαφή µε τους πιστού µε τους άλλους πρέπεις να είναι µια πρόγευση της
Βασιλείας του Θεού.

Κατηχητικά θέµατα
Οι γονείς: «Πρώτοι παιδαγωγοί»
H αποστολή των γονιών
Η οικογένεια είναι «το πρώτο φυσικό και αναγκαίο περιβάλλον για τη
διαπαιδαγώγηση». Ο ρόλος της είναι αναντικατάστατος για τη διαπαιδαγώγηση της
πίστης. Η θέση τους καθιστά τους γονείς άµεσους υπεύθυνους για τη θρησκευτική
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µόρφωση των παιδιών τους. Οφείλουν να εκπληρώσουν µέσα στην οικογενειακή
εστία µια κατηχητική αποστολή.
Όταν οι γονείς ζητούν το Βάπτισµα για τα παιδιά τους, δεσµεύονται
ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που περιλαµβάνει το µυστήριο της
πίστης.
Οι γονείς εκπληρώνουν την ιδιαίτερη κλήση τους ως λαϊκοί, που έχουν λάβει
µε το Βάπτισµα και το Χρίσµα, αρχίζοντας από τα παιδιά τους. Ζώντας και
αποκαλύπτοντας το χριστιανικό µυστήριο µέσα στην οικογενειακή τους εστία,
εκπληρώνουν έργο κατηχητικό. Το µυστήριο του Γάµου, που κάνει κάθε
χριστιανική οικογένεια να είναι ένα κύτταρο της Εκκλησίας, τους δίνει τη χάρη
να εκπληρώσουν την αποστολή τους.
Η εξουσία των γονέων δεν είναι ούτε αυθαίρετη ούτε απόλυτη. Οι γονείς κατ’
αρχήν δεν µπορούν να δώσουν µια θρησκευτική µόρφωση της αρεσκείας τους.
Βρίσκονται στην υπηρεσία του παιδιού, το οποίο οφείλουν να αναθρέψουν
σύµφωνα µε την κλήση που έλαβε στο Βάπτισµα. Αλλά επίσης εξασκούν την
αποστολή τους µέσα στην Εκκλησία, υπό την καθοδήγηση του Επισκόπου, ο
οποίος είναι και ο κύριος υπεύθυνος της κατήχησης.
Οι υποχρεώσεις των γονιών
Σε όλα τα στάδια της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, η χριστιανική ζωή των
γονιών, η οποία διαφωτίζει και ενδυναµώνει την αγάπη, συµβάλλει µε διαφόρους
τρόπους στην πρόοδο της πίστης.
Στην πρώτη παιδική ηλικία, οι γονείς θα είναι πολύ προσεκτικότεροι για τη
θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, γιατί σ’ αυτή την ηλικία τίθενται οι βάσεις της
χριστιανικής ζωής. Τα λόγια και οι πράξεις των γονιών αλλά και ολόκληρο το
οικογενειακό περιβάλλον προετοιµάζουν το έδαφος απ’ όπου θα ξεκινήσουν και θα
αναπτυχθούν τόσο οι πρώτες γνώσεις της πίστης όσο και οι βασικές θρησκευτικές
διαθέσεις.
Στην παιδική και εφηβική ηλικία, οι γονείς έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο να
παίξουν, µέσα στην οικογένεια, για τη διαπαιδαγώγηση της πίστης. Η στοργή και η
αγάπη για τα παιδιά τους, η επίδραση που εξασκούν επάνω τους, έχουν για το παιδί
πρωταρχική σπουδαιότητα.
Το κατηχητικό έργο που ασκούν οι γονείς εξαρτάται από τις περιστάσεις, είναι
συνδεδεµένο µε τα καθηµερινά γεγονότα. Η οικογενειακή ατµόσφαιρα, το
παράδειγµα, συµβάλλουν στην καλλιέργεια της οικογενειακής αγάπης.
Οι γονείς οφείλουν να εισάγουν την προσωπική και την κοινή προσευχή µέσα
στο οικογενειακό περιβάλλον.
Πρέπει να µορφώσουν τη συνείδηση των παιδιών τους, κυρίως κατά την ηλικία
διάκρισης και κατά την κρίση της εφηβικής ηλικίας.
Θα συµβάλουν ιδιαίτερα ώστε τα παιδιά τους να αποκτήσουν τη χριστιανική
αντίληψη της αγάπης, της εργασίας, των σχέσεων µεταξύ ανθρώπων, της
ευθύνης του χριστιανού µέσα στον κόσµο.
Μετά την ηλικία διάκρισης, η οικογένεια συνεχίζει να συµβάλει στη
διδασκαλία των θρησκευτικών, η οποία γίνεται στην ενορία και στο σχολείο.
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Οι γονείς οφείλουν να κατανοήσουν την απαίτηση της Εκκλησίας για τη
διδασκαλία των θρησκευτικών κατά τη διάρκεια της παιδικής και της εφηβικής
ηλικίας και να προσφέρουν τη βοήθειά τους και να συνεργαστούν.
Οφείλουν να παρουσιάσουν τα παιδιά και τους εφήβους στο κατηχητικό και
στις συγκεντρώσεις της διδασκαλίας των θρησκευτικών και να
παρακολουθήσουν την εργασία τους.
Θα συνεργαστούν στη µόρφωση της πίστης. Θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να
συλλάβουν, να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν στη ζωή τους τη διδασκαλία.
Θα συµµετέχουν ενεργά στην οργάνωση της διδασκαλίας των θρησκευτικών,
ιδιαίτερα στους κύκλους και στις επιτροπές των γονιών, συνεργαζόµενοι µε τους
εκπαιδευτικούς των χριστιανικών σχολείων και των κατηχητικών. Θα
αναλάβουν κυρίως την ευθύνη τους όσον αφορά τη λειτουργία των
ιεροδιδασκάλων στα δηµόσια σχολεία.
Κατά την ηλικία διάκρισης, η Εκκλησία εισάγει το παιδί στην ενοριακή
κοινότητα και του προτείνει να λάβει ενεργό µέρος στις λειτουργικές πράξεις.
Οι γονείς οφείλουν να βοηθήσουν το παιδί σ’ αυτές τις στιγµές. Θα συµβάλουν
στη µυστηριακή µύηση του παιδιού και θα αποφασίσουν, µαζί µε τους
υπευθύνους, αν έχει τις απαιτούµενες διαθέσεις για αν γίνει δεκτό στην Πρώτη
Κοινωνία.
Θα παροτρύνουν τα παιδιά τους να πλησιάζουν συχνά στα µυστήρια. Για να
είναι προσωπική η πρωτοβουλία του παιδιού, θα το βοηθήσουν να προοδεύσει
στην εξάσκηση της ελευθερίας του, ιδιαίτερα κατά την εφηβική ηλικία.
Θα διευκολύνουν τη συµµετοχή των παιδιών τους σε οργανώσεις, ικανές να
υποστηρίξουν και να πλουτίσουν την πίστη τους και θα διεγείρουν την
αποστολική τους δράση ανάµεσα στους νέους της ηλικίας τους. Οφείλουν γι’
αυτό να συνεργάζονται µε τους άλλους παιδαγωγούς.
Η µόρφωση των γονιών
Για να εκπληρώσουν µε επιτυχία την αποστολή τους ως παιδαγωγοί της πίστης,
οι γονείς έχουν ανάγκη να µορφωθούν κατάλληλα.
Η µόρφωση αυτή πρέπει να γίνεται κατά την προετοιµασία στο Γάµο: οι
συγκεντρώσεις, οι πνευµατικές ασκήσεις και περισυλλογές των
αρραβωνιασµένων θα είναι ευκαιρίες γι’ αυτό το σκοπό. Μετά το Γάµο, η
µόρφωση αυτή θα συνεχίσει κατά τις συγκεντρώσεις των γονιών που
διοργανώνουν τα κατηχητικά και κατά τις οµιλίες και διαλέξεις των
οργανώσεων, αδελφοτήτων και της Καθολικής ∆ράσης.
Όταν θα φέρουν στην εκκλησία ένα παιδί για να λάβει το Βάπτισµα, θα γίνει
ειδική υπενθύµιση στους γονείς ότι η ενέργειά τους αυτή τους υποχρεώνει να
αναλάβουν τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους. Θα τους
υποδειχτούν ποιες απαιτήσεις αυτή προϋποθέτει και ποια µέσα οφείλουν να
χρησιµοποιούν.
Όταν οι γονείς ζητούν την εγγραφή ενός παιδιού στην κατήχηση, θα διατεθεί ο
απαιτούµενος χρόνος για να διαφωτιστούν πάνω στο σκοπό της κατήχησης και
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των θρησκευτικών και όπως πάνω στη συνεργασία µε τους κατηχητές και τους
εκπαιδευτικούς.
Η µόρφωση των γονιών θα συνεχίσει καθ’ όλη την ανάπτυξη του παιδιού και
του νέου, µε συγκεντρώσεις, µε κύκλους µελέτης, µε τη δηµοσίευση καταλλήλων
φυλλαδίων, χωρίς να παραλειφθούν οι προσωπικές συναντήσεις. Θα
ενηµερώνονται τακτικά και µεθοδικά οι γονείς για ό,τι γίνεται στο κατηχητικό:
µαθήµατα, µεθόδους, διαγωγή και ικανότητες των παιδιών…Θα προκαλέσουµε
τη συµµετοχή των γονιών ώστε να προεκταθεί στην οικογένεια η διδασκαλία
του κατηχητικού. Σε όλες δε τις εκδηλώσεις θα σεβαστούµε την αποστολή τους
ως «πρώτοι παιδαγωγοί».
Η Ενορία θα φροντίσει να προσφέρει µια υποµονετική, αποτελεσµατική και
κατάλληλη συµβολή στις οικογένειες που έχουν χάσει τα χαρακτηριστικά του
χριστιανικού περιβάλλοντος. Οι οικογένειες αυτές, συχνά φτωχές σε µέσα
έκφρασης και καθυστερηµένες εξ αιτίας υλικών φροντίδων, ζητούν τη βοήθεια της
χριστιανικής κοινότητας. Μεγάλη θα είναι η συµβολή των λαϊκών αφοσιωµένων
στην αποστολή.
Συνειδητοποιώντας τα ζωτικά προβλήµατα, θα προσπαθήσουµε να
αποκαλύψουµε εκείνες τις αξίες που βρίσκονται πάντοτε µέσα σ’ ένα
οικογενειακό περιβάλλον - αφοσίωση, αγάπη, ηθικές φροντίδες…- για τη
συµµετοχή των γονιών, σύµφωνα µε τις ικανότητές τους, στη χριστιανική
µόρφωση που λαβαίνουν τα παιδιά τους. Με τον τρόπο αυτό θα τους
βοηθήσουµε να φθάσουν σε µια πίστη πιο συνειδητοποιηµένη και δυναµική.
Για να βοηθήσουµε τα παιδιά των οικογενειών αυτών και για να τα
υποστηρίξουµε στην πίστη, θα καλέσουµε τους γονείς των χριστιανικών
οικογενειών να συνεργαστούν στο σκοπό αυτό.
π. Γαβριήλ Μαραγκός τ.Ι.

Πνευµατικά

Αξίες…
Είναι πολύ εύκολο να περιµένεις,
να βασίζεσαι στους άλλους ή και στο Κράτος.
Είναι επικίνδυνο…
Πέρασε στην πράξη. Αλλιώς, η αδράνειά σου
θα γίνει έγκληµα κατά της ανθρωπότητας.
Και είναι δικάσιµο…
Μην περιµένεις ν’ αρχίσουν οι άλλοι.
Κάνε πρώτος την αρχή. Θ’ ακολουθήσουν πολλοί.
Ψάξε γύρω σου και θα βρεις σίγουρα ανθρώπους
που επιθυµούν και µπορούν να σε βοηθήσουν, να βοηθήσεις.
Σταµάτησε να αισθάνεσαι αδύναµος µπροστά σε τόσο πόνο.

Ανοιχτοί Ορίζοντες

τεύχος 1016 16

Είναι ηττοπάθεια. Καταθέτεις τα όπλα.
Μην περιµένεις…
Να είσαι απαιτητικός για τον εαυτό σου.
Μόνο έτσι θα µπορείς να απαιτείς από τους άλλους.
Θυσίασε ένα µικρό κοµµάτι από τις δικές σου ανέσεις.
Τότε οι άλλοι θα βρουν µια µικρή θέση στη δική σου καρδιά.
∆εν θα χάσεις τίποτα. Θα κερδίσεις. Και θα είσαι αξιοπρεπής. Κύριος!
Γιατί τι αξίζει:
- ένας γιατρός που δεν φροντίζει τους βαριά αρρώστους;
- ένας καθηγητής που αγνοεί τους αγράµµατους;
- ένας γείτονας που δεν γνωρίζει τον συγκάτοικό του;
- ένας καλός µισθός όταν ο διπλανός έχασε τη θέση του;
- µια ζωή όταν ασχολείσαι µόνο µε τον εαυτό σου;
Χειµώνας 2003
Abbé Pierre
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