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19 Σεπηεμβρίοσ – 25 Σεπηεμβρίοσ                          Σάββαηο απόγεσμα 
 

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ 
ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δηο δε ηνλ δπλάκελνλ λα ζαο ζηεξίμε θαηά ην επαγγέιηφλ κνπ θαη 
ην θήξπγκα ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ, θαηά ηελ απνθάιπςηλ ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ ζεζησπεκέλνπ 
κελ απφ ρξφλσλ αησλίσλ, θαλεξσζέληνο δε ηψξα δηά πξνθεηηθψλ γξαθψλ θαη' επηηαγήλ 
ηνπ αησλίνπ Θενχ, θαη γλσξηζζέληνο εηο πάληα ηα έζλε, πξνο ππαθνήλ πίζηεσο, εηο ηνλ 
κφλνλ ζνθφλ Θεφλ, έζησ ε δφμα δηά Ιεζνχ Υξηζηνχ εηο ηνπο αηψλαο, ακήλ» Ρσκαίνπο 
16/ηο’ 25-27. 
 
Για ηη μελέηη ασηής ηης εβδομάδας, διαβάζηε: Πξάμ. 4/δ‟ 12, Φαικ. 
87/πδ‟ 4-6, Ησάλ. 10/η‟ 16, Ρσκ. 2/β‟ 12-16, Ησάλ. 14/ηδ‟ 6, Ρσκ. 1/α‟ 18. 
 
πσο είδακε, ν Κχξηνο ρξεζηκνπνηεί αλζξψπνπο γηα ηε δηάδνζε ηνπ επ-
αγγειίνπ ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Χζηφζν, αλά ηνπο αηψλεο, πνιινί 
είλαη εθείλνη πνπ πέζαλαλ ρσξίο λα αθνχζνπλ πνηέ γηα ην ζρέδην ηεο ζσ-
ηεξίαο. Σν γεγνλφο είλαη φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη άλζξσπνη πνπ έδε-
ζαλ ζηε γε δελ άθνπζαλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο ιχηξσζεο νχηε έκαζαλ γηα ηα 
θαιά λέα ηεο ράξεο ηνπ Θενχ, φπσο απηή εθδειψζεθε ζην πξφζσπν ηνπ 
Ηεζνχ Υξηζηνχ. Απηφ καο νδεγεί ζε δχν εξσηήκαηα: Πξψηνλ, πψο ζα 
θξίλεη ν Θεφο ηα δηζεθαηνκκχξηα ησλ αλζξψπσλ πνπ δελ Σνλ γλσξίδνπλ; 
Γεχηεξνλ, ππάξρεη ζσηεξία γηα θάπνηνλ πνπ δελ γλσξίδεη ην ζρέδην ηεο 
ζσηεξίαο, κέζσ ηνπ Ηεζνχ; 
Κάπνηνη ζα απαληνχζαλ φηη ε ζσηεξία βξίζθεηαη κφλν ζε έλα Υξηζηηαληθφ 
δφγκα, ζε αληίζεζε κε άιινπο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο 
ππάξρνπλ εμίζνπ έγθπξεο νδεγίεο ηνπ Θενχ γηα ηελ αηψληα δσή. 
Σειηθά, εθείλν ην νπνίν πξέπεη λα ζπκφκαζηε είλαη φηη ν Ηεζνχο κάο θα-
λέξσζε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Θενχ, θαη απηφ καο ιέεη πνιιά γηα ηελ αγάπε 
Σνπ πξνο φιε ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηελ επηζπκία Σνπ λα ζψζεη φζνπο ην 
δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο. Ο Θεφο είλαη Γίθαηνο, θαη κία κέξα ζα αθνπζηεί 
ζηνλ νπξαλφ: «Γίθαηαη θαη αιεζηλαί αη νδνί ζνπ, βαζηιεχ ησλ αγίσλ» (Α-
πνθ. 15/ηε‟ 3).
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Κσριακή 20 Σεπηεμβρίοσ 
 

«ΟΤΣΔ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΝΑΙ ΤΠΟ ΣΟΝ ΟΤΡΑΝΟΝ» 
 
Οξηζκέλνη Υξηζηηαλνί πηζηεχνπλ πσο ζα ζσζνχλ κφλν φζνη αθνχλ θαη 
αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζην επαγγέιην. Οη άλζξσπνη απηνί πνπ πηζηεχνπλ 
ζηελ «απνθιεηζηηθφηεηα», ζεσξνχλ φηη φιεο νη κε Υξηζηηαληθέο ζξεζθείεο 
απνηεινχληαη απφ ακαξησινχο πνπ επαλαζηαηνχλ θαηά ηνπ Θενχ. Γη‟ 
απηφ θαη πηζηεχνπλ φηη νη κε Υξηζηηαλνί δελ ζα ζσζνχλ κε ηελ ράξε ηνπ 
Ηεζνχ Υξηζηνχ. 
Οξηζκέλνη πάιη Υξηζηηαλνί ηζρπξίδνληαη φηη φπνηνη δελ είλαη ζην δηθφ ηνπο 
ζπγθεθξηκέλν δφγκα, ζα ραζνχλ, παξφηη είλαη Υξηζηηαλνί. Γηα εθείλνπο, ηα 
ππφινηπα δφγκαηα ηα πηζηεχσ ηνπο βξίζθνληαη πέξα απφ ηελ θξνληίδα 
ηνπ Θενχ θαη δελ έρνπλ θακία ειπίδα λα εηζέιζνπλ ζηε βαζηιεία ησλ νπ-
ξαλψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην 1302 ζηελ παπηθή βνχια Unam Sanctam, ν 
πάπαο Boniface VIII δήισζε, «Δίλαη απαξαίηεην γηα ηε ζσηεξία θάζε 
άλζξσπνο λα ππνηάζζεηαη ζηνλ Ρσκαίν Πνληίθηθα.» Καη νξηζκέλνη Γηα-
καξηπξφκελνη, επίζεο θήξπμαλ θάηη αλάινγν ζρεηηθά κε ηα δηθά ηνπο 
δφγκαηα. 
Γηαβάζηε Πξάμ. 4/δ‟ 12. Ση δηαβάδνπκε εδψ, θαη πψο κπνξνχκε λα θαηα-
λνήζνπκε απηά ηα ιφγηα; 
.…………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
Σα ιφγηα ηεο Αγίαο Γξαθήο είλαη μεθάζαξα: Ζ ζσηεξία έξρεηαη κφλν κέζσ 
ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη θαλελφο άιινπ. εκαληηθφ, σζηφζν, είλαη λα κελ 
δψζνπκε ιάζνο δηάζηαζε ζ‟ απηά ηα ιφγηα. Φαληαζηείηε θάπνηνλ πνπ 
βξίζθεηαη ζε έλα θιεγφκελν θηίξην. Πξηλ πξνιάβεη λα βγεη, πλίγεηαη απφ 
ηνλ θαπλφ θαη ράλεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Ο ππξνζβέζηεο ηνλ βξίζθεη, ηνλ 
βγάδεη έμσ θαη ηνλ πεγαίλεη ζην αζζελνθφξν. Μεηά απφ ιίγν θζάλεη ζην 
λνζνθνκείν θαη ιίγεο ψξεο αξγφηεξα αλαθηά ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Ο άλζξσ-
πνο απηφο δελ γλσξίδεη πνηνο ηνλ έζσζε. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν νπνηνζ-
δήπνηε ζψδεηαη – είηε πξηλ ηελ ελζάξθσζε ηνπ Ηεζνχ είηε κεηά – ζα ζσ-
ζεί ιφγσ ηνπ Ηεζνχ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρεη αθνχζεη γηα ηνλ Ηεζνχ θαη 
ην ζρέδην ηεο ζσηεξίαο. 
«Μεηαμχ ησλ εηδσινιαηξψλ ππάξρνπλ εθείλνη πνπ ιαηξεχνπλ ην Θεφ 
ρσξίο λα ην μέξνπλ, εθείλνη ζηνπο νπνίνπο ην θσο πνηέ δελ έθζαζε κε ηα 
αλζξψπηλα κέζα θαη φκσο απηνί δελ ζα ραζνχλ. Αλ θαη αγλννχλ ην γξα-
πηφ Σνπ ιφγν, άθνπζαλ φκσο ηε θσλή Σνπ λα ηνπο κηιά κε ηα έξγα ηεο 
θχζεο θαη έθαλαλ απηά πνπ ν λφκνο απαηηνχζε. Σα έξγα ηνπο δείρλνπλ 
φηη ην Άγην Πλεχκα άγγηζε ηηο θαξδηέο ηνπο θαη έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζαλ 
ηέθλα ηνπ Θενχ.» Δ. Υνπάηη, Ε.Υ. ζ. 612.  
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Γεσηέρα 21 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΠΟΑ ΠΡΔΠΔΙ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΚΑΠΟΙΟ; 
 
Δπεηδή ην έξγν ηνπ Υξηζηνχ καο παξέρεη ηε ζσηεξία, νξηζκέλνη πηζηεχ-
νπλ φηη ε γλψζε γηα ηνλ Υξηζηφ δελ είλαη απαξαίηεηε. Απηφ δελ ζεκαίλεη 
φηη ε ζσηεξία δηαηίζεηαη εθηφο ηνπ Υξηζηνχ, αιιά φηη ν Θεφο κπνξεί θαη 
ζέιεη λα εθαξκφζεη ηηο αξεηέο ηνπ έξγνπ ηνπ Υξηζηνχ ζε φπνηνλ ζέιεη. 
Οξηζκέλνη ηζρπξίδνληαη φηη εθείλνη πνπ δελ γλσξίδνπλ ηνλ Υξηζηφ θαη δελ 
έρνπλ αθνχζεη πνηέ ην επαγγέιην, αιιά βξίζθνληαη ππφ ηελ επηξξνή ηνπ 
Αγίνπ Πλεχκαηνο, αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε γηα απειεπζέξσζε, θαη ελεξ-
γνχλ, ζα ζσζνχλ. Σν απφζπαζκα ηεο Δ. Υνπάηη πνπ κειεηήζακε ρζεο, 
ππαηλίζζεηαη αθξηβψο απηφ (ζθεθηείηε ηνλ Ηψβ θαη ηνλ Μειρηζεδέθ). 
Ση θσο δίλνπλ ηα παξαθάησ εδάθηα πάλσ ζ‟ απηήλ ηελ ηδέα; 
Φαικ. 87/πδ‟ 4-6………………………………………………………………… 
………………………….……………………….………………………………... 
………………………….……………………….………………………………... 
Ησάλ. 10/η‟ 16…………………………………………………………………… 
………………………….……………………….………………………………... 
……………………….………..……………….…………………………………. 
Πξάμ. 14/ηδ‟ 17………………………………………………………………….. 
………………………….……………………….………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 
Πξάμ. 17/ηδ‟ 26-28………………………………………………………………. 
………………………….……………………….………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 
Ρσκ. 2/β‟ 12-16…………………………………………………………………. 
………………………….……………………….………………………………... 
…………………………………………………………………………………… 
«ζηηο ζέιεη απνδψζεη εηο έθαζηνλ θαηά ηα έξγα απηνχ, εηο κελ ηνπο δε-
ηνχληαο δη' ππνκνλήο έξγνπ αγαζνχ, δφμαλ θαη ηηκήλ θαη αθζαξζίαλ δσήλ 
αηψληνλ» (Ρσκ. 2/β‟ 6,7). 
Ο Παχινο θαίλεηαη λα ιέεη φηη ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ αλ θαη δελ είλαη 
Υξηζηηαλνί ζα ιάβνπλ ην δψξν ηεο αηψληαο δσήο επεηδή έδεζαλ κία δσή 
ππαθνήο. Ζ ππαθνή ζην λφκν ηεο ζπλείδεζεο, ε νπνία έξρεηαη ζε αξκν-
λία κε ην λφκν ηνπ Θενχ θαη ηελ γλψζε γηα ηηο ζεκειηψδεηο δηαθνξέο κε-
ηαμχ θαινχ θαη θαθνχ, ζα θάλεη ηε δηαθνξά ζηελ εκέξα ηεο θξίζεο, γηα 
φζνπο δελ άθνπζαλ πνηέ γηα ην ζρέδην ηεο ζσηεξίαο. Απηνί νη άλζξσπνη 
αληαπνθξίζεθαλ ζην έξγν πνπ έθαλε ην Άγην Πλεχκα ζηελ θαξδηά ηνπο. 
ΚΔΦΖ: Δπεηδή δελ γλσξίδνπκε ηελ θαξδηά ησλ αλζξψπσλ, γηαηί πξέπεη ζε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο, είηε πξφθεηηαη γηα Υξηζηηαλνχο είηε φρη, λα είκαζηε πξνζεθηηθνί θαη λα κελ 
θξίλνπκε ηελ ζσηεξία ηνπο; 
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Τρίηη 22 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΠΑΝΧΣΖΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΤΡΑΛΙΜΟ 
 
Οξηζκέλνη δηδάζθνπλ φηη ζην ηέινο ν Θεφο ζα ζψζεη φινπο ηνπο αλζξψ-
πνπο, αλεμαξηήηνπ ηνπ ηη πίζηεπαλ ή ην πψο δνχζαλ. Ζ «παλζσηεξία» 
είλαη ε πεπνίζεζε φηη φινη ζα ζσζνχλ αθφκε θαη αλ δελ άθνπζαλ ή πί-
ζηεςαλ πνηέ ζην επαγγέιην. Δμάιινπ, ζην Ησάλ. 3/γ‟ 16 δηαβάδνπκε «Γηφ-
ηη ηφζνλ εγάπεζελ ν Θεφο ηνλ θφζκνλ.» Έηζη, ζχκθσλα κ‟ απηφλ ηνλ 
ζπιινγηζκφ, εθφζνλ ν Θεφο ηνπο αγαπάεη φινπο πψο είλαη δπλαηφλ λα 
ραζνχλ, ηδηαίηεξα αλ ην λα ραζνχλ ζεκαίλεη λα θαίγνληαη αηψληα ζηελ θφ-
ιαζε; Πψο κπνξεί ν Θεφο λα αθήζεη θάπνηνλ πνπ αγαπάεη λα θαίγεηαη 
αηψληα; Έηζη, βιέπνπκε πψο έλα ιαλζαζκέλν δφγκα (ε αηψληα ηηκσξία) 
νδεγεί ζε έλα άιιν (ηελ παλζσηεξία). 
πλδεκέλνο κε ηελ παλζσηεξία είλαη ν «πινπξαιηζκφο», ε πεπνίζεζε 
φηη φιεο νη ζξεζθείεο είλαη εμίζνπ έγθπξεο θαη νδεγνχλ εμίζνπ ζηνλ Θεφ 
θαη ηε ζσηεξία. Κακία ζξεζθεία δελ είλαη θαιχηεξε ή αλψηεξε ηεο άιιεο, 
ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κ‟ απηήλ ηελ ζεσξία. Έλαο πνηκέλαο, κίαο εθθιε-
ζίαο, ζηελ Καιηθφξληα έγξαςε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθθιεζίαο φηη ζηελ 
εθθιεζία ηνπ ηα κέιε «δελ πηζηεχνπλ φηη ν Υξηζηηαληζκφο είλαη αλψηεξνο 
ζε θάηη ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζξεζθείεο.» 
Γηα ηνπο πινπξαιηζηέο, ε πνηθηινκνξθία ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηψλ θαη 
δνμαζηψλ, ζπκβφισλ θαη κεηαθνξψλ, είλαη απιψο ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο 
έθθξαζεο ηνπ θνηλνχ ππξήλα φισλ ησλ ζξεζθεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη 
πινπξαιηζηέο ηζρπξίδνληαη φηη νη πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο δίλνπλ έκθαζε 
ζηελ αγάπε γηα ηνλ Θεφ θαη ηνλ ζπλάλζξσπν – πνπ είλαη ν ρξπζφο θαλφ-
λαο – θαη φινη ειπίδνπλ γηα κία θαιχηεξε κειινληηθή δσή. χκθσλα κ‟ 
απηνχο, φια ηα δφγκα, θαηά βάζε, δηδάζθνπλ ην ίδην πξάγκα γη‟ απηφ ν-
δεγνχλ ζηνλ Θεφ, θαη είλαη αιαδνληθφ λα πξνζπαζνχκε λα ηνπνζεηήζνπ-
κε ηα Υξηζηηαληθά πηζηεχσ πάλσ απφ εθείλα ησλ κε Υξηζηηαληθψλ ζξε-
ζθεηψλ. 
Ση καο ιέεη ε Αγία Γξαθή γηα ηελ παλζσηεξία θαη ηνλ πινπξαιηζκφ; Ησάλ. 
14/ηδ‟ 6, Απνθ. 20/θ‟ 14, 21/θα‟ 8, Γαλ. 12/ηβ‟ 2, Ησάλ. 3/γ‟ 18, Μαηζ. 7/δ‟ 
13,14, Β‟ Θεζ. 2/β‟ 10. 
.….………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………… 
Αλακθίβνια, ηφζν ε παλζσηεξία φζν θαη ν πινπξαιηζκφο έξρνληαη ζε 
αληίζεζε κε ηε δηδαζθαιία ηεο Αγίαο Γξαθήο. Γελ ζα ζσζνχλ φινη, θαη 
νχηε νδεγνχλ φια ηα δφγκαηα ζηε ζσηεξία. 
ΚΔΦΖ: Ση ζα απαληνχζαηε ζε θάπνηνλ πνπ ππνζηεξίδεη φηη είλαη αιαδνληθφ λα ηζρπξη-
δφκαζηε πσο ν Υξηζηηαληζκφο είλαη ην κνλαδηθφ κνλνπάηη γηα ηε ζσηεξία; (δείηε Ισάλ. 
14/ηδ’ 6) πδεηήζηε ην κε ηελ νκάδα ζαο. 
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Τεηάρηη 23 Σεπηεμβρίοσ 
 

ΑΜΑΡΣΧΛΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖ ΥΑΡΖ 
 
«Δπεηδή δελ απέζηεηιελ ν Θεφο ηνλ Τηφλ απηνχ εηο ηνλ θφζκνλ δηά λα 
θξίλε ηνλ θφζκνλ, αιιά δηά λα ζσζή ν θφζκνο δη' απηνχ» (Ησάλ. 3/γ‟ 17). 
Πνηα ζπνπδαία ειπίδα βξίζθνπκε ζ‟ απηφ ην εδάθην γηα φιε ηελ αλζξσ-
πφηεηα; Πψο κπνξνχκε λα πηνζεηήζνπκε απηήλ ηελ αιήζεηα; Πψο κπν-
ξνχκε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα πξνζεγγίζνπκε άιιεο ςπρέο; 
..…………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………… 
χκθσλα κε ηελ Αγία Γξαθή, φινη είκαζηε ακαξησινί (Ρσκ. 3/γ‟ 23), θαη 
ν Θεφο ζέιεη φινη λα κεηαλνήζνπκε (Πξάμ. 17/ηδ‟ 30, 26/θο‟ 20, Β‟ Πέηξ. 
3/γ‟ 9) θαη λα ζσζνχκε (Α‟ Σηκ. 2/β‟ 4). Απφ ηελ Δδέκ θαη έπεηηα, ζθνπφο 
ηνπ Θενχ είλαη λα ζσζεί ε αλζξσπφηεηα απφ ηνλ αηψλην ζάλαην πνπ ήξ-
ζε σο απνηέιεζκα ηεο ακαξηίαο θαη ηεο επαλάζηαζεο. Ση πεξηζζφηεξν 
απφ ηνλ ηαπξφ ρξεηαδφκαζηε σο έλδεημε γηα λα δνχκε ηελ αγάπε ηνπ 
Θενχ θαη ηελ επηζπκία Σνπ λα καο ζψζεη; 
Ζ Αγία Γξαθή είλαη μεθάζαξε, ν Θεφο δελ ζα ζψζεη εθείλνπο πνπ αλνηθηά 
επαλαζηαηνχλ ελαληίνλ Σνπ. 
Γηαβάζηε Γέλ. 6/ο‟ 11-13, Ρσκ. 1/α‟ 18, Β‟ Θεζ. 2/β‟ 12, Απνθ. 21/θα‟ 8, 
22/θβ‟ 15. Πνηα έληνλε πξνεηδνπνίεζε βιέπνπκε ζ‟ απηά ηα εδάθηα; 
.…………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
Ο Θεφο αγαπάεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο, αιιά φινη νη άλζξσπνη είλαη 
ακαξησινί θαη ρξεηάδνληαη ηε ράξε, θαη απηή ε ράξε κπνξεί λα δνζεί κφ-
λν κέζσ ηνπ Ηεζνχ. Ζ εθθιεζία Σνπ έρεη ηελ απνζηνιή λα κεηαθέξεη ηα 
θαιά λέα γηα απηή ηε ράξε ζε φινλ ηνλ θφζκν. 
«Ζ εθθιεζία είλαη ην θαζνξηζκέλν απφ ην Θεφ κέζν γηα ηε ζσηεξία ησλ 
αλζξψπσλ. Γηνξγαλψζεθε κε ζθνπφ ηελ ππεξεζία θαη ε απνζηνιή ηεο 
είλαη λα θέξεη ην επαγγέιην ζηνλ θφζκν. Απ‟ αξρήο ην ζρέδην ηνπ Θενχ 
ήηαλ φπσο ην πιήξσκα θαη ε επάξθεηά Σνπ αληαλαθιψληαη κέζν ηεο εθ-
θιεζίαο Σνπ. Σα κέιε ηεο εθθιεζίαο, απηνχο ηνπο νπνίνπο θάιεζε απφ ην 
ζθφηνο ζην ζαπκαζηφ Σνπ θσο, νθείινπλ λα δείμνπλ ζηνλ θφζκν ηε δφμα 
Σνπ. Ζ εθθιεζία είλαη ν ρψξνο ηεο δηαθχιαμεο ηνπ πινχηνπ ηεο ράξεο 
ηνπ Υξηζηνχ. Καη κε ηνλ θαηξφ ζα „γλσξηζζή… δηά ηεο εθθιεζίαο ελ ηνηο 
επνπξαλίνηο εηο ηαο αξράο θαη ηαο εμνπζίαο,‟ (Δθεζ. 3/γ‟ 10) ε ηειηθή θαη 
νινθιεξσηηθή εθδήισζε ηεο αγάπεο ηνπ Θενχ.» Δ. Υνπάηη, Π.Α. ζ. 1. 
ΚΔΦΖ: Πψο κπνξείηε (φρη ν πνηκέλαο, νχηε ν πξεζβχηεξνο θαη ν δηάθνλνο, αιιά εζείο) 
λα δείρλεηε «ηε δφμα Σνπ» ζηνλ θφζκν πνπ ράλεηαη; Ση αιιαγέο πξέπεη λα θάλεηε ζηε 
δσή ζαο γηα λα ηα θαηαθέξεηε; 
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Ζ ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΙΚΖ ΚΛΖΖ 
 
«Δηο πάληαο έγεηλα ηα πάληα, δηά λα ζψζσ παληί ηξφπσ ηηλάο. Κάκλσ δε 
ηνχην δηά ην επαγγέιηνλ, δηά λα γείλσ ζπγθνηλσλφο απηνχ» (Α‟ Κνξ. 9/ζ‟ 
22,23). ε πνηα ζεκαληηθή αξρή αλαθέξεηαη εδψ ν Παχινο θαη πψο κπν-
ξνχκε λα εθδειψζνπκε ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ζηε δσή καο; 
……………………….…………………………………………………………… 
……………………….…………………………………………………………… 
Ο Κχξηνο ησλ απνζηνιψλ, ζηελ ζνθία Σνπ, επέιεμε λα ζπλεξγαζηεί κε 
ηνπο αλζξψπνπο θαη λα θέξεη ην κήλπκα ηεο ζπγρψξεζεο θαη ηεο ζσηε-
ξίαο ζηνλ θφζκν. Ο Θεφο επέιεμε άλδξεο θαη γπλαίθεο, παξά ηηο αδπλακί-
εο ηνπο, λα εξγαζηνχλ καδί κε ην Άγην Πλεχκα θαη ηνπο αγγέινπο. Ο Ηζ-
ξαήι πξννξίζηεθε λα είλαη ην «θσο» ηνπ Θενχ ηελ επνρή ηεο Παιαηάο 
Γηαζήθεο, σζηφζν πνιιέο θνξέο εθείλνη έβαδαλ ην θσο ηνπο «ππφ ηνλ 
κφδηνλ» (Μαηζ. 5/ε‟ 15). Οη επινγίεο πνπ ιάκβαλαλ έκελαλ ζ‟ απηνχο αληί 
λα ηηο κνηξάδνληαη. Γηαρσξίζηεθαλ απφ ηα άιια έζλε γηα λα κε «κνιπλ-
ζνχλ». 
Σν επφκελν ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηελ παγθφζκηα απνζηνιή ήηαλ «πνξεπ-
ζέληεο ινηπφλ καζεηεχζαηε πάληα ηα έζλε» (Μαηζ. 28/θε‟ 19, Μάξθν 
16/ηο‟ 15,20, Πξάμ. 1/α‟ 8). Ζ ηζηνξία ησλ Υξηζηηαληθψλ απνζηνιψλ είλαη 
γεκάηε απφ ηζηνξίεο απηνζπζίαο ησλ ηεξαπνζηφισλ πνπ ήηαλ ην αιάηη 
ηνπ θφζκνπ, κεηαδίδνληαο ην επαγγέιην ζε αλζξψπνπο, θνηλσλίεο θαη ζε 
νιφθιεξα έζλε. Χζηφζν, φπσο έγηλε θαη κε ην αξραίν Ηζξαήι, πνιιέο 
θνξέο απηέο νη επηηπρεκέλεο απνζηνιέο ράζεθαλ εμαηηίαο ησλ αλζξψπη-
λσλ κεηνλεθηεκάησλ, θαη αξθεηέο θνξέο εμαηηίαο ησλ ηεξαπνζηφισλ. Απ-
ηά ηα κεηνλεθηήκαηα πεξηιακβάλνπλ: (1) θησρφ ζρεδηαζκφ γηα επαγγειη-
ζκφ, αλεπαξθή θαηαλφεζε ηεο απνζηνιήο, (2) ζηελή πξνζέγγηζε ηεο 
απνζηνιήο κφλν κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, θαη ηεο αλαθνχθηζεο 
ησλ θαηαζηξνθψλ, κε απνηέιεζκα λα επηζθηάδεηαη ην θήξπγκα ηνπ επαγ-
γειίνπ, (3) αλεπαξθείο πφξνη θαη εξγάηεο, (4) αθαηάιιεινη γηα ην έξγν 
ηεξαπφζηνινη θαη (5) έζλε πνπ απαγνξεχνπλ ην θήξπγκα ηνπ επαγγειίνπ. 
Φπζηθά, πνηέ δελ είπε θαλείο φηη ηα πξάγκαηα ζα είλαη εχθνια. Βξηζθφ-
καζηε ελ ησ κέζσ ηεο Μεγάιεο Γηακάρεο θαη ν ερζξφο ζα εξγαζηεί φπσο 
κπνξεί γηα λα θαηαζηξέςεη ηηο πξνζπάζεηέο καο, είηε απηέο γίλνληαη δίπια 
καο, είηε ζηελ άιιε άθξε ηνπ θφζκνπ. Δκείο, σζηφζν, δελ πξέπεη λα α-
πνγνεηεπφκαζηε, γηαηί καο έρνπλ δνζεί ζαπκάζηεο ππνζρέζεηο γηα δχλα-
κε θαη κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη φηη ν Θεφο ζα εθπιεξψζεη ηνλ ζθν-
πφ Σνπ εδψ ζηε γε. πσο μέξνπκε, «νχησ ζέιεη είζζαη ν ιφγνο κνπ ν 
εμεξρφκελνο εθ ηνπ ζηφκαηφο κνπ, δελ ζέιεη επηζηξέςεη εηο εκέ θελφο, 
αιιά ζέιεη εθηειέζεη ην ζέιεκά κνπ θαη ζέιεη επνδσζή εηο φ,ηη απηφλ α-
πνζηέιισ» (Ζζ. 55/λε‟ 11). 
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ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΛΔΣΖ: 
Γηαβάζηε Δ. Υνπάηη, Ε.Υ. ζ. 600-610. 
ηελ Καηλή Γηαζήθε ζπλαληάκε δχν ειιεληθά νπζηαζηηθά πνπ ζπλνδεχν-
ληαη κε ην επίζεην «φινο» γηα λα απνδνζεί ε παγθφζκηα έθηαζε ηεο Υξη-
ζηηαληθήο απνζηνιήο: «ελ φισ ησ θφζκσ» Μαηζ. 26/θο‟ 13, Μάξθν 14/ηδ‟ 
9 θαη 16/ηο‟ 15, θαη «ελ φιε ηε νηθνπκέλε» ζην Μαηζ. 24/θδ‟ 14. Δλψ ν 
«θφζκνο» είλαη ν γεληθφο φξνο γηα ηνλ πιαλήηε (φπνπ ζηελ Καηλή Γηαζή-
θε γίλνληαη θαηά πξνζέγγηζε 150 αλαθνξέο), ν φξνο, «νηθνπκέλε», εζηηά-
δεη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο γεο. 
Πφζν επεθηεηλφηαλ «φινο ν θφζκνο» γηα ηνπο πξψηνπο Υξηζηηαλνχο; Μέ-
ζα ζε κεξηθά ρξφληα κεηά ηελ ζηαχξσζε, είραλ θζάζεη ζηελ Κχπξν, ζηνλ 
Λίβαλν, ζηε πξία, ζηελ Σνπξθία, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηηαιία. Τπάξ-
ρνπλ κάιηζηα ελδείμεηο φηη ην επαγγέιην έθζαζε ζην βνξξά κέρξη ηελ αλα-
ηνιηθή Ρσζία, ζηνλ λφην ηελ Αηζηνπία, ζηελ αλαηνιή ηελ Ηλδία θαη ζηε 
δχζε ηελ Ηζπαλία. 
Πίζηεπαλ νη πξψηνη Υξηζηηαλνί φηη έπξεπε λα πάλε ζε φινλ ηνλ θφζκν γηα 
λα θεξχμνπλ ην επαγγέιην; χκθσλα κε ηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ, κε 
ηε δσξεά ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ηελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο μεθίλεζε ε 
δηαθήξπμε ησλ κεγαιείσλ ηνπ Θενχ ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο δηαθφξσλ 
εζληθνηήησλ θαη πεξηνρψλ (Πξάμ. 2/β‟ 5-11). Απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο 
χπαξμήο ηεο, ε Υξηζηηαληθή εθθιεζία γλψξηδε γηα ηελ παγθφζκηα θχζε 
ηεο απνζηνιήο ηεο. Δάλ ηφηε ήηαλ θαηαλνεηφ, πφζν κάιινλ ζα πξέπεη λα 
είλαη θαη γηα εκάο ζήκεξα; 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ ΓΙΑ ΤΕΖΣΖΖ:  
1.  πδεηήζηε μαλά ην ζέκα ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο θαη ηεο αιαδνλείαο. Ζ 
απνθιεηζηηθφηεηα είλαη απαξαίηεηα θαη αιαδνλεία; Δάλ φρη, γηαηί; 
2.  Ζ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ «ελ φισ ησ θφζκσ» έρεη επεθηαζεί 
απφ ηελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο. Ζ θιήζε ηνπ Ηεζνχ, «καζεηεχζαηε πά-
ληα ηα έζλε» (Μαηζ. 28/θε‟ 19), παξακέλεη γηα ηελ εθθιεζία κέρξη ηελ 
επηζηξνθή Σνπ. Πψο ε δηαθήξπμε ηεο ηξηπιήο αγγειίαο ζηελ Απνθ. 14/ηδ‟ 
6-12 ηαηξηάδεη κε ηελ Μεγάιε Απνζηνιή; 
3.  Πψο ζα απαληνχζαηε ζηελ εξψηεζε: Δθφζνλ νη άλζξσπνη κπνξνχλ 
λα ζσζνχλ ρσξίο λα αθνχζνπλ γηα ην επαγγέιην, ηφηε πνηνο ν ιφγνο λα 
ξηζθάξνπλ ηε δσή ηνπο νη ηεξαπφζηνινη γηα λα ηνπο δηαδψζνπλ ην επαγ-
γέιην; 
 


