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‘’Συνεργοί Ιεραποστολής από τα μετόπισθεν’’ 

Σμ ζέμα δεκ ημ δηάιελα εγώ. Σμ ζέμα μμο ημ έδςζε ημ Δ. Δοζθμιεύμμαη 

δηόηη: α) λένς όηη εζείξ ημ γκςνίδεηε θαιύηενα δηαθμκώκηαξ επί ζεηνά εηώκ 

ηα μεηόπηζζεκ ηεξ ελςηενηθήξ ηεναπμζημιήξ, β) ζημ αθνμαηήνημ βνίζθμκηαη 

πμιιμί ηεναπόζημιμη ηεξ πνώηεξ γναμμήξ πμο αθέζεθακ ζηεκ Πνόκμηα ημο 

Θεμύ θαη ηα έδςζακ όια γηα ηεκ ηεναπμζημιή θαη γ) ζημοξ πνώημοξ πμο ζα 

δώζς ιόγμ ζομθςκίαξ ιόγςκ θαη ένγςκ είκαη ηα παηδηά μμο πμο βνίζθμκηαη 

ζημ αθνμαηήνημ.  Ωζηόζμ, ημοξ εοπανηζηώ θαη ημοξ εογκςμμκώ: α) γηα ηεκ 

πμιύηημε βμήζεηά ημοξ ζηεκ δηαμόνθςζή ημο, β) γηα ηεκ αθμνμή πνμζςπηθήξ 

αοημθνηηηθήξ πμο μμο πνόζθενε όιε ε πενίμδμξ πνμεημημαζίαξ θαη γ) γηαηί 

θαηά ηε ζύκημμε πνμεημημαζία ημο εκ μέζς πμιιώκ πενηζπαζμώκ ημο 

θαιμθαηνημύ θαη πμηθίιςκ οπμπνεώζεςκ επαγγειμαηηθώκ, μηθμγεκεηαθώκ, 

θμηκςκηθώκ θιπ πμο όιμη μαξ γκςνίδμομε, αηζζακόμμοκα έκημκε ηεκ πανμοζία 

ημο μαθανηζημύ γένμκημξ Ηςκζηακηίκμο, εμπκεοζηή θαη ηδνοημύ αοηήξ ηεξ 

ζύκαλεξ, άιιμηε κα με πενημαδεύεη με ηε γθιίηζα ημο ζακ ηε Ιάνζα ημο 

Δεθαπεκηαογμύζημο θαη άιιμηε ςξ ζημνγηθόξ παηέναξ κα με θαζμδεγεί πάνηκ 

ςθειείαξ ηςκ ζοκενγώκ θαη ηςκ θίιςκ ηεξ ηεναπμζημιηθήξ δνάζεξ θαη 

πνμζπάζεηαξ. 

Δεκ ζα ζαξ πς θάηη δηθό μμο ή θάηη πμο εζείξ δεκ γκςνίδεηε.  Αθμνμή ζέις 

κα δώζς γηα ζοδήηεζε, πνμβιεμαηηζμό θαη αοημθνηηηθή ζε αημμηθό θαη 

ζοιιμγηθό επίπεδμ ζημ ζέμα ηεξ ηεναπμζημιήξ ηςκ μεηόπηζζεκ μεηαθένμκηάξ 

ζαξ γκώζε θαη εμπεηνία εηδηθώκ. 

Δηάβαδα ζε έκα κεακηθό πενημδηθό ημκ πνμβιεμαηηζμό ηςκ κέςκ μαξ: «Ο 

άιιμξ πνόζςπμ αγάπεξ ή ακηηθείμεκμ απνόζςπεξ πνήζεξ;» 

Γδώ ζημκ δνμζενό Πανκαζζό, ζ’ αοηή ηεκ πκεομαηηθή αθνόπμιε, γεοόμεκμη 

ηεκ δηαθμκία ηςκ ζογαηένςκ θαη οπεοζύκςκ ηεξ μηθμγέκεηαξ ηεξ Αγίαξ 

Σαβηζά θαη ηεκ θνμκηίδα ημοξ γηα κα μεκ μαξ ιείρεη ηίπμηε, έηζη ώζηε 

απενίζπαζημη κα παναθμιμοζήζμομε ηηξ ενγαζίεξ ημο ζοκεδνίμο θαη κα 

δήζμομε ηεκ πκεομαηηθή αύνα ημο, είκαη εύθμιμ θαη εοπάνηζημ κα μηιάξ γηα 

ηεκ αγάπε θαη κα παναθηκείξ ημοξ άιιμοξ κα δείπκμοκ αγάπε ζημοξ θηςπμύξ 

θαη πάζπμκηεξ αδειθμύξ.  Γίκαη όμςξ πμιύ δύζθμιμ κα ηεκ εθδειώζεηξ μ 

ίδημξ, γηαηί ε αγάπε γίκεηαη μόκμ μέζς ηεξ πνμζςπηθήξ ζοζίαξ.  Πνέπεη κα 

ζοζηάζεηξ θάηη από ημκ εαοηό ζμο γηα κα αγαπήζεηξ ημκ άιιμκ.  Κα είζαη 
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απμθαζηζηηθόξ θαη κα μεκ θάκεηξ πμιιμύξ οπμιμγηζμμύξ, μύηε θαη κα δέπεζαη 

ημοξ ιμγηζμμύξ πμο ζα ζμο ιέκε όηη ε πνμζπάζεηά ζμο κα βμεζήζεηξ ημκ 

αδενθό ζμο δεκ ζα έπεη θάπμημ μοζηαζηηθό απμηέιεζμα αθμύ δεκ έπεηξ μύηε 

ηηξ δοκαηόηεηεξ μύηε ηα μέζα. [1] 

Αξ μεκ απμγμεηεοόμαζηε από ηεκ ζηείνα δηαπίζηςζε όηη ηάπα μ θόζμμξ δεκ 

αιιάδεη.  «Ακηί κα θαηανηέζαη ημ ζθμηάδη θαιύηενα άκαρε έκα θενί».  Σμ θώξ 

ημο είκαη ανθεηό γηα κα πανίζεη ειπίδα.  «Ακ δεκ μπμνείξ κα γίκεηξ ημ μμιύβη 

πμο ζα γνάρεη ηεκ εοηοπία θάπμημο…πνμζπάζεζε κα γίκεηξ ημοιάπηζημκ ε 

γόμα πμο ζα ζβήζεη ηε δοζηοπία ημο». Αοηή είκαη ε βαζηθή ανπή πμο μαξ 

ζομίδεη ηόζμ όμμνθα θαη εύζημπα μηα εκμνηαθή ηεναπμζημιηθή μμάδα, γηα κα 

λεθηκήζμομε κα πνμζθένμομε ζημ ηεναπμζημιηθό ένγμ ηεξ μνζόδμλεξ 

Γθθιεζίαξ. 

ηεκ θάζε πνμζπάζεηά μαξ πμο εμπκέεηαη από ηεκ πίζηε μαξ ζημκ Ηύνηό μαξ 

Ζεζμύ Υνηζηό «δηθή μαξ είκαη ε βμύιεζε (ζέιεζε) θαη ε ζοζία.  Ε δύκαμε θαη 

ημ απμηέιεζμα είκαη ημο Θεμύ». 

Οη εζειμκηέξ ζοκενγάηεξ ηςκ μεηόπηζζεκ ηεξ ηεναπμζημιήξ είκαη εοαίζζεημη 

απέκακηη ζημκ πόκμ θαη ηε ζηένεζε ηςκ αδειθώκ ημοξ «όπμο γεξ».  Δεκ 

μπμνμύκ κα πνμζπενάζμοκ με αδηαθμνία ημκ αζζεκή, ημκ ακήμπμνμ, ημκ 

ακάπενμ, ημκ πεηκαζμέκμ, ημκ ακαδεηεηή ηεξ Αιήζεηαξ.  Σμοξ είκαη αδηακόεημ 

κα με βμεζήζμοκ, κα με δείλμοκ έμπναθηε αγάπε, κα μεκ αθμιμοζήζμοκ ημ 

θςηεηκό πανάδεηγμα ημο θαιμύ αμανείηε ηεξ παναβμιήξ. 

Ηαη αοηό ζε μηα επμπή όπμο «μη άκζνςπμη πνμζέπμοκ πνςηίζηςξ ημοξ 

πμιηηηθμύξ, ημοξ θαιιηηέπκεξ, ημοξ μηθμκμμμιόγμοξ, ημοξ επηζηήμμκεξ θαη 

ημοξ πμδμζθαηνηζηέξ, εκώ απμζηνέθμοκ ημ πνόζςπό ημοξ από ημ ένγμ ηεξ 

Γθθιεζίαξ θαη θιείκμοκ ηα αοηηά ημοξ ζημ ιόγμ ηεξ.  Δε θηάκμοκ βέβαηα ζημ 

ζεμείμ κα ηεκ απμννίρμοκ, γηαηί ηεξ ακαγκςνίδμοκ θάπμημκ θμηκςθειή νόιμ.  

Ανκμύκηαη όμςξ πεηζμαηηθά ηε δηδαζθαιία ηεξ γηαηί δε ζέιμοκ κα δεζμεοημύκ 

από ηηξ εκημιέξ ηεξ». [3] 

Οη δοηηθέξ θμηκςκίεξ ακαπηύζζμκηαη με ηηξ αλίεξ ηεξ πιηδήξ, ημο 

εοδαημμκηζμμύ θαη ηεξ ακαδήηεζεξ ηζπύμξ. 

Από ηε κμμηνμπία αοηή ημο θόζμμο επενεάδμκηαη δοζηοπώξ θαη πμιιμί 

θιενηθμί.  Γίκαη οιόθνμκεξ θαη θμζμηθμί θαη ε δςή ημοξ δεκ δηαθένεη ζπεδόκ 
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ζε ηίπμηα από ηε δςή ηςκ απμμαθνοζμέκςκ από ημ Θεό ακζνώπςκ, γη’ αοηό 

θαη «έπμμεκ θάζε ηόζμκ ηεκ εμθάκηζηκ κέςκ ηδεώκ, εηζεγήζεηξ θαηκμημμηώκ, 

ηάζεηξ πνμζανμμγήξ, ακηηπαναδμζηαθάξ πνςημβμοιίαξ θαη ακημνζμδόλμοξ 

εκενγείαξ πνμενπμμέκαξ από εθείκμοξ πμο εηάπζεζακ κα είκαη πμημέκεξ θαη 

δηδάζθαιμη ημο ιαμύ θαη θνμονμί ηεξ πίζηεςξ», όπςξ παναθηενηζηηθά έγναθε 

ζηα Ονζόδμλα Ιειεηήμαηα(1974, ζει.50) μ μαθανηζηόξ αγημνείηεξ μμκαπόξ 

Θεόθιεημξ Δημκοζηάηεξ. [3] 

Ωζηόζμ, «ε επμπή μαξ είκαη μηα πμιύ όμμνθε επμπή, πανά ηηξ ηνμμαθηηθέξ 

δοζθμιίεξ πμο έπεη θαη ημύημ γηαηί είκαη απμθαιοπηηθή» όπςξ μαξ 

δηαβεβαηώκεη ζύγπνμκμξ ηενάνπεξ, θαη ζοκεπίδεη: «ζήμενα δεκ οπάνπμοκ 

ηαμπμύ.  ήμενα ηα παναμύζηα ηειείςζακ.  ήμενα δεκ πενημέκμομε από 

θακέκακ ηίπμηα άιιμ.  Ηαη όηακ θάπμηε έκαξ κέμξ άκζνςπμξ μμο είπε «είμαη 

απμγμεηεομέκμξ από ηε δςή μμο» εγώ ημο είπα «δόλα ζμη μ Θεόξ».  Ιε 

θμίηαλε παναλεκεμέκμξ θαη ημο είπα «έκα πνάγμα θμβάμαη, μήπςξ δεκ είζαη 

ηειείςξ απειπηζμέκμξ αιιά ελαθμιμοζείξ θάπμο κα ειπίδεηξ.  Θα πμκέζεηξ θη 

άιιμ μέπνη κα απειπηζηείξ ηειείςξ θαη κα θαηαιάβεηξ όηη ε ειπίδα οπάνπεη 

αιιμύ.  Ε ειπίδα είκαη ε Αγάπε, όπη ε απνόζςπε αγάπε, αιιά μ Θεόξ πμο 

είκαη αγάπε, θαη όπη πμο έπεη αγάπε». [2] 

Ο άκζνςπμξ πμο βιέπεη ημκ άιιμκ ζακ ακηηθείμεκμ πνήζεξ δεκ μπμνεί κα 

θαηαιάβεη ηε πανά θαη ηεκ εοηοπία εθείκμο πμο μπμνεί κα αγθαιηάδεη αοηόκ 

πμο αγαπάεη θαη κα κηώζεη πιενόηεηα ύπανλεξ θαη δςήξ. [2] 

Ε δοκαηόηεηά μαξ κα ακαζηνέρμομε ημ ζεμενηκό θιίμα, έπεη αθεζεί ζηε ζοζία 

θαη ζηεκ αοηαπάνκεζε ιίγςκ ακζνώπςκ.  Αοημί είκαη μ ζπόνμξ ηεξ ειπίδαξ, ε 

θηβςηόξ θαη μ εγγοεηήξ γηα ηεκ άκμηλε πμο αζθαιώξ ζα λακάνζεη. 

«Δςή είκαη κα μεκ δεηξ μόκμ γηα ημκ εαοηό ζμο» 

Πνάγμαηη μαξ γεμίδεη ειπίδα ημ γεγμκόξ όηη αθόμα θαη ζηε ζύγπνμκε επμπή 

οπάνπμοκ γύνς μαξ άκζνςπμη με ακεπηογμέκμ ημ αίζζεμα ηεξ ακηδημηειμύξ 

θαη εζειμύζηαξ πνμζθμνάξ θαη αγάπεξ πνμξ ημ ζοκάκζνςπμ.  Υαναθηενηζηηθό 

γκώνηζμα αοηώκ ηςκ ακζνώπςκ είκαη ε ζοκεηδεηή άνκεζε ημο αημμηθμύ 

ζομθένμκημξ πνμξ όθειμξ ημο ζοιιμγηθμύ.  Ηάζε ζηηγμή είκαη πνόζομμη κα 

παναγθςκίζμοκ ημκ αημμηθηζμό θαη ημκ εγςηζμό ημοξ θαη κα μενημκήζμοκ 

ακηδημηειώξ γηα ημοξ άιιμοξ, ζημ δνόμμ ηεξ ζοζηαζηηθήξ αγάπεξ ημο Ζεζμύ.   
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Γίκεηαη ιμηπόκ θαηακμεηό πςξ ε οημζέηεζε εκόξ ηνόπμο δςήξ θηιαιιειίαξ 

απμηειεί μηα ζηάζε πμο ένπεηαη ζε ζύγθνμοζε με ηεκ παζεηηθόηεηα, ηε 

μμκαληά θαη ηεκ απμμόκςζε πμο πνςηαγςκηζημύκ ζηεκ θάπςξ μμκόημκε δςή 

ημο ακζνώπμο.  Ιε ημκ ηνόπμ αοηό μ άκζνςπμξ παύεη κα δεη με γκώμμκα ημκ 

εγςθεκηνηζμό θαη ηεκ πνεζημμζενία θαη ε δςή ημο απμθηά κόεμα θαη ζθμπό. 

Σα μθέιε πμο απμθμμίδεη μ θαζέκαξ από μαξ όηακ ενγάδεηαη ακηδημηειώξ 

εθδειώκμκηαξ ηεκ αιιειεγγύε ημο πνμξ ημκ ζοκάκζνςπό ημο, μαξ 

απμδεηθκύμοκ μειέηεξ ζημκ θαηκμύνγημ ημμέα ηεξ ροπμζςμαηηθήξ ηαηνηθήξ, 

όηη μη ζεηηθέξ θαηαζηάζεηξ ημο πκεύμαημξ πμο δεμημονγμύκηαη όηακ θακείξ 

πνμζθένεη, όπςξ πανά, ενεμία, εοηοπία, εκζμοζηαζμό, ηθακμπμίεζε, μπμνμύκ 

κα βειηηώζμοκ ηε ζςμαηηθή μαξ ογεία.   

Ε ακηδημηειήξ δηάζεζε πνμζθμνάξ μέζα από ηηξ μμκαδηθέξ εμπεηνίεξ πμο μαξ 

πανίδεη εκηζπύεη ηηξ θαιέξ πιεονέξ ημο παναθηήνα μαξ.  Ιαξ βμεζάεη κα 

δηαμμνθώζμομε έκα θαιύηενμ πνόζςπμ.   

Ιαξ δεμημονγεί πμηθίια ζεηηθά ζοκαηζζήμαηα θαη ζοκεπάγεηαη ροπηθά μθέιε.  

Ιέζς ηεξ δηαδηθαζίαξ πνμζθμνάξ εκόξ μένμοξ από ημ πνόκμ μαξ, ηεκ 

εκένγεηά μαξ, ηηξ γκώζεηξ θαη ηηξ δεληόηεηέξ μαξ αηζζακόμαζηε ηδηαίηενα 

πνήζημμη θαη κηώζμομε απαναίηεημη.  Αοηό μαξ πανέπεη έκα αίζζεμα εοθμνίαξ 

θαη ενεμίαξ, ζε ζοκδοαζμό με ηεκ αύλεζε αοημεθηίμεζεξ, αθμύ πιέμκ 

ζεςνμύμε ημκ εαοηό μαξ ζεμακηηθό μένμξ ηεξ θμηκςκίαξ. 

ύμθςκα με πμιιέξ ένεοκεξ, ε ακηδημηειήξ εζειμκηηθή πνμζθμνά αολάκεη ηεκ 

αίζζεζε ηθακμπμίεζεξ ημο ηδίμο ημο αηόμμο από ηε δςή, θαζώξ θαη ημ 

επίπεδμ ηεξ ογείαξ ημο.  Σμο πνμζδίδεη αολεμέκε εκενγεηηθόηεηα θαη 

ζομβάιιεη ζηεκ ακάπηολε ειπίδαξ θαη αηζημδμλίαξ, εκενγμπμηώκηαξ ηηξ 

μνμόκεξ ηεξ θαιήξ δηάζεζεξ θαη ηηξ εκδμνθίκεξ ημο εγθεθάιμο. 

ογπνόκςξ μπμνεί κα απμηειέζεη θαη ηεκ αηηία ακαθμύθηζεξ από πμιιέξ 

ζςμαηηθέξ δοζανμμκίεξ πμο μθείιμκηαη ζημ άγπμξ θαη ζημ θαζεμενηκό ζηνεξ. 

[4] 

Ο δεύηενμξ ζπμοδαηόηενμξ Έιιεκαξ ηαηνόξ ηεξ ανπαηόηεηαξ μεηά ημκ 

Ζππμθνάηε, μ Γαιεκόξ, ακαθένεη : «Ε δςή μαξ ζα γίκεη θαιύηενε όηακ ημ 

Γγώ ζα γίκεη Γμείξ».  Ο άκζνςπμξ δειαδή είκαη βημιμγηθά πνμμνηζμέκμξ κα 

ζοκενγάδεηαη.  Ο άκζνςπμξ είκαη θηηαγμέκμξ γηα κα ζοκενγάδεηαη.   
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Ε επηιμγή ηεξ ζοκενγαζίαξ θαη ηεξ ζομπενηθμνάξ αοηήξ ενεζίδεη ηα θέκηνα 

εοπανίζηεζεξ ημο εγθεθάιμο.  Αθόμα ένεοκεξ δείπκμοκ όηη ηα άημμα 

ζηεκμπςνημύκηαη με ημκ πόκμ ημο άιιμο θαη πνμβαίκμοκ ζε πνάλεηξ γηα κα ημκ 

ζηαμαηήζμοκ αθόμα θη ακ μη ίδημη πάκμοκ θάηη, ζε μενηθέξ πενηπηώζεηξ αθόμε 

θαη ηεκ ίδηα ημοξ ηε δςή. [4] 

Έκαξ ακζνςπμιόγμξ πνόηεηκε ημ αθόιμοζμ παηπκίδη ζηα παηδηά Αθνηθάκηθεξ 

θοιήξ: ημπμζέηεζε έκα θαιάζη γεμάημ δμομενά θνμύηα δίπια ζε έκα δέκηνμ 

θαη είπε ζηα παηδηά όηη όπμημ από αοηά θηάζεη πνώημ ζημ θαιάζη ζα πάνεη 

όια ηα θνμύηα.  Όηακ ημοξ έδςζε ημ ζηκηάιμ γηα κα ηνέλμοκ, πηάζηεθακ πένη-

πένη θαη λεθίκεζακ κα ηνέπμοκ όια μαδί.  Ύζηενα θάζηζακ ζ’ έκα θύθιμ γηα κα 

θάκε ηα θνμύηα.  Όηακ νώηεζε ηα παηδηά γηαηί ημ έθακακ αοηό αθμύ θάπμημ 

απ’ αοηά ζα μπμνμύζε κα έπεη θανπςζεί όια ηα θνμύηα, ηα παηδηά απάκηεζακ 

«UBUNTU» πμο ζεμαίκεη «δεκ μπμνμύμε κα είμαζηε πανμύμεκμη ακ έζης θαη 

έκαξ από μαξ είκαη ζηεκμπςνεμέκμξ».  Ε ιέλε «UBUNTU» ζηε γιώζζα ημοξ 

ζεμαίκεη «οπάνπς γηαηί οπάνπμομε». [6] 

Ε πείνα δεθαεηηώκ ζημ ένγμ ηςκ μεηόπηζζεκ μαξ έπεη δηδάλεη όηη μόκμ με ηεκ 

εκ Υνηζηώ αγαζηή ζοκενγαζία ηςκ μειώκ επηηογπάκμκηαη μη ζεάνεζημη 

ηεναπμζημιηθμί ζθμπμί ημο ένγμο θαη είκαη απμηειεζμαηηθή ε πνμζπάζεηα 

εκηζπύζεςξ ηεξ ηεναπμζημιήξ ηςκ πνόζς.  Ο παππμύιεξ πνμζπαζμύζε με 

πμιύ επημέιεηα, ένγς θαη ιόγς, κα μαξ μπμιηάζεη με αοηό ημ πκεύμα ηεξ 

ζοκενγαζίαξ.   

Ε ζοκενγαζία είκαη ακώηενε μμνθή ζομπενηθμνάξ.  Ε ηάζε θαη ε ηθακόηεηα 

ημο ακζνώπμο κα ενγάδεηαη με άιια άημμα ζε θμηκή μμαδηθή πνμζπάζεηα 

μνίδεηαη ςξ ζοκενγαηηθόηεηα θαη απμηειεί ζημηπείμ ροπηθήξ θαη θμηκςκηθήξ 

ςνημόηεηαξ. [7] 

Ε ζοκενγαηηθόηεηα είκαη ε ηθακόηεηα ημο κα εκενγεί έκα άημμμ μαδί με 

θάπμημκ ή θάπμημοξ γηα έκα θμηκό ζθμπό ή όθειμξ ηζμννμπώκηαξ ηαοηόπνμκα 

ηηξ πνμζςπηθέξ ημο ακάγθεξ.  ηεκ πναγμαηηθόηεηα ε ζοκενγαηηθόηεηα 

ένπεηαη ζε ακηίζεζε με ημκ ακηαγςκηζμό γηα ηδημηειέξ όθειμξ. 

Ο αηώκημξ ιόγμξ ημο Θεμύ επηβάιεη ηε ζηεκή ζοκενγαζία.  Αγαζμί μη δύμ οπέν 

ημο έκα» γνάθεη μ ζμθόξ Γθθιεζηαζηήξ (δ’, 9).  «Οο γαν εηζίκ δύμ ή ηνείξ 

ζοκεγμέκμη εηξ ημ εμόκ όκμμα, εθεί εημί εκ μέζς αοηώκ» μαξ βεβαηώκεη μ 
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Ηύνημξ.  Γμείξ εδώ έπμομε ηεκ αίζζεζε όηη μ Ηύνηόξ μαξ είκαη πανόκ όηακ 

ακηαμώκμομε θαη όηακ ενγαδόμαζηε μαδί?? 

Ηαη μη Ηαπαδόθεξ παηένεξ ακαιύμοκ θαη ημκίδμοκ ηεκ ακάγθε ηεξ θαιήξ 

ζοκενγαζίαξ με μμόκμηα θαη αγάπε.  

«Ακ δύμ ή δέθα έπμοκ μμόκμηα μεηαλύ ημοξ, ηόηε ό έκαξ δεκ είκαη πιέμκ έκαξ 

αιιά μ θαζέκαξ απ’ αοημύξ γίκεηαη δεθαπιάζημξ.  Ηαη ζα βνεηξ ζημοξ δέθα ημκ 

έκα θαη ζημκ έκα ημοξ δέθα.  Ηαη όπςξ μη πμνδέξ ηεξ ιύναξ είκαη πμιιέξ, 

αιιά ζογθιίκμοκ πνμξ μηα ζομθςκία θαη πανάγμοκ έκα ηενπκόηαημ μέιμξ, έηζη 

θαη ηα πνόζςπα πμο ζογθιίκμοκ πνμξ μηα γκώμε ακαδίδμοκ ημκ εύεπμ ήπμ ηεξ 

αγάπεξ· θαη μοδέκ ηεξ αγάπεξ γιοθήηενμκ…» (Ζςάκκμο ημο Υνοζμζηόμμο, 

Πενί αγάπεξ, PG 63, 570-571, ΓΠΓ 14, 518-520). 

Πνμϋπμζέζεηξ ανμμκηθήξ ζοκενγαζίαξ  

Α) Ε ζοκενγαζία πνμϋπμζέηεη αοημγκςζία.  Δειαδή αθνηβή γκώζε ηςκ 

δοκαημηήηςκ ημο εαοημύ μαξ, ηςκ μνίςκ μαξ, ηεξ ακημπήξ μαξ, ηςκ 

δοζθμιηώκ θαη αδοκαμηώκ μαξ, ηςκ ανεηώκ θαη ηςκ θιίζεςκ μαξ.  Αοηό 

θαιιηενγείηαη με ηεκ αοημθνηηηθή , ε μπμία μαξ ςζεί κα ακαιάβμομε με 

απιόηεηα θαη ζάννμξ εθείκμ ημ μένμξ ηεξ μμαδηθήξ ενγαζίαξ πμο ζα μαξ 

ακαηεζεί θαη πμο είμαζηε ηθακμί κα επηηειέζμομε ακαγκςνίδμκηαξ όηη 

θάπμημ άιιμ μέιμξ ηεξ μμάδαξ επηηογπάκεη θαιύηενα ζε θάπμημ άιιμ εηδηθό 

ένγμ, όζμ δεκ ζα ημ θαημνζώκαμε εμείξ.  Δεκ ηνέθμομε ηεκ ρεοδαίζζεζε 

πςξ έκα πνάγμα δεκ ζα γίκεη όπςξ πνέπεη ακ δεκ βάις εγώ ημ πένη μμο.  

Γθανμόδεη «ηε ηαπεηκμθνμζύκε αιιήιμοξ εγμύμεκμη οπενέπμκηαξ εαοηώκ» 

(Φηιηπ. Β’, 8).  Ο θαιόξ ζοκενγάηεξ είκαη άκζνςπμξ δηαθνίζεςξ θαη δεκ 

ακαμεηγκύεηαη ζηηξ εοζύκεξ ηςκ άιιςκ, μύηε ακαζηέιιεη ηε δεμημονγηθή 

πνςημβμοιία ημοξ.  Γθθνάδεη εθηίμεζε γηα ημ ένγμ ηςκ άιιςκ θαη δεκ 

ζεςνεί ημ δηθό ημο ένγμ πημ πνήζημμ, απαναίηεημ θαη ζπμοδαίμ. 

Β) Ε ζοκενγαζία πνμϋπμζέηεη ηε γκώζε θαη ημ ζεβαζμό ημο όιμο πνμζώπμο 

ημο αδειθμύ.  Γκώζε ημο αδειθμύ ζεμαίκεη ακηδημηειή αγάπε θαη εηιηθνηκή 

απμδμπή αοημύ, όπμημξ θαη ακ είκαη.  Ηαη ηα κμμηδόμεκα αηειή, αθόμε θαη 

αδύκαμα μέιε ηεξ μμάδαξ πνέπεη κα ακηημεηςπίδμκηαη με αγάπε, οπμμμκή, 

εογέκεηα, πνμζςπηθό εκδηαθένμκ θαη εκζάννοκζε θαζώξ θαη ακαγκώνηζε 

θαη ηεξ μηθνόηενεξ ζομβμιήξ ημοξ.   
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Γ) Ε ανμμκηθή ζοκενγαζία εμπκέεηαη θαη θαηαθηάηαη με ηεκ θαιή επηθμηκςκία, 

ηε βαζύηενε ροπηθή επηθμηκςκία ηςκ μειώκ μηαξ μμαδηθήξ πνμζπάζεηαξ.  

Ο Ιέγαξ Φώηημξ, μ Παηνηάνπεξ Ηςκ/ιεςξ μαξ ζομβμοιεύεη: «Γίκμο 

γιώζζεξ αοημθνάηςν.  Ιε πάκηα ζάννεη ημηξ ιόγμηξ· βναπύ γαν ένγμκ 

ζηγώκημξ μεηά ζοκέζεςξ μαθνμύξ επηζημμίδεη ιόγμοξ πμιιάθηξ» (PG 102, 

696-865).  Ο ζοκενγάζημμξ άκζνςπμξ δεκ εμπιέθεηαη ζε μηθνόηεηεξ, δεκ 

εθηνέπεηαη ζε θηιμκηθίεξ θαη δεκ ιμγμμαπεί ζε πενίπηςζε δηαθςκίαξ θαη 

ακηίζεηςκ απόρεςκ.  έβεηαη ημοξ ζοκμμηιεηέξ ημο θαη με ήπημ ηνόπμ 

βμεζεί ζηεκ θαηακόεζε ημο μνζμύ θαη ζηεκ απμθαηάζηαζε ηεξ ηάλεςξ θαη 

ηεξ ανμμκίαξ.   

Δ) Ε πνμζεοπή ζα μαξ δηδάζθεη ζε θάζε πενίπηςζε ηα μοζηηθά ηεξ θαιήξ 

ζοκενγαζίαξ.  «Αηηείηε θαη δμζήζεηαη, θνμύεηε θαη ακμγήζεηαη…» Δεηάμε 

εκαγώκηα θαη επίμμκα ζηεκ πνμζεοπή μαξ, αημμηθή, μηθμγεκεηαθή θαη θμηκή, 

κα μαξ πανίζεη μ Θεόξ ανμμκηθή, απμηειεζμαηηθή, αγαζηή θαη θαιή 

ζοκενγαζία.  Πμιύ δε πενηζζόηενμ όηακ πνόθεηηαη γηα ζογθεθνημέκμ ζέμα 

θαη μάιηζηα δύζθμιμ ζημ πεηνηζμό ημο???  Ο μαθανηζηόξ γένμκηαξ Ηςκ/κμξ 

πνμέηνεπε ημοξ ζοκενγάηεξ ημο κα θάκμοκ πνμζεοπή θάζε θμνά πνίκ 

ηειεθςκήζμοκ ζε άιιμ ζοκενγάηε.  Ζδηαίηενα δε όηακ επνόθεηημ κα ημο 

δεηήζμοκ ηε ζομβμιή ημο θαη ηε βμήζεηά ημο ζε θάπμηα ενγαζία.  Ο ίδημξ 

ημ εθάνμμδε ζοζηεμαηηθά θαη γη’ αοηό ήηακ ζπεδόκ αδύκαημκ κα ημο 

ανκεζείξ όπμηε θαιμύζε ζε «πνμζθιεηήνημ» ηεναπμζημιηθό. 

Ε ζοκενγαζία δεκ μειεηάηαη μόκμ ςξ ηνόπμξ πνμζέιθοζεξ ηεξ Υάνηημξ θαη 

ηεξ πανμοζίαξ ημο Θεμύ ακάμεζά μαξ, μύηε μόκμ ςξ εγγύεζε γηα ηεκ επηηοπία 

ηςκ ένγςκ ηεξ πνηζηηακηθήξ αγάπεξ πνμξ ακαθμύθηζε, μηθμδμμή θαη ζςηενία 

ηςκ ζοκακζνώπςκ μαξ.  Αιιά ε ζοκενγαζία μαξ απαζπμιεί θαη ςξ ζηάδημ 

άζθεζεξ ηςκ ανεηώκ, ςξ αγςκηζηηθόξ ζηίβμξ γηα πκεομαηηθά παιαίζμαηα 

πνμξ θαηανηηζμό θαη μιμθιήνςζε ηεξ πνμζςπηθόηεηάξ μαξ. 

Ηαηά ηε ζοκενγαζία θαιιηενγμύμε ηεκ αγάπε, ηε θηιαδειθία, ηε ζομροπία, ηεκ 

άμηιια ηεξ ανεηήξ, ημ πκεύμα ηεξ μαζεηείαξ.  Αζιμύμεζα ζηεκ οπμμμκή, ηε 

μαθνμζομία, ηεκ ηαπείκςζε, ηεκ αδμλία, ηεκ πναόηεηα, ηεκ επηείθεηα.  

οκδαοιίδμομε θαη ακαδςπονώκμομε ημκ δήιμ θαη εκζμοζηαζμό μαξ, ζημκ 

αγώκα θαηά ηςκ ειαηηςμάηςκ μαξ πιμοηίδμομε ηεκ πμιεμηθή μαξ πείνα από 

ηεκ πιμύζηα αγςκηζηηθή εμπεηνία ηςκ ζοκενγαηώκ μαξ.  Ακαγκςνίδμομε ηα 



† ΠΧΟΟΙ - υνζδριο 2015      Ε. ταυριανόσ 

 Σελίδα 8 

 

ειαηηώμαηα θαη ηα οζηενήμαηά μαξ, π.π. ηε θηιανπία, ηε θηιμπνςηία, ηε 

θηιμδμλία, ηεκ ηδημννοζμία, ηεκ εμμμκή ζημ ίδημ ζέιεμα, ηεκ οπμηίμεζε ηςκ 

ηθακμηήηςκ ημο άιιμο. 

Ε ζοκενγαζία είκαη έκα είδμξ πεηνμονγείμο ζημ μπμίμ πεηνμονγμύκηαη θαη 

αθαηνμύκηαη μηθνμί ή μεγάιμη όγθμη ημο εγςηζμμύ, ημο ηδίμο ζειήμαημξ. [7] 

Ε ζοκενγαζία ζίγμονα απαηηεί ζοζίεξ, πνμζπάζεηεξ γηα ημοξ άιιμοξ, ηεκ 

απμθογή ηεξ αοημπνμβμιήξ, ηεκ ηαπείκςζε ηςκ ένγςκ ημο θαζεκόξ, πμο ζα 

μείκμοκ ακώκομα, όπςξ μη θόθθμη ημο ζηηανημύ δεκ δηαθνίκμκηαη μέζα ζημ 

ρςμί. [7] 

Ηαη θάηη ηειεοηαίμ θαη ζεμακηηθό: 

Ο εζειμκηήξ ζοκενγάηεξ με ηεκ όπμηα θαηάζεζε θαη θαηάθαζε, δεκ έπεη 

ηδηαίηενα πνμκόμηα, δεκ αοημκμμείηαη.  «ζέις» (κα πνμζθένς) δεκ ζα πεη 

«θάκς ό,ηη ζέις, γηαηί έηζη ζέις».  Ο ηεναπμζημιηθόξ εζειμκηηζμόξ πμο 

οπενεημύμε δεκ είκαη έκαξ άιιμξ ηνόπμξ δςήξ θαη πνμζθμνάξ πςνίξ 

θακόκεξ.  Τπάνπμοκ θάπμημη ζα ιέγαμε πενημνηζμμί, γηα κα είκαη εζειμκηηζμόξ 

απμδμηηθόξ.  Υςνίξ μνγάκςζε θαη πεηζανπία ζημοξ θακόκεξ ηεξ, ε θάζε 

πνμζπάζεηα ζπαηαιηέηαη άζθμπα θαη ηειηθά μεδεκίδεηαη.  Πενημνίδμομε ημκ 

αημό έηζη ώζηε ε οπό πενημνηζμό δύκαμή ημο κα γίκεη εκένγεηα πνμξ 

παναγςγή ένγμο.  Ε πνμζθμνά μαξ ζηεκ ηεναπμζημιή μόκμ μέζα ζ’ αοηό ημ 

πκεύμα ημο εζειμκηηζμμύ μπμνεί κα θανπμθμνήζεη πκεομαηηθά.   

ομπεναζμαηηθά, ημκ ογηή ηεναπμζημιηθό εζειμκηή παναθηενίδμοκ: 

Ε εζειμύζηα πνμζθμνά θαη πνμζέιεοζή ημο με ημ «ηδμύ εγώ απόζηεηιόκ με» 

θαη 

Ε δςή ημο είκαη μηα δςή με θακόκεξ πμο θακέκαξ άιιςζηε εζειμκηηζμόξ δεκ 

θαηανγεί, ακηίζεηα θαηεοζύκεη ηεκ αθαηαμάπεηε εζςηενηθή δύκαμή ημο κα 

δίκεηαη, κα πνμζθένεηαη, κα μμηνάδεηαη θαηά ηνόπμ απμηειεζμαηηθό, οπό ηεκ 

θαζμδήγεζε ηεξ πνηζηηακηθήξ ημο ζοκείδεζεξ, ημο πκεομαηηθμύ ημο θαη ηςκ 

θακόκςκ θαη οπεοζύκςκ ηεξ μμάδαξ ζηεκ μπμία ενγάδεηαη.  [8] 

Άιιςζηε, ειεοζενία είκαη κα ζέιεηξ αοηό πμο πνέπεη κα θάκεηξ! 
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Ο βεηενάκμξ ζεμιόγμξ θ. Γοάγγειμξ Δηαμάκηεξ, ζε ενγαζία ημο με ζέμα 

«Ζεναπμζημιή θαη ηδηςηηθή πνςημβμοιία» [9], αθμύ απμδεηθκύεη ζεμιμγηθά 

θαη ηζημνηθά ηεκ μεγάιε ζπμοδαηόηεηα ηεξ ηεναπμζημιήξ γηα ηεκ Γθθιεζία 

θαηαιήγεη μεηά από ηεκ εμπενηζηαηςμέκε πανμοζίαζή ημο όηη ε ηδηςηηθή 

πνςημβμοιία απμηειεί ζηηξ εμένεξ μαξ ηεκ πνςημπμνία ζημ ένγμ ηεξ 

ηεναπμζημιήξ, ημ μπμίμ θαίκεηαη όηη ημ εοιμγεί μ Υνηζηόξ.  Γπεηδή ε αγάπε 

ημο Θεμύ είκαη άπεηνμξ θαη πενηιαμβάκεη όιμοξ ημοξ ακζνώπμοξ, αθμύ 

«πάκηαξ ακζνώπμοξ ζέιεη ζςζήκαη θαη εηξ επίγκςζηκ αιεζείαξ ειζείκ» (Α’ 

Σημ.2, 4), δηα ημύημ οπάνπεη θαη ε ζοκδνμμή ηεξ ηδηςηηθήξ πνςημβμοιίαξ.   

Ε ηδηςηηθή πνςημβμοιία θάκεη ηεκ εμθάκηζή ηεξ από ηα πνόκηα ημο Υνηζημύ, 

ζηεκ πενίπηςζε ηεκ μπμία ακαθένμοκ ηα Γοαγγέιηα, όηακ νςηά μ Ζςάκκεξ 

ημκ Υνηζηό «δηδάζθαιε είδμμεκ ηηκά εκ ης μκόμαηί ζμο εθβάιιμκηα δαημόκηα 

μξ μύθ αθμιμοζεί εμίκ θαη εθςιύζαμεκ αοηόκ όηη μοθ αθμιμοζεί εμίκ (ήηακ 

δειαδή ελςζεζμηθόξ), μ Ζεζμύξ είπε με θςιύεηε αοηόκ· μοδείξ γαν έζηηκ μξ 

πμηήζεη δύκαμηκ εκ ης μκόμαηί μμο θαη δοκήζεηαη ηαπύ θαθμιμγήζαη με· μξ γαν 

ακ πμηίζεη ομάξ πμηήνημκ ύδαημξ εκ ης μκόμαηί μμο, όηη Υνηζημύ έζηε, αμήκ 

ιέγς ομίκ, μο με απμιέζε ημκ μηζζόκ αοημύ» (Ιανθ. 9, 38-41 & ιμοθ. 9, 50). 

[9] 

Ηαη μ αείμκεζημξ θαζεγεηήξ ηεξ ηεναπμζημιηθήξ Ειίαξ Βμοιγανάθεξ, 

πανμοζηάδεη μέζα από ηηξ Πνάλεηξ ηςκ Απμζηόιςκ θαη ηηξ Γπηζημιέξ ημο 

Απμζηόιμο Παύιμο, μενηθά από ηα δηαθμκήμαηα ηςκ ζοκενγώκ ηςκ 

«μεηόπηζζεκ» ηςκ Απμζηόιςκ. 

«ε θάζε Γθθιεζία οπήνπακ πηζημί πμο δηέζεηακ ηα ζπίηηα ημοξ γηα ηηξ 

ζοκάλεηξ ηςκ αδειθώκ.  Σέημημοξ «μίθμοξ» ζοκακηάμε ζοπκά.  Όηακ πάιη μ 

θόζμμξ ήηακ πμιύξ , ηόηε πνεηαδόηακ κα θαηαβιεζμύκ πνήμαηα γηα κα 

εκμηθηαζζμύκ αίζμοζεξ, όπςξ ε πμιή ημο Σονάκκμο ζηεκ Έθεζζμ (Πναλ. 

Ζζ, 9).   

Ιεγάιμ δηαθόκεμα ήηακ επίζεξ ε θηιμλεκία ηςκ Απμζηόιςκ θαη ηςκ 

δηενπμμέκςκ βμεζώκ ημοξ, θαζώξ θαη ε ηαηνηθή ημοξ πενίζαιρε. 

Θομίδμομε ηε «Θμγία», δειαδή ηε ζύκαλε θαη απμζημιή πνεμάηςκ γηα ημοξ 

θηςπμύξ ηςκ Ζενμζμιύμςκ, ςξ έμμεζμ ηνόπμ εκηζπύζεςξ ηεξ ηεναπμζημιήξ 

θαη ημ νάρημμ από γοκαίθεξ νμύπςκ γηα ημοξ θηςπμύξ (Πναλ. Θ, 39). 
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Πμιιμί πηζημί επίζεξ βμεζμύζακ ημοξ Απμζηόιμοξ κα ζςζμύκ από 

επηθίκδοκεξ θαηαζηάζεηξ ή ημοξ ζοκόδεοακ ζηε θογή ημοξ ή πνμιάβαηκακ ηηξ 

θαηαζηάζεηξ με ημ δίθηομ πιενμθμνηώκ πμο είπακ ακαπηύλεη. 

Άιιμη ημοξ βμεζμύζακ μηθμκμμηθά, ή με άιιμ οιηθό ηνόπμ.   

Άιιμη πάιη μεηέθενακ επηζημιέξ θη άιιμη δηάβαδακ μεγαιόθςκα ηηξ επηζημιέξ 

ζηε ζύκαλε ηεξ Γθθιεζίαξ. 

Άιιμη ηέιμξ εκεμένςκακ ημοξ Απμζηόιμοξ γηα πανεθηνμπέξ πμο ζοκέβαηκακ 

ζηηξ ημπηθέξ Γθθιεζίεξ (Α’ Ημν. Α’, 11). 

οκήζεηα επίζεξ ηςκ πηζηώκ ήηακ κα «πνμπέμπμοκ» ημοξ Απμζηόιμοξ όηακ 

έθεογακ, ή κα ημοξ οπμδέπμκηαη όηακ έθηακακ. 

Όιε αοηή ε οιηθή θαη θονίςξ εζηθή ζομπανάζηαζε πμο δηκόηακ από ημοξ 

πηζημύξ ηςκ ημπηθώκ Γθθιεζηώκ ζημοξ Απμζηόιμοξ, απμηειμύζε γη’ αοημύξ 

μεγάιε εκίζποζε θαη πανεγμνηά, ηδηαίηενα μάιηζηα ζηηξ ώνεξ ηςκ έκημκςκ 

δμθημαζηώκ (Πναλ. Ηα, 15, Β’ Σημ. Α’, 16). 

Γηα ημοξ «ζοκενγμύξ» αοημύξ πμο ζοκαζιμύζακ μαδί ημο «εκ ης εοαγγειίς», 

δεκ δίζηαδε μ Απόζημιμξ Παύιμξ κα μμμιμγήζεη όηη ηα μκόμαηά ημοξ ήηακ 

γναμμέκα «εκ βίβις δςήξ» (Φηιηπ. Δ’ 3). 

Από ηεκ παναπάκς δηαδνμμή μαξ, θαηαιήγεη μ αείμκεζημξ θαζεγεηήξ,  ζηεκ 

ηζημνία ηςκ απμζημιηθώκ πνόκςκ, δειαδή ζηεκ επμπή εθείκε ηεξ Γθθιεζίαξ 

όπμο ε ηεναπμζημιή απμηειμύζε θμηκή ζοκείδεζε ηςκ πηζηώκ, βγαίκεη άθμπα 

ημ ζομπέναζμα όηη ε ηεναπμζημιή δεκ είκαη ζέμα μόκμ ηςκ ηεναπμζηόιςκ 

αιιά θαη όιςκ ηςκ πηζηώκ, ηόζμ ζημ ζύκμιό ημοξ ςξ Γθθιεζία όζμ θαη 

θαζεκόξ λεπςνηζηά». [10] 

Ηάπμηα από ηα πημ ζοκήζε δηαθμκήμαηα ηεξ ζογπνόκμο ηεναπμζημιηθήξ 

πνμζπάζεηαξ είκαη: 

 Ε ακμηθμδόμεζε, ακαθαίκηζε θαη επέθηαζε ηενώκ καώκ, ζπμιείςκ, 

ηαηνείςκ, μνθακμηνμθείςκ, ηεπκηθώκ ζπμιώκ θιπ. 

 Ε απμζημιή ηαηνμθανμαθεοηηθήξ βμήζεηαξ ή πνεμάηςκ γηα αγμνά 

θανμάθςκ, ηνμθίμςκ γηα ζοζζίηηα θαη άιιςκ ακαγθώκ 
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 Ε αγμνά ή ναθή αμθίςκ θαη απμζημιή ιεηημονγηθώκ ζθεοώκ, 

ιεηημονγηθώκ βηβιίςκ θαη γεκηθά εθθιεζηαζηηθώκ εηδώκ 

 Ε μηθμκμμηθή βμήζεηα γηα ηεκ θάιορε δηαθόνςκ ακαγθώκ ηςκ 

ηεναπμζηόιςκ 

 Ε μηθμκμμηθή εκίζποζε γηα θηςπά θαη μνθακά παηδηά θαζώξ θαη 

ηεναηηθώκ μηθμγεκεηώκ, όπςξ θαη ε ζέζπηζε οπμηνμθηώκ. 

 Ε απμζημιή μηθμκμμηθήξ εκίζποζεξ ή θαη θαηάιιειςκ μεπακεμάηςκ γηα 

ελαζθάιηζε θαζανμύ κενμύ ύδνεοζεξ θαζώξ θαη άνδεοζεξ 

θαιιηενγεηώκ γηα ηεκ παναγςγή ηςκ βαζηθώκ εηδώκ δηαηνμθήξ έηζη 

ώζηε κα δεμημονγεζμύκ μη πνμϋπμζέζεηξ ακελανηεζίαξ ηςκ θαηά 

ηόπμοξ ηεναπμζημιηθώκ θιημαθίςκ θαη κεμζύζηαηςκ Γθθιεζηώκ. 

Ο απόζημιμξ Παύιμξ ζηεκ Α’ Ημν. Δ’, 9-16 μηιά γηα ηε δςή ημο ςξ 

Απμζηόιμο, πενηγνάθμκηαξ ζοκάμα θαη ηε δςή ηςκ οπμιμίπςκ Απμζηόιςκ.  

Ο ηνόπμξ ηεξ δςήξ ημοξ θαίκεηαη κα είκαη μηα απένακηε ηαιαηπςνία θαη ε 

πνμζπάζεηά ημοξ κα θενύλμοκ ημ Υνηζηό ημοξ έπεη θένεη κα ζεςνμύκηαη ζηα 

μάηηα ηςκ ακζνώπςκ ςξ άλημη αηημςηηθμύ ζακάημο.  Ηαη θμκηά ζ’ αοηά κα 

πνέπεη κα ενγάδμκηαη γηα ημκ βημπμνηζμό ημοξ, πανέπμκηαξ ζοκάμα ημοξ 

εαοημύξ ημοξ ςξ οπόδεηγμα ζηεκ θμηκςκία, ηδίςξ με ημ κα ακηαπμδίδμοκ 

εοιμγίεξ ζηηξ θαηάνεξ θαη ηηξ ύβνεηξ αιιά θαη κα ακέπμκηαη ηεκ δηςθηηθή 

ζομπενηθμνά ηςκ ακζνώπςκ πμο επηπεηνμύκ κα εοενγεηήζμοκ.   

Σμ πανάδμλμ είκαη όηη ζ’ αοηή ηε δςή παναθαιεί μ Απόζημιμξ Παύιμξ κα ημκ 

μημεζμύκ μη πνηζηηακμί.  Όιμη μη πνηζηηακμί.  Δειαδή όιμη εμείξ, όπη μόκμ μη 

ηεναπόζημιμη.  Ηαη ‘μείξ πμο είμαζηε ζηα μεηόπηζζεκ.  Ηαιμύμαζηε κα 

μημεζμύμε ηε δςή ηεξ θαθμπάζεηαξ θαη ηεξ αοημζοζίαξ.  Σμ ζοζηαζηηθό 

θνόκεμα είκαη απαναίηεημ γηα ηε δηάδμζε ημο εοαγγειηθμύ μεκύμαημξ.  Ηακείξ 

δεκ πείζεηαη μόκμ με ηα ιόγηα, αιιά με ημκ ηνόπμ δςήξ όπμημο μηιά γηα ημκ 

Υνηζηό.  Ηακείξ δεκ εμπηζηεύεηαη όπμημκ απιώξ δείπκεη με ημ δάπηοιμ ηεκ 

πμνεία, όιμη όμςξ, ζηενίδμκηαη ζ’ αοηόκ πμο πνώημξ βάδηζε ημκ ίδημ δνόμμ.   

Ο απόζημιμξ Παύιμξ, με ηεκ πενηγναθή ηεξ δςήξ ημο, απμδεηθκύεη όηη θαη’ 

άκζνςπμ δεκ ςθειήζεθε, μύηε θένδηζε θάηη.  Ακαδεηθκύεηαη ε έιιεηρε 

ηδημηέιεηαξ θαηά ημ Απμζημιηθό ένγμ, γη’ αοηό θαη δέπηεθακ μη πνηζηηακμί ηεξ 

Ημνίκζμο ημ θήνογμά ημο. 
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Σμ «μημεηαί μμο γίγκεζζε», δεκ ακαθένεηαη ζηεκ πηζηή ακηηγναθή ηςκ θόπςκ 

θαη ηςκ μόπζςκ ημο Απμζηόιμο.  «Οο πάκηεξ απόζημιμη».  ημπεύεη ζηεκ 

οπμγνάμμηζε ημο όηη ε πνηζηηακηθή δςή δεκ πνέπεη κα κμζεύεηαη με 

εηενμθίκεηα θαη ηδημηειή ζημηπεία θμζμηθόηεηαξ, αιιά κα βηώκεηαη ζηεκ 

πιενόηεηα ηεξ με μόκμ θίκεηνμ ηεκ άδμιε αγάπε ζημ ςηήνα Υνηζηό. [5] 

Ο θαζέκαξ από εμάξ, μ θάζε άκζνςπμξ θαιμύμεκμξ ζηεκ πίζηε θαιείηαη θαη 

γηα ηεκ ηεναπμζημιή.  Ε ηεναπμζημιή θαηακμείηαη ςξ εμτολή Θεού (Πναλ. Ζ’ 

42 «πανήγγεηιεκ»πνβι. Ιαηζ. Ηε’ 19)  ςξ οφειλή (Ρςμ. α’ 14) θαη ςξ αμάγκη 

(Α’ Ημν. Θ’ 10).  Ε άζθεζε ηεξ ηεναπμζημιήξ δεκ πνμϋπμζέηεη απαναηηήηςξ 

μεζμιάβεζε ηεξ Γθθιεζίαξ (Ιανθ.ε’, 19, Θμοθ.ε’ 39, & Ιανθ. Θ’ 39, Θμοθ. Θ’ 

50, πνιβ ανηζμ. Ζα’ 29, Α’Ημν. Ζβ’ 3, Πναλ. Ζε’ 25) οπμπνεώκεη όμςξ ηε 

θαηά πάκηα ακαγκώνηζή ηεξ ςξ ημο μόκμο επί γεξ θμνέςξ ηεξ ζςηενίαξ.[12] 

   



† ΠΧΟΟΙ - υνζδριο 2015      Ε. ταυριανόσ 

 Σελίδα 13 

 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

1. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΤΠΟ, αρ. φυλ. 2081, 07-08-2015. Ορκόδοξο ςθμειωματάριο. 

Αποφκζγματα και γεγονότα του Αββά Αγάκωνα. 

2. ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ, τεφχοσ 112, Ιαν-Μαρ. 2015.  Υπάρχει ηωι πριν το κάνατο? Μητρ. 

ιςανίου & ιατίςτησ Πάυλου. 

3. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΤΠΟ, αρ. φυλ. 2081, 07-08-2015.  Οι εκτόσ Εκκλθςίασ άνκρωποι. 

Πρωτ. Π. Διονυςίου Σάτςη. 

4. ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ, τεφχοσ 112, Ιαν-Μαρ. 2015.  Ζωι είναι να μθ ηεισ μόνο για τον εαυτό 

ςου.  Ευτυχία τοφμπου, φοιτ. Ιατρικήσ χολήσ ΕΚΠΑ 

5. ΦΩΝΗ ΚΤΡΙΟΤ, αρ. φυλ. 32(3245), 09-08-2015.  Μιμθταί μου γίγνεςκε. 

6. ΑΓΡΟΝΕΑ, 07-07-2015 

7. Ο ΚΟΜΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΟ, αρ. φυλ. 607, Ιαν-Φεβ. 2015.  Η καλι ςυνεργαςία 

προχπόκεςθ επιτυχίασ κάκε ομαδικοφ ζργου.  Αφροδίτη Ραγιά, Ομ. Καθηγ. 

Νοςηλευτικήσ Πανεπ. Αθηνών 

8. ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΟ , τεφχοσ 80, ςελ.203, Ιεραποςτολικόσ Εκελοντιςμόσ 

9. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, τεφχοσ 4, Δεκ. 2005.  Ιεραποςτολι και ιδιωτικι 

πρωτοβουλία. Ευάγγελοσ Διαμάντησ. 

10. ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΟ, τεφχοσ 10, ςελ.2, «Συνεργοί…». Ηλίασ 

Βουλγαράκησ, Καθ. Πανεπιςτημίου. 

11. ΝΕΑ ΕΣΙΑ, τεφχοσ 1806, Δεκ.2 2007.  Η γεωγραφικι ανακατανομι του 

χριςτιανιςμοφ και οι ορκόδοξεσ εκκλθςίεσ ι Ορκοδοξία και ιεραποςτολι.  ταυροσ 

Ζουμπουλάκησ. 

12. ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, τόμοσ 6, ςελ. 763, Εκδότησ Α:. Μαρτίνοσ 

 


