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«ΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗ ΣΕ ΑΓΑΠΗΣΑ, 

ΕΛΕΗΣΑ ΤΗ ΜΗΔΑΜΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ» 

(Ιερ 31,3) 

 

Ασκήσεις της Αδελφότητας της Κοινωνίας και Απελευθέρωσης 

Ρίµινι, 29 Απριλίου 2016 

 

Σηµειώσεις από την Εισαγωγή του Χουλιάν Καρόν 

 

Δεν υπάρχει αληθινή ενέργεια της συνειδητής ζωής µας, αν δεν συνειδητοποιούµε ότι 
είµαστε αµαρτωλοί. «Είµαστε εδώ γιατί πρώτα απ’ όλα αναγνωρίζουµε αυτή την 
αλήθεια: ότι είµαστε αµαρτωλοί. Εάν αισθάνεστε τίµιοι, δεν είναι αυτός ο τόπος όπου 
έπρεπε να έρθετε: όλα θα ήταν µάταια», µας έλεγε ο δον Τζιουσάνι, γιατί «η 
συνειδητοποίηση της αµαρτωλής φύσης είναι το πρώτο αληθινό στοιχείο του 
ανθρώπου που δρα στη ζωή και στην ιστορία»1. Οι αµαρτωλοί, δηλαδή οι έχοντες 
ανάγκη. Είναι από αυτή την ανάγκη που πηγάζει η αναζήτηση, η κραυγή βοήθειας, 
όπως µόλις ακούσαµε στο Requiem του Μότσαρτ: «Salva me, fons pietatis»2 (Σώσε 
µε, ω πηγή του ελέους). Όπως έλεγε ο τελώνης από το βάθος του ιερού: «Θεέ µου, 
σπλαχνίσου µε τον αµαρτωλό»3. 

  Ζητούµε από το Πνεύµα να µας χαρίσει την επίγνωση της ανάγκης µας της 
ευσπλαχνίας Του. 

 

Έλθε ΄Αγιο Πνεύµα 

 

Ξεκινούµε αυτές τις µέρες µας µε την ανάγνωση του µηνύµατος που µας απέστειλε ο 
Πάπας Φραγκίσκος: 

«Επ’ ευκαιρία των ετησίων µαθηµάτων των πνευµατικών Ασκήσεων για τα µέλη της 
Κοινωνίας και Απελευθέρωσης που γίνονται στο Ρίµινι, µε τίτλο: "Με αιώνια αγάπη 
σε αγάπησα, ελέησα τη µηδαµινότητά σου" (Ιερ 31,3), η Αυτού Αγιότητα Πάπας 
Φραγκίσκος, απευθύνοντας τον εγκάρδιο και εύλογο λογισµό του, µας ενθυµίζει ότι 
το Ιωβηλαίο ΄Ετος της Ευσπλαχνίας αποτελεί ευνοϊκή περίσταση για να 
ανακαλύψουµε εκ νέου την οµορφιά της πίστης, που θέτει στο επίκεντρό της την 
																																																													
1 “Questa cara gioia sopra la quale ogni virtù si fonda”, Πνευµατικές Ασκήσεις της Αδελφότητας της 
Κοινωνίας και Απελευθέρωσης, Σηµειώσεις από τους διαλογισµούς [του Λουίτζι Τζιουσάνι], Ρίµινι 
1993, παράρτηµα από το Litterae Communionis-CL, αρ. 6, 1993, σ. 5.   
2 Μότσαρτ, Requiem in re minore, KV 626, III. Sequentia, No. 3 Rex Tremendae, CD “Spirto 
Gentil”,αρ.5 
3 Λκ 18,13	
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ευσπλαχνική αγάπη του Πατέρα· η αγάπη αυτή καθίσταται ορατή στο πρόσωπο του 
Χριστού και στηρίζεται από το Πνεύµα, που καθοδηγεί τα βήµατα των πιστών στα 
δρώµενα της ιστορίας. Η ευσπλαχνία είναι η οδός που ενώνει το Θεό και τον 
άνθρωπο, διότι ανοίγει την καρδιά µας στην ελπίδα ότι µας αγαπά παντοτινά, παρά 
τους περιορισµούς των αµαρτιών µας. Ο ΄Αγιος Πατέρας εύχεται σε όσους 
ακολουθούν το χάρισµα του αείµνηστου αρχιερέα Λουίτζι Τζιουσάνι να γίνουν 
µάρτυρες της ευσπλαχνίας και να την µεταδώσουν, ενσωµατώνοντάς την στη ζωή 
τους µέσω των ευσπλαχνικών έργων του σώµατος και του πνεύµατος· επίσης,  
εύχεται οι πιστοί να είναι ένδειξη της εγγύτητας και της τρυφερότητας του Θεού, 
ώστε η σύγχρονη κοινωνία να αντιλαµβάνεται εκ νέου τη σπουδαιότητα και την 
ανάγκη της αλληλεγγύης, της αγάπης και της συγχώρεσης. 

Ο ΄Αγιος Πατέρας επικαλείται την ουράνια προστασία της Αγίας Παρθένος και, ενώ 
ζητά να επιµείνουµε στην προσευχή προς στήριξη του οικουµενικού ιερατείου του, 
δίνει µε την καρδιά του σε Εσάς και σε όλους τους παρόντες την επικαλούµενη 
αποστολική ευλογία, επεκτείνοντάς την σε όσους είναι συνδεδεµένοι µέσω 
δορυφόρου και σ΄ όλη την Αδελφότητα. Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, Υπουργός 
Εξωτερικών της Αυτού Αγιότητος».   

  «Εκείνος ο µαθητής που αγαπούσε ο Ιησούς λέει τότε στον Πέτρο: "Ο Κύριος 
είναι!" Τότε ο Σίµωνας Πέτρος, όταν άκουσε ότι είναι ο Κύριος, ζώστηκε γύρω του 
τον επενδύτη, γιατί ήταν γυµνός, και ρίχτηκε στη λίµνη». Κανείς όµως δεν τολµούσε 
από τους µαθητές να τον εξετάσει ρωτώντας: "Εσύ ποιος είσαι;" Γιατί ήξεραν ότι 
είναι ο Κύριος»4 . 

 «Και όταν κάθισε, για να φάει µαζί τους, αφού έλαβε τον άρτο, τον ευλόγησε και, 
αφού τον έκοψε µε τα χέρια, τον έδωσε σ’ αυτούς. Τότε διανοίχτηκαν οι οφθαλµοί 
τους και τον αναγνώρισαν, αλλά αυτός έγινε άφαντος από αυτούς. Και είπαν τότε 
µεταξύ τους: " Δεν φλεγόταν η καρδιά µας µέσα µας, καθώς µας µιλούσε στο δρόµο 
και µας ερµήνευε τις Γραφές;"»5 . 

Τα διηγήµατα σχετικά µε τις εµφανίσεις του αναστηµένου Χριστού καταδεικνύουν 
αδιάλειπτα το θάµβος των µαθητών όταν Τον έβλεπαν εµπρός τους ζωντανό. Είναι η 
ζώσα παρουσία Του που κυριαρχεί, καθορίζοντας έτσι το είναι τους και τη 
συµπεριφορά τους. Είναι συγκλονιστικό να βλέπουµε τον τρόπο µε τον οποίο ο 
Ιησούς κάµπτεται στην ανάγκη τους, στην αίσθηση χάσµατος που άφησαν εντός τους 
τα πάθη Του και τον θάνατό Του: Εκείνος αποκρίνεται  στον φόβο, στο θρήνος, στη 
µοναξιά, στις απορίες, στη νοσταλγία των µαθητών µε την παρουσία Του. Από πού 
γεννιέται αυτή η επιτακτική ανάγκη τους; Έπειτα απ’ όλα όσα είδαν και έζησαν επί 
σειρά ετών, γιατί είναι τόσο επείγουσα η ανάγκη τους; Γιατί όλες οι στιγµές που 
έζησαν µε τον Ιησού, τα τρία χρόνια που πέρασαν µαζί Του, τα γεγονότα που είδαν 
και τα λόγια που άκουσαν δεν µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην παρούσα 
ανάγκη τους.  

Η ανάµνηση του παρελθόντος, όσο συναρπαστική και αν είναι, δεν είναι αρκετή για 
την αντιµετώπιση του παρόντος. Και, πράγµατι, έλεγαν µεταξύ τους οι µαθητές  προς 

																																																													
4 Ιω 21,7.12 
5 Λκ 24,30-32	
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Εµµαούς: «Εµείς ελπίζαµε ότι αυτός είναι Εκείνος που έµελλε να ελευθερώσει το λαό 
του Ισραήλ. Αντίθετα, είναι η τρίτη µέρα σήµερα από τότε που έγιναν αυτά και δεν 
έχει συµβεί τίποτα.6  Όλες οι ενδείξεις που είχαν δει, όλες οι στιγµές που είχαν 
περάσει µαζί Του δεν αρκούσαν για να νικήσουν την απογοήτευση, τον φόβο και τη 
µοναξιά. Θα το αποδεικνύει οριστικά το θρήνος της Μαρίας Μαγδαληνής. Μόνο η 
ζωογόνος παρουσία Του µπορεί να απαντήσει στην ανάγκη τους. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο φανερώνεται στους µαθητές, διαµέσου της εµπειρίας τους (της συνάντησής 
τους, Σ.τ.Μ.), που αποτελεί την ίδια φύση του χριστιανισµού. Ο χριστιανισµός δεν 
είναι µια διδασκαλία, µια ηθική, ένα συναίσθηµα, αλλά το γεγονός µιας παρούσας 
Παρουσίας, η οποία κυριεύει το βλέµµα αυτού που την ανιχνεύει, µια Παρουσία που 
η µόνη της έγνοια είναι να αποκαλύπτεται, να κατακλύσει τη ζωή των φίλων Της, 
µέχρι του σηµείου να τους κάνει να βιώνουν µια ζωή δίχως φόβο, θλίψη, µολονότι 
Εκείνος δεν είναι µαζί τους, όπως προτού σταυρωθεί. 

Εκείνη η ζωντανή Παρουσία είναι το κοινό στοιχείο τους. Εκείνη η Παρουσία 
συνιστά το µοναδικό αληθινό θεµέλιο της κοινωνίας τους. Και αυτή ακριβώς η 
εµπειρία τους οδηγεί σε µια µεγαλύτερη επίγνωση της διαφορετικότητάς τους. 

 

1. Η µέθοδος του Θεού 

Αυτός ο τρόπος δράσης του Θεού, η αναστάσιµη εµφάνισή Του, γεγονός που 
διαφοροποιούσε σηµαντικά τους µαθητές απ’ όλους τους άλλους ανθρώπους, καθιστά 
ακόµα πιο πιεστικό το ερώτηµα του Ιούδα Θαδδαίου κατά τη διάρκεια του Μυστικού 
Δείπνου: «Κύριε, γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σ΄ εµάς κι όχι στον κόσµο;».7   

Επαναλαµβάνοντας αυτό το ερώτηµα στο βιβλίο του περί του Ιησού, ο Πάπας 
Βενέδικτος IΣΤ’ προσθέτει: «Γιατί δεν αντιστάθηκες σθεναρά στους εχθρούς σου, οι 
οποίοι σε σταύρωσαν; […] Γιατί δεν τους απέδειξες µε ακλόνητη αποφασιστικότητα 
ότι Εσύ είσαι ο Ζων, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου; Γιατί φανερώθηκες µόνο σε 
µια µικρή οµάδα µαθητών, των οποίων τη µαρτυρία πρέπει τώρα να εµπιστευτούµε; 
Το ερώτηµα αφορά, όµως, όχι µόνο την ανάσταση, αλλά τη συνολική µέθοδο µε την 
οποία ο Θεός παρουσιάζεται στην οικουµένη. Γιατί µόνο στον Αβραάµ —και όχι 
στους ισχυρούς του κόσµους; Γιατί µόνο στο Ισραήλ και όχι, µε αδιαµφισβήτητο 
τρόπο, σε όλους τους λαούς της γης;».8 

Ιδού η απάντησή του: «Είναι ίδιο χαρακτηριστικό του µυστηρίου του Θεού να δρα µε 
τρόπο ταπεινό. Μόνο σταδιακά κτίζει Εκείνος την ιστορία Του µέσα στη µεγάλη 
ιστορία της ανθρωπότητας. Γίνεται άνθρωπος, αλλά εις τρόπον ώστε να µπορεί να 
αγνοείται από τους ανθρώπους της εποχής Του, από τις πολιτικές και εκκλησιαστικές 
αρχές της ιστορίας. Υποφέρει και πεθαίνει και, ως Αναστηµένος, επιθυµεί να 
αγκαλιάσει την ανθρωπότητα µόνο µέσω της πίστης των ανθρώπων στους οποίους 

																																																													
6 Λκ 24,21 
7 Ιω 14,22 
8 Γιόζεφ Ράτσινγκερ - Βενέδικτος ΙΣΤ’, Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Από την είσοδο στα Ιεροσόλυµα έως 
την Ανάσταση, Πόλη του Βατικανού 2011, σ. 306    
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φανερώνεται. Εκείνος χτυπά ταπεινά τις πόρτες της καρδιάς µας κάθε λεπτό και, αν 
Του ανοίξουµε, µας καθιστά ικανούς να "βλέπουµε"»9 και, συνεπώς, να κατανοούµε.   

Σε αυτό το σηµείο, ο Πάπας Βενέδικτος δηλώνει: «Δεν είναι αυτή, εποµένως, η θεϊκή 
µέθοδος; Το να µην επιβάλλεται µε την εξωτερική δύναµη, αλλά να δώσει ελευθερία, 
να χαρίσει και να διοχετεύει αγάπη. Και αυτό που φαινοµενικά είναι τόσο µικρό δεν 
είναι, συνεπώς —αν το σκεφτούµε καλά— το πραγµατικά µεγάλο γεγονός; Δεν 
εκπέµπει άραγε ο Ιησούς µια ακτίνα φωτός που επεκτείνεται στο διάβα των αιώνων, 
µια ακτίνα που δεν ήταν δυνατόν να προέλθει από έναν «κοινό θνητό», µια ακτίνα 
µέσω της οποίας εισέρχεται αληθινά στον κόσµο η λάµψη του φωτός του 
Παντοδύναµου; Θα µπορούσε η αναγγελία των αποστόλων να µεταδώσει την πίστη 
και να εδραιώσει µια παγκόσµια κοινότητα, εάν δεν συνεργούσε σ’ αυτήν η δύναµη 
της αλήθειας [η ΄Ανωθεν δύναµη]; Εάν δώσουµε προσοχή στους µάρτυρες µε 
κατανυκτική καρδιά και ακολουθήσουµε τα σηµάδια που µας αφήνει ο Θεός µέσω 
αυτών, τότε γνωρίζουµε µε βεβαιότητα ότι αληθώς ανέστη ο Κύριος. Εκείνος είναι ο 
Ζων. Σ’ Αυτόν εµπιστευόµαστε και ξέρουµε ότι βρισκόµαστε στο σωστό δρόµο. Με 
τον Θωµά θέτουµε τα χέρια µας στο τραυµατισµένο πλευρό του Ιησού και 
οµολογούµε: "Εσύ είσαι ο Κύριός µου και ο Θεός µου!" (Ιω 20,28)»10. Αυτό είναι το 
συγκλονιστικό γεγονός, τότε όπως σήµερα. 

Το σηµείο αφετηρίας των µαθητών ήταν αυτό το ανεξάλειπτο συµβάν. Η συνείδησή 
τους προσδιοριζόταν από την εµφάνιση του Χριστού, από τη ζωηρή συνάντηση µε το 
Ζων. Και από τούτο ακριβώς το συµβάν γεννιόταν εντός τους το ερώτηµα: γιατί 
επέλεξες εµάς; Αυτός ο προβληµατισµός τους οδηγούσε στην επίγνωση της µεθόδου 
του Θεού: να επιλέγονται κάποιοι (εκλογή, προτίµηση), για να αγκαλιάσει τους 
πάντες, µια ταπεινή µέθοδος. Το θεϊκό σχέδιο δεν επεµβαίνει µε το κύρος της 
εξουσίας, αλλά, αντιθέτως, προάγει την ελευθερία, δίχως να ασκεί την παραµικρή 
πίεση. Μας το ενθυµίζει αυτό µε εκπληκτικό τρόπο ο Πεγκί: «Για αυτή την ελευθερία 
[…] θυσίασα τα πάντα, λέγει ο Θεός, / Γεύοµαι την αγάπη των ελεύθερων ανθρώπων, 
/ Ελεύθερα»11. 

Αυτή η µέθοδος του Θεού  —η επίγνωση αυτής της µεθόδου— είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική αυτή τη στιγµή, καθόσον «Σήµερα δεν ζούµε σε εποχή αλλαγών, ζούµε 
την αλλαγή εποχής»12, όπως επισηµαίνει ο Πάπας Φραγκίσκος· τα τελευταία χρόνια 
επανήλθαµε συχνά στο ζήτηµα της αλλαγής. Η νέα κατάσταση, που χαρακτηρίζεται 
από την κατάρρευση πολλών µακροχρόνιων βεβαιοτήτων, προξενεί εντός µας, όπως 
και στους µαθητές, φόβο, σύγχυση και µέσω αυτής διερωτόµαστε πώς να την 
αντιµετωπίσουµε.  

Σε µια πρόσφατη εξαιρετική συνέντευξη, ο Βενέδικτος ΙΣΤ’ έθεσε στο επίκεντρο το 
κλειδί —το κρίσιµο σηµάδι— αυτής της αλλαγής εποχής: «Για τον σηµερινό 
άνθρωπο, εν σχέσει µε την εποχή του Λουθήρου και την κλασική προοπτική της 
χριστιανικής πίστης [που συνίσταται κυρίως στην ανησυχία για την αιώνια σωτηρία], 

																																																													
9	Ό. π.	
10 	Ό. π., σσ. 306-307	
11 Πεγκί, «II mistero dei santi innocenti», στο I Misteri, Jaca Book, Μιλάνο 1997, σ. 343		
12 Φραγκίσκος,	Οµιλία	στη συνάντηση µε τους εκπροσώπους της Ε’ εθνικής Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ιταλίας, Φλωρεντία, 10 Νοεµβρίου 2015  
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τα πράγµατα, τρόπον τινά, ανατράπηκαν […]. Δεν είναι πλέον ο άνθρωπος αυτός που 
πιστεύει ότι χρειάζεται να δικαιολογηθεί ενώπιον του Θεού, αλλά θεωρεί ότι είναι ο 
Θεός Εκείνος που πρέπει να δώσει εξηγήσεις [στον άνθρωπο] για όλα τα δεινά που 
υπάρχουν στον κόσµο και τη µηδαµινότητα της ανθρώπινης φύσης, πράγµατα που σε 
τελευταία ανάλυση υποτίθεται ότι εξαρτώνται από Αυτόν»13.  

Ξεδιπλώνεται µπροστά στα µάτια µας µια ολοκληρωτική ανατροπή της ευθύνης. 
Τώρα είναι ο Κύριος Αυτός που οφείλει να δικαιολογηθεί κατά κάποιον τρόπο, όχι 
πια ο άνθρωπος: αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε, αυτή είναι η 
«τάση των καιρών µας»14. Με άλλα λόγια, είναι ο Θεός Αυτός που οφείλει να 
δικαιολογηθεί απέναντι στον άνθρωπο και όχι το αντίθετο· είναι ο Θεός, παραδόξως, 
Εκείνος που —εκφράζοντάς το µε θετική έννοια— έχει το καθήκον να αποδείξει ότι 
είναι στο ύψος του ανθρώπου, της αναζήτησής του, της ανάγκης του. «Τα πράγµατα, 
µε κάποιο τρόπο, αναστράφηκαν», ανατράπηκε το βάρος της απόδειξης: σήµερα, 
Aυτός που φέρει το βάρος της ευθύνης είναι ο Κύριος. Εκείνος πρέπει να αποδείξει 
ότι αρµόζει στον άνθρωπο, ότι συνιστά αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής του.  

Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ο δον Τζιουσάνι είχε συνειδητοποιήσει εκ των 
προτέρων τις ενδείξεις και την έκταση αυτής της ριζικής µετατροπής, κάνοντας την 
εν λόγω ανατροπή τον ακρογωνιαίο λίθο της µεθόδου του. Είναι σαν ο Θεός, ο 
ενανθρωπήσας Θεός και η ιστορική Του παρουσία, η Εκκλησία, να είναι 
υποχρεωµένοι να αιτιολογηθούν εµπρός στους ανθρώπους ή —µε λόγια που µας είναι 
πιο οικεία— είναι σαν ο Θεός, η Εκκλησία, «να οφείλουν να εµφανιστούν στο 
δικαστήριο, όπου εσύ είσαι ο δικαστής διαµέσου της εµπειρίας σου»15. 

Τούτο ακριβώς αποτέλεσε το σηµείο έναρξης του κινήµατός µας. Εν αντιθέσει µε 
πολλούς άλλους, ήδη από τη δεκαετία του ’50 ο δον Τζιουσάνι αντιλήφθηκε ότι ο 
χριστιανισµός, µολονότι ήταν µέρος του πολιτισµού  όλου του λαού, δεν κέρδιζε 
πλέον το ενδιαφέρον των νέων που γνώριζε στο Μιλάνο και στη σχολή. Ήταν 
ολοφάνερο γι’ αυτόν ότι ο σαρκωθείς Θεός, δηλαδή ο Χριστός, έπρεπε να 
"δικαιολογηθεί" απέναντι σε εκείνους τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήθελαν να 
µάθουν πλέον τίποτα για Εκείνον και από τον οποίο, αντιθέτως, θεωρούσαν ότι καλό 
ήταν να απελευθερωθούν. Ήταν ανάγκη λοιπόν ο χριστιανισµός να προταθεί εκ νέου 
για αυτό που ήταν: ένα σύγχρονο γεγονός που καταλαµβάνει τη ζωή και τη 
µεταβάλλει. 

Δίχως την πρόθεση να επιβάλλει κάτι εκ των έξω, ήδη από την πρώτη µέρα της 
σχολής ο δον Τζιουσάνι υποβάλλεται στο «δικαστήριο» των φοιτητών του και 
παραχωρεί την πρότασή του στην κρίση τους: «Δεν είµαι εδώ για να κάνετε δικές σας 
τις ιδέες που σας δίνω εγώ, αλλά για να σας διδάξω µια αληθινή µέθοδο µε την οποία 
να κρίνεται αυτά που εγώ θα σας πω»16. 

																																																													
13 Συνέντευξη στην Αυτού Αγιότητα Επίτιµο Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ’ για το ζήτηµα της δικαιολόγησης για 
την πίστη, στο Per mezzo della fede, επιµέλεια του Ντανιέλε Λιµπανόρι, San Paolo, Cinisello Balsamo-
Mi 2016, σ. 127. Βλέπε επίσης:  L’Osservatore Romano και Avvenire, 16 Μαρτίου 2016 
14 Ό.π, σ. 128	
15 Λ. Τζιουσάνι, L’ io rinasce in un incontro, (1986-1987), Bur, Μιλάνο 2010, σ. 300 
16 Λ. Τζιουσάνι, Il rischio educativo, Bur, Μιλάνο 2016, σ. 20	
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Τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της µεθόδου  είναι, µε λίγα λόγια, να βλέπουµε το 
χριστιανισµό ως ένα γεγονός που µπορεί να επαληθευτεί µέσω της εµπειρίας µας. 
Κατά συνέπεια, ήδη από την αρχή, όπως τεκµηριώνει το πρώτο κεφάλαιο του 
Θρησκευτικού Αισθήµατος, ο δον Τζιουσάνι πληροφορεί τους νέους οµιλητές του ότι 
εκείνοι έχουν ενδιάθετη την ικανότητα να κρίνουν την πρόταση που θα τους κάνει η 
καρδιά τους. 

Στο τρίτο τεύχος δε του PerCorso (Perchè la Chiesa, Γιατί η Εκκλησία, Σ.τ.Μ.) 
επιβεβαιώνει ότι η πρόταση του Χριστού, που σήµερα καταφθάνει στους ανθρώπους 
µέσω της Εκκλησίας, «θέλει να λογαριαστεί» µε εκείνη την κριτική σκέψη, «θέτοντας 
τον εαυτό της στο έλεος της αυθεντικής ανθρώπινης εµπειρίας. Η Εκκλησία 
εγκαταλείπει το µήνυµά της τη στιγµή που αποφασίζουµε να ακολουθήσουµε τα 
πρωτογενή κριτήρια της καρδιάς µας. Δεν ζητά να επιµείνουµε στη µηχανική 
επανάληψη κάποιων δογµάτων, αλλά στηρίζεται στην κρίση της εµπειρίας µας και, 
κυριολεκτικά, την ενθαρρύνει να βαδίζει προς την πορεία της και να την 
ολοκληρώσει. […] Η Εκκλησία, µαζί µε τον Ιησού, επαναλαµβάνει ότι αυτή µπορεί 
να είναι αναγνωρισµένη και πιστευτή χάρη στην ικανότητά της να ανταποκρίνεται 
στις στοιχειώδεις ανάγκες του ανθρώπου. Είναι αυτό που ο Ιησούς εννοούσε µε την 
ειπωµένη φράση που χρησιµοποιεί για να υποσχεθεί στους µαθητές του "το 
εκατονταπλάσιο" σ’ αυτή τη γη». Συνεχίζει ο δον Τζιουσάνι: «Συνεπώς, είναι σαν η 
Εκκλησία να έλεγε στον άνθρωπο: "Μαζί µου θα αποκτήσεις µια εµπειρία 
πληρότητας ζωής που δεν θα έβρισκες πουθενά αλλού".  Είναι µε αυτή την υπόσχεση 
που η Εκκλησία δοκιµάζει τον εαυτό της και προτείνεται ως η παράταση του 
Χριστού».17 

Ποια είναι, λοιπόν, η δικαιολόγηση του Θεού ενώπιον του ανθρωπίνου προσώπου; Η 
δικαιολόγησή του ονοµάζεται «ανταπόκριση», η µοναδική ανταπόκριση στις βαθιές 
και ανεκρίζωτες ανάγκες κάθε ανθρώπου, του αληθινού ανθρώπου· ανταποκρίνεται 
σ’ εκείνες τις ανάγκες που τον βασανίζουν, παρόλη τη φύση του, όταν, έπειτα από 
οποιαδήποτε επιτυχία, καταλαµβάνεται από µια αθεράπευτη ταραχή. O Θεός 
δικαιολογείται απέναντι στον άνθρωπο για εκείνο το "καλύτερο", για εκείνη την 
άνθιση που Εκείνος δίνει στη ζωή, για εκείνη την ανθρώπινη πληρότητα που φέρει 
στην ύπαρξή µας και που δεν µπορούµε να εξασφαλίσουµε µονάχα µε τις δυνάµεις 
µας. 

Η Εκκλησία, εποµένως, δεν µας εξαπατά, επιµένει ο δον Τζιουσάνι, γιατί «όλα αυτά 
που ισχυρίζεται και που πράττει µπορούν να επαληθευτούν από οποιονδήποτε. Το 
µοτίβο της είναι: προσπάθησε εσύ! Προσπάθησε εσύ! Αφήνει παντελώς την πρότασή 
της στο περιεχόµενο της εµπειρίας σου: εσύ είσαι αυτός που κρίνει». Και προσθέτει: 
«Πιο ελεύθερη δεν γίνεται να είναι! […] Η Εκκλησία δεν µας εξαπατά µε την έννοια 
ότι δεν επιβάλλει τίποτα που εσύ, εάν δεν είσαι πεπεισµένος, οφείλεις έτσι και αλλιώς 
να ερευνήσεις».18 

 

2. «Σηµείο των καιρών» 

																																																													
17 Λ. Τζιουσάνι, Perchè la Chiesa, Rizzoli, Μιλάνο 2014, σσ. 267-268 
18 Λ. Τζιουσάνι, Una presenza che cambia, Μιλάνο 2004, σ. 294 
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Ως εκ τούτου, πώς µπορεί να δικαιολογηθεί η Εκκλησία απέναντι σ’ εµάς και τους 
ανθρώπους; Χρειάζεται να ταυτίσουµε καλά το ζήτηµα, όπως µας επανέλαβε συχνά ο 
δον Τζιουσάνι, παραθέτοντας τον Νίµπουρ: «Τίποτα δεν είναι περισσότερο απίστευτο 
από µια απάντηση σ’ ένα ερώτηµα που δεν τίθεται».19 Είναι ανάγκη να αντιληφθούµε 
το πρόβληµα της εποχής µας, ώστε ο καθένας από µας να µπορεί να αναγνωρίσει την 
αξία της απάντησης. 

Ποια είναι η ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου; Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’, στη 
συνέντευξή του, την προσδιορίζει ως εξής: «Η αντίληψη της ανάγκης µας της 
συγχώρεσης και της χάρης του Θεού».20 Κατά συνέπεια, η Εκκλησία θα έχει τη 
δυνατότητα να δικαιολογηθεί µπροστά στον σηµερινό άνθρωπο µόνο αν 
ανταποκρίνεται σ’ αυτή την ανάγκη του από θεία χάρη και συγχώρεση. 

Αυτός είναι ο λόγος που οδηγεί τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ’ να διαβεβαιώνει: «Κατά 
την άποψή µου, το γεγονός ότι η αίσθηση της ευσπλαχνίας του Θεού γίνεται ολοένα 
πιο κεντρική και επικρατούσα, αποτελεί το "σηµείο των καιρών"». «Ο Πάπας 
Ιωάννης Παύλος Β’ είχε ήδη αυτή την έµφυτη τάση. […] Από τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του, στα οποία µπόρεσε να διαπιστώσει όλη τη βαρβαρότητα των ανθρώπων, 
οµολογεί ότι η ευσπλαχνία συνιστά τη µοναδική αληθινή και ύψιστη αντίδραση σε 
θέση να καταπολεµήσει το κακό αποτελεσµατικά. Μόνο εκεί όπου υπάρχει 
ευσπλαχνία τελειώνουν η βαρβαρότητα, η βία και το κακό».21 Ο Ιωάννης Παύλος Β’ 
άλλο δεν έκανε παρά να προτείνει την ευσπλαχνία ως τη µοναδική και πραγµατική 
απάντηση στο κακό και στη βία. «Ο Πάπας Φραγκίσκος συµφωνεί πλήρως µε αυτή 
την άποψη. Το ποιµαντικό του έργο εδράζεται σ’ αυτή τη συνεχή αναφορά στο θέµα 
της ευσπλαχνίας του Θεού. Είναι η ευσπλαχνία αυτό που µας κατευθύνει προς το Θεό 
[είναι η ευσπλαχνία αυτό που µας ελκύει], ενώ η δικαιοσύνη µας φοβίζει […]. Κατά 
τη γνώµη µου», συνεχίζει µε οξυδέρκεια ο Βενέδικτος ΙΣΤ’, «αυτό τονίζει ότι κάτω 
από µια δόση αυτοπεποίθησης και προσωπικής δικαιοσύνης, ο σηµερινός άνθρωπος 
κρύβει µια βαθιά γνώση των πληγών του και της αναξιοπρέπειάς του ενώπιον του 
Θεού. Περιµένει την ευσπλαχνία του Κυρίου. Δεν είναι τυχαίο ότι η παραβολή του 
καλού Σαµαρείτη υποκινεί το ενδιαφέρον του σύγχρονου λαού. Και όχι µόνο γιατί 
δίνει έµφαση στο κοινωνικό στοιχείο του χριστιανικού βίου», αλλά επίσης, σχολιάζει 
ο Βενέδικτος, γιατί εκφράζει το πόσο «οι άνθρωποι, στα ενδόµυχα της καρδιάς τους, 
περιµένουν από τον Σαµαρείτη να σπεύδει σε βοήθεια, να κάµπτεται στην ανάγκη 
τους, να χύνει λάδι στα τραύµατά τους, να τους φροντίζει και να τους προστατέψει. 
Σε ύστατη ανάλυση, ξέρουν ότι χρήζουν της ευσπλαχνίας του Θεού και της 
ευαισθησίας Του. Μέσα στη σκληρότητα του κόσµου της τεχνικής, όπου πλέον τα 
συναισθήµατα δεν έχουν καµία αξία, εντείνεται όµως η αναµονή µιας σωτήριας 
αγάπης, που να προσφέρεται ανιδιοτελώς. Μου φαίνεται ότι στο ζήτηµα της θεϊκής 
ευσπλαχνίας εκφράζεται µε καινούριο τρόπο η έννοια της δικαιολόγησης για την 
πίστη. Έχοντας ως βάση την ευσπλαχνία του Θεού, που όλοι αναζητούν, είναι 
δυνατόν, ακόµα και σήµερα, να ερµηνεύσουµε από την αρχή τον στοιχειώδη πυρήνα 

																																																													
19 Νίµπουρ, Ιl destino e la storia, Bur, Μιλάνο 1999, σ. 66	
20	Συνέντευξη στην Αυτού Αγιότητα Επίτιµο Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ’ για το ζήτηµα της δικαιολόγησης για 
την πίστη, στο Per mezzo della fede, ό.π, σ. 128	
21 Ό. π., σσ. 128-129 
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της διδασκαλίας της δικαιολόγησης και να τον αναδείξουµε ακόµη σε όλη τη 
σπουδαιότητά του».22 

Αυτή η περιγραφή του Βενεδίκτου ΙΣΤ’ έγινε ολότελα δεκτή από τον διάδοχό του. Η 
ιδιοφυΐα του Πάπα Φραγκίσκου, πέρα από το γεγονός ότι συνειδητοποίησε την 
ανάγκη µας από ευσπλαχνία, συνίσταται στην απόφασή του να προκηρύξει το ΄Αγιο 
΄Ετος της Ευσπλαχνίας. Ο Πάπας (όπως ο Ιωάννης Παύλος Β’ και ο Βενέδικτος ΙΣΤ’, 
µόλις το αναλύσαµε), νοιώθει µια βαθιά ευαισθησία για τον µοντέρνο άνθρωπο, έχει 
πλήρη επίγνωση της κατάστασής του, προβληµατίζεται για τις ανησυχίες του και τα 
πλήγµατά του και αυτό προκαλεί έντονη έκπληξη εντός και εκτός του χώρου της 
Εκκλησίας, διότι ξεπερνά τα καθιερωµένα σχήµατα, είτε από τη µια είτε από την 
άλλη πλευρά. 

Στην ερώτηση του δηµοσιογράφου: «Γιατί, κατά τη γνώµη Σας, αυτή η εποχή µας και 
αυτή η ανθρωπιά µας έχουν τόση ανάγκη από ευσπλαχνία;», ο Πάπας Φραγκίσκος 
απαντά: «Γιατί είναι µια πληγωµένη ανθρωπιά, µια ανθρωπιά που φέρει βαθιά 
τραύµατα. Δεν ξέρει πώς να τα θεραπεύσει ή πιστεύει ότι είναι αδύνατον να 
εξυγιανθούν». Τούτο είναι, συνεπώς, το δράµα που προστίθεται σήµερα: «Το να 
θεωρούµε ότι η αµαρτία µας είναι κάτι που δεν µπορεί να θεραπευθεί και να 
συγχωρεθεί. Ελλείπει η ουσιαστική εµπειρία της ευσπλαχνίας. Η αδυναµία της 
εποχής στην οποία ζούµε έγκειται επίσης σε αυτό: στο να νοµίζουµε ότι δεν υπάρχει 
δυνατότητα λύτρωσης, ένα χέρι που σε ανασηκώνει, µια αγκαλιά που σε σώζει, σε 
συγχωρεί, σε παρηγορεί, σε πληµµυρίζει µε επιεική, υποµονετική, αιώνια αγάπη· σε 
επανατοποθετεί στο σωστό δρόµο».23 Βλέπουµε εδώ ότι ο Πάπας εµπέδωσε το 
πρόβληµα και βρήκε τη λύση του: κατάλαβε ποια είναι τα τραύµατα, τι µπορεί να τα 
αποκαταστήσει και µε ποιον τρόπο. 

Ο σηµερινός άνθρωπος χρειάζεται τη «χειροπιαστή εµπειρία της ευσπλαχνίας». 
Ακόµα και εµπρός στη σύγχυση του στοχασµού, που πλήττει πολλούς ανθρώπους, ο 
Πάπας ξέρει ότι δεν δύναται να ανακτηθεί η οντολογία —δηλαδή η αλήθεια του 
ανθρωπίνου προσώπου, η καθαρή επίγνωση αυτής—  απλώς µε µια σωστή οµιλία 
περί του ανθρώπου ή µε την επανάληψη του περιεχοµένου της ηθικής διδασκαλίας, 
αλλά µόνο διά της εµπειρίας της ευσπλαχνίας, η οποία µπορεί, επίσης, να ευνοήσει 
την κατανόηση της διδασκαλίας. 

Κατ’ ακολουθίαν, προκειµένου να ανταπεξέλθει στα βαθιά τραύµατα του σύγχρονου 
ανθρώπου, ο Πάπας δεν διοργάνωσε µια σύνοδο µε θέµα την ευσπλαχνία, δεν 
περιορίστηκε στη µελέτη του θέµατος αυτού, αλλά προώθησε µια χειρονοµία που να 
µας επιτρέπει να βιώνουµε την εµπειρία της ευσπλαχνίας για ένα ολόκληρο έτος, 
συνοδεύοντάς µας κάθε στιγµή µε το κάλεσµά του. 

Για να µεσολαβήσει πραγµατικά στην ανθρώπινη οδύνη και να αντεπεξέρχεται στον 
χειροπιαστό άνθρωπο, µε όλη την ευαισθησία του, η Εκκλησία —εποµένως ο 
καθένας από µας—  χρειάζεται πρώτα απ’ όλα να βιώσει την ευσπλαχνική αγκαλιά 
του Παντοδύναµου, έτσι ώστε να µπορεί να την κοινωνήσει σε όλους τους αδελφούς 
ανθρώπους που συναντιούνται κατά µήκος της πορείας. 
																																																													
22 Ό. π., σ. 129 
23 Φραγκίσκος, Il nome di Dio è Misericordia. Una conversazione con Andrea Tornielli, LEV-Piemme, 
Πόλη του Βατικανού-Μιλάνο 2016, σσ. 30-31  
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Αυτός είναι ο στόχος του Ιωβηλαίου της Ευσπλαχνίας, σε συνάρτηση µε την 
«ταπεινή» µέθοδο του Θεού: να φτάσει σε όλους διαµέσου των δικών Του, δηλαδή 
µέσω της Εκκλησίας, των ανθρώπων που Αυτός επιλέγει και που Τον αναγνωρίζουν. 
Προτείνοντας το Ιωβηλαίο στην Εκκλησία, ο ΄Αγιος Πατέρας δεν υποπίπτει στο 
σφάλµα να δώσει ως προεξοφληµένο το πρόσωπο που πρέπει να µαρτυρήσει την 
ευσπλαχνία και τον "τόπο" στον οποίο δηµιουργείται24. 

Αυτή η συνειδητοποίηση του σκοπού και της µεθόδου διαφαίνεται απλώς από το 
γεγονός που θέτουµε το ερώτηµα: «Γιατί ένα Ιωβηλαίο της Ευσπλαχνίας; Τι σηµαίνει 
αυτό;», και από το είδος της απάντησης: «Η Εκκλησία» —δηλαδή ο καθένας από 
µας— «χρειάζεται αυτή την καταπληκτική στιγµή. Δεν λέω: είναι καλό για την 
Εκκλησία να υπάρχει αυτή η καταπληκτική στιγµή. Λέω: η Εκκλησία χρειάζεται 
αυτή την καταπληκτική στιγµή. […] Στην εποχή µας, που χαρακτηρίζεται από 
έντονες µεταβολές, η Εκκλησία καλείται να προσφέρει την ιδιαίτερη συµβολή της, 
καθιστώντας ορατές τις ενδείξεις της παρουσίας και της εγγύτητας του Θεού. Και το 
Ιωβηλαίο είναι µια ευνοϊκή περίοδος για όλους µας, γιατί µε την ενατένιση της Θείας 
Ευσπλαχνίας, που ξεπερνά κάθε ανθρώπινο όριο […], µπορούµε να γίνουµε πιο 
καρποφόροι και πεπεισµένοι µάρτυρες».25 Ο στόχος είναι να µαρτυρούµε. Η µέθοδος 
είναι η ενατένιση, δηλαδή να βυθιζόµαστε στην εµπειρία της ευσπλαχνίας, καθότι ο 
πρώτος που έχει ανάγκη είναι ο χριστιανικός λαός, µε άλλα λόγια εµείς, ο καθένας 
από µας. 

Τι σηµαίνουν, εν κατακλείδι, όλα αυτά για µας; «Να στρέφουµε το βλέµµα µας προς 
το Θεό, τον ευσπλαχνικό Πατέρα, και στους αδελφούς που χρήζουν ευσπλαχνίας, 
σηµαίνει να εστιάσουµε την προσοχή στο ουσιαστικό περιεχόµενο του Ευαγγελίου: 
στον Ιησού, που είναι η σαρκωθείσα Ευσπλαχνία, που καθιστά ορατό στα µάτια µας 
το µεγάλο µυστήριο της τριαδικής Αγάπης του Θεού». Ως εκ τούτου, «το να 
εορτάζουµε το Ιωβηλαίο της Ευσπλαχνίας ισοδυναµεί µε το να θέσουµε εκ νέου στο 
κέντρο της προσωπικής ζωής µας και των κοινοτήτων µας το ξεχωριστό στοιχείο της 
χριστιανικής πίστης, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, τον ευσπλαχνικό Θεό».26 Ναι, 
επιµένει ο Πάπας στη Βούλα προκήρυξης του Ιωβηλαίου, «Ο Ιησούς Χριστός είναι το 
πρόσωπο της ευσπλαχνίας του Πατέρα. Σε αυτήν τη λέξη συνοψίζεται το µυστήριο 
της χριστιανικής πίστης. Αυτή κατέστη ζωντανή, ορατή και έφθασε στην κορύφωσή 
της στο πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ».27 Το ΄Αγιο ΄Ετος, λοιπόν, υπάρχει για 
να «ζήσουµε την ευσπλαχνία». Ναι, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αυτό το ΄Αγιο 
΄Ετος µας προσφέρεται για να βιώσουµε στη ζωή µας το γλυκό και απαλό άγγιγµα 
της συγχώρεσης του Κυρίου, την παρουσία δίπλα µας και την εγγύτητά Του, ιδίως 

																																																													
24 «Η πίστη, πράγµατι, χρειάζεται ένα πλαίσιο µέσα από το οποίο να είναι δυνατή η µαρτυρία και η 
µετάδοσή της και το οποίο να είναι ανάλογο της κοινωνίας αυτής. Προκειµένου να ενσταλάξει ένα 
καθαρά διδασκαλικό περιεχόµενο, µια ιδέα, ίσως θα αρκούσε ένα βιβλίο ή η επανάληψη ενός 
προφορικού µηνύµατος. Αυτό, όµως, που διαβιβάζεται µέσω της Εκκλησίας, αυτό που διαδίδεται µέσα 
από τη ζώσα Παράδοσή της, είναι το καινούριο φως που πηγάζει από τη συνάντηση µε το ζωντανό 
Θεό, ένα φως που αγγίζει το πρόσωπο στα µύχια του, στην καρδιά του, περιβάλλοντας ολότελα το νου 
του, τη θέλησή του και τη συναισθηµατικότητά του» (Φραγκίσκος, Εγκύκλιος επιστολή Lumen fidei, 
40)    
25 Φραγκίσκος, Γενική Ακρόαση, 9 Δεκεµβρίου 2015 
26 Ό. π. 
27 Φραγκίσκος, Misericordiae Vultus, Βούλα προκήρυξης του Εκτάκτου Ιωβηλαίου της Ευσπλαχνίας, 11 
Απριλίου 2015,  1. 
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στις στιγµές βαθύτερης ανάγκης».28 Είναι ο αναστηµένος Ιησούς αυτός που σήµερα 
κάµπτεται στον πόνο µας.  

«Με λίγα λόγια, αυτό το Ιωβηλαίο είναι µια προνοµιούχα στιγµή, ώστε η Εκκλησία 
να µάθει να επιλέγει "αυτό που στο Θεό αρέσει περισσότερο". Και τι είναι αυτό που 
"στο Θεό αρέσει περισσότερο";», αναρωτιέται ο Πάπας Φραγκίσκος. «Να συγχωρεί 
τους υιούς Του, να τους ευσπλαχνίζεται, ώστε να µπορούν και αυτοί να συγχωρούν 
τους αδελφούς τους, λάµποντας σαν αναµµένες δάδες της ευσπλαχνίας του Θεού 
στον κόσµο. […] Το Ιωβηλαίο θα είναι µια "ευνοϊκή στιγµή" για την Εκκλησία εάν 
θα µάθουµε να επιλέγουµε "αυτό που στο Θεό αρέσει περισσότερο", χωρίς να 
υποκύπτουµε στον πειρασµό να πιστεύουµε ότι υπάρχει κάτι πιο σηµαντικό και 
επείγον. Τίποτα δεν είναι πιο σηµαντικό από το να επιλέγουµε "αυτό που στο Θεό 
αρέσει περισσότερο", δηλαδή την ευσπλαχνία Του, την αγάπη Του, την τρυφερότητά 
Του, την αγκαλιά Του, τα χάδια Του!»29. 

Και προλαβαίνοντας µια πιθανή αντίρρηση, σαν να διαβάζει την σκέψη µας, ο Πάπας 
Φραγκίσκος προσθέτει: «Βεβαίως, κάποιος θα µπορούσε να έχει ενστάσεις: "΄Οµως, 
Πάτερ, η Εκκλησία, εφέτος, δεν θα έπρεπε να κάνει κάτι περισσότερο; Είναι σωστό 
να ενατενίζουµε µε θαυµασµό την ευσπλαχνία του Θεού, αλλά υπάρχουν πολλές 
επείγουσες ανάγκες!". Ναι, υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουµε και εγώ είµαι ο 
πρώτος που δεν κουράζεται να το ενθυµίζει. Όµως, οφείλουµε να έχουµε κατά νου 
ότι η βασική αιτία της «λήθης της ευσπλαχνίας» είναι  η αγάπη για τον εαυτό µας (ο 
εγωισµός, Σ.τ.Μ.). Στον κόσµο στον οποίο ζούµε, αυτό συνεπάγεται η αποκλειστική 
αναζήτηση των προσωπικών συµφερόντων, των απολαύσεων και του κύρους που 
έχουν σχέση µε τη συσσώρευση πλούτου, ενώ στη ζωή των χριστιανών η αγάπη για 
τον εαυτό µας φοράει τη µάσκα της υποκρισίας και της κοσµικότητας. Όλα αυτά 
αντιτίθενται στην ευσπλαχνία. Οι πτυχές του εγωισµού, που αλλοτριώνουν την 
ευσπλαχνία στον κόσµο, είναι τόσο πολυάριθµες, που δεν είµαστε πλέον σε θέση να 
τις ταυτίσουµε µε τα όριά µας και την αµαρτία µας. Για αυτό είναι αναγκαίο να 
αναγνωρίσουµε την αµαρτωλή φύση µας, για να ενισχύσουµε εντός µας τη 
βεβαιότητα της θεϊκής ευσπλαχνίας. "Κύριέ µου, εγώ είµαι αµαρτωλός· Κύριέ µου, 
εγώ είµαι αµαρτωλή: ευσπλαχνίσου εµάς". Αυτή είναι µια υπέροχη προσευχή. Είναι, 
επίσης, µια εύκολη προσευχή που µπορούµε να επαναλαµβάνουµε κάθε µέρα:  
"Κύριέ µου, εγώ είµαι αµαρτωλός· Κύριέ µου, εγώ είµαι αµαρτωλή: ευσπλαχνίσου 
εµάς"».30 

 

3. «Σε περίµενα µέρα νύχτα». 

																																																													
28 Φραγκίσκος, Γενική Ακρόαση, 9 Δεκεµβρίου 2015		
29 «Η απαραίτητη ανανέωση των θεσµών και των δοµών της Εκκλησίας είναι µια οδός µέσω της 
οποίας µπορούµε, επίσης, να ζήσουµε τη ζωοποιό εµπειρία της ευσπλαχνίας του Θεού· η ευσπλαχνία, 
από µόνη της, δύναται να εξασφαλίσει στην Εκκλησία µια υψηλή θέση, όπως εκείνη η πόλη χτισµένη 
ψηλά στο βουνό που δεν µπορεί να κρυφτεί (πρβλ. Μτ 5,14). Το µόνο που λάµπει είναι µια 
ευσπλαχνική Εκκλησία! Εάν λησµονούσαµε, έστω µια στιγµή, ότι η ευσπλαχνία είναι "αυτό που στο 
Θεό αρέσει περισσότερο", µάταια θα ήταν η προσπάθειά µας, γιατί θα γίναµε δούλοι των θεσµών και 
των δοµών µας, όσο ανανεωµένοι και αν είναι. Θα ήµασταν πάντοτε υποδουλωµένοι» (Φραγκίσκος, 
Γενική Ακρόαση, 9 Δεκεµβρίου 2015).   
30	Φραγκίσκος, Γενική Ακρόαση, 9 Δεκεµβρίου 2015	
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Ο καθένας από µας έχει τώρα τη δυνατότητα να µπαίνει σε σύγκριση µε αυτά τα 
σπουδαία λόγια του Πάπα Φραγκίσκου, που συµπίπτουν µ’ εκείνη του Ιωάννη 
Παύλου Β’ και του Βενέδικτου ΙΣΤ’, όπως δήλωσε και ο τελευταίος. Η βασική αιτία 
της «λήθης της ευσπλαχνίας» είναι η υπερίσχυση άλλων συµφερόντων. Οι προφήτες 
µας «µετατοπίζουν» πάντοτε από τη θέση στην οποία βρισκόµαστε. Και η ελπίδα µας 
στηρίζεται ακριβώς στη διάθεσή µας να "µετατοπιστούµε".  

Διαβάζοντας εκ νέου αυτά τα κείµενα, παρατηρώ ότι ο δον Τζιουσάνι, σε ιδιαίτερα 
δυσχερείς συνθήκες —την αρχή του ’68, ύστερα από την κατάληψη του Καθολικού 
Πανεπιστηµίου (στην οποία συµµετείχαν πολλά µέλη της Φοιτητικής Νεολαίας)— 
εντόπισε ότι το πρωταρχικό πρόβληµα ήταν το γεγονός ότι δεν περιµέναµε τον Κύριο 
«µέρα νύχτα»· είχαµε άλλες ασχολίες και πιο σηµαντικά πράγµατα να κάνουµε από 
το να «Τον περιµένουµε µέρα νύχτα». Αναφορικά µε εκείνη την κατάσταση, ο δον 
Τζιουσάνι διαβεβαίωνε χωρίς ηµίµετρα: «Δεν είχαµε την πνευµατική διαύγεια να 
κατανοήσουµε αυτό που έπρεπε να κάνουµε […], γιατί δεν Τον περιµένουµε µέρα 
νύχτα». Για ποιο λόγο; Τι σηµαίνει ότι δεν Τον περιµέναµε; Σηµαίνει ότι αναµέναµε 
κάτι άλλο περισσότερο από αυτό, δηλαδή ότι το κέντρο µας δεν ήταν ο Χριστός. 
«΄Ετσι —κατά τη γνώµη µου—  εάν Τον είχαµε περιµένει µέρα νύχτα, η 
συµπεριφορά των δικών µας στο Καθολικό Πανεπιστήµιο θα ήταν επίσης 
διαφορετική· υπήρξε τόσο γενναιόδωρη αυτή η στάση, αλλά κατά πόσο αληθινή;». 
Πράγµατι, για τον δον Τζιουσάνι «η αλήθεια της χειρονοµίας δεν προκύπτει από την 
πολιτική επιδεξιότητα», αλλά από «το γεγονός ότι Τον περιµένουµε µέρα νύχτα· σε 
διαφορετική περίπτωση, η συζήτησή µας συγχέεται µ’ εκείνη των άλλων και γίνεται 
εργαλείο συζήτησης των άλλων. Μπορούµε να ασχοληθούµε µε τα δικά µας θέµατα 
και, χωρίς να το αντιληφθούµε, να λάβουµε το πρότυπο που µας προτείνουν όλοι οι 
άλλοι. Είναι αυτή η διαρκής αναµονή Του αυτό που διαφοροποιεί τη σκέψη µας, τις 
πράξεις µας».31 

Δεν έχει σχέση µε τη συνέπειά µας ή µε το να τα έχουµε όλα ξεκάθαρα. Γιατί 
µπορούµε να «Τον περιµένουµε µέρα νύχτα» ακόµα και µε τις ανεπαρκείς απόπειρές 
µας.  ΄Εχει σχέση µε µια διακαή επιθυµία, µε µια προσµονή. Πάντοτε υπάρχει, 
πράγµατι, κάτι που επιθυµούµε, που αδηµονούµε, που νοιώθουµε ως «υπέρτατο» 
κάθε στιγµή, και «για το οποίο ζει κανείς πέντε λεπτά»32: εάν δεν είναι ο Χριστός 
Αυτός που αναµένουµε και επιποθούµε, τότε είναι κατ’ ανάγκην κάτι άλλο. Τούτο, 
όµως, συνεπάγεται ότι είναι από αυτό το κάτι άλλο που εµείς προσδοκούµε την 
αλλαγή των πραγµάτων, της κατάστασης  —προσωπικής ή κοινωνικής—, και όχι από 
το Χριστό και τη ζώσα συνάντησή Του, την κοινωνία µαζί Του και την οικοδόµηση 
της παρουσίας Του στον κόσµο. Το πρόβληµα δεν είναι η άκαρπη προσπάθεια που 
καταβάλλουµε, αλλά η προσµονή µας και η επιθυµία µας για την παρουσία Του να 
αποτελούν το πηγαίο στοιχείο της κάθε ενέργειάς µας. 

«΄Ισως [έλεγε ακόµα ο δον Τζιουσάνι, στην ίδια εκείνη περίσταση, το Νοέµβριο του 
1967] δεν το αναγνωρίζουµε, αλλά επιθυµούµε κάτι άλλο περισσότερο από αυτό. 

																																																													
31 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Memores Domini 
(ASAEMD), Οπτικοακουστικό Υλικό, Πνευµατικές Ασκήσεις της Παρουσίας της Οµάδας Ενηλίκων, 
Μιλάνο, 19 Νοεµβρίου 1967· βλέπε επίσης A. Σαβοράνα, Vita di don Giussani, Bur, Μιλάνο 2014, σ. 
391  
32 Λ. Τζιουσάνι, Il senso religioso, Rizzoli, Μιλάνο 2010, σ. 76  
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Τούτο δεν είναι απλώς ένας θεµελιώδης κανόνας —προσέξτε— που µπορούµε να 
διαβεβαιώνουµε µια µόνο φορά, είναι µια αξία που οφείλουµε να λαµβάνουµε υπ’ 
όψιν κάθε µέρα. Πρέπει να γίνει ο τρόπος σκέψης µας, η νοοτροπία µας. Πρέπει να 
ενέχει τα πάντα, το δίκαιο και το άδικο, την αξία και το σφάλµα, την ηµέρα και τη 
νύχτα: "Σε περίµενα µέρα νύχτα". Υπό την έννοια αυτή, σκεφτείτε ότι, κατά βάθος, η 
αιτία της κατάστασής µας είναι µια πιθανή αποστασία ή ανεπάρκεια της προσµονής· 
µπορεί να οφείλεται, επίσης, στο γεγονός ότι αυτή η επιθυµία δεν δηµιουργεί έναν 
τρόπο σκέψης, µια νοοτροπία, στο ότι αµελούµε την προφητεία που µας δίνεται. 
Διότι ο Κύριος στέλνει τον προφήτη για να µας χειραγωγεί προς τη σωστή πορεία. Η 
κλίση περνά πάντοτε από τη φωνή ενός προφήτη.  

Καταλαβαίνετε ότι ο λόγος —που µε αυτόν τον τρόπο καθιστά χειροπιαστό, χωρίς να 
υποτιµηθεί η επιθυµία, το "΄Ελα" που αναφέραµε πριν— έγκειται στην αδιάφορη 
στάση µας ως προς την κοινότητά µας; Γιατί η κοινότητα είναι η προφητεία, ο τόπος 
που µας καθοδηγεί. Εδώ βρίσκεται το προβληµατικό σηµείο. Και, κατά περίεργο 
τρόπο, είναι ενδεχόµενο να έχουµε εσφαλµένες αντιλήψεις ακόµα και όσον αφορά 
την κοινότητά µας: για να την αξιοποιήσουµε δεν αρκεί να είµαστε συναισθηµατικά 
και σωµατικά κοντά, αλλά χρειάζεται, κυρίως, να υπάρχει οµοφωνία ως προς την 
κρίση της».33 

Ο δον Τζιουσάνι µας παρέπεµψε αδιάλειπτα σ’ αυτή τη ζωτική ανάγκη µας να Τον 
περιµένουµε µέρα νύχτα. Πόσες φορές, βλέποντας την µακρά αποχή του καθένα από 
µας, την προδοσία µας, µας είπε: «Για να καταλάβετε τι εστί προδοσία, παιδιά, πρέπει 
να σκεφτούµε την απερισκεψία µας, γιατί είναι προδοσία το να αφήνουµε να 
περάσουν µέρες, εβδοµάδες, µήνες… δείτε χθες το βράδυ, πότε Τον σκεφτήκαµε; 
Πότε Τον σκεφτήκαµε σοβαρά, µε την καρδιά, τον τελευταίο µήνα, τους τελευταίους 
τρεις µήνες, από τον Οκτώβριο έως τώρα; Ποτέ. Δεν τον σκεφτήκαµε όπως έκαναν ο 
Ιωάννης και ο Ανδρέας όταν Τον κοιτούσαν και Τον άκουγαν να µιλάει. Εάν 
διερωτηθήκαµε κάτι για Αυτόν, τούτο ήταν απλώς λόγω περιέργειας ή για να 
λύσουµε κάποια απορία µας. Δεν Τον σκεφτήκαµε όπως ένας ερωτευµένος σκέφτεται 
το αγαπηµένο του πρόσωπο (ακόµα και αυτό συµβαίνει πολύ σπάνια, γιατί όλα 
υπολογίζονται µε βάση το όφελος!), αγνά και ανιδιοτελώς, θέλοντας απλώς το καλό 
του».34 Όπως επίσης είναι σπάνιο να Τον σκεπτόµαστε ως παρούσα, αγαπητή 
Παρουσία! Θα αρκούσε να συγκρίνουµε τον εαυτό µας µε τους µαθητές τις επόµενες 
µέρες του Πάσχα, αφού Τον είδαν αναστηµένο: από τι κυριευόταν ο στοχασµός τους, 
τι επικρατούσε στο βλέµµα τους; Είχαν καταληφθεί όλοι από µια Παρουσία που τους 
απελευθέρωνε από το φόβο και τη θλίψη. Μου έγραψε ένα άτοµο: «Διάβασα τυχαία 
αυτό το απλό γράµµα της ΄Εµιλι Ντίκινσον σε µια φίλη της. Με εντυπωσίασε, γιατί 
περιέγραψε πολύ συνοπτικά τη νοσταλγία για το Χριστό: "Morning without you is a 
dwindled Dawn" [το πρωί χωρίς εσένα είναι µια περιορισµένη Αυγή]. Εν µέσω όλης 

																																																													
33 ASAEMD, Οπτικοακουστικό Υλικό, Πνευµατικές Ασκήσεις της Παρουσίας της Οµάδας Ενηλίκων, 
Μιλάνο, 19 Νοεµβρίου 1967 
34 Λ. Τζιουσάνι, Si può vivere così? Rizzoli, Μιλάνο 2007, σ. 329 
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της σύγχυσης, µόνο η στοργή προς Εκείνον αλλάζει τη ζωή και δίχως Εκείνον η ζωή 
έχει λιγότερη γεύση —a dwindled Dawn».35 

Το 1982, στα µέλη των πρώτων Ασκήσεων της Αδελφότητας, κοιτώντας τα πρόσωπα 
πολλών παρόντων ατόµων και σκεπτόµενο τη δροσερότητα της συνάντησης που τους 
είχε κατακτήσει και οδηγήσει έως εκεί, έλεγε: «Ποιος ξέρει αν συγκινούµαστε ακόµη, 
όπως όταν συγκινηθήκαµε στο Βαριγκότι», δηλαδή στην αρχή της Φοιτητικής 
Νεολαίας. Και συνέχιζε: «Μεγαλώσατε: ενώ εξασφαλίσατε µια ανθρώπινη ικανότητα 
στο επάγγελµά σας, είναι κατά κάποιο τρόπο δυνατή µία αποστασία από τον Χριστό 
(εν σχέσει µε την συγκίνηση που ένοιωθαν προ πολλών ετών, σε συγκεκριµένες 
περιστάσεις, κυρίως). […] Είναι σαν ο Χριστός να είναι µακριά από την καρδιά».36 

Και εµείς; Αισθανόµαστε την ανάγκη κάποιος να µας συγχωρεί, να µας αγκαλιάζει, 
για όλες τις πτώσεις µας, την απερισκεψία µας, τη λήθη που κατακλύζει τις µέρες 
µας, για την προδοσία µας, την αθλιότητά µας; Τι κυριαρχεί στη ζωή µας —στο 
λογισµό µας και στο βλέµµα µας—  σ’ αυτή την περίοδο έντονης σύγχυσης; 
Νοιώθουµε την ανάγκη της ευσπλαχνίας Του;  Ο ΄Αγιος Βερνάρδος το εκφράζει καλά 
µε αυτή τη ρήση: «Ο άνθρωπος ανακαλύπτει την αλήθεια όταν αναγνωρίζει την 
αθλιότητά του».37 

Όµως, δεν αρκεί η αναγνώριση της αθλιότητάς µας· µέσω αυτής ανακαλύπτουµε την 
αληθινή υπόστασή µας, αλλά δεν είναι αρκετή. Σε πολλές περιπτώσεις, πράγµατι, 
συνειδητοποιούµε πόσο είναι ανεπαρκής. Χρειαζόµαστε κάποιον που να µας υποκινεί 
την ανάγκη της συγχώρεσης. 

Σ’ αυτό µας καλεί το ΄Ετος της Ευσπλαχνίας, ώστε να γνωρίζουµε ότι είναι 
απαραίτητο για µας Εκείνος να κάµπτεται στην απερισκεψία µας, στα τραύµατά µας, 
για να προσηλωθούµε εκ νέου σε Αυτόν, όπως οι µαθητές ύστερα από την 
αναστάτωση που είχαν προκαλέσει εντός τους τα πάθη Του και ο θάνατός Του. Είναι 
σαν να χρειαζόµαστε αυτό που έλεγε ο Ντοστογιέφσκι: «Θέλετε, αντιθέτως, να τον 
τιµωρείτε µε τρόπο αποτρόπαιο, φρικιαστικό, µε τη χειρότερη τιµωρία που µπορεί να 
φανταστεί κανείς, αλλά υπό τον όρο να σωθεί κα να αναγεννηθεί η ψυχή του για 
πάντα; Εάν είναι έτσι, συντρίψτε τον µε την ευσπλαχνία σας! Θα δείτε ότι η ψυχή του 
θα συνταραχθεί και θα δειλιάσει: είναι για µένα τόση καλοσύνη, είναι για µένα τόση 
αγάπη, αξίζω εγώ όλα αυτά;».38 Είναι αυτό που ο Θεός κάνει µαζί µας:  µας 
«συντρίβει» για ένα χρόνο µε την ευσπλαχνία Του, προκειµένου να τη συλλάβουµε 
εις βάθος έως το τέλος του έτους και έτσι να µπορούµε να Τον µαρτυρήσουµε. 

Πρέπει να µεγαλώσουµε µε την «πεποίθηση της ευσπλαχνίας».  Για αυτό είναι 
σύµφορο να αφουγκραστούµε τα λόγια του Πάπα, τον προφήτη που µας έδωσε ο 
Θεός για να καθοδηγεί το λαό Του κατά τη διάρκεια αυτού του εποχιακού χάους: 
«Αυτό το ΄Αγιο ΄Ετος δόθηκε σαν δώρο της χάρης του Θεού. Το να διαβαίνουµε 
																																																													
35 Πρβλ. «April 1885, (L 981) », στο The Letters of Emily Dickinson, Edited by Thomas H. Johnson, 
Associated Editor: Theodora Ward, Cambridge MA, The Belknap Press of Harvard University Press, 
1958. 
36 Λ. Τζιουσάνι, «La familiarità con Cristo», Tracce-Litterae Communionis, αρ.2, Φεβρουάριος 2007, 
σ.2 
37 «Primus veritatis gradus est, primum seipsum attendere, seu propriam miseriam agnoscere», 
(΄Αγιος Βερνάρδος του Κλερβώ, De gradibus humilitatis et superbiae, PL 182, col. 948). 
38 Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι, Οι αδελφοί Καραµαζώφ	
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εκείνη την Πόρτα σηµαίνει να ανακαλύπτουµε την εµβρίθεια του ελέους του Πατέρα, 
που υποδέχεται τους πάντες και που πλησιάζει τον καθένα από µας προσωπικά. 
Εκείνος µας αναζητεί! Εκείνος µας εγγίζει! Κατά αυτό το έτος θα µεγαλώσουµε µε 
την πεποίθηση της ευσπλαχνίας Του. Πόσο αδικείται ο Θεός και η χάρη Του όταν λέµε 
ότι οι αµαρτίες µας τιµωρούνται από την κρίση Του, δίχως πρώτα να δώσουµε 
έµφαση στο γεγονός ότι αυτές συγχωρούνται χάρη στην ευσπλαχνία Του (πρβλ 
Αυγουστίνος, De praedestinatione sanctorum 12,24)! Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Είναι 
αναγκαίο να δώσουµε την προτεραιότητα στην ευσπλαχνία έναντι της κρίσης Του 
και, εν πάση περιπτώσει, η κρίση του Θεού θα αντιφεγγίζει τη λάµψη της 
ευσπλαχνίας παντοτινά. Η διάβαση της Αγίας Θύρας, λοιπόν, ας µας καθιστά 
συµµέτοχους αυτού του µυστηρίου αγάπης και τρυφερότητας. Ας εγκαταλείψουµε κάθε 
µορφή φόβου και δέους, καθώς αυτοί δεν αρµόζουν σε όσους περιβάλλονται µε 
αγάπη· ας ζήσουµε, καλύτερα, τη χαρά της συνάντησης µε τη χάρη που τα πάντα 
µεταµορφώνει».39  

Οφείλουµε να πιστεύουµε από τα βάθη της ψυχής µας ότι η ευσπλαχνία είναι η 
µοναδική λύση στην κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου, στη βία, στα τραύµατα, 
στους µόχθους και στις αντιφάσεις που βρίσκουµε εµπρός µας. 

Ο Πάπας υπογραµµίζει την επείγουσα ανάγκη από ευσπλαχνία: «Να νοιώθουµε εντός 
µας µε µεγάλη χαρά ότι ο Χριστός µας υποδέχτηκε εκ νέου και ο οποίος, ως Καλός 
Ποιµένας, ήρθε να µας αναζητήσει γιατί εµείς είχαµε χαθεί».40 Διευκρινίζει δε ότι 
αυτός είναι «ο στόχος που θέτει η Εκκλησία κατά τη διάρκεια αυτού του Αγίου 
΄Ετους. Έτσι θα ενισχύσουµε εντός µας την πεποίθηση ότι η ευσπλαχνία µπορεί να 
συµβάλλει πραγµατικά στην οικοδόµηση ενός πιο ανθρώπινου κόσµου. Κυρίως στην 
εποχή µας, στην οποία η συγχώρεση δεν είναι συχνά παρούσα στα πεδία της 
ανθρώπινης ζωής, η πρόσκληση στην ευσπλαχνία καθίσταται ακόµα πιο επιτακτική, 
σε οποιονδήποτε τοµέα: στην κοινωνία, στους θεσµούς, στην εργασία και επίσης 
στην οικογένεια».41 

Μονάχα έχοντας αυτή τη βεβαιότητα, µέσω της οποίας υπερνικούµε κάθε φόβο, 
µοναξιά, αµφιβολία, θα µπορούµε να ανταπεξέλθουµε στις προκλήσεις αυτής της 
ριζικής µεταβολής των καιρών µας µε το µοναδικό αποτελεσµατικό όπλο, την 
µαρτυρία, υπέρτατο ζητούµενο του Αγίου ΄Ετους: «Γι’ αυτό συνέταξα ένα ΄Εκτακτο 
Ιωβηλαίο της Ευσπλαχνίας […], ώστε να καταστεί δυνατή και καρποφόρα η µαρτυρία 
των πιστών»42, όπως έκανε ο Ιησούς µε τους µαθητές.  

«Είµαστε ευκολόπιστοι αν νοµίζουµε ότι αυτό µπορεί να αλλάξει τον κόσµο;» Είναι 
σαν ο Πάπας να απαντά εκ των προτέρων στα ερωτήµατά µας! «Ναι, υπό 
φυσιολογικές συνθήκες είναι παράτολµο, αλλά "αυτό που µοιάζει µε µωρία του Θεού 
είναι σοφότερο από τη σοφία των ανθρώπων, κι αυτό που µοιάζει µε αδυναµία του 

																																																													
39 Φραγκίσκος, ΄Εκτακτο Ιωβηλαίο της Ευσπλαχνίας: Οµιλία της Θείας Λειτουργίας και ΄Ανοιγµα της 
Αγίας Θύρας, 8 Δεκεµβρίου 2015 
40 Φραγκίσκος, Οµιλία κατά τον Πρώτο Εσπερινό της Κυριακής της Θείας Ευσπλαχνίας, 11 Απριλίου 
2015 
41 Φραγκίσκος, Γενική Ακρόαση, 9 Δεκεµβρίου 2015 
42 Φραγκίσκος, Misericordiae Vultus. Βούλα προκήρυξης του Εκτάκτου Ιωβηλαίου της Ευσπλαχνίας, 11 
Απριλίου 2015, 3.	
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Θεού είναι πιο δυνατό από τη δύναµη των ανθρώπων"(1 Κορ 1,25)».43 Είναι αυτή η 
βεβαιότητα του Αγίου Παύλου που κίνησε τον Πάπα Φραγκίσκο να ισχυριστεί στους 
Επισκόπους του Μεξικού: «Η µοναδική δύναµη σε θέση να κατακτήσει την καρδιά 
των ανθρώπων είναι η τρυφερότητα του Θεού. Αυτό που γοητεύει και ελκύει, αυτό 
που λυγίζει και νικά, αυτό που ανοίγει και λύνει τα δεσµά δεν είναι η ισχύς των 
εργαλείων ή η σκληρότητα των νόµων, αλλά η παντοδύναµη αδυναµία της θείας 
αγάπης, η οποία είναι η ακατανίκητη δύναµη της γλυκύτητάς της και η αµετάκλητη 
υπόσχεση της ευσπλαχνίας της». Όµως, «Αν το βλέµµα µας δεν µαρτυρά τη 
συνάντησή µας µε το Χριστό, τότε τα λόγια που ενθυµούµαστε από Εκείνον γίνονται 
µόνο ρητορικές µορφές κενούς περιεχοµένου. Ίσως εκφράζουν τη νοσταλγία όσων 
δεν δύνανται να λησµονήσουν τον Κύριο· πάντως, αποτελούν µονάχα φλυαρίες 
ορφανών που στέκονται εµπρός στον τάφο. Λόγια που, εν τέλει, είναι ανίκανα να 
εµποδίσουν τον κόσµο να παραµείνει εγκαταλειµµένο και περιορισµένο στην 
απόγνωσή του».44 

Ας αφήσουµε, τις ηµέρες αυτές, την καρδιά µας να ανοίξει διάπλατα σ’ αυτή την 
ευσπλαχνία, ακούοντας, σεβόµενους τη σιωπή, ώστε αυτό που θα αφουγκραστούµε 
να µας αλλάξει και η παρουσία Του να µας κυριέψει, όπως κυρίεψε τη ζωή των 
µαθητών µετά την ανάστασή Του. Είµαστε συναγµένοι για να αλληλοστηριζόµαστε 
σ’ αυτό.                         

       

																																																													
43 Φραγκίσκος, Γενική Ακρόαση, 9 Δεκεµβρίου 2015 
44 Φραγκίσκος, Οµιλία στη Συνάντηση µε τους Επισκόπους του Μεξικού, Πόλη του Μεξικού, Μεξικό, 
13 Φεβρουαρίου 2016 


