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∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος – El Greco (1541-1614):
“Ο Άγιος Παύλος” (1600)

“Να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη,
την αγάπη, την υποµονή, την πραότητα.
Να αγωνίζεσαι τον ωραίο αγώνα της πίστεως.
Έτσι θα κατακτήσεις την αιώνια ζωή,
στην οποία σε κάλεσε ο Θεός.”
(Α’ προς Τιµόθεον 6, 11-12)
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«Έτος της Πίστεως» για την Καθολική Εκκλησία
«Η “Θύρα της Πίστεως” (βλ. Πράξεις Αποστόλων 14, 27), που µας εισάγει στην κοινωνία µε
τον Θεό και επιτρέπει την είσοδό µας στην Εκκλησία Του, είναι πάντοτε ανοιχτή για µας. Μπορούµε να διασχίσουµε το κατώφλι αυτής της Θύρας, όταν αφήσουµε την καρδιά µας να διαπλαστεί από το Λόγο του Θεού και από τη µεταµορφωτική Του χάρη. Η διάβαση αυτής της Θύρας συνεπάγεται τη δέσµευσή µας σε µια πορεία που
διαρκεί όλη τη ζωή. Ξεκινά µε το Βάπτισµα, µέσω του οποίου µπορούµε να
αποκαλούµε τον Θεό “Πατέρα”, και ολοκληρώνεται µε το πέρασµά µας,
διά του θανάτου, στην αιώνια ζωή.»
Με τα λόγια αυτά, ως εισαγωγή, ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’ εξέδωσε
Αποστολική Επιστολή προς όλους τους πιστούς της Καθολικής Εκκλησίας,
µε την οποία κήρυξε το «Έτος της Πίστεως», που ξεκίνησε στις 11 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα της πεντηκοστής επετείου από την έναρξη των εργασιών της Β’ Συνόδου του Βατικανού, και θα λήξει στις 24 Νοεµβρίου 2013,
ηµέρα της εορτής του Χριστού Βασιλέα. Στις 11 Οκτωβρίου συµπληρώθηκαν επίσης 20 χρόνια από τη δηµοσίευση της Κατήχησης της Καθολικής
Εκκλησίας, η οποία είναι γνήσιος καρπός της Β’ Συνόδου του Βατικανού
και αποτελεί κείµενο αναφοράς για κάθε πιστό.
Με την ανακήρυξη του Έτους αυτού, ο Πάπας θέλησε να υπάρξει
στην Εκκλησία «µια αυθεντική και ειλικρινής οµολογία της πίστεως και
µια επιβεβαίωσή της µε τρόπο ατοµικό και συλλογικό, ελεύθερο και συνειδητό, εσωτερικό και εξωτερικό, ταπεινό και ειλικρινή». Θεώρησε επίσης ότι είναι µια κατάλληλη ευκαιρία για να κατανοήσουµε τα κείµενα
που κληρονοµήσαµε από τους Συνοδικούς Πατέρες και τα οποία «δεν χάνουν την αξία τους και τη δυναµική τους. Χρειάζεται να διαβάζονται µε τον
ενδεδειγµένο τρόπο, να γίνονται γνωστά και να αφοµοιώνονται ως κείµενα
της διδάσκουσας Εκκλησίας. Η Σύνοδος αποτέλεσε πράγµατι µια µεγάλη
χάρη µε την οποία ευεργετήθηκε η Εκκλησία µας τον εικοστό αιώνα».
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Με τη βοήθεια του µικρού αυτού πονήµατος, θα επιχειρήσουµε να
µελετήσουµε τι είναι µια Σύνοδος της Εκκλησίας, πότε συγκαλείται και για
ποιους λόγους. γιατί υπήρξε η ανάγκη σύγκλησης της Β’ Συνόδου του Βατικανού το 1962, σε τι αποσκοπούσε και τι προσδοκούσαν οι πιστοί από
αυτήν. ποια ήταν τα διατάγµατα που εξέδωσε, ποιες οι επιδράσεις της και
ποιες οι αλλαγές που επέφερε στη ζωή της Εκκλησίας µας.
Η Β’ Σύνοδος του Βατικανού πραγµατοποιήθηκε σε µια εποχή µεγάλων ανατροπών στην κοινωνία. Ο εικοστός αιώνας, µε τους δύο παγκόσµιους πολέµους, τις επαναστάσεις, τις κοινωνικές αναταραχές αλλά
και τις µεγάλες περιόδους ειρήνης, την ελεύθερη επικοινωνία µεταξύ των
λαών, την επιστηµονική, πολιτισµική, τεχνολογική και οικονοµική πρόοδο,
τη δηµοκρατία και τις ατοµικές ελευθερίες, οδήγησε τον κόσµο σε ένα νέο
µέλλον, το οποίο, παρόλα τα προβλήµατα, είναι σίγουρα πιο φωτεινό και
ελπιδοφόρο.
Η Β’ Σύνοδος του Βατικανού θέλησε να εκσυγχρονίσει την Καθολική Εκκλησία και να την προσαρµόσει στα νέα δεδοµένα της εποχής µας.
Οι αλλαγές που επέφερε, όχι στην ουσία της πίστης µας, αλλά στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε και βιώνουµε την πίστη µας ως Καθολικοί, είναι τόσο µεγάλες που, όσοι από εµάς δε ζήσαµε τη νοοτροπία
της Εκκλησίας πριν από το 1960, δεν µπορούµε ίσως να εκτιµήσουµε το παρόν που µας προσφέρεται και το εξαιρετικό µέλλον που εναπόκειται σε
εµάς πλέον να δηµιουργήσουµε.
Όπως τόνισε ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’: «Η Σύνοδος αποτέλεσε µια
µεγάλη χάρη, µε την οποία ευεργετήθηκε η Εκκλησία µας τον εικοστό αιώνα». Ένας νέος ορίζοντας ανέτειλε στη ζωή της Εκκλησίας µας, µια νέα
πραγµατικότητα για το παρόν και το µέλλον των πιστών χριστιανών: έχουµε, πλέον, ένα ρόλο πιο ενεργό και ταυτόχρονα µια δέσµευση περισσότερο
επιτακτική τώρα απ’ ότι παλαιότερα, για να εργαστούµε στην υπηρεσία του
Λαού του Θεού και της ανθρωπότητας γενικότερα.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Γραµµατείας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
στην Ελλάδα
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Η Σύνοδος των Ιεροσολύµων
Βρισκόµαστε στην άνοιξη του
49µ.Χ. Παρ’ όλες τις δυσκολίες,
στην Αντιόχεια ήταν έκδηλη η
ικανοποίηση και η χαρά, γιατί ο Παύλος και ο Βαρνάβας είχαν καταφέρει να
βαφτίσουν πολλούς χριστιανούς ανοίγοντας την
πόρτα της πίστης και στους εθνικούς. Ωστόσο,
έφτασαν από την Ιουδαία ορισµένοι χριστιανοί, περισσότερο προσκολληµένοι στην πα∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος:
ράδοση, που επέµεναν πως οι εθνικοί που εί“Οι Απόστολοι Πέτρος
και Παύλος” (1607)
χαν βαφτιστεί έπρεπε να διδαχθούν και να τηρούν το Νόµο του Μωυσή. Τα πνεύµατα οξύνθηκαν και έτσι η κοινότητα της Αντιόχειας αποφάσισε να παραπέµψει το θέµα στην Ιερουσαλήµ, όπου βρίσκονταν ο Πέτρος και οι υπόλοιποι Απόστολοι.
Ο Παύλος και ο Βαρνάβας µετέβησαν στην Ιερουσαλήµ και ενώπιον των Αποστόλων και των πρεσβυτέρων διηγήθηκαν τα θαύµατα
τα οποία έκανε ο Θεός µέσω αυτών στους εθνικούς. Η Σύνοδος τους
άκουσε µε προσοχή. Κατόπιν ο ίδιος ο Πέτρος έδωσε µαρτυρία της
κλήσης του να κηρύξει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς και πρόσθεσε ότι
δεν έπρεπε να προκαλούν τον Θεό φορτώνοντας στους χριστιανούς
ένα βάρος που ούτε οι ίδιοι µπόρεσαν να σηκώσουν.
Τελικά, η Σύνοδος αποφάσισε να στείλει στην Αντιόχεια τον Παύλο και το Βαρνάβα µε µια επιστολή, όπου ανέφερε ότι: “…αποφασίστηκε ως σωστό από το Άγιο Πνεύµα και από µας να µη σας επιβάλουµε κανένα πρόσθετο βάρος, εκτός από αυτά τα αναγκαία: να απέχετε από το κρέας που προέρχεται από ειδωλολατρικές θυσίες και
από την ανηθικότητα. Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό.”
Η υπόθεση έκλεισε µε αυτόν τον τρόπο, προσφέροντας ένα πρότυπο
για τις µελλοντικές Συνόδους.
(Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφ. 15)
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Σύνοδοι της Εκκλησίας, Τοπικές και Οικουµενικές

Μ

ε τον όρο «Σύνοδος» εννοούµε γενικά µια συγκέντρωση και σύσκεψη
ατόµων, συχνά αντιπροσώπων κάποιων οργανισµών, µε σκοπό την
ανταλλαγή απόψεων και τη λήψη αποφάσεων1. Σε ό,τι αφορά στην Εκκλησία,
η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας είναι το ανώτατο Εκκλησιαστικό
όργανο της τοπικής µας Εκκλησίας, το οποίο απαρτίζουν όλοι οι Επίσκοποι της χώρας µας και συνεδριάζει για να αποφασίσει µόνο για θέµατα τοπικού χαρακτήρα. Η Οικουµενική Σύνοδος είναι το ανώτατο συλλογικό
όργανο της Εκκλησίας, που συγκαλείται σε περίπτωση σοβαρού θρησκευτικού ζητήµατος και στο οποίο συµµετέχουν Επίσκοποι-Αντιπρόσωποι από όλες τις χώρες του κόσµου.
Η πρώτη Σύνοδος που γνώρισε η Εκκλησία ήταν εκείνη των Αποστόλων στην Ιερουσαλήµ (βλ. Πράξεις Αποστόλων, κεφ. 15). Από πολύ νωρίς πάντως, έλαβαν χώρα τοπικές σύνοδοι σε διάφορα µέρη, των οποίων
τα πρακτικά έχουµε σήµερα στα αρχεία µας. Σκοπός της σύγκλησής τους
ήταν η από κοινού αντιµετώπιση ορισµένων καταστάσεων που απασχολούσαν µια µεγάλη Εκκλησιαστική Επαρχία. Οι σύνοδοι αυτές πραγµατοποιούνταν σε µεγάλες πόλεις της συγκεκριµένης περιοχής και έµειναν
στην ιστορία µε το χαρακτηρισµό «Τοπικές», επειδή οι αποφάσεις τους δεν
µπορούσαν να έχουν γενικότερη ισχύ, δηλαδή έξω από τα όρια της επαρχίας όπου διεξήχθησαν. Οι Επίσκοποι ήταν βέβαιοι πως οι αποφάσεις τους,
αφού λαµβάνονταν από κοινού για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της
Εκκλησίας, δεν απηχούσαν µόνο τη δική τους σύµφωνη γνώµη, αλλά ήταν
άµεσος καρπός του Αγίου Πνεύµατος («Κρίναµε καλό, κάτω από την έµπνευση του Αγίου Πνεύµατος…», Αφρικανική Σύνοδος του 252µ.Χ.).
Είναι πολύ πιθανόν να µην είχε γνωρίσει η Εκκλησία τις Οικουµενικές Συνόδους, αν δεν υπήρχε κάποιος αυτοκράτορας, όχι µόνο για να
τις συγκαλέσει αλλά και για να φροντίσει για τη διεξαγωγή τους και για τη
γενική, «οικουµενική» εφαρµογή των αποφάσεών τους. Όταν η αίρεση του

1

Γ. Μπαµπινιώτη, “Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας”, Αθήνα 1998.
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Άρειου2 δίχασε όχι µόνο την Εκκλησία αλλά και την ίδια την αυτοκρατορία, ο Κωνσταντίνος αποφάσισε τη σύγκληση µιας συνόδου, στην οποία
θα λάµβαναν µέρος οι Επίσκοποι ολόκληρης της αυτοκρατορίας, της «Οικουµένης». Έτσι, η απόφασή της θα είχε ισχύ για ολόκληρη την Εκκλησία
και για ολόκληρη την αυτοκρατορία, θα ήταν δηλαδή οικουµενική. Με
αυτή την προοπτική, ο Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουµενική
Σύνοδο, στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325µ.Χ. Οι «Συνοδικοί Πατέρες»3 συνέταξαν ένα κείµενο, το οποίο αποδέχθηκε όλη η Εκκλησία σαν το πρώτο
«Σύµβολο της Πίστεως». Κατά τη δεύτερη Οικουµενική Σύνοδο, η οποία
συνεκλήθη στην Κωνσταντινούπολη το 381µ.Χ. από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, συµπληρώθηκε το «Σύµβολο της Πίστεως», στη µορφή που γνωρίζουµε σήµερα και που οµολογούµε κατά τη Θεία Λειτουργία.
Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι οι οµολογίες πίστης των Συνόδων αποτελούν δόγµατα4 της Καθολικής Εκκλησίας, αποδίδεται, δηλαδή, σε αυτές η έκφραση πίστης ολόκληρης της Εκκλησίας.

Η Α' Οικουµενική Σύνοδος
(Ο Μέγας Κωνσταντίνος και οι Συνοδικοί Πατέρες)
Ο «Αρειανισµός» αρνιόταν τη θεία φύση του Χριστού.
Οι Επίσκοποι που απαρτίζουν µια Σύνοδο ονοµάζονται «Συνοδικοί Πατέρες».
4
∆όγµα είναι η αυθεντική περί πίστεως διδασκαλία, όπως διατυπώνεται από
Οικουµενική Σύνοδο, η αλήθεια της οποίας έχει απόλυτο κύρος.
2
3
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Το Σύµβολο της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως
Πρόκειται για το «Σύµβολο της Πίστεως», ή αλλιώς “Πιστεύω”, που έχει
επικρατήσει και αναγιγνώσκεται στη Θεία Λειτουργία. Αποτελείται από 12 άρθρα. Τα 7 πρώτα συντάχθηκαν στην Α΄ Οικουµενική Σύνοδο. Τα υπόλοιπα 5
προστέθηκαν στη Β΄ Οικουµενική Σύνοδο.
Στα 9 πρώτα άρθρα του Συµβόλου αυτού κυριαρχεί το ρήµα “Πιστεύω”,
ο
στο 10 το ρήµα “Οµολογώ” και στα άρθρα 11 και 12 το ρήµα “Προσδοκώ”.
Το 1ο άρθρο αναφέρεται στον Πατέρα. Από το 2ο µέχρι το 7ο, τα άρθρα αναφέρονται στον Υιό. Το 8ο αναφέρεται στο Άγιο Πνεύµα. Το 9ο άρθρο αναφέρεται στην Εκκλησία, το 10ο στο Βάπτισµα, το 11ο στην Ανάσταση των νεκρών
και το 12ο στη ∆ευτέρα Παρουσία. Το πλήρες κείµενο έχει ως εξής:
1. Πιστεύω εἰς ἕναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ
γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
2. Καὶ εἰς ἕναν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν µονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς
ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁµοούσιον τῷ Πατρί, δι‘ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
3. Τὸν δι‘ ἡµᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡµῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ
ταφέντα.
5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡµέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόµενον ἐκ δεξιῶν τοῦ
Πατρός.
7. Καὶ πάλιν ἐρχόµενον µετὰ δόξης, κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς
βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ
Πατρὸς ἐκπορευόµενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συµπροσκυνούµενον
καὶ συνδοξαζόµενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
9. Εἰς µίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
10. Ὁµολογῶ ἓν βάπτισµα εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν.
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12. Καὶ ζωὴν τοῦ µέλλοντος αἰῶνος.
Ἀµήν.
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Η Εκκλησία µας κατά τον εικοστό αιώνα

K

άνοντας ένα µεγάλο άλµα στον ιστορικό χρόνο και φτάνοντας στις αρχές του εικοστού αιώνα και στις παραµονές της σύγκλησης της Β’ Συνόδου του Βατικανού, καλό είναι να γνωρίσουµε το κλίµα της εποχής.

Στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, η Καθολική Εκκλησία έµελλε να γνωρίσει τα πρώτα σηµάδια µια αναγέννησης-µεταρρύθµισης, που ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ήδη, από τους προηγούµενους αιώνες, είχε διαπιστωθεί ότι η Εκκλησία πρέπει πάντα να προβαίνει σε µεταρρυθµίσεις, όχι αντιγράφοντας τις µικρές ή τις µεγάλες αλλαγές
που συντελούνται στην κοινωνία – ή να συµβιβάζεται µε αυτές – αλλά ως
«φως του κόσµου» να κατανοεί τις ανθρώπινες ανάγκες και προσδοκίες
τής κάθε εποχής και να ανταποκρίνεται σε αυτές µε την Ευαγγελική της
διδασκαλία.
Η ανθρωπότητα των αρχών του 20ου αιώνα είχε ανάγκη, περισσότερο
ίσως από ποτέ άλλοτε, ένα φως για να την καθοδηγήσει. Και η αναγέννηση
της Εκκλησίας ήταν το λάδι που θα τροφοδοτούσε αυτό το φως. Σ’ όλες τις
προηγούµενες ιστορικές περιόδους µιλούσαν για «µεταρρύθµιση». Αυτή
τη φορά ο όρος άλλαξε· και η αλλαγή οφείλεται στον Πάπα Ιωάννη ΚΓ’,
που πρώτος χρησιµοποίησε τον όρο «Aggiornamento» (ενηµέρωση ή εκσυγχρονισµός) της Εκκλησίας. Η ιταλική αυτή λέξη χρησιµοποιήθηκε απ’
όλο τον κόσµο και φανέρωνε ένα πρόγραµµα που είχε ξεκινήσει αρκετές
δεκαετίες πριν και που άντεξε δύο παγκόσµιους πολέµους.
Η νέα αναγέννηση της Εκκλησίας θα µπορούσαµε να πούµε πως
άρχισε από τους λαϊκούς και εµφανίσθηκε αρχικά στον τοµέα της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας. Οι πρωτοπόροι του ευρωπαϊκού πνεύµατος
σχηµάτισαν γύρω τους σηµαντικούς κύκλους προβληµατιζόµενων καθολικών, οι οποίοι πρόσφεραν αξιόλογες εργασίες σε θέµατα όπως ήταν η
ιστορική έρευνα, η κοινωνιολογία, οι βιβλικές µελέτες, ο οικουµενισµός,
η λειτουργική και η εκκλησιαστική ιστορία. Το έργο τους στάθηκε ευεργετικό σε µια εποχή που η επίσηµη πολιτική της Εκκλησίας ήταν ο «αντιµοντερνισµός».
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Παράλληλα, και από την πλευρά της ιεραρχίας, η κατάσταση είχε
αρχίσει να ωριµάζει. Ο Πάπας Πίος Ι’ (1903-1914), ο Πάπας του αντιµοντερνισµού, έδινε ώθηση το 1903 στο ξεκίνηµα της «Λειτουργικής Κίνησης», που θα ολοκληρωνόταν µετά τη Β’ Σύνοδο του Βατικανού. Ο
Πάπας είχε συνειδητοποιήσει πως η ενεργή συµµετοχή των λαϊκών στις
λειτουργικές πράξεις της Εκκλησίας ήταν η πρώτη και απαραίτητη πηγή
του αυθεντικού χριστιανικού πνεύµατος. Στη Γαλλία και στη Γερµανία κυρίως, ξεκίνησαν το έργο τους δεκάδες θεολόγοι, που αναζήτησαν τις
πηγές της λειτουργικής προσευχής της Εκκλησίας προετοιµάζοντας έτσι
τις λειτουργικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες θα ακολουθούσαν. Ήδη διαµορφωνόταν µια νέα αντίληψη για την Εκκλησία ως «Σώµα του Χριστού».
Χωρίς κανείς να το περιµένει, στις 28 Οκτωβρίου 1958, σε ηλικία 77
ετών, ο Καρδινάλιος Άγγελος-Ιωσήφ Roncalli εξελέγη από το Κονκλάβιο των Καρδιναλίων Πάπας µε το όνοµα Ιωάννης ΚΓ’. Ο µέχρι τότε σχεδόν άγνωστος στον πολύ κόσµο Καρδινάλιος της Βενετίας, γιος φτωχών
γεωργών, επρόκειτο να δώσει στην Εκκλησία µια τεράστια ώθηση προς τα
εµπρός. Ήδη από την πρώτη µέρα της αρχιερατείας του έδειξε πως δύο
θα ήταν οι µεγάλοι άξονες γύρω από τους οποίους θα περιστρεφόταν η
δραστηριότητά του: το ποιµαντικό έργο (για να αισθανθούν οι πιστοί τη
µητρική αγάπη της Εκκλησίας) και η αναζήτηση της ενότητας (όχι µόνο
της Εκκλησίας αλλά και ολόκληρης της οικουµένης).
Η έκπληξη του κόσµου ήταν τεράστια όταν ο Πάπας, στις 25 Ιανουαρίου 1959, ανήγγειλε τη σύγκληση Οικουµενικής Συνόδου, ως απάντηση της Εκκλησίας στην πνευµατική κρίση του 20ου αιώνα. Ο ίδιος ο
Πάπας κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Β’ Συνόδου του Βατικανού
στις 11 Οκτωβρίου 1962. Ο θάνατος τον βρήκε στις 3 Ιουνίου 1963 µετά
από εντατική εργασία στο συνοδικό έργο. Όλος ο κόσµος λυπήθηκε, όσο
δεν είχε ίσως λυπηθεί για κανέναν από τους προκατόχους του, στους είκοσι αιώνες ιστορίας του θεσµού.
Τον διαδέχθηκε ο Πάπας Παύλος ΣΤ’, ο οποίος ενστερνίστηκε την
παρακαταθήκη του προκατόχου του µε σύνεση και τόλµη και συνέχισε τις
εργασίες της Οικουµενικής Συνόδου.
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Πάπας Ιωάννης ΚΓ΄

Πάπας Παύλος ΣΤ΄
∆εξιά: µε τον Οικουµενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρα Α΄
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Η Β΄ Σύνοδος του Βατικανού
1962-1965
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“Ήταν µια εξαίσια ηµέρα”
Απόσπασµα από κείµενο
του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ’,
το οποίο εκδόθηκε µε την ευκαιρία
της πεντηκοστής επετείου
από την έναρξη
της Β’ Συνόδου του Βατικανού
«Ήταν µια εξαίσια ηµέρα, η 11η Οκτωβρίου 1962, καθώς, µε την επίσηµη είσοδο περισσότερων από 2.000 Συνοδικών Πατέρων στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, κηρύχθηκε η έναρξη της Β’ Συνόδου του Βατικανού.
Ο Πάπας Ιωάννης ΚΓ’ όρισε την ηµέρα αυτή ως ηµέρα έναρξης της
Συνόδου (εορτή της Μητρότητας της Αειπαρθένου Μαρίας), ώστε να
εµπιστευθεί αυτή τη µεγάλη εκκλησιαστική σύναξη στη µητρική
στοργή της Παναγίας. Ήταν εντυπωσιακό να βλέπει κανείς την είσοδο
των Επισκόπων, που προέρχονταν απ’ όλο τον κόσµο, απ’ όλες τις φυλές και απ’ όλους τους λαούς: µια εικόνα της Εκκλησίας του Χριστού,
που αγκαλιάζει όλη την οικουµένη, στην οποία όλοι οι λαοί της γης
είναι ενωµένοι στην ειρήνη.
Ήταν µια εποχή εξαιρετικών προσδοκιών. Μεγάλα γεγονότα θα συνέβαιναν. Οι προηγούµενες Σύνοδοι είχαν σχεδόν πάντοτε συγκληθεί,
για να απαντήσουν σε ένα συγκεκριµένο ερώτηµα. Αυτή τη φορά, δεν
υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα για επίλυση. Αλλά γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο πλανιόταν στον αέρα ένα αίσθηµα γενικής προσδοκίας:
ο χριστιανισµός, που είχε διαµορφώσει το δυτικό κόσµο, έµοιαζε να χάνει την αποτελεσµατική του επιρροή. Φαινόταν ότι το µέλλον, πλέον,
το καθόριζαν άλλες πνευµατικές δυνάµεις. Η συναίσθηση της απώλειας
του παρόντος από την πλευρά του χριστιανισµού και της ευθύνης που
προέκυπτε από το γεγονός αυτό, συνοψιζόταν στον όρο “εκσυγχρονισµός”. Ο χριστιανισµός έπρεπε να υπάρξει στο παρόν, ώστε να µπορέσει να διαµορφώσει το µέλλον.»
Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’
“L'Osservatore Romano”, 11 Οκτωβρίου 2012
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Φως για την Εκκλησία και για το σύγχρονο κόσµο

Σ

τις 11 Οκτωβρίου 1962, ηµέρα της εορτής της Μητρότητας της Παναγίας, κηρύχθηκε η έναρξη της Οικουµενικής Συνόδου της Εκκλησίας µας. Ο ογδοντάχρονος Πάπας Ιωάννης ΚΓ’ ήταν βαθιά συγκινηµένος, καθώς διάβαζε την οµιλία του. Τα λόγια του φαίνονταν προφητικά για την Εκκλησία και για τον κόσµο του 20ου αιώνα και η φωνή του
ηχούσε στη συνείδηση όσων τον άκουγαν να χαράζει την πορεία της Συνόδου.
Η Σύνοδος ξεκίνησε µε τη φλόγα της ελπίδας και της επιθυµίας για
αλλαγή να φωτίζει την καρδιά πολλών Συνοδικών Πατέρων. Οι δυσκολίες που θα αντιµετώπιζαν ωστόσο ήταν πολλές. Τα θέµατα που έπρεπε
να µελετηθούν ήταν πολυάριθµα και πολύπλοκα: η ζωή της Καθολικής
Εκκλησίας, οι σχέσεις της µε τις άλλες Εκκλησίες, τις άλλες θρησκείες,
την ανθρωπότητα γενικότερα. Ορισµένα από αυτά τα θέµατα συζητήθηκαν για πρώτη φορά σε Σύνοδο. Και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων
προέκυπταν συχνά εντελώς διαφορετικές τοποθετήσεις, νοοτροπίες, εµπειρίες, αναζητήσεις, προσδοκίες. Για το λόγο αυτό η ανταλλαγή απόψεων γινόταν ορισµένες φορές σε ζωηρούς τόνους, αλλά εµπνεόταν
πάντοτε από τη βαθιά πίστη στον Θεό και από την κοινή επιθυµία όλων
να ανακαλύψουν την αλήθεια και να την εκφράσουν µε τον πιο κατάλληλο τρόπο.
Ο δρόµος ήταν µακρύς και δύσκολος, αλλά οδήγησε, µε την πνοή
του Αγίου Πνεύµατος, στο φως της αλήθειας. Στις 8 ∆εκεµβρίου 1965,
ηµέρα της εορτής της Αµιάντου Συλλήψεως της Παναγίας, ο Πάπας
Παύλος ΣΤ’, αφού απηύθυνε επτά µηνύµατα σε αντίστοιχους αποδέκτες
(στους κυβερνώντες – στους ανθρώπους της διανόησης και της επιστήµης
– στους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισµού – στις γυναίκες – στους
εργαζόµενους – στους φτωχούς, στους ασθενείς και σε όλους εκείνους που
υποφέρουν – και, τέλος, στους νέους), κήρυξε τη λήξη της Β’ Συνόδου του
Βατικανού, αναλαµβάνοντας τη δύσκολη και λεπτή αποστολή της εφαρµογής των διαταγµάτων της από την επόµενη κιόλας ηµέρα.
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Οι στόχοι και το πνεύµα της Β’ Συνόδου του Βατικανού

Ο

Πάπας Ιωάννης ΚΓ’ έδωσε τις κατευθυντήριες γραµµές πάνω στις
οποίες θα εργάζονταν οι συνοδικές επιτροπές, τόσο για τη σύνταξη
των κειµένων που θα µελετούσαν οι Πατέρες όσο και για το πνεύµα που
θα έπρεπε να επικρατήσει στις συζητήσεις. Πριν απ’ όλα έπρεπε να γίνει
διάκριση ανάµεσα στην ουσία της αλήθειας της πίστης µας και στη
γλωσσική της διατύπωση, που είναι αναγκαστικά συνδεδεµένη µε την
εποχή που πρωτοεκφράστηκε. Το λυτρωτικό µήνυµα του Ευαγγελίου
έπρεπε να αναγγελθεί στον κόσµο µε τη γλώσσα του 20ού αιώνα, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, πολιτικές και επιστηµονικές εξελίξεις που
είχαν σηµειωθεί. Το µήνυµα αυτό, που απευθύνεται στην ψυχή κάθε χριστιανού, έπρεπε να έχει καθαρά ποιµαντικό χαρακτήρα και η διακήρυξή
του να γίνεται αντιληπτή ως προσφορά διακονίας στους πιστούς και όχι ως
έκφραση εξουσίας.
Ένας άλλος σηµαντικός στόχος της Συνόδου φάνηκε µε τη δηµιουργία της «Γραµµατείας για την ενότητα των χριστιανών». Ο Πάπας
δεν επιδίωκε τη σύγκληση µιας Οικουµενικής Συνόδου που θα απέβλεπε
στην ένωση των χριστιανών κατά τη διάρκειά της. Είχε απόλυτη επίγνωση
των δυνατοτήτων και των δυσκολιών που υπήρχαν. Ήθελε, όµως, να τεθούν οι βάσεις για έναν υγιή οικουµενισµό, που θα έβγαζε την Καθολική
Εκκλησία από τη σχετική αποµόνωση στην οποία είχε περιέλθει τους τελευταίους αιώνες. Στελεχώνοντας τη Γραµµατεία αυτή µε αξιόλογους θεολόγους-ιερείς απ’ όλο τον κόσµο, έδωσε τη δυνατότητα στη Σύνοδο και
στη µετασυνοδική Εκκλησία να κάνει ένα τεράστιο βήµα προς τα εµπρός.
«Αν οι Συνοδικοί Πατέρες κρατούσαν εκείνες τις ηµέρες στα χέρια
τους (και η αλήθεια είναι πως µερικοί την κρατούσαν και παρέπεµπαν σε
αυτήν) την οµιλία του Πάπα κατά την έναρξη της Συνόδου, θα έβλεπαν πως
ο κύριος σκοπός της ήταν να αποτελέσει µια Σύνοδο που δεν θα κήρυσσε
νέες διδασκαλίες, µια Σύνοδο που δεν θα καταδίκαζε κανέναν, αλλά µια
Σύνοδο που θα αναζητούσε µια σύγχρονη γλώσσα, µε την οποία να παρουσιάσει σε όλους τους ανθρώπους το µήνυµα της σωτηρίας.» (Καρδινάλιος J.
Lercaro)
W 16 X

«Η XAΡA KAI H ΕΛΠΙ∆Α, οι θλίψεις και οι αγωνίες των ανθρώπων τού σήµερα, των φτωχών πάνω απ’ όλα και όλων εκείνων που υποφέρουν, είναι επίσης η χαρά και η ελπίδα, οι θλίψεις και οι αγωνίες
των µαθητών του Χριστού και δεν υπάρχει τίποτα το αυθεντικά ανθρώπινο που να µη βρίσκει απήχηση στην καρδιά τους. Πράγµατι, η χριστιανική κοινότητα αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι, συναθροισµένοι στο όνοµα του Χριστού, καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύµα
στην προσκυνηµατική τους πορεία προς τη Βασιλεία του Πατέρα και
έλαβαν ένα µήνυµα σωτηρίας για να το µεταδώσουν σε όλους. Γι’ αυτό
η κοινότητα των χριστιανών αισθάνεται πραγµατικά και ενδόµυχα αλληλέγγυα µε το ανθρώπινο γένος και µε την ιστορία του.
…Ο κόσµος τον οποίο έχει υπόψη της η Σύνοδος είναι εκείνος
των ανθρώπων, δηλαδή ολόκληρη η ανθρώπινη οικογένεια µέσα στο
πλαίσιο όλων εκείνων των πραγµατικοτήτων, εν µέσω των οποίων ζει·
ο κόσµος που φέρει τα σηµάδια των προσπαθειών του ανθρώπου, των
αποτυχιών και των νικών του· ο κόσµος τον οποίο οι χριστιανοί πιστεύουν
δηµιουργηµένο και διατηρούµενο στην ύπαρξη από την αγάπη του ∆ηµιουργού: αυτός ο κόσµος, έπεσε βέβαια στη σκλαβιά της αµαρτίας, όµως
ο Χριστός µε το Σταυρό και την Ανάσταση έσπασε τη δύναµη του Κακού και τον ελευθέρωσε και τον προόρισε, σύµφωνα µε το θεϊκό σχέδιο, να µεταµορφωθεί και να φθάσει στην ολοκλήρωσή του.»
“Gaudium et Spes”
Ποιµαντική ∆ιάταξη της Β’ Συνόδου του Βατικανού
για την Εκκλησία µέσα στο σύγχρονο κόσµο, αρ. 1-2
Ρώµη, 7 ∆εκεµβρίου 1965
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Η διεξαγωγή της Β’ Συνόδου του Βατικανού

Ο

ι Σύνοδοι αποτελούσαν και αποτελούν σε κάθε περίπτωση ορόσηµα
στην πορεία της Εκκλησίας στο πέρασµα των αιώνων. Χαράσσουν τη
ζωή της εµβαθύνοντας στην πίστη, στη λειτουργική της µεταρρύθµιση,
στην επιλογή των κατάλληλων τρόπων για τον ευαγγελισµό του κόσµου.
Μια Σύνοδος ανοίγει πάντοτε µια νέα εποχή, κατά την οποία η Εκκλησία
κάνει ένα βήµα προς το µέλλον και εξελίσσει την αποστολή της.
Η Β’ Σύνοδος του Βατικανού καθιερώθηκε στη ζωή της Εκκλησίας
µας ως σηµείο αναφοράς, οδηγώντας την, µε την πνοή του Αγίου Πνεύµατος, σε µια νέα πορεία. Πήρε θέση σε σηµαντικά θέµατα και πρόσφερε
στην Εκκλησία – και στην κοινωνία γενικότερα – κείµενα µε βαθιά νοήµατα, κείµενα που αφορούσαν στο δόγµα της πίστης και στη δράση: τέσσερεις ∆ιατάξεις (δύο δογµατικές, µια ποιµαντική και µια λειτουργική),
εννέα ∆ιατάγµατα και τρεις ∆ιακηρύξεις. Οι τέσσερεις ∆ιατάξεις εκφράζουν την παντοτινή πίστη της Εκκλησίας στον αιώνιο Θεό, αλλά µε τρόπο
που απαντά στις αναζητήσεις των ανθρώπων της εποχής µας. Επιτρέπουν,
επίσης, την ακριβή ερµηνεία των ∆ιαταγµάτων και των ∆ιακηρύξεων, που
έχουν εφαρµογή σε διάφορους τοµείς της ζωής της Εκκλησίας.
Η Β’ Σύνοδος του Βατικανού προσδιορίζεται ως η Σύνοδος “της
Εκκλησίας”, “του Χριστού” και “του ανθρώπου”. Πραγµατικά, οι προσδιορισµοί αυτοί δείχνουν την έµφαση που δόθηκε στα συγκεκριµένα θέµατα. Η σχέση µεταξύ εκκλησιολογίας, Χριστολογίας και ανθρωπολογίας
στα κείµενα της Συνόδου είναι πολύ ισχυρή.

Κηρύσσοντας την έναρξη της δεύτερης περιόδου της Συνόδου, στις
29 Σεπτεµβρίου 1963, ο Πάπας Παύλος ΣΤ’ δήλωνε: «Ας έχει πλήρη επίγνωση αυτή η Σύνοδος της µοναδικής, σταθερής, σαφούς και µακαρίας
σχέσης ανάµεσα σ’ εµάς και στον Ιησού, ανάµεσα σ’ αυτή την Αγία και
Ζώσα Εκκλησία που είµαστε και στο Χριστό. Κανένα άλλο φως να µην αιωρείται πάνω από αυτή την οµήγυρη, που να µην είναι ο Χριστός, το φως
του κόσµου· καµιά άλλη αλήθεια να µη µας ενδιαφέρει, που να µην είναι
τα λόγια του Κυρίου.»
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Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου,
εγκρίθηκε η παρουσία λαϊκών ακροατών στη
Σύνοδο, ενώ η συνάντηση του Πάπα Παύλου
ΣΤ’ µε τον Οικουµενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρα Α’ στην Ιερουσαλήµ (5 Ιανουαρίου 1964) γέννησε την ελπίδα στους Συνοδικούς Πατέρες και στο πλήρωµα
της Εκκλησίας για µια συµφωνία κορυφής
ανάµεσα στις δύο Εκκλησίες, ώστε η Σύνοδος
να πάρει ενωτικό χαρακτήρα. Εννέα αιώνες
µετά το Σχίσµα του 1054, οι προκαθήµενοι των δύο Εκκλησιών µε τις ακολουθίες τους συναντήθηκαν, άνοιξαν αυθόρµητα την αγκαλιά τους και έδωσαν τον ἐν Χριστῷ ασπασµό. Ήταν µια ιστορική στιγµή που περίµεναν
γενεές χριστιανών. Στα λίγα λεπτά της ιδιαίτερης συνοµιλίας τους, λύθηκε σιωπή αιώνων και εγκαινιάστηκε η αφετηρία µιας νέας χριστιανικής πορείας.
Κατά το διάστηµα αυτό συζητήθηκε και ψηφίστηκε η ∆ιάταξη περί Θείας Λατρείας (Sacrosanctum Concilium). Αποφασίστηκε µια βαθιά λειτουργική
µεταρρύθµιση, µε σκοπό την πλήρη συµµετοχή των πιστών στη Θεία Λατρεία. Γι’ αυτό και τα λατινικά θα έδιναν τη θέση τους στις οµιλούµενες γλώσσες. Πρακτικά έπρεπε να επιτευχθεί η σωστή δογµατικά απόδοση του λατρευτικού τυπικού στη γλώσσα της κάθε χώρας. Αξιόλογοι θεολόγοι ανέλαβαν να διαµορφώσουν το νέο λειτουργικό τυπικό, βασισµένοι στην παράδοση των Αποστόλων και στα αρχαία λατρευτικά κείµενα.
Στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο των συνοδικών εργασιών
(1964 και 1965 αντίστοιχα) κλήθηκαν ως παρατηρητές συνολικά 52 Καθολικοί λαϊκοί και 101 µη Καθολικοί Χριστιανοί από 21 Χριστιανικές
Οµολογίες. Ο ρόλος αυτών των παρατηρητών εξελίχθηκε σε αυτό των
άτυπων αλλά ουσιαστικών συµβούλων, καθώς οι Καθολικοί Επίσκοποι
άκουγαν µε ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις τους και πολλές φορές τις προωθούσαν στις συζητήσεις. Ο Πάπας ανήγγειλε την ίδρυση της «Συνόδου
των Επισκόπων», στην οποία θα συµµετείχαν Επίσκοποι από όλες τις ΤοW 19 X

πικές Επισκοπικές Συνόδους, ώστε, κάτω από την άµεση καθοδήγησή του,
να έχουν την ευθύνη της ποίµανσης ολόκληρης της Καθολικής Εκκλησίας.
Σ’ αυτό το διάστηµα ψηφίστηκε η ∆ογµατική ∆ιάταξη περί Εκκλησίας (Lumen Gentium). Η ∆ιάταξη αυτή εξέφρασε την ταυτότητα της
Εκκλησίας ως λαού του Θεού εν πορεία µέσα στην ιστορία και υπογράµµισε το µυστήριο της Εκκλησίας ως σώµα πιστών που το Άγιο
Πνεύµα ζωοποιεί. Ψηφίστηκε επίσης η Ποιµαντική ∆ιάταξη για την Εκκλησία µέσα στο σύγχρονο κόσµο (Gaudium et Spes), µια ριζικά νέα προσέγγιση των κοινωνικών προβληµάτων, κυρίως της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της ειρήνης, καθώς και οι ∆ιακηρύξεις σχετικά µε την
ελευθερία της συνείδησης, τη θρησκευτική ελευθερία και τις σχέσεις µε
τις άλλες θρησκείες, ιδιαίτερα µε τον Ιουδαϊσµό.
Στις 7 ∆εκεµβρίου 1965 πραγµατοποιήθηκαν δύο εξαιρετικά σηµαντικές τελετές. Ο Πάπας Παύλος ΣΤ’ στο Βατικανό και ο Πατριάρχης
Αθηναγόρας Α’ στο Φανάρι υπέγραψαν ταυτόχρονα το πρωί της ηµέρας
εκείνης την άρση των αναθεµάτων του 10545 και εξέδωσαν µια κοινή διακήρυξη, που άνοιγε νέες προοπτικές για τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών.
Την αµέσως επόµενη ηµέρα, στις 8 ∆εκεµβρίου 1965, πραγµατοποιήθηκε στον Άγιο Πέτρο η επίσηµη τελετή µε την οποία κηρύχθηκε η
λήξη της Β’ Οικουµενικής Συνόδου του Βατικανού.
Πριν ακόµη κλείσουν οι εργασίες της Συνόδου, η Αγία Έδρα είχε
αρχίσει να δηµοσιεύει τα έγγραφα εκείνα, βάσει των οποίων θα µετατρέπονταν σε πράξη και βίωµα οι συνοδικές αποφάσεις. Το βάρος, όµως,
της ευθύνης για τις εσωτερικές µεταρρυθµίσεις της Εκκλησίας, για τη
διαφύλαξη της ισορροπίας ανάµεσα στην παράδοση και στο νέο πνεύµα,
για την πορεία της Εκκλησίας µέσα στον κόσµο και για τη διατήρηση του
ευαγγελικού φωτός ανάµεσα στους ανθρώπους της εποχής µας, έπεφτε
πάνω στους ώµους του Πάπα Παύλου ΣΤ’ και των διαδόχων του.
5

Αναθέµατα: οι αµοιβαίοι αφορισµοί του Πάπα Λέοντα Θ’ και του Πατριάρχη Μιχαήλ
Κηρουλάριου το 1054, που, για λόγους κυρίως πολιτικούς και πολιτισµικούς, οδήγησαν
στο σχίσµα των δύο Εκκλησιών.
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Η µετασυνοδική Εκκλησία

M

ε τις αποφάσεις της η Σύνοδος επιδίωξε: να εξασφαλίσει την ενεργή
συµµετοχή των πιστών στη Θεία Λατρεία· να αναπτύξει το διάλογο
της Εκκλησίας µε το σύγχρονο κόσµο, µε τους πολιτικούς και κοινωνικούς
θεσµούς, µε τις άλλες Εκκλησίες και τις άλλες θρησκείες· να αναγνωρίσει
την ελευθερία του ανθρώπου, ιδιαίτερα του πιστού, στη ζωή και στις αποφάσεις του. Καθένας από αυτούς τους στόχους, για να µη µείνει µόνο σε
επίπεδο ευχών και επιφανειακών αλλαγών, απαιτούσε ριζικές µεταρρυθµίσεις στο εσωτερικό της Εκκλησίας και κυρίως στη νοοτροπία των
Καθολικών.
∆εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, στα χρόνια που ακολούθησαν, υπήρξε µεγάλη σύγχυση µεταξύ των πιστών, αλλά και ενθουσιασµός
για το νέο πνεύµα που επικρατούσε. Κατά τις δεκαετίες του 1960 και του
1970 σηµειώθηκαν γενικά σηµαντικές κοινωνικές ανατροπές σε όλο το
δυτικό κόσµο, χωρίς να εξαιρείται και η Εκκλησία. Ήταν µια περίοδος
συγκρούσεων µεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών, κατά την οποία
κατέρρευσαν θεσµοί και παραδοσιακές πρακτικές. Ωστόσο, οι µεταρρυθµίσεις που έφερε η Σύνοδος στη νοοτροπία της Καθολικής Εκκλησίας,
της έδωσαν τη δυνατότητα να συµµετάσχει ενεργά στις αναζητήσεις µιας
κοινωνίας και ενός πολιτισµού που δοκίµαζε νέες µορφές συµβίωσης.

Στην Ελληνική Καθολική Εκκλησία, τα θέµατα που απαιτούσαν
µια νέα προσέγγιση ήταν οι σχέσεις µε την Ορθόδοξη Εκκλησία, η µετάφραση και η σωστή απόδοση και ερµηνεία του νέου λειτουργικού τυπικού στην ελληνική γλώσσα, η αναβάθµιση της θέσης των λαϊκών, της
θέσης της γυναίκας, καθώς και ο νέος τρόπος κατήχησης και ευαγγελισµού των πιστών.
Θα πρέπει να τονίσουµε εδώ ότι η λειτουργική µεταρρύθµιση δεν
ήταν δυνατόν να αναδειχθεί καρποφόρα σε καµιά χώρα χωρίς µια προσεκτική και βαθιά µελέτη των βιβλικών κειµένων. ∆εν υπήρξε, δυστυχώς, µια κατηχητική προετοιµασία των πιστών πριν από την εφαρµογή της
λειτουργικής µεταρρύθµισης. Ωστόσο, µε το πέρασµα των ετών, η εµβάW 22 X

θυνση αυτή έγινε και εξακολουθεί να γίνεται και οι καρποί της είναι
πλέον εµφανείς. Στην εξέλιξη αυτή συνέτεινε αναµφίβολα η έκδοση της
“Κατήχησης της Καθολικής Εκκλησίας” πριν από 20 χρόνια, ενός έργου
σηµαντικού σε όγκο και σπουδαιότητα, η οποία εκφράζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πίστη και τη λατρεία της Καθολικής Εκκλησίας.
Το πιο εντυπωσιακό µετασυνοδικό ρεύµα ήταν η «αφύπνιση» των λαϊκών, στην οποία αποσκοπούσε το σχετικό ∆ιάταγµα Apostolicam
Actuositatem: «Η Ιερή αυτή
Σύνοδος, θέλοντας να καταστήσει πιο έντονη την αποστολική δραστηριότητα του
Λαού του Θεού, απευθύνεται µε επιµέλεια στους λαϊκούς πιστούς, των οποίων ο
ρόλος είναι απόλυτα απαραίτητος στην αποστολή
της Εκκλησίας. Πράγµατι,
η αποστολή των λαϊκών δεν µπορεί ποτέ να λείψει από την Εκκλησία, γιατί είναι απόρροια της χριστιανικής τους κλήσης.» (Προοίµιο του ∆ιατάγµατος)
Οι λαϊκοί ανακάλυψαν ξανά τη θέση τους µέσα στην Εκκλησία και
τις ανάλογες ευθύνες τους. Εµβάθυναν στην πίστη τους και στην κλήση
τους ως βαπτισµένων και απέκτησαν ουσιαστικό ρόλο µε την ενεργή συµµετοχή τους στη Θεία Λατρεία. Επιπλέον, έγιναν µέλη των ποιµαντικών
συµβουλίων των Επισκοπικών ∆ιοικήσεων και των Ενοριών, ανέλαβαν
συστηµατικά ποιµαντικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στον κατηχητικό
τοµέα, και έγιναν µάρτυρες της χριστιανικής τους ζωής στο πλαίσιο της
οικογένειας, της εργασίας, της κοινωνίας. Αναγνωρίστηκαν ως ισότιµα
µέλη του σώµατος της Εκκλησίας δίπλα στον κλήρο, χωρίς, ωστόσο, να
πάψει να υφίσταται η διαφορά τους µε τον κλήρο, απόρροια του Μυστηρίου της Χειροτονίας, ούτε να καταργηθεί η ιεραρχική δοµή της Εκκλησίας.
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Μετασυνοδικά βελτιώθηκε και η θέση της γυναίκας µέσα στην Εκκλησία. Σήµερα δεν γίνεται καµιά διάκριση προκειµένου να δοθεί σε κάποιον µια ποιµαντική ευθύνη, εκτός από το Μυστήριο της Ιεροσύνης. Η
γυναίκα θεωρείται ισότιµο µέλος της Εκκλησίας και εκπληρώνει τη χριστιανική της κλήση εκδηλώνοντας τα προσωπικά της χαρίσµατα: «Ήρθε η
ώρα για να εκπληρωθεί πλήρως η κλήση της γυναίκας· η ώρα κατά την
οποία η γυναίκα αποκτά µέσα στην κοινωνία µια επιρροή, µια ακτινοβολία, µια δύναµη που ποτέ έως τώρα δεν είχε αποκτήσει.» (“Μηνύµατα προς
την ανθρωπότητα”, που απηύθυναν οι Συνοδικοί Πατέρες µε τη λήξη της
Συνόδου)
Ένα ακόµα κεντρικό θέµα της Συνόδου ήταν η Θρησκευτική Ελευθερία. Στην εγκύκλιό του “Επί γης ειρήνη” το 1963, ο Πάπας Ιωάννης
ΚΓ’ έγραφε: «Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα στην ελευθερία της σκέψης,
της συνείδησης και της θρησκείας. Αυτό σηµαίνει ότι έχει την ελευθερία να
αλλάξει τη θρησκεία του ή τις πεποιθήσεις του· έχει την ελευθερία να εκδηλώνει τη θρησκεία του και την πεποίθησή του µόνος ή κοινοτικά, δηµόσια ή ιδιωτικά, µε τη διδασκαλία και τη δράση του, τη λατρεία και τις
τελετές.»
Με τη ∆ιακήρυξη Dignitatis Humanae περί Θρησκευτικής Ελευθερίας, η Εκκλησία δέχθηκε την ελευθερία συνείδησης που απέκτησε ο σύγχρονος άνθρωπος: την ελευθερία τόσο των ανθρώπων εκτός Εκκλησίας,
στους οποίους απευθύνει το κήρυγµά της, όσο και την ελευθερία σκέψης
και πράξης των πιστών µέσα στους κόλπους της, παράλληλα µε τις δεσµεύσεις της πίστης.
Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουµε τη
σηµαντική ανάπτυξη του κοινωνικού
έργου της Εκκλησίας και των κινηµάτων
κοινωνικής αλληλεγγύης, που εµφανίστηκαν µετασυνοδικά. Με αφετηρία την
κοινωνική διδασκαλία της Καθολικής
Εκκλησίας, εκατοντάδες Μοναχικά Τάγµατα και οργανώσεις λαϊκών εθελοντών
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στάθηκαν και συνεχίζουν να στέκονται δίπλα στους αδύναµους, στους φτωχούς, στους ασθενείς, στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στους ανθρώπους που
ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας. Με το έργο τους, δεν προσφέρουν µόνο
υλική βοήθεια αλλά, κυρίως, αγκαλιάζουν τον ανθρώπινο πόνο, δίνουν χριστιανική µαρτυρία, στέκονται δίπλα στους σταυρωµένους του κόσµου µας.

Ο Πάπας Ιωάννης-Παύλος Β’, σε οµιλία του το 1986, επιβεβαίωσε
ότι «η Β’ Σύνοδος του Βατικανού παραµένει το θεµελιώδες γεγονός στη
ζωή της σύγχρονης Εκκλησίας· θεµελιώδες, γιατί εµβάθυνε στον πλούτο
που της εµπιστεύθηκε ο Χριστός· θεµελιώδες, γιατί επέτρεψε τη γόνιµη
επαφή της Εκκλησίας µε το σύγχρονο κόσµο, µε σκοπό τον επανευαγγελισµό και το διάλογο σε όλα τα επίπεδα µε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως.»
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«Η πιο ευγενής όψη της αξιοπρέπειας του ανθρώπου συνίσταται στην κλήση του να κοινωνεί µε τον Θεό. Από τη γέννησή του ο άνθρωπος καλείται σε διάλογο µε τον Θεό. Πράγµατι, αν ο άνθρωπος
υπάρχει είναι διότι ο Θεός τον έπλασε από αγάπη και, από αγάπη, δεν
παύει να του δίδει την ύπαρξη· και ο άνθρωπος δεν ζει πλήρως σύµφωνα µε την αλήθεια, εάν δεν αναγνωρίσει ελεύθερα αυτή την αγάπη και εάν δεν εγκαταλειφθεί στον Πλάστη του.»
“Gaudium et Spes”
Ποιµαντική ∆ιάταξη της Β’ Συνόδου του Βατικανού
για την Εκκλησία µέσα στο σύγχρονο κόσµο, αρ. 19
Ρώµη, 7 ∆εκεµβρίου 1965
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Επίλογος
Η Β’ Οικουµενική Σύνοδος του Βατικανού πρέπει αναµφίβολα να
συµπεριληφθεί µεταξύ των σηµαντικότερων γεγονότων στη ζωή της Καθολικής Εκκλησίας. Πραγµατικά, ήταν η µεγαλύτερη σε αριθµό συµµετοχής Συνοδικών Πατέρων, οι οποίοι ήλθαν στην Αγία Έδρα από κάθε
µέρος του κόσµου· ήταν η πιο πλούσια, λόγω των ποικίλων σηµαντικών
θεµάτων που συζητήθηκαν διεξοδικά και σε βάθος κατά τις τέσσερεις περιόδους της· τέλος, ήταν η πιο γόνιµη γιατί, διαβάζοντας τα σηµεία των
καιρών, επιδίωξε πάνω απ’ όλα να ανταποκριθεί στις ποιµαντικές ανάγκες των πιστών και, επιθυµώντας να ενισχύσει τη φλόγα της Ευαγγελικής Αγάπης, κατέβαλε µεγάλη προσπάθεια να πλησιάσει, όχι µόνο τις
Χριστιανικές Εκκλησίες που είναι ακόµα χωρισµένες από την Καθολική,
αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Είναι γεγονός ότι πολλά ζητήµατα δεν πήραν την οριστική απάντησή τους. Άνοιξε, όµως, µια πορεία αναζήτησης και εξέλιξης. Παρ’ όλες
τις δυσκολίες, τους προβληµατισµούς και τις καλοπροαίρετες αµφισβητήσεις ορισµένων πιστών, το πλήρωµα της Καθολικής Εκκλησίας ξεκίνησε
µετά το 1965 την πορεία του προς ένα νέο ορίζοντα.
Στηριγµένοι στις ρίζες του χριστιανισµού, µε το βλέµµα στραµµένο
σε µια ανανεωµένη «ἐν Χριστῷ ζωή», οικοδοµήσαµε ένα παρόν πολύ πιο
στέρεο, βαθύ και ουσιαστικό. Ακολουθήσαµε την κλήση µας ως βαπτισµένοι χριστιανοί, εµβαθύναµε στην πίστη µας, αναλάβαµε την ευθύνη µας
για τη ζωή της Εκκλησίας και για τον επανευαγγελισµό της ανθρωπότητας. Γνωρίζουµε ότι πολλά πρέπει ακόµα να γίνουν. Τα οφέλη της Β’ Συνόδου του Βατικανού δεν έχουν γίνει ακόµα αντιληπτά από το σύνολο της
Εκκλησίας και οι διατάξεις της δεν έχουν ακόµα υλοποιηθεί πλήρως.
Η αλήθεια, όµως, είναι πως ένας νέος ορίζοντας ανέτειλε τις τελευταίες δεκαετίες στη ζωή της Εκκλησίας µας. Στο βάθος όλων αυτών
των αλλαγών που συντελέστηκαν και συντελούνται, βρίσκεται η εικόνα
της Εκκλησίας ως κοινωνίας, που έχει τις ρίζες της στην Εκκλησία των
πρώτων χριστιανών. Στο βάθος αυτών των αλλαγών βρίσκεται η ισχυρή
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βούληση και η αποφασιστική δέσµευση των χριστιανών να βιώσουµε την
κλήση µας, ενωµένοι µε τον Θεό και µεταξύ µας, στηρίζοντας ο ένας τον
άλλο στην πίστη και στην αγάπη.
Πολλές αποφάσεις περιµένουµε ακόµα να υλοποιηθούν. Αλλά το
µέλλον είναι πλέον στα χέρια µας. Ας αναλογιστούµε ότι µερικές δεκαετίες νωρίτερα λίγοι µπορούσαν να φανταστούν το µέλλον που ο Θεός
άνοιγε µπροστά µας!
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Η Β’ Σύνοδος του Βατικανού συνοπτικά:
∆ιάρκεια:
Από 11 Οκτωβρίου 1962 έως 8 ∆εκεµβρίου 1965
Συγκλήθηκε από:
τον Πάπα Ιωάννη ΚΓ’
Προήδρευσαν:
Πάπας Ιωάννης ΚΓ’ και Πάπας Παύλος ΣΤ’
Συµµετείχαν:
έως και 2.625 Συνοδικοί Πατέρες (Καρδινάλιοι, Αρχιεπίσκοποι,
Επίσκοποι, Γενικοί Ηγούµενοι), που προέρχονταν από 116 κράτη
Προσκλήθηκαν ως ακροατές:
52 Καθολικοί Λαϊκοί και 101 µη Καθολικοί Χριστιανοί
Θέµατα που µελετήθηκαν:
η ανανέωση της Καθολικής Εκκλησίας, η Λειτουργική της ζωή,
η θρησκευτική ελευθερία, οι σχέσεις της Καθολικής Εκκλησίας
µε τις άλλες Χριστιανικές Οµολογίες και µε άλλες θρησκείες,
µε το σύγχρονο κόσµο κ.ά.

Ο Πάπας Ιωάννης ΚΓ’ υπογράφει το χρυσόβουλο
κηρύσσοντας την έναρξη της Β’ Συνόδου του Βατικανού
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Τα κείµενα που εξέδωσε η Β’ Σύνοδος του Βατικανού:
Τέσσερις ∆ιατάξεις:
• Dei Verbum – Ο Λόγος του Θεού
(∆ογµατική ∆ιάταξη περί Θεϊκής Αποκάλυψης)
•Lumen Gentium – Το Φως των Εθνών
(∆ογµατική ∆ιάταξη περί Εκκλησίας)
•Gaudium et Spes – Η χαρά και η ελπίδα
(Ποιµαντική ∆ιάταξη για την Εκκλησία µέσα στο σύγχρονο κόσµο)
•Sacrosanctum Concilium – Η Αγία και Ιερή Σύνοδος
(∆ιάταξη περί Θείας Λατρείας)
Εννέα ∆ιατάγµατα:
•Ad Gentes – Προς τα έθνη
(περί της ιεραποστολικής δραστηριότητας της Εκκλησίας)
•Apostolicam Actuositatem – Η αποστολική δραστηριότητα
(περί της αποστολής των λαϊκών)
•Christus Dominus – Χριστός ο Κύριος
(περί του ποιµαντικού έργου των Επισκόπων µέσα στην Εκκλησία)
•Inter Mirifica – Ανάµεσα στις θαυµαστές
(περί των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας)
•Optatam Totius – Η επιθυµία όλης της Εκκλησίας
(περί της µόρφωσης του Κλήρου)
•Orientalium Ecclesiarum – Των Ανατολικών Εκκλησιών
(περί των Ανατολικών Καθολικών Εκκλησιών)
•Perfectae Caritatis – Η τέλεια αγάπη
(περί της ανανέωσης της Μοναχικής ζωής)
•Presbyterorum Ordinis – Η τάξη των Πρεσβυτέρων
(περί της διακονίας και της ζωής των Πρεσβυτέρων)
•Unitatis Redintegratio – Η αποκατάσταση της ενότητας
(περί Οικουµενισµού)
Τρεις ∆ιακηρύξεις:
•Dignitatis Humanae – Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου
(περί Θρησκευτικής Ελευθερίας)
• Gravissimum Educationis – Η µέγιστη σπουδαιότητα της παιδείας
(περί Χριστιανικής Παιδείας)
• Nostra Aetate – Στην εποχή µας
(περί των σχέσεων της Εκκλησίας µε τις µη Χριστιανικές Θρησκείες)
Οι λατινικοί τίτλοι των κειµένων αντιστοιχούν στις πρώτες λέξεις του Προοιµίου τους.
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Το έντυπο αυτό είναι τυπωµένο µε οικολογικά µελάνια σε χαρτί φιλικό προς το περιβάλλον
που προέρχεται από πιστοποιηµένη αειφορική ξυλεία (FSC)
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