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της Μαρίζας Ντεκάστρο. 

Στο άρθρο δεν θα ασχοληθούμε με θρησκειολογικά ζητήματα. Θα παρουσιάσουμε δυο βιβλία- ένα 

θρησκευτικό κι ένα μικρό μυθιστόρημα-, δύο απόψεις για τη συγγραφή, ως παραδείγματα για το 

πώς συγγραφείς, ξεκινώντας από διαφορετική αφετηρία, προσεγγίζουν το θέμα του Θεού για να 

απαντήσουν στις παιδικές ερωτήσεις Ποιος είναι, πού είναι, τι κάνει και θα σχολιάσουμε την 

παιδαγωγική άποψη με την οποία είναι γραμμένα. 

Όταν οι συγγραφείς γράφουν για το Θεό, γράφουν ως ενήλικοι έχοντας παγιωμένες θέσεις, 

οιεσδήποτε κι αν είναι αυτές. Με το έργο τους εκφράζουν προσωπικά πιστεύω, ανεξάρτητα από 

τους αποδέκτες (το γενικό αναγνωστικό κοινό ή συγκεκριμένες κατηγορίες αναγνωστών). Οι 

αναγνώστες, στην προκειμένη περίπτωση παιδιά σε πορεία ενηλικίωσης, διαβάζουν το βιβλίο 

μέσα σ’ ένα πλαίσιο που ορίζεται κυρίως από την οικογένεια. 

Η άποψη της κατήχησης: Η Βίβλος για παιδιά, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη των Γκοτιέ 

Ντοσιμόν- Ντομινίκ Φερίρ, θεολογική επιμέλεια π. Σαρλ Ντελέζ, (εκδ. Ψυχογιός) * 

Πρόκειται για παιδική διασκευή της Βίβλου. Δύο ολοσέλιδα εισαγωγικά κείμενα δίνουν το στίγμα 

του ως θρησκευτικό βιβλίο. 

Η Βίβλος είναι, όπως «…και τα ιερά βιβλία των άλλων θρησκειών, ένα ιερό βιβλίο για τους 

χριστιανούς… ένα βιβλίο που κάθε παιδί έχει στην καρδιά του». 

Η Παλαιά Διαθήκη, το πρώτο μέρος της Βίβλου, «…αφηγείται τις ιστορίες των πιο παλιών 

προγόνων της μεγάλης μας οικογένειας των πιστών… μέχρι τη γέννηση του Ιησού…» (σ. 6). Τις 

αφηγείται σαν παραμύθι ηρωικών περιπετειών, ηθικών διλημμάτων, πράξεων και συμπεριφορών 

οι οποίες φανερώνουν την αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους και αντίστροφα. 

Συνδετικός κρίκος μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, και εισαγωγή στη δεύτερη, είναι η 

αποκαλυπτική προφητεία του Ησαΐα για τη γέννηση ενός νέου βασιλιά, του Ιησού, του 

απεσταλμένου του Θεού. Σ’ αυτό το δεύτερο μέρος τονίζεται ότι όσα διαβάζουμε είναι πραγματικά 

γεγονότα που έγραψαν άνθρωποι, οι Ευαγγελιστές, πολύ αργότερα από την εποχή που 

συνέβηκαν για να μεταφέρουν «…την καρδιά του μηνύματος του Ιησού…». Και η εισαγωγή 

καταλήγει προτείνοντας στους αναγνώστες «… Μπορείς κι εσύ να γράψεις ένα Ευαγγέλιο! Όχι στο 

χαρτί, αλλά στη ζωή σου, με την καρδιά σου… αρκεί να μοιάσεις λίγο στο Χριστό…» (σ. 102). 

Στην ΠΔ, πρωταγωνιστής ο πανθορών Θεός που αυστηρός αποφασίζει, πράττει, κρίνει και 

τιμωρεί. Είναι καλός αν ακολουθείς τις διδαχές του και ταυτόχρονα αμείλικτος για τους παραβάτες. 

Στην ΚΔ, ο υιός του, ο θεάνθρωπος που έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους σώσει. 

Η αφήγηση παρουσιάζει γεγονότα και γίνεται όχημα για τη διδασκαλία της πίστης. Οι συγγραφείς 

του βιβλίου γνωρίζοντας ότι δεν αρκεί να διηγηθείς γεγονότα ώστε να διαμορφωθεί και να 

θεμελιωθεί η πίστη, προσθέτουν σε αρκετά κεφάλαια ερμηνευτικό κείμενο για την πνευματική 
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ουσία της χριστιανικής διδασκαλίας, «…την αγάπη χωρίς όρια του Θεού,… αγαπάει κι εσένα 

πολύ… αγαπάει τους αμαρτωλούς και γιορτάζει όταν επιστρέφουν σ’ αυτόν…», « η αγάπη προς 

τον πλησίον», «ο όμορφος καινούριος κόσμος…», κ.ά. 

Δευτερεύοντες ήρωες, τα βιβλικά πρόσωπα που με τις πράξεις τους αναδεικνύουν και 

δικαιολογούν τις θεϊκές παρεμβάσεις και των δύο. 

 


