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ΑΦΑΡΙΣΟ Ή ΕΤΓΝΩΜΩΝ;
(κοπός: Νά καταλάβουν τά παιδιά ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί ὁ ωτήρας μας, ἡ ἀγάπη
Σου γιά μᾶς εἶναι ἀπεριόριστη καί ὅτι ἐφ’ ὄσον δεχόμαστε τήν ἀγάπη Σου, πρέπει νά Σόν εὐχαριστοῦμε
γιά τό κάθε τι πού μᾶς δίνει, εἴτε καλό εἴτε ἄσχημο
Βοηθήματα: «Κάθε Κυριακή ἕνα μήνυμα», «Ἀπό το φῶς τοῦ Εὐαγγελίου», «Φελιδόνια Φριστοῦ, 2005»,
«Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγώ δε εὐφρανθήσομαι ἐπί τῷ Κυρίῳ», «Εὐγνωμοσύνη»)

Α. ΕΙΑΓΩΓΗ
υχνά συμβαίνει νά ἀκοῦμε, παιδιά, γιά ἀνθρώπους πού κατέχουν σημαντικά
πλούτη, τήν καλύτερη μόρφωση, καί μία ἀπίστευτη ζωή καί πάλι ὅμως νά εἶναι τόσο
δυστυχισμένοι. Καί ξέρετε πότε συμβαίνει αὐτό; Αὐτό συμβαίνει ὅταν οἱ ἄνθρωποι
ζοῦν μία ζωή χωρίς ἴχνος εὐγνωμοσύνης. Καί λέγοντας εὐγνωμοσύνη ἐννοοῦμε μιά
λέξη ἤ μιά πράξη ἐκτίμησης πού ἀνταποδίδουμε σέ κάποιον γιά τήν καλωσύνη πού
μᾶς ἔδειξε.
Μέ ἀφορμή λοιπόν, τήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή, πού ἀναφέρεται στή
θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν, θά μιλήσουμε περί εὐγνωμοσύνης καί εὐγνώμονος
ἀνθρώπου.

Β. ΔΙΗΓΗΗ
Ὁδοιπόρος ὁ Φριστός κατευθυνόταν πρός τήν Ἱερουσαλήμ. Κουρασμένος ἀπό
τόν πολύ καί κουραστικό δρόμο προχώρησε σ’ ἕνα χωριό γιά νά ἀναπαυθεῖ. Καθώς
ἔφτανε ἄκουσε νά Σοῦ φωνάζουν δυνατά ἀπό μακριά κάποιοι ἄνθρωποι:
-«Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς! Ἀφέντη μας Φριστέ δεῖξε τό ἐλεός σου σέ μᾶς»!
Μιά σπαρακτική, παρακλητική φωνή. Μιά κραυγή πόνου ἀπό δέκα λεπρούς
ἀνθρώπους,
δυστυχισμένους,
καταπληγωμένους,
παραμορφωμένους
καί
ἐγκαταλελειμμένους ἀπό τήν ἀρρώστια.
Καί ὁ Φριστός τούς κοίταξε ὅλους μέ ἀπέραντη στοργή καί τούς εἶπε:
-«Πηγαίνετε νά δείξετε τό σῶμα σας στούς ἱερεῖς γιά νά σᾶς βεβαιώσουν ἐκεῖνοι
ἄν ἔχετε γίνει καλά»!
Πεπεισμένοι ἄπό τά λόγια τοῦ Φριστοῦ οἱ λεπροί κατευθύνθηκαν πρός τούς
ἱερεῖς, ἀλλά στό δρόμο διαπίστωσαν ὅτι ὅλοι εἶχαν γίνει καλά. Σό σῶμα τους
θεραπεύθηκε! Σό δέρμα τους καθάρισε τελείως ἀπό τή λέπρα! Ἔνοιωθαν πλέον γεροί
καί δυνατοί! Ἔκεῖ πού τρέχανε λοιπόν πρός τούς ἱερεῖς κάποιος ἀπό αὐτούς
σταμάτησε καί ἄλλαξε κατεύθυνση! Γύρισε πίσω στό Φριστό, ἔπεσε μέ τό πρόσωπο
στή γῆ μπροστά στά πόδια τοῦ Φριστοῦ καί μέ δυνατή φωνῆ Σόν δόξαζε καί Σόν
εὐχαριστοῦσε!
Ἀλλά μέσα σ’ αὐτή τή συγκινητική σκηνή εὐγνωμοσύνης πού προερχόταν
μάλιστα ἀπό ἕναν ἀλλοεθνῆ, αμαρείτη, ἀκούστηκε λυπημένη, ἀλλά καί ἐλεγκτική ἡ
φωνή τοῦ Φριστοῦ:
-« Οὐχί οἱ δέκα έκαθαρίσθησαν; Οἱ δε ἐννέα ποῦ;» Δέν θεραπέυθηκαν καί οἱ
δέκα; Οἱ ἄλλοι ἐννιά ποῦ εἶναι; Δέν θεώρησαν ὑποχρέωσή τους νά γυρίσουν πίσω καί
νά δοξάσουν καί αὐτοί τόν Θεό; Μόνο ἕνας θυμήθηκε πού προερχόταν καί ἀπό ἄλλο
ἔθνος;
Ὁ Φριστός ὅμως παιδιά θά ἀνταμείψει γιά τήν εὐγνωμοσύνη του τόν αμαρείτη!
-«ἀναστάς πορεύου ἡ πίστις σου σέσωκέ σε!» ήκω καί πήγαινε στό καλό ἡ πίστη
σου σέ ἔσωσε!
Ὠ ναί παιδιά! Σοῦ εἶπε ο Φριστός ἡ πίστη σου δέν θεράπευσε μόνο τό σῶμα σου!
Ἀλλά ἔκανες μιά καλή ἀρχή πού θά σέ ὁδηγήσει καί στή σωτηρία τῆς ψυχῆς σου!

Γ. ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
Οἱ λεπροί, παιδιά, εἶχαν ἀκούσει γιά τό Φριστό καί τά θαύματά Σου. Πίστευαν ὅτι
ὅπως εἶχε θεραπεύσει μέχρι ἐκείνη τή στιγμή τόσο πλῆθος ἀσθενῶν, ἔτσι καί τώρα,
εἶχε τήν δυνατότητα νά δώσει τήν ὑγεία καί στούς ἴδιους. Γι’αὐτό καί ὅταν ἀντίκρυσαν
τόν Φριστό ἀπό μακριά ἄρχισαν νά τοῦ φωνάζουν. Εἶχαν δυνατή πίστη καί πίστευαν
ὅτι ὁ Φριστός θά τούς ἐλεήσει. Δέν Σοῦ ζήτησαν κάτι συγκεκριμένο, ὅπως τή θεραπεία
τους, ἀλλά ἀνέθεσαν ἐξολοκλήρου τόν ἐαυτό τους στό Θεό καί Σοῦ ζήτησαν νά δείξει
ἔλεος σ’ αὐτούς. Ἔδειξαν ἐμπιστοσύνη καί ὑπακοή στό θέλημά Σου.
1 Ὅμως τί ἦταν ἡ λέπρα;
Ἦταν μιά φοβερή ἀσθένεια, ἡ ὀποία ἔκανε τούς ἀνθρώπους πού προσέβαλε,
δυστυχισμένους. Μέ πρηξίματα, πληγές καί ἀνυπόφορους πόνους τούς ὁδηγοῦσε
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στόν θάνατο. Ὄποιος δυστυχισμένος παρουσίαζε τά πρῶτα σημάδια τῆς λέπρας τόν
συνελάμβαναν καί τόν ἔστελναν ἐξορία, μακριά ἀπό τήν κοινωνία γιά νά μή
μεταδόσει τό μόλυσμα. Πλανιόνταν ἄνεργοι στίς ἐρημιές μακριά ἀπό τήν οἰκογένειά
τους, τά παιδιά τους καί τά ἀγαπητά τους πρόσωπα. Γι’ αὐτό ἄλλωστε οἱ δέκα λεπροί
φώναζαν καί παρακαλοῦσαν τόν Φριστό ἀπό μακριά, γιατί δέν μποροῦσαν νά τόν
πλησιάσουν. Ἡ λέπρα ἦταν μιά ἀνίατη ἀρρώστια γιά τούς καιρούς ἐκείνους, πού
σήμερα εὐτυχώς θεραπεύεται.
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Γιατί παιδιά ὁ Χριστός ἔστειλε τούς 10 λεπρούς στούς ἱερεῖς;
Ὁ Φριστός πού εἶναι ὁ καλύτερος παιδαγωγός τῶν ἀνθρώπων θέλησε νά
δοκιμάσει τήν πίστη τῶν δέκα λεπρῶν.
Ἐπίσης γιά νά βεβαιωθοῦν καί οἱ ἱερεῖς, πού κατεῖχαν σημαντική θέση, πώς
θεραπεύθηκαν καί δέν ἀποτελοῦσαν πλέον κίνδυνο γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους.
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Γιατί ἐνῶ θεραπεύθηκαν καί οἱ δέκα μόνο ὁ ἕνας γύρισε νά εὐχαριστήσει τόν
Εὐεργέτη του;
Ὁ πόνος τόσο καιρό εἶχε ἑνώσει τίς ζωές καί τῶν δέκα. Ἡ εὐτυχία τελικά τούς
χώρισε. Υαίνεται πώς ἐνθουσιάστηκαν τόσο ἀπό τή χαρά τῆς θεραπείας τους πού
ξέχασαν τόν Εὐεργέτη τους. Μόνο στόν πόνο τους θυμήθηκαν τό Θεό. Σώρα θέλησαν
νά μοιραστοῦν τή χαρά τους μέ τίς οἰκογένειες καί τά παιδιά τους. Εἶχαν ξαφνικά νά
κάνουν τόσες δουλειές πού ξέχασαν τόν Θεό! Ἡ πίστη καί ἡ ἐμπιστοσύνη πού ἔδειξαν
ἀρχικά στό Θεό δέν συνοδευόταν τελικά ἀπό τήν ἀγάπη.
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Μήπως τελικά εκτός ἀπό τή λέπρα τοῦ σώματος, ὐπάρχει καί ἡ λέπρα τῆς
ψυχῆς; Ἄν ναί, ποιά εἶναι;
‘Υπάρχει καί εἶναι ἡ ἀχαριστία!

Δ. ΣΟ ΤΝΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
Ἀλήθεια, παιδιά, ἔχουμε ἄραγε σκεφτεί ποτέ ὅτι καί ἐμείς οἱ ἴδιοι, πού ἴσως νά
μήν ἔχουμε κάποια σωματική ἀσθένεια, μπορεῖ νά ἔχουμε κολλήσει αὐτή τήν
μεταδοτική ἀσθένεια τῆς ψυχῆς πού λέγεται ἀχαριστία; Καί πώς ὄχι; Ὅταν γιά
παράδειγμα περνοῦν οἱ ἐβδομάδες καί δέν δίνουμε οὔτε μία ὤρα τήν Κυριακή γιά τόν
ἐκκλησιασμό, ὥστε νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τίς τόσες δωρεές Σου;
Ἤ πόσες φορές δέν ἀπευθυνθήκαμε στό Θεό νά μᾶς δώσει ἤ νά μᾶς σώσει ἤ νά
μᾶς βοηθήσει σέ κάποια δύσκολη ὥρα; Καί ὅταν ὁ Φριστός ἀπαντᾶ στά αἰτήματά μας,
ἀντί νά Σόν εὐχαριστοῦμε καί νά Σόν δοξολογοῦμε, γιά τήν ἐπιτυχία ἤ σωτηρία μας τί
κάνουμε; ἀπομακρυνόμαστε καί Σόν ξεχνᾶμε!
Καί τό διαχρονικό παράπονο τοῦ Ἰησοῦ ἐξακολουθεῖ νά ὐπάρχει: «Οὐχί οἱ δέκα
ἐκαθαρίσθησαν; Οἱ δέ ἐννέα ποῦ;»
Δέν μπορεῖ, παιδιά, κανένας μας νά ἀρνηθεῖ τά πλούσια δῶρα πού μᾶς χαρίζει ὁ
Φριστός. Καί πνευματικά καί ὑλικά. Ὑγεία, σωματική δύναμη, ἐργασία, συντήρηση,
τροφή, ροῦχα, κατοικία, γονεῖς, ἀδέλφια, πολύτιμους φίλους! Καί αὐτό τό ὀξυγόνο,
τόν ἀέρα, τόν ἤλιο, τό φῶς, τόν χρόνο, τή ζωή! Σίς ὀμορφιές τῆς γῆς καί τ΄ οὐρανοῦ, <.
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Εὐκαιρίες γιά μόρφωση τοῦ νοῦ καί τῆς ψυχῆς! Σό χολεῖο, τό Κατηχητικό, τήν
Ἐκκλησία....Σούς πνευματικούς πατέρες, τούς ἱερεῖς, τούς δασκάλους, τούς κατηχητές,
τούς γιατρούς<.Καί ποιός μπορεῖ νά ἀπαριθμήσει τίς ἄπειρες δωρεές τοῦ Θεοῦ;<<
Μποροῦμε ὅμως νά διακρίνουμε τήν εὐγμωμοσύνη ἀπό τήν ἀχαριστία. Ποιός εἶναι ὁ
εὐγνώμων καί ποιός ὁ ἀχάριστος ἄνθρωπος.
Πῶς βραβεύει ο Κύριος τήν εὐγνωμοσύνη τοῦ Σαμαρείτη;
<«ἀναστάς πορεύου ἡ πίστις σου σέσωκέ σε!» Μαζί μέ τήν σωματική
ὑγεία τοῦ χαρίζει καί τήν ψυχική. Ἡ ἐπιβράβευση γιά τήν εὐγνωμοσύνη πού ἔδειξε
ἦταν ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Ἕνα δῶρο ἀνώτερο ἀπό τό πρῶτο.
Ἡ ἐκκλησία μας δέεται γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας. Ἐπικαλεῖται τήν χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος γιά φωτισμό τῶν Φριστιανῶν. Ἡ ἐκκλησία δέν περιφρονεῖ τό σῶμα.
Σό ἀναγνωρίζει ὠς Ναό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί προσπαθεῖ νά μᾶς πεῖ νά τό
διατηροῦμε καθαρό καί ἄμωμο. Μᾶς προτρέπει νά φροντίζουμε καί γιά τά δύο, ἀρκεῖ
ἡ ψυχή μας νά μήν ὑποδουλώνεται στίς θελήσεις καί τίς ἐπιθυμίες τοῦ σώματος καί
γίνεται δούλη τῆς φθαρτῆς σάρκας. Γιατί τότε ὁ ἄνθρωπος γεμίζει ἀπό πάθη καί
ἐπιθυμίες. Σό σῶμα εἶναι ὑλικό, γήινο, ὁρατό, θνητό, φθαρτό. Ἡ ψυχή εἶναι πνεῦμα
ἄϋλο, νοερό, ἀόρατο, ἀθάνατο, ἄφθαρτο. Ἀπ’ὅλα αὐτά, παιδιά, καταλαβαίνουμε ὅτι
καθῆκον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά γνωρίζει τήν ἀξία τῆς ψυχῆς του καί νά ξέρει ποιό
εἶναι τό χρέος του ἀπέναντί της. Ἡ πνευματική ὑγεία χαρακτηρίζεται ἀπό τή βίωση
ἑνός πνεύματος εὐχαριστίας. Δέν εἶναι τυχαῖο πού τό μυστήριο τῶν μυστηρίων
ὀνομάζεται Θεία Εὐχαριστία. Καί δέν εἶναι δυνατόν νά μετέχουμε παιδιά τοῦ
Μυστηρίου τίς Κυριακές ἤ τίς ἑορτές, ἐνῶ ἡ ὑπόλοιπη ζωή μας νά χαρακτηρίζεται ἀπό
μιά μιζέρια, ἀχαριστία καί κατάθλιψη.
Ὅμως παιδιά τόν Θεό πρέπει νά Τόν εὐχαριστοῦμε μόνο γιά τίς εὐεργεσίες πού μᾶς
χαρίζει ἤ καί γιά τίς δοκιμασίες καί τά διαφορα προβλήματα πού παρουσιάζονται κατά
καιρούς στή ζωή μας;
«Ἐν παντί εὐχαριστεῖτε»! Εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ! Ἡ ἀπόλυτη ἐγγύηση καί
ἐμπιστοσύνη στό θέλημα Σου! Οἱ δοκιμασίες πού στέλνει ὁ Θεός εἶναι τά ὄργανα, τά
μέσα καί οἱ τρόποι, μέ τούς ὀποίους ὁ Θεός τούς δικαίους στηρίζει στήν ἀρετή καί τούς
ἁμαρτωλούς καλεῖ σέ μετάνοια. Διότι «Κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθημέν σου» ὅταν
πάσχουμε, τότε θυμόμαστε τόν Θεό. Ἀλλά, παιδιά, ὅσες δοκιμασίες καί νά περνᾶμε
θά ἔχουμε πάντα πολλούς λόγους νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό. (ὅπως ἀναφέραμε καί
παραπάνω)

ΤΝΘΗΜΑ: Δοξάζω καί εὐχαριστῶ τόν ἄπειρο καί τέλειο Θεό!!!
ΡΗΣΟ: «Ἐν παντί εὐχαριστεῖτε»
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Ε. ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΕΤΦΟΜΑΙ…..
Προσευχή εὐγνωμοσύνης
Ἰησοῦ, ύ πού δημιούργησες τούς Ἀγγέλους, καί εἶσαι Κύριος αὐτῶν τῶν
ἄυλων ὄντων, πού σέ δοξολογοῦν ἀσίγητα, έ δοξολογῶ, Ιησοῦ, πού
καλλώπισες ὅλα τά κτίσματα, ΄εὐχαριστῶ, γιατί μέ τό λογικό πού μοῦ
ἔδωσες τά βλέπω καί τά χαίρομαι.
Ἰησοῦ, πού μ΄ἕνα ου νεῦμα ἔφτιαξες τόν οὐρανό, ἐξομολογοῦμαι ὅτι μέ τό
βάρος τῶν ἀμαρτιῶν μου δέν μπορώ νά σηκώσω τό βλέμμα νά τόν δῶ.
Ἰησοῦ, πού κατασκεύασες τόν ἤλιο καί τή σελήνη, φώτισε τήν ψυχή μου.
Ἰησοῦ, πού διακόσμησες τόν οὐρανό μέ τ΄ἄστρα, κόσμησέ με, μέ τά
χαρίσματά ου.
Ἰησοῦ, πού ζωγράφισες τή γῆ μέ τά πολύχρωμα κι εὐωδιαστά λουλούδια,
κάνε νά βλαστάνει κι ἡ ψυχή μου ἄνθη τῶν ἀρετῶν.
Ἰησοῦ, πού ἔκανες νά βγάζουν τά δέντρα διάφορους ὡραίους καρπούς, πλούτισέ με, μέ τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος

(Toῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου)

Σ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΜΟΤ ΣΡΑΓΟΤΔΩΝΣΑ…..
ΣΗ ΧΑΡΑ ΣΟ ΜΟΝΟΠΑΣΙ
Σῆς χαρᾶς τό μονοπάτι
Σ’ οὐρανοῦ τό σκαλοπάτι
Βρῆκα τό Φριστό.
Μ’ ἔμαθε νά ἀγαπάω
Μ’ ἔμαθε νά τραγουδάω
Μ’ ἔμαθε νά ζῶ.
Δέν ἀλλάζω, δέν θά κάνω πίσω
Δέν μπορῶ χωρίς Αὐτόν νά ζήσω.
Σά πανιά μου διάπλατα θ’ ἀνοίξω
Σόν Φριστό ν’ ἀκολουθήσω.
Ἔλυσε τό πρόβλημά μου
κούπισε τά δάκρυά μου
Ὁ Ἰησοῦς Φριστός.
Ὁδήγησε τά βήματά μου
Σοῦ χρωστάω τήν χαρά μου
Μ’ ἔφερε στό φῶς.
Δέν ἀλλάζω, δέν θά κάνω πίσω
Δέν μπορῶ χωρίς Αὐτόν νά ζήσω.
Σά πανιά μου διάπλατα θ’ ἀνοίξω
Σόν Φριστό ν’ ἀκολουθήσω.

ΚΑΛΟΚΑΡΔΕ
Ἀνοῖξτε ὅλοι τό σεντούκι τῆς καρδιᾶς
καί ξεχωρίστε ὅλα τ’ ἄχρηστα μέ μιᾶς
πέταγμα τό μῖσος τό κακό
φύλαγμα ἡ ἀγάπη καί τό φῶς
καί στό Φριστό μας παραδῶστε τά κλειδιά.
άν τό περιστέρι
πού φέρνει τήν εἰρήνη
σάν τό φῶς τοῦ ἤλιου
πού φέρνει ζεστασιά
πάντα γαληνεύει καί ξέρει νά φωτίζει
μιά καλοσυνάτη ὀρθάνοιχτη καρδιά.
Πού ὅλο γελάει καί τραγουδᾶ
πού ἀγαπάει ὅλον τόν κόσμο
καί σκορπάει τή χαρά.
Καί ὅταν στῆς γῆς τήν ἀγκαλιά
θά γίνουν ὅλα μιά γιορτή
θά ‘χει νικήσει ἡ ἀρετή.
Ἀνοίξτε ὅλοι τό σεντούκι τῆς καρδιᾶς
καί ξεχωρίστε ὅλα τ’ ἄχρηστα μέ μιᾶς
πέταγμα ἡ ζήλεια, ἡ πονηριά
φύλαγμα ἡ πίστη, ἡ ἁπλοχεριά
καί στό Φριστό μας παραδῶστε τά κλειδιά.
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Ζ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΜΟΤ ΖΩΓΡΑΥΙΖΟΝΣΑ……

Ἀπό τούς δέκα λεπρούς μόνο ὁ ἕνας γύρισε νά εὐχαριστήσει τόν Θεό!!!!!!!!
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