ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΜΕΗΝΙΑ
ΜΕΑ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ

πλάληεζηο δεθάηε ἕθηε:

««Ὁ
Ὁ Θ
Θεεόόςς ἀ
ἀγγά
άππηη ἐἐσσττίίνν»»!!

(Α΄Ἰσ. δ΄ 8).

Ὅηαλ ὁ Θεφο ὁδεγῇ θάπνπ ηά βήκαηά καο ἄο κή δηζηάδνπκε λά βαδίζνπκε ηφλ δξφκν πνχ κᾶο
ὑπνδεηθλχεη. Γηφηη θεῖλνο ζά θξνληίζῃ ὥζηε λά θάλῃ ηφλ δξφκν αὐηφ, ὅζν δχζθνινο θαί ἄλ εἶλαη, ὄρη κφλν βαηφ,
ἀιιά θαί θσηεηλφ, γηά λά θζάζνπκε ἀζθαιεῖο ζηή ζσηεξία θαί ηή ιχηξσζη.
Πξέπεη λά ἔρνπκε ἐκπηζηνζχλε ζηά πξνζηάγκαηα ηνῦ Κπξίνπ, ἔζησ θαί ἄλ κᾶο θαίλσληαη αὐηά δχζθνια
θαί ἀλεθάξκνζην. « Θεφο ἀγάπε ἐζηίλ»! Παηδηά, ὁ Θεφο ἀγαπᾷ ηφλ ιαφλ Σνπ! Μᾶο ἀγαπᾶ!!!
Ὅκσο ἡ ἀραξηζηία, ἡ ἀγλσκνζχλε θαί ἡ ἀληαξζία καο δέλ εἶλαη δπλαηφλ παξά λά πξνθαιέζνπλ ηήλ ζεία
δηθαηνζχλε. Μήλ πξνθαινῦκε κέ ηήλ ἁκαξησιφηεηά καο, ηήλ ἀζχλεηε δηαγσγή, ηή ζξαζχηεηα θαί ηήλ
ἀκεηαλνεζία καο ηφλ ηξηζάγην Θεφ. Θά γπξίζῃ ἀιινῦ ηφ πξφζσπφ Σνπ ἀπφ κᾶο θαί ηφηε ἀιινίκνλν.
«Μή ἀποζηρέψῃς ηό πρόζωπόν ζοσ ἀπ’ ἐμοῦ» ἱθεηεχεη ὁ Γαβίδ. (Φαι. ξκβ΄7)
Γηά λά ηφ ἐλλνήζνπκε αὐηφ θαιχηεξα ζά ζᾶο δηεγεζῶ κηά δηδαθηηθή ἱζηνξία ἀπφ ηήλ Ἁγία Γξαθή.
ΓΙΗΓΗΙ:

’Eτόλμησαν! ’Aψήφησαν…ττόόνν κκίίννδδυυννοο!

(Άξηζκνί, θεθ. ηγ΄-ηδ΄)

Οἱ Ἰζξαειίηεο ἔρνπλ θζάζεη ζηήλ ἔξεκν Φαξάλ, πνχ εἶλαη θνληά ζηή Υαλαάλ, ηή γῆ πνχ εἶρε ὑπνζρεζῆ ὁ
Κχξηνο λά δψζῃ ζηφ ιαφ ηνπ. Κη ὁ Μσυζῆο θαη’ ἐληνιήλ ηνῦ Κπξίνπ δηαιέγεη δψδεθα ἄλδξεο, ἕλαλ ἀπφ θάζε
θπιή, γηά λά πᾶλε λά θαηαζθνπεχζνπλ ηή γῆ ηῆο ἐπαγγειίαο. Οἱ δψδεθα ἄλδξεο θεχγνπλ. Πξέπεη λά ἐμεηάζνπλ
ηά πάληα: Σήλ ρψξα, ηίο πφιεηο, ηφλ ιαφ πνχ θαηνηθεῖ ἐθεῖ, ηφ ἔδαθνο θαί ηνχο θαξπνχο πνχ παξάγνληαη.
Ἡ ἐμεξεχλεζίο ηνπο θξάηεζε ζαξάληα ἡκέξεο. Καί βξῆθαλ ηήλ γῆ ὅπσο ηήλ ἤζειαλ. Ὅ,ηη ηνχο εἶρε
ὑπνζρεζῆ ὁ Θεφο ἦηαλ ἀιήζεηα. Γῆ ηφζν πινχζηα θαί εὔθνξε ὥζηε λά κπνξῇ λά πῇ θαλείο: «Γῆν ρέουσαν γάλα
καί μέλι». Ἦηαλ ἡ ἰδαληθή ρψξα, ἡ ρψξα εἰο ηήλ ὁπνία ὁ θαζέλαο ζά ἤζειε λά δῇ.
Φπζηνινγηθά ζά ἔπξεπε λά ἦηαλ πνιχ ραξνχκελνη. Ἀπελαληίαο νἱ Ἰζξαειίηεο θαηάζθνπνη ἐδεηιίαζαλ,
ὠιηγνςχρεζαλ. πηζηξέθνληαο ζηήλ ἔξεκν Φαξάλ, ὁκηινῦλ ζηφλ Μσυζῆ θαί ηνχο ζπκπαηξηῶηεο ηνπο
κεγαινπνηῶληαο ηά πξάγκαηα. πέξλνπλ παληνῦ ηφλ παληθφ. Σνχο ὁκηινῦλ θπζηθά γηά ηήλ εὔθνξε γῆ θαί ηνχο
δίλνπλ ηνχο λφζηηκνπο θαξπνχο πνχ εἶραλ θέξεη ἀπφ ἐθεῖ. Ἀιιά ηνχο ὁκηινῦλ θαί γηά ἕλα ιαφ πνιχ δπλαηφ, γηά
πφιεηο ηξηγπξηζκέλεο ἀπφ ὑςειά, ἀπφξζεηα ηείρε θαί γηά ἄλδξεο γηγαληφζσκνπο πνχ ηά θπιᾶλε.
--- «κεῖο κπξνζηά ηνπο κνηάδακε ζάλ ἀθξίδεο», θψλαδαλ ραξαθηεξηζηηθά.
Σά ιφγηα ηνπο αὐηά θάλνπλ ηφλ ιαφ, πνχ ηφζν εὔθνια ἔραλε ηήλ ἐκπηζηνζχλε ηνπ ζηφ Θεφ, λά θιαίῃ.
Φνβνῦληαη νἱ Ἰζξαειίηεο, δέλ ζέινπλ λά πξνρσξήζνπλ. παλαζηαηνῦλ θαηά ηνῦ Μσυζῆ θαί ηνῦ Θενῦ.
Ὀλιγοψυχοῦν. «Ἦηαλ θαιχηεξα λά εἴρακε κείλῃ ζηήλ Αἰγππην θαί λά πεζαίλαλε ἐθεῖ παξά ζ’ αὐηή ηήλ ἔξεκν»!
Γογγύζουν. «Γηαηί ὁ Θεφο κᾶο ἔθεξε λά πνιεκήζνπκε κέ ηνχο θαηνίθνπο ηῆο μέλεο αὐηῆο ρψξαο»;
Ναί, ἔρνπλ μεράζεη ηίο ἀλαξίζκεηεο ηνῦ Θενῦ εὐεξγεζίεο θαί βηαζηηθά παίξλνπλ ηήλ κεγάιε ἀπφθαζη,
λά δηαιέμνπλ ἕλαλ ἀξρεγφ θαί λά γπξίζνπλ πίζσ ζηήλ Αἴγππην!
Καί ηφηε δχν ἀπφ ηνχο δψδεθα θαηαζθφπνπο, ὁ Ἰηζοῦς ηνῦ Νασῆ θαί ὁ Χάλεβ, δηαρσξίδνπλ ηήλ ζέζη
ηνπο. Γχν λένη, ρσξίο πεῖξα ἀξρεγνῦ, ζηέθνπλ κπξνζηά ζέ δπφκηζη ἑθαηνκκχξηα ἐμαγξησκέλνπ ιανῦ. Γέλ
παξαζχξνληαη ἀπφ ηφ ξεῦκα δεηιίαο θαί ὀιηγνπηζηίαο. Γέλ ἀδηαθνξνῦλ νὔηε θαί ζησπνῦλ. Ἀιιά κέ ἀλδξεία,
γελλαηφηεηα, ζζέλνο, παξξεζία, ηφικε θαί ἡξστζκφ, δηακαξηχξνληαη, ζρίδνπλ ηά ξνῦρα ηνπο ἀπφ ἱεξή ἀγαλάθηεζη
θαί πξνζπαζνῦλ λά ἐκςπρψζνπλ ηνχο πνιινχο.
--«Συμπατριῶτες μας γιατί φοβᾶστε, γιατί θέλετε νά γυρίσετε στήν Αἴγυπτο; Ἡ χώρα πού

κατασκοπεύσαμε εἶναι ἰδανική. Ὁ λαός της εἶναι ἀνυπεράσπιστος. Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας,
ἔχουμε τήν εὔνοιά Του, θά τούς νικήσουμε μέ τήν δύναμί Του. Μήν εἶσθε ὀλιγόπιστοι, …».
Οἱ δχν ζαξξαιένη λένη ὁκηινῦλ κέ ηήλ γιῶζζα ηῆο ἐιπίδαο ζηφλ Θεφ. Ὅκσο, νἱ ζθιεξνηξάρεινη
Ἰζξαειίηεο ἀληηδξνῦλ θαί κάιηζηα πνιχ ἄζρεκα. Ἦηαλ ηφζν ἀλαζηαησκέλνη, ὥζηε ζθέθζεθαλ λά ηνχο
ζθνηψζνπλ ιηζνβνιῶληαο ηνπο.  Ἰεζνῦο θαί ὁ Υάιεβ δηαηξέρνπλ κεγάιν θίλδπλν.
Ὅινη ἐλαληίνλ δχν. Σί ζά θάλνπλ; ’ αὐηέο ηίο πεξηπηψζεηο ηήλ ἀπάληεζη ηήλ δίλεη ὁ ἴδηνο ὁ Κχξηνο!
Πξίλ πξνθζάζνπλ νἱ Ἰζξαειίηεο λά πάξνπλ ηίο πέηξεο ζηά ρέξηα ηνπο γηά λά ιηζνβνιήζνπλ ηνχο λένπο
ἐπελέβε ὁ Θεφο. Ἡ λεθέιε, πνχ κέρξη ηψξα ηνχο ὁδεγνῦζε, ἄζηξαςε θαί ἔιακςε ἀπφ ηή δφμα ηνῦ Κπξίνπ.
ηάζεθε ἐπάλσ ζηή θελή ηνῦ Μαξηπξίνπ θαί ηνχο ἐκπφδηζε λά θηλεζνῦλ. Ἔκεηλαλ ἐθεῖ, ἀπνιηζσκέλνη, ἀθίλεηνη!
Πέθηεη ζηά γφλαηα ὁ Μσυζῆο, παξαθαιεῖ ζεξκά ηφλ Θεφ λά ἀπνζχξῃ ηήλ δίθαηε ὀξγή ηνπ θαί λά δείμῃ γηά
κηά ἀθφκε θνξά ηφ κεγάιν ἔιεφο Σνπ θαί ηήλ δχλακί Σνπ. Σνῦ δεηᾶ λά ζπγρσξήζῃ ηφλ ἐπαλαζηαηεκέλν ιαφ ηνπ,
ζχκθσλα κέ ηήλ δηθή ηνπ ἀλεμάληιεηε θαισζχλε, ὅπσο ηνχο εἶρε ζπγρσξήζεη ηφζεο θνξέο ἀπφ ηφηε πνχ ηνχο
ἔβγαιε ἀπφ ηήλ ζθιαβηά ηῆο Αἰγχπηνπ.
Καί ὁ Θεφο ηῆο ράξηηνο ηνχο ζπγρσξεῖ, ἀιιά θαλεξψλεη θαί ηήλ ζεία δηθαηνζχλε ηνπ.

11

 Οἱ δέθα ἀπφ ηνχο δψδεθα θαηαζθφπνπο, πνχ γπξίδνληαο ἀπφ ηήλ ἐμεξεχλεζη ἔθαλαλ ἀπαηζηφδνμε ἀλαθνξά θαί
πξνθάιεζαλ ηφλ γνγγπζκφ ηνῦ ιανῦ, πξνζβάιινληαη ἀπφ ζαλαηεθφξα κνιπζκαηηθή ἀζζέλεηα θαί πεζαίλνπλ.
 Ὅινη ὅζνη ἐγφγγπζαλ ἐλαληίνλ ηνῦ Κπξίνπ ζά ἀθήζνπλ θη αὐηνί ηήλ ηειεπηαία ηνπο πλνή ζηήλ ἔξεκν. Οὔηε
αὐηνί ζά δνῦλ ηήλ γῆ ηῆο ἐπαγγειίαο.
 Σά παηδηά ηνπο ὅκσο, ἀθνῦ παηδαγσγεζνῦλ θαζψο ζά πεξηπιαλῶληαη ζαξάληα ρξφληα ζηήλ ἔξεκν, ζά
εἰζέιζνπλ ζηή γῆ Υαλαάλ.
 Ἀπφ ὅινπο ηνχο κεγάινπο κφλνλ νἱ δχν , ὁ Ἰεζνῦο ηνῦ Ναπῆ θαί ὁ Υάιεβ ζά δνῦλ ηήλ γῆ ηῆο ἐπαγγειίαο. Αὐηνί
πνχ κέ παξξεζία, ηφικε θαί ἡξστζκφ δηακαξηχξνληαη. Αὐηνί πνχ ηνικνῦλ λά πᾶλε ἀληίζεηα ζηφ ξεῦκα ηῆο δεηιίαο
θαί ηῆο ἀζεβείαο πξφο ηφλ Θεφ.
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ:

Ποιό σημεῖο τῆς ἱστορίας σᾶς ἐντυπωσιάζει περισσότερο;
(…) σζηά! Ἡ ζηάζηο ηνῦ Ἰεζνῦ ηνῦ Ναπῆ θαί ηνῦ Υάιεβ. Ναί, εἶλαη  «γελλαηφηεηα» λά κή παξαζχξεζαη ἀπφ ηφ
ξεῦκα δεηιίαο θαί ὀιηγνπηζηίαο θαί  «ηφικε», λά ἐθθξάδῃο ηήλ γλψκε ζνπ θαί λά ηά βάδῃο κέ δπφκηζη
ἑθαηνκκχξηα ἐπαλαζηαηεκέλσλ ἀλζξψπσλ. Κπξίσο ὅκσο, εἶλαη  «ἡξστζκφο» λά ἀληηζηέθεζαη κέ θίλδπλν ηῆο
δσῆο ζνπ θαί κέ «παξξεζία» λά δηαθεξχζζῃο ἐλψπηνλ ὅισλ ηήλ πίζηη ζνπ ζηή δχλακη θαί ηήλ πξνζηαζία ηνῦ
Θενῦ. Ναί, ὁ Ἰεζνῦο ηνῦ Ναπῆ θαί ὁ Υάιεβ «ἐτόλμησαν»! «Ἀψήφησαν» ηφλ θίλδπλν θαί ὁ Κχξηνο ἔθαλε
θαλεξή ηήλ παξνπζία ηνπ! Σνχο ἐπξνζηάηεπζε θαί ηνχο ἐδφμαζε!

Ἄς ἔλθουμε ὅμως στό σήμερα. Τί γίνεται γύρω μας κι ἐμεῖς τί πρέπει νά κάνουμε;
(…) Φπζηθά! Λέκε: Ὅινη ἔηζη θάλνπλ! Ὅινη ἔηζη θέξνληαη! Πῶο κπνξῶ ἐγψ λά θάλσ δηαθνξεηηθά, ἀθνῦ δῶ καδί
ηνπο; Καί κέ αὐηή ηήλ δηθαηνινγία ἀθνινπζνῦκε ηνχο πνιινχο θαί ζπκκνξθψλνπκε ηήλ δσή καο κέ αὐηνχο.
Λνηπφλ, παηδηά, ὄρη! Γέλ ἀθνινπζνῦκε κέ θιεηζηά κάηηα ηφλ θαζέλα θαί πηφ πνιχ ηνχο ζπλνκειίθνπο καο.
Ἔρνπκε ηνχο «πλεπκαηηθνχο Παηέξεο», αὐηνί ζά εἶλαη ηά ζηεξίγκαηα ζηήλ ὀξζή πλεπκαηηθή καο δσή. Οἱ
ὁδνδεῖθηεο, πνχ ζά κᾶο δείρλνπλ ηφλ δξφκν θαί ζά κᾶο πξνθπιάζζνπλ ἀπφ ηίο θαθνηνπηέο.
Βαδίδνπκε κέ ἀζθάιεηα, ὅηαλ ἔρνπκε πεδάιην θαί ππμίδα ιέγεη ὁ κέγαο Βαζίιεηνο. Υσξίο πλεπκαηηθφ
ζχκβνπιν κνηάδνπκε κέ πινῖν ἀθπβέξλεην, πνχ βξίζθεηαη ζηή δηάζεζη ηῶλ ἀλέκσλ, ρσξίο ζηαζεξή πνξεία θαί
ρσξίο πξνζαλαηνιηζκφ.
Καί ἡ ζπλεζηζκέλε ἔλζηαζηο: «Μά μόνος μου, μήπως πρέπει νά συμβιβαστῶ»;
(….) Ναί, παηδηά, μέξνπκε ηφ: «Ἕλαο θνῦθνο δέλ θέξλεη ηήλ ἄλνημη». Δἶλαη ζσζηφ! Ἀιιά μέξνπκε θαί «ηφ ιάιεκα
ηνῦ πξψηνπ θνχθνπ γίλεηαη πξνζθιεηήξην, γηά λά ιαιήζνπλ θη ἄιινη θνῦθνη»! Σνλίδεη ὁ Ἱεξφο Υξπζφζηνκνο: 
«Ἀρκεῖ εἷς ἄνθρωπος ζήλῳ πεπσρωμένος ὁλόκληρον διορθώζαζθαι δῆμον».

* * *
άλ ἡ Παιαηά Γηαζήθε πξνβάιιεη ηέηνην ἡξστζκφ, πῶο ἐκεῖο, πνχ δνῦκε ζηήλ ἐπνρή ηῆο ράξηηνο ζά
ὑζηεξήζνπκε; Πῶο λά ἀγλνήζνπκε ηνχο Μάξηπξεο ηῶλ πξψησλ ρξηζηηαληθῶλ ρξφλσλ, ηνχο ζίνπο, ηνχο
Νενκάξηπξεο, πνχ ἀληηζηάζεθαλ κέ γελλαηφηεηα ζηίο ἀπεηιέο ηῶλ ηπξάλλσλ; Ἄλζξσπνη ἦηαλ θη αὐηνί ὅπσο θη
ἐκεῖο θαί νἱ ζπλζῆθεο πνχ ἔδεζαλ θαζφινπ, κά θαζφινπ εὐλντθέο. Πνιιά ηά παξαδείγκαηα ἁγίσλ πνχ πξνρψξεζαλ
θφληξα ζηφ ξεῦκα, ἀςήθεζαλ ηφλ θίλδπλνλ, ηφικεζαλ θαί λίθεζαλ κέ ηήλ δχλακη ηνῦ Θενῦ!
 Γψδεθα ἀγξάκκαηνη ςαξάδεο ἀιιάδνπλ ηφλ θφζκν ὅιν.
 Μφλνο ὁ Μέγαο Ἀζαλάζηνο ἀγσλίζηεθε γηά ηήλ ξζφδνμε πίζηη, ὅηαλ νἱ ἀξεηαλνί ἀπεηινῦζαλ ηήλ ξζνδνμία.
 Μφλνο ὁ ἅγηνο Κνζκᾶο ὁ Αἰησιφο μεθίλεζε ηίο ἱεξαπνζηνιηθέο πεξηνδεῖεο ηνπ, γηά λά ζψζῃ ηφ γέλνο ἀπφ βέβαην
ἐμηζιακηζκφ.
 Μφλνη νἱ Ἅγηνη, ἀιιά καδί κέ ηφ Θεφ!
κεῖο ζά θνβεζνῦκε, ζά κᾶο παξαζχξῃ ηφ ξεῦκα ηνῦ θφζκνπ; Μή γέλνηην.
Ἄο θάλνπκε, παηδηά, ζχλζεκά καο ηήλ δηδαρή ηνῦ ἱεξνῦ Υξπζνζηφκνπ:
ΤΝΘΗΜΑ:

«Κρείζζων εἷς ποιῶν ηό θέλημα ηοῦ Κσρίοσ ἤ μσρίοι παράνομοι».

(Ἀμίδεη πεξηζζφηεξν ὁ ἕλαο πνχ ἐθαξκφδεη ηφ ζέιεκα ηνῦ Κπξίνπ παξά κπξηάδεο ἄλζξσπνη πνχ δνῦλ ζηήλ ἁκαξηία).

Ἄο πξνζέμνπκε, παηδηά, ὥζηε ὁ εὐεξγέηεο καο Θεφο λά κή γπξίζῃ θαί λά κή ζηξέςῃ ἀιινῦ ηφ γεκᾶην
γαιήλε, εἰξήλε, θῶο θαί ἁγηφηεηα ἡκεξψηαην πξφζσπφ Σνπ. Πφζν κᾶο ζηνηρίδεη ἄλ θάπνηνο πνχ κᾶο ἀγαπᾷ γπξίδῃ
ἀιινῦ ηφ πξφζσπφ ηνπ, ὅηαλ κᾶο ζπλαληήζῃ! θεθζῆηε πψο ζά λνηψζνπκε ἐάλ ἀπνζηξέθῃ ἀπφ κᾶο ηφ παλάγην
πξφζσπφ Σνπ ὁ Γεκηνπξγφο θαί παληνθξάησξ Θεφο. Μή γέλνηην.
ΠΡΟΔΤΥΗ:
«Κχξηε, έ παξαθαινῦκε, ξῖμε ηφ πξνζηαηεπηηθφ βιέκκα νπ ἐπάλσ καο θαη πξνζηάηεπζέ καο ἀπφ ηίο
ἀπεηιέο θαί ηίο θνβέξεο ηῶλ ἐρζξῶλ θαί δῶζε καο ἐλίζρπζη θαί ράξη λά ιαινῦκε ηφλ ιφγνλ νπ κέ πνιιή
παξξεζία, λά κηινῦκε γηά έλα ἐθεῖ πνχ θαίλεηαη λά βαζηιεχῃ ἡ ἀπηζηία. Βνήζεζέ καο, Κχξηε, λά δψζνπκε
ἀθνξκή ζηνχο ἐρζξνχο ηνῦ ηαπξνῦ νπ, πνχ ἔκαζαλ λά πνιεκνῦλ ηήλ πίζηη, λά θαηαιάβνπλ ὅηη
καηαηνπνλνῦλ». Ἀκήλ.
ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ:Παιαηά Γηαζήθε (Ἀξηζκνί ηγ΄ηδ΄). ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ: σηῆξαο, Λπδία.
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