ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΜΕΗΝΙΑ
ΜΕΑ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ

πλάληεζηο δεθάηε ἑβδόκε:

«ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ»; ΟΧΙ….!

ΔΙΑΓΩΓΗ:
Γέλ ζά ἀθνινπζήζνπκε ηό ξεῦκα…..!
Σξαγηθό ἦηαλ ἕλα γεγνλόο πνύ ζπλέβε ζηήλ Ἀκεξηθή. Αηνθίλεην ρηππᾶ θαί ηξαπκαηίδεη θάπνην λέν. Ὁ λένο
ζθαδάδεη θάησ, ζηή κέζε ηνῦ δξόκνπ. Ὁ ὁδεγόο ἀδηάθνξνο θεύγεη. Πιεζηάδνπλ ιίγνη ἄλζξσπνη, ἀιιά κέλνπλ
ἀκέηνρνη, κόλν ζηέθνπλ ἐθεῖ θαί θνηηάδνπλ ἀδηάθνξα. έ ιίγν θζάλεη ἕλαο δεκνζηνγξάθνο-θσηνξεπόξηεξ. Ἀιιά θη
αηόο ἀληί λά ζπεύζῃ λά βνεζήζῃ ηό λέν, λά θαιέζῃ ἀζζελνθόξν, ηξαβνῦζε θσηνγξαθίεο. Βηαδόηαλ λά
ἐλεκεξώζῃ ηήλ ἐθεκεξίδα ηνπ! Ἀξγόηεξα ἐκθαλίδνληαο ηίο θσηνγξαθίεο κέλεη ἄθσλνο, ινύδεηαη ζηά δάθξπα,
πλίγεηαη ζηνύο ιπγκνύο. Ὁ λένο ηῆο θσηνγξαθίαο ἦηαλ ηό παηδί ηνπ! …
Λέκε: Πνῦ λά κπιέθσ ηώξα ἐγώ; Καί ἀθνινπζνῦκε ηό ζύλζεκα ηνῦ ἀδηαθόξνπ. «Βλέπε καί πέρνα»,
κήλ λνηάδεζαη γηά θαλέλα θαί γηά ηίπνηα. Νά εἶζαη ἀμέριμνος θαί ἀνέμελος. Νά εἶζαη «ἀδιάφορος».
Πνῦ εἶλαη ηό ἐλδηαθέξνλ, ἡ ἀγάπε πξόο ηόλ ζπλάλζξσπνλ, ηόλ πιεζίνλ; Υάζεθε;
ήκεξα, παηδηά, ζά ζπκεζνῦκε ηήλ παξαβνιή ηνῦ θαινῦ ακαξείηνπ. Ἡ θιαζζηθή παξαβνιή πνύ, κεηά
ηήλ παξαβνιή ηνῦ ἀζώηνπ, εἶλαη αηή πνύ πεξηγξάθεη ὅιν ηό κεγαιεῖν ηνῦ Θενῦ θαί ὅιν ηό πεξηερόκελν ηῆο
πίζηεώο καο.

««Κ
Κaaii ττίίςς ἐἐσσττίί μμοουυ π
πλληησσίίοονν»»;;

ΓΙΗΓΗΙ: (Λνπθ. η΄25-37)
(Λνπθ. η΄ 29)
Σό δεύηεξν αηό ἐξώηεκα ηνῦ λνκηθνῦ ἦηαλ θαζαξή πεθθπγή. Ἀθνῦ ληξνπηάζηεθε κέ ηό πξῶην,
δεηῶληαο ηάρα λά κάζῃ ηό «ηί ποιήζαρ ζωήν αἰώνιον κληπονομήζω;», πξᾶγκα πνύ ἦηαλ βαζηθό θαί γλσζηό
ζέ θάζε Ἰνπδαῖν, ἁξπάρηεθε ἀπό κηά ιεπηνκέξεηα, γηά λά δηθαηνινγεζῇ. «Τίρ ἐζηί μος πληζίον»;
Καί ὁ Κύξηόο καο Ἰεζνῦο Υξηζηόο, ὁ Θεάλζξσπνο θαί Ννκνδόηεο, ἀληί γηά ἄιιε ἀπάληεζη θαί ςειέο
ζεσξίεο ἔθεξε ἕλα παξάδεηγκα κέζα ἀπό ηή δσή. Γηεγήζεθε ηήλ παξαβνιή ηνῦ Καλοῦ Σαμαπείηος.

* * *
Κάπνηνο ἄλζξσπνο θαηέβαηλε ἀπό ηήλ Ἱεξνπζαιήκ ζηήλ Ἰεξηρώ. έ κηά ζηξνθή ἑλόο ἐξεκηθνῦ δξόκνπ
βξίζθεηαη πεξηηξηγπξηζκέλνο ἀπό ζπκκνξία ιεζηῶλ. έ δεπηεξόιεπηα εἶλαη ζηά ρέξηα ηνπο. Σόλ ρηππνῦλ, ηόλ
ιεζηεύνπλ, ηόλ πιεγώλνπλ θαί ηόλ πεηνῦλ ζηή ξεκαηηά. Ἀλαζηελάδεη ὁ πιεγσκέλνο, θσλάδεη, δεηᾶ βνήζεηα. Ἀιιά
ὁ δξόκνο εἶλαη ἐξεκηθόο θαί νἱ δηαβάηεο ιηγνζηνί.
 Καηά ζύκπησζηλ ὅκσο θάπνηνο ἱεξέαο θαηεβαίλεη ηόλ ἐξεκηθό δξόκν αηή ηήλ ὥξα. Ἀθνύεη ηό βνγγεηό, ἀιιά
ἀδηάθνξνο πεξλάεη ἀπὀ ηό ἀπέλαληη κέξνο ηνῦ δξόκνπ θαί θεύγεη, ρσξίο λά δώζῃ ζηό «ἄνθρωπο» θακκία
βνήζεηα.
 Μεηά ἀπό ιίγν λά, θη ὁ δεύηεξνο ὁδνηπόξνο, ἕλαο Λεπΐηεο. Ἀθνύεη ηό θιάκα, ηό βνγγεηό ηνῦ ἀλζξώπνπ πνύ
δεηᾶ βνήζεηα, ἀιιά «ἰδών ἀνηιπαπῆλθεν». Ἔθπγε θη αηόο.
 Καί πιεζηάδεη ζέ ιίγν ὁ ηξίηνο ὁδνηπόξνο. Δἶλαη ακαξείηεο, δέλ εἶλαη Ἰνπδαῖνο. Ξερσξίδεη ἐμσηεξηθά, ἀιιά
μερσξίδεη θαί ἐζσηεξηθά. Γέλ εἶλαη ἀδηάθνξνο, ζθιεξόο. ηακαηᾶ, ἀθνπγθξάδεηαη. Βιέπεη θάησ ζηή ξεκαηηά
«ἄνθρωπο πληγωμένο». Καηεβαίλεη ἀπό ηό δῶν ηνπ θαί πιεζηάδεη. Ἄλζξσπνο πληγκέλνο ζηά αἵκαηα,
κηζνπεζακέλνο! Λππᾶηαη, πνλᾶ ἡ ςπρή ηνπ. Ἀκέζσο πξνρσξεῖ ζηό ἔξγν ηῆο ἀγάπεο. Λάδη θαί θξαζί ἔρεη καδί ηνπ.
Σνῦ πιέλεη ηίο πιεγέο κέ θξαζί γηά λά θαζαξίζνπλ. Κη ὕζηεξα κέ ιάδη, λά καιαθώζνπλ. πηδέλεη ηά ηξαύκαηά ηνπ
κέ πνιιή πξνζνρή θαί θξνληίδα. Καί ὕζηεξα; Ὤ ὕζηεξα! Σόλ παίξλεη ζηήλ ἀγθαιηά ηνπ! Σόλ ἀλεβάδεη κέ ζηνξγή
εἰο ηό δῶν ηνπ, ηόλ ἀζθαιίδεη θαί μεθηλᾶ. Σόλ κεηαθέξεη ζηό πιεζηέζηεξν παλδνρεῖν γηά λά ζπλερίζῃ ηήλ
πεξηπνίεζη. Κάζεηαη ὅιε ηήλ λύρηα καδί ηνπ θαί ηόλ θξνληίδεη. Σό πξσί πξέπεη λά θύγῃ. Ὅκσο δέλ ηόλ ἀθήλεη
κόλν. Καιεῖ ηόλ παλδνρέα, ηνῦ δίλεη δύν δελάξηα (ρξήκαηα) θαί ηνῦ ιέγεη: --«Περιποιήσου τον γιά νά γίνῃ

καλά. Καί ὅ,τι ξοδεύσῃς παραπάνω, ἐγώ, ὅταν ἐπιστρέψω εἰς τήν πατρίδα μου καί περάσω πάλι ἀπ’
ἐδῶ, θά σοῦ τά ἐξοφλήσω».

* * *
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου;

ΤΤόό μμεεγγα
αλλεεῖῖοο ττῆῆςς χχρριισσττιια
αννιικκῆῆςς ἀ
ἀγγά
άππηηςς!!
Ἡ κεγάιε ἀιήζεηα ηῆο «θυσίας» ηνῦ Υξηζηνῦ. Ὁ Χριστός εἶλαη ὁ Καλός Σαμαρείτης! Πεζκέλνο ζηή
ιεζηνζπκκνξία ηνῦ δηαβόινπ ὁ ἄλζξσπνο, ἦηαλ πιεγσκέλνο, θαηαδηθαζκέλνο ζέ ζάλαην. Μόλν ἕλαο κπνξνῦζε
λά ηόλ βνεζήζῃ. Ἐκεῖνορ, πνύ νἱ ἐρζξνί ηνπ ηόλ ὠλόκαζαλ ακαξείηε γηά λά ηόλ βξίζνπλ. Ναί, ὁ Ἰηζοῦρ
Χπιζηόρ θαηέβεθε ἀπό ηόλ νξαλό. Ἔζθπςε κέ ἀγάπε ζηό πιεγσκέλν ἄλζξσπν. Σόλ πεξηπνηήζεθε, ηόλ
παξεγόξεζε, ηόλ πῆξε ζηόλ ὦκν ηνπ. ηαπξώζεθε γη’ αηόλ! Ἔπιπλε ηόλ ἁκαξησιό ἄλζξσπν κέ ηό παλάγην Αἷκα
ηνπ! Καί ηόλ ὡδήγεζε ζηό παλδνρεῖν,  ζηήλ Ἐκκληζία. ηήλ θθιεζία, ἐθεῖ πνύ ὁ θάζε ἁκαξησιόο βξίζθεη ηή
ράξη, πνύ πιέλεηαη ἀπό ηίο πιεγέο ηῆο ἁκαξηίαο, πνύ ζεξαπεύεηαη!
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Ὁ Υξηζηόο ἔγηλε ζπζία γηά κᾶο. Δἶλαη ηό αἰώλην παξάδεηγκα ηῆο αηνζπζίαο. Ὅινη νἱ ἄλζξσπνη ηῆο ἀγάπεο
ηό παξάδεηγκά ηνπ ἀθνινπζνῦλ. Υσξίο Υξηζηό νἱ ἄλζξσπνη εἶλαη ζθιεξνί, ἀζπγθίλεηνη. Βιέπνπλ ηόλ ζπλάλζξσπό
ηνπο λά πνλᾶ θαί κέλνπλ «ἀδιάφοροι». Ὅπνηνο ὅκσο πηζηεύεη ζηό Υξηζηό, ζπγθηλεῖηαη ἀπό ηόλ πόλν, ηό δξᾶκα
ηνῦ ἄιινπ θαί ἀθνινπζεῖ ηό παξάδεηγκά ηνπ. Ὄρη ινηπόλ ζηό «ὅινη ἔηζη θάλνπλ», ἀιιά «ἐγώ θάλσ ὅ,ηη ζέιεη ὁ
Θεόο! Μέ ηήλ βεβαηόηεηα ὅηη πνξεύνκαη ζσζηά».

Τί λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀδιαφορία, τή ραθυμία καί τή χλιαρότητα πίστεως;

 Σήλ ζηηγκή πνύ θαιεῖζαη γηά ἀγῶλεο πλεπκαηηθνύο δέλ ἔρεηο δηθαίσκα λά δῇο κέ «ἀδιαθοπία». Σά ζηεθάληα
ηῆο λίθεο ἀλήθνπλ ζ’ αηνύο πνύ ἀγσλίδνληαη κέζα ζηό ζηίβν, θαί ὄρη ζ’ ἐθείλνπο πνύ θάζνληαη ἀλέκεια ζηίο
θεξθίδεο.
 «Μαθάξηνο ὁ δνῦινο ὅλ εξήζεη γξεγνξνῦληα», ἀιιά «ἀλάμηνο δέ πάιηλ ὅλ εξήζεη ξαζπκνῦληα» ςάιινπκε. Ἡ
«παθςμία» εἶλαη ὁ δήκηνο ηῆο πλεπκαηηθῆο δσῆο. Γέλ εἶλαη δύζθνιν λά πέζῃ θαλείο, ἄλ δέλ πξνζέμῃ.
«Ὁ Ἰούδας ἀπόστολος ἦν, ἀλλά ραθυμήσας γέγονε προδότης». Ἡ ξαζπκία, ἡ ἀκέιεηα θαί ἡ ἀπξνζεμία ἀπό
ηή κηά ζηηγκή ζηήλ ἄιιε, ηόλ ἔθαλαλ ἀπό ἀπόζηνιν, πξνδόηε.
 Σέινο ἡ «σλιαπόηηηα ηῆρ πίζηεωρ» αηόο ὁ ζξεζθεπηηθόο ἀδηαθνξηζκόο, αηή ἡ λνζεξή θαί λόζα
ζξεζθεπηηθόηεηα, πνύ δέλ εἶλαη ἄξλεζηο ηνῦ Θενῦ, ἀιιά νὔηε θαί γλήζηα ζξεζθεπηηθόηεηα, εἶλαη ἡ πνηό ὕπνπιε
πεξίπησζηο ἀπ’ ὅιεο. Μέ αζηεξόηεηα κηιάεη γη’ αηήλ ὁ Θεόο ζηήλ Ἀπνθάιπςη.
«Ὅτι χλιαρός εἶ, καί οὔτε ζεστός οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου» (Ἀπνθ. γ΄ 16).
Ρώηεζε ὁ ηόηε λνκηθόο:

«Τίς ἐστί μου πλησίον»;

Τό ἐρώτημα τώρα εἶναι, ὄχι «ποιός εἶναι πλησίον», ἀλλά «σέ ποιόν θά γίνῃς ἐσύ πλησίον»;
(…) Ἔηζη! Ἡ ἀγάπε ηνῦ Θενῦ δέλ ἔρεη ζύλνξα. Κάζε ἄλζξσπν πνύ ζπλαληῶ ζηό δξόκν κνπ πξέπεη λά ηόλ βιέπσ
ὡο «πιεζίνλ», «δηθό κνπ», «ζπλάλζξσπό κνπ», πνύ ὁ θνηλόο Παηέξαο καο ηόλ ἔθεξε κπξνζηά κνπ, γηά λά
ἐλδηαθεξζῶ γη’ αηόλ. Σό «ἀγαπῶ ὅλον τόν κόσμο», πνύ ιέκε ζπλήζσο, εἶλαη γεληθό, ἀόξηζην, ζεσξεηηθό. Σό
ζέκα εἶλαη ηί θάλσ γηά ηόλ ἕλα, ηόλ ζπγθεθξηκέλν ἄλζξσπν πνύ κέ θαιεῖ λά ηόλ βνεζήζσ, λά ηνῦ γίλσ πιεζίνλ.
Σί θάλσ κέ ηό θησρό παηδάθη ηῆο γεηηνληᾶο κνπ, ηόλ ἀδύλαην ζπκκαζεηή κνπ, ηό γπθηάθη πνύ κέ
πιεζηάδεη, ηόλ γέξνληα, ηόλ ἄξξσζην, ηόλ ἄλεξγν, …; Δἶλαη ςπρέο, πνύ πεξηκέλνπλ κηά θάπνηα βνήζεηα. Κη ἄλ
ηίπνηε ἄιιν δέλ κπνξῶ λά πξνζθέξσ, ἕλα βιέκκα θαισζύλεο, ἕλα θηιηθό ρακόγειν, κηά ἐλζάξξπλζη, κηά ζεξκή
πξνζεπρή γη’ αηό ηό πιάζκα, ἔρεη ἀμία, δείρλεη ἀγάπε.

Τί συμπεριφορά ἔδειξαν οἱ δύο πρῶτοι ὁδοιπόροι;
(…) Ἀζπιαρλία, ζθιεξόηεηα. Γέλ ζπγθηλήζεθαλ ἀπό ηό δξᾶκα ηνῦ ηξαπκαηία. Ἀδηαθόξεζαλ. Ἔθπγαλ.

Ποιά ἡ συμπεριφορά τοῦ Σαμαρείτου;
(…) Ἔδεημε εζπιαρλία, νἶθην. Ἔζθπςε κέ ἀγάπε, ηόλ πεξηπνηήζεθε, ηόλ κεηέθεξε ζηό παλδνρεῖν, πιήξσζε!
Ὁ ακαξείηεο ἔγηλε ζπζία γηά ηόλ μέλν!
Καί ἐκεῖο; Ναί, πήξακε ηό κάζεκά καο.
ΤΝΘΗΜΑ:

«Νά γινώμαζηε θςζία γιά ηούρ ἄλλοςρ».

(Ὡξαῖν ηό ζύλζεκά

ζαο, γη’ αηό ἄο πνῦκε κεξηθά πξαθηηθά πξάγκαηα).

Ὅινη μέξνπκε πώο ἡ λεαληθή ςπρή θνξηίδεηαη κέ δπλακηζκό θαί δῆιν ἀπό ηό ιόγν ηνῦ Θενῦ θαί ζέιεη
λά ξηρηῇ ζηήλ ὄκνξθε πάιε, λά δνπιέςῃ γηά ηήλ δόμα ηνῦ Κπξίνπ. Ὅκσο, ὁ ιόγνο ηνῦ Θενῦ, παηδηά, λά κή κᾶο
ἀγγίμῃ κόλν, λά κή ζηαζνῦκε ζηή πξνζσξηλή γιπθύηεηα, ἀιιά λά πξνρσξήζνπκε πηό πέξα. Νά θξύςνπκε ηή
θσηηά, πνύ ἄλαςε ὁ ζεῖνο ιόγνο πξνζεθηηθά κέζα ζηήλ θαξδηά καο. Νά ηήλ ἀζθαιίζνπκε θαί λά ηήλ δηαηεξνῦκε
ἀναμμένη! Νά ἀλαλεώλνπκε ηήλ θιόγα ηεο! Νά ἀλεθνδηαδόκαζηε!
Ὁ ςπρηθόο ἀλεθνδηαζκόο γίλεηαη:  Μέ ηά ἅγηα Μπζηήξηα ηῆο θθιεζίαο καο, θαί πξό παληόο κέ ηήλ
ἱεξή μνκνιόγεζη θαί ηή Θεία Κνηλσλία.  Μέ ηή ζπρλή κειέηε ηνῦ ζείνπ ιόγνπ.  Μέ πξνζεπρή ζηίο ἥζπρεο
ζηηγκέο.  Μέ ηό λά δνῦκε, ὅζν ηό δπλαηό πεξηζζόηεξν, θνληά ζηνύο ππξσκέλνπο ἀγσληζηέο ηνῦ θαινῦ, γηά λά
κήλ ἐμαηκηζζῇ ὁ ἐλζνπζηαζκόο καο. Σ’ ἀλακκέλα θάξβνπλα, ὅζν ππξσκέλα θη ἄλ εἶλαη, ὅηαλ κείλνπλ ἔμσ ἀπό ηή
ζξάθα, ζηαρηηάδνπλ θαί ζβήλνπλ.  Καί ηέινο κέ ηόλ ἀγῶλα γηά ηή κεηάδνζη ηῆο ἀιεζείαο θαί ζ’ ἄιιεο ςπρέο.
Ναί, κέ ηόλ ἀγῶλα, ἡ έζσηεξηθή θσηηά θνπληώλεη πεξηζζόηεξν. Σό ἔρεη ἡ ρξηζηηαληθή δσή ηνῦην ηό
παξάδνμν. Πξνζθέξνληαο, παίξλεηο! Γηαδίδνληαο ηό θῶο, θσηίδεζαη θη ἐζύ ἀπό ἄπιεην θῶο! Ππξώλνληαο ηνύο
ἄιινπο, ππξώλεζαη πηό πνιύ ἐζύ! Πνιεκῶληαο, ζηαζεξνπνηεῖζαη!
Νά μέξεηε:
Ὅκσο:

Σνῦ θόζκνπ ηό θῦκα πάληα ζά ζέ θηππᾶ.
Γέλ ζά πεηύρῃ, λά ζέ ζαιέςῃ, ἄλ ζηήλ ςπρή ζνπ πάξρῃ,
ζηαζεξόηεηα, δπλακηζκόο, πινύζην ἀπόζεκα ζείαο θσηηᾶο, θαί ἑηνηκόηεηα ἀγσληζηηθή.

ΠΡΟΔΤΥΗ:
«Κύπιε Ἰηζοῦ Χπιζηέ, ζέ παπακαλοῦμε σάπιζέ μαρ ηήν ἀγάπη ππόρ ὅλοςρ.
Δῶζε μαρ πποθςμία νά εἴμαζηε εὐεπγεηικοί ζηούρ ἀδελθούρ μαρ καί νά ηούρ ἐξςπηπεηοῦμε
ζηίρ διάθοπερ ἀνάγκερ ηοςρ, γιά νά δοξάζεηαι ηό ἅγιο Ὄνομά ζος. Ἀμήν».
ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ: Υεηξαγσγία Υξηζηνῦ, (Ἀξρηκ. Γ. Ἀεξάθε). Καζώο μαλνίγεζαη ζηή δσή, (Ν. Βαζηιεηάδε).ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ: σηῆξαο, Λπδία.
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