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ΔΙΑΓΩΓΗ:
θηώβξηνο! Ἡ λέα ζρνιηθή ρξνληά ἄξρηζε πάιη. Ἕλα ἐληππσζηαθό νἰθνδὀκεκα ςώλεηαη κπξνζηά ζαο.
Εἶναι τό οἰκοδόμημα τῆς γνώσεως. Δἶλαη ιακπεξό, ἑ
ιθπζηηθό, κά θξύβεη κέζα ηνπ ηόζα κπζηηθά! Κηίδεηαη ζηγά-ζηγά, δηόηη ζέιεη γεξά ζεκέιηα, ἐπίπνλε, ζπζηεκαηηθή
ἐξγαζία θαί ἀθξηβά ιηθά: (γνῶσι καί πίστι).
Πνηέ δέλ ἔιεηςε ἀπό ηόλ ἄλζξσπν ἡ ιαρηάξα γηά γλῶζη. Ἰδηαίηεξα νἱ λεαληθέο ςπρέο ζέινπλ λά
ζεζαπξίζνπλ γλώζεηο ἄθζνλεο θαί πνηθίιεο. Ὅκσο γηά λά ηίο θαηαθηήζῃ θαλείο ζέιεη δνπιεηά, ζπγθέληξσζη, θόπν,
ἀγῶλα, …… . Πξέπεη λ’ ἀγσληζζῇ κέ ἐλζνπζηαζκό, κέ ἐπηκνλή θαί πνκνλή.
Λνηπόλ ζᾶο ερόκαζηε θαιή ἀξρή, θαιή ρξνληά, θαιό ἀγῶλα!

’O

ΑΝΑΠΣΤΞΙ-ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ:
Πῆξεο κηά ἀπόθαζη, ζηήλ πηό ςειή θνξθή λ’ ἀγσληζζῇο λά θζάζῃο.
Μάζε πώο ζἆλαη νἱ δπζθνιίεο ζνπ πνιιέο …. . Πῶο ζά ηίο μεπεξάζῃο;

Θ Α Ρ Σ Ε Ι!



Ἄξρηζε ηόλ ἀγῶλα ζνπ, θη ἄλ θάπνηα ζηηγκή ζθνληάςῃο,
κήλ ἀπειπίδεζαη, ζηόλ νξαλό ζήθσ ηά κάηηα ζνπ θη ἐθεῖ ζά δῇο,
«τήν ἅγια μορφή Του»! ζέλα πεξηκέλεη,

κέ ἁπισκέλν ρέξη!
Μή θνβεζῇο, κόλ’ πηάζ’ ηό ρέξη Σνπ ζθηθηά


κι Αὐτός θέ νά σέ πάῃ ψηλά!
«Ὁ ἄλζξσπνο, ὅηαλ βγῆθε ἀπό ηά ρέξηα ηνῦ Γεκηνπξγνῦ, ἦηαλ ἕλα εηπρηζκέλν
θαιιηηέρλεκα» ιέεη ὁ Schiller (ίιιεξ). Ἀπό ηήλ ὥξα ὅκσο, πνύ θαηέθηεζε ηό κπζηήξην ηνῦ
ἀιθαβήηνπ θη ἄξρηζε λά γξάθῃ θαί λ’ ἀπνηακηεύῃ ηά πνξίζκαηα ηῶλ κειεηῶλ ηνπ, ἔγηλε ἕλαο «δυστυχισμένος
καλλιτέχνης»!
Καί ἔρεη δίθαην! Παηδηά κνπ, εἶλαη ἀπύζκελνο ὁ ὠθεαλόο ηῶλ γλώζεσλ. Φπζηθά εἶλαη ὡξαῖν ἔξγν, ἀιιά
πνιύ δύζθνιν, δηόηη νἱ γλώζεηο ἀξρή ἔρνπλ, ηέινο δέλ ἔρνπλ.
«Ὁ πξνζηηζείο γλῶζηλ πξνζζήζεη ἄιγεκα», ιέεη ὁ θθιεζηαζηήο (θθιεζ. α΄ 18).
Πιεζαίλνπλ νἱ γλώζεηο; Πιεζαίλεη θαί ηό μελύρηη. Πιεζαίλεη θαί ὁ θόπνο, ἡ ηαιαηπσξία, ἡ ἀπνγνήηεπζηο,
ἡ ἀγσλία, ὁ ἀγῶλαο…. Ἡ παηδεία εἶλαη ἀδειθσκέλε κέ ηόλ κόρζν, κέ ηήλ αζηεξή πεηζαξρία ηῆο ςπρῆο.

Κι αὐτά ὅλα, γιά τίς γνώσεις;
Φπζηθά! Ὁ ἄλζξσπνο εἶλαη θηηαγκέλνο, ὥζηε λά ζέιῃ λά καζαίλῃ. πηζπκεῖ λά γλσξίζῃ ηόλ θόζκν πνύ
ηόλ πεξηβάιιεη θαί ηά κπζηηθά ηνπ. Καί ἱθαλνπνηεῖ ηόλ πόζν ηνπ αηό ἤ δηαβάδνληαο κόλνο ηνπ ἤ κέζα ἀπό ηήλ
ὀξγαλσκέλε παηδεία.
Ὅια ηά ζεκεξηλά λεηᾶηα ζά ‘ζειαλ, θη ἐκεῖο ζά ηό ζέιακε, λά εἶλαη ἄλζξσπνη πνιιῶλ γλώζεσλ. Νά
ἀπνθηνῦλ γλώζεηο γισζζηθέο, ηερληθέο, θηινινγηθέο, ἐπηζηεκνληθέο, ἱζηνξηθέο,…. Δἶλαη ὡξαῖν πξᾶγκα λά ἔρῃο
κπξνζηά ζνπ ἕλα λέν, πνύ θαηέρεη ἱθαλό ζεζαπξό γλώζεσλ, θη ἀπ’ αηόλ λά ἀληιῇ, ὅπνηα ὥξα ζέιεη, ὅ,ηη ηνῦ
ρξεηάδεηαη. Ἡ ἀπόθηεζηο γλώζεσλ εἶλαη ἄιγεκα, ὅπσο εἴπακε, (κόρζνο, ζηελνρώξηεο, ἀπνγνήηεπζηο) ἔρεη ὅκσο γηά
βξαβεῖν κηά ἐζσηεξηθή ἱθαλνπνίεζη θαί γιπθύηεηα, γηαηί πξνζθέξεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηή δσή.
ηό ζεκεῖν αηό ὅκσο ρξεηάδεηαη πνιιή «πξνζνρή». Οἱ γλώζεηο κᾶο βνεζνῦλ ζηή δσή. Ὡζηόζν δέλ κᾶο
ἐμαζθαιίδνπλ ηήλ πξαγκαηηθή θαί νζηαζηηθή «ἐπιτυχία». Γηά ηνῦην ηό δεύηεξν ρξεηάδεηαη ἡ «γλῶζηο». Ἡ
γλῶζηο ηνῦ ζειήκαηνο ηνῦ Θενῦ, ηνῦ λόκνπ Σνπ.

Γιά αὐτή τή «γνῶσι», τί ξέρουμε;
Ὁ ζνθόο νινκώλ δίλεη κηά ὡξαία ζπκβνπιή ζηά λεηᾶηα, πνύ ξίρλνληαη κέ βνπιηκία γηά γλώζεηο. Υσξίο λά
ἀπνθιείῃ ηίο ἄιιεο γλώζεηο, ηίο πνιιέο θαί πνηθίιεο, πξνζηάδεη:
 «Λάβεηε γλῶζηλ ὑπέξ ρξπζίνλ δεδνθηκαζκέλνλ» (Παξνηκ. ε’ 10)
Γειαδή, ἀπνθηῆζηε ηή γλῶζη ηνῦ ζειήκαηνο ηνῦ Θενῦ. Πξνηηκῆζηε ηή κόξθσζη ηῆο ςπρῆο, πηό πνιύ θη
ἀπό ηό γλήζην θαί θαζαξό ρξπζάθη. θεῖ βξίζθεηαη ἡ βέβαηε ἐπηηπρία ζαο.
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Ὁ παλέμππλνο ιαόο καο ηνύο ἀλζξώπνπο πνύ ἔρνπλ γλώζεηο ηνύο ὀλνκάδεη «πνιπκαζεῖο» θαί αηνύο πνύ
ἔρνπλ ηήλ γλῶζη, ηνύο ὀλνκάδεη «γλσζηηθνύο», δειαδή ζπλεηνύο, θξόληκνπο, θνζκεκέλνπο κέ ἀιεζηλή ζνθία. Γηά
ηό ιαό νἱ πξῶηνη ιέλε ἐληππσζηαθέο θνπβέληεο, νἱ δεύηεξνη «γλσζηηθέο» θνπβέληεο.
Ὑπάξρεη ηεξάζηηα δηαθνξά ἀλάκεζα ζηόλ πνιπκαζῆ θαί ηόλ γλσζηηθό.
Ὁ κεγάινο θηιόζνθνο Ἡξάθιεηηνο ιέεη: «Πνιπκαζίε λόνλ νὐ δηδάζθεη». Ἡ πνιπκάζεηα, ἄλ δέλ
ζπλνδεύεηαη κέ ἀιεζηλή ζνθία, ζύλεζη, δέλ βάδεη κπαιό ζηόλ ἄλζξσπν, δέλ ηνῦ πξνζθέξεη θξόλεζη. Γη’ αηό θαί
ζηέθεηαη θνπζθσκέλνο ἀπό ἔπαξζη, πεξνςία. Ξέξεη πνιιά. Γέλ ράλεη ηήλ εθαηξία λά δηαθεξύμῃ ηόλ ζεζαπξό
ηνπ. Ὁ ιαόο ηόλ ζαπκάδεη γηά ηίο γλώζεηο ηνπ, ἀιιά δέλ ηξέθεη θαί πνιιή ἐθηίκεζη ζηό πξόζσπό ηνπ δηόηη βιέπεη
ὅηη θαηέρεηαη ἀπό ηήλ καλία ηῆο ἐπηδείμεσο, Ὅκσο ηόλ γλσζηηθό ηόλ πιεζηάδεη θαί ηόλ ἀθνύεη κέ ζεβαζκό
ἰδηαίηεξα, ὅηαλ ὁ γλσζηηθόο εἶλαη λένο ζηήλ ἡιηθία. Καί μέξεηε γηαηί; Γηόηη ὁ γλσζηηθόο εἶλαη ηαπεηλόο. Ὅζεο
γλώζεηο θη ἄλ θαηέρῃ, μέξεη ὅηη δέλ μέξεη ηίπνηε. Γέλ ἀπνηακηεύεη μεξέο γλώζεηο ζηό ηακεῖν ηῆο ινγηθῆο . Αηόο
ζεζαπξίδεη κέ ἅγην πάζνο ζηή θαξδηά. θεῖ θαηαζέηεη ηήλ ἀιεζηλή ζνθία, «τό θέλημα τοῦ Θεοῦ» θαί ζηή
ζπλέρεηα ηήλ θάλεη δσή, βίσκά ηνπ.

Μποροῦν νά συγκριθοῦν οἱ γνώσεις τοῦ πολυμαθοῦς μ’ αὐτή τή γνῶσι τοῦ γνωστικοῦ;
Ὄρη! Πνηέ! Ἡ γλῶζηο ηνῦ λόκνπ ηνῦ Θενῦ ζέ θαζηζηᾶ ἱθαλό λά δηαθξίλῃο ζσζηά θαί λά θξίλῃο
ἀληηθεηκεληθά. έ ζνθίδεη. έ ζηνιίδεη κέ θξνληκάδα θαί ζύλεζη. Ἡ ζνθία θαί ἡ θξνληκάδα εἶλαη ἀιεζηλό ζηνιίδη γηά
ηνύο λένπο. Αηέο δηαπιάζνπλ ηό ραξαθηῆξα ηνῦ λένπ θαί ηόλ ὁπιίδνπλ κέ δύλακη θαί ζσθξνζύλε.Ὅπνηνο
ἀπνθηήζεη αηή ηή γλῶζη ἀμηνπνηεῖ θαί ηίο ἄιιεο γλώζεηο.

Λέγεται πώς ἡ σύζευξις τῆς γνώσεως τοῦ θείου θελήματος καί τῶν γνώσεων εἶναι τό ἄριστο πρᾶγμα
στή ζωή. Ὑπάρχουν παραδείγματα ἀνθρώπων πού συνέζευξαν τήν μόρφωσι τῆς ψυχῆς μέ τήν
μόρφωσι τοῦ νοῦ;
Πνιιά! Ἀπό ηά ηόζα ὅκσο παξαδείγκαηα ἄο πνῦκε κόλν ἕλα. Σνύο «Τξεῖο Ἱεξάξρεο». Ἄλ δνμάζζεθαλ,
ἄλ ιάκπνπλ ζηό ζηεξέσκα, ἄλ ἔγηλαλ παξαδεθηνί ὡο « Οἰκουμενικοί διδάσκαλοι», εἶλαη γηαηί πέηπραλ λά
ζπδεύμνπλ ηή κόξθσζη ηνῦ λνῦ,  «τῆς γνώσεως», κέ ηή κόξθσζη ηῆο ςπρῆο,  «τή γνῶσι τοῦ Ἁγίου
θελήματος τοῦ Θεοῦ». Αηνί νἱ ηξεῖο κᾶο ἔγξαςαλ θαί ηό ζεκεξηλό καο ζύλζεκα.
ΤΝΘΗΜΑ:

«Ἡ ζύδεπμηο ηῆο γλώζεσο ηνῦ ζείνπ ζειήκαηνο θαί ηῶλ γλώζεσλ θέξεη ηήλ
βέβαηε ἐπηηπρἰα».
(Σό πξῶην θάλεη κόλν ηνπ , ηό δεύηεξν πνηέ δέλ θάλεη ρσξίο ηό πξῶην. )

ΔΦΑΡΜΟΓΗ:
+

+

Λνηπόλ, γλώζεηο ζύλ κειέηε ηνῦ ζείνπ Λόγνπ θαί Πξνζεπρή ζπλεηδεηή, (εραξηζηία, δνμνινγία, αἴηεζηο)
δίλνπλ ἕλα εινγεκέλν ἀπνηέιεζκα.
Ἕλαλ ἄλζξσπν γλσζηηθό, ζπλεηό, θξόληκν, θνζκεκέλν κέ ἀιεζηλή ζνθία.
Ἕλαλ ἄλζξσπν κέ ἀξεηέο, πνύ πξῶηα βιέπεη ηόλ ἀδειθό ηνπ θαί κεηά ηόλ ἑαπηόλ ηνπ.
Ἕλαλ ἄλζξσπν ρξήζηκν ζηήλ θνηλσλία.
Ἕλαλ ἄλζξσπν πνύ πεξηζζεύεη ἐπάλσ ηνπ ἡ ράξηο ηνῦ Θενῦ.
Ἕλαλ ἄλζξσπν πνύ ὁ Θεόο εινγεῖ ηά ἔξγα ηῶλ ρεηξῶλ ηνπ.
Ὁπιηζζῆηε ινηπόλ κέ ζάξξνο θαί αἰζηνδνμία. Σνικῆζηε! Οἱ θνξπθέο ζᾶο πξνζκέλνπλ. Σό κέιινλ ζᾶο
ἀλήθεη. Μήλ ζηακαηᾶηε ζηό κέηξην, κήλ ἀξθεῖζζε ζηό ἀξθεηά θαιό, ἐπηδηώθεηε ηό «Ἄξηζηα» θαί ζά ηό ἐπηηύρεηε
κέ ηήλ ράξη θαί ηόλ θσηηζκό ηνῦ Παλαγίνπ Πλεύκαηνο θαί κέ ηήλ δηθή ζαο ζέιεζη θαί ἐπηκνλή.
ηήλ πξνζπάζεηά ζαο αηή δέλ εἶζζε κόλνη ζαο. ᾶο ζπλνδεύνπλ νἱ ερέο θαί νἱ πξνζεπρέο ηῶλ γνλέσλ
ζαο. Ἔρεηε ηήλ ζπκπαξάζηαζη ηῶλ Γηδαζθάισλ ζαο θαί ηίο εινγίεο ηῆο θθιεζίαο. Πᾶξηε ινηπόλ ζηά ρέξηα ζαο
ηό ηηκόλη ηνῦ θαξαβηνῦ. Μήλ θνβᾶζηε ηόλ ἀέξα θαί ηά θύκαηα. Ὁ «Χξηζηόο» ζηέθεηαη δίπια ζαο, δείρλνληάο ζαο
ηήλ γξακκή πιεύζεσο.
Ἀθνινπζῆζηε ηίο ὁδεγίεο Σνπ.
Ἀθῆζηε Σνλ λἀ ζᾶο ὁδεγήζῃ.
ιᾶηε ηώξα ὅινη καδί λά εραξηζηήζνπκε ηόλ Κύξην θαί λά δεηήζνπκε ηήλ ζεία Υάξη Σνπ.
ΠΡΟΔΤΥΗ:
«Χξηζηέ ηό θῶο ηό ἀιεζηλόλ, ηό θσηίδνλ θαί ἁγηάδνλ πάληα ἄλζξσπνλ ἐξρόκελνλ εἰο ηόλ
θόζκνλ, ζεκεησζήησ ἐθ’ ἡκᾶο ηό θῶο ηνῦ πξνζώπνπ Σνπ, ἵλα ἐλ αὐηῷ ὀςώκεζα θῶο ηό ἀπξόζηηνλ
θαί θαηεύζπλνλ ηά δηαβήκαηα ἡκῶλ πξόο ἐξγαζίαλ ηῶλ ἐληνιῶλ Σνπ, πξεζβείαηο ηῆο παλαρξάληνπ
Σνπ Μεηξόο θαί πάλησλ Σνπ ηῶλ Ἁγίσλ. Ἀκήλ.»
ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ: Ἀπό ηά πξνβιήκαηα ηῶλ λέσλ καο.( Ν. Βαζηιεηάδε) ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ: Πξόο ηήλ Νίθελ.
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Ἡ Γξᾶζηο καο.

