ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΜΕΗΝΙΑ
ΜΕΑ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ
πλάληεζηο ὀγδφε:
ΔΙΑΓΩΓΗ:
Μηά πνχ ζήκεξα εἶλαη ηφ πξῶην κάζεκα ηνῦ λένπ ρξφλνπ, βξηζθφκαζηε δειαδή ζηήλ ἀξρή ηῆο ρξνληᾶο,
εἶλαη θαιφ λά ζθεθηνῦκε κεξηθά πξάγκαηα γχξσ ἀπφ ηφ ρξφλν ηῆο δσῆο καο. Πνηά εἶλαη ἡ ἀμία ηνῦ ρξφλνπ;
Σί ἀμία ἔρεη ἕλα ιεπηφ; Σφ γλσξίδνπκε; ιᾶηε λά ηφ κάζνπκε. Μᾶο ηφ δηεγνῦληαη ηά Ἱεξά Βηβιία.
ΓΙΗΓΗΙ:

Σήλ πχιε ηήλ θιεηζηή ηνῦ παξαδείζνπ θάπνηνο λ’ ἀλνίμῃ ηξέρεη κέ ραξά.
Πνηφο λἆλ’ αηφο ὁ ηπρεξφο πνχ θάζε ἐκπφδην κεξηάδεη;
Σφ Υεξνπβείκ κέ πχξηλε ξνκθαία ἤ Κέξβεξνο ηνῦ ἅδε ηξνκεξφο;
Δἶλ’ ὁ ιεζηήο ηνῦ Γνιγνζᾶ, πνχ ἔβαιε θιεηδί ηφ «Μλήζζεηί κνπ»!

Σά πφδηα ηνῦ Λεζηή, παηδηά, ἦζαλ ηά πξῶηα πνχ πάηεζαλ ζηφλ Παξάδεηζν. Γέλ ηφλ ιέξσζαλ. Γηαηί ἦζαλ
πφδηα, θαζαξά! Πιπκέλα ζηφ ινπηξφ ηῆο κεηαλνίαο.
Λίγα ιεπηά ἔδεζε ὁ ιεζηήο δίπια ἀπ’ ηφλ Κχξην, ὅκσο ἦζαλ ἀξθεηά γηά λά ζσζῇ.
«Τί ἀξία ἔχει ἕνα λεπτό»; (…) σζηά! Πνιχ κεγάιε! Μ’ ἕλα ιεπηφ ὁ ιεζηἠο ἀγφξαζε ηφλ παξάδεηζν! κεῖο,
πῶο ζά ἐθκεηαιιεπηνῦκε ἕλαλ ὁιφθιεξν ρξφλν πνχ κφιηο κᾶο ραξίζζεθε;
ΑΝΑΠΣΤΞΙ-ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ:

««22001111»»!! Κ
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αλληημμέέρρα
α κκα
αιιννοούύρργ
γιιεε χχρρόόννεε!!

Ἡ εζπιαγρλία ηνῦ Θενῦ κᾶο ἐράξηζε ἕλα ὁιφθιεξν ρξφλν! Ἄο Σφλ εραξηζηήζνπκε θαί
ἅο Σφλ παξαθαιέζνπκε λά κᾶο ραξίδῃ γεία θαί θψηηζη, θαζαξφηεηα βίνπ, δχλακη ζηφλ δζθνιν
ἀγῶλα ηῆο δσῆο θαί ἀθφκε λά κᾶο ραξίδῃ ηή Υάξη Σνπ, ὥζηε ὁ ἀγψλαο καο λά εἶλαη ηίκηνο θαί λά
ἐπηβξαβεχεηαη κέ ηφ ζηεθάλη ηνῦ ληθεηνῦ. Ἡ δσή εἶλαη ἕλα παηρλίδη πνχ παίδνπκε ζ’ αηφ θαί πνχ
κπνξνῦκε λά ράζνπκε ἤ λά θεξδίζνπκε. Ἕλαο ρξφλνο, γηά λά ἀπνδεηρζῇ πεηπρεκέλνο θαί
θεξδηζκέλνο ζά θξηζῇ ἀπφ ηίο ζηηγκέο, ηίο ὧξεο ηνπ, πνχ μνδεχηεθαλ γηά ἔξγν ζεηηθφ. Κάζε
ἐλέξγεηά καο, ἀλάινγα κέ ηήλ πνηφηεηα ἤ ηφ πεξηερφκελφ ηεο, κπνξεῖ λά εἶλαη ἕλα βῆκα γηά ηφ
θέξδνο ηῆο ςπρῆο καο ἤ ηή δεκηά ηεο, ἕλα βῆκα πξφο ηήλ ἀξεηή ἤ ηήλ θαθφηεηα, ἕλα βῆκα πξφο ηφ
θῶο ἤ ηφ ζθνηάδη, ἕλα βῆκα ζηήλ αἰσληφηεηα ἤ ζηήλ θφιαζί καο.
Ἄλ ηήλ δσή καο ηήλ πεξάζνπκε ζηή πλεπκαηηθή ηεκπειηά, ηή ξαζπκία, ηήλ γεκίδνπκε κέ
κηθξά θαί ηηπνηέληα, ηφηε ζά θιείζῃ ηφ θχθιν ηεο κ’ ἕλα κεγάιν κεδεληθφ. Γέλ θηίζακε, ἀιιά γθξεκίζακε.
κεῖο, κήπσο ράζακε θάηη ἀπφ ηήλ ἀλζξσπηά καο, ηήλ πνκνλή καο, ηήλ πξαφηεηά καο, ηφ θνπξάγην καο,
ηήλ πίζηη καο, ηήλ θαζαξφηεηά καο; Μήπσο ἀθήζακε λά ραζνῦλ θάπνηεο ἀμίεο; Μήπσο ζφισζε ηφ πλεῦκα καο θαί
ἡ ςπρή καο μαθληθά βξέζεθε ζηφ πεξηζψξην; Μήπσο νἱ αἰζζήζεηο πεξζηηίδνληαη θαί ἡ ςπρή καο ιηκνθηνλεῖ;
Ἀμίδεη ινηπφλ λά ξίμνπκε ἕλα βιέκκα εἰιηθξηλείαο κέζα καο γηά λά θάλνπκε ἕλα ἀπνινγηζκφ κέ ἠξεκία θαί
αηνζπγθέληξσζη. Νά δνῦκε ηί θάλακε ηφλ ρξφλν πνχ πέξαζε.
νθνί γέξνληεο κέ πεῖξα δσῆο θαί θφβν Θενῦ κᾶο δηδάζθνπλ:
Γέλ πεξηθξνλνῦκε ηή δσή, ἀιιά ζά θηίδνπκε κέ ἀλαθνξά ηήλ αἰσληφηεηα.
Γέλ πεξηθξνλνῦκε ηήλ δσή, ἀιιά ὅκσο δέλ μερλνῦκε θαί ηφλ νξαλφ.
Ἀγαπνῦκε ηή δσή, άιιά δέλ ἐπηηξέπνπκε ζηφ δέλδξν λά κᾶο θφςῃ ηή ζέα λά βιέπνπκε ηφ δάζνο.
Γειαδή ἡ ἐπίγεηα δσή λά κήλ γίλῃ αἰηία λά ράζνπκε ηήλ αἰψλην δσή.

Παροδικός ὁ χρόνος.
Ὁ ἀπ. Πέηξνο ζηήλ Α΄ηνπ πηζηνιή ὀλνκάδεη ηή δσή ηνχηε «τόν τῆς παροικίας τρόνον» (Α΄Πέηξ. α΄17).
’ αηή ηή δσή εἴκαζηε πξνζσξηλνί, «πάξνηθνη». Γειαδή, πεξλᾶκε, γηά λά θχγνπκε. Δἴκαζηε ζάλ ηνχο
λνηθάξεδεο, νἱ ὁπνῖνη κέλνπλ ζέ μέλν ζπίηη κέ λνῖθη, θη ἐξγάδνληαη ζθιεξά, καδεχνπλ ἀγαζά κέρξη λ’ ἀπνθηήζνπλ
ηφ δηθφ ηνπο ζπίηη. Κη ἐκεῖο κέλνπκε ἐδῶ, κέρξη λά πᾶκε ζηή κφληκε θαηνηθία καο, ηήλ βαζηιεία ηῶλ νξαλῶλ.

Τί ἀποταμιεύουμε ὅσο εἴμαστε ἐδῶ;
Ὁ ἀπ. Παῦινο ηνλίδεη ηήλ ἔλλνηα ηῆο ἐθκεηαιιεχζεσο ηνῦ ρξφλνπ θαί κᾶο ιέγεη πψο πξέπεη λά θάλνπκε
ἐπελδχζεηο κέ ηφ ρξφλν καο (θεζ. ε΄15-17).
έ πνιιά θαηαζηήκαηα, παηδηά, βιέπνπκε ηή ιέμη «εὐκαιρία». Γειαδή νἱ ηηκέο εἶλαη πνιχ ρακειέο θη νἱ
ἄλζξσπνη κπνξνῦλ λά πξνκεζεπηνῦλ πνιχηηκα πξάγκαηα κέ ιίγα ιεθηά. Ἄλ δέλ ηξέμνπλ, ράλνπλ ηήλ εθαηξία.
Σψξα εἶλαη ἄθζνλα θαί πάκθζελα, ἀξγφηεξα δέλ ζά πάξρνπλ.
Αηφ, ιέεη ὁ ἀπ. Παῦινο, ζπκβαίλεη θαί κέ ηά πλεπκαηηθά πξάγκαηα. Ὁ ρξφλνο ηῆο παξνχζεο δσῆο εἶλαη
κία εθαηξία. Μπνξνῦκε κέ ηφ ρξφλν καο λά ἐμαζθαιίζνπκε αἰψληα ἀγαζά. Θἆλαη κσξία λ’ ἀθήζνπκε λά πεξάζῃ
ἀλψθεινο ὁ ρξφλνο καο. Ἀληίζεηα ἡ ζχλεζηο θαί ἡ ζνθία καο ζά θαίλεηαη κέ ηφ λά ἐπσθεινχκεζα πλεπκαηηθῶο
θάζε εθαηξία θαί κέ ζπνπδή λά ηήλ ἁξπάδνπκε.
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Γιατί ὁ Κύριος παρατείνει τῆς ζωῆς μας, ἔχει κάποιο νόημα αὐτό, κάποιο σκοπό;
(…) σζηά! Σφ δῶξν ηῆο δσῆο κᾶο δίδεηαη κέ ηήλ πνρξέσζη, λά ζπλερίζνπκε ηφλ ἀγῶλα ηφλ
θαιφ, λά βειηηψζνπκε ηήλ πλεπκαηηθή καο πφζηαζη, λά πινπηίζνπκε ηφλ ςπρηθφ καο θφζκν
θαί λά θαιιηεξγήζνπκε βαζεηά ηήλ θαξδηά καο. Νά δεκηνπξγήζνπκε ἕλα ραξαθηῆξα ἰζρπξφ,
κία πξνζσπηθφηεηα ὁινθιεξσκέλε θαί κία θαξδηά, ηῆο ὁπνίαο νἱ θηχπνη λά εἶλαη ἀπφιπηα
ἐλαξκνληζκέλνη κέ ηφ ζέιεκα ηνῦ Θενῦ.
Ὁ θάζε ρηχπνο ηῆο θαξδηᾶο καο εἶλαη δῶξν ηνῦ Θενῦ ζέ κᾶο, εἶλαη ὁ ἀληίιαινο ηῆο ἀγάπεο
ηνῦ Θενῦ. Ὁ θάζε ρηχπνο ηῆο θαξδηᾶο καο ἄο εἶλαη θαί κία πξνζθνξά δηθή καο ζηφ Θεφ. Ἄο
εἶλαη ἕλα ζῆκα δηθφ καο πξφο ηφ Θεφ. Ὁ ἅγηνο Γξεγφξηνο ὁ Θενιφγνο ιέγεη:
 «Μνημονεστέον τοῦ Θεοῦ μᾶλλον, ἤ ἀναπνεσστέον». 
Γειαδή λά δνῦκε κέ ηή ζχκηζε, ηή δσληαλή παξνπζία ηνῦ Θενῦ ηήλ θάζε ὥξα, ηήλ
θάζε ζηηγκή ηῆο δσῆο καο. Ὁ Θεὀο κᾶο ἀγαπᾶ, κᾶο βιέπεη, ζηέθεη δίπια καο, κᾶο ἁπιψλεη
ηφ ρέξη, ἕηνηκνο λά κᾶο ζπγθξαηήζῃ, ἄλ ἐκεῖο ηνῦ ηφ δεηήζνπκε.
Υξένο καο λά ηφλ εραξηζηνῦκε γηά ηίο ηφζεο δσξεέο Σνπ θαί λά Σφλ παξαθαινῦκε λά κή παχζῃ λά κᾶο
ρνξεγῇ ηφ ἔιεφο Σνπ θαί ηίο εινγίεο Σνπ. Γηφηη ὅπνπ πάξρνπλ αηέο βαζηιεχεη ἡ ὁκφλνηα θαί ἡ ἀγάπε, ἡ ραξά
θαί ἡ γαιήλε.
Κξαηῶληαο ηνῦ Θενῦ ηφ ρέξη ζά ἀληηκεησπίδνπκε ηήλ θάζε κέξα, ὥξα, ζηηγκή κέ ἐιπίδα θαί ἀληνρή ὅ,ηη θη
ἄλ ζπκβῇ. Θά πξνρσξνῦκε ζηφλ ἀγῶλα ηῆο δσῆο ρσξίο θφβν.
Καί ἡ ζωή μας θά εἶναι ἕνας «ἀγῶνας» τωρίς «ἀγωνία».

«2011» Τί σημαίνει γιά μᾶς;
(…) σζηά! Καηλνχξγηα δσή, θαηλνχξγηα ζρέδηα, θαηλνχξγηεο ἀπνθάζεηο, θαηλνχξγηεο θαξδηέο. Καξδηέο
ἀπαιιαγκέλεο ἀπφ ηά κίζε θαί ηίο θαθίεο. Καξδηέο ἀπαιιαγκέλεο ἀπφ ηά θαξθηλψκαηα ηνῦ ἐγστζκνῦ θαί ηῆο
πεξεθαλείαο. Καξδηέο ρσξίο πάζε. Καξδηέο δνζκέλεο, παξαδνκέλεο ὁινθιεξσηηθά ζ’ θεῖλνλ πνχ ηίο ἔπιαζε. Γηά
ηφ δηθφ καο θαιφ, γηά ηνῦ ἀδειθνῦ καο ηήλ πξνθνπή θαί γηά ηήλ δφμα ηνῦ ἁγίνπ ὀλφκαηνο ηνῦ Κπξίνπ καο.
Υξένο καο λά εραξηζηήζνπκε ηφ Θεφ γηά ὅιεο ηίο δσξεέο Σνπ θαί λά πξνζπαζνῦκε λά γηλφκαζηε
θαιχηεξνη ηή θάζε ζηηγκή, ηήλ θάζε ὥξα, ηήλ θάζε κέξα πνχ πεξλᾶ.
Σφ ζεκεξηλφ καο ζχλζεκα πνηφο ζά ηφ πῇ; (…) ¨Οινηνηνη…..!
ΤΝΘΗΜΑ:

«Κάζε ρηχπνο ηῆο θαξδηᾶο καο δνζκέλνο ζηφ Θεφ».

Καί ηψξα ἄο πνῦκε θάηη πξαθηηθφ. Σφ «2011»:
 Νά γίλνπκε θαιχηεξνη ἀπφ ὅ,ηη εἴκαζηε πέξπζη. (ήκεξα θαιχηεξνη ἀπφ ρζέο. Αὔξην ἀθφκε θαιχηεξνη).  Σφλ
θαηλνχξγην ρξφλν, λ’ ἀπνθηήζνπκε θαηλνχξγηα ζθέςη, θαηλνχξγην βιέκκα, θαηλνχξγηα γιῶζζα, θαηλνχξγηα θαξδηά.
 Νά πάξνπκε θαηλνχξγηεο ἀπνθάζεηο.  « Ὅια ηά ιεπηά ηνῦ ρξφλνπ αηνῦ λά ηά ρξεζηκνπνηήζνπκε γηά ηφ
θαιφ ηῶλ ζπλαλζξψπσλ καο».
Ἄο μεθηλνῦκε θαζεκεξηλά κέ πξνζεπρή, ηφ «Πάτερ ἡμῶν…..».
Ἄο ἐξγαζηνῦκε πέξα θαί πάλσ ἀπφ ηνχο κηθξνυπνινγηζκνχο θαί ηίο ζθνπηκφηηηεο.
Ἄο ηνικνῦκε γηά ηήλ ἀιήζεηα.
Ἄο κήλ εἴκαζηε ἀπφληεο ζηήλ ραξά ηνῦ θίινπ, ηνῦ ζπκκαζεηνῦ, ηνῦ ζπγγελῆ, ηνῦ ζπλαλζξψπνπ, θαί –ηί πνηφ
ὄκνξθν!-- ἄο κήλ εἴκαζηε «πρόξενοι τοῦ πόνου τους».
Ἄο κήλ θηινμελνῦκε ηήλ ἐθδηθεηηθφηεηα πνχ κᾶο θαηαηξψεη ὅπσο ἡ ζθνπξηά ηφ ζίδεξν.
Ἄο εἴκαζηε νἱ «εἰρηνοποιοί» πνχ ζά ἀπαιιάμνπκε ηφ πεξηβάιινλ καο ἀπφ ηφ ἄραξν ηξίμηκν ηῶλ πξνζηξηβῶλ.
Ἄο βνεζνῦκε ἀληδηνηειῶο.
Κη ἄλ θάπνπ δέλ ηά θαηαθέξνπκε, ἄλ θάπνπ ἀζηνρήζνπκε, ἄο πνῦκε ἕλα ηαπεηλφ
ζπγγλψκε θαί ἄο μαλαπξνζπαζήζνπκε.
Αηφ, παηδηά, ζά εἶλαη κηά θαιή ρξῆζη ηνῦ ρξφλνπ καο.
Δἴζε λά κᾶο ἀμηψζῃ ὅινπο ὁ Θεφο ζηφ ηέινο ηῆο ρξνληᾶο, λά παξαδψζνπκε κέ
ραξά ζηφ θχιαθα Ἄγγειφ καο ἕλα βηβιίν γεκᾶην κέ πξάμεηο ἀξεηῆο, κέ εγελεῖο ἀγῶλεο,
κέ ζειίδεο πξνζεπρῆο, κέ πάιε θαί κάρε ἐλαληίνλ ηνῦ θαθνῦ θαί ηῆο ἁκαξηίαο, κέ παθνή
ζηφλ πλεπκαηηθφ καο, ζεβαζκφ ζηνχο γνλεῖο καο, ἀγάπε, ἐιεεκνζχλε, πίζηη, ὁκνινγία,
ἱεξαπνζηνιή, ……. δειαδή

«Τό βιβλίο τῆς σωτηρίας μας».

Ὅινη καδί ηψξα, παηδηά, ἄο δεηήζνπκε ἐλίζρπζη. Ὁ Κχξηνο κᾶο πεξηκέλεη!
ΠΡΟΔΤΥΗ:
« Οξάληε Παηέξα καο, δνμαζκέλν λἆλαη ηὸ ἅγην Ὄλνκά νπ γηά ηὴλ ἄπεηξν καθξνζπκία νπ θαὶ ηὴλ
ηφζε γελλαηνδσξία νπ ζὲ κᾶο. Ἕλαο θαηλνχξγηνο ρξφλνο ράξηηνο ἀλνίγεηαη κπξνζηὰ καο. ὲ παξαθαινῦκε,
ἐλίζρπζε, Κχξηε, ηὴλ ἀδχλαηε ζέιεζί καο. Φψηηδε ηὸλ λνῦλ καο θαὶ δῶζε, ὥζηε ηὸ ἔηνο αηὸ λά εἶλαη γεκᾶην ἀπὸ
θάζε ἀγαζσζχλε θαὶ δηθαηνζχλε, ἀιήζεηα θαὶ εἰξήλε, πξὸο δφμαλ ηνῦ Ἁγίνπ ὀλφκαηφο νπ. Ἀκήλ»
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ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ: Μαζεηέο ἐθείλνπ.(π. Γαληήι Γ. Ἀεξάθε) ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ: Πξφο ηήλ Νίθελ, Λπδία.
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