ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΜΕΗΝΙΑ
ΜΕΑ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ

πλάληεζηο ἐλάηε:

««Γοοννεεῖῖςς κκα
αίί ΣΣέέκκννα
α»»

ΔΙΑΓΩΓΗ:
Ἀλάκεζα ζηά ζέκαηα ηῆο θαζεκεξλόηεηαο εἶλαη θαί νἱ ζρέζεηο παηδηῶλ θαί γνληῶλ.
η’ ἀιήζεηα, πῶο ηά πᾶηε κέ ηoύο δηθνύο ζαο, ἔρεηε παξάπνλν, ἤ κήπσο ἐθεῖλνη ἔρνπλ παξάπνλν ἀπό
ζᾶο; Ὑπάξρνπλ γνλεῖο θαί παηδηά, πνύ ἔρνπλ ὁκαιόηαηεο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. Ὅκσο, ὑπάξρνπλ θαί κεξηθνί λένη
πνύ βιέπνπλ ηό ζπίηη ηνπο ζάλ θπιαθή, ζάλ δέζκεπζη, ζάλ θαηαπίεζη θαί ἐπίζεο ὑπάξρνπλ θαί θάπνηνη γνλεῖο πνύ
ἔρνπλ παξάπνλα ἀπό ηά παηδηά ηνπο. Παξαπνλνῦληαη ὅηη εἶλαη ἀηίζαζα, δέλ ἀθνῦλε, αὐζαδηάδνπλ, θεύγνπλ ρσξίο
λά ξσηήζνπλ, ἀξγνῦλ λά γπξίζνπλ, …. . Καί ζπρλά ἀθνῦο ηήλ θξάζη, ὑπάξρεη «χάσμα γενεῶν».
θεθηήθαηε πνηέ κήπσο ηό ράζκα εἶλαη ηερλεηό, ζάλ ηά ηερλεηά θξάγκαηα; Γειαδή κεγαινπνηνῦληαη
κεξηθέο δηελέμεηο, κηθξνηζαθσκνί, κηθξνδηαθνξέο ἀπό θαινζειεηέο, πνύ ζέινπλ λά ζπἀζνπλ ηόλ ἱεξό ζεζκό θαί
δεζκό ηῆο νἰθνγέλεηαο θαί ἔληερλα ζεξβίξνπλ ηήλ ἰδέα γηά «ράζκα γελεῶλ»; Γηεγείξνπλ θαί ἐμεγείξνπλ ηά παηδηά
θαί ηνύο λένπο θαί πεηπραίλνπλ ηό ζηόρν ηνπο πνύ δέλ εἶλαη ἄιινο, παξά ἡ δηάιπζηο ηῆο θνηλσλίαο θαί ἡ ἀλαξρία;
Γηά κᾶο ηνύο «Χριζηιανούς», «λύσι» γηά ὅια ηά πξνβιήκαηα δέλ εἶλαη νἱ ζεσξίεο ηνῦ θόζκνπ, πνύ
ἔξρνληαη θαί παξέξρνληαη, πνύ ζεξβίξνληαη θαί ἐπηβάιινληαη. Γηά κᾶο ζεκαζία ἔρεη ὁ «λόγος τοῦ Θεοῦ», ὅπσο
δηαηππώλεηαη ζηήλ «Ἁγία Γραθή». Μᾶο κηιάεη γη’ αὐηό ὁ ἀπ. Παῦινο. Ἄο ηόλ παξαθνινπζήζνπκε.
ΑΝΑΠΣΤΞΙ:
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(θεζ. ζη΄1-4)
«Τά ηέκνα ὑπακούεηε ηοῖς γονεῦζιν ὑμῶν ἐν Κσρίῳ. Τοῦηο γάρ ἐζηι δίκαιον».
Σά παηδηά λά ὑπαθνύνπλ ζηνύο γνλεῖο. Ἡ ὑπαθνή δέλ εἶλαη δέζκεπζηο. Οἱ δύν ιέμεηο ζηή θξάζη αὐηή:
«ἐν Κσρίῳ» θαί «δίκαιον» θάλνπλ ηήλ ὑπαθνή ηνπο εὐινγεκέλε. Δἶλαη δίθαηνλ λά ὑπαθνύνπλ ηά παηδηά ζηνύο
γνλεῖο. Ὑπάξρεη κηά ἱεξάξρεζηο ζηή δσή. Γέλ κπνξνῦλ, ἄο πνῦκε, ηά κάηηα λά ὑπαθνύνπλ ζηά πόδηα. Σά πόδηα
ὑπαθνύνπλ ζηά κάηηα θαί ἀπνθεύγνπλ ηήλ ιαθθνύβα πνύ εἶδαλ ηά κάηηα. Ἔπεηηα δέλ εἶλαη ηπθιή ὑπαθνή ηῶλ
παηδηῶλ, εἶλαη ὑπαθνή «ἐλ Κπξίῳ», δειαδή, ὅπσο ηήλ ζέιεη ὁ Κύξηνο, ζέ ὅζα ηήλ ζέιεη ὁ Κύξηνο.
ηή ζπλέρεηα ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο ζπκίδεη ηήλ ἐληνιή ηνῦ Μσζατθνῦ Νόκνπ, πνύ κηιάεη γηά ηό ζεβαζκό
ζηνύο γνλεῖο. Ἀπό ηό Γεθάινγν πξώηε αὐηή ἡ ἐληνιή, ηό «ηίμα ηόν παηέρα ζοσ καί ηήν μηηέρα ζοσ»
ὑπόζρεηαη ἀκνηβή ζ’ ὅζνπο ηήλ ἐθαξκόδνπλ. Νά θαί ἡ ἀκνηβή: «ἵνα εὖ ζοι γένηηαι καί ἔζῃ μακροτρόνιος ἐπί
ηῆς γῆς». Ὅπνηνο ὑπαθνύεη ζηνύο γνλεῖο ηνπ θη ἔρεη ηήλ εὐινγία ηνπο, αὐηόο ἔρεη ἐγγύεζη γηά πξνθνπή ζηή δσή
ηνπ. Σί εὐηπρία ἡ εὐινγία ηῶλ γνληῶλ!
Ρώηεζαλ θάπνηε ἕλαλ ζπνπδαῖν ἐπηζηήκνλα: «Πῶο μεθίλεζεο; Μέ πνηά ἐθόδηα;» Κη ἐθεῖλνο ἀπάληεζε:
«Μόλν κέ ηήλ εὐρή ηῶλ γνληῶλ κνπ!» Αὐηή ἡ εὐρή πνύ δίλνπλ νἱ γνλεῖο ζηό παηδί ηνπο πνύ μεθηλάεη κηά λέα δσή,
εἶλαη ηό θαιύηεξν ζεκέιην.
Καί γηά λά κήλ λνκίδεηε, πώο ὁ ἀπ. Παῦινο ἐμεηάδεη ηό ζέκα κόλν ἀπό ηήλ πιεπξά ηῶλ παηδηῶλ θαί κόλν
αὐηά ζπκβνπιεύεη, ἐιᾶηε ὅινη καδί λά δνῦκε ηόλ θαλόλα ζσζηῆο ἀγσγῆο, θαιῆο παηδαγσγηθῆο κεζόδνπ πνύ δίλεη
ζηνύο γνλεῖο.
«καί οἱ παηέρες μή παροργίζεηε ηά ηέκνα ὑμῶν». Κη ἐζεῖο παηεξάδεο, δέλ πξέπεη λά ἐξεζίδεηε, λά
ἐμνξγίδεηε θαί λά ἐμσζεῖηε ηά παηδηά ζαο ζέ ἀθξαῖεο ἐθδειώζεηο. Ὁ ἀπόζηνινο γλώξηδε πνιύ θαιά, ὅηη κεξηθνί
γνλεῖο ζπκπεξηθέξνληαη ἀςπρνιόγεηα ζηά παηδηά ηνπο. Π. ρ., δέλ κνηξάδνπλ δίθαηα νὔηε ηά αἰζζήκαηά ηνπο νὔηε
ηήλ πεξηνπζία ηνπο θαί ηά παηδηά πνιιέο θνξέο ἀληηδξνῦλ ἄζρεκα. Γη’ αὐηό ηνύο ιέεη: « ἐκηρέθεηε αὐηά (ηά
ηέθλα) ἐν παιδείᾳ καί νοσθεζίᾳ Κσρίοσ». Γνλεῖο κήλ θξνληίδεηε κόλν γηά ηό ζῶκα, ηά παηδηά ἔρνπλ θαί ςπρή.
Μήλ ἀθήλεηε ἄδεηα ηήλ ςπρή ηνπο, ρσξίο πλεπκαηηθή ηξνθή, ρσξίο Θεό. Ἀλαηξέθεηέ ηα ἐπηκειῶο κέ παηδαγσγίαλ
θαί λνπζεζίαλ ζύκθσλνλ κέ ηό ζέιεκα ηνῦ Κπξίνπ. Δἶζζε ὑπεύζπλνη ἀπέλαληη ηνῦ δσξεηνῦ, ηνῦ Θενῦ θαί ηνῦ
παηδηνῦ, ηνῦ δώξνπ. Ἡ παηδαγσγία δέλ γίλεηαη κέ ηό ἄγξην θαί κέ ηό μύιν, ἀιιά πάληνηε κέ ἀγάπε θαί πξνζνρή.
Καί λά ζπκᾶζηε, ζπκβνπιεύνπκε ηνύο ἄιινπο πεξηζζόηεξν κ’ αὐηό πνύ εἴκαζηε, παξά κ’ αὐηά πνύ ιέκε.
Σώξα ὅινη καδί ἄο πᾶκε ζηήλ Παιαηά Γηαζήθε λά γλσξίζνπκε κηά νἰθνγέλεηα θαί λά δνῦκε πῶο
ιεηηνύξγεζε αὐηή ἡ ζρέζηο.
ΓΙΗΓΗΙ:
Μηά νἰθνγέλεηα γηά λά ἱδξπζῇ, γηά λά νὐξηνδξνκήζῃ, γηά λά μεπεξλάῃ ηίο παξνπζηαδόκελεο δπζθνιίεο θαί
ηά ἀπξνζδόθεηα πνιιέο θνξέο, πξνβιήκαηά ηεο, ρξεηάδεηαη πξνεηνηκαζία θαηάιιειε. Αὐηό ἀθξηβῶο κᾶο ἐμεγεῖ ηό
18ν βηβιίν ηῆο Παιαηᾶο Γηαζήθεο, «ΣΩΒΙΣ».
Μεηαμύ ηῶλ Ἰνπδαίσλ, πνύ ὡδεγήζεζαλ αἰρκάισηνη ἀπό ηνύο Ἀζζπξίνπο εἰο ηήλ Νηλεπῆ, ἦηαλ θαί ὁ
Σσβίη κέ ηήλ γπλαῖθα ηνπ θαί ηό παηδί ηνπ ηόλ Σσβία. Πηζηόο θαί εὐζεβήο ὁ Σσβίη, ἔδηδε θαί εἰο ηόλ Σσβία πνιύ
θαιή ἀλαηξνθή. Σνῦ ἐλέπλεε αἰζζήκαηα εὐιαβείαο πξόο ηόλ Θεό, ηνῦ ἐλίζρπε ηήλ πίζηη, ηόλ ζπλεβνύιεπε λά ἐιεῇ
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ηνύο πάζρνληεο θαί γεληθά λά θάλῃ ὅ,ηη θαιό κπνξνῦζε. Ὁ ἴδηνο δέ ἦηαλ ηό «ζωντανό παράδειγμα» ἀγάπεο θαί
αὐηαπαξλήζεσο. Οἱ ὁκνεζλεῖο ηνπ ηόλ ἐζέβνλην θαί ὁ Σσβίαο ηνῦ εἶρε ηπθιή ὑπαθνή. Ἦηαλ ηό πξόηππό ηνπ!
Ξαθληθά ἀπό ἕλα ηπραῖν πεξηζηαηηθό ὁ Σσβίη ἐηπθιώζε. Δὑξέζε ηόηε ζέ κεγάιε δπζθνιία. Γέλ
κπνξνῦζε νὔηε λά βνεζήζῃ ηνύο ὁκνεζλεῖο ηνπ, ἀιιά νὔηε θαί λά ζπληεξήζῃ ηήλ νἰθνγέλεηά ηνπ.
Καί ηόηε ἐθάλεζαλ ηά ἀπνηειέζκαηα ηῆο θαιῆο ἀλαηξνθῆο πνύ εἶρε δώζεη ζηό γηό ηνπ.
Ὁ Σσβίη ζηίο δύζθνιεο ἐθεῖλεο ὧξεο ζπκήζεθε , ὅηη πξό ἐηῶλ εἶρε δαλείζεη ἕλα κεγάιν πνζό ρξεκάησλ ζέ
θάπνηνλ πνύ θαηνηθνῦζε ζηνύο Ράγνπο ηῆο Μεδίαο θαί ζθέθζεθε πώο ἄλ εἶρε ἐθεῖλα ηά ρξήκαηα ηώξα δέλ ζά
ὑπέθεξε. Ἀιιά ηό ηαμίδη ἦηαλ καθξπλό, θνπηαζηηθό θαί ἐπηθίλδπλν. Πνηόο ζά πήγαηλε; Μόλνλ ἕλαο ὑπῆξρε, ὁ γηόο
ηνπ ὁ Σσβίαο, ἀιιά ἦηαλ κηθξόο ἀθόκε γηά ἕλα ηέηνην ηαμίδη. Μεηά ἀπό ὥξηκε ζθέςη ὁ Σσβίη θσλάδεη ηόλ γηό ηνπ
θαί ηνῦ κηιάεη γηά ηό ηαμίδη. Ὁ Σσβίαο δέλ ζθέπηεηαη θαζόινπ ηνύο θόπνπο θαί ηνύο θηλδύλνπο ηνῦ ηαμηδίνπ.
Σνὐλαληίνλ ζηό λνῦ ηνπ ἔξρνληαη νἱ θόπνη θαί νἱ ζπζίεο ηῶλ γνληῶλ ηνπ γηά λά ηόλ κεγαιώζνπλ. Υαίξεηαη πνύ ηνῦ
δίδεηαη ἡ εὐθαηξία λά θάλῃ θαί αὐηόο θάηη γηά λά ηνύο ἀλαθνπθίζῃ θαί κέ πνιιή ραξά
δειώλεη ζηόλ παηέξα ηνπ πώο εἶλαη πξόζπκνο λά θάλῃ «αὐτός» αὐηό ηό καθξπλό ηαμίδη.
Ὁ Θεόο, παηδηά, παξαθνινπζεῖ ηή δσή ηῶλ ἀλζξώπσλ. Ἔρεη γλῶζη ηῶλ ὅζσλ κᾶο
ζπκβαίλνπλ, ἀθνύεη ηίο πξνζεπρέο καο θαί δέλ κᾶο ἀθήλεη κόλνπο. Πάληα κᾶο ζηέιλεη ὅ,ηη
κᾶο ρξεηάδεηαη. Ἔηζη ἔθαλε θαί ηώξα. Πῶο ζά πήγαηλε ὁ Σσβίαο, ἕλα κηθξό παηδί ἕλα ηόζν
καθξπλό ηαμίδη; Ναί! Μέ «φύλακα Ἄγγελο»! Ἀθνῦζηε ηί ἔγηλε. Ὁ Σσβίαο πῆγε ζηήλ
ἀγνξά γηά λά βξῇ θάπνηνλ πνύ λά ἔρῃ ηαμηδεύζεη πξόο ἐθεῖλα ηά κέξε γηά λά πᾶλε καδί.
θεῖ βξίζθεη ἄλζξσπν κέ θπζηνγλσκία πνιύ ζεβαζηή θαί ζπκπαζεηηθή. Ἦηαλ ὁ ἄγγεινο
Ραθαήι κέ κνξθή ἀλζξώπνπ, πνύ ἐζηάιε ἀπό ηό Θεό γηά λά βνεζήζῃ ηήλ εὐζεβῆ
νἰθνγέλεηα. Ὁ Σσβίαο καδί κέ ηόλ Ἀδαξία (ἔηζη εἶπε ὁ ἄγγεινο ὅηη ἐιέγεην) πῆγαλ ζηό ζπίηη,
ζπλεθώλεζαλ κέ ηόλ Σσβίη γηά ηήλ πιεξσκή ηνῦ Ἀδαξία, ἑηνίκαζαλ ηά ηνῦ ηαμηδίνπ θαί
ηήλ ἄιιε κέξα μεθίλεζαλ πεδνί γηά ηόλ καθξπλό πξννξηζκό ηνπο.
Πνιιά ζπλέβεζαλ θαηά ηήλ δηάξθεηα ηνῦ ηαμηδίνπ, ὅκσο ὁ Ἀδαξίαο πάληα πξνζηάηεπε ηόλ Σσβία θαί
ζύληνκα θέξδηζε ηήλ ἐκπηζηνζύλε ηνπ. Γέλ ἦηαλ ἕλαο ηπραῖνο ζπλνδόο, ἔζησ ἔληηκνο, πνιύπεηξνο θαί θαιόο
ζθεπηόηαλ ὁ Σσβίαο θαί ἔλνησζε θνληά ηνπ ζάλ καζεηήο, ζάλ πξνζηαηεπόκελνο. Γέλ εὕξηζθε ηήλ δύλακη, νὔηε
θαί ηήλ ζέιεζη λά ηνῦ ἀληηζηαζῇ. Ἀιήζεηα, πόζν θαιά ηόλ εἶραλ κεγαιώζεη νἱ γνλεῖο ηνπ! Σνῦ εἶραλ δηδάμεη ηήλ
ὑπαθνή, ηήλ ἀγάπε, ηό ζεβαζκό, ηόλ θόβν ηνῦ Θενῦ! Καί αὐηά ηόλ ζπληξόθεπαλ ζ’ ὅιε ηνπ ηή δσή.
Φξόληηζε ηνύο γνλεῖο ηνπ κέρξη ηά βαζηά γεξάκαηά ηνπο θη ὁ ἴδηνο ἔθαλε κηά εὐινγεκέλε νἰθνγέλεηα. Σά
ὑιηθά ἀγαζά, πνύ ἀπέθηεζε πνιιά, δέλ ηνῦ ἔθζεηξαλ ηόλ ραξαθηῆξα. «Ἐγήρασεν ἐντίμως», κᾶο πιεξνθνξεῖ ἡ
Γξαθή. Ἔδεζε δειαδή κέρξη ηά βαζηά γεξάκαηά ηνπ κέ ηηκηόηεηα θαί ἀξεηή θαί ὅινη γύξσ ηνπ ηόλ ηηκνῦζαλ.
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ-ΔΦΑΡΜΟΓΗ:

Ποιά ἐντολή τοῦ Δεκαλόγου ὁμιλεῖ περί τῶν καθηκόντων πρός τούς γονεῖς καί πῶς ἀρχίζει;
Ἡ Πέκπηε θη ἀξρίδεη: «ηίμα..» δειαδή λά ηηκᾷο, λά ζέβεζαη, λά ἀγαπᾷο, … Πξάγκαηη ἀμίδεη θάζε ηηκή θαί
ζεβαζκόο πξόο ηνύο γνλεῖο. Δἶλαη πξόζσπα ἱεξά γηά ηά παηδηά. Δἶλαη ἐθπξόζσπνη ηνῦ Θενῦ. Γηά κέζνπ αὐηῶλ κᾶο
ἔδσζε ὁ Θεόο ηήλ ὕπαξμη θαί ηή δσή. Αὐηνί θξνληίδνπλ γηά κᾶο κέ κόρζνπο θαί θόπνπο γηά λά κᾶο κεγαιώζνπλ θαί
λά κᾶο κνξθώζνπλ. Ὑπνβάιινληαη ζέ θηλδύλνπο θαί ζπζίεο πξόο ράξηλ καο.

Ὁ Τωβίας εἶναι ἕνας νέος πρός μίμησιν. Μπορεῖτε νά μοῦ ἀναφέρετε κάποιον ἄλλον;
(…)Μάιηζηα! Ἔρνπκε ηό παξάδεηγκα ηνῦ Ἰσζήθ θαί πξό πάλησλ ηνῦ Κπξίνπ, ὁ ὁπνῖνο ἐπί ηνῦ ζηαπξνῦ
εὑξηζθόκελνο ἐπξνλόεζε γηά ηήλ Παλαγίαλ κεηέξα Σνπ!
Ὑπάρχει περίπτωσις ὁ χριστιανός μαθητής νά πρέπει νά ἐκδηλώσῃ ἀπειθαρχία στούς γονεῖς; Πότε;
Ὅηαλ νἱ γνλεῖο ἀπαηηνῦλ ἀπό ηό παηδί ηνπο λά θάλῃ θάηη πνύ ἔξρεηαη ζέ ἀληίζεζη κέ ηό ζέιεκα ηνῦ
Θενῦ. Καινί εἶλαη νἱ γνλεῖο θαί ζεβαζηνί, ἀιιά ἀπόιπηα θαιόο θαί ἀπείξσο πηό ζεβαζηόο εἶλαη ὁ Θεόο.
Ὑπάρχουν τέτοιοι γονεῖς; Γπζηπρῶο ὑπάξρνπλ.
Σέηνηνο δέλ ἦηαλ ὁ παηέξαο ηῆο ἁγίαο Βαξβάξαο; Σήλ πίεδε λ’ ἀξλεζῇ ηόλ Υξηζηό, θη ὅηαλ ἐθείλε δέλ ηόλ
ἄθνπζε, κόλνο ηνπ ηήλ ζαλάησζε.  πίζεο, ὑπάξρνπλ παηεξάδεο πνύ βιαζηεκᾶλε ηό Υξηζηό θαί ηήλ Παλαγία.
Παηδηά, δέλ κέλνπκε ἀπαζεῖο ζ’ αὐηό. ηήλ ἀξρή κέ παξαθιεηηθό ηόλν δηόηη ἴζσο εἶλαη κηά θαθή ζπλήζεηα,
πνύ πξέπεη ὅκσο λά θνπῇ, ἤ ἴζσο, ὅηαλ ἦηαλ κηθξνί, δέλ ἔιαβαλ ρξηζηηαληθή ἀλαηξνθή θαί δέλ δηδάρζεθαλ ὅζν
ἔπξεπε. ηή ζπλέρεηα ὅκσο, κέ πνιιή ζπδήηεζη, ἀγάπε θαί ζεβαζκό, ἀιιά κέ θάπσο πηό δσεξό ηόλν δηόηη πξέπεη
λά θαηαιάβνπλ ὅηη δέλ πξέπεη λά βιαζθεκνῦλ Ἐκεῖνον πνύ ἐκεῖο ἀγαπᾶκε θαί ιαηξεύνπκε. Ὁ ἀπ. Παῦινο ιέγεη:
ΤΝΘΗΜΑ-ΡΗΣΟΝ: «Εἴ ηις ηῶν ἰδίων καί μάλιζηα ηῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, ηήν πίζηιν ἤρνηηαι καί ἔζηιν
ἀπίζηοσ τείρων». (Α’ Σηκόζ. ε΄8) Γειαδή, ὅπνηνο δέλ θξνληίδεη γηά ηνύο δηθνύο ηνπ ἀλζξώπνπο, γηά ηνύο
ἀλζξώπνπο ηνῦ ζπηηηνῦ ηνπ, γνλεῖο, ἀδειθνύο, αὐηόο ἔρεη ἀξλεζῆ ηήλ πίζηη θαί εἶλαη ρεηξόηεξνο ἀπό ἕλαλ ἄπηζην.
Μή γέλνηην.
ΠΡΟΔΤΥΗ: «Οὐξάληε Παηέξα καο, ζέ εὐραξηζηνῦκε δηόηη κᾶο ἔδσζεο ηνύο γνλεῖο, πνύ ηόζν θξνληίδνπλ θαί
θνπηάδνπλ γηά κᾶο. έ παξαθαινῦκε, θώηηδέ καο λά ηνύο ζεβώκαζηε, λά ηνύο ὑπαθνύσκε θαί λά ηνύο
ἐμππεξεηνῦκε ζηίο ἀλάγθεο ηνπο, γηά λά ἔρνπκε ηήλ εὐινγία θαί ηήλ ἀγάπε ζνπ. Ἀκήλ».
ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ: Γπλαηνί ἐλ ἔξγῳ θαί ιόγῳ. (Γ. Ἀεξάθε). Σσβίη. (Ἀξρηκ. Ἰγλαηίνπ Μαδελιίδε)
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Ὁ Θεόο θαί ηά ηέθλα ηνπ.

