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Σ Α Κ Α Ρ Υ Ι Α

«Ὡο γιπθέα ηῷ ιάξπγγί κνπ
ηὰ ιόγηά ζνπ, ὑπὲξ κέιη
ηῷ ζηόκαηί κνπ…»
(Ψικ. 118, 103)

Κάπνηνο λεαξόο ζπκπεξηθεξόηαλ βίαηα.
Ο παηέξαο ηνπ, ηνπ έδσζε έλα ζαθνπιάθη
κε θαξθηά, γηα λα θαξθώλεη από έλα θαξθί
ζην πεδνδξόκην κπξνζηά από ηνλ θήπν
θάζε θνξά πνπ ζα έραλε ηελ ππνκνλή ηνπ
θαη ζα κάισλε κε θάπνηνλ.
Τελ πξώηε κέξα θάξθσζε 37 θαξθηά
ζην πεδνδξόκην. Τηο επόκελεο εβδνκάδεο
έκαζε λα ειέγρεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηα
θαξθηά ζην πεδνδξόκην ιηγόζηεπαλ κέξα κε
ηε κέξα. Τνπ ήηαλ πιένλ πην εύθνιν λα
ζπγθξαηείηαη απ’ ην λα θαξθώλεη θαξθηά!
Έθηαζε θαη ε κέξα πνπ ν λεαξόο δελ
έβαιε νύηε έλα θαξθί ζην πεδν-δξόκην.
Χαξνύκελνο ην είπε ζηνλ παηέξα ηνπ θη
εθείλνο ηνπ δήηεζε λα βγάδεη έλα θαξθί γηα
θάζε κέξα πνπ δελ ζα έραλε ηελ ππνκνλή
ηνπ.
Οη κέξεο πέξαζαλ. Ο λεαξόο ηειηθά
κπόξεζε λα δείμεη ζηνλ παηέξα ηνπ πσο
είρε βγάιεη όια ηα θαξθηά απ’ ην πεδνδξόκην. Κη εθείλνο απνθξίζεθε:
- Παηδί κνπ, ζπκπεξηθέξζεθεο θαιά,
αιιά θνίηα πόζεο ηξύπεο έρεη ην
πεδνδξόκην. Απηό δελ ζα είλαη πηα όπσο
πξηλ. Όηαλ καιώλεηο κε θάπνηνλ θαη ηνπ ιεο
θάηη πξνζβιεηηθό, ηνπ αθήλεηο κηα πιεγή
όπσο απηή. Μπνξείο λα καραηξώζεηο έλαλ
άλζξσπν θαη κεηά λα ηνπ βγάιεηο ην
καραίξη. Θα κέλεη όκσο πάληα κηα πιεγή!
Λίγε ζεκαζία έρεη πόζεο θνξέο ζα δεηήζεηο
ζπγλώκε. Η πιεγή από ηα ιόγηα θάλεη ηόζε
δεκηά όζν θαη ε πιεγή ζην ζώκα ζνπ!

Σημείωμα ηης έκδοζης
Έλα ηαμίδη αξρίδεη κε ηελ έθδνζε απηή. Έλα απιό, ηεηξαζέιηδν έληππν, θηηαγκέλν
από λένπο αλζξώπνπο θαη γηα λένπο ζα θηάλεη θέηνο ζηα ρέξηα ζoπ -θηινδνμνύκε, δύν
θνξέο ην κήλα- κέζα από ηηο Νεαληθέο Σπληξνθηέο, πνπ γίλνληαη ζηελ Ελνξία ζαο γηα παηδηά
Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ.
Τν πέιαγνο ηεο δσήο έρεη απαηηήζεηο. Τξηθπκίεο, θνπξηνύλεο δπλαηέο κπνξεί λα
ζπλαληήζεη θαλείο. Πνιιέο νη παγίδεο. Μόλν ν ιόγνο ηνπ Θενύ κπνξεί λα είλαη ππμίδα
αιάλζαζηε ζηα ρέξηα ηνπ λένπ ζαιαζζνπόξνπ. Ο Χξηζηόο, αζθαιήο θπβεξλήηεο!
Eίζαη άλζξσπνο ειεύζεξνο! Σην ρέξη ζνπ είλαη λ’ απνθαζίζεηο αλ ζα ηαμηδέςεηο κε ηε
κνλαρηθή ζνπ ζρεδία ή ζα θάλεηο ηελ ηνικεξή επηινγή, αδηαθνξώληαο γηα ην ζαγελεπηηθό
ηξαγνύδη ησλ ζεηξήλσλ, λ’ αλέβεηο ζην πινίν ηεο Εθθιεζίαο, ηελ Κηβσηό ηεο ζσηεξίαο καο,
πνπ ν Χξηζηόο θαηαζθεύαζε γηα εκάο θαη πεξηκέλεη λα επηβηβαζηνύκε. Όπσο θη αλ έρεη, θαιό
ζνπ ηαμίδη!

P.S.: Σην επόκελν ηεύρνο πεξηκέλνπκε ηε ζπλεξγαζία ζνπ!

Κ

άποια ζηιγμή ηζακώθηκαν δσο θίλοι καλοί κι

ο ένας απ’ ηοσς δύο ταζηούκιζε ηον άλλο.
Πονεμένος ασηός, τφρίς να πει ηίποηα, έγραυε
ζηην άμμο: ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ
ΦΘΛΟΣ ΜΕ ΦΑΣΤΟΥΚΘΣΕ…
Σσνέτιζαν να περπαηούν, ώζποσ έθηαζαν ζε
μια όαζη και αποθάζιζαν να κάνοσν μπάνιο.
Ασηός ποσ έθαγε ηο ταζηούκι παραλίγο να πνιγεί
και ο θίλος ηοσ ηον έζφζε. Όηαν ζσνήλθε, έγραυε
πάνφ ζε μια πέηρα: ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
ΜΟΥ ΦΘΛΟΣ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ!
Ο θίλος ηοσ, ασηός ποσ ηον είτε ταζηοσκίζει και
ζηη ζσνέτεια ηοσ έζφζε ηη ζφή, ηον ρώηηζε:
-Όταν σε χτύπησα, έγραψες πάνω στην άμμο. Τώρα όμως έγραψες πάνω στην πέτρα. Γιατί;
Κι ο άλλος απάνηηζε
-Όηαλ θάποηος κας πιεγώλεη, πρέπεη λα ηο γράθοσκε ζηελ άκκο, όποσ οη άλεκοη ηες
ζσγγλώκες κπορούλ λα ζβήζοσλ ηε γραθή. Μα όηαλ θάποηος θάλεη θάηη θαιό γηα κας, πρέπεη
λα ηο ταράδοσκε ζηελ πέηρα, όποσ θαλέλας άλεκος δελ κπορεί λα ηο ζβήζεη ποηέ.

Μάζε λα γράθεης ηα ηραύκαηα ζοσ ζηελ άκκο...
θαη λα ταράδεης ζηελ πέηρα ηης ταρές!

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΛΕΙΠΕΙ ΕΤ;
Σήμερα πού ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ στήν ἔναρξη τοῦ
νέου κατηχητικοῦ ἔτους, στό καινούριο ξεκίνημα δηλαδή
τῆς προσπάθειας νά γνωρίσουμε προσωπικά τόν Χριστό καί
νά χτίσουμε τή σχέση μας μαζί Του, καί πρῶτοι ἀπ’ ὅλους οἱ
νεώτεροι, σκέφτομαι ὅτι ἡ ἴδια ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλά
καί ὅλο τό κήρυγμά Του εἶναι μιά συνεχής πρόσκληση πρός
τόν ἄνθρωπο. Μᾶς λέει: «Ἐλᾶτε κοντά μου ὅλοι οἱ κουρασμένοι
καί φορτωμένοι μέ τούς κόπους τῆς ζωῆς καί ἐγώ θά σᾶς
ξεκουράσω…ι» - «Ἐλᾶτε πίσω μου, ἀκολουθῆστε με, κι ἐγώ θά
σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώπων…» Καί ἡ Ἐκκλησία μᾶς
προσκαλεῖ: «Ἐλᾶτε νά δοῦμε, πιστοί, ποῦ γεννήθηκε ὁ
Χριστός…» - «Ἐλᾶτε νά λάβετε Φῶς ἀπό τό φῶς πού δέ δύει ποτέ, τόν Χριστό…»
Κοινωνικό ὄν ὁ ἄνθρωπος, ἐπιζητᾶ τήν ἐπαφή μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, τήν
ἐπικοινωνία. «Πόση μοναξιά ν’ αντέξει ἕνας ἄνθρωπος;» -στοχάζεται νεαρή μπλόγκερ.
Στέλνουμε, λοιπόν, καί λαμβάνουμε πολλές προσκλήσεις στή ζωή μας. Προσκλήσεις γιά
πάρτυ καί χορούς, προσκλήσεις σέ ἐκδηλώσεις, προσκλήσεις «φιλίας» στό διαδίκτυο<
Πόσες ὅμως ἀξίζουν;
Λάβατε αὐτές τίς μέρες καί τήν πρόσκληση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, γιά νά
συμμετάσχετε στίς «παιδικές καί νεανικές συντροφιές» πού λειτουργοῦν στήν Ἐνορία σας ἤ
στήν περιοχή σας. Εἶναι κι αὐτή μιά πρόσκληση σέ συνάντηση, σέ διάλογο, σέ
(ἐπι)κοινωνία.
Ὁ Χριστός μᾶς διαβεβαιώνει: «Ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συναγμένοι στό ὄνομά μου, ἐκεῖ
βρίσκομαι κι ἐγώ, ἀνάμεσά τους!» Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ὁ χῶρος πού προσευχόμαστε
ἀτομικά στό Θεό. Εἶναι χῶρος κοινωνίας προσώπων· τόπος συνάντησής μας μέ τούς ἄλλους
καί ὅλων μαζί μέ τόν Χριστό! Ἡ Ἐνορία -καί εἰδικά ἡ «νεανική συντροφιά» της- εἶναι
ἄσκηση συνύπαρξης, τρόπος ζωῆς χωρίς μοναξιά! Ὁ «ἄλλος» γίνεται φίλος· γίνεται
ἀδελφός, μέ σημεῖο ἀναφορᾶς τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας!
Ἡ Θεία Εὐχαριστία δέ μᾶς θυμίζει ἁπλῶς τό τελευταῖο Δεῖπνο τοῦ Κυρίου μέ τούς Μαθητές
Του. Σέ κάθε Θεία Λειτουργία ἐπαναλαμβάνεται πραγματικά ὁ Μυστικός Δεῖπνος καί
εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἐκλεκτοί καλεσμένοι τοῦ Χριστοῦ, πού θά γευθοῦμε «τήν τροφή ὅλου τοῦ
κόσμου», τό Σῶμα Του καί τό Αἷμά Του! Εἶναι τό γιορτινό Τραπέζι πού ἑτοιμάζεται γιά χάρη
μας καί, στρωμένο, μᾶς περιμένει! Λοιπόν, «Γιατί να λείπεις εσύ;» Έλα μέ τήν παρέα σου,
μέ τούς φίλους σου, γιά νά ζήσουμε με τον Χριστό, όλοι μαζί, ἀληθινά, μέσα στην Ἐκκλησία
Του! Μήν ἀφήσεις ἀναξιοποίητα χρόνια τῆς νεότητάς σου. Δῶσε νόημα στή ζωή σου! Χτῖσε
θεμέλια γερά! Μή μετανιώσεις ἀργότερα, ὅπως ὁ ποιητής πού ἀπολογεῖται, λέγοντας:
«Λυποῦμαι γιατί ἄφησα νά περάσει ἕνα πλατύ ποτάμι /μέσ’ ἀπό τά δάχτυλά μου /χωρίς νά πιῶ
οὔτε μιά στάλα». Μέ πατρική ἀγάπη σέ καλωσορίζουμε!
Ὁ Μητροπολίτης και πνευματικός σας πατέρας

«Στιγμζσ χαράσ» από την
Καταςκήνωςη τησ Ιεράσ
Μητρόπολήσ μασ, κοντά ςτην
Ιερά Μονή Φανερωμζνησ.
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