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Ειςαγψγικό ςημείψμα
Τταν ξεκινάει κανείσ, κλθρικόσ ι λαϊκόσ, να ςυμβάλει ςτθ ςοβαρότατθ υπόκεςθ τθσ
εκκλθςιαςτικισ αγωγισ των παιδιϊν και των νζων μασ, εφλογο είναι να περιμζνει κάκε δυνατι
υποςτιριξθ από τθν τοπικι Εκκλθςία, ςτθν οποία Χάριτι Κεοφ διακονεί. Παηί με τθν θκικι και
τθν προςευχθτικι ςυμπαράςταςθ που χρειάηεται και τθν υποςτιριξθ ςε υλικοτεχνικά μζςα, ζχει
ανάγκθ από βοθκθτικό υλικό που κα καλφπτει το γνωςτικό μζροσ των κατθχθτικϊν
ςυναντιςεων, τθν ψυχαγωγία και τθ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν, τθ ςυνοχι και τθ
λειτουργία τθσ ομάδασ… Πε λίγα λόγια «δει δθ… καταλλιλων, ςφγχρονων και εφχρθςτων
κατθχθτικϊν βοθκθμάτων».
Χτθν ανάγκθ αυτι ανταποκρίκθκε ο Χεβαςμιϊτατοσ Υοιμενάρχθσ μασ π. Κεόφιλοσ,
αξιολογϊντασ τθ ςθμαςία μιασ ηωντανισ νεανικισ ομάδασ ςε κάκε Ενορία, ει δυνατόν, και
αφουγκραηόμενοσ τισ ανάγκεσ των κατθχθτϊν μασ, και εμπιςτεφκθκε και φζτοσ ςτο «Ξζντρο
Ρεότθτασ τθσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ» τθ ςφνταξθ νζου κατθχθτικοφ υλικοφ για τισ Ενοριακζσ
Χυντροφιζσ τθσ Υροςχολικισ και Υρϊτθσ Χχολικισ Θλικίασ, του Δθμοτικοφ Χχολείου και του
Γυμναςίου – Ουκείου.
Πε τθ Χάρθ του Κεοφ, λοιπόν, και τθν ευλογία του Χεβαςμιωτάτου Πθτροπολίτου μασ,
ολοκλθρϊνεται και το παρόν κατθχθτικό βοικθμα, με τίτλο: «Ψων Υροφθτϊν το κιρυγμα…»,
μαηί με το τετράδιο δραςτθριοτιτων για τα παιδιά και το βοθκθτικό υλικό ςε ψθφιακι μορφι
που το ςυνοδεφει.
Αφορά τθν κατιχθςθ των παιδιϊν των τάξεων Γϋ - Χτϋ Δθμοτικοφ, που λειτουργοφν ςε
πολλζσ ενορίεσ τθσ Λ. Πθτροπόλεϊσ μασ, κακϊσ και ςε άλλεσ εκκλθςιαςτικζσ επαρχίεσ, ςτισ
οποίεσ ενδεχομζνωσ κα φτάςει θ εργαςία αυτι ςτα πλαίςια τθσ φιλάδελφθσ επικοινωνίασ και
ςυναντίλθψθσ ςτον ωραίο αγϊνα τθσ εκκλθςιαςτικισ – κατθχθτικισ διακονίασ. Αποτελεί
μάλιςτα ιδιαίτερθ τιμι για το «Ξζντρο» μασ θ τακτικι κακ’ εβδομάδα ανάρτθςθ του υλικοφ μασ
αυτοφ ςτον ιςτοτόπο www.catichisis.gr, δθλαδι τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Χυνοδικισ Επιτροπισ
Χριςτιανικισ Αγωγισ τθσ Ρεότθτοσ, θ οποία και κα το προτείνει ωσ υποςτθρικτικό υλικό για τθν
Ξατιχθςθ ςε όςουσ επιςκζπτονται το εν λόγω site.
Είναι εξάλλου κοινόσ τόποσ θ διαπίςτωςθ ότι είναι απαραίτθτθ θ προςαρμογι του υλικοφ
τθσ κατιχθςθσ ςτα δεδομζνα τθσ εποχισ μασ, για τθν οποία διαπιςτωνόταν ςτα πορίςματα
ομάδασ εργαςίασ με κζμα: «Σι κοινωνικζσ ςυνκικεσ του 21ου αιϊνα ωσ πρόκλθςθ για τθν
κατιχθςθ και για το ρόλο του κατθχθτι», ςτο Υανελλινιο Χυνζδριο ςτελεχϊν Ρεανικοφ Ζργου
που διοργάνωςε πρόςφατα (31/8 – 2/9/2012) θ Λερά Χφνοδοσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ ςτισ
Φοβιζσ τθσ Β. Εφβοιασ:
«Θ Εκκλθςία καλείται να κατακζςει τθ μαρτυρία τθσ και ςτον άνκρωπο του 21ου αιϊνα
μζςα ςε ζναν κόςμο ρευςτό και ραγδαία μεταβαλλόμενο. Θ κρίςθ που βιϊνουμε, όχι απλά
οικονομικι αλλά πρωτίςτωσ πνευματικι, κρίςθ αξιϊν, μασ κζτει ωσ κατθχθτζσ προ των ευκυνϊν
μασ.
Θ νεοελλθνικι κοινωνία κινδυνεφει ςταδιακά να χάςει πνευματικζσ αρχζσ που παραδοςιακά
τθν προςδιόριηαν και τθ ςτιριηαν. Πεγάλθ μερίδα ανκρϊπων αποξενϊνεται από τθν πίςτθ και
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τθ λατρεία τθσ ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ μασ. Είναι ανάγκθ τα παιδιά μασ να μυςταγωγθκοφν και
πάλι ςε ζννοιεσ τθσ κατιχθςθσ και βιϊματα εκκλθςιαςτικά που παλαιότερα ιταν αυτονόθτα. Θ
παρουςία αλλοκριςκων, ετεροδόξων και ακριςκων κζτει νζεσ ποιμαντικζσ ανάγκεσ και
προτεραιότθτεσ ςτο χϊρο τθσ κατιχθςθσ.
Σι πειραςμοί για τα παιδιά αυξάνονται με γεωμετρικι πρόοδο. Ψο πρόγραμμά τουσ
επιβαρφνεται ςυνεχϊσ με ποικίλεσ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, όχι πάντα απαραίτθτεσ. Θ
πρόςβαςθ τθσ Εκκλθςίασ ςτο χϊρο του ςχολείου γίνεται μετά πολλϊν εμποδίων. Ζνασ
ςφγχρονοσ και κοινόσ κϊδικασ επικοινωνίασ με τουσ νζουσ ανκρϊπουσ γίνεται πλζον ηθτοφμενο.
Ακόμθ και οι νζεσ τεχνολογίεσ από πλεονζκτθμα και μζςο επικοινωνίασ μποροφν να κρφψουν
διαφόρουσ κινδφνουσ και παγίδεσ.
Υαρά ταφτα και ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ επιηθτεί εναγϊνια ςτθν Εκκλθςία τον πνευματικό
του επιςτθριγμό και ςτθ ηωι τθσ ενορίασ του μια ηωντανι, αυκεντικι κοινωνία προςϊπων
παρακάμπτοντασ ςτείρεσ προςκολλιςεισ ςε ςυγκεκριμζνα πρόςωπα και κλειςτζσ ομάδεσ. Ζχει
τόςο ανάγκθ τθν πρόταςθ ηωισ που ο Χριςτόσ διαχρονικά κομίηει, ϊςτε να αναρωτιόμαςτε:
«Ππορεί κανείσ ςτθν εποχι μασ να ηει χωρίσ τθν Εκκλθςία;»
Θ Εκκλθςία ζχει λόγο κεολογικό που είναι βακφτατα πολιτικόσ και ανκρωπολογικόσ. Είμαςτε
όμωσ ςε κζςθ οι επιφορτιςμζνοι με το ζργο τθσ κατιχθςθσ να μεταδϊςουμε με αγάπθ, διάκριςθ
και ςεβαςμό ςτθν ελευκερία του κάκε προςϊπου τθν πρόςκλθςθ του Χριςτοφ ςτθ Βαςιλεία Ψου;
Χυναιςκανόμαςτε ότι επιτελοφμε ζργο Χριςτοφ κι όχι δικό μασ; Διακονοφμε με ςυνζπεια και
ειλικρίνεια τισ ψυχζσ των παιδιϊν, τουσ ηωντανοφσ ναοφσ του Κεοφ;
Χυνειδθτοποιϊντασ τισ προκλιςεισ και τα δεδομζνα τθσ εποχισ μασ, καλοφμαςτε ςε
εγριγορςθ και αγϊνα διαρκι ϊςτε «κακαίροντεσ εαυτοφσ» να ελκφςουμε τθ χάρθ του Κεοφ για
τθν αποδοτικότερθ και ζγκαρπθ διακονία μασ» .
Οαμβάνοντασ υπ’ όψιν όλα αυτά τα δεδομζνα, ςυγκροτιςαμε το βοικθμα αυτό, το οποίο
περιςτρζφεται γφρω από τον κεντρικό κεματικό άξονα τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ: ποιο είναι το
μινυμα των Υατριαρχϊν, των Υροφθτϊν και όλων των Δικαίων τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ, αλλά
πρωτίςτωσ του «εν Ρόμου ςκιά και γράμματι» προτυπωκζντοσ Ξυρίου μασ Λθςοφ Χριςτοφ, ςτο
παιδί του ςιμερα και ςτον περίγυρό του;
Ψο τεφχοσ αυτό είναι απλϊσ ζνα βοικθμα! Δεν είναι βιβλίο φλθσ! Δεν πρζπει να το δει ςαν
ζνα αςφυκτικό πλαίςιο δράςθσ ο κατθχθτισ, παρά μόνο ωσ ζνα ερμάριο ιδεϊν, απ’ το οποίο
μπορεί να αντλιςει ό,τι πράγματι χρειάηεται για τθ ςυνάντθςι του, αφοφ λάβει υπόψθ του τθ
δυναμικι τθσ δικισ του ομάδασ, το πνευματικό επίπεδο και το ςτάδιο ανάπτυξθσ των δικϊν του
παιδιϊν, το κατά πόςον ζχουν ςυμμετάςχει και άλλθ χρονιά ςτισ ςυναντιςεισ αυτζσ ι αν
εκκλθςιάηονται και καλλιεργοφνται πνευματικά με τθν οικογζνειά τουσ και πλικοσ άλλων
παραμζτρων που κα πρζπει να εξετάςει, όταν κα ςχεδιάςει – προγραμματίςει τθν κατθχθτικι
του εργαςία ςτθ διάρκεια τθσ χρονιάσ.
Ψο υλικό που προτείνεται είναι πολφ! επερνάει κατά πολφ τθ ςυνικθ διάρκεια ενόσ
κατθχθτικοφ μακιματοσ που είναι θ μία ϊρα –αν και πιςτεφουμε ότι αυτό κα πρζπει να αλλάξει
και κάκε Ενορία να προςπακεί να απαςχολεί κοντά τθσ τα παιδιά, με τθν αποδοχι των
οικογενειϊν εννοείται, για δφο ι και τρεισ ϊρεσ τισ θμζρεσ τθσ ςχόλθσ με ποικιλίεσ
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δραςτθριοτιτων. Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν: οφτε μπορεί οφτε πρζπει να εφαρμοςτεί όλο το
υλικό κάκε ςυνάντθςθσ!
Υαράλλθλα, δεν είναι αρκετό! Σ κάκε κατθχθτισ μπορεί και οφείλει να μελετιςει, να
αναηθτιςει μόνοσ του και άλλο υλικό, να δθμιουργιςει ο ίδιοσ, να το εμπλουτίςει –και, ακόμθ
καλφτερα, να το μοιραςτεί και με άλλουσ αδελφοφσ κατθχθτζσ, αλλά και με το Ξζντρο Ρεότθτοσ
τθσ Λ. Πθτροπόλεωσ, που κα το αξιοποιιςει καταλλιλωσ για χάρθ όλων των αδελφϊν
κατθχθτϊν.
Ξεντρικό ρόλο πρζπει να ζχει και θ αφιγθςθ ωσ περιεχόμενο και ουςία (να είναι δθλ.
διδακτικι και ωφζλιμθ), αλλά και ωσ τρόποσ ζκφραςθσ (να κρατάει ηωντανό το ενδιαφζρον των
παιδιϊν). Χρειάηεται μία κεντρικι ιςτορία ςχετικι με το κζμα, απαλλαγμζνθ από περιττζσ
λεπτομζρειεσ (πολλά ονόματα, χρονολογίεσ κτλ.) που είναι αδφνατον να ςυγκρατιςει το παιδικό
μυαλό. Ψισ αφθγιςεισ για τισ μορφζσ τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ μπορεί ο κατθχθτισ να βρει ςε
κάποια «Βίβλο» εικονογραφθμζνθ, όπωσ αυτι των εκδόςεων Λ. Χιδζρθ (βάςει τθσ οποίασ
προτείνουμε τθν αφιγθςθ κάκε ςυνάντθςθσ) ι των εκδόςεων τθσ «Αποςτολικισ Διακονίασ» ι
των εκδ. «Εν πλω». Χκόπιμα δεν περιλάβαμε αφθγιςεισ ςτο βοικθμα, για λόγουσ οικονομίασ
τθσ φλθσ, αλλά και για να μπορζςει ο κατθχθτισ να αξιοποιιςει τθν πλοφςια και όμορφθ
εικονογράφθςθ των παραπάνω βιβλίων. Θ αφιγθςθ πρζπει να γίνεται από ςτικουσ ι με καλι
ανάγνωςθ, που κα διακόπτεται για να κοιτάξουμε τα παιδιά, να τα ενεργοποιιςουμε με
ερωτιςεισ κατανόθςθσ και εμβάκυνςθσ, να τουσ δείξουμε εικόνεσ κ.ά.
Πόλισ που χρειάηεται να ςθμειϊςουμε πόςο κεντρικό ρόλο πρζπει να ζχει το παιχνίδι ςτισ
ομάδεσ αυτισ τθσ θλικίασ. Υαιδί και παιχνίδι είναι λζξεισ ομόρριηεσ. Θ «δουλειά» του παιδιοφ ς’
αυτι τθν θλικία είναι το παιχνίδι και μόνο. Ασ ςκεφτοφμε πϊσ πνίγεται θ παιδικότθτα ςτισ
μεγαλφτερεσ θλικίεσ κάτω από το βάροσ των πολλαπλϊν ςχολικϊν και εξωςχολικϊν, κυρίωσ,
υποχρεϊςεων…
Ψο παιχνίδι όμωσ κα πρζπει να βοθκάει ςτθ ςυνοχι τθσ ομάδασ, να εξαλείφει τον
ανταγωνιςμό και να προάγει τθ ςυνεργαςία, να χτίηει βιμα – βιμα τθ γνϊςθ. Γι’ αυτό ςε κάκε
ςυνάντθςθ προβλζψαμε ποικιλία παιχνιδιϊν και προςπακιςαμε, όςο αυτό γινόταν, να ζχουν
ςχζςθ με το κζμα τθσ ςυνάντθςθσ. Υαίξτε με τα παιδιά! Υαίξτε πολφ!
Επειδι ακόμθ ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ ςυγκρατεί μόνο το 10% απ’ όςα ακοφει απλϊσ,
αλλά το 90% απ’ όςα και ακοφει, και βλζπει και κάνει φροντίςαμε για κάκε ςυνάντθςθ να
προβλζψουμε ςυνδυαςτικά ομαδικά παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ, καταςκευζσ, τραγοφδια,
δραςτθριότθτεσ εξοικείωςθσ με τθ Κεία Οατρεία, τραγοφδια, εκκλθςιαςτικοφσ φμνουσ,
δραςτθριότθτεσ ςτο φυλλάδιο, βίντεο κινουμζνων ςχεδίων από ιςτορίεσ τθσ Βίβλου,
θλεκτρονικζσ παρουςιάςεισ κ.ά. Υολλζσ από τισ προτάςεισ αυτζσ αλιεφςαμε από πλικοσ πθγϊν,
τισ οποίεσ και αναφζρουμε, όταν αυτό είναι δυνατόν, αφοφ δεν επικυμοφμε να ςφετεριςκοφμε
τον πνευματικό κόπο άλλων. Ψο Διαδίκτυο διαςϊηει και αναμεταδίδει ζνα μεγάλο όγκο
πλθροφοριϊν και παρζχει τθ δυνατότθτα κοινωνίασ με άλλουσ ςυν-διακόνουσ τθσ
εκκλθςιαςτικισ αγωγισ, με τουσ οποίουσ μποροφμε να μοιραςτοφμε κάκε δθμιουργία μασ για
το καλό τθσ Εκκλθςίασ, για τθν καλλιζργεια νζων ιδεϊν, για τθν αναμόρφωςθ του εξωτερικοφ
περιβλιματοσ τθσ κατιχθςθσ, με τθν ζγνοια θ ουςία τθσ να μζνει ίδια κι απαράλλαχτθ, ϊςτε να
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μθν παρζλκει «ιϊτα εν ι μία κεραία» αςπό το λόγο του Κεοφ εξαιτίασ τθσ δικισ μασ
πλθμμζλειασ.
Ψα παιδιά όλων των θλικιϊν κουράηονται αν θ ίδια δραςτθριότθτα διαρκζςει πολλι ϊρα!
Χρειάηεται ςυνεχισ εναλλαγι και θ βοικεια τθσ εικόνασ. Ρα ζχουμε ςυνεχϊσ μια καινοφρια
πρόταςθ για όταν κουραςτεί θ ομάδα –ι, καλφτερα, για να μθν κουραςτεί.
Τλα αυτά περιςτρζφονται –αυτό τουλάχιςτον προςπακιςαμε- γφρω από το κζμα τθσ
ςυνάντθςθσ! Χτθν ευρθματικότθτα του κατθχθτι ζγκειται να τα ςυνδζςει μεταξφ τουσ, να κάνει
τθ μετάβαςθ από τθ μία δραςτθριότθτα ςτθν άλλθ, με τθν κατάλλθλθ ενδεχομζνωσ μυκοπλαςία
– αφιγθςθ.
Ακόμθ, επίτθδεσ παραλείψαμε τα πολλά ζτοιμα ςχζδια για ηωγραφικι, όπωσ ςυνικωσ
γινόταν. Υροτιμιςαμε εικόνεσ που μόλισ ζχουν αρχίςει, για να δίνεται θ δυνατότθτα ςτα παιδιά
να αφιςουν ελεφκερθ τθ δθμιουργικι φανταςία τουσ να δράςει. Εξάλλου κυκλοφοροφν πολλά
ςχετικά ζντυπα βιβλία ι και ςχζδια ςτο διαδίκτυο, που εφκολα μπορεί κανείσ, αν δε ςυμφωνεί
με τθν πραπάνω κζςθ μασ, να εντοπίςει.
Χτο ςθμείο αυτό για πολλοςτι φορά να υπενκυμίςουμε ότι το Ξζντρο Ρεότθτοσ τθσ Λ.
Πθτροπόλεϊσ μασ διακζτει τθν απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι (ενθμερωμζνθ δανειςτικι
βιβλιοκικθ με παιδικά κ.ά. βιβλία, Θ/Ω, προτηζκτορα, εκτυπωτι, ςυςκευι ψθφιακισ
θχογράφθςθσ, παιχνίδια κ.ά.) για να υποςτθρίξει το ζργο των κατθχθτϊν, ότ-αν αυτοί το
ηθτιςουν!
Υολλά κα μποροφςε να γράψει κανείσ ωσ ειςαγωγικά ςε αυτό το βοικθμα. Δεν είναι
αλάνκαςτο. Αντίκετα, υπάρχουν πολλζσ ατζλειεσ και ςτο ςϊμα του υλικοφ και ςτο φυλλάδιο για
τα παιδιά. Είναι απλϊσ μια απόπειρα να καλυφκεί ζνα κενό ςτον χϊρο τθσ κατιχθςθσ, αφοφ
ελάχιςτα βοθκιματα κυκλοφοροφν και πάντωσ όχι πλιρθ τα περιςςότερα. Πε χαρά κα
περιμζνουμε όλεσ τισ καλοπροαίρετεσ υποδείξεισ και προτάςεισ. Γι’ αυτό ςυμπεριλάβαμε ζνα
ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του υλικοφ ςτο τζλοσ του βιβλίου, το οποίο και κα μασ ενδιζφερε
να μασ το ςτείλετε ςυμπλθρωμζνο
Επίτθδεσ αφιςαμε για το τζλοσ τθν εξομολογθτικι αναφορά: Ψο βοικθμα αυτό κλείνει μζςα
του άπειρεσ ϊρεσ δουλειάσ, με δυςκολίεσ πολλζσ και ανάμεςα ςε πολλαπλζσ υποχρεϊςεισ. Ψο
κεωρθτικό υλικό ςυνιςτά τθν κωδικοποίθςθ μακρόχρονθσ ςυν-εργαςίασ για τθν παραγωγι
κατθχθτικοφ υλικοφ, ςε πρϊτθ φάςθ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Πθτροπόλεϊσ μασ, με το κεολόγο κ. Άγγελο Γκοφνθ. Επίςθσ, τθσ ςυνεργαςίασ και με τον π.
Κεμιςτοκλι Πουρτηανό, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο τθσ Λ. Π. Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων
Ριςων για το κατθχθτικό βοικθμα τθσ Λ. Πθτροπόλεωσ εκείνθσ του ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005
– 2006. Αναφερόμαςτε δεόντωσ ςτισ αντίςτοιχεσ ςυναντιςεισ. Υροςκζςαμε ό,τι ιταν αναγκαίο
και αξιοποιιςαμε ακόμθ πρωτότυπο υλικό που δθμιουργικθκε τα προθγοφμενα χρόνια ςτο
πλαίςιο του «Ξζντρου Ρεότθτασ» (2008 - …) και ςε μικρότερο βακμό το υλικό τθσ περαςμζνθσ
κατθχθτικισ περιόδου «Υαραδείςου Ροςταλγοί», που ςυγκζντρωςε ομάδα ςτελεχϊν τθσ
Ξαταςκινωςθσ τθσ Λ. Πθτροπόλεϊσ μασ (κ. Ελζνθ Ξατςοφλθ, κ. Ευαγγελία Πελά - Αρϊνθ, κ.
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Κεοδϊρα Γαρυφάλλου, κ. Ευαγγελία Ξοντογιάννθ, κ. Ευμορφία Χωτθροποφλου, κ. Αιμίλιοσ
Ξολυβάσ). Χε όλουσ οφείλονται οι ευχαριςτίεσ μασ!
Ψο φετινό όμωσ βοικθμα ςε κάκε βιμα του (κεματολόγιο, ςχεδιαςμόσ, δθμιουργία
τετραδίου κλπ.) είναι καρπόσ και τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τθ νθπιαγωγό κ. Ευμορφία
Χωτθροποφλου, θ οποία διακόνθςε ωσ κατθχιτρια ςτθν Λερά Πθτρόπολι μασ τα προθγοφμενα
χρόνια με μεράκι, ηιλο πολφ και κυςιαςτικι αγάπθ, δεν ζχει πάψει όμωσ να ςυνειςφζρει
ουςιαςτικά, εξ αποςτάςεωσ ζςτω, ςτθν κατθχθτικι εργαςία τθσ τοπικισ μασ Εκκλθςίασ, κάτι για
το οποίο ολόκερμα τθν ευχαριςτοφμε!
Ελπίηουμε, τζλοσ, ο Κεόσ να ευλογεί όλουσ τουσ κατθχθτζσ και τισ κατθχιτριεσ ςτθ ςπορά
του λόγου του Κεοφ ςτο εφφορο χωράφι των παιδικϊν ψυχϊν και να εκατονταπλαςιάηει τον
καρπό τθσ πολφμοχκθσ εργαςίασ και προςφοράσ τουσ!
Οευκάδα, 15 Σκτωβρίου 2012

Διάκονοσ Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ,
Διευκυντισ Ξζντρου Ρεότθτοσ Λ. Πθτροπόλεωσ
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Ειςαγψγικά ςσημ Παλαιά Διαθήκη
Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ
μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ· καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε.
Ερευνάτε τισ γραφζσ, επειδι εςείσ νομίηετε ότι μζςα ς' αυτζσ ζχετε αιϊνια ηωι· και εκείνεσ είναι που δίνουν
μαρτυρία για μζνα. Τμωσ, δεν κζλετε να ζρκετε ςε μζνα, για να ζχετε ηωι.
(Λω. 5, 39-40)
Ο Ιηςξύρ επμημεύει σημ Παλαιά Διαθήκη ςση τμαγψγή σηρ Ναζαπέσ!
«O Λθςοφσ επζςτρεψε ςτθ Γαλιλαία με τθ δφναμθ του Υνεφματοσ· και βγικε γι' αυτόν φιμθ ςε ολόκλθρθ τθν
περίχωρο. Ξι αυτόσ δίδαςκε ςτισ ςυναγωγζσ τουσ, δοξαηόμενοσ από όλουσ. Ξαι ιρκε ςτθ Ραηαρζτ, όπου είχε
ανατραφεί· και, κατά τθ ςυνικειά του, μπικε μζςα ςτθ ςυναγωγι κατά τθν θμζρα τοφ ςαββάτου, και ςθκϊκθκε
να διαβάςει. Ψου δόκθκε τότε το βιβλίο του προφιτθ Θςαΐα· και ανοίγοντασ το βιβλίο βρικε το μζροσ, όπου ιταν
γραμμζνο:
«Υνεφμα Ξυρίου είναι επάνω μου· γι' αυτό με ζχριςε· με ζςτειλε για να φζρνω τα χαρμόςυνα νζα ςτουσ
φτωχοφσ, για να γιατρζψω τοφσ ςυντριμμζνουσ ςτθν καρδιά, για να κθρφξω ελευκερία ςτουσ αιχμαλϊτουσ, και
ανάβλεψθ ςτουσ τυφλοφσ, να αποςτείλω τοφσ ψυχικά τςακιςμζνουσ ςε ελευκερία, για να κθρφξω ευπρόςδεκτο
χρόνο του Ξυρίου».
Αφοφ ζκλειςε το βιβλίο, το ζδωςε ςτον υπθρζτθ, και κάκιςε· και τα μάτια όλων εκείνων που βρίςκονταν ςτθ
ςυναγωγι ιςαν ςτραμμζνα επάνω του.
Ξαι άρχιςε να τουσ λζει ότι: Χιμερα εκπλθρϊκθκε ςτα αυτιά ςασ αυτι θ γραφι.
Ξαι όλοι ζδιναν μαρτυρία γι' αυτόν, και καφμαηαν για τα λόγια τισ χάρθσ, που ζβγαιναν από το ςτόμα του, και
ζλεγαν: Δεν είναι αυτόσ ο γιοσ τοφ Λωςιφ;
Ξαι τουσ είπε: Κα μου πείτε, βζβαια, τθν παραβολι τοφτθ: Γιατρζ, κεράπευςε τον εαυτό ςου· όςα ακοφςαμε
ότι ζγιναν ςτθν Ξαπερναοφμ, κάνε κι εδϊ ςτθν πατρίδα ςου.
Ξαι είπε: Χασ διαβεβαιϊνω ότι, κανζνασ προφιτθσ δεν είναι δεκτόσ ςτθν πατρίδα του.
Ξαι με βάςθ τθν αλικεια ςάσ λζω: Υολλζσ χιρεσ υπιρχαν ςτον Λςραιλ κατά τισ θμζρεσ τοφ Θλία, όταν ο
ουρανόσ κλείςτθκε για τρία χρόνια και ζξι μινεσ, κατά τθν εποχι που ζγινε μεγάλθ πείνα ςε ολόκλθρθ τθ γθ· και ο
Θλίασ δεν ςτάλκθκε ςε καμιά απ' αυτζσ, παρά μονάχα ςτα Χαρεπτά τισ Χιδϊνασ προσ μια χιρα γυναίκα. Ξαι
πολλοί λεπροί υπιρχαν κατά τθν εποχι τοφ προφιτθ Ελιςςαιζ ςτον Λςραιλ· και κανζνασ απ' αυτοφσ δεν
κακαρίςτθκε, παρά μονάχα ο Ρεεμάν ο Χφριοσ.
Ξαι όλοι μζςα ςτθ ςυναγωγι γζμιςαν με κυμό ακοφγοντασ αυτά. Ξαι αφοφ ςθκϊκθκαν, τον ζβγαλαν ζξω από
τθν πόλθ· και τον ζφεραν μζχρι τθν άκρθ τοφ βουνοφ, επάνω ςτο οποίο ιταν κτιςμζνθ θ πόλθ, για να τον ρίξουν
ςτον γκρεμό.
Αυτόσ, όμωσ, αφοφ πζραςε από ανάμεςά τουσ, πορευόταν. Ξαι κατζβθκε ςτθν Ξαπερναοφμ, μια πόλθ τισ
Γαλιλαίασ· και τουσ δίδαςκε κατά τα ςάββατα».
(Οκ. 4, 14-31)

Αμσιλήχειρ για σημ Παλαιά Διαθήκη
«Χυχνά γίνεται δεκτι απλϊσ ωσ ο πρϊτοσ τόμοσ μιασ δίτομθσ ςυλλογισ θκικϊν ςυνταγϊν ι ανιςτορικϊν
ςυμβολιςμϊν και αγνοείται ότι εκκλθςιαςτικϊσ θ αποκάλυψθ του Κεοφ κατανοείται ωσ δράςθ Ψου ιςτορικι,
δράςθ δθλαδι που ξεδιπλϊνεται μζςα ςτισ ςυγκεκριμζνεσ πραγματικότθτεσ, απευκφνεται ςτισ κακθμερινότθτεσ
του ανκρϊπου και λαμβάνει υπόψθ τουσ πολιτιςμοφσ του. Άλλοτε πάλι υποτιμάται, ςε βακμό που να
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παραβλζπονται ςπουδαίεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ βιβλικισ ςκζψθσ: ο Κεόσ ωσ φπαρξθ προςωπικι, ο άνκρωποσ ωσ
μζλοσ λαοφ, θ ιςτορία ωσ πορεία προσ ζνα τελικό φτάςιμο…
Υαράλλθλα, θ Υαλαιά Διακικθ υφίςταται επικζςεισ από κφκλουσ, που, αν τουσ πζρναγε από το χζρι, κα
προχωροφςαν ςε replay τθσ ιςτορίασ, ϊςτε ο Χριςτόσ να γεννθκεί ςτθ δυτικι κι όχι ςτθν ανατολικι όχκθ του
Αιγαίου ι και να μθ γεννιόταν κακόλου! Δεν χρειάηεται εδϊ να επεκτακοφμε ςτο αυτονόθτο, ότι από τθν
ολίςκθςθ ςτον αντιςθμιτιςμό δεν γεννάται οφτε κεολογία οφτε ελευκερία, αλλά κόλαςθ. Ψο ποφ βρίςκονται οι
ρίηεσ του ανκρϊπου, το δείχνει θ απάντθςθ που κα δϊςει ςτο ερϊτθμα περί τθσ Αλικειασ., όχι το γενεαλογικό
του δζντρο».
Η Παλαιά Διαθήκη: Βίβλξρ σηρ Εκκληςίαρ
Θ Εκκλθςία ςτα πρϊτα χρόνια τθσ φπαρξθσ και τθσ δράςθσ τθσ ζηθςε όχι με τθν Ξαινι Διακικθ, που δεν είχε
ακόμθ γραφεί, αλλά με τθν Υαλαιά Διακικθ. Αυτι ςυνεπϊσ ιταν θ Γραφι τθσ.
Η «Διαθήκη» σξτ Θεξύ με σξτρ αμθπώοξτρ
Διακικθ ςθμαίνει ςυμφωνία, ςυνεργαςία, ςυνάντθςθ μεταξφ του Κεοφ και των ανκρϊπων. Θ Υαλαιά
Διακικθ περιγράφει τθν αποκάλυψθ, τθν φανζρωςθ του Κεοφ ςτον κόςμο πριν τον ερχομό του Χριςτοφ, αλλά και
τθν ςυνάντθςι του με τθν ανκρωπότθτα χάρισ ςτο λαό του Λςραιλ. Πζςα από τθν ςυνάντθςθ αυτι ο κόςμοσ
προετοιμάηεται για να δεχτεί το Χριςτό. Ππαίνουν κάποιοι κανόνεσ που αποςκοποφν ςτο να ςταματιςουν τθν
ςκλθρότθτα και τθν κακία του ανκρϊπου, να περιορίςουν το κάνατο και να φανερϊςουν το κζλθμα του Κεοφ
ςτον κόςμο.
Πετά τθν πτϊςθ των Υρωτοπλάςτων, ο Κεόσ υποςχζκθκε ςτουσ ανκρϊπουσ να τουσ απομακρφνει από το
κακό, ςτζλνοντασ για τον ςκοπό αυτό το Ουτρωτι Χριςτό. Αυτι είναι θ πρϊτθ ςυμφωνία, θ «Υαλαιά Διακικθ». Θ
υπόςχεςθ πραγματοποιικθκε με τον ερχομό του Χριςτοφ, του Ωιοφ του Κεοφ ςτον κόςμο.
Αν οι άνκρωποι ακοφςουν και κάνουν ό,τι ο Χριςτόσ τουσ είπε, τότε θ απαλλαγι από το κακό κα είναι
οριςτικι και ο κόςμοσ κα αλλάξει, κα γίνει καινοφριοσ, χωρίσ το κακό και τθν φκορά, όπωσ τον κζλει ο Κεόσ. Αυτι
είναι θ Ξαινι (Ρζα) Διακικθ.
«Ππψσεταγγέλιξ»
Θ πρϊτθ καλι και χαρμόςυνθ είδθςθ για τθ γζννθςθ του Χωτιρα του κόςμου από τθ γυναίκα (τθν Υαρκζνο
Παρία) μετά το αμάρτθμα τθσ Εφασ και τθν πτϊςθ των Υρωτοπλάςτων, κεωρείται το χωρίο Γεν. γϋ 15: «Ζχκραν
κιςω ανά μζςον ςου (του όφεωσ) και ανά μζςον τθσ γυναικόσ και ανά μζςον του ςπζρματόσ ςου και ανά μζςον
του ςπζρματοσ αυτισ· αυτόσ ςου τθριςει τθν κεφαλιν και ςυ τθριςεισ αυτοφ τθν πτζρναν». Ζτςι
προαναγγζλκθκε θ ζλευςθ του Κεανκρϊπου ςτθ γθ και αυτό είναι το πρϊτο ευαγγζλιο!
Ιηςξύρ Φπιςσόρ: σξ ολήπψμα σξτ Νόμξτ και σψμ Ππξυησώμ
Ψο πρόςωπο του Χριςτοφ… από τθ μια ερμινευε αυκεντικϊσ τθ Γραφι κι από
τθν άλλθ τθν εκπλιρωνε («ουκ ιλκον καταλφςαι, αλλά πλθρϊςαι», Πατκ. 5,17)
ςτο πρόςωπό του, ιδιαίτερα με τθ ηωι, το κάνατο και τθν ανάςταςι του.
Από τθ ςτιγμι αυτι αρχίηει δθμόςια θ αυκεντικι ερμθνεία τθσ Υαλαιάσ
Διακικθσ, ερμθνεία χριςτολογικι και χριςτοκεντρικι. Θ ερμθνεία αυτι, θ οποία
αρχίηει να παίρνει ςάρκα και οςτά ιδθ με τθ γζννθςθ του Χριςτοφ ςτθ Βθκλεζμ τθσ
Λουδαίασ –αφοφ ζτςι πραγματοποιείται θ ςχετικι προφθτεία- κα αναδειχκεί ςτο
εξισ θ κυριαρχοφςα ερμθνεία τθσ Εκκλθςίασ.
Είπαν κι ζγραψαν γι’ Αυτόν:
Σ Υροφιτθσ Βαροφχ: «Αυτόσ είναι ο Κεόσ μασ και κανζναν δεν μποροφμε
να κεωριςουμε όμοιό Ψου».
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Σ Υροφιτθσ και Βαςιλιάσ Δαβίδ: «Ευλογθμζνοσ ασ είναι εκείνοσ που ζρχεται ςτο όνομα του Ξυρίου! Σ
Ξφριοσ είναι ο Κεόσ, μασ γζμιςε χαρά!»
Σ Υροφιτθσ Μιχαίασ: «Αλλά από εςζνα, Βθκλεζμ, πόλθ τθσ περιοχισ όπου κατοικεί θ ςυγγζνεια
Ευφρακά, αν και είςαι μια από τισ πιο μικρζσ πόλεισ του Λοφδα, εγϊ κα κάνω να προζλκει εκείνοσ που κα γίνει
άρχοντασ του Λςραιλ».
Σ Υροφιτθσ Λερεμίασ, προλζγοντασ τθν ςφαγι των Ρθπίων: «Ακοφςτθκε ςτθ Φαμά κραυγι, κρινοσ,
κλάματα και ςτεναγμόσ βαρφσ. Για τα παιδιά τθσ κλαίει θ Φαχιλ και πουκενά δε βρίςκει παρθγοριά, γιατί δεν
υπάρχουν πια ςτθ ηωι».
Σ «πζμπτοσ Ευαγγελιςτισ», δθλ. ο Υροφιτθσ Θςαΐασ: «Ρα, θ παρκζνοσ κα μείνει ζγκυοσ και κα γεννιςει γιο,
και κα του δϊςουν το όνομα Εμμανουιλ, που ςθμαίνει ο Κεόσ μαηί μασ».
Θ ελπίδα για τον ερχομό του Χριςτοφ ανατζλλει από τα βάκθ των προχριςτιανικϊν αιϊνων. Υθγάηει από τισ
ιερζσ Γραφζσ. Ψο Υάκοσ και θ Ανάςταςθ του ςαρκωμζνου Κεοφ Οόγου γίνονται «κατά τασ Γραφάσ» -όπωσ
διατρανϊνουμε ςτο Χφμβολο τθσ Υίςτεωσ. Ξαι λαμβάνουν χϊρα ουςιαςτικά και όχι ςυμβολικά ςε κάκε Κ.
Οειτουργία, κάκε Ξυριακι και κάκε Πεγάλθ Εβδομάδα, όχι μονάχα το 33 μ.Χ.
«Τν εκιρυξεν Αμνόν Θςαΐασ, ζρχεται επί ςφαγιν εκοφςιον… ίνα πάςι δωριςθται τιν εκ νεκρϊν ανάςταςιν».
Χτο πρόςωπο του Λθςοφ Χριςτοφ, του από Ραηαρζτ τθσ Γαλιλαίασ, επαλθκεφονται όλεσ οι μζχρι τότε Υροφθτείεσ.
Αμζςωσ μετά τθν Ανάςταςι Ψου, ο Χριςτόσ εμφανίηεται ςτον Οουκά και ςτον Ξλεόπα που όδευαν προσ
Εμμαοφσ και άρχιςε να ςυςχετίηει τα γεγονότα των θμερϊν εκείνων, δθλ. το Υάκοσ, τθν Ψαφι και τθν Ανάςταςι
Ψου, με όςα είχαν κθρφξει οι Υροφιτεσ. Ψουσ ψζγει μάλιςτα για τθν απιςτία τουσ: «Ανόθτοι, που θ καρδιά ςασ
αργεί να πιςτζψει ςε όλα όςα είπαν οι Υροφιτεσ. Αυτά δεν ζπρεπε να πάκει ο Πεςςίασ και να δοξαςτεί;» (Οουκ.
24,25-26).
Τταν ο απόςτολοσ Φίλιπποσ προςζγγιςε τον αξιωματοφχο τθσ Ξανδάκθσ, τθσ βαςίλιςςασ των Αικιόπων μζςα
ςτο άρμα του πιρε αφορμι απ’ το χωρίο του Θςαΐα, τον οποίο μελετοφςε τθν ϊρα εκείνθ ο Αικίοπασ και το
ερμινευςε με ευκεία αναφορά ςτον πιο άδικθ δίκθ τθσ ανκρϊπινθσ Λςτορίασ και τον ςταυρικό κάνατο του
Χριςτοφ. Ζλεγε ο προφθτικόσ λόγοσ: «Χαν πρόβατο οδθγικθκε ςτθ ςφαγι, και ςαν το αρνί που παραμζνει άφωνο
μπροςτά ς’ αυτόν που το κουρεφει, ζτςι κι αυτόσ δεν ανοίγει το ςτόμα του. Ξαταδικάςτθκε ςε ταπεινωτικό κάνατο
και του αρνικθκαν δίκαιθ κρίςθ. Εξάλειψαν τθ ηωι του από το πρόςωπο τθσ γθσ. Ξαι ποιοσ μπορεί να μετριςει
τουσ απογόνουσ του;».
Σ Χριςτόσ επιτιμά τον παρορμθτικό Υζτρο ςτον Ξιπο τθσ Γεκςθμανι, όταν βγάηει απ’ το κθκάρι το μαχαίρι
του, ελπίηοντασ πωσ κα αποτρζψει όςα ζμελλε να ακολουκιςουν, εξθγϊντασ ότι όλα γίνονται για να βγουν
αλθκινζσ οι Γραφζσ (Πατκ.26,54). Ι, με άλλθ διατφπωςθ: «Τ,τι γράφτθκε για μζνα εκπλθρϊνεται» (Οουκ. 22,37).
Πετά τθν Υεντθκοςτι, πρϊτοσ ο γενναιόψυχοσ και μεγαλόςτομοσ Υζτροσ κα ςυςχετίηει το πρόςωπο του Χριςτοφ
με τουσ λόγουσ των Υροφθτϊν.
Σι ευαγγελιςτζσ, περιγράφοντασ τα γεγονότα του Κείου Υάκουσ, παρακζτουν ςυχνά τα ςχετικά προφθτικά
λόγια.
- Για τθν εγκατάλειψθ του Χριςτοφ από τουσ Πακθτζσ, μετά τθν ςφλλθψι του: «Κα ςκοτϊςω τον βοςκό και
κα ςκορπιςκοφν τα πρόβατα του κοπαδιοφ».
- Για τθν ςφλλθψι Ψου ςα να ιταν κακοφργοσ: «και με τουσ ανόμουσ ςυγκαταλζχκθκε».
Κεολογικότεροσ όλων των Ευαγγελιςτϊν ο Λωάννθσ αναφζρει περιςςότερα χωρία.
- Για τθν είςοδο του Χριςτοφ ςτα Λεροςόλυμα: «Πθ φοβάςαι, κυγατζρα μου, πόλθ τθσ Χιϊν. Ρα ’τοσ!
Ζρχεται ς’ εςζνα ο βαςιλιάσ ςου, ςε γαϊδουράκι πάνω κακιςμζνοσ».
- Για τθν απιςτία των Λουδαίων: «Ξφριε, ποιοσ πίςτεψε ςτο μινυμά μασ; Χε ποιον φανζρωςε ο Ξφριοσ τθ
δφναμι Ψου;» και «Σ Κεόσ τφφλωςε τα μάτια τουσ και ςκότιςε το νου τουσ, ζτςι που να μθ δοφνε με τα μάτια τουσ
και με το νου τουσ να μθν καταλάβουν κι επιςτρζψουν ς’ εμζνα και τουσ γιατρζψω».
- Για τθν ςυμμετοχι του προδότθ Λοφδα ςτον Πυςτικό Δείπνο: «Εκείνοσ που μοιράηεται μαηί μου το ψωμί,
ςτράφθκε εναντίον μου».
- Για το διαμεριςμό των ιματίων του απ’ τουσ ςτρατιϊτεσ ςτο Γολγοκά: «Ψα ροφχα μου μοίραςαν μεταξφ
τουσ και το ιμάτιό μου το ‘βαλαν ςτον κλιρο».
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- Για τον λογχιςμό Ψου: «Ξανζνα κόκαλο δεν κα ςυντριβεί» και «Κα ςτρζψουν τα μάτια τουσ ς’ εκείνον που
Ψον κζντθςαν με τθ λόγχθ».
Ψο μεγαλφτερο μζροσ των προφθτικϊν προρριςεων για τθ ηωι του Χριςτοφ ανικει ςτον Θςαΐα, που γι’ αυτό
χαρακτθρίςτθκε «πζμπτοσ Ευαγγελιςτισ». Τλων των προφθτϊν το κιρυγμα είναι ςτραμμζνο ςτο πρόςωπο του
Χριςτοφ, ρίχνοντασ αμυδρά και κεκαλυμμζνα το Φωσ τθσ Αλικειασ ςτον προχριςτιανικό κόςμο και ςε όςουσ
διαχρονικά δυςκολεφονται να αναγνωρίςουν ςτο πρόςωπό Ψου «το πλιρωμα του Ρόμου και των Υροφθτϊν».
φέςη Παλαιάρ και Καιμήρ Διαθήκηρ
Τλα τα βιβλία τθσ Ξαινισ Διακικθσ είναι κατάςπαρτα από
εκφράςεισ που ειςάγουν κατά λζξθ ι υπαινίςςονται κατά το νόθμα
χωρία τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ. Σ Χριςτόσ βλζπει παντοφ ςτα βιβλία
τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ ςαν ςε κακρζπτθ τον εαυτό του και τθν
Εκκλθςία. Ψο ίδιο κα κάνουν κατόπιν και οι απόςτολοι ςτα πρϊτα
τουσ κθρφγματα και ςτα γραπτά τουσ κείμενα.
Δεν είναι νοθτι θ Ξαινι Διακικθ χωρίσ τθν Υαλαιά, τθν οποία
ερμθνεφει, όπωσ δεν είναι κατανοθτι και θ Υαλαιά χωρίσ τθν Ξαινι,
τθν οποία προαναγγζλλει. Από τον ίδιο Κεό προζρχονται και οι δφο.
«Αν δεν ιταν και οι δφο του ίδιου Δεςπότθ δεν κα μποροφςε να
λζγεται οφτε αυτι Ξαινι οφτε εκείνθ Υαλαιά. Επομζνωσ αυτι θ
διαφορά ςτθν ονομαςία δείχνει τθν ςυγγζνεια κακεμιάσ με τθν άλλθ και θ διαφορά αυτι δεν αφορά τθν ουςία,
αλλά τθν χρονικι ςειρά τουσ» (Άγ. Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ, PG 51, 282).
«Υροθγικθκε τθσ Ξαινισ θ Υαλαιά και ερμινευςε τθν Υαλαιά θ Ξαινι… Αυτά που λζμε «καινά» (καινοφρια)
δεν είναι καινοφρια, διότι προθγικθκαν τα παλαιά. Δεν ςβιςτθκαν τα παλαιά, διότι ερμθνεφκθκαν ςτθν Ξαινι
Διακικθ» (Άγ. Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ, PG 50, 796).
Ϋμαρ ξ Θεόρ σηρ Παλαιάρ και σηρ Καιμήρ Διαθήκηρ
«Εγϊ ειμί ο ων», λζει ο Κεόσ ςτον Πωυςι, τθν μεγάλθ μορφι τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ. «Εγϊ είμαι αυτόσ που
υπάρχει». Τταν κα μποφμε ςτον κόςμο τθσ Ξαινισ Διακικθσ, ο Χριςτόσ κα πει ότι το όνομα του Κεοφ είναι
Ψριάδα. «Ρα βαπτίηετε τουσ ανκρϊπουσ ςτο όνομα του Υατρόσ και του Ωιοφ και του Αγίου Υνεφματοσ»,
προτρζπει τουσ μακθτζσ Ψου, λίγο πριν αναλθφκεί ςτουσ ουρανοφσ. Αλλά για να καταλάβει ο κόςμοσ ότι ο Κεόσ
είναι Ψριαδικόσ, χρειάηεται θ προετοιμαςία τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ.
Σ ιερόσ Χρυςόςτομοσ ςτρζφεται κατά των αιρετικϊν που δεν δζχονται τθν ταυτότθτα του Κεοφ τθσ Υαλαιάσ
και τθσ Ξαινισ Διακικθσ και κεωροφν τον Κεό τθσ Υαλαιάσ ωσ μθ ταυτιηόμενο με τον Κεό τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ.
Υριν τθν ζνςαρκθ παρουςία Ψου μζςα ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία, ο Οόγοσ του Κεοφ εμφανιηόταν αςάρκωσ
κατά τισ κεοφάνειεσ τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ, που είναι κεοφάνειεσ του Ψριαδικοφ Κεοφ, αποτελϊντασ ζτςι τον
άξονα γφρω από τον οποίο ςτρζφεται τόςο θ Υαλαιά όςο και θ Ξαινι Διακικθ.
Ψόςο θ Υαλαιά, όςο και θ Ξαινι αποτελοφν μια ςυνζχεια, υπομνθματίηουν τθν ιςτορία ενόσ λαοφ, που αν ζχει
κάποια ιδιαιτερότθτα, αυτι ςυνίςταται ςτθν οικουμενικι αποςτολι και ευκφνθ που ζχει ζναντι των άλλων λαϊν
να κθρφξει το παγκόςμιο μινυμα τθσ ςωτθρίασ, αποςτολι και ευκφνθ που ζχει ςτθν αρχι ο παλαιόσ Λςραιλ και
ςτθ ςυνζχεια θ χριςτιανικι Εκκλθςία. Χρζοσ τόςο του παλαιοφ όςο και του νζου Λςραιλ είναι το άνοιγμα του
ςωτθριολογικοφ ορίηοντα προσ τθν οικουμζνθ ολόκλθρθ.
Παλαιά Διαθήκη: Ιςσξπία σηρ Θείαρ Οικξμξμίαρ
Υϊσ είναι δυνατόν ζνα βιβλίο, που αφθγείται τουσ πολζμουσ του Λςραθλιτικοφ λαοφ και περιγράφει πράξεισ
που ςιμερα μασ φαίνονται άγριεσ και απολίτιςτεσ να αποτελεί χριςτιανικι Αγία Γραφι;
Ψα βιβλία που τθν αποτελοφν διαπνζονται από μια ςυνεχιηόμενθ ιςτορία διαδοχικϊν επεμβάςεων του Κεοφ,
ιςτορικϊν ςωτθριωδϊν γεγονότων, κατευκφνςεων των προςδοκιϊν των ανκρϊπων προσ μια μεςςιανικι εποχι.
Διαπνζονται δθλαδι από αυτό που ςτθ κεολογικι γλϊςςα ονομάηεται «ιςτορία τθσ κείασ οικονομίασ».
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Τ,τι βρίςκεται ζξω από αυτιν τθν ιςτορία τθσ κείασ οικονομίασ, θ οποία αποκορυφϊνεται ςτο γεγονόσ του
Χριςτοφ, μπορεί να ςχετίηεται:
α) με πολιτιςτικά ςτοιχεία τθσ εποχισ εκείνθσ, τα οποία διαφζρουν από αυτά τθσ δικισ μασ εποχισ και είναι
φυςικό να προκαλοφν αντίδραςθ (εκείνο που χρειάηεται είναι θ ερμθνεία αυτϊν των ςτοιχείων και θ τοποκζτθςι
τουσ ςτα πλαίςια των αντιλιψεων τθσ δικισ τουσ εποχισ),
β) με ιςτορικά γεγονότα και κοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ κατά κόςμον ιςτορίασ, μζςα ςτθν οποία βζβαια και όχι
εκτόσ τόπου και χρόνου, εκτυλίςςεται θ ιςτορία τθσ κείασ οικονομίασ,
γ) με διάφορα άλλα εποχιακά φαινόμενα, όπωσ άλλωςτε τοφτο δεν αποκλείεται και από τα βιβλία τθσ Ξαινισ
Διακικθσ (π.χ. ενδυμαςία, κοινωνικζσ αντιλιψεισ τθσ εποχισ).
Θ Εκκλθςία ζηθςε τθν Υαλαιά Διακικθ ωσ βιβλίο δικό τθσ και τθν ενςωμάτωςε ςτθ Γραφι τθσ, γιατί περιζχει
τθν ιςτορία τθσ κείασ οικονομίασ, τθν προετοιμαςία τθσ λφτρωςθσ, τθν ςυνεχι ςχζςθ του Κεοφ με τον άνκρωπο
και τον κόςμο, τθν επαγγελία για ζναν καλφτερο κόςμο, με ζναν λόγο γιατί προτυπϊνει και προαναγγζλλει τον
Λθςοφ Χριςτό.
Παλαιά Διαθήκη και Εβπαίξι
Σ διάκονοσ Χτζφανοσ είναι καταπζλτθσ ςτθν απολογία του προ του Εβραϊκοφ Χυνεδρίου: «Σκληροτράχηλοι
καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες
ὑμῶν καὶ ὑμεῖς. τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς
προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς γεγένησθε.
οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων καὶ οὐκ ἐφυλάξατε».
Δθλαδι: «Χκλθροτράχθλοι και απερίτμθτοι ςτθν καρδιά και ςτα αυτιά, εςείσ όλοι πάντοτε αντιτάςςεςτε
ενάντια ςτο Άγιο Υνεφμα· όπωσ οι πατζρεσ ςασ, ζτςι κι εςείσ. Υοιον από τουσ προφιτεσ δεν ζκεςαν υπό διωγμόν
οι πατζρεσ ςασ; Πάλιςτα, φόνευςαν εκείνουσ που τουσ προανιγγειλαν για τθν ζλευςθ του Δικαίου, του οποίου
εςείσ τϊρα γίνατε προδότεσ και φονιάδεσ· οι οποίοι πιρατε τον νόμο διαμζςου αγγζλων, και δεν τον φυλάξατε».
(Υράξ. 7,51-53)
Σ Χτζφανοσ διακρίνει τουσ προφιτεσ από τουσ (Εβραίουσ επίςθσ) φονευτζσ τουσ! Σι μεν Υροφιτεσ είναι οι εν
Χριςτϊ προπάτορεσ θμϊν των Χριςτιανϊν (πνευματικοί δθλαδι -και όχι φυλετικοί- πρόγονοι), οι δε φονευτζσ των
προφθτϊν είναι προπάτορεσ (φυλετικοί και πνευματικοί) των φαριςαϊηόντων – ςιωνιςτϊν. Ψα λόγια αυτά του
Χτεφάνου είναι το κλειδί τθσ ερμθνευτικισ κατανοιςεωσ τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ.
Θ Υαλαιά Διακικθ δεν είναι εβραϊκι υπόκεςθ… Υεριζχει τθν πορεία τθσ φανερϊςεωσ τθσ «Κείασ
Σικονομίασ», του εκτυλιςςόμενο ςχεδίου του Κεοφ για τθ ςωτθρία του ανκρϊπου και τθσ κτίςεωσ. Τ,τι
αναφζρεται ςε αυτό το κζμα ςτθν Υ.Δ. είναι δεκτό από τουσ Χριςτιανοφσ, ωσ χριςτιανικό και ςωτιριο. Αυτό είναι
το κιρυγμα των Υροφθτϊν, των Υατριαρχϊν, των Δικαίων (Αγίων) τθσ προ τθσ ςαρκϊςεωσ εποχισ. Σι Δίκαιοι τθσ
Υ.Δ. διαςϊηουν τθ μζκοδο ςωτθρίασ, τον τρόπο δθλαδι ηθτιςεωσ και μετοχισ ςτθ Χάρθ του Κεοφ. Γι’ αυτό και
τιμϊνται ωσ χριςτιανοί προ Χριςτοφ, που ζφκαςαν ςτθ κζωςθ, όπωσ οι Άγιοι τθσ Ξαινισ Διακικθσ.
«Σι μετά Οόγου βιϊςαντεσ Χριςτιανοί ειςί καν άκεοι ενομίςκθςαν, οίον εν Ζλλθςι μεν Χωκράτθσ και
Θράκλειτοσ και οι όμοιοι αυτοίσ, εν βαρβάροισ δε Αβραάμ και Ανανίασ και Αηαρίασ και Πιςαιλ και Θλίασ και
άλλοι πολλοί (Λουςτίνοσ φιλόςοφοσ και μάρτυσ, Απολογία Αϋ 46,2).\
Παλαιά Διαθήκη και Ελλημιςμόρ
Πε τθ μετάφραςθ των Σϋ (Αλεξάνδρεια, 3οσ-2οσ αι. π.Χ.) θ Υ. Δ. «ελλθνοποιείται». Ωπάρχουν μάλιςτα και
βιβλία γραμμζνα εξ αρχισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (π.χ. θ «Χοφία Χολομϊντοσ»). Σι ςυγγραφείσ τθσ Ξ.Δ. εξάλλου
παραπζμπουν ςτθν μετάφραςθ των Σϋ και όχι ςτθν εβραϊκι Υ.Δ.
Θ Υ.Δ. των Σϋ περιζχει 49 βιβλία – κείμενα, ενϊ θ εβραϊκι 36. Θ μετάφραςθ των Σϋ μπορεί να ζγινε για χάρθ
των Λουδαίων τθσ διαςποράσ που απζμακαν τα εβραϊκά-αραμαϊκά, με τθ χριςθ τθσ όμωσ ςτθν Ξ.Δ. και τθν
πατερικι μασ παράδοςθ είναι πλζον «ελλθνικι» υπόκεςθ και κα πρζπει να είμαςτε υπεριφανοι γι’ αυτό.
Οι μεσαυπάςειρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ
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Θ ελλθνικι γλϊςςα με τισ κατακτιςεισ του Πεγάλου Αλεξάνδρου είχε γίνει θ κοινι γλϊςςα όλων ςχεδόν των
λαϊν τθσ Πεςογείου, γι’ αυτό και ονομάηεται κοινι ι αλεξανδρινι γλϊςςα. Επειδι ςτισ χϊρεσ που είχε
κατακτιςει ο Π. Αλζξανδροσ κατοικοφςαν πολλοί Εβραίοι και θ γλϊςςα που μιλοφςαν ιταν κυρίωσ θ ελλθνικι,
χρειάςτθκε να γίνει μετάφραςθ του ξκειμζνου τθσ ΥαλαιάσΔιακικθσ ςτα ελλθνικά. Ζτςι, τον 3ο π.Χ. αιϊνα ς’ ζνα
νθςί κοντά ςτθν Αλεξάνδρεια, που ονομάηεται Φάροσ, άρχιςε θ μετάφραςθ τθσ Υ.Δ. από 72 μεταφραςτζσ. Θ
μετάφραςθ αυτι επικράτθςε να λζγεται «μετάφραςθ των Εβδομικοντα» (Σϋ).
Τταν θ Εκκλθςία άρχιςε να εξαπλϊνεται ςε όλον τον κόςμο, θ Υαλαιά Διακικθ μεταφράςτθκε και ςε άλλεσ
γλϊςςεσ. Πζχρι ςιμερα θ Αγ. Γραφϋγθ ζχει μεταφραςτεί ςε 2.500 περίπου γλϊςςεσ και διαλζκτουσ.
Σα βιβλία σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ
Ψα 49 βιβλία τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ διακρίνονται ςε:
α) Ιςσξπικά

Αφθγοφνται διάφορα γεγονότα από τθν ιςτορία των πρϊτων ανκρϊπων και ειδικά από τθ ηωι του
ιςραθλιτικοφ λαοφ, τα οποία ζχουν ςτόχο να κάνουν κατανοθτι τθν παρουςία του Κεοφ ςτθ ηωι τουσ ωσ
παρουςία πατρικισ αγάπθσ, φροντίδασ και προςταςίασ (π.χ. θ «Υεντάτευχοσ», δθλ. τα πζντε πρϊτα βιβλία τθσ
Υ.Δ.: Γζνεςισ, Ζξοδοσ, Οευιτικόν, Δευτερονόμιον, Αρικμοί).
β) Πξιησικά – διδακσικά

Πε τθν ποίθςθ ζνα ςυγκλονιςτικό ιςτορικό γεγονόσ, που το ζηθςαν πολλοί ι ζνα δυνατό προςωπικό βίωμα
εκφράηεται με τρόπο γλαφυρό και ςυναιςκθματικά φορτιςμζνο.
Λτπική οξίηςη

Εκφράηονται ςυναιςκιματα για ό,τι ο άνκρωποσ κεωρεί ςθμαντικό και αξιόλογο για τθ ηωι του (ςχζςθ με το
Κεό, αγάπθ, ελπίδα, δικαιοςφνθ). Υ.χ. Ψαλμοί.
Διδακσική οξίηςη

Εκφράηονται ςυμβουλζσ για τθ ηωι, βαςιςμζνεσ ςτθ ςοφία και τθν εμπειρία του λαοφ. Υ.χ. Υαροιμίεσ.
γ) Ππξυησικά

Υεριλαμβάνουν τουσ λόγουσ των Υροφθτϊν, δθλαδι των φωτιςμζνων με τθ χάρθ του Κεοφ πνευματικϊν
θγετϊν των Λςραθλιτϊν, που είχαν ωσ αποςτολι να προειδοποιιςουν τον λαό για τισ ςυνζπειεσ των ενεργειϊν
του, να τον κακοδθγιςουν με τον λόγο και το προςωπικό τουσ παράδειγμα ςτο δρόμο του Κεοφ και να
προαναγγείλουν τον ερχομό του Πεςςία Χριςτοφ ςτον κόςμο.
Ο Οπθόδξνξρ Καμόμαρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ (49 βιβλία)
Ιςσξπικά
(Πεμσάσετφξρ)

Ιςσξπικά (λξιοά)

Πξιησικά ή
Διδακσικά
Ππξυησικά
(ελάςςξμερ
οπξυήσερ)
Ππξυησικά
(μείζξμερ
οπξυήσερ)

01.Γζνεςισ | 02.Ζξοδοσ | 03.Λευιτικόν | 04.Αρικμοί | 05.Δευτερονόμιον
06.Λθςοφσ του Ναυι | 07.Κριταί | 08.Ρουκ | 09.Α' Βαςιλειϊν | 10.Β' Βαςιλειϊν | 11.Γ' Βαςιλειϊν |
12.Δ' Βαςιλειϊν | 13.Α' Παραλειπομζνων | 14.Β' Παραλειπομζνων | 15.Α' Ζςδρασ | 16.Β'
Ζςδρασ | 17.Νεεμίασ | 18.Σωβίτ | 19.Λουδίκ | 20.Εςκιρ | 21.Α' Μακκαβαίων | 22.Β'
Μακκαβαίων | 23.Γ' Μακκαβαίων
24.Ψαλμοί | 25.Λϊβ | 26.Παροιμίαι |
ολομϊντοσ | 30.οφία ειράχ

27.Εκκλθςιαςτισ |

28.Άςμα

Αςμάτων |

29.οφία

31.Ωςθζ | 32.Αμϊσ | 33.Μιχαίασ | 34.Λωιλ | 35.Οβδιοφ | 36.Λωνάσ | 37.Ναοφμ | 38.Αββακοφμ |
39.οφονίασ | 40.Αγγαίοσ | 41.Ηαχαρίασ | 42.Μαλαχίασ
43.Θςαΐασ | 44.Λερεμίασ | 45.Βαροφχ | 46.Κρινοι | 47.Επιςτολι Λερεμίου | 48.Λεηεκιιλ |
49.Δανιιλ
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«Ϊμψθεμ ξι Ππξυήσαι»
Επμημεία σηρ εικόμαρ
ςσξ ενώυτλλξ σξτ σεσπαδίξτ δπαςσηπιξσήσψμ για σα οαιδιά
Θ εικόνα τθσ Ωπεραγίασ Κεοτόκου που βρίςκεται ςτο εξϊφυλλο του τετραδίου δραςτθριοτιτων για
τα παιδιά με τίτλο «Ψων Υροφθτϊν το κιρυγμα» ανικει ςτον εικονογραφικό τφπο «Άνωκεν οι
Υροφιται» και προζρχεται από τον Λερό Ραό των Αγίων Λωάννου του Χρυςοςτόμου και Σλυμπιάδοσ,
των Ξαταςκθνϊςεων τθσ Λ. Π. Χαλκίδοσ, Λςτιαίασ και Βορείων Χποράδων ςτθ κζςθ Ψαξιάρχθσ Θλίων ςτθ
Β. Εφβοια.
Ξαλό κα είναι ςτθν 1θ ςυνάντθςθ να αναφζρουμε δυο λόγια γενικά ςτα παιδιά για τθν εικόνα και να
επιφυλαχκοφμε να ποφμε περιςςότερα ςτθν 6θ, που αφορά το πρόςωπο και τισ προτυπϊςεισ τθσ
Υαναγίασ μασ.
Χτο εποπτικό υλικό κα βρείτε τθν παρουςίαςθ (ppt) «Άνωκεν οι Προφιται» με zoom ςτα πρόςωπα
των Υροφθτϊν τθσ εικόνασ, όπου φαίνονται κακαρά τα ςφμβολά τουσ και οι επιγραφζσ ςτα ειλθτάρια.
Ψο παρακάτω κείμενο προζρχεται από το κεωρθτικό υλικό που ετοιμάςαμε για εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ ςτο Εκκλθςιαςτικό Πουςείο τθσ Λ. Πονισ Φανερωμζνθσ Οευκάδοσ, με τίτλο: «Χταυροδρόμι
τοπικισ Λςτορίασ και Εκκλθςιαςτικισ Ψζχνθσ» (ανζκδοτο ακόμθ).
Χχετικι είναι θ δραςτθριότθτα τθσ ςελ. 19 του τετραδίου (ςυνάντθςθ 6θ).

Η Θεοτόκος στον εικονογραφικό τύπο «Άνωθεν οι Προφήται»
Σι Σρκόδοξοι αγιογράφοι, από ευλάβεια και αγάπθ για τθν Υαναγία μασ, αλλά και κζλοντασ να μυιςουν
τουσ Χριςτιανοφσ ςτθν πίςτθ τθσ Εκκλθςίασ για τθν Κεοτόκο, τθν απεικόνιςαν ςφμφωνα με διάφορουσ
εικονογραφικοφσ τφπουσ. Από αυτοφσ πιρε και τα αντίςτοιχα ονόματα.
Για παράδειγμα, απεικονίηεται ωσ «Υλατυτζρα των Συρανϊν». Ζχει τα χζρια ανοιχτά και κρατάει ςτθν
αγκαλιά τον Χριςτό. Θ εικόνα αυτι αγιογραφείται ςτθν κόγχθ του Λεροφ Βιματοσ. Ψι μασ διδάςκει αυτι θ εικόνα:
α. Ττι θ Υαναγία, παρόλο που ιταν άνκρωποσ ςαν κι εμάσ, γζννθςε τον αχϊρθτο Κεό, αυτόν που είναι
μεγαλφτεροσ κι απ’ τον απζραντο υλικό ουρανό. Β. Ττι θ Υαναγία ζγινε θ «ςκάλα», μζςω τθσ οποίασ «κατζβθκε»
ο Κεόσ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ. Γ. Ττι όντωσ γζννθςε τον Ωιό του Κεοφ και είναι πράγματι Πθτζρα Ψου.
Πε ζναν ακόμθ εικονογραφικό τφπο τθσ Κεοτόκου, που λζγεται «Άνωκεν οι Υροφιται»1, οι Σρκόδοξοι
αγιογράφοι διδάςκουν τουσ πιςτοφσ ότι αυτι θ γυναίκα που αξιϊκθκε να κρατιςει ςτα γόνατα και να γαλουχιςει
ςτθν αγκαλιά τθσ τον Ωιό του Κεοφ, ςυμμετείχε ςτθν εκπλιρωςθ του ςχεδίου του Κεοφ για τθν ςωτθρία του
ανκρϊπου. Ξαι όπωσ οι Υροφιτεσ, άνκρωποι φωτιςμζνοι από το Άγιο Υνεφμα, προετοίμαςαν τουσ Λουδαίουσ και
όλον τον κόςμο για τθ γζννθςθ του Κεανκρϊπου αιϊνεσ πριν Αυτόσ γεννθκεί, ζτςι προφιτευςαν ότι κα γεννθκεί
από τθν ςυγκεκριμζνθ γυναίκα, τθν Υαρκζνο Παρία.
Θ Ξρθτικι Χχολι τθσ Σρκόδοξθσ αγιογραφίασ διαμόρφωςε τον εικονογραφικό τφπο τθσ «Φίηασ του Λεςςαί». Θ
Υαναγία ςτζκεται ςτο κζντρο ενόσ δζντρου, ςτθ ρίηα του οποίου κάκεται ο Υροφιτθσ Λεςςαί, πατζρασ του Δαβίδ,
απ’τον οποίο κατάγεται γενεαλογικά θ Παριάμ και ο ίδιοσ ο Χριςτόσ. Χτα κλαδιά του δζντρου ςτζκονται οι
δϊδεκα Υροφιτεσ, κακζνασ απ’ τουσ οποίουσ κρατάει ζνα αντικείμενο - ςφμβολο, με το οποίο παρομοίαςε τθν
Υαναγία ςτισ προφθτείεσ του.
Σ τφποσ «Άνωκεν οι Υροφιται» αποτελεί μια παραλλαγι τθσ «Φίηασ του Λεςςαί». Χτθ βάςθ του δζντρου δεν
ςτζκεται ο Υροφιτθσ Λεςςαί. Σι Υροφιτεσ εικονίηονται ςε ςτθκάρια γφρω από τον κρόνο, όπου κάκεται θ
Βρεφοκρατοφςα Υαρκζνοσ. Θ ομοιότθτα των δφο τφπων είναι φυςικι, αν ςκεφκεί κανείσ ότι ςτο πρόςωπο τθσ

1

Χιλουανόσ Υεπονάκθσ, ιεροδιάκονοσ, «Άνωκεν οι Υροφιται» (www.parembasis.gr)
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Υαναγίασ τόςο δογματικά όςο και εικονογραφικά υπάρχει ςυγγζνεια, διότι θ Υαναγία ωσ ο πυρινασ του “Άνωκεν
οι Υροφιται” ςυμβολίηει το ηωογόνο κλαδί του δζνδρου του Λεςςαί που το άνκοσ του είναι ο Χριςτόσ.
Θ εικόνα είναι εμπνευςμζνθ από τον παρακάτω φμνο2, που μελοποίθςε -και ζγραψε ίςωσ- ο κορυφαίοσ
«μαΐςτορασ» τθσ Βυηαντινισ Ψαλτικισ Ψζχνθσ, όςιοσ Λωάννθσ ο Ξουκουηζλθσ3, ο οποίοσ ζψαλλε ςτθν
Ξωνςταντινοφπολθ αρχικά ωσ λαϊκόσ και ωσ μοναχόσ κατόπιν ςτο Άγιον Τροσ (Λ. Πονι Πεγίςτθσ Οαφρασ) τον 13 ο
αιϊνα. Οζει ο φμνοσ:
«Άνωκεν οι Υροφιται Χε προκατιγγειλαν ςτάμνον, ράβδον, πλάκα, κιβωτόν, λυχνίαν, τράπεηαν, όροσ
αλατόμθτον, χρυςοφν κυμιατιριον, πφλθν αδιόδευτον και κρόνον του Βαςιλζωσ προκατιγγειλαν οι Υροφιται».
Ξάκε ζνασ από τουσ προφιτεσ, λοιπόν, κρατά ςτο ζνα χζρι του ειλθτάριο, ςτο οποίο αναγράφεται με
ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ θ προφθτεία του, που αναφζρεται ςτθν Κεοτόκο και ςτο άλλο χζρι το ςφμβολο, με το
οποίο προεικόνιςε το ιερό πρόςωπο τθσ Υαναγίασ, όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα:
Προφιτθσ

Χωρίο

φμβολο

υμβολιςμόσ

Σο κείμενο ςτο
ειλθτάριο

Ψο όροσ που δεν είχε κατεργαςτεί
ςυμβολίηει τθν Υαρκζνο Παρία και θ
πζτρα που κφλιςε από τθν κορυφι του
χωρίσ να το πειράξει ανκρϊπινο χζρι
ςυμβολίηει τον Χριςτό που ζγινε
άνκρωποσ χωρίσ να μεςολαβιςει
ςαρκικόσ πατζρασ.
Θ λαβίδα ςυμβολίηει τθν Υαναγία,
που αξιϊκθκε να φζρει ςτα ςπλάγχνα
τθσ το «νοθτό άνκρακα», τον Χριςτό,
χωρίσ να πειραχτεί από τθ φωτιά τθσ
Κεότθτάσ Ψου.
Ψο
ραβδί
που
βλάςτθςε
καυματουργικά
ςυμβολίηει
τθν
Υαναγία, απ’ τθν οποία βλάςτθςε
(γεννικθκε) με καυμαςτό και
υπζρλογο τρόπο ο Χριςτόσ.
Θ
Υαναγία
«φιλοξζνθςε»
ςτα
ςπλάγχνα τθσ, ςαν κιβωτόσ, τον Κεό.
Θ Υαναγία ζγινε «ςκάλα», μζςω τθσ
οποίασ ο Χριςτόσ και Κεόσ
«κατζβθκε»
ανάμεςα
ςτουσ
ανκρϊπουσ.
Σ πόκοσ ςυμβολίηει τθν αγνι και
αμόλυντθ παρκζνο τθσ Ραηαρζτ και θ
δροςιά τον Οόγο του Κεοφ. Ακόρυβα
ζπεςε θ δροςιά ςτον πόκο, ακόρυβα
ιρκε και ο Ωιόσ του ανκρϊπου.
Τπωσ οι φλόγεσ δεν ζβλαψαν τθ βάτο
ςτο Χινά, ζτςι και θ Κεότθτα του
Χριςτοφ δεν πείραξε κακόλου τθν
Υαναγία.
Θ Υαναγία παρομοιάηεται με κρεβάτι,
ςτο οποίο αναπαφκθκε ο Βαςιλιάσ
των όλων Κεόσ.
Θ κλειςτι πφλι ςυμβιολίηει τθν
παρκενία τθσ Υαναγίασ, που ιταν
παρκζνοσ πριν τθ γζννθςθ του

Τροσ νοθτόν εξ ου
ετμικθ λίκοσ κζκλθκά ςε
πριν

Δανιιλ

Δανιιλ 2,34

Τροσ αλατόμθτο

Θςαίασ

Θςαίασ 6,17

Οαβίδα (τςιμπίδα)

Ααρϊν

Αρικμοί 17, 8

Φάβδοσ, που βλάςτθςε

Δαυίδ

Ψαλμοί 131, 8

Ξιβωτόσ

Λακϊβ

Γζνεςισ
12-17

Γεδεϊν

Ξριταί 7,36-40

Πωχςισ

Ζξοδοσ 3,2

Χολομϊν

Λεηεκιιλ

2

29,

Χκάλα

Υόκοσ ζνδροςοσ
(ακατζργαςτο μαλλί
προβάτου, πάνω ςτο οποίο
ζπεςε δροςιά)
Βάτοσ φλεγομζνθ και μθ
καιομζνθ

Ξλίνθ (κρεβάτι)

Λεηεκιιλ
44,1-3

Ξλειςτι πφλθ

Εγϊ δε πρϊθν λαβίδα
ανκρακοφόρον κζκλθκά
ςε

Εμοί δε ανκίςαι ςε τον
Ξτίςτθν άνκοσ ράβδου
προετυποφτο

Εγϊ κιβωτόν θγιαςμζνθν
κζκλθκά ςε πριν
Εγϊ κακ’ φπνουσ κλίμακα
εϊρακά ςε

Υόκον ςε ζνξδροςον πριν
κζκλθκά ςε

Εγϊ βάτον κζκλθκά ςε,
Ξόρθ Υαρκζνε

Εγϊ κλίνθν του Βαςιλζωσ
Ξόρθ κζκλθκά ςε
Υφλθν του Κεοφ είδον ςε
κεκλειςμζνθν
δι’
θσ
διιλκεν

Σ φμνοσ αυτόσ ψάλλεται ςε πολφ αργό και περίτεχνο βυηαντινό μζλοσ, πριν από πανθγυρικζσ Κ. Οειτουργίεσ, ςτο τζλοσ του Τρκρου, όταν
ο πατριάρχθσ ι ο επίςκοποσ που κα λειτουργιςει ντφνεται ςτον ςωλζα.
3
θ
Για τον βίο του οςίου Λωάννθ του Ξουκουηζλθ, που γιορτάηει κάκε χρόνο τθν 1 Σκτωβρίου, βλ. Πακάριοσ Χιμωνοπετρίτθσ, ιερομόναχοσ,
Ρζοσ Χυναξαριςτισ τθσ Σρκοδόξου Εκκλθςίασ, εκδ. Μνδικτοσ.
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Ηαχαρίασ

Ηαχαρίασ 4,2

Λερεμίασ

Αββακοφμ

Επτάφωτθ λυχνία

Υλάκα
(ωσ ςφμβολο τθσ οδοφ)
Αββακοφμ 3,3

Τροσ ςκιαςμζνο
με πολλά δζντρα

Χριςτοφ, Ψον γζννθςε και παρζμεινε
παρκζνοσ για πάντα (αειπάρκενοσ).
Θ Υαναγία ζγινε το κατάλλθλο ςκεφοσ
που κράτθςε ψθλά το Φωσ του
κόςμου, τον Χριςτό. Σ ιερόσ αρικμόσ
επτά ςυμβολίηει τθν τελειότθτα, αλλά
και τθ ςυνάντθςθ Κεοφ και κόςμου
(7 = 3 πρόςωπα τθσ Αγ. Ψριάδοσ + 4
ςτοιχεία τθσ φλθσ: πυρ, αιρ, φδωρ,
γθ).
Θ Υαναγία είναι ο δρόμοσ που οδθγεί
τουσ πιςτοφσ προσ τθν καινοφρια και
αλθκινι –αιϊνια ηωι, το Χριςτό.

Εγϊ λυχνίαν επτάφωτον
προείδον ςε Υαρκζνε

Ὁδόν ςε εἶδον Ἰςραιλ,
Ξόρθ, νζασ ηωῆσ

Θ Υαναγία επιςκιάςτθκε με τθ Χάρθ
του Αγ. Υνεφματοσ και ζφερε ςτον
κόςμο τον Χριςτό.

Σ Άγιοσ Λωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ εγκωμιάηει ςε λόγο του τθν Υαναγία και εξθγεί τισ προτυπϊςεισ τθσ ςτθν
Υαλαιά Διακικθ: «Εςζνα προεικόνιςε θ κιβωτόσ, γιατί Χυ γζννθςεσ τον Χριςτό, τθ ςωτθρία του κόςμου, που
καταπόντιςε τθν αμαρτία και καταςίγθςε τα κφματά τθσ. Εςζνα προεικόνιςε θ βάτοσ, Εςζνα είχαν επιγράψει
προφθτικϊσ οι κεοχάρακτεσ πλάκεσ, Εςζνα προηωγράφιςε θ κιβωτόσ του νόμου και Χζνα είχαν φανερά
προτυπϊςει θ ςτάμνα θ χρυςι και θ λυχνία και θ τράπεηα και θ ράβδοσ του Ααρϊν που 'χε βλαςτιςει. Από Χζνα
προιλκε θ φλόγα τθσ κεότθτοσ, το μζτρο και ο Οόγοσ του Υατρόσ, το γλυκφτατο και ουράνιο μάννα, το όνομα το
απερίγραπτο και πάνω από όλα τα ονόματα, το φωσ το αιϊνιο και απρόςιτο, ο άρτοσ τθσ ηωισ ο ουράνιοσ, ο
καρπόσ που δεν γεωργικθκε, αλλά βλάςτθςε από Χζνα με ςϊμα ανκρϊπινο. Εςζνα δεν προμθνοφςε το καμίνι
που ζβγαηε φωτιά και ταυτόχρονα δρόςιηε αλλά και ζκαιγε κι ιταν αντίτυπο τθσ κείασ φωτιάσ που μζςα Χου
κατοίκθςε; Υαρά λίγο όμωσ κα ξεχνοφςα τθ ςκάλα του Λακϊβ. Ψι δθλαδι; Δεν είναι φανερό ςε όλουσ ότι Εςζνα
προεικόνιηε κι ιταν προτφπωςι Χου; Τπωσ ο Λακϊβ είχε δει τισ άκρεσ τθσ ςκάλασ να ενϊνουν τον ουρανό με τθ γθ
και να ανεβοκατεβαίνουν ς' αυτιν Άγγελοι, ζτςι κι εςφ ζνωςεσ αυτά που ιςαν πριν χωριςμζνα, αφοφ μπικεσ ςτθ
μζςθ Κεοφ και ανκρϊπων κι ζγινεσ ςκάλα, για να κατεβεί ςε μάσ ο Κεόσ, που πιρε το αδφναμο προηφμι μασ και το
ζνωςε με τον εαυτό Ψου κι ζκανε τον ανκρϊπινο νου που βλζπει τον Κεό. Υοφ κα αποδϊςουμε ακόμθ τα
κθρφγματα των Υροφθτϊν; Χ' Εςζνα, αν κζλουμε να δείξουμε ότι είναι αλθκινά! Γιατί, ποιο είναι το Δαβιτικό
μαλλί του προβάτου που πάνω του ζπεςε ςαν βροχι ο Ωιόσ του Κεοφ, που είναι ςυνάναρχοσ με τον Υατζρα; Δεν
είςαι Χυ ολοφάνερα; Υοια είναι επίςθσ θ Υαρκζνοσ, που ο Θςαϊασ προορατικϊσ προφιτευςε ότι κα ςυλλάβει και
κα γεννιςει Ωιόν τον Κεό, που είναι μαηί μασ; Ξαι ποιο είναι το βουνό του Δανιιλ, από το οποίο κόπθκε πζτρα,
αγκωνάρι, ο Χριςτόσ, χωρίσ να υποκφψει ςε ανκρϊπινο εργαλείο; Ασ ζρκει ο Λεηεκιιλ ο κεϊκότατοσ κι ασ δείξει
πφλθ που ζχει κλειςτεί και που πζραςε από μζςα τθσ μόνο ο Ξφριοσ και παραμζνει κλειςτι. Εςζνα, λοιπόν,
κθρφττουν οι Υροφιτεσ. Εςζνα διακονοφν οι Άγγελοι και υπθρετοφν οι Απόςτολοι».
Υρόκειται, λοιπόν, για μια εικόνα με βακφ κεολογικό υπόβακρο, με πολφ ωραία κεματολογία και ζνα πολφ
μετρθμζνο ςτιςιμο. Επιπλζον διδάςκει ςτουσ πιςτοφσ ότι θ Κεοτόκοσ ςυνζργθςε ςτθν εκπλιρωςθ του κεϊκοφ
ςχεδίου για τθν ςωτθρία του κόςμου, όπωσ ακριβϊσ είχαν προβλζψει οι ιερζσ Γραφζσ. Εκτόσ των άλλων, θ
Υαναγία είναι «των Υροφθτϊν το κιρυγμα» και «Υατριαρχϊν θ δόξα». Επιβεβαιϊνεται ζτςι ότι θ Υαλαιά
Διακικθ δεν αποτελεί μια μυκολογία των Εβραίων, αλλά Βίβλο τθσ Εκκλθςίασ. Σι ιεροί ςυγγραφείσ,
εμπνευςμζνοι και φωτιςμζνοι από το Άγιο Υνεφμα, μετζφεραν κεία μθνφματα ςτουσ ανκρϊπουσ,
προετοιμάηοντάσ τουσ για τθν ςάρκωςθ του Κεοφ Οόγου από τθν Υαρκζνο Παρία.
Χτο Εκκλθςιαςτικό Πουςείο τθσ Λεράσ Πονισ Φανερωμζνθσ Οευκάδοσ εκτίκεται μια εικόνα τθσ
Βρεφοκρατοφςασ Κεοτόκου, ςτον εικονογραφικό τφπο «Άνωκεν οι Υροφιται». Είναι βζβαιο ζργο του Οευκαδίτθ
αγιογράφου Ψομάηο Ψηεν, κορυφαίου εκπροςϊπου τθσ μεταβυηαντινισ αγιογραφίασ ςτθ Οευκάδα (18οσ αι.).
Υροζρχεται από το κακολικό τθσ παλιάσ Χταυροπθγιακισ Πονισ τθσ Υαναγίασ ςτθ Γφρα. Θ Υαναγία, κακιςμζνθ
ςτο κρόνο τθσ, κρατάει τον Χριςτό και τον ςτθρίηει ςτον αριςτερό τθσ μθρό. Ψουσ περιβάλλουν δφο Άγγελοι,
κακϊσ και δζκα προφιτεσ, κρατϊντασ ειλθτάρια, ςτα οποία περιγράφουν πϊσ προείδε ο κακζνασ τθν Κεοτόκο
ςτθν Υαλαιά Διακικθ.
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ΚΑΣΗΦΗΣΙΚΟ ΕΣΟ 2012 – 2013

ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΨΝ ΤΝΣΡΟΥΙΨΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΜΗΝ
Α

ΗΜΓΡ/ΝΙΑ
6-7/10/12

Ο
Κ
Σ
Ω
Β
Ρ
Ι
Ο


13-14/10/12

ΣΙΣΛΟΙ

ΘΓΜΑΣΑ

Αγηαζμόξ – Πνώηε γκςνημία
Ο Θεόξ από αγάπε δεμημονγεί
Δεμημονγία
i. Γεκ. 1,1 – 2,7
ημκ θόζμμ!

20-21/10/12

ΒΙΒΛΙΚΗ ΑΦΗΓΗΗ*

ii. ζζ. 14-15

Πώξ μη δύμ «βαζηιηάδεξ ηεξ

Άκζνςπμξ -

i. Γεκ. 2,4 – 3,24

Δεμημονγίαξ» δηάιελακ κα

Πενηβάιιμκ

ii. ζζ. 16-24

μείκμοκ μαθνηά από ημ Θεό!
27-28/10/12

Ο Νώε γιηηώκεη ημκ θόζμμ απ’

Γθθιεζία (ζώδεη)

ημκ Καηαθιοζμό!

i. Γεκ. 6,1 – 9,29
ii. ζζ. 26-31

Η Γθθιεζία ζώδεη ημκ θόζμμ
από ηεκ αμανηία!

Ν
Ο
Γ
Μ
Β
Ρ
Ι
Ο


3-4/11/12

Ο Αβναάμ θαη ε άννα
θηιμλεκμύκ ημκ Σνηαδηθό Θεό!

Φηιμλεκία – Αγία
Σνηάδα

10-11/11/12

Έκαξ Παηέναξ εημημάδεηαη κα
ζοζηάζεη ημ Γημ Σμο: Η ζοζία
ημο Ιζαάθ!

Γμπηζημζύκε ζημ
Θεό – Τπαθμή ζημ
ζέιεμά Σμο – Η
ζοζία ημο Υνηζημύ
Πακαγία

17-18/11/12
24-25/11/12

1-2/12/12

Δ
Γ
Κ
Γ
Μ
Β
Ρ
Ι
Ο


*

8-9/12/12

Η Πακαγία μαξ: Η Κιίμαθα πμο
είδε μ Ιαθώβ!
Έκαξ αιεζηκά ζμθόξ Βαζηιηάξ: Ο
Πνμθήηεξ μιμμώκηαξ!

Αιεζηκή ζμθία

Δομ αδένθηα ζε ακηαγςκηζμό: Ο
Ιαθώβ παίνκεη απ’ ημκ Ηζαύ ηα
«πνςημηόθηα»!

πέζεηξ αδενθηώκ –
Δηαπείνηζε
ζογθνμύζεςκ

Ο Πνμθήηεξ Δακηήι & μη Άγημη

Νεζηεία – ζύγπνμκα

Σνεηξ Παίδεξ ημιμμύκ:

είδςια

1. Γεκ. 11,26 – 21,8
2. ζζ.34-41
i. Γεκ. 21,1 – 22,19
ii. i. Γεκ. 28,10-22
ii. ζζ. 54 -55
i. Γ΄ Βαζ. 1,1 – 3,28
ii. ζζ. 266-268

κεζηεύμοκ θαη δε ιαηνεύμοκ ηα

i. Γεκ.

25,19

–

27,46·

32,2-22· 33,1-20
ii. ζζ. 48-52 θαη 60-63
i. Δακ. 1,1-3,30
ii. ζζ. 313 -319

είδςια!
15-16/12/12

22-23/12/12

Ο Πνμθήτης Δακηήι
πνμζεύπεηαη ζημκ αιεζηκό Θεό
μέζα ζημ ιάθθμ ηςκ ιεόκηςκ!
Όιμη μη Πνμθήηεξ πενημέκμοκ

Πνμζεοπή

i. Δακ. 6,1 - 29
ii. ζζ. 324 - 327

Υνηζημύγεκκα

i. Ρεηά

Πνμθεηώκ

-

Γίνεται διπλι παραπομπι: i. ςτα ςχετικά κεφάλαια των οικείων βιβλίων τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ και ii. ςτισ ςελίδεσ του βιβλίου Β.
Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα.
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ημκ Υνηζηό πμο ζα γεκκεζεί!

Υνηζηόξ: ημ
πιήνςμα ημο Νόμμο
θαη ηςκ Πνμθεηώκ

Αγημγναθηθά ακαγκώζμαηα
Μ.

Ωνώκ

24εξ

θαη
25εξ

Γζπενηκμύ

Δεθεμβνίμο – Μηζ. 1,18 –
2,23
Ι
Α
Ν
Ο
Τ
Α
Ρ
Ι
Ο


12-13/1/13

Όκεηνα

39,1

-

41,57
ii. ζζ. 64-76
19-20/1/13

26-27/1/13

2-3/2/13

Φ
Γ
Β
Ρ
Ο
Τ
Α
Ρ
Ι
Ο


Ο Ιςζήθ ελεγεί ηα όκεηνα!

ii. ζζ. 359-362
i. Γεκ. 37,1-36·

Ο Ιςζήθ θαη η’ αδένθηα ημο: Ο
Δίθαημξ πάζπεη, αιιά ζογπςνεί!

Ο Άγγειμξ ημο Θεμύ
πνμζηαηεύεη ημκ Σςβία!
Έκα παηδί ζημ Ναό ημο Θεμύ: Ο
Πνμθήηεξ αμμοήι!

ογπςνεηηθόηεηα
Γοιμγία Θεμύ ζημοξ
πηζημύξ
Τπαθμή ζημ ζέιεμά
Σμο
Άγγειμη

i. Γεκ. 37,1 – 50,26
ii. ζζ. 64-96
i. Σμ βηβιίμ ημο Σςβίη
ii. -

Ονζόδμλμξ Ναόξ –
Τπαπακηή

i. Α΄ Βαζ. 1,1 - 2,11 θαη
Λθ. 2,22-39
ii. ζζ. 220 -223

9-10/2/13

16-17/2/13

Ο Κνηηήξ Γεδεώκ: «Σ’ αδύκαηα
παν’ ακζνώπμηξ δοκαηά πανά ης
Θεώ εζηί!»
Ο Θεόξ δίκεη δύκαμε ζ’ όπμημκ
Σμκ αγαπάεη: Δαβίδ θαη Γμιηάζ!

Η βμήζεηα ημο Θεμύ

ii. ζζ. 196 -201
Πίζηε ζημ Θεό –
βμήζεηά Σμο ζημκ
πηζηό

23-24/2/13

Δαβίδ θαη Ιςκάζακ: Δομ
αγαπεμέκμη θίιμη!

i. Κν. 6, 1 – 8,35

Φηιία

i. Α΄ Βαζ. 15,1 – 17,54
ii. ζζ. 230 -243
i. Α΄ Βαζ. 17,55 – 31,13
θαη Β΄ Βαζ. 1,1-27
ii. ζζ.

229-230,

240-

247, 250, 253-255
2-3/3/13

Ο Πνμθήηεξ & Βαζηιηάξ Δαβίδ
μεηακμεί!

Μεηάκμηα

i. Β΄ Βαζ. 11,1 – 12,25 θαη
Ν΄ Φαιμόξ
ii. ζζ. 258-259

Μ
Α
Ρ
Σ
Ι
Ο


9-10/3/13

16-17/3/13

23-24/3/13

Σμ όναμα ημο Πνμθήηε
Ιεδεθηήι: Η ακάζηαζε ηςκ
κεθνώκ!
Ο εοθμιόπηζημξ αμρώκ πάκεη
ηε δύκαμή ημο!
Μηα λέκε δέπεηαη ηεκ εοιμγία
ημο Θεμύ: Η δίθαηε Ρμοζ!

Κεθμημεμέκμη

ii. Γοπηζηία-Πανέεξ

i. Κν. 13,1 – 16,31

Δηάθνηζε

ii. ζζ. 206 - 213

Θεόξ μηθμομεκηθόξ
– Ραηζηζμόξ –
Ιεναπμζημιή

30-31/3/13

6-7/4/13

i. Ιεδ. 1,1-3,15· 37,1-14

Η αγάπε ημο Θεμύ λεπενκάεη ηα
ζύκμνα: Ο Πνμθήηεξ Γιηζζαίμξ
ζεναπεύεη ημ Νεεμάκ!

Θεόξ μηθμομεκηθόξ

Ο Πνμθήηεξ Μςοζήξ

Σίμημξ ηαονόξ

– Θαύμαηα Γοπέιαημ

i. Σμ βηβιίμ ηεξ Ρμοζ
ii. ζζ. 214-219
i. Δ΄ Βαζ. 5,1-27
ii. ζζ. 288-289
i. Γλ. 15,22-27· 17,1-16 –
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πνμηοπώκεη ημκ Σίμημ ηαονό!
Α
Π
Ρ
Ι
Λ
Ι
Ο


Αν. 20,1-13· 21,4-9
ii. ζζ. 128, 133-135, 163,
166-167

13-14/4/13

20-21/4/13

Ο Θεόξ πνμζηαηεύεη ηεκ
ειεοζενία μαξ δίκμκηαξ ηηξ 10
Γκημιέξ ζημ Μςοζή!
Ιώβεημξ οπμμμκή!

Ο Νόμμξ ημο Θεμύ
– Όνηα ειεοζενίαξ
Τπμμμκή

i. Γλ. 19, 1-21
ii. ζζ. 138-140
i. Σμ βηβιίμ ημο Ιώβ
ii. -

27-28/4/13

Σμ πνώημ «Πάζπα» θαη ημ
Πάζπα ηςκ Υνηζηηακώκ!

Πάζμξ - Ακάζηαζε

i. Γλ. 1,1 – 15,21 (αθόμε,
μιόθιενα

ηα

Έλμδμξ,
Ανηζμμί,

βηβιία:
Λεοηηηθό,

Ιεζμύξ

ημο

Ναοή)
ii. ζζ. 98 - 131
11-12/5/13

Μ
Α
Χ
Ο


18-19/5/13

25-26/5/13

Σνεηξ μένεξ μ Ιςκάξ ζημ θήημξ!
Σνεηξ μένεξ μ Υνηζηόξ ζημκ
Σάθμ!

Ακάζηαζε

Σμ άδηθμ δεκ εοιμγείηαη! Ο
Πνμθήηεξ Ηιίαξ θαη ημ αμπέιη
ημο Ναβμοζαί!

Αδηθία

Βαβέι = ζύγποζε ≠ Πεκηεθμζηή
= εκόηεηα!

Γθθιεζία (πώνμξ

i. Σμ βηβιίμ ημο Πνμθήηε
Ιςκά
ii. ζζ. 340 - 347
i. Γ΄ Βαζ. 16,29 – 21,29·
Δ΄ Βαζ. 2,1-18
ii. ζζ. 284 - 285

εκόηεηαξ όιςκ ηςκ
ακζνώπςκ)

i. Γεκ. 11,1-9 θαη Πν. 2,147
ii. ζζ. 32, 472-474
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Ϋμαπνη
«Ἡ ἐπίςθμθ ἔναρξθ τῶν παιδικῶν καί νεανικῶν ςυντροφιῶν
προγραμματίςκθκε γιά τιν Κυριακή, 7 Ὀκτωβρίου 2012. Ἄν δζν
εἶςτε ἕτοιμοι, μπορεῖτε νά ἀρχίςετε νωρίτερα ἤ ἀργότερα, ὄχι
ὅμωσ μετά τίσ 14 Ὀκτωβρίου.
Ἡ πορεία τσ κατθχθτικσ χρονιᾶσ ἐξαρτᾶται ἐν πολλοῖσ
ἀπό τιν καλι ὀργάνωςθ καί ἐνθμζρωςθ γιά τιν ἔναρξθ τῶν
κατθχθτικῶν ςυνάξεων!
Ψό Ξζντρο Ρεότθτοσ ἑτοίμαςε καί ςᾶσ ἀποςτζλλει ἤδθ
ςχετικι ἀφίςα. Πία ἑβδομάδα νωρίτερα κά τίσ τοιχοκολλιςετε
ςτοφσ πίνακεσ ἀνακοινϊςεων τῶν Ἱ. Ραῶν ἤ ἄλλα κεντρικά
ςθμεῖα τῆσ ἐνορίασ ςασ. Ὑπάρχει κενόσ χῶροσ γιά νά γράψετε οἱ
ἴδιοι μζ μαρκαδόρο τιν ἡμζρα, τιν ὥρα καί τόν τόπο τσ
ἔναρξθσ ςτιν ἐνορία ςασ.
Ἀνακοινῶςτε ςτό τζλοσ τῆσ Κ. Οειτουργίασ τῆσ Ξυριακῆσ, 30
Χεπτεμβρίου τά ςχετικά ςτό ἐκκλθςίαςμα. Υαρακαλζςτε καί τοφσ
διευθυντζσ τῶν ςχολείων νά ἀναρτιςετε ἀφίςα ςτά ςχολεῖα καί
νά ἀνακοινώςετε τήν ἔναρξη τῶν κατηχητικῶν ςυνάξεων ςτοφσ
μαθητζσ τοῦ ςχολείου, μετά τιν πρωϊνι προςευχι τῆσ Υζμπτθσ ἤ
Υαραςκευῆσ πρίν τιν ἔναρξθ. Ξαλό κά εἶναι ἀκόμθ νά ἀπευκφνετε καί ἔγγραφη πρόςκληςη ςτά παιδιά καί ςτίσ
οἰκογζνειζσ τουσ.
Ψιν Ξυριακι, 7 Ὀκτωβρίου ςτι διάρκεια τῆσ Κ. Οειτουργίασ κά ἀναπζμψετε εἰδική δζηςη «ὑπζρ τῶν νζων,
τῶν ςυμμετεχόντων εἰσ τάσ κατηχητικάσ ςυνάξεισ τῆσ ἐνορίασ ἡμῶν» καί κά ἀναγνϊςετε τό μήνυμά μου «ἐπί
τῇ ἐνάρξει τοῦ νζου κατηχητικοῦ ἔτουσ».
Πετά τό πζρασ τῆσ Κ. Οειτουργίασ ἤ ςζ ἄλλον χρόνο ποφ ἐςεῖσ κά κακορίςετε, κά τελζςετε τόν ἁγιαςμό
«ἐπί τῇ ἐνάρξει μαθημάτων ἐν τοῖσ ςχολείοισ», κά ςυμφωνιςετε μζ τά παιδιά τίσ ὧρεσ λειτουργίασ τῶν
κατθχθτικῶν ςυνάξεων καί κά ςυμπλθρϊςουν, τζλοσ, τό «δελτίο ἐγγραφῆσ». Φροντίςτε νά ὑπάρχει γιά ὅλουσ
κάποιο κζραςμα ἤ καί κάποιο ἀναμνηςτικό».
(Από το υπ’ αρικμ. 115 εγκφκλιο ςθμείωμα του Χεβαςμιωτάτου Πθτροπολίτου μασ κ.κ. Κεοφίλου
για το νζο κατθχθτικό ζτοσ 2012-2013)

- Αναηθτιςτε μαηί με τα παιδιά για τισ ςυναντιςεισ ςασ μια ϊρα, θ οποία να εξυπθρετεί τουσ
περιςςότερουσ –ει δυνατόν, όλουσ. Υροςπακιςτε να μθν ςυμπίπτει με φροντιςτιρια, ακλθτικζσ ομάδεσ
κ.ά. Φωτιςτε τα παιδιά και ρυκμίςτε μαηί το πρόγραμμα των κατθχθτικϊν ςυνάξεων.
- Πρότυπα προςκλιςεων και δελτίων εγγραφισ μπορεί να ςασ διακζςει το Γραφείο Ρεότθτοσ.
Επίςθσ, βιβλία που κα δωρίςετε ςτα παιδιά ωσ αναμνθςτικά τθσ ζναρξθσ.
- Αν κζλετε να μιλιςετε ςτα παιδιά, ςτθν πρϊτθ αυτι ςυνάντθςθ (καλφτερα ο ιερζασ τθσ ενορίασ
που κα τελζςει τον αγιαςμό), μιλιςτε ςφντομα και απλά. Εξθγιςτε τουσ γιατί ςυγκεντρωνόμαςτε ςτισ
παιδικζσ και νεανικζσ ςυντροφιζσ κάκε βδομάδα:
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α. Για να μακαίνουμε τισ αλικειεσ τθσ Υίςτθσ μασ, όπωσ μασ τισ διδάςκει ο Χριςτόσ, όπωσ μασ τισ
παρζδωςαν οι Υροφιτεσ και οι Απόςτολοι και όπωσ τισ βίωςαν/ζηθςαν όλοι οι Άγιοι τθσ Εκκλθςίασ μασ
–και μάλιςτα πολλοί κυςίαςαν γι’ αυτζσ και τθν ίδια τθ ηωι τουσ.
β. Για να νοιϊκουμε ςαν μία κοινότθτα, μία παρζα, όλα τα μζλθ τθσ Εκκλθςίασ – ενορίασ μασ.
Υροϊδεάςτε ακόμθ τα παιδιά για κοινζσ εκδθλϊςεισ, μαηί με τισ υπόλοιπεσ ενορίεσ τθσ Λ.
Πθτρόπολθσ, ςτισ οποίεσ κα ςυμμετάςχετε. Εξθγιςτε τουσ ότι (και) ωσ «Ξζντρο Ρεότθτοσ» ςχεδιάηουμε
ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ, εκδρομζσ κλπ. για τα παιδιά όλων των ενοριϊν.
Επίςθσ, είναι μια καλι ευκαιρία να αναφζρετε ζνα γνωςτό περιςτατικό από τθν ηωι του Χριςτοφ,
τθν ευλόγθςθ των παιδιϊν (Πκ. 10, 13-16). Σ Χριςτόσ ζδειξε ζτςι τθν αγάπθ του γι’ αυτά τα μικρά
παιδιά που οι μεγάλοι περιφρονοφςαν και δεν υπολόγιηαν. Αντίκετα, Εκείνοσ τα παρουςίαςε ωσ
πρότυπα για να τα μιμθκοφν όλοι, αν κζλουν να ηιςουν κοντά Ψου, ςτθ Βαςιλεία Ψου, επειδι τα παιδιά
ζχουν ψυχι κακαρι και ακϊα κι αν κάποτε τθν «λερϊςουν» με μαλϊματα, ηιλειεσ και άλλα πάκθ τθσ
παιδικισ θλικίασ, εφκολα ξεχνοφν το κακό, μετανιϊνουν και αποκακιςτοφν τισ ςχζςεισ τουσ με τον Κεό
και με τουσ άλλουσ.

ΜΗΝΤΜΑ
ΕΒΑΜΙΨΣΑΣΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΛΕΤΚΑΔΟ & ΙΘΑΚΗ Κ.Κ. ΘΕΟΥΙΛΟΤ
ΕΠΙ Σῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΚΑΣΗΦΗΣΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2012 - 2013

Αγαπητά μου παιδιά,
Δεν θα πρωτοτυπήσω σήμερα αν σας μιλήσω κι εγώ, ως πατέρας σας πνευματικός, για
την περίφημη «κρίση». Σα τελευταία χρόνια η ίδια λέξη κυριαρχεί παντού: στην τηλεόραση,
στο ραδιόφωνο, στο ίντερνετ, στις κουβέντες των μεγάλων, στις σχολικές εκθέσεις των
μαθητών<
Με τα πρόσωπα σκυθρωπά μιλούν οι πολλοί για τις περικοπές των μισθών, την ανεργία,
τη φτώχια που ολοένα αυξάνεται και διαμαρτύρονται ότι: «Η κρίση μας τσάκισε!»
Αναπολούν άλλοι τις εποχές της άνετης ζωής, με τα άφθονα καταναλωτικά αγαθά και τις
σπατάλες στην καθημερινότητά μας και αναφωνούν: «Ας όψεται η κρίση!»
Είναι όμως τελικά το αδιέξοδο αυτό που καθημερινά βιώνει η κοινωνία και η πατρίδα
μας μέγεθος μόνο οικονομικό;
Ακούτε ότι οι αυτοκτονίες αυξάνονται ή ότι η μάστιγα των εξαρτήσεων πλήττει
περισσότερες υπάρξεις νεανικές< Περισσότερα χέρια χτυπούν πόρτες ζητώντας βοήθεια
απεγνωσμένα, χωρίς όμως να βρίσκουν εύκολα ανταπόκριση< Πολλοί νέοι στην ηλικία
σας, μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, ακολουθούν μια ζωή «δίχως όνομα… χωρίς σκοπό… χαμένοι
από χέρι…» -που λέει κι ένα απ’ τα αγαπημένα σας τραγούδια.
την αρχή της φετινής κατηχητικής χρονιάς δεν θα ήθελα να σας μαυρίσω την ψυχή με
δυσάρεστες ειδήσεις! Θέλω μόνο να σας τονίσω ότι η δυσάρεστη κατάσταση που βιώνει
αυτόν τον καιρό η κοινωνία μας, ο τόπος μας, η πατρίδα μας δεν μετριέται με τους δείκτες
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του χρηματιστηρίου των οικονομικών αξιών, αλλά δείχνει πως «κάτι σάπιο υπάρχει στο
(δικό μας) βασίλειο της Δανιμαρκίας!»
Κάπου οι Νεοέλληνες, οι μεγαλύτεροι από εσάς στην ηλικία, λαθέψαμε! Ξεστρατίσαμε!
Ξεχάσαμε το Θεό μας! Φάσαμε την πόρτα της Εκκλησίας Σου! Σον βγάλαμε από τη ζωή μας!
τερηθήκαμε τις αιώνιες αρχές και τις αξίες που ασταμάτητα μας προσφέρει, για να ζούμε
αιώνια! Αναζητήσαμε σε κούφιες ιδεολογίες και στα υλικά αγαθά την ψυχή μας, την ουσία
της ζωής μας< Θελήσαμε να κορέσουμε εκεί τη δίψα μας< «Διψάσαμε το μεσημέρι μα το
νερό γλυφό…»
Γνωστός συγγραφέας, αείμνηστος πια, αναφωνούσε σ’ ένα πολυδιαβασμένο βιβλίο του:
«Ζητείται ελπίς!»
Όμως, αγαπητά μου παιδιά και αγαπητοί γονείς,
Η Εκκλησία μας, αιώνες τώρα, διακηρύσσει σταθερά και αταλάντευτα ότι «σε στιγμές
κρίσης υπάρχει Ελπίδα!» Ελπίδα με το Ε κεφαλαίο! Είναι ο Ίδιος ο Φριστός και μόνο στην
Εκκλησία μπορεί κανείς να Σον συναντήσει! Είναι η διέξοδος από τα αδιέξοδά μας, η λύση
στα προβλήματα και τις δυσκολίες μας, η πηγή της χαράς στις στενοχώριες και τις
δοκιμασίες μας!
Εσείς γνωρίζετε και τρέξατε να συναντήσετε την Ελπίδα στον χώρο της Ενορίας σας,
στις Ενοριακές Παιδικές και Νεανικές υντροφιές που από σήμερα αρχίζουν με την ευλογία
του Θεού!
Βοηθήστε και άλλους συνομηλίκους σας, τους συμμαθητές και τους φίλους σας, να μην
αφήσουν έξω από τη ζωή τους τον Φριστό, τη μοναδική Ελπίδα που δεν θα τους διαψεύσει
ποτέ! Καλέστε και αυτούς να ζήσουν τη χαρά της Ενοριακής ζωής, της υντροφιάς σας, με
όλες τις δραστηριότητες που η τοπική μας Εκκλησία ετοιμάζει και φέτος ειδικά για σας, τα
αγαπημένα Σης παιδιά!
Με πολλή χαρά θα σας συναντάμε κάθε φορά στον φιλόξενο χώρο της Ενορίας σας και
με πατρική αγάπη σας καλωσορίζουμε!
Ο ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ
ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ Α ΠΑΣΕΡΑ

† Ο Λευκάδος και Ιθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς
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τμάμσηςη 1η
Ημεπξμημία: 13 – 14 Οκσψβπίξτ 2012

Ο Θεόρ αοό αγάοη δημιξτπγεί
σξμ κόςμξ!
σξφξθεςία:
1. Ρα διθγοφνται τθ βαςικι ιςτορία τθσ Δθμιουργίασ
2. Ρα ςυηθτοφν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κάκε μζροσ τθσ Δθμιουργίασ –νερό, γθ, αζρασ,
ψάρια, δζντρα, φυτά, πουλιά, ηϊα, άνκρωποι, ιλιοσ, φεγγάρι, αςτζρια– είναι
αλλθλοεξαρτϊμενο
3. Ρα ορίηουν τθ Δθμιουργία ςαν ζνα δϊρο του Κεοφ
4. Ρα εξθγοφν τθν ιδιαίτερθ ςχζςθ του Κεοφ με τθ Δθμιουργία: ο Κεόσ είναι ο Ζνασ που
ςυνεχίηει να φροντίηει ό,τι και όποιον Αυτόσ δθμιοφργθςε
Αυήγηςη:

i. Γεν. 1,1 – 2,7
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 14-15
Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Ζχετε εντοπίςει κάποιο περιβαλλοντικό πρόβλθμα ςτθν περιοχι ςασ; Υοιο; Υοιεσ
απόψεισ υπάρχουν; Υοιεσ λφςεισ προτείνετε;
2. Γιατί ςυνικωσ τα μοναςτιρια βρίςκονται μζςα ςε δάςθ ι ςε άλλα εξαιρετικοφ φυςικοφ
κάλλουσ τοπία ι τουλάχιςτον ζχουν αρκετό πράςινο;
3. Υϊσ κατόρκωςαν οι Άγιοι να ςυμφιλιωκοφν με τθν υπόλοιπθ Δθμιουργία;
4. Ακολουκοφν όλοι οι Χριςτιανοί τθ διδαςκαλία τθσ Εκκλθςίασ μασ για τισ ςχζςεισ
ανκρϊπου και περιβάλλοντοσ κόςμου; Ψι ζχετε παρατθριςει; Ψι προτείνετε;
5. Γιατί ζκανε ο Κεόσ τουσ ανκρϊπουσ, τα ηϊα, τα φυτά, τον ιλιο, τα ζντομα, τα άλλα
πράγματα; Εςτιάςτε τθν προςοχι ςτθν ποικιλία και ςτθν αλλθλεξάρτθςθ όλων των
δθμιουργθμάτων του Κεοφ. Αναφζρετε ςτίχουσ απ’ τον Ψαλμό 103. Ξάντε ερωτιςεισ όπωσ: «Ψι
κα γινόταν αν ο Κεόσ δεν είχε κάνει το νερό, τον ιλιο, τον αζρα, τα δζντρα;», «Υϊσ κα ιταν ο
κόςμοσ;»
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6. Ψι ςκζφτθκε ι είπε ο Κεόσ αφοφ δθμιοφργθςε διάφορα πράγματα; («Σ Κεόσ είδε ότι ιταν
καλό», «Δεν είναι καλό για τον άνκρωπο να είναι μόνοσ του»). Αν δθμιουργοφςατε ζνα μζροσ
μόνο για εςάσ, το δικό ςασ φυςικό περιβάλλον, τι κα βάηατε ς’ αυτό; (Ψα παιδιά μποροφν να
βάλουν μόνο πράγματα που ζχουν δθμιουργθκεί από το Κεό). Ψι κα ζκανε «καλό» το δικό ςασ
φυςικό περιβάλλον; (Δείτε Γζνεςθ 2:4 – 9, 15-23). Κα κζλατε άλλο άτομο ι άτομα μαηί ςασ; Γιατί
«ναι» ι γιατί «όχι»; Κα αφινατε ζξω από τθ δθμιουργία ςασ κάτι; Ψι και γιατί;
7. Γιατί νομίηετε πωσ ο Κεόσ ζφτιαξε τον κόςμο και εμάσ; (Γιατί ο Κεόσ είναι αγάπθ και θ
αγάπθ δθμιουργεί ηωι). Αν κζλατε να πείτε ςτο Κεό πϊσ αιςκάνεςτε για τθ Δθμιουργία Ψου, τι
κα Ψου λζγατε; Βάλτε τα παιδιά να δουν τθν αρχι και το τζλοσ των Ψαλμϊν 103, 145-150.
Ηθτιςτε από τα μεγαλφτερα παιδιά να ςασ πουν ςτίχουσ που τουσ αρζςουν ιδιαίτερα και τουσ
λόγουσ για τουσ οποίουσ τουσ επζλεξαν. Ψι λζνε αυτοί οι ςτίχοι για τθ ςχζςθ μασ με τθ
Δθμιουργία, τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ και τον ίδιο το Κεό;

Παπάλληλα κείμεμα:
Οι άμθπψοξι σξτ Θεξύ ςτμυιλιώμξμσαι με σημ τοόλξιοη Κσίςη

«Χυνζβθ να πατιςω μια μφγα χωρίσ ανάγκθ κι εκείνθ θ ταλαίπωρθ ζςερνε κατά γθσ τα
χυμζνα εντόςκιά τθσ και τρία μερόνυχτα ζκλαιγα για τθν ςκλθρότθτά μου απζναντι ςτθν κτίςθ
και ωσ ϊρα το κυμάμαι. Άλλθ φορά, ςτον εξϊςτθ του καταςτιματοσ εμφανίςκθκαν νυχτερίδεσ
κι εγϊ ζριξα πάνω τουσ ηεςτό νερό και πάλι πολλά δάκρυα ζχυςα γι’ αυτό κι από τότε ποτζ δεν
προςβάλλω τθν κτίςθ. Πια άλλθ φορά πιγαινα από το μοναςτιρι προσ το Υαλαιό Φωςικό και
είδα ςτο δρόμο ζνα κομματιαςμζνο φίδι και κάκε κομμάτι του ςφάδαηε και λυπικθκα όλθ τθν
κτίςθ και ζκλαιγα πολφ μπροςτά ςτον Κεό. Ψο Υνεφμα του Κεοφ διδάςκει τθν ψυχι να αγαπά
όλα όςα ηουν ζτςι, ϊςτε και ζνα πράςινο φφλλο του δζντρου δεν κζλει να κόψει οφτε να
πατιςει ζνα άνκοσ του αγροφ. Ζτςι το Άγιο Υνεφμα διδάςκει τθν αγάπθ για όλα και θ ψυχι
ςυμπάςχει με κάκε φπαρξθ. Αγαπάει ακόμθ και τουσ εχκροφσ και λυπάται ακόμθ και τα
δαιμόνια, διότι ξζπεςαν από το αγακό…
Ωπάρχουν άνκρωποι, οι οποίοι τρζφουν ςυμπάκεια προσ τα ηϊα, τα χαϊδεφουν και
κουβεντιάηουν μαηί τουσ, εγκαταλείποντασ τθν αγάπθ του Κεοφ. Ζτςι, εξαφανίηεται θ αγάπθ
ανάμεςα ςτουσ αδελφοφσ, για τθν οποία πζκανε ο Χριςτόσ μζςα ςε μεγάλουσ πόνουσ. Είναι
αςφνετθ αυτι θ ςυμπεριφορά. Χτα ιμερα και τα άγρια ηϊα δίνε τροφι και μθν τα κακοποιείσ.
Αυτι είναι θ ελεθμοςφνθ του ανκρϊπου προσ αυτά. Αλλά να προςκολλάται κανείσ ςε αυτά, να
τα χαϊδεφει και να τουσ μιλάει είναι ανοθςία τθσ ψυχισ».
(Τςιοσ Χιλουανόσ ο Ακωνίτθσ)
Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Ο Κεόσ δθμιουργεί τον κόςμο!» (δθμιουργία: π.
Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ)
- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Θ δθμιουργία του κόςμου και του ανκρϊπου»
(δθμιουργία: Ευαγγελία Πελά – Αρϊνθ)
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- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Θ δθμιουργία του κόςμου» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα
Φωςικά: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο ςφνδεςμο:
http://www.youtube.com/watch?v=huhD8nbaL5g
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Αδάμ και Εφα, οι πρωτόπλαςτοι ςτον Παράδειςο» (για παιδιά
– από το κανάλι: «Σρκόδοξεσ Χριςτιανικζσ Ψαινίεσ» - αρχι-08:44) ςτο ςφνδεςμο:
http://www.youtube.com/watch?v=s-5vlpUp3O4

-Ακόμθ αφορμζσ ςυηιτθςθσ μποροφν να δϊςουν οι παρουςιάςεισ:
- για τον «Υροοιμιακό Ψαλμό» με τίτλο: «Ευλόγει θ ψυχι μου τον Κφριον» (δθμιουργία: π.
Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ – Ξαίτθ Ξακαβοφλθ)
-«Ωδι ςτθ Δθμιουργία!» (μετάφραςθ: π. Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ)
Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
" Σοῦ γὰρ Κυρίου ἡ γ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτς"

«Γιατί, ςφμφωνα με τθ Γραφι, ςτον Ξφριο ανικει θ γθ και κακετί πάνω ς’ αυτιν». (Α' Ξορ. ι'
26)
Γζνεςθ 1,1-2,25
Ψαλμοί 49, 50,10, 11, 103, 145-150
Οευιτικόν 25,23
Αϋ Υαραλειπομζνων 29,14-16
Αγγαίοσ 2,8
Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Παιφμίδι γμψπιμίαρ: Γη – Οτπαμόρ – Θάλαςςα – Υψσιά

Επειδι είναι θ 1θ μασ ςυνάντθςθ, θ ομάδα κα πρζπει και να γνωριςτεί μεταξφ τθσ. Ψα
παιδιά ςχθματίηουν κφκλο. Σ κατθχθτισ ςτο κζντρο του κφκλου κρατάει ζνα μπαλάκι τζννισ. Ψο
πετάει ςε ζνα από τα παιδιά λζγοντασ «γθ». Ψο παιδί πρζπει να πει το όνομά του και ζνα όνομα
ηϊου που ηει ςτθν ξθρά πριν μετριςουν οι υπόλοιποι εν χορϊ από το 10 ωσ το 1. Αν απαντιςει
λάκοσ, βγαίνει από τον κφκλο. Για τθν λζξθ «ουρανόσ» θ απάντθςθ είναι το όνομα ενόσ πουλιοφ
και για τθ λζξθ «κάλαςςα» το όνομα ενόσ ψαριοφ. Αν ο αρχθγόσ πει όμωσ τθν λζξθ «φωτιά», το
παιδί πρζπει να πετάξει αμζωσ το μπαλάκι ςτον αρχθγό χωρίσ να πει τίποτε. Ξανζνα όνομα
ηϊου, ψαριοφ ι πουλιοφ δεν πρζπει να επαναλθφκεί. Ψο παιχνίδι γίνεται με γριγορο ρυκμό.
2. Η Δημιξτπγία με εικόμερ

Δείξτε ςτα παιδιά εικόνεσ από διάφορα πράγματα που υπάρχουν ςτθ φφςθ: φυτά, ηϊα,
πλανιτεσ, ςφννεφα, παραδείγματα από διαφορετικά κλίματα, κλπ. Χυηθτιςτε ποια από αυτά
που βλζπετε ςτισ φωτογραφίεσ δθμιουργικθκαν απ’ το Κεό. Χωρίςτε τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ.
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Δϊςτε 5 λεπτά ςτα παιδιά για να ςκεφτοφν κι άλλα πράγματα που δθμιουργικθκαν απ’ το Κεό.
Χυγκρίνετε και ςυηθτιςτε τισ λίςτεσ τουσ.
3. Πεπίοασξρ αμακάλτχηρ

Υθγαίνετε με τουσ μακθτζσ μία βόλτα. Χταματιςτε ςε διάφορα μζρθ και ηθτιςτε από τα
παιδιά να ςασ δείξουν πράγματα που δθμιουργικθκαν απ’ το Κεό. Πε τα μεγαλφτερα παιδιά
μπορείτε να επιςκεφκείτε ζνα πάρκο, δάςοσ, λίμνθ, παραλία, κιπο. Ηθτιςτε από τα παιδιά να
ςυηθτιςουν τισ παρατθριςεισ τουσ και να πουν για ποιουσ λόγουσ πιςτεφουν ότι οριςμζνα
πράγματα εμφανίηονται ςε οριςμζνα μζρθ και όχι ςε άλλα.
4. Κτμήγι ςσξ ύοαιθπξ

Χωρίςτε τα παιδιά ςε ομάδεσ 2-3 ατόμων. Δϊςτε ςε κάκε ομάδα τθν ίδια λίςτα με 20-25
πράγματα που μποροφν να βρεκοφν ςε μία οριςμζνθ περιοχι. Βάλτε τουσ να μαηζψουν όςα
περιςςότερα πράγματα μποροφν μζςα ςε 15 λεπτά. Τταν τελειϊςουν, ηθτιςτε τουσ να ςασ
περιγράψουν με λεπτομζρειεσ τα πράγματα που βρικαν. Για παράδειγμα, αν ζχουν βρει ζνα
πουλί ηθτιςτε να περιγράψουν το χρϊμα του, τθ ςυμπεριφορά του, τισ ανάγκεσ του, τουσ ιχουσ
που κάνει, κλπ. Ανάλογα με τθν ακρίβεια των περιγραφϊν τουσ, δϊςτε τουσ 1-3 βακμοφσ.
Δϊςτε βραβείο ςτθν ομάδα με τουσ περιςςότερουσ βακμοφσ.
5. Ϋμα ολακάσ για ση Δημιξτπγία

Χχεδιάςτε ζνα μεγάλο κφκλο ςε ζνα άςπρο ι ανοιχτόχρωμο ςεντόνι. Χρθςιμοποιϊντασ
κομμάτια υφάςματοσ, τςόχασ ι χαρτονιοφ, βάλτε τα παιδιά να ςχεδιάςουν και να κόψουν
εικόνεσ απ’ τθ Δθμιουργία και να τισ βάλουν ςτον κφκλο. Υάνω από τον κφκλο βάλτε τον τίτλο:
«Θ δθμιουργία του Κεοφ». Εςτιάςτε τθν προςοχι ςασ ςτθν εικονογράφθςθ κειμζνων από τθ
Γζνεςθ και τον Ψαλμό 103 που τονίηουν τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτα διάφορα ςτοιχεία τθσ
Δθμιουργίασ. Τταν τελειϊςει, κρεμάςτε το ςτον τοίχο.
6. Υσιάφμξτμε έμα ξικξςύςσημα

Χε ζνα μεγάλο γυάλινο δοχείο ι μπουκάλι βάλτε τουσ μακθτζσ να φτιάξουν μίνι
οικοςυςτιματα. Βάλτε μζςα ςτο δοχείο πζτρεσ, βότςαλα και άμμο. Υροςκζςτε ζνα ςτρϊμα
χϊματοσ. Χυηθτιςτε με τα παιδιά τι άλλο μπορείτε να βάλετε και τι είναι απαραίτθτο για να
διατθρθκεί θ ηωι ςε αυτό. Φυτζψτε ςπόρουσ που μεγαλϊνουν γριγορα ι μικρά φυτά.
Υροςκζςτε λίγα ζντομα. Χφραγίςτε το κάκε οικοςφςτθμα με καπάκι ι πλαςτικι μεμβράνθ. Ψισ
επόμενεσ μζρεσ βάλτε τα παιδιά να παρατθριςουν το οικοςφςτθμα και να ςυηθτιςουν ποια
ςτοιχεία μζςα ς’ αυτό είναι αλλθλοεξαρτϊμενα. Ξρατιςτε τα οικοςυςτιματα ςτθν αίκουςα και
για το μζλλον. Χθμειϊςτε και ςυηθτιςτε τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ και τα ςτοιχεία εκείνα που
βοθκοφν ι εμποδίηουν τθν ανάπτυξθ.

τμοεπάςμασα:
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Σ Κεόσ με τθ κζλθςι Ψου δθμιοφργθςε τον κόςμο από απζραντθ αγάπθ, για να χαίρονται
αιϊνια όλα τα πλάςματά Ψου με τθν παρουςία Ψου!
εχωριςτά ενδιαφζρκθκε για το τελειότερο απ’ όλα, τον άνκρωπο.
Σ Κεόσ τα δθμιοφργθςε όλα πολφ καλά και τουσ ζδωςε τθ δυνατότθτα να γίνουν τζλεια
με τθ Χάρθ Ψου!
Τταν βλάπτεται ζνα ςτοιχείο τθσ Δθμιουργίασ, επθρεάηονται όλα! Υροςοχι, λοιπόν!

Πηγέρ τλικξύ:

- Ηαμπζλθσ Λωάννθσ, Υεριβαλλοντικι Ξατιχθςθ, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ. Ρ.
Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, Οευκάδα 2005.
- Παρκαντϊνθσ π. Ευάγγελοσ – Γεωργόπουλοσ Αυγερινόσ – Ηαμπζλθσ Λωάννθσ, Ψα Φυτά ςτθ Οατρεία
τθσ Εκκλθςίασ, εκδ. Γραφείου – Λδρφματοσ Ρεότθτοσ Λ. Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, Ακινα 2006.
- Ενορία Αγ. Κωμά Αμπελοκιπων, Φυλλάδιο «Σρκοδοξία και Σικολογία: Ψου Ξυρίου θ γθ. Σδθγόσ
μελζτθσ και δραςτθριότθτεσ για νζουσ»
- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
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τμοληπψμασικά ςσημ 1η ςτμάμσηςη:
Η ξπγάμψςη σηρ ξμάδαρ μαρ
Χτθν πρϊτθ αυτι ςυνάντθςθ καλό κα είναι να οργανωκοφμε ωσ ομάδα. Εξθγοφμε ότι όλοι
είμαςτε μια παρζα («παιδικι ςυντροφιά»), που κινοφμαςτε μζςα ςτθν φιλόξενθ αγκαλιά τθσ
Εκκλθςίασ, για να χαιρόμαςτε όλα τα παιδιά του Χριςτοφ μαηί, ςαν αδζρφια· για να μακαίνουμε
τισ αλικειεσ τθσ Υίςτθσ μασ και τον τρόπο ηωισ που μασ παρουςίαςε ο Χριςτόσ και μασ καλεί
ελεφκερα να ακολουκιςουμε. Τλα αυτά κα γίνουν με ευχάριςτεσ δραςτθριότθτεσ ςτθ διάρκεια
των ςυναντιςεων. Επειδι ακριβϊσ είμαςτε μια ομάδα όλοι πρζπει να βοθκιςουν για να
λειτουργιςει ςωςτά.
Γι’ αυτό ςυντάςςουμε το «ςυμβόλαιο» τθσ ομάδασ, δθλ. κανόνεσ ςυμπεριφοράσ που κα
τουσ ςυμφωνιςουμε όλοι μαηί (βλ. βοθκθτικό υλικό). Σ κακζνασ προτείνει κάτι. Αν ςυμφωνοφν
όλοι, το καταγράφουμε και υποςχόμαςτε ότι κα το τθροφμε. (Υαραδείγματα: Δεν τρϊμε,
Ερχόμαςτε ςτθν ϊρα μασ, Δεν διακόπτουμε ι δεν κοροϊδεφουμε τον άλλον που μιλάει).
Ακόμθ, κακζνασ κα αναλάβει να κάνει κάτι, δθλ. κα μοιράςουμε ςτα παιδιά
υπευκυνότθτεσ/αρμοδιότθτεσ, που κα αλλάξουν μετά από λίγο καιρό. Ζτςι να ςυμφωνιςουμε
ποιοι κα είναι υπεφκυνοι για τα κεράςματα, τουσ φακζλουσ, τθν κακαριότθτα, τθ βιβλιοκικθ
κλπ. Γράφουμε ςε χαρτί τα ονόματα και το αναρτοφμε ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ ομάδασ
μασ.
Χτο τζλοσ, μοιράηουμε τουσ φακζλουσ. Ξάκε παιδί παίρνει τον δικό του και γράφει το όνομά
του απ’ ζξω. Εξθγοφμε τθ χρθςιμότθτά τουσ. Βάηουν μζςα το φυλλάδιο τθσ πρϊτθσ ςυνάντθςθσ.
Ψο παιδί που ανζλαβε υπεφκυνοσ για τουσ φακζλουσ τουσ μαηεφει και τουσ φυλάει ςε
ςυγκεκριμζνο χϊρο, ράφι κλπ.
 Πθν παραλείψετε να ετοιμάςετε ζνα εορτολόγιο τθσ ομάδασ ςασ, ϊςτε να κυμάςτε πότε
γιορτάηει το κάκε παιδί. Πια επίςκεψθ ςτο ςπίτι και ζνα ςυμβολικό δϊρο κα δϊςει μεγάλθ
χαρά ςτο ίδιο και ςτθν οικογζνειά του.
 Αν ζχουμε μια εραςιτεχνικι ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι, μποροφμε να τραβιξουμε
φωτογραφίεσ των παιδιϊν, με τισ οποίεσ κα φτιάξουμε τθν επόμενθ φορά μια αφίςα /κολάη
(ςε χαρτόνι χρωματιςτό), τθν οποία κα κολλιςουμε ςτο χϊρο μασ. Ππορεί να απεικονίηει π.χ.
«το δζντρο τθσ ομάδασ μασ» ι τον κφκλο τθσ ομάδασ κλπ. (Ψο Ξζντρο Ρεότθτοσ μπορεί να
βοθκιςει ςτθν μορφοποίθςθ και τθν εκτφπωςθ των φωτογραφιϊν ςε μζγεκοσ ταυτότθτασ).

29

Ϋμα επψσημασξλόγιξ γμψπιμίαρ
Κα μασ βοθκιςει να γνωριςτοφμε καλφτερα με τα παιδιά τθσ ομάδασ μασ (όλων των θλικιϊν).
Απαντοφν όςοι κζλουν. Απαντάμε κι εμείσ.
Πποροφμε να τισ παρουςιάςουμε ακόμθ ςαν μια μικρι δθμοςκόπθςθ για τθν ομάδα. Υ.χ. πόςοι από
εμάσ ζχουμε τρία αδζρφια; Υόςοι ζχουν τζςςερα; κοκ.
Ζχεισ πάει ςε (εκκλθςιαςτικι ι άλλθ) Ξαταςκινωςθ ;
Ζχεισ ξαναπάει ςε «Ξατθχθτικό Χχολείο» ; Αν ναι, πόςα χρόνια ; ………
Εκκλθςιάηεςαι ; Αν ναι, πόςο ςυχνά ; α. Υεριςςότερεσ από μία φορζσ τθν εβδομάδα, β. Ξάκε
Ξυριακι, γ. Υεριςςότερεσ από μία φορζσ το μινα, δ. Ξάκε μινα, ε. 5 – 6 φορζσ τον χρόνο, ε.
Ξάκε Χριςτοφγεννα και Υάςχα
Πε τι αςχολείςαι τον ελεφκερο χρόνο ςου ; (Ππορείσ να αναφζρεισ το πολφ 3 δραςτθριότθτεσ.)
Διαβάηεισ εξωςχολικά βιβλία ; Αν ναι, ποιο είναι το αγαπθμζνο ςου βιβλίο ;
Χυμμετζχεισ: α) ςε κάποια ακλθτικι ομάδα ; β) ςε κάποιο χορευτικό ςυγκρότθμα ; γ) ςε κάποια
χορωδία ;
Υοιο άκλθμα προτιμάσ ;
Υοια θ αγαπθμζνθ ςου ομάδα ;
Ακοφσ μουςικι ;
Υοιο είδοσ μουςικισ προτιμάσ ;
Υοιόν τραγουδιςτι/ποιο ςυγκρότθμα προτιμάσ ;
Πακαίνεισ κάποιο μουςικό όργανο ; Υοιο ;
Πακαίνεισ κάποια ξζνθ γλϊςςα ; Υοια ;
«Χερφάρεισ» ςτο διαδίκτυο ; Τταν είςαι on line με τι αςχολείςαι ;
Υόςεσ ϊρεσ τθν θμζρα βλζπεισ τθλεόραςθ ; Ψα αγαπθμζνα ςου τθλεοπτικά προγράμματα;
Υοιο είναι το αγαπθμζνο ςου φαγθτό ;
Υοιο είναι το αγαπθμζνο ςου μάκθμα ςτο ςχολείο ;
Υόςα αδζρφια ζχεισ ;
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τμάμσηςη 2η
Ημεπξμημία: 20 -21 Οκσψβπίξτ 2012

Πώρ ξι δύξ «βαςιλιάδερ σηρ Δημιξτπγίαρ»
διάλεναμ μα μείμξτμ μακπιά αοό σξ Θεό!
σξφξθεςία:
1. Ρα μάκουν και να κατανοιςουν τα παιδιά τισ ευκφνεσ που ανζλαβε ο άνκρωποσ ωσ βαςιλιάσ
- διαχειριςτισ και ιερζασ τθσ Δθμιουργίασ για το κείο καταπίςτευμα
2. Ρα διαπιςτϊςουν τισ ςυνζπειεσ τθσ Υτϊςθσ, τθσ διατάραξθσ των ςχζςεων Κεοφ – ανκρϊπου
–δθμιουργίασ
3. Ρα γνωρίςουν πϊσ οι Άγιοι με τθ ηωι τουσ αποκατζςτθςαν τθ ςχζςθ τουσ με τθν υπόλοιπθ
Δθμιουργία (ηϊα – φυτά)
4. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ Εκκλθςία με τα ιερά Ψθσ Πυςτιρια και τισ αγιαςτικζσ τελετζσ
Ψθσ προςλαμβάνει τον υλικό κόςμο, τον αγιάηει και τον ανακαινίηει
5. Ρα γνωρίςουν τα φυτά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Κεία Οατρεία, τουσ ςυμβολιςμοφσ τουσ
και τισ ςχετικζσ με αυτά ιερζσ ακολουκίεσ
6. Ρα ςυμμετάςχουν ςε κάποιεσ από αυτζσ (π.χ. ιερό Ευχζλαιο) –για πρϊτθ ίςωσ φορά
7. Ρα ανακαλφψουν και να κατανοιςουν και τισ δικζσ τουσ προςωπικζσ ευκφνεσ

Παπασήπηςη:
Υροςπακιςτε το ςθμερινό κζμα να παρουςιαςτεί όςο περιςςότερο βιωματικά είναι δυνατόν!
Αυήγηςη:
i. Γεν. 2,4 – 3,24
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 16-24

ύμσξμα ςφόλια:
Σ Κεόσ δθμιοφργθςε πρϊτα τον κόςμο, το «ςπίτι», κι ζπειτα ζβαλε το τελειότερο απ’ τα
δθμιουργιματά του, τον άνκρωπο, να κατοικιςει μζςα ς’ αυτό.
Σ Κεόσ ζβαλε τον άνκρωπο να κατοικιςει ςτον Ξιπο τθσ Εδζμ, τον Υαράδειςο. Ψου ζδωςε
ζτςι ξεχωριςτι τιμθτικι κζςθ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα κτίςματα.
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Σ Κεόσ ςυγκζντρωςε όλα τα ηϊα του Υαραδείςου μπροςτά ςτον άνκρωπο για να τουσ
δϊςει ονόματα. Ψον όριςε ζτςι «βαςιλιά τθσ Δθμιουργίασ». Ξάκε βαςιλιάσ δεν κυβερνάει μόνο
τουσ υπθκόουσ του, αλλά ζχει κακικον να τουσ φροντίηει κιόλασ. Πε τθν ονοματοδοςία
εκδθλϊνεται θ εξουςία του ανκρϊπου πάνω ςτθ Δθμιουργία, αλλά και το κακικον του να τθν
φροντίηει και να προνοεί γι’ αυτιν.
Σ άνκρωποσ ζχει κλθκεί να χρθςιμοποιιςει τον κόςμο, να τον αναπτφξει και να τον
μεταμορφϊςει. Ρα γίνει κι αυτόσ ζνασ μικρόσ δθμιουργόσ. Ακόμθ οφείλει να δει τον κόςμο ςαν
δϊρο του Κεοφ και να το αντιπροςφζρει ςτον Κεό ςαν ευχαριςτία.
Σ άνκρωποσ ζχει υποχρζωςθ φροντίδασ και πρόνοιασ για τθ Δθμιουργία: Ρα μθν
καταςτρζφει τα δθμιουργιματα, να τα βλζπει ςαν δϊρα του Κεοφ και να τα προςτατεφει με
ενδιαφζρον και αγάπθ.
Θ ςχζςθ αυτι αλλοιϊνεται όταν ο άνκρωποσ γνωρίηει τθν αμαρτία και εξορίηεται από τον
Υαράδειςο. Θ φφςθ αγριεφει και επαναςτατεί εναντίον του. Σ ίδιοσ ακετεί τθν υποχρζωςι του
να προςτατεφει τθ δθμιουργία.
Σικολογικι ςυνείδθςθ ςθμαίνει πρϊτα απ' όλα ςυμφιλίωςθ με το Κεό. Αυτι φζρνει τθν
αγάπθ για το ςυνάνκρωπο και για το φυςικό περιβάλλον .
Σι Άγιοι, οι φίλοι του Κεοφ, ςυμφιλιϊνονται και με τθν υπόλοιπθ κτίςθ.

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Πε ποιουσ τρόπουσ ο άνκρωποσ ακετεί ςιμερα τθν υποχρζωςι του να προςτατεφει τθ
Δθμιουργία;
2. Υϊσ κα μπορζςουμε να ςυμφιλιωκοφμε με όλα τα δθμιουργιματα του Κεοφ;
3. Γιατί οι Άγιοι ζχουν τζτοια φιλικι ςτάςθ απζναντι ςτο περιβάλλον;
4. Χυηθτείςτε για περιβαλλοντικά προβλιματα τθσ περιοχισ ςασ. Υοφ οφείλονται; Υϊσ κα
λυκοφν; Ψι μπορείτε να κάνετε εςείσ γι’ αυτό;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Υιςτεφω πραγματικά πωσ όςα υποφζρουμε τϊρα δεν ιςοςτακμίηουν τθ δόξα που μασ
επιφυλάςςει ο Κεόσ ςτο μζλλον. Γιατί όλθ θ κτίςθ προςμζνει με λαχτάρα πότε κα φανερωκεί θ
δόξα των παιδιϊν του Κεοφ. ζρετε, βζβαια, πωσ θ κτίςθ υποτάχκθκε κι αυτι ςτθ φκορά, όχι
γιατί ζφταιγε, αλλά γιατί ζτςι κζλθςε αυτόσ που τθν υπζταξε. Ζχει όμωσ πάντοτε τθν ελπίδα, κι
αυτι ακόμα θ κτίςθ, πωσ κ’ απελευκερωκεί από τθν υποδοφλωςι του ςτθ φκορά, και κα
μετάςχει ςτθν ελευκερία που κ’ απολαμβάνουν τα δοξαςμζνα παιδιά του Κεοφ. ζρουμε καλά
ότι ωσ τϊρα όλθ θ κτίςθ ςτενάηει και κραυγάηει από πόνο, ςαν τθν ετοιμόγεννθ γυναίκα. Ξι όχι
μόνο θ κτίςθ. Ψο ίδιο κάνουμε κι εμείσ: ζχουμε ωσ αρραβϊνα του νζου κόςμου το Άγιο Υνεφμα,
εςωτερικά όμωσ ςτενάηουμε κι εμείσ, γιατί λαχταροφμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Κεοφ
και να γλιτϊςει το ςϊμα μασ από τθ φκορά».
(Φωμ. 8, 18-23)
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Παπάλληλα κείμεμα:
«Ο Αββάρ Μακάπιξρ και η ύαιμα» - Αοό σξ Γεπξμσικό:

Πία φαινα που «πιρε το νεογνό τθσ. που ιταν τυφλό και το ζφερε ςτον Πακάριο και αφοφ
χτφπθςε τθν πόρτα τθσ αυλισ με το κεφάλι, μπικε ενϊ αυτόσ κακόταν ζξω, και ζριξε ςτα πόδια
του το νεογνό. Ψο πιρε λοιπόν ο Άγιοσ και αφοφ ζφτυςε ςτα μάτια του, ευχικθκε και αμζςωσ
ιρκε το φωσ του». Ξατόπιν θ φαινα φζρνει ςτο Πακάριο για δϊρο ζνα δζρμα μεγάλου
προβάτου.
Ο Όςιξρ ιλξταμόρ ξ Αθψμίσηρ λέει:

«Ψο Υνεφμα του Κεοφ διδάςκει τθν ψυχι να αγαπά όλα όςα ηουν ζτςι, ϊςτε και ζνα πράςινο
φφλλο του δζντρου δεν κζλει να κόψει οφτε να πατιςει ζνα άνκοσ του αγροφ. Ζτςι το Άγιο
Υνεφμα διδάςκει τθν αγάπθ για όλα και θ ψυχι ςυμπάςχει με κάκε φπαρξθ. Αγαπάει ακόμθ και
τουσ εχκροφσ και λυπάται ακόμθ και τα δαιμόνια, διότι ξζπεςαν από το αγακό…»
(Ζηζιξύλαρ) Ιψάμμηρ, Μησπ. Πεπγάμξτ, Η Κσίςη ψρ Ετφαπιςσία. Μια θεξλξγική Οπθόδξνη
οπξςέγγιςη ςσξ οπόβλημα σηρ Οικξλξγίαρ, εκδ. Ακπίσαρ, Αθήμα 31998, ς. 119 - 120:

«…Σ κόςμοσ, όταν αναφζρεται ςτο Κεό και προςφζρεται ς’ Αυτόν ωσ «τα Χα εκ των Χων»,
υπερβαίνει τα όριά του. Αυτό αποτελεί τθ βάςθ αυτοφ που ονομάηουμε ιερωςφνθ του
ανκρϊπου. Τταν παίρνει ςτα χζρια του ο άνκρωποσ τον κόςμο, και δθμιουργικά τον
ολοκλθρϊνει και τον αναφζρει ςτο Κεό, τότε ελευκερϊνει τθν κτίςθ από τα όριά τθσ και τθσ
επιτρζπει να υπάρχει αλθκινά. Ζτςι, όταν ο άνκρωποσ είναι «ιερεφσ τθσ δθμιουργίασ», γίνεται
επίςθσ και ο ίδιοσ δθμιουργόσ. …Αυτό που απζτυχε ο Αδάμ να κάνει, το ζκανε ο Χριςτόσ.
Κεωροφμε τον Χριςτό ωσ τθν ενςάρκωςθ ι «ανακεφαλαίωςθ» όλθσ τθσ δθμιουργίασ και,
επομζνωσ, ωσ τον «κατ’ εξοχιν» Άνκρωπο και ςωτιρα του κόςμου. Ψον κεωροφμε, ακριβϊσ εξ
αιτίασ αυτοφ, τθν αλθκινι «εικόνα του Κεοφ», και τοποκετοφμε ς’ Αυτόν τθν τελικι τφχθ του
κόςμου. Υιςτεφουμε, ςυνεπϊσ, ότι ςτο πρόςωπο του Χριςτοφ ο κόςμοσ αποκτά τον Λερζα τθσ
Δθμιουργίασ, το πρότυπο τθσ ςωςτισ ςχζςεωσ του ανκρϊπου με τον φυςικό κόςμο».
Ζαμοέληρ Ιψάμμηρ, «Σξ οεπιβάλλξμ ςσξμ κασηφησικό λόγξ σηρ Εκκληςίαρ, Πεπιβαλλξμσική
Κασήφηςη, εκδ. Εμξπιακξύ Πμετμασικξύ Κέμσπξτ Ι. Ν. Εταγγελιςσπίαρ Λετκάδξρ, Λετκάδα 2005,
ςς. 11-14
Ο τλικόρ κόςμξρ ςσημ Παλαιά Διαθήκη

Χτο πρϊτο βιβλία τθσ Αγίασ Γραφισ, ςτθ Γζνεςθ, ο προφιτθσ Πωχςισ περιγράφει τθ
δθμιουργία του κόςμου ςε ζξι θμζρεσ, όπωσ είδαμε ςτθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ. Χε διάφορεσ
περιπτϊςεισ ςτθν Υαλαιά Διακικθ ςτοιχεία τθσ φφςθσ υπθρετοφν το ςχζδιο τθσ Κείασ
Σικονομίασ. Θ Βάτοσ ςτο Χινά μζνει άφλεκτθ. Ανοίγουν τα νερά τθσ Ερυκράσ Κάλαςςασ για να
γλιτϊςει ο λαόσ του Κεοφ το κυνθγθτό του Φαραϊ. Γλυκαίνουν τα πικρά φδατα τθσ Περράσ και
από τον ουρανό πζφτουν ορτφκια και μάννα, για τθ διατροφι του Λςραιλ. Θ θμζρα
παρατείνεται από τον Λθςοφ του Ραυι μζχρι να νικιςει ο Λςραιλ τουσ Αμορραίουσ. Ψον
Υροφιτθ Θλία τρζφουν οι κόρακεσ και τα καιρικά φαινόμενα υπακοφουν ςτισ προςταγζσ του
Υροφιτθ. Σ Λωνάσ μζνει αβλαβισ για τρεισ μζρεσ ςτθν κοιλιά του κιτουσ, ενϊ γνωρίηει τθ
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δφναμθ του Κεοφ από τθ δθμιουργία και τθν ξιρανςθ τθσ κολοκφνκθσ. Θ όνοσ (κθλυκόσ
γάιδαροσ) του Βαλαάμ μιλάει. Σ Δανιιλ βγαίνει άκικτοσ από τον λάκκο των λεόντων. Σι Ψρεισ
Υαίδεσ δεν καίγονται ςτθν Ξάμινο.
Ο τλικόρ κόςμξρ ςση ζψή σξτ Φπιςσξύ

Τταν ιρκε «το πλιρωμα του χρόνου», ιρκε ο Χριςτόσ ςαν μεςίτθσ Κεοφ και ανκρϊπων,
ανκρϊπων και Ξτίςθσ, Ξτίςθσ και Κεοφ. Ιρκε θ ϊρα να ανακαινιςκεί θ δθμιουργία. Σ
Κεάνκρωποσ, μθν όντασ δζςμιοσ τθσ κατάρασ, υπερβαίνει τουσ όρουσ τθσ αλλοτριωμζνθσ
φφςεωσ. Ξάκε γεγονόσ τθσ ηωισ του Χριςτοφ είναι κι ζνασ ςτακμόσ ςτθν αναδθμιουργία τθσ
Ξτίςθσ.
Σλόκλθρθ θ Δθμιουργία ςυμμετζχει με προςφορζσ ςτθ Γζννθςι Ψου: Σι Άγγελοι με τουσ
φμνουσ, θ γθ με το ςπιλαιο, θ ζρθμοσ με τθν φάτνθ, ο ουρανόσ με το αςτζρι, Σι άνκρωποι με
τθν Υαναγία Πθτζρα Ψου. Χτθ Βάπτιςθ «των υδάτων αγιάηεται θ φφςισ», ενϊ το Άγιο Υνεφμα
εμφανίηεται «εν είδει περιςτεράσ». Άρχοντασ τθσ ηωισ και του κανάτου ο Χριςτόσ, αναςταίνει
το γιο τθσ χιρασ ςτθ Ραΐν, τθ κυγατζρα του Λαείρου, τον Οάηαρο και τελεί ςειρά «ςθμείων» τθσ
κείασ εξουςίασ Ψου, λυτρϊνοντασ πολλοφσ από τθ μάςτιγα τθσ αςκζνειασ. Χτθν Πεταμόρφωςθ
το Καβϊρ αγιάηεται από τθν παρουςία του Χριςτοφ, ο Σποίοσ φανερϊνει τθ κεία δόξα Ψου
ςτουσ μακθτζσ. Χτο κείο δράμα τθσ Χταφρωςθσ ςυμμετζχει ολάκερθ θ δθμιουργία:
«Χταυρωκζντοσ ςου Χριςτζ πάςα θ κτίςισ βλζπουςα ζτρεμε. Ψα κεμζλια τθσ γθσ διεδονικθςαν
φόβω του κράτουσ ςου…» Θ οριςτικι νίκθ επί του κανάτου και τθσ φκοράσ ςθμειϊνεται με τθν
εισ Άδου Ξάκοδο και τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ. Τλοσ ο κόςμοσ καλείται από τον υμνωδό να
ςυμμετάςχει ςτο πανθγφρι: «Συρανοί μεν επαξίωσ ευφραινζςκωςαν, γθ δε αγαλλιάςκω,
εορταηζτω δε κόςμοσ ορατόσ τε άπασ και αόρατοσ. Χριςτόσ γαρ εγιγερται, ευφροςφνθ
αιϊνιοσ».
Μεσά σημ Πεμσηκξςσή, ξ τλικόρ κόςμξρ ςσημ Εκκληςία

Σ Χριςτόσ όμωσ δεν περιόριςε χρονικά τθ δυνατότθτα ανάπλαςθσ του ανκρϊπου και του
κόςμου. Πε τθν Υεντθκοςτι, ζπεμψε το Άγιο Υνεφμα ςτθν Εκκλθςία για να διαιωνίηεται θ
δυνατότθτα ςωτθρίασ ςφμπαντοσ κόςμου. Ζςτειλε το Άγιο Υνεφμα ςαν αρραβϊνα του
καινοφριου κόςμου, του καινοφριου ουρανοφ και τθσ καινοφριασ γθσ, που προςδοκά ο
άνκρωποσ για τα Ζςχατα...
Θ Εκκλθςία δεν απορρίπτει τον υλικό κόςμο. Δεν ηει μακριά απ’ τθν πραγματικότθτα και τθν
κακθμερινότθτα του ανκρϊπου. Υλθροί τα πάντα με το Άγιο Υνεφμα. Χτθ Κεία Οατρεία, το
ψωμί (ηυμωμζνο κι από ςιτάρι, απ’ αυτό που τρϊει ο άνκρωποσ και το δθμιουργεί με μόχκο, όχι
κάτι ξζχωρο απ’ αυτόν) γίνεται Χϊμα Χριςτοφ. Ψο κραςί, το γζννθμα τθσ αμπζλου, γίνεται Αίμα
Ψου. Ψο λάδι αγιάηεται ςτο μυςτιριο του Ευχελαίου και τθσ Βάπτιςθσ, ενϊ χρθςιμοποιείται και
ςτα καντιλια. Απ’ το νερό τθσ κολυμβικρασ διζρχεται ο άνκρωποσ για να ςυγκαταρικμθκεί ςτα
μζλθ τθσ Εκκλθςίασ. Υάλι το υδάτινο ςτοιχείο γίνεται αγιαςμόσ και χρθςιμοποιείται «ηζον» ςτθ
Κ. Ξοινωνία. Ψο ςιτάρι χρθςιμοποιείται ςτα κόλλυβα. Ψο κερί ςε κάκε ακολουκία. Υερίπου 40
υλικά χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι του Αγ. Πφρου.
Η εμοειπία σηρ σξοικήρ Εκκληςίαρ σηρ Λετκάδαρ
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Χτοιχεία τθσ φφςθσ ζχουν τθ δικι τουσ χρθςιμότθτα μζςα ςτον εορτολογικό κφκλο τθσ
Εκκλθςίασ. Ψου Χταυροφ (14 Χεπτεμβρίου) οι πιςτοί από τθν παραμονι προςφζρουν ςτο ναό
γλάςτρεσ ολόκλθρεσ ι κλωνάρια βαςιλικοφ κι ο ιερζασ τθν επόμενθ μζρα τα μοιράηει ςε όλο το
εκκλθςίαςμα. Σι νοικοκυρζσ που ηυμϊμουν πρόςφορα, με αυτό το κλωνί βαςιλικοφ
«αναπιάηουν προηφμι». Ψα Κεοφάνεια, με τθν τρίτθ κατάδυςθ του Χταυροφ, όλοι βουτάνε δυοτρία πορτοκάλια δεμζνα από ζναν ςπάγκο ςτθ κάλαςςα και τα παίρνουν ςτο ςπίτι τουσ για
ευλογία. Ζνα από τα πορτοκάλια αυτά μζνει για ζναν ολόκλθρο χρόνο ςτα «’κονίςματα» του
ςπιτιοφ, χωρίσ να μουχλιάηει. Ψθν ίδια μζρα θ «αγιαςτοφρα» που κρατάει ςτα χζρια του ο παπάσ
είναι φτιαγμζνθ από δεντρολίβανο και «φ’ςτίνεσ» -τισ μεγάλεσ κιτρινόαςπρεσ βιολζτεσ. Χτισ 24
Λουνίου, «τ’ Αθ-Γιαννιοφ του Φιγανά», αποκζτουν κάτω από τθν εικόνα του Υροδρόμου τα
πρϊτα κλωνάρια ρίγανθσ που μάηεψαν και τθν 6θ Αυγοφςτου, μετά τθν λειτουργία τθσ
Πεταμορφϊςεωσ, ο ιερζασ ευλογεί τα πρϊτα ςταφφλια τθσ χρονιάσ. Ακόμθ, τθν Ξυριακι τθσ
Χταυροπροςκυνιςεωσ ςτουσ ναοφσ μοιράηουν μωβ βιολζτεσ και κρινάκια, τθσ άνοιξθσ. Ψθν
Ξυριακι των Βαΐων κακζνασ παίρνει το «βάι» του, δθλαδι ζνα κλωνάρι φοίνικα, δεμζνο μαηί με
δεντρολίβανο, δάφνθ, αλιφαςκιά και ελιά. Χτο εικονοςτάςι κα φυλαχτοφν το παςχαλινό
κουλοφρι τθσ Πεγ. Ψρίτθσ και το κόκκινο αυγό τθσ Ανάςταςθσ. Για τον Επιτάφιο ξεχφνονται τα
αγόρια ςτουσ κιπουσ για να μαηζψουν τα καλφτερα λουλοφδια, ενϊ οι κοπζλεσ αναλαμβάνουν
τον ςτολιςμό του κουβουκλίου. Σ ιερζασ ραίνει το Χϊμα του Χριςτοφ και το εκκλθςίαςμα με
αρϊματα και ροδοπζταλα Ψο πρωΐ του Πεγ. Χαββάτου, ςτθν «πρϊτθ Ανάςταςθ», ςκορπίηει
φφλλα δάφνθσ ι λεμονιάσ ςε όλον το ναό. Χτα πανθγφρια των Αγίων οι εικόνεσ τουσ είναι
ςτεφανωμζνεσ από λουλοφδια τθσ εποχισ, ςτθν είςοδο του ναοφ υπάρχει ςτεφάνι μυρτιάσ ι
δυο φοίνικεσ και ςτουσ γφρω δρόμουσ κλωνάρια μυρτιάσ ζχουν ςτρωκεί από νωρίσ. Σι
οικογζνειεσ ςτον εςπερινό κα προςφζρουν αρτοκλαςία –ςταρίςια ψωμιά, ηυμωμζνα με
μυρωδικά και κανζλλα και παςπαλιςμζνα με ηάχαρθ άχνθ- και «ς’περνά» -δθλαδι, «κόλλυβα
εισ μνιμθν εορταηομζνου Αγίου», ζνα μείγμα από ςιτάρι βραςμζνο, αμφγδαλα ξαςπριςμζνα,
ρόδια, ςταφίδεσ και ηαχαράτα.
Χτο Ευχολόγιο τθσ Εκκλθςίασ μασ υπάρχουν ευχζσ για κάκε φάςθ τθσ αγροτικισ ηωισ –ςπορά
και αλϊνιςμα, φφτεμα αμπελιοφ και τρφγο-, για το κραςί, «εισ απαρχάσ οπϊρασ» (δθλ. για τα
πρϊτα φροφτα τθσ ςοδειάσ), «εισ μετάλθψιν ςταφυλισ» και θ ευχι του Αγ. Ψρφφωνα για τα
χωράφια και τουσ κιπουσ. Επιπλζον, θ ευχι του Αγίου Ποδζςτου για τα άρρωςτα ηϊα και άλλεσ
ευχζσ για τα κοπάδια, το κρζασ, το τυρί και τα αυγά. Ξαι άλλεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ
ςχετικζσ με τθν φφςθ ευλογοφνται από τθν Εκκλθςία με ευχζσ για το αλάτι, για το μετάξι, για τα
δίχτυα, ενϊ τθν Κ. Χάρθ επικαλοφνται οι πιςτοί ςε περιπτϊςεισ τρικυμίασ ι μόλυνςθσ
πθγαδιοφ, ςε καιρό ανομβρίασ, ςε ςειςμό.

Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Βαςιλιάδεσ και Λερείσ τθσ Δθμιουργίασ!»
-- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Ο υλικόσ κόςμοσ ςτθ Κεία Λατρεία»
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- τα βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Αδάμ και Εφα» και «Ο Όςιοσ εραφείμ του άρωφ» (για
παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ)
ςτουσ ςυνδζςμουσ: http://www.youtube.com/watch?v=VbYXhUoBu9g&feature=related και
http://www.youtube.com/watch?v=Bw8UOvz9Y3o&feature=plcp αντίςτοιχα.
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Αδάμ και Εφα, οι πρωτόπλαςτοι ςτον Παράδειςο» (για παιδιά
– από το κανάλι: «Σρκόδοξεσ Χριςτιανικζσ Ψαινίεσ» -08:44-τζλοσ) ςτο ςφνδεςμο:
http://www.youtube.com/watch?v=s-5vlpUp3O4
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Ο Όςιοσ Γεράςιμοσ ο Λορδανίτθσ» (για παιδιά – δθμιουργία:
Λερά Πθτρόπολισ Γλυφάδασ) ςε dvd ι ςτο ςφνδεςμο:
http://www.youtube.com/watch?v=mJ62sXbyxAI
-Ακόμθ αφορμζσ ςυηιτθςθσ μπορεί να δϊςει θ παρουςίαςθ:
- «Γράμμα γραμμζνο ςτο 2070» - για τθν ανεπάρκεια των υδάτινων πόρων

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1.

Παιφμίδι γμψπιμίαρ: τςσάςειρ

Είναι 2θ ςυνάντθςι μασ και θ ομάδα δεν ζχει γνωριςτεί ακόμθ καλά. Ψα παιδιά χωρίηονται,
τυχαία ι όπωσ κάκονται ι όπωσ προτιμοφν, ςε ηευγάρια και ςυηθτοφν για λίγο μεταξφ τουσ.
Ξατόπιν ο ζνασ παρουςιάηει τον άλλον ςτθν ομάδα, ςαν να ιταν ο ίδιοσ αναφζροντασ πζντε
χαρακτθριςτικά του.
Για παράδειγμα, ο Γιάννθσ παρουςιάηοντασ το Γιϊργο λζει: «Είμαι ο Γιϊργοσ, πθγαίνω ςτθν Γ’
Γυμναςίου, μου αρζςει το ποδόςφαιρο, αγαπθμζνο μου φαγθτό είναι το παςτίτςιο, αςχολοφμαι
με τον κιπο μασ και κα ‘κελα να δοφλευα ςε τςίρκο», κοκ.
2. Σπαγξύδι: «’ ατσόμ σξμ κόςμξ σξμ καλό...» (βλ. σεσπάδιξ οαιδιώμ)
3. Αμακαλύοσξτμε ση... υύςη μέςα ςσξμ Εμξπιακό μαρ Ναό

Χωρίςτε τα παιδιά ςε δφο ομάδεσ. Ηθτιςτε από τθν μία ομάδα να ανακαλφψει μζςα ςτο ναό
διάφορα φυτά (ςε ανκοδοχεία, ςαν ςχζδια ςε άμφια ι ζπιπλα κλπ.) και από τθν άλλθ να
κυμθκοφν όλοι μαηί διάφορα φυτά, καρποφσ ι προϊόντα από τθν επεξεργαςία φυτϊν (π.χ.
ψωμί, κραςί), τα οποία ζχουν ςυναντιςει να χρθςιμοποιοφνται ςτθ Κ. Οατρεία. Χυηθτιςτε τι
ανακάλυψαν / κυμικθκαν ςτθν ολομζλεια και αρχίςτε να ςυμπλθρϊνετε τθν αφιγθςθ με βάςθ
τισ απαντιςεισ των παιδιϊν.
4. τμμεσξφή ςε ακξλξτθία

Υρογραμματίςτε να τελζςετε όλοι μαηί –με ενεργό ςυμμετοχι ςτα αναγνϊςματα και ςτα
εφκολα ψάλματα- κάποια ιερά ακολουκία, ςτθν οποία χρθςιμοποιείται κάποιο ςτοιχείο τθσ
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Δθμιουργίασ, π.χ. Αγιαςμόσ ι το μυςτιριο του ιεροφ Ευχελαίου. Ξαλζςτε και τουσ γονείσ τθν
προγραμματιςμζνθ θμζρα και ϊρα. Ενθμερϊςτε εγκαίρωσ και τον Χεβαςμιϊτατο Πθτροπολίτθ
μασ, μιπωσ μπορζςει και ο ίδιοσ να ευλογιςει τθν ι. ακολουκία αυτι.
5. Δημιξτπγήςσε έμαμ μικπό κήοξ με υτσά

Χϊροσ: Πια άκρθ ςτο προαφλιο του Ραοφ ι μια ηαρντινιζρα .
Εποχι: Ψζλοσ χειμϊνα, αρχζσ άνοιξθσ.
Τλικά: χϊμα, πζτρεσ για τθν καταςκευι ενόσ πλαιςίου για τον μικρό μασ κιπο, ςπόρουσ
φυτϊν με διαφορετικζσ προτιμιςεισ ςε φωσ και νερό ι φυτά ςε γλάςτρεσ.
Σ χϊροσ πρζπει να φωτίηεται αρκετά από τον ιλιο. Ψο χϊμα που χρθςιμοποιείται ςυνικωσ
είναι κοινό χϊμα με λίγθ άμμο, το οποίο διαμορφϊνουμε ςε μικρό λόφο. Για να διαμορφωκεί
καλά ο λόφοσ, μποροφμε να φτιάξουμε ζνα κϊνο με πζτρεσ που να ςχθματίηουν ςκαλοπάτια
και ςτθ ςυνζχεια να καλφψουμε όλθ τθν καταςκευι με χϊμα. Γφρω από τθν βάςθ του κιπου κα
τοποκετιςουμε πζτρεσ για να μθ ςκορπίηεται το χϊμα. Χτθν κορυφι φυτεφουμε τα πιο
ανκεκτικά ςτθν ξθραςία φυτά και κατεβαίνοντασ προσ τα κάτω βάηουμε αυτά που απαιτοφν
περιςςότερο νερό (ςυμβουλευόμαςτε κάποιον ειδικό). Ψο νερό κα ςτραγγίηει εξαιτίασ τθσ
βαρφτθτασ και κα δίνει το απαραίτθτο νερό ςε όλα τα φυτά ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. Σ
κιποσ μασ χρειάηεται φροντίδα και περιποίθςθ . Χρειάηεται ιλιο και πότιςμα το οποίο πρζπει
να γίνεται ελαφρά και μόνο από τθν κορυφι του λόφου. Σι μακθτζσ κα αναλάβουν εκ
περιτροπισ τθν περιποίθςθ και κα κάνουν οργανωμζνα τισ παρατθριςεισ τουσ ςχετικά με τθν
πρόοδο των φυτϊν.
6. Υσιάφμξτμε οπόςυξπξ

Ηθτιςτε να ςασ βοθκιςει μια κυρία από τθν ενορία ςασ ζμπειρθ ςτθν παραςκευι
πρόςφορου.
Κζμα για ςυηιτθςθ: Υροςφορά – προςφζρω - πρόςφορο. Θ ςυμμετοχι των πιςτϊν ςτθ Κεία
Ευχαριςτία με ςτοιχεία τθσ Δθμιουργίασ.
Υροκειμζνου να ςυμμετάςχετε ενεργά ςτθν προετοιμαςία και τθν τζλεςθ τθσ Κείασ
λειτουργίασ ηυμϊςτε εςείσ το πρόςφορο από το οποίο κα γίνει το Χϊμα του Χριςτοφ.
Υροετοιμαςτείτε γι’ αυτό ψυχικά και ςωματικά. εκινιςτε με προςευχι και φροντίςτε να είςτε
κακαροί.
τμσαγή για Ππόςυξπξ
Τλικά
5 φλιτηάνια του τςαγιοφ αλεφρι (3 μαλακό και 2 ςκλθρό)
2 φλιτηάνια του τςαγιοφ χλιαρό νερό (περίπου)
1 κουταλάκι του γλυκοφ αλάτι
νωπι μαγιά μπφρασ ςτο μζγεκοσ ενόσ αμυγδάλου
ειδικι ςφραγίδα για πρόςφορα
μια λεκανίτςα για το ηφμωμα
ζνα μικρό ταψάκι για να τοποκετιςουμε το πρόςφορο που κα ψιςουμε
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Εκτζλεςη
Διαλφουμε τθ μαγιά ςε μιςό φλυτηάνι χλιαρό νερό. Χτθ λεκανίτςα βάηουμε το αλεφρι και κάνουμε μια
λακουβίτςα ςτθ μζςθ.
Ξάνουμε το ςταυρό μασ, λζμε το «Υάτερ θμϊν», ςταυρϊνουμε 3 φορζσ τθ λεκάνθ, ρίχνουμε το αλάτι,
προςκζτουμε τθ διαλυμζνθ μαγιά και ςιγά-ςιγά το υπόλοιπο χλιαρό νερό και ανακατεφουμε, ϊςτε να γίνει μια
ηφμθ ςφιχτι. Ηυμϊνουμε καλά για αρκετι ϊρα (λζγοντασ μζςα μασ τθν ευχι «Ξφριε Λθςοφ Χριςτζ ελζθςόν με»).
Αν δοφμε ότι χρειάηεται λίγο ακόμα νερό, βουτάμε τισ γροκιζσ μασ ςε χλιαρό νερό και ηυμϊνουμε ξανά τθ ηφμθ,
μζχρι να το απορροφιςει.
Τταν είναι ζτοιμο, το πλάκουμε ςε ζνα ςτρογγυλό «πρόςφορο» και το τοποκετοφμε ςε ζνα καλά αλευρωμζνο
ταψί λίγο μεγαλφτερό του, για να χωράει όταν ανζβει. Αλευρϊνουμε λίγο το πρόςφορο από πάνω και, αφοφ
αλευρϊςουμε λίγο και τθν ειδικι ςφραγίδα, τθν πιζηουμε με δφναμθ ςτο κζντρο για να φαίνεται καλά, ακόμα και
όταν φουςκϊςει το ψωμί.
Ψο ςκεπάηουμε με μια κακαρι πετςζτα και το βάηουμε ςε ηεςτό μζροσ για να ανζβει (χρειάηεται περίπου 30ϋ).
Τταν είναι ζτοιμο να το ψιςουμε με ζνα βουρτςάκι βουρτςίηουμε το πρόςφορο για να φφγει το περιττό
αλεφρι και το ψινουμε ςε μζτριο φοφρνο για 45ϋ ζωσ 1 ϊρα.
Τταν το πρόςφορο κρυϊςει το τυλίγουμε ςε μια κακαρι πετςζτα και το πθγαίνουμε ςτθν εκκλθςία
ςυνοδεφοντάσ το με ζνα χαρτάκι ςτο οποίο ζχουμε γράψει τα ονόματα των ηϊντων (ηωντανϊν) και των
κεκοιμθμζνων (νεκρϊν) μελϊν τθσ οικογζνειάσ μασ και φίλων μασ, ϊςτε να τα «μνθμονεφςει» ο ιερζασ ςτθν
«Υροςκομιδι» (τθν προετοιμαςία τθσ Κείασ Οειτουργίασ).

7. Ομαδικό κξλλάζ

Ξάκε παιδί ασ ηωγραφίςει ζνα ηϊο, ζνα δζντρο, ζνα ποτάμι κτλ. Χτο τζλοσ τοποκετιςτε τα ςε
ζνα μεγάλο χαρτόνι για να δθμιουργθκεί «ο Ξιποσ τθσ Εδζμ».
8. Σξ υτσξλόγιξ σηρ Εμξπίαρ μαρ
Αοξςσξλή

Ρα δθμιουργθκεί ζνα φυτολόγιο, με τθ μορφι λευκϊματοσ ι poster, ςτο οποίο κα
αναφζρονται όςο περιςςότερα από τα είδθ των φυτϊν που υπάρχουν γφρω από τον Ενοριακό
ςασ ναό γίνεται, δείγματα από μζρθ αυτϊν των φυτϊν (φφλλα, καρποί κτλ.), κακϊσ και
διάφορεσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ.
Επγαςία ςε ξμάδερ

Θ ομάδα κα χωριςτεί ςε υποομάδεσ (3 ι 4 παιδιά ανά υποομάδα). Ξάκε υποομάδα κα
αναλάβει να εργαςτεί ςε διαφορετικι περιοχι.
τλλξγή τλικξύ

Ξάκε ομάδα ςυγκεντρϊνει ςε πλαςτικά ςακουλάκια φφλλα και καρποφσ από τα διάφορα
φυτά. Ζξω από το κάκε ςακουλάκι, αν το γνωρίηει, ςθμειϊνει το όνομα του φυτοφ. Χε
ςθμειωματάριο, που κα ζχουν μαηί τουσ, ςθμειϊνουν άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ (π.χ. αν
πρόκειται για δζντρο, ποια ηϊα ηουν πάνω του κτλ.).
Πετά από μιςι ϊρα, ςυγκεντρϊνεται όλθ θ ομάδα και καταγράφουν τα είδθ που ςυνζλεξαν.
Αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςε ειδικά λευκϊματα –κλείδεσ ι ηθτοφν τθ βοικεια ειδικϊν
(γεωπόνων, γονζων, μεγαλφτερων ςε θλικία κ.ά. που ζχουν προςκλθκεί ειδικά).
Αοξνήπαμςη υύλλψμ

38

Ακολουκεί θ διαδικαςία τθσ αποξιρανςθσ. Επειδι θ καταςκινωςθ διαρκεί λίγεσ μόνο θμζρεσ
και δε γίνεται να εφαρμοςτεί θ «κλαςςικι» μζκοδοσ αποξιρανςθσ (ανάμεςα ςε φφλλα
βιβλίων), μπορεί να εφαρμοςτεί ζνασ διαφορετικόσ τρόποσ. Ψοποκετοφμε τα φφλλα των φυτϊν
ανάμεςα ςε λίγα φφλλα εφθμερίδων και τα περνάμε από πάνω με θλεκτρικό ςίδερο. Ζτςι
αφαιρείται ο χυμόσ από τα φφλλα.
Χτθ ςυνζχεια τα τοποκετοφμε πάνω ςτο λεφκωμα ι το λευκό χαρτί του μζτρου, που κα
χρθςιμοποιιςουμε για το poster.
τμοληπψμασικέρ οληπξυξπίερ

Χυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που κα μποροφςαν να ςυμπεριλθφκοφν είναι:
α. Σξ ύχξρ σψμ δέμσπψμ

Πακαίνουμε ςτα παιδιά πϊσ μετράμε το φψοσ ενόσ δζντρου.
1ξρ σπόοξρ: Ξαρφιτςϊνουμε μια χάρτινθ λουρίδα ςτον κορμό του δζντρου ςτο φψοσ μασ.
Απομακρυνόμαςτε από το δζντρο, κρατϊντασ ζνα χάρακα με τεντωμζνο το μπράτςο, μζχρι θ
λουρίδα να ζρκει ςτο φψοσ των 3 εκ. ςτο χάρακα, ενϊ το μθδζν κα είναι ςτθ βάςθ του δζντρου.
Χθμειϊνουμε ςτα πόςα εκατοςτά αντιςτοιχεί θ κορυφι του δζντρου (π.χ. 36 εκ.). Διαιροφμε το
36 διά 3 και το πθλίκο, δθλαδι το 12 το πολλαπλαςιάηουμε με το φψοσ μασ, ασ ποφμε 1,5 μ. Ψο
γινόμενο δθλ. το 18 είναι το φψοσ του δζντρου ςε μζτρα.
2ξρ σπόοξρ: Χτεκόμαςτε ςε απόςταςθ από το δζντρο, ανοίγουμε τα πόδια ςε διάςταςθ και
ςκφβουμε μζχρι να μπορζςουμε να δοφμε κάτω από τα πόδια μασ τθν κορυφι του δζντρου.
Πετακινοφμαςτε ανάλογα μζχρι να καταφζρουμε να τθ δοφμε. Πετράμε τθν απόςταςθ από το
ςθμείο που ςτεκόμαςτε μζχρι τθ βάςθ του δζντρου. Αυτό είναι και το φψοσ του δζντρου.
Χτθ ςυνζχεια κάκε υποομάδα πθγαίνει και πάλι ςτθν περιοχι που ανζλαβε. Εκεί μετράνε το
φψοσ 3-4 δζντρων (ζνα δζντρο το κάκε παιδί). Θ ομάδα ςυγκεντρϊνονται και πάλι. Χυγκρίνουν
τα αποτελζςματα. Ψι ςυμπεράςματα βγάηετε;
β. Σα δέμσπα σηρ ατλήρ μαρ ςσιρ… εικόμερ σηρ Εκκληςίαρ

Αναηθτείςτε εικόνεσ Αγίων, που περιλαμβάνουν και δζντρα. Πιπωσ κάποια από τα δζντρα
αυτά υπάρχουν και ςτθν αυλι μασ;
Ψοποκετείςτε τισ εικόνεσ αυτζσ δίπλα από το αντίςτοιχο είδοσ ςτο φυτολόγιο.
(π.χ. Χτθν εικόνα τθσ Σςίασ Ειρινθσ τθσ Χρυςοβαλάντου εικονίηεται ζνα κυπαρίςςι.
Ξυπαρίςςια υπάρχουν αρκετά ςτθν καταςκινωςθ).
Η οτκμόσησα σξτ οπαςίμξτ ςε διάυξπα ςημεία σηρ κασαςκήμψςηρ

Ξάκε ομάδα εργάηεται και πάλι ςτθν περιοχι που ανζλαβε αρχικά, προςπακϊντασ να
μετριςει τθν πυκνότθτα του πραςίνου ςτουσ διαφόρουσ χϊρουσ τθσ καταςκινωςθσ.
Πώρ μεσπάμε σημ οτκμόσησα σξτ οπαςίμξτ

Ψοποκετοφμε ζνα πάςςαλο ςε κάποιο ςθμείο τθσ περιοχισ που μελετάμε. Χτθν άκρθ του
παςςάλου δζνουμε ζνα ςχοινί 5 μζτρων. Ξρατάμε με το χζρι μασ τθν ελεφκερθ άκρθ του
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ςχοινιοφ και κάνουμε ζναν κφκλο, μετρϊντασ τα δζντρα και τουσ κάμνουσ που μζνουν μζςα
ςτον κφκλο.
Πε τον τρόπο αυτό βρίςκουμε τον αρικμό και τα είδθ που υπάρχουν ςε 80 τμ. περίπου
(R=πr2=3,14 Χ 5 Χ 5 = 80).
Χτθ ςυνζχεια οι υποομάδεσ παρουςιάηουν τα αποτελζςματα των μετριςεϊν τουσ ςτθν
ομάδα. Ξάνετε τθν ςφγκριςθ. Γιατί εντοπίηονται διαφορζσ; Υοια θ ςχζςθ τθσ πυκνότθτασ του
πραςίνου με τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςε κάκε περιοχι;
Χτθν επόμενθ ςυνάντθςθ, βλζπουμε όλοι μαηί και ςυηθτάμε το φυτολόγιο που
δθμιουργιςαμε και τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ τθσ πυκνότθτασ του πραςίνου, για να
βγάλουμε τα ςυμπεράςματά τουσ.
9. Παιφμίδι κπτμμέμξτ θηςατπξύ ς’έμα ενψκλήςι ή ςσημ ατλή σηρ Εμξπίαρ μαρ
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ και ορίηουμε ζναν αρχθγό ςε κάκε ομάδα. Σι ομάδεσ
πθγαίνουν κακεμιά ςτο ςτζκι τθσ. Για απορίεσ κτλ., με τον αρχθγό του παιχνιδιοφ (κατθχθτι)
επικοινωνεί μόνο ο αρχθγόσ τθσ ομάδασ.
Σι αρχθγοί παραλαμβάνουν το πρϊτο ερωτθματολόγιο, ςτο οποίο απαντά όλθ θ ομάδα ςε
ςυνεργαςία. Τταν το ςυμπλθρϊςουν, κάνουν ό,τι τουσ ηθτείται ςτο τζλοσ του ερωτθματολογίου
και αν ζχουν απαντιςει ςωςτά, παίρνουν και το δεφτερο. Χτθν επιτροπι παραδίδει τα
ερωτθματολόγιο όλθ θ ομάδα μαηί. Χτον χϊρο που βρίςκεται θ επιτροπι, βρίςκεται μόνο μια
ομάδα κάκε φορά για να παραδϊςει ερωτθματολόγιο.
Τταν ςυμπλθρϊςουν και το δεφτερο, παίρνουν το τρίτο και ςτθ ςυνζχεια παίρνουν τισ
πρϊτεσ οδθγίεσ για τθν αναηιτθςθ του κθςαυροφ. Θ αναηιτθςθ αρχίηει κι ασ μθν ζχουν
τελειϊςει όλεσ οι ομάδεσ τθν ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων. Ξάκε ομάδα ψάχνει για
λογαριαςμό τθσ.
Χτο μεταξφ κάποια ςτελζχθ ζχουν κρφψει το κθςαυρό και ζχουν τοποκετιςει ςε όλον τον
χϊρο πινακίδεσ, βζλθ, ίχνθ και άλλα ςθμάδια που οδθγοφν ςτο κθςαυρό. Ππορεί να τουσ δοκεί
και χάρτθσ – ςκαρίφθμα.
Σι ομάδεσ τα διαβάηουν και τα ακολουκοφν, χωρίσ να τα καταςτρζφουν, προκειμζνου να
τα ςυμβουλευκοφν και οι επόμενεσ.
Θ ομάδα που κα βρει πρϊτθ το αντικείμενο με τθν ζνδειξθ: «Είμαι ο κθςαυρόσ!» είναι θ
νικιτρια του παιχνιδιοφ.

τμοεπάςμασα:
Σ Κεόσ εμπιςτεφκθκε ςτον άνκρωπο τον κόςμο που δθμιοφργθςε για να τον
απολαμβάνει, αλλά και να τον προςτατεφει!
Ζχαςε όμωσ το ςτόχο του να γίνει τζλειοσ («αμάρτθςε») και διάλεξε να μείνει μακριά από
τον Υαράδειςο, τθ ηωι κοντά ςτο Κεό, παραςζρνοντασ όλθ τθ Δθμιουργία.
Σ άνκρωποσ ζχει τθν ευκφνθ να οδθγιςει και πάλι τον κόςμο ςτθ Χάρθ του Κεοφ μζςα
από τα ιερά μυςτιρια τθσ Εκκλθςίασ μασ και τθν αγία ηωι του!
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τμάμσηςη 3η
Ημεπξμημία: 27 -28 Οκσψβπίξτ 2012

Ο Νώε γλισώμει σξμ κόςμξ αο’ σξμ Κασακλτςμό!
Η Εκκληςία ςώζει σξμ κόςμξ αοό σημ αμαπσία!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι αφιγθςθ για το Ρϊε και τον Ξατακλυςμό.
2. Ρα κατανοιςουν τον ςυςχετιςμό μεταξφ τθσ κιβωτοφ του Ρϊε και τθσ Εκκλθςίασ του Χριςτοφ
3. Ρα αρκοφν παρεξθγιςεισ γφρω από τον αλθκινό ςκοπό τθσ φπαρξισ τθσ, ποιοι είναι μζλθ Ψθσ
κτλ.

Αυήγηςη:
i. Γεν. 6,1 – 9,29
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 26-31

ύμσξμα ςφόλια:
Σ Κεόσ ζδωςε οδθγίεσ ςτο Ρϊε για να καταςκευάςει τθν κιβωτό, ϊςτε να ςωκοφν τα ηϊα
από τον κατακλυςμό. Σ Χριςτόσ ζςτειλε το Άγιο Υνεφμα για να δθμιουργιςει τθν Εκκλθςία,
ϊςτε να μποροφν όλοι οι άνκρωποι από τθν αμαρτία. Πζςα ςτθν κιβωτό του Ρϊε ςυνυπιρχαν
διαφόρων ειδϊν ηϊα, αρςενικά και κθλυκά. Πζςα ςτθν Εκκλθςία του Χριςτοφ δεν (πρζπει να)
υπάρχουν διακρίςεισ των μελϊν Ψθσ ανάλογα με το φφλο ι τθν καταγωγι τουσ.
Θ Γζνεςισ αναφζρει ότι ο Ρϊε χτφπθςε ζνα ξφλο και κάλεςε τα ηϊα να μπουν ςτθν κιβωτό.
Χτα μοναςτιρια, πριν τισ ακολουκίεσ, χτυποφν το τάλαντο, ζνα μεγάλο ξφλο, που καλεί τουσ
μοναχοφσ να προςζλκουν ςτθν εκκλθςία.
Θ Εκκλθςία είναι το Χϊμα του Χριςτοφ. Ξεφαλι Ψθσ είναι ο ίδιοσ ο Χριςτόσ και μζλθ Ψθσ
όλοι οι άνκρωποι, κλθρικοί και λαϊκοί. Σ κακζνασ ζχει τθ δικι του κζςθ μζςα ςτα Χϊμα τθσ
Εκκλθςίασ, τα δικά του χαρίςματα –όπωσ ακριβϊσ ζνα ςϊμα ςυνίςταται από διαφορετικά
όργανα και μζλθ. Τπωσ όταν πάςχει ζνα μζλοσ, υποφζρει όλο το ςϊμα, ζτςι και μζςα ςτθν
Εκκλθςία: όταν χαίρεται ζνα μζλοσ τθσ Εκκλθςίασ, μοιράηεται τθ χαρά του με όλουσ τουσ
αδελφοφσ. Ψο ίδιο ςυμβαίνει κι όταν λυπάται ζνα μζλοσ.
Θ Εκκλθςία ςυγκεντρϊνεται όλθ (όχι ζνα μόνο μζροσ) ςε κάκε Κεία Οειτουργία. Υάνω ςτο
Άγιο Διςκάριο υπάρχει ο Αμνόσ (το Χϊμα του Χριςτοφ), οι μερίδεσ τθσ Υαναγίασ και όλων των
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Αγίων, οι μερίδεσ των ηωντανϊν και των κεκοιμθμζνων. Ζτςι, όταν τελείται θ Κ. Οειτουργία,
κοινωνοφν όλα τα μζλθ τθσ Εκκλθςίασ με τον Κεό και μεταξφ τουσ και αγιάηονται επειδι ο
Χριςτόσ βρίςκεται ανάμεςά τουσ και είναι θ Ξεφαλι τουσ.
Εκκλθςία δεν είναι μόνο οι κλθρικοί. Σφτε μόνο οι λαϊκοί. Τλοι μαηί ςυναποτελοφν το
Χϊμα του Χριςτοφ. Σρατόσ τφποσ του Χριςτοφ («εισ τφπον και τόπον Χριςτοφ») ςε κάκε τοπικι
Εκκλθςία είναι ο επίςκοποσ. Σι λοιποί κλθρικοί και οι λαϊκοί ζχουν ο κακζνασ, ανάλογα με τα
χαρίςματά του, το δικό του διακόνθμα μζςα ςτθν Εκκλθςία.
Θ Εκκλθςία είναι: ΠΛΑ, γιατί ςτθρίηεται ςτθν ενότθτα του Ενόσ Κεοφ. (Υατζρα, Ωιοφ και
Αγίου Υνεφματοσ), ΑΓΛΑ, επειδι είναι χωριςμζνθ από κάκε αμαρτία, γιατί και ο Κεόσ είναι Άγιοσ,
ΞΑΚΣΟΛΞΘ γιατί ηει τθν πλθρότθτα τθσ Κείασ Αλικειασ και περιλαμβάνει όλουσ τουσ πιςτοφσ
Χριςτιανοφσ, όλων των εποχϊν και από όλα τα μζρθ του κόςμου, ΑΥΣΧΨΣΟΛΞΘ γιατί διατθρεί
ανόκευτθ και απαραχάρακτθ τθν Αποςτολικι διδαςκαλία και Υαράδοςθ και επειδι οι
επίςκοποι που τθν ποιμαίνουν είναι διάδοχοι των αγίων Αποςτόλων.
Ψο βάπτιςμα ςτο όνομα τθσ Αγ. Ψριάδοσ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για μια καινοφρια
ηωι μζςα ςτο Χϊμα του Χριςτοφ, τθν Εκκλθςία. Πε το ζνα και μοναδικό βάπτιςμα ςυγχωρείται
ο άνκρωποσ από το προπατορικό αμάρτθμα και από τισ αμαρτίεσ που ζκανε μζχρι να βαπτιςκεί.
Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Χυχνά κατθγοροφνται κλθρικοί για διάφορα ςφάλματά τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ Εκκλθςία
δεν μπορεί να είναι πια «κιβωτόσ ςωτθρίασ»; Γιατί;
2. «Ζξω από τθν Εκκλθςία δεν υπάρχει ςωτθρία». Αυτοί που δεν άκουςαν ποτζ τουσ για τον
Χριςτό και τθν Εκκλθςία δεν κα ςωκοφν;
3. Οζμε ότι όλα τα μζλθ τθσ Εκκλθςίασ ζχουν κάποιο διακόνθμα μζςα ς’ Αυτιν –π.χ. οι ιερείσ.
Σι γυναίκεσ που δεν μποροφν να χειροτονθκοφν ιερείσ πϊσ μποροφν να διακονιςουν τθν
Εκκλθςία;
4. Χχολιάςτε τθν άποψθ: «Θ Εκκλθςία πρζπει να αςχολείται πρϊτα απ’ όλα με τθ
φιλανκρωπία!»
5. Υϊσ μποροφμε να ηιςουμε πιο ενεργά ςτθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Αυτοί όλοι (οι πρϊτοι Χριςτιανοί) ιταν αφοςιωμζνοι ςτθ διδαςκαλία των Αποςτόλων και
ςτθ μεταξφ τουσ κοινωνία, ςτθν τζλεςθ τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ και ςτισ προςευχζσ. Ζνα δζοσ τουσ
κατείχε όλουσ όςοι ζβλεπαν πολλά εκπλθκτικά καφματα να γίνονται μζςω των Αποςτόλων. Ξι
όλοι οι πιςτοί ηοφςαν ς’ ζναν τόπο και είχαν τα πάντα κοινά. Ακόμθ πουλοφςαν και τα κτιματα
και τα υπάρχοντά τουσ και μοίραηαν τα χριματα ςε όλουσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κακενόσ.
Ξάκε μζρα ςυγκεντρϊνονταν με ομοψυχία ςτο ναό, τελοφςαν τθ Κεία Ευχαριςτία ςε ςπίτια,
τρϊγοντασ τθν τροφι τουσ γεμάτοι χαρά και με απλότθτα ςτθν καρδιά. Δοξολογοφςαν το Κεό κι
όλοσ ο λαόσ τουσ εκτιμοφςε. Ξαι ο Ξφριοσ πρόςκετε κάκε μζρα ςτθν Εκκλθςία αυτοφσ που
ςϊηονταν».
(Υρ. 2, 42 – 47)
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Παπάλληλα κείμεμα:
Σεπστλιαμόρ:

«Ζξω από τθν Εκκλθςία δεν υπάρχει ςωτθρία»
Ϊγιξρ Νικόλαξρ Καβάςιλαρ:

«Εκκλθςία: ο Χριςτόσ παρατεινόμενοσ ςτουσ αιϊνεσ»
ο. Υιλόθεξρ Υάπξρ:

«Χτθν Εκκλθςία οι άνκρωποι μοιράηονται με τουσ άλλουσ τον εαυτό τουσ, το βίο τουσ, το
χρόνο τουσ, τισ ανθςυχίεσ τουσ, τθ δθμιουργικότθτά τουσ, τθ χαρά τουσ, τθ λφπθ τουσ, τθν πίκρα
τουσ, τθν απόγνωςι τουσ, τθν ελπίδα τουσ, τθν πίςτθ τουσ. Δεν υπάρχει Εκκλθςία εκεί που οι
άνκρωποι φροντίηουν ο κακζνασ τον εαυτό του, εκεί που ο κακζνασ κρατάει τα αγακά του, τθ
χαρά του, τθ δφναμι του, τθν ελπίδα του, τθν πίςτθ του, τθν αρετι του για τον εαυτό και δεν τθ
μοιράηεται με τουσ άλλουσ».
ο. Θεόδψπξρ Ζήςηρ, «Εκκληςία και Πξλισεία κασά σξμ Ϊγιξ Ιψάμμη σξμ Φπτςόςσξμξ»,
Εκκληςία και Πξλισεία. Φψπιςμόρ ή ςτμαλληλία;, Θεςςαλξμίκη

«Σ Χρυςόςτομοσ διδάςκει ότι θ Εκκλθςία, λόγω τθσ κεϊκισ τθσ προελεφςεωσ αλλά και τθσ
κεφαλισ τθσ που είναι ο ίδιοσ ο Χριςτόσ, είναι παντοδφναμο επί γθσ κακίδρυμα, μολονότι
οριςμζνοι κεωροφν ότι είναι αδφναμθ και αςκενικι και μποροφν να τθν ςυντρίψουν. Χε ομιλία
πριν από τθν εξορία του αναφερόμενοσ ςτο αιττθτο και ακατάβλθτο τθσ Εκκλθςίασ λζγει με τθν
απαράμιλλθ ρθτορεία του: «Ει δε απιςτείσ τω λόγω, πίςτευε τοισ πράγμαςι. Υόςοι τφραννοι
θκζλθςαν περιγενζςκαι τθσ Εκκλθςίασ; Υόςα τιγανα; Υόςοι κάμινοι, κθρίων οδόντεσ, ξίφθ
θκονθμζνα, και ου περιεγζνοντο; Υοφ οι πολεμιςαντεσ; Χεςίγθνται και λικθ παραδίδονται. Υοφ
δε θ Εκκλθςία; Ωπζρ τον ιλιον λάμπει. Ψα εκείνων ζςβεςται, τα ταφτθσ ακάνατα». Θ πεποίκθςι
του ςτο αιττθτο τθσ Εκκλθςίασ και ςτθν δφναμθ τθσ αλθκείασ ενεψφχωνε τουσ αγϊνεσ του και
τον εξόπλιηε με απαράμιλλθ παρρθςία και κάρροσ. Θ δφναμθ τθσ αλικειασ, λζγει, δεν
χρειάηεται καμμία βοικεια. Ακόμθ και αν μυριάδεσ εχκρϊν τθσ προςπακοφν να τθν ςβιςουν,
όχι μόνο δεν αφανίηεται, αλλά με όργανα τουσ διϊκτεσ τθσ γίνεται υψθλότερθ και λαμπρότερθ,
περιφρονοφςα όςουσ μάταια ταλαιπωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ και μαίνονται εναντίον τθσ.
Υροβάλλει απαράμιλλα τον ςυνεχι κρίαμβο τθσ Εκκλθςίασ διά μζςου τθσ ιςτορίασ. Υροςπακεί
να ςυγκρατιςει όςουσ ιςχυροφσ πολεμοφν τθν Εκκλθςία, με το να ςυνειδθτοποιιςουν ότι
επιχειροφν αδφνατα πράγματα: «Συδζν Εκκλθςίασ δυνατϊτερον άνκρωπε. Οφςον τον πόλεμον,
ίνα μθ καταλφςθ ςου τθν δφναμιν· μθ είςαγε πόλεμον, εισ τον ουρανόν. Άνκρωπον εάν πολεμισ,
ι ενίκθςασ, ι ενικικθσ. Εκκλθςίαν δε εάν πολεμισ, νικιςαί ςε αμιχανον· ο Κεόσ γάρ εςτιν ο
πάντων ιςχυρότεροσ. Πθ παραηθλοφμεν τον Ξφριον; Πθ ιςχυρότεροι αυτοφ εςμζν; Σ Κεόσ
ζπθξε, τισ επιχειρεί ςαλεφειν; Συκ οίςκα αυτοφ τθν δφναμιν».
Αναφερόμενοσ ςτον ιςχυρό πρωκυπουργό του Αρκαδίου Ευτρόπιο, ο οποίοσ κατιργθςε το
άςυλο των ναϊν, βρζκθκε όμωσ κατόπιν ςτθν ανάγκθ να το χρθςιμοποιιςει ο ίδιοσ,
διαπιςτϊνει: «Εκκλθςίασ ουδζν ίςον. Πθ μοι λζγε τείχθ και όπλα· τείχθ μεν γαρ τω χρόνω
παλαιοφνται, θ Εκκλθςία δε ουδζποτε γθρά. Ψείχθ βάρβαροι καταλφουςιν, Εκκλθςίασ δε ουδζ οι
δαίμονεσ περιγίνονται...Ψοιοφτον ζχει μζγεκοσ θ Εκκλθςία· πολεμουμζνθ νικά· επιβουλευομζνθ
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περιγίνεται· υβριηομζνθ λαμπροτζρα κακίςταται· δζχεται τραφματα και ου καταπίπτει υπό των
ελκϊν· κλυδωνίηεται, αλλ' ου καταποντίηεται· χειμάηεται, αλλά ναυάγιον ουχ υπομζνει· παλαίει,
αλλ' ουχ θττάται· πυκτεφει, αλλ' ου νικάται». Δεν χορταίνει κανείσ να ακοφει τον χρυςοςτομικό
λόγο: «Υολλά τα κφματα και χαλεπόν το κλυδϊνιον· αλλ' ου δεδοίκαμεν, μθ καταποντιςκϊμεν·
επί γαρ τθσ πζτρασ εςτικαμεν. Παινζςκω θ κάλαςςα, πζτραν διαλφςαι ου δφναται· εγειρζςκω
τα κφματα, του Λθςοφ το πλοίον καταποντίςαι ουκ ιςχφει... Χριςτόσ μετ' εμοφ και τίνα
φοβθκιςομαι; Ξαν κφματα κατ' εμοφ διεγείρθται, καν πελάγθ, καν αρχόντων κυμοί. Εμοί ταφτα
πάντα αράχνθσ ευτελζςτερα».
Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Θ Κιβωτόσ του Νϊε»
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Ο Κατακλυςμόσ» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά:
Ενορία
Ξοιμιςεωσ
Κεοτόκου
40
Εκκλθςιϊν
Κεςςαλονίκθσ)
ςτο
ςφνδεςμο:
http://www.youtube.com/watch?v=0ihn5ItpJAw
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Θ Κιβωτόσ του Νϊε» (για παιδιά – από το κανάλι: «Σρκόδοξεσ
Χριςτιανικζσ Ψαινίεσ» ςτο ςφνδεςμο:
http://www.youtube.com/watch?v=i7AqrAPEWIw&feature=relmfu
-το ντοκυμανταίρ «Θ εφρεςθ τθσ Κιβωτοφ του Νϊε» (από το κανάλι: «Σρκόδοξεσ Χριςτιανικζσ
Ψαινίεσ») ςτο ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=Lr71zW12Tuw

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Η μοόπα

Πε τα χζρια κα αναπαραςτιςουμε τον ιχο του νεροφ απ’ το ψιχάλιςμα μζχρι να γίνει μπόρα,
ανάλογα με τα παραγγζλματα του αρχθγοφ. Τταν ψιχαλίηει, χτυπάμε αργά τον δείκτθ ςτθν
παλάμθ. Χτισ χοντρζσ ψιχάλεσ χτυπάμε πιο γριγορα τον δείκτθ και τον μζςο μαηί. Χτθ βροχι
χτυπάμε τον δείκτθ, τον μζςο και τον παράμεςο ακόμθ πιο γριγορα. Τταν θ βροχι δυναμϊςει,
προςκζτουμε και τον μικρό ςτα άλλα τρία δάχτυλα, ςυντομεφοντασ πιο πολφ τον ρυκμό. Τταν
ξεςπάςει και θ μπόρα, ξεςπάμε κι εμείσ ςε κανονικά χειροκροτιματα!
2. Σα ζώα σηρ Κιβψσξύ

Χχθματίηουμε κφκλο. Ζνασ αρχίηει το παιχνίδι ρωτϊντασ το διπλανό του: «Σ Ρϊε ξεκινάει να
μπει ςτθν Ξιβωτό!» Σ διπλανόσ του τον ρωτάει: «Ξαι τι κα πάρει μαηί του;» και ο πρϊτοσ του
απαντάει: «Κα πάρει δυο ελάφια!» Ξατόπιν ο δεφτεροσ ςτον κφκλο κάνει τον ίδιο διάλογο με
τον αμζςωσ επόμενό του και προςκζτει ζνα ακόμθ είδοσ ηϊου. Αυτό ςυνεχίηεται μζχρισ ότου ο
διάλογοσ αυτόσ γίνει ανάμεςα ςε όλουσ που κάκονται τριγφρω. Ξάκε παιδί που ξεχνάει ζνα από
τα υλικά ι τθ ςειρά τουσ βγαίνει από το παιχνίδι. Ξερδίηει αυτόσ που κυμάται όλα τα ηϊα με τθ
ςωςτι ςειρά.
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3. Σπαγξύδι: «Η υξτπσξύμα» (βλ. σεσπάδιξ οαιδιώμ)
4. Κασαςκετή καπαβιξύ

Ξαταςκευάηουν τα παιδιά (μόνα τουσ ι ςε ομάδεσ) ομοιϊματα πλοίων με ό,τι υλικό μπορεί
κανείσ να φανταςτεί: π.χ. με απλό χαρτί, με ρολό χαρτιοφ κουηίνασ ι πλαςτικό μπουκάλι
ντυμζνο με χαρτόνι, πλαςτελίνι ςτο κάτω μζροσ για να ιςορροπεί, καλαμάκι για κατάρτι και
λευκό χαρτί για πανάκι κ.ά.
5. Εοίςκεχη ςσξ Νατσικό Μξτςείξ σηρ Ι. Μξμήρ Υαμεπψμέμηρ Λετκάδξρ
–για να δοφμε ανάμεςα ςτα άλλα ομοιϊματα πλοίων και τθν Ξιβωτό του Ρϊε!
6. τμαπμξλόγηςη οαζλ: «Η διάβαςη σηρ Επτθπάρ θάλαςςαρ»
(Ξυκλοφορεί από τισ εκδόςεισ τθσ Βιβλικισ Εταιρείασ).

τμοεπάςμασα:
Επειδι θ αμαρτία περίςςεψε ςτον κόςμο, ο Κεόσ αποφάςιςε με τον Ξατακλυςμό να
ανακαινίςει τον κόςμο, να βγει ζνασ κόςμοσ καινοφριοσ, κακαρόσ από αμαρτία.
Βοικθςε και ο δίκαιοσ Ρϊε με τθν Ξιβωτό, που γλίτωςε όλα τα είδθ των ηϊων. Ζτςι ςϊηει
κι εμάσ θ Εκκλθςία από τθν αμαρτία!
Πασ ξεπλζνει από τθν αμαρτία με το άγιο Βάπτιςμα! Από τθν κολυμβικρα βγαίνει
άνκρωποσ κακαρόσ, άνκρωποσ του Κεοφ!

Πηγέρ τλικξύ:

- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Σμαδικι Ψυχαγωγία, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ.
Ρ. Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, 2Οευκάδα 2007
- «Υαραδείςου νοςταλγοί». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2012
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Υαιχνίδι –τ. Βϋ. Χυναντιςεισ παιδιϊν
προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Βοθκθτικό υλικό για τον Ξατθχθτι, Οευκάδα 2012
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τμάμσηςη 4η
Ημεπξμημία: 3 – 4 Νξεμβπίξτ 2012

Ο Αβπαάμ και η άππα υιλξνεμξύμ
σξμ Σπιαδικό Θεό!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τθ βιβλικι αφιγθςθ τθσ φιλοξενίασ του Αβραάμ και τθ ςθμαςία τθσ βιβλικισ
αυτισ μορφισ ωσ γενάρχθ του Λςραιλ και κατά ςάρκα προγόνου του Χριςτοφ μασ
2. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία τθσ φιλοξενίασ ωσ εκδιλωςθσ τθσ αγάπθσ του Χριςτιανοφ για
τον αδελφό
3. Ρα κατανοιςουν ότι ο Κεόσ ευλογεί και επαινεί τθν φιλοξενία, που είναι μάλιςτα αρετι!
4. Ρα αποδζχονται τον ξζνο, ειδικά τον πάςχοντα, βλζποντασ ςτο πρόςωπό του τον ίδιο τον
Χριςτό
5. Ρα αναγνωρίηουν τθν Σρκόδοξθ παράςταςθ τθσ Αγίασ Ψριάδοσ
Αυήγηςη:
i. Γεν. 11,26 – 21,8
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 34-41

ύμσξμα ςφόλια:
Θ Σρκόδοξθ Εκκλθςία μασ αυτι τθ φιλοξενία του Αβραάμ χρθςιμοποιεί ςτθν αγιογραφία
τθσ για να παραςτιςει τθν Αγία Ψριάδα. Τπωσ ο Αβραάμ φιλοξζνθςε το Κεό, ζτςι κι εμείσ να
φιλοξενοφμε το Κεό. Αυτι είναι θ μεγαλφτερθ τιμι που μασ κάνει ο Κεόσ. Τταν πιςτεφουμε
ςτθν Αγία Ψριάδα, φιλοξενοφμε τθν Αγία Ψριάδα μζςα μασ. Τταν κοινωνοφμε, φιλοξενοφμε μζςα
μασ το Κεάνκρωπο Λθςοφ Χριςτό.
Θ Εκκλθςία μασ μάσ προτρζπει να επιδιϊκει να επιδιϊκουμε τθν φιλοξενία, χωρίσ να μασ
τθ ηθτιςουν αυτοί που τθν ζχουν ανάγκθ.
Θ φιλοξενία είναι ζκφραςθ τθσ αγάπθσ μασ για τον ςυνάνκρωπό μασ και ιδιαίτερα για τον
ξζνο, τον πρόςφυγα, τον εγκαταλελειμμζνο, τον πάςχοντα και πρζπει να τθν προςφζρουμε
χωρίσ διάκριςθ ςε όλουσ, γνωςτοφσ και ξζνουσ.
Τταν μθ Χριςτιανοί προςφζρουν φιλοξενία (βλ. κείμενα Ξαινισ Διακικθσ), πόςο μάλλον
πρζπει να προςφζρουν φιλοξενία οι Χριςτιανοί, που αγωνίηονται να αποκτιςουν και να
καλλιεργιςουν τισ αρετζσ, ςφμφωνα με το παράδειγμα του Χριςτοφ και των Αγίων.
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Σ Χριςτόσ λζει: «Τποιοσ δϊςει ς’ ζναν απ’ αυτοφσ τουσ άςθμουσ ζνα ποτιρι κρφο νερό
επειδι είναι μακθτισ μου, αλικεια ςασ λζω, κα λάβει τθν αμοιβι του» (Πατκ. ι’ 42).
Ψα μοναςτιρια μασ είναι ο χϊροσ που μπορεί κάποιοσ να φιλοξενθκεί, να δει τθ φιλοξενία
να παίρνει ςάρκα και οςτά, βλζποντασ κατανόθςθ, αγάπθ, ενδιαφζρον, γνιςιο χαμόγελο,
«ανοιχτζσ καρδιζσ», ανάπαυςθ. Ασ τα επιςκεπτόμαςτε.
Επειδι κάποιοσ μπορεί να εκμεταλλευκεί τθ φιλοξενία για δικοφσ του, πονθροφσ ςκοποφσ,
ασ ζχουμε υπόψθ μασ: «Τλουσ τουσ αγαπάμε, κανζνα δε βλάπτουμε, μερικοφσ
εμπιςτευόμαςτε».
Θ φιλοξενία μπορεί ςαν ζκιμο να υπάρχει ςε πάρα πολλζσ περιοχζσ τθσ γθσ, ςπουδαιότατθ
κζςθ όμωσ κατζχει ςτθν παράδοςθ τθσ ελλθνικισ ηωισ. Θ εγκάρδια χειραψία προσ τον ξζνο, θ
φροντίδα να κακίςει ο ξζνοσ ςτο κάκιςμα που προοριηόταν για τιμϊμενα πρόςωπα, το λουτρό
που ακολουκοφςε, τα κακαρά ενδφματα που του ζδιναν, το ςυμπόςιο που ιταν υλικά (τροφι,
ποτό) και πνευματικά (ςυηιτθςθ, χορόσ, τραγοφδι), θ ανταλλαγι δϊρων ιταν μερικά από τα
χαρακτθριςτικά τθσ φιλοξενίασ των αρχαίων Ελλινων.
Χτθν αγορά υπιρχε ο βωμόσ του ζνιου Δία, ςτον οποίο κατζφευγε ο ξζνοσ και κανζνασ
δεν τολμοφςε να τον βγάλει, χωρίσ να τιμωρθκεί. Σι άνκρωποι χορθγοφςαν πλοφςια φιλοξενία
ςτουσ ξζνουσ, χωρίσ να εξετάηουν το ποιόν του ξζνου. Ψουσ αρκοφςε το γεγονόσ ότι πρόκειται
για ζναν ξζνο. Σ ςεβαςμόσ ςτον ξζνο, τον ζρθμο και απροςτάτευτο διαβάτθ και θ ιερότθτα
απζναντι ςτο πρόςωπό του ιταν ςτοιχεία απαράβατα. Οίγεσ χϊρεσ ςτον κόςμο ζχουν τθν
παράδοςθ τθσ ελλθνικισ φυλισ και ακόμα πιο λίγεσ διατθροφν τθν ανιδιοτζλεια και τθν
αγνότθτα, με τθν οποία προςφζρουν τθ φιλοξενία τουσ οι Ζλλθνεσ, όταν οι Ευρωπαίοι ςπάνια
δζχονται άγνωςτο ςτο ςπίτι τουσ και πιο ςπάνια προςφζρουν τα δϊρα τθσ φιλοξενίασ τουσ,
χωρίσ να περιμζνουν κάποιο ανάλογο αντάλλαγμα.
Χιμερα ςε πολλά χριςτιανικά πανθγφρια ςτα χωριά, όταν μαηεφονται ξζνοι από τα γφρω
χωριά ι άλλεσ περιοχζσ, οι ντόπιοι χωρικοί μετά το πζρασ τθσ Κείασ Οειτουργίασ κάνουν
πρόςκλθςθ ςτουσ ξζνουσ, γνωςτοφσ ι αγνϊςτουσ, για να τουσ περιποιθκοφν ςτο ςπίτι τουσ και
να τουσ κάνουν πλοφςιο τραπζηι.
Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Ζχετε φιλοξενοφμενουσ ςτο ςπίτι! Είναι δυο Αφρικανοί μετανάςτεσ που ςυνάντθςε ο
πατζρασ ςασ πειναςμζνουσ και τουσ ζφερε ςτο ςπίτι, για να φάνε μαηί ςασ το μεςθμζρι. Υϊσ
ςασ φαίνεται θ κίνθςθ του πατζρα ςασ; Χυμμετζχετε ςτθ φιλοξενία και πϊσ;
2. Υϊσ προετοιμαηόμαςτε για να φιλοξενιςουμε τον Χριςτό μζςα μασ με τθ Κεία Ξοινωνία;
(βλ. και ςελ. 9 τετραδίου δραςτθριοτιτων για τα παιδιά)
3. Ζχετε ταξιδζψει ςτθν Αυςτραλία, ςτθν οικογζνεια του κείου ςασ, που τουσ ςυναντάτε για
πρϊτθ φορά. Δεν γνωρίηετε καλά Αγγλικά και τα ξαδζρφια ςασ κακόλου Ελλθνικά.
Διαπιςτϊνετε επίςθσ ότι ζχουν διαφορετικζσ ςυνικειεσ ςτο τραπζηι, γνωρίηουν άλλα
παιχνίδια κτλ. Υϊσ κα ςυνεννοθκείτε; Υϊσ νοιϊκετε ωσ φιλοξενοφμενοσ;
4. Ζρχεται μια παιδικι ςυντροφιά Δθμοτικοφ από άλλθ Ενορία ι Πθτρόπολθ ςτθν Ενορία ι
ςτο Υνευματικό ςασ Ξζντρο. Υϊσ κα οργανωκείτε για να τουσ υποδεχτείτε;
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Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Ἡ φιλαδελφία μενέτω, τς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν
τινες ξενίσαντες ἀγγέλους»

«Χυνεχίςτε ν’ αγαπάτε ο ζνασ τον άλλον ςαν αδζλφια. Πθν ξεχνάτε τθ φιλοξενία, γιατί
μ’αυτιν μερικοί, χωρίσ να το ξζρουν, φιλοξζνθςαν αγγζλουσ». (Εβρ. 13, 1-2)
"Υιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμῶν"

«Ρα είςτε φιλόξενοι μεταξφ ςασ, χωρίσ να βαρυγκωμάτε». (Α' Υζτρ. 4, 9)
«Πια γυναίκα, που λεγόταν Ουδία και πουλοφςε πορφφρα (πορφυρά ενδφματα)… όταν
βαπτίςκθκε μαηί με τθν οικογζνειά τθσ, παρακάλεςε και είπε (ςτουσ Αποςτόλουσ Υαφλο και
Χίλα): «Εάν ζχετε κρίνει ότι είμαι πιςτι ςτον Ξφριο, ελάτε ςτο ςπίτι μου για να μείνετε». Ξαι μασ
πίεςε πολφ». (Υράξ. 16, 14-15)
«Ξι όταν ςϊκθκαν (ο Υαφλοσ, οι άλλοι κρατοφμενοι, ο εκατόνταρχοσ και οι ναφτεσ, όταν το
πλοίο που τουσ μετζφερε ναυάγθςε), τότε ζμακαν ότι το νθςί ονομάηεται Πελίτθ και οι
ικαγενείσ μασ πρόςφεραν φιλανκρωπία όχι ςυνθκιςμζνθ. Γιατί, αφοφ άναψαν φωτιά, μασ
δζχτθκαν όλουσ (και μασ φιλοξζνθςαν), εξαιτίασ τθσ βροχισ που ζπεφτε και του κρφου… Γφρω
από τον τόπο εκείνο υπιρχαν κτιματα του πρϊτου του νθςιοφ, που ονομαηόταν Υόπλιοσ, ο
οποίοσ μασ υποδζχτθκε και μασ φιλοξζνθςε με καλοςφνθ τρεισ μζρεσ». (Υράξ. 28, 1-2,7)
«Σότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου,
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολς κόσμου. Ἐπείνασα
γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ
με...»

«Ψότε κα πει ο Βαςιλιάσ ςε όςουσ βρίςκονται ςτα δεξιά Ψου: “Ελάτε οι ευλογθμζνοι από τον
Υατζρα μου, να κλθρονομιςετε τθ Βαςιλεία που ζχει ετοιμαςτεί για χάρθ ςασ απ’ όταν υπάρχει
ο κόςμοσ. Διότι πείναςα και μου δϊςατε να φάω, δίψαςα και μου δϊςατε να πιω, ιμουν ξζνοσ
και με περιμαηζψατε...”» (Πτκ. 25, 34-35)

Παπάλληλα κείμεμα:
Η υιλξνεμία ςσιρ ςκήσερ σηρ Αιγύοσξτ και σηρ Θηβαΐδξρ - Αοό σημ Εκκληςιαςσική Ιςσξπία
σξτ Παλλαδίξτ, εοιςκόοξτ Ελεμξοόλεψρ:

Ζτςι περιγράφει ο Υαλλάδιοσ τθν υποδοχι των ξζνων ςτισ ςκιτεσ και ςτα ερθμθτιρια τθσ
Αιγφπτου και τθσ Κθβαΐδοσ: «Τταν φκάςαμε από τθν Υαλαιςτίνθ ςτθν Αίγυπτο, επιςκεφκικαμε
πρϊτα τον αββά Απολλϊ. Πόλισ ζμακαν τον ερχομό μασ, βγικαν με παράταξθ οι μοναχοί τθσ
ςυνοδείασ του για να μασ προχπαντιςουν. Χαν ζφκαςαν κοντά μασ, ζβαλαν μετάνοια και μασ
χαιρζτθςαν. Ϊςτερα, με παράταξθ πάλι, οι γεροντότεροι εμπρόσ, οι νεϊτεροι πίςω κι εμείσ ςτθ
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μζςθ, μασ οδιγθςαν ςτα κελλιά. Εκεί μασ περίμενε ο προεςτϊσ. Τταν μασ είδε, μασ ζβαλε
πρϊτοσ εδαφιαία μετάνοια και μασ αςπάςτθκε. Πασ πιγε ςτο κελλί του κι αφοφ ζκανε τθ
ςυνθκιςμζνθ γι’ αυτζσ τισ περιςτάςεισ προςευχι, μασ ζβαλε να κακίςουμε. Σ ίδιοσ ζφερε νερό
και μασ ζπλυνε τα πόδια κι ευκφσ αμζςωσ μασ οδιγθςε ςτθν τράπεηα, όπου μασ περίμενε λιτό
μεν, αλλά καλοπεριποιθμζνο φαγθτό.
Ψζτοια υποδοχι ζκανε ςε όλουσ τουσ μοναχοφσ και ιερωμζνουσ που τον επιςκζπτονταν.
Χυνικιηε δε να λζει ςτουσ μακθτζσ του:
- Τταν ζρχονται μοναχοί, τζκνα μου, να τουσ βάηετε μετάνοια και να τουσ προςκυνάτε, όπωσ
ζκανε ο Υατριάρχθσ Αβραάμ. Δι’ αυτϊν προςκυνείται ο Κεόσ. «Είδεσ τον αδελφό ςου; Είδεσ; Ψον
Κεό ςου».
τμβξτλή για σημ ψυέλιμη υιλξνεμία –Αοό σξ Γεπξμσικό:

Άλλοσ Γζροντασ δίνει τθν εξισ ςυμβουλι:
-Τταν αντιλθφκείσ πωσ ςου ζρχονται επιςκζπτεσ, πριν χτυπιςουν τθν πόρτα ςου,
προςευχιςου μ’ αυτά τα λόγια ςτον Κεό: «Ξφριε, προφφλαξε όλουσ μασ από τθν κατάκριςθ και
τθν κακογλωςςιά και κάνε να φφγουν από εδϊ οι αδελφοί μου ειρθνικοί κι ωφελθμζνοι».
Αληθιμά ολξύςια υιλξνεμία! –Αοό σξ Γεπξμσικό:

Ζνασ φιλομόναχοσ επίςκοποσ ςυνικιηε να περιοδεφει μια φορά το χρόνο τισ ςκιτεσ και τα
μοναςτιρια τθσ επαρχίασ του. Χε μια τζτοια περιοδεία, κατάκοποσ από τθν μακρά οδοιπορία,
ηιτθςε να αναπαυκεί λίγο ςτο κελλί ενόσ ερθμίτθ. Σ αδελφόσ, αφοφ του ζπλυνε τα πόδια,
ζςτρωςε τράπεηα να τον φιλοξενιςει. Δεν είχε όμωσ άλλο τίποτε να προςφζρει ςτον επίςκοπο
από ψωμί κι αλάτι που ςυνικιηε να τρϊει ο ίδιοσ.
-Ασ με ςυγχωρζςει θ αγιοςφνθ ςου, άρχιςε να απολογείται ο αδελφόσ για το φτωχό του
τραπζηι. Δεν υπάρχει άλλο καλφτερο ς’ αυτό το κελλί.
Ενκουςιαςμζνοσ ο επίςκοποσ για τθ μεγάλθ εγκράτεια των μοναχϊν, είπε ςτον αδελφό:
-Είκε του χρόνου που κα ξανάρκω, οφτε αλάτι να μθ βρω.

Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων για παιδιά «Ο Πατριάρχθσ Αβραάμ» (μζχρι το 03:30 μετάφραςθ από τα Φωςικά: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο
ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=b7XfrVi1rUI&feature=relmfu
-Ακόμθ αφορμζσ ςυηιτθςθσ μποροφν να δϊςουν οι παρουςιάςεισ:
- «Μια ςυνζντευξθ από το Κεό» -παίρνοντασ αφορμι από το γεγονόσ ότι ο Ωψθλόσ Κεόσ, θ Αγία
Ψριάδα, ςυνδιαλζγεται με τον ταπεινό άνκρωπο, τον Αβραάμ
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Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Υιλξνεμία άλληρ Παιδικήρ τμσπξυιάρ

Υροςκαλζςτε τθν Υαιδικι Χυντροφιά Δθμοτικοφ μιασ γειτονικισ Ενορίασ και φιλοξενιςτε τθν
ςτθν Ενορία ςασ! Σργανϊςτε μια όμορφθ φιλοξενία, με τθ βοικεια των γονζων, με κζραςμα και
κοινι ψυχαγωγία! Ανταποδϊςτε τθν επίςκεψθ ότ-αν ςασ καλζςουν!
2. Παιφμίδια με υαγησό
α. Γιαξτπσξυαγίερ

Πε ζνα μαντιλι δζνουμε τα μάτια δφο παιδιϊν και τουσ ηθτάμε να ταΐςουν ο ζνασ τον άλλον
γιαοφρτι με το κουτάλι, ςχετικά ςφντομα. Φαντάηεςτε ποιοσ κα φάει τελικά το γιαοφρτι: το
ςτόμα ι θ μφτθ, τα μάγουλα, θ μπλοφηα…
β. Πξιξρ θα υάει σξ λξτκξύμι

Χτθ μζςθ ενόσ μακριοφ ςπάγγου δζνουμε ζνα λουκοφμι τυλιγμζνο ςε χαρτί. Ϊςτερα καλοφμε
δυο παίχτεσ και τουσ τοποκετοφμε τον ζνα απζναντι ςτον άλλο, ςτισ δφο άκρεσ του ςπάγγου.
Ψουσ βάηουμε ςτο ςτόμα τισ άκρεσ και δίνουμε το ςφνκθμα. Σι παίχτεσ αρχίηουν να μαςοφν τον
ςπάγκο. Ξερδίηει αυτόσ που κα φτάςει πρϊτοσ ςτο λουκοφμι, οπότε και κα το φάει.
γ. Λξτκξύμι ςσημ καπέκλα

Ψοποκετοφμε ανάποδα μια ξφλινθ καρζκλα, με τα «γόνατα» προσ τα κάτω και τθν «πλάτθ»
προσ τα πάνω. Χτο οριηόντιο μζροσ τθσ ράχθσ τθσ καρζκλασ βάηουμε ζνα λουκοφμι και καλοφμε
τουσ παίχτεσ με τθ ςειρά να ακουμπιςουν τα γόνατά τουσ ςτα πόδια τθσ καρζκλασ και με τα
χζρια πίςω να φάνε το λουκοφμι. Κα είναι αρκετά δφςκολο εγχείρθμα, κακϊσ θ καρζκλα κα
πζφτει προσ τα εμπρόσ, όμωσ θ δόξα του νικθτι κα είναι μεγαλφτερθ!
3. Γπάυξτμε μια ιςσξπία

Γράφουμε όλοι μαηί μια αλυςιδωτι, φανταςτικι ιςτορία για κάποιον/α που φιλοξενιςαμε.
Αρχίηει ο κατθχθτισ με τθν πρϊτθ φράςθ και ςυνεχίηουν οι υπόλοιποι με τθ ςειρά.

τμοεπάςμασα:
Θ φιλοξενία είναι ζκφραςθ τθσ αγάπθσ μασ για τον ςυνάνκρωπό μασ χωρίσ διακρίςεισ ιδιαίτερα για τον ξζνο, τον πρόςφυγα, τον πάςχοντα.
Σ Αβραάμ και θ Χάρρα με τθν αγάπθ και τθν πίςτθ τουσ αξιϊκθκαν να φιλοξενιςουν τον
Μδιο τον Ψριαδικό Κεό με τθ μορφι τριϊν ξζνων.
Ψον Ψριαδικό Κεό μασ θ Εκκλθςία μασ Ψον εικονίηει με τθν παράςταςθ τθσ Φιλοξενίασ του
Αβραάμ: με τισ μορφζσ τριϊν Αγγζλων!
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Πηγέρ τλικξύ:

- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- Άγγελοσ Γκοφνθσ, «Χτίβοσ Αγιότθτοσ». Ωλικό κατιχθςθσ για τθν καταςκθνωτικι περίοδο αγοριϊν
Γυμναςίου για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα
2004
- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Σμαδικι Ψυχαγωγία, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ.
Ρ. Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, 2Οευκάδα 2007
- «Υαραδείςου νοςταλγοί». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2012
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τμάμσηςη 5η
Ημεπξμημία: 10 – 11 Νξεμβπίξτ 2012

Ϋμαρ Πασέπαρ εσξιμάζεσαι μα θτςιάςει σξ Γιξ Σξτ:

Η θτςία σξτ Ιςαάκ!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι αφιγθςθ τθσ κυςίασ του Λςαάκ
2. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν πόςθ ευλογία προκφπτει για τον άνκρωπο από τθν πίςτθ –
εμπιςτοςφνθ και τθν υπακοι ςτο κζλθμα του Κεοφ
3. Ρα αναγνωρίςουν ςτθ κυςία του Λςαάκ τθν προτφπωςθ τθσ Χταυρικισ Κυςίασ και τθσ
Ανάςταςθσ του Χριςτοφ για χάρθ όλου του κόςμου
4. Ρα κατανοιςουν ότι ςε κάκε Κεία Οειτουργία ςυντελείται θ Κυςία και θ Ανάςταςθ για χάρθ
όλων των ανκρϊπων και του κόςμου, ειδικά όμωσ για χάρθ όςων ςυμμετζχουν ςε αυτιν
5. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά: α. ότι ο Χριςτόσ φανερϊνεται ςυνεχϊσ μζςα ςτα μυςτιρια τθσ
Εκκλθςίασ και ειδικά ςτθ Κεία Ευχαριςτία, β. ότι θ Κ. Ευχαριςτία είναι «το μυςτιριο των
μυςτθρίων», με κεντρικι κζςθ ςτθ ηωι του πιςτοφ, γ. ότι όςοι μεταλαμβάνουν το Χϊμα και
το Αίμα Ψου, κοινωνοφν/ ενϊνονται με τον Κεό και μεταξφ τουσ.
6. Ρα γνωρίςουν τθ δομι και τουσ ςυμβολιςμοφσ τθσ Κ. Οειτουργίασ, ϊςτε να μποροφν να
παρακολουκοφν και να καταλαβαίνουν καλφτερα τα τελοφμενα
7. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν πωσ, όταν ετοιμαηόμαςτε κατάλλθλα και κοινωνοφμε το Χϊμα και το
Αίμα του Χριςτοφ, φανερϊνεται ο Κεόσ ςτθ ηωι μασ.
Παπασηπήςειρ:
α. Ψο κζμα αυτό μπορεί να αναπτυχκεί ςε περιςςότερεσ από μία ςυναντιςεισ.
β. Τταν ολοκλθρωκεί θ παρουςίαςι του, καλό κα είναι να τελεςκεί μία υποδειγματικι Κ.
Οειτουργία για τα παιδιά, μετά από κατάλλθλα προετοιμαςία τουσ για να ςυμψάλουν και να
κοινωνιςουν.
Αυήγηςη:
i. Γεν. 21,1 – 22,19
ii. Θ γζννθςθ και θ κυςία του Λςαάκ
Σ Αβραάμ και θ γυναίκα του θ Χάρρα ηοφςαν ειρθνικά και δίκαια με τθν ευλογία του Κεοφ.
Σ Ξφριοσ λοιπόν άκουςε τισ προςευχζσ τουσ και ζτςι ςφμφωνα με τθν υπόςχεςθ του, θ Χάρρα
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ζμεινε ζγκυοσ και γζννθςε ζνα γιο ςτον Αβραάμ, ςτα γθρατειά του, ςτο χρόνο που είχε ορίςει ο
Ξφριοσ. Σ Αβραάμ ονόμαςε το γιο που του γζννθςε θ Χάρρα, Λςαάκ.
Ψο παιδί αυτό ποφ το όνομα του ςθμαίνει γζλιο, τουσ ζδωςε μεγάλθ χαρά και ολοκλιρωςε
τθν ευτυχία τουσ. Ψο ανζκρεψαν από τα πρϊτα του βιματα με φόβο Κεοφ και το μάκαιναν να
πιςτεφει και να υποτάςςεται ςτο κείο κζλθμα. Πε τθ γζννθςθ του Λςαάκ θ υπόςχεςθ του Κεοφ
άρχιςε να γίνεται πραγματικότθτα.
Τταν ο Λςαάκ ιταν ςε μικρι θλικία, ο Ξφριοσ κζλθςε να δοκιμάςει τθν πίςτθ του Αβραάμ, να
δει αν ιταν πάντα πρόκυμοσ ςτισ εντολζσ του. Ψου ζδωςε λοιπόν τθν εντολι ν' ανεβεί ςτο βουνό
με το γιο του κι εκεί να προςφζρει τον Λςαάκ για κυςία. Ζτςι του είπε: «Αβραάμ! Υάρε το γιο
ςου το μονογενι, που τον αγαπάσ, τον Λςαάκ, και πιγαινε να τον κυςιάςεισ ςτθ χϊρα Πορία, ς'
ζνα από τα βουνά που εγϊ κα ςου δείξω».
Σ Αβραάμ ανταποκρίκθκε για μια ακόμθ φορά χωρίσ διςταγμό και υπακοφει ςτο κζλθμα
του Ξυρίου και είπε: «Σ Κεόσ μου ζδωςε το παιδί μου, θ ηωι του ανικει ς' αυτόν».
Ζτςι ςθκϊκθκε νωρίσ το πρωί, πιρε μαηί του το γιο του τον Λςαάκ και ξεκίνθςε για τον τόπο
που του είπε ο Ξφριοσ. Πετά από τρεισ μζρεσ ζφταςαν ςτο λόφο Πορία, όπου χίλια τόςα χρόνια
αργότερα χτίςτθκε ο ναόσ του Χολομϊντα. Τταν ζφταςαν ςτον τόπο που τουσ είχε πει ο Ξφριοσ,
ο Αβραάμ ζχτιςε εκεί το κυςιαςτιριο, ετοίμαςε τα ξφλα, ζδεςε το γιο του τον Λςαάκ και τον
ζβαλε ςτο κυςιαςτιριο πάνω από τα ξφλα. Ϊςτερα άπλωςε το χζρι του και πιρε το μαχαίρι για
να ςφάξει το παιδί του. Αλλά ο άγγελοσ του Ξυρίου του φϊναξε από τον ουρανό και του είπε:
«Αβραάμ, Αβραάμ! Σ Κεόσ είδε τθν πίςτθ ςου. Πθν απλϊςεισ χζρι ςτο παιδί και μθν του κάνεισ
τίποτε, αλλά ςφάξε αυτό το κριάρι, που είναι δεμζνο ςτο βωμό».
Σ Αβραάμ κοίταξε τριγφρω και είδε ζνα κριάρι ζτοιμο για κυςία. Ζτρεξε, το πιρε και το
κυςίαςε αντί για το γιο του.
Σ Ξφριοσ φϊναξε ςτον Αβραάμ από τον ουρανό και του είπε: «Εγϊ ο Ξφριοσ ορκίηομαι ςτον
εαυτό μου, ότι επειδι ζκανεσ τθν πράξθ αυτι και δε μου αρνικθκεσ το μοναχογιό ςου, κα ςε
ευλογιςω με το παραπάνω και κα ςου δϊςω αναρίκμθτουσ απογόνουσ ςαν τ' αςτζρια του
ουρανοφ και ςαν τθν άμμο που είναι ςτισ ακτζσ τθσ κάλαςςασ. Σ απόγονοσ ςου κα κατακτιςει
τισ πόλεισ των εχκρϊν του. Πε τον απόγονο ςου κα ευλογθκοφν όλα τα ζκνθ τθσ γθσ, επειδι
υπάκουςεσ ςτθν εντολι μου».

ύμσξμα ςφόλια:
Από τθν ιςτορία του Αβραάμ να επιςθμάνουμε:
α. Ψθν υπόςχεςθ του Κεοφ ςτον Αβραάμ ότι, αν αφιςει τθν πατρίδα και το πατρικό του
ςπίτι και πάει ςτθ γθ που κα του δείξει, κα τον ευλογιςει και κα τον δοξάςει. Σ Αβραάμ, χωρίσ
να ζχει καμιά χειροπιαςτι απόδειξθ για όςα του λζει ο Κεόσ, Ψον εμπιςτεφεται απόλυτα,
εγκαταλείπει τθ βεβαιότθτα τθσ ωσ τότε ηωισ του και υπακοφει ςτο κζλθμα του Κεοφ.
Υορεφεται ςτο άγνωςτο με πίςτθ ακλόνθτθ – εμπιςτοςφνθ αταλάντευτθ ςτο κζλθμά Ψου!
β. Ψθν απόλυτθ υπακοι του Αβραάμ ςτο κζλθμα του Κεοφ να κυςιάςει ς’ Εκείνον το
μονάκριβο γιο του, Λςαάκ, τον οποίο μάλιςτα απζκτθςε με υπερφυςικό τρόπο μετά από
δεκαετίεσ ατεκνίασ. Εμπιςτεφεται το λόγο του Κεοφ ο πιςτόσ Αβραάμ, πορεφεται προσ τθ κυςία
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του παιδιοφ του, δοκιμάηει ο Κεόσ τα όρια τθσ πίςτθσ του Αβραάμ και δεν Ψον εξουκενϊνει,
αλλά δείχνει τθν αγάπθ Ψου, ςτζλνοντασ ζνα κριάρι για ςφάγιο αντί του παιδιοφ. Θ πίςτθ του
Αβραάμ όμωσ αποδεικνφεται απόλυτθ!
Πε τθν πρόκυμθ και υπάκουθ ανταπόκριςι του ςτθν «πρόκλθςθ» του Κεοφ να κυςιάςει
το ίδιο του το παιδί, δοκιμάςτθκε και κριάμβευςε θ μοναδικι πίςτθ του Αβραάμ, που δε
λογάριαςε οφτε τον αγαπθμζνο του γιο, ότι πιο πολφτιμο είχε, μπροςτά ςτο κζλθμα του Κεοφ.
Σ Αβραάμ ζδειξε τθν αςάλευτθ πίςτθ του ςτο Κεό και ςτάκθκε παράδειγμα για όλουσ τουσ
ευςεβείσ. Θ πίςτθ και θ υπακοι του Αβραάμ ςτο κζλθμα του Κεοφ αποτζλεςε από τότε
υπόδειγμα πίςτεωσ και υπακοισ και ςτουσ άλλουσ Υατριάρχεσ, τον Λςαάκ και τον Λακϊβ, ςτουσ
Βαςιλείσ Δαβίδ και Χολομϊντα και ςτουσ Υροφιτεσ. Τλοι εκείνοι οι μεγάλοι άντρεσ τθσ Υαλαιάσ
Διακικθσ, όταν τουσ καλοφςε ο Κεόσ, ζχοντασ ωσ παράδειγμα το γενάρχθ Αβραάμ, ζδειχναν
απόλυτθ πίςτθ και υποταγι ςτο κζλθμα του Κεοφ και δζχονταν χωρίσ επιφυλάξεισ τθν εντολι
Ψου. Ζτςι αξιϊκθκαν να γίνουν όργανα ςτο ςχζδιο του Κεοφ για τθ ςωτθρία του ανκρϊπινου
γζνουσ.
Σ ιςραθλιτικόσ λαόσ ξεχϊριςε από τουσ άλλουσ λαοφσ, γιατί είχε ωσ υπόδειγμα πίςτθσ τθν
πίςτθ του Αβραάμ, του Λςαάκ, του Λακϊβ, του Λωςιφ, τθν πίςτθ ςτον Ζνα Αλθκινό Κεό, και
αποςτολι τθν αποκατάςταςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ του Κεοφ και όλθσ τθσ ανκρωπότθτασ. Γι' αυτό
και ςτθν Αγία Γραφι καλείται λαόσ άγιοσ και περιοφςιοσ, δθλαδι αφιερωμζνοσ ςτο Κεό,
περιουςία του Κεοφ για τθν πραγματοποίθςθ του ςχεδίου τθσ ςωτθρίασ.
Μςωσ να μασ προβλθματίηει αυτι θ ιςτορία του Αβραάμ. Υρζπει, όμωσ, να λάβουμε υπόψθ
ότι οι κυςίεσ μικρϊν παιδιϊν (και μάλιςτα του πρωτότοκου αγοριοφ) ιταν πολφ ςυνθκιςμζνεσ
εκείνθ τθν εποχι. Σ Αβραάμ με το να φτάςει να κυςιάςει το μοναδικό του παιδί ζδειξε ότι
εμπιςτευόταν απόλυτα το Κεό που τον κάλεςε. Αλλά ο Κεόσ, από τθν αρχι κιόλασ τθσ ςχζςθσ
του με τον άνκρωπο, κζλει να καταργιςει μια για πάντα το φρικτό αυτό ζκιμο. Γι’ αυτό
υποδεικνφει ςτουσ ανκρϊπουσ, που ζνιωκαν τθν ανάγκθ να κυςιάηουν ςτο Κεό τουσ να
χρθςιμοποιοφν ηϊα.
Σ Κεόσ δε κζλει ανκρωποκυςίεσ όπωσ ζκαναν οι ειδωλολάτρεσ ςτουσ ψεφτικουσ κεοφσ. Γι'
αυτό ςτζλνει ζνα κριάρι ποφ παίρνει τθ κζςθ του Λςαάκ ςτο κυςιαςτιριο. Σι αρχιερείσ των
Εβραίων αργότερα προςζφεραν ςυνεχϊσ ςτο Κεό κυςίεσ ηϊων για τθ ςωτθρία τθ δικι τουσ και
ολόκλθρου του λαοφ. Σ Χριςτόσ («Πζγασ Αρχιερζασ») ιταν αρκετό να προςφζρει μία μόνο
κυςία, τον Εαυτό Ψου, μία μόνο φορά, για να ςωκεί όλοσ ο κόςμοσ. Βλ. ςχετικά Εβρ. 4,14 – 5,10
και Εβρ. 9,11 – 10,18.
Σ Χριςτόσ φανερϊνεται ςτουσ πιςτοφσ μόνο μζςα ςτα μυςτιρια τθσ Εκκλθςίασ και ειδικά
ςτθ Κεία Ευχαριςτία (βλ. τον λόγο του Αγ. Ρικολάου Ξαβάςιλα: «ὁ Κεόσ ἐν τοῖ σ μυςτθρίοισ
ςθμαίνεται»).
Χε κάκε Κ. Οειτουργία επαναλαμβάνονται ο Πυςτικόσ Δείπνοσ, θ Κυςία και θ Ανάςταςθ
του Χριςτοφ. Χτο ίδιο Άγιο Υοτιριο ςυναντιζται όλθ θ Εκκλθςία: ο Χριςτόσ (κεφαλι Ψθσ), οι Άγιοι
και όλοι οι κεκοιμθμζνοι («κριαμβεφουςα Εκκλθςία»), μαηί με όλουσ τουσ ηωντανοφσ
(«ςτρατευομζνθ Εκκλθςία»). Τλοι αυτοί κοινωνοφν και ενϊνονται με το Κεό και μεταξφ τουσ.
Χυναποτελοφν ζνα Χϊμα, το Χϊμα του Χριςτοφ.
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Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Γιατί κοινωνοφμε το Χϊμα και το Αίμα του Χριςτοφ;
2. Οζνε κάποιοι: «Αφοφ θ ηωι μου είναι γεμάτθ καλζσ πράξεισ, εγϊ δεν χρειάηεται να
κοινωνιςω». Άλλοι υποςτθρίηουν: «Εγϊ βλζπω τθν Οειτουργία απ’ τθν τθλεόραςθ. Ψο ίδιο
είναι». Ψρίτοι κα πουν: «Ξοίταξζ τουσ που κοινωνάνε κάκε τρεισ και λίγο… Ρερό είναι; Πόνο
Χριςτοφγεννα και Υάςχα και πολφ που είναι…» ι «φοβάμαι να κοινωνιςω μθν κολλιςω κάποια
αρρϊςτεια ι μικρόβια από τον άλλο».Ψι απαντάει θ Εκκλθςία μασ;
3. Υοιων Υατζρων τα λειτουργικά κείμενα χρθςιμοποιεί ςυνικωσ θ Εκκλθςία; Υοια άλλα
υπάρχουν;
4. Υόςο ςυχνά να κοινωνεί κανείσ; Πε ποιεσ προχποκζςεισ;
5. Υϊσ κα ςυνεχίςουμε ςτον περίγυρό μασ τθν «Οειτουργία» μετά τθν Κ. Οειτουργία;
6. Ψο κραςί και το ψωμί μεταβάλλονται πραγματικά ςε Χϊμα και Αίμα Χριςτοφ ι
χρθςιμοποιοφνται ςυμβολικά;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου...»
«Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου...» (Πτκ. 26, 26-27)
Η ιςσξπία σξτ Μτςσικξύ Δείομξτ:

Πτ. 26, 17 -30· Πκ. 14, 12-26· Οκ. 22, 7 -23· Λω. 13, 21 -30· Αϋ Ξορ. 11, 23 -25

Παπάλληλα κείμεμα:
Επμημετσικά

ςφόλια

ςση

Θεία

Λεισξτπγία

–

«Είοαμε...»

Κασηφησικό

τλικό

οαιδικώμ

ςτμσπξυιώμ Δημξσικξύ Εμξπίαρ Ππξυήση Ηλία Παγκπασίξτ Ι. Απφιεοιςκξοήρ Αθημώμ (20022003)
Σξ χψμί και σξ κπαςί γίμξμσαι ώμα και Αίμα Φπιςσξύ

Πετά τθν Πεγάλθ Είςοδο και τθν κοινι ομολογία τθσ Υίςτθσ, αρχίηει θ Αγία Αναφορά. Σ
Λερζασ διαβάηει κάποιεσ ευχζσ και εκφωνεί, υψϊνοντασ μαηί τον Άγιο Δίςκο και το Άγιο Υοτιριο:
«Ψα ςα εκ των ςων ςοί προςφζρομεν κατά πάντα και δια πάντα» -δθλαδι, «αυτά τα δικά Χου
Δϊρα προςφζρουμε ς’ Εςζνα ςε κάκε καιρό και για όλεσ τισ ευεργεςίεσ Χου».
Ακολουκεί θ μεγάλθ ςτιγμι. Σ Λερζασ παρακαλεί τον Κεό να ςτείλει το Άγιο Υνεφμα ςτα
τίμια Δϊρα και να τα μεταβάλει ςε Χϊμα και Αίμα Χριςτοφ.
Σ Λερζασ ευλογεί με το ςθμείο του Χταυροφ πάνω από τον Άγιο Άρτο, λζγοντασ: «Ξαι
ποίθςον τον μεν άρτον τοφτον τίμιον ςϊμα του Χριςτοφ ςου. Αμιν» -δθλαδι, «Ξαι κάνε αυτόν
τον Άρτο, το ίδιο το τίμιο Χϊμα του Χριςτοφ Χου. Αμιν».
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Ξαι μετά ευλογεί πάνω από το Άγιο Υοτιριο, λζγοντασ: «Ψο δε εν τω Υοτθρίω τοφτω τίμιον
αίμα του Χριςτοφ ςου. Αμιν» -που ςθμαίνει: «Ξι αυτό που είναι μζςα ςε τοφτο το Υοτιριο,
(κάνε το) το ίδιο το τίμιο Αίμα του Χριςτοφ Χου. Αμιν».
Ξαι ςτθ ςυνζχεια, ευλογϊντασ ςταυρωτά τον Άγιο Άρτο και το Άγιο Υοτιριο, ο Λερζασ λζει:
«Πεταβαλϊν τω Υνεφματί Χου τω Αγίω. Αμιν, αμιν, αμιν» -δθλαδι, «Αφοφ τα μεταβάλεισ με
το Υνεφμα Χου το Άγιο. Αμιν, αμιν, αμιν».
Ζτςι γίνεται το καφμα τθσ μεταβολισ του ψωμιοφ και του κραςιοφ, που πρόςφεραν οι
Χριςτιανοί, ςτο ίδιο το Χϊμα και το ίδιο το Αίμα του Χριςτοφ. Υόςο μεγάλθ είναι θ τιμι που μασ
γίνεται, να παρευριςκόμαςτε ςτο μεγάλο αυτό καφμα!
Ψθν ίδια ϊρα οι πιςτοί ψάλλουν: «Χε υμνοφμεν, ςε ευλογοφμεν, ςοί ευχαριςτοφμεν, Ξφριε,
και δεόμεκά ςου ο Κεόσ θμϊν» -που ςθμαίνει: «Εςζνα υμνοφμε, Εςζνα ευλογοφμε, Εςζνα
ευχαριςτοφμε, Ξφριε, και Χε παρακαλοφμε, Κεζ μασ».
Σα Ϊγια σξιρ Αγίξιρ

Χε λίγο, αρχίηει θ προετοιμαςία για τθν Κεία Ξοινωνία.
Οίγο αργότερα, υψϊνει τον Άγιο Άρτο και αναφωνεί: «Ψα άγια τοισ αγίοισ»-δθλαδι, «Ψα άγια
Δϊρα είναι για τουσ αγίουσ». Εννοεί με αυτό ότι πρζπει να είναι άγιοι όςοι κα δεχτοφν μζςα
τουσ το Άγιο Χϊμα και το Αίμα του Ξυρίου. Ττι δθλαδι πρζπει να είναι κατάλλθλα
προετοιμαςμζνοι και κακαριςμζνοι από τισ αμαρτίεσ τουσ για να κοινωνιςουν. Ξαι βζβαια, ο
Χριςτιανόσ κακαρίηεται από τισ αμαρτίεσ όταν τισ ακουμπά ςτο επιτραχιλιο του Υνευματικοφ,
ςτο μυςτιριο τθσ Λεράσ Εξομολόγθςθσ, αφοφ πρϊτα μετανοιςει (μετανοιϊςει) ειλικρινά γι’
αυτζσ.
Ϊςτερα γονατίηει και διαβάηει κάποιεσ ευχζσ με τισ οποίεσ παρακαλεί τον Ξφριο να μεταλάβει
αξίωσ. Σ ίδιοσ και ο διάκονοσ, αν υπάρχει, κοινωνοφν πρϊτα το Χϊμα και μετά το Αίμα του
Ξυρίου, χωριςτά. Ξαι αφοφ κοινωνιςουν, βάηουν προςεκτικά ό,τι υπάρχει πάνω ςτον Άγιο
Δίςκο, μζςα ςτο Άγιο Υοτιριο.
Η Θεία Μεσάληχη

Βγαίνει ςτθν Ωραία Υφλθ, κρατϊντασ το Άγιο Υοτιριο και καλεί τουσ πιςτοφσ λζγοντασ:
«Πετά φόβου Κεοφ, πίςτεωσ και αγάπθσ προςζλκετε» -δθλαδι, «Υλθςιάςτε με φόβο Κεοφ,
πίςτθ και αγάπθ».
Ξαι όςοι είναι προετοιμαςμζνοι –κακαριςμζνοι από τισ αμαρτίεσ τουσ, νθςτικοί εκείνο το
πρωΐ, χωρίσ μίςοσ για κάποιον αδελφό τουσ, με προςευχι- πλθςιάηουν για να δεχκοφν μζςα
τουσ το Χϊμα και το Αίμα του Χριςτοφ. Για να γίνουν «ςφςςωμοι και ςφναιμοι Χριςτοφ» -δθλ.
για να ζχουν το ίδιο με τον Χριςτό Χϊμα και το ίδιο Αίμα.
Τςοι δεν κοινϊνθςαν, ςτο τζλοσ παίρνουν αντίδωρο από το χζρι του Λερζα. Αντίδωρο είναι
αυτό που δίνεται αντί για το δϊρο, τθν Κ. Ευχαριςτία. Σ κακζνασ, παίρνοντασ ζνα κομμάτι
αντίδωρο, πρζπει να το δζχεται ςαν ψωμί από το ςυμπόςιο εκείνο, όπου ο ίδιοσ ο Δθμιουργόσ
μίλθςε ςτον λαό Ψου, και να το τρϊει με ευλάβεια, κεωρϊντασ όλουσ τουσ ανκρϊπουσ γφρω του
ςαν αλθκινά και πολυαγάπθτα αδζρφια του. Ξαι, ςφμφωνα με τθν αρχαία ςυνικεια, πρζπει να
το φάει πριν από κάκε άλλθ τροφι. Ππορεί ακόμθ να το πάρει ςτο ςπίτι, ςτθν οικογζνειά του, ι
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να το προςφζρει ςε αρρϊςτουσ, ςε φτωχοφσ και ςε κάκε άλλον, που για οποιονδιποτε λόγο δεν
μπόρεςε να ζρκει ςτθν εκκλθςία για τθν Οειτουργία.
Αλλά και όποιοσ κοινϊνθςε προςζχει, ςφμφωνα με τθν παλαιά ευλαβικι ςυνικεια, να μθν
φτφςει ι να μθν χτυπιςει τθν θμζρα εκείνθ. Ψο αίμα του, είπαμε, ζχει γίνει ζνα με του Χριςτοφ
το Αίμα και ςτο ςτόμα του ενδζχεται να βρίςκεται ακόμθ κάποιο μικρό κομμάτι Αγίου Άρτου,
που ωςτόςο είναι ολόκλθρο του Χριςτοφ το Χϊμα.
Η ςτμμεσξφή μαρ ςσα άφπαμσα Μτςσήπια

Ξαι βζβαια, δεν ςυμμετζχουμε ςτα άχραντα μυςτιρια μόνο κάκε… Χριςτοφγεννα και Υάςχα.
Χίγουρα, αν δεν κοινωνιςουμε ς’ αυτζσ τισ μεγάλεσ γιορτζσ τθσ Εκκλθςίασ μασ, τα κοςμικά
τραπζηια και τα πανθγφρια μόνο δεν ζχουν κανζνα νόθμα. Δεν γεννιζται μζςα μασ ο Χριςτόσ
οφτε ηοφμε τθν Ανάςταςι Ψου. Πόνο με τθν Κεία Ξοινωνία γίνεται αυτό.
Θ ςυμμετοχι μασ, ωςτόςο, να είναι όςο γίνεται πιο τακτικι. Εννοείται, με τθν ευλογία του
πνευματικοφ μασ και μετά από κατάλλθλθ προετοιμαςία. Τςο ςυχνότερα μπορεί κανείσ να
παίρνει μζροσ ς’ αυτό το ιερό πανθγφρι τθσ Αγάπθσ.

Θαύμασα και Αοξκαλύχειρ αοό ση Θ. Λεισξτπγία, εκδ. Ι. Μξμήρ Παπακλήσξτ Ψπψοξύ
Σξ δεςοξσικό Αίμα

Ξατά τθ διάρκεια τθσ Κείασ Οειτουργίασ ςτο χωριό Ηάρκα τθσ Λορδανίασ, ςτισ 21
Απριλίου1991, μετά τθ μεγάλθ είςοδο, ο ορκόδοξοσ ιερζασ τοποκζτθςε τα τίμια Δϊρα ςτθν αγία
τράπεηα. αφνικά είδε το διςκάριο γεμάτο αίμα. Από τον άγιο " Άρτο ξεχυνόταν επίςθσ αίμα
ηεςτό. Τ ιερζασ ζβαλε τισ φωνζσ, και οι πιςτοί ζτρεξαν ςτο ιερό να δουν τι ςυμβαίνει.
Βλζποντασ το καυμαςτό γεγονόσ, ζμειναν άφωνοι. Άλλοι προςπακοφςαν να μεταλάβουν
μερικζσ ςταγόνεσ ενϊ άλλοι να χρίςουν το ςϊμα τουσ. "Επιςκζφκθκα τθν πόλθ", διθγείται
αυτόπτθσ μάρτυρασ, "για να δω από κοντά το κεϊκό ςθμείο. Χιλιάδεσ κόςμου είχαν κατακλφςει
τθν περιοχι. Τ ιερζασ είχε κατορκϊςει να φυλάξει δφο κομματάκια "Άρτου. Σμολογϊ πϊσ αυτό
ποφ ζβλεπα δεν ιταν Άρτοσ και οίνοσ. Ιταν Χϊμα και Αίμα 'Λθςοφ Χριςτοφ" .
Ο λεισξτπγόρ άγγελξρ

Χτθν Ξφπρο, ςτο χωριό Ψραχιάδεσ, δζκα χρόνια πριν από τθν άλωςθ του νθςιοφ (1571), ηοφςε
κάποιοσ ανάξιοσ ιερζασ. Πε τθ ςυνεργεία του πονθροφ είχε πλανεφει και είχε μάκει ςτθν
εντζλεια τθ μαγικι τζχνθ. Είχε φτάςει μάλιςτα ςτο κατάντθμα να τρϊει και να πίνει ςε ιερά
ςκεφθ μαηί με πόρνεσ!
Θ κεία δίκθ όμωσ ςφντομα τον τιμϊρθςε. Πόλισ πλθροφορικθκε ο άρχοντασ τθσ περιοχισ
τθν πολιτεία του, τον καταδίκαςε ςε κάνατο. Ξι όταν ο μελλοκάνατοσ οδθγικθκε ςτθ μζςθ του
αμφικεάτρου, κάποιοσ ςφμβουλοσ του άρχοντα τον ρϊτθςε: «Υεσ μου, μιαρζ, με τι καρδιά, με τι
χείλθ, με τι χζρια τολμοφςεσ να πλθςιάηεισ τον Αμόλυντο; Δεν ζτρεμεσ μιπωσ ςε κάψει
κεραυνόσ, μιπωσ ςε καταπιεί ι γθ; Υϊσ τολμοφςεσ Εςφ, ποφ προςκυνοφςεσ το διάολο, να
μεταδίδεισ ςτουσ χριςτιανοφσ τα κεία Πυςτιρια;
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«Σρκίηομαι ςτο Κεό ποφ πρόκειται να με κολάςει, απάντθςε τότε εκείνοσ, πϊσ άπ' τθν ϊρα
ποφ ζγινα μάγοσ και φαρμακόσ, δεν λειτουργοφςα εγϊ. Πόλισ ζμπαινα ςτο άγιο βιμα,
κατζβαινε άγγελοσ από τον ουρανό, με ζδενε πιςκάγκωνα ςτθν κολόνα και τελοφςε εκείνοσ τθ
λειτουργία. Ψζλοσ, αφοφ κοινωνοφςε Ψο λαό, μ' ζλυνε και ζφευγα».
Αγγέλξτ Γκξύμη, «Μεσαλαμβάμψ σξ ώμα και σξ Αίμα σξτ Κτπίξτ», Πξλλέρ ξι ιςσξπίερ, μία η
Αλήθεια!, εκδ. Κέμσπξτ Νεόσησξρ Ι. Μ. Λετκάδξρ και Ιθάκηρ, Λετκάδα 2009, ς. 82

Ξάποτε ο κείοσ Αρςζνιοσ διθγικθκε τθν παρακάτω ιςτορία ςτουσ μακθτζσ του:
Ξάποιοσ αναχωρθτισ, από αμάκεια πιο πολφ, δεν ικελε να παραδεχτεί πωσ ο Άγιοσ Άρτοσ
που μεταλαμβάνουμε δεν είναι αυτό το Χϊμα του Ξυρίου. Σι Γζροντεσ που το ζμακαν, το
φϊναξαν κι επιχείρθςαν να του δείξουν τθν ορκι άποψθ τθσ εκκλθςίασ για τα Άρχοντα
μυςτιρια, ϊςτε να τον βγάλουν από τθν πλάνθ του. Εκείνοσ, όμωσ, δεν ικελε με κανζνα τρόπο
να πειςτεί. Σι Υατζρεσ τον άφθςαν, αλλά ζκαναν προςευχι να τον φωτίςει ο Κεόσ να καταλάβει
τθν αλικεια για να μθ χάςει τουσ κόπουσ του.
Πια Ξυριακι ο Αναχωρθτισ παρακολουκοφςε τθ Κεία Οειτουργία με δφο από τουσ
Γζροντεσ από το Άγιο Βιμα του ναοφ τθσ ςκιτθσ. Ψθ ςτιγμι που ο ιερεφσ πιρε ςτα χζρια του το
πρόςφορο για να προςκομίςει, είδαν κατάπλθκτοι ζνα βρζφοσ ξαπλωμζνο επάνω ςτθν Αγία
Ψράπεηα. Ξαι όταν άρχιςε να διαμελίηει τον Άρτο, φάνθκε Άγιοσ Άγγελοσ επάνω από το
Κυςιαςτιριο, κρατϊντασ μάχαιρα ςτα χζρια του. Διαμζλιηε κι αυτόσ, ςυγχρόνωσ με τον ιερζα, το
Κείο Βρζφοσ κι ζχυνε το αίμα Ψου ςτο Άγιο Υοτιριο.
Υόςο τακτικά και ουςιαςτικά προςερχόμαςτε ςτο μυςτιριο τθσ Κείασ Ξοινωνίασ και όχι
τυπικά και μια φορά το χρόνο; πολλοί επικαλοφνται ότι είναι ανάξιοι για να κοινωνοφν τακτικά.
Απαντά ςε αυτοφσ ο Αββάσ Βαρςανοφφιοσ:
«Τταν πλθςιάηεισ ςτθν Ωραία Υφλθ για να δεχκείσ το Χϊμα και το Αίμα του Χριςτοφ,
πρόςεχε να πιςτεφεισ αδίςταχτα ότι είναι αλθκινά το Χϊμα και το Αίμα του Χριςτοφ. Για το πϊσ
γίνεται αυτό μθν αςχολείςαι, αλλά να πιςτεφεισ ςε Εκείνον που είπε: «Οάβετε, φάγετε, τοφτο
γαρ μου εςτί το ςϊμα και το αίμα». Αυτόσ που πιςτεφει ζτςι, ελπίηουμε ότι δεν κατακρίνεται.
Πθν εμποδίςεισ, λοιπόν, τον εαυτό ςου να προςζλκει ςτθ Κεία Πετάλθψθ, κρίνοντάσ τον
αμαρτωλό, αλλά ζχε τθν πίςτθ ότι ο αμαρτωλόσ που προςζρχεται ςτο Χωτιρα αξιϊνεται να
λάβει ςυγχϊρεςθ των αμαρτιϊν. Ξακϊσ βρίςκουμε και ςτθν Αγία Γραφι εκείνουσ που
προςιλκαν με πίςτθ ςτο Χριςτό και άκουςαν τθ Κεία φωνι που τουσ είπε: «Αφινονται οι
πολλζσ ςου αμαρτίεσ». Εάν ιταν άξιοσ να προςζλκει ςτον Ξφριο, τότε δε κα είχε αμαρτίεσ.
Επειδι όμωσ ιταν αμαρτωλόσ και χρεϊςτθσ, ζλαβε ςυγχϊρεςθ των οφειλομζνων. Ξαι άκουςε
ακόμα και τον ίδιο τον Ξφριο που λζγει: «Δεν ιλκα να ςϊςω τουσ δίκαιουσ αλλά τουσ
αμαρτωλοφσ». Ξαι ακόμα: «Δεν ζχουν ανάγκθ από γιατρό οι υγιείσ αλλά οι άρρωςτοι»».
Χωςτό είναι, λοιπόν, να κεωρείσ τον εαυτό ςου αμαρτωλό και άρρωςτο και να
προςζρχεςαι, μζςω τθσ Κείασ Πετάλθψθσ, ςε Εκείνον που μπορεί να ςϊςει το χαμζνο.
Υροςκζτει ο Άγιοσ Θςφχιοσ: «Τταν αξιωκοφμε οι ανάξιοι να κοινωνιςουμε τότε το Κεϊκό πυρ,
δθλαδι το Χϊμα του Ξυρίου μασ Λθςοφ Χριςτοφ καταφλζγει τισ αμαρτίεσ μασ και τισ μικρζσ και
τισ μεγάλεσ ακακαρςίεσ μασ. Ξαι αν ςτθ ςυνζχεια φυλάξουμε το νου μασ και φρουριςουμε τθν
καρδιά μασ, όταν αξιωκοφμε πάλι να κοινωνιςουμε, τότε ακόμα περιςςότερο το Κείο Χϊμα
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καταλάμπει το νου μασ και τον κάνει όμοιο με αςτζρι». Ασ προςερχόμαςτε, λοιπόν, ςτο
μυςτιριο τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ με κακαρι καρδιά ςυναίςκθςθ τθσ αμαρτωλότθτάσ μασ και
ςυμφιλιωμζνοι με όλουσ τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

(Ηθτιςτε από τα παιδιά να ςασ περιγράψουν μια Κ. Οειτουργία. Ππορείτε ακόμθ να τα χωρίςετε ςε
ομάδεσ, να τουσ δϊςετε φωτογραφίεσ ι ςκίτςα από διάφορεσ φάςεισ τθσ Κ. Οειτουργίασ και να
ηθτιςετε να τα βάλουν ςτθ ςωςτι ςειρά –ηθτιςτε τα ςκίτςα από το Ξζντρο Ρεότθτοσ, αν τα χρειάηεςτε).

Α. Προςκομιδι ι Πρόκεςισ
Υροπαραςκευι των Ψιμίων Δϊρων
Β. Θ Λειτουργία των Κατθχουμζνων
Δοξολογία τθσ Αγίασ Ψριάδοσ: "Ευλογθμζνθ θ
Βαςιλεία του Υατρόσ........"
Πεγάλθ Χυναπτι: "Εν ειρινθ του Ξυρίου....."
Αϋ Αντίφωνο: "Ψαισ πρεςβείαισ τθσ
Κεοτόκου......"
Πικρι Χυναπτι: "Ζτι και ζτι εν ειρινθ....."
Βϋ Αντίφωνο: " Χϊςον θμάσ Ωιζ Κεοφ........"
" Σ Πονογενισ Ωιόσ......."
Πικρά Χυναπτι
Ψο Απολυτίκιο
Θ Πικρά Είςοδοσ
"Δεφτε προςκυνιςωμεν........."
Σ Ψριςάγιοσ Ϊμνοσ: " Άγιοσ ο Κεόσ........"
Ψα αναγνϊςματα: Απόςτολοσ και Ευαγγζλιο
Γ. Θ Λειτουργία των Πιςτϊν
Ι. Προπαραςκευή τησ Αγίασ Αναφοράσ
Ευχζσ υπζρ των πιςτϊν
Χερουβικόσ Ϊμνοσ: " οι τα Χερουβείμ
μυςτικϊσ........"
Θ Πεγάλθ Είςοδοσ
Ψα Υλθρωτικά:"Υλθρϊςωμεν τθν δζθςιν..."
Σ αςπαςμόσ τθσ αγάπθσ: " Αγαπιςωμεν
αλλιλουσ....."
Ψο Χφμβολο τθσ Υίςτθσ

ΙΙ. Η Αγία Αναφορά
"Χτϊμεν καλϊσ..........", "Άνω ςχϊμεν......"
Θ ευχι: " Άξιον και δίκαιον ςε υμνείν........"
Σ επινίκιοσ φμνοσ: " Άγιοσ, Άγιοσ, Άγιοσ Ξφριοσ
Χαβαϊκ........"
Θ δεφτερθ ευχι τθσ Αναφοράσ: " Πετά τοφτων
και θμείσ......."
"Οάβετε, φάγετε.........", "Υίετε εξ αυτοφ
πάντεσ....."
" Ψα Χα εκ των Χων........."
"Χε υμνοφμεν......"
Θ επίκλθςθ του Αγίου Υνεφματοσ και ο
Ξακαγιαςμόσ
"Εξαιρζτωσ τθσ Υαναγίασ......."
"Άξιον εςτίν ωσ αλθκϊσ......"
Πνθμονεφςεισ
Ξυριακι Υροςευχι: ¨Υάτερ θμϊν......."
ΙΙΙ. Η θεία Κοινωνία των Πιςτών
Σι ευχζσ τθσ κεφαλοκλιςίασ και τθσ υψϊςεωσ
"των Αγίων"
" Ψα Άγια τοισ Αγίοισ"
Ψο Ξοινωνικό
" Πετά φόβου Κεοφ, πίςτεωσ και αγάπθσ....."
" Είδομεν το φωσ το αλθκινόν...."
"Ευχι ευχαριςτίασ επί τθ Πεταλιψει"
" Σ ευλογϊν τουσ ευλογοφντασ ςε, Ξφριε....."
" Είθ το όνομα Ξυρίου ευλογθμζνον...."
Απόλυςισ των πιςτϊν: " Ευλογία Ξυρίου...."
" Δι' ευχϊν των Αγίων Υατζρων θμϊν..."
Διανομι αντίδωρου
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Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (pdf) του κεολόγου κ. Ξων/νου ευγζνθ (Αγρίνιο – πθγι:
www.tetradio.gr) «Θ Κεία Λειτουργία ςε διαφάνειεσ»
- τισ θλεκτρονικζσ παρουςιάςεισ (ppt) του κ. Χάββα Υαυλίδθ «Σο βακφτερο νόθμα τθσ Κείασ
Λειτουργίασ» (μζροσ Αϋ: Οειτουργία των Ξατθχουμζνων και μζροσ Βϋ: Οειτουργία των Υιςτϊν)
- τα βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Ο Πατριάρχθσ Αβραάμ» (03:30-τζλοσ) και «Λςαάκ και
Ρεβζκκα» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά: - μετάφραςθ από τα Φωςικά: Ευγενία
Ψιλιηζνκο –Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτουσ
ςυνδζςμουσ:
http://www.youtube.com/watch?v=b7XfrVi1rUI&feature=relmfu και
http://www.youtube.com/watch?v=5RNYWvTwp34&feature=relmfu αντίςτοιχα.
- τον ψθφιακό δίςκο (dvd) του κεολόγου κ. Ανδρζα Ξαρίβαλθ «χόλια και ςκζψεισ ςτθ Κεία
Λειτουργία»
- τον ψθφιακό δίςκο (dvd) του π. Ξωνςταντίνου Ξαντάνθ (ζκδ. Λ. Ρ. Αγ. Δθμθτρίου Αγρινίου) «Σο
Δϊρο του Κεοφ. Μια κεολογικι και ερμθνευτικι προςζγγιςθ τθσ Κείασ Λειτουργίασ»

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Memory με ςκημέρ σηρ Θείαρ Λεισξτπγίαρ
2. Βάλσε ςση ςψςσή ςειπά σιρ διάυξπερ ςκημέρ αοό ση Θεία Λεισξτπγία
3. Αμσιςσξιφίςσε εικόμερ και υπάςειρ σξτ Ιεπέα κασά ση Θεία Λεισξτπγία

Για τισ δραςτθριότθτεσ 1, 2 και 3 κα βρείτε τισ ςχετικζσ εικόνεσ ςτο εποπτικό υλικό!
4. Αμσιςσξιφίζξμσαρ οπψσόστοξ κείμεμξ και επμημεία

Ζχουμε γράψει ςε κάρτεσ τισ αιτιςεισ τθσ Πεγάλθσ Χυναπτισ – ξεχωριςτά το κείμενο και τθν
ερμθνεία. Σ κατθχθτισ κρατάει τισ κάρτεσ με το πρωτότυπο κείμενο και ςτα παιδιά μοιράηει τισ
κάρτεσ με τθν ερμθνεία. Σ κατθχθτισ διαβάηει με τθ ςειρά μία – μία τισ κάρτεσ με το πρωτότυπο
και κα πρζπει να διαβάςει αμζςωσ τθν κάρτα του το παιδί με τθν αντίςτοιχθ ερμθνεία.
Χρθςιμοποιιςτε γι’ αυτό κάποιο από τα εγκόλπια Κ. Οειτουργίασ που κυκλοφοροφν. Ενδεικτικά
αναφζρουμε:
-τθσ Αποςτολικισ Διακονίασ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ (ερμθνεία: †Πθτροπολίτθσ Χερβίων και Ξοηάνθσ
Διονφςιοσ (Ψαριανόσ)
-των εκδόςεων «Ουδία» (Λ.Ξογκοφλθσ – Χρ. Σικονόμου – Υ. Χκαλτςισ)
- τθσ Λ. Π. Πόρφου (Ξφπρου – ερμθνεία: †Πθτροπολίτθσ Πόρφου Χρφςανκοσ (Χαρθγιάννθσ)
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- τθσ Λεράσ Πονισ Υαναγίασ Υαραμυκίασ Φόδου (ερμθνεία: π. Πάξιμοσ Υαναγιϊτου)
-του Λ. Ενοριακοφ Ραοφ Αγ. Λωάννου Χρυςοςτόμου Υρεβζηθσ (ερμθνεία: Αρχιμ. Κεοδόςιοσ Παρτηοφχοσ)
- των εκδόςεων «Ψινοσ» -για παιδιά (ερμθνεία: Ειρινθ Δορκοφίκθ)
-των εκδόςεων «Αρχονταρίκι» (ερμθνεία: Ο. Χτυλιανόπουλοσ)

5. Ζτμώμξτμε οπόςυξπξ

–βλ. και δραςτθριότθτεσ 2θσ ςυνάντθςθσ
6. Μεπικά ακόμη οαιφμίδια ςσξ φαπσί –εκσόρ σεσπαδίξτ
α. Η ακπξςσιφίδα σηρ Θείαρ Λεισξτπγίαρ

Θ_________
(αντ.).
Κ_______
Ε______
Λ_________
Α___ _______

Ψο πρϊτο μζροσ τθσ Κ. Οειτουργίασ, που τελεί ο Λερζασ ενϊ ψάλλεται ο Τρκροσ
Άλλοσ χαρακτθριςμόσ τθσ Υαναγίασ. Χθμαίνει «αυτι που γζννθςε τον Κεό».
… τθσ Υαναγίασ. Ψα γιορτάηουμε ςτισ 21 Ροεμβρίου.
Χτθν πόλθ αυτι βριςκόταν ο Ραόσ, όπου οδιγθςαν τθν Υαναγία οι γονείσ τθσ.
Υάνω ς’ αυτιν βρίςκεται το Ευαγγζλιο. (2 λζξεισ)

Ο______
Ε_____
Λ_____
Ψ____
Σ_____
Ω___
Φ___
Γ____
Λ_____
Α_______

Φίλοσ του Χριςτοφ. Ψον ανάςτθςε ο Χριςτόσ ςτθ Βθκανία.
«Εν……, του Ξυρίου δεθκϊμεν».
Σ πατζρασ τθσ Υαναγίασ.
Ψο αντίκετο τθσ αρχισ.
Ακολουκία που ψάλλεται πριν τθ Κ. Οειτουργία.
Σ Χριςτόσ είναι ……… του Κεοφ.
Είναι μαφρο και το φοράει ο ιερζασ.
Ζνα από τα μυςτιρια τθσ Εκκλθςίασ μασ.
Χτθν αρχι τθσ Κ. Οειτουργίασ λζει: «Ευλογθμζνθ θ Βαςιλεία …».
Χτίχοι από ψαλμοφσ, που ςυνοδεφονται από ζναν φμνο (εφφμνιο).

β. Κψδικξοξιημέμα μημύμασα

1. Πε βάςθ των κϊδικα Α=Β, Β=Γ, Γ=Δ……, Ω=Α, βρείτε τθν κρυμμζνθ φράςθ:
ΤΒΚΣ

ΡΖΣΓΖΚΒΚΣ

ΤΘΣ

ΙΖΠΤΠΛΠΥ

ΣΑΤΖ

ΣΑΣΠΞ

……………………………………………………………………………………

2. Πε βάςθ τον κϊδικα Α=Ω, Β=Α, Γ=Β………, Ω=Ψ, βρείτε τθν κρυμμζνθ φράςθ:
ΔΜ

ΔΘΠΖΜΖ

ΞΣ

ΙΣΠΘΞΣ

ΓΔΖΗΧΛΔΜ.

…………………………………………………………………………………………………

ΘΝΒΣ.
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γ. Κπτοσόλενξ

Υροςπάκθςε να τισ ανακαλφψεισ ανάμεςα ςτα ανακατεμμζνα γράμματα τισ κρυμμζνεσ λζξεισ:
ΥΦΣΧΦΣΦΣ – ΡΑΠΑ – ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ – ΠΕΟΛΧΧΣΞΕΦΛ – ΚΩΠΛΑΠΑ.
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Γ
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Ρ

Ο

Κ

Θ
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Σ

Λ

Τ

Τ

Σ

Α

Φ
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Ο

Μ

Σ

Ο

Ρ

Μ

Α

Μ

Ο

Τ

Κ

Α

Β

Α

Κ

Ε

Ο

Α

Λ

Λ
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Θ
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Α

Λ

Ο

Κ
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Α
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Ρ

Α

Χ

Ο



Α

Μ
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Λ

Ο

Λ

Ρ

Ε

Μ

Τ

Ο



Ε



Ο
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Α

Λ

Ο

Λ

Α

Λ

Ε

Σ



Σ

Π

Ρ

Ο



Φ

Ο

Ρ

Ο

Ν

Λ

Α

Ν



Ε

Π

Σ

Ε

Τ

Χ

Ε

Λ

Ρ

Ο

Β

Ε

Ν

Λ

Κ

Α

Ρ

Π

Ε

Α

Ρ

Ο

Τ

Ε

Ρ

Α

Ν

Ν

Α

Μ

τμοεπάςμασα:
Σ δίκαιοσ Αβραάμ είχε τζτοια αγάπθ και πίςτθ - αφοςίωςθ ςτο Κεό, ϊςτε υπάκουςε και
οδιγθςε το μονάκριβο γιο του, τον Λςαάκ, ςτθ κυςία.
Σ Κεόσ όμωσ τον γλίτωςε! Από αγάπθ για τον άνκρωπο και ο μονογενισ Ωιόσ του Κεοφ, ο
Ξφριόσ μασ Λθςοφσ Χριςτόσ, κυςιάςτθκε ςτο Χταυρό για μασ, αλλά ςε τρεισ μζρεσ
αναςτικθκε!
Κυςιάηεται και αναςταίνεται για εμάσ ςε κάκε Κεία Οειτουργία!
Πηγέρ τλικξύ:

-

-

Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν
Χυντροφιϊν Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
Άγγελοσ Γκοφνθσ – Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, «Ξαταςκθνωτικό Οατρευτικό Εγχειρίδιο», ςτο: π.
Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικόσ λόγοσ και Εκκλθςιαςτικό βίωμα, εκδ. Ξζντρου Ρεότθτασ Λ. Π.
Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2009
«Σρκόδοξοι ορίηοντεσ» (http://users.sch.gr/aiasgr)

τμοληπψμασική βιβλιξγπαυία:

-

Αγ. Λωάννου τθσ Ξροςτάνδθσ, Σ Συρανόσ ςτθ Γθ, εκδ. Λ. Πονισ Υαρακλιτου Ωρωποφ
Καφματα και Αποκαλφψεισ από τθ Κ. Οειτουργία, εκδ. Λ. Πονισ Υαρακλιτου Ωρωποφ
Ρικολάι Γκόγκολ, Χτοχαςμοί ςτθ Κεία Οειτουργία, εκδ. Λ. Πονισ Υαρακλιτου Ωρωποφ
Διονυςίου Ψαριανοφ, Πθτροπολίτου Χερβίων και Ξοηάνθσ, Θ Κεία Οειτουργία, εκδ. Απ. Διακονίασ
Ξαντιϊτθ Αυγουςτίνου, Πθτροπολίτου πρ. Φλωρίνθσ, Εισ τθν Κείαν Οειτουργίαν (τ.2), εκδ.
Χταυρόσ
Schmemann Alexander, Ευχαριςτία, εκδ. Ακρίτασ–του ιδίου, Εκκλθςία Υροςευχομζνθ, εκδ.
Ακρίτασ
Ξογκοφλθ Λ.–Σικονόμου Χρ.– Χκαλτςι Υ., Θ Κ. Οειτουργία Αγ. Λωάννου Χρυςοςτόμου, εκδ. ΟΩΔΛΑ
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τμάμσηςη 6η
Ημεπξμημία: 17 – 18 Νξεμβπίξτ 2012

Η Παμαγία μαρ:
Η Κλίμακα οξτ είδε ξ Ιακώβ!

σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι αφιγθςθ για τθν κλίμακα που είδε ο Λακϊβ
2. Ρα γνωρίςουν τθν Υαναγία, μζςα από προτυπϊςεισ τθσ ςτθν Υαλαιά Διακικθ
3. Ρα κατανοιςουν ότι θ Υαναγία γζννθςε τον Ωιό του Κεοφ και παρακαλεί τον Κεό για τουσ
ανκρϊπουσ· γι’ αυτό ςυνδζει τον ουρανό και τθ γθ
4. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν τθ δφναμθ που ζχουν οι μεςιτείεσ τθσ Υαναγίασ προσ τον Κεό για
εμάσ.
5. Ρα μάκουν με ποιοσ τρόπουσ θ Εκκλθςία τιμά τθν Υαναγία μασ
6. Ρα διαπιςτϊςουν ότι ςτο πρόςωπο τθσ Κεοτόκου υψϊνεται θ Γυναίκα ςτον χϊρο τθσ
Εκκλθςίασ
7. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ Υαναγία ζχει «παρρθςία» ενϊπιον του Κεοφ, δθλ. τθ δφναμθ
να παρακαλεί για τουσ ανκρϊπουσ και να ειςακοφονται οι προςευχζσ τθσ.

Αυήγηςη:
i. Γεν. 28,10-22
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 54 -55

ύμσξμα ςφόλια:
Θ «κλίμακα» (ςκάλα) που είδε ςτο όνειρό του ο Λακϊβ αποτελεί προτφπωςθ τθσ Υαναγίασ
μασ. Πζςω τθσ Κεοτόκου κατζβθκε ο Κεόσ ςτθ γθ και χάρθ ςτισ δειςεισ Ψθσ μεταφζρονται τα
αιτιματα των ανκρϊπων ςτον Κεό. Είναι, λοιπόν, θ ςκάλα που ςυνδζει τον Συρανό και τθ γθ.
Θ Υαναγία μασ, άνκρωποσ θ ίδια, αγιότερθ όμωσ από όλουσ τουσ ανκρϊπουσ
(«Υαναγία») επιλζχκθκε από τον Κεό, ςυνζλαβε με υπερφυςικό τρόπο εκ Υνεφματοσ Αγίου και
γζννθςε τον Πονογενι Ωιό του Κεοφ, τον Ξφριό μασ Λθςοφ Χριςτό.
Χε λίγεσ μζρεσ γιορτάηουμε τα Ειςόδια τθσ Κεοτόκου. Θ Υαναγία μασ ιταν καρπόσ τθσ
προςευχισ των δικαίων Λωακείμ και Άννασ, που ιταν άτεκνοι. Ψριϊν ετϊν τθν αφιερϊνουν ςτο
Ραό του Κεοφ.
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Χτθ ςυνζχεια, ςε θλικία 15 ετϊν οι ιερείσ ανακζτουν τθν προςταςία τθσ ςτο δίκαιο Λωςιφ.
Σ αρχάγγελοσ Γαβριιλ τθσ δίνει ςτθ Ραηαρζτ το χαρμόςυνο μινυμα ότι κα γεννιςει το Γιο του
Κεοφ –χωρίσ ανκρϊπινο πατζρα, από το Άγιο Υνεφμα. Ψον γζννθςε ςτθ ςπθλιά τθσ Βθκλεζμ.
Ξατζφυγε μαηί Ψου ςτθν Αίγυπτο. «Δίκοπο μαχαίρι» πζραςε τθν καρδιά τθσ όταν τον είδε πάνω
ςτον Χταυρό. Υρϊτθ πιρε το μινυμα τθσ Ανάςταςθσ. Ψθ γθροκόμθςε ο αγαπθμζνοσ μακθτισ, ο
Λωάννθσ. Τλοι τθν κρινθςαν όταν «κοιμικθκε». Τμωσ δεν εγκατζλειψε τον κόςμο…
Θ Υαναγία ςυνδζει τον ουρανό και τθ γθ. Ζγινε θ ςκάλα («κλίμαξ»), μζςω τθσ οποίασ
κατζβθκε ο Κεόσ ςτθ γθ, αφοφ Ψον γζννθςε. Τμωσ γίνεται και ςκάλα που μεταφζρει τισ
προςευχζσ, τισ αγωνίεσ και τον πόνο των ανκρϊπων ςτο Κεό και Ψον παρακαλεί για χάρθ μασ.
Χτουσ ναοφσ εικονίηεται ωσ «Υλατυτζρα των Συρανϊν» ςτθν κόγχθ του ιεροφ βιματοσ, ανάμεςα
ςτθν οροφι και το δάπεδο του ναοφ, ακριβϊσ επειδι ενϊνει τον ουρανό και τθ γθ.
Θ Υαναγία είναι «Αειπάρκενοσ», δθλ. δεν ιρκε ςε ςαρκικι ςυνάφεια με άνδρα οφτε πριν,
οφτε κατά οφτε μετά τθν ςφλλθψθ και τθ Γζννθςθ του Ξυρίου. Σ Λωςιφ δεν είναι πατζρασ του
Χριςτοφ, αλλά απλϊσ προςτάτθσ τθσ Υαναγίασ μασ. «Αδελφόκεοι» ονομάηονται τα παιδιά του
Λωςιφ από προθγοφμενο γάμο του με άλλθ γυναίκα, επειδι οι άνκρωποι τουσ ζβλεπαν μαηί με
τον Χριςτό και τθν Υαναγία υπό τθν ίδια ςτζγθ, χωρίσ να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν τθ
διαφορά.
Θ Σρκόδοξθ Εκκλθςία δεν τιμά τθν Κεοτόκο ωσ Κεό, αλλά ωσ ανϊτερθ –κακαρότερθ –
αγιότερθ όλων των ανκρϊπων και Πθτζρα του Κεοφ.
Ξακϊσ θ ανκρωπότθτα περίμενε τον Χριςτό, ο Κεόσ φανζρωνε ςταδιακά ςτουσ
ανκρϊπουσ (και κυρίωσ ςτον ιςραθλιτικό λαό) τον ερχομό του Χριςτοφ. Πε διάφορουσ τρόπουσ,
που ονομάςτθκαν «προτυπϊςεισ», αποκάλυπτε τόςο το κεϊκό πρόςωπο του Χριςτοφ, όςο και το
κοςμοςωτιριο ζργο του. Ζτςι, πολλά πρόςωπα, πράγματα ι καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν
Υαλαιά Διακικθ δεν είναι τίποτε άλλο παρά προτυπϊςεισ του Χριςτοφ και των γεγονότων του
ςχεδίου Ψου για τθν ςωτθρία του κόςμου.
Θ Υαναγία ενταςςόταν ςτο ςχζδιο του Κεοφ για τθν ςωτθρία του κόςμου. Ιταν θ εκλεκτι
ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ, προοριςμζνθ πριν από πολλζσ γενιζσ για να γίνει Πθτζρα του Ωιοφ
του Κεοφ. Ζτςι, μεταξφ άλλων, ςτθν Υαλαιά Διακικθ προτυπϊνεται ωσ «κλίμαξ» και «βάτοσ».
Πετά τθν πτϊςθ του ανκρϊπου ζνα μεγάλο και αγεφφρωτο χάςμα χϊριςε τουσ
ανκρϊπουσ από τον Κεό. Σ Κεόσ καταςκεφαςε, λοιπόν, μια κλίμακα (ςκάλα) και ζγινε δυνατι θ
γεφφρωςθ του χάςματοσ, τθ Κεοτόκο.
Χτουσ Χαιρετιςμοφσ τθσ Κεοτόκου ψζλνουμε: «Χαίρε, κλίμαξ επουράνιε, δι’ θσ κατζβθ ο
Κεόσ. Χαίρε, γζφυρα μετάγουςα τουσ εκ γθσ προσ ουρανόν».
Αλλά και θ Βάτοσ που είδε ο Πωυςισ τυλιγμζνθ ςτισ φλόγεσ, χωρίσ ωςτόςο να καίγεται,
αποτελεί προτφπωςθ τθσ Κεοτόκου. Αυτι αξιϊκθκε να ςυλλάβει, να κυοφοριςει και να
γεννιςει τον Ωιό του Κεοφ, χωρίσ να κατακαεί από το πυρ τθσ Κεότθτοσ, αφοφ ο Ωιόσ του Κεοφ
προςζλαβε τθν ανκρϊπινθ φφςθ από τθν Κεοτόκο όχι για να τθν να τθν καταςτρζψει, αλλά για
να τθν φωτίςει, να τθν κακαρίςει και να τθν κεϊςει.
Άλλεσ προτυπϊςεισ τθσ Κεοτόκου ςτθν Υαλαιά Διακικθ, βλ. ςτα βιβλία:
- -, Υεριμζνοντασ τον Χριςτό, εκδ. Χριςτιανικισ Χτζγθσ Ξαλαμάτασ
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-

(Υουρτςουκλισ) Δανιιλ, Πθτροπολίτθσ Ξαιςαριανισ, Βφρωνοσ και Ωμθττοφ,
Υροτυπϊςεισ του μυςτθρίου τθσ Κεοτόκου ςτθν Υαλαιά Διακικθ, εκδ. Λ. Π.
Ξαιςαριανισ, Βφρωνοσ και Ωμθττοφ, Ξαιςαριανι 2009

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Γιατί αποκαλοφμε τθ μθτζρα του Χριςτοφ Κεοτόκο; Γζννθςε το Κεό;
2. Γιατί αποκαλοφμε τθ Παριάμ Υαναγία;
3. Γιατί κάποιοι λζνε ότι θ Υαναγία είχε κι άλλα παιδιά εκτόσ από τον Χριςτό;
4. Γιατί είναι ςθμαντικι θ ςυμβολι τθσ Υαναγίασ ςτο ςχζδιο τθσ ςωτθρίασ του ανκρϊπου και
του κόςμου;
5. Πε ποιον τρόπο τιμά θ Εκκλθςία το πρόςωπο τθσ Κεοτόκου;
6. Υοιεσ γιορτζσ προσ τιμιν τθσ Υαναγίασ γνωρίηετε; Ψι γιορτάηουμε ςε κακεμιά απ’ αυτζσ;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Φαῖρε, Κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί...»

«Χαίρε, εςφ, προικιςμζνθ με τθ Χάρθ του Κεοφ! Σ Ξφριοσ είναι μαηί ςου! Ευλογθμζνθ απ’το
Κεό είςαι εςφ, περιςςότερο απ’όλεσ τισ γυναίκεσ!» (Οκ. 1, 28)

Παπάλληλα κείμεμα:
Σα Ειςόδια σηρ Θεξσόκξτ

Ψθ Πθτζρα του Χριςτοφ τθν αιςκανόμαςτε ςαν τθ δικι μασ μθτζρα, γι’ αυτό τθν τιμοφμε
και τθ γιορτάηουμε πολλζσ φορζσ το χρόνο.
Χτισ 8 Χεπτεμβρίου γιορτάηουμε τθ γζννθςθ τθσ Κεοτόκου, φςτερα τα Ειςόδια τθσ Κεοτόκου
ςτο ναό, τρίτθ είναι θ γιορτι του Ευαγγελιςμοφ ςτισ 25 Παρτίου και ςτισ 15 Αυγοφςτου
γιορτάηουμε τθν Ξοίμθςθ τθσ.
Χτισ 21 Ροεμβρίου γιορτάηουμε τα Ειςόδια τθσ Κεοτόκου. Υατζρασ τθσ Υαναγιάσ μασ ιταν
ο Λωακείμ και μθτζρα τθσ θ Άννα. Πζχρι τα βακιά τουσ γεράματα δεν είχαν αποκτιςει παιδί.
Ωποςχζκθκαν λοιπόν, ςτο Κεό, πωσ αν τουσ χαρίςει ζνα παιδάκι, μόλισ γίνει τριϊν ετϊν κα το
αφιερϊςουν ςτο ναό Ψου.
Ψο κοριτςάκι που απζκτθςαν οι ευςεβείσ αυτοί άνκρωποι το ονόμαςαν Παρία. Τταν ζγινε
τριϊν ετϊν, οι γονείσ τθσ τθν οδιγθςαν ςτθν εκκλθςία. Αυτι θ είςοδοσ τθσ Παρίασ ςτο ναό
ονομάςτθκε «Ειςόδια τθσ Κεοτόκου». Ψθν υποδζχτθκε ο Αρχιερζασ Ηαχαρίασ, ο οποίοσ τθν
οδιγθςε ςτο ιερό του Ραοφ, ςτα Άγια των Αγίων. Δϊδεκα χρόνια ζμεινε θ Υαναγία μασ ςτο ναό.
Θ Υαναγία είναι θ μόνθ γυναίκα ς’ όλο τον κόςμο που ςυγκζντρωνε όλεσ τισ αρετζσ, ιταν
δθλαδι «κεχαριτωμζνθ». Αυτιν τθν κεχαριτωμζνθ και κακαρι από αμαρτίεσ παιδοφλα, διάλεξε
ο Κεόσ και τθν αξίωςε να γεννιςει το Χωτιρα του κόςμου, το Χριςτό μασ.
-, «Ο βλάςυημξρ αμθτοαςοιςσήρ», Εμυαμίςειρ και θαύμασα σηρ Παμαγίαρ, εκδ. Ι. Μ.
Παπακλήσξτ:
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Σ Χριςτοσ Βζργοσ, επιςτρατευμζνοσ ςτον πόλεμο τθσ Ξορζασ, διθγείται:
«Ιμουν ανκυπαςπιςτισ ςτο τάγμα τθσ Ξορζασ. Δεν πίςτευα πουκενά παρά μόνο ςτθ
δφναμθ των βαρζων όπλων που κατεφκυνα. Επί πλζον ιμουν αδιόρκωτα βλάςφθμοσ. Τλεσ οι
βλαςφθμίεσ μου ςυγκεντρϊνονταν ςτθν Υαναγία. Τςοι με άκουγαν ανατρίχιαηαν. Σι φαντάροι
μου ζκαναν τον ςταυρό τουσ, για να μθν τουσ βρει κακό. Σι ανϊτεροι μου διαρκϊσ με
παρατθροφςαν και με τιμωροφςαν. Ϊςπου μια νφχτα ζηθςα ζνα ολοφάνερο καφμα.
θμζρωνε θ 7θ Απριλίου 1951. Πε τθ διμοιρία μου είχα καταλάβει μια πλαγιά ςε φψωμα
κοντά ςτον 38ο παράλλθλο.
Πζχρι τα ξθμερϊματα ζμεινα άγρυπνοσ ςτο όρυγμά μου μαηί με τον ςτρατιϊτθ Χταφρο
Αδαμάκο. Τταν ρόδιηε θ αυγι, οπότε δεν υπιρχε φόβοσ αιφνιδιαςμοφ, αποκοιμικθκα. Είδα τότε
ζνα όνειρο που με ςυντάραξε.
Πια γυναίκα ςτα μαφρα ντυμζνθ, με αγνι ομορφιά και γλυκφτατθ φωνι, με πλθςιάηει και με
ρωτά ακουμπϊντασ το χζρι ςτον ϊμο μου:
-Κζλεισ να βρίςκομαι κοντά ςου Χριςτο; Ζνοιωςα τότε μια βακειά αγαλλίαςθ.
-Ξαι ποια είςαι ςυ; Ψθ ρϊτθςα
Ψότε εκείνθ άλλαξε ζκφραςθ και με παρατιρθςε αυςτθρά:
-Γιατί Χριςτο διαρκϊσ με βρίηεισ;
-Υρϊτθ φορά ςε βλζπω! Διαμαρτυρικθκα. Υωσ είναι δυνατό να βρίηω μια άγνωςτι μου;
-Ραι Χριςτο επζμεινε εκείνθ πιο αυςτθρά. Πε βρίηεισ. Εγϊ όμωσ είμαι πάντα κοντά ςε ςζνα
και ς’ όλουσ τουσ ςτρατιϊτεσ του τάγματοσ. Γιατί δεν πθγαίνετε ςτο Υουςάν ν’ ανάψετε κεριά
ςτ’ αδζλφια ςασ που ζχουν ταφεί εκεί;
Π’ αυτι τθ φράςθ ξφπνθςα τρομαγμζνοσ. Σ Χταφροσ δίπλα μου με κοίταηε ςαςτιςμζνοσ.
-Ξφριε Ανκυπαςπιςτά, κάτι ζχεισ μου είπε. Βογκοφςεσ και παραμιλοφςεσ ςτον φπνο ςου.
Ψου διθγικθκα το όνειρό μου και καταλιξαμε πωσ ιταν αποτζλεςμα κοπϊςεωσ και
ςυηθτιςεων γφρω από τουσ νεκροφσ του Υουςάν. Ενϊ όμωσ λζγαμε αυτά, ξαναβλζπω τθ
γυναίκα του ονείρου μου μπροςτά μου.
-Αδαμάκο! Βάηω μια φωνι. Θ γυναίκα… Αυτι… Ρα… τθ βλζπεισ;
Εκείνοσ προςπακοφςε να με κακθςυχάςει, αλλά που εγϊ! Θ μαυροφορεμζνθ γυναίκα με τθν
αγνι ομορφιά και τθ γλυκφτατθ φωνι ςτάκθκε κοντά μου και μου είπε:
-Πθ φοβάςαι… Πθ φοβάςαι, παιδί μου. Είμαι θ Υαναγιά. Χασ προςτατεφω όλουσ παντοφ και
πάντοτε. Αλλά κζλω από ςζνα να μθ με βρίςεισ οφτε ςτισ δυςκολότερεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ ςου.
Υζφτω αμζςωσ ταραγμζνοσ να φιλιςω τα πόδια τθσ. Εκείνθ όμωσ είχε γίνει άφαντθ. Ζκλαψα
τότε απ’ τα βάκθ τθσ καρδιάσ μου ζνα κλάμα ανακουφίςεωσ και χαράσ, εγϊ που δεν είχα κλάψει
ποτζ ςτθ ηωι μου».
Κασηφησικέρ τμάνειρ Εμξπίαρ Αγίξτ Γεψπγίξτ Γιαμμισςώμ, «Η Παμαγία: οπόστοξ, οαπηγξπιά,
ςσήπιγμα, μεςίσπια»
Ειςαγψγή

Ψο μάκθμα ςιμερα είναι αφιερωμζνο ςε μια γυναίκα. Ψο φεμινιςτικό κίνθμα ζχει ςκοπό να
ανυψϊςει τθ γυναίκα. Σ πρϊτοσ όμωσ που το ζκανε αυτό ιταν ο Χριςτόσ: «Συκ ζνι Λουδαίοσ
ουδζ Ζλλθν, ουκ ζνι δοφλοσ ουδζ ελεφκεροσ, ουκ ζνι άρςεν και κιλυ. Υάντεσ γαρ υμείσ ζςτε εν
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Χριςτϊ Λθςοφ» (Γαλ. γϋ28). Τχι μόνο λόγια, απόδειξθ θ Υαναγία. Ανυψϊκθκε όχι μόνο όςο οι
άνδρεσ, αλλά πάνω από τουσ αγγζλουσ «τθν υψθλοτζραν των ουρανϊν και κακαροτζραν
λαμπθδόνων θλιακϊν». Ψθν υμνοφμε ςαν «τθν τιμιωτζραν των Χερουβίμ και ενδοξοτζραν
αςυγκρίτωσ των Χεραφείμ».
Η Παμαγία ζει ςήμεπα – κασαυύγιξ και οαπηγξπιά μαρ

Πεγάλθ τιμι απολαμβάνει από τον κόςμο. Ηει ςτισ καρδιζσ ςαν μθτζρα. Υολλζσ εικόνεσ,
εκκλθςίεσ, μοναςτιρια, καφματα, εμφανίςεισ, προςκυνθτζσ. Ψθν τιμι αυτι τθν είχε προφθτζψει
θ Υαναγία ςτθν Ελιςάβετ: «Ττι επζβλεψεν επί τθν ταπείνωςιν τθσ δοφλθσ αυτοφ. Λδοφ γαρ από
του νυν μακαριοφςι με πάςαι αι γενεαί». (ενάτθ ωδι). Ξάκε θμζρα και κάκε ϊρα θ Εκκλθςίασ
μασ υμνεί τθν Ωπεραγία Κεοτόκο. Δεν υπάρχει ακολουκία τθσ Εκκλθςίασ μασ ι ιερό Πυςτιριο το
οποίο να μθν περιζχει φμνουσ και δοξολογίεσ ςτθ Πθτζρα του Κεοφ. Ζνασ από τουσ πλζον
γνωςτοφσ φμνουσ είναι ο Ακάκιςτοσ Ϊμνοσ, οι γνωςτοί Χαιρετιςμοί. Είναι θ πιο τιμθμζνθ γυναίκα
ςτον κόςμο. Είναι αυτι τθσ οποίασ το όνομα επικαλοφμαςτε μόλισ νιϊςουμε ξαφνικό κίνδυνο.
Ψο όνομά τθσ είναι για όλουσ μασ ςυνϊνυμο τθσ μθτζρασ μασ. Είναι αυτιν ςτθν οποία
προςευχόμαςτε πιο οικεία όταν ζχουμε μία κλίψθ, μία ςτενοχϊρια. Είναι αυτι που μασ δίνει
κουράγιο ςτουσ πειραςμοφσ που αντιμετωπίηουμε ςτον πνευματικό μασ αγϊνα.
Θ Υαναγία ηει ςιμερα και είναι το καταφφγιο, το ςτιριγμα, θ παρθγοριά, θ παραμυκία όλων
των πιςτϊν. Υαράδειγμα με τθν κοπζλα που ζλεγε τουσ Χαιρετιςμοφσ «Ψείχοσ εί των
παρκζνων…»
Ϋζηςε ςση γη – Είμαι οπόστοό μαρ

Θ Υαναγία μασ ζγινε θ κφρα, θ πφλθ από τθν οποία πζραςε θ αγάπθ του Κεοφ για να ζρκει
ςτον κόςμο. Αξιϊκθκε αυτισ τθσ τιμισ κι όμωσ ζηθςε ςτθ γθ. Αν μελετιςουμε τα χαρακτθριςτικά
τθσ ηωισ τθσ Κεοτόκου, αν τθν μιμθκοφμε και τθν ζχουμε ωσ πρότυπο ςτθ ηωι μασ τότε κα
καταφζρουμε να αγιαςτοφμε και βρεκοφμε ςτθν αγκαλιά του Κεοφ.
Υϊσ λοιπόν ζηθςε ςτθ γθ; Θ Υαναγία ζηθςε ςτθ γθ με ταπείνωςθ. Σφτε τυμπανοκρουςίεσ,
οφτε καυμαςμό. Ιταν θ μθτζρα του Κεανκρϊπου κι όμωσ δεν πρόβαλε τον εαυτό τθσ. Δεν
ηιτθςε να δοξαςτεί από τουσ ανκρϊπουσ. Υροτίμθςε τθν αφάνεια. Ξρατοφςε μζςα τθσ βακειά
τα λόγια που λζγανε για το «Υαιδίον Λθςοφ» οι ποιμζνεσ, οι μάγοι και μετά ο κόςμοσ, όπωσ:
«ευτυχιςμζνθ θ μάνα που ςε βάςταξε ςτθν αγκαλιά τθσ και ςε κιλαςε ςτο ςτικοσ τθσ». Θ
Υαναγία μασ είναι θ προςωποποίθςθ τθσ ταπείνωςθσ και τθσ ςεμνότθτασ.
Τταν ο αρχάγγελοσ Γαβριιλ ανακοίνωςε ςτθ Κεοτόκο ότι κρίκθκε άξια από το Κεό να λάβει
τθ μοναδικι χάρθ να φζρει ςτον κόςμο τον Λθςοφ, εκείνθ αμζςωσ πίςτεψε τα λόγια του
Αρχαγγζλου, ηιτθςε να μάκει τον τρόπο με τον οποίο κα πραγματοποιοφνταν το πρωτάκουςτο
γεγονόσ και χωρίσ δεφτερθ κουβζντα ζκανε υπακοι ςτο κζλθμα του Κεοφ, λζγοντασ: «Λδοφ θ
δοφλθ Ξυρίου, γζνοιτό μοι κατά το ριμα ςου».
Τταν θ Υαναγία πιγε ςτο ςπίτι του Ηαχαρία και τθσ Ελιςάβετ, τότε θ Ελιςάβετ, που
κυοφοροφςε τον Λωάννθ τον Υρόδρομο και ςκίρτθςε μζςα τθσ, είπε φωτιςμζνθ από το Άγιο
Υνεφμα: «Ευλογθμζνθ ςυ εν γυναιξί και ευλογθμζνοσ το καρπόσ τθσ κοιλίασ ςου». Θ Υαναγία
τότε απάντθςε με τθν γνωςτι «Ωδι τθσ Κεοτόκου» : «Πεγαλφνει θ ψυχι μου τον Ξφριον και
θγαλλίαςε το πνεφμα μου επί τω Κεϊ τω Χωτιρι μου….», δθλαδι «ασ δοξολογιςει θ ψυχι μου
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τα μεγαλεία του Ξυρίου. Θ Ωπεραγία Κεοτόκοσ ζκανε ςυνεχϊσ το ζργο τθσ δοξολογίασ του
Ξυρίου με όλθ τθ ηωι Ψθσ και μασ καλεί όλουσ να Ψθν μιμθκοφμε και να μεγαλφνουμε ςε όλθ
μασ τθ ηωι τον Ξφριο και Χωτιρα μασ.
Υαράδειγμα για όλουσ μασ είναι και το πϊσ αντιμετϊπιςε τον πόνο. Θ προφθτεία του
Χυμεϊν ζλεγε: «Παχαίρι κοφτερό κα ξεςχίςει τθν καρδιά ςου». Ψο μαχαίρι του πόνου: θ
ςταφρωςθ. Θ μόνθ παρθγοριά για τθ Κεοτόκο ιταν το βλζμμα τθσ αγάπθσ του Εςταυρωμζνου.
Πετά πζραςε από το κάνατο, ενϊ κα μποροφςε ο Κεόσ να τθν είχε μετακζςει ςτον ουρανό.
Ζτςι όμωσ:
πζραςε από τον κόςμο - ξζρει τουσ πειραςμοφσ
πζραςε από τον πόνο – ξζρει να μαλακϊνει τον πόνο μασ
πζραςε από το κάνατο – ξζρει να μασ ενιςχφει τθν ϊρα του κανάτου
Ζει ςσξμ Οτπαμό – Είμαι η μεςίσπιά μαρ

Δεν ζμεινε ςτον τάφο, μετζςτθ. Γι’ αυτό λζμε Ξοίμθςθ ι Πετάςταςθ τθσ Κεοτόκου:
«Πετζςτθσ προσ τθ ηωι, Πιτθρ υπάρχουςα τθσ Ηωισ».
Θ Υαναγία είναι θ μθτζρα τθσ Ηωισ, αφοφ Ηωι είναι ο Χριςτόσ.
Θ Υαναγία είναι θ νζα Εφα, αφοφ Εφα ςθμαίνει ηωι. Από τθν παρακοι τθσ Εφασ χάςαμε
τον Υαράδειςο, από τθν υπακοι τθσ Κεοτόκου κερδίςαμε πάλι κζςθ ςτον Υαράδειςο.
Θ Υαναγία είναι θ κλίμακα, θ ςκάλα που μασ ενϊνει με τον ουρανό.
Θ Υαναγία ηει ςτον ουρανό και πρεςβεφει για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που ηθτάνε τθ βοικειά
τθσ. Σι πρεςβείεσ τθσ είναι ςωτιριεσ, γι’ αυτό και λζμε: «Ωπεραγία Κεοτόκε ςϊςον θμάσ». Υ.χ
Υαναγία θ Υαραμυκία, ο γάμοσ τθσ Ξανά, ο βίοσ τθσ Αγ. Αικατερίνθσ
Χε μία ομιλία του Ξυρίου μασ, κακϊσ με τουσ λόγουσ Ψου είχε ςυνεπάρει και ενκουςιάςει
τουσ ακροατζσ Ψου κάποια από το πλικοσ φϊναξε: «Πακαρία θ κοιλία θ βαςτάςαςα ςε και
μαςτοί ουσ εκιλαςασ». Ψότε ο Χριςτόσ είπε: «Πακάριοι οι ακοφοντεσ τον λόγο του Κεοφ και
φυλάςςοντεσ αυτόν». Δθλαδι ςαν να μασ λζει ο Χριςτόσ ότι αν ακοφμε τον λόγο του Κεοφ και
τθροφμε τισ εντολζσ του κα είμαςτε ςτθν ίδια κζςθ με τθν Υαναγία. Θ Κεοτόκοσ ηει ςτον ουρανό
για να δείχνει ςε ποια δόξα μπορεί να φτάςει το ανκρϊπινο γζνοσ μετά τθ ςταφρωςθ και
ανάςταςθ του Χριςτοφ.
Παπάοξμα σηρ Παμαγίαρ

Δυο παράπονα ζχει θ Υαναγία μασ. Ζνα από τουσ άνδρεσ και ζνα από τισ γυναίκεσ.
1. Τταν ακοφμε να βρίηουν τθ μθτζρα μασ δεν το ανεχόμαςτε, κυμϊνουμε,
διαμαρτυρόμαςτε. Ξι όμωσ ακοφμε κακθμερινά να βρίηουν και να βλαςφθμοφν τθ μθτζρα του
Κεανκρϊπου και μθτζρα όλου του κόςμου. Βλαςφθμοφν όχι μια κοινι γυναίκα, αλλά αυτι που
δε γνϊριςε τθν αμαρτία. Ψι δείχνει θ βλαςφθμία; Ψθν αςζβεια εκείνου που βλαςφθμάει και τθν
αδιαφορία εκείνων που τον ακοφνε. Ξαι τα δφο δείχνουν ζλλειψθ αγάπθσ προσ τθν Υαναγία
μασ.
Σι κοπζλεσ ακολουκϊντασ πιςτά τθ μόδα, που μερικζσ φορζσ είναι προκλθτικι,
προςπακοφμε να αρζςουμε ςτουσ ανκρϊπουσ και όχι ςτο Κεό. Ξακρζφτθσ μασ πρζπει να είναι θ
Υαναγία. (παράδειγμα με κακρζφτθ). Πακάρι να ζχουμε ςεμνότθτα ςτο ντφςιμο, ςτθ
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ςυμπεριφορά, ςτα λόγια. Ψο καλφτερο μακιγιάη είναι θ λάμψθ ςτα πρόςωπά μασ από τθν
αγνότθτα και τθν κακαρότθτα.

Αγγέλξτ Γκξύμη, «Η Μησέπα σξτ οόμξτ και σηρ φαπάρ», Πξλλέρ ξι ιςσξπίερ, μία η Αλήθεια!,
εκδ. Κέμσπξτ Νεόσησξρ Ι. Μ. Λετκάδξρ και Ιθάκηρ, Λετκάδα 2009, ς. 124

Σ πατιρ Δθμιτριοσ Ρτοφντκο, Φϊςοσ Σρκόδοξοσ ιερζασ, ςτο βιβλίο του «Χτο
Χταυροδρόμι», Πόςχα 1994, αναφζρει το εξισ γεγονόσ που διθγικθκε μια γυναίκα με
πανεπιςτθμιακι μόρφωςθ, όπωσ ο ίδιοσ τονίηει:
«Χτισ δϊδεκα τα μεςάνυχτα χτφπθςαν τθν πόρτα ςτθν εκκλθςία. Ιταν μια γριοφλα και
ηθτοφςε παπά να πάει να κοινωνιςει ζναν άρρωςτο. Σ παπάσ ετοιμάςτθκε και βγικε αμζςωσ
μαηί τθσ. Υλθςίαςαν ςε ζνα φτωχό ςπιτάκι τφπου παράγκασ. Θ γριοφλα άνοιξε τθν πόρτα και
ζμπαςε μζςα ςε ζνα δωμάτιο τον ιερζα. Ξαι ξαφνικά ο παπάσ βρζκθκε εκεί μόνοσ με τον
άρρωςτο. Σ άρρωςτοσ του ζδειξε με χειρονομίεσ τθν πόρτα και ζςκουξε:
- Φφγε από εδϊ! Υοιοσ ςε κάλεςε; Εγϊ είμαι άκεοσ και άκεοσ κα πεκάνω.
Σ παπάσ τα ζχαςε.
- Πα δεν ιρκα μόνοσ μου. Πε κάλεςε θ γριά.
- Υοια γριά; Εγϊ δεν ξζρω καμία γριά.
Σ παπάσ, κακϊσ ζςτεκε απζναντί του, είδε πάνω από το κεφάλι του αρρϊςτου μια
φωτογραφία με τθ γυναίκα που τον κάλεςε. Ενϊ του ζδειχνε το πορτραίτο του είπε:
- Ρα αυτι.
- Υοια αυτι; ζρεισ τι λεσ παπά; Αυτι είναι θ μάνα μου κι ζχει πεκάνει χρόνια τϊρα.
Για μια ςτιγμι πάγωςαν κι οι δφο. Αιςκάνκθκαν δζοσ. Σ άρρωςτοσ άρχιςε να κλαίει. Ξαι,
αφοφ ζκλαψε, ηιτθςε να εξομολογθκεί. Ξαι μετά κοινϊνθςε. Θ μθτζρα του είχε φροντίςει από
τον ουρανό να του δείξει το δρόμο τθσ ςωτθρίασ».
Εκτόσ από τθ μάνα που μασ γζννθςε, υπάρχει και μια άλλθ μθτζρα, θ Υαναγία μασ, που
είναι μθτζρα όλων των χριςτιανϊν κι θ οποία πρεςβεφει ςτον Ωιό τθσ για τθ ςωτθρία μασ, για
τθν προςταςία μασ.
-, «Παμαγία η Πξπσαΐσιςςα», Εμυαμίςειρ και θαύμασα σηρ Παμαγίαρ, εκδ. Ι. Μ. Παπακλήσξτ

Ἡ θαυματουργὴ Πορταΐτισσα, ἡ ἐξέχουσα μεταξύ τῶν θεομητορικῶν εἰκόνων τοῦ Ἄθω, ἦταν
ἀρχικὰ φυλαγμένη, καθώς διασώζει ἡ παράδοση, στὴ μικρασιατικὴ Νίκαια. Μιὰ εὐσεβής γυναίκα μέ
τὸν μοναχογιό της τὴν εἶχαν τοποθετήσει μέσα στὴν ἰδιόκτητη ἐκκλησία τους καὶ τὴν τιμοῦσαν.
τὰ χρόνια τῆς δεύτερης εἰκονομαχίας βασιλικοὶ κατάσκοποι ἀνακάλυψαν τὴν εἰκόνα καὶ
ἀπείλησαν τὴ γυναίκα πὼς θὰ τὴν σκοτώσουν ἂν δὲν τοὺς δωροδοκήσει. Ἐκείνη ὑποσχέθηκε ὅτι τὴν
ἑπομένη θὰ τοὺς ἔδινε τὰ χρήματα. Καὶ τὴ νύχτα, ἀφοῦ προσευχήθηκε μπροστὰ στὴν εἰκόνα, τὴ
σήκωσε μέ εὐλάβεια, κατέβηκε στὴν παραλία καὶ τὴν ἔριξε στὴ θάλασσα λέγοντας:
– Δέσποινα Θεοτόκε, ἐσύ ἔχεις τὴ δύναμη κι ἐμᾶς νὰ διασώσεις ἀπὸ τὴν ὀργὴ τοῦ βασιλιᾶ, ἀλλὰ
καὶ τὴν εἰκόνα σου ἀπὸ τὸν καταποντισμό.
Σότε πραγματικὰ ἔγινε κάτι θαυμαστό. Ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα στάθηκε ὄρθια στὰ κύματα καὶ
κατευθύνθηκε πρός τὴ δύση. υγκινημένη ἡ γυναίκα ἀπὸ τὸ γεγονὸς γυρίζει στὸν γιό της καὶ τοῦ
λέει:
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–Ἐγώ, παιδί μου, γιὰ τὴν ἀγάπη τῆς Παναγίας εἶμαι ἕτοιμη νὰ πεθάνω. Ἐσύ νὰ φύγεις. Νὰ πᾶς
στὴν Ἑλλάδα.
Φωρὶς ἀργοπορία τὸ παιδὶ ἑτοιμάστηκε καὶ ξεκίνησε γιὰ τὴ Θεσσαλονίκη, κι ἀπὸ κεῖ γιὰ τὸν
Ἄθωνα, ὅπου ἐμόνασε. ὰν μοναχὸς ἀσκήτεψε στὸν τόπο πού ἀργότερα ἱδρύθηκε ἡ μονὴ τῶν
Ἰβήρων. Αὐτὸ ἦταν οἰκονομία Θεοῦ, γιατὶ ἔτσι πληροφορήθηκαν οἱ ἄλλοι μοναχοὶ τὸ ἱστορικὸ τῆς
θαυματουργῆς εἰκόνας.
Πέρασε καιρός. Ὁ μοναχὸς ἀπὸ τὴ Νίκαια πέθανε, καὶ τὸ μοναστήρι τῶν Ἰβήρων ἱδρύθηκε καὶ
ὁλοκληρώθηκε. Ἦταν βράδυ, ὅταν οἱ μοναχοὶ ἀντίκρυσαν ἕνα παράξενο θέαμα: Ἕνα πύρινο στῦλο
πού ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴ θάλασσα κι ἔφθανε στὸν οὐρανό.
Σὸ ὅραμα συνεχίστηκε ἡμέρες καὶ νύχτες. Κατεβαίνουν οἱ ἀδελφοὶ στὴν παραλία καὶ βλέπουν
μέ θαυμασμὸ στὴ βάση τοῦ πύρινου στύλου μιὰ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. Ὅσο ὅμως τὴν πλησίαζαν
ἐκείνη ἀπομακρυνόταν. υγκεντρώθηκαν τότε στὴν ἐκκλησία καὶ παρακάλεσαν μέ δάκρυα τὸν
Κύριο νὰ χαρίσει στὸ μοναστήρι τους τὸν ἀνεκτίμητο αὐτὸ θησαυρό.
Μεταξύ τῶν μοναχῶν ὑπῆρχε ἕνας εὐλαβής ἀσκητής, πού λεγόταν Γαβριήλ. ᾿ αὐτὸν
παρουσιάζεται ἡ Παναγία καὶ τοῦ λέει:
– Νὰ πεῖς στὸν ἡγούμενο καὶ στούς ἀδελφούς ὅτι θὰ σᾶς παραδώσω τὴν εἰκόνα μου, γιὰ νὰ σᾶς
προστατεύει. Θὰ μπεῖς κατόπιν στὴ θάλασσα, θὰ περπατήσεις πάνω στὰ κύματα, κι ἔτσι θὰ
καταλάβουν ὅλοι τὴν εὔνοιὰ μου γιὰ τὸ μοναστήρι σας.
Ἔτσι κι ἔγινε. Ὁ π. Γαβριήλ περπάτησε πάνω στὴ θάλασσα σὰν σὲ στερεὰ γῆ, παρέλαβε μέ
εὐλάβεια τὴ θαυματουργὴ εἰκόνα καὶ ἐπέστρεψε στὴν παραλία. Ἐκεῖ συγκεντρωμένοι ὅλοι οἱ
μοναχοὶ τῆς ἐπιφύλαζαν τιμητικὴ ὑποδοχή. Ὕστερα τὴν παρέλαβαν καὶ τὴν τοποθέτησαν στὸ ἱερὸ
βῆμα τοῦ καθολικοῦ.
Ὅταν τὴν ἑπομένη ὁ ἐκκλησιαστικός πῆγε ν᾿ ἀνάψει τὰ καντήλια, ἡ εἰκόνα ἔλειπε. Ἐρεύνησε
παντοῦ καὶ τὴν ἀνακάλυψε στὸ τεῖχος, πάνω ἀπὸ τὴν πύλη τῆς μονῆς. τὴν ἐπανέφεραν στὸ
καθολικό, ἀλλὰ ἡ εἰκόνα ἔφυγε καὶ πάλι. Αὐτὸ ἐπαναλήφθηκε πολλές φορές. Σέλος ἡ Παναγία
παρουσιάζεται στὸν γέροντα Γαβριήλ καὶ τοῦ λέει:
– Νὰ πεῖς στούς ἀδελφούς νὰ μὴ μ᾿ ἐνοχλοῦν. Δέν ἦλθα ἐδῶ γιὰ νὰ φυλάγομαι ἀπὸ σᾶς, ἀλλὰ
νὰ σᾶς φυλάω. Ὅσοι ζεῖτε στὸ Ὄρος τοῦτο ἐνάρετα, νὰ ἐλπίζετε στὴν εὐσπλαχνία τοῦ Τἱοῦ μου.
Γιατί, ὅσο ὑπάρχει ἡ εἰκόνα μου μέσα στὴ μονὴ σας, ἡ χάρη καὶ τὸ ἔλεός Σου θὰ σᾶς ἐπισκιάζουν
πάντοτε.
Ὕστερα ἀπ᾿ αὐτὸ οἱ μοναχοὶ ἔχτισαν παρεκκλήσι κοντὰ στὴν πύλη κι ἐκεῖ τοποθέτησαν τὴν
ἱερὴ εἰκόνα.
Πράγματι ἡ Πορταΐτισσα, καθώς ὑποσχέθηκε, προστατεύει τὴ μονὴ καὶ οἰκονομεῖ κάθε της
ἀνάγκη.

Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
-τθν θλεκτρονικι προβολι (ppt «Ο Ακάκιςτοσ Υμνοσ»
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Παναγία Οδθγιτρια του Σιχβίνςκ» ( για παιδιά - μετάφραςθ
από τα Φωςικά: Ευγενία Ψιλιηζνκο –Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν
Κεςςαλονίκθσ) ςτο ςφνδεςμο:
http://www.youtube.com/watch?v=dtRple9YoJY&feature=relmfu
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Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Χέλμξτμε ύμμξτρ ςσημ Παμαγία μαρ!

Βρείτε φμνουσ προσ τθν Κεοτόκο από λειτουργικά βιβλία τθσ Εκκλθςίασ μασ (π.χ. από τον
Υαρακλθτικό Ξανόνα) και ψάλετε όλοι μαηί κάποιουσ από αυτοφσ ι από τουσ φμνουσ των ςς. 5960 του τετραδίου δραςτθριοτιτων για τα παιδιά.
Ππορείτε να μάκετε ςτα παιδιά το «ΣΘ ΤΠΕΡΜΑΧΩ», τον όμορφο και ςθμαντικό αυτόν φμνο
και να τον ψάλλετε όλοι μαηί, αντί άλλθσ προςευχισ, ςτο τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ.
Ση υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια,

Στην προστάτιδα στρατηγό ύμνους της νίκης,

ως λυτρωθείσα των δεινών

επειδή λυτρώθηκα από τον φοβερό κίνδυνο,
σαν ευχαριστία,

ευχαριστήρια

αποδίδω επίσημα σ' Εσένα (εγώ) η Πόλη Σου (η

αναγράφω σοι η πόλις ου, Θεοτόκε·

Κων/πολη), Θεοτόκε.

αλλ’ ως έχουσα το κράτος

Αλλά, καθώς έχεις δύναμη ακατανίκητη,

απροσμάχητον εκ παντοίων με κινδύνων
ελευθέρωσον, ίνα κράζω σοι·

λύτρωσέ με από κινδύνους κάθε είδους,
για να φωνάζω δυνατά σ' Εσένα:
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτη.

Φαίρε, νύμφη ανύμφευτε.

2. Σα ξμόμασα σηρ Παμαγίαρ:
Η Παναγία των Ρωμιών

«Σδθγιτρια, Πεςίτρια, Γοργοεπικοοσ, Ξοςμοςϊτειρα, ϋΑξιον Εςτί, Υρωτόκρονθ, Υαντάναςςα
αλλά και Υαντοβαςίλιςςα ςτο δικό τθσ Υεριβόλι, Ελεοφςα, Δεόμενθ, ϋΑμωμοσ, Υανάμωμοσ,
Ηωοδόχοσ Υθγι, ϋΑχραντοσ, Φόδον Αμάραντον, Ωπζρμαχοσ, όροσ Αλατόμθτον και μαηί, Πάνα,
Βρεφοκρατοφςα, Γαλακτοτροφοφςα, Δεόμενθ, Υλατυτζρα των Συρανϊν για να χωρζςει τον
Αχϊρθτο, μα και Υαναγία του Υάκουσ για να κρθνιςει τον Πονάκριβό Ψθσ, κι φςτερα πανταχοφ
παροφςα διά τθσ αγάπθσ Ψθσ, Βλαχερνίτιςςα, τθσ Ψινου, Εκατονταπυλιανι, Υορταΐτιςςα, Οιμνιά,
Χπθλιϊτιςςα, Χουμελά, Υαναγοφλα, Ξεχριά, του Ξάςτρου, Υάνταννοσ, Χοηοβιότιςςα, του Ξιπου
ι Ξθπουρόσ, Αλιχνιϊτιςςα, Ξορυφινι, Ππαλουκλιϊτιςςα, Ξφκκου. Επίςθσ, ςε ζνδειξθ μοναδικισ
αγάπθσ προσ το Υρόςωπό τθσ, ςτα χρόνια του Βυηαντίου ιταν και Υαναγία θ Ακθνιϊτιςςα (τθσ
Ακροπόλεωσ), κακϊσ ο Υαρκενϊνασ ζγινε ναόσ τθσ Υαρκζνου».
Διαβάςτε τισ ονομαςίεσ τθσ Υαναγίασ που υπάρχουν παραπάνω. Γνωρίηετε άλλεσ; Ξάκε
ομάδα να ςθμειϊςει όςεσ περιςςότερεσ ονομαςίεσ τθσ Υαναγίασ μπορεί. Γιατί θ Υαναγία ζχει
τόςα ονόματα; Ωπάρχουν πολλζσ… Υαναγίεσ;;

3.

Φπψμασίςσε σιρ εικόμερ σηρ Παμαγίαρ αοό έσξιμα ςφέδια!
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4. «Ζψγπαυίζξμσαρ μια εικόμα» - Ϋμαρ ξδηγόρ για οαιδιά
(Πελζτθ: Ανκι Βαλςαμάκθ, αγιογράφοσ / Πουςείο Ππενάκθ – Εκπαιδευτικά προγράμματα - Ακινα
1998)

Κα μποροφςαν και τα παιδιά να αςχολθκοφν με τθ ηωγραφικι μιασ εικόνασ, ακολουκϊντασ
μερικά απλοποιθμζνα ςτάδια που μασ προτείνει θ Ανκι Βαλςαμάκθ, αγιογράφοσ.
Τλικά που κα χρειαςτεί το κάκε παιδί:
 Χαρτί
ηωγραφικισ
(μπλοκ
 Διαβιτθσ
ακουαρζλασ)
 Βελόνα / καρφίτςα
 Χαρτί διαφανζσ
 Χυνδετιρεσ
 Πολφβι
 Χρϊματα τζμπερασ ι νερομπογιζσ
 Γόμα
(άςπρο, μαφρο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε)
Οδθγίεσ:
Βιμα 1ο: Ασ δοκιμάηουμε με κάποιον απλό τρόπο να φτιάξουμε τθν εικόνα τθσ Υαναγίασ, που
υπάρχει ςτο ςχζδιο 1.
Βιμα 2ο: Κα πρζπει αρχικά να φωτοτυπιςετε το ςχζδιο Ρο 2. Χτθ ςυνζχεια, κα πάρετε το
διαφανζσ χαρτί, κα το τοποκετιςετε πάνω ςτθ φωτοτυπία και κα τθν αντιγράψετε. Πε αυτόν
τον τρόπο κα ζχετε τισ βαςικζσ διαχωριςτικζσ γραμμζσ των χρωμάτων του κεφαλιοφ τθσ
Υαναγίασ.
Βιμα 3ο: Κα πάρετε μια χοντρι βελόνα και κα αρχίςετε ςιγά-ςιγά να τρυπάτε ςτο διαφανζσ
χαρτί το ςχζδιο, πάνω ςτισ γραμμζσ, τθ μια τρφπα πλάι ςτθν άλλθ (όπωσ ςτο ςχιμα Ρο 3). Αυτό
το διαφανζσ χαρτί ςτθ γλϊςςα των αγιογράφων είναι το ανκίβολο. Κα τοποκετιςετε το
τρυπθμζνο διάφανο χαρτί πάνω ςτο χοντρό χαρτί από μπλοκ ακουαρζλασ, ςτο οποίο πρόκειται
να ηωγραφίςετε τθν εικόνα, και κα το ςτερεϊςετε ςτισ άκρεσ με ςυνδετιρεσ για να μζνει
ςτακερό. Κα ρίξετε ζνα κομμάτι μπαμπάκι, ςκόνθ από τθ μφτθ του μολυβιοφ ςασ. Κα τρίψετε με
το μπαμπάκι το μπροςτινό μζροσ του διαφανοφσ χαρτιοφ. Κα βγάλετε τουσ
ςυνδετιρεσ και το ανκίβολο και κα δείτε πωσ το πρόςωπο τθσ Υαναγίασ ζχει
αποτυπωκεί ςτο χαρτί τθσ ηωγραφικισ. Ψϊρα χρειάηεται ο διαβιτθσ. Κα βρείτε
το κζντρο του κφκλου, δθλ. του κεφαλιοφ τθσ Υαναγίασ και κα γράψετε το
φωτοςτζφανο.
Βιμα 4ο: Ιρκε θ ϊρα για το χρωμάτιςμα. Υάρτε τα χρϊματα, ανακατζψτε
τα με λίγο νερό και ξεκινιςτε τθ ηωγραφικι, καλφπτοντασ όλθ τθν επιφάνεια,
χωρίσ να αφινετε κενά. Πε το κίτρινο χρϊμα κα περάςετε το φωτοςτζφανο. Πε το κόκκινο
χρϊμα κα ηωγραφίςετε το μαφόριο τθσ Υαναγίασ. Πε το μπλε το μαντίλι και τον
χιτϊνα. Χτα ςιρίτια βάλτε πορτοκαλί, που κα γίνει ανακατεφοντασ το κόκκινο με
το κίτρινο. Για τθν επιφάνεια του προςϊπου κα ανακατζψετε καφζ με άςπρο. Ψο
αποτζλεςμα κα μποροφςε να μοιάηει με το Ρο 4.
Βιμα 5ο: Πε ζνα ςκοφρο μολφβι ι μαρκαδόρο, κα προςκζςετε τισ γραμμζσ
που ξεχωρίηουν μεταξφ τουσ τα χρϊματα και κα ςχεδιάςετε τα χαρακτθριςτικά
του προςϊπου (μάτια, μφτθ, ςτόμα), όπωσ ςτο ςχζδιο Ρο 5.
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Βιμα 6ο: Για να τελειϊςει θ εικόνα χρειάηεται να προςκζςετε κάποια
χρϊματα πιο ανοιχτά και να ηωγραφίςετε τα ςιρίτια. Ζτςι, λοιπόν, πάνω από το
κόκκινο χρϊμα του μαφόριου τθσ Υαναγίασ κα βάλετε πινελιζσ από ζνα πιο
ανοιχτό κόκκινο, που κα γίνει προςκζτοντασ ςτο κόκκινο λίγο άςπρο. Ψο ίδιο
επαναλάβετε με το μπλε χρϊμα, που κα προςκζςετε λίγο άςπρο. Ψα ςιρίτια κα
τα ηωγραφίςετε εάν ςτο κίτρινο χρϊμα προςκζςετε λίγο άςπρο. Κα πρζπει
πάντοτε, βζβαια, να περιμζνετε να ςτεγνϊςουν τα προθγοφμενα χρϊματα για
να προςκζςετε τα άλλα από πάνω.
5. Memory με εικόμερ σηρ Παμαγίαρ (βλ. εποπτικό υλικό)
6. σξλίζξτμε σξ φπιςσξτγεμιάσικξ δέμσπξ ή σξ οαπαδξςιακό γιξπσιμό καπάβι μαρ
Εξθγοφμε ςτα παιδιά ότι από τισ 15 Ροεμβρίου άρχιςε θ ςαρακοςτι των Χριςτουγζννων και
το Χαρανταλείτουργο ι «Χαραντάρι», δθλ. για 40 θμζρεσ (15/11 – 25/12, Χριςτοφγεννα) κάκε
πρωί, πολφ νωρίσ, γίνεται Κεία Οειτουργία και διαβάηει ο Λερζασ πολλά ονόματα Χριςτιανϊν που
ηουν ι ζχουν «κοιμθκεί» (πεκάνει).

τμοεπάςμασα:
Θ Υαναγία ςυνδζει τον ουρανό και τθ γθ, όπωσ θ «κλίμακα» (ςκάλα) που είδε ςτο όνειρό
του ο Λακϊβ.
Πζςω Αυτισ κατζβθκε ο Κεόσ ςτθ γθ, αφοφ γζννθςε τον Ωιό Ψου.
Τμωσ γίνεται και ςκάλα που μεταφζρει τισ προςευχζσ των ανκρϊπων ςτο Κεό και Ψον
παρακαλεί για χάρθ μασ. Ασ ηθτάμε, λοιπόν, τθ μεςιτεία Ψθσ!

Πηγέρ τλικξύ:

- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
- Πουςείο Ππενάκθ, Δανειςτικι μουςειοςκευι «Ψο βαλιτςάκι του αγιογράφου»
- «Υαραδείςου νοςταλγοί». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2012
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τμάμσηςη 7η
Ημεπξμημία: 24 -25 Νξεμβπίξτ 2012

Ϋμαρ αληθιμά ςξυόρ Βαςιλιάρ:
Ο Ππξυήσηρ ξλξμώμσαρ!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά το πρόςωπο και τθν ιςτορία του Υροφιτθ και Βαςιλιά Χολομϊντα,
κακϊσ και τθν παροιμιϊδθ ςοφία του
2. Ρα κατανοιςουν τθν αξία τθσ ανκρϊπινθσ ςοφίασ και γνϊςθσ για τθν πρόοδο του ανκρϊπου
και ότι θ ςπουδι και ο αγϊνασ για τθ μόρφωςθ ζχει τθν ευλογία του Κεοφ
3. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν παράλλθλα ότι δεν αρκεί από μόνοσ του ο ανκρϊπινοσ νουσ για τθν
ευτυχία του ανκρϊπου, αλλά απαιτείται και ο φωτιςμόσ του Κεοφ
4. Ρα γνωρίςουν τθ μορφι και τθ ςοφία τθσ Αγίασ Πεγαλομάρτυροσ Αικατερίνθσ
5. Ρα μάκουν και να εξαςκθκοφν ςτθν αναηιτθςθ χωρίων τθσ Αγίασ Γραφισ
6. Ρα αξιολογιςουν τθν Αγία Γραφι ωσ πθγι τθσ αλθκινισ Χοφίασ, του Οόγου του Κεοφ
Αυήγηςη:
i. Γϋ Βας. 1,1 – 3,28
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ζζ. 266-268

ύμσξμα ςφόλια:
Σ βαςιλιάσ Χολομϊντασ είχε το ιδιαίτερο χάριςμα τθσ ςοφίασ, τθσ ςφνεςθσ, τθσ διάκριςθσ
ανάμεςα ςτο καλό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο. Χρειάηεται ιδιαίτεροσ φωτιςμόσ από το
Κεό γι’ αυτό!
Θ ανκρϊπινθ ςοφία δεν φτάνει. Ξαλζσ είναι οι γνϊςεισ. Χίγουρα είναι απαραίτθτεσ για
τθν πρόοδο του ανκρϊπου. Δίχωσ αυτζσ, κα ηοφςαμε ακόμα ςε ςπθλιζσ και κα βλζπαμε με το
φωσ του λυχναριοφ. Εκείνο όμωσ που τουσ δίνει αξία είναι θ ουςιαςτικι γνϊςθ. Θ γνϊςθ τθσ
Αλικειασ του Κεοφ όμωσ κάνει τον άνκρωπο πραγματικά ςοφό.
Θ Χάρθ και ο φωτιςμόσ του Κεοφ ζρχονται ςτον άνκρωπο που Ψον αγαπάει και αγωνίηεται
να ηει κατά Κεόν.
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Θ αλθκινι Χοφία είναι Υρόςωπο. Είναι ο ίδιοσ ο Χριςτόσ που φανερϊκθκε –
αποκαλφφκθκε ςτον κόςμο. Θ Αλικεια τθσ Υίςτθσ δεν είναι ανκρϊπινο καταςκεφαςμα, αλλά
αποκάλυψθ Κεοφ. Ξίνθςθ του Κεοφ προσ τον άνκρωπο!
Ψθν αποκαλυμμζνθ Αλικεια του Κεοφ αποτφπωςαν ςτθν Αγία Γραφι οι Υροφιτεσ και οι
ςυγγραφείσ τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ, κακϊσ και οι Άγιοι Απόςτολοι ςτθν Ξαινι Διακικθ. Είναι θ
μία από τισ δφο πθγζσ τθσ Υίςτθσ μασ (μαηί με τθν Λερά Υαράδοςθ τθσ Εκκλθςίασ μασ) θ Αγία
Γραφι και ς’αυτιν μποροφμε να ανακαλφψουμε τον πιο πολφτιμο κθςαυρό! Φτάνει να τθ
μελετάμε!
Χτθν Εκκλθςία δεν ιςχφει το «πίςτευε και μθ ερεφνα!»Αντίκετα, ο ίδιοσ ο Χριςτόσ μασ
προτρζπει: «Ερευνάτε τασ Γραφάσ!» (Λω. 5,39)
Χτα χρόνια του Βυηαντίου πολλοί ναοί αφιερϊνονταν ςτθν «του Κεοφ Χοφία», ςτο
Υρόςωπο του Χριςτοφ δθλαδι και όχι ςτθν Αγία μάρτυρα Χοφία, όπωσ νομίηουν πολλοί. Υιο
γνωςτόσ ο περίλαμπροσ Ραόσ τθσ του Κεοφ Χοφίασ ςτθ Βαςιλεφουςα, τθν Ξωνςταντινοφπολθ, θ
«Πεγάλθ Εκκλθςία», ο ςπουδαιότεροσ Ραόσ τθσ Σρκοδοξίασ!
Αυτζσ τισ μζρεσ θ Εκκλθςία μασ τιμά τθ μνιμθ τθσ Αγίασ Πεγαλομάρτυροσ Αικατερίνθσ,
τθν οποία αποκαλοφμε «Υάνςοφθ», διότι είχε ςπουδάςει τισ πιο γνωςτζσ τότε επιςτιμεσ,
πράγμα ςπάνιο για μια γυναίκα. Υροτίμθςε όμωσ να αγαπιςει περιςςότερο τθν αλθκινι Χοφία,
τον Χριςτό. Υαρόλο που αν Ψον αρνιόταν κα είχε μια άνετθ και λαμπρι ηωι, εκείνθ προτίμθςε το
μαρτυρικό κάνατο, ωσ «Ρφμφθ Χριςτοφ».
Ανάμεςα ςτουσ Αγίουσ και τουσ Διδαςκάλουσ τθσ Εκκλθςίασ και του Γζνουσ μασ
ξεχωρίηουν οι μορφζσ των Αγίων Ψριϊν Λεραρχϊν, που ιταν οι Άγιοι Βαςίλειοσ ο Πζγασ,
Αρχιεπίςκοποσ Ξαιςαρείασ, Γρθγόριοσ ο Κεολόγοσ, Αρχιεπίςκοποσ Ξωνςταντινουπόλεωσ και
Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ, Αρχιεπίςκοποσ Ξωνςταντινουπόλεωσ επίςθσ. Ξαι οι τρεισ είχαν πίςτθ
μεγάλθ, ςοφία και μόρφωςθ ςπάνια για τθν εποχι τουσ, αφοβία μπροςτά ςτουσ ιςχυροφσ
άρχοντεσ, αγάπθ και φιλανκρωπία και είχαν καταβάλει ςπουδαίο αγϊνα για τθν ςωτθρία των
ψυχϊν και τον κρίαμβο τθσ Βαςιλείασ του Κεοφ. Ξαι οι τρεισ κατάφεραν να ςυνδυάςουν τθν
ςοφία του κόςμου τοφτου, και μάλιςτα τθν ελλθνικι, με τθν ορκόδοξθ πίςτθ ςτον Χωτιρα
Χριςτό.
Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Γιατί να κουράηεται κανείσ να διαβάηει; Δεν αρκεί να παρακαλεί το Κεό να τον φωτίςει;
2. Υροςπακιςτε να ρκείτε ςτθ κζςθ τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ: νζα, όμορφθ, μορφωμζνθ,
πλοφςια... Γιατί να προτιμιςει το μαρτφριο;Ψι κα κάνατε ςτθ κζςθ τθσ;
3. Ωπάρχουν όρια ςτθ γνϊςθ; Πζχρι ποφ μπορεί να φτάςει ςπουδάηοντασ και μελετϊντασ το
ανκρϊπινο μυαλό; Γίνεται να μάκει τα πάντα ο άνκρωποσ;
4. Υοιοσ μασ διαβεβαιϊνει ότι είναι αξιόπιςτα όςα διαβάηουμε ςτθν Αγία Γραφι και όχι
επινοιςεισ των Αποςτόλων και των Υροφθτϊν;
5. Ψι ςθμαίνει ότι είναι προςτάτεσ τθσ Υαιδείασ και των Γραμμάτων;
6. Υολλοί υποςτθρίηουν ότι πιςτεφουν ςτον Χριςτό και ακολουκοφν τθν Εκκλθςία μόνο
άνκρωποι απλοϊκοί και αγράμματοι. Χυμφωνείτε/ Διαφωνείτε; Χυηθτιςτε.
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Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Υοιόσ μεταξφ ςασ είναι αλθκινά ςοφόσ και επιςτιμονασ, φωτιςμζνοσ από τον Κεόν
άνκρωποσ; Ασ το δείξθ όχι μόνο με τα λόγια του, αλλά προ παντόσ και κυρίωσ με τα ενάρετα ζργα
του καλοφ του βίου, με πραότθτα, τθν οποία χαρίηει ςτον άνκρωπον θ αλθκινι ςοφία. Εάν όμωσ
ζχετε πικρι ηθλοφκονία μεταξφ ςασ, φατριαςμοφσ, αντικζςεισ και εριςτικό πνεφμα ςτθν καρδιά
ςασ, να μθν υπερθφανεφεςκε ότι είςτε ανϊτεροι από τουσ άλλουσ και ψεφδεςκε ζτςι ενάντια
ςτθν αλικεια.
Αυτι θ ανόθτθ υπερθφάνεια ότι είςτε ςοφοί, δεν είναι θ κεία ςοφία, που κατεβαίνει από τον
ουρανό, αλλά είναι ςοφία επίγεια, ςαρκικι και εμπακισ, δαιμονικι. Διότι όπου υπάρχει
ηθλοφκονία και φατριαςμόσ και εριςτικότθσ, εκεί επικρατεί ακαταςταςία και αναταραχι και
κάκε φαφλο πράγμα.
Θ ςοφία όμωσ που δίνεται εκ των άνω, από το Κεό, πρϊτα είναι κακαρι και αμόλυντθ από
κακετί φαφλο και αμαρτωλό, ζπειτα είναι ειρθνικι και ειρθνοποιόσ, επιεικισ, ςυγκαταβατικι με
τθν άγνοια και τισ αδυναμίεσ των άλλων, πρόκυμθ να υποτάςςεται ςτθν αλικεια, γεμάτθ από
ευςπλαγχνία και από αγακά ζργα, απαλλαγμζνθ από αμφιβολίεσ και ολιγοπιςτία, κακαρι και
αμόλυντθ από κάκε υποκριςία.
Σ δε καρπόσ τθσ αγιότθτασ και κάκε αρετισ ςπζρνεται ςτισ καρδιζσ των ανκρϊπων ειρθνικά
από όςουσ επιηθτοφν τθν ειρινθ».
(Λακ. 3, 13 -18)
«Ἀρχή σοφίας, φόβος Κυρίου»

«Θ βάςθ τθσ ςοφίασ είναι ο ςεβαςμόσ προσ τον Ξφριο!» (Υρμ. 1, 7)
«Ερευνάτε τας Γραφάς!» (Λω. 5,39)

 Σλόκλθρα τα βιβλία τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ:
Υαροιμίαι Χολομϊντοσ
Εκκλθςιαςτισ
Χοφία Χολομϊντοσ
Χοφία Χειράχ
Παπάλληλα κείμεμα:
Ιψςήυ Αγαοησόρ, «Αικασεπίμα», Τοέπξφερ Νεαμικέρ Μξπυέρ, εκδ. Υψσξδόσερ

Αρχοντοποφλα ιταν. Ξαι ηοφςε ανάμεςα ςτουσ άρχοντεσ τθσ Αλεξάνδρειασ. Σι γονείσ τθσ
φρόντιςαν να τθσ δϊςουν τθν καλφτερθ μόρφωςθ, όπωσ ταίριαηε ςτα παιδιά των πλουςίων τθσ
εποχισ. Ζμακε πολλά και για πολλζσ επιςτιμεσ.
Εκείνο όμωσ που πόκθςε περιςςότερο να μάκει ιταν τα λόγια ενόσ Δαςκάλου, που κάποτε
ςταυρϊκθκε για να ςϊςει τον κόςμο από τθν αμαρτία –όπωσ μια υπθρζτριά τθσ τισ είχε πει.
Λθςοφ Χριςτό τον ζλεγαν. Ξι θ Αικατερίνα -που το όνομά τθσ ςιμαινε «αγνι, κακαρι κι ωραία»ρϊτθςε πολλά γι’ Αυτόν. Ξαι πιρε απαντιςεισ κι απ’ τθν δοφλθ τθσ, που τϊρα πιά ςαν αδερφι
τθσ τθν ζνοιωκε, κι από ζναν γζροντα, που είχε βγει ςτα περίχωρα τθσ μεγάλθσ πόλθσ για ν’
αςκθτζψει.
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Ζνα βράδυ είδε θ κοπζλα ςτ’ όνειρό τθσ μια γυναίκα πεντάμορφθ και δίπλα τθσ ζνα
παλικάρι, που όμοιο του δεν είχε ξαναδεί. Θ γυναίκα εκείνθ παρακαλοφςε τον Ωιό τθσ να δεχκεί
τθν Αικατερίνα για νφφθ Ψου. Ψου μιλοφςε για τισ χάρεσ τθσ, τθν μόρφωςι τθσ κι ακόμα, για τθν
αγάπθ τθσ για ‘Ξείνον. Πα ο νζοσ αρνικθκε και ηιτθςε να βαπτιςκεί πρϊτα θ νζα ςτ’ Τνομά
Ψου. Χαν ξφπνθςε εκείνθ, τα είπε όλα ςτθν πιςτι υπθρζτριά τθσ. Ξι εκείνθ τθν οδιγθςε ςτουσ
ιερείσ. Χαν ζλαβε το Άγιο Βάπτιςμα θ Αικατερίνα, το ίδιο βράδυ, ξανάδε ςτον φπνο τθσ τθν
όμορφθ Πάνα με τον Γιο τθσ. Ψϊρα ο νζοσ δεχόταν να κάνει «νφμφθ» Ψου τθν Αικατερίνα. Ξαι
για επιβεβαίωςθ, τθσ φόρεςε ζνα ολόχρυςο δαχτυλίδι. φπνθςε θ Αικατερίνα και… Πυςτιριο!
Φοροφςε το δαχτυλίδι εκείνο, που είχε δει ςτ’ όνειρό τθσ. Ξατάλαβε, τότε, πόςο ηωντανι είναι θ
Υίςτθ του Χριςτοφ κι ζνοιωςε πωσ άξιηε που είχε περιφρονιςει τθν πίςτθ των ειδϊλων.
Ψο ζμακε κι ο ειδωλολάτρθσ βαςιλιάσ. Πα για να μθν τιμωριςει τθν αρχοντοποφλα, όπωσ
ζκανε με τουσ άλλουσ Χριςτιανοφσ, κάλεςε τουσ πενιντα ςοφότερουσ άντρεσ τθσ Αλεξάνδρειασ
ελπίηοντασ ότι εκείνοι κα τθσ άλλαηαν γνϊμθ. Αλλοίμονο! Τχι μονάχα δεν κατόρκωςαν να
πάρουν με το μζροσ τουσ τθν Αικατερίνα, μα ζγιναν κι εκείνοι πιςτοί του Χριςτοφ.
Σργιςμζνοσ ο βαςιλιάσ προςτάηει να τουσ κανατϊςουν. Για τθν Αικατερίνα ετοιμάηει
βαςανιςτιρια, μιπωσ και τθν μεταπείςει. Πζχρι και ςε ξφλινο τροχό, που είχε πάνω του
κοφτερά μαχαίρια βάηει τθν μάρτυρα. Χχίηονται οι ςάρκεσ τθσ, όμωσ εκείνθ μζνει πιςτι ςτο
Ρυμφίο Ψθσ, Λθςοφ Χριςτό.
Χτο τζλοσ, αποκεφαλίηεται. Σ Χριςτόσ τθν ςτεφανϊνει με μαρτυρικό ςτεφάνι κι οι Άγγελοι
μεταφζρουν το άγιο ςϊμα τθσ ςτο όροσ Χινά. Εκεί βρίςκεται το λείψανό τθσ μζχρι και ςιμερα. Σι
Χριςτιανοί όλοι με πίςτθ το αςπάηονται και υμνοφν με ςεβαςμό τθ «Ρφμφθ του Χριςτοφ» για
περίπου 1700 χρόνια.
Οι βίξι σψμ Αγίψμ Σπιώμ Ιεπαπφώμ


Ϊγιξρ Βαςίλειξρ ξ Μέγαρ, Απφιεοίςκξοξρ Καιςαπείαρ

Γεννικθκε το 329 από ευςεβείσ γονείσ, τον Βαςίλειο, που καταγόταν από τον Υόντο, και τθν
Εμμζλεια, που καταγόταν από τθν Ξαππαδοκία. Ζηθςε και ζδραςε ςτα χρόνια του βαςιλιά
Συάλθ, ςτον οποίο και απζδειξε ότι ο Άρειοσ ιταν αιρετικόσ. Χποφδαςε πολλζσ από τισ γνωςτζσ,
τότε, επιςτιμεσ. Πζχρι και ςτθν Ακινα ζφταςε μαηί με τον φίλο του, Άγιο Γρθγόριο τον Κεολόγο,
για να ςπουδάςουν φιλοςοφία. Ψο 370 ζγινε Αρχιεπίςκοποσ ςτθν Ξαιςάρεια τθσ Ξαππαδοκίασ.
Εκεί ζδωςε πολλοφσ αγϊνεσ για χάρθ τθσ Σρκόδοξθσ πίςτθσ. Πζχρι και τον ίδιο τον ζπαρχο
εξζπλθξε. Ζγραψε πάρα πολλά κεολογικά, φιλοςοφικά και κοινωνικά ζργα. Πε αυτά, πολζμθςε
τισ δοξαςίεσ των αιρετικϊν και δίδαξε ςτο ποίμνιό του τθν αλθκινι πίςτθ και πϊσ πρζπει να ηουν
οι Χριςτιανοί. Ιταν πράγματι αςκθτισ.
Ξι ακόμθ, ιταν εξαιρετικά φιλάνκρωποσ και ελειμων. Πε απλοχεριά ςκόρπιηε τθν αγάπθ του
ςτουσ εμπερίςτατουσ ςυνανκρϊπουσ του. Τχι μονάχα ςτα λόγια, αλλά και ζμπρακτα, υλικά.
Μδρυςε γι’ αυτό τθν «Βαςιλειάδα», δθλαδι μια ςειρά από φιλανκρωπικά ιδρφματα –γθροκομεία,
ορφανοτροφεία, πτωχοκομεία κ.ά.- που είχαν ςκοπό να λιγοςτζψουν τον πόνο των ανκρϊπων.
«Εκοιμικθ» ςε μικρι ςχετικά θλικία: μόλισ 49 ετϊν.
Χτθν οικογζνεια του Πεγάλου Βαςιλείου ανικουν άλλοι 8 Άγιοι τθσ Εκκλθςίασ μασ: θ γιαγιά
του, Πακρίνα, ο πατζρασ του, Βαςίλειοσ, θ μθτζρα του, Εμμζλεια και τα αδζρφια του, Πακρίνα,
Γρθγόριοσ επίςκοποσ Ρφςςθσ, Υζτροσ, Ραυκράτιοσ και Κεοςζβεια!
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Ϊγιξρ Γπηγόπιξρ ξ Θεξλόγξρ, Απφιεοίςκξοξρ Κψμςσαμσιμξτοόλεψρ

Γεννικθκε το 329 ςτθν Αριανηό τθσ Ξαππαδοκίασ από ειδωλολάτρεσ γονείσ, τον Γρθγόριο και
τθ Ρόννα. Πετά από τθ γζννθςθ του Γρθγορίου και τον φωτιςμό του Αγίου Υνεφματοσ, γίνονται
Χριςτιανοί και βαπτίηονται.
Ψα εγκφκλια γράμματα διδάςκεται ςτθ Ραηιανηό, ενϊ τθ μζςθ εκπαίδευςθ ςτθν Ξαιςάρεια.
Εκεί γνωρίηεται με τον ςυμμακθτι του, Π. Βαςίλειο. Χτθ ςυνζχεια, φοιτά κοντά ςε φθμιςμζνουσ
δαςκάλουσ τθσ ρθτορικισ και τθσ φιλοςοφίασ και τζλοσ, ςτο Υανεπιςτιμιο των Ακθνϊν.
Επιςτρζφοντασ ςτθν πατρίδα του, χειροτονείται πρεςβφτεροσ από τον πατζρα του, που είχε
ιδθ γίνει επίςκοποσ Ραηιανηοφ. Σ Άγιοσ προτιμά τθ γαλινθ και τθν θρεμία και αναχωρεί για ζνα
θςυχαςτιριο ςτον Υόντο, κοντά ςτον φίλο του, Βαςίλειο. Σι κερμζσ όμωσ παρακλιςεισ των
δικϊν του, τον κάνουν να επιςτρζψει ςτθν πατρίδα του και να τεκεί ξανά ςτθν υπθρεςία τθσ
Εκκλθςίασ. Πια ςειρά κανάτων πλθγϊνουν τθν ψυχι του. Υεκαίνουν ο αδελφόσ του Ξαιςάριοσ,
θ αδελφι του Γοργονία, ο πατζρασ του και τζλοσ, θ μθτζρα του.
Χτθ ςυνζχεια πθγαίνει ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ. Εκεί, με τον πιο μαχθτικό τρόπο
υπεραςπίηεται τθν Σρκοδοξία απζναντι ςτουσ Αρειανοφσ. Εκλζγεται Υατριάρχθσ
Ξωνςταντινουπόλεωσ, όμωσ ςφντομα παραιτείται και αναχωρεί για τθν πατρίδα του, τθν
Αριανηό, όπου εκοιμικθ ειρθνικά.
Άφθςε πλοφςιο ςυγγραφικό ζργο με δογματικά, ερμθνευτικά, θκικά και αςκθτικά ζργα,
επιτάφιουσ λόγουσ, φμνουσ και ποιιματα. Για τθν όλθ του παρουςία, θ Εκκλθςία τον ονόμαςε
«Κεολόγο».


Ϊγιξρ Ιψάμμηρ ξ Φπτςόςσξμξρ, Απφιεοίςκξοξρ Κψμςσαμσιμξτοόλεψρ

Γεννικθκε ςτθν Αντιόχεια από ευςεβείσ Χριςτιανοφσ, τον Χεκοφνδο και τθν Ανκοφςα. Ευφυισ
κακϊσ ιταν διακρίκθκε ςτισ επιςτιμεσ και τα Γράμματα. Σ δάςκαλόσ του ςτθν Φθτορικι, ο
ειδωλολάτρθσ Οιβάνιοσ, τον προόριηε για διάδοχό του.
Λδιαίτερα αςχολικθκε με τθν μελζτθ των Αγίων Γραφϊν. Τταν ολοκλιρωςε τισ ςπουδζσ του
και μετά τον κάνατο τθσ μθτζρασ του, αποφάςιςε να αφοςιωκεί ςτον μοναχικό βίο. Υιγε ςτθν
ζρθμο και επιδόκθκε ςτθν άςκθςθ και ςτθν προςευχι.
Τταν επζςτρεψε ςτθν Αντιόχεια, χειροτονικθκε διάκονοσ από τον Υατριάρχθ Πελζτιο. Χε ζξι
χρόνια ζγινε πρεςβφτεροσ και με αίτθμα του βαςιλιά, του κλιρου και του λαοφ -παρ’ όλο που ο
ίδιοσ δεν ικελε- ζγινε Υατριάρχθσ Ξωνςταντινουπόλεωσ. Ωπιρξε ζξοχοσ ποιμζνασ, αλλά και
ερμθνευτισ των ιερϊν Γραφϊν. Άφθςε ανεκτίμθτο ςυγγραφικό ζργο.
Επειδι όμωσ ςυγκροφςτθκε με τθν αυτοκράτειρα Ευδοξία, οδθγικθκε ςτθν εξορία τρεισ
φορζσ. Ψθν τελευταία φορά, κακϊσ δεν άντεχε πλζον τισ ταλαιπωρίεσ και τισ κακουχίεσ τθσ
εξορίασ, εξεδιμθςε προσ τον Ξφριο, ενϊ βριςκόταν ςτον Ξουκουςό τθσ Αρμενίασ.
Μια οπξςετφή για σημ αληθιμή ςξυία: Η ετφή εοί ση εμάπνει μαθημάσψμ εμ σξιρ ςφξλείξιρ ςε
μεξελλημική αοόδξςη

Ξφριε και Κεζ μασ, Εςφ που κατοικείσ μζςα ςτο απρόςιτο φωσ, Εςφ που είςαι θ πθγι τθσ
ςοφίασ και τθσ γνϊςεωσ, Εςφ που δίδαξεσ ςτον ςοφό Χολομϊντα τθν ςοφία και με τθν
επιφοίτθςθ του Υαναγίου Υνεφματοσ ζκανεσ τουσ ψαράδεσ, κιρυκεσ του Ευαγγελίου,

79

διδαςκάλουσ και Αποςτόλουσ Χου, Εςφ Ξφριε, που είπεσ από το ςκοτάδι να λάμψει το φωσ,
κάνε να λάμψει μζςα ςτισ καρδιζσ όςων διδάςκουν και όςων διδάςκονται ςε αυτό το Χχολείο θ
επίγνωςθ τθσ Αλικειασ και το αιϊνιο Φωσ Χου. Δϊςε ςε αυτοφσ πνεφμα ςοφίασ, πνεφμα
ςυνζςεωσ. Φϊτιςε τα μάτια τθσ ψυχισ τουσ, ϊςτε να γνωρίηουν και να πράττουν το κζλθμά Χου.
Ανάδειξζ τουσ παιδιά του Φωτόσ, που κα καρποφοροφν με τα ζργα τουσ το αγακό και κα
αυξάνουν με τθν Χοφία που ζρχεται Άνωκεν, από Εςζνα, με τισ πρεςβείεσ τθσ παναχράντου και
παναμϊμου Πθτζρασ Χου, των Αγίων ενδόξων και πανευφιμων Αποςτόλων, των Αγίων ενδόξων
Λεραρχϊν και Σικουμενικϊν Διδαςκάλων Βαςιλείου του Πεγάλου, Γρθγορίου του Κεολόγου και
Λωάννου του Χρυςοςτόμου και πάντων των Αγίων. Αμιν.
Μήμτμα εβ. Μησπξοξλίσξτ Λετκάδξρ και Ιθάκηρ κ. Θεξυίλξτ για σημ εξπσή σψμ Αγίψμ Σπιώμ
Ιεπαπφώμ έσξτρ 2009:

Ἀγαπητοί μου ἐκπαιδευτικοί καί γονεῖς, Πολυαγαπημένα μας παιδιά,
Ἡ Ἱστορία ἔχει σέ κάθε ἐποχή φωτεινούς ἀνθρώπους, πού ἀποτελοῦν τούς φάρους, τούς ὁδηγούς, τόσο
γιά τήν δική τους, ὅσο καί γιά τίς μετέπειτα γενεές. Σρεῖς τέτοιες φωτεινές προσωπικότητες, τούς Ἁγίους Σρεῖς
Ἱερᾶρχες, ἑορτάζουμε σήμερα ὡς προστᾶτες τῆς Παιδείας μας. Δέν ἑορτάζουμε τή μνήμη τους, ἀλλά
πραγματοποιοῦμε τή σύναξή τους, δηλ. τήν τιμητική μνεία τῶν κατορθωμάτων τῆς ἁγίας πολιτείας τους σέ
μιά κοινή ἑορτή.
Οἱ τρεῖς αὐτοί οἰκουμενικοί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας εἶχαν λάβει πλούσια ἑλληνική παιδεία, ἡ
ὁποία ἦταν ἕνας ἀπό τούς κύριους παράγοντες πού τούς ἔδωσαν τήν ἱκανότητα νά καταστοῦν μεγάλοι
διδάσκαλοι τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Ἡ Ἐκκλησία καί τό Γένος μας μέ σεβασμό καί εὐλάβεια τιμοῦν αἰῶνες
τώρα τήν ἱερή μνήμη αὐτῶν τῶν τριῶν μεγίστων Πατέρων, πού ἀνεδείχθησαν σοφοί παιδαγωγοί καί ἀσκητές
καί πού ἐργάσθηκαν σκληρά, γιά νά παραδοθεῖ σ’ ἐμᾶς ἀμόλυντη ἡ χριστιανική ἠθική καί φιλοσοφία.
Ἀντιμετώπισαν κινδύνους καί ἀπειλές θανάτου, ἀλλά ἔμειναν σταθεροί στήν πίστη.
Ἐάν σκοπός τῆς μορφώσεως εἶναι αὐτό πού σημαίνει ἡ κυριολεκτική ἔννοια τῆς λέξεως, δηλ. τό νά
ἀποκτήσουμε «μορφή», χαρακτῆρα ἀντάξιο τῆς λογικότητας ἤ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειάς μας, οἱ Σρεῖς
Ἱερᾶρχες ὑπῆρξαν οἱ κατεξοχήν «μορφωμένοι» ἄνθρωποι. υνεδύασαν ἁρμονικώτατα τήν κοσμική παιδεία
μέ τήν κατά Θεόν σοφία, τήν ἄρτια ἐπιστημονική κατάρτιση μέ τήν ἁγιότητα.
Οἱ ὁλοκληρωμένες προσωπικότητές τους δίνουν σέ ὅλους μας ἕνα σημαντικό μήνυμα: τονίζουν τήν
ἀνάγκη τῆς χριστοκεντρικῆς Παιδείας, σέ μιά ἐποχή πού τά κοινωνικά πρότυπα ἀπαιτοῦν ἀπόκτηση
γνώσεων, προκειμένου νά καταξιωθεῖ κανείς κοινωνικά.
Οἱ μορφές τῶν Σριῶν Ἱεραρχῶν ὑπογραμμίζουν τήν τεράστια διαφορά μεταξύ τοῦ ἀνθρώπου, πού ἔχει ὡς
ἐπίκεντρο τῆς ζωῆς του τόν ἑαυτό του, καί ἐκείνου πού στηρίζεται στήν Εὐαγγελική Ἀλήθεια, ἡ ὁποία
ἀποδέχεται ἤ ἱκανοποιεῖ κάθε χαρακτῆρα καί φυσιογνωμία, σέ κάθε περίσταση ἤ ἐποχή καί θεραπεύει τήν
πανανθρώπινη δυστυχία, γιατί εἶναι θεία· πηγάζει ἀπό τόν Φριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ αὐτοζωή.
Οἱ τρεῖς Ἱερᾶρχες Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Φρυσόστομος ἔγιναν οἱ
φωστῆρες τοῦ Φριστοῦ· οἱ ποταμοί πού ξεδίψασαν ὅλη τήν οἰκουμένη μέ το ζωντανό νερό τῆς θεογνωσίας, τῆς
ὀρθῆς γνώσεως καί ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὅπως λέει καί τό ἀπολυτίκιό τους. Καί μᾶς καλοῦν νά τούς μιμηθοῦμε,
γιά νά γίνουμε καί ἐμεῖς αὐτό πού ἦταν ἐκεῖνοι, δηλ. ἄνθρωποι ἀναγεννημμένοι ἐν Φριστῷ καί πρότυπα ζωῆς
τῶν ἄλλων.
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Αὐτό ὅμως γιά νά τό πετύχουμε εἶναι ἀνάγκη νά ἀποκτήσουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Νά βάλουμε ὡς στόχο
τό πῶς θά πλησιάσωμε περισσότερο τόν Κύριο. Ὅπου κι ἄν βρισκόμαστε (στό σπίτι, στήν οἰκογένειά μας, στό
σχολεῖο, στό φροντιστήριο, στήν ἀγορά, στό Ναό), νά ἐρωτᾶμε τόν ἑαυτό μας: αὐτό τό θέλει ὁ Ἰησοῦς μας;
Ἐκεῖνος θά τό ἔκανε αὐτό; Ἄν ναί, προχωρᾶμε· ἄν ὄχι, οὔτε ἐμεῖς τό κάνουμε. Νά ἡ ἀρχή τῆς ὀρθῆς παιδείας
καί μορφώσεως!
Εἴθε οἱ Ἅγιοι Σρεῖς μεγάλοι Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας καί παιδαγωγοί εἰς Φριστόν Ἱερᾶρχες, οἱ
προστάτες τῆς ἐν Φριστῷ Παιδείας, νά μᾶς εὐλογήσουν καί νά μᾶς ἐνισχύσουν στήν προσπάθειά μας αὐτή!
Φρόνια πολλά και φωτισμένα!
Μήμτμα εβ. Μησπξοξλίσξτ Λετκάδξρ και Ιθάκηρ κ. Θεξυίλξτ για σημ έμαπνη σψμ μαθημάσψμ
ςσα Δημξσικά φξλεία για σξ ςφξλικό έσξρ 2010-2011:

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἔχετε συνηθίσει κάθε επτέμβριο νά περιμένετε τό ἄνοιγμα τῶν σχολείων, τήν ἔναρξη τῆς νέας
σχολικῆς χρονιᾶς. Ἀπό σήμερα, λοιπόν, γιά ὅλους τούς μαθητές στήν πατρίδα μας ἀρχίζει ἕνα νέο
ἔτος. Μέχρι τόν ἐρχόμενο Ἰούνιο, μαζί μέ τούς δασκάλους καί τούς γονεῖς σας, θά δώσετε ἕναν
ἀλλιώτικο ἀγώνα: νά δημιουργήσετε καί νά «δημιουργηθῆτε», νά διαμορφώσετε τόν χαρακτήρα σας.
Ὁ ἀρχαῖος παραμυθᾶς, ὁ Αἴσωπος, μέ μιά ὄμορφη ἱστορία μᾶς θυμίζει πόσο ἀξίζει νά
προσπαθοῦμε στή ζωή μας. Κάποτε, λέει, ἕνας γεωργός, ἄρρωστος βαριά, κάλεσε τούς δύο γιούς του
-πού ἦταν δυνατοί καί γεροδεμένοι, ἀλλά τεμπέληδες- καί μέ ἀδύνατη φωνή τούς εἶπε: «Παιδιά μου,
ἐγώ φεύγω, ὅμως ἀφήνω στά χέρια σας ἕναν θησαυρό. Σόν ἔχω κρύψει μέσα στό ἀμπέλι μας. Θά
γίνει δικός σας μόνο ἄν τόν βρεῖτε, χωρίς νά χαλάσετε τά κλήματα τοῦ ἀμπελιοῦ». Κι ἕνα πρωινό τῆς
ἄνοιξης πῆραν στά χέρια τους τσαπί καί κλαδευτήρι κι ἄρχισαν νά σκάβουν βαθιά ὅλο τό ἀμπέλι.
Ἐπειδή τά κλαδιά τούς... ἐμπόδιζαν, τά κλάδευαν. Ἔσκαψαν καί τήν τελευταία σπιθαμή, ἀλλά ὁ
θησαυρός πουθενά! Κατά τό φθινόπωρο ὅμως, τήν ἐποχή τοῦ τρύγου, μέ μεγάλη ἔκπληξη εἶδαν
τόσα πολλά σταφύλια, πού ἀκουμπούσαν στή γῆ! Ἡ σοδειά τῆς χρονιᾶς αὐτῆς ἦταν... σωστός
θησαυρός! Ὁ κόπος τους ἀνταμείφθηκε.
τό σχολεῖο, ἄν προσπαθήσετε κι ἐσεῖς, θά μάθετε πολλά καί χρήσιμα πράγματα: Οἱ μικρότεροι,
νά διαβάζετε, νά γράφετε, νά μετρᾶτε καί νά κάνετε ὑπολογισμούς. Οἱ μεγαλύτεροι θά
ἐμπλουτίσετε τίς γνώσεις σας γιά τήν Πίστη μας, τή Γεωγραφία, τήν Ἱστορία, τόν Υυσικό μας Κόσμο.
Πέρα καί πάνω ἀπό τίς γνώσεις ὅμως, τό σχολεῖο θέλει νά σᾶς βοηθήσει νά γίνετε ἄνθρωποι
ὁλοκληρωμένοι καί συγκροτημένοι, ὥριμοι, μέ νοῦ φωτισμένο, ψυχή γεμάτη ἀγάπη, ὠφέλιμοι γιά
τήν κοινωνία μας –ὄχι ἁπλῶς χρήσιμοι.
Σί πιό ὄμορφο, παιδιά μου, ἀπ’ τό νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ζεῖ καί νά χαίρεται σέ μία κοινωνία,
ὅπου θά τούς αἰσθάνεται ὅλους φίλους καί ἀδελφούς! Πόσο ὡραῖα νοιώθει κανείς, ὅταν μπορεῖ νά
προσφέρει στούς ἄλλους τήν ἀγάπη, τήν καλοσύνη, τήν συμπόνια καί ὅ,τι θετικό μπορεῖ,
τελοσπάντων, νά δώσει! Ὁ Φριστός μας ἔδωσε πρῶτος τό παράδειγμα τῆς προσφορᾶς μέ τή Θυσία
Σου.
Καί τό σχολεῖο σας, ἀγαπητά μου παιδιά, εἶναι μιά μικρή κοινωνία χαρᾶς, μάθησης καί
παιχνιδιοῦ. Υροντίστε νά χωρέσουν στόν χρόνο σας καί ἡ μελέτη, τόσο ἀπαραίτητη γιά νά πετύχετε
στή ζωή, καί τό παιχνίδι, τόσο ἀναγκαῖο γιά νά χαρεῖτε τήν παιδική σας ἡλικία! Καί ὅλα νά σᾶς
κάνουν χαρούμενους, εὐλογημένους, χαριτωμένους!
Καλή καί εὐλογημένη νά εἶναι ἡ νέα σας σχολική χρονιά! Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ πάντοτε καί νά
σᾶς σκεπάζει ἀπό κάθε κακό!
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Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- τα βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «ολομϊν» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά: Ευγενία
Ψιλιηζνκο –Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο
ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=1oZsEIVgjGA
-τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ «Σο όροσ ινά» των μακθτριϊν Παρίασ Υζτρου και Χρφςωσ
Πακρι του Δθμ. Χχολείου Οακατάμειασ Ξφπρου
-Αφορμζσ ςυηιτθςθσ μποροφν να δϊςουν οι παρουςιάςεισ:
-«Πίςτθ και Επιςτιμθ!»
-«Αγία Γραφι και Σζχνθ» (ςθμ.: δεν κατορκϊςαμε να εντοπίςουμε τα ςτοιχεία του δθμιουργοφ)
-«Θ Καινι Διακικθ» (δθμιουργία: Χάββασ Υαυλίδθσ)

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Αμαζησάμε σα φψπία σηρ Αγίαρ Γπαυήρ

Ζχουμε δϊςει ςτισ ομάδεσ από ζνα αντίτυπο τθσ Ξ.Δ. Θ αναηιτθςθ δε γίνεται με βάςθ τισ
ςελίδεσ, αλλά με βάςθ τα βιβλία, τα κεφάλαια και τουσ ςτίχουσ, διότι ο κακζνασ μπορεί να
χρθςιμοποιεί διαφορετικι ζκδοςθ.
Βιμα 1ο : Εντοπίηουμε το βιβλίο (π.χ. κατά Οουκάν Ευαγγζλιο). Για να βροφμε τθν ςειρά των
βιβλίων, κα μασ βοθκιςει ο πίνακασ που υπάρχει ςτισ πρϊτεσ ςελίδεσ κάκε ζκδοςθσ. Θ Υαλαιά
Διακικθ αποτελείται από 49 βιβλία και θ Ξαινι Διακικθ από 27 βιβλία.
Βιμα 2ο : Εντοπίηουμε το κεφάλαιο (π.χ. κεφάλαιο 8ο). Ψα κεφάλαια αναφζρονται είτε με
ελλθνικι αρίκμθςθ (π.χ. αντί για τον αρικμό 8, με το γράμμα Θ) είτε με μεγάλουσ αραβικοφσ
αρικμοφσ (π.χ. με το 8).
Βιμα 3ο: Εντοπίηουμε τον ςτίχο που μασ ενδιαφζρει (π.χ. ςτίχοσ 4). Σι ςτίχοι αναφζρονται με
μικροφσ αραβικοφσ αρικμοφσ.
Ζτςι, για να βροφμε τθν παραβολι του Χπορζα κα πρζπει να μασ δοκεί θ οδθγία: «Βρείτε ςτο
κατά Οουκάν Ευαγγζλιο, ςτο κεφάλαιο Θϋ ι 8, τον ςτίχο 4». Ξάνουμε μερικζσ δοκιμζσ με
διάφορα χωρία για να εξαςκθκοφν οι ομάδεσ.
Αναηθτιςτε τθν αφιγθςθ τθσ κλιςθσ του Πατκαίου ςτο ι. Ευαγγζλιο που ζγραψε ο ίδιοσ
(Πτκ. 9, 9- 13). Διαβάςτε το από τθν Ξ.Δ. ςτα παιδιά –εννοείται από τθ νεοελλθνικι απόδοςθ.
Ξαλό είναι να διαβάηουμε από το ιερό μασ βιβλίο όποιο χωρίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί
αυτοφςιο.
2. Παιφμίδι επψσήςεψμ
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ και παίηουμε όλοι μαηί κάποιο παιχνίδι ερωτιςεων
(αυτοςχζδιο ι χρθςιμοποιοφμε το «Trivial Pursuit», «Υοιοσ κζλει να γίνει εκατομμυριοφχοσ;»,
«Ξυνιγι ερωτιςεων», «Σμιλείτε Ελλθνικά», «Σμιλείτε Οευκαδίτικα» κ.ά.) ι με λζξεισ
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(περιγραφι, όπωσ το «Taboo» ι «Οευκαδίτικο Taboo», ι ςχθματιςμόσ λζξεων, όπωσ το
«Scrable»).
3. Ομξιξκασαληνίερ

Σ αρχθγόσ δίνει μια κατάλθξθ λζξεων (-άκι, -άδι, -άδα, -όνι, -ίτι, -άτςα κτλ.) και καλεί τισ
ομάδεσ, ξεκινϊντασ από τθν πρϊτθ, να βρουν άλλεσ λζξεισ (ουςιαςτικά) με τθν κατάλθξθ αυτι.
Τποια ομάδα δεν μπορεί να βρει τζτοια λζξθ ι επαναλαμβάνει λζξθ που ζχει ιδθ αναφερκεί
βγαίνει από το παιχνίδι. Σι υπόλοιπεσ ομάδεσ ςυνεχίηουν μζχρι να μείνει μόνο μία, που κα είναι
και θ νικιτρια. Χιμερα μποροφμε να ξεκινιςουμε με τισ λζξεισ: Χολομ-ϊντασ, Αικατερ-ίνα και
Χοφ-ία
4. Μοξτμ

Σι παίχτεσ αρχίηουν με τθ ςειρά να μετροφν από το 1. Χτο 7 όμωσ, κακϊσ και ςτα
πολλαπλάςια του 7 και ςτουσ αρικμοφσ που λιγουν ςε 7, λζνε «μπουμ» αντί για τον αρικμό.
Τποιοσ δεν κυμθκεί να πει «μπουμ» και πει τον αρικμό τθσ ςειράσ ι πει τον αρικμό αυτό μετά
το «μπουμ» που είπε ο προθγοφμενοσ βγαίνει από το παιχνίδι. Χτο τζλοσ μζνει ο νικθτισ.
Υαράδειγμα: 1, 2, 3, 4, 5, 6, μπουμ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, μπουμ, 15, 16, μπουμ, 18, 19, 20,
μπουμ, 22, 23, 24, 25, 26, μπουμ, μπουμ, 29, 30 κοκ.
5. Διαβάζξτμε «σα βιβλία σψμ αγπαμμάσψμ»: Η εικόμα σηρ Αγ. Αικασεπίμηρ

Χτθν παρακάτω εικόνα βλζπετε μια Αγία, τθν οποία θ Εκκλθςία μασ ονόμαςε «πάνςοφθ» και
«νφμφθ του Χριςτοφ»!
-Αναγνωρίηετε ποια είναι;
-Γιατί τθν ονομάηουμε ζτςι;
-Υοφ βλζπετε ςτθν εικόνα τα ςφμβολα τθσ ςοφίασ τθσ;
-Ψι άλλα αντικείμενα βλζπετε; Γιατί;
-Πε ποιουσ ςυνομιλεί θ Αγία ςτθν παραπάνω εικόνα;
-Ψι δείχνει θ Αγία και τι εκείνοι;
-Ψι νομίηετε ότι τουσ λζει;

τμοεπάςμασα:
Σ Κεόσ είναι θ Υθγι τθσ αλθκινισ Χοφίασ και τθσ Γνϊςθσ!
Φωτίηει το νου μασ, για να διακρίνει το καλό από το κακό, το δίκαιο από το άδικο, το
ευλογθμζνο από το αντίκετο ςτο Ρόμο του Κεοφ. Ακόμθ μασ φωτίηει, ϊςτε να
προοδεφουμε ςτα μακιματα και ςτθ ηωι μασ γενικά.
Φτάνει να ηθτάμε τθ Χάρθ Ψου!
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Πηγέρ τλικξύ:

- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Χτθν Ξαταςκινωςθ με τα παιδιά, εκδ. Γραφείου - Λδρφματοσ
Ρεότθτοσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, Ακινα 2006
- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Σμαδικι Ψυχαγωγία, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ.
Ρ. Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, 2Οευκάδα 2007
- Λςτοςελίδα Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ: www.imli.gr

84

τμάμσηςη 8η
Ημεπξμημία: 1 – 2 Δεκεμβπίξτ 2012

Δτξ αδέπυια ςε αμσαγψμιςμό:
Ο Ιακώβ οαίπμει αο’ σξμ Ηςαύ σα «οπψσξσόκια»!

σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι αφιγθςθ για τα πρωτοτόκια του Θςαφ και του Λακϊβ
2. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν πόςο αναγκαίο να υπάρχει αγάπθ, ειρινθ, αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ,
ειλικρίνεια, ομόνοια και αλλθλεγγφθ ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των αδελφϊν, των ςυμμακθτϊν
και γενικά των ανκρϊπων
3. Ρα αναγνωρίςουν τθ μοναδικι αξία του κάκε προςϊπου και τθν αξία τθσ διαφορετικότθτασ
και ποικιλίασ χαριςμάτων και ρόλων μζςα ςτθν οικογζνεια και ςε οποιαδιποτε ομάδα
ανκρϊπων
4. Ρα ςκεφκοφν και να ανακαλφψουν εναλλακτικοφσ τρόπουσ υπζρβαςθσ κρίςεων ςτισ
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ

Αυήγηςη:
i. Γεν. 25,19 – 27,46· 32,2-22· 33,1-20
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 48-52 θαη
60-63

Παπασήπηςη:
Χε αυτι τθ ςυνάντθςθ δϊςτε ζμφαςθ ςτθ διαλογικι ςυηιτθςθ, θ οποία κα πρζπει να ζχει
ζνα γοργό ρυκμό, για να μθν καταλιξει βαρετι!
ύμσξμα ςφόλια:
Θ ςχζςθ μεταξφ αδελφϊν είναι ςυχνότατα μια δφςκολθ ςχζςθ. Ψο κάκε παιδί αγωνίηεται
να βρει τθ κζςθ του μζςα ςτθ λειτουργία τθσ οικογζνειασ και λειτουργεί ανάλογα,
ανταγωνιςτικά.
Ψο κάκε πρόςωπο ζχει τθ δικι του αξία, τισ δικζσ του δυνατότθτεσ προςφοράσ, τα δικά
του ιδιαίτερα χαρίςματα, ακόμθ κι αν εκ πρϊτθσ όψεωσ μοιάηουν να μειονεκτοφν ςωματικά,
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νοθτικά ι αιςκθτικά. Υίςω από άτομα με νοθτικι ςτζρθςθ για παράδειγμα κρφβεται ζνασ
πλοφςιοσ ςυναιςκθματικόσ κόςμοσ, για παράδειγμα. Αρκεί να δοκεί ςτον κακζνα θ κατάλλθλθ
ευκαιρία και να διαμορφωκεί το κατάλλθλο περιβάλλον για να ενεργιςουν ελεφκερα, να
εκδικπλϊςουν τθν προςωπικότθτά τουσ άφοβα. Αυτό είναι ανάγκθ από πολφ νωρίσ να το
ςυνειδθτοποιιςουμε!
Βαςικό και αναγκαίο υπόβακρο για κάκε ανκρϊπινθ ςχζςθ είναι θ Αγάπθ. «Θ τελεία
αγάπθ ζξω βάλλει τον φόβον» (Αϋ Λω. 4,18). Γεννά τθ φιλαλλθλία, τον αμοιβαίο ςεβαςμό, τθν
αλλθλοβοικεια, τθ φιλανκρωπία και απομακρφνει τθ μνθςικακία, το κυμό και τθν οργι, τθ
δολιότθτα και τθν υςτεροβουλία από τισ ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ.
Σ Ξφριόσ μασ δεν ιταν κυμϊδθσ και οργίλοσ, αλλά πάντοτε πράοσ και μακρόκυμοσ με
τουσ αμαρτωλοφσ. Δεν οργίςκθκε και δεν κάκιςε τουσ άνομουσ ςταυρωτζσ Ψου. Θ πραότθτα
μαλακϊνει και τισ πιο πζτρινεσ καρδιζσ. Αν ζχεισ εξουςία, μθν επιβάλλεςαι ποτζ με τθν οργι.
Είναι καλφτερο να ςε αγαποφν παρά να ςε φοβοφνται.
Αν ςυμβεί να οργιςκείσ με κάποιον, μθν πεισ τίποτα. Χιϊπθςε ι φφγε και μθν επιτρζψεισ
να βγει από μζςα ςου θ φλόγα τθσ οργισ, που κα κατακάψει και ςζνα κι εκείνουσ που ςε
περιβάλλουν. Ξαι, όταν θ καρδιά ςου ειρθνεφςει, τότε πεσ, αν χρειάηεται, δυο λόγια αγάπθσ.
Ζνασ ειρθνικόσ και πράοσ λόγοσ είναι πιο καρποφόροσ και πειςτικόσ από χίλια λόγια οργιςμζνα,
ζςτω και ςωςτά. Τπου εμφανιςτεί θ ταπείνωςθ εξαφανίηεται θ οργι ςαν καπνόσ.
Αναφζρεται ςτο Γεροντικό ότι: «Κυμϊδθσ άνκρωποσ και νεκρό ακόμα αν αξιωκεί να
αναςτιςει, δε κα γίνει δεκτόσ ςτθ βαςιλεία του Κεοφ». Χρειάηεται, λοιπόν, αυτοςυγκράτθςθ και
χαλιναγϊγθςθ, γιατί «εκείνοσ που ςυγκρατεί τθ γλϊςςα του είναι πιο ιςχυρόσ από αυτόν που
καταλαμβάνει μια ολόκλθρθ πόλθ». Ασ εφαρμόςουμε τα λόγια του Λθςοφ: «Εάν ςυμβεί να
οργιςκείτε μεταξφ ςασ, να ςπεφςετε να ςυμφιλιωκείτε ϊςτε να μθ ςασ προφτάςει θ δφςθ του
θλίου, αλλά να ςυμφιλιωκείτε πριν ζλκει θ νφκτα».
Εγώ και η ξμάδα μξτ ή μάλλξμ η ξμάδα μξτ και εγώ

Βοθκϊ τθν ομάδα όταν:
 Αιςκάνομαι υπεφκυνοσ, προςεκτικόσ και γενναιόδωροσ για τουσ άλλουσ.
 Είμαι πάντα πρόκυμοσ να προςφζρω τισ υπθρεςίεσ μου ςε όποιον κι αν χρειαςτεί, όποτε
κι αν χρειαςτεί.
 Ψονϊνω τθν αυτοπεποίκθςθ των άλλων, με πνεφμα ςυντροφικότθτασ, όταν χρειαςτεί.
 Υροςπακϊ να ςυμφιλιϊςω τα πρόςωπα μετά από ζναν καυγά.
 ζρω ότι χωρίσ πεικαρχία φκάνω ςτθν αταξία! Ψθρϊ τουσ κανόνεσ και ςε ςζβομαι τουσ
Άλλουσ. Δεν ξεχνϊ ποτζ ότι οι Άλλοι εκτιμοφν το καλό παράδειγμά μου.
 Φζρομαι με ΑΓΑΥΘ και ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘ ςε όλουσ. Αυτζσ οι δφο αρετζσ είναι το μυςτικό τθσ
επιτυχίασ.

Σα αοαπαίσησα ςσξιφεία για ειπημικέρ αμθπώοιμερ – αδελυικέρ ςφέςειρ
Διάλξγξρ

 Υροχποκζτει τον αντίλογο και αποκλείει τον μονόλογο
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 Σ ειλικρινισ διάλογοσ ςυχνά απορρίπτει τθ δικι μασ γνϊμθ και δζχεται τθ γνϊμθ του
άλλου
 Γκρεμίηει φραγμοφσ
Δικαιξςύμη

 Θ τζχνθ του καλοφ και του ίςου
 Θ δικαιοςφνθ: κεότθτα, που ςτο ζνα χζρι κρατάει τον ηυγό (ςφμβολο αντικειμενικότθτασ
και αμερολθψίασ) και ςτο άλλο το ξίφοσ (ςφμβολο ιςχφοσ), ενϊ ζχει τα μάτια ςκεπαςμζνα
(ςφμβολο απροςωπολθψίασ). Ψο δίκαιο πρζπει να βρίςκει τθ δφναμθ να επιβάλλεται παντοφ και
να αποτελεί κανόνα ηωισ.
 Θ δφναμθ πρζπει να είναι ςτθν υπθρεςία του δικαίου και όχι το δίκαιο ςτθν υπθρεςία τθσ
δφναμθσ.
Ατσξςεβαςμόρ

 Για να μασ ςεβαςτοφν οι άλλοι πρζπει να μάκουμε πρϊτα να ςεβόμαςτε τον εαυτό μασ.
 Γεννάει το φιλότιμο και κάνεισ το καλό όχι από καταναγκαςμό, αλλά από εςωτερικι
παρόρμθςθ.
 Ρα προτιμάσ να εμπνζεισ ςεβαςμό παρά φόβο ςε αυτοφσ που ςε ςυναναςτρζφονται,
γιατί ζτςι προωκοφνται ςε ανϊτερο επίπεδο οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ.
Ϋοαιμξρ

 Ξίνθτρο για τθν επιτζλεςθ μεγαλφτερων και αξιολογϊτερων ζργων
 Γεμίηει τθν ψυχι του άλλου, γιατί νοιϊκει ότι είναι άξιοσ των ελπίδων και των
προςδοκιϊν των ςυνανκρϊπων
 Υροςοχι, μιπωσ εκτραπεί ςε κολακεία
Ατσξέλεγφξρ

 Δεν είναι ςφάλμα θ ατζλειά μασ, αλλά θ παραμζλθςθ τθσ προςπάκειάσ μασ για
αυτοβελτίωςθ
 Πασ βοθκάει ςτθ κεραπεία των αδυναμιϊν μασ και ζτςι κατανοοφμε τισ αδυναμίεσ των
άλλων και αποκτοφμε πνεφμα διαλλακτικό και ςυγκαταβατικό
 Ρα μθν είμαςτε αυςτθροί με τουσ άλλουσ (μεγεκυντικόσ ο φακόσ μασ) και επιεικείσ με τον
εαυτό μασ (ςμικρυντικόσ ο φακόσ).
Κπισική

 Για να ευδοκιμιςει χρειάηεται τιμιότθτα ςτισ προκζςεισ, ςοβαρότθτα και εγκυρότθτα ςτισ
απόψεισ, αμερολθψία και αντικειμενικότθτα
 Ξρίνω και δεν επικρίνω ι περιγελϊ αλλά εκτιμϊ, υποδεικνφω, ςυμβουλεφω
 Για να νοιϊςεισ τον άλλο πρζπει να βγεισ από τον εαυτό ςου, να ταυτιςτείσ μ’ ζνα ξζνο
πνεφμα
τγγμώμη

 «Θ καλφτερθ εκδίκθςθ είναι θ ςυμπάκεια» (Ξάλβοσ)
 Για να ςυγχωρζςεισ χρειάηεται ςκλθρότεροσ αγϊνασ για να νικιςεισ τον εαυτό ςου, απ’
ότι για να ςυντρίψεισ τον άλλον
 Θ θκικι ικανοποίθςθ που μασ δίνει θ ςυγγνϊμθ είναι πολφ μεγαλφτερθ από αυτι που
μασ δίνει θ τιμωρία
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 Σι διαφορζσ να λφνονται με γνϊμονα τθ μεταμζλεια και τθ ςυγγνϊμθ
 Πε τθ ςυγγνϊμθ μπορεί ο άλλοσ να μεταμελθκεί πραγματικά, να διορκϊςει το ςφάλμα
του, να προςπακιςει να το επανορκϊςει, ν’ αποκαταςτακοφν οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ.
 Δεν είναι εκδιλωςθ ςυμβιβαςμοφ, δειλίασ, απάκειασ.
Ατσξκτπιαπφία

 Θ ςωςτι αντιμετϊπιςθ των καταςτάςεων απαιτεί θρεμία, ψφχραιμθ αντιμετϊπιςθ,
ακριβι ςτάκμιςθ των δεδομζνων, υπεφκυνθ και ςοβαρι εκτίμθςθ των πραγμάτων.
Ππόμξια

 «Ξάλλιον το προλαμβάνειν ι το κεραπεφειν»
 Καυμάςιοσ οδθγόσ ςτθ ηωι. Αφινει περικϊρια για υποχϊρθςθ μπροσ ςε απροςδόκθτεσ
καταιγίδεσ.
Πειθώ ή βία;
Η οειθώ

Ωπερζχει ποιοτικά και είναι θκικότερθ από τθ βία.
Αργεί και απαιτεί μεγάλθ πνευματικι προςπάκεια.
Είναι μζςο μόνιμθσ και νόμιμθσ ειρθνικισ και δθμοκρατικισ επιβολισ.
Ψο μεγάλο τθσ πλεονζκτθμα είναι οι μζκοδοι που χρθςιμοποιεί: διάλογοσ, προςωπικι
επαφι, καλόπιςτθ ανταλλαγι απόψεων.
Υρζπει πρϊτα να πειςτοφμε εμείσ οι ίδιοι ότι θ πεικϊ είναι θ καλφτερθ μζκοδοσ επιβολισ
απόψεων.
Χζβεται το δικαίωμα του άλλου να διαφωνιςει.
Δεν μποροφμε να εμφανιηόμαςτε ςαν κιρυκεσ τθσ προόδου και να χρθςιμοποιοφμε
ςκλθρά μζςα για τουσ άλλουσ «για το καλό τουσ», «για ζνα καλφτερο μζλλον».
Η βία

Είναι ταχφτερθ, αποτελεςματικότερθ και δυςτυχϊσ πιο χρθςιμοποιιςιμθ.
Διατθρεί μια ζκρυκμθ κατάςταςθ αναβραςμοφ που μοιραία κάποτε κα ξεςπάςει.
Τταν μια άποψθ επιβάλλεται με τθ βία, φζρνει μζςα τθσ το ςπζρμα τθσ ανατροπισ τθσ.
Ψα πρόςωπα ςτα οποία κα επιβλθκεί αναγκάηονται να καταπνίξουν ζνα κομμάτι από τον εαυτό
τουσ μζςα ςε αυτι τθν ακοφςια υποταγι.
τμοέπαςμα:

 Θ πεικϊ γεννάει τουσ μάρτυρεσ και μασ δίνει φίλουσ.
Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Για ποιο λόγο «ςυγκροφςτθκαν» ο Λακϊβ και ο Θςαφ; Ψι είχαν να κερδίςουν;
2. Χυμφωνείτε με τον τρόπο που λειτοφργθςε το κακζνα από τα πρόςωπα τθσ ιςτορίασ;
3. Για ποιουσ λόγουσ μπορεί να μαλϊνουν ςιμερα τα αδζρφια μεταξφ τουσ;
4. Υϊσ ςυμπεριφερόμαςτε ςυνικωσ όταν τςακωνόμαςτε με κάποιον;
5. Χε μια «ςφγκρουςθ» πόςοι κεωροφν ότι ζχουν δίκιο;
6. Ψελικά τι κα ιταν καλό να γίνεται;
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7. Ηθλεφουν τα αδζρφια μεταξφ τουσ; Για ποιουσ λόγουσ;
8. Υϊσ μποροφμε να αντιμετωπίςουμε τθ ηιλεια μασ;
9. Πιπωσ βάηουμε το προςωπικό μασ όφελοσ πάνω από τισ επιδιϊξεισ και τα ιδανικά τθσ
ομάδασ μασ;
10. Υοια είναι θ ςυμπεριφορά μου απζναντι ςτα πιο «αδφναμα» πρόςωπα τθσ ομάδασ;
11. Πιπωσ οι απαιτιςεισ μου ξεπερνοφν πολλζσ φορζσ τα «όρια» του Άλλου;
12. «Αν είχα τθ δυνατότθτα ίςωσ και να ζδιωχνα κάποιουσ από τθν παρζα ι από το ςπίτι!»
Γιατί όμωσ; Υοια είναι τα κριτιρια μιασ τζτοιασ επιλογισ;
13. Υϊσ ςυμπεριφζρομαι ςε ζνα καυγά μεταξφ δυο μελϊν τθσ ομάδασ;
14. Ππορείσ να πεισ τελικά τι είναι αυτό που φταίει και δθμιουργοφνται προβλιματα ςτθν
ομάδα;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
"Ἀδελφὸς ὑπ’ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλή,
ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον"

«Σ αδελφόσ που βοθκιζται με αγάπθ από τον αδελφό του
μοιάηει με πόλθ καλά οχυρωμζνθ και απόρκθτθ, χτιςμζνθ πάνω ςε υψθλό τόπο
και είναι ιςχυρόσ ςαν ανάκτορο κεμελιωμζνο γερά».
(Υρμ. 18, 19)
Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Λακϊβ και Θςαφ» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά:
Ευγενία Ψιλιηζνκο –Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο
ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=6nbnvW2RHuk
Παπάλληλα κείμεμα:
Αοό σξ «Γεπξμσικό»

Σ Αββάσ Απολλϊ, λζγουν πωσ είχε τόςθ αγάπθ για τον πλθςίον του, ϊςτε ουδζποτε ςτθ ηωι
του αρνικθκε ςε άνκρωπο βοικεια ι οποιαδιποτε μικρι ι μεγάλθ εξυπθρζτθςθ. Τταν οι
αδελφοί ηθτοφςαν τθ ςυνεργαςία του, τθν προςζφερε ευχαρίςτωσ, λζγοντασ πάντα με
χαμόγελο: «Παηί με τον Ξφριον μου κα εργαςτϊ ςιμερα για τθν ωφζλεια τθσ ψυχισ μου!»
Ϊγγελξρ Γκξύμηρ, «Οι κιμήςειρ σηρ αγάοηρ», Πξλλέρ ξι ιςσξπίερ, μία η
Αλήθεια!, εκδ. Κέμσπξτ Νεόσησξρ Ι. Μ. Λετκάδξρ και Ιθάκηρ, Λετκάδα 2009

Σ Άγιοσ Ξοςμάσ ο Αιτωλόσ μασ δίνει τισ τιμζσ του ειςιτθρίου τθσ αγάπθσ, ξεκινϊντασ από το
ακριβότερο, τθν τζλεια αγάπθ, λζγοντασ:
«Άκουςε, παιδί μου, να ςου πω: Θ τζλεια αγάπθ είναι να πουλιςεισ όλα ςου τα πράγματα,
να τα δϊςεισ ελεθμοςφνθ και να πθγαίνεισ κι εςφ να ευρείσ κανζνα αφζντθ να πουλθκείσ
ςκλάβοσ. Ξαι όςα πάρεισ να τα δϊςεισ όλα, να μθν κρατιςεισ ζνα άςπρο. Θμπορείσ να το κάμεισ
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αυτό να γίνεισ τζλειοσ; Βαρφ ςου φαίνεται…Δεν θμπορείσ να το κάμεισ αυτό; Ξάμε άλλο. Πθν
πουλθκείσ εςφ ςκλάβοσ. Πόνο ποφλθςε τα πράγματά ςου και δϊςε τα όλα ελεθμοςφνθ. Ψο
κάμνεισ; Ακόμα βαρφ ςου φαίνεται αυτό.
Ασ ζρκουμε παρακάτω. Δεν θμπορείσ να δϊςεισ όλα ςου τα πράγματα; Δϊςε τα μιςά, δϊςε
από τρία το ζνα. Δϊςε από τα πζντε το ζνα. Ακόμθ βαρφ ςου φαίνεται. Ξάμε άλλο. Δϊςε από τα
δζκα το ζνα. Ψο κάμνεισ; Ακόμα βαρφ ςου φαίνεται. Ξάμε άλλο. Πθν κάμνεισ ελεθμοςφνθ. Πθν
πουλθκείσ ςκλάβοσ. Ασ ζλκουμε παρακάτω: Πθν πάρεισ το ψωμί του αδελφοφ ςου, μθν πάρεισ
το ξωφόρι του. Πθν τον κατατρζχεισ. Πθν τον τρωσ με τθ γλϊςςα ςου. Πιτε και αυτό το
κάμνεισ;
Ασ ζλκουμε παρακάτω. Ξάμε άλλο: τον εβρικεσ τον αδελφό ςου μζςα εισ λάςπθν και δεν
κζλεισ να τον εβγάλεισ. Ξαλά. Δεν κζλεισ να του κάνεισ καλό. Πθν του κάνείσ κακό, άφθςζ τόνε.
Υϊσ κζλουμε να ςωκοφμε, αδελφοί; Ψο ζνα μασ φαίνεται βαρφ, το άλλο βαρφ. Υοφ να πάμε
παρακάτου; Δεν ζχομε να κατζβουμε. Σ Κεόσ είναι εφςπλαχνοσ, ναι. Πα είναι και δίκαιοσ. Ζχει
και ράβδον ςιδθράν…»
Χτο Ευαγγζλιο τθσ κρίςεωσ αναφζρεται ότι κριτιριο για τον παράδειςο ι τθν κόλαςθ κα
είναι θ αγάπθ ςα κζςθ και ςα ςτάςθ ηωισ. Σ Κεόσ κα δικαιολογιςει τισ παραλιψεισ μασ ςτθ
νθςτεία, ςτθν προςευχι, ςτον Εκκλθςιαςμό. Αλλά δεν κα ζχουμε καμία δικαιολογία να ποφμε
ότι δεν είδαμε το φυλακιςμζνο, τον πειναςμζνο, το γυμνό, τον ξζνο, το διψαςμζνο, τον
άρρωςτο. Τςο περιςςότερα δίνεισ από τθν καρδιά ςου τόςα περιςςότερα παίρνεισ. Τςο
ξανοίγεςαι ανιδιοτελϊσ προσ τον άλλο χωρίσ να περιμζνεισ ανταπόδοςθ, τόςο περιςςότερο
παίρνεισ τον εαυτό ςου πίςω πλουτιςμζνο, τόςο τον κεραπεφεισ.
Που ζρχεται ςτο μυαλό θ παραβολι του Ξαλοφ Χαμαρείτθ. Εκεί, λοιπόν, ο Χαμαρείτθσ ιλκε
προσ το μζροσ του τραυματιςμζνου, του μιςοπεκαμζνου από τα χτυπιματα των λθςτϊν
ανκρϊπου και τον ςπλαχνίςτθκε. Αυτι είναι θ πρϊτθ κίνθςθ τθσ αγάπθσ. Δε βλζπουμε τον πόνο
των άλλων, επειδι δεν κάνουμε τθν κίνθςθ του Ξαλοφ Χαμαρείτθ: δεν ερχόμαςτε προσ αυτοφσ.
Αυτό μασ περιχαρακϊνει ςτον ατομιςμό μασ και χάνουμε τθν ευκαιρία τθσ επικοινωνίασ που
ςθμαίνει ςυμμετοχι ςτον πόνο και ςτθ χαρά του άλλου.
Θ μεγαλφτερθ ομορφιά και δφναμθ ςτθ ηωι είναι να λζμε: «Δεν είναι δφςκολοσ και κακόσ
άνκρωποσ. Απλά είναι αδελφόσ μου». Άλλωςτε, λζει ο πατιρ Αλζξανδροσ Ελτςιανίνωφ «εάν
αγαπάμε όςουσ μασ αγαποφν, αυτό είναι ανκρϊπινο. Εάν μιςοφμε όςουσ μασ αγαποφν, αυτό
είναι διαβολικό. Εάν, όμωσ, αγαπάμε όςουσ μασ μιςοφν, αυτό είναι κεϊκό».
Ψόςο ςτθ ςχζςθ μασ με το Κεό όςο και με τουσ ανκρϊπουσ οφείλουμε όλουσ να τουσ
αγαπάμε. Ξαι, επειδι θ αρμονία των ςχζςεων με τθν αμαρτία διαταράςςεται, γι αυτό όλουσ να
τουσ αγαπάμε, μερικοφσ να εμπιςτευόμαςτε και κανζνα να μθ βλάπτουμε. Είναι ζνα αςφαλζσ
μονοπάτι ςτθν πορεία μασ προσ το ςτόχο μασ, τθ κζωςθ.
Λίσςαρ Χαπαύση, «Ο Θψμάρ», εκδ. Ϊγκτπα
Είχαμε πιάςει τα μπροςτινά κακίςματα του αεροπλάνου και προςπακοφςαμε να βολευτοφμε
ανάμεςα ςε πακζτα, τςάντεσ και ταξιδιωτικοφσ ςάκουσ. Σι επιβάτεσ ςυνωςτίηονταν ςτο διάδρομο,
ψάχνοντασ να βρουν τισ κζςεισ τουσ και, κακϊσ περνοφςαν από μπροςτά μασ, κοντοςτζκονταν και οι
ματιζσ τουσ ιταν γεμάτεσ περιζργεια και απορία. Ξαι πϊσ να μθν αποροφν; Θ ομάδα μασ φοροφςε
κάταςπρα μπλουηάκια που ζγραφαν πάνω τουσ «Ειδικοί Σλυμπιακοί Αγϊνεσ» και τζτοιουσ αγϊνεσ δεν
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είχαν ξανακοφςει. Πόλισ απογειωκικαμε, ο Κωμάσ κόλλθςε το πρόςωπο του ςτο παράκυρο του
αεροπλάνου κι ζκανε ςαν μικρό παιδί.
- Παμά, κοίταξε πϊσ φαίνονται τα ςπίτια, ςαν κουτάκια... και οι δρόμοι μοιάηουν με μεγάλα φίδια.
Ρα, κι ζνα καράβι... μικροφλικο που είναι!...
Ξι όμωσ ο Κωμάσ δεν ιταν πια παιδί. Χε δφο μινεσ ζκλεινε τα είκοςι, παλικαράκι ψθλόλιγνο, ξανκό,
με γαλάηια μάτια ςαν ιμερεσ κάλαςςεσ. Πόνο το μυαλό του δεν μεγάλωςε, ζμεινε όπωσ ιταν ςτα
πρϊτα παιδικά του χρόνια. Γιατί ο Κωμάσ γεννικθκε πνευματικά κακυςτερθμζνοσ.
Τταν ζγινε τεςςάρων χρόνων, τον γράψαμε ς' ζνα νθπιαγωγείο για ειδικά παιδιά. Ψου άρεςε το
κακθμερινά πθγαινζλα με το ςχολικό λεωφορείο, τα παιχνίδια, θ νθπιαγωγόσ που τον αγαποφςε και δεν
κουραηόταν να τον ανεβοκατεβάηει ςτα όργανα τθσ παιδικισ χαράσ.
Χτο ςπίτι γινόταν ςωςτά πανθγφρι κάκε φορά που ο Κωμάσ ζλεγε και μια καινοφργια λζξθ. Χτο
ειδικό δθμοτικό ςχολείο ζμακε να γράφει και να διαβάηει απλζσ φράςεισ. Ψου άρεςε να ηωγραφίηει,
ταίριαηε τα χρϊματα με μεγάλθ ευαιςκθςία κι αγαποφςε με πάκοσ τθ μουςικι. Υζταγε από τθ χαρά του
όταν του χαρίηαμε καςζτεσ με τραγοφδια του Ρταλάρα και τθσ Ποφςχουρθ.
Ιξερα πωσ δε κα γινόταν ποτζ ηωγράφοσ κι οφτε κα μάκαινε να παίηει όργανα μουςικά. Ξαι τι μ'
αυτό; Χκεφτόμουνα. Σ Κωμάσ ζχει τισ χάρεσ του, είναι ευχαριςτθμζνοσ με τισ μπογιζσ του, τουσ δίςκουσ
τθσ μουςικισ, και θ καρδιά μου θμζρευε.
- Κζλετε ν' ακοφςετε λίγθ μουςικι; Ζχουμε ακόμθ πολλζσ ϊρεσ μζχρι να φτάςουμε. Θ αεροςυνοδόσ,
ευγενικιά, ιρκε φορτωμζνθ μ' ζνα μάτςο ακουςτικά μζςα ςε πλαςτικά ςακουλάκια.
Αλλο που δεν ικελε ο Κωμάσ. Ψα ςτερζωςε ςτ' αυτιά του, βρικε το κανάλι που του άρεςε και για
αρκετι ϊρα δε ςάλεψε από τθ κζςθ του. Ακόμα κι όταν ζςκυψε πάνω του ο Γεράςιμοσ, δεν κουνικθκε
κακόλου. Σ Γεράςιμοσ ιταν ο γυμναςτισ, ο προπονθτισ κι ο καλφτεροσ φίλοσ του Κωμά. Χτφπθςε τθν
πόρτα μασ ζνα Χάββατο βράδυ κι θ ηωι μασ άλλαξε από τθ μια ςτιγμι ςτθν άλλθ.
- Είμαι ο Γεράςιμοσ, ο καινοφργιοσ γυμναςτισ ςτο ςχολείο του Κωμά. Ιρκα να μιλιςουμε για το γιο
ςασ.
Ζκανε τίποτα; Πιπωσ χτφπθςε κανζνα παιδί; Ψον ζκοψα ανιςυχθ.
Τχι, το αντίκετο μάλιςτα, ζκανε κάτι ςπουδαίο. Υαίηαμε μπάςκετ προχκζσ ςτθν αυλι του ςχολείου.
Ξάποια ςτιγμι θ μπάλα του ξζφυγε. Σ Κωμάσ ζτρεξε να τθν πιάςει. Θ μπάλα, παίρνοντασ τον κατιφορο,
απζχτθςε ταχφτθτα. Από πίςω κι ο Κωμάσ που φοβόταν μθν κυλιςει ςτον γκρεμό και χακεί. Ξι όςο θ
μπάλα κατρακυλοφςε, τόςο ο Κωμάσ δυνάμωνε το τρζξιμο του, αποφαςιςμζνοσ να τθν πιάςει. Ψθν
πρόλαβε ςτθν μζςθ του δρόμου. Εγϊ κρατοφςα τθν αναπνοι μου.
- Φοβικθκεσ μθν πζςει ο Κωμάσ ςτο γκρεμό; Ανατρίχιαςα.
- Τχι, ο γιοσ ςασ ιξερε τισ δυνάμεισ του και τισ μζτρθςε ςωςτά. Εκείνο που δε γνϊριηε ιταν πωσ είχε
τρζξει πάνω από εκατό μζτρα, αυξάνοντασ μάλιςτα τθν ταχφτθτα του προσ το τζλοσ. Ωπολογίηω ότι ζκανε
τα εκατό μζτρα ςε δεκαπζντε δευτερόλεπτα. Είναι ςπουδαίοσ χρόνοσ για ειδικό παιδί που δε γυμνάηεται
κανονικά, κζλω να τον προπονιςω ςτο δρόμο των εκατό μζτρων, για να πάρει μζροσ ςτουσ αγϊνεσ, ςτο
τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Γι' αυτό ιρκα ςιμερα, για να ηθτιςω τθν άδεια ςασ.
Χτθν αρχι ιμουνα διςτακτικι, δεν ικελα να κουράηεται ο Κωμάσ. Φοβόμουνα κιόλασ μθν πζςει και
χτυπιςει, μιπωσ ιδρϊςει και κρυολογιςει.
- Κα του κάνει καλά ο ακλθτιςμόσ, κα δυναμϊςει το χαρακτιρα του, κα γνωρίςει κι άλλα παιδιά, κα
γίνει πιο κοινωνικόσ. Δε κα τον πιζςω ποτζ να κάνει περιςςότερα απ' όςα μπορεί, κα μείνουμε μακριά
από ανταγωνιςμοφσ και ρεκόρ.
Ψα επιχειριματα του ιταν λογικά, μ' ζπειςε. Ζνιωκα ότι μποροφςα να του ζχω εμπιςτοςφνθ, ο
Κωμάσ κα ιταν ςε καλά χζρια. Ψρεισ φορζσ τθν εβδομάδα ο Γεράςιμοσ ζπαιρνε το Κωμά για προπόνθςθ
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ςτο γιπεδο τθσ γειτονιάσ. Χτθν αρχι δεν ιταν κακόλου εφκολο. Ζνα απόγευμα ο Κωμάσ γφριςε
κλαμζνοσ, με μάγουλα γρατηουνιςμζνα.
- Δεν ξαναπάω πια ςτο γιπεδο. Ψθν ϊρα που ζβαηα τθ φόρμα μου, ζνα παιδί μου φϊναξε «καλϊσ τα
βλίτα» κι όλοι ςκάςανε ςτα γζλια. Αναγκάςτθκα κι εγϊ να του ρίξω μια μπουνιά, είπε κι ιταν ζτοιμοσ να
ξαναβάλει τα κλάματα.
- Ρα δεισ που δε κα ςε πειράξει πια, τον παρθγοροφςα. Άλλεσ φορζσ πάλι βαριόταν. Υροτιμοφςε να
βλζπει τθλεόραςθ, Ρ' ακοφει μουςικι. Ψότε ο Γεράςιμοσ ζβαηε μπροςτά τα μεγάλα μζςα.
- Κα είναι κι θ Παρίνα ςτθν προπόνθςθ. Αν δεν ζρκεισ, κα τθσ πζςει από δίπλα ο Πάνοσ ο
μπαςκετμπολίςτασ και πάει, τθν ζχαςεσ.
Θ Παρίνα ιταν ο «ζρωτασ» του Κωμά. Τταν τθν ζβλεπε να μιλάει με τ' άλλα τ' αγόρια, ζςκαγε απ'
τθ ηιλια του. Είδε κι ζπακε ο Γεράςιμοσ να τον ςτρϊςει. Χίλια δυο μικροπράγματα που τα κανονικά
παιδιά τα ζκαναν μ' ευκολία, ιταν βουνό ολόκλθρο για τον Κωμά. Ζπρεπε να μάκει πωσ, όταν ξεκινοφςε
το τρζξιμο, ζπρεπε και να τερματίςει. Ψισ περιςςότερεσ φορζσ ζφτανε ςτθ μζςθ τθσ διαδρομισ και
ςταματοφςε. Αλλοτε πάλι δυςκολευόταν να τρζξει μζςα ςτο διάδρομο. Ζβγαινε ζξω από τισ γραμμζσ και
περνοφςε ςτο διπλανό «κουλουάρ» που ζτρεχαν οι άλλοι ακλθτζσ. Ψότε θ κοφρςα ακυρωνόταν και τα
παιδιά χαλοφςαν τον κόςμο με φωνζσ και παράπονα.
Ψθ μζρα των αγϊνων το γιπεδο ιταν κατάμεςτο από γονείσ, ςυγγενείσ, φίλουσ, δάςκαλουσ,
εκπαιδευτζσ. Πόνον ο υπουργόσ δεν ιρκε. Ζςτειλε όμωσ ζνα φλφαρο μινυμα «ςυμπαράςταςθσ» γεμάτο
υποςχζςεισ.
Σι ακλθτζσ ςτάκθκαν ςτθν αφετθρία, ετοιμάςτθκαν, δόκθκε θ εκκίνθςθ...
Σ αφζτθσ ζδωςε τθν εκκίνθςθ με μια ςφυρίχτρα κι όλα πιγαν καλά. Σ Κωμάσ ζβαλε τα δυνατά του
και κατάφερε να τερματίςει πρϊτοσ. Πε τα χζρια ςθκωμζνα ψθλά, όπωσ ζβλεπε να κάνουν τα μεγάλα
αςτζρια του ςτίβου ςτθν τθλεόραςθ, χαιρετοφςε, ζςτελνε φιλιά, ιδιαίτερα ςτισ πρϊτεσ κερκίδεσ, εκεί
που κάκονταν θ Παρίνα. ζχαςε όλεσ τισ ςυμβουλζσ και τα λόγια του Γεράςιμου. Χτάκθκε αδφνατο
εκείνθ τθ μεγάλθ ςτιγμι να κυμθκεί ότι θ ςυμμετοχι μετράει περιςςότερο κι από τθ νίκθ, ο
ανταγωνιςμόσ και θ προςωπικι προβολι δε ςυμβιβάηονται με το πνεφμα των αγϊνων. Θ ανάγκθ για
διάκριςθ, που είναι βακιά ριηωμζνθ ςτον κάκε άνκρωπο, κυριάρχθςε μζςα του. Σ Κωμάσ ικελε να
νικιςει, να νιϊςει τθ χαρά του νικθτι, ν' ακοφςει τισ ακλθτικζσ ειδιςεισ.
- Κα μασ δείξει κι εμάσ θ τθλεόραςθ, ε μαμά; Φωτοφςε κάκε τόςο.
Δε βρζκθκε όμωσ οφτε ζνασ δθμοςιογράφοσ να πει δυο λόγια, οφτε μια κάμερα να δείξει ζςτω και
λίγα λεπτά τουσ αγϊνεσ των παιδιϊν μασ, τθ μεγάλθ χαρά και τον ενκουςιαςμό τουσ.
- Ψου χρόνου κα πάμε ςτθν Αμερικι, ςτουσ Ειδικοφσ Σλυμπιακοφσ Αγϊνεσ, ζλεγε τθν άλλθ μζρα,
ςοβαρόσ, ο Γεράςιμοσ. Ρα δοφμε τι γίνεται και ςτισ άλλεσ χϊρεσ, να γνωρίςουν τα παιδιά μασ τουσ νζουσ
ακλθτζσ, να δείξουμε κι εμείσ τι αξίηουμε.
- Δεν πρόκειται να ξεχάςουμε τισ αρχζσ και τουσ ςτόχουσ μασ, επειδι κα πάμε ςτουσ μεγάλουσ
αγϊνεσ. Φαντάηεςτε μια μζρα να οργανϊςουμε ςτθν Ελλάδα μια Υαγκόςμια Ειδικι Σλυμπιάδα;
Σ ενκουςιαςμόσ και το πάκοσ του Γεράςιμου νίκθςαν και τουσ τελευταίουσ διςταγμοφσ μου. Πζςα
ςε λίγουσ μινεσ ςχθματίςτθκε θ Σλυμπιακι ομάδα. Ψζςςερα παιδιά όλα κι όλα. Σ Κωμάσ, οι δίδυμεσ, θ
Χοφία και θ Τλγα, τα δελφινάκια μασ ςτθν πεταλοφδα, κι ο Πιχάλθσ που πθδοφςε άλμα εισ φψοσ.
Σ Γεράςιμοσ ςυνζχιςε να προπονεί τα παιδιά κι εκείνα μετροφςαν τισ βδομάδεσ και τουσ μινεσ
μζχρι να φτάςει θ θμζρα τθσ αναχϊρθςθσ.
- Φτάνουμε ςε λίγα λεπτά, παρακαλοφμε δζςτε τισ ηϊνεσ ςασ, θ φωνι από το μεγάφωνο ξφπνθςε
και τουσ τελευταίουσ κοιμιςμζνουσ επιβάτεσ.
Ζξω ιταν ακόμθ ςκοτάδι, ςτο βάκοσ όμωσ θ πόλθ, κατάφωτθ, περίμενε τα παιδιά απ' όλο τον κόςμο
για να δϊςει φτερά ςτισ ελπίδεσ και τα όνειρα τουσ. Χτο αεροδρόμιο που προςγειωκικαμε, μια πελϊρια
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επιγραφι ζγραφε το ςφνκθμα τθσ Σλυμπιάδασ: «Δϊςε μου τθν ευκαιρία ν' αγωνιςτϊ κι αν δεν νικιςω,
άςε με να νιϊκω περιφανοσ που προςπάκθςα». Πζναμε ςτουσ φοιτθτικοφσ ξενϊνεσ του Υανεπιςτθμίου
και τρϊγαμε κακθμερινά ςτθ μεγάλθ τραπεηαρία, όλοι μαηί, ακλθτζσ και ςυνοδοί απ' όλο τον κόςμο,
άςπροι, μαφροι, κίτρινοι. Τλα τα παιδιά ζγιναν φίλοι απ' τθν πρϊτθ κιόλασ μζρα.
Ξουβζντιαηαν με τθ γλϊςςα τθσ καρδιάσ που δε γνωρίηει πατρίδεσ και ςφνορα, αυτι τθν υπζροχθ
γλϊςςα τθσ αγάπθσ, που ξζρουν και τθ μιλοφν όςοι ζχουν άδολεσ ψυχζσ.
Θ μζρα των αγϊνων ξθμζρωςε λαμπρι. Σ ουρανόσ ιταν καταγάλανοσ και αςτραφτερόσ, το πράςινο
ςτα δζντρα ολόφρεςκο. Τταν μπικαμε ςτο ςτάδιο, ςάςτιςα. Αλικεια, όλοι αυτοί οι άνκρωποι,
περιςςότεροι από πενιντα χιλιάδεσ, είχαν ζρκει για να δουν αγϊνεσ παιδιϊν, πνευματικά
κακυςτερθμζνων. Δυςκολευό-μουνα να το πιςτζψω.
-Σ κόςμοσ εδϊ αγαπάει και ςζβεται κάκε άνκρωπο αδικθμζνο, αναγνωρίηει ότι ζχει και αυτόσ
δικαίωμα ςτθ ηωι, ςτθ χαρά, ςτθν ευτυχία, μου ψικφριςε ο Γεράςιμοσ, λεσ κι είχε διαβάςει τθ ςκζψθ
μου.
Ϊςτερα πιρε το Κωμά και πιγαν ςτ' αποδυτιρια. Από το πρωί ο Κωμάσ ιταν ανιςυχοσ και
νευρικόσ. Ζτρεμε από υπερζνταςθ κι ανυπομονθςία.
- Κζλω να κερδίςω, ζςτω και το χάλκινο μετάλλιο. Ψο ζχω υποςχεκεί ςτθ Παρίνα, ζλεγε κάκε τόςο.
Σ Γεράςιμοσ για να τον θρεμιςει τον πιρε κι ζκαναν μια μεγάλθ βόλτα ςτο πάρκο. Ψάιςαν τισ πάπιεσ ςτθ
λίμνθ, ζφαγαν παγωτό, κουβζντιαςαν. Γφριςε ςτον ξενϊνα καλμαριςμζνοσ.
Άρχιςε θ παρζλαςθ. Υρϊτθ, όπωσ γίνεται ς' όλουσ τουσ Σλυμπιακοφσ Αγϊνεσ, ιταν θ ελλθνικι
ομάδα. Ψα παιδιά μπικαν ςτο ςτάδιο φανερά ςαςτιςμζνα. Σι δίδυμεσ κρατιόνταν χζρι-χζρι για να
πάρουν κάρροσ. Σ Κωμάσ, ζνα βιμα μπροςτά, αγωνιηόταν να κρατιςει τθ ςθμαία ψθλά και ν'
ακολουκιςει το κορίτςι που κρατοφςε τθν ταμπζλα με τθ λζξθ «Ελλάσ».
Ζκαναν ολόκλθρο το γφρο του ςταδίου. Σ κόςμοσ χειροκροτοφςε τθν ελλθνικι ομάδα, οι ομογενείσ
τθσ πόλθσ είχαν ξεδιπλϊςει ελλθνικζσ ςθμαίεσ και τισ κουνοφςαν πζρα δϊκε.
Σ ενκουςιαςμόσ του κόςμου είχε ςυνεπάρει τθν ομάδα. Χαιρετοφςαν δεξιά κι αριςτερά, οι δίδυμεσ
είχαν αφιςει τα χζρια.
Υροςπακοφςα να κρατθκϊ, να μθ βάλω τα κλάματα.
Θ παρζλαςθ τελείωςε, τελείωςαν οι λόγοι, οι χαιρετιςμοί των επιςιμων. Σι ακλθτζσ αποχϊριςαν με
τάξθ κι αμζςωσ άρχιςαν τα αγωνίςματα. Θ εξάδα των δρομζων ςτον τελικό των εκατό μζτρων πιρε τθν
κζςθ τθσ ςτθν αφετθρία.
Ανάμεςα τουσ κι ο Κωμάσ. Δίπλα του χοροπθδοφςε ο Γιόμο από τθν Ξζνυα, ακόμα πιο μαφροσ μζςα
ςτο κατάλευκο μπλουηάκι. Ππικαν ςτθ γραμμι. Ζφυγαν. Σ Γιόμο πρϊτοσ ςαν βολίδα. Υίςω του ο
δρομζασ από τθν Λταλία και τρίτοσ ο Κωμάσ. Ξι εκεί, λίγα μζτρα πριν το τζρμα, ο Γιόμο ζχαςε το βιμα
του, παραπάτθςε, άνοιξε τα χζρια του κι ζπεςε ςτο ζδαφοσ.
Ζνα μυριόςτομο «ααααα» ςθκϊκθκε από τισ κερκίδεσ. Σι άλλοι δρομείσ προςπζραςαν το Γιόμο και
ςυνζχιςαν το τρζξιμο προσ το τζρμα. αφνικά είδα το Κωμά να ςταματάει και να γυρίηει πίςω. Γονάτιςε
πλάι ςτο Γιόμο, τον βοικθςε να ςθκωκεί, να ςτακεί ςτα πόδια του. Σ κόςμοσ κρατοφςε τθν αναπνοι
του, μφγα να πζταγε μζςα ςτο ςτάδιο κ' ακουγόταν. Ϊςτερα και οι δυο μαηί, αγκαλιαςμζνοι, ζτρεξαν τθν
υπόλοιπθ διαδρομι και τερμάτιςαν τελευταίοι.
Χείςτθκε το ςτάδιο από τα χειροκροτιματα. Σι κεατζσ, όρκιοι, χτυποφςαν τα χζρια τουσ ρυκμικά,
ανζμιηαν τισ ςθμαίεσ, φϊναηαν «μπρά-βο μπρά-βο».
Εγϊ άκουγα μόνο. Δεν μποροφςα πια να δω τι γινόταν από εκεί και φςτερα. Ψα μάτια μου είχαν
καμπϊςει από τα δάκρυα.
Ικελα να ςθκωκϊ και να φωνάξω ς' όλο εκείνο το πλικοσ που παραλθροφςε από ενκουςιαςμό:
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- Είναι το παιδί μου αυτό, ο Κωμάσ μου, εγϊ τον γζννθςα και είμαι θ πιο περιφανθ κι
ευτυχιςμζνθ μάνα ςτον κόςμο... Θ φωνι μου όμωσ δεν ζβγαινε μόνο τα μάτια μου ζτρεχαν βρφςεσ.

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Παιφμίδι πόλψμ: Πώρ θα αμσιδπάςεσε ςε μια σέσξια οεπίοσψςη;
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ και δίνουμε ςτθν κακεμιά από ζνα ςενάριο. Ηθτάμε να
μοιραςτοφν ρόλουσ, να ςυηθτιςουν, να αποφαςίςουν και να αναπαραςτιςουν το περιςτατικό
και τθν αντίδραςι τουσ.
Υαραδείγματα:
Χτθν αυλι τθσ εκκλθςίασ ζνα παιδί κλαίει με λυγμοφσ, επειδι τον χτφπθςε ο αδερφόσ του.
Χτο προαφλιο του ςχολείου δυο κορίτςια μαλϊνουν, επειδι θ μία μουτηοφρωςε τα αγαπθμζνο
τετράδιο τθσ άλλθσ.
Ψο γνωςτό πειραχτιρι τθσ παρζασ κάκεται ςε μια άκρθ κλαίγοντασ, επειδι κάποιοσ τον κορόιδεψε.
2. Αυίςερ για όλξτρ

Χωρίηουμε τα παιδιά ςε τρεισ ομάδεσ και δίνουμε ςτθν κακεμιά ζνα χαρτόνι 70Χ100 εκ.,
μαρκαδόρουσ χοντροφσ, χρωματιςτά χαρτιά. Ηθτάμε από τθν πρϊτθ ομάδα να ςκεφκεί, να
ςυηθτιςει και να αποτυπϊςει ςτο χαρτί με ςκίτςο, κόμικσ, γκράφιτι, ελεφκερο ςχζδιο ι όπωσ
αλλιϊσ αποφαςίςει τα ςυναιςκιματα του Θςαφ και του Λακϊβ, όταν αντάλλαξαν τθ φακι με τα
πρωτοτόκια. Από τθ δεφτερθ ομάδα να κάνει το ίδιο για τον Λακϊβ και τον Θςαφ, όταν ο ζνασ
πιρε τθν ευλογία του Λςαάκ, ενϊ ο άλλοσ δεν μποροφςε πια. Από τθν Ψρίτθ ομάδα, το ίδιο για
τθν τελικι ςυνάντθςθ και ςυμφιλίωςι τουσ (πριν και μετά). Πε τθν ολοκλιρωςθ τθσ
δραςτθριότθτασ, κάκε ομάδα παρουςιάςει τθν αφίςα τθσ ςτθν ολομζλεια, εξθγϊντασ για ποιο
λόγο ςχεδίαςε ι ζγραψε το κακετί ςτθν αφίςα και τισ κολλάμε ςε εμφανζσ ςθμείο ςτθν
αίκουςα.
Υθγι: Εκπαιδευτικό Ωλικό Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου «Ρζο Χχολείο. Χχολικι και Ξοινωνικι Ηωι.
Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ. Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ», ς. 126
3. Η ιςσξπία διδάςκει

Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ. Χτθν κακεμία δίνουμε ςτοιχεία για ζνα γεγονόσ τθσ
ελλθνικισ ι τθσ παγκόςμιασ ιςτορίασ που μιλάει για άςκθςθ βίασ. Ξάκε ομάδα πρζπει να
μελετιςει τα ςτοιχεία και να ετοιμάςει μια ςφντομθ παρουςίαςθ ςτθν υπόλοιπθ ομάδα, όπου
κα αναφζρει το γεγονόσ, τι ςυνζβθ, τθν αιτία, το αποτζλεςμα, τα ςυναιςκιματα των
εμπλεκόμενων μερϊν, ςθμαντικά ςτοιχεία και... τι διαφορετικό κα μποροφςε να είχε γίνει!
Υθγι: Εκπαιδευτικό Ωλικό Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου «Ρζο Χχολείο. Χχολικι και Ξοινωνικι Ηωι.
Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ. Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ», ς. 127.
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4.

Αλυάβησξ με σα φέπια

5. Παπαξλτμοιακά αθλήμασα για οαιδιά

Χτθν παρουςίαςθ (pdf) του κ. Απόςτολου Ρτάνθ, Χχολικοφ Χυμβοφλου Φυςικισ Αγωγισ, με
κζμα: «Σα παραολυμπιακά ακλιματα και θ βιωματικι προςζγγιςι τουσ για τθν
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν» (βλ. εποπτικό υλικό) μπορεί κανείσ να ςυναντιςει ποικιλία
ιδεϊν για παραλλαγζσ των παραολυμπιακϊν ακλθμάτων, που μποροφν να διεξαχκοφν για υγιι
παιδιά, με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ και τθν ενςυναίςκθςθ!
(Υθγι: http://users.sch.gr/adanis/Seminars/EidikiAgogi/Danis.pdf)
6. Κξκξπξμαφίερ

Δζνουμε ςτα μζτωπα δφο παιδιϊν από ζνα λουκοφμι, τυλιγμζνο ςε ςπάγκο. Πε τα χζρια ςτισ
πλάτεσ και αναπθδιματα, ο ζνασ προςπακεί να φάει το λουκοφμι του άλλου. Ξερδίηει όποιοσ το
πετφχει.
7. Πξιξρ αποάζει σξ οαμί; (οαιφμίδι αοό ση Βεμεζξτέλα)

Ανάλογα με τον αρικμό των παιχτϊν, χαράηουμε ζνα μεγάλο γιπεδο, που χωρίηεται από μια
κεντρικι γραμμι ςε δφο περιοχζσ. Αποφαςίηουμε πόςουσ γφρουσ κα παίξουμε και χωρίηουμε τα
παιδιά ςε 2 μεγάλεσ ομάδεσ. Ξάκε ομάδα παίρνει κζςθ ςε μία μετωπικι γραμμι του γθπζδου,
με τουσ παίχτεσ να ςτζκονται ςτθ ςειρά. Σ αρχθγόσ του παιχνιδιοφ ςτζκεται ςτο κζντρο του
γθπζδου και κρατάει ζνα μαντιλι. Ξάκε φορά που αυτόσ κουνάει το μαντιλι, ζνασ παίχτθσ από
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κάκε ομάδα τρζχει γριγορα για ν’ αρπάξει το μαντιλι και να γυρίςει νικθτισ ςτθ κζςθ του,
χωρίσ να τον ςταματιςει ο αντίπαλοσ παίχτθσ. Αν τα καταφζρει θ ομάδα του παίρνει ζνα βακμό.
Αν όχι, ο βακμόσ πθγαίνει ςτουσ αντιπάλουσ. Ρικιτρια είναι θ ομάδα που ςυγκεντρϊνει τουσ
περιςςότερουσ βακμοφσ.
8. Διελκτςσίμδα

Ψα παιδιά, χωριςμζνα ςε δυο ομάδεσ, κρατοφν ζνα ςχοινί και προςπακεί θ κάκε ομάδα να
τραβιξει τθν άλλθ προσ τθν πλευρά τθσ.
9. Κασαιγιςμόρ ιδεώμ: «Αθλησιςμόρ για όλξτρ!» – Ομαδική ζψγπαυική

Χωριςτείτε ςε ομάδεσ. Πε αφορμι τθν ιςτορία του Κωμά κα προςπακιςουμε να
ενθμερϊςουμε τουσ γονείσ μασ για τθν αξία του ακλθτιςμοφ με ίςεσ ευκαιρίεσ για όλα τα παιδιά
και τθσ ςυμμετοχισ. Δίνουμε ςτθν καμπάνια μασ ζναν τίτλο (π.χ. «Ακλθτιςμόσ – Χυμμετζχουμε
όλοι»). Για περίπου 10 λεπτά καταγράφουμε ςε μια μεγάλθ κόλλα χαρτί όςεσ ζννοιεσ –ιδζεσ
μποροφμε να ςκεφτοφμε, οι οποίεσ να ζχουν ςχζςθ με αυτόν τον τίτλο (π.χ. ξενοφοβία,
ρατςιςμόσ, ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ, ΑμεΑ, ςυμμετοχι, ευ αγωνίηεςκαι, άςκθςθ,
προπόνθςθ, προςπάκεια κλπ.) Ξάκε ομάδα διαλζγει μία από αυτζσ τισ ζννοιεσ και ηωγραφίηει
κάτι ςχετικό. Χτθν κορυφι τθσ ηωγραφιάσ γράφει ζνα ςχετικό ςφνκθμα.

τμοεπάςμασα:
Σ ςκοπόσ δεν αγιάηει τα μζςα! Για ό,τι κζλουμε ςτθ ηωι μασ, χρειάηεται να δεχόμαςτε τθν
ευλογία του Κεοφ, αλλά με μζςα ζντιμα, όχι με δόλο ι απάτθ.
Υολφ περιςςότερο όταν πρόκειται για τ’ αδζρφια μασ! Χτο κακζνα ασ αναγνωρίηουμε τισ
χάρεσ και τα προτεριματά του χωρίσ ηιλειεσ και ανταγωνιςμοφσ που, πολλζσ φορζσ, μασ
ςτενοχωροφν όλουσ ςτο ςπίτι!
Ξι αν τφχει να ξεχαςτοφμε, μποροφμε πάντα να διορκϊςουμε το λάκοσ μασ!
Πηγέρ τλικξύ:

- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Χτθν Ξαταςκινωςθ με τα παιδιά, εκδ. Γραφείου - Λδρφματοσ
Ρεότθτοσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, Ακινα 2006
- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Σμαδικι Ψυχαγωγία, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ.
Ρ. Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, 2Οευκάδα 2007
- «Χυμπολίτεσ Αγίων». Ωλικό κατιχθςθσ για τθν καταςκθνωτικι περίοδο αγοριϊν Δθμοτικοφ για τισ
Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2008
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
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τμάμσηςη 9η
Ημεπξμημία: 8 – 9 Δεκεμβπίξτ 2012

Ο Ππξυήσηρ Δαμιήλ & ξι Ϊγιξι 3 Παίδερ
σξλμξύμ:
Νηςσεύξτμ και δε λασπεύξτμ σα είδψλα!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι αφιγθςθ για τον Υροφιτθ Δανιιλ και τουσ Αγίουσ Ψρεισ
Υαίδεσ ςτο καμίνι
2. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν πόςθ ευλογία προκφπτει για τον άνκρωπο από τθν πίςτθ ςτον
Αλθκινό Κεό και τθν τιρθςθ των εντολϊν Ψου, όπωσ θ νθςτεία
3. Ρα κατανοιςουν το νόθμα και τον ςκοπό τθσ 40ιμερθσ προετοιμαςίασ των πιςτϊν πριν τα
Χριςτοφγεννα
4. Ρα μάκουν τα παιδιά πϊσ και γιατί νθςτεφουμε
5. Ρα κελιςουν και τα ίδια να τθροφν –όςο είναι δυνατόν- τισ νθςτείεσ τθσ Εκκλθςίασ

Αυήγηςη:
i. Δακ. 1,1-3,30

ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 313 -319

ύμσξμα ςφόλια:
Ενϊ μποροφςαν και ο Δανιιλ και οι τρεισ Υαίδεσ να απολαφςουν τα πλοφςια εδζςματα των
Βαβυλωνίων, εντοφτοισ προτίμθςαν να υπακοφςουν ςτο Ρόμο του Κεοφ και να νθςτζψουν! Ξι
όμωσ δεν υςτζρθςαν κακόλου ςε ςοφία και δφναμθ, ςωματικι και πνευματικι!
Σ Κεόσ δθμιοφργθςε πρϊτα τον κόςμο, το «ςπίτι», κι ζπειτα ζβαλε το τελειότερο απ’ τα
δθμιουργιματά του, τον άνκρωπο, να κατοικιςει μζςα ς’ αυτό.
Σ Κεόσ ζβαλε τον άνκρωπο να
Δεν νθςτεφουμε μόνο ςτθν ποιότθτα των φαγθτϊν, αλλά και ςτθν ποςότθτα!
Πε πανάκριβεσ «νθςτίςιμεσ» τροφζσ (π.χ. χαβιάρι) κάνουμε… παρωδία νθςτείασ!
Θ νθςτεία ζχει, μεταξφ άλλων, και ςκοπό να εξοικονομιςουν χριματα οι πιςτοί,
καταναλϊνοντασ λιγότερο πολυτελείσ τροφζσ, για να τα διακζςουν ςτθν ελεθμοςφνθ!
Θ νθςτεία είναι ζνα μζςο για να προχωριςουμε ςτθν πνευματικι ηωι. Δεν αποτελεί
κατάςταςθ που ςκοτϊνει το ςϊμα, γιατί θ Εκκλθςία ςζβεται και τιμά το ςϊμα ωσ ναό του Αγίου
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Υνεφματοσ. Θ νθςτεία βοθκά το ςϊμα να αποτοξινωκεί από το κρζασ και τα άλλα αρτφςιμα
φαγθτά και ταυτόχρονα αποτελεί μια πολφ καλι πνευματικι προπόνθςθ, ϊςτε ο άνκρωποσ να
μθν ςτρζφει τον εαυτό του ςτο φαγθτό, αλλά ςτθν προςπάκεια για μια πιο πνευματικι πορεία.
Θ νθςτεία είναι ςτζρθςθ, δθλαδι αφινουμε κατά μζροσ τον εγωιςμό μασ και ηοφμε
ςφμφωνα με το κζλθμα του Κεοφ. Σ κόςμοσ κεωρεί ότι ο άνκρωποσ ςιμερα δεν πρζπει να
ςτερείται τίποτα, αλλά να πορεφεται ςφμφωνα με τισ επικυμίεσ του. Λδίωσ για μασ τουσ νζουσ,
όλοι κζλουν να μθ μασ λείψει τίποτα, ενϊ αν ςτερθκοφμε και κάτι δεν πακαίνουμε απολφτωσ
τίποτα.
Από τθ νθςτεία κανείσ δεν αρρωςταίνει. Από τθ νθςτεία κανείσ δεν αδυνατίηει. Αλλάηουμε
τρόπο διατροφισ και όχι ςταματάμε να τρϊμε.
«Σι ακλθτζσ που ετοιμάηονται για τον αγϊνα υποβάλλονται ςε κάκε είδουσ αποχι. Για να
λάβουν εκείνοι ζνα ςτεφάνι που μαραίνεται, εμείσ όμωσ (για) ζνα αμάραντο. Εγϊ, λοιπόν, ζτςι
τρζχω, με τα μάτια ςτθλωμζνα ςτο τζρμα. Ζτςι πυγμαχϊ, όχι ςαν κάποιον που δίνει γροκιζσ ςτον
αζρα. Αλλά με ςκλθρζσ αςκιςεισ ταλαιπωρϊ το ςϊμα μου και το υποδουλϊνω, από φόβο
μιπωσ, ενϊ κα ζχω κθρφξει ςτουσ άλλουσ, εγϊ ο ίδιοσ κρικϊ ακατάλλθλοσ». (Υροσ Ξορινκίουσ Α’ 9,
25 – 27)

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Υοιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ νθςτείασ, τι πετυχαίνουμε μ’ αυτιν;
2. Περικοί, που δεν κζλουν να νθςτεφουν, λζνε δεν ζχει ςθμαςία τι τρϊμε, αλλά τι
πράττουμε! Ζχουν δίκιο;
3. Ωπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτθ νθςτεία και τθ δίαιτα; Αν ναι, ποια;
Βλ. και άλλεσ ενδεικτικζσ ερωτιςεισ –απαντιςεισ ςτο: Γκοφνθ Άγγελου, Ρεανικζσ Αναηθτιςεισ
- Ωπεφκυνεσ κζςεισ. Από ςυηθτιςεισ με νζουσ ςτισ καταςκθνϊςεισ τθσ Λεράσ Πθτροπόλεωσ
Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Εκδ. Ξζντρου Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2010, ςελ.
211-219.

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
"Νηστεύσας (ο Ιησούς) ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα...»

«Σ Ξφριοσ νιςτεψε ςαράντα θμζρεσ και ςαράντα νφχτεσ....» (Πτκ. 4,2)

Παπάλληλα κείμεμα:
1. Δύξ ύμμξι σξτ Σπιψδίξτ για σημ αληθιμή μηςσεία

«Ασ νθςτεφςουμε κάνοντασ νθςτεία δεκτι, που να αρζςει ςτον Ξφριο. Αλθκινι νθςτεία είναι θ
αποξζνωςθ από κάκε κακό, θ χαλιναγϊγθςθ τθσ γλϊςςασ, θ αποχι από τον κυμό, ο χωριςμόσ
από τισ κακζσ επικυμίεσ, τθν κατάκριςθ, το ψζμα και τθν επιορκία. Θ ζλλειψι τουσ είναι νθςτεία
κακαρι και αρεςτι ςτον Κεό».
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«Ξακαρι νθςτεία ςθμαίνει ν’ απομακρυνκοφμε από κάκε αμαρτία, ν’ αποξενωκοφμε από τα
πάκθ, ν’ αγαπιςουμε το Κεό, να προςευχόμαςτε με επιμζλεια, δάκρυα και κατάνυξθ,
προμθκεφοντασ ταυτόχρονα ςτουσ φτωχοφσ αυτά που χρειάηονται, όπωσ μασ πρόςταξε ο Χριςτόσ
ςτισ άγιεσ Γραφζσ».
2. Μησπξοξλίσξτ Νικξοόλεψρ Μελεσίξτ, «Για οόςξτρ λόγξτρ μηςσεύξτμε...», Η μηςσεία
σηρ Εκκληςίαρ και σα κόλλτβα σψμ Αγίψμ, εκδ. Ι. Μ. Νικξοόλεψρ και Ππεβέζηρ

«Εμείσ ζχουμε πολλοφσ λόγουσ να νθςτεφουμε. Υιο πολλοφσ από αυτοφσ που είχαν οι Ψρεισ
Υαίδεσ. Εμείσ ξζρουμε ότι ο Κεόσ ζγινε άνκρωποσ. Για μασ. Ξαι νιςτευςε. Για μασ. Ξαι
ταλαιπωρικθκε. Για μασ. Ξαι ςταυρϊκθκε. Για μασ. Ξαι πζκανε ςτο Χταυρό. Για μασ. Για να μασ
ελευκερϊςει. Από τον κάνατο. Ξαι από τον άδθ.
Είναι πολφ αν νθςτεφουμε για χάρθ Ψου Ψετάρτθ και Υαραςκευι;
Είναι κάτι το πολφ, όταν νθςτεφουμε, για να Ψον τιμιςουμε, για να Ψου ποφμε «ευχαριςτϊ;
Διότι «δι’ θμάσ τουσ ανκρϊπουσ και δια τθν θμετζραν ςωτθρίαν» ζγινε άνκρωποσ και γεννικθκε
από τθν αγία Υαρκζνο Παρία;
Είναι υπερβολι αν ποφμε πωσ θ νθςτεία μασ είναι ζνα χαμόγελο ευγνωμοςφνθσ μασ προσ τον
Χριςτό;»
3. Απφιμ. Γεψπγίξτ Φπτςξςσόμξτ, «"Αςθεμήρ και ψδιοόπξρ αμαπσίαμ ξτκ έφει": Η οιξ
οαπενηγημέμη Ιεπή Παπξιμία»

"Χε ποιεσ περιπτϊςεισ μποροφμε κεμιτά και νόμιμα να καταλφςουμε τθν νθςτεία;" είναι ζνα
ςφνθκεσ ερϊτθμα πιςτϊν προσ τουσ ιερείσ και ιδιαίτερα προσ τουσ πνευματικοφσ - εξομολόγουσ.
"Aςκενισ και οδοιπόροσ αμαρτίαν ουκ ζχει", είναι μια εξίςου ςυνθκιςμζνθ απάντθςθ.
Υρόκειται όμωσ για μια παρεξιγθςθ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι παροιμίεσ αποτελοφν
καταςτάλλαγμα τθσ μακρόχρονθσ εμπειρίασ των ανκρϊπων. Kαι για τον λόγο αυτό
αναγνωρίςτθκαν παντοφ και πάντοτε ωσ αναμφιςβιτθτεσ αλικειεσ. Mία από τισ παροιμίεσ
αυτζσ είναι και θ "αςκενισ και ωδιπόροσ (ι ωδειπόροσ) αμαρτίαν ουκ ζχει". Mε απλοφςτερα
λόγια: "Σ άρρωςτοσ και θ ζγκυοσ γυναίκα δεν αμαρτάνει εάν δεν νθςτζψει".
Χιμερα όμωσ, οι περιςςότεροι παρανοοφν τθν ζννοια τθσ παραπάνω ριςθσ, είτε από άγνοια
τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ, είτε από τθν ανορκόγραφθ καταγραφι τθσ λζξθσ ωδιπόροσ (και
όχι οδοιπόροσ = ταξιδιϊτθσ). Ζτςι, θ ριςθ μετατράπθκε ςε "αςκενισ και οδοιπόροσ αμαρτίαν
ουκ ζχει" δθλαδι: "Σ άρρωςτοσ και ο ταξιδιϊτθσ δεν ζχει αμαρτάνει εάν δεν νθςτζψει".
Χφμφωνα με τθν παραπάνω λανκαςμζνθ γραφι, ανάγνωςθ ι ερμθνεία, ο κάκε ταξιδιϊτθσ
(άςχετα εάν ζχει ταξιδζψει με αεροπλάνο, πλοίο, τρζνο ι αυτοκίνθτο) μπορεί να καταλφςει κάκε
νθςτεία, χωρίσ να αμαρτιςει.
Bζβαια εάν κάποιοσ δεν κζλει να νθςτζψει, ασ φάει, ό,τι κζλει. Δεν είναι εκεί το πρόβλθμα.
Tο κζμα είναι να μθν εφευρίςκουμε δικαιολογίεσ, για να δικαιολογιςουμε τθν αδυναμία μασ.
Aκόμθ και εάν το κείμενο εννοοφςε "οδοιπόρο" και όχι "ωδιπόρο", κα δικαιολογοφνταν θ
κατάλυςθ μόνον ςτθν περίπτωςθ που αυτόσ ο (τζλοσ πάντων) "οδοιπόροσ" ιταν κάποιοσ που
περπάτθςε επί πολλζσ ϊρεσ, κατάκοποσ και εξαντλθμζνοσ από τισ κακουχίεσ του ταξιδιοφ.
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Φτάνουμε όμωσ ςτο ςθμείο να απαλλάςςονται από τθ νθςτεία και όςοι πθγαίνουν μία
εκδρομι. Δεν νθςτεφουν με τθ δικαιολογία ότι ταξίδεψαν.
Aλλά ασ εξθγιςουμε τι ςθμαίνει το ορκό "ωδιπόροσ". Υρόκειται για λζξθ ςφνκετθ από τθν
"ωδι" και "πόροσ". Για τθ λζξθ "πόροσ" λίγο - πολφ ξζρουμε ότι ζχει διάφορεσ ςθμαςίεσ, όπωσ
ςτισ λζξεισ εφποροσ, άποροσ, οι πόροι του ςϊματοσ. Aκόμθ ζχουμε το μοναδικό νθςί αρςενικοφ
γζνουσ, τον Υόρο. Υολλά χωριά με το όνομα Υόροσ, διάφοροι οικιςμοί, κάποιο βουνό ςτθ
Οευκάδα και μία νθςίδα ςτον Υατραϊκό κόλπο, κοντά ςτο Aιτωλικό (βλ. περιοδικό Eπάλξεισ,
2004).
H λζξθ όμωσ "ωδι" προζρχεται από το ριμα "ωδίνω", που ζχει αρκετζσ ςθμαςίεσ
(κυριολεκτικά): Ζχω ωδίνεσ, κοιλοπονϊ, τίκτω, γεννϊ, αλλά και (μεταφορικά) επικυμϊ πάρα
πολφ να φάω, κάτι όπωσ θ εγκυμονοφςα, κάνω κάτι να τρζμει, ςαν τθν ετοιμόγεννθ γυναίκα (βλ.
Aντιλεξικόν ι Oνομαςτικόν τθσ Nεοελλθνικισ Γλϊςςθσ, εκδ. β', Aκιναι 1990). Υόςεσ φορζσ
λοιπόν ζχουμε ακοφςει ότι θ ζγκυοσ γυναίκα ηθτά να φάει κάτι, για να μθν "ρίξει" το παιδί, να
μθν αποβάλλει;
Δικαιολογείται ζτςι θ ζγκυοσ να μθν νθςτζψει, αν το ηθτά ο οργανιςμόσ τθσ, γιατί κινδυνεφει
να αποβάλλει το παιδί τθσ. Άλλωςτε το ορκό "ωδιπόροσ" ζχει και εννοιολογικι ςυνάφεια με το
"αςκενισ", κακϊσ και τα δφο αναφζρονται ςε καταςτάςεισ ςωματικισ ανάγκθσ και αδυναμίασ,
που δικαιολογεί τθν κατάλυςθ τθσ νθςτείασ. Γι' αυτό και τίκεται μεταξφ των δφο λζξεων το
ςυνδετικό "και", που ςυνδζει παρεμφερείσ ζννοιεσ, αλλιϊσ ςτθν περίπτωςθ του "οδοιπόρου" κα
υπιρχε το διαηευκτικό "ι", που ςυνδζει ζννοιεσ εννοιολογικά διαφορετικζσ.
Ζτςι, ο ταξιδιϊτθσ δεν δικαιολογείται. Aκόμθ και αν ο ςοφόσ που είπε τθν παροιμία εννοοφςε
τον πολφ κατάκοπο, τότε κα τθν ζλεγε διαφορετικά. Κα χρθςιμοποιοφςε ενδεχόμενα λζξεισ,
όπωσ: Ξαταβεβλθμζνοσ, εξαντλθμζνοσ, καταπονθμζνοσ, καταπλθγωμζνοσ κ.α.
Bζβαια οι δφςπιςτοι πρζπει να ζχουν πολφ καλι εγκυκλοπαίδεια, για να ςυμφωνιςουν μαηί
μασ. Υάντωσ κα ζχουν ακοφςει για τισ ωδίνεσ του τοκετοφ και ίςωσ το "ϊδινεν όροσ και ζτεκε
μυν". Μςωσ πάλι να ζχουν αντίρρθςθ ςτο ςυντακτικό, γιατί το κζμα του ριματοσ "ωδίνω" είναι
"ωδιν" και ςυνεπϊσ «ωδιν + πόροσ = ωδινπόροσ». Aλλά το γράμμα "ν" πριν από το "π"
εξαφανίηεται, γιατί δεν ζχουμε λζξεισ με ςυνεχόμενα τα γράμματα "ν" και "π". Aντίκετα, ζχουμε
ςυνεχόμενα τα "π" και "ν", όπωσ πνοι. Kάποιεσ φορζσ το "ν" μετατρζπεται ςε "μ", όπωσ «ςφν +
πνοια = ςφμπνοια».
Ζπειτα από όλα αυτά, ιερείσ, κεολόγοι, ιεροκιρυκεσ, εξομολόγοι και κάκε χριςτιανόσ καλισ
κελιςεωσ, ασ διαφωτίςουμε και τουσ υπόλοιπουσ ότι θ ςωςτι παροιμία είναι: "Αςκενισ και
ωδιπόροσ αμαρτίαν ουκ ζχει". Υρόκειται για μια παροιμία πολφ χριςιμθ ςτθν εποχι μασ. Είναι
πολλοί εκείνοι που νθςτεφουν, αλλά δεν λείπουν και εκείνοι που κζλουν να βρίςκουν "νόμιμεσ"
υπεκφυγζσ, να ηαχαρϊνουν το χάπι και να κάνουν τθν αδυναμία τουσ ανάγκθ.
(Υθγι: https://sites.google.com/site/orthodoxy1054/-asthenes-kai-odiporos-amartian-ouk-echei-e-pio-parexegemene-iere-paroimia)
4. Αοό σξ Γεπξμσικό: «Οι άγγελξι σηρ Σεσάπσηρ και σηρ Παπαςκετήρ»

Ζλεγαν για τον αββά Υαχϊμιο ότι κάποτε κθδευόταν το ςκινωμα ενόσ νεκροφ και ότι το
ςυνάντθςε ο αββάσ ςτον δρόμο. Βλζπει δφο αγγζλουσ να ακολουκοφν τον νεκρό πίςω από το
νεκροκρζβατο. Απόρθςε γι αυτοφσ και παρακάλεςε τον Κεό να του αποκαλφψει το γεγονόσ.
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Ψον πλθςιάηουν οι δφο άγγελοι. Ψουσ ρωτάει:
-Γιατί εςείσ που είςτε άγγελοι ακολουκείτε τον νεκρό;
Ξαι του λζνε οι άγγελοι:
-Σ ζνασ από μασ είναι τθσ Ψετάρτθσ κι ο άλλοσ τθσ Υαραςκευισ. Αυτόσ ωσ τθ μζρα που
πζκανε δεν παρζλειπε να νθςτεφει Ψετάρτθ και Υαραςκευι, γι αυτόν τον λόγο ακολουκιςαμε
πίςω από το ςκινωμά του. Επειδι λοιπόν μζχρι τον κάνατό του τιρθςε τθ νθςτεία, κι εμείσ μϋ
αυτόν τον τρόπο δοξάςαμε αυτόν που ζκανε αγϊνα ενϊπιον του Ξυρίου»
5. «Όσαμ σα υαιμόμεμα αοασξύμ». Μιά διδακσική ιςσξπία με σξ Γέπξμσα ΠαἸςιξ

Υρωί ςτο κελί του Ψιμίου Χταυροφ του γζροντα Υαΐςιου, κοντά ςτθ Πονι Χταυρονικιτα.
Ψρίτθ μζρα τθσ Χαρακοςτισ. Είμαςτε ζξω ςτο ςκεπαςτό κι ο γζροντασ βράηει γάλα ςτο καμινζτο,
πάνω ς’ ζνα κοφτςουρο.
Υαραδίπλα είναι, πλαγιαςμζνα ςτα χόρτα, τα δφο παιδιά του Γιάννθ, που ανεβικαμε μαηί
ςτο Αγιονόροσ – ο Γιάννθσ κάκεται μόνοσ του, απζναντι ςτο βράχο.Υιο εδϊ είναι δυο
επιςκζπτεσ, κι αυτοί από τθ Κεςςαλονίκθ.
Χτζκονται όρκιοι, ακουμπϊντασ ςτθν καςτανιά. Υενθντάρθδεσ κι οι δυο, χλωμοί, ςτρυφνοί.
Φαίνονται να είναι από κάποια παρεκκλθςιαςτικι οργάνωςθ, γιατί κοιτάηουνε αυςτθρά, κάπωσ
επιτιμθτικά τον γζροντα και ςχολιάηουνε μεταξφ τουσ χαμθλόφωνα.Ψα παιδιά παίηουνε, κάνουνε
φαςαρία –οπότε γυρίηει ο Υαΐςιοσ και τα λζει ιρεμα:«Πθν κάνετε κόρυβο, γιατί εδϊ δίπλα,
κάτω απ’ το χϊμα, είναι κρυμμζνοι Αμερικανοί και κα ξυπνιςουν και κα ‘ρκουν να μασ
χαλάςουν τθν θςυχία μασ».
Ψα παιδιά ςταματοφνε, ςωπαίνουνε παραξενεμζνα.
Σ Γιάννθσ, απζναντι, γζρνει πλάγια ςτο βράχο, πάνω ςτο ςάκο του. Ανάβει τςιγάρο.Σι δυο
επιςκζπτεσ, που φαίνονται ςκλθροί ευςεβιςτζσ, ςυνεχίηουν να βλζπουν με αποδοκιμαςία τον
γζροντα που προςζχει να μθ φουςκϊςει και χυκεί το γάλα.
Ϊςπου ο ζνασ δεν αντζχει και λζει ςτον καλόγερο:
«Γζροντα Υαΐςιε, είμαςτε ςτισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ Χαρακοςτισ, ζχουμε αυςτθρι νθςτεία, κι
εςφ βράηεισ να πιεισ γάλα;»
Σ γζροντασ ςωπαίνει. Δεν απαντάει.
Υιάνει και κατεβάηει το κατςαρόλι, γιατί το γάλα ζβραςε. Πετά πάει ςτο κελί, φζρνει ζξι
μικρά, παλιά, πορςελάνινα φλιτηανάκια, τα βάηει μερακλίδικα ςτθ ςειρά κι αδειάηει με προςοχι
το γάλα μζςα ς’ αυτά. Υεριμζνει λίγο να κρυϊςει, ενϊ όλοι τον κοιτάηουνε με απορία, ςιωπθλοί.
Σι δυο ευςεβιςτζσ τα βλζπουνε όλα αυτά με αποςτροφι, γιατί ςκζφτονται ότι αφοφ είμαςτε
όλοι εδϊ οι επιςκζπτεσ, ζξι και τα φλιτηανάκια, άρα και ς’ αυτοφσ κα τολμιςει ο καλόγεροσ να
προςφζρει γάλα, τζτοιεσ μζρεσ ςκλθρισ νθςτείασ.
Σ γζροντασ Υαΐςιοσ παίρνει τα γεμάτα φλιτηανάκια ζνα-ζνα, τα βάηει ς’ ζνα ξφλινο δίςκο, τα
κουβαλάει και τ’ αφινει ςε απόςταςθ εφτά μζτρων, ςτο χϊμα, ςτθν άκρθ ενόσ κάμνου. Ψ’
ακουμπάει όλα εκεί, ςτθ ςειρά, ζπειτα ζρχεται, κάκεται δίπλα μασ και αρχίηει να κάνει με το
ςτόμα του κάτι ςιγανά, παράξενα ςφυρίγματα, κοιτάηοντασ προσ τουσ κάμνουσ.
Δεν περνοφνε λίγα λεπτά, και πιο εκεί, μζςα από τα τςαλιά, βγαίνει πολφ προςεκτικά μια
οχιά και φςτερα πζντε μικρά φιδάκια –τα παιδιά τθσ. Ξρατάω τθν αναπνοι μου. Ψα φίδια
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ζρχονται, πλθςιάηουν όλα, ζνα-ζνα, ςζρνοντασ, περνοφνε δίπλα μασ, πάνε ςιγά-ςιγά ςτα
φλιτηανάκια, κι αρχίηουν ιρεμα να πίνουν, να ρουφοφνε το πρωινό γάλα τουσ…
(Υθγι: http://dosambr.wordpress.com)
6. Γέπξμσξρ Ιψςήυ σξτ Ηςτφαςσξύ, «Σξ μόημα σξτ μαπστπίξτ σψμ Σπιώμ Παίδψμ»

Θαυμάσια η Εκκλησία μας προβάλλει ήδη από τα προοίμια των εορτών των
Φριστουγέννων, τους Σρεις Παίδας και Δανιήλ τον προφήτη, οι οποίοι, αν και δεν ήσαν μέσα
στο δένδρο της γενεαλογίας των προπατόρων του Ιησού, εν τούτοις κατηριθμήθησαν εις
αυτό, χάριν της εναρέτου ζωής των, χάριν της φιλοθεἸας των και ιδίως χάριν του δράματός
των, πού ευρίσκομε στο βίο τους. Τπήρξαν πραγματικά η αναπαράστασι και η προαπόδειξι
του τρόπου, πώςο Θεός Λόγος θα επιδημήση στον κόσμο. Αλλά γενικά και από την
προσωπική τους ζωή, αντλούμε τεράστια παραδείγματα φιλοθεἸας και αυταπαρνήσεως,
όπως πολλές φορές ετονίσαμε. (<)
Η περιπετειώδης ζωή αυτών των τεσσάρων φωστήρων της Εκκλησίας της Παραδόσεως,
της εκκλησίας του Νόμου, είναι τόσο μεγάλη και ποικίλη, πού δεν μπορεί φυσικά να
περιγραφή από μας τους ευτελείς, αλλά θα δανειστούμε ελάχιστα για παραδειγματισμό.
Ψνομάσθη ο μεν Δανιήλ ανήρ επιθυμιών, γιατί ουδέποτε ηττήθη από καμμία επιθυμία.
Αυτός κατήγετο από βασιλική οικογένεια και ένεκα της χάριτος πού του έδωσε ο Θεός, έγινε
σύμβουλος των διαφόρων κατακτητών και βασιλέων η συνέχεια δε της ζωήςτου ήτο
βασιλική. Ευρισκόμενος στην βασιλική αυτή χλιδή και έχοντας τόση μεγάλη εξουσία,
ουδέποτε ηττήθη από κανένα πάθος. Ιδίως στο ζήτημα της ηδονής, τόσο ήτο εγκρατής και
τόσο επεβάλλετο στον εαυτό του, ώστε απέκτησε ιδιαιτέρως το χάρισμα να λέγεται ανήρ
επιθυμιών. Μαζί με αυτόν ήσαν και τρεις άλλοι Παίδες. Παίδες κατά την γλώσσα του τότε
καιρού δεν εσήμαινε παιδιά, ούτε πάλι δούλους. Κατά την τότε συνήθεια των
επικρατούντων, εδιάλεγαν εκλεκτά παιδιά από τους αιχμαλώτους, τα οποία ανέτρεφαν
βασιλικά και αυτά εζούσαν μέσα στα ανάκτορα και ήσαν θετοί πρίγκηπες και είχαν
ιδιαίτερη παρρησία και ηγετικές θέσεις στα βασίλεια.
Εις αυτές τις θέσεις ευρίσκοντο οι τρεις σύντροφοι του Δανιήλ. Ο Ανανίας, ο Αζαρίαςκαι
ο Μισαήλ οι οποίοι, χάριν της μεγάλης τους ανδρείας και θεοφιλίας, ωνομάσθησαν από τον
Ναβουχοδονόσορα, εδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, πού εσήμαινε στην γλώσσα τους, θείες
κλήσεις, θείες ιδιότητες. Σότε λοιπόν τους εφθόνησαν οι υπόλοιποι μέσα στην επικράτεια,
στην οποία αν και ήσαν ξένοι, είχαν τόση αίγλη και αξία, ώστε ηθέλησαν να τους
κακοποιήσουν, αλλά όμως δεν μπορούσαν με κανένα άλλο τρόπο, είμη να εύρουν κάποια
μομφή εναντίον τους, ως παραβάτες των νόμων. Έτσι τους κατήγγειλαν ότι δεν δείχνουν
σεβασμό εις όσα εσέβετο ή επικροτούσε ο βασιλεύς και αυτό ήταν μια πρόφασι πού
ημπορούσε να τουςεπιβάλη τιμωρία. Και έτσι ερεθίσαντεςτον τύραννο, ο οποίος ήτο
κοσμοκράτωρ, οι περί αυτόν αυλοκόλακες τον έπεισαν, ότι οι εδράχ, Μισάχ και
Αβδεναγώδεν επροσκυνούσαν τους θεούςτους, ούτε τους ελάτρευαν, αλλά ούτε αυτό τον
ίδιο υπελόγιζαν. Ο Ναβουχοδονόσορ τότε, είχε στήσει στην πόλι την εικόνα του, την μορφή
του, πού ήταν ένα πανύψηλο άγαλμα, ένας ανδριάντας και διέταξε όλους να προσκυνούν
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και να προσφέρουν θυμίαμα, σαν να επρόκειτο περί κάποιας θεότητος διότι επίστευε ότι,
μετέβη πλέον απότην ανθρωπινή στην θεία αξία και ότι, με την παντοδυναμία και ισχύ του
κατώρθωσε τα τόσα μεγάλα, με το να καταστρέψη και κατασφάξη τουςλαούς.
Έτσι ευρήκαν αυτή την πρόφασι οι εχθροί, γιατί ήξεραν ότι ήτο αδύνατο να
προσκυνήσουν αυτοί- σαν γνήσιοι θεοσεβείς Ιουδαίοι - είδωλα και αγάλματα και εικόνες.
Κατήγγειλαν λοιπόν τους Σρεις Παίδες επισήμως ότι·Ιδού, κύριε, τώρα στην εορτή την οποία
κάνεις, αυτοί οι τρεις, παρ῏όλο πού τους έχεις άρχοντας και ηγεμόνας, δεν θα
προσκυνήσουν. Σότε τουςεκάλεσε ιδιαιτέρως ο βασιλεύς να τους ερωτήση προσωπικά, ει
αληθώς ούτωςέχει εδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, ότι τη εικόνι τη χρυσή, ην έστησα εν
παιδίω Δεηρά, ου προσκυνείτε, ουδέ τους θεούς μου λατρεύετε; (Δαν. 3,14). Προσέξατε μόλις
αρχίσουν τα σύμβολα, οι σάλπιγγες, τα μουσικά όργανα και οι χορδές να δίδουν το σύνθημα
της προσκυνήσεως και εσείς αμέσως να προσκυνήσετε, αλλοιώς θα σας ρίξω μέσα στην
κάμινο του πυρός, την οποία έχω αναμμένη για να τιμωρήσω τους απειθείς.
Εδώ εφάνη το μεγαλείο εκείνων των ηρωικών ψυχών. Σότε μετά παρρησίας και οι τρεις,
οι οποίοι φυσικά δεν ήσαν παίδες, όπως είπα, αλλά μεγάλοι άνδρες, ηγεμόνες, του
απήντησαν με υπερηφάνεια, όχι όμως με εγωισμό. Επί του ρήματος τούτου ουκ έχομεν
χρείαν αποκριθήναι σοι ω βασιλεύ(Δαν. 3,16).
Έτσι κάθε ευγενής ψυχή αποκρίνεται, όταν κρούουν στην θύρα των αισθήσεών της τα
ποικιλόμορφα αίτια της πολύμορφης αμαρτίας. Ανίσταται μεγαλοπρεπώςκαι φωνάζει,
"κάτω τα χέρια. Επί του ρήματος τούτου ουκ έχομεν χρείαν αποκριθήναι σοι, ω βασιλεύ.
Έστιν ο Θεός ημών εν τω ουρανώ ος δύναται εξελέσθαι ημάς εκ των χειρών σου" (Δαν. 3,1617). Αλλά και αν ο Θεός τον οποίο πιστεύομε και πού είναι παντοδύναμος, δεν μας
ελευθέρωση από τα ιδικάσου χέρια και από οτιδήποτε άλλο, γνώριζε πώς δεν θα μας
κακοφανή πλην όμως σου λέγομε και τούτο, ότι, και αν ακόμη ο Θεός δεν θελήση να μας
απαλλάξη από την παρούσα δοκιμασία, γιατί έτσι θέλει Εκείνος, εμείς ούτε την εικόνα σου
προσκυνούμε ούτε τους θεούς σου λατρεύομε. Και αν μας απειλής με την κάμινο και με το
πυρ, μόνοι μας θα εισέλθωμε, για να καταλάβης ότι οι πραγματικά θεοφιλείς δεν φοβούνται
τον θάνατο". Καμμία περίστασι ούτε κανέναςπαράγων μπορεί να τους αποτρέψη από την
φιλοθεἸα και το προς τον Θεό καθήκο τους, εάν όντως είναι ευσεβείς.
Και τότε επλήσθη θύμου και ηλλοιώθη η όψι του και διέταξε να δέσουν ισχυράτους
εδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, με τις σαρβάρες και τις περικνημίδες και με αυτές να
πλησιάσουν την βροντώσαν κάμινο, από την οποία εξεχύνετο σαρανταενιά πήχες η φλόγα.
Και έτσι ατάραχοι προσήλθαν και αυτά πού είπαν τα επραγματοποίησαν χωρίς να
φοβηθούν. Δεν εδειλίασαν, αλλά επήγαν με προθυμία και όχι μόνο εδέχθηκαν αλλά
συνετέλεσαν και οι ίδιοι με το να προχωρήσουν μόνοι τους μέσα στην βροντώσαν κάμινο,
πού δεν ημπορούσε να πλησίαση κανείς. Και απέδειξαν πραγματικά ότι δεν προσκυνούν
ξένα είδωλα αλλά μόνο τον θείο νόμο, το θείο θέλημα, αυτό πού ανήκει σε κάθε ευσεβή
ψυχή.
Ο ίδιος Ναβουχοδονόσορ πού ήταν τότε, είναι και τώρα. Υυσικά, όχι ο ιστορικός εκείνος,
αλλά ο νοητός ο οποίος και τότε εις αυτού τον νου ήταν και εν συνεχεία εις όλουςτους
κακοήθεις και κακούργους μέχρι δε της συντέλειας, θα είναι μέσα στα όργανα της απείθειας
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και απώλειας. Αυτός ο νοητός Ναβουχοδονόσορ και σε μας ακριβώς το ίδιο κάνει τώρα
και σε κάθε ευγενή ψυχή, είτε μεμονωμένα, είτε συνολικά. υνεχώς μας απειλεί, μας
φοβίζει, μας προκαλεί. Ή θα προσκυνήσωμε το εκάστης προφάσεως και αμαρτίας είδωλο,
ειδ᾽άλλως θα εγείρη εναντίον μαςπειρασμό. Αυτό είναι το νόημα. Και εμείς εάν πράγματι
είμεθα μαθηταί του Ιησού μας, εάν είμεθα κατά τον Παύλο οι του Φριστού, τότε είμεθα
έτοιμοι, ίνα την σάρκα σταυρώσωμεν συν τοις παθήμασι και ταις επιθυμίαις και να μην
κλίνωμε γόνυ τω Βάαλ δηλαδή προς την πολύμορφο αμαρτία.
Και κοιτάξετε τα μυστήρια της Φάριτος πώςγίνονται. Επέτρεψε ο Θεός να πειρασθούν.
Και όταν τους έρριξαν μέσα στην κάμινο, τότε επαρουσιάσθη η Φάρις. Ενώ μπορούσε και
προτύτερα να δείξη την παρουσία της και να φοβήση τους εχθρούς και έτσι να απαλλαγούν
από την ατιμία οι πραγματικοί δούλοι του Θεού. Όμως δεν το έκανε, ακριβώς για να
αποδείξη ότι η υπερβολή της δυνάμεως εκ Θεού εστί και ουκ εξ ημών (Β΄Κορ. 4,7).
Επέτρεψε να εισέλθουν στην κάμινο για να αποδειχθή η ομολογία τους και τότε να
παρουσιασθή για να τους σώση και να τους μεγαλύνη. Σότε και στους τρείς λύθηκαν τα
δεσμά και άρχισαν να περιπατούν μέσα στην κάμινο, και η βροντώσα φλόγα έγινε ως
δρόσος. Και άρχισαν εκεί μέσα να εξομολογούνται και να ψάλλουν. Και πάλι δεύτερο
θαύμα, του πρώτου μεγαλύτερο. Μέσα στην αισθητή παρουσία της Φάριτος όντες οι δίκαιοι,
δεν υπερηφανεύθησαν, αλλά με βάθος ταπεινοφροσύνης εξομολογούντο στον Θεό και
έλεγαν. Πανάγαθε, αυτό πού επάθα με μας άξιζε, γιατί και εμείς και οι πατέρες μας δεν
εφυλάξαμε τον νόμο ου και δικαίως τώρα μας παρέδωσες εις έθνη άπιστα και εις βάρβαρο
και αποστάτη άνθρωπο και δικαίως παθαίναμε τις ατιμίες αυτές για τις ιδικές μας αμαρτίες.
Και υ δίκαιος ει, και δικαιοσύνην ηγάπησας, ευθύτητας οίδε το πρόσωπον ου.
Κοιτάξετε βάθος ταπεινώσεως. Και ύστερα, ενώ έβλεπαν ότι δεν τους κατακυριεύει το
πυρ, αυτοί επιζητούσαν να καούν και έλεγαν, προσδεχθείημεν ενώπιόν ου ως θυσία και
έστω η θυσία ημών ως αρνών μυρίων. Άφησέ μας να καούμε και πες ότι τα τόσα και τόσα
αρνιά και σφάγια πού έπρεπε να θυσιάσουν οι πατέρες μας για ένα και τα εγκατέλειψαν
από ασέβεια και ραθυμία, άφησε εμάς να ψηθούμε και δέξου την ιδική μας θυσία και
εξιλέωσε τους προγόνους μας και ελευθέρωσε την φυλή μας. Κοιτάξετε μεγαλείο. Σους
απαλλάσει η Φάρις και αυτοί δεν θέλουν να λυτρωθούν, αλλά θέλουν να καούν και να γίνη
η θυσία τους ελευθερία της φυλής. Βλέπετε τις υγιείς ψυχές; Βλέπετε ανδρεία, βλέπετε
φιλοθεἸα; Βλέπετε θέωσι; Όπως ο Θεός είναι πάντοτε ευσπλαχνία, πάντοτε παναγαθότης,
πάντοτε φιλανθρωπία, έτσι και οι κατά μέθεξι θεωμένες ψυχές επιθυμούν αυτές οι ίδιες να
φθαρούν, για να ζήσουν αντί αυτών οι άλλοι.
Αυτός είναι ο τέλειος όρος της αγάπης για τον οποίο και εμείς επειγόμεθα. Και αυτό
απαίτησε ο Ιησούς μας, όταν μας είπε εντολήν καινήν δίδωμι υμίν, ίνα αγαπάτε
αλλήλους(Ιωάν. 13,34) και εν τούτω γνώσονται ότι εμοί μαθηταί εστέ, εάν αγάπην έχητε εν
αλλήλοις(Ιωάν. 13,35).
Και αυτό θα το κατορθώσωμε, εάν αρχίσωμε από τα μικρά προοίμια, ούτως ώστε να
ανεχώμεθα τον βαρύ λόγο του άλλου, να ανεχώμεθα το σκώμμα του, ακόμα και την
αφροσύνη του. Και σιγά-σιγάμε την αυτομεμψία, με την σιωπή, με την ανοχή, βαστάζοντες
αλλήλων τα βάρη, θα φθάσωμε στην αξία της αληθινής αγάπης και θα εκπληρώσωμε την
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σκληρότερα μορφή των εντολών, πού είναι να αγαπούμε και τους εχθρούς μας. Είδατε ο
Γέρων ιλουανός πόσο τονίζει την αγάπη προς τους εχθρούς και ότι αυτό είναι το
πραγματικό δείγμα της χριστιανοσύνης; Και μάλιστα είπε, ότι κανείς να μην πλανάται πώς
έχει θέσι κοντά στο Θεό, εάν δεν έχει εκπλήρωση αυτή την εντολή. Σο είπε βέβαια κάπως
τολμηρά αλλά αυτή είναι η πραγματικότης. Όπως η κακία όταν εισχωρήση θα φέρη και τα
συγγενικά, έτσι και το νόημα της αγάπης, όταν επικρατήση δεν μένει εκεί, αλλά
ολοκληρώνεται και φθάνει ακριβώς εις τούτο το πανάγιο τέρμα. Να συγχωρή και τους
εχθρούς και να εύχεται για εκείνους πού τον διώκουν.
Αυτά λοιπόν να συνειδητοποιούμε συνεχώς και ιδίως το παράδειγμα των Σριών Παίδων
να μην φεύγει καθόλου από την μνήμη μας, διότι πράγματι οι Σρεις Παίδες εξεικονίζουν
κάθε ψυχή μέχρι της συντέλειας των αιώνων. Σο ίδιο δράμα εκτυλίσσεται και σε μας και θα
εκτυλίσσεται έως να εκπνεύσωμε.
υνεχώς ο νοητός Ναβουχοδονόσορ θα μας απειλή και θα μας αναγκάζη και θα μας
γαργαλά και θα μας κολακεύει στο να κλίνωμε γόνυ και να προσκυνήσωμε εικόνες
πολύμορφες της ποικίλης αμαρτίας. Αλλά εμείς να είμεθα έτοιμοι να σηκώσωμε το
ανάστημά μας και να ειπούμε, Κύριον τον Θεόν ημών προσκυνήσωμεν και Αυτώ μόνω
λατρεύσωμεν. Διότι όντως εις Αυτόν ανήκει πάσα δόξα στούς αιώνας.
(Πηγή: http://www.freemonks.gr)
7. Σξ διά σψμ κξλλύβψμ θαύμα σξτ Αγίξτ Θεξδώπξτ σξτ Σήπψμξρ

Τταν ζγινε αυτοκράτορασ ο Λουλιανόσ, που ονομάςκθκε Υαραβάτθσ ι Αποςτάτθσ (350 352), προςπάκθςε να εξαλείψει τθν χριςτιανικι πίςτθ και να κάνει τουσ υπθκόουσ του με τθ βία
να αςπαςκοφν και πάλι τθν ειδωλολατρικι κρθςκεία. Άρχιςε τότε διωγμοφσ και, ςτθ διάρκεια
τθσ ςφντομθσ βαςιλείασ του, πολλοφσ μάρτυρεσ απζκτθςε θ Εκκλθςία. Αφοφ είδε όμωσ ότι οι
διωγμοί δεν ζφερναν αποτζλεςμα, κζλθςε με διάφορα τεχνάςματα να πετφχει τον ςκοπό του.
Γνϊριηε ο Λουλιανόσ ότι τθν πρϊτθ Εβδομάδα των Ρθςτειϊν οι Χριςτιανοί δεν κακαρίηουν
τουσ εαυτοφσ τουσ μόνο με τθν αποχι από τισ αμαρτίεσ, αλλά και με τθ νθςτεία. Δίνει τότε ο
βαςιλιάσ εντολι ςτον ζπαρχο τθσ Ξωνςταντινοφπολθσ να κατάςχει όλα τα νθςτίςιμα αγακά,
φαγθτά και ποτά, που υπιρχαν προσ πϊλθςθ ςτθν αγορά τθσ Υόλεωσ και να τα αντικαταςτιςει
κρυφά με άλλα, νθςτίςιμα μεν, αλλά που κα είχαν αναμιχκεί με αίματα από τισ ειδωλολατρικζσ
κυςίεσ. Ικελε ζτςι να μιανκοφν οι Χριςτιανοί, κακϊσ κα νόμιηαν ότι ψϊνιηαν φαγθτά νθςτίςιμα,
τα οποία όμωσ κα ιταν ςτθν πραγματικότθτα μολυςμζνα από τισ ειδωλολατρικζσ κυςίεσ. Κα
ςυμμετείχαν ζτςι, ζςτω και παρά τθ κζλθςι τουσ, ςτθ λατρεία των κεϊν του. Ζτςι κι ζκανε ο
ζπαρχοσ.
Σ αλθκινόσ Κεόσ όμωσ, που βλζπει τα πάντα και φροντίηει ιδιαίτερα για όςουσ είναι πιςτοί
ςε αυτόν, διζλυςε τισ επιβουλζσ του Υαραβάτθ εναντίον των Χριςτιανϊν. Χτζλνει, λοιπόν, ςτον
επίςκοπο τθσ Υόλεωσ, Ευδόξιο τον Άγιο μεγαλομάρτυρα Κεόδωρο τον Ψιρωνα ςε όραμα για να
τον προειδοποιιςει ςχετικά. Ξαι λζει ο Άγιοσ ςτον επίςκοπο:
- φπνα όςο πιο γριγορα γίνεται. Χυγκζντρωςε το ποίμνιο του Χριςτοφ και πρόςταξζ τουσ,
κανείσ να μθν αγοράςει τίποτε απ’ όςα βρίςκονται ςτισ προκικεσ ςτθν αγορά. Τλα αυτά τα ζχει
ανακατζψει ο βαςιλιάσ με αίμα από τισ κυςίεσ.
Σ επίςκοποσ απόρθςε και ρϊτθςε:
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- Ξαλά. Αλλά μιπωσ είναι εφκολο για όςουσ δεν ζχουν δικι τουσ περιουςία και δικά
τουσ αγακά να μθν ψωνίςουν απ’ όςα βρίςκονται ςτθν αγορά;
Ξαι ο Άγιοσ αποκρίνεται:
- Κα τουσ χορθγιςεισ «κόλλυβα», για να αντιμετωπίςουν τθν ζλλειψθ των τροφίμων.
αναρϊτθςε ο Ευδόξιοσ:
-Ψι είναι αυτά τα κόλλυβα;
Ξαι ο Άγιοσ Κεόδωροσ:
- Ψα κόλλυβα είναι το βραςμζνο ςιτάρι. Ζτςι εμείσ ςυνθκίηαμε να το λζμε ςτθν πατρίδα
μου, τα Ευχάιτα.
Φωτάει τζλοσ ο επίςκοποσ:
-Ξι εςφ ποιοσ είςαι;
-Είμαι ο μάρτυρασ του Χριςτοφ Κεόδωροσ, που ςτάλκθκα απ’ Αυτόν για να ςασ βοθκιςω,
του απάντθςε ο Άγιοσ.
Χθκϊκθκε τότε αμζςωσ ο Ευδόξιοσ. Ανακοίνωςε ςτα πλικθ του λαοφ όλα όςα είδε και
ζκανε όλα όςα του είπε ο Άγιοσ Κεόδωροσ, προφυλάςςοντασ τον λαό του Κεοφ αμόλυντο από
το μίαςμα των ειδϊλων. Από τότε θ Εκκλθςία τιμάει κάκε χρόνο, το πρϊτο Χάββατο τθσ
Πεγάλθσ Χαρακοςτισ τθν ανάμνθςθ του διά των κολλφβων καφματοσ του Αγίου Κεοδϊρου του
Ψιρωνοσ.
8. Ιψάμμη Ζαμοέλη, «Η Αληθιμή Νηςσεία», ευημ. Σα Νέα σηρ Λετκάδαρ, Μάπσιξρ 2005

…Θ νθςτεία, μακραίωνθ παράδοςθ τθσ Εκκλθςίασ, είναι θ προςπάκειά μασ να
επανορκϊςουμε το ςφάλμα των Υρωτοπλάςτων, το ατόπθμα τθσ παρακοισ. Ρα ξαναηιςουμε
τθν φιλία, τθν οικείωςθ με τον Χριςτό. Ρα ξαναγίνουμε «Υαραδείςου οικιτορεσ». Διότι, τι είναι
ο Υαράδειςοσ παρά «ζνασ κόςμοσ, μζςα ςτον οποίο ο Κεόσ και ο άνκρωποσ ηουν μαηί ωσ φίλοι»;
…Τςοι δεν εμποδίηονται από λόγουσ υγείασ ι άλλουσ, εφ’ όςον μποροφν και κζλουν (διότι
ποιοσ μπορεί να ςτεριςει τθν κεόςδοτθ ελευκερία του από τον άνκρωπο;) κα ςτερθκοφν
λαχταριςτά εδζςματα για λίγο καιρό. Τχι απλϊσ για να αποτοξινωκοφν από το κρζασ. Σφτε για
να κάνουν δίαιτα ι εξαιτίασ χορτοφαγικϊν προτιμιςεων. Ασ δοφμε το γιατί:
Για τθν αγάπθ του Κεοφ γίνεται κατ’ αρχάσ θ νθςτεία. Τχι για να μασ δουν οι άνκρωποι. Σ
Χριςτόσ προτρζπει, όταν νθςτεφουμε, να μθν επιδιϊκουμε επαίνουσ και ανκρϊπινεσ
επιβραβεφςεισ, όπωσ ζκαναν οι ςφγχρονοί του, που ζμεναν ςκυκρωποί και άνιφτοι για να
εμφανίηονται ωσ μεγάλοι νθςτευτζσ ςτουσ άλλουσ. Αντίκετα, μασ παραγγζλλει να κάνουμε τα
αντίκετα, αυτά που δεν κα φανερϊςουν ςτουσ άλλουσ τον κρυφό αγϊνα μασ και κα μασ
εξαςκιςουν ςτθν ταπείνωςθ.
Σ δεφτεροσ λόγοσ τθσ νθςτείασ είναι θ άςκθςθ και θ εγκράτεια. αναείπαμε ότι δεν
αςκοφνται μόνο οι μοναχοί ι οι αναχωρθτζσ ςτον αγϊνα εναντίον των πακϊν. Πε τθν
κακοδιγθςθ του πνευματικοφ του, ο κάκε Χριςτιανόσ δίνει τον δικό του αγϊνα. Είναι ζνα
παιδαγωγικό μζςο θ νθςτεία, που οδθγεί ςτον ςκοπό: τθν κάκαρςι μασ από τουσ ρφπουσ τθσ
αμαρτίασ. Θ Εκκλθςία μασ, χωρίσ να κεωρεί μολυςμζνθ καμία τροφι, διακρίνει τισ τροφζσ ςε
περιςςότερο και ολιγότερο βοθκθτικζσ ςτθν εγκράτεια και κατά καιροφσ άλλεσ επιτρζπει και
άλλεσ απαγορεφει.
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Θ πρϊτθ εντολι του Κεοφ ςτον άνκρωπο αφοροφςε τθ νθςτεία: του ςφςτθςε να μθν φάει
από τον «απαγορευμζνο καρπό». Θ απαγόρευςθ αφοροφςε τθν αμαρτία. Ψα πάντα μπορεί ο
άνκρωποσ να απολαφςει ςτθ ηωι του και να χαρεί τθν παρουςία του Κεοφ. Ωπάρχουν όμωσ
ςυμπεριφορζσ, νοοτροπίεσ, ςτάςεισ ηωισ που τον κάνουν να λακεφει τον ςτόχο του και να
ξεμακραίνει από τον Κεό.
Σ τρίτοσ λόγοσ είναι θ υπακοι προσ τθν Εκκλθςία. Δε νθςτεφει ο κακζνασ όποτε και όπωσ
κζλει. Πακριά από τθν όλθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ θ νθςτεία και κάκε άςκθςθ ξοδεφεται άδικα.
Ατομικι ςωτθρία δεν υπάρχει. «Ζξω από τθν Εκκλθςία δεν υπάρχει ςωτθρία» (Ψερτυλλιανόσ).
Χτθν Α' Σικουμενικι Χφνοδο οι Άγιοι Υατζρεσ κζςπιςαν τθν 40ιμερθ αυτι νθςτεία, κατά μίμθςθ
τθσ 40ιμερθσ νθςτείασ του Ξυρίου ςτθν ζρθμο, ϊςτε προετοιμαςμζνοι με προςευχζσ και
ελεθμοςφνεσ, με νθςτείεσ και αγρυπνίεσ, με δάκρυα και εξομολόγθςθ και κακαρι ςυνείδθςθ, να
εορτάςουμε τισ άγιεσ ιμερεσ των Υακϊν και τθσ Αναςτάςεωσ του Ξυρίου μασ.
Σι Υατζρεσ τθν ςυνδυάηουν, τζλοσ, με τθν ελεθμοςφνθ. Είναι, λζνε, «ο αποδεκατιςμόσ του
ζτουσ». Σι θμζρεσ τθσ αυςτθρισ νθςτείασ, τριανταζξι και μιςι τον αρικμό, αντιςτοιχοφν ςτο ζνα
δζκατο τθσ χρονιάσ. Θ λιτι δίαιτα του πιςτοφ αυτό το διάςτθμα, τον βοθκάει να αποφφγει
περιττά ζξοδα και να τα διακζςει ςτουσ εμπερίςτατουσ αδελφοφσ.
9.

Ημέπερ μηςσείαρ:

Ψετάρτθ και Υαραςκευι
Πεγάλθ Χαρακοςτι (Ξακαρι Εβδομάδα - Πεγάλθ Εβδομάδα)
Υερίοδοσ Αγ. Αποςτόλων (Δευτζρα μετά των Αγ. Υάντων – 29/06)
Δεκαπενταφγουςτοσ (1-15 Αυγοφςτου)
29 Αυγοφςτου (Αποκεφαλιςμόσ Υροδρόμου)
14 Χεπτεμβρίου (Ϊψωςθ Ψιμίου Χταυροφ)
Χαρακοςτι Χριςτουγζννων (15 Ροεμβρίου – 24 Δεκεμβρίου)
Υαραμονι Κεοφανείων (5 Λανουαρίου)

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Η δίαισα σηρ Εκκληςίαρ και η Μεςξγειακή διασπξυή

Χιμερα γιατροί και διατροφολόγοι εξαίρουν τθν ςθμαςία τθσ μεςογειακισ διατροφισ για
τθν υγεία του ανκρϊπου. Σι παραδοςιακζσ τροφζσ των Πεςογειακϊν λαϊν ςυγκροτοφν μια
πυραμίδα (βλ. βοθκθτικό υλικό), που ζχει ςτθ βάςθ τθσ τα δθμθτριακά και ςτθν κορυφι τθσ
(δθλ. ςε περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ) τα κρεατικά.
Πε τθ βοικεια ενόσ θμερολογίου και ενόσ «Ξαλενδαρίου» (κα το βρείτε ςτο τζλοσ του Π.
Ωρολογίου ι ςτθν αρχι κάποιου εκκλθςιαςτικοφ θμερολογίου τςζπθσ) προςπακείςτε να
υπολογίςετε πόςεσ μζρεσ τον χρόνο τρϊμε κρζασ, πόςεσ δεν τρϊμε λάδι κ.ά. φυτικά ζλαια κλπ.
(Δεν χρειάηεται να επιμείνετε λεπτομερϊσ ςτουσ αρικμοφσ).
Σι διαπιςτϊνετε; Δεν βρίςκετε εξαιρετικά ιςορροπθμζνθ – εναρμονιςμζνθ με τθν
πυραμίδα τθσ Μεςογειακισ διατροφισ- τθ δίαιτα που προτείνει θ Εκκλθςία;
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2. Μαγειπεύξτμε μηςσίςιμα

Διαλζγουμε μια εφκολθ νθςτίςιμθ ςυνταγι για γλυκό ι φαγθτό και μαγειρεφουμε όλοι μαηί.
3. Σεςσ οαπασηπησικόσησαρ

Χε ζνα τραπζηι βάηουμε 15-20 φωτογραφίεσ από τροφζσ νθςτίςιμεσ και αρτφςιμεσ. Ηθτάμε
από τα παιδιά να τισ ξεχωρίςουν. Ψισ ανακατεφουμε και τισ ςκεπάηουμε με ζνα ςεντόνι. Ξαλείται
ο παίχτθσ ι θ ομάδα να κυμθκεί τα νθςτίςιμα. Ξατόπιν, καλοφμε τα παιδιά να κυμθκοφν όλα τα
φαγθτά, νθςτιςιμα και αρτφςιμα.
4. Εσξιμάζξτμε σξ μεμξύ για έμα μηςσίςιμξ γεύμα
5. Δτξ σπαγξύδια για λαφαμικά: «Σα κξτκιά» και «Σξ φξμσπό μοιζέλι»
Σα κουκιά
Υζραςα από τισ λυγαριζσ κι είδα τισ λυγαριϊτιςςεσ! (2)
Ζτςι ςπζρνουν τα κουκιά! Ψραλαλαλαλαλαλά! (2)

Ο χορόσ των μπιηελιϊν

Ξαι πάλι ξαναπζραςα κι είδα πϊσ τα ςκαλίηουνε! (2)
Ζτςι ςκαλίηουν τα κουκιά! Ψραλαλαλαλαλαλά! (2)

Ψο χοντρό μπιηζλι χορεφει τςιφτετζλι
χορεφει τςιφτετζλι ςτο χορό των μπιηελιϊν
και τα κολοκυκάκια χτυπάνε παλαμάκια
πάνω ςτθν πραςινάδα και πάνω ςτο γκαηόν

Ξαι πάλι ξαναπζραςα κι είδα πϊσ τα ποτίηουνε! (2)
Ζτςι ποτίηουν τα κουκιά! Ψραλαλαλαλαλαλά! (2)
Ξαι πάλι ξαναπζραςα κι είδα πϊσ μεγαλϊνουνε! (2)
Ζτςι μεγαλϊνουν τα κουκιά! Ψραλαλαλαλαλαλά! (2)
Ξαι πάλι ξαναπζραςα κι είδα πϊσ τα μαηεφανε! (2)
Ζτςι μαηεφουν τα κουκιά! Ψραλαλαλαλαλαλά! (2)
Ξαι πάλι ξαναπζραςα κι είδα πϊσ τα μαγειρεφανε! (2)
Ζτςι μαγειρεφουν τα κουκιά! Ψραλαλαλαλαλαλά! (2)
Ξαι πάλι ξαναπζραςα κι είδα πϊσ τα ετρϊγανε! (2)
Ζτςι τρϊνε τα κουκιά! Ψραλαλαλαλαλαλά! (2)
Ξαι πάλι ξαναπζραςα κι είδα πϊσ φοφςκωςε θ κοιλιά! (2)
Ζτςι φουςκϊνει θ κοιλιά! Ψραλαλαλαλαλαλά! (2)

Π’ ζνα πράςινο καινοφργιο παπιγιόν
προχωρϊ για τον χορό των μπιηελιϊν
Ιρκ’ θ ϊρα πια κι εγϊ, ιρκ’ θ ϊρα πια κι εγϊ
να χορζψω με λαχτάρα, αγκαλιά με μια αγκινάρα
το πρϊτο μου ταγκό
Βλίτο και ςπανάκι χορεφουνε ςυρτάκι
χορεφουνε ςυρτάκι ςτο χορό των μπιηελιϊν
κι θ μπάμια θ μεγάλθ χορεφει πεντοηάλθ
πάνω ςτθν πραςινάδα και πάνω ςτο γκαηόν

Ξαι πάλι ξαναπζραςα κι είδα πϊσ ζςκαςε θ κοιλιά! (2)
Ππαμ! Χκάει θ κοιλιά! Ψραλαλαλαλαλαλά! (2)

6. Υσιάφμξτμε κόλλτβα για κάοξιξμ Ϊγιξ οξτ γιξπσάζει («ςοεπμά»)
Εκτόσ από τα κόλλυβα των μνθμοςφνων, υπάρχουν και τα εορταςτικά, εκείνα που βράηονται κατά
τθν θμζρα που θ Εκκλθςία τιμά τθ μνιμθ κάποιου αγίου. Ψα εορταςτικά κόλλυβα των αγίων
παραςκευάηονται από βραςμζνο ςιτάρι ςτο οποίο προςτίκενται και άλλοι ςπόροι και καρποί όπωσ ρόδι,
καρφδι, αμφγδαλο, ςθςάμι, φουντοφκι κ.λπ. Είναι γνωςτό το ζκιμο να ρίχνουν κόλλυβα ςτθ κάλαςςα
κατά τθν θμζρα του Αγ. Ρικολάου, για να ςταματά τισ τρικυμίεσ. Χτο Άγιο Τροσ μάλιςτα υπάρχουν οι
λεγόμενοι «κολλυβάδεσ» μοναχοί, οι οποίοι ζχουν ςαν εργόχειρο να διακοςμοφν τα κόλλυβα με
χρωματιςτι ηάχαρθ πραγματικά αγιογραφϊντασ τθ μορφι του εορταηομζνου αγίου.
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Μια ςτμσαγή για Κόλλτβα
Ωλικά:
ςιτάρι
φρυγανιά τριμμζνθ
ςταφίδεσ ξανκζσ
καρφδι τριμμζνο
φουντοφκι τριμμζνο
αμφγδαλο τριμμζνο
ςουςάμι καβουρδιςμζνο
ηάχαρθ άχνθ
κανζλλα κοπανιςμζνθ
λίγο αλάτι
ρόδι (προαιρετικά)
Αποβραδίσ πλζνομε το ςιτάρι και το βάηομε ςτθ φωτιά με κρφο νερό και λίγο αλάτι. Ψο βράηομε 10
λεπτά και μετά το κατεβάηομε από τθ φωτιά. Ψο ςκεπάηομε με μια κουβζρτα καλά και το τοποκετοφμε
ςε κερμό μζροσ (δίπλα ςε ςόμπα ι ςτόφα, καλοριφζρ κ.λπ.) Ψο πρωί το ςουρϊνουμε και το
ςτεγνϊνουμε ςε πετςζτα ι ςε χαρτί κουηίνασ. Ανακατεφουμε τθ μιςι φρυγανιά και τα υπόλοιπα και
ρίχνουμε από πάνω τθν υπόλοιπθ φρυγανιά και από πάνω τθ ηάχαρθ άχνθ, πατϊντασ με χαρτοπετςζτα.
Χτολίηουμε με μιςά καρφδια, αςπριςμζνα αμφγδαλα και ςταφίδεσ.
Χθμειϊςεισ:
i. Πποροφμε να βάλουμε το ςθςάμι κοπανιςμζνο πρϊτα.
ii. Επίςθσ μποροφμε να βάλουμε κοπανιςμζνο κόλλιανδρο.
iii. Υροαιρετικά βάηουμε και λίγο ξφςμα από πορτοκάλι.
iv. Για να μθν υγρανκεί θ άχνθ ςτρϊνουμε πρϊτα φρυγανιά.
v. Αποφεφγουμε τα κουφζτα και τα ςτρασ ςτολίδια.
vi. Αντί φρυγανιάσ βάηουμε καβουρντιςμζνο αλεφρι.
(Αρχιμ. Δοςικζου, Σψοποιϊν μαγγανείαι ιγουν καλογθρικι μαγειρικι,
εκδ. Λ. Πονισ Υαναγίασ Ψατάρνθσ Ευρυτανίασ, ζκδοςισ ογδόθ, ςελ. 286)

7. Παπξιμίερ και οαπξιμιώδειρ εκυπάςειρ με υαγησό - λαφαμικά
Αϋπαραλλαγι:Οζμε ςτα παιδιά μιςζσ παροιμίεσ που περιλαμβάνουν φροφτα, λαχανικά κ.ά. φαγθτά
και ηθτάμε να τισ ςυμπλθρϊςουν.
Βϋ παραλλαγι: Ηθτάμε από τα παιδιά να γράψουν όςο περιςςότερεσ παροιμίεσ που αναφζρουν κάτι
φαγϊςιμο γνωρίηουν.
Εμδεικσικόρ κασάλξγξρ αοό:
Παροιμίεσ με Αγριόχορτα
Πθ φυτρϊνεισ εκεί που δεν ςε ςπζρνουν

www.paidika.gr :
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Παροιμίεσ με Αμπζλια - Κραςί
Ζλα παπποφ να ςου δείξω τ'αμπελοχϊραφά ςου!
Πάηευε κι ασ είν' και ρϊγεσ
Υιγε ςαν το ςκυλί ςτ' αμπζλι
Υερςυνά ξινά ςταφφλια
Αγάλι αγάλι φφτευε ο γεωργόσ αμπζλι κι αγάλι αγάλι γίνθκε θ αγουρίδα μζλι
Παροιμίεσ με Αχλάδια
Υίςω ζχει θ αχλάδα τθν ουρά
Παροιμίεσ με Βαςιλικό
Βαςιλικόσ κι αν μαρακεί τθ μυρωδιά τθν ζχει
Παροιμίεσ με Βφςςινο
Ρα μου λείπει το βφςςινο
Παροιμίεσ με Ελιά
εφόρτωςε τθ τθν ελιά, να ςε φορτϊςει λάδι
Ψθσ ελιάσ το φφλλο κι αν χακεί, πάλι κε να ξαναβρεκεί
Βάλε ελιά για τα παιδιά ςου και μθλιά για τθν κοιλιά ςου
Αν δεν δϊςεισ τθν ελιά, πϊσ κα πάρεισ λάδι;
Ψο λάδι κι θ αλικεια πάντα βγαίνουν από πάνω
Άνκρωποσ χωρίσ υπομονι, λυχνάρι δίχωσ λάδι
Κεόσ να φυλάει τα λιόδεντρα απ' το νερό τα Αυγοφςτου
Kραςί παλιό και λάδι νιο
Παροιμίεσ με Καρποφηια
Δυο καρποφηια δε χωράνε ςε μια μαςχάλθ
Παροιμίεσ με Κάςτανα
Αυτόσ δεν χαρίηει κάςτανα
Υοιοσ κα βγάλει τα κάςτανα από τθ φωτιά;
Παροιμίεσ με Κεράςια
Είναι το κεραςάκι ςτθν τοφρτα
Σπου ακοφσ πολλά κεράςια κράτα μικρό καλάκι
Παροιμίεσ με Κολοκφκια
Υολλζσ φορζσ πάει θ κολοκφκα για νερό, μία πάει και δε γυρίηει
Υερί ορζξεωσ κολοκυκόπιτα
Παροιμίεσ με Κορόμθλα
Ψο δάκρυ κορόμθλο
Παροιμίεσ με Κουκιά
Ψι κάνεισ Γιάννθ; Ξουκιά ςπζρνω
Παροιμίεσ με Λάχανα
Χιγά τα λάχανα
Ξαιρόσ φζρνει τα λάχανα, καιρόσ τα παραποφλια
Τμοιοσ τον όμοιο κι θ κοπριά ςτα λάχανα
Παροιμίεσ με Λεμόνια
Ψο πζταξε ςα ςτυμμζνθ λεμονόκουπα
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Παροιμίεσ με Μιλα
Ψο ςάπιο μιλο ςαπίηει και το γερό
Ζνα μιλο τθν θμζρα το γιατρό τον κάνει πζρα
Ψο μιλο κάτω απ' τθ μθλιά κα πζςει
Υζςε μιλο να ςε φάω
Παροιμίεσ με Μπανάνεσ
Ψθν πάτθςε τθν μπανανόφλουδα
Υαροιμίεσ με Ππρόκολα
Ψι μπρόκολα τι λάχανα
Παροιμίεσ με Πεπόνια
Τποιοσ ζχει μαχαίρι. τρϊει πεπόνι
Παροιμίεσ με Πορτοκάλια
Ζχει κι αλλοφ πορτοκαλιζσ που κάνουν πορτοκάλια
Παροιμίεσ με Πράςα
Ψον ζπιαςε ςτα πράςα
Παροιμίεσ με Ραδίκια
Βλζπει τα ραδίκια ανάποδα

τμοεπάςμασα:
Σι Άγιοι Ψρεισ Υαίδεσ και ο Υροφιτθσ Δανιιλ δε ςκζφτθκαν ότι ηουν ανάμεςα ςε
ειδωλολάτρεσ, δε ντράπθκαν οφτε φοβικθκαν τισ απειλζσ του βαςιλιά. Ζμειναν πιςτοί
ςτον αλθκινό Κεό και το Ρόμο Ψου!
Αρνικθκαν να λατρζψουν τα είδωλα κι Εκείνοσ τουσ ζςωςε από το βζβαιο κάνατο ςτο
φοβερό καμίνι!
Ρθςτεφουμε κι εμείσ από αγάπθ για τον Χριςτό κάκε Ψετάρτθ και Υαραςκευι, τθν
περίοδο πριν τα Χριςτοφγεννα και το Υάςχα και όποτε άλλοτε θ Εκκλθςία μασ ορίηει!

Πηγέρ τλικξύ:

- Παρκαντϊνθσ π. Ευάγγελοσ – Γεωργόπουλοσ Αυγερινόσ – Ηαμπζλθσ Λωάννθσ, Ψα Φυτά ςτθ Οατρεία
τθσ Εκκλθςίασ, εκδ. Γραφείου – Λδρφματοσ Ρεότθτοσ Λ. Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, Ακινα 2006.
- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
- «Υαραδείςου νοςταλγοί». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2012
- Ρίκθ Ξάντηου –Φυλλιϊ Ρικολοφδθ, Ψο ςεντοφκι του λαϊκοφ μασ πολιτιςμοφ. 10+1 κεματικζσ
προςεγγίςεισ για το νθπιαγωγείο, εκδ. Δίπτυχο
- Αγγελικι Παςτρομιχαλάκθ, Υαιχνιδομαγειρζματα, εκδ. Ακρίτασ
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τμάμσηςη 10η
Ημεπξμημία: 15 -16 Δεκεμβπίξτ 2012

Ο Ππξυήσηρ Δαμιήλ οπξςεύφεσαι
ςσξμ αληθιμό Θεό μέςα ςσξ λάκκξ σψμ λεόμσψμ!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι αφιγθςθ για τον Υροφιτθ Δανιιλ ςτο λάκκο των
λεόντων
2. Ρα κατανοιςουν τθν προςευχι ωσ προςωπικι ςυνομιλία του πιςτοφ με το Κεό
3. Ρα αναγνωρίςουν τθν αξία τθσ ωσ καταφυγισ ςτισ περιπζτειεσ του ανκρϊπου
4. Ρα αναγνωρίςουν ςτθ καυμαςτι διάςωςθ του Δανιιλ τθν προτφπωςθ τθσ Ψαφισ και τθσ
Ανάςταςθσ του Χριςτοφ
5. Ρα εξοικειωκοφν με λειτουργικζσ ςυνικειεσ τθσ Εκκλθςίασ μασ, όπωσ το άναμμα του κεριοφ
και του καντθλιοφ, θ χριςθ του κομποςχοινιοφ κ.ά.
6. Ρα επικυμιςουν και τα ίδια να προςεφχονται τακτικά και κατά μόνασ, πζρα από τθν κοινι
προςευχι ςτθν Εκκλθςία ι το ςχολείο

Αυήγηςη:
i. Δαν. 6,1 - 29
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 324 - 327

ύμσξμα ςφόλια:
Θ δφναμθ τθσ πίςτθσ του Δανιιλ «ζφραξε ςτόματα λεόντων». Βρζκθκε αλϊβθτοσ από τα
άγρια κθρία! Πε τθν πίςτθ μασ και τον καρπό τθσ, τθν προςευχι, ασ ηθτάμε από το Κεό να
προφυλάςςει τα αγαπθμζνα μασ πρόςωπα, τον κόςμο όλο και εμάσ από κάκε κακό.
Σι είμαι η οπξςετφή

Θ προςευχι είναι θ επικοινωνία και προςωπικι μασ ςυνομιλία με το Κεό. Ξατ’ αυτιν,
παράλλθλα με τθ δοξολογία και ευχαριςτία που απευκφνουμε ς’ Αυτόν, ηθτάμε και τθν
εκπλιρωςθ οριςμζνων αιτθμάτων μασ.
Θ προςευχι είναι για μασ μεγάλο δϊρο, αφοφ μποροφμε να μιλάμε όποτε κζλουμε με το
Κεό.
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Είναι μια ψθλάφθςθ του Κεοφ ι των Αγίων.
Πώρ οπξςετφόμαςσε

Υρζπει να γίνεται ςε ιςυχο μζροσ, ζτςι ϊςτε να ζχουμε αυτοςυγκζντρωςθ. Υρζπει να
ςυναιςκανόμαςτε ότι κα μιλιςουμε με τον ίδιο το Κεό.
Γράφει ο Αγ. Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ: «Υροςφζρουμε δεκάδεσ λόγια κι όταν τελειϊνει θ
προςευχι δεν ξζρουμε τι είπαμε. Ψο ςϊμα είναι εδϊ, ο νουσ είναι ζξω. Ππαίνουμε ςτο ναό για
προςευχι και όταν βγαίνουμε δεν κυμόμαςτε τίποτα. Ψα χείλθ κινοφνται, αλλά θ ακοι μασ δεν
ακοφει».
Βζβαια θ περιςυλλογι και θ ανάβαςθ του νου προσ το Κεό δεν είναι κάτι που
επιτυγχάνεται τόςο εφκολα. Χρειάηεται ςυνεχισ προςπάκεια για να μπορεί κάκε μασ προςευχι
να είναι καλφτερθ από τθν προθγοφμενθ.
Πε τθν κοινι Κ. Οατρεία ςυνδεόμαςτε με όλθ τθν Υαράδοςθ τθσ Εκκλθςίασ εφόςον
προςευχόμαςτε ςτον ίδιο τόπο και με τα ίδια λόγια που προςευχικθκαν οι Υατζρεσ μασ και όλεσ
οι προθγοφμενεσ γενιζσ. Επικοινωνοφμε με τουσ γφρω μασ και αιςκανόμαςτε πωσ όλοι ζχουμε
κοινοφσ ςτόχουσ ςτθ ηωι. Δεν μποροφμε να ιςχυριηόμαςτε πωσ μποροφμε να επικοινωνιςουμε
με το Κεό αν δεν μποροφμε να επικοινωνιςουμε πρϊτα με το ςυνάνκρωπό μασ.
Κτπιακή οπξςετφή

Ψο «Υάτερ θμϊν» είναι θ πιο γλυκιά και περιεκτικι προςευχι. Είναι απλι, κατανοθτι ςε όλουσ
και εξαντλεί όλα τα αιτιματα που μπορεί να απευκφνει ο άνκρωποσ ςτο Κεό. Ψθν ζφτιαξε ο
ίδιοσ ο Χριςτόσ και μασ τθν προςζφερε ςαν δϊρο. Είναι λοιπόν κεοπαράδοτθ και γεμάτθ κεία
ςοφία.
«Πάσεπ ημώμ, ξ εμ σξιρ ξτπαμξίρ,
αγιαςθήσψ σξ όμξμά ςξτ·
ελθέσψ η βαςιλεία ςξτ·
γεμηθήσψ σξ θέλημά ςξτ
ψρ εμ ξτπαμώ και εοί σηρ γηρ.
Σξμ άπσξμ ημώμ σξμ εοιξύςιξμ δόρ ημίμ
ςήμεπξμ·
και άυερ ημίμ σα ξυειλήμασα ημώμ,
ψρ και ημείρ αυίεμεμ σξιρ ξυειλέσαιρ ημώμ·
καί μη ειςεμέγκηρ ημάρ ειρ οειπαςμόμ,
αλλά πύςαι ημάρ αοό σξτ οξμηπξύ.
Όσι ξτ εςσίμ η βαςιλεία,

«Υατζρα μασ, που βρίςκεςαι ςτουσ ουρανοφσ,
κάνε να ςε δοξάςουν όλοι ωσ Κεό,
να ζρκει θ βαςιλεία ςου·
να γίνει το κζλθμά ςου
και από τουσ ανκρϊπουσ,
όπωσ γίνεται από τισ ουράνιεσ δυνάμεισ.
Δϊςε μασ ςιμερα τον απαραίτθτο για τθ ηωι μασ άρτο.
Ξαι χάριςζ μασ τα χρζθ των αμαρτιϊν μασ,
όπωσ κι εμείσ χαρίηουμε ςτουσ δικοφσ μασ οφειλζτεσ.
Ξαι μθ μασ αφιςεισ να πζςουμε ςε πειραςμό,
αλλά γλίτωςζ μασ από τον πονθρό.
Γιατί ς’ εςζνα ανικει παντοτινά θ βαςιλεία,
θ δφναμθ και θ δόξα. Αμιν».

και η δύμαμιρ, και η δόνα. Αμήμ».

Διετκπιμίςειρ:
Εμ σξιρ ξτπαμξίρ : Συρανόσ δεν είναι ζνασ τόποσ. Σ Κεόσ είναι πανταχοφ παρϊν. Αυτι θ

ςυμβολικι λζξθ ςθμαίνει κατά βάκοσ ότι ο αλθκινόσ Κεόσ βρίςκεται πάνω απ’ όλουσ και απ’ όλα
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Ελθέσψ η βαςιλεία ςξτ: Ψο πρϊτο και βαςικό αίτθμα τόςο τθσ «Ξυριακισ Υροςευχισ»

όςο και όλων των προςευχϊν των Χριςτιανϊν.
Ψρ και ημείρ αυίεμεμ…: Υροχπόκεςθ για να ςυγχωριςει ο Κεόσ τισ δικζσ μασ αμαρτίεσ,
είναι να ςυγχωροφμε πρϊτα εμείσ τα ςφάλματα των αδελφϊν μασ.
Ειρ οειπαςμόμ… πύςαι ημάρ: Εννοοφνται οι δφςκολεσ και μεγάλεσ δοκιμαςίεσ που
περνάμε ςτθ ηωι και ηθτάμε δφναμθ από το Κεό να τισ αντιμετωπίςουμε όπωσ πρζπει.
Δεν λζγεται «Ξυριακι», επειδι τθν λζμε τθν θμζρα Ξυριακι, αλλά διότι μασ τθν δίδαξε ο
Ξφριοσ, δθλαδι ο Χριςτόσ.
υπνιςαμε το πρωί; Ετοιμαςτικαμε; Ζχουμε χρζοσ να προςευχθκοφμε. Ρα δοξάςουμε
τον Κεό. Ρα ηθτιςουμε τθ βοικεια Ψου. Πθ λυπόμαςτε να κυςιάςουμε λίγο χρόνο ακόμθ και
από τον φπνο μασ. Πθν ξεκινοφμε ποτζ τθν ιμερα μασ χωρίσ προςευχι. Θ θμζρα του χριςτιανοφ
ποφ ξεκινά χωρίσ προςευχι δεν ζχει τθν ευλογία του Κεοφ.
Ψο ίδιο ιςχφει και για το βράδυ, το τζλοσ τθσ θμζρασ. Τςο κουραςμζνοι κι αν είμαςτε,
ποτζ δεν πρζπει να πζφτουμε ςτο κρεβάτι μασ χωρίσ να προςευχθκοφμε, χωρίσ να
ευχαριςτιςουμε τον Κεό για τθν θμζρα ποφ μασ χάριςε, χωρίσ να Ψον παρακαλζςουμε να
ευλογιςει τον νυχτερινό μασ φπνο και να μασ ςκεπάςει από κάκε δαιμονικι επιρεια.
Αμσικείμεμα οξτ μαρ βξηθξύμ ςσημ οπξςετφή μαρ:
Σξ κξμοξςφξίμι

Είναι ζνα μαφρο ςχοινί με κόμπουσ. Δεν είναι… αξεςουάρ, που βοθκάει ςτθν καλι μασ
εμφάνιςθ.
Είναι ζνα χριςιμο βοικθμα για τθν προςευχι των μοναχϊν και των λαϊκϊν, που ζχουν τθν
ευλογθμζνθ ςυνικεια να επικοινωνοφν με τον Συρανό, λζγοντασ:
Ξφριε Λθςοφ, Χριςτζ, ελζθςόν με τον αμαρτωλόν. ι Ωπεραγία Κεοτόκε, ςϊςον θμάσ. ι Άγιε
του Κεοφ, πρζςβευε υπζρ θμϊν.
Αυτόσ που προςεφχεται με το κομποςχοίνι, κάκε φορά που πιάνει ζναν από τουσ κόμπουσ,
λζει μία από τισ παραπάνω ςφντομεσ προςευχζσ.
Ωπάρχουν κομποςχοίνια με 12, 33, 100, 300, 500 ι ακόμα και 1000 κόμπουσ!
Ξάκε κόμποσ είναι πλεγμζνοσ ζτςι, ϊςτε να ςχθματίηονται 9 μικροί ςταυροί.
Σξ κεπί

Τπωσ είναι αγνό και κακαρό το κερί, ζτςι πρζπει να είναι και θ ψυχι μασ.
Τπωσ είναι μαλακό και εφπλαςτο το κερί, ζτςι προςευχόμαςτε να γίνει και θ ψυχι μασ,
ϊςτε να αποτυπϊνονται ςε αυτιν με ευκολία τα κεία νοιματα.
Τπωσ οι μζλιςςεσ παίρνουν υλικά από πολλά άνκθ, για να καταςκευάςουν το κερί, ζτςι και
θ ψυχι μασ να ςτολίηεται με πολλζσ αρετζσ, παίρνοντασ παράδειγμα από τθ ηωι των
Αγίων.
Τπωσ ευωδιάηει το κερί, ζτςι να ευωδιάηει και θ ψυχι μασ από τισ αρετζσ.
Ο Ϊγιξρ Νικόδημξρ ξ Αγιξπείσηρ μαρ λέει γιασί αμάβξτμε σα κεπιά:
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1. Για να δοξάηεται το Αλθκινό Φωσ, που φωτίηει κάκε άνκρωπο, δθλαδι ο Κεόσ.
2. Για να διαλφεται το ςκοτάδι τθσ νφχτασ και να παρθγοροφμαςτε από το φωσ των κεριϊν.
3. Χε ζνδειξθ χαράσ
4. Υροσ τιμιν των Αγίων και των Παρτφρων
5. Για να κυμόμαςτε τα καλά ζργα και να οδθγοφμαςτε ςε αυτά.
6. Για να ςυγχωρεκοφν οι αμαρτίεσ των κεκοιμθμζνων και των δικϊν μασ.
Σξ θτμιασήπι ή θτμιασό

Χ’ αυτό καίγεται το κυμίαμα (λιβάνι).
Σ καπνόσ του κυμιάματοσ μασ κυμίηει τθν προςευχι που ανεβαίνει προσ τον Συρανό.
Ψο καρβουνάκι που καίγεται μασ κυμίηει τθν ψυχι του ανκρϊπου, που κερμαίνεται από
τθν Υίςτθ και τθν ελπίδα ςτον Κεό.
Σι 4 αλυςίδεσ του ςυμβολίηουν τουσ 4 Ευαγγελιςτζσ.
Ψα 12 κουδουνάκια τουσ 12 Αποςτόλουσ και ο ιχοσ τουσ, τον Οόγο του Κεοφ.
Ψο κάτω μζροσ (εκεί που καίγεται το καρβουνάκι) ςυμβολίηει τθ Γθ και το πάνω μζροσ (απ’
όπου κρζμονται οι αλυςίδεσ) τον Συρανό.
Τλο μαηί το κυμιατό ςυμβολίηει τθν Εκκλθςία όταν προςεφχεται.
Σξ καμσήλι

Ξαίει με λάδι μπροςτά ςτισ εικόνεσ των Αγίων.
Ψο λάδι μασ κυμίηει τθν ευςπλαγχνία του Κεοφ.
Ψο φωσ του καντθλιοφ μασ κυμίηει τθ ηωι μασ, που πρζπει να είναι φωτεινι και αγία.
Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Γιατί να προςευχόμαςτε;
2. Θ προςευχι είναι ανάγκθ ι υποχρζωςθ;
3. Σ Χριςτόσ λζει να προςευχόμαςτε ςτο πιο απόμερο δωμάτιο του ςπιτιοφ μασ και όχι
όπωσ οι υποκριτζσ, που ςτζκονταν ςτισ ςυναγωγζσ και τα ςταυροδρόμια για να κάνουν μεγάλεσ
προςευχζσ. Αυτό μιπωσ ςθμαίνει ότι δεν πρζπει να προςευχόμαςτε ςτθν εκκλθςία; Ψι εννοεί
ακριβϊσ;
4. Κυμθκείτε τθν ιςτορία του Ψελϊνθ και του Φαριςαίου. Ψίνοσ τθν προςευχι δζχκθκε ο
Κεόσ; Υοιο χαρακτθριςτικό πρζπει να ζχει θ προςευχι μασ, για να γίνει δεκτι από τον Κεό;
5. Γιατί να προςευχθκϊ αφοφ ο Κεόσ γνωρίηει τισ ανάγκεσ και τα προβλιματα μου;
6. Ψι χρειάηεται για να ειςακουςτεί θ προςευχι μου;
7. Υοιο μπορεί να είναι το περιεχόμενο μιασ προςευχισ;
8. Υου πρζπει να προςευχόμαςτε;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
"Σῆ προσευχῆ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῆ ἐν εὐχαριστίᾳ,
προσευχόμενοι ἅμα καὶ περί ἡμῶν<"

115

«Επιμζνετε ςτθν προςευχι. Πθν παφετε να ευγνωμονείτε τον Κεό.
Υροςεφχεςτε κοντά ςτα άλλα και για μασ…» (Ξολ.4, 2-4)
Παπάλληλα κείμεμα:
Ϊγιξρ τμεώμ ξ Νέξρ Θεξλόγξρ:

Πε ανκρϊπουσ που μασ αγαποφν και τουσ αγαπάμε νιϊκουμε τθν ανάγκθ να
επικοινωνοφμε. Ψο ίδιο και με το Κεό, που μασ αγαπάει και νοιάηεται για όλουσ ωσ πατζρασ
αλθκινόσ. Αυτι θ επικοινωνία μασ μαηί Ψου είναι θ προςευχι. Πια δυνατότθτα που μόνον ο
άνκρωποσ απ’ όλα τα πλάςματα ζχει. Ξαι ο Λθςοφσ ωσ άνκρωποσ προςευχόταν. «Χαν ζνα φίλο
που μιλάει με το φίλο του μιλάει ο άνκρωποσ με το Κεό».
Ιψςήυ Αγαοησξύ, «Ϊγιξρ Κήπτκξρ», Τοέπξφερ Νεαμικέρ Μξπυέρ, εκδ. Υψσξδόσερ

Πθτζρα του ιταν θ Λουλίττα, από το Λκόνιο τθσ Πικράσ Αςίασ. Ζηθςαν ςτα χρόνια του
Διοκλθτιανοφ. Εξαιτίασ των φοβερϊν διωγμϊν, που είχε εξαπολφςει εναντίον των Χριςτιανϊν ο
ειδωλολάτρθσ αυτοκράτορασ, θ Λουλίττα πιρε τον γιο τθσ, Ξιρυκο, θλικίασ μόλισ τριϊν χρονϊν,
και πιγε για περιςςότερθ αςφάλεια ςτθν Χελεφκεια. Αλλά κι εκεί τα ίδια και χειρότερα γίνονταν
ςε βάροσ των πιςτϊν. Ζφυγαν γι’ αυτό κι από εκεί και εγκαταςτάκθκαν ςτθν Ψαρςό τθσ Ξιλικίασ.
Ψθν πόλθ εκείνθ τθ διοικοφςε ζνασ ςκλθρόσ και άγριοσ θγεμόνασ, που λεγόταν Αλζξανδροσ.
Ιταν φοβερόσ και μαυρόψυχοσ για τουσ Χριςτιανοφσ, που τουσ κυνθγοφςε μζρα και νφχτα και
τουσ δίκαηε ο ίδιοσ με περιςςι αυςτθρότθτα και μεγάλθ εχκρότθτα. Ψουσ βαςάνιηε με μφριουσ
τρόπουσ και προςπακοφςε να τουσ αναγκάςει να αρνθκοφν τον Χριςτό.
Πια μζρα οι ςτρατιϊτεσ του ςυνζλαβαν, μαηί με άλλουσ Χριςτιανοφσ και τθν Λουλίττα με τον
μικρό γιο ςτθν αγκαλιά και τουσ παρουςίαςαν ςτον Αλζξανδρο. Εκείνοσ διζταξε αμζςωσ να τουσ
ρίξουν όλουσ ςτα υπόγεια των φυλακϊν και να τουσ βαςανίςουν μζχρι που ν’ αρνθκοφν τον
Ξφριο και να προςκυνιςουν τα είδωλα. Ξακϊσ κοίταγε όμωσ τουσ αλυςςοδεμζνουσ Χριςτιανοφσ,
του ζκανε εντφπωςθ θ νεαρι Λουλίττα με τον Ξιρυκο ςτθν αγκαλιά. Γι’ αυτό και τθν άλλθ μζρα,
που κάκιςε ςτο δικαςτικό κρόνο για να κρίνει τουσ ςυλλθφκζντεσ, κζλθςε να εκμεταλλευκεί τθν
μθτρικι αγάπθ τθσ Λουλίττασ.
-Φζρτε μου αυτιν με το παιδί, είπε.
Αμζςωσ ζτρεξαν οι φρουροί και οδιγθςαν μπροςτά του τθν πιςτι Λουλίττα, που κρατοφςε
πάντα τον Ξιρυκο ςτθν αγκαλιά τθσ. Ιταν άγρυπνθ, ταλαιπωρθμζνθ, κουρελιαςμζνθ και
ματωμζνθ από τουσ ξυλοδαρμοφσ και τα άλλα βαςανιςτιρια. Ψο κάρροσ τθσ όμωσ παρζμενε
ακμαίο και θ πίςτθ τθσ φλογερι κι αδάμαςτθ.
Σ τφραννοσ τθσ μίλθςε φιλικά και ιρεμα, για να τθν καλοπιάςει και να τθσ αλλάξει γνϊμθ.
Ρα τθν ςυγκινιςει και να τθν κάνει να λυπθκεί το παιδί τθσ και να κυςιάςει ςτα είδωλα.
-Είναι κρίμα να χακείτε άδικα κι οι δυό ςασ, είπε. Γιατί, αν δεν προςκυνιςετε τον
αυτοκράτορα και τα είδωλα, ςασ περιμζνουν πολλά βαςανιςτιρια και φοβερόσ κάνατοσ.
-Δεν είναι κρίμα, κακϊσ λεσ, Άρχοντα τθσ Ψαρςοφ, να υποφζρει κανείσ και να κανατϊνεται
για τθν αγάπθ του αλθκινοφ Κεοφ, που είναι ο Χριςτόσ κι όχι τα άψυχα είδωλά ςασ. Αντίκετα
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είναι τιμι μεγάλθ κι ευτυχία αιϊνια. Πθν προςπακείσ να μου αλλάξεισ τθ γνϊμθ. Θ πίςτθ μου
αξίηει πιο πολφ απ’ όλα κι απ’ τθν ίδια τθ ηωι.
-Ξαι καλά εςφ, είπε πάλι με ςυγκρατθμζνθ οργι ο Αλζξανδροσ, μπορεί να κζλεισ να
βαςανιςκείσ και να πεκάνεισ. Ψο ακϊο αυτό παιδί, ο γιοσ ςου ο μονάκριβοσ, γιατί να χακεί
άδικα; Ε; Ψι λεσ κι εςφ, μικρζ μου; Κζλεισ να πεκάνεισ για τον Χριςτό;
Σ Ξιρυκοσ όλθ αυτι τθν ϊρα που τον κρατοφςε ςτα χζρια του ο Θγεμόνασ, του είχε γυρίςει
το πρόςωπο και κοίταηε ςυνεχϊσ τθ μθτζρα του, ψικυρίηοντασ αδιάκοπα το όνομα του Χριςτοφ.
-Χριςτζ μου, ελζθςον! Χριςτζ μου, ελζθςον!
Γιατί θ πιςτι μθτζρα του είχε ςυμβουλζψει τον μικρό Ξιρυκο να αγαπά με όλθ του τθν
καρδιά τον Ξφριο και ποτζ να μθν τον αρνθκεί. Ακόμα, τον είχε διδάξει ςε κάκε δφςκολθ ςτιγμι
τθσ ηωισ του να προςεφχεται κερμά και να επικαλείται το όνομα του Ξυρίου Λθςοφ Χριςτοφ.
-Οοιπόν, δεν μασ μιλάσ, μικρζ; αναρϊτθςε ο Αλζξανδροσ.
Ξαι τότε, ο τρίχρονοσ Ξιρυκοσ, που καταλάβαινε όλθ αυτιν τθν τρομερι ςφγκρουςθ για τθν
πίςτθ, ανάμεςα ςτα δαιμόνια των ειδϊλων και ςτθ χάρθ του Ξυρίου, ζςφιξε τισ μικρζσ γροκιζσ
του και με όλθ του τθ δφναμθ κλϊτςθςε ςτθν κοιλιά τον Θγεμόνα, για να του δείξει ποια ιταν θ
απάντθςι του. Εκείνοσ οργίςκθκε φοβερά, εξαγριϊκθκε κι όπωσ κρατοφςε τον μικρό Ξιρυκο
ςτα χζρια τον πζταξε με μανία πάνω ςτα μαρμαρζνια ςκαλιά του κρόνου του. Ψόςο ιςχυρι ιταν
θ πτϊςθ, που το κρανίο του παιδιοφ τςακίςτθκε κι ζβαψε με το αίμα του τα ςκαλιά του
τυράννου, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι οι άγγελοι πιραν τθν αγία ψυχι του και τθν οδιγθςαν ςτον Ξφριο
των Δυνάμεων, από τον οποίο ζλαβε και τον δοξαςμζνο ςτζφανο του Πάρτυρα τθσ Υίςτεωσ.
-Δόξα ς’ Εςζνα, Ξφριε, φϊναξε θ Λουλίττα. Χ’ ευχαριςτϊ που πιρεσ το παιδί μου κοντά Χου!
Αξίωςζ με να ‘ρκω κι εγϊ ςτθν αιϊνια Βαςιλεία Χου!
Υολλά βαςανιςτιρια ζκαναν ςτθν Λουλίττα οι διμιοι των φυλακϊν, εκτελϊντασ τισ διαταγζσ
του Θγεμόνα. Εκείνθ όμωσ ζμεινε «πιςτι άχρι κανάτου» και οφτε μια φορά δεν λφγιςε. Χτο
τζλοσ, τθν αποκεφάλιςαν και ζλαβε κι εκείνθ το ςτεφάνι του μαρτυρίου, όπωσ πριν λίγο είχε
λάβει ο τρίχρονοσ γιοσ τθσ, Ξιρυκοσ.
Λόγξι σξτ γέπξμσα Αμυιλξφίξτ Μακπή για σημ Ππξςετφή

Θ προςευχι ασ ςου είναι τείχοσ, αςπίδα και κϊρακασ.
Σι καρδιζσ ςασ να γίνουν κυμιατιρια, που κα ανεβαίνει θ προςευχι ςασ ςτο κρόνο του
Κεοφ.
Ερϊτθςθ: Τταν, Γζροντα ςασ πλθςιάςει πρόςωπο ταραγμζνο και ςασ εκτοξεφςει
υβριςτικοφσ λόγουσ τί κάνετε εκείνθ τθ ςτιγμι;
Απάντθςθ: Τταν κάκομαι ςε υψθλό βράχο προςευχισ, όςα κφματα και να ζλκουν δε μου
προξενοφν τίποτε. Τταν όμωσ με βροφν χαμθλά με περιλοφουν
Πε τθν ευχι αγιάηεισ τον τόπο που κάκεςαι και το ζργο που κάνεισ.
Σ άνκρωποσ δια τθσ προςευχισ του Λθςοφ είναι πάντα χαροφμενοσ, γεμάτοσ και
φωτιςμζνοσ.
Επικυμϊ να ιδρφςετε ςτακμοφσ προςευχισ ςτα νθςιά μασ.
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Θ προςευχι όλα τα τακτοποιεί. Ψθ κάλαςςα μπορεί να τθν περπατάσ. Εκμθδενίηει τισ
αποςτάςεισ. Ψισ βουλιςεισ των ανκρϊπων μεταβάλλει. Δίνει κάρροσ, πίςτθ και υπομονι ςτθ ηωι
μασ πάντοτε.
Τταν κα βαδίςετε ςτισ γραμμζσ τθσ προςευχισ, τθσ ςιωπισ και τθσ μελζτθσ, κα δείτε να
κατοικεί ο Χριςτόσ ςτθν καρδιά ςασ
Ωπομονι χρειάηεται και προςευχι, για να μθ πζφτουμε ςε λάκθ. Χωρίσ τθν προςευχι δεν
είναι εφκολο να υπομζνεισ, οφτε να ςιωπάσ.
Ο γέπξμσαρ Ευπαίμ ξ Κασξτμακιώσηρ για σημ Ππξςετφή

Ψο κομποςχοινάκι είναι καυματουργό!
Θ καλυτζρα προςευχι είναι ό,τι εςφ επινοείσ εκείνθν τθν ϊρα. Δεν είναι μόνον, κζλω να
διαβάςουμε Πετάλθψθ να μεταλάβουμε, τρόπον τινά, αφριο. Α, «από ρυπαρϊν χειλζων, από
βδελυράσ καρδίασ...»· διαβάηουμε, οφτε καταλαμβάνουμε τι λζμε. Εςφ ο ίδιοσ να βρεισ
προςευχι, εςφ ο ίδιοσ· οπότε καταλαμβάνεισ τι λεσ εισ τον Κεό. Αυτό ζχει μεγάλθ δφναμθ, να
ποφμε, μεγάλθ δφναμθ!
Σ άγιοσ Χρυςόςτομοσ λζει: «Ππορεί ο άνκρωποσ, ο οποίοσ από ανάγκθ δεν πθγαίνει ςτθν
εκκλθςία, να κάνει τον εαυτό του Κυςιαςτιριο προςευχόμενοσ». Σι άνκρωποι ςτον κόςμο είναι
και επιςτιμονεσ, οφτε το Χάββατο δεν μποροφν να πάνε ςτθν εκκλθςία, τθν Ξυριακι, ζχουν τθν
υπθρεςία αυτι τθν ϊρα. Ππορείσ αυτι τθν ϊρα να κάνεισ τον εαυτό ςου Κυςιαςτιριο λζγοντασ
τθν προςευχι.
Ξαι ο άνκρωποσ, όταν προςεφχεται εισ το Κεό, απορροφά, τρόπον τινά, τισ ιδιότθτεσ του
Κεοφ. Σ Κεόσ, να ποφμε, είναι αγακόσ, δεν οργίηεται, μακροκυμεί. Ξαι 'ςυ μετά τθν προςευχι,
ςοφ 'ρχεται ζνα τζτοιο πράγμα, μακρόκυμοσ, ό,τι να ςου κάνει ο άλφα, ο βιτα, δεν πειράηει, ε,
δεν πειράηει αυτό. Επειδι θ χάρισ ςε χαρίτωςε. Κα ςε κάνει κατόπιν, πϊσ να ποφμε, πάντα
προςευχόμενον. Ραι. Επιρεσ αυτι τθν ιδιότθτα, προςευχόμενοσ εισ το Κεό, τθν πιρεσ αυτι τθν
ιδιότθτα του Κεοφ.
Ζνα κομποςχοίνι που κάνεισ για τον αδελφό ςου, για τον ςυγγενι ςου, δεν πάει χαμζνο. Σ
Κεόσ κα τον βοθκιςει, όταν βρεκεί ςε δφςκολθ κζςθ. Ψο κομποςχοίνι, όχι βοθκάει, αλλά και
ψυχι από τθν κόλαςθ μπορεί να βγάλει! Ψόςθ δφναμθ ζχει θ προςευχι.
Ϊγιξρ Ατγξτςσίμξρ:

«Τταν διαβάηεισ το Ευαγγζλιο, ο Κεόσ μιλάει ςε ςζνα. Τταν προςεφχεςαι, εςφ μιλάσ ςτο Κεό.
Τταν λεσ το «Υάτερ θμϊν» εςφ μιλάσ ςτο Κεό και ο Κεόσ μιλάει ςε ςζνα».
Ϊγιξρ Ειπημαίξρ:

«Δόξα του Κεοφ είναι ο άνκρωποσ ο ηωντανόσ. Ξαι «ηωντανόσ» άνκρωποσ είναι μόνο εκείνοσ,
που ςτρζφει τα μάτια του προσ το Κεό». (Αγ. Ειρθναίοσ)
Ππξςετφή σψμ Πασέπψμ σηρ Όοσιμα
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Ξφριε, βοικθςζ με να αντιμετωπίςω με ψυχικι γαλινθ όλα, όςα κα μου φζρει θ ςθμερινι
θμζρα. Βοικθςζ με να παραδοκϊ ολοκλθρωτικά ςτο άγιο κζλθμά Χου. Χτθν κάκε ϊρα τθσ
θμζρασ φϊτιηζ με και δυνάμωνζ με για το κακετί.
Τποιεσ ειδιςεισ κι αν λάβω ςιμερα, διδαξζ με να τισ δεχτϊ με θρεμία και με τθν ακλόνθτθ
πεποίκθςθ ότι τίποτε δε ςυμβαίνει, χωρίσ να το επιτρζψεισ Εςφ. Ξακοδιγθςε τισ ςκζψεισ και τά
ςυναιςκιματά μου ςε όλα μου τα ζργα και τα λόγια .
Χτισ απρόοπτεσ περιςτάςεισ μθ μ’ αφιςεισ να ξεχάςω ότι όλα παραχωροφνται από Χζνα.
Δίδαξζ με να ςυμπεριφζρομαιςε κάκε μζλοσ τθσ οικογζνειάσ μου (τθσ ομάδασ μου) και ςε όλουσ
τουσ ςυνανκρϊπουσ μου με ευκφτθτα και ςφνεςθ, ϊςτε να μθ ςυγχφςω και ςτενοχωριςω
κανζνα.
Ξφριε, δοσ μου τθ δφναμθ να υποφζρω τον κόπο και όλα τα γεγονότα τθσ θμζρασ αυτισ, ςε
όλθ τθ διάρκειά τθσ. Ξακοδιγθςε τθ κζλθςι μου και δίδαξε με να προςεφχομαι, να πιςτεφω, να
υπομζνω, να ςυγχωρϊ και να αγαπϊ. Αμιν .
Αοό σημ ακξλξτθία σξτ Μεγάλξτ Αοξδείομξτ - Μια οπξςετφή για όλξτρ:

Χυγχϊρεςε Ξφριε αυτοφσ που με μιςοφν και αυτοφσ που με αγαπάνε.
Δϊςε πλοφςια τα κεία αγακά Χου, ςε αυτοφσ που κάνουν το καλό ςε μζνα.
Χτουσ γονείσ, τουσ αδελφοφσ μου, ςτοφσ οικείουσ και τουσ φίλουσ μου, εκπλιρωςε κάκε
επικυμία τουσ που κα είναι ωφζλιμθ για τθ ςωτθρία τθσ ψυχισ τουσ.
Επιςκζψου τουσ αςκενείσ αδελφοφσ μασ και δϊς’ τουσ τθν ίαςθ.
Γίνε ςυνοδοιπόροσ και ςφντροφοσ ςε αυτοφσ που κάνουν οδοιπορίεσ, αυτοφσ που
ταξιδεφουν ςτον αζρα και τθ κάλαςςα.
Βοικθςε αυτοφσ που βρίςκονται ςε φυλακζσ, ςε εξορίεσ, ςε πόλεμο και κάκε είδουσ
δοκιμαςία.
Υρόςκεςε αγακά ςτουσ πτωχοφσ και ανιμπορουσ.
Γίνε ςφμμαχοσ ςτουσ άρχοντζσ μασ και ςτουσ ςτρατιωτικοφσ.
Χυγχϊρεςε και ελζθςε, Ξφριε, αυτοφσ που μασ παρακαλοφν να προςευχόμαςτε γι’ αυτοφσ.
Κυμιςου ςτθ Βαςιλεία Χου, τουσ αναδόχουσ και τουσ αναδεκτοφσ μασ, τουσ δαςκάλουσ,
τουσ πνευματικοφσ πατζρεσ και ευεργζτεσ μασ, και κάνε μασ να μθ φανοφμε αχάριςτοι απζναντί
τουσ.
Φανζρωςε τθν Αλικειά Χου, ςε αυτοφσ που δεν τθν γνωρίηουν.
Ανάπαυςε τισ ψυχζσ όςων ζχουν φφγει από αυτόν κόςμο.
Κυμιςου, Ξφριε, και εμάσ τουσ αμαρτωλοφσ, ταπεινοφσ και ανάξιουσ δοφλουσ ςου και και
φϊτιςε μασ με το Φωσ τθσ κείασ γνϊςθσ Χου και οδιγθςζ μασ ςτο δρόμο τθσ εφαρμογισ των
κείων Χου εντολϊν, με τισ πρεςβείεσ τθσ Υαναγίασ Πθτζρασ Χου και όλων ςου των Αγίων. Αμιν.

Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Πάτερ θμϊν» (δθμιουργία: Ξατθχθτικά Χχολεία Λ. Ρ. Αγίου
Ακαναςίου Ανκθδϊνοσ)
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-Αφορμζσ ςυηιτθςθσ μπορεί να δϊςει ζνα ςφντομο βίντεο από κάποια ιερά ακολουκία.

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Επγαςία ςε ξμάδερ: τμήθειερ ςσημ οπξςετφή μαρ

Χωριςτείτε ςε τρεισ ομάδεσ. Πε τθ βοικεια τριϊν μεγαλφτερων παιδιϊν, διαμορφϊςτε τρεισ
ςτακμοφσ. Ξατόπιν κάκε ομάδα να περάςει διαδοχικά από τουσ παρακάτω ςτακμοφσ:
Καμσήλι: Βάλτε λάδι ςτο καντιλι. Φτιάξτε φυτίλια. Ανάψτε το.
Θτμιασό: Ανάψτε το καρβουνάκι. Βάλτε λιβάνι. Δοκιμάςτε διαφορετικά αρϊματα.
Κεπί: Ανάψτε κερί ςτο μανουάλι. Γράψτε ςε χαρτάκια τα ονόματα ηωντανϊν και

κεκοιμθμζνων, για να μνθμονευκοφν ςτθν Κ. Οειτουργία.
2. Χέλμξτμε;

Διαλζξτε κάποιον εφκολο φμνο τθσ Εκκλθςίασ μασ ι το απολυτίκιο του Αγίου τθσ Ενορίασ
ςασ, για να το ψάλετε όλοι μαηί.
3. Σπαγξύδι:
Ο μικπόρ οπξςκτμησήρ (βλ. τετράδιο δραςτθριοτιτων)
4. Αυίςερ: Παπάκληςη και ετφαπιςσία

Είπαμε ότι ςτθν προςευχι μασ παρακαλοφμε τον Κεό να μασ βοθκιςει όταν Ψον ζχουμε
ανάγκθ και Ψον ευχαριςτοφμε για όςα μασ χαρίηει κακθμερινά. Χωρίηουμε τα παιδιά ςε δφο
ομάδεσ. Ψουσ δίνουμε μεγάλα χαρτόνια και ηθτάμε από τθν κακεμιά να γράψει ι να ηωγραφίςει
κάποιουσ λόγουσ για να ευχαριςτοφμε (θ μία ομάδα) ι να παρακαλοφμε (θ άλλθ) τον Κεό.
5. Γπάυψ μια δική μξτ οπξςετφή

Ασ ςκεφτεί το κάκε παιδί τι κα ικελε να πει ςτον Κεό και να γράψει μια δικι του προςευχι.
Δίνουμε ςε όλουσ ομοιόμορφα χαρτάκια γι’αυτό. Διαβάηουμε ανϊνυμα όλεσ τισ προςευχζσ ςτο
τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ ςτθν προςευχι μασ. Θ ίδια δραςτθριότθτα μπορεί να γίνει ομαδικά.
6. Σξ οπξςετφησάπι σηρ ξμάδαρ μαρ

Χε μια γωνιά τθσ αίκουςάσ ςασ μπορείτε να φτιάξετε ζνα μικρό εικονοςτάςι. Διαλζξτε μια ι
περιςςότερεσ εικόνεσ του Χριςτοφ, τθσ Υαναγίασ, του Αγίου τθσ Ενορίασ ςασ, του πολιοφχου ςασ
ι και κάποιου άλλου Αγίου. Ξρεμάςτε τεσ ςτον τοίχο με ζνα καντιλι μπροςτά. Χτο εξισ κα
μπορείτε να κάνετε εκεί τθν προςευχι ςασ.
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τμοεπάςμασα:
Σ Κεόσ ακοφει τθν προςευχι όςων Ψον παρακαλοφν με πίςτθ! Πε τθ δφναμθ τθσ πίςτθσ
και τθ κερμι προςευχι του και ο Υροφιτθσ Δανιιλ «ζφραξε ςτόματα λεόντων».
Ασ μιλάμε ςτο Κεό και Υατζρα μασ με κάρροσ, όπωσ ςτουσ γονείσ μασ, για να Ψον
δοξάςουμε, να Ψον ευχαριςτιςουμε και να Ψον παρακαλζςουμε για ό,τι μασ απαςχολεί!
Εκείνοσ ζχει τον τρόπο Ψου να μασ απαντιςει...

Πηγέρ τλικξύ:

- -Γιάννθσ Ηαμπζλθσ, Ασ μιλιςουμε με το Κεό. Ζνα προςευχθτάρι για παιδιά, εκδ. Ακρίτασ
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν
Χυντροφιϊν Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
- «Αγωνιςτζσ τθσ Αλικειασ». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ
τθσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2004
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τμάμσηςη 11η
Ημεπξμημία: 22 -23 Δεκεμβπίξτ 2012

Όλξι ξι Ππξυήσερ οεπιμέμξτμ
σξμ Φπιςσό οξτ θα γεμμηθεί!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τα υπερφυι γεγονότα τθσ Γζννθςθσ του Χριςτοφ
2. Ρα κατανοιςουν τθ ςθμαςία Ψθσ για τθ ςωτθρία του ανκρϊπου
3. Ρα κατανοιςουν τα παιδιά ότι τον Χριςτό προςδοκοφςαν όλοι οι λαοί και γεννικθκε όταν
ιρκε «το πλιρωμα του χρόνου»
4. Ρα μποροφν να «διαβάηουν» τθν εικόνα τθσ Γζννθςθσ και να διθγοφνται τθν ςχετικι
ιςτορία, με βάςθ όςα βλζπουν ςτθν εικόνα.
5. Ρα γνωρίςουν τθν Σρκόδοξθ υμνολογία τθσ Γζννθςθσ
6. Ρα βιϊςουν τον τρόπο που θ Εκκλθςία προτείνει για να γιορτάςουμε αλθκινά
Χριςτοφγεννα
Αυήγηςη:

i. Διάφορα ρθτά Προφθτϊν και ςοφϊν τθσ αρχαιότθτασ, όπωσ:
«Αυτόσ είναι ο Κεόσ μασ και κανζναν δεν μποροφμε να κεωριςουμε όμοιό Ψου»
(Υροφ. Βαροφχ)
«Ευλογθμζνοσ ασ είναι εκείνοσ που ζρχεται ςτο όνομα του Ξυρίου! Σ Ξφριοσ είναι ο
Κεόσ, μασ γζμιςε χαρά!» (Υροφ. Δαβίδ)
«Αλλά από εςζνα, Βθκλεζμ, πόλθ τθσ περιοχισ όπου κατοικεί θ ςυγγζνεια Ευφρακά,
αν και είςαι μια από τισ πιο μικρζσ πόλεισ του Λοφδα, εγϊ κα κάνω να προζλκει εκείνοσ
που κα γίνει άρχοντασ του Λςραιλ» (Υροφ. Πιχαίασ)
«Ρα, θ παρκζνοσ κα μείνει ζγκυοσ και κα γεννιςει γιο, και κα του δϊςουν το όνομα
Εμμανουιλ, που ςθμαίνει ο Κεόσ μαηί μασ». (Υροφ. Θςαΐασ)
«Ακοφςτθκε ςτθ Φαμά κραυγι, κρινοσ, κλάματα και ςτεναγμόσ βαρφσ. Για τα παιδιά
τθσ κλαίει θ Φαχιλ και πουκενά δε βρίςκει παρθγοριά, γιατί δεν υπάρχουν πια ςτθ ηωι».
(Υροφ. Λερεμίασ)
«Κα μείνει ςτακερόσ μζχρι το κάνατό του, κεωροφμενοσ άδικοσ ς’ όλθ του τθ ηωι,
αν και είναι δίκαιοσ» (Υλάτωνοσ, Υολιτεία)
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«Ξαι μθν προςμζνεισ ςτο μαρτφριό ςου αυτό τζλοσ, πριν βρεκεί κάποιοσ κεόσ, που
να κζλει να πάρει πάνω του τα πάκια ςου και να πάει ςτου άφεγγου του Άδθ τα’ άραχλα
βακιά ςκοτάδια» (Αιςχφλου, Υρομθκζασ Δεςμϊτθσ)
«Χτθν υπόλοιπθ ηωι ςασ κα μείνετε κοιμιςμζνοι, εκτόσ αν ο Κεόσ, φροντίηοντασ για
ςασ, ςασ ςτείλει κάποιον άλλον» (Υλάτωνοσ, Απολογία Χωκράτουσ)
ii. Αγιογραφικά αναγνϊςματα Π. Ωρϊν 24θσ και Εςπερινοφ 25θσ Δεκεμβρίου – Πτκ. 1,18 – 2,23
iii.

Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 359-362

ύμσξμα ςφόλια:
Όλξρ ξ κόςμξρ οεπιμέμει σξμ Φπιςσό (σξμ Μεςςία, σξμ Λτσπψσή)

«Ευαγγζλιο» ςθμαίνει καλι αγγελία, χαρμόςυνθ είδθςθ. Θ πιο χαρμόςυνθ είδθςθ που
περίμενε το ανκρϊπινο γζνοσ ιταν ότι κα γεννθκεί ο Χριςτόσ.
Σ Χριςτόσ γεννικθκε για να διορκϊςει το ςφάλμα των Υρωτοπλάςτων (δθλ. του Αδάμ και
τθσ Εφασ). Αυτοί δεν υπάκουςαν ςτθν εντολι του Κεοφ και δοκίμαςαν τον «απαγορευμζνο
καρπό» (δθλ. τθν αμαρτία). Χαν ςυνζπεια τθσ παρακοισ τουσ –ιταν επιλογι δικι τουσ, αφοφ
είχαν τθν ελευκερία να διαλζξουν- απομακρφνκθκαν από τον Κεό. Ωςτόςο, ο Κεόσ τουσ ζδωςε
μια πρϊτθ χαρμόςυνθ υπόςχεςθ («πρωτευαγγζλιο»): ότι ζνασ απόγονοσ τθσ Εφασ κα γεννθκεί,
όταν ζρκει θ κατάλλθλθ ϊρα («το πλιρωμα του χρόνου»), για να νικιςει το διάβολο και να
γλιτϊςει τον κόςμο από το κάνατο και τθν αμαρτία. Χκοπόσ είναι να ςυμφιλιωκεί και πάλι ο
άνκρωποσ με τον Κεό, αλλά και με ολόκλθρθ τθ δθμιουργία.
Σ Κεόσ ζςτειλε κι άλλα μθνφματα ςτουσ ανκρϊπου για τθ γζννθςθ του Ωιοφ Ψου:
α. με τουσ Υροφιτεσ, που φωτίςκθκαν από το Άγιο Υνεφμα και προείδαν τθ γζννθςθ του
Χριςτοφ πολλοφσ αιϊνεσ πριν ςυμβεί
β. ο αρχάγγελοσ Γαβριιλ το είπε ςτθν Υαναγία, ςτον Ευαγγελιςμό
γ. ο αρχάγγελοσ Γαβριιλ ςτον Λωςιφ, όταν είχε αμφιβολίεσ για τθν Υαναγία
δ. Σ άγγελοσ ςτουσ βοςκοφσ τθσ Βθκλεζμ
ε.Ψο αςτζρι (οι Υατζρεσ λζνε ότι ιταν άγγελοσ Ξυρίου, με τθ μορφι αςτεριοφ) ςτουσ
Πάγουσ.
Ψθ γζννθςθ του Χριςτοφ περίμεναν για πολλοφσ αιϊνεσ οι Υροφιτεσ, αλλά και πολλοί
ακόμα ειδωλολατρικοί λαοί. Υερίμεναν Αυτόν που κα τουσ ζςωηε από τα αδιζξοδα, ςτα οποία
είχαν φτάςει.
Σι υπόδουλοι -ςτουσ Ζλλθνεσ αρχικά και ςτουσ Φωμαίουσ αργότερα- Λουδαίοι
προςδοκοφςαν τθν εκνικι τουσ απελευκζρωςθ. Υερίμεναν ζτςι ζναν Πεςςία με ςτρατιωτικι και
πολιτικι ιςχφ, που κα τουσ ελευκζρωνε από τουσ Φωμαίουσ. Γι’ αυτό δεν μπόρεςαν να
γνωρίςουν ςτο πρόςωπο του Χριςτοφ Εκείνον που εναγϊνια περίμεναν γενιζσ ανκρϊπων.
Ψθν εποχι που γεννικθκε ο Χριςτόσ, θ ανκρϊπινθ κοινωνία είχε αγγίξει τα όρια τθσ
αντοχισ τθσ. Θ θκικι παρακμι κυριαρχοφςε. Θ κοινωνικι ανιςότθτα και θ καταπίεςθ των
αδυνάτων δθμιουργοφςε ςτουσ ανκρϊπουσ πόκο για ςωτθρία. Χτισ καινοφριεσ κρθςκείεσ και
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φιλοςοφίεσ που κατζφευγαν οι άνκρωποι, δεν ζβριςκαν πνευματικι ικανοποίθςθ. Σ κόςμοσ ζτςι
ιταν ϊριμοσ να δεχτεί τον ερχομό ενόσ καινοφριου κόςμου, του κόςμου τθσ αγάπθσ του Κεοφ,
που εγκαινίαςε ο Χριςτόσ με τθν Εκκλθςία Ψου.
Γιασί γεμμήθηκε ξ Φπιςσόρ;

Σ Χριςτόσ προχπιρχε ωσ Κεόσ. Γεννικθκε πριν αρχίςει να μετράει ο χρόνοσ («προ των
αιϊνων») από τον Κεό Υατζρα, χωρίσ μθτζρα. Ψϊρα γεννικθκε ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι
(όταν αυτοκράτορασ ιταν ο Αφγουςτοσ, βαςιλιάσ τθσ Λουδαίασ ο Θρϊδθσ ο Πζγασ κτλ.) από τθν
Υαναγία Πθτζρα Ψου, χωρίσ ανκρϊπινο πατζρα, αλλά από το Άγιο Υνεφμα. Αυτό το νεογζννθτο
βρζφοσ όμωσ είναι το ίδιο πρόςωπο που δθμιοφργθςε το ςφμπαν!
Σ Χριςτόσ είναι ζνα πρόςωπο (το δεφτερο πρόςωπο τθσ Αγίασ Ψριάδοσ), αλλά ζχει δφο
φφςεισ: είναι Κεόσ και άνκρωποσ. Αν ιταν μόνο άνκρωποσ, δεν κα μποροφςε να ςτθριχκεί ςτισ
δικζσ του δυνάμεισ και να ςϊςει τον κόςμο –κα ιταν ζνασ απλόσ δάςκαλοσ, προφιτθσ ι
ο,τιδιποτε άλλο. Αν ιταν μόνο Κεόσ, κα ιταν ξζνοσ απ’αυτι τθν «υπόκεςθ». Δε κα μποροφςε να
αγιάςει τθν ανκρϊπινθ φφςθ.
Σ Κεόσ ξανακαλεί τον άνκρωπο κοντά Ψου επειδι τον αγαπάει. Σ άνκρωποσ δεν
κουράςτθκε κακόλου… Πόνο και μόνο επειδι αγαποφςε τόςο πολφ τον άνκρωπο, ο Κεόσ
ζςτειλε ςτον κόςμο το μονογενι Ωιό Ψου, για να κυςιαςκεί για χάρθ του ανκρϊπου.
Σ Κεόσ ταπεινϊνεται. Γίνεται πραγματικά άνκρωποσ, δεν εμφανίηεται απλϊσ με μορφι
ανκρϊπου. Για να τθν κεραπεφςει, ςυμμετζχει ςτθν ανκρϊπινθ φφςθ από τθ γζννθςθ ωσ το
κάνατο –και μάλιςτα τον πιο ατιμωτικό κάνατο, τθ ςταφρωςθ. Τμωσ ςτο τζλοσ νικάει το κάνατο.
Οι Μάγξι και ξ Ηπώδηρ

Ψι ιταν οι Πάγοι; Ιταν Υζρςεσ ςοφοί, διδάςκαλοι, ιερείσ, γιατροί και αςτρονόμοι.
Υαρατθροφςαν (με βάςθ τισ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ τθσ εποχισ τουσ) τισ κινιςεισ των αςτεριϊν
και εξθγοφςαν ςτουσ ανκρϊπουσ το μζλλον. Γνϊριηαν μια παλιά προφθτεία, που ζλεγε πωσ όταν
φαινόταν ςτθ Δφςθ (ςε ςχζςθ με τθν Υερςία, που βριςκόταν ςτθν Ανατολι) ζνα αςτζρι με
ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ και κατεφκυνςθ, ςιμαινε ότι είχε γεννθκεί ζνασ μεγάλοσ βαςιλιάσ. Σι
Πάγοι, λοιπόν, μόλισ είδαν το αςτζρι που περίμεναν για πολλοφσ αιϊνεσ, ζτρεξαν να τον
προςκυνιςουν.
Ψα δϊρα των Πάγων δεν ιταν τυχαία. Υρόςφεραν ςτο Χριςτό χρυςό, λιβάνι και ςμφρνα.
Τλα αυτά τα δϊρα είναι προϊόντα τθσ Αραβίασ και είχαν διάφορεσ χριςεισ. Χρυςάφι, επειδι
ιταν βαςιλιάσ του κόςμου. Οιβάνι, όπωσ ταιριάηει ςτο Κεό. Χμφρνα (πολφτιμο άρωμα), όπωσ
ζκαναν ςτουσ νεκροφσ τθσ εποχισ εκείνθσ;, επειδι επρόκειτο να κυςιαςτεί ςτο Χταυρό, για να
ςωκοφν όλοι οι άνκρωποι.
Ωπιρχαν και υπάρχουν άνκρωποι που δεν κζλουν τον Χριςτό. Ροιϊκουν να απειλοφνται
από τθν παρουςία Ψου, όπωσ ο Θρϊδθσ, που φοβόταν μιπωσ χάςει το κρόνο του. Δικαίωμά
τουσ να μθν τον κζλουν. Σ Χριςτόσ ςζβεται τθν ελευκερία τουσ. Ωπάρχουν κι άλλοι, που
προχωροφν παραπζρα: Υροςπάκθςαν να εξοντϊςουν είτε τον ίδιο τον Χριςτό (ο Θρϊδθσ, οι
Φαριςαίοι, οι Λουδαίοι αρχιερείσ) είτε όςουσ πιςτεφουν ς’ Αυτόν και να εξαφανίςουν τθν
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Εκκλθςία Ψου (Φωμαίοι αυτοκράτορεσ και άλλοι διϊκτεσ Ψου). Μςωσ ςυναντιςουμε και γφρω
μασ ανκρϊπουν που βλαςτθμοφν τον Χριςτό, βρίηουν τθν πίςτθ Ψου, κοροϊδεφουν τουσ
Χριςτιανοφσ. Δεν τουσ υπολογίηουμε, γιατί γνωρίηουμε ποιοσ είναι ο Χριςτόσ και γιατί
πιςτεφουμε ς’ Αυτόν.

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Σι Λουδαίοι είχαν ςχθματίςει λανκαςμζνθ αντίλθψθ για τον αναμενόμενο Πεςςία.
Ξανονικά πϊσ κα ζπρεπε να Ψον περιμζνουν;
2. Υοιουσ ιρκε τελικά να λυτρϊςει / να ςϊςει ο Χριςτόσ; Από τι;
3. Σ Χριςτόσ είναι ο ςωτιρασ του κόςμου. Υρακτικά τι ςθμαίνει αυτό για μασ; Υρζπει κι εμείσ
να κάνουμε κάτι γι’ αυτό;
4. Σ Χριςτόσ ιταν θ προςδοκία των εκνϊν. Ψελικά εκπλθρϊκθκε αυτι προςδοκία, δθλ. ζςωςε
τα ζκνθ; Πε ποιον τρόπο;
5. Υϊσ τελικά μποροφμε να γιορτάςουμε ςιμερα /φζτοσ αλθκινά Χριςτοφγεννα;
6. Υϊσ γιόρταηαν παλιότερα οι άνκρωποι ςτθν περιοχι ςασ τα Χριςτοφγεννα; Χυηθτιςτε για
τα τοπικά ζκιμα. Χυγκρίνετζ τα με τον τρόπο που γιορτάηουμε ςιμερα.

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
"Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον ωτήρ, Ὅς ἐστι Φριστὸς Κύριος ἐν πόλει Δαβίδ»

«Χιμερα ςτθν πόλθ του Δαβίδ γεννικθκε για ςασ ςιμερα Χωτιρασ
–κι Αυτόσ είναι ο Χριςτόσ, ο Ξφριοσ!» (Οκ. 2, 11)
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»

«Δόξα ςτον Ϊψιςτο Κεό και ειρινθ ςτθ γθ, αγάπθ και ςωτθρία για τουσ ανκρϊπουσ!»
(Οκ. 2, 14)

Παπάλληλα κείμεμα:
Πημελόοη Δέλσα, «Η Γέμμηςη σξτ Φπιςσξύ», Η ζψή σξτ Φπιςσξύ, εκδ. Βιβλιξοψλείξτ
σηρ Εςσίαρ

Σ Λθςοφσ γεννικθκε ςτθ Βθκλεζμ τθσ Λουδαίασ και είχε μθτζρα τθν παρκζνα Παρία. Ιταν
λεφτερθ ακόμα, αρραβωνιαςμζνθ με ζνα φτωχό μαραγκό ςτθ Ραηαρζτ τθσ Γαλιλαίασ, τον Λωςιφ,
όταν μια μζρα που προςεφχονταν ςτο ναό, ο άγγελοσ Γαβριιλ παρουςιάςτθκε μπροςτά τθσ και
τθσ είπε πωσ ο Ξφριοσ διάλεξε αυτιν, τθν Υαρκζνα, τθν πιο όμορφθ και τθν αγνότερθ ανάμεςα
ς’ όλα τα κορίτςια τθσ Γαλιλαίασ, για να γίνει μθτζρα του Ωιοφ Ψου.
Ψον καιρό εκείνο, οι Εβραίοι είχαν χάςει πιά τθν πολιτικι τουσ ανεξαρτθςία. Ψθν Υαλαιςτίνθ
όλθ τθν κυβερνοφςαν οι Φωμαίοι. Εκείνεσ τισ μζρεσ ο Αυτοκράτορασ Αφγουςτοσ είχε βγάλει
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διαταγι να γίνει απογραφι όλων των κατοίκων, ςε όλεσ τισ χϊρεσ του ρωμαϊκοφ κράτουσ. Ξατά
τθ ςυνικεια των Εβραίων, ζπρεπε κάκε Λςραθλίτθσ να καταγραφεί ςτθν πόλθ από τθν οποία
κατάγονταν. Σ Λωςιφ κατάγονταν από τθν οικογζνεια του Δαυΐδ. Ξι επειδι θ πατρίδα του Δαυΐδ
και τθσ οικογζνειάσ του ιταν θ Βθκλεζμ, πιγε με τθν αρραβωνιαςτικιά του ν’ απογραφεί ςτθν
ιδιαίτερι του πατρίδα.
Πα τόςοσ κόςμοσ είχε μαηευτεί ςτθ Βθκλεζμ για τθν απογραφι αυτι, ϊςτε πουκενά δε
βρικαν μζροσ να μείνουν. Αναγκάςτθκαν λοιπόν να πάγουν να περάςουν τθ νφχτα μζςα ς’ ζνα
ςτάβλο. Εκεί γεννικθκε ο Λθςοφσ. Επειδι οφτε κρεβάτι βρίςκονταν ςτο ςτάβλο οφτε καν ςτρϊμα,
θ Παρία φάςκιωςε το βρζφοσ τθσ και το ζβαλε ς’ ζνα παχνί.
Ιταν χειμωνιάτικθ και κρφα θ νφχτα. Ζξω ςτον κάμπο, βοςκοί φφλαγαν τα πρόβατά τουσ και
δεν ζπεφταν να κοιμθκοφν, μθν ζλκει ο λφκοσ και τουσ τα φάγει. Ζξαφνα, φωσ μεγάλο ζλαμψε,
κι ζνασ άγγελοσ παρουςιάςτθκε μπροςτά τουσ. Σι ποιμζνεσ τρόμαξαν πολφ. Πα ο άγγελοσ τουσ
είπε: -Πθ φοβάςτε, γιατί ςασ φζρνω μια καλιν είδθςθ που ς’ όλον τον κόςμο κα δϊςει χαρά.
Χιμερα, ςτθν πόλθ του Δαυΐδ, γεννικθκε ο Χωτιρ, που είναι ο Χριςτόσ ο Ξφριοσ. Ξαι το ςθμείο
που κα ςασ οδθγιςει, κα είναι τοφτο: κα βρείτε βρζφοσ φαςκιωμζνο και ξαπλωμζνο ςε παχνί.
Ξι εκεί που μιλοφςε ακόμα ο άγγελοσ, ζξαφνα άνοιξαν τα ουράνια, και ςτρατόσ αγγζλων
ενϊκθκε μαηί του και δοξολογοφςε κι ζλεγε: «Δόξα εν υψίςτοισ Κεϊ και επί γθσ ειρινθ εν
ανκρϊποισ ευδοκία», που ςθμαίνει «Δόξα ςτο Κεό, που βρίςκεται ςτα επουράνια. Πε τθ
γζννθςι του ιλκε ςτθ γθ ςωτθρία και ςτουσ ανκρϊπουσ φανερϊκθκε όλθ θ καλι διάκεςθ και θ
αγάπθ που ζχει ο Κεόσ γι’ αυτοφσ».
Χάκθκαν οι άγγελοι, και ςθκϊκθκαν τότε οι βοςκοί και πιγαν ςτθ Βθκλεζμ, βρικαν το ςτάβλο
όπωσ τουσ το είχε πει ο άγγελοσ, και, μπαίνοντασ, είδαν το βρζφοσ που κοιμοφνταν ςτο παχνί,
και τθ μθτζρα που κάκουνταν πλάγι του και τον Λωςιφ. Σ ςτάβλοσ ιταν ςκοτεινόσ, μα τόςο φωσ
χφνουνταν από το βρζφοσ, ϊςτε τουσ φάνθκε παλάτι. Πε ςυγκίνθςθ γονάτιςαν εμπρόσ ςτο
παχνί και προςκφνθςαν.
Εκείνεσ τισ μζρεσ ζφκαςαν ςτθν Λερουςαλιμ μάγοι, ςοφοί και αςτρολόγοι από τθν Ανατολι κι
ζλεγαν: «Υοφ είναι ο νεογζννθτοσ βαςιλζασ των Λουδαίων; Γιατί είδαμε το άςτρο του ςτθν
Ανατολι και ιλκαμε να τον προςκυνιςουμε». Ψ’ άκουςε ο Θρϊδθσ και ταράχκθκε πολφ, και μαηί
του όλθ θ Λερουςαλιμ. Εκάλεςε όλουσ τουσ αρχιερείσ και γραμματείσ, που ερμινευαν τθ Γραφι
και το Ρόμο, και τουσ ρϊτθςε ποφ επρόκειτο κατά τισ προφθτείεσ να γεννθκεί ο Χριςτόσ, ο
Πεςςίασ τουσ, που απ’ αυτόν περίμεναν τθ ςωτθρία του Λςραιλ. Ψου αποκρίκθκαν: «Χτθ
Βθκλεζμ τθσ Λουδαίασ. Γιατί θ Γραφι λζγει: «Από ςζνα, Βθκλεζμ, κα βγει αρχθγόσ που κα
ποιμάνει το λαό μου τον Λςραιλ».
Ζκαναν οι μάγοι όπωσ τουσ είπε ο Θρϊδθσ, και ξεκίνθςαν για τθ Βθκλεζμ. Ξι εκεί μπροςτά
τουσ, ιταν το άςτρο που είχαν δει ςτθν ανατολι, και τουσ οδιγθςε ωσ τον τόπο, όπου ιταν το
βρζφοσ. Ξι εκεί ςτάκθκε. Εκείνοι, κακϊσ το είδαν, χάρθκαν χαρά μεγάλθ, και φκάνοντασ ςτο
ςπίτι, είδαν το παιδί με τθ Παρία, τθ μθτζρα του, κι ζπεςαν χάμω και το προςκφνθςαν. Ξι
άνοιξαν τουσ κθςαυροφσ τουσ, και του πρόςφεραν δϊρα, χρυςό και λίβανο και ςμφρνα. Ξαι όταν
ιλκε θ ϊρα να φφγουν, παρουςιάςτθκε ςτ’ όνειρό τουσ ο Κεόσ, και τουσ διζταξε να μθν
ξαναγυρίςουν ςτον Θρϊδθ. Ϊςτε πιραν άλλο δρόμο κι επζςτρεφαν ςτον τόπο τουσ.
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Πόλισ ζφυγαν οι Πάγοι, ζνασ άγγελοσ Ξυρίου φανερϊκθκε ςτ’ όνειρο του Λωςιφ και του
είπε: «Χικω, πάρε το παιδί και τθ μθτζρα του, φφγε ςτθν Αίγυπτο, και μείνε ‘κει ϊςπου να ςου
δϊςω άλλθ διαταγι, γιατί ζχει ςκοπό ο Θρϊδθσ να ηθτιςει το παιδί και να το ςκοτϊςει».
Χθκϊκθκε αμζςωσ ο Λωςιφ, πιρε το παιδί και τθ μθτζρα, και νφχτα ζφυγε ςτθν Αίγυπτο, όπου
ζμεινε ϊςπου πζκανε ο Θρϊδθσ.
Σ Θρϊδθσ, όταν είδε πωσ τον γζλαςαν οι Πάγοι, κφμωςε πολφ, και, για να μθν τφχει και
αλθκζψουν όςα του είπαν και γίνει άλλοσ βαςιλζασ των Λουδαίων, ζδωςε διαταγι να ςφάξουν
όλα τα αγοράκια από δφο χρονϊν και κάτω, που βρίςκουνταν ςτθ Βθκλεζμ και ςτα περίχωρα.
Πεγάλοσ ςπαραγμόσ ζγινε ς’ όλθ τθν Λουδαία, με τθν άγρια διαταγι του ςκλθρόκαρδου Θρϊδθ.
Τλα τα αγοράκια τα ζςφαξαν, και όλεσ οι μάνεσ ζκλαψαν και ανακεμάτιςαν τον τφραννο, που
ζχυςε τόςο ακϊο αίμα.
Χτο χωριό του τθσ Γαλιλαίασ, ςτθ Ραηαρζτ, κατζφυγε ο Λωςιφ, ςαν πζκανε ο Θρϊδθσ ο
Πεγάλοσ. Είχε παρουςιαςτεί πάλι ο άγγελοσ ςτον φπνο του, και του είπε να πάγει πίςω ςτθ γθ
του Λςραιλ, γιατί πζκαναν εκείνοι που ηθτοφςαν να κανατϊςουν το παιδί. Πα ςαν ζμακε ο
Λωςιφ πωσ ςτθν Λουδαία βαςίλευε ο γιοσ του Θρϊδθ, φοβικθκε να πάγει εκεί, και τράβθξε
βόρεια, για τθν πατρίδα του, τθ Ραηαρζτ τθσ Γαλιλαίασ, όπου και ζμεινε.
Ψα ςπιτάκια τθσ Ραηαρζτ, «ςα φοφχτα μαργαριτάρια ςε ςμαραγδζνιο χωνί ςκορπιςμζνα»,
ζφεγγαν κάταςπρα ςτισ πλαγιζσ του βουνοφ, ανάμεςα ςε φουντωτά περιβόλια όλο ςυκιζσ,
πορτοκαλιζσ, δράνεσ και ροδιζσ. Σι Εβραίοι τθν ζλεγαν «Οαμπάν», το αςπροχϊρι, και άλλοι,
«Οουλοφδι τθσ Γαλιλαίασ».
Εκεί μεγάλωςε ο Λθςοφσ. Θ ηωι του ιταν ςαν τθ ηωι όλων των παιδιϊν τθσ Γαλιλαίασ.
Γράμματα πολλά δε μάκαιναν. Σ ραββίνοσ (δάςκαλοσ) του χωριοφ τουσ μάκαινε να διαβάηουν
τθ Γραφι και το Ρόμο του Πωχςι, και το πολφ-πολφ να γράφουν. Ανακρεμμζνοσ ςαν όλα τα
παιδιά τθσ Γαλιλαίασ, μακαίνοντασ τα ίδια μακιματα και παίηοντασ τα ίδια παιχνίδια, ο Λθςοφσ
ζμενε διαφορετικόσ απ’ όλα τα άλλα.
Σι γονείσ του ιταν άνκρωποι εργατικοί, που ηοφςαν από τθν εργαςία τουσ. Σ Λθςοφσ δοφλευε
και αυτόσ ςτο εργαςτιρι του Λωςιφ, με τ’ αδζλφια του -τα παιδιά του Λωςιφ από τθν πρϊτθ του
γυναίκα-, ζπαιηε με τουσ ςυντρόφουσ του, πιγαινε ςτο ναό μαηί με τουσ γονείσ του, μάκαινε ό,τι
μάκαιναν όλα τα παιδιά.
Ξαι όμωσ, ξεχϊριηε από όλα τα άλλα, και θ μθτζρα του το ζβλεπε και μάηευε μζςα τθσ τα
λόγια του ζνα-ζνα, και τα φφλαγε ςαν ανεκτίμθτα μαργαριτάρια. Ξαι μεγάλωνε ο Λθςοφσ, και
δυνάμωνε το πνεφμα του και γζμιηε ςοφία, και θ χάρθ του Κεοφ ιταν απάνω του.
Η εικόμα σηρ Γέμμηςηρ σξτ Κτπίξτ

Γεμάτοι ιερζσ εικόνεσ είναι οι ναοί μασ. Τχι μόνο για να τισ αςπαηόμαςτε οι πιςτοί. Ξάκε
εικόνα είναι κι ζνα ολόκλθρο βιβλίο, που μασ διδάςκει. «Βιβλία των αγραμμάτων» ονομάηει τισ
εικόνεσ ο Άγιοσ Λωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ, γιατί αποτυπϊνονται εκεί παραςτατικά θ διδαςκαλία
τθσ Εκκλθςίασ μασ ι και οι βίοι των αγίων μασ. Αυτά, δθλαδι, που ζνασ μορφωμζνοσ κα διάβαηε
ςε διάφορα βιβλία. Ασ δοφμε, όμωσ, τι μπορεί κανείσ να «διαβάςει» ςτθν εικόνα τθσ Γζννθςθσ
του Ξυρίου!
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ΨΣ ΑΧΨΕΦΛ! Ψο μινυμα που ςτάλκθκε από τον Συρανό ςτουσ Πάγουσ, για να τουσ οδθγιςει
ςτον αναμενόμενο Ουτρωτι.
Σ ΑΓΓΕΟΣΧ που αναγγζλει τθ Γζννθςθ του Πεςςία ςτουσ ΒΣΧΞΣΩΧ τθσ Βθκλεζμ. Οζει:
«Γεννικθκε για ςασ ςιμερα ςωτιρασ»!
Σ ΓΑΝΔΑΦΣΧ ΞΑΛ ΨΣ ΒΣΔΛ! Ψα ηϊα του ςτάβλου, που με το χνϊτο τουσ ηεςταίνουν τον Χριςτό.
Χυμβολίηουν του Λουδαίουσ και τουσ Eκνικοφσ, που δεν είχαν γνωρίςει ακόμθ τον Οόγο του
Κεοφ. Ψο ςκοτάδι τθσ ςπθλιάσ ςυμβολίηει αυτιν τθν άγνοια.
ΣΛ ΑΓΓΕΟΣΛ που ψζλνουν: «Δόξα ςτον φψιςτο Κεό και ειρινθ ςτθ Γθ και ευαρζςκεια ςτουσ
ανκρϊπουσ»!
ΣΛ ΨΦΕΛΧ ΠΑΓΣΛ (δθλ. αςτρολόγοι, βαςιλιάδεσ και ιερείσ) που ζρχονται απ’ τθν Ανατολι για
να προςκυνιςουν τον «νεογζννθτο βαςιλιά των Λουδαίων», φζρνοντασ τα δϊρα τουσ.
Θ ΚΕΣΨΣΞΣΧ! Θ γυναίκα που ζφερε ςτον κόςμο τον Χωτιρα Ψου. Ξουραςμζνθ από τθ Γζννα
και γι’ αυτό, ξαπλωμζνθ. Πε ςεβαςμό, όμωσ, κοιτάηει το Κείον Βρζφοσ, που γζννθςε.
ΨΣ ΟΣΩΨΦΣ ΨΣΩ ΧΦΛΧΨΣΩ. Δεν μαρτυρείται ςτα ιερά Ευαγγζλια κι οφτε μπορεί να ζγινε ςτθν
ερθμιά του ςπθλαίου. Δθλϊνει, όμωσ, ζτςι ο αγιογράφοσ τθν ανκρϊπινθ φφςθ του Ξυρίου.
Σ ΠΛΞΦΣΧ ΧΦΛΧΨΣΧ! Φεγγοβολεί μζςα ςτα λευκά ςπάργανά Ψου. Τλοι οι λαοί Ψον περίμεναν.
Τλοι οι άνκρωποι, εκτόσ απ’ τον Θρϊδθ, χαίρονται για τον ερχομό Ψου.
Σ ΛΩΧΘΦ, ο προςτάτθσ τθσ Υαναγίασ και του μικροφ Λθςοφ. Σ «γζροσ» δίπλα του είναι ο
διάβολοσ που τον βάηει ςε ςκζψεισ γφρω από τθν αγνότθτα τθσ Παριάμ.
«ήμεπξμ ξ Φπιςσόρ...» - Ωμμξρ αοό σξμ Όπθπξ σηρ εξπσήρ:

«Χιμερα ο Χριςτόσ ςτθ Βθκλεζμ γεννιζται απ’ τθν Υαρκζνο. Χιμερα παίρνει αρχι αυτόσ που
δεν είχε λάβει ποτζ αρχι κι ο Οόγοσ του Κεοφ ςαρκϊνεται. Σι ουράνιεσ δυνάμεισ χαίρονται κι θ
γθ ευφραίνεται μαηί με τουσ ανκρϊπουσ. Σι Πάγοι προςφζρουν τα δϊρα. Σι ποιμζνεσ το καφμα
διαλαλοφν. Ξι εμείσ χωρίσ ςταματθμό υμνοφμε: Δόξα ςτον Ϊψιςτο Κεό, πάνω ςτθ γθ ειρινθ και
αγάπθ ςτουσ ανκρϊπουσ».
«Σι ςξι οπξςεμέγκψμεμ...» - Ωμμξρ αοό σξμ Εςοεπιμό σηρ εξπσήρ:

«Ψι να ςου προςφζρουμε, Χριςτζ, για το ότι ιρκεσ ςτθ γθ ςαν άνκρωποσ για χάρθ μασ; Ξακζνα
απ’ όςα δθμιοφργθςεσ ςου προςφζρει αςταμάτθτα τθν ευχαριςτία: οι άγγελοι τον φμνο, οι
ουρανοί το αςτζρι, οι μάγοι τα δϊρα, οι βοςκοί το καφμα (που είδαν) και εμείσ τθν Υαρκζνο
μθτζρα Χου. Εςφ, ο Κεόσ, που υπάρχεισ πριν ακόμθ αρχίςει ο χρόνοσ να μετράει, ελζθςζ μασ».

Ο ο. Αλέναμδπξρ μέμαμ για σα Φπιςσξύγεμμα:

Χτισ 25 Δεκεμβρίου οι ειδωλολάτρεσ λάτρευαν τον κεό Ιλιο. Θ Εκκλθςία όριςε όμωσ να
γιορτάηεται τθν θμερομθνία εκείνθ θ Γζννθςθ του Θλίου τθσ Δικαιοςφνθσ, του Χριςτοφ. «Ζτςι θ
εορτι των Χριςτουγζννων ζγινε το πλιρωμα τθσ εορτισ του ιλιου. Ζγινε ο εορταςμόσ ενόσ
γεγονότοσ που ολοκλιρωςε και επλιρωςε τθ νοςταλγία, τισ προςδοκίεσ και τισ πεποικιςεισ
όλων των ανκρϊπων. Χτα κακετί που περιλαμβανόταν ςτθ λατρεία του Ιλιου –πίςτθ ςτθ
ματαιότθτα του κόςμου, εςωτερικό φωσ, νόθςθ, κεότθτα- δόκθκε τϊρα ζνα όνομα: Χριςτόσ. Ψα
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Χριςτοφγεννα ζτςι ζγιναν θ κορωνίδα όλθσ τθσ νοςταλγίασ τθσ ανκρωπότθτασ και θ άςβεςτθ
δίψα τθσ για νόθμα και καλωςφνθ…»
«Τλοσ ο κόςμοσ παλεφει για ενότθτα, ειρινθ, αγάπθ. Βρίςκονται όλα αυτά όμωσ ςτθν
οικονομία; Χτον ανταγωνιςμό των εξοπλιςμϊν; Χτον ανταγωνιςμό γενικά; Γίνεται όλο και πιο
εμφανζσ πωσ υπάρχει μια όλο και βακφτερθ επικυμία γι’ αυτό που κα φκάςει αλθκινά ςτθν
καρδιά τθσ ανκρωπότθτασ, ωσ το φωσ τθσ ηωισ, που κα φωτίςει τα πάντα. Θ «καρδιά» όμωσ
αυτι δεν είναι κανείσ άλλοσ από τον Μδιο τον Χριςτό. Ξαι δεν υπάρχει κανζνασ άλλοσ δρόμοσ γι’
αυτιν τθν καρδιά εκτόσ από το δρόμο που Αυτόσ ζδωςε με τθν εντολι τθσ αγάπθσ».
Εοξοσικό τλικό:
-Μια Ορκόδοξθ εικόνα τθσ Γζννθςθσ του Κυρίου
(Υροτιμότερθ θ εικόνα τθσ Γεννιςεωσ από το 12ορτο τθσ Λ. Π. Χταυρονικιτα, ζργο Κεοφάνουσ
του Ξρθτόσ).
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Χριςτοφγεννα» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά:
Ευγενία Ψιλιηζνκο – Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο
ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=sDvvvJQfEfY
- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Θ Ορκόδοξθ εικόνα τθσ Γζννθςθσ του Χριςτοφ τθσ Μονισ
ταυρονικιτα» (δθμιουργία: π. Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ –Ξαίτθ Ξακαβοφλθ)
-τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Περιγραφι τθσ βυηαντινισ εικόνασ τθσ
Γζννθςθσ του Χριςτοφ» από τα Ξατθχθτικά Χχολεία Αραδίππου Ξφπρου
- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «π. Χριςτοσ Βοφργιασ_Θ Γζννθςθ του Χριςτοφ»
(δθμιουργία: π. Χριςτοσ Βοφργιασ – Χωτθροφλα Βοφργια)
-Ακόμθ αφορμζσ ςυηιτθςθσ μποροφν να δϊςουν οι παρουςιάςεισ:
- «Σα τρία δζντρα»
-«Γιορτάηοντασ Χριςτοφγεννα»
-«Ζνα ειδικό χριςτουγεννιάτικο δϊρο!»
-«Θ ηωι του Χριςτοφ ςε εικόνεσ»

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Ομαδική ζψγπαυική ή κξλλάζ με θέμα:
«Πώρ οπξεσξιμαζόμαςσε για ση Γέμμηςη σξτ Φπιςσξύ;»

Χωρίηουμε τα παιδιά ςε δφο ομάδεσ. Ψουσ δίνουμε μεγάλα χαρτόνια και ηθτάμε από τθν
κακεμιά να γράψει ι να ηωγραφίςει πϊσ κα γιορτάςουμε αλθκινά Χριςτοφγεννα φζτοσ!
2. Αμαζησήςσε και αμαοαπαςσήςσε σξοικά έθιμα σξτ Αγίξτ Δψδεκαημέπξτ!
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Βξηθησικό τλικό:

-Προβολι (ppt) και κείμενο κεατρικισ παράςταςθσ «Σο Δωδεκαιμερο ςτο χωριό και ςτθ
Χϊρα» (δθμιουργία –ςυγγραφι: π. Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ –Ευμορφία Χωτθροποφλου για τθ
χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ του Ξζντρου Ρεότθτασ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οαηαράτα
Οευκάδοσ, 23.12.2011 –Θ παράςταςθ ανζβθκε από τισ παιδικζσ ςυντροφιζσ τθσ Ενορίασ
Ψςουκαλάδων Οευκάδοσ)
Βιβλιξγπαυία: Υανταηι Ξοντομίχθ, Οαογραφικά Χφμμεικτα τθσ Οευκάδοσ, εκδ. Γρθγόρθ
3. Διακξςμήςσε κασάλληλα, όλξι μαζί, σξμ φώπξ σψμ ςτμαμσήςεώμ ςαρ.

(ςχετικά ςχζδια βλ. ςτο cd)
4. Σα κάλαμσα ςσημ Εμξπία μαρ και ςσα ιδπύμασα σηρ οόληρ μαρ

Βγείτε όλοι μαηί να πείτε τα χριςτουγεννιάτικα κάλαντα ςε ςυγγενείσ, φίλουσ, ενορίτεσ και
άλλουσ. Ππορείτε ακόμθ να επιςκεφκείτε κάποιο ίδρυμα τθσ περιοχισ ςασ, αρρϊςτουσ,
μοναχικοφσ θλικιωμζνουσ κ.ά. ι ακόμθ και ςτο Ραό μετά το πζρασ τθσ χριςτουγεννιάτικθσ Κείασ
Οειτουργίασ.
5. Φπιςσξτγεμμιάσικερ κάπσερ

Δθμιουργιςτε τισ δικζσ ςασ χριςτουγεννιάτικεσ κάρτεσ και ςτείλτε τισ ςε πρόςωπα που κα
αποφαςίςετε όλοι μαηί, ςαν ομάδα.
6. Φπιςσξτγεμμιάσικξι ύμμξι και σπαγξύδια

Βλ. τετράδιο δραςτθριοτιτων και παρουςίαςθ (ppt) «Χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια»
7. Εμξπιακή γιξπσή

Σργανϊςτε μια μικρι ενοριακι γιορτι για τουσ ςυγγενείσ ςασ και τουσ υπόλοιπουσ
Χριςτιανοφσ τθσ ενορίασ ςασ και καλζςτε όλουσ –λάβετε μζροσ και ενεργά –ςτθν κεντρικι
χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ τθσ Λ. Πθτροπόλεωσ.
8. Μαθαίμξτμε μα λέμε «Καλά Φπιςσξύγεμμα!» ςε διάυξπερ γλώςςερ σξτ κόςμξτ

Ζνασ τρόποσ για να υπενκυμίςουμε τθν οικουμενικότθτα τθσ Σρκόδοξθσ Εκκλθςίασ είναι να
το δείξουμε με τρόπο εποπτικό. Ζνασ πίνακασ ανακοινϊςεων κα δϊςει τθν αφορμι. Βάλτε τα
παιδιά να μάκουν τθν ευχι «Ξαλά Χριςτοφγεννα!» ςε διάφορεσ γλϊςςεσ (βλ. ςτο εποπτικό
υλικό).
Αοαπαίσησα τλικά:

 Χαρτί για να καλφψετε τον πίνακα ανακοινϊςεων ι να το τοποκετιςετε ςτον τοίχο για τθν
ζκκεςθ (λευκό, χρυςό ι κίτρινο)
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 Υαγκόςμιοσ χάρτθσ
 Εικόνα τθσ Γζννθςθσ
 Ξάρτεσ ι χαρτάκια κομμζνα ςε ομοιόμορφα ορκογϊνια (χρϊματοσ τθσ επιλογισ ςασ)
 Υινζηεσ, ςυρραπτικά, καρφίτςεσ ι “blue tack” (αν κα κολλθκεί απευκείασ ςτον τοίχο)
Οδηγίερ:








Ψοποκετιςτε το χαρτόνι που κα χρθςιμοποιθκεί ωσ φόντο.
Βάλτε ςτο κζντρο του πίνακα τον παγκόςμιο χάρτθ.
Ξολλιςτε τθν εικόνα τθσ Γζννθςθσ ςτθν πάνω δεξιά ι τθν πάνω αριςτερι γωνία του πίνακα.
Εκτυπϊςτε τουσ χαιρετιςμοφσ από όλεσ ι τισ περιςςότερεσ γλϊςςεσ ςτα καρτελάκια.
Ξολλιςτε τουσ χαιρετιςμοφσ τριγφρω ςτο χάρτθ, κοντά ςτθν αντίςτοιχθ χϊρα.
Ενϊςτε τισ κάρτεσ με τισ αντίςτοιχεσ χϊρεσ με μια κορδζλα ι ζνα νιμα.
ΚΑΛΑ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ!

Ο ΦΡΙΣΟ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ
ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΟΤ, ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΕΠΟΦΨΝ!

9. Υσιάφμξτμε κάπσερ με φπιςσξτγεμμιάσικερ ετφέρ ςε άλλερ γλώςςερ

Ξόψτε χαρτονάκια ςε μζγεκοσ Α4.
Χρωματίςτε τθν εικόνα τθσ Γζννθςθσ που ζχετε ιδθ τυπϊςει πάνω ι κολλιςτε ζτοιμεσ
εικόνεσ τθσ Γζννθςθσ ι ηωγραφίςτε κάποιο άλλο χριςτουγεννιάτικο κζμα ςτθ μία ι και ςτισ δφο
εξωτερικζσ πλευρζσ τθσ κάρτασ.
Γράψτε μζςα τισ ευχζσ ςασ με όμορφα, χρωματιςτά γράμματα ςε όποια γλϊςςα κζλετε.
Ππορείτε να ςτείλετε τθν κάρτα ςασ ςε παιδιά τθσ θλικίασ ςασ από Εκκλθςίεσ τθσ
Λεραποςτολισ ι άλλεσ τοπικζσ Σρκόδοξεσ Εκκλθςίεσ ςε άλλεσ χϊρεσ του πλανιτθ μασ.
Διευκφνςεισ Λερϊν Πθτροπόλεων ι ενοριϊν του εξωτερικοφ μπορείτε να αναηθτιςετε και να
βρείτε ςτα «Δίπτυχα τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ».

131

τμοεπάςμασα:
Πε τθ Γζννθςθ του Χριςτοφ εκπλθρϊνεται θ υπόςχεςθ του Κεοφ ςτουσ Υρωτοπλάςτουσ
ότι από ζναν απόγονο τθσ Εφασ κα νικθκεί ο διάβολοσ και κα ςωκεί θ ανκρωπότθτα από
το κάνατο.
Για τον ερχομό Ψου προετοίμαηαν τον κόςμο οι Υροφιτεσ, προβλζποντασ με εκπλθκτικι
ακρίβεια τθ Γζννθςθ, τθν επίγεια ηωι, τα Υάκθ και τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ με
εκπλθκτικζσ λεπτομζρειεσ, αιϊνεσ πριν Αυτόσ γεννθκεί.
Ασ ετοιμαςτοφμε κι εμείσ να Ψον υποδεχκοφμε τα φετινά Χριςτοφγεννα!

Πηγέρ τλικξύ:

- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
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τμάμσηςη 12η
Ημεπξμημία: 12 -13 Ιαμξταπίξτ 2013

Ο Ιψςήυ ενηγεί σα όμειπα!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά ςε γενικζσ γραμμζσ τθ βιβλικι αφιγθςθ για τον Λωςιφ, με ζμφαςθ
ςε αυτι τθ ςυνάντθςθ ςτθν ερμθνεία των ονείρων ςτθν οικογζνειά του και ςτο Φαραϊ
2. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι ο Κεόσ αξιοποιεί κάκε δυνατι ευκαιρία για να προφυλάξει και να
αναδείξει όςουσ Ψον αγαποφν
3. Ρα κατανοιςουν ότι δεν πρζπει ο Χριςτιανόσ να αςχολείται με τα όνειρα, διότι αυτό κρφβει
παγίδεσ για τθν πνευματικι (και όχι μόνο) ηωι μασ
4. Ρα αςκθκοφν ςε εποπτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ το κζατρο ςκιϊν (αξιοποίθςθ φωτόσ –
ςκιάσ), οπτικζσ απάτεσ, παιχνίδια παρατθρθτικότθτασ κ.ά.
5. Ρα γνωρίςουν το Ελλθνικό Κζατρο Χκιϊν ωσ χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ λαϊκισ μασ
παράδοςθσ
Αυήγηςη:
i. Γεν. 37,1-36· 39,1 - 41,57
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 64-76

ύμσξμα ςφόλια:
Σ Κεόσ ζδωςε ςτον Λωςιφ το χάριςμα να ερμθνεφει τα όνειρα τόςο ςτθν οικογζνειά του,
όςο και ςτθν Αίγυπτο: ςτθ φυλακι και μπροςτά ςτο Φαραϊ. Δεν ιταν προςωπικό του
κατόρκωμα, αλλά δϊρο του Κεοφ.
Άκακοσ κακϊσ ιταν και αγνόσ ςτθν ψυχι ο Λωςιφ, δεν κζλθςε να εκμεταλλευτεί με
ιδιοτζλεια το δϊρο αυτό του Κεοφ. Ακόμθ και τα πρϊτα όνειρα που τον αφοροφςαν και τα
διθγικθκε ςτα αδζρφια του, το ζκανε «εν αφελότθτι καρδίασ», χωρίσ να επιδιϊκει ο ίδιοσ τθν
τιμι, αλλά προλζγοντασ όςα πράγματι επρόκειτο να ςυμβοφν.
Θ ερμθνεία των ονείρων ςτθ φυλακι ιταν θ ευκαιρία που ζδωςε ο Κεόσ ςτον Λωςιφ να
διαςωκεί. Σ Κεόσ αξιοποιεί κάκε δυνατό μζςο, προκειμζνου να διαφυλάξει τουσ ανκρϊπουσ
που Ψον αγαποφν. Ζτςι δζχκθκε και τθν ευλογία να βρεκεί κοντά ςτο Φαραϊ και να αναδειχκεί
ςε αντιβαςιλιά του («άρχοντα πάςθσ γθσ Αιγφπτου») ςαν επιβράβευςθ για τθν τόλμθ του να
αντιςτακεί ςτθν πρόκλθςθ τθσ γυναίκασ του Υετεφρι και να μείνει πιςτόσ ςτο κζλθμα του Κεοφ.
Υολλζσ φορζσ ο Κεόσ χρθςιμοποιεί τα όνειρα, για να πλθροφοριςει με τον τρόπο αυτό
τουσ ανκρϊπουσ για κάτι. Είναι γνωςτά τα όνειρα του Λωςιφ για τθ φυγι ςτθν Αίγυπτο, τθσ

133

γυναίκασ του Υιλάτου, του Απ. Υαφλου για να περάςει ςτθ Πακεδονία κ.ά., αλλά και πρόςφατα
ςτθ Οζςβο (δεκ. 1950-1960) θ καυμαςτι αποκάλυψθ των λειψάνων του Αγίου Φαφαιλ και των
ςυν αυτϊ μζςα από όνειρα απλϊν ανκρϊπων.
Ππορεί όμωσ και ο διάβολοσ να χρθςιμοποιιςει τα όνειρα για να παγιδζψει και να
αφανίςει τον άνκρωπο. Χρειάηεται διάκριςθ πολλι και φωτιςμόσ του Κεοφ για να ξεχωρίςουμε
τα τεχνάςματα του διαβόλου από τισ πλθροφορίεσ από Κεοφ ι από τα όνειρα που προζρχονται
από φυςικζσ αιτίεσ.
Επειδι αυτό είναι δφςκολο και επικίνδυνο, ασ μθν αςχολοφμαςτε κακόλου με τα όνειρα!
Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Γιατί ζδωςε ο Κεόσ ςτον Λωςιφ το χάριςμα να ερμθνεφει τα όνειρα;
2. Υοφ απζδιδε ο ίδιοσ ο Λωςιφ τθ δφναμι του;
3. Υϊσ το αξιοποίθςε; Κετικά ι αρνθτικά; Πε ιδιοτζλεια ι όχι;
4. Υϊσ κα μποροφςε να το αξιοποιιςει αρνθτικά;
5. Πελετιςτε το παρακάτω απόςπαςμα από ζναν ονειροκρίτθ και ςυηθτιςτε: Υόςο βάςιμεσ
μπορεί να είναι αυτζσ οι προβλζψεισ;Πιπωσ μπορεί ο κακζνασ εφκολα, αυκαίρετα και
ανεξζλεγκτα να «προβλζψει» ό,τι νομίηει;
ΒΑΟΛΨΧΑ: Εάν δείτε ότι φτιάχνετε τισ βαλίτςεσ ςασ, κάποιοσ ςυγγενισ ςασ κα ζρκει ςφντομα για
επίςκεψθ, δεν κα φεφγει όμωσ εφκολα από το ςπίτι ςασ. Εάν κρατάτε βαλίτςα και είςτε υπάλλθλοι, κα
απολυκείτε. Αν δείτε βαλίτςεσ ζτοιμεσ για φόρτωμα, κα νιϊςετε ανακοφφιςθ από ζνα βάροσ που φεφγει.
ΔΦΣΧΛΗΣΠΑΛ: Εάν ςτον φπνο ςασ ηεςταίνεςτε και προςπακείτε να κάνετε δροςιά με κάποιο αντικείμενο,
κα απαλλαγείτε ςφντομα από τα προβλιματά ςασ.
ΥΑΝΔΑΞΛΑ: Ψα ψθμζνα παϊδάκια προμθνφουν χρθματικά κζρδθ, ενϊ τα ωμά αρρϊςτιεσ.
ΨΑΦΛ: Πόνο τα νεκρά ψάρια ςυνδζονται με προβλιματα και ςτενοχϊριεσ. Ξατά τα άλλα, ζνα ηωντανό
ψάρι ςυμβολίηει τθν ευτυχία, ενϊ εάν τρϊτε ψάρι κα πετφχετε αυτό που επιδιϊκετε.
ΞΣΠΥΣΔΕΠΑ: Εάν δείτε κομπόδεμα ςτον φπνο ςασ, θ τφχθ τουλάχιςτον ςτα οικονομικά ςασ κα είναι με
το μζροσ ςασ.

6. Ψι κινδφνουσ μπορεί να κρφβει θ εναςχόλθςι μασ με τα όνειρα;
7. Αναφζρεται ςτα αγιορείτικα Γεροντικά θ πλάνθ ενόσ μοναχοφ που ακολοφκθςε κάποιον
«Άγγελο» που του εμφανίςτθκε ςε όνειρο και ξφπνθςε ςτο χείλοσ ενόσ μεγάλου γκρεμοφ. Υοιοσ
νομίηετε ιταν ο «Άγγελοσ» αυτόσ και τι επεδίωκε με τθν εμφάνιςι του;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
Πτκ. 2, 13-15· 2, 19-21 (Σ Άγγελοσ ειδοποιεί ςε όνειρο τον Λωςιφ να αναχωριςει με το νεογζννθτο Χριςτό
και τθν Υαναγία για τθν Αίγυπτο και κατόπιν πάλι, για να επιςτρζψει)

Υρ. 16, 9 -10 (Ζνασ Πακεδόνασ νζοσ καλεί ςε όνειρο τον Υαφλο να περάςει από τθν Ψρωάδα ςτθ Πακεδονία,
για να τουσ βοθκιςει πνευματικά)
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Παπάλληλα κείμεμα:
Ο Γέπξμσαρ ΠαἸςιξρ για σα όμειπα: Γέπξμσξρ Παϊςίξτ Αγιξπείσξτ, Λόγξι – σ. Γ΄, εκδ. Ι.
Ηςτφαςσηπίξτ Εταγγελιςσήρ Ιψάμμηρ ξ Θεξλόγξρ, ξτπψσή Θεςςαλξμίκηρ
Σα όμειπα είμαι αοασηλά

-Γζροντα, με ταλαιπωροφν κάτι άςχθμα όνειρα …;
-Τταν βλζπεισ άςχθμο όνειρο, ποτζ να μθν εξετάηεισ τι είδεσ, πϊσ το είδεσ, αν είςαι ζνοχθ,
πόςο φταισ. Σ πονθρόσ, επειδι δεν μπόρεςε να ςε πειράξει τθν θμζρα, ζρχεται τθν νφχτα.
Επιτρζπει καμιά φορά και ο Κεόσ να μασ πειράξει ςτον φπνο, για να δοφμε ότι δεν πζκανε ακόμθ
ο παλιόσ άνκρωποσ. Άλλεσ φορζσ πάλι ο εχκρόσ πλθςιάηει τον άνκρωπο ςτον φπνο του και του
παρουςιάηει διάφορα όνειρα, για να ςτενοχωρεκεί, όταν ξυπνιςει. Γι’; αυτό να μθ δίνεισ
κακόλου ςθμαςία. Ρα κανείσ τον ςταυρό ςου, να ςταυρϊνεισ το μαξιλάρι, να βάηεισ και τον
ςταυρό και κάνα-δυο εικόνεσ επάνω ςτον μαξιλάρι και να λεσ τθν ευχι μζχρι να ςε πάρει ο
φπνοσ. Τςο δίνεισ ςθμαςία, άλλο τόςο κα ζρχεται ο εχκρόσ να ςε πειράηει. Αυτό δεν είναι κάτι
που ςυμβαίνει μόνο ςτουσ μεγάλουσ, αλλά και ςτουσ μικροφσ. Ξαι ςτα μικρά παιδιά ακόμθ,
παρόλο που είναι αγγελοφδια, ο εχκρόσ πθγαίνει και τα φοβερίηει, όταν κοιμοφνται και
τινάηονται με αγωνία, τρζχουν φοβιςμζνα και με κλάματα ςτθν αγκαλιά τθσ μθτζρασ. Άλλοτε
πάλι τα πλθςιάηουν οι Άγγελοι και γελοφν μζςα ςτον φπνο τουσ από χαρά ι ξυπνάνε από τθν
μεγάλθ τουσ χαρά. Επομζνωσ τα όνειρα που φζρνει ο πειραςμόσ είναι μια εξωτερικι επίδραςθ
του εχκροφ ςτον άνκρωπο τθν ϊρα που κοιμάται.
-Ξαι όταν, Γζροντα, νιϊκεισ ζνα πλάκωμα τθν ϊρα που κοιμάςαι;
-Περικζσ φορζσ αυτό οφείλεται ςε μια αγωνιϊδθ κατάςταςθ που ηει κανείσ μζςα ςτθν
θμζρα ι ςε διάφορουσ φόβουσ, ςε διάφορεσ υποψίεσ κ.λπ. Φυςικά όλα αυτά μπορεί να τα
χρθςιμοποιιςει το ταγκαλάκι, να κάνει κάποιον ςυνδυαςμό, για να ηαλίςει τον άνκρωπο. Υολλζσ
φορζσ είναι τόςο ελαφρόσ ο φπνοσ, που νομίηει κανείσ ότι είναι ξυπνθτόσ και ότι προςεφχεται,
για να φφγει αυτό το πλάκωμα, από το οποίο του κρατιζται ακόμθ και θ αναπνοι.
Ξαμιά φορά μάλιςτα ο διάβολοσ μπορεί να πάρει τθν μορφι ενόσ ανκρϊπου ι ενόσ Αγίου
και να παρουςιαςκεί ςτον φπνο κάποιου. Ξάποτε παρουςιάςκθκε ςε ζναν άρρωςτο ςτον φπνο
του με τθν μορφι του Αγίου Αρςενίου και του είπε: «Είμαι ο Άγιοσ Αρςζνιοσ. Ιρκα να ςου πω
ότι κα πεκάνεισ. Ψα’; ακοφσ; Κα πεκάνεισ». Ψρόμαξε ο άνκρωποσ. Υοτζ ζνασ Άγιοσ δεν μιλάει
ζτςι ςε ζναν άρρωςτο. Ξαι αν τυχόν είναι να πεκάνει ο άρρωςτοσ και παρουςιαςκεί ζνασ Άγιοσ
να τον πλθροφοριςει για τον κάνατο του, κα του το πει μα καλό τρόπο: «Επειδι είδε ο Κεόσ
που ταλαιπωρείςαι, γι’; αυτό κα ςε πάρει από αυτόν τον κόςμο. Ξοίταξε να ετοιμαςκείσ». Δεν
κα του πει: «Ψ’; ακοφσ; Κα πεκάνεισ»!
-Ξαι όταν, Γζροντα, φωνάηει κανείσ ςτον φπνο του;
-Ξαλφτερα, ξυπνάει …;Υολλά όνειρα είναι τθσ αγωνίασ. Τταν ο άνκρωποσ ζχει αγωνία ι είναι
κουραςμζνοσ, παλεφουν αυτά μζςα του και τα βλζπει ςε όνειρο. Εγϊ πολλζσ φορζσ, όταν τθν
θμζρα αντιμετωπίηω διάφορα προβλιματα των ανκρϊπων, αδικίεσ που ςυμβαίνουν κ.λπ.,
φςτερα ςτον φπνο μου μαλϊνω με τον άλλον: «βρε ακεόφοβε, φωνάηω, αναίςκθτοσ είςαι!» και
με τισ φωνζσ που βάηω ξυπνάω.
-Γζροντα, από τα όνειρα μπορεί κανείσ να προβλζψει κάτι που κα του ςυμβεί;
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-Τχι, μθ δίνετε ςθμαςία ςτα όνειρα. Είτε ευχάριςτα είναι τα όνειρα είτε δυςάρεςτα, δεν
πρζπει να τα πιςτεφει κανείσ, γιατί υπάρχει κίνδυνοσ πλάνθσ. Ψα ενενιντα πζντε τοισ εκατό από
τα όνειρα είναι απατθλά. Γι’; αυτό οι Άγιοι Υατζρεσ λζνε να μθν τα δίνουμε ςθμαςία. Υολφ λίγα
όνειρα είναι από τον Κεό, αλλά και αυτά, για να τα ερμθνεφςει κανείσ, πρζπει να ζχει
κακαρότθτα και άλλεσ προχποκζςεισ, όπωσ ο Λωςιφ και ο Δανιιλ, που είχαν χαρίςματα από τον
Κεό. «Κα ςου πω, είπε ο Δανιιλ ςτον Ραβουχοδονόςορα, και τι όνειρο είδεσ και τι ςθμαίνει».
Αλλά ςε τι κατάςταςθ είχε φκάςει! Ιταν μζςα ςτα λιοντάρια, παρόλο που ιταν νθςτικά, δεν τον
πείραηαν. Ψου πιγε ο Αββακοφμ φαγθτό, κι εκείνοσ είπε «Πε κυμικθκε ο Κεόσ;». Αν δεν
κυμόταν ο Κεόσ τον Υροφιτθ Δανιιλ, ποιόν κα κυμόταν;
-Γζροντα, μερικοί άνκρωποι δεν βλζπουν όνειρα
-Ξαλφτερα που δεν βλζπουν! δεν ξοδεφουν οφτε ειςιτιρια, οφτε βενηίνθ! Χτα όνειρα ςε ζνα
λεπτό βλζπεισ κάτι που ςτθν πραγματικότθτα κα διαρκοφςε ϊρεσ, μζρεσ γιατί καταργείται ο
χρόνοσ. Ρα, από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείσ το ψαλμικό: «Χίλια ζτθ εν οφκαλμοίσ ςου,
Ξφριε, ωσ θ θμζρα θ εχκζσ, ιτισ διιλκε».
Υροςοχι ςτα οράματα
-Γζροντα, όταν οι άνκρωποι μασ διθγοφνται οράματα ι λζνε ότι είδαν ζναν Άγιο κ.λπ., τι να
λζμε;
-Ξαλφτερα να τουσ λζτε να είναι επιφυλακτικοί. Αυτό είναι πιο ςίγουρο, γιατί δεν μποροφν
όλοι να διακρίνουν αν ζνα όραμα είναι από τον Κεό ι από τον διάβολο. Αλλά και από τον Κεό
να είναι ζνα όραμα, πρζπει να μθν το δζχεται εξαρχισ ο άνκρωποσ. Σ Κεόσ ίςα-ίςα ςυγκινείται,
κατά κάποιον τρόπο, όταν βλζπει το πλάςμα Ψου να μθν το δζχεται, γιατί αυτό δείχνει ότι ζχει
ταπείνωςθ. Αν πράγματι ιταν Άγιοσ αυτόσ που παρουςιάςκθκε, ο Κεόσ ξζρει μετά με άλλον
τρόπο να πλθροφορείσ τθν ψυχι και να τθν οδθγιςει ς’; αυτό που κζλει. Χρειάηεται προςοχι,
γιατί μπορεί να ζρκει το ταγκαλάκι, να πατιςει το κουμπί και να αρχίςει θ τθλεόραςθ …;
Ιταν μια ψυχι που δεν είχε βοθκθκεί από ανκρϊπουσ, και γι’; αυτό δικαιοφτο βοικεια, (τθ
κεία βοικεια). Σ Κεόσ τθσ παρουςίαςε κάτι, για να βοθκθκεί. Ϊςτερα όμωσ ο διάβολοσ τθσ
ζβαλε λογιςμοφσ: «Φαίνεται, για να ςε αξιϊςει ο Κεόσ να δεισ αυτό το όραμα-ποιοσ ξζρει;- ςε
προορίηει για κάτι ανϊτερο». Από τθν ςτιγμι που πίςτεψε κάτι τζτοιο, ο διάβολοσ άρχιςε να
κάνει τθν δουλεία του και τθν ζκανε κουμάντο! Αλλά τελικά ο Κεόσ πάλι τθν λυπικθκε. Είδε ζνα
όραμα και άκουςε μια φωνι να τθσ λζει: «Ρα γράψεισ όλα τα οράματα που είδεσ ςτον πατζρα
Υαΐςιο». Ζτςι μου ζγραψε ζνα γράμμα με όλα τα οράματα που είδε. Σ πειραςμόσ τθν είχε
αλωνίςει. Υραγματικά οράματα, αλλά μου ανζφερε, μόνον το πρϊτο και το τελευταίο ιταν από
τον Κεό. Ψο τελευταίο το επζτρεψε ο Κεόσ, για να τθν φζρει ςε λογαριαςμό, να τθν βοθκιςει να
απαλλαγεί από τθν πλάνθ. Ψελικά θ καθμζνθ άκουςε τι τθσ είπα και ξζμπλεξε.
(Υθγι: http://istologio.org/?p=473)
Γεψπγίξτ Μελέση, «Εκκληςία και Όμειπα», Επψσήμασα ςσξμ Ιηςξύ Φπιςσό, εκδ.
Αδελυόσησξρ «Η Ζψή»
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Ψα όνειρα χρειάηονται πολλι προςοχι γιατί μπορεί να γίνουν εφιάλτθσ του ανκρϊπου.
Δυςτυχϊσ δεν είναι λίγοι πιςτοί που τα πιςτεφουν, αιχμαλωτίηονται ς’ αυτά και τα κάνουν οδθγό
ςτθ ηωι τουσ. Αν δουν κάποιο όνειρο αναρωτιοφνται τι ςθμαίνει ι αν κα επαλθκευκεί.
Ζτςι αντί να αρχίςουν τθν θμζρα τουσ χαροφμενα και δθμιουργικά, με ευχαριςτία προσ τον
Κεό, είναι κατθφείσ, ανιςυχοι, με αγωνία για το τι κα τουσ ςυμβεί, με αποτζλεςμα να
δθλθτθριάηουν τθν θμζρα τουσ.
Εδϊ πρζπει να προςζξουμε τισ παγίδεσ του πονθροφ, ο οποίοσ τα χρθςιμοποιεί και τα
εκμεταλλεφεται ακόμθ και πραγματοποιϊντασ τα για να δεςμεφςει τον άνκρωπο και να
αιχμαλωτίςει τθν ψυχι του.
Ωπάρχει όμωσ και κάποια ερμθνεία. Σι ψυχολόγοι δίνουν διάφορεσ εξθγιςεισ. Χυνικωσ τα
αποδίδουν ςτθ μερικι ι ανάπλαςθ των κακθμερινϊν γεγονότων. Ακόμθ λζνε ότι είναι
επαναφορά απωκθμζνων καταςτάςεων από τον κόςμο του υποςυνείδθτου.O Π. Βαςίλειοσ
χαρακτθρίηει τα όνειρα ωσ προζκταςθ και ςυνζχεια των φροντίδων τθσ θμζρασ. Υάντωσ τα
περιςςότερα όνειρα, είτε είναι ιρεμα είτε εφιαλτικά για τον φπνο του ανκρϊπου, προζρχονται
από τισ κακθμερινζσ μζριμνεσ και αςχολίεσ.
Θ Αγ. Γραφι γενικά καταδικάηει τθν πίςτθ ςτα όνειρα. Γι’ αυτοφσ που βλζπουν ευχάριςτα
όνειρα και ενκουςιάηονται, το βιβλίο τθσ Χ. Χειράχ λζγει : « αςφνετοσ και άφρονασ είναι αυτόσ
που ηει με τισ απατθλζσ ελπίδεσ των ονείρων. Ποιάηει με τον άνκρωπο που κυνθγά τθ ςκιά και
τον άνεμο. Αλλοίμονο ςτον άνκρωπο που κα δϊςει τθν καρδιά του ςτα όνειρα».
Χε διάφορεσ εποχζσ παρουςιάηονταν ςτον Λςραθλιτικό λαό ψευδοπροφιτεσ, που τον
εξαπατοφςαν και του ζλεγαν, ότι ο Κεόσ τουσ μίλθςε και τουσ αποκάλυψε το κζλθμα Ψου με
όνειρα. Τλοι αυτοί απαιτοφςαν πίςτθ ςτο ψεφδοσ και τθν απάτθ ων ονείρων.
Ωπάρχουν βζβαια και τα αποκαλυπτικά όνειρα ςτθ Υ. Διακικθ, με τα οποία ο Κεόσ
γνωςτοποιεί κάποιεσ από τισ βουλζσ Ψου ςτουσ ανκρϊπουσ. Χτθν Ξ. Διακικθ τα όνειρα είναι
ςπάνια και ζχουν το χαρακτιρα τα προειδοποιιςεωσ οριςμζνων προςϊπων από τον Κεό, για να
ενεργιςουν ςφμφωνα με το κζλθμα Ψου. Σπωςδιποτε όμωσ δεν χρθςιμοποιοφνται ωσ μζςο
αποκαλφψεωσ του Κεοφ. Γι’ αυτό κα ιταν μεγάλο λάκοσ αυτζσ τισ εξαιρζςεισ να τισ
προεκτείνουμε και ςτθν εποχι μασ. Θ Αγ. Γραφι όχι μόνο τα απορρίπτει, αλλά και τα
καταδικάηει.
Σ Π. Βαςίλειοσ για να προφυλάξει τουσ χριςτιανοφσ από τθν πλάνθ γράφει : « όςοι
προςζχουν ςτα όνειρα, ςτισ μαντείεσ κ.λ.π. και ηθτοφν να παραςφρουν και μασ, εξουκενϊνουν
τθν αλικεια. Υίςω από τα όνειρα κρφβεται θ πλάνθ των δαιμόνων».
Παοαθεξφάπηρ

Μιφαήλ,

«Η

ςημαςία

σψμ

ξμείπψμ

ςσημ

ξπθόδξνη

Εκκληςία»,

Αοξςσξλικξί Διάλξγξι, 6 (Οκσώβπιξρ 2006)

Ζχουμε αναρωτθκεί ποτζ, πόςεσ χιλιάδεσ όνειρα βλζπει ο άνκρωποσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ ηωισ του; Υόςεσ παραςτάςεισ, εικόνεσ, ιχουσ, τα οποία, ενϊ βλζπουμε και ακοφμε όςο
είμαςτε ξφπνιοι, τα ξαναβλζπουμε και ενϊ κοιμόμαςτε, αλλά πολλζσ φορζσ είτε με διαφορετικό
περιεχόμενο είτε ςυνδυάηοντασ και άλλεσ ςτιγμζσ τισ ηωισ μασ; Ξαι όμωσ αυτζσ οι εικόνεσ, οι
παραςτάςεισ, και γενικά τα όνειρα είναι και παραμζνουν ακόμθ και για τθν επιςτιμθ ζνα
μυςτιριο!
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Σριςμοί και κεωρίεσ ςχετικά με τα όνειρα κατά καιροφσ υπάρχουν πολλζσ. Από τθν αττικι
φιλοςοφία μζχρι και τισ μζρεσ μασ οι κεωρίεσ ποικίλουν, ανάλογα πάντα και με τισ απαιτιςεισ
των καιρϊν.
Ξατά τθν άποψθ του Αριςτοτζλθ, θ ςυνειδθτι ανάκλθςθ μιασ μνιμθσ είναι θ ανάμνθςθ. Θ
μνιμθ λοιπόν ζχει και αυτι τθν ζδρα τθσ ςτο κοινό αιςκθτιριο. Πια αλλοίωςθ ςτο κεντρικό
όργανο, που προκαλείται από τθν πζψθ, φζρνει τον φπνο, ζνα ςβιςιμο τθσ ηωικισ ηζςτασ
ςϋαυτό, τον κάνατο. Εςωτερικζσ κινιςεισ ςτα αιςκθτιρια όργανα είτε και τζτοιεσ που
προκαλοφνται από εξωτερικζσ εντυπϊςεισ παράγουν τα όνειρα, που μποροφν γι’ αυτό ςε
οριςμζνεσ περιςτάςεισ να είναι ςθμάδια επειςοδίου, που ςτο ξφπνο μασ ζμεινε απαρατιρθτο.
Τταν αυτό που αιςκανόμαςτε το εξετάςουμε από τθν άποψθ του καλοφ ι του κακοφ, τότε
γεννιζται θδονι ι λφπθ κι από αυτζσ μια όρεξθ ι αποςτροφι, με μια λζξθ μια επικυμία. Ξαι οι
καταςτάςεισ αυτζσ ξεκινοφν από το κζντρο τθσ αίςκθςθσ.
Χτθν ςθμερινι επιςτιμθ ο όροσ όνειρο ςθμαίνει τθν οπταςία κατά τθν διάρκεια του φπνου
χωρίσ τθ ςυμμετοχι τθσ βοφλθςθσ, που οφείλεται ςε μερικι και αυτοματικι λειτουργία του
εγκεφάλου. Ξατά τθν άποψθ των ψυχιάτρων με το όνειρο ελευκερϊνονται υπό μορφι
ςυμβόλων διάφορεσ απωκθμζνεσ επικυμίεσ και παραςτάςεισ. Σι εικόνεσ προβάλλονται με
τζτοιο τρόπο, ϊςτε αυτόσ που ονειρεφεται νομίηει ότι οι πράξεισ που εικονίηονται είναι
πραγματικζσ. Θ κατάταξθ των εικόνων γίνεται χωρίσ ςυνειδθτό ςκοπό και ςυνδζονται κατά
τρόπο χαλαρό και ςυχνά χωρίσ λογικι ςειρά.
Θ ψυχολογία ζχει χωρίςει τα όνειρα ςε τζςςερισ κφριεσ ομάδεσ, ςφμφωνα με τισ
παραςτάςεισ που βλζπουμε. Ζτςι υπάρχουν τα εικονικά όνειρα (κατά τα οποία βλζπουμε
διάφορεσ εικόνεσ τισ οποίεσ τισ είδαμε τθν θμζρα ι και τισ προθγοφμενεσ), τα κινθτικά
(διάφορεσ κινιςεισ, παραμιλθτά, αναπθδιςεισ ι ακόμθ και υπνοβαςίεσ, τα οποία προζρχονται
ζπειτα από μια κουραςτικι και εξαντλθτικι θμζρα), τα οργανικά ( ςωματικά ερεκίςματα,
ενυπνιάςεισ, εφιάλτεσ, τα οποία ςυνικωσ προζρχονται από υπερβολικό φαγθτό) και τζλοσ τα
ψυχικά όνειρα ( εντυπϊςεισ και επικυμίεσ τθσ θμζρασ ι και προθγοφμενθσ, τα οποία ςυνικωσ
τοποκετοφνται ςτο αςυνείδθτο και προβάλλονται ςτον φπνο μασ ωσ πραγματικότθτα).
Θ ςφγχρονθ ιατρικι δίνει πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτο τι ςυμβαίνει κατά τθ διάρκεια του
φπνου. Ζχουν αναπτυχκεί μάλιςτα εργαςτιρια φπνου όπου διεξάγονται εξειδικευμζνεσ ζρευνεσ
ςχετικζσ με τθ φυςιολογία και πακολογία του φπνου. Είναι ςθμαντικό να υπενκυμίςουμε ότι
ζχουν περιγραφεί μζχρι ςιμερα τουλάχιςτον 80 διαφορετικζσ πακιςεισ και διαταραχζσ που
αφοροφν τον φπνο. Ζχει υπολογιςτεί ότι τουλάχιςτον 30% του πλθκυςμοφ πάςχει από
διαταραχζσ του φπνου και οι ςυνζπειεσ των πακιςεων αυτϊν ςτθ δθμόςια υγεία και οικονομία
είναι ανυπολόγιςτεσ. Θ πολυπνογραφία είναι μια από τισ κυριότερεσ μεκόδουσ που
χρθςιμοποιοφνται για τθ μελζτθ τοφ τι ςυμβαίνει κατά τθ διάρκεια του φπνου. Ξατά τθ μζκοδο
αυτι καταγράφονται οι θλεκτροφυςιολογικζσ δραςτθριότθτεσ του εγκεφάλου, των ματιϊν και
άλλων μερϊν του ςϊματοσ κατά τθ διάρκεια του φπνου.
Υζρα όμωσ όλων των επεξθγιςεων και των οριςμϊν που προςπάκθςαν πολλοί μζχρι και τισ
θμζρεσ μασ να δϊςουν, τα όνειρα είναι και παραμζνουν ζνα ανεξιγθτο φαινόμενο, ζνα
μυςτιριο. Υϊσ είναι δυνατόν κάτι που βλζπουμε ςτο όνειρό μασ, ζνα πρόςωπο, μια κατάςταςθ
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ζπειτα από αρκετζσ θμζρεσ να πραγματοποιείται; Ι πωσ είναι δυνατόν πρόςωπα αγαπθμζνα
τα οποία ζχουμε χάςει να τα βλζπουμε ςτον φπνο μασ ςε κατάςταςθ χαράσ ι λφπθσ; Ωπάρχουν
άραγε όνειρα τα οποία κεωροφνται ότι προζρχονται από τον Κεό ι τον διάβολο; Ωπάρχουν
άραγε όνειρα αποκαλυπτικά, όνειρα μετανοίασ ι όνειρα που μασ προβλζπουν το μζλλον; Χε όλα
αυτά ζρχεται τϊρα πλζον να απαντιςει θ εκκλθςία, θ οποία δεν ζρχεται ςε αντιπαράκεςθ με τθν
επιςτιμθ, αλλ’ αντικζτωσ ςυμβαδίηει μαηί τθσ όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θ εκκλθςία δεν
ζρχεται να ερμθνεφςει οφτε και να επεξθγιςει τα όνειρα, αντικζτωσ να μασ πει να μθ δίνουμε
καμία ςθμαςία ςε αυτά διότι ςε ζνα μεγάλο ποςοςτό αυτά προζρχονται από δαιμονικζσ
επιρροζσ.
Σι άγιοι Υατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ μασ αςχολικθκαν και με τθν περίπτωςθ των ονείρων.
Γνϊςτεσ, από προςωπικζσ εμπειρίεσ, των μεκόδων και των τεχναςμάτων του διαβόλου, αλλά και
τθσ χάριτοσ του Κεοφ, διείδαν μζςα από τθν εκδιλωςθ των ονείρων αφ’ ενόσ τισ προςβολζσ και
επικζςεισ των δαιμονικϊν δυνάμεων, αφ’ ετζρου τισ αποκαλφψεισ των μυςτθρίων του Κεοφ.
Αλλά ασ δοφμε πρϊτα πϊσ ορίηουν και ερμθνεφουν οι Υατζρεσ τα όνειρα: Σ Πζγασ
Βαςίλειοσ γράφει πωσ «θ των ονείρων φφςισ αςαφισ και πλαγία και ου μικράσ δεομζνθ τθσ εκ
του νου εντρεχείασ»˙ δθλ. τα όνειρα είναι ωσ προσ τθ φφςθ τουσ αςαφι και διφοροφμενα και ωσ
προσ τθν εκδιλωςι τουσ προζρχονται από τθν κίνθςθ και δραςτθριότθτα του νου, που αποτελεί
το «θγεμονικόν» μζροσ τθσ ψυχισ.
Ψθν ίδια ςκζψθ διατυπϊνει και ο άγιοσ Λωάννθσ τθσ Ξλίμακοσ γράφοντασ πωσ το όνειρο
(ενφπνιο) είναι «θ κίνθςισ του νοόσ εν ακινθςία ςϊματοσ». Τταν δθλαδι το ςϊμα
ακινθτοποιείται κατά τθ διάρκεια του φπνου, ο νουσ διαρκϊσ κινείται. Θ κίνθςθ αυτι του νου
ςυνιςτά το όνειρο. Βζβαια, θ κίνθςθ (ενζργεια) αυτι δεν βρίςκεται ςτον κανονικό τθσ ρυκμό,
γιατί οι αιςκιςεισ και θ βοφλθςθ ζχουν αδρανοποιθκεί ςε μεγάλο βακμό κατά τθν ϊρα του
φπνου. Γι’ αυτό και οι εικόνεσ των ονείρων εμφανίηονται με αταξία και φζρονται με ςφγχυςθ και
αςάφεια.
Χφμφωνοσ προσ τθ διαπίςτωςθ αυτι είναι και ο Άγιοσ Γρθγόριοσ ο Ρφςςθσ, ο οποίοσ
ςθμειϊνει ότι τα όνειρα αποτελοφν φανταςτικζσ κινιςεισ του νου του ανκρϊπου που γίνονται
κατά τθ διάρκεια του φπνου, όταν αδρανοφν πλζον οι αιςκιςεισ και οι άλλεσ λειτουργίεσ του
ςϊματόσ του. Ψα όνειρα δθμιουργοφνται με τθ φανταςία, θ οποία αποτελεί, μετά τθν πτϊςθ του
ανκρϊπου, φυςικι δφναμθ τθσ ψυχισ. Σι Υατζρεσ τοποκετοφν το φανταςτικό μζροσ τθσ ψυχισ
μεταξφ του νου και τθσ αιςκιςεωσ, εκεί όπου δθμιουργοφνται και αναπτφςςονται οι εμπακείσ
εικόνεσ (τα είδωλα, ψεφτικεσ εικόνεσ των πακϊν).
Ψο μυςτιριο των ονείρων φαίνεται να είχε απαςχολιςει και τθν ηωι των ανκρϊπων ςτθν
παλαιά διακικθ. Χτθ Χοφία Χειράχ αναφζρεται χαρακτθριςτικά: «Ξεναί ελπίδεσ και ψευδείσ
αςυνζτω ανδρί και ενφπνια άφρονασ. Ωσ δραςςόμενοσ ςκιάσ και διϊκων ανζμων, οφτωσ επζχων
ενυπνίοισ. Ψοφτο κατά τοφτου όραςισ ενυπνιϊν κατζναντι προςϊπου ομοίωμα προςϊπου…»
(Χοφίασ Χειράχ λδϋ)˙ δθλ. εκείνοσ που πιςτεφει ςτα όνειρα ομοιάηει με αυτόν που κυνθγά τθ ςκιά
του και προςπακεί να τθν πιάςει. Σι δαίμονεσ τθσ κενοδοξίασ (κατά τον Α. Λ. τθσ κλίμακοσ),
εμφανίηονται ςτον φπνο μασ ςαν προφιτεσ. Χυμπεραίνουν, ςαν πανοφργοι που είναι, μερικά
από τα μζλλοντα να ςυμβοφν και μασ τα προαναγγζλλουν. Ξαι όταν αυτά πραγματοποιθκοφν,
εμείσ μζνουμε ζκκαμβοι και υπερθφανευόμαςτε ωσ τάχα προορατικοί. Χε όςουσ πιςτεφουν ςτα
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όνειρα ο δαίμονασ αυτόσ φάνθκε πολλζσ φορζσ ςαν αλθκινόσ προφιτθσ. Χε όςουσ όμωσ τον
περιφρονοφν πάντοτε αποδείχκθκε ψεφτθσ. Διότι, ςαν πνευματικι φπαρξθ που είναι, βλζπει όςα
ςυμβαίνουν μζςα ςτθν ατμόςφαιρα και μόλισ αντιλθφκεί ότι κάποιοσ πεκαίνει, τρζχει αμζςωσ
ςε εκείνουσ που είναι ευκολόπιςτοι και τουσ το προλζγει με τα όνειρα. Ψίποτε μελλοντικό δεν
γνωρίηουν οι δαίμονεσ από προγνωςτικι άποψθ. Ψο μόνο που μποροφν να κάνουν και να
προβλζψουν είναι το τι ςφμφωνα με τθν ηωι που κάνει ο άνκρωποσ πρόκειται να του ςυμβεί,
αλλά και αυτό όχι πάντοτε με επιτυχία. Σ διάβολοσ μπορεί να πλανζψει και να διαβάλει
πολλοφσ ανκρϊπουσ, άλλωςτε αυτι είναι και θ εργαςία του.
Ασ κυμθκοφμε πόςουσ αςκθτζσ δεν πιγε να πλανζψει ςτον φπνο τουσ όταν αυτόσ ο
μιςόκαλοσ δεν μεταςχθματίςτθκε ςε άγγελο φωτόσ. Είναι χαρακτθριςτικό το παράδειγμα που
μασ αναφζρει το γεροντικό: «Ιταν ζνασ μοναχόσ και του φανερωνόταν ςτον φπνο του ςυνεχϊσ
άγγελοι και του προζλεγαν τι μζλλει γενζςκαι τθ επαφριω, βλζποντασ ο μοναχόσ ότι όλα αυτά
που ζβλεπε ςτο όνειρό του γινόταν πραγματικότθτα ενκουςιάςτθκε και νόμιςε ότι είχε φτάςει
ςε μεγάλα πνευματικά φψθ. Πια μζρα λοιπόν του εμφανίηεται και πάλι ςτο όνειρό του άγγελοσ
φωτόσ και του λζγει να πάει να πζςει ςτο πθγάδι και εξαιτίασ τθσ πνευματικότθτάσ του κα τον
ςθκϊςουν άγγελοι και δεν κα πάκει τίποτα. Ζτςι λοιπόν και ζπραξε. Τταν όμωσ ζπεςε ςτο
πθγάδι δεν τον ςικωςαν άγγελοι, διότι ςτο όνειρό του αυτοί οι άγγελοι φωτόσ ιταν δαίμονεσ».
Χυμπεραςματικά λοιπόν αυτόσ ο μοναχόσ ζχαςε και τθν ηωι του αλλά και τθν ψυχι του διότι
πίςτεψε ςτα όνειρα. Εάν λοιπόν αρχίηουμε να πιςτεφουμε ςτουσ δαίμονεσ κοιμϊμενοι, φςτερα
κα εμπαιηόμαςτε από αυτοφσ και ξφπνιοι. Εκείνοσ που πιςτεφει ςτα όνειρα είναι εντελϊσ
άςοφοσ και άπειροσ, ενϊ αυτόσ που δεν πιςτεφει είναι πραγματικά ςοφόσ και ςυνετόσ, κατά τον
άγιο Λωάννθ τθσ Ξλίμακοσ.
Υοικίλουν τα παραδείγματα από τθν Υ.Δ. ζωσ και τθν Ξ.Δ. ςτα οποία ο διάβολοσ εξαπάτθςε
τουσ ανκρϊπουσ. Αναφζρουμε χαρακτθριςτικά τθν κυςία του Αβραάμ, κατά τθν οποία ςτθν
ιουδαϊκι γραμματεία και ςφμφωνα με το βιβλίο των ιωβθλαίων, θ κυςία του Λςαάκ δεν
υποκινικθκε από τον Κεό αλλά από «μαςτεμά» (τον διάβολο), ο οποίοσ προςπάκθςε να μειϊςει
τισ αρετζσ του Αβραάμ ενϊπιον του Κεοφ. Φανερϊνεται λοιπόν ο διάβολοσ ςτο όνειρο του
Αβραάμ και του λζγει να κυςιάςει τον μονογενι του υιό. Σ Αβραάμ υπάκουοσ εκτελεί τθν
εντολι, αλλά ο Κεόσ παρεμβαίνει και ςϊηει τον Λςαάκ. Σ διάβολοσ όμωσ δεν ςταματά εδϊ, αλλά
εμφανίηεται ςε όνειρο τθσ Χάρρασ και τθσ λζγει ψευδϊσ ότι ο Αβραάμ κυςίαςε τον υιό τουσ, με
αποτζλεςμα να πεκάνει θ Χάρρα, ςφμφωνα με τθν ταργκουμικι γραμματεία του ΨευδοΛωνάκαν. Ωπάρχουν όμωσ και ποικίλα όνειρα τα οποία προζρχονται από τον Κεό, όμωσ εδϊ
χρειάηεται αρκετι προςοχι.
Χτθν Ξαινι Διακικθ υπάρχουν μερικά όνειρα, που προζρχονται από τον Κεό. Αυτά είναι τα
όνειρα του δίκαιου Λωςιφ. 1) Χτον δίκαιο Λωςιφ, όταν ικελε λακραία να απολφςει τθν Υαρκζνο
Παρία δια τθν εγκυμοςφνθ, ο Άγγελοσ ςτο όνειρο του είπε: " Λωςιφ, μθ φοβθκείσ να
παραλάβεισ για ςφηυγο τθν Παριάμ ..." 2) "Άγγελοσ Ξυρίου φαίνεται ςτο όνειρο του Λωςιφ
λζγοντασ: Ρα ςθκωκείσ να παραλάβεισ το παιδί και τθν Πθτζρα Αυτοφ και φφγε ςτθν Αίγυπτο".
3) Σ ευαγγελιςτισ Πατκαίοσ λζγει περί των Πάγων: "Ξαι ςυμβουλευόμενοι ςτο όνειρο να μθν
ανακάμψουν προσ τον Θρϊδθ, δια άλλθσ οδοφ αναχϊρθςαν ςτθν χϊρα τουσ" ( Πατκ β,12). 4) Σ
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απόςτολοσ Υαφλοσ, όταν ιταν ςτθν Ψρωάδα τθσ Πικράσ Αςίασ, είδε ςτον φπνο του ζνα
Πακεδόνα, που τον παρακαλοφςε να ζλκει ςτθν Ευρϊπθ. "Τραμα τθν νφκτα είδε ο Υαφλοσ˙
άνδρασ Πακεδόνασ ςτάκθκε παρακαλϊντασ τον λζγοντασ: Διάβου ςτθν Πακεδονία να μασ
βοθκιςεισ" (Υραξ. ιςτ,9). 5) Ψθν ϊρα που ο Υιλάτοσ βαςάνιηε με ςυνεχείσ ανακρίςεισ τον Λθςοφ,
θ γυναίκα του του είπε: "Πθν πράξεισ εςφ τίποτα ς' Αυτόν το δίκαιο, γιατί πολλά ζπακα ςιμερα
ςτο όνειρο μου γι' Αυτόν." ( Πατκ κη,19) Υοιοσ λοιπόν ζπειτα από αυτά, που αναφζρουν θ
Υαλαιά και θ Ξαινι Διακικθ, μπορεί να αμφιςβθτιςει, ότι ζχουμε όνειρα, τα οποία προζρχονται
από τον Κεό ι τον διάβολο;
Εκτόσ όμωσ αυτϊν, υπάρχουν και όνειρα που ονομάηονται αποκαλυπτικά. Χφμφωνα με
αυτά, μασ φανερϊνει ο Κεόσ διάφορεσ εικόνεσ που ζχουν χακεί ι ακόμθ και ςθμεία ανεφρεςθσ
λειψάνων. Αναφζρουμε χαρακτθριςτικά τθν αποκάλυψθ που δζχτθκε θ Σςία Υελαγία για τθν
ανεφρεςθ τθσ καυματουργοφ εικόνασ τθσ Πεγαλόχαρθσ τθσ Ψινου. Επίςθσ υπάρχουν και
ςιμερα αποκαλυπτικά ςθμεία ανεφρεςθσ λειψάνων, όπωσ τθν φανζρωςθ μιασ μαυροφορεμζνθσ
ςτον φπνο μιασ γυναίκασ αποκαλφπτοντάσ τθσ ςθμείο ταφισ των δζκα μαρτφρων ςτθ νιςο
Ξριτθ. Ακόμθ όμωσ ζχουμε και τθν παρουςία οςίων ςτο όνειρο γυναίκασ ςε ςυγκεκριμζνο
ςθμείο μιασ μονισ, και με τα ζργα ανακαίνιςθσ που πραγματοποιικθκαν ςτθν ςυγκεκριμζνθ
μονι βρικαν τα λείψανα εκείνου του οςίου που είχε εμφανιςτεί ςτο όνειρο εκείνθσ τθσ
γυναίκασ, ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο που είχε δει τον όςιο ςτον φπνο τθσ, ιταν τα ιερά λείψανα
του Σςίου Ευμενίου ςτθν Λερά Πονι Υαναγίασ του Ξουδουμά. Αυτά όμωσ τα όνειρα είναι
ελάχιςτα ςτθ ηωι των χριςτιανϊν, και πρζπει να γνωρίηουμε ότι ο Κεόσ εάν ακόμθ και ςε αυτά
τα αποκαλυπτικά όνειρα εμείσ δεν δϊςουμε ςθμαςία, οφτε κα αγανακτιςει οφτε και κα
εξοργιςτεί μαηί μασ. Χρειάηεται επομζνωσ μεγάλθ ωριμότθτα και διάκριςθ ςτα όνειρα και ςε
αυτά ακόμθ που νομίηουμε ότι προζρχονται από τον ίδιο τον Κεό.
Υϊσ μποροφμε όμωσ να κάνουμε διάκριςθ καλοφ και κακοφ ονείρου; Είμαςτε εμείσ ςε κζςθ
να διακρίνουμε το καλό από το κακό όνειρό; Ι ακόμθ είναι ςε κζςθ οι «γεροντάδεσ» να μασ
ερμθνεφςουν τισ βουλζσ του Κεοφ και να μασ πουν αν ζνα όνειρο είναι εκ Κεοφ ι εκ του
πονθροφ; Υράγματι αυτά είναι κρίςιμα και ςπουδαία ερωτιματα ςτθν πνευματικι ηωι. Ξαι αυτό
διότι ο διάβολοσ βλζπουμε να πλανεί τουσ αςκθτζσ τισ εριμου, πόςο μάλλον τουσ μοναχοφσ και
τουσ πνευματικοφσ του κόςμου τοφτου. Ψο μόνο που αρμόηει ςε αυτζσ τισ περιςτάςεισ είναι να
μθ δίνουμε καμία ςθμαςία ςτα όνειρα και οι πνευματικοί πρζπει αυτό να το ξεκακαρίςουν
ςτουσ εξομολογουμζνουσ τουσ. Ακόμθ και αν ζνα όνειρο είναι αποκαλυπτικό και προζρχεται από
τον Κεό και δεν υπακοφςουμε, δεν πρόκειται να εξοργιςτεί ο Κεόσ οφτε να αμαρτιςουμε εμείσ
που δεν υπακοφςαμε, διότι γνωρίηει ο Ξφριοσ ότι αυτό το κάνουμε από φόβο τθσ πανουργίασ
των δαιμόνων.
Ωπάρχουν όμωσ και όνειρα – οράματα, τα οποία αν και είναι λίγα είναι αποκαλυπτικά τθσ
παρουςίασ του Κεοφ. Πασ προλζγουν τθ μζλλουςα κρίςθ και τθν κόλαςθ. υπνάμε ζντρομοι. Χε
αυτά πρζπει να δίνουμε ςθμαςία διότι μασ ανάγουν ςτθν μετάνοια. Υζρα όμωσ αυτϊν θ
φιλοκαλία προςπακεί να κάνει μια διάκριςθ των ονείρων. Ζτςι χωρίηει αυτά που είναι από το
Κεό και αυτά που προζρχονται από τον διάβολο. Αυτά που είναι εκ Κεοφ είναι ελάχιςτα ςτθ ηωι
του ανκρϊπου. Ξαι τα αναγνωρίηουμε από τθν χαρμολφπθ και από τα δάκρυα που μασ φζρνουν
όταν ξυπνιςουμε. Ενϊ αυτά που είναι εκ του ςατανά είναι πολυάρικμα κακϊσ δεν μασ φζρνουν
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καμία ςυγκίνθςθ, κανζνα δάκρυ και μασ κάνουν να αποροφμε και να προςπακοφμε να τα
ερμθνεφςουμε. Πε αυτά ο ςατανάσ ζχει ςκοπό να μασ παραπλανιςει, να μασ εξάψει τθ
φανταςία, να μασ καλλιεργιςει μίςθ και ζχκρεσ, να μασ ρεηιλζψει, να μασ κλονίςει τθν πίςτθ, να
μασ κάνει να περνοφμε δυςτυχιςμζνοι τισ μζρεσ μασ, να μασ βυκίηει ςε αμφιβολίεσ, να μασ
δθμιουργεί ψευδαιςκιςεισ, να μασ υποβάλλει να πιςτεφουμε ότι επικοινωνοφμε με τον Χριςτό
τθν Υαναγία και πολλά άλλα. Πε μόνο ςκοπό να μασ εξαπατά για να χάςουμε τθν ακάνατθ ψυχι
μασ.
Χυνελοντ’ ειπείν, θ εκκλθςία μασ προτρζπει να μθ δίνουμε καμία ςθμαςία ςτα όνειρα, αν
κζλουμε να είμαςτε αςφαλείσ. Αν δεν κζλουμε, τότε είμαςτε ζρμαιο τθσ τφχθσ μασ, και θ ηθμιά
κα είναι ανεπανόρκωτθ ςτθν ψυχι μασ.
Φπήςιμη βιβλιξγπαυία:
Απφιμ. Φαπαλάμοξτρ Βαςιλξοξύλξτ, Σα όμειπα. Πώρ ενηγξύμσαι, εκδ. Οπθξδόνξτ
Σύοξτ, Αθήμαι 1989.

Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Ο Λωςιφ και τ’ αδζρφια του - Αϋ μζροσ» (για παιδιά μετάφραςθ από τα Φωςικά: Ευγενία Ψιλιηζνκο – Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40
Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=N3ZCLXNNJsU

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Οοσικέρ αοάσερ
Υαίξτε με τα παιχνίδια παρατθρθτικότθτασ από τθν προβολι (ppt) «Οπτικζσ απάτεσ» (βλ.
εποπτικό υλικό)
Καυμάςτε τα «Κακρεφτίςματα» ςτθν ομότιτλθ προβολι (ppt).
2. Παιφμίδια οαπασηπησικόσησαρ
Υαίξτε με κάποια από τα «παιχνίδια παρατθρθτικότθτασ» από τθν ομϊνυμθ προβολι (ppt βλ. εποπτικό υλικό)
3. Παιφμίδια με σημ όπαςη
Σξ οέπαςμα σηρ βελόμαρ: Δυο παίχτεσ ςυναγωνίηονται για το ποιοσ κα περάςει γρθγορότερα

τθν κλωςτι ςτθ βελόνα ι ποιοσ κα περάςει περιςςότερα κουμπιά ςε μια κλωςτι.
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Μεγάλξ οαζάπι: Σχτϊ αδιαφανι κφπελλα, αρικμθμζνα και αναποδογυριςμζνα πάνω ςε ζνα

τραπζηι, με ζνα μικρό αντικείμενο κάτω από κακζνα απ’ αυτά. Σ παίχτθσ, αφοφ
παρατθριςει καλά τα αντικείμενα, όταν αυτά ςκεπαςκοφν ξανά, προςπακεί να βρει
ποιο αντικείμενο υπάρχει κάτω από το κάκε κφπελλο.
Σι άλλανε: Ψοποκετοφμε οριςμζνα αντικείμενα ςτθ ςειρά και καλοφμε τον παίχτθ να τα
παρατθριςει. Ενϊ ςτθ ςυνζχεια αυτόσ ςτρζφει τθν πλάτθ, εμείσ αλλάηουμε τθν αρχικι
ςειρά μερικϊν αντικειμζνων και ο παίχτθσ καλείται να βρει τι άλλαξε κζςθ.
Παπασηπησικόσησα: Από αντικείμενα που βρίςκονται ςτθ ςειρά, αφαιροφμε ζνα και καλοφμε
τον παίχτθ να βρει ποιο λείπει.
Μξμόυθαλμξρ: Ξλείνοντασ το ζνα μάτι, ο παίχτθσ προςπακεί να τοποκετιςει ζναν φελό ςε ζνα
μπουκάλι με τεντωμζνο το χζρι.
4. Γμψπιμία με σξ Ελλημικό Θέασπξ κιώμ
Υαρακολουκιςτε με τα παιδιά τθν προβολι «Ψο Κζατρο Χκιϊν» (βλ. εποπτικό υλικό) και
μιλιςτε ςχετικά για το πϊσ αξιοποιείται το φωσ και θ ςκιά για τθν ψυχαγωγία μασ με τον
Ξαραγκιόηθ και τθ κζςθ του ςτθ λαϊκι μασ παράδοςθ.
5. Φαπσξκξοσική
Ξόψτε φιγοφρεσ του Ξαραγκιόηθ (βλ. εποπτικό υλικό).
6. Παπακξλξτθήςσε μια οαπάςσαςη Καπαγκιόζη
-ηωντανά ι από βίντεο (είναι ανεβαςμζνα πολλά ςτο youtube).
Σργανϊςτε και ανεβάςτε μια παράςταςθ Ξαραγκιόηθ για τα μικρότερα αδζρφια και τουσ
φίλουσ ςασ με δικό ςασ μπερντζ, φιγοφρεσ, ςενάριο κλπ.
Φπήςιμη βιβλιξγπαυία:
Νίκη Κάμσζξτ –Υτλλιώ Νικξλξύδη, Σξ ςεμσξύκι σξτ λαϊκξύ μαρ οξλισιςμξύ. 10+1
θεμασικέρ οπξςεγγίςειρ για σξ μηοιαγψγείξ, εκδ. Δίοστφξ

τμοεπάςμασα:
Υολλοί αςχολοφνται με τα όνειρα. Υροςπακοφν να τα εξθγιςουν, αλλά ξεχνοφν τι
κινδφνουσ μπορεί να κρφβουν για τθν πνευματικι μασ ηωι.
Ξάποτε, και ο Κεόσ χρθςιμοποιεί τα όνειρα για να μασ φανερϊςει το κζλθμά Ψου, το ίδιο
όμωσ και ο διάβολοσ, για να μασ παγιδζψει. Ππορεί ακόμθ να προζρχονται από φυςικζσ
αιτίεσ. Άρα μασ χρειάηονται διάκριςθ και ο φωτιςμόσ του Κεοφ, για να τα ξεχωρίηουμε!
Αυτό το χάριςμα το είχε ο Λωςιφ, δεν το ζχουν όμωσ όλοι. Ξαλφτερα, λοιπόν, να μθν
αςχολοφμαςτε κακόλου με τα κάκε λογισ όνειρά μασ!
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Πηγέρ τλικξύ:

- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Σμαδικι Ψυχαγωγία, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ.
Ρ. Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, 2Οευκάδα 2007
- -, «Υαραδείςου Ροςταλγοί». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2012.
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Υαιχνίδι –τ. Βϋ. Χυναντιςεισ παιδιϊν
προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Βοθκθτικό υλικό για τον Ξατθχθτι, Οευκάδα 2012
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τμάμσηςη 13η
Ημεπξμημία: 19 -20 Ιαμξταπίξτ 2013

Ο Ιψςήυ και σ’ αδέπυια σξτ:
Ο Δίκαιξρ οάςφει, αλλά ςτγφψπεί!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά ολόκλθρθ τθν ιςτορία του Υαγκάλου Λωςιφ και ειδικότερα πϊσ
ςυγχϊρεςε τα αδζρφια του
2. Ρα κατανοιςουν γιατί ονομάηεται «Υάγκαλοσ» και να τον αναγνωρίςουν ωσ πρότυπου πιςτοφ
και αγωνιςτι νζου
3. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία τθσ ςυγγνϊμθσ (αίτθςθσ – παροχισ) για τισ ανκρϊπινεσ
ςχζςεισ και ωσ πρόταςθσ ηωισ τθσ Εκκλθςίασ μασ
4. Ρα γνωρίςουν και άλλα παραδείγματα ςυγχωρθτικότθτασ από τθν παράδοςθ τθσ Εκκλθςίασ
μασ

Αυήγηςη:
i. Γεν. 37,1 – 50,26
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 64-96

ύμσξμα ςφόλια:
Σ Λωςιφ αντιμετϊπιηε όλεσ τισ ςυμφορζσ με θρεμία και καρτερία! Υοτζ δεν
παραπονζκθκε για όςα του ςυνζβθςαν οφτε φάνθκε αγανακτιςμζνοσ. Αυτι θ ςτάςθ του δείχνει
άνκρωπο που δεν καταβάλλεται από τισ δυςκολίεσ που του παρουςιάηονται, ζχει ψυχικι
δφναμθ, δε νιϊκει κακία και μίςοσ και αντλεί όλα τα παραπάνω από τθν πίςτθ του ςτο Κεό.
Σ Κεόσ βρίςκεται δίπλα ςτον Λωςιφ ςε κάκε δυςκολία που του τυχαίνει. Ψον βοθκά να
βγει από τθν άςχθμθ κατάςταςθ και να δείξει τθν αξία του. Ψον δοκιμ,άηει και ςτο τζλοσ τον
ανταμείβει. Είναι εκεί για να μετατρζψει το κακό που του ζκαναν τα αδζρφια του ςε μεγάλο
καλό.
Θ ιςτορία του Λωςιφ δίνει αιςιόδοξο μινυμα ςτουσ ςθμερινοφσ κατατρεγμζνουσ και
ξενιτεμζνουσ. Τπου κι αν βρίςκονται, μποροφν να προκόψουν και να βοθκιςουν τουσ δικοφσ
τουσ. Θ πίςτθ ςτο Κεό τουσ ενιςχφει να ξεπερνοφν τισ δυςκολίεσ που ςυνμαντοφν, ϊςτε να
μπορζςουν να εξαςφαλίςουν μια καλφτερθ ηωι.
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Πε τθ βοικεια του Κεοφ, οι δυςκολίεσ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι
άνκρωποι μποροφν να μετατραποφν ςε καλό, τόςο για τουσ ίδιουσ όςο και για τουσ άλλουσ.
Τταν κάποιοσ δεν απελπίηεται και ζχει πίςτθ ςτο Κεό, «οπλίηεται» με αντοχι και αντιμετωπίηει
τισ δοκιμαςίεσ.
Σ δίκαιοσ Λωςιφ είναι ο τφποσ του Χριςτοφ ςτθν Υαλαιά Διακικθ. Ψον Λωςιφ τον πουλάνε
τα αδζρφια του και τον ρίχνουν ςτο πθγάδι και ςτθ φυλακι. Σ Χριςτόσ υφίςταται άδικα το
Χταυρικό κάνατο και κατεβαίνει ςτον Άδθ. Σ Λωςιφ δοξάςτθκε από το Φαραϊ και ζγινε
άρχοντασ τθσ Αιγφπτου. Σ Χριςτόσ δοξάςτθκε ςτθν Ανάςταςι Ψου και φανερϊκθκε ωσ Άρχοντασ
τθσ ηωισ και του κανάτου.
Σ Λωςιφ ςυγχϊρεςε ολόψυχα τα αδζρφια του, εκείνα που κζλθςαν να τον ςκοτϊςουν,
τελικά τον ποφλθςαν και τον οδιγθςαν ςτθ μακρινι Αίγυπτο. Ξαι ο Χριςτόσ ςυγχϊρεςε τουσ
ςταυρωτζσ Ψου από το φψοσ του Χταυρόσ και ο Υρωτομάρτυρασ Άγιοσ Χτζφανοσ τουσ
βαςανιςτζσ του. Χυγχϊρεςε όμωσ και ο Κεόσ τουσ αρνθτζσ του, τουσ ανκρϊπουσ όλουσ δθλαδι
που Ψον απαρνικθκαν και απομακρφνκθκαν από τθν αγάπθ Ψου, από τον Υαράδειςο. Ψθ
ςυγχϊρεςθ αυτι τθ δϊριςε ςε όλο το ανκρϊπινο γζνοσ με τθ Χταφρωςι Ψου.

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Για ποιουσ λόγουσ τα αδζρφια του Λωςιφ τον ηιλευαν;
2. Υϊσ βρζκθκε ο Λωςιφ ςτθν Αίγυπτο και ποια ιταν θ εξζλιξι του εκεί;
3. Υοιουσ κινδφνουσ αντιμετϊπιςε ςτθ ηωι του και πϊσ τα ζβγαλζ πζρα;
4. Ψι οδιγθςε τα αδζρφια του Λωςιφ ςτθν Αίγυπτο; Ζχετε ςυναντιςει παρόμοιεσ περιπτϊςεισ
γφρω ςασ ςτισ μζρεσ μασ;
5. Υϊσ εξθγείτε τθ ςτάςθ του Λωςιφ απζναντι ςτα αδζρφια του: α. όταν τουσ
πρωτοςυνάντθςε; β. όταν επζςτρεψαν για δεφτερθ φορά ςτθν Αίγυπτο και ζγιναν οι
αποκαλφψεισ;
6. Ψι κα μποροφςε να ςθμαίνει για τουσ ςθμερινοφκσ κατατρεγμζνουσ και ξενιτεμζνουσ
αναγκαςτικά θ ιςτορία του Λωςιφ;
7. Για ποιουσ λόγουσ θ Εκκλθςία μασ ζχει χαρακτθρίςει «Υάγκαλο» τον Λωςιφ;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι»

«Υατζρα, ςυγχϊρεςζ τουσ! Δε γνωρίηουν τι κάνουν!» (Οκ. 23, 34)
«Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην»

«Ξφριε, μθν τουσ λογαριάςεισ τθν αμαρτία αυτι!» (Υρ. 7, 60)
Πρξ. 7, 9 – 16
Θ προσ Φιλιμονα επιςτολι]
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«Σ Υαφλοσ που είμαι φυλακιςμζνοσ για χάρθ του Λθςοφ Χριςτοφ, και ο Ψιμόκεοσ ο αδερφόσ.
Υροσ τον αγαπθτό ςυνεργάτθ μασ Φιλιμονα. Γράφουμε ς' εςζνα, κακϊσ και ςτθν αγαπθτι Απφία,
ςτον Άρχιππο, που αγωνίηεται τον ίδιο μ' εμάσ αγϊνα, και ςτθν εκκλθςία που ςυνακροίηεται ςτο ςπίτι ςου.
Ευχόμαςτε ο Κεόσ Υατζρασ μασ κι ο Ξφριοσ Λθςοφσ Χριςτόσ να ςασ δίνουν τθ χάρθ και τθν ειρινθ.
Χε κυμάμαι πάντοτε ςτισ προςευχζσ μου κι ευχαριςτϊ το Κεό μου, γιατί ακοφω για τθν αγάπθ που
δείχνεισ ς' όλουσ τουσ χριςτιανοφσ, και για τθν πίςτθ που ζχεισ ςτον Ξφριο Λθςοφ. Ηθτϊ από το Κεό, θ
πίςτθ που μασ ενϊνει να εκδθλϊνεται ζμπρακτα ςτθ Ηωι ςου με όλο και μεγαλφτερθ επίγνωςθ κάκε
αγακοφ πράγματοσ που υπάρχει ανάμεςα μασ και μασ οδθγεί ςτον Λθςοφ Χριςτό. Θ αγάπθ ςου μου
ζδωςε μεγάλθ χαρά κι ενκάρρυνςθ, αδελφζ, γιατί ανακουφίςτθκαν οι καρδιζσ των πιςτϊν χάρθ ς' εςζνα.
Γι' αυτό, παρ' όλθ τθν εξουςία που ζχω από το Χριςτό να ςε προςτάηω τί πρζπει να κάνεισ, προτιμϊ ςτο
όνομα τθσ αγάπθσ να ςε παρακαλζςω. Εγϊ, λοιπόν, ο Υαφλοσ, ζτςι που είμαι προχωρθμζνοσ ςτα
χρόνια και τϊρα μάλιςτα φυλακιςμζνοσ για τον Λθςοφ Χριςτό, ςε παρακαλϊ για τον Σνιςιμο, το
παιδί μου, που εδϊ ςτθ φυλακι μου το γζννθςα ςτθ νζα πίςτθ. Αυτόν που ςου ιταν κάποτε
άχρθςτοσ, και τϊρα είναι χριςιμοσ ς' εςζνα και ς' εμζνα, ςου τον ςτζλνω πίςω. Εςφ δζξου τον,
αυτόν που είναι τα ίδια μου τα ςπλάχνα. Ικελα να τον κρατιςω κοντά μου, ϊςτε να με διακονεί
αντί για ςζνα, τϊρα που είμαι ςτθ φυλακι επειδι κθρφττω το ευαγγζλιο. Χωρίσ τθ ςυγκατάκεςι
ςου όμωσ δεν κζλθςα να κάνω τίποτε, γιατί δε κζλω να ςε αναγκάςω να μου κάνεισ αυτό το
καλό· προτιμϊ να το κάνεισ με τθ κζλθςι ςου.
Ξι ίςωσ γι' αυτό απομακρφνκθκε από ςζνα ο Σνιςιμοσ προςωρινά, για να τον πάρεισ πίςω
για πάντα. Τχι πια ωσ δοφλο, αλλά παραπάνω από δοφλο, ωσ αγαπθτό αδερφό. Χ' εμζνα είναι
πράγματι πολφ αγαπθτόσ, πολφ περιςςότερο κα είναι ς' εςζνα και ωσ άνκρωποσ και ωσ
χριςτιανόσ.
Αν, λοιπόν, με κεωρείσ φίλο ςου, δζξου τον ςαν να ιμουν εγϊ. Ξι αν ςε ηθμίωςε ι ςου
χρωςτάει κάτι, χρζωςε το ς' εμζνα. Εγϊ ο ΛΛαφλοσ το γράφω με το ίδιο μου το χζρι, εγϊ κα ςου
το ξεπλθρϊςω· για να μθ ςου πω ότι εςφ μου χρωςτάσ περιςςότερα — τον ίδιο τον εαυτό ςου.
Ραι, αδερφζ μου, ασ πάρω κι εγϊ κάτι από ςζνα για χάρθ του Ξυρίου· ανακοφφιςε τθν καρδιά
μου ςτ' όνομα του Χριςτοφ.
Αυτά ςου τα γράφω επειδι ζχω εμπιςτοςφνθ ότι κα με υπακοφςεισ· και μάλιςτα είμαι
βζβαιοσ ότι κα κάνεισ ακόμθ περιςςότερα απ' όςα γράφω. Χυνάμα, ετοίμαςζ μου και φιλοξενία,
γιατί ελπίηω ότι οι προςευχζσ ςασ κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα να ζρκω πάλι κοντά ςασ.
Χε αςπάηονται ο Επαφράσ, που είναι φυλακιςμζνοσ μαηί μου για τον Λθςοφ Χριςτό, ο Πάρκοσ,
ο Αρίςταρχοσ, ο Δθμάσ και ο Οουκάσ, οι ςυνεργάτεσ μου.
Εφχομαι θ χάρθ του Ξυρίου Λθςοφ Χριςτοφ να είναι μαηί ςασ. Αμιν.»

Παπάλληλα κείμεμα:
Ζψήρ Καμάβα, «ώςε με, αυεμσάκι», Ιςσξπίερ αοό σξμ οαοοξύ Νικόδημξ, εκδ.
Παοαδημησπίξτ
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Πια φορά ιταν ζνα αρχοντόπουλο. Ψο ζλεγαν Διονφςιο. Ξαι τόςο μεγάλθ ιταν θ αγάπθ του
για το κεό, τζτοιοσ ο ζρωτασ, που άφθςε μάνα και πατζρα, τ' αδζρφια του, τα πλοφτθ και τα
καλά του όλα και πιγε κι ζγινε καλογεράκι.
Θ ηωι του ςτο μοναςτιρι περνοφςε με νθςτεία και με προςευχι. Ξι επειδι λογάριαηε τον
εαυτό του ςαν τον κατϊτερο ανάμεςα ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, ζδειχνε μεγάλθ υπακοι ςτουσ
άλλουσ αδερφοφσ ςτο μοναςτιρι. Ξι αυτοί πολφ τον ςζβονταν.
Πια μζρα, εκεί που προςευχόταν ςτο παρεκκλιςι του μοναςτθριοφ, μπροςτά του βρζκθκε
ζνασ χωρικόσ. Από ποφ, πϊσ μπικε ςτο μοναςτιρι; Ξανείσ δεν τον είδε.
«Χϊςε με, αφεντάκι!» τον παρακαλεί ολόφοβοσ. «Χκότωςα άνκρωπο! Ξαι με κυνθγοφν.
Ξρφψε με μθ με βροφνε!».
«Ξαι ποιον ςκότωςεσ, ευλογθμζνε;» τον ρωτά ιςυχα ο Διονφςιοσ.
«Ψον Ξωνςταντίνο το Χθκοφρο!» αποκρίνεται με χαμθλι φωνι ο φονιάσ. Ξι όλο κοιτά
τριγφρω φοβιςμζνα.
Σ Διονφςιοσ ταράχτθκε· μα δεν το ζδειξε. Ψον οδιγθςε ςε μια ςτριφτι ςκαλίτςα κι ανζβθκαν
ςτο κελάκι του. Εκεί τον ςικωςε ςτα χζρια και τον ζςπρωξε πάνω ςτο ταβάνι που ιταν ςαν
πατάρι.
«Πθ φοβάςαι!» του λζει. «Εδϊ κανείσ δεν πρόκειται να ςε βρει για να ςε βλάψει».
Ψου ζδωςε ψωμί και νερό κι φςτερα γονάτιςε μπροσ ςτθν Υαναγιά κι άρχιςε τισ προςευχζσ
και τισ μετάνοιεσ.
Δεν είχε περάςει πολλι ϊρα κι ακοφει φαςαρία ςτθν πφλθ του μοναςτθριοφ. Ξάτι
ςυντοπίτεσ ιταν και γφρευαν το φονιά.
Σ πορτιζρθσ, ςτθν αρχι, δεν ικελε να τουσ ανοίξει. Ζλεγε ότι κανείσ δεν μπικε ςτο
μοναςτιρι. Πα ςτθν επιμονι τουσ υποχϊρθςε και τουσ οδιγθςε ςτο Διονφςιο.
«Ψον αδερφό ςου ςκότωςαν!» του λζνε ταραγμζνοι. «Ψον Ξωνςταντίνο! Ξι ο φονιάσ κάπου
εδϊ, ςτο μοναςτιρι κρφβεται, τον είδαμε με τα μάτια μασ που μπικε!».
Σ Διονφςιοσ δεν είχε λόγο να πνίγει τθν ταραχι του πια· και λζει:
«Υοιοσ άκλιοσ τον ςκότωςε; Αν μπικε ςτο μοναςτιρι, όπου κι αν κρφβεται κα τον βροφμε!».
Σ φονιάσ τον άκουγε κι ζτρεμε το καρυδάκι του. «Δεσ, δεσ ποφ πιγα κι ζπεςα!» ζλεγε και
ξανάλεγε από μζςα του. «Υοφ ιρκα να κρυφτϊ!».
Ξαρφϊνει τα μάτια του ςτθν καταπακτι και περιμζνει. «Τπου να 'ναι κ' ανοίξει να με
πιάςουν», ςυλλογιζται.
Ξαι τότε ακοφει τον καλόγερο να βγαίνει απ' το κελάκι κι από κοντά να τον ακολουκοφν κι οι
άλλοι. Ξι φςτερα θςυχία. Ψίποτε δεν ακουγόταν. ζμακρα μόνο γάβγιηε ζνα ςκυλί.
Ξαι λζει να κατζβει, τϊρα που ςτο κελί δεν ιτανε κανείσ, μα ποφ να πάει από κει; Ψα
κατατόπια ςτο μοναςτιρι δεν τα ξζρει. Ξι άμα τον πιάςουν απάνω που κα βγαίνει;
Τχι! Μςωσ είναι καλφτερα να μείνει. Γιατί αν ο καλόγεροσ ικελε να τον μαρτυριςει, δεν είχε
παρά να ςθκϊςει το χζρι ςτθν καταπακτι.
Ηάρωςε ςτο πατάρι και πρϊτθ φορά είπε, «κεζ μου!». Ψον πιρανε τα δάκρυα.
Υροσ το βράδυ, γφριςε ςτο κελάκι του ο Διονφςιοσ και άρχιςε να ψάλει. Πα θ φωνι του
ιταν ραγιςμζνθ. Ξι ο φονιάσ τον άκουγε κι ζκλαιγε πιο πολφ.
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Ξατά το μεςονφχτι, ςταμάτθςε τισ ψαλμουδιζσ. Ανοίγει τθν καταπακτι και λζει ςτο φονιά
«κατζβα!».
Ξαι τον βγάηει απ' το μοναςτιρι από 'να παραπόρτι, και τον δαςκαλεφει πϊσ κα πάει από κει
ςτθν παραλία. Ψου δίνει και ψωμί μαηί να ζχει για το δρόμο. Ξι ακόμα τον ςυμβουλεφει να φφγει
αμζςωσ απ' τον τόπο τουσ.
«Ξαι δε κα με προδϊςεισ;» τραφλιςε ο φονιάσ κακϊσ τον άκουγε και δεν πίςτευε ςτ' αυτιά
του.
Σ Διονφςιοσ του ζδωςε το χζρι.
«Σ κεόσ να ςε φυλά!» του λζει απλά.
Σ άλλοσ το φοφχτωςε και το αςπάςτθκε ςυντριμμζνοσ. Ϊςτερα πιρε να τρζχει ςτον
κατιφορο.
Ο Όςιξρ επαυείμ ςτγφψπεί σξτρ βαςαμιςσέρ σξτ

Πετά από εμφάνιςθ και εντολι τθσ Υαναγίασ, ο όςιοσ Χεραφείμ ο Δομβοΐτθσ (1527-1602)
αγόραςε μια περιοχι του χωριοφ Δομβόσ τθσ Βοιωτίασ και άρχιςε να χτίηει το μοναςτιρι του.
Ψον ςυκοφάντθςαν όμωσ ςτον Ψοφρκο ζπαρχο τθσ Οειβαδιάσ ότι εξαπάτθςε τουσ χωρικοφσ
και αγόραςε τθν περιοχι ςε εξευτελιςτικι τιμι. Σ ζπαρχοσ πρόςταξε τρεισ ηαπτιζδεσ
(χωροφφλακεσ) να τον ςυλλάβουν και να τον οδθγιςουν δεμζνο μπροςτά του.
Εκείνοι ζφκαςαν ςτον Δομβό και ςυνάντθςαν τον όςιο που εργαηόταν εκεί. Ψον ζβριςαν και
τον χτφπθςαν άγρια ςτο κεφάλι, τόςο που ζπεςε κάτω αιμόφυρτοσ και μιςοπεκαμζνοσ. Ψο
κρανίο του άνοιξε! Ψο χτφπθμα φαίνεται μζχρι ςιμερα ςτθν αγία του κάρα.
Τταν ςυνιλκε, τον ζδεςαν με ςχοινιά και ξεκίνθςαν για τθ Οειβαδιά. Αφοφ βάδιςαν μια
ϊρα, οι ηαπτιζδεσ δίψαςαν πολφ. Ζψαξαν ςτθν περιοχι Υαμπλοφκι, αλλά δε βρικαν ςταγόνα
νερό. Ζςκαγαν από τθ δίψα…
Ψότε ο όςιοσ, παρόλο που ιταν εξαντλθμζνοσ από τον κόπο και τθν ταλαιπωρία, παρόλο που
υπζφερε δριμφτατουσ πόνουσ από τθν πλθγι ςτο κεφάλι, δεν μνθςικάκθςε για τθν ςκλθρότθτα
και τθν απάνκρωπθ ςυμπεριφορά τουσ. Αλλά μιμοφμενοσ τον Ξφριο, που πάνω ςτον Χταυρό
προςευχικθκε για τουσ ςταυρωτζσ Ψου, ηιτθςε τθν άδεια από τουσ βαςανιςτζσ του να
προςευχθκεί γι’ αυτοφσ!
Σι Ψοφρκοι τον ζλυςαν από τα δεςμά. Εκείνοσ γονάτιςε και προςευχικθκε με δάκρυα.
Ζπειτα χτφπθςε με το ραβδί του το ζδαφοσ και αμζςωσ θ ξερι γθ ανζβλυςε κακαρό και γευςτικό
νερό, που ξεδίψαςε τουσ αγροίκουσ ηαπτιζδεσ!
Ψο νερό αυτό, καφμα τθσ ανεξικακίασ του οςίου Χεραφείμ, αναβλφηει μζχρι ςιμερα και
ευφραίνει τουσ διαβάτεσ τθσ περιοχισ.
«Ϊυερ ημίμ σα ξυειλήμασα ημώμ, ψρ και ημείρ αυίεμεμ σξιρ ξυειλέσαιρ ημώμ…»

Ζνασ ευςεβισ οικογενειάρχθσ από τθν Ανατολι, ο Γεϊργιοσ, επιςκζφκθκε τον αββά
Χιλουανό, για να τον ςυμβουλευτεί ςχετικά με κάτι που τον απαςχολοφςε. Ψον τελευταίο καιρό
είχε προβλιματα με ζναν γείτονά του, που του ζκανε ηθμιζσ ςτο κτιμα του. Για όλεσ τισ
ταλαιπωρίεσ ο Γεϊργιοσ ζκανε υπομονι και τισ ξεπερνοφςε με τθν προςευχι του ςτο Κεό. Τςο
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περνοφςαν όμωσ οι μζρεσ ο γείτονασ γινόταν όλο και χειρότεροσ. Θ υπομονι του Γεωργίου ςτο
τζλοσ εξαντλικθκε και πιρε τθν απόφαςθ να πάει το γείτονά του ςτα δικαςτιρια.
Κζλθςε να ρωτιςει γι’ αυτό τον αββά Χιλουανό. Χτθν εξομολόγθςι του ο Γεϊργιοσ
αποκάλυψε ςτο Γζροντα το πρόβλθμά του και τθν απόφαςι του να πάει τον ςκλθρόκαρδο
γείτονα ςτα δικαςτιρια.Σ γζροντασ, ςιωπθλόσ και ατάραχοσ, του λζει:
- Ξάνε όπωσ κζλεισ, παιδί μου.
- Δεν νομίηεισ όμωσ, Γζροντα, ότι αν τιμωρθκεί αυςτθρά κα ‘ναι πιο δίκαιο;
- Ξάνε ό,τι ςε αναπαφει, απάντθςε ο Γζροντασ με αδιαφορία.
- Κα ‘ναι καλφτερα και για τθν ψυχι του, ε Αββά; Φϊτθςε ο Γεϊργιοσ, μα ο Γζροντασ δεν
απάντθςε.
- Ψότε λοιπόν να πθγαίνω ςιγά-ςιγά, είπε ο Γεϊργιοσ, να μθν κουράηω άλλο τθν αγάπθ ςου.
Κα φφγω για το δικαςτι κατευκείαν.
- Χτάςου λίγο, παιδί μου. Πθ βιάηεςαι τόςο, είπε ο Γζροντασ. Ζλα να προςευχθκοφμε
πρϊτα, να ευλογιςει ο Κεόσ τθν πράξθ ςου.
- Χθκϊκθκε ο Γζροντασ και πιρε τον Γεϊργιο και ςτάκθκαν μπροςτά ςτθν εικόνα του
Υαντοκράτορα.
Αφοφ ζκανε τον ςταυρό του ο Αββάσ, άρχιςε να λζει:
«Υάτερ θμϊν, ο εν τοισ ουρανοίσ, αγιαςκιτω το όνομά ςου· ελκζτω θ βαςιλεία ςου·
γενθκιτω το κζλθμά ςου ωσ εν ουρανϊ και επί τθσ γθσ. Ψον άρτον θμϊν τον επιοφςιον δόσ θμίν
ςιμερον και μθ αφίθσ θμίν τα οφειλιματα θμϊν, ωσ ουδζ θμείσ αφίεμεν τοισ οφειλζταισ θμϊν».
Χτα τελευταία αυτά λόγια τθσ προςευχισ του αββά Χιλουανοφ ο Γεϊργιοσ φϊναξε:
-Πα, γζροντα, δε λζει ζτςι θ Ξυριακι Υροςευχι. Πιπωσ κάνετε κάποιο λάκοσ;
-Υραγματικά, παιδί μου, δεν λζει ζτςι θ Ξυριακι Υροςευχι, είπε με ςτακερι φωνι ο Αββάσ.
Ζτςι όμωσ είναι θ πραγματικότθτα. Αφοφ εςφ αποφάςιςεσ να παραδϊςεισ τον αδελφό ςτθ
δικαιοςφνθ, εγϊ δεν μπορϊ να κάνω άλλθ προςευχι για ςζνα.
Σ Γεϊργιοσ ζμεινε άφωνοσ! Υιρε ευχι και επζςτρεψε ςτο ςπίτι του. Ψα λόγια του Αββά
χαράκτθκαν βακιά ςτθν ψυχι του. Σ Γεϊργιοσ ςυνζχιςε τθν ενάρετθ ηωι του
επαναλαμβάνοντασ το δίδαγμα του Αββά Χιλουανοφ: «Άφεσ θμίν τα οφειλιματα θμϊν, ωσ και
θμείσ αφίεμεν τοισ οφειλζταισ θμϊν…»
τμυιλίψςη

Ξάποτε ζνασ χωρικόσ πρόβαλλε ςτον π. Λωιλ Γιαννακόπουλο «ςοβαροφσ» λόγουσ, που τον
εμπόδιηαν να ςυμφιλιωκεί με τον αδερφό του.
-Δεν μπορϊ, πάτερ μου, να μιλιςω εγϊ πρϊτοσ. Σ αδερφόσ μου πρζπει να μου μιλιςει
πρϊτοσ. Αυτόσ ζφταιξε κι όχι εγϊ. Ξι ζπειτα, αυτόσ είναι μικρότεροσ κι εγϊ μεγαλφτεροσ.
-Δεν μου λεσ, ρϊτθςε ο πνευματικόσ. Υοιοσ είναι μεγαλφτεροσ; Εμείσ ι ο Κεόσ;
-Πα, κζλει κι ερϊτθμα; Σ Κεόσ, βζβαια.
-Ξαι ποιοσ ζφταιξε ςτον άλλο; Σ Κεόσ ς’ εμάσ ι εμείσ ςτο Κεό;
-Εμείσ φταίξαμε ςτο Κεό.
-Ξαι ποιοσ ζκανε τθν αρχι τθσ ςυμφιλίωςθσ; Εμείσ πιγαμε ςτον Κεό ι ο Κεόσ ιρκε ς’ εμάσ;
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-Σ Κεόσ ιρκε ς’ εμάσ.
-Οοιπόν;
-Οοιπόν… ςασ ευχαριςτϊ. Ζχετε δίκιο. Εγϊ κα πάω πρϊτοσ ςτον αδελφό μου!
Ϊγιξρ Ατγξτςσίμξρ, Αγάοη για σξ οπόςψοξ:

«Φανταςκείτε ότι μια θλιόλουςτθ μζρα κάνετε περίπατο ςτο δάςοσ. Ξαι να, μπροςτά ςασ
βλζπετε ζνα κοφτςουρο· ζναν κορμό δζντρου. Αυκόρμθτα ςασ ζρχεται θ ςκζψθ:
-Αχ! να το είχα για το τηάκι μου! Ξάνει για τθ φωτιά.
Πε τα λόγια αυτά δείχνετε ότι θ μόνθ αξία που του προςδίδετε είναι ότι κατάλλθλο είναι
μόνο για τθ φωτιά.
Τμωσ, ζνασ καλόσ και άξιοσ τεχνίτθσ, βλζποντάσ το, κοφτςουρο ακατζργαςτο, κα ζκανε μια
πολφ διαφορετικι ςκζψθ. Κα ςκεπτόταν τι κα μποροφςε να φτιάξει με ζνα τζτοιο ξφλο
απελζκθτο! Γραφείο; Βιβλιοκικθ; Ζπιπλο ςκαλιςτό κομψοτζχνθμα;
Χθμαςία δεν ζχει τι είναι το κοφτςουρο αυτι τθ ςτιγμι οφτε ςε τι κατάςταςθ βρίςκεται
τϊρα. Χθμαςία ζχει το τι κα μποροφςε να γίνει!
Πε τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο μάτι, βλζπει και ο Κεόσ τον αμαρτωλό, τον άνκρωπο – ξφλο
απελζκθτο.
Σ Χριςτόσ είναι ο μεγάλοσ τεχνίτθσ! Χτο Ευαγγζλιο λζει: «Γιατρό χρειάηονται όχι οι υγιείσ,
αλλά οι άρρωςτοι». Πε άλλα λόγια ο Χριςτόσ δεν μασ βλζπει ςαν κοφτςουρα, ξφλα για φωτιά,
αλλά ςαν υλικό πολφτιμο ςτα χζρια Ψου για το οικοδόμθμά Ψου!
Ζτςι πρζπει να βλζπουμε και εμείσ τουσ εχκροφσ μασ, εκείνουσ που μασ πλθγϊνουν με τα
λόγια τουσ, εκείνουσ που μασ ςυκοφαντοφν, εκείνουσ που μασ κατατρζχουν. Γιατί όςο κι αν με
τα ζργα τουσ χφνουν μζςα ςτισ ψυχζσ μασ το δθλθτιριο τθσ κακίασ τουσ, δεν παφουν να είναι
δθμιουργιματα του Κεοφ· πολφτιμο υλικό ςτα χζρια του Δθμιουργοφ για το χτίςιμο τθσ
Βαςιλείασ Ψου.
Γι’ αυτό ςασ ςυμβουλεφω ςτθν προςευχι ςασ να λζτε: «Ξφριε, λυπιςου τον. Χυγχϊρεςζ τον.
Φφτεψε μζςα του τον φόβο Χου». Ξαι να μθν το ξεχνάτε ποτζ.
Ψον άλλο ζχουμε χρζοσ να τον αγαπάμε όχι γι’ αυτό που είναι αυτι τθν ςτιγμι, γεμάτοσ
πάκθ και κακία, αλλά για το τι μπορεί να γίνει με τον δικό του αγϊνα και με τθ βοικεια του
Κεοφ: αλθκινό ςτολίδι τθσ Βαςιλείασ Ψου!»

Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Ο Λωςιφ και τ’ αδζρφια του - Bϋ μζροσ» (για παιδιά μετάφραςθ από τα Φωςικά: Ευγενία Ψιλιηζνκο – Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40
Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο ςφνδεςμο:
http://www.youtube.com/watch?v=6dqLbWcAMtQ&feature=relmfu
Ακόμθ αφορμζσ ςυηιτθςθσ μπορεί να δϊςει θ παρουςίαςθ:
- «Ο αδζςποτοσ ςκφλοσ»
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Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Παιφμίδι πόλψμ: Ειπημξοξιξί!

Γνωρίηετε ότι οι φίλοι ςασ Γιϊργοσ και Ρίκοσ ζχουν μαλϊςει μεταξφ τουσ. Σ Ρίκοσ κορόιδεψε
μπροςτά ςε όλουσ το Γιϊργο κι εκείνοσ πλθγϊκθκε. Σ Ρίκοσ του ηθτάει μπροςτά ςε όλουσ
επίμονα ςυγγνϊμθ, αλλά ο Γιϊργοσ με τίποτα δε κζλει να τον ςυγχωρζςει. Πεςολαβεί και ο
κατθχθτισ ςασ, αλλά τίποτε.
Δραματοποιιςτε τθ ςκθνι. Χυηθτιςτε γιατί αντιδρά ζτςι το κακζνα από τα πρόςωπα τθσ
ιςτορίασ και προτείνετε λφςεισ.
2. Σξ μτςσικό σξτ Φέξοα

Ψα αεροπλάνα φτάνουν ςτθν Αίγυπτο, ςτο αεροδρόμιο ALMAZA του Ξαΐρου. Ευκαιρία για
εξερεφνθςθ ςτισ τρεισ Υυραμίδεσ. Τλοι δζνουν κατά ηευγάρια με μαντιλια τα πόδια τουσ και με
μορφι ςκυταλοδρομίασ (ξεκινάει το πρϊτο ηευγάρι, εκτελεί τθ δοκιμαςία και επιςτρζφει ςτθν
ομάδα για να δοκιμαςτεί το επόμενο ηεφγοσ) περνοφν μζςα από 3 ςτζρεεσ πυραμίδεσ
διαφορετικοφ φψουσ, όπου αιωρείται το μυςτικό των Φαραϊ (1 μπαμποφ).
Βακμολογείται όποια εταιρία τελειϊςει πρϊτθ.
3. Μξύμιερ

Θ Ξαταςκινωςθ αποφάςιςε να ςτείλει ςαν δϊρο ςτο νζο Φαραϊ τθσ Αιγφπτου δφο
μοφμιεσ… ελλθνικισ καταςκευισ. Διαλζγουμε δφο παιδιά, που κα ετοιμάςουν τα δϊρα και
άλλουσ δφο μικρόςωμουσ, οι οποίοι κα γίνουν… μοφμιεσ.Σι πρϊτοι προςπακοφν να περιδζςουν
με χαρτί υγείασ τισ μελλοντικζσ μοφμιεσ ςτον ςυντομότερο δυνατό χρόνο. Ψο ηευγάρι που κα
τελειϊςει πρϊτο, ζχοντασ ταυτόχρονα και τθν καλφτερθ μοφμια, κερδίηει.
4. Αλετπξμαφίερ

Γεμίηουμε δφο μπωλάκια με αλεφρι και τα τοποκετοφμε μπροςτά ςτουσ δφο παίχτεσ, που
κάκονται ςε ζνα τραπζηι, ο ζνασ απζναντι ςτον άλλον. Πε το ςφνκθμα του αρχθγοφ αρχίηουν να
φυςάνε το αλεφρι. Ρικθτισ είναι εκείνοσ που πρϊτοσ κα αδειάςει το μπολάκι του.
Χε ζνα λεκανάκι γεμάτο αλεφρι κρφβουμε, προσ τον πάτο, ζνα μικρό αντικείμενο. Σι δφο
παίχτεσ αρχίηουν να φυςάνε το αλεφρι. Ξερδίηει εκείνοσ που πρϊτοσ κα ανακαλφψει το
κρυμμζνο πράγμα.
5. Γύπμα οίςψ (Αοό σα Παιδικά Φψπιά SOS σηρ Οτγγαπίαρ)
Χαράηουμε ζνα ορκογϊνιο γιπεδο, με μζγεκοσ ανάλογο με τον αρικμό των παιχτϊν. Τλοι οι
παίχτεσ ςτζκονται ςτο κζντρο του γθπζδου. Ψο παιχνίδι αρχίηει με το ςφφριγμα του αρχθγοφ.
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Ψότε αρχίηουν να τρζχουν όλοι όςο πιο γριγορα γίνεται, προςπακϊντασ να φτάςουν ςε μια
εξωτερικι γραμμι του γθπζδου, δθλαδι να πατιςουν μια γραμμι και με τα δυο τουσ πόδια. Σ
αρχθγόσ προςπακεί να εμποδίςει τουσ παίχτεσ να φτάςουν ςτισ γραμμζσ. Πε κάκε ςφφριγμά
του οι παίχτεσ είναι υποχρεωμζνοι να γυρίςουν αμζςωσ πίςω και να τρζξουν προσ τθν αντίκετθ
κατεφκυνςθ. Κα πρζπει, βζβαια, να προςζχει να μθν του ξεφφγει κανζνασ παίχτθσ και φτάςει ςε
γραμμι, διότι τότε το παιχνίδι κα ζχει τελειϊςει. Σ παίχτθσ που κα φτάςει ςτθν εξωτερικι
γραμμι κα αναλάβει τον ρόλο του αρχθγοφ ςτον επόμενο γφρο.
6. Δπαμασξοξίηςη

Αναπαραςτιςτε μία από τισ ιςτορίεσ ςυγγνϊμθσ που υπάρχουν παραπάνω ςτα παράλλθλα
κείμενα.

τμοεπάςμασα:
Σ Λωςιφ υπζφερε πολλζσ ςτενοχϊριεσ και κακουχίεσ, εξαιτίασ τθσ ηιλειασ των αδερφιϊν
του.
Σ Κεόσ όμωσ γλίτωςε από κίνδυνο αυτό τον «πάγκαλο» ςτθν ψυχι νζο για τθν αγάπθ
του, τθν πίςτθ του ςτο Κεό, τθν υπακοι του ςτο κζλθμά Ψου, τθν ανεξικακία και τθ
ςυγχωρθτικότθτά του!
Ψον ανζβαςε ςε πολφ υψθλά αξιϊματα κι εκείνοσ, με τθν καλοςφνθ του, τα αξιοποίθςε
για να κάνει το καλό: ςυγχϊρεςε αυτοφσ που τον ταλαιπϊρθςαν, τα ίδια του τα αδζρφια,
και τουσ ευεργζτθςε!
Τπωσ ακριβϊσ ο Χριςτόσ!

Πηγέρ τλικξύ:

- «Κεοφ οικοδομι». Ωλικό Ξατιχθςθσ για παιδιά Γυμναςίου –Ουκείου για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ
Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2003.
- «Χυμπολίτεσ Αγίων». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ. Π.
Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2008.
- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Σμαδικι Ψυχαγωγία, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ.
Ρ. Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, 2Οευκάδα 2007
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τμάμσηςη 14η
Ημεπξμημία: 26 -27 Ιαμξταπίξτ 2013

Ο Ϊγγελξρ σξτ Θεξύ οπξςσασεύει σξμ Σψβία!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι ιςτορία του Ψωβία
2. Ρα μάκουν τα παιδιά τθν πίςτθ τθσ Εκκλθςίασ μασ ςχετικά με τουσ αγίουσ Αγγζλουσ
3. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε άνκρωποσ ζχει το φφλακα Άγγελό του και ότι χρειάηεται
αγϊνασ για να διατθρθκοφμε υπό τθν προςταςία του
4. Ρα μάκουν προςευχζσ ςτουσ Αγίουσ Αγγζλουσ

Αυήγηςη:
i. Ψο βιβλίο του Ψωβίτ
ii. –
iii.

-, «Θ ιςτορία του Ψωβία», Εμφανίςεισ και καφματα των Αγγζλων, εκδ. Λ. Π. Υαρακλιτου
Ωρωποφ
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ύμσξμα ςφόλια:
Πασ εντυπωςιάηει πόςο ςτοργικά ο Αρχάγγελοσ Φαφαιλ, ςταλμζνοσ από το Κεό,
ςυνοδεφει και προςτατεφει τον Ψωβία με τόςο παράδοξο και αςυνικιςτο τρόπο. Απλϊσ όμωσ ο
δίκαιοσ εκείνοσ άνκρωποσ αξιϊκθκε να δει με τα ίδια του τα μάτια αυτό που ςυμβαίνει ςτον
κάκε άνκρωπο του Κεοφ, ειδικά ς’ εμάσ τουσ Χριςτιανοφσ όμωσ από τθ ςτιγμι του Αγίου
Βαπτίςματοσ.
Ο υύλακαρ Ϊγγελξρ: Ξάκε Χριςτιανόσ ζχει τον προςωπικό του φφλακα άγγελο. «Είναι
τρυφερόσ, ςεμνόσ, πράοσ και ιςυχοσ. Ζρχεται ςτθν καρδιά του ανκρϊπου και τον διδάςκει για
τθ δικαιοςφνθ, τθν αγνεία, τθν ςεμνότθτα… για κάκε ζργο αγακό και κάκε αρετι» («Υοιμιν του
Ερμά»).

Χτισ 8 Ροεμβρίου, θ Εκκλθςία μασ γιορτάηει τθν «Χφναξθ των Αγγζλων». Ψο ςυναξάρι τθσ
θμζρασ αναφζρει: «Ξαυχικθκε ο Εωςφόροσ πωσ κα ανεβάςει το κρόνο του πάνω από τισ
νεφζλεσ τ’ ουρανοφ και κα γίνει όμοιοσ με τον Ϊψιςτο Κεό. Αμζςωσ όμωσ ξζπεςε από τθν
ουράνια δόξα και το αρχαγγελικό του αξίωμα, ςυμπαραςφροντασ μαηί του και το αγγελικό τάγμα,
που του υποταςςόταν. Ψότε, μζςα ςτθ μεγάλθ ςφγχυςθ που ακολοφκθςε τθ φοβερι εκείνθ
πτϊςθ, ο αρχάγγελοσ Πιχαιλ ςυγκζντρωςε από ηιλο κεϊκό όλουσ τουσ υπόλοιπουσ χοροφσ των
αγγζλων, και, αφοφ φϊναξε το «Υρόςχωμεν» (δθλαδι «Ασ προςζξουμε»), φμνθςε με δυνατι
φωνι τον Ξφριο και μαηί του τον φμνθςαν όλοι οι Άγγελοι. Αυτι θ ςυγκζντρωςθ ονομάςτθκε
Χφναξθ των Αγγζλων, δθλαδι προςοχι, και ομόνοια και ζνωςθ».
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Σ διάβολοσ και οι άγγελοι που τον ακολοφκθςαν ςτθν πτϊςθ, οι δαίμονεσ,
ςτακεροποιικθκαν ςτο κακό και ζγιναν μονίμωσ αντίπαλοι του Κεοφ και εχκροί του ανκρϊπου.
Ψι είναι οι Άγγελοι: Υριν ακόμθ δθμιουργιςει ο Κεόσ τον κόςμο (το φωσ, τον ουρανό, τθ
γθ, το νερό, τα φυτά, τα ηϊα , τον άνκρωπο), είχε δθμιουργιςει τουσ Αγγζλουσ. Σι Άγγελοι είναι
νοερζσ υπάρξεισ. Επειδι δεν ζχουν υλικό ςϊμα, ςαν το δικό μασ, λζγονται και «αςϊματοι». Δεν
ζχουν ανάγκθ από τροφι και δεν πεκαίνουν. Ωςτόςο ζχουν ξεχωριςτι προςωπικότθτα και δικό
τουσ όνομα.
Θ Αγία Γραφι αναφζρει τα ονόματα 4 μόνο Αγγζλων: Πιχαιλ, Γαβριιλ, Φαφαιλ και
Συριιλ. (Γαβριιλ = ιρωασ του Κεοφ, Πιχαιλ = ποιοσ είναι ςαν τον Κεό μασ; , Φαφαιλ = ο Ξφριοσ
γιατρεφει)
Σα αγγελικά σάγμασα: Σ αρικμόσ των Αγγζλων είναι πολφ μεγάλοσ: «χίλιεσ χιλιάδεσ και
μφριεσ μυριάδεσ», λζει θ Γραφι. Είναι οργανωμζνοι ςε 9 τάγματα ι ταξιαρχίεσ: Άγγελοι,
Αρχάγγελοι, Κρόνοι, Ξυριότθτεσ, Αρχζσ, Εξουςίεσ, Δυνάμεισ, Χερουβείμ, Χεραφείμ.
Σξ έπγξ σψμ Αγγέλψμ: Ψο κφριο ζργο των Αγγζλων είναι να δοξολογοφν αςταμάτθτα τον
Κεό. Δεν τουσ το επζβαλε ο Κεόσ ςαν εντολι, αλλά αυκόρμθτα πθγάηει από τουσ ίδιουσ, κακϊσ
ατενίηουν το κάλλοσ του Κεοφ και τα μεγαλεία τθσ δθμιουργίασ Ψου. Δευτερεφον ζργο τουσ,
φςτερα από τθ δθμιουργία του ανκρϊπου, είναι θ διακονία ςτα μεγάλα γεγονότα τθσ Κείασ
Σικονομίασ (του ςχεδίου του Κεοφ για να ςωκεί ο άνκρωποσ) και θ φροντίδα για τθν ςωτθρία
του ανκρϊπου.

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Υϊσ προςτατεφει ο Αρχάγγελοσ Φαφαιλ τον Ψωβία; Για ποιο λόγο;
2. Σι Άγγελοι είναι κι αυτοί δθμιουργιματα του Κεοφ. Χε τι διαφζρουν από τουσ ανκρϊπουσ;
3. Οζμε για Αγίουσ αςκθτζσ και μοναχοφσ ότι με τθ ηωι τουσ ζγιναν «ιςάγγελοι». Ψι εννοοφμε;
4. Υϊσ μπορεί να αιςκανκεί ο άνκρωποσ τθν προςταςία του φφλακα Αγγζλου του;
5. Χε τι διαφζρουν οι δαίμονεσ από τουσ Αγγζλουσ;
6. Σι Άγγελοι είναι πνεφματα. Πιπωσ είναι «φαντάςματα»; Ωπάρχουν φαντάςματα;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
"Ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῆ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ·
ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο
νοσήματι."

«Ξάκε τόςο κατζβαινε ζνασ Άγγγελοσ ςτθν κολυμβικρα και ανατάραςςε το νερό.
Σ πρϊτοσ που κα ζμπαινε ςτο νερό μετά τθν ανατάραξι του από τον Άγγελο, γιατρευόταν,
όποια αρρϊςτεια κι αν είχε...» (Λω. 5,4)
Παπάλληλα κείμεμα:
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Σξ αοξλτσίκιξ σψμ Αγίψμ Αγγέλψμ
Σων ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγοι
δυσωπούμεν υμάς ημείς οι ανάξιοι,
ίνα ταις υμών δεήσεσι τειχίσητε ημάς
σκέπη των πτερύγων της αΰλου υμών δόξης,
φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας
εκτενώς και βοώντας:
Εκ των κινδύνων λυτρώσασθε ημάς
ως ταξιάρχαι των άνω δυνάμεων.
Μια οπξςετφή οπξρ σξμ υύλακα

Ϊγγελξ σηρ αμθπώοιμηρ ζψήρ – Αοό σημ

ακξλξτθία σξτ Αοξδείομξτ

Άγιε Άγγελε , εςφ που ςτζκεςαι πάνω από τθν άκλια ψυχι μου και τθν ταλαίπωρθ ηωι μου,
μθ με εγκαταλίψεισ τον αμαρτωλό , οφτε να φφγεισ από κοντά μου εξαιτίασ τθσ ςκλθρισ ψυχισ
μου, από τισ αμαρτίεσ. Πθν αφιςεισ χϊρο ςτον πονθρό δαίμονα να καταπιζηει το κνθτό αυτό
ςϊμα. Ξράτθςε τό αμαρτωλό μου χζρι που ςου το απλϊνω για βοικεια και οδιγθςζ με ςε
ςωτιριουσ δρόμουσ.
Ραι, Άγιε Άγγελε του Κεοφ , εςφ που διαφυλάττεισ και ςκεπάηεισ τθν ψυχι και το ςϊμα μου,
ςυγχϊρεςζ με για όλα όςα ςε ςτενοχϊρθςα κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μου, και για όποια
αμαρτία διζπραξα τθ μζρα που πζραςε .
Χκζπαςζ με τθ νφχτα αυτι και διαφφλαξε με από κάκε επιρεια του διαβόλου, για να μθν
εξοργίςω το Κεό με κάποια αμαρτία μου, και παρακάλεςε για μζνα τον Ξφριο να με ςτθρίηει
ϊςτε να ζχω ςεβαςμό και αφοςίωςθ ςε Αυτόν και να με αναδείξει άξιο δοφλο τθσ αγακότθτάσ
Ψου. Αμιν.
Ωμμξι οπξρ σξτρ Αγίξτρ Αγγέλξτρ
Αοό σημ ακξλξτθία σξτ Μεγάλξτ Αοξδείομξτ

Θ αςϊματθ αγγελικι φφςθ,
Χερουβείμ, ςε δοξολογεί, Ξφριε,
ασιγήτοις σε ύμνοις δοξολογεί.
αςίγαςτουσ φμνουσ.
Ψα Χεραφείμ, που είναι ςαν ηϊα
Εξαπτέρυγα ζώα, τα εραφείμ,
ταις
απαύστοις
φωναίς
σε ζξι φτεροφγεσ, Χε υπερυμνοφν
αςταμάτθτεσ φωνζσ.
υπερυψοί.
Η ασώματος φύσις, τα Φερουβείμ,

Σων αγγέλων τε πάσα η στρατιά,
τρισαγίοις σε άσμασιν ευφημεί.

τα
με
με
με

Σλόκλθρθ θ ςτρατιά των αγίων
Αγγζλων Χε επαινεί με τον τριςάγιο
Ϊμνο.
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Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Οι Άγιοι Άγγελοι ςτθν Ορκόδοξθ Πίςτθ και Παράδοςθ»
(δθμιουργία: π. Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ – π. Ευάγγελοσ Παρκαντϊνθσ)
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Αρχάγγελοσ Μιχαιλ –Σο εν Χϊναισ καφμα» (για παιδιά μετάφραςθ από τα Φωςικά: Ευγενία Ψιλιηζνκο –Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40
Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=ijP7iCC6bAc

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. ΙΦΘΤ με μξμξκξμστλιά

Σ Ψωβίτ κεραπεφκθκε με υπόδειξθ του Αρχαγγζλου Φαφαιλ, όταν ζπιαςε ζνα ψάρι από το
ποτάμι και βρικε ςτθν κοιλιά του μια κεραπευτικι ουςία. Εξθγοφμε ςτα παιδιά ότι «ΛΧΚΩΧ»
ςθμαίνει ψάρι, αλλά είναι και τα αρχικά των λζξεων «Λθςοφσ Χριςτόσ Κεοφ Ωιόσ Χωτιρ» (τα
γράφουμε το ζνα κάτω από το άλλο, με διαφορετικό χρϊμα το αρχικό). Γι’ οι πρϊτοι Χριςτιανοί
ηωγράφιηαν ζνα ψάρι για να ςυμβολίςουν τον Χριςτό. Ιταν κάτι ςαν μυςτικό τουσ ςφμβολο,
ςθμάδι αναγνϊριςθσ ότι από εκεί πζραςαν Χριςτιανοί. Υροςπακοφμε όλοι να μάκουμε να
ςχεδιάηουμε ζνα ψάρι με μια μονοκοντυλιά (γράφουμε ςυνεχόμενα χωρίσ να αφιςουμε από τα
χζρια μασ το μολφβι!)
2. Μια ιςσξπία για σξμ Σανιάπφη σξτ «Μικπξύ ψσήπη» ςση ύμη:

«Σξ καμσηλάκι σξτ μοαπμοα –Μιφάλη σπεμξςβήμει!»

Διαβάςτε το παραμφκι (βλ. ςαρωμζνο ςτο εποπτικό υλικό - από το υλικό του εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ «ΠΕΟΛΡΑ» του Ωπουργείου Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων –Ωπουργείου
Υολιτιςμοφ και Γ. Γ. Οαϊκισ Επιμόρφωςθσ «Θ παράςταςθ τθσ Δευτζρασ Υαρουςίασ. Χτοιχεία για
τθ ηωι και τθν τζχνθ ςτθ μεταβυηαντινι Χφμθ») ςε ςυνδυαςμό με τθν προβολι (βλ. ςτο εποπτικό
υλικό τθ ςχετικι θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) - δθμιουργία: π. Ευάγγελοσ Παρκαντϊνθσ).
τζησήςσε:

-Υϊσ εκδθλϊνει τθν αγάπθ και τθν προςταςία του για τον άνκρωπο ο Αρχάγγελοσ Πιχαιλ;
-Υοιο ρόλο ζχουν ςτθ ηωι μασ;
-Υοιο ρόλο κα ζχουν ςτθ Δευτζρα Υαρουςία του Ξυρίου και τθ Πζλλουςα Ξρίςθ;
3. Παμαγία η Αγγελόκσιςση: Παπάδξςη και σέφμη
Πελετιςτε το παρακάτω κείμενο του κ. Ανδρζα Φοφλια, Κεολόγου – Βυηαντινολόγου
(πθγι: http://www.churchofcyprus.org.cy/print.php?type=article&id=1335)
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Ο μαόρ σηρ Παμαγίαρ σηρ Αγγελόκσιςσηρ ςσξ Κίσι
Σξ φψπιό και ξ μαόρ

Σ ναόσ τθσ Υαναγίασ Αγγελόκτιςτθσ ςτο Ξίτι τθσ Οάρνακασ, είναι ζνα ςθμαντικό μνθμείο, γνωςτό όχι
μόνο ςτθν Ξφπρο αλλά και ςτο εξωτερικό λόγω κυρίωσ του ςθμαντικοφ προεικονομαχικοφ ψθφιδωτοφ
που κοςμεί το τεταρτοςφαίριο τθσ αψίδασ...
Σ ςθμερινόσ ναόσ τθσ Υαναγίασ τθσ Αγγελόκτιςτθσ είναι ρυκμοφ εγγεγραμμζνου ςταυροειδοφσ με
τροφλλο, κτίςμα του 11ου αι., που οικοδομικθκε πάνω ςτα ερείπια τρίκλιτθσ ξυλόςτεγθσ
παλαιοχριςτιανικισ βαςιλικισ του 5ου αι. Από τθ βαςιλικι αυτι ςϊκθκαν και ενςωματϊκθκαν ςτο
ςθμερινό ναό, το ςφνκρονο (χϊροσ όπου κάκονταν ο επίςκοποσ και οι κλθρικοί) πίςω από τθν Αγία
Ψράπεηα, θ αψίδα όπου και το ψθφιδωτό με τθν Κεοτόκο, τμιματα από τισ κόγχεσ των παραβθμάτων
κακϊσ και κάποια αρχιτεκτονικά μζλθ. Θ κόγχθ του ιεροφ ιταν αρχικά αδιακόςμθτθ, ενϊ μετά από
κάποια επιςκευι τον 6ο αι. πρζπει να καταςκευάςτθκε το ψθφιδωτό με τθν Κεοτόκο Βρεφοκρατοφςα
και τουσ ςεβίηοντεσ αρχαγγζλουσ Πιχαιλ και Γαβριιλ...
Λαϊκέρ οαπαδόςειρ για σξ μαό

Θ λαϊκι και προφορικι παράδοςθ, χωρίσ να αποτελεί βζβαια αποδεικτικό ςτοιχείο, κάποιεσ φορζσ
διαςϊηει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ, από τισ οποίεσ μποροφμε να ανιχνεφςουμε διάφορα ιςτορικά ι άλλα
γεγονότα. Χφμφωνα λοιπόν με τθ λαϊκι παράδοςθ τθσ περιοχισ, οι κάτοικοι του αρχαίου Ξιτίου, ζνεκα
επιδρομϊν, αποφάςιςαν να μετακινθκοφν προσ το Ξίτι για περιςςότερθ αςφάλεια. Τταν ζφταςαν εκεί
αποφάςιςαν να κτίςουν ναό προσ τιμι τθσ Κεοτόκου. Τταν άρχιςαν να κτίηουν, διαπίςτωναν ότι τθν
επόμενθ μζρα τα κεμζλια του ναοφ μετακινοφνταν ςε άλλο μζροσ. Άρχιςαν ζτςι να οικοδομοφν το ναό
ςτθ νζα τοποκεςία, παρατθρϊντασ ότι οι εργαςίεσ προχωροφςαν πολφ γριγορα, ενϊ παράλλθλα τθ
νφκτα, ζβλεπαν ςτρατιζσ αγγζλων να κτίηουν το ναό. Ζτςι ο ναόσ πιρε το προςωνφμιο Αγγελόκτιςτοσ.
Η χηυιδψσή οαπάςσαςη

Ψο ψθφιδωτό τθσ Υαναγίασ τθσ Αγγελόκτιςτθσ ςτο Ξίτι είναι ζνα από τα πιο γνωςτά εντοίχια ζργα του
παλαιοχριςτιανικοφ κόςμου, που ζχει διαςωκεί μζχρι τισ μζρεσ μασ. Υριν τθν τουρκικι ειςβολι του 1974
ςϊηονταν ςτθν Ξφπρο ακόμθ δφο παλαιοχριςτιανικά ψθφιδωτά ςε αψίδεσ ναϊν, όπου εικονιηόταν θ
Κεοτόκοσ: τθσ Υαναγίασ Ξανακαριάσ ςτθ Ουκράγκωμθ Αμμοχϊςτου με τθν Κεοτόκο ζνκρονθ
βρεφοκρατοφςα (πρϊτο τρίτο 6ου αι.), και τθσ Υαναγίασ τθσ Ξυράσ ςε ςτάςθ Δεομζνθσ (πρϊτο μιςό 7ου
αι.) ςτο χωριό Οιβάδια τθσ επαρχίασ Αμμοχϊςτου. Ψο πρϊτο αποτοιχίςτθκε βάρβαρα από τον
αρχαιοκάπθλο Aydin Dikmen προκαλϊντασ του ανεπανόρκωτεσ ηθμιζσ και ςπαράγματά του ςιμερα
φυλάςςονται ςτο Πουςείο του Λδρφματοσ Αρχιεπιςκόπου Πακαρίου ςτθ Οευκωςία και άλλα ςτισ
αποκικεσ τθσ αςτυνομίασ του Πονάχου ςτθ Γερμανία. Ψο ψθφιδωτό τθσ Υαναγίασ τθσ Ξυράσ δυςτυχϊσ
καταςτράφθκε μετά τθν ειςβολι.
Χτο Ξίτι το ψθφιδωτό παρουςιάηει τθν Υαναγία όρκια να κρατά το μικρό Χριςτό ςτο αριςτερό τθσ
χζρι, ενϊ τθν παραςτζκουν οι αρχάγγελοι Πιχαιλ και Γαβριιλ. Είναι θ αρχαιότερθ ςωηόμενθ
μνθμειϊδθσ απεικόνιςθ τθσ Υαναγίασ Βρεφοκρατοφςασ. Σ Χριςτόσ, ντυμζνοσ με χρυςά ενδφματα, κρατά
ςτο αριςτερό του χζρι κλειςτό ειλθτάριο ενϊ με το δεξί του ευλογεί. Θ Υαναγία ςτζκεται ςε πολυτελζσ
υποπόδιο, το οποίο διακόπτει τθ διακοςμθτικι ταινία με τα γεωμετρικά ςχιματα, δίνοντασ ζτςι τθν
εντφπωςθ ότι αυτι κινείται προσ τα εμπρόσ. Αριςτερά ωσ προσ τθν Κεοτόκο εικονίηεται ο αρχάγγελοσ
Γαβριιλ, με πρόςωπο αυςτθρό, να κινείται προσ αυτιν με ανοικτό και ηωθρό διαςκελιςμό,
υπομιμνιςκοντασ με αυτό τον τρόπο το ρόλο του ςτον Ευαγγελιςμό. Χτο αριςτερό του χζρι κρατεί
ςκιπτρο και ςτο δεξιό ζνςταυρθ ςφαίρα, ςφμβολο τθσ κυριαρχίασ του Χριςτοφ ςτον κόςμο. Δεξιά ωσ
προσ τθν Υαναγία, βρίςκεται ο αρχάγγελοσ Πιχαιλ, ςτο μεγαλφτερό του μζροσ δυςτυχϊσ

160

κατεςτραμμζνοσ, πιο ςτατικόσ και ιρεμοσ, με γαλανά μάτια και καςτανόξανκα μαλλιά, που ςυνκζτουν
ζνα πρόςωπο εξαιρετικισ ομορφιάσ. Σι δφο κλαςικισ ωραιότθτασ άγγελοι, είναι ντυμζνοι με λευκοφσ
χιτϊνεσ φιλοςόφων, ενϊ φζρουν εντυπωςιακά φτερά παγωνιοφ, που ςυμβολίηουν τθν ακαναςία και
τθν αιωνιότθτα.
Θ Υαναγία επιγράφεται ςτθν Αγγελόκτιςτθ ωσ «Θ ΑΓΛΑ ΠΑΦΛΑ», τίτλοσ που προκαλεί πολλά
ερωτθματικά γφρω από το κεολογικό του νόθμα, αφοφ θ Γϋ Σικουμενικι Χφνοδοσ ςτθν Ζφεςο το 431
μ.Χ., αντικροφοντασ τισ αιρετικζσ απόψεισ του Ρεςτορίου, απζδωςε ςτθν Υαναγία τον δογματικό όρο
Κεοτόκοσ. Θ κεολογικι ερμθνεία τθσ επιγραφισ ζχει προκαλζςει πολλζσ ςυηθτιςεισ μεταξφ των
ερευνθτϊν, αφοφ τθν εποχι αυτι ο τίτλοσ Αγία Παρία απαντάται κυρίωσ ςτισ μονοφυςιτικζσ επαρχίεσ
τθσ Ανατολισ. Χθμειωτζον ότι κατά τον 6ο αι. μαρτυρείται από τισ πθγζσ, θ παρουςία ιςχυρϊν
μονοφυςιτικϊν ομάδων και ςτθν Ξφπρο.
Χτθν άντυγα του τόξου υπάρχει φυτικόσ και ηωικόσ διάκοςμοσ με άκανκεσ, αγγείο-κρινθ, πάπιεσ,
παπαγάλουσ και ελάφια, παραςτάςεισ που επαναλαμβάνονται πανομοιότυπα και ςυμμετρικά ςτισ δφο
του πλευρζσ. Σι παπαγάλοι φζρουν ςτο λαιμό τουσ κορδζλα, ζνα εικονογραφικό χαρακτθριςτικό που
προζρχεται από τθν Χαςςανιδικι-Υερςικι τζχνθ. Ψα θμίτομα ελάφια ςτθν κορυφι του τόξου
υποβαςτάηουν με τα κζρατά τουσ ακτινοειδι ςταυρό με ςταγονόςχθμεσ απολιξεισ. Υαρόμοιασ διάκεςθσ
μοτίβα ςυναντοφμε ςε ψθφιδωτζσ ι άλλεσ παραςτάςεισ από τθ Χυρία αλλά και ςτθ Φαβζννα τθσ Λταλίασ.
Είναι άγνωςτθ ςε μασ θ εκνικότθτα των καλλιτεχνϊν που εκτζλεςαν το ψθφιδωτό˙ φαίνεται όμωσ ότι
αυτοί ιταν εξοικειωμζνοι με τθν καλλιτεχνικι παράδοςθ των μεγάλων καλλιτεχνικϊν κζντρων τθσ
εποχισ, αλλά και αποδζκτεσ ςθμαντικϊν ανατολικϊν επιδράςεων και ςτοιχείων, τα οποία
ενςωματϊνονται με αβίαςτο τρόπο ςτο εξαίρετο αυτό ζργο το οποίο χρονολογείται ςτο τελευταίο
τζταρτο του 6ου αι., δθλαδι ςτα χρόνια περίπου τθσ βαςιλείασ του αυτοκράτορα Παυρικίου (582 μ.Χ. 602 μ.Χ.).
Οι σξιφξγπαυίερ σξτ κτπίψρ μαξύ

Χτο ναό ςϊηονται επίςθσ τοιχογραφίεσ, που χρονολογοφνται ςτα μζςα του 13ου αι. όπωσ μια
θμικατεςτραμμζνθ ζνκρονθ Κεοτόκοσ ςτθ νότια όψθ του βορειοδυτικοφ πεςςοφ και άλλθ με τον
Ευαγγελιςμό τθσ Κεοτόκου πάνω από το τζμπλο. Χτο χϊρο του ιεροφ βιματοσ, ςϊηεται τμιμα
τοιχογραφίασ με τθν αγία Χολομονι που κρατά ειλθτό. Θ καλφτερα διαςωηόμενθ παράςταςθ είναι αυτι
ςτο βορειοανατολικό πεςςό που παριςτάνει τον άγιο Λωάννθ τον Υρόδρομο να κρατεί ανοικτό ειλθτό με
τθν επιγραφι ΠΕΨΑΡΣΕΛΨΕ ΘΓΓΛΞΕ ΓΑΦ Θ ΒΑΧΛΟΕΛΑ ΨΩΡ ΣΩΦΑΡΩΡ.
Εικόμερ σξτ μαξύ

Χτο ναό τθσ Υαναγίασ ςτο Ξίτι ςϊηονται ιερζσ εικόνεσ διαφόρων εποχϊν και τεχνοτροπιϊν, από το
13ο αι. μζχρι και τον 20ο αι. Χτο μικρό εικονοφυλάκιο, που ςτεγάηεται ςτο λατινικό παρεκκλιςιο,
φυλάςςονται 21 παλιζσ εικόνεσ.
Θ Αγγελόκτιςτθ Ξιτίου αποτελεί εδϊ και περιςςότερο από ζνα αιϊνα ςτακερό ςθμείο αναφοράσ για
τουσ ερευνθτζσ, τθσ Χριςτιανικισ Ψζχνθσ και ειδικά τθσ εξζλιξθσ τθσ τζχνθσ του ψθφιδωτοφ και τθσ
εικονογραφίασ ςτον παλαιοχριςτιανικό κόςμο. Υαράλλθλα ςυγκαταλζγεται ςτα πιο αναγνωρίςιμα
μνθμεία τθσ παγκόςμιασ κλθρονομιάσ και γι’ αυτό αναμφιςβιτθτα κα πρζπει να αιςκανόμαςτε
περθφάνια αλλά και ζγνοια για τθ ςυνεχι φροντίδα που κα πρζπει να τυγχάνει από όλουσ μασ, εκκλθςία
και πολιτεία.
Παπασηπήςσε καλά σξ χηυιδψσό (ςε χηυιακή μξπυή ςσξ εοξοσικό τλικό) και ςτζησήςσε:

-

Υϊσ ςασ φαίνεται το ψθφιδωτό;
Ψι εντυπϊςεισ ςασ προξενεί γενικά;
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-

Θ μορφι τθσ Υαναγίασ;
Θ ςτάςθ των Αγγζλων;
Γιατί λείπει ζνα κομμάτι του ψθφιδωτοφ;
Υϊσ φτιαχνόταν ζνα ψθφιδωτό;
Υϊσ μποροφμε να αναγνωρίςουμε ποιοσ είναι ο Γαβριιλ και ποιοσ ο Πιχαιλ;
Ψι γνωρίηετε για κακζναν από τουσ δφο Αγγζλουσ;
Χε ποιο ςθμείο του ναοφ βρίςκεται το ψθφιδωτό;
Γιατί εικονίηεται θ Υαναγία ςτθ κζςθ αυτι;
Γιατί τθν περιβάλλουν οι Άγγελοι;

Δπαμασξοξιήςσε σημ οαπάδξςη γύπψ αοό σξ φσίςιμξ σξτ μαξύ.
τμοληπώςσε ςσξ χηυιδψσό σξ κξμμάσι σξτ Αγγέλξτ οξτ λείοει!

4. Οι Ϊγγελξι ςσημ Αγία Γπαυή

Χωρίςτε τα παιδιά ςε ομάδεσ. Ξάκε ομάδα προςπακεί να καταγράψει όςο περιςςότερα
περιςτατικά κυμάται από τθν Αγία Γραφι, όπου λαμβάνουν μζροσ Άγγελοι!
5.

Οι Ϊγγελξι ςσξ Ναό

Επιςκεφκείτε τον Ενοριακό ςασ Ραό και παρατθριςτε ςε ποια ςθμεία του Ραοφ εικονίηονται,
τι κάνουν, τι κρατοφν, με ποια άλλα πρόςωπα κτλ.
6.

Δημιξτπγία και ςτμαπμξλόγηςη οαζλ: Ο υύλακαρ Ϊγγελόρ μξτ

Ψυπϊςτε ςε χαρτονάκι τθν εικόνα του φφλακα Αγγζλου και ςτθν πίςω όψθ τθσ το μοτίβο για
παηλ (βλ. βοθκθτικό υλικό) και ηθτιςτε από τα παιδιά ο κακζνασ να κόψει το δικό του και ςτθ
ςυνζχεια να το ςυναρμολογιςει!
τμοεπάςμασα:
Ξάκε πιςτόσ Χριςτιανόσ από το Βάπτιςμά του ζχει δεχκεί από το Κεό τον προςωπικό του
φφλακα άγγελο, για να τον προςτατεφει.
Πασ παρθγορεί ςτισ κλίψεισ, ςυμπάςχει μαηί μασ, χαίρεται όταν προοδεφουμε, μασ
προςτατεφει από κάκε κακό και από το διάβολο.
Τμωσ θ αμαρτία τον ςτενοχωρεί και τον διϊχνει από κοντά μασ. Ασ φροντίηουμε, λοιπόν,
να είναι πάντα ο Άγγελόσ μασ ςτο πλευρό μασ, φφλακασ και οδθγόσ μασ, όπωσ ςτάκθκε
ςτον Ψωβία!
Πηγέρ τλικξύ:

- Γραφείο Ρεότθτοσ Λ. Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, Ξατθχθτικό Ωλικό Δ, Εϋ & Χτϋ Δθμοτικοφ, Ακινα 2002
- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
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τμάμσηςη 15η
Ημεπξμημία: 2 -3 Υεβπξταπίξτ 2013

Ϋμα οαιδί ςσξ Ναό σξτ Θεξύ
Ο Ππξυήσηρ αμξτήλ!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθν ιςτορία του Υροφιτθ Χαμουιλ
2. Ρα αναγνωρίςουν ςτο πρόςωπό του ζνα πρότυπο παιδιοφ που αγαπάει να διακονεί ςτο
ναό του Κεοφ
3. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθν αιτία τθσ λατρείασ του Κεοφ ςε ναοφσ
4. Ρα μάκουν πϊσ είναι διαμορφωμζνοσ ο ορκόδοξοσ ναόσ και τουσ ςχετικοφσ
ςυμβολιςμοφσ
5. Ρα δουν από κοντά τα ιερά ςκεφθ
6. Ρα επιλυκοφν απορίεσ τουσ, ςχετικζσ με το πϊσ και το γιατί τθσ Κ. Οατρείασ
7. Ρα γνωρίςουν τθν ιςτορία τθσ Ωπαπαντισ του Ξυρίου που γιορτάηουμε αυτζσ τισ μζρεσ
8. Ρα είναι ςε κζςθ να «διαβάηουν» τθν εικόνα τθσ Ωπαπαντισ
9. Ρα αγαπιςουν τθ διακονία ςτο Ραό και να κελιςουν τα ίδια να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ
Κεία Οατρεία ωσ «παπαδάκια» τα αγόρια, βοθκϊντασ ςτισ άλλεσ διακονίεσ (κεριά,
ευπρεπιςμό, φιλοξενία) τα κορίτςια

Παπασήπηςη:
Αν οι ςυναντιςεισ ςασ γίνονται ςε Υνευματικό Ξζντρο και όχι ςε Ραό, ςυνεννοθκείτε
εγκαίρωσ με τον ιερζα ϊςτε να ςασ περιμζνει ο ίδιοσ ςτο ναό και να μιλιςει ςτα παιδιά για τον
Σρκόδοξο Ραό (τα μζρθ και τθ διαμόρφωςι του γενικά) και τα ι. ςκεφθ.

Αυήγηςη:
i. Αϋ Βας. 1,1 - 2,11 και Οκ. 2,22-39
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 220 -223

ύμσξμα ςφόλια:
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Σ Υροφιτθσ Χαμουιλ από μικρό παιδί αξιϊκθκε να ηει και να υπθρετεί ςτο Ραό του Κεοφ!
Πζγιςτθ τιμι! Ψθν ίδια τιμι κάνει και ςτον κακζνα μασ ο Κεόσ: μασ επιτρζπει, όχι μόνο οι
κλθρικοί – ιερείσ, αλλά και οι λαϊκοί να Ψον υπθρετοφμε ςτουσ ναοφσ μασ. Σι λαϊκοί μποροφν να
βοθκιςουν ωσ ψάλτεσ ςτθ Κεία Οατρεία, ωσ παπαδάκια ςτο Λερό Βιμα, ωσ επίτροποι ςτθ
διοίκθςθ τθσ Ενορίασ, ωσ νεωκόροι ςτο ςτολιςμό και τον κακαριςμό του Ραοφ και γενικά,
μποροφν να προςφζρουν εκελοντικά τθ διακονία τουσ για να λατρεφεται ςωςτά και με τάξθ από
όλουσ μαηί τουσ Χριςτιανοφσ ο Κεόσ μασ.
«Ωπαπαντι» ςθμαίνει υποδοχι, προχπάντθςθ. Είναι το γεγονόσ τθσ υποδοχισ του Χριςτοφ
ςτο Ραό του Κεοφ ςτα Λεροςόλυμα, 40 μζρεσ μετά τθ Γζννθςι Ψου, από τον γζροντα Χυμεϊν και
τθν γερόντιςςα Άννα. Γιορτάηεται ςτισ 2 Φεβρουαρίου (40 μζρεσ μετά τα Χριςτοφγεννα) και
περιγράφεται από τον ευαγγελιςτι Οουκά (Οκ. 2, 22-39).
Θ παράδοςθ κζλει τον Χυμεϊν ωσ ζναν από τουσ Σϋ (70) ςοφοφσ μεταφραςτζσ τθσ Υαλαιάσ
Διακικθσ (3οσ αι. π.Χ.), που αμφζβαλλε για τθν ςάρκωςθ του Κεοφ Οόγου (ςυγκεκριμζνα, κατά
πόςον αλθκεφει το χωρίο του Υροφιτθ Θςαία «Λδοφθ Υαρκζνοσ εν γαςτρί ζξει ...») και
αξιϊκθκε από τον Κεό να μθν πεκάνει, πριν δει γεννθμζνο τον Ωιό του Κεοφ. Δεν ιταν ιερζασ,
αλλά ευλαβισ άνκρωποσ που ηοφςε ςτα Λεροςόλυμα. Τπωσ όλοι οι Λουδαίοι, περίμενε ότι κα
ζρκει ο Χριςτόσ για να παρθγοριςει τουσ Εβραίουσ με το λόγο και τα καφματά Ψου, αλλά και ωσ
ελευκερωτισ από τθ δουλεία των Φωμαίων και του Θρϊδθ. Είχε όμωσ τθν πνευματικι
ετοιμότθτα και τθσ προχποκζςεισ να αποδεχκεί τθν Αλικεια που του αποκάλυψε το Άγιο
Υνεφμα, ότι δθλαδι αυτό το ταπεινό βρζφοσ είναι ο Ωιόσ του Κεόσ. Ψου είχε αναγγείλει ο Κεόσ
πωσ δε κα πζκαινε πριν δει «τον Χριςτόν Ξυρίου». Τταν του αποκαλφφκθκε και φωτίςκθκε να
πάει τθν κατάλλθλθ ϊρα ςτο Ραό για να Ψον ςυναντιςει, μποροφςε πλζον να πει το «Ρυν
απολφεισ τον δοφλον Χου, Δζςποτα...», ομολογϊντασ ζτςι ότι ο Χριςτόσ είναι το Φωσ που κα
διαλφςει τθν άγνοια των ειδωλολατρϊν, που ηοφςαν ςτο ςκοτάδι τθσ πλάνθσ και ο Χωτιρασ του
κόςμου, Αυτόσ που ςτζλνει ο Κεόσ για να φωτίςει όλα τα ζκνθ και να τα καλζςει κοντά Ψου,
όπωσ ςχεδίαηε από τα βάκθ των αιϊνων. Σ Χριςτόσ, αν και Κεόσ, με τθν Ωπαπαντι Ψου τθρεί τισ
διατάξεισ του Πωςαϊκοφ Ρόμου, δείχνοντασ ςτουσ ανκρϊπουσ ότι οφείλουν να υπακοφουν ςτο
Ρόμο του Κεοφ και να τον εφαρμόηουν ςτθ ηωι τουσ. Ζτςι, «ο του Ρόμου Υοιθτισ τα του Ρόμου
εκπλθροί...»

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Γιατί χτίηουμε ναοφσ για τθν Οατρεία του Κεοφ και …δεν Ψον λατρεφουμε ςτα ςπίτια μασ;
2. Ζχετε επιςκεφκεί ναοφσ ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ; Ποιάηουν με τισ εκκλθςίεσ τθσ
Οευκάδασ; Γιατί;
3. Πε ποιον τρόπο μποροφμε να διακονιςουμε ςτο ναό;
4. Χρειάηεται μεγαλοπρζπεια ςτο ναό; Ραι, όχι, γιατί; Αιτιολογιςτε τισ απαντιςεισ ςασ.
(Ππορεί να γίνει «παιχνίδι ρόλων»).

164

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, Κύριε τῶν Δυνάμεων!
Ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου!»

«Υόςο αγαπθτοί είναι οι χϊροι τθσ λατρείασ ςου, Ξφριε του ςφμπαντοσ!
Οιϊνει θ ψυχι μου από τον πόκο για τισ αυλζσ του Ξυρίου!»
(Ψλμ. 83, 2)
Παπάλληλα κείμεμα:
Η εικόμα σηρ Τοαοαμσήρ:

Χτα δεξιά τθσ εικόνασ ο θλικιωμζνοσ ιερζασ Χυμεϊν κρατάει ςτα χζρια του Αυτόν που
περίμενε για αιϊνεσ, υποκλίνεται με δζοσ και ςεβαςμό ςτο ςαράντα θμερϊν Βρζφοσ που
κρατάει ςτα χζρια του, λζγοντασ το «Ρυν απολφεισ τον δοφλον Χου, Δζςποτα, κατά το ριμα Χου
εν ειρινθ…»
Θ Υαναγία ζχει τα χζρια απλωμζνα ςε ςτάςθ δζθςθσ ι ςα να περιμζνει να ξαναπάρει ςτθν
αγκαλιά τθσ τον Γιο τθσ.
Υίςω από τθ Κεοτόκο ςτζκεται θ θλικιωμζνθ (84 ετϊν) προφιτιδα Άννα, θ κυγατζρα του
Φανουιλ, που παρζμενε κάνοντασ προςευχζσ και νθςτείεσ ςτο Ραό του Κεοφ και τϊρα
διακιρυςςε ςε όλθ τθν πόλθ για τα καυμάςια του Κεοφ και ότι το Βρζφοσ αυτό κα ςϊςει τον
λαό Ψου. Ξρατάει ειλθτάριο με τθν προφθτεία τθσ: «Ψοφτο το Βρζφοσ ουρανόν και γθν
εςτερζωςεν».
Υιο πίςω ακολουκεί ο προςτάτθσ τθσ Υαρκζνου, ο δίκαιοσ Λωςιφ ο Πνιςτωρ, κρατϊντασ δυο
περιςτζρια για να τα προςφζρουν κυςία ςτο Κεό. Σ Πωςαϊκόσ Ρόμοσ προζβλεπε να
αφιερϊνονται ςτον Κεό τα νεογζννθτα πρωτότοκα αρςενικά παιδιά.
Χε δεφτερο πλάνο εικονίηεται ο Ραόσ. Ωψϊνεται ζνα κιβϊριο, όμοιο με χριςτιανικι Αγία
Ψράπεηα, πάνω ςτθν οποία υπάρχει το βιβλίο τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ, ο Ρόμοσ. Πε τον
ςαραντιςμό και τθν Ωπαπαντι Ψου ςτο Ραό ο Χριςτόσ αποδεικνφει ότι δεν ιρκε για να καταλφςει
το Ρόμο ι τουσ Υροφιτεσ, αλλά ότι είναι ο Γιοσ του Κεοφ που γεννικθκε για να εκπλθρωκοφν
όςα οι ιερζσ Γραφζσ προζβλεπαν και για να τισ τελειοποιιςει.
Σξ αοξλτσίκιξ σηρ Τοαοαμσήρ:
Χαῖρε, Κεχαριτωμζνθ Κεοτόκε Παρκζνε·
ἐκ ςοῦ γὰρ ἀνζτειλεν ὁ Ἥλιοσ τσ
Δικαιοςφνθσ,

Χριςτὸσ

ὁ

Κεὸσ

ἡμῶν,

φωτίηων τοὺσ ἐν ςκότει. Εὐφραίνου καὶ ςφ,
Πρεςβφτα δίκαιε, δεξάμενοσ ἐν ἀγκάλαισ
τὸν

ἐλευκερωτὴν

τῶν

ψυχῶν

χαριηόμενον ἡμῖν καὶ τὴν Ἀνάςταςιν.

ἡμῶν,

Χαίρε, Ξεχαριτωμζνθ Κεοτόκε Υαρκζνε, διότι από
Εςζνα ανζτειλε ο Ιλιοσ τθσ Δικαιοςφνθσ, ο Χριςτόσ,
φωτίηοντασ αυτοφσ που βρίςκονται ςτο ςκοτάδι (τθσ
άγνοιασ του αλθκινοφ Κεοφ). Ρα χαίρεςαι κι Εςφ,
δίκαιε Γζροντα (Χυμεϊν), που δζχτθκεσ ςτθν αγκαλιά
ςου Αυτόν που ελευκερϊνει τισ ψυχζσ μασ και μασ
χαρίηει τθ Χάρθ τθσ Ανάςταςθσ.
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Ϊγιξρ Κξςμάρ ξ Αισψλόρ:

«Οοιπόν, αδελφοί μου, το άγιον Βιμα φανερϊνει τον κρόνον του Κεοφ, το κακολικόν
φανερϊνει τον παράδειςον και ο νάρκθκασ φανερϊνει τθν κφραν του παραδείςου. … Ξαι
εμβαίνετε, αδελφοί μου, άνδρεσ και γυναίκεσ, μζςα εισ τθν εκκλθςίαν με φόβον και τρόμον και
να μθ κάμνετε κουβζντεσ· και να μθ εμβαίνετε μζςα εισ τθν εκκλθςίαν, δια να βλζπετε οι άνδρεσ
τασ γυναίκασ και αι γυναίκεσ τοφσ άνδρασ, αλλά να κάμνετε τον ςταυρόν ςασ με φόβον και
τρόμον, να ακοφετε τθν κείαν Οειτουργίαν, να φωτίηεςκε και να κακαρίηεςκε από τασ αμαρτίασ
ςασ».
Ϊγιξρ Ιψάμμηρ σηρ Κπξςσάμδηρ:

«Σ Ραόσ, μζςα ςτον οποίο τελοφνται οι ακολουκίεσ και τα μυςτιρια τθσ Αγίασ Εκκλθςίασ
μασ, είναι θ εικόνα τθσ «ςκθνισ του Κεοφ με τουσ ανκρϊπουσ», τθσ «καινοφριασ πόλθσ», τθσ
«αγίασ Λερουςαλιμ»… Τταν μπαίνουμε ς’ ζναν ορκόδοξο ναό, ζχουμε τθν αίςκθςθ ότι αφινουμε
πίςω μασ τθ γθ και προςεγγίηουμε τον ουρανό, ότι αφινουμε τον χρόνο και μπαίνουμε ςτθν
αιωνιότθτα… Σ ορκόδοξοσ ναόσ είναι το καταφφγιο από τισ μάταιεσ μζριμνεσ και τισ ταλαιπωρίεσ
τθσ ηωισ. Είναι το ιςυχο λιμάνι των ψυχϊν που ηθτοφν τθν ςωτθρία… Σ ναόσ είναι ο επίγειοσ
προκάλαμοσ του ουρανοφ, ο τόποσ τθσ ςυνάντθςθσ και τθσ ςυμφιλίωςθσ του ανκρϊπου με τον
Υλάςτθ του, το κείο διδακτιριο που εκπαιδεφει και καλλιεργεί τουσ Χριςτιανοφσ για να γίνουν
πολίτεσ του ουρανοφ… «Σ οίκοσ μου οίκοσ προςευχισ εςτίν» (Οουκά ικ’ 46). Χε κάκε άλλον χϊρο
υπάρχουν πολλά πράγματα που μασ αποςποφν από τθν προςευχι. Χτο ναό όμωσ όλα μασ
προτρζπουν ςε προςευχι: θ ιδιόμορφθ αρχιτεκτονικι, οι εικόνεσ του Ξυρίου και των αγίων, το
ιερό βιμα με τθν αγία τράπεηα και τα ιερά ςκεφθ, οι ιερείσ με τα λειτουργικά τουσ άμφια, το
κατανυκτικό φωσ των κεριϊν και των καντθλιϊν, θ ευωδία του κυμιάματοσ, θ ψαλμωδία και θ
τελετουργία των ιερϊν ακολουκιϊν. Τλα εμπνζουν, όλα προκαλοφν κατάνυξθ, όλα ανεβάηουν
ψθλά τθν ψυχι και τθν οδθγοφν κοντά ςτον Ξφριο».
Πλξύσαπφξρ:

«Κα μποροφςεσ να βρεισ ςτα ταξίδια ςου πόλεισ χωρίσ τείχθ, χωρίσ αλφάβθτο, χωρίσ
βαςιλιάδεσ, χωρίσ ςπίτια, χωρίσ χριματα, δίχωσ να χρειάηονται νόμιςμα, που δε γνωρίηουν
κζατρα και γυμναςτιρια. Τμωσ πόλθ χωρίσ ιερά και κεοφσ, που δεν χρθςιμοποιεί ευχζσ, όρκουσ,
μαντείεσ, κυςίεσ για να ζρκουν αγακά ι να αποτραποφν ςυμφορζσ, οφτε ζχει δει οφτε κα δει
ποτζ κανείσ…»
Αοό σξ τοεπώξ σηρ Ιεπξτςαλήμ ςσξτρ δικξύρ μαρ μαξύρ

«Σι ςυνάξεισ των Χριςτιανϊν για να λατρεφςουν το Κεό πραγματοποιοφνται ςε ειδικό
οικοδόμθμα, το ναό. Σ ναόσ χαρακτθρίηεται «ιερόσ», διότι είναι αφιερωμζνοσ ςτο Κεό και είναι
διαμορφωμζνοσ ανάλογα με τισ λατρευτικζσ ανάγκεσ τθσ Εκκλθςίασ.
Σι Χριςτιανοί δεν εμποδίηονται να χτίηουν πολλοφσ ναοφσ ςτον ίδιο ι ςε διαφορετικοφσ τόπουσ,
όπωσ οι Λουδαίοι. Ζτςι, ςε κάκε πόλθ, ςε κάκε χωριό, αλλά και ςτισ εξοχζσ είναι χτιςμζνοι ναοί
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μικρότεροι και μεγαλφτεροι, όπου λατρεφεται ο Κεόσ και τιμϊνται οι Άγιοί Ψου τακτικά ι πιο
ςπάνια.
Σ ναόσ είναι ο τόποσ ςφναξθσ τθσ Εκκλθςίασ –γι’ αυτό εξάλλου ονομάηεται και «εκκλθςία». Θ
ειδικι διαμόρφωςθ των ναϊν (ρυκμόσ, εικονογράφθςθ κτλ.) διευκολφνει τθν απερίςπαςτθ κοινι
προςευχι και κοινωνία των πιςτϊν.
Σι ναοί διακρίνονται ςε ενοριακοφσ (ο κεντρικόσ ναόσ μιασ ενορίασ), παρεκκλιςια (μικρότεροι
ναοί εντόσ οικιςμοφ, οι οποίοι υπάγονται ςε μια ενορία, ςε ιδρφματα κτλ.) και εξωκλιςια
(ςυνικωσ μικροί ναοί, χτιςμζνοι ςτθν εξοχι). Χτα μοναςτιρια υπάρχουν τα «κακολικά» (ο
κεντρικόσ ναόσ), τα παρεκκλιςια (μικροί ναοί μζςα ςτο μοναςτιρι) και τα μετόχια (ναοί που
ανικουν ςτο μοναςτιρι, αλλά είναι χτιςμζνοι ζξω απ’ αυτόν).
Σ ίδιοσ ο Χριςτόσ πιγαινε ςυχνά ςτο Ραό των Λεροςολφμων και δίδαςκε τον λαό, ενϊ
αναφερόταν με ςεβαςμό ςε αυτόν, χαρακτθρίηοντάσ τον «οίκο του Υατρόσ» Ψου (Λω. 2,16).
Τπωσ γνωρίηουμε από τθν Ξαινι Διακικθ, θ πρϊτθ Εκκλθςία των Λεροςολφμων
ςυγκεντρωνόταν τον πρϊτο καιρό ςε ζνα «υπερϊον» (ανϊγι) για να τελζςει τθ Κ. Ευχαριςτία.
Είναι το «υπερϊον» ςτο οποίο τελζςκθκε ο Πυςτικόσ Δείπνοσ και ο Χριςτόσ υπζδειξε ςτουσ
μακθτζσ Ψου τον τρόπο τζλεςθσ τθσ Κ. Ευχαριςτίασ (Πτκ. 26, 26-29· Πρκ. 14, 22-25· Οκ. 22, 1520). Χτον ίδιο χϊρο ζμειναν κλειςμζνοι οι μακθτζσ «διά τον φόβον των Λουδαίων» (Λω. 20,19),
εκεί δζχκθκαν τθν επιφοίτθςθ του Αγ. Υνεφματοσ τθν θμζρα τθσ Υεντθκοςτισ (Υρ. 2, 1-42), εκεί
ζγινε θ εκλογι του Πατκία (Υρ. 1, 15-26) και άλλα γεγονότα ςθμαντικά για τθ ηωι τθσ πρϊτθσ
Εκκλθςίασ.
Τμωσ και ςτισ άλλεσ περιοχζσ οι πρϊτοι Χριςτιανοί ςυγκεντρϊνονταν ςε ιδιωτικά ςπίτια για να
τελζςουν τθ Κ. Οατρεία. Πια τζτοια ςφναξθ των Χριςτιανϊν τθσ Ψρωάδασ, παρόντοσ του Απ.
Υαφλου, μασ περιγράφει ο ευαγγελιςτισ Οουκάσ ςτισ Υράξεισ των Αποςτόλων (Υρ. 20, 7-12).
Ξάποια οικιματα κακιερϊνονται μόνιμα ωσ «ευκτιριοι οίκοι» για τισ κατά τόπουσ Εκκλθςίεσ.
Χτθ διάρκεια των Διωγμϊν οι Χριςτιανοί αναηθτοφν μυςτικά μζρθ για να μπορζςουν να
λατρεφςουν το Κεό. Αρχίηει να τελείται θ Κεία Ευχαριςτιρια πάνω ςτουσ τάφουσ των Αγίων
Παρτφρων, όπωσ για παράδειγμα ςτισ (πάνω από 50) κατακόμβεσ τθσ Φϊμθσ. Χτα διαλείμματα,
βζβαια, των Διωγμϊν χτίηονται οι πρϊτοι ναοί, απλοί ςτθν αρχιτεκτονικι και τθ διαρρφκμιςι
τουσ.
Πετά τουσ Διωγμοφσ χτίηονται τα «μαρτφρια» πάνω ςτουσ τάφουσ των Αγίων Παρτφρων. Εκεί
τιμϊνται τα «γενζκλια» του κάκε Πάρτυρα, δθλ. θ θμζρα τθσ κυςίασ του και τθσ γεννιςεϊσ του
ςτθ νζα και αλθκινι ηωι. Ψα «μαρτφρια» είναι κυκλικά οικοδομιματα (ροτόντεσ), ςε απομίμθςθ
των ρωμαϊκϊν μαυςωλείων.
Από τθ βαςιλεία του Π. Ξωνςταντίνου και μετζπειτα, θ Εκκλθςία απολαμβάνει τθν ελευκερία
τθσ και, αργότερα, τθν προςταςία τθσ αυτοκρατορικισ εξουςίασ. Σ ίδιοσ ο πρϊτοσ Χριςτιανόσ
αυτοκράτορασ χρθματοδοτεί τθν ανζγερςθ χριςτιανικϊν ναϊν ςτουσ Αγίουσ Ψόπουσ (Ραοί
Αναςτάςεωσ ςτθν Λερουςαλιμ, Γεννιςεωσ ςτθ Βθκλεζμ, Αναλιψεωσ ςτο Τροσ των Ελαιϊν,
Πεταμορφϊςεωσ ςτο Τροσ Καβϊρ κ.ά.), κακϊσ και ςε άλλεσ περιοχζσ (Ξφπροσ,
Εκατονταπυλιανι Υάρου κ.ά.) από τθν ευςεβι μθτζρα του, Αγία Ελζνθ. Από τθν εποχι τθσ Αγ.
Ελζνθσ (αρχζσ 4ου αι. μ.Χ) ςϊηεται μζχρι ςιμερα θ Βαςιλικι τθσ Γεννιςεωσ ςτθ Βθκλεζμ.
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Χτισ πόλεισ και ςτα χωριά χτίηονται χριςτιανικοί ναοί, που ακολουκοφν κυρίωσ τον ρυκμό τθσ
«βαςιλικισ». Θ «βαςιλικι» είναι επίμθκεσ, ορκογϊνιο οικοδόμθμα, ςτεγαςμζνο. Υεριβάλλεται
από κιονοςτοιχίεσ ςτα πλάγια. Χτο μπροςτινό μζροσ υπάρχει ανοιχτι αυλι, το «αίκριον» και ςτο
πίςω μζροσ απολιγει ςε θμικυκλικι κόγχθ. Ακολουκεί το αρχιτεκτονικό πρότυπο τθσ «βαςιλικισ
ςτοάσ» τθσ Φωμαϊκισ Αγοράσ.
Ψον 6ο αιϊνα μ.Χ. χτίηεται θ «Πεγάλθ Εκκλθςία» τθσ Ξωνςταντινουπόλεωσ, ο Ραόσ τθσ του
Κεοφ Χοφίασ (Αγια-Χοφιά), με πρωτοβουλία του μεγάλου αυτοκράτορα Λουςτινιανοφ. Σι
ονομαςτοί αρχιτζκτονεσ Ανκζμιοσ και Λςίδωροσ ςυνδυάηουν τον ρυκμό τθσ «βαςιλικισ» με το
«μαρτφριο» και προκφπτει ο νζοσ ρυκμόσ τθσ «βαςιλικισ με τροφλο», που κα κυριαρχιςει ςτα
χρόνια του Βυηαντίου.
Σι εκκλθςίεσ τθσ Οευκάδασ και των λοιπϊν Επτανιςων είναι χτιςμζνεσ όλεσ –με ελάχιςτεσ,
νεότερεσ εξαιρζςεισ- ςε ρυκμό απλισ (χωρίσ τροφλο) βαςιλικισ. Αυτό οφείλεται πικανότατα
ςτθν απόςταςθ των Επτανιςων από το πνευματικό και πολιτιςμικό κζντρο τθσ Βυηαντινισ
Αυτοκρατορίασ, που ίςωσ εμπόδιςε τθ διάδοςθ άλλων ρυκμϊν ςτθν περιοχι· ςτισ ζντονεσ
επιδράςεισ από τουσ Οατίνουσ κατακτθτζσ (Φράγκουσ, Ενετοφσ) –αν όχι ςε υποχρεωτικι επιβολι
ςυγκεκριμζνων οικοδομικϊν προδιαγραφϊν από μζρουσ τουσ· ςτθν ζντονθ ςειςμικότθτα των
Ρθςιϊν μασ, που δεν επζτρεπε μεγαλοπρεπείσ και ογκϊδεισ καταςκευζσ· ίςωσ ακόμθ και ςε
οικονομικζσ δυςκολίεσ των Σρκοδόξων Επτανθςίων…»
Λεισξτπγική νεμάγηςη ς’ έμαμ Οπθόδξνξ Ναό:
 Σα μέπη σξτ μαξύ
Σι ορκόδοξοι ναοί χτίηονται ζτςι ϊςτε να χωρίηονται ςε τρία μζρθ:
α)ςτο νάρκθκα: Σ νάρκθκασ είναι το μπροςτινό μζροσ του ναοφ, αμζςωσ μετά τθν είςοδο. Από εκεί
παρακολουκοφςαν το πρϊτο μζροσ τθσ Κ. Οειτουργίασ οι Ξατθχοφμενοι (δθλ. όςοι ιταν ακόμα
αβάπτιςτοι και προετοιμάηονταν για το Άγιο Βάπτιςμα). Παηί τουσ ζμεναν κι όςοι είχαν εξομολογθκεί
βαρειά αμαρτιματα. Χιμερα ο νάρκθκασ, όπου υπάρχει, χρθςιμοποιείται από τουσ πιςτοφσ ι για
διάφορεσ βοθκθτικζσ δουλειζσ (π.χ. άναμμα κεριϊν).
β) ςτον κυρίωσ ναό: Ϊςτερα από το νάρκθκα, προχωροφμε με ευλάβεια ςτον κυρίωσ ναό. Είναι το
μζροσ του ναοφ που φτάνει μζχρι το Άγιο Βιμα. Από εκεί παρακολοκοφμε τισ ιερζσ ακολουκίεσ. Χτον
κυρίωσ ναό ξεχωρίηον τα ςταςίδια (που τα παραχωροφμε ςτουσ γεροντότερουσ). Διακρίνουμε ακόμθ τον
αρχιερατικό κρόνο ι δεςποτικό, όπου
παραμζνει ο επίςκοποσ. Βλζπουμε τον
άμβωνα απ’ όπου ο διάκονοσ διαβάηει το
Ευαγγζλιο και ο ιεροκιρυκασ ςυχνά
κάνει το κιρυγμα, τα αναλόγια
(ψαλτιρια) για τουσ ψάλτεσ και τον
γυναικωνίτθ για τισ γυναίκεσ.
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Ψο Άγιο Βιμα χωρίηεται από τον κυρίωσ ναό με το εικονοςτάςι ι τζμπλο. Αυτό ζχει τρεισ πφλεσ και
ςτολίηεται με πολλζσ εικόνεσ. Θ μεςαία πφλθ λζγεται Ωραία Πφλθ -από εκεί περνοφν μόνο οι κλθρικοίκαι οι άλλεσ δφο παραπόρτια ι διακονικζσ πφλεσ.

γ) ςτο Άγιο Βιμα: Είναι το ιερότερο μζροσ του ναοφ. Εκεί μζνουν μόνο οι κλθρικοί και όςοι βοθκοφν
κατά τθν Κεία Οατρεία. Χτο Άγιο Βιμα υπάρχουν θ Αγία Σράπεηα (μία ι τρεισ), θ Πρόκεςθ ι
Προςκομιδι, το ςκευοφυλάκιο και το ςφνκρονο.
 Σι υπάρχει ςτο Λερό Βιμα:
Θ Αγία Ψράπεηα ςυμβολίηει τον
Υανάγιο Ψάφο του Χριςτοφ. Χ’
αυτιν τυελείται το Πυςτιριο τθσ
Κείασ Ευχαριςτίασ. Ξατά τα
εγκαίνια του ναοφ τοποκετοφν
μζςα ς’ αυτιν λείψανα αγίων. Χτθν
Αγία Ψράπεηα υπάρχουν τα εξισ
καλφμματα:
α) το καταςάρκιο: Οευκό λινό
φφαςμα που τθν καλφπτει και
τοποκετείται κατά τθν τελετι των
Εγκαινίων. Πασ κυμίηει το λευκό
ςεντόνι με το οποίο κάλυψαν το
Χϊμα του Χριςτοφ.
β) θ ενδυτι: Ψοποκετείται πάνω από το καταςάρκιο και ςυμβολίηει τα ενδφματα του Ξυρίου που
άςτραψαν ςτθ Πεταμόρφωςθ. Είναι το ωραίο φφαςμα που φαίνεται.
γ) το ειλθτό: Είναι ζνα τετράγωνο φφαςμα, ςτο οποίο εικονίηεται θ Ψαφι του Ξυρίου. Υάνω ς’ αυτό
τελείται θ Κεία Οειτουργία. Τταν ο ναόσ δεν ζχει εγκαινιαςκεί, θ Κ. Οειτουργία τελείται πάνω ςτο
αντιμινςιο. Ψο αντιμινςιο μοιάηει με το ειλθτό, όμωσ ζχει ραμμζνα πάνω του λείψανα Αγίων και
αντικακιςτά τθν Αγία Ψράπεηα.
Υάνω ςτθν Αγία Ψράπεηα βρίςκονται επιπλζον:
α) το Λερό Ευαγγζλιο, απ’ όπου ο Λερζασ διαβάηει ςε κάκε Κ. Οειτουργία τθν ευαγγελικι περικοπι
β) ο ταυρόσ ευλογίασ, με τον οποίο ο Λερζασ ευλογεί τουσ πιςτοφσ
γ) το Λερό Αρτοφόριο, που περιζχει Άγιο Άρτο για να κοινωνοφν οι αςκενείσ κι όςοι αντιμετωπίηουν
μια ζκτακτθ ανάγκθ
δ) κθροπιγια ι καντιλια.
 Θ ΛΕΡΑ ΠΡΟΚΕΘ Ι ΠΡΟΚΟΜΛΔΘ
Βρίςκεται αριςτερά από τθν Αγία Ψράπεηα κει μζςα ςε κοίλωμα του τοίχου. Εκεί ο Λερζασ
προετοιμάηει τα Ψίμια Δϊρα, τον άρτο και τον οίνο, που με τον κακαγιαςμό κα γίνουν Χϊμα και Αίμα
Χριςτοφ.
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Χτθν
Αγία
Υρόκεςθ
βρίςκονται τα ιερά ςκεφθ και
τα άλλα ιερά αντικείμενα που
είναι αναγκαία για τθν τζλεςθ
τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ. Αυτά
είναι:
α) Ψο Άγιο Ποτιριο: Χ’ αυτό
τοποκετείται το άγιο Χϊμα και
το τίμιο Αίμα του Χριςτοφ, γι’
αυτό και ξεχωρίηει από τα άλλα
ιερά
ςκεφθ.
Απ’
αυτό
κοινωνοφν
οι
πιςτοί.
Χυμβολίηει το ποτιριο που
χρθςιμοποίθςε ο Χριςτόσ κατά
τον Πυςτικό Δείπνο.
β) Ψο Άγιο Διςκάριο:
Επάνω ς’ αυτό τοποκετείται ο
άγιοσ
άρτοσ
κατά
τθν
προετοιμαςία
τθσ
Κ.
Ευχαριςτίασ. Χυμβολίηει τθν
Φάτνθ, όπου ζβαλαν το Κείον
Βρζφοσ.
γ) Θ λόγχθ: Είναι μια μικρι
λόγχθ ςαν μαχαιράκι. Πασ
κυμίηει τθν λόγχθ με τθν οποία
κζντθςαν τθν αγία πλευρά του
Ξυρίου ςτον Χταυρό. Ψθν χρθςιμοποιοφν οι Λερείσ για να αφαιροφν τον Αμνό και τισ άλλεσ μερίδεσ από το
πρόςφορο.
δ) Σ αςτερίςκοσ: Αποτελείται από δφο κυρτά ςτθρίγματα, που ανοίγουν ςταυρωτά ςαν αςτζρι.
Ψοποκετείται πάνω ςτον Άγιο Δίςκο για να προςτατεφει τον Άγιο Άρτο από τα ιερά καλφμματα. Πασ
κυμίηει το αςτζρι τθσ Βθκλεζμ.
ε) Θ λαβίδα: Ζτςι λζγεται το κουταλάκι με το οποίο κοινωνοφν τουσ πιςτοφσ. Υαλιότερασ ιταν
πραγματικι λαβίδα, δθλ. τςιμπίδα.
ςτ) Σ ςπόγγοσ και θ μοφςα: Είναι δφο ςφουγγαράκια. Σ ςπόγγοσ χρθςιμεφει για να κακαρίηεται το
Άγιο Υοτιριο και θ μοφςα για να ςυγκεντρϊνονται οι «μαργαρίτεσ» (δθλ. τα τρίμματα του Αγίου Άρτου).
Χυμβολίηουν το ςφουγγάρι με το οποίο πότιςαν ξίδι και χολι τον Ξφριο πάνω ςτον Χταυρό.
η) Ψο ηζον: Είναι ζνα μικρό δοχείο ςτο οποίο βάηουμε το ηεςτό νερό που κα ρίξει ο ιερζασ ςτο Άγιο
Υοτιριο. Ηζον λζγεται και το ηεςτό νερό. Πασ κυμίηει τθ κερμότθτα που πρζπει να ζχει θ πίςτθ μασ.
θ) Ψο μάκτρο: Είναι το κόκκινο φφαςμα, με το οποίο ςκουπιηόμαςτε αφοφ κοινωνιςουμε.
κ) Ψα ιερά καλφμματα:
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Άλλα ιερά ςκεφθ και αντικείμενα:
α) Ψο κυμιατιρι ι κυμιατό: Χ’ αυτό καίγεται το κυμίαμα (λιβάνι). Σ καπνόσ του
κυμιάματοσ μασ κυμίηει τθν προςευχι που ανεβαίνει προσ τον Συρανό και το
καρβουνάκι που καίγεται τθν ψυχι του ανκρϊπου, που κερμαίνεται από τθν Υίςτθ και
τθν ελπίδα ςτον Κεό. Σι 4 αλυςίδεσ του ςυμβολίηουν τουσ 4 Ευαγγελιςτζσ. Ψα 12
κουδουνάκια τουσ 12 Αποςτόλουσ και ο ιχοσ τουσ, τον Οόγο του Κεοφ. Ψο κάτω μζροσ
(εκεί που καίγεται το καρβουνάκι) ςυμβολίηει τθ Γθ και το πάνω μζροσ (απ’ όπου κρζμονται οι αλυςίδεσ)
τον Συρανό. Τλο μαηί το κυμιατό ςυμβολίηει τθν Εκκλθςία όταν προςεφχεται.
β) Ψα καντιλια: Ξαίνε με λάδι μπροςτά ςτισ εικόνεσ των Αγίων. Ψο λάδι τουσ μασ κυμίηει τθν
ευςπλαγχνία του Κεοφ και το φωσ τουσ τθ ηωι μασ, που πρζπει να είναι φωτεινι και αγία.
γ) Ψα κθροπιγια ι μανουάλια: Είναι για να τοποκετοφμε πάνω ς’ αυτά τα κεριά και τισ
λαμπάδεσ.
δ) Ψα κεριά: Πασ κυμίηουν ότι ςαν κι αυτά πρζπει να πλάκονται εφκολα οι ψυχζσ μασ. Ρα
επθρεάηονται από τον Οόγο του Κεοφ και να λιϊνουν από τθν Κεία Αγάπθ.
ε) Ψα εξαπτζρυγα: Χυνικωσ είναι μετάλλινοι δίςκοι επάνω ςε κοντάρια. Υαριςτάνουν αγγζλουσ με
ζξι φτερά για να δείξουν πόςο γριγορα εκτελοφν το κζλθμα του Κεοφ. Χρθςιμοποιοφνται ςτισ
εκκλθςιαςτικζσ λιτανείεσ και τελετζσ. Χτισ ίδιεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποφνται και τα λάβαρα, δθλ.
υφάςματα με τισ εικόνεσ Αγίων, που είναι ςτθριγμζνα ςε κοντάρια.
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Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- τον ψθφιακό δίςκο (dvd) «Σο πίτι του Κεοφ» τθσ Λ. Πθτροπόλεωσ Οεμεςοφ (Ξφπρου»
-τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Θ Αγία οφία»
(Υθγι: atlantas.wikispaces.com/file/view/ΑΓΛΑ+ΧΣΦΛΑ+ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ.ppt)

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Λεισξτπγική νεμάγηςη ςσξμ Εμξπιακό μαρ Ναό

Ψο προςκφνθμα ςτον Ενοριακό ςασ Ραό, το οποίο κα πραγματοποιιςετε κα πρζπει να
περιλαμβάνει αναφορά και εποπτικι παρουςίαςθ για τα μζρθ του ναοφ, ό,τι υπάρχει ςε κάκε
μζροσ, τα ιερά ςκεφθ και αντικείμενα, το τζμπλο, τα ιερά άμφια, τθν εικονογράφθςθ, τα
λειτουργικά βιβλία, τισ καμπάνεσ κλπ.
2. Αμακαλύοσψ σξ μαό μαρ

Χωρίηετε τα παιδιά ςε ομάδεσ, κακεμία με το χαρτί τθσ και τουσ ηθτάτε να καταγράψουν όςα
περιςςότερα αντικείμενα ςυνάντθςαν και κυμοφνται τα ονόματά τουσ!
3. Υτλλάδιξ / Αυίςα

Δθμιουργιςτε ζνα φυλλάδιο ι μια αφίςα με λίγα λόγια για τθν ιςτορία και τθ διακόςμθςθ του
ενοριακοφ ναοφ ςασ. Χωριςτείτε ςε ομάδεσ. Άλλοι κα βγάλουν φωτογραφίεσ, άλλοι κα γράψουν
τα κείμενα, άλλοι κα κάνουν τθν τελικι μορφοποίθςθ κτλ.
4. Ακξλξτθία - Διακξμία

Πετά τθν «ξενάγθςθ» ςτο ναό, κάνετε μια ςφντομθ ακολουκία (π.χ. Υαράκλθςθ). Ξαλό είναι
να ςυμμετάςχουν όλοι και να βοθκιςουν ςτο Λερό, ςτο ψαλτιρι κτλ. Χυνεργαςτείτε με τον ιερζα
και το νεωκόρο για τον ευπρεπιςμό του ναοφ, αν χρειάηεται.
5. Κασαςκετή: Η μακέσα σηρ εκκληςίαρ μαρ

Πε διάφορα υλικά καταςκευάηουμε τθ μακζτα του Ενοριακοφ μασ Ραοφ.
6. Παιφμίδι πόλψμ: «Να αμάχψ έμα κεπάκι;»

Ξάποια παιδιά κζλουν να ανάβουν καμιά δεκαριά ςτα μανουάλια κάκε φορά. Σι μθτζρεσ τουσ
ςυμφωνοφν. Σ νεωκόροσ δεν τουσ αφινει. Σ ιερζασ κζλει να μθν ςτενοχωρθκοφν τα παιδιά,
αλλά δεν κζλει να μαυρίηει θ εκκλθςία από τουσ καπνοφσ. Ψα παιδιά υποδφονται αυτοφσ τουσ
ρόλουσ και κάκε πλευρά προβάλλει τα επιχειριματά τθσ.
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7. Αμαγπαμμασιςμέμερ λένειρ

Δίνουμε ςτα παιδιά αναγραμματιςμζνεσ τισ παρακάτω λζξεισ και ηθτάμε να τισ βάλουν ςτθ
ςωςτι ςειρά:
ΕΡΗΜΟΚΛΗΙ
ΕΙΚΟΝΟΣΑΙ
ΠΡΟΚΤΝΗΣΑΡΙ
ΠΟΛΤΚΑΝΔΗΛΟ
ΠΡΟΚΟΜΙΔΗ
ΕΞΑΠΣΕΡΤΓΟ
τζησάμε: Υόςεσ από αυτζσ ςυναντάτε για πρϊτθ φορά; Βρείτε τεσ ςτο «γλψςςάπι
εκκληςιαςσικώμ όπψμ για οαιδιά» (βλ. εποπτικό υλικό), για να μάκετε τι ςθμαίνουν όςεσ

ςασ είναι άγνωςτεσ!
8. Εοίλτςη οπξβλήμασξρ: «Η οαπαδξςιακή μαξδξμία ςση Λετκάδα»

Χυηθτιςτε:
Γιατί ςτο νθςί μασ οι περιςςότεροι ναοί είναι ρυκμοφ βαςιλικισ και οι περιςςότερεσ εικόνεσ
είναι φορθτζσ; (το πρόβλθμα των ςειςμϊν)
Πε τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, μπορεί / χρειάηεται να αλλάξει ο ρυκμόσ των ναϊν;
9. Κπεμάλα με λένειρ ςφεσικέρ με σξ μαό.

Υ.χ. Ξ _ _ _ _ _ _

(καντηίο)

10. Σξ αλυαβησάπι σξτ Ναξύ

Υαιχνίδι με τα αρχικά τθσ ορολογίασ των εκκλθςιαςτικϊν αντικειμζνων! Χε κάκε ομάδα
δίνουμε ζναν κατάλογο με τα γράμματα του αλφαβιτου. Δίπλα απ’ το κακζνα γράφουν το
όνομα ενόσ ιεροφ ςκεφουσ που αρχίηει απ’ το γράμμα αυτό.
11. Παιφμίδι οπξςαμασξλιςμξύ

Ελζγξτε με μια πυξίδα (διακζτουμε ςτο Ξζντρο Ρεότθτασ) τον προςανατολιςμό του Ραοφ ςασ.
Είναι τοποκετθμζνοσ ςωςτά; Υροσ τα ποφ κα πρζπει να κοιτάηει θ κόγχθ του Λεροφ; Γιατί;
Χτθ ςυνζχεια, προςανατολιςτείτε με ςτακερό ςθμείο το Ραό ωσ προσ άλλα κτίςματα τθσ
περιοχισ. Υ.χ. το Υνευματικό Ξζντρο, ςε ςχζςθ με το Ραό, βρίςκεται Ανατολικά, Δυτικά κτλ.;
12. Παμσξμίμα

Σ κατθχθτισ ι ζνασ από τθν ομάδα διαλζγει κάποιο επάγγελμα, απ’ αυτά που χρειάηεται να
εργαςτοφν για να χτιςτεί και να διακοςμθκεί ζνασ Ραόσ. Υροςπακεί να το αναπαραςτιςει μόνο
με κινιςεισ, χωρίσ να μιλάει, μζχρι να το βρει κάποιοσ από τθν ομάδα. Αυτόσ κα πάρει τθ κζςθ
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του, για να αναπαραςτιςει κάποιο άλλο επάγγελμα.
13. Σξ σέμολξ: σξ εικξμξςσάςι σηρ εκκληςίαρ
Οι δεςοξσικέρ εικόμερ

Εξθγοφμε τθ ςωςτι κζςθ των δεςποτικϊν εικόνων ςτο τζμπλο του Ραοφ και ηθτάμε να τισ
τοποκετιςουν ςωςτά ςτο παρακάτω ςχιμα. Επίςθσ, ηθτάμε να αναγνωρίςουν ςε ποιον Άγιο
είναι αφιερωμζνοσ ο Ραόσ από τθ κζςθ τθσ εικόνασ του ςτο τζμπλο.
Σξ δψδεκάξπσξ

Δίνουμε τισ εικόνεσ του Δωδεκαόρτου τυπωμζνεσ ςε χαρτί και ηθτάμε να τισ τοποκετιςουν
ςτθ ςωςτι ςειρά!

τμοεπάςμασα:
Σι Λουδαίοι λάτρευαν το Κεό μόνο ςε ζνα Ραό, ςτα Λεροςόλυμα, εκεί που αφιζρωςαν οι
γονείσ του τον Υροφιτθ Χαμουιλ κι εκεί που ζγινε θ Ωπαπαντι του Χριςτοφ από το δίκαιο
Χυμεϊν.
Σ Χριςτόσ μασ δίδαξε ότι, επειδι είναι Υνεφμα ο Κεόσ, μποροφμε παντοφ να
προςευχόμαςτε ς’ Εκείνον.
Υθγαίνουμε όμωσ ςτθν Εκκλθςία οι Χριςτιανοί, για να τελζςουμε όλοι μαηί τθ Κεία
Οειτουργία, να κοινωνιςουμε όλοι με το Κεό και μεταξφ μασ!
Τλθ θ διακόςμθςθ και τα ιερά ςκεφθ του ναοφ μασ βοθκοφν ς’ αυτό!

Πηγέρ τλικξύ:

- «Υροςκφνθμα ς’ζναν Σρκόδοξο Ραό», «Είπαμε...» -αρ. 9, Ξατθχθτικό υλικό παιδικϊν ςυντροφιϊν
Δθμοτικοφ Ενορίασ Υροφιτθ Θλία Υαγκρατίου Λ. Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν (2002-2003)
- Ωλικό 4ου Διθμζρου Επικοινωνίασ και Επιμόρφωςθσ Χτελεχϊν Ξαταςκθνϊςεων Λ. Π. Οευκάδοσ και
Λκάκθσ (Λ. Πονι Φανερωμζνθσ Οευκάδοσ, 3-4 Λανουαρίου 2006) – Σμάδα εργαςίασ: «Σ Σρκόδοξοσ
Ραόσ»
- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
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- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009

Φπήςιμη βιβλιξγπαυία:

- Ξωνςταντίνου Ξαλλινίκου, Σ Χριςτιανικόσ Ραόσ και τα τελοφμενα εν αυτϊ, εκδ. Γρθγόρθ
- Ξωνςταντίνου Ππόνθ, Ξατιχθςισ και Οειτουργικι, εκδ. ΕΠΩΕΕ
- Αυγουςτίνου Ξαντιϊτθ, Πθτροπολίτου πρ. Φλωρίνθσ, Σ Σρκόδοξοσ Ραόσ, εκδ. Αδελφότθτοσ ΧΨΑΩΦΣΧ
- Βαςιλείου Χκιαδά, Οειτουργικι και Ξατιχθςθ, ςχολικό βιβλίο για το μάκθμα των Κρθςκευτικϊν ςτθν
ΧΨ’ Δθμοτικοφ, ΣΕΔΒ, 1994.
- Είςαι Χριςτιανόσ Σρκόδοξοσ; Χ’ ενδιαφζρει…, ζκδοςθ ΧΦΛΧΨΛΑΡΛΞΘΧ ΧΨΕΓΘΧ ΞΑΟΑΠΑΨΑΧ
- Αγ. Λωάννου τθσ Ξροςτάνδθσ, Σ Συρανόσ ςτθ Γθ, ζκδοςθ Λ. Πονισ Υαρακλιτου Ωρωποφ, 1995.
- π. Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ, Εκκλθςιαςτικό Πουςείο Λ. Π. Φανερωμζνθσ Οευκάδοσ: Χταυροδρόμι τοπικισ
Λςτορίασ και Εκκλθςιαςτικισ Ψζχνθσ (ανζκδοτθ εργαςία)
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τμάμσηςη 16η
Ημεπξμημία: 9 -10 Υεβπξταπίξτ 2013

Ο Κπισήρ Γεδεώμ
«Σ’ αδύμασα οαπ’ αμθπώοξιρ δτμασά οαπά σψ Θεώ
εςσί!»

σξφξθεςία:
Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθν ιςτορία του Γεδεϊν
Ρα κατανοιςουν ότι ο Κεόσ τον διάλεξε και τον κάλεςε για Ξριτι του λαοφ Ψου, όπωσ
επίςθσ διάλεξε και τουσ 300 άντρεσ για να ελευκερϊςουν τουσ Λςραθλίτεσ
Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι και ςτθν Εκκλθςία θ Χάρθ του Κεοφ διαλζγει και καλεί τουσ
ιερείσ, για να ποιμάνουν το νζο Λςραιλ, τθν Εκκλθςία Ψου
Ρα γνωρίςουν τθν ορκόδοξθ διδαςκαλία για τθν Λερωςφνθ: ότι δθλ. θ ιερωςφνθ είναι ζνα
χάριςμα που υπάρχει ςε όλουσ, αλλά ο ιερζασ ζχει τθν εκλογι από το Κεό και ειδικι αποςτολι,
γι’ αυτό και του οφείλεται τιμι από τουσ Χριςτιανοφσ
Ρα γνωρίςουν τουσ τρεισ βακμοφσ τθσ ιερωςφνθσ, το ζργο των κλθρικϊν και τα αντίςτοιχα
άμφια
Ρα μπορζςουν να διακρίνουν ποια πρζπει να είναι θ ςτάςθ τουσ ζναντι των ιερζων, τόςο
τθσ Ενορίασ τουσ, όςο και γενικότερα
Ρα απαντθκοφν πικανζσ απορίεσ τουσ για τθν ιερωςφνθ των γυναικϊν, τα άμφια των
κλθρικϊν κ.ά.

Αυήγηςη:
i. Ξρ. 6, 1 – 8,35
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 196 -201

ύμσξμα ςφόλια:
Από τθν ιςτορία του Γεδεϊν μασ εντυπωςιάηει ο τρόποσ που τον διάλεξε ο Κεόσ και τον
κάλεςε, παρόλο που ο ίδιοσ κεωροφςε τον εαυτό του αδφναμο, όπωσ επίςθσ και ο τρόποσ που
του υπζδειξε ο Κεόσ να διαλζξει τουσ 300 πολεμιςτζσ, για να υπεραςπιςτοφν και να
ελευκερϊςουν τον Λςραιλ.
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Σι ιερείσ μασ δεν είναι αυτόκλθτοι! Ζχουν μεν ζμφυτθ τθν κλίςθ και τον πόκο για τθν
Λερωςφνθ, δζχονται όμωσ –με διαφορετικό τρόπο ο κακζνασ ςτθν ψυχι του- και τθν κλιςθ
(κάλεςμα) του Κεοφ γι’ αυτι τθν υψθλι αποςτολι.
Σ ιερζασ δεν ςτθρίηεται ςτισ δικζσ του δυνάμεισ, για να επιτελζςει το ζργο του, αλλά
μεταδίδει ςτουσ ανκρϊπουσ με τα ιερά μυςτιρια τθ Χάρθ του Κεοφ, θ οποία –όπωσ λζει μια
ευχι τθσ χειροτονίασ- είναι «θ τα αςκενι κεραπεφουςα και τα ελλείποντα αναπλθροφςα» (δθλ.
κεραπεφει τισ ανκρϊπινεσ αδυναμίεσ του ιερζα και ςυμπλθρϊνει τισ ελλείψεισ του).
Η αοξςσξλή σξτ ιεπέα

Θ ιερωςφνθ είναι δϊρο του Κεοφ ςε όλουσ τουσ πιςτοφσ, όταν βαπτίηονται. Λερζασ ςθμαίνει
αυτόσ που αναφζρει τθ ηωι του, τθ ηωι του κόςμου και κάκε τι ςτο Κεό. Σι ιερείσ ζχουν το
ειδικό χάριςμα τθσ χειροτονίασ για να διακονοφν τθ ςωτθρία του κόςμου, αλλά και για να
δείχνουν ςτο λαό τθν αγάπθ του Κεοφ.
Χιμερα οι ιερείσ δεν ορίηονται απευκείασ από το Κεό (όπωσ οι ιερείσ τθσ Υαλαιάσ
Διακικθσ), αλλά χειροτονοφνται από τθν Εκκλθςία και τον Επίςκοπο - Πθτροπολίτθ ενόσ τόπου,
για να τελοφν τθν λατρεία του Κεοφ κάκε φορά που γίνεται θ Κεία Οειτουργία.
Ψο ζργο του ιερζα είναι: α. Οειτουργικό. Ψελεί τθν Κεία Οειτουργία, τα ιερά μυςτιρια και τισ
ι. ακολουκίεσ τθσ Εκκλθςίασ μασ. β. Διδακτικό. Ξθρφττει ςτουσ ανκρϊπουσ τον λόγο του Κεοφ
είτε κατά τθν Κ. Οατρεία είτε και εκτόσ αυτισ, ςε κάκε ευκαιρία. Αγρυπνεί για να μθν
απειλιςουν οι αιρετικοί τθν Αγία Πάνδρα του Χριςτοφ. γ. Υοιμαντικό. Φροντίηει για τθν
ςωτθρία κάκε ανκρϊπινθσ ψυχισ, που του εμπιςτεφκθκε ο Χριςτόσ και θ Εκκλθςία Ψου, κακϊσ
και για τισ υλικζσ ανάγκεσ των Χριςτιανϊν που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθ ηωι τουσ.
- Σ κλθρικόσ οφείλει να μιμείται τον Ξαλό Υοιμζνα (βοςκό), δθλ. τον Χριςτό,: να φροντίηει το
λογικό ποίμνιό του (το «κοπάδι» του, δθλ. τουσ Χριςτιανοφσ που του ζχει εμπιςτευκεί ο Χριςτόσ
και θ Εκκλθςία), να το προςτατεφει από τουσ «λφκουσ» (τουσ αιρετικοφσ), να το κατευκφνει «εισ
νομάσ ςωτθρίουσ» (εκεί που ζχει τθ «βοςκι» που ςϊηει, δθλ. ςτθν Εκκλθςία) και να κυςιάηει
ακόμθ και τθν ψυχι του για τθν ςωτθρία των πιςτϊν.
Υροςοχι! Δεν ιταν όλοι οι Άγιοι τθσ Εκκλθςίασ μασ κλθρικοί. Τλοι οι άνκρωποι είναι
καλεςμζνοι από τον Κεό να γίνουν Άγιοι, αδιακρίτωσ επαγγζλματοσ. Υολλοί ιταν, βζβαια,
επίςκοποι, ιερείσ, διάκονοι, αςκθτζσ, ιεραπόςτολοι. Τμωσ ανάμεςα ςτουσ Αγίουσ βρίςκονται
πολυάρικμοι βαςιλιάδεσ, βουλευτζσ, κρατικοί αξιωματοφχοι, ςτρατιωτικοί, νομικοί, ριτορεσ,
αλλά και εργάτεσ, βοςκοί, γεωργοί, ταχυδρόμοι, ξενοδόχοι, μάγειροι, θκοποιοί, ζμποροι,
πορφυροπϊλεσ, παντοπϊλεσ, βαφείσ (γναφείσ), ράφτεσ, ναυτικοί, ι … άλλοι/εσ αςχολοφνταν με
τα «οικιακά».
Οι σπειρ βαθμξί σηρ ιεπψςύμηρ
α. Ο Διάκξμξρ

Σ διάκονοσ φζρει τον πρϊτο βακμό τθσ ιερωςφνθσ. Σ διάκονοσ βοθκάει (διακονεί) ςτθ Κ.
Οατρεία και το ποιμαντικό ζργο τθσ Εκκλθςίασ. Δεν μπορεί μόνοσ του να τελζςει καμιά
ακολουκία. Χφμφωνα με τουσ ιεροφσ κανόνεσ, διάκονοσ μπορεί να γίνει κανείσ από τθν θλικία
των 25 ετϊν και μετά.
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Ψουσ πρϊτουσ διακόνουσ εξζλεξαν οι πρϊτοι Χριςτιανοί των Λεροςολφμων, με προτροπι των
Αποςτόλων, προκειμζνου να φροντίηουν τισ ελλθνόφωνεσ χιρεσ που προςτάτευε θ Εκκλθςία και
να αναλάβουν τθν κακθμερινι διανομι των τροφίμων ςε αυτζσ. Ξατόπιν οι Απόςτολοι τουσ
χειροτόνθςαν («ἐπζκθκαν αὐτοῖ σ τάσ χεῖ ρασ»). Σι πρϊτοι διάκονοι ιταν οι εξισ επτά:
Χτζφανοσ, Φίλιπποσ, Υρόχοροσ, Ρικάνωρ, Ψίμων, Υαρμενάσ και Ρικόλαοσ (Υράξ. 6, 1-6). Ζνασ
από αυτοφσ, ο Χτζφανοσ, ζγινε Υρωτομάρτυρασ –δθλ. ιταν ο πρϊτοσ που μαρτφρθςε για τον
Χριςτό (Υράξ. 6, 8 – 8,2).
Ψο διακριτικό άμφιο του διακόνου είναι το Σράριο. Είναι μια μακρόςτενθ υφαςμάτινθ
ταινία, θ οποία κρζμεται από τον αριςτερό ϊμο του διακόνου, με τα άκρα τθσ το ζνα εμπρόσ και
το άλλο πίςω. Φοριζται πάνω από το ςτιχάριο. Ψο όνομα του οραρίου προζρχεται από το
λατινικό ριμα orare, δθλ. προςεφχομαι, διότι ο διάκονοσ καλεί τον λαό ςε προςευχι κρατϊντασ
τθν άκρθ αυτοφ του αμφίου. Χε απλζσ ακολουκίεσ (π.χ. ςτον αγιαςμό) ο διάκονοσ φοράει μόνο
αυτό. Χυμβολίηει τα φτερά των Αγγζλων. Ζργο του διακόνου είναι να υπθρετοφν τον Κεό και
βαςιλιά των όλων ςτθν τζλεςθ τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ, όπωσ Ψον διακονοφν και οι Άγγελοι. Γι’
αυτό παλιότερα κεντοφςαν πάνω ςτο οράριο τον αγγελικό φμνο «Ἅγιοσ, Ἅγιοσ, Ἅγιοσ Ξφριοσ
Χαββαϊκ, πλιρθσ ὁ οὐρανόσ καὶ ἡ γῆ τῆσ δόξθσ ςου».
β. Ο Ππεςβύσεπξρ

Σ πρεςβφτεροσ ι ιερζασ φζρει το δεφτερο βακμό τθσ ιερωςφνθσ. Είναι κατϊτεροσ από τον
επίςκοπο και ανϊτεροσ από το διάκονο. Ππορεί να τελεί μόνοσ του τθν Κεία Οειτουργία και τα
λοιπά μυςτιρια (εκτόσ από τθν χειροτονία), κακϊσ και όλεσ τισ ιερζσ ακολουκίεσ (εκτόσ από τα
εγκαίνια των ι. ναϊν). Είναι υπεφκυνοσ για μια ενορία ι τελεί τθ Κ. Οειτουργία ςε μοναςτιρι ι
παρεκκλιςιο.
«Υρεςβφτεροσ» ςθμαίνει μεγαλφτεροσ ςτθν θλικία. Σι ιεροί κανόνεσ ορίηουν ότι μπορεί να
χειροτονθκεί κανείσ πρεςβφτεροσ ςτθν θλικία των 30 ετϊν τουλάχιςτον, όπωσ ακριβϊσ ο ίδιοσ ο
Χριςτόσ άρχιςε το κιρυγμα και τθ δθμόςια δράςθ Ψου μόλισ ζφταςε ςε αυτι τθν θλικία.
Ψο διακριτικό άμφιο του πρεςβυτζρου είναι το επιτραχιλιο ι πετραχιλι. Χωρίσ να το φοράει
ο ιερζασ δεν μπορεί να τελζςει καμία ακολουκία. Είναι ζνα φφαςμα όμοιο με το οράριο, δθλ.
αποτελείται από δυό παράλλθλεσ μακρόςτενεσ ταινίεσ που κρζμονται από τον τράχθλο (δθλ. τον
λαιμό). Είναι ενωμζνεσ και κρζμονται μπροςτά και προσ τα κάτω, ενϊ από το κάτω άκρο του
υφάςματοσ κρζμονται κρόςςια. Ψο πετραχιλι -όπωσ απλά το λζει ο λαόσ μασ- ςυμβολίηει τθν
Χάρθ του Αγίου Υνεφματοσ, που κατεβαίνει ςτουσ ιερείσ και αυτοί, με τα ιερά μυςτιρια, τθν
μεταδίδουν ςτουσ πιςτοφσ. Ψα κρόςςια, ςτθν άκρθ του επιτραχθλίου, ςυμβολίηουν τισ ψυχζσ των
πιςτϊν, που εξαρτϊνται πνευματικά από τον ιερζα, ο οποίοσ λειτουργεί ωσ ςφνδεςμοσ ανάμεςα
ςτο Κεό και τον πιςτό άνκρωπο.
Από τα υπόλοιπα άμφια του πρεςβυτζρου, θ ηϊνθ ςυμβολίηει τθν πνευματικι δφναμθ που
παρζχει ο Κεόσ ςτον λειτουργό και τον ενιςχφει ςτθν τζλεςθ των μυςτθρίων, αλλά και τθν
κακαρότθτα που πρζπει να ςτολίηει τον λειτουργό κατά το ιερότατο ζργο του. Επίςθσ, το
φαιλόνιο είναι το άμφιο που φοράει τελευταίο ο ιερζασ, πάνω από όλα τα υπόλοιπα. Ποιάηει με
τον αρχαίο μανδφα, δεν ζχει μανίκια. Χτο μπροςτά μζροσ είναι κοντό (μζχρι τισ παλάμεσ του
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ιερζα) και ςτο πίςω μζροσ πιο μακρφ (μζχρι τισ κνιμεσ). Χυμβολίηει τθν κόκκινθ χλαμφδα που
φόρεςαν οι Φωμαίοι ςτρατιϊτεσ ςτο Χριςτό για να τον εμπαίξουν, όταν Ψον πιγαν ςτο
Υραιτϊριο.
γ. Ο Εοίςκξοξρ

Σ επίςκοποσ φζρει τον τρίτο βακμό τθσ ιερωςφνθσ. Φζρει πλιρθ τθν χάρθ τθσ ιερωςφνθσ,
αφοφ ζχει προθγουμζνωσ λάβει και τουσ άλλουσ δφο βακμοφσ. Γι’ αυτό μπορεί να τελεί όλεσ
ανεξαιρζτωσ τισ ιερζσ ακολουκίεσ και τα μυςτιρια, ακόμθ και τθ χειροτονία. Είναι «εισ τφπον και
τόπον Χριςτοφ», ζχουν δθλ. τθ κζςθ του Χριςτοφ μζςα ςτθν Εκκλθςία και τθν αντίςτοιχθ ευκφνθ
γι’ αυτιν. Πνθμονεφεται το όνομά τουσ ςτθ διάρκεια των ι. ακολουκιϊν –και μάλιςτα τθσ Κ.
Οειτουργίασ-, αφοφ με δικι τουσ ανάκεςθ και ευλογία λειτουργοφν οι άλλοι κλθρικοί.
Χυμμετζχει όμωσ και ςτθ διοίκθςθ όλθσ τθσ Εκκλθςίασ, λαμβάνοντασ μζροσ ςτισ Χυνόδουσ.
Οζγεται «επίςκοποσ», διότι μοιάηει με τον άγρυπνο φρουρό πάνω ςε υψθλό πφργο, που
παρατθρεί προςεκτικά το ποίμνιό του, ϊςτε να μθν προςβλθκεί από καμία πνευματικι
ςυμφορά. Είναι ζτςι υπεφκυνοσ για τουσ Χριςτιανοφσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ επαρχίασ. Ανάλογα με
τθν ςθμαςία, τθν ιςτορία ι και τον πλθκυςμό τθσ τοπικισ Εκκλθςίασ που ποιμαίνουν οι
επίςκοποι χαρακτθρίηονται Υατριάρχεσ, Αρχιεπίςκοποι, Πθτροπολίτεσ ι Επίςκοποι -ζχουν όμωσ
όλοι τον ίδιο βακμό τθσ ιερωςφνθσ.
Επίςθσ οι επίςκοποι είναι διάδοχοι των Αποςτόλων. Πόνο τότε είναι γνιςιοι και κανονικοί
επίςκοποι. Ξάκε επίςκοποσ πρζπει να ζχει χειροτονθκεί από τρεισ γνιςιουσ και κανονικοφσ
επιςκόπουσ, οι οποίοι δθλ. να ζχουν χειροτονθκεί κανονικά και όχι από αιρετικοφσ ι
ςχιςματικοφσ επιςκόπουσ, όπωσ και να μθν ζχουν κακαιρεκεί ςτο μεταξφ. Αυτοί με τθ ςειρά
τουσ να ζχουν χειροτονθκεί από τρεισ επιςκόπουσ και οφτω κακεξισ, μζχρι να φτάςουμε ςτουσ
πρϊτουσ Επιςκόπουσ, τουσ οποίουσ χειροτόνθςαν οι Απόςτολοι. Θ «αποςτολικι διαδοχι»,
λοιπόν, είναι μια μακριά «αλυςίδα» επιςκόπων, που ξεκινά από τουσ Αποςτόλουσ και φτάνει
μζχρι τουσ ςθμερινοφσ.
Ψο διακριτικό άμφιο του επιςκόπου είναι το ωμοφόριο. Είναι μια πλατιά υφαςμάτινθ ταινία,
τθν οποία φζρουν ςτουσ ϊμουσ τουσ οι αρχιερείσ. Υρόκειται για άμφιο αρχαιότατο, όπωσ
βλζπουμε από τισ τοιχογραφίεσ των Αγίων Λεραρχϊν. Αρχικά μάλιςτα ιταν καταςκευαςμζνο από
μαλλί προβάτου. Χυμβολίηει το «απολωλόσ» (χαμζνο) πρόβατο που αναηιτθςε κι ζφερε ςτουσ
ϊμουσ Ψου ο Ξφριοσ ςαν Ξαλόσ Υοιμζνασ (βοςκόσ).
Σα άμυια σψμ κληπικώμ. «Ππξκλησικά» και «οξλτσελή»;

Τταν οι κλθρικοί τελοφν κάποια ιερά ακολουκία, φοροφν τα «άμφιά» τουσ, δθλαδι
ιδιαίτερα ενδφματα, διαφορετικά από εκείνα που φοροφν κακθμερινά, εκτόσ τθσ Κείασ
Οατρείασ. «Σ ιερεφσ, φορϊντασ τθν ιερατικι του ςτολι, μασ υπενκυμίηει πωσ, ενϊ είναι εκ του
κόςμου τοφτου, δεν ανικει μόνο ςτον κόςμο αυτό. Χτζκεται ανάμεςα ςτον άνκρωπο και τον
Κεό, γζφυρα από τθν οποία ανζρχονται οι προςφορζσ μασ ςτον Ϊψιςτο και κατζρχονται οι
δωρεζσ του Κεοφ» (Γρθγορίου ιερομονάχου, Θ Κεία Οειτουργία, εκδ. Λ. Ξουτλουμουςιανοφ
Ξελλίου «ϋΑγ. Λωάννθσ ο Κεολόγοσ», ζκδ. γϋ, Άγιον Τροσ 1993, ς. 64).

179

Χτα πρϊτα χριςτιανικά χρόνια οι κλθρικοί δεν φοροφςαν ιδιαίτερα ενδφματα ςτθ Κ.
Οατρεία. Χταδιακά επικράτθςαν τα άμφια, ϊςτε να επιςθμαίνεται πόςο ςπουδαίο είναι το ζργο
τθσ λατρείασ του Κεοφ. Σ ιερζασ ξεχωρίηει ζτςι από τα κακθμερινά του ζργα και δείχνει ότι
επιτελεί τθν ιερι αποςτολι του όχι χάρθ ςτισ δικζσ του δυνάμεισ, αλλά με τθ δφναμθ του
Χριςτοφ και «ενδεδυμζνοσ τθν τθσ ιερατείασ χάριν» (δθλ. ντυμζνοσ με τθν χάρθ τθσ ιερωςφνθσ).
Χωρίσ να υποςτθρίηουμε ότι δεν υπάρχουν περιπτϊςεισ εξεηθτθμζνθσ και προκλθτικισ
αμφίεςθσ κάποιων κλθρικϊν, τα ιερά άμφια γενικά δεν ζχουν αυτι τθν λαμπρότθτα για λόγουσ
επίδειξθσ ι φιλαρζςκειασ των κλθρικϊν. Θ Κ. Οατρεία αποτελεί εικόνα τθσ Βαςιλείασ του Κεοφ
και θ λαμπρότθτα ςτα πλαίςια αυτισ εικονίηει / υπενκυμίηει τθν λαμπρότθτα του Υαραδείςου.
Ακόμθ ό,τι πολυτιμότερο ζχει ο άνκρωποσ (και μάλιςτα ο κλθρικόσ), όςο λιτά και απλά κι αν ηει
ςτθν προςωπικι του ηωι, το αφιερϊνει ςτθν Οατρεία του Κεοφ.
Εξάλλου, κακζνα από τα άμφια των κλθρικϊν ζχει τον ρόλο και τον ςυμβολιςμό του. Ψο
κακζνα αποτελεί προϊόν μακράσ ιςτορικισ εξζλιξθσ και αποτελοφν κατάλοιπα τθσ ξεχωριςτισ
κζςθσ τθσ Εκκλθςίασ μζςα ςτθ βυηαντινι κοινωνία και τον εκναρχικό τθσ ρόλο αργότερα, ςτα
χρόνια τθσ Ψουρκοκρατίασ. Ασ αναφζρουμε ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα από τα άμφια των
επιςκόπων, τθν μίτρα, για τθν οποία ςυχνά αςκείται κριτικι.
Θ μίτρα είναι ζνα επίςθμο κάλυμμα του κεφαλιοφ, όμοιο με ςτζμμα, το οποίο φοράει ο
επίςκοποσ κατά τθ Κ. Οειτουργία. Χυνικωσ ζχει ςτο κζντρο τθσ τον δικζφαλο αετό, ζνα διάδθμα
και τισ εικόνεσ των τεςςάρων Ευαγγελιςτϊν κυκλικά και ζναν μικρό ςταυρό ςτθν κορυφι τθσ.
Χυμβολίηει το αγκάκινο ςτεφάνι, που φόρεςαν οι Φωμαίοι ςτρατιϊτεσ ςτον Χριςτό για να τον
εμπαίξουν ςτο Υραιτϊριο ωσ «βαςιλιά των Λουδαίων». Σι χρωματιςτζσ πζτρεσ που ςυνικωσ
υπάρχουν ςτθ μίτρα ςυμβολίηουν τθν ποικιλία των αρετϊν που πρζπει να ςτολίηουν τον
επίςκοπο. Υαρόλο που φαντάηουν, δεν είναι πολφτιμεσ πζτρεσ, αλλά χρωματιςτά κομμάτια από
γυαλί (ι πλαςτικό ςιμερα). Πζχρι το 1621 μόνο δφο επίςκοποι, ο πάπασ Φϊμθσ και ο πάπασ και
πατριάρχθσ Αλεξανδρείασ φοροφςαν κάλυμμα τθσ κεφαλισ, τθν «τιάρα». Ψο 1621 γίνεται
Σικουμενικόσ Υατριάρχθσ ο μζχρι τότε Αλεξανδρείασ Ξφριλλοσ Οοφκαρισ και γίνεται ο πρϊτοσ
Υατριάρχθσ που φοράει μίτρα. Αργότερα θ ςυνικεια να φοροφν μίτρα επεκτείνεται ςε όλουσ
τουσ Σρκόδοξουσ Επιςκόπουσ. Επίςθσ, θ μίτρα των Σρκοδόξων επιςκόπων ζχει επθρεαςκεί ςτο
ςχιμα και τθ μορφι από το ςτζμμα των Φωμαίων («Βυηαντινϊν») Αυτοκρατόρων, των οποίων
τον θγετικό - εκναρχικό ρόλο ανζλαβαν ςτα χρόνια τθσ Ψουρκοκρατίασ οι επίςκοποι. Ζτςι πζραςε
ωσ δικό τουσ άμφιο και κακιερϊκθκε.
Η ςτμοεπιυξπά μαρ οπξρ σξτρ ιεπείρ

Θ ςτάςθ των ανκρϊπων ζναντι των ιερζων παρουςιάηει ποικιλία: Άλλοι τουσ κοροϊδεφουν,
άλλοι δείχνουν αδιαφορία. Ωπάρχουν όμωσ και κάποιοι που τουσ ςζβονται, τουσ φιλοφνε το
χζρι, αναγνωρίηουν τθν παρουςία τουσ ςτον κόςμο, που είναι να μεταφζρουν το κζλθμα του
Κεοφ που είναι θ ςωτθρία των ανκρϊπων από το κακό και θ αγάπθ, γι’ αυτό θ παρουςία τουσ
ςτθ ηωι μασ είναι πολφτιμθ
Θ ωραιότερθ προςφϊνθςθ προσ τουσ ιερείσ είναι «πάτερ», που ςθμαίνει «πατζρα». Σι
ιερείσ είναι οι πνευματικοί μασ πατζρεσ.
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Φιλάμε το χζρι του ιερζα όχι για να δείξουμε δουλικι υποταγι ι για να τιμιςουμε το
πρόςωπό του. Ψο αςπαηόμαςτε με ςεβαςμό για να τιμιςουμε τθν ιερωςφνθ του, που είναι
δοςμζνθ από τον Κεό.
Σι ιερείσ ςιμερα φοροφνε τα ράςα, που είναι χρϊματοσ μαφρου. Ψο μαφρο ράςο είναι
ςθμάδι τθσ χαρμολφπθσ που οφείλει ο ιερζασ να ηει. Χαρά για τθν αγάπθ του Κεοφ, λφπθ και
πζνκοσ για τισ δικζσ του αμαρτίεσ και του κόςμου.
Λδίωσ ςιμερα είναι δφςκολο να είναι κανείσ ιερζασ, διότι οι άνκρωποι ςιμερα ςζβονται όλο
και λιγότερο τον κλιρο. Θ νοοτροπία αυτι μπορεί να αλλάξει από τουσ νζουσ, οι οποίοι, αν
ψάξουν, κα βροφνε ςτα πρόςωπα των ιερζων αγάπθ, υπομονι, ανκρϊπουσ ζτοιμουσ να
ακοφςουν τα πραγματικά τουσ προβλιματα και να τουσ ςυμπαραςτακοφν.
Είμαι άγιξι ή αμαμάπσησξι ξι ιεπείρ;

Είναι αμαρτία θ κατάκριςθ, το κουτςομπολιό, θ ςυκοφαντία εναντίον των ιερζων
(«ιεροκατθγορία»). Ακόμα κι αν οι ιερείσ κάνουν λάκθ και ζχουν αμαρτίεσ, ο Κεόσ ηθτάει από
τουσ ίδιουσ τον λόγο για τα ζργα τουσ. Σ Χριςτόσ είπε να ακοφμε τουσ ιερείσ, αλλά να μθν
μιμοφμαςτε τθ ηωι τουσ όταν αυτι δεν είναι ςωςτι
Σ Κεόσ ενεργεί μζςω όλων των ιερζων τα μυςτιριά του, τθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ. Είναι
αδφνατθ θ ςωτθρία των πιςτϊν χωρίσ τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ, χωρίσ δθλαδι
να παίρνουν ευλογίεσ από τουσ ιερείσ. Σ Κεόσ ενεργεί ακόμθ και μζςω των ανάξιων ιερζων. Δεν
είναι θ κακαρότθτα και αγιότθτα του ίδιου του ιερζα που τον αξιϊνει να τελεί αυτό το υψθλό
ζργο, αλλά θ Χάρθ του Κεοφ που ςκεπάηει τισ δικζσ του αμαρτίεσ –τισ οποίεσ ζχει, όπωσ όλοι οι
άνκρωποι-, ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ Χάρθ του Κεοφ να μεταδοκεί ςτουσ πιςτοφσ για το δικό
τουσ αγιαςμό.
Σ Άγιοσ Ξοςμάσ ο Αιτωλόσ ςυμβουλεφει: «Ρα απζχετε αδελφοί μου οι κοςμικοί να μθν
κατθγοράτε τουσ παπάδεσ ςασ, να μθν τουσ υβρίηετε και να μθν τουσ παραμελείτε, διότι βάνετε
φωτιά και καίεςτε, διότι οι παπάδεσ είναι ανϊτεροι και από βαςιλείσ, ανϊτεροι και από
αγγζλουσ. Εγϊ, αδελφοί μου, θ γνϊμθ μου ζτςι με λζγει να κάμω. Αν απαντιςω ζνα παπά και
ζνα βαςιλζα, με φαίνεται εφλογον όπωσ τον παπά να βάλω να κακίςει ανϊτερα από τον
βαςιλζα. Ξαι εάν απαντιςω ζνα παπά και ζναν άγγελο, πρωτφτερα κε να χαιρετιςω τον παπά,
παρά τον άγγελο, διατί αδελφοί μου, είναι ανϊτεροσ και από τθν αγίαν Ψράπεηαν, ανϊτεροσ και
από το άγιον Υοτιριον, διατί το Άγιον Υοτιριον είναι άψυχον, μα ο ιερζασ μεταλαμβάνει τα
άχραντα μυςτιρια κακ’ εκάςτθν θμζραν, το τίμιον Χϊμα και Αίμα του Ξυρίου μασ Λθςοφ Χριςτοφ
και Κεοφ…»
(Άγημξ Κμζμάξ μ Αηηςιόξ, Δηδαπέξ, εθδόζεηξ Σήκμξ, ζζ. 215 επ.)

Γιασί δεμ φειπξσξμξύμσαι και γτμαίκερ ιεπείρ;

Δεν υπάρχει καμία απολφτωσ υποτίμθςθ τθσ γυναίκασ ςτθν πίςτθ και τθ διδαςκαλία του
Χριςτοφ και των Αποςτόλων. Τμωσ γιατί θ Εκκλθςία δεν χειροτονεί και γυναίκεσ; Δεν υπάρχει
κανζνασ δογματικόσ περιοριςμόσ ςε αυτό. Κεωρθτικά δθλαδι και οι γυναίκεσ μποροφν να
χειροτονθκοφν Λερείσ ςτθν Σρκόδοξθ Εκκλθςία, αφοφ καμία απαγόρευςθ δεν υφίςταται. Σ
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Ξφριοσ όμωσ διάλεξε ωσ μακθτζσ Ψου τουσ 12 εκείνουσ απλοφσ κι ολιγογράμματουσ ψαράδεσ τθσ
λίμνθσ Γεννθςαρζτ και ςε αυτοφσ μετζδωςε το χάριςμα τθσ ιερωςφνθσ. Σι Απόςτολοι με τθ
ςειρά τουσ το μετζδωςαν ςτισ επόμενεσ γενιζσ. Θ Εκκλθςία μασ ςεβάςτθκε τθν επιλογι αυτι του
Ξυρίου και δεν μετζδωςε τθ χάρθ τθσ ιερωςφνθσ ςτισ γυναίκεσ, χωρίσ κακόλου αυτό να ςθμαίνει
υποτίμθςι τουσ. Ξι εμείσ ςιμερα μζνουμε πιςτοί ςε μία παράδοςθ είκοςι αιϊνων, που κζλει τον
ιερό αυτό κεςμό να διακονείται από άνδρεσ και που τελικϊσ ζλαβε τον χαρακτιρα Λεροφ
Ξανόνα. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτθ χειροτονία γυναικϊν προχϊρθςαν οι προτεςτάντεσ, οι
οποίοι όμωσ δεν αναγνωρίηουν τθν ιερά παράδοςθ. Εμείσ εδϊ ςτθν Σρκοδοξία ςεβόμαςτε τθν
ιερότθτα τθσ Υαράδοςισ μασ -που είναι ιςόκυρθ με τθν Αγία Γραφι- και τθροφμε με ευλάβεια
όςα οι προθγοφμενεσ γενιζσ των Αγίων Υατζρων μασ παρζδωςαν.
Εξάλλου θ ιερωςφνθ είναι διακονία και όχι αξίωμα, ςυνεπϊσ θ κζςθ των Λερζων είναι
υπθρετικι και όχι κυριαρχικι. Ζτςι μζςα ςτθν Εκκλθςία το διακόνθμα του ιερζα ζχουν αναλάβει
άνδρεσ. Σι γυναίκεσ αποτελοφν το ηωτικότερο τμιμα του χριςτεπωνφμου πλθρϊματόσ μασ, διότι
ζχουν αναλάβει άλλα διακονιματα μζςα ςτθν Εκκλθςία. Ξάκε ενορία ςτθρίηει πολλά ςτισ πλάτεσ
τουσ. Αλλά κι εκείνεσ δεν νοιϊκουν κακόλου μειονεκτικά. Αντίκετα ηουν και χαίρονται τθν κάκε
προςφορά τουσ, που γίνεται με πολφ μεράκι και ενκουςιαςμό. Αυτι είναι θ μοναδικότθτα τθσ
Εκκλθςίασ μασ, θ οποία λιτανεφει ςιμερα ςτον κόςμο μασ τθν ςωτθρία και τθν απολφτρωςθ που
ζφερε ο Χριςτόσ για τον άνδρα και τθ γυναίκα.
Γιασί δεμ εοισπέοεσαι μα μοξτμ ξι γτμαίκερ ςσξ Ιεπό Βήμα;

Είναι εντελϊσ λανκαςμζνθ θ άποψθ ότι δεν επιτρζπεται ςτισ γυναίκεσ μόνο να ειςζρχονται
ςτο Λερό Βιμα! Θ Εκκλθςία, με ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ τθσ, απαγορεφει τθν είςοδο ςτο Άγιον
Βιμα «εισ πάντα λαϊκόν», άνδρα και γυναίκα. Ψο «Λερό» -ζνα τόποσ «φρικτόσ»- είναι μόνο για
τουσ Ξλθρικοφσ, που πρόκειται να προςφζρουν εκεί τθ λατρεία προσ τον Κεό. Επιτρζπεται θ
προςωρινι παραμονι ςε αυτό ςε κάποιουσ λαϊκοφσ, που ζχουν ειδικά «διαβαςκεί» από τον
Επίςκοπο, προκειμζνου να βοθκοφν τον Λερζα, π.χ. τα «παπαδάκια», οι νεωκόροι κλπ. Θ ευχι
αυτι του Επιςκόπου μπορεί να διαβαςκεί και ςε γυναίκεσ. Ζτςι θ απαγόρευςθ ειςόδου ιςχφει
εξίςου και για τουσ άνδρεσ και για τισ γυναίκεσ, οι οποίοι πρζπει όλοι να βρίςκονται ςτον κυρίωσ
Ραό και από εκεί να ςυμμετζχουν ςτθν λατρευτικι πράξθ. Αυτι είναι θ διδαςκαλία και θ τάξθ
τθσ Εκκλθςίασ μασ. Για πρακτικοφσ όμωσ λόγουσ (καλλιζργεια ιερατικϊν κλίςεων - προετοιμαςία
υποψθφίων κλθρικϊν, αποφυγι ςκανδαλιςμοφ των «αςκενϊν τθ πίςτει» ι και κακοπροαίρετων
από τθν παρουςία γυναικϊν ςε ζναν απομονωμζνο χϊρο κοντά ςτον ιερζα, απόςταςθ των
γυναικϊν από τα άγια τισ θμζρεσ τθσ περιόδου για λόγουσ ςεβαςμοφ κ.ά.) ζχει κακιερωκεί θ
είςοδοσ ανδρϊν κυρίωσ ςτο Άγιο Βιμα.
Σα άμυια σψμ κληπικώμ

Για κάκε βακμό τθσ ιερωςφνθσ υπάρχουν διαφορετικά άμφια. Υριν φορζςει το κάκε άμφιο,
ο κλθρικόσ λζει τθν αντίςτοιχθ ευχι, θ οποία εκφράηει και τον ξεχωριςτό ςυμβολιςμό του κάκε ι.
αμφίου.
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Σα άμυια σξτ διακόμξτ

1. Χτιχάριο
2. Επιμάνικα
3. Σράριο

Σα άμυια σξτ οπεςβτσέπξτ

1. Χτιχάριο
2. Επιμάνικα
3. Επιτραχιλιο
(πετραχιλι)
4. Ηϊνθ
5. Φαιλόνιο
6. (+ επιγονάτιο)

Σα άμυια σξτ εοιςκόοξτ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Χτιχάριο
Επιμάνικα
Επιτραχιλιο (πετραχιλι)
Ηϊνθ
Χάκκοσ
Επιγονάτιο
Ωμοφόριο
(μικρό
και
μεγάλο)
(+ ςταυρόσ + εγκόλπιο +
ποιμαντορικι ράβδοσ + μίτρα)

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Υϊσ πρζπει να ςυμπεριφερόμαςτε ςτουσ ιερείσ;
2. Γιατί επιλζγει κανείσ να γίνει ιερζασ; Υοια (πρζπει να) είναι τα κίνθτρά του;
3. Είναι εφκολο ι δφςκολο να είναι κανείσ (ςιμερα) ιερζασ; Γιατί;
4. Χυηθτείςτε ςε ομάδεσ και ςκεφτείτε υποκετικά: Χασ καλεί ο επίςκοποσ αφριο και ςασ
προτείνει να χειροτονθκείτε ιερείσ. Χκεφτείτε επιχειριματα για να δεχκείτε ι για να αρνθκείτε
τθν πρόταςι του.
5. Πελετιςτε το παραπάνω κείμενο, με τίτλο «Σ παπάσ μασ» και ςυηθτιςτε: εςείσ πϊσ
κζλετε τον ιερζα τθσ ενορίασ ςασ;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«καὶ ἐξελέξαντο τέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου,
καὶ Υίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Σίμωνα καὶ Παρμενᾶν
καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα,
οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν Ἀποστόλων
καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας»

«Διάλεξαν τον Χτζφανο, άνκρωπο γεμάτο πίςτθ και Άγιο Υνεφμα·
επίςθσ το Φίλιππο, τον Υρόχορο, το Ρικάνορα, τον Ψίμωνα, τον Υαρμενά
και το Ρικόλαο από τθν Αντιόχεια που προθγουμζνωσ είχε προςχωριςει ςτον Λουδαϊςμό.
Αυτοφσ τουσ ζφεραν μπροςτά ςτουσ Αποςτόλουσ,
που προςευχικθκαν κι ζβαλαν τα χζρια τουσ ςτα κεφάλια των εφτά». (Υρ. 6, 5-6)
Παπάλληλα κείμεμα:
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1. Αοό σξ Γεπξμσικό: Σξ οαπάδειγμα σξτ ιεπέα σξτ Φπιςσξύ ελκύει σξμ ιεπέα
σψμ ειδώλψμ

Σ Αββάσ Πακάριοσ ο Αιγφπτιοσ, που ιταν ιερομόναχοσ είχε κάποιον υποτακτικό που ιταν
νζοσ ςτθν θλικία. Πία μζρα ανζβαιναν να πάνε ςτθν ςκιτθ που τουσ περίμεναν άλλοι μοναχοί. Σ
μακθτισ, ωσ πιο νζοσ ςτθν θλικία, βάδιηε πιο γριγορα. Ξακϊσ ζτρεχε ςυνάντθςε ζναν ιερζα των
ειδϊλων. Πόλισ τον είδε, του φϊναξε: «Υοφ πθγαίνεισ, οπαδζ του διαβόλου;» Αυτόσ κφμωςε
και τον ξυλοκόπθςε. Σ ιερζασ των ειδϊλων κακϊσ κατζβαινε προσ τα κάτω ςυνάντθςε τον
Πακάριο. Αυτόσ τον χαιρζτθςε και του λζει: «Πακάρι, ευλογθμζνε, να ςωκείσ». Ψότε ο ιερζασ
των ειδϊλων ςταμάτθςε και του λζει: «Ψι καλό είδεσ ςε μζνα και μου μίλθςεσ ζτςι;». Ξαι ο
Πακάριοσ του απάντθςε ότι τον είδε κουραςμζνο. Ξαι ο ιερζασ των ειδϊλων εντυπωςιαςμζνοσ
από τθν αγάπθ του ιερζα τθσ πίςτθσ τον ακολοφκθςε και ζγινε χριςτιανόσ και μοναχόσ ςτθ ςκιτθ
του Αγίου Πακαρίου.
2. Ο Ϊγιξρ Ιψάμμηρ ξ Φπτςόςσξμξρ για σξτρ ιεπείρ:

«Ασ ακοφςουν τοφτο όςοι περιφρονοφν τουσ ιερείσ. Ασ μάκουν να μθν κατακρίνουν, οφτε
ευκφνεσ να ηθτοφν απ’ αυτοφσ, αλλά να υποτάςςονται κακϊσ αρμόηει. Χυ μεν τθ ηωι του ιερζωσ,
και αν ζνασ είναι φαφλοσ και απρόςεκτοσ, δεν γνωρίηεισ, αυτόσ όμωσ ο Δαβίδ γνϊριηε με
ακρίβεια όλα όςα ζπραξε ο Χαοφλ και εν τοφτοισ εςζβετο τθν από το Κεό δοςμζνθ εξουςία και
δεν τον ςκότωςε ςτθ ςπθλιά που είχε τθν ευκαιρία να το κάμει. Δεν επιτρζπεται οφτε
δικαιολογείται να περιφρονείσ τουσ προεςτϊτεσ και τουσ λόγουσ τουσ και το λζει ο Χριςτόσ ζτςι:
«Χτθν κακζδρα του Πωυςι κάκιςαν οι Γραμματείσ και οι Φαριςαίοι. Τλα όςα κα πουν ςε ςασ να
πράττετε. Χφμφωνα όμωσ με τα ζργα τουσ να μθν πράττετε» (Πατκ. 21, 2-3).
«Ψι είναι ο ιερζασ; Είναι άγγελοσ του Κεοφ. Πιπωσ είναι δικά του αυτά που λζει; Αν τον
περιφρονείσ, δεν περιφρονείσ αυτόν, αλλά το Κεό που τον χειροτόνθςε. Αλλά, λεσ, από ποφ
φαίνεται ότι ο Κεόσ τον χειροτόνθςε; Αλλά αν δεν ζχεισ αυτι τθν πεποίκθςθ, θ ελπίδα ςου είναι
χωρίσ περιεχόμενο. Γιατί αν δεν κάνει τίποτε ο Κεόσ δι’ αυτοφ, οφτε βάπτιςμα ζχεισ, οφτε
μετζχεισ ςτα μυςτιρια, οφτε δζχεςαι ευλογίεσ: άρα δεν είςαι οφτε χριςτιανόσ. Ψότε, λοιπόν, λεσ,
όλουσ τουσ χειροτονεί ο Κεόσ και τουσ αναξίουσ; Σ Κεόσ δεν τουσ χειροτονεί όλουσ, αλλά
ενεργεί με όλουσ, ακόμα κι αν αυτοί είναι ανάξιοι, για να ςωκεί ο λαόσ».
(Άγιοσ Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ, Σμιλία Β’ εισ Ψιμόκεον )
3. Ο οαοάρ μαρ

«Αν είναι ενεργθτικόσ, τον κεωροφμε υπερβολικά κουρδιςμζνο. Αν είναι ιρεμοσ, τον
κεωροφμε τεμπζλθ. Αν ζχει γκρίηα μαλλιά, τον κεωροφμε γζρο. Αν είναι νζοσ, λζμε πωσ δεν ζχει
εμπειρία. Αν κζλει να κάνει αλλαγζσ, τον κεωροφμε επαναςτάτθ. Αν δεν κζλει, λζμε πωσ δεν
παίρνει πρωτοβουλίεσ. Αν κθρφττει κατά τθσ αμαρτίασ, τον κεωροφμε φανατικό. Αν δεν το κάνει,
λζμε πωσ είναι κοςμικόσ. Αν χρθςιμοποιεί κινιςεισ των χεριϊν όταν εκφράηεται, τον κεωροφμε
θκοποιό. Αν παραμζνει ακίνθτοσ, τον κεωροφμε ξφλινο. Αν υψϊνει τθν φωνι του, λζμε πωσ
φωνάηει πολφ. Αν δεν υψϊνει τθν φωνι του, τον κεωροφμε μονότονο. Αν είναι ςτο ςπίτι του,
λζμε πωσ πρζπει να είναι ζξω επιςκεπτόμενοσ ενορίτεσ. Αν κεακεί ςτο δρόμο, λζμε πωσ κα
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πρζπει να είναι κλειςμζνοσ μζςα, ετοιμάηοντασ το κιρυγμά του. Αν επιςκζπτεται τουσ
πτωχοφσ, κεωροφμε ότι ςπαταλά χριματα. Αν επιςκζπτεται πλουςίουσ, λζμε πωσ κάνει χατίρια.
Κεζ μου, δϊςε ςτον παπά μασ υπομονι!»
4. Απφιμ. Καλλιμίκξτ Ματπξλέξμσξρ, Σα φέπια σξτ Ιεπέα ςση ζψή μαρ!

Τταν ζμπαινε ςτο Ραό τθσ Λερουςαλιμ θ Υαναγία μασ, κρατϊντασ ςτθν αγκαλιά τθσ βρζφοσ
40 θμερϊν τον Λθςοφ, μαηί με τισ άλλεσ μθτζρεσ που ζρχονταν εκεί για να κακαριςτοφν μετά τον
τοκετό και να παρουςιάςουν τα πρωτότοκά τουσ παιδιά, κανζνασ δεν μποροφςε να διακρίνει
κάτι το ξεχωριςτό ς’ αυτό το παιδί! Πόνο ζνασ, ο πρεςβφτθσ Χυμεϊν, ειδοποιθμζνοσ από το Άγιο
Υνεφμα, ζτρεξε να υποδεχτεί Εκείνον που τόςα χρόνια περίμενε πρϊτα να δει με τα ςωματικά
του μάτια κι ζπειτα να πεκάνει…
Θ πολυπόκθτθ ςτιγμι είχε φτάςει! Υιρε ςτα χζρια του το βρζφοσ, τον Λθςοφ, και ηιτθςε από
το Κεό τϊρα πια να πεκάνει, αφοφ είδαν τα μάτια του το ςωτιρα όλου του κόςμου, το Χριςτό!
Ξι αυτι θ ςυγκλονιςτικι ςτιγμι ηωντανεφει ςτο διάβα των αιϊνων κάκε φορά που ζνα
αντρόγυνο φζρνει ςτο Ραό το νεογζννθτο παιδί τθσ, για να “ςαραντίςει” όπωσ λζμε, για να
διαβάςει, δθλαδι, ο ιερζασ ειδικζσ ευχζσ ςτθ μθτζρα του παιδιοφ και να πιάςει ςτα χζρια του,
όπωσ και τότε ο Υρεςβφτθσ Χυμεϊν, το μικρό παιδί…
Χτα χζρια του Λερζα! Αλικεια, ζχετε ποτζ αναρωτθκεί πόςο μεγάλθ ςχζςθ ζχει θ ηωι μασ με
τα χζρια του ιερζα; Θ πρϊτθ ζξοδοσ του νεογζννθτου παιδιοφ από το ςπίτι του γίνεται τθν θμζρα
του ςαραντιςμοφ. Ψο παιδί μασ κάνει τθν πρϊτθ επίςκεψι του ςτο ςπίτι του Συράνιου Υατζρα
Ψου! Εκεί κα το πρωτοπιάςει ο ιερζασ ςτα χζρια του και κα το οδθγιςει ςτον πρϊτο του
εκκλθςιαςμό. Κα το βάλει μπροςτά ςτισ εικόνεσ του τζμπλου, μετά μζςα ςτο Λερό Βιμα, αν είναι
αγόρι. Κα εκφωνιςει τα λόγια του Χυμεϊν “Ρυν απολφεισ με Δζςποτα” και κα το παραδϊςει
ςτθ μθτζρα του.
Αργότερα, πάλι κα φζρει θ μθτζρα το παιδί ςτο Ραό. Ψϊρα για τθ βάφτιςι του, τθ δεφτερθ
γζννα του από τθν κολυμβικρα, τθν κοιλιά τθσ άλλθσ Πάνασ, τθσ Εκκλθςίασ! Υάλι κα πιάςει ςτα
χζρια του το παιδί ο ιερζασ, να το αλείψει με λάδι αρχικά, να το βαπτίςει ςτο νερό, να το ντφςει,
να το κουρζψει, να το χρίςει, τζλοσ, με το άγιο Χρίςμα, δίνοντάσ του τα χαρίςματα του Αγίου
Υνεφματοσ, αναδεικνφοντάσ το γνιςιο παιδί τθσ Εκκλθςίασ.
Χτθ ςυνζχεια, όχι μόνο τρεισ φορζσ, όπωσ πολφ λανκαςμζνα πιςτεφουν και κάνουν μερικοί,
αλλά πολλζσ φορζσ, πάλι ζχοντασ ςτο χζρι του τθ λαβίδα κα του μεταδίδει τθ κεϊκι τροφι… Ψο
Χϊμα και το Αίμα του Χριςτοφ κι όχι το μελάκι ι το χρυςό δοντάκι, όπωσ πάλι εντελϊσ ανόθτα
λζνε κάποιοι ςτα παιδιά, αλλά τον ίδιο το Χριςτό, ολοηϊντανο, κα βάηει με το τίμιο χζρι του ο
ιερζασ ςτο ςτόμα του παιδιοφ, για να ςυγχωροφνται οι αμαρτίεσ του και να ηει αιϊνια! Γιατί
τζτοια είναι αυτι θ ηωι, θ νζα ηωι που πιρε με το βάπτιςμα, αιϊνια! Χωρίσ τζλοσ, χωρίσ
θμερομθνία λιξεωσ!
Ξι όςο κα μεγαλϊνει κα το μάκει ο νονόσ ι θ νονά του, ότι όταν κα λερϊςει με τισ αμαρτίεσ,
τισ κακίεσ, τισ ηιλειεσ, τα ψζματα, τισ κλεψιζσ, τθσ ψυχισ το λευκό φόρεμα, που απζκτθςε με τθ
Βάπτιςι του, τότε πάλι κα τρζξει ςτον ιερζα! Για να του ομολογιςει τα ςφάλματά του, με
ειλικρίνεια και μετάνοια πραγματικι, για ν’απλϊςει πάλι κι εκείνοσ μετά με το χζρι του το
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πετραχιλι πάνω του, να του διαβάςει τθ ςυγχωρθτικι ευχι, να τον ςκεπάςει ολόκλθρο θ Χάρθ
του Κεοφ!
Τταν ζρκει θ ευλογθμζνθ ϊρα του γάμου, πάλι ο ιερζασ κα πιάςει τα χζρια των νζων πια κι
ϊριμων παιδιϊν μασ, κα τα ευλογιςει εξ ονόματοσ του ίδιου του Χριςτοφ, Εκείνου που φζρνει
τον ζνα ςτον άλλο κοντά και ενϊνει τα διαιρεμζνα και κα τα ενϊςει ςφιχτά, τόςο ςφιχτά, ϊςτε
κανζνασ να μθν μπορεί να μπει ανάμεςά τουσ, κανζνασ να μθν μπορεί να χωρίςει αυτό το
αντρόγυνο. Πε τα χζρια του πάλι κα ςτεφανϊςει το γαμπρό και τθ νφφθ, για τον αγϊνα που
ζκαναν να φκάςουν αγνοί μζχρι το γάμο, κα τουσ δϊςει αργότερα να πιουν κραςί από το κοινό
ποτιρι, με τα χζρια του φςτερα κα τουσ ςφρει ςτο χορό του Θςαΐα, ςτο χορό τθσ γαμιλιασ
χαράσ! Ξαι λίγο πριν τελειϊςει το μυςτιριο του γάμου, πάλι με τα χζρια του κ’αναλάβει τα
ςτζφανά τουσ και κα χωρίςει τα χζρια τουσ, βάηοντασ ανάμεςά τουσ το Ευαγγζλιο, δείχνοντάσ
τουσ ταυτογχρόνωσ, ότι μόνο αν ο Χριςτόσ παραμζνει ανάμεςά τουσ κι αγωνιςτοφν για να
εφαρμόηουν όλεσ τισ θμζρεσ τθσ ηωισ τουσ το λόγο Ψου, κ’ αξιωκοφν να πάρουν και τα ςτεφάνια
του Υαραδείςου, τθ μεγάλθ κείνθ θμζρα και τθν επιφανι!
Ξι αν το παιδί μασ δεν πάρει το δρόμο του γάμου κι αποφαςίςει να αφιερωκεί “ψυχι τε και
ςϊματι” ςτο Κεό, τότε πάλι ςτα χζρια του Λερζα κα δϊςει τρεισ φορζσ το ψαλίδι για τον κείρει
μοναχό! Ψα χζρια του ιερζα κα τον ντφςουν τα μοναχικά ενδφματα! Ξι αν προχωριςει και ςτθν
ιεροςφνθ, τα χζρια του Αρχιερζα τϊρα κα του μεταδϊςουν τθ Χάρθ του Υαναγίου Υνεφματοσ,
που κεραπεφει τα αςκενι και τα ελλείποντα αναπλθρϊνει! Κα τον ντφςουν τα ιερατικά άμφια,
κα του παραδϊςουν ςτα δικά του χζρια τθν “καλιν παρακατακικθν”, το Χϊμα του Χριςτοφ, που
κα του ηθτιςει ο ίδιοσ ο Χριςτόσ τθν θμζρα τθσ δευτζρασ Υαρουςίασ Ψου!
Ψζλοσ, όταν κα ζρκει θ ϊρα να κλείςουμε κι εμείσ τα μάτια μασ εδϊ ςτθ γθ και να τ’
ανοίξουμε ςτθν άλλθ ηωι, ςτθν ποκεινι μασ πατρίδα, πάλι ο ιερζασ κα πάρει με τα χζρια του το
χϊμα να ραντίςει το άψυχο πια ςϊμα μασ, λζγοντασ τα λόγια του ίδιου του Κεοφ “γθ ει και εισ
γθν απελεφςθ”, χϊμα είςαι δθλαδι και πάλι ςτο χϊμα γυρνάσ, κα ρίξει πάνω μασ το λάδι θ το
κραςί και κα βάλει ςτο ςτόμα μασ ζναν κζρινο μικρό ςταυρό, για να βρεκεί ςτα χείλθ μασ θ καλι
απολογία όταν κα ςυναντιςουμε τον Ξφριό μασ Λθςοφ Χριςτό…
Υόςο μεγάλθ ςτ’ αλικεια ςθμαςία δεν ζχουν για τθ ηωι μασ, και τθν εδϊ και τθν πζρα του
τάφου, τα χζρια του Λερζα! Γι’ αυτό να τα φιλοφμε ευλαβικά! Ρα τα αςπαηόμαςτε
αναλογιηόμενοι κάκε φορά τα πάρα πολλά που χρωςτοφμε ς’ αυτά τα χζρια!
Ξαι να προςευχόμαςτε για τουσ ιερείσ μασ και για τουσ αρχιερείσ μασ αδελφοί! Τπωσ κι
εκείνοι υψϊνουν νφχτα και θμζρα τα χζρια τουσ ςτισ δικζσ τουσ προςευχζσ και μεταφζρουν τισ
προςευχζσ μασ ςτο Κεό, τα αιτιματά μασ, τα βάςανά μασ, τα προβλιματά μασ, το κακετί που
μασ απαςχολεί, ζτςι κι εμείσ να μθν ξεχνάμε να ηθτάμε γι’αυτοφσ το φωτιςμό, τθ δφναμθ, τθ
χάρθ, τθν προςταςία του Κεοφ… Γιατί μεγάλο ζργο και βαρφ αναλογεί ςτον κακζνα τουσ!
Ξι ακόμθ, να προςευχόμαςτε ν’ αναδεικνφει κι άλλουσ εργάτεσ ςτον αμπελϊνα Ψου ο Ξφριόσ
μασ, γιατί ο κεριςμόσ είναι πολφσ και οι εργάτεσ ολίγοι! Γιατί οι χϊρεσ είναι ζτοιμεσ για κεριςμό,
γιατί διψάνε οι ψυχζσ των ανκρϊπων για Χριςτό, γιατί κι άλλα πρόβατα ζχει, που δεν ζχουν
ακόμθ ποιμζνα, γιατί είναι ζτοιμο το δείπνο Ψου ςτθ Βαςιλεία των ουρανϊν και πρζπει να
γεμίςουν όλεσ οι κζςεισ!
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(Υθγι: papakallinikos.wordpress.com)
5. Αγίξτ Νικξλάξτ (Βελιμίπξβισρ), Απφιεοιςκόοξτ Αφπίδξρ, «Σξ φέπι σξτ
οαοά»

Σ ιερζασ ςασ μπορεί να είναι μόλισ 25 χρονϊν. Πα θ ιερωςφνθ του είναι από καταβολισ
κόςμου. Τταν, λοιπόν, του αςπάηεςτε το χζρι, προςκυνάτε τθν ιερωςφνθ του, που φκάνει
διαδοχικά από τον Χριςτό και τουσ Αποςτόλουσ μζχρι τον ιερζα ςασ.
Τταν φιλάτε το χζρι του παπά ςασ, φιλάτε ολόκλθρθ τθν αλυςίδα των οςίων και αγίων
ιερζων και ιεραρχϊν, από τουσ Αποςτόλουσ μζχρι ςιμερα. Αςπάηεςτε και προςκυνάτε τον Άγιο
Λγνάτιο τον Κεοφόρο, τον Άγιο Ρικόλαο, τον Άγιο Χάββα και όλουσ τουσ «επιγείουσ αγγζλουσ και
ουρανίουσ ανκρϊπουσ», που όταν ιταν ςτθ γθ κοςμοφςαν τθν Εκκλθςία και τϊρα ςτολίηουν τον
ουρανό. Ρα αςπάηεςτε λοιπόν το χζρι του ιερζα που ςασ ευλογεί. Είναι ευλογθμζνο από τον
Κεό. Πε τθν χάρθ τθσ Λερωςφνθσ. Ρα το φιλάτε το χζρι του ιερζα ςασ. Τςο νζοσ και αν είναι. Ξαι
να τον ακοφτε.
Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Ο Γεδεϊν» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά: Ευγενία
Ψιλιηζνκο – Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο
ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=J6do-mvY4UE
-θ θλεκτρονικι παρουςίαςθ «Ζνασ Άγιοσ κλθρικόσ: Ο Άγιοσ Νικόλαοσ» ςε κόμικσ (ζκδοςθ:
Σ.Χ.Α. «ΟΩΔΛΑ» - δθμιουργία ppt: π. Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ)
-ζνα βίντεο από χειροτονία κλθρικοφ

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Σα άμυια σξτ Ιεπέα μαρ
Υαρουςιάςτε ςτα παιδιά τα άμφια του πρεςβυτζρου. Δείξτε τουσ ξεχωριςτά το κακζνα.
Εξθγείςτε με απλά λόγια τον ςυμβολιςμό, χωρίσ πολλζσ λεπτομζρειεσ. Αν είςτε λαϊκόσ, ηθτιςτε
από τον ιερζα να παρουςιάςει τθν ιερατικι ςτολι ι και να τθν φορζςει μπροςτά ςτα παιδιά.
2. Κασαςκετή: Νσύμξτμε σξμ Ιεπέα!
Χρωματίςτε τα άμφια του πρεςβυτζρου από τθ ςχετικι χαρτοκοπτικι δραςτθριότθτα (βλ.
βοθκθτικό υλικό). Ξατόπιν ηθτιςτε από τα παιδιά να ντφςουν τον ιερζα, φορϊντασ του με τθ
ςειρά τα ιερά άμφια. Για οικονομία χρόνου, προτιμιςτε θ εργαςία αυτι να γίνει ςε ομάδεσ των
τριϊν ι τεςςάρων. Απαραίτθτα υλικά: φωτοτυπίεσ των ςχεδίων, χρϊματα, ψαλίδια, κόλλεσ.
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3. «Αλλξύ ξ οαοάρ, αλλξύ σα πάςα»
Σ διάκονοσ, ο πρεςβφτεροσ και ο επίςκοποσ μπζρδεψαν τισ αποςκευζσ τουσ. Ασ τουσ
βοθκιςουμε να ξαναβροφν τα άμφιά τουσ, δίνοντασ ςτον κακζνα το δικό του! Υϊσ; Ζχουμε τρεισ
φωτογραφίεσ: ενόσ Επιςκόπου, ενόσ Υρεςβυτζρου και ενόσ Διακόνου. Επίςθσ, ςε μικρά
ανακατεμμζνα χαρτονάκια τισ ονομαςίεσ των αμφίων. Ψα παιδιά κα πρζπει να δϊςουν ςε
κάκζναν από τουσ κλθρικοφσ των τριϊν βακμϊν τα άμφιά του. (Χθμείωςθ: Χτιχάριο ι επιμάνικα
γράφουμε ςε τρία χαρτονάκια κ.ο.κ.)
4. τμέμσετνη αοό σξμ Ιεπέα σηρ Εμξπίαρ μαρ
Ετοιμαςτείτε να πάρετε ςυνζντευξθ από τον Λερζα τθσ Ενορίασ ςασ.
α. Επιλζξτε το κζμα τθσ ζρευνασ ι τθσ ςυνζντευξισ ςασ.
β. Διαμορφϊςτε τα ερωτιματα.
γ. Εξοπλιςτείτε με τα απαραίτθτα… ςφνεργα (ςθμειωματάριο, ερωτθματολόγια,
δθμοςιογραφικό καςετοφωνάκι κτλ.)
δ. Ξαταγράψτε τισ απαντιςεισ.
ε. Δθμοςιεφςτε τθ ςτθν εφθμερίδα τοίχου ι ςτο εντυπάκι τθσ ςυντροφιάσ ςασ.
5. «Υξβάμαι... κι ξ Θεόρ βξηθόρ!»
Ηθτιςτε από κάκε παιδί ςτο φφλλο εργαςίασ «Ψι ςε τρόμαξε;» (βλ. βοθκθτικό υλικό) να
ηωγραφίηει κάτι που φοβάται (πρόςωπο, ηϊο, κατάςταςθ κτλ.) ι νιϊκει να ξεπερνάει τισ
δυνάμεισ του και για το οποίο κα ικελε τθ βοικεια του Κεοφ!

τμοεπάςμασα:
Ριϊκουμε ςυχνά αδφναμοι μπροςτά ςτουσ κινδφνουσ! Ψρομάηουμε εφκολα! Φοβόμαςτε
πωσ δεν κα τα καταφζρουμε ςτα μακιματα, ςτισ ςτενοχϊριεσ, ςε κάποια δφςκολθ
ςτιγμι!
εχνάμε όμωσ πωσ ο Κεόσ μασ είναι Υαντοδφναμοσ και μασ βοθκάει να ξεπερνάμε τθ
δικι μασ αδυναμία, όπωσ βοικθςε τουσ Λςραθλίτεσ με αρχθγό τον Ξριτι Γεδεϊν να
νικιςουν τρομεροφσ εχκροφσ.
Φτάνει να Ψου δείχνουμε απόλυτθ εμπιςτοςφνθ και να ηθτάμε εμείσ τθ βοικειά Ψου!
Σ Κεόσ καλεί, όπωσ τότε το Γεδεϊν, τουσ ιερείσ να ποιμάνουν το λαό Ψου και τουσ
ςτθρίηει με τθ Χάρθ Ψου, καλφπτοντασ τισ αδυναμίεσ τουσ και ςυμπλθρϊνοντασ τισ
ελλείψεισ τουσ!

Πηγέρ τλικξύ:
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- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Υαιχνίδι –τ. Βϋ. Χυναντιςεισ παιδιϊν
προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Βοθκθτικό υλικό για τον Ξατθχθτι, Οευκάδα 2012
- «Είπαμε...» Ξατθχθτικό υλικό παιδικϊν ςυντροφιϊν Δθμοτικοφ Ενορίασ Υροφιτθ Θλία Υαγκρατίου Λ.
Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν (2002-2003)
- «Υαραδείςου νοςταλγοί». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2012
- π. Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ, Εκκλθςιαςτικό Πουςείο Λ. Π. Φανερωμζνθσ Οευκάδοσ: Χταυροδρόμι τοπικισ
Λςτορίασ και Εκκλθςιαςτικισ Ψζχνθσ (ανζκδοτθ εργαςία)
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τμάμσηςη 17η
Ημεπξμημία: 16 – 17 Υεβπξταπίξτ 2013

Ο Θεόρ δίμει δύμαμη ς’ όοξιξμ Σξμ αγαοάει

Δαβίδ και Γξλιάθ!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι αφιγθςθ για το Δαβίδ και το Γολιάκ
2. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι ο πιςτόσ ςτο Κεό και ταπεινόσ άνκρωποσ ελκφει τθ Χάρθ του
Κεοφ, ο Σποίοσ απεχκάνεται τθν υπερθφάνεια
3. Ρα κατανοιςουν τθν αξία τθσ ταπείνωςθσ που είναι δϊρο του Κεοφ και ότι αιτίεσ τθσ
αμαρτίασ είναι ο εγωιςμόσ και θ υπερθφάνεια
4. Ρα κατανοιςουν ότι θ ταπείνωςθ είναι αρετι, παρά το εγωκεντρικό πνεφμα τθσ εποχισ μασ

Αυήγηςη:
i. Αϋ Βας. 15,1 – 17,54

ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 230 -243

ύμσξμα ςφόλια:
Σ Κεόσ ευλόγθςε τον ταπεινό και γεμάτο αγάπθ για το Κεό Δαβίδ και τον ανζδειξε από ζνα
απλοϊκό τςοπανόπουλο - το τελευταίο ςτο ςπίτι του πατζρα του, όπωσ ο ίδιοσ ομολογεί- ςε
δοξαςμζνο νικθτι και αργότερα, Υροφιτθ και Βαςιλιά του λαοφ Ψου. Αντίκετα, ο υπεριφανοσ
και βλάςφθμοσ Γολιάκ τιμωρικθκε για τθν ζπαρςθ και τθν αλαηονεία του.
Θ υπερθφάνεια μασ κάνει κακοφσ, μασ οδθγεί ςτθν αφξθςθ του εγωιςμοφ, ςτο να μθν
πιςτεφουμε ςτο Κεό, γιατί κεωροφμε ότι μποροφμε να πετφχουμε ςτθ ηωι μασ τα πάντα χωρίσ
τθ βοικεια του Κεοφ. Ψυφλωνόμαςτε τόςο, ϊςτε να μθν αγαποφμε οφτε τουσ δικοφσ μασ
φίλουσ. εχωρίηουμε από τθν ομάδα, κλεινόμαςτε ςτον εγωιςμό και τθ φιλαυτία μασ και
οδθγοφμαςτε ςτθν απομόνωςθ.
Είναι ςπουδαίο να είμαςτε ταπεινοί ςτθ ηωι μασ, να λζμε τθ γνϊμθ μασ, χωρίσ να
κεωροφμε τουσ εαυτοφσ μασ ωσ αυκεντίεσ, να μθν νομίηουμε ότι εμείσ είμαςτε οι καλφτεροι κι
όλοι οι άλλοι κατϊτεροι από μασ, να κάνουμε υπομονι ςτισ δοκιμαςίεσ μασ και να μθν κζλουμε
να επιβάλλουμε τθ γνϊμθ μασ ςτουσ άλλουσ αν δεν είναι ςωςτι. Ψαπεινόσ δεν είναι αυτόσ που
δεν μιλά, αλλά αυτόσ που ξζρει πότε να μιλιςει.

190

Θ αξιοπρζπεια δεν είναι υπερθφάνεια, αλλά θ ανάγκθ του ανκρϊπου να ςτζκεται με
ςοβαρότθτα και αυτοςεβαςμό ςτθ ηωι του
Ψαπείνωςθ δεν ςθμαίνει να είμαςτε τελευταίοι, αλλά να μθν ζχουμε άγχοσ για να
πετφχουμε.
Ψο να μζνουμε ταπεινοί κάκε φορά που πετυχαίνουμε κάτι και να ηθτοφμε τθ βοικεια του
Κεοφ πριν από κάκε κόπο και προςπάκεια μασ δίνει τθ δυνατότθτα να χαιρόμαςτε, κακϊσ και να
μθν απελπιηόμαςτε αν κάτι δεν πάει καλά
Θ υπερθφάνεια μασ κάνει να μθν ζχουμε αγάπθ και να περιφρονοφμε τουσ άλλουσ. Θ
ταπείνωςθ μασ βοθκά ςτθ ςυνεργαςία
Θ ταπείνωςθ είναι το φάρμακο κατά τθσ φιλαυτίασ, τθσ υπερβολικισ αγάπθσ προσ τον
εαυτό μασ και μόνο, αγνοϊντασ το Κεό και τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Ψθσ φιλαυτίασ που ο
απόςτολοσ Υαφλοσ αναφζρει ςαν το πρϊτο πάκοσ και ζτςι είναι. Γιατί είναι θ μθτζρα όλων των
πακϊν και των κακϊν. Από τα μεγαλφτερα πάκθ που κυριεφουν τθν ψυχι μασ. εκίνθςε από τον
Υαράδειςο, μασ ζβγαλε από τθν αγάπθ του Κεοφ, μασ ςυνοδεφει μζχρι και ςιμερα.
Θ ταπείνωςθ είναι θ πιο μεγάλθ από όλεσ τισ αρετζσ, το δζνδρο τθσ ηωισ που ανεβαίνει ςε
φψοσ, που βοθκάει τον αμαρτωλό ν’ αναγνωρίηει τα ςφάλματα του. Σ ταπεινόσ άνκρωποσ είναι
και ο άνκρωποσ τθσ αγάπθσ και τθσ μετάνοιασ. Αυτζσ οι τρεισ αρετζσ, μοιάηουν με τουσ κρίκουσ
μιασ αλυςίδασ που είναι αδιάςπαςτα ενωμζνοι μεταξφ τουσ. Είναι οι αρετζσ που απαραίτθτα
κοςμοφν τθ ηωι των Αγίων μασ.
Σ Χριςτόσ είναι το τελειότερο και ανυπζρβλθτο παράδειγμα ταπείνωςθσ και αυτοκυςίασ!
Πψρ ξ Φπιςσόρ σαοείμψςε σξμ εατσό Σξτ:

Κεωρϊντασ τον εαυτό Ψου κατϊτερο από τουσ άλλουσ
Φροντίηοντασ για τα ςυμφζροντα των άλλων
Αν και ιταν Κεόσ ζγινε άνκρωποσ (λαβϊν μορφι δοφλου)
Ωπακοφοντασ ςτον Υατζρα μζχρι ςταυρικοφ κανάτου

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Υϊσ κατόρκωςε ο μικρόςωμοσ και αδφναμοσ Δαβίδ να νικιςει το Γολιάκ;
2. Υοια ιταν τα ελαττϊματα του Γολιάκ και, αντίκετα, τα χαρίςματα του Δαβίδ;
3. Υόςο κακό κάνει θ υπερθφάνεια;
4. Υόςο μασ βοθκά θ ταπείνωςθ ςτθ ηωι μασ;
5. Υϊσ μποροφμε να είμαςτε ταπεινοί ςτθ ηωι μασ;
6. Υόςο εφκολο είναι να αγωνίηεται κανείσ για τθν ταπείνωςθ ςε μια εποχι που καλλιεργεί
τον εγωιςμό και τθν ιδιοτζλεια;
7. Χχολιάςτε τθ φράςθ: «Σ Κεόσ υπερθφάνοισ αντιτάςςεται, ταπεινοίσ δε δίδωςι χάριν».

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
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"Μηδέν κατὰ ἐρίθειαν ἤ κενοδοξίαν, ἀλλά τῆ ταπεινοφροσύνῃ, ἀλλήλους
ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν. μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλά καὶ τὰ ἑτέρων
ἕκαστος. τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν, ὅ καὶ ἐν Φριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῆ Θεοῦ
ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμόν ἡγήσατο τό εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ' ἑαυτόν ἐκένωσεν, μορφήν
δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι ερεθεὶς ὡς ἄνθρωπος
ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ. διὸ καί ὁ
Θεὸς αὐτόν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ
ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καί ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα
γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Φριστός εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός".

«Πθν κάνετε τίποτε από ανταγωνιςμό ι από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροςφνθ ασ κεωρεί
ο κακζνασ ανϊτερό του τον άλλο. Ασ μθ φροντίηει ο κακζνασ ςασ μόνο για ό,τι ενδιαφζρει τον
ίδιο, αλλά και για ό,τι ωφελεί τουσ άλλουσ. Ρα υπάρχει μεταξφ ςασ το ίδιο φρόνθμα που είχε κι ο
Λθςοφσ Χριςτόσ, ο οποίοσ, αν και ιταν Κεόσ, δε κεϊρθςε τθν ιςότθτα του με το Κεό αποτζλεςμα
αρπαγισ, αλλά τα απαρνικθκε όλα, πιρε μορφι δοφλου κι ζγινε άνκρωποσ· και όντασ
πραγματικόσ άνκρωποσ, ταπεινϊκθκε κελθματικά υπακοφοντασ μζχρι κανάτου, και μάλιςτα
κανάτου ςταυρικοφ. Γι' αυτό και ο Κεόσ τον ανζβαςε πολφ ψθλά και του χάριςε το όνομα, που
είναι πάνω απ' όλα τα ονόματα. Ξι ζτςι, ςτο όνομα του Λθςοφ όλα τα επουράνια, τα επίγεια και
τα υποχκόνια κα προςκυνιςουν, και κάκε γλϊςςα κα ομολογιςει ότι Ξφριοσ είναι ο Λθςοφσ
Χριςτόσ, για να δοξάηεται ζτςι ο Κεόσ Υατζρασ».
(Φιλ. 2, 3-11)
Παπάλληλα κείμεμα:
Αββάρ Δψπόθεξρ:

«Θ τζλεια ταπείνωςθ είναι το ν’ αποδίδει κανείσ κάκε επιτυχία και κατόρκωμα του ςτθ Χάρθ
του Κεοφ. Αυτι είναι θ τζλεια ταπείνωςθ που ζχουν οι Άγιοι!»
Γέπξμσαρ Πξπυύπιξρ:

«Σ Χριςτόσ μόνο τθν ταπείνωςθ κζλει κι όλα τα άλλα κα τα κάνει θ Χάρθ Ψου!»
Ϊγιξρ Θεξυάμηρ ξ Ϋγκλειςσξρ:

«Είναι ευωδιά Χριςτοφ. Για χάρθ ςασ όλα κα τα ςυγχωριςει ο Κεόσ. Δε κα εξετάςει ςασ
ελλείψεισ που είχε ο αγϊνασ ςασ. Ενϊ χωρίσ ταπείνωςθ δε κα ςασ βοθκιςει. Πε το ταπεινό
φρόνθμα μπορεί ο άνκρωποσ να ςωκεί. Χωρίσ αυτό το ειςιτιριο δεν κα του επιτρζψουν να μπει
ςτο παράδειςο που είναι γεμάτοσ από ταπεινοφσ»
Η αγπιξκπεμμύδα

Αυτι τθν ωραία ιςτορία μασ διαςϊηει ο ςπουδαίοσ Φϊςοσ ςυγγραφζασ, Φιόντορ
Ρτοςτογιζφςκυ:
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Ιταν κάποτε μια γριά γυναίκα, θ οποία ςτθ ηωι τθσ δεν είχε κάνει κανζνα καλό. Τταν
πζκανε, ο άγγελόσ τθσ τθν πιγε ςτο κρόνο του Κεοφ, μα ςτο βιβλίο των πράξεϊν τθσ δεν υπιρχε
καμία καλοςφνθ κι ζτςι ο δρόμοσ τθσ ιταν για τθν κόλαςθ. Σ άγγελόσ τθσ ςτενοχωρικθκε
αφάνταςτα. Αναηιτθςε ςτισ πιο κρυφζσ ςθμειϊςεισ του βιβλίου του κακενόσ, μιπωσ και βρει
κάποια καλι πράξθ και αναγκάςει το Κεό που είναι γεμάτοσ αγάπθ να τθν πάρει ςτον
Υαράδειςο. Ψάχνοντασ, λοιπόν, βρικε ότι κάποτε όταν θ γριά ςκάλιηε τον κιπο τθσ, ιρκε ζνασ
ηθτιάνοσ που τθσ ηιτθςε ελεθμοςφνθ. Θ γριά δεν ικελε να δϊςει τίποτα, αλλά ο ηθτιάνοσ ιταν
πολφ επίμονοσ. Ψότε, αφοφ νευρίαςε, θ γριά τράβθξε μια αγριοκρεμμφδα και τθν πζταξε ςτο
ηθτιάνο, για να απαλλαγεί από τθν παρουςία του.
Σ άγγελοσ χάρθκε και είπε ςτο Κεό το ςυμβάν. Ψότε Αυτόσ του είπε: «Υάρε μια
αγριοκρεμμφδα κι αν μπορζςει θ γριά να κρατθκεί απ’ αυτιν και βγει από τθν κόλαςθ, ασ τθ
φζρεισ ςτον Υαράδειςο». Σ άγγελοσ χάρθκε αφάνταςτα, πιρε μια αγριοκρεμμφδα και
κατθφόριςε ςτθν κόλαςθ. Φϊτθςε ποφ βρίςκεται θ γριά και τθσ είπε τα ευχάριςτα. Θ γριά
καταχάρθκε και αρπάχτθκε από τθν αγριοκρεμμφδα που κρατοφςε ο Άγγελοσ και άρχιςε να
βγαίνει από τθν κόλαςθ.
Ψότε ςυνζβθ το εξισ παράδοξο. Από τα πόδια τθσ γριάσ άρχιςαν να κρεμιόνται κι άλλοι
κολαςμζνοι για να ξεφφγουν από τον τόπο τθσ βαςάνου. Τμωσ θ γριά άρχιςε να τουσ ςπρϊχνει
φωνάηοντασ: «Δικιά μου είναι θ αγριοκρεμμφδα, δεν ζχετε κζςθ μαηί μου!». Σ άγγελοσ τθν
παρακαλοφςε να δείξει αγάπθ, αλλά θ γριά ιταν αμετάπειςτθ. Ξλωτςοφςε τισ άλλεσ ψυχζσ και
φϊναηε! Ψότε θ αγριοκρεμμφδα ζςπαςε και θ γριά και όλεσ οι άλλεσ ψυχζσ ξαναγφριςαν ςτθν
κόλαςθ. Σ άγγελοσ λυπθμζνοσ ξαναγφριςε ςτον Υαράδειςο και ετοιμάςτθκε για ζνα νζο ταξίδι
ςτθ γθ κοντά ςε μια καινοφρια ψυχι. Κα τον ςυντρόφευε θ ελπίδα ότι αυτι θ ψυχι κα
μποροφςε να δείξει λίγθ αγάπθ, όςο κρατά μια αγριοκρεμμφδα. Σ Υαράδειςοσ άλλωςτε,
κερδίηεται για τόςο λίγο. Αρκεί να το κζλουμε!
Αγίξτ Ιψάμμξτ σξτ Φπτςξςσόμξτ, «Σαοείμξτ ςεατσόμ»

«Τςο ςπουδαίοσ είςαι, τόςο να ταπεινϊνεισ τον εαυτό ςου. Τταν ανζβεισ ψθλά, ζχεισ
ανάγκθ να αςφαλιςκείσ, για να μθν πζςεισ… Γιατί υπερθφανεφεςαι, αφοφ είςαι άνκρωποσ
ςυγγενισ με τθν γθ, ομοοφςιοσ με τθν ςτάχτθ και ςτθ φφςθ και ςτθ γνϊμθ και ςτθν επιλογι των
πραγμάτων (με ελεφκερθ απόφαςθ); Χιμερα είςαι πλοφςιοσ, αφριο φτωχόσ· ςιμερα υγιισ,
αφριο άρρωςτοσ· ςιμερα χαροφμενοσ, αφριο λυπθμζνοσ· ςιμερα μζςα ςε δόξα, αφριο
περιφρονθμζνοσ· ςιμερα ςε κατάςταςθ νεότθτασ, αφριο ςτα γθρατειά. Πιπωσ ςτζκεται τίποτε
από τα ανκρϊπινα ι μιπωσ αντικζτωσ μιμείται το δρόμο των ρευμάτων των ποταμϊν; Φάνθκε,
βζβαια, μαηί μασ, αλλά μασ εγκαταλείπει γρθγορότερα από τθν ςκιά. Γιατί, λοιπόν, ζχεισ
αλαηονεία, άνκρωπε, που είςαι ο καπνόσ, θ ματαιότθτα; Διότι ο άνκρωποσ ζγινε όμοιοσ με τθν
ματαιότθτα. Σι μζρεσ του είναι ςαν το χορτάρι. Παράκθκε το χορτάρι και το άνκοσ του ζπεςε
μαραμζνο».

Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
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- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Δαβίδ και Γολιάκ» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά:
Ευγενία Ψιλιηζνκο – Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο
ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=SZ4enovASR0
-Ακόμθ αφορμζσ ςυηιτθςθσ μπορεί να δϊςει θ παρουςίαςθ:
-«Μάκθμα από τισ αγριόχθνεσ»
Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Κάοξιξ ξμαδικό οαιφμίδι

Σ εγωιςτισ άνκρωποσ ξεχωρίηει και απομονϊνεται από τθν ομάδα. Αντίκετα, ο ταπεινόσ
είναι πάντα ςυνεργάςιμοσ, με ομαδικό πνεφμα και γι’ αυτό ευπρόςδεκτοσ! Αυτι τθ ςτοιχειϊδθ
για τθν κοινωνικι ςυμβίωςθ και τθν ομαδικι ηωι αλικεια, μποροφμε να τθν τονίςουμε
παίηοντασ κάποιο ομαδικό παιχνίδι, όπωσ Πιλα, Ψείρεσ, Ξρυφτό κ.ά.
2. Η μεγάλη μξμξμαφία

Σι παίχτεσ χωρίηονται ςε δυο ομάδεσ και ο κακζνασ παίρνει ζνα μανταλάκι, μια κιμωλία και
ζνα χαρτομάντιλο. Ξατόπιν απλϊνονται ςε μια μεγάλθ ζκταςθ, ςτθν οποία κα διεξαχκεί το
παιχνίδι.
Τταν δυο παίχτεσ από διαφορετικζσ ομάδεσ ςυναντθκοφν, λζνε: «Χε προκαλϊ ςε
μονομαχία». Σ παίχτθσ που κα δει τον άλλον και κα τον προκαλζςει πρϊτοσ ζχει δικαίωμα να
αποφαςίςει ποια κα είναι τα «όπλα» για τθ μονομαχία.
Αν επιλζξει κιμωλία, νικθτισ είναι ο πρϊτοσ που κα καταφζρει να ςθμαδζψει το πόδι του
άλλου. Σ θττθμζνοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τθν κιμωλία του ςτο νικθτι.
Αν επιλζξει μανταλάκια, νικθτισ είναι ο πρϊτοσ που κα καταφζρει να πιάςει με το
μανταλάκι του τα ροφχα του άλλου. Σ θττθμζνοσ πρζπει να δϊςει το δικό του μανταλάκι.
Αν επιλζξει το χαρτομάντιλο, ο κάκε παίχτθσ πρζπει να ςτερεϊςει το χαρτομάντιλό του ςτο
πίςω μζροσ του παντελονιοφ του, ςαν ουρά. Ρικθτισ κα είναι ο πρϊτοσ που κα κλζψει το
χαρτομάντιλο του άλλου, το οποίο και κα κρατιςει.
Αν ζνασ παίχτθσ προκαλζςει τον άλλον ςε μονομαχία με όπλο που ζχει ιδθ χάςει, θ
μονομαχία δεν μπορεί να γίνει, ενϊ βγαίνει από το παιχνίδι όποιοσ χάςει και τα τρία «όπλα»
του.
Πετά από προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα, όλοι οι παίχτεσ ςυγκεντρϊνονται και μετροφν
τισ κιμωλίεσ, τα μανταλάκια και τα χαρτομάντιλα που ζχει ςτθν κατοχι τθσ κάκε ομάδα. Ξερδίηει
όποια ζχει τα περιςςότερα.
3. Όοξιξμ οάπει η μοάλα
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Τλοι οι καταςκθνωτζσ βρίςκονται διαςκορπιςμζνοι ς’ ζναν πελϊριο κφκλο που ζχουμε
χαράξει. Ζνασ από κάκε ομάδα παίρνει κζςθ γφρω – γφρω, ςτο ζξω μζροσ του κφκλου, μακριά ο
ζνασ απ’ τον άλλον.
Σ αρχθγόσ του παιχνιδιοφ ρίχνει τθν μπάλα ςτο κζντρο του κφκλου και όποιοσ τθν πιάςει τθ
ρίχνει ςτο παιδί τθσ ομάδασ του, που βγικε ζξω από τον κφκλο. Αυτόσ τθν ρίχνει ςτο ςωρό των
παιδιϊν, μζςα ςτον κφκλο, και όποιο παιδί χτυπιςει, ζςτω κι αν είναι από άλλθ ομάδα, το
παίρνει ςφντροφο δίπλα του. Ψθν μπάλα μποροφν να ρίχνουν και τα παιδιά που κα γίνουν ςτθ
διάρκεια του παιχνιδιοφ ςφντροφοί του.
Ρικάει θ ομάδα που κα μαηζψει τα περιςςότερα παιδιά και επίςθσ εκείνοσ που κα μείνει
τελευταίοσ μζςα ςτον κφκλο.
4. Σι έβλεοαμ ξ Δαβίδ και ξ Γξλιάθ!
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε δφο ομάδεσ. Ηθτάμε να φανταςτοφν ότι βρίςκονται ςτθ κζςθ του
Δαβίδ ι του Γολιάκ και να καταγράψουν όςα περιςςότερα πρόςωπα ι αντικείμενα πικανόν να
ζβλεπε ο κακζνασ τθν ϊρα τθσ αναμζτρθςθσ. Υ.χ. Σ Γολιάκ κα ζβλεπε μια πζτρα (να ‘ρχεται κατά
πάνω του), μια ςφεντόνα (ςτα χζρια του Δαβίδ), ζνα ςάκο (που κα είχε ςτον ϊμο του το
τςοπανόπουλο, ο Δαβίδ) τα ακόντια (των ςυμπολεμιςτϊν του), τουσ άλλουσ Φιλιςταίουσ κ.ο.κ. Σ
Δαβίδ αντίςτοιχα κα ζβλεπε τθν περικεφαλαία του Γολιάκ, το βαςιλιά Χαοφλ να παρακολουκεί
κ.ο.κ. Ψα ςυηθτάμε ςτθν ολομζλεια, διαγράφουμε μετά από τθν κουβζντα όςα είναι απίκανο να
είχαν δει και κερδίηει θ ομάδα με τα περιςςότερα (πικανόν) ςωςτά καταγεγραμμζνα
αντικείμενα.
5. Σξ αλυαβησάπι σηρ απεσήρ και σηρ κακίαρ

Χωρίηουμε τα παιδιά ςε δφο ομάδεσ. Ηθτάμε να καταγράψουν και οι δφο ομάδεσ τα
γράμματα τθσ αλφαβιτου ςτο χαρτί τουσ και να προςπακιςουν να γράψουν δίπλα από το κάκε
γράμμα από μία αρετι – προτζρθμα (θ αϋ ομάδα) ι μία κακι ςυνικεια – ελάττωμα (θ βϋ ομάδα).
Ψα ςυηθτάμε ςτθν ολομζλεια και κερδίηει θ ομάδα με τισ περιςςότερεσ ςωςτζσ καταγραφζσ.

τμοεπάςμασα:
Ψο μικρό και ταπεινό τςοπανόπουλο τθσ Βθκλεζμ, ο Δαβίδ, με τθ δφναμθ του Κεοφ νίκθςε
τον υπεριφανο γίγαντα Γολιάκ!
«Σ Κεόσ πθγαίνει ενάντια ςτουσ υπεριφανουσ και τθ Χάρθ Ψου τθ δίνει ςτουσ
ταπεινοφσ!»
Φτάνει να μθ ςτθριηόμαςτε ςτισ δικζσ μασ δυνάμεισ, να μθν προβάλλουμε τισ γνϊςεισ και
τα χαρίςματά μασ, αλλά να τα βλζπουμε όλα ωσ δϊρα του Κεοφ και να κάνουμε το κακετί
για να δοξάηεται με τα δικά μασ ζργα ο Κεόσ –όχι ο εγωιςμόσ μασ...

Πηγέρ τλικξύ:
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- «Κεοφ οικοδομι». Ωλικό Ξατιχθςθσ για παιδιά Γυμναςίου - Ουκείου για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ
Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2003
- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Σμαδικι Ψυχαγωγία, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ.
Ρ. Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, 2Οευκάδα 2007
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τμάμσηςη 18η
Ημεπξμημία: 23 – 24 Υεβπξταπίξτ 2013

Δαβίδ και Ιψμάθαμ:
Δτξ αγαοημέμξι υίλξι!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι αφιγθςθ για τθ δυνατι και ςτακερι φιλία του Δαβίδ
και του Λωνάκαν
2. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν τα παιδιά το αλθκινό νόθμα τθσ φιλίασ, αλλά και ότι οι παρζεσ,
όταν δεν είναι επιλεγμζνεσ, να μασ οδθγιςουν ςε άςχθμουσ δρόμουσ
3. Ρα κατανοιςουν τθν αξία και τθ δφναμθ τθσ αγάπθσ και τθσ ςυγγνϊμθσ για τθ διατιρθςθ
μιασ αλθκινισ, γερισ φιλίασ
4. Ρα υπενκυμίςουμε ότι θ Εκκλθςία προτείνει τθν αγιότθτα ωσ φιλία με το Χριςτό και τθν
καλλιζργεια τθσ ςχζςθσ μαηί Ψου. Σ Χριςτόσ είναι ο μεγάλοσ και ζμπιςτόσ μασ φίλοσ.
5. Ρα γνωρίςουν τι είναι το « Ψριϊδιο» που αυτι τθν Ξυριακι « ανοίγει»

Αυήγηςη:
i. Αϋ Βας. 17,55 – 31,13 και Βϋ Βας. 1,1-27
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 229-230,
240-247, 250, 253-255

ύμσξμα ςφόλια:
Από τθν ιςτορία του Υροφιτθ και Βαςιλιά Δαβίδ να επιςθμάνουμε τθ φιλία του με το γιο
του βαςιλιά Χαοφλ, Λωνάκαν, που διατθρικθκε δυνατι παρά τθν ζχκρα του Χαοφλ για το νεαρό
Δαβίδ, κακϊσ και το κρινο του όταν πλθροφορικθκε το κάνατο του αγαπθμζνου του φίλου.
Σ ίδιοσ ο Χριςτόσ μασ ονομάηει «φίλουσ»Ψου τουσ Πακθτζσ και Αποςτόλουσ Ψου. Παηί
τουσ, κάκε άνκρωπο που κζλει να ηει όπωσ προτείνει Εκείνοσ και αγωνίηεται με τθ ηωι του και τθ
ςυμμετοχι του ςτα μυςτιρια τθσ Εκκλθςία μασ να είναι φίλοσ του Χριςτοφ. Άρα ο Χριςτόσ
μπορεί να είναι ο ςπουδαιότεροσ Φίλοσ για τον κακζνα μασ, Εκείνοσ ο μεγάλοσ Φίλοσ που
ουδζποτε κα μασ προδϊςει. Ξι αν τα καταφζρουμε και ηοφμε με τον τρόπο που Αυτόσ κζλει,
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δθλαδι τθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ, και, κυρίωσ πθγαίνουμε εκεί μαηί με τουσ φίλουσ μασ, τότε κα
ζχουμε επιτφχει τθν καλφτερθ φιλία.
Φίλοι του Κεοφ είναι και οι Άγιοι, λόγω τθσ αρετισ τουσ και τθσ αγάπθσ ςτο Κεό. Γι’ αυτό
και τα δικά μασ πρότυπα ςτθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ είναι αυτοί και όχι άλλοι.
Θ φιλία είναι απαραίτθτθ ςτθ ηωι μασ. Χωρίσ αυτιν ο άνκρωποσ παραμζνει μόνοσ του. Ψο
ερϊτθμα είναι τι είδουσ φίλοι μασ ταιριάηουν και πϊσ πρζπει να τουσ επιλζγουμε. Χυνικωσ
διαλζγουμε φίλουσ αυκόρμθτα, επειδι νομίηουμε πωσ ταιριάηουμε και ταιριάηουν μαηί μασ.
Δφςκολα κριτικάρουμε τουσ φίλουσ μασ και ςίγουρα δεν είναι τόςο θ λογικι που μασ ςπρϊχνει
να κάνουμε παρζεσ, αλλά θ καρδιά και θ ςυνικεια.
Ρα ζχουμε κριτιρια ςτο πϊσ επιλζγουμε τουσ φίλουσ μασ. Ωπάρχουν παρζεσ που μασ
απομακρφνουν από το Κεό, μασ κάνουν και βγάηουμε ζναν κακό εαυτό ςτο όνομα τθσ
ελευκερίασ και τθσ απόλαυςθσ τθσ ηωισ και κυρίωσ, δε μασ δίνουν γνιςια χαρά.
Ξάκε φιλικι ςχζςθ περνάει και τισ δφςκολεσ ςτιγμζσ τθσ, ςτενοχϊριεσ ι απογοθτεφςεισ. Θ
αλθκινι αγάπθ και θ δφναμθ τθσ ςυγγνϊμθσ είναι αυτι που μπορεί να διατθριςει μια φιλία
αδιάςπαςτθ και αδιατάρακτθ!
Σξ «Σπιώδιξ»

Χε όλθ αυτι τθν περίοδο ςτουσ ναοφσ ψάλλονται φμνοι από ζνα ιδιαίτερο λειτουργικό βιβλίο,
το Ψριϊδιο. Υεριζχει κατανυκτικοφσ φμνουσ, με κυρίαρχο κζμα τθν μετάνοια και ζτςι βοθκά και
θ υμνολογία μασ ςτθν προετοιμαςία για το Υάςχα. Σφείλει το όνομά του ςτουσ κανόνεσ του, οι
περιςςότεροι απ’ τουσ οποίουσ ζχουν μόνο τρεισ ωδζσ.
Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Υοια είναι τα κριτιρια, βάςει των οποίων πρζπει να διαλζγουμε τουσ φίλουσ μασ;
2. Ωπάρχουν κακζσ παρζεσ; Υϊσ τισ διακρίνουμε και πϊσ μποροφμε να ξεφφγουμε απ’ αυτζσ;
3. Υότε διαλφεται μια φιλία;
4. Υοιεσ είναι οι κετικζσ ςυνζπειεσ τθσ παρουςίασ των φίλων ςτθ ηωι μασ;
5. Ππορεί ζνα αγόρι να είναι φίλοσ με ζνα κορίτςι και το αντίςτροφο;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ»

«Εςείσ είςτε φίλοι μου» (Λω. 15, 14)
Παπάλληλα κείμεμα:
Αγίξτ Ιψάμμξτ Φπτςξςσόμξτ, Ο οξλτσιμόσεπξρ θηςατπόρ

«Ξι αν ακόμθ αναφζρεισ άπειρουσ κθςαυροφσ, τίποτε δεν είναι αντάξιο με ζναν γνιςιο φίλο...
Εκείνα που δεν τολμά ο άνκρωποσ να τα πει για τον εαυτό του, κα του τα πει ο αλθκινόσ φίλοσ...
Τταν θ ψυχι βρει κάποιον που ζχει τα ίδια μ’ αυτι πνευματικά ενδιαφζροντα, αναπαφεται και
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αναπαφει... Αυτό είναι φιλία, εκείνοσ που αγαπάει κι εκείνοσ που αγαπιζται να μθν είναι πλζον
δφο χωριςτοί άνκρωποι, αλλά ζνασ, όςον αφορά τισ επικυμίεσ και τα φρονιματα...
Πθν κρατάσ κοντά ςου φίλουσ που είναι δάςκαλοι βλάβθσ. Πθν κρατάσ φίλουσ που είναι
εραςτζσ περιςςότερο του φαγθτοφ παρά τθσ φιλίασ. Γιατί όλοι οι φίλοι αυτοφ του είδουσ, αν
κζςεισ τζρμα ςτισ απολαφςεισ, διαλφουν και τθ φιλία. Ενϊ εκείνοι που ςε ςυναναςτρζφονται για
τθν αρετι ςου, μζνουν ςυνεχϊσ κοντά ςου, υπομζνοντασ κάκε δφςκολθ περίςταςθ... Αν ςε
βλάπτουν οι φιλίεσ και ςε παραςφρουν ςτθ ηωι τθσ αςζβειασ, ακόμα κι αν φίλοι ςου είναι οι
ίδιοι οι γονείσ ςου, φφγε».
Αγίξτ Γπηγξπίξτ σξτ Θεξλόγξτ, Αοξςοάςμασα αοό σξμ «εοισάυιξ λόγξ» σξτ «ειρ σξμ
Μέγα Βαςίλειξ», σξμ υίλξ σξτ, Απφιεοίςκξοξ Καιςαπείαρ σηρ Καοοαδξκίαρ.

«...Σότε, λοιπόν, κι ἐγὼ τὸν δικό μου τὸν μέγα Βασίλειο, τὸν συνόδευα μὲ σεβασμὸ καὶ
συστολὴ βλέποντας τὴν σταθερότητα τοῦ χαρακτήρα του καὶ τὴν σύνεση τῶν λόγων του·
ἀλλὰ καὶ τοὺς συμφοιτητὲς μας, ποὺ ἔτυχε νὰ μὴν τὸν ξέρουν, τοὺς ἔπειθα νὰ
συμπεριφέρονται κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο πρὸς τὸ πρόσωπό του. τοὺς πιὸ πολλοὺς ἐνέπνεε
σεβασμὸ καὶ μόνο ἀπὸ ὅσα φημολογοῦνταν γι΄ αὐτόν...
Καθὼς μὲ τὸ πέρασμα τοῦ καιροῦ ἐκδηλώθηκε ὁ μεταξὺ μας πόθος γιὰ ἐπικοινωνία καὶ
τὸ κοινὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν φιλοσοφία – τὴν ἀγάπη, δηλαδή, γιὰ τὴν άλήθεια-, τότε πλέον
γίναμε τὰ πάντα ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο: ὁμόστεγοι, ὁμοτράπεζοι, σύμψυχοι καὶ οἱ δύο,
ἀποβλέποντας μόνον σὲ ἕνα: νὰ αὐξάνουμε πάντοτε τὸν πόθο τοῦ ἄλλου γιὰ τὴν Ἀλήθεια...
Ὁ σύνδεσμος καὶ τὸ οἰκοδόμημα τῆς φιλίας μας στηριζόταν σὲ τόσο γερὲς καὶ χρυσὲς
κολῶνες, ὥστε προχωρούσαμε μπροστὰ μὲ συνεργοὺς τὸν Θεὸ καὶ τὸν μεγάλο πόθο μας,
ὅπως σημειώνει ὁ ποιητὴς Πίνδαρος. Πῶς νὰ μὴν τὰ φέρω ὅλα αὐτὰ στὴν μνήμη μου χωρὶς
δάκρυα; Μᾶς παρακινοῦσαν ἐξ ἴσου οἱ ἐλπίδες γιὰ τὴν μάθηση, πρᾶγμα, ποὺ συνήθως
προκαλεῖ τὸν φθόνο καὶ τὴν ἀντιζηλεία ἀνάμεσα στοὺς μαθητευομένους. Ἐμεῖς, ὅμως,
μελετούσαμε ὁ ἕνας τὸν ζῆλο -ὄχι τὴν ζήλεια- τοῦ ἄλλου γιὰ τὸ ἔργο τῆς μάθησης, χωρὶς νὰ
ὑπάρχει μεταξύ μας κανένα εἶδος φθόνου. Ἀγωνιζόμασταν και οἱ δύο, ὄχι πῶς νά πάρη ὁ
ἕνας τό πρωτεῖο καὶ νά βγῆ πρῶτος γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά πῶς θά παραχωρήση τήν
πρωτειά στόν ἄλλον. Ὁ καθένας θεωροῦσε τήν πρόοδο τοῦ ἄλλου δική του πρόοδο. Καί τόσο
ἤμασταν ψυχικά ἑνωμένοι, ὥστε φαινόμασταν σάν νά ὑπῆρχε μία ψυχή, πού εἶχε δύο
σώματα... Κοινὴ μας ἐπιδίωξη ἦταν νὰ κατορθώσουμε τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ συμμορφώσουμε
τὴν ζωὴ μας σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἀλλάζοντας τὴν ἐδῶ φθαρτὴ
κατοικία μας πρὶν φύγουμε ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο. Ἡ ζωὴ μας καὶ τὰ ἔργα μας
κατευθύνονταν μὲ κέντρο τὴν ἐπιδίωξη αὐτή. Ὁ καθένας γιά τόν ἄλλον ἦταν κανόνας καί
ζυγαριά, γιά νά κρίνεται ποιό εἶναι τό ὀρθὸ καί ποιό δέν εἶναι. Ἀπὸ τοὺς συμφοιτητὲς μας
συναναστρεφόμαστε ὄχι τοὺς πιὸ σκάρτους, ἀλλὰ τοὺς πιὸ συνετούς· οὔτε τοὺς πιὸ
ἐπιθετικούς, ἀλλὰ τοὺς πιὸ εἰρηνικοὺς κι ἐκείνους τῶν ὁποίων ἡ συναναστροφὴ θὰ μᾶς
πρόσφερε πνευματικὴ ὠφέλεια. Γνωρίζαμε, βέβαια, πολὺ καλά, ὅτι εἶναι πολὺ εὐκολότερο
νὰ ἀποκτήσεις κακία, παρὰ νὰ μεταδώσεις τὴν ἀρετή, ἐφ΄ ὅσον πολὺ πιὸ εὔκολο εἶναι νὰ
κολλήσει κανεὶς μιὰ ἀρρώστεια, παρὰ νὰ θεραπευτεῖ ἀπὸ αὐτήν. Σέλος καὶ στὰ ἴδια τὰ
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μαθήματά μας φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ νοιώθουμε χαρὰ πολὺ πιὸ μεγάλη μὲ τὰ
ὠφελιμώτερα, παρὰ μὲ τὰ πιὸ εὐχάριστα στὴ μάθηση. Διότι καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ μαθήματα οἱ
νέοι διδάσκονται τὴν συμμόρφωση πρὸς τὴν ἀρετὴ ἤ τὴν κακία ἀνάλογα...»
Σπαγξύδι με ςφόλια ο. Θεμιςσξκλή Μξτπσζαμξύ:
Φπώμα δεμ αλλάζξτμε σα μάσια
(Χτίχοι: Πιχάλθσ Γκανάσ – Πουςικι: Δθμιτρθσ Υαπαδθμθτρίου
Ψραγοφδι: Γεράςιμοσ Ανδρεάτοσ
Από τον δίςκο Οόγω Ψιμισ)

σα ίδια μέπη θα ναμαβπεθξύμε, σα φέπια θα οεπάςξτμε ςσξτρ ώμξτρ,
Παλιά σπαγξύδια για μα θτμηθξύμε, ξμόμασα και βλέμμασα και δπόμξτρ.
Χπώμα δεμ αλλάζξτμε σα μάσια οξτ θτμάςαι και θτμάμαι,
Σίοξσε δεμ φάθηκε ακόμα όςξ ζξύμε και οξμάμε.
Χπώμα δεμ αλλάζξτμε σα μάσια μόμξ σπόοξ μα κξισάμε.
Κι αμ άλλαναμ ξι υίλξι μαρ λιγάκι, αλλάναμε κι εμείρ με ση ςειπά μαρ
Χαθήκαμε μια μύφσα ςσξ Παγκπάσι, αλλά βλεοόμαςσε ςσα όμειπά μαρ.
Χπώμα δεμ αλλάζξτμε σα μάσια οξτ θτμάςαι και θτμάμαι,
Σίοξσε δεμ φάθηκε ακόμα όςξ ζξύμε και οξμάμε.
Χπώμα δεμ αλλάζξτμε σα μάσια μόμξ σπόοξ μα κξισάμε.

Επμημετσικά ςφόλια:
σα ίδια μέπη: Ψο τραγοφδι μασ μιλά για τθν φιλία και τθν παρζα των ανκρϊπων και ιδίωσ

των νζων. Θ φιλία χτίηεται μζςα από τουσ τόπουσ που βρίςκεται ο κακζνασ, το ςχολείο, το
φροντιςτιριο, τουσ δρόμουσ και τρόπουσ τθσ διαςκζδαςθσ, ςτισ εκδρομζσ, ςτισ διακοπζσ. Σ
τόποσ ςυνδζει τουσ ανκρϊπουσ μεταξφ τουσ, κι ακόμθ κι αν χανόμαςτε μεταξφ μασ, μια
επαναφορά ςτουσ παλιοφσ τόπουσ ςυνάντθςθσ μασ κάνει να ξανακυμόμαςτε τθ ςχζςθ μασ.
Επομζνωσ, θ φιλία είναι θ ςχζςθ του τόπου και τθσ ςυνάντθςθσ μεταξφ των ανκρϊπων.
Σα φέπια μα οεπάςξτμε ςσξτρ ώμξτρ: απλότθτα, αγάπθ και ηεςταςιά τα χαρακτθριςτικά τθσ
φιλίασ.
Παλιά σπαγξύδια για μα θτμηθξύμε: Θ μουςικι ενϊνει τουσ ανκρϊπουσ, τουσ κυμίηει

ςυναιςκιματα, εικόνεσ, λζξεισ, παρζεσ κοινζσ
Ομόμασα και βλέμμασα και δπόμξτρ: Σνόματα, πρόςωπα και μάτια και κοινοφσ δρόμουσ…
Φπώμα δεμ αλλάζξτμε σα μάσια: Δεν μποροφν να αλλάξουν οι αναμνιςεισ και οι εμπειρίεσ

ηωισ που ηοφνε οι φίλοι μαηί, όςο κι αν περνάνε τα χρόνια, όςο κι αν ο άνκρωποσ επανεκτιμά τθ
ηωι του και ωριμάηει…
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Σίοξσα δεμ φάθηκε ακόμα όςξ ζξύμε και οξμάμε: Θ ελπίδα του ανκρϊπου ότι κα

παραμείνει νζοσ εξαρτάται από το αν ηει τθ ηωι που ηει και δεν επιβιϊνει απλϊσ, αλλά και όςο
πονάει, όςο πλθγϊνεται, δθλαδι ηει με ευαιςκθςία και αγάπθ…
Μόμξ σπόοξ μα κξισάμε: Θ ωριμότθτα, οι εμπειρίεσ βοθκοφν τον άνκρωπο να δει αλλιϊτικα
τθ ηωι…
Κι αμ άλλαναμ…αλλάναμε:

Θ αλλαγι χαρακτθριςτικό ςθμείο τθσ ηωισ του ανκρϊπου. Σ

χρόνοσ απομακρφνει τουσ φίλουσ, θ αλλαγι τόπου, οι φροντίδεσ και θ ωριμότθτα,
Αλλά βλεοόμαςσε ςσα όμειπά μαρ: Θ αιςιοδοξία ότι θ αλθκινι φιλία δεν μπορεί να χακεί…
Απφιμ. Δαμιαμόρ Ζαυείπηρ, Σξ Αλυαβησάπι σηρ υιλίαρ
Αληθιμόρ υίλξρ . . .

(Α) λλοιϊνει το κυμό ςου
(Β) οθκάει όποτε και όταν τον χρειαςτείσ
(Γ) αλθνεφει τισ ταραχζσ ςου
(Δ) ωρίηει ακατάπαυςτα πράγματα και ςυναιςκιματα
(Ε) λευκερϊνει αιςκιματα αγάπθσ και χαράσ
(Η) ωντανεφει τθν ηωι ςου
(Ι) λιοσ είναι ςε περιόδουσ κλίψεων
(Κ) υςίεσ κάνει για να ςϋζχει ςτο πλευρό του
(Λ) λαρότθτα εκπζμπει όταν ςε κοιτάει
(Ξ) ολυμπάει ςτισ τρικυμίεσ τθσ ηωισ μαηί ςου
(Ο) ιϊνει τθν μοναξιά απο τθν ηωι ςου
(Π) οιράηεται τα όνειρα μαηί ςου
(Ρ) ιϊκει τον πόνο ςου
() εχνάει τθν άςχθμθ ςυμπεριφορά ςου
(Σ) ραματίηεται τθν πλθρότθτα ςου
(Υ) ροςφζρει τθν καρδιά του
(Φ) ωμαλαία ςε υπεραςπίηεται
(Χ) υγχωρεί τα λάκθ ςου
(Ψ) ρζφει το πνεφμα ςου
(Ω) πολογίηει ςε εςζνα
(Φ) ωνάηει όταν δεν κζλεισ να ακοφςεισ
(Χ) αίρεται όταν προοδεφεισ
(Ψ) θλά κοιτά για να ςε ςυναντιςει
(Ω)! φίλε τθσ καρδιάσ μου , πόςο ςτϋ αλικεια κοντά Χτο Κεό κατοικείσ ( ; ) !

Δτξ υίλξι: ξ Ϊγιξρ Μάπστπαρ Νικηυόπξρ και ξ ιεπέαρ αοπίκιξρ

Χτθν Αντιόχεια τθσ Ανατολισ, ςτα χρόνια του αυτοκράτορα Συαλεριανοφ, ηοφςαν ο ιερζασ
Χαπρίκιοσ και ζνασ φίλοσ του, ο Ρικθφόροσ. Σ Ρικθφόροσ είχε για πνευματικό οδθγό τον ιερζα
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Χαπρίκιο. Τμωσ ο διάβολοσ μίςθςε τθν φιλία των δφο αυτϊν πνευματικϊν αδελφϊν. Ξάποια
ςυκοφαντία που ζφταςε ςτα αυτιά του ιερζα Χαπρικίου ιταν ικανι να διαλφςει τον χριςτιανικό
τουσ ςφνδεςμο. Ξφριοσ φταίχτθσ τθσ ςυκοφαντίασ κεωρικθκε ο Ρικθφόροσ και γι’ αυτό ο
Χαπρίκιοσ τον μίςθςε κανάςιμα.
Υολλζσ φορζσ ο Ρικθφόροσ προςπάκθςε να τον πλθςιάςει, αλλά μάταια. Σ Χαπρίκιοσ δεν
άκουγε κουβζντα. Ξι όςο περνοφςε ο καιρόσ, τόςο πείςμωνε ο ιερζασ.
Ψότε ξζςπαςε ςτα μζρθ τθσ Ανατολισ ζνασ τρομερόσ διωγμόσ ςε βάροσ των Χριςτιανϊν.
Ανάμεςα ςτουσ Χριςτιανοφσ που ζπιαςαν ιταν και ο ιερζασ Χαπρίκιοσ. Ψον βαςάνιςαν για ν’
αρνθκεί τθν πίςτθ του. Ψον ζφεραν μπροςτά ςτο χρυςό είδωλο του Δία, μα εκείνοσ αρνικθκε να
κυςιάςει. Ξαι τον ζριξαν ςτθν φυλακι, όπου ςυνζχιςαν να τον βαςανίηουν περιςςότερο.
Σ Ρικθφόροσ βλζποντασ τα μαρτφρια του ιερζα, με αρκετά χριματα ζπειςε τον φφλακα να
τον αφιςει να μπει ςτο κελλί τθσ φυλακισ για να ηθτιςει ςυγχϊρεςθ και πάλι από τον Χαπρίκιο.
Ξλαίγοντασ ο Ρικθφόροσ τον παρακαλοφςε, αλλά εκείνοσ δεν τον ςυγχωροφςε με τίποτα.
Ψθν άλλθ μζρα ο διμιοσ διάβαηε τθ κανατικι καταδίκθ του ιερζα και ετοίμαηε το ξίφοσ του
για να τον αποκεφαλίςει. Ανάμεςα ςτο πλικοσ που είχε μαηευτεί ιταν κι ο Ρικθφόροσ, που
φϊναηε δυνατά ςτον Χαπρίκιο ηθτϊντασ του ςυγχϊρεςθ τθν τελευταία εκείνθ ςτιγμι. Σ
Χαπρίκιοσ και πάλι αρνιόταν. Αλλά ο Κεόσ, που δεν κζλει τζτοιουσ μάρτυρεσ, πιρε τθ χάρθ Ψου
από τον Χαπρίκιο κι ο ιερζασ μπροςτά ςτον διμιο αρνικθκε ότι ιταν Χριςτιανόσ και κυςίαςε ςτα
είδωλα.
Ψο πλικοσ ζμεινε ςτθ κζςθ του παγωμζνο. Σ Ρικθφόροσ ςάςτιςε. Γφριςε το βλζμμα του ςτον
ουρανό και είδε ζναν Άγγελο ζτοιμο να ςτεφανϊςει τον μάρτυρα. Πα όταν ο Χαπρίκιοσ
αρνικθκε τον Χριςτό, το ςτεφάνι παρζμεινε εκεί, περιμζνοντασ κάποιο μάρτυρα καινοφριο.
Ψότε ο Ρικθφόροσ πετάχτθκε από το πλικοσ και φϊναξε ςτο διμιο:
-Σ Χριςτόσ κζλει ςιμερα ζνα μάρτυρα. Είμαι Χριςτιανόσ! Εμπρόσ, τι περιμζνεισ; Αποκεφάλιςζ
με!
Ξι ζτςι τθ κζςθ του Χαπρικίου πιρε ο Άγιοσ Ρικθφόροσ.

Ϋμα γλύκιςμα - έκοληνη: η σέλεια ςτμσαγή για ση διασήπηςη σηρ υιλίαρ!

Ωλικά: 1 κιλό καλι καρδιά - 2 κιλά ιςυχθ ςυνείδθςθ -1/2 κιλό αγάπθ - 2 φλιτηάνια γζλιο - 2
φλιτηάνια ςυγχωρθτικότθτα
Εκτζλεςθ:
Φίχνετε ςτθν κατςαρόλα τον εςωτερικό ςασ κόςμο, τθν ιςυχθ ςυνείδθςθ και τθν καλι καρδιά,
τα δουλεφετε πολφ καλά ζωσ ότου ν' αςπρίςουν, να φουςκϊςουν και να γεμίςουν ολόκλθρθ τθν
κατςαρόλα.
Υροςκζτετε τθν αγάπθ και τθν ςυγχωρθτικότθτα και το γλυκό ςασ παίρνει ζνα ωραίο ρόδινο
χρϊμα.
Ψότε ρίχνετε το χαροφμενο πρόςωπο και το γζλιο, προςζχετε όμωσ πολφ καλά ςτο δοφλεμα,
γιατί ζνα κατςοφφιαςμα μπορεί να κόψει το γλυκό ςασ. Βάηετε το γλυκό ςτο ταψί τθσ ψυχισ, το
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ςτρϊνετε με τθν κουτάλα τθσ κζλθςθσ, και το ψινετε ςτο φοφρνο τθσ υπομονισ. Ψο ςερβίρετε
!!!
Τςοι ζφαγαν από το γλφκιςμα αυτό, ομολογοφν ότι το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ γεφςθσ του
είναι θ ψυχικι γαλινθ....!

Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Δαβίδ και αοφλ» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά:
Ευγενία Ψιλιηζνκο – Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ)
ςτο ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=a0oUt4c2jDE
-Ακόμθ αφορμζσ ςυηιτθςθσ μποροφν να δϊςουν οι παρουςιάςεισ:
-«Μια αλθκινι φιλία»
-«Θ αλθκινι ιςτορία των δφο τενόρων»
- «Μικρό ειςοδικό ςτο ιερό Σριϊδιο»

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Αυίςα: «Ο/Η καλύσεπόρ/ή μξτ υίλξρ/η»

Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ και τουσ ηθτάμε να ςυηθτιςουν τα χαρακτθριςτικά που κα
πρζπει να ζχει, κατά τθ γνϊμθ τουσ, ζνασ φίλοσ για να είναι «ο καλφτεροσ», να τον ηωγραφίςουν
και να καταγράψουν γφρω του με διάφορα χρϊματα τα χαρακτθριςτικά του αυτά.
Υαρουςιάηουν κατόπιν τθν αφίςα ςτθν ολομζλεια και τθ ςυηθτάμε!
2. Παιφμίδι πόλψμ: «Φαιπεσιςμξί»

Χε ηευγάρια αναλαμβάνουν να αναπαραςτιςουν πϊσ χαιρετιοφνται όταν ςυναντθκοφν δυο
φίλοι από διάφορεσ ομάδεσ ανκρϊπων.
Υαραδείγματα:
Σι μάγειρεσ χαιρετιοφνται κουνϊντασ τα χζρια ςαν να ανακατεφουν το φαγθτό.
Σι ςιδθροδρομικοί κουνοφν τα χζρια όπωσ κουνιοφνται τα ςίδερα ςτισ ρόδεσ του τραίνου.
Σι ξυλοκόποι ςαν να κόβουν ξφλα με τςεκοφρι.
Σι Φωμαίοι εκατόνταρχοι προτείνοντασ το δεξί χζρι και λζγοντασ: «Ave Caesar», για να πάρουν τθν απάντθςθ:
«Ave κι εςφ» ι «Χκάβε Caesar».
Σι ελαιοχρωματιςτζσ ςαν να ανεβοκατεβάςουν τισ βοφρτςεσ και να χρωματίηουν.
Σι Ξινζηοι κάνοντασ υπόκλιςθ με ενωμζνεσ τισ παλάμεσ και λζγοντασ: «τςιν-τςιν».
Σι Γιαπωνζηοι λζγοντασ: «Χαγιονάρα» ο ζνασ και «παντόφλα» ο άλλοσ.
Σι κλζφτεσ αγκαλιάηονται και ο ζνασ κλζβει το πορτοφόλι του άλλου.

3. Παιφμίδι ςτμεπγαςίαρ: «Παπέλαςη»

Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ, που κα πρζπει να οργανωκοφν, για να παρελάςουν ςε
διάφορουσ αςτείουσ ςχθματιςμοφσ. Για παράδειγμα: Υαρελαφνουν τρεισ. Σ ζνασ, όρκιοσ,
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κρατάει τα πόδια ενόσ άλλου που περπατάει με τα χζρια, ενϊ ζνασ τρίτοσ είναι ςκαρφαλωμζνοσ
ςτον ϊμο του πρϊτου.
4. Θεασπικό οαιφμίδι: «Δτξ διάςημξι υίλξι»

Ψα παιδιά ςε ομάδεσ προςπακοφν να αναπαραςτιςουν τθν ιςτορία κάποιου διάςθμου
ηευγαριοφ φίλων, παίρνοντασ ιδζεσ από τθν ιςτορία των δφο τενόρων ι των Φλζμινγκ και
Ψςϊρτςιλ (βλ. εποπτικό υλικό) ι του Δάμωνα και του Φιντία (βλ. Οζοντοσ Πελά, Γεροςτάκθσ,
εκδ. Υαπαδθμθτρίου) ι των Αποςτόλων Φιλίππου και Ρακαναιλ ι οποιαδιποτε άλλθ. Δίνουμε,
βζβαια, ςτα παιδιά τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ.
5. Παιφμίδι πόλψμ: «ύμμευα ςσημ οαπέα!»

Χενάριο: Θ Παρία είπε ςτο Φίλιππο κάτι κακό για τθ φίλθ τθσ, τθν Ελιςςάβετ. Σ Φίλιπποσ δε
κζλει να εκκζςει τθ Παρία και κρατάει απόςταςθ από τθν Ελιςςάβετ χωρίσ να τθσ εξθγεί γιατί.
Ξαι θ Παρία απομακρφνεται από τθν παρζα, διότι νιϊκει άβολα γι’ αυτό που είπε. Θ Ελιςςάβετ
απομακρφνεται κι αυτι από όλουσ και κλείνεται ςτον εαυτό τθσ, ενϊ ο Φίλιπποσ και θ Παρία
ςυνδζονται με άλλεσ, διαφορετικζσ παρζεσ.
Χυηθτιςτε πάνω ςε αυτι τθν ιςτορία, για τθν εξζλιξθ τθσ παρζασ, ποια φταίει κατά τθ γνϊμθ
ςασ κτλ. Ψρία παιδιά αναλαμβάνουν να ενςαρκϊςουν τουσ ρόλουσ. Χυηθτιςτε και πάλι μετά τθ
δραματοποίθςθ, προςπακϊντασ να προτείνετε λφςεισ.

τμοεπάςμασα:
Ζνασ καλόσ φίλοσ μπορεί να ςτακεί δϊρο Κεοφ ςτθ ηωι μασ!
Αντίκετα, υπάρχουν φίλοι με ςυνικειεσ κακζσ που μποροφν να βλάψουν και το δικό μασ
χαρακτιρα.
Χρειάηεται να είμαςτε ειλικρινείσ με τουσ φίλουσ μασ, με αλθκινι αγάπθ και εκτίμθςθ,
χωρίσ ηιλειεσ, ανταγωνιςμοφσ και μαλϊματα· να κάνουμε διπλι τθ χαρά τουσ και μιςι τθ
λφπθ τουσ!
Ψίποτε να μθ μασ χωρίηει από ζναν καλό φίλο, όπωσ δεν ζςβθςε ποτζ θ φιλία του Δαβίδ
και του Λωνάκαν!

Πηγέρ τλικξύ:

- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Σμαδικι Ψυχαγωγία, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ.
Ρ. Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, 2Οευκάδα 2007
- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- «Υαραδείςου νοςταλγοί». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2012
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τμάμσηςη 19η
Ημεπξμημία: 2 -3 Μαπσίξτ 2013

Ο Ππξυήσηρ & Βαςιλιάρ Δαβίδ μεσαμξεί!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά ολοκλθρωμζνθ τθ βιβλικι αφιγθςθ για τον Υροφιτθ και Βαςιλιά
Δαβίδ, μακαίνοντασ τθν ιςορία τθσ αμαρτίασ και τθσ μετάνοιάσ του
2. Ρα κατανοιςουν: α. ότι ο Χριςτόσ ιρκε ςτον κόςμο για να καλζςει κοντά Ψου τουσ
αμαρτωλοφσ, β. ότι αμαρτία ςθμαίνει αςτοχία και είναι ο,τιδιποτε μασ απομακρφνει από
τον ςτόχο τθσ ηωισ μασ, τον Χριςτό, γ. ότι οι ςχζςεισ μασ με τον Κεό αποκακίςτανται μζςα
ςτθν Εκκλθςία με το μυςτιριο τθσ μετάνοιασ και τθσ ι. εξομολόγθςθσ.
3. Ρα αναγνωρίςουν ςτο πρόςωπο του Υροφιτθ Ράκαν ζναν ςτοργικό πνευματικό πατζρα και
να διαπιςτϊςουν το ενδιαφζρον του Κεοφ, για να μθ χακεί οφτε μια ανκρϊπινθ ψυχι χωρίσ
τθν ευκαιρία τθσ μετάνοιασ
4. Ρα μάκουν πϊσ και γιατί εξομολογοφμαςτε.
5. Ρα ξεπεράςουν αμφιβολίεσ, φόβουσ και προκαταλιψεισ γφρω από τθν ιερά εξομολόγθςθ.
6. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι μόνο θ μετάνοια διατθρεί ηωντανι τθ ςχζςθ μασ με το Κεό και
ότι θ εξομολόγθςθ είναι το μυςτιριο τθσ ςυμφιλίωςθσ μαηί Ψου.
7. Ρα εννοιςουν τθν αναγκαιότθτα τθσ ςφνδεςθσ με ζνα ςτακερό πνευματικό πατζρα
8. Ρα επικυμιςουν τθ ςυμμετοχι ςτο ιερό μυςτιριο τθσ μετάνοιασ και τθσ εξομολόγθςθσ,
ειδικά και εν όψει τθσ Πεγάλθσ Εβδομάδοσ των Υακϊν και τθσ Αναςτάςεωσ

Αυήγηςη:
i. Βϋ Βας. 11,1 – 12,25 και Ρϋ Ψαλμόσ
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 258-259

ύμσξμα ςφόλια:
Από τθν ιςτορία του Υροφιτθ και Βαςιλιά Δαβίδ μασ εντυπωςιάηει θ ςοβαρότθτα του
αμαρτιματόσ του, αλλά και θ κζρμθ και θ ειλικρίνεια τθσ μετάνοιάσ του. Αμάρτθςε διπλά αυτόσ
ο τόςο ευλογθμζνοσ από το Κεό άνκρωποσ: όχι μόνο επικφμθςε να ςυνάψει παράνομεσ ςχζςεισ
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με μια ξζνθ γυναίκα, τθν όμορφθ Βθρςαβεζ, τθ ςφηυγο του ςτρατθγοφ Συρία, αλλά φρόντιςε να
ςτείλει το ςφηυγό τθσ ςτθν πρϊτθ γραμμι του μετϊπου για να ςκοτωκεί και να τθν κάνει δικι
του. Ζτςι και ζγινε!
Σ Κεόσ όμωσ ζςτειλε ςτο Δαβίδ τον Υροφιτθ Ράκαν για να τον παρακινιςει ςε μετάνοιασ
για το διπλό ςφάλμα του. Σ Δαβίδ μετάνιωςε με δάκρυα πικρά (ζγραψε μάλιςτα και τον Ρϋ
Ψαλμό ι «ψαλμό τθσ μετανοίασ», το μνθμειϊδθ αυτό φμνο τθσ ψυχισ που αμάρτθςε μεν, αλλά
μετάνιωςε και επζςτρεψε ςτο Κεό). Σ Κεόσ δζχτθκε τθ μετάνοιά του, αλλά ςαν πνευματικι
παιδαγωγία – επιτίμιο δεν τον αξίωςε να χτίςει Ραό Ψου ο ίδιοσ, παρά μόνο ο γιοσ του, ο
Χολομϊντασ.
Σ Χριςτόσ δε γεννικθκε για να καλζςει κοντά Ψου τουσ αγίουσ και τουσ δικαίουσ, αλλά για
να καλζςει τουσ αμαρτωλοφσ να μετανοιςουν. Υολλζσ ςυναναςτράφθκε, μίλθςε και ευεργζτθςε
αμαρτωλοφσ, παρ’ όλο που Ψον κατθγόρθςαν γι’ αυτό οι δικεν δίκαιοι τθσ κοινωνίασ εκείνθσ,
δθλ. οι γραμματείσ και οι Φαριςαίοι.
Σ Χριςτόσ εξζφραςε τθν αγάπθ του Κεοφ για τον αμαρτωλό άνκρωπο, μεταξφ άλλων, με
τρεισ παραβολζσ: 1. τθν παραβολι για το χαμζνο πρόβατο: «Ψι νομίηετε; Αν κάποιοσ ζχει εκατό
πρόβατα και του χακεί απ’ αυτά το ζνα, δε κα αφιςει τα ενενιντα εννιά ςτα βουνά για να πάει
να ηθτιςει το χαμζνο; Ξι όταν το βρει, ςασ βεβαιϊνω πωσ χαίρεται πιο πολφ γι’ αυτό, παρά για
τα ενενιντα εννιά που δε χάκθκαν. Ζτςι ο ουράνιοσ Υατζρασ μου δε κζλει να χακεί οφτε ζνασ
απ’ αυτοφσ τουσ μικροφσ». (Πτκ. 18, 12-14) - 2. τθν παραβολι για το χαμζνο νόμιςμα: «Υοια
γυναίκα, όταν ζχει δζκα δραχμζσ και χάςει τθ μία, δεν ανάβει το λυχνάρι, δε ςκουπίηει το ςπίτι
και δεν ψάχνει με επιμζλεια, ϊςπου να τθ βρει; Τταν τθ βρει, φωνάηει τισ φίλεσ και τισ
γειτόνιςςεσ και τουσ λζει: «Χαρείτε μαηί μου, γιατί βρικα τθ δραχμι που είχα χάςει!» Χασ
βεβαιϊνω πωσ το ίδιο κα χαίρονται οι άγγελοι του Κεοφ για ζναν αμαρτωλό που μετανοεί».
(Οκ. 15, 8-10) και 3. τθν παραβολι του Χπλαγχνικοφ Υατζρα ι του Αςϊτου Ωιοφ (Οκ. 15, 11-32).
Σ Χριςτόσ ςυνάντθςε αυτοπροςϊπωσ πολλζσ φορζσ τον αμαρτωλό άνκρωπο. Ψζτοιεσ
ςυναντιςεισ που αναφζρονται ςτθν Ξαινι Διακικθ είναι: 1. Πε τον τελϊνθ Πατκαίο, που ζγινε
ςτθ ςυνζχεια Απόςτολοσ και Ευαγγελιςτισ (Πατκ. 9, 9-13), 2. Πε τον τελϊνθ Ηακχαίε, που
μετανόθςε και ζφαγε ςτο ςπίτι του (Οκ. 19, 1-10), 3. Θ πόρνθ που τον άλειψε με μφρο ςτο ςπίτι
του Χίμωνα του λεπροφ (Πατκ. 26,6-13 / Πάρκ. 14,3-9 / Λωάν. 12,1-8), 4. Πε τον Υζτρο, που
αρχικά Ψον αρνικθκε (Πτ. 26, 69-75), αλλά μετάνιωςε και ο Λθςοφσ Ψον αποκατζςτθςε ωσ
μακθτι και απόςτολο (Λω. 21,15-19), 5. Πε τθν αμαρτωλι Χαμαρείτιςςα, που ςτθ ςυνζχεια
πίςτεψε ςτον Χριςτό και ζγινε θ ιςαπόςτολοσ Αγία Φωτεινι (Λωάν. 4,1-30), 6. Πε τθν μοιχαλίδα,
τθν οποία ςυγχϊρεςε (Λω. 8,1-11)
Χτόχοσ του Χριςτιανοφ είναι να ηει κοντά ςτον Χριςτό. Ξάκε πράξθ και ςκζψθ μασ πρζπει να
μασ οδθγεί κοντά Ψου. Τταν δε ηοφμε όπωσ μασ ζχει διδάξει, απομακρυνόμαςτε απ’ Αυτόν, τον
ςτόχο μασ. Αυτι θ αςτοχία μασ είναι θ αμαρτία (ἁμαρτάνω = αςτοχϊ). Ψότε χρειάηεται να
ξανάρκουμε κοντά ςτον Χριςτό. Εκείνοσ μασ ζδειξε τον τρόπο: με τθ μετάνοιά μασ.
Θ αποκατάςταςθ τθσ ςχζςθσ μασ με τον Κεό, θ επιςτροφι μασ κοντά Ψου, γίνεται μζςα
ςτθν Εκκλθςία, με το μυςτιριο τθσ μετάνοιασ και τθσ εξομολόγθςθσ. 1ο βιμα: Εξομολογοφμαςτε
ςτον ιερζα (παλιότερα μπροςτά ςε ολόκλθρθ τθν Εκκλθςία) και παίρνουμε από το Κεό τθν
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ςυγχϊρεςθ με ειδικι ευχι –είναι μυςτιριο θ εξομολόγθςθ. 2ο βιμα: Επανορκϊνουμε, όταν
είναι δυνατόν, τα ςφάλματά μασ.
Ψο Πυςτιριο τθσ Εξομολόγθςθσ κακιζρωςε ο Χριςτόσ ζτςι, ϊςτε, ςυνειδθτοποιϊντασ τισ
αμαρτίεσ μασ και μετανιϊνοντασ γι’ αυτζσ να ςυγχωροφμαςτε: «Οάβετε Υνεφμα Άγιο. Χε
όποιουσ ςυγχωρζςετε τισ αμαρτίεσ τουσ είναι ςυγχωρεμζνεσ, ςε όποιουσ τισ κρατιςετε
αςυγχϊρθτεσ, κα μείνουν κρατθμζνεσ» (Λω. 20,22-23).
Πώρ ενξμξλξγξύμαςσε: 1. Υλθςιάηουμε τον ιερζα. 2. Σ ιερζασ λζει τισ αρχικζσ προςευχζσ.
3. Εξομολογοφμαςτε τισ αμαρτίεσ μασ. 4. Ακοφμε τισ ςυμβουλζσ του πνευματικοφ. 5.Γονατίηουμε
κάτω από το πετραχιλι του, για να μασ διαβάςει τθν ςυγχωρθτικι ευχι.
Η ςτγφψπησική ετφή (τθν διαβάηει ο ιερζασ κατά τθν ι. εξομολόγθςθ): «Ξφριε και Κεζ
μασ, Εςφ που δϊριςεσ ςτον Υζτρο και ςτθν πόρνθ άφεςθ αμαρτιϊν με τα δάκρυά τουσ και
δζχτθκεσ ςαν δίκαιο τον Ψελϊνθ, που αναγνϊριςε τα δικά του ςφάλματα, δζξου τθν
εξομολόγθςθ του δοφλου Χου (τάδε) και αν ζςφαλλε με κάποιο αμάρτθμα, εκοφςιο ι παρά τθ
κζλθςι του, ςαν αγακόσ και φιλάνκρωποσ Κεόσ που είςαι ςυγχϊρθςζ τον. Γιατί Εςφ είςαι ο
μόνοσ που ζχεισ τθν εξουςία να ςυγχωρείσ τισ αμαρτίεσ και Εςζνα δοξάηουμε, τον Υατζρα, τον
Ωιό και το Άγιο Υνεφμα, τϊρα και πάντοτε και ςτουσ απζραντουσ αιϊνεσ. Αμιν».
Θ εξομολόγθςι μασ καλφπτεται από το απόρρθτο, δθλ. οφτε ο ιερζασ μπορεί να μεταφζρει
ςε άλλουσ όςα του εξομολογθκικαμε, αλλά οφτε και εμείσ να ςυηθτιςουμε με άλλουσ τισ
ςυμβουλζσ που μασ ζδωςε.
Υολλζσ φορζσ δεν πάμε να εξομολογθκοφμε, για να μθν ποφμε ότι ξανακάναμε τα ίδια
ςφάλματα. Τμωσ θ πνευματικι ηωι είναι μια διαρκισ ιςτορία πτϊςθσ και ανάςταςθσ: πζφτουμε
ςτθν αμαρτία και ξαναςθκωνόμαςτε με τθ μετάνοια και τθν εξομολόγθςθ. Τςεσ φορζσ κι αν
αμαρτιςουμε (μθν ξεχνάμε ότι είμαςτε άνκρωποι με αδυναμίεσ), πρζπει να ζχουμε τθν τόλμθ
να ταπεινωκοφμε μπροςτά ςτον Κεό και να επιςτρζψουμε κοντά Ψου.

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
Ζναν ενδεικτικό διάλογο για τθν εξομολόγθςθ με πικανζσ ερωτιςεισ – απορίεσ –
προβλθματιςμοφσ των παιδιϊν, βλ. ςτο:
ξτζάμα Λξτκά, Πώρ μα ςξτ ενηγήςψ σημ οίςση μαρ, εκδ. Σήμξρ

Ερϊτθςθ: Γνωρίηουμε ότι
το μυςτιριο τθσ Κείασ
Ευχαριςτίασ ςϊηει τον
άνκρωπο, ζτςι δεν είναι;
Ε: Ψότε γιατί είναι ανάγκθ
να
εξομολογείται
ο
άνκρωποσ τϋαμαρτιματά
του ς’ ζναν ιερζα πριν να

Απάντθςθ: Χωςτά. Γιατί παρζχεται ο όλοσ τριαδικόσ Κεόσ ςτο
ανκρϊπινο…

Α: Ακριβϊσ, όπωσ είπεσ είναι ανάγκθ για μασ πριν πάρουμε το φάρμακο
τθσ ςωτθρίασ μασ να επιςκεφκοφμε τον πνευματικό γιατρό μασ. Σταν
αρρωςταίνεισ δεν πθγαίνεισ ςτο γιατρό;
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προςζλκει ςτο μυςτιριο
τθσ Κ.Ευχαριςτίασ;
Ε: Φυςικά. Πα είναι κάτι
τελείωσ διαφορετικό. Σ
γιατρόσ
γνωρίηει
τισ
αςκζνειεσ του ςϊματοσ,
μπορεί με τισ γνϊςεισ του
να διαγνϊςει ςωςτά και
να δϊςει το κατάλλθλο
φάρμακο.
Ε: Ραι, αλλά ο Κεόσ
γνωρίηει -και μάλιςτα εκ
των
προτζρων - τι
κάνουμε. Γιατί πρζπει
νϋανοίγουμε τθν καρδιά
μασ και να λζμε τα
προςωπικά μασ ςϋ ζναν
άνκρωπο;
Ε: Κζσ να πείσ ενϊπιον του
ανκρϊπου - πνευματικοφ;

Ε: Πα είναι κι αυτόσ
αμαρτωλόσ……

Ε: Δθλαδι;

Ε: Ψι κεσ να πεισ;

Α: Πα πριν λίγο ρϊτθςεσ αν είναι ανάγκθ να εξομολογείται ο άνκρωποσ
τα αμαρτιματά του. Αυτά δεν είναι αρρϊςτια τθσ ψυχισ;

Α: Αναμφίβολα, ο Κεόσ γνωρίηει τα πάντα. Εκείνοσ δεν ζχει ανάγκθ τθν
εξομολόγθςι μασ. Εμείσ ζχουμε ανάγκθ νϋαναγνωρίςουμε ότι ζχουμε
πρόβλθμα πνευματικό, ότι πρζπει να το ςυνειδθτοποιιςουμε και να
τϋομολογιςουμε ενϊπιόν Ψου, δθλ. να ταπεινωκοφμε.

Α: Ψθν άφεςθ των αμαρτιϊν ποιοσ κα τθ δϊςει τότε; εςφ ςτον εαυτό
ςου; Βλζπεισ εδϊ μπαίνει το κζμα τθσ ταπείνωςθσ. Υαρουςία του ιερζα
-που είναι κι αυτόσ αμαρτωλόσ- ξεπερνάσ το φόβο ςου, τθ ςυςτολι ςου,
τισ προκαταλιψεισ ςου, τθ ντροπι ςου, όλα δθλ. τϋανκρϊπινα
ψυχολογικά ελατιρια που ςϋεμποδίηουν νϋαφιςεισ τθν ψυχι ςου
εκτεκειμζνθ με τισ πλθγζσ τθσ, για να κάνει διάγνωςθ ο πνευματικόσ και
να δϊςει τθν άφεςθ & τθ ςυγχωρθτικι ευχι. Αλλιϊσ οδθγείται ςε
μεγαλφτερο εωςφορικό εγωϊςμό. … Ξαι μθν ξεχνάσ: ο Κεόσ ςτζλνει τθ
χάρθ Ψου & ςτουσ δφο.
Α: Ραι, αλλά αυτό δεν τον εμποδίηει να δανείηει τον εαυτό του για τθν
τζλεςθ των πνευματικϊν κακθκόντων μζςα από το μυςτιριο τθσ
Λερωςφνθσ. Θ χάρθ του Αγ. Υνεφματοσ δίνει ςτον αγωνιηόμενο
πνευματικά ιερζα αυτι τθν πνευματικι εξουςία. Σ πνευματικόσ είναι
όργανο τθσ Χάριτοσ.Ψισ ανκρϊπινεσ αμαρτίεσ εξαλείφει μόνο θ χάρθ του
Κεοφ.
Α: Αν πιςτεφεισ ότι θ Κεία Ευχαριςτία είναι μυςτιριο -δθλ. τελείται με
τρόπο που θ ανκρϊπινθ νόθςθ αδυνατεί να προςεγγίςει- που ςϊηει ο
κεόσ τον άνκρωπο τότε γιατί αμφιβάλλεισ ότι ςτο μυςτιριο τθσ
εξομολόγθςθσ (δεν) είναι παρϊν; Αλλωςτε ο εξομολόγοσ είναι ο ίδιοσ
άνκρωποσ που τελεί τθν αναίμακτο κυςία και δεν τον απορρίπτεισ όταν
πλθςιάηεισ το Αγιο Διςκοπότθρο.
Α: Πθν ξεχνάσ τθν εξουςία του «δεςμείν & λφειν» τισ αμαρτίεσ των
ανκρϊπων, που ζδωςε ο Ξφριοσ ςτουσ
μακθτζσ Ψου και κατ’
επζκταςθ ςτουσ διαδόχουσ τουσ.
Γνωρίηει λοιπόν πότε και πωσ
αμαρτάνουμε κι είναι παρϊν και τότε, αλλά περιμζνει... τθ μετάνοιά
μασ, δθλ. τθν απόφαςι μασ νϋαλλάξουμε ςυμπεριφορά ςτθ ηωι μασ και
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Ε: Ξαι πϊσ μπορϊ να ζχω
εμπιςτοςφνθ ςτον ιερζα ότι
όςα του εξομολογθκϊ δεν
κα τα πει και ςε άλλουσ;
Ε: Ραί, αλλά και ςτθν
προςευχι είναι παρϊν ο
Κεόσ.
Γιατί
να
μθν
δεχκοφμε ότι μποροφμε
ζτςι να εξαγορεφςουμε τισ
αμαρτίεσ μασ;
Ε: Σμωσ ….. κα “πζςουμε”
ςτθ ηωι μασ πολλζσ φορζσ

Ε: Ξαι κάκε πότε χρειάηεται
να εξομολογοφμαςτε;

Ε: Εξομολογοφμαςτε μόνο
για όςα μασ ρωτιςει ο
ιερζασ;

να πάμε ςτον εξομολόγο μασ.
Α: Σ πνευματικόσ είναι δεςμευμζνοσ με το απόρρθτο τθσ εξομολόγθςθσ.
Ακόμθ κι αν του εξομολογθκοφμε το πιο τρομερό ζγκλθμα δεν μπορεί
να το κοινοποιιςει ςε άλλουσ. Σφτε κι εμείσ όμωσ μποροφμε να
αναφζρουμε ςε άλλουσ τθ ςυηιτθςθ που είχαμε με τον ιερζα κατά τθν
εξομολόγθςθ.
Α: Δεν καταλαβαίνεισ ότι δικαιολογείσ τον εαυτό ςου προφαςιηόμενοσ
τθν παρουςία του Κεοφ τθν ϊρα τθσ προςευχισ; Πιπωσ όταν
αμαρτάνουμε είναι απϊν ο Κεόσ; Εξάλλου, ςε μια τζτοια περίπτωςθ
πϊσ είναι δυνατόν να γνωρίηουμε ότι μασ ςυγχϊρεςε ο Κεόσ; Ακόμθ,
ςτα διάφορα πνευματικά προβλιματά μασ ποιοσ κα μασ κακοδθγιςει;
Υοιοσ κα μασ ςυμβουλεφςει;
Α: Γιϋαυτό το μυςτιριο είναι επαναλαμβανόμενο. Γιατί αφορά ςτθν
ψυχικι υγεία των μελϊν τθσ Εκκλθςίασ τα οποία ανακουφίηει από το
βάροσ τθσ ενοχισ και το άγχοσ των τφψεων τθσ ςυνείδθςθσ.
Αναγεννϊνται οι άνκρωποι με τθ χάρθ του Αγ.Υνεφματοσ. Υρζπει όμωσ
να μετανοοφν ειλικρινά. Θ χριςτιανικι ηωι είναι μια ςυνεχισ πορεία για
τθν κατάκτθςθ τθσ αγιότθτασ. Ευτυχείσ όςοι τθν ακολουκοφν. Ζςτω κι αν
ςκοντάφτουν, κι αν πζφτουν. Αρκεί να ςθκϊνονται όρκιοι και να
ςυνεχίηουν πάλι. Σ Ξφριοσ κρατά πάντοτε ανοιχτι τθν πόρτα τθσ
μετάνοιασ και μασ περιμζνει.
Α: Τποτε ζχουμε κάτι… Σφτε αραιά και ςπάνια, αλλά οφτε και με το
παραμικρό. Αφοφ, λοιπόν, τα κακθμερινά αμαρτιματα δεν μποροφμε
εφκολα να τα αποφφγουμε, κα προςπακιςουμε να ηοφμε ςε ςυνεχι
μετάνοια και τακτικι εξομολόγθςθ. Χρονικζσ ςυνταγζσ δεν υπάρχουν. Σ
κακζνασ ζχει τθν ιδιαιτερότθτά του, τισ δικζσ του ανάγκεσ και μποροφμε
με τον πνευματικό μασ πατζρα να βροφμε τθ χρυςι τομι.
Α: Σ ιερζασ δεν είναι ανακριτισ. Εξομολογοφμαςτε κακετί που
νοιϊκουμε να βαραίνει τθν ψυχι μασ και να μασ κρατάει ςε απόςταςθ
από τον Κεό. Χρειάηεται, βζβαια, ειλικρίνεια και ταπείνωςθ από μζρουσ
μασ, ακρίβεια και όχι υπερβολζσ. Δεν μεταφζρουμε ευκφνεσ ςτουσ
άλλουσ οφτε …εξομολογοφμαςτε αμαρτιματα άλλων. Δεν
εξομολογοφμαςτε γενικά και αόριςτα (π.χ. «Είμαι πολφ αμαρτωλόσ»),
αλλά αναφζρουμε ςυγκεκριμζνα ςε τι βρεκικαμε ανάξιοι τθσ αγάπθσ
του Κεοφ. Δεν χρειάηεται να αναφζρουμε αμαρτίεσ που ζχουμε ιδθ
εξομολογθκεί, εκτόσ αν τισ επαναλάβαμε. Ξαι αςφαλϊσ δεν κρφβουμε
τίποτε, γιατί ζτςι εμπαίηουμε το μυςτιριο.

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
Ο Ν΄ (50όρ) Χαλμόρ
Ελέησόν με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός

Ελζθςόν με κατά το μζγα ζλεόσ Χου Ξφριε και με
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σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών τουσ απείρουσ Χου οικτιρμοφσ, εξάλειψε μου Χυ
τθν ανομία.
σου εξάλειψον το ανόμημά μου.
Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας
μου, και από της αμαρτίας μου καθάρισόν
με.

Υλφνε με ολόκλθρον από τθν ανομία μου και
από τθν αμαρτία μου κακάριςζ με.

Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω, και

Γνωρίηω Ξφριε τθν ανομία μου, τθν αμαρτία μου
η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια εγϊ παντοτινά κυμάμαι.
παντός.
Υαρζβθκα τθν εντολιν Χου Ξφριε και ζτςι ζκανα
οι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενϊπιόν Χου αμαρτιματα και δικαιϊκθκε θ
ενώπιόν σου εποίησα˙ όπως αν δικαιωθής διδαςκαλία Χου και θ κρίςθ Χου για μζνα.
εν τοις λόγοις σου και νικήσης εν τω
Πζςα ςτον κφκλο τθσ παράβαςθσ και τθσ φκοράσ
Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην, και κι θ δικι μου θ ηωι άρχιςε, και θ μθτζρα μου μζςα
ςτθν αμαρτία γζννθςε κι εμζνα.
εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου.
κρίνεσθαί σε.

Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας· τα άδηλα
και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς
μοι.
Ραντιείς

με

υσσώπω

και

καθαρισθήσομαι· πλυνείς με και υπέρ
χιόνα λευκανθήσομαι.
Ακουτιείς
ευφροσύνην

μοι

αγαλλίασιν

αγαλλιάσονται

και
οστέα

Χυ όμωσ Ξφριε, τθν αλικεια αγαπάσ, και τα
μεγάλα και αφανι τθσ γνϊςθσ Χου, τα φανερϊνεισ
και ςε μζνα.
Κα κακαρίςεισ τθν ψυχι μου με το Υνεφμα Χου
το άγιο, και με το Βάπτιςμα λευκότερο από το χιόνι
κα με κάνεισ.
Ψο άκουςμα των λόγων Χου είναι για μζνα
αγαλλίαςθ
και
ευφροςφνθ
Ξφριε,
γιατί
ελευκερϊνει τθν ταπεινωμζνθ από τθν αμαρτία
φπαρξι μου.

τεταπεινωμένα.
Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των

Πθ προςμετράσ τισ αμαρτίεσ μου και τισ ανομίεσ
αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου μου ςυγχϊρθςζ τεσ.
εξάλειψον.
Ανακαίνιςε τθν καρδιά μου Ξφριε, ϊςτε να είναι
και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις κακαρι και δόσ μου Υνεφμα ειλικρίνειασ και
αλικειασ.
εγκάτοις μου.
Από τα μάτια Χου μθ μ’ απορρίψεισ Ξφριε, και το
Μη απορρίψης με από του προσώπου
σου, και το πνεύμα σου το άγιον μη Υνεφμα Χου το άγιο να μθ το πάρεισ από τθν ψυχι
μου.
αντανέλης απ' εμού.
Δόσ μου τθν αίςκθςθ χαράσ απ’ τθν αναμονι τθσ
Απόδος μοι την αγαλλίασιν του
ςωτθρίασ μου, και ςτιριξε τισ ενζργειζσ και τθν
σωτηρίου σου, και πνεύματι ηγεμονικώ
πορεία μου, με το θγεμονικό Χου Υνεφμα.
στήριξόν με.
Τταν γίνει αυτό, το κζλθμά Χου κα διδάξω ςτουσ
Διδάξω ανόμους τας οδούς σου, και παράνομουσ και κα βοθκιςω αςεβείσ να
ασεβείς επί σε επιστρέψουσι.
επιςτρζψουν προσ Εςζνα.
Οφτρωςζ με, από τον κίνδυνο φόνου και αιμάτων
Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της
Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός,
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σωτηρίας μου· αγαλλιάσεται η γλώσσα Ξφριε, Χυ ο Κεόσ τθσ δικισ μου ςωτθρίασ. Θ
γλϊςςα μου κα χαίρεται να αναγγζλει το ζλεόσ
μου την δικαιοσύνην σου.
Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το Χου.
στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν σου.

Ψα χείλθ Ξφριε και το ςτόμα μου για πάντα το
όνομά Χου κα δοξολογοφν.
Τλα πια κζ να προςφζρονται, ςε Χζνα, που πλζον
δεν ευδοκείσ ςε αιματθρζσ αλόγων ηϊων
κυςιάςεισ.
Κυςία για Χζνα είναι θ ταπείνωςθ και θ
καλωςφνθ Ξφριε, και αγαπάσ κάκε καρδιά
ταπεινωμζνθ και ςυντετριμμζνθ.
Ευδόκθςε να «χτιςτεί» τθσ ψυχισ μου θ πόλθ
Ξφριε, και να οικοδομθκοφν «τα τείχθ» τθσ, όπωσ
τθσ Λερουςαλιμ.

Ότι, ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν·
ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις.
Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον
καρδίαν

συντετριμμένην

και

τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.
Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την
ιών

και

οικοδομηθήτω

τα

τείχη

Ιερουσαλήμ.
Σότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
αναφορά και ολοκαυτώματα.

Ψότε ςτο «κυςιαςτιριο τθσ καρδιάσ μου» κα
Σότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν δεχτείσ αναφορά τθσ ηωισ μου ολόκλθρθσ, ςαν
σου μόσχους.
ολοκαφτωμα ςε Χζνα και ςαν κυςία καλωςφνθσ.
Ψότε κα γίνει θ καρδιά μου κυςιαςτιριο που κα
προςφζρει «ολοκαφτωμα» ς’Εςζνα.

"Φαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι μετανοίας"

«Κα γίνει χαρά ςτον Συρανό για τθ μετάνοια ενόσ αμαρτωλοφ
παρά για ενενιντα εννιά δικαίουσ που δεν ζχουν ανάγκθ από μετάνοια». (Οκ. 15, 7)
Θ παραβολι του χαμζνου προβάτου (Οκ. 15, 4-7)
Θ παραβολι τθσ χαμζνθσ δραχμισ (Οκ. 15, 8-10)
Θ παραβολι του Αςϊτου Γιου ι του πλαγχνικοφ Υατζρα (Οκ. 15, 11-32)

Παπάλληλα κείμεμα:
Σπειρ ύμμξι σξτ Σπιψδίξτ για ση μεσάμξια
Σς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα· Άνοιξζ μου τθσ μετάνοιασ τισ πφλεσ, Ηωοδότθ
ὀρθρίζει γάρ τό πνεῦμα μου πρός ναόν τόν Χριςτζ. Διότι το πνεφμα μου μ’ ζφερε πρωΐἅγιόν σου, ναόν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον πρωΐ ςτον άγιο ναό ςου για να προςευχθκϊ,
ἐσπιλωμένον· ἀλλ' ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, φζρνοντασ το ναό του ςϊματόσ μου
εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει.

ολοκλθρωτικά ακάκαρτο. Αλλά Χυ, που είςαι
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Σς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε·
αἰσχραῖς

γάρ

κατερύπωσα

τήν

ψυχήν

ἁμαρτίαις, ὡς ραθύμως τόν βίον μου ὅλον
ἐκδαπανήσας· ταῖς σαῖς πρεσβείαις ρῦσαι με,
πάσης ἀκαθαρσίας.

Σά πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν,
ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέμω τήν φοβεράν ἡμέραν
τς κρίσεως· ἀλλά θαρρῶν εἰς τό ἔλεος τς
εὐσπλαγχνίας σου, ὡς ὁ Δαβίδ βοῶ σοι·
ἐλέησόν με ὁ
Θεός, κατά τό μέγα σου ἔλεος.

αγακόσ, κακάριςζ με με τθν μεγάλθ Χου
αγάπθ και τθν ςυγχϊρθςθ.
Ξατεφκυνε με ςτουσ δρόμουσ τθσ ςωτθρίασ,
Κεοτόκε. Διότι με τισ κακζσ αμαρτίεσ εμόλυνα
τθν ψυχι μου, δαπανϊντασ τθ ηωι μου
ολοκλθρωτικά ςτθν πνευματικι αδιαφορία.
Πε τισ δικζσ ςου ικεςίεσ, ςϊςε με από κάκε
πνευματικό μολυςμό.
Ροιϊκοντασ τα πολλά αμαρτιματά μου, ο
ταλαίπωροσ εγϊ άνκρωποσ, τρζμω και
φοβάμαι τθ φοβερι θμζρα τθσ Ξρίςεωσ.
Ζχοντασ όμωσ κάρροσ ςτθν μεγάλθ και
απζραντθ ευςπλαγχνία Χου, φωνάηω ςαν τον
Δαβίδ, λζγοντασ: ελζθςζ με, Κεζ μου, Εςφ που
είςαι γεμάτοσ ευςπλαγχνικι αγάπθ.
(Από τον Όρθρο των Κυριακών του Τριωδίου)

Σξ οξλτσιμόσεπξ οπάγμα

Ξάποια ςτιγμι ςτον ουρανό ηιτθςε ο Κεόσ από τουσ αγγζλουσ να του φζρουν τα πιο
πολφτιμα πράγματα που υπάρχουν ςτθ γθ.
Σι άγγελοι ξεκίνθςαν και ζψαξαν ολόκλθρθ τθ γθ. Υολλοί ομολογουμζνωσ ζφεραν πολλά
ωραία και πολφτιμα πράγματα. εχϊριςαν όμωσ τρεισ.
Σ ζνασ ζφερε και απζκεςε ςτον κρόνο του Κεοφ ζνα ωραιότατο μαργαριτάρι. Ιταν μια
ςταγόνα ιδρϊτα. Είχε πζςει από το μζτωπο κάποιου που τίμια προςπακοφςε να ηιςει τθν
οικογζνειά του.
-Ωραίο το εφρθμα ςου, είπε ο Κεόσ, αλλά υπάρχει και πιο ωραίο από αυτό.
Ιρκε τότε δεφτεροσ άγγελοσ. Αυτόσ απζκεςε με ςεβαςμό μπροςτά ςτο Κεό ζνα
κατακόκκινο ρουμπίνι. Ιταν μια ςταγόνα αίματοσ ενόσ ιρωα, που είχε πζςει ςτο πεδίο τθσ
τιμισ. Σι άγγελοι ζμειναν εκςτατικοί. Αςφαλϊσ αυτόσ κα κζρδιηε το βραβείο.
-Ωπάρχει κάτι πιο πολφτιμο ακόμθ, είπε ο Κεόσ.
Ψότε όλοι ςτράφθκαν προσ το μζροσ του τρίτου αγγζλου, που εκείνθ τθν ϊρα ερχόταν και
με πολλι ευλάβεια άφθςε να κυλιςει ςτον κρόνο του Κεοφ ζνα αςταφτερό διαμάντι, που όμοιο
μ' αυτό ποτζ δεν είχαν δει. Ιταν ζνα δάκρυ κάποιου αμαρτωλοφ, που γονατιςτόσ ομολογοφςε
τισ αμαρτίεσ του μπροςτά ςτον πνευματικό.
-Αυτό είναι το πιο πολφτιμο πράγμα, είπε τότε ο Κεόσ και το βραβείο δόκθκε ςτον
τελευταίο άγγελο.
Αλικεια, πόςο αξίηει θ μετάνοια και θ εξομολόγθςθ!
Αυτό το βεβαιϊνει ο ίδιοσ ο Ξφριοσ, που λζει: «Χαρά γίνεται ενϊπιον των αγγζλων του
Κεοφ επί ενί αμαρτωλϊ μετανοοφντι» (Οκ. 15,10).
(Υθγι: http://1myblog.pblogs.gr)
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Σξ βάπξρ σηρ αμαπσίαρ

Ξάποια ςτιγμι μια πονεμζνθ γυναίκα πλθςιάηει το ςτάρετσ Ηωςιμά, τον ιρωα το
Ρτοςτογιζφςκυ, και του διθγείται μια πράξθ τθσ τόςο ςοβαρι που, ενϊ τθν ζχει εξομολογθκεί,
ςυνεχίηει και τθ βαραίνει. Ξαι ο ςτάρετσ τθσ απαντά:
-Ψίποτα μθ φοβάςαι. Σφτε υπάρχει οφτε μπορεί να γίνει τον κόςμο τζτοιο κρίμα που να μθ
το ςυγχωρεί ο Ξφριοσ ςε κείνον που μετανοεί αλθκινά. Πα κι οφτε το μπορεί ο άνκρωποσ να
κάνει ζνα τόςο μεγάλο αμάρτθμα που κα μποροφςε να εξαντλιςει τθν αςτείρευτθ αγάπθ του
Κεοφ. Φρόντιηε μονάχα για τθ μετάνοια κι όςο για το φόβο, διϊξ’ τον εντελϊσ απ’ τθν καρδιά
ςου. Υίςτευε πωσ ο Κεόσ ς’ αγαπά τόςο που εςφ οφτε να το φανταςτείσ δε μπορείσ. Χ’ αγαπάει
παρόλο που αμάρτθςεσ. Χ’ αγαπάει μζςα ςτθν αμαρτία ςου. Για ζνα μετανοοφντα ςτον ουρανό
χαίρονται περιςςότερο παρά για χίλιουσ αναμάρτθτουσ, είπε ο Χριςτόσ. Αφοφ εγϊ, που είμαι
όπωσ κι εςφ ζνασ απλόσ άνκρωποσ, ςυγκινικθκα και ςε ςυμπόνεςα, πόςο περιςςότερο ο Κεόσ!
Η Οςία Μαπία η Αιγτοσία

Χε θλικία μόλισ δϊδεκα ετϊν απομακρφνκθκε από τουσ γονείσ τθσ κρυφά και πιγε ςτθν
Αλεξάνδρεια, όπου ζηθςε αμαρτωλι ηωι για δεκαεφτά ολόκλθρα χρόνια. Ξάποτε μπικε από
περιζργεια ςε ζνα πλοίο που πιγαινε ςτα Λεροςόλυμα. Ζφταςε ςτθν πόλθ μαηί με τουσ
προςκυνθτζσ. Αυτι όμωσ ςτα Λεροςόλυμα παραδόκθκε ςε κάκε ίδουσ αμαρτωλι πράξθ και
παρζςυρε πολλοφσ.
Τταν κζλθςε να μπει ςτο ναό τθσ Αναςτάςεωσ, τθν θμζρα που υψωνόταν ο τίμιοσ Χταυρόσ,
αιςκάνκθκε τρεισ και τζςςερισ φορζσ κάποια αόρατθ δφναμθ να τθν εμποδίηει. Αντίκετα, όλο το
πλικοσ του λαοφ ζμπαινε χωρίσ κανζνα εμπόδιο. Ψο γεγονόσ αυτό τθν πλιγωςε βακιά ςτθν
καρδιά. Πετάνοιωςε για όςα είχε κάνει κι αποφάςιςε να αλλάξει τθ ηωι τθσ. Ζτςι, λοιπόν,
γφριςε πάλι ςτο Ραό και μπικε μζςα χωρίσ κανζνα εμπόδιο. Αφοφ προςκφνθςε το τίμιο φλο,
αναχϊρθςε τθν ίδια θμζρα από τα Λεροςόλυμα, διάβθκε τον Λορδάνθ ποταμό και ζφταςε ςτα
μζρθ τθσ εριμου.
Εκεί, ςτθν ζρθμο, θ Σςία ζηθςε ςαράντα εφτά χρόνια με ςτεριςεισ, μόνθ τθσ, με προςευχι
ςτον μόνο Κεό. Γφρω ςτα τζλθ τθσ ηωισ τθσ ςυνάντθςε ζναν ερθμίτθ, που ονομαηόταν Ηωςιμάσ,
και του διθγικθκε τθ ηωι τθσ από τθν αρχι. Ξατόπιν τον παρακάλεςε να τθσ φζρει τα άχραντα
Πυςτιρια για να κοινωνιςει. Υράγματι, το επόμενο ζτοσ, πιγε ο Ηωςιμάσ τθν Πεγάλθ Υζμπτθ
και τθν κοινϊνθςε.
Πετά από ζναν χρόνο πάλι πιγε εκεί ο ερθμίτθσ Ηωςιμάσ. Βρικε όμωσ τθν οςία ξαπλωμζνθ
ςτθ γθ, νεκρι και ζνα γράμμα δίπλα τθσ, που ζγραφε: «Αββά Ηωςιμά, κάψε εδϊ το ςϊμα τθσ
άκλιασ Παρίασ. Υζκανα τθν ίδια μζρα που κοινϊνθςα. Υροςευχιςου για μζνα».
Αυτό ζγινε γφρω ςτο 378 μ.Χ.
(Για περιςςότερα, βλ. ςυναξάρι 1θσ Απριλίου ι Ξυριακισ Εϋ Ρθςτειϊν –
Αγίου Χωφρονίου Λεροςολφμων, Σ βίοσ τθσ Σςίασ Παρίασ τθσ Αιγυπτίασ, εκδ. Λ. Πονισ Χταυρονικιτα Αγ.
Τρουσ)
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Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Εξομολόγθςθ»
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Θ Οςία Μαρία θ Αιγυπτία» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα
Φωςικά: Ευγενία Ψιλιηζνκο –Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν
Κεςςαλονίκθσ) ςτο ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=3WT751linCE
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Θ παραβολι του χαμζνου προβάτου» (για παιδιά μετάφραςθ από τα Φωςικά: Ευγενία Ψιλιηζνκο –Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40
Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=d0WsUHqT8cE
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Θ παραβολι του Αςϊτου» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα
Φωςικά: Ευγενία Ψιλιηζνκο –Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν
Κεςςαλονίκθσ) ςτο ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=fuJ25UwP-5g&feature=relmfu

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Δπαμασξοξίηςη
Δραματοποιιςτε μία από τισ παραβολζσ του χαμζνου προβάτου ι του αςϊτου γιου.
2. Κπτυσό για έμαμ
Χρειαηόμαςτε μεγάλο ανοιχτό χϊρο. Ξρφβεται κάπου ζνασ και προςπακοφν όλοι οι
υπόλοιποι να τον ανακαλφψουν. Ππορεί να κυμίηει τθν αναηιτθςθ του χαμζνου προβάτου...
3. Λξτμα –Παπκ με οαιφμίδια ετςσξφίαρ

-για να εξθγιςουμε ότι αμαρτία = αςτοχία, αποτυχία να φτάςουμε ςτο ςτόχο κάκε
Χριςτιανοφ, τθ ηωι κοντά ςτο Χριςτό
Μοόξτλιμγκ: Ψοποκετοφμε 16 μικρά μπουκαλάκια με νερό, ωσ εξισ:
ο ο ο ο ο
ο ο ο ο
ο ο ο
ο ο
ο
Σ παίχτθσ ςτζκεται ςε απόςταςθ 3 μζτρων από τα μπουκάλια και με μια μπάλα για
τερματάκια ςτοχεφει τα μπουκάλια και προςπακεί να τα ρίξει όλα
Πτπαμίδα: Χρειαηόμαςτε δζκα βαηόγαλα, ςτθμζνα το ζνα πάνω ςτο άλλο ςε ςχιμα
πυραμίδασ (τζςςερα ςτθ βάςθ, τρία ςτο β’ επίπεδο, δφο ςτο γ’ και ζνα ςτθν κορυφι) κι ζνα
μπαλάκι του τζννισ. Σ παίχτθσ προςπακεί να ρίξει με το μπαλάκι, με μία βολι, και τα δζκα
βαηόγαλα.
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Κπίκξι και μοξτκάλια: Χρειάηονται μερικοί κρίκοι (ξφλινοι ι πλαςτικοί) και ιςάρικμα

μπουκάλια γεμάτα, με λαιμό απ’ τον οποίο να χωράνε να περάςουν οι κρίκοι. Σ παίχτθσ
προςπακεί να περάςει τουσ κρίκουσ ςε όλα τα μπουκάλια.
Ετςσξφία: Χρειαηόμαςτε ζνα μακρόςτενο κομμάτι ξφλου ι φελιηόλ, ςτθ βάςθ του οποίου
κόβουμε μερικά κομμάτια, ϊςτε να ςχθματιςκοφν καμάρεσ και μπαλάκια ιςάρικμα με τισ
καμάρεσ. Υαίηεται με δφο παίχτεσ, που προςπακοφν να περάςουν όςο περιςςότερα μπαλάκια
γίνεται από τισ καμάρεσ (ζνα μπαλάκι ςε κάκε καμάρα).
Κεπιά και μεπξοίςσξλα: Χε δυο μπουκάλια ι κθροπιγια, τοποκετοφμε από ζνα κερί. Δυο
παίχτεσ ςυναγωνίηονται για το ποιοσ κα ςβιςει πιο γριγορα το αντίςτοιχο κερί
χρθςιμοποιϊντασ ζνα νεροπίςτολο.
Ρίνσε σα καοέλα: Ψοποκετοφμε μερικά καπζλα, το ζνα πάνω ςτο άλλο (όπωσ ςτο
μποουλινγκ). Σ παίχτθσ προςπακεί με ζνα μπαλάκι του τζννισ να τα ρίξει. Πποροφμε ακόμθ να
τοποκετιςουμε τα καπζλα ςτθ ςειρά ςε ζνα τραπζηι και ο παίχτθσ να προςπακεί να τα ρίξει
κάτω.
Αιψπξύμεμη μοάλα: Χε ζνα ςχοινί, κρεμαςμζνο από μια κολόνα ι δζντρο, δζνουμε ςτθν
άκρθ ζνα μπαλάκι του τζννισ. Ψοποκετοφμε ςτθ ςειρά αρικμθμζνα βαηόγαλα. Σ παίχτθσ
ςθμαδεφει τα κουτιά, μζχρι να τα ρίξει με το μπαλάκι όλα.
Σξ ςστλό ςσξ μοξτκάλι: Υροςπακϊ να τοποκετιςω ςτο ςτόμιο ενόσ μπουκαλιοφ ζνα
ςτυλό, δεμζνο ςτθν άκρθ ενόσ ςπάγκου. Σ ςπάγκοσ είναι τυλιγμζνοσ γφρω από τθ μζςθ του
παίχτθ κι αυτόσ προςπακεί να πετφχει τον ςτόχο του δίχωσ να χρθςιμοποιιςει τα χζρια.
Σα χάπια ςσξ σηγάμι: Ζχουμε κόψει μικρά ψαράκια από χαρτί. Σ παίχτθσ προςπακεί με
φφςθμα να τα ςπρϊξει μζςα ς’ ζνα φαράςι.
ημάδι: Από απόςταςθ ο παίχτθσ ςθμαδεφει μια φιγοφρα, θ οποία προβάλλει μζςα από
μια τρφπα.
Duckshoot
(Παιδικόρ) σόφξρ με βελάκια
οάςιμξ μοαλξμιώμ: Σ παίχτθσ φοράει ζνα καπζλο, που ςτθν κορυφι του ζχει μια

καρφίτςα. Από ζνα ςχοινί κρζμονται ςτθ ςειρά μερικά μπαλόνια, τα οποία προςπακεί να τα
ςπάςει αναπθδϊντασ. (Αν κζλουμε, βάηουμε ςε μερικά και … λίγο νερό).
Βάζψ καλάθι: Ψοποκετοφμε ζνα καλάκι πίςω από ζνα ςεντόνι, ϊςτε να μθν φαίνεται. Σ
παίχτθσ προςπακεί να βάλει ζνα μπαλάκι του τζννισ μζςα ςτο καλάκι.
Κξτδξύμια: Σ παίχτθσ προςπακεί να ςθμαδζψει με ζνα μπαλάκι του τζννισ κουδουνάκια
που κρζμονται από ζναν ςπάγκο ςτθ ςειρά.
σόφξρ με υιγξύπερ και ςφήμασα: Σ παίχτθσ καλείται να ςτοχεφςει από απόςταςθ ςε
οριςμζνα ςχιματα ι φιγοφρεσ. Υ.χ. να περάςει ζνα μπαλάκι από τθν τρφπα ενόσ ςωςιβίου κτλ.
Εοί σξτ εδάυξτρ: Δυο παίχτεσ ςυναγωνίηονται για το ποιοσ κα φτάςει πρϊτοσ ςτο τζρμα
από τθν αφετθρία φυςϊντασ δυο μπαλάκια του πιγκ-πογκ.

215

ημάδι και σέφμη: Σ παίχτθσ ανεβαίνει ςε μια καρζκλα και προςπακεί να ρίξει από εκεί

διάφορα ελαφριά αντικείμενα ς’ ζνα κουτί που βρίςκεται μπροςτά του με τθν ανάλογθ
βακμολογία (βϊλο, ςπάγκο, τςιγαρόχαρτο κτλ.).
Γκξλυ: Χρειάηονται ςκοφπεσ και μπαλάκια. Ανά δφο παίχτεσ καλοφνται να ςπρϊξουν με τισ
λιγότερεσ δυνατζσ κινιςεισ τα μπαλάκια ςε λακοφβεσ ςτο ζδαφοσ ι ςε τενεκεδάκια. Ξερδίηει
όποιοσ το πετφχει με τισ λιγότερεσ κινιςεισ.
Μοαλάκια ςσξμ σξίφξ: Σ παίχτθσ ςκάει πρϊτα ζνα μπαλάκι ςτο πάτωμα και προτοφ
ξαναπζςει, πρζπει να το βάλει μζςα ς’ ζνα κφπελλο.
Μξμόυθαλμξρ: Ξλείνοντασ το ζνα μάτι, ο παίχτθσ προςπακεί να τοποκετιςει ζναν φελό ςε
ζνα μπουκάλι με τεντωμζνο το χζρι.
Αλλιώσικξ χάπεμα: Σ παίχτθσ προςπακεί να περάςει ςε ζνα μπουκάλι ζναν κρίκο δεμζνο
ςτθν άκρθ μιασ κλωςτισ.
Μοαλάκια ςσξμ κξτβά: Δφο παίχτεσ ςυναγωνίηονται για το ποιοσ κα ρίξει τα περιςςότερα

μπαλάκια ς’ ζναν κουβά από απόςταςθ.
Φίλια κτοελλάκια: Ψοποκετοφμε 25 κυπελλάκια μαηί, με τρόπο που να ςχθματίηουν ζνα
τετράγωνο (5Χ5) και τα ενϊνουμε με ςελοτζιπ. Σ παίχτθσ πρζπει να ρίξει μζςα ςτα κυπελλάκια
τρία μπαλάκια πιγκ-πογκ από απόςταςθ 2 m.

τμοεπάςμασα:
Τλοι, μεγάλοι και μικροί, «άνκρωποι είμαςτε και ςφάλματα κάνουμε!»
Φτάνει να διορκϊνουμε τισ «αμαρτίεσ» μασ, τισ αςτοχίεσ μασ δθλαδι από τον αλθκινό
ςτόχο τθσ ηωισ του Χριςτιανοφ, που είναι θ ηωι κοντά ςτο Κεό.
Ξι όταν αμαρτιςουμε όμωσ, ο Κεόσ μασ περιμζνει να γυρίςουμε κοντά Ψου, να
μετανιϊςουμε ειλικρινά, όπωσ ο Δαβίδ και να ηθτιςουμε να μασ ςυγχωρζςει με το ιερό
μυςτιριο τθσ Πετάνοιασ και τθσ Εξομολόγθςθσ, ςτο πετραχιλι του πνευματικοφ μασ!

Πηγέρ τλικξύ:

- «Ακλθτζσ Χριςτοφ». Ωλικό Ξατιχθςθσ για παιδιά Δθμοτικοφ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ
Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2004
- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Σμαδικι Ψυχαγωγία, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ.
Ρ. Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, 2Οευκάδα 2007
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
- «Υαραδείςου νοςταλγοί». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2012

216

τμάμσηςη 20ή
Ημεπξμημία: 9 -10 Μαπσίξτ 2013

Σξ όπαμα σξτ Ππξυήση Ιεζεκιήλ:
Η αμάςσαςη σψμ μεκπώμ!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν το όραμα του Υροφιτθ Λεηεκιιλ για τθ δόξα του Κεοφ και τθν ανάςταςθ των
νεκρϊν
2. Ρα κατανοιςουν γιατί θ Εκκλθςία μασ μιλάει για «κοίμθςθ» και «κεκοιμθμζνουσ»
3. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ προςδοκία τθσ ανάςταςθσ των νεκρϊν είναι βαςικό δόγμα τθσ
Υίςτθσ μασ
4. Ρα γνωρίςουν τι είναι τα κόλλυβα, τα μνθμόςυνα, το τριςάγιο, τα δίπτυχα
5. Ρα αςκθκοφν ςε ςυναφείσ λειτουργικζσ ςυνικειεσ, όπωσ το γράψιμο ονομάτων για να
δοκοφν ςτον ιερζα προσ μνθμόνευςθ και θ Υαραςκευι κολλφβων
6. Ρα γνωρίςουν τι είναι το «Ψυχοςάββατο» και ποια θ λειτουργικι ηωι τθσ Πεγάλθσ
Χαρακοςτισ που ςε λίγο αρχίηει

Αυήγηςη:
i. Λεη. 1,1-3,15· 37,1-14
ii. Αποςπάςματα από το βιβλίο: Λωάννθσ Κ. Ξολιτςάρασ, Θ Υαλαιά Διακικθ κατά τουσ
Εβδομικοντα –τ. Εϋ (Υροφιτθσ Λεηεκιιλ), εκδ. Αδελφότθτοσ Κεολόγων «Θ Ηωι», Ακινα
1971, ςς. 339-344 και 430-431.
Σξ όπαμα σηρ δόναρ σξτ Θεξύ και η κλήςη σξτ Ππξυήση Ιεζεκιήλ
Ξατά το τριακοςτόν ζτοσ, τθν πζμπτθν θμζραν του τετάρτου μθνόσ, κακϊσ ευριςκόμθν
μεταξφ των Λουδαίων ςυναιχμαλϊτων μου, πλθςίον ςτον ποταμόν Χοβάρ, εκεί θνοίχκθςαν οι
ουρανοί και είδον οράματα παρά Κεοφ. Ξατά τθν πζμπτθν θμζραν του προμνθμονευκζντοσ
μθνόσ και ζτουσ (αυτό δε το ζτοσ είναι το πζμπτον ζτοσ τθσ αιχμαλωςίασ του βαςιλζωσ Λωακείμ),
ιλκε λόγοσ παρά Ξυρίου προσ εμζ τον Λεηεκιιλ, τον ιερζα, υιόν Βουηεί, παραμζνοντα εισ τθν
χϊραν των Χαλδαίων, πλθςίον ςτον ποταμόν Χοβάρ.
Θπλωςεν ο Ξυριοσ το αποκαλυπτικόν του χζρι επάνω μου και παρετιρθςα και είδα βίαιον
ανεμοςτρόβιλον, που εςαρωνε τα πάντα, να κατζρχεται από τον βορράν και μζςα εισ αυτόν ιτο
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ζνα μεγάλο νζφοσ. Γυρω από αυτό υπιρχεν ζνα πυρ, που αςτραποβολοφςε, εισ δε το κζντρον
αυτοφ υπιρχε κάτι, που ωμοίαηε με ιλεκτρον ευριςκόμενον εντόσ του πυρόσ, το οποίον και
εφεγγοβολοφςεν.
Εισ το μζςον δε αυτοφ υπιρχον ωςάν ομοιϊματα τεςςάρων ηϊων, τα οποία είχαν τθν εξισ
εμφάνιςιν· Θ μορφι των ιτο ωςάν μορφι ανκρϊπων. Ψο κακζνα από αυτά είχε τζςςερα
πρόςωπα και τζςςαρασ πτζρυγασ. Ψα πόδια των όρκια, όπωσ των ανκρϊπων, ιςαν πτερωτά.
Εςπινκθροβολοφςαν, όπωσ ο απαςτράπτων γυαλιςμζνοσ χαλκόσ, αι δε πτζρυγεσ των ιςαν
ελαφραί και ταχυκίνθτοι. Ξατω από τασ πτζρυγάσ των και εισ τα τζςςερα μζρθ είχαν χζρια όμοια
προσ τα χζρια του ανκρϊπου, δφο εισ κάκε ϊμον. Ψα πρόςωπά των ιςαν τζςςαρα και δεν
εςτρζφοντο κακϊσ εβάδιηαν, αλλά το κακζνα εβάδιηε κατ' ευκείαν εμπρόσ, κατά πρόςωπον.
Ωσ προσ δε τθν μορφιν των προςϊπων των και τα τζςςαρα είχαν πρόςωπον ανκρϊπου και
πρόςωπον λζοντοσ εκ δεξιϊν, πρόςωπον μόςχου από τα αριςτερά και πρόςωπον αετοφ όπιςκεν.
Δυο από τασ πτζρυγάσ των ιςαν απλωμζναι επάνω από τα τζςςερα ζμψυχα αυτά ηϊντα όντα,
και θνοφντο μεταξφ των εισ τα άκρα. Αι δε δφο άλλαι πτζρυγεσ εςκζπαηον το ζμπροςκεν μζροσ
του ςϊματόσ των. Ξακζνα από τα ηϊντα όντα, προσ οιανδιποτε κατεφκυνςιν και αν επορεφετο,
επορεφετο πάντοτε κατά τθν κατεφκυνςιν ενόσ εκ των προςϊπων του· όπου δε το πνεφμα
επορεφετο, επορεφοντο και εκείνα, χωρίσ να ςτρζφουν αριςτερά θ δεξιά. Ανάμεςα δε εισ τα ηϊα
αυτά εφαίνετο κάτι ςαν αναμμζνοι άνκρακεσ, που εκαίοντο, ϊςαν ςυςτρεφόμεναι φλόγεσ
ανάμεςα εισ τα ηϊα αυτά. Ξαι το πυρ αυτό ακτινοβολοφςε φωσ. Εξεπορεφετο από το πυρ λάμψισ
ηωθρά, ωςάν τθσ αςτραπισ.
Ξαι ιδοφ είδον, ότι πλθςίον των τεςςάρων αυτϊν ανκρωπίνων ηϊντων ομοιωμάτων υπιρχε
και ζνασ τροχόσ ςτθριηόμενοσ ςτο ζδαφοσ. Ξαι θ μορφι και θ εμφάνιςισ των τροχϊν αυτϊν ιτο
ωςάν από πολφτιμον λίκον καρςείσ. Σι τζςςαρεσ αυτοί τροχοί ιςαν όμοιοι μεταξφ των, θ δε
καταςκευι των ιτο τοιαφτθ, ϊςτε ο ζνασ ο τροχόσ ιτο εντόσ του άλλου εισ ςχιμα ςταυροφ.
Τταν επροχωροφςαν επορεφοντο προσ τασ τζςςαρασ πλευράσ των, χωρίσ να ςτρζφουν
κακϊσ προχωροφςαν. Ξαι δεν ζςτρεφαν τα όντα αυτά κακϊσ προχωροφςαν οφτε τα ςϊματα
των. Ψο φψοσ δε αυτϊν ιτο πολφ μεγάλο.
Υαρετιρθςα και είδα με ζκπλθξίν μου, ότι τα ςϊματα των τεςςάρων αυτϊν ανκρωπίνων
ομοιωμάτων ιςαν κφκλω γεμάτα οφκαλμοφσ. Στε τα υπερφυςικά αυτά ηϊντα όντα επορεφοντο
ςτο ζδαφοσ, ζτρεχαν και οι τροχοί πλθςίον αυτϊν. Σταν αυτά ανιρχοντο επάνω από τθν γθν,
ανζβαιναν μαηι των και οι τροχοί.
Σπου κατθυκφνετο θ νεφζλθ, εκεί επορεφετο και το πνεφμα. Εκεί μαηι επορεφοντο τα ηϊα
και οι τροχοί, οι οποίοι και υψϊνοντο μαηι των. Ψοφτο δζ, διότι υπιρχε πνεφμα ηωισ ςτουσ
τροχοφσ, το οποίον και τουσ εκίνει. Σταν τα υπερφυςικά αυτά όντα επορεφοντο εισ τθν γθν, μαηι
των επορεφοντο και οι τροχοί. Σταν αυτά ίςταντο, εςταματοφςαν και εκείνοι. Σταν αυτά
επετοφςαν και ανζβαιναν επάνω από τθν γθν, ανζβαιναν μαηι με αυτά και οι τροχοί, διότι
υπιρχε πνεφμα ηωισ ςτουσ τροχοφσ.
Επάνω δε από τθν κεφαλιν των υπερφυςικϊν και παραδόξων αυτϊν ηϊντων όντων, υπιρχε
κάτι, που ωμοίαηε με το ςτερζωμα του ουρανοφ. Ξατι διαφανζσ και λάμπον ωςάν κρφςταλλον, το
οποίον θπλϊνετο επάνω από τασ πτζρυγάσ των. Ετςι δε κάτω από το ουράνιον αυτό ςτερζωμα
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υπιρχον απλωμζναι αι δφο πτζρυγεσ των ηϊντων αυτϊν όντων, αι οποίαι ιγγιηον θ μία τθν
άλλθν. Αι δε δφο άλλαι πτζρυγεσ ιςαν αναδιπλωμζναι και εκάλυπτον τα ςϊματα αυτϊν.
Ξακϊσ δε εκείνα επορεφοντο, ικουα τθν βοιν των πτερφγων των ωςάν φδατα καταρράκτου,
που πίπτουν μετά πατάγου. Σταν τα υπερφυςικά αυτά όντα εςταματοφςαν, ζπαυε και θ βοι των
πτερφγων των. Ξαι ιδοφ, θκοφςκθ φωνι, που προιρχετο από το ςτερζωμα, το επάνω από τασ
κεφαλάσ των. Ξαι επάνω ςτο ωςάν ουρανόν αυτό ςτερζωμα υπιρχε κάποιο πράγμα λαμπρόν,
όπωσ ο ςάπφειροσ, εισ ςχιμα κρόνου και επάνω ςτο ομοίωμα αυτό του λαμπροφ κρόνου
εκάκθτο κάποιοσ, που είχε μορφιν ανκρϊπου.
Ξαι είδον και ιδοφ, θ όψισ αυτοφ, που εκάκθτο επάνω ςτον κρόνον, από τθν μζςθν και
επάνω ζλαμπεν ωςάν το ιλεκτρον και από τθν μζςθν ζωσ κάτω είχε τθν εμφάνιςιν πυρόσ, που
ακτινοβολοφςε ολόγυρα. Σπωσ δε φαίνεται το ουράνιον τόξον εισ τα νζφθ κατά τασ βροχεράσ
θμζρασ, ζτςι ιτο και θ εμφάνιςίσ του φωτόσ, που ακτινοβολοφςε ολόγυρα. Αυτι ιτο θ εμφάνιςισ
του ομοιϊματοσ τθσ δόξθσ του Ξυρίου. Είδα εγϊ αυτά και κατεπλάγθν, ζπεςα κάτω με το
πρόςωπον ςτο ζδαφοσ και ικουςα μίαν φωνιν, τθν φωνιν του Ξυρίου, ο οποίοσ μου ωμιλοφςε.
Ξαι ο Ξυριοσ είπε τότε προσ εμζ:
- Ωιζ ανκρϊπου, ςικω, ςτάςου ορκόσ εισ τα πόδια ςου, διότι εγϊ κα ςου ομιλιςω.
Θλκεν αμζςωσ επάνω εισ εμζ το πνεφμα, με επιρε, με εςικωςε και με ζςτθςεν ορκόν εισ τα
πόδιά μου, κακ' ον χρόνον ικουα τον Ξυριον να ομιλι προσ εμζ. Ξαι είπε προσ εμζ ο Ξυριοσ:
- Ωιζ ανκρϊπου, εγϊ ςε αναδεικνφω και ςε αποςτζλλω ωσ προφιτθν προσ το ιςραθλιτικόν
ζκνοσ, εισ αυτοφσ οι οποίοι με ζχουν παραπικράνει και εξοργίςει με τασ παραβάςεισ των. Πε
παρεπίκραναν και αυτοί, όπωσ και οι πρόγονοί των μζχρι τθσ ςθμερινισ θμζρασ. Κα είπθσ λοιπόν
προσ αυτοφσ: «Αυτά λζγει ο Ξυριοσ», μιπωσ και κελιςουν να υπακοφςουν εισ τα λόγιά μου θ
απλϊσ να καταπτοθκοφν, διότι είναι γζνοσ και λαόσ, που πάντοτε με παραπικραίνει δια των
παραβάςεων των εντολϊν μου και οπωςδιποτε κα μάκουν, ότι εν μζςω αυτϊν υπάρχει ζνασ
προφιτθσ, ο οποίοσ είςαι ςυ. Χυ δζ, υιζ ανκρϊπου, μθ τουσ φοβθκισ οφτε να τρομάξθσ και
καταπλαγισ ενϊπιόν των, όταν εξερεκιςκοφν. Διότι εκείνοι κα καταλθφκοφν από μανίαν, κα ςε
περικυκλϊςουν με εχκρικάσ διακζςεισ και πρζπει να γνωρίηθσ, ότι ςυ κατοικείσ ανάμεςα εισ
ςκορπιοφσ. Πθ φοβθκισ τα λόγια τθσ αγανακτιςεϊσ των και μθ πτοθκισ ενϊπιον του
εξωργιςμζνου προςϊπου των, διότι αυτοί είναι λαόσ, ο οποίόσ με παραπικραίνει και με εξοργίηει
με τασ παραβάςεισ των. Χυ, κα είπθσ προσ αυτοφσ τουσ λόγουσ τοφτουσ, μιπωσ και υπακοφςουν
θ απλϊσ πτοθκοφν, διότι είναι λαόσ, ο οποίοσ με παροργίηει πάντοτζ με τασ παραβάςεισ των. Χυ
λοιπόν, υιζ ανκρϊπου, άκουςε εκείνον, ο οποίοσ ςου ομιλεί και μθ κελιςθσ ποτζ να γίνθσ και ςυ
παραπικραίνων τον Ξυριον, όπωσ παραπικραίνων και εξοργίηων τον Ξυριον είναι ο λαόσ αυτόσ.
Ανοιξε το ςτόμα ςου και φάγε εκείνο, το οποίον εγϊ ςου δίδω.
Ξαι είδα και ιδοφ, ζνα χζρι απλωμζνο προσ εμζ, που εκρατοφςε μίαν μεμβράνθν, τμιμα ενόσ
βιβλίου. Εξεδίπλωςεν αυτιν ενϊπιόν μου και είδα ότι ιτο γραμμζνθ από μζςα και απ' ζξω. Ψο
περιεχόμενον τθσ μεμβράνθσ ιςαν κρινοι, κλιβερά μοιρολόγια και ταλανιςμοί.
Σ Ξυριοσ είπε κατόπιν προσ εμζ:
-Ωιζ ανκρϊπου, φάγε εξ ολοκλιρου τθν μεμβράνθν αυτιν και ζπειτα πιγαινε και ομίλθςε
προσ τουσ Λςραθλίτασ.
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Σ ίδιοσ ο Ξυριοσ ινοιξε καλά το ςτόμα μου και με ζκαμε να φάγω, ωςάν ψωμί, τθν
μεμβράνθν αυτιν, και μου είπε:
-Ωιζ ανκρϊπου, κα φάγθσ τοφτο και θ καρδία ςου και θ διάνοιά ςου, το εςωτερικόν ςου
όλον, κα χορτάςθ και κα γεμίςθ με τθν μεμβράνθν αυτιν, που εγϊ ςου δίδω.
Υράγματι ζφαγον αυτιν και, κακϊσ ζτρωγα, θςκάνκθν ςτο ςτόμα μου γλυκφτθτα ωςάν
μζλι...
Σξ όπαμα σηρ αμάςσαςηρ σψμ μεκπώμ
Σ Ξυριοσ εκεςε το χζρι του επάνω μου και δια του Υνεφματόσ του με ζβγαλε και με ζκεςεν
ωςάν εν μζςω μιασ πεδιάδοσ. Αυτι δε θ πεδιάσ ιτο γεμάτθ από ανκρϊπινα οςτά. Σ Ξυριοσ με
πεοιζφερεν ολόγυρα από τα οςτά αυτά και ιδοφ, είδα ότι αυτά ιςαν πάρα πολλά εισ όλθν
εκείνθν τθν πεδιάδα, ξθρά δε πολφ.
Σ Ξυριοσ είπε προσ εμζ:
-Ωιζ ανκρϊπου, είναι δυνατόν να αποκτιςουν ηωιν τα οςτά αυτά;
Ξαι εγϊ είπα:
-Ξυριε Ξυριε, ςυ γνωρίηεισ τι μπορεί να ςυμβι με αυτά.
Σ Ξυριοσ μου είπε:
-Υροφιτευςε δια τα οςτά αυτά και ειπζ τα εξισ: «Ψα οςτά τα ξθρά ακοφςατε τον λόγον του
Ξυρίου: Αυτά λζγει ο Ξυριοσ εισ αυτά τα ξθρά οςτά· ιδοφ, εγϊ φζρω εισ ςασ πνεφμα ηωισ, κα
δϊςω εισ ςασ νεφρα, κα ςασ καλφψω με ςάρκασ, κα απλϊςω επάνω εισ ςασ δζρμα και κα δϊςω
το Υνεφμα μου εισ ςασ. Κα αποκτιςετε ηωιν και κα ηιςετε. Ετςι δε κα μάκετε, ότι εγϊ είμαι ο
Ξυριοσ».
Εγϊ επροφιτευςα ςφμφωνα με τθν εντολιν του Ξυρίου. Σταν εγϊ επροφιτευςα ιδοφ, ζγινε
ςειςμόσ, ο οποίοσ ζφζρε τα οςτά το κακζνα εισ τθν φυςικιν του κζςιν και το ενθρμόνιςε προσ τα
αλλά οςτά, ϊςτε να αποτελεςκοφν ολόκλθροι ςκελετοί. Ξαι με κατάπλθξίν μου είδον και ιδοφ,
ότι εφφτρωςαν επάνω εισ αυτά νεφρα και ςάρκεσ. Επάνω δε εισ τασ ςάρκασ και τα νεφρα,
θπλϊκθ δζρμα, αλλά πνοι ηωισ δεν υπιρχεν ακόμθ εισ αυτά τα ςϊματα.
Σ Ξυριοσ είπε τότε προσ εμζ:
- Υροφιτευςον προσ το Υνεφμα. Ωιζ ανκρϊπου, προφιτευςε και ειπζ ςτο ηωογόνον Υνεφμα:
«Αυτά λζγει ο Ξυριοσ· από τουσ τζςςαρασ ανζμουσ, από όλα τα ςθμεία του ορίηοντοσ, ςυ
Υνεφμα, πανταχοφ παρόν, ζλα εδϊ και εμφφςθςε εισ τα νεκρά αυτά ςϊματα, δια να λάβουν
ηωιν και ηιςουν».
Επροφιτευςα, όπωσ ο Ξυριοσ με διζταξε, και ειςιλκε πράγματι εισ αυτά το Υνεφμα τθσ ηωισ
και ζηθςαν και εςτάκθςαν όρκια επάνω ςτουσ πόδασ των, λαόσ πάρα πολφσ.
Σ Ξυριοσ ωμίλθςε πάλιν προσ εμζ και είπεν:
-Ωιζ ανκρϊπου, αυτά τα οςτά υποδθλϊνουν τον ιςραθλιτικόν λαόν, διότι οι Λςραθλίται
λζγουν, ο κακζνασ δια τον εαυτόν του και δι' ολόκλθρον τον λαόν, ότι τα οςτά μασ ζγιναν
κατάξθρα, εχάκθ πλζον κάκε ελπίσ δι' θμάσ· ζχομεν οριςτικϊσ χακι. Δια τοφτο προφιτευςε και
είπε προσ αυτοφσ: «Αυτά λζγει ο Ξυριοσ: Λδοφ εγϊ κα ανοίξω τουσ τάφουσ ςασ και κα ςασ βγάλω
μζςα από τα μνιματά ςασ και κα ςασ επαναφζρω εισ τθν χϊραν του Λςραιλ. Ξαι τότε κα μάκετε,
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ότι εγϊ είμαι ο Ξυριοσ, όταν κα ανοίξω τουσ τάφουσ ςασ και κα βγάλω τον λαόν μου μζςα από
τα μνιματα του. Κα ςασ δϊςω το ηωοποιόν μου Υνεφμα, κα αναςτθκιτε και κα αποκτιςετε
ηωιν. Κα ςασ εγκαταςτιςω εισ τθν χϊραν ςασ και κα μάκετε, ότι εγϊ είμαι ο Ξυριοσ». Εγϊ
ωμίλθςα και κα πραγματοποιιςω αυτά που είπα, λζγει ο Ξυριοσ.

ύμσξμα ςφόλια:
Σ Υροφιτθσ Λεηεκιιλ είδε ςε όραμα το Κεό ςτθ δόξα Ψου, να κάκεται ςε Κρόνο (που
δθλϊνει ότι είναι ο Υαντοδφναμοσ Βαςιλιάσ όλου του κόςμου), τον οποίο περιςτοιχίηουν τα
τζςςερα ςυμβολικά ηϊα, τα οποία αναφζρονται και ςτθν Αποκάλυψθ του Λωάννου (Αποκ. 4, 7-8)
και τα χρθςιμοποιεί θ Εκκλθςία μασ ωσ ςφμβολα των τεςςάρων Ευαγγελιςτϊν: ο Άγγελοσ του
ευαγγελιςτι Πατκαίου, ο λζων (λιοντάρι) του ευαγγ. Πάρκου, ο μόςχοσ (μοςχάρι) του ευαγγ.
Οουκά και ο αετόσ του ευαγγ. Λωάννθ. Απεικονίηονται μαηί με τουσ Ευαγγελιςτζσ ι χωρίσ ςτισ
«ουρανίεσ» των λευκαδίτικων Εκκλθςιϊν, ςτα εξϊφυλλα των ιερϊν Ευαγγελίων και γφρω από
τον κρόνο του Δεςπότθ Χριςτοφ ςε δεςποτικζσ εικόνεσ τζμπλων. Γράφει ςχετικά, με τθν ποιθτικι
του πζννα, ο Άγγελοσ Χικελιανόσ:
«Ζχει ο Πατκαίοσ τον Άγγελο· κι ο Πάρκοσ το λιοντάρι·
ζχει ο Οουκάσ ςτα πόδια του το αγνό καματερό·
και ο Λωάννθσ δίπλα του, ςκουτάρι και κοντάρι,
τον Αετό, που μ’ ζτοιμο τονε κοιτάει φτερό»
(Άγγελοσ Χικελιανόσ, «Υάςχα των Ελλινων - Υζμπτο Ευαγγζλιο»,
Ουρικόσ Βίοσ, τ. Δϋ, εκδ. Μκαροσ, ς. 72).

Θ Ανάςταςθ των νεκρϊν είναι βαςικι αλικεια τθσ πίςτθσ μασ. Χωρίσ τθ βεβαιότθτα τθσ
ανάςταςισ μασ, θ πίςτθ μασ δε κα είχε κανζνα νόθμα, κα ιταν μάταιθ –όπωσ λζει ο Απόςτολοσ
Υαφλοσ (Αϋ Ξορ. 15,17).
Θ Εκκλθςία μασ δεν κάνει λόγο για «νεκροφσ», αλλά για «κεκοιμθμζνουσ· όχι για
«νεκροταφεία», αλλά για «κοιμθτιρια». Υιςτεφει ότι όςοι φεφγουν από αυτι τθ ηωι δεν
παραδίδονται οριςτικά ςτθν εξουςία του κανάτου, αλλά «κοιμοφνται», μζχρι να ξυπνιςουν και
να αναςτθκοφν ςτθ Δευτζρα Υαρουςία του Ξυρίου.
Υριν από κάκε Κεία Οειτουργία, ςτθν προετοιμαςία των Ψιμίων Δϊρων κατά τθν
Υροςκομιδι, ο Λερζασ βγάηει από μία μερίδα (ζνα ψίχουλο από το πρόςφορο) για κάκε
Χριςτιανό, ηωντανό ι πεκαμζνο. Χε κάκε μερίδα που βγάηει, λζει: «Πνιςκθτι, Ξφριε, του δοφλου
Χου (τάδε)…» -που ςθμαίνει: «Κυμιςου, Ξφριε, τον δοφλο Χου (τάδε)». Χτο τζλοσ κα πει
«Πνιςκθτι, Ξφριε, και των λοιπϊν», δθλαδι «Κυμιςου, Ξφριε, και τουσ υπόλοιπουσ
Χριςτιανοφσ» για να μθν λείψει κανζνασ από το γιορτινό Ψραπζηι τθσ Κείασ Οειτουργίασ. Ζτςι
μνθμονεφει (κυμάται) θ Εκκλθςία μασ και τουσ κεκοιμθμζνουσ μπροςτά ςτο Κρόνο του Κεοφ.
Επίςθσ, «υπζρ αναπαφςεωσ των κεκοιμθμζνων» κατά τα Λερά Πνθμόςυνα και μερικζσ
φορζσ κατά τα Ψριςάγια (προςευχζσ και δειςεισ για τθν ανάπαυςθ του κεκοιμθμζνου – νεκροφ
που τελοφνται 3, 9, 40 θμζρεσ, αλλά και 6 ι 9 μινεσ και 1 ζτοσ μετά τθν κοίμθςι-κάνατότου)
παρατίκενται κόλλυβα. Είναι ςπόροι ςιταριοφ βραςμζνοι και ςυμβολίηουν τθν ανάςταςθ των
ςωμάτων. Σι ςπόροι αναμιγνφονται και με άλλουσ καρποφσ, καλφπτονται από ηάχαρθ και
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ευπρεπίηονται ςε δίςκο. Πασ υπενκυμίηουν ότι ο άνκρωποσ μοιάηει με το ςπόρο και όπωσ ο
ςπόροσ βλαςταίνει αφοφ καφτεί ςτθ γθ, ζτςι και τα ςϊματα των νεκρϊν. (Λω. 12, 24 και Αϋ Ξορ.
15, 35-49).
Ξόλλυβα για τουσ κεκοιμθμζνουσ παρατίκενται επίςθσ ςτισ επιμνθμόςυνεσ δειςεισ που
ψάλλονται κατά τα δφο «Ψυχοςάββατα» που ζχει κακιερϊςει θ εκκλθςία μασ (το Χάββατο πρό
τθσ Ξυριακισ των Απόκρεω και το Χάββατο πρό τθσ Ξυριακισ τθσ Υεντθκοςτισ) και προςεφχεται
για τθν ανάπαυςθ τθσ ψυχισ όλων των κοιμθκζντων χριςτιανϊν και ιδιαιτζρωσ αυτϊν για τουσ
οποίουσ δεν γίνονται πλζον μνθμόςυνα ι τριςάγια.
Εκτόσ από τα κόλλυβα των μνθμοςφνων, υπάρχουν και τα εορταςτικά, εκείνα που
βράηονται κατά τθν θμζρα που θ Εκκλθςία τιμά τθ μνιμθ κάποιου αγίου. Ψα εορταςτικά
κόλλυβα των αγίων παραςκευάηονται από βραςμζνο ςιτάρι ςτο οποίο προςτίκενται και άλλοι
ςπόροι και καρποί όπωσ ρόδι, καρφδι, αμφγδαλο, ςθςάμι, φουντοφκι κ.λπ. Είναι γνωςτό το ζκιμο
να ρίχνουν κόλλυβα ςτθ κάλαςςα κατά τθν θμζρα του Αγ. Ρικολάου, για να ςταματά τισ
τρικυμίεσ. Χτο Άγιο Τροσ μάλιςτα υπάρχουν οι λεγόμενοι «κολλυβάδεσ» μοναχοί, οι οποίοι
ζχουν ςαν εργόχειρο να διακοςμοφν τα κόλλυβα με χρωματιςτι ηάχαρθ πραγματικά
αγιογραφϊντασ τθ μορφι του εορταηομζνου αγίου.
Οι ιεπέρ ακξλξτθίερ σξτ Σπιψδίξτ

Ακόμθ δεν είναι λίγεσ οι πνευματικζσ ευκαιρίεσ που δίνονται ςτουσ πιςτοφσ, με τισ ιερζσ
ακολουκίεσ που τελοφνται ςτουσ ναοφσ. Σριςμζνεσ από αυτζσ είναι:
Η Θεία Λεισξτπγία σξτ Μεγάλξτ Βαςιλείξτ. Ψελείται τισ πζντε Ξυριακζσ τθσ Π.
Χαρακοςτισ. Ψο λειτουργικό αυτό κείμενο το ζχει γράψει ο Π. Βαςίλειοσ και ζχει μεγαλφτερθ
διάρκεια από τθ ςυνθκιςμζνθ Κ. Οειτουργία του Αγ. Λωάννου του Χρυςοςτόμου.
Η Θεία Λεισξτπγία σψμ Ππξηγιαςμέμψμ Δώπψμ. Ψελείται κάκε Ψετάρτθ (πρωΐ ι
απόγευμα) και Υαραςκευι τθσ Π. Χαρακοςτισ. Επειδι τισ κακθμερινζσ όλθ αυτι τθν περίοδο
δεν μπορεί να τελεςκεί Κ. Οειτουργία, για να μποροφν να κοινωνιςουν οι πιςτοί, τελείται αυτι
θ ακολουκία. Δεν είναι πλιρθσ Κ. Οειτουργία. Ζχει κακαγιαςκεί και δεφτεροσ Αμνόσ τθν
προθγοφμενθ Ξυριακι. Ψον φυλάει ο ιερζασ πάνω ςτθν Αγία Ψράπεηα και από αυτόν μεταδίδει
ςτουσ πιςτοφσ.
Σξ Μέγα Αοόδειομξ. Ψζλνεται ςτουσ ναοφσ κάκε απόγευμα. Αποτελείται από ψαλμοφσ,
ςφντομουσ φμνουσ και ευχζσ.
Οι Φαιπεσιςμξί σηρ Θεξσόκξτ. Ξάκε Υαραςκευι απόγευμα ψζλνεται ο κανόνασ και μία

ςτάςθ από τον Ακάκιςτο Ϊμνο. Ψθν Υαραςκευι τθσ Ε’ εβδομάδασ των Ρθςτειϊν ψζλνονται και οι
24 οίκοι του Ακακίςτου.
Οι κασαμτκσικξί εςοεπιμξί. Χτα μοναςτιρια τελοφνται κάκε απόγευμα. Χτισ πόλεισ κάκε
Ξυριακι απόγευμα και περιζχουν πλικοσ κατανυκτικϊν τροπαρίων.
Οι Ώπερ. Ψζςςερισ ακολουκίεσ. Αντιςτοιχοφν από μία ςτθν πρϊτθ, τρίτθ, ζκτθ και ενάτθ ϊρα
κάκε θμζρασ (κατά το ρωμαϊκό ωρολόγιο).
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Ο Μεγάλξρ Καμόμαρ. Είναι ζνα ποίθμα του Αγίου Ανδρζα, αρχιεπ. Ξριτθσ, που προτρζπει

τουσ πιςτοφσ ςε μετάνοια, προβάλλοντασ παραδείγματα Αγίων και αμαρτωλϊν. Ψάλλεται μαηί
με τα Απόδειπνα τθσ Αϋ Εβδομάδοσ των Ρθςτειϊν και τθν Υζμπτθ τθσ Εϋ Εβδομάδοσ.
Οι Κτπιακέρ σηρ Μ. απακξςσήρ

Θ Πεγάλθ Χαρακοςτι περιλαμβάνει τισ εξισ Ξυριακζσ:
α. τθσ Σρκοδοξίασ (Α’ Ρθςτειϊν), οπότε γιορτάηουμε τθν αναςτιλωςθ των ιερϊν εικόνων μετά
τθν Εικονομαχία (843)
β. του Αγίου Γρθγορίου του Υαλαμά (Β’ Ρθςτειϊν)
γ. τθσ Χταυροπροςκυνιςεωσ (Γ’ Ρθςτειϊν)
δ. του Σςίου Λωάννου, ςυγγραφζα τθσ «Ξλίμακοσ» (Δ’ Ρθςτειϊν), και
ε. τθσ Σςίασ Παρίασ τθσ Αιγυπτίασ (Ε’ Ρθςτειϊν).
Ακολουκοφν θ Ξυριακι των Βαΐων και, τζλοσ, θ Ξυριακι του Υάςχα.

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Πε ποιον τρόπο θ Εκκλθςία μασ δεν ξεχνά τουσ ανκρϊπουσ που ζφυγαν απ’ αυτι τθ ηωι;
2. Ψι ςθμαίνουν για τθν Εκκλθςία μασ οι λζξεισ: «μνιμθ», «μνθμονεφω», «μνθμόςυνο» και θ
ζκφραςθ «αιωνία θ μνιμθ»;
3. Ψι ςθμαίνει θ φράςθ «προςδοκϊ ανάςταςιν νεκρϊν» που λζμε ςτο Χφμβολο τθσ Υίςτεωσ;
4. Γιατί διαβάηουμε ςτθν Εκκλθςία τθν προφθτεία του Λεηεκιιλ για τθν ανάςταςθ των νεκρϊν
αμζςωσ μόλισ επιςτρζφει ο Επιτάφιοσ από τθν περιφορά το βράδυ τθσ Πεγάλθσ Υαραςκευισ;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει·
ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει»

«Αν ο ςπόροσ του ςιταριοφ δεν πζςει ςτθ γθ και δεν πεκάνει, μζνει ζνασ μονάχοσ ςπόροσ.
Αν όμωσ πεκάνει, φζρνει άφκονο καρπό!» (Λω. 12, 24)
Παπάλληλα κείμεμα:
Σα ξμόμασα οξτ μμημόμετε ξ οαοα-άββαρ

Σ παπα-Χάββασ ο Υνευματικόσ, ζνασ άγιοσ ιερομόναχοσ ςτο Άγιο Τροσ, όταν ζκανε τθν
προςκομιδι μνθμόνευε πάρα πολλά ονόματα. Τταν ιταν νζοσ ακόμθ, ο Κεόσ του αποκάλυψε
πόςο πολφ ωφελοφνται οι ψυχζσ όταν τισ μνθμονεφει ο ιερζασ. Σ ίδιοσ ο παπα-Χάββασ το
φανζρωςε μόνο λίγο πριν το κάνατό του, για να απαντιςει ςε όςουσ τον ρωτοφςαν γιατί
μνθμόνευε κακθμερινά τόςα πολλά ονόματα.
«Ψο 1843, ζγραφε, μου ζδωςαν πάρα πολλά ονόματα για να κάνω ςαρανταλείτουργο. Ψθ
μζρα που κα τελοφςα τθν τελευταία λειτουργία αποκοιμικθκα ακουμπϊντασ ςτο αναλόγιο και
είδα το εξισ όνειρο: Ιμουν φορεμζνοσ τθν ιερατικι ςτολι και ςτεκόμουν μπροςτά ςτθν Αγία
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Ψράπεηα. Βλζπω τότε Άγγελο Ξυρίου με μορφι ιερζα να παίρνει το χαρτί με τα ονόματα από τθν
προςκομιδι και να πλθςιάηει τθν Αγία Ψράπεηα. Εκεί, αφοφ ζβαλε το χαρτί κοντά ςτον άγιο
δίςκο, βουτάει τθ λαβίδα ςτο Αίμα του Χριςτοφ και ςβινει ζνα όνομα. Υάλι βουτάει και ςβινει,
μζχρι που τελείωςαν όλα τα ονόματα και κακάριςε το χαρτί. Αυτό το όνειρο είναι θ αιτία που
μνθμονεφω τα ονόματα όλων».

ΕΤΦΗ ΕΠΙ ΚΟΛΛΤΒΟΙ ΕΟΡΣΑΖΟΜΕΝΟΤ ΑΓΙΟΤ

Ὁ πάντα τελεσφορήσας τῷ λόγῳ σου,
Κύριε, καὶ κελεύσας τῆ γῆ παντοδαποὺς
ἐκφύειν καρποὺς εἰς ἀπόλαυσιν καὶ
τροφὴν ἡμετέραν· ὁ τοῖς σπέρμασι τοὺς
τρεῖς

Παῖδας

καὶ

Δανιὴλ,

τῶν

ἐν

Βαβυλῶνι ἁβροδιαίτων λαμπροτέρους
ἀναδείξας· αὐτὸς, πανάγαθε Βασιλεῦ,
καὶ

τὰ

σπέρματα

ταῦτα

σὺν

τοῖς

διαφόροις καρποῖς εὐλόγησον, καὶ τοὺς
ἐξ αὐτῶν μεταλαμβάνοντας ἁγίασον· ὅτι
εἰς δόξαν σὴν, καὶ εἰς τιμὴν τοῦ Ἁγίου
(τοῦδε) ταῦτα προετέθησαν παρὰ τῶν
σῶν δούλων, καὶ εἰς μνημόσυνον τῶν ἐν
εὐσεβεῖ

τῆ

πίστει

τελειωθέντων.

Παράσχου δὲ, Ἀγαθέ, τοῖς τε εὐτρεπίσασι
ταῦτα καὶ τοῖς τὴν μνήμην ἐπιτελοῦσι,
πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα καὶ
τῶν

αἰωνίων

σου

ἀγαθῶν

τὴν

ἀπόλαυσιν,

πρεσβείαις

τς

παναχράντου

Δεσποίνης

ἡμῶν

Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τοῦ
Ἁγίου

(τοῦδε),

οὗ

καὶ

τὴν

μνήμην

ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων.
Ὅτι σὺ εἶ ὁ εὐλογῶν καὶ ἁγιάζων τὰ
σύμπαντα, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν
δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ ἀνάρχῳ Πατρί,
σὺν τῷ μονογενεῖ σου Τἱῳ, καὶ τῷ
παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου
Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς

Ξφριε, Εςφ που ζφερεσ ςε πζρασ τα πάντα
μόνο με τον λόγο Χου και διζταξεσ τθ γθ να
φυτρϊςει κάκε λογισ καρποφσ, για τθ δικι μασ
απόλαυςθ και διατροφι. Εςφ που ανζδειξεσ
τουσ τρεισ Υαίδεσ και τον Δανιιλ, που
τρζφονταν με ςπόρουσ, λαμπρότερουσ από τουσ
Βαβυλϊνιουσ που είχαν πλοφςια διατροφι.
Εςφ, πανάγακε Βαςιλιά, ευλόγθςε και αυτοφσ
τουσ ςπόρουσ μαηί με τουσ διάφορουσ καρποφσ
και αγίαςε όςουσ τουσ καταναλϊνουν. Διότι
αυτά ζχουν προςφερκεί από τουσ δοφλουσ Χου
για τθ δικι Χου δόξα και προσ τιμιν του Αγίου
(τάδε) και ςαν μνθμόςυνο αυτϊν που
τελειϊκθκαν μζςα ςτθν ευςεβι πίςτθ. Ξαι να
εκπλθρϊςεισ, Αγακζ, τόςο ςε αυτοφσ που τα
προετοίμαςαν όςο και ς’ αυτοφσ που τελοφν τθν
μνιμθ (του Αγίου) όλα τα αιτιματά τουσ που
εξυπθρετοφν τθν ςωτθρία τουσ και τθν
απόλαυςθ των αιωνίων ςου αγακϊν, με τισ
πρεςβείεσ τθσ πανάχραντθσ Δζςποινάσ μασ, τθσ
Κεοτόκου και αειπαρκζνου Παρίασ, του Αγίου
(τάδε), του οποίου επιτελοφμε (γιορτάηουμε) τθ
μνιμθ και όλων των Αγίων Χου. Διότι Εςφ είςαι
Αυτόσ που ευλογεί και αγιάηει τα ςφμπαντα,
Κεζ μασ και ς’ Εςζνα αναπζμπουμε τθ
δοξολογία, ςτον άναρχο Υατζρα, με το μονογενι
Χου Ωιό και το πανάγιο, αγακό και ηωοποιό Χου
Υνεφμα, τϊρα και πάντοτε και ςτουσ
απζραντουσ αιϊνεσ. Αμιν.
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αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ο.

Γεώπγιξρ

Κξτγιξτμσζόγλξτ,

«Σα

ςύμβξλα

σψμ

Εταγγελιςσώμ»,

Λασπετσικό Εγφειπίδιξ, Θεςςαλξμίκη
«Σι τζςςερισ Ευαγγελιςτζσ ςυμβολίηονται με τζςςερα ηϊα, διότι κεωρικθκε ότι ς' αυτοφσ
αναφζρεται ι προφθτεία του προφιτου Λεηεκιιλ (α', 5-14). Χφμφωνα μ' αυτι ό Υροφιτθσ είδε
τον Κεό να κάκεται ςτο χερουβικό κρόνο καί τισ Αγγελικζσ δυνάμεισ με μορφι τεςςάρων ηϊων
(ανκρϊπου, λζοντοσ, μόςχου καί αετοφ) να ψάλλουν: "Αγιοσ, άγιοσ, άγιοσ Ξφριοσ Χαβαϊκ'
πλιρθσ ό ουρανόσ και ι γθ τθσ δόξθσ ςου». Ι ερμθνεία τθσ αλλθγορίασ αυτισ από τουσ Υατζρεσ
ποφ αςχολικθκαν με τθν αντιςτοιχία των Υροςϊπων, δεν είχε πάντοτε τθν ίδια εφαρμογι.
Ψελικά ζγινε αποδεκτι ς' Ανατολι καί Δφςθ ι ερμθνεία του Αγίου Λερωνφμου, όπωσ
αναπτφςςεται ςτθ ςυνζχεια.
Μασθαίξρ (ζκ των Δϊδεκα, 16 Ροεμβρίου). Τ πρϊτοσ Ευαγγελιςτισ, όπου αγιογραφείται,
παρουςιάηεται να ζχει πλθςίον του μία ανκρϊπινθ μορφι (άνκρωποσ, ό βαςιλιάσ τθσ
δθμιουργίασ) το πρϊτο από τα ςυμβολικά ηϊα του Λεηεκιιλ. Τ ςυμβολιςμόσ αυτόσ αναφζρεται
ςτο Πατκαίο, διότι το Ευαγγζλιο του αρχίηει από τθν κατά ςάρκα γενεαλογία του Λθςοφ Χριςτοφ.
Μάπκξρ (μακθτισ του Απ. Υζτρου, 25 Απριλίου). Σ Ευαγγελιςτισ αυτόσ ςυμβολίηεται καί
αγιογραφείται με λζοντα (το βαςιλιά των ηϊων), το δεφτερο από τα ηϊα τθσ προφθτείασ. Τ
ςυμβολιςμόσ αυτόσ αναφζρεται ςτο Πάρκο, είτε διότι το Ευαγγζλιο του αρχίηει με τθ διαβίωςθ
του Υροδρόμου Λωάννου ςτισ ζρθμουσ, όπου ηουν οι λζοντεσ, είτε διότι κφριο χαρακτθριςτικό
του Ευαγγελίου του είναι ι βαςιλεία του Χριςτοφ κακϊσ και το ηϊο αυτό είναι βαςιλικό.
Λξτκάρ (μακθτισ του Απ. Υαφλου, 18 Σκτωβρίου). Ψο τρίτο από τα ςυμβολικά ηϊα το βόδι (ο
βαςιλιάσ των κατοικίδιων ηϊων), αποδίδεται ςτον Ευαγγελιςτι Οουκά καί μ' αυτό ςυμβολίηεται.
Τ ςυμβολιςμόσ αυτόσ αναφζρεται ςτο Οουκά, επειδι το Ευαγγζλιο του αρχίηει από τθ λατρεία
του παλαιοφ νόμου, κατά τθν όποια τα κυςιαηόμενα ηϊα ιςαν ςυνικωσ βόδια.
Ιψάμμηρ (ζκ των Δϊδεκα, 8 Παΐου). Τ υψιπετισ αυτόσ Ευαγγελιςτισ δεν μποροφςε παρά
μόνο να ςυμβολιςτεί με τον αετό (το βαςιλιά των πτθνϊν). Τ ςυμβολιςμόσ αυτόσ αναφζρεται
ςτον Λωάννθ, διότι κεολόγθςε υψθλά τθν απερίγραπτθ αιϊνια γζννθςθ του Ωιοφ καί Οόγου του
Κεοφ, ζνεκα του οποίου επονομάςτθκε καί Κεολόγοσ».

Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Οι Ευαγγελιςτζσ και τα ςφμβολά τουσ»

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
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1. Σα ςύμβξλα σψμ σεςςάπψμ Εταγγελιςσώμ

Αντιςτοιχίςτε τισ εικόνεσ των τεςςάρων Ευαγγελιςτϊν με τα ςφμβολά τουσ ςτο ςχετικό φφλλο
εργαςίασ «Σα ςφμβολα των τεςςάρων Ευαγγελιςτϊν» (βλ. εποπτικό υλικό).
2. Υσιάφμξτμε Κόλλτβα

Υροετοιμάςτε ςε ζνα δίςκο Ξόλλυβα και πάτε τον ςτθν εκκλθςία το Ψυχοςάββατο
ςυνοδεφοντάσ τον και με ζνα χαρτάκι ςτο οποίο κα ζχετε γράψει τα ονόματα υπζρ αναπαφςεωσ
των κεκοιμθμζνων (νεκρϊν) ςυγγενϊν και φίλων ςασ για να τα μνθμονεφςει ο ιερζασ κατά τθν
Ακολουκία του Πνθμοςφνου.
Ξόλλυβα ςυνθκίηουμε ακόμα να παρακζτουμε όταν εορτάηει κάποιοσ άγιοσ ι όταν τελείται θ
πανιγυρθ τθσ ενορίασ μασ. Φτιάξτε λοιπόν «εορταςτικά κόλλυβα» τθν θμζρα που πανθγυρίηει ο
ναόσ τθσ ενορίασ ςασ ςε ζνα μεγάλο δίςκο, φροντίηοντασ να τα ςτολίςετε και με τθν εικόνα του
εορταηόμενου/θσ αγίου/ασ και αφοφ ο ιερζασ διαβάςει τθν ειδικι ευχι, μοιράςτε τα για ευλογία
ςτουσ ςυνενορίτεσ ςασ.
τμσαγή για Κόλλτβα
Τλικά:

ςιτάρι
φρυγανιά τριμμζνθ
ςταφίδεσ ξανκζσ
καρφδι τριμμζνο
φουντοφκι τριμμζνο
αμφγδαλο τριμμζνο
ςουςάμι καβουρδιςμζνο
ηάχαρθ άχνθ
κανζλλα κοπανιςμζνθ
λίγο αλάτι
ρόδι (προαιρετικά)

Εκσέλεςη:

Αποβραδίσ πλζνομε το ςιτάρι και το βάηομε ςτθ φωτιά με κρφο νερό και λίγο αλάτι. Ψο
βράηομε 10 λεπτά και μετά το κατεβάηομε από τθ φωτιά. Ψο ςκεπάηομε με μια κουβζρτα καλά
και το τοποκετοφμε ςε κερμό μζροσ (δίπλα ςε ςόμπα ι ςτόφα, καλοριφζρ κ.λπ.)
Ψο πρωί το ςουρϊνουμε και το ςτεγνϊνουμε ςε πετςζτα ι ςε χαρτί κουηίνασ. Ανακατεφουμε
τθ μιςι φρυγανιά και τα υπόλοιπα και ρίχνουμε από πάνω τθν υπόλοιπθ φρυγανιά και από
πάνω τθ ηάχαρθ άχνθ, πατϊντασ με χαρτοπετςζτα. Χτολίηουμε με μιςά καρφδια, αςπριςμζνα
αμφγδαλα και ςταφίδεσ.
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ημειώςειρ:

i. Πποροφμε να βάλουμε το ςθςάμι κοπανιςμζνο πρϊτα.
ii. Επίςθσ μποροφμε να βάλουμε κοπανιςμζνο κόλλιανδρο.
iii. Υροαιρετικά βάηουμε και λίγο ξφςμα από πορτοκάλι.
iv. Για να μθν υγρανκεί θ άχνθ ςτρϊνουμε πρϊτα φρυγανιά.
v. Αποφεφγουμε τα κουφζτα και τα ςτρασ ςτολίδια.
vi. Αντί φρυγανιάσ, βάηουμε καβουρντιςμζνο αλεφρι.
(Υθγι: Αρχιμ. Δοςικζου, Σψοποιϊν μαγγανείαι ιγουν καλογθρικι μαγειρικι,
εκδ. Λ. Πονισ Υαναγίασ Ψατάρνθσ Ευρυτανίασ, ζκδοςισ ογδόθ, ςελ. 286)

3. Ομόμασα για μμημόμετςη

Γράφουμε ςε χαρτάκια τα ονόματα των αγαπθμζνων μασ προςϊπων, ηωντανϊν ι
κεκοιμθμζνων, και τα δίνουμε ςτον Λερζα να τα μνθμονεφςει ςτθ Κεία Οειτουργία (Δίπτυχα
ηϊντων και κεκοιμθμζνων βλ. ςτο εποπτικό υλικό).
4. Ο απφηγόρ λέει

Σ αρχθγόσ δίνει διάφορα παραγγζλματα. Σι παίχτεσ οφείλουν να υπακοφςουν και να τα
εκτελζςουν μόνο αν πει προθγουμζνωσ: «Σ αρχθγόσ λζει…». Υ.χ. «Σ αρχθγόσ λζει να κακίςετε
όλοι κάτω». Αν κάποιοσ υπακοφςει χωρίσ να ζχει πει ο αρχθγόσ τθ φράςθ αυτι (π.χ. αν πει μόνο
«Ξακίςτε όλοι κάτω»), βγαίνει από το παιχνίδι.
5. Πξιξρ θα οει σα οεπιςςόσεπα

Σι παίχτεσ ςυναγωνίηονται ςε ομάδεσ για το ποια κα πει ςε περιοριςμζνο χρόνο λζξεισ που
αρχίηουν από «ΛΕ...» ι τελειϊνουν ςε «...ΘΟ» (όπωσ το όνομα του Υροφιτθ Λεηεκιιλ).
6. Ϊμψ – κάσψ

Χε κάκε ομάδα δίνουμε ζνα χαρτί με τα γράμματα τθσ λζξθσ «Λεηεκιιλ» ανακατεμζνα. Θ
ομάδα που κα βάλει πρϊτθ τα γράμματα ςτθ ςειρά ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο, κερδίηει.
7. Memory

με τα ςφμβολα των Ευαγγελιςτϊν ι εικόνεσ Υροφθτϊν

τμοεπάςμασα:
Τταν ο άνκρωποσ απομακρφνκθκε από το Κεό, μπικε ςτθ ηωι του ο κάνατοσ!
Πε τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ όμωσ ο κάνατοσ μοιάηει με ζνα μεγάλο φπνο. Σι άνκρωποι
που πεκαίνουν είναι ςα να «κοιμοφνται», για να ξυπνιςουν όταν κα γίνει θ Δευτζρα
Υαρουςία του Χριςτοφ μασ και θ ανάςταςθ όλων των νεκρϊν, όπωσ τθν είδε ςτο όραμά
του ο Υροφιτθσ Λεηεκιιλ!
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Ψότε οι δίκαιοι κα ηουν αιϊνια κοντά Ψου και κα χαίρονται ςτθ Βαςιλεία Ψου, ενϊ οι
αμαρτωλοί που δε μετάνιωςαν κα λυποφνται αιϊνια μακριά Ψου, κα ηουν μια «κόλαςθ».
Θ Εκκλθςία μασ προςεφχεται για να βρουν ανάπαυςθ οι ψυχζσ των κεκοιμθμζνων με τα
μνθμόςυνα, τα τριςάγια και τισ Κείεσ Οειτουργίεσ, ιδιαίτερα όμωσ τα «Ψυχοςάββατα»!
Πηγέρ τλικξύ:

- Παρκαντϊνθσ π. Ευάγγελοσ – Γεωργόπουλοσ Αυγερινόσ – Ηαμπζλθσ Λωάννθσ, Ψα Φυτά ςτθ Οατρεία
τθσ Εκκλθςίασ, εκδ. Γραφείου – Λδρφματοσ Ρεότθτοσ Λ. Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, Ακινα 2006.
- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
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τμάμσηςη 21η
Ημεπξμημία: 16 – 17 Μαπσίξτ 2013

Ο ετκξλόοιςσξρ αμχώμ φάμει ση δύμαμή σξτ!

σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι αφιγθςθ για το Χαμψϊν
2. Ρα κατανοιςουν τθν αξία τθσ υπακοισ ςτο κζλθμα του Κεοφ, αλλά και ςε όςουσ τα αγαποφν,
χωρίσ αυτό να ςυνεπάγεται τθν καταπίεςθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ
3. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι χρειάηεται διάκριςθ ςτα πρόςωπα που κα ςυναναςτραφοφμε,
προςεκτικι επιλογι των φίλων μασ και προςοχι ςτισ ςυμβουλζσ που κα δεχκοφμε

Αυήγηςη:
i. Ξρ. 13,1 – 16,31
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 206 - 213

ύμσξμα ςφόλια:
Από τθν ιςτορία του Χαμψϊν μασ κάνουν εντφπωςθ τόςο τα ιδιαίτερα χαρίςματα που
δζχκθκε από το Κεό, όςο και το οικτρό τζλοσ του, όταν παραςφρκθκε από τθ Δαλιδά!
Σ Χαμψϊν ζγινε ςπουδαίοσ, γιατί ζκανε υπακοι ςτο κζλθμα του Κεοφ. Ιταν δυνατόσ από
τθ φφςθ του, αλλά θ υπακοι ς’ αυτό που ο Κεόσ ικελε, όςο κι αν φαινόταν τυπικό, τον βοικθςε
να γίνει θγζτθσ. Ξανείσ δεν μπορεί να προοδεφςει, αν δεν επιβάλει ςτον εαυτό του
αυτοπεικαρχία. Ξαι θ πίςτθ ςτο Κεό μασ βοθκά να τθροφμε κάποιουσ κανόνεσ, που μασ κάνουν
να ςτεκόμαςτε γερά ςτα πόδια μασ.
Θ υπακοι ελκφει τθ χάρθ του Κεοφ, όχι γιατί ο Κεόσ τθν ζχει ανάγκθ, αλλά γιατί εμείσ
δείχνουμε αγάπθ προσ Αυτόν. Θ υπακοι δεν είναι κζμα καταναγκαςμοφ, δε γίνεται με το ηόρι,
αλλά όταν υπάρχει αγάπθ
Σ Χαμψϊν ζχαςε τθ δφναμι του όταν ξζχαςε το κζλθμα του Κεοφ. Υαραςφρκθκε από τισ
απολαφςεισ και τθν αμαρτία και ξζχαςε τθν αγάπθ του Κεοφ προσ το πρόςωπό του. Αιτία τθσ
ανυπακοισ του ιταν ο εγωιςμόσ και θ αίςκθςθ τθσ παντοδυναμίασ.
Υαρ’ όλα αυτά, ο Χαμψϊν δεν ζμεινε ςτθν ανυπακοι. Πζςα ςτθ φυλακι ξανκυμικθκε τα
λόγια και τθν αγάπθ του Κεοφ και ςτο τζλοσ νίκθςε τουσ εχκροφσ του. Θ ταπείνωςθ φζρνει
επιςτροφι του ανκρϊπου ςτο Κεό
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Τταν κάνουμε υπακοι ςτο κζλθμα του Κεοφ, τότε κερδίηουμε, γιατί ζχουμε ςτακερι
πυξίδα ςτθ ηωι μασ. Χάνουμε, όταν είμαςτε ανυπάκουοι, δθλαδι ο εγωιςμόσ μασ μάσ λζει να
κάνουμε αυτό που μασ αρζςει κι όχι αυτό που είναι ςωςτό
Θ υπακοι ςε όςουσ μασ αγαπάνε είναι πολφτιμο όπλο ςτθ ηωι μασ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι
κα πάψουμε να κρίνουμε και να ζχουμε προςωπικότθτα. Γι’ αυτό δεν υπακοφμε ςε κακοφσ
φίλουσ ι ςε ςκζψεισ που δεν μασ οδθγοφν ςτο καλό.
Θ υπακοι γίνεται και ςτο λόγο του Κεοφ, όπωσ αυτόσ αποτυπϊνεται ςτο Ευαγγζλιο και
ςτθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ
Ζχει μεγάλθ ςθμαςία το να βροφμε κάποιον ιερζα που να μασ ςτακεί ςτθ ηωι μασ και να
κάνουμε υπακοι, όχι για να γίνουμε οπαδοί του, αλλά για να μασ βοθκιςει να πλθςιάςουμε ςτο
Κεό και να γίνουμε ελεφκεροι.
Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Υοια ιταν θ αιτία τθσ πρόοδου του Χαμψϊν και ποια τθσ καταςτροφισ του;
2. Ψι μασ διδάςκει θ παραμονι του Χαμψϊν ςτθ φυλακι;
3. Ξερδίηουμε ι χάνουμε όταν κάνουμε υπακοι;
4. Ψι μασ εμποδίηει να κάνουμε υπακοι;
5. Χε ποιουσ πρζπει να κάνουμε υπακοι ςτθ ηωι μασ;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε·
αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν...»

«Ρα ακολουκείτε πιςτά και να υπακοφτε ςτουσ εκκλθςιαςτικοφσ ςασ θγζτεσ,
διότι αυτοί αγρυπνοφν για τθ ςωτθρία ςασ...» (Εβρ. 13, 17)
"Ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ἐκκακήσητε καλοποιοῦντες.
Εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τς ἐπιστολς, τοῦτον σημειουσθε,
καὶ μὴ συναναμίγνυσθε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῆ·
καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν...»

«Ξι εςείσ, αδερφοί, να κάνετε ακοφραςτα το καλό.
Ξι όποιοσ δε ςυμμορφϊνεται μ’ αυτά που λζμε ςτθν επιςτολι, αυτόν να τον επιςθμαίνετε
και να μθν τον ςυναναςτρζφεςτε, για να ντραπεί.
Βζβαια, μθν τον κεωρείτε εχκρό, αλλά να τον νουκετείτε ςαν αδερφό...» (Βϋ Κες. 3, 13-14)

Παπάλληλα κείμεμα:
Διαλέγξτμε σημ απεσή ή σημ κακία;
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Σ μφκοσ που ςϊκθκε από τον ενοφϊντα, μασ διθγείται το περιςτατικό εκείνο, που ο
Θρακλισ κακιςμζνοσ ς' ζνα ςταυροδρόμι, είδε να περνοφν από μπροςτά του δφο πανζμορφεσ
κοπζλεσ. Θ μια του ζδειξε ζναν εφκολο δρόμο, φαρδφ και ίςιο, που αν τον ακολουκοφςε, κα
χαιρόταν τθ ηωι, αλλά κα ζκανε ζνα ςωρό κακζσ πράξεισ που κα τον καταδίκαηαν ςτθν κρίςθ
των ανκρϊπων. Αυτι ιταν θ Ξακία. Θ άλλθ κόρθ, θ Αρετι, του ζδειξε ζνα δφςκολο δρόμο,
γεμάτο κοφτερζσ πζτρεσ και αγκάκια, ςτενό και δφςβατο, που κα τον βάδιηε δφςκολα, αλλά κα
κζρδιηε ςτο τζλοσ του τθν αναγνϊριςθ από τουσ ςυνανκρϊπουσ του. Ζτςι ο Θρακλισ
ακολοφκθςε τθν Αρετι, προτιμϊντασ να υποφζρει για να διαβεί το δφςβατο δρόμο τθσ, αλλά να
γνωρίςει τθ δόξα και τθν τιμι με τισ καλζσ του πράξεισ και τθν αρετι του.
Αοό σξ Γεπξμσικό: Αςκήςειρ για κάθε μέπα!

Ξάποιο απόβραδο ρϊτθςε ο θγοφμενοσ ενόσ μοναςτθριοφ ζναν μοναχό:
-Ψι ζκανεσ ςιμερα;
-Τπωσ όλεσ τισ άλλεσ μζρεσ, απάντθςε εκείνοσ, ιμουν τόςο απαςχολθμζνοσ, ϊςτε, αν δεν είχα
τθ βοικεια τθσ Κείασ Χάριτοσ, δεν κα ιταν αρκετζσ οι δυνάμεισ μου. Ξάκε μζρα είμαι
υποχρεωμζνοσ να κρατϊ δυο γεράκια, να ςυγκρατϊ δυο ηαρκάδια, να αναγκάηω δυο κυνθγετικά
γεράκια να κάνουν το κζλθμά μου, να νικϊ ζνα φίδι, να δαμάηω μια αρκοφδα και να
περιποιοφμαι ζναν άρρωςτο.
-Ψι λεσ; αποκρίκθκε ο θγοφμενοσ με χαμόγελο. Ψζτοιεσ δουλειζσ δε γίνονται ςτο μοναςτιρι
μασ.
-Ξαι όμωσ, αυτά ζγιναν, ξαναβεβαίωςε ο μοναχόσ. Ψα δυο γεράκια είναι τα μάτια μου, που
πρζπει ςυνεχϊσ να τα προςζχω για να μθν πζςουν ςε κάτι απαγορευμζνο. Ψα δυο ηαρκάδια
είναι τα πόδια μου, που το βάδιςμά τουσ πρζπει να κανονίηω, αν δε κζλω να με φζρουν ςτο
δρόμο του κακοφ. Ψα δυο κυνθγετικά γεράκια είναι τα χζρια μου, που οφείλω να τα υποχρεϊνω
να εργάηονται και να κάνουν το καλό. Ξαι το φίδι είναι θ γλϊςςα μου, που ζχει ανάγκθ χιλιάδεσ
φορζσ τθν θμζρα να χαλιναγωγείται για να μθ μιλάει άκριτα και επιπόλαια. Ϊςτερα αρκοφδα
είναι θ καρδιά μου, που πρζπει να τθσ δαμάηω τον εγωιςμό και τθν κενοδοξία. Ξαι τζλοσ ο
άρρωςτοσ είναι το ςϊμα μου, που ζχω υποχρζωςθ ςυνεχϊσ να το προςζχω για να μθν το
κυριεφςει θ αρρϊςτια τθσ φιλθδονίασ».
Αοό σξ Γεπξμσικό: Ο καποόρ σηρ τοακξήρ

-Διθγοφνταν για τον αββά Λωάννθ τον Ξολοβό ότι πιγε ςε ζναν γζροντα αςκθτι ςτθν ζρθμο
τθσ Αιγφπτου. Σ αςκθτισ του είπε να πάρει ζνα ξερό ξφλο, να το φυτζψει και να το ποτίηει κάκε
μζρα, ϊςτε να κάμει καρπό. Σ αββάσ Λωάννθσ, παρότι ιξερε ότι δεν ιταν δυνατόν ζνα ξερό
κλαδί να βγάλει καρποφσ, εντοφτοισ πιγαινε κάκε μζρα και ζφερνε νερό, από μια πθγι που ιταν
μιςισ μζρασ δρόμοσ, για να κάνει υπακοι ςτον αςκθτι. Ψρία ολόκλθρα χρόνια πότιηε το ξερό
κλαδί, ϊςπου ςτο τζλοσ αυτό πζταξε βλαςτοφσ και ζκανε καρπό. Υιρε τότε ο αςκθτισ τον καρπό
και τον ζφερε ςτο ναό τθσ ςκιτθσ λζγοντασ ςε άλλουσ μοναχοφσ: «Οάβετε, φάγετε, καρπόν
υπακοισ».
-Ζλεγε ο αββάσ Πιϊσ ότι θ αλθκινι υπακοι ζχει αντάλλαγμα τθν υπακοι. Τταν κανείσ
υπακοφει ςτο Κεό, τον ακοφει και ο Κεόσ.
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Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Ο αμψϊν» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά: Ευγενία
Ψιλιηζνκο – Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο
ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=UwWPT0q1Y3U
-Ακόμθ αφορμζσ ςυηιτθςθσ μποροφν να δϊςουν:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Ο τυφλόσ Μπζντα» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά:
Ευγενία Ψιλιηζνκο – Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο
ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=Obw62iJftbs
-θ θλεκτρονικι παρουςίαςθ: «Μικρό ειςοδικό ςτο ιερό Σριϊδιο»

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Ζώα ςσημ Εκκληςία!

Από τθν ιςτορία του Χαμψϊν επιςθμαίνουμε το περιςτατικό τθσ πάλθσ του με το λιοντάρι.
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ και πθγαίνουμε ςτθν εκκλθςία, για να αναηθτιςουμε διάφορα
ηϊα ςτισ εικόνεσ του τζμπλου, τισ αγιογραφίεσ κτλ. Χυηθτάμε κατόπιν γιατί απεικονίηεται το
κακζνα, ποια ςχζςθ ζχει με τα πρόςωπα κτλ.
2. Ομαδική ζψγπαυική: Αςκήςειρ για κάθε μέπα!

Αφθγθκιτε ςτα παιδιά τθν παραπάνω ομότιτλθ ιςτορία και δθμιουργιςτε όλοι μαηί μια
ομαδικι αφίςα με κολλάη φωτογραφιϊν ι με ηωγραφιζσ των παιδιϊν –το κακζνα κα αναλάβει
να ηωγραφίςει κάτι και κα τα τοποκετιςετε όλα μαηί ς’ ζνα μεγάλο χαρτόνι.
3. Κασαςκετή: Ϋμα λιξμσάπι ςσξ οιάσξ μαρ!
Τλικά:









Ζνα χάρτινο πιάτο
Οωρίδεσ γκοφρζ χαρτί ςε χρϊμα κίτρινο ι καφζ ανοιχτό
Ζνα πινζλο
Ξίτρινθ μπογιά
Ζνα καφζ μολφβι
Ζνα κοπίδι
Ξόλλα

Εκσέλεςη:
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Χρωμάτιςε το πιάτο με κίτρινθ μπογιά. Ξόλλθςε λωρίδεσ γκοφρζ χαρτί γφρω από το πιάτο, για
να φτιάξεισ τθ χαίτθ. Πε τθ βοικεια του κατθχθτι ςου, άνοιξε με το κοπίδι δυο τρφπεσ για τα
μάτια και μία για τθ μφτθ. Ηωγράφιςε το ςτόμα του λιονταριοφ και με το μολφβι πρόςδεςε
μακριά μουςτάκια.
(Υθγι: Merce Segarra – Francesc Rovira, Αγία Γραφι. Δραςτθριότθτεσ και καταςκευζσ, εκδ. Χαββάλασ)
4. Η κτπα – απακξςσή

Χτα παλιά τα χρόνια, που δεν υπιρχαν θμερολόγια, για να μετροφν τισ μζρεσ μζχρι το Υάςχα
ζφτιαχναν τθν «Ξυρα – Χαρακοςτι» (βλ. και ςτο τετράδιο δραςτθριοτιτων). Ιταν μια γυναίκα
από ηυμάρι, με εφτά πόδια (όςεσ και οι βδομάδεσ τθσ Χαρακοςτισ, με μάτια, μφτθ, χζρια, αλλά
χωρίσ ςτόμα (λόγω τθσ νθςτείασ). Ξάκε Ξυριακι ζκοβαν και από ζνα πόδι τθσ «Ξυρα –
Χαρακοςτισ», μζχρι το τελευταίο, που τθσ το ζκοβαν το Υάςχα και τθν ζτρωγαν.
Ππορείτε να ςχεδιάςετε μία μεγάλθ «Ξυρα-Χαρακοςτι» ςε χαρτόνι, τθν οποία κα
χρωματίςουν όλοι μαηί. Ππορείτε να γράψετε ςτο κακζνα από τα επτά πόδια τθσ τθν ιδιαίτερθ
ονομαςία ι το τιμϊμενο πρόςωπο / γεγονόσ κάκε Ξυριακισ. Χτθ ςυνζχεια, όταν ολοκλθρωκεί,
κρεμάςτε τθν ςτον τοίχο τθσ αίκουςάσ ςασ και να κόβετε από ζνα πόδι ςε κάκε ςυνάντθςθ μζχρι
να ζρκει θ Πεγάλθ Εβδομάδα.
Κα τθν χρθςιμοποιιςετε ζτςι ςαν το κοινό, ομαδικό ςασ θμερολόγιο τθσ Πεγάλθσ
Χαρακοςτισ.
5. Σπώμε γαλακσξκξμικά!

«Ψθσ Ψυρινισ» αυτι θ Ξυριακι! Ευκαιρία, λοιπόν, να μαγειρζψετε μαηί με τα παιδιά κάποιο
φαγθτό ι γλυκό (π.χ. γαλακτομποφρεκο ι γαλατόπιτα), με τθ βοικεια κάποιασ μθτζρασ και
κεραςτείτε.
τμοεπάςμασα:
Δεν μποροφμε να εμπιςτευόμαςτε εφκολα τον οποιονδιποτε, χωρίσ να γνωρίηουμε τι
προκζςεισ ζχει πραγματικά και αν μπορεί να μασ βοθκιςει να μείνουμε με τθ ηωι μασ
κοντά ςτο Χριςτό!
Ωπάρχουν παρζεσ που μασ προκαλοφν να κάνουμε πράγματα αντίκετα ςτο κζλθμα του
Κεοφ. Ξζρδοσ για μασ είναι να τισ αποφεφγουμε!
Διαφορετικά, κινδυνεφουμε να χάςουμε τα χαρίςματα που μασ ζδωςε ο Κεόσ, όπωσ
ζπακε ο Χαμψϊν!
Πηγέρ τλικξύ:

- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
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τμάμσηςη 22η
Ημεπξμημία: 23 – 24 Μαπσίξτ 2013

Μια νέμη δέφεσαι σημ ετλξγία σξτ Θεξύ:
Η δίκαιη Ρξτθ!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τθ βιβλικι ιςτορία τθσ Φουκ
2. Ρα κατανοιςουν τα παιδιά ότι ο Κεόσ ευλογεί χωρίσ διακρίςεισ εξίςου κάκε δίκαιο άνκρωπο,
ανάλογα με τθν προαίρεςι του, και ότι ο Χριςτόσ μασ διδάςκει να αντιμετωπίηουμε ωσ ιςότιμο
κάκε άνκρωπο, όμοιο μ’ εμάσ ι «διαφορετικό» (λόγω εκνικισ καταγωγισ, φυλισ, φφλου κλπ.)
3. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι οφείλουμε να δείχνουμε τθν αγάπθ μασ ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ
αδιακρίτωσ
4. Ρα γνωρίςουν Αγίουσ εκτόσ ελλαδικϊν ςυνόρων και Αγίεσ γυναίκεσ, για να κατανοιςουν ότι
ςε καμιά περίπτωςθ δεν είναι προχπόκεςθ τθσ Αγιότθτασ το εκνικό ι το φυλετικό κριτιριο
5. Ρα αντιμετωπίςουν ρατςιςτικζσ νοοτροπίεσ και ςυμπεριφορζσ, ακόμθ και δικζσ τουσ,
βλζποντασ τα πράγματα από τθν οπτικι γωνία του Άλλου
6. Ρα γνωρίςουν το ζργο και τθν αποςτολι τθσ Εξωτερικισ Λεραποςτολισ ωσ ςυνζχειασ του
ζργου του Χριςτοφ και των Αποςτόλων

Αυήγηςη:
i. Ψο βιβλίο τθσ Φουκ
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 214-219

ύμσξμα ςφόλια:
Θ Φουκ δεν ιταν Λςραθλίτιςςα, αλλά Πωαβίτιςςα. Σ Κεόσ όμωσ δεν ςτάκθκε οφτε ςτθν
καταγωγι οφτε ςτθ διαφορετικι πίςτθ τθσ, αλλά τθν ευλόγθςε ϊςτε να παντρευτεί με το Βοόη
και να ξεπεραςτοφν οι ταλαιπωρίεσ τθσ από τθ χθρεία και τθν ξενιτιά.
Ψθν αξίωςε μάλιςτα να γίνει κατά ςάρκα πρόγονοσ του Χριςτοφ, αφοφ ιταν προγιαγιά του
Υροφιτθ και Βαςιλιά Δαβίδ. Σ Ευαγγελιςτισ Πατκαίοσ τθ μνθμονεφει ξεχωριςτά ςτο
γενεαλογικό δζντρο του Χριςτοφ («Βοόη δε εγζννθςε τον Ωβιδ εκ τθσ Φουκ...» - Πτκ. 1, 5).
Ασ κυμθκοφμε τθν ιςτορία τθσ Γζννθςθσ του Χριςτοφ μασ. Σ Κεόσ γίνεται άνκρωποσ –χωρίσ
ωςτόςο να πάψει να είναι Κεόσ. Ρα θ πρϊτθ και μεγάλθ μετανάςτευςθ! Πόλισ γεννιζται ωσ
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άνκρωποσ, ςτθ Βθκλεζμ τθσ Λουδαίασ, ςε ζνα φτωχό και άςθμο χωριουδάκι τθσ υπόδουλθσ
ςτουσ Φωμαίουσ Υαλαιςτίνθσ, μεταναςτεφει ςτθν Αίγυπτο, καταδιωγμζνοσ για να γλιτϊςει από
τθν μανία του Θρϊδθ. Χιμερα χιλιάδεσ μετανάςτεσ ζχουν ζρκει ςτθ χϊρα αναηθτϊντασ
καλφτερεσ ςυνκικεσ ηωισ ι προςπακϊντασ να γλιτϊςουν από τουσ πολζμουσ που γίνονται ςτισ
χϊρεσ τουσ –όπωσ ακριβϊσ πριν μερικζσ δεκαετίεσ κατζφυγαν οι παπποφδεσ μασ ςτθν Αμερικι,
ςτθ Γερμανία, ςτθν Αυςτραλία, ςτθ Ρ. Αφρικι κ.α. Τμωσ: Αποδεχόμαςτε εφκολα αυτοφσ τουσ
ανκρϊπουσ δίπλα μασ ι προβάλλουμε χίλεσ – δυο δικαιολογίεσ, δυςκολεφοντασ ακόμθ
περιςςότερο τθ ηωι τουσ;
Πζςα ςτθν Εκκλθςία ξεπερνιϊνται όλεσ οι διαφορζσ που μπορεί να αφοροφν το φφλο, τθν
εκνικότθτα, τθν καταγωγι, τθν κοινωνικι τάξθ, τθν οικογενειακι κατάςταςθ, το χρϊμα του
δζρματοσ, τθν ςωματικι ικανότθτα ι αναπθρία…
Ππροςτά ςτον Χριςτό είμαςτε όλοι ιςότιμοι, ζχουμε όλοι τθν ίδια αξία, παρά τισ όποιεσ
εξωτερικζσ διαφορζσ μασ. Πποροφμε ζτςι να λογιηόμαςτε αδζρφια μεταξφ μασ, παιδιά του ίδιου
Κεοφ Υατζρα. Γι’ αυτό μποροφμε και κοινωνοφμε όλοι –κλθρικοί και λαϊκοί- το ίδιο Χϊμα και
Αίμα Χριςτοφ, από το ίδιο Άγιο Υοτιριο.
Σ Χριςτόσ αγκάλιαςε τουσ πάντεσ: τθ Χαμαρείτιςςα και τθ Χαναναία γυναίκα, τον Φωμαίο
εκατόνταρχο, τθν αμαρτωλι πόρνθ, τουσ Ζλλθνεσ (ειδωλολάτρεσ) που ηθτοφςαν να τον δουν κ.ά.
Είναι πρόκλθςθ για εμάσ όλοι οι «διαφορετικοί» άνκρωποι: μετανάςτεσ – αλλοδαποί,
ζγτχρωμοι, φτωχοί, άντρεσ και γυναίκεσ, άτομα με αναπθρία… Υρόκλθςθ για να τουσ
αγαπιςουμε, όπωσ τον ίδιο τον εαυτό μασ. Τχι μόνο τουσ Χριςτιανοφσ, αλλά και κάκε
εμπερίςτατο άνκρωπο, κάκε εικόνα του Κεοφ, που οι ςυνκικεσ τθσ ηωισ και οι δφςκολεσ
περιςτάςεισ τον ξεμάκρυναν από το ςπίτι του, τον ξερρίηωςαν από τθν οικογζνεια και τθν
πατρίδα του και τον ζφεραν ανάμεςά μασ.
Υρϊτοσ ο ίδιοσ ο Χριςτόσ περιφρονικθκε ςαν ξζνοσ. Ζφταςε ςαν ταπεινόσ μετανάςτθσ ςτθν
Αίγυπτο, για να γλιτϊςει από τθ μανία του Θρϊδθ. Χαν «πολιτικόσ πρόςφυγασ»…
Ψο πιο επαναςτατικό κιρυγμα για τθν κοινωνία τθσ εποχισ εκείνθσ υπιρξε θ διδαςκαλία
του Αποςτ. Υαφλου, βαςιςμζνθ ςτθν εντολι του Χριςτοφ για τθν αγάπθ: «Συκ ζνι Λουδαίοσ ουδζ
Ζλλθν...»
Ψο κιρυγμα του Υαφλου, που μετζφερε το λόγο και τθν αλικεια του Χριςτοφ, παραμζνει
επαναςτατικό και ςιμερα, που βαςιλεφει θ εκμετάλλευςθ και θ κακομεταχείριςθ των
αδφναμων. Ψι τραγικό, αλικεια, Χριςτιανοί να ζχουν ρατςιςτικζσ αντιλιψεισ… Χαν να μθ μίλθςε
ποτζ ο Χριςτόσ. Χαν να μθν ζχουν ακοφςει το λόγο του Υαφλου…
Άγιξι αοό όλα σα έθμη

Χτο ςυναξάρι τθσ Εκκλθςίασ μασ και ςτο «Βιβλίο» του Κεοφ υπάρχει πλικοσ Αγίων, που
ζηθςαν και αγίαςαν ζξω από τα ελλαδικά ςφνορα, μακριά από τον δικό μασ μικρόκοςμο.
Ξατάγονται από:
-τθν Αφρικι (Αυγουςτίνοσ επ. Λππϊνοσ και θ Πόνικα θ μθτζρα του, Ψιμόκεοσ και Παφρα,
Ξυπριανόσ Ξαρχθδόνοσ)
-τθν Αμερικι (Άγ. Γερμανόσ τθσ Αλάςκασ, Άγ. Λωάννθσ Παξίμοβιτσ του Χαν Φρανςίςκο)
-τθ Χυρία (Χυμεϊν ο Χτυλίτθσ, Εφραίμ ο Χφροσ)

235

-τθ Γεωργία (Ρίνα θ ιςαπόςτολοσ)
-τθν Αγία Φωςία (Χεραφείμ του Χάρωφ, Υαφλοσ τθσ Σμπνόρα, Κεόδωροσ Συςακϊφ ο από
ναυάρχων, ζνθ θ διά Χριςτόν ςαλι, Λωάννθσ τθσ Ξροςτάνδθσ, πατζρεσ τθσ Οαφρασ του Ξιζβου,
Οουκάσ Χυμφερουπόλεωσ, νεομάρτυρεσ του ςοβιετικοφ διωγμοφ κ.ά.)
-τθ Βουλγαρία (Λωάννθσ τθσ Φίλασ, Ραοφμ), ςτθ Χερβία, ςτθ Φουμανία κλπ.
-τθν ιταλικι χερςόνθςο (Αμβρόςιοσ επ. Πεδιολάνων, Υαραςκευι, Λωάννθσ ο Κεριςτισ,
Υαγκράτιοσ επ. Ψαυρομενίου)
-τθν Λςπανία (Ευλαλία θ εν Βαρκελϊνθ, ο Βθςιγότκοσ πρίγκιπασ Ερμενεγκίλντ, Βικζντιοσ ο
διάκονοσ, Τςιοσ επ. Ξορδοφθσ, Υαςιανόσ επ. Βαρκελϊνθσ)
-τα βρεταννικά νθςιά (Φράιντηγουάιντ τθσ Σξφόρδθσ, Ξάκμπερτ τθσ Συαλίασ, Ξολοφμπα τθσ
Αϊόνα, θ οςία Πελανγκζλ, Ξζβιν τθσ Λρλανδίασ, Αλβανόσ και Ζινταν τθσ Αγγλίασ)
Υεριςςότερο κι από τθν οικονομικι μασ βοικεια, οι άνκρωποι αυτοί χρειάηονται τθν αγάπθ
μασ, τθν φιλικι μασ διάκεςθ, τθν προκυμία μασ να τουσ αποδεχτοφμε για να μοιραςτοφμε αυτόν
τον κόςμο που ο Κεόσ μασ δάνειςε και δεν ανικει ςε κανζναν μασ. Από τθν πλευρά μασ
οφείλουμε να βλζπουμε ςτα μάτια του κάκε ταλαιπωρθμζνου μετανάςτθ τον ίδιο το νεογζννθτο
Χριςτό, που κατζφυγε ςαν πρόςφυγασ ςε ξζνθ χϊρα και φιλοξενικθκε εκεί.
Σ Χριςτόσ, βζβαια, κζλει όλοι οι άνκρωποι να γνωρίςουν τθν Αλικεια και να ζρκουν κοντά
Ψου. Γι’ αυτό ζςτειλε τουσ Αποςτόλουσ εισ «πάντα τα ζκνθ». Ψο ζργο εκείνων ςυνεχίηουν
ςιμερα οι Λεραπόςτολοι. Ξθρφττουν ςτουσ ανκρϊπουσ το Χριςτό, τουσ βαφτίηουν ςτο όνομα τθσ
Αγίασ Ψριάδασ και ακόμθ αςκοφν ςπουδαίο φιλανκρωπικό ζργο (με τρόφιμα, φάρμακα, ροφχα,
ςχολεία και γραφικι φλθ, αλλά και ό,τι άλλο ζχουν ανάγκθ) ανάμεςα ςτουσ φτωχοφσ ανκρϊπουσ
που ςυναντοφν ςτθν Αφρικι, ςτθν Αςία και ςε άλλα μζρθ τθσ γθσ. Αςκοφν δθλαδι τθν
«Σρκόδοξθ Εξωτερικι Λεραποςτολι».
Θ πρϊτθ Ξυριακι τθσ Πεγάλθσ Χαρακοςτισ είναι θ Ξυριακι τθσ Σρκοδοξίασ και θ Εκκλθςία
μασ τθν αφιερϊνει κάκε χρόνο ςτθν Εξωτερικι Λεραποςτολι, για να μασ κυμίηει πωσ ςε μακρινά
μζρθ υπάρχουν Σρκόδοξοι Λεραπόςτολοι που ςυνεχίηουν το κάλεςμα του Χριςτοφ προσ τουσ
ανκρϊπουσ και χρειάηονται τθν προςευχι μασ αλλά και τθν ζμπρακτθ βοικειά μασ ςτο ζργο
τουσ: προςφζροντασ λίγα χριματα από το χαρτηιλίκι μασ, πράγματα που ς’ εμάσ δεν χρειάηονται,
αλλά είναι πολφτιμα για άλλα παιδιά, φάρμακα ι τουλάχιςτον λζγοντασ δυο λόγια προςευχισ
ςτο Κεό για να τουσ ςτθρίηει.

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Θ εντολι του Χριςτοφ «αγαπάτε αλλιλουσ» αφορά και όςουσ δεν είναι Χριςτιανοί;
2. Υϊσ μποροφμε να δείξουμε ζμπρακτα τθν αγάπθ μασ ςε ζναν μετανάςτθ, που βρίςκεται
μακριά από τθν χϊρα του;
3. Υϊσ γίνεται πολλοί «Χριςτιανοί» να ζχουν ρατςιςτικζσ αντιλιψεισ;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
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«οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος,
οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Φριστῷ ᾿Ιησοῦ».

«Δεν υπάρχει πια Λουδαίοσ και ειδωλολάτρθσ, δεν υπάρχει δοφλοσ και ελεφκεροσ,
δεν υπάρχει άντρασ και γυναίκα. Τλοι ςασ είςτε ζνασ, χάρθ ςτον Λθςοφ Χριςτό». (Γαλ. 3,28)
«Ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με».

«Ιμουν ξζνοσ και με περιμαηζψατε». (Πτκ. 25, 43)
«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη,
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Τἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν».

«Υθγαίνετε και κάνετε μακθτζσ μου όλα τα ζκνθ,
βαφτίηοντάσ τουσ ςτο όνομα του Υατρόσ και του Ωιοφ και του Αγίου Υνεφματοσ
και διδάξτε τουσ να τθροφν όλεσ τισ εντολζσ που ςασ ζδωςα».
(Πτκ. 28, 19-20)
Παπάλληλα κείμεμα:
Μια εοιςσξλή 7 ιεπέψμ σηρ Ϊπσαρ οπξρ σξτρ Φπιςσιαμξύρ – Φπιςσξύγεμμα 2007

«Τπωσ και “τότε” ζτςι και φζτοσ δεν βριςκόταν χϊροσ για να γεννθκεί. Τλα τότε ιταν
γεμάτα, ζτςι και τϊρα. Ξαρδιζσ, ςτομάχια, χζρια! Σφτε να ςυμπονζςουν (καρδιζσ), οφτε να
αιςκανκοφν (ςτομάχια), οφτε να δϊςουν (χζρια) μποροφςαν. Σι άνκρωποι τθν εποχι τθσ
γζννθςθσ του Λθςοφ Χριςτοφ δεν “χϊραγαν” κανζναν. Ζτςι ο Χριςτόσ αφοφ δεν ζγινε δεκτόσ από
καμιά καρδιά κατζφυγε να γεννθκεί ς’ ζνα ςτάβλο για να τον ηεςτάνουν οι καρδιζσ των ηϊων.
Τπωσ κάκε χρονιά ζτςι και φζτοσ… γιορτάςαμε τθν γζννθςι Ψου. Χαν γεγονόσ ι ςαν επζτειο;
Χαν επζτειο βζβαια. Επετειακά λειτοφργθςαν οι εκκλθςίεσ. Επετειακά ειπϊκθκαν κάλαντα.
Επετειακά, επίςθμοι άρχοντεσ κρθςκευτικοί και κοςμικοί, αντάλλαξαν ευχζσ και είπαν καλά
Χριςτοφγεννα.
Για ποιον ευχζσ; Για τον Χριςτό; Για μασ; Ι για κάποιουσ που βριςκόντουςαν ςτα πζριξ
(αποκικεσ ςταφλοι και τςαντίρια) του ζνδοξου και ιςτορικοφ γεφυριοφ μασ τθσ Άρτασ;
Ασ ξυπνιςουμε χριςτιανοί αν δεν ζχουμε “πεκάνει”. Δεκάδεσ άτομα από τισ μάκρυνεσ χϊρεσ
του Υακιςτάν και του Αφγανιςτάν κακϊσ και κάμποςοι ςυνευρωπαίοι μασ Φουμάνοι και
Βοφλγαροι βρίςκονται ζξω από τθν πόρτα μασ γυμνοί και αναγκεμζνοι. Υαντελισ ζλλειψθ οίκτου
και ντροπισ (που φαντάηουν για κάποιουσ παντοδυναμία) ξαναφζρνει ζναν εργαςιακό
μεςαίωνα και ςτισ μζρεσ μασ. Σ άνκρωποσ εργαλείο. Δεν μασ ενδιαφζρουν οι ανάγκεσ του, θ
αρρϊςτια του, ο πόνοσ του ο ψυχικόσ και ο ςωματικόσ. Φκθνά μεροκάματα. Ψι κα φάει;
Αδιάφορο. Υου κα κοιμθκεί; Τπου κζλει.
Υοιο χριςτιανικό ζκνοσ και ποια ορκόδοξθ Ελλάδα… «Αρκεί να είςαι λίγο τςακάλι και ζχεισ
όλο τον κόςμο ςτα πόδια ςου”. Ξάποια τζτοια τςακάλια εκμεταλλεφονται τθν ανάγκθ αυτϊν των
ταλαίπωρων. Υωσ μποροφν να εμποδιςτοφν και τι πρζπει να επιβλθκεί για να ςταματιςει αυτι
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θ “αφαίμαξθ” κυριολεκτικά των δφςτυχων αυτϊν ασ το δει θ ευνομοφμενθ δθμοκρατικι μασ
πολιτεία… Εμείσ όμωσ;
Δεν είμαςτε χριςτιανοί αν δεν γίνει ο πόνοσ και θ ανάγκθ τουσ δικόσ μασ πόνοσ και ανάγκθ.
Δεν είμαςτε χριςτιανοί αν απλϊσ γράφουμε και ςυηθτάμε το κζμα ςτα ηεςτά μασ ςπίτια. Δεν
είμαςτε χριςτιανοί αν δεν πιζςουμε όπου μποροφμε νομικά και κοινωνικά να ςταματιςει αυτό
το δαιμονικό κυριολεκτικά δουλεμπόριο. Δεν είμαςτε χριςτιανοί αν δεν κάνουμε ζγνοια μασ τθν
ανάγκθ τουσ (τροφι- ροφχα φάρμακα). Δεν είμαςτε χριςτιανοί αν φοβόμαςτε να βάλουμε το
χζρι ςτθν τςζπθ και να δϊςουμε όχι κάτι για να βγοφμε από τθν ντροπι (πενταροδεκάρεσ κόκκινα νομίςματα), αλλά ό,τι μποροφμε για τον Χριςτό και τθν ςυνείδθςθ. Δεν είμαςτε
χριςτιανοί αν δεν βλζπουμε ςτα πρόςωπα αυτϊν των δφςτυχων τον ίδιο τον Χριςτό, αφοφ ο
Χριςτόσ ταφτιςε τον εαυτό του και με τουσ μετανάςτεσ και τουσ ξζνουσ. Δεν είμαςτε χριςτιανοί
αν μποροφμε να φάμε και να κοιμθκοφμε όταν κυριολεκτικά δίπλα μασ κάποιοι αργοπεκαίνουν
από τθν εξαντλθτικι δουλειά-δουλεία και τισ αρρϊςτιεσ. Δεν είμαςτε χριςτιανοί αν μποροφμε να
ποφμε δεν με νοιάηει.
Ξαι φυςικά δεν είμαςτε χριςτιανοί αν ποφμε: ναι οι καθμζνοι, αλλά τι να κάνεισ; Υολλά
μποροφμε να κάνουμε. Υροςπακοφμε να οργανωκοφμε για να καλφψουμε ςτοιχειωδϊσ τισ
ανάγκεσ αυτϊν των αδελφϊν μασ ςε τροφι και ζνδυςθ και φάρμακα. Ελάτε μαηί μασ να
ςυςτθματοποιιςουμε τθν προςπάκεια αγάπθσ γι’ αυτοφσ τουσ αδελφοφσ μασ. Αν κάποιου δεν
του αρζςει μια τζτοια προςπάκεια ασ βρίςει τον Χριςτό που ζγινε με όλουσ μασ αδελφόσ και
ταφτιςε το πρόςωπό του με όλουσ.
Υεριμζνουμε τθν ςυμπαράςταςθ-ςυμπαράταξθ και βοικεια ΣΟΩΡ όςων κζλουν να
ονομάηονται χριςτιανοί.
Πε ευχζσ για όντωσ καλζσ γιορτζσ»
Παμσελή Μοξτκάλα, «Δξρ μξι σξύσξμ σξμ νέμξμ», Η Καθημεπιμή, 11.01.2008

Ψίποτε δεν κα πει κανείσ χαρακτθρίηοντασ ςυγκλονιςτικι τθν Υροσ Χριςτιανοφσ επιςτολι των
εφτά ιερζων τθσ Αρτασ. Ξάκε τθσ λζξθ και φραγγζλιο,κάκε τθσ φράςθ προςπακεί να ξαναδϊςει
νόθμα ςε όςα ακοφμε, αν τα ακοφμε, ςτο Αςματικόν τθσ Πεγάλθσ Υαραςκευισ, με τθν ζξοδο
του Επιταφίου, τθν ϊρα που πιςτεφεται πωσ θ βακιά ςυγκίνθςθ μπορεί να ανοίξει τθν πόρτα τθσ
ψυχισ: «Δοσ μοι τοφτον τον ξζνον» λζει ο Λωςιφ ςτον Υιλάτο. «Δοσ μοι τοφτον τον ξζνον, τον εκ
βρζφουσ ωσ ξζνον ξενωκζντα εν κόςμω· δοσ μοι τοφτον τον ξζνον, όςτισ οίδε ξενίηειν τουσ
πτωχοφσ τε και ξζνουσ· δοσ μοι τοφτον τον ξζνον, ίνα κρφψω εν τάφω, οσ ωσ ξζνοσ ουκ ζχει τθν
κεφαλιν ποφ κλίνθ».
«Δοσ μοι τοφτουσ τουσ ξζνουσ», τουσ εκατοντάδεσ ξζνουσ, λζει κακζνασ από τουσ εφτά
εφθμζριουσ και όλοι μαηί, με τον φόβο πωσ θ φωνι τουσ κα ακουςτεί ςαν φωνι βοϊντοσ εν τθ
εριμω. Ασ τουσ ακοφςουμε ωςτόςο, δικαιότατα κυμωμζνουσ, γιατί ξζρουν καλά τι ςυμβαίνει
ςτα χωριά τουσ, ςτα χωριά μασ, ςτθν Ελλάδα όλθ, τι ζχει επικρατιςει ςαν ζκιμο παρά τισ
εξαιρζςεισ: «Δεκάδεσ άτομα από μακρινζσ χϊρεσ βρίςκονται ζξω από τθν πόρτα μασ γυμνοί και
αναγκεμζνοι.Υαντελισ ζλλειψθ οίκτου και ντροπισ ξαναφζρνει ζναν εργαςιακό Πεςαίωνα και

238

ςτισ μζρεσ μασ. Σ άνκρωποσ εργαλείο. Δεν μασ ενδιαφζρουν οι ανάγκεσ του, θ αρρϊςτια του, ο
πόνοσ του. Φτθνά μεροκάματα. Ψι κα φάει; Αδιάφορο. Υοφ κα κοιμθκεί; Σπου κζλει. Υοιο
χριςτιανικό ζκνοσ και ποια ορκόδοξθ Ελλάδα. Δεν είμαςτε χριςτιανοί αν δεν γίνει ο πόνοσ και θ
ανάγκθ τουσ δικό μασ πόνοσ και ανάγκθ».
Χε χριςτιανοφσ απευκφνονται οι ιερείσ. Δθλαδι ςε ανκρϊπουσ που πικανότατα ςυγκινικθκαν
και κινθτοποιικθκαν και αυτοί τότε με τισ λαοςυνάξεισ υπζρ τθσ αναγραφισ ςτθν αςτυνομικι
ταυτότθτα του «Χ.Σ.», όταν οι ποιμενάρχεσ, που νοιάηονταν για το γράμμα κι όχι για το πνεφμα,
ζδειχναν να πιςτεφουν ότι αρκεί να δθλϊςεισ τθ χριςτιανοςφνθ ςου για να υπάρξεισ φιλάλλθλοσ.
Ψθν κατά διλωςθ,από ςυνικεια και ρουτίνα, χριςτιανικότθτα ςτθλιτεφουν οι ιερείσ, βλζποντασ
πόςα δεινά μαςτίηουν τουσ ξζνουσ που ζφταςαν για βιοποριςμό ςτα μζρθ τουσ και κεωρϊντασ
τθ ςιωπι «ςυνενοχι». Χε χριςτιανικό ζκνοσ απευκφνονται, το οποίο όμωσ δεν ζχει μεριμνιςει
καν να ςεβαςτεί όςεσ ςυμφωνίεσ υπζγραψε για εκρίηωςθ των ναρκϊν ςτα ςφνορα και τισ αφινει
φπουλα εκεί, για να μειϊνει ο βζβαιοσ κάνατοσ τουσ ειςερχόμενουσ αλλοδαποφσ. Ψουλάχιςτον,
οι εφτά ιερείσ, που δεν φαίνεται να ζχουν λθςμονιςει τουσ «επτά οφκαλμοφσ του Αρνίου» τουσ
παντεπόπτεσ, δεν κ’ακοφςουν τθν θμζρα τθσ κρίςεωσ το βαρφτατο εκείνο «ξζνοσ ιμθν, και ου
ςυνθγάγετζ με». Αλλά πόςοι άλλοι μαηί τουσ;
Μήμτμα ιεπέψρ ο. Ν.Κ. ςσξ κιμησό σξτ Μησπξοξλίσξτ Αλεναμδπξτοόλεψρ Αμθίμξτ

Ξυριακι 27-2-2011 ϊρα 14.19. Πε τθν ευχι ςασ.
Εκ των προτζρων γνωρίηω ότι τα παρακάτω δεν πρζπει να δθμοςιεφονται αλλά ωσ ποιμζνα
μου οφείλω να ςασ ενθμερϊςω.
Χιμερα ιμουν ςτθ Οφρα με -5 βακμοφσ και χιόνι. Χτο Ραό δεν ιταν οφτε 10 άνκρωποι. Γφρω
ςτισ 8:45 άνοιξε θ πόρτα και κοντοςτάκθκαν 4 λακραίοι, αδφνατοι, με βλζμμα πείνασ. Τταν
κάποιοι κινικθκαν προσ το μζροσ τουσ, διζκοψα τον Τρκρο που ζψαλα ςτο αναλόγιο και τουσ
φϊναξα «ςτο Ραό του Κεοφ, όλοι είναι καλοδεχοφμενοι».
Χτουσ ξζνουσ είπα ςτα αγγλικά «μθν φοβάςκε, κακίςτε να ηεςτακείτε». Είχα 5 πρόςφορα.
Ζκοψα μόνο το 1 ςτθν Υρόκεςθ και από τα άλλα αφαίρεςα τθ ςφραγίδα «ΧΦ» και τουσ τα ζδωςα
ωσ ψωμί. Υριν το τζλοσ τθσ λειτουργίασ, κιρυξα πάνω ςτθν περικοπι και είπα «να από τι κα μασ
κρίνει ο Κεόσ». Ξατζλθξα, δείχνοντασ τουσ 4, πωσ «ελάχιςτεσ φορζσ τυχαίνει ςτθ ηωι μασ, αυτό
που κθρφττουμε να το πραγματϊνουμε εκείνθ τθν ίδια ςτιγμι και ζτςι οι πράξεισ μασ να
κθρφττουν Χριςτό και όχι μόνο τα λόγια μασ».
Πε το «δι’ ευχϊν» είπα μζςα μου... «α ρε παπα-Ρίκο, τςάμπα ζχαςεσ τα λόγια ςου», πριν
προλάβω, όμωσ, να τελειϊςω τθ ςκζψθ μου, τουσ κφκλωςαν οι κυρίεσ. Πε νοιματα τουσ είπαν
να περιμζνουν. Πζχρι να καταλφςω, τουσ είχαν φζρει φαγθτά, πολλά φαγθτά και ροφχα,
μπουφάν και ςκοφφουσ. Σι άνκρωποι ιταν από το Χουδάν, μου είπαν ότι πάνε ςτθ Γαλλία. Αυτά
που είδα, δεν κα τα ξεχάςω ποτζ.
Χεβ/τε, τθν ευχι ςασ. Ξαλό μεςθμζρι.
Μησπξοξλίσξτ Δημησπιάδξρ και Αλμτπξύ κ. Ιγμασίξτ, Μήμτμα για σημ ημέπα σημ
αυιεπψμέμη αοό σημ Εκκληςία ςσξμ μεσαμάςση (26 Δεκεμβπίξτ, ξοόσε γιξπσάζξτμε σημ
υτγή σξτ Φπιςσξύ ςσημ Αίγτοσξ).
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Εοξοσικό τλικό:
Αφορμζσ ςυηιτθςθσ μποροφν να δϊςουν:
-θ θλεκτρονικι παρουςίαςθ «Αναπτυγμζνεσ και τριτοκοςμικζσ χϊρεσ»
-ο πίνακασ «Σο βλαςτάρι τουσ μακαίνει γράμματα»
-Φωτογραφίεσ και ςφντομα video (διάρκειασ max: 15 min) από τθ δράςθ κλιμακίων τθσ
Σρκόδοξθσ Εξωτερικισ Λεραποςτολισ. Ζνα τζτοιο ςυντετμθμζνο βίντεο (επιμζλεια: π. Λωαννίκιοσ
Ηαμπζλθσ – Ρίκοσ Ηαμπζλθσ – Ευμορφία Χωτθροποφλου) που προβλικθκε ςτθν εκδιλωςθ του
Ξζντρου Ρεότθτασ τθσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ για τθν Θμζρα Εξωτερικισ Λεραποςτολισ 2011
μπορεί να βρει κανείσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
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http://www.youtube.com/watch?v=4qzFz09Zkwk&feature=relmfu
Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Παιδιά αο’ όλξ σξμ κόςμξ

Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ. Χε κάκε ομάδα δίνουμε ζνα μεγάλο χαρτόνι και
φωτοτυπθμζνα τα ςχζδια «παιδιά απ’ όλο τον κόςμο» (βλ. εποπτικό υλικό). Πε βάςθ όςα
είπαμε ςτθ ςθμερινι ςυνάντθςθ, κάκε ομάδα ασ δθμιουργιςει μια δικι τθσ αφίςα με κάποιο
μινυμα τθσ δικισ τθσ επιλογισ. Υαρουςιάηουν τισ αφίςεσ ςτθν ολομζλεια και ςυηθτάμε.
2. Με αυξπμή έμαμ οίμακα: «Σξ βλαςσάπι σξτρ μαθαίμει γπάμμασα»
(βλ. εποπτικό υλικό - Υθγι: Χοφία Γιαλουράκθ, Ψο κουτί τθσ Ψζχνθσ, εκδ. Δίπτυχο)
τζησάμε:

-Γιατί, νομίηετε, οι άνκρωποι αυτοί προςπακοφν τόςο να μορφωκεί το παιδί τουσ;
-Από ποια ιπειρο, πιςτεφετε, ότι κατάγονται;
-Είναι φτωχοί ι πλοφςιοι; Υϊσ το καταλάβατε;
-Είναι ςυμπακθτικοί ι αντιπακθτικοί; Υϊσ το καταλάβατε;
-Είναι τρυφεροί με το παιδί τουσ;
-Ψο παιδί γιατί ζχει αγκαλιάςει το βιβλίο;
-«Ππείτε» μζςα ςτον πίνακα και φανταςτείτε τι λζνε ι τι ςκζφτονται αυτά τα τρία πρόςωπα.
-Κα ικελεσ να κακόςουν ςτο κρανίο δίπλα απ’ αυτό το χαριτωμζνο παιδάκι; Κα
προςπακοφςεσ να του μάκεισ Ελλθνικά; Κα το καλοφςεσ ςτο ςπίτι του να παίξετε; Κα πιγαινεσ
ςτο δικό του;
Κασαςκετή: Υσιάφμξτμε αμθπώοιμερ μξπυέρ με νύλιμερ κξτσάλερ

Ξαταςκευάηουμε με δυο ξφλινεσ κουτάλεσ δυο παιδιά: ζνα μαφρο κι ζνα λευκό. Ρα είναι
αγκαλιαςμζνα. Ασ τουσ βάλουν όποια ροφχα κζλουν.
Δπαμασξοξίηςη: Σξ οξίημα «Γλτκό σςαμοί ςσαυύλι»
Ψο παρακάτω ποίθμα μπορεί να δραματοποιθκεί ωσ εξισ: Ψα παιδιά κα λζνε το ποίθμα ντυμζνα
ανάλογα, ςε κφκλο γφρω από ζνα ελλθνόπουλο που κα βρίςκεται ςτο κζντρο, κρατϊντασ ζνα τςαμπί
ςταφφλια. Χτο τζλοσ κάκε ςτροφισ κα κόβουν μια ρϊγα και κα ςυνεχίςουν να γυρίηουν γφρω – γφρω,
λζγοντασ τθν επόμενθ ςτροφι.
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Γλτκό σςαμοί ςσαυύλι
Εγϊ με τ' Αραπάκι
και με το Ξινεηάκι
και τον Αμερικάνο
κινάμε για κει πάνω,
κει πάνω ςτο φεγγάρι
μια μζρα του Γενάρθ.
Εγϊ με τ' Αραπάκι
και με το Ξινεηάκι
και τον Αμερικάνο
ακόμα παραπάνω
κα φτάςουμε ωσ τον Άρθ
μια μζρα του Φλεβάρθ.
Εγϊ με τ' Αραπάκι
με τ' Αμερικανάκι
και το μικρό Ξινζηο
τρελαίνομαι να παίηω.
Π' αφοφ μασ εμποδίηουν
κι αφοφ μασ ξεχωρίηουν
κα μποφμε ς' ζναν πφραυλο
να πάμε ς' άλλο αςτζρι
μια μζρα μεςθμζρι.
Ψι τάχα κι αν δεν ζχουμε
το ίδιο χρϊμα όλοι
ςτο γφρω γφρω όλοι;
Ψο κζλουμε και κα 'μαςτε
αχϊριςτοι και φίλοι
γλυκό τςαμπί ςταφφλι.
Ψθσ Παρίασ Γουμενοποφλου
Από το βιβλίο : Σ κιποσ με τισ ιςτορίεσ τθσ Γυναικίασ Οογοτεχνικισ Χυντροφιάσ
Πελοποιθμζνθ υπάρχει ςτο ςφνδεςμο:
http://www.youtube.com/watch?v=C1hvDA9Us3o&feature=related
3. Σξ κπεμμύδι σηρ οξικιλξμξπυίαρ

Ψα παιδιά ςχθματίηουν δφο κφκλουσ, τον ζνα μζςα ςτον άλλο, κοιτάηοντασ ο ζνασ τον άλλο ςε
ηευγάρια. Ψο κάκε ηευγάρι πρζπει να βρει κάτι κοινό που ζχουν ςτισ ςυνικειεσ, τισ απόψεισ, τθ
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ςυμπεριφορά, κακϊσ και ζναν τρόπο για να το εκφράςουν (αφιςτε ελεφκερο τον τρόπο
ζκφραςθσ ι υποδείξτε εςείσ κάκε φορά κάτι διαφορετικό –π.χ. παντομίμα, ποίθμα, κάποιοσ
κόρυβοσ κ.ά.) Αφοφ ολοκλθρϊςει τθν ενζργεια αυτι το ζνα ηευγάρι, ο εξωτερικόσ φλοιόσ του
κρεμμυδιοφ κινείται προσ τα δεξιά και τα νζα ηευγάρια που κα ςχθματιςκοφν προςπακοφν πάλι
να βρουν κάτι κοινό. Αυτό μπορεί να γίνει μζχρι να τελειϊςει ο κφκλοσ ι ανάλογα με το χρόνο
που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ. Χυηθτιςτε κατόπιν ποιεσ ομοιότθτεσ ι διαφορζσ εντυπωςίαςαν τα
παιδιά, από ποφ προκφπτουν, μζχρι ςε ποιο βακμό μπορεί ο ζνασ να ςυμπλθρϊνει τον άλλο και
πϊσ κ.ο.κ.
Υθγι: Χυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ & Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Υρόγραμμα “Training Youth”,
T-Kit «Διαπολιτιςμικι Πάκθςθ», ζκδοςθ ςτα Ελλθνικά: Ακινα 2010
(με τθ χρθματοδότθςθ τθσ Γ.Γ. Ρ. Γενιάσ και τθ φροντίδα του Γραφείου Ρεότθτασ τθσ Λ. Αρχεπιςκοπισ Ακθνϊν)

4. Ομαδική ιςσξπία αοό μια φώπα σηρ Ιεπαοξςσξλήρ

Γράφει από μια φράςθ ο κακζνασ ςε ζνα μεγάλο χαρτόνι ι ςε θλεκτρονικι παρουςίαςθ
powerpoint και επιμελοφμαςτε τθν εικονογράφθςθ είτε με δικζσ μασ ηωγραφιζσ είτε με
φωτογραφίεσ και ςκίτςα από το διαδίκτυο.
5. Μαθαίμξτμε λένειρ αοό γλώςςερ φψπώμ σηρ Ιεπαοξςσξλήρ...

...τισ γράφουμε ςε ζνα μεγάλο χαρτόνι και ηωγραφίηουμε δίπλα τι ςθμαίνουν, φτιάχνοντασ
ζτςι το δικό μασ γλωςςάρι.
6. Αυίςα για σημ Ενψσεπική Ιεπαοξςσξλή

Σδθγίεσ για δθμιουργία αφίςασ:
1. Χχεδιάηουμε τα βαςικά γράμματα του μθνφματοσ. Πποροφμε να βάλουμε ςκιά για να
τονίςουμε.
2. Χχεδιάηουμε τθν εικόνα που πρζπει να αναφζρεται ςτο κζμα.
3. Γράφουμε όλα τα ςτοιχεία που χρειάηονται για να δοκεί το μινυμα που κζλουμε.
Πποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε και διαφορετικά γράμματα.
4. Ψθ χρωματίηουμε και βελτιϊνουμε τισ λεπτομζρειεσ.
7. Σπαγξύδι: τμεπγξί σψμ Ιεπαοξςσόλψμ

Πε παλμό και φλόγα ξεκινάμε
να ςκορπίςουμε το φωσ παντοφ,
μζχρι τθν άκρθ του κόςμου κα πάμε
για τθν αγάπθ και τθ δόξα του Χριςτοφ.
Κζλουμε να λάμψει θ αλικεια
ς' όλεσ τισ ανιςυχεσ ψυχζσ
που με λαχτάρα φωνάηουν βοικεια
να λυτρωκοφν να γίνουν κακαρζσ.
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Αδζλφια κίτρινα, λευκά και μαφρα
τα χζρια δϊςτε, ενϊςτε τα ςφικτά
και θ αγάπθ που γίνεται λάβα
κα μασ ενϊςει ςτο Χριςτό κοντά.
Χυνεργοί των Λεραποςτόλων
κζλουμε να γίνουμε κι εμείσ
και τα βιματα των Αποςτόλων
κα ακολουκιςουμε ωσ τα πζρατα τθσ Γθσ!

τμοεπάςμασα:
Σ Κεόσ είναι Υατζρασ όλων των ανκρϊπων! Δεν κάνει διακρίςεισ ανάλογα με τθν
καταγωγι, τθ φυλι, τθν εκνικότθτα! Αγαπάει όςουσ Ψον αγαποφν και ευλογεί κάκε
καλοπροαίρετο και δίκαιο άνκρωπο, ακόμθ κι αν δεν ζχει γνωρίςει ακόμθ τθν Αλικεια!
Κζλει όμωσ να Ψον γνωρίςουν όλοι οι λαοί και να ζρκουν κοντά Ψου με τθν αλθκινι
Υίςτθ, με το Άγιο Βάπτιςμα και με τθ ηωι που Εκείνοσ προτείνει.
Σι Άγιοι Απόςτολοι παλαιά και οι ιεραπόςτολοι ςιμερα ςε αυτό βοθκοφν με το ζργο τουσ
«πάντα τα ζκνθ»!

Πηγέρ τλικξύ:

- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Υαιχνίδι –τ. Αϋ. Χυναντιςεισ παιδιϊν
προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Βοθκθτικό υλικό για τον Ξατθχθτι, Οευκάδα 2011
- «Υαραδείςου νοςταλγοί». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2012

244

τμάμσηςη 23η
Ημεπξμημία: 30 – 31 Μαπσίξτ 2013

Η αγάοη σξτ Θεξύ νεοεπμάει σα ςύμξπα:
Ο Ππξυήσηρ Ελιςςαίξρ θεπαοεύει σξ Νεεμάμ!

σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι αφιγθςθ τθσ κεραπείασ του Χφριου αξιωματοφχου
Ρεεμάν από τον Υροφιτθ Ελιςςαίο και τθ λζπρα του Γιεηι
2. Ρα κατανοιςουν ότι ότι ο Χριςτόσ δεν κάνει καφματα μζςω των Αγίων Ψου για να
εντυπωςιάςει, αλλά για ςυγκεκριμζνουσ κάκε φορά λόγουσ, που αφοροφν τθ ςωτθρία των
ανκρϊπων και ότι οι καυμαςτζσ κεραπείεσ αρρϊςτων κτλ. που ζκανε ο Ξφριοσ είναι
«ςθμεία» (ςθμάδια) τθσ ηωισ κοντά Ψου.
3. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι αυτι που ςϊηει τον άνκρωπο είναι θ πίςτθ ςτο Κεό.
4. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι ο Χριςτόσ είναι θ μοναδικι μασ ανίκθτθ ελπίδα, όταν
αντιμετωπίηουμε δυςκολίεσ και προβλιματα ςτθ ηωι μασ.
5. Ρα γνωρίςουν το ιερό ευχζλαιο ωσ το μυςτιριο τθσ διπλισ κεραπείασ του πιςτοφ, ψυχικισ
και ςωματικισ
6. Ρα γίνουν διευκρινίςεισ γφρω από τα «τάματα»

Αυήγηςη:
i. Δϋ Βας. 5,1-27
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 288-289

ύμσξμα ςφόλια:
Από τθν ιςτορία τθσ καυμαςτισ κεραπείασ του Ρεεμάν μασ εντυπωςιάηει θ κερμι πίςτθ
αυτοφ του αλλοεκνι ςτθ δφναμθ του Κεοφ, αλλά και θ αγάπθ του Κεοφ, ο Σποίοσ δεν κάνει
διάκριςθ, αλλά τον κεραπεφει με καυμαςτό τρόπο: ςτα νερά του Λορδάνθ, για να προτυπωκεί με
τον τρόπο αυτό θ Βάπτιςθ του Χριςτοφ και θ κεραπεία τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ από τθν αμαρτία
με το Άγιο Βάπτιςμα!
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Αντίκετα, μασ κλίβει θ ςυμπεριφορά του Γιεηι, ο οποίοσ δυςαναςχζτθςε με τθ κεραπεία
του αλλοεκνι Ρεεμάν, χωρίσ να υπάρχει κανζνασ λόγοσ! Δζχκθκε γι’ αυτό τθν παιδαγωγικι
τιμωρία του Κεοφ.
«Θαύμασα» ή «ςημεία»;

«Χθμείο» ςθμαίνει ςθμάδι. Σι ευαγγελιςτζσ δεν κάνουν λόγο για καφματα, αλλά
ονομάηουν «ςθμεία» τισ κεραπείεσ αρρϊςτων, αναςτάςεισ νεκρϊν κλπ. καυμαςτά που τελεί ο
Χριςτόσ. Είναι ςθμάδια, ενδείξεισ τθσ Βαςιλείασ του Κεοφ.
Σ Χριςτόσ δεν ανζχεται να πάςχουν και να υποφζρουν όςοι βρίςκονται κοντά Ψου. Σι
νεκροί που ανάςτθςε, κα ξαναπεκάνουν. Τμωσ όταν είναι παρϊν ο αρχθγόσ τθσ ηωισ, ο Χριςτόσ,
δεν μπορεί να κυριαρχεί ο κάνατοσ.
Δεν είναι παραμφκια αυτά που διαβάηουμε ςτα ευαγγζλια. Σι ευαγγελιςτζσ μιλοφν με
ονόματα, χρονικοφσ προςδιοριςμοφσ κ.ά. ςτοιχεία. Γι’ αυτό ο ευαγγελιςτισ Πάρκοσ π.χ. δεν
περιγράφει απλϊσ τθν ανάςταςθ μιασ κοπζλασ, αλλά αναφζρει ςαφϊσ το όνομα του πατζρα τθσ,
Λαείρου. Τταν ζγραφε ο Πάρκοσ μπορεί να ηοφςαν ακόμθ ςτθν Υαλαιςτίνθ ο Λάειροσ και θ κόρθ
του και όποιοσ είχε αμφιβολίεσ για το γεγονόσ δεν είχε παρά να ηθτιςει τθ δικι τουσ μαρτυρία.
«Θ πίςτισ ςου ςζςωκζ ςε». Ψο αναφζρει ςυχνά ο Χριςτόσ μετά από κεραπείεσ αςκενϊν
κλπ. Θ πίςτθ ςτον Χριςτό ςϊηει τον άνκρωπο. Σφτε μόνοσ του ο άνκρωποσ είναι ικανόσ να ςωκεί
οφτε ο Κεόσ παραβιάηει τθν ελευκερία μασ, για να μασ ςϊςει «με το ηόρι». Ηθτάει τθν πίςτθ
(εμπιςτοςφνθ) μασ, που είναι θ ςυγκατάκεςι και θ ανταπόκριςι μασ ςτθν πρόςκλθςι Ψου να
ηιςουμε κοντά Ψου. Βλ. και τον «φμνο τθσ πίςτεωσ» (κεφ. 11 τθσ προσ Εβραίουσ επιςτολισ).
Σ Χριςτόσ τελεί διάφορα «ςθμεία» (κεραπεφει, αναςταίνει ι ευεργετεί κάποιον) για
ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ: 1. από αγάπθ για τον άνκρωπο, 2. για να ςτθρίξει τθν πίςτθ των
υπολοίπων, 3. για να προκαλζςει τθ μετάνοιά τουσ, 4. για να τουσ διδάξει (π.χ. ςτθν περίπτωςθ
του Υαραλφτου ςτθν Ξαπερναοφμ τουσ εξθγεί ότι είναι πιο ςθμαντικό να πει το «ἀφζονταί ςοι
αἱ ἁμαρτίαι ςου» από το «ἔγειραι καὶ περιπάτει»), 5. για να δείξει ότι είναι Κεόσ και ςυνεπϊσ
ζχει τθ δφναμθ να νικιςει τθν αρρϊςτεια, το κάνατο, τθ φκορά γενικά, 6. το βαςικότερο: για να
τουσ διαβεβαιϊςει ότι όςοι κελιςουν να ηιςουν κοντά Ψου για πάντα δεν κα τυραννιοφνται από
τθν αμαρτία και το κάνατο.
Σ Χριςτόσ κρατάει το κορίτςι απ’ το χζρι για να τθσ δϊςει δφναμθ. Οζει ακόμθ να τθσ
δϊςουν να φάει, για να δείξει ότι αναςτικθκε πραγματικά και όχι ςτθ φανταςία τουσ.
Σι άρωςτοι τθσ Υαλαιςτίνθσ, Λουδαίοι και μθ, γεμάτοι κλίψθ και απόγνωςθ ζτρεχαν ςτον
Χριςτό. Χ’ Αυτόν κι εμείσ καταφεφγουμε ςε περιπτϊςεισ λφπθσ και απελπιςίασ -αλλά όχι μονάχα
τότε.
Σξ ιεπό Ετφέλαιξ

Ψο Πυςτιριο του Αγίου Ελαίου ι Ευχελαίου είναι ζνα από τα 7 Πυςτιρια τθσ Εκκλθςίασ,
που τελείται για τθν κεραπεία των ψυχϊν και των ςωμάτων των Χριςτιανϊν που αςκενοφν.
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Οζγεται «Ευχζλαιο» ι «Άγιο Ζλαιο» διότι με κατάλλθλεσ ευχζσ ζχει επικλθκεί και ζχει
κατζβει θ Χάρθ του Αγ. Υνεφματοσ, μεταβάλλοντασ το κοινό λάδι ςε αγιαςμζνο και ευλογθμζνο,
«εισ ίαςιν ψυχισ και ςϊματοσ» και δωρεά Κείου ελζουσ.
Σ Απόςτολοσ Λάκωβοσ ο Αδελφόκεοσ προτρζπει τουσ πιςτοφσ: «Αν είναι αςκενισ κάποιοσ
από ςασ, ασ προςκαλζςει τουσ πρεςβυτζρουσ τθσ Εκκλθςίασ να προςευχθκοφν γι’ αυτόν και να
τον αλείψουν με λάδι, επικαλοφμενοι το όνομα του Ξυρίου. Ξαι θ προςευχι που γίνεται με
πίςτθ κα ςϊςει τον άρρωςτο. Ξαι ο Ξφριοσ κα τον κάνει καλά. Ξι αν ζχει αμαρτίεσ, κα του τισ
ςυγχωριςει». (Λακ. 5, 14-15)
Επίςθσ, από το κατά Πάρκον Ευαγγζλιο πλθροφοροφμαςτε ότι αφοφ ςτάλκθκαν από τον
Ξφριο οι Απόςτολοι ανά δφο για να κθρφξουν ςτισ πόλεισ, «άλειφαν πολλοφσ αρρϊςτουσ με λάδι
και τουσ γιάτρευαν» (Πάρκ. 6,13).
Θ Ακολουκία του Ευχελαίου εκτόσ των άλλων περιλαμβάνει 7 αποςτολικά και 7
ευαγγελικά αναγνϊςματα. Γι’ αυτό τελείται από 7 ιερείσ – μπορεί, βζβαια, να τελεςκεί και από
ζναν μόνο. Σ πρϊτοσ τθ τάξει από τουσ ιερείσ λζει τθν Ευχι του Αγίου Ελαίου απζναντι από τθν
κανδιλα.

Σα τάματα: Ζκφραςθ αγάπθσ και ευγνωμοςφνθσ;
Σ Λεφκάε, κριτισ του Λςραιλ ςτθν παλαιά Διακικθ, πριν από τθ μάχθ με τουσ Αμμωνίτεσ
ζταξε πωσ, αν νικιςει, κα προςφζρει κυςία ςτο Κεό εκείνον που κα βγει από τθν πόρτα του
ςπιτιοφ του για να τον ςυναντιςει, όταν επιςτρζψει. Ξαι νίκθςε. Γυρίηοντασ, όμωσ, νικθτισ, εκείνοσ
που βγικε για να τον υποδεχκεί ιταν θ μονάκριβθ κόρθ του. Ξαι, δεμζνοσ από το φριχτό τάμα του,
αναγκάςκθκε να τθ κυςιάςει, όπωσ είχε υποςχεκεί. Υοιοσ τον ανάγκαςε να τάξει ανκρϊπινθ ηωι;
Πετά τθ νίκθ του ζνιωκε, βζβαια, τθν υποχρζωςθ να τθριςει το λόγο του. Χίγουρα, όμωσ, ο Κεόσ
δεν ικελε να γίνει ζνα τζτοιο ςκλθρό τάμα.
Σ Κεόσ δεν ζχει ανάγκθ από τάματα. Σι άνκρωπου, όταν βρίςκονται ιδιαίτερα ςε δφςκολεσ
ςτιγμζσ αγωνίασ, τάηουν ςτο Κεό και ςτουσ Αγίουσ είτε πρόςωπα, είτε υλικά αντικείμενα είτε κάτι
άλλο. Σ Κεόσ δζχεται τα τάματα των ανκρϊπων, όταν αυτά είναι ζκφραςθ τθσ αγάπθσ τουσ και
τθσ ευγνωμοςφνθσ τουσ προσ Αυτόν, όταν προζρχονται από πίςτθ και ευγνϊμον καρδιά. Δεν
καταδικάηονται τα τάματα, αλλά χρειάηεται προςοχι ςτισ υπερβολζσ που μπορεί να ςυμβοφν.
Για ςκεφκείτε να ςασ φζρει κάποιοσ γλυκά ι ζνα δϊρο κι εςείσ να του τα επιςτρζψετε,
απορρίπτοντασ προςβλθτικά τθν αγάπθ του, που εκφράηεται με τα δϊρα που ςασ προςφζρει. Είναι
όντωσ ςκλθρό. Ζτςι, λοιπόν, ο Κεόσ δζχεται το τάμα. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνεισ τάμα.
Τταν, όμωσ, το κάνεισ, πρζπει να το πραγματοποιιςεισ. Γιατί, μθν εκπλθρϊνοντασ το τάμα,
ακετείσ τθν υπόςχεςθ που ζδωςεσ και γίνεςαι επίορκοσ.
Δεν είναι δυνατόν, όμωσ, να τάηουμε ςτο Κεό υπερβολζσ και ανεκπλιρωτεσ υποςχζςεισ.
Υολλοί τάηουν τα παιδιά τουσ, τάηουν τθ ηωι των άλλων και φυςικό είναι να μθν μποροφν να
εκπλθρϊςουν το τάξιμο τουσ. Είναι προτιμότερο να ηθτιςεισ ςυγχϊρεςθ από το Κεό, γιατί
ζταξεσ κάτι παράλογο, παρά, ςϊνει και καλά, να πραγματοποιιςεισ ζνα τάμα ςε βάροσ των άλλων.
Για παράδειγμα, πολλοί άτεκνοι γονείσ ηθτοφν από το Κεό να τουσ δϊςει ζνα παιδί, υποςχόμενοι
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ότι κα τον κάνουν ιερζα ι ακόμα και μοναχι, πράγμα που αδυνατοφν, ςτθν πορεία του χρόνου, να
πραγματοποιιςουν.
Είναι γνωςτοί λίγο –πολφ ςε όλουσ οι Άγιοι Ανάργυροι! Ιταν γιατροί, όμωσ δεν ζπαιρναν
χριματα από τουσ αρρϊςτουσ. Εφάρμοηαν τον λόγο του Χριςτοφ «δωρεάν ελάβετε, δωρεάν
δότε», ςυνδυάηοντασ όμωσ τθν ιατρικι κεραπεία του ςϊματοσ με τθν πνευματικι κεραπεία τθσ
ψυχισ. Υλικθ καυμάτων γίνονται κακθμερινά με τισ πρεςβείεσ των Αγίων μασ. Σι Άγιοι
Ανάργυροι Ξοςμάσ και Δαμιανόσ οι Αςιάτεσ π.χ. ζκαναν τθν πρϊτθ (καυματουργικι)
μεταμόςχευςθ ανκρϊπινου μζλουσ!

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Αφοφ ο Ρεεμάν δεν ιταν Λςραθλίτθσ, αλλά αλλοεκνισ, γιατί τον κεράπευςε ο Κεόσ μζςω
του Υροφιτθ Ελιςςαίου;
2. Υοιοσ ιταν ο ρόλοσ του Ελιςςαίου ςτθ κεραπεία του Ρεεμάν; Ψι ακριβϊσ ζκανε;
3. Για ποιο λόγο γζμιςε λζπρα ο Γιεηι; Ψι μασ διδάςκει το πάκθμά του;
4. Σι Άγιοι καυματουργοφν με τθ δικι τουσ δφναμθ;
5. Υοια είναι θ άποψι ςασ για τα «τάματα»; Χρειάηονται ι όχι;
6. Γιατί πολλζσ φορζσ ο Κεόσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ παρακλιςεισ και τα αιτιματα
ευςεβϊν ι και Αγίων ανκρϊπων για τθ κεραπεία τουσ;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε,
ἵνα μὴ χεῖρόν σοι τι γένηται».

«Βλζπεισ, ζχεισ γίνει καλά! Από ‘δϊ και πζρα μθν αμαρτάνεισ,
για να μθν πάκεισ κάτι χειρότερο!» (Λω. 5,14)
Παπάλληλα κείμεμα:

Ϋμα οξμηπό σάμα
«Ξάποιοσ κινδφνευε και πάνω ςτον κίνδυνο ζταξε, αν ςωκεί, να πάνε μαηί με τον αδελφό του
πεηοί ςτο προςκφνθμα του Αγίου τθσ περιοχισ τουσ, βάηοντασ, μάλιςτα, μζςα ςτα παποφτςια τουσ
ρεβίκια. Ικελε, ζτςι, να γίνει θ πορεία του πιο επϊδυνθ και να δείξει με αυτόν τον τρόπο τθν
ευγνωμοςφνθ του. Υράγματι, ςϊκθκε και ιρκε θ ϊρα να εκπλθρωκεί το τάμα. Αρχίηοντασ, όμωσ,
τθν πεηοπορία, ο μεν αδελφόσ του δυςκολευόταν και κακυςτεροφςε λόγω του πόνου, ενϊ
αυτόσ περπατοφςε γριγορα και με όλθ τθν άνεςθ. Αυτό ζκανε τον αδελφό του που, χωρίσ να
ερωτθκεί, είχε υποχρεωκεί να εκτελζςει το ξζνο τάμα, να ρωτιςει: «Πα πϊσ εςφ καταφζρνεισ να
βαδίηεισ χωρίσ δυςκολία;»
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Ξαι ο πονθρόσ του απάντθςε: «Ζταξα βζβαια να βάλω ρεβίκια ςτα παποφτςια μου. Δεν όριςα,
όμωσ, αν τα ρεβίκια κα είναι ωμά ι βραςμζνα!...»
Σ Κεόσ και οι Άγιοι δεν εμπαίηονται. Διατυπϊνεται εφλογα το ερϊτθμα: «Ψι κα γίνει το πλικοσ
από τα ακριβά αφιερϊματα; Ψόςοσ πλοφτοσ κα μείνει ζτςι για πάντα, ανωφελϊσ κρεμαςμζνοσ
εμπρόσ ςτισ εικόνεσ;, Είναι αυτό ςωςτό και κεάρεςτο;»
Απαντϊντασ, πρζπει να ποφμε ότι τα αφιερϊματα που δεχόταν θ Εκκλθςία κάλυπτε τισ
ανάγκεσ των λειτουργιϊν τθσ (όταν ο κλιροσ δεν πλθρωνόταν από το κράτοσ) και προχωροφςε
ακόμα ςε πολλά κοινωφελι ζργα αγάπθσ και φιλανκρωπίασ. Χρειάηεται, λοιπόν, αξιοποίθςθ των
ταμάτων για φιλανκρωπικοφσ και ιεραποςτολικοφσ ςκοποφσ. Είναι μία πρόταςθ.
(Υθγι: Άγγελοσ Γκοφνθσ, Υολλζσ ιςτορίεσ, μία θ Αλικεια, εκδ. Ξζντρου Ρεότθτασ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2009)

ΕΤΦΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ (ΕΤΦΕΛΑΙΟΤ)

Κύριε, ὁ ἐν τῷ ἐλέει καὶ τοῖς οἰκτιρμοῖς
σου ἰώμενος τὰ συντρίμματα τῶν ψυχῶν
καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν· αὐτὸς, Δέσποτα,
ἁγίασον τὸ Ἔλαιον τοῦτο, ὥστε γενέσθαι
τοῖς χριομένοις ἐξ αὐτοῦ, εἰς θεραπείαν
καὶ
ἀπαλλαγὴν
παντὸς
πάθους,
μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος καὶ
παντὸς κακοῦ· ἵνα καὶ ἐν τούτῳ δοξασθῆ
σου τὸ πανάγιον Ὄνομα, τοῦ Πατρός, καὶ
τοῦ Τἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν,
καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Ξφριε, Εςφ που μζςα ςτο ζλεοσ και
τθν ευςπλαγχνία Χου κεραπεφεισ τα
ςυντρίμματα των ψυχϊν και των
ςωμάτων μασ· Εςφ, Δζςποτα, αγίαςε
αυτό το Οάδι, ϊςτε όςοι χρίονται με αυτό
να κεραπευκοφν και να απαλλαγοφν από
κάκε πάκοσ, μολυςμό τθσ ςάρκασ και του
πνεφματοσ κι από κάκε κακό. Για να
δοξαςκεί και μ’ αυτό το πανάγιο Τνομα
του Υατζρα και του Ωιοφ και του Αγίου
Υνεφματοσ, τϊρα και πάντοτε και ςτουσ
απζραντουσ αιϊνεσ. Αμιν.

Αμδπέαρ Θεξδώπξτ, Βαςική Δξγμασική Διδαςκαλία – Αοαμσήςειρ ςε επψσήμασα

ςτμβξλικά, εκδ. Αοξςσξλικήρ Διακξμίαρ, Αθήμα 2006, ςς. 282 – 285

Σι είμαι σξ μτςσήπιξ σξτ ετφελαίξτ;

Επειδι οι άνκρωποι αρρωςταίνουν, ο Ξφριοσ εφοδίαςε τθν Εκκλθςία Ψου με ειδικό μυςτιριο,
του οποίου ςκοπόσ είναι κατά κφριο λόγο θ ίαςθ των ςωματικϊν αςκενειϊν, κατά δεφτερο δε θ
ίαςθ τθσ πνευματικισ νόςου τθσ ψυχισ (τθσ αμαρτίασ). Είναι, λοιπόν, το ευχζλαιο μυςτιριο
κείασ αρχισ, κατά το οποίο, όταν χρίεται ο αςκενισ με αγιαςμζνο ζλαιο, κατζρχεται θ Χάρθ του
Κεοφ, θ οποία χορθγεί πρϊτωσ και κυρίωσ τθ ςωματικι ίαςθ και δευτερευόντωσ τθν ίαςθ τθσ
ψυχισ από τθν αμαρτία.
Σι ςυςτατικοί λόγοι του μυςτθρίου βρίςκονται ςτθν Ξακολικι επιςτολι Λακϊβου του
Αδελφοκζου. Ξαι δεν λζγεται μεν ρθτϊσ εδϊ ότι θ ίδρυςθ του μυςτθρίου προζρχεται από τον
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Ξφριο, όμωσ ςυνάγεται επαρκϊσ, κακόςον ο Λάκωβοσ δεν κα προζβαινε ςε τζτοια ςθμαντικι
μαρτυρία, αν δεν είχε τθν πεποίκθςθ ότι θ μυςτθριακι τελετι που ςυνιςτοφςε ανάγεται ςτον
ίδιο τον Ξφριο.
Σι αιτιάςεισ δε κατά του ευχελαίου, ότι τάχα τθ κεραπεία τθσ ςωματικισ νόςου δεν επιτελεί
θ υπερφυςικι ενζργεια τθσ χάριτοσ, αλλά θ κεραπευτικι ιδιότθτα του ελαίου, δεν ευςτακεί,
διότι ωσ ςκοπόσ του μυςτθρίου δεν τίκεται θ ςωματικι ίαςθ μόνο, αλλά και θ πνευματικι ίαςθ
τθσ ψυχισ, πράγμα που δεν ζχει καμία ςχζςθ με τθν όποια φυςικι ιδιότθτα του ελαίου. Άλλωςτε
αν ιταν ζτςι τα πράγματα, τθν επάλειψθ κα τθν ζκανε οποιοςδιποτε άλλοσ πιςτόσ (άνδρασ ι
γυναίκα) και δεν κα προςκαλοφνταν ςτο ςπίτι του αςκενοφσ οι πρεςβφτεροι τθσ Εκκλθςίασ.
Ψο ορατό μζροσ του μυςτθρίου είναι θ ςταυροειδισ χρίςθ με αγιαςμζνο ζλαιο των μελϊν του
αςκενοφσ εκφωνουμζνθσ τθσ ευχισ: «Υάτερ ἅγιε, ἰατρζ τῶν ψυχῶν καί τῶν ςωμάτων ἡμῶν, ὁ
πζμψασ τόν μονογενῆ ςου υἱόν, τόν Ξφριον ἡμῶν Ἰθςοῦν Χριςτόν, πᾶςαν νόςον ἰϊμενον καί ἐκ
κανάτου λυτροφμενον, ἴαςαι καί τόν δοῦλον ςου τόνδε ἐκ τῆσ περιεχοφςθσ αὐτόν ςωματικῆσ καί
ψυχικῆσ ἀςκενείασ, καί ηωοποίθςον αὐτόν διά τῆσ χάριτοσ τοῦ Χριςτοῦ».
Σι τελετουργοί του μυςτθρίου είναι οι πρεςβφτεροι (οι ιερείσ), περιςςότεροι του ενόσ, εν
ανάγκθ δε και ζνασ μόνο ιερζασ. Χρίονται δε όλοι οι αςκενείσ και όχι μόνο οι βαριά αςκενοφντεσ
ι όςοι βρίςκονται ςτο τζλοσ τθσ ηωισ τουσ.
Θεπαοεύξμσαι όλξι αμεναίπεσα ξι αςθεμείρ δια σξτ ετφελαίξτ;

Τχι, δεν κεραπεφονται. Ωσ προσ το πρϊτο ςκζλοσ του μυςτθρίου (τθν ίαςθ τθσ ςωματικισ
νόςου), θ κεία χάρθ δεν ενεργεί «εξ ανάγκθσ», όπωσ γίνεται ςτα υπόλοιπα μυςτιρια. Αν
ςυνζβαινε αυτό, τότε κα ζκλειναν όλα τα νοςοκομεία και τα ιατρεία. Επειδι όμωσ κάτι τζτοιο
δεν ςυμβαίνει, οι περιςςότεροι από τουσ πιςτοφσ ςε περίπτωςθ ςωματικισ αςκζνειασ
προτιμοφν να επιςκζπτονται τουσ φυςικοφσ γιατροφσ (όχι βζβαια αδικαιολόγθτα) παρά τουσ
πνευματικοφσ (τουσ ιερείσ). Ψο ότι δεν κεραπεφονται πάντοτε οι ςωματικζσ αςκζνειεσ αυτό δεν
οφείλεται μόνο ςτθν ζλλειψθ πίςτεωσ από μζρουσ του αςκενοφντοσ ποφ δζχεται το ιερό
μυςτιριο, αλλά γενικότερα ςτθ κεία βοφλθςθ, θ οποία κζλθςε μεν τθν ίαςθ των αςκενοφντων
μελϊν τθσ Εκκλθςίασ (θ οποία πολλάκισ πραγματοποιείται), όχι όμωσ και να εξαλείψει
ολοςχερϊσ τισ ςωματικζσ αςκζνειεσ ι ν’ αποςοβιςει το κάνατο, πράγματα που είναι άλλωςτε
ςθμαντικά μζςα ςτουσ παιδαγωγικοφσ ςκοποφσ τθσ κείασ πρόνοιασ.
Αν όμωσ το μυςτιριο του ευχελαίου δεν λειτουργεί εξ ανάγκθσ ωσ προσ το πρϊτο ςκζλοσ του
(τθν ίαςθ των αςκενειϊν), λειτουργεί πάντοτε εξ ανάγκθσ όςον αφορά ςτο δεφτερο ςκζλοσ του,
δθλαδι τθν άφεςθ των αμαρτιϊν. Για τον λόγο αυτό θ Εκκλθςία ςυνδζει το ευχζλαιο με τθ
μετάνοια, επιτελϊντασ αυτό και ςε υγιείσ πιςτοφσ, οι οποίοι ετοιμάηονται για τθν κοινωνία των
αχράντων μυςτθρίων. Δυςκολία αναφφεται μόνο ωσ προσ το είδοσ των αμαρτιϊν που
ςυγχωροφνται ςτο ευχζλαιο, δεδομζνου ότι για τθν άφεςθ των αμαρτθμάτων υπάρχει ειδικό
μυςτιριο, θ μετάνοια και θ εξομολόγθςθ, ςτο οποίο είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει ο πιςτόσ.
Ψο ευχζλαιο μπορεί να αντικαταςτιςει τθ μετάνοια; Αν δε ο πιςτόσ ζλαβε άφεςθ ςτο
μυςτιριο τθσ μετάνοιασ, τί περιςςότερο κα ζχει από το ευχζλαιο; Ρα υποκζςουμε, ότι ςτουσ
αςκενοφντεσ πιςτοφσ το ευχζλαιο εξαφανίηει τα όποια εναπομείναντα λείψανα τθσ αμαρτίασ,
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που ςυνδζονται με τθ ςωματικι αςκζνεια, ι τισ αμαρτίεσ εκείνεσ που λόγω τθσ καταςτάςεϊσ
του ο αςκενισ αδυνατεί να εξομολογθκεί ςτον ιερζα; Υοιοσ άραγε γνωρίηει αυτά τα πράγματα;
Η θατμαςσή θεπαοεία σξτ διακόμξτ Ιξτςσιμιαμξύ αοό σξτρ Αγίξτρ
Αμαπγύπξτρ
Χτθ Φϊμθ, περίπου το 530 μ.Χ., υπιρχε μια εκκλθςία αφιερωμζνθ ςτουσ Αγίουσ Ξοςμά και
Δαμιανό. Εκεί εργαηόταν ζνασ πιςτόσ διάκονοσ, που λεγόταν Λουςτινιανόσ. Αυτόσ ζπαςχε από μία
φοβερι, ακεράπευτθ αρρϊςτια και το πόδι του μζρα με τθ μζρα ςάπιηε. Ψότε προςευχικθκε με
κζρμθ ςτουσ Αγίουσ ιατροφσ για να τον βοθκιςουν. Ζνα βράδυ, λοιπόν, εμφανίςτθκαν οι δφο
Άγιοι ςτον φπνο του και είπε ο ζνασ: «Υοφ κα βροφμε καινοφριο πόδι, για να γιατρζψουμε το
διάκονο τθσ εκκλθςίασ μασ;» Ξι ο άλλοσ απάντθςε: «Χιμερα ςτο κοιμθτιριο ζκαψαν ζναν
Αφρικανό. Ασ πάρουμε το πόδι του να το βάλουμε ςτον Λουςτινιανό!»
Ζτςι οι δυο Άγιοι γιατροί ζκαναν καυματουργικά μια μεταμόςχευςθ και ζβαλαν το λευκό
πόδι του αςκενι ςτο νεκρό Αφρικανό και το μαφρο πόδι του νεκροφ το κόλλθςαν
καυματουργικά ςτο ςϊμα του διακόνου!
Σ διάκονοσ Λουςτινιανόσ ξφπνθςε ζντρομοσ από το όνειρο, αλλά τότε διαπίςτωςε πωσ ιταν
εντελϊσ υγιισ, μόνο που το ζνα πόδι του ιταν μαφρο. Ξαταχαροφμενοσ ευχαριςτοφςε τουσ
Αγίουσ Αναργφρουσ, που άκουςαν τισ προςευχζσ του και τον κεράπευςαν. Αυτι είναι και θ
πρϊτθ μεταμόςχευςθ μζλουσ που ζγινε ςτον κόςμο! Θ Εκκλθςία μασ τιμά τθ μνιμθ των Αγίων
και καυματουργϊν Αναργφρων Ξοςμά και Δαμιανοφ των Αςιατϊν τθν 1 θ Ροεμβρίου κάκε χρόνο.

Εοξοσικό τλικό:
-Αφορμζσ ςυηιτθςθσ μποροφν να δϊςουν οι παρουςιάςεισ:
-« Γνωριμία με τθν ελιά και το λάδι»
-«Πρϊτεσ βοικειεσ»

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. τμμεσέφξτμε ςσξ ιεπό μτςσήπιξ σξτ Ετφελαίξτ

Υρογραμματίςτε να τελζςετε όλοι μαηί μυςτιριο του ιεροφ Ευχελαίου, όπωσ ςυνθκίηεται
ειδικά τϊρα, τθν περίοδο τθσ Π. Χαρακοςτισ, ταιριάηει όμορφα και το. Ξαλζςτε και τουσ γονείσ
τθν προγραμματιςμζνθ θμζρα και ϊρα. Ενθμερϊςτε εγκαίρωσ και τον Χεβαςμιϊτατο
Πθτροπολίτθ μασ, μιπωσ μπορζςει και ο ίδιοσ να ευλογιςει το ι. Ευχζλαιο.
Χτθ διάρκεια του ι. μυςτθρίου, τα παιδιά ασ κρατοφν κεριά, να γονατίςουν όλοι όταν πρζπει,
δϊςτε ςε μεγαλφτερα παιδιά (αγόρια ι κορίτςια)να διαβάςουν τουσ Αποςτόλουσ και να
χριςκοφν ςτο τζλοσ όλοι. Εξθγείςτε ςχετικά με το λάδι, το αλεφρι, τθν ςκοπιμότθτα του ι.
μυςτθρίου, τθν αποςτολικι παράδοςθ.
2. Σεςσ οαπασηπησικόσησαρ με ιασπικά αμσικείμεμα
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Χε ζνα τραπζηι βάηουμε καμιά δεκαριά ιατρικά μικροαντικείμενα ςτθ ςειρά: ζνα κομμάτι
γάηα, ζνα μπουκαλάκι betadin, ζνα χανηαπλάςτ, δυο-τρία μπουκαλάκια από φάρμακα
(διαφορετικοφ χρϊματοσ, ζνα κουτί αςπιρίνθ, ζνα μπουκάλι από ορό κτλ. Ψα βάηουμε πάνω ςε
ζνα τραπζηι ςτθ ςειρά.
Ζχουμε χωρίςει τα παιδιά ςε ομάδεσ. Δείχνουμε ςε όλουσ τα αντικείμενα για ζνα λεπτό και
τουσ ηθτάμε να τα παρατθριςουν καλά. Χτθ ςυνζχεια τα ςκεπάηουμε όλα με ζνα ςκοφρο πανί
και καλοφμε τισ ομάδεσ να τα κυμθκοφν και να τα ςθμειϊςουν μζςα ςε πζντε λεπτά ςε μια κόλα
χαρτί. Θ ομάδα που κα βρει τα περιςςότερα αντικείμενα κερδίηει.
3. Δτςστφήμασα

Χε κάκε ομάδα δίνουμε ζνα απόκομμα εφθμερίδασ που περιγράφει ζνα δυςτφχθμα. Ζνα από
τα παιδιά κάκε ομάδασ παριςτάνει το κφμα του δυςτυχιματοσ, ενϊ οι άλλοι με το ςφνκθμα τθσ
ζναρξθσ κάνουν ό,τι χρειάηεται για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν, τθν ειδοποίθςθ γιατροφ,
αςτυνομίασ, ςυγγενϊν του κφματοσ, τθν μεταφορά του ςτο νοςοκομείο κλπ. Θ καλφτερθ
αναπαράςταςθ κερδίηει.
4. εμιμάπιξ οπώσψμ βξηθειώμ

Πε τθ βοικεια ενόσ γιατροφ, νοςθλευτι ι γυμναςτι οργανϊνουμε ζνα βιωματικό ςεμινάριο
πρϊτων βοθκειϊν με τα παιδιά!
5. Οι Ϊγιξι Αμάπγτπξι: Εικόμα και αοξλτσίκιξ

Υαρατθριςτε προςεκτικά τθν εικόνα των Αγ. Αναργφρων. Υϊσ φαίνεται ςτθν εικόνα ότι οι
Άγιοι ιταν γιατροί;
Ήφξρ ολ.δ΄
Άγιξι Αμάπγτπξι και θατμασξτπγξί,
εοιςκέχαςθε σαρ αςθεμείαρ ημώμ,
δψπεάμ ελάβεσε, δψπεάμ δόσε ημίμ.
6. Δπαμασξοξίηςη: Η θεπαοεία σξτ διακόμξτ Ιξτςσιμιαμξύ

Αφθγθκείτε ςτα παιδιά τθν ιςτορία τθσ καυμαςτισ κεραπείασ του διακόνου Λουςτινιανοφ
και ηθτιςτε να τθν αναπαραςτιςουν κάποιοι από τθν ομάδα.

τμοεπάςμασα:
Σ Κεόσ είναι θ Υθγι τθσ Ηωισ! Εκείνοσ δθμιοφργθςε τον κόςμο και τον άνκρωπο, Εκείνοσ
μασ χορθγεί τθ ηωι και τθν υγεία μασ!
Σ Κεόσ τα δθμιοφργθςε όλα πολφ καλά. Θ αρρϊςτια και ο κάνατοσ μπικαν ςτθ ηωι μασ
όταν ξεμακρφναμε οι άνκρωποι απ’ το Κεό με τθν αμαρτία.
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Εκείνοσ όμωσ ακοφει τισ προςευχζσ μασ και κεραπεφει, όταν είναι για το πνευματικό μασ
ςυμφζρον, και τισ αρρϊςτιεσ μασ. Θ Υαναγία και οι Άγιοί μασ Ψον παρακαλοφν για μασ να
κάνει το «καφμα» Ψου!
Θ Εκκλθςία μάσ χορθγεί το ιερό Ευχζλαιο «εισ ίαςιν ψυχισ και ςϊματοσ».
Σ Κεόσ ςκορπίηει τθν αγάπθ Ψου ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, χωρίσ να διακρίνει τθν
καταγωγι, όπωσ κεράπευςε το Χφριο αξιωματοφχο Ρεεμάν μζςω του Υροφιτθ
Ελιςςαίου, παρόλο που δεν ιταν Λουδαίοσ, αλλά ειδωλολάτρθσ.

Πηγέρ τλικξύ:

- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Σμαδικι Ψυχαγωγία, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ.
Ρ. Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, 2Οευκάδα 2007
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Υαιχνίδι –τ. Αϋ. Χυναντιςεισ παιδιϊν
προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Βοθκθτικό υλικό για τον Ξατθχθτι, Οευκάδα 2011
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τμάμσηςη 24η
Ημεπξμημία: 6 -7 Αοπιλίξτ 2013

Ο Ππξυήσηρ Μψτςήρ οπξστοώμει
σξμ Σίμιξ σατπό!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά προτυπϊςεισ και ςυμβολιςμοφσ του Ψιμίου Χταυροφ ςτθν Υαλαιά
Διακικθ και ειδικά ςτθν ιςτορία του Πωυςι
2. Ρα γνωρίςουν το νόθμα τθσ Ξυριακισ τθσ Χταυροπροςκυνιςεωσ
3. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν τθν ςθμαςία του Ψιμίου Χταυροφ για τθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ και τθν
ςωτθρία των ανκρϊπων
4. Ρα κατανοιςουν τουσ ςυμβολιςμοφσ των κινιςεων ςτο ςθμείο του Χταυροφ
Αυήγηςη:
i. Εξ. 15,22-27· 17,1-16 – Αρ. 20,1-13· 21,4-9
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 128, 133135, 163, 166-167

ύμσξμα ςφόλια:
Θ ςτάςθ του Πωχςι ςτθν μάχθ με τουσ Αμαλθκίτεσ (με υψωμζνα τα χζρια του) είναι
προτφπωςθ του Ψιμίου Χταυροφ. Τπωσ ο Πωχςισ, ζχοντασ ςε ςχιμα Χταυροφ το ςϊμα του,
κατατρόπωςε τουσ εχκροφσ του λαοφ του Κεοφ, τουσ Αμαλθκίτεσ, ζτςι και το ςθμείο του
Χταυροφ νικάει τουσ ορατοφσ και αόρατουσ εχκροφσ του Χριςτιανοφ.
Άλλα περιςτατικά από τθν ιςτορία του Πωυςι, ςτα οποία προτυπϊνεται ο Ψίμιοσ Χταυρόσ:
Θ φλεγόμενθ και μθ καιόμενθ βάτοσ: Σ Κεόσ παραγγζλνει ςτο Πωυςι να λφςει τα
κορδόνια των υποδθμάτων του για να ςτακεί ς’ εκείνο τον «άγιο τόπο», δθλαδι να
υποτάξει τον εαυτό του και τισ επικυμίεσ του για να ηει κοντά ςτο Κεό, ο οποίοσ φζρνει τον
αγιαςμό ςτον κόςμο με το Χταυρό του Χριςτοφ.
Ψο ραβδί του Πωυςι, με το οποίο χτφπθςε το νερό τθσ Ερυκράσ κάλαςςασ και
άνοιξαν ςτα δφο, για να περάςει ο Λςραιλ ςα να ιταν ξθρά.
Ψο ξφλο που ζριξε ο Πωυςισ ςτα πικρά νερά τθσ πθγισ Περρά και ζγιναν πόςιμα
Ψο ραβδί του Ααρϊν που βλάςτθςε, όπωσ «άνκιςε» από το Χταυρό του Χριςτοφ θ
ςωτθρία για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ
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Ψο χάλκινο φίδι που φψωςε ς’ ζνα ςτφλο ο Πωυςισ, όταν ζπεςε κανατικό από
δθλθτθριϊδθ κανατθφόρα φίδια ςτο ςτρατόπεδο των Εβραίων, προκειμζνου να το
βλζπουν οι άρρωςτοι και να ςϊηονται
Υάνω ςτο ξφλο του Χταυροφ ο Χριςτόσ τελείωςε τθ ηωι Ψου και κριάμβευςε εναντίον του
διαβόλου. Διά του Χταυροφ ιρκε θ ςωτθρία ςε ολόκλθρο το ανκρϊπινο γζνοσ.
Υροςκυνάμε το ςθμείο του Χταυροφ γιατί είναι εικόνα του Εςταυρωμζνου Χριςτοφ.
Θ ηωι τθσ Εκκλθςίασ ςτθρίηεται πάνω ςτο Χταυρό. Ψα μυςτιρια τθσ Εκκλθςίασ, το κζντρο
τθσ πνευματικισ ηωισ, γίνονται με τθν ενζργεια του Χταυροφ. Σ ιερζασ ευλογεί ςταυροειδϊσ το
νερό τθσ κολυμβικρασ. Πασ χρίει ςταυροειδϊσ με το Άγιο Πφρο. Πετζχουμε του Χταυροφ του
Χριςτοφ με τθν Κ. Ευχαριςτία και το Βάπτιςμα. Σ ιερζασ παρακαλεί τον Κεό Υατζρα να ςτείλει
το Άγιο Υνεφμα και να μεταβάλει το ψωμί και το κραςί ςε Χϊμα και Αίμα Χριςτοφ, ςφραγίηοντάσ
τα με το ςθμείο του Χταυροφ.
Τλθ θ ηωι του Χριςτιανοφ είναι ςταυρικι. Σ Χριςτόσ καλεί όςουσ κζλουν να άρουν τον
ςταυρό τουσ, δθλαδι είτε –ςε καιρό διωγμϊν- να μαρτυριςουν για τον Χριςτό είτε –ςε καιρό
ειρινθσ- να αγωνίηεται να ηιςει τθν ηωι τθσ ευςζβειασ, ςταυρϊνοντασ τα πάκθ και τισ επικυμίεσ
του.
Σ Χριςτόσ με τθν Χταφρωςι Ψου ςυμφιλίωςε τον άνκρωπο και όλθ τθ δθμιουργία μεταξφ
τουσ και με τον Κεό. Σ Χταυρόσ αποτελείται από δφο κεραίεσ: μία κάκετθ και μία οριηόντια. Θ
κάκετθ υποδθλϊνει τθν κάκετθ ςυμφιλίωςθ, δθλ. των ανκρϊπων με τον Κεό. Θ οριηόντια
κεραία αναφζρεται ςτθν ςυμφιλίωςθ των ανκρϊπων μεταξφ τουσ και με όλθ τθ δθμιουργία.
Ψθν Γ' Ξυριακή των Ρθςτειών, δθλαδή τθν τρίτθ Ξυριακή από τθν έναρξθ τθσ Πεγάλθσ
Ψεςςαρακοςτήσ, έχει αφιερώςει θ Εκκλθςία μασ ςτθν προςκύνθςθ του Ψιμίου Χταυρού. Θ
Ξυριακή αυτή ονομάηεται και "Κτπιακή σηρ σατπξοπξςκτμήςεψρ". Ψο «Ωρολόγιο» μάσ εξθγεί
γιατί θ Εκκλθςία μασ κακιέρωςε τθν ςθμαντική αυτή γιορτή. Οέει λοιπόν: "Έχει μεγάλη
δυσκολία το να κάνουμε οποιοδήποτε κοπιαστικό έργο. Η δυσκολία αυτή εμφανίζεται,
μάλιστα, στην μέση του έργου. Γιατί ο μέχρι τότε κόπος προκαλεί αδυναμία και η
αδυναμία, με τη σειρά της, κάνει δυσκολότερη τη συνέχιση του έργου. Επειδή, λοιπόν,
και εμείς φτάσαμε με τη χάρη του Θεού στο μέσον περίπου του "δρόμου" της νηστείας όπου μας περικύκλωσε η αδυναμία και έχει αυξηθεί η δυσκολία- γι' αυτό η Αγία
Μητέρα μας, η Εκκλησία, μας παρουσιάζει σήμερα σαν βοήθημα πάρα πολύ ισχυρό τον
πανάγιο Σταυρό, ο οποίος είναι χαρά του κόσμου, δύναμη των πιστών, στήριγμα των
δικαίων, ελπίδα των αμαρτωλών. Με σκοπό, καθώς θα Τον ασπαζόμαστε, να λάβουμε
χάρη και δύναμη για να ολοκληρώσουμε τον αγώνα της νηστείας".
Γιασί οπξςκτμξύμε σξμ Σίμιξ σατπό; Διότι πάνω του ςταυρϊκθκε και πζκανε ο Χριςτόσ
από τθν μεγάλθ αγάπθ Ψου για ‘μασ. Σ τίμιοσ Χταυρόσ είναι το ιερό μασ ςφμβολο. Είναι θ
παντοδφναμθ αςπίδα που μασ προςτατεφει από κάκε κακό.
Πόσε κάμξτμε σξ ςημείξ σξτ σατπξύ; Ζνασ από τουσ Χριςτιανοφσ των πρϊτων αιϊνων, ο
απολογθτισ Ψερτυλλιανόσ, γράφει για τισ ςυνικειεσ των Χριςτιανϊν τθσ εποχισ του:
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«Σπουδιποτε κι αν πρόκειται να φτάςουμε, για οπουδιποτε κι αν πρόκειται να ξεκινιςουμε,
όταν φτάνουμε και όταν ξεκινοφμε , όταν βάηουμε τα παποφτςια μασ, όταν πλενόμαςτε, όταν
τρϊμε, όταν ανάβουμε το λυχνάρι, όταν πζφτουμε ςτο κρεβάτι, όταν κακόμαςτε ςτο ςκαμνί,
όταν αρχίηουμε κάποια ςυηιτθςθ, κάνουμε ςτο μζτωπό μασ το ςθμείο του Χταυροφ».
Ξι εμείσ, ςιμερα, που δεν διωκόμαςτε για τθν πίςτθ μασ, πολλζσ φορζσ ντρεπόμαςτε ι …
βαριόμαςτε ι, ακόμθ, δεν… ξζρουμε να κάνουμε το ςθμείο του Χταυροφ!!!

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Θ Αγία Ελζνθ, μθτζρα του πρϊτου Χριςτιανοφ αυτοκράτορα, Αγ. Ξωνςταντίνου, ηιτθςε και
ζλαβε από τον γιο τθσ τεράςτια ποςά για να αναηθτιςει και να βρει τον Ψίμιο Χταυρό του
Ξυρίου. Ακόμθ, όταν οι Άραβεσ είχαν καταλάβει τα Λεροςόλυμα, ο αυτοκράτορασ Θράκλειοσ
οργάνωςε εκςτρατεία για να ανακτιςουν οι Χριςτιανοί τον Ψίμιο Χταυρό. Άξιηαν τόςεσ δαπάνεσ
και τζτοια κινθτοποίθςθ του βυηαντινοφ Χταυροφ για ζνα μόνο αντικείμενο; Γιατί;
2. Υοφ κα ςυναντιςουμε τον Ψίμιο Χταυρό μζςα ςε ζναν χριςτιανικό ναό;
3. Ζνασ φμνοσ τθσ Εκκλθςίασ λζει: «Χταυρόσ ο φφλαξ πάςθσ τθσ οικουμζνθσ. Χταυρόσ, θ
ωραιότθσ τθσ Εκκλθςίασ. Χταυρόσ, βαςιλζων το κραταίωμα. Χταυρόσ, πιςτϊν το ςτιριγμα.
Χταυρόσ, αγγζλων θ δόξα και των δαιμόνων το τραφμα». Εξθγείςτε τον φμνο. Ψι ςθμαίνει
κακζνασ απ’ τουσ χαρακτθριςμοφσ που αποδίδονται ςτον Ψίμιο Χταυρό;
4. Υότε γίνεται θ τελετι τθσ Χταυροπροςκυνιςεωσ; Υοια φυτά χρθςιμοποιοφμε για να
ςτολίςουμε το δίςκο;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν,
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι».

«Τποιοσ κζλει να με ακολουκιςει, ασ απαρνθκεί τον εαυτό του,
ασ ςθκϊςει το ςταυρό του κι ασ με ακολουκεί». (Πκ. 8, 34)

Παπάλληλα κείμεμα:
Σξ αοξλτσίκιξ σξτ Σιμίξτ σατπξύ
ῶσον, Κύριε, τόν λαόν ου
καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν ου,
νίκας τοῖς βασιλεῦσι
κατά βαρβάρων δωρούμενος,

Σώσε, Κύριε, τον λαό Σου και ευλόγησε
τους πιστούς που είναι κληρονόμοι της
Βασιλείας
Σου.
Χάριζε
στους
Χριστιανούς άρχοντες νίκες κατά των
βαρβάρων καί διαφύλαττε, με την χάρη
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καί τό σόν φυλάττων,
διά τοῦ ταυροῦ ου πολίτευμα.

του Σταυρού Σου, το Γένος μας, που
είναι δικό σου (χριστιανικό).

Ο Ϊγιξρ Κξςμάρ ξ Αισψλόρ για σξ ημείξ σξτ σατπξύ
«Σ πανάγακοσ Κεόσ μασ εχάριςε τον τίμιον Χταυρόν με τον οποίον να ευλογϊμεν, και τα
Άχραντα Πυςτιρια. Πε τον ςταυρόν να ανοίγωμεν τον παράδειςον, με τον ςταυρόν να
διϊκωμεν τοφσ δαίμονασ· αλλά πρζπει να ζχωμεν το χζρι μασ κακαρόν από μαρτίασ, και τότε
κατακαίεται ο διάβολοσ και φεφγει. Τκεν, αδελφοί μου, ι τρϊγετε ι πίνετε ι δουλεφετε, να μθ
ςασ λείπθ αυτόσ ο λόγοσ και ο ςταυρόσ· και καλόν και άγιον είνε να προςεφχεςκε πάντοτε τθν
αυγιν, το βράδυ και τα μεςάνυκτα.
Ακοφςατε, αδελφοί μου, πωσ πρζπει να γίνεται ο ςταυρόσ και τι ςθμαίνει. Υρϊτον· όπωσ θ
Αγία Ψριάσ δοξάηεται εισ τον ουρανόν από τοφσ Αγγζλουσ, οφτω και ςυ να ςμίγθσ τα τρία ςου
δάκτυλα τθσ δεξιάσ χειρόσ· και μθ δυνάμενοσ να αναβισ εισ τον ουρανόν να προςκυνιςθσ,
βάνεισ τθν χείράν ςου εισ τθν κεφαλιν ςου (διότι θ κεφαλι ςθμαίνει τον ουρανόν) και λζγεισ:
Ξακϊσ οι Άγγελοι δοξάηουςι τθν Αγία Ψριάδα εισ τον ουρανόν, ζτςι και εγϊ ωσ δοφλοσ δοξάηω
και προςκυνϊ τθν Αγίαν Ψριάδα· και κακϊσ τα δάκτυλα είνε τρία, είνε ξεχωριςτά, είνε και μαηί,
ζτςι και θ Αγία Ψριάσ είνε τρία πρόςωπα, αλλ’ εισ Κεόσ. Ξατεβάηων το χζρι ςου εισ τθν κοιλίαν
ςου να λζγθσ: Χε προςκυνϊ και Χε λατρεφω, Ξυριζ μου, ότι κατεδζχκθσ και εςαρκϊκθσ εισ τθν
κοιλίαν τθσ Κεοτόκου δια τασ αμαρτίασ μασ. Ψο βάηεισ λοιπόν εισ τον δεξιόν ςου ϊμον και λζγεισ:
Χε παρακαλϊ, Κεε μου, να με ςυγχωριςθσ και να με βάλθσ εισ τα δεξιά ςου με τοφσ δικαίουσ.
Βανοντασ το πάλιν εισ τον αριςτερόν ϊμον λζγεισ: Χε παρακαλϊ, Ξυριε μου, μθ με βάλθσ εισ τα
αριςτερά με τοφσ αμαρτωλοφσ. Ζπειτα κφπτοντασ κάτω εισ τθν γθν: Χε δοξάηω, Κεε μου, Χε
προςκυνϊ και Χε λατρεφω, ότι κακϊσ εβάλκθκεσ εισ τον τάφον, ζτςι κα βαλκϊ και εγϊ. Ξαι όταν
ςθκϊνεςαι ορκόσ, φανερϊνει τθν ανάςταςιν και λζγεισ: Χε δοξάηω και Χε προςκυνϊ, Ξυριε μου,
ότι ανζςτθσ εκ νεκρϊν δια να μασ χαρίςθσ ηωιν αιϊνιον. Αυτό ςθμαίνει ο Χταυρόσ!»
Θαύμασα ςσημ Αίγτοσξ με ση δύμαμη σξτ Σιμίξτ σατπξύ
Σο 1486 παρουσιάστηκε μεγάλο θανατικό στην Αίγυπτο. Ένας Εβραίος γιατρός,
που είχε μεγάλη έχθρα και μίσος για τους Φριστιανούς, διέδωσε

σ' όλους τους

Σούρκους ότι αιτία του θανατικού είναι οι Φριστιανοί. Έλεγε μάλιστα ότι κάνουν
διάφορα μαγικά με ένα ξύλο που το βάζουν στο νερό και ραντίζουν έπειτα.
Όλα αυτά διαδόθηκαν πολύ σύντομα. Σα έμαθε μάλιστα και ο βασιλιάς της
Αιγύπτου, ο Μέλεκ Μήναζ. Ο βασιλιάς, αν και ήταν Οθωμανός, αγαπούσε και
σεβόταν πάρα πολύ τον Πατριάρχη της Αλεξάνδρειας, τον Ιωακείμ, επειδή ξεχώριζε
για την αρετή, την σοφία και την αγιότητά του. Έτσι, δεν θέλησε να ενοχλήσει για το
θανατικό ούτε τον Πατριάρχη ούτε τους Φριστιανούς.
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Ο γιατρός όμως, βλέποντας ότι τίποτε δεν πέτυχε με την ψεύτικη διάδοση και την
συκοφαντία, μηχανεύτηκε άλλη μέθοδο για να διωχθούν οι Φριστιανοί. Ο υπουργός
του βασιλιά έτυχε να είναι Σούρκος από Εβραία μητέρα. Αυτόν, λοιπόν, και τον
γραμματικό του χρησιμοποίησε τώρα ο Εβραίος εκείνος και πέτυχε με διάφορους
τρόπους να ξεσηκώσει το βασιλιά εναντίον του Πατριάρχη και των Φριστιανών.
Με διαταγή του βασιλιά αναγκάστηκε να παρουσιαστεί μπροστά του ο
Πατριάρχης Ιωακείμ. Εκεί έγινε μεγάλη συζήτηση. Οι ασεβείς Εβραίοι ανέφεραν και
την φράση που είχε πει ο Κύριός μας: "εκείνος που έχει τόση πίστη όσος είναι ο
κόκκος του σιναπιού, θα πει στο βουνό αυτό: ήκω από εδώ και πήγαινε αλλού και
θα πάει". Όταν το άκουσε ο βασιλιάς, πρόσταξε τον Πατριάρχη να κάνει το θαύμα
αυτό για να αποδείξει τη δύναμη της πίστης του.
Ο Πατριάρχης Ιωακείμ, έχοντας βαθειά ριζωμένη την πίστη στον Κύριό μας Ιησού
Φριστό, δέχτηκε αμέσως τη διαταγή του βασιλιά. Αφού ετοιμάσθηκαν με προσευχή
και νηστεία για τρεις ημέρες ο ίδιος και όλοι οι πιστοί, έκανε το μεγάλο εκείνο θαύμα.
Δηλ. σχημάτισε στον αέρα το σημείο του ταυρού και μετατόπισε την κορυφή του
απέναντι βουνού, η οποία έπεσε μέσα στην θάλασσα και υπάρχει μέχρι και σήμερα
σαν νησάκι. Ο βασιλιάς, βλέποντας το βουνό να φεύγει από τη θέση του, φοβήθηκε
και φώναξε: "ντουρ νταγ" (δηλ. "βουνό, σταμάτα"). Έτσι λέγεται μέχρι και σήμερα το
βουνό αυτό.
Βλέποντας το θαύμα αυτό οι Εβραίοι ετοίμασαν θανατηφόρο δηλητήριο και
έπεισαν τον βασιλιά να προστάξει τον Πατριάρχη να το πιει, διότι το Ευαγγέλιο λέει
πως οι πιστοί "κι αν πιουν κάποιο θανατηφόρο δηλητήριο, αυτό δεν θα τους βλάψει".
Είπαν όμως στον Πατριάρχη να πιει από το ποτήρι το δηλητήριο χωρίς "να κάνει τον
ταυρό του".
Ο Πατριάρχης δέχθηκε και αυτή την προσταγή. Πήρε το ποτήρι στα χέρια του και
ρώτησε: "Από πού θέλετε να αρχίσω; Από εδώ, από εδώ, από εδώ ή από εδώ;"
ακουμπώντας τα χείλη του σε διαφορετικό σημείο του ποτηριού κάθε φορά, έτσι ώστε
να σχηματισθεί ταυρός. Ο βασιλιάς και οι Εβραίοι δεν κατάλαβαν τίποτε και του
αποκρίθηκαν ότι μπορούσε να αρχίσει από οποιοδήποτε σημείο ήθελε αυτός. Σότε
ήπιε άφοβα το φαρμάκι εκείνο χωρίς να πάθει κανένα κακό.
Επειδή ο Εβραίος θεωρούσε ότι το δηλητήριο δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικό
ώστε να πεθάνει ο Πατριάρχης, ζήτησε να πιει και ο ίδιος. Μόλις ήπιε όμως λίγο από
το δηλητήριο που είχε περισσέψει, ξεψύχησε.
Αυτά τα μεγάλα θαύματα όταν είδε ο βασιλιάς, θύμωσε και πρόσταξε να
αποκεφαλίσουν τον υπουργό και τον γραμματικό του. Ακόμη, θα εξαφάνιζε και
όλους τους Εβραίους αν δεν μεσολαβούσε ο Πατριάρχης. Σους υποχρέωσε όμως να
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φέρουν το νερό του Νείλου μέσα στο Κάιρο με δικά τους έξοδα. Αντίθετα, τιμούσε
και εμπιστευόταν πάρα πολύ τον Πατριάρχη και τους Φριστιανούς. Μάλιστα, έγινε
και ο ίδιος Φριστιανός, ενώ αργότερα έφυγε κρυφά και έγινε μοναχός στο όρος ινά.

Εοξοσικό τλικό:
-Ακόμθ αφορμζσ ςυηιτθςθσ μπορεί να δϊςει:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Ο δικόσ ςου ταυρόσ» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα
Φωςικά: Ευγενία Ψιλιηζνκο – Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν
Κεςςαλονίκθσ) ςτο ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=QADE9LNZadg (αϋμζροσ) και
http://www.youtube.com/watch?v=wDV4JNzhov4&feature=relmfu (βϋμζροσ)
-θ θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Ορκόδοξοσ Μοναχιςμόσ» (επιμζλεια: π. Ευάγγελοσ
Παρκαντϊνθσ)

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. σξλίζξτμε

σξ

Δίςκξ

σξτ

Σιμίξτ

σατπξύ

για

σημ

σελεσή

σηρ

σατπξοπξςκτμήςεψρ.

Ξόψτε προςεκτικά με τθ βοικεια του ιερζα και των κατθχθτϊν ςασ, χωρίσ να τα χαλάςετε,
τισ κορυφζσ των φυτϊν από τθν αυλι του Ενοριακοφ ςασ Ραοφ ι γειτονικϊν ςπιτιϊν που κα ςασ
τα προςφζρουν. «Ευπρεπίςτε» (ςτολίςτε) τον Ψίμιο Χταυρό που είναι τοποκετθμζνοσ ςτο κζντρο
του Δίςκου.
2. Παιφμίδια με ση λένη «σατπξοπξςκύμηςη»
Κπεμάλα: Υαίξτε το παιχνίδι «κρεμάλα» με τα παιδιά, ηθτϊντασ τουσ να βρουν τθν λζξθ

«ΧΨΑΩΦΣΥΦΣΧΞΩΡΘΧΘ». Φωτιςτε τα αν τθν ζχουν ξαναςυναντιςει και αν γνωρίηουν τθ
ςθμαίνει. Εξθγιςτε ςχετικά.
Αμαγπαμμασιςμόρ: Δίνουμε ανακατεμζνα τα γράμματα τθσ λζξθσ «Χταυροπροςκφνθςθ» και
ηθτάμε από τα παιδιά να διαγωνιςκοφν ποια κα ςχθματίςει πρϊτθ τθ λζξθ, βάηοντασ τα
γράμματα ςτθ ςωςτι ςειρά.
3. Ομαδικά ςσατπόλενα

Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ και τουσ ηθτάμε να ςχεδιάςουν τα δικά τουσ ςταυρόλεξα ςε
μεγάλα χαρτόνια, ϊςτε να μποροφν να τα βλζπουν όλοι. Ζνασ από τθν ομάδα διαβάηει τισ
περιγραφζσ των λζξεων και κάκε ομάδα με τθ ςειρά προςπακεί να βρει τθν αντίςτοιχθ λζξθ. Αν
δεν μπορζςει, απαντά θ επόμενθ ομάδα. Ψο παιχνίδι ςυνεχίηεται μζχρι να λυκεί το ςταυρόλεξο.
Ξερδίηει θ ομάδα που κα βρει τισ περιςςότερεσ λζξεισ.
4. Δάφστλα – απςιβαπίςσερ
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Κζλετε να ςθκϊςετε ζνα από τα παιδιά με ζνα μόνο δάχτυλο; Υρζπει να το δοκιμάςουν
πζντε παιδιά μαηί. Σι δφο κα βάλουν ζνα δάχτυλο κάτω από το κάκε πόδι του, οι άλλοι δφο από
ζνα δάχτυλο κάτω από τον κάκε αγκϊνα του και ο πζμπτοσ κάτω από το ςαγόνι. Ψϊρα με το «1 2 – 3!» το ςθκϊνετε ψθλά! Για να ςθκϊςετε ζνα παιδί γφρω ςτα τριάντα κιλά, κάκε δάχτυλο
πρζπει να ςθκϊςι 6 κιλά. Άρα, 5 δάχτυλα είναι αρκετά!
5. Κασαςκετή: ελιδξδείφσερ με σξμ Σίμιξ σατπό

Ξόψτε χαρτονάκια ςε ςχιμα κατάλλθλο για ςελιδοδείχτθ, όπωσ τον προτιμάτε εςείσ, και
ηωγραφίςτε πάνω τον Ψίμιο Χταυρό και διάφορα διακοςμθτικά ςχζδια.
6. Κασαςκετή: σατπόρ αοό υξιμικόυτλλα

(έθιμξ σηρ Κτπιακήρ σψμ Βαΐψμ)

Τλικά:

Ψαλίδια
Φφλλα από φοίνικα, χωριςμζνα ςε ξεχωριςτά φφλλα -να ζχουν κοπεί τθν ίδια μζρα ι να
ζχουν διατθρθκεί ςε νερό για να μθ χάςουν τθν ελαςτικότθτά τουσ.

Διαδικαςία:

1.
2.
3.
4.

Υροετοιμάςτε το φφλλο ιςιϊνοντάσ το. Ξόψτε τισ άκρεσ και φτιάξτε τα κορδόνια.
Βρείτε τθ μζςθ των βαΐων και διπλϊςτε τα ςχθματίηοντασ κάκετθ γωνία.
Ουγίςτε ξανά, ςχθματίηοντασ κάκετθ γωνία από τθν άλλθ πλευρά.
Διπλϊςτε ξανά και ςχθματίςτε κάκετθ γωνία ίδια με τθν εικόνα 2.
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5. Υάρτε τθν πλευρά Α και δζςτε κόμπο το τετράγωνο που δθμιουργικθκε από το ςτάδιο
2,3,4 τραβϊντασ ςφιχτά.
6. Υάρτε τθν πλευρά Α φζρνοντάσ τθν πίςω από τον κόμπο που ζγινε όπωσ ςτθν εικόνα 5,
κρατϊντασ ίςιο το κάκετο κομμάτι του ςταυροφ.
7. Υάρτε τθν πλευρά Β , ςχθματίςτε τον κόμπο (τυλίξτε μπροςτά), αφινοντασ μια κθλιά για
τουσ βραχίονεσ του ςταυροφ.
8. Υάρτε τθν πλευρά Β, ςχθματίςτε τον κόμπο, (τυλίξτε πίςω), περνϊντασ τθν κθλιά πίςω,
αφινοντασ μια κθλιά για το δεφτερο βραχίονα του ςταυροφ.
9. Λςιϊςτε τισ πλευρζσ όπωσ επικυμείτε.

τμοεπάςμασα:
Ψο ξφλο του Χταυροφ ιταν αρχικά το όργανο τθσ πιο ατιμωτικισ καταδίκθσ. Πε τθ κυςία
του Χριςτοφ όμωσ αγιάςτθκε και ζγινε το ανίκθτο όπλο του Χριςτιανοφ απζναντι ςτο
διάβολο.
Γι’ αυτό να κάνουμε το Χταυρό μασ προςεκτικά, να Ψον αςπαηόμαςτε με ευλάβεια και να
τον φοράμε πάντοτε ςτο λαιμό μασ!
Σ Κεόσ ζδειξε πολλζσ φορζσ ςτουσ Λουδαίουσ τα 40 χρόνια που περιπλανιόνταν με το
Πωυςι ςτθν ζρθμο ότι το ςθμείο του Χταυροφ είναι το ςφμβολο τθσ ςωτθρίασ μασ!

Πηγέρ τλικξύ:

- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- Παρκαντϊνθσ π. Ευάγγελοσ – Γεωργόπουλοσ Αυγερινόσ – Ηαμπζλθσ Λωάννθσ, Ψα Φυτά ςτθ Οατρεία
τθσ Εκκλθςίασ, εκδ. Γραφείου – Λδρφματοσ Ρεότθτοσ Λ. Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, Ακινα 2006.
- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Υαιχνίδι –τ. Αϋ. Χυναντιςεισ παιδιϊν
προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Βοθκθτικό υλικό για τον Ξατθχθτι, Οευκάδα 2011
- «Υαραδείςου νοςταλγοί». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2012

Φπήςιμη βιβλιξγπαυία:

- (Βλάχοσ) Λερόκεοσ, Πθτροπολίτθσ Ραυπάκτου και Αγίου Βλαςίου, Ψο πολίτευμα του Χταυροφ, εκδ.
Λ. Π. Γενεκλίου τθσ Κεοτόκου (Υελαγίασ)
- (Bloom) Antony, Πθτροπολίτθσ Χουρόη, «Διιγθςθ ςτα παιδιά του κατθχθτικοφ για το νόθμα του
Χταυροφ», περ. Χυν...αναςτροφζσ, τ. ...
- (Υουρτςουκλισ) Δανιιλ, Πθτροπολίτθσ Ξαιςαριανισ, Βφρωνοσ και Ωμθττοφ, Υροτυπϊςεισ του
Ψιμίου Χταυροφ ςτθν Υαλαιά Διακικθ, εκδ. Λ. Π. Ξαιςαριανισ, Βφρωνοσ και Ωμθττοφ, Ξαιςαριανι 2009
- Αγ. Λωάννθσ τθσ Ξροςτάνδθσ, «Χταυρζ τίμιε...», Σ ουρανόσ ςτθ γθ, εκδ. Λ.Π. Υαρακλιτου, Ακινα
1996, ς. 90
- --, Σ Ψίμιοσ Χταυρόσ (φυλλάδιο), εκδ. Λ. Π. Οεμεςοφ
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τμάμσηςη 25η
Ημεπξμημία: 13 – 14 Αοπιλίξτ 2013

Ο Θεόρ οπξςσασεύει σημ ελετθεπία μαρ
δίμξμσαρ σιρ 10 Εμσξλέρ ςσξ Μψτςή!

σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι αφιγθςθ τθσ παράδοςθσ των δζκα Εντολϊν από το Κεό
ςτο Πωυςι ςτο όροσ Χινά και ειδικότερα ποιεσ ιταν οι δζκα αυτζσ Εντολζσ
2. Ρα κατανοιςουν ότι οι εντολζσ του Κεοφ δεν είναι προςταγζσ καταναγκαςμοφ, αλλά
προςτατευτικά όρια τθσ ελευκερίασ μασ, προφυλάξεισ του ανκρϊπου από τθν υποδοφλωςθ
ςτθν αμαρτία
3. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία που ζχει θ τιρθςθ του λόγου του Κεοφ ςτθ ηωι μασ
4. Ρα αναγνωρίςουν τθν πρακτικι αξία του Δεκαλόγου διαχρονικά, αλλά και ςιμερα για τθν
κοινωνικι μασ ςυμβίωςθ
5. Ρα διαπιςτϊςουν ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ο Χριςτόσ ζδειξε τθν υπακοι Ψου ςτο Ρόμο και
ςτο κζλθμα του Κεοφ για τθν ςωτθρία του ανκρϊπου και του κόςμου (λ.χ. με το γεγονόσ τθσ
Ωπαπαντισ), πραγμάτωςε με τθ Ηωι Ψου το Ρόμο και τισ προρριςεισ των Υροφθτϊν, αλλά και
τον ςυμπλιρωςε –τελειοποίθςε με τθ διδαςκαλία Ψου
6. Ρα αποδεχκοφν ότι οι άνκρωποι οφείλουμε να αποδεχόμαςτε το Ρόμο και τισ εντολζσ του
Κεοφ, όπωσ μασ αποκαλφπτονται ςτο Ευαγγζλιο, για να ηιςουμε τθν αιϊνια Ηωι κοντά Ψου

Αυήγηςη:
i. Εξ. 19, 1-21
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ζζ. 138-140

ύμσξμα ςφόλια:
 Σ Κεόσ προςκαλεί τον άνκρωπο, αν κζλει να ηιςει αλθκινά, κοντά Ψου, να ακολουκιςει
ελεφκερα και αβίαςτα τισ εντολζσ Ψου: το Δεκάλογο, όπωσ τον παρζδωςε ςτο Πωυςι ςτο όροσ Χινά,
αλλά και όπωσ τον ανακαίνιςε και τον ανανοθματοδότθςε ο Χριςτόσ με τθ ςάρκωςθ, το κιρυγμα, το
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Υάκοσ και τθν Ανάςταςι Ψου και πάνω απ’ όλα με τθν καινι εντολι τθσ αγάπθσ, που ηωογονεί το
γράμμα του Ρόμου και οδθγεί ςε υπερβάςεισ τον Χριςτιανό.
 Σ Χριςτόσ, αν και Κεόσ, τθρεί τισ διατάξεισ του Πωςαϊκοφ Ρόμου, δείχνοντασ ςτουσ ανκρϊπουσ
ότι οφείλουν να υπακοφουν ςτο Ρόμο του Κεοφ και να τον εφαρμόηουν ςτθ ηωι τουσ. Ζτςι, «ο του
Ρόμου Υοιθτισ τα του Ρόμου εκπλθροί...»
 Εμείσ, πολλζσ φορζσ, όχι δεν ςκεφτόμαςτε ότι ο Κεόσ μασ ζχει βάλει ςτθ ηωι μασ τισ εντολζσ Ψου
ωσ προςτατευτικά όρια τθσ ελευκερίασ μασ, αλλά δεν μποροφμε να εφαρμόςουμε κάποιουσ απλοφσ
κανόνεσ ι τισ απαγορεφςεισ των γονζων μασ.
 Οι Δέκα Εμσξλέρ
(1) «Δεν κα υπάρχουν για ςζνα άλλοι κεοί εκτόσ από μζνα». Αυτι θ εντολι είναι αντίκετθ με τθ λατρεία
κάκε άλλου κεοφ εκτόσ από τον ζνα αλθκινό Κεό. Τλοι οι άλλοι κεοί είναι ψεφτικοι.
(2) «Δεν κα καταςκευάςεισ για ςζνα είδωλα και κανενόσ είδουσ ομοίωμα που να αντιπροςωπεφει
ο,τιδιποτε βρίςκεται ψθλά ςτον ουρανό ι εδϊ κάτω ςτθ γθ ι μζςα ςτα νερά, κάτω απ` τθ γθ. Δεν
κα τα προςκυνάσ οφτε κα τα λατρεφεισ, γιατί εγϊ ο ΞΩΦΛΣΧ, ο Κεόσ ςου, είμαι Κεόσ που απαιτϊ
αποκλειςτικότθτα. Για τθν αμαρτία των πατζρων που μου αντιςτζκονται τιμωρϊ τα παιδιά, ακόμα
και ωσ τθν τρίτθ και τθν τζταρτθ γενιά. Δείχνω όμωσ τθν αγάπθ μου ςε χιλιάδεσ γενιζσ αυτϊν που με
αγαποφν και τθροφν τισ εντολζσ μου».Αυτι θ εντολι είναι ενάντια ςτθν καταςκευι ειδϊλων, μια
ορατι αντιπροςϊπευςθ του Κεοφ. Δεν υπάρχει εικόνα που μποροφμε να κάνουμε και να αποδίδει
με ακρίβεια τον Κεό. Ψο να κάνουμε ζνα είδωλο να απεικονίηει τον Κεό είναι το ίδιο με το να
λατρεφουμε ζναν ψεφτικο κεό.
(3) «Δεν κα προφζρεισ για κανζνα λόγο το όνομα του ΞΩΦΛΣΩ, του Κεοφ ςου. Υράγματι, εγϊ ο ΞΩΦΛΣΧ,
δεν κ` ακωϊςω κανζναν που προφζρει το όνομά μου για οποιονδιποτε λόγο». Αυτι θ εντολι είναι
αντίκετθ με το να προφζρουμε το όνομα του Ξυρίου μάταια. Δεν πρζπει να παίρνουμε το όνομα του
Κεοφ ελαφρά. Υρζπει να δείχνουμε ευλάβεια ςτο Κεό αναφζροντάσ Ψον με ςεβαςμό και τιμι.
(4) «Ρα κυμάςαι τθν θμζρα του Χαββάτου για να τθν ξεχωρίηεισ και να τθν αφιερϊνεισ ςτον ΞΩΦΛΣ. Ζξι
μζρεσ κα εργάηεςαι και κα κάνεισ όλεσ τισ εργαςίεσ ςου. Αλλά θ ζβδομθ μζρα είναι θμζρα
ανάπαυςθσ, αφιερωμζνθ ς` εμζνα τον ΞΩΦΛΣ το Κεό ςου. Ψθν θμζρα αυτι δεν επιτρζπεται να κάνεισ
καμιά εργαςία οφτε εςφ οφτε ο γιοσ ςου οφτε θ κυγατζρα ςου οφτε ο δοφλοσ ςου οφτε θ δοφλθ ςου
οφτε τα ηϊα ςου οφτε ο ξζνοσ που κατοικεί ςτισ πόλεισ ςου. Χε ζξι μζρεσ εγϊ, ο ΞΩΦΛΣΧ,
δθμιοφργθςα τον ουρανό, τθ γθ και τθ κάλαςςα, κακϊσ και όλα όςα υπάρχουν μζςα ς` αυτά, και
τθν ζβδομθ μζρα αναπαφτθκα. Γι αυτό ευλόγθςα τθν θμζρα του Χαββάτου και τθν ξεχϊριςα για τον
εαυτό μου». Αυτι είναι μια εντολι να ξεχωρίςουμε τθν θμζρα του Χαββάτου (τθν τελευταία μζρα
τθσ εβδομάδασ) ςαν μζρα ξεκοφραςθσ αφιερωμζνθ ςτον Ξφριο.
(5) «Ρα τιμάσ τον πατζρα ςου και τθ μθτζρα ςου, για να ηιςεισ πολλά χρόνια ςτθ χϊρα που εγϊ ο
ΞΩΦΛΣΧ, ο Κεόσ ςου, κα ςου δϊςω». Αυτι είναι μια εντολι να ςυμπεριφερόμαςτε ςτουσ γονείσ μασ
με τιμι και ςεβαςμό.
(6) «Δεν κα φονεφςεισ». Αυτι είναι εντολι ενάντια ςτθν προμελετθμζνθ δολοφονία ενόσ ανκρϊπου.
(7) «Δεν κα μοιχεφςεισ». Αυτι είναι εντολι ενάντια ςτισ ερωτικζσ ςχζςεισ με κάποιον άλλο εκτόσ από το
ςφντροφό ςου.
(8) «Δεν κα κλζψεισ». Αυτι είναι μια εντολι να μθν παίρνουμε τίποτα που δεν ανικει ςε μασ χωρίσ τθν
άδεια του προςϊπου ςτο οποίο ανικει.
(9) «Δεν κα κατακζςεισ ψεφτικθ μαρτυρία ενάντια ςτο ςυνάνκρωπό ςου». Αυτι είναι μια εντολι ενάντια
ςτθν ψεφτικθ μαρτυρία ενάντια κάποιου προςϊπου. Είναι βαςικά μια εντολι ενάντια ςτο ψζμα.
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(10) «Δεν κα επικυμιςεισ τίποτε απ` ό,τι ανικει ςτο ςυνάνκρωπό ςου: οφτε το ςπίτι του, οφτε τθ
γυναίκα του, οφτε το δοφλο του, οφτε τθ δοφλθ του, οφτε το βόδι του, οφτε το υποηφγιό του». Αυτι
είναι μια εντολι να μθν επικυμιςουμε ο,τιδιποτε δεν μασ ανικει. Θ επικυμία μπορεί να οδθγιςει
ςε παράβαςθ μιασ από τισ παραπάνω εντολζσ: φόνο, μοιχεία, κλζψιμο. Αν είναι λάκοσ να κάνεισ
κάτι, είναι λάκοσ και να το επικυμιςεισ.
 Αγάπθ: Είναι θ «11θ εντολι». Θ καινοφρια εντολι που ζδωςε ο Χριςτόσ ςτουσ ανκρϊπουσ. Πασ είπε ότι,
αν τθροφμε το «αγαπάτε αλλιλουσ», είναι ςα να ζχουμε τθριςει όλεσ τισ εντολζσ.
 Σ ίδιοσ ο Χριςτόσ, μιλϊντασ ςε κάποιο νζο, είπε ότι όλθ θ διδαςκαλία τθσ Υαλαιάσ Διακικθσ (Ρόμου και
Υροφθτϊν) ςτθρίηεται ςε δυο εντολζσ: «αγαπιςεισ Ξφριον τον Κεόν ςου…» και «αγαπιςεισ τον πλθςίον ςου ωσ
ςεα;υτόν…»
 Θ αγάπθ ξεπερνάει τισ ανκρϊπινεσ αδυναμίεσ. Ξαταργεί το «οφκαλμόν αντί οφκαλμοφ». Αυτό είναι το
μεγαλείο του κθρφγματοσ του Χριςτοφ: να αγαπάτε και τουσ εχκροφσ ςασ!
 Θ αλθκινι αγάπθ είναι ανιδιοτελισ, δεν περιμζνει αντάλλαγμα.
 Σ Χριςτιανόσ είναι κοντά ςτον Κεό, μόνο εφ’ όςον δείχνει αγάπθ για τον αδελφό του. Ψο πιο φωτεινό
παράδειγμα δίνει θ Κυςία του Χριςτοφ πάνω ςτον Χταυρό, από αγάπθ για τον αδελφό Ψου, τον άνκρωπο!
 Σι Άγιοι δίνουν τα δικά τουσ παραδείγματα: Θ Αγία Φιλοκζθ δεν δίςταςε να διακζςει όλθ τθσ τθν
περιουςία για φιλανκρωπικά ζργα. Σ Άγιοσ Παρκιανόσ ζντυςε με τα φτωχικά του ράςα ζναν φτωχό ηθτιάνο τθσ
Ξωνςταντινοφπολθσ. Σ όςιοσ Αγάκων ξόδεψε όλα τα πενιχρά ειςοδιματα από το εργόχειρο ενόσ ζτουσ για ζνα
ηθτιάνο, που αποδείχκθκε Άγγελοσ Ξυρίου. Ξάποιοι πουλικθκαν οι ίδιοι ωσ ςκλάβοι για να κερδίςουν τθ δικι
τουσ ελευκερία άλλοι.

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Υϊσ μποροφμε να δείξουμε τθν αγάπθ μασ ςτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ ςτθν κακθμερινι
μασ ηωι; Αναφζρετε παραδείγματα.
2. Είναι εφκολο να τθρεί κανείσ ςιμερα τισ εντολζσ του Κεοφ ςτθ ηωι του; Γιατί;
3. Υοια/εσ από τισ Δζκα Εντολζσ κεωρείτε πιο επίκαιρθ ςιμερα; Γιατί;
4. Ψι διαφορετικό ζλεγε το κιρυγμα του Χριςτοφ από το Δεκάλογο;
5. Υϊσ μπορεί να εφαρμόςει ο Χριςτιανόσ τθν 4θ εντολι;
6. Υρακτικά θ 5θ εντολι τθ ςθμαίνει;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας·
οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι»

«Πθ νομίςετε πωσ ιρκα, για να καταργιςω το Ρόμο ι τουσ Υροφιτεσ.
Δεν ιρκα για να τα καταργιςω αλλά για να τα πραγματοποιιςω και να τα ςυμπλθρϊςω!»
(Πτκ. 5, 17)
«Σ Λθςοφσ ιταν ζτοιμοσ να φφγει, όταν ζτρεξε κάποιοσ, ζπεςε ςτα γόνατά του και τον ρϊτθςε:
«Αγακζ Διδάςκαλε, τι να κάνω για να κλθρονομιςω τθν αιϊνια ηωι;» Ξι ο Λθςοφσ του είπε: «Γιατί
με αποκαλείσ αγακό; Ξανζνασ δεν είναι αγακόσ, παρά μόνο ζνασ, ο Κεόσ. Ψισ εντολζσ τισ ξζρεισ:
μθ μοιχεφςεισ, μθ ςκοτϊςεισ, μθν κλζψεισ, μθ ψευδομαρτυριςεισ, μθ ςτεριςεισ από κανζναν
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κάτι που του ανικει, τίμα τον πατζρα ςου και τθ μθτζρα ςου». Εκείνοσ αποκρίκθκε:
«Διδάςκαλε, όλα αυτά τα τθρϊ από τα νιάτα μου». Σ Λθςοφσ τότε τον κοίταξε γεμάτοσ αγάπθ και
είπε: «Ζνα πράγμα ςου λείπει: εάν κζλεισ να είςαι τζλειοσ, πιγαινε, ποφλθςε τα υπάρχοντά ςου
και δϊςε τα χριματα ςτουσ φτωχοφσ. Ζτςι κα ζχεισ κθςαυρό κοντά ςτο Κεό κι ζλα να με
ακολουκιςεισ, ςθκϊνοντασ το ςταυρό ςου». Αλλά εκείνοσ, μόλισ άκουςε αυτά τα λόγια, ζγινε
ςκυκρωπόσ κι ζφυγε λυπθμζνοσ, γιατί είχε μεγάλθ περιουςία. (Πρκ. 10, 17-22)
Η αμακαίμιςη σξτ Νόμξτ αοό σξμ Κύπιξ ςσημ εοί σξτ Όπξτρ ξμιλία: Μσθ. 5, 17 – 48

Παπάλληλα κείμεμα:
Ϊγιξρ Γπηγόπιξρ ξ Παλαμάρ, Απφιεοίςκξοξρ Θεςςαλξμίκηρ, «Επμημεία σξτ
Δεκαλόγξτ»
(Απόδοση στη νεοελληνικὴ γλώσσα: Φριστόδουλος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος)

1. Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, οὐκ ἔσονται σοὶ θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ.
Ἕνας Κύριος εἶναι ὁ Κύριος ὁ Θεός σου, Αὐτὸς ποὺ φανερώνεται (μὲ τρία πρόσωπα, δηλ.)
σὰν Πατέρας καὶ σὰν Τἱὸς καὶ σὰν Ἅγιο Πνεῦμα. ὰν Πατέρας μὲν ἀγέννητος, σὰν Τἱὸς δὲ
γεννητὸς (μέν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ πάλι) χωρὶς ἀρχή, καὶ πέρα ἀπὸ τὸν χρόνο, καὶ χωρὶς νὰ πάθει
καμμία ἀλλοίωση, σὰν Λόγος (τοῦ Θεοῦ Πατρός). Αὐτὸς δὲ ὀνομάζεται Φριστός, γιατὶ ἔχρισε
(δηλ. ἁγίασε) μὲ τὸ νὰ ἀναλάβει ὁ ἴδιος τὸ δικό μας (ἀνθρώπινο) εἶδος. Καὶ σὰν Ἅγιο
Πνεῦμα, ποὺ καὶ Αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τὸν Πατέρα, ὄχι γιατὶ γεννήθηκε ἀπ᾿ Αὐτόν, ἀλλὰ
γιατὶ Αὐτὸς Σὸ στέλνει. Αὐτὸς μόνο εἶναι Θεός. Καὶ μάλιστα ὁ ἀληθινὸς Θεός, ὁ ἕνας Κύριος,
ποὺ ἐμφανίζεται μὲ τρεῖς ὑποστάσεις. (Εἶναι ἕνας καὶ μοναδικὸς ὁ Θεὸς αὐτός, ποὺ) δὲν
διαιρεῖται κατὰ τὴν φύση, τὴ θέληση, τὴν σκέψη, τὴν δύναμη καὶ τὴν ἐνέργεια, καὶ ὅλα
γενικῶς τὰ γνωρίσματα τῆς Θεότητας. Αὐτὸν (λοιπὸν τὸν ἕνα καὶ ἀληθινὸ Θεό) μόνο θὰ
(πρέπει νὰ) λατρεύσεις μὲ ὅλη τὴν δύναμη ποὺ ἔχει ὁ νοῦς σου, καὶ μὲ ὅλο τὸ πλάτος τῆς
καρδιᾶς σου καὶ μὲ ὅλη τὴν πληρότητα τῆς δυνάμεώς σου. Καὶ ὅλα ὅσα (ὁ Θεός σου) λέει καὶ
ἐντέλλεται, (θὰ πρέπει) νὰ εἶναι πάντοτε νωπὰ μέσα στὴν καρδιά σου, ὥστε νὰ ἐφαρμόζεις
καὶ νὰ ἐντρυφᾶς μέσα σὲ αὐτὰ καὶ νὰ ὁμιλεῖς μὲ βάση αὐτὰ (σὲ ὅλες τὶς περιστάσεις τῆς
ζωῆς σου, δηλαδή) καὶ ὅταν κάθεσαι (κάπου καὶ δὲν μετακινεῖσαι), καὶ ὅταν βαδίζεις (γιὰ νὰ
πᾶς ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος στὸ ἄλλο), καὶ ὅταν εἶσαι πεσμάνος στὸ κρεββάτι, κι ὅταν εἶσαι
ὄρθιος. Καὶ (θὰ πρέπει ἀκόμα) νὰ ἐνθυμεῖσαι πάντοτε (δηλαδὴ ἀδιαλείπτως καὶ χωρὶς
διακοπὴ) τὸν Κύριο τὸ Θεό σου καὶ Αὐτὸν μόνο νὰ φοβᾶσαι (μὲ τὸν Ἅγιο φόβο τοῦ Θεοῦ), καὶ
νὰ μὴν λησμονήσεις ποτὲ οὔτε Αὐτὸν οὔτε τὶς ἐντολές Σου. Γιατὶ (μόνο) ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς θὰ
σοῦ δώσει τὴν δύναμη (ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη) γιὰ νὰ ἐφαρμόζεις (στὴν ζωή σου) τὸ (ἅγιο)
θέλημά Σου. Γιατὶ (ὁ Θεός, ποὺ δὲν ἔχει κανενὸς τὴν ἀνάγκη) τίποτε ἄλλο δὲν σοῦ ζητεῖ
παρὰ μόνον νὰ Σὸν φοβᾶσαι καὶ νὰ Σὸν ἀγαπᾶς (γιατὶ Αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ
συμβαδίζει μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς Αὐτόν) καὶ νὰ ἀκολουθεῖς τὸν δρόμο Σου ποὺ Αὐτὸς θέλει
(πράγμα ποὺ εἶναι ἡ φυσικὴ συνέπεια τῶν ἄλλων). Αὐτὸς θὰ εἶναι τὸ καύχημά σου καὶ
Αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ Θεός σου. (Πρόσεξε) μήπως ἀκούγοντας τίποτα σχετικὸ μὲ τὴν (ἠθική)

265

ἀπάθεια τῶν ἀγγέλων καὶ μὲ τὴν ἰδιότητά τους νὰ εἶναι ἀόρατοι, ἢ γιὰ τὴν μεγάλη (κι
ἐκπληκτική) πονηρία τοῦ (διαβόλου, πού) ἐκπέσοντος ἀπὸ τὸ ὕψος τὸ ἀγγελικό, καὶ γιὰ τὴν
(μεγάλη του) ἐπινοητικότητα καὶ ἐξυπνάδα καὶ εὐστροφία γιὰ κάθε πλάνη, ἐξ αἰτίας ὅλων
αὐτῶν ἀποδόσεις σὲ κάποιο ἀπὸ αὐτὰ (τὰ πνεύματα-ἀγαθὰ ἢ πονηρά) τιμὴ ποὺ ἀνήκει στὸν
Θεό. (Πρόσεξε) μήπως ἀτενίζοντας τὸ μεγάλο μέγεθος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὴν ποικιλία τῆς
κινήσεως τῶν οὐράνιων σωμάτων, τὴν λαμπρότητα τοῦ ἥλιου, τὸ γλυκὸ φῶς τῆς σελήνης,
τὴν ὄμορφη διαύγεια τῶν ἄλλων ἀστέρων, τὴ χρησιμότητα τοῦ ἀέρα (καὶ τὴν ἀναγκαιότητά
του) γιὰ τὴν ἀναπνοή, καὶ τῆς θαλάσσης ἢ τῆς γῆς τὶς ἀνεξάντλητες προσφορές, καὶ
(συνηπαρμένος ἀπὸ τὰ φαινόμενα τοῦτα τὰ λαμπρά) θεοποιήσεις κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ
κτίσματα. Γιατὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι κατὰ τρόπο δουλικὸ ταγμένα στὸν μόνο Θεὸ καὶ
δημιουργήματα δικά Σου, ποὺ ἔλαβαν ὀντότητα ἀπὸ τὴν κατάσταση τῆς ἀνυπαρξίας ποὺ
ἦσαν, μὲ μόνο τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ (ὅπως λέγει ἡ Γραφή) Αὐτὸς (ὁ Θεός) ἁπλῶς εἶπε καὶ
ἔγιναν (ὅλα ὅσα βλέπουμε καὶ δὲν βλέπουμε), Αὐτὸς διέταξε καὶ ἐδημιουργήθησαν. Αὐτὸν
λοιπὸν τὸν Κύριο καὶ δημιουργό της κτήσεως πρέπει νὰ τιμήσεις (μὲ λατρεία) σὰν μόνο Θεὸ
καὶ μὲ τὴν ἀγάπη νὰ ἑνωθεῖς μαζί Σου, καὶ μέρα καὶ νύκτα ἀπὸ Αὐτὸν νὰ ζητᾶς συγχώρεση
γιὰ τὰ θεληματικά σου καὶ ἀθέλητα παραπτώματα. Γιατὶ Αὐτὸς (ὁ μεγαλοδύναμος Κύριος)
εἶναι (ταυτόχρονα) γεμάτος ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία καὶ μακροθυμία καὶ πολὺ ἔλεος, καὶ
κάνει αἰώνια τὸ καλὸ (τὸ ἀγαθό)...
2. Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ
ὅσα ἐν τῆ γῆ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τς γς.
Δὲν θὰ (πρέπει) νὰ κατασκευάσεις κανένα ὁμοίωμα κάποιου πράγματος ἀπὸ ὅσα
βρίσκονται ἐπάνω στὸν οὐρανὸ καὶ κάτω στὴν γῆ καὶ μέσα στὴν θάλασσα, μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς
ἀποδώσεις λατρεία καὶ δόξα ὅμοια μὲ ἐκείνη ποὺ ἁρμόζει στὸ Θεό. Καὶ τοῦτο, γιατὶ ὅλα
αὐτὰ εἶναι δημιούργημα τοῦ ἑνὸς καὶ μοναδικοῦ Θεοῦ, πού, ἀφοῦ τώρα τελευταῖα ἐπῆρε
σάρκα γεννηθεὶς ἀπὸ παρθενικὴ γαστέρα, παρουσιάστηκε στὴν γῆ καὶ ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ
τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἀφοῦ πρῶτα ὑπέστη πάθος γιὰ χάρη τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων καὶ
ἀπέθανε καὶ ἀναστήθηκε, ἀνέβηκε ψηλὰ στοὺς οὐρανοὺς μὲ σῶμα κι ἐκάθησε στὰ δεξιά του
θρόνου τῆς μεγαλειότητος τοῦ Θεοῦ, στὰ ψηλὰ οὐράνια σκηνώματα. Μὲ τὸ σῶμα δὲ αὐτὸ
πρόκειται νὰ ξαναρθεῖ στὴ γῆ, μέσα σὲ δόξα λαμπρή, γιὰ νὰ κρίνει ζωντανοὺς καὶ
πεθαμένους. Αὐτοῦ λοιπὸν (τοῦ Θεοῦ), ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ χάρη μας, νὰ
κατασκευάσεις τὴν εἰκόνα σὲ ἔνδειξη τῆς ἀγάπης σου γι᾿ Αὐτόν, καὶ νὰ Σὸν θυμᾶσαι
βλέποντας τὴν εἰκόνα, καὶ νὰ Σὸν προσκυνᾶς προσκυνώντας τὴν εἰκόνα. Ἐπίσης ἡ εἰκόνα
θὰ σὲ βοηθᾶ νὰ στρέψεις τὸ νοῦ σου στὸ ἄξιο προσκυνήσεως σῶμα τοῦ ωτῆρος, ποὺ τώρα
βρίσκεται ψηλὰ στὸν οὐρανὸ στὰ δεξιά του Πατρός. Ἐπίσης (θὰ πρέπει) νὰ κατασκευάσεις
εἰκόνες καὶ γιὰ τοὺς Ἁγίους καὶ νὰ τὶς προσκυνᾶς, ὄχι βέβαια σὰν Θεούς, γιατὶ αὐτὸ
ἀπαγορεύεται, ἀλλὰ γιὰ νὰ δείξεις μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὴν σχέση ποὺ ἐσὺ (σὰν θνητὸς
ἄνθρωπος) ἔχεις μὲ αὐτοὺς (ποὺ ἦσαν σὰν καὶ ἐσένα ἄνθρωποι), καὶ τὴν διάθεση νὰ τοὺς
τιμήσεις μὲ ἐξαιρετικὴ τιμή, πρᾶγμα ποὺ θὰ κάνει τὸ νοῦ σου νὰ πηγαίνει διὰ μέσου τῆς
εἰκόνος στοὺς (εἰκονιζομένους) Ἁγίους. Ἔτσι θὰ μιμηθεῖς καὶ τὸν Μωυσῆ, ποὺ ἔφτιαξε τὶς
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εἰκόνες τῶν Φερουβὶμ μέσα στὰ Ἅγια. Ἔπειτα (μὴν ξεχνᾶς ὅτι) καὶ αὐτὰ ἀκόμη τὰ Ἅγια
τῶν Ἁγίων ἦταν (σὰν μία κάποια) εἰκόνα αὐτῶν ποὺ ἦταν στὰ οὐράνια. Καὶ (μέσα στὴν
σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου) τὸ ἅγιο κοσμικὸ εἰκόνιζε ὅλο τὸν κόσμο, καὶ (ὅμως παρὰ ταῦτα) ὁ
Μωυσῆς ὅλα αὐτὰ τὰ ὀνόμασε ἅγια, γιατὶ μὲ τοῦτο δὲν εἶχε σκοπὸ νὰ ἀποδώσει δόξα στὰ
κτίσματα, ἀλλὰ διὰ μέσου αὐτῶν στὸν δημιουργό του κόσμου Θεό. Καὶ ἐσὺ λοιπὸν δὲν (θὰ
πρέπει) νὰ θεοποιήσεις τὶς εἰκόνες (σὰν ὑλικὸ κατασκεύασμα) τοῦ Δεσπότου Φριστοῦ καὶ
τῶν Ἁγίων. Ἀλλὰ διὰ μέσου αὐτῶν (καὶ μὲ τὴν βοήθειά τους) θὰ (πρέπει νά) προσκυνήσεις
(λατρευτικῶς) Αὐτῶν ποὺ μᾶς ἔπλασε πρῶτα κατ᾿ εἰκόνα δική του, καὶ ἔπειτα δέχτηκε ἀπὸ
μεγάλη καὶ ἄπειρη ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο νὰ λάβει τὴν εἰκόνα μας τὴν ἀνθρώπινη (δηλ.
νὰ παρουσιαστεῖ μὲ ἀνθρώπινη μορφή, καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτό) νὰ γίνει ἀντικείμενο
ἀπεικονίσεως καὶ περιγραφῆς. Θὰ πρέπει δὲ νὰ μὴν περιοριστεῖς μόνο στὴν προσκύνηση τῆς
θείας εἰκόνος, ἀλλὰ νὰ ἐπεκτείνης αὐτὴν καὶ στὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Γιατὶ ὁ σταυρὸς εἶναι
πολὺ μεγάλο σημεῖο καὶ δεῖγμα τῆς νίκης τῆς ὁλοκληρωτικῆς του Φριστοῦ ἐναντίον τοῦ
διαβόλου καὶ ὅλης της ἐχθρικῆς γιὰ μᾶς παρατάξεώς του...
3. Οὐ λήψει τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίω.
Μὴ πάρεις στὸ στόμα σου γιὰ τὸ τίποτε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου (καὶ μὴν
ὁρκισθεῖς ποτέ) εἴτε γιὰ ὑπόθεση γήινη, εἴτε ἀπὸ φόβο μὴ πάθεις τίποτε κακὸ ἀπὸ κανένα
ἄνθρωπο, ἢ ἀπὸ ντροπή, ἢ γιὰ νὰ κερδίσεις προσωπικὸ ὄφελος, ὁρκιζόμενος ψεύτικα, γιατὶ ἡ
παράβαση τοῦ ὅρκου σημαίνει ἄρνηση τοῦ Θεοῦ. Γι᾿ αὐτὸ νὰ μὴν ὁρκίζεσαι ποτέ, ἀλλὰ νὰ
ἀποφεύγεις ὁλοσδιόλου τὸν ὅρκο, γιατὶ ἀπὸ τὸν ὅρκο προέρχεται καὶ ἡ παράβαση τοῦ ὅρκου,
ποὺ ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ συγκαταλέγει μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς τὸν
ἐπίορκο. Ὅταν λὲς πάντοτε τὴν ἀλήθεια, τότε δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ὁρκίζεσαι, γιατὶ τὰ
(ἀληθινὰ πάντοτε) λόγια σου θὰ εἶναι σὰν ὅρκος (καὶ θὰ καθιστοῦν περιττὴ κάθε ἄλλη
βεβαίωση μὲ ὅρκο). Ἂν ὅμως συμβεῖ καμμιὰ φορὰ καὶ ὁρκισθεῖς, πρᾶγμα ποὺ μακάρι ποτὲ
νὰ μὴν γίνει, ἐὰν μὲν δώσεις τὸν ὅρκο γιὰ κάτι τί σύμφωνο μὲ τὸν Θεῖο Νόμο, τότε θὰ πρέπει
νὰ ἐκτελέσεις τὸ νόμιμο αὐτό, ἀλλὰ ἐν συνεχείᾳ θὰ πρέπει νὰ ζητήσεις ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου
εὐθύνες ἐπειδὴ ἔδωσε ὅρκο, φροντίζοντας μὲ ἐλεημοσύνη, δέηση καὶ πένθος καὶ
σκληραγωγία τοῦ σώματος νὰ ἐξιλεώσεις τὸν Φριστὸ ποὺ εἶπε νὰ μὴν ὁρκίζεσαι. Ἐὰν δὲ
ἔδωσες ὅρκο γιὰ πρᾶγμα παράνομο, πρόσεξε μήπως ἐξ αἰτίας τοῦ ὅρκου ἐκτελέσεις
παράνομη πράξη, γιὰ νὰ μὴν συγκαταριθμηθεῖς κι ἐσὺ μαζὶ μὲ τὸν Προφητοκτόνο Ἡρώδη.
Ἀφοῦ δὲ ἀθετήσεις καὶ παραβεῖς τὸν παράνομο τοῦτο ὅρκο, βάλε κανόνα στὸν ἑαυτό σου νὰ
μὴν ξαναορκισθεῖ, καὶ φρόντισε νὰ ἐξιλεωθεῖς ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, χρησιμοποιώντας μὲ
περισσότερη μέριμνα τὰ φάρμακα ποὺ εἴπαμε προηγουμένως, μαζὶ μὲ δάκρυα.
4. Ἓξ ἡμέρας ἔργα καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου. Σῆ δὲ ἡμέρᾳ τῆ ἑβδόμῃ σάββατα
Κυρίω τῷ Θεῷ σου.
Μιὰ μέρα τῆς ἑβδομάδος, ποὺ ὀνομάζεται Κυριακή, ἐπειδὴ εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τὸν
Κύριο, γιατὶ τὴν ἡμέρα τούτη ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν καὶ (μὲ τὸν τρόπο αὐτό) μᾶς ἔκανε
γνωστὴ καὶ βέβαιη τὴν κοινὴ ἀνάσταση, κατ᾿ αὐτὴ θὰ πρέπει κάθε γήινο ἔργο νὰ

267

σταματήσει. Σούτη λοιπὸν τὴν ἡμέρα νὰ τὴν ἁγιάσεις καὶ νὰ μὴν κάνεις κανένα ἔργο
βιοτικό, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀπαραίτητα, καὶ νὰ δώσεις τὴν εὐκαιρία σὲ αὐτοὺς ποὺ εἶναι δικοί σου
ἢ σὲ ὑπηρετοῦν νὰ ξεκουραστοῦν, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ δοξάσετε Ἐκεῖνον ποὺ μὲ τὸ νὰ
θανατωθεῖ μας ἔκανε δικούς του καὶ ἀναστήθηκε καὶ ἀνέστησε μαζὶ τὴν δική μας φύση.
Κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ νὰ θυμηθεῖς τὴν μέλλουσα ζωή, καὶ νὰ περάσεις τὸν καιρό σου
μελετώντας τὶς ἐντολὲς καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Κυρίου καὶ ἐξετάζοντας τὸν ἑαυτό σου γιὰ νὰ
ἐξακριβώσεις μήπως παρέβης κάτι τί ἢ παράλειψες, ὥστε νὰ διορθώσεις σὲ ὅλα τὸν ἑαυτό
σου. Ἐπίσης, τὴν ἡμέρα αὐτὴ νὰ περάσεις πολλὲς ὧρες μέσα στὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ
παρακολουθώντας τὶς ἱερὲς (λατρευτικὲς) συνάξεις ποὺ τελοῦνται ἐκεῖ, καὶ νὰ κοινωνήσεις
μὲ εἰλικρινὴ πίστη καὶ μὲ ἥσυχη συνείδηση τὸ Ἅγιο ῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Φριστοῦ, καὶ νὰ
κάνεις ἀρχὴ γιὰ μία ζωὴ περισσότερο σύμφωνη μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ
ξεκαινουργώσεις τὸν ἑαυτό σου καὶ νὰ τὸν ἑτοιμάσεις γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν μελλοντικῶν
αἰωνίων ἀγαθῶν. Γι᾿ αὐτὰ πρέπει νὰ μὴν κάνεις καταχρήσεις οὔτε τὶς ἄλλες ἡμέρες. Σὴ δὲ
Κυριακὴ πρέπει ἀπὸ ὅλα νὰ ἀπέχεις, ἀφοῦ μένεις κοντὰ στὸν Θεό, κάνοντας μόνον τὰ
ἀπολύτως ἀναγκαῖα ἔργα κι ἐκεῖνα ποὺ χωρὶς αὐτὰ δὲν μπορεῖς νὰ ζήσεις. Ἔτσι μὲ τὸ νὰ
ἔχεις τὸν Θεὸ σὰν τόπο γιὰ νὰ καταφύγεις, δὲν θὰ πᾶς ἀλλοῦ πουθενά. Καὶ δὲν θὰ ὑποστεῖς
τὴν πύρωση ποὺ φέρνει ἡ φλόγα τῶν παθῶν, καὶ δὲν θὰ σηκώσεις (στὸν ὦμο σου) τὸ βάρος
τῆς ἁμαρτίας. Μὲ τὸν τρόπο δὲ αὐτὸ θὰ ἁγιάσεις τὴν (πρώτη αὐτή) ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος,
(δηλ. μὲ τὸ νὰ τιμᾶς αὐτή) παραμένοντας μακριὰ ἀπὸ κάθε τί κακό. Αὐτὰ δὲ ποὺ εἴπαμε, νὰ
τὰ ἐφαρμόσεις καὶ στὶς μεγάλες ἑορτές, πράττοντας τὰ ἴδια (τὰ παραπάνω) καὶ ἀπέχοντας
πάλι ἀπὸ ὅσα προηγουμένως εἴπαμε.
5. Σίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος
γένῃ ἐπὶ τς γς.
Νὰ σέβεσαι τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, γιατὶ ὁ Θεός - χρησιμοποιώντας σὰν
ὄργανα αὐτοὺς - σὲ ἔφερε στὴν ζωή, καὶ αὐτοὶ εἶναι γιὰ σένα ἔπειτα ἀπὸ τὸν Θεὸ αἴτιοι τῆς
ὑπάρξεώς σου. Γι᾿ αὐτὸ λοιπὸν καὶ ἐσύ, ἔπειτα ἀπὸ τὸν Θεὸ αὐτοὺς καὶ νὰ τιμήσεις καὶ νὰ
ἀγαπήσεις, ἂν βέβαια ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς γονεῖς βοηθάει τὴν πρὸς Θεὸ ἀγάπη. Ἂν ὅμως δὲν
βοηθάει, τότε νὰ φύγεις ἀμέσως μακριὰ ἀπὸ αὐτούς...
Πρέπει νὰ σέβεσαι καὶ νὰ ἀγαπᾶς αὐτοὺς ποὺ γιὰ σένα γίνηκαν πνευματικοὶ πατέρες.
Γιατὶ αὐτοὶ ἐσένα σὲ ἔφεραν ἀπὸ τὴν κατάσταση τῆς (ἁπλῆς) ὑπάρξεως, στὴν κατάσταση
(τῆς κατὰ Θεόν) ὑπάρξεως καὶ σοῦ μετέδωσαν τὸν φωτισμὸ τῆς (θείας) γνώσεως καὶ σοῦ
δίδαξαν τὴν φανέρωση τῆς ἀλήθειας καὶ σὲ ἀναγέννησαν μὲ τὸ λουτρὸ τῆς παλιγγενεσίας
καὶ σοῦ φύτεψαν μέσα σου τὴν ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀνάσταση καὶ τὴν ἀθανασία (τῆς ψυχῆς) καὶ
γιὰ τὴν ἀδιάδοχη βασιλεία καὶ κληρονομία (τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν) καὶ σὲ ἔκαναν, ἀπὸ
ἀνάξιο ποὺ ἤσουνα, ἄξιο τῶν αἰώνιων ἀγαθῶν, καὶ ἀπὸ ἐπίγειο (σὲ ἀντικατέστησαν)
οὐράνιο, καὶ ἀπὸ πρόσκαιρο, αἰώνιο καὶ υἱὸ μαθητείας (παρὰ τοὺς πόδας) ὄχι ἀνθρώπου πιά,
ἀλλὰ τοῦ Θεανθρώπου Φριστοῦ, ποὺ σοῦ χάρισε τὸ πνέυμα τῆς υἱοθεσίας. Αὐτὸς μάλιστα
εἶπε: «Μὴν ὀνομάσετε κανένα ἄνθρωπο πατέρα ἢ καθηγητή, γιατὶ ἕνας εἶναι ὁ πατέρας καὶ
καθηγητής σας, ὁ Φριστός. Γι᾿ αὐτὸ ὀφείλεις κάθε τιμὴ καὶ ἀγάπη στοὺς πνευματικοὺς
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πατέρες, ἔχοντας τὴν συναίσθηση πὼς ἡ τιμὴ ποὺ δίνεις σὲ αὐτοὺς πηγαίνει στὸν Φριστὸ
καὶ στὸ Πανάγιο Πνεῦμα, μέσα στὸ Ὁποῖο ἔλαβε τὴν υἱοθεσία, καὶ στὸν ἐπουράνιο Πατέρα,
ἀπὸ τὸν Ὁποῖο πηγάζει κάθε πατριὰ στὸν οὐρανὸ καὶ στὴν γῆ. Πρέπει δὲ νὰ φροντίσεις σὲ
ὅλο τὸν βίο νὰ ἔχεις ἕνα πνευματικὸ πατέρα, καὶ νὰ τοῦ ἐξομολογῆσαι κάθε σου ἁμάρτημα
καὶ κάθε λογισμὸ ἢ νὰ παίρνεις ἀπ᾿ αὐτὸν τὴν θεραπεία καὶ τὴν συγχώρεση. Γιατὶ σ᾿ αὐτὸν
(δηλ. τὸν πνευματικὸ πατέρα) δόθηκε (ἀπὸ τὸν Κύριο ἡ ἐξουσία) νὰ συγχωρεῖ ἢ νὰ μὴν
συγχωρεῖ ἁμαρτίες (δηλ. νὰ ἐλευθερώνει ἢ ὄχι ψυχές). Ὅλα ὅσα δὲν συγχωρήσουν στὴ γῆ,
θὰ μείνουν ἀσυγχώρητα (καὶ) στὸν οὐρανό. Καὶ ὅλα ὅσα συγχωρήσουν στὴ γῆ, θὰ
συγχωρεθοῦν (καί) στὸν οὐρανό.
Αὐτὴ δὲ τὴ χάρη καὶ τὴν δύναμη τὴν ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Φριστό. Γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ ὑπακοῦς
σὲ αὐτοὺς καὶ νὰ μὴν ἔχεις ἀντίθετη μὲ αὐτοὺς γνώμη, γιὰ νὰ μὴν φέρεις τὴν καταστροφὴ
στὴν ψυχή σου. Γιατὶ ἂν ἐκεῖνος ποὺ ἀντιμιλάει στοὺς σαρκικούς του γονεῖς, σὲ πράγματα
ποὺ δὲν ἀπαγορεύονται ἀπὸ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, τιμωρεῖται - σύμφωνα μὲ τὸν νόμο (τοῦ
Μωϋσέως)- μὲ θάνατον, πὼς εἶναι δυνατὸν ἐκεῖνος ποὺ ἀντιμιλάει στοὺς πνευματικοὺς
πατέρες νὰ μὴν δίωχνει μακριὰ τοῦ τὸ πνέυμα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μὴν χάνει τὴν ψυχή του; Γι᾿
αὐτὸ νὰ συμβουλεύεσαι καὶ νὰ ὑπακοῦς μέχρι τέλους στοὺς πνευματικοὺς πατέρες, γιὰ νὰ
σωθεῖ ἡ ψυχή σου καὶ νὰ γίνεις κληρονόμος τῶν αἰωνίων καὶ ἀκηράτων ἀγαθῶν.
6. Οὐ μοιχεύσεις.
Νὰ μὴν πορνεύσεις, γιὰ νὰ μὴν καταντήσεις νὰ γίνεις ἀπὸ μέλος Φριστοῦ μέλος πόρνης,
καὶ (ἔτσι) ἀποκοπεῖς ἀπὸ τὸ θεῖο σῶμα (σὰν σάπιο μέλος) καὶ χάσεις τὴν Θεία κληρονομιὰ
καὶ ριχθεῖς στὴν γέενα (τοῦ πυρός). Γιατὶ (ὅπως λέει ὁ νόμος) ἐὰν ἡ θυγατέρα ἱερέως ποῦ
συλληφθεῖ νὰ πορνεύεται, ὑπομένει τὴν τιμωρία τὸν θάνατο διὰ πυρᾶς, ἐπειδὴ (μὲ τὴν
πράξη της) τὸν πατέρα (της) ἐντρόπιασε, πόσο μεγαλύτερη τιμωρία ἀξίζει ὅποιος τέτοια
βρωμιὰ κάνει στὸ σῶμα τοῦ Φριστοῦ; ὺ μὲν λοιπόν, ἂν μπορεῖς, ἐφάρμοσε (στὴν ζωή σου)
τὴν παρθενία, γιὰ νὰ μπορέσεις νὰ ἀφιερωθεῖς ἐξ ὁλοκλήρου στὸν Θεὸ καὶ μὲ τέλεια ἀγάπη
σὲ Αὐτὸν νὰ προσκολληθεῖς, μένοντας κοντά Σου σὲ ὅλη σου τὴν ζωὴ καὶ φροντίζοντας
ἀποκλειστικὰ πάντοτε (νὰ κάνεις) ὅτι ἀρέσει στὸν Κύριο, καὶ (ἔτσι) ἀπὸ τώρα
ἐξασφαλίζοντας τὴν μέλλουσα ζωὴ καὶ ζωντας κάτω στὴν γῆ σὰν Ἄγγελος Θεοῦ. Γιατὶ
αὐτῶν (δηλαδὴ τῶν Ἀγγέλων) γνώρισμα εἶναι ἡ παρθενία, καὶ γίνεται ὅμοιος μὲ αὐτούς, -ἂν
καὶ

ἔχει

σῶμα-

ὅσο

τοῦτο

εἶναι

δυνατόν,

ὅποιος

ἀκολουθεῖ

τὴν

παρθενία...

Ἂν πάλι προτιμήσεις νὰ ἀκολουθήσεις τὴν (κατὰ Φριστόν) παρθενικὴ ζωὴ καὶ δὲν ἔχεις
δώσει τέτοια ὑπόσχεση στὸν Θεό, τότε σου ἐπιτρέπεται νὰ πάρεις μία γυναίκα σύμφωνα μὲ
τὸν νόμο τοῦ Κυρίου, καὶ μόνο μὲ αὐτὴν νὰ κατοικεῖς καὶ νὰ μὴν τὴν θεωρεῖς σὰν δικό σου
σκεῦος πρὸς σκοπὸ ἁγιασμοῦ, ἀπέχοντας μὲ ὅλη σου τὴν δύναμη ἀπὸ ξένες γυναῖκες. Θὰ
μπορέσεις δὲ τελείως νὰ ἀποφεύγεις αὐτές, ἂν προσέξεις τὶς ἄκαιρες (καὶ ψυχικὰ
ἐπικίνδυνες) συναντήσεις καὶ συζητήσεις μαζί τους, καὶ (φρόντιζε) νὰ μὴν σοῦ ἀρέσουν τὰ
πορνικὰ λόγια καὶ ἀκούσματα, καὶ νὰ διώχνεις τὰ μάτια τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς σου
ἀπὸ πάνω τοὺς ὅσο σου εἶναι τοῦτο δυνατό, καὶ συνήθιζε νὰ μὴν ρίχνεις βλέμματα ἐμπαθῆ
καὶ περίεργα πάνω στὴν ὀμορφιὰ τῶν προσώπων. Γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ κυττάζει μιὰ γυναίκα μὲ
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κακὴ πρόθεση καὶ ἐπιθυμία, ἤδη (ὅπως λέει ὁ Κύριος) εἶναι σὰν νὰ ἔκανε μαζί της τὴν κακὴ
πράξι (τῆς μοιχείας ἢ πορνείας), καὶ ἔτσι ἔχει γίνει ἀκάθαρτος μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ
Φριστοῦ ποὺ βλέπει (τὰ κρυπτά) στὶς καρδιές. Ἀπὸ τὸ σημεῖο δὲ αὐτὸ (τῆς ψυχικῆς ἁμαρτίας,
ὁ ἄνθρωπος) ὁ ταλαίπωρος, καταντάει καὶ στὸ νὰ διαπράξει καὶ τὴ σωματικὴ ἁμαρτία. Ἀλλὰ
τί μιλάω (μόνο) γιὰ τὶς βρωμιὲς τῆς πορνείας καὶ τῆς μοιχείας καὶ ὅλες τὶς ἄλλες τέτοιες ποῦ
ἐνεργοῦνται κατὰ φύση; Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ὅταν μὲ περιέργεια κοιτάει τὰ ὄμορφα πρόσωπα,
σέρνεται ἀκόλαστα καὶ στὶς παρὰ φύση (σαρκικὲς ἁμαρτίες καί) ἀσέλγειες. ὺ λοιπόν, ἅμα
κόψεις ἀπὸ πάνω σου τὶς πικρὲς ρίζες (τῆς ἁμαρτίας), δὲν θὰ δοκιμάσεις τοὺς καρπούς (της)
ἀλλὰ θὰ φέρεις ἀντιθέτως τὸν καρπὸ τῆς ἁγνότητας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ποὺ ἔρχεται μαζί της,
χωρὶς τὸν ὁποῖο κανεὶς δὲν πρόκειται νὰ ἰδεῖ τὸν Κύριο.
7. Οὐ κλέψεις.
Νὰ μὴν κλέψεις, γιὰ νὰ μὴν σοῦ δώσει πολὺ μεγαλύτερη τιμωρία ὁ γνωρίζων τὰ κρύφια
(Θεός), ἐπειδὴ Σὸν περιφρόνησες. Μᾶλλον πρέπει ἀπ᾿ ὅτι ἔχεις, κρυφὰ νὰ δίνεις σὲ ὅσους
ἔχουν ἀνάγκη, γιὰ νὰ πάρεις ἑκατονταπλασίονα καὶ νὰ κληρονομήσεις ζωὴ αἰώνια στὸν
μέλλοντα αἰῶνα ἀπὸ τὸν Θεό, ποὺ βλέπει τὰ κρυφά.
8. Οὐ φονεύσεις.
Νὰ μὴν φονεύσεις, γιὰ νὰ μὴν ἐκπέσεις ἀπὸ (τὴν χάρη) τῆς υἱοθεσίας ποὺ σοῦ ἔδωσε
Ἐκεῖνος ποὺ ἀνασταίνει τοὺς νεκρούς, καὶ νὰ γίνεις μὲ τὰ ἔργα σου παιδὶ ἐκείνου ποὺ ἐξ
ἀρχῆς εἶναι δολοφόνος τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπειδὴ δὲ ὁ φόνος ἔχει ὡς ἀφορμὴ τὸ κτύπημα, τοῦτο
δὲ τὸ μάλωμα, καὶ τοῦτο τὸ θυμό, ὁ δὲ θυμὸς ἔρχεται ἐξ ἀφορμῆς τῆς ζημίας ἢ τοῦ
κτυπήματος ἢ τῆς βρισιᾶς ποὺ ἄλλοι μᾶς κάνουν, γι᾿ αὐτὸ εἶπε ὁ Φριστὸς ἐκεῖνον ποὺ σοῦ
παίρνει τὸ πανωφόρι, μὴν ἐμποδίσεις νὰ σοῦ πάρει καὶ τὸ χιτώνα σου καὶ μὴν ἀποκριθεῖς μὲ
βρισιὲς σὲ ἐκεῖνον ποὺ σὲ βρίζει. Γιατὶ μὲ τὸν τρόπο τοῦτο, καὶ τὸν ἑαυτό σου καὶ ἐκεῖνον ποὺ
σοῦ κάνει κακὸ θὰ γλιτώσεις ἀπὸ τὸ φοβερὸ κακὸ τοῦ φόνου. ὺ λοιπόν, (κάνοντας ἔτσι), θὰ
πετύχεις τὴ συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν σου ποὺ ἔχεις ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ εἶπε: «δίδετε
συγχώρεση (σὲ ὅσους σας φταίουν) καὶ θὰ συγχωρεθοῦν καὶ οἱ δικές σας ἁμαρτίες». Ἐκεῖνος
δὲ ποὺ κακολογεῖ καὶ κακοποιεῖ τοὺς ἄλλους, (αὐτός) θὰ δώσει λόγο καὶ θὰ τιμωρηθεῖ μὲ
αἰώνια τιμωρία. Γιατὶ ὁ Φριστὸς εἶπε: «αὐτὸς ποὺ θὰ πεῖ τὸν ἀδερφὸ τοῦ «μωρέ», εἶναι ἄξιος
νὰ ριχτεῖ στὴ γέενα τοῦ πυρός». Ἂν λοιπὸν κατορθώσεις νὰ ξεριζώσεις τὸ κακὸ (ἀπὸ μέσα
σου) καὶ νὰ χαρίσεις στὴν ψυχή σου τὴ μακαριώτητα τῆς πραότητος, δόξασε τὸν Φριστὸ ποὺ
εἶναι ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ συνεργὸς τῶν ἀρετῶν, χωρὶς τὸν Ὁποῖον, ὅπως ἔμαθες, δὲν
μποροῦμε τίποτα καλὸ νὰ κάνουμε. Ἂν πάλι δὲν μπορέσεις νὰ μείνεις πράος (καὶ μακριὰ
ἀπὸ τὸν θυμό), νὰ κατηγορεῖς τὸν ἑαυτό σου ποὺ θυμώνει, καὶ νὰ μετανοιώνεις μπροστὰ
στὸν Θεὸ καὶ μπροστὰ στὸν ἄνθρωπο ποὺ εἴτε τοῦ μίλησες ἄσχημα, εἴτε τοῦ ἔκανες κακό.
Γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ μετανιώνει ὅταν ἡ ἁμαρτία τοῦ βρίσκεται στὰ πρῶτα βήματα, αὐτὸς δὲν
φτάνει στὸ τελευταῖο σκαλοπάτι, (ἀντιθέτως δέ) ὅποιος μὲ ἀδιαφορία (καὶ ἀναισθησία)
ἀντιμετωπίζει τὶς μικρὲς πτώσεις, αὐτὸς γι᾿ αὐτὲς θὰ πέσει καὶ στὶς μεγαλύτερες.
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9. Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδ.
Νὰ μὴν συκοφαντήσεις, γιὰ νὰ μὴν ἐξομοιωθεῖς μ᾿ ἐκεῖνον ποὺ παλιὰ (στὴν ἀρχὴ τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς) ἐσυκοφάντησε στὴν Εὔα τὸν Θεό, καὶ γίνεις καταραμένος ὅπως ἐκεῖνος.
Ἀλλὰ μᾶλλον πρέπει, ἂν τοῦτο δὲν θὰ κάνει κακὸ στοὺς πολλούς, νὰ σκεπάζεις τὰ κακὰ τοῦ
διπλανοῦ σου (ποὺ μοιάζουν μὲ πτῶμα), γιὰ νὰ μοιάσεις ὄχι τοῦ Φάμ, ἀλλὰ τοῦ ὴμ καὶ τοῦ
Ἰάφεθ, καὶ νὰ κερδίσεις τὴν εὐλογία.
10. Οὐκ ἐπιθυμήσεις πάντα ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστι.
Νὰ μὴν (ἐπιθυμήσεις νὰ ἁρπάξεις) τίποτα ξένο, ποὺ ἀνήκει στὸν διπλανό σου. Οὔτε
κτῆμα, οὔτε χρῆμα, οὔτε δόξα, οὔτε τίποτε ἀπὸ ὅσα ἀνήκουν στὸν πλησίον σου. Γιατὶ ἡ
ἐπιθυμία (τῶν ξένων πραγμάτων) ἀφοῦ γεννηθεῖ στὴν ψυχή, γεννάει ἁμαρτία. Ἡ δὲ
ἁμαρτία ἁμα γίνει, φέρνει τὸν θάνατο. ὺ δέ, ὅταν θὰ μένεις ξένος πρὸς τὴν ἐπιθυμία τῶν
πραγμάτων τοῦ ἄλλου, θὰ κατορθώσεις νὰ μείνεις μακρυὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἁρπαγή, ποὺ ἔχει
σὰν αἴτιο τὴν πλεονεξία. ὺ μάλιστα πρέπει (ὄχι μόνο νὰ μὴν βάζεις στὸ μάτι τοῦ διπλανοῦ
σου τὰ καλά, ἀλλά) καὶ ἀπὸ τὰ δικά σου νὰ δίνεις σὲ αὐτὸν ποὺ ζητᾶ, καὶ νὰ ἐλεεῖς, ὅσο
μπορεῖς, αὐτὸν ποὺ ἔχει τὴν ἀνάγκη σου, καὶ νὰ μὴν διώξεις αὐτὸν ποὺ σοῦ ζητάει δανεικά.
Καὶ ἂν βρεῖς κάτι ποὺ χάθηκε, νὰ τὸ δώσεις στὸν κύριό του, ἔστω κι ἂν αὐτὸς εἶναι ἀπὸ τοὺς
πιὸ μεγάλους σου ἐχθρούς. Γιατὶ μὲ τὸν τρόπο τοῦτο καὶ θὰ ἀγαπήσετε, καὶ θὰ νικήσεις ἐσὺ
τὸ κακὸ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ καλοῦ, ὅπως ὁ Φριστὸς σὲ διατάζει.
Ὅταν λοιπὸν ὅλα αὐτὰ ἐσὺ τὰ ἐκτελεῖς μὲ ὅλη σου τὴν δύναμη καὶ ζεῖς μέσα στὴν
ἀτμόσφαιρά τους, τότε μέσα στὴν ψυχή σου θὰ ἀποκτήσεις (σὰν μεγάλο ἀπόκτημα) τὸν
θησαυρὸ τῆς εὐσέβειας, καὶ θὰ εὐαρεστήσεις στὸν Θεὸ καὶ θὰ εὐεργετηθεῖς ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, καὶ θὰ γίνεις κληρονόμος τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, τὰ ὁποῖα
εἴθε ὅλοι νὰ τὰ κερδίσουμε, μὲ τὴν χάρη καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ ωτήρα
μας, τοῦ Ἰησοῦ Φριστοῦ, στὸν Ὁποῖο ἀνήκει κάθε δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνηση (λατρευτική)
μαζὶ μὲ τὸ ἄναρχό του Πατέρα καὶ τὸ Πανάγιο καὶ ἀγαθὸ καὶ ζωοποιὸ Πνεῦμα, τώρα καὶ
πάντοτε καὶ εἰς τοὺς ἀτελεύτητους αἰῶνες, Ἀμήν.
Ϊγγελξρ Γκξύμηρ, «Οι αοαγξπεύςειρ σψμ γξμέψμ μξτ», Πξλλέρ ξι ιςσξπίερ, μία

η Αλήθεια!, εκδ. Κέμσπξτ Νεόσησξρ Ι. Μ. Λετκάδξρ και Ιθάκηρ, Λετκάδα 2009

Υερνϊντασ από μια υπόγεια διάβαςθ, διάβαςα γραμμζνο ςτουσ τοίχουσ τθσ: «Απαγορεφονται
οι απαγορεφςεισ». Χίγουρα οι αποδζκτεσ είναι πολλοί. Πζνω ςτουσ γονείσ. Τχι υπεραςπίηοντάσ
τουσ, αλλά κατακζτοντασ κάποιεσ ςκζψεισ για τθν αποκατάςταςθ τθσ αλικειασ ςτα μάτια και
ςτισ καρδιζσ των νζων ανκρϊπων. Που ιρκε ςτο νου θ παρακάτω ιςτορία:
«Ζνασ φυςιολόγοσ επιςτιμονασ μελετοφςε, μια μζρα, ζνα μικρό κουκοφλι, όπου μια
πεταλουδίτςα ακουγόταν από μζςα να αγωνίηεται να τρυπιςει το κουκοφλι για να βγει ζξω, να
πετάξει ελεφκερθ. Σ επιςτιμονασ τθ λυπικθκε και, παίρνοντασ ζνα ςουγιά, τρφπθςε το
κουκοφλι και ελευκζρωςε τθ φυλακιςμζνθ πεταλουδίτςα. Ψθν ζβαλε ςτο τραπζηι, αλλά εκείνθ
ποφ να κινθκεί και να πετάξει; Υοφ τα φτερά τθσ; Ψίποτε. Τλα τα μζλθ τθσ ιταν αδφναμα,
ανζτοιμα. Ιταν ανάπθρθ. Ψθν είχε βγάλει πριν από τθν ϊρα τθσ ο άνκρωποσ, αλλά, αντί να τθν
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ελευκερϊςει, τελικά τθν αχριςτευςε. Ψα δεςμά τθσ ιταν για το καλό τθσ. Πε τον αγϊνα τθσ να
τρυπιςει τθ φυλακι τθσ, δθλαδι το κουκοφλι τθσ, τα όργανα του ςϊματόσ τθσ γυμνάηονταν,
δυνάμωναν και κα ερχόταν ο καιρόσ να βγει ζξω, να πετάξει και να χαρεί τα λουλοφδια».
Ακριβϊσ το ίδιο ςυμβαίνει και με εμάσ. Σι περιοριςμοί, οι «απαγορεφςεισ», τα εμπόδια είναι
για το καλό μασ. Πασ δυναμϊνουν ςτθν πίςτθ και ςτθν αρετι. Πασ ςυγκρατοφν ςτθ μικρι
θλικία, μζχρι να δυναμϊςουν τα φτερά μασ και να πάρουμε το δρόμο μασ. Από τθν άλλθ,
ςίγουρα υπάρχουν και υπερβολζσ. Ζτςι, δίκαια, μερικζσ φορζσ, επαναςτατοφν οι νζοι ςτισ
υπερβολζσ αυτζσ τθσ υπερπροςταςίασ των γονιϊν.
Χε αυτό το ςθμείο, είναι επίκαιροσ ζνασ διάλογοσ που επιγράφεται: «ο γλφπτθσ και το
άγαλμα»:
«Ψι ζχεισ λοιπόν; Γιατί γογγφηεισ;», ζλεγε ο διάςθμοσ γλφπτθσ ςτον ακατζργαςτο πζτρινο όγκο
που λάξευε για να ςχθματίςει άγαλμα αντάξιο να κοςμιςει τον Υαρκενϊνα.
«Γογγφηω, γιατί με χτυπάσ χωρίσ οίκτο.», απάντθςε το μελλοντικό αριςτοφργθμα. «Ξοίταξε τα
ςυντρίμμια μου ςκορπιςμζνα καταγισ.»
«Ξι όμωσ, δεν ξζρεισ ότι αν δε ςε κατεργαςτϊ δε κα λάβεισ κζςθ ςτο ναό και δε κα ελκφςεισ
τα βλζμματα των μεταγενζςτερων;»
Χτον Υαράδειςο υπιρχε μια «απαγορευτικι» εντολι ςτουσ πρωτόπλαςτουσ από το ΚεόΥατζρα: να μθ φάνε από τουσ καρποφσ του δζντρου που βριςκόταν ςτο μζςον του Υαραδείςου.
Πε αυτιν τθν εντολι ο Κεόσ ζδειχνε ςτον άνκρωπο πωσ, όχι μόνο τον αγαπά, αλλά και τον
εμπιςτεφεται. Ικελε θ ςχζςθ μαηί του να είναι καρπόσ αγάπθσ και ελευκερίασ, όχι αποτζλεςμα
ςυμφζροντοσ και καταναγκαςμοφ. Είναι γνωςτό ότι θ όμορφθ αυτι ςχζςθ διαταράχκθκε με
ευκφνθ του ανκρϊπου. Σι «απαγορεφςεισ» καλλιεργοφν τθν αγάπθ και τθν ελευκερία, το
ςεβαςμό και τθν εμπιςτοςφνθ ανκρϊπου και ςυνανκρϊπων, Κεοφ και ανκρϊπων.

Και σελικά, οξιξρ «λύκξρ» μικάει;

Ζνα βράδυ, ζνασ γζροσ ινδιάνοσ τθσ φυλισ των Ψςερόκι, μίλθςε ςτον εγγονό του για τθ μάχθ
που γίνεται μζςα ςτθν ψυχι των ανκρϊπων. Είπε:
-Γιζ μου, θ μάχθ γίνεται μεταξφ δυο «λφκων», που υπάρχουν μζςα ςε όλουσ μασ. Σ ζνασ, είναι
το Ξακό. Είναι ο κυμόσ, θ ηιλια, θ κλίψθ, θ απογοιτευςθ, θ απλθςτία, θ αλαηονεία, θ
αυτολφπθςθ, θ ενοχι, θ προςβολι, θ κατωτερότθτα, τα ψζματα, θ ματαιοδοξία, θ υπεροψία,
«το εγϊ». Σ άλλοσ, είναι το Ξαλό. Είναι θ χαρά, θ ειρινθ, θ αγάπθ, θ ελπίδα, θ θρεμία, θ
ταπεινοφροςφνθ, θ ευγζνεια, θ φιλανκρωπία, θ ςυμπόνια, θ γενναιοδωρία, θ αλικεια, θ
ευςπλαχνία και θ πίςτθ ςτο Κεό.
Σ εγγονόσ, αφοφ ςκζφτθκε για ζνα λεπτό, ρωτάει τον παπποφ του:
- Ξαι τελικά, ποιοσ «λφκοσ» νικάει;
Ξαι ο γερο-ινδιάνοσ απάντθςε απλά:
-Αυτόσ… που ταΐηεισ!
εβ. Μησπξοξλίσηρ Μεςξγαίαρ κ. Νικόλαξρ, «Γιασί τοάπφξτμ ξι εμσξλέρ;»
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Σι εντολζσ υπάρχουν για δφο λόγουσ: Υρϊτον, για να μασ ταπεινϊνουν και, δεφτερον, για να
μασ δείχνουν τθν πορεία μασ.
Υόςο αγϊνα ζχει μια εντολι! Υόςθ προςπάκεια! Είναι πιο εφκολο να διαβάςουμε ζνα
κομμάτι από τθ Φιλοκαλία ι τα Αςκθτικά του Άββά Λςαάκ, να νομίςουμε ότι το καταλάβαμε και
να αιςκανκοφμε ότι φτάςαμε ςε μια δικεν «πνευματικι κατάςταςθ», από το να
προςπακιςουμε να μθν ποφμε ζνα ψζμα από αυτά ποφ αποκαλοφμε ςυμβατικά ψζματα, ι από
το να δεχκοφμε το παιδί μασ όπωσ είναι, ι να ανεχκοφμε τουσ γονείσ μασ ι αμοιβαία ό ζνασ τον
άλλο.
Βλζπουμε, λοιπόν, ότι όταν προςπακοφμε να τθριςουμε τισ εντολζσ δυςκολευόμαςτε πολφ.
Ξι ζτςι, ταπεινωνόμαςτε ενϊπιον τουσ. Σι εντολζσ όμωσ πζρα από το γεγονόσ ότι μασ
ταπεινϊνουν, λειτουργοφν και ωσ οδοδείκτεσ ςτθν πορεία μασ. Βλζπει κανείσ πολλζσ φορζσ
ςτουσ ορεινοφσ δρόμουσ να υπάρχουν ςτα δεξιά και αριςτερά τθσ αςφάλτου, πάςςαλοι με
φκορίηουςα φλθ πάνω τουσ, ϊςτε να δείχνουν το δρόμο, όταν αυτόσ καλφπτεται από τα χιόνια.
Ψο ίδιο κάνουν κι οι εντολζσ: μασ δείχνουν που πορευόμαςτε. Γι' αυτό είναι πολφ ςθμαντικό
να αναηθτιςει κανείσ, με τθ ςυμπαράςταςθ του πνευματικοφ του, να προςδιορίςει τισ εντολζσ
για τισ όποιεσ πρζπει να αγωνιςτεί ςτθ ηωι του.
Πε αυτό τον τρόπο μακθτεφει ςυνεχϊσ ςτο ςυγκεκριμζνο αγϊνα του. Δεν δικαιολογεί εφκολα
τον εαυτό του όταν δεν τα καταφζρνει, δεν αδιαφορεί. Χτζκεται με τιμιότθτα απζναντι ςτθν
αλικεια. Δεν ψεφδεται, οφτε ξεγελά τον εαυτό του, αλλά κοιτάηει ποιεσ από αυτζσ τισ εντολζσ κα
εφαρμόςει και ςε ποιο βακμό. Ζτςι, διακρίνει το δρόμο και τθν πορεία του, και ςτθ ςυνζχεια
ηθτάει με τθν προςευχι του τθν ενζργεια του Κεοφ και τθν ευλογία Ψου ϊςτε, αν κάποια από τισ
εντολζσ μπορεί να μεταμορφωκεί ςε εμπειρία προςωπικι, αυτό να γίνει μόνο με τθ χάρι του
Κεοφ.
Χτθν πνευματικι ηωι, οι αρετζσ δεν αποτελοφν κατάκτθςθ ι επίτευγμα, αλλά δϊρο Κεοφ και
καρπό του Αγίου Υνεφματοσ. Χε μασ ανικει ι ςυναίνεςθ και ι εμπιςτοςφνθ ςτθ χάρι Ψου.

Ϊγιξρ Κξςμάρ ξ Αισψλόρ, «Η σελεία Αγάοη»

Υολλά ονόματα ζχει ο Κεόσ, αδελφοί μου. Ψο κφριον όνομα του Κεοφ μασ είναι θ αγάπθ...
Αδζλφια μου, θ αγάπθ ζχει δφο ιδιϊματα, δφο χαρίςματα· το ζνα δυναμϊνει τον άνκρωπον εισ
τα καλά, και το άλλο αδυνατίηει εισ τα κακά. εγϊ ζχω ζνα ψωμίον να το φάγω και να πίω, μα εςφ
καλά δεν ζχεισ. Θ αγάπθ με λζγει: Πθ το τρϊγθσ μοναχόσ ςου, αλλά δϊςε και τον αδελφόν ςου.
Ζχω φορζματα, μα εςφ δεν ζχεισ. Θ αγάπθ με λζγει: Δϊςζ του ζνα τον αδελφόν ςου. Ανοίγω το
ςτόμα μου να ςε κατθγοριςω, να ςε ειπϊ ψεφματα, θ αγάπθ όμωσ νεκρϊνει το ςτόμα μου, το
βουλϊνει. Απλϊνω το χζρι μου να αρπάξω τα πράγματά ςου, θ αγάπθ δεν με αφινει. Είδατε,
αδελφοί μου, τι χαρίςματα ζχει θ αγάπθ;»
Ο Ραξύλ Υξλεπώ διηγείσαι:

Σ Φαοφλ Φολερϊ, ζνασ μεγάλοσ κιρυκασ τθσ αγάπθσ, αλλά και ηωντανό πρότυπο
φιλαλλθλίασ, διθγιόταν: Ζνασ καλόσ Χριςτιανόσ παρουςιάςκθκε ςτον Κεό κι Εκείνοσ ηιτθςε να
δει τα χζρια του, για να διαπιςτϊςει τα ζργα του. Σ Κεόσ δεν ζμεινε ικανοποιθμζνοσ. «Γιατί,
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Ξφριε; Πα, τα χζρια μου είναι κακαρά από αμαρτίεσ…» Ξι ο Κεόσ αποκρίκθκε: «Ραι, αλλά είναι
και άδεια από τα ζργα τθσ αγάπθσ ςου!»
Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Θ παράδοςθ των Εντολϊν ςτο Μωυςι» (για παιδιά μετάφραςθ από τα Φωςικά: Ευγενία Ψιλιηζνκο – Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40
Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=MTpLr_Podtk
-Ακόμθ αφορμζσ ςυηιτθςθσ μποροφν να δϊςουν οι παρουςιάςεισ:
-«Πϊσ να αποφφγουμε τα τροχαία ατυχιματα ςτθ ηωι μασ»
-«Σο όροσ ινά»

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Εικξμξγπαυξύμε σιρ Δέκα Εμσξλέρ!

Χε ζνα μεγάλο χαρτόνι γράφουμε τισ δζκα εντολζσ και γφρω τα παιδιά ηωγραφίηουν
ςκιτςάκια που τισ εξθγοφν! Ππορεί να γίνει και ςε 10 μικρότερα χαρτιά, ζνα για κάκε εντολι, με
κείμενο και εικονογράφθςθ.
2. Ιςσξπίερ με σιρ Δέκα Εμσξλέρ

Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ. Ξακεμία διαλζγει μία από τισ Δζκα Εντολζσ και παρουςιάηει
μια ιςτορία ςχετικι με τθν τιρθςθ ι τθν παράβαςθ τθσ Εντολισ. Θ παρουςίαςθ μπορεί να γίνει
με δραματοποίθςθ, ομαδικό παραμφκι, ςκίτςο, ηωγραφιά και ό,τι εμπνευςκεί θ φανταςία των
παιδιϊν.
3. Ϋμαρ δικόρ μαρ δεκάλξγξρ

Χυηθτάμε και διατυπϊνουμε ζνα δεκάλογο καλισ ςυμπεριφοράσ ςτο ναό, ςτο παιχνίδι ι κάτι
παρόμοιο.
4. Εικξμξγπαυξύμε σξμ «Ωμμξ σηρ αγάοηρ» σξτ Αοξςσ. Παύλξτ
5. Σπαγξύδι: «Η εμδεκάση εμσξλή»
6. Σπαγξύδι: «Φαπά ςσα μάσια οξτ δακπύζξτμ»

(Α΄ Κξπ. 13, 1-13)
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7. Παιφμίδι: Πιξ χηλά!

Ψα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ των τεςςάρων. Ψουσ προτρζπουμε να δϊςουν ζνα κοινά
αποδεκτό όνομα ςτθν ομάδα τουσ. Χε κάκε ομάδα δίνουμε από ζνα αυτοκόλλθτο χαρτάκι ςτο
οποίο κα γράψουν το όνομα τθσ ομάδασ. Πε κάποιον τρόπο πρζπει να κολλιςουν το χαρτάκι
όςο γίνεται πιο ψθλά ςτον τοίχο που τουσ ορίηουμε, χρθςιμοποιϊντασ μόνο το ςϊμα τουσ.
Ξερδίηει θ ομάδα που κα κολλιςει ψθλότερα το χαρτί.
8. Παιφμίδι: Ο απφηγόρ λέει...

Σ κατθχθτισ δίνει διάφορα παραγγζλματα. Σι παίχτεσ οφείλουν να υπακοφςουν και να τα
εκτελζςουν μόνο αν πει προθγουμζνωσ: «Σ αρχθγόσ λζει…». Υ.χ. «Σ αρχθγόσ λζει να κακίςετε
όλοι κάτω». Αν κάποιοσ υπακοφςει χωρίσ να ζχει πει ο αρχθγόσ τθ φράςθ αυτι (π.χ. αν πει μόνο
«Ξακίςτε όλοι κάτω»), βγαίνει από το παιχνίδι.
9. Παιφμίδι: Σα οαπαγγέλμασα

Είναι ζνα παιχνίδι που απαιτεί ταχφτθτα ςκζψθσ και ενζργειασ.
Ανεβαίνουμε ςε μια καρζκλα για να μασ ακοφνε όλοι καλά κι από ζναν κατάλογο δίνουμε
διάφορα απρόοπτα παραγγζλματα, τα οποία οι παίχτεσ πρζπει να εκτελοφν όςο το δυνατόν πιο
γριγορα. Τποιοσ ςτθν εκτζλεςθ του κάκε παραγγζλματοσ ζρχεται τελευταίοσ ι υςτερεί απζναντι
ςτουσ άλλουσ παίχτεσ, βγαίνει απ’ το παιχνίδι. Ξερδίηει εκείνοσ που κατόρκωςε να ανταποκρικεί
με μεγαλφτερθ επιτυχία ςτισ απαιτιςεισ του παιχνιδιοφ ωσ το τζλοσ.
Δίνουμε ζνα παράδειγμα καταλόγου παραγγελμάτων, ςτα οποία αςφαλϊσ μποροφν να
προςτεκοφν και άλλα.
1. Βγάλτε το μπουφάν ςασ, αφιςτε ς’ αυτό εδϊ το τραπζηι, τρζξτε ςτον απζναντι τοίχο, γυρίςτε και ξαναφορζςτε το. (Σ
τελευταίοσ χάνει).
2. Γράψτε ς’ ζνα χαρτί τθν πρϊτθ ςτροφι του εκνικοφ φμνου. (Σ τελευταίοσ χάνει).
3. Ξυλιςτε αυτό το νόμιςμα όςο μπορείτε μακρφτερα. (Σ τελευταίοσ ςτθν απόςταςθ χάνει).
4. Υάρτε μζςα απ’ αυτό το κουτί 5 φαςόλια ο κακζνασ. (Χτο κουτί αυτό ζχουμε βάλει τόςεσ πεντάδεσ φαςόλια, όςοι
είναι οι παίχτεσ, αλλά ζνα λιγότερο. Τποιοσ ςτο τζλοσ βρεκεί με 4 φαςόλια, χάνει).
5. Ξάνετε κάτι όςο μπορείτε πιο κουτό. (Τποιοσ κάνει το λιγότερο κουτό χάνει).
6. Γράψτε μου 5 φαγθτά που να αρχίηουν από «κ». (Σ τελευταίοσ χάνει).
7. Ψραβιξτε ο κακζνασ το αυτί του άλλου. (Σ τελευταίοσ που δεν μπόρεςε χάνει).
8. Φζρτε μου ο κακζνασ το πιο μικρό αντικείμενο που υπάρχει μζςα ςτο δωμάτιο. (Τποιοσ φζρει το μεγαλφτερο ι
μείνει ο τελευταίοσ χάνει).
9. Ξάνετε μια βακιά μετάνοια, τρζξτε ζτςι ςτον απζναντι τοίχο και γυρίςτε. (Σ τελευταίοσ χάνει).
10. Υιάςτε όλοι ζνα αντικείμενο ςτρογγυλό. (Σ τελευταίοσ χάνει).
11. Φάτε από ζνα παξιμαδάκι απ’ αυτά που ζχω μζςα ςτθ ςακοφλα κι ζπειτα ελάτε μπροςτά μου και ςφυρίξτε. (Σ
τελευταίοσ χάνει).
12. Γράψτε μου μία λζξθ που να περιζχει 3 «α». (Σ τελευταίοσ χάνει).
13. Βγείτε ζξω και φζρτε μου ζνα μικρό ξυλαράκι. (Σ τελευταίοσ χάνει).
14. Ξάνετε τρία όςο μπορείτε πιο μεγάλα βιματα. (Τποιοσ ζρχεται τελευταίοσ χάνει).
15. Γράψτε μου μια εξαςφλλαβθ λζξθ. (Σ τελευταίοσ χάνει).

275

τμοεπάςμασα:
O Κεόσ δθμιοφργθςε τον άνκρωπο, για να είναι ελεφκεροσ και, εφ’ όςον το κζλει, να γίνει
τζλειοσ, όμοιοσ με το Κεό!
Για να προςτατζψει τθν ελευκερία του και να τον βοθκιςει ςτο δρόμο του, ςτο όροσ Χινά
ζδωςε ςτο Πωυςι 10 εντολζσ – οδθγίεσ – προτάςεισ ηωισ, αν κζλει να ηει κοντά Ψου.
Πε δυο λόγια μασ λζει να αγαπάμε με όλθ μασ τθν ψυχι τον αλθκινό Κεό κι όχι τα
είδωλα, αλλά και να αγαπάμε τον «πλθςίον» μασ, όπωσ τον εαυτό μασ.
Τταν ιρκε ο Χριςτόσ ςτον κόςμο, ςυμπλιρωςε το Ρόμο, καλϊντασ μασ ςε ανϊτερα
πνευματικά αγωνίςματα!

Πηγέρ τλικξύ:

- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Σμαδικι Ψυχαγωγία, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ.
Ρ. Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, 2Οευκάδα 2007
- -, «Θ Ηωι Ψου, ηωι μασ». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2010.
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τμάμσηςη 26η
Ημεπξμημία: 20 -21 Αοπιλίξτ 2013

Ιώβειξρ τοξμξμή!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι αφιγθςθ για τον Λϊβ
2. Ρα αναγνωρίςουν ςτο πρόςωπό του το παροιμιϊδεσ πρότυπο τθσ υπομονισ
3. Ρα κατανοιςουν ότι ςτθ ηωι μασ κα χρειαςτεί να κάνουμε υπομονι για πολλά ηθτιματα και
ότι θ υπομονι είναι δυνατι εφόςον ζχουμε πίςτθ ςτο Κεό
4. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ ηωι ζχει όψεισ και ςτιγμζσ χαράσ, αλλά και λφπθσ, ενϊ δεν
μποροφμε να τα ζχουμε όλα όπωσ τα κζλουμε· ο Κεόσ επιτρζπει να ςυμβεί και το κακό ςτθ ηωι
μασ, για να παιδαγωγθκοφμε
5. Ρα ςυναιςκανκοφν ότι απευκφνουμε τθν προςευχι μασ ςτο Κεό και Ψου κατακζτουμε τα
αιτιματά μασ, αφινοντασ τθν εκπλιρωςι τουσ ςτθν αγάπθ Ψου, αφοφ Εκείνοσ γνωρίηει το
αλθκινό μασ ςυμφζρον
6. Ρα ςυναιςκανκοφν ότι καμία δυςκολία δε μασ δικαιολογεί να βλαςφθμιςουμε το όνομα
του Κεοφ ι να υβρίςουμε - κακολογιςουμε τουσ αδελφοφσ μασ

Αυήγηςη:
i. Ψο βιβλίο του Λϊβ
ii. Θ ιςτορία του Λϊβ ςε περίλθψθ

Σ Λϊβ ιταν ζνασ άνκρωποσ που ηοφςε πολφ ευτυχιςμζνοσ ςτθν Αραβία. Είχε πολλά παιδιά,
υπάρχοντα και μποροφςε να πει κανείσ ότι δεν του ζλειπε τίποτε. Αγαποφςε το Κεό και ο Κεόσ
ιταν ευχαριςτθμζνοσ μαηί του. Χτον ουρανό ζγινε διάλογοσ κάποια μζρα, μεταξφ του Κεοφ και
του διαβόλου. Σ διάβολοσ ηιτθςε από τον Κεό να του επιτρζψει να πειράξει τον Λϊβ, γιατί
πίςτευε ότι ο Λϊβ αγαποφςε το Κεό επειδι του τα είχε δϊςει όλα. «Πε τόςα αγακά, πϊσ να μθν
ςε αγαπάει», του είπε χαρακτθριςτικά. Σ Κεόσ του επζτρεψε λζγοντασ: «Υάρε από αυτόν ό,τι
ζχει. Πόνο δεν κα τον ςκοτϊςεισ».
Σ Λϊβ ιταν τότε κακιςμζνοσ ςτο τραπζηι με τθ γυναίκα του. Ζρχεται ζνασ αγγελιοφόροσ που
του λζει: «Αφζντθ, άςχθμα νζα ςου ζχω. Ιρκαν κλζφτεσ και ςου ζκλεψαν τα πρόβατα και τα
βόδια που είχεσ και ςκότωςαν τουσ βοςκοφσ!» Υριν προλάβει ο Λϊβ να ςυνζλκει απ’ αυτι τθ
δοκιμαςία, ζρχεται άλλοσ αγγελιοφόροσ: «Αφζντθ, άςχθμα νζα ςου ζχω. Άλλοι κλζφτεσ ςου
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πιραν όλεσ τισ καμιλεσ που είχεσ και μόνο εγϊ ςϊκθκα!» Πετά από λίγο ζρχεται ζνασ τρίτοσ
αγγελιοφόροσ: «Αφζντθ, άςχθμα νζα ςου ζχω. Εκεί που οι γιοι ςου και οι κόρεσ ςου ζτρωγαν,
ξαφνικά ζγινε ςειςμόσ και τουσ καταπλάκωςε! Πόνο εγϊ ςϊκθκα!» Σ Λϊβ, ατάραχοσ, απάντθςε:
«Σ Κεόσ τα ζδωςε, ο Κεόσ τα πιρε! Δοξαςμζνο το όνομά του!»
Χε λίγεσ μζρεσ ιρκαν και του πιραν το ςπίτι, ενϊ ζβγαλε ςτο ςϊμα του μια τεράςτια πλθγι
και ο Λϊβ άρχιςε να ηει δίπλα από τθν κοπριά, ςτθν αυλι του παλιοφ ςπιτιοφ του. Θ γυναίκα του
είχε καταγανακτιςει εναντίον του Κεοφ. «Πασ εγκατζλειψε ο Κεόσ, γιατί τον πιςτεφεισ;» του
ζλεγε. Ψο ίδιο και οι φίλοι του, οι οποίοι δεν μποροφςαν να πιςτζψουν ότι εξακολουκοφςε να
αγαπά το Κεό και να μθν γογγφηει εναντίον Ψου. Τμωσ ο Λϊβ επζμενε να λζει «είθ το όνομα
Ξυρίου ευλογθμζνον από του νυν και ζωσ του αιϊνοσ».
Χτον ουρανό ζγινε ξανά διάλογοσ. Σ Κεόσ είπε ςτον διάβολο: «Σρίςτε, όλα του τα πιρεσ,
όμωσ αυτόσ εξακολουκεί να μ’ αγαπά! Φφγε τϊρα, άφθςζ τον, διότι τον δοκίμαςα και ζλαμψε
ςαν χρυςάφι ςτθ φωτιά»! Ξαι πραγματικά ο Κεόσ άρχιςε να ξαναδίνει ςτον Λϊβ ό,τι είχε και
ακόμα περιςςότερο, και παιδιά, και καμιλεσ, και πρόβατα και βόδια, και ζηθςε μζχρι τα βακιά
του γεράματα χωρίσ να υποφζρει, αλλά δοξάηοντασ το Κεό!
(βλζπε αναλυτικότερα Λϊβ, κεφάλαια 1,2, 42)
ύμσξμα ςφόλια:
Από τθν ιςτορία του Δικαίου Λϊβ μασ εντυπωςιάηουν οι δοκιμαςίεσ που υπζμεινε αυτόσ ο
άνκρωποσ του Κεοφ, αλλά και θ αποκατάςταςι του· το γεγονόσ ότι δε γόγγυςε εναντίον του
Κεοφ, παρόλο που τον παρότρυναν θ γυναίκα και οι φίλοι του· το γεγονόσ ότι ο διάβολοσ ηιτθςε
τθν «άδεια» ναπό το Κεό για να πειράξει το δοφλο Ψου κι Εκείνοσ του υπζδειξε μζχρι ποιο
ςθμείο μπορεί να φτάςει.
Σ διάβολοσ πειράηει τον Λϊβ γιατί νομίηει ότι ο Λϊβ αγαπάει το Κεό από ςυμφζρον, επειδι
ο Κεόσ του τα ζχει δϊςει όλα. Από τον διάλογο του διαβόλου με το Κεό αποδεικνφεται ότι ο
διάβολοσ δεν ζχει καμίά δφναμθ ςτον άνκρωπο και πωσ για ό,τι κάνει, παίρνει άδεια από το
Κεό. Άρα, το κακό δεν οφείλεται ςτο Κεό, αλλά ο Κεόσ το επιτρζπει για παιδαγωγικοφσ λόγουσ,
για να μάκουμε
Για να ζχουμε τθν αρετι τθσ υπμονισ, χρειάηεται θ πίςτθ ςτο Κεό, είτε πάνε καλά τα
πράγματα ςτθ ηωι μασ είτε όχι. Θ πίςτθ δεν εξαρτάται από το ςυμφζρον, αλλά από τθν ςχζςθ
μασ με το Κεό
Θ ςτάςθ τθσ γυναίκασ του Λϊβ ιταν κακαρά ανκρϊπινθ. Αντζδραςε όπωσ κα αντιδροφςε ο
ςυνθκιςμζνοσ άνκρωποσ βλζποντασ τα πάντα γφρω του να καταρρζουν. Φάνθκε όμωσ ότι δεν
είχε πίςτθ, οφτε υπομονι
Ψο τελικό αποτζλεςμα τθσ υπομονισ του Λϊβ ιταν να ευλογθκεί πολφ περιςςότερο από ό,τι
ςτθν αρχι. Σ Κεόσ επιβραβεφει όςουσ με πίςτθ υπομζνουν τισ δυςκολίεσ ςτθ ηωι τουσ
Χτθν κακθμερινι ηωι τα παιδιά μποροφν να κάμουν υπομονι όταν τουσ πειράηουν οι
ςυμμακθτζσ τουσ, όταν χρειάηεται να κοπιάςουν μζςα από το διάβαςμα, όταν δεν κρατοφν
κακία, όταν δεν βλζπουν τα πράγματα να πθγαίνουν καλά και δεν απελπίηονται
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Υροτοφ αποφαςίςουμε να κάνουμε υπομονι, χρειάηεται να βλζπουμε αν οι δυςκολίεσ
προζρχονται από δικά μασ λάκθ ι είναι από εμπόδια που δεν εξαρτϊνται από εμάσ.
Σ πειραςμόσ ςτθ ηωι μασ, δια του πόνου, τθσ αςκζνειασ, του κανάτου, τθσ
αποδοκιμαςίασ, τθσ ςυκοφαντίασ, τθσ περιφρόνθςθσ των άλλων, τθσ εςωςτρζφειασ είναι
παραχϊρθςθ του Κεοφ για να μποροφμε να κυμόμαςτε τον αλθκινό ςκοπό μασ, που είναι θ
εκηιτθςθ τθσ ςωτθρίασ
Υϊσ ξεπερνιζται ο πειραςμόσ; Δια τθσ υπομονισ, όπωσ εκφράηεται αυτι μζςα από τθν
εργαςία και τθν προςευχι, που αποτελοφν ςπουδαίουσ τρόπουσ για να μποροφμε να ζρκουμε
πιο κοντά ςτο Κεό. Εργαςία ςθμαίνει κακετί που κάνουμε. Εργαςία είναι και το διάβαςμα και το
ςχολείο. Εργαςία είναι κάκε υποχρζωςθ που ζχουμε. Τταν ςυνοδεφεται και από τθν προςευχι,
τότε ξεχνοφμε τον πειραςμό και νικάμε τισ ςτιγμζσ αδυναμίασ μασ.
Ξάκε πειραςμόσ μασ μακαίνει ότι πραγματικι δφναμθ ςτθ ηωι μασ μάσ δίνει θ ςχζςθ με
το Κεό.
Υολλζσ φορζσ, θ ανυπομονθςία μασ μάσ βγάηει από τα όριά μασ και δθλθτθριάηει τθ
γλϊςςα μασ με λόγια εναντίον του Κεοφ (βλαςφθμία) ι των αδελφϊν μασ (βριςιζσ). Τμωσ είναι
απαραίτθτο να μιλάω άςχθμα; Θ γλϊςςα μασ κεωρείται αν όχι θ πλουςιότερθ, τότε από τισ
πλουςιότερεσ ςτον κόςμο! Σι ειδικοί υπολογίηουν ότι οι νζοι τθσ εποχισ μασ χρθςιμοποιοφν
μόλισ 800 λζξεισ και ςαν να μθν ζφκανε αυτό τϊρα ζχουμε και τθν αιςχρολογία, που ςυνεχϊσ
αντικακιςτά τισ λίγεσ λζξεισ ςυνεννόθςθσ που μασ απζμειναν. Σ χυδαίοσ λόγοσ ζχει γίνει πια ο
λόγοσ τθσ παρζασ. Για τα αγόρια ο αιςχρόσ λόγοσ ζφκαςε να είναι ζνδειξθ ανδριςμοφ, ενϊ για τα
κορίτςια ζνδειξθ απελευκζρωςθσ ι και ιςότθτασ. Ψο χειρότερο από όλα; Ξάποιοι μεταχειρίηονται
άπρεπα το όνομα του Χριςτοφ, τθσ Υαναγίασ και των Αγίων μασ. Είναι τραγικό.
Ππορϊ να κάνω κάτι για να αλλάξει αυτι θ κατάςταςθ; Ππορϊ αρχικά να πάψω εγϊ να
μιλϊ άςχθμα. Ψο ίδιο ηθτϊ να κάνουν οι φίλοι μου και θ οικογζνεια μου. Υρϊτα όμωσ εγϊ. Δίνω
το καλό παράδειγμα! Είναι ςίγουρο κα ακολουκιςουν κι άλλοι. Σ ευγενικόσ λόγοσ ςε
ςυνδυαςμό με τουσ καλοφσ τρόπουσ αφοπλίηουν! Σ άλλοσ κερδίηεται αμζςωσ με τον καλό λόγο.
Ασ μθν ξεχνϊ ότι το λεξιλόγιο που χρθςιμοποιϊ φανερϊνει αυτό που ζχω μζςα μου. Είναι
λοιπόν ανάγκθ να φζρνω τον ωραίο λόγο ςτα χείλθ μου. Για να γίνει όμωσ αυτό μιπωσ πρζπει
πρϊτα να φζρω το Οόγο του Κεοφ ςτθ ηωι μου;

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Γιατί ο διάβολοσ ικελε να πειράξει τον Λϊβ;
2. Ψι αποδείχκθκε τελικά μζςα από όλθ τθν περιπζτεια του Λϊβ;
3. Υϊσ αντιμετϊπιςε ο Λϊβ τθ δοκιμαςία του;
4. Υϊσ μποροφμε να δείξουμε υπομονι ςτθ ηωι μασ;
5. Γιατί ςτθ ηωι μασ είμαςτε ανυπόμονοι;
6. Υόςο τιμάω τον άλλο μιλϊντασ του άςχθμα; Πιπωσ αυτό ςθμαίνει και ζλλειψθ
ςεβαςμοφ προσ τον ίδιο μου τον εαυτό;
7. Ψον αιςχρό λόγο τον ςυναντάμε παντοφ. Χτα γιπεδα, ςτισ γειτονιζσ, ςτθν τθλεόραςθ, ςτο
ραδιόφωνο, ςτα κρανία, ςτουσ τοίχουσ, παντοφ. Εγϊ πωσ αντιδρϊ όταν ακοφω τζτοια λόγια;
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Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται»

«Αυτόσ που κα δείξει υπομονι μζχρι το τζλοσ, αυτόσ κα ςωκεί!» (Πτκ. 10, 22)

Παπάλληλα κείμεμα:
Πίςψ αο’ σξτρ καομξύρ η ελοίδα

Ζνασ άνκρωποσ που ναυάγθςε ςτον ωκεανό, κολυμπϊντασ ζφταςε ς’ ζνα ερθμονιςι. Εκεί
ζςτθςε τα χορταρζνια του καλφβα. Πζρα και νφχτα παρακαλοφςε το Κεό και ζλεγε: Κεζ μου,
γλίτωςα από τθ κάλαςςα. Πθν επιτρζψεισ να χακϊ ς’ αυτό τθ ερθμονιςι. Πια μζρα βγικε για
αναηιτθςθ τροφισ. Χωρίσ να το καταλάβει θ καλφβα του πιρε φωτιά. Ζνα ςφννεφο από πυκνοφσ
καπνοφσ ανζβθκε ςτον ουρανό. Ψρζχει ςτο καλυβάκι του αλλά ιταν πολφ αργά. Τλα ιταν
ςτάχτθ. Βαρυγγόμθςε ο ναυαγόσ. Γιατί, Κεζ μου, τόςο ςκλθρά με δοκιμάηεισ; Ψίποτε δεν ζχω
πλζον. Κεζ μου, κα μ’ αφιςεισ να πεκάνω; Πια καλφβα είχα, τθν ζχαςα κι αυτιν. Αυτι είπε ο
ναυαγόσ κι άρχιςε να κλαίει πικρά με λυγμοφσ. Ξι ενϊ ο πόνοσ κι θ κλίψθ κομμάτιαηαν τθν
καρδιά του, κάποια ςτιγμι ακοφει ανκρϊπινεσ φωνζσ. Υοιοι είναι; Είναι περαςτικοί ναυτικοί
που είδαν τισ φωτιζσ, μάντεψαν το δράμα κάποιου ναυαγοφ και ιλκαν για να δουν. Ξαι το πικρό
δάκρυ του ναυαγοφ ςταμάτθςε να αυλακϊνει το πρόςωπό του. ζνα χαμόγελο χαράσ άνκιςε ςτα
χείλθ του. Ξι απ’ τθν καρδιά του βγικε βαρφσ αναςτεναγμόσ και είπε δυνατά: Χ’ ευχαριςτϊ, Κεζ
μου.
Οι οασημαςιέρ
Πια νφχτα κάποιοσ άνκρωποσ είδε ζνα όνειρο: ονειρεφτθκε πωσ περπατοφςε ςτθν
ακρογιαλιά μαηί με τον Κεό! Χτον ουρανό άςτραψαν ςκθνζσ από τθ ηωι του.
Χε κάκε ςκθνι ζβλεπε δυο ηευγάρια πατθμαςιζσ πάνω ςτθν άμμο. Ψο ζνα ανικε ςϋ αυτόν και
το άλλο ςτον Κεό. Τταν και θ τελευταία ςκθνι τθσ ηωισ του ζλαμψε μπροςτά του, κοίταξε πίςω
τισ πατθμαςιζσ ςτθν άμμο.
Υαρατιρθςε πωσ πολλζσ φορζσ ςτο δρόμο τθσ ηωισ του υπιρχε μόνο ζνα ηευγάρι
πατθμαςιζσ. Υαρατιρθςε ακόμθ πωσ αυτό ςυνζβαινε ςτισ πιο δφςκολεσ και κλιμμζνεσ ςτιγμζσ
του! Ψι, λοιπόν; Σ Κεόσ τότε τον άφθνε μόνο;
Αυτό πραγματικά τον πείραξε και ρϊτθςε τον Κεό:
-Ξφριε, όταν αποφάςιςα να Χε ακολουκιςω είπεσ πωσ κα βαδίηαμε μαηί αυτόν τον δρόμο.
Αλλά παρατιρθςα πωσ ςτισ πιο δφςκολεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ μου, υπάρχει μόνο ζνα ηευγάρι
πατθμαςιζσ πάνω ςτθν άμμο. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί όταν ςε χρειαηόμουν τόςο πολφ, εςφ με
άφθνεσ;
Ξαι ο Κεόσ του απάντθςε:
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-Υολφ ακριβό μου παιδί, ςε αγαπϊ και δεν ςε άφθςα ποτζ. Ξαι ςτισ πιο δφςκολεσ ςτιγμζσ,
ιμουν πάντα εκεί, δίπλα ςου. Χτισ ϊρεσ τθσ δοκιμαςίασ και του πόνου, που βλζπεισ μόνο ζνα
ηευγάρι πατθμαςιζσ, τα δικά μου ίχνθ είναι, γιατί ςε κρατοφςα ςτθν αγκαλιά μου!
Αοό σξ Γεπξμσικό
Ζνασ νεαρόσ μοναχόσ περνοφςε μια αβάςταχτθ δοκιμαςία. Σ γζροντάσ του τον ρϊτθςε αν
ικελε να προςευχθκεί για κείνον ςτο Κεό να του πάρει τθ δυςκολία αυτι. Ξαι ο νεαρόσ
απάντθςε: Τχι, πατζρα μου, γιατί βλζπω καρπό και πρόοδο ςτθ ηωι μου από τθ δοκιμαςία.
Υαρακάλεςε μονάχα τον Ξφριο να μου δίνει υπομονι να τθν αντζχω.
Σξ μάθημα σηρ οεσαλξύδαρ
Πια μζρα ςε ζνα κουκοφλι εμφανίςτθκε μια μικρι τρφπα. Ζνασ άνκρωποσ που πζρναγε
τυχαία, ςτάκθκε και για ϊρεσ παρατθροφςε τθν πεταλοφδα που προςπακοφςε να βγει από τθ
μικρι αυτι τρφπα. Πετά από κάμποςεσ ϊρεσ, θ πεταλοφδα φάνθκε ςαν να εγκατζλειπε τισ
προςπάκειεσ, ενϊ θ τρφπα παρζμενε το ίδιο μικρι. Ιταν ςαν θ πεταλοφδα να είχε κάνει ότι
μποροφςε και να είχε πλζον παραδϊςει δυνάμεισ.
Ψότε ο άνκρωποσ αποφάςιςε να βοθκιςει τθν πεταλοφδα. Ζτςι, πιρε ζνα ςουγιά, άνοιξε το
κουκοφλι και τότε θ πεταλοφδα βγικε.. Τμωσ το ςϊμα τθσ ιταν αδφνατο και μουδιαςμζνο.
Ψα φτερά τθσ δεν ιταν αρκετά ανεπτυγμζνα και μόλισ που κουνιοφνταν. Σ άνκρωποσ ςυνζχιςε
να παρατθρεί, ςκεπτόμενοσ ότι όπου να ιταν, τα φτερά τθσ πεταλοφδασ κα άνοιγαν και κα
μποροφςαν να ςθκϊςουν το ςϊμα τθσ για να πετάξει.
Ψίποτα όμωσ δεν ζγινε… Θ πεταλοφδα πζραςε το υπόλοιπο τθσ φπαρξθσ τθσ ςζρνοντασ το
αδφναμο ςϊμα τθσ και τα καχεκτικά φτερά τθσ. Υοτζ τθσ δεν μπόρεςε να πετάξει! Σ άνκρωποσ
αυτόσ,κζλοντασ να τθν βοθκιςει κεϊρθςε πωσ ζκανε μια καλι πράξθ. Δεν καταλάβαινε πωσ θ
προςπάκεια τθσ πεταλοφδασ να περάςει μζςα από τθ ςτενι τρυπίτςα του κουκουλιοφ ιταν
απαραίτθτθ για να μπορζςει να διοχετεφςει τα υγρά του ςϊματοσ τθσ ςτα φτερά τθσ και ζτςι να
μπορζςει να πετάξει…
Αυτό τθσ το κουκοφλι δεν ιταν παρά το καλοφπι μζςα από το οποίο ο κεόσ τθν ανάγκαηε να
περάςει για να μεγαλϊςει και να αναπτυχκεί. Ξαμιά φορά, αυτό ακριβϊσ που χρειαηόμαςτε ςτθ
ηωι μασ είναι θ προςπάκεια.
Αν ο Κεόσ μασ επζτρεπε να ηοφμε τθν ηωι μασ χωρίσ να ςυναντιςουμε εμπόδια, κα
παραμζναμε «μικροί» και περιοριςμζνοι. Δεν κα μποροφςαμε να είμαςτε τόςο δυνατοί. Δεν κα
μποροφςαμε να ανοίξουμε φτερά και να πετάξουμε.
Μια αληθιμή ςτγκιμησική ιςσξπία
Ψο 1922 ιρκε από τθν Πικραςία με τουσ πρόςφυγεσ ζνα ορφανό Ελλθνόπουλο, ονόματι
Χυμεϊν. Εγκαταςτάκθκε ςτον Υειραιά ςε μια παραγκοφλα και εκεί μεγάλωςε μόνο του. Είχε ζνα
καροτςάκι και ζκανε τον αχκοφόρο, μεταφζροντασ πράγματα ςτο λιμάνι του Υειραιά. Γράμματα
δεν ιξερε οφτε πολλά πράγματα από τθν πίςτθ μασ.
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Είχε τθν μακαρία απλότθτα και πίςτθ απλι και απερίεργθ. Τταν ιρκε ςε θλικία γάμου
νυμφεφκθκε, ζκανε δφο παιδιά και μετακόμιςε με τθν οικογζνεια του ςτθ Ρίκαια. Ξάκε πρωί
πιγαινε ςτο λιμάνι του Υειραιά για να βγάλει το ψωμάκι του.
Υερνοφςε όμωσ κάκε μζρα το πρωί από το ναό του αγίου Χπυρίδωνοσ, ζμπαινε μζςα,
ςτεκόταν μπροςτά ςτο τζμπλο, ζβγαηε το καπελάκι του και ζλεγε: «Ξαλθμζρα Χριςτζ μου, ο
Χυμεϊν είμαι. Βοικθςζ με να βγάλω το ψωμάκι μου».
Ψο βράδυ που τελείωνε τθ δουλειά του ξαναπερνοφςε από τθν Εκκλθςία, πιγαινε πάλι
μπροςτά ςτο τζμπλο και ζλεγε: «Ξαλθςπζρα Χριςτζ μου, ο Χυμεϊν είμαι. Χ' ευχαριςτϊ που με
βοικθςεσ και ςιμερα».
Ξαι ζτςι περνοφςαν τα χρόνια του ευλογθμζνου Χυμεϊν. Υερίπου το ζτοσ 1950 όλα τα μζλθ
τθσ οικογενείασ του αρρϊςτθςαν από φυματίωςθ και εκοιμικθςαν εν Ξυρίω. Ζμεινε
ολομόναχοσ ο Χυμεϊν και ςυνζχιςε αγόγγυςτα τθ δουλειά του αλλά και δεν παρζλειπε να περνά
από τον άγιο Χπυρίδωνα να καλθμερίηει και να καλθςπερίηει τον Χριςτό, ηθτϊντασ τθν βοικεια
Ψου και ευχαριςτϊντασ Ψον.
Τταν γζραςε ο Χυμεϊν, αρρϊςτθςε. Ππικε ςτο Ροςοκομείο και νοςθλεφτθκε περίπου για
ζνα μινα. Πια προϊςταμζνθ από τθν Υάτρα τον ρϊτθςε κάποτε: -Υαπποφ, τόςεσ μζρεσ εδϊ μζςα
δεν ιρκε κανείσ να ςε δει. Δεν ζχεισ κανζνα δικό ςου ςτον κόςμο; -Ζρχεται, παιδί μου, κάκε πρωί
και απόγευμα ο Χριςτόσ και με παρθγορεί. -Ξαι τι ςου λζει, παπποφ; -«Ξαλθμζρα Χυμεϊν, ο
Χριςτόσ είμαι, κάνε υπομονι». «Ξαλθςπζρα Χυμεϊν, ο Χριςτόσ είμαι, κάνε υπομονι».
Θ Υροϊςταμζνθ παραξενεφτθκε και κάλεςε τον Υνευματικό τθσ, π. Χριςτόδουλο Φάςο, να
ζρκει να δει τον Χυμεϊν μιπωσ πλανικθκε. Σ π. Χριςτόδουλοσ τον επιςκζφκθκε, του ζπιαςε
κουβζντα, του ζκανε τθν ερϊτθςθ τθσ Υροϊςταμζνθσ και ο Χυμεϊν του ζδωςε τθν ίδια
απάντθςθ.
Ψισ ίδιεσ ϊρεσ πρωί και βράδυ, που ο Χυμεϊν πιγαινε ςτο ναό και χαιρετοφςε τον Χριςτό,
τϊρα και ο Χριςτόσ χαιρετοφςε τον Χυμεϊν. Ψον ρϊτθςε ο Υνευματικόσ: -Πιπωσ είναι φανταςία
ςου; -Τχι, πάτερ, δεν είμαι φανταςμζνοσ, ο Χριςτόσ είναι. -Ιρκε και ςιμερα; -Ιρκε. -Ξαι τι ςου
είπε; -Ξαλθμζρα Χυμεϊν, ο Χριςτόσ είμαι. Ξάνε υπομονι, ςε τρεισ μζρεσ κα ςε πάρω κοντά μου
πρωΐ - πρωΐ. Σ Υνευματικόσ κάκε μζρα πιγαινε ςτο Ροςοκομείο, μιλοφςε μαηί του και ζμακε για
τθν ηωι του. Ξατάλαβε ότι πρόκειται περί ευλογθμζνου ανκρϊπου. Ψθν τρίτθ θμζρα πρωΐ - πρωΐ
πάλι πιγε να δει τον Χυμεϊν και να διαπίςτωςει αν κα πραγματοποιθκεί θ πρόρρθςθ ότι κα
πεκάνει.
Υράγματι εκεί που κουβζντιαηαν, ο Χυμεϊν φϊναξε ξαφνικά: «Ιρκε ο Χριςτόσ», και
εκοιμικθ τον φπνο του δικαίου. Αιωνία του θ μνιμθ. Αμιν.
(Υθγι: -, Αςκθτζσ μζςα ςτον κόςμο, εκδ. Λ. Θςυχαςτθρίου
«Άγιοσ Λωάννθσ ο Υρόδρομοσ», Πεταμόρφωςθ Χαλκιδικισ 2008, ςς. 350-351)

Λόγξι σξτ Αγίξτ Αμσψμίξτ, αοό σξ Γεπξμσικό
Ξάποτε ο Αββάσ Αντϊνιοσ, ατενίηοντασ ςτο βάκοσ των κρίςεων του Κεοφ, ρϊτθςε:
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-Ξφριε, πϊσ ςυμβαίνει μερικοί να ηουν λίγο ςτθ γθ και άλλοι να φκάνουν ςε βακειά
γθρατειά; Ξαι γιατί άλλοι να βρίςκονται μζςα ςε φτϊχεια και άλλοι να είναι πλοφςιοι; Ξαι πϊσ
οι άδικοι μεν πλουταίνουν, ενϊ οι δίκαιοι πζνονται (είναι φτωχοί);
Ξαι άκουςε φωνι να του λζγει:
-Αντϊνιε, κοίτα τον εαυτό ςου. Αυτά τα κανονίηει ο Κεόσ κατά τθν κρίςθ του και δεν
ςυμφζρει να τα μάκεισ!
Είπε ο Αββάσ Αντϊνιοσ ςτον Αββά Υοιμζνα: «Ρα τι είναι το μεγάλο ζργο του ανκρϊπου:
να αναλαμβάνει μπροςτά ςτο Κεό τθν ευκφνθ των ςφαλμάτων του και να περιμζνει πειραςμοφσ
ζωσ τθν ςτερνι του πνοι».
Σ Αββάσ Αντϊνιοσ είπε: «Ξανείσ δεν μπορεί να ειςζλκει ςτθ βαςιλεία των ουρανϊν χωρίσ
να δοκιμάςει πειραςμοφσ. Βγάλε από τθ μζςθ τουσ πειραςμοφσ και τότε κανείσ δεν κα υπάρχει
που να ςϊηεται».

Ο δεύσεπξρ Ιώβ: Ο Ϊγιξρ Ετςσάθιξρ
Σ Άγιοσ Ευςτάκιοσ ιταν αρχικά ειδωλολάτρθσ και ονομαηόταν Υλακίδασ. Ιταν
αρχιςτράτθγοσ ςτο ρωμαϊκό ςτρατό όταν αυτοκράτορασ ιταν ο Ψραϊανόσ. Τταν ο Χριςτόσ
παρουςιάςκθκε μπροςτά του μια μζρα ςτο δάςοσ με τθ μορφι ελαφιοφ, ο Ευςτάκιοσ πίςτεψε
και βαπτίςκθκε μαηί με τθ ςφηυγο του Κεοπίςτθ και τα παιδιά του Αγάπιο και Κεόπιςτο.
Υλθροφορθκείσ ο αυτοκράτορασ ότι ο αξιωματικόσ του ζγινε χριςτιανόσ, τον απζπεμψε από το
ςτρατό και τον εξόριςε μαηί με τθν οικογζνεια του. Πάλιςτα, ςτο δρόμο για τθν εξορία ο
Ευςτάκιοσ χωρίςκθκε από τθ ςφηυγο του και τα παιδιά του. 'Ζπειτα από κάποια χρόνια, ο
Ψραϊανόσ χρειάςκθκε ξανά τθν πολφτιμθ προςφορά του Ευςτακίου και τον ανακάλεςε ςτο
ςτράτευμα του. Σι πολεμικζσ ικανότθτεσ του Αγίου χάριςαν ςτον αυτοκράτορα μεγάλεσ νίκεσ.
Πάλιςτα ο Ευςτάκιοσ ςε μια από τισ εκςτρατείεσ του βρικε ξανά τθν οικογζνεια του, θ οποία
όλα αυτά τα χρόνια είχε περάςει πολλζσ κακουχίεσ. Οίγο καιρό αργότερα ο Αδριανόσ, διάδοχοσ
του Ψραϊανοφ, ηιτθςε από τον Ευςτάκιο να παραςτεί ςε κυςία που κα γινόταν ςε
ειδωλολατρικοφσ κεοφσ. Σ Ευςτάκιοσ αρνικθκε και ο αυτοκράτορασ διζταξε να τον
κανατϊςουν, κλείνοντασ τον ςε πυρακτωμζνο χάλκινο βόδι.
Μια γλαυτπή αυήγηςη σξτ βίξτ θα βπείσε ςσξ βιβλίξ σψμ εκδ. Άθψρ οαιδικά, Ιςσξπίερ με σξ

γέπξμσα Κλεόοα, Αθήμα 2011.

Εοξοσικό τλικό:
-Αφορμζσ ςυηιτθςθσ μποροφν να δϊςουν οι παρουςιάςεισ:
-«Σα τρία δζντρα»
-«Ο κάκτοσ και το λουλοφδι»
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-«Σο ραγιςμζνο δοχείο»
-«Ηιτθςα από το Κεό...»

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Δτςστφήμασα

Χε κάκε ομάδα δίνουμε ζνα απόκομμα εφθμερίδασ που περιγράφει ζνα δυςτφχθμα. Ζνα από
τα παιδιά κάκε ομάδασ παριςτάνει το κφμα του δυςτυχιματοσ, ενϊ οι άλλοι με το ςφνκθμα τθσ
ζναρξθσ κάνουν ό,τι χρειάηεται για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν, τθν ειδοποίθςθ γιατροφ,
αςτυνομίασ, ςυγγενϊν του κφματοσ, τθν μεταφορά του ςτο νοςοκομείο κλπ. Θ καλφτερθ
αναπαράςταςθ κερδίηει.
2. Μοπάβξ, φάςασε!

Ψα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ και κάκε φορά παίηει ζνασ αντιπρόςωποσ κάκε ομάδασ. Χε
κάκε παίχτθ γίνεται μία ερϊτθςθ, ενϊ αναφζρονται και δφο πικανζσ απαντιςεισ, θ μία ςωςτι
και θ άλλθ λανκαςμζνθ. Υροκειμζνου να κερδίςουν, πρζπει να διαλζξουν τθν λανκαςμζνθ
απάντθςθ. Ξερδίηει θ ομάδα που κα απαντιςει τισ περιςςότερεσ φορζσ λανκαςμζνα!
3. Δέκα εμδείνειρ

Ζνασ από τθν παρζα ςκζφτεται κάποιο αντικείμενο ι πρόςωπο από τθν ιςτορία του Λϊβ (π.χ.
τθ γυναίκα του, τισ καμιλεσ του κ.ά.) και αρχίηει να δίνει γι’ αυτό διάφορεσ ενδείξεισ, μζχρι να το
βρουν οι υπόλοιποι παίχτεσ. Σι ενδείξεισ δεν μποροφν να ξεπερνοφν τισ δζκα και αφοροφν
διάφορεσ ιδιότθτεσ του πράγματοσ ι του προςϊπου.
4. Ιώβειερ... Λένειρ

Ξάκε ομάδα προςπακεί να γράψει ς’ ζνα χαρτί όςεσ περιςςότερεσ λζξεισ μπορεί που να
περιζχουν και τα τρία γράμματα Λ – Ω – Β ςε οποιαδιποτε κζςθ μζςα ςτθ λζξθ.
5. Παπξμξιώςειρ

Οζμε ότι ο τάδε είναι υπομονετικόσ ςαν τον πολφακλο Λϊβ.
Ηθτιςτε από τα παιδιά να βρουν αντίςτοιχεσ παρομοιϊςεισ και για άλλα πρόςωπα από τθ
Βίβλο ι αλλοφ. εκινιςτε εςείσ:
Φιλόξενοσ, όπωσ ο.... (Αβραάμ).
Δίκαιοσ, όπωσ ο ... (Αριςτείδθσ).
Θλικιωμζνοσ, όπωσ ο.... (Πακουςάλασ) κ.ο.κ.

τμοεπάςμασα:
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Δεν ζρχονται όλα εφκολα ςτθ ηωι μασ! Ξαμιά φορά υποφζρουμε από αρρϊςτιεσ,
καταςτροφζσ, ςτενοχϊριεσ...
Χε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, χρειάηεται να κρατάμε τθν πίςτθ και τθν ελπίδα μασ ςτο Κεό και
να δείχνουμε υπομονι μεγάλθ, όπωσ ζκανε ο Λϊβ, ακόμθ κι αν οι φίλοι και οι γνωςτοί μασ
μάσ προκαλοφν να Ψον βλαςτθμιςουμε...
Σ Λϊβ ζλεγε «ασ είναι ευλογθμζνο το όνομα του Ξυρίου» κι Εκείνοσ τα αποκατζςτθςε όλα
καλφτερα από πριν!

Πηγέρ τλικξύ:

- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- «Υαραδείςου νοςταλγοί». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2012
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τμάμσηςη 27η
Ημεπξμημία: 27 -28 Αοπιλίξτ 2013

Σξ οπώσξ «Πάςφα»
και σξ Πάςφα σψμ Φπιςσιαμώμ!
σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθ βιβλικι αφιγθςθ για τθν Ζξοδο των Λςραθλιτϊν από τθν Αίγυπτο
και το πζραςμα («Υάςχα»), μζςω τθσ 40ετοφσ πορείασ ςτθν Αίγυπτο, προσ τθν ελευκερία τθσ
Γθσ τθσ Επαγγελίασ
2. Ρα κατανοιςουν ότι το πρϊτο εκείνο «Υάςχα» των Εβραίων με τα γεγονότα που το
ςυνοδεφουν (δουλεία Αιγυπτίων, κυςία Υαςχάλιου Αμνοφ, πλθγζσ Φαραϊ) αποτελεί
προτφπωςθ τθσ Κυςίασ και τθσ Ανάςταςθσ του Χριςτοφ
3. Ρα γνωρίςουν τα κοςμοςωτιρια γεγονότα τθσ Π. Εβδομάδασ –ςτα τθσ Ανάςταςθσ του
Χριςτοφ κα δϊςουμε ζμφαςθ ςτισ ςυναντιςεισ μετά το Υάςχα
4. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι: α. ο Χριςτόσ ιρκε ςτον κόςμο για να κυςιαςκεί για χάρθ όλων
των ανκρϊπων, β. ςτο Πυςτικό Δείπνο μασ παρζδωςε το φψιςτο παράδειγμα ταπείνωςθσ,
πλζνοντασ τα πόδια των μακθτϊν, αλλά και το ςπουδαιότερο δϊρο Ψου ςτον κόςμο: το
Χϊμα και το Αίμα Ψου και το μυςτιριο τθσ Κ. Ευχαριςτίασ, γ.ςε κάκε Κ. Οειτουργία μζςα
ςτθν Εκκλθςία επαναλαμβάνεται ο Πυςτικόσ Δείπνοσ και θ Κυςία του Χριςτοφ, δ. ο Χριςτόσ
ςταυρϊκθκε με τθ κζλθςι Ψου, από αγάπθ για τον άνκρωπο και για τθ ςωτθρία μασ.
5. Ρα μποροφν να «διαβάηουν» τθν εικόνα τθσ Χταυρϊςεωσ.
6. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι ςυμμετζχοντασ ςτθ Κεία Οειτουργία, κοινωνοφμε το Χϊμα και το
Αίμα Ψου και ςυμμετζχουμε ςτθ Κυςία του Χριςτοφ.
7. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι αποδεχόμαςτε το δϊρο του Χριςτοφ ςτουσ ανκρϊπουσ, δθλ. τθ
κυςία Ψου για χάρθ μασ, όταν ηοφμε όπωσ Εκείνοσ κζλει και μετζχουμε ςτθ ηωι τθσ
Εκκλθςίασ Ψου και τα ιερά Ψθσ Πυςτιρια
8. Ρα ζρκουν ςε επαφι με τθ λαϊκι μασ παράδοςθ για τισ Άγιεσ Θμζρεσ των Υακϊν και τθσ
Ανάςταςθσ

Αυήγηςη:
i. Εξ. 1,1 – 15,21 (για μια πλθρζςτατθ εικόνα, ολόκλθρα τα βιβλία: Ζξοδοσ, Οευιτικό, Αρικμοί,
Λθςοφσ του Ραυι)
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 98 - 131
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ύμσξμα ςφόλια:
Ψο Υάςχα ιταν αρχαιότατθ ιουδαϊκι γιορτι που τελοφνταν τθ νφχτα τθσ 14θσ προσ τθ 15θ
του μθνόσ Ριςάν. Σι Λουδαίοι γιόρταηαν τθν απελευκζρωςι τουσ από τθν δουλεία των
Αιγυπτίων. Θ λζξθ πάςχα (=διάβαςθ) υπενκυμίηει τθ καυμαςτι διάβαςθ τθσ Ερυκράσ κάλαςςασ
από τουσ Λςραθλίτεσ και γενικότερα τθ διάβαςι τουσ από τθ δουλεία ςτθν ελευκερία. Τμωσ τα
γεγονότα εκείνα ιταν ςυμβολικά και προφθτικά. Ψο ιουδαϊκό Υάςχα ιταν τφποσ του
χριςτιανικοφ. Σ παςχάλιοσ αμνόσ (=αρνί) των Λουδαίων ιταν ςφμβολο του Χριςτοφ, που
κυςιάςτθκε για μασ και με το αίμα του μασ ελευκζρωςε από τθ δουλεία τθσ αμαρτίασ. Θ
Αίγυπτοσ ςυμβολίηει τθ δουλεία του ανκρϊπου υπό το διάβολο, το πζραςμα από τθν Ερυκρά
κάλαςςα προεικονίηει τθν Ξάκοδο του Χριςτοφ ςτον Άδθ και ο καταποντιςμόσ του ςτρατοφ του
Φαραϊ τθ ςυντριβι του διαβόλου.
Ξατά κεία οικονομία, θ κυςία του Ξυρίου ςυνζπεςε με το ιουδαϊκό πάςχα, που εκείνο το
ζτοσ ζτυχε να είναι Χάββατο. Σ Ξφριοσ ςταυρϊκθκε και πζκανε τθν Υαραςκευι, το βράδυ όπου
οι Λουδαίοι ζτρωγαν τον παςχάλιο αμνό και αναςτικθκε μετά το Χάββατο, δθλ. τθν πρϊτθ μζρα
τθσ εβδομάδασ θ οποία γι’ αυτό το λόγο ονομάςτθκε Ξυριακι.
φόλια ςσα Πάθη και ση σαύπψςη σξτ Χπιςσξύ:

Σ Πυςτικόσ Δείπνοσ: Οίγεσ ϊρεσ πριν το Υάκοσ Ψου, ο Χριςτόσ ζφαγε μαηί με τουσ
μακθτζσ Ψου για τελευταία φορά. Υριν αρχίςει το Δείπνο, ζπλυνε τα πόδια και των δϊδεκα
μακθτϊν (ακόμθ και του προδότθ Λοφδα), δίνοντάσ μασ το φψιςτο παράδειγμα ταπείνωςθσ.
Επιβεβαίωςε ζμπρακτα τθν φράςθ Ψου: «όποιοσ κζλει να είναι πρϊτοσ ανάμεςά ςασ, να είναι
(να φζρεται) όπωσ ο τελευταίοσ». Ψθν ταπείνωςθ του Χριςτοφ καλοφμαςτε κι εμείσ να
μιμθκοφμε.
Χτον Δείπνο εκείνο ο Χριςτόσ ςυνζςτθςε το Πυςτιριο τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ. Ζδειξε ςτουσ
μακθτζσ πϊσ να κοινωνοφν από το ψωμί και το κραςί, τα οποία μεταβάλλονται (δεν
ςυμβολίηουν απλϊσ, μεταβάλλονται ςτθν ουςία τουσ) ςε Χϊμα και Αίμα Ψου ςε κάκε Κεία
Οειτουργία.
Σ Πυςτικόσ Δείπνοσ επαναλαμβάνεται μζςα ςτθν Εκκλθςία, ςε κάκε Κεία Οειτουργία.
Τταν θ Εκκλθςία ςυγκεντρϊνεται για να μεταλάβει Χϊμα και Αίμα Χριςτοφ, κοινωνεί με τον Κεό
και με όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που είναι βαφτιςμζνοι ςτο όνομά Ψου, ηωντανοφσ και
«κεκοιμθμζνουσ».
Θ προςευχι του Χριςτοφ ςτθ Γεκςθμανι. Χαν άνκρωποσ κζλει να αποφφγει το «ποτιριο»
(τθ δοκιμαςία, δθλ. το Υάκοσ και τθ Χταφρωςθ). Χαν Κεόσ όμωσ κζλει να κυςιαςτεί, δθλ. να
ολοκλθρϊςει τθν αποςτολι Ψου, το ζργο για το οποίο ιρκε ςτον κόςμο. Χτθ Γεκςθμανι ο
Χριςτόσ προςευχικθκε και μασ δίδαξε ότι ςτισ κρίςιμεσ, τισ δφςκολεσ ςτιγμζσ μασ μόνο από το
Κεό μποροφμε να ηθτιςουμε δφναμθ.
Σ Χριςτόσ ιρκε ςτον κόςμο με ςκοπό να κυςιαςτεί για τουσ ανκρϊπουσ. Ζτςι, ςτθν εικόνα
τθσ Γεννιςεωσ θ φάτνθ του Χριςτοφ μοιάηει με τάφο.
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Σ Χριςτόσ ζγινε άνκρωποσ και κυςιάςκθκε για να διορκϊςει το ςφάλμα του Αδάμ («νζοσ
Αδάμ»), νικϊντασ το διάβολο και το κάνατο. Σ Κεόσ είχε προαναγγείλει ςτο διάβολο, όταν αυτόσ
εξαπάτθςε τουσ Υρωτοπλάςτουσ, ότι ζνασ απόγονοσ τθσ Εφασ κα τον ςυντρίψει. Σ διάβολοσ κα
κατάφερνε ελάχιςτα να Ψον πειράξει (κα του πλιγωνε τθν φτζρνα), Εκείνοσ όμωσ κα τον νικοφςε
ολοκλθρωτικά (κα του ςυνζτριβε το κεφάλι). Βλ. ςχετικά Γζνεςισ 3,14-15.
Σ Χριςτόσ ζπακε και ςταυρϊκθκε με τθ κζλθςι Ψου.
Άφθςε τουσ διϊκτεσ Ψου να Ψον ςταυρϊςουν, επειδι αγαποφςε όλον τον κόςμο.
Σι αρχιερείσ των Εβραίων προςζφεραν ςυνεχϊσ ςτο Κεό κυςίεσ ηϊων για τθ ςωτθρία τθ
δικι τουσ και ολόκλθρου του λαοφ. Σ Χριςτόσ («Πζγασ Αρχιερζασ») ιταν αρκετό να προςφζρει
μία μόνο κυςία, τον Εαυτό Ψου, μία μόνο φορά, για να ςωκεί όλοσ ο κόςμοσ. Βλ. ςχετικά Εβρ.
4,14 – 5,10 και Εβρ. 9,11 – 10,18.
Σ ςταυρόσ ιταν το όργανο τθσ πιο φοβερισ και ατιμωτικισ καταδίκθσ ςτουσ ρωμαϊκοφσ
χρόνουσ. Ζτςι τιμωροφςαν τουσ χειρότερουσ κακοφργουσ. Υάνω ςτο Χταυρό κυςιάςτθκε ο
Χριςτόσ. Τμωσ, το όργανο τθσ ατιμίασ και τθσ καταδίκθσ ζγινε όργανο ςωτθρίασ και ηωισ
(«ηωοποιόν ξφλον»).
Σ Χριςτόσ ςαν άνκρωποσ πόνεςε, ιταν όμωσ και Κεόσ. Θ κυςία Ψου δεν προκαλεί τθ λφπθ
και τθ ςυμπόνια μασ, γιατί γνωρίηουμε ότι ζτςι ο Χριςτόσ δοξάςτθκε πάνω ςτο Χταυρό και ζγινε
θ αιτία τθσ ςωτθρίασ όλων των ανκρϊπων. Ακολοφκθςε θ Ανάςταςθ και ο κάνατόσ Ψου ζγινε
ηωι για εμάσ.
Ξάκε μζλοσ του αγίου Χϊματοσ του Χριςτοφ υπζμεινε τθν ατίμωςθ για χάρθ μασ: το
κεφάλι, τον ακάνκινο ςτζφανο· το πρόςωπο, τουσ εμπτυςμοφσ (φτυςίματα)· οι ςιαγόνεσ, τα
ραπίςματα (χτυπιματα)· το ςτόμα, το ξφδι· τα αυτιά, τισ βριςιζσ και τισ βλαςτιμιεσ· θ πλάτθ, το
φραγγζλιο (μαςτίγιο)· θ πλευρά, τθν λόγχθ· τα χζρια και τα πόδια, τα καρφιά. Ψζλοσ, υπζμεινε το
κάνατο, τθν ταφι και τθν κάκοδο ςτον Άδθ.
Θ ςταφρωςθ του Χριςτοφ ςυνζβθ πραγματικά, ςε ιςτορικό χρόνο («ἐπί Υοντίου
Υιλάτου»).
Σ Χριςτόσ ςταυρϊκθκε με τα χζρια απλωμζνα, για να αγκαλιάηει όλον τον κόςμο. Ψο
ςϊμα Ψου ιταν όρκιο πάνω ςτον Χταυρό, αφοφ με τθ κυςία Ψου ζνωςε τον ουρανό με τθ γθ, το
Κεό με τουσ ανκρϊπουσ. Τλοσ ο κόςμοσ (άνκρωποι, πνευματικόσ κόςμοσ, υλικόσ κόςμοσ)
αγιάηεται.
Ψον ςταφρωςαν άνκρωποι που δεν κατάλαβαν όςα τουσ ζλεγε για τθ Βαςιλεία Ψου (π.χ.
Λοφδασ, Υόντιοσ Υιλάτοσ) ι Ψον φκονοφςαν (αρχιερείσ και γραμματείσ). Είναι υπεφκυνοι γι’ αυτό.
Τμωσ Αυτόσ διάλεξε το κάνατο, προκειμζνου να μασ ςϊςει.
Υάνω ςτον Χταυρό ο Κεόσ προςεφχεται για τουσ ςταυρωτζσ Ψου και τουσ ςυγχωρεί
(«Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» - Οκ. 23,34).
Από τον Χταυρό υπόςχεται ςτον ευγνϊμονα Οθςτι, που ςταυρϊκθκε ςτα δεξιά Ψου, ότι
κα βρεκεί μαηί Ψου ςτον Υαράδειςο (Οκ. 23,39-43).
Ψο «διψϊ» που φϊναξε πάνω ςτον Χταυρό –και οι αγνϊμονεσ Λουδαίοι του ζδωςαν ξφδι
και χολι ςε ςφουγγάρι- δθλϊνει τθν ανκρϊπινθ φφςθ Ψου. Σ Χριςτόσ ζπακε ωσ άνκρωποσ, όχι
ωσ Κεόσ.
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«Ψετζλεςται»: Χθμαίνει όςο ότι ζχει ολοκλθρϊςει τθν αποςτολι Ψου με τθ κυςία Ψου ο
Χριςτόσ, όςο και ότι ζχουν ολοκλθρωκεί οι προφθτείεσ που Ψον αφοροφν.
Σ Χριςτόσ πζκανε πραγματικά, αλλά όταν κζλθςε Εκείνοσ. Απόδειξθ ότι όντωσ πζκανε
είναι το αίμα και το νερό που ζτρεξαν από τθν πλευρά Ψου, όταν Ψον τρφπθςε θ λόγχθ του
Φωμαίου ςτρατιϊτθ (Λω. 19, 31-37).
Ψα υπερφυςικά «ςθμεία» που ςυνόδεψαν το κάνατό Ψου (άνοιξαν οι τάφοι, ςειςμόσ
μζγασ, ςκοτάδι, ςχίςκθκε το καταπζταςμα του Ραοφ κτλ.) μαρτυροφςαν ότι ο Χριςτόσ ιταν Κεόσ.
Σ ςειςμόσ και το ςκοτάδι ζγιναν αιςκθτά μζχρι και τθν Ακινα. Εκεί ο Αρεοπαγίτθσ Διονφςιοσ (ο
μετζπειτα Άγιοσ) αναφϊνθςε: «ἤ Κεόσ πάςχει ἤ το πᾶν ἀπόλλυται» (δθλ. ι πεκαίνει, πάςχει ο
Κεόσ ι καταςτρζφεται το ςφμπαν»).
Αποδεχόμαςτε το δϊρο του Χριςτοφ (τθ κυςία Ψου για χάρθ μασ), όταν Ψον ευαρεςτοφμε,
δθλ. όταν ηοφμε όπωσ Εκείνοσ κζλει.
Χυμμετζχουμε ςτθ Χταφρωςι Ψου όταν βαφτιηόμαςτε, αλλά και όταν αγωνιηόμαςτε να
κυςιάςουμε τθν καλοπζραςθ και τθν άνεςι μασ, τα εφκολα, για να ηιςουμε όπωσ Εκείνοσ κζλει.
Χτα γεγονότα τθσ υπζρτατθσ Κυςίασ, τθσ Χταφρωςθσ του Χριςτοφ για τθ ςωτθρία του
ανκρϊπου και του κόςμου αναφζρονται όλοι οι Ευαγγελιςτζσ (Πτκ. 27, 33-56· Πκ. 15, 22-41· Οκ.
23, 24-49· Λω. 19, 17-37). Ψιμάται τθν κατ’ εξοχιν πζνκιμθ θμζρα του ζτουσ, τθ Πεγάλθ
Υαραςκευι.
Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Αναηθτιςτε ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτο Υάςχα των Λςραθλιτϊν και ςτο
Χριςτιανικό Υάςχα.
2. Γιατί ο Κεόσ φζρνει τόςο φοβερά πλιγματα ςτουσ Αιγυπτίουσ; Ψουσ εκδικείται;
3. Υϊσ μποροφμενα γιορτάςουμε αλθκινά το δικό μασ Υάςχα;
Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
Οι εταγγελικέρ αυηγήςειρ σψμ Παθώμ και σηρ Αμάςσαςηρ






Ξατά Πατκαίον κεφ. 21 επ.
Ξατά Πάρκον κεφ. 11 επ.
Ξατά Οουκάν κεφ. 19,28 επ.
Ξατά Λωάννθν κεφ. 11 επ.

Παπάλληλα κείμεμα:
Μησπξοξλίσηρ Νατοάκσξτ Ιεπόθεξρ:

«Σ πρϊτοσ Αδάμ απζτυχε να νικιςει το διάβολο και πζκανε. Ψϊρα ο νζοσ Αδάμ νικά τον διάβολο και
το κάνατο, που ιταν ςυνζπεια τθσ αμαρτίασ. Γι’ αυτό, αν ο άνκρωποσ το κελιςει και ενωκεί με τον
Χριςτό, μπορεί να νικιςει τον διάβολο και τον κάνατο».
Ϊγ. Νικόδημξρ ξ Αγιξπείσηρ:
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«Σ Χριςτόσ, ο πραγματικόσ ιατρόσ των ανκρϊπων, με τα όμοια ιατρικά φάρμακα κεραπεφει τισ
όμοιεσ αςκζνειεσ. Πε τθν πτωχεία Ψου ιατρεφει τθν πτωχεία του Αδάμ, με τθν δικι Ψου φβρθ, τθν φβρθ
εκείνου, με τον κάνατό Ψου κεραπεφει τον κάνατο του Αδάμ και με τθν δικι Ψου ταφι κεραπεφει τθν
ταφι του προπάτοροσ. Ακόμθ, επειδι ο Αδάμ κατζβθκε ςτον Άδθ, ο Χριςτόσ πιγε μζχρισ εκεί για να τον
ελευκερϊςει».
ο. Αλέναμδπξρ μέμαμ:

«Ψο ςκότοσ και θ κλίψθ τθσ Πεγάλθσ Υαραςκευισ είναι για μασ κάτι το πραγματικό, ηωντανό και
ςφγχρονο· μποροφμε να κλαίμε κάτω από τον Χταυρό και να δοκιμάηουμε το κακετί που ζλαβε χϊρα ς’
αυτόν τον κρίαμβο του κακοφ, τθσ δολιότθτασ, τθσ δειλίασ, τθσ προδοςίασ· μποροφμε να αντικρφηουμε το
ηωοδόχο Ψάφο το Πζγα Χάββατο με ςυγκίνθςθ και ελπίδα. Ξι ζτςι μποροφμε κάκε χρόνο να γιορτάηουμε
το Υάςχα, τθν Ανάςταςθ. Επειδι το Υάςχα δεν είναι θ ανάμνθςθ ενόσ γεγονότοσ του παρελκόντοσ. Είναι
θ πραγματικι και χαρμόςυνθ ςυνάντθςθ μ’ Αυτόν, που οι καρδιζσ μασ Ψον είχαν γνωρίςει και Ψον είχαν
ςυναντιςει από καιρό, ωσ ηωι και φωσ».
Η εικόμα σηρ σαύπψςηρ

 Σ Χταυρόσ βρίςκεται ακριβϊσ ςτο κζντρο τθσ εικόνασ και επάνω είναι ο Χριςτόσ. Είναι γυμνόσ με
ζνα λευκό ςεντόνι, νεκρόσ με κλειςτά τα μάτια και γυρτό ελαφρά το κεφάλι προσ τα δεξιά. Ψα χζρια Ψου
είναι ανοικτά ςαν να αγκαλιάηει τουσ ανκρϊπουσ. Από τα χζρια και από τα πόδια Ψου τρζχει αίμα και
από τθν πλευρά Ψου νερό και αίμα.
 Σι ςταυρωτζσ Ψου είχαν γράψει πάνω ςτον Χταυρό, ςε πινακίδα, «Λθςοφσ Ραηωραίοσ Βαςιλεφσ
Λουδαίων». Σι αγιογράφοι όμωσ προτιμοφν να βάηουν τθν επιγραφι «Σ Βαςιλεφσ τθσ Δόξθσ», γιατί ο
Χριςτόσ πάνω ςτον Χταυρό δοξάςτθκε.
 Σ Χταυρόσ βρίςκεται πάνω ςε ζνα ςπιλαιο που μζςα ζχει ζνα κρανίο. Είναι το κρανίο του Αδάμ,
που ςφμφωνα με τθν παράδοςθ κάφτθκε ςτο Γολγοκά. Ψο Αίμα του Χριςτοφ φαίνεται να ρζει μζχρι
πάνω ς’ αυτό το κρανίο, ςυμβολίηοντασ το ότι με τθν Χταφρωςι Ψου «ξεπλφκθκε» από τθν αμαρτία το
ανκρϊπινο γζνοσ.
 Χτα δεξιά βρίςκεται θ Υαναγία λυπθμζνθ.
 Χτα αριςτερά είναι ο Λωάννθσ το ίδιο λυπθμζνοσ.
 Υίςω από τον Λωάννθ ςυνικωσ ηωγραφίηεται ο εκατόνταρχοσ Οογγίνοσ , που ομολογεί τθν
ακωότθτα του Χριςτοφ.
 Χτο πάνω μζροσ τθσ εικόνασ εικονίηονται ο ιλιοσ και θ ςελινθ που ςυμμετζχουν και αυτά ςτο
Υάκοσ του Χριςτοφ και πίςω θ πόλθ τθσ Λερουςαλιμ.
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ΤΜΝΟ:
«ΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΣΑΙ ΕΠΙ ΞΤΛΟΤ»

Χιμερα κρεμάται ςτο ξφλο, Εκείνοσ
που κρζμαςε τθ γθ επάνω ςτα φδατα.
Χτεφάνι καταςκευαςμζνο από αγκάκια
φοράει ςτο κεφάλι του ο Βαςιλιάσ των
Ψευδ πορφφραν περιβάλλεται ὁ περιβάλλων τὸν Αγγζλων. Ψεφτικο βαςιλικό ροφχο
φοράει Αυτόσ, που ντφνει τον ουρανό
οὐρανὸν ἐν νεφζλαισ.
με τα ςφννεφα. Φάπιςμα δζχκθκε
Ῥάπιςμα κατεδζξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευκερϊςασ τὸν
Εκείνοσ, που ςτον Λορδάνθ ποταμό
Ἀδάμ.
ελευκζρωςε τον Αδάμ. Πε καρφιά
Ἥλοισ προςθλϊκθ ὁ Νυμφίοσ τσ Ἐκκλθςίασ.
καρφϊκθκε ο Ρυμφίοσ τθσ Εκκλθςίασ.
Λόγχῃ ἐκεντικθ ὁ Τἱόσ τσ Παρκζνου.
Πε λόγχθ τρυπικθκε ο Ωιόσ τθσ
Προςκυνοῦμεν ςου τὰ πάκθ, Χριςτζ.
Υαρκζνου. Υροςκυνοφμε τα Υάκθ Χου,
Χριςτζ! Αξίωςζ μασ να δοφμε και τθν
Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν ςου Ἀνάςταςιν».
ζνδοξθ Ανάςταςι Χου!
«ιμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξφλου ὁ ἐν ὕδαςι τὴν γν
κρεμάςασ.
τζφανον ἐξ ἀκανκῶν περιτίκεται ὁ τῶν ἀγγζλων
βαςιλεφσ.

Εοξοσικό τλικό:
-Η Οπθόδξνη Εικόμα σηρ σαύπψςηρ σξτ Κτπίξτ
(Υροτιμότερθ θ εικόνα τθσ Χταφρωςθσ από το 12ορτο τθσ Λ. Π. Χταυρονικιτα, ζργο
Κεοφάνουσ του Ξρθτόσ).
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Οι πλθγζσ του Φαραϊ» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα
Φωςικά: Ευγενία Ψιλιηζνκο – Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν
Κεςςαλονίκθσ) ςτο ςφνδεςμο:
http://www.youtube.com/watch?v=GhdjziF198E&feature=related
- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Θ Αγία και Μεγάλθ Εβδομάδα»
- τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Θ Μεγάλθ Εβδομάδα» (δθμιουργία: π. Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ)
-τθν θλεκτρονικι παρουςίαςθ (ppt) «Από το Πάκοσ ςτθν Ανάςταςθ» (εποπτικό υλικό μακιματοσ
«Βιβλικι Αρχαιολογία» τμ. Κεολογίασ Ε.Ξ.Υ.Α. – διδάςκων κακθγθτισ: κ. Χριςτοσ Ξαραγιάννθσ)
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Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
7. Σξ κπτοσόλενξ σξτ Μτςσικξύ Δείομξτ
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Ψραπζηι – Παρτφριο – Ψωμί – Ξραςί – Υοδιά – Υροδότθσ – Ξακαρό
– Άηυμα – Αρνί – Υάςχα – Χτάμνα – Σικοδεςπότθσ – Ανϊγειο

8. τμαπμξλόγηςη οαζλ: «Η διάβαςη σηρ Επτθπάρ θάλαςςαρ»
(Ξυκλοφορεί από τισ εκδόςεισ τθσ Βιβλικισ Εταιρείασ).
9. Σα μεγαλξβδξμαδιάσικα έθιμα σηρ οασπίδαρ μαρ

Χυηθτείςτε για τα μεγαλοβδομαδιάτικα ζκιμα τθσ ιδιαίτερθσ πατρίδασ ςασ! Φτιάξτε μια
ομαδικι ηωγραφιά ι ζνα μικρό φυλλάδιο, εικονογραφθμζνο και γραμμζνο από εςάσ, που κα
αναφζρεται ςτα παςχαλινά ζκιμα του τόπου μασ.
Ϋμα οαπάδειγμα: Σα μεγαλξβδξμαδιάσικα έθιμα σηρ Λετκάδαρ
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(βλ. εοξοσικό τλικό - Αοό σξ κείμεμξ σξτ Γιάμμη Ζαμοέλη, «Η Μεγάλη Εβδξμάδα ςση
Λετκάδα», Σα Νέα σηρ Λετκάδαρ, Πάςφα 2005)

10. Μαθαίμξτμε έμα λξγξοαίγμιξ με σιρ μέπερ σηρ Μ. Εβδξμάδαρ!

Πεγάλθ Δευτζρα – Πεγάλθ μαχαίρα
Πεγάλθ Ψρίτθ – Πεγάλθ κλίψθ (ι ο Χριςτόσ εκρίκθ)
Πεγάλθ Ψετάρτθ – Πεγάλο χάλι (ι ο Χριςτόσ ςτον Άδθ)
Πεγάλθ Υζμπτθ – Πεγάλο ντζρτι (ι ο Χριςτόσ επζμφκθ)
Πεγάλθ Υαραςκευι – Πεγάλθ και φοβερι (ι μεγάλθ υπομονι)
Πεγάλο Χαββάτο – Χαρζσ γιομάτο (ι Πζγα Χάββα – μζγα καφμα)
4. Χέλμξτμε ύμμξτρ σηρ Μ. Εβδξμάδαρ!

Ψάλλετε όλοι μαηί τα Εγκϊμια ι άλλουσ φμνουσ τθσ Π. Εβδομάδασ.
«Σξμ μτμυώμα ςξτ βλέοψ…»
Tον νυμφώνα σου βλέπω, ωτήρ μου, κεκοσμημένον
και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ˙
λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής,
Υωτοδότα, και σώσον με.
Σα Εγκώμια (εοιλξγή)
ΣΑΙ ΠΡΨΣΗ

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Φριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.
Ἡ ζωὴ πῶς θνῄσκεις; πῶς καὶ τάφῳ οἰκεῖς; τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον λύεις δέ, καὶ
τοῦ ᾅδου τοὺς νεκροὺς ἐξανιστᾶς.
Μεγαλύνομέν σε, Ἰησοῦ Βασιλεῦ, καὶ τιμῶμεν τὴν Σαφὴν καὶ τὰ Πάθη σου, δι' ὧν
ἔσωσας ἡμᾶς ἐκ τς φθορᾶς.
Ὢ θαυμάτων ξένων! ὢ πραγμάτων καινῶν! Ὁ πνος μοι χορηγὸς ἄπνους φέρεται,
κηδευόμενος χερσὶ τοῦ Ἰωσήφ.
Ἀληθὴς καὶ πόλου, καὶ τς γς Βασιλεύς, εἰ καὶ τάφῳ σμικροτάτῳ συγκέκλεισαι,
ἐπεγνώσθης πάσῃ κτίσει Ἰησοῦ.
Οἴμοι φῶς τοῦ Κόσμου! οἴμοι φῶς τὸ ἐμόν! Ἰησοῦ μου ποθεινότατε ἔκραζεν, ἡ
Παρθένος θρηνῳδοῦσα γοερῶς.
ΣΑI ΔΕΤΣΕΡΑ

Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ ταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα,
καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.
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Ἔφριξεν ἡ γ, καὶ ὁ ἥλιος ῶτερ ἐκρύβη, σοῦ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς Φριστέ, ἐν τῷ
τάφῳ δύντος νῦν σωματικῶς.
Ὥσπερ πελεκάν, τετρωμένος τὴν πλευράν σου Λόγε, σοὺς θανόντας παῖδας
ἐζώωσας, ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς.
ΣΑI ΣΡΙΣΗ

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕμνον τῆ Σαφῆ σου, προσφέρουσι Φριστέ μου.
Καθελὼν τοῦ ξύλου, ὁ Ἀριμαθαίας, ἐν ταφῶ σε κηδεύει.
Μυροφόροι ἦλθον, μύρα σοι Φριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.
Οὕς ἔθρεψε τὸ μάννα, ἐκίνησαν τὴν πτέρναν, κατὰ τοῦ Εὐεργέτου.
Οὕς ἔθρεψε τὸ μάννα, φέρουσι τῷ ωτρι, χολὴν ἅμα καὶ ὄξος.
Ὢ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου Σέκνον, ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος;
Ἔῤῥαναν τὸν τάφον, αἱ Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωὶ ἐλθοῦσαι.

5. Υσιάφμξτμε οαςφαλιμέρ λαμοάδερ!

Φτιάξτε τισ παςχαλινζσ λαμπάδεσ ςασ μόνοι ςασ! Υρομθκευτείτε χρωματιςτά κεριά,
κορδζλεσ, διάφορα ςτολίδια και ατλακόλ. Ξατόπιν ςυνεργαςτείτε για να δθμιουργιςετε τισ δικζσ
ςασ λαμπάδεσ!
Παπαδείγμασα –Οδηγίερ:
α. Πώρ μα υσιάνεσε μόμξι ςαρ σημ οαςφαλιμή ςαρ λαμοάδα

Κζλετε να πειραματιςτείτε φτιάχνοντασ τισ δικζσ ςασ λαμπάδεσ; Γιατί όχι; Ψα
πλεονεκτιματα είναι πολλά. Υρϊτον, κα ζχετε λαμπάδεσ μοναδικζσ, που δεν κα μοιάηουν με
καμία άλλθ, Κα είναι χειροποίθτεσ, κα χρθςιμοποιιςετε ό,τι διακοςμθτικά ταιριάηουν ςτο ςτυλ
ςασ και τθν προςωπικότθτά ςασ και, τζλοσ, όταν κα τισ κρατάτε ζτοιμεσ ςτα χζρια ςασ, κα
νιϊςετε μια τεράςτια χαρά. Φανταςτείτε δε τθ χαρά των παιδιϊν, τα οποία κα είναι οφτωσ ι
άλλωσ οι πολφτιμοι βοθκοί ςασ. Εμείσ ηθτιςαμε από τθν ταλαντοφχα φίλθ μασ Φοφλα
Φουρναράκθ να μασ δείξει βιμα-βιμα πϊσ κα φτιάξουμε μόνοι μασ τισ λαμπάδεσ των ονείρων
μασ. Ξαι θ Φοφλα ωσ καλλιτεχνικι φφςθ που είναι (για του λόγου το αλθκζσ, επιςκεφτείτε ςτο
άκρωσ αρτιςτίκ blog τθσ http://art-makes-me-happy.blogspot.com/ για να καυμάςετε
περιςςότερεσ δθμιουργίεσ τθσ) μασ δείχνει πϊσ κα επιμελθκοφμε τισ λαμπάδεσ μασ. Ξαλι
επιτυχία ςε όλουσ!
Τλικά: Πία Οαμπάδα –Ξορδζλεσ – Χπάγκοσ - Διακοςμθτικό που κζλουμε – Ψαλίδι – Ξόλλα
ρευςτι - Χάντρεσ
Εκσέλεςη:

1. εκινάμε, αρχίηοντασ να τυλίγουμε τον ςπάγκο μασ γφρω από τθ λαμπάδα μασ. Πποροφμε
να κάνουμε ςχζδια, αφινοντασ κάποια κενά ι χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικά χρϊματα ςπάγκου.
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Υροςοχι, να ξεκινιςουμε το ςχζδιο όχι πολφ ψθλά ςτο φιτίλι, γιατί όταν τθν Ανάςταςθ κα
κάψουμε τθν λαμπάδα μασ, υπάρχει κίνδυνοσ φωτιάσ.
2. Χτακεροποιοφμε τισ άκρεσ του ςπάγκου μασ κολλϊντασ με τθν κόλλα μασ πάνω ςτον
ςπάγκο πάλι και όχι πάνω ςτο κερί διότι δεν κα κολλιςει. Ξρατάμε λίγο και περιμζνουμε να
ςτεγνϊςει
3. Υαίρνουμε το διακοςμθτικό μασ (εδϊ ζχω χρθςιμοποιιςει ζνα ξφλινο κοριτςάκι από μια
μπομπονιζρα) και το δζνουμε όπου μποροφμε, κάνοντασ ζνα κόμπο.
4. Ψο δζνουμε γφρω γφρω από τθ λαμπάδα μασ κάνοντασ ζνα κόμπο ι φιογκάκι και
ςτακεροποιοφμε με λίγθ κόλλα.
5. Αν κζλουμε προςκζτουμε και άλλεσ κορδζλεσ.
6. Ξόβουμε ςτισ άκρεσ τισ κορδζλεσ αν είναι πολφ μακριζσ.
7. Αν κζλουμε κρεμάμε απ’ τισ κορδζλεσ άλλα διακοςμθτικά τθσ αρεςκείασ μασ. Υ.χ.
χάντρεσ. Εγϊ εδϊ κρζμαςα κάτι τςοχάκια.
Θ Οαμπάδα μασ είναι ζτοιμθ! Ξαλι Ανάςταςθ!
Υθγι: http://www.plasteldeco.com
β. Παςφαλιμέρ Λαμοάδερ αοό σα φεπάκια ςαρ

Τταν ιμαςταν μικρά παιδιά περιμζναμε πωσ και πωσ από τον νονό ι τθ νονά μασ, να μασ
φζρει τθν παςχαλινι λαμπάδα, που κα ανάψουμε το βράδυ τθσ Ανάςταςθσ. Πεγαλϊνοντασ, θ
παςχαλινι λαμπάδα ζγινε δικι μασ υπόκεςθ και ίςωσ να χάκθκε μαηί με τα χρόνια τθσ
ακωότθτασ κι εκείνθ θ γλυκιά προςμονι μιασ υπζροχθσ λαμπάδασ με τα ςτολίδια τθσ και τα
παιχνίδια τθσ. Χίγουρα δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που το βράδυ τθσ Ανάςταςθσ κρατιςαμε μια
λευκι λαμπάδα που αγοράςαμε ςε πακζτο των 5 για όλθ τθν οικογζνεια.
Τμωσ, γιατί να μθν κάνουμε αυτό το όμορφο ζκιμο τθσ παςχαλινισ λαμπάδασ, να είναι μια
ευχάριςτθ και δθμιουργικι αςχολία για εμάσ, αν ζχουμε χρόνο, αλλά και διάκεςθ;
Πποροφμε εφκολα να φτιάξουμε τθν παςχαλινι λαμπάδα που κα κρατιςουμε ςτθν
Ανάςταςθ, μποροφμε να φτιάξουμε λαμπάδεσ που κα δωρίςουμε ςτουσ αγαπθμζνουσ μασ και
αν ζχουμε βαφτιςτιρια, μποροφμε φζτοσ να τουσ προςφζρουμε μια λαμπάδα που κα ζχουμε
φτιάξει με τα χεράκια μασ. Ωπάρχει καλφτερο δϊρο από αυτό που δθμιουργιςαμε μόνεσ μασ με
αγάπθ και προςωπικι φροντίδα;
Πώρ θα υσιάνεσε φειπξοξίησερ οαςφαλιμέρ λαμοάδερ

Χκεφτείτε αρχικά για ποιουσ κζλετε να φτιάξετε λαμπάδεσ. Ανάλογα με τα πρόςωπα για τα
οποία προορίηετε τισ δθμιουργίεσ ςασ, βγείτε ςτα μαγαηιά και αγοράςτε τα υλικά που κα
χρειαςτείτε.
Κα ξεκινιςετε με τθν αγορά ζτοιμων κεριϊν ςτο μζγεκοσ και τα χρϊματα που προτιμάτε για
κάκε πρόςωπο ςτο οποίο κα προςφζρετε τθ λαμπάδα.
Ψα υλικά διακόςμθςθσ για να ςτολίςετε τισ λαμπάδεσ ςασ είναι πάρα πολλά και ανάλογα με
το φφοσ τθσ κάκε λαμπάδασ, κα δείτε πωσ ζχετε πολλζσ επιλογζσ. Υαρακάτω ομαδοποιοφμε
μερικζσ προτάςεισ για υλικά διακόςμθςθσ ανάλογα με το αν προορίηονται για ενιλικεσ (άνδρεσ
και γυναίκεσ) ι παιδιά (κορίτςια και αγόρια).
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Τλικά διακόςμηςηρ για σιρ οαςφαλιμέρ λαμοάδερ:

Ξορδζλεσ – Ξορδόνια - Αποξθραμζνα άνκθ – Χτάχια - Δαντζλεσ - υλάκια κανζλασ και άλλα
μυρωδικά - Διακοςμθτικά αντικείμενα, ανάλογα με το κζμα - Δωράκια, όπωσ κομπολόι για τουσ
άνδρεσ ι μενταγιόν για τισ γυναίκεσ - Υαιχνιδάκια, όπωσ ανεμόμυλουσ, ξφλινα παιχνίδια,
κοφκλεσ κ.ά. - Υουγκάκια με καραμζλεσ ι ςοκολατζνια αυγουλάκια –
Ππξσάςειρ διακόςμηςηρ για σιρ οαςφαλιμέρ λαμοάδερ:
Νατσική – θαλαςςιμή λαμοάδα

εκινιςτε τθ δθμιουργία ςασ πάνω ςε ζνα λευκό κερί. Ξρατιςτε τθ λαμπάδα και αρχίςτε να
τυλίγετε από τθ βάςθ μζχρι τθ μζςθ τθσ λαμπάδασ, ζνα μπλε κορδόνι αφινοντασ κενά ανάμεςα.
Κα κολλιςετε το κορδόνι ςτθ βάςθ και ςτθ μζςθ του κεριοφ, ϊςτε να μείνει ςτακερό. Ππορείτε
να αντιςτρζψετε τουσ χρωματιςμοφσ, χρθςιμοποιϊντασ λευκό κορδόνι ςε μπλε κερί. Οίγο κάτω
από τθ μζςθ του κεριοφ, δζςτε με μια μπλε (ι λευκι για το αντίςτροφο) κορδζλα ζναν όμορφο
φιόγκο, ςτερεϊνοντασ με αυτόν ζνα όμορφο διακοςμθτικό που κυμίηει κάλαςςα. Αν
προορίηεται για άνδρα, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε μια άγκυρα, αν προορίηεται για γυναίκα,
μια όμορφθ πρόταςθ είναι ζνα αςθμζνιο μπρελόκ ςε ςχιμα βαρκοφλασ και αν προορίηεται για
αγοράκι, ζνα παιχνιδάκι με ζνα πειρατικό καραβάκι είναι ότι πρζπει. Ειδικά για μια λαμπάδα
που απευκφνεται ςε γυναίκα, μπορείτε να τυλίξετε το κορδόνι χωρίσ να αφινετε κενά και να
κολλιςετε πάνω του, μικρά κογχυλάκια και αςτερίεσ.
Παςφαλιμή λαμοάδα σξτ αγπξύ

Πια κίτρινθ ι λευκι λαμπάδα είναι κατάλλθλθ για να δθμιουργιςετε πάνω τθσ ζνα κζμα με
λουλοφδια του αγροφ. Υρομθκευτείτε αποξθραμζνα άνκθ και ςτάχια. Φτιάξτε ζνα μπουκετάκι
από τα άνκθ και τα ςτάχια και δζςτε το περίπου ςτθ μζςθ τθσ λαμπάδασ και ςε ςθμείο που να
μθν ενοχλεί όταν ανάψει το φυτίλι. Για να το δζςετε, κα χρθςιμοποιιςετε μια κορδζλα ςε χρϊμα
και πλάτοσ που ςασ αρζςει. Χτθ φανταςία δεν υπάρχουν κανόνεσ και περιοριςμοί. Σλοκλθρϊςτε
με ζναν όμορφο φιόγκο. Πια τζτοια λαμπάδα είναι κατάλλθλθ για γυναίκα, αλλά και για κορίτςι.
Ππορείτε να τθ δωρίςετε ςτθν αδερφι ςασ, τθν πεκερά ςασ ι τθ μθτζρα ςασ.
Παςφαλιμή λαμοάδα fashion elements

Για μια γυναίκα που αγαπά τθ μόδα, μπορείτε να φτιάξετε μια όμορφθ λαμπάδα
διακοςμθμζνθ με δαντζλα, κορδζλεσ, κουμπιά και ότι άλλο ζρχεται ςτο μυαλό ςασ, όταν
ςκζφτεςτε «μόδα». εκινιςτε λοιπόν με ζνα λευκό κερί (ι άλλο χρϊμα που ςασ αρζςει). Υάρτε
μια λωρίδα από μαφρθ δαντζλα και τυλίξτε τθν γφρω το κερί μζχρι τθ μζςθ, ςτερεϊνοντάσ τθ με
λίγθ κόλλα. Ξατά μικοσ τθσ μιασ πλευράσ κολλιςτε μερικά κουμπιά (ςε μαφρθ δαντζλα,
χρθςιμοποιιςτε λευκά κουμπιά) ξεκινϊντασ με ζνα ςε μζγεκοσ που να εφαρμόηει πάνω ςτθν
λαμπάδα και κατεβαίνοντασ μικρφνετε το μζγεκοσ των κουμπιϊν. Υάνω από το πρϊτο κουμπί,
δζςτε ζνα φιόγκο από 3-4 λεπτζσ κορδζλεσ (λευκζσ) που κα ζχετε πιάςει μαηί και αφιςτε τισ
άκρεσ τουσ να φτάνουν μζχρι το τζλοσ τθσ λαμπάδασ.
Παςφαλιμή λαμοάδα για μικπξύρ οπίγκιοερ

Για τον μικρό πρίγκιπα που του χαρίςατε το όνομά του, μπορείτε να φτιάξετε μια λαμπάδα
που κα τον εντυπωςιάςει. Διαλζξτε ζνα χρϊμα για το κερί που κα ταιριάηει με το παιχνίδι που
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κα χρθςιμοποιιςετε. Ψα παιχνίδια μπορεί να είναι είτε ο αγαπθμζνοσ του ιρωασ, είτε όμωσ και
ζνα αντικείμενο από τθν αγαπθμζνθ του ομάδα. Ζτςι λοιπόν μπορείτε να αγοράςετε ζνα μπλε
κερί, ςτο οποίο κα δζςετε με μια κόκκινθ κορδζλα τον spiderman. Εναλλακτικά, μπορείτε να
αγοράςετε ζνα λευκό κερί, το οποίο μζχρι τθ μζςθ κα το τυλίξετε, χωρίσ να αφινετε κενά, με μια
κόκκινθ κορδζλα ι κορδόνι. Υερίπου ςτθ μζςθ τθσ λαμπάδασ, κα ςτερεϊςετε με μια κορδζλα το
ρολόι του Σλυμπιακοφ. Φυςικά τισ δφο παραπάνω προτάςεισ κα τισ προςαρμόςετε ανάλογα με
τον αγαπθμζνο του ιρωα και τθν αγαπθμζνθ του ομάδα.
Παςφαλιμή λαμοάδα για μικπέρ κτπίερ

Κα χρειαςτείτε ζνα κερί ςτο χρϊμα που ςασ αρζςει. Οευκό, πορτοκαλί, ροη, κίτρινο,
κόκκινο… Ανάλογα με το χρϊμα τθσ λαμπάδασ, κα διαλζξετε ζνα χρϊμα που να ταιριάηει, για το
κορδόνι που κα χρθςιμοποιιςετε. Οίγο κάτω από τθ μζςθ του κεριοφ, δζςτε το κορδόνι ςφικτά,
χωρίσ κενά και καλφψτε μια επιφάνεια περίπου 8-10 εκατοςτϊν, ςτερεϊνοντασ με λίγθ κόλλα.
Υάνω ςτο κορδόνι μπορείτε δζςετε με μια κορδζλα ότι παιχνιδάκι πιςτεφετε ότι κα αρζςει ςτθν
μικρι κυρία, για τθν οποία προορίηετε τθ λαμπάδα. Ζνα ξφλινο παιχνίδι, μικρζσ πεταλοφδεσ, ζνα
μικρό κουκλάκι, τθν αγαπθμζνθ τθσ κοφκλα, ζνα μικρό πορτοφολάκι, ζνα μικρό τςαντάκι με
λαςτιχάκια για τα μαλλιά τθσ και ότι άλλο περάςει από το μυαλό ςασ.
Για να προςφζρετε τισ λαμπάδεσ, αγοράςτε ειδικά κουτιά και χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ για
λαμπάδεσ που υπάρχουν ςε αφκονία ςτθν αγορά. Για να βάλετε τθν προςωπικι ςασ ςφραγίδα
ακόμθ και ςτο «περιτφλιγμα», μπορείτε να γράψετε μια αφιζρωςθ ι να κολλιςετε ζνα
διακοςμθτικό ςτοιχείο που κα ταιριάηει με τθ διακόςμθςθ τθσ λαμπάδασ.
Σι προτάςεισ δεν ζχουν τελειωμό. Αυτζσ ιταν μερικζσ μόνο ιδζεσ. Εςείσ απλά κεωριςτε
αυτζσ ωσ βάςθ για να υλοποιιςετε ιδζεσ που κα ζρκουν ςτο μυαλό ςασ, διαβάηοντασ τα
παραπάνω.
Για το «Ψζλειοσ Γάμοσ» - Βιβι Ξωτοφλα
Υθγι: http://www.teleiosgamos.gr/hot-stuff/diakosmisi-spitiou/2693-pasxalines-lampades-xeiropoiites

6. σξλίζξτμε σξμ Εοισάυιξ σηρ Εμξπίαρ μαρ
Τλικά: Βελόνα - Ξλωςτι χοντρι - Οουλοφδια διάφορα: βιολζτεσ, γαρφφαλλα, τριαντάφυλλα,

παςχαλιζσ, κρίνοι κλπ
Ψθν Πεγάλθ Υζμπτθ το βράδυ μετά τθν Ακολουκία των Υακϊν του Ξυρίου, κόψτε λουλοφδια
από τον ενοριακό κιπο ι τθ ηαρντινιζρα που ζχετε δθμιουργιςει, ςυγκεντρϊςτε και αυτά που
ζχουν φζρει οι πιςτοί και ξεχωρίςτε τα κατά χρϊμα και είδοσ.
Σι κοπζλεσ τθσ ςυντροφιάσ ςασ, φτιάξτε γιρλάντεσ με άνκθ λουλουδιϊν για να ςτολίςετε το
κουβοφκλιο του Επιταφίου. Υεράςτε ςτθ βελόνα τθν κλωςτι ςε μικοσ περίπου 2 μζτρα
κάνοντασ ζνα μεγάλο κόμπο ςτθν άκρθ τθσ. Υεράςτε με προςοχι ςτθν άκρθ τθσ βελόνασ ζνα ζνα
τα άνκθ και ςπρϊξτε τα μζχρι το τζλοσ τθσ κλωςτισ. Τταν ολοκλθρωκεί θ γιρλάντα ςασ, κόβετε
με ψαλιδάκι τθν κλωςτι που περίςςεψε και δζνετε ςφιχτά με κόμπο. Ξατόπιν τθν κρεμάτε ςτο
κουβοφκλιο ι τυλίγετε γφρω από τισ 4 κολϊνεσ του.
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Ψα αγόρια τθσ ςυντροφιάσ ςασ κατά τθ διάρκεια του ςτολιςμοφ μποροφν να ψάλλουν
τροπάρια από τα Εγκϊμια τθσ Πεγάλθσ Υαραςκευισ.
Υθγι: π. Ευάγγελοσ Παρκαντϊνθσ – Αυγερινόσ Γεωργόπουλοσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ψα Φυτά ςτθ Οατρεία τθσ
Εκκλθςίασ, ζκδοςθ Γραφείου Ρεότθτοσ Λ. Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, Ακινα 2006, φφλλο εργαςίασ 18

7. Υσιάφμξτμε «βάγια»! (έθιμξ σηρ Λετκάδαρ για σημ Κτπιακή σψμ Βαΐψμ)
Τλικά: 1 φφλλο φοίνικα (ανοιγμζνο ςτθ μζςθ) – Ρα είναι ϊριμο, δθλ. με κίτρινο χρϊμα

2 κλωνάρια δάφνθσ - 2 κλωνάρια δεντρολίβανου - 1 μικρό κομμάτι ςπάγγοσ - 1 εικόνα τθσ
Βαϊφόρου – Ψαλίδι - Χαρτοκόπτθσ (ξυράφι) - Χελοτζιπ
Κασαςκετή:

1. Ανοίγουμε ςτα δφο το φφλλο του φοίνικα και κρατάμε το 1 απ’ τα 2 κομμάτια.
2. Ξακαρίηουμε από τα φφλλα τουσ, ςτο κάτω μζροσ τουσ (2-3 εκ. από τθν άκρθ), τα κλωνάρια
τθσ δάφνθσ και του δεντρολίβανου.
3. Ψοποκετοφμε γφρω από το «φοινίκι» τθ δάφνθ και το δεντρολίβανο.
4. Δζνουμε όλα τα κλωνάρια μαηί, ςφιχτά, με ςπάγγο, ςτο κάτω μζροσ τουσ.
5. Πε το ψαλίδι κόβουμε ό,τι περιςςεφει ςτθν άκρθ από τα κλωνάρια, ϊςτε να καταλιγουν
ίςια και ομοιόμορφα.
6. Πε τον χαρτοκόπτθ χαράηουμε τθν εικόνα τθσ Βαϊοφόρου ςτο πάνω και ςτο κάτω μζροσ
τθσ, ςε πλάτοσ 4 εκ.
7. Υερνάμε τθν εικόνα ςτο «φοινίκι» -πρϊτα από τθν κάτω ςχιςμι και μετά από τθν πάνω, με
τζτοιο τρόπο, ϊςτε το «φοινίκι» να βρίςκεται πίςω από τθν εικόνα.
8. Χτερεϊνουμε τθν εικόνα ςτο «φοινίκι», βάηοντασ λίγο ςελοτζιπ ςτο πίςω μζροσ τθσ.
Ψο «βάι» είναι ζτοιμο. Πποροφμε να βάλουμε όλα τα βάγια μαηί ςε μια κόφα (ρθχό, πλατφ
καλάκι) και να τα πάμε ςτθν εκκλθςία από τον εςπερινό των Βαΐων, για να ευλογθκοφν από τον
ιερζα τθν επομζνθ.
Υθγι: Παρκαντϊνθσ – Γεωργόπουλοσ – Ηαμπζλθσ, Ψα Φυτά ςτθ Οατρεία τθσ Εκκλθςίασ, φφλλο εργαςίασ 25

8. Ζτμώμξτμε Λαζαπάκια!

Ψα Οαηαράκια είναι τα μικρά ςταφιδόψωμα, που ηυμϊνονται το Χάββατο του Οαηάρου, και
ζχουν ςυνικωσ «ανκρϊπινο» ςχιμα. Κυμάμαι τθ κεία μου τθ Οενιϊ να τα φτιάχνει κάκε χρόνο
το Υάςχα και να μασ λζει όλο περθφάνια: -Υαιδιά, ακοφςτε, εγϊ είμαι από νθςί, από μακρινό
νθςί από τθν Ξω και εμείσ ςτθν Ξω, παιδιά μου, το Χάββατο του Οαηάρου φτιάχνουμε τα
Οαηαράκια, ελάτε να ςασ μάκω πϊσ. Ζτςι ζμακα και εγϊ να φτιάχνω τα λαηαράκια κάκε χρόνο,
το Χάββατο του Οαηάρου και με αυτά τα ςταφιδοψωμάκια ςθμαίνει θ αρχι των προετοιμαςιϊν
του ςπιτιοφ μου για το Υάςχα!
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τςσασικά:












1 κιλό αλεφρι ςκλθρό ι 700 γρ. ςκλθρό και 300 γρ. μαλακό
1/2 φλ. Ηάχαρθ
1/2 φλ. Ελαιόλαδο
1+1/2 φλ. ςταφίδεσ ξανκζσ
1 φακελάκι μαγιά
4 κ. γλυκοφ κανζλα
1 φλ. γάλα χλιαρό (ίςωσ λίγο ακόμα)
1 κ. γλυκοφ αλάτι
χλιαρό νερό (για το προηφμι)
γαρφφαλλα ολόκλθρα για μάτια

Εκσέλεςη:

Φτιάχνουμε το προηφμι: Χε 1 φλ. χλιαρό νερό διαλφουμε τθ μαγιά και προςκζτουμε αλεφρι ϊςτε να
γίνει ζνασ πθχτόσ χυλόσ. Ψο ςκεπάηουμε με μεμβράνθ και το αφινουμε ςε ηεςτό μζροσ για 12 ϊρεσ.
Ξοςκινίηουμε ςε λεκάνθ το υπόλοιπο αλεφρι, προςκζτουμε το αλάτι, τθ ηάχαρθ και τθν κανζλα.
Ξάνουμε μία τρφπα ςτθ μζςθ και βάηουμε το προηφμι, το ελαιόλαδο, το χλιαρό γάλα και
αρχίηουμε να ηυμϊνουμε παίρνοντασ λίγο-λίγο αλεφρι από γφρω. Υροςκζτου τισ ςταφίδεσ και
ςυνεχίηουμε να ηυμϊνουμε να γίνει θ ηφμθ απαλι!
Φτιάχνουμε λαηαράκια (ανκρωπάκια) και τα αφινουμε να φουςκϊςουν ςε αντικολλθτικό χαρτί για
1 ϊρα.
Ψινουμε ςτουσ 190°c (πάνω κάτω) για 20′ το πολφ.
Παπαλλαγή: Πε τθν ίδια ηφμθ μποροφμε να φτιάξουμε καλακάκια και να τα γεμίςουμε με
κοπανιςμζνεσ ςταφίδεσ, κανζλα και γαρίφαλα, να τα βουτιξουμε ςτο ςουςάμι και αφοφ τα αφιςουμε
να φουςκϊςουν να τα ψιςουμε ςτο φοφρνο.
ημείψςη: Σ χρόνοσ ψθςίματοσ ίςωσ διαφζρει (ανάλογα με το μζγεκόσ τουσ), μόλισ

ροδίςουν είναι ζτοιμα (προςοχι να μθν καοφν)! Αφοφ φτιάξουμε τα Οαηαράκια και τουσ
δϊςουμε ςχιμα ανκρϊπου, βάηουμε τισ ςταφίδεσ για μάτια και ςτόμα.

9. Κασηφησικά Παιφμίδια για ση Μεγάλη Εβδξμάδα (βλ. εοξοσικό τλικό)
α. Ϋμα σανίδι ςση Μεγάλη Εβδξμάδα
β. Παιφμίδι μμήμηρ (memory): Η Μεγάλη Εβδξμάδα και σξ Πάςφα
γ. Υπάςειρ για μα θτμάμαι
δ. Σα ςύμβξλα σξτ Πάςφα
ε. Σξ ςαπακξςσιαμό μαρ σανίδι απφίζει!

τμοεπάςμασα:
«Υάςχα» ςθμαίνει πζραςμα: από τθν Αίγυπτο και τθ δουλεία του Φαραϊ ςτθ Γθ τθσ
Επαγγελίασ και τθν ελευκερία του Κεοφ!
Τπωσ τότε ελευκερϊκθκαν οι Λςραθλίτεσ, με παρόμοιο τρόπο ελευκερωνόμαςτε όλοι οι
βαπτιςμζνοι ςτο Τνομα του Χριςτοφ και περνάμε από τθν πνευματικι δουλεία τθσ
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αμαρτίασ και του διαβόλου ςτθν αλθκινι ελευκερία που μασ χάριςε ο Χριςτόσ με τθ
Χταφρωςθ και τθν Ανάςταςι Ψου: τθ ηωι κοντά Ψου!
Αυτό το Υάςχα γιορτάηουμε οι Χριςτιανοί και τισ άγιεσ αυτζσ θμζρεσ, αλλά και ςε κάκε
Κεία Οειτουργία!

Πηγέρ τλικξύ:

- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
- -, «Θ Ηωι Ψου, ηωι μασ». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ. Π.
Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2010.
- π. Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ, «Θ Πεγάλθ Εβδομάδα των Υακϊν και τθσ Ανάςταςθσ», Χυμβολι ςτα νζα
κατθχθτικά βοθκιματα του Γραφείου Ρεότθτοσ τθσ Λ. Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν (υπό ζκδοςθ)
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τμάμσηςη 28η
Ημεπξμημία: 11 – 12 Μαΐξτ 2013

Σπειρ μέπερ ξ Ιψμάρ ςσξ κήσξρ!
Σπειρ μέπερ ξ Φπιςσόρ ςσξμ Σάυξ!

σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθν ιςτορία του Υροφιτθ Λωνά
2. Ρα αναγνωρίςουν ςτθν τριιμερθ παραμονι του Λωνά ςτθν κοιλιά του καλάςςιου κιτουσ και
ςτθ καυμαςτι διάςωςι του τθν προτφπωςθ τθσ τριιμερθσ Ψαφισ και τθσ Ανάςταςθσ του
Χριςτοφ μασ
3. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν τα παιδιά ότι με τθν Ανάςταςι Ψου ο Χριςτόσ νίκθςε το κάνατο και
χάριςε ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ τθν αλθκινι ηωι κοντά Ψου.
4. Ρα κατανοιςουν ότι θ πίςτθ ςτθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ είναι το βαςικό χαρακτθριςτικό και
το πιο ουςιαςτικό ςτοιχείο τθσ Υίςτθσ μασ.
5. Ρα βεβαιωκοφν για τθν αλικεια του γεγονότοσ τθσ Αναςτάςεωσ, αφοφ κα τουσ ζχουν
απαντθκεί ςυνθκιςμζνεσ – χιλιοειπωμζνεσ ενςτάςεισ πολλϊν που ανά τουσ αιϊνεσ ζχουν
αμφιςβθτιςει το γεγονόσ τθσ Ανάςταςθσ του Χριςτοφ.
6. Ρα μποροφν να «διαβάηουν» τθν εικόνα τθσ Αναςτάςεωσ.
Αυήγηςη:
i. Ψο βιβλίο του Υροφιτθ Λωνά
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 340 - 347

ύμσξμα ςφόλια:
Σ ίδιοσ ο Χριςτόσ, μιλϊντασ ςτουσ γραμματείσ και τουσ Φαριςαίουσ, αναφζρκθκε ςτθν
ιςτορία του Υροφιτθ Λωνά και τθν χαρακτιριςε ςθμάδι («ςθμείον») τθσ Ανάςταςισ Ψου.
Διθγείται ο ευαγγελιςτισ Πατκαίοσ ςχετικά (Πατκ. ιβϋ 38-41):
«Ψότε μερικοί γραμματείσ και Φαριςαίοι του είπαν: “Διδάςκαλε, κζλουμε ν’ αποδείξεισ μ’
ζνα καυματουργικό ςθμάδι τθν αποςτολι ςου”. Ξι αυτόσ τουσ αποκρίκθκε: “Πια γενιά άπιςτθ
και πονθρι ηθτάει να δει καυματουργικό ςθμάδι! Πα δεν κα τθσ δοκεί άλλο ςθμάδι παρά μόνο
το ςθμάδι του προφιτθ Λωνά. Τπωσ δθλαδι ο προφιτθσ Λωνάσ ιταν τρεισ μζρεσ και τρεισ νφχτεσ
ςτθν κοιλιά του κιτουσ, ζτςι κα είναι κι ο Ωιόσ του Ανκρϊπου μζςα ςτθ γθ τρεισ μζρεσ και τρεισ
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νφχτεσ. Σι κάτοικοι τθσ Ρινευι κ’ αναςτθκοφν ςτθν τελικι κρίςθ μαηί με τθ γενιά αυτι και κα τθν
κατθγοριςουν, γιατί εκείνοι μετάνοιωςαν όταν άκουςαν το κιρυγμα του Λωνά. Ξι όμωσ εδϊ
υπάρχει κάπιοιοσ μεγαλφτεροσ από τον Λωνά”».
Χτθν ιςτορία του Υροφιτθ Λωνά αξίηει να προςζξουμε ακόμθ:
α) τθν αγάπθ και το ενδιαφζρον του Κεοφ για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, ακόμθ κι αυτοφσ
που βρίςκονται μακριά Ψου
β) τθν ολοπρόκυμθ μετάνοια των Ρινευιτϊν, μόλισ άκουςαν το μινυμα που τουσ ζςτελνε
ο Κεόσ μζςω του Λωνά
γ) τισ διαμαρτυρίεσ του Λωνά, επειδι ςϊκθκαν οι αμαρτωλοί και τθν παιδαγωγικι
απάντθςθ του Κεοφ (το περιςτατικό με τθν κολοκφνκθ)
Θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ είναι απαρχι και προάγγελοσ τθσ ανάςταςθσ όχι μόνο των
ανκρϊπινων ψυχϊν, αλλά και των ςωμάτων. Σ ίδιοσ, ςε μια από τισ εμφανίςεισ Ψου, δείπνθςε
με τουσ μακθτζσ, για να τουσ διαβεβαιϊςει ότι δεν είναι φάνταςμα, αλλά αναςτικθκε μετά
ςϊματοσ. Για τον ίδιο λόγο ζγινε και θ ψθλάφθςι Ψου από τον Κωμά. Θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ
καταλφει το ςτοιχείο τθσ φκοράσ και του κανάτου, που είχε ειςβάλει ςτον κόςμο με τθν πτϊςθ
του Αδάμ και γίνεται αφετθρία τθσ ανακαίνιςθσ του κόςμου και τθσ φλθσ.
Θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ είναι ο κρίαμβοσ τθσ Ηωισ πάνω ςτον διάβολο, τθν αμαρτία, τον
κάνατο. Είναι θ εκπλιρωςθ τθσ υπόςχεςθσ ςτουσ Υρωτοπλάςτουσ για τθν τελικι νίκθ του Κεοφ
ενάντια ςτον αίτιο τθσ φκοράσ.
Είναι το πιο χαρμόςυνο μινυμα που ακοφςτθκε ποτζ ςτον κόςμο. Ψο κανατθφόρο κεντρί
του κανάτου ςυντρίβεται και ανοίγεται θ δυνατότθτα αιϊνιασ Ηωισ για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ
και αφκαρςίασ για όλθ τθ Δθμιουργία.
Σ κάνατοσ ζτςι μεταβλικθκε για τον πιςτό άνκρωπο ςε ζναν πρόςκαιρο φπνο, μζχρι να
«ξυπνιςει» ςτθν αιϊνια Βαςιλεία του Κεοφ. Ππορεί οι άνκρωποι ςιμερα να πεκαίνουν, αλλά θ
νίκθ τθσ φκοράσ δεν είναι οριςτικι. Αντίκετα, όςοι ανταποκρίνονται ςτο κάλεςμα του Χριςτοφ
και ςυμμετζχουν ςτθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ Ψου, μπολιάηονται με τθ δυναμικι τθσ Ανάςταςθσ.
Θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ αμφιςβθτικθκε από πολλοφσ διαχρονικά ωσ ιςτορικό γεγονόσ.
Τμωσ ςειρά τεκμθρίων και το μαρτφριο των Αποςτόλων επιβεβαιϊνουν τθν αλικεια του
γεγονότοσ.
Θ Ανάςταςθ είναι το ςπουδαιότερο γεγονόσ τθσ ηωισ του Χριςτοφ – ςτακμόσ για τθν
ςωτθρία ςφμπαντοσ κόςμου. Είναι το κζντρο του κθρφγματοσ των Αποςτόλων και ο λόγοσ
φπαρξισ Ψθσ: να υπάρχει ανοιχτι θ δυνατότθτα ςυν-ανάςταςθσ για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ.
Θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ είναι απαρχι και προάγγελοσ τθσ ανάςταςθσ όχι μόνο των
ανκρϊπινων ψυχϊν, αλλά και των ςωμάτων. Σ ίδιοσ, ςε μια από τισ εμφανίςεισ Ψου, δείπνθςε
με τουσ μακθτζσ, για να τουσ διαβεβαιϊςει ότι δεν είναι φάνταςμα, αλλά αναςτικθκε μετά
ςϊματοσ. Για τον ίδιο λόγο ζγινε και θ ψθλάφθςι Ψου από τον Κωμά. Θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ
καταλφει το ςτοιχείο τθσ φκοράσ και του κανάτου, που είχε ειςβάλει ςτον κόςμο με τθν πτϊςθ
του Αδάμ και γίνεται αφετθρία τθσ ανακαίνιςθσ του κόςμου και τθσ φλθσ.
Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
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1. Ψι ςχζςθ ζχει θ ιςτορία του Λωνά με τα Υάκθ και τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ;
2. Υϊσ κρίνετε τθ ςτάςθ του Λωνά: α. απζναντι ςτθν εντολι του Κεοφ να πάει ςτθ Ρινευι και
να κθρφξει το λόγο Ψου; β. απζναντι ςτθ ματαίωςθ τθσ καταςτροφισ τθσ Ρινευι, μετά τθ
μετάνοια του βαςιλιά και των άλλων κατοίκων τθσ;
3. Γιατί ο Χριςτόσ ονομάηεται «νζοσ Αδάμ»;
4. Υρόςφατα παρουςιάςτθκε ζρευνα του Υαν. Ακθνϊν, απ’ τθν οποία μεταξφ άλλων
προζκυπτε ότι μόνο το 19% των ερωτθκζντων πιςτεφει ςτθν ανάςταςθ των νεκρϊν. Εςείσ τι λζτε,
υπάρχει ανάςταςθ των νεκρϊν; Χυηθτείςτε τα επιχειριματα υπζρ τθσ κετικισ και υπζρ τθσ
αρνθτικισ απάντθςθσ. Υοια είναι θ πίςτθ τθσ Εκκλθςίασ γι’ αυτό το κζμα;
5. Πε τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ νικικθκε ο κάνατοσ και ανοίχτθκε θ δυνατότθτα τθσ
αιϊνιασ ηωισ για τουσ ανκρϊπουσ. Για τουσ άνκρωπουσ που είχαν πεκάνει μζχρι τθν Ανάςταςθ
του Χριςτοφ δεν υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα;
6. Σ Χριςτόσ, όπωσ ομολογοφμε ςτο «Χφμβολο τθσ Υίςτεωσ», αναςτικθκε τθν τρίτθ θμζρα
«κατά τασ Γραφάσ». Δθλαδι ςφμφωνα με όςα ιταν γραμμζνα ςτθν Αγία Γραφι (Υαλαιά
Διακικθ), όςα είχαν πει οι Υροφιτεσ. Ψο πρωΐ του Πεγ. Χαββάτου, ςτθν «Υρϊτθ Ανάςταςθ»,
διαβάηονται ςτουσ ναοφσ αναγνϊςματα που παραπζμπουν ςτθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ.
Αναηθτείςτε τα ςτο «Ψριϊδιο» (ι, ςε νεοελλθνικι απόδοςθ, ςτο «Υροφθτολόγιον, από τισ
εκδόςεισ τθσ «Ελλθνικισ Βιβλικισ Εταιρείασ») και εξθγείςτε πϊσ ςυνδζεται το κακζνα με τθν
Ανάςταςθ του Χριςτοφ. Κα ζχετε βρει ζτςι τισ «προτυπϊςεισ» τθσ Ανάςταςθσ ςτθν Υαλαιά
Διακικθ.
7. Πελετιςτε τθν ορκόδοξθ εικόνα τθσ Αναςτάςεωσ. Ψι βλζπετε; Χυηθτείςτε για κακζνα από
τα πρόςωπα και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ εικόνασ.

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν τόν ‘Εσταυρωμένον·
ἠγέρθη· οὐκ ἔστιν ᾧδε·
ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν»

«Ηθτάτε τον Λθςοφ το Ραηαρθνό, τον Εςταυρωμζνο.
Αναςτικθκε! Δε βρίςκεται είναι εδϊ!
Ρα, ο τόποσ όπου Ψον είχαν βάλει...» (Πκ. 16, 6)
«Αδελφοί, ςασ κυμίηω το χαρμόςυνο μινυμα που ςασ ζφερα με το κιρυγμά μου. Αυτό το
μινυμα το δεχτικατε, ς’ αυτό παραμείνατε ςτακεροί, μ’ αυτό καικ ςϊηεςτε, αν βζβαια μζνετε
προςκολλθμζνοι ς’ αυτό, όπωσ ακριβϊσ ςασ το κιρυξα –εκτόσ αν μάταια πιςτζψατε.
Χασ παρζδωςα τθ διδαςκαλία που είχα κι εγϊ παραλάβει και που ζχει πρωταρχικι ςθμαςία:
ότι δθλαδι ο Χριςτόσ πζκανε, ςφμφωνα με τισ Γραφζσ, για τισ αμαρτίεσ μασ. Ττι ενταφιάςτθκε
και ότι, ςφμφωνα με τισ Γραφζσ, αναςτικθκε τθν τρίτθ θμζρα και ότι εμφανίςτθκε ςτον Ξθφά
(δθλ. τον Υζτρο), ζπειτα ςτουσ Δϊδεκα. Ζπειτα εμφανίςτθκε ςε περιςςότερουσ από
πεντακόςιουσ αδερφοφσ ςυγχρόνωσ, από τουσ οποίουσ μερικοί πζκαναν, οι περιςςότεροι όμωσ
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είναι ακόμα ςτθ ηωι. Ζπειτα εμφανίςτθκε ςτον Λάκωβο, ζπειτα ςε όλουσ τουσ αποςτόλουσ.
Ψελευταία από όλουσ εμφανίςτθκε και ς’ εμζνα ςαν ςε ζκτρωμα……
Είτε εγϊ, λοιπόν, είτε εκείνοι (οι άλλοι Απόςτολοι) αυτά κθρφττουμε και αυτά πιςτζψατε. Αν
όμωσ κθρφττουμε ότι ο Χριςτόσ ζχει αναςτθκεί, πϊσ μερικοί ανάμεςά ςασ ιςχυρίηονται ότι δεν
υπάρχει ανάςταςθ νεκρϊν;
Αν δεν υπάρχει ανάςταςθ νεκρϊν, τότε οφτε ο Χριςτόσ ζχει αναςτθκεί. Ξαι αν ο Χριςτόσ δεν
ζχει αναςτθκεί, τότε το κιρυγμά μασ είναι χωρίσ νόθμα, το ίδιο και θ πίςτθ ςασ. Ξι ακόμα
παρουςιαηόμαςτε ψευδομάρτυρεσ απζναντι ςτον Κεό, αφοφ είπαμε γι’ αυτόν ότι ανζςτθςε τον
Χριςτό ενϊ δεν τον ανζςτθςε, αν βζβαια δεχτεί κανείσ πωσ οι νεκροί δεν αναςταίνονται. Γιατί αν
οι νεκροί δεν αναςταίνονται, τότε οφτε ο Χριςτόσ ζχει αναςτθκεί. Ξι αν ο Χριςτόσ δεν ζχει
αναςτθκεί, θ πίςτθ ςασ είναι χωρίσ περιεχόμενο.
Ηείτε ακόμα μζςα ςτισ αμαρτίεσ ςασ. Υρζπει επίςθσ να ςυμπεράνει κανείσ ότι και οι
Χριςτιανοί που πεκαίνουν ζχουν χακεί. Αν θ χριςτιανικι ελπίδα μασ περιορίηεται μόνο ς’ αυτι
τθ ηωι, τότε είμαςτε οι πιο αξιοκρινθτοι απ’ όλουσ τουσ ανκρϊπουσ.
Θ αλικεια όμωσ είναι πωσ ο Χριςτόσ ζχει αναςτθκεί, κάνοντασ τθν αρχι για τθν ανάςταςθ
όλων των νεκρϊν. Γιατί, όπωσ ο κάνατοσ ιρκε ςτον κόςμο από ζναν άνκρωπο, ζτςι από ζναν
άνκρωπο ιρκε και θ ανάςταςθ των νεκρϊν. Τπωσ πεκαίνουν όλοι εξαιτίασ τθσ ςυγγζνειασ με τον
Αδάμ, ζτςι, χάρθ ςτθ ςυγγζνεια με τον Χριςτό, όλοι κα ξαναπάρουν ηωι. Σ κακζνασ με τθ ςειρά
του: πρϊτοσ αναςτικθκε ο Χριςτόσ, ζπειτα κ’ αναςτθκοφν όςοι είναι δικοί του, τθν θμζρα τθσ
παρουςίασ του».
(Υροσ Ξορινκίουσ Αϋ Επιςτολι 15, 1-23)
Παπάλληλα κείμεμα:
Η εικόμα σηρ Αμάςσαςηρ σξτ Κτπίξτ

Θ «λαμπροφόροσ» Ανάςταςθ του Χριςτοφ είναι θ μεγαλφτερθ γιορτι τθσ Σρκόδοξθσ
Εκκλθςίασ. Είναι θ θμζρα τθσ απόλυτθσ χαράσ, γιατί με τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ νικικθκε ο
κάνατοσ. Είναι κινθτι γιορτι (και μάλιςτα θ βάςθ υπολογιςμοφ όλων των κινθτϊν γιορτϊν του
ζτουσ) και γιορτάηεται τθν Ξυριακι του Υάςχα, δθλ. τθν πρϊτθ Ξυριακι μετά τθν πανςζλθνο τθσ
εαρινισ ιςθμερίασ (εκτόσ αν ςυμπζςει με το Εβραϊκό Υάςχα, οπότε μετατίκεται ςτθν επόμενθ
Ξυριακι).
Ξανείσ Ευαγγελιςτισ δεν περιγράφει αυτό κακαυτό το γεγονόσ τθσ Αναςτάςεωσ, όλοι όμωσ
αναφζρονται ςτα γεγονότα τθσ πρϊτθσ θμζρασ μετά από αυτιν (Πτκ. 28, 1-15· Πρκ. 16, 1-13·
Οκ. 24, 1-12· Λω. 20, 1-18).
Χτθν εικόνα τθσ Ανάςταςθσ, ανάμεςα ςε απότομουσ βράχουσ ανοίγεται ο ςκοτεινόσ Άδθσ,
όπου κατζβθκε ο Χριςτόσ για να κθρφξει τθ ςωτθρία ςτουσ νεκροφσ. Σ Άδθσ δεν είναι, βζβαια,
κάποιοσ τόποσ, αλλά μια πνευματικι κατάςταςθ. Ωςτόςο, θ εικονογραφία χρθςιμοποιεί
ςυμβολιςμοφσ και προςωποποιιςεισ για να μασ μεταδϊςει με τρόπο ηωντανό και παραςτατικό
μεγάλεσ αλικειεσ τθσ πίςτθσ μασ. Χτθ μζςθ και πάνω από το ςπιλαιο βρίςκεται ο Χριςτόσ,
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ολόλαμπροσ, μζςα ςτθ δόξα Ψου και με λευκά ροφχα. Ζχει τθ κριαμβευτικι όψθ του νικθτι του
κανάτου.
Πε τα δυο του χζρια κρατά τον Αδάμ και τθν Εφα και τουσ βγάηει από τουσ τάφουσ, ωσ
εκπροςϊπουσ όλων των ανκρϊπων, τουσ οποίουσ γλίτωςε από το κάνατο με τθν Ανάςταςι Ψου.
Ψα χζρια του και τα πόδια του ζχουν τα ςθμάδια του πάκουσ.
Υίςω από τον Αδάμ και τθν Εφα βρίςκονται οι δίκαιοι και οι προφθτζσ τθσ Υαλαιάσ
Διακικθσ: ο δίκαιοσ Άβελ, που ζγινε τφποσ του Χριςτοφ με τθν άδικθ κυςία Ψου· οι βαςιλιάδεσ
Δαβίδ και Χολομϊν με τα ςτζμματά τουσ· ο Λωάννθσ ο Υρόδρομοσ, που προπορεφκθκε του
Χριςτοφ και ςτον Άδθ -όπωσ είχε γεννθκεί 6 μινεσ πριν τον Χριςτό, ζτςι και πζκανε 6 μινεσ
νωρίτερα, για να προετοιμάςει τουσ νεκροφσ για τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ.
Χτα πόδια του Χριςτοφ βρίςκονται οι δφο κφρεσ του Άδθ πεςμζνεσ κάτω και με ςπαςμζνεσ
τισ κλειδαριζσ τουσ, και κάτω από αυτζσ αλυςςοδεμζνοσ και νικθμζνοσ ο Άδθσ.
Χτο πάνω μζροσ τθσ εικόνασ ζνασ Άγγελοσ κρατάει τα ςφμβολα του Υάκουσ, δθλ. τον Χταυρό,
τον Χπόγγο, τθ Οόγχθ, το δοχείο με το ξφδι, τα καρφιά, για να μασ υπενκυμίςει ότι τθσ
αναςτάςιμθσ χαράσ προθγικθκε θ ςταυρικι κυςία του Κεανκρϊπου.
Ωπάρχει, βζβαια, και θ δυτικότροπθ εικόνα τθσ Ανάςταςθσ, που εικονίηει τον Χριςτό
κριαμβευτι να υψϊνεται πάνω από το κενό Πνθμείο. Φοράει λευκά, λαμπερά ενδφματα και
κρατάει το αναςτάςιμο λάβαρο, ςφμβολο τθσ νίκθσ, ςτο δεξί χζρι Ψου.
Σι Φωμαίοι ςτρατιϊτεσ πζφτουν ςτο ζδαφοσ ξαφνιαςμζνοι και καμπωμζνοι από τθ λάμψθ
του Αναςτθμζνου Χριςτοφ, προςπακϊντασ με τα χζρια τουσ να… προςτατζψουν τα μάτια τουσ
από το εκτυφλωτικό -για τουσ αγφμναςτουσ πνευματικά οφκαλμοφσ- φωσ τθσ Αναςτάςεωσ.
Χυχνά εικονίηονται ζνασ ι δφο Άγγελοι, να κυλοφν τον Οίκο που ςφράγιηε τον Υανάγιο Ψάφο.
Υαρόλο που θ παράςταςθ αυτι ζχει επικρατιςει ςτθν Επτανθςιακι αγιογραφία –ςτθ
Οευκάδα μετά τα τζλθ του 18ο αι.- λόγω των κακολικϊν επιρροϊν, θ Σρκόδοξθ Εκκλθςία δεν
μπορεί να τθν αποδεχτεί, αφοφ το υπερφυςικό και υπζρλογο γεγονόσ τθσ Αναςτάςεωσ κανείσ
άνκρωποσ δεν αξιϊκθκε να παρακολουκιςει, οφτε καν αυτοί οι ςτρατιϊτεσ τθσ κουςτωδίασ του
Υιλάτου.
Η αμάςσαςη σξτ γιξτ σηρ ψμαμίσιδαρ

Κυμόμαςτε όλοι τθν ιςτορία του προφιτθ Θλία, ο οποίοσ είπε ςτον βαςιλιά Αχαάβ ότι ο
Κεόσ δεν ιταν κακόλου ευχαριςτθμζνοσ μαηί του και ότι τον περίμεναν μεγάλα βάςανα, εξαιτίασ
τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ γυναίκασ του Λεηάβελ. Γι’ αυτό και είχε πζςει ςτθν Λουδαία μεγάλθ
ξθραςία. Σ Αχαάβ οργίςτθκε με τον προφιτθ και διζταξε να τον ςκοτϊςουν.
Σ Κεόσ είπε ςτον Θλία να πορευκεί ςτθν Χαρεφκά τθσ Χιδωνίασ και να κατοικιςει εκεί και
Αυτόσ κα του ςτείλει μια γυναίκα χιρα να τον περιποιθκεί. Ζφκαςε λοιπόν ο Θλίασ ςτθν πφλθ
τθσ Χαρεφκά κι εκεί ςυνάντθςε γυναίκα χιρα που μάηευε ξφλα. Σ Θλίασ τθσ είπε: -Δοσ μου λίγο
νερό να πιω. Ξαι του ζδωςε. Κα ζρκω ςτο ςπίτι ςου να μου δϊςεισ ψωμί. Θ γυναίκα του είπε: Ηει Ξφριοσ ο Κεόσ ςου, αλλά μια φοφχτα αλεφρι ζχω ςτο ςταμνί και λίγο λάδι ςτο μπουκάλι.
Ιρκα να μαηζψω λίγα ξφλα, ίςα για να μαγειρζψω για τα παιδιά μου. Ρομίηω ότι με τόςθ πείνα
που ζχει πζςει, κα φάμε και αυτι κα είναι θ τελευταία φορά. Ξαι ο Θλίασ τθσ είπε: - Άκουςε
αυτό που κα ςου πω. Φτιάξε μου και μζνα να φάω και να ξζρεισ πωσ ο Κεόσ δεν κα αφιςει το
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ςταμνί ςου να τελειϊςει από αλεφρι και το μπουκάλι από λάδι, μζχρισ ότου αρχίςει πάλι να
βρζχει. Ξι ζτςι ζγινε, όπωσ είπε ο Θλίασ.
Πετά απ’ αυτό το γεγονόσ κάποια ςτιγμι αρρϊςτθςε ο γιοσ τθσ χιρασ. Ξαι θ αρρϊςτια ιταν
ςοβαρι, ϊςτε πζκανε. Ξαι είπε θ χιρα τότε ςτον προφιτθ: - Γιατί άνκρωπε του Κεοφ, ιρκεσ ςτο
ςπίτι μου; Για να κυμθκεί ο Κεόσ τισ αμαρτίεσ μου και να κανατϊςει το γιο μου; Ξαι είπε ο Θλίασ
ςτθ γυναίκα: -Δοσ μου το γιο ςου. Ψον πιρε και τον κουβάλθςε ςτον επάνω όροφο και τον
ξάπλωςε ςτο κρεβάτι του. Ξαι προςευχικθκε ςτο Κεό ηθτϊντασ Ψου να ξαναδϊςει τθ ηωι ςτο
γιο τθσ χιρασ. Φφςθξε τρεισ φορζσ ςτο ςτόμα του παιδιοφ και το παιδί αναςτικθκε! Ξαι το
παρζδωςε ςτθ μθτζρα του λζγοντασ ότι ηει το παιδί ςου!
Ξαι θ χιρα δόξαςε το Κεό και είπε ςτον Θλία: - Ξατάλαβα ότι είςαι άνκρωποσ του Κεοφ και θ
φωνι του Ξυρίου είναι αλθκινι ςτο ςτόμα ςου! Ξαι δόξαςε πάλι το Κεό, το νικθτι του κανάτου!
(Βλζπε αναλυτικότερα Γ’ Βαςιλειϊν, κεφάλαια 16-17)
Ο Εοίςκξοξρ Διξκλείαρ Κάλλιςσξρ Ware για σημ Αμάςσαςη, σξ θάμασξ και ση
μέλλξτςα ζψή:

«Ασ φανταςτοφμε τθν ανκρϊπινθ φπαρξθ ωσ ζνα βιβλίο. Σι περιςςότεροι άνκρωποι
κεωροφν τθν παροφςα ηωι ωσ το κφριο κζμα, ενϊ τθ μζλλουςα – αν όντωσ πιςτεφουν ότι
υπάρχει- τθ κεωροφν το πολφ ωσ ζνα παράρτθμα του βιβλίου. Θ γνιςια όμωσ χριςτιανικι πίςτθ
είναι ακριβϊσ θ αντίκετθ. Θ παροφςα ηωι είναι ο πρόλογοσ, θ ειςαγωγι, ενϊ θ μζλλουςα ηωι
είναι αυτι που αποτελεί το κφριο κζμα. Θ ςτιγμι του κανάτου δεν υποδθλϊνει το τζλοσ του
βιβλίου αλλά τθν αρχι του πρϊτου κεφαλαίου».
Διιγθςθ για κάποιο καφμα που ζγινε ςτο ςπιλαιο κάποιο Υάςχα. Από το βιβλίο «Υατερικόν
των Χπθλαίων του Ξιζβου», εκδ. Λ. Π. Υαρακλιτου
Ψο 1463 αρχιμανδρίτθσ τθσ μονισ των Χπθλαίων ιταν ο μακάριοσ Ρικόλαοσ. Ανιμερα το
Υάςχα εκείνθσ τθσ χρονιάσ, τθν θμζρα που όλοι οι χριςτιανοί εόρταηαν «κανάτου τθν νζκρωςιν»
και «άδου τθν κακαίρεςθ», ζνασ από τουσ πατζρεσ τθσ μονισ, ο ευλαβισ και ενάρετοσ
ιερομόναχοσ Διονφςιοσ Χτζπα, μπικε ςτο ςπιλαιο του οςίου Αντωνίου, για να κυμιάςει τα
ςεπτά ςκθνϊματα των κεκοιμθμζνων αγίων. Ψον ακολουκοφςαν και μερικοί άλλοι αδελφοί, με
αναμμζνεσ λαμπάδεσ. Χαν ζφταςε ςτον τόπο όπου παλαιά ιταν θ τράπεηα των ςπθλαιωτϊν
μοναχϊν, ο μακάριοσ Διονφςιοσ κφμιαςε τα άγια Οείψανα και φϊναξε ευφρόςυνα:
-Άγιοι πατζρεσ και αδελφοί! «Αυτι θ κλθτι και αγία θμζρα..., πανιγυρθσ εςτί πανθγφρεων»!
Χριςτόσ ανζςτθ!
Ψθν ίδια ςτιγμι - ω του καφματοσ! - όλα τ' άφκορα οςιακά ςκθνϊματα, αναςικωςαν ελαφρά
τα κεφάλια και αποκρίκθκαν με μιαν απόκοςμθ, βροντερι φωνι:
- Αλθκϊσ ανζςτθ!
Πε φρίκθ ο κεοφιλισ Διονφςιοσ και οι ςυνοδοί του, ζτρεξαν και γνωςτοποίθςαν το
καυμαςτό γεγονόσ ςτον θγοφμενο Ρικόλαο και τουσ λοιποφσ πατζρεσ, για να δοξάςουν τον
αναςτάντα Ξφριο και τουσ αγιαςμζνουσ δοφλουσ Ψου.
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Διδαφή αοό σξ γέπξμσα Πξπυύπιξ: «Σι είμαι ςσ' αλήθεια Πάςφα;»
Ἀντί ἄλλης Πασχάλιας εὐχῆς θά σᾶς μεταφέρω τά χαρμόσυνα ἀναστάσιμα βιώματα τοῦ
μακαριστοῦ γέροντα Πορφύριου, ὅπως τά ἔζησα μία Σρίτη της Διακαινησίμου στό κελάκι του. Πῆγα
νά τον δω σάν γιατρός. Μετά τήν καρδιολογική ἐξέταση καί τό συνηθισμένο καρδιογράφημα, μέ
παρακάλεσε νά μήν φύγω. Κάθισα στό σκαμνάκι κοντά στό κρεβάτι του.
Ἔλαμπε ἀπό χαρά τό πρόσωπό του. Μέ ρώτησε:
-Ξέρεις τό τροπάριο πού λέει "Θανάτου ἐορτάζομεν νέκρωσιν...";
-Ναί, γέροντα, τό ξέρω.
-Πές το!
Ἄρχισα γρήγορα-γρήγορα. "Θανάτου ἐορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτής,
τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιο, τόν μόνον εὐλογητόν τῶν πατέρων Θεόν
καί ὑπερένδοξον".
-Σό κατάλαβες;
-Ἀσφαλῶς τό κατάλαβα.
Νόμισα πώς μέ ρωτάει γιά τήν ἑρμηνεία του. Ἔκανε μία ἀπότομη κίνηση τοῦ χεριοῦ του καί μοῦ
εἶπε:
-Σίποτε δέν κατάλαβες βρέ Γιωργάκη! Ἐσύ τό εἶπες σάν βιαστικός ψάλτης... Ἄκου τί φοβερά
πράγματα λέει αὐτό τό τροπάριο. Ὁ Φριστός μέ τήν Ἀνάστασή Σου δέν μᾶς πέρασε ἀπέναντι ἀπό
ἕνα ποτάμι, ἀπό ἕνα ρῆγμα γής, ἀπό μία διώρυγα, ἀπό μία λίμνη ἤ ἀπό τήν Ἐρυθρά θάλασσα. Μᾶς
πέρασε ἀπέναντι ἀπό ἕνα χάος, ἀπό μία ἄβυσσο, πού ἦταν ἀδύνατο νά τήν περάσει ὁ ἄνθρωπος
μόνος. Αἰῶνες περίμενε αὐτό τό πέρασμα, αὐτό τό Πάσχα. Ὁ Φριστός μᾶς πέρασε ἀπό τόν θάνατο,
στή Ζωή. Γι' αὐτό σήμερα "Θανάτου ἐορτάζομεν νέκρωσιν, ἅδου τήν καθαίρεσιν". Φάθηκε ὁ θάνατος.
Σό κατάλαβες; ήμερα γιορτάζουμε τήν "ἀπαρχή" τῆς "ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου" ζωῆς κοντά Σου.
Μίλαγε μέ ἐνθουσιασμό καί βεβαιότητα. υγκινήθηκε. ιώπησε λίγο καί συνέχισε πιό δυνατά:
-Σώρα δέν ὑπάρχει χάος, θάνατος καί νέκρωση, Ἅδης. Σώρα ὅλα χαρά, χάρις καί Ἀνάσταση τοῦ
Φριστοῦ μας. Ἀναστήθηκε μαζί Σου ἡ ἀνθρώπινη φύση. Σώρα μποροῦμε καί μεῖς νά ἀναστηθοῦμε,
νά ζήσουμε αἰώνια κοντά Σου... Σί εὐτυχία ἡ Ἀνάσταση! "Καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον". Ἔχεις
δεῖ τά κατσικάκια τώρα τήν ἄνοιξη νά χοροπηδοῦν πάνω στό γρασίδι, νά τρῶνε λίγο ἀπό τή μάνα
τους καί νά χοροπηδοῦν ξανά; Αὐτό εἶναι τό σκίρτημα, τό χοροπήδημα. Ἔτσι ἔπρεπε κι ἐμεῖς νά
χοροπηδοῦμε ἀπό χαρά ἀνείπωτη γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί τήν δική μας.
Διέκοψε πάλι τό λόγο του. Ἀνέπνεα μία εὐφρόσυνη ἀτμόσφαιρα.
-Μπορῶ νά σού δώσω μία συμβουλή? συνέχισε. έ κάθε θλίψη σου, σέ κάθε ἀποτυχία σου νά
συγκεντρώνεσαι μισό λεφτό στόν ἑαυτό σου καί νά λές ἀργά-ἀργά αὐτό τό τροπάριο.
Θά βλέπεις ὅτι τό μεγαλύτερο πράγμα στή ζωή σου -καί στή ζωή τοῦ κόσμου ὅλου- ἔγινε. Ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Φριστοῦ, ἡ σωτηρία μας. Καί θά συνειδητοποιεῖς ὅτι ἡ ἀναποδιά πού σου συμβαίνει
εἶναι πολύ μικρή γιά νά χαλάσει τή διάθεσή σου.
Μοῦ 'σφίξε τό χέρι λέγοντας:
-οῦ εὔχομαι νά "σκιρτᾶς" ἀπό χαρά, κοιτάζοντας πίσω σου τό χάος ἀπό τό ὁποῖο μᾶς πέρασε ὁ
Ἀναστᾶς Κύριος, "ὁ μόνος εὐλογητός τῶν Πατέρων"... Χάλε τώρα καί τό "Φριστός Ἀνέστη".
Ὑστερόγραφο δικό μου: «Ἀληθῶς Ἀνέστη!!!»
(Υθγι: Γεϊργιοσ Υαπαηάχοσ, κακ. Λατρικισ, «Ψι είναι ςτ' αλικεια Υάςχα;», περ. Χφναξθ, Υάςχα 1994 –
Αναδθμοςίευςθ: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/04/blog-post_4720.html)
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Εοξοσικό τλικό:
-Η Οπθόδξνη Εικόμα σηρ Αμάςσαςηρ σξτ Κτπίξτ
(Υροτιμότερθ θ εικόνα τθσ Ανάςταςθσ από το 12ορτο τθσ Λ. Π. Χταυρονικιτα, ζργο
Κεοφάνουσ του Ξρθτόσ).
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Ο Προφιτθσ Λωνάσ» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά:
Σρκόδοξεσ Χριςτιανικζσ Ψαινίεσ) ςτο ςφνδεςμο:
http://www.youtube.com/watch?v=j5yBGI_k5Tk&feature=related
-Ακόμθ αφορμζσ ςυηιτθςθσ μποροφν να δϊςουν οι παρουςιάςεισ:
-«Θ Ανάςταςθ»

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Βάυξτμε Παςφαλιμά ατγά!
Σδθγίεσ για το βάψιμο από τθ Βζφα Αλεξιάδου
Χφμφωνα με τθν ελλθνικι παράδοςθ, τα παςχαλινά αυγά βάφονται κόκκινα και διακοςμοφνται με
μικρζσ αυτοκόλλθτεσ παςχαλινζσ ηωγραφιζσ. Υαλιότερα, όταν οι ηωγραφιζσ δεν υπιρχαν, οι νοικοκυρζσ
διακοςμοφςαν τ' αυγά με μικρά φυλλαράκια από διάφορα φυτά, που τα ςτερζωναν επάνω ςτ' αυγά,
πριν τα βάψουν, τυλίγοντασ και δζνοντασ τα ζνα-ζνα ςε τοφλι.
Μάκετε τα πάντα για τθν προετοιμαςία :
Χιμερα τα ζκιμα των διάφορων λαϊν μεταφζρονται από χϊρα ςε χϊρα και είναι φυςικό να
οικειοποιοφμαςτε ςυχνά διάφορα ξζνα ωραία ζκιμα. Είναι όμορφα τα πολφχρωμα αυγά, που
ςυνθκίηουμε να βάφουμε ςιμερα. Ψα κόκκινα όμωσ είναι τα κατ' εξοχιν παραδοςιακά ελλθνικά αυγά
του Υάςχα.
Επειδι μερικά από τ' αυγά ςπάηουν κατά το βράςιμο, είναι προτιμότερο να τα βράςετε πρϊτα ςε
νερό. Βάλτε τα μαηί με το νερό ςτθ φωτιά, και όταν το νερό αρχίςει να βράηει, χαμθλϊςτε τθ φωτιά
τόςο, ϊςτε τ' αυγά να ςιγοβράηουν. Χιγοβράςτε τα 10'. Υάρτε τα από το νερό με τρυπθτι κουτάλα λίγαλίγα και βυκίςτε τα μζςα ςτθ βαφι, που ετοιμάςατε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ, που αναγράφονται ςτο
φακελάκι τθσ.
Χιγοβράςτε τ' αυγά άλλα 3'-5'. Π' αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε επιλογι και να βάψετε μόνο τα
γερά αυγά.
Ψα ςπαςμζνα είναι καλφτερα να τ' αφιςετε λευκά και να τα ςτολίςετε με μικρά παςχαλινά
αυτοκόλλθτα ι να τα ηωγραφίςετε, αν ζχετε κάποια επιδεξιότθτα. Τταν τα ξεφλουδίςετε για να τα φάτε,
δεν κα είναι βαμμζνα εςωτερικά, όπωσ ςυμβαίνει με τ' αυγά, όταν βράςουν απ' τθν αρχι μαηί με τθ
βαφι και ςπάςουν μζςα ς' αυτι. Ψα ραγιςμζνα αυγά πρζπει να τα καταναλϊςετε πρϊτα πρϊτα γιατί
χαλοφν εφκολα.
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Για να διακοςμιςετε αυγά με τον παραδοςιακό τρόπο των γιαγιάδων μασ, διαλζξτε όμορφα μικρά
φυλλαράκια από διάφορα φυτά (μαϊντανό, φτζρθ, βαςιλικό κτλ.). Ψοποκετιςτε ζνα φυλλαράκι ςε κάκε
αυγό και φςτερα τυλίξτε και δζςτε το ςφικτά μζςα ς' ζνα κομμάτι τοφλι ι λεπτι κάλτςα νάιλον. Βάψτε τα
τυλιγμζνα αυγά, όπωσ ακριβϊσ αναφζρεται πιο πάνω.
Τταν τα βγάλετε από τθ βαφι, ακουμπιςτε τα με το φυλλαράκι προσ τα κάτω επάνω ςε
απορροφθτικό χαρτί να ςτραγγίςουν. Ξόψτε το δζςιμο και αφαιρζςτε το τοφλι και το φφλλο. Ψο
αποτφπωμα του φφλλου που χρθςιμοποιιςατε μζνει επάνω ςτ' αυγό. Υριν κρυϊςουν εντελϊσ τα
βαμμζνα αυγά, αλείψτε τα με λίγο λάδι χρθςιμοποιϊντασ ζνα μαλακό κομμάτι φφαςμα, για να
γυαλίςουν.
Υθγι: www.paizotopos.gr

2. Σα Παςφαλιμά έθιμα σηρ οασπίδαρ μαρ
Χυηθτείςτε για τα παςχαλινά ζκιμα τθσ ιδιαίτερθσ πατρίδασ ςασ! Φτιάξτε μια ομαδικι ηωγραφιά ι
ζνα μικρό φυλλάδιο, εικονογραφθμζνο και γραμμζνο από εςάσ, που κα αναφζρεται ςτα παςχαλινά
ζκιμα του τόπου μασ.
Ϋμα οαπάδειγμα: Σα οαςφαλιμά έθιμα σηρ Λετκάδαρ
(βλ. εοξοσικό τλικό - Αοό σξ κείμεμξ σξτ Γιάμμη Ζαμοέλη, «Η Μεγάλη Εβδξμάδα ςση
Λετκάδα», Σα Νέα σηρ Λετκάδαρ, Πάςφα 2005)

Γενικι βιβλιογραφία:
Πζγα Α. Γεωργίου, Ελλθνικζσ Γιορτζσ και Ζκιμα τθσ Οαϊκισ Οατρείασ, εκδ. τθσ Εςτίασ, Ακινα 2003

3. Μαθαίμξτμε σξ «Φπιςσόρ αμέςση» ςε διάυξπερ γλώςςερ σξτ κόςμξτ
Ζνασ τρόποσ για να υπενκυμίςουμε τθν οικουμενικότθτα τθσ Σρκόδοξθσ Εκκλθςίασ είναι να το
δείξουμε με τρόπο εποπτικό. Ζνασ πίνακασ ανακοινϊςεων κα δϊςει τθν αφορμι. Βάλτε τα παιδιά να
μάκουν τον παςχάλιο χαιρετιςμό «Χριςτόσ ανζςτθ – Αλθκϊσ ανζςτθ» ςε διάφορεσ γλϊςςεσ και ςτθ
ςυνζχεια απολαφςτε τα να «προκαλεί»ο ζνασ τον άλλον να απαντιςει ςτον χαιρετιςμό που του
απθφκυνε ςτθ ςωςτι γλϊςςα, ςτθ διάρκεια των 40 θμερϊν μζχρι τθν Ανάλθψθ του Ξυρίου. Σ κατάλογοσ
ςυμπλθρϊκθκε από τθν εργαςία του Jim Forest τθσ “Orthodox Peace Fellowship” (Σρκόδοξθ Σργάνωςθ
για τθν Ειρινθ) και από άλλεσ ςτο Διαδίκτυο. Phyllis Meshel Onest, M. Div.
Απαραίτθτα υλικά:
 Χαρτί για να καλφψετε τον πίνακα ανακοινϊςεων ι να το τοποκετιςετε ςτον τοίχο για τθν ζκκεςθ
(λευκό, χρυςό ι κίτρινο)
 Υαγκόςμιοσ χάρτθσ
 Εικόνα τθσ Ανάςταςθσ (Εισ Άδου Ξάκοδοσ)
 Ξάρτεσ ι χαρτάκια κομμζνα ςε ομοιόμορφα ορκογϊνια (χρϊματοσ τθσ επιλογισ ςασ)
 Υινζηεσ, ςυρραπτικά, καρφίτςεσ ι “blue tack” (αν κα κολλθκεί απευκείασ ςτον τοίχο)
Οδθγίεσ:
 Ψοποκετιςτε το χαρτόνι που κα χρθςιμοποιθκεί ωσ φόντο.
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Βάλτε ςτο κζντρο του πίνακα τον παγκόςμιο χάρτθ.
Ξολλιςτε τθν εικόνα τθσ Ανάςταςθσ ςτθν πάνω δεξιά ι τθν πάνω αριςτερι γωνία του πίνακα.
Εκτυπϊςτε τουσ χαιρετιςμοφσ από όλεσ ι τισ περιςςότερεσ γλϊςςεσ ςτα καρτελάκια.
Ξολλιςτε τουσ χαιρετιςμοφσ τριγφρω ςτο χάρτθ, κοντά ςτθν αντίςτοιχθ χϊρα.
Ενϊςτε τισ κάρτεσ με τισ αντίςτοιχεσ χϊρεσ με μια κορδζλα ι ζνα νιμα.
ΧΡΛΣΟ ΑΝΕΣΘ!

ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ, ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!

4. Υσιάφμξτμε κάπσερ με αμαςσάςιμερ ετφέρ ςε άλλερ γλώςςερ
Ξόψτε χαρτονάκια ςε μζγεκοσ Α4.
Χρωματίςτε τθν εικόνα τθσ Ανάςταςθσ που ζχετε ιδθ τυπϊςει πάνω ι κολλιςτε ζτοιμεσ εικόνεσ
τθσ Ανάςταςθσ ι ηωγραφίςτε κάποιο άλλο παςχαλινό κζμα ςτθ μία ι και ςτισ δφο εξωτερικζσ πλευρζσ
τθσ κάρτασ.
Γράψτε μζςα τισ ευχζσ ςασ με όμορφα, χρωματιςτά γράμματα ςε όποια γλϊςςα κζλετε.
Ππορείτε να ςτείλετε τθν κάρτα ςασ ςε παιδιά τθσ θλικίασ ςασ από Εκκλθςίεσ τθσ Λεραποςτολισ ι
άλλεσ τοπικζσ Σρκόδοξεσ Εκκλθςίεσ ςε άλλεσ χϊρεσ του πλανιτθ μασ. Διευκφνςεισ Λερϊν Πθτροπόλεων
ι ενοριϊν του εξωτερικοφ μπορείτε να αναηθτιςετε και να βρείτε ςτα «Δίπτυχα τθσ Εκκλθςίασ τθσ
Ελλάδοσ».
Greek
Χριςτόσ ανζςτθ! – Αλθκϊσ ανζςτθ!
English
Christ is Risen! Truly He is Risen! or Christ is
Risen! He is Risen indeed!
Old English
Crist aras! Crist sodhlice aras! (Lit: Christ
arose! Christ surely arose!)
Norwegian

Kristus er oppstanden! Han er sannelig
oppstanden!
Swedish
Kristus δr uppstεnden! Ja, Han δr verkligen
uppstεnden!
Latin
Christus resurrexit! Resurrexit vere!
French
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Le Christ est ressuscitι! Il est vraiment
ressuscitι!
Italian
Cristo e risorto! E veramente risorto!
Portuguese
Cristo ressuscitou! Em verdade ressuscitou!
Romanian
Hristos a ξnviat! Adevrat a ξnviat!
Spanish
Cristo ha resucitado! ‘En verdad ha
resucitado!
Czech
Kristus Vstal A Mrtvych! Opravdi Vstoupil!
Slovak
Christos vstal zmUtvych! Skuto ne vstal!
Irish
Tα Crνost ιirithe! Go deimhin, tα sι ιirithe!
Scottish
Tha Crμosd air κiridh! Gu dearbh, tha e air
κiridh!
Albanian (Tosk)
Krishti u ngjall! Vλrtet u ngjall!
Armenian
Christos harjav i merelotz! Orhniale harutjun
Christosi!
Turkish
Isa dirildi! Hakikaten dirildi!
Indonesian
KrÍstus tÉlah Bangkit! Benár día têlah
Bángkit!
Filipino
Si Cristo ay nabuhay! Siya nga ay nabuhay!
Hawaiian
Ua ala hou ´o kristo! Ua ala ´i ´o no ´oia!
Japanese
Harisutosu fukkatsu! Jitsu ni fukkatsu!
Korean
Geuriseudokkeseo Buhwalhasheotne!
Swahili
Kristo Amefufukka! Kweli Amefufukka!
Arabic (standard)
al-Masī qām! aqqan qām!

Georgian
Kriste aĝsdga! Č'ešmarit'ad aĝsdga!
Estonian
Kristus on surnuist ülestõusnud! Tõesti
ülestõusnud!
Hungarian
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Esperanto
Kristo leviĝis! Vere Li leviĝis!
Quenya
Hristo Ortane! Anwave Ortanes!
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5. Κτμηγώμσαρ οαςφαλιμά ατγά με κπτμμέμα μημύμασα
Ζτςι, με τθ βοικεια των αυγϊν, κα μπορζςουμε να «δραματοποιιςουμε» τθν ιςτορία του Υάςχα που
πρζπει να κυμοφνται τα παιδιά μασ.
Αοαπαίσησα τλικά:

 24 μικρά πλαςτικά αυγά (τυλιγμζνα ςε αλουμινόχαρτο)
 72 μικρά ςοκολατζνια αυγά (τυλιγμζνα ςε αλουμινόχαρτο)
 Θ ιςτορία τθσ Ανάςταςθσ χωριςμζνθ ςε 24 απλζσ φράςεισ, γραμμζνεσ ςε μικρά τυλιγμζνα χαρτάκια.
Οδηγίερ: Ψοποκετιςτε ζνα χαρτάκι και τρία μικρά ςοκολατζνια αυγά ςε κάκε πλαςτικό αυγό.
Εκδξφή 1η: 1. Ξρφψτε τα πλαςτικά αυγά γφρω - γφρω ςτθν αυλι τθσ εκκλθςίασ. 2. Τταν

μαηζψουν τα παιδιά όλα τα αυγά, κακίςτε ςε ζναν κφκλο και αφιςτε τα παιδιά να μοιραςτοφν με
τθν ομάδα αυτά που είναι γραμμζνα ςτα τυλιγμζνα χαρτάκια, τα οποία κα πρζπει να τα ζχετε
αρικμιςει προθγουμζνωσ ϊςτε να αφθγθκοφν τθν ιςτορία με τθ ςειρά των γεγονότων. 3. Σ
κατθχθτισ ι ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ελζγχει τθ ςωςτι ςειρά τθσ ιςτορίασ, ζχοντασ
ολόκλθρο το κείμενο τθσ ιςτορίασ μπροςτά του.
Εκδξφή 2η: 1. Αν το «κυνιγι των αυγϊν» δεν είναι εφκολο να γίνει, τοποκετιςτε όλα τα αυγά
ςε ζνα μεγάλο καλάκι. Βάλτε τα παιδιά να κακίςουν ςτο πάτωμα ι ςτο χϊμα. 2. Ξάκε φορά που
το καλάκι γυρίηει γφρω ςτον κφκλο, ζνα παιδί παίρνει ζνα αυγό. 3. Τταν τα αυγά μοιραςτοφν όλα,
τα παιδιά ανοίγουν τα αυγά και ξεκινοφν να αφθγοφνται τθν ιςτορία με αρικμθτικι ςειρά. 4. Σ
κατθχθτισ ι ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ελζγχει τθ ςωςτι ςειρά τθσ ιςτορίασ, ζχοντασ
ολόκλθρο το κείμενο τθσ ιςτορίασ μπροςτά του.
Σα μημύμασα για σα ατγά
1. Σ Λθςοφσ ζςτειλε τον Υζτρο και τον Λωάννθ, για να ετοιμάςουν το τελευταίο δείπνο με τουσ μακθτζσ Ψου.
2. Υριν κακίςουν ςτο τραπζηι για να δειπνιςουν, ο Λθςοφσ ζπλυνε τα πόδια των μακθτϊν Ψου.
3. Ενϊ κάκονταν ςτο τραπζηι, ο Λθςοφσ είπε: «Ζνασ από εςάσ κα με προδϊςει».
4. Σ Λθςοφσ ζκοψε το ψωμί, είπε μια προςευχι και ζδωςε από το ψωμί ςτουσ μακθτζσ Ψου.
5. Ϊςτερα πιρε το κραςί, ευχαρίςτθςε το Κεό και ζδωςε από το κραςί ςτουσ μακθτζσ Ψου να πιουν. Αυτι ιταν θ
πρϊτθ Κεία Ξοινωνία.
6. Πετά το δείπνο, ο Λθςοφσ πιγε ςτον Ξιπο τθσ Γεκςθμανι για να προςευχθκεί.
7. Ενϊ ο Λθςοφσ βριςκόταν ςτον Ξιπο, ο Λοφδασ ζδειξε ςτουσ ςτρατιϊτεσ ποιοσ ιταν ο Λθςοφσ, δίνοντάσ του ζνα
φιλί. Για να το κάνει αυτό, ο Λοφδασ είχε πλθρωκεί με τριάντα αργφρια (αςθμζνια νομίςματα).
8. Σι ςτρατιϊτεσ ςυνζλαβαν τον Λθςοφ και τον οδιγθςαν ςτον Υόντιο Υιλάτο. Σι φίλοι Ψου Ψον εγκατζλειψαν.
9. Αφοφ ανζκρινε τον Λθςοφ, ο Υιλάτοσ είπε ςτουσ Αρχιερείσ και ςτουσ αρχθγοφσ των Λουδαίων: «Που είπατε ότι
αυτόσ ο άνκρωποσ δθμιουργεί προβλιματα. Εγϊ δε βρίςκω τίποτε εναντίον Ψου».
10. Σ Υιλάτοσ ηιτθςε να αφιςουν ελεφκερο τον Λθςοφ, αλλά ο όχλοσ φϊναηε: «Άρον, άρον, ςταφρωςον Αυτόν».
11. Σι ςτρατιϊτεσ κορόιδευαν τον Λθςοφ. Ζφτιαξαν ζνα ςτεφάνι από αγκάκια και φϊναηαν: «Χαίρε, βαςιλιά των
Λουδαίων».
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12. Ζφτιαξαν ζνα Χταυρό από βαριά ξφλινα δοκάρια, τον ζβαλαν ςτουσ ϊμουσ του Λθςοφ και τον οδιγθςαν
μζςα από τουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ.
13. Χτθ διαδρομι, ςυνάντθςαν ζναν άνκρωπο, που ονομάηονταν Χίμων Ξυρθναίοσ (δθλ. από τθν πόλθ Ξυρινθ)
και τον αγγάρεψαν να μεταφζρει το Χταυρό του Λθςοφ
14. Σδιγθςαν τον Λθςοφ ςτο Γολγοκά, που ςθμαίνει «Ξρανίου τόποσ».
15. Ζβαλαν τον Λθςοφ πάνω ςτο Χταυρό και ζβαλαν κλιρουσ (ηάρια) μεταξφ τουσ για να πάρουν τα ροφχα του.
16. Υάνω από το κεφάλι Ψου, ζβαλαν μια επιγραφι που ζλεγε: «Λθςοφσ Ραηωραίοσ, Βαςιλιάσ των Λουδαίων».
17. Από το Χταυρό είπε: «Υατζρα, ςυγχϊρεςζ τουσ. Δεν ξζρουν τι κάνουν».
18. Υριν πεκάνει, ο Λθςοφσ ηιτθςε από το μακθτι Ψου, τον Λωάννθ, να φροντίςει τθ Πθτζρα Ψου.
19. Σ Λωςιφ από τθν Αριμακαία, ζνασ άνκρωποσ που ακολουκοφςε τον Λθςοφ, ηιτθςε από τον Υιλάτο το Χϊμα
του Λθςοφ και το ζκαψε ςτον Ψάφο που είχε ετοιμάςει για τον εαυτό του.
20. Ζβαλαν μια πελϊρια πζτρα ςτθν είςοδο του μνθμείου για να το κλείςουν καλά.
21. Ψο πρωί τθσ Ξυριακισ μετά το κάνατο του Λθςοφ πάνω ςτο Χταυρό, κάποιεσ γυναίκεσ πιγαν ςτθ ςπθλιά και
βρικαν τθν πζτρα να ζχει μετατοπιςτεί και τον Ψάφο, ανοιχτό.
22. Ζνασ άγγελοσ τουσ είπε: «Σ Λθςοφσ δεν είναι εδϊ. Αναςτικθκε».
23. Σι γυναίκεσ ζτραξαν για να πουν το νζο ςτουσ μακθτζσ Ψου.
24. Σ Λθςοφσ εμφανίςτθκε ςτουσ φίλουσ Ψου και είπε: «Υθγαίνετε ςε ολόκλθρο τον κόςμο, να τουσ κάνετε
μακθτζσ μου. Βαπτίςτε τουσ. Διδάξτε τουσ όςα ςασ ζχω διδάξει. Ξαι κα είμαι πάντοτε μαηί ςασ».
Διαςκευαςμζνο από τθν Phyllis Meshel Onest, M. Div., Διευκφντρια Κρθςκευτικισ Αγωγισ τθσ Ελλθνορκόδοξθσ Λ. Π.
Pittsburgh. Υθγι: www.phyllisonest.com, 2004. Αναδθμοςίευςθ από το άρκρο ”Easter Egg Hunt” που δθμοςιεφκθκε ςτο
Newsletter τθσ Επιτροπισ για τθ Κρθςκευτικι Αγωγι τθσ Φουμανικισ Επιςκοπισ τθσ Αμερικισ (τθσ OCA), Άνοιξθ 1985.
(Πετάφραςθ από τα Αγγλικά: π. Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ)

6. Γμψπιμία με ση Μεςόγειξ, ση θάλαςςά μαρ!

Θ περιπλάνθςθ του Λωνά ςτθ Πεςόγειο κάλαςςα με το πλοίο και ςτθν κοιλιά του κιτουσ μασ
δίνει τθν αφορμι για δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ μεγάλθ αυτι κάλαςςά μασ!
Βλ. το ςχετικό φφλλο δραςτθριοτιτων «Φφλλο εργαςίασ_Μεςόγειοσ κάλαςςα_Πθγι ηωισ»
ςτο βοθκθτικό υλικό.
Βοθκθτικό υλικό: Εκπαιδευτικό πακζτο «Πεςόγειοσ SOS» των εκδ. Ξαλειδοςκόπιο.

τμοεπάςμασα:
Σ Χριςτόσ ςταυρϊκθκε και τάφθκε για να νικιςει το διάβολο και να ςϊςει όλουσ τουσ
ανκρϊπουσ από τθν αμαρτία και το κάνατο.
Ζμεινε μόνο τρεισ θμζρεσ μζςα ςτον Ψάφο! Πετά, με τθ Κεία δφναμι Ψου, αναςτικθκε και
χάριςε όλουσ μασ τθν αλθκινι ηωι, δίνοντασ τθν ελπίδα ακόμθ και ςτουσ νεκροφσ!
Ψθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ είχε «προτυπϊςει» ο Υροφιτθσ Λωνάσ, που ζμεινε για τρία
ολόκλθρα μερόνυχτα ςτθν κοιλιά ενόσ καλάςςιου κιτουσ και βγικε ηωντανόσ! Είναι το
«ςθμείο του Υροφιτθ Λωνά», για το οποίο μίλθςε ο Μδιοσ ο Χριςτόσ!

Πηγέρ τλικξύ:

- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
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- Ξζντρο Ρεότθτοσ Λ. Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Ξατθχθτικό Ωλικό Υαιδικϊν και Ρεανικϊν Χυντροφιϊν
Ξατθχ. Ζτουσ 2008 -2009
- «Υαραδείςου νοςταλγοί». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ.
Π. Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2012
- π. Λωαννίκιοσ Ηαμπζλθσ, «Θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ», Χυμβολι ςτα νζα κατθχθτικά βοθκιματα του
Γραφείου Ρεότθτοσ τθσ Λ. Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν (υπό ζκδοςθ)
- www.phyllisonest.com
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τμάμσηςη 29η
Ημεπξμημία: 18 – 19 Μαΐξτ 2013

Σξ άδικξ δεμ ετλξγείσαι!
Ο Ππξυήσηρ Ηλίαρ και σξ αμοέλι σξτ Ναβξτθαί!

σξφξθεςία:
1. Ρα γνωρίςουν τα παιδιά τθν ιςτορία του Υροφιτθ Θλία και ειδικότερα το περιςτατικό με το
αμπζλι του Ραβουκαί
2. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν πόςο αςυμβίβαςτοι ιταν όλοι οι Υροφιτεσ με τθν αδικία και τθν
αμαρτία (ειδικά ο «πφρινοσ» Υροφιτθσ Θλίασ) και να τουσ δουν ωσ πρότυπα για τον Χριςτιανό
3. Ρα κατανοιςουν ότι οφείλουμε να ςεβόμαςτε ό,τι ανικει ςτο διπλανό μασ και ότι είναι
μεγάλθ αμαρτία θ κλοπι
4. Ρα αναγνωρίςουν πωσ ό,τι είναι δικό μασ το ζχουμε λάβει από τον κόπο μασ και ωσ δϊρο από
το Κεό και ςυνεπϊσ, οφείλουμε να μθν αδικοφμε τουσ άλλουσ, για να κερδίςουμε εμείσ
5. Ρα αποδεχκοφν ότι για τα λάκθ μασ είναι απαραίτθτθ θ μετάνοια, θ οποία γίνεται αποδεκτι
από το Κεό

Αυήγηςη:
i. Γϋ Βας. 16,29 – 21,29· Δϋ Βας. 2,1-18
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ςς. 284 - 285

ύμσξμα ςφόλια:
Πασ κάνει εντφπωςθ θ αρπακτικι διάκεςθ του Αχαάβ. Ενϊ ιταν βαςιλιάσ και είχε ό,τι
ικελε, δεν αρκοφνταν ς’ αυτά, αλλά επικυμοφςε να κάνει δικό του και αυτό που ανικε ςε ζναν
κακθμερινό άνκρωπο
Χτθν διάκεςι του για κλοπι ο Αχαάβ δεν ιταν μόνοσ του. Ψον βοικθςε και θ γυναίκα του θ
Λεηάβελ. Ασ φανταςτοφμε πωσ πολλζσ φορζσ φίλοι μασ παραςφρουν ςτθν κακαί και τθν κλοπι
Αρκετά παιδιά ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι διαπράττουν κλοπζσ (είτε μζςα ςτθν τάξθ του
ςχολείου όπου παίρνουν μικροπράγματα από τουσ διπλανοφσ τουσ, π. χ. γόμεσ, ξφςτρεσ,
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μολφβια,αυτοκόλλθτα, ι από περίπτερα ι από τουσ γονείσ και τ’ αδζρφια τουσ). Είναι αμαρτία
όμωσ να κάνεισ δικόσ ςου αυτό που δεν ςου ανικει
Τ,τι ζχουμε μασ το ζχει δϊςει ωσ δϊρο ο Κεόσ, ακόμθ κι αν προζρχεται και από τον κόπο
μασ. Πασ δίδεται όμωσ από το Κεό και για να κάνουμε ελεθμοςφνθ, δθλαδι να προςφζρουμε ςτο
ςυνάνκρωπό μασ
Πζςα από τθν μετάνοια για το λάκοσ του ο βαςιλιάσ Αχαάβ ελεικθκε από το Κεό. Πεγάλθ
ςθμαςία τθσ παρουςίασ του προφιτθ Θλία, ενόσ ανκρϊπου που πίςτευε ςτο Κεό και αγαποφςε
πραγματικά τον Αχαάβ. Ψο ίδιο μπορεί να μασ βοθκιςει κι εμάσ με τθν εποικοδομθτικι ςυμβουλι
του ζνασ καλόσ και ειλικρινισ φίλοσ, που δε κζλει να μασ κολακζψει, αλλά κα μασ επιςθμάνει το
λάκοσ μασ για το καλό μασ, για να διορκωκοφμε!
Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Ιταν ςωςτι θ πράξθ του Αχαάβ να πάρει το αμπζλι του Ραβουκαί;
2. Υοιοσ παρζςυρε τον Αχαάβ ςτθν πράξθ του;
3. Τ,τι ζχουμε είναι δικό μασ;
4. Επιτρζπεται να πειράηουμε κάτι που ανικει ςε άλλουσ;
5. Υϊσ κρίνετε τθ ςτάςθ του Αχαάβ όταν ο προφιτθσ Θλίασ του ανιγγειλε τθν απόφαςθ του
Κεοφ για τθν πράξθ του;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
"Οὐκ ἐπιθυμήσεις ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστι»

«Ρα μθν επικυμιςεισ (ηθλζψεισ) όςα ανικουν ςτον πλθςίον ςου!» (Ζξ. 20, 17)

Παπάλληλα κείμεμα:
Απφιμ. Αμβπξςίξτ Κτπασζή, «Η δεκάση εμσξλή σξτ Δεκαλόγξτ», Αγία Λτδία, 389
(Ιξύλιξρ 2005)

Η εοιθτμία γεμμά σημ αμαπσία

Χ' αυτό το άρκρο μασ κα αςχολθκοφμε με τθν δεκάτθ εντολι και τελευταία εντολι του
Δεκαλόγου του Πωχςι ποφ είναι: «ουκ επικυμιςεισ ό,τι κατζχει και ό,τι ανικει ςτον πλθςίον
ςου». Θ κακι επικυμία αςκεί μεγάλθ επιρροι ςτον άνκρωπο. Είναι θ πθγι κάκε κακοφ. Απϋ
αυτιν απορρζει κάκε κακι πράξθ. Ψο κακό αρχίηει μαηί με τθν επικυμία, μαηί με τουσ κακοφσ
διαλογιςμοφσ και τισ κακζσ κλίςεισ, οι οποίεσ εναντιϊνονται ςτο νόμο του Κεοφ.
Γεννάται εδϊ το ερϊτθμα: Πιπωσ άραγε ιταν ανάγκθ να απαγορευκι με ιδιαίτερθ εντολι θ
κακι επικυμία, όπωσ απαγορεφονται με ειδικζσ εντολζσ, οι κακζσ πράξεισ κακϊσ και οι κακοί
λόγοι; Πιπωσ βλάπτουμε κανζναν με τισ κακζσ επικυμίεσ μασ; Ρα όμωσ ποφ θ κακι επικυμία
είναι αμάρτθμα. Είναι παράβαςι του θκικοφ νόμου, κατά τον όποιο κα μασ κρίνει ο υπζρτατοσ
κριτισ κατά τθν θμζρα εκείνθ τθσ μεγάλθσ και παγκοςμίου κρίςεωσ! Τποιοσ επικυμεί το κακό κατ'
ουδζνα διαφζρει θκικά από εκείνον ποφ πράττει το κακό. Διότι θ αλθκινι αρετι δεν μετριζται

316

κατά το ποςόν των καλϊν πράξεων, αλλά κατά τισ διακζςεισ τθσ καρδιάσ. Διότι μπορεί κανείσ
να κάμθ ζργα καλά και όμωσ να μθν είναι ςτθν πραγματικότθτα καλόσ, όταν πράττθ το καλό όχι
από αγάπθ προσ αυτό. αλλά από ματαιότθτα και επίδειξι ι από ςυμφζρον. Ππορεί ζνασ να μθν
κάμνθ ζργα κακά και όμωσ να είναι ςτθν πραγματικότθτα κακόσ όταν επικυμι μεν να πράξθ το
κακό, δεν το πράττει όμωσ αυτό είτε διότι δεν ζχει τθν κατάλλθλθ ευκαιρία, είτε διότι δεν μπορεί
και είτε διότι δεν κζλει να βλάψθ τθν υπόλθψί του και τα ςυμφζροντα του. Υόςοι και πόςο ςε
κάκε κοινωνία κα αδικοφςαν και κα διζπρατταν αλθκινά εγκλιματα, αν ιταν ελεφκεροι να
πράττουν ό,τι υπαγορεφουν ς' αυτοφσ οι κακζσ τουσ επικυμίεσ!
Θ χριςτιανικι θκικι δζχεται ότι εκ τθσ κακισ επικυμίασ προζρχεται θ αμαρτία. Χτθν καρδιά
υπάρχει ο φκόνοσ, θ μνθςικακία, θ πλεονεξία. Ζτςι θ κακι επικυμία είναι αμαρτία. Ξαι αντίκειται
και ςτον Πωςαϊκό Ρόμο, αλλά και ςτον Ευαγγελικό Ρόμο, όπου μακαρίηει τουσ ζχοντασ κακαρι
καρδία «μακάριοι οι κακαροί τθ καρδία, ότι αυτοί τον Κεόν όψονται». Σι κακζσ επικυμίεσ
βλάπτουν όχι μόνον αυτόν ποφ τισ ζχει, αλλά και εκείνουσ προσ τουσ οποίουσ αναφζρονται. Θ Εφα
θ οποία είχε δελεαςκι από τθν κακι επικυμία αμάρτθςε. Σ Ξάιν ποφ φκόνθςε τον αδελφό του
τον φόνευςε. Σ Αχαάβ και θ Λεηάβελ, φόνευςαν τον Ραβουκαί, για να αρπάξουν το αμπζλι του, το
όποιο επικυμοφςαν να αποκτιςουν. Τπωσ από το αυγό γεννιζται το πτθνό και όπωσ από τον
ςπινκιρα προζρχεται ι πυρκαγιά, ζτςι και από τθν κακι επικυμία πθγάηει θ αμαρτία. Γι' αυτό ο
Κεόσ, ζνεκα τθσ αγάπθσ του προσ εμάσ, απαγορεφει με τθν Δεκάτθ εντολι τθν κακι επικυμία,
λζγοντασ «ουκ επικυμιςεισ όςα τω πλθςίον ςου εςτίν».
Χτο Ευαγγζλιο παριςτάνεται εκφραςτικά θ γζννθςι τθσ αμαρτίασ. Αποκαλφπτεται εκεί κακαρά θ
μυςτθριϊδθσ ιςτορία τθσ ανκρϊπινθσ καρδιάσ. Οζγει, λοιπόν, εκεί: «Ξακζνασ μπαίνει ςε
πειραςμό από δικι του επικυμία. Αυτι τον παραςφρει και τον εξαπατά. Ζπειτα θ επικυμία αυτι
ςυλλαμβάνει το κακό και γεννάει τθν αμαρτία. Ξαι θ αμαρτία, όταν ολοκλθρωκι, φζρνει τον
κάνατο» (Μακ. α' 14-15). Τπωσ θ ςμφρνα (θ ςμφρνα είναι ζνα είδοσ ψαριοφ), προζρχεται από τθν
μίξι, από τθν ςφλλθψι, όφεοσ και ιχκφοσ, ζτςι, κάπωσ, και θ αμαρτία προζρχεται από μίξι
(ςφλλθψι) τθσ κακισ επικυμίασ και κελιςεωσ του ανκρϊπου και τθσ επικυμίασ και κελιςεωσ του
πονθροφ πνεφματοσ. Θ παράνομθ αυτι ζνωςι ποφ ενεργεί θ ψυχι ονομάηεται ςτθν γλϊςςα του
Ευαγγελίου «μοιχαλίσ». Φυςικά μετά από τθν μίξι (ςφλλθψι) ακολουκοφν θ κυοφορία τθσ
αμαρτίασ και ο τοκετόσ τθσ αμαρτίασ, δθλαδι θ ςυγκεκριμζνθ πράξι τθσ αμαρτίασ. Πία μθτζρα
απαγορεφςε κάποτε ςτο παιδί τθσ να πάθ να κολυμπιςθ. Ψου επζτρεψε, όμωσ, να πάθ ζναν
περίπατο. Τταν επζςτρεψε ιταν ολοφάνερο ότι είχε παρακοφςει και είχε πάει ςτθν κάλαςςα.
Τταν θ μθτζρα του του ηιτθςε το λόγο ο μικρόσ απάντθςε: «Πθτζρα, ςυνζπεςε να ζχω μαηί μου
το μπανιερό μου, δθλαδι το μαγιό μου και ζτςι αποφάςιςα να πάω». Από τθν απλι αυτι ιςτορία
παίρνουμε ζνα μεγάλο μάκθμα. Τταν το παιδί είδε τθν ωραία κάλαςςα του προκάλεςε ζναν
αλθκινό πειραςμό. Χτθν καρδιά του γεννικθκε θ επικυμία να παράκουςθ τθν μθτζρα του, με
άλλα λόγια να αμαρτιςθ. Διότι θ αμαρτία δεν ιταν τίποτε άλλο παρά θ παρακοι. Εν τοφτοισ θ
επικυμία δεν κα μεταβάλλονταν ςε αμαρτία εάν δεν είχε μαηί του το μπανιερό του. το μαγιό του.
Πε άλλα λόγια, θ αμαρτωλι επικυμία υπάρχει μζςα μασ, ζςτω και αν είναι ςε εμβρυακι
κατάςταςι.
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Αμσίςσαςη ςσξμ οειπαςμό

Υροςοχι, λοιπόν, να μθ δεχόμαςτε ερεκιςμοφσ από τον ζξω κόςμο, από το «μπανιερό» ποφ
προςφζρει ο κόςμοσ τθσ αμαρτίασ. Θ κακι επικυμία φαίνεται μεν ςτθν αρχι ακϊα και παιδικι,
αλλά τείνει να κατίςχυςθ επί του πνεφματοσ του ανκρϊπου, γι' αυτό πρζπει να καταπολεμάται.
Ξαιτοι μποροφμε να τθν πολεμιςουμε, εν τοφτοισ, είναι δφναμι μεγάλθ και επικίνδυνθ, όταν δεν
αγωνιηόμαςτε εναντίον τθσ με όλεσ: τισ δυνάμεισ μασ. Αν οι κακζσ ςκζψεισ επιμείνουν να:
επανζρχονται, και εμείσ να επιμείνουμε να μθν τισ δεχόμαςτε. Τταν ζνα κάρβουνο πζςθ επάνω
μασ, αμζςωσ το αποτινάηουμε. Ψο ίδιο να κάνουμε και με τισ κακζσ ςκζψεισ, ποφ μπορεί να μασ
προξενιςουν μεγάλθ πυρκαγιά με ανεπανόρκωτεσ ηθμιζσ. Ψα πουλιά ποφ ζρχονται να κακίςουν
ςτα δζνδρα του κιπου μασ, δεν μποροφμε πάντα να τα εμποδίηουμε να μθ κακίςουν. Πποροφμε,
όμωσ να τα εμποδίςουμε να μθν κάνουν τισ φωλιζσ τουσ. Ξάποτε ζνασ Θγοφμενοσ είδε ςε όραμα
τουσ αδελφοφσ μοναχοφσ τθσ Πονισ του ςτθν ϊρα τθσ προςευχισ. Χτο βάκοσ διζκρινε ςτρατιά
από διαβόλουσ, οι όποιοι προςπακοφςαν με ςαΐτεσ να πλθγϊςουν τουσ μοναχοφσ. Ζνα
παράξενο, όμωσ ςυνζβαινε. Σι ςαΐτεσ μόλισ άγγιηαν τουσ μοναχοφσ, γφριηαν πίςω και πλιγωναν
τουσ ίδιουσ τουσ διαβόλουσ. Ηιτθςε τότε ο Θγοφμενοσ από τον Κεό τθν εξιγθςι αυτοφ του
οράματοσ και του δόκθκε να εννοιςθ: ότι οι ςαΐτεσ ιταν οι κακζσ ςκζψεισ, με τισ όποιεσ οι
διάβόλοι προςπακοφςαν να πλθγϊςουν τουσ μοναχοφσ. Αντί, όμωσ, να τουσ πλθγϊνουν,
πλθγϊνονταν οι ίδιοι.
Αοό σξ Γεπξμσικό: Κάσι νέφαςερ!

Ξάποτε ζνασ λθςτισ πιγε ςτθν καλφβα ενόσ αςκθτι. Είχε μαηί του μια καμιλα. Σ αςκθτισ
ζλειπε από τθν καλφβα όταν πιγε ο λθςτισ. Ψότε αυτόσ πιρε ό,τι βρικε μζςα ςτθν καλφβα, χωρίσ
να ντραπεί. Ψα φόρτωςε ςτθν καμιλα, αλλά τθν ϊρα που ετοιμάςτθκε να ξεκινιςει για να φφγει θ
καμιλα δεν ςθκωνόταν. Ψθν χτυποφςε, τθ φϊναηε, αυτι τίποτα. Σ λθςτισ απελπίςτθκε. Υάνω
ςτθν ϊρα, ζρχεται ο αςκθτισ. Πόλισ είδε τον λθςτι και τθν καμιλα, κατάλαβε τι ςυνζβαινε.
Φϊναξε το λθςτι και του είπε:
- Υαιδί μου, δεν τα πιρεσ όλα. Ζλα μζςα. Εκεί πίςω από το ντουλάπι, υπάρχει ζνα ποτιρι. Υάρ'
το κι αυτό και θ καμιλα κα ςθκωκεί.
Σ λθςτισ τα ζχαςε. Ζκανε όμωσ ό,τι του είπε ο αςκθτισ και πραγματικά θ καμιλα ςθκϊκθκε. Σ
λθςτισ ζφυγε. Ξακϊσ προχωροφςε όμωσ κατάλαβε τι είχε ςυμβεί, γφριςε πίςω, ζπεςε ςτα πόδια
του αςκθτι και τον παρακάλεςε να τον ςυγχωρζςει. Ψου επζςτρεψε όλα του τα πράγματα,
εγκατζλειψε τθν ηωι του λθςτι κι ζγινε μοναχόσ κοντά ςτον άγιο εκείνο αςκθτι.

Εοξοσικό τλικό:
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Ο Προφιτθσ Θλίασ» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά:
Ευγενία Ψιλιηζνκο – Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο
ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=_Jz-X3m5p7g
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Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:
1. Σξ αμοέλι ςσημ Καιμή Διαθήκη

Αναηθτιςτε τα παρακάτω χωρία ςτθν Ξαινι ςασ Διακικθ (μοιραςτείτε τα οι ομάδεσ για
ςυντομία) και ςυηθτιςτε με ποια αφορμι γίνεται λόγοσ για το αμπζλι ι το κραςί κάκε φορά:
Αμοέλι - Κπαςί

Πατκ. 20,1-16 – Πατκ.21,32-44 – Πατκ. 26,27-29 – Πάρκ. 2,22 – Πάρκ. 12,1-11 – Πάρκ.
14,23-25 – Οουκ. 5,37-39 - Οουκ. 10,25-37 – Οουκ. 20,9-17 – Οουκ.22,17-18 και 22,20 – Λωάν. 2,110 – Λωάν. 15,1,8 – Αϋ Ξορ. 9,7 – Αϋ Ξορ. 10,21 – Αϋ Ψιμ. 3,8 – Αϋ Ψιμ. 5,23 – Αποκ. 14,18-20
2. Ϋμα θεασπικό δπώμεμξ για σημ αδικία

Χκεφτείτε μια ιςτορία, όπου κάποιοσ αδφναμοσ αδικείται από ζναν πιο ιςχυρό. Γράψτε το
ςενάριο, ετοιμάςτε μόνοι ςασ τα ςκθνικά και τα κοςτοφμια (αυτοςχζδια) και οργανϊςτε τθν
παρουςίαςι τθσ.
3. τμθέσερ –οξιησέρ

Χυνκζςτε ζνα τραγοφδι ι γράψτε ζνα ποίθμα, χρθςιμοποιϊντασ τισ παρακάτω λζξεισ:
Αδικία – Κλεχιά – Ηλίαρ – Ετλξγία - Παιδιά.

4. Μξτςικέρ καπέκλερ

Υαίρνουμε τόςεσ καρζκλεσ, ϊςτε να είναι λιγότερεσ κατά μία από τον αρικμό των παιχτϊν. Ψισ
τοποκετοφμε ςε ευκεία γραμμι, ζτςι ϊςτε οι πλάτεσ τουσ να είναι θ μια από τθν μια μεριά και θ
άλλθ από τθν άλλθ.
Ψα παιδιά ςτζκονται όρκια γφρω από τισ καρζκλεσ, το ζνα πίςω από το άλλο. Σ αρχθγόσ
αναλαμβάνει να δίνει το ρυκμό είτε τραγουδϊντασ ο ίδιοσ και χειροκροτϊντασ είτε παίηοντασ
κάποιο μουςικό όργανο είτε αναβοςβινοντασ το καςετόφωνο.
Πόλισ οι παίχτεσ ακοφςουν τθ μουςικι, αρχίηουν να τρζχουν κυκλικά, γφρω από τισ καρζκλεσ,
και όταν ο αρχθγόσ ςταματιςει απότομα τθ μουςικι, κάκονται ςτθν πιο κοντινι τουσ καρζκλα.
Δεν πρζπει να κακίςουν δφο παίχτεσ ςτθν ίδια καρζκλα. Τποιοσ μείνει όρκιοσ βγαίνει από το
παιχνίδι.
Ξατόπιν, αφαιροφμε μία καρζκλα και θ μουςικι ξαναρχίηει. Αμζςωσ τα παιδιά ςθκϊνονται και
γυρίηουν πάλι γφρω από τισ καρζκλεσ.
Τταν μείνει μόνο μία καρζκλα για δφο παίχτεσ, κερδίηει εκείνοσ που καταφζρνει να κακίςει
ςτθ μοναδικι καρζκλα που υπάρχει.
5. Κτμηγξί θηςατπώμ

Ψα παιδιά δζνουν με μαντιλια τα μάτια τουσ. Σ αρχθγόσ ςκορπίηει κουμπιά (κθςαυροφσ) ςτο
πάτωμα. Ψα παιδιά περπατϊντασ προςπακοφν να αντιλθφκοφν τα κουμπιά πατϊντασ τα.
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Απαγορεφεται να ψάχνουν με τα χζρια τουσ ι να ςζρνουν τα πόδια τουσ. Ψα κουμπιά που
βρίςκουν τα μαηεφουν και νικθτισ είναι όποιοσ μαηζψει τα περιςςότερα κουμπιά - κθςαυροφσ.

τμοεπάςμασα:
Αν μαλϊνουν οι άνκρωποι μεταξφ τουσ, είναι γιατί ςυμβαίνουν αδικίεσ ςυνεχϊσ: οι
δυνατοί αδικοφν τουσ ανίςχυρουσ, οι πλοφςιοι τουσ φτωχοφσ...
Ακόμθ κι εμείσ, ςτα παιχνίδια και ςτισ παρζεσ μασ, μπορεί να αδικιςουμε τουσ ίδιουσ μασ
τουσ φίλουσ, ςκόπιμα ι χωρίσ τθ κζλθςι μασ!
Αλλά ο Κεόσ δεν ευλογεί τθν αδικία! Υροςτατεφει τον αδικθμζνο και επιτρζπει, πολλζσ
φορζσ, να πάκει ο άλλοσ τα ίδια, για να ςυνετιςκεί...
Ηθτϊντασ όμωσ ειλικρινά ςυγγνϊμθ και διορκϊνοντασ το άδικο ι επιςτρζφοντασ το
κλεμμζνο, μπορεί να ξαναγίνουν τα πράγματα όπωσ πρϊτα, όςο αυτό είναι δυνατόν...

Πηγέρ τλικξύ:

- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Σμαδικι Ψυχαγωγία, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ. Ρ.
Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, 2Οευκάδα 2007
- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- «Υαραδείςου νοςταλγοί». Ωλικό Ξατιχθςθσ για τισ Εκκλθςιαςτικζσ Πακθτικζσ Ξαταςκθνϊςεισ τθσ Λ. Π.
Οευκάδοσ και Λκάκθσ, Οευκάδα 2012
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τμάμσηςη 30ή
Ημεπξμημία: 25 -26 Μαΐξτ 2013

Βαβέλ = ςύγφτςη

≠ Πεμσηκξςσή = εμόσησα!

σξφξθεςία:
1. Ρα κατανοιςουν τα παιδιά ότι θ ςχζςθ με το Κεό και θ αγάπθ προσ αυτόν και τον ςυνάνκρωπο
οδθγεί τουσ ανκρϊπουσ ςτθν ενότθτα
2. Ρα διαπιςτϊςουν τθν αξία τθσ παρουςίασ του Αγίου Υνεφματοσ ςτθ ηωι των χριςτιανϊν, που
δίδει ςε όλουσ μασ τα χαρίςματα τθσ πίςτθσ και ςυγκροτεί τθν Εκκλθςία
3. Ρα καταλάβουν τα παιδιά ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδοσ χωρίσ Άγιο Υνεφμα
4. Ρα γνωρίςουν ότι οι Άγιοι Απόςτολοι αρχικά ιταν απλοί ψαράδεσ, τουσ οποίουσ κάλεςε ο
Χριςτόσ κοντά Ψου, τουσ ζςτειλε το Άγιο Υνεφμα να τουσ φωτίςει και τουσ απζςτειλε ςε όλον τον
κόςμο για να κθρφξουν τθν αλθκινι Υίςτθ (Απόςτολοι) – μζχρι και ςτο νθςί μασ
5. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι καλοφμαςτε να γίνουμε κι εμείσ Πακθτζσ και Απόςτολοι του
Χριςτοφ, καλϊντασ όλο τον κόςμο να γίνει Ζνα με τον Χριςτό μζςα ςτθν Εκκλθςία

Παπασηπήςειρ:
Επειδι θ ςθμερινι ςυνάντθςθ κα είναι πικανϊτατα θ τελευταία για τθ Χυντροφιά ςασ, δϊςτε
τθσ περιςςότερο ευχάριςτο και ψυχαγωγικό χαρακτιρα, που κα βοθκιςει παράλλθλα τα παιδιά
να κυμθκοφν όςα είπαμε ςτισ φετινζσ ςυναντιςεισ!
Ππορείτε να οργανϊςετε ζνα βραδινό για τουσ γονείσ και τα παιδιά με προβολι μιασ μικροφ
μικουσ ψυχαγωγικισ ταινίασ και των φωτογραφιϊν από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ομάδασ ςασ ςτθ
διάρκεια τθσ χρονιάσ, Υαραςκευι ποπ-κορν από τα παιδιά, εργαςτιρι ςοκολάτασ, ζνα αυτοςχζδιο
λουνα-παρκ και ό,τι άλλο ςκεφτείτε...
Επίςθσ, φροντίςτε να ζχετε προμθκευκεί από το «Ξζντρο Ρεότθτασ» τα ενκφμια για τθ λιξθ τθσ
κατθχθτικισ χρονιάσ και να τα μοιράςει ο ιερζασ τθσ Ενορίασ ωσ ενκφμιο ςτα παιδιά μαηί με τα
τετράδια των δραςτθριοτιτων τουσ.
Φροντίςτε να ετοιμάςετε όλοι μαηί ζνα αναμνθςτικό για τον Λερζα τθσ Ενορίασ ςασ, καταςκευι
των παιδιϊν. Ηθτιςτε από τα παιδιά κάτι για ςασ ωσ ενκφμιο –π.χ. μια ομαδικι ηωγραφιά με τα
ονόματά τουσ!
Ωπενκυμίςτε τισ εγγραφζσ ςτθν Ξαταςκινωςθ τθσ Λ. Πθτροπόλεϊσ μασ το ςυντομότερο
δυνατόν!
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Αυήγηςη:
i. Γεν. 11,1-9 και Υρ. 2,1-47
ii. Β. Πουςτάκθ – Λ. Ψιμαγζνουσ, Θ Βίβλοσ εικονογραφθμζνθ, εκδ. Λ. Χιδζρθσ, Ακινα, ζζ. 32, 472-474

Βαςικά ςημεία:
Θ υπερθφάνεια των ανκρϊπων τουσ οδθγεί να νομίηουν ότι γίνονται κεοί. Λδίωσ όταν θ
επιςτιμθ και θ τεχνολογία βοθκοφν και ευκολφνουν τθ ηωι, οι άνκρωποι νομίηουν ότι ζχουν
καταφζρει να ξεπεράςουν τα ανκρϊπινα μζτρα και να μοιάςουν με το Κεό. Τμωσ, αν δεν υπάρχει
θ αγάπθ, αλλά και θ επίγνωςθ των δυνατοτιτων μασ, τότε επζρχεται θ ςφγχυςθ
Πζςα ςτθν ανκρϊπινθ κοινωνία βλζπουμε άλλα να λζει ο ζνασ, άλλα ο άλλοσ. Τςοι
άνκρωποι, τόςεσ είναι και οι γνϊμεσ. Αυτό δεν είναι κακό. Ψο πρόβλθμα ξεκινά όταν ο κακζνασ
κζλει να επιβάλει τθ γνϊμθ του ςτον άλλο, με αποτζλεςμα θ ςφγχυςθ να προκαλεί εχκρότθτα,
πόλεμο, ςυγκροφςεισ
Θ ενότθτα είναι καρπόσ του Αγίου Υνεφματοσ. Θ ενότθτα πθγάηει από τθν αγάπθ ςτο Κεό
που κάνει τουσ εγωιςμοφσ μασ να μπαίνουν ςτθν άκρθ και να πρυτανεφει θ ειρινθ, θ διάκεςθ για
ςυνεννόθςθ, θ άρνθςθ του πολζμου
Ψο Άγιο Υνεφμα είναι το τρίτο πρόςωπο τθσ Αγίασ Ψριάδοσ, αυτό που ςυγκροτεί τθν
Εκκλθςία και δίνει τα χαρίςματα ςτουσ ανκρϊπουσ, να αγαποφν, να ςυγχωροφν, να
προςεφχονται, να αγωνίηονται εναντίον τθσ αμαρτίασ. Θ απόκτθςθ του Αγίου Υνεφματοσ είναι ο
αλθκινόσ ςκοπόσ τθσ ηωισ κάκε χριςτιανοφ, όπωσ λζει ο Άγιοσ Χεραφείμ του Χάρωφ, ζνασ
ςφγχρονοσ Φϊςοσ άγιοσ αςκθτισ.
Χτθν κακθμερινι μασ ηωι να προςπακοφμε να είμαςτε αυτοί που αγαποφμε τθν ενότθτα.
Ρα λζμε τθν άποψι μασ, αλλά να επιτρζπουμε και ςτουσ άλλουσ να ζχουν δικι τουσ. Τταν
μποροφμε, να υποχωροφμε με αγάπθ και να ςυγχωροφμε τισ μικροκακίεσ των άλλων. Ψο ίδιο και
ςτθν οικογζνειά μασ, μικροί και μεγάλοι να μακαίνουμε να υποχωροφμε. Ρα πιςτεφουμε ςτο Κεό
και να ηθτοφμε τον φωτιςμό του Αγίου Υνεφματοσ. Ρα επιςθμαίνουμε τι μασ ενϊνει και να
ςεβόμαςτε τι μασ χωρίηει
Θ θμζρα τθσ Υεντθκοςτισ, που τθν εορτάηουμε πενιντα θμζρεσ μετά το Υάςχα, είναι θ
γενζκλια θμζρα τθσ Εκκλθςίασ. Ξατ’ αυτιν κεραπεφτθκε με τθν κάκοδο του Αγίου Υνεφματοσ θ
ςφγχυςθ τθσ Βαβζλ!
Από το Άγιο Υνεφμα που φϊτιςε τουσ Αποςτόλουσ πθγάηουν όλα τα χαρίςματα και οι
δωρεζσ του Κεοφ προσ τον άνκρωπο. Αυτά τα δεχόμαςτε με το μυςτιριο του Χρίςματοσ –γίνεται
αμζςωσ μετά το Βάπτιςμα.
Φωτιςμζνοι από το Άγιο Υνεφμα οι Άγιοι Απόςτολοι, απλοϊκοί και αγράμματοι ψαράδεσ ωσ
τότε, πιγαν ςε όλον τον τότε γνωςτό κόςμο, για να κθρφξουν το λόγο του Κεοφ και να βαφτίςουν
όςουσ πίςτευαν ς’ Αυτόν. Εξαπλϊκθκε ζτςι το κιρυγμα ςε όλο τον κόςμο. Ακόμθ ίδρυςαν τοπικζσ
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Εκκλθςίεσ παντοφ, ϊςτε να μποροφν όλοι οιάνκρωποι να γίνονται μζλθ τουσ (μζλθ τθσ μίασ
Εκκλθςίασ) και να ςϊηονται.
Αποςτολι τθσ Εκκλθςίασ είναι να ςωκεί ο κόςμοσ, όςοι άνκρωποι κζλουν να πιςτζψουν και
να βαφτιςτοφν, χωρίσ φυλετικζσ και εκνικζσ διακρίςεισ. Θ Εκκλθςία ςυνεχίηει το ζργο των
Αποςτόλων τόςο ςτισ ιδθ χριςτιανικζσ κοινωνίεσ όςο και εκεί που κυριαρχεί ακόμθ θ
ειδωλολατρία ι θ αίρεςθ. Χυνεχιςτζσ του ζργου των πρϊτων Αποςτόλων είναι οι (ιερ)απόςτολοι,
που υπάρχουν ςιμερα ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ του κόςμου.
Ξαλοφμαςτε κι εμείσ να γίνουμε Πακθτζσ και Απόςτολοι του Χριςτοφ, άνκρωποι
φωτιςμζνοι από το Άγιο Υνεφμα. Πακθτζσ, με το να μελετάμε και να εφαρμόηουμε τον λόγο Ψου
και Απόςτολοι, φροντίηοντασ να διαδοκεί αυτόσ ο λόγοσ του Κεοφ ςε όλον τον κόςμο, τόςο με τα
λόγια μασ όςο και με το ηωντανό παράδειγμά μασ.
Ψθν πίςτθ του Χριςτοφ διζδωςε μζχρι τθ Οευκάδα ο Απόςτολοσ Υαφλοσ με τουσ μακθτζσ
και ςυνεργάτεσ του, αποςτόλουσ (εκ των 70) Ακφλα και Θρωδίωνα. Σ Ακφλασ κιρυξε πρϊτοσ ςτο
νθςί. Σ Θρωδίων γκρζμιςε με καυμαςτό τρόπο το είδωλο τθσ «κεάσ» Αρτζμιδοσ τθσ Οευκαδίασ
από το ναό τθσ (ςτο ςθμερινό μοναςτιρι τθσ Φανερωμζνθσ). Σ Υαφλοσ μίλθςε ςτουσ Οευκαδίουσ,
ερχόμενοσ από τθ γειτονικι Ρικόπολθ τθσ Θπείρου (το χειμϊνα του 55-56 μ.Χ.) ςτθν ςπθλιά, όπου
ςιμερα βρίςκεται το εκκλθςάκι του Άθ-Γιάννθ του Αντηοφςθ (ςτθν ομϊνυμθ παραλία).
Χειροτόνθςε επίςθσ πρϊτο επίςκοπο Οευκάδοσ τον Χωςίωνα. (Βλ. περιςςότερα: Γιάννθ Ηαμπζλθ,
Αγιολόγιον Οευκάδοσ και Λκάκθσ, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ. Ρ. Ευαγγελιςτρίασ
Οευκάδοσ, Οευκάδα 2002).
Ξάκε Χριςτιανόσ ανικει ωσ μζλοσ ςε μια ενορία! Ψι είναι θ ενορία; Είναι μια τοπικι περιοχι
μιασ πόλθσ ι ενόσ χωριοφ. Ζχει οριςμζνα όρια που ςχθματίηονται από τουσ διάφορουσ δρόμουσ
τθσ περιοχισ. Τλοι οι Χριςτιανοί κάτοικοι αυτισ τθσ περιοχισ ανικουν ςτθν ενορία. Γι’ αυτό
λζγονται και ενορίτεσ. Χτο κζντρο τθσ ενορίασ και ςε μικρι απόςταςθ από τα ςπίτια των ενοριτϊν
βρίςκεται ο ενοριακόσ ναόσ. Εκεί ςυγκεντρϊνονται τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα
(Ξυριακι) οι ενορίτεσ και τελοφν τθν Κεία Οειτουργία. Εκεί τελοφν βζβαια και όλεσ τισ ιερζσ
ακολουκίεσ.
Γιατί είναι ςθμαντικό να ςυγκεντρϊνονται οι Χριςτιανοί ςτον ίδιο τόπο, δθλ. ςτον ενοριακό
τουσ ναό; Σι Χριςτιανοί τθσ ενορίασ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, γνωρίηονται και ςχθματίηουν μια
κοινότθτα γνωςτϊν και αγαπθμζνων ανκρϊπων. Τταν μάλιςτα ςυμμετζχουν ςτθ Κ. Οειτουργία
και κοινωνοφν ό λ ο ι το Χϊμα και το Αίμα του Χριςτοφ, τότε οι άγνωςτοι, οι ξζνοι, γίναονται πια
αδζλφια μεταξφ τουσ, παιδιά του Κεοφ και αδζλφια του Χριςτοφ.
Σι Χριςτιανοί τθσ ενορίασ (επι)κοινωνοφν και ενϊνονται με τον Χριςτό. Σ Ξφριοσ
υποςχζκθκε να μθν εγκαταλείψει τουσ Χριςτιανοφσ. Ψουσ είπε ότι κα βρίςκεται ανάμεςά τουσ,
όταν ςυγκεντρϊνονται ςε ζναν τόπο ςτο όνομά Ψου. Αυτό ακριβϊσ γίνεται ςτο ναό τθσ ενορίασ.
Επικοινωνοφν και ενϊνονται οι Χριςτιανοί με τον Αναςτθμζνο Ξφριο.

Επψσήςειρ – Αυξπμή για ςτζήσηςη:
1. Υοια ιταν θ αιτία τθσ ςφγχυςθσ ςτθ Βαβζλ;
2. Ψι δωρίηει το Άγιο Υνεφμα ςτθ ηωι μασ;

323

3. Υϊσ πρζπει να αντιμετωπίηουμε προβλιματα ςφγχυςθσ και διαμάχεσ ςτθν οικογζνεια, ςτο
ςχολείο, ςτθ ηωι μασ;
4. Υϊσ διορκϊνει θ Εκκλθςία το ςφάλμα των ανκρϊπων τθσ Βαβζλ;

Φπήςιμα αγιξγπαυικά φψπία:
«οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος,
οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Φριστῷ ᾿Ιησοῦ».

«Δεν υπάρχει πια Λουδαίοσ και ειδωλολάτρθσ, δεν υπάρχει δοφλοσ και ελεφκεροσ,
δεν υπάρχει άντρασ και γυναίκα. Τλοι ςασ είςτε ζνασ, χάρθ ςτον Λθςοφ Χριςτό». (Γαλ. 3,28)
«Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι καὶ μέλη ἔχει πολλά,
πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστι σῶμα,
οὕτω καὶ ὁ Φριστός·
καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν,
εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι,
καὶ πάντες εἰς ἓν Πνεῦμα ἐποτίσθημεν.
Καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἓν μέλος, ἀλλὰ πολλά...»

«Σ Χριςτόσ μοιάηει με το ςϊμα, που ενϊ είναι ζνα, ζχει πολλά μζλθ·
και όλα τα μζλθ του ςϊματοσ, αν και είναι πολλά, αποτελοφν ζνα ςϊμα.
Ξι εμείσ όλοι, είτε Λουδαίοι είτε μθ Λουδαίοι, είτε δοφλοι είτε ελεφκεροι,
γίναμε με το βάπτιςμα διά του ενόσ Υνεφματοσ ζνα ςϊμα,
και όλοι ποτιςτικαμε από ζνα και το αυτό Υνεφμα.
Γιατί, βζβαια, το ςϊμα δεν αποτελείται από ζνα μζλοσ, αλλά από πολλά...». (Γαλ. 3,28)
Παπάλληλα κείμεμα:
Σξ αοξλτσίκιξ σηρ Πεμσηκξςσήρ

Υρζπει να Χε δοξολογοφμε, Χριςτζ και Κεζ
μασ, Εςζνα που ζκανεσ πάνςοφουσ τουσ
ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας,
ψαράδεσ, ςτζλνοντασ ς’ αυτοφσ από ψθλά το
καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον
καὶ
δι’
αὐτῶν
τὴν
Οἰκουμένην Άγιο Υνεφμα και φζρνοντασ με αυτοφσ ςτα
δίχτυα ςου όλθ τθν Σικουμζνθ. Φιλάνκρωπε,
σαγηνεύσας. Υιλάνθρωπε, δόξα σοι.
ασ είςαι δοξαςμζνοσ!
Εὐλογητός εἶ, Φριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Η εικόμα σηρ Πεμσηκξςσήρ – Επμημεία

Υενιντα μζρεσ μετά τθν Ξυριακι του Υάςχα ζρχεται θ Ξυριακι τθσ Υεντθκοςτισ. Είναι θ
«γενζκλιοσ θμζρα τθσ Εκκλθςίασ». Ψο καυμαςτό γεγονόσ τθσ επιφοίτθςθσ του Αγ. Υνεφματοσ
ςτουσ Αποςτόλουσ περιγράφει ο ευαγγ. Οουκάσ ςτισ Υράξεισ των Αποςτόλων (Υρ. 2, 1-41).
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Χτθν εικόνα παρουςιάηονται οι δϊδεκα Απόςτολοι, κακιςμζνοι θμικυκλικά ςτο ίδιο
επιπεδο, φανερϊνοντασ τθν ιςοτιμία τουσ. Πζςα ςτο υπερϊο κάκονται όμωσ και τρεισ Απόςτολοι
εκ των Σϋ (εβδομικοντα): ο Υαφλοσ, ο Οουκάσ και ο Πάρκοσ. Δεν ιταν παρόντεσ ςτο γεγονόσ,
δθλϊνουν όμωσ ότι με τθν Υεντθκοςτι άνοιξε ο ςτενόσ κφκλοσ των Δϊδεκα και κοντά ςτον Χριςτό
χϊρεςαν οι Εβδομικοντα και όλο το Χϊμα τθσ Εκκλθςίασ. Σ Χριςτόσ δεν εικονίηεται, είναι όμωσ
αοράτωσ παρϊν ωσ Ξεφαλι τθσ Εκκλθςίασ.
Χυνικωσ δεν εικονίηεται θ Υαναγία, όμωσ ςε μεταβυηαντινζσ εικόνεσ τθσ Οευκάδασ ςτζκεται
ςτο μζςον των Αποςτόλων, ωσ εικόνα και εδϊ τθσ Εκκλθςίασ. Ξάκονται ςε θμικφκλιο, δθλϊνοντασ
ότι θ Εκκλθςία είναι πάντοτε ανοιχτι ςε όλο τον κόςμο.
Υάνω από το κεφάλι του κακενόσ ςτζκεται μια μικρι φλόγα. Είναι το Άγιο Υνεφμα, που
κατζβθκε ςτουσ Πακθτζσ «εν είδει πυρίνων γλωςςϊν». εκινάει από το θμικφκλιο που
υποδθλϊνει τον ουρανό και τον Κεό Υατζρα, αφοφ –όπωσ οι Σρκόδοξοι πιςτεφουμε- από Αυτόν
εκπορεφεται.
Ψο γεγονόσ τοποκετείται ςε μια ψθλι και πλατειά ςκθνι, ςτο «υπερϊον», όπου παρζμεναν
κλειςμζνοι οι Πακθτζσ «διά τον φόβον των Λουδαίων». Ψο «υπερϊον» είναι ανοιχτό προσ τα
πάνω, ςα να ζλκεται από τον Κεό Υατζρα.
Χτθ βάςθ τθσ εικόνασ, ςε μια θμικυκλικι αψίδα, εικονίηεται ζνασ θλικιωμζνοσ άνδρασ μζςα ςτο
ςκοτεινό φόντο τθσ αγνωςίασ και τθσ απελπιςίασ των ανκρϊπων, αιχμάλωτων πνευματικά και
παραδομζνων ςτθν εξουςία του διαβόλου. Σ γζροσ αυτόσ είναι άλλοτε ο προςωποποιθμζνοσ
κόςμοσ, που κρατάει ζνα ςεντόνι με δϊδεκα κυλίνδρουσ, τουσ κλιρουσ που ζλαχαν ςτουσ δϊδεκα
Αποςτόλουσ για να κθρφξουν και άλλοτε ο Υροφιτθσ Λωιλ, που προείδε το γεγονόσ τθσ
Υεντθκοςτισ, ο οποίοσ κρατάει ζνα ειλθτάριο με τθν ςχετικι προφθτεία του: «και εκχεϊ από του
Υνεφματόσ μου επί πάςαν ςάρκα…»

Εοξοσικό τλικό:
-Η Οπθόδξνη εικόμα σηρ Πεμσηκξςσήρ
(Υροτιμότερθ θ εικόνα τθσ Υεντθκοςτισ από το 12ορτο τθσ Λ. Π. Χταυρονικιτα, ζργο
Κεοφάνουσ του Ξρθτόσ).
-Αντί προφορικισ αφιγθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε:
- το βίντεο κινουμζνων ςχεδίων «Ο Πφργοσ τθσ Βαβζλ» (για παιδιά - μετάφραςθ από τα Φωςικά:
Ευγενία Ψιλιηζνκο – Επεξεργαςία: Ενορία Ξοιμιςεωσ Κεοτόκου 40 Εκκλθςιϊν Κεςςαλονίκθσ) ςτο
ςφνδεςμο: http://www.youtube.com/watch?v=0IRF1lZn9lA

Δπαςσηπιόσησερ – Παιφμίδια - Κασαςκετέρ:

Παιφμίδι σψμ σαθμώμ

«Σανίδι ςσξμ κόςμξ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ»
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Επιλζγουμε κάποιεσ από τισ παρακάτω προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ και οργανϊνουμε τουσ
αντίςτοιχουσ ςτακμοφσ, με ζνα μεγαλφτερο παιδί ωσ υπεφκυνο. Χε κάκε ςτακμό καλό είναι να υπάρχει
μια εικόνα του προςϊπου, ςτο οποίο ο ςτακμόσ αναφζρεται. Σ υπεφκυνοσ του ςτακμοφ, όταν φτάςει μια
ομάδα ς’ αυτόν, κα πρζπει -πριν αρχίςει θ δραςτθριότθτα- να τουσ διθγθκεί τθ ςχετικι με το ςτακμό του
ιςτορία.
κξοόρ σξτ οαιφμιδιξύ:

Ρα κυμθκοφμε όλεσ τισ μορφζσ και τθσ ιςτορίεσ από τθν Υαλαιά Διακικθ που γνωρίςαμε ςτθ διάρκεια
τθσ χρονιάσ! Τλεσ οι ομάδεσ κα περάςουν από όλουσ τουσ ςτακμοφσ και κα παίξουν τθ δραςτθριότθτα
κάκε ςτακμοφ για ςυγκεκριμζνο χρόνο (π.χ. 5-7 λεπτά), για τθν οποία βακμολογοφνται από τον υπεφκυνο
του ςτακμοφ.
Πώρ οαίζεσαι σξ οαιφμίδι:

Χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ. Φροντίηουμε θ κάκε ομάδα να ζχει τον ίδιο αρικμό παιδιϊν και να
είναι τθσ ίδιασ δυναμικότθτασ. Εάν, π.χ., ζχουμε παιδιά από 10-15 ετϊν, τότε «μοιράηουμε» τα παιδιά
όλων των θλικιϊν ςε όλεσ τισ ομάδεσ.
Αφοφ γίνει ο χωριςμόσ των ομάδων, ορίηουμε ςτθν κάκε ομάδα από ποιο ςτακμό κα ξεκινιςει. Πόλισ
φτάςουν όλεσ οι ομάδεσ ςτο ςτακμό τουσ, ο οργανωτισ δίνει το ςιμα (π.χ. ςφφριγμα) και το παιχνίδι
ξεκινάει. Υροςοχι: όλεσ οι ομάδεσ ξεκινοφν ταυτόχρονα -από διαφορετικό, βζβαια, ςτακμό θ κακεμιά!
Τταν περάςει ο οριςμζνοσ χρόνοσ για τθ δραςτθριότθτα ςτο ςτακμό (περίπου 5-7ϋ), ο οργανωτισ δίνει
πάλι το ςιμα. Ψότε κάκε δραςτθριότθτα ςταματά και ο υπεφκυνοσ του κάκε ςτακμοφ λζει ςτουσ παίκτεσ
ποφ είναι ο επόμενοσ ςτακμόσ, ςτον οποίο και πρζπει να πάνε αμζςωσ και να παίξουν τθ δραςτθριότθτα
για τα επόμενα 5-7 λεπτά μζχρι το επόμενο ςιμα του οργανωτι, οπότε προχωροφν ςτον επόμενο ςτακμό
μζχρι θ ομάδα να περάςει από όλουσ τουσ ςτακμοφσ.
Βαθμξλξγία σξτ Παιφμιδιξύ σψμ σαθμώμ:

Ξάκε ςτακμόσ, κάκε δραςτθριότθτα, ζχει τθ δικι του βακμολογία. Πόλισ θ μια ομάδα φεφγει από το
ςτακμό, ο υπεφκυνοσ γράφει τθ βακμολογία τθσ ομάδασ ςτο φφλλο βακμολογίασ που κρατά θ ομάδα.
Επομζνωσ, κάκε ομάδα πρζπει να ζχει τόςεσ βακμολογίεσ όςοι είναι και οι ςτακμοί. Πόλισ τελειϊςει το
παιχνίδι, οι κατθχθτζσ (χρειάηεται να ςυνεργαςτοφν περιςςότερα άτομα για τθν επιτυχία του παιχνιδιοφ)
ςυγκεντρϊνει τισ βακμολογίεσ από όλεσ τισ ομάδεσ και προςκζτουν τισ βακμολογίεσ από όλουσ τουσ
ςτακμοφσ. Ρικιτρια είναι θ ομάδα που όταν ακροιςτοφν οι βακμοί από κάκε ςτακμό κα ζχει τθ
μεγαλφτερθ βακμολογία.
Ππξσειμόμεμξι ςσαθμξί
1. Αδάμ και Εύα
Ο αοαγξπετμέμξρ καποόρ: Ανά δφο να φάνε 1 μιλο κρεμαςμζνο από 1 δζντρο με τα χζρια πίςω.

2. Δίκαιξρ Νώε
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Η Κιβψσόρ απμεμίζει: Χε μια μικρι πιςίνα με νερό τοποκετοφμε καραβάκια από φελιηόλ. Σι

παίχτεσ ςυναγωνίηονται για το πόςοι κα φτάςουν φυςϊντα τα καραβάκια τουσ (τθν κάκε «Ξιβωτό») ωσ το
τζρμα.
3. Ο Πύπγξρ σηρ Βαβέλ
ημαίερ: Σ παίχτθσ καλείται να αναγνωρίςει τισ ςθμαίεσ διαφόρων κρατϊν. (βλ. ςχετικι θλεκτρονικι

παρουςίαςθ ςτο βοθκθτικό υλικό).
4. Πασπιάπφηρ Αβπαάμ
Αβπαμιαία υιλξνεμία: Υόςα περιςςότερα μαγειρεμζνα φαγθτά κα καταφζρουν να ςθμειϊςουν!

5. Πασπιάπφηρ Ιςαάκ
Ξύλα για ση θτςία: Παηζψτε είκοςι (20) οδοντογλυφίδεσ ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο! Κα τισ βρείτε

ςκόρπιεσ ςτο χϊρο -όπωσ τα ξφλα που μάηεψε ο Λαςαάκ για τθ κυςία.
6. Πασπιάπφηρ Ιακώβ
Μοπάμσευαιπ: Δφο παίχτεσ κάκονται ςτισ δφο πλευρζσ ενόσ τραπεηιοφ, βάηοντασ δφναμθ ςτα χζρια,

για να νικιςει ο ζνασ τον άλλον. Κυμίηει τθν πάλθ του Λακϊβ με τον Άγγελο και τον ανταγωνιςμό του με
τον Θςαφ.
7. Δίκαιξρ Ιψςήυ ξ Πάγκαλξρ
Σεςσ αυήρ: Χε αδιαφανι ςακουλάκια ι πανιά τοποκετοφμε από ζνα μικροαντικείμενο, το οποίο

προςπακεί να αναγνωρίςει ο παίχτθσ με τθν αφι. Κυμίηει τα ςακιά των αδελφϊν του, που τα ζψαξαν οι
απεςταλμζνοι του για να βουν τα «κλεμμζνα» χρυςαφικά.
Εναλλακτικά:
Αιγτοσιακή οτπαμίδα: Χρειαηόμαςτε τριάντα βαηόγαλα, ςτθμζνα το ζνα πάνω ςτο άλλο ανά δζκα
ςε τρεισ πυραμίδεσ (τζςςερα ςτθ βάςθ, τρία ςτο β’ επίπεδο, δφο ςτο γ’ και ζνα ςτθν κορυφι) και ζνα
μπαλάκι του τζννισ. Σ παίχτθσ προςπακεί να ρίξει με το μπαλάκι, με μία βολι ςε κάκε πυραμίδα, τα δζκα
βαηόγαλα και από τισ τρεισ.
8. Ππξυήσηρ και Βαςιλιάρ ξλξμώμσαρ
Παιφμίδι επψσήςεψμ: Υροςπακοφν να απαντιςουν ςε όςο γίνεται περιςςότερεσ ερωτιςεισ ςωςτά

μζςα ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο.
(Εναλλακτικά: Επίλυςθ γρίφου – ςπαηοκεφαλιάσ ι απαντιςεισ ςε αινίγματα)
9. Ππξυήσηρ Δαμιήλ και Ϊγιξι Σπειρ Παίδερ
Λξγιώμ –λξγιώμ υαγησά: Ψυπϊνουμε ςε κάρτεσ διάφορα φαγϊςιμα και τα παιδιά προςπακοφν

να ξεχωρίςουν τα νθςτιςιμα από τα αρτφςιμα.
10. Δίκαιξρ Σψβίαρ
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Χάπεμα: Από μια πλατιά λεκάνθ γεμάτθ νερό τα παιδιά, με τθ ςειρά και με κλειςμζνα τα μάτια,

προςπακοφν να πιάςουν βακμολογθμζνα ψαράκια από φελό ι φελιηόλ με απόχθ ι αγκίςτρι (ςυνδετιρεσ
ςτθ μφτθ του ψαριοφ).
11. Ππξυήσηρ αμξτήλ
σξ Ναό: Ψοποκετιςτε ςωςτά τα αντικείμενα ςτο ναό (βλ. ςχετικό ςχζδιο ςτο βοθκθτικό υλικό).

12. Γεδεώμ
Όοψρ οίμξτμ ξι ςκύλξι: απλωμζνοι ςε ζνα μακρόςτενο πάγκο προςπακοφν να πιουν νερό

ςκφβοντασ, με τα χζρια δεμζνα ςτθν πλάτθ, από μια λεκάνθ που βρίςκεται μπροςτά. Υόςοι κα τα
καταφζρουν ςτον κακοριςμζνο χρόνο;
13. Ο Ππξυήσηρ και Βαςιλιάρ Δαβίδ και ξ Γξλιάθ
Με ση ςυεμσόμα μαρ: Σ παίχτθσ καλείται να ςτοχεφςει με μπαλάκι του τζννισ από απόςταςθ ςτο

μζτωπο το ομοίωμα ενόσ ανκρϊπου ςε χαρτί του μζτρου, όπωσ ο Δαβίδ το Γολιάκ. Υόςοι κα τα
καταφζρουν ςτον κακοριςμζνο χρόνο;
14. Ππξυήσηρ Ιεζεκιήλ
Memory ι οαιφμίδι αμσιςσξίφιςηρ με τα ςφμβολα των 4 Ευαγγελιςτϊν (βλ. ςχετικό φφλλο

εργαςίασ ςτο βοθκθτικό υλικό).
15. Δίκαιξρ αμχώμ
Κξύπεμα μοαλξμιώμ: Ξρεμάμε αρκετά μπαλόνια –με λίγο νερό μζςα- από ζνα ςχοινί και τα

αλείφουμε ςτο «κεφάλι» με αφρό ξυρίςματοσ –για να κυμίηουν τα μαλλιά του Χαμψϊν. Πε ζνα ξυραφάκι
BIC ο παίχτθσ προςπακεί να «κουρζψει» το μπαλόνι (δθλ. να του αφαιρζςει τον αφρό) χωρίσ αυτό να
ςπάςει. Ξάκε παίχτθσ ξυρίηει μόνο ζνα μπαλόνι.
16. Δικαία Ρξτθ
Μαμσαλάκια: Ψα παιδιά προςπακοφν να μαηζψουν όςο το δυνατόν περιςςότερα μανταλάκια με το

ζνα χζρι. Κυμίηει τα ςτάχια που μάηευε θ Φουκ.
17. Ππξυήσηρ Ελιςςαίξρ
Μεγάλξ οαζάπι με υάπμακα: Βάηουμε ςτθ ςειρά δζκα διαφορετικζσ ςυςκευαςίεσ γνωςτϊν

φαρμάκων (depon, ponstan κτλ.) -για να κυμίηουν τθ κεραπεία του Ρεεμάν από τθν αρρϊςτια του. Ζνασ
από τθν ομάδα, αφοφ παρατθριςει καλά τα φάρμακα, όταν κα τα ξαναςκεπάςουμε, προςπακεί να τα
κυμθκεί όλα!
18. Ππξυήσηρ Μψτςήρ
Δπόμξρ μεσ’ εμοξδίψμ: Για να κυμθκοφν τθν ςαραντάχρονθ πορεία των Λςραθλιτϊν ςτθν ζρθμο, τα

παιδιά προςπακοφν να διανφςουν μια ελικοειδι διαδρομι με διάφορα εμπόδια (ξφλα, πζτρεσ, ςκοινιά
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κλπ), ζχοντασ όλοι καλυμμζνα τα μάτια εκτόσ από ζναν, το «Πωυςι», ο οποίοσ τουσ κακοδθγεί ζτςι,
ϊςτε να μπορζςουν να περάςουν τθ διαδρομι χωρίσ να ςκοντάψουν ςτα εμπόδια το ςυντομότερο
δυνατόν και με μεγαλφτερθ αςφάλεια.
19. Δίκαιξρ Ιώβ
κτσαλξδπξμία σηρ τοξμξμήρ: Σ κάκε παίχτθσ διανφει μια απόςταςθ, κρατϊντασ ςτο ςτόμα ζνα

κουτάλι με ζνα μπαλάκι πινγκ-πονγκ πάνω του. Επιςτρζφει και αφινει το μπαλάκι ςτο κουτάλι του
επόμενου παίχτθ. Αν του πζςει το μπαλάκι, ξεκινά τθ διαδρομι από τθν αρχι.
20. Ππξυήσηρ Ιψμάρ
Memory με φωτογραφίεσ διαφόρων ψαριϊν ι οαιφμίδι αμαγμώπιςηρ καλαςςίων ειδϊν (βλ.

εικόνεσ ςτο φάκελο «Καλαςςινά» ςτο βοθκθτικό υλικό).
21. Ππξυήσηρ Ηλίαρ
Απμασξδπξμίερ: Ξάκε παίχτθσ γίνεται ζνα άρμα και προςπακεί να μεταφζρει ςτθν πλάτθ του μζχρι

το τζλοσ μιασ διαδρομισ άλλον ςυμπαίχτθ του. Υόςοι κα το καταφζρουν ςτον κακοριςμζνο χρόνο;
ημείψςη: Θ ομάδα δεν πρζπει μόνο να διαςκεδάηει και να προςπακεί να νικιςει. Υρζπει επίςθσ να

μάκουν όλοι να ςυνεργάηονται με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ, να μάκουν να βοθκοφν εκείνουσ από
τουσ ςυμπαίκτεσ τουσ που είναι λιγότερο ικανοί να κάνουν κάποια δραςτθριότθτα κλπ. Γι’ αυτό είναι πολφ
ςθμαντικό ο υπεφκυνοσ κάκε ςτακμοφ να ξεκακαρίςει από πριν ςτουσ παίκτεσ ότι όλοι πρζπει να
ςυμμετάςχουν ι τουλάχιςτον να προςπακιςουν να ςυμμετάςχουν όςο το δυνατό περιςςότερο ςτθ
δραςτθριότθτα του ςτακμοφ, είτε βαςιηόμενοι ςτισ δικζσ του δυνάμεισ είτε, αν δυςκολεφονται, με τθ
βοικεια των ςυμπαικτϊν τουσ.

τμοεπάςμασα:
Σ εγωιςμόσ των ανκρϊπων τουσ οδιγθςε να χτίςουν τον τεράςτιο Υφργο τθσ Βαβζλ,
νομίηοντασ πωσ ζτςι κα φτάςουν ςτο Κεό... Αποτζλεςμα: να χωριςκοφν μεταξφ τουσ!
Σ Χριςτόσ όμωσ ζςτειλε το Άγιο Υνεφμα τθν θμζρα τθσ Υεντθκοςτισ, ίδρυςε τθν Εκκλθςία
Ψου ςτον κόςμο και φϊτιςε τουσ Αποςτόλουσ να τρζξουν ςε ολόκλθρθ τθν Σικουμζνθ και
να καλζςουν όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, απ’ όλα τα ζκνθ, να γίνουν μζλθ Ψθσ, παιδιά του
Κεοφ και να φτάςουν με τθ Χάρθ Ψου πραγματικά κοντά Ψου!
Ασ μθ ςτθρίηουμε κι εμείσ τισ επικυμίεσ μασ μόνο ςτον εαυτό μασ, αλλά ςτθ βοικεια του
Κεοφ κι ασ ηοφμε παντοτινά μζςα ςτθν Εκκλθςία Ψου!
Πηγέρ τλικξύ:

- π. Κεμιςτοκλισ Πουρτηανόσ –Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Ξατθχθτικό βοικθμα Λ. Π.
Ξερκφρασ, Υαξϊν και Διαποντίων Ριςων ιεραποςτολικοφ ζτουσ 2005-2006
- Άγγελοσ Γκοφνθσ –Λωάννθσ Ηαμπζλθσ, Σμαδικι Ψυχαγωγία, εκδ. Ενοριακοφ Υνευματικοφ Ξζντρου Λ.
Ρ. Ευαγγελιςτρίασ Οευκάδοσ, 2Οευκάδα 2007
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Υτλλάδιξ ανιξλόγηςηρ για σξτρ κασηφησέρ
Παπακαλξύμε μα αοαμσήςεσε με κάθε ειλικπίμεια,
με ςκξοό ση βελσίψςη σξτ εοόμεμξτ κασηφησικξύ βξηθήμασξρ!
- Χπηςιμξοξιήςασε:
α. σξ εγφειπίδιξ για σξμ κασηφησή;

Καθόλξτ

Λίγξ Απκεσά

Πξλύ

β. σξ σεσπάδιξ δπαςσηπιξσήσψμ για σα οαιδιά;

Καθόλξτ

Λίγξ Απκεσά

Πξλύ

γ. σξ ςτμξδετσικό χηυιακό δίςκξ;

Καθόλξτ

Λίγξ Απκεσά

Πξλύ

- Γιασί;……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Θεψπείσε εοαπκέρ ατσό σξ κασηφησικό βξήθημα;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Η δξμή σξτ ςαρ βξήθηςε μα ξπγαμώςεσε σημ κασηφησική ςαρ ςτμάμσηςη;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Θεψπείσε όσι οπξςέθεςε κάσι ςσημ κασάπσιςή ςαρ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Ήσαμ κασάκλληλερ ξι οπξσειμόμεμερ δπαςσηπιόσησερ για σημ ηλικία σψμ οαιδιώμ; Σι
διαυξπεσικό θα οπξσείμασε;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Εοιςημάμεσέ μαρ σιρ ελλείχειρ οξτ εμσξοίςασε ςσξ βξήθημα;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Έμα εοόμεμξ βξήθημα σι δεμ θα έοπεοε μα οεπιλαμβάμει;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- αρ βξήθηςε μα ςτμεπγαςσείσε οεπιςςόσεπξ με σξμ Ιεπέα σηρ Εμξπίαρ ςαρ, σξτρ γξμείρ κ.ά .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Σι κέμσπιςε σξ εμδιαυέπξμ σψμ οαιδιώμ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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- Πξιερ ήσαμ ξι σπειρ οιξ εοιστφημέμερ και ξι σπειρ οιξ αοξστφημέμερ δπαςσηπιόσησερ;
ΠΙΟ ΕΠΙΣΤΧΗΜΕΝΕ

1. ………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
ΠΙΟ ΑΠΟΣΤΧΗΜΕΝΕ

1. ………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
-Πξια ήσαμ σα ςημαμσικόσεπα οπξβλήμασα οξτ είφερ μα αμσιμεσψοίςειρ κασά σημ
ευαπμξγή σξτ τλικξύ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Σι μξμίζειρ όσι μοξπξύςαμε μα οπξσείμξτμε ή μα κάμειρ με δική ςξτ οπόσαςη ςσα
οαιδιά και δεμ έγιμε;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Γπάχε σπία (3) αοό σα υεσιμά θέμασα οξτ κασά ση γμώμη ςξτ είμαι σα οιξ
ςημαμσικά:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
-Πξιερ εοιολέξμ δπαςσηπιόσησερ κάμασε με σα οαιδιά σηρ ςτμσπξυιάρ ςαρ και θα θέλασε μα
σιρ οπξσείμεσε για σξ εοόμεμξ βξήθημα;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Πώρ αλλιώρ θα μοξπξύςε σιξ Κέμσπξ Νεόσησαρ μα βξηθήςει σξ κασηφησικό ςαρ έπγξ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Άλλερ οαπασηπήςειρ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Φπήςιμερ ιςσξςελίδερ
www.catichisis.gr
www.katixitiko.gr
www.katixitis.blogspot.com
www.synodoiporia.blogspot.com
www.pentapostagma.gr
http://istologio.org
users.uoa.gr/~nektar/
www.neotita.gr
www.kpae.gr
www.matia.gr
www.tinascraft.gr
www.astropeleki.wordpress.com
www.paidika.gr
www.symvoulospe.blogspot.com
http://biblicalgenealogy.kavonrueter.com
www.goodsalt.com
www.creativestreams.com
www.orthodoxwiki.org
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Πεπιεφόμεμα
Ειςαγωγικό ςθμείωμα
Ειςαγωγικά ςτθν Υαλαιά Διακικθ
«Άνωκεν οι Υροφιται»
Κεματολόγιο

3
8
14
17

Ζναρξθ
Σ Κεόσ από αγάπθ δθμιουργεί τον κόςμο!
Θ οργάνωςθ τθσ ομάδασ μασ
Ζνα ερωτθματολόγιο γνωριμίασ
Υϊσ οι δφο «βαςιλιάδεσ τθσ Δθμιουργίασ» διάλεξαν να μείνουν μακριά από το Κεό!
Σ Ρϊε γλιτϊνει τον κόςμο απ’ τον Ξατακλυςμό!
Θ Εκκλθςία ςϊηει τον κόςμο από τθν αμαρτία!
Σ Αβραάμ και θ Χάρρα φιλοξενοφν τον Ψριαδικό Κεό!
Ζνασ Υατζρασ ετοιμάηεται να κυςιάςει το Γιο Ψου: Θ κυςία του Λςαάκ!
Θ Υαναγία μασ: Θ Ξλίμακα που είδε ο Λακϊβ!
Ζνασ αλθκινά ςοφόσ Βαςιλιάσ: Σ Υροφιτθσ Χολομϊντασ!
Δυο αδζρφια ςε ανταγωνιςμό: Σ Λακϊβ παίρνει απ’ τον Θςαφ τα «πρωτοτόκια»!
Σ Υροφιτθσ Δανιιλ & οι Άγιοι Ψρεισ Υαίδεσ τολμοφν: νθςτεφουν και δε λατρεφουν τα είδωλα!
Σ Υροφιτθσ Δανιιλ προςεφχεται ςτον αλθκινό Κεό μζςα ςτο λάκκο των λεόντων!
Τλοι οι Υροφιτεσ περιμζνουν τον Χριςτό που κα γεννθκεί!
Σ Λωςιφ εξθγεί τα όνειρα!
Σ Λωςιφ και τ’ αδζρφια του: Σ Δίκαιοσ πάςχει, αλλά ςυγχωρεί!
Σ Άγγελοσ του Κεοφ προςτατεφει τον Ψωβία!
Ζνα παιδί ςτο Ραό του Κεοφ: Σ Υροφιτθσ Χαμουιλ!
Σ Ξριτισ Γεδεϊν: «Ψ’ αδφνατα παρ’ ανκρϊποισ δυνατά παρά τω Κεϊ εςτί!»
Σ Κεόσ δίνει δφναμθ ς’ όποιον Ψον αγαπάει: Δαβίδ και Γολιάκ!
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Δαβίδ και Λωνάκαν: Δυο αγαπθμζνοι φίλοι!
Σ Υροφιτθσ & Βαςιλιάσ Δαβίδ μετανοεί!
Ψο όραμα του Υροφιτθ Λεηεκιιλ: Θ ανάςταςθ των νεκρϊν!
Σ ευκολόπιςτοσ Χαμψϊν χάνει τθ δφναμι του!
Πια ξζνθ δζχεται τθν ευλογία του Κεοφ: Θ δίκαιθ Φουκ!
Θ αγάπθ του Κεοφ ξεπερνάει τα ςφνορα: Σ Υροφιτθσ Ελιςςαίοσ κεραπεφει το Ρεεμάν!
Σ Υροφιτθσ Πωυςισ προτυπϊνει τον Ψίμιο Χταυρό!
Σ Κεόσ προςτατεφει τθν ελευκερία μασ δίνοντασ τισ 10 Εντολζσ ςτο Πωυςι!
Λϊβειοσ υπομονι!
Ψο πρϊτο «Υάςχα» και το Υάςχα των Χριςτιανϊν!
Ψρεισ μζρεσ ο Λωνάσ ςτο κιτοσ! Ψρεισ μζρεσ ο Χριςτόσ ςτον Ψάφο!
Ψο άδικο δεν ευλογείται! Σ Υροφιτθσ Θλίασ και το αμπζλι του Ραβουκαί!
Βαβζλ = ςφγχυςθ ≠ Υεντθκοςτι = ενότθτα!
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Φυλλάδιο αξιολόγθςθσ για τουσ κατθχθτζσ
Χριςιμεσ ιςτοςελίδεσ
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