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Μήνυμα Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας σε
υποψηφίους πανελληνίων
/ Νέοι και Εκκλησία

Το δικό του μήνυμα προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών
εξετάσεων, που αρχίζουν αύριο, 14 Ιουνίου 2021, στέλνει ο
Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης

Νέας

Ιωνίας,

Φιλαδελφείας,

Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, παροτρύνοντάς τους να
εμπιστευτούν την ζωή τους στον Θεό και να πιστέψουν στις
δυνάμεις τους.
Διαβάστε όλο το μήνυμα:
Αγαπητά μου παιδιά,
Σε λίγες ώρες ένας δυνατός αγώνας ξεκινά για εσάς. Οι εξετάσεις είναι πάντοτε
μία δύσκολη και επίπονη διαδικασία που όμως θα σας κάνει πιο δυνατούς και πιο
ώριμους.
Αναμφίβολα, είστε η πιο αδικημένη γενιά μαθητών. Μέσα στη δίνη της παγκόσμιας

εξάπλωσης του ιού COVID-19, μετά από σχεδόν 10 μήνες εγκλεισμού, με εξ
αποστάσεως διδασκαλία, κενά ύλης και εξασθενημένη ψυχική υγεία καλείστε
σήμερα να ξεπεράσετε τον εαυτό σας και να καταβάλετε κάθε πνευματική και
φυσική δύναμη που διαθέτετε.
Θέλω να γνωρίζετε ότι στον αγώνα αυτό δεν είστε μόνοι.
Ως πνευματικός σας πατέρας ενώνω τις καρδιακές προσευχές μου με τις δικές σας
και με τις προσευχές των γονιών και των καθηγητών σας, προκειμένου να βγείτε
νικητές και υγιείς και από αυτήν τη μάχη.
Οι εξετάσεις δεν αποτελούν, παρά μία ακόμη μικρή δοκιμασία στη ζωή σας. Μία
ευκαιρία για την οποία αξίζει να προσπαθήσετε, αξίζει να αγωνιστείτε. Μία
ενδεχόμενη αποτυχία ωστόσο, δεν σημαίνει ότι αποτυγχάνετε στη ζωή.
Αντιλαμβάνομαι την αγωνία σας και κατανοώ τα όμορφα και αισιόδοξα οράματά
σας. Καλείστε λοιπόν να κάνετε την υπέρβαση. Να κυνηγήσετε τα όνειρά σας.
Όλα στη ζωή μας κατακτιούνται με κόπο και ό,τι κατακτιέται με κόπο είναι
πάντοτε ωραίο, διότι αξίζει.
Εμπιστευτείτε τη ζωή σας στο Θεό και πιστέψτε στις δυνάμεις σας.
Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με τις
πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας Του, να σας ενισχύσει και να σας φωτίσει, ώστε
να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας!
Καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας!
Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος
ΓΑΒΡΙΗΛ

