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ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΓΑΠΗ
«και υµείς έσεσθέ µοι εις υιούς και θυγατέρας»
Κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας ζητούµε από τον Θεό να δείξει γιά µιά ακόµη
φορά την άφατη µακροθυµία του στις αδυναµίες και τις ελλείψεις µας, έτσι ώστε να µας
καταστήσει αξίους και ικανούς να επικαλούµαστε τον Θεό Πατέρα: ʺ Και καταξίωσον
ηµάς, Δέσποτα, µετά παρρησίας, ακατακρίτως, τολµάν επικαλείσθαι σε τον επουράνιον
Θεόν Πατέρα και λέγεινʺ. Στο αίτηµά µας αυτό συνηγορεί η δωρεά που µας έχει
παρασχεθεί από την Εκκλησία ʺτέκνα Θεού γενέσθαιʺ (Ιωάν.αʹ 12), καθώς στο ιερό
Μυστήριο του Βαπτίσµατος γινόµαστε ʺυιοί φωτόςʺ και λαµβάνουµε ʺτο της υιοθεσίας
χάρισµαʺ.
Πατρική αγάπη
Ως ʺτέκνα Θεούʺ απολαµβάνουµε όλα τα δωρήµατα της απέραντης πατρικής αγάπης
από την οποία ʺµείζονα αγάπην ουδείς έχειʺ. Η αγάπη αυτή εκφράζεται εναργώς στη
θαυµάσια εκείνη παραβολή του Ασώτου υιού, στην οποία κύριο πρόσωπο, δρών,
ενεργούν των γεγονότων, είναι ο φιλεύσπλαχνος Πατέρας. Εκείνος περιµένει διαρκώς το
παιδί του, εκείνου η ενθύµηση κινεί σε µετάνοια και σε επιστροφή τον αποµακρυθέντα
υιό. Εκείνος στη θέα της επιστροφής του Ασώτου τρέχει πρώτος και εναγκαλίζεται το
παιδί
του,
εκείνος
ετοιµάζει
γιά
χάρη
του
τη
λαµπρή
εορτή.
Αν, λοιπόν, έχει τόσο µεγαλείο η αγάπη του Θεού Πατέρα προς όλους εµάς, τα παιδιά
Του, ανάλογη, σχετικώς, πρέπει να είναι και η δική µας φροντίδα γιά τα δικά µας παιδιά,
τα δώρα αυτά του Θεού στη ζωή µας, τις ανθρώπινες αυτές υπάρξεις των οποίων ο
Κύριος µας εµπιστεύθηκε την αγωγή και την φροντίδα.
Γονική µέριµνα
Το κάθε παιδί είναι ένας άγνωστος κόσµος. Γιαυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον
τρόπο της αγωγής του και στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του. Η σύγχρονη
ψυχολογία αποδίδει µεγάλη σηµασία στη βρεφική ηλικία και στους βασικότερους
παράγοντες διαπαιδαγωγήσεως κατʹ αυτή. Σʹ αυτή την ηλικιακή περίοδο τίθενται τα
θεµέλια της διαµορφώσεως και της αναπτύξεως του ανθρώπινου χαρακτήρα. Όσοι
έχουν ορθή διαπαιδαγώγηση σʹ αυτή την ηλικία, προχωρούν κανονικά και στις άλλες
βαθµίδες της αναπτύξεώς τους. Όσοι δεν παιδαγωγούνται ορθά, τα αποτελέσµατα
αυτής της αγωγής θα δηµιουργήσουν θλιβερά προβλήµατα στην εφηβική ηλικία και
δυσχερείς
καταστάσεις
στην
ωρίµανση.
Βασικοί τοµείς στους οποίους πρέπει, κυρίως, να εστιασθεί η γονική παιδαγωγική
µέριµνα είναι η ζωή του παιδιού και η υγεία του, η ένδυση και η διατροφή του, η
µόρφωση και η ψυχαγωγία του. Τα παιδιά δικαιούνται κάθε κοινωνική προστασία, ηθική
συµπαράσταση, αγάπη και συνδροµή γιά τη σωµατική, ηθική και πνευµατική τους
ανάπτυξη.
Χριστιανική αγωγή
Ειδικότερα, γιά εµάς τους χριστιανούς, η αγωγή αυτή συνίσταται στην καλλιέργεια µέσα
στην παιδική ψυχή της αγάπης γιά την αρετή, της ικανοποιήσεως µε το αγαθό της
αποστροφής γιά κάθε κακία και αµαρτία. Μέσα στην αγνή και καθαρή ψυχή του
παιδιού, πρέπει να εµφυτεύσουµε την αλήθεια της Εκκλησίας µας, ότι ο Χριστός είναι ο
κύριος της Ιστορίας, ο χορηγός της ζωής, ο Λυτρωτής και ο καλύτερος φίλος του, που θα
του χαρίσει την ευτυχία. Το παιδί, ακόµη, δικαιούται να συνηθίσει τη ζωή της Εκκλησίας

µας, η οποία, µε το µυστηριακό στοιχείο και τη λειτουργική ζωή, θα ασκήσει επάνω του
την πιό ευεργετική επίδραση γιά την αναζήτηση της ζωής.
Αν θέλουµε τα παιδιά µας, αυτοί ʺοι µικροί άγγελοιʺ, να γίνουν στο µέλλον οι µεγάλοι
Άγιοι, ας τα αναθρέψουµε ʺεν παιδεία και νουθεσία Κυρίουʺ (Εφεσ. στʹ 4), ας
διαµορφώσουµε την προσωπικότητά τους ʺτοίς της ευσεβείας δόγµασιʺ, θέτοντες ως
στόχο τα υψηλά και ωραία ιδανικά της παρούσας ζωής και της βασιλέιας του Θεού, η
οποία, κατά το λόγο το Χριστού, τους ανήκει: ʺΆφετε τα παιδία και µή κωλύετε αυτά
ελθείν πρός µε των γάρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανώνʺ (Ματθ. ιθʹ 14).
Αρχιµ. Θ. Απ.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Βʹ Κορ. στʹ 16 - ζʹ 1)
Ο ναός του ζωντανού Θεού
Αδελφοί, υµείς εστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ʺότι ενοικήσω εν αυτοίς και
εµπεριπατήσω, και έσοµαι αυτών Θεός, και αυτοί έσονταί µοι λαός. Διό εξέλθατε εκ
µέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου µή άπτεσθε, καγώ
εισδέξοµαι υµάς, και έσοµαι υµίν εις πατέρα, και υµείς έσεσθέ µοι εις υιούς και
θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρʺ. Ταύτας ούν έχοντες τας επαγγελίας, αγαπητοί,
καθαρίσωµεν εαυτούς από παντός µολυσµού σαρκός και πνεύµατος, επιτελούντες
αγιωσύνην εν φόβω Θεού.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Αδέλφια, εσείς είστε ναός του Θεού του ζωντανού, καθώς είπε ο Θεός, θα κατοικήσω
µέσα τους και θα περπατήσω µεταξύ τους και θα είµαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός
µου. Γιʹ αυτό φύγετε από µέσα απʹ αυτούς και χωρισθείτε, λέγει ο Κύριος, µήν αγγίζετε
ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ, και θα είµαι Πατέρας σας και σείς θα είστε υιοί µου
και θυγατέρες, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτωρ. Επειδή, λοιπόν, έχουµε αυτές τις
υποσχέσεις, αγαπητοί, άς καθαρίσουµε τους εαυτούς µας από κάθε µολυσµό σαρκός και
πνεύµατος, τελειοποιούµενοι στην αγιοσύνη µε φόβο Θεού.

