Τα παιδιά, ο εκκλησιασμός και η προσευχή
Επίσκ. Ειρηναίος, Αικατερίνμπουργκ και Ιρμπίτσκ
όσο εύκολο είναι να εμπνεύσει
κανείς στο παιδάκι την αγάπη
και την ευλάβεια στις ιερές
ακολουθίες της Εκκλησίας! Φτάνει μόνο
να του δώσουμε να καταλάβει, ότι στο ναό
βρίσκεται πιο αισθητά ο «πανταχού παρών» Κύριος, ο Θεός που τόσο αγαπάει τα
παιδιά, και που καλεί κι αυτό κοντά Του.
Επομένως μέσα στο ναό πρέπει να στεκόμαστε ήσυχα, να κάνουμε με προσοχή το
σταυρό μας και να προσευχόμαστε ευλαβικά.
Ναι, γονείς! Αν η καρδιά σας είναι πλημμυρισμένη από πίστη και αγάπη στο Θεό, θα
βρείτε χίλιους δυό τρόπους να μεταδώσετε
τα αισθήματα αυτά στο παιδί σας. Τη μεγαλύτερη αδικία κάνουμε στα παιδιά μας,
αν τους στερήσουμε το θησαυρό της πίστεως, το θησαυρό της Ορθοδοξίας…
Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λένε, ότι
«η ψυχή του ανθρώπου -επομένως και του
παιδιού- είναι από τη φύση της χριστιανική». Γι’ αυτό ο Θεός περιμένει χριστιανικές
εκδηλώσεις από την παιδική ψυχή. Σωστά
γράφει και ο ψαλμωδός: «Εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον»
(Ψαλμ. 8:3).
Για το λόγο αυτό ακριβώς, για να ριζώσει

και ν’ αναπτυχθεί το ορθόδοξο χριστιανικό
βίωμα στις ψυχές των παιδιών, οι γονείς
είναι υποχρεωμένοι να τα μαθαίνουν από
μικρά να επικοινωνούν με το Θεό, να προσεύχονται. Όσο μικρό κι αν είναι το παιδί,
μπορεί να προσεύχεται. Αφού ζητάει από
τους γονείς κάτι που θέλει, γιατί άραγε δεν
μπορεί να το ζητήσει από τον ουράνιο Πατέρα;
Μάθετε λοιπόν το παιδί σας να προσεύχεται. Αν αρχίσετε όταν ακόμα είναι μικρό,
η προσευχή σιγά-σιγά θα του γίνει συνήθεια και ανάγκη! Να κάνετε συστηματικά
μαζί με τα παιδιά σας πρωινή και βραδινή προσευχή, καθώς και πριν και μετά το
φαγητό. Να μην πλησιάζουν στο τραπέζι
όπως τ’ άλογα ζώα στο παχνί, αλλά να
μάθουν ότι, όποιος θέλει ν’ απολαμβάνει
τα δώρα του Θεού, πρέπει να τα ζητάει,
αλλά και να ευχαριστεί όταν τα παίρνει.
Το «Πάτερ ημών», το «Θεοτόκε Παρθένε»
και άλλες σύντομες προσευχές πρέπει να
τις γνωρίζει κάθε παιδάκι.
Είναι πολύ θλιβερό φαινόμενο το ότι, στην
εποχή μας, η κοινή, οικογενειακή προσευχή χάθηκε σχεδόν από παντού. Πράγματι,
γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπουμε τόσες
δυστυχισμένες οικογένειες και τόσες απο-

τυχίες στην αγωγή: Επειδή οι άνθρωποι,
οι οικογένειες, έπαψαν να προσεύχονται. Αιώνιο κύρος έχουν οι λόγοι του
Κυρίου: «Αιτείτε, και δοθήσεται υμίν»
(Ματθ. 7:7).
Ίσως αντιδράσουν μερικοί: «Μα το παιδί
δεν καταλαβαίνει τις προσευχές». Ασφαλώς και δεν πολυκαταλαβαίνει τα νοήματα των προσευχών, μπαίνει όμως στο
κλίμα της ευλάβειας, όσο μικρό κι αν είναι. Αυτό ακριβώς χρειάζεται! Αν και δεν
μπορεί να σχηματίσει μέσα του καθαρή
την εικόνα του Θεού, ωστόσο νιώθει το
Θεό! Αισθάνεται πως υπάρχει κάποια
ανώτερη ύπαρξη, που μας αγαπάει, και
που πρέπει κι εμείς ν’ αγαπούμε. Όταν το
παιδί προφέρει τα λόγια της προσευχής,
σκέφτεται το Θεό, προσφέρει σ’ Αυτόν
τα αισθήματά του. Μια τέτοια προσευχή,
που προέρχεται από την αθώα παιδική
καρδιά, είναι πολύ πιο ευάρεστη στο
Θεό από την προσευχή ενός σοφού, που
κατανοεί ακριβώς κάθε λέξη, προσεύχεται όμως συχνά μόνο με την ψυχρή λογική, χωρίς τη θέρμη της καρδιάς. Πόσο
αρέσει στο Θεό η παιδική προσευχή, το
λέει, επαναλαμβάνω, ο ψαλμωδός γράφοντας: «Εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον» (Ψαλμ. 8:3).
Για να εκπληρωθεί όμως το καθήκον της
σωστής εκκλησιαστικής αγωγής των
παιδιών, πρέπει πρώτ’ απ’ όλα οι ίδιοι
οι γονείς να είναι ευσεβείς και θεοφοβούμενοι. Πρέπει οι ίδιοι ν’ αγαπούν την
προσευχή.
Αν η μητέρα δεν είναι πιστή και ευσεβής,
αν δεν βρίσκει -γιατί δεν ζητάει- χαρά
και παρηγοριά στην προσευχή, τότε δεν
ασκεί σωστά την αγωγή της ευσέβειας

στα παιδιά της. Μόνο όταν η μητέρα έχει
συνεπή πνευματική ζωή, μόνο όταν το
παιδί βλέπει την ίδια να προσεύχεται συχνά και θερμά, τότε μόνο θα εγκολπωθεί
τις ίδιες αρχές ζωής.
Είδατε τώρα, αγαπητοί γονείς, και κυρίως οι μητέρες, γιατί πρέπει να διδάξετε
στα παιδιά σας την ορθόδοξη πίστη και
ζωή από τη βρεφική ακόμα ηλικία, και
γιατί πρέπει να τα μάθετε να προσεύχονται πριν πάνε στο σχολείο.
Σε σας απευθύνομαι λοιπόν, μητέρες:
Την καλύτερη κληρονομιά θ’ αφήσετε
στα παιδιά σας, αν τους δώσετε πραγματικά χριστιανική, ορθόδοξη αγωγή.
Να τους διδάσκετε, όπως με συντομία
σας είπα, τις βασικές αλήθειες της αγίας πίστεώς μας. Να τους διδάσκετε την
ευσέβεια και την προσευχή, από την πιο
απαλή ηλικία, και με το λόγο σας, προπάντων όμως με το παράδειγμά σας.
Μάταια θα κοπιάζουν αργότερα οι κατηχητές και οι δάσκαλοι να τα βοηθήσουν,
αν εσείς δεν βάλετε τα θεμέλια στο σπίτι.
Νουθετείτε τα παιδιά σας στην ορθόδοξη
ζωή και το φόβο του Θεού. Τότε μπορείτε να ελπίζετε ότι αργότερα θα τα καμαρώνετε, και δεν θα κλαίτε γι’ αυτά. Αν τα
παιδιά σας είναι θεοφοβούμενα, θα είναι
και σε σας υπάκουα και ευγνώμονα. Αν
τα μάθετε ν’ αγαπούν το Θεό, τότε οπωσδήποτε θ’ αγαπήσουν γνήσια κι εσάς.
Αναθρέψτε λοιπόν, πατέρες και μητέρες,
τα παιδιά σας για το Θεό και για τον ουρανό! Τότε θα εισπράξετε απ’ αυτά χαρά
και στη γη!
(Απόπσπασμα από το βιβλίο
“Μητέρα Πρόσεχε!”, Έκδοση Ιεράς Μονής
Παρακλήτου, Ωρωπού Αττικής)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Εσπερινός

5:00 μ.μ.
Όρθρος 6:30 π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 5:00 μ.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ
Αγίας Οσιομάρτυρος Ευδοκίας
Εσπερινός Αγίας Ευδοκίας 5:00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ανακομιδή λειψάνων Αγίου Νικηφόρου
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 7:30 π.μ.
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
Χοροστατούντος του Πανειρωτάτου
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΠΟΚΡΕΩ)
Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ. Χρυσοστόμου
Μνήμην επιτελούμεν της δευτέρας
Μνημόσυνο ήρωα μαθητού του
παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Δημοτικού Σχολείου Καλογερά
Δημητράκη Δημητριάδη 8:30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ
Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα
Αγίου Μάρκου του Αθηναίου
Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.
Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μνήμην επιτελούμεν πάντων των εν
ασκήσει λαμψάντων Οσίων και Θεοφόρων
Πατέρων ημών
Των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων
των εν τη λίμνη της Σεβαστείας
μαρτυρησάντων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μνήμην επιτελούμεν της από του
Παραδείσου της τρυφής εξορίας των
Πρωτοπλάστων.
Εις διάκονον χειροτονία του Μαθηματικού
Γρηγορίου Σαββίδη υπό του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ. Χρυσοστόμου
Κατανυκτικός Εσπερινός της συγχωρήσεως
5:00 μ.μ.
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
Σωφρονίου Πατριάρχη Ιεροσολύμων
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 5:00 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
Αγίου Θεοφάνους Ομολογητού
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 5:00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
Οσίου Βενεδίκτου
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 5:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 7:30 π.μ.
Μικρόν Απόδειπνο και
Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 5:30 μ.μ.
Μικρόν Απόδειπνο και
Β' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 7:30 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ανάμνησις του διά κολλύβων θαύματος
του αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου
του Τήρωνος
Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου
ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μνήμην επιτελούμεν της αναστηλώσεως
των αγίων και σεπτών Εικόνων.
Αγίου Αλεξίου ανθρώπου του Θεού.
Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.
Θα γίνουν μνημόσυνα
Κατανυκτικός Εσπερινός 5:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 5:00 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 5:00 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
7:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 5:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία 7:30 π.μ.
Μικρόν Απόδειπνο και
Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 5:30 μ.μ.
Μικρόν Απόδειπνο και
Β' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 7:30 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ
Οσίου Νίκωνος και των συν αυτώ 199
μαρτύρων μαθητών αυτού
Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης του Παλαμά
Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
Προεόρτια Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Εσπερινός του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου 5:00 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο Ευαγγελισμός ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου
Εθνική εορτή. Δοξολογία στο Ιερό Ναό
Παναγίας Φανερωμένης
Κατάλυσις Ιχθύος
Εσπερινός 5:00 μ.μ. Απόδοσις της Εορτής του Ευαγγελισμού

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 5:00 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
7:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 5:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
7:30 π.μ.
Μικρόν Απόδειπνο και
Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 5:30 μ.μ.
Μικρόν Απόδειπνο και
Β' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 7:30 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ
Οσίου Ιωάννου του συγγραφέως της
Κλίμακος
Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
Αγίου Ιερομάρτυρος Υπατίου
Επισκόπου Γαγγρών
Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
Κατανυκτικός Εσπερινός 5:00 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Μηνιαίον περιοδικόν
Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
http: www.ayioslazaros.org
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@ayioslazaros.οrg
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