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Ἀγαπῆστε τό παιδί!

Θ ά φανεῖ παράδοξη, ἴσως καί ἀνεδαφική ἡ
προτροπή «ἀγαπῆστε τό παιδί». Σήμερα

ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται ὅτι εἶναι κυριαρχική ἡ
ἀγά πη γιά τό παιδί, πού πολλές φορές τό ἀνάγουμε
σέ ἀφέντη καί μονάρχη μέσα στήν οἰκογένεια, ἄν ὄ-
χι σέ εἴδωλο λατρείας. Κατά κανόνα οἱ γονεῖς κα-
ταβάλλουν πολύ κόπο καί ὑποβάλλονται σέ μεγά -
λες θυσίες προκειμένου νά προσφέρουν στό παιδί
τους τά ... πάντα. Κι ὅμως, αὐτό ἀκριβῶς εἶναι πού
βλάπτει τά παιδιά καί τά ὁδηγεῖ σέ πνευματική ἀ-
ναπηρία.

Ἄν εἶναι κακό καί ὀλέθριο γιά ἕνα παιδί νά με-
γαλώνει φυλακισμένο στήν ἀγκαλιά τῶν γονιῶν του,
μέ ἀποτέλεσμα νά μή μάθει ποτέ νά χρησιμοποιεῖ
τά δικά του πόδια, δέν εἶναι λιγότερο ὀλέθριο νά
τοῦ δημιουργήσουμε τήν ψευδῆ ἐντύπωση ὅτι ὅλα
στήν ζωή του θά εἶναι ρόδινα. Ὀφείλουμε νά τό κα-
θοδηγήσουμε νά γνωρίσει τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς, πού



ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Α΄

ἀναπόφευκτα παρουσιάζει καί δυσκολίες. Νά τό
γυμνάσουμε νά ἀντιμετωπίζει καί νά ξεπερνᾶ αὐ-
τές τίς δυσκολίες· νά τίς ἀξιοποιεῖ καί νά τίς μετα-
σχηματίζει σέ πηγή δυνάμεως. 

Δέν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν.
Δέν θά σηκώσουμε ὅμως μόνοι τό βάρος τῆς ἀγω -
γῆς. Βοηθός καί συμπαραστάτης παντοδύναμος στό
δύσκολο αὐτό ἔργο εἶναι ὁ Μεγάλος Παιδαγωγός,
ὁ Ἰη σοῦς Χριστός. «Κατέχουμε τά παιδιά μας, ὅ -
ταν τά παραδίδουμε μέ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, διό -
τι Ἐκεῖ νος θά τά προστατεύσει πολύ περισσότερο
ἀπό ἐμᾶς», ἀποφαίνεται ὁ φωτισμένος καί ἔμπει-
ρος δάσκαλος ἅγιος Χρυσόστομος (13/11). Ἕνας
ἄλ λος ἅγιος, ὁ ἅγιος Στυλιανός, τοῦ ὁ ποίου τήν
μνήμη ἐπίσης τιμοῦμε τόν μήνα αὐτό (26/11), μᾶς
δίνει τό παράδειγμα. Κρατᾶ στοργικά στήν ἀγκα-
λιά του ἕνα βρέφος. Κι ἐπειδή ὁ Ἅγιος ἀνήκει στόν
Θεό, σ᾿ Ἐ κεῖνον ἀποθέτει καί τό παιδί μαζί μέ τόν
ἑαυτό του. Ἔτσι καί ἡ ἁγία Ἄννα, ἡ μητέρα τῆς
Παν  αγίας μας, προσφέρει στόν Θεό τόν πολύτιμο
θησαυρό τῶν σπλάγχνων της πού τελικά θά γίνει ἡ
μητέρα τοῦ Θεοῦ. Τί θαύματα κρύβει ἡ πίστη μας!

Πολλοί γονεῖς ἐπικαλοῦνται τόν ἅγιο Στυλιανό
ὡς προστάτη τῶν παιδιῶν τους. Πόσοι ὅμως τόν μι-
μοῦνται; Πόσοι ἀποθέτουν μέ ἐμπιστοσύνη τά παι-
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διά τους στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ; Κι εἶναι αὐτή ἡ
ἀγκαλιά πολύ συγκεκριμένη. Εἶναι ἡ ἁγία μας Ἐκ -
κλησία. Πόσοι ἀνατρέφουν τά παιδιά τους «ἐν παι-
δείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφ 6,4); Πόσοι τά
ἀσκοῦν στήν προσευχή, στήν νηστεία, στήν χριστια-
νική ζωή; Πόσοι ἀξιοποιοῦν τήν βοήθεια τῆς Ἐκκλη-
σίας, πού μέ ἰδιαίτερη στοργή μεριμνᾶ γιά τά παι -
διά; Κατηχητικά σχολεῖα γιά ὅλες τίς βαθμίδες λει-
τουργοῦν στίς περισσότερες ἐνορίες τῆς πατρίδος
μας. Ἐκεῖ νά ἐμπιστευθοῦμε τά παιδιά μας. Καί
σύμβουλο στήν ἀγωγή νά ἔχουμε τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ. Αὐτό ὑπαγορεύει ἡ ἀληθινή ἀγάπη γιά τό
παιδί.
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