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…Αν όλοι εμείς οι μεγάλοι πρέπει όλη τη ζωή μας να είμαστε
στενά ενωμένοι με το Αληθινό Κλήμα, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό
και να τρεφόμαστε με το ζωοποιό χυμό από τη Θεία Ρίζα, το ίδιο
αυτό ισχύει καί για τα μικρότερα κλήματα του Αμπελιού, τα πιο
μικρά πράσινα φύλλα καί τα μικρά τρυφερά άνθη, πού ανθίζουν
στο άγιο Κλήμα. Αυτά τα άνθη, τα φύλλα καί τα μικρά κλήματα
είναι τα παιδιά μας, τα όποια φροντίζουμε με τρυφερότητα, τα
όποια αγαπάμε σαν την καρδιά μας.
Έχουν μεγάλο χρέος και ευθύνη ενώπιον του Θεού εκείνοι οι
χριστιανοί, οι όποιοι δεν εκτελούν το ιερό καθήκον τους να
προστατεύουν τα μικρά τους παιδιά, και όχι μόνο τα παιδιά αλλά
καί τα βρέφη, από τους εχθρικούς άνεμους, οι όποιοι μπορούν να
τα αποκόψουν από το Κλήμα του Χρίστου καί να τα πάνε πολύ
μακριά καί να τα ρίξουν στη σκόνη καί στο βόρβορο, οπού θα τα
πατήσουν με τα πόδια τους οι εχθροί της ανώτατης αλήθειας καί
του αγαθού.
Ο Ιωακείμ καί η “Άννα, οι γονείς της Ύπεραγίας Παρθένου
Μαρίας, το είχαν καταλάβει πολύ καλά. Μόνο τα τρία πρώτα
χρόνια της ζωής της μικρής, ή οποία είχε εκλεχτεί από τον Θεό
για να υπηρετήσει το μέγα μυστήριο της ενσάρκωσης του Υίού του
Θεού, οί γονείς απολάμβαναν την χαρά της ζωής μαζί της καί της

θερμής αγάπης της. Μόλις αύτη βγήκε από τη νηπιακή ηλικία την
οδήγησαν στο Ναό της Ιερουσαλήμ καί την άφησαν εκεί,
έμπιστεύοντας την αγωγή της στον ίδιο τον Θεό.
“Οχι μόνο ό Ιωακείμ καί ή “Αννα αφιέρωσαν τον καρπό του
καθαρού τους γάμου στον Θεό αλλά καί πρίν καί μετά από αυτούς
το ίδιο έκαναν οι αγίες καί σοφές μητέρες, τα ονόματα των
οποίων εσείς οι σημερινές μητέρες πρέπει να τα θυμάστε. Ή αγία
“Αννα, ή οποία ήταν στείρα, προσευχήθηκε θερμώς στον Θεό,
δίνοντας του τον όρκο να αφιερώσει σ’ Αυτόν το παιδί της, αν
έλυνε την άτεκνία της καί θα της έδινε αγόρι. Ό Κύριος ακούσε
την προσευχή της “Αννας και αυτή έγινε μητέρα του μεγάλου
προφήτη Σαμουήλ. Να θυμάστε οι μητέρες καί το όνομα της αγίας
Μάρθας, της μητέρας του μεγάλου όσιου του Συμεών του Στυλίτου,
τον όποιο, όπως και ή αγία “Αννα τον Σαμουήλ, τον είχε
αφιερώσει ή Μάρθα στον Θεό ακόμη πρίν γεννηθεί. Στήν πολύ
νεαρή ηλικία ανέβηκε ό μέγας Συμεών στο στυλό και παρέμεινε
εκεί μέχρι το θάνατο του σαν μία άσβηστη λαμπάδα ενώπιον του
Θεού. Να θυμάστε, ευσεβείς σημερινές μητέρες, πόσο μεγάλο καί
ιερό ενώπιον του Θεού είναι το καθήκον σας να καλλιεργείτε στα
παιδιά σας τον φόβο του Θεού καί να τα διαπαιδαγωγείτε στην
αδιάσπαστη καί αδιάκοπη ενότητα με το Αληθινό Κλήμα, τον Κύριο
μας Ίησοΰ Χριστό. Μόνο από σας, μητέρες καί πατέρες, τα παιδιά
σας μπορούν να μάθουν το νόμο του Θεού, τον όποιο δεν τους
διδάσκουν στα σχολεία. Καί μόνο τότε θα μπορέσουν να τον
μάθουν αν, εσείς οι ίδιοι, θα μελετάτε με προθυμία το νόμο
αυτό στίς εκκλησίες του Θεού, μαθαίνοντας τον από τους
υπηρέτες του Θεού, τους ιερείς καί τους επισκόπους. Να
πηγαίνετε στους ιερούς ναούς τα παιδιά σας για να αναπνέουν,
έστω καί για λίγο, τον αέρα του γεμάτου όχι μόνο με θυμίαμα
αλλά καί μυστική χάρη των μεγάλων μυστηρίων, πού τελούνται σ’
αυτόν, καί τις προσευχές πολλών ανθρώπων. Δώδεκα ολόκληρα
χρόνια τρεφόταν μέσα στην ιερότητα του Ναού της Ιερουσαλήμ ή
Ύπεραγία καί Αχραντος Παρθένος, ή «τιμιωτέρα των Χερουβείμ,
καί ενδοξότερα άσυγκρίτως των Σεραφείμ». Οι παντοδύναμες
ενώπιον του Θεού πρεσβείες Της να σας βοηθήσουν στο μεγάλο
αυτό έργο της αγωγής των παιδιών σας. Αμήν.
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