
— Εἶναι σωστό νά βαπτίζουμε τά νή-
πια, πού δέν μποροῦν νά κατανοήσουν
τό μεγαλεῖο τοῦ μυστηρίου;
— Μήπως πρέπει νά περιμένουμε νά

μεγαλώσουν, ὥστε νά μποροῦν νά χαροῦν
τά δῶρα τοῦ μυστηρίου στή ζωή τους;

Τό ἐρώτημα εἶναι λογικό, ἀφοῦ πράγματι
ἡ ἀντιληπτική ἱκανότητα τῶν νηπίων εἶναι
μικρή. Ἑπομένως μικρή ἤ ἀνύπαρκτη καί ἡ
συνειδητή συμμετοχή τους στό μυστήριο.

Στό σημεῖο αὐτό ὅμως πρέπει νά παρατη-
ρήσουμε, ὅτι καί τοῦ ὥριμου ἀνθρώπου ἡ
ἀντιληπτική ἱκανότητα δέν ἐπαρκεῖ, γιά νά
κατανοήσει τό ἄρρητο ἀποτέλεσμα τοῦ ἱε-
ροῦ μυστηρίου. Ἡ ἐνέργεια τοῦ μυστηρίου
δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τή διανοητική ἱκανότη-
τα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ.

Ἡ θεία Χάρη ἐνεργεῖ στή ζωή μας ἀνά-
λογα μέ τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς
μας καί ὄχι ἀνάλογα μέ τή διανοητική
ἱκανότητά μας. Ὁ μόνος παράγοντας πού
ἀναστέλλει καί ματαιώνει τή λυτρωτική της
ἐνέργεια εἶναι ἡ ἁμαρτία. Τά νήπια δέν ἔ-
χουν τό στοιχεῖο τῆς προσωπικῆς ἁμαρτίας.
Συνεπῶς ἡ θεία Χάρη μπορεῖ νά ἐπιδράσει
εὐεργετικά στήν τρυφερή καρδιά τους,
ἀποδίδοντας στή φύση τους τήν πρωτόκτι-
στη ὡραιότητα. Τό Ἅγιο Πνεῦμα πού

παίρνουν μέ τό βάπτισμα, ἐργάζεται μυστι-
κά στό δικό τους πνεῦμα καί ἀπολαμβάνουν
ὠφέλεια πνευματική, πού βιώνεται ἀπ᾽
αὐτά ὡς αἴσθημα χαρᾶς καί ἀγαλλίασης.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, μεταξύ
ἄλλων, χαρακτηρίζει τό βάπτισμα ὡς: λα-
μπρότητα ψυχῶν, ὄχημα πρός τόν Θεόν,
κατάργηση τῶν δεσμῶν καί κλειδί τῆς Βασι-
λείας τῶν οὐρανῶν. Στή συνέχεια προτρέ-
πει: Ἔχεις νήπιο; Μήν καθυστερεῖς νά
τό βαπτίσεις καί προχωρήσει ἔτσι ἡ κα-
κία μέ τήν ἡλικία του. Ἄς ἁγιαστεῖ, ἄς βα-
πτισθεῖ δηλαδή τώρα πού εἶναι βρέφος. Ἄς
καθιερωθεῖ στόν Θεό καί ἄς σφραγισθεῖ μέ
τό Ἅγιο Πνεῦμε ἀπό τώρα πού εἶναι ἁπαλό
καί τρυφερό1.

Τό ἅγιο βάπτισμα δέν προσφέρει μόνον
ἁμαρτημάτων ἄφεση. Προσφέρει στόν
ἄνθρωπο τή δύναμη γιά νά ἀνέβει στόν
οὐρανό καί νά φτάσει στόν Θεό. Γι᾽αὐτό
βαπτίζουμε τά παιδιά, ἄν καί δέν ἔχουν ἁ-
μαρτίες, ὑπογραμμίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος, γιά νά προστεθεῖ σ᾽ αὐτά
ἁγιασμός καί δικαιοσύνη. Γιά νά γίνουν
παιδιά τοῦ Θεοῦ, μέλη τοῦ Χριστοῦ καί κα-
τοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος2. Ὅταν
ἐνηλικιωθοῦν, μποροῦν, ἄν θέλουν, νά
ἀποδεχθοῦν συνειδητά τή νέα τους κατά-
σταση, νά αὐξηθοῦν στήν πίστη καί στή
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νέα ζωή καί νά ἀ πολαύσουν πλήρη τή χαρά
τῆς κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Γιά νά ἀποφασίσει ὅμως ὁ ἄνθρωπος συ-
νειδητά τήν ἔνταξή του στό σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ, ἔχει ἀ νά γκη νά φωτισθεῖ ἡ βούλησή
του ἀπό τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτή τή Χάρη
προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μέ τό Νηπιοβαπτι-
σμό.

Χωρίς τό φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί τή σωστή
καθοδήγηση, τό παι-
δί δέν μπορεῖ νά στα -
θεῖ ἱκανό, ὅ ταν ἐ   νη -
λι κι ω θεῖ, νά ἀνα-
πτύξει κρί ση καί νά
κά νει σωστές ἐπιλο-
γές. Ὁ νηπιοβαπτι-
σμός εἶ ναι μέ ρος τῆς
ἀ γω γῆς τοῦ παι-
διοῦ.
— Γιατί οἱ πρῶ -

τοι Χριστιανοί βα-
πτίζο νταν σέ με-
γάλη ἡ λικία;

Στήν ἀρχαία Ἐκ -
κλησία οἱ ἄνθρωποι
βαπτίζονταν σέ ὅ -
ποια ἡλικία προσέρ-
χονταν στήν πίστη. Αὐτό ὅμως δέν σημαί-
νει ὅτι δέν βάπτιζαν τά νήπια. Ὅταν οἱ γο-
νεῖς πίστευαν στόν ἀληθινό Θεό, ὁλόκλη-
ρη ἡ οἰκογένεια βαπτιζόταν, ἄρα καί τά νή-
πια3. Ὁ νηπιοβαπτισμός ἦταν συνηθισμένη
πρά ξη τῆς πρώτης Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἐκκλησία δέχθηκε τό Νηπιοβαπτι-
σμό, μέ δύο προϋποθέσεις: πρῶτον, οἱ
γονεῖς νά εἶναι βαπτισμένοι, καί νά ζητή-
σουν οἱ ἴδιοι νά βαπτιστοῦν καί τά παιδιά
τους, καί, δεύτερον, ἡ ἐκκλησιαστική κοι-
νότητα, μέ ἕναν ἀντιπρόσωπό της, τόν Ἀ -

νά δοχο-Νουνό, νά ἐγγυηθεῖ ὅτι θά ἀναλά-
βει τήν ἔνταξη τῶν παιδιῶν αὐτῶν στούς
κόλπους της. Ἀκόμη καί σήμερα ἡ Ἐκκλη-
σία, χωρίς τή συγκατάθεση τῶν γονέων καί
τήν παρουσία Ἀναδόχου, δέν δέχεται νά
βαπτίσει κανένα νήπιο.

Συμπερασματικά, ὅταν βαπτίζουμε τά
νήπια, τά πηγαίνουμε κοντά στό Χριστό
καί δέν τά ἐμποδίζουμε ἀπό Αὐτόν. Γιατί

ἄν μιά φορά τά εὐ -
λόγησε, ὅταν ζοῦ -
σε καί ὡς ἄν θρω-
πος στή γῆ μας ὁ
Χριστός, τώρα συ-
νε χῶς τά εὐλογεῖ
καί τά ἁγιάζει μέ-
σα ἀπό τό Βάπτι-
σμα, τό Χρίσμα
καί τή Θεία Κοι-
νωνία. Ἔ τσι εἰ  σά -
γονται σ᾽ ἕ   να συ γ -
κε κρι μέ νο «δρό-
μο» πνευ ματικοῦ
ἀγώνα γιά τήν ἀ -
ξιοποίηση τῶν δω-
ρεῶν τοῦ Ἁ γίου
Πνεύματος καί τήν

πραγματοποίηση τῆς θέωσης. Ὁ ἀγώνας
αὐτός μπορεῖ νά κρατάει πάντα ζωντανή
καί αὐξανόμενη μέσα τους τή χαρά καί
τή Χάρη τοῦ Βαπτίσματος, πού ἀσυναί-
σθητα δέχθηκαν στή νηπιακή ἡλικία.

Ἐρευνητής

———————
1. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος μ´ MPG 36, 361-381.
2. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Κατήχησις Γ´, ΕΠΕ 30, 388.
3. Στήν Ἁγία Γραφή ὑπάρχουν ἐνδείξεις περί βαπτίσματος ὁλό-

κληρων οἴκων, στούς ὁποίους εἶναι λογικό νά ὑποτεθεῖ ὅτι ὑπῆρχαν
καί μικρά παιδιά. (Πράξεις 16, 31-33).

* Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀπό τό βιβλίο «Ὁ Θεός στή γῆ μας»,
ἐκδόσεις «ὁ Σωτήρ».
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ήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου σί-
γουρα τήν ἔχεις διαβάσει.

Στίς παρακάτω γραμμές τῆς ἀνάλυ-
σης τοῦ Εὐαγγελίου ἐπικέντρωσε
τήν προσοχή σου στή συμπεριφορά
τοῦ πατέρα τοῦ ἀσώτου, πού δέν
εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Πατέρα μας, τό
Θεό. Καί βάλε τή σκέψη σου νά πά-
ει λίγο πιό μακριά. Στίς δικές μας κα-
θημερινές ἀποστασίες. Γιά νά δεῖς τί
Πατέρα ἔχουμε...

TT

Μήπως δέν ἦταν γυιός του αὐτός πού μέ τόση
ἀγερωχία στεκόταν τώρα ἐμπρός του καί τόν
διάταζε; Σπλάχνο του δέν ἦταν; Καί μάλιστα ὁ
νεότερος γυιός, ὁ μικρότερος, πού συνήθως
αὐτοί συγκεντρώνουν ἐπάνω τους ὅλη τή στορ-
γή καί τή φροντίδα τῶν γονέων. Μποροῦμε νά
ποῦμε ὅτι ἀδιαφόρησε καί  ὅ,τι ἔκανε τό ἔκανε μέ
ψυχρότητα καί στωικότητα;

Κάθε ἄλλο. Πόνεσε. Πόνεσε πολύ. Πόνεσε
βαθιά. Ὃμως δέ μίλησε. Τίποτε δέν εἶπε. Οὔτε
ἄρχισε τίς ἀπειλές, οὔτε τίς παρατηρήσεις, οὔτε
«δέ ντρέπεσαι», οὔτε «δέ μέ λυπᾶσαι», οὔτε
«τί θά  πεῖ ὁ κόσμος» (ὅπως λένε κάποιοι γο-
νεῖς) καί τά τέτοια. Γι᾿ αὐτόν σημασία εἶχε  ὅτι
τώρα τό παιδί του γύρευε νά τοῦ δώσει τήν περι-
ουσία πού τοῦ ἀναλογοῦσε. Δέν ἄντεχε, βλέπεις,
ἄλλο νά μένει μέσα στό σπίτι, στό παλάτι πού
ἔμενε. Τοῦ φαινόταν φυλακή. Καί ἡ στοργή πού
τοῦ ἔδειχνε ὁ πατέρας τόν ἔπνιγε. Ἔνιωθε κατα-
πιεσμένος. Ζητοῦσε λοιπόν νά φύγει μακριά, νά
βρεῖ τήν ἐλευθερία του, νά ζήσει τή ζωή του.
«Δῶσ᾿ μου ἐδῶ καί τώρα ὅ,τι μοῦ ἀναλογεῖ»...

Καί ὁ Πατέρας τοῦ ἔδωσε. Τίποτε δέν τοῦ
στέρησε. Πλούτη, ὑγεία, χαρίσματα, δεξιότη-
τες, ἐξυπνάδα. Ὅ,τι δίνει ὁ Θεός σ᾿ ὅλα Του τά
παιδιά· καί σ᾿ αὐτά πού φεύγουν ἀπό κοντά Του.

Καί μήπως δέν ἤξερε -Θεός εἶναι- ποῦ θά κα-
ταντοῦσε τό παιδί του; Σέ ποιά ἐξαχρείωση καί
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ἐξαθλίωση; Ὅλα τά ἤξερε. Καί γιατί τότε
δέν ἔκανε κάτι νά τό ἐμποδίσει; Δέν μπο-
ροῦσε; Αὐτό δέν τό μποροῦσε. Ὄχι ὅτι δέν
τό μποροῦσε, ἀλλά δέν θά τό ἔκανε. Γιατί
γι᾿ αὐτόν τόν Πατέρα τό μεγαλύτερο δῶ -
ρο πού ἔχει δώσει στό παιδί Του εἶναι ἡ ἐ -
λευθερία. Αὐτήν δέν τήν καταστρατηγεῖ
οὔτε ὁ Ἴδιος!

Τοῦ ἔδωσε λοιπόν ὅ,τι ζητοῦσε γιά «νά
ζήσει τή ζωή του», κι αὐτός - ὁ γυιός- τά
μάζεψε κι ἔφυγε. Ἔφυγε καί ἄφη-
σε ἕναν πατέρα πίσω του νά
πονᾶ, νά ὑποφέρει, νά ὑ -
πο μένει, νά ἐλπίζει, νά
προσδοκᾶ. Ἔφυγε καί
πῆγε μακριά. Κι ἐκεῖ
«ἔζησε τή ζωή του»,
ἔζησε τό χαμό του, τό
θάνατό του. Ἔφτασε
τό ἀρχοντόπουλο νά
βόσκει γουρούνια.
Καί νά ἐπιθυμεῖ νά
φά ει ἀπό τήν τροφή
τῶν γουρουνιῶν, καί κα-
νείς νά μήν τοῦ δίνει!

Κι ὁ πατέρας ἐν τῷ μεταξύ;
Νά βγαίνει κάθε μέρα καί νά
ἀγναντεύει μακριά, κατά κεῖ πού χάθηκε
τό παιδί, μήπως καί ...ποιός ξέρει;

Γι᾿ αὐτό καί ὅταν ἐκεῖνο μετάνιωσε καί
ἀποφάσισε τό γυρισμό του, ὁ πατέρας
ἦταν πού πρῶτος τό εἶδε ἀπό μακριά καί
ἔτρεξε καί ἄνοιξε τήν ἀγκαλιά του νά πέ-
σει μέσα τό παιδί του. Οὔτε πάλι λόγια
φορτικά («ποῦ ἤσουν τόσο καιρό», «πῶς
σέ περίμενα», «πόσο λυπόμουν γιά σέ-

να» κ.ο.κ.), οὔτε δεοντολογίες («εἶσαι
ὑποχρεωμένος τώρα νά κάνεις τοῦτο,
ἐκεῖνο...»). Μόνο δυό χέρια νά ἀνοίγουν κι
ἕνα στόμα νά καταφιλεῖ. Κι ἔπειτα τά λό-
για πρός τούς ὑπηρέτες: «Δῶστε του νά
φορέσει τή λαμπρή στολή πού φοροῦσε
πρῶτα, καί δαχτυλίδι στό χέρι (δεῖγμα
ἀρχοντιᾶς καί ἐξουσίας), καί ὑποδήμα-
τα». Πλήρης ἀποκατάσταση. «Καί
σφάξτε τό καλύτερο θρεφτάρι πού συντη-

ροῦμε, νά γίνει χαρά καί πανη-
γύρι τρανό στό σπίτι».

Καί μετά ἀπ᾿ αὐτό;
Πά λι στενοχώρια γιά

τόν πατέρα. Ὁ ἄλλος
γυιός τώρα, ὁ μεγα-
λύτερος. Tό «φρό-
νιμο» παιδί, πού
ἦταν γεμάτο ζήλεια
καί φθόνο καί
πεῖσμα καί δέν ἤθε-

λε νά μπεῖ μές στή
χαρά, μές στόν παρά-

δεισο, γιατί ὁ Πατέρας
ἦταν «ἄδικος» - ἔτσι ἔ -

λεγε. Καί ἄντε πάλι ὁ Πατέ-
ρας, μέ τό πέλαγος τῆς ἀγάπης

καί τῆς ὑπομονῆς, νά πηγαίνει νά παρακα-
λάει τό παιδί του νά μπεῖ στόν παράδεισο.
Κι ἐκεῖνο νά μή θέλει!...

* * *
Φίλε μου, δέν ἔχω ἄλλο χῶρο νά γράψω

περισσότερα. Τά ὑπόλοιπα σκέψου τα, σέ
παρακαλῶ, ἐσύ. Σκέψου, ἀναλογίσου τόν
Πατέρα μας. Τί Πατέρα ἔχουμε...

�

Καί βάλε 
τή σκέψη σου 

νά πάει 
λίγο πιό μακριά. 
Στίς δικές μας 
ἀποστασίες. 
Γιά νά δεῖς 
τί Πατέρα 
ἔχουμε...  
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ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙ;;;

Ποιά δέν ταιριάζει;;;

χωρίς λεξικό

Kάθε ἕνα ἀπό τά παρακάτω σχήματα ἀντιπροσωπεύει ἕνα ἀριθμητικό ψηφίο.
Γράψε δίπλα σέ κάθε σχῆμα τό ψηφίο πού ἀντιπροσωπεύει.
Οἱ παρακάτω ἐξισώσεις θά σέ βοηθήσουν. Θ.Β.Μ.

Ἀπό τίς παράκατω λέξεις βρές αὐτή πού δέν ταιριάζει. Θ.Β.Μ.

Βρές ὅσο περισσότερες λέξεις μπορεῖς μέ τήν
ἑξῆς δέσμευση. Οἱ λέξεις νά ἔχουν 4 γράμματα
καί τό δεύτερο καί τέταρτο γράμμα νά
εἶναι Α, δηλ. _ A _ A ὅπως ΓΑΛΑ.

Ἄν βρεῖς πάνω ἀπό 30, ἔχεις μεγάλη
εὐκολία στή γλώσσα.
Ἐάν βρεῖς πάνω ἀπό 50, εἶσαι κινητό λεξικό.

Θ.Β.Μ.
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