«Εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού...»
Ο εκκλησιασμός του βρέφους τελείται 40 ημέρες από τη γέννησή του.
Γίνεται κατά μίμηση της Υπαπαντής του Χριστού, δηλαδή της προσαγωγής Του
στον Ναό από την Παναγία, 40 ημέρες από τη Γέννησή Του, σύμφωνα με το
Νόμο Του. Και με τον τρόπο αυτό ο Χριστός κατέστησε την ανθρώπινη φύση σε
όλα της υπήκοο στον Πατέρα Του και θεράπευσε την παρακοή της και
μετέτρεψε την κατάρα της Εύας σε ευλογία.
Το βαθύτερο νόημα είναι η αφιέρωση του παιδιού στον Θεό.
Προσφερόμενο το βρέφος, δέχεται την ευλογία της Εκκλησίας για κάθε καλό
έργο, που θα αυξάνει συνεχώς και θα είναι ευάρεστο στον Θεό. Με την δύναμη
του Σταυρού θα νικά κάθε πολέμια και αντίθεη δύναμη, ώστε να καταξιωθεί
του αγίου Βαπτίσματος και της Βασιλείας του Θεού!
Η αγάπη της Εκκλησίας για τον άνθρωπο ξεκινά από την πρώτη στιγμή της
συλλήψεώς του. Αυτό διαφαίνεται και από την ευθύνη που αποδίδει στην
γυναίκα- μητέρα όταν αποβάλλει το παιδί της παρά την θέλησή της. Εκκλησία
σημαίνει ζωή που προσφέρεται με αγάπη!
Όλες οι ευχές πριν το Βάπτισμα, λοιπόν, είναι μια πρόσκληση στον
άνθρωπο να ζήσει τη ζωή του Χριστού!
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Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν τεσσαράκοντα
ἡμέραις, βρέφος τῷ νομικῷ Ναῷ προσαχθεὶς

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
Ἐσύ πού τήν τεσσαρακοστή ἡμέρα σάν βρέφος

ὑπὸ Μαρίας τῆς ἀπειρογάμου καὶ ἁγίας σου προσφέρθηκες στόν ναό τοῦ Σολομῶντος ἀπό τήν
Μητρός, καὶ ἐν ταῖς ἀγκάλαις τοῦ δικαίου ἁγία μητέρα σου, τήν ἀπειρόγαμο Μαρία, καί
Συμεὼν

βασταχθείς,

Αὐτός,

Δέσποτα βαστάχθηκες στήν ἀγκαλιά τοῦ δικαίου Συμεών,

παντοδύναμε, καὶ τὸ προσαχθὲν τοῦτο βρέφος,
ἐμφανισθῆναί

σοι

τῷ

πάντων

Ἐσύ, Παντοκράτορα Κύριε, εὐλόγησε αὐτό τό

Ποιητῇ, βρέφος πού σήμερα ἐμφανίζεται στόν Ναό Σου, καί

εὐλόγησον, καὶ εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ σοὶ κατευόδωσέ το σέ κάθε καλό, καί ἀποδεκτό ἀπό
εὐάρεστον αὔξησον, ἀποσοβῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ
πᾶσαν ἐναντίαν δύναμιν, διὰ τῆς σημειώσεως
τοῦ τύπου τοῦ Σταυροῦ σου· σὺ γὰρ εἶ ὁ

Σένα ἔργο, ἀποσοβώντας ἀπό αὐτό κάθε δαιμονική

ἐνέργεια, μέ τήν σημείωση πάνω του, τοῦ τύπου τοῦ
Σταυροῦ Σου, γιατί Ἐσύ φυλάσσεις καί τά νήπια
Κύριε·

ὥστε

ἀφοῦ

καταξιωθεῖ

τοῦ

ἁγίου

φυλάσσων τὰ νήπια, Κύριε· ἵνα, καταξιωθὲν Βαπτίσματος, νά ἔχει μέρος μετά τῶν ἁγίων στούς
τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, τύχῃ τῆς μερίδος τῶν κόλπους τῆς Ἐκκλησίας Σου, μέ τήν χάρη τῆς ἁγίας
ἐκλεκτῶν τῆς βασιλείας σου, φυλαττόμενον καί ὁμοουσίου καί ἀδιαιρέτου Τριάδος.
σὺν ἡμῖν τῇ χάριτι τῆς ἁγίας, καὶ ὁμοουσίου,
Γιατί σέ σένα πρέπει, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δόξα,
καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος. Σοὶ γὰρ πρέπει πᾶσα εὐχαριστία καί προσκύνησις μαζί μέ τόν ἄναρχο
δόξα καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ Πατέρα καί τό πανάγιο ἀγαθό καί ζωοποιό Πνεῦμα,
ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αιώνων.
καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς Ἀμήν.
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Υιοθέτησαν τέσσερα παιδιά με σύνδρομο Down!
Όταν η Παμ και ο Τζέραλντ Πάτερσον αποφάσισαν να υιοθετήσουν τέσσερα παιδιά, επέμεναν σε ένα
πράγμα – να προσφέρουν τη φροντίδα και την αγάπη μονάχα σε παιδιά με σύνδρομο Down.
Το ζευγάρι είχε ήδη δύο βιολογικά παιδιά όταν πήρε την απόφαση, αλλά έχοντας εργαστεί και οι δύο ως
έφηβοι σε ίδρυμα, γνώριζαν καλά... τη μοναξιά και την εγκατάλειψη που νιώθουν τα παιδιά με ειδικές
ανάγκες. Έτσι, αφιέρωσαν τα τελευταία 27χρόνια της ζωής τους για να επαναφέρουν το χαμένο χαμόγελο σε
τέσσερα παιδιά με σύνδρομο Down.
Σήμερα, το αγαπημένο ζευγάρι ζει με τους Τζέιμς, 27 ετών, Αλίκη, 22 ετών, Μόλι, 19 ετών, και τον
πεντάχρονο Ράιαν στο Leicestershire της Αγγλίας. Και ενώ αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, η οικογένεια
δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο ευτυχισμένη.
«Ξέραμε ότι μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά όλη την αγάπη και τη φροντίδα που χρειάζονται.
Και αυτά μας έχουν δώσει περισσότερα», είναι τα λόγια της 54χρονης Παμ.
«Αγαπώ πολύ την οικογένεια μου και παίζουμε όλοι μαζί. Μου αρέσει
που έχω πολλά αδέρφια και η μητέρα μου είναι η καλύτερη στο κόσμο.
Βλέπουμε μαζί τηλεόραση και φτιάχνουμε νόστιμα κέικ», δηλώνει
ευτυχισμένη η Αλίκη, η οποία υιοθετήθηκε όταν ήταν μόλις οκτώ
εβδομάδων.
«Είναι εκπληκτικό αυτό που έχουν κάνει οι γονείς μου. Κάνουν
ευτυχισμένα αυτά τα παιδιά και εγώ είμαι υπερήφανοι γι’ αυτούς»,
δήλωσε η 32χρονη Έμμα, η βιολογική κόρη του ζευγαριού.
«Οι περισσότεροι άνθρωποι μας λένε ότι είναι εκπληκτικό αυτό που
κάνουμε, ωστόσο δεχόμαστε και περίεργες ερωτήσεις από ορισμένους
περαστικούς. Μας ρωτούν για ποιο λόγο υιοθετήσαμε τέσσερα παιδιά με
σύνδρομο Down. Δεν ξέρω τι να απαντήσω, αλλά γνωρίζω καλά ότι νιώθω
περήφανη που βλέπω τα παιδιά μου να χαμογελούν», δηλώνει
καταληκτικά η Παμ.
Πηγή: http://orthodoxigynaika.blogspot.gr

