ΤΝΑΝΣΗΗ 2Η

ΜΙΚΡΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΟΙ
(κοπός: Να ἐμπνεύσουμε τά παιδιά σέ πράξεις ἱεραποστολῆς. Νά λάβουν τό θάρρος νά μιλήσουν
στούς φίλους τους γιά τόν Φριστό καί νά τούς καλέσουν στό Κατηχητικό.
Βοηθήματα: «Υῶς καί χαρά», «Σά παιδιά στό Φριστό», «Ὁ Θεός στή γῆ μας», «Μαθαίνω γιά τή ζωή τῶν
Ἀποστόλων», «Οἱ Μαθητές τοῦ Φριστοῦ», «Φελιδόνια Φριστοῦ»)

Α. ΜΙΚΡΗ ΕΙΑΓΩΓΗ
ήμερα εἶναι ἡ δεύτερη συνάντησή μας παιδιά. Ὅλοι χαιρόμαστε πολύ γι’ αὐτό!
Ἔτσι δέν εἶναι; (<..) Καί μάλιστα θά μιλήσουμε γιά ἔνα πολύ ἐνδιαφέρον θέμα πού
σᾶς ἀφορᾶ!
Θά ξεκινήσουμε λέγοντας μιά ὡραία, πραγματική ἱστορία, πού συνέβει πρίν 2000
χρόνια περίπου! Εἶναι ἡ γνωριμία καί τό κάλεσμα τῶν μαθητῶν τοῦ Φριστοῦ.
ᾶς θυμίζουν μήπως κάτι τά ὀνόματα αὐτά; Ἀνδρέας, ίμων, Ἰάκωβος, Ἰωάννης,
Υίλιππος, Βαρθολομαῖος ἤ Ναθαναήλ, Ματθαῖος, Θωμᾶς, Ἰάκωβος (γιός τοῦ
Ἀλφαίου), Θαδδαῖος, ίμων ὁ Κανανίτης, Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης; (<<<<) Ναί
μάλιστα εἶναι οἱ δώδεκα μάθητές τοῦ Φριστοῦ. Οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι.
Ὅμως ὅλοι ξέρουμε ὅτι ὁ Φριστός εἶχε πολλούς μαθητές ἀπό τή στιγμή πού
ἄρχισε νά διδάσκει. Πῶς λοιπόν διάλεξε αὐτούς τούς δώδεκα; Γιατί τούς διάλεξε; Ποιό
θά ἦταν τό ἔργο τους; Ὅλα αὐτά θά τά μάθουμε ἀμέσως τώρα.

Β. ΔΙΗΓΗΗ
Κάποιο ἀπόγευμα ὁ Φριστός ἀπομακρύνθηκε ἀπό τά πλήθη καί ἀνέβηκε στό
βουνό πού ὑψωνόταν λίγο πιό πάνω ἀπό τήν Σιβερειάδα λίμνη. Άνέβηκε ἐκεῖ μόνος
γιά νά προσευχηθεῖ, ὅπως συνήθιζε νά τό κάνει πολλές φορές, σ’ αὐτό τό ἥσυχο καί
ἀπόμακρο μέρος.
Ὅμως τό βράδυ αὐτό δέν προσευχήθηκε ἁπλά πολλές ὧρες, ἀλλά ὁλόκληρη τή
νύχτα. Ἐπρόκειτο νά προχωρήσει σέ κάτι πολύ-πολύ σημαντικό καί ἤθελε καί σάν
ἄνθρωπος νά τόν βεβαιώσει ὁ Θεός γιά ὅ,τι ἔκανε.
Σήν ἐπόμενη ἡμέρα πολύ πρωί κατέβηκε ἀπό τό βουνό. Ἡ πρώτη Σου ἐνέργεια
γιά τήν ὁποία εἶχε τόσο προσευχηθεῖ, ἦταν νά καλέσει κοντά Σου αὐτούς πού Σόν
ἀκολουθοῦσαν πιστά, τούς μαθητές Σου. Ἦταν ἀρκετοί, ἀλλά ἀπό αὐτούς διάλεξε
μόνο δώδεκα, ὅσους εἶχαν δείξει περισσότερο ζῆλο, περισσότερο ἐνθουσιασμό,
περισσότερη ἀφοσίωση. Αὐτούς τούς ὀνόμασε Ἀποστόλους.
Δέν τούς ὑποσχέθηκε δόξες καί τιμές, ἀντίθετα τούς ζήτησε ἀγῶνα καί θυσίες.
Κι ἐκεῖνοι δέχθηκαν μέ προθυμία. Ἄφησαν τή δουλειά τους, τήν οἰκογένειά τους, τόν
τόπο τους καί Σόν ἀκολούθησαν. Αὐτοί ἀπό ἐκείνη τή στιγμή θά ἦταν οἱ βοηθοί στό
ἔργο Σου καί ἀργότερα οἱ συνεχιστές Σου.

Οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι ἔζησαν κοντά στόν Διδάσκαλό τους. Διδάχθηκαν μέ τή
ζωή καί τό παράδειγμά Σου. Σούς ἐξήγησε τήν διδασκαλία Σου, τούς ἔδινε θάρρος νά
μή φοβοῦνται, ἀλλά νά εἶναι πάντοτε χαρούμενοι. Θεράπευσε μπροστά τους
ἀρρώστους, ἔδωσε ζωή σέ νεκρούς, παρηγόρησε καί σκόρπισε χαρά!
Ὅμως δέν ἔμεινε μόνο σ’αὐτό ὁ Κύριος. Μετά τήν Ἀνάστασή Σου ἐμφανίστηκε
πολλές φορές στούς μαθητές Σου. Ἤθελε νά τούς ἐνθαρρύνει καί νά τούς ἐνισχύσει
διότι εἶχαν ταραχθεῖ πολύ ἀπό τόν σταυρικό θάνατο καί τόν ἐνταφιασμό Σου.
έ μία λοιπόν ἀπό αὐτές τίς ἐμφανίσεις Σου τούς προέτρεψε νά πᾶνε καί νά
κηρύξουν σ’ ὅλα τά ἔθνη καί ὅσους πιστέψουν νά τούς βαπτίσουν στό ὄνομα τοῦ
Πατρός καί τοῦ Τἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (Ματθ. κη΄ 19).
Ἔτσι, παιδιά, μετά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι ξεκίνησαν τήν ἱερή ἀποστολή τους.
Διασκορπίστηκαν δηλαδή σέ ὅλον τόν τότε γνωστό κόσμο, σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα
γιά νά μεταφέρουν τό μήνυμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Φριστοῦ. Νά διδάξουν τίς ἀλήθειες
τοῦ Εὐαγγελίου. Νά βαπτίσουν. Ἀλλά καί θαύματα νά κάνουν, μέ τή δύναμη τοῦ
Διδασκάλου τους, γιά νά πεισθοῦν οἱ ἄνθρωποι περισσότερο ὅτι ο Φριστός βρίσκεται
ἀνάμεσά τους καί νά Σόν ἀκολουθήσουν.
Αὐτή ἡ πορεία πρός τόν κόσμο, γιά νά γίνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μέλη τῆς
Ἐκκλησίας δέν σταμάτησε ποτέ. Ἡ Ἐκκλησία συνέχισε τό ἔργο τῶν Ἀποστόλων καί
γι’ αὐτό ὀνομάζεται Ἀποστολική. ήμερα, ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου συνεχίζεται
ἀπό τούς Φριστιανούς πού, ὅπου καί ἄν βρεθοῦν, μέ χίλιους τρόπους φανερώνουν τήν
πίστη τους στό Φριστό!

Γ. ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
1. Γιά νά ἀποφασίσει ὁ Χριστός ποιοί θά εἶναι οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι τί ἔκανε ὅλη τή
νύχτα;
Προσευχήθηκε. Αὐτό παιδιά πρέπει νά μᾶς παραδειγματίσει. Πόσο σημαντικό
εἶναι πρίν κάθε μεγάλη ἀπόφασή μας να κάνουμε προσευχή καί νά ζητοῦμε τή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ! Ἔτσι δείχνουμε πραγματικά παιδιά του. Ὅ,τι μᾶς
προβληματίζει τρέχουμε νά τό ποῦμε στόν Θεό-Πατέρα, εἴτε μέσω τῆς προσευχῆς,
εἴτε ρωτώντας τόν πνευματικό μας πατέρα.
2. Θυμᾶστε μήπως τά ὀνόματα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων; Νά κάνουμε μία προσπάθεια
νά τά μάθουμε; Μά θά μοῦ πεῖτε γιά ποιό λόγο;
Παιδιά μου, χάρη σ’ αὐτούς ἐμεῖς γίναμε Φριστιανοί. Μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους,
ἄφησαν οἰκογένεια, δουλειά, πατρίδα, καί περπάτησαν σέ ὅλες τίς γνωστές
ἠπείρους. Φωρίς συγκοινωνίες, ἐθνικά ὁδικά δίκτυα, διεθνῆ ἀεροπορικά
δρομολόγια, μέσα ἀπό ζοῦγκλες καί ἐρήμους ἔφτασαν μέχρι καί σέ ἄγριες φυλές,
γιά νά κηρύξουν τόν Φριστό. Οἱ περισσότεροι μαρτύρησαν-θυσιάστηκαν γιά τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό τούς ὀφείλουμε ἔνα μεγάλο εὐχαριστώ καί μιά προσευχή
εὐγνωμοσύνης.

2

Σά ὀνόματά τους:
Ἀνδρέας, ὁ ἀδελφός τοῦ ίμωνα
ίμων, στόν ὁποῖο ἔδωσε ἀργότερα ὁ Κύριος τό ὄνομα Πέτρος
Ἰάκωβος, γιός τοῦ Ζεβεδαίου
Ἰωάννης, γιός τοῦ Ζεβεδαίου, ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου
Υίλιππος
Βαρθολομαῖος ἤ Ναθαναήλ, πού τον εἶχε καλέσει κοντά στό Φριστό ὁ Υίλιππος
Ματθαῖος
Θωμᾶς
Ἰάκωβος, ὁ γιός τοῦ Ἀλφαίου
Θαδδαῖος
ίμων ὁ Κανανίτης
Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, πού πρόδωσε τελικά τόν Διδάσκαλό του καί τήν θέση του τήν
πῆρε ἀργότερα ὔστερα ἀπο ἐκλογή ὁ Ματθίας (Πράξ. α΄13-26)
3. Εἴπαμε προηγουμένως πώς οἱ Ἀπόστολοι περπατοῦσαν ἡμερόνυκτα ὁλόκληρα
χωρίς συγκοινωνία, γιά νά κηρύξουν τό Χριστό. Νομίζετε παιδιά πώς εἶχαν μόνο
αὐτή τή δυσκολία; Καί τί ἦταν αὐτό πού τούς ἔκανε τόσο τολμηρούς καί δυνατούς;
Ὁ ἴδιος ὁ Φριστός τούς εἶχε πεῖ:
«Μή παίρνετε τίποτε μαζί σας, οὔτε ραβδιά, οὔτε ταξιδιωτικό σάκκο, οὔτε
χρήματα, οὔτε ψωμί, οὔτε ρούχα<.»(Λουκ. Θ΄3)
«ᾶς στέλνω σάν πρόβατα ἀνάμεσα σέ λύκους. Υυλαχτείτε ἀπό τούς
φανατισμένους ἀνθρώπους. Θά σᾶς δικάσουν, θά σᾶς φυκαλίσουν καί
θά σᾶς βασανίσουν. Θά ὀδηγηθεῖτε μπροστά σέ ἡγεμόνες καί βασιλιάδες
ἐξαιτίας μου, γιά νά μέ ὑπερασπιστεῖτε, κι άκόμη θά σᾶς μισήσουν
ἐπειδή εἶστε μαθητές μου»(Ματθ. Ι,16)
Οἱ Ἀπόστολοι ἦταν ἁπλοί ἄνθρωποι, σάν ὅλους ἐμᾶς. Ὅμως ἡ ἀγάπη τους γιά τόν
Φριστό τούς ὁδήγησε σέ ὅλα τά ἔθνη. Κήρυτταν χωρίς φόβο καί κυρίως ζοῦσαν μιά
ζωή κοντά στό Φριστό. Σά λόγια τους ταυτίζονταν μέ τίς πράξεις τους. Δέν ἔλεγαν
ἄλλα στόν κόσμο καί ἄλλα ἔκαναν οἱ ἴδιοι. Προσπαθοῦσαν νά ζοῦν ὅπως ἔζησε ὁ
Δάσκαλός τους, ὅταν ἦταν μαζί τους. Ἐξάλλου ὁ ἴδιος ὁ Φριστός τούς ὑποσχέθηκε
πώς θά εἶναι μαζί τους γιά πάντα, ὅποτε θά ἐπικαλούνται τό ὄνομά Σου θά τούς
βοηθάει. (Ματθ. ΚΗ,20)

Δ. ΣΟ ΤΝΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
Ἀλλά γιατί τά λέμε αὐτά ἐμεῖς σήμερα; Μήπως ὀνειρεύεται κάποιος ἀπο σᾶς νά
γίνει Ἱεραπόστολος, νά μιλήσει δηλαδή γιά τό Φριστό σε ἄλλες χώρες, ὅπως οἱ 12
Ἀπόστολοι;
Μακάρι νά γίνει κι αὐτό κάποτε! Ὅμως, παιδιά, ξέρετε κάτι;
Φριστιανός Ὀρθόδοξος = Ἱεραπόστολος! Γιατί δέν νοεῖται Φριστιανός χωρίς
ἀγάπη! Καί ἀγάπη σημαίνει νά μήν ἀφήνεις τόν διπλανό σου στό σκοτάδι καί στήν
πλάνη! Ἑπομένως;
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Ἄνθρωποι πού δέν ἔχουν γνωρίσει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, βρίσκονται πολύ κοντά
μας καί χρειάζονται τήν δική μας βοήθεια. Μήν τούς ἀφήνουμε λοιπόν, παιδιά μου,
μακριά ἀπό τόν Φριστό. Ἄς τούς ἀναζητήσουμε μέσα στό σπίτι μας, στό προαύλιο τοῦ
σχολείου μας, ἀνάμεσα στήν παρέα μας, παντοῦ. Ἀπο μᾶς τούς λίγους περιμένει ὁ
κόσμος πολλά! Καί οἱ Ἀπόστολοι δώδεκα ἦταν σέ ἀριθμό, ἀλλά μέ τή βοήθεια τοῦ
Θεοῦ ὀδήγησαν ἐκατομμύρια ἀνθρώπους κοντά Σου.
Καί πῶς θά τούς βοηθήσουμε;
Νά μερικοί τρόποι:
Α. Μέ τήν καθημερινή θερμή προσευχή μας
Β. Μέ τό φωτεινό Φριστιανικό μας παράδειγμα
Γ. Μέ τά ὡραῖα Φριστιανικά περιοδικά γιά μικρούς καί μεγάλους ἤ μέ ἕνα ὡραῖο
Φριστιανικό βιβλίο
Δ. Ἄν κάθε φορά αὐτά πού ἀκοῦμε ἐδῶ στό Κατηχητικό, τά μεταφέρουμε καί σέ
ἄλλους γύρω μας, στό σπίτι, στούς συμμαθητές μας, στούς φίλους μας, στό
περιβάλλον μας
Ε. Ἄν πλησιάσουμε χωρίς φόβο ἤ ντροπή, ἀλλά μέ τόλμη καί χαρά, μέ ἀγάπη καί
καλωσύνη τούς συμμαθητές μας καί τούς φίλους μας καί τούς καλέσουμε στό
Κατηχητικό.
Ἐξάλλου ἐμᾶς σήμερα παιδιά δέν μᾶς διώκει κανένας. Εἴμαστε ἐλεύθεροι νά
μιλήσουμε γιά τό Φριστό. Νά διαφωτίσουμε κι ἄλλους γιά τήν πίστη μας. Ἄρα δέν
δικαιολογούμαστε νά μή κάνουμε τίποτε, καί εἰδικα νά ἀδιαφορήσουμε γιά τήν
ἀπουσία παιδιῶν ἀπ’ τό Κατηχητικό μας σήμερα.
Θά ἤθελα κάθε παιδί νά γίνει σάν ἕνας μαγνήτης, πού θά τραβήξει τούς γύρω
του. Καί στήν ἑπόμενη συνάντησή μας νά εἴμαστε διπλάσιοι.
υναγωνισμός: Ποιό παιδί θά φέρει τούς πιό πολλούς φίλους καί συμμαθητές
του!

Ἕνα σύνθημα λοιπόν δυναμικό πρέπει νά πάρουμε σήμερα:

ΤΝΘΗΜΑ: Ἕνας μικρός ἱεραπόστολος εἶμαι ἐγώ καί λαχταρῶ νά ὀδηγῶ κι
ἄλλους στό Φριστό!

ΡΗΣΟ: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἐθνη» (Ματθ. κη’19)
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Ε. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΜΟΤ ΣΡΑΓΟΤΔΩΝΣΑ…..
ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΟΙ
Μέ παλμό καί φλόγα ξεκινάμε
νά σκορπίσουμε τό φῶς παντού.
Μέχρι τήν ἄκρη τοῦ κόσμου θά πάμε
γιά τήν ἀγάπη καί τή δόξα
τοῦ Φριστοῦ (2)
Θέλουμε νά λάμψει ἡ ἀλήθεια
σ’ ὅλες τίς ἀνήσυχες ψυχές.
Πού μέ λαχτάρα φωνάζουν βοήθεια
νά λυτρωθοῦν νά γίνουν καθαρές (2)
Ἀδέλφια κίτρινα, λευκά καί μαύρα
τά χέρια δῶστ’ ἑνώστε τα σφιχτά.
Ἡ ἀγάπη πού χύνεται λάβα
θά μᾶς ἑνώσει στόν Φριστό μας πιό
κοντά (2)
υνεργοί τῶν ἱεραποστόλων
θέλουμε νά γίνουμε κι ἐμεῖς
καί τά βήματα τῶν Ἀποστόλων
ν’ἀκολουθήσουμε ὥς τά πέρατα
τῆς γῆς (2)

ΚΑΣΗΦΗΣΙΚΟ
Νιώθω γι’ ἄλλη μιά φορά
τόσο ἀπέραντη χαρά
κι ἡ καρδιά μου εὐτυχισμένη
δέ χορταίνει νά τό λέει.
Κατηχητικό φωλιά
γιά τοῦ Θεοῦ τή φαμελιά
Θεέ μου νά ‘μαστε μαζί
στόν ουρανό ὅπως καί στή γη (2)
Σόσα χρόνια στό Φριστό
χαρά γεμάτα καί παλμό
τό αἰώνιο ἀγγίζω
καί τή νιότη μου ἀσφαλίζω.
Κι ἄν τά λόγια δέν τό ἐκφράζουν
Οἱ καρδιές μας τό φωνάζουν
εἶν’ ὡραία ἡ ζωή
ὅταν εἴμαστε μαζί.
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Σ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΜΟΤ ΠΑΙΖΟΝΣΑ……
1.

ΓΡΑΧΕ ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΑΤΣΨΝ ΣΨΝ ΔΤΟ ΑΠΟΣΟΛΨΝ, ΠΟΤ
ΟΝΟΜΑΖΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΠΡΨΣΟΚΟΡΤΥΑΙΟΙ, ΚΑΣΨ ΑΠΟ ΣΙ ΕΙΚΟΝΕ
ΣΟΤ. ΘΤΜΑΑΙ ΜΗΠΨ ΠΟΣΕ ΓΙΟΡΣΑΖΟΤΝ;
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Ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι μαζί πότε γιορτάζουν;
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
3.

Ι
Η
Α
Α
Α
Π
Α

Μ
Α
Ε
Α

Λ
Κ
Ρ
Κ
Ρ
Α
Σ
Ρ
Η
Δ
Σ
Σ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΨΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΒΑΛΕ ΣΟ ΣΕΣΡΑΓΨΝΑΚΙ «» ΚΑΙ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΛΑΝΘΑΜΕΝΗ «Λ».

□ Ὁ Φριστός μετά τήν Ἀνάστασή Σου δέν ἐμφανίστηκε ποτέ στούς μαθητές του.
□ Δέν ἔχω κανένα χρέος νά μιλήσω στούς ἄλλους γιά τό Φριστό.
□ Ἡ προσευχή μου δίνει δύναμη.
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Ζ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΜΟΤ ΖΩΓΡΑΥΙΖΟΝΣΑ……

7

