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ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Νέο ἔτος! Καινούργιος χρόνος, παιδιά, ἀνέτειλε καί πάλι! Εἶναι τό 2007!
Καί ὁ ταξιδιώτης, δηλαδή ὁ κάθε ἄνθρωπος, συνεχίζει τήν πορεία του, τή ζωή του! Καθώς ὅμως
περπατάει βρίσκεται καί πάλι σέ μιά στροφή. Ὁ δρόμος ἔχει κρυφτεῖ ἀπό μπροστά του.
Θά εἶναι ἄραγε ὁμαλός ἢ θά εἶναι ἀνηφορικός; Θά συνεχίζεται ἕνας μονάχα δρόμος ἢ θά ἀνοιχτοῦν
κι ἄλλοι καί θά βρεθεῖ σέ σταυροδρόμι; Δηλαδή ὁ καινούργιος χρόνος θά εἶναι πιό εὐτυχισμένος, μέ
ὑγεία, χαρά, εἰρήνη, πρόοδο στά μαθήματα…..;
Κι ὁ ταξιδιώτης σταματάει γιά μιά στιγμή καί συλλογίζεται. Ἔχει ἀκούσει ἀπό πολλούς , πώς ὁ
δρόμος τῆς ζωῆς πολλές φορές εἶναι δύσκολος κι ἐπικίνδυνος. Γι΄ αὐτό στρέφει τότε τό βλέμμα του
στόν ὁδηγό του καί τόν ἀναζητάει. Γιατί δέν εἶναι μόνος ἀλλά ἔχει καί Ὁδηγό.
Κι Ἐκεῖνος τοῦ ἀπαντάει: «Μή φοβᾶσαι! Τίποτε μή σέ τρομάζει! Ἐγώ εἶμαι κοντά σου! Τή ζωή σου,
τήν ὕπαρξή σου τή φρουρῶ Ἐγώ! Εἶμαι πεπειραμένος Ὁδηγός!». Ὅπως καταλάβατε ὁ Χριστός εἶναι
ὁ ἀλάθητος Ὁδηγός.
Γαληνεμένος τότε ὁ ταξιδιώτης ἀπό τήν ἀπάντηση αὐτή, συνεχίζει τήν πορεία του μέ θάρρος, πίστη
καί ἐλπίδα!
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Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἔκανε καί ἡ ἁγία Ἁγνή, γιά τήν ὀποία θά μιλήσουμε σήμερα! Ἀγάπησε μέ ὅλη
τήν δύναμη τῆς ψυχῆς της τό Χριστό καί ἐμπιστεύθηκε τήν ὕπαρξή της σ’ Αὐτόν!

∆ΙΗΓΗΣΗ
Ἡ ἁγία Ἁγνή ἦταν ἕνα πλουσιόπαιδο τῆς Ρώμης,
μιά μικρή ἀρχοντοπούλα μόλις δώδεκα χρονῶν. Ζοῦσε
στίς κατακόμβες, τήν ἐποχή πού βασίλευε ὁ
αὐτοκράτορας
Διοκλητιανός.
Μιά
περίοδος
εἰδωλολατρίας, ἠθικῆς διαφθορᾶς καί φοβεροῦ
διωγμοῦ ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.
Ἡ μικρή Ἁγνή ἦταν χριστιανή. Τήν ζωή της τήν
εἶχε ἀφιερώσει στο Χριστό. Στό πρόσωπό της
ζωγραφιζόταν ἡ ἁγνότητα καί ἡ καλοσύνη. Διέφερε ἀπ’
ὅλα τά παιδιά τῆς ἡλικίας της. Τόσο πολύ ἀγαποῦσε τό
Χριστό πού ἔνιωθε τόν πόθο νά ὁδηγήσει κι ἄλλα
παιδιά, κι ἄλλα κορίτσια τῆς ἡλικίας της στήν ἀληθινή
πίστη. Γι’ αὐτό καλοῦσε στό χριστιανικό της σπίτι
καλοδιάθετες φίλες της καί τούς μιλοῦσε γιά τό Χριστό!
Θά μπορούσαμε, παιδιά, νά ὀνομάσουμε τή
συγκέντρωση ἐκείνη, Κατηχητικό σχολείο, τό ὀποῖο
εἶχε θαυμαστά ἀποτελέσματα. Κάθε μέρα ὅλο καί
περισσότερες γίνονταν οἱ μαθήτριες τοῦ σχολείου τῆς μικρῆς κατηχήτριας. Ἔρχονταν μέ ὄρεξη τά
βράδια. Πολλά κορίτσια κρυφά ἀπό τά σπίτια τους, γιατί εἶχαν γονεῖς εἰδωλολάτρες, πού ἦταν
διῶκτες τῶν χριστιανῶν. Καί κάθε μέρα πού πήγαιναν στό σπίτι τῆς Ἁγνῆς, προσπαθοῦσαν νά
φέρουν κι ἄλλα παιδιά.
Ἔτσι ἡ ἁγία Ἁγνή βοήθησε πολλές συμμαθήτριές της νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια, νά
πιστεύσουν στό Χριστό καί νά βαπτισθοῦν!
Τά χρόνια ὅμως ἦταν δύσκολα. Τό αἷμα τό χριστιανικό ἔβαφε τούς δρόμους. Μά ἡ ἁγία Ἁγνή
δέ φοβόταν. Συνέχιζε τό ἔργο της χωρίς φόβο καί δειλία, μέχρι πού κάποιος τήν κατήγγειλε!
Ὁδηγήθηκε τότε μπροστά στόν τρομερό δικαστή καί κλήθηκε νά δώσει τήν μαρτυρία της!
Χωρίς καθόλου νά δειλιάσει ἀπαντοῦσε μέ θαυμαστή παρρησία σέ κάθε του ἐρώτηση. «Μάλιστα,
πιστεύω στό Χριστό, στόν ἀληθινό Θεό. Εἶμαι χριστιανή! Διδάσκω καί τίς φίλες μου ν’ ἀφήσουν τήν
πλάνη καί νά ἔλθουν στήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Καί ἄν μέ σκοτώσεις, ὅπως μέ ἀπειλεῖς, δέν
φοβᾶμαι. Τόν Χριστό δέν τόν ἀρνοῦμαι!».
Ὁ δικαστής, παιδιά, τελικά δέν μπόρεσε νά μεταπείσει τήν ἁγία. Ἔδωσε τότε ἐντολή νά
ἀνάψουν μεγάλη φωτιά καί νά τήν ρίξουν μέσα. Πρίν ἀκόμα μπορέσει ἡ φωτιά τῆς ἀμαρτίας ν’
ἀγγίξει τήν ἁγνή της ψυχή, τό ἁγνό της σῶμα ρίχτηκε στή φωτιά τοῦ μαρτυρίου καί κάηκε!
Οἱ χριστιανοί περισυνέλεξαν τό ἀπανθρακωμένο σῶμα της καί τό ἔθαψαν μέ πολλή εὐλάβεια
σέ μία κατακόμβη τῆς Ρώμης, ἡ ὀποία πῆρε τό ὄνομα τῆς ἁγίας, γιά νά ὑπενθυμίζει τήν ἱερή μορφή,
τό ἔργο, τήν ὁμολογία καί τό μαρτύριό της! Ἀργότερα ὁ χριστιανός αὐτοκράτορας Μ. Κωνσταντίνος
ἔκτισε πρός τιμήν τῆς ἁγίας μιά μικρή, Βασιλικοῦ ρυθμοῦ, Ἐκκλησία, μέσα στήν ὀποία τοποθέτησε
μιά μαρμάρινη λάρνακα μέ τά ἱερά λείψανα τῆς ἁγίας. Ἐξωτερικά ἡ λάρνακα αὐτή παρίστανε τήν
ἁγία προσευχομένη.
Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ αὐτή τή δωδεκάχρονη ἱεραπόστολο τῆς ἐποχῆς τῶν διωγμῶν καί τήν
γιορτάζει στίς 14 Ἰανουαρίου.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Ἡ νεαρή ἁγία μάρτυς Ἁγνή, παιδιά, καί πλῆθος ἄλλων μιμητῶν της ἀποτελοῦν παράδειγμα
γιά τούς πιστούς νέους κάθε ἐποχῆς νά εἶναι γενναῖοι καί ἡρωϊκοί ὑπερασπιστές τῶν ἀγίων ἰδανικῶν
τους, τῶν ἱερῶν καί ὁσίων.
Τί σᾶς ἔκανε περισσότερο ἐντύπωση ἀπό τόν βίο τῆς ἁγίας Ἁγνῆς;(………)
Στή Ρώμη ὑπάρχουν πολλές κατακόμβες, οἱ ὀποίες ἔχουν πάρει τό ὄνομα κάποιου μάρτυρά
της. Ἀνάμεσα στίς πολλές αὐτές κατακόμβες ὑπάρχει καί μία μέ τό ὄνομα τῆς ἁγίας Ἁγνῆς; Γιατί
εἴπαμε ἔγινε αὐτό;(Γιά νά μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἱερή μορφή, τό ἔργο, τήν ὁμολογία καί τό μαρτύριό
της).
Στίς κατακόμβες πάνω στούς τάφους τῶν μαρτύρων , ὑπάρχουν μερικές ἐπιγραφές. Μιά
ἀπό αὐτές λέει: «ΑΠΕΘΑΝΕ ΕΝ ΤΟΙΣ ΛΕΥΚΟΙΣ». Μήπως ξέρετε τί σημαίνει αὐτό;( Ὁ μάρτυρας πού
εἶναι θαμμένος μέσα σ’ αὐτό τόν τάφο, μαρτύρησε τήν ὥρα ἀκριβῶς πού βαπτιζόταν).
Ἡ ἁγία Ἁγνή, παιδιά, ὀνομαζόταν Ἁγνή καί ἁγνή ἦταν. Δηλαδή καθαρή , πεντακάθαρη ἀπό
κακές πράξεις καί ἁμαρτίες. Τό ὄνομά της λοιπόν μᾶς δίνει ἀφορμή σήμερα, πού εἶναι τό πρῶτο
μάθημα τῆς νέας χρονιᾶς νά βάλουμε κάποιους στόχους. Μπορεῖτε νά μοῦ πεῖτε μερικούς;(………)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, παιδιά, μπήκαμε σέ καινούργιο χρόνο! Ὁ χρόνος ὅμως θά εἶναι
καινούργιος ὅταν ἐμεῖς γίνουμε καινούργιοι ἄνθρωποι!
Καί πῶς θά γίνουμε καινούργιοι ἄνθρωποι; Ὅταν θά κάνουμε ὁδηγό τῆς ζωῆς μας τό
Χριστό! Ὅταν ἐφαρμόζουμε τό θέλημά του! Ὅταν μελετᾶμε τήν Ἁγία Γραφή! Ὅταν διαβάζουμε ἕνα
χριστιανικό περιοδικό ἢ ἕνα πνευματικό βιβλίο! Ὅταν πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στήν Ἐκκλησία!
Ὅταν ἐξομολογούμαστε καί κοινωνοῦμε συχνά! Ὅταν πηγαίνουμε στό Κατηχητικό! Ὅταν………..Καί
φυσικά ὅταν προσευχόμαστε! Γιατί, ὅπως εἴπαμε καί σέ προηγούμενο μάθημα παιδιά, ἡ προσευχή
εἶναι μιά συνομιλία ἀνθρώπου καί Θεοῦ. Στέλνουμε τά μηνύματά μας. Ζητοῦμε ἐπίμονα τήν βοήθειά
Του κι Ἐκεῖνος δίνει τά δῶρα Του πλουσιοπάροχα!
Ἔτσι, παιδιά, ὁ καινούργιος χρόνος τῆς ζωῆς σας θά εἶναι καλύτερος ἀπό τόν περσινό!
Περισσότερο εὐτυχισμένος! Περισσότερο χαρούμενος καί εὐλογημένος! Θά γινόσαστε λαμπερό καί
φωτεινό παράδειγμά γιά τούς ἄλλους! Θά βοηθήσετε νά γνωρίσει ὁ κόσμος τήν χριστιανική ζωή,
πού εἶναι ζωή ἀγάπης, ὅπως ἔκανε καί ἡ ἁγία Ἁγνή γιά τήν ὀποία ἀκούσατε σήμερα! Χαριτωμένη ἀπό
τόν Θεό, οἰκοδομοῦσε μέ τά λόγια της, τή σεμνότητα καί τήν ἀγάπη της!

ΣΥΝΘΗΜΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
«Ἄναρχε καί ἀτελεύτητε, προαιώνιε καί ἀθάνατε Κύριε, μέ ἀξίωσες νά δῶ τήν ἀνατολή τοῦ
νέου ἔτους καί μοῦ χαρίζεις ἔτσι χρόνο καί εὐκαιρίες, γιά νά εὐαρεστήσω ἐνώπιόν Σου. Σέ
εὐχαριστῶ, Κύριε, γιά τή νέα αὐτή ἐκδήλωση τῆς ἀγαθότητάς Σου καί ἀναπέμπω στή Μεγαλοσύνη
Σου θερμή ἱκεσία: Ἀξίωσέ με, τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μου «ἐν εἰρήνη καί μετανοίᾳ
ἐκτελέσαι», γιά νά καταξιωθῶ νά λάβω ἀπό τήν ἀγαθότητά Σου τή μερίδα τῆς Οὐράνιας Βασιλείας
Σου, καί νά δοξάζω τήν ἄπειρη εὐσπλαχνία Σου στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Βοηθήματα: «Βόσκε τά ἀρνία μου», «Χειραγωγία Χριστοῦ», «Στή σκέπη Του», «Φωστῆρες
Ὑπέρλαμπροι», «Λόγοι παρακλήσεως».
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι………………
Α) Προσπαθεῖστε νά βρεῖτε τίς 4 διαφορές.

Α) ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ
Μπορεῖτε νά ἀπαντήσετε στίς παρακάτω ἐρωτήσεις, νά πάρετε τίς ἀντίστοιχες συλλαβές, νά τίς
βάλετε στή σειρά καί νά σχηματίσετε ἕνα ὡραῖο σύνθημα γιά τήν καινούργια χρονιά;

1. Ἡ ἁγία Ἁγνή ἦταν 14 χρονῶν.
2. Ὁ αὐτοκράτορας Διοκλητιανός ἦταν εἰδωλολάτρης.
3. Ἡ ἁγία Ἁγνή δέν ἀγαποῦσε τό Χριστό.
4. Ὁδηγός τῆς ζωῆς μας εἶναι ὁ Χριστός.
5. Καινούργιοι ἄνθρωποι θά γίνουμε ὅταν δέν μελετᾶμε τήν Ἁγία Γραφή.
6. Μέ τήν προσευχή ἐπικοινωνεῖ ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό.
7. Ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τήν ἁγία Ἁγνή στίς 15 Ἰανουαρίου.
8. Ἡ ἁγία Ἁγνή καταγόταν ἀπό μία φτωχική οἰκογένεια τῆς Ρώμης.
9. Πρέπει να εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τά ἄπειρα δῶρα πού μᾶς χαρίζει.
10. Τό σύνθημά μας σήμερα ἀναφερόταν στήν Ἐξομολόγηση.
ΛΥΣΕΙΣ
Α)

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
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Ο
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Β)
Λ, Σ, Λ, Σ, Λ, Σ, Λ, Λ, Σ, Λ
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