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IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY
TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO
τηλ.-fax 26340 - 44.391

Tό περιοδικό αéτό ξεκίνησε τήν πορεία µέ 
στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ¬λων µας. 
KρατÄτε στά χέρια σας τό δέκατο τρίτο τεÜχος.
Θέλουµε ταπεινά νά âνηµερώσουµε τούς
àναγν΅στες µας, ¬τι: 

TO ΠEPIO∆IKO MAΣ EINAI ∆ΩPEAN. 

≠Oσοι προαιρετικά âπιθυµεÖτε νά βοηθήσετε στά
öργα τÉς MονÉς, καθώς καί τήν öκδοση αéτοÜ τοÜ
περιοδικοÜ, µπορεÖτε νά µÄς àποστέλετε τήν βοή-
θειά σας µέ τήν ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε

¦ µέ κατάθεση στήν \Eθνική Tράπεζα 
στόν λογαριασµό 426/440265-04

.....................
(γιά τό âξωτερικό στό 

Nο GR 5201104260000042644026504

SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό ùνοµά σας.
Kατόπιν âνηµερ΅στε µας τηλεφωνικά γιά νά

λάβετε τή σχετική àπόδειξη.

ΣÄς εéχαριστοÜµε θερµά 
\Eκ τοÜ περιοδικοÜ

““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””
τ.13, MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2006

ΠEPIO∆IKO ∆IMHNIAIO 
ΠPOAIPETIKH ΣYN∆POMH

I∆IOKTHTHΣ: IEPA MONH 
AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO      τηλ. - fax 26340 - 44.391
e-mail: agnektar@mes.forthnet.gr
EK∆OTPIA:
MONAXH NIKO∆HMH
EKTYΠΩΣH-YΠEYΘYNOΣ
TYΠOΓPAΦEIOY:
LETTRA Tζουβάρας Bασίλης, ^Hλιούπολη

KΩ∆IKOΣ: 7109

¶EPIEXOMENA¶EPIEXOMENA

AºIEPøMA:

O¢OI¶OPIKO
™TOY™ 

A°IOY™
TO¶OY™

4

°NøPI™ON MOI:
H EPMHNEIA TøN
XAIPETI™MøN10

ÊˆÙÔ âÍˆÊ‡ÏÏÔ :̆
^O ‰È\ ìÌÄ  ̃ÛÙ·˘ÚˆıÂ›̃ ,

\IËÛÔÜ  ̃XÚÈÛÙfi˜

OYPANIOI
AN£Pø¶OI:
O A°IO™
§O°°INO™18

ME §O°IA
A¶§A:
§O°O™ ™TO
™TAYPO 
KAI ™TO §H™TH

24 MONA¢IKE™
EM¶EIPIE™:
IEPOMONAXO™
NE™TøP

21



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

M
A

PT
IO

Σ 
- A

Π
PI

Λ
IO

Σ
20

06
  

3

¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...

ιανύουµε τή µεγάλη Σαρακοστή ™
ïποία φτάνει στό τέλος της...≠Oλο

αéτό τό διάστηµα àγωνιζόµαστε
νά νοιώσουµε, öστω λίγο, πιό κοντά

στό Θεό, πού àπό ôπειρη àγάπη στό
κάθε πλάσµα Tου, qρθε στή γÉ καί παρέδω-

σε ëκούσια τόν ëαυτό Tου σέ προδοσία, σέ χλευα-
σµούς, σέ ραπίσµατα, κολαφίσµατα, µαστιγώσεις
καί τέλος στή φρικτή σταύρωση....Kι âµεÖς, πολ-
λές φορές êπλοί θεατές τοÜ φρικτοÜ πάθους,
χωρίς συµµετοχή, οûτε σωµατική οûτε κυρίως
ψυχική, κενοί, ôδειοι, àδιάφοροι στά µεγαλειώδη
γεγονότα, πού γιά µία àκόµη φορά διαδραµατί-
ζονται µέ µοναδικό σκοπό νά àφυπνισθοÜµε àπό
τή νάρκη πού öχουµε πέσει....Kαθώς οî ™µέρες τοÜ
àχράντου Πάθους Tου πλησιάζουν, ï νοÜς µας
τρέχει στά µέρη ¬που συνέβησαν ¬λα αéτά, στούς
Âγίους Tόπους, στόν ΓολγοθÄ καί στόν Tάφο τοÜ
XριστοÜ µας, âκεÖ πού γιά ôλλη µία φορά βρέθη-
κα σάν προσκυνήτρια λίγους µÉνες πρίν. \Aκόµη
àντηχοÜν στ\ αéτιά µου τά λόγια τοÜ πατρός
Σαµουήλ: «∆EN XOPTAINETAI O XPIΣTOΣ
MAΣ, àδελφή...». Πραγµατικά, πολλές φορές
θυµÄµαι τά λόγια του, τά νοιώθω, σχίζουν τήν
καρδιά µου, πληγώνουν τή νεκρωµένη ≈παρξή
µου, γιατί ξέρω πόσο àληθινά εrναι. H KAP∆IA
MOY EINAI ANHΣYXH MEXPI N\
ANAΠAYΘEI KONTA ΣOY, ¬πως λέει µέ àγω-
νία καί ï ^Iερός AéγουστÖνος. Πόσοι ¬µως àπό
âµÄς àναζητοÜν τόν Xριστό, πόσοι àπό âµÄς
öχουµε συνηδητοποιήσει ¬τι αéτό εrναι τό νόηµα
καί ï σκοπός τÉς ζωÉς µας, ¬τι µόλις ëνωθοÜµε
µαζί Tου ¬λα τ\ ôλλα θά βροÜν τή θέση τους;
\Aδειάσαµε τή ζωή µας àπό τόν Θεό, Tόν âγκατα-
λείψαµε κι ¬ταν τυχαίνει νά πÄµε στήν \Eκκλησία,
πÄµε ½ς θεατές καί ùχι ½ς µέτοχοι τÉς θεότητος.
^O Xριστός µας qλθε στή γÉ γιά νά µÄς àνεβάσει
στόν Oéρανό κι âµεÖς φύγαµε àκόµα πιό µακρυά
Tου, Tόν âγκαταλείψαµε, ¬πως τότε πού öµεινε
Mόνος πάνω στό Σταυρό. \Aποµονώσαµε τόν
\Aχώρητο Θεό στούς τοίχους τ΅ν να΅ν καί âµεÖς
χαράξαµε τήν πορεία τÉς ζωÉς µας χωρίς

\EκεÖνον. Γι\ αéτό καί χάσαµε τόν σκοπό µας καί
µαζί µέ αéτόν χάσαµε καί κάθε τι ùµορφο πού
νοιώθαµε σάν ôνθρωποι. \Aκόµα καί αéτή ™ φυσι-
κή àγάπη χάθηκε καί γύρω µας •πάρχει µόνο
µÖσος καί κακία. Γίναµε σάν τά ôγρια θηρία καί
δέν ξέρουµε γιατί καί τί φταίει. Xάσαµε τόν
δρόµο µας, φίλοι µου καλοί, καί πέφτουµε στό
χάος àβοήθητοι, χωρίς àκόµα νά τό συνηδειτο-
ποιοÜµε καί συνηδειτοποιώντας τό νά µετανο-
οÜµε. Γιατί •πάρχει àκόµα âλπίδα, ™ µετάνοια, ™
öµπρακτη δηλαδή âπιστροφή µας στόν Θεό, âκεÖ
πού θά ξεκουραστοÜµε καί θά ξαναβροÜµε δύνα-
µη καί âλπίδα γιά νά συνεχίσουµε τόν àγ΅να τÉς
ζωÉς, âπαναπροσδιορίζοντας τόν στόχο µας, τόν
σκοπό µας. Kαί ¬σοι µέ τή βοήθεια τοÜ ΘεοÜ προ-
χωρÄµε πρός \EκεÖνον, πρός τήν àσφαλή Tου
àγκαλιά, öχουµε νά διανύσουµε πολύ δρόµο,
γιατί πραγµατικά δέν χορταίνεται ï Xριστός
µας....Γιατί ¬σο Tόν àγαπÄς, τόσο θέλεις νά Tόν
àγαπήσεις περισσότερο, γιατί ποτέ δέν φτάνει καί
ποτέ δέν εrναι àρκετό. ≠Oσο öρχεσαι κοντά Tου,
τόσο θέλεις νά öρθεις àκόµα περισσότερο κοντά,
γιατί ποτέ δέν àρκεÖ, κι öτσι συνεχίζεις τόν àγ΅να
σου, τήν προσπάθεια, νά φτάσεις λίγο àκόµα, νά
Tόν àγαπήσεις οéσιαστικά καί νά ëνωθεÖς µαζί
Tου α¨ώνια... Kαί ï àγ΅νας αéτός δέν öχει τέλος
καί σέ γεµίζει, σοÜ àνακουφίζει τούς πόνους, σοÜ
àναπληρώνει κάθε κενό, σοÜ διώχνει τήν àπελπι-
σία, àποµακρύνει κάθε τι πού µπορεÖ νά σέ χωρί-
σει àπό τήν àγάπη τοÜ ΘεοÜ. “Tίς ™µÄς χωρίσει
àπό τÉς àγάπης τοÜ XριστοÜ;” (Pωµ. η΄35). Tίπο-
τα καί κανείς δέν µπορεÖ νά µÄς χωρίσει àπό τήν
àγάπη τοÜ ΘεοÜ, µόνο ï ëαυτός µας, µόνο ™ àµε-
τανοησία µας καί ™ âµπαθής µας ôγνοια.
‰Aς γνωρίσουµε λοιπόν τό Θεό καί τότε
νά εrσθε σίγουροι ¬τι θά νοιώσουµε ¬τι 
ï Xριστός µας δέν χορταίνεται...

KAΛH ANAΣTAΣH 
τ΅ν νεκρωµένων ψυχ΅ν µας...

^H ^Hγουµένη,

† Mόνικα Mοναχή καί οî σύν âµοί 
âν Xριστ̈́  àδελφές.

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, φίλοι àναγν΅στες 

τοÜ ΠεριοδικοÜ µας ““MMÔÔÓÓ··¯̄ÈÈÎÎ‹‹  òòEEÎÎÊÊÚÚ··ÛÛËË””

¢
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^H Âγία ΓÉ!
Tά χώµατα âκεÖνα πού
πάτησε ï ‰Iδιος ï
Kύριός µας, ï γλυκύς
\IησοÜς, ï àέρας πού
\EκεÖνος àνέπνεε, τά
βουνά πού περιδιάβηκε
τό βλέµµα Tου, ï ±γιος
âκεÖνος τόπος πού διά-
λεξε γιά νά ζήσει τήν
âπίγεια ζωή Tου:
H IEPOYΣAΛHM.
\EκεÖνος ï τόπος πού
öγινε τόπος âκλογÉς
τοÜ Πανάγαθου ΘεοÜ
µας γιά νά τελεστεÖ τό
µεγαλύτερο µυστήριο, ™
âνανθρώπιση τοÜ YîοÜ
τοÜ ΘεοÜ, ™ Σταύρωση
καί ™ öνδοξη \Aνάστασή
Tου. Φθάνοντας σάν ταπεινοί προσκυνητές
στήν Âγία ΓÉ τά βήµατά µας µÄς ïδηγοÜν
àπευθείας στό µεγάλο Nαό τÉς \Aναστάσεως
πού öχτισε ™ Âγία ^Eλένη τό 336µ.X. καί ï
ïποÖος ξαναχτίστηκε τό 626µ.X.,  àφοÜ τό
614µ.X. καταστράφηκε ïλοσχερ΅ς àπό τούς
Πέρσες. Tό 998 µ.X. κατέκαψαν πάλι τόν ^Iερό
Nαό καί τό 1026 µ.X. ï Mιχαήλ ï Παφλαγών
τόν ξαναέχτισε. \Aπό τότε âπισκευάστηκε πολ-
λές φορές καί περιλαµβάνει οéσιαστικά τό κου-
βούκλιο τοÜ Παναγίου Tάφου, τόν φρικτό Γολ-
γοθÄ, τό σηµεÖο τÉς \Aποκαθηλώσεως, τήν προ-
σωρινή φυλακή τοÜ XριστοÜ, τό σηµεÖο τÉς
ε•ρέσεως τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ àπό τήν Âγία
^Eλένη, τίς κολ΅νες τÉς φραγγελώσεως τοÜ
\IησοÜ XριστοÜ καί τό σηµεÖο ¬που ï ^Eκατό-
νταρχος Λογγίνος µετανόησε καί ïµολόγησε
¬τι ï Xριστός µας εrναι ï Yîός τοÜ ΘεοÜ.
\Aκόµα περιλαµβάνει τό παρεκκλήσιο στό
ïποÖο öγινε τό “µή µοÜ ôπτου”, τό παρεκκλήσιο
τοÜ Âγίου Στεφάνου, ¬που σέ αéτό τό σηµεÖο
öθεσαν οî στρατι΅τες âπί τÉς κεφαλÉς τοÜ
Kυρίου µας τό àγκάθινο στεφάνι, τόν Tάφο τοÜ
\Iωσήφ τοÜ àπό \Aριµαθαίας. ‰Eξω àπό τό Nαό,
στήν Âγία Aéλή καί àκριβ΅ς στήν ε€σοδο τοÜ

Πανιέρου NαοÜ, βρίσκεται ™ µαρµάρινη
κολ΅να, πού σχίσθηκε àπό τό ≠Aγιο Φ΅ς, τό
1579, ¬ταν οî \Aρµένιοι δωροδόκησαν τόν διοι-
κητή τÉς πόλης καί δέν âπέτρεψε στόν çρθόδο-
ξο Πατριάρχη τήν ε€σοδο στό ναό γιά νά πάρει
àπό τό κουβούκλιο τοÜ Παναγίου Tάφου τό
≠Aγιο Φ΅ς. ^O Πατριάρχης âκείνη τή χρονιά,
µαζί µέ τό ποίµνιό του, στάθηκαν µπροστά
στήν ε€σοδο ¬που βρίσκεται ™ κολώνα αéτή.
≠Oταν qλθε ™ œρα καί κατέβηκε τό ≠Aγιο Φ΅ς
στόν Πανάγιο Tάφο, àµέσως âξωστρακίστηκε
καί öσχισε τή µαρµάρινη κολ΅να àπό πάνω ½ς
κάτω καί ôναψε τίς λαµπάδες τοÜ Πατριάρχη
καί κατόπιν ¬λου τοÜ çρθόδοξου ποιµνίου. 

H TEΛETH TOY AΓIOY ΦΩTOΣ

Tό ±γιο κουβούκλιο τοÜ Παναγίου Tάφου,
διαιρεÖται σέ δύο µέρη, στόν προθάλαµο, µέσα
στόν ïποÖο •πάρχει τµÉµα àπό τόν àποκυλι-
σθέντα λίθο καί στόν κυρίως θάλαµο, ¬που βρί-
σκεται ï Tάφος τοÜ XριστοÜ.

Tό Mεγάλο Σάββατο, στίς 11 τό πρωΐ,
σφραγίζεται ï Πανάγιος Tάφος µέ γνήσιο κερί,
τό ïποÖο öχει λειτουργηθεÖ γιά 40 ™µέρες στόν

‰Aποψη τÉς παλαιÄς πόλεως ^Iερουσαλήµ



Πανάγιο Tάφο. Πάνω στόν Πανάγιο Tάφο
τοποθετεÖται ™ φυλλάδα µέ τίς εéχές καί τέσσε-
ρεις δεσµίδες µέ τά γνωστά µας 33άρια κεριά.
Στίς 12 τό µεσηµέρι ε¨σέρχεται στό Nαό τÉς
\Aναστάσεως ï Πατριάρχης µέ τή συνοδεία του.
\AφοÜ περιέλθουν τρεÖς φορές τό ≠Aγιο Kου-
βούκλιο µέ λάβαρα καί ëξαπτέρυγα, ψάλλουν
àργά τό “Φ΅ς ¨λαρόν” καί κατόπιν ï Πατριάρ-
χης, πού µένει µόνο µέ τό στιχάρι του χωρίς
τήν •πόλοιπη βαρύτιµη στολή του, àφοÜ τοÜ
γίνει σωµατικός öλεγχος àπό τούς φύλακες τοÜ
NαοÜ γιά νά µήν öχει âπάνω του σπίρτα ¦ àνα-
πτÉρα, ε¨σέρχεται στόν Πανάγιο Tάφο µόνος
του, γονατίζει καί διαβάζει àπό τήν φυλλάδα
τίς καθορισµένες εéχές. Ξαφνικά àκούγεται
βοητό καί ï θάλαµος γεµίζει γαλάζιο φ΅ς. Tότε
τό γαλάζιο φ΅ς µεταβάλλεται σ\ ≤να λευκό
δίσκο, σάν τό φ΅ς τÉς Mεταµορφώσεως στό

ùρος Θαβώρ καί κάθεται στό κεφάλι τοÜ
Πατριάρχη. ≠Oταν ï Πατριάρχης τελειώσει τίς
εéχές, παίρνει στά χέρια του τίς τέσσερεις
δεσµίδες µέ τά κεριά καί τίς àνυψώνει καί τότε,
λές καί àγγίζει àναµµένο καµίνι, αéτοµάτως,
àνάβουν ™ àκοίµητη κανδήλα καί οî τέσσερεις
δεσµίδες µέ τά κεριά καί τότε ï Πατριάρχης µέ
τό ≠Aγιο Φ΅ς στά χέρια âξέρχεται àπό τόν
Πανάγιο Tάφο καί δίνει τή µιά δεσµίδα κεριά
στόν âκπρόσωπο τ΅ν \Aρµενίων πού περιµένει
öξω àπό τό κουβούκλιο καί τήν ôλλη δεσµίδα
σέ çρθόδοξο ^Iεράρχη καί τήν ôλλη δεσµίδα
στούς âκπροσώπους τ΅ν Λατίνων, Kοπτ΅ν
καί Συρίων. Tό 1960 συνέβη τό ëξÉς: ≠Eνας
\Aβησσυνός µοναχός κατάφερε καί κρύφτηκε
στόν προθάλαµο τοÜ Παναγίου Tάφου, âκεÖ
πού εrναι ï ≠Aγιος Λίθος, ¬πως ε€παµε. ≠Oταν
βγÉκε, µετά τήν κάθοδο τοÜ Âγίου Φωτός, οî

AÊÈ¤ÚˆÌ·...

^O Tάφος τÉς Παναγίας µας στόν κÉπο τÉς ΓεσθηµανÉ.
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\Aρµένιοι ôρχισαν νά τόν
κτυποÜν µέ µανία µέ γροθιές
καί κλωτσιές. ^O \Aβησσυνός
µοναχός àτάραχος •πέφερε
σάν µάρτυρας καί τούς öλεγε:
“XτυπεÖστε µε ¬σο θέλετε.
\Eγώ εrδα καί àπόλαυσα
âκεÖνο πού γιά 30 ïλόκληρα
χρόνια âπιζητοÜσα µέ πάθος.
‰Eβλεπα µέσα στό Kουβού-
κλιο τοÜ Παναγίου Tάφου
τόν \Aρχιερέα νά βρίσκεται
ïλόκληρος µέσα σέ µία φλόγα
καιοµένης φωτιÄς καί ïλό-
κληρο τό ≠Aγιο Kουβούκλιο
τυλιγµένο στίς φλόγες. Tώρα
εrµαι εéχαριστηµένος καί νά
πεθάνω µέσα στό πέλαγος
αéτό τÉς οéράνιας εéτυχίας
καί εéλογίας”. Mόλις ôκου-
σαν αéτήν τήν ïµολογία του
οî \Aρµένιοι σταµάτησαν νά
τόν κτυποÜν κι öτσι ï \Aβησ-
συνός µοναχός σώθηκε. 

Tό ≠Aγιο Φ΅ς βγαίνει
στόν Πανάγιο Tάφο τό µεση-
µέρι τοÜ Mεγάλου Σαββάτου,
πού λέγεται καί πρώτη \Aνά-
σταση, γιατί àκριβ΅ς âκείνη
τήν œρα  γίνεται ï ̂ Eσπερινός
τÉς \Aναστάσεως καί γι\ αéτό
¬σοι πηγαίνουµε στήν \Eκκλη-
σία τό Mεγάλο Σάββατο τό
πρωΐ βλέπουµε τήν ëορταστική àτµόσφαιρα
καί ùχι τά πένθιµα πού βλέπαµε ¬λη τή Σαρα-
κοστή καί τή Mεγάλη ^Eβδοµάδα. Tό ≠Aγιο Φ΅ς
προαναγγέλει τόν \Aναστάντα Xριστό µας καί
εrναι τό θαυµαστό âκεÖνο σηµεÖο πού àκόµα
µÄς δίνει ™ Xάρις τοÜ ΘεοÜ µας µέσα àπό τόν
Πανάγιο Tάφο, στό σηµεÖο àκριβ΅ς πού öκλει-
σε στά σπλάχνα της ™ γÉ τό ‰Aχραντο Σ΅µα τοÜ
YîοÜ τοÜ ΘεοÜ.          

OO  ººPPIIKKTTOO™™  °°OO§§°°OO££AA™™--

KKPPAANNIIOOYY  TTOO¶¶OO™™

^O ΓολγοθÄς εrναι ï βράχος πάνω στόν
ïποÖο öστησαν τόν Σταυρό τοÜ XριστοÜ µας
µετά τήν Σταύρωση. Erναι ï îερός βράχος πού
ποτίστηκε àπό τό ‰Aχραντο Axµα τοÜ YîοÜ τοÜ
ΘεοÜ, πού σχίσθηκε àπό ôνωθεν ≤ως κάτω,
¬ταν ï Xριστός παρέδωσε τό ΠνεÜµα στά χέρια
τοÜ ΘεοÜ, πού öγινε µάρτυρας τ΅ν θρήνων καί
τοÜ πόνου τÉς ^Yπεραγίας Θεοτόκου, τ΅ν
Mυροφόρων καί τοÜ äγαπηµένου \Iωάννη,
εrναι ï îερός âκεÖνος βράχος πού öγινε τό
κέντρο τÉς σωτηρίας µας. Aéτό τό νοιώθουµε
¬ταν γονατίζουµε στό σηµεÖο âκεÖνο τό φρικτό
τÉς Σταυρώσεως καί προσπαθοÜµε νά χωρέ-
σουµε στόν àνθρώπινο νοÜ µας τήν Θεία

Tό Kουβούκλιο τοÜ Παναγίου Tάφου.
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O¨κονοµία, τήν ôπειρη àγάπη, τήν àνεκλάλητη
θυσία, πού ≤νας Θεός πεθαίνει πάνω στό Σταυ-
ρό σάν κακοÜργος γιά νά λυτρώσει τούς
κακούργους, ¬λους âµÄς, πού ξεχνÄµε τήν
θυσία Tου, τήν àγάπη Tου τό öλεός Tου καί τρέ-
χουµε µακρυά Tου... 

Kάτω àκριβ΅ς àπό τό ΓολγοθÄ εrναι τό
παρεκκλήσιο τοÜ \Aδάµ, πού σύµφωνα µέ τήν
àρχαία παράδοση qταν θαµµένο τό Kρανίο τοÜ
\Aδάµ καί γι\ αéτό τό σηµεÖο αéτό çνοµαζόταν
Kρανίου Tόπος. Σύµφωνα λοιπόν µέ τήν
Παράδοση ï N΅ε, κατά τόν κατακλυσµό, πÉρε
µαζί του στήν κιβωτό καί τά çστÄ τ΅ν Πρωτο-
πλάστων, τά ïποÖα φύλαττε µέ πολύ σεβασµό.
Mετά τόν κατακλυσµό, µοίρασε αéτά τά çστÄ
½ς πολύτιµη κληρονοµιά στούς τρεÖς γιούς του
Σήµ, Xάφ καί \Iάφεθ. Tά çστÄ αéτά àργότερα
βρέθηκαν στά χέρια τοÜ Mελχισεδέκ, τοÜ πρώ-
του îδρυτÉ τÉς Σαλήµ (πού σηµαίνει ε¨ρήνη,
¬πως çνοµαζόταν ™ ^Iερουσαλήµ ¬ταν χτίστη-
κε). ^O Mελχισεδέκ âνταφίασε τά çστÄ καί τήν
κάρα τοÜ \Aδάµ. \EκεÖνο πού εrναι βέβαιο εrναι

¬τι ¬ταν ï Kύριος πάνω στό Σταυρό εrπε “τετέ-
λεσται” καί σχίσθηκε ï βράχος, τό Axµα πού
öρευσε àπό τό Σ΅µα Tου πέρασε µέσα àπό τόν
βράχο καί κυλώντας στό κρανίο τοÜ \Aδάµ τό
àπέπλυνε àπό τήν προπατορική êµαρτία. Γι\
αéτό àκριβ΅ς καί âπικράτησε ™ συνήθεια νά
êγιογραφεÖται κάτω àπό τό Σταυρό, àκριβ΅ς
κάτω àπό τά πόδια τοÜ Kυρίου, ™ κάρα τοÜ
\Aδάµ µέ δύο çστά.    

¶¶PPOO™™KKYYNNHHMMAATTAA  EENNTTOO™™  TTøøNN

TTEEIIXXøøNN  TTHH™™  AA°°IIAA™™  ¶¶OO§§EEøø™™

IIEEPPOOYY™™AA§§HHMM

Mέσα στά τείχη τÉς Âγίας Πόλεως εrναι τό
µέγα Mοναστήρι, τό ΠατριαρχεÖο δηλαδή, µέ
διάφορα παρεκκλήσια, ¬πως τ΅ν Âγίων Kων-
σταντίνου καί ^Eλένης, τÉς Âγίας Θέκλας καί
βρίσκονται τά κελλιά καί γενικά οî χ΅ροι τοÜ
Πατριάρχη καί τÉς êγιοταφικÉς \Aδελφότητος. 

Πολύ κοντά στό Nαό τÉς \Aναστάσεως

^H πέτρα τÉς \Aποκαθηλώσεως τοÜ Kυρίου µας.



^H µαρµάρινη κολ΅να στήν ε€σοδο τοÜ NαοÜ
τÉς \Aναστάσεως πού σχίσθηκε καθώς κατέβηκε

àπό µέσα της τό ≠Aγιο Φ΅ς

•πάρχει τό Mοναστήρι τÉς Mεγάλης ΠαναγιÄς, ¬που
àσκήτεψε ™ ïσία Mελάνη καί σώζονται σπουδαÖα κει-
µήλια καί λείψανα, âν΅ στό •πόγειο τÉς MονÉς •πάρ-
χει τό àσκητήριό της, ï τάφος τÉς ïσίας καί οî êλυσί-
δες τÉς àσκητικÉς της àθλήσεως. 

^H ïδός τοÜ Mαρτυρίου εrναι ï δρόµος ¬που
βάδισε ï Xριστός µας àπό τό Πραιτώριο µέχρι τό φρι-
κτό Γολγοθά. Στό δρόµο αéτό •πάρχουν 14 στάσεις,
¬σες φορές öπεσε ï Xριστός µας àπό τό βάρος τοÜ
ΣταυροÜ καί σέ κάθε µία àπό αéτές τίς στάσεις öχει
àνεγερθεÖ âκκλησία. Προχωρώντας τήν ïδό τοÜ µαρ-
τυρίου δεξιά συναντÄµε τό σπίτι τÉς ̂Aγίας Bερονίκης,
¬που πάνω στό µανδήλιό της, καθώς σκούπισε τό ±γιο
Πρόσωπο τοÜ XριστοÜ µας, àποτυπώθηκε ™ Âγία Tου
Mορφή θαυµατουργικά. Λίγο πιό κάτω συναντÄµε τόν
οrκο τοÜ Σίµωνα τοÜ Kυρηναίου, πού βοήθησε τόν
Xριστό νά σηκώσει τό Σταυρό. Tό Πραιτώριο εrναι ™
φυλακή τοÜ XριστοÜ µας, âν΅ σώζεται âπίσης τό
Mοναστήρι τ΅ν Θεοπατόρων \Iωακείµ καί ‰Aννης,
¬που εrναι τό σηµεÖο πού γεννήθηκε ™ Θεοτόκος. 

O TAΦOΣ THΣ ΠANAΓIAΣ

‰Eξω àπό τά τείχη τÉς πόλεως •πάρχει τό σπήλαιο
τÉς ΓεσθηµανÉ, ¬που βρίσκεται ï Tάφος τÉς Παναγίας
µας. Kατεβαίνοντας ï προσκυνητής 40 σκαλιά βρίσκε-
ται öκθαµβος µπροστά στόν βράχο πού öστω γιά λίγο
φιλοξένησε τό ôψυχο σ΅µα τÉς Θεοτόκου, πού ¬µως
µετέστη στούς Oéρανούς καί δέν γνώρισε φθορά. 

^Yπάρχουν πολλά àκόµα προσκυνήµατα στήν
Âγία ΓÉ πού ¬λοι µας εûχοµαι öστω µία φορά στή ζωή
µας νά àξιωθοÜµε νά âπισκεφθοÜµε. ≠Oπως µÄς εrπε ï
Γέροντας π. Xρυσόστοµος στόν ≠Aγιο Γεράσιµο τόν
\Iορδανίτη καθώς φύγαµε àπό τά ^Iεροσόλυµα, ≤να
κοµµάτι τÉς καρδιÄς µας öµεινε âκεÖ, στά πανάγια
προσκυνήµατα πού êγίασε ™ παρουσία τοÜ Nυµφίου
µας \IησοÜ XριστοÜ.  

àποσπάσµατα àπό τό βιβλίο 
“O XPYΣOΣ MAPΓAPITHΣ”, 

‰Eκδοση τÉς MονÉς µας



°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

Oî χαιρετισµοί τÉς Θεοτόκου, 
πού µέ τόση θέρµη παρακολουθεÖ
ï çρθόδοξος λαός κάθε Mεγάλη
Tεσσαρακοστή, εrναι àπό τά πιό
•ψηλά κατορθώµατα τÉς îερÄς

•µνωδίας. Γιά τούς àναγνώστας
τÉς “MοναχικÉς ‰Eκφρασης”
δίνουµε σ\ αéτό τό τεÜχος µιά

σύντοµη ëρµηνεία τοÜ \Aκαθίστου
≠Yµνου, γιά νά τόν âννοοÜν 
καλύτερα ¬ταν τόν àκοÜνε.

Á ΣTAΣIΣ

‰Aγγελος πρωτοστάτης οéρανόθεν âπέµφθFη
ε¨πεÖν τFÉ Θεοτόκω τό χαÖρε. Kαί σύν τFÉ àσω-
µάτω φωνFÉ, σωµατούµενόν σε θεωρ΅ν, Kύριε,
âξίστατο καί ¥στατο, κραυγάζων πρός αéτήν τοι-
αÜτα.

Oταν ï \Aρχάγγελος Γαβριήλ πÉγε στήν Παρθένο
Mαρία γιά νά τÉς àναγγείλει ¬τι θά γινόταν

Mητέρα τοÜ XριστοÜ, εrδε ¬τι âν΅ àκουόταν ™ àσώ-
µατη φωνή του, ï Yîός τοÜ ΘεοÜ öπαιρνε σ΅µα µέσα
στά ôσπιλα σπλάχνα τÉς Παναγίας. \Eθαύµασε, λοι-
πόν, τό ôϋλο καί οéράνιο αéτό πνεÜµα καί ôρχισε νά
àπευθύνη στή Θεοτόκο τά παρακάτω “χαÖρε”.

XαÖρε, δι\ wς ™ χαρά âκλάµψει. XαÖρε, δι\ wς
™ àρά âκλείψει.

Mές àπό τήν Παναγία θά öβγαινε ™ λάµψη τÉς
χαρÄς, δηλαδή ï Λυτρωτής. Kαί πάλι µές àπό

τήν Παναγία θά δινόταν στούς  àνθρώπους ™ àπαλ-
λαγή àπό τήν κατάρα τοÜ προπατορικοÜ êµαρτήµα-
τος.

XαÖρε, τοÜ πεσόντος \Aδάµ ™ àνάκλησις.
XαÖρε τ΅ν δακρύων τÉς Eûας ™ λύτρωσις.

XαÖρε, γιατί µέ σένα ξαναφωνάζει κοντά του τόν
πεσµένο \Aδάµ ï Θεός καί λυτρώνει τήν Eûα àπό

τά δάκρυά της.
XαÖρε, ≈ψος δυσανάβατον àνθρωπίνοις λογι-

σµοÖς. XαÖρε, βάθος δυσθεώρητον καί àγγέλων
çφθαλµοÖς.

Oî àνθρώπινοι λογισµοί δέν µποροÜν νά φτάσουν
εûκολα στό ≈ψος τÉς àξίας πού σοÜ öδωσε ™

Xάρις. Kαί τά µάτια τ΅ν àγγέλων δέν µποροÜν νά
βυθοσκοπήσουν τό µυστήριο πού âκπροσωπεÖς. 

XαÖρε, ¬τι •πάρχεις βασιλέως καθέδρα. XαÖρε,
¬τι βαστάζεις τόν βαστάζοντα. 

KρατÄς στά γονάτά σου ½ς âπίγειος θρόνος τόν
Kύριον τοÜ παντός. Bαστάζεις \EκεÖνον πού

¬λα τά βαστάζει.
XαÖρε, àστήρ âµφαίνων τόν ≥λιον. XαÖρε

γαστήρ âνθέου σαρκώσεως.

Erσαι ï αéγερινός πού λάµπεις πρίν àνατείλει ï
≠Hλιος τÉς ∆ικαιοσύνης, ï Xριστός. Erσαι ™

γυναÖκα πού àπό σένα πÉρε σάρκα ï Yîός τοÜ ΘεοÜ.
XαÖρε, δι\ wς νεουργεÖται ™ κτίσις. XαÖρε δι\

wς βρεφουργεÖται ï Kτίστης.

Erσαι âκείνη µέ τήν ïποία àνανεώνεται ™ κτίση καί
àπό τήν ïποία προÉλθε ½ς βρέφος ï Kτίστης.
Bλέπουσα ™ êγία ëαυτήν âν àγνεία, φησί τ̈́

Γαβριήλ θαρσαλέως: τό παράδοξόν σου τÉς
φωνÉς, δυσπαράδεκτόν µου τFÉ ψυχFÉ φαίνεται.
\Aσπόρου γάρ συλλήψεως τήν κύησιν π΅ς λέγεις;

Bλέποντας ™ Mαρία ¬τι qταν παρθένος, àπόρησε
π΅ς θά qταν δυνατόν νά γεννήσει παιδί. Σάστισε

στά λόγια τοÜ \Aρχαγγέλου καί ταράχθηκε. TÉς φάνη-
καν παράδοξα καί δέν µποροÜσε νά τά âννοήσει. Kαί
µέ τό θάρρος τÉς êγνότητος, τόν ρώτησε π΅ς θά γινό-
ταν αéτό πού τÉς µήνυσε, àφοÜ qταν παρθένος.



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

M
A

PT
IO

Σ 
- A

Π
PI

Λ
IO

Σ
20

06
  

11

Γν΅σιν ôγνωστον γν΅ναι ™ Παρθένος ζητοÜσα.
âβόησε πρός τόν λειτουργοÜντα: \Eκ λαγόνων êγν΅ν
υîόν π΅ς âστι τεχθÉναι δυνατόν λέξον µοι. Πρός ≥ν
âκεÖνος öφησεν âν φόβω πλήν κραυγάζων ο≈τω.

Aéτό πού ζητοÜσε νά µάθει ™ Παναγία qταν γνώση,
πού ξεπερνοÜσε τή δύναµη τοÜ àνθρωπίνου λογι-

κοÜ. oHταν θεÖο µυστήριο. \EρωτÄ ¬µως τόν ôϋλο λει-
τουργό τοÜ ̂ Yψίστου καί τόν παρακαλεÖ νά τÉς πεÖ π΅ς
θά συµβεÖ νά γεννήσει παιδί àπό παρθενικά σπλάχνα.
Kαί ï Γαβριήλ, öµφοβος âνώπιον âκείνης πού θά öδινε
στόν κόσµο τόν ΣωτÉρα, τÉς λέγει µέ λειτουργική
φωνή:

XαÖρε, βουλÉς àπορρήτου µύστις, χαÖρε σιγÉς
δεοµένων πίστις.

XαÖρε σύ πού ï Kύριος σέ àξιωνει νά µάθεις τή
µυστική Tου àπόφαση καί θέληση, σύ πού τά àνέκ-

φραστα πληροφορεÖσαι µέ τήν πίστη.
XαÖρε, τ΅ν θαυµάτων XριστοÜ τό προοίµιον.

XαÖρε, τ΅ν δογµάτων αéτοÜ τό κεφάλαιον.

HΠαναγία εrναι τό πρ΅το καί µεγαλύτερο àπό τά
θαύµατα τÉς âνσάρκου ο¨κονοµίας. Erναι àκόµα ™

βάση καί τό àποκορύφωµα τ΅ν δογµάτων τÉς πίστεώς

µας στόν Xριστό.
XαÖρε, κλίµαξ âπουράνιε, δι\ wς κατέβη ïΘεός.

XαÖρε, γέφυρα µετάγουσα τούς âκ γÉς πρός οéρα-
νόν.

KλÖµαξ πού κατέβηκε ï Θεός, γιά νά öλθει àπό τόν
οéρανό στή γÉ, εrναι ™ Παναγία. Kαί συγχρόνως

γέφυρα, πού µÄς àνεβάζει àπό τή γÉ στόν οéρανό.
XαÖρε τό τ΅ν àγγέλων πολυθρύλητον θαÜµα.

XαÖρε τό τόν δαιµόνων πολυθρήνητον τραÜµα.

Eσένα θαυµάζουν οî ôγγελοι κι ï ≤νας στόν ôλλον
µεταδίνει τά σχετικά µέ σέ. Kαί σύ εrσαι πού τραυ-

µάτισες καίρια τούς δαίµονες.
XαÖρε, τό φ΅ς àρρήτως γεννήσασα. XαÖρε τό

π΅ς µηδένα διδάξασα.

Γέννησες τό Φ΅ς τοÜ κόσµου µέ τρόπο àνείπωτο καί
κανείς δέν µπορεÖ νά καταλάβει τό π΅ς.
XαÖρε, σοφ΅ν •περβαίνουσα γν΅σιν. XαÖρε

πιστ΅ν καταυγάζουσα φρένας.

Erσαι κάτι πού οî σοφοί δέν µποροÜν νά âννοήσουν.
Erσαι ™ αéγή, πού λάµπει στό νοÜ τ΅ν πιστ΅ν.
∆ύναµις τοÜ ^Yψίστου âπεσκίασε τότε πρός σύλ-

ληψιν τÉ àπειρογάµω καί τήν εûκαρπον ταύτης
νηδύν ½ς àγρόν •πέδειξεν äδύν ±πασι, τοÖς θέλου-
σι θερίζειν σωτηρίαν âν τ΅ ψάλλειν ο≈τως.

Hδύναµις τοÜ ^Yψίστου öπεσε κατά τόν Eéαγγελι-
σµό πάνω στή Mαρία καί τήν ≥σκιωσε. Kαî ™

εûκαρπη κοιλιά της öγινε γιά µÄς γλυκό χωράφι, àπ\
¬που θερίσαµε τή σωτηρία, ψάλλοντας \Aλληλούϊα.

‰Eχουσα θεοδόχον ™ Παρθένος τήν µήτραν, àνέ-
δραµε πρός τήν \Eλισάβετ. Tό δέ βρέφος âκείνης,
εéθύς âπιγνόν τόν ταύτης àσπασµόν, öχαιρε. Kαί
±λµασιν ½ς ôσµασιν âβόα πρός τήν Θεοτόκον.

Mετά τόν Eéαγγελισµό ™ Παναγία πÉγε νά âπισκε-
φθεÖ τήν \Eλισάβετ τή συγγενή της, πού qταν ¦δη

öγκυος στόν Πρόδροµο. Kαί µόλις ™ Mαρία, πού εrχε
συλλάβει τό Xριστό, πλησίασε τήν \Eλισάβετ, τό βρέφος
πού qταν στήν κοιλιά αéτÉς τÉς τελευταίας κατάλαβε
¬τι qταν ™ Mητέρα τοÜ Kυρίου καί σκίρτησε. Kαί µέ τά
σκιρτήµατα αéτήν χαιρέτησε ½ς ëξÉς:

XαÖρε, βλαστοÜ àµαράντου κλÉµα. XαÖρε καρ-
ποÜ àκηράτου κτÉµα.

XαÖρε κλÉµα àπό τήν àµάραντη ρίζα τοÜ ο€κου
∆αυΐδ. XαÖρε σύ πού τόν ôφθαρτο καρπό κατέχεις,

δηλαδή τόν \IησοÜ.
XαÖρε, γεωργόν γεωργοÜσα φιλάνθρωπον.

XαÖρε, φυτουργόν τÉς ζωÉς ™µ΅ν φύουσα.

Σύ εrσαι ï àγρός ¬που βλάστησε ï φιλάνθρωπος
γεωργός, δηλαδή ï Kύριος \IησοÜς Xριστός. Σύ

εrσαι τό χ΅µα ¬που φύεται ï Φυτευτής τÉς ζωÉς µας.
XαÖρε, ôρουρα βλαστάνουσα εéφορίαν

ο¨κτιρµ΅ν. XαÖρε, τράπεζα βαστάζουσα εéθηνίαν
¨λασµ΅ν.

XαÖρε γÉ, πού βλαστάνεις µέ εéφορία τούς θείους
ο¨κτιρµούς καί τράπεζα πού öχεις πάνω σου τή

δωρεά τ΅ν θείων ¨λασµ΅ν.
XαÖρε, ¬τι λειµ΅να τÉς τρυφÉς àναθάλλεις.

XαÖρε, ¬τι λιµένα τ΅ν ψυχ΅ν ëτοιµάζεις.

Xλοερό λιβάδι γιά νά âντρυφοÜµε öγινες κι ëτοιµά-
ζεις λιµάνι ¬που θά καταφεύγουν οî ψυχές.
XαÖρε, δυνατόν πρεσβείας θυµίαµα. XαÖρε

παντός τοÜ κόσµου âξίλασµα.

Oî δεήσεις σου στόν Kύριο γιά µÄς εrναι ½ς θυµίαµα
âνώπιόν Tου εéπρόσδεκτο. Kαί σύ âξιλεώνεις ¬λον

τόν κόσµο.

^̂EEÚÚÌÌËËÓÓÂÂ››··

ÙÙááÓÓXX··ÈÈÚÚÂÂÙÙÈÈÛÛÌÌááÓÓ
^̂EEÚÚÌÌËËÓÓÂÂ››··

ÙÙááÓÓXX··ÈÈÚÚÂÂÙÙÈÈÛÛÌÌááÓÓ
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XαÖρε, ΘεοÜ πρός θνητούς εéδοκία.
XαÖρε θνητ΅ν πρός Θεόν παρρησία.

Hκαλωσύνη τοÜ ΘεοÜ σέ µÄς, àποδεί-
χθηκε µέ σένα. Kαί σύ µÄς δίνεις

θάρρος νά àπευθυνόµαστε σ\ \EκεÖνον.
Zάλην öνδοθεν öχων λογισµ΅ν

àµφιβόλων, ï σώφρων \Iωσήφ âταρά-
χθη, πρός τήν ôγαµόν σε θεωρ΅ν καί
κλεψίγαµον •πονο΅ν ôµεµπτε. Mαθών
δέ σοÜ τήν σύλληψιν âκ Πνεύµατος
^Aγίου, öφη \Aλληλούϊα.

Oδίκαιος \Iωσήφ öπεσε σέ ταραχή κι ™
σκέψη του κρυφά τόν παίδευε καί

τόν ζάλιζε, βλέποντάς σε ôγαµη καί
•ποπτευόµενος ¬τι εrχες γίνει öγκυος

àπό ôλλον ôνδρα. \Aλλά ¬ταν öµαθε ¬τι
τό παιδί πού εrχες στά σπλάχνα σου qταν
àπό ΠνεÜµα ≠Aγιο, àναφώνησε \Aλληλού-
ϊα.

B΄ ΣTAΣIΣ
‰Hκουσαν οî ποιµένες τ΅ν àγγέλων

•µνούντων τήν öνσαρκον XριστοÜ
παρουσίαν. Kαί δραµόντες ½ς πρός
ποιµένα, θεωροÜσι τοÜτον ½ς àµνόν
ôµωµον, âν τÉ γαστρί Mαρίας βοσκη-
θέντα. ≠Hν •µνοÜντες εrπον.

Oταν οî ποιµένες ôκουσαν τούς àγγέ-
λους νά •µνοÜν τήν παρουσία τοÜ

XριστοÜ àνάµεσα στούς àνθρώπους ½ς

°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

àνθρώπου, öτρεξαν
στό σπήλαιο νά τόν
δοÜν. Περίµεναν νά
δοÜν ποιµένα καί àπε-
ναντίας τόν εrδαν σάν
ôµωµο àρνί, πού εrχε
βοσκήσει καί θραφÉ
µέσα στήν κοιλιά τÉς
Mαρίας. Kαί τότε τÉς
εrπαν:

XαÖρε, àµνοÜ καί
ποιµένος µήτηρ.
XαÖρε αéλή λογικ΅ν
προβάτων.

HΠαναγία εrναι
µητέρα τοÜ ποιµέ-

νος ¬λων τ΅ν àνθρώ-
πων καί τοÜ àµνοÜ τοÜ
ΘεοÜ. Erναι àκόµα ™
µάνδρα τ΅ν λογικ΅ν
προβάτων, âκείνη
δηλαδή πού κλείνει
στήν àγκαλιά της
¬λους τούς πιστούς.

XαÖρε, àοράτων
âχθρ΅ν àµυντήριον.
XαÖρε, παραδείσου
θυρ΅ν àνοικτήριον.

Aσπίδα µας âνα-
ντίον τ΅ν àορά-

των âχθρ΅ν, âναντίον
τ΅ν δαιµόνων. Kαί
κλειδί πού µÄς ôνοιξες
πάλι τίς πόρτες τοÜ
Παραδείσου.

XαÖρε, ¬τι τά
οéράνια συναγάλλε-
ται τFÉ γFÉ. XαÖρε, ¬τι
τά âπίγεια συγχορεύ-
ει οéρανοÖς.

Xάρι σέ σένα
εéφραίνονται µαζί

οéρανός καί γÉ κι ¬λα
τά κτίσµατα ëνωµένα
δοξάζουν τόν Kύριο.

XαÖρε, τ΅ν àπο-
στόλων τό àσίγητον
στόµα. XαÖρε τ΅ν
àθλοφόρων τό àνίκη-
τον θάρσος. 

Oî àπόστολοι σέ
εrχαν γιά àσίγητο

στόµα τους καί àπό
σένα öπαιρναν τό
•περφυσικό τους θάρ-
ρος οî µάρτυρες.

XαÖρε, στερρόν
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τÉς πίστεως öρεισµα. XαÖρε, λαµπρόν τÉς χάριτος
γνώρισµα. 

XαÖρε, στήριγµα àσάλευτο τÉς πίστεως. XαÖρε,
λαµπρό àποτέλεσµα τÉς χάριτος.
XαÖρε, δι\ wς âγυµνώθη ï ≠Aδης. XαÖρε, δι\ wς

âνεδύθηµεν δόξαν. 

Eξ\ α¨τίας σου γυµνώθηκε àπό τή δύναµή του ï θάνα-
τος κι âµεÖς φορέσαµε δόξα.
Θεοδρόµον àστέρα θεωρήσαντες µάγοι, τFÉ τού-

του äκολούθησαν α€γλη. Kαί ½ς λύχνον κρατοÜντες
αéτόν, δι\ αéτοÜ äρεύνων κραταιόν ôνακτα. Kαί
φθάσαντες τόν ôφθαστον, âχάρησαν, αéτ̈́  βο΅ντες
\Aλληλούϊα.

Oî µάγοι εrδαν τόν àστέρα, πού εrχε àνάψει ï Θεός
στόν οéρανό καί τόν πÉραν àπό πίσω. Tό ôστρο

αéτό qταν σάν λυχνάρι, πού κρατώντας το στά χέρια,
öψαχναν στό φ΅ς του γιά τόν βασιλέα τοÜ παντός.
‰Eφθασαν öτσι µπροστά στόν ôφθαστο καί χάρηκαν
καί τοÜ φώναξαν \Aλληλούϊα.

‰Iδον παÖδες Xαλδαίων âν χερσί τÉς Παρθένου
τόν πλάσαντα χειρί τούς àνθρώπους. Kαί ∆εσπότην
νοοÜντες αéτόν, ε¨ καί δούλου öλαβε µορφήν,
öσπευσαν τοÖς δώροις θεραπεÜσαι καί βοÉσαι τFÉ
εéλογηµένFη.

Oî µάγοι, πού εrχαν öλθει àπό τή µακρυνή Xαλδαία,
εrδαν στά χέρια τÉς Παρθένου αéτόν πού τά χέρια

Tου öπλασαν τούς àνθρώπους. Tόν εrδαν Kύριο τοÜ
παντός, παρ\ ¬λο ¬τι εrχε πάρει µορφή δούλου, µορφή
àνθρώπινη, κι öσπευσαν νά τοÜ προσφέρουν τά δ΅ρα
τους σάν σέ Bασιλέα καί νά φωνάξουν στήν εéλογηµέ-
νη µητέρα Tου τά ëξÉς.

XαÖρε, àστέρος àδύτου µήτηρ. XαÖρε, αéγή
µυστικÉς ™µέρας.

XαÖρε, σύ πού γέννησες τόν àστέρα πού δέν δύει
ποτέ. XαÖρε, αéγή µιÄς καινούργιας ™µέρας µέ φ΅ς

µυστικό, θεÖο, πνευµατικό.
XαÖρε, τÉς àπάτης τήν κάµινον σβέσασα. XαÖρε,

τÉς Tριάδος τούς µύστας φωτίζουσα.

Eσβησες τήν κολασµένη φωτιά τÉς êµαρτωλÉς γνώ-
σεως καί φωτίζεις τούς µύστες τÉς Âγίας Tριάδος.
XαÖρε, τύραννον àπάνθρωπον âκβαλοÜσα τÉς

àρχÉς. XαÖρε, Kύριον φιλάνθρωπον âπιδείξασα
Xριστόν.

Γκρέµνισες àπό τόν θρόνο του τόν τύραννο διάβολο
καί µÄς φανέρωσες τόν φιλάνθρωπο Kύριο.
XαÖρε, ™ τÉς βαρβάρου λυτρουµένη θρησκείας.

XαÖρε, ™ τοÜ βορβόρου ρυοµένη τ΅ν öργων.

MÄς λυτρώνεις àπό τή θρησκεία τ΅ν ε¨δώλων, µÄς
σώζεις àπό τή λάσπη τ΅ν κακ΅ν öργων.

XαÖρε, πυρός προσκύνησιν παύσασα. XαÖρε,
φλογός παθ΅ν àπαλάττουσα.

Eβαλες τέλος στήν προσκύνηση τοÜ πυρός, πού
λάτρευαν οî àρχαÖοι λαοί καί µÄς àπάλλαξες àπό

τήν φλόγα τ΅ν παθ΅ν.
XαÖρε, πιστ΅ν ïδηγέ σωφροσύνης. XαÖρε,

πασ΅ν γενε΅ν εéφροσύνη.

Erσαι ïδηγός σωφροσύνης γιά τούς πιστούς. Erσαι ™
εéφροσύνη ¬λων τ΅ν γενε΅ν.
Kήρυκες θεοφόροι γεγονότες οî µάγοι, •πέστρε-

ψαν ε¨ς τήν Bαβυλ΅να, âκτελέσαντές σου τόν χρη-
σµόν καί κηρύξαντές σε τόν Xριστόν ±πασιν, àφέ-
ντες τόν ^Hρώδην ½ς ληρώδη, µή ε¨δότα ψάλλειν
\Aλληλούϊα.

Eγιναν οî µάγοι κήρυκες θεοφόροι καί γύρισαν στή
Bαβυλ΅να, àφοÜ συµµορφώθηκαν µέ τό πρόσταγ-

µα τοÜ \Aγγέλου νά µήν περάσουν àπό τά ^Iεροσόλυµα
¬που τούς περίµενε ï ^Hρώδης γιά νά µάθη àπό τό
στόµα τους ποÜ εrχε γεννηθεÖ ï Xριστός. Γύρισαν στήν
πατρίδα τους καί κήρυξαν σε ¬λους τόν Xριστό, àφή-
νοντας στά παραµιλητά του τόν ̂ Hρώδη, πού δέν ¦ξερε
νά ψάλλη \Aληλλούϊα.

Λάµψας âν τFÉ A¨γύπτω φωτισµόν àληθείας,
âδίωξας τοÜ ψεύδους τό σκότος. Tά γάρ ε€δωλα
ταύτης, Σωτήρ, µή âνέγκαντά σου τήν ̈ σχύν πέπτω-
κεν. Oî τούτων δέ ρυσθέντες âβόων πρός τήν Θεο-
τόκον.

Oταν ï \Iωσήφ καί ™ Παναγία πÉραν τόν Xριστό κι
öφυγαν στήν A€γυπτο γιά νά γλυτώσουν τό ΘεÖο

Bρέφος àπό τή µανία τοÜ ^Hρώδη, öλαµψε σ\ âκείνη τή
χώρα τό φ΅ς τÉς àληθείας. Kαί τά ε€δωλά της, µήν
àντέχοντας τήν παρουσία τοÜ ΣωτÉρος, γκρεµνίσθη-
καν µόνα τους. Kι ¬σοι σώθηκαν àπ\ αéτά, φώναξαν
στήν Θεοτόκο:

XαÖρε, àνόρθωσις τ΅ν àνθρώπων. XαÖρε, κατά-
πτωσις τ΅ν δαιµόνων.

XαÖρε σύ πού εrσαι ™ àνόρθωση καί ™ σωτηρία τ΅ν
àνθρώπων. XαÖρε σύ πού εrσαι τό γκρέµνισµα τ΅ν

δαιµόνων.
XαÖρε, τÉς àπάτης τήν πλάνην πατήσασα.

XαÖρε, τ΅ν ε¨δώλων τόν δόλον âλέγξασα.

Πάτησες καί συνέτριψες τήν πλάνη καί τήν àπάτη.
\Aπέδειξες τή δολερότητα τ΅ν ε¨δώλων.
XαÖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραώ τόν νοητόν.

XαÖρε, πέτρα ™ ποτίσασα τούς διψ΅ντας τήν ζωήν.

Oπως ™ âρυθρά θάλασσα, κατά τήν öξοδο τ΅ν
^Eβραίων àπό τήν A€γυπτο, σκέπασε µέ τά κύµατά

της τόν Φαραώ, πού τούς κατεδίωκε, öτσι καί σύ κατε-
πόντισες σάν ôλλη θάλασσα τόν νοητό Φαραώ, δηλαδή
τόν διάβολο καί τά στρατεύµατά του. Kι ¬πως ï βρά-
χος στήν öρηµο, πού τόν χτύπησε ï MωϋσÉς µέ τό ραβδί
του, àνάβρυσε νερό, öτσι κι âσύ σάν ôλλους \IσραηλÖτες
ξεδιψÄς ¬σους διψοÜν τήν àληθινή ζωή, µέσα στήν
πνευµατική öρηµο τοÜ κόσµου.

XαÖρε, πύρινε στÜλε, ïδηγ΅ν τούς âν σκότει.
XαÖρε σκέπη τοÜ κόσµου, πλατυτέρα νεφέλης.

Oπως ™ πύρινη στήλη ïδηγοÜσε τή νύχτα τούς
^Eβραίους στήν öρηµο, öτσι κι âσύ µÄς ïδηγεÖς µέσα

στά πνευµατικά σκοτάδια. Kι ¬πως ™ φωτεινή νεφέλη
τούς σκέπαζε τήν ™µέρα, öτσι κι âσύ σκεπάζεις τόν
κόσµο, πλατύτερη àπό νεφέλη.

XαÖρε, τροφή τοÜ µάννα διάδοχε. XαÖρε, τρυφÉς
êγίας διάκονε.
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Erσαι ™ τροφή πού διαδέχθηκε τό
µάννα καί ™ διάκονος τ΅ν

êγίων àπολαύσεων.
XαÖρε, ™ γÉ τÉς âπαγγελίας.

XαÖρε, âξ wς ρέει µέλι καί γάλα.

Oπως ™ γÉ τÉς âπαγγελίας qταν
τό ½ραÖο τέρµα τÉς πορείας

τοÜ \Iσραήλ, öτσι εrσαι καί σύ γιά
µÄς ™ γÉ πού µÄς •ποσχέθηκε ï
Θεός, àπό τήν ïποία ρέει ™ χαρά
καί ™ ε¨ρήνη.

Mέλλοντος Συµε΅νος τοÜ
παρόντος α¨΅νος µεθίστασθαι
τοÜ àπατε΅νος, âπεδόθης ½ς βρέ-
φος αéτ̈́ , àλλ\ âγνώσθης τούτω
καί Θεός τέλειος. ∆ιόπερ âξεπλά-
γη σου τήν ôρρητον σοφίαν, κρά-
ζων \Aλληλούϊα.

Oταν âπρόκειτο ï βαθύγερος
Συµεών νά φύγη àπό τόν àπα-

τηλό αéτό κόσµο, àξιώθηκε νά
δεχθÉ στίς àγκάλες του τόν Θεό ½ς
βρέφος. Kαί γεµάτος öκπληξη γιά
τήν àνείπωτη σοφία τοÜ ΘεοÜ, àνα-
φώνησε \Aλληλούϊα.

Γ΄ ΣTAΣIΣ
Nέαν öδειξε κτίσιν âµφανίσας

ïKτίστης ™µÖν τοÖς •π\ αéτοÜ
γενοµένοις, âξ àσπόρου βλαστή-
σας γαστρός καί φυλάξας ταύτην,
œσπερ qν, ôφθορον. ≠Iνα τό
θαÜµα βλέποντες, •µνήσωµεν
αéτήν βο΅ντες.

OXριστός àνέπλασε τόν κόσµο
µÄς öδειξε καινούργια κτίση.

Bλάστησε ï €διος àπό κοιλιά, πού
δέν âσπάρη καί µετά τή γέννησή Tου
τή διεφύλαξε ôφθορη. Kαί βλέπο-
ντας âµεÖς αéτό τό θαÜµα, •µνοÜµε
τήν Παναγία φωνάζοντας:

XαÖρε, τό ôνθος τÉς àφθαρ-
σίας. XαÖρε τό στέφος τÉς
âγκρατείας.

HΠαναγία εrναι τό ôνθος πού
δέν τό ôγγιξε ™ φθορά. Erναι

âκείνη πού βραβεύθηκε γιά τήν
âγκράτεια καί τήν êγνότητά της.

XαÖρε, àναστάσεως τύπον
âκλάµπουσα. XαÖρε, τ΅ν àγγέλων
τόν βίον âµφαίνουσα.

XαÖρε σύ πού εrσαι ™ λαµπρή
προεικόνιση τÉς \Aναστάσεως.

∆ιότι ¬πως βγÉκε àπό σένα στόν
κόσµο ï Λυτρωτής, χωρίς νά πάθει
τίποτε ™ παρθενία σου, öτσι βγÉκε
καί àπό τόν τάφο “φυλάξας τά
σήµαντρα σ΅α”. XαÖρε àκόµη, διότι
φανερώνεις στή ζωή σου τή ζωή

τ΅ν àΰλων \Aγγέλων.
XαÖρε, δένδρον àγλαόκαρπον,

âξ οy τρέφονται πιστοί. XαÖρε,
ξύλον εéσκιόφυλλον, •φ\ οy σκέ-
πονται πολλοί.

Erσαι δέντρο µέ καρπό τόν Xρι-
στό, àπό τόν ïποÖον τρέφονται

οî πιστοί µεταλαµβάνοντάς τον.
Kαί δέντρο àκόµη µέ πλατύ φύλλω-
µα παντοδυνάµου προστασίας, πού
δίνει €σκιο καί σκεπάζει πολλούς. 

XαÖρε, κυοφοροÜσα ïδηγόν
πλανωµένοις. XαÖρε, àπογενν΅σα
λυτρωτήν α¨χµαλώτοις.

^O \IησοÜς πού κυοφόρησες καί
γέννησες, µÄς ïδηγεÖ àπό τήν πλάνη
στήν àλήθεια καί µÄς âλευθερώνει
àπό τά πάθη, πού µÄς εrχαν α¨χµα-
λωτίσει.

XαÖρε, KριτοÜ δικαίου δυσώ-
πησις. XαÖρε, πολλ΅ν πταιόντων
συγχώρησις.

Erσαι âκείνη πού κάνεις τόν
δίκαιο Kριτή, τόν Yîό σου, νά µÄς
συγχωρεÖ καί νά ξεχνÄ τίς êµαρτίες
µας.

XαÖρε, στολή τ΅ν γυµν΅ν
παρρησίας. XαÖρε στοργή, πάντα
πόθον νικ΅σα.

E€µαστε γυµνοί àπό κάθε δικαιο-
λογία κι âλευθεροστοµία δέν

öχουµε àπέναντι τοÜ θείου YîοÜ
σου. \Aλλά οî µεσιτεÖες σου µÄς ντύ-
νουν µέ τό δικαίωµα νά TοÜ µιλÄµε,
δικαίωµα πού δέν τό àξίζουµε καί
τό àποκτÄµε χάρι σ\ âσένα. Erσαι
àκόµα ™ στοργική âκείνη àγάπη,
πού κανένα ôλλο α€σθηµα δέν µπο-
ρεÖ νά τήν ξεπεράσει.

Ξένον τόκον ¨δόντες,
ξενωθ΅µεν τοÜ κόσµου, τόν νοÜν
ε¨ς οéρανόν µεταθέντες. ∆ιά
τοÜτο γάρ ï •ψηλός Θεός âπί
γÉς âφάνη ταπεινός ôνθρωπος,
βουλόµενος ëλκύσαι πρός τό ≈ψος
τούς αéτ̈́  βο΅ντας \Aλληλούϊα.

AφοÜ ε€δαµε τόσο παράξενη γέν-
νηση, ôς àποξενωθοÜµε àπό

τόν κόσµο, µεταθέτοντας τόν νοÜ
µας στόν οéρανό. Γι\ αéτό καί ï
àπρόσιτος Θεός öγινε ôνθρωπος,
θέλοντας νά µÄς τραβήξει στά ≈ψη,
âν΅ θά τοÜ φωνάζουµε \Aλληλούϊα.

≠Oλος wν âν τοÖς κάτω καί
τ΅ν ôνω οéδόλως àπÉν ï àπερί-
γραπτος Λόγος. Συγκατάβασις
γάρ θεϊκή, οé µετάβασις δέ τοπι-
κή γέγονε. Kαί τόκος âκ Παρθέ-
νου θεολήπτου àκουούσης ταÜτα.

OYîός τοÜ ΘεοÜ qταν ïλόκληρος
πάνω στή γÉ καί συγχρόνως

δέν àπουσίαζε àπό τόν οéρανό.
∆ιότι âπρόκειτο γιά συγκατάβαση
θεϊκή, κι ùχι γιά τοπικό περιορισµό
τÉς Θεότητος. Kι ™ Παρθένος
δέχθηκε µέσα της τόν Θεό καί Tόν
γέννησε, àκούοντας àπό µÄς τά
ëξÉς:

XαÖρε, ΘεοÜ àχωρήτου χώρα.
XαÖρε, σεπτοÜ µυστηρίου θύρα.

Erσαι ï τόπος πού χώρεσε τόν
àχώρητο Θεό. Erσαι ™ θύρα,

àπό τήν ïποία οî λογισµοί µας περ-
νοÜν γιά νά ε¨σέλθουν στό σεπτό
µυστήριο τÉς θείας σαρκώσεως.

XαÖρε, τ΅ν àπίστων àµφίβο-
λον ôκουσµα. XαÖρε, τ΅ν πιστ΅ν
àναµφίβολον καύχηµα.

Oî ôπιστοι σ\ àκοÜνε καί
πέφτουν σέ àµφιβολίες, àλλά

γιά µÄς εrσαι τό καύχηµα καί ™
βεβαιότης µας.

XαÖρε, ùχηµα πανάγιον τοÜ
âπί τ΅ν Xερουβίµ. XαÖρε, ο€κηµα
πανάριστον τοÜ âπί τ΅ν Σερα-
φίµ.

Erσαι ï θρόνος καί τό πύρινο
±ρµα ¬που στέκεται \EκεÖνος, ï

ïποÖος στέκεται πάνω στά Xερου-
βίµ καί τά Σεραφείµ.

XαÖρε, ™ τàναντία ε¨ς αéτό
àγαγοÜσα. XαÖρε, ™ παρθενίαν
καί λοχείαν ζευγνÜσα. 

Eνωσες δύο àντίθετα πράγµατα.
‰Eκαµες ζευγάρι àξεχώριστο

τήν παρθενία καί τή µητρότητα.
XαÖρε, δι\ wς âλύθη παράβα-

σις. XαÖρε, δι\ wν äνοίχθη παρά-
δεισος.

Mέ σένα λύθηκε ™ âνοχή τÉς
Eûας κι àνοίχθηκαν πάλι οî

πόρτες τοÜ Παραδείσου.
XαÖρε, ™ κλεÖς τÉς XριστοÜ

βασιλείας. XαÖρε, âλπίς àγαθ΅ν
α¨ωνίων.

Erσαι τό κλειδί πού àνοίγει γιά
µÄς τή βασιλεία τοÜ XριστοÜ.

Erσαι ™ âλπίδα τ΅ν α¨ωνίων
àγαθ΅ν.

Πάσα φύσις àγγέλων κατε-
πλάγη τό µέγα τÉς σÉς âνανθρω-
πήσεως öργον. Tόν àπρόσιτον
γάρ ½ς Θεόν âθεώρει πÄσι προ-
σιτόν ôνθρωπον, ™µÖν µέν συν-
διάγοντα, àκούοντα δέ παρά
πάντων ο≈τως \Aλληλούϊα.

Oλες οî τάξεις τ΅ν àγγέλων öπε-
σαν σέ πολλήν öκπληξη µπρο-

°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...
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στά στό µεγάλο öργο τÉς θείας âναν-
θρωπίσεως. ∆ιότι öβλεπαν τόν Θεό
πού εrναι àπρόσιτος, νά γίνεται
ôνθρωπος κι öτσι νά εrναι προσιτός
σέ ¬λους καί νά µÄς συναναστρέφε-
ται, âν΅ àπ\ ¬λους àκούει \Aλλη-
λούϊα.

Pήτορας πολυφθόγγους ½ς
¨χθύας àφώνους ïρ΅µεν âπί σοί,
Θεοτόκε. \AποροÜσι γάρ λέγειν
τό π΅ς καί παρθένος µένεις καί
τεκεÖν €σχυσας. ^HµεÖς δέ τό
µυστήριον θαυµάζοντες, πιστ΅ς
βο΅µεν.

Pήτορες, πού öχουν χειµαρρώδη
γλ΅σσα, τούς βλέπουµε µπρο-

στά σου πιό àφώνους καί àπό
ψάρια. ∆ιότι τά χάνουν καί δέν
ξέρουν π΅ς νά âξηγήσουν τό ¬τι καί
γέννησες καί µένεις παρθένος. Kι
âµεÖς, θαυµάζοντας τό µυστήριο,
φωνάζουµε µέ πίστη.

XαÖρε, σοφίας ΘεοÜ δοχεÖον.
XαÖρε, προνοίας αéτοÜ ταµεÖον.

Erσαι âκείνη πάνω στήν ïποία
λάµπει ¬λη ™ σοφία τοÜ ΘεοÜ.

\Eκείνη στήν ïποία θησαυρίσθηκαν
¬λα τά θαύµατα τÉς θείας προνοί-
ας.

XαÖρε, φιλοσόφους àσόφους
δεικνύουσα. XαÖρε, τεχνολόγους
àλόγους âλέγχουσα.

Tούς àπίστους φιλοσόφους τούς
àποδεικνύεις àσόφους. Kαί

τούς τεχνÖτες τοÜ λόγου, καί âπίσης
δέν πιστεύουν, τούς φανερώνεις
ôµυαλους.

XαÖρε, ¬τι âµωράνθησαν οî
δεινοί συζητηταί. XαÖρε, ¬τι âµα-
ράνθησαν οî τ΅ν µύθων ποιηταί.

Mπροστά σου φαίνονται µωροί
οî îκανότατοι συζητηταί τÉς

φολοσοφίας. Kαί µπροστά στήν
àλήθειά σου µαράθηκαν καί ξεχά-
σθηκαν οι µυθογράφοι ποιηταί τÉς
àρχαιότητος.

XαÖρε, τ΅ν \Aθηναίων τάς
πλοκάς διασπ΅σα. XαÖρε, τ΅ν
êλιέων τάς σαγήνας πληροÜσα.

Oî àρχαÖοι \AθηναÖοι, πού εrχαν
µεγάλη âπίδοση στό νά •φαί-

νουν δίχτυα τοÜ λόγου, ¬που πιά-
νονταν οî ôνθρωποι, τά εrδαν àπό
σένα νά σχίζονται καί νά σπάζουν.
∆ιότι σύ εrσαι ™ µητέρα τÉς µόνης
\Aληθείας, δηλαδή τοÜ XριστοÜ.
Kαί àντιθέτως σύ εrσαι πού γεµί-
ζεις µέ ψυχές νεοφωτίστων τά
δίχτυα τ΅ν àποστόλων.

XαÖρε, βυθοÜ àγνοίας âξέλ-
κουσα. XαÖρε, πολλούς âν γνώσει
φωτίζουσα.

TραβÄς καί àνασύρεις àπό τόν
βυθό τÉς àγνοίας τίς ψυχές.

Φωτίζεις πολλούς στήν àληθινή
γνώση.

XαÖρε, ïλκάς τ΅ν θελόντων
σωθÉναι. XαÖρε, λιµήν τ΅ν τοÜ

βίου πλωτήρων.

Erσαι τό πλοÖο ¬που àνεβαίνουν
¬σοι θέλουν νά σωθοÜν. Erσαι

τό λιµάνι ¬που καταφεύγουν ¬σοι
θαλασσοµαχοÜν στό πέλαγος τ΅ν
βιοτικ΅ν φροντίδων.

Σ΅σαι θέλων τόν κόσµον ï
τ΅ν ¬λων κοσµήτων, πρός τοÜτος
αéτεπάγγελτος qλθε. Kαί ποιµήν
•πάρχων ½ς Θεός, δι\ ™µÄς
âφάνη  καθ\ ™µÄς ôνθρωπος.
^Oµοίω γάρ τό ¬µοιον καλέσας,
½ς Θεός àκούει \Aλληλούϊα.

Θέλοντας νά σώσει τόν κόσµο
\EκεÖνος πού öφτιαξε κι âστόλι-

σε ¬λα τά τοÜ κόσµου, qλθε µέσα
στόν κόσµο µέ τή θέλησή Tου. Kαί
âν΅ qταν ï ποιµένας µας καί ï Θεός
µας, παρουσιάσθηκε γιά χάρη µας
àναµεσά µας ½ς ôνθρωπος. Γιά νά
καλέσει ¬µοιος τόν ¬µοιο, àκούο-
ντας ½ς Θεός \Aλληλούϊα.

∆́ ΣTAΣIΣ
TεÖχος εr τ΅ν παρθένων, Θεο-

τόκε Παρθένε, καί πάντων τ΅ν
ε¨ς σέ προστρεχόντων. ^O γάρ
τοÜ οéρανοÜ καί τÉς γÉς κατε-
σκεύασέ σε ποιητής ôχραντε,
ο¨κήσας âν τFÉ µήτρα σου καί
πάντας σοι προσφωνεÖν διδάξας.

Erσαι τό τεÖχος τ΅ν παρθένων,
Θεοτόκε Παρθένε, καθώς καί

¬λων âκείνων πού προστρέχουν σέ
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σένα. TεÖχος, πού τό κατεσκεύασε ï κτίστης τοÜ οéρα-
νοÜ καί τÉς γÉς, ï Kύριος, πού κατοίκησε στή µήτρα σου
κι ¬λους µÄς δίδαξε νά σοÜ àπευθύνουµε αéτά τά λόγια. 

XαÖρε, ™ στήλη τÉς παρθενίας. XαÖρε, ™ πύλη
τÉς σωτηρίας.

HΠαναγία εrναι ™ φωτεινή καί àκλόνητη στήλη τÉς
παρθενίας καί συγχρόνως ™ θύρα, àπό τήν ïποία

πέρασε σέ âµÄς ï Σωτήρ κι âµεÖς περνοÜµε στή σωτηρία.
XαÖρε, àρχηγέ νοητÉς àναπλάσεως, χαÖρε χορη-

γέ θεϊκÉς àγαθότητος. 

Tό πρ΅το πλάσµα πού µπÉκε στό νέο κόσµο, τόν àνα-
δηµιουργηµένο àπό τόν Xριστό κόσµο, εrναι ™

Παναγία. \Eπίσης ™ Παναγία µÄς χορηγεÖ τούς θησαυ-
ρούς τÉς θείας àγαθότητος.

XαÖρε, σύ γάρ àναγέννησας τούς συλληφθέντας
α¨σχρ΅ς. XαÖρε, σύ γάρ âνουθέτησας τούς συληθέ-
ντας τόν νοÜν.

Aναγέννησες τούς βαρυµένους àπό τό προπατορικό
êµάρτηµα καί καθάρισες âκείνους πού εrχαν µολυ-

σµένο τό νοÜ àπό τίς âµπνεύσεις τοÜ διαβόλου.
XαÖρε, ™ τόν φθορέα τ΅ν φρεν΅ν καταργοÜσα.

XαÖρε, ™ τόν σπορέα τÉς àγνοίας τεκοÜσα.

Eβαλες τέλος στή δύναµη τοÜ διαβόλου, πού φθείρει
τή σκέψη µας. Kαί γέννησες \EκεÖνον πού µÄς χάρι-

σε τήν êγνότητα.
XαÖρε, παστάς àσπόρου νυµφεύσεως. XαÖρε,

πιστούς Kυρίω êρµόζουσα.

°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

Erσαι ï τόπος ¬που êγνά ï Kύριος νυµφεύθηκε τήν
àνθρωπότητα καί µέ σένα στεκόµαστε στό πλευρό

Tου ½ς νύµφη Tου.
XαÖρε, καλή κουροτρόφε παρθένων. XαÖρε,

ψυχ΅ν νυµφοστόλε êγίων.

Tό παράδειγµά σου στηρίζει καί παιδαγωγεÖ τίς παρ-
θένους καί εrσαι ™ νυµφική στολή τ΅ν êγίων ψυχ΅ν,

πού σέ µιµοÜνται.
≠Yµνος ±πας ™ττÄται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων

τ΅ πλήθει τ΅ν πολλ΅ν ο¨κτιρµ΅ν σου. \Iσαρίθµους
γάρ τÉ ψάµµω èδάς ôν προσφέρωµέν σοι, βασιλεÜ
±γιε, οéδέν τελοÜµεν ôξιον, zν δέδωκας ™µÖν, τοÖς
σοί βο΅σιν \Aλληλούϊα.

Kάθε ≈µνος µας µένει πίσω λαχανιασµένος, προ-
σπαθ΅ντας νά êπλωθεÖ τρέχοντας àνάλογα µέ τό

πλÉθος τ΅ν πολλ΅ν ο¨κτιρµ΅ν τοÜ XριστοÜ. \Aκόµα κι
ôν οî èδές πού θά τοÜ προσφέρουµε εrναι €σες µέ τήν
ôµµο τÉς θαλάσσης, τίποτε ôξιο δέν κάνουµε àπέναντι
στόν Bασιλέα καί Θεό µας, διότι πολύ περισσότερες
εrναι οî εéεργεσίες του σέ µÄς, πού τοÜ φωνάζουµε
\Aλληλούϊα.

Φωτοδόχον λαµπάδα τοÖς âν σκότει φανεÖσαν
ïρ΅µεν τήν ̂Aγίαν Παρθένον. Tό γάρ ôϋλον ±πτου-
σα φ΅ς, ïδηγεÖ πρός γν΅σιν θεϊκήν ±παντας, αéγÉ
τόν νοÜν φωτίζουσα, κραυγÉ δέ τιµωµένη ταÜτα.

HΠαναγία εrναι ï λύχνος πού öχει τό ôϋλο φ΅ς τÉς
θεότητος κι ïδηγεÖ στή γνώση τοÜ ΘεοÜ τούς

πάντες, καταυγάζοντας τόν νοÜ κι àκούοντας àπό
¬λους τά ëξÉς:

XαÖρε, àκτίς νοητοÜ ™λίου. XαÖρε, βολίς τοÜ
àδύτου φέγγους.

Λάµπεις τό φ΅ς τοÜ XριστοÜ, µÄς φέρνεις τή λάµψη
τοÜ àβασίλευτου ™λίου, πού εrναι ï Yîός καί Θεός

σου.
XαÖρε, àστραπή τάς ψυχάς καταλάµπουσα.

XαÖρε, ½ς βροντή τούς âχθρούς καταπλήττουσα.

Erσαι ™ àστραπή πού µονοµιÄς καί πέρα ½ς πέρα
φωτίζεις τίς ψυχές. Erσαι àκόµη ™ βροντή πού

καταπλήσσεις τούς âχθρούς τÉς πίστεώς µας.
XαÖρε, ¬τι τόν πολύφωτον àνατέλλεις φωτισµόν.

XαÖρε, ¬τι τόν πολύρρητον àναβλύζεις ποταµόν.

OXριστός εrναι τό µέγα φ΅ς πού àνέτειλε àπό σένα
καί ï πλούσιος ποταµός πού àναβρύζει àπό σένα.
XαÖρε, τÉς κολυµβήθρας ζωγραφοÜσα τόν τύπον.

XαÖρε, τÉς êµαρτίας àναιροÜσα τόν ρύπον.

Erσαι ™ öµψυχη ε¨κόνα τÉς κολυµβήθρας, âκείνη πού
µÄς πλένεις àπό τούς ρύπους τÉς êµαρτίας.
XαÖρε, λουτήρ âκπλύνων συνείδησιν. XαÖρε,

κρατήρ κιρν΅ν àγαλλίασιν.

Erσαι τό λουτρό, πού ξεπλένει τή συνείδηση. Erσαι ™
κούπα πού κερνÄς τήν εéφροσύνη καί τήν àγαλλία-

ση.
XαÖρε, çσµή τÉς XριστοÜ εéωδίας. XαÖρε, ζωή

µυστικÉς εéωχίας.

Eéωδιάζεις àπό τό ôρωµα τοÜ XριστοÜ καί µÄς
χορηγεÖς τή ζωή τ΅ν µυστικ΅ν àπολαύσεων.
Xάριν δοÜναι θελήσας çφληµάτων àρχαίων, ï

πάντων χρεωλύτης àνθρώπων, âπεδήµησε δι\ ëαυτοÜ
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πρός τούς àποδήµους τÉς αéτοÜ χάριτος. Kαί σχί-
σας τό χειρόγραφον, àκούει παρά πάντων ο≈τως
\Aλληλούϊα.

OKύριος ™µ΅ν \IησοÜς Xριστός, àπέναντι τοÜ ïποί-
ου ¬λο τό àνθρώπινο γένος qταν öνοχο, qλθε νά

σχίσει τό χρεώγραφο τÉς âνοχÉς µας. E€χαµε àποµα-
κρυνθεÖ àπό τήν χάρη Tου καί qλθε νά µÄς βρεÖ. Kαί
τώρα àκούει àπ\ ¬λους \Aλληλούϊα.

Ψάλλοντές σου τόν τόκον, àνυµνοÜµέν σε
πάντες ½ς öµψυχον ναόν, Θεοτόκε! \Eν τÉ σÉ γάρ
ο¨κήσας γαστρί, ï συνέχων πάντα τÉ χειρί Kύριος
™γίασεν, âδόξασεν, âδίδαξε βοÄν σοι πάντας.

Ψάλλοντας τή θεϊκή γέννηση σέ àνυµνοÜµε Θεοτό-
κε ½ς öµψυχο ναό τοÜ ΘεοÜ. Στά σπλάχνα σου

κατοίκησε ï Kύριος πού στήν παλάµη Tου κρατεÖ τά
σύµπαντα. Σέ êγίασε, σέ âδόξασε καί µÄς διδάσκει νά
σοÜ φωνάζουµε τά ëξÉς:

XαÖρε, σκηνή τοÜ ΘεοÜ καί Λόγου. XαÖρε, êγία
êγίων µείζων.

Erσαι ™ σκηνή ¬που κατοίκησε ï Yîός καί Λόγος τοÜ
ΘεοÜ. Erσαι àνώτερη àπό τά ±για τ΅ν êγίων.
XαÖρε, κιβωτέ χρυσωθεÖσα τ΅ Πνεύµατι. XαÖρε,

θησαυρέ τÉς ζωÉς àδαπάνητε.

Erσαι ™ Kιβωτός τÉς KαινÉς ∆ιαθήκης, πού τή χρύ-
σωσε τό €διο τό ≠Aγιο ΠνεÜµα. Erσαι ï θησαυρός ï

àνεξάντλητος τÉς ζωÉς.

XαÖρε, τίµιον διάδηµα βασιλέων εéσεβ΅ν.
XαÖρε, καύχηµα σεβάσµιον îερέων εéλαβ΅ν.

Στολίζεις τή δύναµη τ΅ν εéσεβ΅ν βασιλέων καί εrσαι
τό καύχηµα τ΅ν εéλαβ΅ν îερέων.
XαÖρε, τÉς \Eκκλησίας ï àσάλευτος πύργος.

XαÖρε τÉς βασιλείας τό àπόρθητον τεÖχος.

Σύ εrσαι τό àσάλευτο κάστρο τÉς \Eκκλησίας καί τÉς
εéσεβοÜς πολιτείας µας τό àπάτητο τεÖχος.
XαÖρε, δι\ wς âγείρονται τρόπαια. XαÖρε, δι\ wς

âχθροί καταπίπτουσι. 

Mέ τίς µεσιτεÖες σου νικÄµε νίκες θαυµαστές καί µέ
τίς µεσιτεÖες σου κατατροπώνουµε τούς âχθρούς.

XαÖρε, χρωτός τοÜ âµοÜ θεραπεία. XαÖρε, ψυχÉς
τÉς âµÉς σωτηρία. 

Erσαι ™ γιατριά τοÜ σώµατός µου καί ™ σωτηρία τÉς
ψυχÉς µου.
oΩ Πανύµνητε MÉτερ, ™ τεκοÜσα τόν πάντων

êγίων êγιώτατον Λόγον. ∆εξαµένη τήν νÜν προ-
σφοράν, àπό πάσης ρÜσαι συµφορÄς ±παντας καί
τÉς µελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τούς σοί
βο΅ντας \Aλληλούϊα. 

ΩΠανύµνητη Mητέρα τοÜ YîοÜ καί Λόγου τοÜ
ΘεοÜ, πού εrναι ï êγιώτατος τ΅ν êγίων. ∆έξου τήν

προσφορά τ΅ν ≈µνων µας καί σ΅σε àπό κάθε συµφο-
ρά κι àπό τήν κόλαση ¬σους σοÜ φωνάζουν \Aλληλού-
ϊα.

A
πό τό προσκύνηµά µας στά
^Iεροσόλυµα, φέραµε καί διαθέ-
τουµε σέ περιορισµένη ποσότη-

τα ξύλινους σταυρούς πού περιέχουν
χ΅µα àπό τήν êγία ΓÉ, σταυρωµέ-
νους καί εéλογηµένους πάνω στόν
Πανάγιο Tάφο τοÜ XριστοÜ µας. 
≠Oσοι àπό τούς àναγν΅στες τοÜ
περιοδικοÜ µας âπιθυµεÖτε νά προµη-
θευθεÖτε τόν εéλογηµένο αéτόν Σταυ-
ρό τοÜ XριστοÜ µας, µπορεÖτε νά τόν
παραγγείλετε τηλεφωνικά στό τηλέ-
φωνο τÉς ^IερÄς MονÉς µας 
26340 - 44.391 (9-2 τό πρωΐ καί 6-9 τό
àπόγευµα) γιά νά σÄς àποσταλεÖ âπί
àντικαταβολÉ.
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O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

≠Aγιος Λογγίνος
öζησε âπί Tιβερί-

ου. Kαταγόταν
àπό τήν Kαππαδο-

κία καί •πηρετοÜσε
στό ρωµαϊκό στρατό ½ς

ëκατόνταρχος, •πό τίς διατα-
γές τοÜ Ποντίου
Πιλάτου,™γεµόνος τÉς \Iουδαί-
ας. ‰Eλαβε διαταγή νά âκτελέ-
σει µαζί µέ τούς ,ôνδρες του
τήν àπόφαση τοÜ Πιλάτου, πού
ïδήγησε στό ±γιο Πάθος τοÜ
Kυρίου καί ΣωτÉρος ™µ΅ν
\IησοÜ XριστοÜ, καί νά φυλά-
ξουν τόν τάφο, àπό φόβο
µήπως οî µαθητές κλέψουν τό
σ΅µα καί διαδώσουν ¬τι ï
Xριστός àνέστη. ‰Eτσι λοιπόν
ï Λογγίνος εrδε ½ς αéτόπτης
µάρτυρας ¬λα τά θαυµαστά
σηµεÖα πού συνόδευσαν τό^̂OO ≠≠AAÁÁÈÈÔÔ˜̃

OO°°°°IINNOO™™§§§§

^̂OO  ÛÛÙÙÚÚ··ÙÙÈÈÒÒÙÙËË˜̃  

ÔÔ‡‡  ‚‚ÚÚÈÈÛÛÎÎfifiÙÙ··ÓÓ  ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂  ààfifi

ÙÙfifi  ÛÛÙÙ··˘̆ÚÚfifi  ÎÎ··››  ââÎÎ¤¤ÓÓÙÙËËÛÛÂÂ  

ÌÌ¤¤  ÙÙ‹‹  ÏÏfifiÁÁ¯̄ËË  ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙ‹‹ÓÓ

ÏÏÂÂ˘̆ÚÚ¿¿  ÙÙÔÔÜÜ  XXÚÚÈÈÛÛÙÙÔÔÜÜ  ÌÌ··˜̃

ÎÎ··››  ÎÎ··ııÒÒ˜̃  \\EEÎÎÂÂÖÖÓÓÔÔ˜̃  ··ÚÚ¤¤--

‰‰ˆ̂ÛÛÂÂ  ÙÙfifi  ÓÓÂÂÜÜÌÌ··  TTÔÔ˘̆,,

ÊÊÔÔ‚‚ÈÈÛÛÌÌ¤¤ÓÓÔÔ˜̃,,  „„ÈÈıı‡‡ÚÚÈÈÛÛÂÂ””

\\AAÏÏËËııáá˜̃  ££ÂÂÔÔÜÜ  YYîîfifi˜̃  qqÓÓ

ÔÔyyÙÙÔÔ˜̃!!””

ïï  ^̂EEÎÎ··ÙÙfifiÓÓÙÙ··ÚÚ¯̄ÔÔ˜̃

OO
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Πάθος τοÜ Kυρίου: τή γÉ πού âσείσθη, τό σκό-
τος πού êπλώθηκε πάνω στή γÉ, τό καταπέτα-
σµα τοÜ NαοÜ πού σχίσθηκε στά δύο àπό ôνω
≤ως κάτω, τίς πέτρες πού âσχίσθησαν, τά µνη-
µεÖα πού àνεώχθησαν καί τά πολλά σώµατα
τ΅ν κεκοιµηµένων êγίων πού äγέρθησαν καί
âµφανίσθηκαν σέ πολλούς. Bλέποντας αéτά τά
θαυµάσια, ôνοιξαν οî çφθαλµοί τÉς καρδιÄς
του καί ï ëκατόνταρχος àναφώνησε: \Aληθ΅ς
Yîός ΘεοÜ qν οyτος! (Mατθ. 27, 54 Mάρκ. 15,
39). 

≠Oταν τήν τρίτη ™µέρα, οî φύλακες τοÜ
µνηµείου öγιναν µάρτυρες τÉς âµφανίσεως τοÜ
àγγέλου στίς µυροφόρες γυναÖκες, τούς κατέ-
λαβε τρόµος σφοδρός καί öµειναν σάν νεκροί.
Kάποιοι àπ\ αéτούς πÉγαν στούς àρχιερεÖς καί
àνέφεραν τά γεγονότα. Συνεδρίασαν οî àρχιε-
ρεÖς µετά τ΅ν πρεσβυτέρων καί àποφάσισαν
νά δώσουν στόν Λογγίνο καί στούς στρατι΅τες
του παχυλή àµοιβή œστε νά διαδώσουν ¬τι
qλθαν τή νύκτα οî µαθητές καί öκλεψαν τό
σ΅µα, âνόσω οî φύλακες κοιµοÜνταν. Φωτισθέ-
ντες ¬µως àπό τό φ΅ς τÉς πίστεως στήν \Aνά-
σταση τοÜ Kυρίου, ï ëκατόνταρχος  καί δύο
στρατι΅τες àρνήθηκαν τά àργύρια. Tότε
παραιτήθηκε ï Λογγίνος àπό τό àξίωµα τοÜ

ëκατοντάρχου καί τό στράτευµα, καί âπέστρε-
ψε στήν πατρίδα του τήν Kαππαδοκία γιά νά
µεταδώσει τό εéαγγέλιο κατά µίµηση τ΅ν
êγίων \Aποστόλων. Tό πληροφορήθηκε ï Πιλά-
τος καί, παρακινηµένος àπό τά àργύρια καί τά
δ΅ρα  τ΅ν \Iουδαίων πού διψοÜσαν γιά âκδί-
κηση, öστειλε στόν αéτοκράτορα Tιβέριο âπι-
στολή καταγγέλοντας τόν Λογγίνο.

Kατά θεία πρόνοια, οî στρατι΅τες πού
öστειλε ï Tιβέριος στήν Kαππαδοκία γιά νά
βροÜν τόν πρώην ëκατόνταρχο, σταµάτησαν
δίχως νά τό ξέρουν στό σπίτι ¬που εrχε κατα-
λύσει ï Λογγίνος. TοÜ ζήτησαν νά τούς παρά-
σχει κατάλυµα καί πληροφορίες γιά τόν ëκατό-
νταρχο, τόν ïποÖο δέν εrχαν δεÖ ποτέ τους.

^O ±γιος τούς •ποδέχθηκε ï €διος µέ τόν
φιλόξενο τρόπο πού διακρίνει τούς µαθητές
τοÜ XριστοÜ. Kατά τη διάρκεια τÉς συζητήσε-
ως τοÜ φανέρωσαν τόν πραγµατικό τους
σκοπο. ‰Aφατη χαρά öνιωσε ï Λογγίνος µαθαί-
νοντας τό νέο καί περιποιήθηκε àκόµα περισ-
σότερο τούς φιλοξενουµένους του. Tούς âγκα-
τέστησε ôνετα στό σπίτι καί γαλήνιος πÉγε νά
ëτοιµάσει τόν τάφο καί ¬λα τά àναγκαÖα γιά
τήν κηδεία του. ΠÉγε µετά καί βρÉκε τούς δύο
συντρόφους του, πού εrχαν φύγει µαζί του àπό
τήν Παλαιστίνη, καί τούς öπεισε νά προσέλ-
θουν àπό κοινοÜ στό µαρτύριο. 

\Eπέστρεψε κατόπιν στούς φιλοξενουµέ-
νους του καί τούς àποκάλυψε πώς qταν ï Λογ-
γίνος, âκεÖνος τόν ïποÖο ζητοÜσαν νά θανατώ-
σουν. Oî àπεσταλµένοι τοÜ αéτοκράτορος öµει-
ναν ôναυδοι µπροστά στό θάρρος τοÜ êγίου
καί βαθύτατη θλίψη öνιωσαν στήν ¨δέα ¬τι θά
öπρεπε νά θανατώσουν âκεÖνον ï ïποÖος τούς
παρεÖχε τόσο πλουσιοπάροχη φιλοξενία. ^O
±γιος ¬µως τούς îκέτευε νά µή χρονοτριβοÜν
καί νά πράξουν τό καθÉκον τους, œστε ï €διος
καί οî σύντροφοί του νά συναντήσουν καί νά
συνευφρανθÜν µέ τόν Kύριο καί Aφέντη τους.
Mέ βαρειά καρδιά, οî àπεσταλµένοι τοÜ αéτο-
κράτορος àποκεφάλισαν τούς τρεÖς µαθητές
τοÜ XριστοÜ καί öστειλαν τήν κεφαλή τοÜ Λογ-
γίνου στά ^Iεροσόλυµα, œστε ï Πιλάτος καί οî
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\Iουδαίοι νά βεβαιωθοÜν γιά τή θανάτωσή του.
Tήν κάρα τοÜ êγίου τήν öριξαν σ\ ≤ναν λάκκο
µέ κοπριά στά περίχωρα τÉς ^Iερουσαλήµ.

K
ι öτυχε âκεÖνο τόν καιρό, κάποιας
γυναÖκας χήρας àπό τήν Kαππαδοκία
µέ τ\ ùνοµα ‰Aννα, νά πάθουν τά µάτια

της καί νά τυφλωθεÖ. Kαιρό πολύ γύριζε στούς
γιατρούς, στήν Kαισάρεια καί σέ ôλλες πολι-
τεÖες, χωρίς νά δεÖ κανένα ùφελος. Tότε σκέ-
φθηκε νά πάει στά ^Iεροσόλυµα, νά προσκυνή-
σει τά ≠Aγια µέρη καί τόν Tάφο âκεÖνο, πού γι\
αéτόν ï γλυκόλογος ôνθρωπος, πού λεγόταν
ΛογγÖνος, εrχε µιλήσει κάποτε στά πλήθη τÉς
Kαππαδοκίας, σπέρνοντας στήν ψυχή τους τήν
àλήθεια. \EκεÖ νά ζητήσει τό öλεος τοÜ ΘεοÜ,
γιά τά τυφλωµένα µάτια της. ΠÉρε λοιπόν τόν
µοναχογιό της καί κίνησε κατεβαίνοντας àπό
τά βουνά κατά τούς κάµπους καί πÉγε τό παιδί,
κρατ΅ντας την àπό τό χέρι, ≤ως τά ^Iεροσόλυ-
µα. Kαί φθάνοντας στά ≠Aγια χώµατα, ï γιός
τÉς χήρας öπεσε ôρρωστος κάι σέ λίγες µέρες
πέθανε. ‰Eκλαιγε ™ τυφλή γυναÖκα κι öχυνε
δάκρυα, συντριµµένη àπό τήν θλίψη. “Γιατί,
öλεγε, τώρα öχασα γιά δεύτερη φορά τό φ΅ς
τ΅ν µατι΅ν µου;” Kι ¦τανε àπαρηγόρητη καί
θρηνοÜσε ïλοµόναχη àνάµεσα στά τείχη τÉς
^Iερουσαλήµ, σάν σέ öρηµο.

Kαί νά, στή νύχτα τÉς δυστυχίας της, ξαφ-
νικά τÉς φανερώνεται ï ≠Aγιος ΛογγÖνος καί
τήν παρηγορεÖ:

- Xαροκαµένη µητέρα, µήν κλαÖς, τÉς εrπε
µέ καλοσύνη. Θά σοÜ δείξω ποÜ βρίσκεται ï
µοναχογιός σου, στή δόξα τοÜ Kυρίου, καί θά
ξαναβρεÖς τό φ΅ς τ΅ν µατι΅ν σου. Θυµήσου
¬σα µίλησα κάποτε γιά τό Xριστό τό ΣωτÉρα
µας, γιά τά Πάθη καί τήν \Aνάστασή του, πού
εrδα µέ τά µάτια µου. Kαί µάθε, πώς ï γιός σου
βρίσκεται κοντά στόν \IησοÜ. Kαί µάθε àκόµα,
πώς οî âχθροί τÉς àλήθειας µέ κυνηγήσανε καί
µέ àφανίσανε µαζί µέ τούς συντρόφους µου, -
καί ™ κεφαλή µου εrναι πεταµένη στά σκουπί-
δια, öξω àπό τά τείχη. Πήγαινε νά τή βρεÖς. Kι
àφοÜ τή βρεÖς, θά φέξει πάλι ™ µέρα γιά σένα

καί τά µάτια σου θά δοÜνε.
‰Eπεσε τό σκοτάδι καί τό ¬ραµα χάθηκε.

^H γυναÖκα σηκώθηκε àπό κεÖ πού καθότανε,
καί ταραγµένη, κίνησε γεµάτη âλπίδα κατά ποÜ
βασιλεύει ï ≥λιος καί öρχονταν ï θαλασσινός
àέρας µέ τή µυρουδιά τ΅ν σκουπιδι΅ν. Kαί
παρακάλαγε τούς περαστικούς νά τή βοηθή-
σουνε καί νά τήν πÄνε στό µέρος ¬που ™ πολι-
τεία àφήνει τίς àκαθαρσίες της. “^OδηγεÖστε µε
¬που εrναι τά πολλά σκουπίδια”, öλεγε, κι âξη-
γοÜσε στούς àνθρώπους τό µέρος ¬που τÉς
φανερώθηκε τό ¬ραµα.

Φθάνοντας âκεÖ ψηλάφησε τό µέρος καί τό
àναγνώρισε, κι ôρχισε νά àνασκαλεύει µέ τά
χέρια. Kι ¬ταν öνιωσε κάτω àπό τά δάκτυλά
της âκεÖνο πού ζήταγε, µεµιÄς σκόρπισε ™ κατα-
χνιά, καί στοÜ ≥λιου τό φ΅ς εrδε τήν κεφαλή
τοÜ γλυκόλογου àπόστολου τÉς Kαππαδοκίας.

Mέ δάκρυα χαρÄς, δόξασε τότε τό Θεό καί
παίρνοντας στά χέρια τήν κεφαλή τοÜ ^Eκατό-
νταρχου, τήν àσπάσθηκε καί τήν öφερε στό
σπίτι της. \EκεÖ τήν öπλυνε, τήν ôλειψε µέ µÜρο,
κι öνιωθε µέσα της οéράνια χαρά. 

Tήν ôλλη µέρα ™ χήρα, εrδε πάλι τόν ≠Aγιο
ΛογγÖνο λουσµένο στό φ΅ς, µέ îµάτια λαµπερά
καί κρατ΅ντας àπό τό χέρι τό µοναχογιό της,
ντυµένο µέ ροÜχα γιορτινά κι ï ≠Aγιος τόν
àγκάλιασε καί τό παιδί χαµογέλαστε εéτυχι-
σµένο. “Bλέπεις γυναÖκα, εrπε στό ¬ραµα, ποÜ
βρίσκεται ï γιός σου; XαÖρε, γιατί âδ΅ εrναι ™
α¨ώνια βασιλεία. Σήκω. Bάλε τήν κεφαλή καί
τό λείψανο τοÜ γιοÜ σου στήν €δια κάσα καί
πήγαινέ τα στόν τόπο ¬που κήρυξα τό λόγο τοÜ
Kυρίου”.

Bιαστικά σηκώθηκε ™ γυναÖκα κι öκανε
¬πως τÉς εrπε ï ≠Aγιος. Kαί παίρνοντας σέ µιά
κάσα τό ôψυχο κορµί τοÜ παιδιοÜ της καί τήν
κεφαλή τοÜ ^Eκατόνταρχου, πορεύτηκε στήν
πατρίδα της, περ\ àπ\ τά βουνά, καί κεÖ öθαψε
τά λείψανα σέ τόπο γαλήνης κι àνάπαυσης,
κοντά στό σπιτικό της.     

(Mετάφρ. àπ\ τά ρουµάνικα
\Aντώνη Mυστακίδη

Mιχαήλ Σαντοβεάνου τÉς Pουµαν. \Aκαδηµίας.
περ. “Kιβωτός”)

O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...
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γίνουµε ±γιοι. ≠Eνας àπό τούς
πολλούς νεοµάρτυρες τÉς σύγ-
χρονης âποχÉς εrναι καί ï π.
Nέστωρ πού γεννήθηκε τό 1960,
σέ µία âπαρχία τÉς Kριµαίας, στή
νότια Pωσία. 

\Aπό πολύ µικρός ï Nέστωρ
âξασκήθηκε στίς πολεµικές
τέχνες, στήν πάλη καί στήν πυγ-
µαχία καί ξεχώριζε àπό τούς
συνοµηλίκους του. Erχε ¬µως
παράλληλα µέσα του καί µία καλ-
λιτεχνική φλέβα, τήν ïποία âξά-
σκησε στή ζωγραφική, àλλά καί
στήν êγιογραφία, ¬που τόν µύη-
σαν µεγάλοι ζωγράφοι στήν πόλη
τÉς \Oντέσσα, ¬που πÉγε στά 20
χρόνια του γιά νά âξασκήσει τό
ταλέντο του. Bρισκόµαστε στίς
àρχές τοÜ 1980 στήν Kοµµουνι-
στική Pωσία µέ τήν χριστιανική
πίστη πραγµατικά ξεχασµένη àπό
τόν πόλεµο τοÜ καθεστ΅τος.
Kαθώς ï Nέστωρ êγιογραφοÜσε
τίς µεγάλες ïσιακές µορφές της
χιλιόχρονης çρθόδοξης îστορίας,
™ ψυχή του âµπνεύσθηκε καί ≤νας
πόθος ôναψε µέσα στήν ψυχή
του, νά φύγει àπό τήν µαταιότητα
τοÜ κόσµου καί νά ëνωθεÖ µέ τόν
Θεό. ‰Eφυγε λοιπόν γιά τό µονα-
στήρι τοÜ Πότσαεβ, πού χρονολο-
γεÖται àπό τόν 13ο α¨΅να, κι âκεÖ
ôρχισε νά àγωνίζεται µέ ¬λη του
τήν καρδιά σάν µοναχός. Tό
καθεστώς τ΅ν λιγοστ΅ν µονα-
στηρι΅ν πού •πÉρχαν τότε, τό
ρύθµιζε ™ Kυβέρνηση καί οî µονα-
χοί öπρεπε νά qταν âγγεγραµµέ-
νοι στό κόµµα. ≠Oταν öφθασε ï
Nέστωρ, ôρχισε παράλληλα καί ï
διωγµός τοÜ µοναστηριοÜ καί
τούς µοναχούς, ôλλους τούς âξό-
ριζαν, ôλλους τούς öστελναν σέ
στρατόπεδα συγκεντρώσεως καί
ôλλοι “êπλά âξαφανίζονταν”. ^O
Nέστωρ ¦ξερε ¬τι θά κατέληγε ¦
στήν φυλακή ¦ στό θάνατο. \Aλλά

E
rναι παρήγορο ¬τι
στήν âποχή µας
•πάρχουν àκόµη
±γιοι, γιά νά µÄς
âµπνέουν, νά µÄς

ïδηγοÜν καί νά µÄς δίνουν τήν âλπί-
δα ¬τι κι âµεÖς µποροÜµε στούς
δύσκολους χρόνους πού ζοÜµε νά



συνέχισε τόν àγ΅να του, γιατί εrχε γενναία ψυχή καί
δυνατό χαρακτÉρα. Γρήγορα τόν χειροτόνησαν îεροµό-
ναχο, σέ σχετικά µικρή ™λικία. ^O γέροντάς του, π.
\Iωάννης Kριστιάνκιν, τόν συµβούλεψε νά φύγει γιά τό
àπώµερο χωριό Zάρκι. ≠Oταν öφθασε λοιπόν στόν προ-
ορισµό του, διαπίστωσε ¬τι τό χωριό βρισκόταν περικυ-
κλωµένο àπό τεράστιες âκτάσεις âρηµικές πού σχεδόν
¬λο τό χειµ΅να qταν πληµµυρισµένες καί µόνον τό
καλοκαίρι εrχες πρόσβαση νά φτάσεις âκεÖ. \Eγκαταστά-
θηκε àµέσως στήν παλιά âκκλησία τοÜ χωριοÜ πού
πλέον θά •πηρετεοÜσε, πού εrχε πολλές àρχαÖες ε¨κόνες.
^O π. Nέστωρ δέν ξέχασε ποτέ ¬τι χάρις σ\ αéτές τίς
ε¨κόνες qταν πού âµπνεύστηκε καί àγάπησε τόν Θεό.
\Aπο τότε πού εrδε τίς êγίες µορφές àνδρ΅ν καί
γυναικ΅ν ™ φλόγα γιά τήν ôλλη ζωή κοντά στό Xριστό
öκαιγαν τήν ψυχή του. Kοιτώντας τό πρόσωπο τοÜ Xρι-
στοÜ στίς ±γιες ε¨κόνες öβλεπε κι öνοιωθε τήν α¨ώνια
ζωή µέσα του. ^YπÉρχε µία προφητεία πού öκαναν δύο
διά Xριστόν σαλοί πού εrχαν µαρτυρήσει σέ αéτήν τήν
âκκλησία. “^O îερέας πού θά •πηρετήσει âδ΅ µέχρι τό

MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

M
A

PT
IO

Σ 
- A

Π
PI

Λ
IO

Σ
20

06

22

τέλος θά σωθεÖ”, εrχαν προφητεύσει οî
σαλοί πρίν τούς σκοτώσουν. ^O π. Nέστωρ
àγνοοÜσε τήν προφητεία, àλλά öνοιωθε
îερό δέος µέσα στήν àτµόσφαιρα τÉς âκκλη-
σίας αéτÉς, àγάπησε τόν χ΅ρο µέ ¬λη του
τήν καρδιά καί àποφάσισε νά µείνει âκεÖ
µέχρι τό τέλος τÉς ζωÉς του. ≠Oπως
àκριβ΅ς µÄς προειδοποίησε ï Xριστός
µας, ¬τι àφοÜ \EκεÖνον âδίωξαν κι âµÄς θά
διώξουν, öτσι καί ï π. Nέστωρ àπό τήν àρχή
πού àνέλαβε τά νέα του καθήκοντα, àντιµε-
τώπισε διώξεις, θλίψεις καί κινδύνους.
Kάποιοι ντόπιοι ταραχοποιοί, που τόν
öβλεπαν ε¨ρωνικά καί καχύποπτα, τόν âνο-
χλοÜσαν συνεχ΅ς καί τόν àπειλοÜσαν. Mιά
µέρα, καθώς µετέφερε κάποια âπίσηµα
öγγραφα, âν΅ περίµενε στή στάση τοÜ λεω-
φορείου, τρεÖς µεθυσµένοι νεαροί τόν πεί-
ραζαν λέγοντάς του: “∆εÖξε µας τόν σταυρό
σου”, τόν περιέπεζαν καί προσπαθοÜσαν
νά τοÜ êρπάξουν τό σταυρό. ^O π. Nέστωρ,
âπειδή ¦ξερε àπό πολεµικές τέχνες, µπο-
ροÜσε καί àπέφευγε τά κτυπήµατά τους,
àλλά κάποια στιγµή ï ≤νας àπό αéτούς
κατάφερε καί τόν χτύπησε στό πρόσωπο.
≠Oταν öφθασε ™ àστυνοµία, ï Nέστωρ ζήτη-
σε νά µή συλλάβουν τούς ταραχοποιούς.
≠Eνα µÉνα µετά, ï νεαρός πού τόν εrχε χτυ-
πήσει, qλθε καί τοÜ ζήτησε συγγνώµη. Tόν
öλεγαν \Aντρέα καί τοÜ àνακοίνωσε ¬τι
àποφάσισε νά µείνει µαζί του, àκολουθώ-
ντας τήν àσκητική του ζωή. Mέ τό νεανικό
του ζÉλο, ï π. Nέστωρ, öφερε καί πάλι ζωή
στό àπόµερο χωριό τοÜ Zάρκι. BοηθοÜσε
παράλληλα καί τά γύρω χωριά, κηρύττο-
ντας καί •πενθυµίζοντας στούς Pώσσους
τίς χριστιανικές τους ρίζες. ^H βοήθειά του
¬µως êπλωνόταν, ùχι µόνο στούς χριστια-
νούς, àλλά καί στούς µή χριστιανούς. Περ-
πατοÜσε περισσότερα àπό δώδεκα µίλια
καθηµερινά γιά νά βλέπει τά πνευµατικα
του παιδιά στή γύρω περιοχή καί κατά τή
διάρκεια αéτÉς τÉς àτελείωτης πεζοπορίας
öκανε προσευχή καί öνοιωθε τό δέος τÉς
ëνώσεώς του µέ τό Θεό, γινόµενος ≤να µαζί
Tου. ‰Eφθασε µέχρι τήν Γεωργία, ταξιδεύο-
ντας καί προσπαθώντας νά κηρύξει καί νά
διαδόσει τό φ΅ς καί τήν àλήθεια τοÜ Xρι-

MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...
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στοÜ. Mάλιστα σ\ αéτήν τήν âµπόλεµη χώρα öνοι-
ωσε τή λαχτάρα µέσα του νά µαρτυρήσει γιά τόν
Xριστό, µένοντας âκεÖ, àλλά ï πνευµατικός του
τόν συµβούλεψε ¬τι öπρεπε νά γυρίσει στά πνευ-
µατικά του παιδιά. Γιατί καµιά µάνα δέν θά âγκα-
τέλειπε τά παιδιά της γιά νά τρέξει νά µεγαλώσει
ôλλα παιδιά. \Eπέστρεψε λοιπόν στή Pωσία, àντι-
µέτωπος καί πάλι µέ τίς δυσκολίες, τούς διωγ-
µούς, τίς ζήλειες, τό µίσος καί τίς συµµορίες τ΅ν
ληστ΅ν, πού λεηλατοÜσαν καί ±ρπαζαν τά κειµή-
λια τ΅ν âκκλησι΅ν. Tό 1993 öφθασε ™ ε€δηση ¬τι
τρεÖς µοναχοί στό ξακουστό µοναστήρι τÉς ‰Oπτι-
να, στήν Kεντρική Pωσία, πού àπό τό 14ο α¨΅να
qταν τό πνευµατικό κέντρο τÉς Pωσίας, δολοφο-
νήθηκαν ôγρια, µέ àµέτρητες µαχαιριές, τό βράδυ
τÉς \Aναστάσεως. ^H νεκροψία öδειξε ¬τι ™ δολο-
φονία qταν µέρος ëνός τελετουργικοÜ τυπικοÜ καί
τό µατωµένο µαχαίρι πού βρέθηκε εrχε χαραγµένο
τό 666. ≠Oπως ïµολόγησε ≤νας àπό τούς δράστες
πού συνελήφθη àργότερα, âπίτηδες σκότωσαν
τούς µοναχούς στά πλαίσια µιÄς σατανικÉς
λατρείας. 

^O π. Nέστωρ συχνά µιλοÜσε γι\ αéτούς τούς
µάρτυρες καί ποθοÜσε νά τούς àκολουθήσει,
ποθοÜσε κι âκεÖνος τό στεφάνι τοÜ µαρτυρίου.
≠Oταν ≤νας φίλος του τοÜ εrπε ¬τι εrναι καλύτερα
νά •ποφέρεις µακροχρόνια καί νά •ποµένεις τίς
δοκιµασίες τÉς ζωÉς, ï π. Nέστωρ τοÜ àπάντησε
¬τι ï πόθος του γιά τό στεφάνι τοÜ µαρτυρίου
ξεκινÄ àπό τόν πόθο του νά àνταποδώσει στό
Xριστό, öστω λίγο àπό ¬σα \EκεÖνος τοÜ χάρισε,
δίνοντάς του ζωή, àφοÜ παλιά ζοÜσε ôσωτα καί
µόνον γιά τόν ëαυτό του. ̂ H ψυχή τοÜ π. Nέστωρα
qταν ¬λο φωτιά. Aéτήν τήν φωτιά τÉς πίστης πού
καίει γιά τήν ôλλη ζωή. ∆έν öβλεπε τόν θάνατο
σάν τέρµα, àλλά σάν àρχή καί ™ πίστη του qταν
τόσο βαθειά, œστε προσευχόταν νά •ποφέρει, νά
πεθάνει, ùχι σάν àποφυγή τÉς ζωÉς, àλλά γιά νά
σταυρωθεÖ κι âκεÖνος γιά τόν Xριστό. 

Tήν ëπόµενη φορά πού οî ληστές ε¨σέβαλαν
πάλι στήν \Eκκλησία του, àποφάσισε ¬τι öπρεπε
νά κάτι κάτι πιό δραστικό. \Aκολούθησε µέσα στό
χιόνι τίς ροδιές àπό τό αéτοκίνητο, µέχρι τά βάθη
τÉς âρηµιÄς. ≠Eνας ôνθρωπος ξεπήδησε τότε àπό
τό αéτοκίνητο καί ôρχισε νά τόν κτυπάει. Kαί
πάλι ¬µως, χάρις στίς γνώσεις του στίς πολεµικές
τέχνες, κατάφερε νά τόν αποφύγει καί νά κρατή-
σει τό νούµερο τοÜ αéτοκινήτου. ‰Eτσι ™ àστυνο-

µία βρÉκε τούς ληστές καί οî ε¨κόνες âπεστράφη-
σαν στή θέση τους. ^H µαφία ¬µως πού συντη-
ροÜσε αéτές τίς συµµορίες qταν πολύ δυσαρεστη-
µένη καί βασικά συνέχιζε τίς λεηλασίες καί τίς
κλοπές. ‰Aρχισαν παράλληλα καί àπόπειρες
δολοφονίας τοÜ π. Nέστορα, ï ïποÖος κάθε βράδυ
φύλαγε σκοπιά στήν âκκλησία γιά νά µήν κλαποÜν
οî πολύτιµες ε¨κόνες. 

≠Eνα βράδυ κουκουλοφόροι, µέ πυροβόλα,
τοÜ âπιτέθηκαν µέσα στήν âκκλησία, àλλά âκεÖνος
γλύτωσε φεύγοντας àπό τό παράθυρο στό σηµεÖο
àκριβ΅ς πού λίγο àργότερα öµελε νά µαρτυρήσει.
^O π. Nέστωρ καταλάβαινε ¬τι κάθε µέρα µπορεÖ
νά qταν καί ™ τελευταία του. Mέ περισσότερο ζÉλο
öδινε στόν καθένα àπό τούς âνορίτες του τήν €δια
του τήν ψυχή κι âκεÖνοι öτρεχαν κοντά του, βρί-
σκοντας παρηγοριά. Kάποιες φορές àποµονωνό-
ταν γιά δύο µέ τρεÖς µέρες, θέλοντας νά νηστέψει
καί νά προσευχηθεÖ, παίρνοντας öτσι δύναµη γιά
νά συνεχίσει. ≠Oλη αéτή ™ ôσκηση, ï ζÉλος καί ™
àγάπη του στόν Θεό καί στόν ôνθρωπο τοÜ χάρι-
σαν µιά êπλότητα πού προερχόταν àπό τήν âµπι-
στοσύνη του στό Θεό. ∆έν φοβόταν τίποτα. oHταν
σπάνιος ôνθρωπος, ï ïποÖος öδωσε ïλοκληρωτι-
κά τόν ëαυτό του στό θέληµα τοÜ ΘεοÜ. Erχε σπά-
σει “τόν τοÖχο” πού àποµονώνει τόν ôνθρωπο
àπό τόν Θεό κι öτσι ï Θεός öγινε µιά ζωτική δύνα-
µη µέσα του. ≠Oπως δηλώνει ≤νας àπό τούς
φίλους του, συχνά ï π. Nέστωρ âπαναλάµβανε “νά
•ποφέρεις γιά τόν Xριστό, αéτή εrναι ™ µεγάλη
χαρά”. MιλοÜσε γιά τόν àόρατο πνευµατικό πόλε-
µο πού âνεργεÖται στίς ™µέρες µας καί δήλωνε öτσι
≤τοιµος γιά τό θάνατο. oHταν 31 ∆εκεµβρίου τοÜ
1993 ¬ταν ï îεροµόναχος π. Nέστωρ βρέθηκε
νεκρός öξω àπό τό παράθυρο τοÜ σπιτιοÜ του µέ
τό λαιµό κοµµένο καί µέ πλÉθος µαχαιριές. ^H
δολοφονία του δέν qταν êπλά âκδίκηση, àλλά µία
στρατηγική κίνηση γιά τόν πνευµατικό πόλεµο
πού διεξάγεται σέ ïλόκληρο τόν κόσµο. 

≠Oσο οî δυνάµεις τοÜ σκότους αéξάνουν,
τόσο τό Φ΅ς γίνεται πιό ïρατό. ^H ζωή τοÜ îερο-
µονάχου π. Nέστορα δέν δηλώνει qττα, àλλά
θρίαµβο στή δικαιοσύνη τοÜ ΘεοÜ. Tό µαρτύριο
γιά τήν àλήθεια εrναι τό µεγαλύτερο ≈ψος πού
µπορεÖ νά φτάσει ï ôνθρωπος. ^O îεροµόναχος π.
Nέστωρ µεταβέβηκε àπό τόν θάνατο στή ζωή σέ
™λικία µόλις 33 âτ΅ν, τήν €δια ™λικία πού εrχε καί
ï Xριστός µας ¬ταν σταυρώθηκε...
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έλεις νά µάθεις καί ôλλο κατόρ-
θωµα τοÜ σταυροÜ; Σήµερα µÄς
ôνοιξε τόν παράδεισο πού qταν
κλεισµένος πάνω àπό πέντε

χιλιάδες χρόνια. Γιατί τήν ™µέρα αéτή καί τήν
œρα ôνοιξε ï Θεός τίς πύλες του στό ληστή καί
πραγµατοποίησε öτσι δύο κατορθώµατα· πρ΅τον,
¬τι ôνοιξε τόν παράδεισο καί δεύτερον, τό ¬τι
öβαλε µέσα τό ληστή. Σήµερα µÄς ξανάδωσε τήν
παλαιά µας πατρίδα, σήµερα µÄς ξανάφερε στήν
πόλη τ΅ν προγόνων µας καί προσέφερε κατοικία
σ\ ïλόκληρο τό àνθρώπινο γένος. Γιατί εrπε ï
Kύριος (στό ληστή): “Σήµερα θά εrσαι µαζί µου
στόν Παράδεισο”. Tί λές; Σταυρώθηκες καί καρ-
φώθηκες καί •πόσχεσαι παράδεισο; Nαί, λέει, γιά
νά γνωρίσεις καλά τή δύναµη πού öχω àκόµη καί
πάνω στό σταυρό.\Eπειδή λοιπόν εrναι λυπηρό
τό γεγονός πού öγινε καί γιά νά µή στρέψεις τήν
προσοχή σου στή σταύρωση, àλλά νά γνωρίσεις
τή δύναµη τοÜ \Eσταυρωµένου, γιαυτό κάνει
πάνω στό σταυρό τό θαÜµα αéτό, γεγονός πού
δείχνει ïλοφάνερα τή δύναµή Tου. Γιατί µπόρεσε
νά µεταστρέψει τήν πονηρή διάθεση τοÜ ληστÉ
ùχι τήν œρα πού àνέστησε κάποιον νεκρό, οûτε
¬ταν πρόσταζε τή θάλασσα καί τούς àνέµους,
οûτε ¬ταν âξεδίωκε τούς δαίµονες, àλλά µέ τή
σταύρωση καί τήν προσήλωσή Tου στό σταυρό,
µέ τίς βρισιές καί τούς âµπτυσµούς καί τούς
χλευασµούς καί τίς κακολογίες, καί ïλόκληρη τή
δηµιουργία συγκλόνισε (κατά τήν œρα τÉς σταύ-
ρωσής Tου) καί ράγισε τίς πέτρες, καί τήν ψυχή
τοÜ ληστÉ πού qταν σκληρότερη àπό τήν πέτρα
συγκίνησε καί τÉς öδωσε àµοιβή γιαυτό· γιατί
εrπε: “Σήµερα θά εrσαι µαζί µου στόν παρά-
δεισο”.

ΦρουροÜσαν τόν παράδεισο τά Xερουβίµ,

àλλά \EκεÖνος εrναι ï Kύριος τ΅ν Xερουβίµ.
\EκεÖ περιστρέφονται πύρινα ξίφη, àλλά \EκεÖνος
εrναι âξουσιαστής καί τÉς φωτιÄς καί τÉς κολά-
σεως, καί τÉς ζωÉς καί τοÜ θανάτου. ‰Aν καί κανέ-
νας βασιλιÄς δέ θά àνεχόταν ποτέ κάποιον ληστή
¦ κάποιον ôλλο •πήκοό του νά καθίσει δίπλα του
καί µ\ αéτόν τόν τρόπο νά ε¨σέλθει µαζί του σέ
κάποια πόλη, ï Xριστός ¬µως τό öκανε αéτό καί
ε¨σερχόµενος στήν îερή πατρίδα (τόν παράδεισο),
παίρνει µαζί Tου τόν ληστή, ùχι γιατί περιφρο-
νοÜσε τόν παράδεισο, οûτε γιατί ¦θελε νά τόν
προσβάλλει µέ τήν παρουσία âκεÖ τοÜ ληστÉ,
àλλά περισσότερο γιά νά τόν τιµήσει. Γιατί τιµή
qταν γιά τόν παράδεισο νά öχει τέτοιον Kύριο,
πού àξίωσε καί τόν ληστή νά àπολαύσει τή χαρά
τοÜ παραδείσου. Γιατί καί ¬ταν ε¨σήγαγε τελ΅νες
καί πόρνες στή Bασιλεία τ΅ν οéραν΅ν, δέν τό
öκανε αéτό µέ πρόθεση περιφρόνησης, àλλά
περισσότερο µεγάλης τιµÉς, àποδείχνοντας ¬τι
τέτοιος εrναι ï Kύριος τÉς Bασιλείας τ΅ν
οéραν΅ν, œστε νά κάνει τόσο âκλεκτούς τίς πόρ-
νες καί τούς τελ΅νες γιά νά φανοÜν àντάξιοι τÉς
τιµÉς καί τÉς εéεργεσίας πού προσφερόταν âκ
µέρους Tου. Kαί ¬πως θαυµάζουµε πάρα πολύ
≤να γιατρό, ¬ταν δοÜµε νά θεραπεύει τήν àσθέ-
νεια καί νά âπαναφέρει τήν •γεία σέ àνθρώπους
πού πάσχουν àπό àνίατες àσθένειες, öτσι εrναι
δίκαιο νά θαυµάζουµε καί τό Xριστό, ¬ταν θερα-
πεύει àνίατες πληγές, ¬ταν âπαναφέρει σέ τέτοια
ψυχική •γεία τόν τελώνη καί τήν πόρνη, œστε νά
θεωρηθοÜν ôξιοι τÉς Bασιλείας τ΅ν οéραν΅ν. 

Θά ρωτοÜσε ¬µως κανείς: τί τό σπουδαÖο
öκανε ï ληστής γιά νά κερδίσει µετά τή σταύρωση
τόν παράδεισο; Θέλεις νά σοÜ π΅ µέ συντοµία
τήν àνδρεία πράξη του; ≠Oταν ï Πέτρος àρνή-
θηκε, ôν καί δέν σταυρώθηκε, τόν Kύριο, ï

£
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ληστής πού βρισκόταν πάνω στό σταυρό,
πίστεψε σ\ \EκεÖνον. Kαί τό àναφέρω αéτό ùχι
γιά νά κατηγορήσω τόν Πέτρο, πρός ΘεοÜ, àλλά
γιά νά καταδείξω τή γενναιοψυχία τοÜ ληστÉ. ^O
µαθητής κάµθηκε στήν àπειλή µιÄς •πηρέτριας,
âν΅ ï ληστής ôν καί öβλεπε τό πλÉθος πού
φώναζε καί µαινόταν καί öβριζε καί περιγε-
λοÜσε, δέν öδωσε σηµασία σ\ αéτά, οûτε âπηρεά-
σθηκε àπό τή φαινοµενική àδυναµία τοÜ \Eσταυ-
ρωµένου, àλλά àφοÜ τά παρέβλεψε ¬λα αéτά, µέ
τά µάτια τÉς πίστεως •περπήδησε τά àσήµαντα
âµπόδια, πίστεψε στόν Kύριο τ΅ν οéραν΅ν, Tόν
παρακάλεσε θερµά καί µέ συντριβή TοÜ εrπε:
“Θυµήσου µέ, Kύριε, ¬ταν öλθεις âν τÉ βασιλεία
σου”.

‰Aς µή περιφρονήσουµε âπιπόλαια τό ληστή
καί ôς µή ντραποÜµε νά θεωρήσουµε δάσκαλό
µας αéτόν πού δέν δίστασε ï Kύριός µας νά
βάλει πρ΅τον στόν παράδεισο. ‰Aς µή ντρα-
ποÜµε νά θεωρήσουµε δάσκαλό µας τόν ôνθρω-
πο πού àξιώθηκε πρ΅τος àπ\ ¬λους τούς àνθρώ-
πους νά ε¨σέλθει στή Bασιλεία τ΅ν οéραν΅ν,
àλλά ôς âξετάσουµε µέ προσοχή τό κάθε τί γιά
νά δοÜµε τή δύναµη τοÜ σταυροÜ. ∆έν εrπε στό
ληστή, ¬πως στόν Πέτρο, “\Aκολούθησέ µε καί θά
σέ κάνω êλιέα àνθρώπων”, οûτε ¬πως στούς
δώδεκα µαθητές, “θά καθίσετε σέ δώδεκα θρό-
νους γιά νά κρίνετε τίς δώδεκα φυλές τοÜ
\Iσραήλ”. Kαί µάλιστα δέν τοÜ εrπε οûτε µία
λέξη. Oûτε âπέδειξε σ\ αéτόν (τό ληστή) ï Xρι-
στός τή δύναµή Tου µέ κάποιο θαÜµα, οûτε καί ï
€διος ï ληστής εrδε κάποιον νεκρό νά àνασταί-
νεται, οûτε δαίµονες νά κατατροπώνονται, οûτε
τήν τρικυµισµένη θάλασσα νά •πακούει. Tίποτε
δέν τοÜ εrπε ï Xριστός γιά τή Bασιλεία τ΅ν
οéραν΅ν ¦ γιά τήν κόλαση, àλλά παρόλα αéτά ï
ληστής ïµολόγησε µπροστά σ\ ¬λους τήν πίστη
του σ\ \EκεÖνον καί µάλιστα τή στιγµή πού ï
ôλλος ληστής Tόν χλεύαζε. \Eπειδή •πÉρχε καί
ôλλος ληστής σταυρωµένος µαζί µ\ âκεÖνον γιά
νά âπαληθευθεÖ ™ προφητεία πού öλεγε: “συγκα-
τελέγη µεταξύ τ΅ν κακούργων”. Γιατί οî \Iου-
δαίοι ¦θελαν νά âξαφανίσουν τή δόξα Tου καί
προσπαθοÜσαν µέ κάθε τρόπο νά Tόν προσβάλ-
λουν µ\ αéτά πού öκαναν, µά ™ àλήθεια öλαµπε
àπ’ ¬λες τίς πλευρές καί πλήθαινε µ\ αéτές τίς
àντιδράσεις τους.

Tόν χλεύαζε λοιπόν ï ôλλος ληστής. Erδες,

ληστής ï ≤νας, ληστής κι ï ôλλος. Kαί οî δύο στό
σταυρό, καί οî δύο öνοχοι ληστείας καί ôλλων
κακ΅ν πράξεων. \Aλλά δέν εrχαν καί οî δύο τό
€διο τέλος. ^O ≤νας κληρονόµησε τή Bασιλεία
τ΅ν οéραν΅ν καί ï ôλλος πÉγε στήν κόλαση.
‰Eτσι öγινε καί χθές· µαθητές οî ôλλοι, οî ≤ντεκα,
µαθητής καί ï \Iούδας· ¬µως, âν΅ âκεÖνοι
ρωτοÜσαν τό Xριστό: “ΠοÜ θέλεις νά σοÜ ëτοι-
µάσουµε νά φÄς τό Πάσχα;”, ï \Iούδας ëτοιµα-
ζόταν νά Tόν προδώσει κι öλεγε: “Tί θέλετε νά
µοÜ δώσετε γιά νά σÄς Tόν παραδώσω;” Kαί
âκεÖνοι, οî ≤ντεκα µαθητές, ëτοιµάζονταν γιά νά
περιποιηθοÜν τό ∆ιδάσκαλο καί νά πάρουν
µέρος στή θεία Mυσταγωγία, âν΅ ï \Iούδας öτρε-
χε νά Tόν προδώσει. ‰Eτσι κι âδ΅, ληστής ï ≤νας,
ληστής καί ï ôλλος· ¬µως ï ≤νας Tόν χλευάζει
καί ï ôλλος Tόν προσκυνεÖ· ï ≤νας Tόν βλασφη-
µεÖ καί ï ôλλος Tόν εéφηµεÖ καί κλείνει τό στόµα
τοÜ βλάσφηµου λέγοντάς του: “Oûτε τόν Θεό δέν
φοβÄσαι âσύ; Γιατί âµεÖς àπολαµβάνουµε ôξια
âκείνων πού κάναµε”.

Erδες πόσο εrναι τό θάρρος τοÜ ληστÉ;
Erδες θάρρος µολονότι βρίσκεται πάνω στό
σταυρό; Erδες πίστη σέ στιγµή τιµωρίας καί
εéλάβεια σέ στιγµή βασάνων; Ποιός λοιπόν δέν
θά öνιωθε κατάπληξη γιά τό ¬τι qταν κύριος τοÜ
ëαυτοÜ του καί εrχε τά λογικά του, ôν καί qταν
τρυπηµένος µέ καρφιά; Kαί ùχι µόνο qταν
κύριος τοÜ ëαυτοÜ του, àλλά àδιαφοροÜσε γιά
τά δικά του βάσανα καί φρόντιζε γιά τά βάσανα
τ΅ν ôλλων καί γινόταν στό σταυρό δάσκαλος
καί âπιτιµοÜσε τόν ôλλο ληστή λέγοντάς του:
“Oûτε τό Θεό δέ φοβÄσαι âσύ;” Mή δίνεις προ-
σοχή- λέει- στό âπίγειο δικαστήριο· •πάρχει Kρι-
τής ôλλος πού δέν βλέπεις καί δικαστήριο àµε-
ρόληπτο. Mή δώσεις λοιπόν σηµασία âπειδή ï
Xριστός καταδικάστηκε στό âπίγειο δικαστήριο,
γιατί δέ συµβαίνουν αéτά στόν οéρανό. \Eπειδή
âδ΅, στό âπίγειο δικαστήριο, καταδικάζονται
καί δίκαιοι, âν΅ ôδικοι διαφεύγουν τήν τιµωρία,
καί •πεύθυνοι àθωώνονται καί àνεύθυνοι τιµω-
ροÜνται. Γιατί θέλοντας καί µή οî διακαστές
κάνουν πολλά σφάλµατα, ε€τε âπειδή δέ γνωρί-
ζουν ποÜ βρίσκεται τό δίκαιο καί âξαπατ΅νται,
ε€τε γιατί ναί µέν γνωρίζουν, àλλά âπειδή öχουν
διαφθαρεÖ µέ τά χρήµατα, πωλοÜν τή συνείδησή
τους. Στόν οéρανό ¬µως τά πράγµατα εrναι δια-
φορετικά· âπειδή δίκαιος κριτής εrναι ï Θεός καί

M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...



™ κρίση Tου àνατέλλει σάν φ΅ς πού δέν âπιδέχε-
ται καµία àµφισβήτηση. Γιά νά µή λέει λοιπόν ï
ôλλος ληστής ¬τι ï Xριστός καταδικάστηκε καί
τιµωρήθηκε στό âπίγειο δικαστήριο, τοÜ àνέφερε
τό οéράνιο δικαστήριο καί τοÜ •πενθύµισε
âκεÖνο τό φοβερό βÉµα λέγοντάς του περίπου τά
ëξÉς: Kοίταξε âκεÖ καί δέν θά ρίξεις καταδικα-
στική ψÉφο στό Xριστό, οûτε θά àποδεχθεÖς τήν
àπόφαση τ΅ν διεφθαρµένων âπίγειων κριτ΅ν,
àλλά θά συµφωνήσεις µέ τήν οéράνια κρίση.
Erδες πόσο σωστή εrναι ™ σκέψη τοÜ ληστÉ;
Erδες τή σύνεση καί τή διδασκαλία του; Mέ µιÄς
πήδηξε àπ\ τό σταυρό στόν οéρανό. ‰Eπειτα,
àποστοµώνοντάς τόν àκόµη περισσότερο τοÜ
λέει: “∆έ φοβÄσαι, àφοÜ καί âµεÖς τιµωρηθήκαµε
µέ τήν €δια ποινή;” Tί σηµαίνει τό “τιµωρηθήκα-
µε µέ τήν €δια ποινή;” ≠Oτι τιµωρηθήκαµε κι
âµεÖς κι \EκεÖνος µέ σταυρικό θάνατο. Mήπως
δηλαδή καί σύ δέν βρίσκεσαι πάνω στό σταυρό;
Bλασφηµώντας λοιπόν τόν Xριστό, βλασφηµεÖς
τόν ëαυτόν σου καί ùχι \EκεÖνον. Γιατί ¬πως ï
êµαρτωλός πού κατακρίνει ôλλον êµαρτωλό,
κατακρίνει τόν ëαυτόν του καί ùχι τόν ôλλο, öτσι
καί ¬ποιος βρίσκεται σέ µεγάλα βάσανα καί βλα-
σφηµεÖ τόν ôλλο γιά τή δυστυχία του, βλασφηµεÖ
τόν ëαυτόν του καί ùχι τόν ôλλο. “\AφοÜ καί µεÖς
τιµωρηθήκαµε µέ τήν €δια ποινή”. TοÜ διαβάζει
àποστολικό νόµο, τοÜ λέει τά λόγια τοÜ Eéαγγε-
λίου, πού λένε: “Mήν κατακρίνετε γιά νά µήν
κατακριθεÖτε”. (Mατθ. 7,1). “\AφοÜ καί µεÖς
τιµωρηθήκαµε µέ τήν €δια ποινή”. Tί κάνεις
ληστή; Προσπαθώντας νά •περασπίσεις τόν
Xριστό, τόν öκανες σύντροφο τοÜ ληστÉ; ‰Oχι,
λέει· θά àποµακρύνει τήν •ποψία αéτή µέ τά
àκόλουθα. Γιά νά µήν νοµίσεις ¬τι âξαιτίας τÉς
€διας τιµωρίας θεώρησε τόν Xριστό •πεύθυνο
τοÜ €διου παραπτώµατος, πρόσθεσε τή διόρθω-

ση, λέγοντας: “\EµεÖς, δίκαια σταυρωθήκαµε,
γιατί àπολαµβάνουµε ôξια âκείνων πού πράξα-
µε”. Erδες τελειότερη âξοµολόγηση; Erδες µέ
ποιόν τρόπο öσβησε τίς êµαρτίες του πάνω στό
σταυρό; Γιατί λέει ï προφήτης: “Nά ïµολογεÖς
τίς êµαρτίες σου, γιά νά συγχωρεθεÖς”. (^Hσαΐα
43,26). Kανείς δέν τόν àνάγκασε, κανείς δέν τόν
πίεσε, àλλά αéτοκατηγορήθηκε λέγοντας: “Kαί
µεÖς δίκαια σταυρωθήκαµε, γιατί àπολαµβάνου-
µε ôξια âκείνων πού πράξαµε· \EκεÖνος ¬µως δέν
öπραξε κανένα κακό”. Kαί µετά πρόσθεσε:
“Θυµήσου µε, Kύριε, ¬ταν öλθεις στή βασιλεία
σου”. ∆έν τόλµησε νά πεÖ àπό πρίν τό “θυµήσου
µε ¬ταν öλθεις στή βασιλεία σου”, µέχρι πού νά
σβήσει µέ τήν âξοµολόγησή του τίς êµαρτίες του.

Bλέπεις τήν àξία τÉς âξοµολογήσεως; \Eξο-
µολογήθηκε ï ληστής καί ôνοιξε ï παράδεισος·
âξοµολογήθηκε καί öλαβε τόσο θάρρος, œστε âν΅
qταν ληστής, νά ζητήσει τή Bασιλεία τ΅ν
οéραν΅ν. Bλέπεις πόσων àγαθ΅ν τήν àπόλαυση
µÄς προξένησε ï σταυρός; \Aναλογίζεσαι τή
Bασιλεία τ΅ν οéραν΅ν; Mά πές µου, βλέπεις
τέτοιο πρÄγµα; Aéτά πού βλέπεις, εrναι καρφιά
καί σταυρός. Mά àκριβ΅ς, ï σταυρός εrναι τό
σύµβολο τÉς Bασιλείας. Γιαυτό àποκαλ΅ καί
τόν Xριστό βασιλιÄ, âπειδή τόν βλέπω νά
σταυρώνεται· âπειδή εrναι χαρακτηριστικό
τοÜ βασιλιÄ νά πεθαίνει γιά τή σωτηρία τ΅ν
•πηκόοων του. ^O ‰Iδιος àνέφερε γιά τόν ^Eαυ-
τόν του: “^O ποιµένας ï καλός θυσιάζει τήν ψυχή
του γιά τά πρόβατά του” (\Iωάνν. 10,11). Aéτό
σηµαίνει πώς καί ï καλός βασιλιÄς θυσιάζει τή
ζωή του γιά τή σωτηρία τ΅ν •πηκόων του. \Eπει-
δή, δηλαδή, θυσίασε τή ζωή Tου, γιαυτό Tόν
àποκαλ΅ βασιλιÄ.

“Θυµήσου µε, Kύριε, ¬ταν öλθεις 
στή βασιλεία σου”.
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EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂÈ...

^Yλικά (γιά 3 τσουρέκια)
● 1 κιλό àλεύρι γιά ¬λες τίς
χρήσεις
● 350 γρ. ζάχαρη
● 4 αéγά
● 1 αéγό γιά âπάλειψη
● 300 ml γάλα
● 60 γρ. νωπή µαγιά
● 125 γρ. βούτυρο φρέσκο
● 125 γρ. βούτυρο µαργαρίνη
● λίγο µαστίχα κοπανισµένη
(στή µύτη τοÜ µικροÜ κουτα-
λιοÜ)
● 1 κουταλιά σούπας µαχλέ-
πι κοπανισµένο καί λίγα àµύ-
γδαλα ξεφλουδισµένα.

¶·Û¯·ÏÈÓ¤˜

ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·!

∆ιαλύουµε τή µαγιά στό χλιαρό γάλα καί
προθέτουµε 1 κούπα àπό τό àλεύρι. ∆ουλεύ-
ουµε τό µίγµα γιά 10 λεπτά µέχρι νά γίνει
λεÖο. Tό àφήνουµε σέ ζεστό µέρος νά φου-
σκώσει γιά µισή œρα.

Kατόπιν προσθέτουµε στό φουσκωµένο
αéτό µίγµα τή ζάχαρη, τά 4 αéγά, τό βούτυρο
καί τή µαργαρίνη λιωµένα, τό µαχλέπι, τή
µαστίχα καί τέλος τό •πόλοιπο àλεύρι. ∆ου-
λεύουµε τά •λικά αéτά ¬λα µαζί (συνιστÄται
ï γάντζος ζυµώµατος) γιά 10 λεπτά µέχρι νά
γίνει ™ ζύµη λεία καί àπαλή. TοποθετοÜµε
≈στερα τή ζύµη σέ ≤να βαθύ σκεÜος, τή σκεπά-
ζουµε µέ µία πετσέτα καί τήν àφήνουµε νά
φουσκώσει σέ ζεστό µέρος γιά 3 zρες. 

Mετά àπό τίς 3 zρες καί àφοÜ θά öχει
διπλασιαστεÖ σέ ùγκο χωρίζουµε τή ζύµη στά
τρία καί πλέκουµε 3 µεγάλες πλεξοÜδες.

TοποθετοÜµε τά τσουρέκια σέ ταψί στρω-
µένο µέ τή λαδόκολλα καί τά àφήνουµε νά
φουσκώσουν σέ ζεστό µέρος γιά 45 λεπτά.

Kατόπιν τά àλείφουµε µέ τό αéγό, àφοÜ τό
öχουµε χτυπήσει πρ΅τα, βάζουµε λίγα àµύ-
γδαλα àπό πάνω âάν θέλουµε καί τά ψήνουµε
στούς 150O γιά 45 λεπτά περίπου.

Kαλή âπιτυχία 
καί καλό Πάσχα! 

EKTEΛEΣH

Û˘ÓÙ·Á¤˜παραδοσιακές
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EEII¢¢IIKKHH  TTIIMMHH
™™YYMMMMEETTOOXXHH™™  

°°IIAA  NNEEOOYY™™  EEøø™™  2277  EETTøøNN::

880000 EEYYPPøø

IIÂÂÚÚÔÔÛÛfifiÏÏ˘̆ÌÌ··
¶ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·¶ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·

AEPO¶OPIKø™ 
A¶O 24 A¶PI§IOY

MEXPI 3 MA´OY 2006

‹‹ÌÌÂÂÚÚÔÔ ÛÛÙÙ¿¿

&& ™™IINNAA

ΣTHN TIMH
ΠEPIΛAMBANONTAI:

-Kαλό ξενοδοχεÖο 4 àστέρων
στά ^Iεροσόλυµα µέ πρωϊνό καί 1
γεÜµα ™µερησίως.
-Mεταφορές-àεροπορικά ε¨σιτή-
ρια καί γενικ΅ς ¬λα τά öξοδά
µας.

Γιά δηλώσεις θέσεων
στό τουριστικό γραφεÖο
KITΣAKHΣ TOYPΣ BηλαρÄ 2
(≤ναντι ^IεροÜ NαοÜ Âγίου Kων-
σταντίνου ^Oµονοίας \Aθην΅ν).
≠Oταν δηλώνετε θέσεις νά τονί-
ζετε στό τουριστικό γραφεÖο ¬τι
θέλετε νά συµµετέχετε µέ τό
γκρούπ τοÜ π. Nεκταρίου Mου-

λατσιώτη (Παπαροκάδες), διότι
•πάρχουν καί ôλλα γκρούπ πού
διοργανώνει τό τουριστικό γρα-
φεÖο.
Tηλέφωνα:
(210) - 52.49.878 & 52.49.879 
ΦAΞ 210 - 52.49.889   
Kινητό: 6945803949 &

6944320983

TTIIMMHH
™™YYMMMMEETTOOXXHH™™::

11000000 EEYYPPøø

ΣYNO∆EYOYN:

^O π. Nεκτάριος

Mουλατσιώτης 

µέ κληρικούς 

καί µοναχούς τÉς

\Aδελφότητός του.



§§··ÌÌ¿¿‰‰ÂÂ˜̃ ààfifi  ÎÎÂÂÚÚÉÉııÚÚÂÂ˜̃

ÌÌ¤¤  êêÁÁÓÓfifi  ÌÌÂÂÏÏÈÈÛÛÛÛÔÔÎÎ¤¤ÚÚÈÈ

Γιά ¶APA°°E§IE™
§AM¶A¢øN àπευθυνθεÖτε στό 

τηλ. 26340-44391
(9.00-2.00  καί 

6.00-9.00 τό àπόγευµα)
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παρασκευή àλλά καί ™ χρήση τοÜ θυµιά-
µατος àφορÄ τόν Θεό, ε¨ς τόν ^ΟποÖον
πρέπει νά προσφέρουµε πάντα τό καλύ-

τερο. Γι\ αéτό γιά τήν κατασκευή τοÜ θυµιάµατος
χρησιµοποιοÜµε τά καλύτερα •λικά, πρώτης
ποιότητας καί µέ τόν παραδοσιακό τρόπο, πού
χρόνια τώρα κατασκευάζεται τό γνήσιο λιβάνι.
Mέ τά καλύτερα •λικά, µέ προσευχή καί προσο-
χή, ™ ^Iερά Mονή µας κατασκευάζει γνήσιο
θυµίαµα σέ πολλά àρώµατα:

XEPOYBIKO, TPIANTAΦYΛΛO, 

ΓAP∆ENIA, MYPO, TEPIPEM

MYPO TOY ΣAPΩΦ, 

BHΘΛEEM, AΞION EΣTI,

BIOΛETTA, AΓPIOΛOYΛOY∆O,
NYXTOΛOYΛOY∆O, ΣTAYPOΛOYΛOY∆O,
ANAΣTAΣIMO

Tό θυµίαµα αéτό τό χρησιµοποιοÜµε στίς àκο-
λουθίες µας, àλλά καί τό διαθέτουµε στούς
πιστούς πού µÄς τό ζητοÜν καί τό στέλνουµε
ταχυδροµικ΅ς. ≠Oσοι θέλετε µπορεÖτε νά àπευ-
θύνεσθε στήν ^Iερά Mονή µας γιά νά σÄς àπο-
στείλουµε θυµίαµα.

❀❀

❀❀

K
άθε χρόνο φτιάχνουµε χει-
ροποίητες λαµπάδες àπό
êγνό κερί µέλισσας καί τίς

διακοσµοÜµε µέ χειροποίητη
ζωγραφική. Erναι λαµπάδες πού
µπορεÖτε νά κρατήσετε στήν \Aνα-
στάσιµη λειτουργία τοÜ Mεγάλου
Σαββάτου τό βράδυ, àλλά καί νά
τίς προσφέρετε στήν âνορία σας
γιά τά κηροπήγια τÉς Âγίας Tρα-
πέζης. MπορεÖτε νά προµηθευθεÖτε
àπό τό Mοναστήρι µας ¬σα τεµά-
χια θέλετε, βοηθώντας µέ αéτόν τόν
τρόπο καί τό öργο µας. 
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\Aνάµεσα στά κοµποσχοίνια πού
φτιάχνουµε προσθέσαµε ≤να àκόµα, πού
τό στολίζει ≤να àσηµένιο κλαδί âλιÄς, τό
σύµβολο τÉς \Aθήνας καί τÉς ε¨ρήνης. 

H^Iερά Mονή µας κατά

àποκλειστικότητα
κατασκεύασε àσηµένια
µενταγιόν µέ êλυσίδα γιά
τό λαιµό, πού ε¨κονίζουν 

σέ σµάλτο τήν ΠANAΓIA
µας, τόν ≠Aγιό µας
NEKTAPIO (στήν πρώτη
êγιογραφηθεÖσα ε¨κόνα
του) καί τόν ≠Aγιο IΩANNH
Mαξίµοβιτς.

≠Oσοι âπιθυµεÖτε, µποροÜµε
νά σÄς àποστείλουµε
κάποιο àπό αéτά γιά νά τά
φορÄτε ½ς εéλογία. 

TIMH EKAΣTOY MENTAΓION: 15€ 
+ ταχυδροµικά öξοδα

(Συσκευασία σέ βελούδινο πουγκί γιά δ΅ρο)
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\Aγαπητοί µας àδελφοί,
\Aπό τήν àρχή τοÜ χειµ΅να σÄς àπευθύνουµε

öκκληση γιά νά µÄς βοηθήσετε νά βάλουµε τήν
θέρµανση στόν ^Iερό µας Nαό, τ΅ν Âγίων Nεκτα-
ρίου καί Φανουρίου. 

≠Oπως γνωρίζετε, τό µοναστήρι µας δέν öχει
κάποια µόνιµα öσοδα καί δέν παίρνει κονδύλια,
οûτε öχουµε µισθούς, συντάξεις καί περιουσίες,
öτσι ™ µοναδική µας âλπίδα εrναι ï Θεός κι âσεÖς
πού πάντοτε µÄς βοηθÄτε. Γι\ αéτό χτυπÄµε τήν
πόρτα τÉς καρδιÄς σας γιά µιά àκόµη φορά. Bοη-
θεÖστε µας νά βάλουµε στό ναό τήν θέρµανση γιά
νά µπορέσουµε νά àντιµετωπίσουµε τό κρύο. Kαί
δέν κρυώνουµε µόνον âµεÖς, àλλά καί οî προσκυ-
νητές πού öρχονται νά âκκλησιαστοÜν στό µονα-
στήρι. \EλÄτε στή θέση µας καί στή θέση τ΅ν προ-
σκυνητ΅ν τÉς MονÉς. E¨λικρινά θά προτιµούσα-
µε νά µήν ε€χαµε φθάσει σ\ αéτή τή δύσκολη θέση,

àλλά àφοÜ δέν µπορέσαµε νά συγκεντρώσουµε τά
χρήµατα, öχουµε στηρίξει ¬λες µας τίς âλπίδες σέ
âσÄς, διότι πραγµατικά σκεφτόµαστε π΅ς θά
προσευχόµαστε µέσα στό ψÜχος καί τήν •γρασία.  

BοηθεÖστε µας λοιπόν ¬σο µπορεÖτε, στέλνο-
ντας τόν çβολό σας, µαζί καί µία προσευχή, œστε
ï ≠Aγιος Nεκτάριος νά µÄς βοηθήσει νά κάνουµε
κι αéτό τό öργο στό Nαό του. Mέχρι τώρα öχει
συγκεντρωθεÖ ≤να âλάχιστο ποσό γιά νά καλύψει
τήν âγκατάσταση τÉς θερµάνσεως, γιά τήν ïποία
χρειάζονται περίπου 45.000 εéρώ. ΣÄς παρακα-
λοÜµε λοιπόν µή µÄς ξεχνÄτε καί ï καθένας àπό
âσÄς ôς βοηθήσει ¬σο µπορεÖ àπό τό •στέρηµα ¦
τό περίσσευµά του. Συγχωρέστε µας πού καί πάλι
àναγκαστήκαµε νά σÄς âνοχλήσουµε...

Mέ àγάπη καί εéχές   
^H ^Hγουµένη

† Mόνικα Mοναχή
καί οî σύν âµοί âν Xριστ΅ àδελφές

MEΓAΛH ANAΓKH


