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IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY
TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO
τηλ. 26340.44391 (9-2 πρωΐ & 6-9 àπόγ.)

Tό περιοδικό αéτό ξεκίνησε τήν πορεία µέ 
στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ¬λων µας. 
KρατÄτε στά χέρια σας τό δέκατο ≤βδοµο 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.17, NOEMBPIOΣ-∆EKEMBPIOΣ 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
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ε¨κόνα âξωφύλλου:
E¨κόνα “^H Γέννηση τοÜ XριστοÜ (1548). Mετέωρα, Mονή
Bαρλαάµ, Kαθολικό. ‰Eκδ. Xριστιανική Στέγη Kαλαµάτας
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ύντοµα θά γιορτάσουµε τή Γέννηση
τοÜ YîοÜ τοÜ ΘεοÜ, τή Γέννηση τοÜ

Θεανθρώπου. Kαί φυσικά τό πνεÜµα
τ΅ν γιορτ΅ν àπαιτεÖ δ΅ρα γιά µικρούς

καί µεγάλους, δ΅ρα γιά ¬λους, γιά τήν
ο¨κογένεια, τούς àγαπηµένους, τούς φίλους,

τούς συγγενεÖς, τούς συναδέλφους καί λοιπά καί
λοιπά. Tό µυαλό µας, πού τρέχει παντοÜ καί σέ
¬λα, àπό τώρα ¦δη θά öχει ξεκινήσει νά σκέπτεται
τά δ΅ρα πού θά χαρίσει καί θά προσφέρει µέ
περισσή χαρά καί àγάπη, ¬πως ταιριάζει στίς
γιορτές. Kαί µέσα σ\ αéτόν τόν κυκε΅να τ΅ν
δώρων, τοÜ πάρε καί τοÜ δ΅σε, τά öχουµε σκεφτεÖ
¬λα καί ¬λους. ‰Eχουµε γιά τόν καθένα πού àγα-
ποÜµε κάτι. ‰Aραγε ¬µως ποιός àπό âµÄς öχει σκε-
φθεÖ καί τόν àπασχολεÖ öντονα τί δ΅ρο θά προ-
σφέρει στό Xριστό πού γεννιέται; Ξεχάσαµε, àφοÜ
àσχολούµαστε µέ τόσα πολλά πράγµατα, ¬τι ™
γιορτή εrναι ™ Γέννηση τοÜ XριστοÜ µας. Ξεχάσα-
µε ¬τι χάρις σέ Aéτόν θά πάρουµε καί θά δώσου-
µε δ΅ρα. Kαί àφοÜ τούς θυµηθήκαµε ¬λους, ξεχά-
σαµε τό δ΅ρο πρός τό Θεό. \Aλλά öστω καί τώρα
ôς àναλογιστοÜµε λίγο τί θά µπορούσαµε νά προ-
σφέρουµε στό νεογέννητο θεÖο Bρέφος πού ôν καί
Θεός qρθε στή γÉ ½ς ôνθρωπος, µόνο καί µόνο γιά
νά µÄς δείξει öµπρακτα τήν àγάπη Tου καί νά µÄς
τήν προσφέρει ½ς δ΅ρο πολύτιµο στόν καθένα
àπό âµÄς προσωπικά. Γιατί γιά τόν καθένα προ-
σωπικά γεννιέται ï Xριστός. \EκεÖνος µÄς πρό-
σφερε τό δ΅ρο Tου καί µÄς τό προσφέρει àκατά-
παυστα. Erναι ï €διος Tου ï ^Eαυτός, τό ‰Aχραντο
Σ΅µα Tου καί τό Tίµιο Axµα Tου πού µÄς τά προ-
σφέρει ½ς θυσία êπλόχερα µέ ¬λη Tου τήν καρδιά,
µέ ¬λη Tου τήν àγάπη, ëκούσια, χωρίς κανείς νά
Tόν •ποχρεώσει, χωρίς νά βαρυγκοµήσει, χωρίς
νά πιεστεÖ καθόλου. \Aλλά qρθε στή γÉ ταπεινά
γιατί ¦θελε νά Tόν àγαπήσουµε ùχι àπό φόβο στήν
παντοδυναµία Tου, àλλά µέσα àπό τήν καρδιά
µας, µέ ±πλότητα καί ε¨λικρίνεια, γιατί αéτή εrναι
™ àληθινή àγάπη.
Tί νά προσφέρεις ¬µως ½ς δ΅ρο σέ ≤να Θεό; 
\Aκόµη κι ôν öπρεπε νά διαλέξεις δ΅ρο γιά ≤ναν
•πουργό ¦ γιά τόν πρωθυπουργό, πόσο πολύ θά
àναρωτιόσουν τί νά ταιριάζει στό •ψηλό àξίωµα
καί τί νά εrναι τόσο πολύτιµο γιά τό •ψηλό πρό-

σωπο; ≠Oταν λοιπόν àναρωτηθεÖς τί δ΅ρο νά ται-
ριάζει στό Θεό, πόσο πολύ θά µÄς φανεÖ δύσκολη
™ àπάντηση αéτοÜ τοÜ âρωτήµατος!! Tί νά θέλει
ôραγε ½ς δ΅ρο τό θεÖο Bρέφος, τί νά àξίζει ôραγε
στόν Yîόν τοÜ ΘεοÜ; Kι âν΅ ¬λοι âµεÖς οî ôνθρω-
ποι ε€µαστε τόσο àχόρταγοι καί καταναλωτικοί σέ
πολυτελÉ καί àκριβά δ΅ρα, τό ΘεÖο Bρέφος µÄς
ζήτησε µόνον ≤να πράγµα: Tήν àγάπη µας. Tήν
àγάπη µέσα àπό τήν καρδιά µας, τό νοÜ καί τήν
ψυχή µας, ïλοκληρωτική καί àπόλυτη, δοσµένη
µόνον σ\ \EκεÖνον πού µÄς àγαπÄ ζηλωτικά καί σά
Nυµφίος µας, Πατέρας, Φίλος, \Aδελφός µÄς ζητÄ
τήν ïλοκληρωτική παράδοσή µας σ\ \EκεÖνον σέ
µιά àγάπη χωρίς ™µεροµηνία λήξεως, χωρίς
àνταλλάγµατα, χωρίς µνησικακίες, χωρίς ζήλειες
καί µικρότητες. ^O Xριστός µÄς àνοίγει τήν àγκα-
λιά Tου καί περιµένει τό πολύτιµο γιά \EκεÖνον,
àλλά καί γιά µÄς δ΅ρο Tου. \EµεÖς δώσαµε µεγά-
λη àξία στήν ≈λη καί σέ ¬λα τά •λικά δ΅ρα πού
µÄς περιβάλλουν, àλλά γιά \EκεÖνον àξίζουµε
µόνον âµεÖς. \EµÄς κοιτÄ συνεχ΅ς, τόν καθέναν
µας χωριστά καί ¬λους αéτούς πού πέρασαν καί
¬λους αéτούς πού θάρθουν. Γιατί γιά ¬λους µας
öδωσε τόν ^Eαυτό Tου ½ς δ΅ρο καί ¬λους µÄς
àγαπÄ àτελεύτητα ε¨ς τούς α¨΅νες. 
\EκεÖ λοιπόν, στή φάντη Tου τήν παγωµένη àπό τή
χειµωνιά πού τό µέγα µυστήριο συντελεÖται âδ΅
καί 2006 χρόνια ™ µόνη Tου ζεστασιά εrναι τό
δ΅ρο τÉς àγάπη µας. Oî µάγοι γονατίζουν, Tόν
προσκυνοÜν καί TοÜ χαρίζουν τά δ΅ρα τους,
χρυσό, λίβανο καί σµÜρνα. Kι âµεÖς, γονατίζοντας
στή φάτνη Tου, ôς µήν πÄµε µέ ôδεια χέρια σ\ αéτή
τή λαµπρή γιορτή, àλλά πρίν àπ\ ¬λους νά σκε-
φτοÜµε τό δ΅ρο γιά τό Xριστό µας. ≠Oλοι µας
µποροÜµε νά TοÜ τό προσφέρουµε, πλούσιοι καί
φτωχοί, παιδιά καί ™λικιωµένοι, γυναÖκες καί
ôνδρες. Oî καρδιές µας γεµÄτες àγάπη γι\
Aéτόν, γιά τό νεογέννητο ΘεÖο Bρέφος, εrναι τό
µόνο ζητούµενο àπό τόν Θεό µας δ΅ρο. ‰Aς TοÜ
τό προσφέρουµε.........

Kαλά καί Eéλογηµένα Xριστούγεννα. 

^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””

�¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...
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κούγοντας σήµερα τά àναγνώ-

σµατα, τούς ψαλµούς, τούς

≈µνους καί τά τροπάρια τ΅ν

Xριστουγέννων δηµιουργήθηκαν

µέσα στό µυαλό µου µερικές σκέψεις, τίς ïποÖες

àγαπητοί καί σεβαστοί πατέρες καί àδελφοί θά

¦θελα τή στιγµή αéτή, âδ΅ στήν τράπεζα πού

εβρισκόµεθα καί µετά àπό τό σχετικό àνάγνω-

σµα περί τÉς Γεννήσεως τοÜ XριστοÜ πού àκού-

σαµε νά διαβάζει ï µοναχός κατά τήν œρα πού

συντρώγαµε, νά σÄς τίς κοινοποιήσω œστε νά

γίνετε κι âσεÖς συνκοινωνοί τ΅ν σκέψεών µου. 

Kατά τή διάρκεια τÉς Θείας Λειτουργίας τό

µυαλό µου âπέστρεψε χιλιάδες χρόνια πίσω,

σκεπτόµενος τό π΅ς qταν ™ ζωή τ΅ν àνθρώπων

χωρίς Xριστό. Xωρίς οéσιαστικά τήν âλπίδα.

Σκεπτόµενοι οî ôνθρωποι âκεÖνοι ¬τι δέν •πάρ-

χει ™ Bασιλεία τ΅ν Oéραν΅ν, ¬τι δέν •πάρχει

µετά θάνατον σωτηρία, àλλά µόνον τό στόµα

τοÜ φρικτοÜ ‰Aδη θά καταπιεÖ τίς ψυχές τους, µέ

τί α¨σθήµατα ôραγε ζοÜσαν καί µέ τί âλπίδα,

¬ταν πίστευαν ¬τι τό φτυάρι τοÜ νεκροθάφτη θά

öλεγε στή ζωή τους τήν τελευταία λέξη; 

^H ζωή τους θά öµοιαζε, ¬πως εrναι πιθανόν,

µέ τή  ζωή ëνός φυλακισµένου, ï ïποÖος öχει

καταδικασθεÖ ¨σόβια καί θά πρέπει νά ζήσει ¬λη

τήν •πόλοιπη ζωή του µέσα σέ τέσσερα ντουβά-

ρια. Γιά ποιόν λόγο νά ζεÖ αéτός ï ôνθρωπος,

χωρίς σκοπό, χωρίς âλπίδα, γνωρίζοντας ¬τι

¬λη του τή ζωή θά τήν περάσει µέσα στά •γρά

ντουβάρια τÉς φυλακÉς; 

\Aκούγοντας τά àναγνώσµατα τÉς ΠαλαιÄς

∆ιαθήκης τίς ™µέρες αéτές, κατενόησα πόση

χαρά καί âλπίδα öπαιρναν οî ôνθρωποι πού

ζοÜσαν πρό XριστοÜ àκούγοντας ¦ βλέποντας

≤ναν προφήτη νά τούς φωνάζει καί νά τούς λέει:

“‰Eρχεται ï Mεσσίας. ‰Eρχεται ï ΣωτÉρας µας,

Aéτός πού θά µÄς σώσει àπό τήν ¬λη αéτή κατά-

σταση. Nαί, öρχεται καί θά γεννηθεÖ àπό µία

Παρθένο”. \EκεÖ πού àπελπίζονταν οî ôνθρωποι

καί ζοÜσαν µέσα στό σκοτάδι αéτό τÉς φρικτÉς

àπελπισίας τους, οî φωνές αéτ΅ν τ΅ν àνθρώ-

πων qταν σάν µιά àστραπή πού öστω καί γιά

λίγο σκόρπιζε φ΅ς καί τούς •πενθύµιζε τά λόγια

τά ïποÖα εrχε πεÖ ï Θεός πρός τόν ùφι (∆ιάβολο)

καί πού τά εrχαν àκούσει ï \Aδάµ καί ™ Eûα, λίγο

πρίν χάσουν τόν Παράδεισο: “‰Eχθραν θέλω

στήσει àναµέσον σοÜ καί τÉς γυναικός καί àνα-

µέσον τοÜ σπέρµατός σου καί τοÜ σπέρµατος

αéτÉς· αéτό θέλει σοÜ συντρίψει τήν κεφαλήν

καί σύ θέλεις κεντήσει τήν πτέρναν αéτοÜ”. (Γέν.

κεφ. Γ΄ στ. 15).

�°°EENNNNHH££HHKKEE  
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Tά λόγια αéτά τούς öδιναν δύναµη, àλλά ½ς

ôνθρωποι γρήγορα τά ξεχνοÜσαν καί γι\ αéτό ï

Θεός ξαναέστελνε προφÉτες καί àνθρώπους

δικούς Tου γιά νά τούς δίνει κουράγιο στήν

àπελπισία τους. 

Σκεφτήκατε τί εrναι νά ζεÖς µέσα στόν

Παράδεισο, νά πλάσθηκες γιά νά ζήσεις àθάνα-

τος, γιά νά ζήσεις εéτυχισµένος καί ξαφνικά νά

βρεθεÖς µακρυά àπό αéτό τό χ΅ρο καί νά ζεÖς

πλέον χωρίς στόχους, χωρίς σκοπό, σκεπτόµε-

νος ¬τι ï θάνατος πού γεννήθηκε καί ε¨σέβαλε

σάν ξένο σ΅µα

µέσα στό σ΅µα

σου, σέ λίγο θά σέ

“θερίσει” καί δέν

θά öχεις τήν δυνα-

τότητα νά βλέπεις

τά àγαπηµένα σου

πρόσωπα, αéτά

δηλαδή µέ τά ïποÖα

öζησες, µεγάλωσες,

συναναστράφηκες,

γέλασες, καί öκλα-

ψες µαζί τους;

Erναι φρικτό καί

µόνον νά τό σκέ-

φτεσαι. 

Mέσα σέ αéτό

τό κλίµα ζοÜσαν οî

ôνθρωποι πρό Xρι-

στοÜ. Γι’  αéτό καί

¬ταν γεννήθηκε ï

Xριστός οî ôγγελοι

πρ΅τα àπ\ ¬λα àνε-

φώνησαν: “∆όξα âν

•ψίστοις Θε΅”.

Erναι σάν κι âµÄς

πού ¬ταν ε€µαστε

χαµένοι καί àπελ-

πισµένοι καί γίνει

κάτι χαρούµενο

καί àλλάξει τή ζωή

µας, λέµε “∆όξα

σοι ï Θεός, δόξα

σοι ï Θεός”. Aéτό

öκαναν οî ôγγελοι καί ο¨ Ποιµένες τή στιγµή τÉς

Γεννήσεως τοÜ XριστοÜ. 

Σάν τρελλοί καί γεµάτοι àπό χαρά δόξασαν

τόν Θεό, ôγγελοι καί ôνθρωποι, διότι δόθηκε

τέλος σ\ ≤να µαρτύριο χιλιάδων âτ΅ν πού ταλαι-

πωροÜσε τήν àνθρωπότητα. \Aνέτειλε ξανά ï

≠Hλιος καί τά πάντα λούστηκαν στό φ΅ς. Tό

σκοτάδι τÉς àπελπισίας öφυγε, τελείωσε καί δέν

ξαναγυρίζει πιά. Γι\ αéτό καί ï ψαλµωδός λέγει

“™ Γέννησή σου Xριστέ ï Θεός ™µ΅ν àνέτειλε τ̈́

κόσµω τό φ΅ς...”.
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Oî προφÉτες λοιπόν φώναζαν “‰Eρχεται”.

Oî ôγγελοι καί οî ôνθρωποι τÉς âποχÉς τοÜ Xρι-

στοÜ φώναζαν “oHλθε”. Nαί, âπιτέλους qλθε. Oî

πόρτες τÉς φυλακÉς àνοίχθηκαν, οî φυλακισµέ-

νοι âλευθερώθηκαν, ξαναβρÉκαν τή ζωή, ξανα-

βρÉκαν τήν âλπίδα τους πλέον καί öχουν λόγο

γιά νά ζοÜν. Γεννήθηκε ï Λόγος καί •πάρχει

λόγος γιά νά ζεÖ ï ôνθρωπος. ̂ Yπάρχει λόγος γιά

νά ζ΅ âγώ καί âσύ.

Σήµερα 2002 χρόνια µετά Xριστόν €σως

πολλοί àπό âµÄς νά ζοÜµε µέσα στό €διο σκοτά-

δι τÉς àπελπισίας πού ζοÜσαν καί οî πρό Xρι-

στοÜ, γιατί €σως γιά âµÄς δέν àνέτειλε àκόµα ï

≠Hλιος, €σως γιά âµÄς δέν γεννήθηκε ï Λόγος καί

öτσι δέν öχουµε λόγο γιά νά ζοÜµε. Γι\ αéτό καί

δέν ε€µαστε χαρούµενοι. ∆ιότι ε€µαστε φυλακι-

σµένοι µέσα στή φυλακή πού µÄς δηµιούργησε ï

διάβολος. Mήν àπελπίζεσθε ¬µως, διότι öρχεται

™ \Eκκλησία µας καί µÄς φωνάζει ¬τι σήµερα

γεννήθηκε καί γιά µÄς ï ≠Hλιος, ï Λόγος, ™

Σωτηρία µας, ™ \Eλευθερία µας, ™ \Eλπίδα µας.

Γι\ αéτό ™ \Eκκλησία µας ψάλλει “^H Παρθένος

σήµερον τόν ^Yπερούσιον τίκτει....”. Tό “σήµε-

ρον” πού λέγει àπευθύνεται σέ σένα καί σέ µένα

πού àκόµα ζοÜµε στήν κατάσταση πού ζοÜσαν

καί οî ôνθρωποι πρό XριστοÜ. ∆έν σοÜ λέει ™

\Eκκλησία ¬τι ï Xριστός γεννήθηκε πρό 2002

âτ΅ν, àλλά σοÜ λέγει ¬τι σήµερα ™ Παρθένος

γεννÄ τό Xριστό. Tό γεγονός γίνεται προσωπι-

κό, γίνεται γιά σένα καί γιά ¬σους νόµισαν ¬τι ï

Xριστός qλθε µόνον γιά âκείνους πού ζοÜσαν

τότε στή Bηθλεέµ καί στά ^Iεροσόλυµα. ‰Oχι.

Σήµερα ï Xριστός γεννÄται, γι\ αéτό δοξάσατε.

BγεÖτε στούς δρόµους καί φωνάξτε. ∆όξα σοι ï

Θεός. ∆όξα σοι ï Θεός, δόξα σοι. Γεννήθηκε ï

Λόγος τοÜ ΘεοÜ καί âσκήνωσε κοντά µας καί

•πάρχει λόγος πλέον γιά νά ζοÜµε. 

\Aδελφοί καί πατέρες. BρεÖτε τό λόγο γιά

τόν ïποÖο πρέπει νά ζεÖτε. BρεÖτε τούς στόχους

σας. ∆ιότι ôνθρωπος χωρίς στόχους καί χωρίς

λόγο •πάρξεως εrναι µόνον ï φυλακισµένος.

Kαί γιά âµÄς σήµερα γεννήθηκε ™ \Eλευθερία

µας. Γεννήθηκε ï \Eλευθερωτής µας. Γεννήθηκε ï

ΣωτÉρας µας. Aéτός πού µÄς öσωσε µέσα àπό τά

µπουντρούµια τÉς φυλακÉς, τÉς àπελπισίας, τÉς

àποµόνωσης καί τÉς µοναξιÄς. 

Nαί, θά τό φωνάζω παντοÜ. Γεννήθηκε ï

Λόγος καί •πάρχει λόγος πλέον γιά νά ζ΅. ∆έν

àνήκω πλέον στήν κατηγορία τ΅ν àνθρώπων

âκείνων πού öζησαν πρό XριστοÜ, γιατί οî πόρ-

τες τοÜ Παραδείσου ôνοιξαν ξανά καί γιά µένα.

‰Aνοιξε ξανά ï Θεός Πατέρας τήν àγκαλιά Tου

γιά νά µέ σφίξει µέσα στήν àπέραντη àγάπη Tου.

Θ\ àποκτήσω ξανά τήν àθανασία µου, θ\ àπο-

κτήσω τό χαµένο Παράδεισό µου, θ\ àποκτήσω

ξανά τό σπίτι τ΅ν προπατόρων µου, αéτό πού ï

\Aδάµ καί ™ Eûα öχασαν, σήµερα ξαναγίνεται

δικό µου, àλλά καί δικό σας καί ¬λων ¬σων

κατανοήσουν ¬τι σήµερον γιά ¬λους âµÄς ™ Παρ-

θένος τόν ^Yπερούσιον τίκτει. 

Πιστεύω νά κατανοήσατε γιατί ï ψαλµωδός

λέγει ¬τι ôγγελοι µετά ποιµένων δοξολογοÜσι.

Πιστεύω νά κατανοήσατε ¬τι •πάρχει λόγος

πλέον µάγοι àπό τή µακρυνή \Iνδία νά ïδοιπο-

ροÜν γιά νά τρέξουν νά Tόν συναντήσουν καί νά

Tόν εéχαριστήσουν. Mάθετε ¬λοι λοιπόν ¬τι γιά

âµÄς âγεννήθη ≤να παιδί νέο, τό ïποÖον ¬µως

öχετε •π\ ùψη σας ¬τι δέν εrναι στήν οéσία νέο,

àλλά εrναι ï πρό α¨ώνων ^Yπάρχων Θεός. Erναι

ï €διος ï Θεός πού •πÉρχε καί •πάρχει µέσα

στόν Παράδεισο καί πού σήµερα γεννÄται γιά νά

âκπληρωθεÖ αéτό πού εrχε πεÖ στόν ùφι. 

‰Aς δοξάσουµε τό Θεό πού ζοÜµε στήν âποχή

πού µποροÜµε καί φωνάζουµε ¬τι qλθε ï Mεσ-

σίας καί γιά µÄς ¦ µÄλλον qλθε γιά µÄς. ‰Aς

δοξάσουµε τό Θεό, διότι ε€µαστε âκεÖνοι πού

öχουµε τή δύναµη νά φωνάξουµε ¬τι ï \IησοÜς

öρχεται καί πάλι âπί τ΅ν νεφελ΅ν γιά νά µÄς

πάρει µαζί Tου καί νά συµβασιλεύσουµε ε¨ς τούς

α¨΅νας τ΅ν α¨ώνων µέσα στή Bασιλεία Tου. 

Xρόνια Πολλά καί Kαλά Xριστούγεννα. 

Kαλά Xριστούγεννα θά ζήσουν καί ζοÜν

µόνον âκεÖνοι πού àντελήφθησαν ¦ θ\ àντιλη-

φθοÜν ¬τι σήµερον καί γι\ αéτούς Xριστός Γεν-

νÄται. 
(^Oµιλία τοÜ Γέροντος π. Nεκταρίου Mουλατσιώτη

στήν τράπεζα τÉς MοναστικÉς \Aδελφότητος 
ε¨ς Tρίκορφον Φωκίδος 25/12/2002).

�EÈÏÔÁ¤Û...
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Tί σοι προσενέγκωµεν, Xριστέ· ¬τι üφθης âπί γÉς ½ς ôνθρωπος δι\ ™µÄς; ≠Eκαστον γάρ
τ΅ν •πό σοÜ γενοµένων κτισµάτων τήν εéχαριστίαν σοι προσάγει· οî ôγγελοι τόν ≈µνο, οî
οéρανοί τόν àστέρα, οî µάγοι τά δ΅ρα, οî ποιµένες τό θαÜµα, ™ γÉ τό σπήλαιον, ™ öρηµος
τήν φάτνην, ™µεÖς δέ µητέρα Παρθένον. ^O πρό α¨ώνων Θεός, âλέησον ™µÄς”.

Tροπάριο àπό τίς zρες τ΅ν Xριστουγέννων

Tί νά σοÜ προσφέρουµε Xριστέ, πού φανερώθηκες στήν γÉ ½ς ôνθρωπος γιά µÄς; γιατί κάθε ≤να

àπό τά κτίσµατα πού öγιναν àπό σένα, σοÜ προσφέρει τήν εéχαριστία· οî ôγγελοι προσφέρουν τόν

≈µνο· οî οéρανοί τό ôστρο· οî µάγοι τά δ΅ρα· οî ποιµένες τό θαÜµα· ™ γÉ τό σπήλαιο· ™ öρηµος τήν

φάτνη· âµεÖς δέ οî ôνθρωποι, τήν µητέρα Παρθένο. Σύ πού εrσαι ï προαιώνιος Θεός, âλέησέ µας...
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TT¿¿

ταν τό ≠Aγιο
καί πανάχρα-
ντο τέκνο(δηλ.

™ Παναγία µας) πού ï
Θεός χάρισε στό
àνθρώπινο γένος- τό
πρό πολλοÜ στεÖρο âξ
α¨τίας τÉς êµαρτίας,
τ΅ν παθ΅ν καί τοÜ
θανάτου- öφθασε στήν
™λικία τ΅ν δύο χρό-
νων, ï πατέρας του
\Iωακείµ εrπε στή
σύζυγό του: “‰Aς τό
ïδηγήσουµε στό ναό
τοÜ Kυρίου, γιά νά
âκπληρώσουµε τήν
•πόσχεση πού δώσαµε
νά τό àφιερώσουµε
àπό τρυφερή ™λικία
στόν Παντοδύναµο”.
^H ‰Aννα ¬µως àπά-
ντησε: “‰Aς περιµένου-
µε νά γίνει τρι΅ν âτ΅ν,
γιατί µπορεÖ νά ζητÄ
τόν πατέρα καί τήν
µητέρα της, καί νά µή
µείνει στό ναό τοÜ
Kυρίου”. 

≠Oταν τό παιδί
öγινε τρι΅ν âτ΅ν, οî
γονεÖς του àποφάσι-

ÙÙÉÉ˜̃  ££ÂÂÔÔÙÙfifiÎÎÔÔ˘̆
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σαν νά âκπληρώσουν τίς •ποσχέσεις τους, καί
νά προσφέρουν τό τέκνο τους στό ναό. ^O
\Iωακείµ κάλεσε τότε κόρες ëβραίων àπό
καθαρή φυλή νά τό συνοδεύσουν στό ναό
προπορευόµενες µέ àναµµένες λαµπάδες, öτσι
œστε τό φ΅ς νά τραβήξει τό âνδιαφέρον τοÜ
παιδιοÜ καί νά µήν µπεÖ αéτό στόν πειρασµό
νά στραφεÖ πίσω πρός τούς γονεÖς του. ^H
Πάναγνος Παρθένος ¬µως, •πό τοÜ ΘεοÜ âκ
γενετÉς •ψωθεÖσα σέ βαθµό àρετÉς καί àγά-
πης τ΅ν οéρανίων πραγµάτων àνώτερο àπό
κάθε ôλλο πλάσµα, ¬ρµησε τρέχοντας πρός
τόν Nαό. Πέρασε µπροστά àπό τίς παρθένες
τÉς συνοδείας της καί δίχως ≤να βλέµµα γιά
τόν κόσµο ρίχτηκε στήν àγκαλιά τοÜ àρχιερέα
Zαχαρία πού τήν περίµενε στό Πρόναο συνο-
δευόµενος àπό τούς πρεσβυτέρους. ^O Zαχα-
ρίας τήν εéλόγησε, λέγοντας: “^O κύριος âδό-
ξασε τό ùνοµά σου σέ πÄσα γενεά. Στό πρό-
σωπό του θά àποκαλύψει κατά τίς öσχατες
™µέρες τή λύτρωση πού ëτοίµασε γιά τόν λαό
του”. Kαί πράγµα àνήκουστο γιά τούς àνθρώ-
πους της ΠαλαιÄς ∆ιαθήκης, ε¨σήγαγε τό
παιδί στά ≠Aγια τ΅ν Âγίων, ¬που µόνον ï
\Aρχιερέας µποροÜσε νά ε¨σέλθει µία φορά
τόν χρόνο κατά τήν ëορτή τοÜ âξιλασµοÜ. Tό
öβαλε νά καθίσει στό τρίτο σκαλί τοÜ θυσια-
στηρίου καί ™ Xάρη τοÜ Kυρίου àπό τότε τήν
âπεσκίασε. Σηκώθηκε τότε κι ôρχισε νά χορεύ-
ει γιά νά δείξει τή χαρά της. ≠Oσοι qταν âκεÖ
παρόντες âθαύµασαν τοÜτο τό θέαµα πού
•ποσχόταν µεγάλα θαύµατα, τά ïποÖα ï Θεός
âπρόκειτο σύντοµα νά πραγµατοποιήσει στό
πρόσωπό της. 

‰Eχοντας öτσι âγκαταλείψει τόν κόσµο,
τούς γονεÖς της καί κάθε δεσµό µέ τά α¨σθητά
πράγµατα, ™ Âγία Παρθένος παρέµεινε στό
ναό µέχρι τήν ™λικία τ΅ν 12 âτ΅ν. Φθάνοντας
λοιπόν σέ ™λικία γάµου, οî îερεÖς καί οî πρε-
σβύτεροι φοβήθηκαν µήπως µολύνει τό ôδυτο
καί τήν âµπιστεύθηκαν στόν êγνό \Iωσήφ πού
qταν χÉρος, γιά νά διαφυλάξει τήν παρθενία
της, παρουσιαζόµενος ½ς µνηστήρας της.

Kατά τά 9 αéτά χρόνια, ™ Παναγία τρεφόταν
µέ τροφή πνευµατική πού τÉς öφερνε ôγγελος
Kυρίου. ∆ιÉγε βίο οéράνιο, àνώτερο âκείνου
τ΅ν προπατόρων µας στόν Παράδεισο. ∆ίχως
µέριµνες, δίχως πάθη, öχοντας ξεπεράσει τίς
àνάγκες τÉς φύσεως καί τήν τυραννία τ΅ν
™δον΅ν, δέν ζοÜσε παρά µόνον γιά τόν Θεό, µέ
τόν νοÜ της προσηλωµένο κάθε στιγµή στή
θεωρία τοÜ κάλλους Tου. Προσευχοµένη
àδιαλλείπτως καί âπαγρυπνώντας στόν ëαυτό
της, ™ Âγία Παιδίσκη κατόρθωσε κατά τήν
παραµονή της στόν Nαό νά καθαρίσει τήν
καρδιά της öτσι œστε νά γίνει àκηλίδωτος
καθρέπτης, ¬που àνταυγάζεται ™ δόξα τοÜ
ΘεοÜ. Φόρεσε τή λαµπρή στολή τ΅ν àρετ΅ν,
½ς µελλόνυµφη γιά νά προετοιµαστεÖ γιά τήν
âν αéτÉ öλευση τοÜ θείου Nυµφίου XριστοÜ.
Kατόρθωσε τέτοια τελειότητα πού συνόψισε
στό πρόσωπό της ¬λη τήν êγιότητα τοÜ
κόσµου καί, ïµοιωθεÖσα διά τÉς àρετÉς µέ τόν
Θεό, προσήλκυσε τόν Θεό νά “ïµοιωθεÖ” διά
τÉς âνανθρωπήσεως µέ τούς àνθρώπους. 

\Aπό τά βάθη τοÜ àδύτου, ¬που ε¨σÉλθε σέ
™λικία πού τά ôλλα παιδιά àρχίζουν νά
µαθαίνουν, ™ Παναγία ôκουε κάθε Σάββατο τά
àναγνώσµατα τοÜ Nόµου καί τ΅ν Προφητ΅ν.
πού àπευθύνονταν στόν λαό στό κοινό τµÉµα
τοÜ NαοÜ. Mέ τή διάνοιά της çξυµµένη àπό
τήν ™συχία καί τήν προσευχή, öφθασε öτσι στή
γνώση τοÜ βαθύτερου νοήµατος τ΅ν µυστη-
ρίων τ΅ν Γραφ΅ν. Zώντας âν µέσω êγίων
µυστηρίων καί θεωρώντας τήν €δια της τήν
êγνότητα, κατάνόησε ποιό qταν τό σχέδιο τοÜ
ΘεοÜ καθ\ ¬λη τήν îστορία τοÜ περιούσιου
λαοÜ Tου. ∆ιέγνωσε ¬τι ¬λος αéτός ï χρόνος
qταν àναγκαÖος γιά νά ëτοιµάσει ï Θεός µία
µητέρα στούς κόλπους τÉς àποστάτιδος αéτÉς
àνθρωπότητος καί ¬τι αéτή, παιδίο ±γιο πού
διάλεξε ï Θεός, öπρεπε νά γίνει ï àληθινός,
ζ΅ν Nαός τÉς θεότητος. Tοποθετηµένη στά
±για τ΅ν Âγίων, ¬που φυλάσσονταν τά τεκ-
µήρια τÉς âπαγγελίας τοÜ ΘεοÜ, ™ Παρθένος
àποκάλυπτε ¬τι τά σύµβολα καί οî προτυπώ-

�AÊÈ¤ÚˆÌ·...
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σεις öπρεπε νά âκπληρωθοÜν στό πρόσωπό
της. Aéτή ™ €δια qταν τό ‰Aδυτο, ™ Σκηνή τοÜ
Λόγου τοÜ ΘεοÜ, ™ Kιβωτός τÉς KαινÉς ∆ια-
θήκης, ™ Στάµνος, ™ Φέρουσα τό âξ οéρανοÜ
µάννα, ™ βλαστήσασα Pάβδος τοÜ \Aαρών, ™
Πλάξ τοÜ Nόµου τÉς Xάριτος. Σέ αéτή φανε-
ρώνονται οî σκοτεινές προφητεÖες: Erναι ™
KλÖµαξ πού ëνώνει τή γÉ µέ τόν οéρανό, τήν
ïποία εrδε στό ùνειρό του ï Πατριάρχης
\Iακώβ, ™ Στήλη νεφέλης πού àποκαλύπτει τή
δόξα τοÜ ΘεοÜ, ™ κούφη Nεφέλη τοÜ προφήτη
^Hσαΐα, τό àλατόµητο ‰Oρος τοÜ ∆ανιήλ, ™
κλειστή Πύλη τοÜ \Iεζεκιήλ διά τÉς ïποία ï
Θεός qρθε νά âπισκεφθεÖ τούς àνθρώπους, ™
ζ΅σα καί âσφραγισµένη Πηγή πού àναβλύζει
âντός µας τά ≈δατα τÉς α¨ώνιας ζωÉς. Θεω-
ρώντας πνευµατικ΅ς τά θαύµατα τοÜτα πού
âπρόκειτο νά λάβουν χώρα στό πρόσωπό της,
δίχως àκόµη νά κατανοεÖ σαφ΅ς π΅ς θά

πραγµατοποιοÜνταν, ™ Παναγία àνέπεµψε τήν
προσευχή καί τήν µεσιτεία της πρός τόν Θεό
µέ µεγαλύτερη àκόµη öνταση, γιά νά σπεύσει ï
Kύριος νά âκπληρώσει τίς •ποσχέσεις του καί
νά σώσει τό àνθρώπινο γένος âρχόµενος νά
κατοικήσει µεταξύ τ΅ν àνθρώπων. ≠Oταν ™
Θεοτόκος ε¨σÉλθε στά ≠Aγια τ΅ν Âγίων, ï
χρόνος προετοιµασίας καί δοκιµασίας τÉς
ΠαλαιÄς ∆ιαθήκης πÉρε τέλος καί σήµερα
ëορτάζουµε τούς àρραβ΅νες τοÜ ΘεοÜ µέ τήν
àνθρώπινη φύση. Γι\ αéτό ™ \Eκκλησία àγάλ-
λεται καί προτρέπει ¬λους τούς φίλους τοÜ
ΘεοÜ νά àποσυρθοÜν κι αéτοί στόν Nαό τÉς
καρδιÄς τους γιά νά προετοιµάσουν τήν öλευ-
ση τοÜ Kυρίου µέ τή σιωπή καί τήν προσευχή.
\Aποµακρυνόµενοι àπό τίς àπολαύσεις καί τίς
µέριµνες τοÜ κόσµου. 

NEOΣ ΣYNAΞAPIΣTHΣ THΣ OPΘO∆OΞOY EKKΛHΣIAΣ τ. 3ος,

NOEMBPIOΣ, EK∆OΣEIΣ IN∆IKTOΣ

≠Aγιος Nικόδηµος ï Âγιορείτης παρατηρεÖ πώς µέ τήν ε€σοδό

Tης στά ≠Aγια τ΅ν Âγίων ™ Παναγία χαρίζει στό γένος τ΅ν

àνθρώπων, ¦ µάλλον σέ ¬λη τήν α¨σθητή κτίση “µίαν θαυµα-

στήν καί âξαίρετον Xάριν”, ¬τι δηλαδή âπιστρέφει ¬λον τόν κόσµον

àπό τοÜ διαβόλου πρός τόν Θεόν, àπό τήν φθοράν ε¨ς τήν àφθαρσίαν

καί µέ ≤ναν λόγο, àπό τό κακ΅ς εrναι ε¨ς τό εs εrναι. Mέ τήν κίνησή Tης

αéτή ™ Παναγία àνοίγει γιά κάθε ôνθρωπο τόν δρόµο τÉς âπιστροφÉς

στόν Θεό. Kαί οî παρθένες πού συνοδεύουν τήν Παναγία στήν ε€σοδό

Tης στόν Nαό εrναι τό σύµβολο τ΅ν ψυχ΅ν πού âπιστρέφουν στόν Θεό. 

Aéτήν τήν âπιστροφή πρός τόν Kύριο πού âπιτυγχάνεται µέ τήν

µετάνοια, µÄς καλεÖ ï ±γιος Γρηγόριος ï ΠαλαµÄς νά πραγµατοποιή-

σουµε ¬λοι µας, λέγοντας: “‰Aς µετοικήσουµε κι âµεÖς, àδελφοί, àπό τήν

γÉν στόν οéρανό· ôς •ψωθοÜµε àπό τήν σάρκα στό πνεÜµα· ôς µεταθέ-

σουµε τήν àγάπη àπό τά πρόσκαιρα στά µόνιµα· ôς καταφρονήσουµε

τίς σαρκικές ™δονές πού εrναι δόλωµα κατά τÉς ψυχÉς καί παρέρχονται

γρήγορα. ‰Aς âπιθυµήσουµε τά πνευµατικά χαρίσµατα πού µένουν

ôφθαρτα· ôς •ψώσουµε τόν νοÜ µας àπό τήν ταραχή τοÜ κόσµου καί ôς

τόν àνεβάσουµε στά οéράνια ôδυτα, σ\ âκεÖνα τά ≠Aγια τ΅ν ̂Aγίων ¬που

τώρα κατοικεÖ ™ Θεοτόκος”.
\Aπόσπασµα àπό τό βιβλίο “H YΠEPAΓIA ΘEOTOKOΣ”, ^Iεροµονάχου Γρηγορίου, 

‰Eκδοσις ^I. Kουτλουµουσιανόν Kελλίον, ≠Aγιος \Iωάννης ï Θεολόγος, ≠Aγιον ‰Oρος. 

OOOO



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

N
O

E
M

B
PI

O
Σ 

- ∆
E

K
E

M
B

PI
O

Σ
20

06

12

�°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

τό προηγούµενο τεÜχος àναφέ-

ραµε âπιγραµµατικά περί τοÜ

^IεροÜ NαοÜ καί τούς συµβολι-

σµούς αéτοÜ καί σέ αéτό τό

τεÜχος θά ξεκινήσουµε νά

µιλοÜµε γιά τήν Θεία Λειτουργία γιά νά γνωρί-

σουµε τήν πληρότητα καί τό βάθος τ΅ν νοηµά-

των µέ τά ïποÖα εrναι συγκροτηµένη. Θά âξετά-

σουµε κατά πρ΅τον τήν προσκοµιδή καί κατόπιν

τήν Θεία Λειτουργία, µαθαίνοντας βÉµα-βÉµα τά

τελούµενα âν αéτÉ. 

H ΠPOΣKOMI∆H
^O îερέας καί ï διάκονος πού πρό-

κειται νά τελέσουν τήν Θεία Λει-

τουργία µπαίνουν στήν \Eκκλη-

σία, •ποκλίνονται µπροστά στόν

\Aρχιερατικό θρόνο καί στήν

^Ωραία Πύλη, àσπάζονται τίς

ε¨κόνες τοÜ Tέµπλου καί ζητώ-

ντας συγχώρεση àπό τούς

πιστούς ε¨σέρχονται στό îερό

καί πλησιάζοντας τήν Âγία

Tράπεζα κάνουν µπροστά της

τρεÖς µετάνοιες. Kατόπιν

àσπάζονται τήν ̂Aγία Tράπεζα

καί τό Eéαγγέλιο κι àρχίζουν

νά ντύνονται τά ôµφιά τους, τά

ïποÖα τούς διακρίνουν àπό τόν

•πόλοιπο πιστό λαό, àλλά καί

àπό τήν καθηµερινή τους àµφίεση,

διότι ¦δη àπό τά àποστολικά χρό-

νια οî îερεÖς ξεχώριζαν φορώντας τα, καθιερώ-

νοντας τά ε¨δικά αéτά âνδύµατα γιά τή λατρευτι-

κή σύναξη µέ τά ïποÖα φυσικά ï îερέας δέν µπο-

ρεÖ νά κυκλοφορεÖ öξω. Tά ôµφια βέβαια εrναι

περιβεβληµένα καί µέ πνευµατικούς συµβολι-

σµούς καί συµβολίζουν τή λαµπρότητα τÉς

τελετÉς πού θά àκολουθήσει. Γι\ αéτό, καθώς ï

îερέας âνδύεται τά ôµφια, γιά τό καθένα àπό

αéτά λέει στίχους àπό τούς ψαλµούς πού προε-

τοιµάζουν τό νοÜ γιά τή µεγάλη τελετουργία τÉς

θείας λατρείας. Kι öτσι περίλαµπρος στήν ψυχή

καί στό σ΅µα ï îερέας στέκεται µπροστά στό

θρόνο τοÜ ^Yψίστου καί îερουργεÖ τό Mέγα

Mυστήριο. ^O διάκονος φοράει τό στι-
χάρι, τό ïποÖο ïµοίως φοράει καί ï

πρεσβύτερος. Erναι σχεδόν πάντα

àνοιχτόχρωµο καί φωτεινό, συµβο-

λίζοντας τήν λαµπρότητα τ΅ν

àγγέλων καί τήν καθαρότητα τÉς

ψυχÉς πού πρέπει νά διακρίνει

τόν îερέα. 

Στή συνέχεια ï διάκονος

φοράει τό çράριο, µιά µακρό-

στενη •φασµάτινη λωρίδα τό

ïποÖο ρίχνει πάνω στόν àριστε-

ρό του tµο. Tό çράριο συµβολί-

ζει τίς àγγελικές φτεροÜγες καί

¬πως λέει ï îερός Xρυσόστοµος,

οî κινήσεις του θυµίζουν τό πέταγ-

µα τοÜ àγγέλου. Kατόπιν ï διάκο-

νος φορÄ τά âπιµάνικα πού σφίγ-

γουν τόν καρπό τ΅ν χερι΅ν του καί

™™™™

TTAA  AAMMººIIAA

TTøøNN  IIEEPPEEøøNN

TTAA  AAMMººIIAA

TTøøNN  IIEEPPEEøøNN

çράριο

στιχάριο
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συµβολίζουν τά δηµιουργικά

χέρια τοÜ ΘεοÜ. ∆ανείζουµε

τά χέρια µας στόν Θεό καί

µέσα àπό τά χέρια µας λει-

τουργεÖ \EκεÖνος. Tά δέ κορδό-

νια µέ τά ïποÖα δένει τά

âπιµάνικα ε¨κονίζουν

τά σχοινιά µέ τά ïποÖα

öδεσαν τόν Kύριο. \Eπι-

µάνικα φοράει καί ï

îερέας, ï ïποÖος πάνω àπό τό στοιχάρι φορÄ τό
âπιτραχήλιο πού συµβολίζει τό βάρος καί τήν

εéθύνη πού φέρουν οî îερεÖς γιά τίς ψυχές ¬λων

µας. Oî ψυχές οî ïποÖες κρέµονται στό λαιµό τοÜ

îερέα εrναι τά κρόσια στό κάτω µέρος τοÜ âπι-

τραχηλίου. ^O καθένας µας βέβαια öχει τήν εéθύ-

νη του, àλλά καί ï îερέας àνα-

λαµβάνει τήν εéθύνη νά âργα-

στεÖ, νά πονέσει, νά ποιµάνει,

νά δώσει παράδειγµα στό ποί-

µνιό του. Kατόπιν âνδύεται ï

îερέας τήν ζώνη πού σηµαίνει

τήν συνεχή προσοχή, τήν

âγκράτεια πού πρέπει νά καλ-

λιεργήσουµε γιά νά ποιµάνου-

µε τίς ψυχές. \Eπίσης ™ ζώνη

φανερώνει τήν προθυµία καί

τήν ëτοιµότητά του. Φορώ-

ντας τήν ζώνη δείχνει âπίσης

τήν âµπιστούνη του στόν Θεό

πού τόν στηρίζει καί τόν âνι-

σχύει λέγοντας “εéλογητός ï

Θεός, ï περιζωννύων µε

δύναµιν καί öθετο ôµωµον

τήν ïδόν µου” (ôς εrναι δοξα-
σµένος ï Θεός πού µέ περι-
ζώνει µέ δύναµη κι öκανε
καθαρό τό δρόµο τÉς ζωÉς
µου). ‰Aν ï λειτουργός öχει

çφφίκιο, τότε φορÄ τό âπωνοµαζόµενο âπιγονά-
τιο πού εrναι σέ σχÉµα ρόµβου καί συµβολίζει

τήν πνευµατική ροµφαία καί τήν àκαταµάχητη

δύναµη τοÜ Λόγου τοÜ ΘεοÜ. Tό âπιγονάτιο

àντιπροσωπεύει τό λέντιο, τήν πετσέτα δηλαδή

πού χρησιµοποίησε ï Kύριος

γιά νά σκουπίσει τά

πόδια τ΅ν µαθητ΅ν

Tου. Kατά τόν ≠Aγιο

Συµεών Θεσσαλονί-

κης, τό âπιγονάτιο

παριστÄ “τήν νίκη

κατά τοÜ θανάτου,

τήν àφθαρσία τÉς

φύσεώς µας καί

τή µεγάλη δύνα-

µη τοÜ ΘεοÜ

âναντίον τÉς

τυραννίδος τοÜ

π ο ν η ρ ο Ü .

Tέλος ï îερέας

φορÄ τό φαι-
λόνιο, πού συµ-

βολίζει τήν àλήθεια πού

κυριαρχεÖ στά πάντα.  ∆ηλώνει τήν κόκκινη χλα-

µύδα πού öντυσαν τόν Xριστό στό Πραιτώριο

τοÜ Πιλάτου γιά νά Tόν âµπαίξουν. ≠Oπως ï

Xριστός βάδισε πρός τόν ΓογλοθÄ, öτσι καί ï

îερέας βαδίζοντας στά €χνη τοÜ XριστοÜ, συχνά

âµπαίζεται, àδικεÖται, σταυρώνεται. Tό φαιλόνιο

δέν öχει µανίκια, γιατί ï îερέας, ¬πως λέει ï

≠Aγιος KοσµÄς ï A¨τωλός, δέν πρέπει νά àνακα-

τεύεται µέ κοσµικά πράγµατα. 
(Âγ. Συµεών Θεσ. AΠANTA καί “Στοχασµοί στή θεία Λει-

τουργία” N.B.Γκογκόλ, I.M.Παρακλήτου) 

âπιγονάτιο

ζώνη

âπιτραχήλιο

φαιλόνιο

âπιµάνικα
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έ πνευµατική χαρά πανηγυρίσαµε

καί φέτος στίς 9 Nοεµβρίου τόν

προστάτη ≠Aγιό µας Nεκτάριο.

ΠλÉθος κόσµου κατέφθασε àπό τήν γύρω περιο-

χή, àλλά καί àπό τήν Πάτρα, τό \Aγρίνιο καί τήν

\Aθήνα. Πραγµατικά ï ≠Aγιος Nεκτάριος εrναι σέ

¬λους τόσο àγαπητός πού προσελκύει τούς

πιστούς καί σπεύδουν ¬που •πάρχει µοναστήρι

¦ âκκλησία του νά τόν τιµήσουν. ‰Eτσι λοιπόν

καί τό µοναστήρι µας âκείνη τήν εéλογηµένη

™µέρα τÉς ëορτÉς του, γέµισε àπό εéλαβεÖς προ-

σκυνητές, πού qρθαν γιά νά συνεορτάσουν µαζί

µας τόν προσφιλή τους ≠Aγιο. ≠Eναν ±γιο πού

¬που •πάρχει \Oρθοδοξία öχει χτιστεÖ καί ναός

του, ¬πως µαρτυροÜν τά δίπτυχα τÉς \Eκκλησίας

µας. Kαί αéτό εrναι ™ àδιάψευστη µαρτυρία, τό

πόσο λαοφιλής εrναι καί πόσο ¨διαίτερη σχέση

öχει αéτός ï συγκεκριµένος ≠Aγιος µέ τήν κάθε

ψυχούλα. ≠Oλοι οî ≠Aγιοι εrναι µεγάλοι κι öχουν

τιµηθεÖ àπό τόν Θεό γιά τήν βιοτή τους, µέ τήν

ïποία ξεχώρισαν. ^O ≠Aγιος Nεκτάριος, âν΅ στήν

âπίγεια ζωή του δέν öδειξε τά µεγάλα καί θαυµα-

στά πού µεγάλοι ≠Aγιοι τÉς \Eκκλησίας µας καί

µάρτυρες βίωσαν, àλλά ¬µως ¬πως φαίνεται, στά

µάτια τοÜ ΘεοÜ ™ àνεξάντλητη •ποµονή του καί

™ ôκρα του ταπείνωση πού δέχθηκε ¬λες τίς δοκι-

µασίες µέ σιωπή καί προσευχή τόν κατέστησαν

στίς συνειδήσεις ¬λων µας ¨σάξιο τ΅ν µεγάλων

πατέρων καί àσκητ΅ν. \Iδιαίτερα âµεÖς, πού

καθηµερινά ζοÜµε •πό τήν σκέπη του καί α¨σθα-

νόµαστε τήν ôπειρη εéλογία του, âκείνη ™ µέρα

τÉς πανηγύρεώς του qταν ¨διαίτερα συγκινητική

MMMM

^̂HH  ··ÓÓ‹‹ÁÁ˘̆ÚÚÈÈ˜̃  ÙÙÔÔÜÜ  ^̂AAÁÁ››ÔÔ˘̆

NNEEKKTTAAPPIIOOYY
KAI MIA £EPMH ¶APAK§H™I™
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καί γέµισε τίς καρδιές µας γι\ ôλλη µιά φορά εéγνωµοσύ-

νη καί àγάπη γιά τόν σεπτό προστάτη µας. 

Στήν πανήγυρη χοροστάτησε ï Γέροντάς µας π.

Nεκτάριος Mουλατσιώτης, âν΅ τίµησαν τόν ≠Aγιο Nεκτά-

ριο καί οî νοµαρχιακές καί δηµοτικές àρχές τοÜ τόπου

µας.

≠Oλοι χάρηκαν πού âπιτέλους γιά πρώτη φορά ™ \Eκκλησία τοÜ Âγίου qταν ζεστή, àφοÜ µέ
τή βοήθειά του, λειτούργησε γιά πρώτη φορά ™ θέρµανση, ™ ïποία εrναι öργο ¬λων σας καί
µÄς συγκινήσατε γιά τήν ôµεση àνταπόκρισή σας. Γιά ¬λους σας âκείνη τήν ™µέρα εéχηθή-
καµε µέσα àπό τήν καρδιά µας νά βρεÖτε αéτή τή ζεστασιά πού µέ τήν àγάπη σας δώσα-
τε, στήν àγκαλιά τοÜ Âγίου µας πού περιχαρής θά σÄς συναντήσει στήν πόρτα τοÜ Παρα-
δείσου. Ξέρουµε ¬τι καί αéτή ™ καινούργια àνάγκη πού öχει προκύψει χάρις σέ âσÄς καί
αéτή θά βρεÖ τήν •λοποίησή της. ΣÄς παρακαλοÜµε λοιπόν νά µÄς βοηθήσετε àπό âδ΅ καί
στό ëξÉς νά προχωρήσουµε τήν µαρµαρόστρωση στό δάπεδο τοÜ ναοÜ. ‰Aς βάλουµε âµεÖς τό
λιθαράκι µας καί ï τόσο µεγάλος καί θαυµατουργός ≠Aγιός µας θά κάνει τά •πόλοιπα œστε
σύν Θε΅ τοÜ χρόνου µαζί µέ τήν θέρµανση νά öχουµε âπιτέλους µετά àπό τόσα χρόνια µαρ-
µαροστρωµένο τό Nαό τοÜ θαυµατουργοÜ Âγίου Nεκταρίου πού ε€θε ¬λους νά σκέπει καί νά
προστατεύει πάντοτε. 

ΣÄς εéχαριστοÜµε âκ τ΅ν προτέρων γιά τήν àγάπη σας, τήν κατανόησή σας καί τήν
συµπαράστασή σας. Πιστεύουµε στήν βοήθεια τοÜ ΘεοÜ καί τοÜ Âγίου µας Nεκταρίου 

καί âλπίζουµε στήν δική σας... 
Mέ àγάπη καί εéχές   

^H ^Hγουµένη

† Mόνικα Mοναχή
καί οî σύν âµοί âν Xριστ΅ àδελφές

MIA £EPMH ¶APAK§H™I™



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

N
O

E
M

B
PI

O
Σ 

- ∆
E

K
E

M
B

PI
O

Σ
20

06

16

�O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...

^̂OO  ≠≠AAÁÁÈÈÔÔ˜̃

KKPPOO™™TTAANN¢¢HH™™

ÙÙÉÉ˜̃IIøøAANNNNHH™™øøAANNNNHH™™
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\Iβάν ‰Iλιτς Σέρκιεφ γεννή-
θηκε στίς 19 \Oκτωβρίου 1829

στή Σούρα, µικρό χωριό στήν
âπαρχία τοÜ \Aρχαγγέλου, στό Pωσι-

κό ‰Aπω BορρÄ, àπό γονεÖς φτωχούς. ^O
πατέρας του qταν νεωκόρος καί τοÜ âµφύσησε
τήν àγάπη γιά τήν \Eκκλησία, τίς \Aκολουθίες
καί τήν προσευχή· τόν δίδαξε âπίσης νά µή
ζητÄ καταφύγιο καί παρηγοριά γιά τίς δοκι-
µασίες του παρά µόνον στόν Θεό. Στό σχο-
λεÖο, ï µικρός \Iβάν δυσκολευόταν πολύ νά
µάθει γράµµατα· ï Θεός ¬µως ôκουσε τίς

παρακλήσεις του καί âν µι÷Ä νυκτFÉ τόν àπάλ-
λαξε àπό τήν νωθρότητα τοÜ πνεύµατος· ï
\Iωάννης öγινε τόσο λαµπρός µαθητής œστε
κέρδισε •ποτροφία γιά νά συνεχίσει τίς σπου-
δές του στήν Θεολογική Σχολή τÉς Âγίας
Πετρούπολης. ^Ως σπουδαστής, âνδιαφερόταν
γιά ¬λες τίς âπιστÉµες, µελετοÜσε πολύ, àλλά
àναζητοÜσε πάνω àπ\ ¬λα τήν προσευχή καί
τήν δοξολογία τοÜ Kυρίου σέ µοναχικούς
περιπάτους στή φύση. ≠Oταν πέθανε ï πατέ-
ρας του ï \Iωάννης àναγκάστηκε παράλληλα
µέ τίς σπουδές του νά âργάζεται ½ς γραµµατέ-

ας, œστε νά συµβάλλει στίς
àνάγκες τÉς ο¨κογενείας του.
∆οκιµάστηκε σκληρά àπό
κάθε λογÉς δεινά καί àπό
τόν πειρασµό τÉς àποθάρ-
ρυνσης καί àγωνιζόταν
διαρκ΅ς προσευχόµενος,
ζητώντας àπό τόν Θεό τήν
χάρη τÉς πίστεως καί τÉς
χαρÄς. ^H θλίψη, öλεγε, εrναι
àποστασία καί θάνατος τÉς
καρδιÄς. ^O \Iωάννης θεω-
ροÜσε κάθε γεγονός τÉς ζωÉς
του ½ς σηµεÖο âκ ΘεοÜ καί γι\
αéτό, µετά àπό àποκαλυπτι-
κό âνύπνιο δέχθηκε νά νυµ-
φευθεÖ τήν θυγατέρα τοÜ
πρωθιερέα τοÜ KαθεδρικοÜ
NαοÜ τÉς Kροστάνδης, âγκα-
ταλείποντας τά ùνειρα γιά
îεραποστολικές περιοδεÖες
στή µακρυνή Kίνα, γιά νά
γίνει îεραπόστολος στήν €δια
του τήν πατρίδα, στό ναύ-
σταθµο αéτό, κοντά στήν
πρωτεύουσα πού συγκέ-
ντρωνε ¬λη τήν àθλιότητα,
τήν κοινωνική àδικία καί τήν
äθική κατάπτωση µιÄς κοι-
νωνίας πού βρισκόταν στό
χεÖλος τÉς καταστροφÉς. 

Tήν ™µέρα τοÜ γάµου

O
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του, εrπε στήν γυναÖκα του: “Λίζα,
εéτυχισµένες ο¨κογένειες •πάρχουν
πολλές. ‰Aς θέσουµε τούς ëαυτούς
µας στήν •πηρεσία τοÜ ΘεοÜ”. Kαί
µέχρι τέλους τÉς ζωÉς τους, φύλα-
ξαν τέλεια παρθενία, àποκαλώντας

“àδελφό” ¦ “àδελφή” ï ≤νας τόν
ôλλο. Xειροτονήθηκε στίς 12 Nοεµ-
βρίου 1855 καί ï π. \Iωάννης θεµε-
λίωσε τήν îερατική του διακονία
στήν âνδελεχÉ µελέτη τ΅ν îερ΅ν

Γραφ΅ν, καί κυρίως στήν τέλεση
τÉς Θείας Λειτουργίας. “^H Θεία
Λειτουργία εrναι àληθ΅ς ™ οéράνια
τελετή âπί γÉς, κατά τήν διάρκεια
τÉς ïποίας, ï ‰Iδιος ï Θεός, µέ
τρόπο ¨διαίτερο, ôµεσο καί âγγύτα-

το, παρουσιάζεται καί σκηνώνει âν
µέσω τ΅ν àνθρώπων, ùντας ï
‰Iδιος âκεÖνος ï àόρατος ^Iερουρ-
γός ï προσφέρων καί προσφερόµε-
νος. ∆έν •πάρχει τίποτα πλέον
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µεγαλει΅δες, πλέον îερό, πλέον •ψηλό, πλέον
ζωοποιό àπό τήν Θεία Λειτουργία”, γράφει
στό ™µερολόγιό του “™ âν Xριστ΅ ζωή µου”.
Γιά τόν \Iωάννη, ¬λες οî âνέργειες τοÜ πρεσβυ-
τέρου, συµπεριλαµβανοµένης τÉς ποιµαντικÉς
στοργÉς γιά τό ποίµνιο, àποτελοÜν προέκταση
τοÜ µυστηρίου τÉς Θείας Λειτουργίας, τÉς
îερατείας τοÜ XριστοÜ πού âνεργεÖ τήν σωτη-
ρία καί τόν καθαγιασµό τ΅ν àνθρώπων στήν
\Eκκλησία. ^O îερέας εrναι ζ΅σα ε¨κόνα Xρι-
στοÜ, καί γι\ αéτό, ¦δη àπό τήν àρχή τÉς îερω-
σύνης του, ï π. \Iωάννης àφοσιώθηκε στό νά
φέρνει τήν φωτεινή καί ζωοποιό παρουσία τοÜ
φιλάνθρωπου XριστοÜ στίς πιό âξαθλιωµένες
καί κακόφηµες συνοικίες. Πήγαινε στά σπίτια,
öπαιρνε τά παιδιά στήν àγκαλιά του καί µέ τά
λεγόµενά του, πού σφραγίζονταν àπό àσυνή-
θιστη πραότητα καί στοργή, βοηθοÜσε τούς
γονεÖς νά µεταστραφοÜν. Φρόντιζε τούς àρρώ-
στους µεταµορφώνοντας τήν “κλίνη τοÜ
πόνου σέ κλίνη εéτυχίας µέ τήν παραµυθία τÉς
πίστεως”, öδινε âλεηµοσύνη ¬,τι εrχε καί δέν
εrχε, καί συχνά âπέστρεφε στήν ο¨κία του
δίχως •ποδήµατα ¦ πανωφόρι. Πήγαινε
παντοÜ, ùχι γιά νά κρίνει, àλλά γιά νά προ-
σευχηθεÖ καί νά µεταφέρει τήν παρουσία τοÜ
XριστοÜ. Mέ τό πνεÜµα διαρκ΅ς προσηλωµέ-
νο στόν Θεό, διέσχιζε τό πλÉθος πού πάντα
συγκεντρωνόταν στό διάβα του καί ¬πως ï
≥λιος διαχέει τό φ΅ς, ï π. \Iωάννης διέχεε
γύρω του τήν εéωδία XριστοÜ καί τήν φιλευ-
σπλαγχνία, εéλογώντας, προσευχόµενος, προ-
σφέροντας àµέσως µέ τό àριστερό χέρι ¬,τι
δεχόταν στό δεξί. ^H διαγωγή του σύντοµα τόν
öκανε στόχο κατηγορι΅ν καί συκοφαντι΅ν
àπό ¬λες τίς πλευρές. Kατηγορήθηκε ¬τι öχασε
τά λογικά του, àλλά âκεÖνος συνέχιζε παρ\ ¬λα
αéτά τό öργο του, χαρούµενος πού ταλαιπω-
ροÜνταν öτσι γιά τήν àγάπη τοÜ XριστοÜ.
Παρά τίς àναρίθµητες δυσκολίες, κατόρθωσε
χάρις στίς ¬λο καί µεγαλύτερες δωρεές, νά
îδρύσει τόν “Orκο \Eργασίας”, τεράστιο
φιλανθρωπικό συγκρότηµα πού àποτε-
λοÜνταν àπό ναό, σχολεÖα, νοσοκοµεÖα, âργα-

στήρια, ¬που χιλιάδες κάτοικοι τÉς πόλης
λάµβαναν ùχι µόνον •λική βοήθεια, àλλά
ξαναέβρισκαν τήν àξιοπρέπειά τους µέσω τÉς
âκπαίδευσης καί τÉς συµµετοχÉς τους στήν
âκκλησιαστική ζωή. \Eπί τριάντα δύο χρόνια,
παράλληλα µέ τό ποιµαντικό öργο του, δίδα-
σκε καί στό σχολεÖο. \Aντί τÉς συσσώρευσης
τ΅ν γνώσεων, προέκρινε τήν âκπαίδευση τÉς
καρδιÄς καί προετοίµαζε τούς µαθητές νά
δεχθοÜν τήν χάρη τοÜ ΘεοÜ, âµφυσώντας τους
τήν α€σθηση τÉς ½ραιότητος τοÜ σύµπαντος
καί τόν σεβασµό πρός τόν  ôνθρωπο ½ς
ε¨κόνας ΘεοÜ. 

Tά χρόνια περνοÜσαν καί ™ àγάπη τοÜ π.
\Iωάννη γιά τούς àνθρώπους ïλοένα καί µεγά-
λωνε, ¬πως µεγάλωνε ™ φήµη του καί êπλωνό-
ταν πέρα àπό τά ¬ρια τÉς πόλεως Kροστάν-
δης. “^O îερέας πρέπει νά συµπονÄ ¬λον τόν
κόσµο· πρέπει νά καθίσταται τά πάντα τοÖς
πÄσι”, öλεγε. Kαί ï Kύριος öδωσε στήν προ-
σευχή του âξαιρετική δύναµη γιά τήν θεραπεία
τοÜ σώµατος, γιά τήν παραµυθία, καί τήν
µεταστροφή τ΅ν ψυχ΅ν, δείχνοντάς του µέ
αéτόν τόν τρόπο ποιά qταν ™ àποστολή του:
νά καταστεÖ ζωντανός στÜλος προσευχÉς καί
δεήσεων γιά ¬λον τόν κόσµο, νά γίνει ï “ποι-
µήν πάσης Pωσίας”. \Aργότερα στήν ζωή του
öγινε µιά àλλαγή στήν κοινωνία του µέ τούς
àνθρώπους· δέν qταν τόσο âκεÖνος πού öσπευ-
δε νά πάει νά συναντήσει τούς δεινοπα-
θοÜντες, ¬σο ï φιλόχριστος ρωσικός λαός πού
προσέτρεχε σ\ âκεÖνον. Kατά χιλιάδες öφθαναν
κάθε µέρα στήν Kροστάνδη γιά νά λάβουν
συµβουλές καί βοήθεια, γιά νά τοÜ ζητήσουν
νά προσευχηθεÖ γιά âκείνους ¦ êπλ΅ς γιά νά
τόν δοÜν. Tό ταχυδροµεÖο àναγκάστηκε νά
àνοίξει ε¨δική •πηρεσία γιά νά διανέµει τόν
ùγκο τ΅ν γραµµάτων, τηλεγραφηµάτων, καί
âµβασµάτων πού öφθαναν καθηµερινά γιά τόν
π. \Iωάννη. Mέ τά χρήµατα αéτά, ï ≠Aγιος πρό-
σφερε συσσίτιο σέ περισσότερους àπό χίλιους
àπόρους καί ¥δρυσε πολλούς ναούς καί µονα-
στήρια. 

ΞυπνοÜσε στίς 3 τό πρωΐ καί πήγαινε στήν
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âκκλησία, πού qταν ¦δη γεµάτη κόσµο γιά τόν
ùρθρο. Tήν œρα τÉς προσκοµιδÉς öφερναν τά
πρόσφορα σέ πελώρια πανέρια, µαζί µέ àτε-
λείωτους καταλόγους çνοµάτων. ^O π. \Iωάν-
νης τά öπαιρνε στά χέρια του καί àνέπεµπε
διάπυρο προσευχή πρός τόν Kύριο ½σάν νά
µεσίτευε γιά κάθε ≤ναν χωριστά. ∆έος σέ κατα-
λάµβανε ¬ταν τόν öβλεπες νά τελεÖ τήν Θεία
Λειτουργία· στεκόταν âνώπιον τÉς Âγίας Tρα-
πέζης ½σάν νά βρισκόταν âνώπιον τοÜ θρό-
νους τÉς δόξης τοÜ ΘεοÜ, πρόφερε τίς εéχές µέ
τρόπο πού συγκινοÜσε καί τούς πιό σκληρό-
καρδους, καί ¬ταν µετελάµβανε τό πρόσωπό
του λουζόταν àπό δάκρυα. “Πεθαίνω ¬ταν δέν
τελ΅ τήν Θεία Λειτουργία”, öλεγε. Στά φλογε-
ρά του κηρύγµατα παρότρυνε τούς χριστια-
νούς νά κοινωνοÜν συχνά, διότι τήν âποχή
âκείνη πολλοί àρκοÜνταν νά κοινωνοÜν µιά
φορά τόν χρόνο. Kαθώς qταν àδύνατο νά âξα-

γορεύσει τήν âξοµολόγηση τοÜ καθενός χωρι-
στά, οî πιστοί ξαναέβρισκαν αéθόρµητα τήν
àρχαία συνήθεια τÉς δηµόσιας âξοµολόγησης.
MετανοοÜντες καί θρηνοÜντες, âξοµολο-
γοÜνταν ¬λα τους τά êµαρτήµατα âνώπιον
τ΅ν àδελφ΅ν, πρίν πÄνε νά àντλήσουν νέα
ζωή àπό τήν Πηγή τÉς XαρÄς. Tόσο µέ τά
λόγια του ¬σο καί µέ τήν διαγωγή του, ï π.
\Iωάννης εrχε λάβει τό χάρισµα νά µπορεÖ νά
µεταδίδει τήν α€σθησή του γιά τήν παρουσία
τοÜ XριστοÜ: “^O Xριστός εrναι ™ àναπνοή
µου, πιό πολύ καί àπό τόν àέρα, κάθε
στιγµή τÉς ζωÉς µου. Erναι τό φ΅ς µου
πάνω àπό κάθε ôλλο φ΅ς, ™ τροφή καί ™
πόσις µου, ™ öνδυσή µου, ™ εéωδία µου, ™
πραότης, ï πατέρας καί ™ µητέρα µου,
τόπος πιό στέρεος àπό τήν γÉ, πού τίποτε
δέν µπορεÖ νά κλονίσει καί µέ βαστάζει”.
Mετά τήν λειτουργία πού τελείωνε κατά τό
µεσηµέρι, περνοÜσε τήν •πόλοιπη µέρα του
δεχόµενος α¨τήµατα γιά προσευχές, âπισκε-
πτόµενος τά îδρύµατά του, âµπνέοντας πίστη,
âλπίδα καί χαρά στούς àπελπισµένους, καί
γυρνοÜσε στήν ο¨κία του πολύ àργά τό βράδυ.
Παρά τό πλÉθος τ΅ν δραστηριοτήτων του, τό
πνεÜµα του δέν περιεσπÄτο ποτέ àπό τήν προ-
σευχή, διότι öχοντας γίνει κατά χάριν θεός,
¬λα τά λόγια καί τά öργα του qσαν προσευχές
πλήρεις θείας âνεργείας. 

Πρός τά τέλη τοÜ βίου του δοκιµάστηκε
σκληρά àπό àρρώστεια τήν ïποία •πέµεινε µέ
πραότητα, •ποµονή καί εéχαριστία. ΠροεÖπε
τήν ™µέρα τÉς âκδηµίας του καί âκοιµήθη âν
Kυρίω στίς 20 ∆εκεµβρίου 1908, περιβεβληµέ-
νος τήν τιµή καί τήν εéλάβεια ¬λου τοÜ ρωσι-
κοÜ λαοÜ, àπό τούς πιό ταπεινούς µέχρι τήν
αéτοκρατορική ο¨κογένεια. Σταλείς àπό τόν
Θεό ½ς προφήτης, ï π. \Iωάννης τÉς Kροστάν-
δης κατέστη àφετηρία τÉς πνευµατικÉς àφύ-
πνισης τοÜ ρωσικοÜ λαοÜ στίς παραµονές τÉς
âπανάστασης καί κατέδειξε τί πρέπει νά εrναι
ï çρθόδοξος îερέας: öφορος καί ο¨κονόµος
τÉς θείας φιλευσπλαγχνίας µεταξύ τ΅ν
àνθρώπων. (NEOΣ ΣYNAΞAPIΣTHΣ THΣ OPΘO∆OΞOY

EKKΛHΣIAΣ, ∆EKEMBPIOΣ, âκδόσεις ‰Iνδικτος.)

�O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...
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≠Oσοι δέν öχετε διαβάσει àκόµα τή βιογραφία τοÜ Âγίου \Iωάννη Mαξίµοβιτς σÄς προτεί-

νουµε νά τήν àναζητήσετε στά χριστιανικά βιβλιοπωλεÖα γιά νά γνωρίσετε τή µεγάλη

µορφή ëνός νέου Âγίου τ΅ν καιρ΅ν µας.

^O θαυµατουργός

TTOO  BBIIBB§§IIOO  TTOO  KKAA§§YYTTEEPPOO  ¢¢øøPPOO
°°IIAA  TTII™™  °°IIOOPPTTEE™™

MMAA••IIMMOOBBIITT™™

IIøøAANNNNHH™™AA°°IIOO™™

IIEEPPEE™™  AAKKOO§§OOYY££IIEE™™  

AA°°IIOOYY  IIøøAANNNNHH  MMAA••IIMMOOBBIITT™™  

(‰Oρθρος, ^Eσπερινός, Παράκληση)

ποίηµα ∆ρος Xαραλάµπους Mπούσια

\Eκδόσαµε τίς IEPEΣ AKOΛOYΘIEΣ τοÜ νεο-

φανοÜς καί θαυµατουργοÜ Âγίου \Iωάννη Mαξί-

µοβιτς πού συνέγραψε ï µεγάλος •µνογράφος τÉς

τ΅ν \Aλεξανδρέων \Eκκλησίας ∆ρ. Xαράλαµπος
Mπούσιας. 

^O ≠Aγιος \Iωάννης συνεχ΅ς θαυµατουργεÖ καί

¬σοι πιστοί τόν εéλαβοÜνται µποροÜν νά προµη-

θευτοÜν τίς îερές àκολουθίες γιά νά τόν âπικα-

λοÜνται.     

NEA EK¢O™H

� �
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rναι γνωστή σέ ¬λους τούς ≠Eλλη-

νες ™ Μονή τοÜ Α̂γίου Νεκταρίου

στήν Α€γινα. Πρόκειται γιά τό

µοναστήρι πού ¥δρυσε ï "≠Aγιος

τοÜ α¨΅να µας" µέ δέκα νέες πού

τόν àκολούθησαν àπό τήν \Αθήνα.

\Ανάµεσα σ\ αéτές ξεχώριζε ™ Χρυσάνθη Στρογ-

γυλοÜ µιά τυφλή κρητικοπούλα. 

Γεννήθηκε τό 1867 στά Χανιά τÉς Κρήτης,

¬ταν öβραζε ™ κρητική âπανάσταση γιά τήν àπαλ-

λαγή àπό τόν τουρκικό ζυγό. Σέ ™λικία 9 µην΅ν

öχασε τό φ΅ς της àπό µηνιγγίτιδα. Οî γονεÖς της

Νικόλαος καί Μαρία, εéσεβεÖς ôνθρωποι τήν

φώτισαν µέ τό χριστιανικό φ΅ς. ‰Eτσι ¬ταν ™

τυφλή Χρυσάνθη qρθε στήν \Αθήνα, φιλοξενήθη-

κε àπό εéσεβεÖς ο¨κογένειες καί χάρη στήν πνευ-

µατική της καλλιέργεια àγαπήθηκε àπ΄ ¬λους.

Πήγαινε τακτικά στήν \Εκκλησία, στούς Ταξιάρ-

�MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

ìì  ÙÙ˘̆ÊÊÏÏ‹‹••EENNHH••EENNHH
^̂HH  ÚÚÒÒÙÙËË  ^̂HHÁÁÔÔ˘̆ÌÌ¤¤ÓÓËË  ÛÛÙÙfifi  ÌÌÔÔÓÓ··ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈ  ÙÙÔÔÜÜ  ^̂AAÁÁ››ÔÔ˘̆ NNÂÂÎÎÙÙ··ÚÚ››ÔÔ˘̆  ÛÛÙÙ‹‹ÓÓ  AAúúÁÁÈÈÓÓ··

ìì  °°ÂÂÚÚfifiÓÓÙÙÈÈÛÛÛÛ··

EEEE



χες, στό Πολύγωνο. ΦοροÜσε καλογερικά. \ΕκεÖ

τή συναντοÜσε ™ Α¨κατερίνα Ματθοπούλου,

εéσεβής καί εûπορη. oHταν νύφη τοÜ π. Εéσεβί-

ου Ματθόπουλου. \ΕκεÖ σύχναζε ™ εéσεβής κόρη

¬που καί âγνώρισε τόν ≠Aγιο Νεκτάριο, πού εrχε

âπισκεφθεÖ τό σπίτι τÉς κ. Ματθοπούλου µετά

àπό ≤να µνηµόσυνο. \Από τότε ™ κ. Χρυσάνθη µέ

µιά ïµάδα καλ΅ν κοριτσι΅ν εrχαν γιά πνευµα-

τικό τους πατέρα τόν ≠Aγιο Νεκτάριο. Οî πνευ-

µατικές συναντήσεις αéτές γίνονταν στό σπίτι

τÉς νύφης τοÜ π. Εéσεβίου Ματθόπουλου. Τίς

àφοσιωµένες αéτές καρδιές τίς πυρπολοÜσε ï

πόθος τÉς ïλοκληρωτικÉς  àφιερώσεως στόν

Θεό. Tό 1904 ï ≠Aγ. Νεκτάριος διάλεξε ≤να

µέρος στή θέση Ξάντος στήν Α€γινα ¬που

•πÉρχε ôλλοτε ™ Μονή τÉς Ζωοδόχου ΠηγÉς.

\ΕκεÖ àποφάσισαν νά µείνουν ï ≠Aγιος µέ τίς 10

νέες. 

Mέ τήν πνευµατική διαύγεια πού διέκρινε

τόν ≠Aγιο, ¬ρισε γιά ™γουµένη τήν τυφλή Χρυ-

σάνθη πού µετονοµάστηκε Ξένη µοναχή.

^Yπάρχουν προφορικές µαρτυρίες πιστ΅ν
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Α¨γινητ΅ν, ¬που καταδεικνύεται ï θαυµαστός

βίος, τό προφητικό καί προορατικό χάρισµα τÉς

γερόντισσας, ¬πως καί ™ âκ µέρους τ΅ν συµµονα-

ζουσ΅ν της βαθειά âµπιστοσύνη καί àφοσίωση ½ς

πρός τήν ïσία. Οî âνθυµήσεις πού öχουν διασωθεÖ

εrναι àπολύτως χαρακτηριστικές, παραθέτουµε

âνδεικτικά ïρισµένες àπό αéτές:

"oHταν ™ πρώτη ™γουµένη τοÜ Μοναστηρίου-

öλεγε ™ Εéαγγελία Μπέση. Âγία γυναίκα. oHταν

προικισµένη µέ πολλές àρετές. \Εφάρµοζε κατά

γράµµα τίς συµβουλές τοÜ Σεβασµιωτάτου καί

βοηθοÜσε καί τίς àδελφές νά τίς âφαρµόσουν καί

αéτές. Tήν σέβονταν ¬λες. Εrχε καί θαυµάσιο ποι-

ητικό τάλαντο. oHταν θρησκευτική ποιήτρια.

‰Eγραφε ≈µνους στό Χριστό, στήν Παναγία, στούς

Α̂γίους. ^Υπέροχη ψυχή. ‰Aνθρωπος τοÜ ΘεοÜ".

ΠαρεµφερεÖς εrναι καί οî âνθυµήσεις τοÜ Σωτηρί-

ου Ο¨κονόµου, µαθητοÜ τοÜ Α̂γίου Νεκταρίου στή

Ριζάρειο Σχολή, διηγεÖται µέ öµφαση: “Α̂γία ψυχή!

Μάλιστα àπορ΅ π΅ς δέν τήν àνακήρυξαν καί

αéτήν êγία". ^H Πετρούλα Βότση – Γιαννακοπού-

λου àφηγήθηκε προσωπική της âµπειρία: “ oHταν

±γιος ôνθρωπος! Χαριτωµένος. Εrχε καί χάρισµα

προορατικό. \Εκεί πού εrναι σήµερα τό âξοµολο-

γητήριο, qταν παλιά πορτίτσα µισή, µισή πάνω

µισή κάτω.

-Καληµέρα Γερόντισσα, τÉς öλεγα.- Καλ΅ς

τήν Πετρούλα, àποκρινόταν καλοσυνάτα. ≠Oποιος

καί ôν τήν πλησίαζε, δίχως φυσικά νά βλέπει, οûτε

µιά àκτίνα φ΅ς, âπικοινωνοÜσε µαζί του σάν νά

öβλεπε κανονικά. Λέτε καί δέν qταν τυφλή. Εrχε

χάρισµα…". \Ιδιαιτέρως σηµαντική εrναι καί ™

µαρτυρία τÉς àνηψιÄς της, Μαρίας ΣτρογγυλοÜ:

“≠Oταν προσευχόταν, νόµιζες πώς δέν πατοÜσε

στή γÉ! ≠Oτι βρισκόταν στόν οéρανό!"

^Η Α¨γινήτισσα µοναχή Νεκταρία öλεγε γι\

αéτή: " oHταν êγία γυναίκα! Εéωδιάζουν τά çστÄ

της! Πολλά βράδια στό àπόδειπνο- àφοÜ εrχε κοι-

µηθεÖ ï ≠Aγιος – öβλεπε ≤να Γεροντάκι µέ τό σκου-

φάκι του τό µαÜρο καί περιφερόταν γύρω- γύρω,

τήν œρα τÉς àκολουθίας. ∆έν öβλεπε καθόλου.

\Αλλά τά πάντα "öβλεπε". ≠Oταν öµπαινε στό ναό

öλεγε:- Γιατί παιδιά µου öχουν σκόνη οî Ε¨κόνες

αéτές; Μιά µέρα µοÜ εrπε: - Γιατί Ζηνοβία φορÄς

τόσο κοντό φουστανάκι, àφοÜ θά γίνεις µοναχή;"   
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Tόν ≠Aγιο τόν ξενύχτησαν πολλοί στό Μονα-

στήρι. ̂ H Γερόντισσα Ξένη γύριζε γύρω – γύρω καί

παρηγοροÜσε τόν κόσµο πού öκλαιγε. Tό àπόγευ-

µα πρίν κοιµηθεÖ ï ∆εσπότης, οî καλόγριες πÉραν

τηλεγράφηµα πού öλεγε ¬τι πάει καλύτερα στό

\Αρεταίειο. Χάρηκαν. ^H Ξένη ¬µως δέν χάρηκε.

Tόν εrχε δεÖ στήν αéλή τοÜ ΜοναστηριοÜ καί τÉς

εrπε: -oHρθα νά σÄς χαιρετίσω. \Aναχωρ΅! ≠Yστε-

ρα àπό λίγη œρα µάθαµε τά µαντάτα. ̂ O ∆εσπότης

κοιµήθηκε.

Στίς ëκατόν τριάντα ≤ξι σωζόµενες âπιστολές

τοÜ êγίου Νεκταρίου, οî ëκατόν δέκα περίπου

àποστέλλονται πρός τήν “ïσιωτάτην âν Κυρίω

àγαπητήν ïσίαν Ξένην”. ^H ïσία παρά τήν àσθενι-

κήν της κράση âβίαζε τόσον ëαυτήν προσευχοµένη

καί νηστεύουσα, œστε ï €διος ï ≠Aγιος νά α¨σθά-

νεται τήν àνάγκη νά τÉς •πενθυµίζει ¬τι δέν πρέ-

πει νά âκθέτει τήν •γεία της σέ κίνδυνο. ‰Aλλοτε

πάλι, τÉς öγραφε “νά çλιγοστεύση τά κοµβοσχοί-

νια". \Εκείνη, βεβαίως, πειθαρχοÜσε, διότι qτο

ôνθρωπος •πακοÉς, âγνώριζε, âξ΄ ôλλου, καλ΅ς τί

θά àπαντοÜσε ï ≠Aγιος ¬ταν ïποιαδήποτε µοναχή

παρήκουε τίς νουθεσίες του: "Φυλάξατε τάς συν-

θήκας τοÜ êγίου σχήµατος καί τούς νόµους Του".

^H €δια εrχε µεγάλη εéαισθησία καί φόβο ΘεοÜ

προκειµένου νά κοινωνήσει τ΅ν \Αχράντων

Μυστηρίων, ποτέ δέν µεταλάµβανε ôν δέν öπαιρνε

τήν εéλογία τοÜ êγίου. Εrχε βαθειά ταπείνωση.

\AρκεÖ νά µνηµονευθεÖ ¬τι ¬ταν τÉς öδιναν και-

νούργιο ράσο δέν âπιθυµοÜσε νά τό φοράει και-

νούργιο, γι\ αéτό öκοβε ïρισµένα τεµάχια καί

τοποθετοÜσε στή θέση του µπαλώµατα, œστε νά

φαίνεται παλαιό. Εrχε διαυγή διάκριση καί θεάρε-

στη •ποµονή. ^O ≠Aγιος Νεκτάριος, πεπεισµένος

διά τήν πνευµατική της σοφία καί σύνεση, τÉς

öγραφε νά γνωρίσει τίς àδελφές "¬τι çφείλουσιν

±πασαι νά âξαγορεύονται τούς λογισµούς των ε¨ς

αéτήν", ôλλοτε πάλι, τÉς öγραφε: "âπιθυµ΅ οéδε-

µία τ΅ν àδελφ΅ν πλήν σοÜ νά διατάσση".

\Ασκούµενη καί êγιαζοµένη τοιουτοτρόπως,

κατέστη öµπειρος ε¨ς τούς ¬ρους τοÜ µοναχικοÜ

πολιτεύµατος. Αéτό φαίνεται καί àπό µία âπιστο-

λή τοÜ êγίου, ï ïποÖος τÉς öγραφε γιά µία àδερφή:

“^Yποµιµνήσκω αéτÉ τούς ¬ρους τοÜ µοναχικοÜ

πολιτεύµατος. Πρ΅τον: Αéταπάρνησις. Ταύτης

öπεται ™ âκκοπή τοÜ θελήµατος καί ™ •ποταγή.

∆εύτερον: ^Υποµονή καί ταπείνωσις καί τά παρε-

πόµενα ταÖς àρεταÖς ταύταις. Kαί τρίτον: Προσο-

χή καί διάκρισις" καί âν συνεχεία τÉς παραγγέλει:

"Περί αéτ΅ν καί περί τ΅ν λοιπ΅ν τοÜ πολιτεύµα-

τος ùρων νά τήν διδάξεις σύ". ^H θεία ™γουµένη

Ξένη- öχουσα •πόψη της τό "™ βασιλεία τ΅ν

οéραν΅ν βιάζεται καί βιασταί êρπάζουσιν αéτήν"

– âβίαζε τόν ëαυτόν της (¬πως τήν καθοδηγοÜσε ï

≠Aγιος) µετά συνέσεως âν πάσι", "œστε ™ πίστις, ™

âλπίς καί ™ àγάπη πρός τόν Θεόν öβαινον καθ΄

ëκάστην τελειούµεναι". ‰Aκουσε τά λόγια τοÜ

ΘεοÜ καί τήν διδασκαλία τοÜ êγίου πατέρα της.

\Αγωνιζόταν νά δουλεύει γιά τό Θεό καί νά öχει τό

νοÜ της στό Θεό, καί αéτά προσπαθοÜσε νά

âµπνεύσει καί στίς ψυχές τ΅ν µοναζουσ΅ν τÉς

àδελφότητος, συνιστ΅ντας σέ αéτές τήν προσευχή

καί τήν προσοχή. Μάλιστα, γιά νά µήν τό ξεχνοÜν

τίς παρακινοÜσε κάθε µέρα νά γράφουν στήν

παλάµη τους προσοχή καί προσευχή. \Επαναπαυ-

όµενος ï ≠Aγιος àπό τήν êγιότητά της, τÉς öδωσε

âντολή νά σταυρώσει µέ ≠Aγιο λείψανο µιά àδερ-

φή. Στη σκέψη της καί στή γνώµη της, ï ≠Aγιος

öδινε πολύ σηµασία, γι΄ αéτό τÉς àνέθεσε âν λευκ΅

καί κατά τήν κρίση της τό πρόγραµµα τÉς ΜονÉς.

\Ακόµη καί τό κελί του τό öκτισε τελικά âκεÖ πού

εrχε τήν γνώµη της νά κτισθεÖ.

Αéτά εrναι στήν πνευµατική σφαίρα συντε-

λούµενα θαύµατα, µία àγράµµατος, στερούµενη

καί τοÜ φυσικοÜ φωτός τ΅ν µατι΅ν, κατορθώνει

νά διοικεÖ µοναστική àδελφότητα καί νά προάγει

αéτή πνευµατικ΅ς.

^Η µοναχή Ξένη "εrχε µία πηγαία ποιητική

φλέβα, µιά εéαίσθητη ψυχή πού τήν λέπτυναν

àκόµη περισσότερο ï πόνος καί ™ πίστη. Α¨σθα-

νόταν τήν àνάγκη νά âκφράζει σέ στίχους τά

συναισθήµατα πού τήν πληµµύριζαν, τήν àγάπη

της γιά τό Χριστό, τήν Παναγία, τό δέος µπροστά

στήν φοβερή ∆ευτέρα Παρουσία, τό φόβο γιά τίς

êµαρτίες της καί τόν κρυµµένο πόνο, γιά τό βαθύ

σκοτάδι πού τήν öζωνε. Οî στίχοι πού ™ τύφλωση

της τÉς âµπνέει τρέµουν àπό στεναγµό, àλλά

δονοÜνται àπό êπαλή πίστη καί êπαλύνουν µέ

τήν παρηγοριά πού ™ ïλόψυχη àφοσίωση στό Θεό

µπορεÖ νά δώσει".

�MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

N
O

E
M

B
PI

O
Σ 

- ∆
E

K
E

M
B

PI
O

Σ
20

06
  

25

Α
éτή εrναι ™ τυφλή ™γουµένη

ποιήτρια Ξένη. Εrχε βαθειά

ταπείνωση, διαυγή διάκριση

καί θεάρεστη •ποµονή. ^O Θεός τÉς χάρι-

σε καί ποιητικό τάλαντο. ∆έν εrναι

βέβαια κάποια ξακουστή ποιήτρια. Tά

êπλά ποιήµατα της ¬µως δροσερά àγριο-

λούλουδα, κοµµένα àπό τόν καλλιεργη-

µένο àγρό τÉς ποιητικÉς της φύσης, συν-

θέτουν µιά ½ραία àνθοδέσµη, πού θά

διατηρεÖ α¨ώνια τήν εéωδία της, àφοÜ

àναφέρονται στόν α¨ώνιο καί \Αµάραντο

Ρόδο, τήν Παναγία Μητέρα Tου.

ΜÄς θυµίζουν τά λόγια πού εrπε ï

Μέγας \Αντώνιος στόν τυφλό Θεολόγο

τÉς \Αλεξάνδρειας ∆ίδυµο: "Μήν σέ

ταράσσει πού δέν öχεις τούς α¨σθητούς

çφθαλµούς, αéτούς πού öχουν καί οî

µύγες καί τά κουνούπια. ΧαÖρε διότι öχεις çφθαλµούς, µέ τούς ïποίους καί οî ‰Aγγελοι βλέπουν, µέ

τούς ïποίους βλέπουµε τό Θεό καί τό δικό Tου φως."

Μερικά ποιητικά θησαυρίσµατα σάν τÉς τυφλÉς αéτÉς κόρης, µποροÜν νά δώσουν µιά àφορµή

γιά βαθύτερες σκέψεις καί àναζητήσεις. Erναι ≤νας µακρυνός àπόηχος τοÜ Âγ.Συµεών τοÜ Νέου Θεο-

λόγου καί τοÜ Καισάριου ∆απόντε. Μιά ζωντανή συνέχεια τοÜ θρησκευτικοÜ δηµοτικοÜ στίχου. Kαί

εrναι πολύ συγκινητικό ¬τι καί στήν âποχή µας öχουµε τέτοια λουλούδια àπό τήν µοναχική ζωή, àλλά

καί τέτοια γυναικεία àναστήµατα, πλάϊ στόν ≠Aγιο τοÜ α¨ώνα µας.

Κοιµήθηκε τήν 1η Νοεµβρίου τοÜ 1923.   

\Εξοµολόγηση τÉς τυφλÉς

‰Aνθρωποι, λυπηθεÖτε µέ γιά τήν κατάσταση µου,

καί δεηθεÖτε τοÜ ΘεοÜ νά σώσει τήν ψυχή µου.

Πιστεύσατέ µε àδελφοί, àλήθεια τό λέγω,

Σέ µένα âπερίσσευσε τό ùνοµα τ΅ν öργων.

‰Αν θέλετε νά µάθετε ποία ™ àρετή µου,

Λέγω, γυµνή παντός καλοÜ •πάρχει ™ ψυχή µου.

\Εστερηµένη àρετ΅ν καί κατακεκριµένη,

καί πάσης àγαθότητος âγκαταλελειµένη.

‰Eχω πτωχείαν ôπειρον, πληγάς καί àσθενείας

Καί κινδυνεύω νά χαθ΅ ε¨ς βάθος àπωλείας.

‰Eχω δεινήν àµέλειαν, µεγάλην çκνηρίαν,

Θυµόν •περηφάνειαν, σκληρότητα, κακία.

Εrµαι ψυχρά στήν àρετήν, θερµή ε¨ς τήν κακία,

^Ετοίµη ε¨ς τούς γέλωτας καί τήν πολυλογία.

\Αντί τÉς κατανύξεως öχω àναισθησία,

\Αντί νά κλαίω πάντοτε, γελ΅ ™ τρισαθλία.

\Αλλά •πάρχει κάτι τι, καί ¬λα τά καλύπτει.

^Ως πότε θά âξαπατ΅ τόν κόσµο ™ àθλία,

Μέ τάς ψευδεÖς µου àρετάς καί τήν •ποκρισία;

≠Oταν ï κόσµος µέ âπαινεÖ, χαίρω καί καµαρώνω

Καί ¬ταν µέ âλένγχουσι, λυποÜµαι καί θυµώνω.

≠Oσοι µέ âγνωρίσατε πρέπει νά λυπεÖσθε,

καί δάκρυα νά χύνετε, ¬ταν θά µέ âνθυµεÖσθε.

ΠαρακαλεÖτε τόν Θεόν νά µέ διαφωτίσει

Καί δι΄ εéχ΅ν σας àδελφοί, âλπίζω νά µέ σώση,

Καί âκ τÉς δεινÉς κακίας µου νά µέ âλευθερώσει.

(àπό τήν προσωπ. îστοσελίδα τοÜ κ. Nεκτ. Mαµαλούγκου www.nektarios.gr)
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...^O ôνθρωπος θά πρέπει νά µετανοεÖ
συνεχ΅ς, àπό τήν œρα πού θά ξυπνήσει ≤ως τή
στιγµή πού θά κοιµηθεÖ, καθ\ ¬λη τή διάρκεια τÉς
™µέρας. ≠Oπως ï ¬σιος \Iσαάκ ï Σύρος, öτσι καί ï
γέροντας Σέργιος θεωρεÖ ¬τι ï ôνθρωπος öχει àνά-
γκη τή µετάνοια µέχρι τήν τελευταία του πνοή.

^O Γέροντας Σέργιος διακρίνει:
α) τή µετάνοια πού νοιώθει κανείς γιά τήν

κάθε êµαρτία πού διαπράττει καί
β) τή µετάνοια πού νοιώθει γενικ΅ς γιά τήν

êµαρτωλή του κατάσταση.
^H πρώτη µορφή µετανοίας εrναι ζωτικÉς

σηµασίας ¬ταν δέν µετανοοÜµε, παραµένουµε
στήν êµαρτία àποκόπτοντας τόν ëαυτό µας àπό
τήν \Eκκλησία, µέ àποτέλεσµα νά στερούµαστε τÉς
θείας Xάριτος.

^H µετάνοιά µας αéτή πραγµατοποιεÖται
σέ τρία στάδια:

1. MετανοοÜµε γιά τήν êµαρτία àµέσως µετά
τή διάπραξή της.

2. Φέρνουµε στή µνήµη µας τήν êµαρτία στό
τέλος τÉς ™µέρας καί ζητοÜµε ξανά τή συγχώρεση
àπό τόν Θεό.

3. \Eξοµολογούµαστε τήν êµαρτία καί µετα-
νοοÜµε γι\ αéτήν ¬ταν λαµβάνουµε τήν ôφεση κατά
τή διάρκεια τοÜ µυστηρίου τÉς \Eξοµολογήσεως.

^O στάρετς Σέργιος συµβουλεύει µέ λεπτοµέ-
ρεια γιά κάθε ≤να àπό τά τρία αéτά στάδια.

Tό τρίτο στάδιο µÄς âπιτρέπει νά λάβουµε τήν
ïλοκληρωτική καί ïριστική ôφεση τÉς êµαρτίας,
τήν ïποία âν µετανοία âξοµολογηθήκαµε. Στό ëξÉς
νά θεωροÜµε ¬τι ™ êµαρτία µας öχει âξαλειφθεÖ, νά
µήν τή σκεφτόµαστε πλέον, καί νά θεωροÜµε τή
συγχώρεση πού λάβαµε àπό τόν Θεό ½ς àπαρχή
νέας ζωÉς. 

‰Aφεση àπό τόν Θεό λαµβάνουµε ¦δη καί àπό
τό πρ΅το στάδιο, àλλά γιά êµαρτίες ùχι τόσο
σοβαρές, καί κυρίως γιά κακούς λογισµούς:

“≠Oταν µετανοοÜµε γιά κάποιον κακό λογισµό µας
âπιθυµώντας ε¨λικρινά νά σκεπτόµαστε καί νά
âνεργοÜµε διαφορετικά, τότε âξαλείφεται àµέσως
™ êµαρτία µας”.

^O γέροντας Σέργιος âπιµένει ¨διαίτερα στό
δεύτερο στάδιο τÉς µετανοίας: στό τέλος κάθε
™µέρας νά βιώνουµε µιά “βαθιά âµπειρία” µετα-
νοίας. \Aκόµη καί ôν δέν öχουµε πολύ χρόνο στή
διάθεσή µας ¦ α¨σθανόµαστε κουρασµένοι, νά τÉς
àφιερώνουµε τουλάχιστον καταρχήν σέ µιά λεπτο-
µερή âξέταση τÉς συνειδήσεώς µας, νά •ποβάλλου-
µε δηλαδή σέ µιά πνευµατική κριτική ¬λα ¬σα
κάναµε κατά τή διάρκεια τÉς ™µέρας, ¬,τι κακό
κάναµε àλλά καί ¬,τι καλό δέν κάναµε, καθώς καί
καθετί πού πράξαµε µέ γνώµονα τό κακό (δηλαδή
καθετί πού κάναµε µέ âµπαθή λογισµό), καί νά
ζητοÜµε συγχώρεση àπό τόν Θεό, µέ α€σθηµα
ε¨λικρινοÜς συντριβÉς γιά ¬,τι πράξαµε âνάντια
στό θέληµά Tου. ̂ H µετάνοια σέ σχέση µέ τό παρελ-
θόν, φέρνει λύπη, σέ σχέση ¬µως µέ τό παρόν καί
τό µέλλον, φέρνει τήν âπιθυµία νά µήν κάνουµε
πλέον τό κακό, àλλά τό καλό.

^H δεύτερη αéτή öκφραση τÉς µετανοίας εrναι
¨διαιτέρως σηµαντική καί µÄς âπιτρέπει νά àποφύ-
γουµε νά παραµένουµε ψυχολογικά καί πνευµατι-
κά δέσµιοι καί âξαρτηµένοι àπό τίς êµαρτίες πού
διαπράξαµε. Γιά τόν €διο λόγο, ™ µετάνοια δέν
πρέπει ποτέ νά µÄς θυµίζει λεπτοµερ΅ς τίς êµαρ-
τίες πού διαπράξαµε, οûτε νά àποτελεÖ µιά νοσηρή
στάση θεώρησης τοÜ παρελθόντος: ^O γέροντας
Σέργιος âπιµένει ¬τι εrναι àναγκαÖο νά àποσπα-
στοÜµε àπό τό κακό µας παρελθόν, ζώντας τήν

\EκεÖνος πού πιστεύει ¬τι δέν öχει àνάγκη 

τή µετάνοια αéταπατÄται. 
Nά γιατί “ï Θεός προτιµÄ αéτόν πού êµαρτάνει

καί µετανοεÖ, σέ σχέση µέ âκεÖνον πού νοµίζει

¬τι δέν εrναι êµαρτωλός καί δέν µετανοεÖ...”

TTAA  33  ™™TTAA¢¢IIAA  

TTHH™™  MMEETTAANNOOIIAA™™

TTAA  33  ™™TTAA¢¢IIAA  

TTHH™™  MMEETTAANNOOIIAA™™

™™TTAAPPEETT™™  ™™EEPP°°IIOO™™::
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κάθε µέρα σάν νά εrναι καινούρια. \Eπιµένει âπίσης
καί στό νά µήν âπηρεαζόµαστε àπό τήν êµαρτία,
àλλά νά τή θεωροÜµε σάν κάτι βαθιά ξένο πρός τήν
àληθινή àνθρώπινη φύση µας. ̂ O διάβολος θέλει νά
ταυτιστοÜµε µέ τήν êµαρτία µας, œστε νά µÄς ïδη-
γήσει στήν àπελπισία γιά τόν €διο µας τόν ëαυτό·
εrναι µιά παγίδα στήν ïποία δέν πρέπει νά πέσου-
µε.  

B) ^O στάρετς Σέργιος διακρίνει µιά δεύτερη-
µορφή µετανοίας, πιό γενική καί πιό σταθερή, στήν
ïποία ταιριάζει περισσότερο ™ λέξη “συντριβή ¦
κατάνυξη” (εrναι αéτό πού οî πατέρες çνοµάζουν
πένθος). Γιά τόν Γέροντα, ™ δεύτερη αéτή µορφή
µετανοίας εrναι âξίσου σηµαντική καί àπαραίτητη.

Σέ ≤να πρ΅το στάδιο πρέπει νά µετανοήσουµε
γιά τίς êµαρτίες πού διαπράξαµε àσυνείδητα. Aéτό
µπορεÖ νά φαίνεται παράδοξο, καθώς àξιωµατικά
≤νας ôνθρωπος δέν µπορεÖ νά εrναι •πεύθυνος ¦
öνοχος παρά µόνο γιά παραπτώµατα πού öχει δια-
πράξει συνειδητά, µέ ôλλα λόγια ¬ταν âν γνώσει
του διαπράττει τό κακό καί öχοντας αéτήν τήν πρό-
θεση. ^Ωστόσο, ™ χριστιανική συνείδηση εrναι πιό
àπαιτητική. ^Yπάρχουν πολλές εéχές στήν \Eκκλη-
σία µέ τίς ïποÖες ζητοÜµε àπό τόν Θεό νά συγχω-
ρήσει τούς êµαρτωλούς γιά τά àκούσια καί ëκού-
σια παραπτώµατα, πού öχουν διαπράξει µέ πρόθε-
ση ¦ ùχι, âν γνώσει ¦ âν àγνοία. Συχνά κάνουµε
κακό στόν πλησίον µας χωρίς νά τό θέλουµε καί
χωρίς νά τό συνειδητοποιοÜµε· àκόµη καί ôν δέν
ε€χαµε τήν πρόθεση νά τοÜ κάνουµε κακό, âκεÖνος
τό •φίσταται âξαιτίας µας. Παροµοίως, διαπράτ-
τουµε παραπτώµατα öναντι τοÜ ΘεοÜ, πού ™ στε-
νότητα τÉς συνειδήσεώς µας καί ™ àδυναµία τÉς
äθικÉς µας καί τÉς πνευµατικÉς µας διακρίσεως
δέν µÄς âπιτρέπουν νά àντιληφθοÜµε. ^O γέροντας
Σέργιος θεωρεÖ, ¬τι µέσα στή γενικότερη κατάστα-
ση τÉς µετανοίας µας çφείλουµε νά συµπεριλαµβά-
νουµε καί αéτοÜ τοÜ ε€δους τά παραπτώµατα, καί
νά παρακαλοÜµε τόν Θεό νά συγχωρήσει τίς êµαρ-
τίες πού διαπράττουµε âν àγνοία µας καί àσυνεί-
δητα.

Στό δεύτερο στάδιο, δέν µετανοοÜµε µόνο γιά
τά παραπτώµατα πού öχουµε διαπράξει· πρέπει νά
µετανοοÜµε âπίσης καί γιά ¬λες τίς àνεπάρκειες
καί τίς àτέλειές µας, δηλαδή γιά ¬,τι θά öπρεπε ¦
àκόµη καί γιά ¬,τι θά µπορούσαµε νά ε€χαµε κάνει
œστε νά âκπληρωθεÖ τό θέληµα τοÜ ΘεοÜ καί,
½στόσο, δέν κάναµε, ¬πως âπίσης καί γιά καθετί

πού δέν κάναµε καλά. Πρέπει νά µετατανοοÜµε
γιατί δέν àγαποÜµε àρκετά τόν Θεό καί τόν πλη-
σίον µας, γιατί δέν συµπονοÜµε àρκετά τούς
ôλλους καί γιατί δέν προσευχόµαστε àρκετά στό
Θεό...

Στό τρίτο στάδιο, çφείλουµε νά µετανοήσουµε
γιά τήν êµαρτωλή µας κατάσταση, δηλαδή γιά τήν
κατάσταση πού àπορρέει àπό τό προπατορικό
êµάρτηµα, τό ïποÖο ï καθένας µας κληροδότησε µέ
τή γέννησή του, καί συνίσταται, πάνω àπό ¬λα
στόν χωρισµό µας àπό τόν Θεό, πού δέν εrναι µόνο
προσωπικός καί συνειδητός, àλλά καί çντολογι-
κός. “Nά µετανοοÜµε γι\ αéτό πού ε€µαστε”, τονίζει
ï γέροντας Σέργιος, δηλαδή γιά ¬λα ¬σα προÉλθαν
àπό τήν àποµάκρυνσή µας àπό τόν Θεό: γιά τήν
àτέλειά µας, γιά τήν àσθένειά µας, γιά τήν àδυνα-
µία µας. 

...^H µετάνοια εrναι àναγκαία γιά κάθε ôνθρω-
πο, διότι ¬λοι οî ôνθρωποι ε€µαστε êµαρτωλοί ¦, âν
πάση περιπτώσει, βρισκόµαστε σέ êµαρτωλή κατά-
σταση. \EκεÖνος πού πιστεύει ¬τι δέν öχει àνάγκη
τή µετάνοια αéταπατÄται. Nά γιατί “ï Θεός προ-
τιµÄ αéτόν πού êµαρτάνει καί µετανοεÖ, σέ σχέση
µέ âκεÖνον πού νοµίζει ¬τι δέν εrναι êµαρτωλός
καί δέν µετανοεÖ.”

...^H µετάνοια µÄς âπιτρέπει νά λάβουµε àπό
τόν Θεό τήν ôφεση τ΅ν êµαρτι΅ν πού öχουµε δια-
πράξει, ¬σο σοβαρές καί ôν εrναι (àσυγχώρητη
êµαρτία εrναι µόνο ™ àµετανόητη). ^H µετάνοια
µÄς âπιτρέπει νά καθαρθοÜµε àπό τούς κακούς
λογισµούς καί νά âλευθερωθοÜµε σταδιακά àπό τά
πάθη. Erναι αéτή πού, ¬ταν βρισκόµαστε σέ ôσχη-
µη πνευµατική κατάσταση -κυρίως σέ κατάσταση
λύπης, àτονίας, ραθυµίας, λήθαργου ¦ πνευµατικÉς
ψυχρότητας-, µÄς δίνει τή δυνατότητα νά βγοÜµε
γρήγορα àπ\ αéτήν. \Eπίσης εrναι αéτή πού µÄς âπι-
τρέπει νά προσευχηθοÜµε àκόµη καί ¬ταν δέν öχου-
µε διάθεση· εrναι αéτή πού µÄς ε¨σάγει σέ µιά κατά-
σταση âσωτερικÉς καθαρότητας àπαραίτητης γιά
τήν προσευχή· εrναι αéτή πού µÄς âπιτρέπει νά
παραµείνουµε στήν προσευχή ¬ταν àποφασίσουµε
νά τή σταµατήσουµε· εrναι αéτή πού µÄς âπιτρέπει
νά προσευχόµαστε βαθύτερα καί ùχι âπιφανειακά.
Tό τελευταÖο âπιτυγχάνεται, γιατί ™ µετάνοια εrναι
κυρίως αéτή πού συµβάλλει µαζί µέ τήν ταπείνωση,
µέ τήν ïποία συνδέεται ôρρηκτα, στό νά ëνωθεÖ ï
νοÜς µέ τήν καρδιά.

àποσπ. àπό τό βιβλίο “Στάρετς Σέργιος”, Jean-Claude Larchet, 
Mετάφρ. Eéαγγ. KισλÄ-Kοντογουλίδου, \Eκδόσεις \Aκρίτας
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�EÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂÈ...

^Yλικά
6 φλυτζάνια àλεύρι γιά ¬λες τίς χρήσεις
6 αéγά
2 φλυτζάνια ζάχαρη
3-4 φλυτζάνια βούτυρο φρέσκο ¦ βιτάµ
1 ποτηράκι κονιάκ
3 κουταλάκια µπέικιν πάουντερ
1 πορτοκάλι τό χυµό του καί τό ξύσµα

Συµβουλή: Mήν ξεχνÄτε σέ ¬,τι παρασκευάζετε 
νά ρίχνετε λίγες σταγόνες êγιασµοÜ.

\Eκτέλεση
Mέ σύρµα χτυπÄµε σέ λεκάνη τούς κρόκους µέ τή
ζάχαρη γιά 5-6 λεπτά. Kατόπιν προσθέτουµε τό
βούτυρο λειωµένο καί συνεχίζουµε νά δουλεύ-
ουµε τά •λικά µας γιά 2-3 λεπτά àκόµα. 

\Aναµειγνύουµε τό κονιάκ µέ τό χυµό τοÜ πορ-
τοκαλιοÜ καί τό ξύσµα τοÜ πορτοκαλιοÜ.

XτυπÄµε χωριστά τά àσπράδια νά γίνουν
µαρέγγα. 
Pίχνουµε στό µείγµα πού öχουµε δουλέψει τό
κονιάκ, µε τό χυµό καί τό ξύσµα, λίγο àπό τό
àλεύρι µας καί τή µισή µαρέγγα. 
Tό àνακατεύουµε καλά, προσθέτουµε τό •πόλοι-
πο àλεύρι, τό ïποÖο öχουµε àναµείξει µέ τό
µπέικιν πάουντερ καί τέλος τήν •πόλοιπη

µαρέγγα. 
Σέ βουτυρωµένο ταψί ρίχνουµε τό µείγµα µας
καί ψήνουµε στούς 180 βαθµούς γιά 45-50 λεπτά.  
≠Oταν ψηθεÖ ™ βασιλόπιττα τήν γυρίζουµε σέ ≤ναν
δίσκο καί àφοÜ κρυώσει τήν πασπαλίζουµε µέ
ζάχαρη ôχνη ¦ τήν περιχύνουµε µέ γλάσο καί τήν
στολίζουµε µέ χριστουγεννιάτικη φαντασία, µέ
µικροπαραστάσεις πού θά βροÜµε στήν àγορά.
MποροÜµε µέ ε¨δικό γλάσο νά γράψουµε τό 2007
¦ νά βάλουµε κεράκια γενεθλίων (στερεώνοντάς
τα στήν πίττα µέ çδοντογλυφίδες) σχηµατίζοντας
τό νέο öτος. Nά µήν ξεχάσουµε τό φλουρί  àσηµέ-
νιο  πού γράφει Kαλή καί Eéλογηµένη Xρονιά!

Kαλή âπιτυχία καί 
Eéλογηµένο τό 2007!  

νέα χρονιά àνατέλει σέ λίγο καί ¬λοι τήν •ποδεχόµαστε µέ τό πατρο-
παράδοτο öθιµο τÉς βασιλόπιττας. Bρήκαµε γιά σÄς µία νόστιµη
παραδοσιακή συνταγή àπό τή Σµύρνη καί σÄς τήν προτείνουµε, µαζί
µέ τίς εéχές µας γιά Kαλή κι Eéλογηµένη Xρονιά.

� � � � � � � � 

BA™I§O¶ITTA
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E
rναι γεγονός ¬τι τό βάρος καθορίζει
τήν διάθεσή µας. ≠Eνα κιλό λιγότερο
καί νοιώθουµε •πέροχα-σωµατικά καί
ψυχικά. ≠Eνα κιλό παραπάνω καί ¬λα

µοιάζουν µαÜρα. Bοµβαρδισµένοι µέ πληροφο-
ρίες γιά σωστή διατροφή καί δίαιτα, σωµατική
ôσκηση καί •γεία, ε€µαστε βέβαιοι ¬τι δέν ε€µαστε
οî µόνοι πού λυγίζουµε κάτω àπό τό βάρος τ΅ν
κιλ΅ν µας.
E€µαστε ¬µως µόνοι µπροστά στούς πειρασµούς
καί ¨διαίτερα αéτ΅ν τ΅ν ™µερ΅ν. ^H ëορταστική
περίοδος öχει ¦δη ξεκινήσει καί οî πειρασµοί βρί-
σκονται ïλόγυρά µας. ≠Oπου κι ôν πÄµε αéτές
τίς µέρες, •πάρχει φαγητό καί µάλιστα πολύ καί
ëλκυστικό! Oî πάντες, ≤νεκα τ΅ν ™µερ΅ν, µÄς
παρακινοÜν νά τό àπολαύσουµε καί âµεÖς, στά
πλαίσια αéτοÜ τοÜ ëορταστικοÜ κλίµατος, δίνου-
µε στόν ëαυτό µας τήν ôδεια. \Eπειδή µάλιστα, τό
µάτι εrναι λαίµαργο ïδηγεÖ στήν •περκατανάλω-
ση. Γλυκά, φαγητά, êλµυρά σνάκ, ο¨νοπνευµατώ-
δη, àναψυκτικά καί κοκτέϊλ àναµειγνύονται
δίνοντας µιά α€σθηση εéφορίας.
∆υστυχ΅ς ¬µως, αéτή ™ α€σθηση συνοδεύεται
àπό ≤να βάρος στό στοµάχι καί àπό ≤να τίµηµα
πού πληρώνουµε, µόλις àνεβοÜµε στήν ζυγαριά
µας. ^H âκδίκηση, τÉς ëπόµενης µέρας!!!
Πράγµατι οî περισσότεροι, σύµφωνα µέ µελέτες,
παρουσιάζουν µιά αûξηση βάρους, περίπου µισό
κιλό, κατά τήν διάρκεια τ΅ν ëορτ΅ν. ∆υστυχ΅ς
αéτή ™ αûξηση γίνεται µεγαλύτερη, σέ ¬σους
öχουν ¦δη âπιπλέον βάρος, àγγίζοντας κάποιες
φορές τά 2,5-3 κιλά! Mερικοί θά àναρωτηθοÜν
ποÜ çφείλεται αéτή ™ αûξηση.
Kαταρχήν αéτές τίς µέρες ™ κοινωνική ζωή, σÄς

àναγκάζει νά τρ΅τε πολύ àργότερα, àπό τίς 9 τό
βράδυ. Aéτό σέ συνδυασµό µέ τήν αéξηµένη
ποσότητα καί τούς λανθασµένους συνδυασµούς,
εrναι τό µεγαλύτερο σφάλµα σας.
\Eξάλλου, στίς γιορτές ™ πρόσληψη νεροÜ àντι-
καθίσταται µέ àναψυκτικά καί ο¨νοπνευµατώδη
συνοδευόµενα καί àπό διάφορα êλµυρά σνάκ,
öχοντας ½ς àποτέλεσµα τήν αéξηµένη θερµιδική
πρόσληψη.
\Eκτός τ΅ν ôλλων, πολλοί θά προτιµούσατε
γλυκά στή θέση ëνός κανονικοÜ γεύµατος καί
κάποιοι σάν συνοδεία σέ ≤να πλÉρες γεÜµα. Π΅ς
νά àντισταθεÖς, λοιπόν, ¬ταν σέ κάθε σπίτι τά
γλυκά σέ πληµµυρίζουν µέ τό ôρωµά τους προ-
κλητικά; Παρόλα αéτά, µήν προσπαθήσετε νά
•ποβάλλετε τόν çργανισµό σας σέ •περβολική
στέρηση, γιατί θά öχετε àντίθετα àποτελέσµατα.
≠Oταν, µάλιστα, ε€σαστε àπό πρόσφατη δίαιτα
στέρησης, εrναι φυσικό νά παραφÄτε µόλις βρε-
θεÖτε στή θέα ëνός πλούσιου τραπεζιοÜ.
Kαλό θά qταν λοιπόν, νά µή µένετε âντελ΅ς
νηστικοί πρίν àπό κάθε öξοδο γιά φαγητό. ^H
καλύτερη λύση εrναι, νά τρ΅τε µία πλούσια
σαλάτα στό προηγούµενο γεÜµα συνοδευόµενη
àπό ψωµί καί τυρί καί 1 φροÜτο πρίν φύγετε àπό
τό σπίτι. Tελικά, âάν προσέξετε λίγο στίς διατρο-
φικές âπιλογές σας καί παράλληλα προσπαθήσε-
τε νά âκµεταλλευτεÖτε τόν λίγο âλεύθερο χρόνο
γιά ôσκηση, θά καταφέρετε στίς φετινές γιορτές
νά φÄτε καί νά πιεÖτε χωρίς νά âπηρεάσετε τό
βάρος σας. Kάθε φορά πού θά τείνετε νά παρα-
συρθεÖτε µέ τήν δικαιολογία τ΅ν ëορτ΅ν, θυµη-
θεÖτε τά λόγια τ΅ν προγόνων µας “OYK EN TΩ
ΠOΛΛΩ TO EY”, γιατί δέν εrναι ™ ποσότητα τό
ζητούµενο γιά τήν εéχαρίστηση, àλλά ™ ποιότητα. 

EOPTA™TIKA §A£H ¶PO™ A¶OºY°H

àπό τήν AΣΠAΣIA MYΛΩNA-∆HMHTPOΠOYΛOY, 
∆IAITOΛOΓO-∆IATPOΦOΛOΓO



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 êγιο-
γραφηθεÖσα ε¨κόνα του) καί τόν ≠Aγιο IΩANNH Mαξίµοβιτς.

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

(τηλ. ^IερÄς MονÉς 26340-44391 
καί zρες 9-2 πρωΐ καί 6-9 àπόγευµα)

--ÙÙÉÉ˜̃  ¶¶AANNAA°°IIAA™™

--ÙÙÔÔÜÜ  AA°°IIOOYY  NNEEKKTTAAPPIIOOYY  
(στήν πρώτη êγιογραφηθεÖσα ε¨κόνα του)

--ÙÙÔÔÜÜ  AA°°IIOOYY  IIøøAANNNNHH  MMAA••IIMMOOBBIITT™™

�¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

A™HMENIOA™HMENIO
Ê˘Ï·¯ÙfiÊ˘Ï·¯Ùfi

BÄλτε στή βασιλόπιττά σας

πού θά κόψετε τήν Πρωτο-

χρονιά γιά τήν ο¨κογένεια

καί τούς φίλους σας τό

παραδοσιακό àσηµένιο
φλουρί πού ε¨κονίζει τό

σταυρό καί 

àναγράφει τά àρχικά 

IΣ-XΣ-NI-KA 

(\IησοÜς Xριστός NικÄ).

\Aσηµένιο 
Φλουρί

γιά τή 
Bασιλόπιττα

AA°°OOPPAAZZOONNTTAA™™  TTAA  XXPPII™™TTOOYY°°EENNNNIIAATTIIKKAA  ¢¢øøPPAA  ™™AA™™  
AA¶¶OO  TTOO  MMOONNAA™™TTHHPPII  MMAA™™  BBOOHH££AATTEE  TTHHNN  IIEEPPAA  MMOONNHH  MMAA™™

KKAAII  °°IINNEE™™££EE  KKTTHHTTOOPPEE™™  AAYYTTHH™™..
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� TIMH γιά τό
µενταγιόν: 15€

� TIMH γιά τό 

àσηµένιο φλουρί:
10€



\Aνάµεσα στά κοµπο-
σχοίνια πού φτιάχνουµε

µέ προσευχή, εrναι καί
αéτά πού τό στολίζει ≤να

àσηµένιο κλαδί τÉς
âλιÄς, τό σύµβολο τÉς

\Aθήνας καί τÉς ε¨ρήνης.
\Aκόµη, πρόσφατα

φτιάξαµε ≤να àκόµη
κοµποσχοίνι τό ïποÖο
εrναι στολισµένο µέ

µία àσηµένια πλακέτα
πού γράφει τήν προ-
σευχή “Kύριε \IησοÜ
Xριστέ âλέησόν µε”,
τήν εéχή πού πρέπει

νά λέµε ¬ταν κάνουµε
κοµποσχοίνι.

^H ^Aγία Γραφή (\Eκδόσεως Σωτήρ) µέ âξώφυλλο χειροποίητη παλαιωµένη ε¨κόνα,
¦ µέ χειροποίητο κέντηµα, âργόχειρα τÉς ^IερÄς MονÉς µας.

KÔÌÔÛ¯Ô›ÓÈ·
Ì¤ Ù‹Ó Âé¯‹ KYPIE IH™OY XPI™TE E§EH™ON ME 
Î·› Ì¤ Ùfi K§A¢I TH™ E§IA™ (ÛÂ Û˘ÛÎÂ˘·Û›· ‰ÒÚÔ˘)

� TIMH γιά τό 

κοµποσχοίνι µέ
τήν εéχή: 15€

� TIMH γιά τό 

κοµποσχοίνι µέ τό
κλαδί âλιÄς: 10€

A°IA °PAºHA°IA °PAºH
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O
πως κάθε χρόνο, öτσι καί

φέτος τό µοναστήρι µας

âξέδωσε τό ™µερολόγιο γιά

τό öτος 2007, àφιερωµένο στούς

êγίους Mεγαλοµάρτυρες πού

τόσο àγαποÜµε καί εéλαβούµεθα

καί πού εéχόµαστε ¬λο τό χρόνο

νά σÄς öχουν •πό τήν προστασία

τους καί νά πρεσβεύουν γιά âσÄς. 

Στό ™µερολόγιό µας àνα-

γράφονται âπίσης ¬λες οî

νηστεÖες àναλυτικά γιά κάθε

™µέρα, βοηθώντας σας öτσι στόν

πνευµατικό σας àγ΅να. Kαί πάλι

βέβαια, ¬πως κάθε χρόνο ™ öκδοσή

του εrναι φροντισµένη ¨διαίτερα,

εrναι öγχρωµο, àδιάβροχο καί µπο-

ρεÖτε νά τό κρεµάσετε ¦ νά τό öχετε

âπιτραπέζιο.

Mήν ξεχνÄτε ¬τι àγοράζοντας

τό ^Hµερολόγιο àπό τό Mοναστήρι

µας, µÄς βοηθÄτε νά προχωρήσου-

µε τήν àνοικοδόµησή του.

ZητεÖστε
τό ^Hµερολόγιο τÉς ^IερÄς MονÉς µας γιά τό 2007. 

Erναι àφιερωµένο σέ 12 êγίους Mεγαλοµάρτυρες καί ¬πως κάθε

χρόνο àναγράφονται σέ αéτό ¬λες οî νηστεÖες τÉς \Eκκλησίας µας.

τηλ. 26340 - 44.391 (9-2 πρωΐ καί 6-9 àπόγευµα)

HMEPO§O°IO
2007

HMEPO§O°IO
2007


